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مقدمة
 - 1تعتز حكومزة مجهوريزة مرزر العرةيزة ةتقاليزدها الراسزخة اترزالا ةتع يز واايزة حقززو
اإلنسان املتعارف عليها عامل يا ،سواء لديها أو حول العامل .وحتظز هزذه القايزاو دومزا مبكانزة
ابرزة يف مرر ،حيث تثار ةشزهناا حزوارات عامزة ويف اإلعزم ..وترحز ةتقزد تقريرهزا للجولزة
الثالثة لمستعراض الدوري الشامل ،وابملناقشات حوله يف اجمللس ابعتبارها تساهم يف ةناء فهم
م تبادل وتع ي اجلهود الوطنية لمرتقاء أبوضاع حقو اإلنسان يف مرر والعامل.
 - 2تلقت احلكومة  300توصية يف اجلولة الثانية ،وقبلت  224توصية كلي ا ،و 23ج ئي ا ،
ورفايت  23توصية لتعارضها مع الدستور أو حقو اإلنسان املتعارف عليها عاملي ا  ،وأخذت
علما ة  29توصية ألاا مطبقة ابلفعل ،واعتربت توصية واحدة غري دقيقة.
 - 3يسزتعرض التقريززر تنفيززذ التوصززيات ال ز قبلتهززا احلكومززة يف اجلولززة الثانيززة .ويعكززس
مزا شزهدته الزبمد مزن تطزور منزذ نزوفمرب  2014علز ازاور حقزو اإلنسزان ا،مسزة ،املدنيزة
والسياسية والقترادية والجتماعية والثقافية ،والهتما .ا،اص الزذ توليزه احلكومزة لحزاا.
حقو اإلنسان واحلروت األساسية ونشر ثقافة حقو اإلنسان ،إمياانا حبق املواطن يف العيش
الكر واآلمن وممارسة احلروت األساسية مبا ل يتجاوز حقو اآلخرين.

منهجية إعداد التقرير
 - 4استكما ال للتقرير الساةق ،أييت هذا التقرير نتاجا ملشاورات مكثفة مع خمتلف األطراف
الوطنية ذا ت املرلحة ،وخاصة املؤسسات الوطنية حلقو اإلنسان واجملتمع املدين ،جب ان عدد
من الشخريات العامة ،وفق منهج تشاركي جامع .ومت منذ اجلولة الثانية اختاذ عدة إجراءات
ملتاةعة تنفيذ التوصيات ال قبلتها احلكومة ،ومنها:
(أ)
اإلنسان؛

تعمزيم التوصزيات علز كافزة اجلهزات احلكوميزة واملؤسسزات الوطنيزة حلقززو

(ب) إجزراء سلسزلة اجتماعزات ومشزاورات حكوميزة ،وكزذا مزع األطزراف الوطنيززة
ذات املرلحة ملتاةعة تنفيذ التوصيات ،واقااح السياسات والتداةري المزمة لتنفيزذها ومناقشزة
سبل جتاوز العقبات ،مع إيمء اهتما .خاص ةرؤية منظمات اجملتمع املدين ،وم ناقشة التحدوت
وسبل التعامل معها؛
(ج) تقد تقرير نرف املدة الطوعي يف مارس  2018واستكمال اجلهزود حلز
انتهاء التقرير احلايل.
 - 5يتناول التقرير اجلهود الوطنية عل  14اورا؛ أو ال :اللت امات وفقا لمتفاقيات الدولية
حلقززو اإلنس ززان؛ :ني ز ا :احلق ززو املدنيززة والسياس ززية؛ :لث ز ا :احلق ززو القترززادية والجتماعي ززة
والثقافية؛ راةع ا :متك املرأة؛ خامس ا :حقو الطفل؛ سادس ا :حقو األشخاص ذوي اإلعاقة؛
سزاةع ا :متكز الشزباب؛ :من ز ا :مكافحزة الفسزاد ،سسزع ا :المج ز وشز ون اوجزرة وامل اة ز ؛
عاشرا :مكافحة اوجرة غري الشرعية وهتري املهاجرين؛ حادي عشر :مكافحة اإلجتار ابلبشر؛
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:ين عشر :احاا .حقو اإلنسان يف سيا مكافحة اإلرهاب؛ :لث عشر :نشر ثقافة حقو
اإلنسان؛ راةع عشر :التعاون مع اآلليات الدولية حلقو اإلنسان.

أوالر -االلتزامات و قار لالتفا يات الدولية حلقوق اإلنسان

( )1

 - 6أل مزت املززادة  151مززن الدسززتور السزلطات التشززريعية والقايززائية والتنفيذيززة أبحكززا.
التفاقيات الدولية ال يتم الترديق عليها كالقوان الداخلية ،مما يعط احلق ملن يتايزرر مزن
عد .تطبيقها يف اللجوء إىل القاياء .ةل ذه دستور  2014أةعد من الدساتري الساةقة من
حيث إقرار املادة  93وضع ا خاص ا لمتفاقيات الدولية حلقو اإلنسان ال يتم التردي ق عليها
ومنح ها قوة القانون ،مما يربغ احلقو واحلروت األساسية الزواردة ة تلز ال تفاقيزات ابحلمايزة
املقررة للقاعدة الدستورية ،وأضح لكل ذي مرلحة اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للطعن
ةعد .دستورية النروص التشريعية املخالفة ،وهو ما أكدته احملكمة يف قاييت  ،فهنوردت حيثيات
حكميهزا أن إنفزاذ املزادة  93يقتايز اللتز ا .ةتعزديل القزوان الداخليزة مبزا يتفزق واللت ام زات
مبوج الت فاقيات الدولية حلقو اإلنسان .وتعترب األحكا .الرادرة عن احملكمة اائية وانفذة
يف مواجهة كافة السلطات( .)2
 - 7خص الدستور حقو اإلنسان واحلروت األساسية ةايماانت خاصة وقاطعة ،فجعل ت
م ول انتقاصا ،ول جيوز أل
املادة  92احلقو واحلروت اللريقة ةشخص املواطن ل تقبل تعطي ا
قانون ينظمها أن يقيدها مبا ميس أصلها وجوهرها .كما اعتربت املادة  99كل اعتداء عل احلرية
الشخرية أو حرمة احلياة ا،اصة للمواطن وغريها من احلقزو واحلزروت العامزة الز يكفلهزا
الدستور والقانون جرمية ل تسقط ابلتقاد ،.وأعطت اجمللس القومي حلقو اإلنسان حق إةمغ
النياةززة عززن أي انتهاكززات والتززدخل يف الززدعو املدنيززة منايززما إىل املايززرور ةنززاء عل ز طلبززه.
وعدت املادة  121القوان املنظمة للحقو واحلروت الواردة يف الدستور ضمن القوان املكملة
له ،ومن مث اشاطت لردورها موافقة ثلثي أعاياء جملس النواب.
 - 8واختززذت احملكمززة الدسززتورية العليززا يف أحكامهززا التفاقيززات الدوليززة حلقززو اإلنسززان
مرجع ا لد نظزر وتفسزري احلقزو ازل املنازعزات أمام هزا .ومزن ذلز قايزاؤها يف إطزار إعمزال
رقاةتها الدستورية عل مد اتسا ةعض التشريعات مع مبدأ عد .جواز سجن إنسان علز
أساس عد .قدرته عل الوفاء ابلت ا .تعاقدي ،مستندة إىل املادة  11من العهد الدويل للحقو
املدنية والسياسية(  .)3كما أكدت مبدأ أن املتهم ةريء حىت تثبت إدانته يف ااكمة قانونية عادلة
تُكفززل لززه فيهززا ض ززماانت الززدفاع عززن ال زنفس ،وفقز ز ا للمززادة  2- 14مززن العهززد(  .)4وأق ززرت يف
حكم مبدأ حق تكوين اجلمعيات األهلية وعد .جواز حلها ةقرار إداري ،إعمالا للمادة 22
من العهد( .)5
 - 9اتساق ا مع توصيات اجلولة الثانية ،انايمت مرر يف  2017لتفاقية الحتاد األفريقي
ملنع الفساد ومكافحته ،ويف إةريزل  2019ل لميثزا العزرحل حلقزو اإلنسزان .ويف إطزار التقيزيم
الدوري للتحفظات ،سحبت يف  2015التحفظ عل املادة  2/21من امليثا األفريقي حلقو
الطفل ورفاهيته ،وال حتظر زواج األطفال حتت سن  18عام ا .وابلتوازي ،صدرت عدة قوان

GE.19-14202

3

A/HRC/WG.6/34/EGY/1

منززذ  2015ملواءمززة التشززريعات الوطني ززة مززع اللت امززات الدولي ززة واإلقليميززة(  .)6كمززا مت اخت ززاذ
ا،طوات التالية ل تع ي البنية املؤسسية الداعمة حلقو اإلنسان:
تعديل قانون إنشاء اجمللس القومي حلقو اإلنسان لدعم صمحياته واستقمله
(أ)
( )7
وفق ا للدستور ،واتساق ا مع مبادئ ابريس للمؤسسات الوطنية حلقو اإلنسان ؛
(ب) إنشاء اإلدارة العامة حلقو اإلنسان مبكت النائ العا ،.وختتص ابلتحقيق
يف الشكاو املتعلقة ابنتهاكات حقو اإلنسان( )8؛
(ج)
اإلعاقة( )9؛

صدور قانوين تنظيم اجمللس القومي للمرأة واجمللزس القزومي لألشزخاص ذوي

(د) إنشاء "اللجنة العليا الدائمة حلقو اإلنسان" ملتاةعة تنفيذ اللت امات الناش ة
عن أحكا .التفاقيات الدولية ذات الرلة واقااح التداةري واإلجراءات التشريعية المزمة ووضع
اسااتيجية وطنية حلقو اإلنسان ومتاةعة تنفيذها( .)10

اثنيار -احلقوق املدنية والسياسية

( )11

 - 10استكما ال للتقرير الساةق ،وةنهاية  2015أُجريت انتخاابت جملس النواب لستكمال
مسار ترسيخ الدميقراطيزة ،مبشزاركة  %28.17مزن النزاخب  .وأسزفرت عزن عايزوية  90امزرأة
ابجمللس ،و 39عايوا حتت  35عام ا ،و 8من ذوي اإلعاقة ،و 8من املرري اب،ارج .وةل ت
األح اب السياسية  92ح ابا ،من ةينها  20ح ابا ممثل مبجلس النواب حاليز ا ،حيزث كفلزت
املادة  74من الدستور حق تكوين األح اب السياسية مبجرد اإلخطار ،وحظرت حل أي ح ب
إل حبكم قايائي.
م ةزنص الدسزتور ،صزدر قزانون إبنشزاء هي زة وطنيزة مسزتقلة لمنتخزاابت ختزتص
 - 11وعمز ا
إبدارة الستفتاءات والنتخاابت الرائسية والنياةية واحمللية ،ةدءا من إعداد قاعدة ةياانت الناخب
واإلشراف عليها ،ومرورا ةتحديد ضواةط الدعاية والتمويل واإلنفزا النتخزاحل والرقاةزة عليزه،
انتهاء إبعمن النتائج(  .)12وجعل القانون للهي ة تشكيما قايائي ا خالر ا لايمان متتع أعايا ئها
و ا
ابلستقمل واحليدة ،وألز  .مجيزع السزلطات مبعاونتهزا يف مباشزرة مهامهزا .ويف مزارس ،2018
أشرفت اوي ة عل النتخاابت الرائسية ،ف تنافس فيها مرشحان مبشاركة  %41.16من الناخب
يف الداخل وا،ارج ،وحرل الفائ علز  %97مزن األصزوات الرزحيحة .ويف إةريزل ،2019
أشزرفت عل ز اسززتفتاء علز تعززديمت دسززتورية ،مبشزاركة  % 44.4م زن النززاخب يف الززداخل
وا،ارج ،ومت إقرارها أبغلبية .%88.8
 - 12ملا كان قبول مرر لتوصيات اجلولة الثانية ةشهنن حرية اإلعزم .انةعز ا مزن اقتنزاع أبازا
ركي ة أساسية إلقامة نظا .دميقراطي سليم ،فقد صدر قانون نقاةة اإلعمميز مقزررا اسزتقموا
ضماانا حلرية اإلعممي يف أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم أثناء ممارسة املهنة يف إطار ميثا شرف
إعممي تردره اجلمعية العموميزة للنقاةزة ،مبزا يايزمن حزق اجملتمزع يف إعزم .مهزو مسز ول( .)13
كمزا صزدرت  3قزوان تشزكل يف جمموعهزا القزوان املنظمزة للرزحافة واإلعزم ،)14 (.فكفل زت
حرية الرحافة واإلعم .والطباعة والنشر الورقي واملسموع واملرئي واإللكاوين ،وجعلت إصدار
4
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الرززحف ابإلخطززار إعم زالا للدسززتور ،وحظززرت فززرض رقاةززة عل ز الرززحف ووسززائل اإلع ززم.
أو مرادرهتا أو وقفها أو إغمقها ،إل يف زمن احلرب أو التعب ة العامة .وأكدت أل تكون اآلراء
الرادرة عن الرحفي واإلعممي سبب ا يف مساءلتهم ،مع كفالة حقهم يف احلرول عل ونشر
املعلومزات وعززد .إجبززارهم علز إفشززاء مرززادرهم .وحظززرت توقيزع عقززوابت سززالبة للحريززة يف
اجلزرائم ال ز تقززع ةطريززق النشزر أو العمنيززة ابسززتثناء ج زرائم التحزريض عل ز العنززف أو التميي ز
أو الطعن يف أعراض املواطن  .ونرت عل استقمل اجمللس األعل لتنظيم الرحافة واإلعم،.
وحظرت التدخل يف ش ونه.
 - 13تنفيززذا للتوصززيات ا،اص ززة ةتع ي ز احلززق يف التجم ززع السززلم وتكززوين اجلمعي ززات ،مت
يف  2017تعديل قانون احلق يف الجتماعات العامة واملواك والتظاهرات السلمية(  ، )15حيث
سززل التعززديل مززن وزارة الداخلي ززة حززق منززع املظززاهرة أو أتجيله ززا أو تعززديل مسززارها ،ومنحز زه
للقاياء فقط حتقيق ا للمساواة ة املزواطن وجهزة اإلدارة أمزا .القايزاء .كمزا أعزدت احلكومزة
مشروع قانون جديد لتنظيم العمل األهلي وافق عليه جملس النواب يف يوليه  2019ةعد سلسل ة
حز زوارات جمتمعيز ززة ،وه ززو يتز ززي أتسز ززيس اجلمعي ززات األهليز ززة واكتس ززاتا الشخرز ززية العتباريز ززة
ابإلخطار ،مع منحها م او مالية وإعفاءات ضريبية وحق تلقي األموال واملن ةعد إخطار اجلهة
اإلدارية ،واعترب عد .اعااضها خمل  60يو .عمل موافقة .ويل القانون اجلديد أية عقوابت
سالبة للحرية مقارنة ةساةقه .وحيظر حل اجلمعية أو جملزس إدارهتزا إل حبكزم قايزائي ،وضفزض
الرسو .املقررة للترري للمنظمات األجنبية ابلعمل ،ويسم ة ودة نسبة مشاركة األجان يف
عايوية أو جمالس إدارة اجلمعيات األهلية إىل  .%25وينشئ أيايا صندوقا لتقد املعونة الفنية
وامل الية واإلدارية للجمعيات واملؤسسات األهلية للنهوض مبستواها ،مع وضع تنظيم شامل للعمل
التطوعي.
 - 14وإمياانا أبمهية دور اجلمعيات األهلية يف تنمية اجملتمع ،ونظرا ألاا صارت ت يد عل 57
ألف ا ،ةدأ احملافظون منذ  2017يدعون ممثما لمحتاد اإلقليمي للجمعيات األهلية يف كل اافظة
حلايزور جلسزات اجمللزس التنفيززذي للمحافظزة ،تزدف دعزم سززبل التواصزل مزع كيزاانت اجملتمززع
املدين وتنسيق اجلهود لتقد ا،دمات للمواطن  .وتقدمت احلكومة إبضافة مقاح عل مشروع
قانون اإلدارة احمللية الذي يناقشه جملس النواب حالي ا ةايزم ممثزل لمحتزاد اإلقليمزي للجمعيزات
األهلية لتشكيل اجمللس التنفيذي لكل اافظة.
 - 15وتزميف قززانون املنظمزات النقاةيززة العماليزة عيززوب ال قزانون السززاةق اتسزاق ا مززع املعززايري
الدولية ،فمن املنظمات النقاةية  -سواء كانت جلنة نقاةية أو نقاةزة عامزة أو احتزادا نقاةيز ا -
الشخرزية العتباريزة(  .)16وأرس ز حزق العمززال يف تكزوين النقزاابت ،ويف النايززما .ألكثزر مززن
منظمة نقاةية إذا كانوا ميارسون مهنزا متعزددة ،وحظزر حزل جمزالس إدارهتزا دون حكزم قايزائي.
كما أسح ل لمنظمة النقاةية تنظيم اإلضراب عن العمل وجعل مجعيتها العمومية السزلطة العليزا
ال ترسم سياساهتا وتشرف عل مجيزع شز واا وفقز ا لنظامهزا األساسزي .وأُجريزت يف 2018
النتخاابت النقاةية العمالية وفق ا وذا القانون ةعد توقفها  12عام ا ،وأسفرت عن ت يري % 80
مز ز ززن األعايز ز ززاء النقز ز ززاةي يف حنز ز ززو  2500جلن ز ز ززة 145 ،منهز ز ززا غز ز ززري سةعز ز ززة لمحتز ز ززاد الع ز ز ززا..
ويف يوليه  ،2019وافق جملس النواب عل األخذ ةتوصية منظمة العمل الدولية ةتعديل القانون،
ف تم إل اء كافة العقوابت السزالبة للحريزة ،وخفزض النرزاب لتكزوين اللجنزة النقاةيزة مزن 150
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م ،واللجان النقاةية المزمزة لتكزوين نقاةزة عامزة مزن  15إىل  10جلزان ،والعمزال
إىل  50عام ا
األعايززاء مززن  20000إىل  15000عام ززل ،والنقززاابت العام ززة المزمززة إلنش ززاء احتززاد نق ززاحل
من  10إىل  7نقاابت عامة ،وأعاياء النقاابت العامة من  200000إىل  150000عامل.
 - 16تنفيذا للتوصيات ا،اصة ةتع ي ااية حرية العتقاد وممارسزة الشزعائر الدينيزة وعزد.
التمييز  ،وعمزما مبزواد الدسزتور ذات الرزلة ،صزدر قزانون ةنزاء وتزرميم الكنزائس ليزنظم القواعزد
واإلجراءات الواج اتباعها للحرول عل ترخيص ،وسبل إااء املخالفزات اإلداريزة السزاةقة
وتقن أوضاع أماكن إقامة الشعائر الدينية ،ف اعترب كل مبىن قائم يف سريخ العمل أبحكامه وتقا.
ةه الشعائر الدينية مرخر ا ككنيسة ،ةشزر ثبزوت ملكيتزه ملقزد .طلز التقنز وسزممة ةنيتزه
اإلنشائية(  .)17ومت تقن أوضاع  1021كنيسة ومبىن خدمي حىت يوليه .2019
 - 17يف ذات الردد ،قايت احملكمة الدستورية العليا ةعد .دستورية أجز اء ابملزادة  71مزن
قانون نظا .العامل املدني (  ،)18فيما تايمنته من قرزر حزق العامزل املسزلم يف زورة األراضزي
اإلسزممية املقدسززة ألداء فريايزة احلززج(  .)19وأقززرت احملكمزة حبززق العزامل املسززيحي يف إجززازة
وجوةية ملدة شهر أبجر كامل ملرة واحدة طوال حياهتم الوظيفية ل ورة القدس(  .)20وسعي ا لنشر
مبادئ التسام والتفاهم والتعايش السزلم  ،مت اختزاذ خطزوات عمليزة ملكافحزة عزد .التسزام
والتنميط السليب والوصم والتميي والتحريض عل العنف عل أساس الدين أو املعتقد ،أةرزها:
إنشاء منتد السماحة الوسطية ابجمللس األعل للش ون اإلسزممية ،وإقامزة
(أ)
ندوات ودروس دينية تؤكد حرية التعبري واحاا .حقو اإلنسان ول نشر ثقافة احلوار ونبذ العنف
والتعر واإلرهاب والكراهية الدينية؛
(ب) إص ززدار مطبوع ززات للتعريز ززف حبق ززو اإلنس ززان ومبز ززادئ املواطن ززة والتعز ززايش
السلمي ،وحملارةة التشدد والتطرف ،ومنها كت "ااية الكنائس يف اإلسم ".و"مفاهيم جي أن
ترح " و"ا،طاةة اإللكاوين" ،مع ترمجتها وةعض ا،ط الدينية لل ات أخر ؛
(ج) اسززتحدام مقززرر دراس ززي يف خمتلززف مراحززل التعل ززيم األزهززري لتهنصززيل الق ززيم
اإلسزممية وةيزان تطبيقاهتزا العمليزة وضزماانت اايزة حقزو اإلنسزان ،ودعزم التعدديزة الدينيزة
واملذهبية والثقافية؛
اآلخر؛

