توصيات املراجعة الدورية الشاملة الخاصة بمصر
ملتقى املنظمات غ)( الحكومية املصرية املستقلة العاملة بمجال حقوق ٕالانسان

١
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 ١مركز القاهرة لدراسات حقوق ٕالانسان ،الشبكة العربية ملعلومات حقوق ٕالانسان ،مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ،مركز وسائل
الاتصال املالئمة من أجل التنمية ،املنظمة العربية لإلصالح الجنائي ،مؤسسة حرية الفكر والتعب ،56الجمعية املصرية لل./وض باملشاركة الاجتماعية،
الائتالف املصري لحقوق الطفل ،املركز املصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،املؤسسة املصرية لل./وض بأوضاع الطفولة ،املبادرة املصرية
للحقوق الشخصية ،مؤسسة قضايا املرأة املصرية ،مركز هشام مبارك للقانون ،جمعية حقوق ٕالانسان ملساعدة السجناء ،مجموعة املساعدة
القانونية لحقوق ٕالانسان ،مصريون ضد التم ^6الدي]\ ،نظرة للدراسات النسوية ،مؤسسة املرأة الجديدة ،مركز ٔالارض لحقوق ٕالانسان.

توصيات املراجعة الدورية الشاملة الخاصة بمصر
ملتقى املنظمات غ)( الحكومية املصرية املستقلة العاملة بمجال حقوق ٕالانسان
ً
أوال :يق@(ح ملتقى املنظمات غ)( الحكومية املصرية املستقلة العاملة بمجال حقوق ٕالانسان >ي
ضوء انGHاكات حقوق ٕالانسان >ي مصر >ي السنوات ٔالاربعة ٔالاخ)(ة التوصيات التالية:
التوصيات ذات ٔالاولوية:
ّ
ّ
وتعدل القوان6ن ال \hتتعارض مع املعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق
تفعل الدولة املادة ) (٩٣من الدستور
.١
ّ
ٕالانسان وال \hصدقت عل.jا مصر.
 .٢يتع6ن أن يكفل أي تعديل لقانون التظاهر حرية التجمع عن طريق عملية إخطار بسيطة وشفافة ً
طبقا للمادة
) (٧٣من الدستور وأن يسمح بالتجمعات العفوية ،وأن يفرض ً
قيودا صارمة عzى استخدام الذخائر الحية أو
القوة املميتة واملفرطة أو كل.jما من جانب مسئو~ي تنفيذ القانون .كما يجب أن ينص أي تعديل عzى املسئولية
الجنائية وأن يضمن املسائلة عzى استخدام القوة املميتة أو املفرطة أو كل.jما من جانب مسئو~ي تنفيذ القانون
ضد املتظاهرين السلمي6ن.
 .٣تعلن الدولة وتنشر تقارير تق \ الحقائق الخاصة باللجان الثالثة املشكلة ي ٔالاعوام  ٢٠١١و ٢٠١٢و٢٠١٣
الستقصاء الان.اكات املرتكبة بحق التجمع.
 .٤يتع6ن عzى الدولة اتخاذ إجراءات بشأن مقاضاة مرتك\ الجرائم بما ي ذلك املتورط6ن من قوات الجيش
والشرطة بارتكاب العنف الجن \ والتحرش ضد املتظاهرات واملدافعات عن حقوق ٕالانسان.
ً
ً
تشريعا شامال .دف إ~ى الحد من جميع أشكال التمي ^6والعنف ضد املرأة ي ٔالاماكن العامة
 .٥تصدر الدولة
والخاصة.
 .٦وقف استخدام أوامر الحبس الاحتياطي من جانب النيابة كإجراء للعقاب أو ملد ف5ة احتجاز الناشط6ن
واملتظاهرين عzى ذمة التحقيقات ،وضمان عدم استخدام أوامر الحبس الاحتياطي إال إذا كانت هناك خطورة
كالهروب أو التالعب باألدلة أو .ديد الشهود أو إلحاق الضرر باآلخرين .كما يتع6ن نشر سجل عام بأسماء جميع
ً
املعتقل6ن وأعدادهم منذ  ٢٦يناير  ٢٠١١فضال عن أوضاعهم الحالية.
 .٧تعديل املادة ) (٢٠٤من الدستور لحظر محاكمة املدني6ن أمام محاكم عسكرية وعدم ترك املجال ألية
استثناءات.
 .٨توقف الدولة إنذارها للجمعيات غ 56الحكومية غ 56املسجلة والذي صدر ي  ١٨يوليو  ٢٠١٤وسينت \¤ي ١٠
نوفم ،5¥وتضمن حرية التنظيم للمجموعات /املنظمات غ 56املسجلة وتعتمد التسجيل الطو§ي للمنظمات غ56
الحكومية.

