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 شكر

بالشكر والتقدير للمجهود الرائع الذي قام به فريق عمل الجمعية  الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحرياتتتوجه 

بجنيف وهي الدورة التي  لحقوق االنسان  بالمجلس الدولي 34 الدوري الشامل رقم  في جنيف اثناء دورة االستعراض

  2019نوفمبر  15 – 10شهدت عرض مصر لتقريرها الحقوقي وكان حضور الوفد في الفترة من 

حتي يخرج للنور  التقرير ان نشكر المجهود الكبير العضاء الوفد وهم من وضعوا اللبنة االولي لهذا وال يمكن اال

دور كل داخل جلسة االستعراض ونثمن لتحليل الملف المصري والتوصيات والمالحظات التي حصل عليها الملف 

 عضو في الوفد لهم منا كل التقدير : 

 االستاذ / شادي امين - 1

وحقوق االنسان والباحث الحقوقي والمستشار القانوني للجمعية  لحرية الرأي و التعبير الحق  مؤسسة مدير 

 الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات

 

 االستاذ / عبد الناصر قنديل - 2

 ون النيابية والبرلمانية لحزب التجمع والباحث الحقوقيوامين الشئ 

 

 االستاذ / عثمان علي عثمان - 3

 بالجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحرياتالعالقات الدولية   رمستشا 

 

ونتمني ان يسهم التقرير في اصالح الملف الحقوقي المصري والتعامل بايجابية مع التحليالت والتوصيات التي اخرجته 

ستعراض الدوري الشامل البيانات الدقيقة من توصيات ومالحظات للدول علي الملف المصري واالستفادة من الية اال

 لترسيخ قيم ومبادئ حقوق االنسان في مصر 

 

 وليد فاروق                                                                                                 

 رئيس الجمعية الوطنية                                                                                                 

 للدفاع عن الحقوق والحريات                                                                                                

 2/18/2020القاهرة                                                                                               
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 هذا التقرير

 

للمجلس الدولي لحقوق  34يأتي هذا التقرير ليتناول التحليل الرقمي الستعراض مصري لتقريرها الدوي الشامل في الدوره 

 ، و قد شارك وفد الجمعية في حضور فاعليات هذا االستعراض. 2019االنسان و الذي انعقدة فاعلياته في نوفمبر 

 

التقرير الي تحليل معدل التوصيات التي تلقتها مصر خالل جلسة االستعراض و مقارنتها باالستعراض و نسعى من خالل هذا 

 السابق و بيان مدى التغير الطارئ على رؤية الدول المشاركة في االستعراض لحالة حقوق االنسان في مصر .

 

 2010تقارير االستعراض السابقة سواء في و قد قام الباحثين المشاركين في اعمال التقرير باستعراض سريع واحصائي ل

لرصد مدى التطور في استخدام الية االستعراض ذاتها من جانب كافة االطراف المعينة سواء الدولة محل  2014او في 

االستعراض او الدول المشاركة في جلسات الحوار التفاعلي و كذا اداء منظمات المجتمع المدني ممن شاركوا عبر تقاريرهم 

 اعليات جلسات االستعراض الثالثة.في ف

 

 منهجية التقرير .

 

 االتي اعتمد التقرير في منهجيته على 

 التقارير الوطنية التي تقدمت بها الدولة المصرية خالل ثالث دورات لالستعراض  -1

 تقارير مجموعة العمل )الترويكا( خالل دورات االستعراض الثالثة  -2

 كت في جلسات الحوار التفاعلي التوصيات الصادرة عن الدول التي شار -3

 تقارير اصحاب المصلحة  -4

  1تقرير الفريق العامل بخصوص مداخالت الدولة و توصياتها في جلسة االستعراض الثالثة لمصر  -5

 

 

 

 

                                                

 
 https://cutt.us/q59Xiلالطالع على التقرير كامال عبر هذا الرابط   1
 

https://cutt.us/q59Xi
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 مقدمة

عندما شرع فريق العمل في االعداد لبعثة الجمعية الوطنية للمشاركة في فاعليات جلسة االستعراض الدوري 

كان لدى فريق العمل  –دولة اخرى  14و التي شهدت استعراض الملف المصري و عدد  -م  2019الشامل في جنيف 

تائج المترتبة على عملية االستعراض الدوري العديد من التصورات بشأن تلك المشاركة االولى للجمعية، و بشأن الن

 و دور منظمات المجتمع المدني المحلية و االقليمية و الدولية في شأن اعمال االستعراض و الفاعليات الموازية.

اال انه بالمشاركة الفعلية في فاعليات االستعراض اتضحت لنا الصورة بشكل اكبر لذا فأننا من خالل التوصيات 

عام للتقرير سعينا الي عرض كافة مالحظتنا بشأن كيفية تطوير اداء المنظمات الحقوقية و الحكومة و الملخص ال

 .المصرية 

و كان اكثر ما لفت أنتباه فريق الباحثين هو ان الدول التي تشارك في الحوار التفاعلي العديد منها يشارك 

ي يطغى على اهتمام الدول و يأتي في المقام االول بخلفية سياسية و ليست حقوقية و ان التحالف او الخالف السياس

بالنسبة لما يتناوله من مالحظات و يأتي هذا على حساب الملف الحقوقي ، على خالف اداء المنظمات الحقوقية التي 

تقدمت بتقارير اصحاب المصلحة و التي يتضح منها ان اغلب المنظمات تولي اهتمام اكثر بالحالة الحقوقية و ان كان 

البعض منها يخرج عن االطار و يتعامل بموجب خلفيات سياسية و ليست حقوقية اال انه يظل اداء المنظمات الحقوقية 

 اقوى و اكثر مهينة من اداء العديد من الدول المشاركة في االستعراض الدوري.

الشامل الثالث  على جانب اخرى فأننا سعينا الي تقديم صورة موضوعية عن نتائج تقرير االستعراض الدوري

لمصر بشكل كمي و كيفي و قد جاءتنا فكره هذا التقرير فيما بعد ما رصدناه من معتقدات خاطئة لدى العديد من 

االعالميين و السياسين و بعض من منظمات المجتمع المدني من ان عدد المداخالت و التوصيات يعد مؤشرا لحالة 

بعض سعى الي التهويل بشأن التوصيات التي تلقتها مصر و عددها حقوق االنسان لدى الدولة محل االستعراض فال

توصية و البعض االخر سعى الي التقليل من حجم تلك التوصيات بحجه انها تتناول خمس او ست موضوعات  372

طبقا فقط الغير ، لذلك بأننا بعيدا عن التهويل او التقليل عملنا الي استعرض التوصيات التي تلقتها مصر و تصنيفها 

لموضوعاتها و بحث مدى التغير الذي طرأ على معدل التوصيات و اسباب هذا التغير و ما يعنيه هذا التغير و ذلك ما 

 سيتضح للقارئ من خالل اطالعه على تقريرنا هذا ،،،،

 

 شادي أمين                                                                                                                   

 2020القاهرة 
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6 

 

 

 

 الملخص العام 

 

من خالل االستعراض الكمي  للتوصيات التي تلقتها الحكومة المصري بشأن تقرير االستعراض الدوري الشامل يمكننا ان 

 االستعراض المصرية وهي على النحو التالي.نخلص الي جملة من المالحظات العامة بشأن جلسة 

 

% حتى و ان 56: جاء التركيز العام للتوصيييات التي تلقتها مصيير على ملف الحقوق المدنية و السييياسييية بنسييبة بلغت  اوال

ك % عن جلسة االستعراض السابق اال انه يعبر عن معدل االنشغال الدولي و القلق بشأن تل2كان هذا المعدل تراجع بنسبة 

 الحقوق .

: استحوذ االهتمام بملف المرأة المصرية على اغلبية التوصيات التي وجهت لمصر و ذلك على الرغم من التطور  ثانيا

الملحوظ لملف التمكين السياسي و االقتصادي للسيدات في مصر خالل الفتره االخيرة و هو ما انعكس على صياغة تلك 

ستمرار في اعمال التمكين السياسي و االقتصادي و جائت التوصيات السلبية في التوصيات و التي كانت اغلبها يوصي باال

 شأن ملف المرأة فيما يتعلق بالعنف البدني و االعتداء و التحرش الجنسي.

: على الرغم من ارتفاع عدد التقارير الصادرة عن اصحاب المصلحة اال انه بمراجعة تلك التقارير اتضح ان اغلبها ثالثا

المعروفة باسم قضية التمويل االجنبي  173وهو نتيجة مباشرة للقضية  –ال يوجد لديها مقرات بالدولة المصرية  لمنظمات

اضافة الي قله التقارير الصادره عن المنظمات الحقوقية المصرية و التي تراجع عددها بشدة في ظل الحصار القيود  –

 رأسها المنظمات الحقوقية . المفروضة على منظمات المجتمع المدني المصرية و على

: انخفاض عدد المنظمات المتاح لها التواجد بالقاهرة اجبر المنظمات الحقوقية بالخارج على االعتماد على مصادر رابعا

 معلومات منها ماهو حقوقي و منها ماهو سياسي بما اثر بالسلب على بعض التوصيات التي بنيت على بيانات غير منضبطه.

توصية بشأن ضرورة التعاون مع االليات الدولية لحقوق االنسان والسماح للمقررين الخواص  42مصر : تلقت  خامسا

بعمل زيارات دورية لمصر وهو االمر الذي علق عليه الوفد المصرية بأنه ال مانع من الزيارات الدورية للمقررين الخواص 

ن الخواص بزياره االراضي المصرية و التواصل مع وهو االمر الذي يجب ان يطبق على ارض الواقع بالسماح للمقرري

المنظمات الحقوقية المصرية و المجلس القومي لحقوق االنسان بما يساهم بنقل صوره اكثر دقه عن حالة حقوق االنسان في 

 مصر.

أن توصية بشأن دعم و تطوير المجلس القومي لحقوق االنسان و هو مؤشر خطير و هام بش 19:تلقت مصر عدد  سادسا

 تقييم اداء المجلس القومي لحقوق االنسان و تصنيفه داخل المجلس الدولي لحقوق االنسان.

من المالحظ ان كافة البيانات التي بنيت عليها التوصيات قد جائت مستمده من تقارير اصحاب المصلحة و تجميع  :سابعا

 دور الذي تلعبه المنظمات الحقوقية و تأثيرها فيماالفريق العامل بالمجلس وهو االمر الذي يشير بوضوح الي مدى اهمية ال
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يخص تقارير االستعراض الدوري و ان كان من شأن هذا التأثير ان يتعاظم اذ ما منحت المنظمات الحقوية دورا اكبر في  

 جلسات االستعراض.

من خالل عملية الرصد و التحليل لجلسة الحوار التفاعلي و الجلسات السابقة تالحظ لنا االنتقائية التي تتعامل بها  : ثامنا

الدول فيما يخص التوصيات المبنية على تقارير اصحاب المصلحة حيث تقوم الدولة بانتقاء بعض التوصيات و الموضوعات 

 . من التقارير

تزال تتعامل بفكر و منهج سياسي و ليس حقوقي في شأن جلسات الحوار التفاعلي و التوصيات الحظنا  ان الدول ال  : تاسعا

 الصادرة عنه.

يمكن مالحظة ان التوصيات الصادرة عن بعض الدول بشأن بعض القضايا و االنتهاكات تختلف باختالف الدول  :  عاشرا

و هو مايعني ان االستعراض يبنى في الغالب على المكايدة والموائمة السياسية  2و عالقتها السياسية بالدوله مصدر التوصية 

 في المقام االول ثم يأتي من بعد ذلك حماية حقوق االنسان في الدولة محل االستعراض.

: يتضح من خالل متابعة جلسات الحوار التفاعلي ارتفاع معدل المشاركة في جلسات الحوار طبقا للوزن  عشر حادي

ياسي للدولة و ليس طبقا لمعدل االنتهاكات الحقوقية لديها وهو ما يؤكد على ان المشاركة في الحوار التفاعلي و التوصيات الس

، فعلى سبيل المثال فأن الدورة التي شهدت استعراض   3التي تقدم تأتي طبقا لفكرة الدعم السياسي او المكايدة السياسية 

ايطاليا ـ السلفادور ـ زامبيا ـ بوليفيا ـ فيجي ـ سان مارينو ـ كازخستان ـ )  لدول  التقرير المصري كانت تضم استعراض

فبخالف الملف المصري وحالة الترقب لعرضه لم يكن   (أنجوال ـ ايران ـ مدغشقر ـ العراق ـ سلوفينيا ـ مصر ـ البوسنة 

 ( العراق ـ إيران ) هناك بين الملفات ما يمكن القول بأنه جاذب للتفاعل واالهتمام سوي ملفي 

و جاءت معدالت المشاركة االعلى في جلسات الحوار التفاعلي في استعراض العراق و ايران و مصر و ايطاليا و ينطبق 

 .قارير الصادرة عن اصحاب المصلحة و هو مايؤكد فكره المشاركة على أسس سياسية ال حقوقية االمر على عدد الت

من المالحظ ان اداء الوفد المصري والحكومة المصرية في ِشأن التعامل مع تقرير االستعراض الدوري قد :  ثاني عشر

التقارير و كذا عدم انكار وقوع انتهاكات و االقرار  جاء افضل من التقارير السابقة سواء من حيث اعداد الملفات و البيانات و

 .بحدوثها وهو تقدم ملحوظ لم يكن موجود في اي من التقارير السابقة 

 

                                                

 
معاملة المهينه فقد قامت قطر بمخاطبة الوفد المصري في جلسة الحوار التفاعلي بالدولة محل االستعراض في وقدمت العديد من التوصيات بشأن التعذيب و ال  2

نها اثنت على النظام التركي و لم تتناول اي من الموضوعات الخاصة بالتعذيب في حين ا 2020في حين ان ذات الدولة اثناء النظر في التقرير التركي في يناير 

كانت ترتكز على  2014دورة في دعم الالجئين وهو موقف بني على المواقف السياسية الحالية بين الدول الثالث في حين ان توصيات قطر للدولة المصرية في 

ف الدولة القطرية تبدل و تغير بناء على التغيرات السياسية في محو االمية و تعليم الكبار و نقل خبرات مصر في هذا الشأن للدول الشبيهة و هو ما يعني ان موق

  https://cutt.us/CegPJ.عبر الرابط التالي 2014يمكنك مراجعة التوصيات القطرية لمصر في  .العالقات ما بين مصر و قطر 

 
توصية  و هو ما يؤكد على ان الوزن السياسي للدولة  279ية في تقرير االستعراض الثاني  فيما تلقت فرنسا  توص 343الواليات المتحدة االمريكية تلقت عدد   3

 .يلعب دورا بارزا فيما يخص عدد المداخالت و معدل التوصيات التي تتلقاها الدولة 

https://cutt.us/CegPJ
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 التوصيات العامة 

 اوال : توصيات للحكومة المصرية

 

  العمل على قبول كافة التوصيات الصادرة من االستعراض الدوري الشامل 

  بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني المصرية و االقليمية و الدولية من اجل وضع خطة استراتجية وطنية

 خلق اليات لتنفيذ التوصيات التي تلقتها مصر.