(د)

تنفيزذ مبزادرة "األزهزر جيمعنزا" يف مراك ز الشزباب لنشزر قزيم التسزام وقبززول

(ه) تواصزل تعززاون األزهزر ال شززريف والكنسزية األرثوذوكسززية املرزرية حتززت مظلززة
مبادرة "ةيت العائلة املررية" لتعميق مبدأ املواطنة ،ومكافحة التحريض عل العنف والتميي عل
أساس الدين ونشر ثقافة التسام  ،ولتدري الوعاظ والقساوسة عل ا،طاب الديو الوسطي؛
(و) إنشزاء األزهززر الشززريف "املرصززد العززاملي" لرصززد مززا تنشززره مجاعززات التكفززري
والعنززف عززرب مواقززع التواصززل الجتمززاعي ،وتر ززحي األفكززار امل لوطززة ،جبان ز تززوفري ال ززردود
والرسائل ةعدد من الل ات.
 - 18اترالا ابلتوصيات ا،اصة ابلت ا .قوات إنفاذ القانون ابملعايري الدولية لقواعد الشتباك
املتدرج أثناء ممحقة اجملرم واملشزتبه فزيهم ،وابملعزايري الدوليزة لسزتخدا .القزوة ،اختزذت وزارة
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الداخلية عدة إجراءات ،منها :اعتماد أسلوب التزدرج يف تنفيزذ القزانون مزن خزمل إطالزة فزاة
اإلنذارات للمخالف ابلرش ابملياه عل دفعات متكررة ،وعد .اللجوء للترعيد إل ةعد استنفاذ
التفاوض عرب منظومة قوا عد تنظيمية لألوامر حىت أعل قيادة أمنية ،واختمف أسالي التعامل
مع األطفال والنساء وكبار السن ،وتدري القوات عل ااية املنشآت ،وتطوير وسائل فض
الش ز ابسززتخدا .ةواعززث دخززان الش ز والفلفززل األسززود ،وإذاعززة وتعمززيم الكت ز الدوريززة
والتعليمات املستدمية املرتبطة إبجراء ات ااية حقو اإلنسان أثناء أداء املها .األمنية ،وتنظيم
ندوات للايبا ل تع ي ثقافتهم القانونية فيما يتعلق ةواجباهتم وحالت استخدا .القوة املشروعة
وفقا للمعايري الدولية .كما يتم تدري الدارس أبكادميية الشرطة علز ااكزاة ةعزض املواقزف
(الستيقاف  -القبض  -التفتزيش  -الاحيزل  -معاملزة املسزاج ) ،جبانز تايزم احملتزو
التدرييب آليات أتم املظاهرات السلمية والتعامل مع الش والعترا .وتعطيل املرافق العامة
أو التعزدي عليهزا مزع احزاا .حقزو اإلنسزان ،والتوسزع يف التزدري علز الوسزائل احلديثززة يف
التحروت ،مع إحالة أية ادعاءات ابلتجاوز يف استخدا .القوة للنياةة العامزة لل تحقيزق ،جبانز
اختاذ اجلهات الرقاةية ةوزارة الداخلية اإلجراءات التهنديبية المزمة.
 - 19وابلنسزبة للتوصزيات إبل زاء أو جتميزد عقوةزة اإلعزدا ،.فلمزا كزان احلزق يف احليزاة أ ز
حقو اإلنسان ،وأنه مزن احلقزو اللرزيقة ابإلنسزان الز تقزو .عليهزا كافزة احلقزو واحلزروت
األساسزية ،يتمتزع هزذا احلزق يف النظزا .القزانوين املرزري ابحلمايزة الكاملزة لايزمان عزد .احلرمزان
التعسفي منه حتت أي ظرف .وجيي القانون توقيع عقوةة اإلعدا .عل غرار العديزد مزن دول
العزامل يف اجل زرائم األكثززر جسززامة ،اتسززاقا مززع املززادة  2- 6مززن العهززد الززدويل للحقززو املدنيززة
والسياسية .وأحا هذه العقوةة ةايماانت توازن ة حق اجملتمع يف الردع العا .وحق الشخص
يف احلياة ،وأل  .ةتطبيق مجيع معايري احملاكمة العادلة ،ويف ذات الوقت ضمان حق احملكو .عليه
يف عد .التعرض ألي انتهاك أو معاملة قاسية .وقد مت تناول هذه الايماانت تفريما يف ملحق
التقرير الساةق.
 - 20وفيمز ززا يتعلز ززق ابلتوص ز ززيات ا،اصز ززة ابلحتجز ززاز وض ز ززماانت احملاكمز ززة العادلز ززة ،تؤك ز ززد
املادسن  54و 55من الدستور عل عد .املساس ابحلرية الشخرية وعد .جواز تقييد حري ة أي
شخص إل أبمر قايائي مسب  ،عدا حالت التلبس ،مع كفالة مجيع ضماانت احاا .حقو
اإلنسان ملن يتم تقييد حريته(  .)21كما تنص املواد  55و 95و 96و 97و  186و  189عل
اخترززاص القايززاء ابلفرززل يف ك زل املنازعززات واجل زرائم ،وأن النياةززة العامززة ج ز ء ل يتج ز أ م ززن
القاياء ،تتويل التحقيق وحتري ومباشرة الدعوي اجل نائية ،ويتمتع أعاياؤها ابلستقمل واحليادية
يف مباشرة إجراءات التحقيق واإلحالة .كما أكدت أن العقوةة شخرية ،ول جرمية ول عقوةة
إل ةناء عل قانون ،ول توقع عقوةزة إل حبكزم قايزائي ،ول عقزاب إل علز األفعزال المحقزة
لتاريخ نفاذ القانون ،مشددة عل مبدأ افااض ال رباءة حىت تثبت إدانة املتهم يف ااكمة قانونية
تُكفل له فيها ضماانت الدفاع ،وأن تردر األحكا .عن ااكم خمترة وتكون جلساهتا علنية.
 - 21ابلنسبة حملاكمة املدني أما .احملاكم العسكرية ،نرت املادة  204من الدستور عل
زتثناء
أن القايززاء العس ززكري جهززة قاي ززائية مس ززتقلة ،وعززد .جز زواز ااكم ززة مززدين أمامز زه إل اس ز ا
ويف جزرائم ازددة علز سزبيل احلرزر ،تززرتبط ابلعتزداء علز أفزراد القزوات املسزلحة واملنشززآت
العسززكرية ومززا يف حكمهززم ،اتسززاق ا مززع املززادت  9و 14مززن العهززد الززدويل للحقززو املدني ززة
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والسياسززية ،ومززع التعلي ززق العززا .رقززم  13للجن ززة حقززو اإلنسززان علز ز امل زادة  14مززن العه ززد
استثناء ااكمة املدني أما.
سنة  1984وتعليقها العا .رقم  32سنة  ،2007واللذين أجازا
ا
ااكم عسكرية .ويتمتع قاياة تل احملاكم ةذات استقملية وحراانت القاياء العادي  ،وحيظ
املتهمون جبميع الايماانت املكفولة وم أما .القاياء العادي من احلق يف الدفاع ،والطمع عل
األورا  ،وعلني ززة اجللسز ززات ،واحلز ززق يف الطع ززن عل ز ز احلكز ززم الر ززادر أمز ززا .اكمز ززة أعل ز ز ( ،)22
مبا يايمن التقاضي عل درجت  ،جبان سرون قوان العقوابت واإلجراءات اجلنائية وحالت
وإجراءات الطعن أما .اكمة النقض عل الطعون أما .القاياء العسكري.
 - 22أخايعت املادة  56من الدستور السجون وأماكن الحتجاز لإلشراف القايائي ،وهو
ما تعكسه املواد  42من قانون اإلجراءات اجلنائية و 85من قانون تنظيم السجون(  )23و 27من
قانون السلطة القايائية(  ،)24إذ أانطت ابلقاياة وأعاياء النياةة العامة  -ةوصفها جهة قايائية
مستقلة  -اإلشراف والتفتيش عل السجون وأماكن الحتجاز للوقوف علز تطبيزق القزانون
واختاذ المز .ةشهنن املخالفات ،جبان قبول شكاو املسجون وفحص كافة أورا وسجمت
السززجن .ومنززذ  ،2017قززا .القايززاة وأعايززاء النياةززة العامززة ة  124زورة للسززجون .وأعطز ز
الق ززانون ل لمجلز ززس القز ززومي حلقز ززو اإلنسز ززان حز ززق زورة السز ززجون وسز ززائر أمز ززاكن الحتجز ززاز
واملؤسسات العمجية واإلصمحية للتثبت من حسن معاملة السجناء ومتتعهم حبقوقهم ،ويعد
اجمللس تقريرا ةشهنن كل زورة يتايمن املمحظات والتوصيات(  .)25كما ت ور جلنة حقو اإلنسان
مبجلزس الن زواب السززجون روتينيز ا ،ووصززل عززدد زوراهت زا واملؤسسزات الوطنيززة حلقززو اإلنسززان
منذ  2017إىل  12زورة.
 - 23لتقليزل الكثافزة يف عنززاةر السزجون ،وضززعت احلكومزة خطزة إلنشززاء وتطزوير وتوسززعة
السجون ،استجاةة لتوصيات النياةة العامة وجلنة حقو اإلنسان مبجلس النواب واجمللس القومي
حلقو اإلنسان حفاظ ا عل كرامة وصحة السجناء .كما طورت غرف احلج حرص ا عل صحة
احملبوس  ،وتوسعت يف الرعاية الطبية عرب توفري مستشف الي ةكل سجن يايم عيادات يف
مجيع التخررات ووحدات أشعة وغسيل كل وغرف عمليات جراحية طارئة ةبعاي ها ،وكذا
مستشف مرك ي ةكل منطقة سجون ج رافية ،جمه ة ة رفة عمليات وأجهز ة حديثزة وعيزادات
ختررية ،جبان إمداد حاياانت أطفال املسجوانت أبحدم األجه ة .ويتم تطبيق احلمزمت
القومية للتطعيم ضد األوة ة واألمراض ابلسجون ،وإجراء مس شامل لفريوس الكبد الوابئي C
ضمن ا،طة الوطنية لكتشاف اإلصاابت وتوفري العمج.
 - 24مززن انحيززة أخززر  ،تُرززرف معاشززات ومسززاعدات ألسززر وأةنززاء املسززجون  ،اس ززتفاد
منها  66391فردا إبمجايل  298371034جنيه ا منذ  .2015ومت تزوفري  47337منحزة
دراسية ألةناء املسجون ةتكلفة  19606560جنيه خمل ذات الفاة ،والتوسع يف الربامج
التهنه يلية للسجناء لتدريبهم عل احلرف املختلفة ،ومنحهم أجورا تسزاعدهم علز حتمزل أعبزاء
معيشة ذويهم أو لمستفادة منها يف إقامة مشروعات إنتاجيزة لزد اإلفزراج عزنهم ،فايزما عزن
ت ويد مكتبات السجون ة  95947كتاابا .وابلتوازي ،تسع احلكومة ،فض عدد املسجون
عن طريق التداةري التالية إلخمء سبيلهم دوروا:
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استخدا .رئيس اجلمهوريزة حقزه املقزرر مبقتايز املزادة  155مزن الدسزتور يف
(أ)
العفو عن ةعض العقوابت السالبة للحرية يف املناسبات واألعياد القومية ،فهنُطلق سراح 56000
سجين ا مبوج عفو رائسي منذ 2015؛
(ب) تعديل قواعد اإلفراج ،مبا أجاز اإلفزراج عزن املسزجون إذا أمايز نرزف مزدة
العقوةة ةدلا من اشاا قاياء ثمثة أرابع املدة ،عل أل تقل مدة السجن عن  6أشهر  ،وإذا
كانت العقوةة السجن املؤةد فم جيوز اإلفراج إل إذا قاي عشرين سنة علز األقزل(  .)26ويزتم
إخطزار وزارة التايزامن الجتمزاعي أب زاء مزن سززيتم اإلفزراج عزنهم ةشزهرين علز األقزل ليتسززىن
أتهيلهم اجتماعي ا وإعدادهم للبي ة ا،ارجية؛
(ج) اإلفراج الرحي إذا ة َ الفحص إصزاةة السزج مبزرض يهزدد حياتزه اب،طزر
أو يُعج ه كلي ا ،ومنذ  2015ةلغ املفرج عنهم صحي ا  60876سجين ا( )27؛
تطبيزق ةزدائل احلزبس الحتيززاطي ،ومنهزا إلز ا .املززتهم ةعزد .مبارحزة مسززكنه،
(د)
( )28
أو تقد نفسه ملقر الشرطة يف أوقات اددة ،أو حظر ارتياده أماكن اددة ؛

(ه) إطم مبادرة "سجون ةم غارم " ابلتعاون مع اجملتمع املدين لسداد املبالغ
املسزتحقة عل ز املسزاج يف اجل زرائم البسززيطة واإلفزراج عززنهم ،فزهنُطلق س زراح  15820سززجين ا
منذ .2015
 - 25فيمزا يتعلززق ابلتوصززيات ا،اصزة ابلتعززذي  ،فززلن املزواد  51و 52مززن الدسززتور تؤكززد
مبزا ل يززدع جمززالا للش ز أن التعززذي جبميززع صززوره وأشززكاله جرميززة ل تسززقط ابلتقززاد ،.وهززو
مزا تناولزه قزانون العقزوابت فوضزع لتل ز اجلزرائم أوصزافا وعقزوابت متعزددة(  ،)29حزىت تتناس ز
العقوةة وجسامة كل اعتداء عل احلق املستهدف ابحلماية ،مبا يتفق مع التعليق العا 20 .للجنة
حقو اإلنسان عل املادة  7من العهد الدويل للحقو املدنية والسياسزية .ورغزم أن الزدعو
اجلنائية تتقاد .مبايي  10سنوات من ارتكاب اجلناية ،إل أنه نظرا ،طورة ممارسات التعذي
واملعاملة المإنسانية ،فم تنقايي الدعو اجلنائية الناش ة عن ارتكاتا مبايي هذه املدة( .)30
 - 26وتزواترت أحكزا .اكمزة الزنقض علز أتكيزد أن كزل قزول يثبزت أنزه صزدر مزن اتجز
حتت وطهنة التعذي أو الاهي أو اإلكراه أو اإليذاء البدين أو املعنوي أو التهديد ةشيء منه
يهزدر ول يعززول عليززه(  ،)31اتسزاق ا مززع املززادة  55مززن الدسزتور(  .)32ومتززت حززىت إةريززل 2019
حتقيقات وااكمات جنائية ألفراد الشرطة يف  30واقعة ممارسة التعذي  ،و 66واقعة استعمال
القسززوة ،و 215واقعززة سززوء معاملززة .وأسززفرت تل ز التحقيقززات واحملاكمززات عززن  70إدانززة
جنائيزة ،وحفزظ  156حالزة ،ومزا زالزت  85حالزة متداولزة .كمزا جزرت  344ااكمزة أتديبيززة
ألفراد ابلشرطة ،وأسفرت عن  207إدانة أتديبية.

