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  جملس حقوق اإلنسان
  ل املعين باالستعراض الدوري الشاملامفريق العال

  عشرونالالدورة 
  ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين٧ -أكتوبر / تشرين األول٢٧

ية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً         موجز أعدته مفوض      
 ٥ والفقـرة  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان     ) ج(١٥للفقرة  

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

   *رمص    

إىل عملية   )١(صاحبة مصلحة  ة جه ٤٣ للمعلومات املقدمة من     هذا التقرير هو موجز     
لتوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق       وهو يتبع املبادئ ا   . االستعراض الدوري الشامل  

اقتراحات من   وال يتضمن التقرير أي آراء أو وجهات نظر أو        . ١٧/١١٩اإلنسان يف مقرره    
تـصل  فيمـا ي  جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وال أي حكم أو قرار             

ادر املعلومـات   وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مـص         . بادعاءات حمددة 
وعمـالً  . النصوص األصلية دون تغيري   اإلبقاء على    قدر اإلمكان    ، كما مت  الواردة يف التقرير  

، ُيخصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسـسة          ١٦/٢١بقرار اجمللس   
الكامل الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناًء على التقيد            

 املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة         يفوتتاح  . مببادئ باريس 
وقد روعي يف إعداد هذا التقرير دوريـة االسـتعراض          . اليت تتضمن مجيع املعلومات املقدمة    
  .والتطورات اليت طرأت يف تلك الفترة

__________ 

  .مل حترَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية يف األمم املتحدة  *  
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ان التابعة للدولـة    املقدمة من املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنس      املعلومات  -أوالً  
   بادئ باريسمبالكامل  بناًء على التقيدموضوع االستعراض واملعتمدة 

لتحقيـق يف   من أجل ا  تقصي احلقائق   ل ةًبعث ٧٣ اجمللس القومي حلقوق اإلنسان    نشأأ  -١
تتعلـق   تقـارير  ، وقـدم  ٢٠١٠يونيه  /منذ حزيران اليت ارتكبت   انتهاكات حقوق اإلنسان    

  .)٢( هذه السنواتاليت شهدهتاواألحداث التجمعات م  خالل أهتوقعانتهاكات ب
الربوتوكـول   التصديق علـى : القومي حلقوق اإلنسان مصر مبا يلي   وأوصى اجمللس   -٢

للعهد الدويل اخلاص باحلقوق     لربوتوكول االختياري او االختياري التفاقية مناهضة التعذيب   
 القضاء   من اتفاقية  ١٦ و ٢املادتني  االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ وسحب حتفظاهتا على       

؛ واالنضمام إىل اتفاقيات دولية وإقليمية مثـل االتفاقيـة   على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري والربوتوكول امللحق بامليثاق األفريقـي            

  .)٣(احلقوق اإلنسان والشعوب واملتعلق حبقوق املرأة يف أفريقي
 حبقـوق  تتعلقعدة أحكام جديدة   يتضمن   ٢٠١٤وأشار اجمللس إىل أن دستور عام         -٣

 ،٢٠١٣نوفمرب  /قانون الطوارئ يف تشرين الثاين    العمل ب  انتهاءعن  أعلنت   احلكومة   وأناإلنسان،  
  .)٤(وعن تعديله

يب؛ التعـذ سألة  ىل االستجابة لطلبات املقرر اخلاص املعين مب      إكومة  احلودعا اجمللس     -٤
؛ واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق ين باحلق يف حرية الرأي والتعبري واملقرر اخلاص املع  

  .)٥(األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاباإلنسان واحلريات 
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان إىل       مفوضة  كومة املصرية و  احلودعا اجمللس     -٥

  .)٦( يف القاهرة ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانقر اإلقليمياملالتعجيل بافتتاح 
جراء تعديالت على قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية        إلوكرر اجمللس طلبه      -٦

اإلفـراج  : ودعا اجمللس إىل ما يلي    .  مبا يتفق مع الدستور    فيما يتعلق بتعريف جرمية التعذيب    
تعديل قانون ؛ وجرمية يعاقب عليها القانون   يف    تورطهم  يثبت  الذين مل   األشخاص الفوري عن 

 ، املقدمـة للـسجناء     والتغذيـة  أماكن االحتجاز، ص  ، ال سيما فيما خي    ٣٩٦السجون رقم   
رية التجمـع   حب املتعلق ١٠٧/٢٠١٣تعديل القانون   و ؛)٧(همإعادة تأهيل الصحية، و تهم  رعايو

ق يف تكـوين منظمـات غـري        احلجديد يؤكد   ن اجلمعيات؛ وإصدار قانون     السلمي وتكوي 
م انتخابات  الذي ينظ تعديل القانون   و حبرية دون تدخل؛     اممارسة أنشطته قادرة على   حكومية  
 من أجل ضمان متثيل املرأة بنسبة ال تقل عـن الثلـث، ومتثيـل الـشباب،                 نوابجملس ال 

إنشاء والفالحني، و والعمال،  املصريني يف اخلارج،    خاص ذوي اإلعاقة، و   واملسيحيني، واألش 
والتزام احلكومة حبماية حقوق الالجـئني، وإعـادة النظـر يف            ؛)٨(جلنة مستقلة لالنتخابات  
  .)٩( اخلاصة بوضع الالجئني١٩٥١حتفظاهتا على اتفاقية عام 
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اعتماد مشروع القانون املتعلق مبكافحة العنف ضد املـرأة،       ب اإلسراعطلب اجمللس   و  -٧
 حقـوق   ملعاجلة، ودعا إىل وضع استراتيجية      ٢٠١٣م  يف عا  ي للمرأة قوماجمللس ال  هالذي أعد 

  .)١٠(ل بطرق جديدةالطف
 /ي لألشخاص ذوي اإلعاقة يف نيـسان      قوميف اعتباره إنشاء اجمللس ال    اجمللس  ضع  يوإذ    -٨

 تنفيذ أحكام دسـتور     من أجل إصدار تشريعات واختاذ تدابري     على  ، حث مصر    ٢٠١٢أبريل  
  .)١١( واالقتصادية واالجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة باحلقوق السياسيةاملتعلقة ٢٠١٤عام 

  اجلهات األخرى صاحبة املصلحةاملقدمة من  املعلومات  -ثانياً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  )١٢(النطاق وااللتزامات الدولية  -١  
دعت منظمة العفو الدولية مصر إىل التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان          -٩
 ، هذه الصكوك  أو االنضمام إىل  نظام روما األساسي    على  ، و فيهااً  طرف مصر دولة    ليت ليست ا
 .)١٤( توصـية مماثلـة  ٨ الورقة املـشتركة  وقدمت. )١٣( يف القانون الوطينجتسيد أحكامها و

 )١٦( حلقوق اإلنـسان   والفيدرالية الدولية  )١٥(حول العامل وأوصت منظمة التضامن املسيحي     
وأوصت . لى االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري        مصر بالتصديق ع  
 بالتصديق  )١٩( حلقوق اإلنسان   والفيدرالية الدولية  )١٨(٨ والورقة املشتركة    )١٧(مؤسسة الكرامة 

 ١١الورقـة املـشتركة      وأوصـت . الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب    على  
ختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية         الربوتوكول اال بالتصديق على   

  .)٢٠(واالجتماعية والثقافية
وأفاد املركز العريب الستقالل القضاء واحملاماة بأنه على الرغم من تصديق مصر على               -١٠

، ما زال يتعني علـى مـصر        ١٩٨٢العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف عام         
وأوصت الفيدرالية الدوليـة    . )٢١(ذا العهد وتوكولني االختياريني امللحقني هب   لربااالنضمام إىل   

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص حلقوق اإلنسان بالتصديق على 
  .)٢٢(والسياسيةباحلقوق املدنية 

بـسحب  )٢٤(٨ والورقة املـشتركة     )٢٣(وأوصت الفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان      -١١
  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة          من اتفاقية  ١٦ و ٢التحفظات على املادتني    

