
(A)   GE.15-04053    030315     030315 

 

 اإلنسان حقوق جملس
 والعشرون الثامنة الدورة
  األعمال جدول من 6 البند

 الشامل الدوري االستعراض

 *الشامل الدوري اضابالستعر  املعين العامل الفريق تقرير  

 مصر  
 إضافة  

 والارووو الطوعياة وااللتزاماات التوصيات، و/أو االستنتاجات بشأن آراء  
 االستعراض موضع الدولة من املقدمة

__________ 

 مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة ابألمم املتحدة. * 

 

 A/HRC/28/16/Add.1 املتحدة األمم

 

 العامة اجلمعية
Distr.: General 

2 March 2015 

Arabic 

Original: Arabic 



A/HRC/28/16/Add.1 

GE.15-04053 2 

 مقدمة -أوالا  
 محايززة أجززل مززن جهودهززا مبواصززلة الت امهززا علزز  أتكيززدها لتعيززد الفرصززة هززذه مصززر تنتهزز  -1

 الفاعلزززة واملشزززاركة والزززدو ، الزززو ي املسزززتوين علززز  تع ي هزززا علززز  اجلزززاد والعمزززل ،اإلنسزززا  حقزززو 
 .اإلنسا  حقو  جملس يف والبناءة

 مززن حتققزز  ملززا نظززرا   الشززامل الززدور  االسززتعرا  آلليززة ودعمهززا تعاوهنززا علزز  مصززر تؤكززد -2
 أساسزية مبزاد  علز  العتمادهزا العزامل، يفاإلنسزا   حقزو  وتع ي  محاية يف تسهم ملموسة نتائج
 الززي االسززتمرارية هلززا يضززمن ممززا تعاونيززة  تشززاورية عمليززة وأهنززا والشززفاةية، املوضززوعية، علزز  دتؤكزز
 البلززززدا  ثقاةززززا  احززززرتا  ظززززل يف منهززززا  املرجززززوة والتطلعززززا  األهززززدا  إىل الوصززززول ةززززر  ت يززززد

 جملززس قزرار عليز  يؤكزد مزا وةز  وترابطهزا، وعامليتهزا ،اإلنسزا  حقزو  وتع يز  محايزة يف واسزتممارها
 .2212 سبتمربأيلول/ 22 يف املؤرخ 21/3 رقماإلنسا   قو ح
 صزدر وقد العامل، للفري  والعشرو  المامنة الدورة يف توصية (322) ملصر قُزدمت لقد -3

 هزززذه لدراسزززة دائمزززة و نيزززة جلنزززة بتشززز يل 2212 لسزززنة (33) رقزززم الزززوءراء جملزززس رئزززيس قزززرار
 اللننززة املقززرر الززو ي وتعتززرب منهززا، املقبززول تنفيززذل الالءمززة والتززدابر السياسززا  واقززرتا  التوصززيا 

 والت امززا  والدسززتور يتفزز  مبززا مصززر يفحلقززو  اإلنسززا ، ةقززد عهززد إليهززا تع يزز  حقززو  اإلنسززا  
 . املستقلة الو نية املؤسسا  هاضعت الي للمؤشرا  ووةقا   الدولية مصر
 الو نيزززة جلهزززا ا مززز  شزززاملة مشزززاورا  جلسززا  بعقزززد اللننزززة قامزززت الصزززدد هززذا ويف -4

 ىلزر   اللننزة واسزتمعت املزد،، اجملتمز  ومنظمزا اإلنسا   حلقو  الو نية واملؤسسا  احل ومية
 التوصيا . بشأ  اجلها  هذه

 ليهاإ املقدمة التوصيات شأن يف واستنتاجاهتا مصر آراء -اثنياا  
 المورة دا أله انتصارا   ليممل 2214 ينايركانو  الما،/ 11 يف املعدل الدستور صدر -2

 احلقززو  هززذه احززرتا  ةنعززل، مصززر يفاإلنسززا   حقززو  وضزز  حتسززن حنززو نوعيززة ونقلززة ومبادئهززا
 حقزو  علز  ونز  هلزا كزامال   اباب   وأةزرد، للدولة السياسي النظا  مقوما  من ومحايتها واحلراي 