اثلثار -احلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقا ية

( )33

 - 27اسزتجاةة لتطلعزات الشزع املرززري يف ثزوريت ينزاير  2011ويونيزه  ،2013أطلقززت
احلكومة اسااتيجية التنمية املستدامة حىت  2030لتوفري حياة كرمية جلميع املواطن دون متيي ،
ومبشزاركة جمتمعيززة واسزعة راعززت رؤ اجملتمززع املزدين والقطززاع ا،ززاص ،ومبشزاركة شززركاء التنميززة
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الزدولي  ،راميز ة إىل حتقيزق التنميزة القترزادية والجتماعيزة والبي يزة املسزتدامة ،وللحفزاظ علز
حقو األجيال القادمة وضمان املساواة وتكافؤ الفرص والستخدا .األمثل للموارد.
 - 28وتنفيزذا ل توصزيات اجلولزة الثانيزة ،اعتمزدت احلكومزة خطزة إصزمح اقترزادي شززاملة.
فكان قرار حترير سعر صرف العممت األجنبية يف  2016ضرورة عل ضوء أن وجود سعرين
للررف يؤثر سلب ا عل جذب الستثمارات وتدةري النقد األجنيب المز .لتوفري السلع ال ذائية
واملواد الباولية .وكنتيجة ،ارتفع معدل النمو القترادي من  % 4.4إ ىل  % 5.6ة 2014
و ،2019وزادت احتياطات العملة األجنبية من  20.1إىل  44.4مليزار دولر ةز 2015
و.2019
 - 29عمت احلكومة أياي ا إىل تنفيذ مبادرة "الشمول املايل يف املنطقة العرةية  " 2017ال
انطلقت من القاهرة ،سعي ا ل تحويل القتراد غري الر ي إىل اقتراد ر ي كهنولوية لتحقيق النمو
القترادي ،فقد .البن املرك ي التمويل العقاري حملدودي ومتوسطي الزدخل ةفائزدة خمفايزة،
وأطلزق مبززادرات لتمويززل املشززروعات املتوسززطة والرز رية ومتناهيززة الر ز ر ،ومت إعززداد مسززودة
اسااتيجية التثقيف املايل .كما صدر قانون جديد لمستثمار جلذب التدفقات النقدية المزمة
لعمليزة التنميزة وإقامززة مشزروعات لتززوفري فزرص ال عمزل وخفززض معزدلت البطالززة ،مزع تشززجيع
املس ولية اجملتمعية للمستثمرين عرب إجازة ختريرهم نسبة ل جتاوز  %10من صايف أرابحهزم
السنوية للتنمية اجملتمعية( .)34
 - 30ابلتوازي ،شرعت احلكومة يف إقامة مشروعات كرب كثيفة العمالة لتع ي التمتع ابحلق
يف السكن المئق والعمل وال تنمية وال ذاء وغريها من حقو  ،وأةرزها:
إنشزاء العاصززمة اإلداريزة اجلديززدة علز  170000فززدان ،ولتسززتوع 6.5
(أ)
مليون من السكان؛
(ب) خلززق تنميززة متكامل ززة يف منطقززة قنززاة الس ززويس ،إذ مت افتتززاح قنززاة الس ززويس
اجلديدة يف  ،2015وةدأت جهود إنشاء مرك لوجيس عاملي؛
(ج) إنشاء سحارة أسفل قناة السويس لنقل املياه لإلسها .يف زراعزة 400000
فدان ةسيناء ،و 6أنفا لرةط جانيب القناة؛
(د) التع ز ز ز ززاون م ز ز ز ززع القط ز ز ز ززاع ا ،ز ز ز ززاص إلنش ز ز ز ززاء  3اط ز ز ز ززات تولي ز ز ز ززد الكه ز ز ز ز زرابء
إلضافة  14400ميجاوات لشبكة الكهرابء ،ة ودة  ،%45تدف النتقال من العج يف توفري
الطاقة إىل حتقيق فوائض لسد احتياجات النمو القترادي؛
(ه) ةدء إنشاء اطة نووية تايم  4مفاعمت ،ةقدرة إمجالية  4800ميجاوات،
وسز يبدأ تشز يل املفززاعمت تباعز ا مزن  2026إىل  ،2028جبان ز مشزروعات عديزدة إل نتززاج
الطاقة النظيفة (الشمسية والروح)؛
(و) تنفيذ  65مشروع ا لتوسيع وتطوير شبكة الطر والكباري ،مشلت 3093.8
كم حىت ااية  ،2018يف إطار  5415.5كم خمططة؛
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(ز) إطم مشروع عل  8700فدان إلنشاء  5759حوض است راع كي
لتحقيزق الكتفززاء الززذايت وتزوفري فززرص العمززل ،جبانز إقامززة مرززانع لألعزمف والززثلج وتعب ززة
األ اك وصوامع خت ين؛
(ح) إنشزاء  7500صزوةة زراعيززة علز  34000فزدان ل ز ودة اإلنتزاج احمللزي مززن
ا،ايراوات ،وإطم مشروع لست راع  4مليون فدان ل ودة الرقعة ال راعية وسد الفجوة ال ذائية
وخلق فرص عمل جديدة ،وإقامة صناعات مرتبطة ابلنشا ال راعي والثروة احليوانية؛
( ) إطزم مشززروع املثلززث الززذهيب للثززروة املعدنيززة ابجلنززوب إلقامززة أرةززع منززاطق
صناعية وتعدينية ولوجستية لتوفري فرص عمل وحتقيق الستخدا .األمثل للموارد.
 - 31كان وذه اإلجراءات القترادية واملشروعات أثر مباشر عل مستو معيشة املواطن،
حيث ارتفع متوسط دخل الفرد من  28000جنيزه إىل  53721جنيهزا سزنووا ةز 2014
و ،2019واخنفايت البطالة من  ٪12.8يف  2014إىل  ٪ 8.1يف الرةع األ ول من . 2019
كما مت ة  2015و 2018تش يل  3121595عامما ،منهم  365992امرأة  .وتتايافر
اجلهود احلكومية واجملتمعية ،لق مناخ ممئم ملمارسة احلق يف العمل ،فتم رسم السياسة العامزة
للتش يل ت تاةع تنفيذها جلنة عليا ةرائسة وزير القو العاملة وعايوية ممثلي أصحاب األعمزال
والعمال تعظيم ا ملبدأ الثمثية ،جبان إطم منظومة متكاملة للتش يل تتايمن ةياانت العاطل
عزن العمزل والوظززائف املتزوفرة ،وكزذل الشززركات واملرزانع الراغبزة يف تش ز يل عمزال .وتس زع
احلكومزة لتزوفري  900000فرصزة عمزل سزنووا يف السززنوات األرةزع املقبلزة .كمزا متتزد جهودهززا
لتع ي احلق يف العمل إىل طرح قرار سنوي يف جملس حقو اإلنسان منذ  2015يتناول أةعاد
هذا احلق من خمتلف جوانبه.
م ةتوصز ززيات اجلول ز ززة الثانيز ززة ،والت امز ز زا ةتحقيز ززق العدال ز ززة الجتماعيز ززة والتكاف ز ززل
 - 32وعم ز ز ا
الجتمزاعي لايززمان حيزاة كرميززة جلميزع امل زواطن وخفزض الفقززر ،نفزذت احلكومززة عزدة ة زرامج
ومشروعات ،أةرزها:
زودة معاشززات الع ززامل ابحلكومززة والقط ززاع العززا .وا ،ززاص م ززن 103.1
(أ)
إىل  175مليزار جنيززه ةز  2014و 2019ة ز ودة  ،%41ويسززتفيد منهزا حنززو  10مليززون
مواطن ،جبان حتديد احلد األدىن للمعاش ة  900جنيه اعتبارا من يوليه 2019؛
(ب) إطزم ة زرانمج "تكافزل وكرامززة" ل تززوفري شزبكة اايززة اجتماعيزة ابلتعززاون مززع
اجلمعيات األهلية لألسر الفقرية واملسن واألشخاص ذوي اإلعاقة وغري القادرين عل العمل
واأليتا ،.ويستفيد منها قراةة  10مليون مواطن؛

(ج) إطم ةرانمج الدعم النقدي غري املشرو "الايمان الجتماعي" ،وتستفيد
منه  1.4مليون أسرة ،وكذا تقد من دراسية مل نع تسرب أةناء تل األسر من التعليم؛
(د) إطم عدة ةرامج ومبادرات ابلتعاون مع القطاع ا،اص واجلمعيات األه لية ،
منها ةرانجمي "احلد من الفقر" و"الرعاية المحقة لتوظيف أةناء مؤسسات احملروم من الرعاية
األسرية" ،ومبادرة "حياة كرمية"؛
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(ه) توفري متويل ةقيمة  929مليون دولر إلقامة مشروعات تنموية ابملناطق األكثر
فقرا ،و 550مليون دولر من البن الدويل لربامج اإلسكان الجتماعي؛

(و) استفادة  68069032فردا يف  2018من دعم إنتاج رغيف ا،ب والسلع
التموينيزة املدعمززة ،وزودة منافززذ توزيززع السززلع التموينيززة ة ز  2015و 2018مززن 29153
إىل  33226منفذا.

 - 33ويف ظل معدل زودة سكانية  %2.56سنووا وفق ا إلحراء  ،2017تكثف احلكومة
جهودها ملواجهة حتد توفري سكن لئق وآمن وصحي للمواطن  .وتعمل عل توفري وحدات
ملختلف مستووت الدخل وتطوير مساكن األسر األوىل ابلرعاية ،إذ وفرت  333000وحدة
جديدة حملدودي الدخل منذ  2015مبقد .وإجيار شهري رم ي يستفيد منها حوايل  3مليون
م زواطن ،و 74651وح ززدة ملتوسززطي ال ززدخل .وتسززتهدف احلكوم ززة إقامززة  395000وح ززدة
إض ززافية حملز ززدودي الز ززدخل حز ززىت  .2020كمز ززا قز ززد .ة ز زرانمج اإلسز ززكان الجتمز ززاعي حملز ززدودي
ومتوسز ززطي ال ز ززدخل  210806قرضز ز زا ميسز ز زرا ة ز ز  2014و 2018لتمكي ز ززنهم م ز ززن متلز ز ز
وحداهتم %19.11 ،منهم من النساء .ويف املناطق املهمشة ،مت إنشاء مساكن ةدوية ووحدات
سزكنية مبحافظزات سززيناء والبحزر األازر وال زوادي اجلديزد إبمجزايل  19700وحززدة ،و2024
وحدة يف مرك نرر النوةة ،ومت تشكيل جلنة وطنية لوضع قواعد وآليات صرف التعويايات ملن
مل يسبق تعويايهم عن إنشاء سد أسوان وما تمه من مشروعات يف اجلنوب(  ،)35انتهت ابلفعل
من وضع ال قواعد واآلليات ،وجيري اختاذ إجراءات صرف التعويايات.
 - 34وتنفيذا للتوصيات واتساقا مع املادة  78من الدستور ،وضعت احلكومة خطة شاملة
ملواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفري البنية األساسية واملرافق وحتس نوعية
احلي ززاة والر ززحة العام ززة .وأقام ززت  102000وحز ززدة ةديلز زة لس ززكان املن ززاطق ا،ط ززرة .وجز ززاري
تطوير  90منطقة عشوائية مبختلف احملافظات إبمجايل  92355وحدة ،حيث يتم ختيري األهايل
م مؤقتا أو مبل ا مالي ا
ة النتقال إىل أحياء ةديلة ،أو تعويايهم مادوا ،أو منحهم سكنا ةدي ا
لتزوفريه أبنفسززهم حلز النتهززاء مززن تطزوير املنطقززة ،علز أن يززتم خترززيص وحزدة سززكنية وززم
ابملنطقة ةعد تطويرها.
 - 35ويف سبيل توفري مياه الشرب النظيفة واآلمنة للمواطن  ،نفذت احلكومة  276مشروع ا
منذ ااية  ،2014لترب ميا ه الشرب النظيفة واآلمنة يف متناول قراةزة  %98مزن السزكان.
وأقامز ززت ابلتز ز زوازي  155مش ز ززروع ص ز ززرف صز ززحي ابمل ز ززدن ،و 624مش ز ززروع ا ابلق ز ززر  ،فر ز ززار
حنو  %60من السكان يتمتعون خبدمات صرف صح .
 - 36وفيمززا يتر ززل ابلتوصززيات ا،اص ززة ابلتعلززيم ،واتس ززاق ا مززع املز زواد  19و 20و 21م ززن
الدستور ال جتعل التعليم قبل اجلامعي إل اميا وابجملان ،وتشجع التعليم الفو والتقو والتدري
املهو وتطويره مبا يُناس احتياجات سو العمل ،طورت احلكومة  2038مدرسة ة 2015
و ،2018و 506مدرسززة تعلززيم فززو ،ومتززت زودة موازنززة وزارة الاةيززة والتعلززيم والتعلززيم الف ززو
ة  %17.13لتبلغ  98106981000جنيه .وتشجيع ا للمتفوق ول توفري فرص تعليمية غري
منطية ،أنشهنت  10مدارس للمتفوق تسع  5400طال منذ ااية  2014ليبلغ اإلمجايل 12
مدرسة ،و 18مرك ا للموهوة ة  10اافظات منذ  ،2016جبان إقامة "ةن املعرفة املرري"
كهنكرب مكتبة عرةية رقمية عل ا إلنانت تتي آلف الدوروت واملوسزوعات واجملزمت العلميزة
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املتخررة جماانا .وتوجد حالي ا  55214مدرسة تايم  22453381طالب ا ،مقارنة ة 49435
مدرسة تايم  18555232طالب ا يف  ،2014حيث ت بلغ الفتيات ابلتعليم األساسي ،%48.5
و %55ابلتعليم الثانوي ،واخنفايت نسبة تسرب األطفال مزن التعلزيم ألقزل مزن  %7نتيجزة
لتقد الدعم ألسر الطلبة املعرض للتسرب ةشر اللت ا .ة نسبة حايور دراسي  % 80عل
األقل.
 - 37والت اما ابلقاياء عل األمية وفقا للمادة  25من الدستور ،كثفت احلكومة مشارك تها
مع اجملتمع املدين حملو أميزة مزن هزم فزو  15عامز ا ،وةلزغ ا،زرجي يف من ترزف العزا .الدراسزي
املاضزي  150683خرجيز ا .ومتززت إقامزة  1208فرزما لل نسززاء فقزط ،تايزم  31961دارسززة.
وأظهززرت آخززر اإلحرززاءات اخنفززاض معززدل األميززة مززن  %29.7إىل  %25.8ة ز 2006
و ،2017فرار يبلغ  %30.8لإلانم و %21.1للذكور.
 - 38وإعمز ززالا للمز ززادة  22مز ززن الدس ز ززتور ،زادت مي انيز ززة التعلز ززيم العز ززايل  %43م ز ززن 25
إىل  35.8مليزار جنيزه ة ز  2014و ،2018وزادت اجلامعزات احلكوميززة وا،اصزة مززن 42
إىل  52جامعة ،وزادت الكليات من  524إىل  627كلية .كما زاد املقيدون ابجلامعات %19
من  2.3إىل  2.9مليوانا ،حيث متثل الفتيات  .%54وزاد يف نفس الفاة املقيدون ابلدراسات
العليز ززا  %51م ز ززن  277435إىل  420222طالب ز ز ا ،ومتث ز ززل اإلانم  %46.5مز ززن ح ز ززاملي
املاجستري والدكتوراه .كما زاد غري املرري املقيدين ابلتعليم اجلامعي والدراسات العليا % 197
من  18500إىل  55000طال .
 - 39وزادت مي انية البحث العلمي  %31.8ة  2014و 2018من  22إىل  29مليار
جنيه .ومت إنشاء صندو لرعاية املبتكرين والنواةغ ل إلسها .يف حتويزل اةتكزاراهتم إىل منتجزات
قاةلة للتسويق واملنافسة(  .)36كما مت إطم ةرانمج لدعم شباب البزاحث واملبتكزرين وتشزجيع
البحزث العلمزي ةتكلفزة  100مليزون جنيززه ،ومت حزىت يوليزه  2019دعزم  500مشزروع ختززرج
لطمب الكليات العلمية مببلغ  25مليون جنيه استفاد منه حنو  5000طال .
 - 40وتنفيزذا للتوصزيات ةشزهنن احلزق يف التمتزع أبعلز مسزتو ممكزن مزن الرزحة اجلسزدية
والذهنية ،والت اما ةنص املادة  18من الدستور ،مت ة  2015و 2018إنشاء  20مستشف
ومركز طزيب ووحزدة صزحية جديزدة ة  20اافظززة ،وتطزوير  38مستشزف ومركز طزيب ووحززدة
صحية قائم  .وإضافة  22334سريرا مبستشفيات هي ة التهنم الرحي ،وعمج 401082
مرياي ا .وإلسحة العمج ل زري القزادرين ،صزدر  5586404قزرارا ةعزمج  3136445مريايز ا
عل نفقة احلكومة ة  2016و .2018ومت اختاذ إجراءات لايمان سرعة أتدية ا،دمة الطبية
ملتلقي هذا العمج أسفرت عن تقليص الفاة ة تقد الطل وصزدور قزرار العزمج إىل 48
ساعة حلالت الطوارئ و 72ساعة لباقي احلالت ،ومت رةزط اجملزالس الطبيزة املتخررزة ة 13
جملس ا طبي ا فرعي ا ةشبكة فيديوكونفرانس ملناظرة احلالت املرضية.
 - 41وتنفيذا لملت ا .الدستوري ،صزدر قزانون التزهنم الرزحي الشزامل(  ،)37والزذ يُشزكل
اورا هام ا ل لخطزة السزااتيجية لتطزوير منظومزة الرزحة حزىت  ،2030حيزث سز يكون تطبيقزه
إل اميا وتدرجييا عل كافة املواطن  ،ابلتوازي مع رفع جودة وكفاءة املنشآت الرحية تدرجييا قبل
ةدء تطبيق النظا ،.مبا يايمن تقد رعاية صحية متمي ة ل ري القادرين وحتديد ا،دمات التهنمينية
جلميع األمراض واستدامة التمويزل ،وكزذل احزاا .حريزة املزؤمن عليزه يف اختيزار مقزد .ا،دمزة
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الرززحية .ومت تقسززيم احملافظززات عل ز  6مراح ززل لتطبيززق هززذا النظززا ،.وأُطلق زت املرحل ززة األوىل
يف  2018ة  5اافظات ةتكلفة  1.8مليار جنيه.
 - 42ويف سزبتمرب  ،2018أُطلق زت مبززادرة " 100مليززون صززحة" للقايززاء عل ز فززريوس
والكشز ز ززف ع ز ز ززن األمز ز ز زراض غز ز ززري الس ز ز ززارية كالس ز ز ززكر وارتف ز ز ززاع ض ز ز ز ط ال ز ز ززد .والس ز ز ززمنة ،ف ز ز ززتم
فحص  56837857فردا و 67498من المج واألجان املقيم  ،وعمج 700000
مزريض ابجملزان .ومت يف فربايززر  2019ةزدء الززة للكشزف عززن وعزمج أم زراض السزمنة والتق ز .
واألنيميا احلادة للتمميذ حتت  12عام ا ابجملان .وأعلن رئيس اجلمهورية يف مارس  2019الة
عمج مليون أفريقي من فريوس  .Cكما اختذت احلكومة عدة إجراءات للوقاية مزن األمزراض،
منها:
C

