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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل 

  الدورة السابعة
  ٢٠١٠فرباير / شباط١٩-٨جنيف، 

مية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة     جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السا        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥

  مصر    

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات،                
واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غـري              

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهـات        . األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة    ذلك من وثائق    
نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير               

وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . العلنية الصادرة عن املفوضية   
ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف           و. حقوق اإلنسان 

. وقد روعيت يف إعداد التقرير وترية األربع سنوات للجولة األوىل من االسـتعراض            . التقرير
ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة          

 وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثـائق             .إن كانت ال تزال صاحلة    
األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى               

أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات         /إىل عدم التصديق على معاهدة ما و      
  .انالدولية حلقوق اإلنس
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   
  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

  املعاهدات العاملية األساسية 
  )٢(حلقوق اإلنسان

  تاريخ التصديق أو االنضمام
  التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة

االعتراف باالختصاصات احملددة 
  هليئات املعاهدات

يـع  االتفاقية الدولية للقضاء علـى مج     
  أشكال التمييز العنصري

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   )٢٢املادة (نعم   ١٩٦٧مايو / أيار١

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     
  واالجتماعية والثقافية

  -  )٣(نعم ١٩٨٢يناير / كانون الثاين١٤

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       
  والسياسية

 الشكاوى املتبادلـة بـني الـدول         نعم ١٩٨٢يناير / كانون الثاين١٤
  ال): ٤١املادة (

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز      
  ضد املرأة

  -  )٢٩ و١٦ و٢املواد (نعم   ١٩٨١سبتمرب / أيلول١٨

اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن       
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو       

  الالإنسانية أو املهينة

  الشكاوى املتبادلة بني الدول   )٢٠املادة (نعم   )أ(١٩٨٦يونيه / حزيران٢٥
  ال ): ٢١املادة (

  ال): ٢٢املادة  (األفرادشكاوى 
  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

  -  ال يوجد  ١٩٩٠يوليه / متوز٦  اتفاقية حقوق الطفل 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
الطفل املتعلـق بإشـراك األطفـال يف        

   املسلحةالرتاعات

 :)٣املـادة  (إعالن ملزم مبوجـب     )أ(٢٠٠٧فرباير / شباط٦
   سنة١٦ 

-  

الربوتوكول االختيار التفاقيـة حقـوق      
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال    

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  )أ(٢٠٠٢يوليه / متوز١٢
  

  -  ال يوجد

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع       
  ال املهاجرين وأفراد أسرهمالعم

 من املـادة    ٦ والفقرة   ٤املادة  (نعم    )أ(١٩٩٣فرباير /شباط ١٩
  ١٨(  

املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول 
  ال): ٧٦

  ال): ٧٧املادة (شكاوى األفراد 
  -  )١٢املادة (نعم   ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٤  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكـوالن       : اليت ليست مصر طرفاً فيها    املعاهدات األساسية   
د املـرأة،  االختياريان األول والثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ض              

والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكول االختياري التفاقية                   
  .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

  
  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة   )٤(ئيسية أخرى ذات صلةصكوك دولية ر

  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  ٢٠٠٠ال، توقيع  فقط يف عام   نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نعم  )٥(بروتوكول بالريمو
 ١٩٥٤ عام نعم، باستثناء اتفاقييت  )٦(الالجئون وعدميو اجلنسية

  ١٩٦١وعام 
نعم، باستثناء الربوتوكول االختياري   )٧( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف، املؤرخة 

  الثالث
  نعم  )٨(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

  نعم  كافحة التمييز يف جمال التعليممل) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 
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حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة احلكومة على التوقيع والتـصديق               -١
وأوصى . )٩(على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع  أشكال التمييز ضد املرأة           

مكافحة اإلرهاب مصر بالتصديق    املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق          
على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة        

وُدعيت مصر إىل النظر يف إصدار اإلعالن املنصوص عليه    . )١٠(القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
، واملـادتني   )١١( التمييز العنصري   من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال       ١٤يف املادة   

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو               ٢٢ و ٢١
 من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال        ٧٧ و ٧٦، واملادتني   )١٢(الالإنسانية أو املهينة  

ء على التمييز ضد املـرأة إىل أن        وأشارت اللجنة املعنية بالقضا   . )١٣(املهاجرين وأفراد أسرهم  
 أساسيتان بالنسبة إىل هدف االتفاقية والغرض منها، وإىل ضرورة سـحب            ١٦ و ٢املادتني  

وشجعت اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين مصر على       . )١٤(مصر لتحفظاهتا على هاتني املادتني    
االتفاقية الدوليـة حلمايـة     ، و ١٨ من املادة    ٦الفقرة   و ٤ ةإعادة النظر يف حتفظاهتا على املاد     

وأشارت . )١٥(حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، هبدف سحب هذه التحفظات         
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل الطبيعة العامة والغامضة لإلعالن الذي أصدرته مصر بعـد              

  .)١٦(التصديق على العهد، وأوصتها بتوضيح نطاق إعالهنا أو سحبه

  ار الدستوري والتشريعياإلط  -باء   
حث املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب              -٢

مجيع املراسـيم   احلكومة املصرية على إهناء حالة الطوارئ وإلغاء قانون الطوارئ، مبا يف ذلك             
 وإذ يعترف .)١٧(الصادرة مبوجبه، بغية استعادة حكم القانون وااللتزام الكامل حبقوق اإلنسان  

املقرر اخلاص حبق أية دولة يف إعالن حالة طوارئ كإجراء مؤقت يف حـدود مـا يقتـضيه      
الوضع، وإذ يكرر أنه ينبغي من حيث املبدأ مكافحة اإلرهاب كظاهرة من خالل تشريعات              

، فهو يشعر بالقلق ألن مصر ظلت بصورة مستمرة تقريباً واقعة حتـت             )١٨(العقوبات العادية 
نون الطوارئ، الذي يشمل تقييدات واسعة النطاق حلقوق وحريات  أساسية، طوال            حكم قا 

، ويكرر أن التدابري االستثنائية ال ميكن اللجوء إليها إال كأداة مؤقتـة،             )١٩( سنة ٥٠أكثر من   
لغرض أساسي هو استعادة األحوال الطبيعية اليت ميكن فيها مرة أخرى حتقيق االمتثال الكامل              

، الحظت اللجنة املعنية حبماية حقوق      ٢٠٠٧ويف عام   . )٢٠(ولية حلقوق اإلنسان  للمعايري الد 
  .)٢١(مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم أن مصر تنظر يف إمكانية إلغاء حالة الطوارئ

 مادة من الدستور يف عـام       ٣٤، الحظ املقرر اخلاص أنه مت تعديل        ٢٠٠٩ويف عام     -٣
وتـنص  . لة األساس لقانون ملكافحة اإلرهاب جيري إعداده       املعد ١٧٩وتعترب املادة   . ٢٠٠٧

