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  جملس حقوق اإلنسان 
  ةالدورة الرابعة عشر

   من جدول األعمال٦البند 
  االستعراض الدوري الشامل

  *ر حلقوق اإلنسان يف مصالقوميمن اجمللس معلومات مقدمة     

  مذكرة من األمانة    
اجمللس القـومي حلقـوق     حتيل أمانة جملس حقوق اإلنسان طّيه الرسالة املقدمة من            

من النظام الداخلي الـوارد يف  ) ب(٧، وهي مستنسخة أدناه وفقاً للمادة  **اإلنسان يف مصر  
 اليت تنص على أن تستند مشاركة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان           ٥/١مرفق قرار اجمللس    

 ٢٠٠٥/٧٤ ترتيبات وممارسات وافقت عليها جلنة حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك القـرار              إىل
  .٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠املؤرخ 

__________ 

لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسـسات الوطنيـة        " ألف"مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان معتمدة ضمن الفئة          *
 .لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

  .مستنسخة يف املرفق كما وردت باللغة اليت قدمت هبا فقط  **  
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  املرفق

  تقرير اجمللس القومي حلقوق اإلنسان يف مصر    

يف سـياق املراجعـة    تقرير متابعة لتفاعل احلكومة املصرية مع توصيات الدول        
  الدورية الشاملة

قرير تفاعل احلكومة املصرية مع توصيات الدول يف سـياق املراجعـة            يتابع هذا الت    
         الدورية الشاملة اليت خاضتها يف جملس حقوق اإلنسان يف جلسته اخلامسة عـشر املعقـودة              

ويستند إىل ما جاء يف تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض           . ٢٠١٠شباط  / فرباير ١٧يف  
 .)R/HRC/WG.6/7/L.16ة وثيق(الدوري الشامل عن مصر 

التوصيات اليت أرجأت   وتركز هذه املتابعة على مناقشة موقف احلكومة املصرية من            
، كما تقترح على احلكومة إعادة النظر يف بعض التوصيات اليت مل حتظ      )٩٥املادة  (البت فيها   
 للحكومـة   نوتضع هذه املتابعة يف اعتبارها توصيات اجمللس القومي حلقوق اإلنسا         . بتأييدها

 .املصرية يف تقريره املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف سياق املراجعة الدورية الشاملة

التوصيات اليت وعدت احلكومة املصرية بالنظر فيها والرد عليها يف الوقت املناسب            : أوالً    
  : توصية ميكن إمجاهلا فيما يلي٢٥وتشمل 

ـ      توصيتان تتعلقان بإلغاء كافة األحكام القا       -١  ينونية، والسياسات اليت متيز ضد معتنق
 .ديانات أخرى غري اإلسالم، واعتماد قانون موحد لدور العبادة

والواقع أن اجمللس القومي حلقوق اإلنسان كان قد قدم حزمة توصـيات يف هـذا                 
الشأن تتضمن إىل جانب مقترح قانون دور العبادة املوحد، تفعيل مبدأ املواطنة الذي أرساه              

، وإصدار قانون لتكافؤ الفرص وحظر التمييز، وتأسـيس         ٢٠٠٧ يف تعديالت العام     الدستور
        مكتب مفوض عام للرقابة على تطبيقه، وال يزال اجمللس يدعو احلكومـة املـصرية لتـبين                

  .هذه التوصيات
 :علق جبهود مكافحة التعذيب وتشملتوصية تت  -٢

ات لتتمشى مـع االتفاقيـة      من قانون العقوب   ١٢٩ و ١٢٦تعديل املادتني     -أ  
 .الدولية ملناهضة التعذيب، ومنع اإلفالت من العقاب

  .االنضمام إىل الربتوكول االختياري ملناهضة التعذيب  -ب  
  . دعوة املقرر اخلاص املعين بالتعذيب لزيارة مصر دون إبطاء  -ج  
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عو وتتسق هذه التوصيات متاماً مع توصيات اجمللس القومي حلقوق اإلنسان، ويـد             
 .اجمللس احلكومة إىل قبوهلا خاصة أهنا قبلت بعضها ضمن التوصيات اليت قبلتها

توصية تتعلق باإلفراج الفوري عن األشخاص احملتجزين أو املـسجونني ملمارسـة             -٣
فق هذه التوصية كذلك مع توصـيات اجمللـس         وتت.  التعبري على شبكة اإلنترنت    حريتهم يف 

 .ويدعو احلكومة لالستجابة هلا. بس يف قضايا الرأيالقومي حلقوق اإلنسان بإلغاء احل

 .توصية تتعلق بالتصديق على آليات شكاوى األفراد هليئات معاهدات األمم املتحدة  -٤

ويوصي اجمللس كذلك احلكومة املصرية باالستجابة هلـذه التوصـية، خاصـة أن               
 .خلاصةاحلكومة ترد على الشكاوى الفردية احملالة إليها عرب اإلجراءات ا

 توصيات تتعلق بالتصديق على نظام روما األساسي، وعلى الربوتوكـوالت           ثالث  -٥
االختيارية امللحقة بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وباتفاقية القضاء علـى            

 .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وباتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 أن  صرية بالتصديق على نظام روما األساسي والذي سبق       ويوصي اجمللس احلكومة امل     
وافقت عليه، واالنضمام إىل الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص             
باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال           

  .التمييز ضد املرأة، والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وصيات تتعلق بتوجيه دعوة مفتوحة ودائمة جلميـع اإلجـراءات اخلاصـة،            تأربع    -٦

وختصيصاً لعدد من املقررين اخلواص املعنيني باستقالل القضاء، وحبالة املدافعني عن حقـوق             
اإلنسان، وحبرية الدين واملعتقد، وحباالت اإلعدام خارج القضاء، وببيع األطفال واستغالهلم،           

فضالً عن توصية بإتاحة حرية وصول املقرر اخلاص بتعزيـز احتـرام            . يوباالحتجاز التعسف 
 .حقوق اإلنسان أثناء مكافحة اإلرهاب إىل مراكز االحتجاز

 ففضالً عما يتيحـه     .كذلك يوصي اجمللس احلكومة املصرية بقبول هذه التوصيات         
دقيق معلومات  ذلك من مؤشر على أن احلكومة ليس لديها ما ختفيه، فإن هذا اإلجراء يتيح ت              

وحتليالت هؤالء اخلرباء وفحص صحة اإلدعاءات كما يتيح تقاسم اخلربات معهـم وبيـان              
 .موقف احلكومة من املعلومات اليت تصلهم يف كل األحوال

 اخلـاص   ٢٠٠٢نة   لس ٨٤ من القانون رقم     ٤٢ و ١٧،  ١١توصيات بتعديل املواد      -٧
 .باجلمعيات األهلية

 تفعيل حرية تكوين اجلمعيات وضمان عدم تعطيل        ويوصى اجمللس بتعديالت تضمن     
 احلل  ل وإلغاء حل اجلمعيات بقرار إداري وإقرار حقهم يف        قدرهتم على احلصول على التموي    

          نع التدخالت والعقبـات اإلداريـة وتوسـيع       إىل م  فقط، باإلضافة    االختياري أو القضائي  
 .ياهلامش الدميقراط
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ة االستقالل باملشاركة احلرة لكافة األحـزاب الـسياسية،         إنشاء جلنة انتخابية كامل     -٨
 .وباعتماد صحة نتائج االنتخابات بشكل موضوعي

كذلك يوصي اجمللس احلكومة بقبول هذه التوصية، واليت من شأهنا أن تعـزز ثقـة                
  .الناخبني، واليت تدلل احلاجة إليها حمدودية نسبة املشاركني وكثرة الطعون

 بسحب مجيع التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال           توصيتان تتعلقان   -٩
 . من االتفاقية١٦و ٢املرأة، وختصيصاً على املادتني التمييز ضد 

سبق أن تضمنت توصيات اجمللس بضرورة سحب احلكومة حتفظاهتا علـى املـادة               
 .الثانية من االتفاقية واليت متثل جوهر االتفاقية

كافة الوثائق الرمسية، وخاصة وثائق اهلوية، جلميع أعـضاء         توصية باإلسراع بتوفري      -١٠
 .الطائفة البهائية

يف توفري هذه الوثائق، بعد الشوط الـذي قطعتـه          " باإلسراع"وتتعلق التوصية هنا      
 .وزارة الداخلية تلبية ملطالب اجمللس يف هذا الشأن

 هـا بـشأهنا مـن بـني       توصيات يقترح اجمللس على احلكومة إعادة النظر يف قرار        : ثانياً    
  التوصيات اليت مل حتظ بتأييدها

وقد أفادت احلكومة   . التوصية اليت تتعلق بتقليل عدد اجلرائم املعاقب عليها باإلعدام          -١
 أن  ياملصرية يف معرض تعليقها على التوصيات املتعلقة بعقوبة اإلعدام خالل احلوار التفـاعل            

طرية، وأنه حدث اخنفاض يف القضايا اليت يـصدر      عقوبة اإلعدام ال تطبق إال على اجلرائم اخل       
ويرى اجمللس القومي حلقوق اإلنسان أن اجلرائم املعاقب عليها         . ويطبق فيها أحكام باإلعدام   

 جرمية، وأن احلكومة مدعوة كحد أدىن إىل        ٧٠رية للغاية إذ تزيد على      زالت كث  باإلعدام ال 
 .تقليل عدد اجلرائم املعاقب عليها باإلعدام

التوصيات املتعلقة بإهناء حالة الطوارئ، واالمتناع عن إصدار تـشريعات تنتـهك              -٢
 .حقوق اإلنسان

ويوصي اجمللس بقبول هذه التوصية اليت يرى أنه ينبغي أن يظل العمل هبـا هـدفاً                  
 .للدولة واجملتمع يف إهناء حالة الطوارئ واحلفاظ على احلقوق واحلريات املصونة بالدستور

ـ         توصية تتع   -٣ ب قـانون   لق باإلفراج عن املدونني والناشطني احملتجزين حاليـاً مبوج
 .حتجاز للناشطني السياسينياو إجراءات أعتقال ا يالطوارئ وكف احلكومة عن أ

ويدعو اجمللس احلكومة إلعادة النظر يف موقفها من هذه التوصـية وخاصـة بعـد                 
 .ارئالتعديالت القانونية اليت أدخلتها على قانون حالة الطو

       