(أ)
تتجاوز %96؛

التطعز ز ززيم ال ز ز ززروتيو اإلجبز ز ززاري لنح ز ز ززو  2.6ملي ز ز ززون طفز ز ززل س ز ز ززنووا ،ةت طي ز ز ززة

(ب) توفري التطعيمات واألمرال المزمة جلميع الف ات املستهدفة (أطفال ،تمميذ
مدارس ،مسافرين ... ،إخل)؛
تقد  40مليون خدمة تطعيمية سنوية ضد شلل األطفال واحلربة األملزاين

(ج)
والنكاف؛

توفري األدوية املايادة لفزريوس نقزص املناعزة البشزري وحتاليزل املتاةعزة الدوريزة
(د)
معملي ا جماانا ملرض اإليدز عرب  13مرك ا متخرر ا ،وتوفري املشورة والفحص املعملي الختياري
من خمل  23مرك ا :ةتا ومتحركا ة  17اافظة؛
(ه) دعم منظومة التخلص اآلمن من النفاوت ة  17ارقة ،مع أخذ العينات دوروا
من اطات تنقية مياه الشرب.
 - 43وعمما ةتوصيات تع ي احلقو الثقافية ،مت تنفيذ عزدة ةزرامج ،أمههزا ةزرانمج "العدالزة
الثقافية" وةرانمج "ااية وتع ي الاام الثقايف" ،تدف تع ي املشاركة الثقافية للجميع وتشجيع
الهتمزا .ابل زاام الثقزايف واايتززه وإسحتزه .ومت تدش ز تعزاون مززع اليونسزكو إلنشززاء متحززف
احلايارة ليستوع  50000قطعة أثرية تروي مراحل تطور احلايارة املررية ،وجزاري النتهزاء
مزن إنشزاء املتحزف املرززري الكبزري لزر:ر الفرعونيزة .كمززا مت إطزم ةزرانمج "طزوف وشززوف"
ابملش ززاركة م ززع اجملتم ززع امل ززدين لز ز ودة ال ززوعي الش ززعيب ع ززرب ج ززولت إرش ززادية يف املب ززاين األثري ززة.
ويف  ،2017دشنت احلكومة ةرانمج "العائلة املقدسة" عق زورة البااب فرانسيس للزبمد ،ومت
إعمن سيناء عاصمة للسياحة الدينية يف مؤمتر دويل ةسانت كاترين ،وإطم ةرانمج السياحة
العمجية للمراة ةفريوس الكبد الوابئي .C

رابعار -متكني املرأة

( )38

 - 44كفزل الدسزتور يف  22مزادة املسزاواة يف احلقزو واحلزروت والواجبزات العامزة وتكززافؤ
الفرص ة املرأة والرجل دون متيي  ،وعل رأسها املادت  11و ،53مع ختريص نسبة % 25
عل األقل للمرأة مبجلس النواب وفق ا للتعديمت الدستورية يف أةريل  ،2019ونسبة %25
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من مقاعد اجملالس احمللية .ونرت املادة  214عل استقمل اجمللس القومي للمرأة ،وأعطته حق
إةمغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلزق مبجزال عملزه .وتنفيزذا لتوصزيات اجلولزة الثانيزة،
وحرص ا عل الرتقزاء ةوضزعية املزرأة وحتقيزق املسزاواة وتكزافؤ الفزرص ،دشزنت احلكومزة عمليزة
تشاركية واسعة إلنفاذ "السااتيجية الوطنية لتمك املرأة املررية  "2030عل حنو يتج اوب
مع الدستور وأهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة ،وذل من خمل  3ااور رئيسية لتمك
املرأة ،سياسي ا واجتماعي ا واقترادوا .ومت إعمن  2017عام ا للمرأة املررية.

 - 45ف بالنسززبة ل لتمكز ز السياس ززي للمز زرأة ،أس ززفرت النتخ ززاابت الربملاني ززة يف  2015ع ززن
عايوية  90انئبة 76 ،ابلنتخاب و 14ابلتعي  ،لترل نسبة متثيل املرأة ابجمللس إىل % 15.5
ةع ززدما كانز ززت  %1.2يف  .2012ومت عقز ززد لقز ززاءات توعوي ززة ابحملافظز ززات لتشز ززجيع مشز ززاركة
السز ززيدات يف النتخ ز ززاابت احملليز ززة ،وأظه ز ززرت البي ز ززاانت أن حنز ززو  10000يز ز زرغنب يف خ ز ززوض
ال نتخززاابت القادمززة .ومنززذ  ،2018توجززد  8وزيز زرات تش ز لن  ٪25مززن احلقائ ز الوزاري ززة،
وعُينت امرأسن ألول مرة كمحافظ ،و %27يف منرز انئز ازافظ ،جبانز رائسزة األحيزاء
وجمالس املدن والعمادة ةبعض القر  ،وتش ل املرأة  %25من املناص القيادية ابلبن املرك ي
م عن توليها القاياء وش ل امرأة ملنر مستشار الرئيس
و %12مبجالس إدارات البنوك ،فاي ا
لألمن القومي.
 - 46ووفقا للمادة  214من الدستور والقانون املنظم لعمله(  ،)39يتوىل اجمللس القومي للمرأة
تنسيق الربامج واأل نشطة ونشر الوع وترسيخ قيم املساواة وعد .التميي تزدف متكز املزرأة،
ويبد الرأي يف مشزروعات القزوان واللزوائ املتعلقزة مبجزال عملزه ،ويتلقز الشزكاو ةشزهنن
ال نتهاكات ويعمل مع جهات الختراص عل حلها .ومت منذ  2015تنظيم دورات تدريبية
لرفع قدرات  300رائدة ريفية يف جمال توعية اجملتمع الريفي حبقو املرأة ،وإصدار 712155
ةطاقزة رقزم قزومي ابجمل زان ل زري القزادرات مبختلزف احملافظززات ضزمن ةزرانمج "ةطاقتز حقوق ز "
ابعتبارهزا مززدخما ازوروا للتمتززع مبختلززف احلقزو املدنيززة والسياسزية والقترززادية والجتماعيززة
والثقافية.
 - 47ولرصد مشكمت املرأة والتوعية اب،دمات احلكومية ،مت يف  2016إطم الة "طر
األةواب" ابلقر والنجوع ،مشلت  11784289امرأة وفتاة يف  991قرية حىت يوليه ، 2019
ابلتزوازي مززع الززة "التزاء املرةوطززة سززر قوتز " ال ز سززجلت  40مليزون مشززاهد عل ز وسززائل
التواصل الجتماعي ،وعقد صالوانت ثقافية متنقلة ملناقشة قاياو املرأة .كما مت يف إطار مبادرة
"هن قادرات" تقد  2812خدمة طبية وتدري  1010ا مرأة وفتاة يف اجملتمعات النائية ودعم
إقامة  162مشروع ا ص ريا ومتناهي الر ر .كما مت إنشاء مكت "تلقي شكاوي املرأة" وخط
"املشزورة األسزرية  "16021كزآليت وطنيتز ملناهايزة العنززف ضزد املزرأة ،مبزا يف ذلز العنززف
املن يل ،وزواج األطفال واإلجتار ابل بشر وختان اإلانم ،ولرفع الوعي مبوضوعات الرحة اإلجناةية
وتنظيم األسرة.
 - 48وسعي ا إىل حتس صحة املرأة ،أطلقت احلكومة مبادرة تشمل  28مليوانا من البال ات،
مبشاركة  1030فريقاُ طبي ا ،للكشف جماانا عن سرطان الثدي واألمراض غزري السزارية ،جبانز
ازمت التوعيزة اب لعزادات واملمارسزات الايزارة القائمزة علز املزورو:ت الثقافيزة ،كزال واج املبكززر
واحلمل املبكر وا،تان وجتاهل تنظيم األسرة والولدة دون إشراف طيب .ودشنت  83الة طبية
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استهدفت  46573امرأة ،وةرامج لتع ي الرحة اإلجناةية ابلشااك مع زهاء  700مجعية أهلية
مشلت  66307امرأة.
 - 49ويف جمال التمك القترادي للمرأة ،مت أتسيس وحدات تكافؤ فرص جبميع الوزارات
لتحقيق املساواة النوعية يف ةي ة العمل والتردي للممارسات متيي يزة ضزد املزرأة ،وتزوفري ةزرامج
التوعية القانونية حبقو املرأة العاملة .كما مت إنشاء منتد تعاون يايم  117مجعية أهلية ل تبادل
ا،ربات يف جمال متك املزرأة ووضزع أولزووت ازددة ملعاجلزة قايزاوها ،وتدشز مبزادرة "خمزاطر
الشي والكمبيالة" لرفع الوع وخفض أعداد ال ارمات.
 - 50وتشجيعا للشمول املايل للمرأة ،مت ابلتنسيق مع الب نوك فت  316000حساب جديد
مبسط ةدون مراريف أو رصيد أدين ،منها  %35للمرأة .وزادت نسبة السيدات الميت لديهن
حساابت ةنكية ة  2015و 2017من  %9إىل  .%27وة  2015و  ، 2018تنامت
نسزبة الشزركات الرز رية واملتوسزطة ال ز تقودهزا املزرأة مزن  %23إىل  ،%46وارتفعزت نسززبة
استفادة املرأة من قروض التمويل متناهية الر ر من  %45إىل  ،%69وشكلت املستثمرات يف
البورصز ززة  %30مز ززن املسز ززتثمرين .كم ز ززا ةل ز ززت نسز ززبة العز ززاممت يف احلكوم ز ززة  ،%44.5ومت
إصدار  50000شهادات "أمان" للتهنم جماانا للمرأة املعيلة واألكثر احتياج ا من العمالة احلرة
منززذ  .2018ويف ذات الفززاة ،أُقيمززت  160دورة تدريبيززة مبشززاركة  3600ام زرأة وفتززاة لرفززع
مهاراهتن القيادية واإلدارية يف القطاع العا .وا،اص ،وإطم ةرانمج "التدري الوطو" لتهنهيل
الباحثات عن عمل الذ اسزتفادت منزه  2900امزرأة ة  18اافظزة ،وةزرانمج "فرصزة" الزذ
يتي فرص عمل لل نساء يف جمالت شىت ،وإنشاء "مرك التطوير ورودة األعمال اجملتمعي" ل بناء
قدرات  5000فتاة يف جمال الربجميات ورودة األعمال اجملتمعية ،جبان استفادة  18844امرأ ة
من ةرانمج "قد .ا،ري لمدخار واإلقراض".
 - 51ويف مواجهززة العنززف ضززد املز زرأة ،مت إط زم  3اس زااتيجيات وطنيززة يف  2015ه ززي:
"الس زااتيجية الوطني ززة ملكافحززة العن ززف ضززد املز زرأة" ،و"الس زااتيجية الوطني ززة ملكافحززة خت ززان
اإلانم" ،و"السااتيجية الوطنية ملناهاية ال واج املبكر" ،إضافة ل ت ليظ عقوةة ختان اإلانم يف
قانون العقوابت جبعلها جناية ُمعاق عليها ابلسجن  7- 5سنوات لكل من قا .خبتان األنث ،
والسجن املشدد إذا نشهن عن هذا الفعل عاهة مستدمية أو أفاي إىل املوت ،جبان استحدام
ةناء عل طلبه.
مادة جديدة للمعاقبة ابحلبس  3- 1سنوات لكل من جر ختان أنث ا
 - 52وسعي ا ل تقد أعل مستو ممكن من ا،دمات للايحاو ،مت إعداد دليل طيب للتعامل
مع ضحاو العنف القائم عل النوع وتعميمه عل املستشفيات وتدري األطباء واملمارس عل
استخدامه ،وكذا تطوير  9مراك استايافة لتقد احلماية واإليواء والرعاية الجتماعية والرحية
والنفسية والقانونية للمرأة املعنفة .كما مت استحدام وحدات ملكافحة التحرش ة  6جامعزات
ُ
كبداية ،وتدش ةرانمج "مع ا ،دمة الوطن" تدف توعية الداعيات املسلمات والراهبات أبمهية
تايم رسالة إزالة مجيع أشكال العنف ضد املرأة ،ابلتوازي مع تدري  120واعظزة إسزممية
تزدف ترزحي املفزاهيم امل لوطزة ،وأتسزيس شزراكة ةز القيزادات النسزائية الدينيزة اإلسزممية
واملسيحية ملناقشة القاياو اجملتمعية والتوعية حبقو املرأة.

م إرشادوا ألعايائها ةشهنن مواجهة جرائم العنزف
 - 53ابلتوازي ،أصدرت النياةة العامة دلي ا
ضد املرأة ،ومتت زودة الشرطة النسائية يف "وحدة مكافحة العنف ضد املرأة" ،وحتديث آليات
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احلمايززة وتززوفري املسززاندة القانونيززة واألمنيززة للم زرأة ابلتعززاون ة ز اجمللززس القززومي للمز زرأة ووزارة
الداخلية ،جبان إنشاء األخرية إدارة ملتاةعة جرائم العنف ضد املرأة ،ومنها التحرش والغتراب
والعنف األسري .ومت استحدام أقسا .ملكافحة جرائم العنف ضد املرأة مبديروت األمن ،وعقد
ندوات وةرامج توعوية للتعريف ابإلجراءات القانونية الواج اختاذها حيال وقائع العنف ضد
املرأة ،وتشجيع النساء والفتيات عل اإلةمغ للحرول عل حقوقهن القانونية.