  خلق الية موازية لالستعراض الدوري تكون الية وطنية و ذلك عن طريق اللجنة العليا الدائمة لحقوق االنسان

المصرية و االقليمية و الدولية  على انتستهدف تلك االلية استعراض بالشراكة مع المنظمات و الجمعيات الحقوقية 

ما تم تنفيذه من قبل الحكومة المصرية بشأن التوصيات التي قبلتها و التعرف على ابرز ما تم رصده من انتهاكات 

 من قبل المنظمات  الحقوقية المختلفة و استعراض  خطط و مقترحات المرحلة المقبلة.

 ات المصرية على االتفاقيات الدولية و العمل على التصديق على البرتوكالت الملحقة الخاصة مراجعة التحفظ

 بالية تقديم الشكاوى.

  العمل على اصدار الالئحة التنفيذية لقانون العمل االهلي بما يضمن معالجه كافة النقاط السلبية الخاصة بالعبارات

 واسعة التفسير التي تضمنها القانون.

 المعروفة باسم قضية التمويل االجنبي. 173مل على القضية رقم وقف التعا 

  منح ملف الحقوق المدنية و السياسية االهتمام الكاف وأن يكون االهتمام الرسمي بالحقوق المدنية و السياسية

 بالتوازي مع الحقوق االقتصادية و االجتماعية و ان اليكون احدهما على حساب االخر.
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 توصيات لمنظمات المجتمع المدنيثانيا : 

 

  خلق شبكة من المنظمات المحلية و االقليمية و الدولية من اجل متابعة تنفيذ التوصيات التي قبلتها الحكومة

 .المصرية 

  م بهدف تقييم ما تقوم به الحكومة المصرية من أعمال في شأن 2024العمل عبر خطة استراتيجية تمتد لنوفمبر

 تنفيذ التوصيات التي تلقتها الحكومة المصرية و ذلك عبر ثالث مجموعات 

 .المجموعة االولى و تهتم بالتوصيات بشأن الحقوق المدنية و السياسية 

  الحقوق بالتوصيات بشأن الحقوق أالقتصادية و االجتماعية المجموعة الثانية و تهتم ب 

  المجموعة الثالثة و تهتم بالتوصيات العامة 

على ان تعمل تلك المجموعات على رصد و تحليل ما تقوم به الحكومة المصرية من اعمال تتعلق بأي 

ان يتم اصدار تقارير  من تلك الملفات باالضافة الي رصد و توثيق االنتهاكات الخاصة بهذا الشأن على

ربع سنوية ما تم رصده سواء ايجابي او سلبي و وضع مؤشرات قياس على مدى التقدم او التراجع الذي 

 يشهده اي من تلك الملفات

o  تنظيم لقاءات مع وسائل االعالم، سواء المملوكة للدولة والخاصة، يتم فيها تجميع القضايا بغرض كسب

 اهتمام وسائل االعالم 

o  على أن تكون اللغة المستخدمة  -إستراتيجية اتصال بشأن كيفية نشر المعلومات إلى عامة الجمهور أعداد

 في االستعراض الدوري الشامل مفهومة للرجل العادي؛

o  خلق مبادرات وطنية للقضايا محل االولوية على ان تعمل على كسب الحشد و التأييد لتلك المبادرات 

o ت الحقوقية المصرية فيما يخص التعامل مع الية االستعراض الدوري العمل على بناء قدرات المنظما

 الشامل خاصة و ان المرحلة الماضية شهدت تراجع لدور منظمات المجتمع المدني في مصر.

o  العمل على استطالع رأي المواطنين و التعرف على احتياجاتهم و اولوياتهم و ايصال اصواتهم للحكومة

 المصرية .

 قدرات الصحفيين و االعالمين و رفع وعيهم بماهية االستعراض. ودور االعالم في توعية  العمل على بناء

 المواطنين و نقل ارائهم لصناع القرار و كيفية العمل على تغطية فاعليات االستعراض الدوري .

  ان تعمل على تطوير اليات عملها بشأن االحداث الموازية التي تعقد على هامش جلسات االستعراض حيث ان

اغلب تلك الفاعليات ال تنتج اي من اثارها وهي لفت انتباه الدول المشاركة في جلسة االستعراض لماهية حالة 

الفاعليات قد جاءت مصرية مصرية خالصة حقوق االنسان لدى الدولة محل االستعراض اال اننا الحظنا ان اغلب 
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دون ان تشهد اي مشاركة لوفود او اجنبية او بعثات اعالمية او حتى من قبل منظمات المجتمع المدني الدولية و 

 ينطبق ذات االمر على المنظمات المصرية التي تعمل من الخارج .

 

 لحقوق االنسان القوميثالثا : توصيات للمجلس 

 

  إعداد خطط العمل المتعلقة بحقوق االنسان واالستراتيجيات المعنية باالستعراض الدوري الشامل لعب دور في

 بالتعاون مع الحكومة

   لعب دور في تدريب المجتمع المدني وتقديم المشورة الفنية إلى الحكومة حول تنفيذ توصيات االستعراض الدوري

 الشامل؛ 

 ول كيفية كتابة توصيات واضحة وقابلة للتطبيق؛ تقديم مساعدة فنية إلى االطراف المعنية ح 

 

 رابعا : توصيات المفوضية السامية لحقوق االنسان باالمم المتحدة 

 

  تنظيم جلسات حوار تتضمن خبراء حقوقين و منظمات المجتمع المدني لبحث اليات تطوير منظومة االستعراض

المجتمع المدني دورا اكبر و اكثر تأثيرا فيما يخص الدوري الشامل بحيث تضمن تلك المنظومة منح منظمات 

 االستعراض الدوري

  العمل على خلق اليات تضمن الحد من االستخدام السياسي لالستعراض الدوري الشامل بحيث يكون االستعراض

 الدوري مخصص لحماية حقوق االنسان بعيدا عن الصراعات السياسية .

 عمهم من اجل تطوير ادائهم فيما يخص رصد و توثيق االنتهاكات و اعداد بناء قدرات ممثلي المجتمع المدني و د

 التقارير و البيانات المكتوبة و الشفوية

  خلق عالقات ذات مصداقية و ثقة فيما بين منظمات المجتمع المدني و الدول. ذلك بما يمكن  تبادل الخبرات من

 االطراف الفاعلة الوطنية؛مختلف البلدان والمناطق، وتوفير منبر لتتناقش من كافة 

  ،االشتراك مع المجتمع المدني والحكومات في توثيق توصيات االستعراض الدوري الشامل وبحثها بطريقة منهجية

 ومتابعة االمتثال لها؛

 . أعداد نماذج مقترحة لخلق اليات للعمل على تنفيذ  التوصيات الخاصة بتقارير االستعراض 

  عمل وطنية لحقوق االنسان، بما في ذلك الخطوات الضرورية لتنفيذ توصيات مساعدة الحكومات في وضع خطط

 االستعراض الدوري الشامل؛ 
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 المجلس الدولي لحقوق االنسان
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 والنشأة التأسيس اوال ـ

 

دولية فرعية تابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة ومقره جينيف باعتباره قد يمثل المجلس الدولي لحقوق اإلنسان هيئة 

حتي تم  1946ديسمبر  16أتي بديال لـ ) لجنة حقوق اإلنسان ( التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والتي عملت منذ 

لس بموجب قرار الجمعية العامة لألمم لينشأ المج 2006يونيه  16إلغاءها عندما اختتمت أعمال دورتها الثانية والستين فى 

 . 2006فبراير  24المتحدة فى 

ضرورة استبدال لجنة حقوق اإلنسان ليحل محلها مجلس جديد لحقوق اإلنسان  2005حيث قررت قمة األمم المتحدة عام 

بتبني الجمعية  2006 مارس 15نظرا لفقدان اللجنة للمصداقية ولتسييس بعض أعمالها لتبدأ سلسلة من المشاورات انتهت فى 

العامة للقرار الذى تقرر بمقتضاه إنشاء ) مجلس حقوق اإلنسان ( اعترافا من جانب الدول فى الجمعية العامة بضرورة تكليف 

 هيئة أممية رفيعة المستوى تكون مهمتها حماية وتعزيز حقوق اإلنسان .

لسنة ) على األقل ( بينها دورة رئيسة بحيث تمتد فترة كل وأكد النظام الداخلي للمجلس علي أن يعقد ) ثالث ( دورات فى ا

دورة ما ال يقل عن عشرة أسابيع وعند االقتضاء يجوز عقد دورات استثنائية بحيث يعمل المجلس بصورة حيادية وموضوعية 

ال لحقوق اإلنسان كما ينأى عن االنتقائية معتمدا أسلوب الحوار والتعاون الدوليين بهدف ) النهوض وتعزيز التنسيق الفع

 المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والحق فى التنمية (

 من قرار إنشاء المجلس ( 8بالمجلس ) المادة   الدول عضوية شروط ـ

 ـ لديهم إسهامات واضحة فى تعزيز وحماية حقوق اإلنسان .

 ـ الوفاء بالتزاماتهم تجاه تعزيز حقوق اإلنسان .

 التعاون مع اإلجراءات الخاصة بحقوق اإلنسان .ـ 

 ـ التعاون مع المجلس تعاونا كامال .

 ـ قبولهم االستعراض الدورى الشامل خالل فترة عضويتهم .

( كذلك على حق الجمعية العامة ) ان تقرر بأغلبية ثلثى األعضاء الحاضرين والذين لهم حق التصويت  8وأكدت المادة ) 

 المجلس التى يتمتع بها اى من أعضائه إذا ما ارتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق اإلنسان ( تعليق حقوق عضوية

 11وفضال عن عضوية الدول فى المجلس فيسمح النظام الداخلى بالمشاركة والتشاور مع المراقبين آخرين وهم : ) الفقرة 

 من قرار إنشاء المجلس (

 أ ـ الدول غير األعضاء بالمجلس . 

 وكاالت األمم المتحدة المتخصصة . ب ـ 

 ج ـ المنظمات الحكومية الدولية . 

 ت ـ المنظمات غير الحكومية . 