  .)٢٥(والتصديق على الربوتوكول االختياري هلذه االتفاقية
 اخلاص باحلقوق املدنيـة     مصر إىل احترام العهد الدويل     ١٠دعت الورقة املشتركة    و  -١٢

  .)٢٦( وتنفيذمهادافعني عن حقوق اإلنسانوالسياسية، وإعالن األمم املتحدة بشأن امل
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وأشار مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان إىل أنه منذ االسـتعراض الـدوري               -١٣
فجميع احلكومات سارت   : ، شهد البلد تغيريات سياسية    ٢٠١٠الشامل األول ملصر يف عام      

 التزامات مصر   على هنج واحد يف انتهاك حرية تكوين اجلمعيات، واعتماد تدابري تتعارض مع           
قـدمت الورقـة     و .)٢٧(مبوجب االتفاقيات الدولية ومع استعراضها الدوري الشامل األول       

ت التغيريات السياسية ترك   بأن   ٨وأفادت الورقة املشتركة     .)٢٨( مالحظات مماثلة  ٤املشتركة  
قبة لعدم قدرة احلكومات املتعا   اً  سبباً  وشكلت الفوضى أيض  . على حقوق اإلنسان  اً  سلبياً  أثر

   .)٢٩(على الوفاء بالتزامات مصر
ـ    تصرفضمان  باحلكومة   هيومن رايتس ووتش  وأوصت منظمة     -١٤ اً  قوات األمن وفق

 األمم املتحدة   ها مدونة للقوانني واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان بشأن استخدام القوة، مبا في         
ـ   مبادئ األمم   ني املكلفني بإنفاذ القوانني، و    قواعد السلوك للموظف  ل شأن املتحدة األساسية ب

   .)٣٠(استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
. ٢٠١٤أشارت عدة منظمات غري حكومية إىل اعتماد دستور جديـد يف عـام                -١٥

سينات من حيث ضمانات    وأفادت منظمة العفو الدولية بأن الدستور اجلديد اشتمل على حت         
ذكرت املنظمة   و .)٣١(حقوق اإلنسان، لكنه ال يعاجل املشاكل املتوطنة املتعلقة حبقوق اإلنسان         

يف جمال حقـوق اإلنـسان،      اً  حقيقياً  ميثل تقدم املصرية حلقوق اإلنسان أن الدستور اجلديد       
املـساواة وعـدم     وتعزيز   ،سيما فيما يتعلق باجلهاز القضائي، والدفاع عن حقوق املرأة         ال

 مادة تـدعم    ١٢ إىل أن الدستور اجلديد يتضمن       ١٩وأشارت الورقة املشتركة    . )٣٢(التمييز
  .)٣٣(األشخاص ذوي اإلعاقة

 من الدستور تنص على أن لالتفاقيات       ١٥١ إىل أن املادة     ١٧وأشارت الورقة املشتركة      -١٦
 من الدستور على وجـوب امتثـال   ٩٣وتنص املادة . بأحكام الدستور الدولية قوة القانون عمالً   

  .)٣٤(واملعاهدات واالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان اليت صادقت عليهاالدولة للعهود 
 تعديل القـوانني الوطنيـة، وقـانون    : مصر على ما يلي ٨وحثت الورقة املشتركة      -١٧

سـتور  دق مع اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب، و        العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية مبا يتف     
  .)٣٥(االتفاقية بشأن الشكاوى الفرديةمن  ٢٢ و٢١التصديق على املادتني و؛ ٢٠١٤ عام
 بأن الدستور   )٣٧( والفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان    )٣٦(وأفادت منظمة العفو الدولية     -١٨

وقانون القضاء العسكري كالمها جييز تقدمي مدنيني إىل حماكمات غري عادلة أمـام حمـاكم               
وأفـادت  . ٢٠١١يناير  /وهي ممارسة استخدمت بشكل مفرط منذ كانون الثاين       عسكرية،  

تـشويه   و منظمة العفو الدولية بأن قانون العقوبات جيرم التشهري باملـسؤولني احلكـوميني           
  .)٣٨(الدين صورة
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ـ   ٢٠١٤ إىل أن دستور عام      ٧وأشارت الورقة املشتركة      -١٩ ن بـشأ اً   يتضمن أحكام
وبشأن النساء والفتيـات    نع القرار واحلياة العامة،     دور املرأة يف ص   ونة،  حقوق املرأة يف املواط   
. )٣٩(متثيل املرأة يف اجملالس احمللية    ف ضد املرأة، والزواج املبكر، و     ، والعن الفقريات واملهمشات 

 إىل تفعيـل    ٨ودعت الورقة املـشتركة     . )٤٠(وأدىل املركز املصري حلقوق املرأة ببيان مماثل      
  .)٤١( املتعلقة باملساواة بني الرجل واملرأة٢٠١٤أحكام دستور عام 

وأوصى املركز املصري حلقوق املرأة بتعديل مجيع القوانني اليت تكرس العنف والتمييز         -٢٠
 ومنظمة نظـرة للدراسـات      )٤٣(وأوصت املبادرة املصرية للحقوق الشخصية    . )٤٢(ضد املرأة 
اجلنائية ومعايري حقوق اإلنسان الدوليـة       بتعديل قانون العقوبات ليعكس املعايري       )٤٤(النسوية

 هيومن رايتس ووتش   وأوصت منظمة  .وغريه من أشكال العنف اجلنسي    املتعلقة باالغتصاب   
 ضد املرأة   اليت تنطوي على متييز   قانون األحوال الشخصية    مواد  وتعديل   العنف املرتيل    بتجرمي

  .)٤٥(املرياث والطالق واحلضانةب يف املسائل املتعلقة
قـانون  ها  أن التشريعات الوطنية مبا في     و الحظت الفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان       -٢١

. )٤٦(متييزية ضـد املـرأة    أحكام  عدة   تتضمناألحوال الشخصية وقانون العقوبات ما زالت       
الورقة وأوصت   . مالحظات مماثلة  )٤٨(١٨والورقة املشتركة    )٤٧(٤وقدمت الورقة املشتركة    

يعات من أجل القضاء على مجيع أشكال التمييز والعنف ضد املرأة،            بسن تشر  ١١املشتركة  
وقدمت منظمة نظـرة     .)٤٩(الالجئني، أو الفئات الضعيفة األخرى     وأالشعوب األصلية،    وأ

أو قـانون    تشريع باعتماد   ٧وأوصت الورقة املشتركة     .)٥٠(للدراسات النسوية توصية مماثلة   
  .)٥١(املساواة بني اجلنسنيبشأن 
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملـة        ودعت املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان إىل تطبيق          -٢٢

  .)٥٢( اليت أصدرهتا األمم املتحدةالسجناء
 مـع اً  جلعلـه منـسجم    بتعديل قانون العمل احلايل      ١٥وصت الورقة املشتركة    وأ  -٢٣
  .)٥٣(٢٠١٤ عام دستور والتفاقيات الدوليةا

وقـانون  ،   قـانون االتـصاالت    ه ينبغي تعـديل    أن ٦ركة  الحظت الورقة املشت  و  - ٢٤
يف جمـال    مصر الدولية    حبيث تعكس التزامات  ،  من بني قوانني أخرى   اإلرهاب،    مكافحة

  .)٥٤(حقوق اإلنسان

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  

مـصر   )٥٦(١١ والورقة املشتركة    )٥٥(أوصت منظمة التضامن املسيحي حول العامل       -٢٥
القضاء على مجيع أشكال التمييـز،      ب ُتعىن  من الدستور، وإنشاء جلنة مستقلة     ٥٣تنفيذ املادة   ب

  .)٥٧(وإنشاء آلية وطنية لتلقي الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان
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تـب  ومكللمـرأة    بتعزيز والية كل من اجمللس القومي        ٧وأوصت الورقة املشتركة      -٢٦
 أعلنت،  وزارة الداخلية وأشارت الفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان إىل أن        . )٥٨(شكاوى املرأة 