خامسار -حقوق الطفل

( )40

 - 54أكززد الدسز ز تور عل ز حق ززو الطف ززل ،وعرفتززه امل ززادة  80أبن ززه مززن مل يبل ززغ  18عامز ز ا،
وأوجبزت اايتزه وصزيانة حقوقزه .ونرزت املززادة  214علز اسزتقمل اجمللزس القزومي للطفولززة
واألمومة ،ومنحته حق إةمغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق مبجال عمله .وعل ضوء
توصيات اجلولة الثانية ،أطلقت احلكومة ابلتعاون مع اجلمعيات األهلية "السااتيجية الوطنية
للطفولة واألمومة ،"2023- 2017 :مبنظور تنموي متكامل ل تزوفري خزدمات أفايزل لمرتقزاء
جبودة حياة الطفل ،مع الاكي عل ااية صحته وةقائه وتطور منوه وتعليمه وتنمية مشاركته يف
اجملال العا ،.وإيمء اهتما .خاص ةتمتع أةناء األسر الفقرية اب،دمات األساسية.
 - 55ومشلت التعديمت التشريعية تعديل ل قانون الطفل ،جعل األول سن األطفال الذين
يشملهم نظا .األسر البديلزة  3أشزهر ةزد ال مزن سزنت  ،وأاز الثزاين التزدةري اجلنزائي لألطفزال
ةبلوغ  18عام ا(  .)41كما من تعديل ل قانون تنظيم السجون املسجونة حق اصطحاب طفلها
حىت سن  4سنوات( .)42
 - 56ونفذت احلكومة منذ  2015ابلشااك مع اجلمعيات األهلية عدة ةرامج ،أةرزها:
إطززم "خ ززط جن ززدة الطف ززل  "16000لتلق ززي الش ززكاو وتق ززد املس ززاعدة
(أ)
القانونية جماانا ومساعدة األطفال املنقطع عن التعليم عل العودة؛
(ب)

تفعيل "جلان ااية الطفولة" كآلية جمتمعية حلماية الطفل وتقد الدعم الفو؛

(ج) إصززدار "اإلطززار الس زااتيجي الززوطو للقايززاء عل ز العنززف ضززد األطفززال"،
وتشمل املمارسات الايارة كختان اإلانم وزواج األطفال والست مل اجلنسي؛
(د)
اإلجتار ابلبشر؛
(ه)

تطوير منظومة ااية وحتس أوضاع األطفال المج

واملهاجرين وضحاو

إطم الة قومية ملناهاية التنمر.

 - 57وأصدر النائ العا .كتاابا دوروا لتطوير منظومة العدالة اجلنائية لألطفال ،أصب دلي ام
لايزمان املرززلحة الفايززل للطفززل يف مجيزع مراحززل الززدعو (  .)43كمززا أُنشزئ خززط سززاخن ة ز
النياةة العامة واجمللس القومي للطفولة واألمومة لتسهيل اإلخطار ابلبمغات ال يتلقاها اجمللس.
وأُسندت قاياو العنف ضد األطفال إىل اإلدارة العامة حلقو اإلنسزان مبكتز النائز العزا،.
لتباشزر التحقيززق يف البمغزات واإلش زراف علز تفتززيش دور الرعايزة دوروا للوقززوف علز مززد
ممءمتها .كما صدرت عدة قرارات وزارية منذ  2015لتع ي منظومة ااية الطفل ،أةرزها:
(أ)
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(ب) إنشاء صندو الطفل لرعاية وااية أطفال الشوارع ملناهاية عمالزة األطفزال
ورعاية أطفال الشوارع واحلد من انتشار الظاهرة؛
(ج) خترززيص مق ززر يف  2016إلنش ززاء اكم ززة منوذجي ززة للطف ززل ابلق ززاهرة ،تاي ززم
درج احملاكمة ،ومكت نياةة الطفل ،ومكات األخرائي الجتماعي  ،واسااحة لألطفال،
ومقر للمحام .
 - 58تواك مع مزا تقزد .تنفيزذ ةزرامج ومبزادرات ابلتعزاون مزع اجلمعيزات األهليزة لايزمان
املرلحة الفايل للطفل ،أةرزها:
تطوير نظا .األسر البديلة لألطفال احملروم من الرعاية األسرية ،ف بلزغ عزدد
(أ)
األسر البديلة  9794أسرة ترع  9910طفما؛

(ب) حتسز نظزا" .املؤسسززات اإليوائيزة" للمحززروم مزن الرعايززة األسزرية مززن 6
إىل  18عام ا ،وةل ت  345مؤسسة تا  9082طفما؛

(ج) تطوير نظا" .احلاياانت اإليوائية" لألطفال من  2إىل  6أعوا ،.وةل ت 145
حايانة تايم  3584طفما؛

(د) تطز ززوير نظ ز ززا" .مؤسس ز ززات الرعاي ز ززة الجتماعيز ززة لألطف ز ززال املعرضز ز ز ،ط ز ززر
الحنراف" لرعاية األطفال من  6إىل  18عام ا ،وتبلغ  37مؤسسة ،منهزا  11لزإلانم و26
للذكور؛
(ه) تطوير نظا .الرعاية يف "دور املمحظة" ال ُحيتج األطفال أقل من  15عام ا
امل تحفظ عليهم أبمر قايائي حل الفرل يف أمرهم؛
(و) تطوير نظا" .مكات املراقبة الجتماعية" لدراسزة احلزالت احملالزة مزن النياةزة
العامة أو الشرطة أو دور املمحظة لرسم خطط العمج ،ورعاية الطفل يف أسرته ،وعددهم 256
مكتبا؛

(ز) التوسزع يف ة زرامج ال ت ذيززة املدرسززية اجملانيززة لتسززتوع  % 81مززن املقيززدين
ابملزدارس احلكوميزة ،والكشززف الطزيب عل ز امللتحقز ابملدرسزة ألول مززرة ومزع ةززدء كزل مرحلززة
تعليمية جديدة ،وعل املمارس لألنشطة الروضية.
 - 59تفزتش وزارة القزو العاملزة علز مواقزع العمزل لايزمان اايزة األطفزال ومتاةعزة اح زاا.
أحكزا .التش ز يل ملزن ةلززغ سزن العمززل ،حيزث مت التفتززيش علز  72910منشززهنة ة ز 2015
و 2018وحتريزر  348اايزر خمالفزة وإحالتزه للقايزاء .ومت ابلتعزاون مزع منظمزة العمزل الدوليزة
إطم خطة عمل وطنية ملكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال حبلول  ،2025ةتكلفة تقديرية
تبلغ  548555997دولر أمريكي.

سادسار -حقوق األشخاص ذوي اإلعا ة

( )44

 - 60أل مت املواد  53و 81و 180و 244من الدستور ةايمان حقو األشخاص ذو
اإلعاقة والقاياء عل مجيع أشكال التميي ضدهم ،مقررة وم التمثيل امل ناس يف اجملالس النياةية
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واحمللية .ومنحت املادة  214اجمللس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة الستقمل وحق إةمغ
السلطات عن أي انتهاك يتعلق مبجال عمله .وتفعيما لملت امات الدستورية وتوصيات اجلولة
الثانية ،مت إعمن  2018عام ا لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وكفل وم ال قانون املشاركة الفاعلة يف
مجيع مناحي احلياة وعدة امتيازات(  .)45كما أان قانون اجمللس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة
ابجمللس تنسيق الربامج واملشروعات ،وإةداء الرأي يف مشاريع القوان واللوائ املترلة ةعمله،
وتلقي ودراسة الشكاو والعمل عل حلها مع اجلهات املخترة( .)46
 - 61فيما يتعلق ابملشاركة السياسية ،مت ة  2015و 2019إقامة  39ندوة ولقاء توعية
وتثقيف لألشخاص ذوي اإلعاقة .وحرصت اللجنة العليا لمنتخاابت ،ولحقز ا اوي زة الوطنيزة
لمنتخزاابت ،عل ز ضززمان مشززاركتهم يف الترزويت ،جبان ز مراقبززة العمليززات النتخاةيززة .ومت
انتخاب  8مبجلس النواب يف  2015وتعي واحد ضمن املعين ةقرار من رئيس اجلمهورية.
كما متت إسحة الترويت عل التعديمت الدستورية يف  2019ةواسزطة ةطاقزة اقزااع ةطريقزة
ةرايل لذو اإلعاقة البررية.
 - 62ميثز ززل األشز ززخاص ذو اإلعاق ز ززة  %10.67مز ززن تع ز ززداد السز ززكان يف  ،2017علز ز ز
اخز ز ززتمف نز ز ززوع ودرجز ز ززة اإلعاقز ز ززة .وحرص ز ز ز ا عل ز ز ز تطز ز ززوير ا،ز ز ززدمات املقدمز ز ززة ،مت يف 2019
إص ززدار  500000ةطاق ززة كدفع ززة أوىل م ززن "ةطاق ززات ا ،ززدمات املتكامل ززة" لألشز ززخاص ذوي
اإلعاقة مبكات الربيد ،وذل ةعد الكشف الطيب لتحديد نوع ودرجزة اإلعاقزة ،إلسحزة التمتزع
اب،زدمات واملز او املقززررة ،وتزوفري منظومززة الزدفع الوطنيززة "ميز ة" للخززدمات .واختزذت احلكومززة
خطوات منذ  2015لدجمهم يف اجملتمع ،أةرزها:
تايم "الكود املرري لترميم الفراغات واملباين" الشرو الواج توافرها يف
(أ)
املباين واملرافق العامة لستخدا .األشخاص ذو اإلعاقة؛
(ب) هتي ة احملاكم ومقار الشهر العقاري واألقسا .والنياابت لستقباوم ،وتدري
املوظف عل ل ة اإلشارة؛
(ج) أتهيل مواقع ا،دمات اجلماهريية لوزارة الداخلية ابحملافظزات وةعزض األقسزا.
لستقباوم  ،وتدري الايزبا والعزامل علز ل زة اإلشزارة وإعزداد دليزل ةل زة ةرايزل للخزدمات
املقدمة؛
(د)
(ه)
اإلعاقة احلركية؛
(و)

ختفيض تذاكر القطارات واشااكات ماو األنفا وم؛
ختريص  %5من وحدات اإلسكان الجتماعي وم ،والدور األرضي لذوي
إنشاء وتنفيذ خط ساخن لرعاية وااية األطفال ذوي اإلعاقة؛

(ز) اختاذ إجراءات ملراعاة حقو املسجون ذوي اإلعاقة ،منها ختريص عناةر
خاصة ةبعض السجون وتدةري أجه ة تعويايية؛
(ح) ترمجززة النش زرات اإلخباريززة وةعززض ال زربامج ابلتليف يززون الر ززي لل ززة اإلش ززارة،
وعرض ةرامج خاصة ابألشخاص ذوي اإلعاقة؛
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( ) إسحزة قزراءة املواقزع اإلليكاونيزة الر يزة لزذوي اإلعاقزة البرزرية ،وعزرض مزواد
إعممية وخدمية مبسطة أو مامجة لل ة اإلشارة؛
(ي) إصدار القاموس اإلشاري القانوين وقاموس ل ة اإلشارة املوحدة إلزالة مشكلة
اختمف ل ة اإلشارة ،وإسحة كت إلكاونية للقراءة الناطقة؛
(ك) الحتفال ابملناسبات الدولية ا،اصة ابألشخاص ذوي اإلعاقة ل ودة التوعية
ابحتياجاهتم وحقوقهم.
 - 63تع ي ز ا للحززق يف العمززل ،خرززص قززانون ا،دمززة املدنيززة  ٪5مززن الوظززائف احلكومي ززة
لألش ززخاص ذو اإلعاقز ززة ،وخ َفز ززض سز ززاعات عملهز ززم سز ززاعة يومي ز ز ا وزاد اإلجز ززازات مدفوعز ززة
األج ززر(  ،)47وعُز ز من ززذ ص ززدوره  40000ش ززخص ذي إعاق ززة ابلقط ززاع احلكز ززومي و10000
ابلقطاع ا،اص ،أغلبهم يف أعمال فنية ختررية.
 - 64ومشلز ز ززت جهز ز ززود احلكومز ز ززة لتطز ز ززوير ا،ز ز ززدمات التعليميز ز ززة لألشز ز ززخاص ذوي اإلعاقز ز ززة
منذ  2015اآليت:
إنشاء كيان متخرص "للاةية ا،اصزة" ةزوزارة الاةيزة والتعلزيم ،وإقامزة 440
(أ)
م مبزدارس الاةيززة ا،اصزة وتزدري  12943معلم زا تزا ،مزع إسحززة التعلزيم ةتلز امل زدارس
فرز ا
وتوفري ال املدرسي ابجملان ،جبان إقامة وإعاشة الطلبة ابجملان ةبعض املدارس؛
(ب) إعززداد  472مدرس ززة للطلبززة ذوي اإلعاق ززة ،ومراقب ززة اللت ز ا .ةتر ززميم مب ززاين
املدارس وفقا لكود اإلسحة اوندسي املناس لإلعاقة؛
(ج) رقمنزة املنزاهج ل تحويززل منزاهج تعلززيم ذوي اإلعاقزة إىل منززاهج عاليزة اإلسحززة
ختد 18000 .طال ذوي إعاقة عية وةررية وتوفري أجه ة إةرار انطقة و ع مجاعي ،مع
طباعة الكت الدراسية ةطريقة ةرايل؛
(د) وضع مواصفات للورقة المتحانية لتمميذ الاةية ا،اصة ،وتنظيم عملية دمج
األطفال ذوي اإلعاقة مبدارس التعليم العا .والفو؛
(ه) تززوفري أجه ز ة حاس ز آيل ورخززص ةز زرامج اإل ةرززار الناطقززة وطاةعززات ةراي ززل
وأجه ة عرض ضوئي يف  24مرك ا ة  23جامعة حكومية.

 - 65مت خ ززمل ذات الفز ززاة وضز ززع اسز ززااتيجية صز ززحية لألشز ززخاص ذو اإلعاقز ززة مبشز ززاركة
اجلمعيات األهلية لتوفري ةرامج صحية ةتكلفة معقولة ،ومشلت التوسع يف مراك التهنهيل التخاطيب
لتبلغ  123مرك ا جبميع احملافظات ،وتطوير  108مرك ا ل لعمج الطبيعي ةعيادات ومستشفيات
التهنم الرحي ملتاةعة حالت الشلل التوافقي ،إضافة ل توفري األجه ة التعويايية .كما يتم إجراء
مسز دوري علز األطفزال لكتشززاف نقزص هرمزون ال زدة الدرقيززة وضزعف السزمع واإلةرززار
واألنيميا ،ول توفري األلبان العمجية للمراة أبمراض التمثيل ال ذائي أبنواعها.
 - 66ولتشجيع األشخاص ذو اإلعاقة عل ممارسة الروضة ،مت تطوير مراك شباب عديدة
وت ويدها ةكود اإلسحة اوندسي املناس لإلعاقة .واعترب قانون الروضة اللجنة الباراملبية املررية
هي ة روضية ،وأل  .إبنشاء مراك لكتشاف ورعاية املوهوة روضي ا من األق ا .واألشخاص ذوي
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( )48
زاء
اإلعاقة حبس نوعيزة إعزاقتهم ودرجتهزا  ،ممزا مكزن أةطزال األلعزاب الباراملبيزة املرزرية نس ا
ورجالا من حرد امليداليات الدولية واإلقليمية ،آخرها  12ميدالية يف أوملبياد ريو دي جانريو.

سابعا -متكني الشباب

( )49

 - 67عمما ابملواد  82و 180و 244من الدستور ،أسفرت انتخاابت  2015عن فوز 59
شزاابا ةعايزوية جملزس النزواب ،ةنسزبة متثيزل  .%10وجزاءت التعزديمت الدسزتورية يف 2019
م ة توصيات اجلولة الثانية ،اختزذت احلكومزة عزدة إجزراءات
لتقرر دميومة متثيلهم ابجمللس .وعم ا
لتمك الشباب من املشاركة يف احلياة العامة وتويل املناص القيادية ،أمهها:
ختريص  2016عام ا للشباب املرري ،وتم ذل عقد  7مزؤمترات وطنيزة
(أ)
حبايور رئيس اجلمهورية وكبار املسؤول  ،تدف حتقيق التواصل املباشر مع الشباب والستماع
إىل آرائهزم ،حيزث أسزفرت عزن توصزيات عديزدة مت تنفيزذها ،أةرزهزا إنشزاء اوي زة العليزا لتنميزة
جنوب مرر ابستثمارات تبلغ  5مليار جنيه ،واإلفراج مبوج قرارات عفو رائسية عن ةعزض
م عزن دعززوة
الشزباب املسزجون أبحكززا .قايزائية ،وإعزمن  2018عام ز ا لزذوي اإلعاقزة ،فاي ز ا
شباب العامل إىل مؤمتر دويل للشباب؛
(ب) عقزد منتزد شزباب العزامل ةشزر .الشزيخ يف  2017و ،2018شزارك فيهمزا
أكثر من  8000شاب وفتاة من  113دولة ،مما أسح فرصة للحوار املباشر ةينهم ومع صناع
القرار حول العامل حول القاياو ال اهتما .الشباب؛
(ج) إطزم ال زربانمج الرائسزي لتهنهيززل الشزباب للقيززادة وتزويل املس ز ولية السياسززية
واجملتمعية واإلدارية ةدءا من  ،2016وختريج  1000شخر ا حىت 2018؛

(د) تعي  41معاون وزير يف  13وزارة أقل من  40عام ا ،منهم  17من اإلانم؛
و 6شباب نواابا للمحافظ  ،منهم  3شزاابت؛ و 2معزاون شزباب ملزدراء مزديروت الشزباب
والروضة ة  17اافظة؛
(ه) خترززيص  %50للشززباب يف عايززوية اجملززالس التخررززية للتنميززة اجملتمعي ززة
والتعليم والبحث العلم ي والتنمية القترادية والسياسة ا،ارجية واألمن القومي ،وال تتبع رئيس
اجلمهورية مباشرة ،وتتوىل املعاونة يف رسم السياسة العامة وإعداد الدراسات.
 - 68ول توفري فرص العمل للشباب ،اختذت احلكومة عدة إجراءات ،أمهها:
(أ)
وضز ززع اسز ز زااتيجية شز ززاملة لتط ز ززوير مراك ز ز الت ز ززدري املهز ززو للش ز ززباب وفقز ز ز ا
لحتياجزات سزو العمزل ،تزدف تطزوير منظومززة تزدري وأتهيزل الشزباب مزع رةزط التززدري
ةسو العمل لتوفري  2مليون فرصة عمل خمل  5سنوات؛
(ب) اعتماد خطة وطنية للتدري من أجل التش يل ،يشارك يف تنفيذها  22جهة
حكومية ،ومت ة  2015و 2018تدري  18434شخرا %68 ،من اإلانم؛
(ج) إطزم عززدة مبززادرات لتزدري الشززباب ،مثززل "مشزواري" و"افعززل" و"أنديززة
البح ززث عز ززن الوظيفز ززة" و"مرز ززر تعمز ززل" ،لت ز زهنهيلهم وفق ز ز ا مل تطلبز ززات سز ززو العمز ززل ،واسز ززتفاد
منها  342814شخر ا؛
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(د) تدش املشروع املرري/اإلمارايت للتدري من أجل التش يل ،وتنفيذه ة 26
اافظة عل  4مراحل مشلت  25505من الشباب ،مت تش يل زهاء  10000منهم؛
(ه) إطم البن املرك ي مبادرة يف  2016لتمويل املشروعات املتوسطة والر رية
للشباب مببلغ  200مليار جنيه ،وةفائدة تقل عن  ،%5لتمويل  350000مشروع ا وخلق 4
مليون فرصة عمل؛
(و) أتسيس شركة "مرر لرودة األعمال والستثمار" ابلتعاون مع القطاع ا،اص
ل تشجيع الشركات الناش ة ومشاريع رودة األعمال وتوفري الزربامج التدريبيزة للشزباب ،وإطزم
"موقع مرر تعمل" الذ يقد .حنو  63000وظيفة ابلقطاع ا،اص؛
(ز) وضع خطة لرفع وعي طلبة اجلامعات ةثقافة العمزل احلزر والتعريزف ابألفكزار
احلديثة لرودة األعمال يف املشروعات املتوسطة والر رية ومتناهية الر ر.