 ث ـ المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان . 
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(   47ولضمان عدالة المجلس وكفاءة تمثيله للحالة األممية ولجغرافيا المنظمة فقد جري النص علي أن يتألف المجلس من ) 

( بشكل فردي وعبر  193من أصل  96يجري انتخابها من قبل أغلبية الدول أعضاء الجمعية العامة )  دولة ) عضو (

االقتراع السري المباشر لمدة عضوية تبلغ ) ثالث سنوات ( مع تقييدها بأنه ال يجوز تجديدها إال مرة واحدة فقط اضافة 

الدول األعضاء بالجمعية علي أن تكون فترة والية األعضاء لخضوع إجراءات العضوية لقاعدة التوزيع الجغرافي العادل لكل 

 متداخلة بحيث يتم توزيع مقاعد المجلس على النحو التالى :

 

 اإلقليمية المجموعة الدول عدد

 إفريقيا 13

 أسيا 13

 أوربا الشرقية 6

 أمريكا الالتينية 8

 أوربا الغربية ودول أخرى 7

 

وإعماال لقاعدة  التداخل فى العضوية لضمان حيوية المجلس وعدم تكلسه فقد جري اقرار العمل بنظام فترة الوالية 

المتداخلة عن طريق نمط للتجديد الدوري السنوي للمجموعات المنتخبة لمختلف المجموعات الجغرافية االقليمية 

 :على النحو التالى 

 

 عدد المقاعد المجموعات اإلقليمية

 لسنة واحدة

عدد المقاعد 

 لسنتين

عدد المقاعد 

 لثالث سنوات

 مجموع 

 عدد المقاعد

 13 5 4 4 إفريقيا

 13 5 4 4 أسيا

 6 2 2 2 أوربا الشرقية

 8 3 3 2 أمريكا الالتينية

 7 3 2 2 أوربا الغربية ودول أخرى

 47 18 15 14 مجموع عدد المقاعد
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 اإلنسان لحقوق الدولى المجلس واختصاصات مهام ثانيا ـ

 

i.  ـ االضطالع بجميع مهام ومسؤوليات لجنة حقوق اإلنسان والعمل على تحسينها وترشيدها والحفاظ على

 .نظام اإلجراءات الخاصة واإلجراءات المتعلقة بالشكاوى 

ii.  ـ تعزيز وحماية حقوق اإلنسان ومعالجة حاالت انتهاك حقوق اإلنسان الجسيمة والمنهجية. 

iii.  ـ النهوض بالتثقيف والتعليم فى مجال حقوق اإلنسان فضال عن الخدمات االستشارية والمساعدة الفنية

 .بالتشاور مع الدول األعضاء بالمجلس 

iv.  ـ إقامة الحوار بين الدول األعضاء فى كل الموضوعات ذات الصلة بمجال حقوق اإلنسان. 

v. قانون الدولى لحقوق اإلنسان ـ  تقديم توصيات إلى الجمعية العامة بهدف تطوير ال. 

vi.  ـ  متابعة مدى التزام الدول بالتزاماتها بموجب المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان. 

vii.  ـ  إقامة الحوار والحث على التعاون الدولى لمنع حدوث انتهاكات لحقوق اإلنسان واالستجابة سريعا فى

 .الحاالت الطارئة المتعلقة بحقوق اإلنسان 

viii. حقوق اإلنسان فيما يتعلق بمسؤوليتها تجاه مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان  ـ يحل محل لجنة. 

ix.  ـ المساواة فى التعاون والعمل بين الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع

 .المدنى 

x. لعامة لألمم ـ  تقديم توصيات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان وتقدي تقرير سنوى الى الجمعية ا

 .المتحدة
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 ماهية االستعراض الدوري الشامل
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تقرير دولة االستعراض 
حول حقوق االنسان

تقرير الدولة محل 
االستعراض يظهر قبل 
تقرر مجموعة العمل

مجموعة العمل تعد 
تقريرها

اعتماد تقرير مجموعة 
العمل من قبل المجلس 

المتابعة

 اوال : االستعراض الدوري الشامل

 

تنطوي هذه اآللية على   ( هو آلية فريدة من نوعها تابعة لمجلس حقوق اإلنسان.UPRاألستعراض الدوري الشامل )

جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة، و تهدف هذه اآللية إلى تحسين حالة إجراء استعراض لسجالت حقوق اإلنسان لدى 

 دولة. 193في كل من الدول األعضاء البالغ عددها  حقوق اإلنسان على أرض الواقع 

في إطار هذه اآللية، يتم مراجعة أوضاع حقوق اإلنسان في جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة كل خمس سنوات . تتم 

دولة كل سنة خالل ثالث دورات يعقدها الفريق العامل المعني باألستعراض الدوري الشامل، تخصص كل دورة  42جعة مرا

 دولة. عادة ما تقام هذه الدورات في شهر يناير / فبراير، مايو / يونيو وأكتوبر / نوفمبر. 14الى 

 

التوصيات التي يتوجب على الدولة قيد االستعراض أن تقوم تنعكس نتائج األستعراض في "تقرير النتائج" حيث يتم إدراج 

 بتنفيذها قبل االستعراض المقبل.

 ثانيا : مراحل االستعراض الدوري الشامل

 مراحل رئيسية: 3يتألف االستعراض الدوري الشامل من 

 : استعراض حالة حقوق اإلنسان في الدول قيد االستعراض؛ المرحلة االولى

 5تنفيذ الدول قيد االستعراض للتوصيات الواردة والتعهدات الطوعية خالل جلستين من األستعراض ):  المرحلة الثانية

 سنوات(

: تقديم تقرير في االستعراض المقبل عن تنفيذ تلك التوصيات والتعهدات، وبشأن حالة حقوق اإلنسان في البالد لمرحلة الثالثةا

 منذ االستعراض السابق.
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 األستعراض ؟كيف يجري 

يتم االستعراض خالل دورات الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل في جنيف، سويسرا، ويستمر لمدة ثالث 

 ساعات و نصف.

 تكوين الفريق العامل

يتألف الفريق العامل من جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة، و يرأسها رئيس مجلس حقوق اإلنسان. يجوز ألصحاب 

لمصلحة األخرى ذات الصلة، مثل المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية ووكاالت األمم المتحدة أن تحضر و لكن ا

 دون أخذ الكلمة.

 أجراءات االستعراض

يبدأ كل استعراض بتقديم الدولة قيد األستعراض لتقريرها الوطني وردودها على األسئلة المسبقة. األسئلة المسبقة هي األسئلة 

يجري حوار تفاعلي بين الدولة قيد االستعراض  لمقدمة كتابيا من قبل الدول عشرة أيام قبل األستعراض. وبعد هذا العرض ا

وغيرها من الدول األعضاء في األمم المتحدة. ويمكن ألي دولة عضو في األمم المتحدة أن تطرح أسئلة و/ أو تعليقات وأن 

خالل هذا الحوار. خالل هذا الحوار التفاعلي، تأخذ الدولة قيد األستعراض الكلمة  تقدم توصيات إلى الدولة قيد االستعراض

 بانتظام للرد على األسئلة والتعليق على هذه التوصيات.

 في النهاية، تقدم الدولة قيد األستعراض تصريحات ختامية.

 

 ما هي ألتزامات حقوق األنسان التي يجري معالجتها؟

 تقييم مدى تحترم الدول التزاماتها المتعلقة بحقوق اإلنسان الواردة في: 4يهدف  االستعراض الدوري

 ميثاق األمم المتحدة؛ •

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛ •

 صكوك حقوق اإلنسان التي تكون الدولة طرفا فيها )معاهدات حقوق اإلنسان التي صدقت الدولة المعنية عليها(؛ •

دمتها الدولة )مثال، سياسات و/ أو برامج وطنية بشأن حقوق اإلنسان تم التعهدات وااللتزامات الطوعية التي ق •

 تنفيذها(؛

 القانون اإلنساني الدولي القابل للتطبيق. •

 

 

                                                

 
4

 ،2007يونيو  18المؤرخ  A / HRC / RES / 5/1القرار للمجلس المعني بحقوق اإلنسان، على النحو المبين في " حزمة بناء المؤسسات"راجع  نص 

https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/a_hrc_res_5_1_a.pdf


 

 

18 

 

 إلى ماذا يستند االستعراض الدوري الشامل؟ 

 تستخدم الوثائق التالية ألجراء االستعراض:

 صفحة من قبل الدولة قيد األستعراض حول وضع حقوق اإلنسان في تلك الدولة. 20مؤلف من  5تقرير وطني •

تجميع عشر صفحات من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان يحتوي على معلومات من هيئات المعاهدات  •

 يف.واإلجراءات الخاصة ووكاالت األمم المتحدة مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيس

 ملخص عشر صفحات من قبل المفوضية يحتوي على المعلومات من المجتمع المدني. •

 عادة ما تتاح هذه الوثائق على موقع المفوضية قبل ستة أسابيع من بدء الفريق العامل لألستعراض الدوري الشامل.

 اللجنة الثالثية أو الترويكا و  مهمتها؟ 

 الثة مندوبين من البلدان األعضاء التي تساعد في عملية االستعراض.تتكون اللجنة الثالثية أو الترويكا من ث

 دور الترويكا

 : تستقبل اللجنة الثالثية األسئلة المكتوبة التي طرحتها الدول و تقوم بأرسالها الى الدول قيد األستعراض.قبل األستعراض 

الحوار التفاعلي. ومع ذلك، يمكن لها أن تأخذ الكلمة و ال يوجد ألعضاء الترويكا دورا محددا أثناء خالل الحوار التفاعلي : 

 توجه األسئلة و تطرح التوصيات مثل أي وفد.

تقوم الترويكا بإعداد تقرير الفريق العامل، الذي يحتوي على كامل اإلجراءات، و ذلك بمشاركة إعداد تقرير الفريق العامل : 

امة. يتم تعيين واحد من أعضاء الترويكا لتقديم التقرير قبل اعتماده في الدولة قيد األستعراض وبمساعدة من قبل األمانة الع

 الفريق العامل.

 ما هي "نتيجة" استعراض الفريق العامل وكيف يتم أعتمادها؟

في أعقاب االستعراض الذي يقوم به الفريق العامل و الذي يدوم لمدة ثالث ساعات و نصف، تقوم الترويكا بإعداد تقرير 

دولة قيد االستعراض وبمساعدة من مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان. ويوفر هذا التقرير، الذي يشار بمشاركة ال

إليه باسم "تقرير النتائج"، موجزا للمناقشات الفعلية. ومن ثم فإنه يتألف من أسئلة وتعليقات وتوصيات قدمتها الدول إلى الدولة 

 دولة قيد األستعراض.قيد االستعراض، عالوة على ردود ال

 

                                                

 
 لةالتقرير الوطني هو تقرير يتم اعداده من قبل الدولة محل االستعراض عبر الجهات الرسمية المعنية باالمر في الدو5
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 اعتماد التقرير خالل دورة الفريق العامل

 دقيقة. 30يعتمد التقرير ألول مرة خالل دورة الفريق العامل بعد أيام قليلة من االستعراض. يستمر اعتماد التقرير لمدة 

 اعتماد التقرير خالل مجلس حقوق اإلنسان

يتم اعتماده أجماعا بعد بضعة أشهر أثناء الجلسة العامة لمجلس حقوق اإلنسان. بعد اعتماد التقرير خالل جلسة الفريق العامل، 

 يتم تخصيص ساعة واحدة من الجلسة العامة لعملية األعتماد و يتم تقسيمها على هذا النحو:

     فريق العامل دقيقة للدولة قيد األستعراض للرد على األسئلة والقضايا التي لم تعالج بما فيه الكفاية أثناء جلسة ال  20 •

 وأن ترد على التوصيات التي طرحتها الدول أثناء االستعراض.

 دقيقة الى الدول االعضاء ألخذ الكلمة والتعبير عن رأيهم بشأن نتائج المراجعة. 20 •

 دقيقة للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ، لألدالء بتعليقات عامة. 20 •

 ما هي التوصيات؟

التوصيات هي االقتراحات التي تقدم إلى الدول قيد االستعراض لتحسين حالة حقوق اإلنسان فيها. ويمكن أن تكون ذات طبيعة 

مختلفة، وأن تغطي العديد من القضايا، فهي عنصر أساسي من عناصر االستعراض. خالل الدورة األولى، أدلي حوالي ب 

 ة.دول 193توصية إلى  21,000

، يمكن للدول قبول التوصيات أو األحاطة بها علما لكنهم ال A / HRC / RES / 5/1وفقا لقرار مجلس حقوق اإلنسان 

واضحة في شكل كتابي في وثيقة معينة تسمى "اإلضافة". وينبغي  يستطيعون رفضها. الردود على كل توصية يجب أن تكون

 تقديم هذه اإلضافة إلى مجلس حقوق اإلنسان قبل اعتماد التقرير في مجلس حقوق اإلنسان.

 

 

 

 

 

https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/a_hrc_res_5_1_a.pdf


 

 

20 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مصر و االستعراض الدوري الشامل
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ثمم الثانية  2010خضعت مصر لثالث جلسات لالستعراض الدوري الشامل و كانت اولى تلك الجلسات في عام 

 .2019و اخيرا الثالثة في  2014في 

ملحوظ في سواء في اداء الحكومة المصرية و تقاريرها المقدمة او اداء و قد شهدت جلسات االستعراض الثالث ارتفاع 

 المنظمات الحقوقية و اخيرا في اداء الدول المشاركة في جلسات الحوار التفاعلي.

و يتضح من خالل االحصاء الكمي او التحليل الكيفي الداء االطراف الثالثة بشأن تقارير االستعراض يرصد بموضوح معدل 

 اليجابي في اداء كل طرف .التطور ا

م كان التقرير الوطني المقدم من الحكومة المصرية تقرير ادبيا اكثر تضمن العديد من  2010فخالل االستعراض االول في 

العبارات و الجمل االنشائية و كان اقرب للقالب االدبي منه الفني و شهد التقرير حالة انكار واضحة لوجود اية انتهاكات 

ق االنسان في مصر خاصة فيما يتعلق بملف الحقوق المدنية و السياسية و سعى التقرير المصري لاللتفاف حول تتعلق بحقو

اي انتقاضات تتعلق بحرية الرأي و التعبيبر او الحق في التجمع السلمي او المشاركة في الحياة السياسية او ما يتعلق بالسجون 

 و اقسام الشرطة و التعذيب .

ان هذا االمر لم يقتصر على مصر و تقريرها الوطني وحدها فحسب بل انه  خالل دورة االستعراض الدوري  و يمكننا القول

، وتجنبت قضايا حرية الرأي و التعبير ، حرية التعبير، تكوين 6االولى، لم تكد الدول العربية تذكر الحقوق المدنية والسياسية

ستخدام المفرط للقوة والتعذيب و االنتخابات  والمشاركة االواطنين والجمعيات والتجمع، ولم تعلق  على قضايا أمن الم

 الديمقراطية.