املرتكبـة حبـق    العنـف   أعمال  رصد اجلرائم و  ُتعىن ب  إنشاء إدارة عن  ،  ٢٠١٣مايو  /يف أيار 
ويف السياق نفسه، أشارت منظمة نظرة للدراسات النسوية إىل إنشاء وحدة خاصة        . )٥٩(املرأة
  .)٦٠(لشرطيات ملكافحة العنف ضد النساءمن ا
إلصـالح يف   لبوضع خطة وطنية عامة     الفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان     أوصت  و  -٢٧

مبـشاركة  وذلك  كافحة اإلفالت من العقاب،     ملتدابري  اختاذ   يشملجمال حقوق اإلنسان، مبا     
  .)٦١(نمنظمات حقوق اإلنسامن ، وال سيما  اجملتمع املدين مستقلني منممثلني
وطنيـة ملكافحـة   تنفيذ استراتيجية وأوصت منظمة نظرة للدراسات النسوية مصر ب       -٢٨
  .)٦٢( والصحة والعدلاعات نسائية ووزارات الداخليةمجف ضد املرأة بالتعاون مع العن
قانونية البادئ التوجيهية   امللوضع   املنظمة الدولية للهجرة ووزارة العدل    وقد تعاونت     -٢٩

 اًمصدر  هذه املبادئ التوجيهيةشكلت و.٦٤/٢٠١٠رقم بالبشر مكافحة االجتار  لتنفيذ قانون   
علـى اإلجـراءات    املدربني  ن  انوملوظفني املكلفني بإنفاذ الق   بالنسبة إىل ا   للمعلومات   اًرئيسي

 نظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع اجمللـس      تشرف امل  و .قضايا االجتار بالبشر  املتعلقة ب القانونية  
النساء والفتيات ضـحايا    تعايف   ل أوى اإلقليمي األول  على تشغيل امل  فولة واألمومة   القومي للط 

 بطاقـة   ٢٠١٠ ديسمرب /وقد أنشئ هذا املأوى يف كانون األول      . هن إدماج ةعادإلواالجتار  
  .)٦٣(الستقبال عشر ضحايا

ـ    لتدريب موظفي  برامج   بوضع مصر   ١٧وأوصت الورقة املشتركة      -٣٠  ذين الدولـة ال
 مـن   هبـا  قتـرن  ومـا ي   رييةهاشاركة اجلم املبشكل مباشر أو غري مباشر ب     ائفهم   وظ ترتبط
  .)٦٤(حرياتو حقوق
مكافحـة الفـساد،    الرامية إىل    بدعم اآلليات والسبل     ٩لورقة املشتركة   وأوصت ا   -٣١
  .)٦٥(خمتصة من أجل املتابعةإنشاء سلطات بو

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان   -باء  

  ات املعاهداتالتعاون مع هيئ  -١  
 إىل اللجنة املعنية حبقـوق      التقارير الدورية  أشارت مؤسسة الكرامة إىل تأخر تقدمي       -٣٢

 وأوصت مؤسسة الكرامة مصر بتقدمي      .)٦٦(٢٠٠٤منذ عام    وجلنة مناهضة التعذيب     اإلنسان
  .)٦٧(تقريرها املتأخر إىل جلنة مناهضة التعذيب
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
، )٦٩(، ومنظمـة العفـو الدوليـة      )٦٨(حول العامل التضامن املسيحي   ت منظمة   أوص  -٣٣

 دائمة إىل املكلفني بواليـات يف إطـار اإلجـراءات    ه دعوةبتوجي )٧٠(١٠والورقة املشتركة  
  .)٧١(املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد، مبن فيهم اخلاصة املواضيعية

 )٧٣(هيومن رايتس ووتش  ة   ومنظم )٧٢(ول العامل حالتضامن املسيحي   أوصت منظمة   و  -٣٤
بواليات يف إطـار اإلجـراءات        طلبات الزيارة اليت قدمها مكلفون     مصر باالستجابة جلميع  

  .اخلاصة ومل ترد عليها بعد
 بتوجيه دعوة إىل املقرر اخلاص املعين مبـسألة         حلقوق اإلنسان وأوصت الفيدرالية الدولية      -٣٥

  .)٧٤( واملمارسةن العامل املعين مبسألة التمييز ضد املرأة يف القانوالعنف ضد املرأة والفريق
 إىل الـسماح    )٧٦( اإلنسان حلقوقالفيدرالية الدولية    و )٧٥(٨ودعت الورقة املشتركة      -٣٦

  .للمقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب بزيارة مصر

اإلنـساين   القانون   تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة         -جيم  
  الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
التمييز يف القانون   أن النساء والفتيات ما زلن يواجهن        ب منظمة العفو الدولية   أفادت  -٣٧

 الـزواج والطـالق      حقـوق  قانون األحوال الشخصية ضد املـرأة يف      ومييز  . ويف املمارسة 
  .)٧٨(مماثالًاً بيان ٧ركة الورقة املشتوقدمت . )٧٧(واحلضانة

 بتنفيذ القوانني املتعلقة بالعنف ضد املرأة، وتغيري الصورة النمطية   ٧وأوصت الورقة املشتركة      -٣٨
 خلـق ستهدف تعزيز صورة املرأة يف وسائط اإلعالم، و ياملرأة، واعتماد برنامج ثقايف     املضرة ب الثقافية  

  .)٨٠(وقدم املركز املصري حلقوق املرأة توصية مماثلة. )٧٩(دور املرأة يف اجملال السياسيلصورة إجيابية 
ع نميواألجور وظروف العمل    التوظيف   أن التمييز يف  ب ١١الورقة املشتركة   وأفادت    -٣٩

عن ذلك، ال توجد أي تـشريعات   وفضالً.  االقتصاديةهنقوقالعديد من النساء من التمتع حب   
  .)٨١(ملحلماية النساء من التحرش اجلنسي يف مكان الع

 بإصدار تشريعات لضمان محاية حقوق األشـخاص        ١٩أوصت الورقة املشتركة    و  -٤٠
  .)٨٢( والتمييز ضدهمماستغالهلمنع ذوي اإلعاقة و

غـري جمرَّمـة    أن املمارسات اجلنسية املثلية بالتراضي      ب ١٠ الورقة املشتركة    وأفادت  -٤١
ثليات واملثليني ومزدوجي   امل من املمكن أن تلقي الشرطة القبض على      لكن  ،  بشكل صريح 

وأفادت . )٨٣(يةانتهاك التعاليم الدينو منها البغاءتهم بامليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية 
 املتعلـق   ١٠/١٩٦١منظمة العفو الدولية بأن السلطات ما زالت تستخدم القـانون رقـم             

   .)٨٤( يف السربالتراضي الدعارة من أجل جترمي العالقات اجلنسيةمبكافحة 
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
من األعمال اإلجرامية   اً  كبرياً  عددأفاد املركز العريب الستقالل القضاء واحملاماة بأن          -٤٢

الورقـة  وقدمت  . )٨٥( األكثر خطورة   يف نطاق اجلرائم   ندرجاليت يعاقب عليها باإلعدام ال ت     
نظمة العفو الدولية بفرض وقف اختياري فـوري        وأوصت م . )٨٦(تعليقات مماثلة  ٨املشتركة  

عدد اجلرائم اليت يعاقب عليها     خفض  عمليات اإلعدام وختفيف مجيع أحكام اإلعدام، و      تنفيذ  ل
  .)٨٨(تعليقات مماثلة ٩الورقة املشتركة  وقدمت .)٨٧(عقوبةهذه الباإلعدام، هبدف إلغاء 

 ٢ ٠٠٠أن أكثر مـن      ب )٩٠(١٤ والورقة املشتركة  )٨٩(١٣الورقة املشتركة   وأفادت    -٤٣
قـوات  اليت استخدمتها   لقوة املفرطة   ال السنوات األربع املاضية نتيجة      قتلوا خال قد  شخص  
والورقـة  ،  )٩٢(، وجلنة احلقوقيني الدوليـة    )٩١(هيومن رايتس ووتش  منظمة   وأشارت   .األمن

 والنهضة اللـتني     إىل ساحيت رابعة   )٩٤(، والفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان    )٩٣(١٤املشتركة  
ودعت اللجنة اإلسـالمية    .  شخص وسبعة أفراد من الشرطة     ١ ٠٠٠قتل فيهما ما يصل إىل      