اثمنار -مكا حة الفساد

( )50

 - 69إدراكز ا ،طززورة الفسزاد كمعززو أساسزي للتنميززة املسزتدامة وعقبززة يف سزبيل اإلصززمح
اإلداري واحلكززم الرشززيد ،ألز ز  .الدسززتور مبكافحت ززه مززن خ ززمل أجه ز ة رقاةي ززة مسززتقلة .وتنفي ززذا
لتوص ز ز ززيات اجلول ز ز ززة الثاني ز ز ززة ،ش ز ز ززرعت احلكوم ز ز ززة يف تنفي ز ز ززذ السز ز ز زااتيجية الوطني ز ز ززة ملكافحز ز ز ززة
الفساد  ، 2018- 2014تدف الرتقاء أبداء اجلهاز احلكومي وحتس ا،دمات اجلماهريية،
وإرساء مبادئ الشفافية ،وسن وحتزديث التشزريعات الداعمزة ملكافحزة الفسزاد ،وةنزاء ال ثقزة يف
املؤسسزات العامزة ،جبانز تع ي ز التعزاون مزع اجملتمزع املززدين .ومت منزذ  2015اختزاذ إج زراءات
تشريعية وتنفيذية ملكافحة الفساد ،أةرزها:
تعديل قانون اإلجراءات اجلنائية لتكون ةداية مدة انقاياء الدعو اجلنائية يف
(أ)
جزرائم العتزداء علز املززال العزا .والرشزوة مززن سريزخ انتهزاء ا،دمززة أو زوال الرزفة ،مزا مل يبززدأ
التحقيق فيها قبل ذل ( )51؛
(ب)

إنشاء اللجنة القومية لساداد األموال واألصول واملوجودات يف ا،ارج( )52؛

(ج)

استحدام منر مستشار رئيس اجلمهورية ملكافحة الفساد يف 2015؛

(د) تايززم فرززل يف قززانون ا،دمززة املدنيززة(  )53ولئحتززه التنفيذيززة ةشززهنن تنظ ززيم
السلوك الوظيفي وفرض املساءلة التهنديبية يف حالة اإلخمل ابملرلحة العامة؛
(ه) إنشزاء جلنززة يف  2016لسزاداد األراضززي املنهوةزة ال ز مت السزتيمء عليهززا
ةدون وجه حق( )54؛
(و) تعديل قانون هي ة الرقاةة اإلدارية لايمان استقموا ومتكينها من متاةعة تنفيذ
السااتيجية الوطنية ملكافحة الفساد( )55؛
تعززديل قززانون العقززوابت للمعاقبززة عل ز جرميززة رشززوة املوظززف العززا .األجنززيب
(ز)
( )56
أو موظف املؤسسة الدولية العمومية ؛
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(ح) إصدار قانون تنظيم تعاقدات اجلهات العامة ،تطبيق ا مل بادئ احلوكمة والشفافية
وامل ساواة وتكافؤ الفرص ،وهتي ة املناخ للشركات واملشروعات املتوسطة والر رية ومتناهية الر ر
للمنافسة( )57؛
( ) تفعيززل مدون ززة السززلوك ال ززوظيفي للعززامل ابحلكومز زة وإسحتهززا علز ز املواق ززع
اإللكاونية للوزارات واحملافظات؛
(ي) إنش ززاء منظوم ززة ش ززكاو موح ززدة لتلق ززي وفح ززص مجي ززع الش ززكاو املرتبط ززة
ابحلكومة والرد عليها إلكاوني ا؛
(ك) إنشاء اللجنة العليا للجمعيات األهلية ملكافحة الفساد إلشراك اجملتمع املدين
يف توعية املواطن ؛
(ل) إنشزاء ةزواابت إلكاونيززة للزوزارات واحملافظزات واجلامعززات لتقزد ا،ززدمات،
وتفعيل ةواةة املشاوت احلكومية عل موقع وزارة املالية.

اتسعار -الالجئني والشئون املتعلقة ابهلجرة واملغرتبني

( )58

 - 70انطمقا من احاا .ا لتفاقية الدولية حلماية كافة حقو العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،
كفلزت املزادسن  62و 63مزن الدسزتور حريزة التنقزل واإلقامزة واوجزرة .كمزا أل مزت املزادة 88
احلكومة ةرعاية مراحل املرري املقيم اب،ارج ،ونرت املادة  244عل متثيلهم متثيما ممئم ا
يف أول ةرملان منتخ  ،وهو ما عكسته انتخاابت  ،2015حيث مت توفري  139مقرا انتخاةي ا
ابلسزفارات والقنرززليات املرزرية يف  123دولززة ،وأسززفر عزن انتخززاب  8نزواب مززن املرززري
اب،ارج ،مث جاءت التعديمت الدستورية يف  2019لاسخ دميومة متثيلهم.
 - 71إعما ال للدستور وتوصيات اجلولة الثانية ،مت يف  2015استحدام وزارة للهجرة وش ون
املرري يف ا،ارج واختاذ إجراءات أخر  ،أةرزها:
إطزم ةواةززة إلكاونيززة للتواصززل مزع املرززري اب،ززارج والتعريززف اب،ززدمات
(أ)
احلكومية ،واستقبال اقااحاهتم وشكاواهم والرد عليها أو إحالتها للجهات املعنية؛
(ب) تفعيل الرقم املخترر  19787لستقبال الشكاو والستفسارات ومتاةعة
حلها مع اجلهات املعنية ابلداخل وا،ارج ،وتوفري مكات لمستشارات القانونية مىت ل  .األمر؛
(ج) التعزاون مززع اجمللززس القززومي حلقززو اإلنسزان حل زل قايززاو املرززري اب،ززارج،
وإنشاء مظلة أتمينية متكاملة وم؛
(د) توفري ةعض الوزارات شباكا خاصا جبميع ا،دمات املقدمة للمرري اب،ارج
لسرعة تقد ا،دمات؛
(ه) تنظيم عمل شركات ومكات تسهيل ومساعدة راغيب اوجرة الدائمة حلماية
حقوقهم واحليلولة دون وقوعهم ضحية للشركات الومهية.
 - 72واتساقا مع الت اماهتا مبوج التفاقية الدولية حلماية المج لعا ،1951 .يتم التعاون
مع مكت املفوضية السامية لمج يف مرر الذ يتوىل تسجيل المج وطاليب اللجوء وفق ا
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لمتفا املوقع ة اجلانب عا .1954 .وتكفل مرر لمج وطاليب اللجوء حريزة السزكن
والتنقزل .ويبلززغ املسزجلون حالي ز ا لززد مكتز املفوضززية السزامية لمج ز  250000لجززئ
وطال ز جلززوء م ززن  55جنسززية خمتلف ززة ،إضززافة إىل زهززاء  5ملي ززون شززخص ف ززر معظمهززم م ززن
الن اعزات املسزلحة يف دول اجل زوار اجل زرايف ،ومل يط زالبوا ةوضزعية اللجززوء لسزهولة انززدماجهم يف
اجملتمع ،حيث ل يتم ع وم يف معسكرات ويتمتعون جبميع ا،دمات األساسية املتوافرة للمرري
ابجملان .ومت يف  2018جتهي  12مقرا لتقد خدمات لمج والوافدين ابحملافظات.
 - 73ي بلغ إمجايل الطلبة المج  71851طالب ا ،ليس من ةينهم السوريون الذين يلتحقون
ابملدارس احلكومية ةذات شرو معاملة املرري  .ويشمل التعاون مع مكت املفوضية السامية
لمج توفري إخرائي اجتماعي لألطفزال غزري املرزحوة والتهنكزد مزن متزتعهم اب،زدمات
األساسية.
 - 74وةرفة عامة ،تؤكد مرر أمهية احاا .مبدأ املشاركة يف حتمل أعباء استايافة المج ،
وتر أن احللول قررية األجل القائمة عل تقد العون وم غري كافية ،ول ةد من حلول طويلة
املد للقاياء عل أسباب اللجوء ،والتعامل مبنظور شامل يراع الشق التنموي ول يقترر عل
األمزو .ويف إطززار الت امهززا ابلتفاقيززة األفريقيززة لمج ز لعززا 1969 .وابلتعززاون وفق ز ا لإلطززار
اإلفريقي لسياسات اوجرة ،تشارك مرر يف اآلليات اإلقليمية ،عل غرار مبادرة عملية ا،رطو.
ومبادرة الحتاد األفريقي  -القرن األفريقي ،واآللية التش اورية ةشهنن اوجرة يف إطار جامعة الدول
العرةية ،وكذا دولي ا من خمل مشاركتها يف قمة فاليتا ،ويف صياغة العهزدين الزدولي لمج ز
واوجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية املعتمدين يف .2018

عاشرار -مكا حة اهلجرة غري الشرعية وهتريب املهاجريم

( )59

 - 75تنفيذا للت اماهت ا مبوجز اتفاقيزة األمزم املتحزدة ملكافحزة اجلرميزة املنظمزة عزرب الوطنيزة،
والربوتوكول املكمل وا ةشهنن مكافحة هتري املهاجرين ،وحرصا عل اتسزا التشزريعات مزع
تل اللت امات وفق ا لتوصيات اجلولة الثانية ،جر .ال قانون كافة أشكال هتري املهاجرين واإلقرار
حبق العودة الط وعية ،مع اعتبار اجمللس القومي للطفولة واألمومة املمثل القانوين لألطفزال غزري
املرحوة الذين ل يُستدل عل أسرهم أو من ميثلهم .كما أل  .احلكومة ةتوفري التداةري املناسبة
حلماية حقوقهم ،وأنشهن صندوقا ملكافحة اوجرة غري الشرعية وااية املهاجرين والشهود مراعاة
للبعد الجتماعي لتداةري مكافحة اوجرة غري الشرعية وهتري املهاجرين( .)60
 - 76وأُنش ز ت جلنززة وطني ززة تنسززيقية ملكافح ززة ومنززع اوج ززرة غززري الش ززرعية واإلجتززار ابلبش ززر
يف  2017ل تنسيق السياسات وا،طط والربامج وتقد الرعاية وا،دمات للمهاجرين املهرة ،
حيزث أجززرت عزدة دراسززات اجتماعيزة وميدانيززة لتحديزد أهززم احملافظزات املرززدرة للهجزرة غززري
الشرعية للشباب واألطفال غري املرحوة  .كما نفذت أنشطة توعية جمتمعية حتت شعار "مرر
مستقبل " ابحملافظات املستهدفة ،ابلشااك مع اجملتمع املدين .ومت منذ  2018عقد  57دورة
تدريبيز ززة ل  1120قاض ز ززي ا وعايز ز زوا ابلنياة ز ززة العامز ززة والرقاة ز ززة اإلداري ز ززة والش ز ززرطة واألخر ز ززائي
الجتماعي ومنظمات اجملتمع املدين واإلعممي .
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 - 77وفززور ةززدء عمله ززا ،أطلقززت اللجنززة اسز زااتيجية وطنيززة ملكافحززة اوج ززرة غززري الش ززرعية
حىت  ،2026تدف تع ي التعاون ة احلكومة واألطراف غزري احلكوميزة واإلقليميزة والدوليزة
للحد من الظاهرة ورفع الوعي العا .تا وتعب ة املوارد المزمة وتع ي اإلطار التشريعي المز .لدعم
جهزود مكافحتهزا ،مزع اعتبززار التنميزة أساسزا لزذل ودعززم مسزارات اوجزرة الشزرعية .وأعززدت
اللجنزة خريطززة ابحملافظززات األكثززر ترززديرا للهجززرة غززري الشززرعية ليتسززىن اسززتهدافها يف تنفيززذ
السااتيجية .ومت النتهاء من خطة العمل األوىل لتنفيذ السااتيجية ،وةدأ تطبيق خطة العمل
الثانية حىت  .2020وأسفرت مجيع هذه اجلهود عن عد .خروج أي سفينة لنقل مهاجرين غري
شرعي من السواحل املررية منذ سبتمرب .2016

حادي عشر -مكا حة اإلجتار ابلبشر

( )61

 - 78إنفاذا للمادة  89من الدستور ،والت ام ا ابتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة
عرب الوطنية ،وةروتوكول منع وقمع ومعاقبة اإلجتار ابألشخاص وخاصة النساء واألطفال ،وقانون
مكافحزة اإلجتززار ابلبشززر(  ،)62وكززذا توصززيات اجلولززة الثانيززة ،انايززمت مرززر إىل الززة "القل ز
األزر " للتوعيزة جبرميزة اإلجتزار ابلبشزر(  .)63واختزذت احلكومزة منزذ عزا 2015 .عزدة إج زراءات
ملكافحة هذه اجلرمية ،أمهها:
اعتماد السااتيجية الوطنية ملكافحة اإلجتار ابلبشر  ،2021- 2016تدف
(أ)
وضع منظومة متكاملة ملكافحة تل اجل رائم وجتفيف مناةعها ،وتفعيل املمحقة األمن ية والقايائية
وفق ا للحقو والايماانت املكفولة اب لدستور والقانون ،وتوفري احلماية المزمة للايحاو وإعادة
أتهيلهم .ومت النتهاء من تقرير نرف املدة ل تنفيذ السااتيجية؛
(ب) التوسع يف تناول مفهو .مكافحة جرمية اإلجتار ابلبشر ليشمل جرائم الفساد
وغسل األموال ،مع ضم اوي ات ا ملعنية مبكافحة هذه اجلرائم للجنة الوطنية ال تنسيقية ملكافحة
ومنع اوجرة غري الشرعية واإلجتار ابلبشر؛
(ج) ت لززيظ العقززوابت عل ز خمالفززة أحك ززا .قززانون تنظززيم زرع األعايززاء البش ززرية،
حس نوع اجلرمية( )64؛
(د)

إنشاء دوائر جنائية جبميع ااكم الست ناف ختتص جبرائم اإلجتار ابلبشر؛

(ه) إعز ززداد خريط ز ززة توضز ز ز م ز ززد انتش ز ززار جز ز زرائم اإلجت ز ززار ابلبش ز ززر ابحملافظ ز ززات
ألعوا.2017- 2014 .
(و) إعداد "الدليل اإلرشادي حلماية العمالزة املرزرية اب،زارج مزن اإلجتزار ابلبشزر"
وتعميمززه م ززن خززمل الس ززفارات والقنرززليات اب ،ززارج ووزارة القززو العامل ززة ،وكززذل "ال ززدليل
اإلرشزادي املزوج ألعايزاء النياةزة العامزة يف حتقيزق جزرائم اإلجتزار ابلبشزر" و"الزدليل اإلرشزادي
جلمززع األدلززة والت حقيززق واملمحقززة يف ج زرائم اإلجتززار ابلبشززر واايززة الايززحاو يف صززياغة إنف ززاذ
القانون" وتعميمهما عل جهات إنفاذ القانون ،وإعداد كتي للعامل يف اإلعم .للمسامهة يف
تناووم هذه القاياو ةشكل صحي ؛
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(ز) تاي ززم املن ززاهج الدراس ززية أبكادمييز ززة الش ززرطة موض ززوعات مكافح ززة اإلجتز ززار
ابلبشزر ،وتكليززف الايززبا الدارس ز ابلززدةلومات ةكليزة الدراسززات العليززا ابألكادمييززة إبعززداد
أحبزام حووزا ،جبان ز ت ويزد مكتبتهزا ابملؤلفززات والكتز واملراجزع العلميززة واألحبزام والو:ئززق
الدولية ذات الرلة؛
(ح) عقزد  57دورة تدريبيزة منزذ  2018ل  1120قاضزي ا وعايزوا ابلنياةزة العام زة
والرقاةة اإلدارية والشرطة واألخرائي الجتماعي واجملتمع املدين واإلعممي ؛
( ) إطم الة توعية مبخاطر اإلجتار ابلبشر عل وسائل التواصل الجتماعي،
ابلتعاون مع اجملتمع املدين؛
(ي) رفزع الكفززاءة الفنيززة للخطززو السزاخنة التاةعززة للمؤسسززات الوطنيززة حلقززو
اإلنسان لتلق ةمغات جرمية اإلجتار ابلبشر؛
(ك) ةدء توفري مهنو آمن لايحاو اإلجتار ابلبشر من األطفال والنساء لستقبال
الايزحاو ،ووضزع آليزة وطنيزة لتيسزري الترززالت ةز األطزراف املعنيزة وجهزات إنفزاذ القززانون
فيما يتعلق ةعملية اإلحالة إىل املهنو .
 - 79وابلنسبة لعمال املن ازل ،اختذت احلكومة عدة إجراءات حلماية مراحلهم ،أمهها:
اعتماد منوذج عقد العمالة املن لية ،كنموذج اساشادي ينظم عمقة متوازنة ة
(أ)
العامل املن يل ورب البيت؛
(ب) تطبيزق نظزا .قواعزد قيزاس مسزتوي املهزارة وم اولزة احلرفزة علز عمزال املنزازل،
حيث يتم منحهم شهادة إلث بات املهنة يف ةطاقة الرقم القومي ،جبان إمكان التهنم اجتماعي ا
عليهم؛
(ج) كفالز ززة ح ز ززق عمز ززال املن ز ززازل يف إنشز ززاء نقاة ز ززة عماليز ززة ت ز ززدافع عز ززن حق ز ززوقهم
ومراحلهم ،وفقا لقانون املنظمات النقاةية العمالية( )65؛
(د) إعزداد مشزروع قزانون يززنظم العمالزة املن ليزة ،يتايززمن تزدريبهم وحتديزد أوقززات
العمزل واإلجززازات ،جبان ز األجززور والتهنمين زات ،وآليزات التفتززيش عل ز املنززازل ،وكيفيززة تلقززي
الشكاو  ،وغريها من أحكا .تراعي مراحلهم وخروصية هذا النوع من عمقات العمل.

