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 مقدمــــة 
--- 

 
  ( المتح    األمم  ميثتق  األ قاد   1945أةسع  لتمتع  األستس  حجق   )

السلم  ب  بين  تقبط  التع  ال لا  لواضع ى  ب م  أن  بع   الحقوق  من  مجموعا 
 األمن ال  ليين من تها ،  احتقام حقوق اإلنستن  الحقرتم األستس ا للجم ع  
المتح   بتضمين ميثت هت ع دًا   تكتف األمم  تمييم من تها أخق  ،  لم  د ن 

الن  تستكمل  ذه  ةاحت  بل   ، اإلنستن  بحقوق  الختصا  الن وص   وص  من 
حقوق   مختلف  ت مل  التع  ال  ل ا  ال كوك  االتةتق تم  من  الع ي   بتعتمتد 
  " عل ى  مت  طل   الن وص  مق ما  ذه  األستس ا  ر تع  ع  اإلنستن  حقرتتى 
لحقوق   العتلمع  اإلعالن   : ت مل  "  التع  اإلنستن  لحقوق  ال  ل ا  ال قعا 

عتم   لعت  1948اإلنستن  اإلنستن  لحقوق  ال  ليين   م  ،  العه ين 
ال  لع  1966) ،  العه   الم ن ا  الس تس ا  بتلحقوق  الختص  ال  لع  العه    )

االخت تة    ،  البق توكول  اال ت تد ا  االتتمت  ا  الثقت  ا  بتلحقوق  الختص 
العه    الطقف  ع  ال  لا  بموتبى  تعتقف  الذ   ال  لع  بتلعه   الملح   األ ل 

ا اللجنا  بتخت تص  البق توكول  لمعن ا بحقوق اإلنستن  التع ت بح طق ًت  ع 
المن    بموتب العه   ع تسلم  نظق القستئل المق ما من األ قاد ال اخلين  ع  
 ال ا تلك ال  لا ،  الذين ي عون أنهم ضحت ت أ  انتهتك من تتنبهت أل  ح   

 من الحقوق المققة   ع العه  . 
 



القتئم  ع  الس تسع  النظتم  لم  كن  ال اخل ا  الم قرا  الستحا   علع 
عتم  م  الح يث  دستوة ت  الختصا   1923ق  وة  ضع  األحكتم  عن  بعي ًا 

بتققرق الحقوق  الحقرتم األستس ا للمواطنين ،  ق   ت  أستسى الةكق   الثقت ع  
 ع التقاث الم ق  الق  م ، ثم  ع منتبع الثقت ا الم قرا اإلسالم ا التع تق   

متمتعًت   مكقمًت  مخلو ًت  اإلنستن  ةنستنيتى    – ع  الحقوق    –بحكم  من  بع د 
 الحقرتم التع  تمنع علع أ  سلطا س تس ا انتهت هت أ  المستس بهت      ت   
 ذا اال تمتم الكبيق  ع ن وص ال ستتيق الم قرا المتعتقبا ،  أ مهت بع  ق تم 

،  دستوة الجمهوةرا العقب ا المتح      1956دستوة عتم    –  1952الثوة  عتم  
عتم   ا  1958الذ    ع  ق تم  ب ستوة ت بع   م ق  سوةرت،  انتهتء  بين  لوح   

 . 1971القتئم الذ   ضع عتم 
 من  ةاء  ذه الن وص ال ستوةرا   مت ص ة  ع ظلهت من ت قرعتم  
علع   القضتئ ا  الحمت ا  ةسبتغ  ةائ   م قف  ع  ب  ة  الم ق   القضتء  ،  تم 
السالما   الح ت    ع  الح   ع  مق متهت  الم قرين  حقرتتهم،    ع  حقوق 

الملك ا الختصا ،  ال التعبيق   ع حقرا   خ  ا ،   ع االعتقتد ،   ع حقرا 
التمتع   ،   ع  القضتء  ةلع  االلتجتء  الح   ع  عن  االتهتم    – ضاًل   –عن  

 بإتقاءام عتدلا  ع التحقي   المحت ما . 
من   الممر   تو يق  نحو  كلى  العتلم  العتم  ع  القأ   توتى  ةطتة    ع 

للحقوق  الحقرتم،    الس تسع الحمت ا  اإلصالح  ةلع  ال عو   نبق   اةتةتع   مع 
 ال ستوة   اال ت تد    ع م ق بع  مق ة أ ثق من ن ف  قن علع ثوة   

  ع ظل مت طقأ    1971،  أ ثق من ثالثين عتمًت علع  ضع دستوة    1952



علع الح ت  االتتمت  ا  الس تس ا  ع م ق من تحوالم تذةرا تمثل أ مهت  ع  
من   الت ةرجع  التع  التحول  اال ت تد ا  الح ت   نظتم  ةلع  االشتقا ع  النظتم 

تت اخل   الذ   الختص  القطتع  العقض  الطلب  مبتدةام  توتههت  وانين 
    ، المختلةا  سلطتتهت  ال  لا  أتهم   اخت تصتم  اخت تصتتى  سلطتتى مع 
 ع التحول من نظتم الحمب الواح  ةلع تع د األحماب الس تس ا، كمت تمثل  ع  

ب  م ا الم تةكا ال عب ا  ع صنع الققاةام الس تس ا  اال ت تد ا    رتد  الوعع
 ،   ع الم تةكا التع ال غنع عنهت لتحقي  النمو اال ت تد   إنجت  التنم ا . 

  ع ظل ةأ  عتم عتلمع  طتلب بتحتقام الحقوق  الحقرتم ،  رتجت    
لحقكا  السقرع  النمو  األ طتة  القتةام،  مع  ح  د  المطتلبا  المجتمع     ع  ذه 

السنوام   خالل  الم قرا  الستحا  شه تى  نمو  ،   و  كلى  العتلم  الم ق   ع 
الع قرن األخيق ،  ع ظل ذلك كلى بتدة الم قع  الم ق  بإص اة القتنون ة م 

بإن تء المجلس القومع لحقوق اإلنستن   يه ف ةلع تعمرم    2003لسنا    94
الو  ق مهت  ن ق  اإلنستن  تقس خ  حقوق  حمت ا  بهت  اإلسهتم  ع   تحقي   عع 

ضمتن ممتةستهت  من  نت  ق  تق  ت كيل أ ل مجلس  ومع لحقوق اإلنستن 
يوم  األ ل  اتتمتعى  م ق  عق     ع 

من  ذا القتنون  إن علع المجلس أن   13،    قًت لنص المتد     18/2/2004
 ضع تققرقًا سنورًت عن تهوده  ن تطى  ضمنى مت يقاه من ا تقاحتم  ع نطتق  

من  اخت تصى   كل  الجمهوةرا  إلع  ةئ س  ةلع  تققرقه  ذا  المجلس  ،  رق ع 
 ةئ س مجلس ال عب  ةئ س مجلس ال وة  . 



الذ   ضعى   األ ل  التققرق  الكلمتم  و  بهذه  لى  نق م  الذ    التققرق 
 المجلس ةعمتال لمت نص عل ى  تنونى . 

ةذ  و    ة   ةليهت ،  االنتبته  التققرق األ ل خ وص ا الب  من   لهذا 
تمض علع ةن تء المجلس  ب ا ا عملى غيق شهوة ع ق  انقضع تتنب   لم  

لجتنى   ضع   عملى  عمل  المجلس  تقتيب  لن تط  الت س س  منهت  ع   بيق 
ب  ةه  ح  د   الم ن ا  ال عب ا  المجتمع  مؤسستتى  ،  تعقرف  ال اخل ا  لوائحى 
التققرق   عن  تغيب  أن  الطب عع  من  كتن  لهذا  عملى،   اخت تصتتى  أستليب 

عض أموة يتو ع القتةئ أن  ج  ت   ى .. ةذ أن المجلس بع  أن انتهع ةلع ب 
الن تط   سط تستؤالم ع ي   عن  تح ي  أ لورتم ن تطى   ب أ  عاًل  ع  ذا 
تو عتم  ،   سط  العمل  استقالل  حقرا  ع  من  بى   يتمتع  مت  طب عا  م   

تهم   ستئق  عتل ا لمت ينتظق منى من نجتح  ع حمت ا حقوق المواطنين  حقرت 
نةسى   ،  ت   الحقوق  تلك  الم ق   القتنونع  النظتم  بهت  أحتط  التع  الضمتنتم 
م ق   الحقوق  الحقرتم  ع  حتلا   " ،  تقي م  ن تطى  عن  التققرق  ةلع  م عوا 

"  المجلس ال يمال  ع منت ف الطااقر  ، بل  ع أ لى   و    2004خالل عتم  
  سعع إلص اة تققرق عن  ذين األمقرن . 

كتن   الحق قا،  لذا  ضوء  ذه  التققرق  ع  ٌ ققأ  ذا  أن  الضق ة   من 
،   ع   اإلنستن  لحقوق  القومع  للمجلس  الختصا  الطب عا  ضوء   كذلك  ع 
طب عا ال تجعل منى بحتٍل من األحوال ،  يئا أ  منظما حكوم ا  كمت يت وة  
التع   الم نع  المجتمع  منظمتم  منظما من  منى  تجعل  أنهت ال  كمت  البعض،  

تلق اإلنستن تن    بحقوق  المهتمين  األ قاد  بعض  ةةادام  بتوا    تئ ًت  طو  ت 



القتنونع   الم تقك  ع اإلطتة  الذ    خذ عتد    - الستعين من خالل عملهم 
ةلع تعقب حتالم انتهتك الحقوق  الحقرتم،  اإلعالن عنهت    -شكل الجمع ا  

  محت لا منعهت، أ  الحيلولا د ن تكقاة ت .
ا الختصا المجلس ةلع ة تما تسوة تواصل مع       دعت  ذه الطب ع

من   المجلس  ،   ع تسوة  سعع  األخق   القسم ا  ال  لا    اةام  مؤسستم 
خاللهت ةلع حةم  ذه الو اةام  المؤسستم علع احتقام حقوق اإلنستن  العمل  
تنعق    علع تعمرم ت  ع نطتق اخت تص كٍل منهت،  تم تكورن  لجنا خمتس ا 

ن لو اةام ال اخل ا  الع ل  الختةت ا بتإلضت ا ةلع مكتب  بتلمجلس تضم ممثلي 
الو اةام  تلك  بى  مت  تمت  ة جت   علع  التققرق  اشتمل  ،  لذلك  العتم  النتئب 
لضمتن  تقتيبتم  إتقاءام  من  اتخذتى  ،  مت  ن تط  من  الهيئتم  من   غيق ت 
للمجلس   الختصا  الطب عا  المواطنين  حقرتتهم ، كمت دعت  ذه  احتقام حقوق 

 لع ة تما تسوة تواصل  تعت ن مع منظمتم المجتمع الم نع لحقوق اإلنستن.ة
 رؤد  ذلك كلى لتو يق حمت ا حق ق ا   عتلا لحقوق المواطنين  حقرتتهم  
بتو يقه   م ق  التممت  الذ   ال  لع  المستو   ةلع  الحمت ا  بتلك  ،  االةتةتع 

 تط ،   ذا التققرق  لمواطنيهت تنبًت ةلع تنب مع ةب اء القأ   ع كةت ا  ذا الن 
  2005ةلع نهت ا  بقايق    2004 بقايق    14  ف ن تط المجلس  ع الةتق  من  

 . 
    اعتم  التققرق  ع أبوابى كلهت علع مت أت ح لى من م تدة للب تنتم  
المعن ا   تم  الجهتم  مع  االت تالم  نت جا  المعلومتم  من  ل  ى  تجمع   مت 

 م  ذه الم تدة :المجلس ب ةاستهت  تحليلهت  تقي مهت  أ 



تلقته المجلس من ال كت   ،  مت تبين لى من متتبعا  ذه ال كت    مت 
تلقته   ،  مت  ةليهت  ة عت  التع  الحكوم ا  الجهتم  ،  مع  مق ميهت   ع   –مع 

من ةتتبتم عن تستؤالم المجلس ، أ  منت  ا الدعتءام   –حتالم غيق  ليلا
 مق مع ال كو  . 

الحكوم ا  التع  ةدم للمجلس من    تقتةرق منظمتم حقوق اإلنستن غيق
 تلك المنظمتم. 

 الب تنتم  التقتةرق الواةد  للمجلس من الو اةام  الجهتم األخق  . 

لحقوق   الستم ا  المتح  ،  المةوض ا  األمم  مع  تمت  التع  االت تالم 
اإلنستن،  المؤسستم الوطن ا  ع بعض ال  ل، ةضت ًا ةلع المنظمتم ال  ل ا  

 غيق الحكوم ا . 

حقوق        حتلا  عن  األ ل  تققرقه  حقر ًت   و  ق م  المجلس  كتن 
علع أن  ضمن  ذا التققرق الجوانب    –  2004اإلنستن  ع م ق خالل عتم  

 الظوا ق اإل جتب ا،  أن  علن تقا يقه لهت  تقحيبى بهت ،  بق ة مت كتن حقر ًت 
بتلح  المتعلقا  الممتةستم  ببعض  أحتطت  التع  السلب ا  الظوا ق  ب تن  قوق  علع 

ب نهت تمثل انتهت تم غيق تتئم   غيق    -بغيق مجتملا     - الحقرتم ،   صةهت  
 مقبولا  أنى ينبغع   ةهت  تجنب تكقاة ت . 

  ع  ذا اإلطتة،  ةغم مت سوف  ج ه  تةئ التققرق من ب تنتم مة لا  
لهت حقوق اإلنستن  حقرتتى خالل عتم   التع تعقضت   االنتهت تم  عن بعض 

 الموضو  ا  ع  صف " حتلا حقوق اإلنستن  ع م ق "    ،  إن ال  ا  2004
التعذيب   كقض ا  بهت،  المتعلقا  القضت ت  بعض  من  الحكوم ا  األتهم    مو ف 



أن  سجل   تقتضع   ، الطواةئ  ةلع  تنون  المستن   المتكقة  االعتقتل    ض ا 
أب اه   –بتلتق يق    –المجلس   التتبعا لهت مع مت  تجت ب أ ثق الو اةام  األتهم  

الع ل  المج  أمثلا ذلك تجت ب   اة   تبتعًت من مالحظتم  توص تم،  من  لس 
 النتئب العتم مع المالحظتم التع أب ا ت المجلس  ع ش ن الحبس االحت تطع،  
العتم  النتئب  الع ل  مكتب  بو اة   لجتن  السةق، حيث شكلت  المنع من   نظتم 

أ كمت  اإلتقاءين،  بهذين  المتعلقا  الت قرع ا  الن وص  النتئب  لمقاتعا  ص ة 
المتعلقا   الجقائم  الغتئبين  ع  المتهمين  بتق  م  الن تبا  لقتتل  تعل متتى  العتم 
بتالستثمتة  التعثق  ع الو تء بتاللتمامتم النتشئا عنى  مةقتًت عنهم، متع عتد ا 
طوا  ا    موا أنةسهم لتج ي  اإلتقاءام التع اتخذم  ع ش نهم. كذلك  سجل  

 –   تجت بت مع ع ي  من توتهتم المجلس،  بتدةم    التققرق أن   اة  ال اخل ا
تتنبهت   الحتتم    –من  بإ الا  كمت  تمت  السجون،  الجل   ع  عقوبا  ةلغتء  ةلع 

ةتتل   ت ةرب  بقامج  كثةت  عن  ائقرى،    المسجون  كتن  ة ل  الذ   السلكع 
ضتعةت   كمت  اإلنستن،  حقوق  بمةته م  مة اًل  تعقرةًت  ال قطا  ضمنتهت  

بتحسين   كذلك  عنتيتهت  للمسجونين،  المع   ا  ال ح ا  التعل م ا  األ ضتع 
التعذيب   ش ن  ضيتع  المجلس  ع  نظق  دةاسا  تها  علع  الو اة   حقصت 
 االعتقتل،  توصيتى بإنهتء العمل بحتلا الطواةئ، معبق  عن ةأ  مختلف لقأ   
المجلس  ع ش ن تع يل بعض الن وص الت قرع ا الواةد   ع  ذا ال  ن  ع  

لعقوبتم  اإلتقاءام الجنتئ ا، كمت ت دم تحةظهت علع دعو  المجلس   تنونع ا
 إلنهتء حتلا الطواةئ. 



 المجلس ةذ  ق ة  ذا اال تمتم،  إنى اليمال عن  مو ةى الذ  انتهت ةل ى  
تتحملهت   اة    التع  األمن ا  المسئول ا  أن  الحتل   بطب عا  م ةكًت  توص تتى، 

بتالعتبتةام     - ع المقتم  األ ل    –مًت  ال اخل ا من ش نهت أن تجعل ةأيهت محكو 
األمن ا الختل ا.  سوف  كون من المةي  دائمًت مواصلا الحواة  تكث ةى حول  
 ذه القضت ت بين المجلس  ستئق الو اةام  الجهتم المعن ا  علع ةأسهت  ع  ذا  
القؤ    تتكتمل  حتع  العتم،  ال اخل ا  الع ل  الختةت ا  النتئب  ال  ن   اةم 

المجتمع كلى نحو ممر  من حمت ا حقوق اإلنستن،   ع غيق مغتمق      رتحقك
العل ت الوطن ا  بتلم تلح  المت لا  االعتبتةام  بستئق  تضح ا   س ج     0 ال 

بمقق   شهقرًت  تجتمع  التع  الخمتس ا  اللجنا  عن  ب تنًت  التققرق  القتةئ  ع  ذا 
ال اخل ا    اةام    –علع مستو  مستع   الو ةاء    –المجلس  التع تمثل  يهت  

حول   الحواة  ال ةاسا  لمتتبعا  العتم،  ذلك  النتئب   الع ل  الختةت ا  مكتب 
تم ع القضت ت المت لا بحقوق اإلنستن  ع م ق،   ستئل العمل علع تعمرم ت 

  حمتيتهت.  
 لمت كتنت تهود المجلس  ع تعمرم حقوق اإلنستن  تو يق حمتيتهت ال  

بج  الم ق   المجتمع  توتى  مجمل  عن  الس تس ا  تنة ل  م ع  ئتتى  أط ت ى 
 الةكقرا  مؤسستتى ال ستوةرا  ال عب ا  نحو ةصالح س تسع  اتتمتعع شتمل،  
بقضت ت  المت ل  العتم  الس تسع  المنتخ  بين  العال ا  تئما   ث قا   كتنت   لمت 
المواطنين   الس تس ا  الم تةكا ال عب ا،  بين م   مت تتمتع بى حقوق  الحقرا 

التع  الم قرين من حمت ا   الهتما  بتلخطو   المجلس  سجل تقحيبى   عتلا،  إن 
من  بقايق   الستدس  الع قرن  الموا    السبت  يوم  الجمهوةرا  ةئ س  أعلنهت 



المتد   2005 تع يل  ةتقاءام  للب ء  ع  ال عب  مجلس  دعو   من  من    76، 
من   االنتقتل  ةلع  توتهًت  الجمهوةرا،  ةئ س  اخت تة  بطقرقا  ال ستوة  الختصا 

ةتتء المعمول بى حتل ًت ةلع نظتم ت ي   قوم علع االنتختب ال عبع  نظتم االست 
المبتشق  ع ةطتة من المةتضلا بين أ ثق من مقشح متق م لمن ب القئتسا.   
 مع ةدةاك المجلس لل عوبتم التع    تحول د ن أن يثمق  ذا التوتى الج ي   

ضي    بسبب  المقبلا  االنتختبتم  كتمل  ع  نحو  علع  المقتو   المستحا ثمقتى 
بتأل ل ا"     " الختصا  المعتييق  تطب قى،  غموض  للب ء  ع  المتتحا  الممن ا 
للتقش ح،  إن المجلس يق   ع  ذه الخطو  الهتما ب ا ا لكسق حواتم ع ي    
الح ت    الحق ق ا  الةعتلا  ع  ال عب ا  الم تةكا  تحقي   د ن  تحول   تنت 

مع كلى لتحقي  ةصالحتم  الس تس ا،   ع المةتتح األ ل  األ م  لتحقك المجت
تةعيل   أن  ع  المجلس  يؤك   كمت  عود  أخق ،  ع ي    س تس ا  اتتمت  ا 
الم تةكا الس تس ا  ع  ذا المي ان   ع غيقه مت   كل ضمتنًت ةضت  ًت لحقوق  
المواطنين   لحقوق  تعمرمًا  المجتمع  تق م  حققى  كل  أن  كمت    ، المواطنين 

لم   -ب  ةه  - حقرتتهم،   كل   طقر   ضمتنًت  علع  الحق قع  التق م  من  مر  
 ال  مققاط ا الحق ق ا،  تعمرم س تد  ال ستوة  القتنون. 

النحو   علع  ذا  يؤد   اتبى  ،   و  من    – المجلس  أن   لى  يقتو 
التققرق مت     كون ل يهم من تعقيبتم  مالحظتم علع موضوعى   تةئع  ذا 

يتتبع  خالل مسيقتى    كل مت  ةد   ى حتع  ست نس بهت  رستةي  منهت ،   و  
  ع نهت ا كل عتم من ح تتى  أ ضتع  حقوق اإلنستن  حقرتتى  ع م ق .  

 ع نهت ا  ذا الم خل للتققرق  ةال أن   كق كل من ست م    – ال  سع المجلس  



 ع ةع اده  ص تغتى ،   ع مق متهم أمنتء لجتنى ال ائما  أعضتؤ ت ،  الستد  
مت ةاتعوا  الذين  الخبقاء  المتد    السي ام  تلك  تقتيب  خبقاتهم  ع  دتى    موا 

 استكمتل عنتصق ت  ص تغا ذلك كلى ال  تغا األ ل ا التع  ضعهت المجلس  
التع   النهتئ ا  صوةتهت  ةع اد ت  ع  تولت  أعضتئى  من  ختصا  لجنا  ي    بين 
الحكوم ا   الحكوم ا  غيق  للجهتم  تق يقه  عن  كمت  عبق   ، المجلس  أ ق ت 

ا بب تن    منظمتم حقوق اإلنستن  المجلس  بتم ر   التع عنيت  لم قرا  العقب ا 
عن ن تطهت المت ل بحمت ا حقوق المواطنين    – ع حتالم ع ي      -مة ل  

  ع م ق  الت    من احتقامهت . 
ألعضتء   الختص  التق يق  عن  بتلتعبيق  ةال  ال كق   ال  كتمل  ذا 

الةنيين  اإلداة  من  معت ن ى  من  العتم،  الكوكبا  رين  البتحثين  المجلس،  أمينى 
الذين عملوا  ع صمت   دأب  كةتء  إلخقاج  ذا التققرق بتل وة  التع  صل  
للبقنتمج   ختص  تق يق  بتوت ى  ةال  ال كق  ال  كتمل  كمت  ي   قائى،  ةلع  بهت 
اإلنمتئع لألمم المتح   الذ  ظل طوال الو ت  قربًت من ن تط المجلس ، كمت  

 اة  ذا التققرق. حقص علع تق  م المعت نا المتل ا  ع ةص 
شكقان  منت  الةنع  اإلداة   لى  ال وة   ةئتستى  تهت ه  مجلس  أمت 

معت نتى  مستن تى   علع  ال كق  أ لهمت   " بتلتسجيل  ح  د     -ت يقان    –بغيق 
إلن تئى   األ ل  اليوم  منذ  مت    00للمجلس  ن تطى  كل  تجت  م  مستن      ع 

 طلبى المجلس. 
ظل المعت نا  أنى   و  ق م  ذه  احتقام    الثتنع  علع  الحقص  ش ي  

ن تطى ممتةسا  المجلس  ع  تجته  ذا   00استقالل  الحستس ا  بتلغ   كتن 



أن  عق وه  00اإلستقالل تم عًت  المواطنين  ح   من  ةشي   توتى   من    00  و 
  اتب المجلس أن  سجلى بكل التق يق". 

تجقبا  ذ   نمتةس  ،  نحن  عونى  ت سيقه  تعتلع  هللا  نس ل  أن   ربقع 
توصاًل ةلع  00مجتمع ةلع تعمرم حقوق كل م ق   حمت ا حقرتتى سعع بهت ال

 تعمرم س تد  الوطن  استقالل ةةادتى  تحقي  نموه  تق مى. 
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 لعالمى لحقوق اإلنسان : أوالً   : اإلعالن ا

األ  اف  من  األستس ا  اإلنستن  حقرتتى  حقوق  تعمرم  احتقام   ع  
األ لع التع نص عليهت ميثتق األمم المتح   ، حيث أ ةدم المتد  األ لع منى   
أنى من أح  مقتص  األمم المتح   " تحقي  التعت ن ال  لع  ع تعمرم  احتقام  

لنتس تم عًت  الت ج ع علع ذلك  بال تمييم  حقوق اإلنستن  حقرتتى األستس ا ل
 بسبب العقق أ  الجنس أ  اللغا أ  ال ين " .  

من ميثتق األمم علع أنى "  جب علع األمم المتح      55 ن ت المتد   
أن تعمل علع أن    ع  ع العتلم احتقام حقوق اإلنستن  حقرتتى األستس ا بال  

المتح  األمم  أتهم   الميثتق  ،  خول   " حقوق  تمييم  لموضوعاتم  للت        
علع أن " تجق  الجمع ا العتما ال ةاستم ،    13اإلنستن حيث ن ت المتد   

 تق م التوص تم المتعلقا بإنمتء التعت ن ال  لع  المستع   علع ةعمتل حقوق  
الماتد    أ ةدم  كمت   " تمييم  بال  للنتس تم عًت  األستس ا   62اإلنستن  الحقرتم 

اال ت تد للمجلس   " بتعمرم  أناى  توص تم   مت  ختص  أن  ق م  االتتمتعع    
 ةشتعا احتقام حقوق اإلنستن  مقاعتتهت " . 

للمتد     اال ت تد     68 نةتذًا  المجلس  أن    المتح    األمم  ميثتق  من 
ة م   الققاة  بموتب  د    9االتتمتعع  بإن تء   21/6/1946(  ع    2  –)   قاةًا 

لل الةق  ا  الهيئتم  كإح    اإلنستن  حقوق  بتق  م  لجنا  ةليهت  مجلس،  عه  
      ، للحقوق  د ل ا  شق  ا  ب  ن  المجلس  ةلع  مقتقحتم  توص تم  تقتةرق 

عتمع   الثتن ا  الثتلثا  ع  د ةتيهت  خالل  اللجنا    1948،    1947بتشقم 
الجمع ا   اعتم تى  حيث   ، اإلنستن  لحقوق  العتلمع  لإلعالن  النهتئ ا  ال  تغا 

 48، حيث أي تى    12/1948/ 10ةرس  ع  العتما لألمم المتح   المنعق    ع بت



د لا من بينهت م ق،  امتنعت ثمتني د ل عن الت ورت ،     تتء اإلعالن  
مؤك ا  ع ديبتتتى علع أنى " المثل األعالع الم تقك الذ   جب أن تبلغى كت ا  
ال عوب  األمم ، حتع  سعع كل  قد   يئا  ع المجتمع  اضعين علع ال  ام 

ينهم ةلع توطي  احتقام  ذه الحقوق  الحقرتم عن طقر    ذا اإلعالن ن ب أع 
االعتقاف  لضمتن   ، ،  وم ا  عتلم ا  مطقد   ةتقاءام  التعل م  التقب ا  اتختذ 

 بهت  مقاعتتهت ب وة  عتلم ا  عتلا بين ال  ل األعضتء ذاتهت " . 
التتةرخع  الحضتة  د ةًا مؤثقًا  بتة ًا      لعبت م ق بحكم ةصي  ت 

لعمل ال  لع من أتل ةن تء  تعمرم منظوما األمم المتح   كتنظ م  علع ستحا ا
د لع  عبق عن ةةاد  المجتمع ال  لع،  دعم تهود ت لتحقي  أغلع  أ م مقتص  
اإلنستن  حقرتتى   حقاوق  احتقام  ،  إشتعا  ال  ليين  األمن  السلم  الب قرا   ع 

ن  التع  الم مق   اآلثتة  األ وال  الب قرا  لتجنيب  ة  اة مت األستس ا  عن    م 
  مختلةتهمت . 

العتلمع   اإلعالن  ةع اد  لجنا  م تةكا  عتلا  ع  م ق  شتةكت      
التع   الحقوق  الحقرتم  النوا ع  االلتمامتم   بلوة  ،  الذ   اإلنستن  لحقوق 
اةتضت ت المجتمع ال  لع لكل ةنستن  ع كل  متن  مكتن ،  تقسخت ب   ةه 

ت للت قف أ  التجمئا علع نحو مت سلف عتلم ا حقوق اإلنستن ،  ع م  تبليته
 . 

الحقوق   معتلم  موضحًت  اإلنستن  لحقوق  العتلمع  اإلعالن  تتء    
،  تقسم   األةض  علع  اإلنستن  تجتةب  معتنت   ح تد  تمثل  التع   الحقرتم 
مجتمعى   صعي   علع  سواء  كل  قد  ل خ  ا  الحق  النمو  الذ   كةل  الس تج 



متع بنظتم اتتمتعع د لع تتحق  بى  الوطنع أ  ال  لع  ع ةطتة الح   ع الت 
الحقوق  الحقرتم ،  من خالل التمام الةقد بتلواتبتم نحو مجتمعى الذ  يتتح  
  ى  ح ه نموه شخ يتى ،  أن  خضع  ع ممتةسا حقو ى  حقرتتى لمت  ةقضى 
لتحقي    أ    ، الغيق  حقرتتى  احتقامهت  بحقوق  االعتقاف  لضمتن  القتنون 

للنظ العتدلا  مجتمع  المقتض تم  العتما  األخالق  ع  العتم  الم لحا  تم 
 د مققاطع . 

اله ف   تحقي   ذا  علع  ةن تئهت  منذ  المتح    األمم  تهود  تقكمم      
المتح     األمم  تقوم  أن  ةلع  ،  الست  ا  لى  ال اعما  اله ت ل  األنظما   إن تء 
ب  ة محوة   ع  ضع المعتييق المتعلقا ب عم  تعظ م ممتةسا األمم المتح    

 لجهود ت  ع  ذا المي ان . 
اإلنستن  حقرتتى   حقوق  بتعمرم  المتعلقا  ال  ل ا  الجهود  ت تع م   مت 
لمبتدئ  ال ق  ا  ة قاة  أتل  من  اإل ل مع  ال  لع  ال عي ين  علع  األستس ا 
عتم   اإلنستن  ال تدة  لحقوق  العتلمع  اإلعالن  الواةد   ع  اإلنستن  حقوق 

نستن ،    ةم ع   مواثي  د ل ا  ،  ضمتن التمتع الةعلع بحقوق اإل  1948
  ( اإل ل م ا  التجمعتم  ةطتة  ،  إ ل م ا  ع  المتح    األمم  منظوما  ةطتة   ع 
األ ة بع  األمقركع  األ قرقع  العقبع ( من أتل تعمرم البن ا األستس ا علع  
تعمرم   علع  تعمل  مستقلا  آل تم  ،  إن تء  ال  لع  اإل ل مع  الوطنع  ال عي  

اإل  حقوق  بتلمواثي    حمت ا  االلتمام  علع  ،  العمل  األستس ا  نستن  حقرتتى 
بتنةيذ ت ، بتإلضت ا ةلع تهود اإلعالم   المن ئا لهت ،  ةص  االمتثتل  ال  ل ا 



بتلتعت ن  تو يق المستع     البقامج الختصا  الجمت يق  بتلك الحقوق ،   ضع 
 العمل ا لل  ل من أتل تعمرم د ة ت  ع  ذا المي ان . 

 
المساهمات المصرية فى إقرار الشرعية الدولية لمبادئ حقوق اإلنسان ثانياً :  

: 

شتةكت م ق علع م   تتةرخهت الح يث مع أسق  المجتمع ال  لع  ع  
من   ب ءًا  األستس ا  اإلنستن  حقرتتى  حقوق  مبتدئ  بلوة   إ قاة  نحو  تهود ت 

االتةت ياتم ثم  الع قرن  الققن  ب ا ا  القق  الق ي   ع  حظق  ال  ل ا    اتةتق تم 
اتةتق تم منظما   السخق  من  اتةت يتع حظق  الحقوق مثل  بإ قاة بعض  المعن ا 
العمل   ح   بتنظ م  المتعلقا  األخق   ال  ل ا  العمل  ،  اتةتق تم  ال  ل ا  العمل 

  ال تدة   ع ةطتة منظما العمل ال  ل ا . 
األمم   لمنظوما  ة قاة ت  ال  لع  ع  للمجتمع  م ق  م تةكا  تتتبعت  ثم 

،  تح ي  مقتص  ت  التع   تع  ع مق ما أ  ا هت احتقام  تعمرم حقوق    المتح  
ال  ليين  تجنيب   األمن  السلم  لتحقي   الطب عع  الطقر   بتعتبتة ت  اإلنستن 

 المجتمع ال  لع  رالم الحق ب  المنت عتم . 
ةلع  اإلنستن  الست  ا  لحقوق  ال  ل ا  الحقكا  مسيق   تتبعت م ق      

ال ةلع  بهت  اإلنستن  حقرتتى  االنتقتل  حقوق  مبتدئ  ال  ل ا،  ص تغا   ق  ا 
العتلمع لحقوق اإلنستن  ع  واع   تنون ا د ل ا   الواةد   ع اإلعالن  األستس ا 
المواثي    ا تقاح  إع اد  ص تغا  إ قاة  م تةكتهت  ع  خالل  من  ملمما 
الملموسا  ع  ،  م تةكتهت  المتح    األمم  منظوما  عن  ال تدة    االتةتق تم 



المواثي   عضو  أن  تهت  التع  اآلل تم  أ   المتح    بتألمم  الختصا  اآلل تم  را 
 ال  ل ا المعن ا بحقوق اإلنستن . 

 ورد انضمت مصر شلى االتفاقيات الدولية اآلتية : 
سنة  1) سبتمبر  اى  بجنيف  ع يها  المورع  الرق  اتفاقية   )1926    ،

اى  بجنيف  ع يها  المورع  الرق  اتفارياة  بتعديل   25  والبروتوكاول 
 :  1926سبتمبر سنة 

بتتةرخ    االتةتق ا  علع  م ق  علع    25/1/1928ص  ت  ،  ص  ت 
 ع   73 ن قم بتلو تئع الم قرا الع د    1954سبتمبق    29البق توكول بتتةراخ  

 . 7/7/1955 عمل بهت اعتبتةا من  22/9/1955
  ( اتفاقية مكااحة شباادة الجنس ال لرى والاجزاء ع يها المورعة ابتداء من 2)

 :  1948ديسمبر سنة  9
بتتةرخ   االتةتق ا  علع  م ق  القتنون    1952ينتيق    28ص  ت  بموتب 

الع د    1951لسنا    121ة م   الم قراا  بتلو اتئع    ع   71 المن وة 
16/8/1951  ( بتلع د  االتةتق ا  بهت    3/7/1952(  ع  100 ن قم   عمٌل 

 . 3/5/1952اعتبتةا من 
صة بالسخرة والعمل اإلج ااى " جنيف "  " الخا29( اتفاقية العمل الدولية "  3)

 :  1930لسنة 
 المن وة   1955لسنا  510انضمت م ق لالتةتق ا بموتب القتنون ة م 

الع د   الم قرا  من    23/10/1955مكقة  ع    81بتلو تئع  اعتبتةًا  بهت   عمل 
29/11/1956 . 



والممااس4)  واألعراف  الرريق  وتجااة  الرق  إلبطال  التكمي ية  االتفاقية  ات  ( 
 :  1956الملابهة ل رق "جنيف"  

 عمل بهت اعتبتةا   1958أبقرل    17ص  ت م ق علع االتةتق ا بتتةرخ  
بتلمتد     1958/  17/4من   عمال  الت  ي   ةي اع  ث قا  يوم  من    24  و 

 0االتةتق ا 
" الخاصاة بتحرإم عمال السخرة " جنيف  105( اتفاقية العمل الدولية ارام "5)

 :  1957" لسنة 
ة م    انضمت الجمهوةي  بتلققاة  لالتةتق ا    ع   1240م ق 

الع د    4/10/1958 الم قرا  بتلو تئع    25/12/1958 ع    101 المن وة 
 . 23/10/1959 عمل بهت اعتبتةًا من 

( االتفاقية الدولية لمكااحة االتجاا اى األشاخاص واساتغالل دعااة الغير 6)
 :  1950لسنة 

الجمهو  بتلققاة  لالتةتق ا  م ق  ة م  انضمت    ع  884ة  
الع د    11/5/1959 القسم ا  بتلجقر     عمل    9/11/1959 ع    244 ن قم 

 . 10/9/1959بهت اعتبتةا من 
( االتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء ع ى التفررة العنصرإة بكااة أشكالها  7)

 :  1965وصوا ا لسنة 
بتتةرخ    1967لسنا    369انضمت م ق لالتةتق ا بتلققاة الجمهوةي ة م  

الع د    25/1/1967 القسم ا  بتلجقر      ع  45،  ن قم 
 .  4/1/1969 عمل بهت اعتبتةا من  11/11/1972



 :  1973( االتفاقية الدولية لتحرإم جرإمة الفصل العنصرى لسنة 8) 
ة م   الجمهوةي  بتلققاة  لالتةتق ا  م ق        1977لسنا    62انضمت 

الع د   القسم ا  بتلجقر    من     عمل  11/8/1977 ع    32ن قم  اعتبتةًا  بهت 
15/7/1977 . 

 :  1951( االتفاقية الدولية الخاصة بوضع الالجئين لسنة 9)
بتتةرخ    1980لسنا    331انضمت م ق لالتةتق ا بتلققاة الجمهوة  ة م  

     تحةظت م ق علع مت يلع :   28/6/1980
 التع تنص علع   ( والمعنونة " األ وال اللخصية " :1( اقرة )12)أ( المادة )

ت   تع " تخضاع أحاوال الالتئ ال خ  ا لقتنون بل  موطنى  إذا لم  كن م
(  المعنونا " التقنين " :  التع 20لاى موطن  لقتنون بل  ة تمتى " . المتد  )

تنص علع مت   تع "حيث توت  أنظما تقنن تنظ م التو رع العتم للمنتجتم 
ب وة    السكتن  علع  تو ع  توا ق ت  التع  نقص  ع  عتما  عتمل  الم كو 

 الالتئون معتملا المواطن " . 

" تمنح ال  ل المتعت    الالتئين    ( : والتى تنص ع ى ما يأتى22)ب( المادة )
 نةس المعتملا الختصا بتلمواطنين بتلنسبا للتعل م األستسع"  . 

" تمنح ال  ل المتعت    الالتئين    ( : والتى تنص ع ى ما يأتى23)ج( مادة )
بتلمواطنين المق مين ب وة  ش الختصا  المعتملا  نةس  ق  ا علع أةضهت 

   مت  خص المستع    اإلسعتف العتم" . 



" تمنح ال  ل المتعت    الالتئين    ( : والتى تنص ع ى ما يأتى 24)د( مادة )
المق مين علع أةضهت ب وة  م ق عا نةس المعتملا الممنوحا للمواطنين 

الت ةرب  الت  ا  اإلتت ام  ا  العمل  ستعتم  الضمتن )  ا  المهنع   يل 
 االتتمتعع ا التعورضتم ( " 

الع د   القسم ا  الجقر    االتةتق ا  ع  ن اقم    ع   48    
 .  20/8/1981 عمل بهت اعتبتةا من  26/11/1981

 :  1966( بروتوكول تعديل االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لسنة 10)
ة م   الجمهوة   بتلققاة  م ق   بتتةرخ   1980لسنا    333انضمت 

الع د    28/6/1980 القسم ا  ع  بتلجقر    البقتوكول    ع  45 ن ق 
 .  22/5/1981 عمل بى اعتبتةا من  5/11/1981 
 :  1953(  االتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية ل مرأة لسنة 11)

ة م   الجمهوةي  بتلققاة  لالتةتق ا  م ق   بتتةرخ   345انضمات 
 .   3/12/1981 ع  49  ن قم بتلجقر   القسم ا الع د 17/6/1981

 :  1979( اتفاقية القضاء ع ى كااة أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 12) 
ة م   الجمهوةي  الققاة  بموتب  لالتةتق ا  م ق  لسنا   434انضمت 

بتتةرخ    1981 االتةتق ا  علع  م ق  ،  أب م    1981سبتمبق    18 ص  ت 
 التحةظتم التتل ا : 

ا من  الثانية  الفقرة  نص  ع ى  التحفظ  ))أ(  حقًت    (9لمادة  المقأ   منح  ب  ن 
متست رًت مع ح  القتل   مت يتعل  بجنس ا أطةتلهت ، ب ن  كون ذلك د ن 



تةتد ًت  ،  ذلك  أب ى  لجنس ا  عن   اج  النتتج  الطةل  بت تستب  ةخاالل 
لإلضقاة  اتقتء  األبورن  تنس ا  اختالف  حتلا  الجنسيتين  ع  ال تساتب 

 ا أب ى  و أنسب األ ضتع لى  ال  بمستقبلى ، ةذ أن ا تستب الطةل لجنس
مستس  ع ذلك بمب أ المست ا  بين القتل  المقأ ، ةذ الم لوف موا قا المقأ  

  ع حتلا   اتهت من أتنبع علع انتستب أطةتلهمت لجنس ا األب .  

( المادة  نص  ع ى  التحفظ  كت ا    ( 16)ب(  بتلقتل  ع  المقأ   تست    ب  ن 
بتلم اج  عال تم   المتعلقا  ب ن  األموة  الم اج  عن   سخى،  أثنتء  األسق  

حقوق  للم تا من  اإلسالم ا  ال قرعا  تكةلى  بمت  ةخالل  د ن  ذلك   كون 
لمت  بينهمت ،  ذلك مقاعت   العتدل  التوا ن  بمت  حق   الم ج  مقتبلا لحقوق 
العقتئ    من  مستم    من   س ا  م ق  الم ت ا  ع  العال تم  عل ى  تقوم 

لخق ج عليهت ،  اعتبتة أن من أ م األسس  ال ين ا القاسخا التع ال  جو  ا
بين الحقوق  الواتبتم علع نحو   التقتبل  التع تقوم عليهت  ذه العال تم 
من التكتمل الذ   حق  المست ا  الحق ق ا بين الم تين ب اًل من مظت ق  
المست ا  ال كل ا التع ال تحق  للم تا م لحا نت عا من الم اج بق ة مت  

ذلك أن أحكتم ال قرعا اإلسالم ا تةقض علع الم ج   تثقل كت لهت بقيود ،
أداء ال  اق المنتسب للم تا  اإلنةتق عليهت من متلى ةنةت ًت كتماًل ، ثم  
أداء نةقا لهت عن  الطالق،  ع حين تحتةظ الم تا بحقو هت الكتملا علع 
ال قرعا ح    ،  لذلك  ي م  نةسهت  علع  منهت  بتإلنةتق  تلتمم  أموالهت  ال 

 ع الطالق ب ن أ تبت أن  كاون ذلك بحكام القضاتء  ع حين لم  الم تا  
 يوضاع مثل  ذا القي  علع الم ج .



ال  لا    ( من المادة التاسعة والعلرإن2)ج( التحفظ ع ى الفقرة ) ب  ن ح  
المو عا علع االتةتق ا  ع ةعالن ع م التمامهت بتلةقق  )أ( من تلك المتد  

ب ين   من خالف  مت     تطبيا   ب  ن عقض  أ   تةسيق  ال  ل حول  ين 
 ذه االتةت ياا علع  يئا التحك م ،  ذلك تةتدياًت للتقي  بنظاتم التحك م  ع 

  ذا المجتل . 

 أن تمهوةرا م ق العقب ا علع استع اد   )د( تحفظ عام ع ى المادة الثانية
ال قرعا  مع  ذلك  يتعتةض  أال  ب قط  المتد   بةققام  ذه  تتء  مت  لتنةيذ 

 . اإلسالم ا  

ة م   الع د  القسم ا  بتلجقر    االتةتق ا  ن قم    ع   51    
 . 18/10/1981 عمل بهت اعتبتةا من  17/12/1981

 :  1966( االتفاقية الدولية ل حقوق المدنية والسياسية لسنة 13)
 انضمت لهذه االتةتق ا بتلققاة   4/8/1967  عت م ق عليهت بتتةرخ  

ب   1981لسنا    536الجمهوةي ة م   القسم ا    15تلعا د  ،  ن اقم  الجقر    من 
 . 14/4/1982 عمل بهت اعتبتةا من  15/4/1982 ع 

 أص ةم عن  انضمتمهت اإلعالن التتلع " مع األخذ  ع االعتبتة أحكتم  
 ال قرعا اإلسالم ا  ع م تعتةضهت معهت "  

لسنة  14) والثقافية  واالجتمالية  االرتصادية  ل حقوق  الدولية  االتفاقية   )
1966 : 

بتتةرخ      عت عليهت  بتلققاة   4/8/1967م ق  لالتةتق ا   انضمت  
ة م   ة م    1981لسنا    537الجمهوةي  بتلع د    8/4/1982 ع    14 ن قم 

 .   14/4/1982 عمل بهت اعتبتةا من 



 أص ةم عن  انضمتمهت اإلعالن التتلع " مع األخذ  ع االعتبتة أحكتم  
 ال قرعا اإلسالم ا  ع م تعتةضهت معهت "  

اتف 15) العقوبة  (  أو  المعام ة  ضروب  من  وغيره  التعذيب  منا ضاة  اقية 
 :  1984القاسية أو الالشنسانية أو المهينة لسنة 

ة م   الجمهوة   بتلققاة  لالتةتق ا  م ق    ع  154انضمات 
 عمل بهت    7/1/1988 ن قم بتلجقر   القسم ا العا د األ ل  ع    6/4/1986

 .  25/7/1986اعتبتةًا من 
 : 1989ق الطفل لسنة ( اتفاقية  قو16)

ة م   الجمهوة   بتلققاة  لالتةتق ا  م ق    1990لسنا    260انضمت 
)  24/5/1990بتتةرخ   الع د  القسم ا  بتلجقر      14/2/1991(  ع  7 ن قم 

 . 9/1991/ 2 عمل بهت اعتبتةا من 
الرإاضاية  17) األلعااب  اى  العنصرى  الفصال  لمنا ضاة  الدولية  االتفاقية   )

 :  1985لسنة 
ة م  انضمت   الجمهوة   بتلققاة  لالتةتق ا    1990لسنا    562م ق 

الع د    23/12/1990بتتةرخ   القسم ا  بتلجقر      ع  24 ن قم 
 . 2/5/1991 عمل بهت اعتبتةا من  17/6/1991

( االتفاقية الدولية لحماياة  قاوق العماال المهاجرإان وأااراد أسر م لسنة  18)
1990 : 

الج  بتلققاة  لالتةتق ا  م ق  ة م  انضمت    1991لسنا    446مهوة  
الع د   القسم ا  بتلجقر    من   5/8/1993 ع    31 ن قم  اعتبتةا  بهت   ُعمل 

 ،     أب م عليهت م ق التحةظتم التتل ا : 1/6/1993



 ( والتى تنص ع ى اآلتي : 4التحفظ ع ى نص المادة ) -1

ةلع    ) األسق   أ قاد   ( م طلح  ،   يق  االتةتق ا  ألغقاض  ذه   "
الم  تن    األشختص  بهم عال ا  تقبطهم  الذين  أ   مهتتقران  من عمتل  تم تين 

عنهت ،   قًت للقتنون المنطب  ، آثتة مكت ئا )معتدلا( للم اج ،  كذلك أطةتلهم 
أ قادًا  ع  األسق   بهم  الذين  عتقف  المعتلين  المعتلين  غيق م من األشختص 

أ الثنتئ ا  المنطبقا  االتةتق تم  أ   المنطب   للت قرع  األطقاف   قًت  المتع د     
 المبقما بين ال  ل المعن ا " . 

 ( والتى تنص ع ى اآلتى:  6اقرة  18التحفظ ع ى المادة )  -2

" حين    ة حكم نهتئي بإدانا عتمل مهتتق أ   قد من أسقتى بةعل  
علع   عنى  العةو  يتم  أ   بإدانتى  الحكم  الح   ينقض  ع   ت  ةتقامي  حين 

مكت  أ   ت ي    أن  ا عا  ح ثت  أستس  أنى  نحو  تطع  علع  أثبتت  ح يثًت  ةا 
ةستء   ع تطبي  أحكتم الع الا ،  عوض ،   قًت للقتنون ، ال خص الذ    عت  
الو ت  الك ف  ع  ع م  أن  يثبت  لم  مت  اإلدانا،  لهذه  نت جا  العقوبا  عل ى 

 المنتسب عن الوا عا المجهولا يقتع كل ًت أ  تمئ ًت ةلع  ذا ال خص" . 
بلأن الحد األدنى    1973لسنة    138مة العمل الدولية ارم  ( اتفاقية منظ19)

 لسن االستخدام : 
ة م   الجمهوة   بتلققاة  لالتةتق ا  م ق    1999لسنا    67انضمت 

 2 ع    35 ن قم بتلجقر   القسم ا الع د    1999 بقايق سنا    21ال تدة  ع  
 .  9/6/2000 عمل بهت اعتبتةًا من  1999سبتمبق 



بلأن  ظر أساوأ   1999لسنة    182الدولية ارم    ( اتفاقية منظمة العمل20)
 أشاكال عمال األطفال : 

ة م   الجمهوة   الققاة  بموتب  االتةتق ا  لهذه  م ق  انضمت      69  
سنا    23ال تدة  ع    2002لسنا   القسم ا    2002متةس  بتلجقر     ن قم 
 . 2002يول ى   25 ع  30العا د 

الطفل21) التفاقية  قوق  االختيااي  البروتوكول  األطفال    (  بيع  بلأن 
 :  2000واستغاللهم اى ال غاء لسنة 

 104    انضمت م ق لهذا البق توكول بموتب الققاة الجمهوة  ة م  
سنا    13ال تدة  ع    2002لسنا   أ دعت م ق  ثتئ     2002متياو       ،

 . 12/7/2002الت  ي   ع 
  تتٍة ةتمتم ةتقاءام الن ق . 

 قوق الطفل بلأن اشاتراك األطفال اى    ( البروتوكول االختيااى التفاقية 22)
 : 2000النزاعات المس حة لسنة 

 105    انضمت م ق لهذا البق توكول بموتب الققاة الجمهوة  ة م  
سنا    13ال تدة  ع    2002لسنا   اإلتقاءام   2002متيو  ةتمتم  ،  تتٍة 

 ال ستوةرا للت  ي  عل ى . 
كااحة الجرإمة المنظمة عبر  ( البروتوكول الم حق باالتفاقية الدولية لم23) 

 الوطنية والخاص باالتجاا باألطفال والنساء : 
ة م   الجمهوة   الققاة  بموتاب  البق توكول  لهاذا  م اق   295انضمت 

 37 ن ق بتلجقر   القسم ا العاا د    2003نو مبق    4ال تدة  ع    2003لسنا  
 .  4/4/2004 عمل بى اعتبتةًا من  2004سبتمبق  9 ع 



الت  تتءم  ب حكتم      االلتمام  ةطتة  ةليهت  ع  الم تة  الم قرا  حةظتم 
للمتد    استنتدًا  اإلسالم ا  اعتبتة    2ال قرعا  علع  تنص  ال ستوة  التع  من 

 ال قرعا اإلسالم ا الم  ة القئ سع للت قرع . 
ثالثاً : المساهمات المصرية فى إقرار الشرعية اإلقليمية لمبادئ حقوق  

 اإلنسان  

م ق    تهود  تقت ق  لالنتقتل  لم  المبذ لا  المستعع  مست متهت  ع 
لل ق  ا ال  ل ا لمبتدئ حقوق اإلنستن علع ال عي  ال  لع من خالل منظوما  
األمم المتح  ، بل سعت كذلك من خالل مقاحل نضتلهات الوطنع ةلع ت س س  
 تقسا خ التجمعتم اإل ل م ا التع تنتمع ةليهت علع ال عي ين األ قرقع  العقبع  

 . 
ستن  لل  ل       ة ل مع  كمجتمع  العقب ا  ال  ل  تتمعا  ةن تء  م ق   م 

ة ل مع   كمجتمع  األ قرق ا  الوح    منظما  ةن تء  ،  كذلك   ةت  ةاء  العقب ا 
ا تقاح  ص تغا  إ قاة   بةتعل ا  ع  م ق  شتةكت       ، األ قرق ا  لل  ل 

االنضم ةلع  ،  بتدةم  اإلنستن  بحقوق  المتعلقا  األ قرق ا  العقب ا  تم المواثي  
 ةليهت . 

 ورد انضمت مصر شلى االتفاقيات اإلر يمية اآلتية : 
أارإقيا  1) اى  الالجئين  بملاكل  المتع قة  األارإقية  الو دة  منظمة  اتفاقية   )

 :  1969لسنة 

ة م   الجمهوة   بتلققاة  م ق  ال تدة  ع   1980لسنا    332انضمت 
 . 20/5/1982 ع  20المن وة بتلجقر   القسم ا الع د  28/6/1980



 ( : 1980( الميثاق األارإقي لحقوق اإلنسان واللعوب )2)

 ن ق  ع    27/2/1984 ع    77انضمت م ق بتلققاة الجمهوة  ة م  
الع د   القسم ا  من   23/4/1992 ع    17الجقر    اعتبتةا  بى    عمل 

21/10/1986   . 
المادة   تحفظت مصر ع ى  تطب قهمت    18/3والمادة    8ورد  ب ن  كون 

 و    9/1تم ال قرعا اإلسالم ا  أن مةهوم م ق للمتد   بمت ال يتعتةض مع أحك
القوانين   نطتق  الح ول عليهت  ع  المبتح  المعلومتم  أن حكمهت  قت ق علع 

  اللوائح الم قرا.
 ( : 1983(  الميثاق العربى لحقوق الطفل )3)

ب  ن    1993لسنا    365انضمت م ق للميثتق بتلققاة الجمهوة  ة م  
الق  بتلجقر    الع د  تحةظتم  ن ق  اعتبتةا   7/3/1994 ع    11سم ا  بى   عمل 

المتد     11/1/1994من   بنص  عمال  الت  ي ،  ةي اع  ث قا  من    51يوم 
 0الميثتق 

 ( الميثاق األارإقى لحقوق الطفل وااا يته : 4)

،  ن ق    2001لسنا    33انضمت م ق للميثتق بتلققاة الجمهوة  ة م  
الع د   القسم ا  من    ،  28/10/2004 ع    44بتلجقر    اعتبتةًا  بى   عمل 

22/5/2001 . 
 تعكس  ذه الجهود الم قرا الحقص علع تعمرم التجمعتم اإل ل م ا  
اإلنستن  إن تء  حقوق  بتقس خ  المتعلقا  تعمرم  عتل تتهت  ن تطهت  ع   دعم 

 اآلل تم الحتم ا لهت . 
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 اإلطار الوطنى / اإلقليمى / الدولى  

  إلنشاء المجلس

 
 

 



 

 أوالً : اإلطار الوطنى إلنشاء المجلس : 

 * ملخص تطوة  تنون حقوق اإلنستن  ع م ق . 
 * مبتدئ حقوق اإلنستن  ع الت قرع الم ق  . 

 ال ساتوة الم اق   مباتدئ حقاوق اإلنساااتن .  -1
 االتةت يااتم ال  ليااااا  ع ةطتة النظتم القتنونع الم ق  .  -2
 ااتف الوطنياااااااا .  سااااتئل االنت اا -3
 اآللياتم الوطنياا العتملاا  ع مجاتل حقوق اإلنستن . -4

 
 ثانياً : اإلطار اإلقليمى إلنشاء المجلس :  

* التغيقام ال  ل ا  التطوةام التع ت ه  ت منطقا ال قق األ سط  أ م ا  
 اإلصالح الس تسع بتلمنطقا . 

 
 ثالثاً : اإلطار الدولى إلنشاء المجلس : 

 .  1991مبتدئ بتةرس * 
 .  1993* المؤتمق العتلمع لحقوق اإلنستن بةيينت 

 * ال  ل التع التممت بمجتلس  وم ا لحقوق اإلنستن،  منهت م ق . 



 أوالً : اإلطار الوطنى إلنشاء المجلس 
 

 * تمهيد :

م ق   اإلنستن   ع  شتةكت  لحقوق  العتلمي  اإلعالن  ةع اد  ص تغا 
ةدةا هت أل م ا مثل  ذا ال ك ال  لع  الذ  ممت  عكس    1948 ال تدة عتم  

القتنونع   النظتم  إل تما  ال  ل ا  الجهود  النطالق  االةتكت   نقطا  بمثتبا   تن 
 0لحمت ا حقوق اإلنستن الذ  بتم  اح ًا من أبق  معتلم النظتم ال  لع القا ن 

بمت تملكى من    ، الم قرا الوطن ا  للتجقبا    ال شك أن الح تد التتةرخي
الغتل ا ،  ةصي  حض ال ين ا  بتلق م  ب ا تتمت   متتة   قر   ممم ج  شخ يتهت  ى  ع 

ذلك  القوم ا   ال  لعنت جا  ال عي   ألقع  ،   من سمتم ختصا   بول علع       
عتت  ،  مسئول تم  تما  م ق    علع  ال  لع  اإل ل مي  العقبع  ال عي   علع 

 ل ا من      أد  ذلك ةلع حتم ا م تةكتهت بةتعل ا  ع كت ا منتحع الجهود ال 
 أتل الحةتظ علع كقاما اإلنستن  إعالء ش ن اإلنستن ا . 

    أتتح النظتم القتنونع الم ق  مكتنا ختصا لمبتدئ حقوق اإلنستن  
ذام   أتتح  ع  كمت   ، القتنونع  أ   ال ستوة   المستو   علع  سواء  م ق   ع 
الحقوق   لهذه  القا  ا  الحتم ا  الضتمنا  الوطن ا  االنت تف  الو ت  ستئل 

حقرتم ، كمت ستةعت م ق ةلع موا با الجهود  المستج ام ال  ل ا بإن تء  ال
،  سيتم   اإلنستن  حقوق  مجتل  المتخ  ا  ع  الوطن ا  اآلل تم  من  الع ي  

 اإلشتة  ةلع  ذه المحت ة علع التة يل اآلتع : 



 * مبادئ حقوق اإلنسان فى التشريع المصرى 

 الدستوا المصرى وم اد   قوق اإلنسان  -1
الم ق ا  ق القتنونع  النظتم  األنظما    ،وم  من  الع ي   ش ن  ذلك  ش نى  ع 

علع ال ستوة بتعتبتةه القتنون األعلع  القتنون ا الوطن ا للع ي  من د ل العتلم ،  
العتما   األسمع   الحكم  يهت  السلطتم  ال  لا  نظتم  ه كل  الذ   ح د 

ا األستس ا  الضمتنتم  األ قاد  حقرتتهم  لهذه  اخت تصتتهت  حقوق  ل ستوةرا 
  تلك الحقرتم . الحقوق 

ال ستوة ختصا    ،كوث قا   ، رحتل  المطتلب مكتنا  طل عا  كتن  ع      
لحقبا طورلا من الممن ، تمحوةم حولى حقكا الكةتح الوطنع منذ ب ء    القوم ا

،    1882حتع ص  ة أ ل دستوة للبالد عتم    1805  عتمعه  م ق الح يث  
لالحتالل   نت جا  ألغع  الوطنع  ع  .    رطتنيالبق  الذ   الكةتح   استمقم حقكا 

عتم   االستقالل  دستوة  ص  ة  حتع  ذلك   1923مستة ت  بع   تعت بت  ثم 
عتم  ال ستتيق   الثوة   ق تم  بع   العقب ا    1952،  أ مهت  الجمهوةرا  ،  دستوة 

عتم   م ق  سوةرت  1958المتح    ع  بين  الوح    ق تم  ص ة بع   أن  ةلع   ،
،  الذ  تتء بع     حتل تً   الستةي   و ال ستوة    1971ال ستوة ال ائم للبالد عتم  

عل ى  ع   ال عب  تع يلى  ع  ا ،  ت  11/9/1971استةتتء   ق  
 بإضت ا مجلس ال وة   سلطا ال حت ا .  22/5/1980

المعن ا بحقوق اإلنستن  ال  ل ا  للمست متم الم قرا  ع الجهود   امت ادًا 
 ا المنضما لهت م ق   انعكتستتهت  حقرتتى األساتس ا ،  التمامًت بتلمواثي  ال  ل

ل بموضوعتم   ضت ت ال  ل ا   المستج ام  لظق ف  الوطن ا،  موا با  المتعلقا 



اإلنستن   لتو يت  حقوق  عتم   ةع ادالمعتصق   ال تدة  ال ائم  الم قي  ال ستوة 
ةدةاج    1971 علع  ال ستوة   الم قع  بحقوق  ، حقص  المتعلقا  المبتدئ  كت ا 

الحتصلا عليهت  ا  األستس  اإلنستن  حقرتتى   بمت ص ة عن  المستج ام    آنذاك 
  قاةام  عالنتم  إ     الجهود ال  ل ا  ع ةطتة منظوما األمم المتح   من مواثي  

،   ع   ذلك   القوم ا  الم قرا  القؤرا  منظوة  اإلةمن  من  الكتمل  ادة طتة  ك 
 0  اإل ل م ا  ة م ق علع الستحا ال  ل ا  ت  ي  احتقامهت اللتمامتتهت ال  ل ا ل

م  كتنت  المو عا) ق  حيث  ال  ل  من  ال ستوة  ةع اد    ع      ت 
العه ين  (    4/8/1967 للحق علع  الم ن ا  الس تس ا  الحقوق  ا ال  ليين  وق 

  1966 ال تدةرن عن األمم المتح    ع عتم    اال ت تد ا  االتتمت  ا  الثقت  ا
اإلنستبتلةعل  منضما    ،   بحقوق  المعن ا  ال  ل ا  االتةتق تم  من  ن  التع  لع د 

األةبع  تن ف  اتةتق تم  مثل  آنذاك  المةعول  الختصا      تنت  تئما  نت ذ  
الحقب   ةبتد بضحت ت  مكت حا  الب ق     ،  اتةتق ا  عليهت الجنس     المعتقبا 

  اتةتق ا مكت حا     (1957،    1930)خق   االساتةت يتع مكت حا      الالتئين اتةتق ا    
ل ا لمكت حا االتجتة  ع األشختص   االتةتق تم المكملا لى  االتةتق ا ال   القق  

 اتةتق ا التةق ا العن قرا .   استغالل دعتة  الغيق ،   
عبقم  ث قا   عن    ةعالن     ال ائم  الم قي  االتجت تم  ال ستوة 

الم قع   المقتكمام   التع ستة علع   يهت  المجتل    ال ستوةي القئ س ا   ع  ذا 
تت الق  عا  ء التع  للمنملا  مؤك    اإل  لمبتدئم  األستس ا نستن  حقرتتى  حقوق 

أ ةدم   ت ا حيث  ال ستوة  ضع  "  ،  التق م    ة متنتً أن  ذا    الس تسي ب ن 
ال عوب ال    االتتمتعي  يتم    لكل  أ   أن  جق   ال عوب    ةال  مكن  بحقرا  ذه 



مبقأ  من نظتم    ةال    مكن أن تستح  اسمتً   ةادتهت المستقلا   أن أ  حضتة  ال إ  
 0" انى االستغالل مهمت كتنت صوةه أ  ألو 

ب نى "   يتحق      ا تنتعتً  مت أ ةدم  القوم ا  العتلم ا  ب ن تجتةب الوطن 
الكةتح   بين عتلم ا  الكل ا  الوح    ةلع ح   تكتمل   ل  من أتل    اإلنستنيبهت 

 الحقب ض  كل القو   ة اسب    ثقت ا   كقاً   تحقرق اإلنستن س تسا  ا ت تداً 
 . "  التخلف  الس طق   االستغالل 

ب نى الذ     أضت ت  ال عتع  اإلنستن  عمتى  ع  ةنستن ا  ب ن  "  إدةا ًت 
الهتئل الذ   طعتى الب قرا نحو مثلهت األعلع ،        تى خط سيق التطوة  

انعكتس   الةقد  الذ   و حجق    طب عي أن كقاما  الةقد  أن  ذلك  الوطن  لكقاما 
الوطن    األستس بنتء  الوطن ،   ع  مكتنا  تكون  الةقد  بعملى  بكقامتى     بق ما 

ضمتنتً أ  وتى   يبتى    ل ست  القتنون  س تد   الةقد  حسب    مطلوبتً   ن  لحقرا 
 . " الوحي  لم ق   ا السلطا  األستس  لكنهت 

ب مت  ةد  ال ستوة   رعكس  ةعالن  ،  وث قا  لم ق  القوم ا  القؤرا  ال ائم 
اإلنستن  عتلم ا   لكقاما  تق يق ت  ب  ن   ، التتةرخ  م    علع  لم ق   الثتبتا 

القؤرا   حقو ى،  ت  ي  ت تلك  السلطا ،  القتنون ك ستس لم ق   ا  علع س تد  
الو ت   ذام  توا ب  ع  التتةرخ  التع  احقكا  كل  بح   لمستج ام  تستوعب 

حقوق   بمبتدئ  منهت  يتعل   مت  ال  ل ا ختصا  الستحا  علع  المعتصق   العتلم ا 
استقق األستس ا  اإلنستن  حقرتتى   مت  نحو  الجهود    عل ى   معلع  عنى   أسةقم 

 . اا  ع  ذا المجتل ةبتن ص  ة ال ستوة الم ق  ال ائااام ال  لي 



علع   ال ستوة    ةدةاج تقتب  بن وص  اإلنستن  حقرتتى  حقوق  مبتدئ 
المبتدئ     الم ق  تمتع  ذه  الم ق  ،  القتنونع  للنظتم  قتنون ا  ال  بتآلثتة    قت 

 اآلت ا : 
ل  المتمث را  ة و ال ست عتد  الن وص  الثبتم  االستققاة الذ  تتمتع بى    -1

بهت   المستس  ع م  دستوةرتً   لإلتقاءام  طبقتً   ةال ع  لتع يل    الال ما 
ضمتن  ةتقاءام  ع  .  ال ستوة   ت كل  تنته   امطولا  ذاتهت      اي  ع 

من    189ل )المتد   اعب الستةتتئى علع التع يا وع ةلع ال ابحتم ا القت 
 . ال ستوة (  

ال، ستكون  دستوةرا    تن وصأنهت بتعتبتة ت    -2   رعي الت ق   هقمعلع  ما 
التع  بتلتتلع     األخق   القتنون ا  الن وص  علع  مقتبتهت  تسمو  ع 

الت قرع ا   السلطا  عن  مبتشقتهت  ت  ة  عن   عليهت   التع 
ال ستوةرا  تعمل  الخت تصتتهت   الن وص  بتلك  تلتمم  مقتضت ت ب أن 

بمت  ضمن ع م المستس بتلك الن وص أ  مختلةتهت أ  تع يلهت من  
  مقتبا منهت . خالل الن وص القتنون ا األدنع 

لأنهت    -3 المحكما  هت  سيتو ق  خالل  من  ال ستوةرا  القضتئ ا  الحمت ا 
بقضتء   القوانين  دستوةرا  بتلة ل  ع  تختص  التع  العل ت  ال ستوةرا 

 . ملمم لكت ا السلطتم 
العل ت  اخت تص  أن    -4 ال ستوةرا  الت قرع ا المحكما  الن وص  تةسيق 

لن وص الت قرع ا المتعلقا  أن يتم تةسيق ا، س ضمن  بققاةام ملمما  
بحقوق اإلنستن  حقرتتى علع     من الن وص ال ستوةرا المنظما  



  ذلك   قت لإلتقاءام  القواع  المققة   ع  ذا ال  ن .لهت 
 ضاًل عن الميمام التع يو ق ت النظتم القتنونع الم ق  لمبتدئ حقوق  

بتل ستوة،  إن   عليهت  النص  علع  ح اإلنستن  النتشئا  اإلنستن مبتدئ  قوق 
حظ ال ستوة  تضمنهت  ختصا    يت  حقرتتى  التع  تلك  بضمتنا  نص   ع  التع 

(   ع " أن كل اعت اء علع الحقوق  الحقرتم 57)  بتلمتد ال ستوة ذاتى  عليهت  
من   للمواطنين  غيق ت  الختصا  الح ت   حقما  أ   ال خ  ا  العتما  الحقرا 

ت  أن  يتعين  ال ستوة  القتنون،  التع  كةلهت  تقرما  الحقوق   بذلك  إن "  كون 
علع المسئول ا    االعت اء  حوما  ت خل  ع  اإلنستن  حقرتتى  حقوق  مبتدئ 

التع تةقض معتقبا كل مقتكب لهذه   تعورض    بتلتتلي تكةل    األ عتل،الجنتئ ا 
عن    التع لحقت بى من تقاء تلك األ عتل ،  ضالً   األضقاةالمجنع عل ى عن  

  تشئا عنهت بتلتقتدم .ع م سقوط  ذه الجقرما  ال ال عو  الن 
  سن يق تة ياًل لتلك المبتدئ علع النحو التتلع : 

  : :     مبادئ حقوق اإلنسان التى تضمنها الباب األول من الدستورمبادئ حقوق اإلنسان التى تضمنها الباب األول من الدستور  أوالً : أوالً : 

األ ل   البتب  ال ستوة  ع  يت تنت ل  من         ةد   ى  ،بتل  لا  لمت 
 المبتدئ اآلت ا : حقوق اإلنستن مبتدئ  

 من اإلعالن العتلمع( : 21: )المتد   مب أ ال عب م  ة السلطتم -1
  ةد  ذا المب أ  ع المتد  الثتلثا من ال ستوة  التع تنص علع اآلتع : 

الس تد  لل عب  ح ه   و م  ة السلطتم  رحميهت  ر ون الوح      "
 الوطن ا علع الوتى المبين  ع ال ستوة "  



 :  من اإلعالن العتلمع (  21: )المتد  مب أ الحقرا الس تس ا  -2
ال ستوة  المع لا  ع   من  الختمسا  المتد   المب أ  ع    ةد  ذا 

  التع تناص علاع اآلتاع :  22/5/1980
"  قوم النظاتم السا تسي  اع م ق علع أستس تع د األحماب،  ذلك  ع  
ةطتة المقومتم  المبتدئ األستس ا للمجتمع الم اقي المن اوص عليهات 

 الس تس ا "   ع ال ستوة،  رنظم القتنون األحماب 
 من اإلعالن العتلمع ( :  15   ع الجنس ا : ) المتد  مب أ الح -3

  ةد  ذا المب أ  ع المتد  الستدسا من ال ستوة  التع تنص علع اآلتع:  
 " الجنس ا الم قراا ينظمهت القتنون "  

 ً ً ثانيا   : :     : مبادئ حقوق اإلنسان التى تضمنها الباب الثانى من الدستور: مبادئ حقوق اإلنسان التى تضمنها الباب الثانى من الدستور  ثانيا

 المعنون " المقومتم األستس ا للمجتمع    الثتنع ع البتب  تنت ل ال ستوة  
 حيث  ةد بى المبتدئ اآلت ا : حقوق اإلنستن " ، بعضًت من مبتدئ 

تكت   -1 العتم  ؤ مب أ  التكتل ف  أل بتء  التو رع  )المتد الةقص  ع الا  من    2ا 
 اإلعالن العتلمع لحقوق اإلنستن ( : 

 ستوة  التع تنص علع اآلتع:  ةد  ذا المب أ  ع المتد  الثتمنا من ال 
 " تكةل ال  لا تكت ؤ الةقص لجم ع المواطنين "  

 16)المتدتتن   ال بتب    النشء الطةولا  ةعت ا     األموما  األسق مب أ حمت ا    -2
 من اإلعالن العتلمع لحقوق اإلنستن ( :  25، 

المتدتين ) المب أ  ع كل من  ال ستوة     ن ت 10،    9 ةد  ذا  ( من 



 تتسعا علع أن : المتد  ال
ال ين  األخالق  الوطن ا،  تحقص  المجتمع   وامهت  أساتس  األسق    "
ال  لا علع الحةتظ علع الطتبع األصيل لألسق  الم قرا  مت يتمثل   ى  

 من ق م  تقتلي  " …  
  ن ت المتد  العتشق  علع أن :  

 " تكةال ال  لاا حمت ا األموما  الطةولا  تقعع النشء   ال بتب " 
القتل  المقأ    -3 بين  المست ا   المتدتتن    مب أ  العتلمع    2،    1)  اإلعالن  من 

 لحقوق اإلنستن ( : 
 11  تنص المتد   من ال ستوة  (    11،    40 ةد  ذا المب أ بتلمتدتين )  

 علع اآلتع : 
" تكةل ال  لا التو ي  بين  اتبتم المقأ  نحو األسق   عملهت  ع المجتمع 

م تد بتلقتل  ع  الس تس ا  االتتمت  ا  الثقت  ا،  مست اتهت  الح ت   ين 
  د ن ةخالل بقواع  ال قرعا اإلسالم ا "  

 من ال ستوة علع:   40 مت تنص المتد  
الحقوق  الواتبتم  متست  ن  ع  سواء   م  القتنون  ل    المواطنون   "
أ   اللغا  أ   األصل  أ   الجنس  بسبب  ذلك  بينهم  ع  تمييم  العتما  ال 

 ".   ال ين أ  العقي   
السخق م   -4 العمل  منع  الح   ع  المتدتتن    ب أ  اإلعالن    23،    4)  من 

 العتلمع لحقوق اإلنستن ( : 



  التع تنص علع اآلتع : من ال ستوة  13 ةد  ذا المب أ  ع المتد  
" العمال ح    اتب  شقف تكةلى ال  لا  ركون العتملون الممتت  ن محل  

تابقًا علع المواطنين ةال بمقتضاع    تق ياق ال  لاا  ال  جو   اقض أ  عمال
  تناون ألداء خ ما عتما  بمقتبل عتدل "  

العتمامب أ    -5 الوظتئف  تولع  المتد     الح   ع  العتلمع    21)  اإلعالن  من 
 لحقوق اإلنستن (: 

  التع تنص علع أن : من ال ستوة  14 ةد  ذا المب أ  ع المتد  
للقت للمواطنين  تكل ف  ح   العتما  الوظتئف  ال عب   "  لخ ما  بهت  ئمين 

 "...... 
الخ م ح المب أ    -6 تو يق  الثقت  ا  االتتمت  ا  ال ح ا    ع  ين  ا ا  الت ماتم 

من اإلعالن العتلمع لحقوق اإلنستن (   24     22االتتمتعي ) المتدتتن  
 : 

بتلمتدتين   المب أ  ال س  17،    16 ةد  اذا  المتد   توة  ا من   16    ن ت 
 علع اآلتع : 

ال  لا   بوتى  "تكةل  ،  تعمل  الثقت  ا  االتتمت  ا  ال ح ا  الخ متم 
 ختص علع تو يق ت للققرا  ع  سق  انتظتم ة عت لمستوا ت " 

 علع اآلتع :  17  ن ت المتد  
العجم   االتتمتعي  ال حي  معتشتم  الت مين  خ متم  ال  لا  "  تكةل 

 " عن العمل  البطتلا  ال  خوخا للمواطنين تم عًت  ذلك   قت للقتنون 



التعل م  ح المب أ    -7 المختلة   ي  المجتني    ع   ع    ةلمام تً ا  تعلى  ا مقاحلى 
 من اإلعالن العتلمع لحقوق اإلنستن ( :  26) المتد  مقاحلى األستس ا 

( 18    ن ت المتد  )من ال ستوة    20،    18 ةد  ذا المب أ بتلمتدتين  
 علع اآلتي : 

بتل ةلمامي  ال  لا   و  تكةلاى  التعل م حا   ال  لا "  مقحلا االبت ائ ا  تعمل 
 علع م  اإللمام لمقاحل أخق  ... " 

 علع اآلتع :  20  ن ت المتد  
 " التعل م  ع مؤسستم ال  لا التعل م ا مجتني  ع مقاحلى المختلةا "   

لألتوة  القضتء   -8 األدنع  الح   القومي  ضمتن  ال خل  تو رع  ع الا  مب أ 
من اإلعالن   25،    24،    23المواد  )    علع البطتلا  ة ع مستو  المع  ا

 العتلمع لحقوق اإلنستن (: 
بتلمتدتين   المب أ  المتد  )من ال ستوة    25،  23 ةد  ذا  (  23    ن ت 

 علع اآلتع : 
"ينظم اال ت تد القومي   قًت لخطا تنم ا شتملا تكةل  رتد  ال خل القومي 

رتد   قص   ع الا التو رع  ة ع مستو  المع  ا  القضتء علع البطتلا    
 العمل  ضمتن ح  أدناع لألتوة.. "  

 علع اآلتي :  25  ن ت المتد  
 "  لكل مواطن ن يب من النتتج القومي  ح ده القتنون ..... "

الختصا  حمتيتهت  -9 الملك ا  حقوق  صون  المتد     مب أ  اإلعالن    17)  من 
 العتلمع لحقوق اإلنستن ( :  



  34    ن ت المتد   توة  ا ن ال سم(    36،    34 ةد  اذا المب أ بتلمتدتين )
 علع اآلتي : 

"الملك ا الختصا م ونا  ال  جو   قض الحقاسا عليهت ةال  ع األحوال  
العتما  للمنةعا  ةال  الملك ا  تنتمع  القتنون  بحكم  ضتئع  ال  المبينا  ع 

  بمقتبل تعورض عتدل   قًت للقتنون  ح  اإلةث مكةول "  
 علع اآلتي :  36  ن ت المتد  

ةال "    الختصا  الم تدة   تجو   محظوة   ال  لألموال  العتما  الم تدة  
 بحكم  ضتئع  "  

ً ثا  :   : مبادئ حقوق اإلنسان التى تضمنها الباب الثالث من الدستور لثا

الثت البتب  ال ستوة  "    لثأ قد  الحقرتم  الحقوق  الواتبتم  المعنون 
ي  ال  ل ا ال تدة   ع المواث   أةستهت من المبتدئ التع    لب تن الع ي  ،    "  العتما

 -:  سنتنت لهت بتلتقتيب الواةد بتل ستوة   ع مجتل حقوق اإلنستن ، 
 1)المواد  المست ا   ع الحقوق  الواتبتم  ع م التمييم أ  التةق ا العن قرا    -1

 من اإلعالن العتلمع لحقوق اإلنستن ( :  7،  2، 
 ع :  التع تنص علتوة ا من ال س 40 ةد  اذا المب أ بتلمتد  

" المواطنون ل   القتنون سواء   م متست  ن  ع الحقوق  الواتبتم العتما 
أ    ال ين  أ   اللغا  أ   األصل  أ   الجنس  بسبب  ذلك  بينهم  ع  تمييم   ال 

 العقي   " 
من اإلعالن    3) المتد    صونهت  حمتيتهت  الحقرا ال خ  ا  مب أ الح   ع    -2

   العتلمع لحقوق اإلنستن ( : 



  التع تنص علع أن :  41ذا المب أ بتلمتد  أ ق ال ستوة  
" الحقراا ال خ  ا حا  طب عع   اع م وناا ال تمس ،    مت ع ا حتلا 
التلبس ال  جو  القبض علع أح  أ  تةت  ى أ  حبسى أ  تقيي  حقرتى ب   
أمن  التحقي   حمت ا  ضق ة   تستلممى  ب مق  ةال  التنقل  من  منعى  أ    ي  

القتض من  ألحكتم  المجتمع  ر  ة  العتما   قت  الن تبا  أ   المختص  ع 
 القتنون  رح د القتنون م   الحبس االحت تطع "  

بمت  حةظ كقامتى  ع م توا   مب أ    -3 تقي  حقرتى  أ     ب ن تً   ةيذائىمعتملا من 
الختضعا للقوانين ال تدة    األمت ن  ع م حبسى  ع غيق  أ  تعذيبى    معنورتً 

السا ب  الما ن  إ  و ج ا  ن  ال ليل  من   اة  التعورل ا    ع ا  الته ي   اإل قاه ستم    م 
 من اإلعالن العتلمع لحقوق اإلنستن (:   9،   5) المتدتتن  عل ى

  التع تنص علع أن :  42 ةد  ذا المب أ بتلمتد  
" كل مواطن  قبض عل ى أ   حبس أ  تقي  حقرتى ب    ي  تجب معتملتى 

 ع غيق االمت ن بمت  حةظ عل ى كقاما اإلنستن  ال  جو  حجمه أ  حبسى  
مواطن  من  ص  ةه  يثبت  للسجون  كل  ول  المنظما  للقوانين  الختضعا 

 تحت  ط   شعء ممت تق م أ  الته ي  ب عء منى يه ة  ال  عول عل ى "  
أ   مب أ    -4 علع  العلم ا  أ   الطب ا  التجتةب  ةتقاء  توا   بغيق    ةنستنع م 

 نستن (: من اإلعالن العتلمع لحقوق اإل   3) المتد   ةضتئى الحق
 من ال ستوة  التع تنص علع اآلتع :  43 ةد  ذا المب أ بتلمتد  



ةتقاء أ  تجقبا طب ا أ  علم ا علع أ  ةنستن بغيق ةضتئى     " ال  جو 
 الحق " 

من اإلعالن    12) المتد   الختصا للمواطنين     حقما المست ن  الح تمب أ    -5
 العتلمع لحقوق اإلنستن (: 

علع    44(     ن ت المتد   45،    44بتلمتدتين )  تنت ل ال ستوة  ذا المب أ 
 اآلتع : 

مسبب  ب مق  ضتئع  ةال  تةت  هت  دخولهت  ال  حقما  ال  جو   للمست ن   "
   قًت ألحكتم القتنون "   

 علع اآلتي :  45  ن ت المتد  
" لح ت  المواطنين الختصا حقما  حميهت القتنون  لوستئل االت تل حقما  

تج  ةال   سقرتهت مكةولاا   ال  ة تبتاهت  أ   عليهات  االطاالع  أ   او  م ااتدةتهت 
 ب ماق  ضتئاع مسبب  لم   مح  د    قت ألحكتم القتنون " 

ح   -6 ال ين امب أ  ال عتئق  العقي    ممتةسا  المتد     قرا  اإلعالن    18)  من 
 العتلمع لحقوق اإلنستن (: 
 من ال ستوة  التع تنص علع أن :  46 ةد  ذا المب أ  ع المتد  

 تكةل ال  لا حقرا العقي    حقرا ممتةسا ال عتئق ال ين ا "   "
من اإلعالن    19) المتد      الن ق  اإلعالمقرا القأ   التعبيق   ستئل  مب أ ح   -7

   العتلمع لحقوق اإلنستن ( : 



 47من ال ستوة     ن ت المتد     48،    47 ةد  ذا المب أ  ع المتدتين  
 علع اآلتع : 

  ، مكةولا  القأي  حقرا  أ  "  بتلقول  ةأ ى  ن قه  عن  التعبيق  ةنستن   لكل 
القتناون ،   التعبيق  ع ح  د  أ  غيق ذلك من  ستئل  الت ورق  أ   الكتتبا 

  النق  الذاتي  النق  البنتء ضمتن لسالما بنتء الوطن "  
 علع اآلتع :  48  ن ت المتد  

علع   مكةولا  الق تبا  اإلعالم  ال حت ا  الطبتعا  الن ق   ستئل  "حقرا 
اإلداةي محظوة  بتلطقر   ةلغتؤ ت  أ   أ    ةهت  ال حف محظوة   إنذاة ت 
 رجو  استثنتء  ع حتلا الطواةئ أ   من الحقب أن  ةقض علع ال حف 
 المطبوعتم   ستئل األعالم ة تبا مح د   ع األموة ةلع تت ل بتلسالما  

 العتما أ  أغقاض األمن القومي  ذلك   قًت للقتنون" 
من    27) المتد    الثقت ي    الةني  األدبي   اإلب اع  العلميبحث  قرا المب أ ح   -8

 اإلعالن العتلمع لحقوق اإلنستن (: 
 من ال ستوة حيث ن ت علع أن :  49 ةد  ذا المب أ  ع المتد  

األدبع  الةنع  العلمي  اإلب اع  البحث  حقرا  للمواطنين  ال  لا  تكةل   "
 ذلك "   الثقت ع  تو يق  ستئل الت ج ع الال ما لتحقي  

)المتد   ةل ى  عن الوطن أ  منع العود     اإلبعتدحقرا التنقل  ع م توا   مب أ    -9
 من اإلعالن العتلمع لحقوق اإلنستن( :  13



 50( من ال ستوة حيث ن ت المتد   51،    50 ةد  ذا المب أ بتلمتدتين )
 علع أنى : 

م " ال  جو  أن تحظق علع أ  مواطن اإل تما  ع تها معينا  ال أن يلم 
 المبينا  ع القتنون "   لبتإل تما  ع مكتن معين ةال  ع األحوا

 علع أناى :  51 مت ن ت الماتد  
 " ال  جو  ةبعتد أ  مواطن عن البالد أ  منعى من العود  ةليهت "  

ال  تع مب أ    -10 ح  اللجوء الس تسي لالتئين األتتنب  المضطه ين بسبب 
م أ  الع الا  حظق تسل م  عن م تلح ال عوب  حقوق اإلنستن أ  السال

 من اإلعالن العتلمع لحقوق اإلنستن (:  14) المتد   الالتئ الس تسي
 من ال ستوة  التع تنص علع أن :  53 ةد  ذا المب أ  ع المتد  

ال  تع   بسبب  اضطه   اتنبع  لكل  الس تسع  اللجوء  ح   ال  لا  تمنح   "
الع ا أ   السالم  أ   اإلنستن  حقوق  أ   ال عوب  م تلح  لا  تسل م عن 

 الالتئين الس تسيين محظوة "  
الختص  مب أ    -11 االتتمتع  المتد   ح   لحقوق    20)  العتلمع  اإلعالن  من 

 اإلنستن ( : 
 من ال ستوة  التع تنص علع أن :  54 ةد  ذا المب أ بتلمتد  

" للمواطنين ح  االتتماتع الخاتص  اع  ا  ء غيق حتملين سالحًت  د ن  
ستب      ةلعحتتا   اتتمتعتتهم    ال  جو ةخطتة  حضاوة  األمن  لقتتل 

ح  د   مبتحا  ع  العتما  الموا ب  التجمعتم  الختصا  االتتمتعتم 
 القتنون " 



الجمع تم  تكورنهتمب أ    -12 االشتقاك  ع  المتد     ح   اإلعالن    20)  من 
 العتلمع لحقوق اإلنستن ( : 

 من ال ستوة  التع تنص علع أن :  55 ةد  ذا المب أ بتلمتد   
"    ، القتنون  المبين  ع  الوتى  علع  الجمع تم  تكورن  ح   للمواطنين 

 رحظق ةن تء تمع تم  كون ن تطهت معتد ت لنظتم المجتمع أ  سقرت أ   
 ذا طتبع عسكق  "  

االتحتدام  النقتبتممب أ    –13 ةن تء  تكورن  المتد     ح   اإلعالن    23)  من 
 : العتلمع لحقوق اإلنستن  

 من ال ستوة  التع تنص علع أن :  56 ةد  ذا المب أ بتلمتد  
القتنون  حا   كةلى  د مققاطي  أساتس  النقتبتم  االتحتدام علع  ةن تء   "
عن   أعضتئهت  بمستءلا  ملمما  االعتبتةرا   ع  ال خ  ا  لهت   تكون 
سلوكهم  ع ممتةسا ن تطهم     مواثي  شقف أخالق ا ،  بتل  تع عن 

   الحقوق  الحقرتم المققة   تنونت ألعضتئهت "
االنتختب  التقش ح  مب أ    –14 المتد   ح   لحقوق    21)  العتلمع  من اإلعالن 

 اإلنستن ( : 
 من ال ستوة  التع تنص علع أن :  62 ةد  ذا المب أ بتلمتد   

االستةتتء   قًت   القأ   ع  االنتختب  التقش ح  إب اء  ح   للمواطن   "
 ألحكتم القتنون  مست متى  ع الح ت  العتما  اتب  طنع "  

ً ابعاً رر   : : :  مبادئ حقوق اإلنسان التى شملها الباب الرابع من الدستور  :  مبادئ حقوق اإلنسان التى شملها الباب الرابع من الدستور      ابعا



علع الع ي     "  س تد  القتنون "  اشتمل البتب القابع من ال ستوة  المعنون  
 من المبتدئ الهتما لحقوق اإلنستن  حقرتتى نوةد ت   مت يلع : 

من   10) المتد     من ال ستوة(  65)المتد     استقالل القضتء  ح تنتىمب أ    -1
 اإلعالن العتلمع لحقوق اإلنستن ( : 

 من ال ستوة  التع تنص علع أن :  65 ةد  ذا المب أ بتلمتد  
أستس تن  ضمتنتن  القضتء  ح تنتى  للقتنون  استقالل  ال  لا  تخضع   "

 لحمت ا الحقوق  الحقرتم " 
العقوبا  أنى  مبا أ    -2 بن   ا  ال ا قرم ال ت شخ  ا  ةال  ون  ال  ا تء علع  تن ا عقوبا 

نةتذ تو  تتةرخ  علع  الالحقا  األ عتل  بحكم  ضتئع  علع  ةال  عقوبا   ع 
 من اإلعالن العتلمع لحقوق اإلنستن ( :  11) المتد   القتنون 

 من ال ستوة التع تنص علع أن :  66 ةد  ذا المب أ بتلمتد  
تو ع   علع  تناون  ال  بنتء  ةال  عقوبا  تقرما  ال  شخ  ا  ال  العقوبا   "

بحكم  ض ةال  لتتةراخ العقوبا  الالحقا  األ عتل  علع  ةال  عقتب  ،  ال  تئع 
 نةتذ القتنون "  

ى  يهت ح   ا  ع محت ما  تنون ا تكةل ل  ةدانتى بقاء  المتهم حتع تثبت  مب أ    -3
نةسى عن  ال  تع  المتد      ضمتنتم  لحقوق   11)  العتلمع  اإلعالن  من 

 اإلنستن (: 
 أن :  من ال ستوة  التع تنص علع 67 ةد  ذا المب أ بتلمتد  



لاى  يهت  تكةل  محت ما  تنون ا  أدانتى  ع  تثبت  حتع  بقئ  المتهم   "
ضمتنتم ال  تع عن نةسى  كل متهام  ع تنت ا  جب أن  كون لاى محتم  

 ي ا ع عنى "  
القتضع    التقتضيح   مب أ    -4 ةلع  تققرب    الطب عيللكت ا  اللجوء   كةتلا 

تح ين أ    تهتم القضتء  سقعا الة ل  ع القضت ت  حظق النص علع
أ   قاة   القضتء    ةداةي عمل  ة تبا  المتد   من  العتلمع    8)  اإلعالن  من 

 لحقوق اإلنستن (: 
 من ال ستوة  التع تنص علع أن :  68 ةد  ذا المب أ  ع المتد  

للنتس كت ا  لكل مواطن ح  االلتجتء   التقتضي ح  م ون  مكةول   "
من المتقتضين    ةلع  تض ى الطب عي  تكةل ال  لا تققرب تهتم القضتء

تح ين  علع  القوانين  النص  ع  القضت ت  رحظق  الة ل  ع   سقعا 
 عمل أ   قاة ةداةي من ة تبا القضتء "  

من اإلعالن العتلمع    11) المتد     ح  ال  تع  كةتلتى لغيق القتدةرنمب أ    -5
 لحقوق اإلنستن (: 

 من ال ستوة  التع تنص علع أن :  69 ةد  اذا المبا أ بتلماتد  
ح  ال  تع أصتلا أ  بتلوكتلا مكةول  ركةل القتنون لغيق القتدةرن متل ت  "  

  ستئل االلتجتء ةلع القضتء لل  تع عن حقو هم " 



أ  االت تل بمن يق     الةوةي   اإلبالغح     -6 القبض     إعالنى   ةبالغىبسبب 
الحتصل    اإلتقاء ح  التظلم من    ةل ىعلع  تى السقعا بتلتهما الموتها  

 من اإلعالن العتلمع لحقوق اإلنستن ( :  9المتد   )علع حقرتى  
  التي تنص علع أن :  71 ةد  ذا المب أ بتل ستوة بتلمتد   

" يبلغ كل من  قبض عل ى أ   عتقل ، ب سبتب القبض عل ى أ  اعتقتلى 
 وةًا،  ركون لاى حا  االت تل بمن يق  ةبالغى بمت   ع أ  االستعتنا بى  

ال ينظمى  الذ   الوتى  السقعا علع  علع  تى  ةعالنى  ،  رجب  قتنون 
الذ   اإلتقاء  القضتء من  أمتم  التظلم  ةل ى،  لى  لغيقه  الموتها  بتلتهما 
م    خالل  الة ل   ى  بمت  كةل  التظلم  ح   القتنون  حقرتى  رنظم   ي  

 مح د   إال  تب اإل قاج حتمت "  
ا  رعكس مت سلف استعقاضى من مبتدئ لحقوق اإلنستن  حقرتتى األستس  

الم ق    ال ستوة  تنت لهت  مت  نحو  بمعلع  الم قي  ال ستوةي  الم قع  ت  ا التمام 
المواثا أ ةدت  حقرتم  اى  أ   حقوق  من  ال  ل ا  لل ستوة    لإلنستني   عن   ضعى 

  ص تغتهت  ع ضاوء الهوراا الم قرا . 
الم ق    ال ستوة  تجت    سلف  - مت  الضمتنتم   -حسبمت  من  الع ي  

ال  ل ا  ال الحمت ا  ال  ل   أ تى  لع ي  من  الوطن ا  ال ستوةرا  الوثتئ   ع ي  من 
األستس ا،  ذلك  اإلنستن  حقرتتى  بحقوق  يتعل   بمت  ختصا  ميمام  تققرق   ع 
بمت  قةه من ضمتنتم ختصا متعلقا بتجقرم أ عتل االعت اء عليهت  ع م سقوط  

أ   ال عو    بتلتقتدم  النتشئا  الجنتئ ا  الم ن ا  لتعورض ،  عنهت  ال  لا     كةتلا 
 تً أصبحت ن وص  أنهت  تمتع  ذه المبتدئ ، بتعتبتةعنهت ،  ضال عن  الضح ا  



دستوةرا ، بتلحمت ا القضتئ ا عن طقر  المحكما ال ستوةرا العل ت بمت تو قه من  
من منح اللجوء   53  و قه كذلك نص المتد ي  مت    ،ة تبا علع دستوةرا القوانين 

 0وق اإلنستن الم ا عين عن حق األتتنبللمضطه ين من  عالس تس
لحقوق  م ق    أ  م بذلك   العتلم ا  القوم ا  بتلقؤ   االلتمام  ةغبتهت  ع 

الغتل ا اإلنستن  حقرتتى ، كمت حقصت علع   الق م  ال ائم لكل  موا با دستوة ت 
ب يل عنى    ال   اخت تةاً   حتم تً   تمع عليهت المجتمع ال  لع  أصبحت مستةاً أالتع  

 ع ةطتة االلتمام ل ا  الت قرعتم الوطن ا  تعتد من خاللى ص تغا العال تم ال   
 بتلمستة ال  لع المعنع بحمت ا  احتقام حقوق اإلنستن  ع كل  متن  مكتن . 
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ةطتة    اإلنستن  ع  لحقوق  ال  ل ا  لالتةت تم  القتنون ا  الوضع ا  تع  

القتنونع  ال  ل ا   النظتم  اآلل تم  ا تمتم  محل  الموضوعتم  أ م  من  الوطنع 
لحقوق اإلنستن بتألمم المتح   الُمن    بموتب  ذه االتةتق تم ، بتإلضت ا ةلع 
،  ذلك  اإلنستن  لحقوق  اإل ل م ا  المواثي   بموتب  المن     اإل ل م ا  اآلل تم 

ةتق تم من  و   بتعتبتة أن  ذه الوضع ا تعكس ل يهت م   مت تتمتع بى  ذه االت 
لمحتوا ت   الةعتل  اإلنةتذ  ةلع  يؤد   ممت   ، الوطنع  ال عي   علع  ةلمام ا 
 مضتمينهت  الحقوق  الحقرتم التع تحميهت لمن  ستظل ب حكتمهت علع ال عي   

 الوطنع . 
الجقر     ن ق ت  ع  بع   م ق  لهت  المنضما  ال  ل ا  المواثي    تعتبق 

ال ستوةرا  وان  المتد   القسم ا طبقًت لإلتقاءام    151ين م قرا ، عماًل بنص 
 من ال ستوة  التع تنص علع مت يلع : 

م ةوعا    ال عب  مجلس  ،  ربلغهت  المعت  ام  يبقم  الجمهوةرا  ةئ س   "
عليهت   ةبقامهت  الت  ي   بع   القتنون  لهت  و   .  تكون  الب تن  من  ينتسب  بمت 

  ن ق ت   قًت لأل ضتع المققة  " . 
ال لح     معت  ام  أن  علع  التحتلف  التجتة   المالحا  تم ع  " 

المعت  ام التع يتقتب عليهت تع يل  ع أةاضع ال  لا ، أ  التع تتعل  بحقوق  
الس تد  ، أ  التع ُتحمل خمانا ال  لا شيئًت من النةقتم غيق الواةد   ع الموا نا 

 ، تجب موا قا مجلس ال عب عليهت " . 



ا النظتم  الم ق   ال ستوة   الم قع  انتهج  االتةتق تم       لذ   جعل 
أن حيث  القوانين  مقتبا  لهت  عتم    ال  ل ا  بوتى  ال  ل ا  للنظتم  االتةتق تم    قًت 

الةقق     طبقتً ،     القتنونع  ع م ق  المتد     األ لعلنص  ال ستوة    151من  من 
تحتل   الذكق،  القوانين  ستلةا  بهت  تتمتع  التع  المكتنا  النظتم ذام  ةطتة    ع 

  ال ستوة حيث  جق  نص الةقق  ستلةا الذكق ب ن  الت قرعع ،   ع تلع مبتشق 
بى   المنوط  الجمهوةرا  و  ال  ل ا     ةبقامةئ س  لمجلس  إاالتةتق تم  بالغهت 

بع    القتنون  لالتةتق ا  و   ،  تكون  الب تن  من  ينتسب  بمت   ةبقامهتال عب 
.     أ ةدم الةقق  الثتن ا من  لأل ضتع المققة      الت  ي  عليهت  ن ق ت   قتً 

ام المتد  األحوال التع تتطلب موا قا مجلس ال عب عليهت  بل ةبقامهت   ع  ذ
أ    التجتة   أ   التحتلف  أ   بتلس تد   المتعلقا  أ   بتل لح  الختصا  االتةتق تم 

 . المالحا أ  التع يتقتب عليهت أ بتء متل ا غيق  اةد   ع الموا نا 
ق اإلنستن  حقرتتى ن االتةتق تم ال  ل ا المعن ا بحقو إعلع ذلك     تقتيبتً 

بتلجقر     ن ق ت  ثم الت  ي  عليهت    ةليهت علع االنضمتم    موا قابع  ال  -، تعتبق
الم قرا بمثتبا  تنون من القوانين    -بتلمتد  ستلةا الذكق  عمالً القسم ا للبالد ،  

  ، الت قرع ا  السلطا  عن  الن وص    ن وصهت  تعتبق   بتلتتليال تدة   من 
ال تلح  للتطبي ا القتنون ا  أم ا    النت اا  تمي ا ذ   سواء ا تم  ال  لا  السلطتم  ع  ع 

 .  الت قرع ا أ  التنةيذ ا أ  القضتئ ا
ختص    ةال بوتى  حقوق إأنى  بمبتدئ  المعن ا  ال  ل ا  االتةتق تم  ن  ذه 

لل ستوة  نت جا  األستس ا  اإلنستن  حقرتتى   األستس ا  الم تدة  من  كونهت 
بن وص  أحكتمهتت تل  ال الواةد   يهت  لهت  ع     المبتدئ  ال ستوة  مقتبلا 



ةضت  ا  ع  تتمتع    ،الم قي  ختصا  للن وص  بحمت ا  المققة   الحمت ا 
من حيث تو يق  بتلبن  األ ل من  ذا الة ل  سلف ب تنى    ال ستوةرا علع نحو مت

الموضو  ا المت لا الح تنا لهت من أ ا  وانين    ت  ة بتلمختلةا ألحكتمهت  
ص  ة أ   تنون الح     بتلتتلع  ع    ت ،  بتلحقوق أ  الحقرتم المحم ا بمقتضت

ألحكتمهت   مختلةا  بى  الحمت ا  لهت  محل  مع الً الموضو  ا  مختلةا ،  لهت    أ  
دستوةرا بحسبتن أن  ذا القتنون سيوصم بعيب ع م ال ستوةرا بتعتبتةه س كون  

االتةتق تم ال  ل ا المت لا بحقوق اإلنستن  حقرتتى    ختلف   ألحكتمبمختلةتى  
 المتعلقا بهذه المبتدئ المقتبلا لهت  الواةد  بن وص ال ستوة الم ق  األحكتم  

ثم   القتنون  كون  تبالً إ،  من  العل ت   لإللغتء  ن  ذا  ال ستوةرا  المحكما  من 
ةذ يتقتب علع ن ق الحكم   ف العمل    بحكم ملمم لجم ع السلطتم  ع ال  لا

يوم   ةلع  الحكم  دستوةرتى  رقت   ذا  بع م  المقضع  القتنون بتلنص  ص  ة 
ال ستوةرا  الم قع   المحكما  التع  ضعتهت  بتلضوابط  دستوةرتى  بع م  المقضع 

 0الوطنع 
 بمقتضع الوضع القتنونع لالتةتق تم ال  ل ا لحقوق اإلنستن  ع م ق   

اإلنستن  حقرتتى   حقوق  مبتدئ  ب تنى،  إن  سلف  حسبمت  م قرا   قوانين 
تة أن كاًل منهت  ستن  بوتى عتم ةلع  األستس ا الواةد   ع تلك االتةتق تم بتعتب 

ن وص دستوةرا مقتبلا لهت  ةدم  ع ال ستوة،  إنهت تتمتع  ع م ق بمت يلع  
  : 

يتقتب    ةذ: الحمت ا المققة  للن وص ال ستوةرا بتعتبتة ت القتنون األعلع،    أ الً 
أن   ذلك  النت ذ  تعلع  القتنون ا  الن وص  كت ا  ال ستوةرا  بع م  وصم 



لهت التع     عالً  مختلةا  أ   معهت  متعتةضا  تكون  ت قرعتم    ،   أ ا  أ  
أ  مختلةا لهت   بهت أ  تعتةضتً   تستً ستتضمن م  أخق     ت  ة مستقبالً 

اللجوء   م لحا  ذ   كل  المحكما   بتأل ضتع،  رستط ع  ةلع  المققة  
ال ستوةرا للقضتء بع م دستوةرا تلك القوانين بحكم ملمم لكت ا السلطتم 

 تل  لا.ب 
بتعتبتة ت   أحكتمأن    :   ثتن تً  المعن ا بحقوق اإلنستن  حقرتتى  ال  ل ا  االتةتق تم 

( من ال ستوة ستلةا 151المتد  )  همن  وانين البالد ، حسبمت تققة   ت تنون 
ال ستوةرا بتلت  ي  عليهت  ن ق ت   اإلتقاءام  ةتمتمالذكق ، تتمتع  وة  

بتل  لا    السلطتم  تم ع  أمتم  المبتشق  تلك  ت بتلتطبي   النةتذ  لتمم 
ال تلحا للتنةيذ الةوة   التع ال تحتتج لت خل    أحكتمهتالسلطتم بجم ع  

 رو ق ذلك ب كل مبتشق الح  لمن يتضقة من ع م  الم قع الوطنع ،  
ين  يسواء كتن ذلك يقتع لةعل األشختص الطب ع  ،تطب قهت أ  مختلةتهت

لطب عا    اللجوء ةلع القضتء   قتً   ،أ  الهيئتم  الجهتم الحكوم ا  غيق ت
 المختلةا بتأل ضتع المققة  للح ول علع الحقوق النتشئا عنهت . 

العمل ا   التطب قتم  من  بتلع ي   الم قي  القضتء  ستحا  حةلت      
كمت تضمنت أحكتم المحت م علع    ، لن وص االتةتق تم ال  ل ا  ع  ذا المجتل

مذكوة   ةلع الع ي  من ن وص االتةتق تم ال  اإلشتة مختلف دةتتتهت  نو  تتهت  
ن وصء أ تمت  ضت بتعتبتة ت  عليهت  معمو   تً  ت  أبق     ، بهت  ال  تنون ا   من 

ال  لا   أمن  القت ق   تنت تم  محكما  حكم  ال  د  تستق  ع  ذا  التع  األمثلا 
ستحتهم   تبقئا  ةلع  انتهع  الح ي  ا،  الذ   السكك  ستئقع  ةضقاب  طواةئ  ع 



اال ت تد ا    للحقوق  ال  لع  العه   ن وص  ةلع  االتتمت  ا  الثقت  ا  استنتدًا 
اإلنستن،  معتبقًا  ذا  حقوق  أح   العمل  عن  اإلضقاب  الح   ع  تعتبق  التع 

 النص نتسخًت لنص  تنون العقوبتم الذ   حقم  رجقم اإلضقاب عن العمل. 
بجلسا   ال تدة  حكمهت  تتء  ع  ةضقاب   16/4/1987 ق    ع  ض ا 

   ستئقع  طتةام الهيئا القوم ا للسكك الح ي  ا ب نى :
" ... ينبغع أ اًل معق ا القو  التع تتمتع بهت القتع   االتةتق ا ال  ل ا  ع  
الت قرع بتعتبتة   العتد ا   ل تعتبق  ع نةس مقتبا  الت قرع ا  القتع    مواتها 
أنى  جب   أم  ال  لا،  الس تد   ع  صتحبا  السلطا  نةس  من  صتدة  كليهمت  أن 

الت قرع   من  أ بق  تحمل   نًت  المعت     تتضمن  ع  اعتبتة  أنهت  ةذ  ال اخلع 
الو ت ذاتى التمام ال  لا  بل ال  ل األخق  األطقاف  ع المعت    بتتبتع القتع   
 ع حين أن ال  لا ال  قع عليهت أ  التمام د لع بتألخذ بتلقتع   الت قرع ا ةال  
القتع    لتةضيل  ال اخلع  المجتل  ةل ى  ع  االستنتد  ال  مكن  االعتبتة  أن  ذا 

ع بهت المعت    علع القتع   الت قرع ا،  مسئول ا ال  لا  ع المجتل  التع تقض 
ال  لع شعء ،   ق تم القضتء ال اخلع بتطبي  المعت    شعء آخق  تلقتضع  
الوطنع ال  طب  المعت    ت س سًت علع أن د لتى    التممت د ل ًت بتطب قهت، بل  

ة ال اخل ا  ال  لا  بتعتبتة ت تمءًا من  وانين  لل ق ط   طبقهت  است ةتؤ ت  تم  ذا مت 
الال ما لنةتذ ت داخل اإل ل م.     أ   ال ستوة الم ق   ذا المعنع  ع الةقق   

 ( التع تقول :  151األ لع من المتد  ) 
" ةئ س الجمهوةرا يبقم المعت  ام  ربلغهت مجلس ال عب م ةوعا بمت  

ةبقامهت  الت  ي  بع   القتنون  لهت  و   الب تن  تكون    عليهت  ن ق ت  ينتسب من 



ال لح  معت  ام   " أن  علع  الثتن ا  الةقق   "  نص  ع  المققة   لأل ضتع    قًت 
تع يل  ع   عليهت  يتقتب  التع  المعت  ام   التحتلف  التجتة   المالحا  تم ع 
أةاضع ال  لا، أ  التع تتعل  بحقوق الس تد  أ  التع تحمل خمانا ال  لا شيئًت  

 وا نا تجب موا قا مجلس ال عب عليهت ". من النةقتم غيق الواةد   ع الم
ة م   الجمهوةرا  ةئ س  علع  قاة  ب  ن   1981لسنا    537 بتالطالع 

اال ت تد ا  االتتمت  ا  الثقت  ا   للحقوق  ال  ل ا  االتةتق ا  علع  الموا قا 
  1982من أبقرل سنا    8من الجقر   القسم ا المؤةخ    14 المن وة  ع الع د  

لع أن الموا قا علع االتةتق ا ال  ل ا المذكوة     يتبين أنى    نص صقاحًا ع
( من ال ستوة ممت  ةي     151تم بع  االطالع علع الةقق  الثتن ا من المتد  )  

ةح     بوصةهت  ال عب  مجلس  موا قا  علع  الح ول  بع   ص ةم  أنهت    
المعت  ام ال  ل ا التع تتعل  بحقوق الس تد  بمت تضعى من  يود علع سلطتم  

االتةتق ا  ال  لا   بهت  أ قتهت  اعتق ت  التع  الحقوق  احتقام  تتمثل  ع  توب 
 ال  ل ا ال تدة   ع نطتق األمم المتح    بتلتطبي  لميثت هت. 

( من ال ستوة ستلةا الذكق  لمت    151 حيث أنى تطب قًت لنص المتد  )  
التع ص ةم   قًت لألصول   ال  ل ا  المعت  ام  الةقى  القضتء  إن  أستقق عل ى 

تع   ال المققة   األ ضتع  حسب  القسم ا  الجقر    المققة   ن قم  ع   ستوةرا 
 تنونًت من  وانين ال  لا يتعين علع القضتء الوطنع تطب قهت بتعتبتة ت كذلك .  
القسم ا  ع   الجقر    المذكوة      ن قم  ع  االتةتق ا  ذلك  إن   ت س سًت علع 

س ال عب، تعتبق  تنونًت بع  أن  ا   عليهت مجل  1982الثتمن من أبقرل سنا  
المتد    اعتبتة  يتعين  العقوبتم  إنى  لقتنون  الحقا  ال  لا  متدامت  من  وانين 



124    ( بتلمتد   ضمن ًت  ألغيت  ةليهت   8    الم تة  االتةتق ا  من   ) د   ( (  قق  
عماًل بنص المتد  الثتن ا من القتنون الم نع التع تنص صقاحا علع أنى : "  

رعع ةال بت قرع الح  ينص صقاحا علع  ذا اإللغتء  ال  جو  ةلغتء نص ت ق 
ينظم من ت ي    أ   الق  م،  الت قرع  يتعتةض مع نص  أ    تمل علع نص   ،
اعتبقم   المحكما  أن  أ   الت قرع".  ذلك  أن  قة  واع ه  سب   الذ   الموضوع 
المعت     تنونًت داخل ًت الحقًت علع  تنون العقوبتم ،  بتلتتلع  ع  نتسخًت للمتد  

 ( من القتنون األخيق تطب قًت للمتد  الثتن ا من القتنون الم نع .  124 )
ةلع  أحكتمهت  من  الع ي   أشتةم  ع  العل ت  ال ستوةرا  المحكما  أن    مت 

ال  ل ا  اإلعالنتم  الققاةام    بمت     اإل ل م ا المواثي   اإلنستن  بحقوق  المعن ا 
م  للحقوق  تةسيق ت  معقض  العتلمي  ذلك  ع  اإلعالن  بحثهت  ةد ت  يهت  حل 

الهتما    ألصلهت الذ   تمت عل ى لتض ف لقضتئهت الع ي  من المبتدئ ال ستوةرا
  ع مجاتل حقوق اإلنستن  حقرتتى . 

لالتةتق تم   الموائما  الت قرعتم  بإص اة  الم ق   الم قع  بتدة      
القتئماا   الت اقرعتم  بتع يال  لهت م ق، ساواء  المنضما  ال  ل ا لحقوق اإلنستن 

 ساتح اث ت قرعتم ت ي   منظما للحقوق  الحقرتم . أ  بت
من ال ستوة تنت ل الم قع الم ق  بتلتجقرم األ عتل    57 التمامًت بتلمتد    

ال  ل ا لحقوق اإلنستن من أتل حمتيتهت ،   بتلمواثي   المطلوب تجقرمهت عماًل 
الح   ع   علع  االعت اء  مق متهت  ،   ع  احتقامهت  ضمتنهت  إ قاة ت   كةتلا 

الختصا  األسقرا،  ا الح ت   ،  حقما  الجس   العقض  ال قف  لح ت   سالما 
 ، ،  ال عتة   السخق   ،  تحقرم  تجقرم  األمن  السكينا  الملك ا   الح   ع 



 التةق ا العن قرا ،  التعذيب ،  عمتلا األطةتل ،  االعت اء علع حقرا العمل  
نونع الم ق   ع ذام ،  حقرا االنضمتم ةلع الجمع تم ،  ركةل النظتم القت

الو ت التعورض للمجنع عليهم سواء كتن الةعل أ  االنتهتك الذ  يتعقضون لى  
 ُ  كل تقرما أ  يقتب المسئول ا الم ن ا   قًت للقواع  العتما . 

عتم    ال تدة  ع  الطةل  المستح ثا  تنون  الت قرعتم  ،    1996 من 
البيئا ال تدة  ع عتم  ،   تنون    2003  تنون العمل الج ي  ال تدة  ع عتم  

،    تنون 2002،   تنون الجمع تم األ ل ا الج ي  ال تدة  ع عتم    1994
،   تنون حمت ا الملك ا الةكقرا ال تدة  ع    1995ال حت ا ال تدة  ع عتم  

 1،  القتنون ة م    2004،   تنون محت م األسق  ال تدة  ع عتم  2002عتم  
 بمستئل األحوال ال خ  ا .   المتعل  بتإلتقاءام الختصا 2000لسنا 

   ، ،  االنتختب  الس تس ا  األحماب  المع لا  وانين  الت قرعتم   من 
الجنتئ ا،   ،  اإلتقاءام  الم ن ا  المقا عتم  ،   وانين  ،  الطواةئ   العقوبتم 

  السجون ،  إلغتء عقوبا الجل  من السجون  األشغتل ال ت ا .
المتواصلا  الت قرع ا  الجهود  ةح اث     تسته ف  ذه  األ لع  بتل ةتا 

م ق،  تلب ا   لهت  المنضما  اإلنستن  لحقوق  ال  ل ا  المواثي   مع  المواءما 
الستحتين   علع  المستج ام  المتغيقام  لمواتها  الال ما  الت قرع ا  المتطلبتم 
بتإلصالح  المتعلقا  الس تستم  الخطط  البقامج  ال  ل ا  الوطن ا،  موا با 

تحقيا   الس تسع  اال ت اتد   االتتما  أتال  من  م ق  تنتهجاهت  التع  تعع 
 التنما ا ال اتملا للوطن  المواطن . 
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عليهم   للمجنع  انت تف  طن ا  الم ق   ستئل  القتنونع  النظتم  يو ق 
 للمتضقةرن من أ ا انتهت تم تتعل  بتلحقوق  الحقرتم التع  حميهت ال ستوة  

سواء ص ةم  ذه االنتهت تم من ةتتل السلطا العتما أ  من   القتنون ،  ذلك  
بتلققاةام  تتعل   أ   مؤثمًت  ت كل  عاًل  االنتهت تم  كتنت  ذه  ،  سواء  آخقرن 
لهت  المققة   الخت تصتتهت  مما لتهت  ةطتة  اإلداةرا  ع  الجهتم  ت  ة ت  التع 

القتنون ا ،  اع ال  لا  ة تما  ال ستوة علع  للقتنون ، كمت نص  س تد    قًت  تبتة 
القتنون أستس الحكم  ع ال  لا ،  استقالل القضتء،  صون الح   ع التقتضع  

  كةتلتى للنتس كت ا . 
  ح د ال ستوة الم ق  أسس التقتضع  الهيئتم القضتئ ا  تهتتهت . 

ة م   الم ق   العقوبتم  الن وص    1937لسنا    58 مت  ح د  تنون 
ا بموتب  المجقما  بتأل عتل  الختصا  ال  ل ا لحقوق اإلنستن ، العقتب ا  لمواثي  

  رح د العقوبتم التع  مكن توق عهت علع من يثبت اةتكتبهم لهت . 
 تع  الن تبا العتما  قعًت أصياًل من السلطا القضتئ ا ،  تتولع مسئول ا  
التحقي   االدعتء  ع ال عت   الجنتئ ا ،  رتمتع أعضتؤ ت بتلح تنا القضتئ ا  

لهم االستقالل    مت    ة عنهت من  قاةام  ضتئ ا عن  مبتشقتهت    التع تو ق 
 لالخت تصتم المخولا لهت  تنونًت . 

بع  ص  ة  تنونهت لتحل محل    -    استبقت المحكما ال ستوةرا العل ت  
العل ت   الواةد     -المحكما  اإلنستن  حقوق  لمبتدئ  ال ستوةرا  القضتئ ا  الحمت ا 

بن ا الت قرع ا من الن وص القتنون ا  بتل ستوة ،  لعبت د ةًا بتة ًا  ع تنق ا ال
التع تتءم متسا بمبتدئ حقوق اإلنستن  حقرتتى األستس ا المن وص عليهت  



بتل ستوة ، كمت  تمت  ع ح  د اخت تصهت بتلقضتء بع م دستوةرا الن وص  
التع ةسخت   المبتدئ  ال ستوة   بقضتئهت  لل ستوة ،  أةست  المختلةا  القتنون ا 

 لمضتمين التع صتغتهت المواثي  ال  ل ا لحقوق اإلنستن . المعتنع  المةته م  ا
اعتبتة    ةلع  اتجهت  العل ت     ال ستوةرا  المحكما  أن  بتإلشتة    حق  

المواثي  ال  ل ا  اإل ل م ا لحقوق اإلنستن بوتى عتم ت كل م  ةًا ةئ س ًت لهت 
حقوق   بمبتدئ  المتعلقا  ال ستوةرا  الن وص  من  أل   ةؤرتهت  ص تغا  عن  

نستن  حقرتتى األستس ا ،   ذا  ع ذاتى   كل ةعالء من   ة  ذه المواثي   اإل
 ال  ل ا  النظق ةليهت بتعتبتة ت من الم تدة القئ س ا للم قع ال ستوة  .  

النقض    محكما  بى  الذ   تمت  المحوة   ال  ة  البتل  عن   ال  غقب 
القئ   المبتدئ  علع  ةةستء  الت  ي   العل ت  ع  اإلداةرا  لحقوق   المحكما  س ا 

اإلنستن  الحقرتم العتما ،   و األمق الذ  انعكس علع أحكتم القضتء العتد  
ةعمتل   ةلع  أد   ممت  اخت تصى،  مجتل  كل  ع  ال  لا  مجلس   محت م 
  ، الحقرتم  الحقوق  حمت ا  علع  الحةتظ  بإ قاة  المتعلقا  القتنون ا  الن وص 

إلنةتذ  ال اعما  التطب ق ا  القتنون ا  المبتدئ  القتنون ا   إةستء  اآلثتة  ،  إبطتل  ت 
 النتشئا عن انتهت هت،  معتقبا المعت   عليهت  تعورض المتضقةرن منهت . 

 الشك أن استمقاة دعم  ستئل االنت تف الوطن ا  مستع تهت لمواتها  
  ، استقالليتهت  ت يتهت  نما تهت  الحةتظ علع  ةطتة  المتماي   عليهت  ع  األ بتء 

ت ق الجهود الحكوم ا من أتل تعمرمه ضمتنًت  و مسعع  طنع يتعين أن تتض
للحةتظ علع أمن  استققاة المجتمع  خل  البيئا االتتمت  ا المنتسبا الحتضتن 

 ثقت ا حقوق اإلنستن . 
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شه  العق ان األخيقان من الققن الع قرن ،  ب ا ا الققن الحتلع تهودًا  

اإلنةتذ    حكوم ا  علع  ،  العمل  اإلنستن  حقوق  احتقام  تعمرم  ن ق  أتل  من 
ذام  ال  ل ا  للمواثي   م ق  انضمتم  عن  النتشئا  ال  ل ا  لاللتمامتم  الةعتل 

 ال لا ،     أن ئت ع   آل تم حكوم ا  طن ا  ع : 
 المجلس القومع لألموما  الطةولا :  -أ

العقب ا   م ق  تمهوةرا  ةئ س  بموتب  قاة  أن ئ  لسنا    54ة م      
الع د    24/1/1988 ال تدة  ع    1988 القسم ا  بتلجقر     ع     5 المن وة 

4/2/1988 . 

    
 المجلس القومع للمقأ  : -ب

ة م   العقب ا  م ق  تمهوةرا  ةئ س  بموتب  قاة  أن ئ  لسنا    90    
الع د    8/2/2000 ال تدة  ع    2000 القسم ا  بتلجقر    مكقة    5 المن وة 

 . 8/2/2000 ع 

 داة  العتما ل ئون حقوق اإلنستن بو اة  الع ل : اإل -ج  
 ال تدة    2002لسنا    3081    أن ئت بموتب  قاة   رق الع ل ة م  

 . 18/6/2002 ع 

  ةداة  شئون حقوق اإلنستن بو اة  الختةت ا: ةداة  شئون حقوق اإلنستن بو اة  الختةت ا:   --دد



  ..69916991 التع أن ئت بققاة من   رق الختةت ا عتم  التع أن ئت بققاة من   رق الختةت ا عتم 
  ا : اللجنا العل ت لحقوق اإلنستن بو اة  ال اخل - ا 

   [ الو اة  ة م  الققاة  بموتب  اللجنا  ةن تء  لسنا    22562تم   ]2001 
األمنياا   األتاهم   ق تدام  كت اا  تمثل  يهت  اإلنستن  لحقوق  عل ت  لجنا  بت كيل 

  ال قطياا بتلو اة  .
 لجنا حقوق اإلنستن بو اة  ال ئون االتتمت  ا :  -  

ةن تء لجنا بو اة    1/3/2004بتتةرخ    41بنتء علع الققاة الو اة  ة م   
 ال ئون االتتمت  ا من كبتة العتملين بتلو اة  . 

نمو   الوطنع  العمل  ستحا  علع  الحكوم ا  اآلل تم   رعكس  تود  ذه 
الجهود   ،  تنتمع  اإلنستن  بحقوق  المعنع  الوطنع  العمل  منظوما   ا تمتل 
الحكوم ا علع المحت ة ذام ال لا من خالل أطق تسمح ب  ع العمل الوطنع  

  ذا المجتل .   ع
 مت تعمل  ذه اآلل تم كل  ع مجتل اخت تصى، علع نحو  عتل من  
الجهود   مبتشق  ب كل  ممت  خ م  ةن تئهت  من  المقتو   األ  اف  تحقي   أتل 
بتلتمامتم  مبتشق  ب كل  اإلنستن  النهوض  حقوق  احتقام  لتعمرم  المتواصلا 

ل ا  اإل ل م ا  الحكوما الم قرا  ع مي ان حقوق اإلنستن علع األصع   ال اخ 
  ال  ل ا،   ع مواتها المواطنين  األتتنب  ع اإل ل م الم ق  علع السواء.

العمل   ب  ة  تم  ع  تقوم  الوطن ا  الحكوم ا  اآلل تم  أن  ذه  شك   ال 
الحكوم ا،    تء   األتهم   تتنب  من  اإلنستن  حقوق  احتقام  ضمتن  علع 



عل الملقت   القتنون ا  بتلتمامتتهت  الم قرا  الوثتئ   الحكوما  بموتب  عتتقهت  ع 
ال  ل ا النت ذ   التع تلتمم بهت تمهوةرا م ق العقب ا بوصةهت طق ًت  يهت،  كذا  
االلتمامتم التع تةقضهت القوانين  اللوائح الم قرا النت ذ .  علع  تى األتمتل  
الوعع   الحقوق األستس ا لإلنستن،  إشتعا  تقس خ  تعمرم  احتقام  العمل علع 

 ،  ن ق ثقت تهت علع أ سع نطتق. بحقوق اإلنستن
بى   تقوم  الذ   ال  ة  أ م ا  اإلنستن  لحقوق  القومع  المجلس  ي ةك   إذ 
اإلنستن  دعم  حقوق  احتقام  ضمتن  مجتل  الحكوم ا  ع  الوطن ا  اآلل تم 
بكل   تلقع  الم ق ،  ق   المجتمع  اإلنستن  ن ق ت  ع  حقوق  ثقت ا   تعمرم 

ا ةع اد  ذا  بمنتسبا  التة يل ا حول  الحةت    التق يق  التقتةرق  من  ع دًا  لتققرق 
تققرقًا    18أ تى ن تط الع ي  من  ذه اآلل تم، حيث  ةد للمجلس مت  ققب من  

المعلومتم  الب تنتم   لبعض  منهت م  ةًا  البعض  كتن  المختلةا،  الو اةام  من 
التع تضمنهت  ذا التققرق ،   ذه التقتةرق تك ف عن ته  م كوة  مق ة علع  

ا الو تء  ال عي ين  اإلنستن  ضمتن  حقوق  احتقام  مجتل  ل اخلع  ال  لع،  ع 
الو اةام  الهيئتم  األتهم   عتت   علع  الملقت   القتنون ا  اإلنستن ا  بتاللتمامتم 

 الحكوم ا  ع  ذا المي ان. 
المجلس  التع  تم  الخمتس ا  اللجنا  ةلع  المقتم  اإلشتة   ع  ذا   تج ة 

ل   ، بت كيلهت  اإلنستن  لحقوق  مع  القومع  لاللتقتء  التواصل  نقطا  بمثتبا  تكون 
الو اةام  األتهم  الحكوم ا المعن ا ، بمت ي سق للمجلس الق تم ب  بتئى   اتبتتى  
المح د   ع  تنون ةن تئى.  تضم  ذه اللجنا مستع     ةاء الختةت ا  الع ل  
      . د ةرا  ب ةا  المستع ،  تجتمع  العتم  النتئب  ةلع  بتإلضت ا   ال اخل ا 



همت  ذه اللجنا ةسهتمًت ملموسًت  ع ت سيق مهتم المجلس ،  مكنتى  ع كثيق  أس
أن   المجلس  .  ر مل  البيق  قاط ا  التعقي ام  بعض  تجت    من  الحتالم  من 
الهتما  ع سالسا  رسق بمت  حق  تواصل المجلس   يتواصل عمل  ذه اآلل ا 

المعن   الحكوم ا  الو اةام  األتهم   مع  اإلنستن  لحقوق  ةلع القومع  ا،  صواًل 
 الغت تم  األ  اف التع أن ئ المجلس من أتل تحق قهت .  

 
 
 
 
 

 ثانياً : اإلطار اإلقليمى إلنشاء المجلس 
 

التى تلهد ا منطقة اللرق األوسط وأ مية   الدولية والتطواات  التغييرات   *
 اإلصالح السياسى بالمنطقة : 

أ ،  عقب  األخيق   اآل نا  األ سط  ع  ال قق  منطقا  ح اث   شه م 
 ع الوال تم المتح    ب كل ختص ، الع ي     2001الحتد  ع ق من سبتمبق  

من األح اث الجستم ، كمت كتنت محوةًا للع ي  من المبتدةام  الجهود ال  ل ا  
المكثةا من أتل العمل علع ةيالء اال تمتم الكتمل بعمل تم اإلصالح الس تسع  

تد  القتناون ،  الحكم القشي  ،  تو يق  ،  الت  ي  علع االلتمام بتل  مققاط ا ،  س  



المجتمع   مع  األستس ا  ال قا ا  اإلنستن  الحقرتم  لحقوق  الكتمل  االحتقام 
 الم نع . 

موا با   األستسع  ع  بتل  ة  المنطقا  الوطن ا  ع  الحكومتم   تضطلع 
المحت ة   بتعتبتة ت  معهت  ال  ل ا،  التعتمل  الستحا  علع  المستج ام   ذه 

العال تم ال  ل ا  تح ي  أستليبهت  اتجت تتهت،   ضع الخطط    األستس ا لتواصل
 البقامج المتعلقا بتنةيذ ت  ع ةطتة الحةتظ علع الهورا  الثقت ا العقب ا ل عوب  

 المنطقا . 
    توالت الجهود اإلصالح ا  ع البل ان العقب ا لموا با  ذه المتغيقام  

لمقتض تم الوطن ا ، بتإلضت ا   المبتدة  بتإلصالحتم الس تس ا   قًت للظق ف  ا
ةلع العمل علع تعمرم ال  مققاط ا  منظوما حقوق اإلنستن  االلتمام بمعتييق ت  

 ال  ل ا   قًت لالتةتق تم ال  ل ا المنظما لهت . 
    سعت د ل المنطقا  ع مجتل حقوق اإلنستن ةلع مواءما أنظمتهت 

ال  ل ا ،  الم تةكا الجتد    المعتييق  المعن ا ،  الوطن ا مع  ال  ل ا  ع الجهود 
 ستةعت  ع ذام الو ت ةلع ةن تء اآلل تم الحكوم ا  الوطن ا ال اعما للعمل  
من   لهت  الح   الةعتل  اإلنةتذ  أتل  من  اإلنستن  حقوق  حمت ا  مجتل   ع 
علع   الم نع  المجتمع  ت ج ع  مع   ، لهت  المختلةا  االنتهت تم  الممتةستم 

 الم تةكا  ع  ذا المجتل . 
بتد الو اةرا  كذلك      المنتصب  ةن تء  ةلع  ال  ل  من  الع ي   ةم 

تعمرم   ةلع  القام ا  تهود ت  دعم  أتل  من  اإلنستن  لحقوق  الوطن ا  المجتلس 
االحتقام بمنظوما حقوق اإلنستن  تحسين أ ضتعهت الوطن ا  ع  ذا المجتل،  



ثمتنع   العقبع  العتلم  مجتلس  طن ا  ع  بهت  أن ئت  التع  ال  ل  ع د  بلغ      
 ل . د  
اإلنستن    لحقوق  األ قرقع  الميثتق  عنع  األ قرقع  ق   ال عي    علع 

بنيق بع  ع   ة قاةه  تم  الذ   ةن تء  تحسين    26/6/1986 ال عوب  ةلع 
كمت    ، اإلنستن  حقوق  تعمرم  حمت ا  مسئول ا  بهت  المنوط  الوطن ا  المؤسستم 

ا  اللجانا  مهاتم  من  المؤسستم  عا   ت ج ع  اذه  أن  علع  الميثتق  أل قرقياا  أ   
 لحقاوق اإلنستن  التع أن   ت الميثتق األ قرقع . 

لحقوق    الوطن ا  المؤسستم  أ قرق ت  رتد  ملحوظا  ع ع د      شه م 
  1996اإلنستن ،  ُعق  المؤتمق األ ل لهت  ع  ت ن   ) الكتميق ن (  ع  بقايق  

المؤتم لعق   ذا  األ قرق ا  بتلمؤسستم  تنس ق ا ختصا  لجنا  ت كيل  ،  ،  تم  ق 
 .  1998 مت عق  المؤتمق الثتنع  ع د ةبتن ) تنوب أ قرق ت (  ع يول ى 

   ، ةن تء مؤسستم  طن ا  اإلنستن  لحقوق  األ قرق ا  اللجنا      ستن م 
 أ صت ال  ل  الحكومتم بإن تء  ذه المؤسستم ،  ح ل بعض  ذه اللجتن 

 علع صةا المقا ب ل   اللجنا . 
ضق   موةر يوس  عمل  خطا  أ ةدم  بين      للتعت ن  ةطتة   ة   ضع 

المعلومتم  التجتةب  تبتدل  تعمرم  به ف  اإلنستن  لحقوق  الوطن ا  المؤسستم 
   مت بينهت ،  بتلتتلع ت   م  عتليتهت . 

القابعا  الع قرن  المعقود   ع    العتد ا  د ةتهت  اللجنا  ع       ا قت 
سنا   المنت   1998أ توبق  المؤسستم  صةا  الوطن ا  المؤسستم  منح  سبا  علع 

   قًت للمعتييق اآلت ا : 



 أن يتم ةن تء المؤسستم بموتب  تنون يتطتب  مع مبتدئ بتةرس .  -1
أن تتم مقاعت  المؤسستم التتبعا لل  ل األطقاف  ع الميثتق ،  أنى علع   -2

المؤسستم الوطن ا المنتسبا تق  م تقتةرق عن أن طتهت مق  كل عتمين ،  
ت  اللجنا  ع  لمستع    مستع    تكون  اإلنساتن   أن  حقاوق  ققرق  حمتياا 

الةعل ا   البقاماج  تنةايذ  ،  ال اق ع  ع  الوطانع  ال  لع  المستورين  علع 
  اإلعالم ا . 

م             علع  م ق  يهت  شتةكت  اإل ل م ا  التع  الجهود  كتنت  ذه      
المستورين   علع  مواثي    قاةام  من  عنى  أسةقم  ،  مت  المختلةا  مقاحلهت 

اإلنستن األ قرقع  العقب لحقوق  القومع  المجلس  بإن تء  م ق  لق تم  دا عًت  ع، 
 م تةكا التجمعتم اال ل م ا الم تة ةليهت  ع تهود ت نحو تعمرم  ذه اآلل تم  
الستحا  علع  لهت  تجمعتم  الوطن ا  إن تء  الستحا  علع  لتوات  ت  بتلسعع 

ال للمعتييق  الةعتل  لإلنةتذ  القام ا  الجهود  لتوحي   تعمرم  لحقوق  اإل ل م ا    ل ا 
 اإلنستن  حقرتتى األستس ا . 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 ثالثاً : اإلطار الدولى إلنشاء المجلس

 

 * المؤسسات الوطنية لتعزإز  قوق اإلنسان : 
 ع ضوء الجهود ال  ل ا لألمم المتح   من أتل االنتقتل ةلع ال ق  ا   

ال األمم  تضطلع  األستس ا،  اإلنستن  حقرتتى  حقوق  لمبتدئ  متح    ال  ل ا 
المواثي    أن  تهت  التع  ال  ل ا  اآلل تم  لتنم ا  األن طا  من  كبيق   بمجموعا 
ال  ل ا  اله ت ل القئ س ا بتألمم المتح   ،     توح م تهود  ذه اآلل تم من  
التنةيذ ،  تعمرم االمتثتل ،  التحقي   ع االنتهت تم ،  ضاًل عن   أتل ةص  

  التعقرف بحقوق اإلنستن . ال  ة الموا    الهتم  ع ن ق التو  ا   
دعم    ال  لع  ع  النظتم  عليهت  التع  عتم   الق ا    مق ما   ت تع  ع 

 تعمرم  ذه الجهود  النظم اإل ل م ا لحقوق اإلنستن  القتئما  ع أ ة بت  أ قرق ت 
 أمقركت ،  التع خطت خطوام  اسعا من أتل ةةستء ال ق  ا ،  تو يق آل تم  



ال ال لهت  ة ل م ا  نهتئ ا   ضتئ ا  ب حكتم  الة ل   مت  عقض عليهت  ح تم  ع 
 ملمما . 

 ركتسب د ة الحكومتم الوطن ا علع صعي  النظتم ال  لع  ع ةعمتل   
للمواثي    االنضمتم  النتشئا عن  التمامتتهت  ةطتة  اإلنستن ،   ع   تعمرم حقوق 
األ قاد  بين  العال تم  تنظ م  صالح تم  من  لهت  لمت  أ م ا   و   ال  ل ا، 

أ  بين األ قاد  ال  لا،  بتلتتلع يتمحوة د ة الحكومتم الوطن ا  ع     بعضهم
  ذا المجتل   مت يلع : 

المققة    -1 ال  مققاط ا  المؤسستم  خالل  من  المالئما  الت قرعتم  ة جتد 
 الحتم ا لحقوق اإلنستن  حقرتتى األساتس ا  ع ةطتة مت تم اإلتمتع عل ى 

   ال  ل ا المعن ا . علع ال عي  ال  لع متمثاًل  ع المواثي
علع    -2 انتهت تم  أ ا  لحمت ا  ةص   مقاقبا  مستقلا  سلطا  ضتئ ا  ة جتد 

من   عنهت  الحقوق  حمتيتهت   مت    ة  ،  صون  ذه  الةقد   المستو  
 أحكتم ملمما . 

الثقت ا  التقتلي     -3 س تق  ةطتة  بهت  ع  اإلنستن  التو  ا  حقوق  ثقت ا  ن ق 
 الوطن ا  الهورا المحل ا . 

حقوق    لمبتدئ  الةعتل  للتنةيذ  المتع د   العمل ا  ال عوبتم  تماي    إ اء 
بين   المطلوب  التنسي   التقتةب  الوطنع  إلح اث  المستو   علع  اإلنستن 
العتملا  ع  ذا المي ان ، بتتت الحتتا ملحا إلن تء  الجهود ال  ل ا  الوطن ا 

 ه ت ل أستس ا  طن ا لحمت ا حقوق اإلنستن  تعمرم ت . 



المؤسستم عتم   ب   بإن تء  ذه  المتح    األمم  ا تمتم  ، حيث    1946أ 
طلب المجلس اال ت تد  االتتمتعع من ال  ل األعضتء أن تنظق  ع م    
أتل   من  بل انهت  اإلنستن  ع  بحقوق  معن ا  محل ا  لجتن  ةن تء  است واب 

 التعت ن مع المجلس  ع تعمرم عمل لجنا حقوق اإلنستن . 
عتم    الم  1960  ع  أ م ا  أ    علع  االتتمتعع  اال ت تد   جلس 

ت كيل  استمقاة  ت ج ع  ةلع  الحكومتم  ،  دعت  الوطن ا  المؤسستم  ت كيل 
 عمل  ذه المؤسستم من أتل تعمرم حقوق اإلنستن . 

من    ص ة  ال  ل ا   مت  ال ق  ا  ةةستء  ال  ل ا  ع  الجهود  تنتمع   مع 
الققن   الستدس  الستبع من  العق ين  د ل ا خالل  لجنا  مواثي   المتضع، دعت 

ةلع ت اةس ه كل  اخت تصتم  عمل  ذه اللجتن   1978حقوق اإلنستن عتم  
الحلقا الختصا بهذا ال  ن   أ قم    1978الوطن ا ،  عق م  ع تن ف عتم  

 سلسلا من المبتدئ التوتيه ا ب  ن  ظتئف  ذه اللجتن الوطن ا . 
بتالشتقاك  دعت لجنا حقوق اإلنستن ةلع حلقا دةاس ا    1990  ع عتم   

التعت ن   أتل سبل  رتد   عتل ا  القتنون ا من  الوطن ا  اإل ل م ا  المؤسستم  مع 
أ توبق   انتهت  ع  ،  التع  المؤسستم  المتح     ذه  األمم  ةلع    1991بين 

لحمت ا  تعمرم   الوطن ا  المؤسستم  بمقكم  عمل  المتعلقا  المبتدئ  ةص اة 
 اآلت ا :  حقوق اإلنستن ،  تتلخص  ذه المبتدئ  ع المحت ة

بموتب   -1 اإلنستن  حمتيتهت  لتعمرم حقوق  الوطن ا  المؤسسا  ة قاة  ال ا 
 أح  الن وص ال ستوةرا أ  الت قرع ا . 



ةلع  -2 است تة   أستس  علع  تق  م  تت    توص تم  مقتقحتم  تقتةرق 
الحتلا  تقتةرق عن  ،  إع اد  آخق  أ  تهت   أ   الحكومتم  البقلمتنتم 

تقعتء نظق الحكوما  ع حتالم االنتهتك  الوطن ا لحقوق اإلنستن ،  اس
 ، ال  ل ا  لل كوك  االنضمتم  ،  ت ج ع  ب  نهت  المقتقحتم  ،  تق  م 
 المست ما  ع ةع اد التقتةرق ال  ةرا  الن ق  التو  ا  اإلعالم بحقوق  

 اإلنستن  الجهود المبذ لا من أتلهت . 

االتتمت  ا  منظمت -3 للقو   التع د   التمثيل  ت كيلهت  يتضمن  م  أن 
المجتمع الم نع ،  أن تتضمن ه ت لهت األستس ا مت  ضمن ُحسن سيق  
بوث قا   تسميتهم  المؤسسا،  تكون  أعضتء  استقالل  عملهت  رضمن 

 ةسم ا  لةتق  مح د    تبلا للتج ي  . 

ال اخلا  ع  -4 المستئل  تم ع  بحقرا  تبحث  أن  للمؤسسا  يتعين  أنى 
الق  تختطب  ،  أن  شخص  أ   ةلع  تستمع  العتم اخت تصهت  أن  أ  

،  أن   اال تضتء  منتظما  عن   ب ةا  اتتمتعتتهت  تعق   ،  أن  مبتشق  
 تق م عال تم مع الهيئتم الحكوم ا  المنظمتم غيق الحكوم ا . 

5-   ، األ قاد  من  ال كت    تلقع  المؤسستم  ةلع  ذه  أن  سن   أنى  جو  
،  علع   المققة   تنونًت  بتلح  د  ،  االلتمام  الود ا  التسورا   محت لا 

سبل أست س مت  بحقو ى  ال  الملتمس  السقرا  إخطتة  مقاعت   س 
ةليهت ،  تق  م توص تم ب  نهت   المتتحا لى  ت سيق  صولى  االنت تف 

 للسلطا المخت ا . 



(  ع    1993    أشتة المؤتمق العتلمع الثتنع لحقوق اإلنستن )  يينت  
المؤسستم الذ  تؤد ى  الهتم  البنتء  ال  ة  ةلع  ال تدة عنى  الوطن ا    اإلعالن 

الم وة    تق  م  علع  ،  ختصا   ةتهت  اإلنستن  حقوق  تعمرم  حمت ا  أتل  من 
حقوق   انتهت تم  مستئل  معتلجا  ،  د ة ت  ع  المخت ا  السلطتم  ل تلح 
اإلنستن ،  كةتلا ن ق المعلومتم ب  ن حقوق اإلنستن ،  ضمتن التثق ف  ع  

  ذه المجتالم . 
حقوق اإلنستن التع تنتش  ال  ل      توالت  قاةام لجنا األمم المتح   ل 

المةوض   مكتب  ،      ضع  بتةرس  لمبتدئ  استنتدًا  مؤسستم  طن ا  ةن تء 
ب  ن  ال  ل  ل تلح  الم وة   بتق  م  ختصت  بقنتمجت  اإلنستن  لحقوق  الستمع 
.   ع   بهت  العتملين  الةن ا  ت ةرب  المستع    ،  تو يق  المؤسستم  ةن تء  ذه 

ًً أثنتء   بلت اللجنا منح ال  1988عتم   مؤسستم الوطن ا  ضعًت  تنون ًت ختصًت
أ تل م  لجم ع  الممثلا  ال  ل ا  التنسي   لجنا  ةن تء  ،  تم  اللجنا  د ةام  انعقتد 

 العتلم .
الوطن ا   ةًت   اللجتن  ةن تء  ذه  ملحوظًت  ع  تماي ًا  العتلم  شه       

 إلعالن بتةرس .  
 ف تنسي  الجهود   مت تم ةن تء تجمعتم د ل ا  إ ل م ا لهذه اللجتن به

،  أصبحت   اإلنستن  حقوق  بمجتالم  المتعلقا  القضت ت  الخبقام  ع   تبتدل 
موا را   د ل ا  شبكا  العتلم  د ل  بين  انت تة ت  بع   اآلن  ت كل  الوطن ا  اللجتن 
تعمل تنبًت ةلع تنب ضمن اآلل تم ال  ل ا لحقوق اإلنستن  ع ظل مت يتوا ق 

له تكةل  م تقكا  معتييق  ضوابط  من  أتل  لهت  من  الةعتل  الوطنع  العمل  ت 



تحةيم كل القو  الوطن ا للم تةكا الجتد   ع خ ما القضت ت الوطن ا المتعلقا  
 بتعمرم احتقام حقوق اإلنستن  حقرتتى األستس ا . 
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 س  .أوالً : مهـام وأهــداف المجلــ
 اختصــاصــات المجلــس  . ثانياً :

 ثالثاً : تشكيل وسلطات المجلس  .
 رابعاً : لجــــــان المجلـــــــس  .

 خامساً : األمانة العامة .

 



 أوالً : مهــام وأهداف المجلــس

  عمل المجلس طبقًت لقتنون ةن تئى علع تحقي  األ  اف اآلت ا : 
 نستن ،  تقس خ ق مهت . تعمرم  تنم ا حمت ا حقوق اإل   -1
 ن ق الوعع بحقوق اإلنستن  حقرتتى األستس ا .   -2

علع    -3 الحقوق  الحقرتم،  العمل  ممتةسا  ذه  اإلسهتم  ع ضمتن 
 حل ال كت   المتعلقا بهت . 

بحقوق    -4 المتعلقا  المستئل  بتلمقتقحتم  التوص تم  ع  الم تةكا 
الوطنع  ال  لع  متتبعا ال عي ين  علع  اإلنةتذ    اإلنستن 

 لالتةتق تم ال  ل ا  تطب قهت . 

 

 ثانياً : اختصاصات المجلس 

 - ختص المجلس عماًل بنص المتد  الثتلثا من  تنون ةن تئى بمت يلع : 

اإلنستن  ع    -1 لتعمرم  تنم ا حمت ا حقوق   ضع خطا عمل  وم ا 
 م ق ،  ا تقاح  ستئل تحقي   ذه الخطا . 

ال  -2 ةلع  مقتقحتم  توص تم  من  تق  م  مت  كل  المخت ا  ع  جهتم 
 ش نى حمت ا حقوق اإلنستن  دعمهت ،  تطورق ت ةلع نحو أ ضل. 

أ     -3 عل ى  الال ما   مت  عقض  القأ   المقتقحتم  التوص تم  اب اء 
المستئل   ب  ن   ، المخت ا  السلطتم  الجهتم  من  ةل ى   حتل 

 المتعلقا بحمت ا حقوق اإلنستن  تعمرم ت . 



ال كت    ع مج   -4 تل حمت ا حقوق اإلنستن ،  دةاستهت  إحتلا تلقع 
مت يق  المجلس ةحتلتى منهت ةلع تهتم االخت تص مع متتبعتهت،  
االتبتع   الواتبا  القتنون ا  بتإلتقاءام  ال  ن  ذ    تب يق  أ  

  مستع تهم  ع اتختذ ت ، أ  تسورتهت  حلهت مع الجهتم المعن ا . 

ال  ل  -5 االتةتق تم  المعت  ام  تطبي   بحقوق  متتبعا  المتعلقا   ا 
بتلمقتقحتم  المالحظتم   المعن ا  الجهتم  ةلع  ،  التق م  اإلنستن 

  التوص تم الال ما لسالما التطبي  . 

بحقوق    -6 المعن ا  ال  ل ا  الوطن ا  المنظمتم  الجهتم  مع  التعت ن 
 اإلنستن   مت  سهم  ع تحقي  أ  اف المجلس  تنم ا عال تتهت بى. 

الو ود  -7 ضمن  ال  ل ا    ع    الم تةكا  المحت ل  الم قرا  ع 
حقوق   بحمت ا  المعن ا  اإل ل م ا  ال  ل ا  المنظمتم  اتتمتعتم 

 اإلنستن . 

بتق  مهت د ةرًت    -8 ال  لا  تلتمم  التع  التقتةرق  بتلقأي  ع ةع اد  اإلسهتم 
ةلع لجتن  أتهم  حقوق اإلنستن ، تطب قًت التةتق تم د ل ا،  بتلقد 

 م  ع  ذا ال  ن . علع استةستةام  ذه الجهت

التنسي  مع مؤسستم ال  لا المعن ا بحقوق اإلنستن ،  التعت ن  ع    -9
 ذا المجتل مع المجلس القومي للمقأ  ،  المجلس القومي للطةولا 

  األموما  غيق مت من المجتلس  الهيئتم ذام ال  ن . 

العمل علع ن ق ثقت ا حقوق اإلنستن ،  تو  ا المواطنين بهت ،    -10
التعل م     ذلك ب ئون  المخت ا  بتلمؤسستم  األتهم   بتالستعتنا 

 0 التن ئا  اإلعالم  التثق ف 



عق  المؤتمقام  الن  ام  حلقتم النقتش  ع الموضوعتم المتعلقا    -11
 0بحقوق اإلنستن أ   ع األح اث ذام ال لا بهت  

المؤسس ا  الةن ا  ع    -12 الق ةام  ل عم  الال ما  المقتقحتم  تق  م 
الةنع  الت ةرب    مجتالم اإلع اد  ذلك  بمت  ع  اإلنستن  حقوق 

  ، العتما  بتلحقرتم  ال لا  ذام  ال  لا  مؤسستم  للعتملين  ع 
لق ع  ،  ذلك  ،  الثقت  ا  اال ت تد ا  االتتمت  ا   بتلحقوق 

 0 ةتءاتهم 

ب   اف   -13 المت لا  الن قام  المجالم  المطبوعتم  ةص اة 
 0المجلس  اخت تصتتى 

رق عن أ ضتع  تطوة تهاود م ق  ع مجاتل حقوق  ةص اة تقتة   -14
 0اإلنستن علع المستورين الحكاومع  األ لع 

مع   الم قع  اتستق  االخت تصتم  ال الح تم  المهتم   توضح  ذه 
 . 1991ال الح تم المققة  للمؤسستم الوطن ا طبقًت لمبتدئ بتةرس لعتم 

 
 ثالثاً : تشكيل المجلس 

ل  أن  علع  األ لع  المتد   االعتبتةرا  رتمتع ن ت  ال خ  ا  لمجلس 
 بتالستقالل  ع ممتةسا ن تطى  اخت تصى . 

ة م   ال وة   مجلس  ةئ س  ص ة  قاة  بت كيل    2004لسنا    1    
 المجلس القومع لحقوق اإلنستن علع النحو التتلع :  



  ةئ ساااااااتً ةئ ساااااااتً     ال كتوة  بطاقس بطاقس غتلاع  ال كتوة  بطاقس بطاقس غتلاع  

  قئ س المجلس قئ س المجلس نتئبًت لنتئبًت ل    ال كتوة  أحما  كماتل أبو المجا   ال كتوة  أحما  كماتل أبو المجا   

  ال كتوة  أحم  يوسف أحم  محما   ال كتوة  أحم  يوسف أحم  محما   

  ال كتوة  أستما محم  الغمالع حقب  ال كتوة  أستما محم  الغمالع حقب  

  األستتذ  بهع ال ين محم  حساان  األستتذ  بهع ال ين محم  حساان  

  األستتذ  تالل عتةف محم  عثمتن  األستتذ  تالل عتةف محم  عثمتن  

  المست تة  تمتل أحم  مقسع سي  أحم  شومتن  المست تة  تمتل أحم  مقسع سي  أحم  شومتن  

  ال كتوة   توةتيت صبحع عب ه  لينع  ال كتوة   توةتيت صبحع عب ه  لينع  

  األستتذ  حت ظ السي  أحم  أبو ساع    األستتذ  حت ظ السي  أحم  أبو ساع    

  حسااتم حسان با ةا   حسااتم حسان با ةا         ال كتوةال كتوة

  ال كتوة    رنب عب  المجي  ةضاوان  ال كتوة    رنب عب  المجي  ةضاوان  

  األستتذ  ستمح محم  معق ف عتشوة  األستتذ  ستمح محم  معق ف عتشوة  

  المست تة   ستم ا عب  الغنع المتيام  المست تة   ستم ا عب  الغنع المتيام  

  ال كتوة  سل متن عب  المنعم سل متن عورس ال كتوة  سل متن عب  المنعم سل متن عورس 

  ال كتوة  صالح ال ين محمود  و   عتماق  ال كتوة  صالح ال ين محمود  و   عتماق  

  المست تة  عاتدل محما   قراا   اوة  المست تة  عاتدل محما   قراا   اوة  

  ا  عب  المساااا ح  ا  عب  المساااا ح  األستتذ   همع نتشا األستتذ   همع نتشا 



  ال كتوة   ااؤاد عب  المنااعم ةرااتض . ال كتوة   ااؤاد عب  المنااعم ةرااتض . 

  ال كتوة   ليلاع ةبقا يااام تكاااال  ال كتوة   ليلاع ةبقا يااام تكاااال  

  ال كتوة  محم  الساعي  ال  اااااتق  ال كتوة  محم  الساعي  ال  اااااتق  

  األستتذ  محماا  محمااا   تياا   األستتذ  محماا  محمااا   تياا   

  ال كتوة  محماا  نعمااتن تااالل  ال كتوة  محماا  نعمااتن تااالل  

  ال كتوة  م طةع محما  الةاااقع  ال كتوة  م طةع محما  الةاااقع  

  المست تة  مم  ح م طاةع حسان  المست تة  مم  ح م طاةع حسان  

  تتذ   منع صالح ال ين ذ  الةاقتةتتذ   منع صالح ال ين ذ  الةاقتةاألساألس

  األستتذ  منياق  خاق  عب  النااوة األستتذ  منياق  خاق  عب  النااوة 

  ال كتوة    ا   عب  المنعم ال ا   ال كتوة    ا   عب  المنعم ال ا   

  
 ربعاً : لجـــان المجلــــــــــــس

بوضع الئحتى    التنظ مي بتدة المجلس ةثق ت كيلى ةلع استكمتل ه كلى   
العتما،    ال اخل ا  أمتنتى  لجتنى  ال اخل ا  ال اخل ا  المتل ا  ت كيل  لالئحا  قت 

 نو  ا  ع : سبع لجتن   كمت شكل المجلسللمجلس . 
والسياسية   - المدنية  الحقوق  محم   تئ     لجنة  األستتذ  بقئتسا   :

 عضورا كل من ال كتوة م طةع الةقع   ال كتوة  توةتيت  لينع  ال كتوة  
عب النوة  األستت منيق  خق   يوسف  األستتذ  أحم   الغمالع  ال كتوة  ذ أستما 



سع    األستتذ   أبو  حت ظ  حسن  األستتذ  ال ين  بهع  عتشوة  األستتذ  ستمح 
نتش   ال كتوة       ب ةا    األستتذ  همع  حستم  الةقتة  ال كتوة  ذ   منع 

 ال     األستتذ تالل عتةف  ال كتوة  ليلع تكال. 
االرتصادية  - الحقوق  حقب    لجنة  الغمالع  أستما  ال كتوة  بقئتسا   :

األستتذ حت ظ أبو سع    األستتذ محم   تئ   ال كتوة محم    عضورا كل من  
 نعمتن تالل  المست تة  ستم ا المت م . 

: بقئتسا المست تة عتدل  وة   عضورا    لجنة الحقوق االجتمالية  -
تمتل   الةقتة  المست تة  ذ   منع  ب ةا    األستتذ   حستم  ال كتوة  من   ل 

حسن  المست  م طةع  مم  ح  المت م  األستتذ  شومتن  المست تة  ستم ا  تة  
 تالل عتةف  ال كتوة   رنب ةضوان . 

: بقئتسا األستتذ بهع ال ين حسن  عضورا    لجنة الحقوق الثقافية  -
يوسف   أحم   نتش   ال كتوة  ال     األستتذ  همع  ال كتوة       من   ل 
المنعم ةرتض  األستتذ تالل عتةف  ال كتوة سل متن عب     ال كتوة  ؤاد عب  

 عم سل متن  ال كتوة   رنب ةضوان . المن 
التلرإعية  - اللئون  األستتذ ستمح عتشوة  عضورا    لجنة  بقئتسا   :

 ل من ال كتوة محم  السعي  ال  تق  ال كتوة صالح ال ين عتمق  المست تة 
توةتيت  لينع   شومتن  ال كتوة   تمتل  حسن  المست تة  م طةع  مم  ح 

المنعم  األستتذ   عب   سل متن  ال ين  ال كتوة  بهع  سع    األستتذ  أبو  حت ظ 
 حسن . 



: بقئتسا ال كتوة  ليلع تكال  عضورا كل من    لجنة العالرات الدولية   -
ال ين  الةقع  ال كتوة صالح  ال  تق  ال كتوة م طةع  السعي   ال كتوة محم  
نعمتن تالل  األستتذ   المنعم ةرتض  ال كتوة محم   عتمق  ال كتوة  ؤاد عب  

 لنوة . منيق  خق  عب  ا
: بقئتسا األستتذ حت ظ أبو سع    عضورا كل من    لجنة اللكاوى   -

األستتذ  منع ذ  الةقتة  ال كتوة حستم ب ةا    األستتذ منيق  خق  عب  النوة  
حسن   ال ين  بهع  توةتيت  لينع  األستتذ  عتشوة  ال كتوة   ستمح   األستتذ 

ال     األستتذ محم   تئ   المست تة  س  المت م  ال كتوة    ال كتوة       تم ا 
   ليلع تكال  األستتذ  همع نتش  ال كتوة محم  نعمتن تالل .

 للمجلس ةن تء لجتن دائما أخق  من أعضتئى ، بققاة    ة ب غلب ا  
 0ثلثع أعضتئى 

 رتولع أمتنا كل لجنا أح  أعضتء المجلس لم   سنا غيق  تبلا للتج ي   
الستعتنا بخبقاتى عن  بحث أ  من  ،  رجو  للجنا أن تستعين بمن تق   تهت ل

 0الموضوعتم المنوطا بهت ، د ن أن  كون لى ح  الت ورت 
التنفيذية    - اليوم ا  ال جنة  للمتتبعا  تنةيذ ا  لجنا  بتلمجلس  شكلت   :

لعمل المجلس يقأسهت ةئ س المجلس أ  من  ةوضى  تضم تم ع أمنتء اللجتن 
 ال ائما  أمين عتم المجلس . 

 



 ة العامة خامساً : األمان 

ة م    للقتنون  األمتنا   قًت  بت كيل  المجلس  قاة  عن  لسنا   94ص ة 
 الختص بتن تء المجلس .  2003

عتمًت   أمينًت  مخلص  طب  السةيق  السي   اخت تة  تم  ذلك  علع   بنتء 
اللوائح  القوانين   الواةد   ع  المختص  الو رق  سلطا  لى  ،  منحت  للمجلس 

 ا .   المعمول  ع ال ئون المتل ا  اإلداةر 
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أعمتلى  أن طتى   ينظم  عمل  ةطتة  بوضع  ةن تئى  منذ  المجلس  بتدة 

اإلنستن  ع   بحقوق  للنهوض  القوم ا  الخطا  من  لالنتهتء  العتم  لهذا  المختلةا 

 م ق. 

ةضت يتين   تم مت   آليتين  بتح ي   بت كيل  استكملت    ، المجلس  أ ال مت 

مع   م تقكا  العتم،    ،  الختةت ا ال اخل ا  م  اة لجنا  النتئب   الع ل  مكتب 

المطق حا  المستئل  للنظق  ي  الو ةاء  مستع ي  مستو   علع  د ةرت  ،   تجتمع 

الحكوم ا    بتلسعي  ثتن اال   ي شقع   غيق  المنظمتم  مع  للتعت ن  ةطتة  لبلوة  

 ت. المعن ا بحقوق اإلنستن لتعمرم التعت ن معه

  قًت    ،   ، كمت أع تهت اللجتن  أ ق ت المجلس  أسبق تم العمل       ت كلت 

 : لآلتع  



الطواةئ،  الت قرعتم    -1 حتلا  ةنهتء  علع  أ     التي العمل  تختلف 

  من  وانين  لوائح   ىبمت ت مل  تتعتةض مع مبتدئ حقوق اإلنستن )

)  . 

ئ  العمل علع ةضت ا ت قرعتم ت ي   تستع  علع تق م  حمت ا مبتد -2

شكل م ق عتم  وانين ةلع الهيئتم     يحقوق اإلنستن،  تق  مهت  

 .   المخت ا

مع    -3 العتما  األستس ا  الحقرتم  الحقوق  احتقام  تعمرم  علع  العمل 

 : يلع  ةعطتء أسبق ا لمت 

 .  ةطتة  تنون الطواةئ   ي ت ف ا أ ضتع المحتجمرن  -أ



القتس ا  المه  -ب التعذيب  المعتملا  أشكتل  ا  ين القضتء علع كل 

 .   الحتطا بتلكقاما

 .  القأي ضت ت الن ق   ي ةلغتء العقوبتم الستلبا للحقرا  -ج

العمل علع تعمرم الحقوق اال ت تد ا للمواطن الم ق  مع ةعطتء   -4

 األسبق ا لمت يلع: 

  ض ا البطتلا  مت تعن ى من ة  اة ح  العمل.  -أ

ن م كالم   ل العمتل التع تقتبت علع التغييقام  ع  تنو   -ب

 العمل. 

م كالم ع م تكت ؤ الةقص  انع ام ال ةت  ا  ع الوصول ةلع   -ج

 الوظتئف العتما بسبب انت تة الوستطا  المحسوب ا . 



لالستثمتة،  التع    -د الطتةد   المعو ا  المظت ق  استمقاة  م كلا 

 تؤد  ةلع  لا  قص العمل  الت غيل  ع م ق . 

اال  -5 اإلنستن  حقوق  تعمرم  تنم ا  علع  تعل م  العمل  من  تتمت  ا 

للمواطنين  ح ت  كقرما  بمت  ضمن  ،     صحا  نقل  مسكن  عمل 

 : يلع عطتء أسبق ا لمت إ   

ال  لا كح  أدنع ل حا اإلنستن    ىال حا  مت تق م   يالح     -أ

 . الم ق  

 .  التعل م  حقوق اإلنستن -ب



لت  يل  ا،  دعم بقامج    علع السجون   القضتئيتعمرم اإلشقاف    -ج

،  القعت ا االتتمت  ا  للسجنتء    قعت ا ال ح ا  ال  االتتمتعي 

 .  بع  م   العقوبا 

الممة عا    -د األلغتم  لم كلا  حل  الم قرا   األةاضي   ية جتد 

ضحت ت من  تسببى  الثتن ا  مت  العتلم ا  الحقب  ،  إعت ا   منذ 

 .  التنم ا 

اإلعالم  التعل م    -6 اإلنستن  ي  حقوق  ق م  مبتدئ  إلشتعا  السعي 

 تء أسبق ا للمجتالم التتل ا :  الثقت ا ،  إعط

العمل علع تطورق منت ج التعل م الم قرا لتتمتشع مع مبتدئ    -أ

  ق م حقوق اإلنستن . 



 تعمرم التمتع بتلحقوق الثقت  ا  ي م ق .  -ب

 ن ق ثقت ا حقوق اإلنستن من خالل اإلعالم .   -ج

ت ةرب  عتظ المستت   الكنتئس حول األد تن  حقوق اإلنستن   -د
 . 

ةلع توطي  العال تم  تبتدل الخبقام مع المؤسستم الوطن ا  السعي    -7
لجنا   مع  التعت ن  المعن ا،  آل تم  ال  ل ا  الممتثلا،  المنظمتم 
لحقوق اإلنستن بتألمم المتح  ،  تنسي  ال عم المتدي  الةني علع  
ال  ل ا،   المواثي   علع  م ق  تحةظتم  ال  لي،  دةاسا  المستو  

الم حقوق  انتهتك  ببحث   النظق  ي  بتلختةج.  العنت ا   قرين 
داة وة  ة ل م  اإلنستن ا  ي   ضت ت  لسطين  العقاق،  األ ضتع 

 بتلسودان ،   ضت ت معتدا  الستم ا ،  ا دةاء األد تن . 
ةطتة  ذا البقنتمج، بتدة المجلس ةلع عق  تلستم استمتع متع د      ي

اخت تص ا تمتمى،  ة ي كلف  بموضوعتم  دةاستم  بإتقاء  توصين   تم  ع 

المخت ا الجمهوةرا،  السلطتم  السي  ةئ س  ةلع  لمرتة       ، مح د   أ ق بقنتمجت 

نةذ   منىالسجون،  توالم  للقتتل،  النستء،   ن و سج لبمرتة     ع    طقه  القنتطق 



أبع  عبل،    الو اةام  المجلس   تى   سجن  ةلع  ةل ى  الواةد   ال كت    آالف 

 داخل ا لمتتبعتهت.  آل ا المخت ا،  أسس 

 :  تلرإعات والقوانينمجال ال  اى

الجمهوةرا   السي  ةئ س  ةلع  المجلس مذكق   السي ين  ة ع  من   إلع كل 
توصي ال عب  ال وة   مجلسع  الطواةئ ب   ةئ سع  حتلا  ةلع إنهتء  ،  العود  

بع    التوص ا  ص ةم  ذه  ال ستوة،      المققة  ي  الطب عي  ال ق  ا  نظتم 
الطواةئ،  مبقةام   لحتلا  المختلةا  الجوانب  السلب ا  دةاسا  استمقاة ت،  اآلثتة 

لحقو هم   القتنون ا  بتلحمت ا  المواطنين  شعوة  مجمل  علع  االستمقاة  لهذا 
الت قرع  علع  أدخلت  تع يالم  تما     أن  مالحظا  ظل   حقرتتهم،  ي 

عتم   من  تنون  1992الم قي  الثتني  للبتب  كتمل  أض ف  سم  حيث   ،
ت  بمت  مكن  صةى  اإلة تب،  بجقائم  يتعل   كتمل  العقوبتم  ت قرع  ب نى  متمت 

الجنتئ ا،   اإلتقاءام  ةلي  تنون  تع يالم  أض ةت  كمت  اإلة تب،  لمقت ما 
اإلة تب  العنف  الخق ج  تقائم  لمواتها  ختصا  ةتقاءام  تنظ م  مضمونهت 
العتما   الن تبا  األمن  تم ر   سلطتم  تم ر   بهت  القتنون،      علع  المنظم 

ئم اإلة تب  العنف  الخق ج المنظم علع  بتلوستئل القتنون ا الال ما لمواتها تقا
الواةد   ي  تنون  الن وص  ستئق  عن  التع يالم،  ضاًل  القتنون.  بهذه 



أخطتة   أ ا  مواتها  علع  المجتمع  تدةا  الجنتئ ا، صتة  العقوبتم  اإلتقاءام 
 حق ق ا من خالل نظتم ال ق  ا القتنون ا العتدي. 

ب أ الذي  اإل جتبي  التحقك  المجلس  القضتئ ا   لق    ة  السلطتتن  تى 

التي  منحهت  تنون   االستثنتئ ا  السلطتم  تطبي   نطتق  لتقل ص   التنةيذ ا 

القومي   المجلس  تبنته  الذي  التوتى  سالما  عن  تحقك  ك ف  الطواةئ،   و 

لحقوق اإلنستن،     آن األ ان،   مت ةأ  المجلس، لتتورج  ذا  التحقك بإنهتء  

 العمل بحتلا الطواةئ. 

جى المجلس ةلع دةاستى كذلك، ع د من التوص تم  ات ل مت   كتن من أ  

ب  ن تع يل ع د من ن وص  تنون العقوبتم   تنون اإلتقاءام الجنتئ ا التي  

ًت من حقوق األ قاد  مستسًت بتلضمتنتم األستس ا التي  ص ةأ   يهت المجلس انتقت

 لجنتئ ا.  قة ت ال ستوة  أ تب االلتمام بهت  ي ةتقاءام التحقي   المحت متم ا



 وتناولت توصيات المج س ما ي ي : 

المتد     -1 كل    126تع يل  بعقتب  تقضع  العقوبتم  التي  من  تنون 

بتعذيب متهم أ  محتجم أ   عل ذلك بنةسى لحملى علع    أمقموظف عمومي  

 االعتقاف، بتلسجن الم  د أ  السجن من ثالث سنوام ةلع ع ق سنوام. 

توس ع  المقتقح  الج ي   النص  الذي   رتضمن  المجقم  الةعل  لنطتق  ت 

أ    المتهم  ةلع حمل  السعي  حتلا  بحيث ال  قت ق علع  القتنون  عل ى   عت ب 

بق     التعذيب  حتالم  ذلك  االعتقاف،  إنمت   مل  وق  علع  المحتجم 

الح ول من المحتجم  و أ  غيقه علع معلومتم أ  تخورةى أ  ةةغتمى علع 

 الق تم بعمل أ  االمتنتع عن عمل. 



ع النص المقتقح نطتق التجقرم ل  مل من حقض علع التعذيب   مت  س 

أ   ا   علع ح  ثى أ  سكت عن ذلك د ن أن  منعى أ  يبلغ عمت   ع من  

 أ عتل التعذيب. 

المتد     -2 ةح    ققام  اإلتقاءام   206ةلغتء  من  تنون  مكقة 

ن تبا  ةئ س  )ب ةتا  العتما  الن تبا  أعضتء  تمنح  التي  الةقق     الجنتئ ا،   ع 

بتلنسبا لجقائم معينا( سلطا محكما الجنح المست نةا منعق    ي غق ا م وة ، 

  ع سلطا حبس المتهم لةتقام ت ل ةلع ستا أشهق د ن عقض األمق علع  

 القضتء أ  استئذانى   ى أ  ةتت   التظلم منى أمتمى. 

من  تنون اإلتقاءام الجنتئ ا بإضت ا  قق  ت ي     40تع يل المتد     -3

من  ةليهت،   ب مق  ةال  حبسى  أ   ةنستن  أي  علع  القبض  تجيم  ال  التي    ع 



كقاما   عل ى  بمت  حةظ  معتملتى  توتب  كمت  بذلك  تنونًت،  المخت ا  السلطتم 

النص ب وةتى  اعتبق المجلس أن  اإلنستن،  ال  جو  ةيذاؤه ب ن ت أ  معنورت.   

  ن هت    ة أ م ا ةضت ا  قق  ت ي  لكنى    – ي ح  د مت  ةد   ى    – ذه تي   

 : 

"  ع كل األحوال ال  جو  سمتع أ وال المتهم المضبوط  ي تنت ا أ   

تنحا يوتب القتنون الحكم  يهت بتلحبس أ  استجوابى ةال بحضوة محتم ى،  إذا 

 تعذة حضوةه ين ب لى محتم من نقتبا المحتمين المخت ا". 

 واوق ذلك عكف المج س ع ى دااسة أمرإن آخرإن و ما : 

  ع ائ ا  الموضو  ا لنظتم الحبس االحت تطي الذي ال ينت  الضوابط اإلتق  -1
ةحتطتى   بق    ختصا،  ذلك  حتالم  ضق ةي  ي  ةتقاء  أنى  أح   ي 
نظتم   ةلع  يتحول  ب  منهت حتع ال  التي ال  ال ق قا  بتلضوابط  المعتييق 



الجنتئ ا،   بتلمختلةتم  للمتهمين  األصل ا  البقاء   علع  تع    ختةج 
 الجنتئ ا.   مختلف ألستس تم ال ق  ا 

ش ي ًا  ي   -2 توسعت  أن  نتك  لوحظ  أن  بع   السةق،  من  المنع  نظتم 
الخمس   تجت    سنوام  ةلع  أح تنًت  المنع  ستطيل  استخ امى،  أن 
تق يق المجلس خق تًت غيق مقبول علع الح    السنوام ممت   كل  ي 

 . ال ستوةي  ي التنقل  السةق
 

 :  ات العامةواى مجال تعزإز ا ترام الحقوق األساسية والحرإ

ال اخل ا   السي    رق  مع  لقتء  ان غتالم    3/8/2004   ي عق   حول 

 .  المجلس  تطورق الس تستم المتعلقا بقعت ا حقوق اإلنستن

الق ةام  ل عم  الوطني  الم ق ع  تنسي  تهوده مع  المجلس علع   اتة  

القوانين  القطتعتم  ةنةتذ  موظةي  بت  يل  الختص  اإلنستن  حقوق  مجتل   ي 

 الذي تنةذه   اةام الختةت ا  ال اخل ا  الع ل   اإلعالم  مكتب النتئب  المعن ا  



العتم ب عم من بقنتمج األمم المتح   اإلنمتئي  مكتب المةوض الستمي لحقوق  

 اإلنستن. 

 ذلك توصل المجلس ةلع اتةتق مب ئي مع السي    رق ال اخل ا،  السي   

ل م تقكا  لجنا  ت كيل  علع  العتم  النتئب  السجون،  المست تة  أ ضتع   ةاسا 

 اإلطتة الت قرعي لهت،  تحسين المعتملا التي يلقت ت المسجونون  المحتجم ن.  

اللجنا لبحث توص تم  إصالحتم مح د     تضمن االتةتق ضم عضورن ةلع 

 يتم اإلعالن عنهت من تتنب الو اة   النتئب العتم،  متتبعا تنةيذ ت. 

أ المجلس،  مع  للتعت ن  ة جتب ا  بتدة   ال اخل ا  ي    ع    4طلقت   اة  
معتقال، من بين  تئما تة يل ا   مهت المجلس توضح   51سقاح    2005ينتيق  

أسمتء م،  أسبتب اعتقتلهم،  شكت   أسق م،  أ ضحت الو اة  أنهت سوف تتتبع  
المتكقة   االعتقتل  حتالم  عن  المجلس  أةسلهت  التي  األخق   الحتالم   حص 

ح  ،  ا علع  حتلا  كل  ظق ف  التي   تق يق  بتإلتقاءام  المجلس  علع  لقد 
 تتخذ ت،  تتبعت بتلةعل اإل قاج عن بعض الحتالم. 



بمقتضع   المعتقلين  حتالم  ب ةاسا  التعجيل  بضق ة   المجلس   روصي 
خطقًا   من  مثلون  بتستثنتء  اعتقتلهم،  ةنهتء  ةلع  تتجى  دةاسا  الطواةئ   تنون 

بقتنون الطواةئ، علع  حق ق ت علع األمن  السالما الوطن ا لحين ةنهتء العمل  
أن  كون  ذا االستثنتء  ي أضي  الح  د      معتييق موضو  ا مح د ، ةذ 
تكقاة   بع   لم د  صلت،  المعتقلين  من  الكبيق   األع اد  اعتقتل  استمقاة  أن 
لل ق  ا   صتةخت  انتهت ت  السنوام،  مثل  الع ق  مت  جت    ةلع  امت اد ت، 

  للتوتق  القل ، ت عو الم لحا الوطن ا  القتنون ا، من ش نى أن  خل  بؤة  ت ي 
ةلي التعجيل بت ةيتهت،  ضاًل عن ةستءتى البتلغا ل وة  م ق  ي نظق العتلم  
 لى،   ع نظق منظمتم حقوق اإلنستن سواء مت كتن منهت تتبعت لألمم المتح    

 أ  كتن من منظمتم المجتمع الم ني  ي ال  ل المختلةا. 
  اة  ال اخل ا علع  رتة  المجلس لع د من    ع  ذا اإلطتة نةسى،  ا قت  

  ، السجون لتةق  أحوال السجون  المسجونين،  م   صالح ا المنت رن للمع  ا 
 شتةك  يهت أةبعا    أ توبق  13 تمت أ ل  رتة  من المجلس ةلع سجن طق   ي  

يتمتعون ب ةا ا  ي  ضت ت اإلصالح السجنع ،   م  الذين  من أعضتء المجلس  
أبو المج  نتئب ةئ س المجلس ومحم   تئ  أمين لجنا    ل  كمتاألستتذ  د.أحم

أمين   سع ه  أبو  حقب،  حت ظ  الغمالع  الم ن ا  الس تس ا،  د.أستما  الحقوق 
ال كت  .  الخ متم      تموا  لجنا  المسجونين  موا ع  عنتبق  بجولا  اسعا  ي 

ال  بهت  الع تدام  التي  عملون  ال نتعي  اإلنتتج  لهم،  أ ستم  تؤد   طب ا  التي 
 الختصا بتو يق القعت ا الطب ا لهم،  األمت ن المخ  ا لمرتة  ذ رهم. 



المسجونين  المحبوسين   من  كبيق  بع د  المجلس  أعضتء  انةقد   ذلك 
احت تط ت علع ذما بعض القضت ت علع اختالف أنواعهت،   تموا بإتقاء حواةام 

 معهم  سؤالهم عن  تود شكت   تتعل  بتلسجن. 
اةت  الو    سجل  السجون،  إ الا      من  الجل   عقوبتم  إللغتء   تحى 

الحواتم السلك ا عن عنتبق  رتة  المسجونين،  اإل قاج ال قطي،  سّجل الب تن 
االحت تطي   الحبس  بنظتم  تتعل   ال كت    بعض  المجلس  تود  أص ةه  الذي 
الجنتئ ا   بتإلتقاءام  ختصا  م ت ل  لوتود  بتإلضت ا  طورلا،  لةتقام   امت اده 

 دةاسا من المجلس  لجتنى.  ستكون محل 
من  ع دا  أن  المرتة   ب  ن  المجلس  عن  ال تدة  الب تن   أضتف 
المسجونين أعقبوا لو   المجلس عن أن  نتك تحسنت  اضحت  ي المعتملا التي  

 يلقونهت خالل الةتق  األخيق  أثنتء  تود م  ي سجن طقه. 
ا مع   اة   بتلتنسي   تمت  المرتةام  أن  ذه  المعلوم  ل اخل ا  ذا  من 

 المجلس  ع عتمى األ ل  لهذه السجون بتلتح ي      ال تكون بتلضق ة  كت  ا  
إلص اة تقي م عتم  د ي  أل ضتع بق ا السجون،  رسعع المجلس ةلع تكث ف  
 رتةاتى لتغطع بع  ذلك معظم السجون خالل عتمى الثتنع ل خقج بت وة  تقي م  

   نهت.  موضوعع   ا عع  مكنى من  ضع توص تم عمل ا ب 
خالل  المعتقلين  المو و ين  من  ضحت ت  سقوط  حوادث  مواتها    ع 
من   ال  ي   عن  لقى  المجلس  عبق  المختلةا،  السجون  الجهتم  بين  تقحيلهم 
تقحيل   نظتم  النظق  ي  بإعتد   ال اخل ا  الحوادث،  طتلب   اة   تكقاة  ذه 

 نبى المجلس  األشختص عبق اتختذ اإلتقاءام الكةيلا بمنع مثل  ذه الحوادث،  



ةلع أن ةتقاء "االعتقتل" تح ي ًا ةغم سن ه القتنوني  ظل أمقًا استثنتئ ًت تحكمى  
 الضق ة  الق و ،  أن التوسع   ى ال يتة  مع منتخ ال ق  ا القتنون ا. 

ال اخل ا   اتخذتهت   اة   التي  الخطوام  لبعض  تق يقه  مع  المجلس،   رق  
المسجونين  المحتجمرن،    أ ضتع  التي  لتحسين  الع ي    ال كت    ضوء  ع 

التي   المؤسةا  الحوادث  ضوء  األ ضتع،  كذلك  ي  بعض  ذه  عن  تلقت ت 
من   ع د  ةلي   ت   أدم  التقحيالم،  التي  س تةام  حتلا  سوء  عن  نتجت 
المقحلين، ضق ة  تمكينى من أداء د ةه  ي ضمتن تحسين تلك األ ضتع عن  

 المست تة النتئب العتم. طقر  التنسي  مع السي    رق ال اخل ا  السي 
 مت أدان المجلس االعت اء علع الكتتب ال حةي د. عب  الحل م  ن يل، 
أ قب   ت  تق  مهم   الجنت   ي  ةلع  التوصل  سقعا  ةلع  األمن  أتهم    دعت 
الح   ي   حمت ا  ال  لا  المجتمع علع  يؤك  حقص  الذي  النحو  للع الا علع 

 التعبيق  ضمتن سالما ال حةيين  الكتتب. 
ال حةيين  نقيب  عتةف  تالل  األستتذ  ب تن  ةلع  المجلس  استمع      
 عضو المجلس ب  ن  ا عا االعت اء علع "د. ن يل" ،   قة المجلس متتبعا  
التحق قتم  متتبعا   سيق  علع  لالطمئنتن  المعن ا  الجهتم  مع   االت تل 

 نتتئجهت . 
 

 



 واي مجال تعزإز الحرإات العامة : 

  رق ال  لا ل ئون مجلس ال وة    -شهتب  ال كتوة مةي   ت المجلسدع
ةلع المجلس للحواة حول تع يل  تنون    -الوطنيبتلحمب    نالمهنيي  أمين لجنا  

 . 1993لسنا  100النقتبتم المهن ا ة م 
 شملت تلسا الحواة مع ال كتوة شهتب ةؤرا المجلس للنقتط  األ كتة  

الج ي ،  التع   القتنون  يتنت لهت  أن  التي  جب  التي  القئ س ا  المقتقحا  يالم 
تتضمن تقورا د ة النقتبتم  ي خ ما أعضتئهت،  التوسع  ي الخ متم النقتب ا  
المعتش،   ةلع  العضو  الو ت   خق ج  حتالم  األعضتء  ةعتيتهم  ي  ألسق 
مبتدئ   بتستمقاة.  ت  ي   المتد ا  ال ح ا  الخ م ا   رتدتهت  القعت ا   امت اد 

العضورا    ت  ل  علع  النقتبا  أي  ال ا  أ   ي   ت خل   ى  ب    السمتح  ع م 
األعضتء،  لمحتسبا  المح  د   النقتبا  نهتئي،   ال ا  بحكم  ضتئي  ةال  عضو 
االنتختبتم  الجمع تم   نظتم  عن  أخق   عتلا  مقتقحتم  ع    ةلع  بتإلضت ا 
الجمع ا   أعضتء  تمثيل  لحسن  المهن ا  النقتبتم  تم ع  لقؤرا  العموم ا   قت 

 هت. العموم ا  ي مجتلس ةداةت 
الس تس ا، تقاء معتلجا   التع ستدم األ ستط  القل     ع مواتها حتلا 
 ض ا د.أ من نوة عضو مجلس ال عب  ةئ س حمب الغ  )المعتةض(  التع  
سب  تنت لهت، بتدة المجلس ةلع ت كيل لجنا ضمت كل من د. أحم  كمتل أبو  

ال الحقوق  لجنا  أمين  محم   تئ   المجلس  األستتذ  ةئ س  نتئب  م ن ا  المج  
 الس تس ا  المست تة عتدل  وة ،  التقت  الستد  المست تة النتئب العتم،    راقا  



أتل   د.نوة  ع محبسى،  ذلك من  بلقتء  لهت  السمتح  تم  ال اخل ا  الع ل، كمت 
 تق ع الحقتئ ،  النظق  ع سالما اإلتقاءام المتخذ . 

نهت ةلع القأ       خل ت اللجنا ةلع النتتئج التتل ا، التع عبق عنهت ب ت 
 العتم :

بقاء   أمق  الم ق   حي تى،  أن  القضتء  بنما ا  ثقتى  يؤك   المجلس  أن  أ اًل: 
استقق   بهت،     ةدانتى  أ   ةل ى،  المنسوبا  الو تئع  من  نوة  أ من  ال كتوة 

 اآلن  ع ي  القضتء العتدل ل قول   ى كلمتى. 
م حول  نوة  أ من  ال كتوة  أثتةه  المجلس  ت    مت  أن  القبض  ثتن ًت:  البستم 

 التع لم  كن  ع س تق    –عل ى،  المعتملا الخ نا التع لقيهت أثنتء ذلك  
أ م ا    –الو تئع مت  قتضيهت   ةلع أن يؤك  من ت ي   المجلس  مت ي عو 

األ قاد،  معتملتهم   كقاما  علع  بتلمحت ظا  ال  لا  سلطتم  تم ع  التمام 
التقخص   الواتبا،  أن  اإلنستن ا   ع    – سيقًا  مهمت  كن    –المعتملا 

د اع   بوتود  للقول  البتب  المعتملا،     تح  بتو يق  ذه  ال تةم  االلتمام 
ال كتوة   ح تل  ةتقاءام  من  اتخذ  مت  بعض  ختلطت  س تس ا   اعتبتةام 

 أ من نوة،   و األمق الذ  كتن  ع الوسع تجنبى. 
الحبس   نظتم  ةحتطا  ضق ة   من  الثتبت  مو ةى  يؤك   المجلس  أن  ثتلثًت: 

ب  اإلتقائ ا االحت تطع  ال ق  ا  علع  تحت ظ  التع  تلضمتنتم  القيود 
األمق      أن  ذلك ،  المجلس  ع ضوء  المتهمين،  رق    تحمع حقوق 
القتضع  ت خل ت قرعي سقرع أح  عنتصقه أن  قاة  ةلع  صتة محتتتًت 
توا قم  ةذا  التج ي   تقبل  يومًت،  خمسا ع ق  لم    ةال  ال  كون  الجمئع 

 منع األ  ع الذ   ح ده الم قع. د ا  ى،   ع ح  د الح  الم 



ةابعًت: أن المجلس يؤك  علع أ م ا االنتهتء  ع أ قب   ت ممكن من التحقي   
للنظق  ع   البتب  حتع  ةتح  نوة،  أ من  لل كتوة  المنسوبا  الو تئع   ع 

 ةنهتء حبسى احت تط ًت لم ال د ا  ى.     
 : والثقافية  االجتمالية االرتصادية و واى مجال تعزإز الحقوق 

لستد  حول الح   ع ال حا، شتةك  يهت اتلستم استمتع  المجلس  عق   

أ.د. حسن  ،   ال حيةئ س  يئا الت مين  أ.د. م طةع عب  العتطع  األطبتء :  

الةتتح   الت مين  عب   نقيب الستب ،     ال حيةئ س  يئا  السي   حم ي    أ.د. 

األ ل ااألطبتء،   ال ح ا  القعت ا  عتم  م يق  سل متن  د.ليلع  بو اة      السي   

 الم ت ل  الحلول  المقتقحتم.  ال حا  ذلك لبحث 

للمواطن    ةع ادتم     ال ح ا  القعت ا  ح   حول  أع  ت دةاسا  الم قي، 

المجلس عضو  ب ةا ي  حستم  خل ت    . أ.د  ال ةاسا،  عقض  منت  ا   بع  

 اللجنا ةلع التوص تم التتل ا: 



الطب ا   -1 المؤسستم  أداء  تقا ب  مستقلا  ة تب ا  تها    ضق ة   تود 
نظتم   بهت،  خل   العتملين  للمعتييق  المؤشقام   محتسبي أداء    قت 

 ال  ل ا لمقاقبا األداء.
ال ح ا ب   اال تمتمضق ة     -2 القعت ا  من    األ ل ا،  التي   نظتم  تتكون 

األ ل ا،   الطب ا  القعت ا  الو تئ ا    التي  ح ام  الخ متم  بتق  م  تقوم 
 ا للقعت ا ال ح ا.  ال ح ا األ ل ا  اإلحتلا ةلع المقاحل التتل  

الت مين    -3  أداء  تحسين  ةداة    ال حي،ضق ة   ذلك   ل   رتطلب 

الالمقكم   ال حيالت مين   النظتم  الخ ما،  تطبي   تق  م   ع    ي عن 

للخ ما،   المق ما  الجهتم  تتع د  ال ح ا،  أن  القعت ا  خ ما  تق  م 

المتل ا  الق تبا  للق تبا  مستقلا  متخ  ا  تهتم   أن  كون  نتك 

 ود  األداء. علع ت 

 واى مجال الحق اي التع يم : 



المجلس    -أ ب ةا   عضو  حستم  ال كتوة  المجلس  دةاسا كلف  بإع اد 

 التعل م.   يحول الح  

بحث المجلس ةع اد م ق ع بحثي حول مو ع حقوق اإلنستن  ي    -ب

مقتقحتم   لتق  م  تمهي ًا  الم قرا  التعل م  التعل م،  عمل ا  منت ج  لو اة   مح د  

 لمؤتمق حول حقرا البحث العلمي  الحقرا األ تد م ا.  اإلع اد 

من  المجلس  عق     -ج لمسئولين  استمتع  الختةت ا      اةتيتلستم 

ة التهت علع  العمل  األلغتم  ك ف ا  حول  ض ا  الخبقاء  .   الع ل  بعض 

  انتهت الجلسا ةلع ع   توص تم أ مهت : 

أ  -1 التةتق ا  االنضمتم  بقتوكول  تتبحث  أ   ملح   بمت     ا  عمل  لهت 

  حق  الم تلح الوطن ا. 



جنا حقوق اإلنستن بتألمم المتح  ،  كذلك لجاتن حقوق  لاالت تل ب   -2

حقوق   مواثي   بين  القبط  لتعمرم  كق   األ ة بع  بتالتحتد  اإلنستن 

 اإلنستن  االلتمام بإ الا األلغتم. 

الموضوع   -3 ته ا  ي  ذا  بذلت  التي  األ ل ا  بتلجمع تم  االت تل 

 معهت.  التعت ن 

الختةت ا    -4 لل ئون  ال  لا  بقئتسا   رق  الم كلا  بتللجنا  االت تل 

 قض تعمرم د ة ت   ي  ذا المجتل. غب 

أ  ق    -5 بن تط  للق تم  ال  لي  القتنون  للمتخ  ين  ي  توص ا  عمل 

  ي عقض  ذه القض ا  ي المؤتمقام ال  ل ا. 



ا  -6 مع   اةتي  بتلتعت ن  د لي  مؤتمق  لعق   ال عو   لع ل  تبنع  كق  

  الختةت ا. 

ضم كل األطقاف   حول األلغتم،  محلع  المجلس التحضيق لمؤتمق    أ ب 

بعنوان  منت  لم كلا،   بتالمعن ا   العلمين"ا  ث قا  ةؤرا  ت ،  "ةعالن  تضمن 

 . د ليالمجلس  مقتقحتتى حول حل الم كلا  التمهي  لعق  مؤتمق 

ع ا   كلف المجلس أح  البتحثين المتخ  ين بإع اد تققرق حول  ض 

 التمتع بتلحقوق الثقت  ا  ي م ق. 

للخق ج    مست يق   لمتئ    للتحضيق  تحضيقرا  لجنا  المجلس  شكل   مت 

بنتء علع اتةتق تم   بم ق ع بقنتمج ةعالمي لن ق ثقت ا حقوق اإلنستن،  ذلك 

عملهت   اللجنا  تتبعت  ذه  اإلعالم،      المجلس  السي    رق  ةئ س  بين 



المقكمر  اإلداة   ةئ س  عتم بم تةكا  ب يوان  الققاة  اتختذ  للمعلومتم  دعم  ا 

يوم   بتلن     تح د  يتعل   القئ س ا   مت  األموة  علع  االتةتق   13الو اة ،  تم 

بم تةكا    2005متةس   النعقتد ت  التقب ا    60موع ًا  مجتالم  كت ا  خبيقًا  ع 

 علم النةس  اإلعالم لتح ي  ةطتة  ة ا عمل تق م لو رق اإلعالم لتقتمتهت ةلع 

عن  ب  تبتع   مبتشق   غيق  بطقرقا  اإلنستن  حقوق  ثقت ا  ن ق  علع  تستع   قامج 

 األستليب التقلي  ا. 

عق م لجنا الحقوق الثقت  ا بتلمجلس تلسا استمتع حول حقرا الةكق     

األدبي  الةني  ي   التقابط  2004نو مبق    9 اإلب اع  ةلع  م ا التهت  توصلت   .

 الس تس ا،  إلع أن القيود المةق ضا الوثي  بين  ذه الحقرتم  الحقرتم العتما  

بل   ، علع األخيق  تؤد  ةلع انعكتستم سلب ا  خ ما علع حقرتم الةكق  اإلب اع



  ع  ذا   . تةسق أ ضت حتلا القكود الثقت ي الستئ   ي م ق منذ سنوام طورلا

الس تق طتلب الم تةكون  ي الن    بتإلسقاع، د ن ةبطتء،  ي الق تم بإصالح 

تسي شتمل بمت  ي ذلك ةلغتء حتلا الطواةئ  القوانين االستثنتئ ا  دستوةي  س  

 المنت  ا للحقرتم  مبتدئ حقوق اإلنستن. 

بتلتحضيق لن    موسعا حول الحقرا األ تد م ا،  حقرا     رقوم المجلس 

البحث العلمع من أتل استق تء اإلطتة القتنونع،  الوا ع الةعلع لحقرا البحث  

ص توص تم ته ف ةلع تعمرم ت،  تققة عق  ت  ع  العلمع  ع م ق،  استخال

 .2005األسبوع الثتنع من شهق يوليو 

الحملا    مواتها  العقب ا    التي  ع  الثقت ا  ض   د ل ا  أطقاف  تخوضهت 

أ   ي اإلسالم ا   ال  ل ا علع اإلة تب،  الحملا  أ   المجلس    ة صخضم  ب تنًت 



مؤك ًا أن المعتلجتم األمن ا  ، الع وائي ةدانتى لكت ا أشكتل العنف  اإلة تب   ى 

أسبتب اإلة تب،    تكةع إل الا  احتجت   أ ح  ت ال  المجلس ختصا حتدثا  دان 

ة س ت،   مت أ   المجلس أن مت    ي  تل األبقرتء من األطةتل  النستء  القتتل  

تق ج لى بعض ال  ائق اإلعالم ا من مسئول ا الثقت ا العقب ا اإلسالم ا  و أمق  

    ضع منذ الب ا ا أش  الضوابط صقاما   اإلسالميال ين  غيق صح ح،  أن  

 أ  تم الحق ب  النماعتم المسلحا.  يلحمت ا الم نيين األبقرتء  

 

 واى مجال العالرة بين لجنة  قوق اإلنسان والمجالس النيابية: 

التقع مسئولو المجلس مع السي ين ةئ سي مجلسي ال عب  ال وة   تم   

لجتن   ت س س  علع  اإلنستن  االتةتق  حقوق  بقضت ت  تعنع  المجلسين  ن تب ا  ي 



الموك االخت تصتم  ةطتة  الت قرع  الق تبا و  ي  مجتالم  لهمت  ي  لا 

 المستءلا.  بنتء علع ات تالم  مكتتبتم  تم مجلس ال عب بتلةعل بت س س  

النو  ا   لجتنى  التتسعا ع ق  من  اللجنا  لتكون  بتلمجلس  اإلنستن  لجنا حقوق 

توس ع    عن عمم المجلس  ةئ س مجلس ال وة     أعلن،  2003ينتيق    12بتتةرخ  

 اخت تصتم اللجنا الت قرع ا  لتستوعب اخت تص حقوق اإلنستن. 

مجال  قوق اإلنسان، والمرأة،    ايالتعاون مع المنظمات العام ة  واي مجال  

 : والطفولة

المنظمتم،   ت     مع  ذه  التعت ن  علع  ت س سى  منذ  المجلس  حقص 

  القومي ل المجلس  مث لع ي  منهت سواء تلك الممتثلا للمجلس  تقحيبت من تتنب ا

  ثمتنعغيق الحكوم ا، لكن أب م    أ  لألموما  الطةولا،    القوميللمقأ ،  المجلس  



طتبع     نى ذأمنظما غيق حكوم ا تحةظهت علع ص غا المجلس ب عو      ع ق 

الم قرا،  أ،   و  حكومي  الستحا  علع  التجقبا  ح اثا  ذه  بسبب  مةهوم  مق 

   ي  ل    قص المجلس علع تجت  ه منطلقت من أن أداء المجلس س كون الف ح 

 ت  ي  استقالليتى،  اتتذاب الثقا  التعت ن. 

المنظمتم   مسئولي  مع  اللقتءام  من  الع ي   المجلس  مسئولو   عق  

المعن ا استه  ت التعقرف ب  ة المجلس  ي عتمى األ ل، كمت تةتعل المجلس  

المجتمع الم ني علع بستط البحث،   تةك   مع  ضت ت عتما طقحتهت مؤسستم

تنت لت  ضت ت ع   متنوعا،   التي  النقتش  العمل  حلقتم   ي ع د من  ةشتم 

المجتمع   مؤسستم  أن طا  علع  الق تب ا  الجهتم  تع د  أبق  ت  ض ا  من   تن 

اإلنستن،   حقوق  ثقت ا  ن ق  الم ني  ي  المجتمع  مؤسستم  الم ني،  د ة 



مؤسستم عن  لممثلين  انتهتك     اتتمتع  معتلجا  ض ا  حول  م ن ا  حمب ا 

 حقوق األسق  الم قرين . 

لقتء    ةلع  المجلس  الحكوم ا    ممثليمع    ت ت ةي  دعت  غيق  المنظمتم 

اإلنستن     يالعتملا   حقوق  شتةك   ى  2005ينتيق    4   ي م ق     يمجتل   ،

المجلس  أعضت األ ل ا،  ممثلؤ ةئ س  الجمع تم  اتحتد   30ن عن  و ه،  ةئ س 

ه،  سبل تعمرم التعت ن  ءحكوم ا.  تنت ل اللقتء ةؤرا المجلس  أدا  منظما غيق

الحكوم ا غيق  المجلس  المنظمتم  خالل    ،  بين  النقتط االتتمتع   بق م 

 التتل ا:  الم تقكا

للنهوض   -1 الوطن ا  الخطا  األ ل ا  ع  ضع  الجمع تم  ةسهتم  أ م ا 
ةع اد ت  تضمينهت  ع   علع  المجلس  التع  عمل  اإلنستن،  بحقوق 

 ( . 2012 – 2007الخطا الخمس ا لل  لا  ع الةتق  )



ةع اد   -2 األ ل ا  ع  الجمع تم  م تةكا  ةمكتن ا  ببحث  المجلس  أن  قوم 
القتدم، من خالل مت  مكنهت   العتم  اعتبتةًا من  للمجلس  السنو   التققرق 

 أن تق مى من تقتةرق  ب تنتم.

ا الوستئل  االتةتق علع أ م ا العمل لتعمرم مسيق  حقوق اإلنستن بكت  -3
المتعتةف عليهت، انطال ًت من أن تعمرم تلك المسيق   و مت  سعع ةل ى  
االتجته،   منظم  متس    ب  ع  ذا  عمل  خالل  من  األطقاف   ل 
أخذًا  ع االعتبتة أد ام العمل المتتحا للجمع تم من نتح ا  المجلس  
آلخق  ع   طقف  من  األد ام  بتنوع  ذه  أخق ،  التسل م  نتح ا  من 

 مع القضت ت.  تعتط ى

بين الجمع تم األ ل ا  بعضهت   -4 التنسي   التعت ن  الت  ي  علع ضق ة  
نتح ا أخق ، من خالل ت وة   المجلس من  نتح ا،  مع  البعض من 

  حق  أ ضل ال  غ للتعت ن. 

ذام طب عا   -5 لجتن ختصا  ت كيل  لمقتقح  المجلس  نظق  ةمكتن ا  دةاسا 
بت بحثهت  يق   التع  القضت ت  بعض  ل ةاسا  الجمع تم  مؤ تا  مع  لتعت ن 

 األ ل ا. 

بين   التعت ن  آ تق  لحلقا  متتبعا  اتتمتع  لعق   ال عو   المجلس   رممع 

بين   التعت ن  مجتالم  بلوة   الستكمتل  الحكوم ا  غيق  المجلس  المنظمتم 

 الجتنبين  ع مجتل حقوق اإلنستن .  



 

 

 

 

 
 

 واي مجال التعاون الدولي : 
المؤس  مع  عال تى  توطي   علع  المجلس  المعن ا  حقص  ال  ل ا  ستم 

حول   معهت  حواة  الحكومي،  إداة   الحكومي  غيق  ب قيهت  اإلنستن  بحقوق 
األمم   ةلع  ب ا ا  اال تمتم  يتجى  أن  ب يه ت  الم تقك.  كتن  اال تمتم   ضت ت 

 المتح    مؤسستتهت المعن ا   كتالتهت المتخ  ا. 
أةبوة    لورم  المجلس،  السي    ةئ س  غتلع  بطقس  ال كتوة   اتة  

المجلس   بين  التعت ن  التنسي   علع  اإلنستن  لحقوق  الستمي  المةوض 
 المةوض ا الستم ا لحقوق اإلنستن  ي كل المجتالم المتعلقا بحقوق اإلنستن.

  



دعم  حول  اإلنمتئي  المتح    األمم  بقنتمج  مع  اتةت ًت  المجلس  عق    مت 
أ توبق   من  الةتق   تمت   ي  سنوام،  ثالث  م تى  المجلس  ةلي   2004لق ةام 

 ،  ر مل البقنتمج ثالثا مجتالم،  ي : 2007أ توبق 
مستع   المجلس  ي ةع اد نظمى ال اخل ا،  من بينهت اللوائح ال اخل ا،   •

ال  ل ا،  ت س س نظتم معلومتم ،   المعتييق  يتس  مع   نظتم محتسبي 
خ متم   تق  م  خالل  من  ال كت    ذلك  لتسجيل  ب تنتم   إن تء  تع   

مؤسسي  است تةرا،  تو يق   دعم  الال ما  الخبقام،  تق  م  المع ام 
 مبتشق. 

دعم   ةام  • المستع    ي  ذلك  المجلس  موظف ى،  من  لجتن  تقورا 
التي   ال  ةرا  التقتةرق  ةع اد  التقتةرق،  مست متى  ي  إلص اة  المجلس 
تق م ةلي المؤسستم ال  ل ا،  ت س س نظم تمع  ت ن ف المعلومتم،  

البح المجلس  ي  مكتب  ني   دعم   ةام  وث  ال ةاستم،  تكورن 
 إلع اد  متتبعا التقتةرق. 

منظمتم   • مع  الختةتي  الحواة  من    CSOSتغذ ا  أخق ،    طتعتم 
خالل تنظ م أن طا ت ةرب ا،   ةشتم عمل مع منظمتم مختتة ،  تق  م  

 دعم مؤسسي مبتشق. 

ال  ل  ممثلي    سةقاء  من  الع ي   مع  المجلس  مسئولو  التقع   ذلك 

ل  ل ا، حيث التقوا  سةقاء ألمتن ت  إ طتل ت   قنست   ولن ا،  تجمع  المجموعتم ا

ةسم ًت   األ ة ب ا،  استقبلوا    ًا  المةوض ا  األ ة بي،  ممثلي  االتحتد  سةقاء 



ألمتن ًت ،    رق الع ل الكن ي ، كذلك التقوا  سةيق الوال تم المتح   ،  مستع  

الكو  مستع          ، األمقركي  الختةت ا  مع    رق  ،  التقوا  األمقركي  نجقس 

 سةقاء الجمائق  األةتنتين  توات متال . 

* شقح مسئولو المجلس خالل  ذه اللقتءام مهتم المجلس  مسئول تتى   

بتلحكوما   عال تتى  م ق،  طب عا  اإلنستن  ي  حقوق  احتقام  تعمرم   ي 

  المجتمع. 

العم  األ ة ب ا  ض ا  ال  ل  ممثلي  مع  المجلس  مسئولو  أثتة  تلا      

العقب ا المهتتق ،  أ م ا تطورق نظق  أ ة بت لهذه العمتلا،  بحث آل ا لتطورق  

حول   مقبول  عتدل  حواة  إل تما  المتوسط  البحق  ضةتي  بين  متكت ئ  حواة 

 حقوق   اتبتم العمتلا المهتتق . 



* كمت أثتة مسئولو المجلس مع ممثلي ال  ل الغقب ا ضق ة  أن يوا ب   

 إلصالح دعو  ةلع ةصالح نظتم األمم المتح  . ال عو  الغقب ا ةلع ا

ال عم    لتو يق  استع اد م  ال  ل  بعض  ذه  ممثلو  أب    تتنبهم   من 

بعض  ضت ت  معى  ي  م تقكا  أن طا  بمهتمى،  تنظ م  للنهوض  للمجلس 

اال تمتم الم تقك، كمت  تى ع د منهم ال عو  ةلع ةئ س المجلس لمرتة  بل انهم  

 عتم مح د .  إلقتء محتضقام  ي موضو 

ان متج    عمل ا  ب  ن  ان غتلهم  األ ة ب ا  ال  ل  بعض  ممثلو  *  أب   

الم كلا   األ ة ب ا،  تعق   المجتمعتم  العقب ا  ي  األصول  ذ ي  المهتتقرن 

بسبب الضغوط االتتمت  ا  اال ت تد ا  األمن ا التي تعتني منهت المجتمعتم  

 المستقبلا للهجق  غيق ال ق  ا. 



تمتم القئ س ا للمجلس  ي مي ان التعت ن ال  لي كذلك   كتن أح  اال تم 

خبقاتهت،   الممتثلا،  التعقف علع  الوطن ا  المؤسستم  العال تم مع  توطي    و 

اللجنا   مع  ات تالم  المجلس  أتق   المجتل  معهت.   ع  ذا  القأي   تبتدل 

السورسقرا،  اللجنا   الوطن ا  اإلنستن،  المؤسسا  لحقوق  الةقنس ا  االست تةرا 

اإلنستن،  ال لحقوق  ال ين ا  القوم ا  اإلنستن،  اللجنا  لحقوق  الهن  ا  قوم ا 

الكوةرا   الوطن ا  تونس،  اللجنا  اإلنستن  ي  لحقوق  العل ت  االست تةرا   الهيئا 

لبعض  ذه  الختةت ا  السنورا  األن طا  التقتةرق  اإلنستن،  اطلع علع  لحقوق 

 المؤسستم.



ال اللجنا  المجلس   ودا من  استقبل  اإلنستن  مت  لحقوق  الكن  ا  وطن ا 

 المؤسسا ال انمقك ا لحقوق اإلنستن  المؤسسا الكوةرا.  بحث  ستئل التعت ن  

  التنسي  معهت. 

لحقوق   الوطن ا  للمؤسستم  الستبع  االتتمتع  المجلس  ي   شتةك 

سبتمبق    17ةلع    14اإلنستن الذي عق   ي سيول بكوةرت الجنوب ا  ي الةتق  من  

لجنا الوطن ا الكوةرا لحقوق اإلنستن  مثلى  ع  ذا االتتمتع  بنتء علع دعو  ال

لعمل   األستسي  المحوة  ،  كتن  المجلس  نعمتن تالل عضو  ال كتوة  السةيق 

حتالم   اإلنستن  ي  حقوق  حمت ا  الوطن ا  ي  المؤسستم  د ة  المؤتمق  و 

النماعتم المسلح  مكت حا اإلة تب،  ص ة عنى ب تن مهم يؤك  علع ضق ة   



ا المسلح تمسك  النماع  حتالم  ظل  اإلنستن  ي  القتنون  حقوق  بمبتدئ  ل  ل 

   ي حتلا مقت ما اإلة تب. 

الوطن ا   للجتن  المجلس  ي االتتمتع األ ل  نةسى، شتةك    ع اإلطتة 
 21ةلع    18األ قرق ا لحقوق اإلنستن الذي عق   ي أد س أبتبت  ي الةتق  من  

 ا أ قرق ا     مثلتى  ع  ذا  أ توبق،  حضق  ذا المؤتمق ع ق ن مؤسسا  طن 
التي   المحت ة  أ م  المجلس.  من  عضو  الةقتة  ذ   منع  األستتذ   االتتمتع 
تواتى   التي  الوطن ا،  التح  تم  للمؤسستم  المختلةا  النمتذج  المؤتمق  نت  هت 

  ذه المؤسستم،  من أ مهت تو ق العنتصق الب قرا الم ةبا  المواةد المتل ا. 
تمًت ختصت للمؤسستم الوطن ا  اللجتن القوم ا   مت أعطع المجلس ا تم  

للمجلس(،  أتق    بتإلضت ا  لجتن  ثمتنع  )  ي  العقب ا  الستحا  علع  العتملا 

ات تالم  لقتءام مع كل من اللجنا الوطن ا لحقوق اإلنستن ) طق(،  اللجنا  

اإلنستن   لحقوق  االست تةي  )تيبوتي(،  المجلس  اإلنستن  لحقوق  الوطن ا 

اإلنستن )السودان(،  ا حقوق  لتقق ا  حمت ا  االست تةرا  الوطن ا  للجنا 



الوطني   )المغقب(،  المقكم  اإلنستن  لحقوق  االست تةي  )الجمائق(،  المجلس 

األستس ا  اإلنستن  الحقرتم  لحقوق  العل ت  )األةدن(،  الهيئا  اإلنستن  لحقوق 

 )تونس(. 

المؤسستم  ي  مع  ذه  ت ت ةي  اتتمتع  عق   ةلع  المجلس  دعت      

القتدم يتنت لى تققرقنت القتدم بتلتة يل،  ت مل ال عو ،  ا لقت ق   ي شهق متةس 

العقب ا   ال ائما  البقلمتن ا  اللجتن  المؤسستم  اللجتن،  ةلع تتنب مسئولي  ذه 

المعنيين بحقوق اإلنستن  ي البل ان التي    نلحقوق اإلنستن،  المسئولين القسميي 

المؤسستم  اللج  مثل  ذه  تتوا ق  يهت  من  ال  د ليين  مسئولين  تن،  خبقاء 

الهيئتم المعن ا  ي األمم المتح  ،  ذلك بتلتعت ن مع مكتب المةوض الستمي  

لحقوق اإلنستن  بقنتمج األمم المتح   اإلنمتئي،     انتهع االتتمتع بإص اة 



ال  ل   بين  التعت ن  أ م ا  علع  تؤك   التع  التوص تم  القت ق   ع د من  ةعالن 

 ل حقوق اإلنستن. تتم التغط ا التة يل ا  ع تققرقنت القتدم. الم تةكا  ع مجت

غيق    ال  ل ا  المنظمتم  مع  التعت ن  علع  المجلس  حقص   ذلك 

المواطنين   ض   التمييم  بقضت ت  المعن ا  الةقنس ا  بتللجنا  الحكوم ا،  تلتقع 

اإلنستن   حقوق  مقاقبا  منظما  من  أتنبي،  ممثلين  أصل  من   الةقنسيين 

(H R W ممثلي  )  ن عن الةي ةال ا ال  ل ا لحقوق اإلنستن،  ممثلين عن لجنا

تبتدل  تهتم   اللقتءام  المتح  .  تنت لت  ذه  الوال تم  ال ين ا  ي  الحقرتم 

الجتنبي  كال  اإلنستن،  ةؤرا  حقوق  حول  ضت ت  تعمرم    ن النظق  لهت،  سبل 

 التعت ن الم تقك.  



ال ين  الحقرتم  للجنا  نظق م  المجلس  تها  ممثلو    ب  ا  مت   و  شقح 

ال  ل ا الةي ةال ا  لو    شقح  كمت  انح ت ام،  من  ال ين ا  الحقرتم  الذي    -تققرق 

اإلع ام عقوبا  إللغتء  حملا  ةطتة  ال عو    -تتءم  رتةتى  ي  مالءما  ع م 

إللغتء عقوبا اإلع ام للوا ع الم قي،  أنهت غيق مطق حا علع القأي العتم  ال  

عن أنهت ال  الت  ض ا خال  ا علع الستحا   ال  ائق القتنون ا  القضتئ ا،  ضال

 ال  ل ا. 

 

 كذلك شااك المج س اي المؤتمرات التالية : 

المؤتمق العتشق لجتمعا حقوق اإلنستن الق متن ا، الذي نظمى المعه    -1
من   الةتق   اإلنستن  ي  لحقوق  سبتمبق،        11ةلع    5الق متني 

التعل م،  التعل م  ح  الح   ي  قوق اإلنستن،  تضمن  ةش عمل حول 
 تم علع  تمش  ذا المؤتمق ةع اد م ق ع اتةتق تعت ن بين المجلس  



حسن   حستم  ال كتوة  مثل  اإلنستن،      لحقوق  الق متني   المعه  
 ب ةا   المجلس  ع  ذا االتتمتع. 

نظمتى   -2 الذي  األتتنب،  العن قرا  كقاه ا  التستمح  منت ضا  مؤتمق 
بق   األ ة بي  ي  األمن  التعت ن  يومي  منظما   14   13كسل 

لمنت ضا   مؤتمق  خ ص  عق   توص تتى  أ م  من  سبتمبق،  كتن 
 التمييم ض  اإلسالم. 

المتوسط   -3 األ سط  البحق  ال قق  لمنطقا  اإل ل م ا  االستمتع  تلسا 
للهجق   العتلم ا  اللجنا  نظمتى  ال  ل ا،  الذي  للهجق   العتلم ا  للجنا 

من   الةتق   القت ق   ي  ةكمم  سب   15ةلع    13ال  ل ا  ي  تمبق.     
الجوانب    : الهجق ،   ي  بعمل ا  تتعل   محت ة  أةبعا  علع  الجلسا 
اال ت تد ا،  الهجق  غيق النظتم ا،  المهتتق ن  ي المجتمع  حقوق  

 اإلنستن،  اإلداة  الوطن ا  اإل ل م ا  العتلم ا للهجق .

لإلسالم   -4 الع اء  مواتها  التستمح  التةت م    –ن     أتل  من    -التقي م 
 د سمبق.  7ي نظمتهت األمم المتح    ي نيوروةك  ي الت 

 

    اغتنم د.أحم  كمتل أبو المج  نتئب ةئ س المجلس منتسبا  توده    -
 ي نيوروةك للم تةكا  ي ن    مواتها الع اء لإلسالم  أتق  ع   لقتءام مع  

 مسئولي مقا م بحث ا مؤثق ، شملت : 
ل التمييم ض   حو   American Enterpriseلقتء مع ةئ س منظما   •

 اإلسالم،  ضق ة   تود حواة بين العتلم اإلسالمي  الغقب. 



م يق  مسئولي   •  Washington Institute For Nearلقتء مع 

East Policy  ،تنت لت المنت  تم أح اث الحتدي ع ق من سبتمبق  ،
 دعو  الوال تم المتح   األمقرك ا إلتقاء تغييق ثقت ي  س تسي  تحقي   

العتدل أشكتلى  تطبي     السالم  بكل  العنف  المنطقا  ة ض   ي 
 ال  مققاط ا. 

اإلسالم  ال  مققاط ا   • دةاستم  مقكم  مسئولي  مع  ،  (CSID)لقتء 
األمقركي   اإلسالم  المنظوة  ال  مققاط ا  ي  أسس  ةلع  اللقتء   تعقض 

 للتطبي  ال  مققاطي  اإلصالح الس تسي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نحو خطة عمل قومية للنهوض بحقوق اإلنسان  



ةل ى  ضع          الموكولا  المهتم  ص ة  المجلس  ي  ت س س   ضع  تنون 
م ق،  ا تقاح  ستئل   اإلنستن  ي  حقوق  لتعمرم  تنم ا  عمل  وم ا  خطا 

 (. 1/ 3تحقي   ذه الخطا )م
لألمم          اإلنمتئع  البقنتمج  مع  بتلتعت ن  المجلس  اإلطتة  تم    ع  ذا 

للنهوض   لخطا  وم ا  بتإلع اد  تم  المتح    حيث  اإلنستن  ع م ق،  بحقوق 
دةاسا   الخطا  إتقاء  لهذه  لإلع اد  المجلس  أعضتء  بعض  من  لجنا  ت كيل 
للخطط ال بيها   قًت للنموذج الختص بتألمم المتح  ،     ت كلت  ذه اللجنا  
بقئتسا ال كتوة أحم  كمتل أبو المج  نتئب ةئ س المجلس،  عضورا كل من  

ال  تق،  األست  سعي   م طةع  ال كتوة  النوة،  ال كتوة  عب   منيق  خق   تذ 
مخلص   ب ةا  ،  السةيق  حستم  توةتيت  لينع،  ال كتوة  الةقع،  ال كتوة  

  طب أمين عتم المجلس. 
    عق م اللجنا ع   اتتمتعتم   تمت بتالستعتنا بخبيق  متخ  ا  
الب تنتم   الستكمتل  التخط ط  بو اة   بتالت تل  كمت  تمت  المجتل،   ع  ذا 

 ستس ا.  األ
عليهت        توا    التي  المهما  اآلل تم  ةح    الخطا  مثل  ذه   رع   ضع 

انعق   ي   الذي  اإلنستن  لحقوق  الثتني  العتلمي  المؤتمق  ال  لي  ي   المجتمع 
  ع  يينت بم تةكا م ق.     1993منت ف عتم 

أن  مثل   ينبغي  اإلنستن  حقوق  تحسين  أن  علع  الخطا  مةهوم   رقوم 
العتدي،  عمل ا     ت موضو  ًت   التخط ط  خالل  تطب قهت  عتما  مكن  لس تسا 

اإلنستن  حقوق  أ  اف  ت مج  المعنع  بهذا  ال  لا.   ع  المواةد  ي  تخ  ص 



 ي األ  اف العتما لل  لا  ختصا التنم ا،  من ثم تةي  كل عنتصق األما  ي  
 النهت ا. 

نجت  ت، كمت   بتدةم ع   د ل من أ قرق ت  آس ت  أمقركت الالتين ا  أ ةبت بإ 
السلطا  بتدةم  العقب ا  الستحا  أخق .  علع  د ل  ةع اد ت  شقعت  ي 
اإلنستن  ي  لسطين،   بحقوق  للنهوض  الوطن ا  الخطا  بإع اد  الةلسطين ا 
 شقعت األةدن  ي ةع اد ت.  تق  تنظ م ن     ي البحقرن حول ةع اد خطا  

غيق منظمتم  نظمتهت  البحقرن  اإلنستن  ي  حقوق  مجتل  حكوم ا     طن ا  ي 
اإلنستن،  شتةك  يهت   لحقوق  الستم ا  المةوض ا  من  ب عم   طن ا  إ ل م ا 

 ممثلون من الحكوما البحقرن ا. 
 رقق  ذا المنهج ب نى ل س  نتك من د لا تبلغ الكمتل  ي مجتل حقوق  
أ ضل  مستورتم  أتل  من  سعيهت  تح  تم  ي  تواتى  ال  ل  اإلنستن،  كل 

من أتل مواتها  ذه التح  تم بنجتح يتعين أن  للح ت ،  حقرتم أ سع نطت ًت.   
تعل م   بقامج  الموا ف  تكث ف  تغييق  أتل  من  الحكومتم  ال عوب  تتعت ن 

 حقوق اإلنستن،  دعم اإلطتة المؤسسي لحقوق اإلنستن. 
 تةي  الخبق  ال  ل ا الستبقا أن الخطا الوطن ا للنهوض بحقوق اإلنستن   

 تمق بخمسا مقاحل  ي: 
تحضيرإة المنظمتم   مر  ة  الحكوما،  مع  مع  ت ت ة  عمل ا   ت مل 

الحكوما   مبتدئ،  ت  ي   المعن ا  إع اد  ث قا  الحكوم ا،  الجمتعتم  غيق 
 عليهت  إعالنهت للقأي العتم،  تنظ م لقتءام تمهي  ا مع الجمتعتم المعن ا. 



من خالل لجنا التنسي ،  تضع اإلطتة المةته مي    مر  ة شعداد الخطة 
تمتعتم عمل  طت  ا،  تت ت ة مع المنظمتم غيق الحكوم ا    للخطا،  ت كل

 الجمتعتم المعن ا،  تعق  تلستم استمتع شعب ا،  تع  دةاسا أستس ا،  تح د  
األ لورتم  الموضوعتم ذام األ م ا الختصا، كمت تح د احت تتتم الجمتعتم 

ةطتة  الممني،  كذا  ةطتة ت  الخطا،  تح ي   مسود   بإع اد  ت اله ا،  تقوم 
 القتنوني. 

الخطة تطبيق  د ةرا    مر  ة  اتتمتعتم  الخطا،  عق   ةعالن   ت مل 
الت ت ة  الخطا،  تعمرم  تطبي   ال قكتء  ي  مع  التنسي ،  العمل  للجنا 
تعل م   مجتل  تقبورا  ي  ةعالم ا،  استقات ج ا  استقات ج ا   الت ب ك،   ضع 

 حقوق اإلنستن،  السعي لت  ي  البقلمتن. 
المراق ة  من  بت  مر  ة  تقي م ن ف سنوي  متتبعا،  إتقاء  نمتذج  طورق 

الحكوم ا،  متتبعا   غيق  المنظمتم  م خالم  التنسي ،  متتبعا  لجنا  تتنب 
المنةذ ،   المقتجعا من تتنب األطقاف  التغذ ا  الت ت ة  الت ب ك،  كذا متتبعا 

  إع اد تقتةرق للبقلمتن  القأي العتم. 
التقييم سنوي،    مر  ة  تققرق  ةص اة  معين   ت مل   ت كيل  قر  

الختصا  التوص تم  العتم،  إص اة  للبقلمتن  القأي  تقتةرق  للمقاتعا،  إع اد 
 بتلخطا التتل ا. 

بين    م تةكا  تعلا  علع  تقوم  متكتملا  عمل ا  المقاحل   تعنع  ذه 
الواتبا  ي   المقاتعا  عمل تم  من  تمءًا  ذاتهت  المجتمع  الحكوما،  تع   ع 

 مجتل النهوض بحقوق اإلنستن. 



الققاة   بمثتبا  ت س سى  الواةد  ي  تنون  التكل ف  أن  المجلس  اعتبق 
عملى  بقامجى   خطا  تح ي   المجلس  ي  الخطا،  ةاعع  ةع اد  بب ء  الس تسي 
 األسبق تم التي ح دتهت اللجتن أن تكون بمثتبا الخطوام التمهي  ا  ي تح ي   

العت الخطا  إلدمتتهت  ع  س سعع  التع  الخطا  أسبق تتهت  لل  لا أ  اف   ما 
 ( .  تبنع المجلس الت وة التتلي  ي ةع اد الخطا : 2012 – 2007)
 

 أوالً : 

•   ، بتلخطا  المعن ا  المقحلا  الجهتم  عمل  احت تتتم  منطلقتم  تح ي  
 لجنا عل ت   قق عمل.   ت كيل  
المعلومتم  الب تنتم المتطلبا للب ء  ي ةع اد الخطا  إ الا العوائ    تمع  •

 تدة المعلومتم.  الوصول ةلع م  أمتم

 علع تجتةب الخطط المطبقا  ي بعض ال  ل.   طالع الا •

بحقوق    دةاسا • المتعلقا  ال  ل ا  المحل ا  القوانين  الت قرعتم  القوانين 
  عق  مؤتمق  طني عتم  تنظ م ن  ام متع د .   اإلنستن

 آةاء  يئتم المجتمع الم ني حول مكونتم الخطا.    استطالع •

بين  تنظ م  • لبلوة  ةؤرا    لقتءام مستمق   المعن ا  الم ني  المجتمع   يئتم 
ةتقاء لقتءام مع الجهتم المعن ا  ي الحكوما به ف     كذلك  ،م تقكا 

 الةقر  الواح .  بق حة جتد أةض ا م تقكا  العمل 
 



   ثانياً :

الجوانب   دةاسا مس  ةتقاء • التي    المختلةا ح ا متخ  ا  معمقا حول 
 ةلع ةع اد  تع   ب تنتم.   بتإلضت ا ،البالدتمس حقوق اإلنستن  ي  

ال ةاسا  تحليل • لمنت  تهت  إب اء    المعن ا  عقضهت علع األطقاف    ،نتتئج 
 القأي حولهت.  

الحقوق ا    مطتبقا • المعتييق  مع  الوطن ا  ال  ل ا     الت قرعتمالنتتئج 
  الت    من ةمكتن تم تطب قهت.  

الخطا    تح ي  • لمتتبعا  ضع  المتخ  ا    الجهود    تنسي الكوادة 
 لهت.   المقا قا ألن طا ا

 ي مختلف    الت ةربالخطا عن طقر   ةع اد    ةام الم تةكين  ي    دعم •
 المجتالم.  

، به ف ةدختل  ةد د الةعل  تلقي     من  ستئل اإلعالم للتو  ا،   االستةتد  •
 ال ما.   تع يالم أ ا 

 

 

 

 ثالثاً :



 اإلطتة العتم للخطا، بمت يهيئ  ضوح القؤرا ل   الجم ع.    ضع •
المتد ا  المتل ا  الب قرا، اال   تح ي  • اإلمكتن تم    تسخيق     حت تتتم 

كل   الم ني  المجتمع  ال  لا   يئتم  لو اةام  من      متالمتتحا   خ ى 
 أتماء الخطا.  

استقالليتهت  نجت  تو يق • تضمن  للخطا  ختصا  كت  ا  عملهت    حميمان ا 
األمم     ي االستةتد    العتم  مستع ام  يئتم  بتلتمورل  المجتل   ذا 

   .  المتح 

 
 وطنية لحقوق اإلنسان:   خطةتنسيق األدواا إلعداد 

الوطن ا للتحضيق لم ق ع  لجنا    ت كيلتم   الخطا  انت اب أح       ،ةع اد 
تقاعع   بحيث  المتح    األمم  العمل  ع  لمنهج ا  الخطط   قًت  ةع اد  خبقاء 

 :   المبتدئ التتل ا
أ  غيق حكوم ا   -1 كتنت  الجهتم، حكوم ا  بين مختلف    علع الم تةكا 

  الت  ي  علع ةشقاك الةئتم الضع ةا  المهم ا.  التمثيل أستس ع الا 

 مؤسستم   ع ممثلال  مققاط ا  م تةكا أسس علع  اللجنا    قوم تمثيلأن   -2
 . الةتعلا الم ني لمجتمعا

المتواصل  و قأن    -3 الت ت ة  التنسي   علع  اللجنا  عمل  كت ا  م  مع 
 .  الجهتم الم تةكا  ع ةع اد م ق ع الخطا



استق -4 التنسي الل ا  ضمتن  تتوا ق  يهم  عملهت  لجنا  بخبقاء    . االستعتنا 
 .  النما االمعق ا بحقوق اإلنستن  الح تد ا 

 
 :  اى اآلتى   جنة  ذه ال دواوإت خص 

   . ضع استقات ج ا  آل ا عمل الخطا  –1
ح ا لحقوق   دةاسا أ لورتم الخطا  اإلشقاف علع ةع اد ال ةاسا المس  –2

 . اإلنستن 
 . طا الوطن ا ةع اد الخ  –3
   . ضع اإلستقات ج ا اإلعالم ا للخطا –4
 للخطا  ي تم ع مقاحلهت.   األثق ضع آل تم تقي م  متتبعا  ق تس  -5
 ت كيل لجتن  ق  ا  التنسي  بينهت  تقي م عملهت.   –6
التي  مكن أن تستع    –7 التنسي  مع مختلف الجهتم اإل ل م ا  ال  ل ا 

 الخطا.   تنةيذ ي 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 الشكاوى

 
أن  نتك   اعتبتةه  آخذًا  ع   ، ال كت    لتلقع  لجنا  ةن تء  المجلس   قة 
المتح    ا    لألمم  اإلنمتئع  البقنتمج  مع  بتلتعت ن  حتل ًت  ت ةس  م ق عتم 
من   عتل ا  كةتء   ذام  ال كت    لتلقع  مكتب  إلن تء  األ ة بع  االتحتد  عليهت 

التعتمل األم الب ق  حتع  المع ام  الت  يل  للمجلس من  نتح ا  ثل مع مت يقد 
 شكت   حتع تكون  ذه اللجنا مقص ًا لحقوق اإلنستن  ع م ق . 

 
 
 
 
 
 
 

 لتصنيفات العامة للشكاوىأوالً : ا
 الواردة للمجلس خالل الفترة

 2004من فبراير إلى ديسمبر 
------ 



الموا قاااا علاااع  تبعااا  اسااات ةتء ةتاااقاءام عمااال لجناااا ال اااكت   التاااي تمااا 
تلقاااع المجلاااس القاااومي لحقاااوق اإلنساااتن خاااالل  ،2004 ياااقا بق  18ةن اااتئهت  اااي 
   ماااات يلااااي عااااقض ، شااااكو   4850د ساااامبق  31 ةلااااع  بقايااااق 25الةتااااق  ماااان  

و رااع الجغقا ااي لهاات ت  ت اان ف  ااذه ال ااكت     قااًت لطقرقااا  صااولهت للمجلااس  ال
 التو رع النوعي لهت     الحقوق التي ي عي مقاا مو  ،علع المحت ظتم الم قرا

رطلبون  يهت تمكينهم من الح ول علع  ااذه   ستس بهت أ  انتهت هت  ال كت   الم
الحقاااوق  الحقراااتم التاااي كةلتهااات لهااام االتةتق اااتم  المواثيااا  ال  ل اااا  الت اااقرعتم 

كااااذلك تو رااااع  ااااذه ال ااااكت     قااااًت لتااااواةرخ  موا ياااات ،   ال اخل ااااا المنظمااااا لهاااات
 . صولهت للمجلس حسب ال هوة

 :لها ل مج سطرق وصو ًا لواق  ى تصنيف اللكاو  -1
المجلس عاا    سااتئل لأل ااقاد  منظمااتم المجتمااع الماا ني لتوصاايل أتتح           

 ،  انتهتك ألي ح  من حقااو همأشكت ا م التي يتضقة ن  يهت من   وع مستس 
ي حااااا  مااااان حقاااااو هم الم ن اااااا أ رطلباااااون  يهااااات تمكيااااانهم مااااان الح اااااول علاااااع 
 ،ذه الوساااااتئل: البقرااااا  مااااان  ااااا  ، الس تسااااا ا  اال ت اااااتد ا االتتمت  اااااا  الثقت  اااااا

 روضااح   التلغااقاف. ، م ال ااكو  شخ اا ًت  الةاات س  الحضوة لمقق المجلس  تق
ت ااان ف ال اااكت     قاااًت لطاااقق  صاااولهت للمجلاااس، علاااع النحاااو  1ال اااكل ة ااام 

 التتلي:                      
 ( 1شكل ة م )



 ت ن ف ال كت   حسب طقق  صولهت للمجلس 

  اا  تبااتين ةقبااتل األ ااقاد  منظمااتم المجتمااع الماا ني علااع اسااتخ ام  ااذه  
حيااث مثلاات  ساايلا ةةسااتل ال ااكو  ماان خااالل البقراا  الوساايلا أ  األدا   ؛الوسااتئل

ةذ  صل عاا د ، ال كو   من  بل األ قاد  المنظمتم  األ ثق استخ امًت  ي ةةستل
تماااااتلي ة % مااااان54.3شاااااكو  بنسااااابا  2632ال اااااكت   المقسااااالا بتلبقرااااا  ةلاااااع 

 4850 البااتلغ عاا د ت  ،2004د ساامبق  31ال ااكت   التااي تلقت اات المجلااس حتااع 
 .شكو  

ن  سيلا البقر  كتنت الوساايلا المثلااع إلةسااتل ال ااكو  بتلنساابا أ رالحظ   
سااااواء  -ألصااااحتب ال ااااكت    ذلااااك نظااااقًا لتةضاااايل منظمااااتم المجتمااااع الماااا ني 

لهاااااذه  – األحاااااماب   النقتباااااتم المهن اااااا  الجمع اااااتمأمنظماااااتم حقاااااوق اإلنساااااتن 
تعاااذة حضاااوة بعاااض أصاااحتب ال اااكت   ل كاااذلك  ، تا الوسااايلا  اااي تقااا  م شاااكت  

  بسبب البع  الجغقا ي لمقااتة ة ااتمتهم أ  ،للمجلس ةمت بسبب احتجت ه  ي السجن
 ،سااواء  ااي الوتااى البحااقي أ  القبلااي عاان القاات ق   اةتةااتع تكلةااا االنتقااتل  السااةق

 

 %  54.3  البقر 
 
 

 

 %  37.2ة الحضو 
 

  الةت س
6.8  %  

 %  1.7 التلغقاف

 54.8 % 37.2% % 

6.8 % 1.7 % 



مااان األ اااقاد أمخاااتطق علاااع ح ااات    مااات بسااابب التخاااوف مااان حااا  ث تااا ا  تم   إ  
 مثاال   أنةسهم  ي حتل حضوة م لمقااق المجلااس لتقاا  م ال ااكو  تأصحتب ال ك

ن ي تهااام   الماااوظةين العماااومي ألاعتقاااتلهم أ  احتجااات  م أ  التنكيااال بهااام مااان  بااال ا
 ضاال ا ختصااا  لااذا تمتعاات  ساايلا ةةسااتل ال ااكو  بتلبقراا  ب  ،الم ااكو  ااي حقهاام

 ع الم ني  ي ةبالغ شكت ا م للمجلس .ل   األ قاد  منظمتم المجتم
قغم الميمام الستبقا لوسيلا البقر   ي توصيل ال ااكت   للمجلااس  إنهاات ب   

ب ااكلهت الااقا ن  تعااتني ماان أ تااى   ااوة أ مهاات: تاا خق  صااول تتنااب كبيااق ماان 
حيث  ستغقق ةةسااتل ال ااكت   بتلبقراا  داخاال القاات ق  ماان   ، ذه ال كت   للمجلس

 م  ضاًل عن ع ،أ تم 10ةلع  7ت ظتم ةلع القت ق  من   من المح ،  أ تم  8ةلع    5
   بااتلعنوان البقراا ي الخااتص بااتلمجلس علااع  تااى تمعق ااا بعااض أصااحتب ال ااك

 ،مجلاااس ال اااوة   مثااالد  ةلاااع ةةساااتل ال اااكت   ةلاااع تهاااتم أخاااق  أال  اااا ممااات 
 المنظماااا  ، مقكااام القااات ق  لحقاااوق اإلنساااتن ، المنظماااا العقب اااا لحقاااوق اإلنساااتن

خااق  أةسااتلهت مااق  ةتقااوم باا  ة ت بإعااتد   كتناات  التااي ،ق اإلنسااتنالم ااقرا لحقااو 
للمجلااااس مماااات  طياااال ماااان  تااااق   صااااولهت للمجلااااس  التااااي اسااااتغق ت  ااااي بعااااض 
األح ااتن ثالثااا أسااتب ع كتملااا  بتإلضاات ا ةلااع ةسااهتب تتنااب كبيااق ماان أصااحتب 

 ىثتة المتد ا  المعنورا التي تقتبت علااع ماات ي عوناا عقض  شقح اآل  ال كت    ي
النتهااتك الماا عع مماات الحقو هم مع ةغةااتل ذكااق الو ااتئع المحاا د  لهااذا   انتهتكمن  

 ضطق البتحثين القتنونيين القتئمين علع تلقي ال كت   ةلع االت ااتل ب صااحتب 
ال ااكت    تتف ااًت  ااي حتلااا  تااود ة اام  ااتتف بتل ااكو  أ  ةةسااتل خطااتب بقراا ي 

حتم مماات  سااتغقق  مسااجل علااع عنااوان ال اات ي الساات ةتء  ااذه الب تنااتم  التوضاا  



يومااًت لإلةسااتل   تلقااي الااقد ماان خااالل   15  ةلااع  10خااق  تتااقا ح ماان  أ تق   من ا  
 البقر .

 تاااتءم طقرقاااا تقااا  م ال اااكو  مااان خاااالل الحضاااوة لمقاااق المجلاااس  اااي 
ةذ  صااال عااا د ال اااكت   التاااي  ااا مت ، المقتباااا الثتن اااا كوسااايلا إلباااالغ ال اااكت   

% مااان ةتماااتلي  37.2نحاااو     مثلاااتتشاااك 1803للمجلاااس بهاااذه الوسااايلا ةلاااع 
 غلااب علااع ال ااكت   المقساالا بهااذه الوساايلا ةقبااتل  ،ال ااكت   المق مااا للمجلااس
نظااقًا لعن ااق القااقب المكااتني ماان   إلبالغ شكوا ميهت  األ قاد من داخل القت ق  عل

 انخةااااتض تكلةااااا االنتقااااتل مقتةنااااا بتلوسااااتئل األخااااق  ماااان بقراااا   ،مقااااق المجلااااس
تةضاايل عاا د ماان أصااحتب ال ااكت   الحضااوة   اات س  تلغااقاف بتإلضاات ا ةلااع 

المجلااس  عااقض شااكوا م شااةورًت علااع البتحااث القااتنوني المخااتص لمعق ااا  لمقااق
 الخطاااااوام  ،مااااا   ةمكتن اااااا تااااا خل المجلاااااس إلن ااااات ى  اااااي حاااااتل  باااااول شاااااكواه 

أ  لمعق ااا الجهااا  ، الوستئل التي س سلكهت المجلس لبحث شكواه  االنت ااتف لااى
لااى  يتعااين عل ااى اتبتعهاات  ااي حااتل توضاا ح البااتحثين أ  اإلتااقاءام القتنون ااا التااي

بعااض األ ااقاد الااذين ال  جياا  ن    كمت لجاا   ه،ع م اخت تص المجلس ببحث شكوا 
الققاء   الكتتبا ةلع استخ ام  ذه الوسيلا ختصا  ااي ظاال  تااود  تااو ق البااتحثين 
 المتخ  اااين القاااتنونيين القاااتدةرن علاااع صااا تغا المضااامون ال اااةهي لموضاااوع 

ل مبتشااق  مااوتم يااؤدي الغااقض ماان ال ااكو   الااذي يقضااي عنااى ال ااكو  ب ااك
 صتحب ال كو   بل توق عى عل ى.

أمااات  سااايلا اإلباااالغ مااان خاااالل اساااتخ ام أتهااام  الةااات س  قااا  تاااتءم  اااي 
ختةتهاات  ماان  المقتبااا الثتلثااا ماان حيااث ةقبااتل األ ااقاد سااواء ماان داخاال م ااق أ  



ن الم ااقرا  ال  ل ااا  منظمااتم حقااوق اإلنساات، منظمتم المجتمع الم ني عمومًت 
حيااث  صااال عاا د ال اااكت   المقساالا للمجلاااس  علااع اساااتخ امهت، ب ااةا ختصاااا

ماااان ةتمااااتلي ال ااااكت   %  6.8شااااكو  مثلاااات نساااابا  330بهااااذه الوساااايلا ةلااااع 
شكو  خالل الةتق  ماان نهت ااا  بقايااق ةلااع   4850المق ما للمجلس  البتلغ ع د ت  

 .2004نهت ا د سمبق  
الوساااايلا ماااان حيااااث سااااقعا  صااااولهت   علااااع الااااقغم مماااات تمتاااات  بااااى  ااااذه

تعااا   تنهااا  إللمجلاااس  بتلتاااتلي ساااقعا التحاااقك لبحثهااات  إحتلتهااات للجهاااتم المعن اااا 
 ااقاد  ااي ضااوء اةتةااتع تكلةااا اسااتخ ام الةاات س مماات  سيلا مكلةا  مق قا متد ااًت لأل

ةسااتل صااوة المسااتن ام  الوثااتئ  ة ضطق بعض أصحتب ال كت   ةلااع تجت اال  
مختطباااا ضاااق ة  ق اااتم المجلاااس ب بع ت ت  سااات ممااا  ل اااكو  ال اعماااا  المؤكااا   لج  اااا ا

األمااق   ،أصحتب ال كت   بقر  ًت أ   تتف ًت لطلب صوة  ذه المستن ام  الوثتئ 
الذي يؤدي ةلع ت تيل ةحتلا ال كو  للجهتم المعن ا لحين  ة د  ااذه المق قااتم 

                                 من أصحتب ال كت  .
ستخ ام التلغقاف  ي المقتبا القابعا  األخيااق   ااي حين تتء اإلبالغ بت  ع 

 سااتئل توصاايل ال ااكت   للمجلااس ةذ بلااغ عاا د ال ااكت   المق مااا للمجلااس  بهااذه 
 .المق ما للمجلس % من ةتمتلي ال كت   1.7شكو  بمت نسبتى   84الوسيلا 
الع يااا  مااان األ اااقاد الساااتخ ام  اااذه الوسااايلا  اااي اإلباااالغ نظاااقًا     ااا  لجااا  

اعتقتد م ب ن  ذه الوسيلا  ي أ ضل الوستئل لضمتن سقعا تحااقك إلدةا هم أ   
تهم  ة ع الظلم الوا ااع علاايهم ةماات ماان  باال أتهاام   مؤسسااتم يااق ن  المجلس لنج 

أنهااااات انتهكااااات حقاااااو هم أ  ماااااوظةين عماااااومين تعساااااةوا  اااااي اساااااتخ ام السااااالطتم 



 ا الممنوحااا لهاام  ااي انتهااتك أ  المسااتس بحقااوق  ااؤالء األ ااقاد الم ن ااا  الس تساا 
 .   اال ت تد ا  الثقت  ا

أصاااحتب ال اااكت    ع نظاااقًا الةتةاااتع التكلةاااا المتل اااا لهاااذه الوسااايلا  كتةااا 
ناااى أ  مااات  عتقااا  ن أبإةساااتل كلماااتم  ليلاااا  بسااا طا تعباااق عااان حااا  ث االنتهاااتك 

  أمساااتس بحااا  مااان حقاااو هم د ن تقااا  م أ اااا تةتصااايل تتعلااا  بمكاااتن االنتهاااتك 
 مع ذلك  تم المجلااس  ااي كثيااق ماان  ،نتهتكي  الذين  تموا بهذا اال   تح أ  سبتبىأ

 ااذه ال ااكت   بسااقعا االت ااتل بتلجهااتم المعن ااا  التااي غتلبااًت ماات كتناات تهااتم 
من ااا  ق ااتدام محل ااا ماان محاات ظين  ةؤسااتء مجااتلس الماا ن  األح ااتء للو ااوف أ

  مسااتس بحقااوق األ ااقاد ساااواء أدعااتءام بو اااوع انتهت ااتم العلااع أساابتب  ااذه ا
ي الحقرااا  األمااتن ال خ ااي ) ماان احتجاات   تعااذيب  إ تنااا   مت يتعلاا  بااتلح   اا 

، أ    مت يتعل  بحقرا العقي    ممتةسا ال عتئق ال ين ااا،   ستم ال قطا(أبمقا م   
خاااق  تجت اااال أبعاااتد  تواناااب أح اااتن كثياااق  تقاااوم  اااذه الجهاااتم بتوضااا ح أ  اااي 

  صاا  ة أال اات ي ذكق اات كتوةطااى مااثاًل  ااي  ضاات ت ةصاا اة شاا ك باا  ن ةصااي  
  علااع أحاا  أ تةبااى )ملحاا  صااوة  لمثااتل أماان األحكااتم الواتبااا النةااتذ عل ااى عاا د 

ماات تساابب مثاال  ااذه  اً (  كثيااق  ي ملحاا  التققرااق ح  المسئولينألهذه ال كت    ةد  
للمجلااس أمااتم بعااض مساائولي الجهااتم المعن ااا   تبتلغاا   تمن ال كت   حقتاا   النو  ا

 بتحقي ال  ا  بل ةحتلا ال كت   ةليهم.  هالذين طتلبو 
 :توزإع اللكاوى  سب تااإخ واود ا ل مج س -2

 18علاااع الاااقغم مااان صااا  ة  اااقاة المجلاااس بإن اااتء لجناااا ال اااكت    اااي 
 إن اللجنا لم تمتةس صالح ا تلقااي ال ااكت   ةال  ااي نهت ااا شااهق   2004 بقايق  



جلااس   ت ااكيل عضااورا اللجنااا ماان حيااث مقق لهاات  ااي الم بقايق بع  تخ  ص  
داةي مؤ اات للق ااتم ةبتإلضاات ا ةلااع تكل ااف تهاات  ، عضااتئهتأ مااين اللجنااا   أتعيااين 

بمهما تلقي شكت   األ قاد  منظمتم المجتمااع الماا ني لحااين التعت اا  مااع بااتحثين 
 .المهماه  تنونيين متخ  ين للق تم بهذ

    تلقع  2004 ائل شهق متةس  ي أ  عمل اللجنا  عل ًت ةال    ألذا لم يب 
لااااع نهت ااااا د ساااامبق ةا مااااتةس شااااكو  خااااالل الةتااااق  ماااان ب ا اااا  4850المجلااااس  

تو رااع ال ااكت   علااع أشااهق  (2(  ال ااكل ة اام )1ة اام )   روضح الج  ل،  2004
 ي: ذه الةتق  علع النحو التتل

 ( 1ت  ل ة م )
 تو رع ال كت   حسب تتةرخ  ة د ت 

 2004علع أشهق الةتق  من  بقايق ةلع د سمبق 
 عدد اللكاوى  اللهر عدد اللكاوى  اللهر
 465 أغسطس  2  بقايق
 483 سبتمبق  267 متةس
 373 أ توبق  982 أبقرل 
 263 نو مبق  727 متيو
 457 د سمبق  488 يونيو
 4850 ةتمتلي 343 يوليو

 ( 2ال كل ة م )
 تو رع ال كت   حسب تتةرخ  ة د ت للمجلس 



 

 
 
 

 

 

الةتااق  )بتسااتبعتد شااهق  بقايااق ماان ين ق ال ااكل السااتب   رتضااح ماان الجاا  ل
ن اللتين  ةدتت   ى  ةلااع ال ااكت   التااي  ةدم للمجلااس  ااي ي الممن ا  ضم ال كور 

شاااكو   485شاااهق ماااتةس( أن متوساااط عااا د ال اااكت   الاااواةد  للمجلاااس  ااا  بلاااغ 
   .شهقرتً 

الااذي  ةدم   ااى أن    تظهق مقاتعا أع اد ال كت    تو رعهت   قًت لل ااهق
تت من شهق آلخااق اةتةتعااًت     تةتتمتلي ال كت    ةأع اد ال كت    نسبتهت ةلع  

بقرل أحيث احتل شهق ،  شكو  شهقرتً   485عن المتوسط العتم البتلغ     انخةتضتً 
بين شهوة الةتق  الممن ا  ي ع د ال كت   التااي  صاالت للمجلااس   األ لعالمقتبا  

% مااان  20.25شاااكو  بنسااابا  982حياااث  صااال عااا د ال اااكت   خاللاااى ةلاااع  ،
 تااااله  اااي ، أل اااقاد  منظماااتم المجتماااع المااا نيةتماااتلي ال اااكت   المق ماااا مااان ا

شااكو    727التقتيااب شااهق مااتيو الااذي  صاال عاا د ال ااكت   الااواةد  خاللااى ةلااع 
شاااكو    277% مااان ةتماااتلي عااا د ال اااكت    بتنخةاااتض مقااا اةه 14.98بنسااابا 

 السااتب  عل ااى % عاان ال ااهق 5.27 بلغاات نساابا االنخةااتض   أبقراال، عاان شااهق
أع اد ال كت   الواةد  للمجلس خالل  ذين ال ااهقرن  مبتشق ،  تتقا ح المرتد   ي

 د سمبق  ق بنو م أ توبق   سبتمبق  أغسطس   يوليو  يونيو  متيو أبقرل  متةس
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 485شكو  عن المتوسط العتم ال ااهقي لعاا د ال ااكت   البااتلغ   242    497بين  
شكو   ااي حااين تااتء شااهق نااو مبق  ااي المقتبااا العتشااق   األخيااق  ماان حيااث عاا د 

 5.43شااكو  بماات  مثاال  263ال ااكت   الااواةد  خاللااى للمجلااس ةذ ا ت ااق علااع 
شاااكو  بنسااابا  222ال اااكت   الاااواةد  للمجلاااس بتنخةاااتض  ااا ةه  % مااان ةتماااتلي

 انخةاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتض
 % عن المتوسط العتم لل كت   شهقرًت.4.57

( أ ضااًت أن  نااتك تةت تااًت  اضااحًت  ااي 1 رالحااظ ماان ب تنااتم الجاا  ل ة اام )
أع اد ال كت   الااواةد  للمجلااس  ااي ب ا ااا الةتااق  الممن ااا عاان نهتيتهاات، حيااث كااتن 

ق  م ال كت    ي شهقي أبقراال  مااتيو،   ااو األمااق الااذي  نتك ةقبتل كبيق علع ت 
 مكااان تةسااايقه  اااي ةطاااتة اآلماااتل العقرضاااا التاااي عقااا  ت األ اااقاد علاااع المجلاااس 
استنتدًا ةلع ت وةاتهم عن اإلمكتنتم  ال الح تم الواسعا للمجلس   ي مجااتل 

 تحقي  ال كت   المق ما لى  االنت تف ألصحتبهت.
 قرحتم من الق ااتد  الس تساا ا  كبااتة  دعم من  ذه الت وةام ص  ة ت 

المسئولين سااواء بمؤسسااا القئتسااا أ  الحاامب الااوطني أ  مجلااس ال ااوة  بتااو يق 
 ت ااااا التسااااهيالم المتل ااااا  اإلداةرااااا  كت ااااا الضاااامتنتم القتنون ااااا الال مااااا لق ااااتم 
المجلس بمبتشااق   ظتئةااى  مهتمااى بتسااتقالل ا  موضااو  ا  حقرااا تتمااا بعياا ًا عاان 

يهاااااتم التاااااي  مكااااان أن تعاااااوق  ح اااااى  تحق قاااااى للموضاااااوعتم الضاااااغوط  التوت 
 القضت ت التي  طقحهت األ قاد  منظمتم المجتمع الم ني  ااي شااكت ا م بتعتبتة اات 

 انتهت ًت لحقو هم اإلنستن ا.



 بتلتاااتلي ةأ  األ اااقاد  منظماااتم المجتماااع المااا ني  اااي المجلاااس القاااومي  
لتهاات للجهااتم الم ااكو  ااي لحقوق اإلنسااتن متنةسااًت لهاام  ااي توصاايل ال ااكت    إحت

حقهااات،  بتلتاااتلي االنت اااتف لهااام مااان الماااوظةين العماااوميين الاااذين يااا عون أنهااام 
عتمااًت علااع ةلغااتء تجقبااا "ديااوان  27أ اا ة ا حقااو هم  ذلااك بعاا  مااق ة أ ثااق ماان 

 .1979ةلع عتم  1977المظتلم"  التي لم تعمق سو  عتمين من عتم 
"لجنااا شااكت  "  ل ساات شااكت   لذا اعتبق الع ي  من األ ااقاد اللجنااا مجااقد  

حقااوق اإلنسااتن، كماات أن كثااق  ال ااكت   ال تعنااي بتلضااق ة  اةتةااتع  عااي األ ااقاد 
بحقااو هم اإلنسااتن ا، باال  مكاان أن تكااون مؤشااقًا علااع تماياا   مااومهم  م ااكالتهم، 

   تود  جو  بين المواطنين  الجهت  اإلداةي لل  لا.
االنخةااتض  ااي شااهقي    ي حين اتجى ع د ال كت   الااواةد  للمجلااس ةلااع

أ توبق  نو مبق ب كل حتد  ال ت للنظااق،   ااو ماات  مكاان ةده ةلااع توصاال تتنااب 
 بيق من األ ااقاد  منظمااتم المجتمااع الماا ني ةلااع ةدةاك حاا  د ت ااوةاتهم المبااتلغ 
 يهاات عاان صااالح تم  ساالطتم المجلااس  ااي ةلاامام الساالطتم التنةيذ ااا  األتهاام  

ال كو  ختصا مااع امتنااتع  الع ياا    الم كو  ي حقهت علع االنت تف ألصحتب
ماان األتهاام  التنةيذ ااا  المؤسسااتم الحكوم ااا عاان الااقد علااع مختطبااتم المجلااس 
ب اا ن االنتهت ااتم الااواةد   ااي ال ااكت  ،  اسااتغالل بعااض المقااتالم  التحق قااتم 

 الاااذي تاااتء  اااي   -اإلعالم اااا  بعاااض ن اااطتء حقاااوق اإلنساااتن  اااذا االمتناااتع 
ساااع ًت إلشاااتعا تاااو مااان  - العااا ل  النتئاااب العاااتم الغتلاااب مااان   اةتاااي ال اخل اااا 

اإلحبااتط لاا   المااواطنين حااول تاا    ةن ااتء المجلااس  الااذي ال  عاا   ماان  تهااا 
النظق  ذه سو   اتها "لتجمياال" صااوة  النظااتم الس تسااي ختةت ااًت الااذي "ت اامى" 



تقااتةرق لجنااا حقااوق اإلنسااتن بااتألمم المتحاا    منظمااتم حقااوق اإلنسااتن ال  ل ااا 
لمتكااقة  الاا ائم لحقااوق األ ااقاد  منظمااتم المجتمااع الماا ني،   اا  سااعت بتنتهت ااى ا

ق اااتدام المجلاااس بااا ءًا مااان ةئ ساااى  نتئباااى  انتهاااتء ب ميناااى العاااتم لت اااورب  اااذه 
ال وة  المغلوطا من خالل الت ااقرح  ااي أ ثااق ماان  ساايلا ةعالم ااا   ااي الع ياا  

تملااا د ن من المنتسبتم  االتتمتعتم ب ن المجلس س متةس د ةه  صالح تتى ك
"تاااااقخص" أ  تقااااا  م تنااااات الم أل اااااا تهاااااا أ  مؤسساااااا مهمااااات عاااااال شااااا نهت  ذلاااااك 
بتلتنسي  الكتمل مع كت ااا األتهاام   المؤسسااتم الحكوم ااا،  بتلتعاات ن الوثياا  مااع 
منظمااتم المجتمااع الماا ني  ااي م ااق  ختةتهاات،  أن  اا ة  المجلااس علااع تحماال 

م ااا، أ  ت خق اات  ااي بعض حتالم االمتنتع من  باال األتهاام   المؤسسااتم  الحكو 
القد علع مختطبتم المجلااس  ب اا ن شااكت   األ ااقاد  منظمااتم المجتمااع الماا ني 
لهاااات حاااا  د معينااااا،  أن المجلااااس ساااايلج  لوسااااتئل أخااااق  لالنت ااااتف ألصااااحتب 
ال اااكت   مااان  اااذه الجهاااتم،  مااان باااين  اااذه الوساااتئل: تضااامين التققراااق السااانوي 

  ة ااض التعاات ن معااى  ااي للمجلس لموا ف  ذه الجهااتم بتلتعاات ن مااع المجلااس أ
ساااابيل االنت ااااتف ألصااااحتب ال ااااكت  ،  إمكتن ااااا ةحتلااااا تتنااااب ماااان ال ااااكت   
الختصااا بتنتهااتك حقااوق اإلنسااتن عمومااًت  الحقااوق الم ن ااا  الس تساا ا خ وصااًت 
ةلااع لجااتن حقااوق اإلنسااتن الم ااكلا حاا يثًت  ااي مجلسااي ال ااعب  ال ااوة ،  التااي 

الممنوحاااااا ألعضاااااتئهت مااااان أسااااائلا تساااااتط ع بكت اااااا الوساااااتئل  األد ام الق تب اااااا 
 طلبتم ةحتطا  ب تنتم عتتلا  استجوابتم  ت كيل لجااتن لتق ااي الحقااتئ  ماان 

 االنت تف ألصحتب ال كت  . 



ختصااا بعاا  ظهااوة بااوادة االسااتجتبا   - المالحااظ أن  ااذه الت ااقرحتم 
لجتنااااب كبيااااق منهاااات بق ااااتم  ق ااااتدام مجلسااااي ال ااااعب  ال ااااوة  بااااإعالن نيااااتهم 

كااتن لهاات  -سااتع اد الكتماال للتعاات ن مااع مجلااس حقااوق اإلنسااتن ةغبااتهم   ااي اال
ص   كبيق  ي استجتبا ع د من األتهم   المؤسستم التااي امتنعاات  ااي الب ا ااا 
أ  تااا خقم  اااي الاااقد علاااع مختطباااتم المجلاااس ب ااا ن شاااكت   انتهت اااتم حقاااوق 
األ قاد  منظمااتم المجتمااع الماا ني،  أدم ةلااع عااود  األ ااقاد  منظمااتم المجتمااع 

ني لإلقبتل علع تق  م شكت ا م للمجلااس،   ااو ماات يتضااح ماان عاا د ال ااكت   الم 
شااكو  بتةتةااتع  457التااي  ةدم للمجلااس  ااي شااهق د ساامبق الااذي  صاال ةلااع 

 شكو  عن شهق نو مبق الستب  عل ى. 194مق اةه 
 توزإع اللكاوى واقًا ل محااظات الواادة منها:  - 3

  للمجلاااس مااان األ اااقاد ( تو راااع ال اااكت   الاااواةد2يوضاااح الجااا  ل ة ااام )
 منظمااااتم المجتمااااع الماااا ني علااااع محت ظااااتم الجمهوةرااااا ،  ذلااااك علااااع النحااااو 

 التتلي: 



 ( 2ت  ل ة م )
 تو رع ال كت     قًت للمحت ظتم الواةد  منهت 

 المحافظة م
عدد 
الشكاو 

 ى

النسبة 
 % 

 المحافظة م
عدد 
الشكاو 

 ى

النسبة 
 % 

 3.05 148 سو تج 14 20.6 1015 القت ق   1

 2.28 111  نت 15 9.27 450 جيم  ال 2

 2.04 99  ةق ال  خ  16 7.17 348 المن ت  3

 1.81 88 اإلسمتعيل ا  17 6.35 308 أسيوط 4

 1.29 63 أسوان 18 5.83 283 المنو  ا 5

 0.76 37 السورس  19 5.56 270 بني سورف  6

 0.59 29 سينتء ش   ج 20 5.36 260 القليوب ا  7

 0.45 22 بوةسعي  21 5.27 256 اإلسكن ةرا 8

 0.45 22 دم تط  22 5.09 247 ال قق ا 9

 0.43 21 الواد  الج ي   23 4.26 207 الةيوم 10

 0.39 19 األ  ق 24 4.22 205 الغقب ا  11

 0.37 18 البحق األحمق 25 3.52 171 ال  هل ا 12

 0.08 4 خااج الجمهواإة 26 3.07 149 البحيق   13



 
أن محت ظااا القاات ق  اسااتحوذم علااع الن اايب  يتبااين ماان الجاا  ل السااتب 

 1015األ بااق ماان حيااث عاا د ال ااكت   الااواةد  للمجلااس، ةذ بلااغ عاا د ال ااكت   
% ماااان ةتمااااتلي ال ااااكت   المق مااااا للمجلااااس  البااااتلغ 20.6شااااكو  تمثاااال نساااابا 

، تال اات  ااي 2004شااكو  خااالل الةتااق  ماان مااتةس ةلااع د ساامبق  4850عاا د ت 
ماااان حيااااث عاااا د ال ااااكت    نساااابتهت ةلااااع ةتمااااتلي المقتبااااا الثتن ااااا  بةااااتةق كبيااااق 

% 9.27شااكو  شااكلت نساابا  450ال ااكت   محت ظااا الجياام  التااي  ةدم منهاات 
مااان ةتماااتلي ال اااكت    اااي حاااين تاااتءم محت ظاااا القليوب اااا  اااي المقتباااا الساااتبعا 

 % من ةتمتلي ال كت  . 5.36شكو   بنسبا   260حيث  صل منهت  
ل م أ   طااااتع ة ل مااااي  تغقا ااااي  نظااااقًا الةتبااااتط المحت ظااااتم الااااثالث بااااإ 

 طل  عل ى "القت ق  الكبق "  إنى تج ة اإلشتة  ةلع أنااى بح ااق ال ااكت   الااواةد  
شكو   ةدم للمجلس من أ ااقاد   1725من المحت ظتم الثالث يتبين أننت ب  د  

ماان ةتمااتلي  35.56 منظمااتم المجتمااع الماا ني العتملااا بهااذا اإل لاا م تمثاال نحااو 
 لمجلس.ال كت   التي  صلت ل

 رمكااان تةسااايق  اااذا العااا د الكبياااق مااان ال اااكت   الاااواةد مااان ة لااا م القااات ق  
الكبق   ي ضوء  قاء  مضمون  ذه ال كت    تح ياا  المنااتط   األح ااتء الااواةد  

 منهت علع النحو التتلي:  
ماان أصااحتب ال ااكت    سااكنون  ااي ماا ن ال ااف ح  المقااتبق   ماات  78أن 

وائ ا  التااي تنت ااق  يهاات معاا الم البطتلااا  طلاا  عليهاات المنااتط  الهتم اا ا  الع اا 
 راامداد انخااقاط أ قاد اات  ااي  طتعااتم اال ت ااتد السااقي ) التااي ت اامل المخاا ةام 



 ال عتة   التهقرب  غيق ت( كمت يتةت م لاا   أ قاد اات ال ااعوة بتلالمبااتال  أ  العاا اء 
تجااته ال  لااا  أتهمتهاات المختلةااا،  ر اايق تحلياال محتااو   مضاامون  ااذه ال ااكت   

ادعااتء تتنااب كبيااق منهاات عاا م اسااتةتد  المنااتط  التااي  قطنونهاات ماان اإلنةااتق ةلااع 
العاااتم لل  لاااا، ساااواء علاااع مساااتو  م اااق عتم البن اااا األستسااا ا أ  الخااا متم أ  
تاااوطين االساااتثمتةام  غيق ااات،  ضااااًل عااان تعاااقض المق ماااين بهاااذه المناااتط   اااي 

 باال تمتعااتم   ثيااق ماان األح ااتن للغااتةام األمن ااا ةماات بساابب اتختذ اات مااالذًا ماان
التطااقف أ  مما لااا أن ااطا غيااق م ااق عا مثاال االتجااتة  ااي المخاا ةام أ  تجااتة  

 التااي تقبااو علااع  –األساالحا  الن اال؛ لااذا يتماياا  ةحسااتس القااتطنين بتلع ااوائ تم 
بت تقااتد األمااتن،   ااو ماات يااؤدي بتلتااتلي    –منطقا ع وائ ا  ي القت ق  الكبق     75

مااان  بااال  اااذه الةئاااتم تجاااته كااال مااان ال  لاااا  لتمايااا  ال اااعوة بتلعااا اء  االساااتهتنا
 المجتمع  الذي يتجس   ي ادعتئهم ق تم أتهم  األمن بتحتجت   تعذيب  ضااقب 
الع ياا  مااان أ ااقاد  اااذه المنااتط   التنكيااال بهااام  ااي أ ساااتم ال ااقطا  مبتحاااث أمااان 

% ماان شااكت   االعتقااتل  التعااذيب أنهاات تااتءم 67ال  لااا، كماات لااوحظ  ااي نحااو 
أ  ذام كثت ا سكتن ا مقتةعا  تةااوق بمااقام ع ياا    الحاا  د من منتط  ع وائ ا  

 المؤشاااااقام العتلم اااااا الختصاااااا بكةت اااااا الخااااا متم ال اااااح ا   المقا ااااا  للساااااكتن 
حيااااث تعاااا   ااااذه المنااااتط  بيئااااا حتضاااانا للعنااااف المق مااااين  ااااي منطقااااا معينااااا؛ 
انت ااتة الساالوك الس تسااي   الهتم  ا تستع  علع  الس تسي  تلمنتط  الع وائ ا أ  

األماااق الاااذي  جااا  تةسااايقه  اااي تقاااتطع معاااتمالم التهمااا ش مااان حقماااتن  ،فالعن ااا 
ا ت اااتدي  سااالب ا س تسااا ا  اااي ظااال الل اااتب األمناااي لل  لاااا ممااات ياااو ق ال اااق ط 

 ل ا لنمو  توطن أي يولوت تم التطقف  ي  ذه المنتط   التي ك ااةت بعااض األ
% مااان أعضاااتء الجمتعاااتم المتطق اااا  اااي الن اااف 14ال ةاساااتم األ تد م اااا أن 



% 9.1 ااي حااين انتمااع   ،تم كااتنوا ينتمااون لحااي السااتحل  أل ل من عق  التسااعين ا
% لحاااي 31  ، لحاااي المطقراااا 7.3   ،لحاااي الاااوايلي 9.1   ،مااانهم لحاااي ال اااقاب ا

 ،  ةمبتباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
  ي تم عًت ماان األح ااتء  المنااتط  ذام الكثت ااا ،  حي بوالق ال كق ة% ل24.2  

خاا متم متطااوة  علااع غااقاة لااع  تااود شاابكا مقا اا    ة  ق تةتقاا ،  السكتن ا المقتةعااا
 .األح تء  المنتط  الحضقرا القاق ا المجت ة  لهت

لم كلا  الجذةي  االستئ تل  بمحت ل  األمن ا  األتهم   ق تم  ظل    ي 
االعتقتل  االحتجت   التعذيب   بوستئل  االستعتنا  خالل  من  التطقف  العنف 

بتستخ ام   أح تنًت  ع وائي  مبتلغ   ى  الجمتعتم  ب كل   تنون أل قاد  ذه 
كتن من الطب عي أن  ج  تتنب كبيق من أبنتء  ذه المنتط   الذين ،  الطواةئ 

 ي المجلس القومي    ، مالذااستخ مت ض  م تلك الوستئل من الضبط  القهق  
اإلنستن   المنضبطا    بتعتبتةهلحقوق  غيق  الممتةستم  من  لل كو   متنةسًت 

 .   المتعسةا ألتهم  األمن  ي  ذه المنتط  
ن بتلمنتط  الع ااوائ ا و شكو  تضقة أصحتبهت القتطن  172 مت أن نحو 

 المقتةعاااااا الكثت اااااا الساااااكتن ا مااااان االنساااااحتب المتساااااتةع لل  لاااااا مااااان المجاااااتلين 
القتعاا   اال ت ااتد ا تقلاا ص   ماات تقتااب علااع ذلااك ماان، اال ت ااتدي  االتتمااتعي

 لإلنةااااتق االتتمااااتعي صلل  لااااا ماااان خ خ ااااا لقطااااتع األعمااااتل العااااتم  تقلاااا  
م الساالعي  خةااض اإلنةااتق العااتم علااع التعلاا م  ال ااحا  اإلسااكتن  تضااتؤل للاا ع

لمطتلبااا م  بتلتااتلي  رااتد  األ ضااتع المع  اا ا  ااي  ااذه المنااتط  سااوءًا مماات د عهاا 
تمكياانهم ماان الح ااول علااع حقااو هم الضااق ةرا  الحيورااا ب المجلااس  ااي شااكت ا م 



  اااي ال اااحا  اإلساااكتن  التعلااا م  م ااا ة دخااال ثتبااات  كةاااي النةقاااتم الضاااق ةرا
 .ألسق م

بااق موطنااًت  م اا ةًا  لكثيااق ت  ضااتف لماات سااب  أن ة لاا م القاات ق  الكبااق   ع
حياااث يوتااا  أ ثاااق مااان ثالثاااا ساااجون  ،مااان ال اااكت   الختصاااا بحقاااوق الساااجنتء

  قااًت  -ق  المااقج،  التااي ت ااه  ب ااوة  يوم ااا طاا  بتلقاات ق  الكبااق  منهاات: أبو عباال،
واء   مت يتعلاا  بتلقعت ااا انتهت ًت لحقوق السجنتء  يهت س  -شكو    486الدعتءام  

أ  بنو  ااا  تااود  التغذ ااا المق مااا  ،أ  تااو يق  ااقص اسااتكمتل التعلاا م ،ال ااح ا
أ  بتعقضاااهم للتعاااذيب  ،هملاااي   بتطبيااا  نظااام العةاااو  اإل اااقاج ال اااقطي عأ ،لهااام

 الاااذي يتاااقا ح باااين الحقماااتن مااان المراااتة   الحااابس االنةاااقادي  ،البااا ني أ  النةساااي
 .لةتقام طورلا

ة لاا م القاات ق  الكبااق   عااج بااتلمقا م القئ ساا ا للع ياا   ااذا  ااإن  عااال   علااع
مااان مؤسساااتم  منظماااتم العمااال العتماااا  الختصاااا  التاااي تحااا ث بهااات انتهت اااتم 

% من ةتمااتلي 17نحو  ذه ال كت    شكلت        ،ختصا بحقوق العتملين  يهت
ق  تتمعااتم كباا  3ال كت   الواةد  من ة ل م القت ق  الكبااق  بتإلضاات ا ةلااع  تااود 

  حلاااااااااااااوان تضااااااااااااام أ ثاااااااااااااق مااااااااااااان،  عاااااااااااااين شااااااااااااامس ،القااااااااااااات ق :   اااااااااااااى  اااااااااااااي
% ماان طااالب الجتمعااتم الم ااقرا  ت ااه   ااذه الجتمعااتم أثنااتء االنتختبااتم 65

ح   الختصا بتالتحتدام الطالب ا الع ي  من صوة المستس  االنتهتك لح  التقشاا 
 –  قااًت الدعااتءام أصااحتب ال ااكت     – االنتختب  التي  صل  ي الكثيق منهاات  

تاااا خل أتهاااام  مبتحااااث أماااان ال  لااااا  ااااي تسااااييق  ااااذه االنتختبااااتم  اعتقااااتل  ةلااااع 
، 2004الع قام من الطالب  ي  ذه الجتمعتم الثالث أثنتء انتختبتم نااو مبق 



بتعيااين  –ال  جو  لهت الت خل  ي ةتقاء  ااذه االنتختبااتم   -هم  ةداةرا   أت  ق تم  
نااتًء علااع اعتبااتةام ب  ، أ ااقاد  طااالب ال عال ااا لهاام بتلن ااتط الطالبااي الجااتمعي

بتإلضت ا ةلع توطن أغلب منظمااتم   ،الثقا  ع م االنتمتء لت تةام س تس ا معينا
بهاات بمااواطني  ااذا تقااوم تهت التااي ن ااطاةتبااتط أ حقااوق اإلنسااتن بتلقاات ق   بتلتااتلي

 اإل ل م.
 رتضح من الج  ل الستب  أ ضًت أن محت ظتي المن ت  أسيوط تتءتت  ااي 

ةذ بلااغ عاا د  ،ابعااا  ماان حيااث عاا د ال ااكت   الااواةد  منهمااتالثتلثااا  الق  تينالمااقتب 
شاااكو  مثلااات نسااابا  348 اااقاد  قطناااون محت ظاااا المن ااات  أال اااكت   التاااي  ااا مهت 

 ااي حااين احتلاات محت ظااا ، % ماان ةتمااتلي ال ااكت   التااي  ةدم للمجلااس7.17
%  6.35    بنساابا  صاالت ةلااع تشك 308سيوط المقتبا القابعا بع د شكت    أ

 ل كت  .من ةتمتلي ا
ماات أضاا ف للمحاات ظتين السااتبقتين أعاا اد ال ااكت   المق مااا  الااواةد  ذا  ااإ

  الةياااوم(  %5.56شاااكو  بنسااابا  270) للمجلاااس مااان محت ظاااتم بناااي ساااورف
   ناات( %  3.05شكو   بنساابا  48)  تج (  سو  %4.26   بنسبا  تشك  207)
 1319 إننااات ن اابح ب ااا د  ( ماان ةتماااتلي ال ااكت    2.28شااكو  بنسااابا  11 )

% ماااان ةتمااااتلي ال ااااكت   المق مااااا للمجلااااس ماااان  28.67شااااكو  تمثاااال  نحااااو 
 الذي غلب علع ال كت   المق ما من أ قاده انطواؤ اات ،  حت ظتم ة ل م ال عي م

تعلقااا م  ااي تلااك ال ،علااع نو  ااا ختصااا ماان انتهااتك الحقااوق الم ن ااا  الس تساا ا
األمن ااا التااي  القسااقي  الضااقب  التعااذيب ماان  باال األتهاام  بتالعتقااتل  االختةااتء

تم  حتاااع أ اخاااق القااااقن  ااا ةأم  اااي  اااذا اإل لااا م طاااوال الةتاااق  مااان أ ائااال الثمتنين 



التااي اسااتغلت نقااص الخاا متم   الع قرن مقتعًت خ اابًت لجمتعااتم التطااقف الاا يني
المق ما من ال  لا  ي ت ليب  تحقرض الع ي  من ال بتب علااع االنضااواء تحاات 

مماااات د ااااع ، القااااتئمين علااااع مؤسسااااتتهتلوائهاااات  تبنااااي أ كتة اااات المعتد ااااا لل  لااااا   
تهم  األمن اااا ةلاااع محت لاااا اتتثاااتث تاااذ ة  اااذه الجمتعاااتم بتعتقاااتل تم اااع باااتأل

المنتمااااين لهاااات أ  المؤرااااا ين أل كتة اااات أ  الم ااااتبى  اااااي انتمااااتئهم مسااااتقباًل ألحااااا  
 .تنظ متتهت   مت أطل  عل ى اإلتقاءام األمن ا االحتقا را

 بعيااا ًا عااان  ،ا  اااذه الجمتعاااتمن تحاااقك  اااذه األتهااام   اااي مواتهااا أةال  
الضاااوابط  اإلتاااقاءام القتنون اااا التاااي تةقضاااهت االتةتق اااتم  المعت ااا ام  ال  ل اااا 
 المن وص عليهت  ي ال ستوة  القوانين الم قرا أح ث نوعًت من القط عااا بااين 
احتقام  ذه األتهم  لحقوق األ قاد  ي التمتااع بااتلحقوق  الحقرااتم اإلنسااتن ا  بااين 

 قاة  األمن للمواطنين من موتتم عنف المتطق ين.تحقي  االستق
السااتحل ا  الح  د ااا   ماات يتضااح ماان ذام الجاا  ل أ ضااًت أن المحت ظااتم

 تنااوب سااينتء  الااوادي الج ياا   األ  ااق   التااي تضاام محت ظااتم أسااوان  شاامتل
 البحااق األحمااق  بوةسااعي   دم ااتط تااتءم  ااي المقاتااب األخيااق  ماان حيااث عاا د 

لااااس ماااان األ ااااقاد المق مااااين  يهاااات  ةذ بلااااغ ةتمااااتلي عاااا د ال ااااكت   الااااواةد  للمج 
تماااتلي ة% مااان  4.7شاااكو  تمثااال نحاااو  231ظاااتم ت ال اااكت   مااان  اااذه المح 

 .ال كت   المق ما للمجلس من مختلف المحت ظتم
  أ غتلبااًت ماات انطااوم  ااذه ال ااكت   علااع التضااقة ماان   ااوع انتهت ااتم  

أ  التعاااااذيب أ  مسااااتس بحقااااوق أصااااحتب ال ااااكت   ةمااااات ماااان خااااالل االعتقااااتل 
% ماان ةتمااتلي  ااذه ال ااكت   ةلااع 31 ااي حااين اتجااى نحااو ، االضااطهتد الاا يني



قاال اإلداةي  تااو يق ماان  بياال الن   طلب تمكين مقاا ميهت ماان الح ااول علااع حقااوق 
  التضقة ماان تعسااف بعااض األتهاام  الحكوم ااا أ  ،القعت ا ال ح ا لهم  ألسق م

 الممنوحا لهت. تخ ام السلطتم  ال الح تم اإلداةراسالمحل ا  ي ا
 تصنيف اللكاوى واقًا ل حقوق المدعى انتهاكها: - 4

 مكااان ت ااان ف ال اااكت   التاااي  ةدم للمجلاااس خاااالل الةتاااق  مااان ب ا اااا 
  قاااًت لنو  اااا الحقاااوق التاااي يااا عي أصاااحتبهت  2004ماااتةس ةلاااع نهت اااا د سااامبق 

كياانهم ماان الح ااول عليهاات مأ  التااي  طمااح األ ااقاد لت  ،لمسااتس بهااتهاات أ  اانتهت 
،   المساااااتس باااااتلحقوق الم ن اااااا  الس تسااااا األاااااع: ال اااااكت   الختصاااااا بتنتهاااااتك ة

 ال اااااااكت   الختصاااااااا بااااااااتلحقوق ،  ال اااااااكت   الختصاااااااا باااااااتلحقوق اال ت ااااااااتد ا
ةلااع شااكت   عتمااا  ابتإلضاات ، االتتمت  ااا  ال ااكت   المتعلقااا بااتلحقوق الثقت  ااا

م ااا ة  لااا  تمثااال حتبهت للمجلاااس   رطقحاااون  يهااات م اااكالم عتماااا أصااا  ااا مهت 
مون ماان  تهااا نظااق م  الحلااول  اال تقاحااتم  التوصاا تم  لعمااوم المااواطنين  رقاا 

التي  مكن من خالل تنةيذ ت الح  من أ  القضتء علع  ااذه الم ااكالم المتعلقااا 
 عاا م تنةيااذ األحكااتم ،  تلااوث البيئااا، بحقوق اإلنستن من   بياال المنااع ماان السااةق

 ام الساالطتم الممنوحااا  تعسف بعض الموظةين العموميين  ي اسااتخ ،  القضتئ ا
لهاااام للمسااااتس أ  انتهااااتك  الحقااااوق المن ااااوص عليهاااات  ااااي االتةتق ااااتم  العهااااود 

  ناااااتك مجموعاااااا مااااان ال اااااكت   التاااااي يااااا عي  .ال  ل اااااا  الت اااااقرعتم الم اااااقرا
أصااحتبهت انتهااتك حقااو هم لكنهاات ال تاا خل  ااي اخت ااتص المجلااس  تاام تحورلهاات 

 طتلااب أصااحتبهت  بتقاا  م  ماان أمثلااا  ااذه ال ااكت   شااكت    ،لجهااا االخت ااتص
 شااكت   أخااق   طتلااب أصااحتبهت   ،مستع    تنون ا  لهم  ي منت عتتهم القضااتئ ا

 شااكت   أخااق     ،بي من شعق    ااا   اايق ألدبمعت نا المجلس لن ق ةنتتتهم ا



 طتلااااب أصااااحتبهت المجلااااس بتااااو يق  ااااقص عماااال لهاااام  سااااتط عون ماااان خاللهاااات 
أخيااق  ماان ال ااكت    التااي مت الاات   نااتك مجموعااا    ،اإلنةتق علع أسااق م  ذ رهاام

 يااا  الةحاااص  اإلعااا اد  اااي اللجناااا  لااام ياااتم تح يااا  طاااقق االنت اااتف ألصاااحتبهت 
 ، منهت شكت   يلتمس أصحتبهت تق  م تلسا محكما النقض التي تنظق  ضاايتهم

أ  يلتمسون ةعتد  النظق  ي محت متهم من ت ي    ي ظل تعقضهم لغاابن  ظلاام 
 .لقضت   المحت م  التي نظقم  ضت ت ممن ا -من  تها نظق م   –  اضح

ت ااان ف ال اااكت     قاااًت للحقاااوق  الحقراااتم (  3ة ااام )  روضاااح الجااا  ل 
 التي يمعم األ قاد  منظمتم المجتمع الم ني انتهت هت علع النحو التتلي:

 ( 3ت  ل ة م )
 ت ن ف ال كت     قًت للحقوق الم عع انتهت هت 

 الحقوق المدعى انتهاكها مس سل 
عدد 

 وى اللكا

نس ة  
 اللكاوى% 

 %27.50 1418 الحقوق الم ن ا  الس تس ا 1

 %10.25 498 الحقوق اال ت تد ا 2

 %6.5 280 الحقوق االتتمت  ا 3

 % 0.5 11 الحقوق الثقت  ا  4

 %2.75 123 شكت   متعلقا بقضت ت عتما 5

 %8.5 752 شكت   تحت الةحص  العقض 6

شكت   ال ت خل  ي اخت تص المجلااس  7
 تم تحورلهت ةلع تهتم االخت تص    

1646 35% 



يتباااااين مااااان الجااااا  ل الساااااتب  أن ال اااااكت   التاااااي ال تااااا خل  اااااي نطاااااتق  
اخت ااااتص المجلااااس   قااااًت للةلسااااةا  الضااااوابط التااااي  ضااااعهت  ااااي مجااااتل تلقااااي 

شااكو  بنساابا  1646ال ااكت   احتلاات المقتبااا األ لااع بعاا د شااكت    صاال ةلااع 
 صاالت أ   اا مت للمجلااس  بينماات  % من ةتمتلي ال كت   التااي35 صلت ةلع  

تاااتءم  اااي المقتباااا الثتن اااا ال اااكت   التاااي يااا عي األ اااقاد أ  منظماااتم المجتماااع 
 1418المااا ني انتهاااتك حقااااو هم الم ن اااا  الس تساااا ا  التاااي  صاااال عااا د ت  ةلااااع 

 ااي ، % ماان ةتمااتلي ال ااكت   التااي  اا مت للمجلااس 27.5 شااكو  مثلاات نساابا
ت بتمكياااانهم ماااان الح ااااول علااااع حااااين تااااتءم ال ااااكت   التااااي  طتلااااب أصااااحتبه

 رمكاان تةساايق ذلااك باا ن ال ااكت   الختصااا  ،حقااو هم الثقت  ااا  ااي المقتبااا األخيااق 
بتلحقوق الم ن ا  الس تس ا أشمل  أ ثق من ال كت   الثقت  ااا التااي تقت ااق الةئااا 

المجلااااس القااااومي أن المضااااق ة  منهاااات علااااع نخبااااا  ليلااااا للغت ااااا ال يااااق  أغلاااابهم 
منتسااب  األ ضاال للح ااول علااع حقااو هم  التااي تعاا   ااي ال  ااو لحقااوق اإلنسااتن 

 بيااال الحقاااوق "الكمتل اااا" حياااث ق  مااان  نظاااق  ئاااتم أخاااق   مقتةناااا بحقاااوق أخااا 
يتعقض أ قاد ت النتهتك حقو هم ب كل يومي  متكقة   ااو ماات يتضااح  ااي الجاامء 

 التتلي من التققرق.
  



 ثانياً : السمات العامة النتهاكات حقوق 
 هاأصحاب الشكاوى ومصادر

---- 

يه ف  ذا القسم ةلع ب ااتن االتجت ااتم العتمااا لل ااكت   الااواةد  للمجلااس  
 ي محت لا للتوصل لطب عا االنتهت تم التي  عتقاا  أصااحتب  ااذه ال ااكت   أنهاام 
تعقضااوا لهاات،  م ااتدة  أساابتب  ااذه االنتهت ااتم، بتإلضاات ا ةلااع تبااين الوسااتئل 

 د  الجمتعتم أ  انتهت هت. اآلل تم التي تم من خاللهت المستس بحقوق األ قا
 رعتماا   ااذا التحلياال عاا دًا ماان الضااوابط منهاات: أن التحلياال ين ااب علااع 
مااات  ةد ب اااكل مبتشاااق  اااي ال اااكت   د ن تةسااايق أ  ت  رااال  خقتاااى عااان الحااا  د 
العلم ااا المقااقة  أ  يتجت اال القواعاا  المتعااتةف عليهاات عتلم ااًت  ااي بحااث ال ااكت  ؛ 

 ااذه ال ااكت   ماان  بياال االدعااتءام أ  "ماات   التااي ماان أبق  اات اعتبااتة ماات  ةد  ااي
 عتق ه أصااحتب  ااذه ال ااكت  " أنااى انتهااتك لحقااو هم،  التااي ساا جقي التحقاا  ماان 
تاا يتهت  صااحتهت  ااي مقحلااا االنت ااتف ألصااحتبهت،  تكتسااب  ااذه القتعاا    ااي 
 التحليااال  أ ميتهااات  اااي حتلاااا المجلاااس القاااومي لحقاااوق اإلنساااتن نظاااقًا لعااا م تاااوا ق

القاااتنوني مااان ت  اااا ال اااكو   صاااحا    أالتحقيااا  الميااا اني    ةتاااقاءامأأد ام 
ضاات ا ةلااع عااقض الساامتم الم ااتقكا  ااي إل تهاات ، بتدالمعلومااتم الااواةد   يهاات   

طاااقق   ساااتئل انتهاااتك الحقاااوق  الحقراااتم د ن الااا خول  اااي التةتصااايل الةق  اااا 
 ب ااتن كاال  ،كل شااكو   تحب بتلحتلا االتتمت  ا  الظق ف الختصا ب الختصا  
 عقض الضمتنتم  األستني  ال اعما لهااذا الحاا   ،نتهت ىا  أمستس بى ح  تم ال

 ااي العهااود  االتةتق ااتم ال  ل ااا   ااي منظومااا الت ااقرعتم الم ااقرا  التااي ت اامل 
  اا  ة عااي  .لااوائح التنةيذ ااا  القااقاةام الو اةرااا المنظمااا لهااتالال سااتوة  القااوانين   

حتب ال ااكت   انتهت هاات  ااي تقتيااب الحقااوق التااي ياا عي األ ااقاد  الجمتعااتم أصاا 



ب ااا ن انتهاااتك حااا  مااان الحقاااوق الختصاااا عااا   اعتباااتةام منهااات: عااا د ال اااكت   
بتإلضاات ا ةلااع دةتااا خطااوة  االنتهااتك  الااذي يااقتبط  ،  المسااتس بااىأ الحقرااتم 

أ ضًت بتلجهتم التي ي عي أصااحتب ال ااكت   ق تمهاات بإ اا اة حقااو هم أ  انتهااتك 
 لي: ذلك علع النحو التتالختصا، حقرتتهم  

 ( اللكاوى الخاصة بانتهاك الحق اي الحرإة واألمان اللخصى: 1)
 االعتقال   -أ

بتلقااي شااكت   األ ااقاد  منظمااتم المجتمااع  مجلااس ااي ةطااتة اخت ااتص ال
 ع المجلااستلقاا   ،الم ني   مت يتعل  بتنتهتك حقهم  ي الحقرا  األمتن ال خ ااي

شااكو  ياا عي  425عاا د  2004 ااي الةتااق  ماان أ ل  بقايااق ةلااع نهت ااا د ساامبق 
  تعاااااقض ذ رهااااام النتهاااااتك حقهااااام  اااااي الحقراااااا  األماااااتن أأصاااااحتبهت تعقضاااااهم 

ال خ ااي  اعتقااتلهم بتلمختلةااا للضااوابط "ال ااح حا " التااي  ضااعهت الم ااقع  ااي 
نته ااك عاان انتهااتك حقااو هم  ااي المعتملااا الحساانا  ااي السااجون  ، ااتنون الطااواةئ 

لاااع انتهاااتك ةا ةضااات ، ن  يهااات  التاااي ةتبهااات  اااتنون الساااجون  اااي م اااقي الماااودع
األتهااااام  األمن اااااا ممثلاااااا ساااااواء  اااااي مبتحاااااث أمااااان ال  لاااااا أ  ةداةام الساااااجون 

عين  يهااات النتهاااتك حقهااام  اااي اإل اااقاج عااانهم بعااا  صااا  ة أحكاااتم  ضاااتئ ا دالماااو 
ع ي   من محت م أمن ال  لا العل ت طواةئ ببطالن أ امق االعتقتل  اإل قاج عاان 

لقااااا بتنتهااااتك حاااا  األ ااااقاد  ااااي  ت ااااكل ال ااااكت   المتع .المعتقلااااين باااا  ن تاااا خيق
% ماان ةتمااتلي ال ااكت   التااي تلقتهاات لجنااا 9.7الحقرااا  األمااتن ال خ ااي نساابا 

   ماااااات يلااااااي بعااااااض المالحظااااااتم  ،شااااااكو   4859ال ااااااكت    البااااااتلغ ةتمتليهاااااات 
  االتجت تم العتما لهذه ال كت  :



 ياااا عي أصااااحتب ال ااااكت   تعقضااااهم النتهااااتك حقهاااام  ااااي األمااااتن ال خ ااااي -
االعتقااتل الس تسااي  الااذي   اا ة   :خالل شكلين ةئ ساايين  مااتمن    بتالعتقتل

  صاال  ،بموتااب  ااقاةام ةداةرااا بمقتضااع المااتد  الثتلثااا ماان  ااتنون الطااواةئ 
 االعتقااتل الجنااتئي   .شااكو   382ع د شكت   األ ااقاد للااتظلم ماان  ااذا النااوع 

 الااذي يتعااقض لااى األشااختص الااذين  ضااوا  تااق  العقوبااا المقااقة   ااي السااجن 
ألحكتم  ضتئ ا صتدة  بإدانتهم  ي بعض القضت ت العسكقرا  الم ن ا   تنةيذًا  

ل ااا تقااوم علااع الةااوة بإصاا اة  ااقاةام خ ةال أن   اة  ال ا ، تققة اإل قاج عنهم
متتتل ااا بتعتقااتلهم   ااي بعااض األح ااتن يااتم اعتقااتل المتهمااين بتةتكااتب بعااض 

ل اااكت     ااا   صااال عااا د ا ،الجاااقائم لةتاااقام طورلاااا د ن ةحاااتلتهم للمحت ماااا
%  10.5شااكو  تمثاال ماات نساابتى  43الختصااا بهااذا النااوع ماان االعتقااتل ةلااع

 من ةتمتلي ال كت   الختصا بتالعتقتل عمومًت.  
  خااااذ بعااااض ال ااااكت   الختصااااا بتالعتقااااتل شااااكل ال ااااكو  الجمت  ااااا  التااااي  -

 ااقدًا،  بلااغ  25تتضاامن  تئمااا ب ساامتء المعتقلااين تقا حاات ماات بااين اثنااين ةلااع 
شااكو   ااي حااين  صاال عاا د ال ااكت   الةقد ااا ةلااع  87   عاا د  ااذه ال ااكت

شاااكو .  بح اااق األشاااختص الاااواةد  أسااامتؤ م   اااي ال اااكت    صااال  338
معااتقاًل،   ااي ظاال ي ااتب أي ةح ااتئ تم أ  ب ااتن ةساامي  721عاا د م ةلااع 

مااان   اة  ال اخل اااا ب ااا ن عااا د المعتقلاااين   تاااقام اعتقاااتلهم  تاااو رعهم علاااع 
ع تق يقام منظمتم حقوق اإلنستن الم ااقرا السجون الم قرا،  اعتمتدًا عل

 العتلم ا  التي أشتةم ةلع أن ةتمتلي المعتقلين  يتقا ح بااين ع ااقرن ألةااًت   
خمسا  ع قرن ألف معتقل،  بتإلضت ا ةلع ح اثا العمل  ي تلقي ال ااكت   



بااتلمجلس  ااإن عاا د ال ااكت   الختصااا بتالعتقااتل الس تسااي   اايق ةلااع توسااع 
اسااتخ ام  ساايلا االعتقااتل ب ااكل كبيااق  مكثااف ك سااهل  األتهاام  األمن ااا  ااي

 لحةظ األمن  االستققاة.   –من  تها نظق ت   –الوستئل 
أماات ماان حيااث تو رااع ال ااكت   حسااب الجهااا المقساالا   ساايلا ةبااالغ ال ااكو   -

للمجلاااس،  قااا  حظيااات ال اااكت   المق ماااا مااان األ اااقاد بتلمقتباااا األ لاااع حياااث 
ل كت   المقسلا من منظمتم حقااوق شكو   تال ت ا  385 صل ع د ت ةلع  

شااااكو  أةساااالتهت  27شااااكو  منهاااات:  35اإلنسااااتن التااااي  صاااال عاااا د ت ةلااااع 
شااكت   أةساالهت مقكاام   ااتم مبااتةك  7المنظما الم قرا لحقوق اإلنسااتن،   

للقتنون،  شكو   حي   أةسلتهت "المنظما العقب ا لحقوق اإلنستن"،  ااي حااين 
لمحاااتمين ثاااالث شاااكت  ،  شاااكلت أةسااالت نقتباااا األطباااتء شاااكورين،  نقتباااا ا

 390ال كت   المقسلا بتلبقر   غتلب ا  ذه ال كت   حيث  صاال عاا د ت ةلااع
شاااكو ،  25شاااكو ،  اااي حاااين  صااال عااا د ال اااكت   المقسااالا بتلةااات س ةلاااع

بينماات  صاال عاا د ال ااكت   التااي  اا مهت أصااحتبهت ةلااع المجلااس مبتشااق  ماان 
كت   المقسااالا خااالل حضاااوة م ع ااق شاااكت  .  ةبمااات  عاام  سااابب كثااق  ال ااا 

بتلبقرااا  ةلاااع أن أغلاااب مقااا مي  اااذه ال اااكت   مااان محت ظاااتم الوتاااى القبلاااي 
) باااااتألخص المن ااااات  بناااااي ساااااورف  أسااااايوط(  ثااااام الوتاااااى البحاااااقي  مااااان ثااااام  
 ةضااااالون اساااااتخ ام البقرااااا  لتجناااااب الم اااااقا اإلضااااات  ا النتتجاااااا عااااان الساااااةق 
 الحضااوة لمقااق المجلااس بتلقاات ق ،  ضاااًل عاان ا تنااتع الاابعض ماان أصااحتب 
ال ااكت   باا ن البقراا   ااو أساالم  أ ضاال  سااتئل تبل ااغ ال ااكو   ااي مثاال  ااذه 

 القضت ت  األموة.



 مااان حياااث أسااالوب  إتاااقاءام االعتقاااتل  التاااي اتبعتهااات   اة  ال اخل اااا تجاااته  -
ال اااات ين،  قاااا  اتةقاااات تم ااااع ال ااااكت   علااااع أن االعتقااااتل تااااتء  ااااي تم ااااع 

ت المااتد  الثتلثااا ماان مقاحلااى مختلةااًت للضاامتنتم "ال ااح حا"  التااي ن اات عليهاا 
 اااتنون الطاااواةئ مااان ضاااق ة  است ااا اة أماااق كتاااتبي بتالعتقاااتل موضاااح   اااى 
أساااابتب االعتقااااتل  د ا  ااااى،  أ ضااااًت حاااا  المعتقاااال  ااااي االت ااااتل بماااان يااااق  

حسااابمت  ةد  اااي  –ةبالغاااى بمااات   اااع  االساااتعتنا بمحاااتم؛ حياااث تااام االعتقاااتل 
ةلاااع ادعاااتء  بموتاااب أ اماااق شاااةورا  د ن أماااق كتاااتبي، بتإلضااات ا -ال اااكت   

بعض ال كت   بتحتجت  المعتقلين لةتقام تمت  ةلع شهق  ي أمت ن احتجاات  
غيق  تنون ا ت مل مبتني  مقتة مبتحث أمن ال  لااا  أ سااتم  مقا اام ال ااقطا 
 معساااااكقام  اااااوام األمااااان التتبعاااااا لاااااو اة  ال اخل اااااا د ن أن  سااااامح أل اااااتلي 

ه األمااات ن  بااال المعتقلاااين بمراااتةتهم ماااع تعقضاااهم للتعاااذيب  الضاااقب  اااي  اااذ
ص  ة أ امق االعتقتل الكتتب ا بع  ت بةتق  ت ل ةلع شهق ماان   ااوع عمل ااا 
االعتقاااتل   بااال أن ياااتم توت اااى المعتقلاااين ةلاااع أمااات ن االحتجااات  التاااي ت ااامل 

شااكو  ماان ال ااكت   التااي  402السااجون شاا ي   الحقاسااا   قااًت لماات  ةد  ااي 
  صلت للجنا ال كت  .

بهت صاااا  ة أحكااااتم بااااتإل قاج عاااان شااااكو  ادعااااتء أصااااحت 297 تضاااامنت 
المعتقلين ماان محكمااا أماان ال  لااا العل اات طااواةئ   صاالت  ااذه األحكااتم  ااي أحاا  
ال ااكت   ةلااع  خمسااا ع ااق حكمااًت ألحاا  المعتقلااين، ةال أن   اة  ال اخل ااا تقااوم 
باااااتإل قاج عااااان المعتقلاااااين الحتصااااالين علاااااع  اااااذه األحكاااااتم شاااااكل ًت علاااااع الاااااوةق 

بماات يااؤدي ةلااع اسااتمقاة االعتقااتل لةتااقام طورلااا  است اا اة  ااقاة اعتقااتل ت ياا  



 صلت  ي بعض ال كت   ةلع ست ع ق  سنا  ي ظت ق  عق اات  ااي األ سااتط 
المعن اااا بحقاااوق اإلنساااتن بتسااام "االعتقاااتل المتكاااقة"  التاااي تنتهاااك مبااا أ  سااا تد  

 القتنون  الة ل بين السلطتم.
نوحااا لااى  ضتف لمت سب  تعسف   رق ال اخل ا  ي استخ ام السلطا المم

 ي  تنون الطواةئ  ااي الطعاان علااع  ااقاةام اإل ااقاج التااي ت اا ة ت  محاات م أماان 
ال  لاااا العل ااات طاااواةئ أ ثاااق مااان ماااق  ممااات   اااكل تعطاااياًل  انتهت اااًت خطياااقًا لحكااام 

( مااان ال ساااتوة التااي تااانص علاااع أناااى: "ت اا ة األحكاااتم  تنةاااذ بتسااام 72المااتد  )
ةياااذ ت مااان تتناااب الماااوظةين ال اااعب  ركاااون االمتناااتع عااان تنةياااذ ت أ  تعطيااال تن 

العماااوميين المخت اااين تقرماااا  عت اااب عليهااات القاااتنون،  للمحكاااوم لاااى  اااي  اااذه 
 الحتلا ح  ة ع ال عو  الجنتئ ا مبتشق  ةلع المحكما المخت ا".

 ك ااااف تحلياااال مضاااامون ال ااااكت   الختصااااا بتالعتقااااتل عاااان أن أساااابتب أ   -
ا لأل اااقاد كتنااات مباااقةام االعتقاااتل حسااابمت تاااتء  اااي أ اماااق االعتقاااتل الموتهااا 

علاااع النحاااو التاااتلي: االنتماااتء ةلاااع تمتعاااتم ةساااالم ا مت ااا د  ت اااكل خطاااقًا 
علااع أماان  اسااتققاة الااوطن،   صاال عاا د ال ااكت   التااي اعتقاال أصااحتبهت أ  

شااكو  أعلاان  183ذ رهاام لهااذا الساابب ماان  ا ااع ب تنااتم ال ااكت   ةلااع نحااو 
أصااحتب  ااذه  أغلااب أصااحتبهت التوبااا  نبااذ أ كااتة  ااذه الجمتعااتم،  است ااه 

ال كت   بت    األتهم  األمن ا من انتةتء ال  اعي األمن ااا العتقااتلهم  ت  اا  م 
مااان نوا ااات المعتقلاااين  ق تمهااات بة ااالهم عااان غياااق م مااان المت ااا دين،  طتلاااب 
أصحتب  ذه ال كت   ماان المعتقلااين بااتإل قاج عاانهم نظااقًا لظااق  هم ال ااح ا 



رلاااا دامااات أ ثاااق مااان ع اااق السااايئا  تاااوبتهم  ضااااًل عااان اعتقاااتلهم لةتاااقام طو 
 سنوام  ص  ة أحكتم  ضتئ ا بتإل قاج عنهم.   

أمااااات السااااابب الثاااااتني لالعتقاااااتل   عاااااود ةلاااااع الم اااااتةكا  اااااي المظااااات قام 
 المسيقام الطالب ااا داخاال الجتمعااتم  المعت اا  العل اات  التااي كتناات موتهااا غتلبااًت 

ني ةلااااع االحتجااااتج علااااع الس تسااااتم القمع ااااا اإلسااااقائيل ا ضاااا  ال ااااعب الةلسااااطي 
 الموا ااف األمقرك ااا ال اعمااا إلسااقائيل  الس تسااتم األمقرك ااا تجااته بعااض الاا  ل 

شااكو   38العقب ا  اإلسااالم ا،   صاال عاا د شااكت   االعتقااتل لهااذا الساابب ةلااع 
تقا حاات ماا د اعتقااتل أصااحتبهت ماان ساانا ةلااع خمااس ساانوام،  صاا ة ألصااحتبهت 

طاااواةئ، ةال أناااى  تم عاااًت أحكاااتم  ضاااتئ ا باااتإل قاج عااانهم مااان محااات م أمااان ال  لاااا
صاا ةم  ااقاةام متكااقة  مااان   رااق ال اخل ااا بإعااتد  اعتقاااتلهم بعاا  اإل ااقاج عااانهم 

 شكل ًت علع الوةق.
% مااااان شاااااكت   48شاااااكت   بنسااااابا  204 اااااي حاااااين أعاااااقب أصاااااحتب 

االعتقتل التي تلقت ت المجلس من األ قاد  منظمتم المجتمع الم ني عاان تهلهاام 
ل ذ رهاام نظااقًا لعاا م ذكااق  ااذه األساابتب بتألساابتب  المبااقةام التااي أ تباات اعتقاات

من أصحتب  ذه ال كت   ةلااع أن المعتقلااين كاال  52 ي أ امق االعتقتل،  أشتة
تقرمتهم  ي "االلتمام ب داء ال لوام  ي أ  تتهاات بتلمسااج "، أ  توا اا  عاا د كبيااق 

ماان  87من األ قاد لمنمل المعتقل لمعتلجتهم بتلققآن  القق ا ال ااق  ا، بينماات نااوه 
تب  اااذه ال اااكت   ةلاااع أن االعتقاااتل  ااا  تااام  اااي ةطاااتة اإلتاااقاءام األمن اااا أصاااح 

التحةظ ااا التااي تقااوم بهاات   اة  ال اخل ااا  باال انتختبااتم مجلااس ال ااعب  مجلااس 
ال ااوة   انتختبااتم النقتبااتم المهن ااا  االتحااتدام الطالب ااا  ااي الجتمعااتم بق اا  



 المساااااتن    مناااااع تقشاااااحهم  اااااي  اااااذه االنتختباااااتم أ  مااااانعهم مااااان تقااااا  م الت ييااااا 
االنتختب اااا لااابعض المقشاااحين مااان ت اااتةام اإلساااالم الس تساااي،  علاااع الاااقغم مااان 
مااق ة  تااقام طورلااا تمتاا  ةلااع ع ااق ساانوام علااع االعتقااتل  إنااى لاام يااتم اإل ااقاج 
عن  ؤالء المعتقلين بقغم ح ولهم علع أحكااتم بااتإل قاج عاانهم ماان محاات م أماان 

 ال  لا العل ت طواةئ.
المعتقااال بمختطباااا ةئااا س الجمهوةراااا    راااق   تاااذكق ثاااالث شاااكت   ق اااتم

ال اخل ا  ي بقق ااتم أةساالو ت لهماات "ب ااكل غيااق الئاا " كساابب اعتقااتل أصااحتبهت، 
حياااث  ةدم علاااع لساااتنهم  باااتةام مااان  بيااال "اتااا  هللا  احكااام ب اااقع هللا "، ممااات 

 أد  ةلع اعتقتلهم لةتقام تتقا ح بين خمس  ع ق سنوام.
العتقااتل ال ااتدة ب اا ن أ قاد اات تااتء بينمت ادعع خمس شكت   أن  ااقاة ا

 ي ةطتة توس ع دائق  االشتبته عقب   وع التةجيقام  اإلة تب ا  ي منطقااا طتباات 
، مماات أد  العتقااتل مئااتم األ ااقاد  ااي م ينااا العااقرش،   صاال 2004 ااي أ تااوبق

األمق ةلع اعتقتل أسق بكتملهت بمن  يهم النستء  األطةتل  التنكيل بهت  ااي مقااتة 
ال  لا، ثم ةةستل الع د األ بق ماان المعتقلااين ةلااع معسااكقام األماان مبتحث أمن  

 السااجون شاا ي   الحقاسااا د ن است اا اة أمااق كتااتبي بتعتقااتلهم أ  حتااع معق ااا 
ذ ي المعتقلاااين  أ اااتليهم بمكاااتن  ظاااق ف اعتقاااتلهم ممااات  حاااول د ن االطمئناااتن 

 عليهم أ   رتةتهم بقغم مق ة ستين يومًت علع  ذه االعتقتالم.
شاااااكو  مااااان شاااااكت   االعتقاااااتل الاااااواةد  للمجلاااااس حااااا  ث  397عي  رااااا 

انتهت ااااتم للحقااااوق األستساااا ا التااااي كةلتهاااات العهااااود  االتةتق ااااتم ال  ل ااااا   ااااتنون 
السااجون للمعتقلااين بوصااةهم محبوسااين احت تط ااًت خااالل  تااق  االعتقااتل مثاال حاا  



ع المراااتة   تقااا  م القعت اااا ال اااح ا  اساااتكمتل التعلااا م  تاااو يق دخااال منتساااب، علااا 
 النحو التتلي:

شكو  معتنت  ذ ي المعتقلين  ااي ساابيل اسااتخقاج  193ت عي (  ق الزإااة : 1)
سااو  مكااتن  –  اا   ااذه ال ااكت    –ت ااتةرح  رااتة  لهاام، حيااث ال يوتاا  

 احاا  علااع مسااتو  الجمهوةرااا يااتم اسااتخقاج ت ااتةرح  رااتة  المعتقلااين منااى 
المسااتع   الوا ااع    ااو مكتااب شاائون المعتقلااين التااتبع لمكتااب النتئااب العااتم

 ي مجمع محت م الجالء بتلقت ق ،  الااذي   ااتقط السااتخقاج  ااذا الت ااقرح 
تق  م طلب تظلم من عاا م المرااتة   الح ااول علااع ة اام  ااذا الااتظلم لكتتبتااى 
علااع طلااب ت ااقرح المرااتة   الااذي يق اا  بااى صااوة  ضااوئ ا لت ااقرح آخااق 

مثااال شاااهتد   راااتة   صاااوة  مااان ب اااتن صااالا الققاباااا باااين المعتقااال  المائاااق 
الميالد بتلنسبا لألبنااتء  اآلبااتء  اإلخااو ،   ث قااا الاام اج بتلنساابا للم تااا ثاام 
 قااااوم الموظااااف المخااااتص بتاااا  رن الت ااااقرح  مقاتعااااا الب تنااااتم  إةسااااتلهت 
لمكتاااب النتئاااب العاااتم المساااتع  ل ااائون المعتقلاااين للموا قاااا أ  االعتاااقاض 

 ااي حتلااا الموا قااا عليهاات، ثاام تعااود الت ااتةرح مااق  أخااق  ل اائون المعتقلااين 
عليهت  لختمهاات بخااتتم شااعتة الجمهوةرااا ليااتم تساال مهت  ااي اليااوم التااتلي بعاا  
السااتعا الثتن ااا ظهااقًا،  بعاا  الت  اا  ماان شخ اا ا مسااتلم الت ااقرح  توق عااى 

 76بتسااتالم الت ااقرح،  ال تتعاا   صااالح ا الت ااقرح سااتا أ ااتم.  راا عي 
  ةنهااااتء ةتااااقاءام ماااان شااااكت   االعتقااااتل باااا ن ذ ي المعتقلااااين  وتئااااوا بعاااا 

الت اااقرح  ح اااولهم عل اااى  تاااوتههم للساااجن الماااودع باااى المعتقااال بقاااقاة 
م ااالحا الساااجون بمناااع  راااتة  المعتقلاااين لمااا د تتاااقا ح باااين شاااهقرن  ثالثاااا 



 3أشااهق،  مااان  اااذه القاااقاةام  اااقاة م االحا الساااجون بمناااع المراااتة  لمااا    
ي   طااق  شاا ي  الحقاسااا  أبو عباال شاا  -شااهوة  عاان سااجن اسااتقبتل طااق  

 القسم الثتلث ل متن أبو عبل. -الحقاسا 
شاااكو  نقاااال المعتقلاااين ةلاااع ساااجون أخااااق  د ن  26 ضااااًل عااان ادعاااتء 

ةعالن ذ رهم أ  ةخطتة م بمكتن السجن الج ي ،   ذا االنتهتك لحاا  المرااتة   ااو 
مكااقة ماان  ااتنون الطااواةئ ذاتااى، حيااث تاانص  3مختلةااا صااقرحا لاانص المااتد  

من  اعتقل ح  االت تل بمن يق  ةبالغى بمت   ااع  ذه المتد  علع أن "  كون ل
عل ااى  االسااتعتنا بمحاااتم  رعتماال المعتقاال معتملاااا المحبااوس احت تط ااًت"  مختلةاااا 

التااي  1956لساانا  396ماان  ااتنون تنظاا م السااجون ة اام  38أ ضااًت لاانص المااتد  
تعطاااي للمحكاااوم عل اااى  المحباااوس احت تط اااًت حااا  التقاسااال  المراااتة  الاااذ  ح دتاااى 

من الالئحا التنةيذ ا لهذا القااتنون بمااق   احاا   كاال أساابوع  ااي أي يااوم   60المتد   
 من أ تم األسبوع ع ا أ تم الجمع  العطالم القسم ا.

ماان القااتنون  16: علااع الااقغم مماات تقضااي بااى المااتد  (  ااق الرعايااة الصااحية2)
ب اا ن تنظاا م السااجون بحاا  المعتقلااين  المحبوسااين  1956لساانا  396ة اام 

لقااي أطعمااا  أد رااا ماان خااتةج السااجن  ااإذا لاام  سااتط عوا أ  احت تط ااًت  ااع ت 
يقغبااوا  ااي  ااذا صااقف لهاام الغااذاء المقااقة   اا مت لهاام القعت ااا ال ااح ا، 

ماان  تااوب  1961لساانا  9 كذلك ماات نااص عل ااى  ااقاة   رااق ال اخل ااا ة اام 
تقاا  م القعت ااا ال ااح ا للمسااجونين  المحبوسااين احت تط ااًت، بتإلضاات ا ةلااع 

بو اة  ال اخل ا ب نى تم بنتء مست ااف تم مختلةااا علااع   ت قرحتم المسئولين
أح ث المستورتم  ماام د  ب حاا ث األتهاام  الطب ااا لتقاا  م القعت ااا ال ااح ا 



شاااكو  تااا عي معتنااات  المعتقلاااين محااال  123داخااال الساااجون،  اااإن  ناااتك 
ال كو  من ضعف  سوء القعت ا ال ااح ا المق مااا لهاام مماات أد  إلصااتبا 

 س الكباااا  الوبااااتئي،  ال ااااقع،   قاااا  الب ااااق، الع ياااا  ماااانهم باااا مقاض:  يااااق 
 الاا ةن القئااوي الحااتد،  القلااب  الة اال الكلااوي،    ااوة ال ااقرتن التااتتي، 
 الحمااع الق متتمم ااا،  القبااو،  اخااتالل الاا  ة  ال مورااا  ضاااًل عاان انت ااتة 

 األمقاض الجل  ا.  
 رلتمس أصحتب  ذه ال كت   سقعا اإل قاج عن ذ رهم من المعتقلين  

لح  طورلا  ضعف  نظقًا  لةتقام  اعتقتلهم  عن  السيئا  النتتجا  ال ح ا  تلتهم 
القعت ا ال ح ا المق ما لهم حيث تةتقق الع تدام الطب ا بتلسجون للتجهيمام  
 األد ام الال ما لتق  م خ متم صح ا تي  ، نته ك عن ع م تم ر  السجون  

ال قب  الط  م ته  النظت ا  تلوث  مستو   متخ  ين،  انخةتض  عتم،  ب طبتء 
بتإل قاج عن   أحكتم  ال  لا   17ختصا  ي ظل ص  ة  أمن  منهم من محت م 

 العل ت طواةئ. 
ماااان  ااااتنون تنظاااا م السااااجون  13ضاااامنت المااااتد  (  ااااق اسااااتكمال التع اااايم: 3)

من  واع  الح  األدنع لمعتملا السجنتء الح  للمحبوسين   77 القتع   ة م  
االمتحتنااتم الختصااا بهاات   احت تط ًت  القاغبين  ي مواصلا ال ةاسا  ي ت د ااا

شااكو  ماان ةتمااتلي شااكت   االعتقااتل ادعاات  47 ااي مقااتة اللجااتن، ةال أن 
معتنت  المعتقلين  ي استكمتل تعل مهم ةمت بساابب: البعاا  الجغقا ااي للسااجون 
الماااودعين  يهااات عااان لجاااتن  مقاااتة االمتحاااتن،  مااان ثااام يلاااتمس عااا د مااان 

حااال ة اااتمتهم،  إمااات ال اااكت    نقااال  اااؤالء المعتقلاااين ةلاااع ساااجون  قرباااا لم



بسبب ت اا د ةداةام السااجون المااودع بهاات المعتقلااون  ااي منااع دخااول الكتااب 
الجتمع ااااا أ  عااااا م تاااااو يق الجاااااو المنتسااااب  المالئااااام للمعتقلاااااين الساااااتذكتة 
دة سهم،  رلتمس أصحتب ال كت   تسهيل دخول الكتب للمعتقلااين  تقاا  م 

 التسهيالم الال ما لهم للمذا ق   أداء االمتحتنتم.
 ضمن تو يق ظااق ف مع  ااا منتساابا: تلقاات لجنااا (  ق تواير دخل مناسب  4)

شكو  من شكت   االعتقااتل يتضااقة أصااحتبهت ماان ق ااتم تهااا   53ال كت    
عمااال المعتقااال ساااواء كتنااات حكوم اااا أ  ختصاااا بمناااع صاااقف مساااتحقتتهم 
المتل ااا عقااب اعتقااتلهم   ااي م اا ة الاا خل الوحياا  لألسااق  مماات  عماا   ااو  

 اااى أسااق المعتقلااين،  ر اااكل عبئااًت ةضاات  ًت علااايهم  ااي حاااتل الةقااق الااذي تعتن 
ماااااقض المعتقااااال  احت تتاااااى ألد راااااا ختةت اااااا ال تساااااتط ع ةداةام الساااااجون 

 تو يق ت لى.
شاااكو   بااول التمتساااهم لجماااع المعتقلااين مااان أساااق   17طتلااب أصاااحتب  

 ااي سااجن  احاا  باا اًل  –حيث يوت  أ ثااق ماان معتقاال ماان األسااق  نةسااهت    – اح    
علااع أ ثااق ماان سااجن مماات  سااتع  علااع تقلياال تكااتل ف انتقااتل   رااتة    من تو رعهم

 ذ ي المعتقلين لهم.
شاااكو  يلاااتمس أصاااحتبهت اإل اااقاج  11عااال   علاااع مااات ساااب ،  اااإن  نااتك 

عااان ابااانهم الوحيااا  م ااا ة دخااال األساااق   احت اااتج األب  األم لاااى لقعتيتهمااات  اااي 
أصااحتب  مقحلا ال اا خوخا  العجاام عاان الكسااب،  ضاااًل عاان تضااقة ثمتن ااا ماان

ال اااااكت   مااااان انقطاااااتع أبناااااتء المعتقلاااااين عااااان التعلااااا م  اااااي المااااا اةس  المعت ااااا  
 الجتمعاااتم  التوتاااى لساااوق العمااال الحق اااي مبكاااقًا د ن أن  كةاااي دخلهااام للو اااتء 



بتحت تتااتم األسااق ،  رلتمسااون اإل ااقاج عاان ذ رهاام المعتقلااين أ  تاا بيق م ااتدة 
 دخل ب يلا من  بيل الم ق عتم متنته ا ال غق.  

وق ال ااكت   تاا   مًت لطلبهاات اإل ااقاج عاان المعتقلااين ت  ياا ام ضاابتط  تساا 
مبتحااث أماان ال  لااا ب نااى ال توتاا  تحةظااتم أمن ااا علااع اإل ااقاج عاانهم،  أن  ااذا 

 اإل قاج المقتع   ى   رق ال اخل ا  القتئمون علع تهت  أمن ال  لا بتلقت ق . 
 اال تجاز خااج شطاا القانون   -ب  

يااااا عي مقااااا مو ت تعقضاااااهم  ااااام أ  ذ رهااااام شاااااكو   27 ةدم للمجلاااااس 
لالحتجاات  ب ااكل غيااق  ااتنوني،  ت اايق  ااذه ال ااكت   ةلااع أن  ااذا االحتجاات  يااتم 
بعاا  توق ااف المحتجاام  ااي تااو ماان التخورااف  التق رااع، حيااث ياا عي خمااس ماان 
 ذه ال كت   تعقض محل ة تما المحتجاامرن للتةتاا ش د ن ةظهااتة أ ااقاد ال ااقطا 

م  مساات ن ال اات ين،  ذكااقم ةحاا   ال ااكت   تعااقض ةذنااًت  تنون ااًت بااذلك  إتال هاا 
 أسق  المحتجم للضقب بقنتبل الغت  المسيل لل موع أثنتء توق ةى.

 تااااذكق ال ااااكت   أن  ااااذا االحتجاااات  غيااااق القااااتنوني تاااام أح تنااااًت لت ااااف ا 
حساااتبتم باااين أ اااقاد مااان ال اااقطا  المحتجااام، أ  للضاااغط عل اااى للعمااال كمقشااا  

 حتجم الس تس ا  الةكقرا.   للمبتحث، أ  لل ك  ي توتهتم الم
 رنتهااك  االحتجاات  بهااذا ال ااكل كت ااا حقااوق المحتجاام بماات  ااي ذلااك عاا م 
تمتعااى بتلضاامتنتم  الحقااوق المكةولااا للمحبااوس احت تط ااًت أ  المااتهم  ياا  التحقياا  
مثاال حاا  االت ااتل بذ رااى  االسااتعتنا بمحااتم، كماات تاامداد احتمااتالم تعااقض ح اات  

ني للخطااااق ب ااااوة  ال تكااااتد تختلااااف عاااان ال ااااخص المحتجاااام ب ااااكل غيااااق  ااااتنو 
 حتالم االختةتء القسقي . 



 ت ااايق ال اااكت   ةلاااع احتجااات   اااؤالء األشاااختص الاااذين تااام تاااوق ةهم  اااي 
أ سااتم ال ااقطا أ  مقااتة مبتحااث أماان ال  لااا  ااي ظااق ف بتلغااا السااوء.  بطب عااا 
الحتل التق م األ ستم أي شكل من أشااكتل العااون لهااؤالء المحتجاامرن مثاال الغااذاء 

الاا  اء، كماات أن أماات ن االحتجاات  داخاال األ سااتم غتلبااًت ماات تكااون مكتظااا حتااع  أ  
أن المحتجاام ال ملااك ةال الحياام الااذي  مكنااى ماان الو ااوف،  تنعاا م   يهاات ال ااق ط 
ال ااااح ا ماااان نتح ااااا التهورااااا  تااااوا ق الم ااااته النظ ةااااا بماااات  ةضااااي ةلااااع تة ااااي 

 األمقاض المع  ا بين المحتجمرن.
كت   ةلاااع تعاااقض  اااؤالء المحتجااامرن لساااوء  مااات   ااايق مقااا مو  اااذه ال ااا 

  قاات المعتملا التي ت ل ةلااع حاا  التعااذيب المةضااي ةلااع المااوم خ وصااًت  أنااى 
التةتااا ش علاااع  عضاااو الن تبااااال  ساااتط ع  1999 لسااانا 11للكتاااتب الااا  ةي ة ااام 

  بعاا  محبوسااين ب ااكل غيااق  ااتنونيبوتااود  عناا  تلقااي شااكو  أ سااتم ال ااقطا ةال 
حاااااتل انتقتلاااااى  ضااااابطى   اااااي  ،العاااااتم التاااااتبع لاااااىالح اااااول علاااااي ةذن المحاااااتمي 

عل ى أن  طلب من ضبتط القسم ةةسااتلهم ةل ااى  إن  محبوسين ب كل غيق  تنوني
ماااذكق  بقأ ااااى ةلااااع بق اااع األمااااق  ااااي   اااإن امتنعااااوا عاااان ذلاااك ا تةااااي ، اااي الن تبااااا

 .المحتمي العتم األ ل لن تبا االستئنتف ليتخذ  يهت مت يقاه منتسبتً 
ادعاات شااكو  تعااقض شااقي  ال اات ي للتعااذيب أثنااتء  علااع ساابيل المثااتل 

احتجااات ه بقسااام ال اااقطا د ن تهماااا أ  حكااام  د ن أن يثبااات  اااي د تاااق األحاااوال 
بتلقسم، بينمت ادعت شكو  أخااق    اات    ج ال اات  ا بقساام ال ااقطا بعاا  احتجاات ه 

 د ن مقتضع  د ن توت ى اتهتم لى.



ال ااكت   ماان أصااحتب  9أماات  ااي مقااتة مبتحااث أماان ال  لااا  قاا  ادعااع 
احتجاات  مقاا ميهت أ  ذ رهاام لةتااقام طورلااا  يهاات د ن أمااق اعتقااتل أ  توت ااى اتهااتم 

مبتحااث أماان ال  لااا ال تعاا  ماان مقا اام االحتجاات   مح د علع القغم ماان أن مقااتة
 التي نص عليهت القتنون.

 شكاوى االختفاء القسرى  -جا 
ت  ةدم للمجلااس ساابع شااكت    عتقاا  أصااحتبهت بتختةااتء أحاا  أ ااتةبهم، ساا 

من  ااذه ال ااكت    عتقاا  أصااحتبهت أن  ااذا االختةااتء  اا  تاام علااع ياا  ةتااتل أتهاام  
األمااان د ن أن  كاااون للمختةاااين أ اااا مياااول أ  انتماااتءام س تسااا ا لجمتعاااتم أ  

 تنظ متم معينا.
 ت ااايق ال اااكت   ةلاااع   اااوة  ساااتئل متتبعاااا حاااتالم االختةاااتء؛ حياااث  

تظلاااام ل اااائون   قت ااااق األمااااق علااااع تحقرااااق محضااااق  ااااي  ساااام ال ااااقطا  تقاااا  م
المعتقلاااين لتباااين مااات ةذا كاااتن المختةاااي معاااتقال د ن التااامام باااتلقد  متتبعاااا حتلاااا 
االختةتء لي خل أ ااتلي ال ااخص المختةااي  ااي د امااا المااق ة علااع كت ااا األماات ن 
التااي تكااون مظنااا احتجاات ه  يهاات ماان مقااتة للمبتحااث  سااجون  معااتقالم  غيق اات، 

 ااي أغلااب ال ااكت   أنااى محتجاام  ااي  بااتلقغم ماان أنااى  اا  اسااتقق  ااي  قااين ال اات ي
أحاا  مقا اام االعتقااتل أ  مبتحااث أماان ال  لااا،  قاا  أشااتةم ةحاا   ال ااكت   ةلااع 
تلقاااي المتقااا م بهااات مكتلماااا  تتف اااا مااان أخ اااى المختةاااع أخباااقه  يهااات بتحتجااات ه  اااي 
مكااااتن ال  علمااااى، بينماااات أ اااا م شااااكو  أخااااق  الت شاااايق بااااتإل قاج عاااان ال ااااخص 

 ي من أمت ن االعتقتل.المختةي ثم ةنكتة  توده  ي أ



 أشتةم ةح   ال كت   الواةد  للمجلس من المنظما ال من ااا للاا  تع عاان 
حقوق اإلنستن عاان طقراا   المنظمااا الم ااقرا لحقااوق اإلنسااتن ةلااع اختةااتء أحاا  
األشختص ال منيين الذي كتن مق مًت  ي القت ق   ي ظل  تود أنبتء عاان تساال مى 

حمت اااا المتعلااا  ب  ألمااام المتحااا  اعاااالن خق اااًت إل  -لاااو صاااح  –للااا من   مااات  عااا  
حيااث تاانص   1992د ساامبقي ال ااتدة  ااي  تم ع األشختص من االختةااتء القسااق 

( أ  refuteال  جو  ألي د لا أن تطااقد أ  تعياا  )المتد  الثتمنا منى علع أنى " 
ةذا  تمت أسبتب ت  ا تاا عو ةلااي االعتقااتد    تسلم أي شخص ةلي أي د لا أخق 

 ".  خطق االختةتء القسقي ب نى سيتعقض عن ئذ ل
( اللااااكاوى الخاصااااة بانتهاااااك الحااااق اااااي السااااالمة الجساااادية والنفسااااية 2)

 )التعذيب( :
شكو  تتعل  بتدعتءام بتلتعقض للتعااذيب،   74 ةدم ةلع لجنا ال كت    

 تج ة اإلشتة  ةلع  أنى نظقًا لمت  مكن أن يثتة ب اا د ماات ةذا كتناات االدعااتءام 
 –تعباااق عااان معتملاااا  تسااا ا أم تقرماااا تعاااذيب التاااي  ةدم  اااي  اااذه ال اااكت   

 اااإن  اااذا اإلح اااتء  التحليااال اساااتن  ةلاااع ت اااقرح  –ب ةكتنهااات  معتييق ااات ال  ل اااا 
مقاااا مي ال ااااكت   بهااااذا االدعااااتء،  إلااااع ادعااااتء ال ااااكت   التعااااقض النتهت ااااتم 

  اضحا بتلتعذيب.
ماان  ااذه ال ااكت   ماان منظمااتم المجتمااع الماا ني،  تح ياا ًا  7  اا   ةدم 

الم ااقرا لحقااوق اإلنسااتن ،   ااو عاا د ضاائيل ق تسااًت لجسااتما الجقرمااا  المنظمااا
موضوع  ااذه ال ااكت   التااي تسااتوتب اسااتنةتة تهااود  ااذه المنظمااتم  بااتألخص 
المنظمتم الحقوق ا   ي ل ست  ليلا ، ال أن  قت ق األمااق علااع منظمااا  احاا   



 ةد  ،  ةبماات  عكااس  ااذا ةؤرااا معينااا لهااذه المنظمااتم تجااته المجلااس  د ةه كماات
 ستبقًت  ع  ذا التققرق.

  اا  اخت اات أ سااتم ال ااقطا باا  بق عاا د ماان شااكت   التعااذيب  حيااث  ةد 
شاااااكو  ادعاااااتءام بتعاااااقض مقااااا ميهت أ  ذ رهااااام للتعاااااذيب  اااااي أمااااات ن  30 اااااي 

الماااتد  األ لاااي االحتجااات   يهااات،  التاااي أن ااائت اساااتعمتاُل للقخ اااا التاااي منحتهااات 
تح ياا  بعااض األماات ن التااي ب ل ا  لو رق ال اخ   1956لسنا  396  مكقة من القتنون 

،  ماان ثاام  إنهاات   قااًت يااودع  يهاات كاال ماان  عتقاال أ  يااتحةظ عل ااى أ  تساالب حقرتااى
ال ااااتدة عاااان النتئااااب العااااتم ال تخضااااع  1999لساااانا  11للكتااااتب الاااا  ةي ة اااام 

للتةتاا ش الاا  ةي المةااتتئ ةال عناا  تلقااي عضااو الن تبااا شااكو  بوتااود محبوسااين 
 المحتمي العتم.  ب كل غيق  تنوني  بع  استئذان 

 ت يق  ذه ال كت   ال ةلع التعاا ي بتلسااب بتأللةااتظ المقذعااا  حسااب، باال 
حسااب   -ةلااع ممتةسااا مختلااف أنااواع التعااذيب  ااي أ سااتم ال ااقطا  التااي ت اامل 

تقيياا  الياا ين ةلااع الااقتلين عكساا ًت   ماات  ساامع  -االدعااتءام الااواةد   ااي ال ااكت   
 ااااي السااااقف أ  األبااااواب،  تساااال ط )الحنجلااااا(،  التعلياااا  ماااان األياااا ي  األةتاااال 

ت تةام المتء البتةد  الو وف  ي الهواء لستعتم طورلا  ي ال ااتتء د ن مالبااس، 
 ال ااةع،  ال ااع  بتلكهقبااتء،   الضااقب بتألياا ي  بتلع ااي  األحممااا  كعااوب 
المس سااااتم  البنااااتدق  أسااااالك الكهقبااااتء  الساااا تط )الكااااقاب ج(،   ااااي أد ام ماااان 

ال قطا كمت ادعاات ال ااكت   التااي  ةد  ااي ةحاا ا ت أن المعتتد  تود ت  ي أ ستم  
أح  ضاابتط ال ااقطا " كااتن يتجااول  ااي القساام حااتماًل ) قبااتج(  ضااقب بااى ماان ال 
 عجبى" حسب تعبيق ال كو ،  أشتة ع ق  من أصحتب ال كت   ةلع أن أ سااتم 

حيااث الياامال البحااث عاان المتهمااين   ال قطا  لمت تخلااو ماان أد ام التعااذيب  ااذه؛



نتئ اااا  عتمااا  علاااع القااابض ب اااكل ع اااوائي علاااع الم اااتبى  ااايهم  اااي  اااي تاااقائم ت 
دائااق    ااوع الجقرمااا،  اللجااوء لتعااذيبهم كوساايلا للح ااول علااع معلومااتم حااول 

  "الجقرما، علع القغم ممت  مثلى  ذا األسلوب من انتهتك لل ستوة  القتنون.  
 أشتةم ثالث شااكت   ةلااع تعااقض ذ ي المطلااوب  أ تةبااى لالحتجاات  غيااق 

تنوني،  ادعت تعقضهم للتعذيب إلتبتة المطلوب علع تسل م نةسااى،   ااو ماات الق
بمثتبااا احتجاات  للق ااتئن ينتهااك كت ااا حقااوق  -لااو صااحت  ااذه االدعااتءام – عاا  

اإلنسااتن، كماات ادعاات تعااقض أ ااتةب المحتجاام للتعااذيب لحملااى علااع أن  عتااقف 
 من تقائم.بمت يتهم بى   مت  ع  تعذيبًت لغيق المتهم علع مت لم  قع منهم  

 ماااات ادعااااع خمسااااا ماااان مقاااا مي ال ااااكت   تعقضااااهم أ  ذ رهاااام للتعااااذيب 
للضااغط علاايهم للعماال كمقشااا ين للمبتحااث علااع غياااق ةةادتهاام اسااتغالاًل لحق قاااا 

 أنهم من ذ ي السواب .  
كمت  ةد  ااي عاا د ماان  –علع أن التعذيب داخل أ ستم ال قطا لم  قت ق  

تااقائم، باال  ااي بعااض األح ااتن  علااع المتهمااين  ااي -ال ااكت   الااواةد  للمجلااس 
"ت ديباات" لأل ااقاد علااع ماات اعتبااقه بعااض ضاابتط ال ااقطا "سااوء أدب"  ااي التعتماال 
معهم،  ق   ةد  ااي خمااس شااكت   ماان ال ااكت   المتعلقااا بتلتعااذيب أن أصااحتبهت 
دخلوا القسم مستعلمين أ  مبلغين  تعقضوا لالحتجت   التعذيب الااذي  صاال  ااي 

ع د اااس ال ااات ي بتألحذ اااا   ضاااع الحاااذاء  اااي ادعاااتء أحااا  مقااا مي ال اااكت   ةلااا 
  مى.  

علاااع مااات ي   اااى  أصاااحتب  –  اااي أح اااتن أخاااق  تمااات ممتةساااا التعاااذيب 
لت ف ا حستبتم بين الضبتط  ال ت ين الذين يمعمااون تعقضااهم  -أةبع شكت   



للتعذيب للضغط علع ال اات ين ب اا د منت عااتم مااع آخااقرن ماان أصااحتب النةااوذ 
 -عي ال اااكت   ق اااتمهم بتلتعاااذيب  تاااق   اااذا علاااع عال اااا بتلضااابتط الاااذين تااا 

مااان خاااالل ق اااتم بعاااض أ ااااقاد  -حساااب مااات ي   اااى اثناااتن مااان مقااا مي ال اااكت   
ال ااقطا مسااتغلين ساالطتتهم بتحااقرض بعااض المحتجاامرن معتااتد  اإلتااقام علااع 
تعاااذيب مااان يقرااا  ن تعذيباااى حياااث يتكااا س  اااي الحجااام داخااال األ ساااتم معتاااتد  

  رااق ال اخل ااا  ااقاة  رن علااع الااقغم ماان اإلتااقام ةلااع تتنااب غيااق م ماان المحتجاام 
بتخ ااا ص حجاااق  ختصاااا داخااال أ ساااتم ال اااقطا   2002أ تاااوبق  ال اااتدة  اااي 

بتلقت ق  إلي اع المواطنين غيق ذ ي السواب  الجنتئ ا بعي ا عن أماات ن االحتجاات  
 . المؤ تا المعق  ا  ي األ ستم

 184تد   رتنت ض  ذا كلى مع مت  ااقةه ال سااتوة  القااتنون حيااث أ اا م الماا 
أن ال ااااقطا  يئاااااا م ن ااااا نظتم اااااا تااااؤدي  اتبتتهااااات  ااااي خ ماااااا ال ااااعب  تكةااااال 
 للماااواطنين الطم نيناااا  األمااان  تساااهق علاااع حةاااظ النظاااتم  األمااان العاااتم  ن ااات 

علاااع أن " يئاااا ال اااقطا  1971لسااانا  109مااان  اااتنون  يئاااا ال اااقطا ة ااام  3م 
 .  تختص بكةتلا الطم نينا  األمن للمواطنين  ي كت ا المجتالم"

    ت ت   ط   التعذيب علع المحتجم  تااودي بح تتااى كماات تااتء  ااي ثااالث 
شاااكت   مق مااااا للمجلااااس أشااااتة اثنااااتن منهااات ةلااااع  تااااود آثااااتة  اضااااحا لتعااااقض 
المحتجاام المتااو ع للتعااذيب  أ اا  مقاا مو ال ااكت   تعااقض المتااو ع للتعااذيب،  ااي 

حتجاات ه حين أشتةم شكو  ثتلثا ل كوك مق متهت  ي ظق ف   اات    تهاات أثنااتء ا
 بقسم ال قطا.  



 علاااااع الاااااقغم مااااان أن مقاااااتة مبتحاااااث أمااااان ال  لاااااا ال تعااااا  مااااان أمااااات ن   
االحتجت  القتنون ا،  هي كمت  ةد علع لستن ممثل الن تبا العتما  ي   اا  م ااق 

ال تحتااوي علااع سااجون  لكنهاات  2000أمااتم لجنااا منت ضااا التعااذيب  ااي نااو مبق 
ت   تتعلاا  بتعااقض مقاا ميهت أ  مجااقد مكتتااب ةداةرااا،  قاا   ةد للمجلااس تسااع شااك

ذ رهاام للتعااذيب  ااي مقااتة مبتحااث أماان ال  لااا بتل ااع  بتلكهقبااتء  التعلياا  ماان 
الياا ين  الااقتلين  تااقام طورلااا  تكبياال األياا ي  ذلااك أثنااتء االحتجاات  الااذي  متاا  

 ااي عملااا عاان  -حساابمت  ةد  ااي ال ااكت    –لةتااقام طورلااا يبقااع  يهاات المحتجاام 
ح   ال كت   أن  ذا التعذيب    تسبب  ي   اات  اباان العتلم الختةتي،  ادعت ة

 ال ت ي.
لقاا  تااواتقم كت ااا صااكوك المنظوماااا ال  ل ااا لحقااوق اإلنسااتن  ن اااوص 

  اا  العهاا  ال سااتوة  القااتنون الم ااقي علااع احتااقام الكقامااا اإلنسااتن ا للسااجنتء،  
معتملااا تم ااع المحااق مين  الاا  لع الخااتص بااتلحقوق الم ن ااا  الس تساا ا ضااق ة 

 اإلنسااااتنع  اااع ال اااخص األصااايلانساااتن ا تحتاااقم الكقاماااا ةحاااقرتهم معتملاااا مااان 
 جاااب أن يقاعاااع نظاااتم الساااجون معتملاااا المساااجونين معتملاااا ،  أناااى  (10/1)م/

المبااتدئ  أ اا م كمت   إعتد  ت  يلهم االتتمتعي  كون    هت األستسي ةصالحهم
 ماااام المتحاااا   التااااع أ قتهاااات الجمع ااااا العتمااااا لأل ،ستساااا ا لمعتملااااا المسااااجونيناأل

علااع  تااوب معتملااا المسااجونين بااتالحتقام الواتااب لحةااظ  45/111بااتلققاة ة اام 
.  أ ااا م لجناااا لجااانس الب اااقي ة انتماااتئهم لماااتهم بتعتبااات  ال خ ااا ا  ق  اااقامتهم

حقااوق اإلنساااتن باااتألمم المتحااا   أن األشاااختص المحاااق مين مااان الحقراااا ال جاااو  
تقتاااب منهااات علاااع  تعقرضاااهم أل اااا صاااعتب أ   اااقض أ اااا  ياااود علااايهم ساااو  مااات



القواعاا  حقمااتنهم ماان الحقرااا،   اا   نناات األماام المتحاا    ااذه القاا م  الحقااوق  ااي 
 .1955ال تدة   ي عتم  النموذت ا ال ن ت لمعتملا السجنتء

شاااكو  يااا عي أصاااحتبهت تعقضاااهم  14 علاااع  اااذه الخلف اااا  ةد للمجلاااس 
ماان  43مااتد  للتعذيب داخل السجون  الحبس االنةقادي لماا د طورلااا بتلمختلةااا لل

التاااي ال تجيااام توق اااع عقوباااا الحااابس االنةاااقادي  1956لسااانا  396القاااتنون ة ااام 
يومااًت، كماات تاا عي  ااذه ال ااكت   تعااقض المسااجونين للسااب  15لماا   تمراا  علااع 

  الضقب  التعقض لل  متم الكهقبتئ ا.
  التااذكق ال ااكت   سااببًت محاا دًا للتعااذيب ةال تعناات المساائولين  ااي  ااذه  

تةتضت  ي ذكق مت لح  بااتأل قاد الااذين تتعلاا  بهاام ال ااكو  ماان السجون  إن اس
ةصاااتبتم اسااات عت أح تناااًت نقلهااام ةلاااع مست اااةع الساااجن  عباااق خماااس مااان  اااذه 
ال ااكت   عاان مخاات ف مقاا ميهت علااع ح اات  ذ رهاام داخاال السااجن   اا  ادعااع أحاا  

 مق مي ال كت     ت  أخ ى مت ثقًا بسوء معتملتى داخل السجن.
ت تط ااات ممااات  ااا  يتعاااقض لاااى مااان محت لاااا التااا ثيق   لحمت اااا المحباااوس اح 

عل ى أ  التعقض للتعااذيب ماان ةتااتل الساالطا إلتبااتةه علااع االعتااقاف أ  التاا ثيق 
علع ساايق التحقياا  لاام  جاام القااتنون ألي ماان ةتااتل الساالطا االت ااتل بتل ااخص 

( ماان القااتنون ة اام 79المحبوس احت تط ًت علااع النحااو الااذي ن اات عل ااى المااتد  )
.  المق اااود بقتاااتل السااالطا  اااي  اااذا السااا تق ةتاااتل الضااابط 1956لسااانا  396

اإلداةي ماان ال ااقطا  المبتحااث،  مااع ذلااك  قاا  ادعااع مقاا مو ساابع ع ااق  شااكو  
تعقض مق ميهت للتعذيب "خالل التحق قااتم"،  ذكااق تسااع منهاات أن ذلااك تاام خااالل 
 تااق  الحاابس االحت ااتطي علااع ذمااا  ضاات ت، بينماات ادعااع ساابع شااكت     ااوع  ااذا 



ب أثنااااتء التحقيااا  د ن تح ياااا  مااات ةذا كتناااات  اااذه التحق قااااتم خاااالل  تااااق  التعاااذي 
الحاااابس االحت ااااتطي أم لتح ياااا  الم ااااتبى  اااايهم.  ادعاااات  ااااذه ال ااااكت   تعااااقض 
أصحتبهت للتعذيب لحملهم علع االعتقاف بمت نسب لهاام ماان تهاام بتسااتخ ام كت ااا 

المحتجاام   ستئل التعذيب  منهت الته ي  بتالعت اء الجنسي الذي لم  قت ق علااع
ةلااع الو اات  كتناات  –حساابمت ت   ااى شااكورتن  –باال  أ تةبااى،  أدم شاا   التعااذيب 
 ةح ا مت  ي م يقرا أمن القليوب ا.

بينمااات ادعااات سااابع شاااكت   تعاااقض األ اااقاد الاااواةد  بخ وصاااهم للتعاااذيب 
أثنااتء اعتقااتلهم،  ةبماات  مكاان تةساايق انخةااتض عاا د ال ااكت   المتعلقااا بتدعااتءام 

تقااتل ق تسااًت ل ااكت   االعتقااتل أ  التعااذيب داخاال األ سااتم باا ن التعااذيب أثنااتء االع
معظاام ال ااكت   المتعلقااا بااتلمعتقلين كتناات تطلااب اإل ااقاج عاانهم نظااقًا لح ااولهم 
علااع أحكااتم  ضااتئ ا بااتإل قاج،  أنااى لاا س  نااتك أي موتااب السااتمقاة االعتقااتل، 
بتإلضااااات ا ةلاااااع مخااااات ف مقااااا مي ال اااااكت   مااااان أن تاااااؤدي ال اااااكو  الساااااتمقاة 

 عتقتل.اال
  ااااا  أشاااااتة سااااات شاااااكت   ةلاااااع تعاااااقض مقااااا ميهت للع يااااا  مااااان العوائااااا  
 الضااغوط أثنااتء محاات لتهم الااتظلم ماان تعااذيبهم خ وصااًت مااع اسااتمقاة احتجاات  
ال ااااات ين د ن حمت اااااا،  حساااااب تعبياااااق أحااااا  ال ااااات ين " اااااتل  كيااااال الن تباااااا أنااااات 
 تعقضاااك علاااع الطاااب ال اااقعي باااس انااات ةاتاااع للقسااام تاااتني  أنااات ماااش  ت ااا ة 

"،  ادعت  ذه ال كت   ة ض تحورل األشختص الذين   ع بهم ةصااتبتم أحم ك
ماان التعااذيب ةلااع المست ااةع أ  تعقضااهم للضااقب للضااغط علاايهم للتناات ل عاان 
طلااابهم العاااقض علاااع الطاااب ال اااقعي إلثباااتم مااات بهااام مااان ةصاااتبتم،  اااي حاااين 



ادعع ثالثا من مق مي ال كت   ت خل ضبتط ال قطا الذين يتهمااونهم بممتةسااا 
 يب إلخةتء تققرق الطب ال قعي الذي يثبت تعقض ال ت ين للتعذيب.التعذ

 ماااان نتح ااااا أخااااق  ادعااااع اثنااااتن ماااان مقاااا مي ال ااااكت   تاااا خل ضاااابتط 
ال ااقطا إلخةااتء معااتلم الو اات  أثنااتء التعااذيب الااذي ت   ااى ال ااكو  بإلقتئهاات خااتةج 
مكاااتن االحتجااات   ت اااورق األماااق علاااع أناااى انتحاااتة، أ  بتلضاااغط علاااع ةتاااتل 

  المست ف تم لنقل    بول تثا المتو ع بتعتبتة أنى ال يمال ح ًت.اإلسعتف  
 :السجناء( اللكاوى الخاصة بانتهاك  قوق  3) 

 مكااان ت ااان ف ال اااكت   المق ماااا مااان الساااجنتء   قاااًت لناااوع الحااا  الاااذي 
أ  الاااذي  طاااتلبون بتمكيااانهم مااان الح اااول عل اااى علاااع النحاااو  ،يااا عون انتهت اااى

 التتلي:
ل كت   تعقضااهم النتهااتك حقهاام  ااي تااو يق القعت ااا من أصحتب ا  125ادعع  -

ال اااح ا الواتاااب علاااع المؤسساااتم العقتب اااا  إداةام الساااجون تقااا  مهت لهااام، 
  تجلااات أ ااام مظاااات ق انتهاااتك  ااااذه القعت اااا  اااي: انخةااااتض مساااتو  القعت ااااا
 ،ال اااح ا  اااي الساااجون نت جاااا  لاااا عااا د األطباااتء داخااال   اااتدام الساااجون 

ام الةن اااا  الطب اااا الضاااق ةرا للتعتمااال ماااع لتجهيااام ل تقاااتد   اااتدام الساااجون ا  
  أعنت ااا طب ااا متخ  ااا تقاا  م الحااتالم المقضاا ا الحقتااا التااي تقتضااي 

 عاا م كةت ااا التطع مااتم بتلسااجون  مست ااف تتهت  التااي  عااتتال تتقاح اا  تاا خال
نته ااك عاان  ،يتعين تطع م السجنتء بهت د ةرًت مثل تطع متم الج ةي  الت ةود

ن،  الةيااوم   لنطااق اسااجن    ب ااةا ختصااا –ن ة ض ع د من ماا يقي السااجو 
االلتااامام بتلتعل ماااتم  -الج يااا    العماااومي،  أباااو  عبااال،  ل ماااتن طاااق   الاااواد



طبااتء السااجون بعاا  الك ااف علااع عاا د ماان أالتااي  ققة اات   التوصاا تم الطب ااا
الختصااا بنقاال بعااض المقضااع ماان السااجنتء للعااالج بمست ااف تم    السااجنتء

 ،أساابتب عالتهاام بمست ااةع السااجن م ن ااا متخ  ااا  ااي ظاال عاا م تااوا ق
بتإلضاات ا ةلااع ا تقااتد الجااو ال ااحي داخاال السااجون ذاتهاات  النااتتج عاان عاا م 
 تااود تهورااا كت  ااا داخاال العنااتبق حيااث ال تتااوا ق شاابتب ك كت  ااا داخاال كاال 

  رتد  ع د المسجونين الموتااودين  ااي  ، نمانا تسمح ب خول الهواء  ال مس
 عاا م  ، كثت ااا التاا خين داخاال المنمانااتم ، اال  نمانااا عاان العاا د المحاا د لهاات

 ،اال تمااااتم بنظت ااااا د ةام الم ااااته التااااي تتعااااقض  ااااي أح ااااتن كثيااااق  لالنساااا اد
تاااقاء الك اااف الطباااي الااا  ةي علاااع المساااجونين أثناااتء  تاااق  ة التق ااايق  اااي 

 تاااا خيق ةتااااقاءام عاااامل المسااااتتين الم ااااتبين باااا مقاض  ،ةياااا اعهم بتلسااااجن
 الاااا ةن القئااااوي  االلتهااااتب الكباااا ي  مثاااال: الجاااا ةي  الت ةااااود  الجااااقبمع  ااااا 
عن بت ي المستتين،  عاا م ساامتح ةداةام سااجون طااق   أبااو  عباال   –الوبتئي  

 المااقج  الغقبتن ااتم باا خول األد رااا الختصااا بتلمسااجونين عاان طقراا  ذ رهاام 
 نظقًا لع م  تود  ذه األد را التي  حتتتهت المسجون  ي مست ةع السجن.

للسااااجنتء  عاااا م مطتبقتااااى للمواصااااةتم نته ااااك عاااان ةداء  الغااااذاء المقاااا م 
ال ح ا ممت اضطق عاا دًا ماان أصااحتب ال ااكت   بسااجن أبااو  عباال ةلااع ةعااالن 
ةضاااقابهم عااان الطعاااتم لمااا   أسااابوع لحاااين النظاااق  اااي مطاااتلبهم بتحساااين القعت اااا 
ال ااح ا  نو  ااا  كم ااا الغااذاء المقاا م لهاام، عااال   علااع ادعااتء أصااحتب خمااس 

الة اال الكباا ي   تاا  وة  ظااتئف الكلااع شااكت   مقضااهم باا مقاض مثاال: السااكق   



 الاا ةن تساات عي ةعاا اد  تبااتم غذائ ااا ختصااا لهاام، ةال أن ةداة  السااجن تااق ض 
 تنةيذ  ذا المطلب لهم.

بتإلضت ا ةلع ادعتء ثالثا من أصحتب ال كت   ع م  تود ة تبااا كت  ااا 
داخل السجون تمنع انت ااتة المااواد المخاا ة  داخاال عنااتبق السااجنتء مماات أد  ةلااع 

حااااول بعااااض السااااجنتء ةلااااع ةدمااااتن المخاااا ةام  سااااوء حااااتلتهم ال ااااح ا داخاااال ت 
 الااذي ال  –السجون، عال   علع ع م تح ي   تق   من ا لحاابس السااجين انةقاد ااًت 

ياا خل ةل ااى الطعااتم ةال مااق   احاا   صاابتحًت بتإلضاات ا ةلااع عاا م  تااود د ة  م ااته 
 لقضتء حتتتى ممت يتسبب  ي  رتد  سوء حتلا السجين ال ح ا.

ماان أصااحتب ال ااكت   تعقضااهم لإلصااتبا باا مقاض مختلةااا  48ادعااع  
تهاا د بقااتء م علااع الح اات ،  ذلااك ماان تااقاء نقااص  تاا  وة القعت ااا ال ااح ا  ااي 
السجون الموتودين  يهت  ممتطلا ةداة  السجون  ي نقلهاام للعااالج بتلمست ااف تم 
المتخ  اااااا؛  مااااان أباااااق   اااااذه األماااااقاض: أ ةام بتلققباااااا  المعااااا  ،  انة اااااتل 

ل ااابك ا،  انسااا اد    اااوة بتل اااقرتن التاااتتي،   باااوط بعضااالا القلاااب،  انااامالق ا
غضاااااق  ي باااااين الةقاااااقام القطن اااااا،  ماااااقض متة اااااتن ساااااين ة م )ضاااااعف عاااااتم 
بتألنساااااجا(،  العجااااام الكتمااااال  اااااي األ ااااا ام،  القباااااو ال اااااعبي الماااااممن،  حااااا  ث 
غقغقرنااااا  ااااي أحاااا  األطااااقاف )القاااا م  السااااتق( نت جااااا اإل مااااتل الطبااااي،  الاااا ةن 

قئااوي الحااتد،  ال االل الن ااةي،   قاا  القاا ة  علااع الااتحكم  ااي عمل ااا اإلخااقاج، ال
 تضاااااااخم الطحاااااااتل.  طتلاااااااب أصاااااااحتب ال اااااااكت   بااااااانقلهم للمعت ااااااا   المقا ااااااام 
 المست اااف تم الطب اااا المتخ  اااا للعاااالج  إتاااقاء العمل اااتم الجقاح اااا ال ق قاااا 

 الال ما لهم  التي ال يتو ق ةتقاؤ ت بمست ف تم السجون.



  36ماااااااان أصااااااااحتب ال ااااااااكت   بتطبياااااااا  المااااااااتدتين ) 22ب بينماااااااات طتلاااااااا 
 اااي شااا ن الساااجون علااايهم،  اللتاااين  1956لسااانا  396( مااان القاااتنون ة ااام  37  

تنظماااتن حاااتالم اإل اااقاج ال اااحي عااان الساااجنتء  حياااث تن اااتن علاااع أن لكااال 
محكااوم عل ااى يتبااين  لطبيااب السااجن أنااى م ااتب بمااقض يهاا د ح تتااى بااتلخطق 

ماا يق القساام الطبااي للسااجون لةح ااى بتالشااتقاك  رعجاامه كل ااًت  عااقض أمااقه علااع 
مااع الطبيااب ال ااقعي للنظااق  ااي اإل ااقاج عنااى،   رنةااذ  ااقاة اإل ااقاج بعاا  اعتمااتده 
مااان مااا يق م ااالحا الساااجون  موا قاااا النتئاااب العاااتم،  رتعاااين علاااع القسااام الاااذي 
 طلااب المةااقج عنااى اإل تمااا  ااي دائقتااى  عقضااى علااع طبيااب ال ااحا كاال سااتا 

ق عن حتلتى يقسل ةلع م لحا السجون  رجو  لماا يق عااتم شهوة،   تق  م تققر 
السجون ن ب م يق  سم طااب السااجون  الطبيااب ال ااقعي  للك ااف علااع المةااقج 
عنى لتققرق حتلتى ال ح ا كلمت ةئع ذلك،  رعتد المةقج عنى صح ًت ةلع السااجن 

محاال ةذا تبين للجنا الم تة ةليهت أنى تم شةتؤه نهتئ ًت كمت  جو  ةعتدتااى ةذا غيااق 
ة تمتاااى د ن أن  خطاااق الجهاااا اإلداةراااا،  تساااتنمل مااان مااا   العقوباااا المااا   التاااي 
 قضاايهت المةااقج عنااى خااتةج السااجن.  ذكااق كاال صااتحب شااكو  حتلتااى ال ااح ا 
التاااي  عاااتني منهااات  تسااات عي اإل اااقاج ال اااحي عناااى  منهااات:  قااا  الب اااق تمتماااًت، 

سااتم الغساايل الكلااوي  الغيبوبا الكب  ا،  الة ل الكلوي الااذي  ساات عي الق ااتم بجل
 ب كل دائم.

 اااي حاااين ادعاااع ع اااق  مااان أصاااحتب ال اااكت   تعقضاااهم أ  تعاااقض ذ رهااام  -
المساااجونين لقياااود تةقضاااهت ةداةام الساااجون علااايهم  تمااانعهم  مااان ممتةساااا 
حقهم  ي استكمتل تعل مهم،   و مت يتعتةض مع مت ن ت عل ى المااواد ماان 



 التااي تلااامم  1956لساانا  396( ماان  ااتنون الساااجون ة اام 31(  حتااع )28)
اإلداة  العقتب ااا بضااق ة  ت ااج ع المسااجونين علااع االطااالع  التعلاا م  تااو يق 

( علااع أنااى: "علااع ةداة  السااجن أن 31مكتبا متنوعا لهم، ةذ ن ت المااتد  )
ت ااااااااجع المسااااااااجونين  علااااااااع االطااااااااالع  التعلاااااااا م،  أن ت سااااااااق االسااااااااتذكتة 

 أن تساامح لهاام بت د ااا للمسجونين الذين ل يهم القيبا  ي  مواصلا ال ةاسااا، 
االمتحتناااتم الختصاااا بهااام  اااي مقاااتة اللجاااتن"، بتإلضااات ا ةلاااع تعاااتةض  اااذه 

 الذي  قضااي بتحماال  1986القيود مع  قاة   رق ال اخل ا ال تدة  ي عتم 
م االحا السااجون القسااوم ال ةاساا ا  ااي تم ااع مقاحاال التعلاا م لناامالء السااجون 

المتل ا عليهم  ت ج عًت لهاام  الذين يواصلون دةاستهم تحق قًت لتخف ف األ بتء
علااع مواصاالا ال ةاسااا،  أ ةد أصااحتب ال ااكت   عاا دًا ماان المعو ااتم التااي 
تتخاااذ ت ح اااتلهم ةداةام الساااجون الماااودعين  يهااات  منهااات: عااا م تاااو ق  تعاااتم 
ختصااا مجهاام  للتعلاا م  التاا ةرب   اسااتذكتة الاا ة س،   ضااع السااجنتء  ااي 

ن أداء االمتحتنااتم   امتنااتع سجون تقع ختةج نطااتق كل ااتتهم مماات  عااو هم عاا 
عاان ةدخااتل الكتااب  - خ وصااًت شاا ي   الحقاسااا  المغلقااا   -ةداة  السجون   

ال ةاسااا ا الختصاااا بتلساااجنتء، األماااق الاااذي ياااؤثق ب اااكل مبتشاااق علاااع مااا   
تمكين السجين من استكمتل تعل مى بتل كل المنتسب،  إي اع السااجنتء الااذين 

ل ساااوا  اااي مقاحااال التعلااا م  ممااات  ساااتكملون تعلااا مهم  اااي  نااات رن ماااع ساااجنتء 
يتساااابب  ااااي عاااا م تااااوا ق الجااااو المالئاااام لالسااااتذكتة،  عاااا م ساااا اد م اااالحا 
السااجون للم ااق  تم ال ةاساا ا للسااجنتء علااع الااقغم ماان اساات ةتئهم  لجم ااع 
الطلبااتم الختصااا بااذلك، مماات حااتل د ن دخااول السااجنتء للماا اةس  الكل ااتم 

نقلهم ماااان السااااجون الجتمع ااااا. لااااذا طتلااااب ساااابعا ماااان أصااااحتب ال ااااكت   باااا 



الماااودعين  يهااات ) ساااجن أباااو  عبااال شااا ي  الحقاساااا،  ساااجن اساااتقبتل طاااق ، 
 ساااجن الةياااوم،  ساااجن القطااات (  التاااي تعاااو هم عااان اساااتكمتل تعلااا مهم  أداء 

 امتحتنتتهم ةلع سجون  قربا.
 اااي حاااين طتلاااب أصاااحتب ال اااكت   الاااثالث األخاااق  بتساااهيل اساااتكمتل 

تمعااااتم  د ااااع الم ااااق  تم ال ةاساااا ا تعلاااا مهم ماااان خااااالل: تسااااهيل  ياااا  م بتلج 
  ت كيل لجنا امتحتنتم ختصا بهم.

مااان أصاااحتب ال اااكت   الختصاااا بمعتملاااا الساااجنتء  اااي شاااكت ا م  47طتلاااب  -
باااانقلهم ماااان السااااجون المااااودعين  يهاااات ةلااااع سااااجون أخااااق  ةماااات بساااابب البعاااا  
الجغقا ااي لهااذه السااجون عاان محااتل ة ااتمتهم مماات  عااوق أ ااتةبهم  ذ رهاام عاان 

  بساابب سااوء األ ضااتع ال ااح ا  ااي السااجون المااودعين  يهاات، أ   رتةتهم، أ
بسااابب تعساااف اإلداة  التاااي تغلااا  الساااجون لةتاااقام طورلاااا ممااات  حاااول د ن 
ات اااتل الساااجنتء باااذ رهم مااان خاااالل المراااتة ، أ  بسااابب ة ماااتل ةداة  الساااجن 
 تقاخيهاات  ااي ضاابط الق تبااا الليل ااا علااع المناات رن التااي ت ااه  حااتالم تعاا ي 

  ي الخطوة  علع السجنتء الج د.السجنتء ش ي 

شااكت    طلااب أصااحتبهت اإل ااقاج ال ااقطي عاانهم لمضااي  103 ةد للمجلااس  -
ثالثااااا أةبااااتع ماااا   العقوبااااا المحكااااوم بهاااات علاااايهم،  رقتكاااام مطلااااب أصااااحتب 

( 53     52ال كت   علع تو ق ال ق ط الموضو  ا التااي تققة اات الماتدتاااتن )
أن ساالوكهم أثنااتء  تااود م  ااي من  تنون السجون  ااي حااتلتهم، حيااث ياا عون 

السااجن ياا عو ةلااع الثقااا بتقااورم أنةسااهم،  أن اإل ااقاج عاانهم لاان   ااكل خطااقًا 
علااع األماان العااتم. بتإلضاات ا ةلااع تنةيااذ م ثالثااا أةبااتع ماا   العقوبااا،    ااتء 



عااا د مااانهم بجم اااع االلتماماااتم المتل اااا النتشااائا عااان تاااقائمهم  منهااات: الغقاماااا 
ض المحكااااوم بااااى للمضااااق ة ماااان الجقرمااااا.  الم ااااتةرف القضااااتئ ا  التعااااور 

مااان  اااتنون الساااجون علااايهم  53 الاااتمس أصاااحتب ال اااكت   تطبيااا  الماااتد  
 التي تنص علع أن  كون  قاة اإل قاج ال قطي ب مق    ة من م يق عااتم 

 السجون.

ماان أصااحتب ال ااكت   المااودعين بسااجون متةق ااا بتاا خل المجلااس   13طتلب    -
العاااا ل لتققرااااب آتااااتل نظااااق ةتااااقاءاتهم  القااااومي لحقااااوق اإلنسااااتن لاااا     اة 

الطعاان بااتلنقض  ااي األحكااتم القضااتئ ا ال ااتدة  علاايهم، حيااث طتلاات الةتااق  
الممن ااا   صاالت ةلااع أ ثااق ماان ثااالث ساانوام  ااي بعااض القضاات ت، مماات  خاال 
ب ااق ط  ضاامتنتم الع الااا النااتتم   السااقرعا التااي تكةلهاات اإلعالنااتم  العهااود 

لحقوق الم ن ااا  الس تساا ا  ال سااتوة الم ااقي  االتةتق ااتم ال  ل ااا الختصااا باات
مااان أصاااحتب ال اااكت    15 الت اااقرعتم القتنون اااا القتئماااا.  اااي حاااين طتلاااب 

الموتااااودين بتلسااااجون المجلااااس القااااومي لحقااااوق اإلنسااااتن بتقاااا  م المسااااتع   
القتنون ااااا الال مااااا لهاااام سااااواء للمعتةضااااا أ  االست ااااكتل  أ  االسااااتئنتف أ  

قضاااتئ ا ال اااتدة  علااايهم نظاااقًا لعااا م  ااا ةتهم الطعااان باااتلنقض  اااي األحكاااتم ال
المتل ا علع د ع تكتل ف السيق  ي  ذه اإلتقاءام،  كذلك لظق ف ةياا اعهم 
 ي السجون  ع م  اا ة  ذ رهاام  أ ااتةبهم النهااوض بماات تتطلبااى  ااذه اإلتااقاءام 

 من تةقغ    ة  متل ا.            
اة  السااااجون بينماااات  ةدم للمجلااااس خمااااس شااااكت   ياااا عي أصااااحتبهت ق ااااتم ةد -

النتتجااا  –المودعين  يهت بمنع المرتة  عنهم، ممت أضااتف لمعتنااتتهم ال ااح ا 



معتناااات  أخااااق  نت جااااا ماااانعهم ماااان  –عاااان سااااوء التغذ ااااا  القعت ااااا ال ااااح ا 
االت تل ب  تةبهم،  أعلن اثنتن ماان أصااحتب ال ااكت   دخولهماات  ااي ةضااقاب 

ت بمرتةتهمااااات مةتاااااوح عااااان الطعاااااتم لحاااااين تلب اااااا مطتلبهمااااات بتلسااااامتح أل تةبهمااااا 
 تحسااين القعت ااا ال ااح ا المق مااا لهماات  ااي سااجن أبااو  عباال.  علااع صااعي  
مت ااااال  ااااا م ةئااااا س ةحااااا   المؤسساااااتم القبط اااااا لقعت اااااا األحااااا اث شاااااكو  
للمجلاااس  طتلاااب  يهااات بإعماااتل مبااا أ المسااات ا  باااين المساااجونين بموا قاااا   اة  

سااابا عيااا  ال اخل اااا علاااع السااامتح للساااجنتء المسااا حيين بمراااتة  اساااتثنتئ ا بمنت
المااااايالد المجيااااا  كمااااات  اااااو مقاااااقة للساااااجنتء المسااااالمين  اااااي عيااااا ي الةطاااااق 

  األضحع.
ادعااع خمسااا مااان أصااحتب ال اااكت   المسااجونين بسااجون: أباااو  عباال شااا ي   -

الحقاسااا  النطااق ن  طااق  تعقضااهم للضااقب  التعااذيب ةماات علااع أياا ي حااقاس 
لاااام الساااجن أ  علااااع أيااا ي  مالئهاااام مااان ذ ي السااااواب   معتاااتدي اإلتااااقام بع

 تحااات ب اااق حاااقاس الساااجن،  ادعاااع صاااتحب ةحااا    اااذه ال اااكت    تاااود 
حسااب  – سااتد  ةشاات ي  ااي السااجن المااودع بااى حيااث  قااوم بعااض السااجنتء 

باا  ع ةشاات ي متل ااا  عين ااا للحااقاس نظيااق ح ااولهم علااع معتملااا    -ادعتئى  
تةضيل ا لهم  غضااهم الطااقف عاان المختلةااتم التااي  قااوم بهاات  ااؤالء السااجنتء 

  م بتلضقب علع  مالئهم  ي المنمانا المودعين  يهت. منهت اعت اؤ 
 ةدم شكو   حي   للمجلااس ياا عي صااتحبهت ةلقااتء القاابض عل ااى خطااً  لتنةيااذ   -

عقوبا السجن المحكوم بهت علااع شااخص آخااق نظااقًا لوتااود ت ااتبى  ااي االساام 
بينى  بين ال خص المطلوب سجنى  رطتلب  ااي شااكواه بااإتقاء تحقياا  سااقرع 



 سااقعا اإل ااقاج عنااى ماان السااجن الااذي يال ااي   ااى معتملااا   ااوةي  ااي شااكواه 
ساايئا للغت ااا سااواء ماان ةداة  السااجن أ  ماان  مالئااى السااجنتء،  تاا  وة حتلتااى 
ال ااح ا نظااقًا لااقداء  الطعااتم المقاا م بتلسااجن  عاا م نظت ااا المكااتن المسااجون 

   ى حسب ادعتءاتى.
 ( اللكاوى الخاصة بانتهاك  رإة الرأي والتعبير:  4) 

تة عنت ا المجلس بتلحةتظ  ال  تع عن حقرااا الااقأي  التعبيااق تلقااع  ي ةط
المجلس ثالث شكت   ي عي أصحتبهت ق تم األتهاام   المؤسسااتم الحكوم ااا ممثلااا 

نتهاااتك ت  اة  ال اخل اااا  لجناااا شااائون األحاااماب    اة  الثقت اااا    اة  اإلعاااالم ب  : اااي
المسااتس  االنتهااتك  حقااو هم  ااي حقرااا الااقأي  التعبيااق  إن اختلةاات طااقق   سااتئل

  ي شكو  كل منهم.
 ةااي ال ااكو  األ لااع ادعااع صااتحبهت ق ااتم الن تبااا العتمااا بااتلتحقي  معااى 

بااا ن  اااتم بتااا ل ف كتاااتب  ،ى تهماااا اساااتغالل الااا ين لتاااق رج أ كاااتة متطق اااا ااا  توت 
التاااي تضاااق بتلوحااا   الوطن اااا   ضااامنى األ كاااتة الساااتبقا "مسااات ا  اااي عقااال ةتااال"

 ،حاااو الاااذي بيناااى تققراااق مجماااع البحاااوث اإلساااالم ا الساااالم االتتماااتعي علاااع الن 
حكمااًت بسااجنى ثمااتني  1991 أصاا ةم محكمااا أماان ال  لااا طااواةئ  ااي د ساامبق 

كماات ادعااع ق ااتم محكمااا  ،ألااف تن ااى لت ل ةااى الق ا ااا السااتبقا 25ساانوام  غقامااا 
بإص اة حكم بحبسى ساانا مااع ال ااغل لق تمااى  1997استئنتف المطقرا  ي يونيو  

لةااقاش" بتإلضاات ا ةلااع ادعتئااى ق ااتم المحكمااا اإلداةرااا العل اات  ااي بتاا ل ف كتااتب "ا
بت يياا  حكاام المحكمااا الت ديب ااا ضاا ه بة االى ماان عملااى كمست ااتة  1998يوليااو 

 تنوني بم لحا الضقائب لت ل ةااى كتااتب "الةااقاش"   قاا ه بتلتااتلي أل ليتااى للوظ ةااا 



ممثلااا  ااي  -  قااًت الدعتئااى –الضااقائب  اعااال   علااع ق ااتم م االح  ،التااي   ااغلهت
كمااات  ،صااان  ق القعت اااا االتتمت  اااا بتالساااتيالء علاااع مساااتحقتتى لااا   ال ااان  ق 

  737ادعع صتحب ال كو  أ ضًت  ق تم ن تبا أمن ال  لا العل ت  ي القض ا ة م 
 ،بااتلتحقي  معااى لن ااقه كتااتب "أحاامان الضااةتدع" 2001ح ااق أماان ال  لااا لساانا 

ة الن ااق  ال ااحف  اتحااتد  راا عي صااتحب ال ااكو  ق ااتم د   ، م ااتدة  الكتااتب
إلضاات ا ةلااع  ضااع مؤلةتتااى  ااي تاإلذاعااا  التلةمرااون بااق ض ن ااق أي كتااتب لااى ب 

 طتلااب  ااي شااكواه بتاا خل المجلااس لق ااع الح ااتة عاان أعمتلااى  ،القتئمااا السااوداء
 الةن ا  األدب ا.

أمت ال كو  الثتن ا  ي عي صااتحبهت ق ااتم تهاات  الق تبااا علااع المطبوعااتم 
د مااان الجقرااا   التاااي   ااا ة ت بتاااقخ ص مااان المملكاااا  ال اااحف بم اااتدة  أعااا ا

المتحااا   ممااات تسااابب ل اااتحبهت  اااي خساااتئق متل اااا  تدحاااا  مساااتمق   متمايااا   مااان 
أ مهاات مطتلبااا أصااحتب اإلعالنااتم الجقراا   بااتلتعورض المااتلي نظااقًا لعاا م ن ااق ت 

 لااااذا طتلااااب صااااتحب ال ااااكو   ،اإلعالنااااتم المتةاااا  عليهاااات  ااااي العاااا د الم ااااتدة
لجهاات  الم ااكو  ااي حقااى للتعااقف علااع أساابتب م ااتدة  أعاا اد مختطبا ا  المجلس

 عن حقرا القأي  التعبيق. الجقر   د تعتً 
المو ااوف ال ااعب   ي ال كو  الثتلثااا التااي  اا مهت ةئاا س تحقرااق صااح ةا 

 اااقاةام  ايااا عي  ال ااات ي ق اااتم لجناااا شااائون األحاااماب بإصااا اة ثالثااا  ،ةصااا اة ت
ماات د ااع الحاامب  القااتئمين م ،ةداةرااا بو ااف ال ااحف ال ااتدة  عاان حاامب العماال

علع ةداة   تحقرق صحةى  منهت مق م ال كو  بتلتوتى لمحكمااا القضااتء اإلداةي 
 صاا ةم  ،بمجلس ال  لا  الطعاان أمتمهاات بعاا م م ااق   ا   تنون ااا  ااذه القااقاةام



أ تااوبق ماان  3ساابتمبق    23يوليااو    25أحكااتم عاا   ماان القضااتء اإلداةي   ااي 
نةيااذ  ااقاة لجنااا شاائون األحااماب  إعااتد  بو ااف ت  2001مااتةس  20    2000عااتم

ةال أن لجنااا شاائون  ،ةص اة ال ح ةا التي كتن صتحب ال كو  يااقأس تحقرق اات
  ااقةم الساامتح  ،تنةيااذ  ااذه األحكااتم تم عااتً  –  قااًت الدعتئااى    -األحماب ة ضاات  

ن ااتطى المو ااوف حتل ااًت بموتااب  للحاامب بإصاا اة صااحةى بعاا  عودتااى  لممتةسااا
دعع صتحب ال كو  عجمه عاان ةلاامام ةئاا س لجنااا شاائون كمت ا  ، قاة من اللجنا

 ،األحااماب بتنةيااذ األحكااتم ال ااتدة  ل ااتلحى نظااقًا لتح اانى بتلح ااتنا البقلمتن ااا
ماان  ااتنون العقوبااتم    123 بتلتااتلي امتنااتع المحكمااا عاان تطبياا  نااص المااتد  

األحكااتم القضااتئ ا  ذالختصا بحبس الموظةين العموميين حتل امتنتعهم عن تنةياا 
  ى  عل

األمق الااذي د ااع حاامب العماال للطعاان علااع  ااقاةام لجنااا شاائون األحااماب  
ب  ن  قاة   ف ةص اة الجقر   التي كتن صتحب ال كو  يقأس تحقرق ت  أمتم 

أن  اااقاة   اااف ةصااا اة  المحكماااا اإلداةراااا العل ااات التاااي تضااامن تققراااق مةوضاااهت
حااماب بو ااف ال ااح ةا  اا  صاا ة بتلمختلةااا لحكاام القااتنون كماات أن  ااقاة لجنااا األ

مااع المبااتدئ األستساا ا التااي أ قتهاات  -بااقأي ال اات ي  -  ةص اة ال ح ةا يتناات ض
 ااي القضاا ا ة اام  1998 بقايااق  7المحكمااا ال سااتوةرا العل اات  ااي تلسااتهت بتااتةرخ 

ق دستوةرا ب  د تعقرةهت للنقاا  البنااتء  ااي ال ااحف حيااث  تلاات:"  19لسنا    77
 اات مطبااوع  تقي مهاات ا ةص  كاال  بااتة  احتو ةن الطب عا البنتء   للنق  ال تةي  لم مًت 
ذلاااك أن مااات  ااا  ياااقاه ةنساااتن صاااوابًت  اااي  ،منة ااالا عااان سااا ت هت بمقاااتي س صاااتةما

شاابها  ااي أن الماا ا عين   ال ،تمئ ا بذاتهت     كون  و الخط  بعينااى عناا  آخااقرن



 أنااى ةذا أةراا  لحقرااا الااقأي  ،عن آةائهم  معتق اتهم كثيقًا ماات يلجاا  ن ةلااع المغااتال 
تنةس  ي المجتل الذي ال  مكن أن تح ت ب  نى  إن  اا ةًا ماان التجاات   يتعااين أن ت 

ةعت ااا تاا ا لهت   ال  ستغ بحتل أن  كون ال ااطط  ااي اآلةاء مسااتوتبتً  ،السمتح   ى
". 

  اااا  طتلااااب صااااتحب ال ااااكو  المجلااااس بتتخااااتذ كت ااااا الساااابل  الوسااااتئل 
 إعااتد   باألحااما  ف  قاةام لجنا شئون و المتتحا لتنةيذ أحكتم القضتء الختصا ب 

 ةص اة ال ح ةا التي كتن يقأس تحقرق ت.          

  

( اللاااكاوى الخاصاااة بادعااااء انتهااااك  اااق الملاااااكة ااااي االرتااارا  و دااة 5)
 اللئون العامة:  

ع د من االنتختبتم  ي م ق من أ مهاات: انتختبااتم   2004تق  خالل عتم     
تكميل اااا ل اااغل مقتعااا    اااي االتحاااتدام الطالب اااا  اااي الجتمعاااتم،  االنتختباااتم ال

مجلااس ال ااعب أ  ااي مجلااس ال ااوة ، عااال   علااع انتختبااتم النقتبااتم العمتل ااا، 
 تم عهاات كااتن محاال ادعااتء انتهااتك حاا  اال تااقاع  إداة  ال اائون العتمااا،   ااو ماات 
يتضاااح مااان تحليااال مضااامون ال اااكت   الاااواةد  للمجلاااس ب ااا ن ةتاااقاءام التنظااا م 

 نحو التتلي: اإلداة   ي كل منهت،  ذلك علع ال
 انتخابات االتحادات الطالبية اي الجامعات:  -أ

، 2004تااقم انتختبااتم االتحااتدام الطالب ااا  ااي الجتمعااتم  ااي نااو مبق 
 تمثااال  اااذه االنتختباااتم أ م اااا كبياااق  لااا س بتعتباااتة الجتمعاااتم  احااا   مااان أ ااام 
مؤسسااااتم التن اااائا الس تساااا ا  ااااي المجتمااااع  حسااااب، باااال ألن  ااااذه االنتختبااااتم 



ماا    تعل ااا عمل ااا الم ااتةكا الس تساا ا  المجتمع ااا،  تعاا  مؤشااقًا  تعكااس أ ضااتً 
علااااع االلتاااامام بتلممتةسااااا  الثقت ااااا ال  مققاط ااااا  ااااي المجتمااااع ككاااال  تالتحااااتدام 
الطالب ا   قًت لالئحا المنظما إلن تئهت ته ف ةلااع تنم ااا القاا م الق ح ااا  الخلق ااا 

 تد   إتتحااا الةااقص لهاام  الوعي الوطني  القومي بين الطالب  تعور  م علع الق
للتعبياااق المساااؤ ل عااان آةائهااام،  باااث الاااق ح الجتمع اااا السااال ما  ااايهم،  ا ت اااتف 

 موا ب الطالب    ةاتهم   مهتةاتهم  صقلهت  ت ج عهت.
  اا  سااب  ةتااقاء  ااذه االنتختبااتم موتااا ماان التةااتؤل بعاا  أن تعهاا    رااق 

رهااا،  ت  ياا ه علااع التعلاا م العااتلي د. عمااق  سااالما بااإتقاء انتختبااتم طالب ااا نم 
لتعمي  الم ااتةكا  1979ضق ة  ة قاة تع يالم الالئحا الطالب ا ال تدة  عتم  

الطالب ااااا  ليااااتمكن الطااااالب ماااان اخت ااااتة ممثلاااايهم   ااااي االنتختبااااتم الطالب ااااا، 
 ختصااااا أن  ااااذه التعاااا يالم تتجااااى نحااااو ةعااااتد  اتحااااتد طااااالب الجتمعااااتم علااااع 

أن  ااذه التعاا يالم سااتتم بنااتء علااع مستو  الجمهوةرا، كمت أ ضح   رااق التعلاا م 
اسااااتطالع ةيبااااتم الطااااالب  أعضااااتء االتحااااتدام الطالب ااااا. األمااااق الااااذي بعااااث 

التااي تضااع  1979األمل  ي  طتعااتم الحقكااا الطالب ااا التااي ٌ عاا  تعاا يل الئحااا 
 يودًا علع ح  الطالب  ي التقشح  االنتختب مطلبًت أستس ًت لهت علع م اة ةبع 

  قن.
 ااي   –تتبعت ت ااقرحتم مساائولي الجتمعااتم المختلةااا    ي الو ت نةسى ت 

بااااتلتمامهم  بااااإتقاء انتختبااااتم طالب ااااا نمرهااااا بعياااا   عاااان أي   - سااااتئل اإلعااااالم
ت خالم من اإلداة ،  ةي تتمعا عين شمس أ   د.صااتلح  تشاام أن االنتختبااتم 
ستجقي  ي ظل مب أ ال ةت  ا  الح تد التتم، بينمت أ   د. عب  الحي عبياا  ةئاا س 



ا حلاااااوان أن تم اااااع الةاااااقص متسااااات را لكااااال المقشاااااحين  اااااي النجاااااتح  أن تتمعاااا 
 صن  ق االنتختب  و الف  ل  ي النجتح  الة ل.

 باااقغم  اااذه األتاااواء المتةتئلاااا  الت  يااا ام  قااا   ةد للمجلاااس شاااكت   مااان 
خمسااا ع ااق طتلبااًت  طتلبااا ماان تتمعااتم: القاات ق ،  عااين شاامس،  اإلسااكن ةرا، 

ي عونااى انتهت ااًت لحقااو هم  ااي التقشااح النتختبااتم  الم اات ر  يتضااقة ن  يهاات مماات 
االتحاااااتدام الطالب اااااا  اااااي  اااااذه الجتمعاااااتم،  ممااااات تعقضاااااوا لاااااى مااااان ضاااااغوط 

  انتهت تم شتبت العمل ا االنتختب ا من خالل الت خل اإلداةي  األمني  يهت.
 ق  تقم االنتختبتم  ي ظل الالئحااا التنةيذ ااا المنظمااا للعماال الطالبااي 

 التي تضع شق طًت يقا اات الطااالب تااتئق  علااع حقااو هم  ااي   1979ال تدة  عتم  
التقشح،  مع ذلك  ااإن الطااالب  طااتلبون بتطبياا   ااذه ال ااق ط د ن التوسااع  ااي 
تةسيق ت أ  التعسااف  ااي تطب قهاات؛  ماان ذلااك شااقط أن  كااون المقشااح لالتحااتدام 
الطالب ا من الطالب ذ ي الن تط الملحوظ   ي مجتل عماال اللجنااا التااي يقشااح 

 ااي تطب قااى حيااث  -  قااًت الدعااتءاتهم   – يهت   الذي اشااتطت تهااا اإلداة     نةسى
طبقتااى علاااع طااتلبي التقشاااح ماان طاااالب الةق ااا األ لاااع  ااي الجتمعاااتم باااقغم أن 
المنطااااا   قضاااااي بتساااااتبعتد م مااااان تطبيااااا   اااااذا ال اااااقط نظاااااقًا ألن االنتختباااااتم 

ب الطالب ااااااا تجااااااقي  ااااااي ب ا ااااااا العااااااتم ال ةاسااااااي د ن أن يتااااااو ق لهااااااؤالء الطااااااال
المسااتج ين الو اات الااال م لممتةسااا أي ن ااتط. كماات اشااتقطت تهااتم اإلداة   ااي 

كماات ن اات  -الكل تم أن  كون للمقشح ن تط بااتة   لاا س ن ااتطًت ملحوظااًت  قااط 
 اااي اللجناااا المتقااا م للتقشااا ح  يهااات،  اساااتن م علاااع  اااذا   اااي ة اااض  -الالئحاااا 



تل عمااال تقشااا ح الع يااا  مااان الطاااالب  بعضاااهم كاااتن لاااى أن اااطا ع يااا    اااي مجااا 
 اللجنا المقشح  يهت.  

 مااات تعساااةت ةداةام الع يااا  مااان الكل اااتم  اااي تطبيااا  ال اااق ط الختصاااا 
بقبااول أ ةاق تقشاا ح الطلبااا لالنتختبااتم مسااتغلا حق قااا أن بعااض  ااذه ال ااق ط 
شااق ط  ضةتضااا  مقنااا ال تسااتن  ألي معااتييق محاا د  أ  ثتبتااا  مكاان االحتكااتم 

تهاااتم اإلداة ؛  مااان ذلاااك ال اااقط  ةليهااات، بااال  خضاااع الة ااال  يهااات لمااات تقتئ اااى
الخااتص باا ن  كااون المقشااح مت ااةًت بااتلخل  القااورم  الساامعا الحساانا د ن تح ياا  
لمت تعن ى الالئحا بتلسمعا الحسنا  ك ااف بمكاان الة اال  ااي ماا   تمتااع المقشااح 

 أغلبهاات بمنتساابا  –بهاات،  ماان ثاام اعتبااقم تهااتم اإلداة  أن توق ااع أي تااماءام 
مثاال الحقمااتن ماان األن ااطا أ  اإلنااذاة بتلة اال  –خااتبي االسااتع اد للن ااتط االنت 

 ت  ًت العتبتة المقشااح ال ينطباا  عل ااى  ااذا ال ااقط  ماان ثاام اسااتبعتده، باال أح تنااًت 
ماااات  تماااات تهااااا اإلداة  بتحوراااال ع ااااقام ماااان الطااااالب ةلااااع مجااااتلس التحقياااا  
ألسبتب تت ها لتوق ع عقوبتم ت ديب ا عليهم به ف حقمتنهم من التقش ح حساابمت 

 د  ي ال كت  . ة 
 ادعت  ذه ال كت   الواةد  للمجلس شطب أساامتء مقاا ميهت ماان ك ااوف 
المقشحين بقغم است ةتئهم لكت ا شق ط التقش ح م يق  ةلااع عاا د ماان االنتهت ااتم 
التاااي شاااتبت العمل اااا االنتختب اااا  منهااات حقماااتن الع يااا  مااان الطاااالب مااان ساااحب 

مااااان التقشااااا ح، حياااااث أ ةاق التقشااااا ح   ضاااااع العقا يااااال أماااااتم الطاااااالب لمااااانعهم 
اشتقطت اإلداة   ي كل ا طب األسنتن علع بعض الطالب تقاا  م شااهتد  ح يثااا 



تةي  مااو ةهم ماان أداء التقب ااا العسااكقرا،   ااو شااقط لاام يااقد  ااي الالئحااا المنظمااا 
 لالنتختبتم.

  اا   ااتم مقاا مو ال ااكت   ماان الطااالب الااذين تاام ماانعهم ماان التقشاا ح  ااي 
ةلاااااع القضاااااتء للطعااااان  اااااي  اااااقاة ةداة  الجتمعاااااا االنتختباااااتم الطالب اااااا باااااتللجوء 

بتساااتبعتد م مااان  اااوائم التقشااا ح،  حكمااات محكماااا القضاااتء اإلداةي لعااا د مااانهم 
كماات  ةد  ااي صااوة  الحكاام المق اا   –بو ف تنةيااذ  ااقاة ةداة  الجتمعااا ألن  قاة اات  

" ااا  خاااتلف أحكاااتم القاااتنون بحسااابتن أن مسااالك الجتمعاااا   حااا  مااان  –بتل اااكت   
 بااق عاا د ماان الطااالب ماان ذ ي الن ااتط الملحااوظ ماان ممتةسااا ةتتحااا الةقصااا أل

حقهاااام  ااااي التقشاااا ح   ااااو حاااا  دسااااتوةي مكةااااول للكت ااااا متااااع تااااوا قم شااااق طى 
 رنت ض أصول ال  مققاط ا للمست ما  ي الح ت  العتمااا  غااقس مبااتدئ المساات ا  

 منذ سنينهم األ لع ..."
ذه األحكااتم  اا  أ اا ةم  اا   –كماات ت اايق ال ااكت      –غيق أن ةداة  الجتمعا  

  تماات بتسااتبعتد الع ياا  ماان الطااالب ماان ك ااوف التقشاا ح النهتئ ااا، كماات ادعااع 
أصاااااحتب  اااااذه ال اااااكت   ق اااااتم تهاااااتم اإلداة    اااااي كل اااااتم الجتمعاااااا بممتةساااااا 

طتلبًت  ااي  20الضغوط علع المقشحين، حيث  تمت ةداة  تتمعا القت ق  بإحتلا 
علوم ةلع مجلااس ت ديااب،  إحتلااا طتلبًت  ي كل ا داة ال  13 ل ا التجتة  للتحقي    

آخااقرن  ااي كليتااي الطااب  العااالج الطب عااي للتحقياا  معهاام ةضاات ا ةلااع سااتا  13
طاااالب  اااي كل اااا الهن ساااا،  غتلباااًت مااات تساااتن  تهاااتم اإلداة  ةلاااع  اااذه اإلحتلاااا 
السااتبعتد الطااالب المقشااحين لالنتختبااتم بتعتبااتة أنهاام بااذلك  اا  ا تقاا  ا ال ااقط 



 ن  كااااون الطتلااااب مت ااااةًت بااااتلخل  القااااورم  الساااامعا الثااااتني للتقشااااح  القتضااااي باااا 
 الحسنا.

 تاا عي ال ااكت   الااواةد  للمجلااس أن  ااذه الضااغوط لاام تاا م ماان تهااتم 
اإلداة   حسااب باال  ماان األماان  بااتألخص مبتحااث أماان ال  لااا حيااث تاام اعتقااتل 
طتلب مقشح  آخق من مؤر  ى  ي كل ا اآلداب بجتمعا القاات ق ،  تاام احتجت  ماات 

 اااي مقاااق مبتحاااث أمااان ال  لاااا بتلااا  ي،  لااام  طلااا  ساااقاحهمت ةال بعااا  ليلاااا كتملاااا 
تعهااا  مت بتالبتعاااتد عااان الم اااتةكا  اااي العمل اااا االنتختب اااا حياااث ةن "االنتختباااتم 

 خط أحمق علع الطالب أال  قتقبوا منى " حسب تعبيق ال كت  .
  قاات الدعااتء  -أماات ماان أ لاات ماان الطااالب ماان مق االا ة ااض التقشاا ح  

 قاااا  تاااام حقمتنااااى ماااان الق ااااتم ب  ااااا دعت ااااا انتختب ااااا بااااقغم  -أصااااحتب ال ااااكت   
م ق عيتهت القتنون ا.     أدم  ذه االنتهت تم ةلع انتهتء االنتختبتم  ااي أغلااب 
 ل اااتم الجتمعاااتم التاااي  ةدم منهااات ال اااكت   بةاااو  المقشاااحين بتلتمك اااا ،  ةاااي 

لجااتن كل ااتم بتلتمك ااا،  كااذلك   ااع الع ياا  ماان ال 8تتمعااا القاات ق   اات  مقشااحو 
 ااااي بق ااااا الكل ااااتم،   اااات  المقشااااحون  ااااي خمااااس كل ااااتم بجتمعااااا عااااين شاااامس 

 4التي لم يتقاا م للتقشاا ح  يهاات سااو   -بتلتمك ا،  تم تعيين اتحتد كل ا التمقرض 
لثمتن ا  أةبعااين مقعاا ًا  ااي اتحااتد الطااالبة   ااي تتمعااا حلااوان    -مقشحتم  قط

ن سااا  التقب ااا، بينماات  اات  ا ت قم االنتختبتم علع كل ااتم الةنااون التطب ق ااا  اله
المقشاااحون  اااي بق اااا الكل اااتم بتلتمك اااا   اااو األماااق الاااذي  ساااقه بعاااض مقااا مي 
ال ااااكت   مااااان  اااااذه الجتمعااااتم بعااااام ف الطاااااالب عاااان الم اااااتةكا  اااااي العمل اااااا 
االنتختب اااااا ساااااواء بتلتقشااااا ح أ  بتلت اااااورت ممااااات أد  الخت اااااتة معظااااام أعضاااااتء 

 االتحتدام بتلتمك ا.



نت جا طب ع ااا  -ها نظق أصحتب ال كت   من  ت   – رع   ذا العم ف  
لالنتهت ااااتم الم ااااتحبا للعمل ااااا االنتختب ااااا ألنهاااات  ةعاااات  ااااي نةااااوس الطااااالب 
اإلحسااتس بعااا م تااا    االنتختباااتم،  أ قااا تهم الثقاااا  اااي االحتكاااتم ةلاااع صااانتدي  
االنتختب للتعبيق عن آةائهم   و ماات  عبااق  ااي النهت ااا عاان انتهااتك لحاا  أستسااي 

 ي الم تةكا  ي شئون مجتمعى.  من حقوق اإلنستن  
 انتخابات النقابات العمالية :  -ب

علااع الااقغم ماان مااق ة أ ثااق ماان عااتمين علااع ةتااقاء انتختبااتم النقتبااتم 
 التااي تااقم  ااي ساابتمبق  2006ةلااع  2001العمتل ا  لل  ة  التي تمت  ماان عااتم 

،  ااإن المجلااس  اا  تلقااع تسااع شااكت  ؛ منهاات ساات شااكت   ياا عي مقاا مو ت 2001
الماانظم إلتااقاء  2001( لساانا 148رق القو  العتملااا بإصاا اةه القااقاة ة اام )أن    

 ااذه االنتختبااتم  اا  أ اا ة اإلشااقاف القضااتئي علااع  ااذه االنتختبااتم حيااث تاانص 
ماان  ااتنون النقتبااتم العمتل ااا علااع أن يااتم التقشاا ح  االنتخااتب تحاات  41المااتد  

اة الااو رق   اااق ةشااقاف لجااتن يقأساااهت أحاا  أعضاااتء الهيئااا القضااتئ ا، ةال أن  اااق 
ةشااااقاف القضااااتء علااااع اللجااااتن العتمااااا التااااي توتاااا   احاااا   منهاااات  قااااط  ااااي كاااال 

لجنااا  ت ااكل الهيئااا الم ااق ا   1897محت ظا، أمت اللجتن الةق  ا  البتلغ عاا د ت  
عليهاات ماان مااوظةي   اة  القااو  العتملااا حيااث تبتشااق  ااذه اللجااتن الةق  ااا عمل ااا 

نتتئج العتمتد اات ماان اللجنااا العتمااا بماات اال تقاع  تقوم بةق  األصوام ثم تقسل ال
 يتضح معى أنهت ع ب العمل ا االنتختب ا .

    توتى أصحتب ال كت    بل ةتقاء  ذه االنتختبااتم لمحكمااا القضااتء 
اإلداةي بمجلااس ال  لااا للطعاان علااع  ااذا القااقاة،  صاا ةم أحكااتم  ااذه المحكمااا 



لقضااتئي مااع تنةيااذ الحكاام ل تلحهم بو ف تنةيذ الققاة الو اةي إل  اةه اإلشااقاف ا
بمسودتى  ب  ن ةعالن ، ةال أن   رق القااو  العتملااا  اا م است ااكتاًل لو ااف التنةيااذ 
ة ضاااى   ضاااتء مجلاااس ال  لاااا، ممااات د اااع الاااو رق ةلاااع الطعااان علاااع الحكااام أماااتم 
المحكماااا اإلداةراااا العل ااات التاااي أصااا ةم حكمهااات بإتماااتع اآلةاء باااق ض الطعااان 

ها اإلداةرا بتلم ااق  تم،  أة اا  مقاا مو ال ااكت   المق م من الو رق مع ةلمام الج 
صوةًا ضوئ ا من  ذه األحكتم مطتلبين بإلغتء االنتختبااتم السااتبقا  إعتدتهاات ماان 
ت ي  تحت اإلشقاف القضتئي الكتماال  ااي تم ااع المسااتورتم النقتب ااا ماان اللجااتن 

كمااا النقتب ااا  النقتبااا العتمااا  االتحااتد العااتم   ااو المطلااب الااذي  عاام ه حكاام المح 
 اإلداةرا العل ت  ي  ذا ال  ن.

بتإلضت ا ةلع ثالث شكت   ي عي أصحتبهت ق تم الجهااتم الم ااق ا علااع 
االنتختباااتم بمااانعهم مااان التقااا م بااا  ةاق تقشااا حهم  اااي  اااذه االنتختباااتم،  شاااطب 
آخااقرن ماانهم ماان ك ااوف التقشاا ح لهااذه االنتختبااتم، مماات د عهاام للتوتااى للقضااتء 

ول علااااع أحكااااتم باااا حقيتهم  ااااي التقشاااا ح لهااااذه اإلداةي بمجلااااس ال  لااااا  الح اااا 
االنتختبااتم، ةال أن الجهاااتم الم اااق ا علاااع االنتختبااتم امتنعااات عااان تنةياااذ  اااذه 
األحكتم نظااقًا النتهااتء عمل ااا الت ااورت   ااق  األصااوام  إعااالن النتااتئج النهتئ ااا 

 النتختبتم النقتبتم العمتل ا.
 االنتخابات التكمي ية لمج سى اللعب واللواى:  -جا 

 ةدم ثاااالث شاااكت   يااا عي مقااا مو ت تعقضاااهم الضاااطهتد مبتحاااث أمااان 
ال  لااااا بتالساااات عتء المتكااااقة  االحتجاااات ، أ  الضااااطهتد تهااااتم عملهاااام بتوق ااااع 
الجاااماءام التعساااف ا علااايهم نظاااقًا لتقشاااحهم  اااي االنتختباااتم التكميل اااا لمجلساااع 



ال اااااعب  ال اااااوة  أماااااتم ةماااااو  الحااااامب الاااااوطني بمااااات  عااااا  انتهت اااااًت لحقهااااام  اااااي 
  تةكا.   الم
 :الحق اي  رإة تنظيم وتكوإن الجمعيات( اللكاوى الخاصة بانتهاك  6) 

خماااس شاااكت   مااان تمع اااتم أ ل اااا أةباااع منهااات تحااات  ةد ةلاااع المجلاااس 
الت س س ت عي انتهتك  ذا الح  من خااالل عاا م ةصاا اة ةداة  الجمع ااتم بااو اة  

ةحاااا    ااااذه ال ااائون االتتمت  ااااا  ااااقاةًا بإشااااهتة ت  ت اااايق ال ااااكو  المق مااااا ماااان 
الجمع تم عن طقر  المةوض بتتختذ ةتقاءام ت س سهت ةلع أنى علع القغم من 
ماااق ة  تاااق  تتعااا   ساااتين يوماااًت علاااع تقااا  م طلاااب  يااا  الجمع اااا باااو اة  ال ااائون 
االتتمت  اااا د ن ةعاااالن مؤسسااايهت ب  اااا اعتقاضاااتم مااان  بااال الاااو اة  بمااات  عناااي 

الجمع ا  إن الجمع ااا تلقاات  علع  ي   –بنص  تنون الجمع تم    -موا قا الو اة   
طلااب ةداة  الجمع ااتم اسااتبعتد اثنتااين ماان مؤسسااتتهت اسااتنتدًا العتااقاض الجهااتم 
األمن ااااا عليهماااات،  عناااا مت  اااا مت الجمع ااااا طلبااااًت  للجنااااا  ااااض المنت عااااتم بااااين 

( من  تنون الجمع تم ت تل انعقااتد تلسااا  ااذه 7الجمع تم  اإلداة    قًت للمتد  )
بماات أد  إلعت ااا ةشااهتة الجمع ااا،  ماان ثاام ق تمهاات بمهتمهاات. اللجنا مقام متتتل ا  

 اااي حاااين ت ااايق شاااكو  أخاااق  ةلاااع تقاتاااع   اة  ال ااائون االتتمت  اااا عااان  يااا  
 إشااهتة الجمع ااا بعاا  صاا  ة  ااقاة ةشااهتة ت باا  ثق ماان شااهق نظااقًا لعاا م موا قااا 
تهااا األماان علااع ةشااهتة ت  اعتقاضااهت علااع  تااى الخ ااوص علااع أحاا  أعضااتء 

  .مجلس اإلداة 
 تااا عي ال اااكت   الاااثالث األخاااق  عق لاااا طلاااب  يااا  الجمع اااتم صاااتحبا 
ال اااكت   ساااواء مااان خاااالل  ة اااض تسااال م اإلداة  االتتمت  اااا الةق  اااا مااات  ةيااا  



تساااالمهت أ ةاق ت ساااا س الجمع ااااا لتق  مااااى إلداة  الجمع ااااتم السااااتكمتل ةتااااقاءام 
 ط التااي القياا   اإلشااهتة، أ  تعسااف ةداة  ال اائون االتتمت  ااا  ااي تطبياا  ال ااق 

أ التااا خل بطلاااب  -حساابمت ت   اااى ال اااكت    - قة اات القاااتنون لت سااا س الجمع اااتم
تعاا يل النظااتم األستسااي للجمع ااا ثاام ة ااض  ياا  ت اسااتنتدًا ةلااع  ااذه التعاا يالمة 

مااااان  تهاااااا   -األماااااق الاااااذي   ااااايب النتشاااااطين الساااااتعين لتكاااااورن الجمع اااااتم 
عاااان ت ساااا س بتإلحبااااتط،  رااااؤدي ةلااااع ةحجااااتم األ ااااقاد  -نظقأصااااحتب ال ااااكت   

 الجمع تم ممت  قي  د ة الجمع تم األ ل ا  ي عمل ا التنم ا.
 
 
 اللكاوى الخاصة بادعاء انتهاك  رإة العقيدة:(  7)

شااكو  ياا عي مقاا مو ت انتهااتك  42 ةد للمجلااس القااومي لحقااوق اإلنسااتن 
حاااقرتهم  اااي ممتةساااا ال اااعتئق ال ين اااا ماااع تمتعاااا أ  علاااع الماااأل أ   اااي مكاااتن 

ظةي اإلداة   ااي اسااتخ ام الساالطتم الممنوحااا لهاام  للتضاايي  العمل،  تعسف مااو 
علااايهم  اااي ةعاااالن عقتئااا  م  ممتةساااا ال اااعتئق ال ين اااا، ةمااات ب اااكل مبتشاااق مااان 
خاااااالل مااااانعهم مااااان التوتاااااى لااااا  ة العباااااتد  أ  تعلااااام الااااا ين أ  أداء شاااااعيق  مااااان 
شااعتئقه،أ  ب ااكل غيااق مبتشااق ماان خااالل عق لااا ق ااتمهم بهااذه ال ااعتئق بتعطياال 

م تااقم م د ة العبااتد ، أ  بعق لااا بنااتء د ة  بااتد  ت ياا  ،   اا   ةدم  ااذه ةتقاءا
بتلمساا ح ا  اإلسااالم ماان مختلااف المحت ظااتم  علااع ينون ال ااكت   ماان أ ااقاد ياا 

 النحو التتلي:



شااااكو  تااام تقاااا  مهت للمجلااااس ادعاااتءام بتنتهااااتك المااااوظةين  35 ةد  اااي 
 ااي ة تمااا  –ن المسلمين م –العموميين بو اةتي ال اخل ا  اإلعالم لح  مق ميهت 

ال عتئق ال ين ا  حقرا العقياا    إظهااتة دياانهم بتلتعباا   إ تمااا األسااس المن ااوص 
مااان  أصاااحتب  اااذه  28عليهااات  اااي القاااقآن الكاااقرم  السااانا النبوراااا، حياااث يااا عي 

كتنوا غتلبااًت   - ال كت   ق تم  طتع مبتحث أمن ال  لا بتعتقتل ع د من األ قاد  
لمجقد أنهم يواظبون علع ال ال  تمتعا بتلمسااتت  أ    -أبنتء مق مي ال كت   

ينتظمااون  ااي حلقااتم دةاساا ا متخ  ااا  ااي العلااوم ال ااق  ا  التااي تقكاام علااع 
أ  لمجاااقد ق اااتمهم بحكااام  ظاااتئةهم ك ئماااا  ،تعلااام علاااوم الةقاااى  التةسااايق  ال اااقرعا

  خطبتء مستت  بإلقتء دة س دين ا  ي المستت  المعينين بهت .
ثالث شااكت   ق ااتم مبتحااث أماان ال  لااا بااإدةاج اساامهم   بينمت ادعع مق مو 

علع  وائم الممنوعين من السةق ممت حااتل د ن   -د ن مقتضع     الدعتئهم  -
كماات  ااو  الحااجالحااج  العمااق     تعق ااتمهم بتلسااةق لألةاضااي المق سااا ألداء شااعيق 

 معلوم من أةكتن اإلسالم.
عملاان مااذ عتم  ااي  مقاا متتهت الالتااي كماات  ةد للمجلااس ثااالث شااكت   تتضااقة -

سكن ةرا لم   تتقا ح بين ع ق  خمس ع ق  سنا إلةمرون ا  القنت  الختمسا بتل
مااااان مااااانعهن مااااان  بااااال ةداة  القنااااات  مااااان ممتةساااااا عملهااااان كمقااااا متم باااااقامج 
 مذ عتم لهن ح  الظهوة علع شتشا التلةمرون  بتلتتلي حقمااتنهن ماان كت ااا 

 لن عليهت ماان  باال ماان خااالل المما ت  الحقوق المتل ا  األدب ا الالتي كن  ح 
بتةتاا اء  -  قااًت الدعااتءاتهن –عملهاان كمااذ عتم؛  ذلااك بساابب ق ااتم ال اات  تم 

مااان  –الحجاااتب الاااذي  ك اااف الوتاااى،  ر اااكل  اااذا المسااالك مااان ةداة  القنااات  



ماان ال ساااتوة التااي تؤكااا  علاااع  13  دتمختلةااا دساااتوةرا  للمااا  - تهااا نظاااق ن
التااي تاانص علااع  18 المتد   ع م توا   قض أي عمل تبقًا علع المواطنين

المتضاامنا  40،  المااتد   " أن: " ال  لا تكةل تكت ؤ الةقص لجم ااع المااواطنين
مساات ا  المااواطنين  ااي الحقااوق  الواتبااتم العتمااا،  عاا م التميياام بياانهم بساابب 

التااااي تكةاااال  46 المااااتد   ،الجاااانس أ  األصاااال أ  اللغااااا أ  الاااا ين أ  العقياااا  
 حقرا ممتةسا ال عتئق ال ين ا.ال  لا  يهت حقرا العقي     

  ناااتك شاااكو   احااا   يااا عي مقااا مهت منعاااى مااان اساااتكمتل بناااتء  ت اااطيب 
المسااج  الااذي يتااولع عمل ااا بنتئااى أ  ةساانتد ت ةلااع أي تهااا أخااق  بااقغم أنااى  ااتم 

 بتست ةتء كت ا الموا قتم  التقاخ ص الال ما  بل ال ق ع  ي البنتء.
 ااقاد المساا حيين ساابع شااكت  ،  من نتح ا أخق   قاا  بلااغ عاا د شااكت   األ

ن منهت للمجلس عن طقر  التلغااقاف  ثااالث ماان خااالل الةاات س   احاا   ت ةد اثنت 
تااام تقااا  مهت مااان خاااالل الحضاااوة لمقاااق المجلاااس  تسااال مهت للباااتحثين  اااي لجناااا 

 ال كت  ،  ي حين  ةدم ال كو  الستبعا عن طقر  البقر .
عاا د يتااقا ح بااين   اا   اا م أةبااع ماان  ااذه ال ااكت   ب ااكل تمااتعي بتوق ااع 

ثالث شكت   ياا عون  ، قدًا عليهت بينمت   م ةتتل دين  أ قاد عتديين  150    80
  القااااتئمين عليهاااات  لحقهاااام  ااااي حقرااااا العقياااا   أ يهاااات انتهااااتك األتهاااام  القساااام ا 

  ممتةسا ال عتئق ال ين ا.
 ماان حيااث التو رااع الجغقا ااي لهااذه ال ااكت   علااع محت ظااتم الجمهوةرااا 

ماان  ااذه ال ااكت    اا  تتءتاات ماان القاات ق ،  ااي حااين تااتء أةبااع يالحااظ أن اثنتااين 
ماان  ااذه ال ااكت   ماان محت ظااتم الوتااى القبلااي   ااي: الجياام   أساايوط  سااو تج 



 المن اات بينماات لاام  اا م ماان محت ظااتم الوتااى البحااقي سااو  شااكو   احاا   ماان أحاا  
 مواطني محت ظا بوةسعي .

تهاااام   رتضااااقة مقاااا مو ثالثااااا ماااان  ااااذه ال ااااكت   ماااان عاااا م ةصاااا اة األ
 ااااقاةام  –سااااواء  ااااي المحت ظااااا أ  م يقرااااا األماااان التااااتبعين لهاااات  -المخت ااااا  

أساايوط  سااو تج،  ذلااك علااع الااقغم ماان  تعةحالل  تج ي  ثالث كنااتئس بمحاات ظ
تةورض السي  ةئ س الجمهوةرا المحاات ظين كاال  ااي محت ظتااى بتخت تصااتتى  ااي 

تئس ةال أن مجااااتل ماااانح التااااقاخ ص  الموا قااااتم الختصااااا بااااإحالل  تج ياااا  الكناااا 
 حيلااون  ااذه الطلبااتم لألتهاام   -  قااًت الدعااتءام ال ااكت    –السااتد  المحاات ظين 

األمن اااا المخت اااا بتإلضااات ا ةلاااع األتهااام  المحل اااا مااان ةساااكتن  مقا ااا ،  تااا تي 
من تتنب األتهاام   -  قًت الدعتءام مق مي ال كت     –القيود  المعو تم غتلبًت   

أ  تساااوف  تمتطااال   ،أمن اااا مبهماااا التاااي تاااق ض ةعطاااتء التاااقاخ ص العتباااتةام
لةتااق   من ااا طورلااا  اا  ت اال لااثالث أ  أةبااع ساانوام لماانح  ااذا التااقخ ص،  ذلااك 
علع القغم من سوء حتلا مبتني  ذه الكنتئس  ت كيلهت خطااقًا تساا مًت علااع أماان 

  سالما األ قاد المتوتهين ةليهت ألداء ال عتئق  الطقوس ال ين ا.
مااان بناااي مغتغاااا  اً  اااقد 17مااان   مااات تضاااقة أصاااحتب شاااكو  تمت  اااا

بمحت ظاااا المن ااات مااان عااا م السااامتح لهااام بإ تماااا ال اااعتئق ال ين اااا  اااي مقاااق  اااقع 
الجمع ا ال ين ا التي ينتمون ةليهت بتلبل   نظقًا إل مااتل المقكاام القئ سااي للجمع ااا 
 اااي اتخااااتذ ةتااااقاءام تساااجيل  ااااقع الجمع ااااا  تمكياااانهم مااان ة تمااااا ال ااااعتئق بااااى، 

ص م ينااااا القوصاااا ا بمحت ظااااا أساااايوط ماااان ة ااااض بتإلضاااات ا ةلااااع تضااااقة  ماااا 
الجهتم األمن ا، ممثلا  ي م يقرا األمن بتلمحت ظا    اة  ال اخل ا، ةحااالل داة 



ماان  -دعتئااىال  قااًت  –للمساانين محاال عقااتة مملااوك للكن سااا، مماات حااقم  الكن سااا 
تق  م خ متم اتتمت  ا لهذه الةئااا ماان المااواطنين أبنااتء البلاا  .   ااي ذام ال اا ن 

دم شكو  للمجلس يتضقة مقاا مهت ماان ق ااتم ةداة  شاابقا التعل م ااا بتغييااق اساام  ة 
م ةسااا "األقبااتط" االبت ائ ااا بعاا  تقم مهاات مماات   ااكل ماان  تهااا نظااقه اضااطهتدًا 

 لكل مت  و قبطي من أ صتف أ  تسم تم.   
أمااااات  اااااي مجاااااتل تمكاااااين األ اااااقاد المسااااا حيين مااااان ة تماااااا كنتئساااااهم  د ة 

 80 شااعتئق م  قاا   ةد للمجلااس شااكو  مو عااا ماان  بااتدتهم لممتةسااا طقوسااهم 
 ق ماااون  اااي م يناااا القحاااتب  طلباااون  يهااات ة تماااا كن ساااا لهااام  اااي  ساااط  تشخ ااا 

الم ينااا،  رتضااقة ن ماان ةخااالل ال ااقكا المنةااذ  للم ينااا بتلتمامهاات أثنااتء تعت اا  م 
األماااق الاااذي  كبااا  م  ،معهااات علاااع شاااقاء  حااا اتهم الساااكن ا بإ تماااا  اااذه الكن ساااا

 ست ا ع ق  كيلومتقام ألداء شعتئق م ال ين ا  ي أ قب كن سا لهم.م قا  طع م
    ةدم للمجلس شكو   حي   مقتضبا  ي كلمتم  ليلا ي عي مقسلهت 
ال يني   تعقضى لالضطهتد  بوةسعي   محت ظا  األةمن من  المس حيين  أح     و 
علع ي  ةتتل األمن  ي محت ظا بوةسعي  د ن أن تذكق ال كو  مبقةام أ   

 ذا االضطهتد  مظت قه أ  شكلى    طتلب ال ت ي بق ع  ذا االنتهتك    أسبتب
   اة  ال اخل ا توضح        ةدم للمجلس ةد د من المحت ظ  ،    لحقرتى ال ين ا

م يون تتى   بس اد  ةلتمامى  لع م  أحكتم  ضتئ ا  تنةيذ  من  يتضقة  ال ت ع  أن 
 للبنوك. 



خالل اللقتء األ ل        يق   ع  ذا ال  د أ م ا النظق   مت تم  ا تقح
حكوم ا  ع   الغيق  المنظمتم  مع  لجنا    2005ينتيق    4للمجلس  بت كيل 
   . م تقكا لل ةاسا المتعمقا  ع  ذه الموضوعتم 

 ( اللكاوى الخاصة بالحق اي التمتع بالجنسية المصرإة: 8) 
الجنس ا   منحهم  ع م  من  مق مو ت  يتضقة  التي  ال كت    ع د  بلغ 

م أ  من سحبهت  ثالث ع ق  شكو   الم قرا،  منهت  نهم خمس ع ق  شكو ، 
مق متم  ي م ق  تم تن من  لسطينيين   أنهن م قرتم  ت عي صتحبتتهن 
أبنتء   منهن  سنا،  لكل  اح    خمس  ع قرن  ةلع  خمس  من  تتةت م  لم د 
ب حكتم  تنون  العمل  ب ء  أطةتل.  مع  خمسا  ةلع  طةلين  من  ع د م  يتقا ح 

الهجق   الجنس ا بو اة  ال اخل ا بطلبتتهن لمنح  الجنس ا الج ي  تق من ةلع ةداة   
تلقي  ذه  ة ضت  الهجق   الجنس ا  ةداة   أن  ةال  ألبنتئهن،  الم قرا  الجنس ا 

الققاةا است  اة  لع م  نظقًا  عل ى    مالطلبتم  اصطلح  للقتنون   مت  التنةيذ ا 
المخت ا   اإلداةرا  الجها  أ   المختص  الو رق  التي    ة ت  التنةيذ ا  بتلالئحا 
بتنةيذ القتنون،  ذلك علع القغم من مق ة نحو ستا أشهق علع ن ق القتنون 

  ي الجقر   القسم ا حسبمت  ةد  ي  بعض  ذه ال كت  . 
ة ض اإلداة   موظةي  أن  ال كت    مق متم  من  تسع  ادعع  حين  وا   ي 

 بول طلبتتهن بسبب ص  ة تعل متم شةه ا لهم من ق تداتهم بع م تلقي طلبتم  
الم قرا  الجنس ا  لمنح  من  لسطينيين  المتم تتم  الم قرتم  السي ام 
ألبنتئهن المولودين  بل ةص اة القتنون الج ي ، اعتمتدًا علع  قاة تتمعا ال  ل 

عتم   أص ةتى  الذي  ا  1959العقب ا  ال  ل  ينتش   منح   الذي  ع م  لعقب ا 



ال  ل حةتظًت علع  ورتهم  علع حقهم   المق مين  يهت تنس ا  ذه  الةلسطينيين 
  ي العود  لوطنهم  أةاضيهم بع  ة تما ال  لا الةلسطين ا. 

 إ اء  ذا الققاة سعع ع د من مق متم ال كت   ةلع طلب ة ضتحتم  
ن  ب ا  لسطين  ب  نى من تتمعا ال  ل العقب ا التي أص ةم  ذا الققاة،  من م

بتل كت     المق قا  اإل ضتحتم  أشتةم  ذه  العقب ا،      ال  ل  تتمعا  ل   
ال اخل ا   أ    اة   الهجق   الجنس ا  ةداة   من  أح ًا  أن  ةلع  للمجلس  المق ما 
ال  ل العقب ا،  أ  م   الم قرا لم يقاتع أ   ست ق من  ب ا  لسطين بجتمعا 

من  علع  ل يهت  اعتقاض  ال  أنى  السي ام المن  ب ا  ألبنتء  الم قرا  الجنس ا  ح 
طلبتم  ؤالء   معتملا  تقتو  ةنهت  بل  من  لسطينيين،  المتم تتم  الم قرتم 
أ ضح  حيث  األخق ،  الجنس تم  من  الممتثلا  بتلحتالم  بتلمست ا   األمهتم 

العقب ا   ال  ل  تتمعا  ل    من  ب ا  لسطين  من  ال تدة   الذي    –الخطتب 
شكت    بسبع  منى  صوة   تجت  ا  ذه أ   -أة قت  الممن  األح اث      " ن: 

الذةرعا، ذلك أن  لسطين عن  ص  ة  ذا الققاة لم  كن    ا تمل ك تنهت، ةذ  
ك تنهت   بنتء  من  تمكنت  الم قرا  الم قي  المستن    ال عم  بةضل  أنهت 
د لا  المتح  ،  أن  األمم  مكتنهت  ي  ةلع  ت ل  أةضهت  أن  علع  الةلسطيني 

ة ع ةلع  تتطلع  من     لسطين   ي  المتم تا  الم قرا  األم  عن  المعتنت  
الم قرين    غيق  المتم تتم من  الم قرتم  ب ق قتتهت  ذلك  أسو   ي   لسطيني 
لتؤك  أنى ال متنع ل يهت من مست ا   أبنتء الم قرتم المتم تتم من  لسطينيين  
من  ب ا  لسطين   الم قرين"،  تمنت  غيق  من  المتم تتم  الم قرتم  ب بنتء 

ال األمتنا  منهت  علع  ال تدة  الخطتب  نهت ا  العقب ا  ي  ال  ل  لجتمعا  عتما 
التكقم بتالت تل بتلجهتم المعن ا  ي تمهوةرا م ق العقب ا،  اعتبتة مت تتء  

 الي ًت  غيق  تئم  أنى    تجت  ه الممن. 1959 ي  قاة عتم 



بهذه   التق م  تتةرخ  بين  أن  نتك  تة ًت  من ًت طوراًل  ةلع  اإلشتة    تج ة 
  للمجلس  ص  ة  ذه التوض حتم الستبقا من من  ب ا  لسطين، ممت ال كت  

األمهتم   طلبتم  تلقي  ة ض  اإلداة   ي  موظةي  تعنت  استمقاة  ةلع    يق 
الم قرتم المتم تتم من  لسطينيين بقغم ص  ة  ذه اإل ضتحتم  بل عتم،  
مبكق      تتءم  من  ب ا  لسطين  موا قا  أن  ممت  عني  القتنون  تع يل    بل 

 ب الح يث عن تقاتعهت عنهت بع  ص  ة تع يل القتنون.   ع
األمهتم   لجم ع  عتما  ب لةتظ  تتء  القتنون  تع يل  أن  سب   لمت   ضتف 
الم قرتم د ن تمييم بين تنس ا أ  اتهن أ  تتةرخ العال ا الم ت ا،  من ثم  
المختلف  التمييم  مثل  ذا  إلعمتل  للقتنون  التنةيذ ا  الالئحا  أمتم  مجتل  ال 

 كمت يق  مق مو ال كت  . للقتنون 
 ممت يؤكاا  تعناات مااوظةي اإلداة  المااذكوة  ادعااتء مق مااا ةحاا   ال ااكت   
ة اااض طلبهااات مااانح الجنسااا ا ألبنتئهااات المولاااودين ألب  مناااي نظاااقًا ألن الموظاااف 
المختص ا ت ف أن الم ج  ال  األبنتء مولود  ااي األصاال علااع أةض  لسااطين، 

لجنساا ا ألبنااتء  ااذه األم الم ااقرا،   و مبااقة كااتف ماان  تهااا نظااقه لعاا م ماانح ا
بقغم أن   تهت  حمل الجنس ا ال من ا منذ ع قرن ساانا  ضاااًل عاان حملااى تااوا  
سااةق  منااي  بطت ااا انتختب ااا  من ااا، نته ااك عاان أن كت ااا األبنااتء مضاات ون ةلااع 

 توا  سةق  ال  م ال مني.
  اااا  أ ااااتض ساااابع ماااان المتقاااا متم بتل ااااكت    ااااي ب ااااتن معتنااااتتهن متد ااااًت 

ًت مااان  اااذه اال د ات اااا  اااي األ اااوال  األ عاااتل   اااي المعتملاااا اإلداةراااا،  مااات  نةسااا  
يتقتااااب عليهاااات ماااان م ااااتق  ااااي اإلنةااااتق علااااع أبنااااتئهن الااااذين تعااااتملهم م اةسااااهم 
 تتمعاااتتهم علاااع أنهااام طاااالب أتتناااب  جاااب علااايهم سااا اد م اااق  تم ال ةاساااا 



تماااا  اااؤالء بتلعملاااا األتنب اااا، ةضااات ا للقساااوم التاااي ياااتم د عهااات سااانورًت لتج يااا  ة 
األبناااتء  نته اااك عااان معتنااات   اااؤالء األمهاااتم النةسااا ا نت جاااا ةحستساااهن بتلتةق اااا 

  ع م االستققاة.
 بتإلضااااات ا ل اااااكت    اااااؤالء األمهاااااتم ثماااااا شاااااكورتن  حيااااا تتن يتضاااااقة 
مق مت ت من ع م ةثبتم الجنس ا الم قرا لهمت بتلقغم أنهمت مق متن بم ااق  لاام 

ف الخمسااين تم ماان القااقن المتضااي،  أ اا   ةتة ت اات منااذ مولاا  مت  يهاات  ااي منت اا 
صتحب ال كو  األ لع علع أنى استخقج البطت ا ال خ  ا ماان حااي الموسااكي 
الااااذي  لاااا    ااااى  تخااااقج  ااااع ةحاااا   تتمعااااتم القاااات ق ،  أد  الخ مااااا العسااااكقرا 

،  تاام تعيينااى  ااي ةحاا   شااقكتم 1982/1983بااتلقوام المساالحا الم ااقرا عااتم 
لتمااورن،  تاام ج ماان مواطنااا م ااقرا أنجااب منهاات  طااتع األعمااتل التتبعااا لااو اة  ا

طةلتااين، باال  اسااتخقج بطت ااا عتئل ااا ت ياا   ماان سااجل ماا ني عااين شاامس عااتم 
،  بااقغم ذلااك كلااى  إنااى عناا مت تقاا م السااتخقاج بطت ااا الااق م القااومي طلااب 1990

مناااى تقااا  م شاااهتد  مااان  سااام الجنسااا ا بم ااالحا الجاااوا ام  الجنسااا ا تةيااا   ب ناااى 
م الم االحا ب نااى غيااق معااين الجنساا اة  أنااى يتعااين عل ااى م قي الجنس ا،    ااتد

 االستقتلا من عملى الحكومي بتعتبتة أنى ب  ن تنس ا.
 رتضاااااقة ال ااااات ي مااااان المتتعاااااب التاااااي  اتهتاااااى  اااااي ةثباااااتم الجنسااااا ا 
الم قرين ألبنتئى   ي الح ول علااع  قصااا عماال  ااي القطااتع الخااتص،  أة اا  

 ااهتدام القساام ا التااي تثباات صااتحب ال ااكو  صااوة الع ياا  ماان المسااتن ام  ال
،  منهاات شااهتدام ةساام ا صااتدة  1919ة تما أسقتى التقك ا  ي القت ق  منااذ عااتم  

ماااان الكن سااااا التااااتبع لهاااات،  ماااان صااااتحب العماااال الااااذي كااااتن  عماااال   ااااى  الاااا ه، 



بتإلضت ا ةلع  ث قا   اج  ال ه،   ث قا   اتى،  شهتد  ميالده،  صااوة  شااهتدتى 
لخ ما العسااكقرا،  بطت تااى العتئل ااا.  رطتلااب صااتحب الجتمع ا،  شهتد  ت ديتى ا

ال اااكو  بتمكيناااى مااان حقاااى  اااي التمتاااع بتلجنسااا ا الم اااقرا،  ت اااورب أ ضاااتعى 
 .1998القتنون ا  المع   ا التي كتنت مستقق  حتع عتم 

أمت صتحب ال كو  األخق   ي عي  ااي شااكواه أنااى  لاا  ألب  أم م ااقرا 
تئ  القسااام ا علاااع أنهااام م اااقرون  تم اااع ةخوتاااى مااا  نون  اااي الساااجالم  الوثااا 

 مق مون     أد  الخ مااا العسااكقرا  اسااتخقج تم ااع أ ةا ااى القساام ا ماان شااهتد  
ميالده  شهتد  أداء الخ ما العسكقرا ةال أنى  وتئ عناا  ق تمااى بتسااتخقاج بطت ااا 
الااق م القااومي بسااحب تم ااع األ ةاق القساام ا منااى  مطتلبتااى بتقاا  م شااهتد  تثباات 

 طتلبتااااااى اإلداة  المخت ااااااا بمنحااااااى  ااااااذه ال ااااااهتد  بتقاااااا  م تنساااااايتى الم ااااااقرا  
ةلااع عااتم  1912مستن ام ةسم ا  تثبت ة تما أسقتى بم ق  ي الةتق  من عتم  

 ة ااع دعااو   ضااتئ ا ضاا    اة  ال اخل ااا ب اا ن ةثبااتم الجنساا ا الم ااقرا  1929
لاااى    اااو األماااق الاااذي  اااقض أ باااتء متل اااا عل اااى ممااات اضاااطقه لطلاااب المساااتع   

ماان األ ااتةب  المعااتةف  ضاااًل عاان امتنااتع الماا اةس الحكوم ااا عاان  بااول المتل ا  
أبنتئاااى لعااا م  تاااود شاااهتدام مااايالد لهااام   قاااًت الدعاااتءام صاااتحب ال اااكو  الاااذ   
 طتلب بحسم  ذه الم كلا الختصااا لااى  المعق ضااا أمااتم القضااتء منااذ أ ثااق ماان 

تققرااق م  ثالث سنوام علع القغم من انتهتء المةوضين بمجلس ال  لا من ةع اد
 الختص بتلقض ا  تحورلى للمحكما منذ ستا أشهق.

 ( اللكاوى الخاصة بادعاء انتهاك  ق  رإة السفر:9) 
يالحااظ أن الساالطتم  ال ااالح تم التااي   ق اات  ااقاة   رااق ال اخل ااا ة اام 
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تص الطب عياااين علاااع  اااوائم الممناااوعين مااان القضاااتئ ا ب ااا ن حقهااات ةدةاج األشاااخ 
السااةق، أ  منااع دخااول الاابالد، أ  سااحب تااوا  السااةق كتناات محاال اعتااقاض ماان 
تتنااب شااكت   ادعااع أصااحتبهت تعقضااهم للمنااع ماان السااةق أ  منااع دخااول الاابالد 

بااال ساان  ماان القااتنون،  ااي حااين ادعااع اثنااتن ماان مقاا مي  أ  سااحب تااوا  السااةق
تعسااف  ااي اسااتخ ام الساالطا الممنوحااا لااى  ااي  ااقاة   ال كت   أن النتئب العتم   

   رق ال اخل ا بوضعهمت علع  وائم الممنوعين من السةق
 ق  ادعت صتحبا ةحاا   ال ااكت   أن مبتحااث أماان ال  لااا  تماات بااإدةاج 
اسمهت علااع  ااوائم الممنااوعين ماان السااةق للخااتةج ألساابتب تتعلاا  بحمت ااا ال ااتلح 

إلتاااقاء تقاحاااا عتتلاااا الستئ اااتل أ ةام العاااتم ممااات  حاااول د ن ساااةق ت للخاااتةج 
بتلثاا ي  إتااقاء تقاحااا أخااق  للةقااقام القطن ااا  العجمرااا علااع الااقغم ماان ح ااول 
صتحبا ال كو  علع أحكتم ماان محكمااا القضااتء اإلداةي بمجلااس ال  لااا بإلغااتء 
الققاة المطعون   ى لكونااى غيااق  ااتئم علااع ساابب يبااقةه  ا عااًت   تنونااًت  ألنااى مجااقد 

  ضااات المحكماااا باااق ض است اااكتل   اة  ال اخل اااا لو اااف تنةياااذ  أ اااوال مقسااالا.
الحكاام كماات أ دعاات  يئااا مةوضااي ال  لااا للمحكمااا العل اات تققرق اات بااق ض الطعاان 

 المق م من   اة  ال اخل ا  ي حكم محكما القضتء اإلداةي.
 اااي حاااين ادعاااع صاااتحب شاااكو  أخاااق  أن مبتحاااث أمااان ال  لاااا  تمااات 

قتلااى لةتااقام متقطعااا تتااقا ح ماات بااين سااتا أشااهق بتساات عتئى أ ثااق ماان مااق   تاام اعت 
،  بع  كل مق  من مقام اعتقتلااى تقااوم 1996ةلع  1989ةلع سنا  ي الةتق  من  

المحت ظا بإعتدتى ةلع العمل الوظ ةي المسن  لى     حت ل أ ثق ماان مااق  السااةق 
ألداء شعيق  الحج أ  العمق  ةال أنى ياا عي أن مبتحااث أماان ال  لااا أدةتاات اساامى 



ع  وائم الممنوعين من السةق للخااتةج مماات حااتل د ن سااةقه،  ذلااك علااع الااقغم عل
ماان عاا م ممتنعااا مبتحااث أماان ال  لااا  ااي سااةق مجموعااا ماان أصاا  تئى  معتة ااى 

 الذين اعتقلوا معى ةمت للعمل أ  للحج  العمق .
 تكاااقةم نةاااس التااا خالم الساااتبقا مااان تتناااب مبتحاااث أمااان ال  لاااا ضااا  

ضاااح  اااي شاااكواه أناااى ساااب  اتهتماااى  اااي ةحااا   صاااتحب شاااكو  ثتلثاااا  الاااذي أ  
القضت ت الختصااا بتالنضاامتم ةلااع تمتعااا "الم ةسااا الساالف ا" غيااق الم ااق عا ةال 
أن الن تبا أخلت سبيلى لعاا م ثبااوم صااحا االتهااتم الموتااى ةل ااى،  مااع ذلااك  تماات 
مبتحااث أماان ال  لااا بتحتجاات ه أ ثااق ماان مااق  ةلااع أن  ا اا  علااع تم ااع شااق طهت 

ة س أ  خطااب دين ااا  عاا م ال ااال   ااي مسااتت  معينااا.  التاامم  بعاا م ةلقااتء أي د
 -ال ت ي طوال ع ق سنوام بهذا االتةتق،  مع ذلك  ااإن مبتحااث أماان ال  لااا  

 تمااات باااإدةاج اسااامى علاااع  اااوائم  -بعااا  است ااا اة  اااقاةرن مااان   راااق ال اخل اااا 
د ن أدائااى  -حساابمت  ةد  ااي شااكواه  –الممنااوعين ماان السااةق للخااتةج مماات حااتل 

مق   السةق للعمل  ي الختةج، كمت ادعع ص  ة حكمين من محكمااا القضااتء الع
اإلداةي بمجلس ال  لااا بإلغااتء  ااقاةي   رااق ال اخل ااا بمنعااى ماان السااةق  تعورضااى 
بمبلااغ ألةاااي تن اااى،  ماااع ذلاااك امتنعاات   اة  ال اخل اااا عااان تنةياااذ  اااذين الحكماااين 

 ال تدةرن ل تلح ال ت ي.
  ااي ماان مواطنااتم ةحاا    - متهت  أشااتةم ةحاا   ال ااكت   ةلااع أن مقاا 

 اا  أ تماات  ااي م ااق لماا   أةبعااا ع ااق عتمااًت،  تم تاات ب حاا   -الاا  ل العقب ااا 
المواطنين الم قرين،  أنجبت منى طةلتين ةال أنى ح ثت ع   منت عااتم  ضااتئ ا 

 بين الم تين انتهت بتلطالق.



 ت عي مق ما ال كو  ق تم   اة  ال اخل ااا بسااحب تااوا  السااةق الم ااقي   
نهااات،  إبعتد ااات خاااتةج م اااق،  إدةاج اسااامهت علاااع  اااوائم الممناااوعين مااان دخاااول م

الااابالد بناااتء علاااع ماااذكق  مااان مبتحاااث أمااان ال  لاااا، كمااات ادعااات مق ماااا ال اااكو  
امتنااتع   اة  ال اخل ااا عاان تنةيااذ حكمااي محكمااا القضااتء اإلداةي بمجلااس ال  لااا 

 تهت ألطةتلهت.بإلغتء  قاةي   رق ال اخل ا، ممت  حول د ن دخولهت م ق  ةؤر 
   قًت لمت  ةد ب كو  ختمسا  ق   تم   رق ال اخل ا بنتًء علااع مااذكق  ماان 

بإدةاج اسم مق م  2004م لحا األمن العتم بإص اة  قاة ةداةي  ي أ ائل عتم 
الااذي  عماال  -ال ااكو  علااع  ااوائم  الممنااوعين ماان السااةق باا عو  ق ااتم ال اات ي 

ثم بتجم عاااااى مااااا خقام العاااااتملين بممتةساااااا ن اااااتط ماااااؤ  -محتسااااابًت ب  لاااااا الكورااااات
الم قرين  ي السعود ا،  ق تمى بن تط  اسع  ي تهقرب النق  الم قي للختةج، 
  ااو ماات ينف ااى ال اات ي الااذي أ اا  عاا م ةتااقاء أي تحق قااتم معااى ب اا ن أ ااا تااقائم 
متل ا،  ع م ص  ة أي  قاةام أ  أحكتم  ضتئ ا ض ه،  ضاًل عن عاا م دخولااى 

تباات ماان  ا ااع ت شاايقام الاا خول  الخااق ج المثبتااا  ااي السااعود ا أصاااًل كماات  ااو ث 
 توا  سةقه.

 لم  قت ق ق تم الهيئااتم اإلداةرااا التتبعااا لااو اة  ال اخل ااا علااع منااع آحااتد 
المااواطنين ماان السااةق للخااتةج، باال تجاات  م ذلااك ةلااع منظمااتم حقااوق اإلنسااتن، 

جلااس  منهت "المقكم الم قي لحقوق السكن" الذي تضقة  ي شكواه المق ما للم
من منع أةبعا من نتشط ى ماان السااةق ةلااع تتيالناا  لحضااوة  ةشااا عماال مقتبطااا 
بن تط المقكم بنتء علع مااذكق  ماان مبتحااث أماان ال  لااا بااإدةاج  ااؤالء النتشااطين 



علااع  ااوائم الممنااوعين ماان السااةق مماات  حااول د ن ق ااتم المقكاام بن ااتطى  تعت نااى 
 .من المقا م  المنظمتم ال  ل ا المنتظق   ي الختةج

  ي مجتل تقيي  الح   ي السةق من خااالل سااحب تااوا ام السااةق  عاا م 
الساااامتح بتسااااتخقاج تااااوا ام سااااةق ت ياااا  ، أ ضااااحت شااااكو  مق مااااا ماااان ثالثااااا 
مواطنين  عملون علع ةح   السااةن أنااى  تاام احتجاات  م ب  لااا ال ااومتل علااع ياا  
 ةح   الجمتعتم المسلحا،   تمت السةتة  الم قرا بتلتةت ض إلطالق سااقاحهم

 إعااتدتهم للقاات ق ، ةال أن   اة  ال اخل ااا ممثلااا  ااي مكتااب أماان ال  لااا  ااي مطااتة 
بحجاام تااوا ام سااةق م،  مطااتلبتهم  -حسااب ادعااتء ال ااكو   –القاات ق ،  تماات  

باااثمن تاااذا ق الساااةق بمجاااقد عاااودتهم، علاااع الاااقغم مااان تقااا  م صاااتحب الساااةينا 
ثمااان تاااذا ق الساااةق  ةبتنهااات تعهااا ًا ةسااام ًت للساااةتة  الم اااقرا  اااي مق   ااايو بااا  ع 

 اإل تما لجم ع طت م السةينا،  رطتلااب مقاا مو ال ااكو  بتسااتعتد  تااوا ام سااةق م 
 بتعتبتة ت من المتطلبتم األستس ا لعملهم   مت  ةاء البحتة.

 من نتح ا أخق  ادعع مق مت شكورين تعسف النتئب العتم  ااي اسااتخ ام 
نااوعين ماان السااةق للخااتةج، السلطا الممنوحا لى  ي ةدةاج األ قاد علااع  ااوائم المم

حيااث أصاا ة النتئااب العااتم  ااقاةًا بااإدةاج أحاا  مقاا مي ال ااكت    ااو  تم ااع أ ااقاد 
أسقتى علع  وائم الممنوعين ماان السااةق للخااتةج  ذلااك بمنتساابا التحقياا  معااى  ااي 
 ض ا تم رااق  تااقبح ماان المااتل العااتم  االسااتيالء عل ااى،  علااع الااقغم ماان صاا  ة 

ال اات ي ماان كت ااا ماات نسااب ةل ااى ماان اتهتمااتم منااذ حكاام محكمااا الجنت ااتم ببااقاء  
أ ثق من عتمين،  إن النتئب العتم امتنع عن ةص اة  قاةه بق ع كت ا اإلتقاءام 



التحةظ اااا  منهااات  اااقاة المناااع مااان الساااةق، كمااات لااام ياااقد علاااع أي مااان تظلماااتم 
 ال ت ي التي ة عهت ةل ى   ي  ذا ال  ن.

الااذي أدةج النتئااب العااتم  تكااقة األمااق نةسااى مااع مقاا م ال ااكو  األخااق  
اسمى علااع  ااوائم الممنااوعين ماان السااةق أثنااتء مقحلااا التحقياا   توت ااى االتهااتم لااى 
 ي تنت ا ضقب أ ضع ةلع الموم، ةال أن محكما الجنت تم انتهت ةلااع الحكاام 
ببقاء  مق م ال كو  من التهما الموتها ةل ى  مع ذلك لاام  قاام النتئااب العااتم بق ااع 

المنااع ماان السااةق مماات اساات عع ق ااتم مقاا م ال ااكو  بق ااع  اساام ال اات ي ماان  ااوائم
 2003 ضاااا ا أمااااتم محكمااااا القضااااتء اإلداةي التااااي  ضاااات  ااااي منت ااااف عااااتم 

بإلغااتء  ااقاة النتئااب العااتم بمنااع المااواطن ماان السااةق، ةال أن النتئااب العااتم امتنااع 
عاان تنةيااذ الحكاام اسااتنتدًا ةلااع أن الن تبااا العتمااا طلباات الطعاان  ااي حكاام البااقاء  

م محكمااا الااانقض األمااق الااذي لااام تعتاا  بااى  أحكاااتم محكمااا القضاااتء اإلداةي أماات
 المحكما اإلداةرا العل ت التااي اسااتققم علااع أن أحكااتم محكمااا الجنت ااتم ت اا ة 
نهتئ ااا بطب عتهاات،  ضاااًل عاان أن الطعاان طقراا  غيااق عااتدي ال مكاان ةةتااتء تنةيااذ 

لطعاان  اا   سااتغقق األحكااتم القضااتئ ا  تعل قهاات ت س سااًت عل ااى،  ختصااا أن  ااذا ا
نظقه ع   سنوام  متنع خاللهت علع أصحتب ال كو  ممتةسا ح  أستسااي ماان 

 حقو هم التي كةلهت ال ستوة.
 رالحظ حقص مق مي  ذه ال كت   علع ةة تق صوة ضوئ ا من كت ااا 

النتئاااب العاااتم بمااانعهم مااان  ماألحكاااتم القضاااتئ ا القتضااا ا بباااقاءتهم  إلغاااتء  اااقاةا
ماااذكقام القتنون اااا التاااي أعااا  ت محاااتمو م لت ييااا  صاااحا الساااةق، بتإلضااات ا ةلاااع ال

 شكت ا م.  



 ( اللكاوى الخاصة بانتهاك الحقوق االرتصادية واالجتمالية: 10) 
تستن  بعض القؤ  الةكقرا  ي مجتل حقااوق اإلنسااتن ةلااع تمااتيم الحقااوق 
الم ن ااا  الس تساا ا  الحقااوق اال ت ااتد ا  االتتمت  ااا  ااي عهاا ين مسااتقلين عاان 

لمتح   لإلشتة  ةلع تقتيب معين لهااذه الحقااوق حتااع أن  ااذه الااقؤ  ت اايق األمم ا
ألت اااتل متتتل اااا لحقاااوق اإلنساااتن كت ااان ف تاااتةرخي  تااا ةتي  اااتلحقوق الم ن اااا 
 الس تساااااا ا تعاااااا  الجياااااال األ ل ماااااان الحقااااااوق اإلنسااااااتن ا، بينماااااات تمثاااااال الحقااااااوق 

 ااي مجموعااا اال ت ااتد ا  االتتمت  ااا الجياال الثااتني، أماات الجياال الثتلااث  يتمثاال 
الحقاااوق التاااي تاااق  التعبياااق عنهااات كمةهاااوم تماااتعي شاااتمل مثااال الحااا   اااي بيئاااا 

 نظ ةا  الح   ي التنم ا.
    تعم م  ااذه القؤرااا مااع تحااول العولمااا لت اابح بمثتبااا "ة ح الع ااق" 
بمااات تتضااامنى مااان حقراااا التجاااتة   حقكاااا ةؤ س األماااوال  االساااتثمتةام،  مااان ثااام 

 ت ااتد ا  االتتمت  ااا ل ااتلح حقااوق أخااق  االتجااته لتهماا ش بعااض الحقااوق اال
 ختصاااا أن  اااذه الاااقؤ  الةكقراااا تعتباااق أن الحقاااوق الم ن اااا  الس تسااا ا كحقراااتم 
للةااااقد  ااااي مواتهااااا تاااا خل ال  لااااا تعنااااي مةهومااااًت عكساااا ًت للحقااااوق  اال ت ااااتد ا 
 االتتمت  ااا التااي تعنااي  تااوب تاا خل ال  لااا،  أن الطتئةااا األ لااع ماان الحقااوق 

ن ا األستساااا ا،  أنااااى ال  مكاااان ةعمااااتل الحقااااوق األخااااق  ةال  ااااي الحقااااوق اإلنساااات
 بتحقي   ذه الحقوق  ذلك

علاااع الاااقغم مااان أن الممتةساااا ت ااايق ةلاااع أن انتهت اااتم حقاااوق اإلنساااتن   
تقتااااع ةلااااع   - ااااي عال تهاااات بااااتلحقوق اال ت ااااتد ا  االتتمت  ااااا -"األستساااا ا" 

  م الاااا عم س تسااااتم حكوم ااااا ا ت ااااتد ا  اتتمت  ااااا معينااااا   أ  الة اااال  ااااي تقاااا 



 المستن   للمتضقةرن من  ذه الس تستم )مثاًل العال ا بين الع وائ تم كتنتهتك 
للح   ي السااكن  انتهااتك الحاا   ااي الحقرااا  األمااتن ال خ ااي الااذي  عاا  سااكتن 

 الع وائ تم األ ثق تعقضًت لى(.
 مااان نتح اااا أخاااق   إناااى ال مجاااتل للحااا يث عااان تمتاااع اإلنساااتن بحقو اااى الم ن اااا 

كااتلح   ااي الم ااتةكا د ن تااوا ق تم ااع الضااق ةام األستساا ا للح اات   الس تساا ا 
  تلعمل  الغذاء  السكن المنتسب  القعت ا ال ح ا  التعل م  الثقت ا.

أمت تمتيم  تتين المجموعتين من الحقوق  ي عه ين منة لين  لاا س ةال 
مجااقد تعبيااق عاان االخااتالف  ااي طب عااا اإللاامام القااتنوني النتشاائ عاان مجمااوعتي 

 قوق بتإلضت ا ةلع آل تم تطب قهمت.الح 
 رعكاااس مةهاااوم التنم اااا  كاااق   اااذا التكتمااال باااين حقاااوق اإلنساااتن  تلتنم اااا 
)ال ااتملا(   )اإلنسااتن ا(  ااي كماات  ااقة ةعااالن الحاا   ااي التنم ااا الااذي  اعتم تااى 

عمل ااا 1986د ساامبق  4ال ااتدة  ااي  41/128الجمع ااا العتمااا بموتااب  قاة اات 
ا  س تسااااا ا شاااااتملا تساااااته ف التحساااااين المساااااتمق ا ت اااااتد ا  اتتمت  اااااا  ثقت  ااااا 

لق ته ااا السااكتن ب سااق م  األ ااقاد تماا عهم،  ةأ   ااذا اإلعااالن أن تم ااع حقااوق 
اإلنساااتن  الحقراااتم األستسااا ا متالحماااا  متقابطاااا،  أن تعمرااام التنم اااا  قتضاااي 
ةيااااالء اال تمااااتم علااااع  اااا م المساااات ا  إلعمااااتل  تعمراااام  حمت ااااا الحقااااوق الم ن ااااا 

 ال ت تد ا  االتتمت  ا  الثقت  ا. الس تس ا  ا
 ماان ثاام  ااإن التمااتيم بااين حقااوق اإلنسااتن المختلةااا  ااو مق مااا لتقابطهاات   

لساانا  4األماام المتحاا    ااي تعل قهاات العااتم ة اام  لجنااا هااي حقااوق مت اخلااا  مااثاًل 
أن الح   ي السكن ينبغااي أال  ةسااق تةساايقا ضاا قت أ   جعلااى أ  م علع   1991



لنظااق جااب ا، أ   عتبق الم    باال   اإلنستن ف  وق ةأسمجقد  تود سقل  مست رت
ةلااع  ااذا الحاا  بتعتبااتةه حاا  المااقء  ااي أن  عاا ش  ااي مكااتن ماات  ااي أماان  سااالم 

الحااا   اااي الساااكن ماااقتبط اةتبتطااات تتمااات بساااتئق حقاااوق  اساااتنتدًا ةلاااع أن  كقاماااا
 .اإلنستن  بتلمبتدئ األستس ا التي  قوم عليهت العه 

متقابطا   مت بينهاات  غيااق  تبلااا للتجمئااا أ    حقوق اإلنستن حقوق عتلم ا
االنتقااااااتص أ  التقساااااا م  سااااااواء كتناااااات حقو ااااااًت م ن ااااااا   س تساااااا ا أ  ا ت ااااااتد ا 
 اتتمت  ا  إنهت حقوق متست را  ال تقبل ةعطتء أ لورا أ  أ ضل ا إلحاا ا ت علااع 
اآلخاااق بااال ةنهااات تتاااقابط بعضاااهت ماااع بعاااض بمااات  جعااال ثماااا نوعااات مااان التةتعااال 

ضااتم بينهاات بتعتبااتة الكقامااا اإلنسااتن ا  ااي الجااو ق  المباا أ النااتظم  التضااتمن  الت 
 لكت ا الحقوق،   حمت ا  ذه الكقاما  ي اله ف النهتئي من ة قاة ت.

    تضمنت الققاةام  اإلعالنتم  االتةتق تم ال  ل ا  ذه المبتدئ  اانص 
 1977 الااذي تبنتااى الجمع ااا العتمااا  ااي عااتم  32/130 ااقاة األماام المتحاا   ة اام 

علااع أن: ")أ( كاال حقااوق اإلنسااتن  الحقرااتم األستساا ا  -علااع ساابيل المثااتل  –
غيق  تبلا للتجمئااا  متقابطااا، لااذا  ااإن ا تمتمااًت متساات رًت  معتلجااا ملحااا  جااب أن 
تعطاااع لتطبيااا   تعمرااام  حمت اااا كااال مااان الحقاااوق الم ن اااا  الس تسااا ا   الحقاااوق 

ياااا  الكتماااال للحقااااوق الم ن ااااا اال ت ااااتد ا  االتتمت  ااااا  الثقت  ااااا. )ب( أن التحق
 الس تساا ا مساااتحيل  بااا  ن التمتاااع باااتلحقوق اال ت اااتد ا  االتتمت  اااا  الثقت  اااا، 
 أن الوصول ةلع تق م ثتباات   ااي تطبياا  حقااوق اإلنسااتن  عتماا  علااع الس تسااتم 
المحل ااا  ال  ل ااا المعلنااا  الةعتلااا للتنم ااا اال ت ااتد ا  االتتمت  ااا. )ج( أن كاال 

 حقرتم األستس ا  النتس غيق  تبلا للتجمئا.  حقوق اإلنستن  ال



  اا  أخاااذ المجلااس بهاااذا المنظااتة المتكتمااال لحقااوق اإلنساااتن  أ لااع كت اااا 
شااكو   عتقاا   845ال ااكت   القاا ة نةسااى ماان اال تمااتم،  تلقااع  ااي  ااذا ال اا د 

مقاا مو ت أن حقااو هم اال ت اااتد ا  االتتمت  ااا  ااا  تاام المساااتس بهاات أ  تعقضااات 
 تمكينهم منهت .  لالنتهتك أ   طلبون  

 ( اللكاوى الخاصة بانتهاك  قوق العمل:  11) 
شاااااكو   طلاااااب أصاااااحتبهت  259 ةد للمجلاااااس القاااااومي لحقاااااوق اإلنساااااتن 

 ،تمكيااانهم مااان حقهااام  اااي العمااال أ  يااا عون تعاااقض حقاااو هم العمتل اااا لالنتهاااتك
 ر اايق مقاا مو  ااذه  .شكو    لهم تعسف ًت من عملهاام 58حيث ادعع أصحتب 

الة اال تاام بتلمختلةااا للقااتنون نظااقًا لخال ااتم مااع ةداة  الجهااتم ال ااكت   أن  ااذا 
لو ااتئع  سااتد  ااي  –حسااب ادعااتئهم   -التااي  عملااون بهاات أ  لك ااةهم  ت اا يهم 

تهاااتم عملهااام أ  لعااا م احتساااتب ةصاااتبتم العمااال أ  مقاعااات  ظاااق  هم المقضااا ا 
 ر اااايق أصااااحتب أةبااااع  .بتلتقااااتةرق الطب ااااا القساااام ا -حساااابمت ياااا عون  -الثتبتااااا 

   ةلع ة ض تهااتم عملهاام ةعااتدتهم ألعمااتلهم بااقغم ح ااولهم علااع أحكااتم شكت
بينمت يتضقة مق مو أةبع شكت   من صاا  ة  ااقاة بااو ةهم عاان العماال    ، ضتئ ا

 .د ن التحقي  معهم ب كل  تنوني
 مت  ةدم شكو  ماان ةحاا   النقتبااتم المهن ااا ب اا ن االمتنااتع عاان تساال م   

هماات ي صااقف ةاتب  لتي تاام تعيينهماات  يهاات أ  اثنين من أعضتئهت العمل  ي الجهتم ا
بنتء علع ع م موا قا تهتم األمن علع عملهماات د ن ة ضااتح أ ااا مبااقةام لهااذا 

 بنتء علع  ذا الساابب أ ضااًت تاام ةبعااتد ثالثااا ماان أصااحتب ال ااكت     ،االعتقاض
كماات  ةد  – القغم ماان أنهاام  عن العمل بقغم استمقاة م   ى منذ  تق  طورلا علع



ال ينتمون أل ا تمتعتم أ  تنظ متم س تساا ا  لاام ت اا ة ضاا  م   - ي شكت ا م
 أ ا أحكتم  ضتئ ا.

ةن الحااا   اااي المسااات ا   اااي تاااولي الوظاااتئف العتماااا حااا  مقاااقة أ تبتاااى 
اإلعالناااتم  العهاااود  االتةتق اااتم ال  ل اااا  منهااات اتةتق اااا مناااع التمييااام  اااي مجاااتل 

علااع أن:" تتعهاا   تنهاا التي ن ت المتد  الثتن ااا م  1958االستخ ام  المهنا لسنا  
 اال د لااا عضاااو تسااقي عليهاات  اااذه االتةتق ااا  ب اا تغا  تطبيااا  س تسااا  طن اااا 

الةااقص  المساات ا   ااي المعتملااا  ااي االسااتخ ام  المهنااا  ؤ تقمااي ةلااع ت ااج ع تكاات 
بتتبتع منهج ينتسب الظق ف  الممتةستم الوطن ا بل ا القضتء علااع أي تميياام 

(  40(  ) 14(  ) 8 ااي المااواد )الحاا     ااذا ي  ذا المجتل" كمت  قة ال سااتوة  
اسااتقق  ضااتء المحكمااا اإلداةرااا العل اات  ااي أحكااتم متعاا د  ت   السااتب  اإلشااتة  ةليهاا 

تتعلاا  بتلمساات ا   ااي شااقط التعيااين   ااي الوظااتئف العتمااا علااع أن:" التعيااين  ااي 
 ، التق يقرااااا التااااي تتااااقخص  يهاااات تهااااا اإلداة  المالئمااااتمالوظااااتئف العتمااااا ماااان 

عاات  ماات نااص عل ااى القااتنون لااو حاا د شااق طًت لل ااالح ا عناا  التااماحم م ااق ط بمقا 
 ي مجتل االخت تة بين المقشااحين بااتلتمام ماات  حاا ده الم ااقع ماان عنتصااق ال مااا 

 ضااتئ ا ةداةرااا عل اات تلسااا   8ساانا    1127 ي تبيين أ تى التقت ح )القض ا ة اام  
 (اشاااكت   تمت  ااا  ثاااالث منهااات)شاااكت    23(    ااا   ةد للمجلاااس1966يناااتيق  9

يتضااااقة أصااااحتبهت ماااان تجاااات   م  ااااي التعيااااين للوظااااتئف التااااي تقاااا موا ل ااااغلهت 
اتت اات  م كت ااا   بتلجهاات  اإلداةي لل  لااا بااقغم اساات ةتئهم كت ااا ال ااق ط المطلوبااا 

 تم تعيين من  م أ ل ت  ياًل  ي  ذه الوظتئف.حيث  االختبتةام المققة  



ت مااان شاااكو  يتضاااقة مقااا مو  62 مااان نتح اااا أخاااق   قااا   ةد للمجلاااس 
شااكو ( أ  18  بحقمااتنهم ماان المكت ااقم المقااقة  لهاام )ا انتهااتك حقهاام  ااي المساات  

 عااا م تساااورا حاااتلتهم الوظ ف اااا   قاااًت للمؤ ااال الاااذي ح ااالوا عل اااى أثناااتء الخ ماااا 
التق ي ةلع الوظ ةا األعلااع   اا  اللااوائح   ع شكو ( أ  حقمتنهم من حقهم  11)

تتنتسااب مااع مااؤ التهم  خبااقاتهم شااكت  ( أ  ةساانتد أعمااتل ال 8اإلداةرااا المقااقة  )
شااكت  ( أ  نقلهاام ألماات ن عماال بعياا   عاان مقااتة ة ااتمتهم كنااوع ماان   9الوظ ف ا )

 شكو (. 11العقتب )
ماان أصااحتب ال ااكت   ماان   27  ي مجتل الضمتن االتتمتعع يتضااقة  

عااا م احتساااتب مااا د خ ماااا ساااتبقا ضااامن ت ميناااتتهم االتتمت  اااا أ عااا م احتساااتب 
ن ةصااتبتم العماال  ااي حااين يتضااقة صااتحب ةحاا   معتش لهاام أ  تعورضااهم عاا 

ال كت   من طقده من المن اا   التااي كااتن   عماال بهاات  بعاا     ياا ه  ااي الت مينااتم 
شااكت   ياا عي أصااحتبهت امتنااتع تهااا   4 ةدم    كمت  ،االتتمت  ا ك تحب عمل

 عملهم عن صقف مستحقتتهم ةلع حين الحكم  ي  تنون ا   لهم من العمل.
تةتق ااتم ال  ل ااا الحاا   ااي بيئااا عماال منتساابا االاإلعالنااتم    م  اا  أ اا 

تكةاااال ال ااااحا  السااااالما   منهاااات اإلعااااالن العااااتلمي حااااول التقاااا م  اإلنمااااتء  ااااي 
الاااذي يااانص  اااي الماااتد   1969د سااامبق  11الميااا ان االتتماااتعي ال اااتدة  اااي 

العتشاااق  مناااى علاااع الحااا   اااي تهيئاااا شاااق ط  ظاااق ف العمااال العتدلاااا  المالئماااا 
  اا   ،حسين الظااق ف المتعلقااا بتل ااحا  السااالما المهن ااابمت  ي ذلك ت   ،للجم ع

 .1981 عتم تم تقنين  ذا الح   ي اتةتق ا ال حا  السالما المهنيتين  ي



ب ااااا ن  148، 115،139  ااااا  صااااا  ت م اااااق علاااااع االتةتق اااااتم أة اااااتم 
 تاام تقنيااين  ااذه   ،شق ط الو ت ا  حمت ا العمتل من األمااقاض  المخااتطق المهن ااا

نون العمل الذي يتنت ل  ي الة ل الثتلث منى تو يق بيئا عماال االلتمامتم  ي  ت
( بينماات يتناات ل الة اال الخااتمس التةتاا ش علااع أماات ن 120-115آمنااا  )المااواد 

العماااال لتنةيااااذ اشااااتقاطتم السااااالما  ال ااااحا المهن ااااا، كماااات صاااا ة  ااااقاة ةئاااا س 
بإن ااتء المجلااس االست ااتةي األعلااع للسااالما  1984لساانا  114الجمهوةرااا ة اام 

 ال حا المهن ا.  
شااكت   ةلااع عماال مقاا ميهت  ااي ظااق ف خطااق   4  ااي  ااذا ال اا د أشااتة 

تةاااقض تعقضاااهم لماااواد ك مت راااا شااا ي   الخطاااوة   أدم ةلاااع ةصاااتبا الع يااا  مااان 
العتملين ب مقاض خبيثا مثل السااقطتن  االلتهااتب القئااوي ةضاات ا لتعااقض الع ياا  

   تحساااين  اااذه ال اااكتأصاااحتب  طلااابر    ،مااان العماااتل إلصاااتبتم عمااال خطياااق 
 ظق ف العمل  القعت ا الطب ا  ي أمت ن عملهم.

شااااكت   تمت  اااا ماااان العاااتملين بااااتلمجلس األعلاااع لآلثااااتة  3 مااات  ةد للمجلاااس 
ساااااكن ةرا يتضاااااقة مقااااا مو ت مااااان عااااا م تثبياااااتهم  تساااااورا أ ضاااااتعهم إل مكتباااااا ا

الوظ ف ا بقغم ح ول أصحتب ال كو  العتملين بتلمجلس األعلع لآلثااتة علااع 
 ااي حااين  ،ا بتثبيااتهم  ااي  ظااتئةهم التااي  ضااوا  يهاات ساانوام ع ياا  أحكااتم  ضااتئ  

يااا عي مقااا مو ال اااكت   مااان العاااتملين بمكتباااا اإلساااكن ةرا ممتةساااا ةداة  المكتباااا 
مختلااااف الضااااغوط علاااايهم إلثنااااتئهم عاااان المضااااي  ااااي  ضاااايتهم المنظااااوة  أمااااتم 
القضاااتء لتساااورا  ضاااعهم الاااوظ ةي   صااالت  اااذه الضاااغوط ةلاااع حااا  االعتااا اء 

 حسبمت  ةد  ي ال كو .   تلضقبعليهم ب 



    أ  م العهود   االتةتق تم ال  ل ا مثل اتةتق ااا حقرااا التنظاا م النقااتبي 
( علااع  حمت ااا العمااتل ماان أ ااا أعمااتل 1971(  اتةتق ااا ممثلااي العمااتل )1949)

تمييمرااا تسااته ف المسااتس بحقرااتتهم النقتب ااا  حمااتيتهم ماان أ ااا تاا ابيق  مكاان أن 
أن ااطتهم النقتب ااا  بااقغم أن  ااذه الحمت ااا  قةتهاات أ ضااًت تناامل بهاام الضااقة بساابب 

شااااكت   ياااا عي مقاااا مو ت تعقضااااهم  5 ااااإن المجلااااس تلقااااع  ،القااااوانين الم ااااقرا
لالضااطهتد  ااي عملهاام  اسااتبعتد م أح تنااًت ماان األعمااتل التااي كااتنوا  قومااون بهاات 

 بسبب ن تطهم النقتبي.  
باااا مااان مااان أصاااحتب ال اااكت   نقلهااام ةلاااع أمااات ن عمااال  قر  24 رطلاااب   

شااكو  تاا خل  52بينماات طلااب مقاا مو  ،مقتة ة تمتهم مقاعت  لظق  هم االتتمت  ااا
 نظقًا لظق  هم االتتمت  ا.لهم    المجلس لتو يق  قص عمل

 اللكاوى الخاصة بانتهاك الحق اي الصحة:(  12) 
شااااااكو  ياااااا عي مقاااااا مو ت  88 ةد للمجلااااااس القااااااومي لحقااااااوق اإلنسااااااتن 

 طلبااون تمكياانهم ماان التمتااع بهااذا الحاا  تعقضااهم النتهااتك حقهاام  ااي ال ااحا أ  
من أصحتب ال كت   بعالتهم علع نةقا ال  لا سااواء بتحماال    52حيث طتلب  

نةقاااا الااا  اء  بعاااض األتهااام  الطب اااا التاااي  حتتتونهااات، أ  تحمااال ال  لاااا نةقاااتم 
العمل اااتم الجقاح اااا أ  بمراااتد  االعتماااتد المخ اااص لعالتهااام أ  ساااةق م للخاااتةج 

ل تم الجقاح ا  تلقااي العااالج الااذي ال تتااوا ق ةمكتنتتااى  ااي إلتقاء الةحوص  العم
م ااق حسااب التقااتةرق الطب ااا التااي ح اال عليهاات أصااحتب ال ااكت  ،  ااي حااين 

شااااكت   شاااامولهم بتلتاااا مين ال ااااحي نظااااقًا لظااااق  هم ختصااااا  7طلااااب أصااااحتب 
مااان أصاااحتب  6المتطاااوعين الاااذين انتهااات خااا متهم باااتلقوام المسااالحا  رطلاااب 



ي العاااااالج  اااااي بعاااااض المست اااااف تم المتخ  اااااا  اااااي ال اااااكت   تحاااااورلهم لتلقااااا 
 حتالتهم المقض ا.  

شكت   بتحسين خ متم الت مين ال حي من خااالل   8 مت طتلب مق مو  
صقف األد را المققة  لهم د ن ب ائلهت التي تؤثق علااع حااتلتهم ال ااح ا  سااقعا 
شااةتئهم  كماات  ةد  ااي ال ااكت   التااي تطلااب أ ضااتع عاا م اال ت ااتة علااع صااقف 

الموتود   ي مست ف تم  يئا الت مين ال حي  التوسااع  ااي صااق هت ماان   األد را
ال ي ل تم الختةت ا بحيث ال يتقي  الطبيب المعااتلج باا نواع األد رااا المتااو ق   ااي 
 ذه المست ف تم بغض النظق عن م   كةتءتهت  ااي عااالج الحااتالم  المقضاا ا 

المستئ ا ةلااع ةضت ا ةلع طلب نقل عالج المسنين من   تدام الت مين ال حي 
 الع تدام ال بتح ا.

شاااااكو  مااااان ساااااوء الخ ماااااا الطب اااااا المق ماااااا  اااااي  15 رتضاااااقة مقااااا مو 
حياااث تعاااتني بعاااض المست اااف تم  المست اااف تم العتماااا  الختصاااا علاااع الساااواء

خ ااتئيين  عاا م انتظااتم أل نقص االعتما من ع م كةت ا األد را  األتهم  الطب ا 
لحااتالم    ن مقاعااتا دتداتهم الختصاا لع اا هم تةااقغلطبااتء بمواعياا  العماال ألابعااض 

 -كماات أشااتةم شااكورتن  –األمااق الااذي أد  لتاا  وة حااتلتهم بماات أد   المقضااع
ةلع  ةصتبا المقضع بااتلعجم  الو اات ،  لاام  قت ااق األمااق علااع اإل مااتل  الخطاا  
 ي العالج بل سق ا أعضتء المقضع حيث ادعع أح  أصحتب ال كت   ق تمااى 

 لعاا م   ةتااى علااع د ااع بق ااا المبااتلغ المطلوبااا لهااذه ببعض التحتليل الطب ا  نظااقاً 
التحليل  تم المعمل المعتلج بتحورلى لمست ااةع خااتص السااتكمتلهت حيااث ا ت ااف 

 بع  خق تى من المست ةع انتماع كليتى  يهت حسبمت  ةد  ي ال كو .  



 ( اللكاوى الخاصة بانتهاك الحق اي سكن مالئم: 13) 
تبهت أنهاام  اا  تاام انتهااتك حقهاام  ااي شااكو   عتقاا  أصااح  158 ةد للمجلااس  

السكن المالئم أ   طلبون تمكينهم من  ذا الحاا  حيااث  ةد للمجلااس شااكو  ماان 
المقكاااام الم ااااقي لحقااااوق السااااكن ب اااا ن  عمل ااااا اإلخااااالء اإلداةي لع ااااق أسااااق 

نظاااقًا ألن  اااذا اإلخاااالء تااام باااقغم ق اااتم الساااكتن  ب اااكل ينتهاااك حقهااام  اااي الساااكن
ةعااااالن تظ علااااع سااااالما العقااااتة، كماااات لاااام يااااتم ب عمااااتل التااااقم م المطلوبااااا للحةاااا 

الااااا خول  ااااي مةت ضاااااتم مااااع الساااااكتن  د ن اإل الااااا بموعااااا  المااااواطنين ةساااام ًت 
 تق رااعللقااوام ال ااقطا  مت تاام اللجااوء بتلتعورض المتدي أ  ة جتد السكان الباا يل.

شااكو  يتضااقة أصااحتبهت ماان  اا م  18. كماات  ةد للمجلااس طااقد مالسااكتن  باال 
حساابمت  ةد  –ن أن  تقتضااي حتلتهاات ذلااك ختصااا أن بعضااهت منت لهم  إ التهت د  

 ااا  صااا ةم لاااى  اااقاةام تاااقم م  تقاااقةم صاااالحيتى للساااكنع بعااا   - اااي ال اااكت   
معتينتاااى أ  أناااى تااام الت اااقرح ببنتئاااى عوضاااًت عااان منااات ل أخاااق  تااام نااامع ملكيتهااات 

 للم لحا العتما.
 ماات أشااتة أحاا  أصااحتب ال ااكت   لطااقد السااكتن ماان العقااتة الااذي  ملكااى  

 إ التى الستيالء ةح   الجهتم الس تد ا عل ى بقغم ص  ة أحكتم ع ي   ل ااتلح 
ال اات ي ب حقيتااى  اااي األةض المقااتم عليهااات العقااتة  د ن ةخطاااتة السااكتن مسااابقًت 

 بعمل ا اإلخالء أ  تو يق مست ن ب يلا لهم.
 ت يق ال كت   ةلع تعسف الجهتم اإلداةرا  ي استخ امهت لسلطتهت  ي  

ماان أصااحتب ال ااكت   ماان  اا م بعااض األد اة  ااي   3بينمت يتضااقة   ذا ال  ن،  
 العقتةام التي  ملكونهت ب كل غيق سل م بمت أد  لتعقرضهت للخطق.



من مق مي ال كت   تعقضهم للتع ي علع حقهم  ااي السااكن   34 ر عي   
الالئ  نظااقًا لتعااقض العقااتةام التااي  ق مااون  يهاات للملوثااتم النتتجااا عاان ممتةسااا 

جتةرااا  ال اانت  ا الملوثااا للبيئااا  ااي بعااض  حاا ام العقااتة أ   قربااًت األن ااطا الت 
 18منهت، أ  ة تما محطتم تقورااا ةةسااتل شاابكتم المحمااول،   ااي حااين يتضااقة 

ماان أصااحتب ال ااكت   ماان حقمااتنهم ماان المقا اا  سااواء بقطااع الت ااتة الكهقبااتئي 
طاااتع مااان منااات لهم أ  حقماااتنهم مااان توصااايل الم اااته لهااام أ  االنق م ة اااع العااا ادا

ماان أصااحتب ال ااكت    22المستمق للم ته عن المنتط  التي  سكنونهت،  رطلب 
 توصيل المتء  الكهقبتء للمنت ل التي  سكنونهت.

ماااااان أصااااااحتب ال ااااااكت   تاااااا خل المجلااااااس لاااااا   الجهااااااتم  44 رطلااااااب  
المخت اااا لتااااو يق ساااكن لهاااام نظااااقًا لظاااق  هم االتتمت  ااااا التاااي ال تمكاااانهم ماااان 

 ع  ااون مااع أسااق م  ااي شااق  صااغيق  أ   ااي  الح ول علع سكن منتسب حيااث
 شق  ال تةي بتحت تتتتهم المع   ا  ال ح ا.

ماان أصااحتب ال ااكت   ماان عاا م تخ اا ص شااق  لهاام بااقغم  6 رتضااقة  
شااااكت   تقساااا ط متاااا خقام  3ساااا اد م األ سااااتط المطلوبااااا لهاااات،  رطلااااب مقاااا مو 

 هت.اإل جتة الواتبا الس اد حتع ال يتم طقد م من شققهم التي  سكنون  ي 
 ( اللكاوى الخاصة بانتهاك الحق اى التع يم :  14) 

شاااكو   عتقااا  أصاااحتبهت تعقضاااهم النتهاااتك حقهااام  اااي  43 ةد للمجلاااس 
ماااان أصااااحتب  14التعلاااا م أ   طلبااااون تمكياااانهم ماااان  ااااذا الحاااا  حيااااث طتلااااب 

ال ااااكت   بإعةااااتئهم أ  ةعةاااااتء ذ رهاااام مااااان القسااااوم ال ةاسااااا ا أ  تقساااا طهت نظاااااقًا 
 طتلااااب اثنااااتن آخااااقان ماااان أصااااحتب ال ااااكت   بتاااا خل لظااااق  هم االتتمت  ااااا ، 



المجلااس لمسااتع تهمت  ااي الح ااول علااع منحااا دةاساا ا السااتكمتل ال ةاسااا،  ااي 
ماان مقاا مي ال ااكت   بنقاال أبنااتئهم ةلااع ماا اةس  تتمعااتم  قربااا   12حين طتلااب  

 من مقتة ة تمتهم.  
من مق مي ال ااكت   ماان عاا م  بااولهم أ   بااول أبنااتئهم  ااي   4    تضقة  

ةس  الكل تم التااي يقغبااون ال ةاسااا بهاات بااقغم اساات ةتئهم شااق ط التقاا  م  يهاات الم ا
حسبمت  ةد  ي  ذه ال كت  ، بينمت يتضقة اثنتن من مق مي ال كت   ماان عاا م 
تمكينهمااات مااان اساااتكمتل ال ةاساااا بعااا  الجتمع اااا  تساااجيل ةساااتلا المتتساااتيق أ  

ع م موا قا تها العماال   استكمتل ال كتوةاه ب عو  نةتد الو ت الال م للتسجيل أ  
 علع استكمتل ال ةاسا. 

 رتضااااقة خمسااااا ماااان أصااااحتب ال ااااكت   المق مااااا للمجلااااس ماااان سااااوء 
معتملا أبنتئهم داخل الم اةس التي يتعلمون بهت  لم  قت ق األمااق علااع حقمااتن 
 ااؤالء التالميااذ ماان حضااوة الح ااص ال ةاساا ا  احتجاات  م لسااتعتم طورلااا  ااي 

حساابمت  -لااع التعاا ي بتلضااقب الااذي أ ضااع  غااقف مغلقااا بمةااقد م باال  صاال ة
ةلع   ت  التلميااذ   محت لااا ةداة  الم ةسااا التسااتق علااع   - ةد  ي ةح   ال كت   

 أسبتب   تتهت.
 ( اللكاوى الخاصة بانتهاك الحق اى الم كية : 15) 

شكو   عتق  أصحتبهت أنى تعقضوا النتهتك حقهم  ااي   102 ةد للمجلس  
مواطنااًت مااان ةحااا    اااق   30الساااواء حياااث تقااا م  الملك ااا الختصاااا  العتماااا علااع

ال ااعي  ب ااكو  تمت  ااا ياا عون  يهاات اعتبااتة  يئااا اإلصااالح المةاعااي مناات لهم 
التي  ق مااون  يهاات منااذ ساانوام طورلااا ضاامن األةاضااي المملوكااا للهيئااا بااقغم أن 



عناا مت أثيااقم  ااذه المساا لا  ااي  –الااقئ س األسااب  عب النتصااق سااب  أن أصاا ة 
 قاةًا بملكيتهم لهذه المنت ل التااي يوتاا  لبعضااهت عقااود    مااا منااذ    - تق  ةئتستى  

ماان أصااحتب ال ااكت   ماان ناامع ملكيااتهم  22،  ااي حااين  يتضااقة  1922عااتم 
ألةاضاايهم  عقااتةاتهم علااع نحااو مخااتلف للقااتنون  بااتألخص النتةااتء ضااق ة   ااذا 

شخ اا ا  االستيالء لتحقي  المنةعا العتما بل أح تنًت مت تم نمع الملك ا لخال ااتم
 مع موظةي الجهتم اإلداةرا أ   ي ي تب أي  قاة بنمع الملك ا.  

مااان مقااا مي ال اااكت   ق اااتم بعاااض األ اااقاد بتالساااتيالء علاااع  44 رااا عي 
ممتلكاااتتهم مااان أةاض  من اااقم صااانت  ا  تجتةراااا باااتلقو  اساااتنتدًا علاااع نةاااوذ م 

ت  المنتصااااب التااااي   ااااغلونهت أ  صااااالتهم بتلمساااائولين  ااااي أتهاااام  ال  لااااا، بينماااا 
شاااكت   مااان عااا م تسااال مهم األةاضاااي التاااي تعت ااا  ا عليهااات أ   9يتضاااقة مقااا مو 

 سحبهت منهم بع  أن تم تخ   هت لهم د ن سبب  اضح.
 رتضااااقة سااااتون مواطنااااًت ماااان أصااااحتب المحااااالم التجتةرااااا  ااااي شااااكو    

تمت  ااا  مق مااا للمجلااس ماان تقيياا  حقهاام  ااي الملك ااا بإ تمااا الحااي الااذي تتبعااى 
ًا أمتمهت لضبط حقكااا المااق ة، ةال أنهاات أدم إلعت ااا  صااول  ذه المحالم أسواة 

 عمالئهم ةلع  ذه المحالم بمت أد  لخستة  أصحتبهت.
شااااااكو  يتضااااااقة  32أماااااات بتلنساااااابا للملك ااااااا العتمااااااا  قاااااا   ةد للمجلااااااس 

أصااااحتبهت ماااان االعتاااا اء علااااع الملك ااااا العتمااااا سااااواء ب ااااغل الطقراااا  العااااتم أ  
ةاضاااي المخ  اااا إل تماااا م اااق عتم االساااتيالء علاااع أتاااماء مناااى أ  علاااع األ

 المنةعا العتما أ  منع المواطنين من ال خول ةلع أمت ن معينا ك واطئ البحق.
 



 
 ( اللكاوى الخاصة بانتهاك الحق اي الضمان والرعاية االجتمالية :16) 

شاااااكو   طلاااااب مقااااا مو ت تمكيااااانهم مااااان الحااااا   اااااي  162 ةد للمجلاااااس 
مستسااًت بااى أ  انتهت ااًت لااى علااع النحااو الضاامتن االتتمااتعي أ  ة ااع ماات  عتق  نااى 

 التتلي:
ماان أصااحتب ال ااكت   بطلااب ةعتنااا اتتمت  ااا نظااقًا لظااق  هم  27تقاا م 

ال ااح ا أ  عجاام م عاان العماال أ  لل ااتب عتئاال األسااق  بتلو اات  أ  السااجن د ن 
آخااق ن معتشااتم اسااتثنتئ ا لااذام األساابتب،  ااي حااين  89مااوةد للاا خل،  طلااب 

   ماان عاا م صااقف مسااتحقتتهم الت مين ااا  بااقغم من أصحتب ال ااكت  38يتضقة  
ساا اد م ق مااا الت مينااتم أ  عاا م احتسااتب معتشااتتهم ب ااكل ساال م أ  خ اام تاامء 

 من المعتش د ن أسبتب.
 ماااات يتضااااقة مقاااا مت شااااكورين ماااان ذ ي ضااااحت ت الطااااتئق  المنكوبااااا التااااي 

أماااتم الساااواحل األمقرك اااا مااان عااا م صااا  ة  اااقاة  قضاااي  1999تحطمااات عاااتم 
حت ت ماان ضاابتط القااوام المساالحا شااه اء بااقغم اإل ااقاة باا نهم مااتتوا بتعتبااتة الضاا 

أثنتء أدائهم الخ ما  بسببهت، بينمت يتضقة ذ   أح  ةكااتب الطااتئق  المنكوبااا  ااي 
من ع م ةص اة شهتد    ت  لى أ  صااقف أ ااا تعورضااتم أ    2004شقم ال  خ  

 ةعتنتم لهم .  
لحقااوق اإلنسااتن  علااع الااقغم ماان عاا م تضاامن أي ماان اإلعااالن العااتلمي 

أ  العهاااااااا ين الاااااااا  ليين للحقااااااااوق الم ن ااااااااا  الس تساااااااا ا  الحقااااااااوق اال ت ااااااااتد ا 
 االتتمت  اااا ةشاااتة  صاااقرحا لحقاااوق ذ ي االحت تتاااتم الختصاااا  اااإن ال اااكوك 



ال  ل ااا التتل ااا ن اات بوضااوح علااع ضاامتن تمكااين  ااذه الةئااا ماان التمتااع بكت ااا 
ا لحقااوق اإلنسااتن الحقوق المن ااوص عليهاات  ااي مختلااف صااكوك ال ااقعا ال  ل اا 

ال ااتدة عاان األماام  اإلعااالن الخااتص بحقااوق المعااو ين ماان أ ل  ااذه ال ااكوك 
ةضااااات ا ةلاااااع ضااااامتن تمتاااااع ذ ي  – الاااااذي يااااانص  9/12/1975المتحااااا    اااااي 

 ااع  هاامحقعلااع   -االحت تتااتم الختصااا بكاال الحقااوق اإلنسااتن ا المعتااقف بهاات 
مااان االساااتقالل مااان بلاااوغ أ باااق  ااا ة ممكااان  متمكيااانهةلاااع التااا ابيق التاااع تهااا ف 

لحاا  د اةلااع أ  ااع  مماان ةنمااتء  اا ةاته همالخاا متم التااع تمكاان  حقهاام  ااي الااذاتع 
أن  حااا  ذ ي االحت تتاااتم الختصاااا  اااي  اااع المجتماااع  م تعجااال بعمل اااا ةدماااتته

تؤخااذ حتتااتتهم الختصااا بعااين االعتبااتة  ااع كت ااا مقاحاال التخطاا ط اال ت ااتد  
أ  معتملااا ذام طب عااا   انظماا من أ  استغالل  من أ ا أ  ،  حمتيتهم االتتمتعع

  اا  توالاات ال ااكوك ال  ل ااا التااي تهاا ف  ،للكقامااا اأ  متعسااةا أ  حتطاا  ايمراا ي تم
بقنتمج العماال العااتلمي المتعلاا  بااتلمعو ين الااذي   ةلع ضمتن  ذه الحقوق  منهت:

ينص علع ةطتة للس تسااا العتمااا يهاا ف ةلااع "اتخااتذ التاا ابيق الةعتلااا للو ت ااا ماان 
ذ ي ماااان تتنااااب ] ياااال،  تحقياااا   اااا  ي "الم ااااتةكا الكتملااااا العجاااام،  إعااااتد  الت 

  اااااي الح ااااات  االتتمت  اااااا  التنم اااااا،  تحقيااااا  "المسااااات ا " االحت تتاااااتم الختصاااااا[
المبتدئ التوتيه ا إلن تء  تطورق لجتن التنسااي  الوطن ااا أ  الهيئااتم الممتثلااا ،  

مبااااتدئ حمت ااااا األشااااختص ،  1990المعن ااااا بااااتلعجم، التااااي اعتماااا م  ااااي عااااتم 
تبين بمااقض عقلااي  تحسااين العنت ااا بتل ااحا العقل ااا، التااي اعتماا م  ااي الم اا 
القواعاا  الموحاا   ب اا ن تحقياا  تكاات ؤ الةااقص للمعااو ين المعتماا    ااي   1991عتم  
مكتن اااا ة التاااي تهااا ف ةلاااع أن  كاااون لجم اااع األشاااختص المعاااو ين " 1993عاااتم 

 . ممتةسا مت  متةسى غيق م من حقوق  التمامتم"



) مااانهم  % مااان المجتماااع الم اااق  10تم الختصاااا االحت تتااا    ذ   رمثاال  
تطااورق خطااا  وم ااا اسااتقات ج ا لااذلك سااعت الحكومااا ةلااع  ( ذ ن ااتً  ون % معاات 3

لااذ ي  قتكاام علااع ماانهج الت  ياال المجتمعااعت  موحاا    شااتملا  ااع مجااتل اإلعت ااا
 .بتلتعت ن بين الهيئتم الحكوم ا  غيق الحكوم ا الحتتتم الختصا

ن ذ ي االحت تتاااتم الختصاااا أ  أ اااتةبهم شاااكت   مااا  8  ااا   ةد للمجلاااس 
ياا عون  يهاات انتهااتك حقهاام  ااي المساات ا  الااذي كةلااى لهاام ال سااتوة  القااتنون سااواء 
بقباااولهم  اااي بعاااض المعت ااا  ال ةاسااا ا التاااع ة ضااات  باااولهم بسااابب ةعااات تهم،  أ  
ق تم  تها عملهم بحقمتنهم ماان اإلعااتة  الختةت ااا أ  االلتحااتق بتلعماال المااؤ لين 

شكو  أخااق  تمكياانهم ماان حقااو هم  ااي االمت اات ام   11 طلب أصحتب  بينمت    ،لى
المققة  لهم بتعتبتة ظق  هم الختصا من تخ  ص نساابا مقااقة  لهاام  ااي أماات ن 
العماال  اإلعةااتءام  التخف ضااتم الممنوحااا لهاام  ااي  سااتئل المواصااالم  أماات ن 

متحقكااا  التق  ى  تو يق األتهم    ستئل االنتقتل المجهم  الال ما لهاام ماان كااقاس
  دةاتتم بختةرا،  

شاااكت   مااان عااا م مقاعااات  احت تتاااتتهم الختصاااا  اااي  3  يتضاااقة مقااا مو 
 األمت ن التي يتقدد ن عليهت.

 -كماات ساابقت اإلشااتة   - لم يقد ةلع المجلس شكت   من أطةااتل ةال أنااى 
 ةدم شكت     مهت بعض آبتء التالميااذ بسااوء معتملااا أطةااتلهم  ااي الماا اةس أ  

م انتهااتك الحقااوق اال ت ااتد ا  االتتمت  ااا لااذ رهم أ  انتهااتك  ااي ساا تق تاا ا  ت
الح   ي الحقرا  األمتن ال خ ي   مت  خص مت يلقته األطةااتل ماان تق رااع  ااي 

 –حسااب ادعااتء أحاا  ال ااكت    –أثنااتء عمل ااتم القاابض  االعتقااتل الااذي  صاال



ةلااع ق ااتم أ ااقاد ال ااقطا بت ت ااتد الطةاال شااقي  ال ااخص المطلااوب ليقشاا  م عاان 
نى  ضاااًل عاان اآلثااتة التااي خلةهاات ي ااتب  ااؤالء المحتجاامرن أ  المعتقلااين عاان مكت

 أطةتلهم تعل م ًت  اتتمت  ًت.   
 ( اللكاوى الخاصة بانتهاك الحق اى بيئة نظيفة :17) 

شااكو  يتضااقة أصااحتبهت ماان انتهااتك حقهاام  ااي بيئااا  24 ةد للمجلااس  
ت  ا  الخ م اااا سااال ما مااان خاااالل ق اااتم بعاااض األ اااقاد بممتةساااا األن اااطا ال ااان 

الملوثاااا للبيئاااا  أغلبهااات ياااتم  ساااط المناااتط  الساااكن ا بمااات  عاااقض المق ماااين  يهااات  
لمخااتطق التلااوث ال ااح ا،  ماان  ااذه األن ااطا مطااتحن الحبااوب   مااتئن الطااوب 
  ةش ةصالح الس تةام  الوةش ال نت  ا التي ينتج عنهت يبااتة  أدخنااا ضااتة  

ن ةلقااتء المخلةااتم ال اانت  ا  ضاااًل عماات تسااببى ماان ضوضااتء  إ عااتج  ضاااًل عاا 
مااان أصاااحتب ال اااكت   مااان  تاااود بعاااض  3 القمتماااا بهاااذه المناااتط ،  رتضاااقة 

الع ااااوائ تم الملوثااااا للبيئااااا  ااااي المنااااتط  التااااع  سااااكنونهت  رطلبااااون ة الااااا  ااااذه 
 الع وائ تم أ  تحسين أ ضتعهت  تنظ مهت.

 مت  ةدم شكو  أخااق  يتضااقة مقاا مو ت ماان عاا م مطتبقااا م ااته ال ااقب 
ألح تء التي  ق مون بهاات للمواصااةتم ال ااح ا كماات يتضااح ماان تققرااق تحلياال  ي ا

عينا من الم ته الذي أة قت صوة  منى بتل كو ،  ي حين أشتةم شكو  أخااق  
الضااطقاة مقاا ميهت لل ااقب ماان الم ااته الملوثااا بااتلتقع نظااقًا النقطااتع الم ااته عاان 

  قرتهم لع   شهوة.  
 
 



 ( شكاوى المصرإين بالخااج : 18)
شاااااكو  تتعلااااا  بتنتهاااااتك حقاااااوق  113ت لجناااااا ال اااااكت   باااااتلمجلس تلقااااا 

أصااحتبهت أثنااتء  تااود م خااتةج الجمهوةرااا.   باال تحلياال مضاامون  ااذه ال ااكت   
 ب ااتن اتجت تتهاات العتمااا تجاا ة اإلشااتة  لمالحظتااين  ااتمتين  لتطااورق ق ااتم اللجنااا 

 ب  ة ت  لتحسين أ ضتع الم قرين بتلختةج:
ه ال ااكت   بااقغم أن المةتااقض تلقيهاات ماان أ لع  تتين المالحظتااين أن  ااذ

م ااقرين مق مااين بتلخااتةج،  إنهاات  ااي  ا ااع األمااق أتاات ماان م ااقرين " ااتنوا"  ااي 
شاااكت     ةدم ال اااكت   للجناااا بعااا  عاااود  أصاااحتبهت مااان  3الخاااتةج.  بتساااتثنتء 

الخااتةج أ  ماان ذ رهاام الموتااودين علااع أةض الااوطن مماات   اايق أل م ااا تطااورق 
ا ال  ل ااا للمعلومااتم )اإلنتقناات(  بحيااث يوضااع عل ااى مو ع للمجلااس علااع ال اابك

نمااوذج لل ااكو ،  تخ اا ص بقراا  ةلكتق نااي لتلقااي شااكت   الم ااقرين بتلخااتةج، 
 ختصاااااا أن عوائااااا  األم اااااا بنوعيهااااات األبج  اااااا  الحتساااااوب ا ناااااتدة  باااااين  اااااؤالء 

 الم قرين.  
المالحظااااا األخااااق  تتعلاااا  بعاااا م كةت ااااا  نااااوام الوصاااال بااااين الم ااااقرين 

ممثلي ال  لااا  المساائولين عاان ةعااتيتهم بتلخااتةج.  األمااق  ناات ال يت اال بتلختةج   
ببعاا  القن ااال تم  المكتتااب أ  الماااوظةين بااال بكةت ااا  اااذه األتهاام  للتواصااال ماااع 
الم قرين بتلختةج  ةعتيتهم، حيث أ   الع ي  من مق مي ال ااكت   ةخةاات هم  ااي 

 توصيل صوتهم لألتهم  المعن ا الموتود   ي د ل ة تمتهم.
ماات عاان م ااتدة  أساابتب ال ااكت   التااي تلقت اات المجلااس ماان الم ااقرين أ

بتلختةج  هااي تت اال ب ساابتب ة تمااا  ااؤالء المغتااقبين خااتةج الاابالد:  أ لهاات العماال 



شااااكو  تتعلاااا  بعماااال الم ااااقرين  ااااي الخااااتةج  89حيااااث تلقاااات لجنااااا ال ااااكت   
باااا ةبع  -حيااااث يوتاااا  أ بااااق تجمااااع للعمتلااااا الم ااااقرا  -اساااات ثقم د ل الخلاااا ج 

تين شكو  أغلبهت يتضقة أصحتبهت من انتهتك حقو هم أثنتء عملهم  ااي  ااذه  س
 ال  ل.

 تتضاامن االنتهت ااتم ادعااتء خةااض األتااوة،  عاا م صااقف مكت اا   نهت ااا 
الخ مااا،  إنهااتء العقاا  تعسااف ًت بعاا  ةصااتبا العتماال أثنااتء عملااى د ن تعااورض،   

 ع م صقف أ ا ت مينتم أ  معتشتم.
التااي  ةد للمجلااس شااكت   بخ ااوص عماال    ااي مق مااا الاا  ل الخل ج ااا

شااكو ( ،  ال ياا عي أصااحتب  11شااكت  (  العااقاق ) 6أصااحتبهت بهاات: الكوراات )
 ذه ال كت   ع م ح ولهم علع مستحقتتهم عن عملهم  حسب، بل خضااوعهم 
ل ااق ط عماال تنتهااك الحقااوق المن ااوص عليهاات  ااي معااتييق العماال ال  ل ااا ماان 

ا للعمااتل األتتنااب  عاا م التةق ااا بياانهم  تااوب المحت ظااا علااع الحقااوق المكتسااب 
 بااااين مااااواطنع الاااا  ل المسااااتقبلا للعمااااتل،  الحقااااوق التااااي تضاااامنتهت االتةتق ااااتم 

شااكت    نتتمااا عاان تاا ا  تم الغاام  العقا ااي   9ال  ل ا. ةضت ا ةلع تلقي اللجنا  
للكورااات، حياااث يتضاااقة أصاااحتبهت ةمااات مااان عااا م اساااتكمتل صاااقف التعورضاااتم 

التي لحقتهم بسبب الحقب، أ  ع م صقف تعورضتم   المققة  لهم عن األضقاة
لهااااام أصاااااااًل، أ  تضااااااقة ت ماااااان التقااااا يق المجحااااااف ب صااااااحتب ال ااااااكو  لمبلااااااغ 

 التعورض.
 رظاال نظااتم الكةياال الم اا ة األ ل النتهااتك حقااوق العااتملين الم ااقرين 
 اااع د ل الخلااا ج عموماااًت  هاااو  ةاااقض كةتلاااا ماااواطني ال  لاااا المساااتقبلا للعمتلاااا 



بمعناااع تقااا  م  اااذا الماااواطن  الغطاااتء القاااتنونع لن اااتط العتمااال للعتمااال األتنباااع 
 األتنبي.  هذا النظتم بمت  عط ى  للكةيل من   ة  علع م تدة  

 ثتئ  سةق العااتملين الااذين  كةلهاام   ضااع  يااودا تحااول د ن تاانقلهم داخاال 
البلااااا  أ  ختةتاااااى أ  العمااااال لااااا   أ  شاااااخص آخاااااق ةال بموا قاااااا الكةيااااال، يتااااا ح 

تجاات  العمااتل الم ااقرين  الضااغط علاايهم. األمااق الااذي  عاا  ألصااحتب العماال اح 
لسااانا  29 قضاااًت للعمااال القساااقي المحظاااوة علااايهم حياااث اعتباااقم االتةتق اااا ة ااام 

العماال القسااق  " اال عماال أ  خ مااا  طلااب ت ديتااى عنااو  ماان أ  شااخص  1930
تحت الته ي  ب   عقوبا  د ن أن  كااون  ااذا ال ااخص  اا  تطااوع ب دائااى بمحااض 

 ةةادتى " 
ى  إن نظتم الكةياال ال ينتهااك حقرااا السااةق  التنقاال  حاا  العماال الااذي  عل  

العهااااا  الااااا  لي الخاااااتص باااااتلحقوق اال ت اااااتد ا ( مااااان 6ن ااااات عل اااااى الماااااتد  )
 حساااب، بااال  رعتباااق مااان األشاااكتل ال ااابيها باااتلقق التاااي   االتتمت  اااا  الثقت  اااا

 ن ااااات عليهااااات " االتةتق اااااا التكميل اااااا إلبطاااااتل الاااااقق  تجاااااتة  الق يااااا   األعاااااقاف
 الممتةساااتم ال ااابيها باااتلقق " التاااع اعتمااا  ت المجلاااس اال ت اااتد   االتتماااتعع 

، حيث أ ضااحت االتةتق ااا أن القنتنااا أ  العبود ااا يااقاد 1956بتألمم المتح    ع  
بهاات "حااتل أ   ضااع أ  شااخص ملاامم بااتلعقف أ  القااتنون أ  عاان طقراا  االتةااتق 

ا لهااااذا باااا ن  عاااا ش  رعماااال علااااع أةض شااااخص آخااااق  أن  قاااا م خاااا متم معيناااا 
 ال خص بعوض أ  بال عوض  د ن أن  ملك حقرا تغييق  ضعى".

     ةد ةلع المجلس تسع شكت   تاا عي ق ااتم الكةياال بممتةسااا الضااغوط 
علع ال ت ي بع   صولى ل قبل أتااقًا أ اال ماان المتةاا  عل ااى،  العماال  ااي ظااق ف 



عمااال سااايئا، أ  ق اااتم الكةيااال بتالمتناااتع عااان سااا اد مساااتحقتم ال ااات ي،  ادعاااع 
ثاااا مااان  ااااذه ال اااكت   ق ااااتم الكةيااال بتسااااتغالل نةاااوذه  صااااالتى لتلةيااا  الااااتهم ثال

لل ت ي  احتجت ه  تعذيبى  ي مقق ال قطا،  ادعت ةحاا   ال ااكت   ق ااتم الكةياال 
بتلضااغط علااع العتماال للعماال  ااي العااقاق  ااي ظااق ف الحااقب  ااي حااين أنااى كااتن 

ادعاات ةحاا    متعت  ًا علع العمل  ي السااعود ا مماات أد  لم ااقعى  نااتك. بينماات
ال ااااكت   تعااااقض العتماااال لالحتجاااات  خمااااس ساااانوام  باااال تقحيلااااى نظااااقًا إلبعااااتد 

 المواطن الذي كتن  كةلىة.
شااكو  ماان م ااقرين أغلاابهم كااتنوا  عملااون  ااي كاال  18 ماات  ةدم للجنااا 

مااان ليب ااات  األةدن يااا عون تضاااقة م مااان عااا م صاااقف مساااتحت تتهم المتل اااا مااان 
لاااااع ممتلكاااااتتهم،  اااااي حاااااين داةم أتاااااوة  ت ميناااااتم  تعورضاااااتم  االساااااتيالء ع

ال اااكت   الاااواةد  مااان الااا  ل الغقب اااا حاااول ادعاااتء أصاااحتبهت انتهاااتك حقهااام  اااي 
 الضمتن االتتمتعي.

 تناات ل خمااس شااكت   ادعااتءام تتعلاا  بمسااتئل نتتمااا عاان الاام اج ماان 
أتتنااااب،  بااااتألخص الخااااالف حااااول حضااااتنا األطةااااتل  التمكااااين ماااان ةؤرااااتهم   

 م اج. ةثبتم اآلثتة المتقتبا علع ال
شااااكو  تعااااقض مقاااا ميهت أ  ذ رهاااام النتهااااتك حقهاااام  ااااي  12  اااا  ادعااااع 

الحقراااا  األماااتن ال خ اااي منهااات شاااكو  تمت  اااا مااان أساااق شااابتب م اااقرين تااام 
احتجاات  م بإسااقائيل ماان  باال ساالطتم االحااتالل باا عو  ةعاا اد م لمهتتمااا  ااوام 

ا االحتالل،  شكو  أخق  يتضقة أصحتبهت ماان احتجاات  الساالطتم الليب ااا لثالثاا 
شاابتن حاات لوا الهجااق  ةلااع ة طتل اات عاان طقراا  ليب اات ب ااكل غيااق شااقعي.   ةد  ااي 



شاااااكورين ادعاااااتءام بتعاااااقض مقااااا ميهمت للتعاااااذيب، بينمااااات ادعاااااع أةبعاااااا شااااات ين 
تعقضااهم للضااقب  اإل تنااا  ااي د ل أ ة ب ااا  ااي ةطااتة ممتةسااتم التميياام ضاا  

 العقب.
مجلااس حسبمت ي عون  ااي شااكت ا م المق مااا لل  –شخ ًت    14    تعقض  

شااكت  (  4شااكت  (  أ ة ب ااا ) 8لإلبعتد ب كل غيق  تنوني من د ل عقب ااا )  –
لإلعالنااااتم  العهااااود ال  ل ااااا  -ةذا ماااات ت  اااا    ااااوع ذلااااك  - ااااي انتهااااتك صااااقرح 

 الختصا بحقوق اإلنستن.
 ( اللكاوى المتع قة بانتهاكات عامة لحقوق اإلنسان: 19)

ماااان أنهاااات تتعلاااا  ال  اااا تي  صااااف العمااااوم الااااذي  قتااااقن بهااااذه ال ااااكت   
بقطتعااااتم كبيااااق  ماااان األ ااااقاد  حسااااب، باااال ألن مقاااا ميهت الااااذين  اااا  ال  كونااااون 
مضتةرن ب كل مبتشق    نت  و ت  ي ساا تق عااتم  تجاات   بعضااهم أح تنااًت مجااقد 

 طقحهت  استعقاضهت لتق  م ةؤرتهم لمعتلجتهت.
 تتاااو ع  اااذه القضااات ت علاااع كت اااا حقاااوق اإلنساااتن الس تسااا ا  اال ت اااتد ا 

مت  ا  الثقت  ا من الح   ي الغذاء )م كلا ةي ف الخبم( ةلع الحاا   ااي  االتت 
الم تةكا علع مت  ظهقه استعقاض االتجت تم العتما لهذه ال كت   علع الوتااى 

 التتلي:
اساااات ثق الحاااا   ااااي المساااات ا  باااا  بق عاااا د ماااان ال ااااكت   العتمااااا التااااي  ةدم  -

ت باااتلح   اااي شاااكو  طتلبااا  29شاااكو ، بوا اااع 123للمجلاااس   الباااتلغ عااا د ت 
 تسااورا  ااقص التقق ااا، داخاال عملهاام، ةلااع مقتبااا أعلااع  المساات ا  سااواء  ااي 

أ ضااااتعهم الوظ ف ااااا اسااااتنتدًا لماااات ح اااالوا عل ااااى ماااان مااااؤ الم   مساااات اتهم 



باااا  قانهم  ااااي أعمااااتل ممتثلااااا )مساااات ا  مااااوظةي اإلداةام القتنون ااااا بتلحكومااااا 
دم ةحااا   ال اااكت  (  بتلمحاااتمين  اااي  ضااات ت ال  لاااا  الن تباااا اإلداةراااا كمااات أ ة 

أ   ااااي التمتااااع بتلضاااامتن االتتمااااتعي حيااااث طتلباااات شااااكت   أخااااق  بمساااات ا  
القتل بتلمقأ  بتست ةتء حقااى  ااي معااتش   تتااى  د ن اشااتقاط عاا م   اتااى ماان 
أخق  بع    تتهت، بينمت طتلب ثالث شااكت   بحاا  العتئاا ين ماان العااتملين  ااي 

ل ااحي حيااث أنهاام  ااتموا الخااتةج  ااي التمتااع بتلضاامتن االتتمااتعي  التاا مين ا
بساااا اد اشااااتقا تم الت مينااااتم االتتمت  ااااا  ال ااااح ا بمبااااتلغ تةااااوق  ماااات د عااااى 
نظااااقاؤ م داخاااال الاااابالد،   أشااااتةم شااااكو  أخااااق  لمحت لااااا اسااااتح اث نظااااتم 
للقعت اااا ال اااح ا ألعضاااتء  يئاااا التااا ةرس   اااي ةحااا   الجتمعاااتم بااا ال مااان 

 الت مين ال حي الذي   ملهم.
المتعلقا بتنتهتك ماا عت  للحاا   ااي الملك ااا خمااس   بينمت بلغ ع د ال كت     

ع ق  شكو  منهت تسع شكت   ت يق النتهتك  تنون اإل جتةام الق  م لهذا الحاا  
ماان حقهاام  ااي الت ااقف  -من  تها نظق  ذه ال كت    –حيث  حقمهم القتنون 

 اااي أمال هااام بت بيااا  العقااا   توةرثاااى أل اااتةب المسااات تق حتاااع ال ةتاااا الثتلثاااا ماااع 
ألتاااق  التاااي تااام تح يااا  ت ب اااكل تعساااةي لسااانوام طورلاااا  اساااتمقاة  اااذا تثبيااات ا

الوضاااع باااقغم ةصااا اة  ااااتنون اإل جاااتةام الج يااا  ألنااااى ال يتنااات ل باااتلتنظ م  ااااذه 
الحتالم ةضت ا لساات شااكت   أخااق  تتناات ل حاا  المااواطنين  ااي ملك ااا المساات ن 
التااااي خ  ااااتهت لهاااام تهااااتم عملهاااام،  حاااا  بعااااض مااااواطني  ناااات  ااااي اسااااتعتد  

هااام المةا  اااا التاااي  جق  ااات مناااذ تعل اااا خااامان أساااوان   ضااا ا تملاااك بعاااض أمال 
 المواطنين للحمام األخضق حول الم ن الج ي  .



 ال تااااامال  ضااااا ا شاااااقكتم توظ اااااف األماااااوال تسااااات ثق بت تماااااتم عااااا د مااااان 
المواطنين الذين لاام  سااتعي  ا بق ااا مسااتحقتتهم لاا يهت، حيااث  ةدم ثااالث شااكت   

ء مسااتحقتتهم لاا يهت  تلقااي بااتللوم  ااي  ااذا علااع يتضقة مقاا مو ت ماان عاا م اساات ةت
تهت نت مااع شااقكتم توظ ااف األمااوال  – ي نظق  ذه ال كت     –الحكوما التي  

  تهت نت  ي النهوض بمسئوليتهت ة اء المودعين  يهت.  
 تضمنت أةبع شكت   تتعل  بمت تقاه انتهت تم للح   ي التمتع بمسااتو  

 ااي نظااتم التاا مين ال ااحي ماان  بياال صحي منتسب نظقًا لاابعض أ تااى الق ااوة  
 اااقض أد راااا غياااق منتسااابا لحتلاااا المقضاااع  اااال  ساااتخ مونهت، أ  ساااوء الخ ماااا 

 ال ح ا المق ما داخل بعض المست ف تم.
 ماات تلقاات اللجنااا ثااالث شااكت   ممتثلااا ت اايق النتهت ااتم لحقااوق الةئااتم 

قأ  التاااي أ تباااات المنظوماااا القتنون ااااا لحقااااوق اإلنساااتن ا ةعت ااااا ختصاااا مثاااال الماااا 
 الطةاال  ذ ي االحت تتااتم الختصااا حيااث تضااقةم ةحاا   ال ااكت   ماان حقمااتن 
الموظةتم المعينااتم  ااي  ظااتئةهن حاا يثًت ماان ةتاات   لقعت ااا الطةاال حاا يث الااوالد  

غيق كت  ااا لقعت ااا الطةاال  –كمت تق  ال كو   –أ ثق من ثالثا أشهق   ي  تق  
يهاات،  ااي حااين تضااقةم الذي  كااون  ااي أشاا  االحت ااتج ألمااى العتمااتده الكتماال عل

شكو  أخق  من العوائ  التااي يواتههاات ذ   االحت تتااتم الختصااا  ااي ح ااولهم 
علاااااع حقاااااو هم  اااااي العمااااال  القعت اااااا ال اااااح ا  االتتمت  اااااا  ممتةساااااا الن اااااتط 
القرتضااااي،  أشااااتةم شااااكو  أخااااق  لقبااااول ةحاااا   الماااا اةس ألطةااااتل مااااان ذ ي 

معتنااتتهم  عاا م االحت تتتم الختصا   ي م ةسا غيق مخ  ا بمت تسبب  ي 
 تلقيهم القعت ا المنتسبا. 



أح  أصحتب ال كت   ةلع م كلا األلغتم التي تسببت  ااي ة  ااتق    ر يق
أة اح المئتم من الم قرين  إصااتبا اآلالف ماانهم  معتناات  ع ااقام اآلالف ماان 
ذ رهاام  أ اااتةبهم  ضااااًل عاان ةعت تهااات للتنم اااا  تعميااق ال اااحقاء ال اااقق ا  الغقب اااا 

مليااون لغاام تتنااوع ماان حيااث أشااكتلهت  طب عتهاات الت ميقرااا   23يهماات  اللتين ينت ااق  
  تمثل خمس ألغتم العتلم .

مليااون لغاام  17ماليااين لغاام بينماات ينت ااق   6 ةع ال حقاء ال قق ا  يوت   
 ع ال حقاء الغقب ا حيث يوت   أخطق حقول األلغتم  ااي مطااق ح التااي تساات ثق 

لغاام(،  اليااينم 3العلمين )حوالع لغم تنت ق  ي منطقا  اليينم 7 ح  ت بحوالي  
 ن ااااف ملياااون لغااام(، منطقااااا مقساااع مطاااق ح )ن ااااف  ملياااون منطقاااا  وكاااا ) 

ملياااون لغااام( غاااقب مقساااع مطاااق ح  حتاااع الحااا  د الليب اااا )ن اااف ملياااون لغااام( 
  البت ع  ع منتط  متنتثق  غيق مح  د  .

 تعاااقف  اااذه الحقاااول الممة عاااا مناااذ الحاااقب العتلم اااا الثتن اااا بحاااا ائ   
 اااي ال اااحقاء الغقب اااا نسااابا لألسااالوب الااا  تعي الاااذي ابتكاااقه "ة ميااال"  ال ااا طتن

أعمااتق  الذي  عتم  علع ال قاك الخ ا  ا بمةع  كم تم كبيااق  ماان األلغااتم علااع 
الثااتنع الااذ  يل ااى  انةجااقمختلةااا  ااع بااتطن األةض بحيااث لااو ة ااع اللغاام األ ل 

أمااا  طورااال،   تكمااان خطاااوة   اااذه األلغاااتم  اااي أن  تعليتهااات تساااتمق ةلاااع ،  كاااذا
 3813بحياااث أدم األلغاااتم األةضااا ا  العتاااتد غياااق المتةجاااق ةلاااع  تااال أ  ت اااورى 

أطااااقا هم  رظلااااون  ااااي حتتااااا لبااااقامج المسااااتع   ماااانهم   ةقاااا  الكثيااااق ن  تم ااااقر 
  الت  يل  الحمت ا من الو وع  ي العملا.

 ال الااات  اااذه األلغاااتم  مخلةاااتم الحاااقب م اااكلا مساااتمق  علاااع الاااقغم مااان 
 1997 لعااتم أ تاات اتةتق ااا اطوةتهاات  ااذا الااوعي الااذي تااقتم  ااي الااوعي الاا  لي بخ 



 ماان خااتلٍ  عتلمٍ  أتل من ما نيق بي    عق  "  لأل قاد  المضتد   األلغتم  حظق  ب  ن
 ضااااًت ماااان الجهااااود الم ااااقرا  بااااتألخص تهااااود القااااوام أ"  علااااع الااااقغم األلغااااتم

 المسلحا التي ت ط م بتلع ي  من العقبتم أ مهت:
تي  تمت بمةاعا  ذه األلغتم ب كل كتف  ي مجااتل تقاا  م ع م تعت ن ال  ل ال  -

المعلومتم  الخقائط  التعاات ن الةنااي إل التهاات حيااث ال توتاا  تسااجيالم دق قااا 
 تجته الغقبع لمحت ظا مطق ح .ال بتألخص  ع ا  ،لحقول األلغتم

مماات  اد ماان تهاات سنا علع  ةاع 55صعوبا ة الا  ذه األلغتم لمق ة ا ثق من   -
لغتم نت جا للت تدم  العوامل الجورا   تحقك األلغتم ماان أمت نهاات حستس ا األ

 ختةتء األلغتم تحت الكثبتن القمل ا   رتد  عمقهت.ابت ثيق السيول  القرتح   
 1000    300باااين   اااتللغم الواحااا   حتاااتج مااات ،اةتةاااتع تكلةاااا ة الاااا األلغاااتم - 

قاء األلغاااتم لغااام،  قتااال  احااا  مااان خبااا  5000د الة إل التاااى،   اااي مقتبااال نااامع 
      ثنتن منهم.االذين يتولون نمعهت،  ر تب  

 رطلب ال ت ي ت خل المجلااس  ااي  ااذه الم ااكلا بتعتبتة اات تمثاال انتهت ااًت 
 للح   ي الح ت  لماليين الم قرن الذين  ع  ون  ي  ذه المنتط .  

شكو  ماان المسااجونين تنةيااذُا ألحكااتم  ضااتئ ا  ااي   13    تلقع المجلس  
ضااقة مقاا مو ت ماان أن أغلااب  ضاات ت المخاا ةام تقاا م للقضااتء  ضاات ت مخاا ةام يت 

علع أنهت اتجتة  رتم  قض غقامتم كبيق  تتقا ح أح تنًت بين خمسين  متئااا ألااف 
ال  ملكااون  –كماات تاا عي ال ااكت     –تن ى  ي حين أن أغلب  ااؤالء المسااجونين  

 المحكااوممقاا ميهت  حقمااتن   حتع تكتل ف ة ااع االسااتئنتف،  أشااتةم ال ااكت   ةلااع
ب ااا ن  1956لسااانا  396مااان القاااتنون ة ااام  6علااايهم مااان التمتاااع ب حكاااتم الماااتد  

الةقااق  الثتن ااا ماان لاانص      ةعمتالً تنظ م السجون  التي تقضي بتلعةو تحت شقط،  



بااقغم الخااتص بتلمخاا ةام  1989لسنا   122أ مكقة من القتنون ة م    46المتد   
سن السيق  السلوك بمت است ةتء الع ي  منهم ل ق ط اإل قاج ال قطي  تمتعهم بح 

 إعااتد   محكااوم علاايهم ماان الحاات م الااذي ياا  عهم لتحسااين ساالوكهم حااقم  ااؤالء ال
 ت  ليهم للح ت  داخل المجتمع.

 علاااع صاااعي  مت ااال تضاااقة مقااا مو خماااس شاااكت   ممااات ي عوناااى مااان 
تسااورا المحكااوم علاايهم  ااي أ ل سااتبقا بغياااق م ماان المسااجونين األمااق الااذي  ااا  

 –ا بينمت عقضاات شااكت   أخااق  لاابعض أ تااى الق ااوة ي  عهم الحتقاف الجقرم
  ي التعتمل مع المسجونين.    -بقأي مق ميهت  

 ساااتد داخااال الجهااات  اإلداةي  م  ااا   ةدم تساااع شاااكت   تتعلااا  بتدعاااتءا
إل  اة األموال العتما علع مت ت   ى  ااذه   الحكومي   استغالل للنةوذ بمت يؤد

 ال كت   
ل بعاااااض الم اااااكالم المتعلقاااااا  نت  ااااات بق اااااا ال اااااكت   مقتقحاااااتم لحااااا 

بااتلحقوق اال ت ااتد ا  االتتمت  ااا ماان  بياال حاال م ااكلا البطتلااا لاا   ال اابتب، 
 تحسين ةنتتج الخبم الم عوم  ضاامتن  صااولى للجمهااوة ب ااوة  الئقااا،   ضاا ا 
ةعااتد  ال ااف السااتدس االبتاا ائي،  التاا خين  ااي أماات ن العماال  األماات ن العتمااا، 

 جا م كلا اإلسكتن . أ ضتع العمتلا المؤ تا  معتل
 

 ثالثاً : أوجه التصرف في الشكاوى وتعاون  
 الجهات المعنية فى االنتصاف ألصحابها 

--- 

 تم المجلس القومي لحقااوق اإلنسااتن بعاا  مقحلااا  بااول  تسااجيل ال ااكت   
 تح ي  الجهتم المعن ااا بهااذه ال ااكت   بمختطبااا األتهاام   المؤسسااتم الحكوم ااا 



م المجتماااااااع المااااااا ني  منهااااااات: النقتباااااااتم المهن اااااااا  اإلداةام المحل اااااااا  منظمااااااات
 المنظمتم غيق الحكوم ااا، لبااذل الجهااود الكت  ااا للتحقياا   ااي ال ااكت    السااعي 
نحاااااو االنت اااااتف ألصاااااحتبهت  إباااااالغ المجلاااااس بكت اااااا نتاااااتئج التحقيااااا   سااااابل 

 االنت تف  التسورا الود ا لل كو .
 ااا بينهماات لبحااث  التاامم المجلااس  الجهااتم المعن ااا  ااي ةطااتة العال ااا البين 

 تساااااااورا  موضاااااااوعتم  مطتلاااااااب أصاااااااحتب ال اااااااكت    بعااااااا د مااااااان الضاااااااوابط 
الموضاااو  ا  لضااامتن أ ضااال طاااقق   ساااتئل االنت اااتف ألصاااحتب ال اااكت  ، 

  منهت:
ق اااتم المجلاااس بتجم اااع ال اااكت   الم اااتقكا  اااي  ضااا ا  احااا   أ   اااي مطلاااب  -

علااع أن  اح    إةسااتلهت للجهااا المعن ااا بمختطبااا  احاا   أ   ااي خطااتب  احاا  
يق اااا  بهااااذا الخطااااتب أ  الاااابالغ صااااوة  ضااااوئ ا لكاااال شااااكو  ماااان ال ااااكت   
المق ما  ي ذام الموضوع كماات  ةدم ماان صااتحبهت أ  مقاا مهت،  علااع الااقغم 
مااان أن  اااذا األماااق  مثااال مختلةاااا مااان المجلاااس للقواعااا  المساااتقق   المتعاااتةف 

ن عليهااات عتلم اااًت  اااي مجاااتل االنت اااتف لل اااكت     التاااي تعتمااا  علاااع أن  كاااو 
ةخطتة الجهتم المعن ا بمضمون ال كو   ماان خااالل نمااوذج معاا  خ   ااًت 
لهااذا الغااقض مماات  كةاال الحمت ااا  األمااتن ل ااتحب ال ااكو  ماان بطااش  إيااذاء 
الجهااااتم المعن ااااا، بتإلضاااات ا ةلااااع الحةااااتظ علااااع األسااااقاة  األمااااوة الختصااااا 
ب اااتحب ال اااكو  ذاتاااى، ةال أن المجلاااس  ااا  اعتمااا  علاااع  اااذه الوسااايلا  اااي 

بااا  اإلبااالغ للجهااتم المعن ااا  ااي عتمااى األ ل نظااقًا لعاا م االنتهااتء ماان المختط
تقكيب  ت غيل بقنتمج الحتسب اآللي الختص بتل ااكت    الااذي  حتااوي علااع 



النمتذج المتعتةف عليهت عتلم ًت  ي ةبالغ ال كت   عال   علع تعه  الجهااتم 
ت    التقكياام المعن ا بتلحةتظ علع األسقاة  األموة الختصا الواةد   ااي ال ااك

علااع المطتلااب  أ تااى االنتهااتك للحقااوق التااي يتضااقة صااتحب ال ااكو  ماان 
تعقضى لهاات،  تجت اال كت ااا أ تااى القااذف  النقاا  غيااق الموضااوعي الااذي يااذكقه 
صاااتحب ال ااااكو   اااي حاااا  الجهااااا المعن اااا ذاتهاااات أ  للقاااتئمين علااااع ةداةتهاااات 

  ت قرف شئونهت.
الجهتم المعن ا بتلقد خاللااى،  ذلااك ع م  ضع المجلس ح ًا  من ًت معينًت يلمم   -

اعتمااتدًا علااع تقاا يق  ااذه الجهااتم للو اات الكاات ي لهاات لبحااث ال ااكت     حااص 
ماات تااتء بهاات مااان   ااتئع  ادعااتءام بحقااوق معيناااا،  إعاا اد الااقد د  اإلتتباااتم 
الختصاااا بتةسااايق موا ةهااات أ  تةنيااا  مطتلاااب  ادعاااتءام أصاااحتب ال اااكت   أ  

إلن تف أصحتب ال كت  .   ااي حااتالم  توض ح اإلتقاءام التي  تمت بهت
 ثياااق   إ اء تااا خق بعاااض الجهاااتم  اااي الاااقد علاااع مختطباااتم المجلاااس ب ااا ن 
مطتلاااب  ادعاااتءام أصاااحتب ال اااكت   بتإلضااات ا ةلاااع كثاااق  ةلحاااتح أصاااحتب 
ال اااكت   علاااع االستةساااتة  الساااؤال عااان اإلتاااقاءام التاااي تااام اتختذ ااات لبحاااث 

ضااع سااقف  حاا   منااي لهااذه شااكت ا م  االنت ااتف لهاات ، لجاا  المجلااس ةلااع   
الجهااتم للااقد علااع مختطبتتااى لهاات  اسااتعجتل  ااذه الجهااتم  ااي ةةسااتل الااقد د 
الختصا بهاات.  ذلااك ماان خااالل ةةسااتل اسااتعجتل أ ل عااتد  ماات يااتم بعاا  مااق ة 
خمسااا ع ااق يومااًت ماان ةةسااتل المختطبااتم للجهااتم المعن ااا،  اسااتعجتل ثااتن 

ذلك مت  الاات  نااتك بعااض  يتم بع  مق ة أسبوع علع االستعجتل األ ل،  مع
الجهتم التي تق  أنهت غيق ملممااا بااتلقد علااع  ااذه المختطبااتم نظااقًا العتقااتد 



القاااتئمين عليهااات  به تشاااا  ضاااعف د ة المجلاااس  اااي االنت اااتف ألصاااحتب 
ال اااكت  ، ةال أن نااامةًا  لاااياًل مااان  اااذه الجهاااتم  اااتم بتغيياااق نظقتاااى للمجلاااس 

بع  استةتضااا  سااتئل   2005يق   ل  ةه  ي الةتق  من ينتيق ةلع منت ف  بقا
اإلعالم  ي التنورى ب  ة المجلس  ي تعمرم حقوق اإلنستن  ال  تع عنهت  ااي 

مواتهاااااا أي تهاااااا أ  مؤسساااااا مهمااااات عاااااال  ااااا ة ت،  مهمااااات كتنااااات سااااالطتم  
القتئمين عليهت،   و مت  ةسق كثق  القد د ماان  ااذه الجهااتم خااالل  ااذه الةتااق  

 . 2004بق  مقتةنا بتلةتق  من  بقايق ةلع د سم
اساااااتحواذ ال ااااااكت   ذام الطب عاااااا العتتلااااااا أ  الجمت  اااااا أ  ال ااااااكت   ذام  -

الطتبع اإلنستني ش ي  الخطوة  علع عنت ا ختصا من ةئ س المجلااس  نتئبااى 
 أميناااى العاااتم،   اااو مااات تبااا    اااي ساااقعا ةةساااتل المختطباااتم الختصاااا بهاااذه 

تهااا معن ااا  ال كت   للجهتم المعن ا عن طقر  الةاات س  مختطبااا أ ثااق ماان
بتلقض ا أ  الم كلا لوضع حلول عتتلا  أ  تسورا سااقرعا تو ااف التاا ا  تم 
الساالب ا السااتمقاة الم ااكلا أ  القضاا ا مثاال: مختطبااا الااو اة  المخت ااا   ااي 
ذام الو اات مختطبااا المحاات ظ أ  ماا يق األماان الااذي تقااع  ااي دائااق  محت ظتااى 

المجلاااس باااتلحلول   اااذه ال اااكو   اساااتعجتل  اااذه الجهاااتم  اااي ة اااتد   موا ااات 
 اإلتااقاءام السااقرعا التااي تاام اتختذ اات لالنت ااتف ألصااحتب ال ااكو ،  ماان 
أمثلاااااا  اااااذا الناااااوع مااااان ال اااااكت   ال اااااكت   الختصاااااا بق اااااتم ةحااااا   الجهاااااتم 
الحكوم ا بتلته ي  ةمت بإخالء السكتن الذين  تموا بتلبنااتء علااع أةاض مملوكااا 

ق اااتمهم بااا  ع ثمااان  اااذه  لهااات  االساااتققاة عليهااات علاااع مااا اة ثالثاااين عتماااًت أ  
األةاضااي نقاا ًا  ب ااكل  ااوةي   قااًت لألسااعتة السااتئ    ااي ذام المنطقااا.   ااو 



األمق الذي د ع  ااؤالء السااكتن ةلااع ةعااالن اعت ااتمهم  إضااقابهم عاان الطعااتم 
لحاااين تساااورا م اااكلتهم،  إثاااق  ة د  اااذه ال اااكو    اااتم المسااائولون باااتلمجلس 

لمحاااات ظ الااااذي تقااااع  ااااي دائااااق  بتالت ااااتل بقئتسااااا  ااااذه الجهااااا الحكوم ااااا  بت
محت ظتاااى  ااااذه الم ااااكلا  اتةقاااات ق ااااتد   اااذه الجهااااا  بحضااااوة المحاااات ظ مااااع 
ممثلاااين ألصاااحتب ال اااكت   علاااع تساااورا  اااذه الم اااكلا  بتقسااا ط ثمااان  اااذه 
األةض علع السكتن  علع  تق   من ا تمت  ةلع خمسا ع ق عتمااًت  تخفاا ض 

لمنطقااا، بتإلضاات ا % عاان الااثمن السااتئ   ااي ا15ثماان  ااذه األةاضااي بنساابا 
ةلااع سااقعا المجلااس  ااي مختطبااا ق ااتدام   اة  ال اخل ااا    اة  التعلاا م العااتلي 
 تاااااتمعتي القااااات ق   عاااااين شااااامس لتساااااهيل التحاااااتق الطاااااالب المساااااجونين أ  
المعتقلين بتمتحتنتم ن ف العتم ال ةاسي  استعجتل  ذه الجهااتم  ااي موا اات  

 ن  منهاات: ساامتح   اة  التعلاا م المجلس بتإلتقاءام التي تاام اتختذ اات بهااذا ال اا 
العااتلي بعقاا  لجنااا ختصااا المتحااتن  ااؤالء الطااالب داخاال السااجون المااودعين 
 يهااات ختصاااا  اااي ظااال تعنااات   اة  ال اخل اااا باااق ض السااامتح لااابعض الطاااالب 
بااااا داء  اااااذه االمتحتناااااتم داخااااال تتمعاااااتتهم بااااا عو  خطاااااوةتهم علاااااع األمااااان 

  االستققاة،  الخ  ا من  قاة م من حقاسهم.
ظيت ال كت   المق ما من األ قاد  منظمتم المجتمع الماا ني  التااي ال تقااع ح   -

 اااي اخت اااتص المجلاااس باااذام المعتملاااا المقاااقة  لل اااكت   التاااي تتوا ااا  ماااع 
أ اا اف  اخت تصااتم المجلااس حيااث تاام تحورلهاات بموتااب مختطبااتم ةساام ا 
ماااااان المجلااااااس للجهااااااتم  المعن ااااااا صااااااتحبا االخت ااااااتص األصاااااايل لبحثهاااااات 

  المجلاااااس  بمااااات تااااام إلن اااااتف أصاااااحتبهت  مااااان أمثلاااااا  اااااذه  تساااااورتهت  إ اااااتد



ال كت  : ال كت   الختصا ب عت    ضتئ ا يتم نظق ت أمتم القضتء، أ  تلك 
ال اااااكت   التاااااي تطتلاااااب بتعااااا يل بعاااااض ماااااواد  اااااتنون المخااااا ةام، بتإلضااااات ا 
لل اااكت   التاااي  طتلاااب أصاااحتبهت بتقااا  م مساااتع    تنون اااا لهااام  التاااي أحتلهااات 

ع تهااااتم االخت ااااتص المعن ااااا بهاااات   ااااي:   اة  العاااا ل المجلااااس تم عااااًت ةلاااا 
  منظمتم  تمع تم المجتمع الم ني المخت ا بتق  م المستع   القتنون ا.

  اااي  2004دةتااات أمتناااا المجلاااس  اااي الةتاااق  مااان أبقرااال ةلاااع د سااامبق 
ةطااااتة ة ااااتد  أصااااحتب ال ااااكت   بااااتإلتقاءام  أ تااااى االنت ااااتف التااااي اتخااااذتهت 

ت   الختصااااا بهاااام علاااااع اال تةااااتء  قااااط بإخطاااااتة الجهااااتم المعن ااااا تجااااته ال اااااك
أصااحتب ال ااكت   بمضاامون الااقد د  التةساايقام الااواةد  ماان  ااذه الجهااتم علااع 
المطتلااب  االدعااتءام المق مااا  ااي ال ااكت  ، ةال أنااى بعاا  االطااالع علااع الطااقق 
 األسااتليب المتبعااا عتلم ااًت  ااي  ااذا ال اا ن،  التااي تعتماا  علااع ةحتطااا أصااحتب 

تملا  كتملااا بااقد الجهااتم المعن ااا علااع مطااتلبهم  ادعااتءاتهم ال ااكت   ب ااوة  شاا 
 الاااذي  ااا    اااكل تساااورا نهتئ اااا لموضاااوع ال اااكو  أ  محااال دعاااو   ضاااتئ ا  ااا  
يقتئااي صااتحب ال ااكو  ة عهاات ضاا   ااذه الجهااتم  توصاالت أمتنااا المجلااس ةلااع 
ضق ة  موا ت  المجلس أصحتب ال كت   ب وة  ضوئ ا ماان الااقد د الااواةد  ماان 

عن ااا علااع المطتلااب  االدعااتءام المق مااا ماانهم  ااي ال ااكت    باا أم الجهااتم الم
 .2005أمتنا المجلس  ي تق  م  ذه اإل ضتحتم الكتملا ب ءًا من ينتيق  

 –     صل ةتمتلي المختطبااتم التااي أةساالهت المجلااس للجهااتم المعن ااا 
سااواء الااو اةام أ  المحت ظااتم أ  الجتمعااتم أ  ال ااقكتم أ  البنااوك أ  الهيئااتم 

مختطبااا،  ااي  1045ةلااع  2004لحكوم ا خالل الةتق  من  بقايق ةلااع د ساامبق ا



 15حاااين  صااال ةتماااتلي الاااقد د التاااي  ا ااات  اااذه الجهاااتم المجلاااس بهااات حتاااع 
( تطااوة 3(،  ال ااكل ة اام )4ةدًا  روضااح الجاا  ل ة اام ) 214ةلع  2005 بقايق  

نهاااات، عاااا د مختطبااااتم المجلااااس للجهااااتم المعن ااااا مقتةناااات بعاااا د الااااقد د الااااواةد  م
 تو رع  ذه المختطبتم  القد د علع الجهتم المقسلا ةليهت  الواةد  منهت،  ذلااك 
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 )أ( الوزااات وما اي  كمها 

 م
الوزارة / الجهة  

 المناظرة

عدد  
المخاطبا 

 ت

عدد  
الردو 

 د 

مدة االنتصاف  
للشكوى والرد  

على 
 المخاطبات 

الحقوق المطلوب االنتصاف  
 ألصحابها 

الحقرا  األمتن   150-120 27 242 ال اخل ا  .1
ال خ ي، حقرا  

 السةق،معتملا السجنتء 

حقرا السةق ،معتملا   132 1 126 النتئب العتم  .2
السجنتء الحقرا  األمتن  

 ال خ ي،
الح   ي الع الا، معتملا  125-120 5 86 الع ل  .3

 السجنتء
 ضمتن اتتمتعي  120-30 23 63 ال ئون االتتمت  ا  .4
ال حا   .5

  السكتن 

ةعت ا صح ا، حقوق   30-120 9 36
 عمل 

حقوق عمل،الم قرين   90-30 10 34 الختةت ا   .6
 بتلختةج

حقوق عمل، الح   ي   50-30 1 30 التقب ا  التعل م   .7
 التعل م 



 م
الوزارة / الجهة  

 المناظرة

عدد  
المخاطبا 

 ت

عدد  
الردو 

 د 

مدة االنتصاف  
للشكوى والرد  

على 
 المخاطبات 

الحقوق المطلوب االنتصاف  
 ألصحابها 

عمل  سجنتء   حقوق  30-20 9 23 ال  تع  .8
  تنةيذ أحكتم 

ح  الم تةكا،حقوق   30-15 8 19 التعل م العتلع  .9
 عمل، الح   ي التعل م  

 ح  التملك، حقوق عمل  40-30 5 12 المةاعا   .10
التنم ا    .11

 اإلداةرا

 حقوق عمل  30 1 11

 حقوق عمل  90-60 3 9 القو  العتملا   .12
الح   ي السكن، حقوق   60-35 3 8 اإلسكتن  .13

 عمل 
 حقوق عمل ،حقرا العقي   60 1 8 فاأل  ت  .14
حقوق عمل،حقوق   30 1 7 التمورن   .15

 ا ت تد ا
حقوق عمل،أحكتم   30 1 6 التنم ا المحل ا   .16

  ضتئ ا
حقوق عمل ،منت عتم  30 1 6 البتق ل   .17

 ةداةرا 
الح   ي الم ته، حقوق   30-25 3 6 الق    .18

 عمل  



 م
الوزارة / الجهة  

 المناظرة

عدد  
المخاطبا 

 ت

عدد  
الردو 

 د 

مدة االنتصاف  
للشكوى والرد  

على 
 المخاطبات 

الحقوق المطلوب االنتصاف  
 ألصحابها 

البيئا النظ ةا، منت عتم  20-15 2 6 البيئا   .19
 ةداةرا 

 ةعت ا صح ا  60-50 2 6 أمتنا مجلس الو ةاء   .20
تمكين من الح ول علع  120 1 5 الكهقبتء  .21

الخ متم،  منت عتم  
 ةداةرا 

 حقرا تعبيق، بيئا نظ ةا  60-30 3 5 الثقت ا   .22
خ متم النقل   15 1 5 النقل  .23

  المواصالم

الطيقان   .24
 الم نع 

 حقوق العمل  60 1 4

 قي  حقوق عمل، حقرا الع 60 2 3 اإلعالم  .25
 حقوق عمل  - - 2  طتع األعمتل العتم  .26
حقوق عمل، غقامتم   30 3 3 االت تالم   .27

 متل ا  
 حقوق عمل  - - 2 االستثمتة  .28
 حقوق عمل  - - 1 المتل ا  .29
 حقوق عمل     ال بتب   .30
 حقوق عمل، حقوق ملك ا - 1 1 ال نتعا   .31



 م
الوزارة / الجهة  

 المناظرة

عدد  
المخاطبا 

 ت

عدد  
الردو 

 د 

مدة االنتصاف  
للشكوى والرد  

على 
 المخاطبات 

الحقوق المطلوب االنتصاف  
 ألصحابها 

 حقوق عمل   - 1 التخط ط   .32

 
 



 )ب( المحااظات والمدن

 المحافظة م

دد  ع
المخاطبا 

 ت

عدد  
الردو 

 د 

مدة  
االنتصاف  
للشكوى  

والرد على  
 المخاطبات 

الحقوق المطلوب االنتصاف  
 ألصحابها 

1 
 

 القت ق 
 

49 
 

27 
 

15-25 
 

الحاااا   ااااي السااااكن،منت عتم 
 ةداةرا ،حقوق عمل

2 
 

 الجيم  
 

19 
 

2 
 

30 
 

الحااااا   اااااي الساااااكن، حقاااااوق 
 ملك ا  حقوق عمل

  الساااااااااكن بيئاااااااااا نظ ةاااااااااا،ح  30 2 9 القليوب ا 3
  الملك ا

 بيئا نظ ةا، 30 1 8 اإلسكن ةرا 4
م اااااااااته نظ ةاااااااااا، منت عاااااااااتم   30 1 7  ةق ال  خ 5

 ةداةرا
حاااااااا   التملااااااااك، منت عااااااااتم  45 1 7 الغقب ا 6

 ةداةرا 
 منت عتم ةداةرا،حقوق عمل 25 1 7 أسيوط 7
 م ته نظ ةا، ح  التملك 20 1 6 ال قق ا 8
حقاااااااوق منت عاااااااتم ةداةراااااااا    60 2 6 أسوان 9

 عمل



 المحافظة م

دد  ع
المخاطبا 

 ت

عدد  
الردو 

 د 

مدة  
االنتصاف  
للشكوى  

والرد على  
 المخاطبات 

الحقوق المطلوب االنتصاف  
 ألصحابها 

1

0 
 

 البحيق 
 

4 
 

1 
 

30 
 

حااااا  التملاااااك  ح ااااات   أةاض 
 مست لحا  منت عتم ةداةرا  

1

1 
الحااااا   اااااي الساااااكن  حقاااااوق  60 1 4 دم تط

 عمل
1

2 
حقرااااااا عقياااااا  ، الحاااااا   ااااااي  - - 4 سو تج

 السكن
1

3 
منت عاااااااااتم ةداةراااااااااا، تنةياااااااااذ  - - 3 المنو  ا

 أحكتم
1

4 
منت عااااااااااتم ةداةرااااااااااا، حاااااااااا   40 - 3 السورس  

 التقتضي
1

5 
 

  نت
 

3 
 

 
 
 

 
 
 

حقاااااااااااوق ملك اااااااااااا   ح ااااااااااات   
  منت عتم ةداةرا 

1

6 
حقاااااااااوق ملك اااااااااا منت عاااااااااتم  50-30 2 3 ال  هل ا

 ةداةرا
1

7 
 حقرا عقي    - 3 بوةسعي 



 المحافظة م

دد  ع
المخاطبا 

 ت

عدد  
الردو 

 د 

مدة  
االنتصاف  
للشكوى  

والرد على  
 المخاطبات 

الحقوق المطلوب االنتصاف  
 ألصحابها 

1

8 
حقااااااااوق ملك ااااااااا  منت عااااااااتم  30 1 2 اإلسمتعيل ا

 ةداةرا
1

9 
   2 3 مطق ح

2

0 
 ح  التملك 60-45 - 1 الةيوم

2

1 
 ا ال عتئقحقرا ممتةس  2 1 المن ت

2

2 
 حقرا عقي   منت عتم ةداةرا 60  1 بني سورف

2

3 
الاااااااااااااااااااااااااااوادي 

 الج ي 
 حقوق عمل  2 1

2

4 
البحااااااااااااااااااااااااااااااق 

 األحمق
 ح  ملك ا 30 - 1

2

5 
م ينااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 األ  ق
الح   ي الملك ا، الح   ي   1 

 العمل
2

6 
 -  م ينا دسوق 

1 
  

   51 155 اإلتمتلي 



 
 ة الخاصة)ج( المصالح والهيئات الحكومية ذات الطبيع

 المصلحة أو الهيئة م

عدد  
المخا 
 طبات 

عدد  
 الردود 

مدة  
االنتصاف  
للشكوى  

والرد على  
 المخاطبات 

الحقوق المطلوب  
 االنتصاف ألصحابها

ةعت ا صااح ا ، حقااوق   1 5 الت مين ال ح ا  1
 عمل

حقاااااوق عمااااال ، حقراااااا  15 2 5 اإلذاعا  التل ةمرون  2
 العقي  

ق عماااااال ، عاااااا م حقااااااو  30 1 4 الن تبا اإلداةرا  3
 اخت تص

ال قكا الم قرا  4
 لالت تالم

 حقوق عمل 25 1 4

المجتمعتم   5
 العمقان ا 

 الح   ع السكن  - 3

المحتمع العتم  ع   6
 بعض المحت ظتم 

3 -   

الهيئا العقب ا   7
 للت ن ع 

حقااااوق عماااال )ضاااامتن  30 1 3
 اتتمتعع  معتشتم(



 المصلحة أو الهيئة م

عدد  
المخا 
 طبات 

عدد  
 الردود 

مدة  
االنتصاف  
للشكوى  

والرد على  
 المخاطبات 

الحقوق المطلوب  
 االنتصاف ألصحابها

المجلس األعلع   8
 لل حت ا 

 عبيقح ا القأ   الت  30 1 2

   - 2 البنك المقكم   9
1

0 
الم عع العتم 

 االشتقا ع 

 حقوق عمل  - 2

1

1 
الجهت  المقكم   

 للتنظ م  اإلداة 
حقااااااااااوق متل ااااااااااا  ااااااااااع  45 2 2

شاااااااااااااااقكتم توظ اااااااااااااااف 
 األموال

1

2 
ال قكا القتبضا 

 لألد را
 الح   ع العمل  - 1

1

3 
 حقوق عمل   60 1 1  يئا األ  تف

1

4 
   - 1 المؤسسا العالت ا 

1

5 
 حقوق ملك ا  - 1 م لحا الضقائب

1

6 
 ةعت ا صح ا  - 1 م لحا الجمتةك 

1

7 
 حقوق ا ت تد ا  1 1  يئا المقكم الثقت ع 



 المصلحة أو الهيئة م

عدد  
المخا 
 طبات 

عدد  
 الردود 

مدة  
االنتصاف  
للشكوى  

والرد على  
 المخاطبات 

الحقوق المطلوب  
 االنتصاف ألصحابها

1

8 
صن  ق التنم ا  

 االتتمت  ا 
 حقوق ا ت تد ا  - 1

1

9 
 حقوق عمتل ا 20 1 1  يئا البقر  

2

0 
ةداة  شقق القت ق  

 التعل م ا 
 حقرا العقي   30 1 1

2

1 
 حقوق عمل 65 1 1 سكن ةرا مكتبا اإل

2

2 
م يقرا المةاعا 

 بتلبحيق 
 حقوق ملك ا 35 1 1

2

3 
م ق ع مبتةك  

 للخقرجين 
حقاااااوق عمااااال  حقاااااوق  30 1 1

 ملك ا
   16 47 اإلتمتلع  

 )د( البنوك واللركات المسا مة والخاصة  

 م
البنوك والشركات  
 المساهمة والخاصة

عدد  
المخاطبا 

 ت

عدد  
الردو 

 د 

مدة  
االنتصاف  

شكوى  لل
والرد على  
 المخاطبات 

الحقوق المطلوب  
 االنتصاف ألصحابها



1 
2 
3 
4  
 

 

5 
6 
7 
8 
9 
1

0 
1

1 

 بنك م ق
البناااااااااااااك األ لاااااااااااااي 

 الم قي 
 بنك اإلسكن ةرا

الم اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقف 
 اإلسالمي ال  لي

بناااااااااااااااااك نتصاااااااااااااااااق 
 االتتمتعي

شااااااااااااقكا الت اااااااااااايي  
  التعميق

 الم قرا لألغذ ا 
 م ق لأللبتن

 المحمود ا
المحلااااااااااا الكبااااااااااق  

 للنس ج
قب اااا لالساااتثمتة الع

 العقتةي 

2 
2 
1 
1 
 

 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
- 
- 
 

 

1 
1 
1 
1 
- 
- 
1 

40 
40 

 
 
 
 

 

50 
45 
25 
25 

 
 
 

20 

الااااااااتظلم ماااااااان  ااااااااقاةام 
 ةداةرا

الااااااااتظلم ماااااااان  ااااااااقاةام 
 ةداةرا

 تظلم من  قاةام ةداةرا
 
 
 

 حقوق صح ا  عمتل ا
 حقوق عمتل ا
 حقوق عمتل ا
 حقوق عمتل ا

 
 

حقراااا عقيااا    ممتةساااا 
 د ة  بتد (ال عتئق)

   8 13 اإلتمتلي   

 



 ) ا( الجامعات والجهات التابعة لها 

 الجامعة/الجهة  م
عدد 

المخاطبا 
 ت 

عدد 
الرد 
 ود 

مدة 
االنتصاف  
للشكوى 

والرد على 
المخاطبا 

 ت

الحقوق المطلوب  
االنتصاف  
 ألصحابها

1 
 
2 
3 
4  
5 
6 
7 
8 
9 
 

 تتمعا القت ق 
 

 تتمعا األ  ق
المجلاااااااااااااس األعلاااااااااااااع 

 للجتمعتم
 تمعا اإلسكن ةرات 

 تتمعا عين شمس
 تتمعا حلوان

 تتمعا الم ت ر 
مست اااااااااف تم تتمعاااااااااا 

 القت ق 
المست ااااااةع الجااااااتمعي 

5 
 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
 

1 
 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 

35 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 

الحاااا   ااااي الم ااااتةكا 
 )انتختبتم(

حقاااااااااااااااااوق صاااااااااااااااااح ا 
  اتتمت  ا

 منت عتم ةداةرا
 الح   ي الم تةكا
 االح   ي الم تةك

 الح   ي الم تةكا
 الح   ي الم تةكا

 ةعت ا صح ا
حقاااااااااوق ا ت اااااااااتد ا، 

  حقوق عمل  



 ب سيوط

   3 19 اإلتمتلي   

 
 
 
 
 
 
 )و( منظمات المجتمع المدني )النقابات المهنية والعمالية(  

 النقابة أو المنظمة م

عدد  
المخاطبا 

 ت

عدد  
 الردود 

مدة  
االنتصاف  
للشكوى  

والرد على  
 الردود 

الحقوق المطلوب  
 نتصاف ألصحابهااال



1 
2 
3 
4  
5 
6 
 

اتحتد نقتبااتم عمااتل 
 م ق

 نقتبا المحتمين
 نقتبا األطبتء

نقتبااااااااااااااا العااااااااااااااتملين 
 بتأل  ق  

نقتباااااااااااااااااااا المهااااااااااااااااااان 
 السينمتئ ا

تمع اااااااا المساااااااتع   
 القتنون ا

7 
5 
1 
1 
1 
7 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 حقوق انتختب ا
مساااااااااااااتع    تنون اااااااااااااا 

 للسجنتء
 حقوق عضورا  
 حقوق عضورا
 حقوق عضورا

تقااااااااااااااااا  م مساااااااااااااااااتع   
  تنون ا للسجنتء

   - 22 اإلتمتلي   

 
 
 
 
 
 



 



783

135
160
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م و اةا ال
 مت  ي
حكمهت

المحت ظتم
م ن  ال

الهيئتم
الحكوم ا

البنوك
قكتم  ال 

الجتمعتم
جهتم  ال
التتبعا

منظمتم
المجتمع
الم ني

الجهتم

واةد  منهت قد د ال ا بع د ال م )3( ع د مختطبتم المجلس للجهتم المعن ا مقتةن شكل ة 

المختطبتم

قد د ال

 



  مكن من الج  ل  ال كل الستبقين استخالص ع د من النتتئج، أ مهت:  
ت ني ع د القد د الواةد  ماان الجهااتم المعن ااا مقتةنااا بعاا د المختطبااتم التااي  -

أةسااالهت المجلاااس لهاااذه الجهاااتم ب ااا ن انتهاااتك حقاااوق األ اااقاد  الجمتعاااتم أ  
ةدًا،  ااي حاااين  214لمسااتس بهاات، ةذ لااام يتجاات   ةتماااتلي عاا د  ااذه الاااقد د ا

 صااااال عااااا د المختطباااااتم الختصاااااا ب اااااكت   األ اااااقاد  الجمتعاااااتم للجهاااااتم 
% ماااااان ةتمااااااتلي 22مختطبااااااا،  تمثاااااال  ااااااذه الااااااقد د  1045المعن ااااااا ةلااااااع 

 المختطبتم التي أةسلت للجهتم المعن ا.
لااس ب اا ن انتهااتك عاام ف عاا د ماان الجهااتم عاان الااقد علااع مختطبااتم المج  -

 ذه الجهتم لحقوق أ قاد  تمتعتم ينتمون ةليهت ةمت بحكم اإل تمااا  المااوطن 
الجغقا ااااي أ  بحكاااام عال ااااتم العماااال  الوظ ةااااا  ماااان  ااااذه الجهااااتم:   اةام 
االسااااتثمتة  المتل ااااا  ال اااابتب  التخطاااا ط،  محت ظااااتم سااااو تج،  المنو  ااااا، 

سااااااكن ةرا  حلااااااوان  السااااااورس،  ال  هل ااااااا،  م ينااااااا األ  ااااااق،  تتمعااااااتم اإل
 الم ااااااات ر   المجلاااااااس األعلاااااااع للجتمعاااااااتم  شاااااااقكتم  بناااااااوك اإلساااااااكن ةرا 
 الم ااااقف اإلسااااالمي الاااا  لي  شااااقكا المحمود ااااا  شااااقكا المحلااااا الكبااااق  
للنسااااا ج   يئاااااتم حكوم اااااا  اااااي : م ااااالحا الضاااااقائب  م ااااالحا الجماااااتةك 
 المؤسساااا العالت اااا بتلقااات ق    يئاااا المجتمعاااتم العمقان اااا  البناااك المقكااامي 
الم قي  الم عي العااتم االشااتقا ي  المحااتمي العااتم  ااي بعااض المحت ظااتم، 
بتإلضت ا ةلع بعااض منظمااتم المجتمااع الماا ني  ت اامل اتحااتد نقتبااتم عمااتل 
م اااااق  نقتباااااا األطباااااتء  النقتباااااا العتماااااا للعاااااتملين باااااتأل  ق  نقتباااااا المهااااان 

عاان السااينمتئ ا،  كااذلك عاام ف نقتبااا المحااتمين  تمع ااا المسااتع   القتنون ااا 



القد علع مختطبتم المجلس لهت ب  ن تق  م  ذه الجهتم مسااتع ام  تنون ااا 
ألصااحتب ال ااكت   بحكاام تخ ااص  ااذه الجهااتم  ااي تقاا  م مثاال  ااذا النااوع 

 من المستع ام.

التبااااتين الحااااتد بااااين الجهااااتم المعن ااااا ماااان حيااااث الماااا   التااااي تسااااتغق هت  ااااي  -
ع  ااااااذه التحقياااااا   ااااااي المختطبااااااتم المق مااااااا لهاااااات ماااااان المجلااااااس  الااااااقد علاااااا 

المختطبااتم،  ماان المتعاااتةف عل ااى عتلم ااًت  اااي مجااتل االنت ااتف ألصاااحتب 
ال اااكت   أال تساااتغقق المااا   مااات باااين تقااا  م ال اااكت    االنت اااتف ألصاااحتبهت 

يومت علع أ  ع تق يق،  المالحااظ أن عاا   تهااتم  اا  التمماات   30أ ثق من  
  ماااات  خااااص  حااااص ال ااااكت    االنت ااااتف  -أثنااااتء تعتملهاااات مااااع المجلااااس 

بهاااذه المااا  ،   اااي   اةام: الااا  تع،  التعلااا م العاااتلي،  التنم اااا  -تبهت ألصاااح 
اإلداةرااااا،  التمااااورن،  التنم ااااا المحل ااااا،  البتااااق ل،  الااااقي  المااااواةد المتئ ااااا، 
 البيئااا،  النقاال،  االت ااتالم،  كااذلك محت ظااتم: القاات ق   الجياام   القليوب ااا 

 الةيااوم  م ينااا دساااوق  اإلسااكن ةرا  كةااق ال اا خ  أساايوط  ال اااقق ا  البحيااق  
بتإلضت ا ةلع الهيئتم  الم تلح الحكوم ا التتل ا: الن تبااا اإلداةرااا  المجلااس 
األعلاااااع لل اااااحت ا  ال اااااقكا الم اااااقرا لالت اااااتالم  مجلاااااس أمناااااتء اتحاااااتد 
اإلذاعا  التلةمرون  الهيئا العقب ا للت ن ع  الهيئا القوم ااا للبقراا   إداة  شااقق 

شاااقكتع العقب اااا لالساااتثمتة العقاااتةي  م اااق  القااات ق  التعل م اااا عاااال   علاااع
لأللبتن،  ي حين لم تلتمم عاا   تهااتم بهااذه الماا    تجت  تهاات لةتااقام  صاالت 

يوماااًت   اااذه الجهاااتم  اااي:   اةام  120 اااي بعاااض األح اااتن ةلاااع أ ثاااق مااان 
ال اخل اااااا  العااااا ل  النتئاااااب العاااااتم  ال اااااحا  الساااااكتن  ال ااااائون االتتمت  اااااا 



 المةاعاااااا  القاااااو  العتملاااااا  الهجاااااق   اإلساااااكتن   الختةت اااااا  التقب اااااا  التعلااااا م
 المجتمعااتم العمقان ااا  الساا تحا  األ  ااتف  الكهقبااتء  الثقت ااا  أمتنااا مجلااس 
الااااو ةاء  الطيااااقان الماااا ني  اإلعااااالم  ال اااانتعا بتإلضاااات ا ةلااااع محت ظااااتم 
الغقب اااا  أسااااوان  دم ااااتط   ناااات  اإلسااامتعيل ا  بنااااي سااااورف  البحااااق األحمااااق 

األتهاام   الم ااتلح الحكوم ااا   ااي: الجهاات  المقكاامي عااال   علااع عاا د ماان 
للتنظ م  اإلداة    يئا األ  تف الم قرا  مكتبا اإلسكن ةرا  م يقرااا المةاعااا 
بااااتلبحيق   تتمعااااتم القاااات ق   األ  ااااق  المست ااااةع الجااااتمعي ب ساااايوط  بنااااوك 
 شااااقكتم: بنااااك م ااااق  البنااااك األ لااااي الم ااااقي  بنااااك نتصااااق االتتمااااتعي 

 للت يي   التعميق  ال قكا الم قرا لألغذ ا. ال قكا القتبضا 

تةت م مع الم أداء الجهتم المعن ا  ي القد علع مختطبتم المجلس ق تسااًت  -
لعاا د المختطبااتم التااي تاام توتيههاات لهااذه الجهااتم  حيااث  تماات عاا   تهااتم 

% علع مختطبتم المجلس ةليهت  ماان 100بتق  م ةد د  ا  ا  كت  ا  بنسبا  
الت ااااتالم    اة  ال اااانتعا  محت ظااااتم الةيااااوم  بنااااي  ااااذه الجهااااتم:   اة  ا

سااااورف  البحااااق الحمااااق  م ينااااا دسااااوق  الجهاااات  المقكاااامي للتنظاااا م  اإلداة   
  يئااا األ  ااتف الم ااقرا  الهيئااا القوم ااا للبقراا   مكتبااا اإلسااكن ةرا  الهيئااا 
العتما للمقكم الثقت ي )داة األ بقا(  م يقرا المةاعا بتلبحيق   م ق ع مبااتةك 

خقرجين  البنك األ لي الم قي  بنك نتصق االتتمتعي  ال قكا القتبضااا لل
للت اايي   التعميااق  ال ااقكا الم ااقرا لألغذ ااا  شااقكا م ااق لأللبااتن  ال ااقكا 

 العقب ا لالستثمتة العقتةي.



 النتئاااب العاااتم  العااا ل  ال ااائون االتتمت  اااا  ا اااي حاااين تاااتءم   اة  ال اخل ااا  -
ق  ماان حيااث نساابا الااقد د القتدمااا منهاات  ال ااحا  السااكتن  ااي المقاتااب األخياا 

ق تسًت لع د المختطبتم الموتها ةليهت حيث شكلت القد د القتدما من   اةتي 
% علااع التااوالي ماان ةتمااتلي المختطبااتم 11%   5.7الع ل  ال اخل ااا نساابا  

التي أةسلهت المجلس ةليهت بينمت لم تتجاات   نساابا الااقد د الااواةد  للمجلااس ماان 
% ماان ةتمااتلي المختطبااتم التااي  تههاات المجلااس  0.75 النتئااب العااتم نساابا
مختطبا، بينمت اةتةعت نساابا الااقد د التااي تااتءم ماان   26ةل ى  البتلغ ع د ت  

  اةام ال حا  السكتن  الختةت ا  ال  تع  ال ئون االتتمت  ا  لت اال ةلااع 
 % علع التوالي.%41    %39    %32    25

 عاا م تةتعاال   اةتااي ال اخل ااا  تك ااف معاا الم األداء السااتبقا تواضااع أداء  -
 الع ل  النتئب العااتم مااع مختطبااتم المجلااس الموتهااا ةلاايهم ب اا ن انتهت ااتم 
الحقوق الم ن ا  الس تس ا ألصحتب ال كت  ، ممت ينم بتلتااتلي عاان عاا م ن ااا 
 اااذه الجهاااتم  اااي التعااات ن الوثيااا  ماااع المجلاااس  لتعمرااام الممتةساااا النمرهاااا 

ةلع تجت ل  ذه الجهتم لنو  ااا معينااا  لحقوق اإلنستن  ي م ق، بتإلضت ا
من مختطبتم المجلااس  ة ااض الااقد عليهاات نهتئ ااًت   ااو ماات سيتضااح تل ااًت ماان 
عقض القد د الختصااا بتنتهااتك كاال حاا  ماان حقااوق اإلنسااتن أ  المسااتس بااى 
  اااو الوضااااع الاااذي ساااا عم  مخاااات ف عااا د ماااان منظماااتم المجتمااااع الماااا ني 

 م ت      عتل ااا المجلااس  ااي المتحةظا  ي التعت ن مع المجلس  الماعما ع
ظل امتنتع بعض الجهتم المةتقض أن تكااون الساابت ا  ااي التعاات ن  التةتعاال 



مااع مختطبااتم  مقتقحااتم المجلااس الهتد ااا لتحسااين ممتةسااا حقااوق اإلنسااتن 
  ي م ق.

 تمااات بعاااض الجهاااتم المعن اااا  منهااات:   اة  ال اخل اااا  المست اااةع الجاااتمعي  -
القت ق   إداة  شقق القاات ق  التعل م ااا   ب سيوط  محت ظا بني سورف  محت ظا

اسااتنتدًا ةلااع اساات عتئهت المنسااوب ةلاايهم  ااذه ال ااكت    مااواتهتهم ب ااوة   -
ال ااااكت   المقسااااالا مااااانهم للمجلااااس  تن ااااالهم منهااااات  نةااااي علمهااااام بتقااااا  مهت 

بتوت ى نظق المجلس ةلع تحقي ال  ا  الت    من ت  ااا ال ااكت     -للمجلس  
طبتهااات ب ااا نهت،   اااو األماااق الاااذي  سااات عي مااان  بااال توتيههااات ةليهااات أ  مخت

المجلس مسااتقباًل ةماات االسااتعتنا ببااتحثين مياا انيين للق ااتم بااتإلتقاءام الال مااا 
للتحقاا  ماان ت  ااا ال ااكت  ، أ  تعمراام التعاات ن بااين المجلااس  بااين منظمااتم 
حقوق اإلنستن   مت يتعل  بتلتحق  المي اني ماان ت  ااا ال ااكت    باال ةحتلتهاات 

 ن ا.للجهتم المع

   مت يلي عقض السمتم العتما لقد د الجهتم المعن ااا علااع مختطبااتم  
المجلااس ب اا ن انتهااتك حقااوق األ ااقاد  الجمتعااتم، اعتمااتدًا علااع الااقد د المبتشااق  
الواةد  من  ذه الجهتم بتإلضت ا ةلع مت  ةد علع لستن ممثلي بعااض الجهااتم 

تعقض عليهاات ال ااكت    الم تةكا  ي اتتمتعتم اللجنا الخمتس ا للمجلس  التي
المق مااااا للمجلااااس  ماااان األ ااااقاد  الجمتعااااتم،  تعاااا  موا ااااف  ت ااااقرحتم  ااااؤالء 
المناا  بين  الممثلااين للجهااتم التااتبعين لهاات  نتبعااا ماان الس تسااا العتمااا لااو اةاتهم 

تجااته  ضاات ت حقااوق اإلنسااتن التااي   -  قًت للتكل ف ال ااتدة لهاام بااذلك  –   ةائهم  
 ت   المق ما ةل ى.يثيق ت المجلس من  ا ع ال ك



 الردود ع ى ادعاءات انتهاك  قوق األاراد اي الحرإة واألمان اللخصي: -1
  قااااًت لماااات  ةد منهاااات ماااان ةد د علااااع مختطبااااتم  -تؤكاااا    اة  ال اخل ااااا  

 -المجلس أ  مت طقحى ممثل الو اة   ااي اتتمتعااتم اللجنااا الخمتساا ا بااتلمجلس 
تنون مؤ اات بطب عتااى،  إنهاات تتمسااك علع أنى بتلقغم من أن  تنون الطواةئ  ااو  اا 

بتل ااالح تم الااواةد    ااى بتعتبتة اات  واعاا  الحاا  األدنااع  الموضااوعي الااذي يتاا ح 
ألتهم  األمن حمت ا األمن  االستققاة العتم بتإلضت ا ةلع أن ال ااالح تم التااي 
أتتحهاات القااتنون لألتهاام  األمن ااا ساات مت  ااي تحقياا  ةنجاات ام غيااق مساابو ا  ااي 

م  األعمااااتل التحضااااايقرا للتنظ مااااتم المتطق ااااا  اإلة تب اااااا  ةتهااااتض المخططاااات
 تقتااقح الااو اة   ااي حااتل بااق   اتجااته الست اا اة ت ااقرع ت ياا  لمكت حااا اإلة ااتب  
بااا ياًل عااان  اااتنون الطاااواةئ حقصاااًت منهااات علاااع متطلباااتم حمت اااا األمااان القاااومي 

 ااا الم ااقي ب بعااتده الس تساا ا  اال ت ااتد ا  االتتمت  ااا  تحقياا  األ اا اف الوطن 
ضق ة  سن  تنون ممتثل  ي صالحيتى  لقتنون الطواةئ  اتستم  واعاا ه بااذام   -

اإلمكتن تم المقنا التي ت سااق ةتااقاءام االعتقااتل  احتجاات  األ ااقاد لةتااقام طورلااا 
د ن محت مااااا  رمااااانح األتهااااام  األمن اااااا كت اااااا ال اااااالح تم  السااااالطتم الكتملاااااا 

ا القتنون  ي ةطتة تنس قي لمواتها  و  التطقف  اإلة تب مع ضق ة  ةع اد  ذ
بااااين   اةتااااي ال اخل ااااا  العاااا ل  النتئااااب العااااتم  بماااات  ضاااامن تلب ااااا مطلااااب   اة  
ال اخل ااا  ااي نقاال المااتد  الثتلثااا بن ااهت الحااتلي  ااي  ااتنون الطااواةئ ةلااع القااتنون 
الج ي   ر خذ  ي االعتبااتة أ ضااًت حقرااا المااواطنين    مكاان ةنهااتء حتلااا الطااواةئ 

 بع  ة قاة  ذا القتنون الج ي .المعلنا  ي البالد 



 عقضاات   اة  ال اخل ااا لموا ةهاات القساام ا ماان بعااض ادعااتءام أصااحتب 
ال ااااكت   بتنتهااااتك حقااااو هم  ااااي الح اااات   الحقرااااا  األمااااتن ال خ ااااي بتعقضااااهم 

كمااات  ةدم بن اااهت  اااي الاااقد د الاااواةد   -لالعتقاااتل  التعاااذيب  اإلخةاااتء القساااقي 
 علع النحو التتلي:  -الخمتس ا منهت أ  علع لستن ممثليهت  ي اللجنا

 )أ( االعتقال:
لماااات  ساااامع   ااااي ادعااااتءام بعااااض  –  قااااًت لااااو اة  ال اخل ااااا  –ال  تااااود 

أصااااحتب ال ااااكت   بتالعتقااااتالم الع ااااوائ ا  الجمت  ااااا حيااااث تقت ااااق حااااتالم 
االعتقااتل علااع أشااختص محاا دين سااب  تااوا ق معلومااتم  تحقرااتم ب اا ن عااممهم 

تكاااتب أعمااتل يااانجم عنهاات ةخاااالل تساا م باااتألمن  نيااتهم التخطااا ط أ  اإلعاا اد الة 
العاااتم  االساااتققاة الااا اخلي للااابالد كمااات تواتاااى الاااو اة  صاااعوبا شااا ي    اااي تح يااا  
 ح ااق أعاا اد المعتقلااين  ااي السااجون  معسااكقام األماان نظااقًا لتبتينهاات ماان  تااق  
ألخااق  نت جااا الحااذف  اإلضاات ا،  بتلتااتلي  ااإن الااو اة  سااتمتنع   قااًت لهااذا الساابب 

قاا  م أ  موا اات  المجلااس أ  أي تهااا أخااق  بهااذا الب ااتن أ  الح ااق الااذي عاان ت 
 يتعذة الق تم بى حتل ًت.

ةن المعااااتييق التااااي تعتماااا  ت   اة  ال اخل ااااا  ااااي اإل ااااقاج عاااان المعتقلااااين  
تنح ق  ي: اإل قاج عاان المعتقلااين ألساابتب صااح ا حقتااا    ااعب علااع ةداة  

بعااا لهاات الساا طق  عليهاات مااع ضاامتن السجن المعتقل   ى أ  علع المست ف تم التت
لأل كاااتة  المعتقااا ام المتطق اااا الضاااتة    - اااي ذام الو ااات -نباااذ  اااذا المعتقااال  

باا من الااابالد، بتإلضاات ا ةلاااع انعاا ام خطوةتاااى األمن ااا عاااال   علااع صااا  ة حكااام 
  ضتئي بتإل قاج عنى.



 تؤكاا    اة  ال اخل ااا  ااي ةد د اات علااع مختطبااتم المجلااس علااع ضااق ة  
ال ق ط مجتمعااا  ااي التمتسااتم المعتقلااين بااتإل قاج عاانهم،  إذا تخلااف توا ق  ذه  

شااقط ماان  ااذه ال ااق ط لاان يااتم االسااتجتبا ألصااحتبهت،  ة ضاات   اة  ال اخل ااا 
أساالوب المختطبااتم المجمعااا الااذي  عماال المجلااس بااى   ااي ةطااتة توحياا   ضاام 
 ال كت   ذام المطتلااب الم ااتقكا أ  الواحاا     أ اا م علااع أنهاات سااتةحص حتلااا

  ل معتقل علع ح    ستوا ي المجلس بنتتئج  ذا الةحص أ اًل ب  ل.  
مختطباااا  175مختطباااا لاااو اة  ال اخل اااا منهااات  242  ااا   تاااى المجلاااس 

ب اا ن مطتلااب  التمتسااتم  شااكت   ختصااا بتالعتقااتل تضاامنت  ااذه المختطبااتم 
معااتقال   تماات   اة  ال اخل ااا حتااع  725 تئما بمطتلب  التمتستم بتإل قاج عن 

ةدا تتعلاااا  بتالعتقااااتل  22ةد منهاااات   27بموا اااات  المجلااااس ب 2005 بقايااااق  15
 المو ااف القساامي لااو اة  ال اخل ااا ماان مطتلااب  ااؤالء المعتقلااين بااتإل قاج عاانهم، 
 اشتمل كل ةد من  ذه القد د علع ب تن تتااقا ح أعاا اد  أساامتء المعتقلااين الااواةد  

 ح:  حتلااا كاال معتقاال بى مت بين ع ااق  ةلااع خمسااا ع ااق معااتقاًل  رتضاامن توضاا 
علع حاا    األساابتب التااي ا تضاات اعتقتلااى  ةأي   اة  ال اخل ااا  ااي مطلبااى    قااًت 

معااتقاًل حيااث تقااقة  269لهذه القد د  أ ضااحت   اة  ال اخل ااا ةأيهاات  ااي طلبااتم 
معاااتقاًل ثبااات بتلك اااف الطباااي علااايهم  37صااا  ة  اااقاةام   اةراااا باااتإل قاج عااان 

ع ام خطوةتهم األمن ا  نبذ م أ كااتة التطااقف ت  وة حتلتهم ال ح ا كمت ثبت ان 
معاااتقاًل تنةياااذًا ألحكاااتم  ضاااتئ ا  24 العناااف، بينمااات تقاااقة اإل اااقاج اإلداةي عااان 

باااتإل قاج عااانهم ةال أناااى تااام است ااا اة  اااقاةام ت يااا   بتعتقاااتلهم  اااي ذام تاااتةرخ 
اإل قاج اإلداةي عنهم بينمت تم ة ااض تم ااع الطلبااتم األخااق  نظااقًا لوتااود مبااقة 



بب  حيااا  يتمثااال  اااي: " أن الماااذكوة عضاااو بتنظااا م غياااق شاااقعي  ت ساااس أ  سااا 
علع خالف ال ستوة  القااتنون  رتخااذ ماان العنااف منهجااًت لحقكتااى بهاا ف اإلخااالل 

بااااتألمن  االسااااتققاة العااااتم  ااااي الاااابالد. لااااذا صاااا ة ب اااا ن المااااذكوة عاااا    ااااقاةام  
اإلتقام ااا"  تع يالتى ل ةء خطوةتى  1958لسنا  162احتقا را طبقًت للقتنون ة م 

 ذلااك علااع الااقغم ماان تاا  وة الحتلااا ال ااح ا لعاا د كبيااق ماانهم   قااًت لماات أ  تااى 
ماااذكقام  ةد د   اة  ال اخل ااااا ذاتهاااات  ح ااااولهم علاااع أحكااااتم  ضااااتئ ا بااااتإل قاج 
عااانهم ةال أنهااام ا تقااا  ا شاااقطًت حيوراااًت  ضاااق ةرًت   اااو انعااا ام خطاااوةتهم األمن اااا 

 اإل قاج عن المعتقلين.حسبمت تتء  ي تم ع القد د الختصا بق ض 
 ربااا   أن  اااتتس الخطاااوة  األمن اااا لااا     اة  ال اخل اااا تجاااته مطتلاااب   
حقاااوق المعتقلاااين ب اااةا عتماااا،  التعل م اااا  ال اااح ا ب اااةا ختصاااا، كاااتن  اااو 
الساااابب القئ سااااي لااااق ض   اة  ال اخل ااااا االسااااتجتبا لمطتلااااب  بعااااض المعتقلااااين 

   قربا من محتل ة ااتمتهم أ  بنقلهم من السجون المودعين  يهت ةلع سجون أخق 
 قربا من تتمعااتتهم بتإلضاات ا ةلااع ة ضااهت مطتلااب عاا د ماان المعتقلااين بتلساامتح 
لهم بتلخق ج ألداء امتحتنتتهم داخل الجتمعتم   و مت ب ا تل ااًت  ااي ةد د الااو اة  
علاااع مختطباااتم المجلاااس بهاااذا ال ااا ن، كمااات طتلبااات   اة  ال اخل اااا علاااع لساااتن 

ساااااا ا المجلااااااس القااااااومي لحقااااااوق اإلنسااااااتن بعاااااا م ةةسااااااتل ممثلهاااااات بتللجنااااااا الخمت
مختطبااتم تخااص المعتقلااين  ظااق ف اعتقااتلهم للنتئااب العااتم    اة  العاا ل حيااث 
ةن  ذه المختطبتم تم عت ت ب عن  ت  ي النهت ا بتعتبتة ت تها االخت تص 
األصاايل  ااي  ااذا ال اا ن،   ااو األمااق الااذ  لاام يلتاامم المجلااس بتلعماال بااى حيااث 



العماال   ااى علااع مختطبااا أ ثااق ماان تهااا معن ااا بتلقضاا ا لضاامتن استققم  واع   
 أ ضل سبل االنت تف ألصحتب ال كت   .

 )ب( التعذيب:
 ةد للمجلااس القااومي لحقااوق اإلنسااتن ثالثااا ةد د  قااط ماان   اة  ال اخل ااا 

مختطبااا  تههاات المجلااس ةليهاات ب اا ن شااكت   عاا د ماان األ ااقاد ادعااوا  75علااع 
 الضاابتط بمقا اام  أ سااتم ال ااقطا بتحتجاات  م خااتةج    يهت ق تم ع د من المااوظةين

ةطتة القتنون  تعذيبهم بوسااتئل شااتع  أ اا م   اة  ال اخل ااا  ااي ةد د اات علااع أن 
 اااذه االدعاااتءام دأبااات بعاااض منظماااتم حقاااوق اإلنساااتن المحل اااا  ال  ل اااا علاااع 
تق رجهت  ي ال اخل  الختةج د ن االستنتد ةلع أدلا دامغا ت عم  ذه االدعتءام 

ماااااع الس تساااااتم العتماااااا للاااااو اة   -مااااان  تهاااااا نظاااااق الاااااو اة   –تاااااي تتنااااات ض  ال
 المطبقا  ي المؤسستم العقتب ا  بتلمقا م  األ ستم ال ااقط ا  التااي تقتكاام علااع 
ةعالء قاا م  مبااتدئ حقااوق اإلنسااتن   ر ااقف علااع ضاامتن تنةيااذ ت الن تبااا العتمااا 

علااع كت ااا المؤسسااتم التي توالي مبتشق  أعمتلهت  ااي التةتاا ش الاا  ةي  المةااتتئ  
العقتب اااا  مقا ااام  أ ساااتم ال اااقطا علاااع امتااا اد الجمهوةراااا، أمااات ب ااا ن ادعاااتءام 
التعاااذيب داخااال مقاااتة مبتحاااث أمااان ال  لاااا   اااإن ةد د   اة  ال اخل اااا تؤكااا  علاااع 
أنهاات ل ساات أماات ن احتجاات  بتعتبااتة أنهاات تهاات  معلومااتم أمنااي   ال عال ااا لهاات 

ت ال تخضع لعمل تم التةت ش ال  ةي التي تقااوم بعمل تم االحتجت ،  بتلتتلي  إنه
بهت الن تبا العتما علع أمت ن االحتجاات   ت اايق ةد د   اة  ال اخل ااا  ت ااقرحتم 
ممثلهت  ي اللجنا الخمتس ا ةلع أن التعااذيب داخاال أماات ن االحتجاات    ااي أ سااتم 

 ااي ال قطا لم  كن  ط س تسااا نمط ااا للااو اة   ال ممتةسااا منتظمااا بااتلبالد  إنماات 



حتالم  قد ا يتم اتختذ كت ا اإلتقاءام  ي مواتهتهاات  محتساابا المتااوةطين  يهاات 
 بتل     الحمم الال مين    قًت للقتنون.

 ش دم   اة  ال اخل ا من خالل ممثلهت بتللجنا الخمتساا ا علااع المجلااس  
بعااا م مختطباااا الجهاااتم األخاااق   التاااي ينااا ط بهااات القاااتنون سااالطا التحقيااا   اااي 

ب ااا ن شاااكت    ادعاااتءام  –ب  منهااات النتئاااب العاااتم    اة  العااا ل دعااات   التعاااذي 
األ ااقاد  منظماااتم حقااوق اإلنساااتن بحااا  ث عمل ااتم تعاااذيب تساا ي  بااا ني لهااام 
نظقًا لق تم  ذه الجهتم بإحتلا ال كت   الختصا بااذلك ةلاايهم للتحقياا   الت ااقف 

  يهت.
ثالثااا  أ  م   اة  ال اخل ا  ي ةد د ت بع  البحااث  التحقياا   ااي شااكت    

أ قاد بتدعتء تعقضهم للتعذيب كذب  ذه االدعااتءام التااي أتاات ماان تتنااب أ ااقاد 
معاااق  ين لضااابتط مقا ااام  أ ساااتم ال اااقطا بخطاااوةتهم اإلتقام اااا  التاااي اسااات عت 
ق اااتم   اة  ال اخل اااا بتست ااا اة  اااقاةام بتعتقاااتل اثناااين مااانهم بااا عو  تحقرضاااهم 

المنااتط  المق مااين بهاات  ذلااك علع أعمتل القتل  اإلخااالل بااتألمن  االسااتققاة  ااي 
 بع  ةحتلا المجلس  ذه ال كت   ةليهت مبتشق .

 )ج( االختفاء القسرى:
مختطبااتم ب اا ن شااكت   االختةااتء القسااقي ثااالث منهاات  5 تااى المجلااس  

لاااااو اة  ال اخل اااااا   احااااا   للنتئاااااب العاااااتم  مختطباااااا لاااااو اة  العااااا ل  للتحقيااااا   اااااي 
دم ب ااا نهم شاااكت   للمجلاااس،  مالبساااتم اختةاااتء عااا د مااان األشاااختص الاااذين  ة 

    أ ضح ممثل   اة  ال اخل ا  ي اللجنا الخمتس ا ع م ت يياا  الااو اة  للخطااوام 
التاااي اتخاااذ ت المجلاااس بمختطباااا الاااو اةام  األتهااام  المعن اااا األخاااق  مثااال   اة  



العاااا ل  النتئااااب العااااتم  ب اااا ن ال ااااكت   الختصااااا بتالختةااااتء القسااااقي حيااااث ةن 
يههاااات لهااااذه الجهااااتم تتجمااااع  ااااي النهت ااااا لاااا     اة  المختطبااااتم التااااي يااااتم توت 

ةلااع  –  قًت لماات تااتء علااع لسااتن ممثاال   اة  ال اخل ااا  –ال اخل ا    و مت يؤدي  
 تكقاة عمل  تهود المجلس.

 رب   أن  ذا االتةتق غيق المعلن بين   اة  ال اخل ااا   ااذه الجهااتم   ماات  
ًت لمعط ااتم   ا ااع الااقد د  خص شكت   االختةااتء القسااقي يااتم العماال بموتبااى   قاا 

التاااي  ةدم للمجلاااس ب ااا ن  اااذه ال اااكت    حياااث لااام ياااقد للمجلاااس ةد مااان   اة  
العااا ل أ  النتئاااب العاااتم علاااع مختطباااتم المجلاااس لهمااات ب ااا ن شاااكت   االختةاااتء 
القسقي علع القغم من مق ة أ ثق من أةبعا أشهق علع  ذه المختطبااتم،   ااي 

ل ااا  بعاا  مااق ة أ اال ماان ع ااق  أ ااتم ماان حااين تااتء الااقد الوحياا  ماان   اة  ال اخ 
الاااذي تاااتء مااان مساااتع  الاااو رق لقطاااتع  –ةةساااتل المختطباااا لهااات   ااا  أ اااتد الاااقد 

ب نااى بااتلقتوع ةلااع  تعاا   الب تنااتم  التوثياا  بتلقطااتع تبااين عاا م  تااود  -السااجون 
باااا ي ماااان سااااجون  -أي ماااان المااااذكوةرن الااااذين أبلااااغ ذ   اااام بتختةااااتئهم  سااااقرًت 

 القطتع.
 شكاوى معام ة السجناء:  الردود ع ى -2

مختطبا لو اةتي ال اخل ا  الع ل  النتئااب العااتم ب اا ن   65أةسل المجلس  
ال ااكت   المق مااا للمجلااس  التااي يتضااقة أصااحتبهت ماان المعتملااا القتساا ا داخاال 
الساااجون، بتإلضااات ا ةلاااع ساااوء القعت اااا ال اااح ا المق ماااا لهااام أ  لاااذ رهم داخااال 

ماانهم بتمكياانهم ماان الح ااول علااع حقهاام السجون، بتإلضت ا ةلع مطتلبا تتنااب  
 ااااي التعلاااا م داخاااال السااااجون أ  تمكااااين ذ رهاااام ماااان  رااااتةتهم  االت ااااتل بهاااام أ  



تمكياانهم ماان الح ااول علااع حقااو هم  ااي اإل ااقاج ال ااقطي  أ  ةطااالق سااقاحهم 
 بع   ضتئهم العقوبتم المو عا عليهم.

 لاااام تااااواف أي ماااان  ااااذه الجهااااتم المجلااااس باااا ي ةد د تتعلاااا  بجهود اااات 
نت تف ألصحتب ال كت   بتستثنتء   اة  ال اخل ا التي  ةد منهت ثالثااا ةد د لال

ينةاااي أحااا  ت مااات ادعتاااى ةحااا   منظماااتم حقاااوق اإلنساااتن مااان ةضاااقاب الساااجنتء 
بسجن أبااو  عباال شاا ي  الحقاسااا عاان الطعااتم احتجتتااًت ماانهم علااع سااوء المعتملااا 

ال اااح ا  العقتب اااا لهااام داخااال الساااجن، بتإلضااات ا ةلاااع تااا ني مساااتو  الخااا متم
نته اااك عااان ةداء  األصااانتف الغذائ اااا المق ماااا لهااام،  مناااع أ اااتةبهم مااان  راااتةتهم 
 أ اا م   اة  ال اخل ااا  ااي ةد اات أنااى لاام  ساات ل علااع صااحا االدعااتءام الم ااتة 

 ةليهت.
أمااات ثاااتني  اااذه الاااقد د  يتعلااا  بطلاااب أحااا  أصاااحتب ال اااكت   باااتإل قاج 

م الااو اة  بهااذا ال اا ن أن ال ااحي عاان  الاا ه نظااقًا لتاا  وة حتلتااى ال ااح ا،  أ اا 
الحتلاااااا ال اااااح ا للماااااقرض مساااااتقق   رتلقاااااع عالتاااااى داخااااال مست اااااةع الساااااجن، 
 بتلتااتلي ال يتمتااع بااتلميم  التااي  منحهاات القااتنون للسااجنتء ذ ي الحااتالم ال ااح ا 

 الحقتا  التي  ستع ي علع مست ةع السجن عالتهت بتإل قاج عنهم.
بااا المجلااس ب اا ن تضااقة   ي الااقد الثتلااث،  الااذي تااتء بنااتء علااع مختط

أح  السجنتء من ع م سمتح ةداة  السجن المودع بى ب داء امتحااتن ن ااف العااتم 
بإحااا   كل اااتم تتمعاااا القااات ق   قااا  أ ااا م   اة  ال اخل اااا أناااى حقصاااًت منهااات علاااع 
م لحا  مستقبل السجين  تذليل كت ا القيود التي تحول د ن اسااتكمتلى ل ةاسااتى 



للساامتح بعقاا  لجنااا امتحتنااتم ختصااا بتلسااجنتء  إنهاات سااتختطب تتمعااا القاات ق  
 داخل السجون المودعين  يهت.

أمااااات بااااات ي مختطباااااتم المجلاااااس لاااااو اة  ال اخل اااااا ب ااااا ن بااااات ي ال اااااكت   
  -الختصااا بمعتملااا السااجنتء  ماات  الاات  ياا  الةحااص  التحقياا   البحااث بااتلو اة  

تعهاا  بموا اات    الااذي  -  قًت لمت تتء علع لستن ممثاال الااو اة  بتللجنااا الخمتساا ا 
 المجلس بهذه القد د أ اًل ب  ل.

 الردود ع ى مخاط ات المج س بلأن المنع من السفر و رإة التنقل :   -3
لاام يتلاا  المجلااس أي ةد ماان الجهااتم المعن ااا   ااي:   اة  ال اخل ااا  النتئااب 
العااتم بخ ااوص ال ااكت   المق مااا لااى ماان األ ااقاد الم ااقرين  غيااق الم ااقرين 

 لع  وائم الممنوعين من السةق.ب  ن ةدةاتهم ع
 الردود ع ى مخاط ات المج س بلأن شث ات ومنح الجنسية المصرإة: -4

أي ةد علااااااااع أي ماااااااان  2005 بقايااااااااق  15لاااااااام يتلاااااااا  المجلااااااااس حتااااااااع 
 150المختطبااتم ةلااع  تههاات لااو اة  ال اخل ااا بهااذا ال اا ن بااقغم مااق ة أ ثااق ماان 

 يومًت علع ةةستلهت ةليهت.
 نتهاك  رإة العقيدة وممااسة اللعائر الدينية:الردود ع ى شكاوى ا -5

مختطبااا ب اا ن  ااذه ال ااكت   لااو اة  ال اخل ااا  بعااض  27 تااى المجلااس 
مختطبااااا ب اااا ن الموا قااااا علااااع تااااقم م عاااا د ماااان  23محت ظااااتم ال ااااعي  منهاااات 

الكنااااتئس  د ة العبااااتد ،  مختطبااااا  احاااا   ب اااا ن ادعااااتء أسااااق  مساااا ح ا أةمن ااااا 
ي  الجهااتم األمن ااا بمحت ظااا بوةسااعي ، ةضاات ا  تعقضهت لالضطهتد ال يني علع



لمختطباااا أخاااق  ب ااا ن نةاااس ال اااكو  لمحت ظاااا بوةساااعي  كمااات أةسااال المجلاااس 
مختطبااااا التحااااتد اإلذاعااااا  التل ةمرااااون ب اااا ن تضااااقة عاااا د ماااان مااااذ عتم القناااات  
الختمساااا مااان ق اااتم ةداة  التل ةمراااون بتحاااورلهن ةلاااع أعماااتل أخاااق  بعااا  اةتااا ائهن 

لاااع توت اااى المجلاااس مختطباااا إلداة  شااابقا التعل م اااا ب ااا ن الحجاااتب، بتإلضااات ا ة
 تغييق اسم م ةسا األقبتط.

 مت  تى المجلس مختطبا لقئ س مجلس ةداة  ال قكا العقب ا لالستثمتة   
العقااتةي ب اا ن مطتلبااا عاا د ماان المساا حيين القااتطنين  ااي الم ينااا التااي أن اا تهت 

  ي الم ينا. ال قكا ببنتء كن سا علع  طعا األةض المخ  ا لهت
 لم يقد للمجلس سو  خمسا ةد د علع  ذه المختطبتم منهت ةد أةساالتى 
  اة  ال اخل ااا ب اا ن اضااطهتد األسااق  األةمن ااا  ااي محت ظااا بوةسااعي  أ ضااحت 
  ى ع م صحا  ذا االدعتء الااذي   اا  بااى ال اات ي الضااغط علااع مققضاا ى ماان 

جهااتم األمن ااا لإل ااقاج عاان األ قاد  البنوك إلنهتء م ت لى بتلطقق الود ا  د ع ال
  تتااى  التااي تاام ضاابطهت لتنةيااذ ثالثااا أحكااتم صااتدة  ضاا  ت  ااي  ضاات ت شاا كتم 

 ضاا ا  20باا  ن ةصااي  بتإلضاات ا ةلااع ةسااقتط الااتهم الجنتئ ااا الموتهااا ةل ااى  ااي 
ةصااا اة شااا كتم بااا  ن ةصاااي ،  تاااتء ةد محت ظاااا بوةساااعي  علاااع ذام ال اااكو  

 متةقًت مع ةد   اة  ال اخل ا.
ةد مجلااااس أمنااااتء اتحااااتد اإلذاعااااا  التل ةمرااااون علااااع مختطبااااا   ماااات أشااااتة

المجلس ب  ن منع المذ عتم المحجبتم ماان الظهااوة علااع شتشااا التلةمرااون ةلااع 
أن اتحااااااتد اإلذاعااااااا  التل ةمرااااااون  حتاااااااقم الحقرااااااا ال خ اااااا ا لجم ااااااع العاااااااتملين 

ة  العتمالم   ي ذام الو ت يتو ع من العتملين االلتمام ب داء  اتبااتتهم  ااي ةطاات



مت تققةه القوانين  اللوائح  القواع  المعمول بهت  أ   علع أن الجم ع  علم بقواعاا  
االلتحااتق  العماال بوظااتئف المااذ عين  تاام التعت اا  مااع  ااؤالء المااذ عتم طبقااًت لهااذه 
القواعاا   أنااى حقصااًت ماان االتحااتد علااع مقاعاات  التااوا ن بااين احتااقام صااتلح العماال 

 ااا ا   اااي ةطاااتة القااا م  التقتليااا  تااام تحورااال  حسااان األداء  احتاااقام الحقراااا ال خ 
  ؤالء المذ عتم ةلع أعمتل أخق  بعي ًا عن الظهوة علع ال تشا.

 أةسلت ةداة  شبقا التعل م ا ةدًا علع مختطبا المجلس ب اا ن تغييااق اساام 
م ةساااا األقباااتط ةلاااع م ةساااا تاااالل  الاااذي اعتباااقه صاااتحب ال اااكو  اضاااطهتدًا 

ب نى لاام يااتم تغييااق اساام الم ةسااا الم ااتة ةليهاات   تمييمًا ض  كل مت  و قبطي  ةي 
 أن  نااتك م ةسااا أخااق  بتساام م ةسااا تااالل بتإلضاات ا لم ةسااا تاام بنتؤ اات حاا يثًت 

 بتسم م ةسا تالل التجقرب ا.
 مااااات أةسااااالت ال اااااقكا العقب اااااا لالساااااتثمتة العقاااااتةي باااااقد علاااااع مختطباااااا 

 قااااا ةداة  المجلاااس لهااات ب ااا ن بنااااتء كن ساااا  اااي الم يناااا التتبعااااا لهااات تضااامن موا
ال قكا علااع تخ اا ص مسااتحا األةض الكت  ااا  الال مااا لهااذا الغااقض علااع أن 
تقوم األطقاف المخت ا بتست  اة الت تةرح  الموا قتم القساام ا  األمن ااا لهااذا 

 البنتء بمعق تهت  ته  ت الختص.
 علااع الااقغم ماان تعهاا  ممثاال   اة  ال اخل ااا بسااقعا الااقد علااع مختطبااتم 

الكنااتئس  المالتاائ  المن ااقم المقتبطااا بهاات،  ااإن المجلااس المجلااس ب اا ن تااقم م 
 لم يتل  من الو اة  أي ةد علع  ذه المختطبتم.

الااردود الخاصااة بمخاط اااات المج ااس بلاااأن الحااق ااااي الملااااكة و اااق  -6
 االرترا :



لم يتل  المجلس سو  ةد  حياا  ماان تتمعااا القاات ق  ب اا ن شااكت   عاا د ماان 
متةسااا حقهاام  ااي التقشاا ح  االنتخااتب  ااي الطااالب ياا عون  يهاات حقمااتنهم ماان م

االتحاااتدام الطالب اااا  أ ااا م الجتمعاااا  اااي  اااذا الاااقد بعااا  ق تمهااات بتقااا  م عاااقض 
تة اايلي لكت ااا المالبسااتم  اإلتااقاءام القتنون ااا التااي تاام اتختذ اات ضاا  الطااالب 
أصحتب ال كت     ي كل كل ا علع ح   ،علااع سااالما اإلتااقاءام التااي  تماات 

وائح  القااقاةام المنظمااا للعمل ااا االنتختب ااا داخاال الجتمعااا  ااي بهت  اتةت هت مع اللاا 
حااين لاام تااواف تتمعااتم: حلااوان  اإلسااكن ةرا  الم اات ر   األ  ااق بتإلضاات ا ةلااع 
اتحااااااتد عمااااااتل م ااااااق المجلااااااس باااااا ي ةد د علااااااع مختطبااااااتم المجلااااااس ب اااااا ن 

 االنتختبتم الطالب ا  انتختبتم النقتبتم العمتل ا التي تقم تحت ةشقا هت.
لااردود الخاصااة بمخاط ااات المج ااس بلااأن انتهاكااات  قااوق المصاارإين ا -7

 بالخااج:
مختطبااااا  34ةدًا ماااان   اة  الختةت اااا علااااع ةتماااتلي  11تلقاااع المجلاااس 

 تههت المجلس ةليهت ب تن حقوق عمل  حقوق متل ا  منت عتم  ضااتئ ا ختصااا 
بماااواطنين م اااقرين  اااي الااا  ل التاااي  عملاااون أ   ق ماااون  يهااات،   ااا  أ ضاااحت 

و اة   ااي  ااذه الااقد د كت ااا الجهااود الود ااا  ال بلومتساا ا التااي بااذلتهت لالنت ااتف ال
ألصحتب ال كت   ةال أنهت أ تدم ب نااى  ااي بعااض الم ااكالم تعااذة عليهاات تقاا  م 
المساااتع    العاااون ألصاااحتب ال اااكت   الاااذين يتعاااين علااايهم االساااتعتنا بمحاااتمين 

لااا  ل  نظاااقًا لعااا م للح اااول علاااع حقاااو هم مااان خاااالل الجهاااتم القضاااتئ ا بهاااذه ا
 تود بنود لهذه المستع   القتنون ا  ي ميمان ااا   اة  الختةت ااا  ااإن الااو اة  تعتااذة 

 عن ع م تق  م مثل  ذا النوع من المستع ام القتنون ا.



 الردود الخاصة بالحق اي التقاضي والعدالة الناجزة:   -8
مختطبااا لااو اة  العاا ل ب اا ن تضااقة بعااض أصااحتب  75 تااى المجلااس 

كت   مااان عااا م تنةياااذ األحكاااتم القضاااتئ ا ال اااتدة  ل اااتلحهم،  ا ااات الاااو اة  ال ااا 
المجلس بقدين عليهت أ ضحت  يهمت ق تم الجهتم ال تدة ضاا  ت  ااذه األحكااتم 
بتلتنةيااااذ ل ااااتلح مقاااا مي ال ااااكت    ذلااااك بعاااا  ق ااااتم   اة  العاااا ل بمختطبااااا  ااااذه 

ق   ااذه الجهااتم: الجهااتم  الت اا ي  عليهاات بااتاللتمام بتنةيااذ  ااذه األحكااتم  ماان أباا 
  اة  ال اخل ااا،  محت ظااا تنااوب سااينتء  م يقرااا المةاعااا بمحت ظااا الجياام     اة  
اإلسكتن   ي حين أ تدم م يقرا  نت للتقب ا  التعل م ب نهت لاام يااتم ةعالنهاات بااتلحكم 

 أ  بتسم ال خص ال تدة ل تلحى.
 الردود الخاصة بانتهاك الحقوق االرتصادية واالجتمالية:  -9

لع يااا  مااان الجهاااتم المعن اااا ساااواء الاااو اةام أ  المحت ظاااتم أ  حاااقص ا
الهيئتم  المؤسستم الحكوم ا أ  ال ااقكتم  البنااوك علااع موا اات  المجلااس بااقد د 

مختطباااا،  أ ضاااحت  اااي  اااذه  545تة ااايل ا علاااع مختطبتتاااى لهااات  التاااي بلغااات 
القد د مو ةهت من مطتلااب األ ااقاد ماان تمكياانهم ماان الح ااول علااع حقااوق تتعلاا  

ص العمل أ  السكن أ  القعت ا ال ح ا أ  تضقة م ممت ي عون أنااى انتهااتك بةق 
لحقو هم،  ذلك ةمت بإ الااا أساابتب ال ااكت   بعاا  بحثهاات  تحق قهاات، أ  ب ااتن الساابل 
 اإلتقاءام التي يتوتب علع مق مي ال كت   اتبتعهت للح ول علااع الخاا متم 

االتتمت  ااااا التااااي  طلبونهاااات  بااااتألخص  ااااي الح ااااول علااااع خاااا متم القعت ااااا 
 الساااكن   اااقص العمااال، ةضااات ا ةلاااع ب اااتن بعاااض الجواناااب التاااي أغةلهااات بعاااض 
مقااا مي ال اااكت    التاااي ت ااايق لعااا م اساااتحقت هم لتلقاااي  اااذه الخااا متم، أ  عااا م 



تمااااتعهم بتل اااااق ط الواتااااب توا ق ااااات لتلب ااااا طلباااااتتهم، أ  توضاااا ح عااااا م مختلةاااااا 
ي التعتماال مااع أصااحتب اإلتقاءام التااي اتخااذتهت  ااذه الجهااتم للقواعاا  المقااقة   اا 

 ال كت  .
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لحقوق اإلنستن عن حتلا   القومي ستهل  ذا التققرق ةص اةام المجلس  
العتما   اإلنستن  الحقرتم  بهذه     يحقوق  ال  ق م  حسب    المثتبام ق،   و 

" ك دا  صوة   المجلس  الحتلا،  لكنى  ق م كذلك ةؤرا  منهج ا  لهذه  بتنوةام ا" 
 البالد.   يلتعمرم احتقام حقوق اإلنستن  الحقرتم العتما 

ت ااا ة علاااع  التاااي  اااتقك  اااذا التققراااق ماااع غياااقه مااان التقاااتةرق الع يااا    
تسااتن  ةلااع   التاايى  ت مقتعي    يالستحا الوطن ا من  يئتم حكوم ا  غيق حكوم ا  

 القااا م المساااتم   مااان  ،ئ ال ساااتوةرا،  المواثيااا  العتلم اااا لحقاااوق اإلنساااتنالمباااتد
عاان انضاامتم الاابالد ةلااع ال ااقعا  نتبعااااألد ااتن الساامت را،  االلتمامااتم القتنون ااا ال

 ال  ل ا لحقوق اإلنستن  غيق ت من المواثي  ال  ل ا.
نبثقاااتن عااان  اااتنون المجلاااس ت تين ي لكناااى يتماااتيم عااان  اااذه التقاااتةرق بختصااا  

 ء،  هاااو لااا س  سااايلا لتةساااايق أدااألستسااايب عاااا مهمتاااى كمااات حااا د ت نظتماااى  ط
السلطا التنةيذ ا ح تل الس تستم القتئما  ال  تع عنهت،   و أمااق تقااوم بااى أتهاام  

عاان أخطااتء أ  انتهت ااتم تقااع  احتجااتتيةساام ا مخت ااا،  ال  ااو محااض تعبيااق 
م ااا مجااتل أ  آخااق علااع نحااو ماات   اا ة عاان بعااض المنظمااتم غيااق الحكو   ااي

للمجلااس.  األستسااييو ق اات القااتنون  التاايال تملااك صااالح تم ممتثلااا لتلااك  التااي
،  ت اااخ ص  الساالبي  ااو ماان ثاام  جمااع بااين القااقاء  النق  ااا بوتهيهاات اإل جااتبي 

للتاا ثيق  يالو تئع  تح ي  المسئول تم،  ال يتو ف عن  ا تقاح الس تستم بل  السع
  يهت.

لحقاااوق الم ن اااا  الس تسااا ا، مجاااتل ا  اااي رغطاااع  اااذا التققراااق موضاااوعى 
أ ل اتتماااااتع  الحقاااااوق اال ت اااااتد ا  االتتمت  اااااا  الثقت  اااااا خاااااالل الةتاااااق  مناااااذ 

 حتاااع نهت اااا  2004ق  بقايااا شاااهق نهت اااا   ااايلحقاااوق اإلنساااتن  القاااوميلمجلاااس ل
 .2005   بقايق



 : الحقوق المدنية والسياسية  أوالً 

 الحقوق األساسية :   -1
 الحياة ايالحق  

الح اات ،   ااع بعضااهت بحاا    اايتهت ااتم مؤسااةا للحاا  ان  2004شااه  عااتم  
  ااع قبضا السلطا،  اةتكب بعضهت تمتعا متطق ا  جقم ثالثا موا ع   يأ قاد  

مؤسااف تعقضاات لااى الاابالد   ةة ااتبيعمل     ي  2004أ توبق    8يوم  تنوب سينتء  
عااتم نهت ااا   اايمذبحااا األ  ااق  منااذ   ااذه الظاات ق      ي الساا طق  علااع  بع  نجتحهت

ماان الساا تح األتتنااب معظمهاام  30 تل خمسا م قرين  نحو     أد  ةلع  1997
،  اةتكاااب الجناااود اإلساااقائيليون تقرماااا  تااال لثالثاااا مااان ةتاااتل مااان اإلساااقائيليين

  اااااااااااام ال ااااااااااااه اء " ااااااااااااتنع علااااااااااااع صاااااااااااابحع النجااااااااااااتة" األماااااااااااان الم ااااااااااااقرين 
سااانا( 22سااانا(  "عاااتمق أباااو بكاااق عاااتمق" )22سااانا(  "محمااا  عبااا  الةتاااتح" )21)

 اااع  عباااق الحااا  دةساااقائيل ا نياااقان ةشتشاااتتهت الثقيلاااا  بعااا مت أطلقااات علااايهم دبتباااا
 حتجااتج،  االم ااقي العااتم  الااقأيحتدثااا أثااتةم سااخط   ااي م ينااا ة ااح الم ااقرا،

 الحكوما.
مسااائول ا نطاااتق   ااايتقاااع  التااايالح ااات    ااايشاااملت   اااتئع انتهاااتك الحااا   

 :بتة رن من االنتهت تم  ن، نمطي تم العتماالسلط
ب ااابها التعاااذيب  بعاااض الماااواطنين  األخطاااق   ااات  الااانمط األولتضااامن  

  ةااي .ماان  ااذا النااوع حااتالمعاا    شااه  العااتم أثنااتء احتجاات  م  التحقياا  معهاام، 
( عتمااات 55 -)باااتئع متجاااول شساااماعيلمحماااد  سااان تاااو ع  2004مطلاااع يناااتيق 

محمااد الساايد ينااتيق تااو ع  7 بك ااا بتلقاات ق ،   ااع ألخالل احتجت ه بقساام شااقطا ا



تااتم الختصااا( بعاا  سااتعتم ماان اإل ااقاج عنااى ماان ذ   االحت ت  -عتمت  30)  نجم
 بتلقليوب اااا م يناااا بنهااات  ااايحتلاااا غيبوباااا مااان مقاااق مبتحاااث أمااان ال  لاااا   اااي  ااو 

أ  اتهتمااتم ةساام ا،   ااع   ضااتئيذن ةحيث كااتن محتجاامًا لماا   ثمتن ااا أ ااتم د ن 
خالل احتجت ه بمقكم شااقطا عتمًت(  19)   سن  النبيخالد عبد  متةس تو ع    13

خااالل  السيد مصطفى موسىمتةس تااو ع  20سمتعيل ا،   ع  تي  بمحت ظا اإل
محماااد أبقرااال تاااو ع  13احتجااات ه بمقكااام شاااقطا أ سااا م بمحت ظاااا الجيااام ،   اااع 

ةثااق م ااتتق  بينااى  بااين أحاا  أ ااقاد ال ااقطا،  ااتم خاللهاات األخيااق  سااى صااالحر م
 .(1)الطقر  العتم   يبإطالق النتة عل ى 

عتةرااا   ااع  حمد  سااينناصر م، عثق علع تثااا 2004يونيو    11  ع   
سااتعا ماان القاابض عل ااى  ااي  36حتلااا تااوةم شاا ي   سااط المةاعااتم بعاا  أ اال ماان 

يونيو بواسطا ال قطا من مسكنى بققرااا مياا  م بمقكاام الواسااطع  ااي   9 جق يوم  
محت ظا بنع سورف،      تهت أسقتى بالغًت ةلع الن تبا العتما اتهمت   ااى  ااو  

  تتاااى، ثااام محت لاااا الاااتخلص مااان تثتاااى  ال اااقطا بتالعتااا اء عل اااى بمااات أد  ةلاااع
 .(2)تمل ًت من المسئول ا

ساانا( داخاال  31) عماارو عتاارإس  ساانتااو ع  ،2004ساابتمبق 12  ااع 
 ضاا ا   اايبعاا  ع ااق  أ ااتم ماان القاابض عل ااى  بمحت ظااا الجياام   مبتباااة سم شقطا  

أناااى تاااو ع مااان تاااقاء التعاااذيب )باااالغ ة ااام  العتماااا ساااق ا،  أبلغااات أساااقتى الن تباااا
عبااد التااواب ساابتمبق تااو ع المااواطن  23  ااع  (3)مبتبااا(ة/2004 لساانا 12008

بعاا   بتلقاات ق  أثنااتء احتجاات ه بقساام أ ل شااقطا م ينااا ن ااق يوسااف صااالح الاادين
لمكتب صحا  راانهم  تااود  المب ئي ض ا سق ا،  أثبت التققرق    يالقبض عل ى  



تااو ع المااواطن  أ تااوبق 20.   ااع (4)تااق ح متجلطااا سااتبقا لو تتااى بو اات   اايق
محت ظااا كةااق ال اا خ بعاا  يااومين ب داخاال حجاام مقكاام باايال  ع ااى محمااد المصاا ى
التعااذيب   اا موا بالغاات  نت جا   عت   تتىأن  ىأ لذكق    ،من ةلقتء القبض عل ى

الوا عااا   اايالتحقياا  العتمااا    رق ال اخل ا  النتئب العتم.   قةم الن تبااا    ين ي للس
 2004لسااانا  1903م لت اااقرح الجثااا،   يااا  المحضاااق باااق  شاااقعي ناا ب طبياااب 

 .(5)مقكم بيال ةداةي تحقي   
 17)صاادام  سااين  ااااظ ع ااى ، تااو ع الحاا ث 2004د ساامبق 20  ااع 

سنا( أثنتء احتجت ه بقسم شااقطا الااوةاق بااتلجيم  علااع ذمااا التحق قااتم  ااي  ضاا ا 
د ساامبق مااع محتجاامرن بااتلغين،   اا  أ ااتد ضاابتط  13سااق ا،  كااتن محتجاامًا منااذ 

الااقأس عقااب سااقوط بعااض المحتجاامرن  و ااى أثنااتء القساام أنااى أصاايب بنمرااف  ااي 
نومااى،  أن محاات الم ةسااعت ى بعاا  نقلااى للمست ااةع العااتم لاام تاانجح، غيااق أن أسااق  
الضااح ا  اا  شااككت  ااي  ااذه اإل ااتد ،  أبلغاات أسااقتى تمع ااا المسااتع   القتنون ااا 
لحقااوق اإلنسااتن م اات  تهت تقاحااًت عاا    ااي الوتااى  القاا مين بخااالف آثااتة نمرااف 

 .(6)ذنالقأس  األ
  ااايتقاااع  التااايالح ااات    ااايمااان انتهت اااتم الحااا   الثاااانيالااانمط  رتضااامن  

 ،   اات  محتجاامرن نت جااا ة مااتل تساا م أ  نقااصساالطتم العتمااامساائول ا النطااتق 
 ااااذا   اااايتتبعهاااات المجلااااس  التااااي كتناااات أبااااق  الحااااتالم  ،القعت ااااا ال ااااح ا  ااااي

بعاا   2004 يونيااو  9 عتماات(  ااي 40) ي كاارم ز ياار أالمهناا س    اات   المجتل،  ا عااا  
 ، خوان المسلمينحملا اعتقتل كوادة اإل   يأ ل من شهق من ةلقتء القبض عل ى  

لاااام تقاااا م لااااى العنت ااااا الطب ااااا  ، ااااقغم تاااا  وة حتلتااااى ال ااااح ا منااااذ القاااابض عل ااااى



كمت أصيب بنمرف  ي القأس عقب اةتطتمااى بعتةضااا ساا تة  التااقحيالم   ،الواتبا
لمعتقلااين ةلااع السااجن ةثااق عقضااهم األمن ااا التااي كتناات تقلااى عتئاا ًا مااع  مالئااى ا

 ةداة نقلتاااى علاااع الن تباااا،  تاااتءم اساااتجتبا الحاااقاس متااا خق  الساااتغتثا  مالئاااى،   
 .(7)بع   وام األ ان، حيث تو ع بع  ستعتم  الجتمعيالسجن ةلع المست ةع  

  ااا  أ  ااا م لجناااا األمااان القاااومي بمجلاااس ال اااعب، بعااا  ات اااتالم علاااع  
  ال اخل ااا،   اا ا لمرااتة  سااجن طااقه للتحقاا  مستو  ة  ع بين مجلس ال ااعب    اة 

من سبب الو ت   تةق  أ ضتع المعتقلين  الت  اا  ماان تطبياا  لااوائح السااجون.   اا  
أعلن أعضتء  ي اللجنا بع  المرتة  أن سبب   اات  المهناا س   يااقي  ااو اإل مااتل 

 .(8) ي عالتى  ل س التعذيب
آخااقرن  19صااتبا إ  كااذلك  ا عااا   اات  ثالثااا شاابتن أثتة  ل  الااقأي العااتم     

، 2004شااهق أغسااطس  أمن ااا  اايساا تة  تااقحيالم    اايبتالختنتق تقاء تك  سااهم  
شااتبت ألقاات الساالطتم الليب ااا القاابض علاايهم لاا خولهم  80كااتن الضااحت ت ضاامن   

ليب اااات  محاااات لتهم السااااةق ةلااااع ة طتل اااات بطقرقااااا غيااااق م ااااق عا،  عقااااب تساااال مهم 
تقحياال مكتظااا باا  ثق  ساا تةتي للساالطتم الم ااقرا تاام تااقحيلهم ةلااع القاات ق  داخاال

من ضعف طت تهت  تعو  اات التهورااا المنتساابا،   ااع دةتااا حااقاة   ةطوبااا عتل ااا، 
ع ا تمااتم السااتغتثتتهم المتتتل ااا  شااكوا م ناا  لم  عق حقاسااهم ماان ضاابتط  تنااود أد

 12تااقحيالم الخل ةااا بعاا   حجااممن االختنتق.  عقب  تح بتب الس تةتين داخل  
  ااي،  تاام نقاال الحااتالم ةلااع المست ااف تم المجاات ة  سااتعا تبيناات حق قااا الوضااع

وأشاارف  ،أ مد شبااراميم  تء ش ي ،  أثنتء ةتقاء اإلسعت تم تو ع كل ماان ة حتلا  



الاا  ة    اايإلصااتبتهم بهبااوط حااتد  ي ومحمااد شبااراميم البنااداا  ،عبااد الغفاااا عطيااة
 .(9)ال مورا

أثنااتء احتجاات ه بقساام شااقطا أشاارف زكااى مهااران د ساامبق تااو ع  26  ااع  
شااابقا الخ ماااا ثاااتن بمحت ظاااا القليوب اااا متااا ثقًا بجقاحاااى التاااي كاااتن  ااا  أصااايب بهااات 
خالل م تتق ،  ةغم تلق ى العالج األ لي، ةال أنااى بقااع محتجاامًا لع ااق  أ ااتم د ن 
ةعت اااا طب اااا،  اصااال ضااابتط القسااام خاللهااات احتجااات ه ةغااام  اااقاة الن تباااا العتماااا 

لضبتط ب نهم  اصاالوا احتجاات ه د سمبق،  عقب   تتى أ تد ا 16بإخالء سبيلى يوم 
 .(10)ألنى متهقب من أداء الخ ما العسكقرا

 تتااولع الن تبااا العتمااا التحقياا   ااع  ااذه القضاات ت  إحتلااا مقتكبااع الجااقائم  
للمحت مااتم الجنتئ ااا، ةال أن ذلااك  سااتغقق   تااًت طااوراًل،  ماان بااين   ااتئع الو اات  

  ةلااع   وعهاات خااالل عااتم ب بها التعذيب  ع مقا م االحتجت  التع سبقت اإلشتة 
، لااام ياااتم الة ااال ةال  اااع حتلاااا  احااا  ،   اااع  ا عاااا  تااال الماااواطن محمااا  2004

حسااااين حساااان ةساااامتعيل خااااالل االعتاااا اء عل ااااى بتلضااااقب المبااااقح بقساااام شااااقطا 
 11، حياااث  ضااات محكماااا تنت اااتم القااات ق   اااع 2004يناااتيق  3األ بك اااا ياااوم 

ن ال اااقطا المناااوب بساااجن الماااتهم أشاااقف  تحاااع الجنااام ة  )أماااي  2004أ تاااوبق 
 .(11)بتلقسم( خمس سنوام

لكن المحت م تتبعت الة ل  ع الحتالم العتلقااا ماان ساانوام سااتبقا  ماان  
ت يي  الحكم ال ااتدة بحاابس   2004ينتيق    25ذلك أن محكما النقض  قةم  ع  

ةتتل ال قطا المتهمين بتعذيب السجين احم  محم    سااع حتااع المااوم داخاال 
، كااذلك أياا م محكمااا الاانقض (12)2000 بقايااق  10سااجن  ادي  النطااق ن  ااع 



الحكااام ال اااتدة مااان محكماااا تنت اااتم القااات ق  ضااا  معااات ن  2004أبقرااال  4 اااع 
تعااذيبًت أ ضااع ةلااع   2002مبتحث م ينا ن ق بتهما تعذيب مواطنين  ااع ينااتيق  

، كمت  ضت محكما تنت تم القت ق  بسااجن ضااتبط بقساام شااقطا (13)  ت  أح  مت
بعاا  ةعااتد  محت متااى بتهمااا  17/1/2005نوام  ااع بااتب ال ااعقرا لماا   خمااس ساا 

تعااذيب المااواطن محماا  الحسااين ةمااتم حتااع المااوم بتلضااقب بتلساا تط  توصاايل 
 .(14)م  ة كهقبتئي ةلع تس ه

تم ااع المتهمااين  2004ابقراال   22  مت بقأم محكمااا تنت ااتم الجياام   ااع   
لمااوم بتهما تعذيب المواطن  نت   ساال م ال ااغيق  ااع  ساام شااقطا ةمبتبااا حتااع ا

 .(15)2000متةس   7 ع 
 ماات تنظااق المحاات م عاا   حااتالم   اات  أخااق  ب اابها التعااذيب تااقم  ااع  

سنوام ستبقا من بينهت محت مااا اثنااين ماان الضاابتط  أةبعااا ماان المحتجاامرن أمااتم 
متةس  ع  ض ا تعذيب أحماا  خلياال ةبااقاه م  31محكما تنت تم اإلسكن ةرا  ع 

.  الجاا يق بتلااذكق أن (16)2002بق  حتع الموم  ع  سم شقطا الجمقك  ع أ تو 
بااات تقاح لتعااا يل تعقراااف تقرماااا التعاااذيب  2004أغساااطس  1المجلاااس تقااا م  اااع 

من  تنون العقوبتم، لتوس ع نطت هت  ت  ي  العقوبا عليهاات،   126بموتب المتد   
 علع النحو الواةد تة ياًل  ع تمء آخقمن أتماء  ذا التققرق.

  اااتئع التعاااذيب الم اااتة   مهمااات تاااق  الت اااك ك  اااي مااا   ثباااوم بعاااض
ةليهااات،  ماااع تقااا يق المجلاااس للقاااقاةام  اإلتاااقاءام التاااع اتخاااذتهت   اة  ال اخل اااا 
لمستءلا بعض من بتشق ا تلك الو تئع،  مت  تمت بى الن تبا العتما من التحقياا  

ةلع تقاا  مهم للمحت مااا الجنتئ ااا   – ع بعض الحتالم    –مع ع د منهم   انتهع  



 ااإن المجلااس  عبااق عاان اسااتمقاة  لقااى ال اا ي  ماان تعاا د   توق ااع العقااتب علاايهم،
 اااذه الو اااتئع،  خ ااايتى أن تكاااون تعبياااقًا عااان نماااط سااايئ مااان أنماااتط التعتمااال ماااع 
المتهماااين  المحتجااامرن، ممااات  ك اااف عااان ضاااق ة  اتخاااتذ ممرااا  مااان اإلتاااقاءام 
 التاااا ابيق ال ااااتةما،  ضاااااًل عاااان التوت ااااى  التاااا ةرب المسااااتمق سااااع ًت لااااقدع ماااان 

ت تصاااى األمناااع  منحاااى ح اااتنا  اااع مواتهاااا الحااا  ال ساااتوة  يت اااوة أن اخ 
للمااواطنين صااغيق م  كبيااق م حااتل اتهااتمهم أ  احتجاات  م أ  ال ااك  ااع بااقاءتهم، 
 ضااق ة  معااتملتهم المعتملااا اإلنسااتن ا الواتبااا التااع  ةقضااهت ال سااتوة  القااتنون، 

ا  مااات تةقضاااهت المواثيااا  ال  ل اااا  االتةتق اااتم التاااع صااا  ت عليهااات م اااق، تتعلااا 
مهمااات كتنااات األعااااذاة  -تااامءًا مااان القااااتنون الم اااق  ال جاااو  –باااذلك  -منهااات 

 المبقةام مختلةتى  انتهتك ح  ده،  انطال ًت من ذلك كلااى حااقص المجلااس علااع 
معت د  النظق  ع بعض ن وص  تنون العقوبتم التع تجقم التعذيب سع ًت ةلااع 

  رتد   تعليتهت  توس ع نطتق تطب قهت.     

 اللخصى:إة واألمان لحر اى االحق 
 كةااال ال ساااتوة  القاااتنون  اااذا الحااا ،  رضاااع الضااامتنتم الكةيلاااا بحمتيتاااى  

ةلااااع تطااااورق  المؤسسااااتم ال سااااتوةرا المعن ااااا عاااا م المسااااتس بااااى، كماااات تسااااعع 
م اااق  التماماااتمتبعاااا عااان ن الت اااقرعتم الوطن اااا لتاااتالءم ماااع المعاااتييق ال  ل اااا ال

الحاابس  منهاات الحاا  ماان اسااتخ ام  ،المتضاامنا لتلااك المعااتييقبتالتةتق ااتم ال  ل ااا 
االحت اااااتطي كاااااإتقاء متباااااع خاااااالل التحق قاااااتم الجنتئ اااااا،  التوساااااع  اااااي اإل اااااقاج 

   ال قطي.



 ااتنون الطااواةئ  مثاال ثغااق   اسااتمقاة حتلااا الطااواةئ   ااع نطااتق لكاان ظاال
حجب الكثيااق ماان علع نحو   المواطنين بهذا الح     بعض   بيق  تحول د ن تمتع

 .نون اإلتقاءام الجنتئ اكةلهت  ت   التيالضمتنتم 
اعتقااتل اسااته  ت  عاا   حمااالمخااالل العااتم  األمن ااانت الساالطتم شاا   اا   

شااهق مااتيو،  ظلاات تجاا د حبسااهم احت تط اات    اايخوان المساالمين  كوادة اإل  ةح ا ت
أعقااتب   ااي أخااق   تااقم  ،شااهق نااو مبق  اايلم   ستا أشهق حتع أ قتاات عاانهم 

 ،طتباااات  نوربااااع  اااايا ااااع ساااا تح ا اسااااته  ت مو  التاااايعمل ااااتم التةجيااااق اإلة تب ااااا 
 شملت اعتقتل أع اد كبيق  من أبنااتء سااينتء، ماان بياانهم نسااتء ماان أسااق مطلااوبين 

،  غنااع عاان الااذكق أن المجلااس  قاا ة تمتمااًت خطااوة  تااقائم (17)احتجاام ا كق ااتئن
اإلة تب  أثق ت المحتم علع ةحستس المااواطن بااتألمن،  ضاااًل عاان أثق اات الماا مق 

،  لكااان التوساااع الكبياااق  اااع تطبيااا  نظاااتم الحااابس  للن اااتط السااا تحع  اااع م اااق
االحت ااتطع،   ااع غيبااا معااتييق منضاابطا  صااتةما  جااق  االلتاامام بهاات ،  حااول 
 ااذا ةلااع خااق ج صااتةخ علااع أستساا تم  مبااتدئ ال ااق  ا اإلتقائ ااا  ااع المسااتئل 

 الجنتئ ا.            
 يآالف مااااان المحتجااااامرن مااااان منتساااااب  عااااا د  ااااا    ااااال ةلاااااع  اااااذلك ظااااال 

ةطااتة المواتهااا   ااياإلسالم ا الذين تق  اعتقتلهم خالل التسعين تم   الجمتعتم
ضااع  تااق  عقوبتااى م بعضااهم أ ،األمن ااا مااع الجمتعااتم المتطق ااا  ياا  االحتجاات 

 خااق  جااق  تج ياا  اعتقتلااى،  بعضااهم اآلاسااتنتدًا لقااتنون الطااواةئ  لاام  ةااقج عنااى 
الماا د الق ااو   بعاا  كاال تظلاام،  ماانهم ماان  ةااقج عاانهم د تقراات عناا  انقضااتء تبتعااتً 



 65حاا د ت القااتنون حتااع   اا ة ب اا نهم  ااقاة اعتقااتل ت ياا  .  ماان بياانهم  التااي
  .2003   1989  عتميمحتم ت تق  اعتقتلهم خالل الةتق  بين  

 التاااين تعساااف ت   قاات للمعاااتييق ال  ل ااا ر عتبااق الع يااا  ماان  اااؤالء محتجاام ر   
 : (18) تالم التتل اا الح   يتن من الحقرا تعسف ت  ا تعتبق الحقم

ن يبقااع  ليبااقةه ) اا   ااتنونيأسااتس  ب يةذا كتن  اضحًت أنى ال  مكن التذةع  -أ
 االحتجت  بع   ضتئى م   عقوبتى(. ال خص  ي 

عقوبااااا   ماااات يت اااال  أ  ةذا كااااتن الحقمااااتن ماااان الحقرااااا نتتماااات عاااان حكاااام  -ب
 ،19، 18، 12المااواد   ااي الحقرتم المن وص عليهت   بممتةسا الحقوق 

الخااااااااتص بااااااااتلحقوق الم ن ااااااااا  لاااااااا  لياماااااااان العهاااااااا   27، 26، 25 ،22
  الس تس ا.

ال ااكوك   اايلمن ااوص عل ااى ا الجمئاايةذا كااتن عاا م المقاعاات  الكتماال أ   -ج
علع الحقمتن من الحقرا    ضةيال لا من الخطوة  بحيث    ال  ل ا ذام  

 أ ًت كتن نوعى طتبعًت تعسف ًت.
من ااااا  اااا  أطلقاااات سااااقاح بضااااعا آالف ماااان  ااااؤالء ساااالطتم األال كتناااات  

 أخااذمجاامرن علااع د عااتم خااالل الساانوام المتضاا ا، طبقاات لمعااتييق أمن ااا المحت 
 بقاااع عاا د  ااا    اال ةلاااعكاان ت اااف ا  ااذه الظااات ق  المؤسااةا،   مبااتألحوط،  لااام   

 مهمت  يل عن خطوة   ااؤالء علااع األماان العااتم  تلااك  منهم  ي  االحتجت .  آالف
 لمب أ البقاء  حجا مقسلا ال تكةع للخق ج علع القتع   ال ستوةرا المققة  ةعمتالً 

 األصل ا .



 600  ااع  ااذا ال اا د  قاا  تقاا م المجلااس ةلااع   اة  ال اخل ااا بقااوائم لعاا د  
حتلااا،  265معتقاال لبحااث حااتالتهم   ا اات   اة  ال اخل ااا المجلااس بااقد د شااملت 

حتلااا ماانهم،  رقااوم المجلااس بتلمتتبعااا اليوم ااا مااع ال اخل ااا.  51تاام اإل ااقاج عاان 
ساااب ا لعااا د المةاااقج عااانهم،  رااا عو  اااع معتلجاااا  اااذا  إن كاااتن  ساااجل الضاااقلا الن 

 األمق ةلع اتبتع معتييق أ ثق  ضوحًت  اتةت ًت مع المعتييق ال  ل ا.  
 اى السجون : معام ة السجناء وغير م من المحتجزإن

العماااال علااااع تحسااااين أ ضااااتع السااااجنتء   ااااياسااااتمقم تهااااود الحكومااااا  
 ،عاا   ةتااقاءام ة جتب ااا   غيق م من المحتجمرن،  مكت حااا التعااذيب،  شاامل ذلااك

حتلااا ة   شااكت   التعااذيب،    ااي  ةداةرااامق متهت ةتقاء   اة  ال اخل ا تحق قااتم     ي
تااقائم التعااذيب ةلااع الع الااا،  تنظاا م د ةام ت ةرب ااا   اايالنتئااب العااتم المتهمااين 

،  امتثلااااات   اة   اااااي مجاااااتل حقاااااوق اإلنساااااتن لضااااابتط ال اااااقطا   كاااااالء الن تباااااا
 المرتة .  أثنتء  أسق مالا الحواتم السلك ا بين السجنتء ال اخل ا لحكم القضتء بإ  

السااجنتء  غيااق م ماان   سااوء معتملااامن اسااتمقاة       استمقم  لكن ال كو  
مةتوحااا  ةضااقابتمبعااض الحااتالم ةلااع   ااي  ممت أ ضع   ع السجون،المحتجمرن  

غقبتن ااتم  ااي اإلسااكن ةرا  ااي مطلااع سااجن ال  اايحاا ث  عن الطعتم علع نحو مت
اساااتمق بينمااات ، (20)أباااع  عبااال اعتباااتةًا مااان أ ل ناااو مبق ل ماااتن  ، (91) 2004ماااتيو 

تنتهااك  التاايالجاا ل المحتاا م منااذ ساانوام حااول ك ف ااا  ضااع نهت ااا لهااذه الظاات ق  
،  تحاااول مالياااين القتنون اااا،  تسااائ لسااامعا الااابالد  حقاااوق الماااواطنين ال ساااتوةرا 

لسااالما علااع المااواطنين ةلااع أ ااقاد خااتئةين متبتعاا ين عاان العماال العااتم مااؤثقرن ا



تحمااال مخاااتطق الم اااتةكا ال اااعب ا  اااع عمل اااا التنم اااا ال اااتملا،  علاااع مساااتقبل 
 اإلصالح الس تسي كلى.  

الجهتم المعن ا مجقد حااتالم  قد ااا،   تعتبق ت   التيشملت  ذه الظت ق ،   
سااجين  أسااق لااى  حااتالم متعاا د ، بعضااهت حااتالم  قد ااا علااع نحااو ماات تعقضاات

 تعااقض بعضااهم  األسااق ع قام ماان أ ااقاد   تة من سجن المن وة  حيث اعتقل
بااابعض  ةصاااتبتمأد   ةلاااع حااا  ث  الاااذيللتعاااذيب بتلضاااقب  التعليااا ، األماااق 

المحتجمرن من بينهم طةلا صغيق  أد  الضقب ةلع كسااق ذةاعهاات،  ذلااك بهاا ف 
. (21)ةب للقاابض عل ااىتمكتن اختةتء السجين الهاا ب  د  الح ول علع معلومتم  

عع لمحتةبااا الجقرمااا  ضاابط مقتكبهاات  اا   كااون  مع أن الحمتس المةقط  ااع الساا 
ال ا ع المةقط لمثل  ذا السلوك المختلف للقتنون، ةال أن اعتبتة المحت ظا علااع 
حقاااوق اإلنساااتن  حقرتتاااى ينبغاااع أن  كاااون ةاتحاااًت علاااع أ  اعتباااتة آخاااق،   اااذا 
القتحااتن  ااو تااو ق ال ااق  ا اإلتقائ ااا  ااع المسااتئل الجنتئ ااا  ال  جااو  الخااق ج 

 همت كتنت المبقةام  ال  ا ع, عل ى م
 بعضهت حتالم تمت  ا علع نحااو ماات تااق  خااالل عمل ااتم االعتقااتالم 

تعااقض كثيااق ماان المعتقلاااين   ةد حيااث شاامتل سااينتء  اايتااقم  التاايالع ااوائ ا 
القضاا ا ة اام   ااي كااذا ادعااتءام تعااذيب ساابعا ماان المتهمااين  . ذ رهاام للتعااذيب

ا بتساااام " تنظاااا م اإلخااااوان ح ااااق أماااان د لااااا عل اااات المعق  اااا  2004لساااانا  462
ةصااتبتهم ةصااتبتم متعاا د    صاايب أحاا  م بتبااول ال ةلااع  مماات أ ضااعالمساالمين" 

ةةادي نت جا صعقى بتلكهقبااتء  ااع عضااوه الااذكق ،  أصاايب آخااق بكسااق  ااع ياا ه 
 اخااتالل  ااع التااوا ن نت جااا ال ااةع المتواصاال علااع األذن،  أصاايب آخااق بكسااق 



شاااه  محاااتمو المنظماااا الم اااقرا   اااع ذةاعاااى األ مااان،  آخاااق  اااع الضااالوع،   ااا 
لحقاااوق اإلنساااتن الكثياااق مااان أ تاااى التعنااات  التعساااف ماااع المتهماااين مثااال ة اااض 
ةئ س الن تبا منتظق  ةصتبتم أح  المحتجمرن،   تود ضبتط أماان ال  لااا بمبنااع 

 .(22)الن تبا بتلمختلةا للقتنون 
  إياااااالمالتعاااااذيب ةلاااااع انتهاااااتك ال ساااااتوة  القاااااتنون  ممتةساااااا تةضاااااي ال  

 أ ضاات ةلااع تضااليل الع الااا،     تةضااي  تت ت  انتهتك كااقامتهم  حسااب،  لكنهاا الضح 
عاا د ماان   ااي الماا انين بعااض  اسااتمقاة تكااقاة ظهااوة بااقاء 2004 عااتمشااه  لقاا  

،  مااان ذلاااك بتةتكاااتب الجقرماااا الجاااقائم بعااا  ظهاااوة الجنااات  الحق قياااين  اعتاااقا هم
ب يااونس عااتم  ض ا  تل ختل  عباا التوا   ي  "طوخ"من    م انينبقاء  أةبعا    وةظه

 ضااتئهم   بعاا اعتق وا بتةتكتبهم الجقرما تحت  ط   التعذيب،       ا كتنو   ،2000
  اايبتلوا عااا م ااتد ا أثنااتء  تااوده  الجااتنيثااالث ساانوام ماان العقوبااا، اعتااقف 

السااجن.   ااا  أمااق النتئاااب العاااتم بإةسااتل صاااوة  مااان أ ةاق القضاا ا ةلاااع محكماااا 
بااقاءتهم، كماات أحااتل خمسااا ماان   متنظق طعن المتهمين الااذين ظهااق   التيالنقض  

 ااااذه القضاااا ا ةلااااع   اااايضاااابتط ال ااااقطا الااااذين توةطااااوا  ااااي تعااااذيب المتهمااااين 
 .(23) ماتمح ال
  ع  ا عا أخق ،  قة النتئب العتم  بل نهت ا ينتيق ةحتلا ضتبط شااقطا  

ةلاااع المحت ماااا بتهماااا التعاااذيب  اإل اااقاه علاااع االعتاااقاف  التم راااق  اااي محتضاااق 
مثلااااا "حبيبااااا" علاااع االعتااااقاف بتةتكاااتب تقرمااااا  تاااال ةسااام ا،  ذلااااك إلتباااتة الم

  تهاات القطااقي الجنساا ا  باال خمااس ساانوام.  تااتء القااقاة بعاا  اتضااتح اةتكااتب 
 .(24)الجقرما بواسطا أشختص آخقرن



  ع  ا عا ثتلثا، أمقم الن تبا العتمااا بإعااتد  التحق قااتم  ااي الجنت ااا ة اام  
اه م السااي  الااذي كااتن  اا  تنت تم القماال،  أ قتاات عاان ةبااقاه م ةبااق   6750/2004

اعتااقف أمااتم الن تبااا العتمااا تحاات  طاا   الته ياا  بتلتعااذيب، بقتاال ت تااى التااي  ااتم 
بتإلبالغ عن مقتلهت.  تتء  قاة الن تبا العتمااا بعاا  القاابض علااع القتتاال الحق قااي 

 .  (25)الذي اعتقف بتةتكتبى الجقرما
ا سااق ا ةحاا     ااع  ا عااا ةابعااا، اعتااقف مااتهم أمااتم الن تبااا العتمااا بتهماا  

 خاااالل المحت ماااا تك اااف مااان الو اااتئع أناااى كاااتن محتجااامًا علاااع ذماااا  السااا تةام،
 .(26)التحقي   ي  ض ا أخق   ي ذام تتةرخ اةتكتبى لجقرما السق ا

 كذلك تواصلت خالل العااتم االدعااتءام بنقاال أصااوليين ةسااالميين   ااتبى 
نتاااااماع  اااااع صااااالتهم بتنظااااا م "القتعااااا  " أ  تاااااوةطهم  اااااع اإلة اااااتب ةلاااااع م اااااق ال

،    ةدم منظما العةو ال  ل ا  ااع ةسااتلا منهاات (27)معلومتم منهم تحت التعذيب
 2005ينااتيق  19ةلع القئ س األمقركع  ااع مسااتهل  تااق   اليتااى الثتن ااا بثتهاات  ااع 

 ا عااا نقاال معتقاال اسااتقالع ياا عع "مماا  ح حبيااب" سااقا ماان بت سااتتن ةلااع م ااق 
حيااث  2002تمو  ااع مااتيو حيااث  ضااع سااتا أشااهق، ثاام نقاال ةلااع معتقاال توانتناا 

اسااتمق اعتقتلااى باا  ن اتهااتم أ  محت مااا أ ثااق ماان عااتمين  ن ااف. ذكااق حبيااب 
أنااااى تعااااقض خااااالل اعتقتلااااى  ااااع م ااااق  2004لمحكمااااا  ي ةال ااااا  ااااع نااااو مبق 

ل نوف من التعذيب بينهت ال ع  الكهقبتئع  التعلي   الضقب المبقح  الته ياا  
 بتلكالب.

بت علع اإلشتة  ةلع نقل أصااوليين  كتنت صحف أمقرك ا،  د ل ا    دأ
ةساااالميين ةلاااع م اااق  بعاااض الااا  ل العقب اااا األخاااق   اااع ةطاااتة أماااق ةئتساااع 



ظااال موضاااع انتقاااتد حاااتد داخااال الوال اااتم  2002أمقركاااع صاااتدة  اااع أغساااطس 
،  تنت لااااات بعاااااض  اااااذه 2004د سااااامبق  30المتحااااا   حتاااااع تااااام اساااااتب الى  اااااع 

تل ماا نع،   ااو بت سااتتنع الم تدة   ااتئع محاا د  ماان بينهاات نقاال مماا  ح سااع  ةقباا 
، ةلااع م ااق علااع طااتئق  تتبعااا للمخااتبقام 2002اعتقل  ااع ان  ن ساا ت  ااع ينااتيق  

(.  المجلاااس ةذ ياااوةد  اااذه الب تناااتم  اااع تققراااقه ةنمااات  ةعااال ذلاااك CIAاألمقرك اااا )
استنتدًا ةلع ةحتطا الجهتم المختلةا ب مق ت  مت  ةد بهت من ادعتءام،  إلع أنى 

ةدًا علااع اإلطااالق، أ  تلقااع ةتتبااتم مقساالا لاا س  يهاات  لم يتل  من تلك الجهااتم
 مت ينةع ال بهتم القورا التع استن م ةليهت تلك االدعتءام. 

مه ومحماا  ياا  ااذلك أخااذم مااماعم تعااذيب النتشااطين اإلسااالميين أحماا  عج  
  ااي السااور  ق بع ًا د ل ت، أ اًل بتنتهتك حقو هم ذين سلمتهمت السور  لملالماةع ال
يتعقضااااون  يهاااات  اااا  حيااااث  حظااااق القااااتنون تساااال مهم ةلااااع تهااااا لجااااوء   طااااتلبي

مساااات تق  ماااان الوال ااااتم  ختصااااا للتعااااذيب،  ثتن ااااًت بنقاااال المطلااااوبين علااااع طااااتئق 
مه أمااتم محكمااا عسااكقرا.   اا  دعاات ياا المتح   ةلع م ق،  ثتلثت بسبب ةدانا عج 

لمظاات ق سااوء  2004مااتيو  17  اايبع  ك ف بقنتمج تل ةمروني   ،حكوما السور 
  اا   .(28) "د لاايا "إلتااقاء تحقياا  ا   ل الثالثاا ا لااا ماان تتنااب أطااقاف ماان الاا المعتم

أشااااتةم المةوضااااا السااااتم ا لحقااااوق اإلنسااااتن بااااتألمم المتحاااا   أن لجنتااااي حقااااوق 
 .(29)اإلنستن  التعذيب تحققتن  اع  ذه القض ا

 علااع صااعي  مواتهااا التعااذيب  ااع السااجون  مقا اام االحتجاات ،  سااجل  
ال اخل اااا مااان ةتاااقاء تحق قاااتم ةداةراااا داخل اااا،  عقااا   المجلاااس مااات تقاااوم باااى   اة 

مجااتلس ت ديااب  اااع شااكت   ممتةساااا القسااو   التعاااذيب التااع ت ااا ة عاان بعاااض 



ةتاااتل ال اااقطا، لكااان ال تعلااان  اااع معظااام الحاااتالم، كمااات تحيااال الن تباااا العتماااا 
الحااتالم التااع تسااتوث  ماان صااحتهت ةلااع المحاات م.  ماان ذلااك موا قااا المست ااتة 

علااع ةحتلااا ضااتبط شااقطا بمقكاام كةااق شااكق   2004ابقراال    24النتئب العتم  ااع  
 خةيااااق نظااااتمع ةلااااع محكمااااا الجنت ااااتم بتهمااااا تعااااذيب عجااااو  إلتبتة اااات علااااع 

 .(30)2003اإلةشتد عن ابنهت المطلوب علع ذما ةح   القضت ت  ع أ توبق  
لكااان البحاااث  اااع  اااذه القضااات ت  ساااتغقق   تاااًت طاااوراًل،   ااا  ال تعلااام أساااق  

حقااوق اإلنسااتن التااع تقاا مت ببالغتتهاات ةلااع الن تبااا العتمااا ال اات ين أ  منظمااتم 
  ااع  -بم اايق تلااك البالغااتم.   اا  تقاا مت المنظمااا الم ااقرا لحقااوق اإلنسااتن

بماااذكق  ةلاااع  -ةحاا   المنظماااتم األ ل اااا التاااع تعمااال  ااع مجاااتل حقاااوق اإلنساااتن
تطتلبااااى بااااتإلعالن عاااان نتااااتئج  2004د ساااامبق  6المست ااااتة النتئااااب العااااتم  ااااع 

للن تبااا العتمااا خااالل   ابالغ تعذيب تضمنتهت بالغتم المنظماا   25 ع    التحق قتم
 بيناات متتبعتهاات ال  ةرااا لهااذه البالغااتم حةااظ بعضااهت،  عاا م اتخااتذ  2004عااتم 

 .(31)أ ا ةتقاءام  تنون ا  ع بعضهت اآلخق
 تقااوم المحاات م المخت ااا بااتلنظق  ااع  ضاات ت التعااذيب التااع تحااتل ةليهاات، 

من المتهمين  ع  ذه القضت ت.  من ذلك حكاام محكمااا  أدانت خالل العتم ع دًا 
بحاابس  2001كلااع اإلسااكن ةرا لساانا   623تنت تم اإلسكن ةرا  ااع القضاا ا ة اام  

، (32)اثنااين ماان ضاابتط ال ااقطا لتعااذيبهمت مواطنااًت لالعتااقاف بقتاال ابنتااى المختف ااا
بحاااابس ثالثااااا ماااان ضاااابتط  2004نااااو مبق 25 حكاااام محكمااااا تاااانح حلااااوان  ااااع 

 2003أ تااااوبق  3تلضااااقب  السااااب علااااع أحاااا  المحااااتمين  ااااع ال ااااقطا تعاااا  ا ب 
، كماااات شااااقعت محكمااااا (33)يومااااتً  20 أحاااا ثوا بااااى ةصااااتبتم يمراااا  عالتهاااات علااااع 



 اااع محت ماااا خمساااا ضااابتط مااان  سااام  2004أ تاااوبق  24تنت اااتم القااات ق   اااع 
مواطنين داخل القسم  تعااذيبهم،  إحاا اث  9شقطا حلوان بتهما ق تمهم بتحتجت  

 .(34)تد ام بينتهات التقتةرق الطب اةصتبتم بتلغا ب تس
 ضاااات ت   اااايعاااا دا ماااان أحكااااتم التعااااورض  الم ااااقرا  أصاااا ةم المحاااات م 

الاا عو  ة اام   ااي يوليااو  19  ااي، منهاات حكاام محكمااا تنااوب القاات ق  (35)التعااذيب
 تً تعورضاا   ىتن اا   14000مبلغ  ب بتعورض م طةع ةبقاه م أمين    2003/  15358

.  كتن 6/7/1995   حتع  7/7/1993عمت أصتبى من تعذيب أثنتء اعتقتلى من  
 10  اايالمذكوة    صاا ةم ب اا نى  ااقاةام اعتقااتل متكااقة  حتااع تاام اإل ااقاج عنااى 

  2003أ توبق  
الاااا عو   ينااااتيق  ااااي29  ااااي منهاااات كااااذلك حكاااام محكمااااا تنااااوب القاااات ق   

بتعااااورض المااااواطن طااااتةق عبااااا  السااااتتة أحماااا  مااااقاد بمبلاااااغ  2003/  24245
 منهت كذلك حكاام محكمااا تنااوب القاات ق   تن ى عمت أصتبى من تعذيب.  15000

عماات أصااتبى تن ااى  14000محمااود عباا  المطلااب عمااتة  بمبلااغ  حماا يبتعااورض 
 حتااااع  11/2/1996الةتااااق  ماااان   اااايماااان تعااااذيب خااااالل  تااااق  اعتقتلااااى الثتلثااااا 

،  كااتن المااذكوة  اا  صاا ةم ب اا نى عاا    ااقاةام اعتقااتل حتااع تاام 11/7/1998
شاااك أن  اااذا الااا  ة الهاااتم الاااذ  يؤد اااى   ال.1998شاااهق يولياااو   ااايعناااى اإل اااقاج 

القضاااتء حاااين   ااال األماااق ةلاااع ساااتحتى  عااا  ضااامتنًت  عاااتاًل لت ااابح األماااوة  اااع 
مقاحلهت األ لع ةذا علم المبتشق ن للتعذيب  الم تةكون   ى  الست تون عل ااى أن 
ماااقلهم  اااع النهت اااا ةلاااع ساااتحا القضاااتء التاااع تقا اااب أعماااتلهم  تاااقد العااا ل ةلاااع 

 ن تبى.  



مجلااس ال ااعب أساائلا ةلااع   ااينااواب ال عاا د ماان  تااى أخااق   ااا  ماان نتح  
 ،2004نهت ااا نااو مبق   اايالع ل  ال اخل ا ب  ن بعض الحتالم   رقي      ي ينالس

  اا  أ اا  المست ااتة   رااق العاا ل التاامام م ااق بااتلمواثي  ال  ل ااا لحقااوق اإلنسااتن 
ماات ن تحاا ث داخاال أ التااي االتةتق ااا ال  ل ااا لحظااق التعااذيب،  أن حااتالم الو اات  

العتمااا االحتجاات  تخضااع لسلساالا ماان اإلتااقاءام القتنون ااا الواتااب علااع الن تبااا 
ثااام اتخاااتذ كت اااا مااان عل اااى،    المجنااايشاااكت   مااان أ ااال  أ اااااتختذ ااات،   حاااص 

حااااتالم ثبااااوم   اااوع أ ااااا مختلةااااا أ  أ عااااتل   اااياإلتاااقاءام الجنتئ ااااا  الت ديب ااااا 
 سااؤال تعااقض المااواطنينال علااع اً مجقما  تنونت. كمت نةع السي    رق ال اخل ا ةد

 أشتة ةلع  تااود لجنااا دائمااا لحقااوق اإلنسااتن   ،ب  ستم ال قطا  ألي سوء معتملا
شااكت    ا مكتااب متخ ااص بمكتااب النتئااب العااتم مساائول عاان أ اا    اخل ابو اة  ال

 المجلااس ةذ  قاا ة  ااذا كلااى  إنااى ال ال يااق   تااود مةتة ااا  ت ل بهذا الموضوع.ت 
 ااذه الضاامتنتم،  بااين  ا ااع الممتةسااا اليوم ااا  بيااق  بااين الن ااوص التااع تقااقة 

 التع  ع الحق قا الوحي    ع ح ت  المواطنين.  
 :  العادلةالحق اي المحاكمة  

علع مبتدئ المحت ما العتدلا،  نص   1971نص ال ستوة ال تدة سنا  
علع استقالل القضتء  حي تى ،  ح  المواطن  ع اللجوء ةلع  تضاا ى الطب عااع، 

العقوبااتم،  أال تو ااع عقوبااا علااع أحاا  ةال بعاا  محت مااا عتدلااا  شااق  ا الجااقائم   
لسااانا  48ياااو ق لاااى  يهااات حااا  الااا  تع.    ااا  نظااام  اااتنون السااالطا القضاااتئ ا ة ااام 

ضااامتنتم اساااتقالل القضاااتء، كمااات ن ااات القاااوانين اإلتقائ اااا علاااع كت اااا  1971



ضااامتنتم التقتضاااع مااان عالن اااا  مواتهاااا بتلتهماااا   بتألدلاااا،  غياااق ذلاااك مااان 
 تم التع تحق  مةهوم المحت ما العتدلا  ع المواثي  ال  ل ا.الضمتن 

    دةج القضتء علع اتبتع ةتقاءام المحت ما العتدلا  سااطقم محكمااا 
الااانقض  اااع الع يااا  مااان أحكتمهااات الحاااقص علاااع مقاعااات  المحت ماااا العتدلاااا   مااات 

  عقض علع القضتء من  ضت ت.
ك ااااةت عاااان   ااااوع بياااا  أن المعلومااااتم المت اااالا بتلمحت مااااتم الجنتئ ااااا 

  وة  اضح  ع ع د من الحتالم عاان االلتاامام بتلعنتصااق األستساا ا للمحت مااا 
 العتدلا ، يذكق  ع  ذا ال  د الحتالم اآلت ا:  

محت مااا الماا نيين أمااتم المحاات م العسااكقرا التااي تت ااكل  يئتتهاات ماان  ضاات   -1
 .عسكقرين  خضعون للتسلسل الق تدي للقوام المسلحا

تثنتئي ممااثاًل  ااي محاات م أماان ال  لااا "طااواةئ" التااي العماال بتلقضااتء االساا   -2
 الطواةئ.بنتًء علع  تنون  تت كل بققاة من ةئ س الجمهوةرا  

  ااا  أعلااان المست اااتة النتئاااب العاااتم  اااي ماااؤتمق صاااحةي  اااي نهت اااا 
أنااى ساايتم الحااا  ماان اسااتخ ام  اااتنون الطااواةئ  ااي ةتاااقاءام  2004يوليااو 

  لاااا،  أن الن تباااا العتماااا الحاااتالم التاااي تماااس أمااان ال  ااايالتقتضاااي، ةال 
تتجاااى ةلاااع تضااايي  نطاااتق ةحتلاااا القضااات ت ةلاااع محااات م أمااان ال  لاااا العل ااات 

 طواةئ.
إلصاااالح نظاااتم الحااابس االحت اااتطع  اااع  اااتنون ت اااتع  المطتلاااب الهتد اااا  -3

اإلتقاءام الجنتئ ا كإتقاء ماان ةتااقاءام التحقياا   المحت مااا  ااع المسااتئل 



تخاااتلف  قرناااا الباااقاء ، باااذاتهت  الجنتئ اااا حتاااع ال ينقلاااب ةلاااع عقوباااا  تئماااا
 ذلاااك بوضاااع حااا  أ  اااع لمااا   الحااابس االحت اااتطع  اااع مقحلاااا التحقيااا  

للمتهمين الذين تثباات بااقاءتهم أ  تحةااظ  االبت ائع  المحت ما،  إتتحا الح 
التحق قاااتم الجنتئ ااااا  ااااي حقهااام،  ااااي المطتلبااااا باااتلتعورض عاااان األضااااقاة 

   .احت تط تً   سهمتقاء حب   من  التي لحقت بهمالمتد ا  المعنورا  
  اا  أ صااع المجلااس بوضااع ضااوابط صااتةما للحاابس االحت ااتطع 
 تح ياا  نطت اااى،  كاااذا السااامتح بتلمطتلبااا باااتلتعورض  اااع حاااتالم ةساااتء  
اساااتخ امى، أ  اسااااتطتلا م تااااى اسااااتطتلا ينتهاااع األمااااق بعاااا  ت بتلقضااااتء 

 ببقاءتى من التهم التع حبس احت تط ًت من أتلهت.  
ي الساانوام األةبااع األخيااق  للقضااتء علااع الاابطء بذلت ال  لا تهااودًا عاا    اا  -4

 ااي ةتااقاءام التقتضااي اسااتجتبا لمطتلااب الااقأي العااتم،  ذلااك بمرااتد  عاا د 
الااا  ائق  تعياااين عااا د أ باااق مااان القضااات   غياااق ذلاااك مااان باااقامج التااا ةرب 
 التطاااورق، غياااق أن  اااذه الجهاااود لااام تااانجح  اااي تحقيااا  أ ااا ا هت  اااي ضاااوء 

القضااتئ ا المنظااوة  أمااتم المحاات م. مماات التماياا  المسااتمق  ااي عاا د الاا عت   
يتعاااين معاااى  راااتد  عااا د القضااات  لمواتهاااا تمايااا  عااا د القضااات ت،  إصاااالح 
األتهم  المعت نا للقضتء،  تنق ا القوانين ماان اإلتااقاءام التااع تسااتع   ااع 

 م  أتل التقتضع،  إ جتد ب ائل لحل المنت عتم ختةج ستحتم القضتء.
  ا أمااتم محاات م أماان ال  لااا "طااواةئ"، علااع صااعي  المحت مااتم االسااتثنتئ  

 ااقدًا  26ا بإداناا مااتةس  25 ضاات محكمااا أماان ال  لااا العل اات طااواةئ  ااي ) أ ( 



 حملااون الجنساا ا البقرطتن ااا ماان المتهمااين بتالنتمااتء ةلااع تنظاا م حاامب  3بياانهم 
 .(36)التحقرق اإلسالمي،  معت بتهم بتلسجن بين عتم  اح   خمسا أعوام

شااهقًا منااذ اعتقااتل النتشااط الحقااو ي "أشااقف  11بااا  بعاا  مااق ة  قا) ب ( 
مااتةس  11،  ضت محكما أمن ال  لا طواةئ  ااي 2003  أبقرل19ةبقاه م"   ي  

ببقاءتى ممت  و منسوب ةل ى  أةبعا آخقرن  م "نتصق البحيااقي"  " حيااع   2004
أمين"  "م طةع البسيوني"  "ةرمون ةد اةد تن ي" تق  اعتقااتلهم  ااي منت ااف 

هما ت كيل تنظاا م س تسااي  سااتةي غيااق م ااق ع بهاا ف  لااب نظااتم بت   2003عتم  
شاااقف أالحكااام  اااي الااابالد،  كاااتن مااان باااين االتهتماااتم التاااي تاااق  التحقيااا  ماااع "

ةباااااقاه م"  يهااااات ات اااااتلى بمنظماااااتم حقاااااوق اإلنساااااتن  إمااااا اد ت بتلمعلوماااااتم عااااان 
انتهت ااتم الساالطتم لحقااوق المتظاات قرن ضاا  العاا  ان األمقركااي البقرطااتني علااع 

 .(37)العقاق
تطااااوةًا ة جتب ااااًت  2004 علاااع صااااعي  المحت مااااتم العسااااكقرا، شااااه  عااااتم 

ص  ة  قاةام ت ي   بإحتلا م نيين للمحت مااا أمااتم ت يقًا بتلذكق يتمثل  ع ع م  
تو عااتم مسااتمق  بإحتلااا نتشااطين ةسااالميين ماان قغم الاا المحاات م العسااكقرا، علااع 

تهتماااتم تتعلااا    تهااات ةلااايهم ا 2004   2003اعتقلاااوا  اااي  ضااات ت عااا   عاااتمي 
بتلمستس ب من ال  لا،  كتنت  ااقاةام ةحتلااا الماا نيين ةلااع المحت مااتم العسااكقرا 

بعاا   2001ع ااق ماان ساابتمبق   ث الحااتداحاا أ اا  تااق  اسااتئنت هت عقااب   ااوع 
 تو ف كتن    استمق ع قرن شهقًا.

ةعااتد  محت مااا النتشااط اإلسااالمي أحماا   2004 لكاان توبعاات خااالل عااتم 
ي تب ااات بتلساااجن    كااتن  ااا  حكااام عل اااىحكماااا العساااكقرا، حسااين عجيااام  أماااتم الم



آخااقرن بتهمااا االنتمااتء لتنظاا م الجهااتد،  تااق   106مااع  1999المؤباا   ااي عااتم 
،  تااقم ةعااتد  المحت مااا بعاا  موا قااا 2001تساالمى ماان السااور   ااي نهت ااا العااتم 

ةئاا س الجمهوةرااا علااع التمتسااى،  لكاان المحكمااا العسااكقرا أدانتااى مااق  أخااق   ااي 
 .(38) ت دم معت بتى بتلسجن المؤب   2004قرلأب  27

 15بمواصاالا حاابس  ت قاةاتهاا المحكمااا العسااكقرا خااالل العااتم  ت ماات تتبعاا  
من المتهمااين  ااي القضاا ا المعق  ااا بتساام "تنظاا م تناا  هللا" الااذي  عاا  أحاا  خال اات 
تنظاا م الجهااتد اإلسااالمي علااع ذمااا التحقياا ،   اام محتجاام ن منااذ اعتقااتلهم  ااي 

  ااقةمالتي  2002ةحتلتهم ةلع المحكما العسكقرا  ي ينتيق م  تق     2001عتم  
 .(39)تج ي  حبسهم

  اا  صاا ق الحاات م العسااكقي منت ااف العااتم علااع الحكاام بعقوبااا السااجن  
المؤباااا  بحاااا  "أنااااوة  بااااتس" الم ااااتة ةل ااااى ب نااااى  تئاااا  الجنااااتح العسااااكقي لتنظاااا م 

كقرا بتإلعاا ام المحكمااا العساا  عت بتااىالجمتعا اإلسالم ا  ي محت ظا  ناات،  الااذي 
لمتى ماان اإلداة  األمقرك ااا س،  كتنت السلطتم    ت 2004ي تب ًت  ي شهق ينتيق  

،   ا اا  الحاات م 1996منااذ  ق بااى خااتةج الاابالد  ااي عااتم  2003 ااي نهت ااا عااتم 
 ،العساااكقي علاااع التمتساااى إلعاااتد  المحت ماااا أماااتم دائاااق   ضاااتئ ا عساااكقرا أخاااق  

 .(40) ضت بمعت بتى بتلسجن المؤب 
  

 ختفاء القسرياال

العميااا  أحمااا  ساااتلم عبيااا    راااق اإلعاااالم  2004  بقاياااق 18اختةاااع  اااي  
،  نةاات الساالطتم  ااي م ااق 1994ال منع السااتب  الااذي لجاا  لم ااق منااذ حااقب 



بم اايقه،  ن ااحت السااةتة  ال من ااا بتلقاات ق  أ ااقاد أسااقتى بتلبحااث  ت الاا من معق تهاا 
مةقااود  ااي ال ااحف عنااى  ااي المست ااف تم  أ سااتم ال ااقطا  عماال ةعااالن عنااى ك

مااتيو بعاا  نحااو ثالثااا  19الم ااقرا، لكاان ظهااق المعااتةض ال منااع  ااي عاا ن  ااي 
أشااهق مااان اختةتئاااى بتلقااات ق ،  تباااين أن الساالطتم الم اااقرا ألقااات القااابض عل اااى 
 سااالمتى بعااا  ثمتن اااا أ اااتم ةلاااع السااالطتم ال من اااا  اااي تساااورا أمن اااا مقتبااال تسااال م 

المعاااااتةض ال مناااااع  ضاااااع  الااااا من بعاااااض المطلاااااوبين اإلساااااالميين لم اااااق،  أن
 .(41) نعتء تحات حقاساا م  د   ب األشهق الثالثا  ي أح  أمت ن االحتجت   

 ر ااايق  اااذا الناااوع مااان الممتةساااا ةلاااع تغلياااب االعتباااتةام األمن اااا علاااع  
لااااام ياااااتهم بتنتهاااااتك القاااااتنون  "عبيااااا "االعتباااااتةام القتنون اااااا، ختصاااااا أن العميااااا  

الده،  ال مالحقاات  تنون اات  ااي أي الم ااقي،  لاام  كاان ماا انت ماان أي محكمااا  ااي باا 
اتهتم مح د. كمت تنبى  ذه الممتةسا ةلع أ م ا  ضع ح   وة  لظت ق  االختةااتء 
القساااق   اااع م اااق،  التاااع  ادم خاااالل العقااا   ن اااف العقااا  األخياااقرن ب اااكل 
مؤسااف حيااث  ثقاات منظمااتم حقااوق اإلنسااتن الم ااقرا ع ااقام الحااتالم  تلااح 

 يق م.منذ سنوام علع السلطتم ةتالء م 
حتلااا خااالل الةتااق  ماان  53     ثقت المنظمااا الم ااقرا لحقااوق اإلنسااتن  

، كمااات تقااا مت (42)منهااات  17، تااام ةتااااالء م ااايق 2003ةلاااع عاااتم  1992عاااتم 
تمع اااا حقاااوق اإلنساااتن لمساااتع   الساااجنتء ببالغاااتم ةلاااع الساااتد  النتئاااب العاااتم 

تء  سااق     رق ال اخل ا،  م يق م لحا السجون ب  ن ةح   ع ااق حتلااا اختةاا 
إلتاااالء م ااايق المختةاااين، لكنهااات لااام  1996 – 1992تاااقم خاااالل الةتاااق  مااان 

أ ل  2002.   ماات شااه  عااتم (43)تتلاا  ماات  ةياا  ةتااقاء تحق قااتم  ااع  ااذه الحااتالم



حكااام  ضاااتئع باااتلتعورض ضااا    راااق ال اخل اااا "ب اااةتى" بمبلاااغ متئاااا ألاااف تن اااى 
القااابض م اااق   اااع  ا عاااا اختةاااتء م اااطةع محمااا  عبااا  الحميااا  عثماااتن عقاااب 

 ااع أعقااتب محت لااا اغت ااتل   رااق ال اخل ااا السااتب  ) كااع  1989عل ااى  ااع عااتم 
 ب ة(،  لم تتمكن   اة  ال اخل ا من ةتالء م يقه.

، بااااق   باااال نهت ااااا العااااتم علااااع سااااطح  قااااوق المواطنااااة علااااع صااااعي  
األحاااا اث احتجااااتج المااااواطنين المساااا حيين التااااي باااا أم بماااات  صااااةوه بااااا"اختطتف 

المساا حي" بمحت ظااا البحيااق   إتبتة اات علااع الاا خول  ااي    تااا أحاا  ةتااتل الاا ين
اإلسااااالم،  اعتبااااق المقا بااااون أن معتلجااااتم ال  لااااا للقضاااا ا لاااام تتساااام بتل ااااةت  ا 
الكت  اااا،  لااام تقااا م العاااالج المنتساااب لأل ماااا التاااي ةأ  ااات تهااا د الوحااا   الوطن اااا 
 السااااالم االتتمااااتعي، نظااااقًا لتجاااات   مطتلااااب المحتجااااين حاااا  د القضاااا ا بتتجااااته 

 ضت ت أخق  تتعل  بحقوق المواطنا. 
 كتنت السلطتم    اسااتجتبت لمطلااب المااواطنين المساا حيين المحت اا ين 
 ي كتت ةائ ا األقبتط األةثوذكس بمنطقا العبتس ا بتلقت ق   البتبت "شاانود  الثتلااث" 
بتباات اإلسااكن ةرا بحاا  الكن سااا  ااي مقاتعااا المواطنااا المساا ح ا  ااي شاا ن حق قااا 

ن اإلسااالمي،  ماا   ااذا الحاا  لكت ااا أتبااتع الكن سااا حااتل ةباا اء تحولهاات ةلااع الاا ي 
ةغبتهم  ي تغييق د ااتنتهم، كماات لباات الساالطتم مطلااب "البتباات" ب اا ن اإل ااقاج عاان 

 بعض أتبتع الكن سا الذين اعتقلوا خالل االحتجتتتم.
 ةغم الخالف  ي  تهتم النظق بين المقا بين  بعضهم البعض،  بياانهم 

ل معتلجااا القضاا ا،  ختصااا ب اا ن ماات  ةد عاان ةعااالء  بااين الساالطتم حااول سااب 
المعتلجاااا األمن اااا علاااع حساااتب المعتلجاااا القتنون اااا  االتتمت  اااا،  عااا م  ضاااوح 



اآلل اااا التاااي اتبعتهااات السااالطتم  األساااتس القاااتنونع الاااذ  اساااتن م ةل اااى  اااي تلب اااا 
مطلااب المحتجااين  الكن سااا ، ةال أن توا قااًت  إتمتعااًت بااق  حااول خطااوة  القضاا ا 

الساااالم االتتماااتعي  الوحااا   الوطن اااا للااابالد التاااي تتسااام بهااات م اااق عباااق  علاااع
تتةرخهت،  علع أنهاات تعبااق عاان احتقااتن اتتمااتعي  س تسااي أ ثااق ماان كونهاات ذام 
طاااتبع طاااتئةي ،  رتعلااا  األماااق  اااي المقاااتم األ ل باااتلح   اااي المواطناااا  المسااات ا  

،  أن الحتتااا بتتاات أمتم القتنون أ ثق من تعلقى بتلح   ي حقرا الةكق  االعتقااتد
ملحاااااا أ ثاااااق مااااان ذي  بااااال لةاااااتح باااااتب الحاااااواة بكت اااااا أبعاااااتده ال ين اااااا  الثقت  اااااا 
 الس تساااا ا  االتتمت  ااااا  اال ت ااااتد ا بااااين القطتعااااتم المعن ااااا،  أن يتساااام  ااااذا 

 الحواة بتل ةت  ا  بم تةكا  تعلا لقطتعتم القأي العتم.

 الخااج اي ماية  قوق المواطنين المصرإين  
ال   الم قرا  نجحت  المواطنين     يبلومتس ا  بعض  حقوق  حمت ا 

سقاح     يالختةج،  نجحت     يين  ر الم ق    الذي  الم قي   ال بلومتسيةطالق 
مسلحا   تمتعا  الست    ي   ست مت     ، العقاق   ي اختطةتى  المواطنين    اةطالق 

اختطةوا  أشقكا     ي العتملين   الذين  أ ضت   ي ةاسكوم    ةطالق كذا    ،العقاق 
الطال الحتالم    االست   بسقاح  من  الع ي   ظل  لكن  ةسقائيل.  اعتقلتهم  الذين 

بعض   ال عب،  منتش    مجلس  أعضتء  مطتلبتم  ةغم  ة ضتح  د ن  األخق  
بإتالء   الحكوم ا  غيق  ممت    أ ضتعهمالمنظمتم  حمتيتهم،  القتنون ا  كةتلا 

ة ت ةلع  الحكوم ا  غيق  المنظمتم  بعض  بمجلس    مااضطق  دعت    ضتئ ا 
 ال  لا ب  نهت.  



 تً مواطناا  أحاا  ع ااقاختةااتء  االختةتء القسااق  حتلاااكتنت أبق  حتالم        
تسااهيل دخااولهم بع  تعقضهم لعمل ااا ن ااب باا عو    2002ليب ت منذ     ي  م قرتً 

،   ااا   ضااات محكماااا القضاااتء اإلداةي  اااي الليب اااا األةاضاااية طتل ااات عباااق ةلاااع 
 ااااي القضاااا ا المق وعااااا ماااان "تمع ااااا حقااااوق اإلنسااااتن  2004منت ااااف مااااتةس 

الساااجنتء" ضااا    اةتاااي ال اخل اااا  الختةت اااا،  الساااةتة  الليب اااا بتلقااات ق   لمساااتع  
باااااإلمام   اة  ال اخل اااااا بتقااااا  م شاااااهتدام حاااااول تحقكاااااتم الماااااواطنين الم اااااقرين 

بتق  م توا ام سااةق م  التااي ساالمهت ةليهاات أحاا  الم ااقرين   ألممتهتالمةقودين، كمت  
بعتهاات للقضاا ا، أشااتةم المق مااين بليب اات  ذلااك إلطااالع المحكمااا عليهاات.   ااع متت

المحكما ذاتهت  ي شااهق يوليااو ةلااع تقااتعس   اة  ال اخل ااا عاان أداء د ة اات  عاا م 
متتبعاااا التحق قاااتم التاااي أتقرااات ب ااا ن  ا عاااا اختةاااتء الم اااقرين،  حثااات   اة  

 .  (44)الختةت ا علع التحقك الةوةي للك ف عن م يق م
األمقرك ااا اسااتمق احتجاات  خمسااا مااواطنين م ااقرين لاا   القااوام  ااذلك 

تعقضاااااهم ت ااااايق لظاااااق ف   ااااايمو د ن اتهاااااتم أ  محت ماااااا ناااااتمعتقااااال توانت   اااااي
 ذلااك د ن أن  حااتط الااقأ  العاااتم  -  عاا م تااالء أ ضااتعهم القتنون ااا ،للتعااذيب

ب  ااا معلومااتم عاان حق قااا  ااذا االحتجاات   ماات ةذا كتناات الساالطتم الم ااقرا  اا  
نجلياام  الةقنساايين  ذلك بخااالف اإل –بذلت أ  ته  للتوصل ةلع ةخالء سبيلهم  

 الذين أطل  سقاحهم.  
لبناااتن   ااايماااواطن محتجااامرن  600أ ثاااق مااان  لك اساااتمقم أ ضاااتع كاااذ

 اا   موضااع تسااتؤل،  كااتن أحاا  النااواب  ااع مجلااس ال ااعب   عمتلا غيق م ق عا
ى ةلااع احتجاات  م   اا  منت ااف مااتيو، أشااتة   اايطلااب ةحتطااا   مااى  ب طقح  ضيتهم  



 تعااقض الع ياا  ماانهم للتعااذيب   باال بضااعا أشااهق بتهمااا العماال باا  ن ت ااقرح،
لكاان مسااتع    رااق الختةت ااا  ماانهم ماان تااقاء التعااذيب. 3 اات     سااوء المعتملااا   

لل ئون القن ل ا أ   أمتم لجنااا ال اائون العقب ااا بااتلمجلس أنااى لاام تحاا ث حااتالم 
  اات  سااو  الثنااين  قااط أحاا  مت انتحااق ل  سااى بعاا  الحكاام عل ااى بتإلعاا ام،  الثااتني 

،  تقااقة أن تتوتااى ةلااع لبنااتن 2002قطتن،  كااتن ذلااك عااتم  نت جا إلصتبتى بتلساا 
لجنااااا حكوم ااااا ممثلااااا لااااو اةتي الختةت ااااا  ال اخل ااااا لبحااااث ملةااااتم الم ااااقرين 

،  لم نعقف حتااع يااوم كتتبااا  ااذا التققرااق ماات ةذا (45)المحتجمرن بتلسجون اللبنتن ا
 تنااات أ  لجناااا حقوق اااا  ااا   تمااات بمراااتة  لبناااتن لهاااذا الغاااقض  عااان أ  شاااعء 

 قم تهود ت  ع  ذا السبيل.أسة
 الحريات العامة : -2

تبنع الحمب الوطني )الحت م( ال عو  لتطورق القوانين المنظما للحقرتم   

  ع مق متهت ةلغتء العقوبتم الستلبا للحقرا  ي تقائم الن ق،  تطورق القوانين  

ا،  المتعلقا بمبتشق  الحقوق الس تس ا  مجلس ال عب  األحماب  النقتبتم المهن  

ةع اد  ذا  حتع  لكن  استثنتء  بال  المعتةضا  أحماب    مثلهت  تبنت  دعو     ع 

   ذا التققرق أن  ةع اد ةد أثنتء  التققرق لم تتجس  أي من  ذه الققاةام عمل ت،   

 مجلس ال عب. ةلع  أحيلت  بعض  ذه التع يالم   



  رإة الرأي والتعبير 

العتم حيث  ا     شه م حقرا القأي  التعبيق ع   تطوةام ة جتب ا خالل 

المجلس األعلع لل حت ا علع السمتح بإعتد  ص  ة "مجلا المو ف العقبي"  

من   أ ثق  من    17بع   ة ض   ةغال هتعتمًت  الحكوما،  بع   من  ةداةي  بققاة 

ل تلح  ص ةم  التي  القضتئ ا  األحكتم  لتنةيذ  الققاة هتمتكقة  لقي  ذا       ،

الس تس ا  المجتمع   القو   من  كمت  ا   تقحيبت  اسعًت  البالد.  الم ني  ي 

لل حت ا  ي   األعلع  ال ستوة    25المجلس  صح ةا  عود   علع  د سمبق 

تو ف  بع   لل   ة  بعودتهت  نهتئي  لحكم  ضتئي  تنةيذا  المستقلا  )األسبو  ا( 

 . دام ستا أعوام



"الغ "   ذ صح ةا  ص  ة  علع  لل حت ا  األعلع  المجلس  لك  ا   

حمب   عن  معبق   يوم ا  علع    "الغ "  ح ةا  األحماب  لجنا  الذي  ا قت 

 ت س سى.  

بإلغتء    2004 بقايق    22 ع   الجمهوةرا  ةئ س  عن  قاة  اإلعالن  تم 
م ق عًت  ال حةيين  نقتبا  الن ق،  أع م  للحقرا  ع  ضت ت  الستلبا  العقوبتم 
المجلس   ال عب  منت  تى  ع بعض لجتن  ةلع مجلس  تق  مى  بتلقتنون  تق  

  ق م للمنت  ا حتع ةع اد  ذا التققرق. لكنى لم   2004 ع مطلع ةبقرل 
ال حةيين   الع ل  نقتبا  من   اة   م تقكا  لجنا  تكورن  عن  أعلن  ثم 
لمجلس   الو ةاء  إحتلتى  مجلس  من  إل قاةه  تمهي ًا  القتنون  م ق ع  لمنت  ا 

 ال عب ليتم ةص اةه  ع ال  ة  البقلمتن ا الحتل ا.
بتلق العمل  ظل  الج ي ،  القتنون  ص  ة  ت خق  ستةرًت،  مع  الحتلع  تنون 

  عو ب صحةيون بتلحبس  ع ع    ضت ت متعلقا بتلن ق أبق  ت:  
أحم     - ال حةي  من  كل  بحبس  ثتني طنطت  تنح  سم  محكما  حكم 

عطوان ةئ س تحقرق صح ةا "صوم الغقب ا "  إسمتعيل محم  أحم  ال حةي  

ال غل  كةتلا   ة ت   مع  أشهق  ستا  نةسهت   تن ى،  غقاما  1000بتل ح ةا 



تقع تحت طتئلا  تنون    5000  ة ت   بن ق مواد  لكل منهمت، علع صلا  تن ى 

ب ة أدين  األ ل  أن  اإلنستن  حقوق  منظمتم  ضتعف  ل     تىالعقوبتم،     

 ي تقر تى،   و    ق ةئ س تحقرق ال ح ةا بت تقاض مسئوليتى عن كل مت ين 

 . (46)بع م دستوةرتى 1997ت المحكما ال ستوةرا العل ت عتم   ضمت سب  أن 

 من ذلك أ ضت حكم محكما تنت تم القت ق  بحبس أحم  عم ال ين    -

مع ال غل  النةتذ بتهما سب   ذف   سنتين  الكتتب ال حةي ب ح ةا األسبوع  

السي  نتئب ةئ س الو ةاء    رق المةاعا ب ح ةا األسبوع،     أعقب مجلس  

الج  ةئ س  السي   ال حةي،  نتش   مع  التضتمن  عن  ال حةيين  مهوةرا  نقتبا 

 بتستخ ام سلطتتى ال ستوةرا لو ف تنةيذ الحكم. 



محتجمًا بجقر   ال عب  أحم  عم ال ين الغول     و   آخق ظل صحةي    -

بجمتعا   ختصا  مطبوعتم  أ ةاق  ح ت    ذما  ض ا  علع  أشهق  ثالثا   قابا 

عنى  ي ب ا ا    اإل قاجالعتم  النتئب  المست تة  السي   اإلخوان المسلمين.      قة  

بع  ت خل ةئ س اتحتد ال حةيين العقب ل   السي    رق ال اخل ا    2005عتم  

 .(48) النتئب العتم

أبق  انتهتك لحقرا القأي  التعبيق خالل العتم كتن حتدث االعت اء  لكن   
العقبي   ل ح ةا  التنةيذي  التحقرق  ةئ س  الحل م  ن يل  عب   ال حةي  علع 

اخ تق   الذي  النتصقي  العقبي  الحمب  بلستن  تتنب  النتطقا  من  تطت ى 
بتلضقب  عل ى  ليال  االعت اء  منملى  ةلع  عودتى  طقر   مجهولين   و  ي 
القت ق    ةح   ضواحي  المقطم  م ينا  المبقح،  تجقر ه من مالبسى  إلقتئى  ي 

المعتةض(49) ال حةي  اتهم  الحكوما   ، .      الحتد ألداء  بنق ه  اشتهق    ، الذي 
أمت حتدث ال حةع ةضت  الل،    ،  اة  ال اخل ا بتلتق يق ال  ي   ي حمتيتى  

توانب   من  بى  اليمال  ح ط  الغموض  للقل ،  إن  مؤسف  مثيق  حتدث    و 
 ثيق ،  ال يمال المجلس يبحث عن ب تنتم أ  معلومتم تمكنى من اتختذ مو ف 

 . أ  الق تم بإتقاء  ع  ذه القض ا



العق     خالل  نوعى  من  الثتلث  االعت اء  ع   أن  ذا  بتلذكق   ت يق 
الكتتب ال حةع األستتذ  األخ  يق، حيث سب  االعت اء علع نحو م تبى علع 

أغسطس   )المعتةضا(  ع  الو    صح ةا  تحقرق  ةئ س  ب      1995تمتل 
، ثم علع األستتذ مج   احم  حسين ةئ س تحقرق صح ةا ال عب النتطقا  (50)

علع  ي  خطوام من مقق    1996يوليو    1بلستن حمب العمل المعتةض  ع  
 .(51)  ةهتحي السي    رنب  بل     ي تىصح ة 

المست تة   رق    السي   اإلنستن  قاة  حقوق  منظمتم  أثتة  ل    ذلك 
لمجمع   التتبعين  الموظةين  من  لع د  القضتئ ا  الضبط ا  صةا  منح  الع ل 
البحوث اإلسالم ا،  دعت المنظمتم ةلع ضق ة  االلتمام الحق ي بنص الققاة  

للم   تحقرف  أي  تةتد   ةلع  يه ف  النبورا،  الذي  األحتديث  أ   ال قرف  حف 
علع   الققاة  تةسيق  نطتق  من  توسع  اإلعالم  لمستهت  ي  ستئل  مؤشقام  بع  
نحو  مكن أن يتعتةض مع حقرا الةكق  اإلب اع األدبي،  إن كتن من المؤك   
الققاة ال يتضمن منح  ؤالء الموظةين أ  اخت تص   مت  جت   حتالم   أن 

 يث النبورا. تحقرف النص ال قرف أ  األحتد
 الس مي : التجمع  ايالحق 

اعتبقم    العتم،  ق   م اة  علع  صعوبتم  ع    الح   ةعمتل  ذا   اتى 

التي   السلم ا  المظت ق   منتسبا  المكثف  ي  األمني  الوتود  أن  الس تس ا  القو  

القت ق  بمنتسبا مق ة عتم علع الع  ان األمقركي البقرطتني     سط  نظمتهت  ي



 ن م تةكا  طتعتم كبيق   ختصا تلك التي   مت من  علع العقاق،    حتل د

 المحت ظتم.  

تتمعا    ةئ س  اإلنستن  قاة  لحقوق  الم قرا  المنظما  استنكقم   ذلك 

بين   تتقا ح  لةتقام  الجتمعا  طالب  من  طتلبت  ع ق  خمسا  بة ل  أسيوط 

طتلبت ةلع "ةداة  ال ئون القتنون ا" تمهي ًا    20أسبوعين ةلع شهق،  إحتلا نحو  

الجتمعا  للتح  طالب  ق تم  عقب  معهم،  ذلك  سلم ا  ب قي   مسيقام  ع    تنظ م 

اإلسقائيل   بتالغت تالم  المحتلا،    اللتن ي   بتألةاضي  الةلسطين ا  المقت ما  لقتد  

 .(52) كذلك لالحتجتج علع االحتالل األمقركي للعقاق

م ينا    2004أبقرل    9  ع    التظت ق  ي  من  المئتم  السلطتم  منعت 

احتجت العقاق   لسطين،  ي  العقرش  االحتالل  ي  ممتةستم  وام  علع  تًت 



ديق    بغ اد  مذبحا  احتالل  ذكق   ةن ينستمنتسبا  المظت ق   منظمو  ،   تل 

نحو   المكهقبا.  اعتقلت  بتلع ي  لهم  ت  م  التجمع    12ال قطا  حمب  من 

مقاسل   ه ي العقرش ةال أنهت أ قتت عنهم بع  ذلك، كمت صتدةم شقرطت صوة 

 .(53)مرق ضتئ ا الج  

التوا    ي   أحماب  ائتالف  شكلت  التي  المعتةضا  أحماب  ن دم   مت 

ستحا  تجمع شعبي  ي  بعق   لهت  السمتح  األمن  سلطتم  بق ض  أ توبق  نهت ا 

القت ق   ي   بوسط  عتب ين  اإلصالح   4مي ان  ب  ن  ةؤرتهت  إلعالن  نو مبق 

تجمعهت  ي   لعق   آخق  موع   تح ي   ةلع  البالد،  سعت  ذام الس تسي  ي 

مع   التةت م  من  للتوا    القسمي  النتط   يتمكن  ةرثمت  أستب ع  ع    بع   المي ان 



ةلع   اللجوء  األحماب  عمم  نو مبق  منت ف  أعلن  ي  أنى  غيق  األمن،  تهتم 

 . (54)القضتء طعنًت  ع  قاة الق ض األمني

ال اخل ا، حيث ا  بين أحماب المعتةضا    اة   ت أحماب  مه ت  ثتة ت ل 

د سمبق  ع    30األمن ا بتلت خل لمنع مؤتمق تمت يقي  ي  المعتةضا الجهتم  

م ينا "أتت" بمحت ظا ال  هل ا،   صةت   اة  ال اخل ا االحتجتج الذي تتء  ي  

 أ   أن    ،اإلستء  لجهود ةتتل ال قطا  اتجى لمحت لا  ىب تن "أحماب التوا  " ب ن

القسم بطلب    يالمتح ث  يتق م  لم  "التوا  "  الو اة     يتها    ألي  ةسميبتسم 

ال اخل ا لم تمتةس أ ا ضغوط      اة   م ينا أتت،  أن   ي  تمت يقي لعق  مؤتمق  

 .(55)علع المواطنين إلتبتة م علع الع  ل عن ة تما المؤتمق

 الحق اي التنظيم الحزبي والنقابي وتكوإن الجمعيات : 



حقرا    مجتل  الحزبي  ع  ت س س  التنظيم  علع  األحماب  لجنا  ،  ا قت 

ت ي ي  "ال ستوةي  حمبين  الليبقالي،  الحمب  االتجته  ذ   "الغ "  حمب  ن  مت 

االتتمتعي الحق"، ل  بح ع د األحماب القسم ا  ي م ق تسعا ع ق حمبت،  

لكن أثتة  ل  القأ  العتم اإلتقاءام المةتتئا بح  ةئ س حمب الغ ، "د.ا من  

ال عب  ع   مجلس  عضو  من    2005ينتيق    28نوة"  أشهق  قط  ثالثا  بع  

الحمب، بتهما تم رق توكيالم لبعض المؤسسين للحمب. حيث تق     ت س س 

بتتهتمتم   بتلمقتةنا  متعجل  ب كل  أةبع  ع قرن ستعا  الح تنا عنى  ع  ة ع 

أثنتء   بتلضقب  عل ى  االعت اء  عن  ن ق  آخقرن،  مت  لنواب  أخطق  تنتئ ا 

 اعتقتلى،  التحقي  معى  ع مبتحث أمن ال  لا  بل الن تبا العتما. 



السي  ةئ س مجلس ال وة  )ب ةتى ةئ س لجنا األحماب(     ةغم حقص

علع الت  ي  بع م ت ثق حمب الغ  بهذه القض ا، ةال أنى أشتة  ع اليوم التتلع 

 ب ن األمق متو ف علع نتتئج التحق قتم. 

تقيي  ت س س أحماب      ي الو ت نةسى استمقم لجنا األحماب  ي نهج

اللجنا ت س س حمب الوسط )اإلسالمي( للمق  الثتلثا،    ت ي  ، من بينهت ة ض 

عتمي   ستبقتين  مقتين  ب  ةا ى  تق م  أن  سب   ،  حمب  1999،   1996حيث 

الثتن ا للمق   )القومي(  اللجنا  بل    ،"الكقاما"  سب   ة ضتى  أعوام   أةبعاحيث 

حمبت،  64ب عو  ع م تميم بقنتمجى،  بذلك   ل ع د األحماب التي ة ضتهت  

 .(56) ئما من بين األحماب الم قح لهات بتلعمل أحماب  ت 7 ضال عن تجمي  



 100استمقم اآلثتة السلب ا للقتنون     رإة التنظيم النقابي  ع مجتل  

لعتم   النقتب ا"  المنظمتم  "ب  مققاط ا  لعتم  1993الختص  ، 1995،  تع يالتى 

حقمت تياًل كتماًل من النقتبيين من     األ ضتع ال تذ  لع د من النقتبتم،  التي

)ممتةس لالنتختبتم  ي  تجمي ه  بسبب  النقتبي،  االنتختبي  حقهم  نقتبا  11ا   )

بجتنب  قض الحقاسا   ، مهن ا لم د تقا حت بين أةبع سنوام  إح   ع ق سنا

بتإلسكن ةرا،   الةق  ا  األطبتء  سنوام،  نقتبا  تسع  منذ  المهن سين  نقتبا  علع 

بتلقت ق .  أصبحت   الةق  ا  المحتمين  نقتبا  انتختبتم  مثل   تعطيل  نقتبتم 

بال   نقتبتم  مجتلس  توت   كمت  نقبتء.  بال  التجتةرين  التطب قيين  الب طقرين 

مثل    1990ممثلين لل بتب بتلمختلةا لقوانينهت بع  تعطل االنتختبتم منذ عتم  

 .(57)ننقتبتم األطبتء  التجتةرين  أطبتء األسنت



مجتل الجمعيات   ايالحق      ع  العمل  تكوإن  حول  الج ل  استمق   ،

،  ختصا   مت نص عل ى  2002عتم  ل  84ة م    ااأل ل  نون تنظ م الجمع تم  بقت

   ي من عقوبتم ستلبا للحقرتم لمن  ختلف مواده،  ح  الجها اإلداةرا ممثلا  

بققاة   نةسهت  تلقتء  من  الجمع تم  حل  االتتمت  ا  ي  ال ئون  ، ي ةداة   اة  

اللجوء للقضتء   النت ذ    ي تحميل الجمع تم مسئول ا    للجها اإلداةرا الققاةام 

 بحلهت. 

اإلنستن    حقوق  األ ل ا  منظمتم  الجمع تم  المطتلبا     ي  استمقم 

القتنون بمت  ضمن حقرا تكورن     ي للمواد محل الج ل    ت قرعي بإتقاء تع يل  

المخت ا   السلطتم  ألن طتهت،  دعت  ممتةستهت  حقرا  الجمع تم  ركةل 

 . الحتليتنون للت ت ة ب  ن التع يالم المطلوبا  بل ة قاة الق



ب كل    اإلنستن  حقوق  منظمتم  من  دعوام  العتم  خالل  بق م      

مع   تضتمنًت  م تقكا  حملا  المنظمتم  عليهت،  دشنت  التضيي   لو ف  ختص 

   اإل ل مي   الوطني مقكم الن  م لت  يل ضحت ت التعذيب النتشط علع ال عي ين  

الت  يل     ي التعذيب،  ذل   النةسي   الب ني  ال حيمجتل  تلق ى  لضحت ت  ةثق  ك 

اإلغالق    20   يةخطتةًا   بضق ة   بتلقت ق   ال ح ا  ال ئون  م يقرا  من  يوليو 

من    30خالل   لجنا  أص ةتى  معتتد  غيق  تققرق  أ ةد ت  مختلةتم  بسبب  يومًت 

للمرتة ،  محضق  بتحقرق  طلبى  للمقكم  ة ضهت  بع   رتةتهت  المذكوة   الم يقرا 

 لا غيق مقبولا إلغالق المقكم  الحملا محت   ي اعتبقتهت المنظمتم الم تةكا  

 .(58)ختصا أن مت  ةد بتلتققرق ال  مثل "مختلةا للقتنون"     ف ن تطى، 



القضتء    أخق ،  اصل  نتح ا  ال عو     اإلداةي   ع  نظق  العتم  خالل 

الجمع ا الم قرا لمنت ضا التعذيب ض    اة  ال ئون   مؤسسي المق وعا من  

لق ضهت   ةغم الموا  2003عتم     ياالتتمت  ا  الجمع ا  ت س س  علع   قا 

،  اعتبق مؤسسو الجمع ا أن الق ض مطلوبااست ةتئهت لكت ا ال ق ط القتنون ا ال

لم  كن بققاة مسبب طبقًت لنص القتنون خالل مهلا الستين يومًت،  أن األسبتب 

بنت عليهت الجها اإلداةرا ة ضهت  أبلغتهت لهم الحقًت  شملت ة ض السعع   التي

الت قر ال  ل ا لحقوق اإلنستن  لتع يل  يتنتسب  ال قعا    التيعتم الم قرا بمت 

 . (59)ت ل بتلقتنون أ  ال ستوةت ال    ،انضمت ةليهت الحكوما الم قرا

 الحق اي الملااكة اي شدااة اللئون العامة: 



الس تسي   اإلصالح  أ لورتم  خطوام  حول  العتم  خالل  الج ل  استمق 

ال  ، ال  مققاطي التي طقحهت  ي  حمب الوطني الحت  اصل   م تطورق توتهتتى 

األحماب    2003سبتمبق   الس تس ا  تنظ م  الحقوق  مبتشق   لتع يل  تنوني 

الس تس ا  العتما،  ة ع   الح ت   المواطنين  ي  م تةكا  تعمرم  بتتجته  الس تس ا 

السلمي، ةال أن عتم   التنظ م  االتتمتع  الح   ي  لم   ه     2004القيود عن 

عل التوتهتم  أ  تقتما  ذه  ةتقاء  استبع   الحمب  أن  كمت  الوا ع،  أةض  ع 

تع يل دستوة ، أ  تع يل طقرقا انتختب ةئ س الجمهوةرا، ةلع أن  تت  ةئ س  

ال عب  ال وة    لمجلسع  ب عوتى  الس تس ا  العتم  األحماب  القأ   الجمهوةرا 

المتد    تع يل  ةئ س    76للنظق  ع  اخت تة  طقرقا  تنظم  التع  ال ستوة  من 

ذلك بةتح البتب لالنتختب بتال تقاع المبتشق بين أ ثق من مقشح،  الجمهوةرا،   

 . 1971 بإنهتء العمل بنظتم االستةتتء المققة  ع تلك المتد  من مواد دستوة 



 شقعت أحماب معتةضا،   ع الو    التجمع  العقبي النتصقي  الجيل  

األحماب    - العمل    2000 األما  م ق   لجنا  بققاة  ت كيل    -المجم    ي 

ائتالف بينهت لبلوة  م ق ع لإلصالح الس تسي  ال  مققاطي بمعمل عن الحمب  

حول   العتم،  نهت ا  ةؤرتهت  بل  إلعالن  شعبي  مؤتمق  لعق   الوطني،  سعت 

تع يل ال ستوة  تع يل  تنوني األحماب الس تس ا  مبتشق  الحقوق الس تس ا بمت  

الم ت األحماب  ن تطهت  تعمرم  تكورن  حقرا  ةطالق  د ن   كةل  الس تس ا  ةكا 

 يود،  سعت لعق  مؤتمق ت  ي ستحا مي ان عتب ين، غيق أنهت لم تتل  موا قا 

 أمن ا بعق  مؤتمق ت  ي الستحا المذكوة . 

 لكاان  ااذا التبااتين لاام  منااع توا قااًت مااع الحاامب الااوطني الحاات م  ااي شاا ن  
تقاتعاااى  اااي م اااق عى إلتاااقاء تعااا يالم ت اااقرع ا علاااع نظااام االنتختباااتم تسااامح 

لعود  ةلع نظتم القتئما النسب ا الذي سب  للمحكما ال ستوةرا العل ت أن  ضاات بت
بعااا م دساااتوةرتى،  أ ةدم م اااتدة صاااحف ا أن ال ةاساااتم التاااي  جقرهااات الحااامب 



ةلع منع سطو  ةؤ س األموال علااع األستس   ع يالم ته ف  يالت الوطني علع  
 ضاااًل عاان  ضااع العمل ااا االنتختب ااا،  القضااتء علااع أعمااتل البلطجااا  العنااف، 

ضااااااوابط لتنق ااااااا الجاااااا ا ل االنتختب ااااااا  حةاااااام المااااااواطنين علااااااع الم ااااااتةكا  ااااااي 
 .(60)االنتختبتم

لكنهاااات اعتبااااقم ماااات تسااااقب عاااان منت  ااااتم بااااتلحمب الحاااات م تحااااول د ن  
ةبع المقتع   ااي االنتختبااتم أ ل من علع    تتنت س  السمتح لقؤستء األحماب التي

ئل اإلعاااالم القسااامي، بينمااات ساااعع  اااي  ساااتاالنتختب اااا العتماااا بعاااقض بقامجهااات 
بقلمتنيون مستقلون  معتةضون إل قاة م ق ع تع يل عتتاال  حاا د سااقف التكلةااا 

ألااف تن ااى م ااقي كحاا  أعلااع للحاا   20المتل ااا لل عت ااا االنتختب ااا للمقشااحين بااا 
 من سطو  ةأس المتل علع العمل ا االنتختب ا.

 7 اااي العل ااات مطلاااع العاااتم صااا  ة  ضاااتء المحكماااا ال ساااتوةرا  شاااه    ااا  
التااي أتقراات  التكمي يااة االنتخاباااتب حا  ااتح بااتب التقشاا ح  ااي   2004متةس  

تاا ديتهم  لعاا مماان الاا  ائق االنتختب ااا التااي أبطلاات عضااورا أحاا  ممثليهاات  14 ااي 
، بعااا  احتااا ام الجااا ل حاااول ة اااض السااالطتم االمتثاااتل ألحكاااتم للخ ماااا العساااكقرا

الاااااااوطني الحااااااات م  اااااااي القضاااااااتء اإلداةي التاااااااي تحاااااااول د ن م اااااااتةكا الحااااااامب 
 .(61)االنتختبتم

ألحكااتم  بتلمختلةااا 2003 أتقراات  ااي نهت ااا عااتم اا  االنتختبااتم كتناات   
التااي ألمماات   اة  ال اخل ااا بق ااق التقشاا حتم علااع المقشااحين  اإلداةي القضااتء 

االنتختب ااا السااتبقا  حااا  ت،  د ن العضااو الااذي أبطلااات  العمل ااااالم ااتةكين  ااي 



الحاامب الااوطني الحاات م  ااي  ااذه  م ااتةكامنااع ب قضااي   كااتن عضااورتى،   ااو ماات 
 ةل ى.  عضورتهماالنتختبتم، بحكم انتمتء األعضتء المبطلا  

بتعتباااتة كااال مااان تهااات ي المحكماااا ال ساااتوةرا العل ااات أ ضاااًت  مااات  ضااات 
م ااتةكتهمت ب   ساامحماات ب ن، ي  ضااتئيت  ني  يئتاا الن تبااا اإلداةرااا   يئااا  ضاات ت ال  لااا 

  لاا ا  ااي الاابالد   قااًت للقااتنون،   ااو ماات يثيااق العتم  االنتختبتم ي اإلشقاف علع  
مبتشاااق  تتبعاااتن الجهااات رن  التاااي ت اااق علاااع أن كاااال الااابالدالقاااو  الس تسااا ا  اااي 

 .(62)للسلطا التنةيذ ا
 أتقراات  باال نهت ااا العااتم انتختبااتم تكميل ااا لمجلااس ال ااعب  ااي دائقتااي 

 اااو   م يناااا ن اااق بتلقااات ق ،  مقكااام  طاااوة بتلغقب اااا،   ااا  أساااةقم النتاااتئج عااان
 مقشحي الحمب الوطني الحت م  ي ال ائقتين.

     تى حمب الغ  انتقتدام حتد  لمت  صةى بمستن   األتهاام  الحكوم ااا 
لمقشاااح الحااامب الاااوطني  اااي دائاااق  م يناااا ن اااق، كمااات  تاااى علاااع لساااتن ةئ ساااى 
اتهتمااتم بتاا خل األتهاام  الحكوم ااا  ااي االنتختبااتم ضاا  مقشااح ى عبااق التالعااب 

 .(63) ي دائق   طوة   ي  وائم النتخبين
انتخاباااات التجدياااد النصااافي لمقاعاااد  أتقرااات  اااي شاااهقي ماااتيو  رونياااو 

مقعاا ًا،  سااط عاام ف غتلب ااا األحااماب الس تساا ا  264البتلغااا  مج ااس اللااواى 
المعتةضاااا عااان الم اااتةكا  يهااات عااا ا حااامب الو ااا  الاااذي أ ااا  عمماااى الم اااتةكا، 

مااان اإلخاااوان   حااامب التجماااع الاااذي شاااتةك علاااع نطاااتق محااا  د،   ااا  أعلااان كااال
المساااالمين  الحاااامب العقبااااي النتصااااقي مقتطعتهماااات لالنتختبااااتم  ااااي   اااات مبكااااق 
بااا عو   راااتد  كلةتهااات المتل اااا  الحقك اااا  ضاااعف مقد د ااات الس تساااي نظاااقًا للااا  ة 



االست اااتةي للمجلاااس،  ضااااًل عااان انتقتد مااات للااا عم الحكاااومي المطلااا  لمقشاااحي 
المحلااي،  ت  ياا  االعتااقاض الحمب الحت م عبق اإلعااالم القساامي  إداةام الحكاام 

 علع االنتختبتم.الكتمل  ي اإلشقاف تقاتع د ة القضتء علع  
 330  ااا  أتقرااات االنتختباااتم علاااع ثاااالث تاااوالم،  شاااتةك  يهااات  قاباااا 

،  كااتن ماان بااين المقشااحين اثنتاات ع ااق  ماان (64)مقعاا اً  88مقشااحًت تنت سااوا علااع 
مجلااس،  أسااةقم النتااتئج النستء الالئع لم تنجح أ  منهن  ع الةو  بمقعاا   ااع ال

منهاات بتلتمك ااا بعاا مت  10مقعاا ًا نااتل  قابااا  70عن  و  الحاامب الااوطني الحاات م بااا 
مقتعاا   4مقتعاا ،  لاام يتقاا م منت سااون علااع   6انسحب المنت سون لمقشح ى علع  

مقعاا ًا  ااي سااتبقا  ااي  17أخق ،  صع  نجم المستقلين الذين ح   ا أل ل مق  
س ال ااوة ،   ماات نااتل حاامب التجمااع المعااتةض األ لااع  ااي تااتةرخ انتختبااتم مجلاا 

مقعاا ًا  احاا ًا،  اتساام اإلقبااتل علااع عمل ااا الت ااورت بتلضااعف،  إن تااتء أ ضاال 
،  التااي 2001من نسبا اإلقبتل  ي انتختبتم التج ياا  الن ااةي السااتبقا  ااي عااتم 
  تنت أ ل انتختبتم لمجلس ال وة  تجقي تحت ةشقاف  ضتئي.

أحااااا اث شاااااغب  اتهتماااااتم للسااااالطتم  لااااام تخااااال االنتختباااااتم مااااان   اااااوع 
بتالنح اات  لمقشااحي الحاامب الحاات م،  ختصااا  ااي محت ظااتم الةيااوم  أسااوان   ناات 
بتل ااعي ،   اا  بلااغ األمااق حاا  حظااق تجااول  علااي د ن ةعااالن ةساامي  ااي نجااع 

ساااتعا بعااا مت حتصاااقم  اااوام األمااان مقا ااام تجماااع  48حماااتدي بقنااات أل ثاااق مااان 
  م بااإعالن  ااو  مقشااح الحاامب أن ااتة المقشااح المسااتقل عقااب تجمهااق م  تن ياا 

 .(65)الحت م



 مااات انتقااا م صاااحف معتةضاااا أداء األتهااام  الحكوم اااا،  ب اااةا ختصاااا 
الجهاااتم األمن اااا  اإلداةام المحل اااا بااا عو  انح ت  ااات لمقشاااحي الحااامب الحااات م، 
 تسااخيق ةمكتنتتهاات  ااي خاا متهم، كماات شااكت تمع ااتم أ ل ااا محل ااا ماان ةتبتة اات 

 ؤر  بتسمهت مقشحع الحمب الحت م.علع ة ع ال تتم علع مقتة ت ت 
  ااا  أصااا ة ةئااا س الجمهوةراااا عقاااب ةتماااتم االنتختباااتم  تئماااا بتألسااامتء 
المختتة  ل غل مقتع  المعينين األةبعااا  األةبعااين،   اا  شااملت تعيااين ةتااتل دياان 
 مثقةااين  كتااتب  أ ااتد ميين  ةتااتل  ااتنون  مساائولين تنةيااذيين حااتليين  سااتبقين، 

 تمثياًل لألقبتط  النستء.  مشملت التعيينت  كمتض،   ةئ س حمب الجيل المعتة 
 علااااع صااااعي  اإلعاااا اد لالنتختبااااتم البقلمتن ااااا المممعااااا  ااااي نهت ااااا عااااتم 

، باااق م دعوتااااتن مااان منظمااااتم حقاااوق اإلنسااااتن لت اااكيل لجااااتن موسااااعا 2005
لمقاقباااا العمل ااااا االنتختب ااااا، حيااااث أعلنااات المنظمااااا الم ااااقرا لحقااااوق اإلنسااااتن 

سااع مااع المنظمااتم الحقوق ااا لت ااكيل لجنااا للمقاقبااا  ااي عممهاات ت ااكيل ائااتالف  ا
 .(66) ت ا د ائق البالد

، اسااتمقم أ مااا العماال النقااتبي تتخااذ ماا خاًل ت ياا ًا صااعيد النقاباااتعلااع 
 ااااي الت ااااعي ،  بينماااات ال تاااامال بعااااض النقتبااااتم المهن ااااا تخضااااع للحقاسااااا منااااذ 

نتخااتب داخاال منت ف التسعين تم، بق م  بل نهت ا العااتم  ضاا ا تعاا يل نظاام اال
النقتباااتم بعااا  انتهاااتء الحااامب الاااوطني الحااات م مااان ةعااا اد م اااق ع تعااا يل  اااتنون 
د مققاط اااااا النقتباااااتم الاااااذي  قضاااااي باااااإتقاء االنتختباااااتم عباااااق نظاااااتم المجماااااع 
االنتخاااتبي، األماااق الاااذي اعتبقتاااى النقتباااتم تااا خاًل  اااي شااائونهت  محت لاااا لله مناااا 

 ة ا معهاات ب اا ن مالمااح  ااذا عليهاات،  ختصااا أن معاا   م ااق ع التعاا يل لاام يت اات
التعاااا يل،  أعلاااان مجلااااس نقتبااااا المحااااتمين ة ضااااى القااااتطع لهااااذا التعاااا يل،  دعاااات 



النقتباااتم األخاااق  للتنساااي  معاااى،   ااا د نقياااب المحاااتمين بعقااا  تمع اااا عموم اااا 
طتةئا  ي حتل تمقرق التع يل  ي البقلمتن، كمت   دم لجنا "ض  الحقاسا"  ااي 

سااااا بتلمثاااال إلعااااالن ة ااااض التعاااا يل  ت ااااكيل نقتبااااا المهن سااااين الختضااااعا للحقا
 .(67)مجلس ت ي  للنقتبا  إعالن  ك الحقاسا من طقف الجمع ا الطتةئا

 شاااه  مجلاااس ال اااعب ساااجتاًل حاااول الن اااتط الس تساااي داخااال الجتمعاااتم 
 المعت   التقبورا  مقا م ال بتب، حيث اتهم نواب معتةضون ق تم أتهم  ال  لا 

ض  اااي الجتمعاااتم،  اااي الو ااات الاااذي تسااامح   اااى بتقييااا  الن اااتط الحمباااي المعاااتة 
للحمب الحت م بتلتوسع  ي الن تط بين الطالب  ال بتب لله منا علااع توتهااتتهم 
الس تسااا ا،  ةدم الحكوماااا بااا ن األن اااطا التاااي تجاااق  ممتةساااتهت  اااي الجتمعاااتم 
 مقا اااام ال اااابتب ل ساااات حمب ااااا،  لكنهاااات بق اااا  حةاااام ال اااابتب علااااع اال تمااااتم 

تبااتم المقبلااا  ااي الاابالد نظااقًا لعاام  هم عاان الم ااتةكا  يهاات بتلم ااتةكا  ااي االنتخ 
%  قااط ماان ال اابتب   ااتةكون  ااي الت ااورت  ااي 8طبقًت إلح ااتءام ت اايق ألن 

 .(68)االنتختبتم
،  علااع صاالا بااذلك، تجاا د الجاا ل ب اا ن اسااتمقاة العماال واااي الجامعااات

ود التاااي تقيااا  حقراااا الن اااتط  العمااال الطالباااي،  ختصاااا القيااا  1979بالئحاااا عاااتم 
التااي تتعلاا  بتنتختبااتم مجااتلس االتحااتدام الطالب ااا،  ال ااالح تم التااي تمنحهاات 

 .(69)لجها اإلداة   ي ت كيل  ذه المجتلس  إخضتعهت
"  روصع المجلس بإعتد  ص تغا الالئحا المنظما للعمل الطالبع  ع  
الطالب،  تنم ا   ةاتهم،  ت  ي    حقوق  ةحتقام  مع  يتنتسب  بمت  الجتمعتم، 

مؤسستم مسئول ت ةداة   مجتلس  شئونهم،  الم تةكا  التمثيل  ع  ةداة   تهم  ع 
 التعل م".  



  اااع ةحاااا    - أشاااتةم الجمع اااا الم ااااقرا لااا عم التطاااوة الاااا  مو قاطع
 ع تققرااق لهاات صااتدة  ااع  -الجمع تم األ ل ا العتملا  ع ن تط حقوق اإلنستن  

الب ااااا عبااااق نهت ااااا العااااتم ةلااااع ق ااااتم تهااااتم األماااان بتلتاااا خل  ااااي االنتختبااااتم الط
توظ ف تهتم اإلداة  لتقيي  حقرا االنتختبتم،  ةص م ت خالم شااملت شااطب 
الطااااااالب المنتمااااااين ةلااااااع ت ااااااتةام س تساااااا ا معينااااااا ماااااان لااااااوائح المقشااااااحين  ااااااي 
االنتختباااتم،  تقااا  م دعااام كتمااال لمقشاااحين معيناااين،  العمااال علاااع عااا م ا تماااتل 

المجااااتلس  ن ااااتب الت ااااورت االنتخااااتبي بماااات  ماااانح اإلداة  حاااا  تعيااااين أعضااااتء
 الطالب ا.

 أ صع التققرق، بنتء علع استةتتءام تقم  ي أ سااتط الطااالب، بإلغااتء 
  ضع الئحااا طالب ااا ت ياا  ، ت اامل ةلغااتء صااالح تم اإلداة   ااي   1979الئحا  

شطب المقشحين،  حظق ةحتلا الطالب ةلع المجتلس الت ديب ااا بساابب أن ااطتهم 
الب ااااا  ااااي ةداة  شاااائونهم متل ااااًت الطالطالب ااااا،  كةتلااااا حقرااااا  اسااااتقالل المجااااتلس 

 إداةرااًت،  إطااالق حقرااا الااقأي  التعبيااق،  الحاا   ااي التجمااع الساالمي،  الحاا   ااي 
ت اااكيل األساااق  الجمع اااتم الطالب اااا،   اااع تقااا يق المجلاااس أن االساااتجتبا لهاااذه 
المطتلب الم ق عا من ش نهت أن تةسح المجتل لت ةرب الطالب علااع الممتةسااا 

ماانظم ،  ضاااًل عاان ةنهااتء حتلااا الالمبااتال   العملااا التااع ال  مو قاط ااا  ااع ةطااتة 
 تؤد  ةلع تهم ش د ة االتحتدام داخل المعت    الجتمعتم.

 : الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ثانيا

اال ت تد ا  االتتمت  ا  الثقت  ا،    الحقوق  من  الع ي   ال ستوة   كةل 
ت م رح كمت  الحقوق.  من  ذه  ع دا  القتنون  الحكوما    كذلك  قعع  عتت   علع 

مق متهت العه     ي   يع د من المواثي  ال  ل ا،   تلتبعا من انضمتمهت ن التمامتم 
منظما    يال  ل اال ت تد ا  االتتمت  ا  الثقت  ا،  اتةتق تم  بتلحقوق  الختص 



الب قرا  مبتدئ  بتلتنم ا  التمامهت  علع  الحكوما  بقامج  ال  ل ا،  تؤك   العمل 
 س تد  حكم القتنون،  ال ةت  ا،  المحتسبا،  استقالل القضتء. الحكم ل تلح: 

ك ستس إلعمتل الحقوق    ، الت ةج  اإلمكتن ا  أ  تقق المعتييق ال  ل ا مب  
بهت،   ةتمتعًت  ي  هم  ذالمعتقف  مثل  المب أ  ا لكن  نتك  حقو ًت  ب ن  نتك   ،

عمتل  طلب اإل ضمتن مب أ ع م التمييم، أ  مب أ المست ا  بين الذكوة  اإلنتث تت
أ    ال  الةوةي   ت تيلهت  المقتبطا  ال جو   األخق   االلتمامتم  أمت  ت ةج  يهت. 

ت تيل   ب ن ت قع  ي ةعمتلهت د ن  المواةد،  تل  لا مطتلبا  ملمما  بتخ  ص 
 .(1)بتتختذ الت ابيق لضمتن التمتع الت ةرجي بتلحقوق 

 :  مكااحة الفقر
قئ س ا،  رتة   ذا المةهوم   ع  التحقة من الةقق أح  حقوق اإلنستن ال 

 تؤثق    .مستو  مع  ا كتف للةقد  األسق  تكقسى المواثي  ال  ل ا   يمع الح   
علع   الةقق  اال ت تد ا  االتتمت  ا    طتئةا حتلا  األ قاد  حقوق  من   اسعا 

  ظوا قانت تة الةقق ةلع    يضة  الثقت ا،  أ ضت الحقوق الم ن ا  الس تس ا، كمت   
خطيق ،  رخ  بي اتتمت  ا  الجقرما  االنحقاف  التطقف.  ئ ل   لتة ع  موات ا  ا 

     مًت  يل ةذا ذ ب الةقق ةلع بل ،  تل لى الكةق خذنع معك. 
  ت  ؤ  مت: الةقق الم  ،ةققال تميم أدب تم حقوق اإلنستن بين نوعين من   

نت جا ألسبتب مؤ تا يم ل بم الهت، مثل بطتلا المؤ لين علم ت  ذ     قع    يالذ
الذالحقف،  حتلا   المممن  ه كل ا    ي كمن    يالةقق  خ تئصأسبتب    ي 

أ    تعلم حق ا،  أ  ع م  التعل م،  انخةتض مستو   أ   األم ا  ذاتهم مثل  األ قاد 
 عن  ح ولهم علع    ،حتلا بطتلا  ي هؤالء  عتنون الةقق   م     ، اعتالل ال حا

ي ال  من ت عمل  الةقق.  تً منتسب   دخالً   ىكسبون  من  الةقق    خقتهم  ين    كمت    



ات تلهت  األ قاد   ة  بخ تئص  تت ل  ال  اتتمت  ا  أ ضتع  نت جا  المممن 
بهت   تتمتع  التع  المتكت ئا  الةقص  الثق  ،  م    االتتمتعع  تو رع  بتلتقكيب 

  ئتم المجتمع المختلةا. 
 مت تميم األدب تم نةسهت بين حتلا الةقق،  الةقق الم  ع،  رقتبط تح ي    

  و مت  ح ده    ،تئى بتالحت تتتم األستس ا ذه الحتلا بمستو  ال خل  م     

 خط الةقق.  

علع   تقت ق  ال  للةقق  الضتة   اآلثتة  أن  ةلع  كذلك  األدب تم  تنبى   مت 

الجيل   ةلع  تمت   بل  الحتضق،  األسق  التتليالجيل  أطةتل  علع  بتنعكتسهت   ،

العتملا   القو   الذين  مثلون  مت  عقف     يالةقيق   ةلع  تنبى  كمت  المستقبل. 

 يؤد  ةلع اتستع نطتق الةقق من تيل ةلع تيل.  الذيالةقق" "بمضتعف 

عتلم ا،  ال  قت ق  حسب علع ال  ل     تلحظ ال ةاستم أن الةقق ظت ق  

الةقق ظت ق   تجته  النتم ا  ال  ل  حكومتم  حستس ا  تلحظ  كمت  حيث    ،النتم ا، 



  ذياللهت،  ل س بتعتبتةه أح  مظت ق التخلف    تموته  تبتعتبتةه اتهتم   ىتنظق ةل

البالد منى  المالئما     بتلتتلي  ،تعتنع  الس تستم  بى  اتختذ  االعتقاف  ضق ة  

 . (2)منى صللتخل

التبتستم    الوطني رعتنع  حص الظت ق  علع المستو     تح ي      ي من 

كمت   الةقق،  ب أم  كتن  خط  لكن  المتعمقا.  المي ان ا  البحوث  نقص   عتنع من 

ذه ال ةاستم،  تم ر  البتحثين  مثل     إتتحاتم ب   الحكوما منذ منت ف التسعين

حتع نهت ا  بتلب تنتم المتتحا ممت  ستع  علع مواتها الةقق  مظت قه.  ظهقم  

الحضقرين     ع   التسعين تم السكتن  علع  بحوث  علع  بنيت  متعمقا  دةاستم 

 القرةيين،  استخ مت التعقرةتم ال  ل ا،  المنت ج العمل ا،  اعتم م خطت للةقق 

 .(3)ق سنورتا تنيهت للةق 1550   هت  تني  1332يتقا ح بين 



م ق تؤثق علع نسبا تتقا ح     يمظت ق الةقق    أننت  ذه ال ةاستم  يب  

%  8.6% من السكتن، كمت   ةم أن الةقق الم  ع   ل ةلع  48     %27بين  

السكتن يتقكم ن    ، من  الةققاء  األ ثق  ققًا  أن  القرف ا.     ي أظهقم  المنتط  

الةققاء الذين  ع  ون تحت خط الةقق يبلغ     أ ضحت ةح   ال ةاستم أن ع د

 مليون مواطن.  26.8مليون مواطن،  بلغت بهم دةاسا أخق  ةلع  15.7

ال ةاستم  ن بي  الخطيق   كذلك  ت  ذه  الةققاء    التيالمعتنت   لهت  يتعقض 

التك ف   بقنتمج  تنةيذ  األغذ ا تقاء  دعم  تقل ص  الوستئل  أ،   اله كلي نت جا  ن 

 الحكوما لم تكن كت  ا.  هتتبنت   التيالتعورض ا 

عن  جو  خطيق  بين الةققاء  غيق الةققاء   ال ةاستم ك ةت نتتئج  ذه   

 الخ متم ال ح ا. الح ول علع مجتالم التعل م     ي



البنك    مع  م تقكا  دةاستم  ةتقاء  ةلع  الحكوما  بتدةم  من    ال  لي    

   ي   ل  ليام ق،  أعلن البنك     ي أتل  ضع استقات ج ا شتملا للح  من الةقق  

  2000ةلع    1996ق  من  ت نتتئج  ذه ال ةاستم  تغطع الة  أ لع  2005ينتيق    9

 :  (4)يلاي،  أظهقم مت من التققرق 

 1530دخل للةقد  ببلوغ  ال يمال تخف ف ح   الةقق أش  التح  تم ةلحتحت،    •
الةقق        ع2001-2000عتم     ي  اد الة  أن  علع  النطتق  اتةتق  اسع 

غيبا تقي م د ي   منظم للةقق،     ي . غيق أنى  متضيالالعق      ي خةت ح تى  
  تنت  نتك اعتقاضتم حتد  علع التقي م ال ح ح لم   ح  ث الةقق. 

الةقق   • من     ي انخةض  عتم  19.4م ق    % 16.7ةلع    1996/  %1995 
عتم انخةتضلكن    ،2000/  1999     ي  من  القغم  الم ن    ي   ىعلع 

السةلع أنى    ،الحضقرا  م ق  ،  رثيق بطء  القبليالوتى     ي اةتةتع     يةال 
 القل  حول احتمتل  رتد  الةقق.  1999/2000منذ  الم قي اال ت تد 

الةقق   • ال حا    التع  بتلمؤشقام  ، م ق   ي مثل  مثل  بتل خل  تتعل   ال 
االلتحتق   مع ل  أن  من  القغم  أ ضت  علع  كبيقًا  تح  ت   ال ت ي التعل م، 

يبلغ   االبت ائ ا  البت  ،%88بتلم اةس  أم ا  أن  حيث ةال  عتل ا  تمال  لغين ال 
%،  بتلنسبا لل حا ال يمال ع د األطةتل الذين  موتون  بل  35  حواليتبلغ  



  ع نسبا    طةال )لكل ألف من الموالي  األح تء(.  39سنوام يبلغ    5بلوغهم  
  . مكن المقتةنا معهت التيال  ل  كثيق من أعلع من 

المتعلقا    بينمت   المؤشقام  بعض  بين  تحسنت  عتم   الجنسينبتلمست ا   من 

النستء    2002ةلع عتم    1993 بين  بتلققاء   الكتتبا   اد   الذيمثل اإللمتم 

ةلع  34من   االبت ائ ا %54  بتلم اةس  االلتحتق  من  البنتم  %  ن يب 

%  إن ال وة  ال تملا ال تمال تمثل انع ام 48.6ةلع    46.6 اد من    الذي

 ا للبطتلا أن البطتلا  تبين اإلح تئ تم القسم  ،مست ا  ش ي  بين الجنسين

 نسبا البطتلا بين القتتل.   أضعتف اثالث   حواليبين اإلنتث تبلغ  

تبلغ   ةذن ن ة  الم ته تمثل تح  ت بتلغ األ م ا بتلنسبا لتخف ف ح   الةقق،  أ •
السنا لكل  قد،   و   ة  قل حتع عن    ي  تمكعب   امتق   950الم ته المتتحا  

مك   1200البتلغ    اإل ل ميالمتوسط   الم كلا  متق  سنورت،  رعق     ثقأعب 
 تقتبط بنو  ا الم ته مثل التلوث  ت بع األةض بتلم ته.   التيالمستئل 

أن   من% ) علع القغم  9.9أن البطتلا تبلغ    ةلع  ت يق تق يقام المسئولين  •
-  5.5نحو  ب(  نمو  و  العمل  من ذلك  نهت أعلعأعلع نطتق  اسع    معتق ال



سنورت،  6 نحو    أي%  ي خلشخص    550000أن  كل    ون ت ي   العمل   و  
مست ام إلتمتلي النتتج المحلع يبلغ    حق قيمع ل نمو  لسنا.  تحتتج م ق  

 % سنورت حتع تنخةض البطتلا ةلع مستورتم  مكن التحكم  يهت. 7
 و    يأتقتهت الحكوما مع البنك ال  ل  التي كتن أبق  ا ت ت تم ال ةاسا   

أ  كتنت  الجغقا  ا  اإل ل م ا  التةت تتم  الحتسما    ي م  أن  العوامل  من  الوا ع 

التقلي  ا للةقق مثل الة ل بين سكتن الم ن  القرف،  ك ف التققرق أن الةقق 

انخةض   القت ق      يالوا ع     ي     األةبع   ع  القئ س ا  الم قرا  الم ن 

النيل،  لكنى   دلتت  منطقا  علع  عال      ي اإلسكن ةرا  السورس  بوةسعي  

م ق     يت تع    تنوب  المعن ا  منطقا  الخمس  السنوام  خالل  بين  ) ذلك 

التةت م   (2000  -1996 تحسين  علع  تقكيم ت  الحكوما  لذلك  ادم   نت جا 

 بين المنتط . 



الهتما   مت    البحث  نتتئج  ةح    بين     تح ي   كذلككتنت  مبتشق   صلا 

% من الةققاء  م أميون، بينمت  قف المستو   46حيث تبين أن    ،التعل م  الةقق

أ  أ ل،  رعتبق ذلك ال ليل   االبت ائيعن  مستو  التعل م  منهم    % 40لا   العلمي

الحكوما   ثتن ت  ستع   الةقق ب أستست  أبعتد  التقكيم علع بعض  أ بق علع   كل 

 مثل األم ا  نسبا الو  تم  القعت ا ال ح ا. ، غيق المتعلقا بتل خل

 :  ماالتع ي

ت  ا    تهودا  الحكوما  التعل م  إلبذلت  ال  يصالح  خالل  عق   م ق 

كتنت    ، األخيق تمتعتم  بين  بتلم اةس  االلتحتق  الجهود  رتد    أثمقم  ذه 

المنتط  القرف ا ب ةا    يمحق ما من التعل م من  بل مثل الةت تم  األطةتل  



عتما،   ع صعي  م ق ب ةا ختصا،  انخةض الحقمتن من التعل م بمق اة  

 ا ختةج النظتم.  م% من المجموعتم المه15الن ف تققربت تتةكت  ةاءه حتل ت 

االستمقاة    ةنجت ثما    مع الم  بين    يآخق  و  رتد   ال ةاسا 

  بختصا الةت تم.  ، المجموعتم المهم ا

للتعل م به ف االةتقتء بنو  ا    القوم ا  المعتييق   ذلك أص ةم الحكوما 

 .  خةض مظت ق ع م التكت ؤ ةلع الح  األدنع   ،التعل م

استمقم مظت ق   ذلك  القغم من  التكت ؤ حيث ظل لكن علع  من ع م 

 رعتنون من خ متم    ، مستورتم تح يلهم أدنع  ،التحتق الةققاء بتلم اةس أ ل

ذا  ك  منخةضت بين الةققاء،    الم ةسيتعل م ا مت ن ا الجود ، كمت استمق األداء  

 قصهم   ضعف  ممت  سوق العمل     ي ضعف ح ولهم علع المهتةام المطلوبا  



     عال   علع ذلك  ال  الت  نتك  و   تعي،االتتمالسلم     ي ألعلع   ع التحقك  

 الح ول علع التعل م.   يبين الذكوة  اإلنتث 

الم اةس  الجتمعتم            التعل م  ع  تود   انخةتض  المجلس  "  رقص  
لمخقتتم   التنت س ا  الق ة   عتم،  انخةتض  بوتى  المختلةا  التعل م   مؤسستم 

المواطن   ح   مع  يتنتسب  ال  بمت  م ق  تعل م  التعل م  ع  علع  الح ول   ع 
الجود   االعتمتد   تضمن  ةن تء  يئا  بسقعا  المجلس  الجود ،  روصع  عتلع 
الخ متم   مق مع  عن  مستقلا  تكون  أن  علع  تكقاةًا  عنهت  أعلن  التع  للتعل م 
أداء   تقي م  يت ح  بمت  المجتمع  لكل  ب ةت  ا  تقتةرق ت  التعل م ا،  حتي  ،  تعلن 

 ضمن االستقشتد بمعتييق معلنا  مؤشقام  مؤسستم التعل م ب كل د ة   بمت  
 ق تس متة  عليهت للتعل م  ع كل مقحلا من مقاحلى ".  

، خمسا  2004 رقص  تققرق التنم ا الب قرا عن م ق، ال تدة عتم   

 . (5)التعل م  يالع الا  ي تبمن مظت ق  

صعي  م ق  بين األطةتل    ي   االبت ائيبلغ صت ع مع ل االلتحتق بتلتعل م   •
األ الوضع  من  ذام  مقتبل  84المنخةض     االتتمتعي  اال ت تديسق   %

الوضع     ي%  97 ذام  األسق  الحضقرا  بين   اال ت تديالمحت ظتم 
األعلع.   ع المنتط  الحضقرا   ل مع ل االلتحتق بتلتعل م     االتتمتعي 



المنتط      ي  أمت% لغيق الةققاء.  96% بتلنسبا للةققاء،   88ةلع    االبت ائي
ن ف ع د األطةتل غيق     ر تي%،  85% مقتبل  72  الق م يبلغ،  إن   االقرف

 . (5)سنا( من الةئتم منخةضا ال خل 11:   7)المسجلين بتلم اةس  
اإلنةتق • للتعل م    تحيم  للتعل م    العتليالعتم  الم ق  تم  ثلث  يوتى  حيث 

من  6  كل    الذي  العتلي لم   ةتمتلي%  قط  بينمت  بتلم اةس،  االلتحتق 
التعل م   من  80    كل  قابا  الذي  ي األستس ح ل  االلتحتق    ةتمتلي% 

علع   ةال  سنا  36بتلم اةس  العتما  التعل م  ميمان ا  من  -2002%  قط 
2003 (5). 

الم اةس  األتهم   الة ول    أيالم خالم التعل م ا )العتم  ع    قاإلنةتتحيم   •
الم اةس   ل تلح  الطبقا     ي الج ي  (  مجتمعتم  الحضقرا   ع  المنتط  

األالعل ت  المتوسط اإلنجت   الذيمق  ا.  انخةتض  ةلع  الم اةس     ي   يؤد  
 . (5)المنتط  الحضقرا  النتئ ا  يتخ م المجتمعتم الةقيق   التي

ال  ح لون  التعل ميالمنتج     يالتةت م   • الةققاء  التعل م   ةال:  غتلب ا  علع 
% ال  ح لون ةال علع  86.2تعل م )    أيأ  ال  ح لون علع    األستسي
بينمت     األستسيالتعل م   أ ل،  أ   علع  1.1قط  الذين  ح لون  %  قط  م 

 . (5)( تتمعي تعل م 

% 97  ل    االبت ائيال ف األ ل     ي من بين كل األطةتل المسجلين      

التعل م   نهت ا  ةلع  الوتى     ي %  82مقتبل    األستسي،منهم    البحقي ةرف 



 خالل العتمين    القبلي،ةرف الوتى     ي%  قط  72،  القبلي  حضق الوتى  

، لكنهت ال   اإلنتثالذكوة    بين  واةق بين مع الم التحتقةتضيين ضت ت الالم

 تمال موتود . 

التعل م     يالتةت م   • ةلع  :  حول  الجتمعي العتم  التعل م    الثتنوي االنتقتل 
تعل مهم   الةققاء  الطالب  مواصلا  د ن  التعل م  نو  ا  ذلك   العتلي، انخةتض 

ال  أن ةلع  يذ بون  الذين  األطةتل  قط  م  بينمت   الثتنوي تعل م  ثلث  العتم. 
األمق بتلثلثين البت يين،   م أستست من الةققاء، ةلع االلتحتق بتلتعل م    انتهع

ذلك  إن  قص   ال نتعي   التجتةي   المةاعي)  الةني  الثتنوي  (  عال   علع 
العمتل ا  لخقرجي   العتليالتعل م   )الجتمعا  الةن ا   الجتمعا    ،الم اةس 

الةن  العل تالمةتوحا،  المعت    مستو  ة  …ا  أن  كمت  مح  د   مكلةا،  لخ( 
 تودتهت موضع تستؤل كبيق. 

%  قط من  30"  رقص  المجلس أن التعل م العتلع اآلن متتح لحوالع  
سنا ) حسب تقتةرق   اة  التعل م    23ةلع    18ال بتب  ع المقحلا السن ا من  

متو  غيق  اإلتتحا  ،  أن  ذه  ال عب(  بمجلس  التعل م  مع  العتلع  لجنا  ا قا 
بمرتد   ذه  المجلس  عتلع،  روصع  تعل م  علع  الح ول  ال بتب  ع  حقوق 

% من ال بتب  ع  ذه المقحلا السن ا، خالل  تق   من ا مح د   50النسبا ةلع  
 تلتمم بهت الحكوما  تعلنهت ال  لا" .



 :  لاالعم

الح     اال ت تد ا     ي عتبق  الحقوق  أ م  من  المنتج  العمل  التوظ ف 

ح    االتتمت  لإلنستن  هو  ال    اتتمتعي  ا ت تدي ا  المنتج  ممد ج،  تلعمل 

التعطل   حتلا  من  اإلنستن  بل  حمع  ال خل  حسب،  تولي   علع   الذي ستع  

  معنورتتى.  االتتمتعيتؤثق علع  ضعى 

 تع  م كلا البطتلا من أخطق التحاا  تم التااي تواتههاات الاابالد،  ةغاام أن 
%  ااي 11.1ل البطتلااا  اا  انخةااض ماان اإلح تئ تم القسم ا ت يق ةلع أن مع 

)حسااب أة ااتم التعاا اد السااكتني(، ثاام انخةااض  1996% ساانا 9ةلااع  1986ساانا 
 ( 1998/ 1997% خااااااااااالل  تااااااااااق  الساااااااااانوام ) 8ةلااااااااااي معاااااااااا ل ثتباااااااااات بلااااااااااغ 

( )حسب أة تم مجلس الو ةاء(، ةال أن  نااتك دةاسااتم متعمقااا   1999/2000)  
عف أداء اال ت اااااتد تعتقااااا  بعااااا م صاااااحا  اااااذه المعااااا الم القسااااام ا بسااااابب ضااااا 

الم ااقي،  انح اات  النمااو اال ت ااتدي  االسااتثمتةام نحااو األسااتليب القتئمااا علااع 
تكث ااف ةأس المااتل،  ت اايق ةلااع أن تعاا يل الجهاات  المقكاامي للتعبئااا  اإلح ااتء 

محسااااوب ضاااامن القااااو   –السااااتبعتد أي  ااااقد  1997تعقرةااااى للبطتلااااا منااااذ ساااانا 



إن لاام  كاان  عماال،  ةسااق اتجااته يتلقع أي دخل ماان أي م اا ة حتااع     –العتملا  
 .(6)مع ل البطتلا نحو الهبوط ب كل غيق  ا عي

 روضاااح آخاااق مساااح للقاااو  العتملاااا بتلعيناااا أن البطتلاااا  اااي تمايااا  حياااث 
علااي  2002   2001%  ااي عااتمع 10.2% ,  9.2اةتةااع معاا ل البطتلااا ةلااي 

ق , أصاابح التوالي,  مع التطوةام االنكمتش ا التي شه تهت السنوام الثالث األخي 
 االعتقتد الستئ  أن الم كلا أخطق ممت تنم عنى اإلح تءام القسم ا.

 تذ ب  ذه ال ةاستم ةلااي أن طب عااا م ااكلا الت ااغيل  ااي م ااق ه كل ااا 
بسبب  تود اختالالم حااتد  بااين العااقض  الطلااب  ااي الحتضااق  المسااتقبل,  أن 

تقبا لاام  كاان المتع متو عتم المستقبل أ ثق خطوة . حيث ت يق ةلع أن الحكومت
لهاات س تساا تم ت ااغيل مسااتقلا،  إنماات اعتماا م علااع أن تحقاا  النمااو اال ت ااتدي 
 االسااااااتثمتة سااااااوف  ةضااااااي ةلااااااع الت ااااااغيل،  كااااااذا البااااااقامج الطتةئااااااا  الحلااااااول 

 .(7)المؤ تا
 توضاااح ال ةاساااتم أن البطتلاااا  ااااي األساااتس مقتبطاااا ب ااابتب الخااااقتين 

ختلااااف األ م ااااا النسااااب ا الجاااا د الااااذين ياااا خلون سااااوق العماااال أل ل مااااق ، بينماااات ت 
ًُ ةلااع ظاات ق   للةئااتم العمقرااا األخااق , كماات نوضااح أن البطتلااا تحولاات تاا ةرج ًت
ةرف اااا مناااذ منت اااف التساااعين تم، حياااث أصااابحت نسااابا العاااتطلين  اااع المناااتط  

% مااان أتماااتلع العاااتطلين, كاااذلك توضاااح ال ةاساااتم 52.4، 2002القرف اااا عاااتم 
عاا د النسااتء الالتااي  عااتنين ماان  تحااول البطتلااا ةلااي ظاات ق  نسااتئ ا، حيااث اةتةااع

ةلاااي مساااتورتم تةاااوق كثياااقا مساااتورتم البطتلاااا باااين  1996-1976البطتلاااا باااين 



الااذكوة.  ت اال معاا الم البطتلااا بااين اإلنااتث ةلااع ثالثااا أضااعتف البطتلااا بااين 
 الذكوة.  

  اااا  أدم عاااا م  اااا ة  اال ت ااااتد الم ااااقي علااااع تااااو يق  ااااقص لت ااااغيل 
ظهوة  طتع ا ت ااتدي خااتص ضااخم غيااق   ال اخلين الج د ةلع سوق العمل ةلع

ماانظم، مساات   ااي حجمااى لال ت ااتد القساامي العااتم  الخااتص،  عااال   علااع ذلااك 
ا داد الت غيل غيق المنظم  ي القطتع الختص المنظم  غيااق الماانظم،  باا أ   ااع 
 حاا ام اإلداة  الحكوم ااا  المؤسسااتم العتمااا بمعاا ل أعلااع بكثيااق ماان المعاا الم 

 يل المنظم.المقتبلا لذلك  ي الت غ
 ةغاااام أن بعااااض ال ةاسااااتم الختصااااا بس تسااااتم الت ااااغيل ال تنظااااق ةلااااي 

، كماات أن (8)القطتع غيق المنظم نظق  سلب ا تمتمت لمت يت حااى ماان  ااقص الت ااغيل
دةاسااتم أخااق  تااق  أنااى ال ينبغااي النظااق ةلااي العماال غيااق الماانظم لإلنااتث علااع 

ب ااااا التمامااااتتهن تل -مق نتاااى  بةضاااال -الااا  ام علااااع أناااى نقمااااا حيااااث يتااا ح لهاااان 
األسااااقرا  العماااال  ااااي نةااااس الو اااات،  ال يتطلااااب مسااااتو  مقتةعاااات ماااان التعلاااا م أ  

، ةال أناااى  ظااال مااان منظاااوة حقاااوق اإلنساااتن  ةتقاااق ةلاااي الع يااا  مااان (9)المهاااتةام
ال اااق ط المنتسااابا مثااال االساااتققاة  اااي العمااال، الت ميناااتم  الحمت اااا االتتمت  اااا، 

  السالما  ال حا المهن ا.
، اسااتمقم م اات ل العمتلااا الم ااقرا  ااي الخااتةج  احاا   علااع صااعي  آخااق

مااان الم اااكالم التاااي تاااؤةق المجتماااع الم اااقي،  ال سااا مت أن م اااق  احااا   مااان 
أ بق البل ان الم اا ة  لألياا ي العتملااا  ااي المنطقااا،  تاامداد م اات ل  ااذه العمتلااا 



أ ثااق  ااي بلاا ان الخلاا ج العقبااي حيااث  خضااعون لوطاا   نظااتم الكةياال بكاال مثتلبااى 
 ق  علع حقو هم المتل ا.الخطي 

العتئ ين من  الم قرين  العتملين   ثما  ض ا تؤةق ع قام اآلالف من 
، حيث لم ت قف لهم تحورالتهم المتل ا عن  عودتهم  1990العقاق  بل يوليو  

المتضقةرن من   تعورضتم  القض ا عن  الو ت.  تختلف  ذه  ذلك  منذ  للبالد 
 التعورضتم بتألمم المتح  . حقب الخل ج التع صق ت لمستحقيهت من صن  ق 

 تةيااا  ت اااقرحتم الساااي    راااق القاااو  العتملاااا  الهجاااق  أن  اااذه الحاااواالم 
ماليااين د الة،  أنهاات  406ألااف حوالااا تقاا ة ق متهاات اإلتمتل ااا بنحااو  637تبلااغ 

تمااا م ضااامن األةصااا   المتل اااا العقاق اااا بسااابب حقبهااات ماااع الكورااات )أغساااطس 
 ااكيل لجنااا ماان   اةتااع القااو  ت  2003(   ااقةم الحكومااا  ااع منت ااف 1990

العتملا  الختةت ا  البنك المقكم   لجنااا القااو  العتملااا بمجلااس ال ااعب لمتتبعااا 
 .(10) ذه القض ا ماع األمم المتح    ع ضاوء األ ضتع اال ت تد ا للعقاق

 ر كو بعض أصحتب  ذه الحواالم من أن تحورالتهم ستبقا علااع  ااذا 
 .1989  ةتمتم تحورالتهم  ع عتم التجمي     م بعضهم مستن ام تةي 

 ماات ظهااقم علااع السااطح م ااكلا أخااق  تتعلاا  بااتلهجق  غيااق الم ااق عا 
للعمتلا ةلع بعض الاا  ل العقب ااا   األ ة ب ااا،   اا  تقتااب علااع ذلااك تقحياال  ااذه 
الاابالد أعاا ادا كبيااق  ماان العمااتل الم ااقرين الوا اا ين ةليهاات بطقرقااا غيااق شااق  ا، 

لحوادث  ااع البااق  البحااق أثنااتء سااةق  ااؤالء العمااتل  مت نتج عن ذلك الع ي  من ا
  ع  ستئل نقل غيق منتسبا.
 :  الحقوق التأمينية والتقاعدية



 رقتس    ،تعتبق الحقوق الت مين ا من أ م الحقوق اال ت تد ا االتتمت  ا  

التق م   اتستع    االتتمتعي م    الحقوق  بم    .  تلعب  ا حجمت  تغط   ذه 

 . ةعمتل  ذه الحقوق   يد ةًا  تمًت   تمتعياالتصنتدي  الت مين  الضمتن 

الت مين ا     ت وب أ مهت ع م  تود     ياأل ضتع  متع د   ثغقام  م ق 

العتملين   من  العقرضا  للجمهق   تغطيتهت  البطتلا،  ع م  ض   ت مين     ينظتم 

غيق   حيث    القسميالقطتع  مؤسس ا   ال    عتئالتهم،  تقتيبتم  أل ا  خضعون 

التقتع  ا،   ال   ال  ستخ مللحقوق  قوم  الذي   (  indexation)     س يتقنظتم 

ب  ل  اآلليبتلقبط   أ ال  السنورا  التضخم  التقتع  ا  مع الم  الق اتب  ،  (11)بين 

 تنيهت شهقرت.  60 لع تمر  ع  أال% علع 10ح  د   ي اال تةتء بمرتد  سنورا 



خالل العتم التماي  المطقد ال تقاض    م    أثتة  ل  المواطنين  اعتقاضه 

أ اتجته  الحكوما  حول  تقدد  االتتمت  ا،  مت  للت مينتم  العتما  الهيئا  موال 

الح ي "،   السكا  "حقم  بينهت  من  ب صول عين ا  للهيئا  لس اد  ق ضهت  الحكوما 

    نةت الحكوما ذلك،  أ  م الحكوما  الهيئا العتما للت مينتم التمام الحكوما  

 بضمتن المعتشتم التقتع  ا. 

العتما  الخمانا  ديون  الت    تبلغ  يونيو   ل ن  ق  )حتع  االتتمتعي  مين 

مل تة تن ى طبقت لت قرحتم السي     رق  الت مينتم   ال ئون    23.8(  2004

ال عب  أمتماالتتمت  ا   بمجلس  العتملا  القو   من  (12)لجنا  أعضتء  ،  انتق  

م     عن  العتما،  تستءلوا  الخمانا  م يون ا  علع  احتستب  وائ   ع م  اللجنا 



خق   حتسب عليهت  حين أن بق ا الم يون تم ل   الجهتم األدستوةرا ذلك  ي  

  وائ  بتستمقاة. 

 :   ةاالصح

تعاا  القعت ااا ال ااح ا أحاا  حقااوق اإلنسااتن االتتمت  ااا األستساا ا،  ركةاال 
كماات تكةلهاات التمامااتم الاابالد القتنون ااا  17، 16ال سااتوة  ااذا الحاا   ااي المااتدتين 

 ااا  ختصااا العهاا  الاا  لي الخااتص النتبعااا ماان انضاامتمهت للمواثياا  ال  ل ااا المعن 
 (.12،   9بتلحقوق اال ت تد ا  االتتمت  ا  الثقت  ا )المتدتتن  

 توضح ال ةاسا التااي أعاا  ت المجلااس القااومي لحقااوق اإلنسااتن عاان "حاا  
 المواطنين  ي الح ول علي القعت ا ال ح ا المنتسبا" عن أنى  جب أن  عتماا 

 لاا س علااع  اا ةتهم علااع تساا ي  ةعمااتل  ااذا الحاا  علااع احت تتااتم المااواطنين، 
 . (13)تكتل ف  ذه القعت ا

الحتلا    ب نى  "ال حا"  م طلح  العتلم ا  ال حا  منظما  تعقف 

أ    مقض  مجقد  تود  االتتمت  ا،  ل س  قط  الجسمتن ا  العقل ا  الق ته ا 

مت اخلا    ، عجم ا ت تد ا  اتتمت  ا  لعوامل  نتتتًت  ال حا  ت بح  ثم   من 



  ،علع ظق ف بيئ ا  تعل م ا  ا ت تد ا متع د   طوي  تن  ،تختص بمجتمع معين

  تبعت لذلك  إن الح ول علع نتتئج صح ا أ ضل يقتبط بعوامل متع د . 

النظتم    من     ي  ال حي  ر مل  أ ثق  مختلةا    29م ق  عتما  تها 

مجتل الخ متم ال ح ا،  تعتبق   اة  ال حا  السكتن مسئولا عن     يتعمل  

تق  م خ متم     يت تةك تهتم عتما أخق       ، ت ا س تستم ال حا  السكتن

للت مين   العتما  الهيئا  أبق  ت  المبتشق   ال ح ا    يئا    ، ال حي القعت ا 

التعل م ا العالت ا   ، المست ف تم  بتق  م    ، المؤسسا  الختص  القطتع   رقوم 

ختصا.  صح ا  الخ متم     يتوا ق  ت     خ متم  من  شبكا  اسعا    العتما البالد 

سكتن ب ن  كونوا علع مققبا من مقا م  السمح لكل  ت ا  ا األستس    للقعت ا ال ح 

 الخ متم ال ح ا.  



 ستع  نظتم القعت ا ال ح ا الموسع علع تحقي  مكتسب صح ا علع         
المتضيين   القومي المستو    العق ين  الكبيق    أثقه  يظهق    ،خالل     ي التقاتع 

الغذائ ا  المؤشقام  الختمسا،  تحسن  سن  تحت  األطةتل  ،  مع ل    تم 
األمهتم.  مع ل    تم  استمقاة  تود     انخةتض  نةسى  التققرق  يقص   لكن 

اال ت تد ا  االتتمت  ا  الةئتم  مختلف  األ تل م  بين  بين  كمت    ، تةت م ظت ق 
الخ متم  عتبق   استخ ام  ذه  أن  الجغقا  ا،     يت  ضع ةيقص   المنتط   كت ا 

الختصا   ال ح ا  الخ متم  استخ ام  المتقددين  من أ تةضيل  استخ ام     ثق 
 . (14)  العتماأ الخ متم ال ح ا الحكوم ا 

،  مت  (  15)  س ال عبا ت لتققرق للجنا ال ئون ال ح ا  البيئ ا بمجلا  طبق 

لهذا   ال حا  المخت ين  ع   اة   مع  استمتع  تلستم  من  المجلس  أتقاه 

اإلنجت ام    الغقض، من  القغم  علع  المنتةعين    التي  إنى  ع د  تحققت  اةتةتع 

مليون منتةع، منذ ب ء العمل بهذا النظتم    35ةلع نحو    ال حين  بنظتم الت مي 

للت مين  1964عتم     ي العتما  الهيئا  أن  ةال  من    ال حي،  كبيقًا  ع دًا  تواتى 

ت     ،الم ت ل  العقبتم أثتةتهت  ص لخ رمكن  التي  األموة     ياللجنا    الم ت ل 

 التتل ا:



  ال حيمواةد الت مين    د ن  رتد  رتد  أع اد المنتةعين   رتد  تكلةا الخ ما   •
مثتة شكو   المق ما،  أصبح  الخ ما  علع مستو   أثق  ممت  النسبا،  بنةس 

المنتةعين من  مظلا دائما  م   علع  ال  لا  من   ة   ح ه  عن  ،  ضاًل 
 .الت مينتم ةلع  ئتم كبيق  ال ت ملهت النظم الت مين ا الحتل ا

بتلتطورق  التوسع   • الهيئا  ق تم  علع     ي ع م  الق تبا  األداء  تطبي   نظم 
آن    ي معتييق الجود ،  ذلك ألن الهيئا تقوم ب  ة مق م الخ ما  الممول لهت 

 اح ، علمًت ب ن النظم الت مين ا الح يثا تةقض ضق ة  الة ل بين التمورل  
  تق  م الخ ما. 

معت نا،   • أطبتء   يئتم  من  العتملين  األتوة  الحوا م  مكت قم  ضعف 
الت  نظم  تطورق  ع م  عن  الكةتء  ضاًل  ب  ةرب  ة ع  ضعف ،  ةلع  أد   مت 

 مستو  الخ ما المق ما. 

الت مين   • لق وة  العالج   ال حينت جا  ت ي    عجم  است عتب  ئتم  عن 
للمواطنين،    المجتني منتسبا  خ ما  تو يق  من   لج معن  كبيق    طتعتم 

 صلت    التي   ،ةلع العالج علع نةقا ال  لا  ال حيالمنتةعين بنظتم الت مين  
مل تة خلل    ةلع  ح  ث  ةلع  ذلك  أد   سنورًت،      تن ى  مليون   ثالثمتئا 

  اةتبتك كبيقرن بنظم العالج. 

القوانين   • تع د  الت مين    التي أد   نظتم  تع د  اختالف   ال حي تحكم  ةلع 
المنتةعين  مست متتهم   علع  المققة   الخ م  ممت    ينسب  العالج،  نةقتم 

األ بتء    يلع م المست ا     تلك القوانين نت جا    ييثيق شبها ع م ال ستوةرا  
لسنا    79بين المنتةعين بى. كذلك  إن ع م م تةكا المنتةعين بتلقتنون ة م  



مبقة      ي  1975 غيق  ةستء    رتد   ةلع  أد   ال  اء  استخ ام    ي ةسوم 
 ال  اء. 

 من نتح ا أخق  تااؤثق علااع تهااود القعت ااا ال ااح ا الع ياا  ماان العواماال 
عق لا التق م، بل  تهاا د اإلنجاات ام التااي تحققاات   األخق ،  ال يتو ف ت ثيق ت عن 

  ي مجتل ال حا.
 راا تي  ااي مق مااا  ااذه العواماال ضااعف المقا اا  ال ااح ا،  الااتخلص ماان 
النةت تم الب قرا، بمت يتقتب علع ذلك ماان تلااوث م ااته ال ااقب،  الم ااته الجو  ااا، 

 عاان  خلاا  بيئااا موات ااا لنمااو الااذبتب  غيااقه ماان الح ااقام النت لااا للعاا  ي،  ضااالً 
 ت ثيق التلوث علع ال  ة  الغذائ ا. 