والتحقيـق الـيت تقتـضيها    التحري األحكام القانونية اخلاصة بإجراءات   على أن   هذه املادة   
 األحكام الدستورية اليت تضمن الرقابـة       هاضرورة مواجهة هذه األخطار ال حتول دون تطبيق       
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أشار و. )٢٢( ومراقبة أو مصادرة االتصاالتوتفتيش املساكنحتجاز القضائية على عمليات اال
أوصى، كخطوة و.  تنطوي على جوانب تفرض حالة الطوارئ بشكل دائم١٧٩إىل أن املادة 

 من الدستور، من أجل ضمان االمتثال للمعـايري         ١٧٩أساسية يف هذا االجتاه، بتنقيح املادة       
  .)٢٣(الدولية اليت حتمي احلرية الشخصية واخلصوصية

  طار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلهااإل  -جيم   
منحت جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان              -٤

  .)٢٤(٢٠٠٦أكتوبر /للمجلس القومي حلقوق اإلنسان يف تشرين األول" ألف"املركز 
للمـرأة  ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بإنشاء اجمللس القومي              -٥

  .)٢٥(وبتمثيل املنظمات غري احلكومية فيه

  التدابري السياساتية  -دال   
أن قانون الطفل، ) اليونيسيف(، ذكرت منظمة األمم املتحدة للطفولة ٢٠٠٩يف عام   -٦

، يقضي بإنشاء جلان حلماية الطفل يف كـل         ٢٠٠٨ واملعدَّل يف عام     ١٩٩٦الصادر يف عام    
، أشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل        ٢٠٠٩ويف عام   . )٢٦(حمافظة ويف اجملالس احمللية   

  .)٢٧(أن هذه اللجان سُتنشأ يف مجيع مراكز وإدارات الشرطة
، أوصت بشدة جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بـأن       ٢٠٠٠ويف عام     -٧

  .)٢٨(خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسانمصر تضع 

  وق اإلنسان على أرض الواقعتعزيز ومحاية حق  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات -١

  )٢٩(عاهدةهيئة امل
آخر تقريـر   
  قُدم وُنظر فيه

ــر مالحظــات  آخ
  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  ختامية

بع تأخر تقدمي التقريرين الـسا      - ٢٠٠١أغسطس /آب  ٢٠٠٠  جلنة القضاء على التمييز العنصري
عشر والثامن عشر منـذ عـام       

٢٠٠٤   
جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية    

  والثقافية
تأخر تقدمي التقارير الثـاين إىل        -  ٢٠٠٠مايو /أيار  ٢٠٠٧

  ٢٠٠٥الرابع منذ عام 
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أكتوبر /تشرين األول  ٢٠٠١  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
٢٠٠٢  

نوفمرب /تشرين الثاين 
ــشرين ٢٠٠٣  وتـ
 ٢٠٠٤أكتوبر /األول

تأخر تقدمي التقرير الرابع منـذ      
  ٢٠٠٤عام 

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز      
  ضد املرأة

يناير /كانون الثاين  ٢٠٠٠
٢٠٠١  

مت تلقي التقريـرين الـسادس        -
 ٢٠٠٨فرباير /والسابع يف شباط

نوفمرب /تشرين الثاين  ٢٠٠١  جلنة مناهضة التعذيب
٢٠٠٢  

 تأخر تقدمي التقرير اخلامس منذ      -
   ٢٠٠٤يونيه /حزيران

يناير /كانون الثاين  ١٩٩٨  جلنة حقوق الطفل
٢٠٠١  

مت تلقــي التقريــرين الثالــث   -
  ٢٠٠٨والرابع يف عام 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة    
األطفال بإشراك  حقوق الطفل املتعلق    
  يف الرتاعات املسلحة

تأخر تقدمي التقرير األويل منـذ        -  -  -
  ٢٠٠٩مارس /آذار

توكول االختيـاري التفاقيـة     الربو
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال      
وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف     

  املواد اإلباحية

تأخر تقدمي التقرير األويل منـذ        -  -  -
  ٢٠٠٤أغسطس /آب

اللجنة املعنية حبماية حقـوق مجيـع       
  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

لتقرير الثاين منـذ    تأخر تقدمي ا    -  ٢٠٠٧أبريل /نيسان  ٢٠٠٦
  ٢٠٠٩يوليه /متوز

حيل موعد تقدمي التقرير األويل       -  -  -  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةجلنة 
  ٢٠١٠مايو /يف أيار

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  

  ال  ُوجهت دعوة دائمة
اق مكافحـة اإلرهـاب     املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سي          آخر الزيارات أو تقارير البعثات

  )٣٠()٢٠٠٩أبريل / نيسان٢١-١٧(
اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول على ميـاه           

  )٣١()٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٨-٢١(الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي 
  -  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني؛ املقررة اخلاصـة املعنيـة حبالـة                ُيتفق عليها بعدالزيارات املطلوبة اليت مل
، وُوجهت رسالة تذكري يف     ٢٠٠٣طُلبت يف عام    (املدافعني عن حقوق اإلنسان     

طلبـت يف عـام    (؛ املقرر اخلاص املعين حبرية الـدين أو املعتقـد     )٢٠٠٨عام  
ة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو         ألمبس؛ املقرر اخلاص املعين     )٢٠٠٥

؛ )٢٠٠٧ و ١٩٩٦طُلبـت يف عـامي      (العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       
؛ املقرر اخلاص   )٢٠٠٨طُلبت يف عام    (الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي      

طُلبـت يف  (املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً           
؛ )٢٠٠٩طُلبت يف عام    (؛ املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال        )٢٠٠٨عام  

واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهـاب         
  ).٢٠٠٩طُلبت يف عام (
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 يف سياق مكافحة    شكر كل من املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان           التعاون أثناء البعثات/تيسري البعثات
، واخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامات حقوق اإلنـسان املتعلقـة           )٣٢(اإلرهاب

، احلكومـة   )٣٣(باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الـصحي        
  .املصرية على تعاوهنا معهما أثناء زيارتيهما

  -  متابعة الزيارات
 بالغاً تتعلق جبملة أمور، منـها فئـات        ٥٦يف الفترة موضوع االستعراض، أُرسل         العاجلةالردود على رسائل االدعاءات والنداءات

 يف  ٤٦,٤ بالغاً، أي ما ميثل      ٢٦وقد ردت احلكومة على     .  امرأة ١٧معينة مشلت   
  .املائة من البالغات املُرسلة