 .٩إلغاء املواد ) (٧٨و) (٨٦و) ٩٨أ مكرر( و )٩٨ج( من قانون العقوبات ألن نطاق التجريم الواسع الوارد .ªا
واستخدام تعريفات ومصطلحات غامضة ف.jا يؤثر عzى العمل القانوني للمنظمات غ 56الحكومية وعzى املدافع6ن
عن حقوق ٕالانسان.
 .١٠يتع6ن عzى الدولة الاع5اف بأهمية ومشروعية دور املدافع6ن عن حقوق ٕالانسان ي تعزيز حقوق ٕالانسان
ً
والديمقراطية وسيادة القانون عzى نحو عل]\ وذلك بوصفه ً
أساسيا لضمان حماي.م بعدة وسائل م./ا
أمرا
اح5ام استقاللية منظما.م وتجنب ٕالاساءة لسمعة عملهم.
 .١١تعديل املادة ) (١٢٦من القانون الجنائي لتتما®  مع تعريف التعذيب ي اتفاقية مناهضة التعذيب وغ56ﻩ من
ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
 .١٢يتع6ن عzى الدولة التصديق عzى ال5¥وتوكول الاختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغ56ﻩ من ضروب املعاملة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

توصيات موضوعية
حرية التجمع
 .١تعديل قانون التظاهر )القانون  ١٠٧لسنة  ٢٠١٣بشأن الحق ي تنظيم الاجتماعات العامة واملواكب
والتظاهرات السلمية( لضمان تيس 56حق الاحتجاج .وينب¯ي استشارة منظمات حقوق ٕالانسان ي تعديل هذا
القانون لضمان توافقه مع املعاي 56الدولية لحقوق ٕالانسان وال^امات مصر الدولية.
 .٢يجب أن يكفل أي تعديل لقانون التظاهر حرية التجمع عن طريق عملية إخطار بسيطة وشفافة طبقا للمادة
) (٧٣من الدستور وأن يسمح بالتجمعات العفوية وأن يفرض ً
قيودا صارمة عzى استخدام الذخائر الحية أو
القوة املميتة واملفرطة أو كل.jما من جانب مسئو~ي تنفيذ القانون .كما يجب أن ينص أي تعديل عzى املسئولية
الجنائية وأن يضمن املسائلة عzى استخدام القوة املميتة أو املفرطة أو كل.jما من جانب مسئو~ي تنفيذ القانون
ضد املتظاهرين السلمي6ن.
 .٣إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ي حاالت استخدام القوة املفرطة ضد املتظاهرين ومحاسبة املسئول6ن.
 .٤إطالق سراح جميع املحتجزين بسبب مشارك.م ي احتجاجات سلمية.
 .٥تعلن الدولة وتنشر تقارير تق \ الحقائق الخاصة باللجان الثالثة املشكلة ي ٔالاعوام  ٢٠١١و ٢٠١٢و٢٠١٣
الستقصاء الان.اكات املرتكبة ضد حرية التجمع.
 .٦يتع6ن عzى الدولة السماح للمقرر الخاص املع]\ بالحق ي حرية التجمع السلم\ وتكوين الجمعيات بزيارة مصر
وبتقديم املساعدة الفنية لها ي صياغة قوان6ن جديدة للتجمع وتكوين الجمعيات.

املدافعات عن حقوق ٕالانسان والعنف الجنNOP
 .٧تجري الدولة تحقيقات شاملة ومستقلة بشأن شكاوى وتقارير العنف الجن \ ضد املتظاهرات واملدافعات عن
حقوق ٕالانسان.

 .٨تتخذ الدولة إجراءات بشأن مقاضاة مرتك\ الجرائم بما ي ذلك املتورط6ن من قوات الجيش والشرطة بارتكاب
العنف الجن \ والتحرش ضد املتظاهرات واملدافعات عن حقوق ٕالانسان.
ً
 .٩تقدم الدولة حلوال فعالة تشمل تعويض الناج6ن من العنف الجن \.
ً
ً
تشريعا شامال .دف إ~ى الحد من جميع أشكال التمي ^6والعنف ضد املرأة ي ٔالاماكن العامة
 .١٠تصدر الدولة
والخاصة.
 .١١تعلن الدولة عن اس5اتيجية قومية وٓالاليات ذات الصلة للتعامل مع العنف الجن \ والعنف القائم عzى
الجنس.