 ل ززل كحزز  وال رامززة السززلمي، ضززرا م الدسززتور  يف مصززر مززن قبززل كحزز  اإلالتنظززي يعرةهززا مل
 العلمزززي، والبحززز ، والزززرأ ، والف زززر االعتقزززاد حريزززة عزززن ةضزززال   حبمايتهزززا الدولزززة والتززز ا  وا نمززز
 ونز ، ابألخطزار األهليزة واملؤسسزا  اجلمعيزا  ت وين ح  ا  أيض وكفل. ديبواأل الفي بداعواإل
 ولزةالد وإلز ا ، سزب  أل  متييز  دو  واحلزراي  ابحلقزو  ومتزتعهممجيعا   املوا نن بن املساواة عل 

  حقيقية مشاركة وخل ، الغر  هلذا مستقلة مفوضية وإنشاء، التميي  أش ال كاةة عل  ابلقضاء
 واحلزراي  احلقزو  هذه لصيانة الضماان  وض  يف وأسه . املد، اجملتم  ومنظما  الدولة بن
 ةاعلية. كمرأ جعلهاو 
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 :اآليت عل  التأكيد ودت رأيها مصر تستعر  أ  وقبل 
  أح ززززا  إ ززززار يف يززززتم إمنززززاا  يززززج ئ أومطلقززززا  ا  أتييززززد كززززا  سززززواء وصززززيا للت أتييززززدها إ 

  ابلفعل منفذ التوصيا  هذه بعض أ  ومبراعاة الدولية، مصر والت اما  الدستور
  الغايزة علز  مواةقتهزا أو التوصزية مزن جز ء علز  مواةقتهزا ب  يقصد إمنا اجل ئي التأييد إ 

  لتنفيذها املقرت  ال مي واملدى تنفيذها  ريقة يف مصر ختتلف بينما  منها
  مزززز  التوصززززيا  هززززذه تعززززار  بسززززب  ي ززززو  قززززد التوصززززيا  لززززبعض أتييززززدها عززززد  إ 

 أو الزززدو  القزززانو  يف للزززدول هبزززا املعزززرت  احلقزززو  مززز  تعارضزززها أو املصزززر  الدسزززتور
  صززحيحة غززر ادعززاءا  تضززمنت الززي التوصززية وأ  ،اإلنسززا  حلقززو  الززدو  القززانو 
 القزانو  أل   علزم هبا ُأخذ التوصيا  بعض وأ  دقيقة، غر توصية هناأب مصر وصفتها
 وذلز  ةاعليتز  ضزما  علز  ابإلشرا  القضاء ويقو  التوصية موضوع احل  يقر املصر 
 .الدولية للمعايرا  وةق

 حبسززز  أقسزززا  إىل مصزززنفة هلزززا قزززدمت الزززي التوصزززيا  شزززأ  يف مصزززر آراء يلزززي وةيمزززا -6
 :موضوعاهتا

 التحفظات وسحب هبا وااللتزاماإلنسان  حلقوق الدولية املعاهدات إىل نضماماال -ألف 
 وتعزديلها املوا نن حلقو  املنظمة التشريعا  ل ل مراجعة إبجراء احل ومة ل  أ الدستور -3
ا  حاليز جزار  اإل ار هذا ويف مصر، عليها صدقت الياإلنسا   حلقو  الدولية واملواثي  يتف  مبا

 ضزد التمييز  أشز ال مجي  عل  القضاء اتفاقية من (16، 2املادتن) عل  مصر  ظحتف يف النظر
 حزززز  هززززو التعززززذي  مناهضززززة فاقيززززةات مززززن (22، 21) املززززادتن إىل االنضززززما  أب علمززززا  ، املززززرأة

 .علي  وبناء   التحفظ  سح  عن للحدي  جمال ةال  للدولة اختيار 
  ابلتأييد: حتظ  الي التوصيا 

(166/11) ،(166/22) ،(166/21) ،(166/22) ،(166/23) ،
(166/24)، (166/22) ،(166/26.) 

  اجل ئي: ابلتأييد حتظ  الي التوصيا 
(166/14) ،(166/16) ،(166/13) ،(166/11.) 

  ابلتأييد: حتظ  ال الي التوصيا 
(166/2) ،(166/3) ،(166/4) ،(166/2) ،(166/6) ،(166/3) ،
(166/1) ،(166/1.) 
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  علم: هبا خذأُ  ليا التوصيا 
(166/1) ،(166/12) ،(166/11) ،(166/12) ،(166/13) ،
(166/12.) 

