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  مقدمة  
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس               -١

 ٨، دورته السابعة يف الفترة مـن        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ يف    ٥/١حقوق اإلنسان   
قودة يف  ومت حبث استعراض مصر يف اجللسة اخلامسة عشرة املع        . ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٩إىل  
وترأس الوفد املصري السيد مفيد شهاب وزير الدولة للـشؤون          . ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٧

واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق مبصر يف جلسته السابعة عشرة          . القانونية واجملالس النيابية  
  .٢٠١٠فرباير / شباط١٩املعقودة يف 

 جمموعة املقررين   ٢٠٠٩بتمرب  س/ أيلول ٧وكان جملس حقوق اإلنسان قد اختار يف          -٢
  .إيطاليا والصني ومدغشقر: لتيسري استعراض مصر) اجملموعة الثالثية(التالية 

  : صدرت الوثائق التالية من أجل استعراض مصر٥/١ من مرفق القرار ١٥ووفقاً للفقرة   -٣
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع

(A/HRC/WG.6/7/EGY/1)؛  
ميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقـاً للفقـرة           جت  )ب(  

  ؛(A/HRC/WG.6/7/EGY/2)) ب(١٥
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

(A/HRC/WG.6/7/EGY/3).  
جنتني، وأُحيلت إىل مصر، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدها مسبقاً األر             -٤

واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، وأملانيا، وآيرلندا، والتفيا، وهولندا، والنرويج، والـسويد،          
وهذه األسئلة متاحة علـى     . وسويسرا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية      

  .املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  االستعراضموجز مداوالت عملية   -أوالً   

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
أكد من جديد رئيس الوفد، السيد مفيد شهاب وزير الدولة للـشؤون القانونيـة                -٥

وقـال إن   . واجملالس النيابية تقدير مصر العايل لالستعراض الدوري الشامل وثقتها يف قيمته          
ية مؤسسية متكاملة وبتشاور واسع مع اجملتمع       التقرير الوطين املصري قد أُعد من خالل عمل       

  .املدين، وهي عملية من املقرر أن تستمر بعد االستعراض
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ويتضمن الدستور احلقوق األساسية للمواطنني غري القابلة لالنتقاص، وينص علـى             -٦
 وُينتخـب   ١٩٨١ومت األخذ بنظام تعدد األحزاب يف عام        . مبدأ أن السيادة للشعب وحده    

  .ورية بانتخابات مباشرة بني مرشحني متعددينرئيس اجلمه
وتشكل اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية، وقد صدقت مصر على معظمها، عنصراً             -٧

وجتري استعراضات دورية للتحفظات القليلة جداً اليت صـدرت         . جوهرياً لإلطار التشريعي  
  .عند التصديق

إلنسان، مثـل جملـس الدولـة       ويعترب القضاء أكثر اآلليات فعالية حلماية حقوق ا         -٨
  .واحملكمة الدستورية العليا

وتعلق مصر أمهية خاصة على آلية رصد حقوق اإلنسان، كما يتضح من تقـدمي تقـارير                  -٩
  . إىل هيئات املعاهدات وزيارة مصر من جانب العديد من املقررين اخلاصنيوطنية شىت مؤخراً

وم املواطنة باعتبارها املصدر الوحيد     ، ُعدل الدستور لزيادة دعم مفه     ٢٠٠٧ويف عام     -١٠
وقد أوردت مصر أعداد قضايا التعذيب املرفوعة أمـام         . لتمتع املواطنني حبقوقهم دون متييز    

ويتلقى موظفو الشرطة تدريباً على حقوق اإلنسان أثناء تدريباهتم األولية مث دوريـاً             . القضاء
  .بعد ذلك

.  وشهدت توسعاً خالل األعوام األخـرية      إن حرية الرأي والتعبري مكفولة دستوريا       -١١
وحرية الدين مكفولة يف الدستور     . وال توجد رقابة أو مساءلة إال وفقاً ملا ينص عليه القانون          

وحرية العبادة  . وتنظم األحوال الشخصية األحكام املتصلة بديانة كل فرد       . وال يقيدها قانون  
  .لكنائس خالل األعوام األخريةتعمري وإصالح الكثري من ا/مكفولة كما يتضح من بناء

وحتظى احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأولوية عالية، ووضـعت مـصر             -١٢
اخلطط والسياسات املتصلة بشكل واضح باحلق يف الغذاء، ويف السكن الالئـق، واحلـق يف               

 وفيما يتعلق باحلق يف الصحة، ضاعفت مصر بوضـوح        . احلصول على اخلدمات االجتماعية   
. من إنفاقها العام على الصحة، وجيري إعداد مشروع قانون للتـأمني الـصحي للجميـع              

وتلتزم مصر بتوفري التعليم اجملـاين      . واحلصول على مياه الشرب مكفول لكافة املدن املصرية       
  .على مستوى التعليم األساسي واألعلى

 على األقل يف     مقعداً ٦٤ومت النهوض بالتمكني للمرأة من خالل قانون خيصص هلا            -١٣
ومتكنت مصر من اختاذ خطوات ملموسة حنو استئـصال ممارسـة تـشويه             . جملس الشعب 

وبدأت بالفعل حماكمات أولئك الضالعني يف      . األعضاء التناسلية لإلناث بتجرمي هذه املمارسة     
  .االجتار بالبشر ويناقش حاليا مشروع قانون ملكافحة هذه الظاهرة

فأشارت إىل أن حالة الطوارئ أُعلنت     . ئلة املقدمة سلفاً  وردت مصر على بعض األس      -١٤
 بعد اغتيال الرئيس السادات الذي أعقبته اغتياالت أخرى، ومؤخراً ارتكاب           ١٩٨١يف عام   
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وقد تعهد الرئيس برفع حالة الطوارئ حاملا ُيعتمـد القـانون           . عمليات إرهابية ضد أجانب   
  .يد التوازن بني حقوق اإلنسان وضرورات األمنوسيحقق القانون اجلد. اجلديد ملكافحة اإلرهاب

ويف اآلونة األخرية أُحيل عدد قليل جداً من املدنيني إىل احملاكم العسكرية أو حماكم                -١٥
وهذه احملاكم ال ختتلف اختالفات جوهريـة عـن         . الطوارئ ويطبق القانون اجلنائي العادي    

  .احملاكم املدنية
  سلفاً، ذكر الوفد املصري أن التصديق علـى الربوتوكـول          ويف الرد على األسئلة املقدمة      -١٦

االختياري التفاقية مناهضة التعذيب يثري قضايا قانونية، إذ يقصر التشريع حق زيارة مراكـز            
  .غري أن مصر مستعدة إلعادة النظر يف هذه املسألة مستقبالً. احلجز على املدعني العامني

 من املوظفني املكلفـني     ١٦ ٠٠٠ان لعدد   وتوفر التدريب على جمال حقوق اإلنس       -١٧
  .بإقامة العدل أثناء األعوام األربعة املاضية يف إطار برنامج لبناء القدرات

وقـد  . وكانت العالقات بني املسلمني واألقباط صحية وإجيابية على مـر العقـود             -١٨
 وُينفـذ   .ارتبطت التوترات األخرية أساساً بالراديكالية والتطرف وتبحث مصر يف أسـباهبا          

  .القانون تنفيذاً كامالً يف حالة وقوع حوادث عنف
 ،٢٠٠٦ويف عـام    . وشهدت مصر يف األعوام األخرية زيادة غري مسبوقة يف حرية التعبري            -١٩

  .ألغيت عقوبة السجن على عدد كبري من جرائم النشر، وجيري النظر حالياً يف العدد املتبقي
وقد مارس اجملتمع املـدين     . ة مراقبة االنتخابات  ويؤدي القضاء واجملتمع املدين مهم      -٢٠

  .٢٠١١ و٢٠١٠ وسيفعل ذلك يف انتخابات عامي ٢٠٠٥دوراً هاماً يف انتخابات عام 
ومنذ اعتماد مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة            -٢١

  .ئمة هلم مستقبالًومصر تبدي استعدادها لدعم التعاون معهم وال تستبعد توجيه دعوة دا
ومنظمات اجملتمع املدين   . وأوردت مصر أمثلة ألحكام كثرية حتمي حقوق اإلنسان         -٢٢

شريك للدولة يف تعزيز حقوق اإلنسان، كما اتضح أثناء عملية املشاورة يف إطار االستعراض              
  .الدوري الشامل

الكامل، وقد مت منحهم حق اللجوء      .  ماليني الجئ  ٤ويوجد على أرض مصر حنو        -٢٣
أما حالة املهـاجرين    . وهو وضع أشادت به مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني         

وينظر املوظفـون   . غري الشرعيني ممن يتسللون إىل مصر لدخول إسرائيل فشديدة احلساسية         
 املكلفون بإنفاذ القانون على النحو الواجب يف عملية الدفاع عن النفس والتناسبية أثناء محاية             

  .هذه احلدود
من اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال       ) ٢(٩وقد سحبت مصر حتفظها على املادة         -٢٤

التمييز ضد املرأة واختذت اخلطوات الالزمة للسعي إىل سحب حتفظها العـام، يف حـني أن                
وقد نشرت مصر يف العقـد املاضـي        .  أمر مطلوب بسبب القانون الوطين     ١٦التحفظ على املادة    
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 العنف املمارس ضد املرأة ووضعت بوضوح برامج كثرية وصاغت قانوناً يعىن             عن معلومات
  .وتذكِّر مصر بأن نساء كثريات يشغلن مناصب عليا يف اخلدمة املدنية. بالتحرش اجلنسي

وال تطبق عقوبة اإلعدام إال على اجلرائم شديدة اخلطورة، وحدث اخنفـاض يف القـضايا              -٢٥
  حالـة  ١٨ويف خالل األعوام العشرين املاضـية، حـدثت         . عداماليت يصدر ويطبق فيها حكم اإل     

  .اختفاء قسري فقط، وهناك تعاون كامل مع الفريق العامل املختص يف األمم املتحدة
وجيري تنقيح قانون منظمات اجملتمع املدين من أجل تقليل دور اإلدارة ومنح هـذه                -٢٦

  .املنظمات استقالالً أكرب

  وردود الدولة موضوع االستعراضاحلوار التفاعلي   -باء   
 بلـداً   ٤٤وهناك بيانات إضافية أدىل هبا      .  وفداً ببيان أثناء احلوار التفاعلي     ٥٣أدىل    -٢٧

تعذر اإلدالء هبا أثناء احلوار بالنظر إىل ضيق الوقت ستنشر على موقع الـشبكة اخلارجيـة                
مبصر ملشاركتها النشطة   وأشاد عدد من الوفود     . )١(لالستعراض الدوري الشامل عند توافرها    

. يف االستعراض الدوري الشامل والتزامها به وإشراكها اجملتمع املدين يف صياغة التقرير الوطين          
كما أُشيد باإلطار   . وهنأ وفود عديدة مصر على تقريرها الوطين الشامل والزاخر باملعلومات         

. ريعية املـضطلع هبـا    املؤسسي املنَشأ لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وباإلصالحات التـش        
ورحبت وفود كثرية بوجه خاص بإنشاء اجمللس القومي للمرأة واجمللـس القـومي حلقـوق       

كمـا أشـاد    . اإلنسان واجمللس القومي للطفولة واألمومة وبأدائها النشط وجهودها العديدة        
وحظيـت  . بعض البلدان جبهود مصر املستمرة يف جمال تعزيز ومحاية حقوق املرأة والطفـل            

طوات املتخذة ملكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وتعمـيم امليزانيـة املخصـصة             اخل
كما مت إبراز   . للمساواة بني اجلنسني يف خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية بترحيب خاص         

وتقدير اإلجنازات اليت حققتها مصر يف جمال احلقوق االجتماعية واالقتـصادية والثقافيـة،             
وأُشيد بدور  . ق باحلق يف الصحة، والتعليم واحلصول على مياه شرب مأمونة         وخاصة ما يتعل  

مصر النشط يف جملس حقوق اإلنسان ومشاركتها البناءة مع منظومة األمم املتحدة يف جمـال          
وميكن االطالع  . وورد ذكر التقدم احملرز يف زيادة حرية الصحافة       . حقوق اإلنسان بوجه عام   
  .اء احلوار يف الفرع الثاين من هذا التقريرعلى التوصيات املقدمة أثن

__________ 

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية؛ سـنغافورة؛ الـدامنرك؛ النيجـر؛              ا؛مجهورية كوري  )١(
كازاخستان؛ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؛ بوتسوانا؛ تركيا؛ جنوب أفريقيا؛ مجهوريـة الكونغـو             

هوريـة الدومينيكيـة؛    الدميقراطية؛ التفيا؛ نيكاراغوا؛ مجهورية إيران اإلسالمية؛ هنغاريا؛ أوروغواي؛ اجلم        
تشاد؛ بولندا؛ سلوفينيا؛ الربتغال؛ أوزبكستان؛ اليمن؛ فييت نام؛ البوسـنة واهلرسـك؛ سـري النكـا؛                
اجلماهريية العربية الليبية؛ سلوفاكيا؛ أستراليا؛ إثيوبيا؛ نيبال؛ غينيا االستوائية؛ السنغال؛ بوركينـا فاسـو؛              

 .وغندا؛ العراق؛ نيوزيلندا؛ ترتانيا؛ وكوت ديفوارملديف؛ كينيا؛ األرجنتني؛ موريشيوس؛ غانا؛ أ



A/HRC/14/17 

7 GE.10-12546 

وذكرت اململكة العربية السعودية أن الدستور املصري ينص على جمال من املبـادئ               -٢٨
وأضـافت أن مـصر   . العامة املتصلة حبقوق اإلنسان وأن مصر تتعاون مع هيئات املعاهدات       
التدابري املتخذة والعقبات   تواجه حتديات كثرية منها ما يتصل بالسكن، ووجه سؤاالً يتعلق ب          

  .وقدمت اململكة العربية السعودية توصيات. اليت جوهبت يف هذا الصدد
وذكر لبنان أن مصر حققت إجنازات ملموسة يف جمال حقوق اإلنسان، وخاصـة               -٢٩

  .وقدم لبنان توصيات. فيما يتعلق بالنهوض باملرأة والتعليم
رات املتصلة بالتثقيف يف جمـال حقـوق        وطلب املغرب معلومات إضافية عن املباد       -٣٠

وأبدى املغرب تقديره جلهود مصر لزيادة حمو األمية، وتعاوهنا مع وكاالت األمـم             . اإلنسان
وقدم . املتحدة وخطة وزارة التربية والتعليم الشاملة لدمج حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية           

  .املغرب توصية
مكافحة اإلرهاب مع ضمان حقوق اإلنسان،  واستفسرت اجلزائر عن جتربة مصر يف         -٣١

  .وقدمت اجلزائر توصيات. وعن النتائج املتوقعة من خمصصات امليزانية من أجل تعزيز حقوق الطفل
وأشارت فلسطني إىل إخالص مصر يف التصدي لقضايا حقوق اإلنـسان داخـل               -٣٢

مات إضافية عـن اجلهـود      إطارها الدستوري والتشريعي القائم، فقالت إهنا تود احلصول على معلو         
 حقوق املرأة وعن جتربة مصر مع مكتب أمني املظامل امللحق باجمللس القـومي              املبذولة يف جمال  

  .وقدمت فلسطني توصيات. للمرأة واخلط اهلاتفي الساخن الذي خصصه اجمللس القومي للطفل
وأشارت البحرين إىل جهود مصر لتحسني حالة حقـوق اإلنـسان يف جمتمعهـا                -٣٣
ويف هذا الصدد، أعربت البحرين عن تقـديرها للجهـود        . تصديها ملا تواجهه من حتديات    و

املبذولة لتأمني حصول مجيع املواطنني على الرعاية الصحية من خالل إنشاء مراكز للرعايـة              
الصحية األولية فضالً عن وحدات طبية متنقلة تقدم خدمات جمانية لتـشخيص األمـراض              

كما أبرزت البحرين جهود مصر لضمان حقوق األشخاص ذوي . ائيةوعالجها يف املناطق الن
  .اإلعاقة، وأبدت رغبتها يف معرفة املزيد عن الربامج لتوفري عمل هلؤالء األشخاص

وأبرزت قطر املبادئ واألحكام الدستورية املتصلة حبقوق اإلنسان فضالً عن انضمام             -٣٤
ت قطر تقديرها لإلجنازات اليت حتققت      وأبد. مصر إىل معظم صكوك حقوق اإلنسان الدولية      

يف جمال احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية، فضالً عن التحسينات امللموسة يف التنمية            
  . وقدمت قطر توصيات. البشرية بوجه عام

وأشارت ُعمان إىل أن مصر طرف يف صكوك حقوق اإلنسان األساسـية الدوليـة         -٣٥
والحظـت عمـان أن   . سات احلكومية وغري احلكومية املترابطةوأهنا أنشأت عدداً من املؤس    

محاية حقوق اإلنسان، كجزء من جهود أوسع يف جمال اإلصالح، هي اختيار اسـتراتيجي              
وأعربت ُعمـان  . ملصر كما يتضح يف األحكام الدستورية والتشريعية املتصلة حبقوق اإلنسان  

  . اجملالصر ستواصل بذل جهود إضافية يف هذاعن تقديرها ملا حتقق من إجنازات وعن ثقتها بأن م
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وأشادت اإلمارات العربية املتحدة مبصر ملشاركتها البناءة مع منظومة األمم املتحدة             -٣٦
سيما اإلجراءات اخلاصة، مشرية إىل زيارات رمسية قام هبا اثنان           يف جمال حقوق اإلنسان، وال    
  .ت العربية املتحدة توصيةوقدمت اإلمارا. ٢٠٠٩من املكلفني بواليات يف عام 

وأحاطت اجلمهورية العربية السورية علماً مع التقدير جبهود القاهرة، بالتعاون مـع              -٣٧
وأشارت إىل البند املخـصص     . دول عربية أخرى، لصياغة أول ميثاق عريب حلقوق اإلنسان        

. حقوق الطفـل  يف امليزانية حلماية حقوق الطفل، وتساءلت عن نتائج التدابري املتخذة لتعزيز            
  .وقدمت اجلمهورية العربية السورية توصيات

وأعربت اهلند عن تقديرها جلهود مصر من أجل تعزيز حقوق اإلنسان، مـشرية إىل          -٣٨
كما . أن مصر تعمل على تدعيم دميقراطيتها املتعددة األحزاب وخططها لرفع حالة الطوارئ           

.  االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     تعترف اهلند باإلجنازات اليت حتققت يف جمال احلقوق       
وتساءلت اهلند عن التدابري املتخذة للتصدي لتأثري سياسات التكيـف اهليكلـي واألزمـة              

وتشجع اهلند مصر على مواصلة دعم جهودها التنموية لألقليات الدينيـة           . االقتصادية العاملية 
  .واجلماعات غري املنتمية إىل دين

. ليق على التحديات اليت تواجهها بشأن احلق يف التنميـة   وطلبت كوبا من مصر التع      -٣٩
كما طلبت معلومات عن أثر األزمة االقتصادية واملالية على احلق يف العمل، فضالً عن التدابري     

  .وقدمت كوبا توصيات. املتخذة لتعزيز العمالة
ين جتـاه   وأحاطت إندونيسيا علماً مع التقدير بالنهج الصريح واملنفتح للتقرير الوط           -٤٠

وأشارت إندونيـسيا   . القضايا والتحديات اليت واجهتها مصر لضمان التمتع حبقوق اإلنسان        
وتساءلت إندونيسيا كيف ختطط مصر ملتابعة      . إىل استجابة مصر ملسألة ارتفاع معدل األمية      

  .وقدمت إندونيسيا توصيات. توصيات االستعراض الدوري الشامل
. يز اإلطار التشريعي واملؤسسي حلقوق اإلنـسان      ورحب األردن جبهود مصر لتعز      -٤١

وأشار الوفد األردين إىل التقدم احملرز يف تعزيز املساواة بني اجلنسني وزيادة فرص املـشاركة               
  .وقدم األردن توصية. العامة والسياسية للمرأة

وأحاطت فرنسا علماً بأن قانون الطوارئ سريفع حال اعتمـاد القـانون اجلديـد                -٤٢
. ورحبت بالتزام مصر تعديل قانون العقوبات فيما يتصل بتعريف التعذيب. اإلرهابملكافحة 

. والحظت فرنسا أن هناك أعداداً كبرية من اجلرائم ما زال يعاقب عليها بعقوبـة اإلعـدام               
  .وقدمت فرنسا توصيات

والحظت بيالروس أن مصر تويل اهتماماً خاصاً ملكافحة عمل األطفال من مجلـة               -٤٣
ورحبت بسياسة مصر القوية يف مكافحة االجتار بالبشر وأشارت بيالروس إىل           . رىأمور أخ 