استقالل القضاء والحق >ي محاكمات حرة وعادلة
 .١٢يجب إبالغ املعتقل6ن بسبب القبض عل.jم واعتقالهم وبال.م املوجهة لهم بمجرد اعتقالهم ً
طبقا للمادة ) (٥٤من
الدستور.
ُ .١٣يمكن املعتقل6ن واملد§ى عل.jم من الاتصال بمحام.jم ً
فورا والسماح لهم باالجتماع .ªم عzى انفراد قبل إجراء أية
استجوابات لهم وطوال مدة الاحتجاز وذلك كله ً
وفقا للمادة ) (٥٤من الدستور.
 .١٤ضمان حصول املعتقل6ن دون إبطاء عzى وسائل حق الرد الالزمة للطعن الفوري عzى شرعية احتجازهم.
 .١٥وقف استخدام أوامر الحبس الاحتياطي من جانب النيابة كإجراء للعقاب أو ملد ف5ة اعتقال الناشط6ن
واملتظاهرين عzى ذمة التحقيق ،وضمان عدم استخدام أوامر الحبس الاحتياطي إال إذا كانت هناك خطورة
كالهروب أو التالعب باألدلة أو .ديد الشهود أو إلحاق الضرر باآلخرين .ويتع6ن نشر سجل عام بأسماء جميع
ً
املعتقل6ن وأعدادهم منذ  ٢٦يناير  ٢٠١١فضال عن أوضاعهم الحالية.
 .١٦التوقف عن استخدام ال.م الجنائية للتضييق القضائي عzى النشطاء والصحفي6ن واملتظاهرين والشخصيات
السياسية.
 .١٧ضمان وجود قضاء مستقل وذلك بعدة وسائل م./ا ضمان عدم تعرض القضاة إلجراءات تأديبية تعسفية أو
رفع الحصانة القضائية ع./م ح hيمارسوا مهامهم عzى النحو املطلوب كقضاة.
ٕ .١٨الا.¹اء الفوري للمحاكمات العسكرية للمدني6ن.
 .١٩تحويل جميع أولئك الذين جرى محاكم.م وتجري محاكم.م أمام محاكم عسكرية إ~ى محاكم مدنية عادية
ً
فيما له عالقة بالجرائم الجنائية املع5ف .ªا دوليا.
 .٢٠تعديل املادة ) (٢٠٤من الدستور لحظر محاكمة املدني6ن أمام محاكم عسكرية وعدم ترك املجال ألية
استثناءات.
 .٢١إلغاء املواد ) (٥و) ٨) (٧مكرر) أ(( و) (٤٨من قانون العدل العسكري ملنع تحويل املدني6ن ملحاكم عسكرية.
 .٢٢ضمان محاكمة املتورط6ن من أفراد الجيش أو قوات ٔالامن ي ان.اكات لحقوق املدني6ن أمام محاكم مدنية.

حرية تكوين الجمعيات

ُ
 .٢٣يجب عzى الدولة أن توقف ٕالانذارات للمنظمات غ 56الحكومية غ 56املسجلة ال \hأصدرت ي  ١٨يوليو ٢٠١٤
وتنت \¤ي  ١٠نوفم ،5¥وأن تضمن الحق ي حرية تكوين الجمعيات للمنظمات أو املجموعات غ 56املسجلة ،وأن
تعتمد التسجيل الطو§ي للمنظمات غ 56الحكومية.
ً
تماشيا مع املادة  ٧٥من الدستور وال \hتنص عzى أن املنظمات
 .٢٤يجب أن ُيعدل قانون املنظمات غ 56الحكومية
ُ ّ
غ 56الحكومية تسجل وتحصل عzى الشخصية الاعتبارية بمجرد ٕالاخطار ،وتمكن من ممارسة نشاطها بحرية ،وال
يمكن حلها إال بحكم قضائي وألسباب جدية.
 .٢٥تعديل قانون املنظمات غ 56الحكومية بما يتما®  مع املواصفات الدولية وأفضل املمارسات ي الدول
الديمقراطية.
 .٢٦القضاء عzى التدخل ٔالام]\ ي عمل املنظمات غ 56الحكومية.
 .٢٧يجب أن تحصل املنظمات غ 56الحكومية الدولية عzى نفس حقوق املنظمات غ 56الحكومية املحلية وأن تتمكن
من التسجيل بنفس ٕالاجراءات.
 .٢٨اتخاذ جميع ٕالاجراءات والتداب 56القانونية لضمان حصول املنظمات غ 56الحكومية عzى التمويل ٔالاجن\ عن
طريق عملية إخطار بسيطة.
 .٢٩يتع6ن أن تق \ ºأي تعديالت عzى قانون املنظمات غ 56الحكومية رقم  ٢٠٠٢\٨٤عzى تدخل الجهاز ٔالام]\ ي
عمل املنظمات غ 56الحكومية واملنظمات غ 56الحكومية الدولية.
 .٣٠يجب أن تبطل أي تعديالت عzى قانون املنظمات غ 56الحكومية عقوبات الحرمان من الحرية للعامل6ن باملنظمات
غ 56الحكومية والتدخالت ٕالادارية ي عمل تلك املنظمات.
 .٣١تعديل قانون املنظمات غ 56الحكومية لضمان حق الخصوصية للمنظمات غ 56الحكومية والقضاء عzى التدخل
الحكومي ي عملها.
 .٣٢إلغاء املواد ) (٧٨و ) (٨٦و )٩٨أ مكرر( و )٩٨ج( ي قانون العقوبات بسبب أن نطاق التجريم واسع النطاق الوارد
.ªا واستخدام تعريفات ومصطلحات غامضة ف.jا يؤثر عzى العمل القانوني للمنظمات غ 56الحكومية وعzى
املدافع6ن عن حقوق ٕالانسان.