 استبياناً أرسلها املكلفـون بواليـات       ١٦انات من أصل     استبي ٤ردت مصر على      )٣٤(الردود على االستبيانات املتعلقة بالقضايا املواضيعية
  .)٣٦(، وذلك قبل انقضاء املُهل احملددة)٣٥(مبوجب اإلجراءات اخلاصة

  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
جتماعية يف  بوية والبيئة اال  ، الحظت اليونيسيف أن الثقافة الدينية واأل      ٢٠٠٩يف عام     -٨

لتربير التمييز ضد املرأة، وأن املسؤولني احلكوميني ال يوفرون ُسبل احلماية أحياناً  ُتستغل مصر
القانونية للمرأة، مما مينعها من التمتع مبا يكفله هلا القانون من مساواة يف املعاملة وتكـافؤ يف                 

 أن  ٢٠٠٥تحدة يف عـام     والحظ التقييم القطري املشترك الذي أجرته األمم امل       . )٣٧(الفرص
 الثقافية عميقة اجلذور، وأشار إىل توصية اللجنة املعنية بالقضاء علـى            -املواقف االجتماعية   

 املوجهة بصفة خاصـة إىل  مصر على مواصلة برامج التوعية   التمييز ضد املرأة، اليت حتث فيها       
اُتخذ من خطـوات،    ، رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبا        ٢٠٠٢ويف عام   . )٣٨(الرجال

وشجعت يف نفس الوقت النهوض باجلهود الرامية إىل تعزيز مشاركة املرأة يف مجيع مستويات       
اجملتمع والدولة، مبا يف ذلك مناصب اختاذ القرار، وذلك من خالل مجلة أمور منها ضمان حمو 

ملـرأة احلكومـة    كما أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد ا        . )٣٩(أمية املرأة الريفية  
جبملة أمور منها وضع سياسات وبرامج إضافية هتدف إىل متكني املرأة الريفية اقتصادياً، مـع               

  .)٤٠(ضمان حصوهلا على خدمات الرعاية الصحية والفرص االجتماعية والثقافية
، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن            ٢٠٠١ويف عام     -٩

وأشارت . )٤١( من الدستور يبدو أهنا ترسخ الدور األساسي للمرأة كأم وربة بيت           ١١ املادة
هيئات املعاهدات كذلك إىل بعض أحكام قانون العقوبات اليت ال تساوي بني املرأة والرجل              

 الطالق عن طريـق      يتوجب على املرأة اليت تسعى إىل       وإىل أنه  ؛)٤٢(يف املسائل املتعلقة بالزنا   
أن تتخلـى يف  ) لعاخلُ (٢٠٠٠ لعام  ١لزواج بإرادهتا املنفردة مبوجب القانون رقم       إهناء عقد ا  

؛ وإىل التمييز ضد املرأة     )٤٣(كل احلاالت عن حقوقها يف احلصول على نفقة، مبا يف ذلك املهر           
ويف عـام   . )٤٥(القانون بتعدد الزوجات  مساح  ؛ وإىل استمرار    )٤٤(فيما يتعلق بأحكام اإلرث   

نة حقوق الطفل مصر باختاذ تدابري فعالة، منها سّن تـشريعات مدنيـة             ، أوصت جل  ٢٠٠١
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وجنائية جديدة أو إلغاء التشريعات القائمة، حسب االقتضاء، من أجل منع التمييز القـائم              
والـسياسية  ع جمـاالت احليـاة املدنيـة واالقتـصادية        ـعلى أساس اجلنس واملولد يف مجي     

  .)٤٦(واالجتماعية والثقافية
 العمال املهاجرين وأفراد اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع   ، الحظت   ٢٠٠٧ام  ويف ع   -١٠

 من الدسـتور، يـشري إىل املـواطنني     ٤٠أسرهم أن مبدأ عدم التمييز، كما ُعرِّف يف املادة          
وأعربت عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بأن بعض العمال املهاجرين وأفراد            . املصريني فقط 

لتمييز يف جمال العمل والسكن ومن اإلمكانيات احملدودة للحصول علـى           أسرهم يعانون من ا   
  . )٤٧(اخلدمات يف جمايل الصحة والتعليم ومن الوصم االجتماعي

  احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي  -٢  
ق العدد الكبري جداً مـن      ، الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقل      ٢٠٠٢يف عام     -١١

ع لعقوبة اإلعدام طبقاً للتشريع املصري، وأوصت مصر بإعـادة النظـر يف             اليت ختض اجلرائم  
 من العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة           ٦عقوبة اإلعدام من منظور أحكام املادة       

وأوضحت مصر يف رد املتابعة الذي قدمته كيف أن توقيع عقوبة اإلعـدام             . )٤٨(والسياسية
  .)٤٩( متعددةخيضع لشروط وإجراءات قانونية ودستورية

 إىل دعاء، وجَّه اثنان من املكلفني بإجراءات خاصة رسالة ا٢٠٠٨سبتمرب /ويف أيلول  -١٢
 استخدام قوات حرس احلدود املصرية للقـوة القاتلـة ضـد            مفادهاتقارير  أن  احلكومة بش 

ن بلدان أفريقية، الذين حياولون عبـور احلـدود         ـاملهاجرين وملتمسي اللجوء والالجئني م    
  .)٥٠(رخيصبدون ت
، استرعى املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان يف            ٢٠٠٩ويف عام     -١٣

سياق مكافحة اإلرهاب االنتباه إىل تعليقات جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنيـة حبقـوق     
عن القلق إزاء استمرار ممارسة التعذيب واملعاملة أو         ٢٠٠٢يف عام    اللتني أعربتا    )٥١(اإلنسان

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة على يد مسؤويل إنفاذ القانون، وال سـيما قـوات                
وأوصى املقـرر   . )٥٢(ثل هذه األفعال  ا تلجأ بصورة منهجية إىل ممارسة م      األمن، اليت يبدو أهن   

ميـع  جلتفتيش مستقل وغري مقيد وغري ُمعلن       تتضمن القيام اإلجباري ب   اخلاص باعتماد آلية    
 املشارِكة يف   ث أمن الدولة واملؤسسات العسكرية     مباح مواقع، مبا يف ذلك     حتجاز اال أماكن

  .)٥٣(غري قانونيةمرافق احتجاز ر إليها بصفة مستمرة على أهنا يشامكافحة اإلرهاب، اليت 
، واملقرر اخلـاص، يف     )٥٤(٢٠٠٢ة التعذيب، يف عام     ـوحث كل من جلنة مناهض      -١٤

اإلداري، وعلى اختاذ   حتجاز  اء أي أحكام قانونية تسمح باال     ، احلكومة على إلغ   ٢٠٠٩عام  
؛ وكذلك  )٥٥(تدابري فعالة لإلفراج عن مجيع املعتقلني احلاليني مبوجب هذا النظام أو حماكمتهم           
إال يف  حتجاز  على احلظر والوقف الصرحيني لعملية احلبس االنفرادي، وعلى ضمان أال يتم اال           