م و ان كانت غلبت على التقرير النظام السردي االنشائي و االلتفاف  2014و قد شهدت التقارير الوطنية تقدما طفيفا في 

ير الوطني نقلة نوعية واضحة سواء من حيث م شهد التقر 2019حول كل ما يتعلق بالحقوق المدنية و السياسية . وفي عام 

 االسلوب الخاص باعداد التقرير  االبتعاد لحد كبير عن القالب االدبي الثابت في التقارير السابقة .

م  بتناول موضوعات تتعلق بالحقوق المدنية و السياسية بشكل صريح و االدالء ببيانات 2019و تميز التقرير الوطني في 

 تعذيب في مصر و احالة بعض الجناة للمحاكمة الجنائية او التأديبية و صدور احكام قضائية نهائية بحقهم.تتناول قضايا ال

  

كذلك شهدت المشاركة االولى في تقرير االستعراض ضعف معدل تمثيل منطمات المجتمع المدني المصرية  حيث لم تتجاوز 

 . تقريرا فقط الغير 37تقارير اصحاب المصلحة 

 

 

                                                

 
الدوري الشامل، دراسة أجريت بالنيابة عن مركز برنامج األمم المتحدة االنمائي االقليمي  في القاهرة،، نوفمبر  االستعراضالدول العربية : راجع  عزام، فاتح  6

2012  
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 عدد تقارير اصحاب المصلجة االستعراضعام 

2010 37 

2014 34 

2019 92 

 

تقريرا و يستمر المعدل في التزايد  43و قد ارتفع عدد تقارير اصحاب المصلحة في جلسة االستعراض الثانية ليصل الي 

 تقرير. 92الي  2019ليصل عدد تقارير اصحاب المصلحة في 

عدد تقارير اصحاب المصلحة لم يقتصر على دولة بعينها بل ان اغلب الدول التي  و المالحظ هنا ان معدل االرتفاع في

خضعت لالستعراض شهدت جلساتها ارتفاع  تطورا في معدل تقارير اصحاب المصلحة و هو االمر الذي ينم عن مدى تقدم 

 تعراض الدوري.منظمات المجتمع المدني على مستوى العالم و تطوير اعمالها و ادائها في شأن الية االس

 

و كذلك شهدت جلسات االستعراض الدوري الثالث تطورا ملحوظا في اداء الدول المشاركة في جلسات الحوار التفاعلي و 

احية اخرى نتاج لدور منظمات يعد هذا التطور نتاج طبيعي الهتمام الدول بتقارير االستعراض الدوري  من ناحية و من ن

المجتمع المدني التي ترصد وضعية حقوق االنسان و تعلن عنها مما يمكن الدول المشاركة في الحوار التفاعلي من الوصل 

 لكم اكبر من المعلومات بما يمنحها مساحة اوسع في الحوار و اخراج التوصيات بشكل افضل .

 

 

 

2010, 37, 23%

2014, 34, 21%

2019, 92, 56% 2010

2014

2019
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% من 79دولة )بنسبة تزيد عن  154تعراض التقارير المصرية الثالثة  طلب عدد فقد شهدت جلسات الحوار التفاعلي الس

 7مداخلة  لكل دولة في جلسات االستعراض الثالث  2٫3مره بمتوسط  351اجمالي الجمعية العامة لالمم المتحدة ( الكلمة 

 كلمة في جلسة االستعراض الواحدة 117بمتوسط 

 

 سنة االستعراض عدد كلمات الوفود

97 2010 

121 2014 

133 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و يتضححححححح لنححححححا معححححححدل التطححححححور فححححححي عححححححدد الكلمححححححات و المححححححداخالت للححححححدول فححححححي الحححححححوار التفححححححاعلي و اال ان هححححححذا 

حيحححححث ارتفحححححع معحححححدل   8المقدمحححححة محححححن اصححححححاب المصحححححلحةالمعحححححدل المتزايحححححد تناسحححححب محححححع تزايحححححد عحححححدد التقحححححارير 

                                                

 
7

 قائمة بمداخالت الدول خالل جلسات االستعراض الثالث 1راجع مرفق رقم  

 .حيث تعد تقارير اصحاب المصلحة هي احد ابرز مصادر المعلومات حول حالة حقوق االنسان في الدولة محل االستعراض 8

97

121

133

2019مداخالت 2014مداخالت 2010مداخالت 
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 2014% فقححححححط فححححححي حححححححين ان معححححححدل الكلمححححححات فححححححي 6٫22بنسححححححبة  2014عححححححن  2019طلححححححب الكلمححححححات فححححححي 

 % من اجمالي اعضاء الجمعية العامة8٫4بمعدل  2010زاد عن 

 

و علححححى الححححرغم مححححن ذلححححك فححححأن ارتفححححاع عححححدد الكلمححححات المقدمحححححة مححححن قبححححل الححححدول فأنححححه يححححؤدي الححححي نتححححائج سحححححلبية 

ثابتححححححه علححححححى  للحححححححوار التفححححححاعلي وتضححححححعف مححححححن شححححححأنه حيححححححث ان مسححححححاحة الوقححححححت المحححححححددة لمححححححداخالت الححححححدول

الحححححرغم محححححن ارتفحححححاع عحححححدد طحححححالبي الكلمحححححات و هحححححو محححححا أدى الحححححي تقلحححححيص الوقحححححت المخصحححححص لكحححححل دولحححححة الحححححي 

ث وهححححححو مححححححا أدى الححححححي مقاطعححححححة بعححححححض ممثلححححححي الححححححدول و حرمححححححانهم مححححححن اسححححححتكمال توصححححححياتهم او قيححححححام  55

 بعض ممثلي الدول الي اختصار التوصيات او دمجهم في بعضهم البعض .

 

 2010الدوري االول اوال : االستعراض 

  

(  15( للمجلحححححححس فحححححححي الجلسحححححححة )  7عرضحححححححت مصحححححححر تقريرهحححححححا لالسحححححححتعراض خحححححححالل الحححححححدورة رقحححححححم ) 

حيحححححححث تحححححححرأس الوفحححححححد الرسحححححححمي للدولحححححححة الحححححححدكتور مفيحححححححد شحححححححهاب وزيحححححححر الدولحححححححة  2010فبرايحححححححر  17بتحححححححاري  

لبيانححححححات ( دولححححححة أضححححححافه  53للشححححححئون القانونيححححححة والمجححححححالس النيابيححححححة وقححححححد  شححححححارك فححححححي الحححححححوار التفححححححاعلي ) 

( دولححححححة  97( دولححححححة لتعححححححذر األدالء بهححححححا أثنححححححاء الحححححححوار نظححححححرا لضححححححيق الوقححححححت بإجمححححححالي )  44أضححححححافية مححححححن ) 

( دولحححححححة تقحححححححدمت بأسحححححححئلة مسحححححححبقة للوفحححححححد المصحححححححري نظحححححححرا لضحححححححيق الوقحححححححت  11محححححححع مراعحححححححاة أن هنحححححححاك ) 

( أو لعحححححدم  المخصحححححص لهحححححا للححححححديث ) التشحححححيك ـ ألمانيحححححا ـ أيرلنحححححدا ـ هولنحححححدا النحححححرويج ـ السحححححويد ـ سويسحححححرا

 رغبتها في الحديث مباشرة خالل الحوار التفاعلي ) األرجنتين ـ الدنمارك ـ التفيا ـ بريطانيا ( .

 

وبيححححححان الموقححححححف منهححححححا فسححححححنجد أن التوصححححححيات التححححححي  9 وبححححححالنظر إلححححححي نسححححححبة التوصححححححيات المقدمححححححة مححححححن الححححححدول

 دولة . ( توصية قد صدرت عن 119وعددها )  2010حظيت بالتأييد في دورة استطالع 

( توصحححححححية توزعحححححححت بحححححححين توصحححححححيات رفضحححححححت  21أمحححححححا التوصحححححححيات التحححححححي لحححححححم تحظحححححححي بالتأييحححححححد وعحححححححددها ) 

 ( . 25( توصية ، وبالنظر للتوصيات التي أخذ بها علم وعددها )  14بصورة كلية ) 

 16ـ  2وقحححححد كانحححححت أبحححححرز التوصحححححيات التحححححي حظيحححححت بالموافقحححححة النظحححححر فحححححي سححححححب التحفظحححححات علحححححي المحححححواد ) 

اتفاقيححححححة السححححححيداو ) النححححححرويج ( مواصححححححلة مواءمححححححة تشححححححريعاتها مححححححع معاهححححححدات حقححححححوق االنسححححححان ( مححححححن  29ـحححححح 

) الجزائحححححححر ( تحححححححدعيم االطحححححححار القحححححححانوني لمكافححححححححة الجحححححححرائم المرتكبحححححححة ضحححححححد األطفحححححححال ) سحححححححوريا ( مواصحححححححلة 

 سياسحححححات تعزيحححححز وحمايحححححة حقحححححوق االنسحححححان للمحححححرأة ) تحححححونس ـ اليونحححححان ـ اندونيسحححححيا ( تنفيحححححذ الدولحححححة لتعهحححححداتها

                                                

 
 قائمة باللدول التي شاركت في الحوار و عدد التوصيات الصادرة عنها و ما حظي منها بالتأييد  2راجع مرفق رقم   9



 

 

25 

 

بإعحححححادة النظحححححر فحححححي التحفظحححححات التحححححي أدخلتهحححححا علحححححي معاهحححححدات حقحححححوق االنسحححححان بغيحححححة سححححححبها ) اليابحححححان ( النظحححححر 

فحححححي اتخحححححاذ مزيحححححد محححححن الخطحححححوات لضحححححمان زيحححححادة عحححححدد النسحححححاء فحححححي مواقحححححع صحححححنع القحححححرار ) النحححححرويج ( احتحححححرام 

يب ) سويسحححححححرا ( المعحححححححايير الحححححححدنيا المتصحححححححلة بعقوبحححححححة االعحححححححدام ) بلجيكحححححححا ( تعزيحححححححز اجحححححححراءات مكافححححححححة التعحححححححذ

مواصححححححلة جهححححححود استئصححححححال ممارسححححححة تشححححححويه األعضححححححاء التناسححححححلية ل نححححححاث ) اليونححححححان ـ فنلنححححححدا ـ فلسححححححطين ( 

مواصححححححححلة جهححححححححود مكافحححححححححة االتجححححححححار بالبشححححححححر ) بيالروسححححححححيا ( تنفيححححححححذ بححححححححرامج لمكافحححححححححة عمالححححححححة األطفححححححححال 

بححححرامج العمححححل للشححححباب ) سححححوريا ( دعححححم سياسححححات محححححو األميححححة ) قطححححر ـ لبنححححان ـ الكويححححت ـ أنجححححوال ( تكثيححححف 

) الجزائححححححر ( دعححححححم التثقيححححححف فححححححي ميححححححدان حقححححححوق االنسححححححان ) الكويححححححت ـ الفلبححححححين ( النهححححححوض ببححححححرامج تثقيححححححف 

وتحححححدريب الجمهحححححور ومحححححوظفي الحكومحححححة فحححححي مجحححححال حقحححححوق االنسحححححان ) ماليزيحححححا ـ بوليفيحححححا ( ومواصحححححلة جهحححححود 

غيزسحححححححتان ( التعجيحححححححل ضحححححححمان حقحححححححوق المهحححححححاجرين وحمايحححححححة المحححححححواطنين فحححححححي حالحححححححة الصحححححححراع المسحححححححلح ) قير

 باعتماد قانون مكافحة االرهاب ) باكستان ( .

 

( بتاري   17 وقد  تم اعتماد تقرير الفريق العامل ) الترويكا ( حول مالحظات وتوصيات جلسة االستعراض في الجلسة )

دون تصويت ( في االنسان )  وذلك كخطوة أولي العتماد تقرير الحالة المصرية من قبل مجلس حقوق 2010فبراير  19

به مصر كمواقف ترتبط بقبول أو رفض   بناء علي ما ردت 2010يونيو  11( بتاري   25( بالجلسة ) 14الدورة رقم ) 

 ما قدم لها من توصيات .