حماية املدافع)ن عن حقوق ٕالانسان
 .٣٣يجب عzى مصر أن تمتثل باالل^امات الدولية بما ي ذلك قرار مجلس حقوق ٕالانسان التابع ملنظمة ٔالامم
املتحدة رقم  A\HRC\22\L.13بشأن حماية املدافع6ن عن حقوق ٕالانسان.
 .٣٤يتع6ن أن تتسق التشريعات ال \hتؤثر عzى أنشطة املدافع6ن عن حقوق ٕالانسان وتطبيقا.ا مع القانون الدو~ي
لحقوق ٕالانسان بما ي ذلك العهد الدو~ي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والاتفاقية الدولية حول الحقوق
ً
اس5شادا باإلعالن املتعلق بحق ومسؤولية ٔالافراد والجماعات وهيئات
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
ً
املجتمع ي تعزيز وحماية حقوق ٕالانسان والحريات ٔالاساسية املع5ف .ªا عامليا ،وي هذا الصدد ،يجب شجب
فرض أي قيود عzى عمل املدافع6ن عن حقوق ٕالانسان وأنشط.م بما يخرق القانون الدو~ي لحقوق ٕالانسان.

 .٣٥يجب أن تتأكد الدولة من أن التشريعات املوضوعة لضمان ٔالامن والنظام العام تشتمل عzى أحكام واضحة
متفقة مع القانون الدو~ي لحقوق ٕالانسان بما ي ذلك مبدأ عدم التمي ،^6وأن تلك التشريعات ال تعرقل ممارسة
أي من حقوق ٕالانسان أو ً
تقيدها ،بما ي ذلك حرية التعب 56والتجمع السلم\ وتكوين الجمعيات ،و¾ي حقوق
أساسية لتعزيز الحقوق ٔالاخرى وحماي.ا.
 .٣٦يجب أن تع5ف الدولة ً
علنا بالدور املهم واملشروع للمدافع6ن عن حقوق ٕالانسان لتعزيز حقوق ٕالانسان
والديمقراطية وحكم القانون بصفته ً
ً
أساسيا لضمان حماي.م ،عن طريق عدة وسائل من ضم./ا اح5ام
مكونا
استقاللية منظما.م وتجنب ٕالاساءة لسمعة عملهم.
 .٣٧يجب عzى الدولة أن تضمن أن املدافع6ن عن حقوق ٕالانسان يمك./م تأدية دورهم املهم ي سياق الاحتجاجات
السلمية بما يتوافق مع التشريعات املحلية املتسقة مع ميثاق ٔالامم املتحدة والقانون الدو~ي لحقوق ٕالانسان،
وي هذا الصدد ،لضمان عدم خضوع أي شخص لالستخدام املفرط أو العشوائي للقوة ،أو الاعتقال التعسفي،
أو التعذيب أو العقاب أو املعاملة غٕ 56الانسانية أو املهينة ،أو الاختفاء القسري ،أو ان.اك ٕالاجراءات املدنية
والجنائية ،أو ال.ديد بتلك ٔالافعال.
 .٣٨يجب أن تح5م الدولة الحق ي تكوين الجمعيات للمدافع6ن عن حقوق ٕالانسان ،وي هذا الصدد ،تضمن أن
تكون ٕالاجراءات ال \hتنظم تسجيل منظمات املجتمع املدني عند إقرارها شفافة ،وقابلة لالطالع عل.jا ،وغ56
تم^6ية ،وسريعة وغ 56مكلفة ،وتتيح إمكانية الطعن وتجنب ٔالالزام بإعادة التسجيل ،ومتوافقة مع التشريع
املحzي ،وتتما®  مع القانون الدو~ي لحقوق ٕالانسان.
 .٣٩يجب أن تمتنع الدولة عن أي تصرف ترهي\ أو انتقامي ضد من يتعاون أو تعاون أو يسÀى للتعاون مع
املؤسسات الدولية ،بما ي ذلك أعضاء أسرهم وزمال.Áم ،وتضمن ذلك الحماية املالئمة لهم من تلك
التصرفات.