ر هبا ضمانات الوصول العاجل واحلر إىل احملـامني واألطبـاء           مرافق معترف هبا رمسياً وتتواف    
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كما أشار املقرر اخلاص إىل ادعاءات مفادها أن التوقيع على ما يـسمى             . )٥٦(وأفراد األسرة 
إدارياً املـشتبه يف    تجزين  يستخدم كأداة للمساومة أو كشرط لإلفراج عن احمل       " إعالن التوبة "

اإلداري عندما  حتجاز  خلاص احلكومة بأن توقف جتديد اال     وأوصى املقرر ا  . )٥٧(أهنم إرهابيون 
، الحظت اللجنـة املعنيـة      ٢٠٠٢ويف عام   . )٥٨(تجزتأمر احملكمة باإلفراج عن الشخص احمل     

  .)٥٩(اشتراطات العهدحتجاز ال تزال غري متسقة مع حبقوق اإلنسان أن ظروف اال
 إىل أنـه    ٢٠١١-٢٠٠٧فترة  وأشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية لل         -١٥

رغم أحكام احلماية املنصوص عليها يف قانون العقوبات، ميثل العنف ضد املرأة شاغالً خطرياً، 
سواء كان يف البيت أم يف مكان العمل أم يف اجملال العام، وهو مـا أشـارت إليـه أيـضاً                     

ليه اللجنة املعنية    ما أشارت إ   ٢٠٠٥ لعام   )٦١(وأكد التقييم القطري املشترك   . )٦٠(اليونيسيف
، من أنه ينبغي للحكومة أن تتخذ تدابري ملنـع          ٢٠٠١بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام        

، حتجازووقف العنف املرتيل، واالغتصاب يف إطار الزواج، والعنف ضد املرأة يف أماكن اال            
ن التحـرش   وأشارت اليونيسيف إىل احلاجة إىل قانون بشأ      ". جرائم الشرف "وما ُيطلق عليه    

  .)٦٢(آلية قوية لإلنفاذ واملراقبةوإنشاء اجلنسي 
 وجود قلق خاص بشأن رفـاه أطفـال         ٢٠٠٥وأكد التقييم القطري املشترك لعام        -١٦

 إىل وقوع عدة حوادث     ٢٠٠٩وأشارت اليونيسيف يف عام     . )٦٣(الشوارع واألطفال العاملني  
 ارتبطت بـاهلجرة غـري الـشرعية       اجتار بأعضاء أطفال الشوارع يف مصر واجتار باألطفال،       

 إىل  ٢٠٠١حقوق الطفل يف عام     جلنة  وأشارت  . )٦٤(وأخذت شكل العمل يف اخلدمة املرتلية     
  . )٦٥( يف املائة من عمل األطفال يتركز يف قطاع الزراعة٨٠أن 
وأكدت اليونيسيف أن احلكومة، ممثلة يف اجمللس القومي للطفولة واألمومـة، قـد               -١٧

وتـبني  . تخلي عن عمليات تشويه أو قطع األعـضاء التناسـلية لإلنـاث           أولت أولوية لل  
 يف املائة يف إجراء هذه العمليات بـني الفتيـات           ٧٤,٤اإلحصائيات األخرية اخنفاضاً بنسبة     

مهم من وزارة الـصحة     مرسوم  ، صدر   ٢٠٠٧ويف عام   .  سنة ١٧-١٥الاليت هّن يف عمر     
جتـري   يف املائة من هذه العمليات ٧٧,٤ ورد أن(حيظر على أي شخص إجراء هذه العملية       

، أصدر جممع البحـوث  ٢٠٠٧ويف عام  ). على يد أشخاص مدربني يعملون يف احلقل الطيب       
اإلسالمية باألزهر بياناً يوضح أن عملية تشويه أو قطع األعضاء التناسلية لإلناث ال أصل هلا               

  .)٦٦(يف التشريع اإلسالمي أو أحكامه اجلزئية

  دل وسيادة القانونإقامة الع  -٣  
، أكد املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سـياق            ٢٠٠٩يف عام     -١٨

مكافحة اإلرهاب أن حماكمة املدنيني املشتبه يف أهنم إرهابيون أمام احملاكم العسكرية وحماكم             
ـ      بشأن  أمن الدولة العليا طوارئ تثري قلقاً        ، وال  )٦٧(ازةإقامة العدل بطريقة مستقلة وغري منح

كما يرى املقرر اخلاص أن هذه      . )٦٨(متتثل للحق يف مراجعة اإلدانة واحلكم أمام حمكمة أعلى        
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النظم القضائية اخلاصة تقّوض على حنو خطري الفـصل التـام بـني الـسلطتني القـضائية                 
وحث املقرر اخلاص احلكومة على ضمان حماكمة مجيع احلاالت اليت تنطوي           . )٦٩(والتنفيذية

ى إرهاب، سواء جرت إجراءات التقاضي يف حمكمة جنائية عادية أو يف حمكمة متخصصة، عل
 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق      ١٤مبا يتفق متاماً مع الضمانات املنصوص عليها يف املادة          

  .)٧٠(املدنية والسياسية
ويف أعقاب الرسائل اليت وجهها املكلفون بواليات مبوجب إجـراءات خاصـة يف               -١٩

، أعرب املقـرر اخلـاص املعـين        )٧٣(٢٠٠٦مايو  / وأيار )٧٢(مارس/ وآذار )٧١(فرباير/شباط
 عن ختوفه الشديد إزاء التأثري السليب احملتمل        ٢٠٠٦يوليه  /باستقالل القضاة واحملامني يف متوز    

، على استقالل اهليئـة     ٢٠٠٦يونيه  /لقانون السلطة القضائية، الذي أقره الربملان يف حزيران       
وحث احلكومة على النظر يف عدم إصدار القانون املقترح، وعلـى إعـادة              .يةالقضائ

، أشارت احلكومة يف ردها إىل أنه ليس ٢٠٠٦يوليه /ويف متوز. إطالق العملية التشريعية
من والية املقرر اخلاص التعليق على القوانني اليت يعتمدها الربملان املصري، أو أن حياول 

  .)٧٤( للحكومة هبدف االعتراض على هذه القواننيالتدخل يف الفرع التنفيذي

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
، أوصت جلنة مناهضة التعذيب بإزالة أي غموض يف التشريعات قد           ٢٠٠٢يف عام     -٢٠

وأوصت كـذلك   . يكون مرَتكَزاً الضطهاد األفراد بسبب وجود توجه جنسي معني لديهم         
، ٢٠٠٩ويف عـام    . )٧٥(أثناء عمليات التفتيش البدين   مهينة  ل معاملة   باختاذ خطوات ملنع ك   

أشارت اليونيسيف إىل أن مصر مصنفة كبلد ينخفض فيه انتشار فـريوس نقـص املناعـة                
 الوباء بني الرجـال الـذين ميارسـون اجلـنس مـع       ااإليدز، ولكن قد يتركز فيه    /البشرية
، وجه ثالثـة مـن املكلفـني        )٧٨(٢٠٠٩أغسطس  / وآب )٧٧(مارس/ويف آذار . )٧٦(الرجال

بإجراءات خاصة رسائل مشتركة تتعلق خبمسة رجال واثين عشر رجالً، على التوايل، اعُتقلوا             
وتعرض بعضهم إىل فحص طيب شرعي للشرج اتسم بالتعسف والتجـاوز، وخـضعوا دون     

ـ ) ج(٩موافقتهم الختبار حتري فريوس نقص املناعة البشرية، واُتهموا مبوجـب املـادة     ن م
وردت احلكومة علـى    .  جبرائم تتعلق بسلوك ذي طبيعة جنسية مثلية       ١٠/٩٦١القانون رقم   

اعتيـاد  "بأن رجلني من اخلمسة ُوجهت إليهما هتمة         ٢٠٠٩مارس  /الرسالة املوجهة يف آذار   
         "بنـشاطهم اجلنـسي   "؛ وأن األحكام الصادرة ضدهم ال تتعلـق         "ممارسة الفجور اجلنسي  

نقـص  مصابون بفريوس   ؛ وأن االدعاء بأن املتهمني حوكموا جملرد أهنم         "نسيمبيلهم اجل "وال  
  .)٧٩(اإليدز ال أساس له من الصحةحاملون ملرض املناعة البشرية أو 
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معيات والتجمـع الـسلمي، وحـق       اجلحرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين          -٥  
  يف احلياة العامة والسياسية املشاركة

، وجه ستة من املكلفـني بواليـات        ٢٠٠٩ إىل عام    ٢٠٠٦ترة من عام    خالل الف   -٢١
مبوجب إجراءات خاصة إحدى عشرة رسالة فردية مشتركة تتعلق مبحامني، ومدافعني عـن             
حقوق اإلنسان، وصحفيني، وأعضاء يف منظمات حقوق اإلنسان، وأعضاء يف اهليئة القضائية       

م، تعرضوا مجيعـاً للمـضايقة، والتخويـف،        اهتم بعضهم بالتشهري أو اإلخالل بالنظام العا      
واالعتداء، والقبض عليهم، مبا يف ذلك دون صدور أمر بذلك، واحلبس، مبا يف ذلك احلبس               
االنفرادي، وهم معرضون خلطر التعذيب وإساءة املعاملة من قبل مسؤويل الشرطة ومباحث            

ومنـها املـشاركة يف     أمن الدولة بسبب أنشطتهم املشروعة يف الدفاع عن حقوق اإلنسان،           
وأشارت مصر يف ما قدمته من ردود، إىل أن         . مظاهرات سلمية وانتقاد املخالفات احلكومية    

  . )٨٠(االدعاءات موضع دراسة وأن التحقيقات جارية
، أعرب املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد عـن قلقـه إزاء    ٢٠٠٧ويف عام     -٢٢

دات امليالد وبطاقات اهلوية، والحظ يف نفس الوقـت         اشتراط تدوين ديانة الشخص يف شها     
وبينمـا أعربـت    . )٨١(يف هذا الصدد فيما يتعلق بالطائفة البهائية      األخرية  جيابية  اإلتطورات  ال

، عن قلقها إزاء حاالت انتهاك احلق يف حريـة          ٢٠٠٢اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف عام       
  .)٨٢(وض على ممارسة الطائفة البهائية لشعائرهاالدين أو املعتقد، فقد نددت باحلظر املفر

وأشارت ست من هيئات املعاهدات إىل قضايا تتعلـق بـالقيود الـيت تفرضـها                 -٢٣
          التشريعات أو اإلجراءات املصرية على تسجيل املنظمات غري احلكومية أو على أنـشطتها،             

، أعرب املمثل ٢٠٠٧ويف عام . )٨٣(وال سيما املنظمات اليت تتعامل مع قضايا حقوق اإلنسان
اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان عن قلقه إزاء إغالق املنظمـات               

 رسـالة تتعلـق     ٢٠٠٨يناير  /وقد ُوجهت يف كانون الثاين    . )٨٤(ذات الصلة حبقوق اإلنسان   
ـ              ع سـيناء يف    بناشط يف جمال حقوق اإلنسان يتوىل الدفاع بصفة خاصة عن حقـوق جمتم

 تتعلق باثنني من املـدافعني عـن        ٢٠٠٧أكتوبر  /، ورسالة أخرى يف تشرين األول     )٨٥(مصر
معلومات كاذبة هبدف   "وكان الرجالن قد اعُتقال بتهم نشر       . حقوق األقلية الشيعية يف مصر    

  . )٨٦(تتعلق بالتعذيب يف السجون املصرية" إثارة الرأي العام
 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلـق        ، أعربت جلنة  ٢٠٠٠ويف عام     -٢٤

ويف عـام   . )٨٧(عميق إزاء الرقابة الرمسية املفروضة على اإلعالم واألعمال األدبيـة والفنيـة           
، أشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل العوائق القائمة، يف الواقع ويف القـانون،              ٢٠٠٢

عـام  عن  وقد أشار التقرير السنوي للمنسق املقيم       . )٨٨( األحزاب السياسية  عملأمام إنشاء و  
 إىل أنه رغم ما شهد به املعلقون من تزايد حرية الصحافة يف السنوات األخرية، فقد                ٢٠٠٨

وردت تقارير عن ادعاءات بانتهاك حلقوق اإلنسان وقمع حلرية الصحافة، مشلـت حـبس              
ويف . )٨٩(تراض الـسلمي  د احلق يف االع   ـة على اإلنترنت، وتقيي   ـرض رقاب ـصحفيني، وف 
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، أشار املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سـياق مكافحـة              ٢٠٠٩عام  
اإلرهاب إىل مجلة أمور، منها القبض على عدد من أصحاب مدونات اإلنترنت واعتقـاهلم              
بسبب انتقادهم للحكومة، وكذلك أعضاء يف مجاعة اإلخوان املسلمني، أكـرب مجاعـات             

والحظ كذلك أن احلكومة تسعى إىل وضع استراتيجية دولية ملكافحة          . )٩٠(ة يف البلد  املعارض
وأوصى بأن ميتثل أي تدبري ملناهـضة اإلرهـاب         . )٩١(استخدام اإلرهابيني لشبكة اإلنترنت   

ويؤدي إىل تقييد حلقوق اإلنسان، وال سيما ما يتعلق منها حبرية التعبري والتجمـع الـسلمي            
لشرطي الضرورة والتناسب، وأن يطبق وفقاً ملعـايري قانونيـة حمـددة            وتكوين اجلمعيات،   

ويوصي كذلك بوضع ضمانات قانونية صرحية، وتطبيقها تطبيقاً متسقاً، من أجل           . بوضوح
التأثري السليب على احلوار املفتوح     ترمي إىل   كافحة اإلرهاب   ملمنع أي استخدام متعمد لتدابري      
  . )٩٢(والنقد، مبا يف ذلك ضد احلكومة

  احلق يف العمل ويف التمتع بأوضاع عمل عادلة ومالئمة  -٦  
، أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن عـدم           ٢٠٠٠يف عام     -٢٥

ارتياحها لعجز احلكومة الظاهر يف التصدي ملشكلة البطالة احلاّدة يف مصر، وكذلك لعـدم              
 جلنة خرباء منظمة العمـل الدوليـة إىل   ، طلبت٢٠٠٨ويف عام   . )٩٣(وضوح حقوق العمال  
 من قانون النقابات العمالية لـضمان حـق         ٥٢ و ١٧ و ١٤ و ١٣ و ٧احلكومة تعديل املواد    

العمال يف إنشاء منظمات خيتاروهنا بأنفسهم على مجيع املستويات خارج هيكل النقابـات             
  .)٩٤(العمالية القائمة، واالنضمام إليها

 خرباء منظمة العمل الدولية إىل احلكومة اختاذ التدابري         ، طلبت جلنة  ٢٠٠٨ويف عام     -٢٦
كمـا  . الالزمة لضمان متتُّع فئات العمال املستثناة من نطاق قانون العمل باحلق يف اإلضراب            

من قانون العمل لضمان عـدم      ) ٩(٦٩طلبت اللجنة إىل مصر، فيما طلبت، أن تعدِّل املادة          
شرعي، على أساس أن إخطار اإلضراب ال حيدِّد        معاقبة العمال الذين يشاركون يف إضراب       

، أوصت اللجنة املعنية حبماية حقـوق مجيـع العمـال           ٢٠٠٧ويف عام   . )٩٥(مدة اإلضراب 
املهاجرين وأفراد أسرهم، يف مجلة أمور، بأن جيري تعديل قانون العمل كي ينطبق على اخلدم               

  . )٩٦(ديد يوفِّر هلم احلمايةيف املنازل، مبن فيهم اخلدم املهاجرون، أو اعتماد قانون ج

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي مناسب  -٧  
، أشار التقييم القطري املشترك إىل أن األسباب اجلذريـة للفقـر يف             ٢٠٠٥يف عام     -٢٧

مصر تتعلق، فيما تتعلق، بالتوزيع غري املتكافئ للثروة، وهيكل النمو الذي ُيهمِّـش منطقـة               
ط يف مركزية السلطة االجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت توفر اخلدمات          الصعيد، واإلفرا 

وقـد أوردت   . )٩٧( عملية اختـاذ القـرار     يف" صوت الفقراء  " تأثري األساسية، وعدم كفاية  
 نتائج دراسة عن وضع الفقر بني األطفال، توصلت إىل أن أعلـى        ٢٠٠٩اليونيسيف يف عام    

واألرجح أن احلرمان من الغذاء قد تفاقم بصورة      .  واملأوى مستويات احلرمان تكمن يف الغذاء    
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 أن  ٢٠٠٥وقد أكد التقييم القطري املشترك لعـام        . )٩٨(كبرية من جراء أزمة أسعار الغذاء     
تأثري برامج شبكة األمان االجتماعي على التخفيف من الفقر شديد الضعف، باستثناء الدعم             

ج املساعدة االجتماعية اليت ترعاها وزارة التأمينـات        فمثالً، أدت برام  . املقدَّم للخبز البلدي  
  .)٩٩( يف املائة من الفقراء من هاوية الفقر٤والشؤون االجتماعية إىل انتشال أقل من 

، أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقهـا          ٢٠٠٠ويف عام     -٢٨
وقـد  . اليت اعترف هبا وفد مـصر     إزاء مشكلة اإلسكان الضخمة اليت يواجهها السكان، و       

حدثت عمليات إخالء للمساكن باإلكراه يف جمتمعات فقرية دون توفري مساكن بديلـة أو              
وحثت . )١٠٠(ويف القاهرة، يعيش غري القادرين على حتمُّل تكاليف السكن يف املقابر          . تعويض

ري وحـدات   اللجنة مصر على مواجهة النقص احلاد يف املساكن بطرق، تشمل بناء أو تـوف             
  .)١٠١(سكنية منخفضة اإلجيار

وأشارت اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول            - ٢٩
على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي، عقب الزيارة اليت قامت هبا يف عـام    

على مياه الشرب،   ، إىل وجود تفاوت كبري، وال سيما فيما يتعلق بصعوبة احلصول            ٢٠٠٩
وأوصـت اخلـبرية املـستقلة      . )١٠٢(والصرف الصحي، والقدرة على حتمُّل تكاليف ذلك      

احلكومة بإيالء أولوية حلصول سكان الريف والعشوائيات والفقراء على ميـاه الـشرب             
  .)١٠٣(والصرف الصحي

فـرص   إىل استمرار التفاوت الكبري يف       ٢٠٠٥وأشار التقييم القطري املشترك لعام        -٣٠
وأشـارت  . )١٠٤(احلصول على اخلدمات الصحية برغم ما حتقق من حتسُّن يف هذه اخلدمات           

 إىل أن معظم األطفال املصريني يتمتعون يف الوقت احلاضر بأبسط           ٢٠٠٩اليونيسيف يف عام    
 ٩٠، وأن زيادة التغطية بالتأمني الصحي يشمل        )١٠٥(حقوقهم األساسية، وهو احلق يف احلياة     

 يف املائة منهم هـدفان مـن األهـداف          ٩٥ن األطفال وتوفري التطعيم ألكثر من       يف املائة م  
وذكرت اليونيسيف أن مبصر أكرب     . )١٠٦(الرئيسية للعقد الثاين حلماية ورعاية الطفل املصري      

 يف العـامل، وأن املـصابني       "جيم"من النوع   عدد من املصابني بعدوى التهاب الكبد الوبائي        
كما . )١٠٧(يتعرضون للتمييز والوصم بصورة كبرية للغاية     اإليدز  /بشريةبفريوس نقص املناعة ال   

أكدت اليونيسيف أن تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة سيمثل حتـدياً، وتـشري              
 يف املائة من األطفال ذوي اإلعاقة يف صعيد مصر يستفيدون مـن             ٢٠النتائج إىل أن أقل من      

  .)١٠٨(التعليم والرعاية االجتماعيةاخلدمات العامة، مبا فيها الصحة و

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٨  
أكدت اليونيسيف أن مصر حققت تقدماً كبرياً وأهنا تسري يف الطريق الصحيح حنو               -٣١

، ٢٠١٥بلوغ اهلدف الثاين من األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلق بالتعليم االبتدائي، حبلول عام             
إذا ُبِذل مزيد من اجلهود وُوجِّه مزيد من االهتمام إىل بعض احملافظات وإىل فئات اجتماعيـة        
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وال يزال عدم االلتحاق بالتعليم ميثِّل مشكلة، كما أن معـدل االنقطـاع عـن            . )١٠٩(معينة
ـ    ٢٠٠٥وأشار التقييم القطري املشترك لعام      . )١١٠(الدراسة ال يزال ميثل حتدياً     رغم  إىل أنه ب

عادة ما يـذكرون    وأطفال الشوارعنيحظر العقوبة البدنية يف املدارس إال أن األطفال العامل        
وتبني الدراسات أن حتسني مرافق املدارس ال يـزال         . )١١١ (سبب انقطاعهم عن الدراسة   أهنا  

ويف عـام   . )١١٢(قضية مهمة، حيث إن العديد من مباين املدارس مل يعد يصلح لالسـتخدام            
عربت جلنة حقوق الطفل عن استمرار قلقها إزاء تدين نوعيـة التعلـيم بـصورة               ، أ ٢٠٠١
، حثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة         ٢٠٠٠ويف عام   . )١١٣(عامة

مصر على مواجهة العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت ُتعترب أسباباً جذرية ملشكلة            
 الوصول إىل التعليم، وارتفاع معدالت االنقطاع عن الدراسة للبنني، وارتفاع عدم املساواة يف

  .)١١٤(معدالت األمية بني البالغني، خاصة النساء
وأوصت جلنة حقوق الطفل مصر باالضطالع بعملية تعديل املناهج الدراسية وجعلها             -٣٢

، ودعـت   )١١٥(تؤكد على تنمية التفكري النقدي واستخدام مهارات إجياد احللول للمـشاكل          
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مصر إىل تعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وأن تتدارك، عن               

  .)١١٦( كل مظاهر عدم التسامح والتمييز القائمني على الدين والعقيدةطريق التثقيف،

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
، طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية معلومات عن تطبيق اتفاقية           ٢٠٠٩يف عام     -٣٣

منظمة العمل الدولية بشأن السكان األصليني والقََبليني، فيما يتعلق بوضع الـسكان الرببـر              
وأشارت اللجنة إىل أن احلكومة تواصل إنشاء مستوطنات للبدو، وطلبت مزيـداً            . والنوبيني

سبل ضمان تعاون واستشارة الفئات السكانية املعنية وممثليهم يف ختطيط : من املعلومات بشأن 
  .)١١٧(الترحالعن أعداد البدو الذين ال يزالون ميارسون حياة التدابري وتنفيذها؛ و

  ون والالجئون وملتمسو اللجوءاملهاجر  -١٠  
، أشادت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد     ٢٠٠٧يف عام     -٣٤

أسرهم بالتزام مصر حبقوق العمال املهاجرين، وهو ما جتلّى يف كْون مصر أول بلد ينضم إىل                
املصريني اق أبناء العمال    والحظت اللجنة بقلق، يف مجلة أمور، عدم تيسُّر التح        . )١١٨(االتفاقية

؛ وكذلك وضـع    )١١٩(املهاجرين احلائزين للمستندات الالزمة، أو غري احلائزين هلا، باملدارس        
وأوصت اللجنة بإعادة فـتح     . )١٢٠(املهاجرين الذين هم ضحية نظام الكفالة     املصريني  العمال  

روف الـيت    من أجل توضيح الظ    ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٣٠التحقيق يف أحداث يوم     
  .)١٢١( مهاجراً سودانياً، واختاذ تدابري ملنع تكرار مثل هذه األحداث٢٧أدت إىل وفاة 

 إىل تزايد حركـة ملتمـسي       ٢٠٠٨عام  عن  وأشار التقرير السنوي للمنسق املقيم،        -٣٥
فقد أشارت تقـارير    . اللجوء واملهاجرين الذين يسعون إىل املرور بصورة غري شرعية عرب مصر          

ز مئات من األفراد القادمني من بلد جماور ومن بلدان أخرى وإعادهتم قسراً، بـرغم               إىل احتجا 
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مبنحها فرصـة الوصـول إىل   لشؤون الالجئني النداءات املتكررة اليت وجهتها املفوضية السامية   
. )١٢٢(لحماية الدولية، ولكن دون جدوى    لمراكز االحتجاز كي تقرر احتياجات هؤالء األفراد        

، أعربت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن بالغ          ٢٠٠٨يونيه  /ن حزيرا ١٩ويف  
. )١٢٣( من ملتمسي اللجوء أتوا من بلد جمـاور        ٧٠٠قلقها إزاء ما حدث مؤخراً من إبعاد حنو         

وأكدت املفوضة السامية أنه ينبغي ملصر أن حتترم التزاماهتا الدولية بعدم إعادة أي شـخص إىل                
  .)١٢٤(جه فيه التعذيب أو ضروباً خطرية أخرى من إساءة املعاملةبلده الذي قد يوا

 أن معظم الالجئني جيـدون صـعوبة يف   ٢٠٠٥وأكد التقييم القطري املشترك لعام       -٣٦
االلتحاق بالتعليم احلكومي، والرعاية الصحية العامة، واإلغاثة واملساعدة العامة، والـضمان           

املواطنني، وهو ما ُيعزى جزئياً إىل حتفظات مـصر         االجتماعي، والدعم الغذائي، مثل سائر      
  .)١٢٥( املتعلقة مبركز الالجئني١٩٥١على بعض أحكام اتفاقية عام 

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١١  
، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، مع تفهمها ملقتضيات األمن          ٢٠٠٢يف عام     -٣٧

ها إزاء آثار هذه املقتضيات على وضـع حقـوق          املرتبطة جبهود مكافحة اإلرهاب، عن قلق     
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق ١٤ و٩ و٧ و٦اإلنسان يف مصر، وال سيما بالنسبة للمواد 

، كما ذكَّرت جلنة مناهضة التعذيب بأنه ال جيوز التذرع بأي ظروف            )١٢٦(املدنية والسياسية 
  .)١٢٧(استثنائية كمربر للتعذيب

حظ املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق          ، ال ٢٠٠٩ويف عام     -٣٨
مكافحة اإلرهاب، استناداً إىل تقارير غري رمسية عن صياغة قانون مكافحة اإلرهاب املقترح،             
أن مشروع القانون يشمل فيما يبدو تعريفاً لألفعال اإلرهابية اليت ال ُتلحق عنفـاً جـسدياً                

د مجيع األحكام اليت ُتنشئ جرائم إرهابية، سـواء األحكـام           وأوصى بأن تتقيَّ  . )١٢٨(بالبشر
 أو األحكام اجلاري وضعها لغرض قانون مكافحة اإلرهاب         ٩٧/١٩٩٢املدرجة يف القانون    

املقترح، تقيداً صارماً مببدأ املشروعية القانونية، وأن تقتصر على األنشطة اليت تنطوي علـى              
. )١٢٩(دنيني أو تتصل اتصاالً مباشـراً باسـتخدامه       استخدام العنف القاتل أو اخلطري ضد امل      

وحذَّر بشدة من التجرمي استناداً إىل األهداف أو الغايات، األمر الـذي يهـدِّد الرابطـات                
املشروعة، مبا فيها منظمات حقوق اإلنسان ومجاعات املعارضة اليت ال ينبغي أن تقع يف نطاق     

  .)١٣٠(أي قانون ملكافحة اإلرهاب
السلطات املصرية للمقرر اخلاص أنه سيتم إدراج باب حـول التعـاون            وأوضحت    -٣٩

وأكدَّ املقرر اخلاص أنه ينبغي ملـصر أن  . القضائي الدويل يف قانون مكافحة اإلرهاب املقترح    
ُتجري حتقيقاً دقيقاً يف مجيع حاالت التعذيب، ألن أي أوجه قصور يف هذا الـشأن تـؤدي                 

يف التعاون مع مصر يف املـسائل املتعلقـة باإلرهـاب، أو    بالتأكيد إىل تردد الدول األخرى     
  .)١٣١(رفضها هذا التعاون
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وأعرب املقرر اخلاص عن قلقه العميق إزاء مشاركة مصر املعترف هبـا يف برنـامج          -٤٠
القنـوات  "والحظ كذلك أن نقل أي شخص، مبا يف ذلك من خالل            . )١٣٢(التسليم الشهري 
وصول إىل أي إجراءات قانونية، واحتجازه دون هتمـة، أو          ، دون متكينه من ال    "الدبلوماسية

 مـن العهـد     ١٤ و ٩احتجازه فترات طويلة إذا ُوجهت إليه هتمة، كل ذلك خيالف املادتني            
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وقد يرقى ذلك، إذا اقترن باالحتجاز االنفـرادي             

وأعرب املقرر اخلـاص عـن أسـفه ألن         . )١٣٣(لفترات طويلة، إىل أن يكون اختفاًء قسرياً      
احلكومة املصرية مل تفتح أي حتقيقات داخلية جمدية يف أي حالة تسليم، كما أعرب عن قلقه                
العميق إزاء ما قامت به احلكومة املصرية من إعاقة غري مباشرة للتحقيقات اليت ُتجريها بلدان               

وحثَّ . )١٣٤(لقضائية يف هذه الظاهرة   أخرى برفضها التعاون يف التحقيقات القضائية أو غري ا        
املقرر اخلاص احلكومة املصرية على إنشاء هيئة حتقيق مستقلة كي توضح، بـشكل عاجـل               
وشامل، مجيع العناصر اليت جرت يف إطار برنامج التسليم هذا، وكي تلتزم بـضمان عـدم                

  .)١٣٥(تكرار هذه السياسات

  ات واملعوقاتاإلجنازات وأفضل املمارسات والتحدي  -ثالثاً   
، الحظت اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامات حقـوق اإلنـسان           ٢٠٠٩يف عام     -٤١

املتعلقة باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي، أن احلكومة أظهرت            
على املستوى الكلي رؤية واستراتيجية هتدفان إىل تيسري حصول اجلميع على مياه الـشرب              

وأشادت باخلطوة اجليدة اليت اختـذهتا احلكومـة        . )١٣٦(وخدمات الصرف الصحي  املأمونة  
إنشاء صناديق  واملتمثلة يف   وغريها من األطراف الفاِعلة، مبا يف ذلك اليونيسيف بوجه خاص،           

دوارة تقدِّم قروضاً للفقراء لتوصيل املياه والصرف الصحي إليهم، مع السماح هلم بتـسديد              
  .)١٣٧(القروض على أقساط

 إىل أن إدامة الفقر، وارتفاع معـدالت        ٢٠٠٥وأشار التقييم القطري املشترك لعام        -٤٢
البطالة، وال سيما بني الشباب والنساء، ونقص الغذاء، وجتزؤ األراضي الزراعية، وارتفـاع             
معدالت األمية، وال سيما بني النساء، والفجوة بني اجلنسني يف االلتحاق بالتعليم واالنقطاع             

واستمرار االحتياجات غري امللباة يف خدمات الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة، وزيـادة            عنه،  
حركة التوسع احلضري، ونقص املساكن واملوارد املائية، وتدهور البيئة، كل ذلك جنم عـن              

  .)١٣٨(طبيعة النمو السكاين وتركيبة السكان يف مصر، وتفاقم بسببهما

  اللتزامات الوطنية الرئيسيةاألولويات واملبادرات وا  -رابعاً   
، طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل مصر أن تقدِّم، يف غضون            ٢٠٠٢يف عام     -٤٣

 من  ١٨ و ١٦ و ١٣ و ١٢ و ٦سنة، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة يف الفقرات          
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 وتشرين  ٢٠٠٣نوفمرب  /وقد قُدمت هذه املعلومات يف تشرين الثاين      . )١٣٩(مالحظاهتا اخلتامية 
  .)١٤٠(٢٠٠٤أكتوبر /األول
وترد توصيات املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة              -٤٤

  .)١٤١( الذي أعده ٢٠٠٩ من تقرير هناية البعثة لعام ٦٠ إىل ٤٩اإلرهاب يف الفقرات من 
املتعلقة باحلـصول   وأوصت اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامات حقوق اإلنسان           -٤٥

، احلكومة، ٢٠٠٩على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي، َعِقب بعثتها يف عام     
يف مجلة أمور، بأن ُتدرج املياه والصرف الصحي صراحةً ضمن حقوق اإلنسان يف تشريعاهتا،         

الـدويل  مبا يف ذلك يف مشروع القانون املتعلق باملياه اجلاري دراسته؛ واالسترشاد باإلطـار              
  .)١٤٢(حلقوق اإلنسان عند صياغة التشريعات والسياسات املتعلقة باملياه والصرف الصحي

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
 إىل  ٢٠١١-٢٠٠٧أشار إطار عمل األمم املتحدة للمـساعدة اإلمنائيـة للفتـرة              -٤٦

 يف التنمية البـشرية وزيـادة       اجملاالت ذات األولوية، وتشمل احلد من التفاوت بني املناطق        
  .)١٤٣(ة ويف احلياة العامةلمشاركة املرأة يف القوة العام
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