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  توصيات�ا�راجعة�الدورية�الشاملة�الخاصة�بمصر

  ى�ا�نظمات�غ()�الحكومية�ا�صرية�ا�ستقلة�العاملة�بمجال�حقوق��نسانملتق

 
ً
يق@)ح�ملتقى�ا�نظمات�غ()�الحكومية�ا�صرية�ا�ستقلة�العاملة�بمجال�حقوق��نسان�<ي�: أو;

  :ضوء�انGHاكات�حقوق��نسان�<ي�مصر�<ي�السنوات�Dربعة�Dخ()ة�التوصيات�التالية

  :التوصيات�ذات�Dولوية

١. � �ا%ادة �الدولة �بحقوق�) ٩٣(تفّعل �ا%تعلقة �ا%عاهدات�الدولية �تتعارض�مع \hال� �القوان6ن �وتعّدل �الدستور من

ت�علj.ا�مصر
ّ
 . نسان�والh\�صدق

للمادة�ا�يتع6ن�أن�يكفل�أي�تعديل�لقانون�التظاهر�حرية�التجمع�عن�طريق�عملية�إخطار�بسيطة�وشفافة�طبًق  .٢

صارمة�عzى�استخدام�الذخائر�الحية�أو�ا�تجمعات�العفوية،�وأن�يفرض�قيودً من�الدستور�وأن�يسمح�بال) ٧٣(

كما�يجب�أن�ينص�أي�تعديل�عzى�ا%سئولية�. تنفيذ�القانون �مسئو~يالقوة�ا%ميتة�وا%فرطة�أو�كلj.ما�من�جانب�

تنفيذ�القانون��مسئو~يالجنائية�وأن�يضمن�ا%سائلة�عzى�استخدام�القوة�ا%ميتة�أو�ا%فرطة�أو�كلj.ما�من�جانب�

 .ضد�ا%تظاهرين�السلمي6ن

�٢٠١٣و�٢٠١٢و�٢٠١١تعلن�الدولة�وتنشر�تقارير�تق��\�الحقائق�الخاصة�باللجان�الث=ثة�ا%شكلة��ي�Zعوام� .٣

 .�ستقصاء�Eن�.اكات�ا%رتكبة�بحق�التجمع

٤. � �ا%تورط6ن �ذلك ��ي �بما �الجرائم �مرتك�\ �مقاضاة �بشأن �إجراءات �اتخاذ �الدولة �عzى �الجيش�يتع6ن �قوات من

 .والشرطة�بارتكاب�العنف�الجن��\�والتحرش�ضد�ا%تظاهرات�وا%دافعات�عن�حقوق� نسان

�تشريعً �تصدر  .٥ �الدولة  ا
ً
�العامة��شام= �Zماكن ��ي �ا%رأة �التمي6^�والعنف�ضد �أشكال �من�جميع �الحد �.دف�إ~ى

 .والخاصة

�كإجراء .٦ �النيابة �جانب �من �Eحتياطي �أوامر�الحبس �استخدام �احتجاز�الناشط6ن��وقف �ف�5ة �أو�%د للعقاب

،�وضمان�عدم�استخدام�أوامر�الحبس�Eحتياطي�إ��إذا�كانت�هناك�خطورة�عzى�ذمة�التحقيقاتوا%تظاهرين�

كما�يتع6ن�نشر�سجل�عام�بأسماء�جميع�. كالهروب�أو�الت=عب�با�دلة�أو��.ديد�الشهود�أو�إلحاق�الضرر�با�خرين

 �٢٠١١يناير��٢٦ا%عتقل6ن�وأعدادهم�منذ�
ً
 .عن�أوضاعهم�الحالية�فض=

٧. � �ا%ادة ��ية�) ٢٠٤(تعديل �ا%جال �ترك �وعدم �عسكرية �محاكم �أمام �ا%دني6ن �لحظر�محاكمة �الدستور من

 .استثناءات

�غ�56ا%سجلة�والذي�صدر��ي� .٨ �للجمعيات�غ�56الحكومية �إنذارها ��٢٠١٤يوليو��١٨توقف�الدولة ��ي �١٠وسينت¤\

ا%نظمات�غ�56ا%سجلة�وتعتمد�التسجيل�الطو§ي�للمنظمات�غ�56/ لتنظيم�للمجموعاتنوفم¥5،�وتضمن�حرية�ا

 .الحكومية



٩. � �ا%واد �مكرر  ٩٨(و) ٨٦(و) ٧٨(إلغاء �ª.ا�) ج٩٨(و�) أ �الوارد �الواسع �التجريم �نطاق ��ن �العقوبات �قانون من

الحكومية�وعzى�ا%دافع6ن�واستخدام�تعريفات�ومصطلحات�غامضة�فj.ا�يؤثر�عzى�العمل�القانوني�للمنظمات�غ�56

 .عن�حقوق� نسان

� نسان� .١٠ �تعزيز�حقوق ��ي �حقوق� نسان �عن �ا%دافع6ن �دور �ومشروعية �Eع�5اف�بأهمية �الدولة �عzى يتع6ن

�أمرً  �وذلك�بوصفه �نحو�عل[\ �عzى �القانون �وسيادة �والديمقراطية �أساسيً ا �م/.ا�ا �وسائل �بعدة لضمان�حماي�.م

 .وتجنب� ساءة�لسمعة�عملهم�اح�5ام�استق=لية�منظما�.م

من�القانون�الجنائي�لتتما®��مع�تعريف�التعذيب��ي�اتفاقية�مناهضة�التعذيب�وغ56ه�من�) ١٢٦(تعديل�ا%ادة� .١١