  واملؤسسي التشريعي ابإلطارين اخلاصة اإلجراءات -ابء 
 يف احلززز  وأ ، ابلتقزززاد  عقوبتهزززا تسزززق  ال جرميزززة صزززوره ب زززل التعزززذي  اعتزززرب الدسزززتور -1

 املززوا ن علز  يقز  اعتزداء أ  أ  علز  مزةاحل و  وتؤكزد الدسزتور، كفلهزا الزي احلقزو  مزن ال رامزة
 أاي   وذلز ، معز  للتحقيز  القضزاء إىل االعتزداء هزذا مرت ز  يقد ، حلقوق  املشروعة ممارست  أثناء
 : علي  وبناء  ، الوظيفية صفت  كانت ما

  ابلتأييد: حتظ  الي التوصيا 
(166/23) ،(166/21) ،(166/32) ،(166/31) ،(166/32) ،
(166/33) ،(166/36) ،(166/33) ،(166/31) ،(166/31) ،
(166/42) ،(166/41) ،(166/42) ،(166/43) ،(166/44) ،
(166/42) ،(166/46) ،(166/43)، (166/41) ،(166/41)، 
(166/122) ،(166/112) ،(166/113) ،(166/114) ،
(166/112) ،(166/113) ،(166/111) ،(166/111) ،
(166/122) ،(166/121) ،(166/122) ،(166/123) ،
(166/124) ،(166/122) ،(166/126) ،(166/123.) 

  اجل ئي: ابلتأييد حتظ  الي التوصيا 
(166/32). 

  ابلتأييد: حتظ  ال الي التوصيا 
(166/121) ،(166/122) ،(166/123) ،(166/124) ،
(166/122) ،(166/126 ) ،(166/123) ،(166/121) ،
(166/121) ،(166/112) ،(166/111) ،(166/116)  ،
(166/121.) 

  علم: هبا خذاُ  الي التوصيا 
(166/21) ،(166/34.) 
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 األخرى والفئات واألسرة اإلعاقة وذوي والطفل املرأة حقوق -جيم 
 والطفززل للمزرأة أقرهتزا الززي احلقزو  مزن الزو ي تقريرهززا يف ذكرتز  أ  سزب  مززا علز  مصزر تؤكزد -1

 وتؤكزد املهمشزة(، )الفئزا  بعبزارة املقصزودة هزي الفئزا  ذههز وأ ةقزرا   كمراأل والفئا  عاقةاإل وذو 
 إدانتز  بسب  عدا اإل عقوبة علي  توق  والعاما   (11) يبلغ مل من الطفل اعترب الدستور أ  عل 

 هبزززا لزززيس مصزززر أ  مالحظزززة مززز  جمرمزززة  املزززرأة ضزززد العنزززف أشززز ال كزززل وأ  جرميزززة، ابرت زززا 
 علي : وبناء   (2222)1322 رقم األمن لسجم قرار يف الوارد ابملعىن مسلحة ن اعا 
  ابلتأييد: حتظ  الي التوصيا 

(166/22) ،(166/21) ،(166/22) ،(166/23) ،(166/24) ،
(166/22) ،(166/26)،(166/31) ،(166/32) ،(166/33) ،
(166/34) ،(166/32) ،(166/36) ،(166/33) ،(166/31) ،
(166/31) ،(166/12) ،(166/11) ،(166/12) ،(166/13) ،
(166/14) ،(166/12) ،(166/16) ،(166/13) ،(166/11) ،
(166/11) ،(166/12) ،(166/11) ،(166/12) ،(166/13) ،
(166/14) ،(166/12) ،(166/16) ،(166/13) ،(166/11) ،
(166/11) ،(166/121) ،(166/132) ،(166/133) ،(166/141) ،
(166/142) ،(166/143) ،(166/144) ،(166/146)، 
(166/143) ،(166/141) ،(166/141) ،(166/122) ،
(166/121) ،(166/122) ،(166/123) ،(166/124) ،
(166/122) ،(166/126) ،(166/123) ،(166/121) ،
(166/162) ،(166/162) ،(166/163) ،(166/164) ،
(166/162) ،(166/166) ،(166/163) ،(166/161) ،
(166/132) ،(166/114) ،(166/112) ،(166/116) ،
(166/223) ،(166/221) ،(166/212) ،(166/211) ،
(166/212) ،(166/213) ،(166/214.) 

  اجل ئي: ابلتأييد حتظ  الي التوصيا 
(166/142) ،(166/121) ،(166/161). 