  .)٩٥(حلقوق اإلنسان إىل إجراء حتقيق عام مستقل يف هذه األحداث لكشف احلقيقة
القوة الفتاكة،  ها  لقوة، مبا في  اإلفراط يف اللجوء إىل ا     إىل أن    "١٩املادة  "  منظمة أشارتو  -٤٤
االسـتعراض الـدوري الـشامل      احلكومات املتعاقبة منذ     يف عهد كل حكومة من        استخدم قد
  .مالحظات مماثلة) ٩٨( ومنظمة العفو الدولية)٩٧(وقدمت مؤسسة الكرامة .)٩٦(٢٠١٠ عامل

 أنه منـذ    )١٠٠( وهيئة مراسلون بال حدود الدولية     )٩٩(١٤والحظت الورقة املشتركة      -٤٥
تـصاعدت االعتـداءات علـى      وقد   . مصريني وأجانب  ،نيتسعة صحفي ، قُتل   ٢٠١١ عام

 وأفـادت هيئـة   .آخـرين من جانب مواطنني   وأ قوات األمن    جانبالصحفيني، سواء من    
مراسلون بال حدود الدولية بأن بعض املراسلني قد ُحوكموا أمام حمكمة عـسكرية وأهنـم               

   .)١٠١(تعرضوا للتعذيب وسوء املعاملة خالل االحتجاز
 ومنظمـة هيـومن رايـتس       )١٠٢(الفيدرالية الدولية حلقوق اإلنـسان    وأوضحت    -٤٦

 أنه ما زالت ترد تقارير بشأن حاالت التعذيب يف مراكز االحتجاز، ومع ذلـك             )١٠٣(ووتش
التعذيب وسوء املعاملة وأفادت مؤسسة الكرامة بأن . ُتفتح أي حتقيقات يف هذه االدعاءات مل

لسلطات الشرطة وا وخمتلفة   سلطات مصرية    تنتهجهاكممارسة عادية    بطريقة منهجية    ينفذان
واللجنة اإلسالمية حلقوق    )١٠٥(٨وأدلت الورقة املشتركة    . )١٠٤(السجونالعسكرية وسلطات   

اً شمل أيـض  تهذه االنتهاكات   وأضافت مؤسسة الكرامة أن     .  بتعليقات مماثلة  )١٠٦(اإلنسان
فحـص  األعضاء التناسلية، و  ى  عل قبيل االغتصاب، والضرب     التحرش اجلنسي بالضحية، من   

املبادرة املصرية للحقوق الشخـصية مالحظـات        وقدمت. )١٠٧(اختبارات احلمل العذرية، و 
 من خالل إجـراء     بوأوصت مؤسسة الكرامة مصر بوضع حد ملمارسة التعذي       . )١٠٨(مماثلة

  .)١٠٩(حتقيقات يف أعمال التعذيب املزعومة وتقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة



A/HRC/WG.6/20/EGY/3 

9 GE.14-11372 

بأن النساء  )١١١( حلقوق اإلنسانوالفيدرالية الدولية )١١٠(منظمة العفو الدوليةوأفادت    -٤٧
، ٢٠١٢منذ أواخر عام     وأنه   مستويات عالية من التحرش اجلنسي     ن يواجهن ما زل والفتيات  

. التحرير يف القـاهرة بالقرب من ميدان متكررة  جنسية  تعرضت النساء احملتجات العتداءات     
وأفاد املركز املصري حلقوق املرأة بـأن       . النساء احملتجات األمن يف محاية     وقد أخفقت قوات  

عـام  يف مستويات العنف ضد املرأة يف اجملـالني ال        اً  ارتفاع السنوات األربع األخرية شهدت   
عـدم   ٤ الورقة املـشتركة     والحظت. )١١٢(ات السياسي اتواخلاص، ويف استهداف الناشط   

  قبـول مـصر    العنف ضد املرأة، علـى الـرغم مـن         مكافحة   أي تقدم ملموس يف   إحراز  
يف  ستعراض الـدوري الـشامل    املعين باال لفريق العامل    املقدمتني من ا   ٤١ و ٣٢ للتوصيتني

  .)١١٤( مالحظات مماثلة١١وقدمت الورقة املشتركة . )١١٣(٢٠١٠ عام
 تنتـهك حقـوق     ما زالـت  أوضاع السجون    بأن   ١٨وأفادت الورقة املشتركة      - ٤٨

 وضيق وقـت سوء التغذية، واالفتقار إىل الرعاية الصحية، جراء  لسجناء  اصة با اخل  اإلنسان
  .)١١٥(ةعائليلزيارات الا

 أن العقوبة البدنية    العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال      والحظت املبادرة     -٤٩
ؤسسات لألطفال يف مصر غري مشروعة كعقوبة على جرمية وغري مشروعة على األرجح يف امل             
  .)١١٦(العقابية، لكنها مشروعة يف البيت ويف مرافق الرعاية البديلة والرعاية النهارية واملدارس

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
الحظ املركز العريب الستقالل القضاء واحملاماة استمرار تدخل السلطة التنفيذيـة يف              -٥٠

 يةاستقاللجلنة احلقوقيني الدولية إىل أن     أشارت  و .)١١٧( مما ينتهك استقالليتها   قضائيةالسلطة ال 
السلطة التنفيذية على احملـاكم     اليت متارسها    تقوضت بسبب السيطرة الفعلية   القضائي  اجلهاز  
 توسيع نطاق استخدام احملاكم العـسكرية       بسبب وكذلك   النيابة العامة، لقضاة و ا ووظائف

وأفادت منظمة العفو الدولية بأن احلكومات املتعاقبة استخدمت        . )١١٨(قضائيواختصاصها ال 
وعلى نقـيض ذلـك،     . النظام القضائي الستهداف معارضيها السياسيني ومنتقدي احلكومة      

جتاهلت احملاكمات العامة والعسكرية إىل حد كبري انتهاكات حقوق اإلنسان املنهجية الـيت             
والورقـة   )١٢٠(وقـدمت جلنـة احلقـوقيني الدوليـة       . )١١٩(ترتكبها قوات األمن واجليش   

  . بيانات مماثلة)١٢١(٥ املشتركة
  امتحـان بدء إجراءية بمعهد حقوق اإلنسان التابع لرابطة احملامني الدول     وأوصى    - ٥١

 تـشرف عليهـا احلكومـة       اختباراتجراء  وإ،  أفراد املهنة  التأهيل ملهنة احملاماة جلميع   
 وزارة العدل يف    تدخلأو قضاة؛ وإهناء    صبحوا وكالء النيابة    ذين يودون أن ي   محامني ال لل

يف حتديد خمصصات امليزانية املتعلقـة      قد يكون هلا    أي دور   وإهناء  تعيني قضاة التحقيق،    
  .)١٢٢(باجلهاز القضائي
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 رقابة مدنية فعالـة علـى   تكفلن األحكام الدستورية ال إنة احلقوقيني الدولية  وقالت جل   -٥٢
نة احلقوقيني  وأوصت جل . )١٢٣(عدم مساءلة اجليش  تكرس املمارسات اليت تعزز     وة  القوات املسلح 

إسناد ، و لقوميمسائل الدفاع ا   مصر بأن تكفل حتديد دور القوات العسكرية وحصره يف           الدولية
  .)١٢٤( سلطات مدنية منشأة بصورة قانونيةإىل  ومساءلتهامراقبة القوات املسلحةمهمة 
لحيـاد   الدنيا ل  املعايرييستويف  أن القضاء العسكري ال     ب ٥شتركة   الورقة امل  أفادتو  -٥٣
 حمامني حضورمدنيني دون للحملاكمات العسكرية وجتري ا . عن السلطة التنفيذيةيةاالستقالل أو

 وال ُيمنح   .التصال باحملامني للمدعى عليهم   لفرصة  ال بل دون إتاحة   املدعى عليهم،    من اختيار 
 معـايري   اتانتـهاك أن   إىل   ٢أشارت الورقة املشتركة    و .)١٢٥(الء هلؤ حماكمة علنية احلق يف   