 .ضروب�ا%عاملة�القاسية�أو�ال=إنسانية�أو�ا%هينة

�م .١٢ �ال¥5وتوكول�Eختياري��تفاقية�مناهضة�التعذيب�وغ56ه �الدولة�التصديق�عzى ا%عاملة� ن�ضروبيتع6ن�عzى

  .القاسية�أو�ال=إنسانية�أو�ا%هينة

  توصيات�موضوعية

  حرية�التجمع

١. � �التظاهر �قانون �(تعديل ��١٠٧القانون �وا%واكب��٢٠١٣لسنة �العامة �Eجتماعات �تنظيم ��ي �الحق بشأن

�. لضمان�تيس�56حق�Eحتجاج) والتظاهرات�السلمية �تعديل ��ي �منظمات�حقوق� نسان �استشارة هذا�وينب¯ي

̂امات�مصر�الدولية  .القانون�لضمان�توافقه�مع�ا%عاي�56الدولية�لحقوق� نسان�وال�

يجب�أن�يكفل�أي�تعديل�لقانون�التظاهر�حرية�التجمع�عن�طريق�عملية�إخطار�بسيطة�وشفافة�طبقا�للمادة� .٢

�وأن�يسمح�بالتجمعات�العفوية�وأن�يفرض�قيودً ) ٧٣( �من�الدستور ائر�الحية�أو�صارمة�عzى�استخدام�الذخا

كما�يجب�أن�ينص�أي�تعديل�عzى�ا%سئولية�. تنفيذ�القانون �مسئو~يالقوة�ا%ميتة�وا%فرطة�أو�كلj.ما�من�جانب�

تنفيذ�القانون��مسئو~يالجنائية�وأن�يضمن�ا%سائلة�عzى�استخدام�القوة�ا%ميتة�أو�ا%فرطة�أو�كلj.ما�من�جانب�

 .ضد�ا%تظاهرين�السلمي6ن

 .ا%سئول6ناملة�ومستقلة��ي�حا�ت�استخدام�القوة�ا%فرطة�ضد�ا%تظاهرين�ومحاسبة�إجراء�تحقيقات�ش .٣

 .إط=ق�سراح�جميع�ا%حتجزين�بسبب�مشارك�.م��ي�احتجاجات�سلمية .٤

�٢٠١٣و�٢٠١٢و�٢٠١١تعلن�الدولة�وتنشر�تقارير�تق��\�الحقائق�الخاصة�باللجان�الث=ثة�ا%شكلة��ي�Zعوام� .٥

 .رتكبة�ضد�حرية�التجمع�ستقصاء�Eن�.اكات�ا%

يتع6ن�عzى�الدولة�السماح�للمقرر�الخاص�ا%ع[\�بالحق��ي�حرية�التجمع�السلم\�وتكوين�الجمعيات�بزيارة�مصر� .٦

  .وبتقديم�ا%ساعدة�الفنية�لها��ي�صياغة�قوان6ن�جديدة�للتجمع�وتكوين�الجمعيات

�NOPنسان�والعنف�الجن�ا�دافعات�عن�حقوق�  

شاملة�ومستقلة�بشأن�شكاوى�وتقارير�العنف�الجن��\�ضد�ا%تظاهرات�وا%دافعات�عن�تجري�الدولة�تحقيقات� .٧

 .حقوق� نسان



تتخذ�الدولة�إجراءات�بشأن�مقاضاة�مرتك�\�الجرائم�بما��ي�ذلك�ا%تورط6ن�من�قوات�الجيش�والشرطة�بارتكاب� .٨

 .العنف�الجن��\�والتحرش�ضد�ا%تظاهرات�وا%دافعات�عن�حقوق� نسان

 تقدم�ال .٩
ً
 .الناج6ن�من�العنف�الجن��\�تعويضفعالة�تشمل��دولة�حلو�

�تشريعً  .١٠ �تصدر�الدولة  ا
ً
�العامة��شام= �Zماكن ��ي �ا%رأة �التمي6^�والعنف�ضد �أشكال �من�جميع �الحد �.دف�إ~ى

 .والخاصة

�عzى� .١١ �القائم �والعنف \��العنف�الجن� �مع �للتعامل �الصلة �ذات �و´ليات �قومية �اس�5اتيجية �عن �الدولة تعلن

  .جنسال

  ضاء�والحق�<ي�محاكمات�حرة�وعادلةاستقSل�الق

من�) ٥٤(للمادة�ا�وبال�.م�ا%وجهة�لهم�بمجرد�اعتقالهم�طبًق �واعتقالهميجب�إب=غ�ا%عتقل6ن�بسبب�القبض�علj.م� .١٢

 .الدستور 

إجراء�أية��ª.م�عzى�انفراد�قبل لهم�با�جتماعوالسماح�ا�ُيمكن�ا%عتقل6ن�وا%د§ى�علj.م�من�Eتصال�بمحامj.م�فوًر  .١٣

 .من�الدستور ) ٥٤(للمادة�ا�استجوابات�لهم�وطوال�مدة�Eحتجاز�وذلك�كله�وفًق 

 .للطعن�الفوري�عzى�شرعية�احتجازهم%عتقل6ن�دون�إبطاء�عzى�وسائل�حق�الرد�ال=زمة�ضمان�حصول�ا .١٤

�ا .١٥ �اعتقال �ف�5ة �أو�%د �للعقاب �كإجراء �النيابة �جانب �من �Eحتياطي �أوامر�الحبس �استخدام لناشط6ن�وقف

�كانت�هناك�خطورة� �أوامر�الحبس�Eحتياطي�إ��إذا �وضمان�عدم�استخدام �التحقيق، وا%تظاهرين�عzى�ذمة

�أو�إلحاق�الضرر�با�خرين ويتع6ن�نشر�سجل�عام�بأسماء�جميع�. كالهروب�أو�الت=عب�با�دلة�أو��.ديد�الشهود