أوضاع الاحتجاز والتعذيب وغ)(ﻩ من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 .٤٠تعديل املادة رقم ) (١٢٦من القانون الجنائي لتتما®  مع تعريف التعذيب ي اتفاقية مناهضة التعذيب وغ56ﻩ
من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
 .٤١يتع6ن عzى الدولة إدخال التعديالت الالزمة عzى قانون العقوبات وقانون ٕالاجراءات الجنائية لتتما®  مع املادة
رقم ) (٥٢من الدستور ال \hتحظر التعذيب بكل أشكاله وأنواعه.
 .٤٢إجراء تحقيقات عادلة وشفافة ي دعاوى التعذيب من جانب قوات الشرطة ،ويتع6ن ٕالاعالن عن نتائج
التحقيقات للعامة.
 .٤٣إجراء تحقيقات قضائية عzى أماكن الاحتجاز والتأكد من عدم احتجاز امل.م6ن ي أماكن غ 56قانونية.
 .٤٤السماح ملنظمات مستقلة لحقوق ٕالانسان بعمل زيارات ألماكن الاحتجاز.
 .٤٥يتع6ن عzى الدولة املصادقة عzى ال5¥وتوكول الاختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغ56ﻩ من ضروب املعاملة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

 .٤٦يتع6ن عzى الدولة قبول املادت6ن رقم  ٢١و ٢٢من اتفاقية مناهضة التعذيب وغ56ﻩ من ضروب املعاملة القاسية
أو الالإنسانية أو املهينة ال \hتسمح بشكاوى ٔالافراد بشأن التعذيب وتحم.jا.
 .٤٧يتع6ن عzى الدولة تأسيس كيان وقائي وط]\ مستقل ً
وفقا التفاقية مناهضة التعذيب وغ56ﻩ من ضروب املعاملة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،ويكون لديه صالحيات زيارة أماكن الاحتجاز والنظر ي معاملة ٔالاشخاص
املحروم6ن من حري.م ي أماكن الاحتجاز عzى نحو منتظم وتقديم مق5حات ومالحظات بشأن التشريع القائم أو
مسودة التشريع .ويتع6ن منح هذا الكيان الصالحيات لعمل توصيات إ~ى الهيئات ذات الصلة .ªدف تحس6ن
معاملة ٔالاشخاص املحروم6ن من حري.م وأوضاعهم والحيلولة دون تعرضهم للتعذيب أو غ56ﻩ من ضروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة مع الوضع ي الاعتبار معائ 56الامم املتحدة ذات الصلة.

تعزيز حقوق ٕالانسان >ي سياق مكافحة ٕالارهاب
 .٤٨يتع6ن عzى الدولة السماح بزيارة املقرر الخاص املع]\ بتعزيز حقوق ٕالانسان والحريات ٔالاساسية وحماي.ا ي
سياق مكافحة ٕالارهاب.
 .٤٩يتع6ن عzى الدولة تعديل ٔالاحكام املؤسسة للجرائم ٕالارهابية سواء تلك ٔالاحكام الثابتة ي القانون رقم  ٩٧لسنة
 ١٩٩٢أو تلك ٔالاحكام ال \hيجري صياغ.ا ألغراض قانون مكافحة ٕالارهاب املق5ح ،وضمان أ.¹ا تل^م عzى نحو
صارم بمبدأ الشرعية .ويجب صياغة أي تجريم لنشاط إرهابي بعبارات واضحة ودقيقة.
 .٥٠ينب¯ي أن تقتصر تعريفات الجرائم ٕالارهابية بشكل حصري عzى ٔالانشطة ال \hتنطوي أو ترتبط بشكل مباشر
باستخدام العنف املميت أو الخط 56ضد املدني6ن.
ً
مستندا إ~ى دليل
 .٥١يتع6ن أن يكون حظر املنظمات ٕالارهابية ،بما ي ذلك تطبيق املسؤولية الجنائية عzى أعضا.Áا،
ً
واقÀي عzى أنشطة لها طابع إرهابي حقيقي فضال عن املشاركة الفعلية لألفراد ذوي الصلة.
ً
استنادا إ~ى أهداف أو غايات ألن هذا من شأنه تشكيل مخاطر باس.داف
 .٥٢ال يجوز للدولة تجريم املنظمات
املنظمات املشروعة بما ي ذلك منظمات حقوق ٕالانسان والجماعات املعارضة ال \hينب¯ي أال تخضع لنطاق
تطبيق قانون مكافحة ٕالارهاب.
 .٥٣يجب أن يكون أي إجراء ملكافحة ٕالارهاب ،ينتج عنه تقييد لحقوق ٕالانسان وخاصة فيما يتعلق بحرية التعب56
متماشيا مع متطلبات الضرورة والتوافق ،وأن يسري ً
ً
وفقا ملعاي 56قانونية
والتجمع السلم\ وتكوين الجمعيات،
محددة عzى نحو واضح .وباإلضافة إ~ى ذلك ،يتع6ن ضمان سن أوجه الحماية القانونية الصريحة وتنفيذها عzى
نحو متسق ملجا.ªة إساءة الاستخدام ،وذلك للحيلولة دون وقوع أي استخدام متعمد لتداب 56مكافحة ٕالارهاب
.ªدف التأثً 56
سلبا عzى الحوار املفتوح والنقد بما ي ذلك ضد الحكومة.
 .٥٤يتع6ن عzى الدولة إلغاء أي أحكام قانونية تسمح باالحتجاز ٕالاداري وضمان أ.¹ا غ 56مشمولة ي أي مسودة
قوان6ن جديدة ملكافحة ٕالارهاب .ويتع6ن حظر أي احتجاز بدون .مة أو محاكمة عzى نحو صارم.
 .٥٥يتع6ن عzى الدولة أن تكفل املحاسبة عzى ان.اكات حقوق ٕالانسان ي سياق مكافحة ٕالارهاب.
 .٥٦يتع6ن عzى الدولة تعويض ضحايا الهجمات ٕالارهابية وعائال.م ً
وفقا للمادة رقم ) (٢٣٧من الدستور.