  .وقدمت بيالروس توصية. أن االحتاد الروسي يؤيد بياهنا
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 اقتصادية، وطلبت إىل الوفد أن يتوسع       -وأقرت ماليزيا بوجود حتسينات اجتماعية        -٤٤
 خطـة التنميـة االقتـصادية       يف" القضايا اجلنـسانية  "يف شرح األنشطة والربامج يف إطار       

  .وقدمت ماليزيا توصيات. ٢٠١٢-٢٠٠٧واالجتماعية للفترة 
 من هذا التقرير، ذكرت الكويت أن التقرير املصري أظهر          ٢٧وكما أشري يف الفقرة       -٤٥

اإلجنازات اليت حتققت يف ميدان حقوق اإلنسان وأكد على إنشاء اإلطار املؤسسي حلقـوق              
  .وصياتوقدمت الكويت ت. اإلنسان

ورحبت أذربيجان بتعاون مصر مع خمتلف آليات حقوق اإلنسان ومع اإلجـراءات              -٤٦
طلبت معرفة كيف ستكفل احلكومة احلق يف الـصحة          كما. اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان   

  .وقدمت أذربيجان توصية. والتعليم والغذاء ألشد القطاعات فقراً
إىل انضمام مصر إىل مجيع معاهدات األمم وأشارت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية   -٤٧

املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان، والتقدم احملرز يف تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان ودعم قـدرة               
وأبدت تقـديرها السـتجابة مـصر       . مصر على الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان       

ـ . للتحديات واملشاكل اليت تواجه مواطنيها يف التمتـع حبقـوقهم          دمت مجهوريـة الو    وق
  .الدميقراطية الشعبية توصيات

وأعربت النرويج عن تقديرها ملشاركة مصر النشطة يف آلية األمم املتحدة حلقـوق               -٤٨
كما أكـدت علـى     . اإلنسان وأكدت دورها كبان للجسور يف مؤمتر ديربان االستعراضي        

واختتمـت  . هذا العام  مقعداً يف جملس الشعب للمرأة يف االنتخابات الربملانية          ٦٤ختصيص  
وقدمت . النرويج تعليقها باإلشارة إىل الشواغل املثارة بشأن مشروع قانون مكافحة اإلرهاب

  .النرويج توصيات
. وأعربت اجلمهورية التشيكية عن تقديرها لبيان الوفد املصري الزاخر باملعلومـات            -٤٩

  .وقدمت اجلمهورية التشيكية توصيات
 .١٩٨١ عدم مواصلة مصر متديد حالة الطوارئ املعلنة منذ عـام            وسجلت إسبانيا إمكانية    -٥٠

  .وقدمت إسبانيا توصيات
وأحاطت الصني علماً مع التقدير بالتزام مصر حتسني مستوى معيـشة سـكاهنا،               -٥١

وأشـارت  . واإلصالحات ملكافحة الفساد، وزيادة فرص العمل وحتسني الضمان االجتماعي        
  .وقدمت الصني توصية. تدامة اليت اعتمدت بالتوافق الوطينمع التقدير إىل اإلصالحات املس

وفيما يتعلق مبشاركة ومتثيل املرأة يف املناصب العامة واحلياة السياسية، أشارت مصر              -٥٢
يف ردها إىل أن الدستور والقوانني األخرى ال يسمحان بأي متييز ضد املرأة، وأنه يف حالـة                 

كما يضطلع اجمللس القومي    . ني املظامل هذه احلاالت   وجود مشكلة ما يف املمارسة، يبحث أم      
وهنـاك  . للمرأة بدور يف اقتراح التشريعات وتقدمي التوصيات، مبا يشمل تسوية الـشكاوى   

ويكفل قانون العمل املساواة الكاملـة     . أيضاً بعض برامج التمكني للمرأة يف امليدان السياسي       
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.  وأي متييز يف هذا الصدد تعاقب عليه قانونـاً         بني الرجل واملرأة فيما يتعلق بالعمل واألجر،      
كما هتدف األحكام يف تشريعات العمل إىل ضمان أن توفق املرأة بني عملها ورعاية أطفاهلا؛               

وقـد  . ويكفل قانون التأمينات إمكانية مشاركة املرأة يف االستحقاقات التقاعدية لزوجهـا          
  . ل يناسب احتياجاهتاصممت برامج خاصة ملساعدة املرأة يف العثور على عم

وذكرت مصر أن احلق يف التعليم مكفول بالدستور، وأن التعليم جماين للجميع وعلى        -٥٣
وقد حاولت مصر عالج جوانب القصور يف النظام التعليمي لكي يـصبح            . كافة املستويات 

ناهج أكثر توجهاً إىل اجلوانب العملية، مبا يف ذلك عن طريق إجراء حتسينات على الكتب وامل              
املدرسية؛ ونشر التعليم من خالل وسائط اإلعالم؛ والتشجيع على إنشاء مـدارس خاصـة              

وأكدت مصر أن التقدم يف نوعية التعليم يستهدف الشبان         . لتخفيف العبء على التعليم العام    
وأكدت مصر أن اجلهود املضطلع هبا خالل األعوام العـشرين          . والشابات على قدم املساواة   

 كثرياً من معدل األمية، مشرية إىل اعتماد خطة قومية للوصول إىل األشـخاص              املاضية قللت 
األميني، والتشجيع على حمو األمية من خالل املساعدة على التسجيل باملـدارس؛ وتـشجيع    
الكبار بعد حمو أميتهم يف العثور على عمل يتناسب ومهاراهتم؛ ومساعدة األشخاص األكـرب سـناً               

   .ويوىل اهتمام خاص لربامج حمو أمية املرأة. لتعلم يف املراكز الثقافيةعلى االلتحاق بأنشطة ا
وفيما يتعلق بالسكن، أشارت مصر إىل خطتها الوطنية اليت تتوخى بناء نصف مليون          -٥٤

وحدة سكنية لألشخاص منخفضي الدخل، وهي اخلطة املقرر استكمالـها يف األشهــر            
  .القليلة القادمة

ناطق النائية تستفيد من اخلدمات الصحية املتنقلة؛ وأن معدل         وأوضحت مصر أن امل     -٥٥
  .التوقعات العمرية قد ارتفع يف حني هبط معدل وفيات األطفال والوفيات النفاسية

وفيما يتعلق حبقوق الطفل، أبرزت مصر دور جملس الطفولة واألمومـة وختـصيص       -٥٦
طفل من خالل برنـامج وطـين       كما يتحقق االلتزام حبقوق ال    . موارد كرست لنماء الطفل   

للتوسع يف التعليم اجملتمعي يف املناطق احملرومة، هبدف تقدمي تعليم جيد للجميع، مع التركيـز               
وإضافة إىل ذلك، أشارت مصر إىل التقدم احملرز يف مكافحة أسوأ           . خاصة على تعليم الطفلة   

ليمي لتصميم التـدابري    أشكال عمل األطفال، وأن جلاناً أنشئت على املستويني الوطين واإلق         
  .الالزمة حلماية األطفال املعرضني للخطر، يف تعاون وثيق مع اجملتمع املدين واملنظمات الدولية

وأشارت النمسا إىل التقارير اليت تفيد بأن التعذيب وإساءة معاملة احملتجزين ما زاال               -٥٧
كمـا  .  ال يتم متابعتها   منتشرين على نطاق واسع وأن التحقيقات بشأن االدعاءات كثرياً ما         

وقدمــت  . أعربت عن القلق إزاء استمرار التمييز ضد األقليات الدينية، وخاصة األقبـاط           
  .النمسا توصيات

وطلبت بوتان معلومات إضافية عن اإلجنازات والعقبات يف مكافحة تشويه األعضاء             -٥٨
دور املؤسسات الدينية يف    التناسلية لإلناث وعن التدابري املتخذة للتغلب على هذه العقبات، و         
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وطلبت بوتان معلومات إضافية عن برنامج بناء القـدرات يف جمـال حقـوق    . هذه القضية 
  .وقدمت بوتان توصيات. اإلنسان

غـري أهنـا    . وأقرت كندا بالتقدم الذي حققته مصر مؤخراً بشأن حقوق اإلنسان           -٥٩
رار سريان حالة الطوارئ    أعربت عن القلق إزاء عدم وجود رصد مستقل لالنتخابات واستم         

كما أعربت عن القلق إزاء حوادث اإليذاء البدين، مبا يشمل التعذيب من            . ١٩٨١منذ عام   
قبل الشرطة وقوات األمن، وإزاء حالة األقليات الدينيـة، والتقـارير عـن الغرامـات أو                

  .وقدمت كندا توصيات. االعتداءات أو السجن للصحفيني واملدونني
إىل خطة العمل الوطين الشاملة لألطفال اليت جنحت يف التـصدي           وأشارت تونس     -٦٠

لقضايا معقدة، منها أطفال الشوارع وعمل األطفال، وطلبت مزيداً مـن املعلومـات عـن      
  .وقدمت تونس توصية. اجلهود املبذولة للتصدي هلاتني الظاهرتني

الدينيـة، إال أهنـا     وأشارت الربازيل إىل التقارير عن التمييز املمارس ضد األقليات            -٦١
كما شجعت الربازيل   . شجعت مصر على مواصلة بذل جهودها لضمان حرية الدين واملعتقد         
وسـألت إن كانـت   . مصر على النظر بإجيابية يف توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة      

مصر تستطيع تقدمي مزيد من التعليق على جهودها اجلارية للمواءمة بني مبـادرات حقـوق               
  .وقدمت الربازيل توصيات. ان ومبادرات مكافحة اإلرهاباإلنس
وأبرزت فرتويال السياسات اليت انتهجتها احلكومة فيما يتصل بتعزيز ومحاية احلقوق             -٦٢

فقد أشار الوفد إىل التمكني الثقايف لقطاعات السكان املستبعدة تقليدياً، وذلك عن            . الثقافية
مكتبـة  " أنشئت يف أحناء البلد ومن خالل مـشروع          طريق الوصول إىل املكتبات العامة اليت     

  . وقدمت فرتويال توصية". األسرة
. وأشارت املكسيك إىل أهنا تنتظر رفع حالة الطوارئ مثلما أُعلن يف التقرير الوطين              -٦٣

  .وقدمت املكسيك توصيات
. وأشارت باكستان إىل اإلطار الدستوري والقانوين املتطور لضمان حقوق اإلنسان           -٦٤

ورحبت بتعهد الرئيس إلغاء حالة الطوارئ القائمة، وأشارت إىل إنشاء جلنة قومية لوضـع              
وتساءلت باكستان عن مركز هذا القانون واإلطار الـزمين  . قانون متوازن ملكافحة اإلرهاب 

وأشارت مع التقدير إىل اعتراف مصر الصريح بالقيود والتحديات اليت تواجهها يف           . العتماده
  .وقدمت باكستان توصية. اإلنسانمحاية حقوق 

وأشادت نيجرييا مبصر اللتزامها حبماية حقوق اإلنسان، كما يتضح من تـصديقها              -٦٥
وأقـرت  . على صكوك حقوق اإلنسان األساسية لألمم املتحدة وشىت االتفاقيات اإلقليميـة          
تأثر األزمة بالتحديات املتعددة اليت تواجه مصر، مثل استمرار خطر اإلرهاب بشىت أشكاله، و      

  .املالية واالقتصادية العاملية ونقص ثقافة ُتعىن حبقوق اإلنسان
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ورحبت شيلي بإنشاء اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان على النحو املشار إليـه يف               -٦٦
  .وقدمت شيلي توصيات.  من هذا التقرير٢٧الفقرة 
بة وسألت مصر إن    وأشارت آيرلندا إىل أن الصحفيني واملدونني يعملون يف بيئة صع           -٦٧

وتساءلت آيرلندا عن   . كانت تنظر يف إجراء تعديالت على قانون الصحافة وقانون العقوبات         
وأشارت آيرلندا  . اخلطوات املتوخاة لضمان عدم استخدام سلطات الطوارئ ملنع حرية التعبري         

ملنـع  إىل توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن تتخـذ مـصر تـدابري                 
واستئصال العنف املرتيل، واغتصاب الزوجة، والعنف املمارس ضد املرأة يف احلجز وما يسمى       

  .وقدمت آيرلندا توصيات". جرائم الشرف " ب
وأشارت هولندا إىل التطورات اإلجيابية وخاصة تعهد مصر مبراجعة تعريفها القانوين             -٦٨

 وأشارت إىل أن صحفيني ومـدونني       .للتعذيب وضمان اتساقه مع اتفاقية مناهضة التعذيب      
كثريين أدينوا لكتاباهتم، وتساءلت إن كانت مصر ستنظر يف مراجعـة القـوانني املنظمـة               

  .وقدمت هولندا توصيات. لألحزاب السياسية وختفيف القيود على إنشاء أحزاب سياسية جديدة
ليـة  وهنأت الفلبني مصر على تصديقها على كل معاهدات حقوق اإلنـسان الدو             -٦٩
وتساءلت الفلبني عن التدابري اليت اختذهتا مصر كطرف يف بروتوكول بالريمو، وعـن             . تقريباً

  .وقدمت الفلبني توصيات. حجم مشكلة االجتار بالبشر والتشريعات اليت تتصدي هلذه القضية
وتساءلت فنلندا عن الدعم املتاح للمجلس القومي للمرأة، وعن إشراك اجملتمع املدين              -٧٠
كافحة العنف ضد املرأة، والنهوض مبشاركة املرأة، وتنفيذ القانون الذي جيـرم تـشويه   يف م 

  . وقدمت فنلندا توصيات. األعضاء التناسلية لإلناث
وأشارت سويسرا إىل تعهد مصر باعتماد تعريف جديد للتعذيب يف القانون الوطين              -٧١

 أفادت التقارير باحتجـازهم     وفقاً للقانون الدويل، كما أشارت إىل آالف األشخاص الذين        
  .وقدمت سويسرا توصيات. إدارياً دون توجيه هتم رمسية إليهم

 وإىل قانون مكافحـة     ١٩٨١وأشارت بلجيكا إىل قانون الطوارئ املعتمد يف عام           -٧٢
ورحبت بالتزام مصر مبواءمة تعريف التعذيب مع القانون الدويل، وإن          . اإلرهاب قيد النقاش  

وتساءلت عن اإلجـراءات    . التعذيب هو أمر شائع كما تفيد التقارير      الحظت أن استخدام    
  .وقدمت بلجيكا توصيات. املتخذة ملنع التعذيب وأشارت إىل عقوبة اإلعدام

وأبرزت بوليفيا جهود مصر لضمان احلق يف الغذاء وشجعت احلكومة على مواصلة              -٧٣
 فرص وصـول امليـاه      كما شجعت مصر على مواصلة عملها من أجل زيادة        . هذه اجلهود 

  .وقدمت بوليفيا توصيات. الصاحلة للشرب واملرافق الصحية إىل املناطق الريفية
 . اإلسرائيلي -وأشارت إسرائيل إىل أن مصر ما زالت طرفاً فاعالً رئيسياً يف السالم العريب                -٧٤

 يات،وذكرت إسرائيل أن مصر، وإن نشطت يف جمال حقوق اإلنسان على الصعيد املتعدد اجلنـس              
  .وقدمت إسرائيل توصيات. إال أن حالة حقوق اإلنسان يف مصر ما زالت تثري القلق



A/HRC/14/17 

13 GE.10-12546 

وطلبت السويد من مصر أن تتوسع يف شرح استراتيجيتها الستئصال التعذيب متشياً              -٧٥
مع التزاماهتا مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة               

القلق إىل ازدياد الرقابة على املدونني وسائر مـستعملي اإلنترنـت           وأشارت مع   . والسياسية
كما أشارت إىل تقارير موثوق هبا تـدعي وجـود مـشكلة    . ورصدهم يف األعوام األخرية  

وقدمت . أساسية يف إعمال حقوق اإلنسان يف مصر وتكمن يف استمرار تطبيق حالة الطوارئ
  .السويد توصيات

ليت بذلتها مصر مؤخراً لتحسني نظام محاية حقوق اإلنسان ورحبت اليونان باجلهود ا  -٧٦
وطلبت إىل مصر النظر يف التوقيع والتصديق على الربوتوكوالت االختيارية امللحقة بصكوك            

  .وقدمت اليونان توصيات. حقوق اإلنسان األساسية
ل وفيما يتعلق بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث، ذكرت مصر أهنا تلتزم باستئـصا             -٧٧

هذه املمارسة اليت مت ردع حدوثها بني الفتيات يف سن املدرسة، وأن هذه املمارسة جيرمهـا                
وإضافة إىل ذلك، مت ختصيص خط هاتفي ساخن يعىن بالطفل ويـتم مـن          . قانون العقوبات 

خالله إسداء النصح ألسر الفتيات املعرضات للخطر ويـتم مـن خاللـه اإلبـالغ عـن                 
.  محاية الطفل املنشأة على املستوى احلكومي متابعة هذا األمر         كما تكفل جلان  . االنتهاكات

  .وتتوخى استراتيجيات املستقبل دمج مضمون هذه القضية يف املناهج الدراسية باملدارس واجلامعات
وأشارت مصر إىل أن حالة الطوارئ قد استلزمتها االغتياالت السياسية واهلجمات             -٧٨

بق إال فيما يتصل جبـرائم اإلرهـاب واجلـرائم املتـصلة            اإلرهابية، مؤكدة على أهنا ال تط     
ومصر، يف إعدادها إللغاء قوانني الطوارئ، يف       . باملخدرات، ويف إطار الضمانات الدستورية    

طور بلورة قانون ملكافحة اإلرهاب ينص على عدد حمدود من التدابري االستثنائية وإن كـان               
جنة املسؤولة عن صياغة هـذا القـانون علـى          وقد شارفت الل  . ميتثل كلية للمعايري الدولية   

  .استكمال مشروع النص الذي سيناقَش بعد ذلك يف الربملان ومع اجمللس القومي حلقوق اإلنسان
وفيما يتعلق باملسائل املعنية باحلقوق السياسية واالنتخابات، أشارت مصر إىل إدخال   -٧٩

 جلنة عليا تتألف من ممثلني عن السلطة        بعض التعديالت التشريعية يف األعوام األخرية، وإنشاء      
القضائية وشخصيات أخرى بارزة لضمان اإلشراف واملراقبة على العملية االنتخابية بفعالية،           

  .مبشاركة نشطة من اجملتمع املدين
وفيما يتعلق بالتعذيب، أكدت مصر أن أي ممارسة من هذا القبيل حمظورة ويعاقب               -٨٠

هتدف إىل مواءمة تعريفها للتعذيب مع األحكام ذات الـصلة يف           عليها وفقاً للدستور، وأهنا     
  .الصكوك الدولية

ويف حني اعترفت مـصر     . كما أوضحت مصر أن حرية الدين حق يكفله الدستور          -٨١
بأن األعوام األخرية شهدت بعض التوترات بني أتباع ديانات خمتلفة، إىل أهنا ذكَّرت جبهودها 

ين، كما يتضح من أمثلة منها إعالن أعياد دينية خمتلفـة إجـازة             لتعزيز التسامح الثقايف والدي   
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رمسية، وإنشاء الكثري من الكنائس اجلديدة، واألخذ بأحكام تشريعية جديدة توضح القضايا            
  .ويتم التصدي ألي عنف قد يقع بتطبيق القانون. العملية املتصلة حبرية الدين والعبادة

عت مصر االهتمام إىل الزيادات األخرية يف أعـداد         وفيما يتعلق حبرية التعبري، استر      -٨٢
  .قنوات التلفزة والصحف، وغياب الرقابة والدعم احلكومي لنشر خدمات اإلنترنت

وفيما يتعلق بقضية االجتار بالبشر، أشارت مصر إىل وجود مشروع قانون متكامل              -٨٣
  .يركز على محاية مصاحل الضحايا مت عرضه على اجمللس التشريعي

وتساءلت أنغوال عن التفاعل بني اجمللس القومي حلقوق اإلنسان وسـائر اآلليـات               -٨٤
. كما أبرزت اجلهود املبذولة من جانب مصر ملكافحة األمية        . الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان   

  .وقدمت أنغوال توصيات
ووجهت الواليات املتحدة األمريكية الشكر إىل مصر لعـرض تقريرهـا الـوطين               -٨٥

  .ياتوقدمت توص
وأشارت أملانيا إىل الشواغل املعرب عنها إزاء الرقابة على وسائط اإلعالم فضالً عن               -٨٦

وذكَّرت بالتقارير األخرية للمقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق         . األدب والفن يف مصر   
اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب عن احتجاز صحفيني فـضالً عـن       

نترنت، وتساءلت كم عدد الصحفيني واملدونني واملدافعني عن حقـوق اإلنـسان            مدوين اإل 
  .وقدمت أملانيا توصيات. احملتجزين حالياً يف مصر مبوجب قانون الطوارئ

ورحبت مجهورية الكونغو باجلهود اليت بذلتها مصر لتعزيز حقوق اإلنسان داخليـاً              -٨٧
 كما رحبت باعتماد جمموعـة    . صكوك الدولية ويف اخلارج، مبا يف ذلك سحب التحفظات على ال        

بتعزيـز  من التدابري، مشلت ما يتعلق باحلق يف الغذاء والسكن الالئق، اليت تبني التزام مـصر                
  .وشجعت مصر على متابعة جهودها الرامية إىل حتسني حقوق الطفل واملرأة. حقوق اإلنسان

ن اتفاقية القضاء علـى     م) ٢(٩ورحبت بنغالديش بسحب مصر حتفظها على املادة          -٨٨
وأحاطت بنغالديش علماً مع التقدير بالتقدم احملرز يف احلـد          . مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    

من الفقر ويف الرعاية االجتماعية، واعتماد جملسها القومي حلقوق اإلنسان لدى جلنة التنسيق             
ز صكوك حقوق   وتساءلت بنغالديش عن مرك   . الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    

  .وقدمت بنغالديش توصيات. اإلنسان الدولية يف القانون الوطين وتطبيقها يف احملاكم
وأعربت اليابان عن األمل يف بذل مزيد من اجلهود استناداً إىل التزامات مصر املقدَّمة           -٨٩

كما أعربت عن األمل يف إحراز تقدم مطـرد         . أثناء ترشحها لعضوية جملس حقوق اإلنسان     
وقـدمت  .  إهناء حالة الطوارئ، فضالً عن احلماية من التعذيب، وضمان حرية الـدين            حنو

  .اليابان توصيات
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وذكرت قريغيزستان أن مصر كانت من بني أوائل البلدان اليت صّدقت على اتفاقية               -٩٠
محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقيـة حقـوق األشخــاص ذوي           

. معلومات إضافية عن التدابري املتخذة حلمايـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة   وطلبت  . اإلعاقة
  .وقدمت توصيات

وأشارت أرمينيا إىل أن التقاليد املصرية أصبحت رصيداً للتسامح الديين، ورحبـت              -٩١
  .وقدمت أرمينيا توصيات. أيضاً مع التقدير مببادرات مصر للنهوض حبرية الدين

. وأشار السودان إىل انضمام مصر إىل غالبية معاهدات حقوق اإلنـسان الدوليـة              -٩٢
وطلب الـسودان   . وأحاط السودان علماً مع التقدير جبهود مصر يف محاية حقوق األقليات          

معلومات إضافية عن احلوار الذي جرى بني مصر واملقرر اخلاص املعين مبكافحة اإلرهـاب              
  .وقدم السودان توصيات. يف مكافحة اإلرهابوأثر احلوار على جهود مصر 

وفيما يتعلق باألسئلة املطروحة عن عقوبة اإلعدام، أكدت مصر أن هذه العقــوبة         -٩٣
ال ُتطبق إال يف حاالت نادرة جداً وعلى أشد اجلرائم قسوة، مشرية أيضاً إىل أن فرض هـذه           

  .ل االنتصاف املتاحةالعقوبة خيضع ألشد الشروط القضائية صرامة مع كفالة مجيع سب
وأعربت مصر يف النهاية عن امتناهنا للحوار الثري الذي مسح ملصر بالتعبري عن آرائها        -٩٤

وإظهار جهودها، األمر الذي من شأنه أن يساعد مصر على اختاذ املزيد مـن اخلطـوات يف       
  . مسارها حنو حتقيق احلماية الكاملة حلقوق اإلنسان وتعزيزها

  أو التوصيات/اجات واالستنت  -ثانيا   
مت النظر يف التوصيات املدرجة أدناه اليت صيغت أثناء احلوار التفاعلي وحتظـى                -٩٥

  :بتأييـد مصر
 من اتفاقية القضاء    ٢٩ و ١٦ و ٢النظر يف سحب التحفظات على املواد         -١

على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والتصديق على الربوتوكـول االختيـاري            
  ؛)النرويج(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة التفاقية القضاء 

النظر يف االنضمام فوراً إىل الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد اخلاص            -٢
  ؛)بوليفيا(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

مواصلة استعراضها املستمر للتحفظات اليت أُدخلت على صكوك حقوق   -٣
  ؛)بنغالديش(اإلنسان الدولية 

مواصلة مواءمة تشريعها مع معاهدات حقوق اإلنسان الدوليـة بأخـذ             -٤
  ؛)اجلزائر(خصائص جمتمعها ومطالب التحديث يف االعتبار 
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مواصلة استعراضها املستمر للقوانني الوطنية لضمان متشيها مع التزاماهتا           -٥
  ؛)بنغالديش(مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان 

نوين ملكافحة كافة اجلرائم املرتكبـة ضـد األطفـال          تدعيم اإلطار القا    -٦
  ؛)اجلمهورية العربية السورية(
اإلبقاء على الزخم اإلجيايب يف االرتقاء بقوانينها ومـؤسساهتا مع ضمان            -٧

تنفيذ هذه القوانني بفعالية، وخاصة يف جماالت ضمان التعليـم للجميع وحقوق           
  ؛)إندونيسيا(املرأة 
 اللجنة العليا للهجرة مـن أجـل تعزيـز حقـوق          مواصلة تعزيز عمل    -٨

  ؛)بوليفيا(املهاجرين وتنفيذ إمكانية إدالء املغتربني املصريني يف اخلارج بأصواهتم 
تنفيذ تعهدها مبراجعة تعريف التعذيب يف القانون املصري وضمان اتساقه   -٩

  ؛)اليابان(مع اتفاقية مناهضة التعذيب دعماً ملكافحتها التعذيب 
قيح قوانينها وممارساهتا ذات الصلة لضمان االمتثال للعهـد الـدويل           تن  -١٠

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية مبا يشمل ضمان وصول املدّونني واجلمهور إىل           
  ؛)اجلمهورية التشيكية(اإلنترنت 

النظر يف تدعيم مكتب شكاوى اجمللس القومي للمرأة وخط املـساعدة             -١١
فل، والبناء على اخلربة السابقة بغيـة تـدعيم دور          اهلاتفي للمجلس القومي للط   

  ؛)فلسطني(وفعالية هاتني املؤسستني يف أرجاء اجلمهورية 
زيادة التعاون والتنسيق بني املؤسسات احلكومية واجمللس القومي للمرأة           -١٢

  ؛)تونس(كأفضل إطار لضمان ترسيخ حقوق املرأة والنهوض باملرأة 
  ؛)بوتان( تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمرأة مواصلة سياساهتا يف جمال  -١٣
تدعيم سياستها بشأن حقوق الطفل، مع إيـالء االهتمـام للمبـادئ              -١٤

  ؛)الربازيل(التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال 
مواصلة السياسات الفعالة الرامية إىل ضمان حقوق األشـخاص ذوي            -١٥

ولية ذات الصلة، وكـذلك     اإلعاقة من خالل صكوك تتمشى مع االتفاقيات الد       
  ؛)قريغيزستان(بوضع وتنفيذ برامج وطنية 

أن يتضمن التشريع املتصل بالعنف ضد املرأة، الذي سيصدر استناداً إىل             -١٦
التعهدات اليت تطوعت مصر بتقدميها، أحكاماً هتدف إىل القضاء على التمييـز            

  ؛)املكسيك(القانوين والفعلي ضد املرأة 
إعادة النظر يف التحفظات اليت أدخلتها على معاهـدات         تنفيذ تعهدها ب    -١٧

  ؛)اليابان(حقوق اإلنسان بغية سحبها 
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مواصلة إجياد احللول املناسبة للتحديات املذكورة يف التقريـر الـوطين             -١٨
واليت تواجه املواطنني يف متتعهم الكامل باحلقوق األساسية سواء كانت حقوقـاً            

  ؛)الكويت( أو ثقافية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية
مواصلة عملية إجرائها إصالحات نابعة من الداخل لتعميق اإلصـالح            -١٩

الدميقراطي وتدعيم األسس لدولة حديثة يتمتع فيها كل املواطنني جبميع حقـوق   
  ؛)الصني(اإلنسان 

  ؛)الربازيل(حتقيق أهداف حقوق اإلنسان   -٢٠
 اليت حتمل مـضموناً اجتماعيـاً   مواصلة تعزيز سياساهتا الثقافية الناجحة   -٢١

بعيد األثر، وتنشيط مشاركة القطاعات الشعبية من السكان ومد نطاق الثقافـة            
  ؛)فرتويال(لتشمل اجلميع كآلية ملكافحة االستبعاد والفقر 

حتسني تعاوهنا مع هيئات معاهدات األمم املتحدة بتقدمي التقـارير الـيت       -٢٢
  ؛)النرويج(أولوية تأخر موعدها باعتبارها مسألة ذات 

  ؛)النمسا(تقدمي التقارير اليت تأخر موعدها إىل هيئات املعاهدات   -٢٣
مواصلة توسيع التعاون مع اإلجـراءات اخلاصـة جملـلس حقــوق           -٢٤

  ؛)السودان(اإلنسان 
إيالء االهتمام وتوفري املتابعة الكافية للتوصيات املقدمة من املقرر اخلاص            -٢٥

اية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب عقب زيارتـه إىل  املعين بتعزيز ومح 
  ؛)املكسيك(البلد، وذلك بالتنسيق مع الوزارات املعنية ومنظمات اجملتمع املدين 

تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل املقبولة بالتعاون مع اجمللس           -٢٦
  ؛)إندونيسيا(ين القومي حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املد

تنفيذ عملية فعالة وشاملة ملتابعـة توصيات االستـعراض الــدوري           -٢٧
  ؛)النرويج(الشامل 

  ؛)األردن(مواصلة اجلهود لتحسني وضع املرأة ومتكينها   -٢٨
  ؛)أنغوال(مواصلة اعتماد استراتيجيات ملكافحة التمييز ضد املرأة   -٢٩
 على مجيع أشكال التمييـز ضد      مواصلة تنفيذ برامج فعـالة للقضـاء      -٣٠

  ؛)بيالروس(املرأة 
مواصلة جهودها لضمان حتسني وضع املرأة، مبا يف ذلك مـن خـالل               -٣١

تكثيف تنفيذ برامج وأنشطة التمكني للمرأة والنهـوض مبشاركـة املـرأة يف           
  ؛)ماليزيا(امليدان السياسي 
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مكافحة العنف  مواصلة تكثيف جهودها لتعزيز املساواة بني اجلنسني، و         -٣٢
ضد النساء والفتيات، والتحرش اجلنسي واإليذاء اجلنسي، واالعتراف بالـدور          

  ؛)فنلندا(اهلام للمنظمات غري احلكومية يف هذا امليدان 
النظر يف اختاذ مزيد من اخلطوات لضمان زيادة عدد النساء يف مواقـع               -٣٣

  ؛)النرويج(صنع القرار 
  ؛)بلجيكا(لة بعقوبة اإلعدام وتطبيقها بفعالية احترام املعايري الدنيا املتص  -٣٤
زيادة اجلهود لضمان قيام السلطات املختصة، وخاصة النائـب العـام،             -٣٥

بالتحقيق يف كافة ادعاءات التعذيب فوراً وحماكمة أي موظفني مسؤولـني عـن     
  ؛)النمسا(ذلك 
  ؛)سويسرا(تعزيز إجراءات مكافحة التعذيب   -٣٦
  ؛)سويسرا(لوطين مع القانون الدويل مواءمة التشريع ا  -٣٧
ينبغي استشارة املنظمات غري احلكومية على نطاق واسع وأن يكون هلا             -٣٨

  ؛)آيرلندا(دور أساسي يف صياغة القانون اجلديد للمنظمات غري احلكومية 
إجراء حتقيق فعال ومستقل يف ادعاءات التعذيب يف أبكر وقـت بغيـة               -٣٩

  ؛)سويسرا(م حماكمة مقتريف هذه اجلرائ
مواصلة تكثيف جهودها لضمان عدم وقوع جرائم عنـف، وخاصـة             -٤٠

  ؛)فنلندا(اجلرائم املُرتكبة بدافع الكراهية 
النظر يف وضع استراتيجية وطنية متكاملة تتصدى ملختلف أشكال العنف   -٤١

  ؛)فلسطني(ضد املرأة 
ـ     -٤٢ ل شـكاوى  اختاذ خطوات ملموسة لزيادة محاية املرأة، مبا يكفل تسجي

العنف املرتيل والتحقيق فيها فوراً من جانب الشرطة، وحماكمــة املقتــرفني            
  ؛)النرويج(وإدانتهم 

مواصلة جهودها الستئصال ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث           -٤٣
  ؛)بوتان(ودعم تنفيذ قوانينها وقراراهتا اإلدارية اليت ُتجرِّم مقترفيها 

 الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر على املستوى        مواصلة زيادة جهودها    -٤٤
الوطين فضالً عن املستوى الدويل، مبا يف ذلك من خالل التنسيق والتعاون مـع              

  ؛)بيالروس(احلكومات املعنية واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية 
مواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة االجتار بالبـشر علـى مـستوى              -٤٥

 العامة واملستوى التشريعي بالتعاون مع اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم،          السياسة



A/HRC/14/17 

19 GE.10-12546 

بغية توفري احلماية املطلوبة واملشورة لضحايا االجتار بالبشر، واإلسهام يف اجلهود           
  ؛)الفلبني(الدولية املبذولة يف هذا الصدد 

مواصلة اتباع سياسات اجتماعية تتمشى مع القيم اُألسريـة وعــدم            -٤٦
يبها باقتراحات تتعلق مبعايري اجتماعية خالفية غري عاملية تقتصر على جمتمعات         تره

  ؛)بنغالديش(بعينها 
مواصلة هتيئة بيئة تفضي إىل التمتع حبرية الدين واملعتقد مبا يف ذلك مـن         -٤٧

خالل تطبيق تدابري إضافية لتعزيز املساواة يف احلقوق وحتقيق التناغم االجتماعي           
  ؛)أرمينيا( خمتلف الديانات فيما بني أتباع

حتسني نشر اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقـوق اإلنـسان وضـمان              -٤٨
  ؛)النرويج(مراعاته كامالً 

  ؛)اجلمهورية العربية السورية(تنفيذ برامج ملكافحة عمل األطفال   -٤٩
مواصلة سياساهتا الرامية إىل ضمان متتع مجيع قطاعات اجملتمع حبقوقها يف             -٥٠
  ؛)أذربيجان(غذاء واخلدمات االجتماعية ال

تكثيف براجمها ملد نطاق احلقوق االجتماعية واالقتـصادية إىل الكافـة             -٥١
  ؛)اجلزائر(وحتسني معايري معيشة ذوي الدخل احملدود 

مواصلة تدعيم جهودها يف تأمني السكن جلميـع املـواطنني املـصريني              -٥٢
  ؛)اململكة العربية السعودية(

  ؛)لبنان( للفقر والبطالة بفعالية، بالتعاون مع اجملتمع الدويل التصدي  -٥٣
تكثيف جهودها لتوزيع الثروة واستئصال الفقر، وخاصـة مـساعدة            -٥٤

  ؛)ماليزيا(الفئات املهمشة واحملرومة 
  ؛)لبنان(بذل جهود إضافية حملو األمية   -٥٥
هتا الرائـدة  مواصلة جهودها يف حمو األمية ويف تعليم الكبار وتقاسم خرب           -٥٦

  ؛)قطر(يف هذا امليدان 
  ؛)الكويت(مواصلة جهودها الرامية إىل حمو األمية يف املناطق الريفية   -٥٧
مواصلة تنفيذ املشروع القومي حملو األمية، مع إيالء األولوية للفتيـات             -٥٨

  ؛)بوليفيا(والنساء 
  ؛)نغوالأ(مواصلة دعم السياسات اليت أفضت إىل اخنفاض معدالت األمية   -٥٩
مواصلة جهودها لتعزيز املشاركة السياسية للمرأة على كافة املستويات           -٦٠

  ؛)فلسطني(وزيادة متثيل املرأة يف السلطة القضائية 
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  ؛)اجلزائر(تكثيف برامج العمل للشباب   -٦١
  ؛)كوبا(التعجيل بربامج هتدف إىل خلق فرص الوظائف، وخاصة للشباب   -٦٢
 إىل ضمان حقوق متساوية للمرأة يف ميدان العمل         تدعيم اجلهود الرامية    -٦٣

  ؛)اإلمارات العربية املتحدة(
مواصلة اجلهود للنهوض جبودة نظامها التعليمـي والـصحي مـع             -٦٤

التركيز حتديداً على مكافحة األمية، انطالقاً من روح احلوار البناء والتعاون 
  ؛)الفلبني(مع اجملتمع الدويل 

لدان األخرى يف تعليم األشـخاص ذوي اإلعاقـة         تقاسم خربهتا مع الب     -٦٥
  ؛)قطر(وتوفري عمل هلم 

مواصلة اجلهود والنجاحات اليت حققتها املؤسسات الوطنيـة يف شـن             -٦٦
  ؛)اململكة العربية السعودية(محالت توعية لنشر ثقافة تعىن حبقوق اإلنسان 

 الناس  مواصلة جهود التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ضماناً لتمتع كل           -٦٧
  ؛)املغرب(حبقوقهم 

  ؛)األردن(دعم التثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان   -٦٨
إدراج دراسة حقوق اإلنسان يف املناهج بشىت مراحل التعلـيم اجملـاين              -٦٩

  ؛)بوليفيا(املقدم يف مؤسسات الدولة 
دعم برامج تثقيف اجلمهور والتوعية وبناء القدرات يف جمـال حقـوق             -٧٠

  ؛)ماليزيا(اإلنسان 
دعم برامج بناء القدرات يف ميدان حقوق اإلنـسان ورفـع مـستوى               -٧١

  ؛)الكويت(التوعية حبقوق اإلنسان 
النهوض بربامج تثقيف وتدريب اجلمهور وموظفي احلكومـة يف جمـال             -٧٢

  ؛)الفلبني(حقوق اإلنسان 
زيادة توعية اجلمهور حبقوق اإلنسان وتعزيز التثقيف والتدريب يف جمال            -٧٣

  ؛)اليونان(اإلنسان حقوق 
مواصلة برناجمها القومي لبناء القدرات، بدعم من البلدان املاحنة، هبدف            -٧٤

  ؛)بوتان(توسيع نطاق أنشطة التدريب وبناء القدرات ليشمل موظفي احلكومة 
مواصـلة جهودها لتوفري التدريب وبناء القدرات يف جمال حقــوق            -٧٥

القضائية والنيابة العامة فضالً عــن      اإلنسان لضباط الشرطة وأعضاء السلطة      
  ؛)فلسطني(الصحفيني 
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  ؛)قريغيزستان(مواصلة جهدها لضمان حقوق املهاجرين داخل البلد وخارجه   -٧٦
مواصلة وتدعيم استراتيجيات وبرامج التنمية الـشاملة، وخاصـة يف            -٧٧

  ؛)كوبا(املناطق الريفية واملناطق األقل تنمية 
املمارسات مع البلدان األخرى يف جماالت تطوير       تقاسم اخلربات وأفضل      -٧٨

  ؛)مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(حقوق اإلنسان ومحايتها 
التعجيل باعتماد قانون مكافحة اإلرهاب مع النظـر يف رفـع حالـة               -٧٩

  ؛)السودان(الطوارئ حال املوافقة على هذا القانون 
عـداد قانون مكافحـة    مواصلة جهودها من أجل االنتهاء مبكراً من إ         -٨٠

اإلرهاب الذي ميكِّن من مكافحة اإلرهاب مع ضمان تعزيز حقـوق اإلنـسان             
  ؛)باكستان(ومحايتها 

مواصلة جهودها يف سياق جملس حقوق اإلنسان لتطوير عملها بـشأن             -٨١
  ؛)فلسطني(حقوق اإلنسان فيما يتصل باملدنيني يف حالة الصراع املسلح 

عدم االحنياز ومنظومة األمم املتحـدة لـدعم        مواصلة العمل مع حركة       -٨٢
  ؛)مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(حقوق اإلنسان يف العامل 

إجراء حماكمة عادلة لألشخاص احملتجزين إدارياً دون توجيه هتمة رمسية            -٨٣
  ؛)سويسرا(إليهم أو اإلفراج عنهم فوراً 

لتعذيب وفقاً التفاقيـة    التعجيل بإصالح القانون اجلنائي ليشمل تعريفاً ل        -٨٤
  ؛)فرنسا(مناهضة التعذيب 

إحداث تقدم يف تعزيز مركز املرأة يف اجملتمع لتحقيق املساواة الكاملة يف              -٨٥
  ؛)شيلي(احلقوق بني الرجل واملرأة يف كافة األمور 

إلغاء مواد قانون العقوبات اليت تسمح بسجن الصحفيني على ما يكتبونه    -٨٦
العقوبات املتعلقة بالصحافة لكي تنص بوضوح على عـدم    وتعديل أحكام قانون    

  ؛)النرويج(سجن الصحفيني أو معاقبتهم ال لسبب إال ملمارسة حقهم يف حرية التعبري 
تعديل قانون األحوال الشخصية وقانون العقوبات لضمان مساواة املرأة           -٨٧

  ؛)هولندا(ال يف احلقوق وتوفري الضمانات حملاكمة مرتكيب العنف املرتيل بشكل فع
 على املدى القصري مـن      ٨٤/٢٠٠٢مواصلة اجلهود إلصالح القانون       -٨٨

أجل وضع إجراء بسيط وسريع ال خيضع لتقدير السلطة اإلدارية عنـد إنـشاء              
  ؛)إسبانيا(املنظمات غري احلكومية 

  ؛)فرنسا(إصالح القانون اجلنائي ملعاقبة كل قضايا العنف اجلنسي واملرتيل   -٨٩
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 اجلهود إلهناء التمييز والعنف املمارس ضد األقليات الدينية وحماكمـة           زيادة  -٩٠
  ؛)النمسا( الضالعني يف التحريض على الكراهية الدينية والعنف الديين أولئك
  ؛)أملانيا(متكني منظمات حقوق اإلنسان من مراقبة االنتخابات العامة   -٩١
ذ إجراء فعال يعىن الرصد املستقل لألوضاع يف احلجز والسجون مع تنفي         -٩٢

  ؛)اجلمهورية التشيكية(بشكاوى ضحايا التعذيب 
الواليـات  (إصـدار تشريع شامـل ملكـافحة االجتـار باألشـخاص     -٩٣

  ؛)املتحدة األمريكية
  ؛)سويسرا(اعتبار االعترافات املنتزعة بالتعذيب أو إساءة املعاملة مرفوضة   -٩٤
حتجاز اإلداري وضمان اتـصال     النظر يف إلغاء األحكام اليت تسمح باال        -٩٥

  ؛)شيلي(مجيع احملتجزين فوراً باحملاميني واألطباء وأفراد األسرة 
ضمان حرية الدين واملعتقد لكل اجلماعات واألقليات دون متييز، مبا يف             -٩٦

  ؛)فنلندا(ذلك يف التشريعات ذات الصلة 
جهات الدينية،  اختاذ كافة التدابري الالزمة لضمان حرية الدين جلميع التو          -٩٧

  ؛)أملانيا(وخاصة لألقباط، مبا يشمل احلق يف ممارسة الشعائر الدينية عالنية 
 من الدستور بشأن حريـة املعتقـد        ٤٦تنفيذ الضمانة املقررة يف املادة        -٩٨

وحرية ممارسة الشعائر الدينية، من أجل منع أعمال التمييز اليت تؤثر عملياً على             
  ؛)شيلي(هذه الضمانة 

عزيز احلوار بني األديان والتدابري التربوية األخـرى لزيـادة التفـاهم            ت  -٩٩
  ؛)النمسا(والتسامح بني كافة الطوائف الدينية يف اجملتمع 

اعتماد كافة التدابري الالزمة لقيام وسائط إعالم حرة ومستقلة تعكـس            -١٠٠
  ؛)أملانيا(التعددية الدينية والعرقية والسياسية لآلراء يف مصر 

ختاذ املزيد من اخلطوات للتشجيع على قيام صحافة منفتحة وحرة ينشر           ا -١٠١
فيها الصحفيون تقاريرهم عن جمال كامل من القضايا الـسياسية واالجتماعيـة            

  ؛)كندا(واالقتصادية دون خوف من العقاب 
ضمان ممارسة حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي بفعالية،          -١٠٢

شاركة يف احلياة العامة والسياسات، متشياً مـع االلتزامـات          وضمان احلق يف امل   
  ؛)شيلي(املنصوص عليها يف العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

مراجعـة تشريعهـا الستكمال إلغاء عقوبـات السجن على جـرائم          -١٠٣
  ؛)هولندا(النشر 
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ينبغي عدم إساءة استعمال سلطات الطـوارئ أو اسـتخدامها ضـد             -١٠٤
  ؛)آيرلندا(صحفيني واملدونني يف ممارسة حقهم يف حرية التعبري ال

اختاذ إجراء يضمن مد نطاق التمتع حبقوق اإلنسان ليشمل اإلنترنـت،            -١٠٥
على حنو ما أعلنته قرارات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وقرارات األمم املتحدة            

  ؛)السويد(ذات الصلة 
يل منظمات اجملتمع املدين ضماناً لتنفيذ      مراجعة اإلجراءات املنظمة لتسج    -١٠٦

إجراءات شفافة غري متييزيـة سريعة وميسرة تتفق ومعايري حقـوق اإلنسـان          
  ؛)النرويج(الدولية 
العمل وفقاً للمعايري الواردة يف إعالن األمم املتحـدة الـدويل املتعلـق        -١٠٧

نظمات حقوق   والتعاون اجلاد مع م    ١٩٩٨باملدافعني عن حقوق اإلنسان يف عام       
اإلنسان، وخاصة من خالل إجراء نقاش معمق لتقاريرها وتوصياهتا يف متابعة هذا         

  ؛)أملانيا(االستعراض الدوري الشامل 
توفري التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنـسان ألعـضاء الـشرطة             -١٠٨

وأجهزة األمن وموظفي السجون ومراكز االحتجاز والـسلطة القـضائية مـع            
يداً على محاية حقوق اإلنسان للمرأة والطفل ولألقليـات القوميـة           التركيز حتد 

وغريها، والالجئني واألشخاص ذوي اإلعاقة، وضمان حماسبة العاملني يف أجهزة          
األمن وغريهم من العاملني يف الدولة على االنتهاكات احملتملة حلقوق اإلنـسان            

  ؛)اجلمهورية التشيكية(
الطوائف املختلفة وإثارة الوعي يف اجملتمـع       مواصلة تعزيز هوية وثقافة      -١٠٩

  ؛)أرمينيا(بوجودها التارخيي يف مصر وإسهامها يف اجملتمع 
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(دعم التزاماهتا الدولية املتصلة بالالجئني  -١١٠
تنفيذ برنامج لدمج الالجئني يف جمتمع مصر بشكل كاف، مع مراعـاة             -١١١

  ؛)املكسيك( البلد تارخيياً يف هذا امليدان الكرم الذي يتميز به
إهناء حالة الطوارئ يف أقرب وقت ممكن وضمان احترام أحكام القانون            -١١٢

  ؛)فرنسا(املقبل ملكافحة اإلرهاب حقوق اإلنسان بدقة 
 واالستـعاضة عن   ١٩٨١رفع حالة الطوارئ املطبقة فعلياً منـذ عام         -١١٣

الواليات (اإلرهاب يكفـل احلريـات املدنية     قانون الطـوارئ بقانون ملكافحة     
  ؛)املتحدة األمريكية

  ؛)النمسا(إهناء حالة الطوارئ يف أقرب وقت ممكن  -١١٤
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أن يراعي قانون مكافحة اإلرهاب الذي يستعاض به عن حالة الطوارئ            -١١٥
الراهنة التوصيات املقدمة من املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان            

  ؛)هولندا(ريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب واحل
أال يفرض نص وروح أحكام القانون اجلديد ملكافحة اإلرهاب قيـوداً            -١١٦

على التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية تتعارض مـع معـايري حقـوق             
  ؛)اليونان(اإلنسان الدولية 

  ؛)النرويج(ري الدولية ضمان امتثال كافة تدابري مكافحة اإلرهاب للمعاي -١١٧
الواليـات  (مطالبة الشرطة بضبط النفس حني ال تتعرض لتهديد مباشر           -١١٨

  ؛)املتحدة األمريكية
التحقيق مع مقتريف العنف الطائفي وحماكمتهم وضمان جلوء الضحايا إىل           -١١٩

  ).الواليات املتحدة األمريكية(القضاء 
 قـد نفـذت بالفعـل أو يف    ١١٩ إىل   ٨٥وتعترب مصر أن التوصـيات رقـم          -٩٦
  .التنفيذ طور
  :وال حتظى التوصيات الواردة أدناه بتأييد مصر  -٩٧

ضمان محاية املرأة، عملياً، من كافة أشكال العنـف بتنفيـذ التـشريع               -١
الوطين، على حنو ما مت التعهد به يف تقريرها الوطين إىل االسـتعراض الـدوري               

ل املساواة يف املركز للمرأة مبوجـب       الشامل، واعتماد قانون موحد لألسرة يكف     
  ؛)إسرائيل(القانون 

إجراء مراجعة واسعة النطاق للقوانني املصرية املعنية حبقوق اإلنسان لكي       -٢
تتمشى مع التزامات مصر الدولية اليت تعهدت هبا عند ترشحها جمللس حقـوق             

  ؛)إسرائيل(اإلنسان وداخل تقريرها الوطين 
حريض على التمييز املتعلق بنـوع اجلـنس، أو        إلغاء أحكام السجن للت     -٣

الواليات (األصل أو اللغة أو الدين أو املعتقد، ولألفعال اليت تضر بشرف الفرد             
  ؛)املتحدة األمريكية

تطوير محالت توعية حمددة لتعزيز التسامح والقضاء على التمييز بسبب            -٤
  ؛)اجلمهورية التشيكية(نوع اجلنس والتمايز بني اجلنسني 

تطبيق التشريع الوطين على األفراد دون متييز بسبب انتمائهم إىل أقلية             -٥
  ؛)سويسرا(دينية أو بسبب امليول اجلنسية 

العمل على إلغاء عقوبة اإلعدام باعتماد وقف اختياري، وختفيف كافـة             -٦
األحكام اليت صدرت بالفعل وبتقليل عدد اجلرائم اليت يعاقب عليها هبذه العقوبة            



A/HRC/14/17 

25 GE.10-12546 

؛ النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام، ويف مجيع احلاالت تكييف تنفيذها وفقاً            )فرنسا(
؛ االنضمام  )شيلي( من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        ٦ألحكام املادة   

 كخطوة متهيديـة    ٦٢/١٤٩إىل الوقف االختياري احملدد يف قرار اجلمعية العامة         
يف تنفيذ وقف اختياري لعقوبة اإلعدام      ؛ النظر   )إسبانيا(حنو إلغاء عقوبة اإلعدام     

؛ تنفيذ وقف اختياري، كمرحلـة أوىل، لكافـة         )الربازيل(بغية إلغائها مستقبالً    
؛ تطبيـق وقـف     )سويسرا(أحكام اإلعدام مث إلغاء عقوبة اإلعدام إلغاًء كامالً         