 �٢٠١١يناير��٢٦ا%عتقل6ن�وأعدادهم�منذ�
ً
 .حاليةعن�أوضاعهم�ال�فض=

�النشطاء�والصحفي6ن�وا%تظاهرين�والشخصيات� .١٦ التوقف�عن�استخدام�ال�.م�الجنائية�للتضييق�القضائي�عzى

 .السياسية

̧جراءات�تأديبية�تعسفية�أو� .١٧ ضمان�وجود�قضاء�مستقل�وذلك�بعدة�وسائل�م/.ا�ضمان�عدم�تعرض�القضاة�

 .%طلوب�كقضاةرفع�الحصانة�القضائية�ع/.م�ح�hيمارسوا�مهامهم�عzى�النحو�ا

 .للمحاكمات�العسكرية�للمدني6ن�الفوري ¹.اء� .١٨

�محاكم�مدنية�عادية� .١٩ �إ~ى �أولئك�الذين�جرى�محاكم�.م�وتجري�محاكم�.م�أمام�محاكم�عسكرية تحويل�جميع

 
ً
 .فيما�له�ع=قة�بالجرائم�الجنائية�ا%ع�5ف�ª.ا�دوليا

٢٠. � �ا%ادة �أمام) ٢٠٤(تعديل �ا%دني6ن �لحظر�محاكمة �الدستور ��ية��من �ا%جال �ترك �وعدم �عسكرية محاكم

 .استثناءات

 .من�قانون�العدل�العسكري�%نع�تحويل�ا%دني6ن�%حاكم�عسكرية) ٤٨(و)) أ( مكرر �٨) (٧(و) ٥(إلغاء�ا%واد� .٢١

 .ضمان�محاكمة�ا%تورط6ن�من�أفراد�الجيش�أو�قوات�Zمن��ي�ان�.اكات�لحقوق�ا%دني6ن�أمام�محاكم�مدنية .٢٢

  عياتحرية�تكوين�الجم



صدرت��ي� .٢٣
ُ
�٢٠١٤يوليو��١٨يجب�عzى�الدولة�أن�توقف� نذارات�للمنظمات�غ�56الحكومية�غ�56ا%سجلة�الh\�أ

نوفم¥5،�وأن�تضمن�الحق��ي�حرية�تكوين�الجمعيات�للمنظمات�أو�ا%جموعات�غ�56ا%سجلة،�وأن��١٠وتنت¤\��ي�

 .تعتمد�التسجيل�الطو§ي�للمنظمات�غ�56الحكومية

من�الدستور�والh\�تنص�عzى�أن�ا%نظمات��٧٥مع�ا%ادة�ا�انون�ا%نظمات�غ�56الحكومية�تماشيً يجب�أن�ُيعدل�ق .٢٤

ن�من�ممارسة�نشاطها�بحرية،�و��
ّ
مك
ُ
غ�56الحكومية�تسجل�وتحصل�عzى�الشخصية�Eعتبارية�بمجرد� خطار،�وت

 .ها�إ��بحكم�قضائي�و�سباب�جديةيمكن�حل

٢٥. � �الحكومية �غ56 �ا%نظمات �قانون �تعديل �الدولية �ا%واصفات �مع ��يتما® �الدول��وأفضلبما ��ي ا%مارسات

 .الديمقراطية

 .القضاء�عzى�التدخل�Zم[\��ي�عمل�ا%نظمات�غ�56الحكومية .٢٦

يجب�أن�تحصل�ا%نظمات�غ�56الحكومية�الدولية�عzى�نفس�حقوق�ا%نظمات�غ�56الحكومية�ا%حلية�وأن�تتمكن� .٢٧

 .من�التسجيل�بنفس� جراءات

�جمي .٢٨ �عن�اتخاذ �التمويل�Zجن�\ �عzى �ا%نظمات�غ�56الحكومية ع� جراءات�والتداب�56القانونية�لضمان�حصول

 .طريق�عملية�إخطار�بسيطة

�\�أي�تعدي=ت�عzى�قانون�ا%نظمات�غ�56الحكومية�رقم� .٢٩ºي��٢٠٠٢\٨٤يتع6ن�أن�تق�� عzى�تدخل�الجهاز�Zم[\

 .الدوليةعمل�ا%نظمات�غ�56الحكومية�وا%نظمات�غ�56الحكومية�

يجب�أن�تبطل�أي�تعدي=ت�عzى�قانون�ا%نظمات�غ�56الحكومية�عقوبات�الحرمان�من�الحرية�للعامل6ن�با%نظمات� .٣٠

 .غ�56الحكومية�والتدخ=ت� دارية��ي�عمل�تلك�ا%نظمات

تعديل�قانون�ا%نظمات�غ�56الحكومية�لضمان�حق�الخصوصية�للمنظمات�غ�56الحكومية�والقضاء�عzى�التدخل� .٣١

 .حكومي��ي�عملهاال

�ي�قانون�العقوبات�بسبب�أن�نطاق�التجريم�واسع�النطاق�الوارد�) ج٩٨(و�) أ�مكرر ٩٨(و�) ٨٦(و�) ٧٨(إلغاء�ا%واد� .٣٢

�وعzى� �غ�56الحكومية �للمنظمات �القانوني �العمل �يؤثر�عzى �فj.ا �غامضة �ومصطلحات �تعريفات �واستخدام ª.ا

  .ا%دافع6ن�عن�حقوق� نسان

  ن�حقوق��نسانحماية�ا�دافع(ن�ع

�Zمم� .٣٣ �%نظمة �التابع � نسان �ذلك�قرار�مجلس�حقوق ��ي �بما �الدولية ̂امات �با�ل� �تمتثل �مصر�أن يجب�عzى