 .٥٧يتع6ن أن تح5م أي اس5اتيجيات بشأن مكافحة ٕالارهاب الحقوق والحريات ً
وفقا للمادة رقم ) (٢٣٧من
الدستور.

حرية التعب)( والحريات ٕالاعالمية
 .٥٨إقرار قانون يسهل الحق ي الحصول عzى املعلومات يتوافق مع املعاي 56الدولية.
ً
استنادا إ~ى
 .٥٩إخالء سبيل جميع الصحفي6ن وسجناء الرأي واملدافع6ن عن حقوق ٕالانسان الذين جرى احتجازهم
القوان6ن القمعية مثل قانون التظاهر ،وإسقاط جميع ال.م املوجهة ضدهم.
 .٦٠منح الحرية للصحف ومالكي وسائل ٕالاعالم وضمان عدم إغالق أي صحيفة أو ما إ~ي ذلك من القنوات
ٕالاعالمية ٔالاخرى أو مداهم.ا بالقوة.
 .٦١يتع6ن عzى الدولة إلغاء املواد رقم  ١٧٨و (٢)١٧٨و ١٨١و ١٨٢و ١٨٤و ١٩٦و ١٩٧من قانون العقوبات لالل^ام
ً
وخصوصا ي املطبوعات باستثناء حاالت التحريض عzى
باملادة رقم  ٧١من الدستور ال \hتحم\ حرية التعب56
العنف والكراهية.

حقوق الطفل
 .٦٢توقيع ال5¥وتوكول الاختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل والانضمام إليه.
مزيد من املسؤولية لخفض العنف ضد ٔالاطفال.
 .٦٣يتع6ن منح الشرطة النسائية ٍ
 .٦٤تعي6ن مسئول متخصص ي مجال حقوق ٔالاطفال ي كل قسم شرطة .ويتع6ن توافر املساعدة القانونية للطفل
منذ لحظة الاعتقال.
ً
 .٦٥يتع6ن عzى الدولة تقديم الرعاية الصحية لألطفال ي أماكن الاحتجاز ،فضال عن أطفال الشوارع ؤالاطفال
العامل6ن.
 .٦٦حظر تعريض الشهود والضحايا وامل.م6ن من ٔالاطفال لوسائل ٕالاعالم لحماي.م من ٔالاخطار والتشه 56والتمي.^6

الحريات ٔالاكاديمية والاتحادات الطالبية
ّ
 .٦٧سحب قرار مجلس الوزراء الصادر ي نوفم ٢٠١٣ 5¥والذي مكن الشرطة من دخول الحرم الجامÀي دون
الحصول عzى إذن رؤساء الجامعات.
 .٦٨سحب قرار الرئيس الذي أل¯ى عملية انتخاب رؤساء الجامعات وأعاد التعيينات املباشرة من جانب الدولة.
 .٦٩تعديل التشريعات الطالبية الصادرة ي يناير  ٢٠١٣للتقليل من تأث 56الاتحادات الطالبية ،والسماح بمزيد من
مساحات الحرية املمنوحة للطالب.

حقوق املرأة
 .٧٠إصدار قوان6ن لضمان مساواة ٔالاجور ب6ن الرجال والنساء.
 .٧١مراقبة أماكن العمل لضمان منح املرأة حقوقها فيما يتعلق باألمومة بما ي ذلك تقديم رعاية ٔالاطفال ي مكان
العمل وأجاز ٔالامومة املدفوعة.

 .٧٢توف 56الحماية القانونية للنساء العامالت ي الصناعة والزراعة.
 .٧٣إصدار قوان6ن لحماية املرأة من التحرش ي مكان العمل.
 .٧٤منح املرأة حقوق متساوية ي الطالق.
 .٧٥اتخاذ إجراءات جادة لتسهيل إجراءات محكمة ٔالاسرة ودفعها بشكل أسرع.
 .٧٦إعادة النظر ي القرار رقم  ٢٠٠٦/١٤٨وتقديم الحماية املالية الالزمة للمرأة املصرية.
 .٧٧إيالء ٔالاولوية للحقوق ٕالانجابية بالنسبة للمرأة والرجل واتخاذ إجراءات ضد إجراء العمليات الجراحية لتشويه
ٔالاعضاء التناسلية لإلناث )ختان ٕالاناث( وتعزيز العمل عzى حملة قومية ملكافحة ختان ٕالاناث.
 .٧٨وضع اس5اتيجية وطنية حكومية وتقديمها وتنفيذها ملكافحة العنف ضد املرأة بالتشاور مع املجموعات
النسائية ي مصر ،وبالتعاون مع وزارات الداخلية والصحة والعدل لتحس6ن تقديم الخدمات الطبية للناج6ن
ً
من عمليات الاغتصاب ،فضال عن تدريب موظفي الطب الشر§ي ؤالاطباء واملمرضات ي املستشفيات العامة
والخاصة عzى حماية الدليل عzى الاعتداء الجن \ والاغتصاب.
ً
 .٧٩تعديل قانون العقوبات املصري ليشمل تعريفات الاعتداء والتحرش الجن \ ،فضال عن تعديل تعريف
الاغتصاب ليشمل الاغتصاب ٔالادوات ؤالاصابع ؤالادوات الحادة باإلضافة إ~ى الاغتصاب الشرÏي والفموي
)املواد رقم  ٢٦٧و ٢٦٨و ٢٦٩من قانون العقوبات( ال \hيتع6ن التصديق عل.jا من جانب ال5¥ملان القادم.

ٔالاقليات
 .٨٠اتخاذ إجراءات حاسمة ملحاسبة هؤالء الذين يرتكبون أعمال عنف ضد ٔالاقليات الدينية.
 .٨١إلغاء تجريم تشويه صورة ٔالاديان.
 .٨٢الال^ام بالقانون ووقف جميع أشكال حل ال^Ðاعات املتعلقة بحقوق ٔالاقليات الدينية خارج نطاق القضاء،
واملعروفة ً
أيضا باسم الجلسات العرفية.
 .٨٣تعديل الدستور لضمان منح الصفة القانونية لألديان من غٔ 56الاديان السماوية.
 .٨٤يتع6ن عzى الدولة عدم التطور ي التحريض عzى العنف ضد ٔالاقليات الدينية بما ي ذلك الشيعة ،كما يتع6ن
عل.jا التخzي عن جميع أشكال التحريض عالنية.
 .٨٥يتع6ن مساءلة مسئو~ي الدولة املعني6ن عن عدم حماية أرواح ٔالاقليات الدينية وممتلكا.م.

حقوق الالجئ)ن وطال Nnاللجوء السيا NOlواملهاجرين
 .٨٦ضمان اح5ام مبدأ عدم ٕالاعادة القسرية وتطبيقه عzى كل من الالجئ6ن وطال\ اللجوء السياً \ Ñ
وفقا للمادة
ً
رقم ) (٩١من الدستور املصري
وتماشيا مع املعاي 56الدولية.
 .٨٧إطالق سراح الالجئ6ن السوري6ن والفلسطيني6ن من سوريا الذين لم يجر احتجازهم إال بسبب وضعهم
كمهاجرين ،وضمان عدم ترحيلهم ً
قسرا إ~ى سوريا أو إ~ى منطقة نزاع أخرى .ويتع6ن عzى الدولة تخفيف القيود
املفروضة عzى تأش56ات الدخول الخاصة .ªم وتصاريح إقام.م لضمان استقبالهم ي مصر ألغراض الحماية.

 .٨٨ضمان تحديد أوضاع الالجئ6ن لجميع املهاجرين املحتجزين الذين ع5¥وا عن رغب.م ي الحصول عzى حماية
الالجئ6ن .وعzى وجه الخصوص ،السماح للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئ6ن بالوصول إ~ى مراكز
ُ
الاحتجاز ي املدن الحدودية )و¾ي رفح وأسوان وٕالاسكندرية( ال \hقد احتجز ف.jا مهاجرين غ 56شرعي6ن لتحديد
وضع الالجئ6ن وإعادة توطي./م ،وذلك إلطالق سراحهم والعمل نحو الوصول إ~ى حلول دائمة بشأ.¹م.
 .٨٩إطالق سراح جميع الالجئ6ن قيد الاحتجاز.
 .٩٠بذل جهود كب56ة للقضاء عzى الاتجار بالبشر من الالجئ6ن واملهاجرين ي سيناء وضمان منح حصانة للناج6ن من
الاتجار من املالحقة القضائية والحصول عzى املساعدة والحماية عzى النحو املمنوح بموجب قانون مكافحة
ً
تماشيا مع املعاي 56الدولية.
الاتجار بالبشر رقم  ٦٤لسنة ٢٠١٢