 اإلنسان حلقوق الدولية اآلليات مع التعاون -وال 
 اخلاصززة جززراءا اإل نظززا  مزز  تعاوهنززا كبززر بشزز ل عزز ء  مصززر أ  ابلززذكر اجلززدير مززن -12
 الزوالاي  أصزحا  اخلاصزن املقررين من العديد ابلفعل واستقبلت ،اإلنسا  حقو  جمللس التاب 
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 مراعزاة مز   حزدة علز  حالزة كزل ظزرو  ضزوء يف املقدمة الدعوا  ابقي ةح  وجار  اخلاصة
 علي : وبناء    اخلاصة ابلوالاي  للم لفن السلوك ةمدون
  ابلتأييد حتظ  الي التوصيا: 

(166/23) ،(166/21) ،(166/21) ،(166/66) ،(166/63) ،
(166/61) ،(166/61) ،(166/32.) 
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  علم: هبا خذاُ  الي التوصيا 
(166/62) ،(166/61) ،(166/62) ،(166/63) ،(166/64) ،
(166/62.) 

 عليها والتدريب والرتبيةاإلنسان  حقوق ثقافة نشر -هاء 
 هزززذا يف الزززواردة التوصزززيا  كزززل ةززز    بيزززاان  مزززن التحزززاور ةجلسززز يف ورد عمزززا ةضزززال   -11
 وهي: ابلتأييد، حتظ  القسم

(166/131( ،)166/132( ،)166/134( ،)166/132 ،)
(166/136( ،)166/133) ،(166/113) ،(166/111.) 

 االنتقالية والعدالة القضائي النظام وضماانت جراءاتإ -واو 
 قزانو  ويف الدسزتور يف م فولزة واملنصزفة العادلزة مزةاحملاك ضزماان  أ  علز  مصر تؤكد -12
 أمزززا  حمزززاكمتهم تزززتم املزززدنين وأ  متييززز ، دو  املزززوا نن جلميززز  اجلنائيزززة احملزززاكم أمزززا  جزززراءا اإل

 سزززلطة املزززد، القضزززاء مزززن  القزززانو  وأ  العسززز رية، املنشززز   علززز  يعتزززدوا مل مزززا املزززد، القضزززاء
 عنزززد تعسززف  وعززد  القضززاء حيززدة ت فززل للمزززتهم  ضززماان القززانو  ووضزز  االحتيززا ي، احلززبس
 علز  ادعزاءا  مزن تزردد مزا صزحة عد  عل  احل ومة وتؤكد، االحتيا ي احلبس سلطة استعمال
 املتظزاهرين قتزل بشزأ  قزدمت الي البالغا  مجي  أ  عل  تؤكد كما،  مجاعي قتل حاال  وجود
 حقائ  تقصي جلا  وش لت - املتهم منص  كا  ما أاي   - ون اهة حبيدة ةيها القضاء حتقي  مت

 ينزززايركزززانو  الما،/ 22 ثزززوريت خزززالل وقعزززت الزززي احلزززاال  هزززذه مجيززز  بفحززز  قامزززت مسزززتقلة
 :علي  ناء  بو  العا   للرأ  ومعلن مذاع هو ما حنو عل   ح يرا /يوني  32و

  ابلتأييد: حتظ  الي التوصيا 
(166/142) ،(166/133) ،(166/131) ،(166/112) ،
(166/113) ،(166/114) ،(166/112) ،(166/111) ،
(166/111) ،(166/112)، (166/113). 

  اجل ئي ابلتأييد حتظ  الي التوصيا : 
(166/131) ،(166/112) ،(166/113). 

  ابلتأييد حتظ  ال الي التوصيا : 
(166/116). 
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  علم: هبا خذاُ  الي التوصيا 
(166/131) ،(166/131) ،(166/111) ،(166/111) . 

 دقيقة: غر توصية 
(166/112). 

 الشرعية غري واهلجرة البشر يف جتاراال مكافحة -زاي 
 هززذا يف الززواردة التوصززيا  كززل ةزز   التحززاور جلسززة يف معلومززا  مززن ورد مززا ضززوء يف -13
 وهي: ابلتأييد حتظ  القسم

(166/161) ،(166/132) ،(166/131) ،(166/132) ،(166/133) ،
(166/134) ،(166/136) ،(166/216) ،(166/213) ،(166/211) ،
(166/211) ،(166/212.) 