 عدة قصر، إىل مبن فيهممن املدنيني، شخص  ١٢ ٠٠٠احملاكمة العادلة تشمل إحالة أكثر من 
الورقـة   ودعـا كـل مـن        .حماكم عسكرية، وزيادة يف معدالت االعتقـال العـشوائي        

إىل تعـديل    )١٢٧(يـة  احملـامني الدول   معهد حقوق اإلنسان التابع لرابطة    و )١٢٦(٢ املشتركة
وقـف  إىل  ودعت منظمة العفو الدولية مـصر        .التشريعات من أجل ضمان احملاكمة العادلة     

، ومؤسـسة   )١٢٩("١٩املـادة   "وقدمت منظمة   . )١٢٨(دنيني أمام حماكم عسكرية   املحماكمة  
والورقـة  ،  )١٣٢(٨املـشتركة   ، والورقـة    )١٣١(، وجلنـة احلقـوقيني الدوليـة      )١٣٠(الكرامة
 معهد   وأوصى . توصيات مماثلة  )١٣٤(حول العامل منظمة التضامن املسيحي    ، و )١٣٣(٥ املشتركة

ية مبراجعة مجيع إدانات املدنيني الصادرة عن حماكم        حقوق اإلنسان التابع لرابطة احملامني الدول     
  .)١٣٥(نيةدكمة محم أمام، ومنح احلق يف إعادة احملاكمة ٢٠١١يناير /منذ كانون الثاينعسكرية 

تقـدمي  إىل  نتائج أي حتقيـق، و     اإلعالن عن    إىلمصر  العفو الدولية   ودعت منظمة     -٥٤
 إىل العدالة يف    ،املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، بصرف النظر عن رتبتهم         

الورقـة   وقـدمت    .)١٣٦( ودون اللجـوء إىل عقوبـة اإلعـدام        عادلـة حماكمـات   إطار  
، )١٣٩( الدوليـة  ومنظمة احلقـوقيني  ،  )١٣٨(هيومن رايتس ووتش  ومنظمة  ،  )١٣٧(١٠ املشتركة

 وأوصت  .توصيات مماثلة  )١٤١( والفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان    ،)١٤٠(٥والورقة املشتركة   
اجلـرب  علـى    حصول ضحايا انتهاكات حقوق اإلنـسان     بضمان    الدولية منظمة احلقوقيني 

  .)١٤٢(والتعويض بشكل فعلي
ـ       وأفادت م   -٥٥ مالحقـة  ستمر يف عـدم     نظمة نظرة للدراسات النسوية بأن احلكومة ت

بإجراء حتقيقات يف شكاوى العنف اجلنـسي         وأوصت ،)١٤٣(مرتكيب أعمال العنف اجلنسي   
 .)١٤٤(ملرأةاخلاصـة بـا    عن حقوق اإلنـسان      النساء احملتجات، واملدافعات  الذي تتعرض له    

 الدولة عن األضـرار البدنيـة       مساءلة بضماناملبادرة املصرية للحقوق الشخصية     أوصت  و
لعنف القائم على نوع اجلنس الـيت       العنف اجلنسي وا  أعمال    ضحايا والنفسية اليت يعاين منها   

العنف اجلنـسي    أشكالوتعرضن لالغتصاب   ؛ ومتكني النساء اللوايت     موظفو الدولة رتكبها  ا
 حلقـوق اإلنـسان     وقدمت الفيدرالية الدولية  . )١٤٥( بشكل فعال  وىا شك رفع األخرى من 
  .)١٤٦(توصية مماثلة



A/HRC/WG.6/20/EGY/3 

11 GE.14-11372 

نص على فترات طويلة من     يمنظمة العفو الدولية أن قانون اإلجراءات اجلنائية        وأوضحت    -٥٦
اكتظـاظ   إىل   ١٣الورقة املشتركة   وأشارت   .)١٤٧( رمسية احلبس االحتياطي دون هتمة أو حماكمة     

  .)١٤٨(اكمةاحمل حملتجزين رهناالسجون يف الوقت الراهن بسبب العدد الكبري من املتظاهرين 
 ٢٠١٢ إىل أن األطفال الـذين أوقفـوا يف عـامي            ١٤وأشارت الورقة املشتركة      -٥٧
 يف القاهرة واإلسكندرية يف أعقاب املظاهرات مل يفصلوا عن احملتجزين البالغني أثناء             ٢٠١٣و

لورقـة   وأوصـت ا   .)١٤٩(أطفال ذوو إعاقات بدنية أو عقلية     اً  وقد احتجز أيض  . احتجازهم
حملاكمة واالحتجاز بعد االحتجاز قبل ا    مرحليت خالل بفصل األطفال عن البالغني      ٥املشتركة  
 إىل إعادة النظر يف قضايا احملتجزين الشباب الـذين          ٨لورقة املشتركة   ا ودعت. )١٥٠(اإلدانة

وأعربت مؤسسة الكرامة عن    . )١٥١( قانوين، واإلفراج عنهم   ربرم دون تعسفي   أوقفوا بشكل 
  .)١٥٢(عنيفةجرائم غري بسبب االحتجاز اإلداري للقصر قها إزاء قل

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
اخللع، ومنح اجلنسية ألطفال املرأة      بتحسني تنفيذ قانون     ٧أوصت الورقة املشتركة      -٥٨

  .)١٥٣(املصرية املتزوجة من أجنيب
لطات احلكومية نطاق احلمايـة احلاليـة        الس  توسع أنب ٦وأوصت الورقة املشتركة      -٥٩
الوطنية ذات الصلة من أجل ضمان      محاية البيانات يف القوانني     احلق يف   لحق يف اخلصوصية و   ل

 من أجـل     للرقابة آلية مستقلة كما أوصت بإنشاء     الرقمية،   ت يف سياق االتصاال   همااحترام
  .)١٥٤(الشفافية واملساءلة يف مراقبة االتصاالتضمان 

يف   الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق           حرية  -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

حول العامل أن سوء املعاملة الذي تتعـرض لـه          منظمة التضامن املسيحي     ذكرت    -٦٠
ويف . ٢٠١٠جهات فاعلة حكومية وغري حكومية قد تفاقم منذ عام على أيدي طوائف دينية 

فاعلـة غـري    جهـات    علـى أيـدي      للمعاناةدينية  أقليات  تعرضت   ،احلكومة املؤقتة عهد  
 ٢٠١٣أغسطس  /آب ووتش بأنه بعد احتجاجات      سوأفادت منظمة هيومن رايت   . )١٥٥(حكومية

 ٣٧ كنيسة على األقل، مما أدى إىل حرق أو تدمري           ٤٢ت حشود   هامجاليت شهدهتا القاهرة،    
. )١٥٧( وقدمت املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان تعليقات مماثلة       .)١٥٦(ص أشخا ٤منها، ومقتل   

 الـيت قبلتـها مـصر يف        ٩٠وأفاد فريق حقوق األقليات، يف معرض إشارته إىل التوصـية           
، بأن عزوف احلكومة املـصرية عـن مالحقـة          ٢٠١٠استعراضها الدوري الشامل يف عام      

ومعاقبة مرتكيب جرائم ضد أقليات دينية، من قبيل حرق املنازل والكنائس، عامل رئيسي يف              
اسـتمرار   ١٨والحظـت الورقـة املـشتركة       . )١٥٨(عقاباستمرار أجواء اإلفالت من ال    

االلتحـاق  ة  صـعوب  و العبادة،أماكن  نتهاكات املرتكبة ضد األقليات الدينية مثل إغالق        اال
  .)١٥٩(احلصول على اخلدمات العامةصعوبة باملدارس و
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وأفاد املركز األورويب للقانون والعدالة بأن مصر فشلت يف معاجلة مشكلة اإلكـراه               -٦١
 تقـدمي    إىل  املؤسسات اإلعالمية والثقافية   ٢الورقة املشتركة   ودعت  . )١٦٠(ى تغيري الدين  عل