 .بشأن�حماية�ا%دافع6ن�عن�حقوق� نسان�A\HRC\22\L.13ا%تحدة�رقم�

ع�القانون�الدو~ي�يتع6ن�أن�تتسق�التشريعات�الh\�تؤثر�عzى�أنشطة�ا%دافع6ن�عن�حقوق� نسان�وتطبيقا�.ا�م .٣٤

العهد�الدو~ي�الخاص�بالحقوق�ا%دنية�والسياسية�وEتفاقية�الدولية�حول�الحقوق� لحقوق� نسان�بما��ي�ذلك

�اس�5شادً  �والثقافية، �وEجتماعية �Eقتصادية �وهيئات�ا �والجماعات �Zفراد �ومسؤولية �بحق �ا%تعلق ̧ع=ن با

،�و�ي�هذا�الصدد،�يجب�شجب�ا%جتمع��ي�تعزيز�وحماية�حقوق� نسان�وال
ً
حريات�Zساسية�ا%ع�5ف�ª.ا�عا%يا

 .فرض�أي�قيود�عzى�عمل�ا%دافع6ن�عن�حقوق� نسان�وأنشط�.م�بما�يخرق�القانون�الدو~ي�لحقوق� نسان



يجب�أن�تتأكد�الدولة�من�أن�التشريعات�ا%وضوعة�لضمان�Zمن�والنظام�العام�تشتمل�عzى�أحكام�واضحة� .٣٥

لقانون�الدو~ي�لحقوق� نسان�بما��ي�ذلك�مبدأ�عدم�التمي6^،�وأن�تلك�التشريعات���تعرقل�ممارسة�متفقة�مع�ا

�و¾ي�حقوق� ��ي�ذلك�حرية�التعب�56والتجمع�السلم\�وتكوين�الجمعيات، �بما أي�من�حقوق� نسان�أو�تقًيدها،

 .أساسية�لتعزيز�الحقوق�Zخرى�وحماي�.ا

�علنً  .٣٦ �الدولة �تع�5ف �أن �يجب � نسان�بالدو ا �لتعزيز�حقوق � نسان �حقوق �عن �للمدافع6ن �وا%شروع �ا%هم ر

لضمان�حماي�.م،�عن�طريق�عدة�وسائل�من�ضم/.ا�اح�5ام�ا�أساسيً ا�والديمقراطية�وحكم�القانون�بصفته�مكونً 

 .استق=لية�منظما�.م�وتجنب� ساءة�لسمعة�عملهم

يمك/.م�تأدية�دورهم�ا%هم��ي�سياق�Eحتجاجات��يجب�عzى�الدولة�أن�تضمن�أن�ا%دافع6ن�عن�حقوق� نسان .٣٧

السلمية�بما�يتوافق�مع�التشريعات�ا%حلية�ا%تسقة�مع�ميثاق�Zمم�ا%تحدة�والقانون�الدو~ي�لحقوق� نسان،�

و�ي�هذا�الصدد،�لضمان�عدم�خضوع�أي�شخص�ل=ستخدام�ا%فرط�أو�العشوائي�للقوة،�أو�Eعتقال�التعسفي،�

�أو�ان�.اك� جراءات�ا%دنية�أو�التعذيب�أو�ا �القسري، �أو�Eختفاء �أو�ا%هينة، �غ�56 نسانية لعقاب�أو�ا%عاملة

 .والجنائية،�أو�ال�.ديد�بتلك�Zفعال

يجب�أن�تح�5م�الدولة�الحق��ي�تكوين�الجمعيات�للمدافع6ن�عن�حقوق� نسان،�و�ي�هذا�الصدد،�تضمن�أن� .٣٨

�تنظم�تسجيل�منظم \hوغ�56تكون� جراءات�ال� �علj.ا، �ل=ط=ع �وقابلة �شفافة، �إقرارها �عند �ا%دني ات�ا%جتمع

�التشريع� �مع �ومتوافقة �التسجيل، �بإعادة �وتجنب�Zلزام �الطعن �إمكانية �وتتيح �وغ�56مكلفة، �وسريعة ̂ية، تم6

 .ا%حzي،�وتتما®��مع�القانون�الدو~ي�لحقوق� نسان

�أو�انتقا .٣٩ �ترهي�\ �تصرف �أي �عن �الدولة �تمتنع �أن �مع�يجب �للتعاون �أو�يسÀى �أو�تعاون �يتعاون �من �ضد مي

�تلك� �من �لهم �ا%=ئمة �الحماية �ذلك �وتضمن �وزم=Á.م، �أسرهم �أعضاء �ذلك ��ي �بما �الدولية، ا%ؤسسات

  .التصرفات

  أوضاع�aحتجاز�والتعذيب�وغ()ه�من�ضروب�ا�عاملة�القاسية�أو�الSإنسانية�أو�ا�هينة�

ون�الجنائي�لتتما®��مع�تعريف�التعذيب��ي�اتفاقية�مناهضة�التعذيب�وغ56ه�من�القان) ١٢٦(تعديل�ا%ادة�رقم� .٤٠

 .من�ضروب�ا%عاملة�القاسية�أو�ال=إنسانية�أو�ا%هينة

يتع6ن�عzى�الدولة�إدخال�التعدي=ت�ال=زمة�عzى�قانون�العقوبات�وقانون� جراءات�الجنائية�لتتما®��مع�ا%ادة� .٤١

 .تعذيب�بكل�أشكاله�وأنواعهمن�الدستور�الh\�تحظر�ال) ٥٢(رقم�

�نتائج� .٤٢ �عن � ع=ن �ويتع6ن �الشرطة، �قوات �جانب �من �التعذيب �دعاوى ��ي �وشفافة �عادلة �تحقيقات إجراء