ً
ثانيا :تشمل التوصيات املقدمة ملصر >ي الجولة ٔالاوsى من املراجعة الدورية الشاملة
ال Nvلم يتم تفعيلها ما يtي:
 .١دراسة سحب التحفظات عzى املواد رقم  ٢و ١٦و ٢٩من نظام اللجنة املعنية بالقضاء عzى التمي ^6ضد املرأة
واملصادقة عzى ال5¥وتوكول الاختياري للجنة املعنية بالقضاء عzى التمي ^6ضد املرأة )ال5Ðويج(.
 .٢تحس6ن التعاون مع الهيئات املنشأة بموجب معاهدات ٔالامم املتحدة عن طريق تقديم التقارير ال \hتأخر تقديمها
باعتبارها مسالة ذات أولوية )ال5Ðويج( وتقديم التقارير ال \hتأخر تقديمها إ~ى الهيئات املنشأة بموجب معاهدات
)النمسا(.
 .٣إيالء اهتمام بالتوصيات ال \hقدمها املقرر الخاص املع]\ بتعزيز حقوق ٕالانسان وحماي.ا ي سياق مكافحة
ٕالارهاب عقب زيارته للبالد ومتابع.ا عzى نحو مالئم بالتعاون مع الوزارات املشاركة ومنظمات املجتمع املدني
)املكسيك(.
 .٤دراسة اتخاذ مزيد من ٕالاجراءات لضمان وجود أك 5¥عدد من النساء ي مراكز اتخاذ القرار )ال5Ðويج(.
 .٥الال^ام بالحد ٔالادنى من املعاي 56املتعلقة بعقوبة ٕالاعدام ما دامت تطبق هذﻩ العقوبة عzى نحو ّ
فعال )بلجيكا(.
 .٦زيادة الجهود لضمان إجراء الهيئات املختصة وخاصة النائب العام لتحقيقات ي جميع مزاعم التعذيب عzى
نحو فوري وتقديم أي مسئول تثبت مسؤوليته إ~ى العدالة )النمسا(.
 .٧يتع6ن استشارة املنظمات غ 56الحكومية عzى نطاق واسع وأن يكون لها دور كب 56ي صياغة قانون املنظمات غ56
الحكومية الجديد )أيرلندا(.
ً
 .٨التحقيق ي مزاعم التعذيب عzى نحو فعال ومستقل ي أقرب وقت ممكن ملالحقة مرتك\ هذﻩ الجرائم قضائيا.
 .٩تسريع خطى إصالح القانون الجنائي ليشمل تعريف التعذيب ً
وفقا التفاقية مناهضة التعذيب )فرنسا(.
 .١٠تعديل قانون ٔالاحوال الشخصية وقانون العقوبات لضمان حصول املرأة عzى حقوق متساوية وتوف 56ضمانات
عzى مقاضاة العنف امل~^Ðي عzى نحو فعال )هولندا(.
ً
 .١١تأسيس متابعة مستقلة لألوضاع ي الاحتجاز والسجون فضال عن إجراءات شكاوى فعالة لضحايا التعذيب
)جمهورية التشيك(.

 .١٢ضمان إدراج حرية الدين والعقيدة لجميع الجماعات ؤالاقليات ي التشريع ذي الصلة دون تمي) ^6فنلندا(.
 .١٣ضمان ممارسة حرية التعب 56والتجمع السلم\ وتكوين الجمعيات عzى نحو فعال ،إضافة إ~ى حق املشاركة ي
ً
تماشيا مع الال^امات املنصوص عل.jا ي العهد الخاص بالحقوق املدنية والسياسية
الحياة العامة والسياسة،
)تشيzي(.
 .١٤املشاركة ي إلغاء عقوبة ٕالاعدام عن طريق إقرار وقف اختياري لتعديل جميع ٔالاحكام الصادرة بالفعل وخفض
عدد الجرائم الُ \hيعاقب عل.jا .ªذﻩ العقوبة )فرنسا(؛ النظر ي إلغاء عقوبة ٕالاعدام ،وي جميع ٔالاحوال ،جعل
تنفيذها وف ًقا ألحكام املادة  ٦العهد الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )تشيzي(؛ الانضمام إ~ى الوقف
الاختياري بموجب قرار الجمعية العامة رقم  ،١٤٩/٦٢كخطوة أولية نحو إلغاء عقوبة ٕالاعدام )اسبانيا(؛ دراسة
وقف اختياري لتنفيذ عقوبة ٕالاعدام .ªدف إلغا.Áا ي املستقبل )ال5¥ازيل(؛ تأسيس وقف اختياري عzى جميع
عمليات ٕالاعدام ،كمرحلة أو~ى ،ثم إلغاء عقوبة ٕالاعدام ً
تماما )سويسرا(؛ إقرار وقف اختياري لتنفيذ عقوبة
ٕالاعدام ي أقرب وقت ممكن )بلجيكا(؛ إقرار وقف اختياري لتنفيذ عقوبة ٕالاعدام .ªدف إلغا.Áا ي املستقبل
القريب )اليونان(.