؛ النظر يف تطبيق وقف اختياري      )بلجيكا(اختياري لعقوبة اإلعدام يف أبكر وقت       
  ؛)اليونان(ة اإلعدام بغية إلغائها يف املستقبل القريب لعقوب
اعتيـاد  "مراجعة األحكام القانونية الوطنية، كتلك املتعلقة مثالً بتجرمي           -٧

اليت تفتح جمال التجاوز حملاكمة وترهيـب األشـخاص الـذين           " ممارسة الفجور 
ص يشكلون أقلية من حيث ميوهلم اجلنسية أو هويتهم اجلنـسانية أو األشـخا            

  ؛)اجلمهورية التشيكية(اإليدز /املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت تـنص         ٢التنفيذ الكامل للمادة      -٨

لكل إنسان حق التمتع جبميع احلقوق واحلريـات املـذكورة يف هـذا    "على أن   
أو اللون، أو اجلنس، اإلعالن، دومنا متييز من أي نوع، وال سيما بسبب العنصر،     

أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصل الـوطين أو               
" اجلـنس "واالعتراف بأن   " االجتماعي، أو الثروة، أو املولد، أو أي وضع آخر        

  ؛)كندا(يشمل أيضاً امليول اجلنسية 
 اهلوية  إلغاء أي تصنيف حبسب الدين يف وثائق الدولة مبا يشمل بطاقات            -٩

  ؛)كندا(الشخصية 
املوافقة على تشريع يسمح للمنظمات غري احلكومية بقبول متويل أجنيب            -١٠

دون موافقة حكومية مسبقة، وعلى تشريع يسمح بزيادة حرية تكوين اجلمعيات           
وحرية التجمع، وتشريع يسمح لنقابات العمال بالعمل دون االنضمام إىل االحتاد        

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(العام لنقابات عمال مصر 
  ؛)النمسا(دعوة فرق وطنية ودولية مستقلة ملراقبة االنتخابات املقبلة   -١١
  ؛)كندا(السماح مبراقبة دولية لالنتخابات يف مجيع االنتخابات املقبلة   -١٢
إهناء حالة الطوارئ االستثنائية ورفع قانون الطوارئ، واالمتنـاع عـن             -١٣

  ؛)أملانيا(اءات قانون الطوارئ يف الدستور تشريعات ُتدخل إجر
 ١٧٩ مكـرراً و   ١٠٢إلغـاء عقوبة السجن من مواد قانون العقوبات          -١٤
  ).آيرلندا (٣٠٨و
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غري أو  /ومل حتظ التوصيات التالية بالتأييد بالنظر إىل أن مصر تعتربها غري دقيقة و              -٩٨
  :صحيحة وقائعياً
ة اليت تؤثر على حق الفرد يف اختيـار         إلغاء القيود القانونية والبريوقراطي     -١

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(دينه 
اإلفراج عن املدونني والناشطني احملتجزين حالياً مبوجب قانون الطوارئ           -٢

الواليـات  (والكف عن اعتقاالهتا وإجراءات احتجازها للناشطـني السياسيني        
  ؛)املتحدة األمريكية

ت اضطهاد احملـامني، وأعـضاء الـسلطة        التحقيق الدقيق يف كل حاال      -٣
القضائية، واملدافعني عن حقوق اإلنـسان، والـصحفيني ملمارسـتهم أنـشطة            
مشروعـة يف الدفاع عن حقوق اإلنسان، فضالً عن رفع القيـود يف التـشريع      
الوطـين أو املمارسة الوطنية اليت حتد من تسجيل املنظمـات غـري احلكوميـة              

  ؛ )إسرائيل(ونشاطها 
ـم محايـة األقليات وضمان إهناء اإلفالت من العقـاب يف هـذا           دع  -٤

  ؛)فنلندا(السياق 
 وضمان أن حيتـرم     ٢٠١٠أبريل  /نيسانعدم جتديد قانون الطوارئ يف        -٥

التشريع املقبل احتراماً كامالً تعهدات مصر مبوجب القانون الدويل حلقــوق           
لـيت تيسر انتهاكات حقـوق     وعدم االحتماء بأحكام القوانني التشريعيـة ا     اإلنسان  
  ؛)كندا(اإلنسان 

إلغاء تشريعات الطوارئ يف ظل حالة الطوارئ، اليت تـشكل الـسبب              -٦
اجلذري للكثري من مشاكل حقوق اإلنسان يف مصر، وأن يوضع التشريع اجلديد            

  ؛)السويد(مستنداً إىل التمتع حبقوق اإلنسان 
لسامية حلقوق اإلنسان يف    استضافة املكتب اإلقليمي اجلديد للمفوضية ا       -٧

  مشال أفريقيا يف القاهرة على حنو ما تعهدت به يف ترشحها لعضوية جملس حقوق 
  ).إسرائيل(اإلنسان 

وستنظر مصر يف التوصيات التالية وترد عليها يف الوقت املناسب، لكـن يف   -٩٩
 /نموعد ال يتجاوز انعقاد الدورة الرابعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان يف حزيـرا            

  :٢٠١٠يونيه 
إلغاء كافة األحكام القانونية والسياسات اليت متيز ضد معتنقي ديانـات             -١

  ؛)هولندا(أخرى غري اإلسالم واعتماد قانون موحد لدور العبادة 
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إصالح القوانني واملمارسات احلكومية اليت متيز ضد أفـراد األقليـات             -٢
يساوي بني متطلبات تـشييد     الدينية، وخاصة املوافقة العاجلة على قانون موحد        

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(وإصالح دور العبادة لكل اجلماعات الدينية 
االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية منـاهضة التعـذيب         -٣

وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينــة            
  ؛)اجلمهورية التشيكية(
اج فوراً عن األشخاص احملتجزين أو املسجونني ملمارستهم حريتهم         اإلفر  -٤

  ؛)السويد(يف التعبري على اإلنترنت 
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغـريه           -٥

  ؛)سويسرا(من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
كاوى األفـراد هليئـات معاهدات األمـم  التصديـق عـلى آليات ش     -٦

  ؛)النمسا(املتحدة 
النظر يف التصديق على نظام روما األساسـي وعلـى الربوتوكـوالت              -٧

االختيارية امللحقة بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، وباتفاقيـة           
وغـريه  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وباتفاقية مناهضة التعذيب           

من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وباتفاقية حقـوق             
  ؛)الربازيل(األشخاص ذوي اإلعاقة 

التصديق على الربوتوكولني االختياريني امللحقني بالعهد اخلاص باحلقوق          -٨
ريه املدنية والسياسية، وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغ        

من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وعلى نظـام روما 
  ؛)شيلي(األساسي 

  ؛)فرنسا(االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب   -٩
  ؛)هولندا(دعوة املقرر اخلاص املعين بالتعذيب دون إبطاء وتيسري زيارته للبلد   -١٠
 للمقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان يف سـياق      السماح  -١١

مكافحة اإلرهاب حبرية الوصول إىل مراكز االحتجاز واالتـصال باألشـخاص           
  ؛)إسبانيا(احملتجزين أثناء زيارته القادمة 

إنشاء جلنة انتخابية كاملة االستقالل تسمح باملشاركة احلـرة لكافـة             -١٢
  ؛)كندا(صحة نتائج االنتخابات بشكل موضوعي األحزاب السياسية وباعتماد 
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 من قانون العقوبات فيما يتعلـق جبرميـة         ١٢٩ و ١٢٦إصالح املادتني     -١٣
التعذيب، من أجل توسيع نطاق السلوك اخلاضع للعقاب ومنع إفالت املقتـرفني     

  ؛)إسبانيا(من العقاب 
ألمـم   من قانون العقوبات لكي تتمشى مع اتفاقية ا        ١٢٦تعديل املادة     -١٤

  ؛)آيرلندا(املتحدة ملناهضة التعذيب 
ضمـان املعاقبة على جرمية التعـذيب وفقاً للتعريف الشامل الوارد يف            -١٥

  ؛)أملانيا( من االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب ١املادة 
السماح لزيارات اإلجراءات اخلاصة حلقوق اإلنسان اليت ال تزال معلقة            -١٦

 والنظر يف توجيه دعوة دائمة إىل اإلجـراءات اخلاصـة           بأن تتم يف توقيت حمدد    
  ؛)اجلمهورية التشيكية(املتعلقة حبقوق اإلنسان 

الرد باإلجياب على الطلبات املتكررة لزيارة املقرر اخلاص املعين بالتعذيب   -١٧
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ واملقـرر             

ين باستقالل القضاة واحملامني؛ واملقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن اخلاص املع
حقوق اإلنسان؛ واملقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد؛ واملقرر اخلـاص            
املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ واملقـررة            

بغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد        اخلاصة املعنية مبسألة بيع األطفال و     
  ؛)إسبانيا(اإلباحية؛ والفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي 

تقدمي دعوة مبكرة إىل مقرر األمـم املتحـدة اخلـاص املعين مبسـألة            -١٨
  ؛)آيرلندا(التعذيب 

 الرد باإلجياب على الطلب املقدم من مقرر األمم املتحدة اخلاص املعـين             -١٩
  ؛)السويد(مبسألة التعذيب للقيام بزيارة وتقدمي دعمها الكامل هلذه البعثة 

  ؛)إسبانيا(توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة   -٢٠
توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة، وخاصـة إىل             -٢١

 أو العقوبة القاسـية أو      املقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة       
  ؛)بلجيكا(الالإنسانية أو املهينة 

 من القانون احلايل للمنظمات غري احلكومية ٤٢ و١٧ و١١تعديل املواد   -٢٢
 لضمان عدم كبح أنشطة املنظمات غري احلكومية وأنشطة         ٢٠٠٢ لعام   ٨٤رقم  

  ؛)رلنداآي(مجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان أو تعطيل قدرهتم على مجع التمويل 
 من اتفاقية القضاء على مجيـع       ١٦ و ٢سحب التحفظات على املادتني       -٢٣

  ؛)فرنسا(أشكال التمييز ضد املرأة 
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إلغاء كافة التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد             -٢٤
  ؛)آيرلندا(املرأة 
ع أعضاء اإلسراع بتوفري كافة الوثائق الرمسية، وخاصة وثائق اهلوية، جلمي      -٢٥

  ).الواليات املتحدة األمريكية(الطائفة البهائية فيها 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عـن موقـف           /ومجيع االستنتاجات و    -١٠٠

وال ينبغي تأويلها على أهنا     . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  
  .حتظى بتأييد الفريق العامل ككل
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