اثين عشر -احرتاق حقوق اإلنسان يف سياق مكا حة اإلرهاب

( )66

 - 80عل ضوء توصيات اجلولة الثانية ،وانطمق ا من أمهيزة مكافحزة اإلرهزاب حفاظز ا علز
أمن املواطن ولايمان متتعهم الكامل حبقو اإلنسان ،ويف ذات الوقت احاا .حقو اإلنسان
يف سزيا مكافحززة اإلرهززاب ،وإعمززالا للدسزتور  -خاصززة ابب احلقززو واحلززروت والواجبززات
العامة واملادة  ،- 237حدد القانون مفهو .الكيان اإلرهاحل واملشروع اإلرهاحل ونص عل إنشاء
قائمت ؛ األوىل قائمة ابلكياانت اإلرهاةية ،والثانيزة قائمزة ابإلرهزاةي (  .)67ومزن للنائز العزا.
اختراص تقد طلبات اإلدراج عل القائمت مشفوعة ابلتحقيقات واملستندات املؤيدة وذه
الطلبززات ،واحل ززق يف طلز ز شززط ه ززذا اإلدراج .كم ززا ح ززدد اآل:ر املاتب زة علز ز قز زرار احملكم ززة
املخترزة ابإلدراج عل ز أي مززن القزائمت  .وأوج ز أل يتجززاوز اإلدراج علز قائمززة الكيززاانت
26

GE.19-14202

A/HRC/WG.6/34/EGY/1

اإلرهاةيززة  5سززنوات ،فززلذا انقايززت دون صززدور حكززم اززائي ةثبززوت الوصززف اجلنززائي ال زوارد
ابلقززانون عل ز الكيززان املززدرج أو اإلرهززاحل ،تعز ز أن تعيززد النياةززة العامززة العززرض عل ز ال ززدائرة
القايائية املخترة للنظر يف اسزتمرار اإلدراج ،وإل وجز شزط الكيزان ،مزع إجزازة الطعزن يف
قرار اإلدراج عل أي مزن القزائمت أمزا .اكمزة الزنقض وفقزا لإلجزراءات املعتزادة خزمل 60
يوما.
م ضزمان حقزو اإلنسززان املرزونة دسززتوروا
 - 81كمزا صزدر قززانون مكافحزة اإلرهزاب كززاف ا
وقانوانا دون تعطيل(  ،)68حيث تسري أحكا .قانون اإلجراءات اجلنائية يف حالزة الهتزا .جبرميزة
إرهاةية .ومن القانون املتهم جبرمية إرهاةية حق است ناف أمر حبسه احتياطي ا أو مد احلبس أما.
احملكمة املخترة ةدون رسو ..ومل جي تفتزيش املزتهم ،أو مراقبزة وتسزجيل احملزاد:ت والرسزائل،
أو تس ززجيل أو ترز ززوير م ززا جيز ززري يف األم ززاكن ا،اصز ززة ،أو ع ززرب وسز ززائل وش ززبكات الترز ززال
أو املعلومات أو املواقع اإللكاونية وما يدون فيها ،إل إبذن قايزائي مسزب  .ومزن سزلطات
إنفززاذ القززانون صززمحيات ل تس ززري إل عل ز هززذا الززنمط م ززن اجل زرائم للموازنززة ة ز مكافح ززة
اإلرهاب وكفالة حقو اإلنسان يف سيا مكافحة اإلرهاب ،ولكن عرب قواعد إجرائيزة ازددة
تُبقزي علز اإلطزار العزا .للشزرعية اإلجرائيززة وتكفزل حقزو اإلنسزان .كمزا أخايزع اإلج زراءات
إلشراف السلطة القايائية ،مع اشاا إةمغ كل من يُتحفظ عليه أبسباب التحفظ ومتكينه من
الترال ةذويه والستعانة مبحا .وحترير ااير أبقواله.
 - 82كما أُنشئ اجمللس األعل ملواجهة اإلرهاب والتطرف حل شد اجلهود ملكافحة اإلرهاب
وتعقز مرزادر متويلزه واحلزد مزن أسززباةه ومعاجلزة آ:ره .وهزو ضزتص ةوضزع اسزااتيجية وطنيززة
شززاملة والسياسززات وا،طززط وال زربامج ،وحتديززد الززدور التنسززيقي ة ز اجلهززات املختلفززة ،وكززذا
التنسيق مع املؤسسات الدينية واإلعممية لتمك ا،طاب الديو الوسطي ونشر مفاهيم الدين
الرحيحة يف مواجهة ا،طاب املتطرف ،جبان وضع آلية للتعاون مع اجملتمع الدويل( .)69
 - 83مزن انحيزة أخزر  ،تقزدمت احلكومزة مززؤخرا ةتعزديمت إىل جملزس النزواب علز قززانون
اإلجزراءات اجلنائ يزة ،إنفززاذا للت اماهتزا مبوجز الدسززتور ،مزن خزمل التوسززع يف حقزو الززدفاع
وصزمحياته أثنزاء مراحزل مجزع السزتدلل والتحقيزق الةتزدائي واحملاكمزة اجلنائيزة ،ويسززتحدم
قواعد لتنظيم ااية الشهود والايحاو وتنظيم التقاضي عن ةعد.
 - 84وتتاي ززافر اجله ززود الوطني ززة ملكافح ززة اإلرهز ززاب دون إخ ززمل ةاي ززماانت ااي ززة حقز ززو
اإلنسان ،وتشمل منذ  - 2015إضافة إىل ما ورد يف الفقرة  17أعمه  -اآليت:
تنظززيم "م زؤمتر األزهززر يف مواجهززة اإلرهززاب" حززول التكفززري والتطززرف وال ل ززو
(أ)
والتعر وأتثري اإلرهاب عل اجملتمع؛
(ب)

إطم "السااتيجية الوطنية للوعي ابلثقافة القا نونية ملواجهة اإلرهاب"؛

(ج) تعاون وزارة الداخلية والحتاد العا .للجمعيزات األهليزة إلعزمء قزيم ومبزادئ
حقو اإلنسان والتوعية مبخاطر اإلرهاب والتطرف؛
(د) تقد املساعدات النقدية واملعاشات للمواطن الذين قد تدفعهم الظروف إىل
ترك منازوم خشية العمليات اإلرهاةية ال تستهدف حياة املدني والعسكري عل السواء؛
GE.19-14202

27

A/HRC/WG.6/34/EGY/1

(ه) من معاش استثنائي ألسر املدني ضحاو األعمال اإلرهاةية وكل من أصي
ةعج كل أو ج ئي ةسب األعمال اإلرهاةية.
 - 85وعل املستو الدويل ،رأست مرر أثناء عايويتها مبجلس األمن () 2017- 2016
جلنزة مكافحزة اإلرهزاب ،وقززادت اجلهزود أ ثنزاء رائس زتها للمجلزس يف مزايو  2017لسترززدار
القزرار رقززم  2354ابإلمجززاع ةشززهنن تنفيززذ اإلطزار الززدويل الشززامل ملكافحززة ا،طززاب اإلرهززاحل.
كما تقدمت مع الشركاء منذ  2015يف جملس حقو اإلنسان واجلمعية العامة ةقرار حول أثر
اإلرهاب عل التمتع جبميع حقو اإلنسان ،يتناول أتثري اإلرهاب عل حق اإلنسان يف احلياة
واحلرية واألمان عل شخره وهتديد اإلرهاب للتنمية القترادية والجتماعية ،وما لذل مزن
تبعززات خطززرية عل ز متتززع مجي ززع األشززخاص حبقززو اإلنسززان ،وه ززو الق زرار الززذي مت دجمززه م ززع
املكسي يف  2018يف قرار شامل يتناول احاا .حقو اإل نسان أ ثناء مكافحة اإل ٍرهاب مع
إيمء الهتما .المز .حبقو الايحاو.

اثلث عشر  -نشر ثقا ة حقوق اإلنسان

( )70

 - 86عم زما ةتوصززيات اجلول ززة الثانيززة ،وإميززاانا أبمهي ززة رفززع الززوع حبق ززو اإلنسززان ،اخت ززذت
احلكومة عدة إجراءات منذ  ،2015أةرزها:
تعديل معايري ومؤشرات ةعض املواد الدراسية واألنشطة لتتايمن املمارسات
(أ)
واإلرشادات السلوكية إل ةداء اآلراء دون إساءة لل ري ،مع ترسيخ مبادئ التسام وقبول اآلخر
وتع ي الفكر الديو الوسطي والقيم األخمقية؛
(ب) ت ز ز ززدريس م ز ز ززادة حق ز ز ززو اإلنس ز ز ززان ومكافح ز ز ززة الفس ز ز ززاد ةداي ز ز ززة م ز ز ززن الع ز ز ززا.
الدراسي  2019/2018يف مجيع الكليات واملعاهد العليا ،كمادة إجبارية ل ميكن التخرج دون
اجتيازهزا ،جبانز تطزوير عمليزة إدمزاج مفزاهيم ومبزادئ حقزو اإلنسزان يف املقزررات الدراسزية
للتعليم األساسي؛
(ج)
ح قو اإلنسان"؛

إصززدار اوي ززة العامززة لمسززتعممات دوري ززة رةززع سززنوية ةعن زوان "دراس ززات يف

(د) التعاون مع األطراف واملنظمزات الدوليزة لتنفيزذ أنشزطة وةزرامج لتع يز ثقافزة
حقو اإلنسان يف املنظومة التعليمية ،ومنها مشروع تع ي التعليم وااية األطفال من املخاطر
وحتديث مبادرة "دعم وتنمية حقو اإلنسان واجملتمع املدين يف مرر"؛
(ه) إصدار كتيب ات ومطووت ةشهنن حقو اإلنسان وتعميمها عل أفراد الشرطة ،
أةرزهززا :اإلع ززمن الع ززاملي حلق ززو اإلنس ززان ،كتي ز مدون ززة قواع ززد وس ززلوك وأخمقي ززات العم ززل
الشززرطي ،مطوي ززة ةعنز زوان "ل للعن ززف ض ززد امل زرأة" ،ورس ززالة توعي ززة ةعنز زوان "الش ززرطة يف خدم ززة
الشع " ،جبان إدراج موضوعات حقو اإلنسان ضمن املساةقات البحثية أبكادميية الشرطة ،
وت ويد مكتبة األكادميية ابلكت واملراجع يف جمال حقو اإلنسان.
 - 87مت منذ  2015تدري العامل عل إنفاذ القانون عل احاا .حقو اإلنسان عل
النحو التايل:
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إنشاء معهد البحوم اجلنائية والتدري ابلنياةة العامة ،وتدري  1180عايوا
(أ)
ابلنياةزة العامزة منزذ  2017علز كيفيزة حتقيزق البمغزات ،مزع إجزراء زورات ميدانيزة للسزجون
للوقوف عل دور النياةة العامة يف تفتيشها وشرح حقو املسزجون وكيفيزة تلقزي شزكاواهم
وحتقيق أي وقائع جنائية قد تقع داخل السجون؛
(ب)
القايائية؛

تنظيم  148دورة تدريبية شارك فيها  4897قاضي ا وقاضية مبرك الدراسات

(ج) إقامة  139دورة تدريبية لايبا الشرطة منذ  ،2015و 2796دورة تدريبية
للعامل املدني ةوزارة الداخلية؛
(د) تنظز ززيم  103دورة تدريبي ز ززة للع ز ززامل ابلس ز ززجون ودور الرعاي ز ززة الجتماعي ز ززة
منذ  2016ةشهنن التعامل مع املسجون واألطفال املودع ابلدور ،جبان  10دورات تدريبية
ابل تعاون مع اجمللس القومي حلقو اإلنسان لايبا أقسا .ومراك الشرطة منذ  2017للتعريف
ابللت امات مبوج الدستور والقانون والتفاقيات الدولية حلقو اإلنسان؛
(ه) إنشاء قسم العدالة اجلنائية وحقو اإلنسان أبكادميية الشرطة ،وأضحت مادة
حقو اإلنسان مادة أساسية يتع اجتيازها للتخرج .ومت إعداد  104حبثز ا ومزن  41رسزالة
دكتزوراه يف جمزال حقززو اإلنسزان ،ولزالزت هنززاك  14رسزالة مسزجلة قيززد اإلعزداد .ويشززتمل
إدماج حقو اإلنسان يف مناهج األكادميية عل اآليت:
•

استحدام "دةلو .حقو اإلنسان والتواصل اجملتمعي" ضمن الدةلومات الز
متنحها كلية الدراسات العليا ابألكادميية؛

•

جعل مادة "حقو اإلنسان مع التعمق" مادة إل امية يف مجيع الدةلومات ال
مت نحها كلية الدراسات العليا ابألكادميية؛

•

اإلعداد النفسي للمتدرة ابألكادميية لتنمية القدرة عل حتمل الاي و وصولا
إىل أداء أمو يراع احاا .حقو اإلنسان.

رابع عشر -التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان

( )71

م ةتوصزيات اجلولزة الثانيزة ،حتزرص احلكومزة علز املشزاركة الفاعلزة يف اجتماعزات
 - 88عمز ا
أجه ة األمم املتحدة املعنية حبقو اإلنسان ،ويف األطر اإلفريقية والعرةية .وتقدمت منذ 2015
ة  41تقريرا عن تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية ،جبان تقد تقريرهزا الزدوري للجنزة اإلفريقيزة
م عن تقد تقرير
حلقو اإلنسان والشعوب يف مايو  2018ومناقشته يف مايو  ،2019فاي ا
دورة السززتعراض الثانيززة ةشززهنن الفرززل الثززاين وا،ززامس مززن اتفاقيززة األمززم املتحززدة ملكافح ززة
الفساد .وتعكف احلكومة حالي ا عل النتهاء من إعداد التقارير الدورية للجان التعاهدية حلقو
اإلنسززان وفقز ز ا جل ززدول زم ززىن ا ززدد ،خاص ززة املت ززهنخر منه ززا نظز زرا للظ ززروف الز ز ش ززهدهتا مر ززر
ة  2011و.2014
 - 89توىل احلكومة اهتمام ا خاص ا اب لتعاون مع اإلجراءات ا،اصة جمللس حقو اإلنسان،
وحترص دوما عل الرد عل مراسمهتم .واستقبلت يف  2018زورة ل لمقررة ا،اصة املعنية ابحلق
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يف السكن المئق ،كما وجهت دعزوات زورة إىل  6الزة ولوت ،وهزم :ا،بزري املسزتقل املعزو
أبثزر الزدين ا،ززارجي واللت امزات املاليززة ا،ارجيزة علز التمتززع حبقزو اإلنسززان ،املقزررة ا،اصززة
املعنية ابلعنف ضد املرأة ،املقررة ا،اصة املعنية حبقو األفراد ذوي اإلعاقة ،ا،برية املستقلة املعنية
حبقو اإلنسا ن لألشخاص املراة ابملها  ،املقررة ا،اصة املعنية ابإلجتار يف البشر ،واملقزررة
ا،اصة املعنية ابحلق يف التعليم .ولزالت احلكومة ت نتظر حتديد مواعيد زورهتم ،وت نظر تباع ا يف
طلبزات الز ورة األخزر حرص ز ا علز اإلعزداد اجليززد وزا .والتقز وفززد حكزومي مبجموعزة العمززل
امل عنية ابلختفاء القسري يف فرباير  2019عل هامش دورته ال  ،117وشارك املقزرر ا،زاص
املعزىن حبريززة التجمزع السززلمي وتكزوين اجلمعيززات واملقزرر ا،ززاص املعزىن ابملززدافع عزن حقززو
اإلنسان يف الدورة  64للجنة األفريقية حلقو اإلنسان والشعوب مبرر يف  .2019كما ي لتق
املسزؤولون املرزريون ابنتظززا .مزع الزة الززولوت علز هزامش دورات جملززس حقزو اإلنسززان.
وسزيكون مزن اختراصزات "اللجنزة العليزا الدائمززة حلقزو اإلنسزان" املشزار إليهزا يف الفقززرة 9
أعمه  -لد ةدء عملها  -التواصل مع مجيع اآلليات الدولية واإلقليمية حلقو اإلنسان.
 - 90أوفت احلكومة ةتعهداهتا الطوعية مبناسبة عايويتها احلاليزة مبجلزس حقزو اإلنسزان،
مبا يف ذل املسامهة املالية ال تعهدت تا ملكت املفوض السامي حلقو اإلنسان  .ويف إطار
التع ززاون م ززع املكت ز ز  ،ش ززارك  32مز ززن الدةلوماس ززي الشز ززباب يف  8دورات تدريبي ززة نظمهز ززا
ة  2017و .2019كما مت التفا مع املكت يف  2017عل ةرانمج للتعاون الفو ،مت يف
إطاره عقد دورة تدريبية للقاياة حول القانون الزدويل حلقزو اإلنسزان يف  ،2018سزبقتها يف
ذات العزا .ورشزة عمزل حزول إعزداد التقزارير للجزان التعاهديزة حتزت مظلزة قزرار اجلمعيزة العامززة
رقم  .268/68كما مت النظر يف اقااح املكت ةشهنن وضع مؤشرات حلقو اإلنسان ،وضمن ت
احلكوم ززة ابلفع ززل مؤشز زرات حق ززو اإلنس ززان ض ززمن مؤشز زرات متاةع ززة تنفي ززذ ا،ط ززة ا،مسز ززية
لألعوا.2022- 2018 .