 .التحقيقات�للعامة

 .إجراء�تحقيقات�قضائية�عzى�أماكن�Eحتجاز�والتأكد�من�عدم�احتجاز�ا%�.م6ن��ي�أماكن�غ�56قانونية .٤٣

 .نسان�بعمل�زيارات��ماكن�Eحتجازالسماح�%نظمات�مستقلة�لحقوق�  .٤٤

�الدولة�ا%صادقة�عzى�ال¥5وتوكول�Eختياري��تفاقية�مناهضة�التعذيب�وغ56ه�من�ضروب�ا%عاملة� .٤٥ يتع6ن�عzى

 .القاسية�أو�ال=إنسانية�أو�ا%هينة



ا%عاملة�القاسية�من�اتفاقية�مناهضة�التعذيب�وغ56ه�من�ضروب��٢٢و�٢١يتع6ن�عzى�الدولة�قبول�ا%ادت6ن�رقم� .٤٦

 .أو�ال=إنسانية�أو�ا%هينة�الh\�تسمح�بشكاوى�Zفراد�بشأن�التعذيب�وتحمj.ا

�تفاقية�مناهضة�التعذيب�وغ56ه�من�ضروب�ا%عاملة�ا�يتع6ن�عzى�الدولة�تأسيس�كيان�وقائي�وط[\�مستقل�وفًق  .٤٧

 Eأماكن�� �زيارة �ص=حيات �لديه �ويكون �أو�ا%هينة، �أو�ال=إنسانية �Zشخاص�القاسية �معاملة حتجاز�والنظر��ي

ا%حروم6ن�من�حري�.م��ي�أماكن�Eحتجاز�عzى�نحو�منتظم�وتقديم�مق�5حات�وم=حظات�بشأن�التشريع�القائم�أو�

�التشريع �ª.دف�تحس6ن�. مسودة �الهيئات�ذات�الصلة �إ~ى �الص=حيات�لعمل�توصيات �الكيان ويتع6ن�منح�هذا

�حري�. �من �Zشخاص�ا%حروم6ن �ضروب�معاملة �من �أو�غ56ه �للتعذيب �تعرضهم �دون �والحيلولة �وأوضاعهم م

  .معايZ�56مم�ا%تحدة�ذات�الصلةا%عاملة�أو�العقوبة�القاسية�أو�ال=إنسانية�أو�ا%هينة�مع�الوضع��ي�Eعتبار�

  تعزيز�حقوق��نسان�<ي�سياق�مكافحة��رهاب

�الخاص�ا%ع[\� .٤٨ �ا%قرر �الدولة�السماح�بزيارة ��ي�يتع6ن�عzى بتعزيز�حقوق� نسان�والحريات�Zساسية�وحماي�.ا

 .سياق�مكافحة� رهاب

لسنة��٩٧يتع6ن�عzى�الدولة�تعديل�Zحكام�ا%ؤسسة�للجرائم� رهابية�سواء�تلك�Zحكام�الثابتة��ي�القانون�رقم� .٤٩

̂م�عzى�نحو��ا%ق�5ح،�وضمان� رهابأو�تلك�Zحكام�الh\�يجري�صياغ�.ا��غراض�قانون�مكافحة��١٩٩٢ �تل� أ¹.ا

 .ويجب�صياغة�أي�تجريم�لنشاط�إرهابي�بعبارات�واضحة�ودقيقة. صارم�بمبدأ�الشرعية

ينب¯ي�أن�تقتصر�تعريفات�الجرائم� رهابية�بشكل�حصري�عzى�Zنشطة�الh\�تنطوي�أو�ترتبط�بشكل�مباشر� .٥٠

 .باستخدام�العنف�ا%ميت�أو�الخط�56ضد�ا%دني6ن

إ~ى�دليل�ا�ظمات� رهابية،�بما��ي�ذلك�تطبيق�ا%سؤولية�الجنائية�عzى�أعضاÁ.ا،�مستنًد يتع6ن�أن�يكون�حظر�ا%ن .٥١

 
ً
 .عن�ا%شاركة�الفعلية�لÅفراد�ذوي�الصلة�واقÀي�عzى�أنشطة�لها�طابع�إرهابي�حقيقي�فض=

�ا%نظمات�استنادً  .٥٢ �تجريم �للدولة ���يجوز �مخاطر�باس�.ا �تشكيل �شأنه �من �هذا �أهداف�أو�غايات��ن داف�إ~ى

�أ��تخضع�لنطاق� �ينب¯ي \hال� �والجماعات�ا%عارضة �ذلك�منظمات�حقوق� نسان ��ي ا%نظمات�ا%شروعة�بما

 .تطبيق�قانون�مكافحة� رهاب

يجب�أن�يكون�أي�إجراء�%كافحة� رهاب،�ينتج�عنه�تقييد�لحقوق� نسان�وخاصة�فيما�يتعلق�بحرية�التعب�56 .٥٣

%عاي�56قانونية�ا�والتوافق،�وأن�يسري�وفًق �الضرورةمع�متطلبات�ا�متماشيً والتجمع�السلم\�وتكوين�الجمعيات،�

̧ضافة�إ~ى�ذلك،�يتع6ن�ضمان�سن�أوجه�الحماية�القانونية�الصريحة�وتنفيذها�عzى�. محددة�عzى�نحو�واضح وبا

رهاب�نحو�متسق�%جاª.ة�إساءة�Eستخدام،�وذلك�للحيلولة�دون�وقوع�أي�استخدام�متعمد�لتداب�56مكافحة�  

 .عzى�الحوار�ا%فتوح�والنقد�بما��ي�ذلك�ضد�الحكومةا�ª.دف�التأث�56سلبً 

�أي�مسودة� .٥٤ ��ي �غ�56مشمولة �أ¹.ا �با�حتجاز� داري�وضمان �تسمح �أي�أحكام�قانونية �إلغاء �الدولة يتع6ن�عzى