  .)١٦١(رائم الكراهيةجب والتنديد، ته ومحايالدعم من أجل تعزيز التنوع الديين
شهود يهوه يتعرضون لقيـود     الرابطة األوروبية لشهود يهّوه املسيحيني بأن       وأفادت    -٦٢

مثل حريـة التعـبري     أخرى   عقيدهتم وما يرتبط هبا من حقوق     سة  ارمم على حقهم يف     ُتفرض
ـ  ١٤الورقة املشتركة   وأفادت   .)١٦٢(تكوين اجلمعيات حرية  و  ٢٠١٤أن دسـتور عـام      ب
هيـومن  وأوصت منظمة    .)١٦٣(الشعائر الدينية أو بناء أماكن العبادة      أداءيعترف باحلق يف     ال

  .)١٦٤(ن محاية األقليات الدينيةتخذ اخلطوات الالزمة لضماتأن بمصر رايتس ووتش 
 الصحفينيعلى  االعتداءات على حرية التعبري و    إىل أن   " ١٩املادة  " وأشارت منظمة   -٦٣

 : األخـري  ستعراض الـدوري الـشامل    االكومات املتعاقبة منذ    قد استمرت يف ظل مجيع احل     
ـ   ألقي القبض على     ،على سبيل املثال   ،٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٩ فيف  وظفنيأربعة م

وهيئة مراسلون بال حدود     )١٦٦(هيومن رايتس ووتش  منظمة  وقدمت   .)١٦٥("اجلزيرة"من قناة   
وأشارت املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان إىل تعـرض بعـض      .  مالحظات مماثلة  )١٦٧(الدولية

. )١٦٨(الشخصيات اإلعالمية للمساءلة أمام النيابة العامة بتهم اإلساءة إىل السلطة القـضائية           
حظت هيئة مراسلون بال حدود الدولية أن االستقطاب احلاد يف وسائط اإلعالم يعكـس              وال

وأوصت الفيدرالية الدولية   . )١٦٩(االستقطاب يف اجملتمع ويشجع عليه، ويقوض حرية اإلعالم       
وسائط اإلعالم واإلفراج موظفي صحفيني وال إىلبإسقاط مجيع التهم املوجهة   حلقوق اإلنسان   

 الناطقـة " اجلزيـرة "و قنـاة    موظف زالوا قيد االحتجاز، وال سيما       ين ما عن الصحفيني الذ  
واللجنة اإلسـالمية    )١٧١(٥وقدمت الورقة املشتركة    . )١٧٠()مبن فيهم األجانب  (اإلنكليزية  ب

 بتـشكيل جلـان مـن       ١٧وأوصت الورقة املشتركة    .  توصيات مماثلة  )١٧٢(حلقوق اإلنسان 
 أحكام  مراجعةواملدافعني عن حقوق اإلنسان من أجل       ومنظمات اجملتمع املدين    األخصائيني  

  .)١٧٣(اليت تقيد حرية الرأي والتعبري، وغريه من القوانني التقييديةعقوبات قانون ال
رية تكوين اجلمعيات من خالل سن       حبماية احلق يف ح    ١١الورقة املشتركة   وأوصت    -٦٤

فروضة علـى إنـشاء نقابـات       زيل القيود امل  تستقلة، و امل تعترف بنقابات العمال  تشريعات  
  .)١٧٤( مجيع القوانني اليت جترم االحتجاجات واإلضراباتومن خالل إلغاءمستقلة، 

تنـشر   جترم االحتجاج يف القانون و     تزالما  أن الدولة   ب ١٣الورقة املشتركة   وأفادت    -٦٥
 ومركز  ،)١٧٦(١٤وأشار كل من الورقة املشتركة      . )١٧٥(تفريق جتمعات املواطنني  لقوات األمن   

 إىل أن قـانون التظـاهر       )١٧٨("١٩املـادة   "، ومنظمة   )١٧٧(القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان   
 يقيد بشدة احلق يف حريـة التجمـع         ٢٠١٣نوفمرب  / املؤرخ تشرين الثاين   ١٠٧/٢٠١٣ رقم

 وقـدمت الورقـة     . واملظـاهرات العامـة    السلمي ويضع عقبات صارمة أمام التجمعـات      
، واللجنـة اإلسـالمية حلقـوق       )١٨٠(مة املصرية حلقوق اإلنـسان    ، واملنظ )١٧٩(١٣ املشتركة
وأوصت الفيدرالية الدوليـة حلقـوق      .  تعليقات مماثلة  )١٨٢(٢، والورقة املشتركة    )١٨١(اإلنسان
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 بتعديل  )١٨٥(، ومنظمة هيومن رايتس ووتش    )١٨٤(، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان    )١٨٣(اإلنسان
وقدمت منظمة نظـرة    . مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان     ملواءمته   ١٠٧/٢٠١٣ القانون رقم 

  .توصيات مماثلة )١٨٨(٨ والورقة املشتركة ،)١٨٧(٩والورقة املشتركة ، )١٨٦ (للدراسات النسوية
املؤسسة الدولية حلماية املـدافعني عـن حقـوق         : اخلط األمامي "وأفادت منظمة     -٦٦

بآرائهم اً  هم جيهرون علن  حقوق اإلنسان، لكن  ل  ايف جم اً   حصر ال يعملون اً  أفرادأن  ب "اإلنسان
  .)١٨٩(يف احلوكمة والدميقراطية، قد استهدفوا أيضاً

حول العامل مصر بالتوقف عن مضايقة املعارضة       منظمة التضامن املسيحي    وأوصت    -٦٧
إلنسان من تلقي   منظمات حقوق ا  يت متنع   رفع القيود ال  و  االحتجاج، وتنقيح قانون السلمية،  

 .)١٩١(وقدمت منظمة هيومن رايتس ووتش توصـية مماثلـة        . )١٩٠(هاعملمن أجل    تمويلال
بضمان إجراء حتقيقات يف مجيع احلاالت املبلغ عنها املتعلقة         " اخلط األمامي "وأوصت منظمة   

باالعتداءات اليت استهدفت مدافعني عن حقوق اإلنسان، هبدف نشر نتائج هذه التحقيقات            
  .)١٩٢(لةوتقدمي املسؤولني إىل العدا

، والفيدرالية الدوليـة    )١٩٤("١٩املادة  "، ومنظمة   )١٩٣(وطلبت منظمة العفو الدولية     -٦٨
والورقة  ،)١٩٧(٥، والورقة املشتركة    )١٩٦(، ومنظمة هيومن رايتس ووتش    )١٩٥(حلقوق اإلنسان 

 املـواطنني   مجيع و رأياإلفراج غري املشروط عن مجيع سجناء ال       من مصر    )١٩٨(١٠املشتركة  
  .قهم يف حرية التعبريحل تجزين بسبب ممارستهماحمل
وحركة التصاحل الدولية عن القلق إزاء  اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم  وأعربت    -٦٩

  .)١٩٩(ن اخلدمة العسكريةماالستنكاف الضمريي شأن باالفتقار إىل أحكام مجلة أمور منها 
العنف ه   املرأة، مبا في   ذي يستهدف ال أن حاالت العنف     "١٩املادة  "منظمة   تالحظو  -٧٠

 .)٢٠٠(نحقـوقه   ممارسـة  عند  خاصة انتهاكات تبني أن النساء يواجهن حواجز و      اجلنسي،
 املدافعات عن حقـوق اإلنـسان     والناشطات  وأفادت منظمة نظرة للدارسات النسوية بأن       

الحتجاز لتعسفي وا  وكذلك فرادى النساء يتعرضن للعنف اجلنسي واالعتقال ا        اخلاصة باملرأة 
 إىل أنه   ٤ وأشارت الورقة املشتركة     .)٢٠١(غري العادلة املطولة و لمحاكمات  للفترات طويلة و  

، خالل استعراضـها الـدوري الـشامل يف         ٤٨على الرغم من موافقة مصر على التوصية        
القيام  أثناء وائقن ع يواجه  اخلاصة باملرأة  املدافعات عن حقوق اإلنسان   ، ما زالت    ٢٠١٠ عام
 .)٢٠٢(ع املـشرو  الالزمة ألداء عملـهن    وال اإلمكانيات  احلماية    توفَّر هلن ال    وال ،هننشاطب

مشاركة املرأة يف احلياة العامة قد تضاءلت  وأفادت منظمة اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان بأن        
 وأنبسبب استمرار اإلفالت من العقاب على االنتهاكات القائمة علـى نـوع اجلـنس،               

فحـوص   ثـل  م  خمتلفة انتهاكاتمستهدفات ب ملرأة  اخلاصة با إلنسان   عن حقوق ا   اتاملدافع
ومنظمـة اخلدمـة الدوليـة حلقـوق         )٢٠٤("اخلط األمامي "وأوصت منظمة   . )٢٠٣(العذرية
واختـاذ إجـراءات    ملرأةاخلاصة با عن حقوق اإلنسان اتدافع بكفالة حقوق امل )٢٠٥(اإلنسان

  .نتكفل محايته



A/HRC/WG.6/20/EGY/3 

GE.14-11372 14 

أن اجملتمـع   اً  املرأة إىل أن صانعي القرار يزعمون دائم      وأشار املركز املصري حلقوق       -٧١
 ٧وأوصت الورقة املـشتركة  . )٢٠٦(املصري يرفض فكرة مشاركة املرأة يف الشؤون السياسية 

 املرأة يف الوزارات احلكومية حضورمقاعد الربملان للنساء، وزيادة      يف املائة من     ٣٠بتخصيص  
ملركز املصري حلقـوق املـرأة ومنظمـة نظـرة           وقدم ا  .)٢٠٧(ويف مجيع السلطات القضائية   

  .)٢٠٩( توصيات مماثلة)٢٠٨(للدارسات النسوية

  يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتيةاحلق   -٦  
أفاد املركز املصري حلقوق املرأة بأن أنشطة جلان تكافؤ الفرص، املكلفة بالتحقيق يف          -٧٢

وأفـادت الورقـة    . )٢١٠(٢٠١١قد ُعلِّقت يف عام     أفعال التمييز ضد املرأة يف مكان العمل،        
 بأن احلكومات املتعاقبة فشلت يف إجياد ظروف عمل مؤاتية ويف محايـة تلـك               ٤املشتركة  

وأشارت منظمة العفو الدوليـة     . )٢١١(الظروف ويف حتقيق املساواة وعدم التمييز لصاحل املرأة       
وأوصى . )٢١٢(مة ويف إعمال حقها يف العمل     إىل أن املرأة ما زالت تواجه التمييز يف احلياة العا         

التمييز ضد املرأة يف سوق العمل وتـوفري فـرص          املركز املصري حلقوق املرأة بالقضاء على       
 مبكافحـة البطالـة،    ١١الورقة املشتركة   وأوصت   .)٢١٣( املساواة  قدم عمل والتدريب على  ال
  .)٢١٤(بيل األولويةيف املناطق الريفية على سوسيما يف صفوف النساء والشباب  ال

 ةستمرم م ما زالت  حتجاجاهتواالعمال  إضرابات  بأن   ١١ الورقة املشتركة    وأفادت  -٧٣
  فرص العمل الالئق   االفتقار إىل   ويدفع . السيئة  ظروف العمل  يف معاجلة دولة  فشل ال على  اً  رد
. )٢١٥(ييف القطاع غري الرمسإىل العمل ، ال سيما النساء والشباب، شخاص من األ عدد متزايد ب

إجياد فرص العمل وخفـض     على  تشجيع  لل إىل وضع خطة وطنية      ٢لورقة املشتركة   ودعت ا 
 التـدابري املتخـذة     بضمان عدم تسبب   ١١الورقة املشتركة   وأوصت  . )٢١٦(معدالت البطالة 

  .)٢١٧(تمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةيف إعاقة الملعاجلة األزمة االقتصادية 

  الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئقيف ق احل  -٧  
أن الفقر قد ارتفع بشكل مطرد على مـدى العقـدين           ب ١١الورقة املشتركة    أفادت  -٧٤

 أن  ١٤الورقة املشتركة   والحظت   .)٢١٨( ربع السكان  يف أكثر من  يؤثر اآلن   بات   وأنهاملاضيني،  
لحد لاألولوية  منحت   ٢٠١١يناير  /انون الثاين السياسات االقتصادية للحكومات املتعاقبة منذ ك     

: يلـي  ا مب ١١الورقة املشتركة   وأوصت   .)٢١٩(األهداف اإلمنائية حساب  من عجز امليزانية على     
يعيشون يف فقـر  ألولئك الذين  األمن الغذائي، ال سيما  حتسني و ؛مكافحة اجلوع وسوء التغذية   

أوصـت   و .)٢٢٠( السكن الالئق  ميع على  إمكانية حصول اجل   مدقع يف املناطق الريفية؛ وضمان    
  .)٢٢١( بشكل فعال األساسيةماحتياجاهت بتلبية  الفقراءبالتركيز على ١٥الورقة املشتركة 

 إىل  تمليسور التكلفة يف مصر أد     السكن ا  قلة إىل أن    ١١الورقة املشتركة   وأشارت    -٧٥
اخلطـط اإلمنائيـة    ك فيه   الوقت الذي تنته  ، يف   العشوائي يف مجيع أحناء البلد     انتشار السكن 

 إىل وضع خطة    ٢الورقة املشتركة   ودعت   .)٢٢٢(العشوائيات يف أغلب األحيان    سكان حقوق



A/HRC/WG.6/20/EGY/3 

15 GE.14-11372 

أن  ب١٦الورقة املشتركة  وأوصت   .)٢٢٣( العشوائية مشكلة األحياء الفقرية   عاجلةوطنية شاملة مل  
الحات علـى   وذلك بإدخال إص   يف السكن الالئق      بضمان احلق  هاالتزاماً  جمددتؤكد الدولة   

 ١٤ وأفادت الورقة املشتركة     .)٢٢٤(تكلفة السكن الالئق  القدرة على حتمل    السياسات لزيادة   
، دون تـشاور   أسرة يف منطقة عزبة النخـل      ١ ٠٠٠ أزالت منازل قرابة  حمافظة القاهرة   بأن  

علـى تـوفري     ٨الورقة املشتركة   وحثت   .)٢٢٥(استخدام القوة املفرطة  بمسبق مع السكان، و   
  .)٢٢٦(ومنحهم تعويضاتاإلخالء القسري عمليات لضحايا  لسكنا

 هـا املتعلقـة   خططعن  اً  فشيئاً   بأن الدولة ختلت شيئ    ١٦وأفادت الورقة املشتركة      -٧٦
 وتراجعأدى ذلك إىل اخنفاض يف مستويات معيشة املزارعني         قد  و .التنمية الزراعية املستدامة  ب

سـترياد  الالسياسة احلاليـة    بتغيري   ١٦شتركة  الورقة امل وأوصت   .ألراضيلالقدرة اإلنتاجية   
  .)٢٢٧(السيادة الغذائيةاعتماد  على االكتفاء الذايت الغذائي، وتقوماألغذية بسياسة 

  الصحةيف احلق   -٨  
املأمونة وخدمات احلصول على مياه الشرب  بأن إمكانية ١١ الورقة املشتركة أفادت  -٧٧

الـذين   عديد من الناس يف مـصر، وال سـيما        عن متناول ال  ة  زال بعيد تالصرف الصحي ال    
 والورقـة  )٢٢٩(٢ودعت الورقة املـشتركة  . )٢٢٨( ويف املناطق الريفية   العشوائيات يعيشون يف 
وأوصـت  . لتأمني الـصحي  شامل ل نظام  شأن  جديد ب  اعتماد قانون     إىل )٢٣٠(١٥املشتركة  

مياه الشرب املأمونة   عل   باحلرص على ج   )٢٣٢(١٦ والورقة املشتركة    )٢٣١(١١الورقة املشتركة   
  .وخدمات الصرف الصحي املناسبة يف متناول اجلميع

 اختـاذ  و  للحقوق اإلجنابية   إعطاء األولوية  :مصر مبا يلي   ٤وأوصت الورقة املشتركة      -٧٨
وتعزيز ،  تشويه األعضاء التناسلية لإلناث   ممارسة  طيب على   الطابع  الضفاء  إل ضد التوجه تدابري  

دعم برامج تنظيم األسـرة،     ؛ و مكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث    عملها املتعلق حبملة    
  .)٢٣٣(احملرومة الريفيةاطق النائية سيما يف املن ال

 بتوسيع نطاق تشريعات محاية     وأوصت شبكة العمل الدويل من أجل أغذية األطفال         -٧٩
  .)٢٣٤(رمسي غري القتصاد يف اال مبن فيهن العامالتألمهات العامالتتغطي ااألمومة ل

 إمكانيـة  قوانني اإلجهـاض وضـمان       تعديلبمصر   ١وأوصت الورقة املشتركة      -٨٠
ضحايا االغتصاب  يف حاالت   صحة املرأة، و  على  اً  خطر عندما يكون احلمل      اآلمن اإلجهاض

 من قـانون العقوبـات      ٢٦٢بإلغاء املادة   اً  أيض ١أوصت الورقة املشتركة    و .وسفاح احملارم 
  .)٢٣٥(لقانوينبشأن اإلجهاض غري ا

  التعليميف احلق   -٩  
 امليـسور التكلفـة،   دمة الطوعية الدولية بضمان احلق يف التعليم        اخلمنظمة   أوصت  -٨١

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لزيـادة      و ؛)٢٣٦(املدرسياحمليط    األساسية واألمن يف   وتوفري احلماية 
  .)٢٣٧(رسةنف يف املداإلنفاق العام على التعليم املدرسي؛ وحظر مجيع أشكال الع
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 إىل توفري التعليم اجملاين يف      )٢٣٩(٨ والورقة املشتركة    )٢٣٨(٢ودعت الورقة املشتركة      -٨٢
  .املراحل املختلفة من التعليم يف املؤسسات التعليمية احلكومية

 يف املائـة مـن   ٢٨ حنـو  تبلغيف مصر ة ألميأن نسبة ا   ٧لورقة املشتركة   ذكرت ا و  -٨٣
قضاء علـى   للخطة  وتنفيذ   وأوصت بوضع    ،)٢٤٠( األميني هم من النساء    السكان، وأن ثلثي  

بإصالح نظام  ١٥وأوصت الورقة املشتركة    . )٢٤١(النساء يف غضون مخس سنوات    لدى   األمية
  .قضاء على األميةال ولرفع نوعيتهالتعليم 
 احلق يف التعلـيم   متتع مجيع األطفال ب   إمكانية   بضمان   ١١وأوصت الورقة املشتركة      -٨٤

  .)٢٤٢(تحسني نوعية التعليم العاموذلك باين، دون متييز، االبتدائي اجمل

  وق الثقافيةاحلق  -١٠  
 أن قانون العقوبات املصري جيرم العديد من أشكال التعبري ٣ املشتركة  الحظت الورقة  -٨٥
 محاية عيبدواتعديل تشريعاهتا اليت جترم التعبري ب احلكومة ٣وأوصت الورقة املشتركة  .)٢٤٣(الفين

إلغاء مجيع التشريعات اليت تفرض الرقابـة     وومسعة اآلخرين؛    اآلداب العامة والنظام العام والدين    
غري أعضاء  اليت ينجزها أشخاص     الذي جيرم األعمال الفنية      ٣٥/١٩٧٦املسبقة؛ وإلغاء القانون    

  .)٢٤٤(دون ترخيصيعملون يف اجملال الفين ، وأشخاص  النقابات الفنيةحتادايف 

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -١١  
 إدمـاج   راميـة إىل  اخلطـوات ال   أنه على الرغم من      ١٩الحظت الورقة املشتركة      -٨٦

تقدم جوهري،  أي  االفتقار إىل املوارد املالية دون إحراز       فقد حال   األشخاص ذوي اإلعاقة،    
 وصول األشـخاص    تيسرية من أجل    الصحو التعليم    خدمات  بإصالح ولذلك أوصت الورقة  

مـشتركة بـني     بوضع خطـة  اً  أيض ١٩أوصت الورقة املشتركة    و .)٢٤٥( إليها اإلعاقةذوي  
 اسـتراتيجية   تصميماع اخلاص من أجل     منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة واحلكومة والقط     

  .)٢٤٦(نساء ذوات اإلعاقةال ال سيمالدعم األشخاص ذوي اإلعاقة، و

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٢  
، بالعمل مـع جلنـة      ٢٠١٢يناير  /املنظمة الدولية للهجرة، يف كانون الثاين     أنشأت    -٨٧

التنسيق الوطنية ملكافحة ومنع االجتار بالبشر ووزارة الداخلية، آلية إحالة وطنيـة لـضحايا              
إىل ضحايا االجتار ة  الطبية واالجتماعية املقدم  احلماية واملساعدة   االجتار لتعزيز تنسيق خدمات     

  .)٢٤٧( مصربالبشر يف
 الالجـئني    مـن   مئـات  حتتجزأن السلطات املصرية    ب ٢ورقة املشتركة   وأفادت ال   -٨٨

 .)٢٤٨(، ودعت إىل اإلفراج الفوري عن مجيع الالجئني احملتجـزين         مأطفاهل هممعوالسوريني  
 التعلـيم   همومنح الالجئني احملتجزين عن  اً   مصر على اإلفراج فور    ٨وحثت الورقة املشتركة    

  .)٢٤٩(ة الصحية اجملانيةاجملاين والرعاي



A/HRC/WG.6/20/EGY/3 

17 GE.14-11372 

وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إىل تقارير بشأن تعذيب رعايـا إريتـريني               -٨٩
 األمم   مفوضية  باألشخاص يف سيناء، وأوصت احلكومة مبنح      واغتصاهبم على أيدي متاجرين   

 الـيت حيتجـز فيهـا    مـاكن األ لشؤون الالجئني إمكانية الوصول إىل مجيع       السامية املتحدة
  .)٢٥٠(همترحيلون يف انتظار رمهاج

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٣  
 ٩٧/١٩٩٢  رقم إلغاء قانون مكافحة اإلرهاب   مصر إىل   منظمة العفو الدولية    دعت    -٩٠

سـحب   إىل   ١٠دعت الورقة املـشتركة     و .)٢٥١(مع املعايري الدولية  اً  كون متسق ليله  يأو تعد 
 تدابري مكافحة   على جعل  ٨الورقة املشتركة   وحثت   .)٢٥٢(مشروع قانون مكافحة اإلرهاب   

 وال سيما احلق يف احلياة ويف احلرية        ،باحترام حقوق اإلنسان  خالية من ضرر يلحق     اإلرهاب  
  .)٢٥٣(واألمن الشخصي

مجاعة األخوان املسلمني   احلكومة صنفت    أن   وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إىل       -٩١
  .)٢٥٤(صلة هبا والتها أنشطتجرمومن مث ، ٢٠١٣ ديسمرب/منظمة إرهابية يف كانون األولك
 يف شبه جزيرة سيناء ويف أماكن       ،اهلجمات اإلرهابية   أن ١٤الورقة املشتركة   وأوضحت    -٩٢

  .)٢٥٥( واحلكومية واخلاصة واملدنيني واملؤسسات الدينيةاجليشضد أفراد مستمرة أخرى، 
 ينص علـى    كافحة اإلرهاب  إىل عدم وجود قانون مل     ١٧وأشارت الورقة املشتركة      -٩٣

عملية الرهابية واإلنظمة  وما هي امل  رهايب،  ويبّين من هو الشخص اإل    تعريف واضح لإلرهاب،    
 بأن" اخلط األمامي "وأفادت منظمة   . )٢٥٦(أساليب مواجهة اإلرهاب ومكافحته    و رهابية،اإل

وشـرعنة  ير  ترب يف حماولة منها إىل   ‘ مكافحة اإلرهاب ‘اعتمدت خطاب   السلطات االنتقالية   
وقدمت اللجنة اإلسالمية   . )٢٥٧( وحرياهتم  تنتهك حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان      أعمال

  .)٢٥٨(مماثالًاً حلقوق اإلنسان تعليق
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