خامتة
 - 91اختزذت احلكومزة خطزوات متسزارعة يف السزنوات القليلزة املنرزرمة لتع يز واايزة مجيزع
حقو اإلنسان واحلروت األساسية .وتوىل اه تمام ا خاص ا ةتمك املرأة والشباب واألشخاص
ذو اإلعاقة ،وحبقو الطفل .وه إن مل ترل إىل حتقيق كامل طموحاهتا ،إل أاا تسع إىل
ذل جاهدة رغم ادوديزة املزوارد والتحزدوت األمنيزة والقترزادية والجتماعيزة ،وعلز رأسزها
خطزر اإلرهززاب ،ومعززدل ال ز ودة السززكانية السززريع الززذي يلززتهم تززار التنميززة ويسززتن ف امل زوارد
املتاحة ،وكذا تدفق املهاجرين والمج نتيجة اضطراب األوضاع واملشاكل القترادية يف دول
اجلوار .ورغم كل ذل حرصت احلكومة عل تنفيذ التوصيات ال قبلتها يف اجلولة الثانية قدر
املستطاع ،وتؤكد حرصها عل الوفاء ابل ت اماهتا الدولية ،وإصرارها عل مواصلة العمل ل تحقيق
تطلعات شعبها.

احلواشي
( )1
( )2
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التوصيات أرقا 16 .و 20و 21و 22قبول كلي ،والتوصيات أرقا 14 .و 17قبول ج ئي.
القايز ز ز ززية رقز ز ز ززم  114لسز ز ز ززنة  29قايز ز ز ززائية جبلسز ز ز ززة  ،2017/1/14والطعز ز ز ززن رقز ز ز ززم  131لسز ز ز ززنة  39قايز ز ز ززائية
جبلسة .2019/4/6
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( )5
( )6

( )7
( )8
( )9
( )10
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( )12
( )13
( )14
( )15
( )16
( )17
( )18
( )19
( )20
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القاييتان رقما  22لسنة  29قايائية جبلسة  2015/5/9و 116لسنة  29قايائية جبلسة .2015/7/25
القايية رقم  202لسنة  32قايائية جبلسة .2018/11/3
القاي ز ز ز ززية رقز ز ز ز ززم  160لسز ز ز ز ززنة  37قاي ز ز ز ززائية جبلسز ز ز ز ززة  2018/6/2والقايز ز ز ز ززية رق ز ز ز ززم  84لسز ز ز ز ززنة  39قايز ز ز ز ززائية
جبلسة .2019/2/2
من أهم هذه القوان ما يل :
(أ) القز ززانون رقز ززم  7لسز ززنة  2015ةشز ززهنن تعز ززديل ةع ز ززض أحكز ززا .قز ززانون الطفز ززل رقز ززم  12لس ز ززنة ،1996
واملتايمن إااء التدةري اجلنائي لألطفال ةبلوغ سن  18عاما.
(ب) القز ززانون رق ز ززم  8لس ز ززنة  2015يف شز ززهنن تنظ ز ززيم الكي ز ززاانت اإلرهاةيز ززة واإلره ز ززاةي  ،والق ز ززانون رق ز ززم 94
لسنة  2015يف شهنن مكافحة اإلرهاب.
(ج) القانون رقم  78لسنة  2016ةتعديل قانون العقوابت ةت ليظ عقوةة ختان اإلانم.
(د) القانون رقم  80لسنة  2016ةشهنن تنظيم ةناء وترميم الكنائس.
(ه) القانون رقم  81لسنة  2016ةشهنن ا،دمة املدنية ،لايمان تكافؤ الفرص وعد .التميي .
(و) القانون رقم  82لسنة  2016ةشهنن مكافحة اوجرة غري الشرعية وهتري املهاجرين.
(ز) القزانون رقززم  14لسززنة  2017ةتعزديل ةعززض أحكززا .القززانون رقزم  107لسززنة  2013ةتنظززيم احلززق يف
الجتماعات العامة واملواك والتظاهرات السلمية.
(ح) القانون رقم  213لسنة  2017ةشهنن املنظمات النقاةية العمالية.
( ) القانون رقم  10لسنة  2018ةشهنن حقو األشخاص ذو اإلعاقة.
القززانون رق ززم  197لس ززنة  2017ةتع ززديل ةع ززض أحك ززا .الق ززانون رق ززم  94لس ززنة  2003ةش ززهنن إنش ززاء اجملل ززس
القومي حلقو اإلنسان.
قرار النائ العا .رقم  2034لسنة .2017
القززانون رق ززم  30لس ززنة  2018ةتنظززيم اجملل ززس الق ززومي للم زرأة ،والق ززانون رق ززم  11لسززنة  2019ةش ززهنن اجملل ززس
القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة.
قرار رئيس جملس الوزراء رقم  2396لسنة .2018
التوص ز ز ز ز ز ز ززيات أرقز ز ز ز ز ز ز ززا 19 .و 20و 23و 24و 25و 26و 27و 28و 30و 31و 32و 33و 36و 38و39
و 40و 41و 42و 90و 91و 100و 112و 113و 114و 115و 117و 118و 119و 120و122
و 123و 124و 125و 126و 127و 129و 130و 140و 177و 179و 180و 183و184
و 188و 197و 198و 200و 201و 202و 203و 204و 205و 208و 209و 210و212
و 213و 214و 218و 219و 220و 221و 230و 232و 234و 236و 239و 240و241
و 244و 245و 246و 248و 250و 251و 252قب ز ز ززول كل ز ز ز ز  ،والتوص ز ز ززيات أرقز ز ز ززا 178 .و 182و187
و 199و 206و 224و 225و 228و 231و 233و 235و 237و 238و 243و 247قبول ج ئي.
القانون رقم  198لسنة .2017
القانون رقم  93لسنة .2016
القوان أرقا 178 .و 179و 180لسنة .2018
ا لقز ززانون رق ز ززم  14لس ز ززنة  2017ةتع ز ززديل ةع ز ززض أحك ز ززا .الق ز ززانون رق ز ززم  107لس ز ززنة  2013ةتنظ ز ززيم احل ز ززق يف
الجتماعات العامة واملواك والتظاهرات السلمية.
القانون رقم  213لسنة .2017
القانون رقم  80لسنة  2016ةشهنن تنظيم ةناء وترميم الكنائس.
القانون رقم  47لسنة .1978
حكم احملكمة الدستورية العليا يف القايية رقم  153لسنة  32قايائية ةتاريخ .2017/2/4
انعكس ذل يف املادة  52من قانون ا،دمة املدنية رقم  81لسنة  ،2016واملادة  143من لئحته التنفيذية.

31

A/HRC/WG.6/34/EGY/1

( )21

( )22
( )23
( )24
( )25
( )26
( )27
( )28
( )29
( )30
( )31
( )32
( )33
( )34
( )35
( )36
( )37
( )38

( )39
( )40
( )41
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تزنص املزادة  54علز " :احلريزة الشخرززية حزق طبيعزي ،وهز مرزونة ل ُمتززس ،وفيمزا عزدا حالزة التلزبس ،ل جيززوز
القزبض علز أحزد ،أو تفتيشزه ،أو حبسزه ،أو تقييزد حريتززه أبي قيزد إل أبمزر قايزائي ُمسزب يسزتل مه التحقيززق،
وجي أن يُبلغ فورا كل من تقيد حريته أبسباب ذل  ،وحيا حبقوقه كتاةة ،وُمي كن مزن الترزال ةذويزه ومبحاميزه
فزورا ،وأن يُقزد .إىل سززلطة التحقيزق خززمل أرةزع وعشزرين سززاعة مزن وقززت تقييزد حريتزه .ول يبززدأ التحقيزق معززه
إل يف حايززور ااميززه ،فززلن مل يكززن لززه ا ززا ،.نُزدب لززه اززا ،.مززع ت ززوفري املسززاعدة المزمززة لززذو اإلعاقززة ،وفقز ز ا
لإلج زراءات املقززررة يف القززانون .ولك ززل مززن تُقيززد حريتززه ،ول ززريه ،ح ز ق الززتظلم أمززا .القاي ززاء مززن ذل ز اإلجز زراء،
والفرل فيه خمل أسبوع من ذلز اإلجزراء ،وإل وجز اإلفزراج عنزه فزورا  "...وتزنص املزادة  55علز "كزل مزن
يُق ززبض علي ززه ،أو ُحيز زبس ،أو تُقي ززد حريت ززه جتز ز معاملت ززه مب ززا حيف ززظ علي ززه كرامت ززه ،ول جي ززوز تعذيب ززه ،ول ترهيب ززه،
ول إكراهه ،ول إيذاؤه ةدني ا أو معنزووا ،ول يكزون حجز ه ،أو حبسزه إل يف أمزاكن خمررزة لزذل لئقزة إنسزاني ا
وصزحيا ،وتلتز  .الدولززة ةتزوفري وسززائل اإلسحزة لألشززخاص ذو اإلعاقزة .وخمالفزة شززيء مزن ذل ز جرميزة يُعاق ز
مرتكبها وفق ا للقانون .وللمتهم حق الرمت .وكل قول يثبت أنزه صزدر مزن اتجز حتزت وطزهنة شزيء ممزا تقزد.
أو التهديد ةشيء منه ،يُهدر ول يعول عليه".
مت إق زرار احل ززق يف الطعززن علز ز أحكززا .القاي ززاء العسززكري أم ززا .اكمززة أعلز ز ابلقززانون رق ززم  12لس ززنة 2014
ةتعديل قانون األحكا .العسكرية.
القانون رقم  396لسنة .1956
القانون رقم  46لسنة .1972
القززانون رق ززم  197لس ززنة  2017ةتع ززديل ةع ززض أحك ززا .الق ززانون رق ززم  94لس ززنة  2003ةش ززهنن إنش ززاء اجملل ززس
القومي حلقو اإلنسان.
القانون رقم  6لسنة  2018ةتعديل ةعض أحكا .قانون تنظيم السجون رقم  396لسنة .1956
استنادا إىل املادة  36من قانون تنظيم السجون رقم  396لسنة  1956ال جتي اإلفراج الرحي.
مبوج املادة  201من قانون اإلجراءات اجلنائية.
املواد  40و 41و 117و 126و 129و 280و 375مكرر و 375مكرر -أ من قانون العقوابت.
املادة  15من قانون اإلجراءات اجلنائية.
حكم اكمة النقض يف الطعن رقم  30639لسنة  72قايائية جبلسة .2003/4/23
يعكس ذل املادة  302من قانون اإلجراءات اجلنائية.
التوص ز ز ز ز ز ز ززيات أرق ز ز ز ز ز ز ززا 23 .و 24و 25و 26و 32و 39و 195و 196و 256و 259و 260و 261و262
و 263و 264و 265و 266و 267و 268و 269و 270و 271و 272و 273و 274و275
و 276و 277و 278و 291و 292و 293و 294قبول كلي.
القانون رقم  72لسنة .2017
قرار رئيس جملس الوزراء رقم  371لسنة .2019
مت إنشاء الرندو مبوج القانون رقم  1لسنة .2019
القانون رقم  2لسنة  2018ةشهنن نظا .التهنم الرحي الشامل.
التوص ز ز ز ز ز ز ززيات أرقز ز ز ز ز ز ز ززا 23 .و 24و 25و 26و 28و 32و 33و 36و 38و 39و 50و 71و 72و 73و74
و 75و 76و 77و 78و 79و 80و 81و 82و 83و 84و 85و 86و 87و 88و 89و 90و 91و92
و 93و 94و 95و 96و 97و 98و 99و 144و 146و 147و 148و 149و 150و 151و152
و 153و 154و 155و 156و 157و 158و 160و 162و 163و 164و 165و 166و167
و 168و 194و 195و 196و 257و 258قب ز ز ززول كلز ز ز ززي ،والتوص ز ز ززيات أرقز ز ز ززا 145 .و 159و 161قبز ز ز ززول
ج ئي.
القانون رقم  30لسنة  2018ةتنظيم اجمللس القومي للمرأة.
التوصز ز ز ز ز ز ز ز ز ززيات أرق ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززا 23 .و 24و 25و 26و 28و 32و 33و 36و 38و 39و 50و 55و 147و175
و 194و 195و 196قبول كلي.
القانون رقم  6لسنة  2015والقانون رقم  7لسنة .2015
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GE.19-14202

القانون رقم  106لسنة  2015ةتعديل ةعض أحكا .قانون تنظيم السجون رقم  396لسنة .1956
كتاب النائ العا .الدوري رقم  7لسنة .2018
التوص ز ز ز ز ز ززيات أرقز ز ز ز ز ز ززا 23 .و 24و 25و 26و 28و 32و 33و 36و 38و 39و 141و 142و 143و280
و 281و 282و 283و 284قبول كلي.
قانون حقو األشخاص ذوي اإلعاقة رقم  10لسنة .2018
قانون اجمللس القومي لألشخاص ذو اإلعاقة رقم  11لسنة .2019
القانون رقم  81لسنة .2016
القانون رقم  71لسنة .2017
التوصز ز ز ز ز ز ز ز ز ززيات أرق ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززا 23 .و 24و 25و 26و 32و 33و 36و 39و 51و 52و 53و 54و 255و256
و 259و 260و 261و 291و 292و 293و 294قبول كلي.
التوص ز ز ز ز ز ز ززيات أرقز ز ز ز ز ز ز ززا 23 .و 24و 25و 26و 28و 32و 33و 36و 39و 43و 44و 45و 46و 47و48
و 49قبول كلي.
صدرت التعديمت ابلقانون رقم  16لسنة .2015
أنش ت مبوج القانون رقم  28لسنة .2015
القانون رقم  81لسنة .2016
أنش ت ةقرار رئيس اجلمهورية رقم  75لسنة .2016
صدرت التعديمت ابلقانون رقم  207لسنة .2017
مت التعديل مبوج القانون رقم  5لسنة .2018
القانون رقم  182لسنة .2018
التوصيات أرقا 23 .و 24و 25و 26و 28و 32و 33و 36و 56و 286و 290قبول كلي.
التوصيات أرقا 23 .و 24و 25و 26و 28و 32و 33و 36و 176و 287و 288و 289قبول كلي.
القانون رقم  82لسنة  2016ةشهنن مكافحة اوجرة غري الشرعية وهتري املهاجرين.
التوصز ز ززيات أرق ز ز ززا 23 .و 24و 25و 26و 28و 32و 33و 36و 169و 170و 171و 172و 173و174
و 253و 254قبول كلي.
القانون رقم  64لسنة .2010
يتبىن مكت األمم املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرمية الة القل األزر .
القانون رقم  142لسنة  2017ةتعديل ةعض أحكا .قانون تنظيم زرع األعاياء البشرية.
املادة  2من القانون رقم  213لسنة .2017
التوص ز ز ز ز ز ز ز ززيات أرق ز ز ز ز ز ز ز ززا 23 .و 24و 25و 26و 28و 32و 33و 36و 39و 40و 41و 197و 198و200
و 201و 202و 203و 204و 205و 295و 296و 297و 298و 299و 300قبول كلي.
القانون رقم  8لسنة .2015
القانون رقم  94لسنة .2015
مت إنشاء اجمللس األعل ملواجهة اإلرهاب والتطرف مبوج القانون رقم  25لسنة .2018
التوصز ز ززيات أرق ز ز ززا 23 .و 24و 25و 26و 32و 33و 36و 37و 131و 132و 133و 134و 135و136
و 137و 197و 198و 200و 203و 205و 279قبول كلي ،والتوصية رقم  285قبول ج ئي.
التوصز ز ز ززيات أرقز ز ز ززا 28 .و 32و 33و 36و 39و 57و 58و 59و 66و 67و 68و 69و 70و 185قب ز ز ز ززول
كلي ،والتوصية رقم  35قبول ج ئي.
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