 .ويتع6ن�حظر�أي�احتجاز�بدون��.مة�أو�محاكمة�عzى�نحو�صارم. قوان6ن�جديدة�%كافحة� رهاب

 .يتع6ن�عzى�الدولة�أن�تكفل�ا%حاسبة�عzى�ان�.اكات�حقوق� نسان��ي�سياق�مكافحة� رهاب .٥٥

 .من�الدستور ) ٢٣٧(للمادة�رقم�ا�يتع6ن�عzى�الدولة�تعويض�ضحايا�الهجمات� رهابية�وعائ=�.م�وفًق  .٥٦



�وفًق  .٥٧ �والحريات �الحقوق � رهاب �مكافحة �بشأن �اس�5اتيجيات �أي �تح�5م �أن �يتع6ن �ا �للمادة من�) ٢٣٧(رقم

  .الدستور 

  حرية�التعب()�والحريات��عSمية

 .إقرار�قانون�يسهل�الحق��ي�الحصول�عzى�ا%علومات�يتوافق�مع�ا%عاي�56الدولية .٥٨

إ~ى�ا�إخ=ء�سبيل�جميع�الصحفي6ن�وسجناء�الرأي�وا%دافع6ن�عن�حقوق� نسان�الذين�جرى�احتجازهم�استنادً  .٥٩

 .اهر،�وإسقاط�جميع�ال�.م�ا%وجهة�ضدهمالقوان6ن�القمعية�مثل�قانون�التظ

�القنوات� .٦٠ �من �ذلك �إ~ي �أو�ما �صحيفة �أي �إغ=ق �عدم �وضمان � ع=م �وسائل �ومالكي �للصحف �الحرية منح

 . ع=مية�Zخرى�أو�مداهم�.ا�بالقوة

̂ام�من�قانون�العقوبات�ل=ل��١٩٧و�١٩٦و�١٨٤و�١٨٢و�١٨١و) ٢(١٧٨و�١٧٨يتع6ن�عzى�الدولة�إلغاء�ا%واد�رقم� .٦١

�من�الدستور�الh\�تحم\�حرية�التعب�56وخصوصً �٧١با%ادة�رقم� �ي�ا%طبوعات�باستثناء�حا�ت�التحريض�عzى�ا

  .العنف�والكراهية

  حقوق�الطفل

 .توقيع�ال¥5وتوكول�Eختياري�الثالث��تفاقية�حقوق�الطفل�وEنضمام�إليه .٦٢

 .د�Zطفاليتع6ن�منح�الشرطة�النسائية�مزيٍد�من�ا%سؤولية�لخفض�العنف�ض .٦٣

ويتع6ن�توافر�ا%ساعدة�القانونية�للطفل�. متخصص��ي�مجال�حقوق�Zطفال��ي�كل�قسم�شرطة�مسئول تعي6ن� .٦٤

 .منذ�لحظة�Eعتقال

٦٥.  
ً
�فض= �أماكن�Eحتجاز، ��ي �لÅطفال �الصحية �الرعاية �تقديم �الدولة �الشوارع�وZطفال��يتع6ن�عzى �أطفال عن

 .العامل6ن

  .وا%�.م6ن�من�Zطفال�لوسائل� ع=م�لحماي�.م�من�Zخطار�والتشه�56والتمي6^حظر�تعريض�الشهود�والضحايا� .٦٦

  الحريات�Dكاديمية�وaتحادات�الطSبية

�نوفم�5¥ .٦٧ �الصادر��ي �الوزراء �قرار�مجلس �دون��٢٠١٣سحب �الجامÀي �الحرم �دخول �من �الشرطة ن
ّ
�مك والذي

 .الحصول�عzى�إذن�رؤساء�الجامعات

 .¯ى�عملية�انتخاب�رؤساء�الجامعات�وأعاد�التعيينات�ا%باشرة�من�جانب�الدولةسحب�قرار�الرئيس�الذي�أل .٦٨

للتقليل�من�تأثE�56تحادات�الط=بية،�والسماح�بمزيد�من��٢٠١٣تعديل�التشريعات�الط=بية�الصادرة��ي�يناير� .٦٩

  .مساحات�الحرية�ا%منوحة�للط=ب

  حقوق�ا�رأة

 .جال�والنساءإصدار�قوان6ن�لضمان�مساواة�Zجور�ب6ن�الر  .٧٠

مراقبة�أماكن�العمل�لضمان�منح�ا%رأة�حقوقها�فيما�يتعلق�با�مومة�بما��ي�ذلك�تقديم�رعاية�Zطفال��ي�مكان� .٧١

 .العمل�وأجاز�Zمومة�ا%دفوعة



 .توف�56الحماية�القانونية�للنساء�العام=ت��ي�الصناعة�والزراعة .٧٢

 .إصدار�قوان6ن�لحماية�ا%رأة�من�التحرش��ي�مكان�العمل .٧٣

 .منح�ا%رأة�حقوق�متساوية��ي�الط=ق .٧٤

 .اتخاذ�إجراءات�جادة�لتسهيل�إجراءات�محكمة�Zسرة�ودفعها�بشكل�أسرع .٧٥

 .وتقديم�الحماية�ا%الية�ال=زمة�للمرأة�ا%صرية�١٤٨/٢٠٠٦إعادة�النظر��ي�القرار�رقم� .٧٦

�هإجراء�العمليات�الجراحية�لتشويإي=ء�Zولوية�للحقوق� نجابية�بالنسبة�للمرأة�والرجل�واتخاذ�إجراءات�ضد� .٧٧