 

 :2014ثانيا : االستعراض الدوري الثاني 

 

( للمجلححححححححس فححححححححي الجلسححححححححة  20عرضححححححححت مصححححححححر تقريرهححححححححا لالسححححححححتعراض خححححححححالل الححححححححدورة رقححححححححم ) 

حيححححححححث تححححححححرأس الوفححححححححد الرسححححححححمي للدولححححححححة المستشححححححححار ابححححححححراهيم الهنيححححححححدي  2014نححححححححوفمبر  5تححححححححاري  ( ب 15) 

وزيححححححر العدالححححححة االنتقاليححححححة ومجلححححححس النححححححواب للشححححححئون حيححححححث تححححححم اعتمححححححاد تقريححححححر الفريححححححق العامححححححل ) الترويكححححححا ( 

وذلحححححححك  2014نحححححححوفمبر  7( بتحححححححاري   18ححححححححول مالحظحححححححات وتوصحححححححيات جلسحححححححة االسحححححححتعراض فحححححححي الجلسحححححححة ) 

عتمححححححاد تقريححححححر الحالححححححة المصححححححرية مححححححن قبححححححل مجلححححححس حقححححححوق االنسححححححان ) دون تصححححححويت ( وقححححححد  كخطححححححوة أولححححححي ال

( دولحححححة وذلحححححك عقحححححب اعتمحححححاد آليحححححة تتحححححيح تقسحححححيم الوقحححححت بالتسحححححاوي بحححححين  121شحححححارك فحححححي الححححححوار التفحححححاعلي ) 

 ( دولة تقدمت بأسئلة مسبقة للوفد المصري 13الدول الراغبة في المشاركة أضافه لوجود ) 

المخصححححص لهححححا للحححححديث ) أسححححبانيا ـ ألمانيححححا ـ بلجيكححححا ـ التشححححيك ـ سححححلوفينيا ـ السححححويد ـ  نظححححرا لضححححيق الوقححححت

المكسححححيك ـ بريطانيححححا ـ النححححرويج ـ هولنححححدا ـ سويسححححرا ( أو لعححححدم رغبتهححححا فححححي الحححححديث مباشححححرة خححححالل  فنلنححححدا ـ

 ) ليختنشتاين ( الحوار التفاعلي

( والححححححذي  2014التفححححححاعلي السححححححتعراض )  مححححححع الزيححححححادة الواضحححححححة فححححححي عححححححدد مححححححداخالت الححححححدول خححححححالل الحححححححوار

( دولححححححة كححححححان مححححححن الطبيعححححححي أن ترتفححححححع المؤشححححححرات العامححححححة المرتبطححححححة بنسححححححب واتجاهححححححات  121وصححححححل إلححححححي ) 
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( توصحححححححية  223حيحححححححث نجححححححد أن التوصحححححححيات التححححححي حظيحححححححت بالتأييححححححد بصحححححححورة كليححححححة وعحححححححددها ) 10التوصححححححيات 

( دول ) غانححححححا ـ ايححححححران ـ  5)  ( توصححححححيات تبعتهححححححا 6( دولححححححة تصححححححدرتها فرنسححححححا )  106قححححححد صححححححدرت عححححححن ) 

( توصححححححيات  3( دولححححححة بعححححححدد )  28( توصححححححيات لكححححححل منهححححححا ثححححححم )  4السححححححنغال ـ روسححححححيا ـ بلجيكححححححا ( بعححححححدد ) 

( دولححححححة بححححححـ ) توصححححححية ( واحححححححدة لكححححححل  31( توصححححححية نهايححححححة بعححححححدد )  2( دولححححححة بعححححححدد )  41لكححححححل دولححححححة ثححححححم ) 

( توصحححححية محححححن قبحححححل  24وعحححححددها )  دولحححححة فحححححي ححححححين صحححححدرت التوصحححححيات التحححححي حظيحححححت بالتأييحححححد بشحححححكل جزئحححححي

( دول ) ألمانيحححححححا ـ السحححححححويد ـ النحححححححرويج ( بعحححححححدد  3( توصحححححححيات ثحححححححم )  3( دولحححححححة تقحححححححدمتها التشحححححححيك )  19) 

 ( دولة بـ ) توصية ( واحدة لكل دولة . 15( توصية لكل دولة ثم )  2) 

ة تقدمتها ) سويسرا ـ شيلي ـ البرتغال ( ( دول 24( توصية تقدمت بها )  23أما التوصيات التي رفضتها مصر فبلغ عددها ) 

( دولة بـ ) توصية ( واحدة لكل  15( توصية ثم )  2( دول تقدمت كل منها بعدد )  6( توصيات لكل دولة تلتها )  3بعدد ) 

 دولة مع وجود توصية ) واحدة ( رفضت لكونها غير دقيقة تقدمت بها أيسلندا .

(  27( توصحححححية فقححححححد صحححححدرت عححححححن )  29ة بهححححححا علحححححم وعححححححددها ) فيمحححححا كانحححححت التوصححححححيات التحححححي أخححححححذت الدولححححح

( توصححححححية  2( دول تقحححححدمت كحححححل منهحححححا بعحححححدد )  7( توصححححححيات تلتهحححححا )  3دولحححححة علحححححي رأسحححححها النحححححرويج بعحححححدد ) 

 ( دولة بـ ) توصية ( واحدة لكل دولة . 19ثم ) 

وقحححححد كانحححححت أبحححححرز التوصحححححيات التحححححي حظيحححححت بالتأييحححححد الكلحححححي لمصحححححر تتضحححححمن مواصحححححلة الجهحححححود الراميحححححة إلحححححى 

مواءمحححححة التشحححححريعات الوطنيحححححة محححححع المعحححححايير الدوليحححححة ) السحححححودان ـ نيجيريحححححا ـ الهنحححححد ( مواصحححححلة جهحححححود تعزيحححححز 

( مواصححححححححلة اإلدارة الرشححححححححيدة والحححححححححوار السياسححححححححي واإلجححححححححراءات الهادفححححححححة إلححححححححى تحقيححححححححق السححححححححالم ) السححححححححنغال 

تشححححححححجيع وتعزيححححححححز التفاعححححححححل والحححححححححوار بححححححححين السححححححححلطات الوطنيححححححححة المختصححححححححة ومنظمححححححححات المجتمححححححححع المححححححححدني 

) قبحححححرص ـ ماليزيحححححا ( مواصحححححلة جهودهحححححا الراميحححححة إلحححححى مكافححححححة الفسحححححاد ، بطحححححرق تشحححححمل إطحححححار اإلصحححححالحات 

زائحححححححر ـ التشحححححححريعية واإلداريحححححححة ) كوبحححححححا ( مواصحححححححلة تنفيحححححححذ سياسحححححححة تمكحححححححين المحححححححرأة والطفحححححححل والشحححححححباب ) الج

السححححححعودية ( تعزيححححححز التححححححدابير الراميححححححة إلححححححى القضححححححاء علححححححى التمييححححححز ضححححححد الفئححححححات الضححححححعيفة والسححححححيما المححححححرأة 

فحححححححي ذلحححححححك مكافححححححححة تشحححححححويه  ) غانحححححححا ( مواصحححححححلة سياسحححححححتها لتمكحححححححين المحححححححرأة واحتحححححححرام وحمايحححححححة حقوقهحححححححا بمحححححححا

ام علحححححى محححححن هحححححم دون األعضحححححاء التناسحححححلية األنثويحححححة ) بوركينحححححا فاسحححححو ـ الصحححححين ( إلغحححححاء تطبيحححححق عقوبحححححة اإلعحححححد

سححححححنة ) بححححححارجواي ( ضححححححمان المقاضححححححاة والمعاقبححححححة فححححححي الجححححححرائم المحتملححححححة التححححححي يرتكبهححححححا ضححححححباط األمححححححن  18

والسحححححححيما ممارسححححححححة التعححححححححذيب ) اسححححححححبانيا ( تعزيححححححححز بححححححححرامج تححححححححدريب الشححححححححرطة وتوعيتهححححححححا بحقححححححححوق اإلنسححححححححان 

ن مححححححع المجتمححححححع الححححححدولي ) االمححححححارات ( تكثيححححححف الجهححححححود الراميححححححة إلححححححى مكافحححححححة االتجححححححار باألشححححححخاص بالتعححححححاو

) روانحححححححدا ـ الفلبحححححححين ـ كازخسحححححححتان ( مواصحححححححلة جهودهحححححححا الراميحححححححة إلحححححححى ضحححححححمان نجحححححححاح العدالحححححححة االنتقاليحححححححة 

والمصحححححالحة الوطنيحححححة محححححن أجحححححل تعزيحححححز حقحححححوق اإلنسحححححان وحمايتهحححححا ) الحححححيمن ( احتحححححرام حريحححححة الحححححرأي والتعبيحححححر 
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دام المفحححححححرط للقحححححححوة ) فرنسحححححححا ( والسحححححححيما للصححححححححفيين وحريحححححححة التظحححححححاهر السحححححححلمي دون اللجحححححححوء إلحححححححى االسحححححححتخ

مواصححححححححلة الجهححححححححود الراميححححححححة إلححححححححى ضححححححححمان تعمححححححححيم الحصححححححححول علححححححححى التعلححححححححيم الجيححححححححد والرعايححححححححة الصحححححححححية 

) أوزبكسححححححححتان ( مواصححححححححلة دعححححححححم األشححححححححخاص ذوي اإلعاقحححححححححة للمشححححححححاركة فححححححححي اتخححححححححاذ القححححححححرارات المتعلقحححححححححة 

ل ومظححححححاهر اإلرهححححححاب بحقححححححوقهم األساسححححححية ) فنححححححزويال ( تكثيححححححف الجهححححححود الراميححححححة إلححححححى مكافحححححححة جميححححححع أشححححححكا

 والتطرف ) روسيا (

أمحححححا التوصحححححيات التحححححي حظيحححححت بالتأييحححححد الجزئحححححي فقحححححد كحححححان أبرزهحححححا النظحححححر فحححححي سححححححب التحفظحححححات علحححححى اتفاقيحححححة 

القضحححححاء علحححححى جميحححححع أشحححححكال التمييحححححز ضحححححد المحححححرأة ) التفيحححححا ( تجحححححريم العنحححححف المنزلحححححي ضحححححد المحححححرأة والتصحححححديق 

ى جميحححححع أشحححححكال التمييحححححز ضحححححد المحححححرأة ) المانيحححححا ( ضحححححمان علحححححى البروتوكحححححول االختيحححححاري التفاقيحححححة القضحححححاء علححححح

الححححححق فحححححي المحاكمحححححة العادلحححححة وضحححححمان محاكمحححححة المحححححدنيين فحححححي مححححححاكم مدنيحححححة فحححححي جميحححححع األوقحححححات ) التشحححححيك ( 

تعزيحححححححز حمايحححححححة حقحححححححوق األقليحححححححات الدينيحححححححة وبخاصحححححححة تهيئحححححححة األوضحححححححاع الالزمحححححححة لممارسحححححححة حريحححححححة العبحححححححادة 

كحححححات هحححححذه الحقحححححوق ) كحححححاب فيحححححردي ( إعحححححادة صحححححياغة قحححححانون ووضحححححع ححححححد ل فحححححالت محححححن العقحححححاب علحححححى انتها

المنظمححححححات غيححححححر الحكوميححححححة الجديححححححد بحيححححححث يسححححححمح بالممارسححححححة الكاملححححححة للحححححححق فححححححي حريححححححة تكححححححوين المنظمححححححات 

المحليحححححححة والدوليحححححححة باسحححححححتقاللية ودون مخحححححححاطر علحححححححى االسحححححححتمرارية ) اسحححححححبانيا ـ السحححححححويد ( تعزيحححححححز التسحححححححامح 

 السنغال (وحماية األقليات والفئات الضعيفة ) 

فيمحححححححححا أتحححححححححت أبحححححححححرز التوصحححححححححيات التحححححححححي أخحححححححححذت الدولحححححححححة بهحححححححححا علحححححححححم بمطالبحححححححححة الدولحححححححححة بحححححححححالتوقيع علحححححححححى 

االختيححححححاري الثححححححاني الملحححححححق بالعهححححححد الححححححدولي الخححححححاص بححححححالحقوق المدنيححححححة والسياسححححححية ) تركيححححححا (   البروتوكححححححول

تححححححونس ـ التصححححححديق علححححححى االتفاقيححححححة الدوليححححححة لحمايححححححة جميححححححع األشححححححخاص مححححححن االختفححححححاء القسححححححري ) توجححححححو ـ 

سححححححيراليون ( سحححححححب التحفظححححححات علححححححى اتفاقيححححححة القضححححححاء علححححححى جميححححححع أشححححححكال التمييححححححز ضححححححد المححححححرأة والتصححححححديق 

علححححححى بروتوكولهححححححا االختيححححححاري ) غانححححححا ( توجيححححححه دعححححححوة دائمححححححة إلححححححى جميححححححع المكلفححححححين بواليححححححات فححححححي إطححححححار 

هم اإلجححححححراءات الخاصححححححة ) تركيححححححا ـ تححححححونس ( إجححححححراء اإلصححححححالحات الالزمححححححة لضححححححمان حصححححححول المححححححدعى علححححححي

علحححححححى محاكمحححححححة عادلحححححححة فحححححححي غضحححححححون فتحححححححرة زمنيحححححححة معقولحححححححة والححححححححد محححححححن اللجحححححححوء إلحححححححى الححححححححبس المؤقحححححححت 

ححححححححزين ال لسححححححححبب سححححححححوى ممارسححححححححة حقححححححححوقهم فححححححححي حريححححححححة التعبيححححححححر  ) لكسححححححححمبورج ( إخححححححححالء سححححححححبيل المحتج 

العضححححححححوية فححححححححي مجموعححححححححة سياسححححححححية وكفالححححححححة ضححححححححمانات كاملححححححححة بالمحاكمححححححححة العادلححححححححة لكححححححححل واحححححححححد مححححححححن  أو

حححححححزين المتبقحححححححين )  أمريكحححححححا ( حمايحححححححة حريحححححححة التجمحححححححع التحححححححي يكفلهحححححححا الدسحححححححتور بتعحححححححديل قحححححححانون التظحححححححاهر المحتج 

للسحححححماح بعقحححححد التجمعحححححات العامحححححة عحححححن طريحححححق عمليحححححة إخطحححححار بسحححححيطة ) المانيحححححا ( االمتنحححححاع عحححححن وصحححححم عمحححححل 

المنظمحححححححات غيحححححححر الحكوميحححححححة والمحححححححدافعين عحححححححن حقحححححححوق اإلنسحححححححان والصححححححححفيين وتجريمحححححححه ) النحححححححرويج ( سححححححححب 

 المجتمع المدني الذي يهدد استقاللها ) ايرلندا (مشروع قانون منظمات 

أما أبرز التوصيات التي رفضتها الدولة فكانت التصديق على البروتوكول االختيارى التفاقية مناهضة التعذيب ) النمسا ـ 

ـ سلوفينيا ـ سويسرا ـ شيلي ( التصديق على نظام روما االساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) استونيا ـ اورجواى ـ تونس 

شيلى ( النظر في فرض وقف اختياري رسمي لتنفيذ أحكام اإلعدام الصادرة ) األرجنتين ـ رومانيا ـ أسبانيا ( اإلخالء الفوري 
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لسبيل السيد عودة الترابين وإعمال حقه الواجب التنفيذ في الحصول على تعويض لجبر الضرر الالحق به نتيجة احتجازه 

لعمل على نحو عاجل على استعراض المرسوم الرئاسي الذي يوسع دور المحاكم العسكرية بغية كفالة تعسفياً ) اسرائيل ( ا

ضمانات المحاكمة العادلة والحد من اختصاص المحاكم العسكرية ) النمسا ( ضمان إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة 

 الجناة ) أيسلندا (، ومحاسبة  2013 في أعمال القتل الجماعي في ميدان رابعة في عام

 

( مجاالت رئيسية  10( فقد توزعت علي )  2014وفي اطار تصنيف التوصيات العامة المقدمة لمصر في استعراض ) 

( توصية تبعها الحقوق المدنية والسياسية  78تقدمتها حقوق المرأة والطفل وذوي االعاقة واألسرة والفئات األخرى بعدد ) 

( توصية فيما جاءت أقل التوصيات عددا من  52الخاصة باإلطارين التشريعي والمؤسسي ) ( توصية واإلجراءات  55) 

( توصيات ومكافحة االتجار بالبشر والهجرة غير  8( توصيات ونشر ثقافة حقوق االنسان )  6نصيب مكافحة االرهاب ) 

 ( توصية . 12الشرعية ) 

 

ها دون وقد أعلنت الدولة قبولها لكافة التوصيات المقدمة ل

تحفظات في مجاالت نشر ثقافة حقوق االنسان ومكافحة 

االتجار في البشر والهجرة غير الشرعية والحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية ومكافحة االرهاب بينما قبلت الدولة 

التوصيات التي قدمت لها في مجال حقوق المرأة والطفل 

( توصيات منها  3وذوي االعاقة ولكن مع تأييد جزئي لعدد ) 

(  6وأيضا التعاون مع اآلليات الدولية رغم أخد العلم بعدد ) 

توصيات منها فيما توزعت التوصيات المقدمة في مجاالت 

االنضمام أو سحب التحفظ علي المعاهدات الدولية 

واإلجراءات الخاصة باإلطارين التشريعي والمؤسسي علي 

غير الدقيقة والتي  مجاالت ابداء الرأي جميعا عدا التوصيات

لم تعلق الدولة بها سوي علي توصية واحدة تتعلق بمجال 

 اجراءات وضمانات نظام القضاء والعدالة االنتقالية .
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 2014تصنيف توصيات مصر 

 

 مقبولة مقبولة مجاالت التوصية م
 جزئيا

مرف
 وضة

 أخذ بها
 علم

 غير
 دقيقة

 0 6 8 4 8 التحفظاتاالنضمام إلي المعاهدات الدولية وسحب  1

 0 2 13 1 36 االجراءات الخاصة باإلطارين التشريعي والمؤسسي 2

حقوق المرأة والطفل وذوي االعاقة واألسرة والفئات  3
 األخرى

75 3 0 0 0 

 0 6 0 0 8 التعاون مع اآلليات الدولية 4

 0 0 0 0 8 نشر ثقافة حقوق االنسان 5

 1 4 1 3 11 والعدالة االنتقاليةاجراءات وضمانات نظام القضاء  6

 0 0 0 0 12 مكافحة االتجار في البشر والهجرة غير الشرعية 7

 0 11 1 13 30 الحقوق المدنية والسياسية 8

 0 0 0 0 29 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 9

 0 0 0 0 6 مكافحة االرهاب 10
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مقبولة مقبولة جزئيا مرفوضة أخذ بها علم غير دقيقة
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بناء علي ما ردت به مصر كمواقف  2015مارس  20( بتاري   42( بالجلسة )  28 و قد تم اعتماد التقرير في الدورة رقم )

 ترتبط بقبول أو رفض ما قدم لها من توصيات .

 

 موقف مصر من التوصيات

 2014استعراض  2010استعراض  البيان م

 223 119 توصيات مقبولة ) كليا ( 1

 24 0 توصيات مقبولة ) جزئيا ( 2

 29 25 علمتوصيات أخذ بها  3

 23 14 توصيات مرفوضة 4

 1 7 توصيات مرفوضة ) غير دقيقة ( 5

 300 165 اجمالي التوصيات
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 2019: االستعراض الثالث نوفمبر  ثالثا

حظححححححي تقريححححححر االسححححححتعراض المصححححححري الثالححححححث باهتمححححححام بححححححالغ علححححححى كافححححححة المسححححححتويات سححححححواء المحليححححححة   

 انعكس هذا االهتمام على جلسة االستعراض بشكل واضح .او أإلقليمه والدولية و 

فلححححححم يقتصححححححر االهتمححححححام مححححححن خححححححالل التغطيححححححة اإلعالميححححححة فحسححححححب بححححححل امتححححححد هححححححذا االهتمححححححام لمنححححححدوبي الححححححدول و 

المشححححححاركة الفاعلحححححححة و التعليححححححق علحححححححى التقريحححححححر المصححححححري و تقحححححححديم التوصححححححيات بشحححححححأن حالحححححححة  حرصححححححهم علحححححححى

 اول جلسة االستعراض الثالث عبر محورين .حقوق اإلنسان في مصر وعلية فأننا سنتن

 اوال :تقارير أصحاب المصلحة

دولححححححة و قححححححد  14و قححححححد شححححححهدت الححححححدورة التححححححي استعرضححححححت فيهححححححا مصححححححر تقريرهححححححا اسححححححتعراض تقححححححارير 

تقريحححححححرا  اسحححححححتحوذ الملحححححححف المصحححححححري وححححححححده علحححححححى  431تقحححححححدمت المنظمحححححححات و اصححححححححاب المصحححححححلحة بعحححححححدد 

تقريححححححر   92% مححححححن اجمححححححالي التقححححححارير المقدمححححححة بواقححححححع 21٫35أعلححححححى معححححححدل للتقححححححارير المقدمححححححة بنبسححححححة بلغححححححت 

وهحححححي النسحححححبة االكبحححححر بحححححين الحححححدول مححححححل االسحححححتعراض فحححححي ذات الفتحححححره فقحححححد جحححححاءت أيحححححران فحححححي المرتبحححححة الثانيحححححة 

 %.12٫5% يليها العراق بنسبة  19٫2بمعدل بلغ 

  

 % تقارير اصحاب المصلحة الدولة

 0.93 4 سان مارينو

 1.86 8 فيجي

 2.55 11 سلوفينيا

 3.25 14 مدغشقر

 3.48 15 البوسنه و الهرسك

 3.48 15 غامبيا

 4.41 19 انجوال

 4.64 20 السلفادور

 7.19 31 بوليفيا

 7.19 31 كازخستان

 7.89 34 ايطاليا

 12.53 54 العراق

 19.26 83 ايران

 21.35 92 مصر

 %  100 431 االجمالي
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التقححححححارير الخاصححححححة بأصحححححححاب المصححححححلحة بشححححححأن الملححححححف المصححححححري فححححححي فحسححححححب بححححححل ان معححححححدل لححححححيس هححححححذا 

عحححححححححححححن  قحححححححححححححد تباينحححححححححححححت 2019

و التحححححححي م  2014نظريتهحححححححا فحححححححي 

تقريححححححرا مححححححن   43شححححححهدت تقححححححديم 

أصحححححححاب المصححححححلحة اال انححححححه فححححححي 

تزايححححححححححححد الححححححححححححرقم  2019عححححححححححححام 

وهحححححححححو معحححححححححدل  %114 بمعحححححححححدل

تغيححححححر مرتفححححححع حيححححححث تححححححم تقححححححديم 

تقريحححححححححححححححححححححر ألصححححححححححححححححححححححاب  92

 المصلحة .
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2019نظرة على استعراض   
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رغييييييم عييييييدم صييييييدور تقرييييييير الفريييييييق العامييييييل المتعلييييييق بتوصيييييييات الحييييييوار التفيييييياعلي السييييييتعراض ملييييييف 

لحاليييييية حقييييييوق االنسييييييان بهييييييا وغييييييياب المعلومييييييات الموثقيييييية المبنييييييية علييييييي تقييييييارير المنظميييييية (  2019) مصيييييير 

الدولييييييية أو ردود الدوليييييية المصييييييرية علييييييي مييييييا قيييييييدم لهييييييا ميييييين توصيييييييات إال أن تحليييييييل المعلومييييييات والبيانيييييييات 

متاحيييييية حييييييول الحييييييوار انطالقييييييا ميييييين تفريييييييل التسييييييجيل الصييييييوتي للجلسيييييية والمشيييييياهدات المرتبطيييييية بمشيييييياركة ال

المنظمييييييات فييييييي الييييييدورة يمكيييييين االعتميييييياد عليهييييييا فييييييي قييييييراءة شييييييبه موثقيييييية للملييييييف وتحليييييييل المواقييييييف المختلفيييييية 

 .نحوه 

 

ه مييييين توصييييييات دولييييية وميييييا تقيييييدمت بييييي(  133) وبيييييالنظر إليييييي عيييييدد اليييييدول التيييييي شييييياركت فيييييي الحيييييوار التفييييياعلي 

 .توصية (  372) أشار الفريق العامل إلي تنقيحها في عدد 

 و كانت معدل التكرار للعدد التوصيات لكل دولة على النحو التالي 

 

 

 

مره فيما كان اقل معدل تكرار  39توصيات للدولة الواحدة بمعدل تكرار بلغ  3كان اعلى معدل تكرار لعدد التوصيات بلغ 

توصيات  4مره لعدد توصيات بلغ  26توصيات فيما جاء تاني اعلى معدل تكرار ب 8توصيات   9لعدد و هو مره واحدة 

 للدولة الواحدة.
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 .2019موضوع توصيات االستعراض الثالث 

تنوعت التوصيات الصادرة في االستعراض الثالث ما بين توصيات تتعلق بالحقوق المدنية و السياسية و التي جاءت في 

% من اجمالي التوصيات المقدمة لمصر بينما جاءت التوصيات العامة لتشكل نسبة لم تتجاوز 56ولى بمعدل المرتبه اال

% من اجمالي 21% و تحل في المرتبة الثانية بينما سجلت التوصيات المعنية بالحقوق االقتصادية و االجتماعية نسبة 23

 .التوصيات المقدمة للدولة المصرية لتحتل الترتيب الثالث 

 

 

 

ويتضح من الرسم البياني استحواذ الحقوق المدنية و السياسية على اعلى معدالت االهتمام بالتوصيات العامة المقدمة لمصر 

مدى التراجع في ملف الحقوق المدنية و السياسية في  –و بحق  –و هو ما يمكن ان يتوقع منه للوهلة االولى انه يعكس 

 مصر .

التي سبق و ان تلقتها مصر في تقرير االستعراض الثاني سيجد ان هناك اختالف و تباين في معدالت اال انه بالنظر للتوصيات 

 التوصيات بشكل عام .

 

 

 

 

 

 

توصيات عامة
23%

ة حقوق مدنية وسياسي
56%

حقوق اقتصادية و 
اجتماعية

21%

2019موضوع التوصيات في االستعراض الثالث 

توصيات عامة حقوق مدنية وسياسية  حقوق اقتصادية و اجتماعية
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لتتطابق الي حد كبير مع معدل التوصيات الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية و ان كانت  2014فقد جاءت توصيات عام 

% وهو ما يعني ان الدول التي ناقشت التقرير المصري انخفض معدل اهتمامها 2بمعدل  النسبة تزيد عن التوصيات الحالية

% للملف الحقوق المدنية و الساسية في حين انها اولت اهتماما أكبر للحقوق االقتصادية و االجتماعية و الذي كان 2بنسبة 

 االستعراض االخير  % في21% فقط الغير اال انه ارتفع الي 9لم يتجاوز  14معدل التوصيات في 

 

 

فيما يخص ملف الحقوق المدنية و السياسية  2019و  2014و من خالل الرسم التوضيح يظهر جليا تماثل بين توصيات 

 و ارتفاع معدل االهتمام بالحقوق االقتصادية و االجتماعية في حين انخفضت معدالت التوصيات العامة 

9%

58%

33%

2014تصنيف التوصيات في االستعراض الثاني

الحقوق االقتصادية و االجتماعية 

الحقوق المدنية و السياسية 

توصيات عامة 
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فيما يخص معدل التوصيات بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و تراجع معدل %  13.81و يتضح معدل االرفتاع بنسبة 

 % فيما يخص التوصيات العامة.12.15% فيما يخص الحقوق المدنية و السياسية و التراجع بمعدل 2

التي سبق  و يمكننا القول ان معدل التباين هذا في نوع الحقوق محل التوصيات هو يأتي استجابة لرؤية الحكومة المصرية و

شارت في اكثر من موضع عن انها تولي اهتمامها االساسي في ملف الحقوق االقتصادية و االجتماعية و هو ما دفع  و ان أ

المجتمع الدولي للتجاوب مع هذا االمر بالتركيز على الحقوق االقتصادية و االجتماعية على حساب التوصيات العامة و بقاء 

 بذات النسبة من اجمالي التوصيات. 2014دنية و السياسية كما هي في التوصيات الخاصة بالحقوق الم

 

13.81

-1.67

-12.15

-15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00

معدل التغير 

ستعراض معدالت التغير في تصنيف التوصيات مابين اال
الثاني والثالث 

توصيات عامة  الحقوق المدنية و السياسية  الحقوق االقتصادية و االجتماعية 
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 و يتضح من الرسم البياني معدالت التغيير االيجابي و السلبية للتوصيات طبقا للموضوعات على النحو التالي 

ارسات فيما يخص تعزيز مم 2014توصيات اقل عن توصيات  10جاءت اعلى المعدالت تراجعا في التوصيات بواقع 

التعاون مع االليات توصيات  9التوصيات الخاصة بالمرأة المصرية و التي تراجعت مبعدل  احترام حقوق االنسان يليها 

 2014توصيات اقل عن  8الدولية لحقوق النسان و التي شهدت انخفاض بمعدل 

توصية بشأن تعزيز  17بواقع  2014عن عام  19فيما شهدت الموضوعات التي شهدت ارتفاع في معدل التوصيات في 

توصية  12دور المجلس القومي لحقوق االنسان يليها الغاء عقوبة االعدام و تعزيز الحقوق االقتصادية و االجتماعية بعدد 

توصيات فيما  9توصية فيما يخص الحق في العمل و مكافحة البطالة ثم  11م يليها ارتفاع بعدد 2014زائده عن توصيات 

 توصيات فيما كل ما يخص حرية الرأي و التعبير و حقوق الالجئين و المهاجرين. 8م و يتعلق بالتعلي
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2019التحليل الرقمي لتوصيات استعراض   
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تقرير من قبل اصحاب المصلحة باالضافة الي تحدث  93الثالث ليشهد تقديم عدد جاء تقرير االستعراض الدوري 

توصية للدولة المصرية بشأن حالة حقوق  372دولة خالل جلسة الحوار التفاعلي وهو الحوار الذي نتج عنه تقديم عدد  133

 االنسان لديها.

من حيث الكم  2014عنها في  2014دولة المصرية في سبق و ان اشرنا الي معدالت التغيرات العامة للتوصيات المقدمة لل

 و الكيف .

و اتضح جليا معدل التغيرات الكمية في عدد الدولة المتحدثة او عدد تقارير اصحاب المصلحة و كذا في عدد التوصيات 

الحوار التفاعلي الصادرة عن جلسات االستعراض وهو ما نراه تطور ايجابيا فيما يخص قدرة الدولة المشاركة في جلسات 

 على استخدام االدوات المتاحة لها و التفاعل بشكل ايجابي فيما يخص استعراض ملف الدول المعنية

 

 

و من خالل القسم االخير من هذا التقرير فأننا سنعمل على تناول التوصيات المقدمة لمصر في جلسة االستعراض االخيرة 

 م و ذلك على النحو التالي. 2019في نوفمبر 
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 . اجمالي التوصيات المقدمة لمصر

 

دولة تحدثت في جلسات الحوار التفاعلي و قد تناولت تلك التوصيات عدد  133توصية من  372تلقت مصر عدد 

 موضوعا مختلفا بشأن الحقوق االقتصادية و االجتماعية و الحقوق المدنية و السياسية وبعض التوصيات العامة . 26

 

 عدد التوصيات موضوع التوصية م

 42 التعاون مع اآلليات الدولية لحقوق االنسان 1

 19 دعم المجلس القومي لحقوق االنسان 2

 7 القضاء على التميز ضد الفئات المستضعفة 3

 16 الحق في التنمية و مكافحة الفساد 4

 4 الحقوق الدنيا لرعاية السجناء 5

 16 مناهضة التعذيب 6

 9 التسامححرية العقيدة و  7

 23 المجتمع المدني و قانون الجمعيات االهلية 8

 27 الغاء عقوبة االعدام 9

 14 التثقيف و التدريب للتوعية بمبادئ حقوق االنسان 10

 23 حرية الراي و التعبير 11

 9 مكافحة االرهاب 12

 12 الحق في المحاكمة العادلة و المنصفة 13

 4 الجنسية واالنجابية و الصحة النفسية (الصحة ) الصحة البدنية و  14

 12 التعليم 15

 8 مكافحة االتجار في البشر 16

 5 االسرة 17

 58 المرأة 18

 11 العمل و مكافحة البطالة 19

 6 (الحصول على سكن مناسب و توفر مياة صالحة للشرب و صرف صحيالحق في السكن ) 20

 4 حقوق ذوي االحتياجات الخاصة 21

 12 الحد من الفقر 22

 10 حقوق الطفل 23

 1 حقوق سكان النوبة و البدو 24

 8 حقوق الالئجين و المهاجرين 25

 12 الحقوق االقتصادية واالجتماعية 26

 372 االجمالي

 

بشأن توصية متنوعة  58تصدرت التوصيات المتعلقة بالمرأة المصرية قائمة التوصيات التي تلقتها الحكومة المصرية بعدد 

 حقوق المرأة و التمكين االقتصادي و السياسية لها.
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فيما جاءت التوصيات بشأن التعاون مع االليات الدولية لحقوق االنسان في تاني اعلى ترتيب التوصيات المقدمة للحكومة 

لكل  23،  27ت توصية و جاء ثالثا الغاء عقوبة االعداد و رابعا حرية الرأي و التعبير بعدد توصيا 42المصرية بمعدل 

 منهم على التوالي .

 

 

 

جاءت حقوق سكان النوبة و الحقوق الدنيا لرعاية السجناء و الحق في الصحة البدنية و الجنسية و االسرة و الحق في بينما 

 السكن في المراتب االخيرة من حيث عدد التوصيات التي تلقتها الحكومة المصرية في هذا الشأن .
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 وصيات التي قدت لمصر حسب المضوع معدل الت

سبق و ان أِشرنا الي ان التوصيات قسمت الي ثالث موضوعات اساسية و هي توصيات عامة متنوعة و توصيات تتعلق 

 بالحقوق المدنية و السياسية و اخيرا توصيات تتعلق بالحقوق االقتصادية و االجتماعية .

 و سنتناول كل ملف على حدا .

 اوال : التوصيات العامة 

موضوعات عامة فقط و هي التعاون مع االليات الدولية لحقوق االنسان و دعم المجلس  4توصية في  84تلقت مصر عدد  

   القومي لحقوق االنسان اضافة  الي التثقيف و التدريب للتوعية بمبادئ حقوق االنسان .

  

 عدد التوصيات موضوع التوصية

 42 اآلليات الدولية لحقوق االنسانالتعاون مع 
 19 دعم المجلس القومي لحقوق االنسان

 14 التثقيف و التدريب للتوعية بمبادئ حقوق االنسان
 9 مكافحة االرهاب

 84 االجمالي

 

توصية و هو المعدل االعلى للتوصيات التي تلقتها مصر في  42سجلت التوصيات الخاصة بالتعاون مع االليات الدولية عدد 

 توصية  14توصية ثم التدريب بمعدل بلغ  19الموضوعات العامة و جاء دعم المجلس القومي ثانيا بعدد 
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  ثانيا :الحقوق االقتصادية و االجتماعية

سبق و ان  – 2014سجلت التوصيات المعنية بالحقوق االقتصادية و االجتماعية ارتفاعا كبيرا عن نظيرتها في عام 

 توصية معنية بالحقوق االقتصادية و االجتماعية  78فقد تلقت مصر عدد   -اوضحنا بالتفصيل في القسم السابق 

 عدد التوصيات موضوع التوصية 

 16 الفسادالحق في التنمية و مكافحة 

 4 الصحة ) الصحة البدنية و الجنسية واالنجابية و الصحة النفسية (

 12 التعليم 

 5 االسرة 

 11 العمل و مكافحة البطالة

الحق في السكن ) الحصول على سكن مناسب و توفر مياة صالحة للشرب و 
 صرف صحي (

6 

 12 الحد من الفقر

 12 الحقوق االقتصادية واالجتماعية

 

توصية ثم كل من التعليم و الحد  16كان الحق في التنمية و مكافحة الفساد في مقدمة الحقوق االقتصادية و االجتماعية بعدد 

توصية لكل منهم و جاء من حيث الترتيب ثالثا الحق في  12من الفقر و الحقوق االقتصادية واالجتماعية بعموميتها بعدد 

 توصية . 11ت بلغ العمل و مكافحة البطالة بعدد توصيا
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 ثا : الحقوق المدنية و السياسية ثال

استحوذت الحقوق المدنية و السياسية على اعلى معدالت االهتمام من قبل الدولة التي شاركت في الحوار التفاعلي حيث 

 توصية . 210% من التوصيات التي تلقتها مصر تتناول ملف الحقوق المدنية و السياسية بعدد 56جاءت 

 

 

 

توصية استعرضت حقوق المرأة في المشاركة السياسية  58جاء ملف المرأة المصرية في المرتبه االولى بعدد توصيات بلغ 

 و كذلك التصدي للعنف ضد المرأة سواء البدني او الجنسي .

 .توصية  27حوذت على فيما جاءت التوصيات المعينة بايقاف عقوبة االعدام تمهيدا الي الغاؤها في الترتيب الثاني حيث است

و في الترتيب الثالث جاءت التوصيات المعنية بحماية حرية الرأي و التعبير و كذا دعم منظمات المجتمع المدني وتمكين 

 المنظمات و الجمعيات من العمل و عدم تقييدهم او الحد من قدرتهم على العمل و استهدافهم .

بالحد من جرائم التعذيب و ضمان عدم افالت المتهمين من العقاب والتحقيق و في الترتيب الرابع جاءت التوصيات المعنية 

 في كافة االدعاءات بالتعذيب  
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 (1)المرفق رقم 

 موقف الدول من االستعراض المصري

 مداخلة واحده  في جلستينمداخالت   مداخالت في ثالث جلسات 

 

 2019 2014 2010 الدولة م 2019 2014 2010 الدولة م

    بوركينا فاسو 78    السعودية 1

    بورندي 79    لبنان 2

    افريقيا الوسطي 80    المغرب 3

    اثيوبيا 81    الجزائر 4

    استونيا 82    فلسطين 5

    كوستاريكا 83    البحرين 6

    كوت ديفوار 84    قطر 7

    كرواتيا 85    عمان 8

    قبرص 86    االمارات 9

    جيبوتي 87    السويد 10

    كوريا الشمالية 88    الهند 11

    الكنغو الديمقراطية 89    كوبا 12

    مالي 90    اندونيسيا 13

    موريتانيا 91    األردن 14

    ايران 92    فرنسا 15

    العراق 93    بيالروسيا 16

    الجبل األسود 94    ماليزيا 17

    موزمبيق 95    الكويت 18

    ايطاليا 96    اذربيجان 19

    ميانمار 97    الو 20

    ناميبيا 98    النرويج 21

    كازخستان 99    التشيك 22

    نيكارجوا 100    اسبانيا 23

    النيجر 101    الصين 24

    التفيا 102    النمسا 25
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    مالديف 103    بوتان 26

    لكسمبورج 104    كندا 27

    البرتغال 105    تونس 28

    كوريا الجنوبية 106    البرازيل 29

    قيرغيزستان 107    فنزويال 30

    جنوب السودان 108    المكسيك 31

    طاجكستان 109    باكستان 32

    المجر 110    نيجيريا 33

    سيراليون 111    شيلي 34

    سلوفاكيا 112    أيرلندا 35

    تركمنستان 113    هولندا 36

    رومانيا 114    الفلبين 37

    بارجواي 115    فنلندا 38

    ليسوتو 116    سويسرا 39

    ليتوانيا 117    بلجيكا 40

    غينيا 118    اليونان 41

    اريتريا 119    أنجوال 42

    كاب فيردي 120    أمريكا 43

    دار السالم 121    ألمانيا 44

    البوسنة والهرسك 122    الكنغو 45

    زيمبابوي 123    اليابان 46

    نيبال 124    السودان 47

    نيوزالندا 125    بنجالديش 48

    بيرو 126    أرمينيا 49

    الصومال 127    بوليفيا 50

    سيشل 128    اسرائيل 51

    تيمور الشرقية 129    سوريا 52

    أوغندا 130    روسيا 53

    زامبيا 131    رواندا 54

    ألبانيا 132    السنغال 55
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    ارمينيا 133    صربيا 56

    الباهاما 134    سنغافورة 57

    بروناي 135    سلوفينيا 58

    بلغاريا 136    جنوب افريقيا 59

    تشاد 137    سريالنكا 60

    الفاتيكان 138    اوكرانيا 61

    هايتي 139    تركيا 62

    جورجيا 140    تايالند 63

    فيجي 141    توجو 64

    االكوادور 142    المملكة المتحدة 65

    الدومنيكان 143    اورجواي 66

    كينيا 144    اوزبكستان 67

    كردستان 145    االرجنتين 68

    ليبيا 146    فيتنام 69

    ليجنشتاين 147    اليمن 70

    مدغشقر 148    افغانستان 71

    مالطا 149    استراليا 72

    مورشيوس 150    الدنمارك 73

    منغوليا 151    ايسلندا 74

    مالدوفيا 152    غانا 75

    هندوراس 153    بوتسوانا 76

    تايوان 154    الجابون 77
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 (2مرفق رقم )

 توصيات تحظي بالتأييد

 التوصيات الدولة م التوصيات الدولة م

 2 قيرغيزستان 25 9 النرويج 1

 2 سوريا 26 5 امريكا 2

 2 اندونيسيا 27 5 فلسطين 3

 2 اليابان 28 5 النمسا 4

 2 البرازيل 29 5 سويسرا 5

 2 بنجالديش 30 4 املانيا 6

 2 السودان 31 4 بوليفيا 7

 2 االردن 32 4 شيلي 8

 2 انجوال 33 3 فرنسا 9

 2 بيالروسيا 34 3 هولندا 10

 2 ايرلندا 35 3 الجزائر 11

 2 ارمينيا 36 3 التشيك 12

 1 الصين 37 3 بوتان 13

 1 فنزويال 38 3 املكسيك 14

 1 اسبانيا 39 3 الكويت 15

 1 تونس 40 3 ماليزيا 16

 1 بنغالديش 41 3 فنلندا 17

 1 كندا 42 3 الفلبين 18

 1 السويد 43 2 السعودية 19

 1 بلجيكا 44 2 لبنان 20

 1 اذربيجان 45 2 قطر 21

 1 االمارات 46 2 كوبا 22

 1 املغرب 47 2 اليونان 23

 1 باكستان 48 2 الو 24

 توصيات ال تحظي بالتأييد

 التوصيات الدولة م التوصيات الدولة م

 1 فرنسا 8 3 كندا 1

 1 شيلي 9 2 اسرائيل 2
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 1 اسبانيا 10 2 أمريكا 3

 1 البرازيل 11 2 سويسرا 4

 1 بلجيكا 12 2 التشيك 5

 1 اليونان 13 1 النمسا 6

 1 أيرلندا 14 1 أملانيا 7

 (لكونها غير دقيقة ) توصيات ال تحظي بالتأييد 

 التوصيات الدولة م التوصيات الدولة م

 1 كندا 4 2 أمريكا 1

 1 السويد 5 2 اسرائيل 2

    1 فنلندا 3

 توصيات أخذت مصر بها علم

 التوصيات الدولة م التوصيات الدولة م

 1 بلجيكا 8 4 اسبانيا 1

 1 سويسرا 9 4 أيرلندا 2

 1 النمسا 10 2 فرنسا 3

 1 البرازيل 11 2 أمريكا 4

 1 شيلي 12 2 هولندا 5

 1 كندا 13 2 السويد 6

 1 املانيا 14 2 التشيك 7
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 (3مرفق )

 2014تحليل اتجاهات 

 توصيات تحظي بالتأييد

 التوصيات الدولة م التوصيات الدولة م

 2 الصين 54 6 فرنسا 1

 2 اثيوبيا 55 4 غانا 2

 2 اليونان 56 4 ايران 3

 2 لبنان 57 4 السنغال 4

 2 استراليا 58 4 روسيا 5

 2 فلسطين 59 4 بلجيكا 6

 60 3 جنوب افريقيا 7
افريقيا 

 الوسطي
2 

 2 كوستاريكا 61 3 الفلبين 8

 2 بريطانيا 62 3 نيجيريا 9

 2 البرازيل 63 3 الهند 10

 64 3 أوزبكستان 11
كوت 

 ديفوار
2 

 65 3 الجزائر 12
كوريا 

 الشمالية
2 

 2 ايسلندا 66 3 جنوب السودان 13

 2 مالي 67 3 غينيا 14

 2 المالديف 68 3 كازخستان 15

 2 كندا 69 3 السعودية 16

 2 بيالروسيا 70 3 بوليفيا 17

 2 رومانيا 71 3 البوسنة 18

 2 لكسمبورج 72 3 كوبا 19

 2 طاجكستان 73 3 سريالنكا 20

 2 بوتان 74 3 عمان 21

 2 الكويت 75 3 سيراليون 22

 1 فيتنام 76 3 بوركينا فاسو 23

 1 ماليزيا 77 3 اورجواي 24

 1 قبرص 78 3 االمارات 25

 1 الو 79 3 فنزويال 26

 1 موريتانيا 80 3 االردن 27

 1 التفيا 81 3 نيكارجوا 28

 1 بارجواي 82 3 المغرب 29
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 1 سويسرا 83 3 مينامار 30

 1 الدنمارك 84 3 كوريا الجنوبية 31

 1 اسبانيا 85 3 سلوفينيا 32

 1 امريكا 86 3 باكستان 33

 1 شيلي 87 3 المكسيك 34

 1 زيمبابوي 88 2 السودان 35

 1 سنغافورة 89 2 أنجوال 36

 1 السويد 90 2 قطر 37

 1 اوكرانيا 91 2 اذربيجان 38

 92 2 اندونيسيا 39
الجبل 

 األسود
1 

 1 رواندا 93 2 البحرين 40

 1 اسرائيل 94 2 ارمينيا 41

 1 ايرلندا 95 2 العراق 42

 1 االرجنتين 96 2 تونس 43

 1 اليمن 97 2 اليابان 44

 1 النرويج 98 2 ليتوانيا 45

 1 المانيا 99 2 صربيا 46

 1 هولندا 100 2 فنلندا 47

 1 سلوفاكيا 101 2 تايلندا 48

 1 ايطاليا 102 2 تركمنستان 49

 1 كرواتيا 103 2 افغانستان 50

 1 التشيك 104 2 بنجالديش 51

 1 اريتريا 105 2 بوتسوانا 52

 1 بوروندي 106 2 دار السالم 53

 توصيات ال تحظي بالتأييد

 التوصيات الدولة م التوصيات الدولة م

 1 فرنسا 13 3 سويسرا 1

 1 المانيا 14 3 شيلي 2

 1 استراليا 15 3 البرتغال 3

 1 لكسمبورج 16 2 سيراليون 4

 1 ايطاليا 17 2 تركيا 5

 1 الجابون 18 2 النمسا 6

 1 استونيا 19 2 اورجواي 7

 1 سلوفينيا 20 2 تونس 8

 1 رواندا 21 2 توجو 9
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 1 التشيك 22 1 االرجنتين 10

 23 1 رومانيا 11
الجبل 

 األسود
1 

 1 اسرائيل 24 1 اسبانيا 12

 ( بشكل جزئي) توصيات تحظي بالتأييد 

 التوصيات الدولة م التوصيات الدولة م

 1 ليتوانيا 11 3 التشيك 1

 1 كاب فيردي 12 2 المانيا 2

 1 استراليا 13 2 السويد 3

 1 ايطاليا 14 2 النرويج 4

 1 اسبانيا 15 1 سلوفينيا 5

 1 النمسا 16 1 التفيا 6

 1 شيلي 17 1 ناميبيا 7

 1 الدانمارك 18 1 البرتغال 8

 1 السنغال 19 1 رواندا 9

    1 استونيا 10

 توصيات أخذت مصر بها علم

 التوصيات الدولة م التوصيات الدولة م

 1 شيلي 15 3 النرويج 1

 1 الجابون 16 2 سلوفاكيا 2

 1 اسرائيل 17 2 النيجر 3

 1 ماليزيا 18 2 غانا 4

 1 سويسرا 19 2 أمريكا 5

 1 المجر 20 2 النمسا 6

 1 التفيا 21 2 تركيا 7

 1 هولندا 22 2 تونس 8

 1 لوكسمبورج 23 1 سيراليون 9

 1 ليسوتو 24 1 البرتغال 10

 1 استونيا 25 1 أورجواي 11

 1 ليتوانيا 26 1 توجو 12

 1 أيرلندا 27 1 كندا 13

    1 ألمانيا 14

 ( كونها غير دقيقة) توصيات ال تحظي بالتأييد 

 التوصيات الدولة م التوصيات الدولة م

    1 أيسلندا 1
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 (4مرفق )

 ( 2019مصر ) تحليل توصيات الدول 

 التوصيات الدولة م التوصيات الدولة م التوصيات الدولة م

 3 ليبيا 91 4 ألبانيا 46 9 أمريكا 1

 3 مالطا 92 4 بيرو 47 8 السويد 2

 3 مورشيوس 93 4 تايوان 48 6 اسبانيا 3

 3 موزمبيق 94 4 تركيا 49 6 استراليا 4

 3 ناميبيا 95 4 زامبيا 50 6 التشيك 5

 3 نيبال 96 4 صربيا 51 6 الجبل األسود 6

 3 نيجيريا 97 4 عمان 52 6 النرويج 7

 3 نيكارجوا 98 4 فنلندا 53 6 النمسا 8

 3 هايتي 99 4 كوبا 54 6 اليونان 9

 2 اثيوبيا 100 4 هندوراس 55 6 ايطاليا 10

 2 ارمينيا 101 4 المالديف 56 6 ألمانيا 11

 2 االمارات 102 4 ماليزيا 57 6 بلجيكا 12

 2 الجزائر 103 4 مدغشقر 58 6 سويسرا 13

 2 السودان 104 4 منغوليا 59 6 فرنسا 14

 2 العراق 105 4 ميانمار 60 6 قطر 15

 2 أنجوال 106 3 اذربيجان 61 6 كوستاريكا 16

 2 أيرلندا 107 3 األردن 62 6 هولندا 17

 2 بروناي 108 3 البحرين 63 6 ليخنشتاين 18

 2 تونس 109 3 الجابون 64 6 نيوزالندا 19

 110 3 الدنمارك 65 5 افغانستان 20
تيمور 

 الشرقية
2 

 2 جنوب افريقيا 111 3 السنغال 66 5 الباهاما 21
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 2 جيبوتي 112 3 الصومال 67 5 البرازيل 22

 2 رواندا 113 3 الفلبين 68 5 البرتغال 23

 2 سيشل 114 3 الكنغو 69 5 الهند 24

 2 كازخستان 115 3 الكويت 70 5 باكستان 25

 2 كوت ديفوار 116 3 المكسيك 71 5 بلغاريا 26

 117 3 بريطانيا 72 5 سريالنكا 27
كوريا 

 الشمالية
2 

 2 التفيا 118 3 اليابان 73 5 سلوفينيا 28

 2 الو 119 3 اوكرانيا 74 5 سوريا 29

 2 لبنان 120 3 ايران 75 5 فنزويال 30

 2 مالدوفيا 121 3 أوغندا 76 5 فيجي 31

 1 االكوادور 122 3 بنجالديش 77 5 كندا 32

 1 (د ) الكنغو  123 3 بوتان 78 5 كوريا الجنوبية 33

 1 النيجر 124 3 بوركينا فاسو 79 5 لكسمبورج 34

 1 اليمن 125 3 بورندي 80 4 استونيا 35

 1 اوزبكستان 126 3 جورجيا 81 4 افريقيا الوسطي 36

 1 بوتسوانا 127 3 روسيا 82 4 االرجنتين 37

 1 بيالروسيا 128 3 سنغافورة 83 4 الدومنيكان 38

 1 تشاد 129 3 شيلي 84 4 السعودية 39

 1 توجو 130 3 غانا 85 4 الصين 40

 1 كردستان 131 3 فلسطين 86 4 الفاتيكان 41

 1 مالي 132 3 فيتنام 87 4 المغرب 42

 1 موريتانيا 133 3 قبرص 88 4 اندونيسيا 43

    3 كرواتيا 89 4 اورجواي 44

    3 كينيا 90 4 ايسلندا 45
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 (5مرفق )

 2014توصيات  موضوع التوصية 2019توصيات 

 50 اآلليات الدولية لحقوق االنسانالتعاون مع  42

 2 تعزيز المؤسسات الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق االنسان 19

 2 حماية حقوق االقليات 7

 18 الحق في التنمية و مكافحة الفساد 16

 4 الحقوق الدنيا لرعاية السجناء 4

 11 مناهضة التعذيب 16

 11 التسامح الديني و التنوع الثقافي 9

 20 منظمات المجتمع المدني 23

 15 الغاء عقوبة االعدام 27

 11 التثقيف و التدريب للتوعية بمبادئ حقوق االنسان 14

 15 حرية الراي و التعبير  و التجمع السلمي 23

 6 مكافحة االرهاب 9

 19 الحق في المحاكمة العادلة و المنصفة 12

 1 واالنجابية و الصحة النفسية (الصحة ) الصحة البدنية و الجنسية  4

 3 التعليم 12

 12 مكافحة االتجار في البشر 8

 14 الشباب و االطفال و االسرة 15

 67 المراة 58

 0 العمل و مكافحة البطالة 11

6 
الحق في السكن ) الحصول على سكن مناسب و توفر مياة صالحة للشرب و صرف 

 صحي (
1 

 9 الخاصةحقوق ذوي االحتياجات  4

 3 الحد من الفقر و توفير الضمان االجتماعي 12

 0 حقوق سكان النوبة و البدو 1

 0 حقوق الالئجين و المهاجرين 8

 0 الحقوق االقتصادية واالجتماعية 12

 10 تعزيز ممارسات احترام حقوق االنسان المتعلقة بأنفاذ القانون 0

 4 تعزيز المسئولية االجتماعية للشركات 0
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 الفهرس
 الصفحات املوضوع

 3 التقرير و منهجيته
 4 مقدمة

 10-5 امللخص العام و التوصيات
 14-11 اجمللس الدويل حلقوق االنسان

 19-15 ماهية االستعراض الدوري الشامل
 32-20 مصر و االستعراض الدوري الشامل

 38-33 2019نظرة على استعراض 
 45-39 2019لتوصيات استعراض التحليل الرقمي 

 57-46 املرفقات
 