 والسياسية املدنية احلقوق -حاء 
، أشززز ال  ب اةزززة التمييززز  وحظزززر العقيزززدة حريزززة الدسزززتور أ لززز ( 64و 23) املزززادتن يف -14

 الدولززة وتعمززل، جرميززة يعززد التمييزز  أو ال راهيززة علزز  حيززض قززول أو ةعززل أ  أ  الدسززتور واعتززرب
 احل ومززة تؤكززد كمززا الشززأ ، هززذا يف اخلا ئززة الفرديززة املمارسززا  ملنزز  الالءمززة التززدابر ختززاذا علزز 
 واعتززرب، بيززنهم متييزز  وال سززواء القززانو  لززدى ةززاملوا نن مصززر، يف دينيززة أقليززا  توجززد ال أنزز  علزز 

، تصزاديةواالق والسياسزية املدنيزة احلقزو  دعزم يف للح ومزةا  أساسزيشزري ا   املد، اجملتم  الدستور
 هليزةاأل اجلمعيزا  عمزل يزنظم قزانو  إلعزداد املزد، اجملتمز  مز  واسزعة مشزاورا  احل ومزة وجتر 
 حريززة الدسززتور وكفززل الدوليززة، مصززر والت امززا  اجلديزد والدسززتور يتفزز  مبززا السززلمي التنمزز  وحز 
 بسززب  شزز   يعاقزز  وال السياسززي، انتمائزز  عززن النظززر بغززض مززوا ن ل ززل الززرأ  عززن رالتعبزز
 ضززد ابإلدانززة الصززادرة القضززائية األح ززا  وأ  القانونيززة، الوسززائل ب اةززة لرأيزز  املشززروعة رسززت مما

 جمرمزة ألةعزال ارت زاهبم بسزب  وإمنزا ألعماهلم ممارستهم بسب  ضدهم تصدر مل الصحفين بعض
 علي : وبناء   اخلاصة، أو العامة املمتل ا  عل  االعتداء ممل

  ابلتأييد حتظ  الي التوصيا: 
(166/222) ،(166/221) ،(166/222) ،(166/223) ،
(166/224) ،(166/222) ،(166/221) ،(166/221) ،
(166/212) ،(166/212) ،(166/213) ،(166/214) ،
(166/211) ،(166/211) ،(166/222) ،(166/221) ،
(166/232) ،(166/232) ،(166/234) ،(166/236) ،
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(166/231) ،(166/242) ،(166/241) ،(166/244) ،
(166/242) ،(166/246) ،(166/241) ،(166/222) ،
(166/221) ،(166/222.) 

  اجل ئي ابلتأييد حتظ  الي التوصيا: 
(166/111) ،(166/226) ،(166/224) ،(166/222) ،
(166/221) ،(166/231) ،(166/233) ،(166/232) ،
(166/233) ،(166/231) ،(166/243) ،(166/243) ،
(166/212.) 

  ابلتأييد حتظ  ال الي صيا التو: 
(166/226) . 

  علم: هبا خذاُ  الي التوصيا 
(166/223) ،(166/211) ،(166/212) ،(166/216) ،
(166/213) ،(166/222) ،(166/223) ،(166/223) ،
(166/221) ،(166/242) ،(166/241) . 

 والثقافية واالجتماعية االقتصاوية احلقوق -طاء 
 كزل ةز   التحزاور جلسزة يف احل ومزة أبزدهتا الي والردود الو ي لتقريراب ورد ما ضوء يف -12

 : ابلتأييد حتظ  القسم هذا توصيا 
(166/223) ،(166/224) ،(166/222) ،(166/226) ،
(166/221) ،(166/262) ،(166/261) ،(166/262) ،
(166/263) ،(166/264) ،(166/262) ،(166/266) ،
(166/263) ،(166/261) ،(166/261) ،(166/232) ،
(166/231) ،(166/232) ،(166/233) ،(166/234) ،
(166/232) ،(166/236) ،(166/233) ،(166/231) ،
(166/231) ،(166/211) ،(166/212) ،(166/213) ،
(166/214.) 

 رهابإلا مكافحة -ايء 
 أشزز ال  ب اةززة رهززا إلا م اةحززة الدولززة علزز  (233) املززادة نزز  يف الدسززتور أوجزز  -16
 بز  الت مزت مزا وهزو رها إلا لضحااي عادل تعويض صر و ، العامة واحلراي  احلقو  ضما  م 
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 داعزز  تنظززيم ضززحااي 21 الزززز املصززرين ألسززر شززهر  معززا  صززر  مناسززبة أخززر وكانززت الدولززة،
 ابلتأييد: حتظ  القسم هذا توصيا  كل ة   تقد  ما ضوء وىف ليبيا، يف رهايباإل

(166/212) ،(166/216) ،(166/213) ،(166/211) ،
(166/211) ،(166/322.) 

    