 .وتعزيز�العمل�عzى�حملة�قومية�%كافحة�ختان� ناث) ختان� ناث(Zعضاء�التناسلية�ل?ناث�

�ا%جموعات� .٧٨ �مع �بالتشاور �ا%رأة �ضد �العنف �%كافحة �وتنفيذها �وتقديمها �حكومية �وطنية �اس�5اتيجية وضع

والصحة�والعدل�لتحس6ن�تقديم�الخدمات�الطبية�للناج6ن��وبالتعاون�مع�وزارات�الداخلية النسائية��ي�مصر،

 
ً
�ا%ستشفيات�العامة��من�عمليات�Eغتصاب،�فض= �وا%مرضات��ي �الطب�الشر§ي�وZطباء عن�تدريب�موظفي

 .والخاصة�عzى�حماية�الدليل�عzى�Eعتداء�الجن��\�وEغتصاب

�والتح .٧٩ �Eعتداء �تعريفات �ليشمل �ا%صري �العقوبات �قانون  تعديل
ً
�فض= ،\��الجن� �تعريف��رش �تعديل عن

� �Eغتصاب �ليشمل �والفموي��ZدواتEغتصاب �الشرÏي �Eغتصاب �إ~ى �با¸ضافة �الحادة �وZدوات وZصابع

  .جانب�ال¥5%ان�القادم الh\�يتع6ن�التصديق�علj.ا�من) من�قانون�العقوبات�٢٦٩و�٢٦٨و�٢٦٧ا%واد�رقم�(

  Dقليات

 .ة�هؤ�ء�الذين�يرتكبون�أعمال�عنف�ضد�Zقليات�الدينيةاتخاذ�إجراءات�حاسمة�%حاسب .٨٠

 .إلغاء�تجريم�تشويه�صورة�Zديان .٨١

�خارج�نطاق�القضاء،� .٨٢ �بحقوق�Zقليات�الدينية ̂اعات�ا%تعلقة Ðال� �أشكال�حل �ووقف�جميع �بالقانون ̂ام Eل�

 .باسم�الجلسات�العرفيةا�وا%عروفة�أيضً 

 .ية�لÅديان�من�غZ�56ديان�السماويةتعديل�الدستور�لضمان�منح�الصفة�القانون .٨٣

يتع6ن�عzى�الدولة�عدم�التطور��ي�التحريض�عzى�العنف�ضد�Zقليات�الدينية�بما��ي�ذلك�الشيعة،�كما�يتع6ن� .٨٤

 .علj.ا�التخzي�عن�جميع�أشكال�التحريض�ع=نية

 .�.مالدولة�ا%عني6ن�عن�عدم�حماية�أرواح�Zقليات�الدينية�وممتلكا�مسئو~ييتع6ن�مساءلة� .٨٥

  حقوق�الSجئ(ن�وطال�Nnاللجوء�السيا�NOlوا�هاجرين

�\�وفًق  .٨٦Ñى�كل�من�ال=جئ6ن�وطال�\�اللجوء�السياzللمادة�ا�ضمان�اح�5ام�مبدأ�عدم� عادة�القسرية�وتطبيقه�ع

 .مع�ا%عاي�56الدوليةا�من�الدستور�ا%صري�وتماشيً ) ٩١(رقم�

٨٧. � �السوري6ن �ال=جئ6ن �سراح �سور �والفلسطيني6نإط=ق �وضعهم�من �بسبب �إ� �احتجازهم �يجر �لم �الذين يا

ويتع6ن�عzى�الدولة�تخفيف�القيود�. إ~ى�سوريا�أو�إ~ى�منطقة�نزاع�أخرى ا�كمهاجرين،�وضمان�عدم�ترحيلهم�قسرً 

 .ا%فروضة�عzى�تأش56ات�الدخول�الخاصة�ª.م�وتصاريح�إقام�.م�لضمان�استقبالهم��ي�مصر��غراض�الحماية



�الحصول�عzى�حماية�ضمان�تحديد�أوضاع�ال=جئ .٨٨ ��ي �عن�رغب�.م �ا%هاجرين�ا%حتجزين�الذين�ع¥5وا 6ن�لجميع

ون�ال=جئ6ن�بالوصول�إ~ى�مراكز�ئوعzى�وجه�الخصوص،�السماح�للمفوضية�السامية�لÅمم�ا%تحدة�لش. ال=جئ6ن

حتجز�فj.ا�مهاجرين�غ56 ) و¾ي�رفح�وأسوان�و سكندرية(Eحتجاز��ي�ا%دن�الحدودية�
ُ
شرعي6ن�لتحديد��الh\�قد�ا

̧ط=ق�سراحهم�والعمل�نحو�الوصول�إ~ى�حلول�دائمة�بشأ¹.م  .وضع�ال=جئ6ن�وإعادة�توطي/.م،�وذلك�

 .إط=ق�سراح�جميع�ال=جئ6ن�قيد�Eحتجاز .٨٩

بذل�جهود�كب56ة�للقضاء�عzى�Eتجار�بالبشر�من�ال=جئ6ن�وا%هاجرين��ي�سيناء�وضمان�منح�حصانة�للناج6ن�من� .٩٠

�ا% �مكافحة�Eتجار�من �النحو�ا%منوح�بموجب�قانون �عzى �والحماية �ا%ساعدة �والحصول�عzى �القضائية =حقة

 .مع�ا%عاي�56الدوليةا�تماشيً �٢٠١٢لسنة��E٦٤تجار�بالبشر�رقم�

�الشاملة�: اثانيً  �الدورية �من�ا�راجعة �Dوsى �الجولة �التوصيات�ا�قدمة��صر�<ي تشمل