  ع  ذا اإلطتة نبهت ال ةاستم ةلي الحتتا المتسا لعمل عتتاال لو ااف 
التلوث المستمق للم ااته  التقبااا،  تألضااقاة التااي تسااببهت ال  مكاان ةصااالحهت، كماات 

 نعقض للخطق مستو  مع  ا األت تل القتدما.  
مقاة السااحتبا السااوداء  ااع  شه  العتم أ ضت منت  تم متع د  بساابب اساات 

سمتء القت ق  للعتم الستدس علع التوالي،  كذا من مجمل م اات ل تلااوث الهااواء. 
 أع م لجنا ال ئون ال ااح ا  البيئااا بمجلااس ال ااعب تققرااقًا شااتماًل حااول ظاات ق  
السحتبا السوداء خلص ةلع أن المسئول ا  ع مسئول ا المجتمااع بكت ااا  طتعتتااى 

ق الحكوم ا حيث  جب أن تعمل تم عهت ب ااوة  ت  ااا  مؤسستتى الحكوم ا  غي 
 .(16)من أتل بيئا صح ا نظ ةا  ختل ا من مثل  ذه السحتبا السوداء

 رعكااس تققرااق   اة  البيئااا ةلااع المجلااس القااومع لحقااوق اإلنسااتن،    اات 
عم قًت ب بعتد الم كالم البيئ ا التع تواتههت الاابالد،  بقامجهاات   ماات يتعلاا  بااإداة  

الخطااق   المخلةااتم الخطااق ،  إداة  المخلةااتم ال االبا. كماات  ة اال تهااود المااواد 



 مت حققتى من ةنجت ام.  كااذا بااقامج الحكومااا  يالو اة    مت يتعل  بتلتةت ش البيئ 
للحاااا  ماااان االنبعتثااااتم الضااااتة  بتسااااتخ ام الغاااات  الطب عااااع،  مقاقبااااا االنبعتثااااتم 

لتحسااااين نو  ااااا  ال ااااتدة  ماااان م ااااتنع األساااامنت،  إعاااا اد الخطااااط  الس تسااااتم
الهاااواء،  الحمت اااا مااان الضوضاااتء،  تهاااود الاااو اة    مااات يتعلااا  بتحساااين نو  اااا 

 الم ته.
 ماات باا أم   اة  ال اخل ااا  ااع تنةيااذ بقنااتمج للك ااف عاان نساابا القصااتص 
 ثاااتنع أ ساااي  الكقباااون المنبعاااث مااان عاااوادم السااا تةام  ذلاااك لعااا م مااانح ةخاااص 

 لتسييق ت  ع بعض المحت ظتم.
تواتااى الااو اة  تحاا  تم  – يو ااع  ااع مجااتل العماال البيئاا كمت  ااو مت   –لكن  

 صااعوبتم ع ياا   أ مهاات صااعوبا التو ياا  بااين متطلبااتم خطااط التنم ااا  االلتاامام 
بتلمعتييق البيئ ا المققة  للحةتظ علع حقوق اإلنستن،  ضعف التعت ن  التنسااي  

تم ماااع اله ت ااال المؤسسااا ا  اااع الااابالد لتنةياااذ الس تساااا البيئ اااا،  عااا م تةعيااال نظااا 
الحاااوا م لل اااقكتم  الم اااتنع للاااتخلص مااان المخلةاااتم  األدخناااا،   تاااود بعاااض 
العقا ياال التااع تعتااقض تنةيااذ الس تسااتم البيئ ااا  ااع الكتاال السااكن ا ل ااعوبا نقاال 
من قم  م تدة التلوث، ممت  ست عع تكااتتف الجهااود ماان أتاال تطبياا  القااتنون 

ا ماان أتاال تحقياا   ااع شاا ن حمت ااا البيئااا ب ااوة  أ ثااق  تعل اا  1994لعااتم  4ة م  
الحمت ااااا المسااااته  ا للبيئااااا،  تعمراااام الااااوعع لاااا   األ ااااقاد ب  م ااااا الحةااااتظ علااااع 

 البيئا.
 :  ناالسك



الح     يقتبط     ي  عتبق  المهما،  ال  االتتمت  ا  الحقوق  أح   السكن 

س تستم  أ ضت  السكن ا  حسب،  إنمت   مل  الوح ام  ببنتء  الح   ةعمتل  ذا 

الب العمقاني التخط ط   طقق  م ته  صقف  ،  تو يق  من  التحت ا    صحي ن ا 

 تلخ متم االتتمت  ا األستس ا. ب  كل مت يتعل    غيق ت،  كهقبتء لإلسكتن 

س تسا    مقم  متميمرن  م ق    ي اإلسكتن       األ لع  بمقحلتين  تمت    ،

حتع    1976،  تغطع الثتن ا الةتق  من عتم  1975حتع عتم    1952منذ عتم  

األ لع س تس المقحلا  س تستم  اآلن،  شه م  تحقي   ةلع  تقمع   اإلن تفتم 

أ تى   وة اإلسكتن طتع     ي   اال ت تدي   االتتمتعي عليهت  تقتب  لكن   ،

كتن أبق  ت انسحتب القطتع الختص من سوق ت تيق المست ن   ،طورلا األتل 

انخةتض   بسبب  المست ن  حتلا  المح  د ،  ت  وة  القبح ا   اإل جتةامبسبب 



ال  تنا،  ت ج ع الهجق  ةلع الحضق،  نمو     يالمالك عن االستثمتة     إحجتم

علع   الق تس ا  الت م متم  البنتء  ع م   ة   خطط  انتهتك  بسبب  الع وائ تم 

 تلب ا االحت تتتم المختلةا لألسق المتنتم ا. 

كبيق     تطوةام  الثتن ا  المقحلا  ،  اال ت تدياالنةتتح    ةطتة    ي شه م 

الق لت ج ع  ت ي    ة جتة  ال  لا  وانين  الختص) شّقعت   ( 1981-1977طتع 

الحضقرا،     تً م ن    من أ   المقا م  ختةج  تعت ن تم    معتدأ ت ي    د ة  تن  ط 

للققاة    سمح    ت تنون  أص ةم    1977لسنا    193ة م    الجمهوةي اإلسكتن   قت 

للعال تم من  تح ي بإخضتع  الالحقا،    اال جتةرا  بتلنسبا    اإل جتة م      كل 

بنتء علع  واع   أحكتم    تق  المست تقكل من المؤ   يضا الق ما اال جتةرا لتق 



بإ جتة   الختصا  القوانين  العقود  مثل  ذه  علع  تسق   الم نع،  ال  القتنون 

 .  المست ن

  ق ما       تقكت  ذه الس تستم آثتةا متنوعا،   د  اإلبقتء علع تح ي  

العقتةام علع  ةلع ت ج ع  الق  ما  اإل جتةام ب ع الوح ام السكن ا ب ال    مالك 

ت تيق  منخةضا   الذياألمق    ، تمن  ال قائح  علع  العبء  ةلع  رتد   أد  

القتدة  علع   ال خل غيق  القتنون  حظق    شقاء متوسطا  كتن  العقتةام.  بينمت 

المالك أنى     ق   ت ب ع أ ثق من ثلث  ح ام اإلسكتن المملوكا ملك ا ختصا،  

أدم  ذ كمت  ت تيق ت.  من  ب ال  ختل ا  ال ق   يتقكوا  أن  لهم  األةبح  ه  من 

الختص   االستثمتة  تقكيم  ةلع  المتوسط  الةتخق    يالس تستم  اإلسكتن  وق 

اإلسكتن   ن ة   أدم  كمت  اإل جتة،  تح ي   من  الق ة     الذيالمعةع  مع  يتم ع 



كبيق    ةلع  رتد   ال خل  منخةضا  متوسطا  لل قائح  اإلسكتن    يالمتل ا 

 . الع وائي

  الحضقرا  القرف ا  المنتط  كبيق   ي، بسقعا  الع وائي رنت ق اإلسكتن   

التقط ب وة  دةاسا  السواء،  ك ةت  المستحا  ت علع  أن  ال نت  ا  األ متة  هت 

الع وائ ا    التي المست ن  تغطيهت  بين     ي كتنت  الكبق     عتمي القت ق  

بنسبا    1998  1991 سنورت3.4 ادم  المنتط     ،%  سكتن  ع د  بينمت  اد 

حين كتنت     ي  ، (سنورتألف شخص    200  أي% سنورت )3.2الع وائ ا بنسبا  

مليون   ان   1.5%،  رق ة أن  0.8مست ن القت ق  القسم ا     يالمرتد  السكتن ا  

اإلسكتن    األةاضيمن   نت جا  األةبعا     ي   الع وائيالمةا  ا  ق م  العقود 

 .(17)المتض ا



الة ل    اإلسكتن     ي  رعم   من  متع د ،    الع وائي الح   عوامل  ةلع 

لم  الب قرا  التنم ا  تققرق  لعتم  أ تم ت  علع     ي  2004ق  الحكوما  س طق  

   ي  تما المست ن، كمت  و الحتل  سوق اإلسكتن،  اخت تة موا ع غيق مالئما إل

الم ن الج ي   ختةج التجمعتم الحضقرا.  انعمال الم ن الج ي   عن اال ت تد 

انتقتل ذام كةتء    ن،  ضال عالقسميالهتم غيق    الحضقي  ةلع نظم  اال تقتة 

 تم. تتمت  ا،  ع م تكت ؤ اإلصالحتم الحكوم ا منذ السبعينلع الخ متم االإ  

اإلنستن  ق    لحقوق  القومع  المجلس  ةلع  اإلسكتن  لتققرق   اة    طبقًت 

علع   2000 تمت الو اة  بوضع خطا إلسكتن الحضق  القرف اعتبتةًا من عتم  

تنةيذ   )  250أستس  الحضق،  بمنتط   ألف  ح      50ألف  ح   سكن ا سنورًت 

ألف  قوم بتنةيذ ت القطتع الختص( من    200بتنةيذ ت القطتع الحكومع،   قوم  



اال ت تد    72بينهت   لإلسكتن  المتوسط،  %22  المتوسط   وق  لإلسكتن   %

  293530% لإلسكتن الةتخق. كمت  تمت ب ةاسا احت تتتم القرف،  بلغت  6  

  ح   سكن ا سنورًت  تختص بهت   اة  التنم ا المحل ا. 

الو اة  • بحوالع     ذكقم  ال عبع  لإلسكتن  تخ  ص  ق ض  يتم   625أنى 
علع   تس د  السكن ا،  للوح ام  م سق   سنورًت  تن ى  بةتئ     40مليون   سنا 

تنيهت شهقرًت،  تتحمل ال  لا  ق ق الةتئ   الم سق    73%،  بقسط شهق   5
 عن الةتئ   التجتةرا، كمت تتحمل ق ما األةض المق قا لهذه الوح ام.

تبنت الو اة    • ع   م تةرع ةسكتن أ مهت "م ق ع ةسكتن مبتةك لل بتب"،    
التنةيذ  ع   (  ح   م عوما  74432)  2004يونيو    30 تبلغ ع د  ح ام 

المستقبل"  ع د  ح اتى   ةسكتن  لمستحتهت،  "م ق ع  ألف  ح     73طبقًت 
 ح  ( ب عم من ةتتل األعمتل   16066/  2004يونيو    3)نةذ منهت حتع  

المستقبل  ذل "م ق ع اإلسكتن  تمع ا  ال خل،  كذلك  ل تلح مح  د   ك 
ق تمهم   مقتبل  للمستثمقرن  أةاضع  بتو يق  طع  الو اة   تقوم  حيث  الحق" 
بتسل م ع د معين من  ح ام اإلسكتن اال ت تد ، كمت تقوم الو اة  حتل ًت 
كمت  العتئلع"،  اإلسكتن  "لم ق عتم  صغيق   مستحتم  أةاضع  بتو يق  طع 

"م ق ع  الو اة   للعمل  تبنت  مكتنًت  لل بتب  يو ق  الذ   الحق ع"  لإلسكتن  ًت 
معتلجا  ةلع  متسا  الحتتا  الجهود  مت الت  كل  ذه  سكن ا.  مع    ح   



ال تلحا   بتلم ته  القق   لت   م  خطا  بقنتمج  منع  الع وائ تم،   ضع 
تح ي  األتق   امت اد  النظق  ع  وانين  ال حع،  إعتد   لل قب  بتل قف 

سبا للعقتةام المؤتق  طبقًت لقوانين اإل جتة، بتإلضت ا ةلع  عقود اإل جتة بتلن 
بين   التوا ن  بمت  ضمن  العقتةام  تقم مهت  ل  تنا  ت قرعع  تنظ م   ضع 
الم ن  المست ن  ع  ةن تء  المالك  المست تقرن،  التوسع  ع  التمامتم 

 الج ي   لموا با الطلب المتماي   للح  من االعت اء علع األةاضع المةا  ا. 

 ولى بالرعاية : األت : حقوق الفئا لثاثا

  قوق المرأة : 

  40،  11،  8 ي المواد     اإلنتث كةل ال ستوة مب أ المست ا  بين الذكوة   

  ع المواد المتعلقا بمب أ تكت ؤ الةقص،  المست ا  أمتم القتنون،  كةتلا ال  لا 

اتهت بتلقتل  للتو ي  بين  اتبتم المقأ  ح تل أسقتهت  عملهت  ي المجتمع،  مست  

الس تس ا  االتتمت  ا  الثقت  ا  اال ت تد ا. كمت انضمت م ق  الم تدين   ي 

للمقأ    الس تس ا  بتلحقوق  الختصا  ال  ل ا  االتةتق تم   ةلع 

 (.1981(  اتةتق ا القضتء علع تم ع أشكتل التمييم ض  المقأ  )1981)



العتم    المقأ  خالل  لحقوق  ةنجت رن مهمين  ال  لا  بتلب ء  ي      حققت 
منح الجنس ا الم قرا ألبنتء الم قرتم المتم تتم من أتتنب، بتلمست ا  لح   

، د ن انتظتة  2003القتل بنتء علع توتيهتم السي  ةئ س الجمهوةرا  ي عتم  
ل   ة القتنون الذي دعت ةل ى س تدتى  الذي  قنن  ذه المست ا ،  كذلك ةن تء 

 الق   منهت تنظ م ةتقاءام الطالق    من نةس العتم،  أ توبق    يمحت م األسق   
ثم   محكما  اح  ،  من  تنظق  يهت  المنت عتم  ي  ض ا  اح    كل  بتجم ع 

ةسم ا ةبع سنورا    ةح تئ اأ ل    مت أي تىتستط ع الح  من  تقام الت خيق،   و  
% من  70بينت نجتحهت  ي الة ل  ي    ةذ  ،(18)تن ق عن أداء  ذه المحكما
 . القضت ت التي عقضت عليهت

الذكوة   بين  الةجو   تق س  التي  المؤشقام  التعل م     اإلنتث تك ف   ي 
االتتمتعي،  تعكس   النوع  القضتء علع  جو   تق مت  ي  تحق   أن م ق  ةلع 

الذكوة   بين  التكت ؤ  لمب أ  االستجتبا  من  عتل ا  ،  ق   ادم  اإلنتثدةتا 
عتمي   بين  بتلتعل م  االلتحتق  بنس   2002   1992مؤشقام  عنهت  معبقا  با  ) 

%  ي الم اةس االبت ائ ا،  مان  107.1% ةلع  80.4اإلنتث ةلع الذكوة ( مان  
اإلع اد ا،  من  93.3ةلع    79 الم اةس  التعل م  95.4ةلع    86%  ي  %  ي 

 شه م مع الم االلتحتق    العتلي،%  ي التعل م  90.0ةلع  52.2الثتنوي،  من  
بنسب  اةتةعت  حيث  الةتق   نةس  خالل  ملحوظت  تحسنت  %،  3.7ا  بتلم اةس 

علع  %55،  67.8 األستسي  الثتنوي  العتلي  التعل م  مقاحل  من  كل  %  ي 
 التوالي.



لكن ةغم ذلك ظلت م ق تحتل مقتبا مت ن ا بين د ل العتلم  ي مجتل   

ةذ احتلت    ،(19)2004كين النوع االتتمتعي   قت لتققرق التنم ا الب قرا لعتم  تم 

 ذلك   قت للمعتييق التي تعكس    ،د لا أ ةد ت التققرق  78من بين    75المقتبا  

م تةكا المقأ   ي الح ت  المهن ا  الس تس ا،  تتمثل مكونتتى  ي نسبا المقتع  

( البقلمتن  المقأ   ي  تحتلهت  النستء 3.6التي  المقتع (  نسبا  ةتمتلي  من   %

% من اإلتمتلي(  نسبا النستء الالتي  9الالتي يتقل ن  ظتئف عل ت  الم يقام )

 %(. 0.38دخل ةلع نسبا القتتل ) ح لن علع 

 تعتبق النستء من الةئتم المتضقة  من تخف ض حجم القطتع الحكومي   

الم ني  ي ةطتة بقنتمج الت ح ح اله كلي، كمت أن القطتع الختص أ ل ميال  

بموتب   العتملا  األم  عليهت  تح ل  التي  األموما  ةتت    نت جا  النستء  لت غيل 



ال ستوة الحقوق   القتنون.  بينمت  منح  كت ا  الم قرتم  أن  نتك    ةالّ   ،للنستء 

   وةا  ع الوعع   اال تمتم بهذه الحقوق نت جا األد اة الممد تا لإلنتث. 

المقأ     م تةكا  تطوة  متقاد ين   ي روضح  اتجت ين  الس تس ا    ، الح ت  

المقأ    ل  ة  تهم  ت  اضحت  ممت  عنع  للتضتؤل  التمثيل  اتجت ى    مت ضعف 

الت قرع،  ة ال عب    1986ي عتم   ي  النتئبتم  ي مجلس   نتئبا    37بلغ ع د 

المقأ ،     30) لمقتع   بنسبا    3منتخبتم،     4منتخبا  من  6.7معينتم(   %

عتم   المجلس،   ع  ةلع  –  1987أعضتء  النتئبتم  ع د   14)  18انخةض 

بنسبا    4منتخبا    عتم  4معينتم(  الع د  ي  ةلع   1990%،  تقاتع  ذا 

  1995معينتم(، كمت تقاتع مق  أخق   ي عتم    3منتخبتم،     7عضوام )10

%،  استمق  ذا التمثيل  2.2معينتم( بنسبا    4منتخبتم،     5نتئبتم )  9ةلع  



انتختبتم عتم   أخيقًا    6)11عن     2000المتواضع  ي  ا داد ع د ن  منتخبتم 

 . (20)معينتم(  4منتخبتم،    7ةلع 

بلغت  ي   ةذ  ،اً  ي مجلس ال وة  أ ضل كثيق  المقأ   لم تكن نسبا تمثيل  

خةقت النستء كل ا  ي الةو  ب ي مقع   أ% )بةضل التعيينتم(   5.7  1997عتم  

،  بتلمثل  ع انتختبتم التج ي  الن ةي  ي  2001 ي التج ي  الن ةي  ع عتم 

 . 2004عتم 

بتلعود     المطق حا  لل عو   بج  ا  النظق  ةلع  الحتتا  التوتى   ر عم  ذا 

تء  ي المجتلس الن تب ا  المجتلس المحل ا  لنظتم تخ  ص مقتع  ةضت  ا للنس

 % للنهوض بمع الم الم تةكا الس تس ا للمقأ .10التقل عن 



 ذلك ظل النهوض بضمتنتم المقأ   ي ت قرعتم الم اج  األسق  يتطوة   

بع  حكم المحكما ال ستوةرا  )   1985لسنا    100ببطء  منذ ص  ة القتنون ة م  

متيو   القتن   1985 ي  دستوةرا  ة م  بع م  بققاة   1979لسنا    44ون  ل   ةه 

ال عب مجلس  علع  عقضى  ت  ( تمهوةي  ع م  ع ق  ق   خمسا  األمق  طلب 

ة م   القتنون  است  اة  للحكوما  أمكن  حتع  ش  2000لسنا    1عتمًت  ن   ي 

التقتضي  ي مستئل األحوال ال خ  ا.   اتى القتنون م كلا   ةتقاءامت سيق  

بوضع  واع     ةتقاءامبطء   ال خ  ا     ا ةتقائ التقتضي  األحوال  مستئل   ي 

األتتنب،   الم قرين،  كذلك  المواطنين  من     إعةتءلجم ع  النةقتم  دعت   

ت سيق   علع  لم  قت ق  لكنى  التقتضي.  مقاحل  تم ع  ، اإلتقاءامالقسوم  ي 

التطلي   إ   ب عو   االعت اد  مثل  الموضو  ا  المستئل  بعض  لمعتلجا  امت   نمت 

تث يق م كلا اتتمت  ا،  ح  الخلع الذي يت ح   ي الم اج العق ي  التي كتنت 



الل تبي   الطالق  القتل،  إلغتء  الطالق د ن خط  من  المنةقد  ي  الح   للمقأ  

من   لألسق   كون  ت ميني  نظتم  الل تب ا،  إن تء  أحكتم    أ  ا ى المقاتعا  تنةيذ 

 النةقا للم تا  األبنتء  الوال ين.

ل  مثيق   النستء،   ع  ض   العنف  حجمهت     ي لج ل   تبقع  ض ا 

ال  م   ي أبعتد ت،  أ ضت   المسح  منذ ك ف  بهت  المتعلقا  الب تنتم  غقا ع و د ا 

عتم    ال حي المقأ     1995لم ق  ض   العنف  ظت ق   تة ع  م       ي عن 

الم تتمب   العتئاليالوسط   الختتن،  ضقب  عن  بحثى  .  تسعع  (21)نتتئج 

طتلبا بتلممر  من  الم  ةليمنظمتم المقأ   منظمتم حقوق اإلنستن بجه  حثيث  

يم  ي الجهود للقضتء علع  ذه الظت ق ،  حثت لجنا منت ضا تم ع أشكتل التم 

للتققرق   منت  تهت  عن   المقأ ،  الم قرا    ال  ةي ض   للحكوما    19   يالثتلث 



، علع تبنع دةاسا مي ان ا تقوم بهت أتهم  حكوم ا متخ  ا   مت  2002ينتيق 

المقأ    ض   العنف  متسا   أن.  الوا ع  (22)القرف  الحضق   ي خص  الحتتا 

الثتبت   لكن  لهت،  ح   لوضع  الجه   من  ممر   ال ةاسا،  بذل  مثل  ذه  إلتقاء 

ت خق  سعت    أنأ ضت   ال  عن    الت  ي    يالحكوما  ال تدة  العنف  ألشكتل 

العتم    ي تقائم خطف األنثع، كمت تق      ي المجتمع، ةذ تق  تغل ظ العقوبتم  

المتد  )  1999 العقوبتم  ( من  ت291ةلغتء  تت ح ع م معتقبا    التينون  كتنت 

من    ةذا  المغت ب بتإل الم  كتن  سمح  بمت  تم ج من ضحيتى   اتًت شق  ًت، 

ال  لا   استمقمبينمت  العقوبا.  مؤسستم  عن  ال تدة  العنف  مظت ق  بعض 

 أبق ه اعتقتل نستء من أسق المطلوبين كق تئن إلتبتة المطلوبين علع تسل م  

 . (23)اإلشتة قت أنةسهم علع نحو مت سب 



 الطفل :  قوق 

 اااي متدتاااى العتشاااق  حااا  الطةااال  اااي الح ااات   البقاااتء  1971 كةااال دساااتوة  
 النمااتء،  رقتاااب علاااع ال  لاااا التماماااًت بحمت ااا األموماااا  الطةولاااا  ةعت اااا الااانشء، 
 تااو يق الظااق ف المنتساابا لتنم ااا ملكااتتهم، كماات يقتااب  ااي متدتااى السااتبعا ع ااق  

متم الت مين ال حي  التاا مين االتتمااتعي لألطةااتل، كماات التمام ال  لا بتو يق خ 
 ص  ت الحكوما الم قرا علع االتةتق ا ال  ل ا لحقوق الطةل.

    عم م ال  لا خااالل العقاا ين األخيااقرن ماان ا تمتمهاات بقعت ااا الطةولااا  
 حمت ا الاانشء،  ختصااا ماان أتاال حمااتيتهم ماان اآلثااتة االتتمت  ااا  اال ت ااتد ا 

لخ خ ااااا  إعاااتد  التك ااااف اله كلاااي،  تعاااام م  اااذه الجهااااود السااالب ا لس تساااا ا
بقعت ااااا السااااي  ةئاااا س الجمهوةرااااا  السااااي    قرنتااااى بااااإعالن عقاااا  حمت ااااا الطةاااال 

، 1991،   ث قااااا حقااااوق الطةاااال الم ااااق   ااااع عااااتم 1989الم ااااقي  ااااي عااااتم 
، كماات أصاا ةم ال  لااا  ااي 1999 إعااالن العقاا  الثااتني لحمت ااا الطةاال  ااي عااتم 

الخاااتص بحقاااوق الطةااال  الئحتاااى التنةيذ اااا،  الاااذي  12 ااام القاااتنون ة  1996عاااتم 
 ةل الع ي  من حقااوق الطةاال األستساا ا  ااي حمتيتااى  الحةااتظ علااع ح تتااى  تنم ااا 
  ةاتى  مواهبى  ت مين خ متم ال حا  العالج  الغذاء  التعل م  الت ةرب  تنم ااا 

تل المهاااتةام  القعت اااا االتتمت  اااا  العمااال علاااع الحااا  مااان ظااات ق  عمااال األطةااا 
 م م ال  لااا مظلااا التاا مين ال ااحي ةلااع طااالب الماا اةس، ثاام ةلااع الموالياا  منااذ 
لحظا تسااجيلهم،  ةعاات الع ياا  ماان الم ااتةرع ال ااح ا إل جااتد مؤسسااتم صااح ا 
متخ  ااا  ااي مجااتل القعت ااا ال ااح ا للطةاال،  ن ااقم مقا اام لقعت ااا األمومااا 



ل ااح ا المنت ااق   الطةولا  تق  م االست تةام ال ااح ا عبااق الوحاا ام  المقا اام ا
 . ي مختلف األ تل م

 حقصاات ال  لااا علااع الحةااتظ علااع مجتن ااا التعلاا م، ختصااا  ااي مقحلااا 
 2005التعلااا م األستساااي،  تااا د الساااي  ةئااا س الجمهوةراااا  اااي مطلاااع يناااتيق عاااتم 

ت  ياا ه علااع حااقص ال  لااا علااع المحت ظااا علااع مجتن ااا التعلاا م، كااذلك عملاات 
م باااين الاااذكوة  اإلناااتث،  باااين المناااتط  ال  لاااا علاااع تضااايي  الةجاااو   اااي التعلااا  

الحضااااقرا  القرف اااااا،  اال تماااااتم بإصاااااالح العمل اااااا التعل م اااااا  تاااااو يق مااااا خالتهت 
 األستس ا   رتد  المخ  تم  ي الموا نا العتما لل  لا.

بتستمقاة الجه  من أتل ةعت ا الطةولا،  ختصااا  ااي   2004 تميم عتم  
اال تمااااتم بااااين  ضاااات ت الطةاااال مجااااتالم ةعت ااااا اإلنااااتث  الةت ااااتم ضاااامن ت ااااتبك 

 الماااااقأ ،  بم اااااتةكا الاااااو اةام المعن اااااا  الهيئاااااتم التنةيذ اااااا المخت اااااا  بعاااااض 
مؤسسااتم المجتماااع المااا ني المتخ  ااا،  التاااي تعتمااا  علااع ةشاااقاك القطتعاااتم 

 المسته  ا بةتعل ا  ي تنةيذ  ذه الم تةرع.
 تمثاااال ذلااااك  ااااي العنت ااااا بم ااااتةرع مسااااتمق   م ااااتةرع تجقرب ااااا للمجلااااس 

لقااومع لألمومااا  الطةولااا تنتظااق تعم مهاات  ااي األ ااتل م، ماان بينهاات مبااتدة  تعلاا م ا
البنااتم الهتد ااا إل جااتد الماا اةس ال اا  قا للةت ااتم،  الم ااق ع القااومي لمنت ضااا 
ختاااتن اإلناااتث،  م اااق ع ةعت اااا  تنم اااا الموا اااب،  م اااق ع ةعت اااا الةت اااتم مااان 

الااااانشء مااااان أضاااااقاة ذ ام االحت تتاااااتم الختصاااااا،  الم اااااق ع القاااااومي لحمت اااااا 
المخاااا ةام،  م ااااق ع صااااحا الةت ااااتم،  باااا ء العماااال إل جااااتد اسااااتقات ج ا  وم ااااا 
لقعت اااا األطةاااتل باااال مااا   ،  الم اااق ع التجقرباااي لحمت اااا حقاااوق الطةااال العتمااال 
المطباا  تجقرب ااًت  ااي منطقااا من اا ا نتصااق بتلقاات ق ،  اسااتمقاة اال تمااتم بماا اةس 



االحت تتاااتم الختصاااا  تااا ةربهم مهن اااًت التقب اااا الةكقراااا التاااي تعناااع بت  يااال ذ ي 
 إدمتتهم  ي سوق العمل بم تةكا   اة  التقب ا  التعل م  المسته ف تعم مااى  ااي 

  ت ا المحت ظتم.
غياااق أن العاااتم  ااا  شاااه  باااق   الع يااا  مااان الااا عوام  المطتلاااب إلتااااقاء 
تع يالم ت قرع ا معينا،  منح اال تمتم لظوا ق ال تمال تؤةق القأي العتم، كااتن 
ماان أ ثق اات تااذبًت ال تمااتم الااقأي العااتم  ضاا ا أطةااتل ال ااواةع، سااواء بساابب حجاام 

مالياااين طةااال  ع  اااون علاااع 3الظااات ق ،  التاااع تقااا ة ت بعاااض الم اااتدة بنحاااو 
األةصاااةا  محطاااتم الساااكا الح يااا   بعاااض المناااتط  الع اااوائ ا  أساااةل الكباااتة  

مااان ةدماااتن   األمااات ن الخقباااا، أ  بتلمخاااتطق الةظ عاااا التاااع يتعقضاااون لهااات بااا ءاً 
المخ ةام القخ  ا الةتت ا  التع ينتج عنهت   ت  بعضهم  ع سن مبكااق  للغت ااا، 
ةلااع اسااتغاللهم  ااع تااق رج المخاا ةام، ةلااع تعقضااهم للبغااتء  االعتاا اء الجساا   

 .(24) الجنسع،  صوال ةلع انحقا هم ةلع اإلتقام
  مااان باااين  اااذه القضااات ت التاااع أثاااتةم  لااا  الاااقأ  العاااتم كاااذلك، االعتااا اء

الجنسااااي علااااع األطةااااتل التااااي  جقتهاااات  ضاااا ا أطةااااتل حضااااتنا نوة ااااتن بمنطقااااا 
بتنتهااتك آخااقرن ح ائ  المعااتدي بتلقاات ق ،  التااي اتهاام  يهاات صااتحب الاا اة  اثنااين 

بااقاء  أطةااتل الحضااتنا تحاات ساان الختمسااا  االعتاا اء علاايهم تنساا ًت مااع تعااذيبهم 
  تق يبهم لمنعهم من ةبالغ أسق م.

عتما  ااي مطلااع أبقراال بااالغ آبااتء ثالثااا ماان األطةااتل     بتشقم الن تبا ال
االعتاا اء، غيااق أن   ااوع  علاايهماأل لااع الك ف الطبي    الذين أ   تققرقالضحت ت  

تققراااق الطاااب ال اااقعي الالحااا  بعااا  أةبعاااا أ اااتم أ اااتد بعااا م  تاااود عالماااتم تؤكااا  
 م بااتدة أبقرل،  17  وع االعت اء،  أص ة النتئب العتم  قاةًا بحةظ التحقي   ي 



لجناااا غياااق ةسااام ا مااان أطباااتء  بتكل ااافثالثاااون مااان المنظماااتم األ ل اااا المهتماااا 
متعاات نين مااع مقكاام الناا  م لت  ياال ضااحت ت التعااذيب بتوق ااع الك ااف الطبااي علااع 
األطةااااتل  منااااتظقتهم،  ضاااامت كبيااااق خبااااقاء الطااااب ال ااااقعي سااااتبقًت،  أسااااتتذين 

 اااتموا باااتلةحص تققراااق م أنهااام  أ اااتد بكل اااتم الطاااب بجاااتمعتي األ  اااق  القااات ق ، 
اإل لين كااااي  التخطاااا ط الكهقبااااتئي لاااااا"عضلا ال ااااقج"  تحتلياااال طب ااااا لألماااااقاض 
التنتسل ا  ضاًل عن الةحص النةسي،  أ   التققرق   ااوع االعتاا اء علااع األطةااتل 
بغااااض النظااااق عاااان شااااخص المتهمااااين، كماااات أ اااا  األطبااااتء اسااااتع اد م لااااإلدالء 

 .(25)ب هتدتهم   تمت  طلب منهم ذلك
النتئااب العااتم  باال نهت ااا أبقراال إلعااتد  التحقياا   ااي القضاا ا  اسااتجتب  اا  

ماان ن تبااا المعااتد  أبلغاات  ااقاةًا ثتن ااًت  غيااق أن أسااق األطةااتل  المنظمااتم المهتمااا
 بحةظ التحقي   ي منت ف أغسطس.

  اا  اسااتمقم تاا ا  تم القضاا ا حتااع نهت ااا العااتم،  ااي ضااوء النظااق  ااي 
الغ الكااتذب  السااب  القااذف ضاا  آبااتء دعو  تق م بهاات المتهمااون الثالثااا بااتهم الااب 

األطةاااتل الثالثاااا،   ااا   ضااات محكماااا تااانح المعاااتدي  اااي نهت اااا د سااامبق بباااقاء  
اآلبتء من التهم،  أعقبت  ي حيث تتهت عن ا تنتعهت ب  ق الوا عا محل الاابالغ، 

 .(26)ممت حةم المنظمتم األ ل ا إلعتد  المطتلبا بةتح التحقي   ي القضياا 
ضاا ا أبلااغ األثااق لو وعهاات بعاا  عاا   أشااهق ماان اتهااتم أحاا   كااتن لتةجااق الق

الضبتط الم ق ين علع داة المؤسسا العقتب ا لألح اث  ي المااقج بتلقليوب ااا  ااي 
 .(27)بمعتقبا األح اث أمتم  مالئهم بتالعت اء عليهم تنسياتً  2003نهت ا عتم 

الال مااا  مت تماي م ال عوام من أتل اتختذ الت ابيق الت قرع ا  التنةيذ ا 
إلعااتد  ت  ياال د ة ةعت ااا األحاا اث،  ختصااا بعاا  منت  ااا لجنااا ال اائون ال ين ااا 



تققراااااق الجهااااات   2004 االتتمت  اااااا  األ  اااااتف بمجلاااااس ال اااااعب خاااااالل عاااااتم 
المقكاااامي للمحتساااابتم عاااان أداء د ة القعت ااااا االتتمت  ااااا لألحاااا اث عاااان عااااتم 

 اإلداةرااا،  عكااس ة لو ااوع الع ياا  ماان المختلةااتم المتل ااا تشاا أ،  الااذي (28)2002
أ ضااًت ضااعف الاا  ة الق ااتبع  اإلصااالحع الااذي تلعبااى المؤسسااتم التنةيذ ااا  ااي 

محت ظااا،  ناا ة   12 ذا اإلطتة،  من ذلك  لااا عاا د د ة القعت ااا  انعاا امهت  ااي 
د ة االحتجت  المؤ ت للةت تم التي تبلغ ثالثا  قط،  ال توت  أي منهت  ااي كت ااا 

 محت ظتم الوتى القبلي.
لتققرااق باا ن د ة مكتتااب المقاقبااا االتتمت  ااا ال  متاا  ل ةاسااا البيئااا  أ تد ا

ماان الالئحااا التنةيذ ااا  227الطب ع ا للح ث  حتلتااى  د ا عااى الااذي توتبااى المااتد  
لقتنون الطةل،   لا ع د األخ تئيين االتتمتعيين  ع م تلقاايهم للب تنااتم الكت  ااا 

الجهااات  الاااوظ ةي عااان األحااا اث،  ضاااعف مخ  اااتم انتقاااتلهم،  عااا م كةت اااا 
 للعب د ة القعت ا الالحقا  المتتبعا.

 215   213   212   211 مت أ تد التققرق بمختلةااا د ة القعت ااا للمااواد 
مااااان الئحاااااا  اااااتنون الطةااااال،   اااااي الماااااواد الختصاااااا بتلقعت اااااا النةسااااا ا  218  

  التعل م ا  الت ةرب المهني  القعت ا القرتض ا  الثقت  ا.
نساااتن الوطن ااا  ال  ل ااا علاااع الاا عو  ةلاااع   اا  دأباات منظماااتم حقااوق اإل

ساانوام(،  إلااع تعاا يل  ااتنون   7ة ع سن المستءلا الجنتئ ااا لألطةااتل  ااي م ااق )
الطةااال بتتجاااته كةتلاااا ضااامتنتم حمت اااا أ ثاااق عمل اااا لألطةاااتل ذ ي االحت تتاااتم 
الختصاااا،  كاااذا لوضاااع مع اااتة تاااو قي ةضااات ع للتةقرااا  باااين نو  اااا العقوباااتم 

 اااي سااان الختمساااا ع اااق   الستدساااا ع اااق   الثتمناااا المةق ضاااا علاااع األحااا اث 
 ع ق ،   توب انت اب محتم للمتهمين من األح اث  ي كت ا القضت ت.



 بينمت ةحبت منظمتم حقااوق اإلنسااتن بقااقاة   رااق ال اخل ااا بتلة اال بااين 
األح اث  البااتلغين  ااي أ سااتم ال ااقطا  مقا اام االحتجاات ،  إنهاات دعاات ةلااع الحاا  

 اااي توق اااف  احتجااات  األطةاااتل الم اااقدين، مطتلباااا  مااان سااالطا أتهااام  ال اااقطا
 بت س س تهت  ختص لمعتلجا القض ا.

 اااذلك باااق م دعاااوام المنظماااتم غياااق الحكوم اااا بتعاااورض الااانقص  اااي 
تااو يق تغذ ااا األطةااتل الضااق ةرا،  كااتن ماان بااين القضاات ت المثااتة  مساا لا نقااص 

ت ثالثااا أشااهق، األلبتن الم عمااا لألطةااتل  ناا ة  األلبااتن غيااق الم عمااا لةتااق  داماا 
 كااذا  ضاا ا نقااص  يتااتمين " أ "  رااود الح ياا  لاا   شااقرحا  اسااعا ماان األطةااتل 

طةااال  55 التي أ ةدتهاات تقااتةرق منظمااا اليون ساا ف التااي أشااتةم أ ضااًت ةلااع   اات  
طةااال تحااات سااان الختمساااا نت جاااا ساااوء التغذ اااا  اةتةاااتع    اااتم  1000مااان كااال 

% من األطةااتل 11 ًت،  إصتبا طةال يوم 125الموالي  من أمقاض اإلسهتل ةلع 
 .(29)ب مقاض األن م ت من صغتة السن

 مت ثتةم شكت   ب  ن ة متل القعت ااا الطب ااا لألطةااتل  ااي المست ااف تم 
بلغاات ذة تهاات باابالغ  الاا  الطةلااا "ةنجااي محماا  كااقرم" عبااق ال ااحف ةلااع النتئااب 
العااااتم  ااااي د ساااامبق بسااااق ا كل ااااا طةلتااااى خااااالل التاااا خل الجقاحااااي  ااااي حتلتهاااات 

 .(30)ل ح اا
  ي مواتها ظت ق  عمتلااا األطةااتل، دعاات منظمااتم حقوق ااا ةلااع تعاا يل 

مااان  اااتنون الطةااال الختصاااا بمنت ضاااا عمااال األطةاااتل  الحااا  مااان  103الماااتد  
مخاااتطقه، بحياااث ت ااامل األطةاااتل العاااتملين  اااي القطاااتع المةاعاااي الاااذين  مثلاااون 

  نقاال تقاال % من ظت ق  عمل األطةتل  ي م ق،  ال س مت بع  انقالب س تة 75
طةاًل خالل عودتهم من العمل  ي الحقول المةا  ا  ي مطلااع أبقراال، أ دم   45



ةلااع المست ااةع  ااي حتلااا حقتااا،  أصاايب  5ماانهم علااع الةااوة،  نقاال  3بح اات  
،  ضاااًل عاان مطتلااب المنظمااتم (31) تاات  18ن بإصااتبتم متةق ااا،  بياانهم و الباات 

ل العمااال،  تعقضاااهم بضاااق ة  حماااتيتهم مااان عناااف مقااات لي األنةاااتة ضااا  م خاااال
 للمبي ام الستما  المسقطنا.

 مااااات امتااااا م الااااا عو  كاااااذلك لحمت اااااا األطةاااااتل العاااااتملين  اااااي الكساااااتةام 
 المحاااتتق  محاااتلج القطااان،  مجتبهاااا ظااات ق  العناااف األساااقي الماااقتبط بتلظااات ق  
إلتبااتة األطةااتل علااع العماال،  ختصااا الةت ااتم الالتااي يااتم التضااح ا بتعلاا مهن 

 اد تكتل ف تعل م الذكوة.مقتبل الق ة  علع س 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل السادس 

 التوصيــــــــــــــــات 

 

 
 



 التوصيات 
--- 

اإلنستن،   بحقوق  المتعلقا  المختلةا  الم تدين  المجلس  ع  ن تط  أظهق 
 مت أظهقم ال كت   الع ي    التع تق  استعقاضهت  تحليلهت  ع الة ل القابع 

ق أن األمق  حتتج ةلع اتختذ ع ي  من اإلتقاءام  قع بعضهت  ع  من  ذا التققر 
نطتق   اآلخق  ع  بعضهت  يت ل  كمت  الت قرع ا  السلطا  اخت تص  نطتق 
نجمع   أن  ةأينت  لذلك  المختلةا،  بو اةاتهت   يئتتهت  التنةيذ ا  السلطا  اخت تص 
ب تن   ةطتة  عنهت  ع  ت  ة  التع  الس تستم  أ   المقتقحا  اإلتقاءام   ذه 

ص تم التع ةآ ت المجلس ، سواء منهت مت تم ة عى ةلع تهتم االخت تص بتلتو 
، أ  تلك التع ال تمال ال ةاسا  ع ش نهت داخل المجلس   ع   2004خالل عتم  

 لجتنى المختلةا ،  ذلك تمهي ًا إلص اة ت  إبالغهت للجهتم المعن ا . 
   أوالً : توصيات لتعزيز حماية الحق فى الحياة واألمان الشخصى :

الممت      -1 الحتلا  ،   ع  الطواةئ  حتلا  بإنهتء  توصيتى  المجلس   ج د 
متيو   نهت ا  المجلس    –  2006حتل ًت حتع  أعلنهت  التع  لألسبتب   ذلك 

ةذ  ج د  ذه   أنى  المجلس  ،  رؤك   بذلك  األ لع  توصيتى  حين أص ة 
التوص ا يق  أنهت اآلن أ تب  أدعع للتعجيل بهت ، حتع تتم الم تةكا  

من ال ستوة، ثم  ع    76ع االستةتتء علع تع يل نص المتد   ال عب ا  
انتختب ةئ س الجمهوةرا  انتختب أعضتء مجلس ال عب  ع تو من  
العتد ،  لم  غب   القتنونع  النظتم  بح  د  الحي    االطمئنتن  االلتمام 
عن المجلس أن م ق  المنطقا العقب ا  العتلم كلى يواتى مقحلا بتلغا  

النتح ا   من  العنف  اإلة تب،  ال  ا  ظوا ق  انت تة  ظل  األمن ا  ع 



بتلكةتء   الةتعل ا  يتم  أن  الظوا ق  جب  تلك  محتةبا  ب ن  يؤمن   لكنى 
بين   العتد   بتعت ن  تنسي   القتنونع  النظتم  ةطتة  المطلوبا  ع 
أن   ش نى  من  الطواةئ  حتلا  استمقاة  ،  إن  المختلةا  ال  لا  مؤسستم 

لغقبا  إغقاء بتالبتعتد عن الم تةكا  ع     ع بين المواطنين ةحستسًت بت
العمل العتم بجوانبى الس تس ا  اال ت تد ا  االتتمت  ا   و ابتعتد من  
المجتمع  تحقي    تنم ا  علع  قص  سلب ًت  ضتةا  ت ثيقًا  يؤثق  أن  ش نى 

 تق مى. 
أ ضتع    -2 بت ف ا  الجمهوةرا  ةئ س  من  ةص اة  قاة  المجلس   قتقح 

ص الحتصلين منهم علع أحكتم  ضتئ ا  المعتقلين،  علع  تى الخ و 
تها   أ ا  أ    ) طواةئ   ( العل ت  ال  لا  أمن  محت م  من  عنهم  بتإل قاج 
السيئا   ال ح ا  الحتالم  ذ    من  المعتقلين  ،  كذلك  أخق    ضتئ ا 

  المت  وة  . 
 تظهق الحتتا ةلع التعجيل بإص اة  ذا الققاة ختصا أن م ق مقبلا  

تع يل   علع  استةتتء  ةتقاء  انتختبتم    76المتد   علع  ةتقاء  ثم  ال ستوة،  من 
 . 2005لمجلس ال عب خالل القبع األخيق من  ذا العتم 

الحبس    -3 لنظتم  ةتقائ ا  موضو  ا  ضوابط  ت قرع  ضع  ةص اة 
االحت تطع حتع ال يتحول ةلع نظتم ختةج علع  تع   البقاء  األصل ا  

الجنتئ ا. كمت  جب  للمتهم بتلمختلةا الجنتئ ا،  مختلف لقواع  ال ق  ا  
النظق  ع ت  ي  ح  المتهم المحبوس احت تط ًت  الذ  تثبت بقأتى بحكم  

 نهتئع  ع المطتلبا بتلتعورض. 



 ثانياً : توصيات بشأن تطوير الجهاز العقابى المصرى )السجون( :  

من           لع د  أعضتؤه  بهت  التع  تم  المرتةام  خالل  من  المجلس  الحظ 
ال المسجونين  السجون  الحواةام  األعضتء  بين  بين  ؤالء  داةم  التع  ع ي   

من   السجون،  تلك  أ ضتع  من  ع ي    توانب  تق م  ع  تحقي    المحتجمرن 
مظت ق ت ة ع الحتتم السلكع الذ  كتن  ة ل بين المسجون   ائقرى،  كذلك  
 رتد  حجم  نوع األن طا االتتمت  ا  القرتض ا  اإلنتتت ا المتتحا للمسجونين  

لى  ع ةطتة القيود التع  ةقضهت نقص اإلمكتن تم  المواةد المتل ا، كمت   ذلك ك
لم تكن تبلغ  ع   – ع السجون التع تمت  رتةتهت    –الحظ أن أ ثق المسجونين  

 ثقتهت مبلغ العموم حول المعتملا التع يلقونهت من القتئمين علع ةداة  السجن،  
المسجونين  تعقض  ذلك  ثما حتالم غيق  ليلا من  تقل     مع  أل ضتع  نظم 

ال ستوة  القتنون  ع   التع  ةقضهت  أ   الواتبا  اإلنستن ا  المعتملا  عن مستو  
م ق كمت تةقضهت التمامتم م ق ال  ل ا،   ع مق متهت ا دحتم بعض العنتبق  
ب ع اد كبيق  من المسجونين ا دحتمًت  قتقب   ى العنتء الذ  يواتهى المسجون  

 مواتهتى . من حتلا "استعمتل القسو "  ع 
 بما ي ى :    -اى  ذا الصدد  -ولذلك يوصى المج س  

ةن تء نظتم  تضع االشقاف علع التنةيذ،  ختصا االشقاف علع تنةيذ   -1
العقوبا   تنةيذ  مقاقبا  بى  ،  رنتط  السجون  للحقرا  ع  الستلبا  العقوبتم 
األدنع   الح   للقوانين  اللوائح  لمبتدئ  مطتبقتهت  بهت،  م    المحكوم 

المسجونين ،  الت    من تحقي  العقوبا له  هت اإلصالحع   و  لمعتملا  
  . صتلحًت  منتجًت  عضوا  المجتمع  ةلع  حتع  عود  المسجون  ت  يل 



،  مت   الت  يل  لبقامج  المستمق   متتبعتى  من  مهمتى  أداء  مستعينًت  ع 
   لى من شكت    تقتةرق عن حتلا السجن  المسجونين .  

تقاءام الجنتئ ا ألعضتء الن تبا العتما  من  تنون اإل   42أتت م المتد    -2
العتما  المقكمرا   السجون  االبت ائ ا  رتة   المحت م   ةؤستء   كالء 
الموتود   ع د ائق اخت تصهم،  الت    من ع م  تود محبوس ب ةا  
غيق  تنون ا  االطالع علع د تتق السجن  سمتع شكت   المسجونين،  

أن  ق م  ع أ    ت    علع ح  كل مسجون  ع   43 مت ن ت المتد   
العتما،  أتت م لكل من   الن تبا  تبلغ  وةًا ةلع  شكو  كتتب ا أ  شةه ا 
الن تبا   علم بوتود محبوس ب ةا غيق  تنون ا أن  خطق أح  أعضتء 
العتما الذ   جب عل ى أن ينتقل  وةًا ةلع المحل الموتود بى المحبوس  

العم الوا ع  أن  غيق  الوا عا.  عنى  تحقي   ع م   اإل قاج  عن  أسةق  لع 
المتدتين )   الجنتئ ا ةذ    43،    42 تعل ا نص  ( من  تنون اإلتقاءام 

ال   ة تينع  ةتقاء  مجقد  للسجون  العتما  الن تبا  أعضتء  أصبحت  رتة  
 حق  اله ف الحق قع من المرتة .  ال تقوم الجمع تم العموم ا للمحت م  

السجون،  ال  ج  بمرتة   من  ضتتهت  أ   بتكل ف  من    –قؤ  االبت ائ ا 
أخق    البالغهت    –نتح ا  السجن  لم موة  شكو   بتق  م  مسجون  أ  
 للن تبا العتما. 

( من  تنون اإلتقاءام الجنتئ ا    43،    42العمل علع تةعيل المتدتين )   -3
ةلع أن    ة ت قرع بتنظ م أحكتم  تضع اإلشقاف   -الستب  ذكق مت  

ت ش ال  ة   غيق   ذلك بق تم أعضتء الن تبا العتما بتلتة  –علع التنةيذ  



دعو    ،  كذلك  المسجونين  شكت    السجون  سمتع  علع  ال  ة  
بعض  ضتتهت  بتخ  ص  االبت ائ ا  للمحت م  العموم ا  الجمع تم 
المن وص   الح  د  للحقرا  ع  الستلبا  العقوبتم  تنةيذ  علع  لإلشقاف 

 عليهت  ع المتدتين الم تة ةليهمت.   
بغي  -4 السجون  بةتح  الكتمل  االلتمام  أ تلع ت مين  أمتم  رتة   استثنتء  ق 

السجنتء،  التنةيذ ال  ي  لألحكتم القضتئ ا ال تدة  بع م  تنون ا  قاةام  
المتكقة   كتن      ( المرتة ،  أمتم  السجون  بعض  بإغالق  ال اخل ا    اة  

 موضع شكت   ع ي   من السجنتء  أ لهم(. 

االحتجت -5 أمت ن  تةت ش   رتة   ةلع  العتما  الن تبا  سلطا  تمت   التع  أن    
أمن   مبتحث  مقتة  )مثل  تح ي  ت  سلطا  ال اخل ا  القتنون   رق  خول 
بنتًء علع شكو  د ن حتتا   أ   األمن( د ةرًت  ال  لا  معسكقام  وام 

 است  اة ةذن من المحتمع العتم. 

للمع  ا   -6 صتلحا  تع   لم  العقتب ا   المؤسستم  من  كثيقًا  أن  اتضح 
"البن ا األس يتعين ةصالح  ثم  بمت  اآلدم ا،  من  المؤسستم  لتلك  تس ا" 
 يتنتسب مع المعتييق ال  ل ا  ع  ذا ال  د.  

 مت  جب ةعتد  النظق  ع نظتم التغذ ا، من حيث كم ا الغذاء  نوعى،   -7
علع   الح ول  من  السجنتء  الطب ا  تمكين  بتلقعت ا  العنت ا    رتد  
حقو هم  ع التعل م  ال ةاسا  مت  قتض ى ذلك من السمتح ب خول الكتب  

 ةاس ا  االد ام المكتب ا .    ال 
 ثالثاً : توصيات من أجل منع التعذيب :  



( من  تنون العقوبتم لكع تتواءم مع نص المتد   126تع يل نص المتد  )   -1
اليهت م ق  التع انضمت  التعذيب  ال  ل ا لمنت ضا  األ لي من االتةتق ا 

عتم    1986عتم   النةتذ  ع  حيم  نطتق   1987 دخلت  بحيث  مت    ،
 تعذيب الذ   عتبق تنت ا  ع القتنون ةلع : ال

أ     - كتالنتقتم  آخق  لغقض  أ   االعتقاف  علع  لحملى  المتهم  تعذيب 
 ت ف ا الحستبتم أ  مجتملا بعض أصحتب النةوذ  غيق ت. 

اإلدالء    - أ   االعتقاف،  علع  المتهم  لحمل  المتهم  غيق  تعذيب 
 بمعلومتم حول المتهم . 

 ت اء ب نع أ  نةسع. أن   مل تعقرف التعذيب أ  اع  -
أمق    - أ   بنةسى  بتلتعذيب  ةذا  تم  العتم  المستخ م  أ   الموظف  معتقبا 

بى، أ  ا ت ق د ةه علع مجقد التحقرض أ  الموا قا أ  السكوم أ   
 التواطؤ علع عمل ا التعذيب. 

التوت ى بإع اد ت قرع  قق ح  الم عع الم ني  ع االدعتء المبتشق أمتم    -2
الجنت تم  ع  حقما    محكما  أ   ال خ  ا  الحقرا  علع  االعت اء  تقائم 

ة م   القتنون  التعذيب،  إلغتء  تقائم  أ   للمواطنين،  الختصا   121الح ت  
المتد     1956لسنا   بتع يل  الجنتئ ا،   63الختص  اإلتقاءام  من  تنون 

العموميين  العموم ا ض  الموظةين   الذ   ح ق الح   ع ة ع ال عو  
ال قطا  ع الن تبا العتما،  العود  للنظتم  من  ع حكمهم  منهم ضبتط  

 الق  م الذي كتن  منح المجني عليهم ح  االدعتء المبتشق.  



ا  -3 علع  الم قرا  الحكوما  ت  ي   الم تة  إلضق ة   ليهمت  ع  ةعالنين 
التعذيب  ا(  22     21)المتدتين   لمنت ضا  ال  ل ا  االتةتق ا    ذينللمن 

التعذي منت ضا  للجنا  بتألممبمقتضت مت  مكن  تبت  ع    ب  أن  المتح   
اللتمامتتهت  م ق  بتنتهتك  تتعل   د ل  أشختص  من  المق ما  ال كت   

االتةتق ا عليهت  ع  علع  ذينةن  .    المن وص  عالنين إلا  الت  ي  
مت تخ ته  ع المستقبل الحكوما الم قرا علع أنى ل س ل    س كون دليالً 

المعت التعذيب  إستء   بتجقرم  التمامهت  مجتل  السجون  مقا م  ع  ملا  ع 
البحقرن االحتجت  المختلةا ةل ى د ل عقب ا شق قا مثل:  ،   و مت سبقتنت 

    لبنتن  تونس  األةدن.

االستعتنا    -4 الح   ع  المتهم  بمت  عطي  الجنتئ ا  اإلتقاءام  تع يل  تنون 
أثنتء سؤالى  المعت ب عليهت بتلحبس الوتوبع  بمحتم  ع الجنت تم  الجنح 

  قطا.   ع أ ستم ال 
مقا م   داخل  التعذيب  احتمتالم  لتقليل  ت ابيق   تئ ا  اتختذ   مت  جب 
المحتجمرن  منعهم من االت تل  الم قرا،  منهت:  ضع ح  لعمل  االحتجت  

أال  حتجم ةال  ي  بتلعتلم الختةتي، من خالل الحةتظ علع ح  المحتجم  ي  
احتجت    أمق  بموتب  ةسم ًت  بى  معتقف  الغقض  لذلك  مخ ص  ستة، مكتن 

 . ةن أمكن، من محل ة تمتى   ،علي أن يقاعي  قب ذلك المكتن
ضق ة  تعمرم التعت ن بين المجلس القومع لحقوق اإلنستن    اة  ال اخل ا    -5

تجته شكت   منظمتم حقوق اإلنستن الم قرا،  ذلك من خالل التعت ن 
ق معهت  التحقي   ع تم ع البالغتم المق ما منهت ةلع النتئب العتم    ر 



من   من  بيهت  التحق قتم،  تمكين  بتلمعلومتم  نتتئج  ال اخل ا،  تم ر  ت 
 تةق  أحوال السجون  مقا م االحتجت  المختلةا   رتة  أ ستم ال قطا.  

: توصيات بشأن حاالت االختفاء القسرى : ًً ً  رابعا

علع    - العمل  ت قرع  ضق ة   الواةد  ايتضمن  ا تقاح  لمبتدئ  األ  اف 
ا الجمع ا  ة م  بققاة     عالمعتم       47/133لعتما 

االختةتء    18/12/1992 من  األشختص  تم ع  بحمت ا  المتعلقا 
 .  القسق 

ة م    تع يل - لى    1968لسنا    157القتنون  المنةذ    الختص  الققاةام 
 االحتجت   للمعتقلين    رق ال اخل ا  ع تح ي  أمت ن السجون    بسلطا

توس شه م  العمل ا  الممتةسا  ةن  حيث  كبيقًا  ي  ذا  األ قاد،  عًت 
ال  ن، من صوة احتجت  األ قاد بمكتتب  مبتني مبتحث أمن ال  لا  
أ    للتةت ش  تخضع  ال  التي  بتلمحت ظتم  األمن   معسكقام  وام 
الق تبا، كمت ال تتوا ق أي سجالم ب  ن األ قاد المحتجمرن  يهت  م د  

 احتجت  م . 
 

: توصيات لتنظيم المنع من السفر : ًً ً  خامسا

أدا   النظق   " تنون"  ل س  ي  السةق  ي  من  المنع  تنظم  واع   أن   ي 
أدنع مثل  قاةام   رق ال اخل ا  التي  ضت المحكما ال ستوةرا العل ت  ي عتم 

بع م دستوةرتهت لتعتةضهت الواضح مع المن وص عل ى  ي ال ستوة ،    2000
أن  بتعتبتة  الجنتئ ا  اإلتقاءام  ضمن  تنون  القواع   ةدختل  ذه  ى  و   رمكن 



الذي  عتلج أ امق ضبط  إحضتة المتهمين  تةت  هم  حبسهم احت تط ًت  يتوتب  
للضوابط   السةق  ذلك   قًت  من  منعهم  أ امق   أن  عتلج 

 اآلت ا :  
أن تختص الن تبا العتما د ن غيق ت بإص اة أ امق المنع من السةق   -1

 بتلنسبا للمتهمين  ي الجنت تم  الجنح. 
بتل  -2 منع من السةق من النتئب العتم أ  النتئب العتم أن    ة األمق 

اخت تصى،  رخطق   دائق   كل  ي  العتمين  المحتمين  أ   المستع  
 الممنوع من السةق بققاة المنع.  

أن  خضع األمق لق تبا القضتء ك ن  عقض األمق بتلمنع من السةق   -3
الجنح   محكما  علع  مح د   م    خالل  عليهت  بني  التي   األسبتب 

لم  كن،  المست نة ك ن  اعتبق األمق  الم وة   إال  منعق    ي غق ا  ا 
كةتلا  إمت  بغيق  أ   بكةتلا  األمق  بإلغتء  ةمت  المحكما  قاةًا   ت  ة 
العتما   الن تبا  أ وال  سمتع  بع   ،  ذلك  بتع يلى  أ   بتالستمقاة   ى 

  من ص ة األمق ض ه. 
: توصيات إلقامة عدالة ناجزة: ًً ً  سادسا

لتقتضع  و تقا م القضت ت أمتم المحت م ،  قط  ةن أ م أسبتب تبتطئ ا -1
القضت ت ال  الة ل  ع  ةليهم  الموكول  القضته  أن ع د  أصبح  اضحًت 
يتنتسب البتى مع كم القضت ت المنظوة  أمتمهم ،  إنهت ذادم ةلع الح   
الذ  أثقل كت ل القضته  أسق علع مستو  األداء القضتئع  ع حتالم  

 غيق  ليلا . 



لس بتو يق الع د المنتسب من القضته لمواتها تماي    لهذا يوصع المج 
ع د لقضت ت علع ةنى الب  أن يوا ب ذلك ت  يل القضته ت  ياًل  ن ًت يتنتسب مع  
المعق ضا  القضت ت  الة ل  ع  من  التع   غلونهت  رمكنهم  الوظ ةا  تالل 
عليهم د ن تسقع يه ة الضمتنتم أ  ةبطتء  ضعف الع الا ،   و األمق الذ  

طلب  رتد   تعلي المقكم القومع لل ةاستم القضتئ ا  تطورق منت جى  إدةاج  يت
 أحكتمى  ع  تنون السلطا القضتئ ا . 

ةن ةصالح األتهم  المعت نا للقضتء  عتبق عتماًل  تمًت  ع ة تما ع الا   -2
ةداة  الخبقاء أ  ب منتء السق أ  بتلمحضقرن ،   نتتم  سواء تعل  ذلك 

تي ًا لق ع مستو  أدائهم الوظ ةع  إحكتم الق تبا  ذلك بت  يلهم ت  ياًل  
 علع أعمتلهم . 

،  حةظ   -3 األحكتم  تنةيذ  ةن تء شقطا  ضتئ ا تخ ص  ع  النظق  ع 
است ةتءه  العتما  الن تبا  تطلب  مت  ،  است ةتء  المحت م  د ة  النظتم  ع 
من المحتضق التع تعقض عليهت ،  اإلشقاف علع أمت ن تنةيذ  قاةام 

 طع . الحبس اإلحت ت

   ع ش ن المعتلجا الت قرع ا يوصع المجلس بمت يلع :  -4

أسبتب   .أ من  القضتئ ا  الح   بتأل ةاق  اإلعالن  ةتقاءام  ت سيق 
 انقطتع سيق الخ وما ،  استئنتف سيق ت بإتقاءام مبسطا. 

ةمت    .ب استئنت هت  ال  جو   التع  اإلنتهتئ ا  األحكاتم  حتالم   رتد  
 لضقلا ق متهت أ  لطب عا النماع . 



الخ وم  أ تى  تبن  .ج القض ا  تقتيب مستن ام  نظتم تي  إلع اد  ع 
د تعهم  بل عقضهت علع المحكما ، حتع ال يتكقة ت تيل نظق  
القضت ت أمتم المحت م لمجقد ةعاا اد ت للة ال  يهت     يتطلب ذلك  
ع م   أسبتب  معتلجا  مع   " التحضيق  "  تضع  نظتم  ةلع  العود  

  تعليتى  ع المتضع . 

ب  .د نظتم  ة جتد  ستئل  التوسع  ع  مثل   ، المنت عتم  لةض   يلا 
الجنتئ ا   الجنتئ ا    –األ امق  القضت ت  التوسط    - ع  نظتم   تبنع 

الم ن ا   ع  ذا ال  د   المنت عتم  التحك م   ش ن   تةعيل نظتم 
يتعين النظق  ع معتلجا أ تى الق وة التع تهئ عمل لجتن  ض  

ص ،   ضع نظتم  المنت عتم التع تثوة بين الو اةام  بين األشخت 
  ، الق ما  صغيق   الم ن ا  التجتةرا  بتلمنت عتم  ختص   ضتئع 
مبسطا   بإتقاءام  المنت عتم  الة ل  يهت  نظق  ذه  يتم  بحيث 

  ليلا التكتل ف . 

توا    ع م  علع  صقاحا  ينص  بحيث  التنةيذ  ةشكتالم  معتلجا   ا. 
أمتم   اإلداة   القضتء  من  ال تدة   األحكتم  تنةيذ  اإلشكتل  ع 

تم ع  المحت  محكما  اح    تنظق  أن  ،  كذلك  جب  العتد ا  م 
ال   حتع   ، شكل ا  أم  موضو  ا  أ تنت  سواء   ، التنةيذ  ةشكتالم 
تت تت منت عتم التنةيذ  ع الحكم الواح  أمتم ع   محت م كمت  و  

 الحتل  ع القتنون القتئم . 
 سابعاً: توصيات لمعالجة انتهاك حقوق المصريين بالخارج:



تكقة   مت  ضوء  من   ع  تعقض  ئتم  من  األخيق   الةتقام  خالل 
أتنب ا   ب  ل  ة تمتهم  حتل  لحقو هم  حقرتتهم  صتةخا  النتهت تم   الم قرين 
) عقب ا  غيق عقب ا (  ذلك  ع أح تن كثيق  بتلمختلةا لقوانين تلك ال  ل أ   
لالتةتق تم ال  ل ا الثنتئ ا  الجمت  ا، بحيث أصبح الم ق  المق م  ع الختةج 

بت بمت    عق  التوص ا  المجلس  لذلك ةأ   الكت  ا  الةعتلا،  الحمت ا  لحقمتن من 
 يلع: 

ال  ل    -1 مع  ثنتئ ا  اتةتق تم  عق   خالل  من  السةق  الهجق   عمل تم  تنظ م 
المستقبلا للعمتلا تتضمن ضوابط  معتييق تحةظ حقوق العمتلا الم قرا  

 بتلك ال  ل .  
المعن ا   الو اةام  العت  -ممت  قتضي من  الختةت ا،  القو   ملا،  التجتة  

تو يق معلومتم   تع   ب تنتم حول حتالم الةتئض     - ال نتعا،  الختةت ا
عقود   للختةج،  إبقام  الم قرا  العمتلا  االستخ ام  تسةيق  مجتل   العجم  ع 

 عمل علع نحو  ضمن حقوق العتمل الم ق  . 
منظم  -2  لممثلع  الحكومتم  السمتح  تلك  ممثلع  مع  الجمتعع  تم  العمل 

أ ضتع  ب  ن  الحقتئ   لتق ع  بعثتم  بإ ةتد  الم نع  المجتمع   مؤسستم 
  ظق ف عمل  مع  ا العتملين الم قرين داخل تلك البل ان .  

تةعيل مكتتب العمتلا الم قرا ب  ل الخل ج  ال  ل األخق  لضمتن أدائهت    -3
 ل  ة ت  الت    النتهت تم حقوق العمتل الم قرين ب  ل الخل ج .    

لعمل علع توحي  القوانين  الققاةام الختصا بتلمؤسستم العتملا  ع مجتل  ا  -4
 تسةيق العمتلا الم قرا بتلختةج . 



الع   -5 الهجق   تنظم  موح    عقب ا  عمل  اتةتق تم  عق   علع  العمل  ضق ة  
 البالد العقب ا  ضمتن حقوق العمتل األتتنب بكل د لا . 

الم قرين     -6 لقعت ا  متكتملا  منظوما  شبكا  بنتء  بمنملا  تكون  الختةج   ي 
أ ة م  رحميهم   ةل ى  رقعت م  ر    الذي  ستن  ن  القوي  السن   أ   أمتن 
عن  الضق ة   رت    لل  تع عنهم عن  اللم م،  ذلك علع نس  أنظما 
ةعت ت ت  علع  اآلسيورا  ال  ل  أغلب  تطبقهت  التي  المتكتملا  القعت ا 

 المغتقبين . 
التي  -7 العمل    تقتضي طب عا الم كالم  يتعقض لهت الم قرون  ي الختةج 

 علع ةن تء صن  ق ةعت ا الم قرين بتلختةج.
للمواطنين   القعت ا  من  ممر   لتو يق  ال ن  ق  يه ف  ذا  أن  علع 
لمواتهتهت عن طقر    أ  صنتدي   توت  م تدة  بتلختةج،  التي ال  المغتقبين 

 التكت ل االتتمتعي،  ب ةا ختصا  ي الحتالم التتل ا : 
للقضت ت    تو يق • بتلنسبا  الضق ة   القتنون ا عن   القعت ا   –تتنب من 

التجتةرا   المتةقعا عن    –غيق  بتلمستئل  مبتشق  ب كل  تقتبط   التي 
 اإل تما  العمل  ي موطن االغتقاب. 

الحوادث   • عن  النتتما  األستس ا  الضق ةرا  المتطلبتم  مواتها 
المغتق  الم قرين  بعض  لهت  يتعقض  التي  المةتتئا  بين   الكواةث 

 اضطقابتم س تس ا  اسعا النطتق...  غيق ت(.  –)حق ب أ ل ا 
تو يق اإلعتشا المؤ تا للم قرين المقحلين من ال  ل التي يوت  ن بهت  ي   -8

 حتلا ع م توا ق ت.  



محل ًت    -9 ال  ن  حتلا  الوطن،   ي  أةض  ةلع  المتو ين  تثمتن  تجهيم  نقل 
 ن  ق استقداد التكتل ف يتحمل ال ن  ق تكتل ف ذلك، علع أن يتولع ال

من الجهتم التتبع لهت المتو ع   ي حتلا  تود نظتم ختص  غطي مثل 
  ذه التكتل ف . 

القن ل تم   -10 القي  ل    العتملين بتلختةج بضق ة   الق تم بتو  ا المواطنين 
 المخت ا  حتع  مكنهت تق  م العون  اإلةشتد  القعت ا عن  الحتتا. 

بشأن تحس تعاملهم مع  ثامناً: توصيات  المواطنون فى  يلقاها  التى  المعاملة  ين 
 أجهزة الدولة :

الئحا    -1 كل  ت  ة  بحيث  بتلجمهوة  المت لا  المقا    اللوائح  ي  تح يث 
 اضحا متكتملا  ي  ث قا تحوي كت ا التعل متم ب وة  ال تحتمل اللبس، 

ةع ا مع  الخ متم،  ألداء  لإلداة   الملمما  الممن ا  الم    تح د  أن  د علع 
دليل مبسط إلتقاءام العمل بكل تها  ل   لوحتم ةةشتد ا  ي أمت ن 
ظت ق   ي صتالم العمل توضح خطوام سيق العمل بتلمق    التو يتتم 

 الممن ا إلنجت ه.

ةنجت     -2 ةتقاءام  شقح  خالل  من  الخ ما  بنظم  ةعالم ًت  المواطنين  تب يق 
 طلوبا  ب ائلهت. الخ متم المق ما للمواطنين  نةقتتهت  المستن ام الم

المختلةا،  تح ي     -3 اإلداةرا  الجهتم  األداء  ي  تقي م  نظم  مقاتعا  ضق ة  
المعتييق التي علع ضوئهت يتم ق تس أداء كل موظف حسب طب عا ن تط 

  ل تها.   



عن   -4 الموظةين  تقتعس  ع م  تضمن  التي  اإلداةرا  الضوابط  كت ا  تطبي  
أ  المح د   المواعي   المعتمالم  ي  كمت ةنجت   مبقة،  د ن  تعطيلهت    

بتلمتتبعا   ختصا  ةداة   ةن تء  مع  التطبي    االنحقاف  ي  ع م  تضمن 
 للتحق  من سقعا اإلنجت   د تى،  تق  م تقتةرق د ةرا لقئ س العمل. 

أداء   -5 تقي م  يتم   ى  العتم،  للموظف  السنورا  الكةتء   تققرق  بن   ي   ضع 
 م كالتهم.   الموظف  سقعا ةنجت ه لطلبتم المواطنين  حل

ضق ة  تعمرم د ة اإلعالم  ي التو  ا بحقوق األ قاد  ي تق  م ال كت  ،    -6
  اإلعالن عن الجهتم التي  مكنهت تلقي  ذه ال كت  .    

 

 

 تاسعاً: توصيات بشأن تمكين األفراد من حقوقهم االجتماعية واالقتصادية :

كقا  -1 بمت  كةل  المستع    أ   المعتش  صقف  ةتقاءام  المواطنين  ت سيق  ما 
 المستحقين. 

ال  خوخا  العجم    -2 )ت مين  الخمس  االتتمتعي  الت مين  حلقتم  كت ا  م  
ت مين   –ت مين البطتلا    –ت مين المقض    –ت مين ةصتبا العمل    – الو ت   

تكقرم أصحتب المعتشتم( لت مل تم ع المؤمن عليهم علع مستو  كت ا 
 النظم الت مين ا. 

دائم  -3 ب ةا  النظق  للح   ةعتد   معتداًل  ل كون  للمعتش  األدنع  الح   ا  ي 
الت مين،  االشتقاك  ي  أتق  كذلك  ي  النظق  لألتوة،  إعتد   األدنع 



مع  متغيقام  من  مت  طقأ  ضوء  علع  للمعتش،  األ  ع  الح    بتلتتلي 
 المحت ظا الكتملا علع التوا ن المتلي ل نتدي  الت مين االتتمتعي. 

التي تقعع الةققاء   ي: معتش  مستع ام   تحقي  التنتس  بين الت قرعتم  -4
مع  ال تمل،  الت مين  الستدام،  معتش  االتتمتعع،  معتش  الضمتن 

 تحقي   واع  الع ل  المست ا  بين  الةئتم الةقيق   ي المعتملا المتل ا 
الخيقرا    -5 بتلم ق عتم  الق تم  علع  القتدةرن  األعمتل  ةتتل  ت ج ع  ضق ة  

من  االتتمت  ا  ال ح ا  التع معين  من   ة  بتكقرمهم  إعةتئهم  ل م ا 
 الضقائب.

د عا  اح       -6 ت قف  التي  المجم    االتتمت  ا   المستع ام   رتد  
الستغاللهت  ي م ق عتم ا ت تد ا تق ع من مستو  األسق  بحيث تغطي  

 التكتل ف األستس ا للم ق ع. 
العمل    -7 علع  القتدةرن  المستحقين  المواطنين  ت ةرب  بتلحقف  التوسع  ي 

عمل   علع  الت ةرب  مستع تهم  مقا م  ةلع  المختلةا  تحورلهم   المهن 
 م ق عتم ةنتتت ا ت ة ال خل. 

الطةولا  األموما  ن ًت  متل ًت   -8 خ متم  تق م  التي  المؤسستم  دعم  تطورق 
 سواء الحكومي منهت أ  التتبع للجمع تم األ ل ا. 

القعت ا االتتمت  ا  ي    -9 المجتمعتم  استح اث نمط ت ي  من  صوة  نظتم 
ت ةرج ًت  النظتم  المنتجا،  تعم م  ذا  األسق  لنظتم  مكماًل  ل كون  المنتجا 

  ي القق   المنتط  الع وائ ا  الةقيق . 



استقات ج    -10 السوق   ا  ضع  ا ت تد  ظل  ال خل  ي  مح  دي  إلسكتن 
تكون  أن  علع  الج ي  ،  للمنتط   الهجق   ت ج ع  علع  تقوم  اال ت تد ا 

 ي الم ن الج ي   به ف تعميق ت.المست ن  
م كلا   -11 لعالج  ال غيق   اإلنتتت ا  الخ م ا  الم ق عتم  ة تما  ت ج ع 

اال جتةرا  الق ما  تجت    أال  ب قط  السكن ا  الوح ام   البطتلا،  ت تيق 
بتلمحت ظتم 25 اإلسكتن  صنتدي   تطورق  يتم  الةقد،  أن  دخل  من   %

تق   يتولع  الذي  المتلي  الوعتء  تكون  لى  بحيث  للمنتةعين  تكون  ال عم   م 
 مواةده الختصا.

ع م طقد الةالحين من المنت ل التع  ق مون  يهت،  العمل علع تمل كهم    -12
بعض  تحقة ت  التي  التب ي   محتضق  الحجو ام    ة ت ت،  كذلك   ف 
ة تمتهم  ع  ذه  بسبب  الةالحين   لحبس  يؤدي  بمت  الحكوم ا  الهيئتم 

الق اإلخالء  ةال المست ن،    ف  سبب  أل   منت لهم  من  للةالحين  سق  
 .   ب حكتم  ضتئ ا مع تو يق سكن ب يل، أ  تعورضتم مجمرا

تطورق محطتم الم ته  ال قف ال حي به ف  رتد  كةتءتهت مع تطورق    -13
علع  يقكم  أن  علع  المختلةا  المعتلجا  مقاحل  التحكم  ي  أسلوب 

م ةلع  تحتتج  ال  العتل ا  التي  الكةتء   ذام  أ  المحطتم  كبيق   ستحتم 
 عمتلا كثيق . 

تطورق المست ف تم العتما  كذلك الوح ام العالت ا بتلقق   المقا م من    -14
حيث التجهيمام   طت م العالج، مع  ضع ة تبا حق ق ا تحمع المقضع  



من  تمنعهم  الوح ام  بتلك  للعتملين  منتسبا  أتوة  الةستد،  تو يق  من 
 استغالل المقضع. 

خ متم  -15 تم ع    التوسع  ي  بحمتيتى  حتع  ظلل  ال حي  الت مين 
المواطنين،   أن ت مل مظلا الت مين بتألخص تموع العمتل  الةالحين، 
ع م  مع  المةاعا،  الةالحين،  المست تقرن  عمتل  صغتة   خ وصًت 
 ةضت ا أ بتء ت ي   علع المواطنين الذين ت ملهم مظلا الت مين ال حع.  

 
 
 

 المرأة :عاشراً : توصيات لتعزيز حقوق 

الم تةكا  -1 ل  ع  اإل جتبع  للت خل  خطا  وم ا  ضق ة   ضع  تنةيذ 
األحماب  الس تسع،  دعو   الت  يل  التثق ف  يتضمن  للمقأ ،  الس تس ا 
بج  ا  ع   النظق  المجتل، كمت   مل  لتكث ف د ة ت  ع  ذا  الس تس ا 
الن تب ا  المحل ا  المجتلس  للمقأ   ع  مقتع   بتخ  ص  ت قرع  ةص اة 

ت اةتهت،    لةتق  س تس ا  تثبت  يهت  خبق   المقأ   خاللهت  تكتسب  مؤ تا، 
 تنمو خاللهت ثقت ا مجتمع ا ت عم حقوق المقأ   ع المست ا   الم تةكا 

 الس تس ا.
المقأ   -2 ض   تمييمًا  تتضمن  مت الت  التع  الت قرعتم  بعض  تع يل 

العقوبتم   ن وص  تنون  بعض  ال ستوة،  منهت  ألحكتم  بتلمختلةا 



بجقرما المنت   تنون الت مينتم االتتمت  ا التع تحقم الم ج من    المتعلقا
 حقى  ع معتش   تتى. 

ب اًل من   -3 الموضو  ا،  ال خ  ا  ةص اة ت قرع ت ي   شتمل لألحوال 
من   أ ثق  منذ  ص ةم  التع  الستةرا  القتنون   80القوانين  عتمًت،  منهت 

ل تدة  التع يل ا  1929لسنا    25،  القتنون ة م  1920لسنا    25ة م  
، بمت يوا ب تطوة مكتنا   د ة المقأ   1985لسنا    100بتلقتنون ة م  

كت ا  األسق   ع  أعضتء  تم ع  حقوق  الح يث،  رضمن  المجتمع   ع 
 مقاحل العال ا الم ت ا،  ذلك  ع ةطتة مبتد ء ال قرعا اإلسالم ا. 

ال عو  إلع اد دةاسا علم ا شتملا علع المستو  القومع لظت ق  العنف   -4
الم س تستم  بقامج ض   األسق ،   ضع  العنف  ذلك  بمت  ع  قأ ، 

لمواتها  ذه الظت ق ،  اتختذ الت ابيق الال ما للت    لهت  تو يق سبل  
 الحمت ا  القعت ا لضحت ت العنف. 

ال عو  لتكث ف البقامج الموتها للقضتء علع الةجو  النو  ا  ع التعل م   -5
العمل،  الح ول   العمل  ت ةرب  ة ع مهتةام المقأ  لاللتحتق   بسوق 

السلك  للتعيين  ع  المقأ   أمتم  األبواب  ال غيق ،   تح  القق ض  علع 
 القضتئع  ع كت ا المحت م العتد ا  اإلداةرا العل ت  محت م األسق  . 

 
 حادى عشر : توصيات لتعزيز حقوق الطفل : 

النظق  ع ة ع الح  األدنع لسن المسئول ا الجنتئ ا للطةل ةلع خمسا   -1
 . ع ق سنا



لم ت ل  س ل   -2 بتعتبتةه ضح ا  ال تةع  األمنع مع طةل  التعتمل  ةلغتء 
عنهت المجتمع بكت ا مؤسستتى سواء األسق  أ  الم ةسا أ  المؤسستم 

 االتتمت  ا. 

بتلمحتتق   -3 األطةتل  عمتلا  الخطق   منهت  األطةتل  عمتلا  تجقرم 
بتل حا  تنظ م   الضتة   للمبي ام  تتعقض  التع   الم تبغ  بتلمةاعا 

 لا الةت تم بتلمنت ل. عمت

 ضع س تستم  بقامج تقعع حقوق الطةل المعتق  تضمن لى ممتةسا   -4
 حقى  ع التعل م  الح ول علع كت ا الخ متم االتتمت  ا. 

بتألضقاة   -5 التو  ا  صقاحا  ر عم  اإلنتث  ختتن  ت قرع  جقم   ضع 
الم قرون   عليهت  أعتتد  الضتة   التع  الممتةسا  لهذه    –الجس ما  

 منذ آالف السنين.   –تط مسلمين  أقب 

سن  -6 ةلع  ع ق  الستدسا  سن  من  للةتت   الم اج  سن  ة ع  النظق  ع 
 الثتمنا ع ق  ذلك لحمت ا صحتهت اإلنجتب ا  مستة ت التعل مع. 

 
 ثانى عشر : توصيات من أجل تدعيم ثقافة حقوق اإلنسان فى مصر : 

 وإلمل ذلك: 
 ل ةاس ا:االلتمام بإدختل متد  حقوق اإلنستن  ي المققةام ا -1

التقب ا  تتنب   اة   من  التمام  اضح  صقرح  أن  كون  نتك  ينبغي 
 التعل م بإدختل ثقت ا حقوق اإلنستن   قًت لمةهومهت العتلمي  ي ةطتة المققةام 
ال ةاس ا بمقاحل التعل م المختلةا  خ وصًت مقحلا التعل م األستسي؛ حيث ةنهت  



االتجت ت ت كيل  ت ثيقًا  ي  األ ثق  القتدما،  أن  المقحلا  لألت تل  األستس ا  م 
بإع اد  المتعلقا  تلك  الو اة ،  خ وصًت  س تستم  مجمل  ذلك  ي  ينعكس 

 المعلمين  تح ي  مضمون المققةام ال ةاس ا.
المستخ ما  ي    -2 الم ةس ا  الكتب  مضتمين  أ   المققةام  لمحتو   بتلنسبا 

 مقحلا التعل م األستسي، من المقتقح اال تمتم بمت يلي: 
اإلنستن  مكونتتهت  أ ميتهت  ي  تخ    - حقوق  ثقت ا  مققة  عتلج  ص 

التطورق المجتمعي ال تمل من نتح ا،   ي التعت ن بين األمم  ال عوب  
  تعمرم االتجته السلمي  ي التعتمالم ال  ل ا من نتح ا أخق . 

الت  ي  علع التوا   بين المقتع ا ال  ل ا  كل من المقتعيتين العقب ا    -
 ب تن أن أي خالف بينهمت يتعل   بتةسيق الحقوق أ  طقرقا   ال ين ا،  

 ةنةتذ ت  ل س بمضمون الحقوق. 
سواء   - اإلنستن،  حقوق  ت ةرس  ال  قا  ي  الت ةرب ا  الوستئل  استخ ام 

المكثةا حول  ذا   المنت  ا  ال ةاسا أ  علع  يئا حلقتم  داخل   ول 
التالميذ  ي  م تةكا  مب أ  تحقي   علع  ممت  ستع   العمل ا    الموضوع، 

 التعل م ا،  الخق ج من ةستة  تقتلي  التلقين  الوعظ. 

سواء   - اإلنستن،  حقوق  ت ةرس  اتستعًت  ي  األ ثق  اآل تق  ةلع  الخق ج 
 من ًت بتلتعقض لتقتلي   مستورتم احتقام حقوق اإلنستن  ي بل ان العتلم  
ةمو    م تةكا  موضو  ًت عن طقر   أ   مقتةنا،  بنظق   التالميذ  إلم اد 

ال تنظ م  من  حتع  أ   الموضوعتم،  ت ةرس  ذه  الم ني  ي  مجتمع 
 لقتءام مع بعض المؤسستم المعن ا بتألمق. 



حقوق    -3 ت ةرس  مجتل  أدائهم  ي  المعلمين  تقورم  بإع اد  يتعل     مت 
 اإلنستن، من المقتقح اال تمتم بمت يلع : 

ةدختل متد  حقوق اإلنستن ضمن المققةام ال ةاس ا  ي كل تم التقب ا   -
ب نواعهت المختلةا بمت  ي ذلك كل تم التقب ا النو  ا  ةرتض األطةتل،  
ت ةرب   المقحلا  تلك  المتد   ي  ت ةرس  ذه  بقنتمج  يتضمن   أن 

 الم ةسين علع التقب ا علع احتقام حقوق اإلنستن. 
تنظ م د ةام ختصا للموتهين  الم ةسين األ ائل لتو يق الت ةرب الال م  -

الم ة  أداء  لتقورم  للتقب ا علع احتقام حقوق اإلنستن،  لهم  بتلنسبا  سين 
 أن   مل بقنتمج الت ةرب التعقف علع أستليب ت ةرس حقوق اإلنستن 

  ي ال  ل المتق ما. 
تحسين البيئا الم ةس ا بمت ي عم ممتةسا حقوق اإلنستن من خالل تنم ا    -4

 ف ة ح المواطنا ال ح حا بين التلميذام  التالميذ،  ذلك  بتنظ م  تكث
بتلتعل م  اإلداة   النشء،   القتئمون  التي   تةك  يهت  الم ةس ا  األن طا 
ال ين من المسلمين  المس حيين   تد    التي  مكن أن   تةك  يهت ةتتل 
القأي ذ   االتجت تم الةكقرا المتع د ،  من بين األن طا التي  مكن أن 

الح  القرتض ا،  صحف  الحةالم  المبتةرتم  ذلك:  تئط  يتحق   يهت 
  تمع تم الن تط المتع د  .

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر والهوامش 
--- 

 أواًل : الحقوق المدنية والسياسية

( المنظما العقب ا لحقوق اإلنستن، التققرق الساانوي عاان حتلااا حقااوق اإلنسااتن 1)
 .254، 253، ص ص  2004 ع الوطن العقبع، القت ق ، يونيو  

يونياااو  14وق اإلنساااتن، ب اااتن صاااتدة  اااع ( تمع اااا المساااتع   القتنون اااا لحقااا 2)
2004. 



عقااب  27/11/2004( المنظما الم قرا لحقااوق اإلنسااتن، ب ااتن صااتدة  ااع 3)
 بعثا تق ع للحقتئ   ع   ت  المذكوة.

 .1/12/2004( المنظما الم قرا لحقوق اإلنستن، ب تن صتدة  ع   4)
( تمع ااااااااااا حقااااااااااوق اإلنسااااااااااتن لمسااااااااااتع   السااااااااااجنتء، ب ااااااااااتن صااااااااااتدة  ااااااااااع 5)

24/10/2004. 
( تمع اااااااااا المساااااااااتع   القتنون اااااااااا لحقاااااااااوق اإلنساااااااااتن، ب اااااااااتن صاااااااااتدة  اااااااااع 6)

26/12/2004. 
، تمع ااا 9/6/2004( المنظمااا الم ااقرا لحقااوق اإلنسااتن، ب ااتن صااتدة  ااع 7)

 .12/6/2004المستع   القتنون ا لحقوق اإلنستن، ب تن صتدة  ع 
 .2004يونيو   11( صح ةا ال قق األ سط )ال  ل ا(،  8)
، 30/8/2004ا حقوق اإلنسااتن لمسااتع   السااجنتء، ب ااتن صااتدة  ااع ( تمع  9)

 .30/8/2004المنظما الم قرا لحقوق اإلنستن، ب تن صتدة  ع  
( تمع ااااااااا المسااااااااتع   القتنون ااااااااا لحقااااااااوق اإلنسااااااااتن، ب ااااااااتن صااااااااتدة  ااااااااع 10)

12/1/2005. 
 .11/10/2004( المنظما الم قرا لحقوق اإلنستن، ب تن صتدة  ع 11)
اإلنساااااااااتن لمساااااااااتع   الساااااااااجنتء، ب اااااااااتن صاااااااااتدة  اااااااااع  ( تمع اااااااااا حقاااااااااوق 12)

25/1/2004. 



( تمع ااااا حقااااوق اإلنسااااتن لمسااااتع   السااااجنتء، ب ااااتن صااااحةع صااااتدة  ااااع 13)
5/4/2004. 

( تمع اااااااااا حقاااااااااوق اإلنساااااااااتن لمساااااااااتع   الساااااااااجنتء، ب اااااااااتن صاااااااااتدة  اااااااااع 14)
22/4/2004. 

( تمع اااااااااا حقاااااااااوق اإلنساااااااااتن لمساااااااااتع   الساااااااااجنتء، ب اااااااااتن صاااااااااتدة  اااااااااع 15)
16/9/2004. 

ع ااااااااا المسااااااااتع   القتنون ااااااااا لحقااااااااوق اإلنسااااااااتن، ب ااااااااتن صااااااااحةع  ااااااااع ( تم16)
17/5/2004. 

 .9/11/2004( المنظما الم قرا لحقوق اإلنستن، ب تن صتدة  ع 17)
( الحقوق الم ن ا  الس تس ا بمت  ع ذلك مستئل التعااذيب  االحتجاات : اآلةاء 18)

ق التاااع اعتمااا  ت الةقرااا  العتمااال المعناااع بتالحتجااات  التعساااةع، لجناااا حقاااو 
 .2003، ينتيق   8/2003طبعا   1 ث قا  ة م  59اإلنستن، ال  ة  

 4/5( تمع اااااا حقاااااوق اإلنساااااتن لمساااااتع   الساااااجنتء، ب تناااااتم صاااااتدة   اااااع 19)
،26/5  ،29/5/2004. 

، 21/11( المنظماااااااا الم اااااااقرا لحقاااااااوق اإلنساااااااتن، ب تناااااااتم صاااااااتدة   اااااااع 20)
20/12/2004. 

، 4/7، 3/7م صااتدة   ااع ( تمع ا حقوق اإلنستن لمستع   السجنتء، ب تنت21)
7/7/2004. 

 .9/11/2004( المنظما الم قرا لحقوق اإلنستن، ب تن صتدة  ع 22)



( تمع اااااااااا حقاااااااااوق اإلنساااااااااتن لمساااااااااتع   الساااااااااجنتء، ب اااااااااتن صاااااااااتدة  اااااااااع 23)
13/4/2004. 

، 24/1( تمع ااااا حقااااوق اإلنسااااتن لمسااااتع   السااااجنتء ب تنااااتم صااااتدة   ااااع 24)
18/2 ،7/3/2004. 

قتنون ااااااااا لحقااااااااوق اإلنسااااااااتن، ب ااااااااتن صااااااااتدة  ااااااااع ( تمع ااااااااا المسااااااااتع   ال25)
10/3/2004. 

 .12/5/2004( الجمع ا الم قرا لمنت ضا التعذيب، ب تن صتدة  ع  26)
( من أمثلا المنظمتم ال  ل ا غيق الحكوم ااا،  ال ااحف األمقرك ااا  ال  ل ااا 27)

 التع تنت لت  ذا الموضوع أنظق:
* USA Human Rights not Hollow Words, An appeal to President 

George W. Bush on the occasion of his re – inauguration. AI 

Index 51/012/2005, 19 January 2005. 

* US ships AL Qaeda suspects to Arab states, the Christian science 

Monitor. July 26 2002 

www.csmonitor.com 

* US Decries Abuses but Defends interrogations, Washington post, 

Dec. 26/2002 P.Ao1. 

،  5( ب تناااااااتم صاااااااتدة   اااااااع HRW) اإلنساااااااتن( منظماااااااا مقاقباااااااا حقاااااااوق 28)
27/5/2004. 

 .2/12/2004( صح ةا ال قق األ سط،  29)

http://www.csmonitor.com/


( تمع اااااااااا حقاااااااااوق اإلنساااااااااتن لمساااااااااتع   الساااااااااجنتء، ب اااااااااتن صاااااااااتدة  اااااااااع 30)
24/4/2004. 

 .6/12/2004( المنظما الم قرا لحقوق اإلنستن، ب تن صتدة  ع 31)

، 9/3( تمع اااا المساااتع   القتنون ااااا لحقاااوق اإلنساااتن، ب تنااااتم صاااتدة   ااااع 32)
10/3/2004 

 .27/11/2004( المنظما الم قرا لحقوق اإلنستن، ب تن صتدة  ع 33)
 .24/10/2004( صح ةا نهضا م ق،  34)
 مسااتع   السااجنتء، انظااق الب تنااتم ال ااتدة   ااع : ( تمع ااا حقااوق اإلنسااتن ل35)

 ، 24/5/2004  ااع    20/7/2004،   ااع  4/7/2004  ع    29/6/2004
  17/5/2004. 

 .25/3/2004( المنظما الم قرا لحقوق اإلنستن، ب تن صتدة  ع 36)
 .2004( المنظما العقب ا لحقوق اإلنستن، التققرق السنو ، يونيو/37)
 .27/4/2004حقوق اإلنستن، ب تن صتدة  ع ( المنظما الم قرا ل38)
 .15/8/2004( صح ةا ال قق األ سط )ال  ل ا( 39)
 . 31/7/2004( الم  ة نةسى 40)
( انظااق  ااع تة اايل ذلك:المنظمااا العقب ااا لحقااوق اإلنسااتن، التققرااق الساانو  41)

ص  ب اااتن تمع اااا حقاااوق اإلنساااتن لمساااتع   الساااجنتء  اااع  2004)يونياااو/
 .21/10/2004ال قق األ سط )ال  ل ا(   ،  صح ةا16/5/2004



( المنظماااا الم ااااقرا لحقااااوق اإلنساااتن، التققرااااق الساااانو  عااان حتلااااا حقااااوق 42)
 .2004اإلنستن  ع م ق عتم 

( تمع اااا حقاااوق اإلنساااتن لمساااتع   الساااجنتء، تققراااق عااان ظااات ق  االختةاااتء 43)
 القسق   ع م ق.

 اااااااااع ( تمع اااااااااا حقاااااااااوق اإلنساااااااااتن لمساااااااااتع   الساااااااااجنتء، ب اااااااااتن صاااااااااتدة 44)
، 18/3/2004،صاااااااااااااااح ةا ال اااااااااااااااقق األ ساااااااااااااااط ال  ل اااااااااااااااا 17/8/2004
18/10/2004. 

 26/5/2004( تمع ا حقوق اإلنستن لمستع   السااجنتء، ب ااتن صااتدة  ااع 45)
 .10/6/2004 صح ةا ال قق األ سط  ع 

( تمع ااااااااا المسااااااااتع   القتنون ااااااااا لحقااااااااوق اإلنسااااااااتن، ب ااااااااتن صااااااااحةع  ااااااااع 46)
11/3/2004 

 ااااااااا لحقااااااااوق اإلنسااااااااتن، ب ااااااااتن صااااااااتدة  ااااااااع ( تمع ااااااااا المسااااااااتع   القتنون 47)
16/6/2004. 

 .1/1/2005( اتحتد ال حةيين العقب، ب تن صتدة  ع 48)
( تنت لااات  ا عاااا االعتااا اء علاااع د.عبااا  الحلااا م  نااا يل الع يااا  مااان ال اااحف 49)

الم اااااقرا  العقب اااااا،  نقتباااااا ال اااااحةيين الم اااااقرين،  اتحاااااتد ال اااااحةيين 
ا صاااااحةيون باااااال حااااا  د، العاااااقب،  االتحاااااتد الااااا  لع لل اااااحةيين،  منظمااااا 

 صااااا ةم ب ااااا نهت الع يااااا  مااااان الب تناااااتم مااااان منظماااااتم حقاااااوق اإلنساااااتن 
  األحماب.



ص  1996( المنظماااا العقب اااا لحقاااوق اإلنساااتن، التققراااق السااانو ، القااات ق ، 50)
278. 

ص  1997( المنظماااا العقب اااا لحقاااوق اإلنساااتن، التققراااق السااانو ، القااات ق  51)
218. 

اإلنسااااااااتن، ب ااااااااتن صااااااااحةع صااااااااتدة  ااااااااع ( المنظمااااااااا الم ااااااااقرا لحقااااااااوق 52)
27/4/2004. 

 .10/4/2004( صح ةا ال قق األ سط،  53)
 21/10/2004( الم  ة نةسى،  54)
 .9/12/2004( الم  ة نةسى،  55)
( نتاااتئج حلقاااا نقتشااا ا نظمتهااات المنظماااا الم اااقرا لحقاااوق اإلنساااتن بعناااوان 56)

 .21/7/2004"  ف تطل  حقرا ت كيل األحماب"،  
صااااتدة عاااان تمع ااااا حقااااوق اإلنسااااتن لمسااااتع   الساااااجنتء  ( ب ااااتن م ااااتقك57)

عاان  16/6/2004 المؤسسااا الم ااقرا للتاا ةرب علااع حقااوق اإلنسااتن  ااع 
نتااااتئج حلقااااا نقتشاااا ا م ااااتقكا بعنااااوان "ةلغااااتء  ااااتنون ضاااامتنتم د مققاط ااااا 
التنظ متم النقتب ا"  تطبي   تع   ح  كل نقتبااا  ااع  ضااع القااتنون الكةياال 

 بتنظ م ن تطهت.
م صااتدة  عاان عاا   منظمااتم ماان بينهاات مقكاام الناا  م لت  ياال ضااحت ت ( ب تناات58)

التعاااااذيب، الجمع اااااا الم اااااقرا لمنت ضاااااا التعاااااذيب، مقكااااام   اااااتم مباااااتةك 



للقااتنون، تمع ااا المسااتع   القتنون ااا لحقااوق اإلنسااتن، مقكاام حقااوق الطةاال 
 .2004الم ق ،  ذلك خالل شهق  يوليو  أغسطس  

 .4/9/2004ب، ب تن صتدة  ع  ( الجمع ا الم قرا لمنت ضا التعذي 59)
 .6/7/2004( صح ةا ال قق األ سط  ع 60)
 .2004( المنظما العقب ا لحقوق اإلنستن، التققرق السنو ، يونيو  61)
 ( الم  ة نةسى.62)
 .28/12/2004( صح ةا الح ت  ال  ل ا، 63)
 ( مو ع الحمب الوطنع علع شبكا اإلنتقنت.64)
لحقاااوق اإلنساااتن، ب اااتن صاااحةع صاااتدة  اااع ( تمع اااا المساااتع   القتنون اااا 65)

30/5/2004. 
 .13/1/2005( صح ةا الم ق  اليوم،  66)
 198 – 197( الن ااق  اإلخبتةراااا للمنظماااا العقب اااا لحقاااوق اإلنساااتن، العااا د 67)

 2004نو مبق  
 3/12/2004( صح ةا ال قق األ سط،  68)
دة  اااع ( الجمع ااا الم اااقرا لااا عم التطاااوة الااا  مققاطع، تققراااق ميااا انع صااات69)

 .2004د سمبق  
 

 والثقافية ةثانيًا : الحقوق االرتصادية واالجتمالي



(  ع تة يل التمامتم ال  ل اإلطااقاف  ااع العهاا  الاا  لع للحقااوق اال ت ااتد ا 1)
( بتلاا  ة  الختمسااا ة اام 3 االتتمت  ااا  الثقت  ااا انظااق التعلياا  العااتم ة اام )

 ا  االتتمت  ااا ، عالء  تعود، األصاالع  المكتسااب، الحقااوق اال ت ااتد90
، ص 2002 الثقت  اااا، مقكااام القااات ق  ل ةاساااتم حقاااوق اإلنساااتن، القااات ق  

56. 
( د. قرمااا كااقرم، الحاا   ااع التنم ا:دةاسااا  ااع األدب ااتم النظقرااا  ااع )محساان 2)

عوض محقة، حقوق اإلنسااتن  التنم ااا، المنظمااا العقب ااا لحقااوق اإلنسااتن 
، ص 1996لاااع، القااات ق   بقناااتمج األمااام المتحااا   اإلنماااتئع، الطبعاااا األ  

 .125 – 118ص  
(3  )Dr. Heba Handoussa, poverty Alleviation and poverty 

May,  thEradication, summary of presentation to UNDP, 16

1999 
(4 )Social & Economic Development Group, Middle East & North 

Africa Region, The world Bank, Ministry of planning Gov. of 

A.R.E, Arab Republic of Egypt, poverty Reduction in Egypt. 

29 June 2002.   

( بقناااتمج األمااام المتحااا   اإلنماااتئع،  معهااا  التخطااا ط القاااومع، م اااق، تققراااق 5)
، اخت ااتة الالمقكمرااا ماان أتاال الحكاام القشااي ، القاات ق  2004التنم ا الب ااقرا  

 .74، ص 2004
وانع، تحلياال أ ضااتع سااوق العماال،  إطااتة اال ت ااتد الكلااع، ( د.نجااالء اال اا 6)

بحاااث مقااا م ةلاااع النااا    الوطن اااا الثالث اااا عااان س تساااا الت اااغيل  اااع م اااق، 
 .6، ص  2005ينتيق  17،  16القت ق  



 ( الم  ة نةسى.7)
( د.سعتد كتمل ة ق، الس تستم المحةق  للت غيل  نمو اإلنتتت ااا  ااع القطااتع 8)

مقاا م ةلااع الناا    الوطن ااا الثالثااا عاان س تسااا   غيق المنظم  ع م ااق، بحااث
 .6، ص 2005ينتيق  16،17الت غيل  ع م ق، القت ق  

 .9( د.نجالء األ وانع، م  ة سب  ذكقه، ص9)
( ت قرح السي  أحم  العمت     رق القو  العتملا  الهجااق  ل ااح ةا األ  ااق 10)

 .2003يوليو  11ال تدة   ع 
الحقااوق اال ت ااتد ا  االتتمت  ااا  ااع العااتلم ( محمااود عباا  الةضاايل، ةعمااتل 11)

العقبااااااع  ااااااع )مماااااا  ح سااااااتلم)محقة( الحقااااااوق اال ت ااااااتد ا  االتتمت  ااااااا 
 الثقت  اااا،، المنظماااا العقب اااا لحقاااوق اإلنساااتن ) اااع ةطاااتة م اااق ع حقاااوق 
اإلنساااتن  التنم اااا( الحقاااوق اال ت اااتد ا  االتتمت  اااا  الثقت  اااا، ةشاااكتل تم 

 .51، ص2003، القت ق  الوا ع  استقات ج تم المستقبل
( ت اااقرح للساااي     راااق  ال ااائون االتتمت  اااا  اااع مجلاااس ال اااعب، صاااح ةا 12)

 األ قام.
( د.حساااتم بااا ةا  ، حااا  الماااواطنين  اااع الح اااول علاااع القعت اااا ال اااح ا، 13)

  ة ا عمل أع  ت للمجلس القومع لحقوق اإلنستن.
 ، م  ة سب  ذكقه ص.2004( تققرق التنم ا الب قرا  ع م ق  14)
( د.حم   السي ، تققرق لجنا ال ئون ال ااح ا  البيئااا بمجلااس ال ااعب عاان 15)

  ض ا الت مين ال حع  ع م ق.



 .21/1/2005( صح ةا األ قام 16)
 .106م  ة سب  ذكقه ص 2004( تققرق التنم ا الب قرا  ع م ق عتم 17)
 .25ص 6/1/2005( صح ةا األ قام، 18)
 .2004عتم ( تققرق التنم ا الب قرا  ع م ق  19)
 ( انظق:  20)

 تقتةرق المنظما العقب ا لحقوق اإلنستن -
 انظاااااق أ ضااااات، د.ن ةاااااين مساااااع ، األداء البقلماااااتنع للماااااقأ  العقب اااااا، دةاساااااا  -

ساااابتمبق  25حااااتالم م ااااق، سااااوةرت، تااااونس، التققرااااق النهااااتئع للناااا   ، 
2004. 

 ق  (، مقكاام القاات19( انظق موتم نتااتئج البحااث  ااع مجلااا سواساا ا، العاا د )21)
،  انظاااق كااذلك  تيااا   الطياااب، 15ص  1998ل ةاسااتم حقاااوق اإلنسااتن 

العناااف ضااا  النساااتء: أبعاااتده  عواقباااى،  ة اااا عمااال مق ماااا ةلاااع االتتماااتع 
الت ااات ة  اإل ل ماااع حاااول العناااف ضااا  الماااقأ  التاااع نظمتهااات ةابطاااا الماااقأ  
العقب اااا بتلتعااات ن ماااع المنظماااا العقب اااا لحقاااوق اإلنساااتن   يئاااتم أخاااق ، 

 .2003متيو  القت ق ، 
( تعليااا  اللجناااا المعن اااا بتلقضاااتء علاااع التمييااام ضااا  الماااقأ  علاااع التققراااق 22)

ال  ة  الثتلث،  التققرقرن ال  ةرين القابع  الختمس الموح ين لم ااق   ماات 
يتعلااا  بتلتمامتتهااات تجاااته اتةتق اااا القضاااتء علاااع تم اااع أشاااكتل التمييااام ضااا  

 (.A/56/38المقأ  ) ث قا ة م 



 ن المنظما الم قرا، سبقت اإلشتة  ةل ى.( ب تن صتدة ع23)
( د.عاااالء الااا ين القوصاااع،  اااع ةطاااتة تحقيااا  صاااحةع أعااا ه  اااتنع ياااونس 24)

، ص 4/2/2005بعنااوان " ماان  حمااع أطةااتل ال ااواةع"، صااح ةا األ ااقام 
13. 

 .22/4/2004( مقكم الن  م لت  يل ضحت ت التعذيب، ب تن صتدة  ع  25)
 .27/12/2004ن صتدة  ع ( مقكم حقوق الطةل الم ق ، ب ت26)
 .6/4/2004( مقكم حقوق الطةل الم ق ، ب تن صتدة  ع 27)
 ( صح ةا األ قام 28)
نقاااًل عاان  10/8/2004( مقكاام حقااوق الطةاال الم ااق ، ب ااتن صااتدة  ااع 29)

 منظما اليونس ف.
 .4/10/2004( صح ةا نهضا م ق  30)
 .14/4/2004( مقكم حقوق الطةل الم ق ، ب تن صتدة  ع 31)
 

 