  :ال�Nvلم�يتم�تفعيلها�ما�يtي

̂�ضد�ا%رأة��٢٩و�١٦و�٢ة�سحب�التحفظات�عzى�ا%واد�رقم�دراس .١ من�نظام�اللجنة�ا%عنية�بالقضاء�عzى�التمي6

̂�ضد�ا%رأة� وا%صادقة�عzى  ).ال5Ðويج(ال¥5وتوكول�Eختياري�للجنة�ا%عنية�بالقضاء�عzى�التمي6

م�التقارير�الh\�تأخر�تقديمها�تحس6ن�التعاون�مع�الهيئات�ا%نشأة�بموجب�معاهدات�Zمم�ا%تحدة�عن�طريق�تقدي .٢

وتقديم�التقارير�الh\�تأخر�تقديمها�إ~ى�الهيئات�ا%نشأة�بموجب�معاهدات�) ال5Ðويج(باعتبارها�مسالة�ذات�أولوية�

 ).النمسا(

�مكافحة� .٣ �سياق ��ي �وحماي�.ا � نسان �بتعزيز�حقوق �الخاص�ا%ع[\ �ا%قرر �قدمها \hبالتوصيات�ال� �اهتمام إي=ء

�عzى�نحو�م=ئم�بالتعاون�مع رهاب�عقب�زي �ومتابع�.ا �ا%دني�تمالوزارات�ا%شاركة�ومنظمات�ا%ج�ارته�للب=د ع

 ).ا%كسيك(

 ).ال5Ðويج(دراسة�اتخاذ�مزيد�من� جراءات�لضمان�وجود�أك¥�5عدد�من�النساء��ي�مراكز�اتخاذ�القرار� .٤

̂ام�بالحد�Zدنى�من�ا%عاي�56ا%تعلقة�بعقوبة� عدام�ما�دا .٥  ).بلجيكا(مت�تطبق�هذه�العقوبة�عzى�نحو�فّعال�Eل�

�النائب�العام�لتحقيقات��ي .٦ �الهيئات�ا%ختصة�وخاصة �لضمان�إجراء �الجهود جميع�مزاعم�التعذيب�عzى� زيادة

 ).النمسا(تثبت�مسؤوليته�إ~ى�العدالة��مسئول نحو�فوري�وتقديم�أي�

ون�لها�دور�كب��56ي�صياغة�قانون�ا%نظمات�غ�56يتع6ن�استشارة�ا%نظمات�غ�56الحكومية�عzى�نطاق�واسع�وأن�يك .٧

 ).أيرلندا(الحكومية�الجديد�

٨.  
ً
 .التحقيق��ي�مزاعم�التعذيب�عzى�نحو�فعال�ومستقل��ي�أقرب�وقت�ممكن�%=حقة�مرتك�\�هذه�الجرائم�قضائيا

 ).افرنس(�تفاقية�مناهضة�التعذيب�ا�تسريع�خطى�إص=ح�القانون�الجنائي�ليشمل�تعريف�التعذيب�وفًق  .٩

تعديل�قانون�Zحوال�الشخصية�وقانون�العقوبات�لضمان�حصول�ا%رأة�عzى�حقوق�متساوية�وتوف�56ضمانات� .١٠

̂~ي�عzى�نحو�فعال� Ð%ى�مقاضاة�العنف�اzهولندا(ع.( 

١١.  
ً
�Eحتجاز�والسجون�فض= �لÅوضاع��ي �مستقلة �التعذيب��تأسيس�متابعة عن�إجراءات�شكاوى�فعالة�لضحايا

 ).جمهورية�التشيك(



̂�ض .١٢  ).فنلندا(مان�إدراج�حرية�الدين�والعقيدة�لجميع�الجماعات�وZقليات��ي�التشريع�ذي�الصلة�دون�تمي6

��ي� .١٣ �وتكوين�الجمعيات�عzى�نحو�فعال،�إضافة�إ~ى�حق�ا%شاركة ضمان�ممارسة�حرية�التعب�56والتجمع�السلم\

̂امات�ا%نصوص�علj.ا��ي�العا�الحياة�العامة�والسياسة،�تماشيً  هد�الخاص�بالحقوق�ا%دنية�والسياسية�مع�Eل�

 ).تشيzي(

ا%شاركة��ي�إلغاء�عقوبة� عدام�عن�طريق�إقرار�وقف�اختياري�لتعديل�جميع�Zحكام�الصادرة�بالفعل�وخفض� .١٤

؛�النظر��ي�إلغاء�عقوبة� عدام،�و�ي�جميع�Zحوال،�جعل�)فرنسا(عدد�الجرائم�الh\�ُيعاقب�علj.ا�ª.ذه�العقوبة�

�وف �ًق تنفيذها �ا �ا%ادة ���٦حكام �والسياسية �ا%دنية �بالحقوق �الخاص �الوقف�)تشيzي(العهد �إ~ى �Eنضمام ؛

؛�دراسة�)اسبانيا(،�كخطوة�أولية�نحو�إلغاء�عقوبة� عدام�E٦٢/١٤٩ختياري�بموجب�قرار�الجمعية�العامة�رقم�

��ي�ا%ستقبل� تأسيس�وقف�اختياري�عzى�جميع��؛)ال¥5ازيل(وقف�اختياري�لتنفيذ�عقوبة� عدام�ª.دف�إلغاÁ.ا

�ثم�إلغاء�عقوبة� عدام�تماًم  �عمليات� عدام،�كمرحلة�أو~ى، �إقرار�وقف�اختياري�لتنفيذ�عقوبة�)سويسرا(ا ؛

�أقرب�وقت�ممكن� ��ي �إقرار�وقف�اختياري�لتنفيذ�عقوبة� عدام�ª.دف�إلغاÁ)بلجيكا( عدام �ا%ستقبل�؛ ��ي .ا

 .)اليونان(القريب�


