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 مقدمــــــــــة 

--- 
ت يصدر  ةا التقرير السنو  الثاانى للمجلاس القاومى لحقاوق اإلنساان وسار متةةارا

محلية واقليمية ودولية  كتسا فة ا قضية حقوق اإلنسان مو اال تمام المحلى والعاالمى ماا 
 يمعااااااااااث علااااااااااى األماااااااااال   ويماااااااااات  أمام ااااااااااا آفاقااااااااااًا واسااااااااااعة  علااااااااااى الاااااااااار   مااااااااااو  اااااااااال  

 ما  واج ه  مو صعو ات و حديات . 

االنتخاباااااات الرتاساااااية و االنتخاباااااات  2005فعلاااااى الصاااااعةد المحلاااااى  ااااا د عاااااام 
نتا معًا ا تمارًا  امًا  لممارسة المجتمد المصر  حقه فاى الم اار ة السياساية الت ريعية و ا

ماااد انتخاباااات   اااريعية  مااا  فاااى بعااا   -علاااى الصاااعةد اإلقليماااى  -  وقاااد  ااا امو ذلااا  
البلاادان العر يااة   وذلاا  علااى  لنيااة مااو  نااامى  طااا  اإلصااالح السياسااى والحقااوقى فااى 

 ى أصداؤه ر ما بأكثر مما  مضى  طوا ه!المنطقة العر ية و و  طا   مازا   تعال

أمااا علااى الصااعةد الاادولى فقااد   اام  الحر ااة الن اايطة لمنظمااات المجتمااد الماادنى 
العالمى عو أن ال موم المحلية فى مجا  حقوق اإلنسان قد أصمح  فى ظل العولمة  أنًا 

صار علاى دوليًا ي   العال  بأسره  ول ةا  ان حرص المجلس القاومى لحقاوق اإلنساان فاى م
المسااا مة فااى التجمعااات والمعاليااات الدوليااة لحقااوق اإلنسااان إدراكااًا منااه أن القضااية  ااأن 
إنسانى ال ينمةى التخلف عو ر مه مو ناحية   وأن فى القضية رؤ  محلية جدير  بالنقاش 
مو ناحية أ ر   ولكو  ةا المد  الة     ده قضية حقوق اإلنسان مازا  يصطدم أحيانًا 

ال يخلاااو ماااو ظاااا ر  ازدواجياااة النظااار  النت اكاااات حقاااوق اإلنساااان  اااار    وماااو  بواقاااد دولاااى
 جا ل ألوضاق حقوق اإلنسان فى مناح  الصراعات والن اعات المسلحة  ار  أ ر   و او 
 األمر الة  يطرح ب د  قضية الحاجة إلى  معةل ممادئ وأح ام القانون الدولى اإلنسانى . 

اخ  كتسااا هيااه قضااية حقااوق اإلنسااان  حااديات و  ااةا يصاادر  ااةا التقرياار فااى مناا
  اصة وأبعادًا جديد  .. 



قاد  2005فالتحديات ممعث ا أن التطور الة   ا ده المجتماد المصار   اال  عاام 
ك ف عو حالاة حاراس سياساى ال  خطئاه العاةو   وان  مااوت الارأ  فاى إيقااق  اةا الحاراس 

قراحى للمجتمد المصر  قد انطلقا  أو مداه  و و األمر الة  يعنى أن عجلة التحو  الديم
.. لكااااو  ااااةا التطااااور مااااازا  يواجااااه ا  ااااأن  اااال مراحاااال التحااااو  الااااديمقراحى للمجتمعااااات ا 

مااو الدسااتور  76مجموعااة مااو الصااعا  والمعوقااات   فلاائو  ااان التعااديل الدسااتور  للماااد  
خاا  قاد أ ااح ا تياار رتايس الجم ورياة بطريا  االنت - أبرز أحداث  ةا العام   -المصر   

العااام المما اار مااو بااةو عااد  مر ااحةو باادياًل عااو نظااام االسااتمتا  الااة  لاا  ي ااو يضاامو فااى 
واقد األمر  عددية  نافسية وال احتكامًا مما رًا وحقيقيًا إلراد  ال عا فى ا تيار مو يح ماه 
فون الطريقة التى    ب ا  ةا التعديل جا ت مثقلاة بعادد ماو القةاود التاى جعلا  ماو  اروط 

للمنصاا الرتاساى أمارًا فاى  اياة الصاعو ة   السايما فاى ظال حالاة الاو و الح  ااى  التر اي 
 الة   عانيه أح ا  المعارضة المصرية ألسما   اريخية ومعاصر  عديد  ومعقد  .

ثاا  جااا ت االنتخابااات الت ااريعية التااى أعقباا  االنتخابااات الرتاسااية لتاادفد  باادور ا 
احاااا  المرصااااة للحاااا ا  والتيااااارات والقااااو  عجلااااة الحااااراس السياسااااى فااااى المجتمااااد   إذ أ 

السياسية  افة ولل خاص المستقلةو لممارسة حق   األصةل والطبيعاى فاى التر اي    وقاد 
 م  االنتخابات  ح  إ راف قضاتى   وفى مناخ عام مو الحيااد األمناى سااد فاى البداياة 

 ثة مو  ةه االنتخابات .  ث  ما لبث أن  راجد بدرجات متماو ة فى المرحلتةو الثانية والثال

ومااد اعتااراف المجلااس بمااا   اام  عنااه   ااةه االنتخابااات مااو إيجابيااات فونااه يعباار 
مر  أ ر  عو قلقه إزا  ما ا سم  باه ماو بعا  الظاوا ر السالبية التاى يرجاد بعضا ا إلاى 
ممارسات أمنية  مثل  فى  إ الق بع  اللجان االنتخابياة   وضار  حصاار حول اا  مماا 

و عاااو د ااو   اااةه اللجاااان لممارسااة حق ااا  بااال و أديااة واجاااب   الدساااتور  فاااى أعاااق الناااا بة
ا تيار نواب    و ةل  ما  ا  الطريقة التى    ب ا إعالن النتاتج مو سالبيات والتماساات   
ثاا   ااان  ناااس العديااد مااو ظااوا ر ساالبية  حمل ااا المر ااحون والنااا بون أنمساا   مثاال ظااا ر  

 على النا بةو بسالح الما  .البلطجة واستخدام العنف والتأثةر 



وقد أصدر المجلس فى  ةا اإلحار  قريرًا  اصًا عو االنتخابات الت ريعية ب ادف 
اسااتخالص الاادرو  الكمةلااة بتعظااي  مااا   اام  عنااه مااو إيجابيااات و اادارس مااا  اااب ا مااو 
ساالبيات   األماار الااة  دفااد المجلااس إلااى التأكةااد علااى إن ااا   ةئااة مسااتقلة داتمااة ل  ااراف 

االنتخابااات فااى  اال مراحل ااا  ت اا ل مااو ال خصاايات العامااة المسااتقلة الم اا ود ل اا  علااى 
 بالكما   والن ا ة   على  رار بع  التجار  اإلقليمية والدولية .

بمجموعااة مااو التحااديات  2005ومثلماا اقترناا  قضااية حقاوق اإلنسااان  ااال  العاام 
صر فقار علاى حقاوق اإلنساان فون ا قد اكتسب  فى ذات الوق  أبعادًا جديد    حةث ل   قت

المدنيااااة والسياسااااية باااال  اااامل  أيضااااًا حقوقااااًا أساسااااية أ اااار  فااااى المجاااااالت االقتصااااادية 
واالجتماعية والثقاهية و و األمر الة  يؤ د على الصلة الوثيقة والعميقة التى  ر ر  حقوق 

مااو اإلنساان بقضااية التنميااة فاى مم وم ااا ال ااامل. وقاد  صااد  المجلااس فاى  ااةا اإلحااار ا 
 اااال  ماااا نظماااه علاااى مااادار العاااام المنصااارم ماااو ماااؤ مرات ونااادوات وورش عمااال وجلساااات 
اسااتماق  ااارس فة ااا بعاا  الااوزرا  والمساائولةو ( إلااى معالجااة وساااتل حمايااة و ع ياا   ااةه 
الحقاااوق والقضاااايا مثااال حااا  اإلنساااان فاااى المسااااوا    و كاااافؤ فااارص التعةاااةو فاااى الوظااااتف 

  وحقاه فاى الرعاياة الصاحية   وحقاه فاى ممارساة حرياة العامة   وح  اإلنسان فى التنمياة 
الاارأ  والتعبةاار   وحقااه فااى الم ااار ة السياسااية والمجتمعيااة المر كاا   علااى ممااادئ ال ااماهية 

 والن ا ة والمسا لة مو  ال  التصد  لظا ر  المساد. 

كمااا أولااى المجلااس أيضااا ا تمامااه بقضااية حقااوق اإلنسااان فااى المنااا ج الدراسااية   
العمل علاى إعاال  ثقافاة حقاوق اإلنساان لاد  الصاةار والان   السايما علاى صاعةد و ينية  

 ن ر قي  الحوار والتسام  واالنمتاح.

وقااد   ااف النقاااش المتعماا  حااو   ااةه الحقااوق والقضااايا والااة  ا ااترس هيااه  افااة 
المرقا  المعنةةو عو أن  نااس ج اودًا  بةار  يتعاةو باةل ا ألجال حماياة و ع يا   اةه الحقاوق 

 ا ما يتطلا  حديث البنية الت ريعية المنظمة ل ةه الحقوق والحريات   ومن اا ماا يوجاا من



 طااوير ثقافااة الساالوس لااد  القاااتمةو علااى التطبةاا    وذلاا  فااى إحااار مااو  معةاال نصااوص 
 الدستور وأح ام القانون القاتمة بالمعل .

  حقااوق والمجلاس إذ يرصاد   باالكثةر ماو التمااؤ     صااعد الاوعى المجتمعاى بقاي
اإلنسان  ال  العامةو الماضةةو و ةل  ما حظة  به  اةه القضاية ماو ا تماام رسامى ماو 
 ال   جاو  سلطات الدولة فى الارد علاى ال ا او  التاى أحةلا  إلة اا ماو قبال المجلاس   

فونااه  (1اواذ يعبار المجلااس أيضاًا عااو  قااديره لماة ر  رد الح ومااة علااى  قرياره الساانو  األو  
ون اااا  لجناااه حقاااوق اإلنساااان بمجلاااس ال اااعا    ماااا يرحاااا بقااارار رتااايس ي ااارر  رحةماااه ب

بتحدياااد ا تصاصاااات  2006لسااانة  74بااارق    2006فبرايااار  22الجم ورياااة الصاااادر فاااى 
وزيار الدولاة لل اائون القانونياة والمجااالس النيابياة الااة  نا  فااى المقار  الخامسااة مناه ضاامو 

قـممى لكقـما اسنسـا  إ وابـدا  " التنسيق بـي  الكوممـة والمج ـل الا تصااصا ه على  
رأى الكوممة فيما يرد فى تقارير هذا المج ل م  مالحظــا  وتمييــا  وكلـا بالتنـاو  

  و اى  طاو   بارز ا تماام الح وماة بأعماا  المجلاس  ودوره فاى   مع الـماارا  المتتصـة "
مجاااا   ع يااا  حقاااوق اإلنساااان فاااى مصااار. إال أن المجلاااس ماااازا  يسااااوره القلااا  ب اااأن ماااا 

 م  عنه أوضاق حقوق اإلنسان  ال  العام المنصرم مو انت اكات يتوجا إصاالح ا   ك
 وسلبيات يتعةو  دار  ا . 

وانطالقااًا مااو مما اار  المجلااس ال تصاصااا ه المنصااوص علة ااا فااى الماااد  الثالثااة 
  واقتناعاااًا مناااه باااأن الااادفاق عاااو حقاااوق وحرياااات  2003لسااانة  94ماااو قاااانون إن ااااته رقااا  

ة وحنية وانسانية معًا يتحد فة ا ال دف وان  نوع  األدوار وا تلما  المواقاد  اإلنسان قضي
 فون المجلس يحرص على  سجةل ما يلى :

يؤ د المجلس على  وصيا ه السابقة بون اا  حالاة الطاوارئ وماا يار مر ب اا ماو  طبةا    أواًل:
مجلااس إذ أح ااام قانونيااة اسااتثناتية   اادر أو  نااتق  مااو حقااوق وحريااات األفااراد   وال

 
 للمجلس القومى لحقوق اإلنسان ا راجد المالح  (   رد الح ومة على التقرير السنو  األو  (1ا



يؤمو أن الحماظ على أمو الوحو واستقرار المجتماد قضاية إجمااق وحناى  علاو علاى 
كاال  ااالف ف ااو ياار  فااى ذات الوقاا  أنااه لاايس ثمااة  ناااق  بااةو  حقةاا  أمااو الااوحو 
و مالاة حقاوق الماواحو   باال أن التوفةا  بةن ماا  او المااد ل األو  ور ماا الوحةاد نحااو 

األمااة ب ااد  فااى  ااةه المرحلااة المارقااة مااو صاايا ة عقااد اجتماااعى جديااد  حتااا  إليااه 
  اريخ ا .

والمجلااس إذ يؤ اااد علاااى موقماااه ماااو ضااارور  سااارعة إن اااا  حالاااة الطاااوارئ و صااانية 
أوضاق المعتقلةو   فونه ير  أن أ  قانون يعالج قضايا اإلر ا  والجريمة المنظماة ينمةاى 

ن يطارح أ  م اروق أن يأ ة فى االعتماار حماياة الحقاوق والحرياات العاماة    ماا يادعو أل
قانون فى  ةا الخصاوص لنقااش   اترس هياه قطاعاات الدولاة المختلماة ومنظماات المجتماد 

 المدنى والرأ  العام . 

يدعو المجلس إلى سرعة معالجة قضية المعتقلةو الاةيو  ا  اعتقاال   بموجاا قارارات   ثانيًا:
ا فاااى الدساااتور إدارياااة دون ا مااااق اإلجااارا ات والضااامانات القانونياااة المنصاااوص علة ااا

والقاااانون   وال يملااا  المجلاااس ساااو  التعبةااار عاااو قلقاااه إزا   مااااق  الظاااا ر  ساااوا  ماااو 
حةااث أعاااداد المعتقلااةو أو حااو  مااد  االعتقااا    و ااةل  مااا ياار مر ب ااةه القضااية مااو 
 ةوق ظا ر  االعتقا  اإلدار  المتكرر وعدم  نمةة األح ام القضاتية الن اتية باإلفرا  

 ةو .عو بع  المعتقل

ومو  نا فاون المجلاس يادعو إلاى المطالماة بتمعةال األح اام والضامانات التاى نا  
علة ااا الدسااتور المصاار    و ااةل  الوفااا  بااللت امااات القانونيااة النا اائة عااو  صاادي  مصاار 

ماو الدساتور  151على الع د الدولى للحقوق المدنية والسياسية فى ضاو  ماا  وجماه المااد  
 المصر  .

 

المجلس بالسلطة الت ريعية سرعة العمل على  طوير نظام الحمس االحتياحى   ي ةا   ثالثًا:
فى إحار التوفة  المن ود بةو ضرورات أماو المجتماد وفعالياة التحقةا  ماو ناحياة   



ومقتضيات الحماظ على حقوق وحريات األفراد مو ناحية أ ر   نظرًا لما يمثلاه ماو 
تمااار  اال ماات   بريئااًا حتااى  ثباا  إدانتااه انت اااس لقرينااة الباارا   هيمااا  قضااى بااه مااو اع

 بح   قضاتى ن اتى . 
 

وفى  ةا اإلحار يدعو المجلس إلى وجو  قصر األمار باالحمس االحتيااحى علاى 
الجرات  التى  نطو  على درجة معقولاة ماو الجساامة   ال سايما وأن النصاوص الحالياة فاى 

عقو ااات دنيااا ال  باارر  الت ااريد المصاار   جةاا  الحاامس االحتياااحى فااى جاارات  بساايطة ذات 
اللجااااو  لمثاااال  ااااةا اإلجاااارا  الخطةاااار    ااااةل  العماااال علااااى الحااااد مااااو حااااو  مااااد  الحاااامس 
االحتياحى   ووجو   سبةمه مد ضرور  اعتماره فى جميد األحوا  استثناً  ال ينمةى العمل 

ى به إال فى حالة عدم  ماية اإلجرا ات والتدابةر األ ار  مثال المراقماة القضااتية التاى ينمةا
 األ ة ب ا على ا تالف صور ا .

واذ يقدر المجلس إر اصات التطور اإليجابى فى مجاا  م افحاة التعاةيا ماو  اال    رابنًا:
 قدي  بع  رجا  األمو المت مةو بممارسة التعاةيا إلاى المحاكماة فوناه ماازا  يؤ اد 

ض أ مية المضى قدمًا لم افحة ممارسات التعةيا وسو  معاملاة المحتجا يو والمقباو 
 علة   .

 

والمجلس إذ يساوره القل  ب اأن ماا   ام  عناه منظماات حقاوق اإلنساان والتقاارير 
الدوليااة فاااى  اااةا الخصااوص فوناااه يااادعو إلااى ضااارور  مواج اااة  ااةه الممارساااات ماااو  اااال  
 ةةةاار ثقافااة الساالوس لااد  رجااا  األمااو و حاااديث رؤياات   األمنيااة بقاادر مااا ياادعو فاااى ذات 

ريعية المتعلقة بجريمة التعةيا بحةث يتسد نطاق التجري  الوق  إلى  عديل النصوص الت 
لي اامل لاايس فقاار  عااةيا المت مااةو باال أيضااًا  عااةيا أ  محتجاا  أيااًا  ااان م ااان احتجااازه   
سوا  فى أماكو االحتجاز القانونية أو األماكو الةةر  اضاعة إل ااراف النياباة العامااة مثاال 

أماااو الدولااااة أو معسااا رات األماااو المر ااا   ا المماااانى والمقاااار واألمااااكو الخاصاااة بمماحاااث 



التابعااة لااوزار  الدا ليااة (   ومااا ياار مر بااةل  مااو  عااديل الجوانااا األ اار  المتعلقااة بنطاااق 
 التجري  أو بت ديد العقو ة.

والمجلااس إذ يمخاار بالاادور الااة  يضااطلد بااه القضااا  المصاار   فااى حمايااة حقااوق  خامســًا:
ى أرسات ا المحااك  العادياة والقضاا  اإلدار  اإلنسان مو  ال  الممادئ واألح ام الت

والمح مة الدستورية العليا   فونه يدعو إلى م يد مو  معةل و ع ي  الح  فى الدفاق 
أمام ج ات االستدال  والتحقة  والمحاكمة لكى ينتقل  ةا الح  األساسى واألصةل 

لياااات ماااو مصااااف المماااادئ الدساااتورية التاااى  مل اااا الدساااتور المصااار  إلاااى واقاااد اآ
والُمكنات اإلجراتية التى ينظم ا الت ريد . وقد أعد المجلس فى  ةا اإلحاار مقترحاًا 
بم روق قانون لحماية الحريات يض  الجوانا الجدير  بالتعديل فى مجااالت الحامس 

 االحتياحى   وجريمة التعةيا   و ع ي  ح  الدفاق.

ال تصاصاااه المنصاااوص  والمجلاااس إذ يقااادم  اااةا المقتااارح بم اااروق القاااانون إعمااااالً  
عليه فى المقر  األولاى ماو المااد  الثالثاة ماو قاانون إن ااته   وفاى ضاو  الحقاوق والحرياات 
التاااى  مل اااا الدساااتور المصااار  للفاااراد فاااى بابياااه الثالاااث والراباااد   و  ر ةماااًا علاااى الت اماااات 

ان   مصاار النا اائة عااو  صااديق ا علااى المواثةاا  واال ماقااات الدوليااة الخاصااة بحقااوق اإلنساا
فون المجلس يأمل أن يحظى مقترح م روق قانون حماية الحريات بتأيةد و بّنى  افة ج ات 

 اال تصاص بالدولة لكى يأ ة حريقه إلى الصدور فى أقر  وق  مم و .

ويؤ ااد المجلااس ضاارور  إحااالق حريااة  كااويو األحاا ا  والجمعيااات   فضاااًل  عااو  
لحقااوق األساسااية ل نسااان ومااا ياار مر ب ااا مااو حريااة الاارأ  والمكاار واإلبااداق باعتمار ااا أحااد ا

حريااااة التعبةاااار ب افااااة الوساااااتل الم تو ااااة والمسااااموعة والمرتيااااة   علااااى أن ي ااااون الدسااااتور 
 والقانون  و المرجد الة  ينظ  ويحمى الحريات .    

ــًا: واذ يرصااااد المجلااااس بمااااالا القلاااا  انت اكااااات حقااااوق اإلنسااااان   سااااوا   لاااا  التااااى  سادســ
التاى وردت إلياه ب اأن ما اع  انت اكاات أو مظاال  قانونياة والتاى  ضمنت ا ال ا او  

 اا و   أو  لاا  ال اا او  التااى  ابع ااا  6500نحااو  2005قااار  عاادد ا فااى عااام 



المجلس  فونه يادعو إلاى اياال   اةه االنت اكاات والمظاال  القانونياة ماا  ساتحقه ماو 
 ا تمام وانتماه.

لااى  اا او  االنت اكااات والمظااال  والمجلااس إذ يقاادر ممااادر  بعاا  الج ااات بااالرد ع 
متضمنة ا خاذ  دابةر إيجابية لمعالجة  ةه االنت اكات واحقاق  ل  المظال    فوناه يار  أن 
االستجابة لما يحةله مو   او  إلى الج ات المعنية مازال  دون ما يجا أن  لت م به  ةه 

 ال ةئات .

ألج اااا   وال ةئااااات وفااااى  ااااةا اإلحااااار يؤ ااااد المجلااااس علااااى ضاااارور  التاااا ام ساااااتر ا 
والمؤسسات الح ومية بايال  اال تمام الواجا لما يحةله إلة اا المجلاس ماو  ا او  ومظاال  

. 

ابتداً   -وعلى صعةد انت اكات الحقوق المدنية والسياسية  فون المجلس إذ يسجل  سابنًا :
ة    قاديره لعادم إعاقاة  الحا  فاى التظاا ر السالمى للقاو  الح  ياة وال اعبية والنقابياا-

إال أنه يعبر عو أسمه ال ديد لما   د ه بعا  التظاا رات والتجمعاات السالمية ماو 
انت اكات لحقوق اإلنسان وصل  إلى حد المسا  بأعراض بع  المتظاا رات فاى 
م  د سجلته عدسات التصوير وعرضته بع  المضاتيات فى انت اس صاارخ لايس 

والتعبةاار ولنصااوص قااانون فقاار للحاا  فااى التظااا ر والتجمااد الساالمى وحريااة الاارأ  
 العقو ات   بل أيضًا لقواعد األ الق وقي  الحيا  التى عرف ا المجتمد المصر  . 

وعلاااى ذات صاااعةد الحقاااوق المدنياااة والسياساااية فاااون المجلاااس يؤ اااد علاااى ماااا ساااب   
إعالنه مو ضرور  إلةاا  عقو اة الحامس فاى جارات  الن ار والارأ  إعماااًل لماا ساب  أن أعلناه  

س الجم وريااة   ومسااايرً  لخطااا  اإلصااالح الت ااريعى للح ومااة والااة  بعااث فااى السااةد رتااي
 نمو  الصحمةةو وعموم المجتمد المصر  آمااًل عريضة.

والمجلس إذ يعةاد التأكةاد علاى أ مياة  اةا الجاناا ماو جواناا اإلصاالح الت اريعى  
فاى إحاار من اود إلزالة حالة االحتقان الصحمى الساتد  فأنه يدعو إلاى إجارا   اةا التعاديل 



ماو التااوازن المطلااو  بااةو ممارساة حريااة الاارأ  والتعبةاار التاى  مل ااا الدسااتور المصاار  مااو 
 ناحية   و ةو الحماظ على  رامة النا  و رف   مو اإلسا   والتجاوز مو ناحية أ ر  .

وفااى إحااار  حمةاا  مناااخ الم ااار ة الديمقراحيااة ل ااتى فئااات المجتمااد وعلااى رأساا    ثامنــًا :
% ماو مجماوق عادد السا ان 60  فى دولة فتية  مثل نسمة ال ما  فة اا نحاو ال ما

والتى  نطو   1979فون المجلس يدعو إلى إعاد  النظر فى الالتحة الطالبية لسنة 
فى بع  جوانب ا على  قةةد  ةر مبرر للممارسة الديمقراحية للن اط الطالبى و و 

احى للمجتماااد المصااار  وال ماااد  قةةاااد لااا  يعاااد يتناساااا ماااد مرحلاااة التطاااور الاااديمقر 
ضااارور  إيقااااظ م ااااعر المواحناااة واالنتماااا  لاااد   اااةه ال اااريحة ال اماااة ماااو  ااارات  

 المجتمد .

علااى صااعةد انت اكااات الحقااوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقاهيااة فااون المجلااس إذ  تاســنًا:
يرصاااد بالتقااادير بعااا  أوجاااه التقااادم الملحاااوظ ماااو  اااال  إعاااال  حقاااوق المااارأ  فاااى 

وات األ ةااار  مثااال صااادور قاااانون جدياااد للحاااوا  ال خصاااية   وان اااا  محااااك  السااان
األساار    و عااديل قااانون الجنسااية   فونااه يعباار فااى ذات الوقاا  عااو قلقااه إزا   نااامى 
ظااااا ر  أحمااااا  ال ااااوارق   والعنااااف ضااااد األحمااااا    ومخالمااااة الت ااااريعات الوحنيااااة 

ة األحماااا .  ماااا يناااوه واال ماقاااات الدولياااة هيماااا  ااان  علياااه ماااو حظااار و قناااةو عمالااا
المجلاااس بضااارور  اياااال  قضاااية ذو  االحتياجاااات الخاصاااة ماااا  اااى جااادير  باااه ماااو 

% مو إجمالى 4.2ماليةو فرد بنسمة  بلا   3ا تمام ال سيما مد ار ماق عدد   إلى 
عااادد السااا ان فاااى مصااار  ومازالااا  الحقاااوق العمالياااة والتأمةنياااة والحااا  فاااى الرعاياااة 

 قضايا ذات أولوية وأ مية  اصة . الصحية والح  فى العمل  مثل

واذ ياادرس المجلااس صااعو ة  ااةه القضااايا وار ماح ااا بمعاادالت التنميااة وقلااة المااوارد 
واإلم انيااات فونااه ياار  ر اا  ذلاا  ضاارور  السااعى الجاااد والحثةااث إلااى  اادعي   ااةه الحقااوق 

عد باةو لمئات  ى فى الواقد األ د ضعمًا واألولى بالرعاية السيما فى ظل التماوت المتصاا
المقرا  واأل نيا  وار ماق نسمة مو    دون  ر المقر فى المجتماد المصار  إلاى مساتويات 



مقلقااة  ومااا يااار مر بااةل  أيضاااًا مااو ضااارور  اعتمااار ظاااا ر  المساااد قضاااية ملحااة ينمةاااى أن 
  ح د  افة الج ود لم افحت ا على األصعد  الت ريعية والمؤسسية والوقاتية.

عاا  حقاوق وم تسامات العااملةو فاى ظال مرحلاة التحاو  كما يدعو المجلس إلاى مرا 
االقتصااااد  إلاااى الخصخصاااة   وذلااا  فاااى إحاااار التاااوازن المطلاااو  باااةو متطلماااات الحرياااة 

 االقتصادية مو ناحية والحقوق االجتماعية مو ناحية أ ر  

واذ يدرس المجلس األبعاد الدولية التاى اكتسابت ا قضاية حقاوق اإلنساان وصاةرور  ا   عاشرًا:
 ًا عالميًا فونه ير  صعو ة المصل بةو أبعاد ا المحلية واإلقليمية والدولية . أن

لاااةا يااادعو المجلاااس  افاااة المرقاااا  المعنةاااةو بحقاااوق اإلنساااان فاااى الااادا ل والخاااار  إلاااى 
ضرور    كا ف الج ود لمواج ة التحاديات المساتجد  والتاى  حاد ماو انطاالق قضاية حقاوق 

  يااار  المجلاااس أن  حقةااا  ديمقراحياااة النظاااام الااادولى اإلنساااان ور ماااا   ااادد مساااةر  ا    اااةل
يمثاال حجاار زاويااة لقضااية حقااوق اإلنسااان   وان مااا يصااةا  ااةه الديمقراحيااة مااو  لاال أو 
ازدواجيااة  مثاال انتكاسااة لحقااوق اإلنسااان.  مااا ياار  المجلااس أن مناااخ ا  ااام ثقافااات الةةاار 

الثقاااافى  اااو أمااار باااالا بالدونياااة وماااا ار ااامر باااةل  ماااو دعااااو  التحقةااار الااادينى والتحاااري  
الخطااور   وفااى  ااةا اإلحااار ي ااةر المجلااس إلااى الحاجااة الملحااة للمجتمااد الاادولى فااى  بنااى 
قاارار دولااى أو ا ماقيااة دوليااة ألجاال إقامااة التااوازن الممقااود بااةو ممارسااة حريااة الاارأ  والتعبةاار 

ر ماو ماو ناحياة   و اةو احتارام المقدساات الدينياة لكال األدياان ماو ناحياة أ ار    فاى إحاا
التأكةااد علاااى حااا  ال اااعو  والمجتمعاااات فاااى التناااوق الثقاااافى علاااى نحاااو ماااا أقر اااه اال ماقياااة 

 .2005الدولية الصادر  عو منظمة الةونس و فى ن اية عام 

ويتطلااد المجلااس أن  تقاادم الح ومااة  ااال   ااةه الاادور  البرلمانيااة وفااى أساارق وقاا  
فة لم اااروعات القاااوانةو الخاصاااة بم اااروعات القاااوانةو التاااى  ضااامن ا  اااةا التقريااار  باإلضاااا

بولةااا  الحاامس فااى قضااايا الن اار   وقااانون الساالطة القضاااتية   وقااانون بنااا  دور العماااد    
و ةل  األح ا  السياسية والجمعيات األ لية والنقابات الم نياة   و اى القاوانةو التاى إن  ا  

 مةلة بتحقةا  انمراجاه إعداد ا بح مة  أ ة مصلحة المجتمد والقاتمةو عليه بعةو االعتمار 



سياسااة ضاارورية  عماا  الثقااة هيمااا  ضاامنه ووعااد بااه برنااامج السااةد الاارتيس مااو إصااالحات 
سياسااية  كاار  للحقااوق والحريااات   والثقااة المتمادلااة التااى  ااى المااد ل األو  لتحقةاا  أمااو 

 المجتمد واستقراره و واصل  طوا ه على حري  النمو والتقدم .

ساان إذ يعباار فاى الن ايااة عاو  قااديره لج اود منظمااات والمجلاس القاومى لحقااوق اإلن
المجتمااد الماادنى العاملااة فااى مجااا  حقااوق اإلنسااان والتااى اضااطلع   ااال  العااام المنصاارم 
باادور ملحااوظ فااى الاادعو  لقااي  حقااوق اإلنسااان ورصااد انت اكا  ااا   واذ يقاادم المجلااس  اا ره 

األن اطة والماعلياات التاى للمؤسسات والمنظمات الدولياة علاى  عاون اا معاه فاى العدياد ماو 
قااام ب ااا    واذ يعلااو عااو  قااديره لمااا  تخااةه الدولااة مااو  طااوات علااى حرياا   اادعي  حقااوق 
وحريات اإلنسان و رحةمه برد الح وماة المصارية علاى  قرياره السانو  األو   فوناه يادرس أن 
الطريااا  ماااازا  حاااوياًل و ااااقًا يتطلاااا ع يماااة المخلصاااةو الماااؤمنةو بعدالاااة قضاااية حقاااوق 

إلنساااان قااادر احتياجاااه إلاااى إراد  سياساااية  ااادفد  اااةه القضاااية قااادمًا إلاااى األماااام.. فاااى ظااال ا
اإليمااان الم ااترس بااأن المااواحو الحاار  ااو دعامااة االسااتقرار لااوحو حاار .. و ال مااا ضاامان 

 . د ر  يسود ا العد  والح  والسالمإلنسانية آمنة م  

        
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل األول

 قضــايا العـــام 

 
 

 



 لفصل األول ا
 قضايا العام 

--- 
 أوالً : االنتخابات 

  جاااااااااااار تةو لالنتخابااااااااااااات ا الرتاسااااااااااااية  2005 اااااااااااا دت مصاااااااااااار  ااااااااااااال  عااااااااااااام 
مااو  76ا علااى  لنيااة جااد  واسااد أثار ااه التعااديالت الدسااتورية ا  عااديل الماااد  (2اوالبرلمانيااة

اق الدساااتور ا والتاااى أ احااا  ألو  مااار  فاااى  ااااريا مصااار ا تياااار رتااايس الجم ورياااة بااااالقتر 
المما ار بااةو متنافسااةو  و اةل   عااديل قااوانةو مما ار  الحقااوق السياسااية   األمار الااة  حاادا 
بااالمع  العتمااار  لاا  بدايااة لتد ااةو عمليااة إصااالح  اااملة فااى المجتمااد المصاار   و ااجد 
المع  للمطالماة باساتكما  مساةر  اإلصاالح و حقةا  المطالاا التاى حالماا نااد  ب اا دعاا  

 رأس ا إلةا  حالة الطوارئ وجميد القوانةو المقةد  للحريات.اإلصالح فى مصر وعلى 

ماو الدساتور المصارع بعاد موافقاة   76اف  مجلس ال عا علاى  عاديل المااد   فقد و 
التعاديل ورفا   ثالثاة أعضاا   وامتناد عاو التصاوي     مو األعضا  على الم اروق  405

 . عضواً  12ا و ا  عو الجلسة عضو  34

وسار آرا  مختلماة باةو  2005ماايو  25ةا التعديل ياوم وقد جر  االستمتا  على  
مؤيااد ومعااارض لاان  التعااديل حةااث صاااحا عمليااة االسااتمتا  احتجاجااات مااو ق باال بعاا  
المعارضااةو  اا دت عنمااًا ضااد المتظااا ريو وصاال لةرو ااه أمااام ضااري  سااعد ز لااو  ونقابااة 

 الصحمةةو حةث    االعتدا  على بع  الصحمةةو لمنع   مو التظا ر . 

 

 كالتالى  :قد جا   نتائج االستفتا  و 
مو الدستور قد بلة  بعد فرز األصوات  76ن نسمة الموافقةو على  عديل الماد  إ 

 % .17.14موافقةو ال% فى حةو بلة  نسمة  ةر 82.86الصحيحة 

 
 راجد  قرير  المجلس عو االنتخابات الرتاسية والبرلمانية . (2ا



   32.036.353ساااتمتا   اااان مجماااوق الناااا بةو المااادعويو لالوالجااادير بالاااة ر أن  
بنسااااامة م اااااار ة بلةااااا  صاااااوت  17.184.902لاااااوا بأصاااااوا    د أعااااادد الناااااا بةو الاااااةيو و 

 . نتخابية ديو بالجداو  االةجمالى المقإ% مو 53.64

كماااا أجريااا  االنتخاباااات الرتاساااية والبرلمانياااة علاااى  لنياااة  اااةه التطاااورات لاااتع س 
عماا  حالااة الحااراس السياسااى التااى أحاادثت ا التطااورات السياسااية فااى العااام الماضااى   حةااث 

  قو  سياسية محظور  قانونًا لكن ا  حتل نموذًا  بةرًا فى ال ارق المصر  برزت على السط
  فى حةو  وارت عو الصاور  قاو  سياساية  ارعية ظلا  لمتار  حويلاة  بادو صااحمة  واجاد 

 فى ال ارق السياسى على ع س ما أظ ر ه نتاتج  ةه االنتخابات.
 السياق التشريعى : -1 

 ى األولى فى مصر التى   2005رت  ال  عام   عد االنتخابات الرتاسية التى ج 
مو الدساتور  76 جر  بةو أكثر مو مر   وف  التعديل الدستور  الة  جر  على الماد  

و أقاار  عااديل  ااام فااى ناا  الماااد  وضااد  2005مااايو  25والتااى  اا  االسااتمتا  علة ااا يااوم  
السار  المما ار   ضوابر التر ي  لمنصا رتيس الجم ورية لعال أ م اا أن ي اون بااالقتراق 

وأن يؤياااد المر ااا  المتقاااادم للتر اااي  ماتتااااان و مساااون عضااااوًا علاااى األقاااال ماااو األعضااااا  
المنتخباااةو لمجلاااس ال اااعا وال اااور  والمجاااالس المحلياااة للمحافظاااات علاااى أال يقااال عااادد 

مو  10مو أعضا  مجلس ال ور  و 25مو أعضا  مجلس ال عا و  65المؤيديو عو ا  
محافظة على األقل (   وي داد العدد بما يعاد    14ة مو كل مجلس  عبى محلى للمحافظ

نسامة ماا حاارأ علاى أعضااا  أ  ماو  ااةه المجاالس   وللحاا ا  السياساية التااى مضاى علااى 
 أسيسااا ا  مساااة أعاااوام متصااالة علاااى األقااال قبااال إعاااالن فااات  باااا  التر اااي  واساااتمرت فاااى 
 ممارساااااااااااااااة ن ااااااااااااااااح ا ماااااااااااااااد حصاااااااااااااااو  أعضاااااااااااااااا   اااااااااااااااةه األحااااااااااااااا ا  علاااااااااااااااى نسااااااااااااااامة 

قال ماو مقاعاد الناا بةو فاى  ال ماو مجلساى ال اعا وال اور  أن  ر ا  أحااد % علاى األ5
أعضا   ةئت ا العليا وف  نظام ا األساسى  رط أن ي ون مضى عام على عضوية ال ةئة 

 على األقل .



واساااتثنا  ماااو ح ااا  المقااار  السااااب  يجااااوز لكااال حااا   سياساااى أن ير ااا  فااااى أو  
وف  نظامه األساسى  10/5/2005م ّ لة قبل انتخابات رتاسية أحد أعضا   ةئته العليا ال

 . 

مااو الدسااتور يمثاال فااى ذا ااه  طااورًا إيجابيااًا و امااًا مااو  76ولاائو  ااان  عااديل الماااد   
حةاااث أناااه قااااد  اااّر    للمااار  األولااااى عبااار العقااااود الخمساااة الماضاااية مباااادأ ا تياااار رتاااايس 

 ةا التعديل قد جا  الجم ورية بطري  االقتراق العام المما ر ومو بةو عد  مر حةو   فون 
مااثقاًل بعاادد مااو القةااود التااى  كاااد  ماار  مباادأ التعااديل الدسااتور  مااو محتااواه الساايما فااى ظاال 

 معطيات مو واقد الحيا  السياسية المصرية .

وقااد أدت الطريقااة التااى  اا  ب ااا التعااديل إلااى إحجااام حاا  ةو مااو األحاا ا  المصاارية  
   التجمد   والح   الناصر  .عو التقدم بمر حةو للمنصا الرتاسى   و ما ح  

كما ل  يانج  أ  ماو المر احةو المساتقلةو فاى الحصاو  علاى النسامة المماالا فة اا  
وفقااًا لتعااديل . واذا  اناا  العديااد مااو الدسااا ةر والت ااريعات المقارنااة فااى دو  أ اار    ااترط 
ضاامانًا لجديااة التر ااي  للمنصااا الرتاسااى لحصااو  المر اا  علااى موافقااة عاادد مااو أعضااا  

لمجلس النيابى   أو  ة ياة عادد آ ار ماو الماواحنةو فاون ذلا  ظال فاى  افاة األحاوا  أمارًا ا
 مر مطًا بواقد الحيا  السياسية والح  ية .

والحاصل الةوم أنه مو الصعو ة بم اان أل  مر ا  مساتقل الحصاو  علاى موافقاة  
المنتخباااةو  اااةا العااادد الكبةااار الاااة  قاااّدره الدساااتور بمااااتتى و مساااةو عضاااوًا ماااو األعضاااا  

لمجلااس ال ااعا وال ااور  والمجااالس المحليااة للمحافظااات    مااا ا ااترط حصااو  األحاا ا  
% مو مقاعد النا بةو فاى  ال ماو مجلاس ال اعا وال اور  لكاى ياتم و أحاد 5على نسمة  

أعضاااا   ةئا  اااا العلياااا ماااو التر اااي  للمنصاااا الرتاساااى ويمقاااى بااادور  أمااارًا باااالا اإلر ااااق 
اقااد ضااعف األحاا ا  المصاارية بصاارف النظاار عااو ظااروف والصااعو ة ال ساايما فااى ظاال و 

 ومسبمات  ةا الضعف الح  ى .



 11ادر فاى االصاوهيما يخ  االنتخاابات البرلمانةاة فقد  ضامو الدستور المصار  
 ضمو  ر   حةث التى  ح   الحيا  النيابية فى مص    العديد مو المواد   1971سبتمبر سنة 

الخاصاة بمجلاس  136إلاى  86دساتور الماواد ماو المصل الثاانى ماو الماا  الخاامس ماو ال
الخاصااة  205إلااى  194 مااا  ضاامو المصاال األو  مااو المااا  السااابد المااواد مااو   ال ااعا 

 .  بأح ام مجلس ال ور  

األح اااام الاااوارد  فاااى الدساااتور ب اااأن انتخاااا  أعضاااا   بعااا   ونقتصااار علاااى بياااان
 ون باالقتراق السر  هيجا اإل ار  إلى أن انتخا  أعضا  مجلس ال عا ي  مجلس ال عا 

(  و ان  87المما ر العاام   وي اون نصاف األعضاا  ماو العماا  والمالحاةو وفقاًا للمااد  ا
يحاااادد الاااادواتر فااااى  ااااأن مجلااااس ال ااااعا  1972لساااانة  38القااااانون رقاااا  أيضااااًا علااااى أن 

االنتخابية على أن ينتخا عو  ل داتر  عضوان أحد ما على األقل مو العما  والمالحةو 
فلارتيس الجم ورياة  عةاةو  87السياق  جدر اإل ار  إلى أنه حمقًا لان  المااد    وفى نمس  

عدًد مو األعضا  ال ي يد عو ع ار    أماا عاو صاحة العضاوية بالنسامة ألعضاا  مجلاس 
ا تصاص المجلاس فاى المصال فاى صاحة  مو الدستور على  93نص  الماد     ال عا فقد 

ة الانق    وال  عتبار العضاوية باحلاة عضوية أعضااته بعاد انت اا  التحقةا  بواساطة مح ما
علياه صاحة العضاوية فاى  ظإال بقرار يصدر بأ لبية ثلثى أعضا  المجلس   و و ما يالحا

حالة عدم  وافر النصا  الساب   ةل    فون ح   مح مة الانق   ةار ملا م للمجلاس  بال 
ى . يعااد فااى نظاار المجلااس بمثابااة رأ  ر اا  صاادوره مااو أعلااى مح مااة فااى التنظااي  القضااات

   ماا أناه يجاا  وية ر أن المجلس  الف رأ  المح مة فاى عادد  ةار قلةال مارات عدياد  
على مح مة النق  االنت ا  مو التحقة  هيما أحةل إلة ا ماو مجلاس ال اعا  اال  ساتةو 

   ةاار أن التطبةاا  العملااى أفاارز  ةاار ذلاا  حةااث ظلاا  بعاا  الطعااون قةااد التحقةاا   يوماااً 
أدوار انعقاد المجلس    ما لا  يلتا م المجلاس أيضاا بماد   بمح مة النق  حتى قر  انت ا 

 المصل فى صحة عضوية بع  أعضاته . 



 بتنظااي  مما اار  الحقااوق السياساايةالخاااص  1956لساانة  73القااانون رقاا  كمااا ياانظ  
فاى  اأن مجلاس  1972لسانة  38والقاانون رقا       2005لسانة    173والمعد  بالقانون رق   

بود اا   عاديالت بةارض  ادعي  ضامانات  2005لسانة  175   والمعد  بالقانون رق  ال عا 
ن ا ااااة وحةااااد  االنتخابااااات   مثاااال إن ااااا  اللجنااااة العليااااا لالنتخابااااات   والحباااار المساااامور    

  .وضوابر الحملة االنتخابية 

أماااا عاااو  اااروط التر اااي  لمجلاااس ال اااعا والتاااى وردت بالدساااتور وقاااانون مما ااار  
 ااعا   فقااد أثااار بعضاا ا جااداًل واسااعًا هيمااا يتعلاا  الحقااوق السياسااية وفااى قااانون مجلااس ال

لسانة 1259بحرمان م دوجى الجنسية والة  حسمته المح مة اإلدارية العليا فى الح   رق  
المقه ماو أن القاوانةو المنظماة للتر اي  لعضاوية المجاالس    قضاتية على ع س ما ير   47

مجاالس النيابياة  اصاة ماد ماا النيابية ل  يرد ب ا ما يحرم م دوجى الجنسية ماو عضاوية ال
 يتيحه قانون الجنسية مو إجاز  الحصو  على جنسية دولة أ ر  .

فااااون حرمااااان المت اااار ةو مااااو أدا  الخدمااااة العساااا رية حرمانااااًا أبااااديًا وفاااا   و المثااال 
ق ا مسةر(  24لسنة 2003أ سطس   17فى    العلياة المح مة الدستوريالتمسةر المل م مو 

ماااو  58فاااى ضاااو  المااااد   الخامساااة ماااو قاااانون مجلاااس ال اااعا ماااو المااااد   5البناااد لااان  
حتى ولو ل  يح ا  علاة   بعقو اة الحامس أو أياة عقو اة جناتياة أ ار   و او األمار   الدستور

  ية بالنسامة ل ااؤال  المااواحنةو سااسانساان األالاة  ينطااو  علاى مصااادر  حا  مااو حقااوق اإل
مما  لعضوية المجالس النيابيةوذل  بحرمان   حوا  حيا    مو ممارسة حق   فى التر ي  

التنظاي   ةخالما( فى القانون الحالى لم5( مو الماد  ا5يتطلا النظر فى  عديل ن  البند ا
ويسام  بوقاف  نمةاة العقو اة وقماا ي امل   القانونى المصر  الة  يجةا  العماو عاو العقو اة 

وير اا علاى ذلا   ويتي  رد االعتماار فاى سااتر الجارات  حتاى الجناياات من اا    كافة اآثار  
ماااو قااااانون مما اااار  الحقااااوق  2الساااماح للمح ااااوم عليااااه بمما ااار  حقوقااااه السياسااااية االماااااد  

ماو الع اد الاادولى  25الماااد  فاى     ماا أن  ااةا الان  يخاالف المواثةاا  الدولياة .السياساية(
الماد   علية  نص   الة   لح  فى التصوي  و النسمة لالخاص بالحقوق المدنية والسياسية.



ليس حقا ولكنه الت ام يتر ا على مو يتخلاف عناه  مو قانون مما ر  الحقوق السياسية  (1ا
 . ة ماتة جنيه لكن ا ال  نم ز رامة ال  تجاو 

علااى أنااه إذا  ااان القااانون قااد ماان  الحاا  فااى االنتخااا  لكاال مصاار  ومصاارية بلااا 
 هايو منار اع ار  سانة  إال أناه أعماى بعا  المئاات ماو االنتخاا  وحارم آ ا  ثمانىمو العمر  

ويعماااى ماااو أدا   اااةا الواجاااا ضاااماط وأفاااراد القاااوات المسااالحة الرتيساااية والمرعياااة    مثااال :
   ال ارحة واإلضاهية  وضماط وأفراد  ةئة ال ارحة حاوا  ماد   ادمت   باالقوات المسالحة أو

  إال   ل فاى القةاود المبارر  علاى الحا  فاى االنتخاا  د وعلى الر   مو أن  ةا اإلعما  يا   
  االنتخابيااة القاتمااة مازالاا   عااج بأسااما  آالف المااواحنةو الااةيو ينتمااون ل ااا ةو أن الجااداو 

للعملية االنتخابية  ى المؤسستةو بما يسم  لمع  المر حةو باستخدام أصوا    ب  ل يس
 برمت ا.

يالحاااظ أن الت اااريد .  حااااالت الحرماااان ماااو مما ااار  الحقاااوق السياسااايةو النسااامة ل
فقاد حارم ماو صادر ح ا  ماو   حرماان ماو حا  االنتخاا  المصر  قد  وسد فى حااالت ال
و االنتخاااا  لماااد   ماااس سااانوات باااالر   ماااو أن الح ااا  مااامح ماااة القاااي  بمصاااادر  أموالاااه 

ماا يضاعف مالصادر مو مح مة القي  يستند إلى مجرد الادالتل ولايس إلاى األدلاة القانونياة 
بالعمل على إلةا  مح مة وقد  ع د السةد رتيس الجم ورية فى برنامجه االنتخابى   .حجةته

  عديال دستوريا. وذل  يتطلا   القي  والمدعى اال تراكى 

كماا حارم ماو ساب  فصااله ماو العااملةو فاى الدولااة أو القطااق العاام ألساما  مخلااة 
لمااد   مااس ساانوات مااو  اااريا المصاال. و ااةل  ساااو  الم اارق بااةو   مااو االنتخااا  بال اارف

و مقاااد   لتاااى  ر اااا الحرماااان ماااو الحقاااوق السياساااية األح اااام التأديبياااة واألح اااام الجناتياااة ا
فضااال عااو ذلاا  فقااد .  و ااو  وسااد وافااراط ال مباارر لااه  بالتااالى المااواحو أ ليااة التصااوي  

فل  يضد القانون  نظيما    أ مل الم رق  نظي  إجرا ات االنتخا  بالنسمة لمع  الطواتف
ةو الواجااا معاااملت   معاملااة والمعتقلاا  ألدا  حاا  التصااوي  بالنساامة للمحبوسااةو احتياحيااا 

فااى  ااأن  1956لساانة  396م اارر مااو القااانون رقاا   (2ا المحبوسااةو احتياحيااا حمقااا للماااد 



 نظاي  الساجون  وال للمحبوسااةو  نمةاةا ألح ااام قضااتية فااى  ةار الجاارات  المنصاوص علة ااا 
نوناا مو قانون مما ر  الحقاوق السياساية  و ا   ةار محارومةو قا (2ا مو الماد   4فى البند  

 .مو مما ر  حقوق   السياسية

كمااا لاا  يضااد القااانون  نظيمااا إلجاارا ات  صااوي  المصااريةو المقيمااةو فااى الخااار  
مااو قااانون مما اار   (3ا يضاااف إلااى مااا ساالف  أن الماااد    باالر   مااو حق اا  فااى االنتخااا  

المحجاور علاة   لكل مو  قف مما ر  الحقوق السياسية   الحقوق السياسية نص  على أن 
 اا ر إفالساا   أالااةيو   و مااد  حجاا    المحجااوزيوالمصااابون بااأمراض عقليااة و     الحجاارمااد 

و  ةا اعتبر   .إلة   اعتمار   قبل ذل  مد   مس سنوات مو  اريا   ر إفالس   ما ل  يردّ 
 الت ريد المصر   ؤال  األ خاص عديمى األ لية فى  أن ممارسة الحقوق السياسية. 

المحجوزيو ماد  حجا    ماو  و ابةو بأمراض عقليةعلى أنه إن جاز حرمان المص
ممارساة الحقاوق  ماو هحرمان  ل ماو أ ا ر إفالسا   ممارسة حقوق   السياسية فونه ال يسو 

و ى  ئون مدنياة ال يقبال أن  كاون   وذل  لتعل  أح ام اإلفال  بأمور التجار     السياسية
ن إفالساااه قاااد وقاااد بالتااادليس سااابما باااةا  ا لحرماااان المملاااس ماااو حقوقاااه السياساااية إال إذا  اااا

وصدر قبله ح   جناتى باإلدانة. و المثل  ليس مو المقبو  حرمان جميد المحجور علة   
  وقد ي ون سبا الحجر على ال خ   و السمه أ  إسا     مو ممارسة حقوق   السياسية

التصرف فاى أموالاه  و او سابا قاد ي اون  ةار  ااف للمساا  بقدر اه علاى ممارساة حقوقاه 
  اسية.السي

التادابةر التمةة ياة فاى القةاد بالجاداو  وهيما يتعل  بالجداو  االنتخابية  وجاد بعا  
المساوا  فى القةد بالجداو  االنتخابياة باةو الرجاا     فر   أن القانون ين  على  االنتخابية

ق لقاانون مما ار  الحقاو  ( مو قارار وزيار الدا لياة بالالتحاة التنمةةياة 6الماد  ا والنسا  فون 
السياسية أوجا ضرور  التقدم بطلا  تابى مو النسا  لرتيس لجنة القةاد فاى الجاداو   أماا 
الرجاااا  فةااات  قةاااد    لقاتياااًا األمااار الاااة  يتناااافى ماااد روح القاااانون . وهيماااا يخااا  القةاااد فاااى 

بمعرفااة أعضااا   ةاار مااؤ لةو  فةاات  فااى القاار   اعااداد جااداو  النااا بةوالجااداو  االنتخابيااة و 



و ااو مااا يماات  المااا  أيضااًا   و حاا  ساايطر  وزار  الدا ليااة    بااالقرا   والكتابااةساو  باإللمااام 
و اةل   عادم دقت اا  وصاعو ة ضامط ا إلى على األقليؤد   داو   أواللتالعا فى  ةه الج

ينااير ماو السانة التالياة مماا  31اقتصار فتر  التسجةل فى الجاداو  ماو  ا ر  ناوفمبر إلاى 
 ى حديد الموحو االنتخاب فى   صعو ةصوي    ما أن  ناس  يؤد  لحرمان الكثةريو مو الت

و ااو مااا يااؤدع إلااى زياااد  نمااوذ العاااتالت و  ااجيد العصاابيات علااى  لاا   كااتالت مااؤثر  فااى 
يمات  الماا  للتالعاا ب اأن عملياات القةاد  وقاد ياؤدع أيضاًا  و األمار الاة  االنتخابات   و 

امات الو مية لصال  مر   أو إلقا  اإلى  كرار القةد أو الدفد بقةد  تل  صويتية على أس
حااا   معاااةو.  و اااو ماااا يطلااا  علياااه   الكتااال التصاااويتية المتحر اااة    و ااا  عملياااة القةاااد 

  األمااار الاااة  يساااتدعى إلةاااا  الااان  واح اااام عملياااة ضااامر القةاااد فاااى الجاااداو   الجمااااع 
االنتخابياااااة وجعل اااااا علاااااى أساااااا  اإلقاماااااة المعلياااااة    ماااااا أن القاااااانون لااااا  يتطااااارق لوضاااااد 

لمصااريةو فااى الخااار  مااو الم ااار ة فااى االنتخابااات أو االسااتمتا ات    ااةل   ناااس حاجااة ا
الجةراهية بما يتناسا مد التةةرات الت   حدث علاى الدواتر االنتخابية     عديل حدود إلعاد   

وي   أو ار مااق الكثافاة او القانونياة للتصااجداو  إعداد النا بةو مو بلو  بع  الس ان الس
     ةا ر   ما أورده مو ضمانات لاللت ام بحياد عملية االنتخابات التى الداتر الس انية فى  

 جر   ح  إ راف قضاتى  امل  فحظر د و  ال رحة أو القو  العس رية قاعة االنتخا  
إال بنااا  علااى حلااا مااو رتاايس اللجنااة   يقااوم النا ااا بةمااس إصاامعه فااى مااداد  ةاار قاباال 

على األقل بعد اإلدال  بصو ه   ويوقد قريو اسامه فاى  ل زالة إال بعد أر د وع ريو ساعة
ك اااف الناااا بةو بخطاااه أو بمصااامة إب اماااه   وعلاااى رتااايس لجناااة االنتخاااا  أن يوقاااد علاااى 
ال  اد  االنتخابية بما يمةد أن النا ا قاد أعطاى صاو ه   وعلاى أماةو اللجناة أن يوقاد فاى 

ذلاا  ويضااد رأيااه علااى بطاقااة ك ااف النااا بةو أمااام اساا  النا ااا الااة  أبااد  رأيااه بمااا يمةااد 
انتخابية يسلم ا له رتيس اللجنة   ويت  االقتراق والمرز فى حضور مندو ةو عو  ل مر ا  
   ما وضد قانون مما ر  الحقوق السياساية عقو اات جناتياة  صال إلاى حاد عقو اة الجناياة 

 دياد على  ل مو يعتد  على رتيس اللجناة أو أعضاات ا   أو  ال ماو يساتعمل القاو  أو الت



لمند  خ  ماو إبادا  الارأ  فاى االنتخاا  أو إلكرا اه علاى إبادا  الارأ   أو  ال ماو يقادم 
 ر و  للنا ا لكى يحمله على االمتناق عو إبدا  الرأ  أو إبداته على وجه معةو .

 اإلشراف القضائى على االنتخابات :  - 2

النتخابااات بتنظاي  ا 2005لسانة 174ماو الدساتور والقاانون  76بموجاا  عاديل م / 
علااى إن ااا  لجنااة ل  ااراف علااى االنتخابااات الرتاسااية   برتاسااة  5الرتاسااية   ناا  فااى م/

تعديل بعا  أح اام ب 2005لسنة  173صدر القانون رق  رتيس المح مة الدستورية    ما 
والاااة  أن اااأ لجناااة ل  اااراف علاااى االنتخاباااات البرلمانياااة  قاااانون مما ااار  الحقاااوق السياساااية

 عد  .  برتاسة وزير ال

ويالحظ على    ةل اللجنتةو وجود  خصايات  ةار قضااتية يناا  ماو اساتقالل ما 
ر اا  أن اللجنااة الم اارفة علااى االنتخابااات الرتاسااية صاااحمة ا تصاااص واسااد فااى  اال مااا 

بالعملية االنتخابية    ما أنه قد حصن  أعمال ا مو الطعو علة ا بأ  صور   انا     يتعل
  اللجناة الم ارفة علاى االنتخاباات البرلمانياة فاون رأي اا ال يخار أمام أية ج ة قضاتية   أماا 

عااو  ونااه است ااااريًا و التااالى فون ااا  صااااحمة ا تصاااص ضااعيل قلاااّ  مااو قاادر  ا علاااى 
اإل راف على عملية االنتخابات وادار  اا   و اان ينمةاى أن ي اون ل اا ماو الصاالحيات ماا 

 عةااةو موعااد  الحيات أساسااية مثااليمّ ن ااا مااو أدا  م مت ااا إال أن الم اارق جرد ااا مااو صاا
واعاااااداد الجاااااداو  االنتخابياااااة و اااااى  اللجاااااان العاماااااة والمرعياااااة و حدياااااد  االنتخاباااااات العاماااااة

قاارار  ورصااد ا تصاصااات  قااوم ب ااا وزار  الدا ليااة    مااا يااؤثر علااى أعمااا  اللجنااة أيضااًا 
ل بت ااا ة  2005لسااانة  5635وزيااار العاااد  بصااامته رتااايس اللجناااة العلياااا لالنتخاباااات رقااا  

  وقااد  لااا  م اارر/أ مااو القااانون  3إعمااااًل للماااد    األمانااة المنيااة للجنااة العليااا لالنتخابااات 
على    ةل  ةه األمانة عناصر التمتاي  القضاات  و ا  الج اة المناوط ب اا إعاداد التقاارير 

  و ااو مااا يااؤد  إلااى ا تاا از أدا  أعضااا  ال ةئااات القضاااتية  و رقيااا    ونقل اا  وناادب   عااو 
ى العمليااة االنتخابيااة   ويماات  المااا  الحتماااالت السااعى للتااأثةر علااى القضااا  و اا  الثقااة فاا

 يما رون اإل راف على العملية االنتخابية .



وقد أثارت  جر ة اإل راف القضاتى علاى االنتخاباات فكار  المساا  ب ةماة القضاا  
ون اعاات  التى ظل المجتمد لمتار  حويلاة يماد ا بالحماياة   سااعد علاى ذلا  وجاود  الفاات 

بحةااث أصاام  العماال يتجااه للناحيااة السياسااية والااة  يجااا أن ي ااون القضااا  بعةاادًا عن ااا   
حتاااى أن  صاااريحات الااامع  حالبااا  بتاااأمةو القاااو  العسااا رية للقضاااا   اااال  إ اااراف   علاااى 
االنتخابات و و مو وج ة نظر أ ار  يثةار  سااؤاًل  اماًا حاو  دور القضاا  فاى االنتخاباات 

ار  بما يجا حسامه قبال أ  انتخاباات قادماة   وماو  اداعيات الموقاف  ل  و إ راف أم إد 
للمثاو  أماام  2006ما أثةر حو  استدعا  ثالثة مو القضا  فى الخامس ع ار ماو فبرايار 

نيابااة أمااو الدولااة لسااماق أقااوال   فااى  صااريحات صااحنية  خاا  أدا  بعاا  القضااا   ااال  
اؤاًل حو  دور القضا  فى االنتخابات بما االنتخابات البرلمانية   و و األمر الة  يطرح  س

 يضمو الحماظ على استقالله و ةبته . 
 الدعاية االنتخابية :  -3

أسابيد  سب  يوم االقتراق بةاومةو و حاد أقصاى   3 ستمر االنتخابات الرتاسية لمد   
 على ملةون جنيه   وسمح  بتقدي  مساعد  مالية مو الدولة لكافة المر حةو. د ال ي ي

اللجناااة العلياااا لالنتخاباااات البرلمانياااة حااادًا أقصاااى ل نمااااق علاااى الدعاياااة وضاااع  
ألاف  جنياه   علاى أن  وقاف حماالت الدعاياة االنتخابياة قبال ياومةو  70االنتخابياة مقاداره 

 مو إجرا  االقتراق .

 
 مراقبة المجلس لالنتخابات : -4

 ) أ ( الرقابة الدولية :
جلااس أ ميااة المراقمااة الدوليااة لالنتخابااات فااى اجتماااق المجلااس ل اا ر يولةااو رأ  الم

الرتاساااية والبرلمانياااة ماااو  اااال  دعاااو  ممثلاااةو للمنظماااات الدولياااة التاااى  عاااد الدولاااة عضاااوًا 
مؤسسااًا فة ااا ول ااا  باارات فااى  ااةا المجااا    علااى ساابةل المثااا  األماا  المتحااد    الجامعااة 

أن ذلاا  يمثاال دعمااًا للتجر اااة العر يااة  اال حاااد األفريقااى   المنظمااة المرانكوفونياااة  باعتمااار 



المصاارية   وحاارح السااةد رتاايس المجلااس   األماار عباار أكثاار مااو لقااا  سااوا  بااالمجلس أو 
 ارجه ماد  خصايات عاد  مماو ل ا  صالة بالموضاوق   األمار الاة  رفضاته الدولاة و  ال 
القو  السياسية فى حةنه باعتمار أن ذل  يعد ماو قبةال التاد ل فاى ال ائون الدا لياة للابالد 

يماااس بالسااااياد  الوحنيااااة    مااااا رفضااااه القضااااا  باعتمااااار   أصااااحا  الحاااا  األصااااةل فااااى و 
اإل راف على االنتخابات وفا  نا  القاانون    ور ا   اةا الموقاف ماو الرقاباة الدولياة  إال 
أن ذلاا  لاا  ُيحاال دون قيااام بعاا  ممثلااى المعثااات الدبلوماسااية ب يااار  مقااار بعاا  اللجااان 

لى جانا  واجد بع  ممثلى المنظمات الدولياة العاملاة فاى االنتخابية بمحافظات مختلمة إ
مجااا  مراقمااة االنتخابااات ا التااى  عماال علااى  وفةاا  أوضاااع ا القانونيااة بمصاار ا قباال بااد  
العمليااة االنتخابيااة  بالتعاااون مااد بعاا  المنظماااات األ ليااة المصاارية فااى اإلعااداد المم ااار 

خصصة على أعما  المراقمة  وأصادروا للمراقمة  حةث نظموا بع   الدورات التدريبية المت
 قارير بنتاتج المراقماة  عاددوا فة اا بعا  االنت اكاات مثال ا المع اد الجم اور  الادولى (   
واالمع د الوحنى الديمقراحى (  ما  واجد ما يقر  مو ألف إعالمى صدرت ل ا   صااري  

وقناوات  لم يونياة  مو ال ةئة العامة لالساتعالمات ماا باةو صاحمةةو ومراسالى و ااالت أنماا 
عالمية قاموا بتةطياة إعالمياة لساةر العملياة االنتخابياة فاى العدياد ماو الادواتر  ا ل  وج اًا 
آ اار ألعمااا  المراقمااة   اال ذلاا  ار اامر بتةةاار موقااف بعاا  القااو  السياسااية واألحاا ا  مااو 

تنديو رفاا  المراقمااة الدوليااة للمطالمااة بوجااود مااراقبةو دولةااةو فااى االنتخابااات البرلمانيااة مساا
فاى ذلا  لم اار ة مصار فاى مراقماة االنتخابااات فاى دو  مختلماة  و او المطلاا الاة   ااردد 
كثةاارًا  ااال  إجاارا  االنتخابااات  اصااة عنااد حاادوث بعاا  االنت اكااات التااى صاااحب  سااةر 

 العملية االنتخابية فى بع  مراحل ا. 

 )ب( الرقابة المك ية :
ماد المادنى فاى القياام بادور ا  اال  أقر المجلس منة البداية بأحقية منظماات المجت 

االنتخابااات   وعقااد المجلااس فااى  ااةا اإلحااار أكثاار مااو لقااا  مااد  حملااه عااا  اال صاااالت 
الالزمااة لتيسااةر م مااة مراقبت اااا علااى أن يراقااا المجلااس أيضاااًا وفاا  اإلم انااات المتاحاااة   



االنتخابات  وية ر أيضا أن المجلس  بنى الدعو  الستخدام الصنادي  ال جاجية ال مافة فى
فقام بالتوصية لد  السةد وزير الدا لية والمست ار وزير العد  رتيس اللجنة العليا الم ارفة 
على االنتخابات البرلمانية بضرور  استخدام صنادي   مافة لضمان ن ا ة االنتخابات   ما 
قام المجلس بالحصو  على عروض لتورياد  اةه الصانادي  ماو ماورد  ناد  وآ ار أورو اى 

دوالرًا للصااندوق الواحااد    مااا قااام المجلااس بوحضااار عةنااة مااو  ااةه  23 زلمااة ال  تجاااو بتك
الصااانادي  للعااارض علاااى وزار  الدا لياااة  وقاااد اساااتجاب  وزار  الدا لياااة لمسااااعى المجلاااس 
وقام  باستخدام الصنادي  ال جاجية والتى  عتبر  طاو  إيجابياة لضامان ن ا اة االنتخاباات 

. 

 ة :)ج( المتابنة الميداني
لالنتخابااااات لجااااان فرعيااااة مااااو أعضاااااته للمتابعااااة المةدانيااااة  اااا ل المجلااااس ساااا   

حرصا  رتاساة المجلاس علاى الم اار ة المعلياة فاى مما ار  المتابعاة و  الرتاسية والبرلمانية  
   الااد تور رتاايس المجلااس السااةد  نتخابيااة . فقااام  اال مااوالمةدانيااة والناا و  لمقااار اللجااان اال

  مقااار ب يااار للمجلااس و عاا  األعضااا    األمااةو العااام  و لاارتيس  الااد تور ناتااا ا والسااةد 
لجنااة عامااة وفرعيااة  فااى نطاااق محافظااات القااا ر     والجةاا    والقلةو يااة     60أكثاار مااو 

بةاااارض إجاااارا  رصااااد إحصاااااتى بااااالمعنى العلمااااى للعمليااااة  واإلساااا ندرية   والمحةاااار   لاااايس
اللجاااان  لوضاااد مؤ ااارات حاااو  نتخابياااة  ولكاااو ب ااادف الم اااا د  عاااو قااار  لعةناااة ماااو اال
إلاااى جاناااا عمااال  رفاااة المتابعاااة  -نتخابياااة  يم ن اااا  جا اااات العاماااة لساااةر العملياااة االاال

أن  عطاااى صاااور   -نتخاباااات و قاااارير منظماااات المجتماااد المااادنى الم اااار ة فاااى متابعاااة اال
  حةث حارص  المجلاس علاى االحاالق علاى جمياد  بياناات  نتخابات متكاملة عو سةر اال

ر المنظماات التى راقب  االنتخاابات ساوا  الرتاسية  أو البرلمانية  وأ ة فى االعتماار و قاري
الكثةر مو مالحظات و وصيات  ل  التقارير عند إعداده لتقريريه عاو االنتخاباات الرتاساية 
والبرلمانياااة    ماااا اعتماااد المجلاااس علاااى فريااا  ماااو المحاااامةو مااادققى ال ااا او   ااا   ااادريب   

الادواتر االنتخابياة علاى مساتو  الجم ورياة ساوا  فاى االنتخاباات الرتاساية منت ريو فى  ل 



أو البرلمانياااة  بواقاااد محاااام فاااى  ااال داتااار  انتخابياااة وذلااا  لتااادقة  ماااا يااارد لةرفاااة المتابعاااة 
بااالمجلس مااو  اا او  بحةااث ياات  التأكااد مااو المعلومااات واسااتكما  البيانااات الالزمااة حتااى 

 الالزمة بالتد ل لد  الج ة المختصة لحل ا .يتم و المجلس مو ا خاذ اإلجرا ات 

 )د( غرفة الشواوى :
 عماال لمتابعااة ل رفااة  اا ل المجلااس  ااال  االنتخابااات سااوا  الرتاسااية أو البرلمانيااة 

نتخاباات بالتواز  مد لجنة ال  او  على  لقاى ال ا او  الاوارد  إلاى المجلاس حاوا  فتار  اال
نتخابااات    مااا اعتماادت الةرفااة فااى نااا  يااوم االمنااة بااد  الحملااة اإلعالميااة حتااى  وقم ااا وأث

رصد ا لل  او  والتحق  من ا على م ا دات لجان المتابعة المةدانية التى   ل ا المجلس 
اعتمد عمل الةرفة على  لقى ال  او  مو النا بةو و    مو عدد مو أعضاته وأمانته العامة 

و وقااوق مسااا  بحق اا  فااى والمر ااحةو ومنظمااات المجتمااد الماادنى التااى يتضااررون فة ااا ماا
علاى عاد  وسااتل من اا الحضاور إلاى مقار الةرفاة     الم ار ة فاى إدار  ال اأن العاام للابالد 

إ طاااار المااااحثةو   و قااادي   ااا و  م تو اااة . لقاااى ال ااا او  عاااو حريااا  إرساااال ا بالمااااكس 
وناى لكتر إرساا  ال ا و  إلكترونياًا عاو حريا  البرياد اإل  مونيًا يبالةرفة بمضمون ال  و   ل

 ا و  (  512و لا عدد ال  او  التى  لقت اا الةرفاة فاى االنتخاباات الرتاساية والبرلمانياة  ا
 فى االنتخابات البرلمانية ( .   406فى االنتخابات الرتاسية و  106

 لقاااااى ال ااااا و  عاااااو حريااااا  التليماااااون وأج ااااا   المااااااكس والبرياااااد  وسااااااتلوقاااااد مثلااااا  
 متااااز باااه ماااو سااارعة وصاااو  ال ااا و  للةرفاااة  ساااتخداما لمااااااإللكتروناااى الوسااااتل األكثااار 

 وسرعة التحرس لمحث ا ومخاحمة الج ات المختصة والتد ل إلزالة أسماب ا. 

    إجرا ا  التصرف فى الشواوى :)هـ( 

 لقااى ال اا و  بةرفااة المتابعااة بااالمجلس ياات  اال صااا  المااور   بماادق   ت  ياا بعااد أن
ماااا ورد ب اااا ماااو  و ااادقة   ااااتحقيقبياااة  لال ااا او  التاااى  اااد ل ال ااا و  فاااى داتر اااه االنتخا

وارسا   قرير ممصل بال  و   امل لكل المعلومات والبيانات واإلجرا ات التاى معلومات   



والتااااد ل     و  وبال  الج ااااات المختصااااة بمضاااامون ال اااابااااالمجلااااس    يقااااوم اااا  ا خاذ ااااا 
جاارا ات مااو اإل والااة  يعااد  مااو  ااال   طااوط الاار ر التليمونيااة   االمطلااو  إلزالااة أسااماب

  علاى سابةل المثاا   لسرعت ا فى بحث ال  و  والتصرف فة ا وازالاة أساماب ا  نظراً ال امة و 
:-               

أثااارت واقعااة التعااد  علااى أعضااا  حر ااة اكمايااة( وأنصااار ا يااوم االسااتمتا  علااى  -1
مااايو مااو العااام الماضااى أمااام نقابااة الصااحمةةو  25مااو الدسااتور فااى  76الماااد  

لاو  موجااة ماو االسااتيا  واالحتقاان فااى ال اارق المصاار    وفااور وضاري  سااعد ز 
وقوع ا وا صا  عل  المجلس قام األمةو العام ظ ر نمس الةاوم باال صاا  الماور  
بم تاااا الناتاااا العاااام ووزار  الدا لياااة ل باااال  بماااا حااادث   و اااابد ذلااا  فاااى الةاااوم 

مناى للناتاا العاام التالى بمخاحمة السةد المست اار/ عااد  الساعةد مادير الم تاا ال
بمضامون ال اا و  التااى وردت مااو جمعيااات حقااوق اإلنسااان باانمس الموضااوق   ا 
و ااى جمعيااة  ااموق لرعايااة المعاااقةو وحقااوق اإلنسااان   الجمعيااة الوحنيااة لحقااوق 
اإلنسااان والتنميااة الم اارية   المر اا  العر ااى السااتقال  القضااا  والمحامااا    مر اا  

 يااااة لمعلومااااات حقااااوق اإلنسااااان   المر اااا    ااااام ممااااارس للقااااانون   ال اااام ة العر 
المصااار  لحقاااوق السااا و   جمعياااة المسااااعد  القانونياااة لحقاااوق اإلنساااان   مر ااا  
الكلماااااة لحقاااااوق اإلنساااااان   مر ااااا  حاااااابى للحقاااااوق البةئياااااة   الجمعياااااة المصااااارية 
لمنا ضااااة التعااااةيا   مر اااا  الناااادي  للعااااال  والتأ ةاااال النمسااااى لضااااحايا العنااااف   

قااوق ال خصااية   مؤسسااة قضااايا الماارأ ( للتحقةاا  هيمااا ورد الممااادر  المصاارية للح
 ب ا . 

و خلااا  الواقعاااة محااال ال ااا او  الساااابقة أناااه  اااال   وجاااه بعااا  أعضاااا  حر اااة 
اكماية( وأنصار ا للتظا ر السلمى أمام مقر نقابة الصحمةةو وأمام ضري  سعد ز لو  يوم 

الدساااتور بتعاااديال  ا   مااو 76للتعبةاار عاااو رفضاا   االساااتمتا  علااى المااااد    25/5/2005
و اااو مااااا ال يساااام  حسااااا رؤياااات   بوجااااود إم انيااااة منافسااااة حقيقيااااة علااااى منصااااا رتاااايس 



الجم ورية   فوجئوا باالعتدا  علة   مو بع  األ خاص فى ظل  واجد أمناى  ثيال ماو 
قيادات وزار  الدا لية وا  موا فى  حقيقات النياباة بعا  الضاماط وأعضاا  الحا   الاوحنى 

واسطة بع  البلطجية مو الرجا  والسةدات . ووصل األمر لتم ي  المالبس بتدبةر ذل  ب
الخارجيااة والدا ليااة لاامع  الم ااار ات فااى التظااا ر   فااى م اا د سااجلته بعاا   ااامةرات 
التلم يااون وعرضااته بعاا  المضاااتيات وفااى انت اااس ب ااد   لاايس للحاا  فااى التجمااد الساالمى 

ات فحسا بل أيضًا ألبسر قواعد األ الق وحرية الرأ  والتعبةر وال لنصوص قانون العقو 
 وقي  الحيا  التى عرف ا المجتمد المصر  . 

واسااتمر المجلااس فااى مخاحمااة ماادير الم تااا المنااى للناتااا العااام أواًل بااأو  بمااا ياارد   
مو البرناامج العر اى لن اطا   د بما ور   2005/  28/5بخصوص  ةا الموضوق فخاحمه فى  
ت الحةاااة علااى  لاا  الواقعااة    مااا واصااال متابعتااه فااى حقااوق اإلنسااان حااو  إحااد  ال اا ادا

بما ورد مو مر   الكلمة لحقوق اإلنسان والة   ضمو اإل اار  إلاى وجاود   2005/    22/6
   ديدات أمنية لصحمةةو بجريد  الدستور لعدم اإلدال  ب  اد    فى  ةا الموضوق .

ضوق  حاررت عن اا كما أن م تا الناتا العام قد  لقى عد  بال ات فى نمس المو 
 -عد  محاضر وعرات   ى  :

مااايو بمعرفااة  25جاان  قصاار النةاال فااى  2005لساانة  7165محضاار  اارحة رقاا   -1
ب اااااأن  عرضااااا ا  –صاااااحنية بجرياااااد  الجةااااال  -األساااااتاذ  / ناااااوا  محماااااد أحماااااد  

لالعتاادا  و م ياا  مالبساا ا الدا ليااة والخارجيااة وساارقة حقةبت ااا بواسااطة مجموعااة 
 أنصار. مو أعضا  الح   الوحنى و 

التى  قدم ب ا للناتا العام األستاذ منتصر   2005لسنة  262عريضة الدعو  رق   -2
ال يااااات المحااااامى بخصااااوص  عاااارض األسااااتاذ  رابعااااة ف مااااى المحاميااااة للضاااار  

 و م ي  المالبس .



مايو ب اأن  30عريضة مقدمة مو جمعية المساعد  القانونية لحقوق اإلنسان فى  -3
 ت  عرض  ل مو ال يما  أباو الخةار وعبةار   التعد  على المتظا ريو ومحاولة

أحمااااد العساااا ر  الصااااحمةتةو بجريااااد  الدسااااتور  و ااااةل  ن ااااو  حلعاااا  المحاااارر  
 الصحنية . 

/ ماااايو ب اااأن 31عريضاااة مقدماااة ماااو األساااتاذ / حساااو  اااري    للناتاااا العاااام فاااى  -4
 عااارض  مساااة ماااو أعضاااا  حااا   العمااال للضااار  والساااا والقاااةف والقااام  ماااو 

لاااوحنى وقاااوات األماااو  اااال   ظاااا ر   أماااام ضاااري  ساااعد رجاااا   اااابعةو للحااا   ا
 ز لو  . 

مااااايو  ضاااامن   عاااارض بعاااا   13عريضااااة مقدمااااة مااااو نقةااااا الصااااحمةةو فااااى  -5
الصحنيات لالعتدا  بالضار  بماا فاى ذلا   تا  العارض فاى مظاا ر  أماام نقاباة 

 الصحمةةو .

يونيااه مااو األسااتاذ  / م ااا محمااود يوسااف امحاميااة( 18عريضااتان مقاادمتان فااى  -6
الع ي  محمد حسو األنور ا م ناد  ( واألساتاذ  / وفاا  عباد الساالم محماد   وعبد 

 المصر  ا محامية ( يطلبون فة ا االستماق ل  اد    .

جان  قصار النةال   المقةاد   2005لسانة  7165وقد  ا  ضا  ماا ساب  فاى القضاية 
 حصر  حقة  نيابة استئناف القا ر  . 2005( لسنة 112برق  ا

ألقوا  المجنى علاة   وال ا ود والمت ماةو وأثبتا  وقاوق جريماة   وقد استمع  النيابة
التعد  بالضر  على المجنى علة   ا ناوا  علاى محماد   أكارم علاى حلماى    إيماان حاه 
كامل  أحمد البدو  محماد   عبةار أحماد حساو العسا ر     اانى إساحاق سامعان   ضايا  

ف ماى محماد   محماد  وفةا   الديو سليمان  ن او  حلعا  حساو   فاؤاد  امال ساةد   رابعاة
حسو   جما  ف مى حساةو (   و راوحا  اإلصاابات باةو ا  ادمات مختلماة بأنحاا  الجسا  



بمناح  الظ ر واألكتاف والر مة والعاناة و عا  الجاروح القطعياة والساطحية والساحجات ( 
 حسا ما ورد  فى الك ف الطبى على المجنى علة   والة     بنا  على قرار النيابة.

 ااا  النياباااة باااأن ال وجاااه إلقاماااة الااادعو  مؤقتاااًا لعااادم معرفاااة الماعااال و كليااال وانت
ال اارحة بمااواال  المحااث والتحااار  واسااتندت إلااى  را ااى المجناااى علااة   فااى  قاادي  بال اااات 
بالواقعة وأن األدلة المقدمة مو المجنى علة   ضعيمة مما استحا  معه إسناد اال  ام.  ما 

ى علة    خصيًا و و ما يتنافى مد ما نصا  علياة المااد  استندت لعدم  قديم ا مو المجن
( مو قانون اإلجرا ات الجناتية والتى  عطى حقًا قانونيًا لكل مو عل  بجريماة أن يبلاا 25ا

 عن ا .

وفى  ةا اإلحار و ضررًا مو قارار النياباة العاماة فقاد حضار ممثلاو المجناى علاة    
التحقةا    وأفاادوا أن ا  سيساتمرون فاى  عملاه  ارد فعال علاى حماظ وللمجلس لمحث ما يم 

 اإلجرا ات القانونية حتى يت  إجال  الموقف بما فى ذل  ا تصام الناتا العام .

وقد أثار قارار حماظ التحقةا  انتقاادات  ال القاو  السياساية والم تماةو بالعمال العاام 
   أ ااة  والمنظمااات الحقوقيااة    اصااة وأن االعتاادا   اا  فااى ظاال  واجااد قااوات أمااو  ثيمااة لاا

التااادابةر الالزماااة لمناااد وقاااوق الجريماااة أو ضااامر مر كبة اااا فاااى الحاااا   أو حتاااى مالحقااات   
 ةو قااديم   لج ااات التحقةاا  األماار الااة  ال يخلااو مااو  اا وس حااو  موافقااة ضاامنية أو حماياا

فااى  أديااا المحتجااةو  حاا  نظاار األمااو مااو قباال بعاا  المؤيااديو للحاا    ةمسااتتر  أو ر ماا
 الوحنى .

نت اكاات مو مر   ماعا  للدراساات الحقوقياة والدساتورية  ب اأن بعا  اال  ورد بال   -2  
التاااى وقعااا  باااداتر  قمااار بمحافظاااة قناااا فاااى الجولاااة األولاااى ماااو المرحلاااة الثانياااة ماااو 

والتى  مثل  فى عثور األ الى بالداتر  علاى  بعا  األظارف    البرلمانية    االنتخابات 
  اإلاى مقار المجلاس مادير المر ا بدا  الرأ     ما حضارإالتى  حتو  على بطاقات 

 -بااداتر   قماار   125حاارد محاارز   ومختااوم بال اامد األحماار عااو اللجنااة    ومعااه 
 محافظة قنا  .



لمااادير مر ااا   ور اااا  لقاااا ً   احاااا المجلاااس اللجناااة العلياااا الم ااارفة علاااى االنتخاباااات 
 ماااد أحاااد  عضاااو األماناااة المنياااة باااالمجلس هماعااا  للدراساااات الحقوقياااة والدساااتورية صاااحم

 خااذ ماا المست اريو فى اللجنة العليا لالنتخابات لتسلي  الوثات  لتكاون ر او نظار اللجناة ال
 .  راه مناسما مو إجرا ات فى  ةا ال أن

 )هـ( الردود :

ت قى المج ل ردودًا ع ى بنض الشـواوى المرسـ ة مـ  الةرفـة خـالل االنتتابـا    -ا
  -ا :الرئاسية م  واارة الداخ ية والنائب النام إ منه

ماااو  ه ضااارر بخصاااوص أحاااد أعضاااا  ال ةئاااة العلياااا لحااا   الةاااد  ردًا علاااى  ااا و  
( بمدينااااة 4نتخابااااات الرتاسااااية وعاااادد   االقاااام  علااااى بعاااا  أنصااااار مر اااا  الحاااا   لال

 نتخابية لمر ح  .  أبوحم  بمحافظة المحةر   ال  قيام   بتعلة  الالفتات اال
نتخابياة  خا  ا  الفتات دعاياة عضا  الح   قاموا بتم يأ مو  4فقد أفاد الرد أن 

  مر   الح   الوحنى. نتج عو ذل  م اد   المياة ماد أ االى المنطقاة  طاورت لم ااجر  
و   عرض      رحة أبوحم   جن  مر   2005لسنة    22854 حرر عن ا المحضر رق  

التاى قاررت إ اال  سابةل   بضامان محال إقاامت   ماو دياوان   30/8/2005على النيابة فى  
   .  المر  

الدا لية على  ا و  أحاد المحاامةو ماو محافظاة مرساى مطاروح وزار   كما أفاد رد  
د  لتخويااال ؤ نتخابياااة مماااا ياااويتضااارر فة اااا ماااو  ثافاااة التواجاااد األمناااى  اااار  اللجاااان اال  

نتخابياااة ماااو  اااار  اللجاااان دون الناااا بةو . باااأن التواجاااد األمناااى ي ااادف لتاااأمةو العملياااة اال
ر علة اا أو علاى الناا بةو ونماى الارد أن ي اون التواجاد األمناى التد ل فاى مساار ا أو التاأثة

 ب ثافة أو بصور   ةر مناسمة أد  إلى  خويل النا بةو .

 ليااة بخصااوص ال اا او  المتكاارر  ب ااأن موضااوق الجااداو  والك ااوف ارد وزار  الد 
أكااد علااى أن ضاامر  ااةه الجااداو   ااو  اادف بااالا األ ميااة ومااا ب ااا مااو أ طااا   نتخابيااةاال



مااو قااانون مما اار   15وز دور الااوزار  فقاار لي اامل مساائولية المااواحو وفاا  ناا  الماااد  يتجااا
 ما يمتاد أيضاًا لي امل مؤسساات المجتماد    الحقوق السياسية فى قةد األسما  و صحيح ا  

نتخاابى للماواحنةو  وماو ثا  فاون الاوزار   رحاا ب ال اآرا  المدنى لدور ا فى رفد الاوعى اال
 نتخابية. الت الجداو  والك وف االقتراحات لتجاوز م واال

قتراحاات التاى يم او أن وفى  اةا اإلحاار جاا  رد المجلاس القاومى لحقاوق اإلنساان باال
 :      س   فى حل  ةه الم  لة  والتى  ر  ت فى

وف والجاااداو  االنتخابياااة بالطريقاااة التقلةدياااة ار فاااى التحاااو  ماااو إعاااداد الك ااااالنظااا -أ
ى إد ااا  التكنولوجيااا فااى إعااداد الجااداو  مااو  ااال  القديمااة ا الورقيااة ( بهثار ااا إلاا

بااارامج الحاساااا اآلاااى المخصصاااة لاااةل  مماااا يسااااعد علاااى دقاااة البياناااات المدوناااة 
و سااا ةل عملياااة المحاااث عاااو اسااا  النا اااا وذلااا    للنا اااا وعااادم  كااارار األساااما  

بتوفةر أج    الحاسا اآلى دا ل مقار اللجان مد ضرور  القيام بحمالت التوعية 
 ثمة حو  ضرور  استخرا  المطاقة االنتخابية مو قبل المواحنةو.الم 

إ احة االحالق على الجداو  االنتخابية قبل االنتخابات بمتر  مناسامة لكال الج اات  -  
م ارفة علاى االنتخاباات ( مماا يسااعد اللجناة ال –ح ا  األ –و ةمر حالالمعنية ا  

 على المسا مة فى  نقية الك وف وضمر األسما  .

  طبة  نظام االنتخا  بمطاقة الرق  القومى دون الحاجة للمطاقة االنتخابية.بحث  - 

النظااار ماااو قبااال وزار  الدا لياااة بالتقااادم بتعاااديل   اااريعى يتاااي  للماااواحنةو  صاااحي   -د 
 .و عديل واضافة أسمات   فى الجداو  االنتخابية حوا  العام 

 لبرلمانياااة  كاااةل  ورد للمجلاااس بعااا  الاااردود علاااى مخاحما اااه  اااال  االنتخاباااات ا
(  ردًا مااااو وزار   160اثنااااان مااااو اللجنااااة العليااااا الم اااارفة علااااى االنتخابااااات البرلمانيااااة وا 

(  ردًا بخصااوص ال اا او  التااى أرساال ا  المجلااس والتااى  ضاارر فة ااا 86الدا ليااة   من ااا ا
ال ااااكون ماااو  ثافاااة التواجاااد األمناااى أماااام مقاااار اللجاااان االنتخابياااة   وقياااام قاااوات األماااو 



باو الق بعا  اللجااان االنتخابياة ومناد الناا بةو مااو د ول اا لا دال  بأصااوا       المر ا   
واساتخدام الةااازات المساةلة للاادموق أمااام مقاار عاادد مااو اللجاان   وقااد أفاااد مضامون الاارد مااا 

  -يلى :

اقتصااار دور األمااو علااى  ااأمةو العمليااة االنتخابيااة والنااا بةو والمر ااحةو والساااد   •
 االنتخابات و ةا مقار اللجان .القضا  الم رفةو على 

    كثيل التواجد األمنى أمام بع  مقار اللجاان االنتخابياة التاى وردت معلوماات  •
مؤ اااد  حاااو  اعتااا ام عناصااار البلطجاااة وال اااةا ممارساااة أن اااطة إجرامياااة أمام اااا 

 لصال  بع  المر حةو واإل ال  باألمو واالستقرار .  

لطجااة فااى إحااار القااوانةو والحماااظ علااى  اا  التعاماال والتصااد  ألعمااا  ال ااةا والب •
األمااااو واالسااااتقرار والتاااادر  فااااى  اسااااتخدام القااااو  مااااو  وجيااااه اإلنااااةار إلى اسااااتخدام 
الةاااازات المساااةلة  للااادموق   وي اااار أناااه  ااا  اللجاااو  إلاااى اساااتخدام الةاااازات المساااةلة 
للاااادموق أمااااام عاااادد مااااو اللجااااان التااااى  اااا دت أعمااااا   ااااةا وعنااااف بااااةو أنصااااار 

لحةلولااة دون  صاااعد حالااة ال ااةا وأعمااا  البلطجااة ممااا يااؤثر المر ااحةو ب اادف ا
 سلمًا على األمو واالستقرار . 

عادم  ااد ل قااوات األماو فااى مسااار العملياة االنتخابيااة ولاا   قا  بمنااد أ  نا ااا مااو  •
 اإلدال  بصو ه.

 اا  ا خاااذ اإلجاارا ات القانونيااة حيااا  العناصاار التااى  اا  ضاامط ا فااى أعمااا  ال ااةا  •
 ض ا على النيابة العامة للتصرف .والبلطجة  و   عر 

ردًا فكان   تعل  ب  او  أرسال ا المجلاس يتضارر فة اا   74أما بقية الردود وعد ا  
بعااا  الماااواحنةو ماااو مناااد بعااا  القضاااا  لمنااادو ى المر اااحةو ماااو حضاااور عملياااة فااارز 
أصااوات النااا بةو   ومنااد رؤسااا  اللجااان االنتخابيااة مراقبااى منظمااات المجتمااد الماادنى مااو 

 ل  اللجان   و عن  بع  الساد  القضا  مد النا بةو   والت  ي  فى نتاتج بعا  د و   



الدواتر االنتخابية   ومجاملة بع  الساد  القضا  لمع  المر حةو فى مواج اة منافساة   
  و ر  العملية االنتخابية فى عدد مو اللجان مما نج  عنه  كد  النا بةو أمام مقرا  ا   

ا تصااااص وزار  الدا لياااة بتلااا  ال ااا او  ال صاااال ا بأعماااا  السااااد  حةاااث أفااااد الااارد بعااادم 
 أعضا  ال ةئات القضاتية الم رفةو على إدار  العملية االنتخابية .

 التعاون مع الجمعيات األهلية : -5

عقااد المجلااس اجتماعااات  نساايقية متعاادد  مااد ممثلااى المنظمااات األ ليااة سااوا  قباال 
ثلااى االتااتالف الماادنى لمراقمااة االنتخابااات    مااا أصاادر االنتخابااات الرتاسااية بلقاتااه مااد مم

دلةاًل  دريمًا لمراقمة االنتخابات     وزيعه على نطاق واسد لمساعد  المراقبةو على  حساةو 
قيام   بأعما  المراقمة   أو  ال  االنتخابات البرلمانية بعقد أكثر مو لقا   نسيقى حضره 

ت ا ةل لجناة مصاةر  لمراقمة    التوصل  الل اا لأ لا المنظمات التى  ار   فى أعما  ا
م اااتر ة ماااو المجلاااس وممثلاااى الجمعياااات لصااايا ة مقترحاااات  مصاااةلية لتنظاااي  دور اااا فاااى 

 لصااا  إلااا   م اااروق آلياااة التنساااة  باااةو  و عملياااة المراقماااة ومخاحماااة الج اااات المعنياااة
سااااة  أوجااااه التن ضاااامو المجلااااس القااااومى لحقااااوق اإلنسااااان ومنظمااااات المجتمااااد الماااادنى   

 العلياا  لجمعيات مقترحات المجلس و   رفع ا فاى إلاى رتايس اللجناةو اأقر ممثلو    والتعاون  
 نتخابات البرلمانية .الم رفة على اال

 ) أ ( التدريب :
دعمااًا لحاا  المنظمااات فااى المراقمااة علااى االنتخابااات الرتاسااية عقااد المجلااس  ااال  

باال اتراس ماد المؤسساة المصارية     ر  أ سطس وسبتمبر أر د دورات  دريبية للصحمةةو
صااحنيًا مااو مختلااف الصااحف  للتعاارف  70للتاادريا وحقااوق اإلنسااان   اساات دف   اادريا 

علااى م ااارات التةطيااة الصااحنية لالنتخابااات    مااا نظاا  المجلااس أيضااا لقاااً   ن اايطيًا مااد 
ف ماادر ى االتاااتالف الماادنى لمراقماااة االنتخابااات الاااةيو يقاادمون التااادريا فااى دورات االتاااتال

 مدر ًا . 17المختلمة على مستو  الجم ورية وعدد   



كماااا نظااا  المجلاااس   باال اااتراس ماااد النقاباااة العاماااة للمحاااامةو والمنظماااة المصااارية 
محامياًا للقياام بتادقة  ال ا او  التاى  ارد لةرفاة  245لحقوق اإلنسان   يومًا  ادريبيًا لتأ ةال 

 فى  ل داتر  .  المتابعة بالمجلس على مستو  الجم ورية بواقد مدق 

وفاااى االنتخاباااات البرلمانياااة نظااا  المجلاااس برنامجاااًا  ااادريبيًا اسااات دف دعااا  قااادرات 
منظمااات المجتمااد الماادنى علااى أعمااا  المراقمااة    اصااة  لاا  التااى  خااوض التجر ااة ألو  

 امل جمعياة أ لياة    16محافظاة يمثلاون  11مراقا  مو  600مر    استماد مو التدريا  
الدولياة  المعاايةر  و نتخاباات فاى مراقماة اال هليا آو  هعريل بالمجلس ولجانمحتو  التدريا الت

القواعااد التااى  ح اا  حبيعااة و    وقااانون مما اار  الحقااوق السياسااية  نتخابااات الحاار  الن ي ااة لال
و ينياااااة رصاااااد و وثةااااا    الصااااامات التاااااى يجاااااا  وافر اااااا فاااااى المراقاااااا   و عمااااال المراقاااااا 

ر   ما أصدر اعداد و تابة التقاري  و  قتراق جية لمراك  االالبةئة الدا لية والخار    نت اكات اال
المجلااااس دلااااةاًل  اااادريبيًا يساااااعد المااااراقبةو علااااى  ينيااااة المراقمااااة  اااا   وزيعااااه علااااى مراقبااااى 

 الجمعيات األ لية  ال  الدورات التدريبية التى نظم ا المجلس. 

 )ب( دعم ممقف الجمعيا  لكقها فى المراقبة :
عديااااد  لنقاااال وج ااااة نظااااره ورؤيتااااه للمتابعااااة المحليااااة فااااى  أجاااار  المجلااااس ا صاااااالت  -

االنتخابااات الرتاسااية   فخاحااا اللجنااة الم اارفة علااى االنتخابااات  كاارارًا لةوضاا   لاا  
 نظااي  حريقااة المراقمااة المحليااة   وظاال  عاااون  لالرؤيااة ولةتخااة مااو التر ةمااات مااا يساا 

 مةن ااااا العااااام فااااى اللجنااااة ساااالبيًا   ولاااا   اااارد علااااى مخاحمااااات المجلااااس حتااااى اسااااتقبل أ
أماااةو عاااام المجلاااس ثااا  التقاااى رتااايس اللجناااة ماااد ناتاااا رتااايس المجلاااس  23/8/2005

سبتمبر   يوم االنتخا    و و ما اعتبر  عدياًل متأ رًا فى موقف اللجنة   7صماح يوم  
  حةث سمح  اللجنة للمجلس والمنظماات بالاد و  لمقاار اللجاان االنتخابياة   األمار 

ساد  القضا    وفاّر  المراقماة ماو مضامون ا المسات دف فاى حاةو الة  ل  يعم  على ال
ردت اللجناة العليااا الم اارفة علااى االنتخابااات البرلمانيااة علااى م ااروق آليااة التنسااة  مااد 

للجمعيااااات والمؤسسااااات األ ليااااة المنظمااااات  ةاااار الح وميااااة بالموافقااااة علااااى السااااماح 



الف قاتما حوا  فتر  اإلعداد   ولكو ظل الخالمصرية بمتابعة سةر العملية االنتخابية  
/ 11/ 5لالنتخابااات علااى مااو لااه حاا  المراقمااة   ويااة ر  فااى  ااةا ال ااأن أنااه  بتاااريا 

حضر األمةو العام للمجلس  لقا  مد مسئولى وزار ى العاد  والدا لياة وال ةئاة   2005
 العامة لالستعالمات لتنظاي  عملياة مراقماة االنتخاباات البرلمانياة واستصادار التصااري 
الالزماااة   حةاااث عبااار مسااائولو وزار اااى الدا لياااة والعاااد  عاااو رفضااا   مااان  التصااااري  

  أو التى ل  2002لسنة  84للمنظمات األ لية  ةر الم  ر   وفقا لقانون الجمعيات  
 وفاااا   أوضاااااع ا   وحاااارح  األمااااةو العااااام للمجلااااس القااااومى لحقااااوق اإلنسااااان  رؤيااااة 

تماااد المااادنى ماااو عملياااة المراقماااة  المجلاااس وأكاااد علاااى ضااارور   م اااةو منظماااات المج
 اصااة أن التطبةاا  األمنااى أو القااانونى الضااة  سااتكون لااه آثااار ع سااية   ولااو يمنااد 
منظمات المجتمد المدنى مو عملية المراقماة المعلياة ب ا ل أو باه ر   بصارف النظار 
عمااااا إذا  اناااا  قااااد وفقاااا  أوضاااااع ا القانونيااااة أم ال   و عااااد العديااااد مااااو المناق ااااات 

ت بااةو المجلااس واللجنااة العليااا الم اارفة علااى االنتخابااات البرلمانيااة ومساائولى والمااداوال
 وزار  الدا لية وازا   مس     ب ةا الموقف واصرار   عليه .

وادراكاااًا ماااو المجلاااس أل مياااة ممارساااة منظماااات المجتماااد المااادنى لااادور ا فاااى مراقماااة  -
باااالمراك  المحثياااة  االنتخاباااات البرلمانياااة   فقاااد حااارح  المجلاااس ماااو  اااال  ا صااااال ه

وال ر ات المدنية التى ال   دف للر   أن  نس  مد منظمات أ لياة أ ار  ذات وضاد 
 قانونى .

و م اااايا مااااد ذلاااا  فقااااد أضاااااف المجلااااس ألمانتااااه المنيااااة بعاااا  مراقبااااى  ااااةه المراكاااا   -
 واكاا ذلا  ماد قياام األماةو العاام وال ر ات دعما لم ار ت ا فى العملياة االنتخابياة   

  خاحمااااة األمااااةو العااااام للجنااااة العليااااا علااااى االنتخابااااات البرلمانيااااة بتصااااورللمجلااااس بم
المقترحة مو قبل المجلس والتاى  ا  إرساال ا إلاى الساةد رتايس ال ةئاة العاماة    للمادجات 

ح      ما عبر المجلس عو  امل ار ياحه ل ل ا  لالستعالمات للنظر فى إعداد نموذ 
ماااو أعماااا  المراقماااة دون التنساااة  ماااد المح ماااة بتم اااةو منظماااات المجتماااد المااادنى 



المجلاس وحق اا فااى التوجاه مما اار  إلاى اللجنااة  اةل  حاا  الماراقبةو فااى حضاور لجااان 
 .المرز

 فااااى  لقااااى حلمااااات منظمااااات المجتمااااد الماااادنى المختلمااااة  بعااااد ذلاااا   باااادأ المجلااااس
سااتخرا   صاااري     ااارات   لمراقبة ااا لمراقمااة  اار ات مدنيااة ( ال –نقابااات  –ا جمعيااات 

 البرلمانية . نتخابات اال

واستمر المجلس فى استقما  ممثلى منظمات المجتمد المادنى حتاى الجولاة الثانياة 
 بلااا عاادد التصاااري  التااى  اا  استصاادار ا  عة حةااث سااا 24مااو المرحلااة الثالثااة وعلااى ماادار 

ر  جةراهيااا فااى امااو منظمااات المجتمااد الماادنى والمنت اا( منظمااة  52لاااقمااة احلااا مرا 5418
 البالد .أنحا  
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 : أ ( مرح ة الدعاية) 
كاااان التليم ياااون المصااار   اااال  االنتخاباااات الرتاساااية حيادياااًا فاااى عملياااة التةطياااة   

حةااث  صاا  مساااحات متساااوية لكاال مر اا    فااى حااةو  اناا  وساااتل اإلعااالم المقاارو   
لمر اا  الحاا   الااوحنى علااى حسااا  باااقى المر ااحةو  لطااًا المملو ااة للدولااة أكثاار انحيااازًا 

بااةو  وناااه مر ااا  الحاا   الحااااك   ودوره  ااارتيس للجم وريااة   و  ماينااا  مواقاااف الصاااحف 
القومية باةو االلتا ام بقادر ماو الحيااد والموضاوعية واالنحيااز السالبى ضاد أحاد المر احةو  

ا  فتار  الدعاياة االنتخابياة أما الصحف الح  ية فقاد ر ا ت علاى التجااوزات التاى حادث  أثنا
 اصة الصحف الناحقة بلسان األح ا  التى قدم  مر حةو للرتاسة و ةل  عرض برامج 
مر اااحة ا. وجاااا ت المااااد  اإلعالمياااة المن اااور  ب اااا  ب ااا ل أساساااى ضاااد أنصاااار الحااا   
الااوحنى ومساائولى األحيااا  واألمااو المر اا     و ر اا ت حااو  إزالااة الفتااات دعايااة و عطةاال 

 مؤ مرات والمسةرات .  بع  ال



 ةطةت ااا   الصااحف القوميااة فااى  عاادم حياااد أمااا االنتخابااات البرلمانيااة فقااد  ظ اار  
لتةطيااة اإلعالميااة لحمااالت الدعايااة االنتخابيااة للحاا   الااوحن  ا إلااى ا جاااه بعضاا الااوحظ و 

متابعاة ماا  تخاةه الح وماة و ومر حيه فا  االنتخاباات ماو ناحياة  ون ار إنجاازات الح وماة 
 صصا  وفا  الصامحات الدا لياة  إيجابياة ما الح   الوحن  مو سياسات وقارارات والسي

 مساااحات  بةاار  لتةطيااة المااؤ مرات االنتخابيااة التاا و  بااارز  أماااكو بعاا  الصااحف القوميااة
والساااايما الااااوزرا  وال خصاااايات المااااارز  والمساااائولة فاااا  الحاااا   الااااوحن    الحاااا   ا يعقااااد 

ف  التةطياة اإلعالمياة لمر اح  الحا   الحااك  والح ومة ب  ل يتض  معه مدع التماوت  
 . و اق  التيارات السياسية مو ناحية أ ر    مو ناحية 

بع  الظوا ر السلبية فقد أبرزت بمختلف أنواع ا   الخاصةالصحافة    وهيما يخ  
الت  سادت العملية االنتخابية مثل استمحا  استخدام الما  و را  األصوات و م   العنف 

د ل األمن  وسيطر  العصبيات والعاتالت على العملية االنتخابياة فا  بعا  والبلطجة والت
المنااااح    وان ا تلمااا  حبيعاااة التنااااو  باااةو الصاااحف القومياااة و اااةو الصاااحف المساااتقلة 

حةاااث  عمااادت الصاااحف القومياااة فااا  معظااا   ةطةت اااا  ج ةااال مسااائولية الح وماااة والح  ياااة 
ا لمسااااتقلة وعلااااى وجااااه أ اااا  س الصااااحف ااعلااااى ع اااا   واألمااااو  جاااااه  ااااةه االنت اكااااات 

ب اا ل يااوم   قااارير منظمااات  ن  انتااا  اانقالو تااةلال( ن ضااة مصاار ا  و( وم االمصاارع الةاا
المراقماااة المةدانياااة و ااا ادات القضاااا  و ةااار   حاااو  ن ا اااة العملياااة االنتخابياااة ب ااا ل أكثااار 
موضااوعية وحرهيااة دون  ج ةاال أع ج ااة أو التجناا  علااى أع حاارف مااو أحااراف المنافسااة 

إعاالن مثل مناد   ف  الصحف القوميةعو الن ر حجا إعالنات ومقاالت وقد    ابية.االنتخ
   وللرقابااة ال ااعبية علااى االنتخابااات فاا  جريااد  األ اارام المملو ااة للدولااة    ااايمنك حر ااة 

 . 2005نوفمبر 26بتاريا الةوم  جريد  المصرع ب ن ر

 )ب( مرح ة إجرا  االنتتابا  واعال  النتائج :



لتقااارير ساااوا  مااو وفاااود المتابعااة المةدانياااة بااالمجلس أو ماااو  اااال  ا مقاا  معظااا  ا
ال اا او  التااى  لقت ااا  رفااة المتابعااة أو التااى وردت بتقااارير منظمااات حقااوق اإلنسااان علااى 

 -اآ ى :

 الكشمف االنتتابية : -1
عاادم دقااة الك ااوف االنتخابيااة بمااا احتااوت عليااه مااو أ طااا   متكاارر   فااى أسااما  

أساما  أ ار  مان     وقاد ظ ار ذلا   مم ارًا فاى االنتخاباات الرتاساية   النا بةو وعدم وجود 
و كرر فى االنتخابات البرلمانية  التى زاد فة ا أيضًا عدم  سالي  المر احةو صاورًا ماو  لا  
الك وف قبل إجرا  االنتخا  بوق   اف   ووجود  مةة  بةو المر حةو فى مواعةد التسلي  

ص المدمجااة التااى ساالم  للمر ااحةو   مااا لاا  ياات   علةاا     مااا  كااررت األ طااا  فااى األقاارا
 صور  من ا أمام  بع  اللجان .و ةةةر مقر بع  اللجان األ ر  .

 دور األجهزة األمنية : -2

 مةاا  دور األج اا   األمنيااة بالحياااد فااى المراحاال األولااى مااو االنتخابااات البرلمانيااة  
الحيااااد وصااال  حاااد السااالبية وعااادم  كماااا  مةااا  باااه فاااى االنتخاباااات الرتاساااية   إال أن درجاااة

واألسااالحة بأ اااا ال ا   دث متعااادد  ماااو البلطجاااة واساااتخدام العنااافاحاااا  وقاااوق حاااو التاااد ل 
 قااوات األمااو مقااار  مااا حاصاارت  نااا بةو واصااابة الع اارات . 4لمقتاال   المختلمااة والتااى أد 

تخابياة ننتخابية بعمل  ردون أمنى لمند النا بةو مو اإلدال  بأصاوا    االاللجان اال  بع  
فى العديد مو الدواتر   وذل  بصمة  اصة  ال  المرحلة الثالثة مو مراحال االنتخاباات . 

ال ااارحة فاااى اساااتخدام القنابااال المساااةلة للااادموق والرصااااص المطااااحى فاااى  ط رجاااا فااار كماااا أ
صاااحا ذلاا  وفااا  أر عااة  اإلساا ندرية ( – ماار ال اايا  –نتخابيااة ا دمياااط بعا  الاادواتر اال

بعاا  حمااالت القاام   ااةل  نماةت  .د  قااارير  مةااد ار مااق عاادد القتلااى ماواحنةو   مااد ورو 
علااى أنصااار بعاا  المر ااحةو  مااو التيااار الاادينى معظم اا  مااو الااةيو يحملااون  ااو ةالت 

بعا  مراقباى منظماات المجتماد المادنى ماو  ومنعا  أج ا   األماو  عامة عو مر احة   .
 د و  لمقار اللجان . و ةل  مند مندو ى بع  المر حةو مو ال  القيام بدور   



 :اسشراف القضائى -3   

فبةنماااا  اااان  2005كاااان للسااالطة التقديرياااة للقضاااا  دور ماااؤثر فاااى انتخاباااات عاااام 
السااماح لمناادو ى المر ااحةو بالااد و  لمقااار اللجااان  قاعااد  عامااة فااى االنتخابااات الرتاسااية 

لمراقبااى منظمااات  والبرلمانيااة  ااان  ناااس منااد للاامع  اآ اار   ااةل  األماار بالنساامة للسااماح
المجتمد المدنى   فقد  اان الساماح ل ا  بأعماا  الرقاباة فاى االنتخاباات الرتاساية فاى حادود 
ضاايقة إال أن ااا ا ساام  فااى االنتخابااات البرلمانيااة بالمرونااة   وفااى ذات الوقاا  منااد الكثةاار 

 سام   المو المراقبةو مو د او  لجاان المارز   ماا جارت عملياات فارز األصاوات بطريقاة 
منظمات المجتمد   ىأو مراقب ة   راقبت ا وأحيانا م ا د  ا سوا  مو المر حةو أو مندو بم

لااامع  رجاااا  األماااو دا ااال مقاااار   الملحاااوظ جود باااالو    بعااا  القضاااا  سااام ماااا   ىنالماااد 
  و جااااوز بعااا  القضاااا  عاااو  نمةاااة التصاااوي   لاااف اللجاااان العاماااة  اااال  عملياااات المااارز

والبرلمانية   بل لا   وجاد ساتاتر أساساًا فاى بعا  اللجاان الستاتر  فى االنتخابات الرتاسية 
  مماااا سااام  لااامع  ماااوظمى اللجاااان بتوجياااه الناااا بةو بالتصاااوي  لصاااال  مر ااا  معاااةو .  

اساتخدامه  واساتعما   تامااات عادياة ماو حباار  ووعادم  اوافر الحباار المسامور  والتجااوز عاا
 قابل ل زالة فى بع  الحاالت .

 : استتدام إموانا  الدولة -4
نتخابات الرتاسية لنقل النا بةو إلى مقار سيارات ح ومية حو  يوم االستخدام  ا    

ا صااا  الج ااات و  اللجااان االنتخابيااة لصااال  مر اا  الحاا   الااوحنى فااى بعاا  الاادواتر   
 اجماارو  األمنية بالتجار وأصحا  المحالت لعمل دعايات انتخابية لصال  الح   الوحنى 

اساتخدام و قل النا بةو إلى اللجان وذل  بساحا الار   مان  .   ساتقى السيارات األجر  لن
مو قبل األمو إلر ام النا بةو علاى التصاوي   بتوجيه حافظات بالم  بمع    العمد والم ايا

 .لمر   الح   الوحنى 



المسائولةو فاى الج ااز ساتخدم بعا  المر احةو انتخابات البرلمانياة فقاد  ما فى االأ
ى مملو ااااة لااامع  إدارات الدولااااة فاااى الدعايااااة آلاااحاسااااا وسااااتل النقاااال وأج ااا   الح اااومى 
 لصالح  .

 : نتتابيةاوى اال شالر  -5
ووصااال  لحاااد  ااارا    نتخابياااة فاااى العدياااد ماااو الااادواتر  م ااا  ظاااا ر  الر ااااو  اال

وقد  اا دت لجاان   المعنية  مو األج   أصوات النا بةو بممالا مالية على مرأ  ومسمد 
 –ياات  ارا  أصااوات بالعدياد ماو الادواتر ا مصار القديمااة المتابعاة المةدانياة باالمجلس عمل

اساااتةال  الحالاااة و اااان الااادافد ورا  اااا مصااار الجدياااد  ( . -مديناااة نصااار  –الساااةد  زيناااا 
و  ل  يا  أو نق  الوعى السياساى العاام واقعاًا سااعد المر احةو    قتصادية للنا بةواال

 فى  را  األصوات االنتخابية.

 :القيد الجماعى   -6 
   قياااااام بعااااا  المر اااااحةو بعملياااااات قةاااااد جمااااااعى لااااامع  العااااااملةو لااااادي   ثبااااا  

نتخابية األصلية إلى مقاار حاالت القةد الجماعى للنا بةو بنقل   مو مقار   اال  وا ضح   
فااى  ااةا  قضاااتى و يااة ر أنااه صاادر ح اا    اادف إنجاااح مر ااحةو معةنااةو بلجااان أ اار  

نتخاااا    و لااا  يصااال ب  علاااى االالصااادد بااامطالن حااااالت القةاااد الجمااااعى فاااى الةاااوم الساااا
 لجنااااة المتابعااااة المةدانيااااة لتقااااى أعضااااا  وانتخابااااات   للساااااد  القضااااا  الم اااارفةو علااااى اال

ا ر  ابااداتر  مدينااة ابنااا بةو مااو الدق ليااة و القلةو يااة و الةر يااة و  اارم ال اايا يصااو ون بالقاا
 .و قد  أكدت اللجنة مو ذل  بوجرا  حوارات مع  . نصر( 

 : أعمال الننف -7
زادت باااااةو  ابااااا  أعماااااا  العناااااف والبلطجاااااة عاااااو االنتخاباااااات الرتاساااااية   بةنماااااا 

مختلمااااة مااااو  فة ااااا أ اااا االً  واسااااتخدم   فااااى االنتخابااااات البرلمانيااااة   المر ااااحةو وأنصااااار  
وذلاا  مااو جميااد المر ااحةو سااوا   ااانوا مااو أنصااار الحاا   الااوحنى أو  األساالحة البيضااا 



وقااوق ا ااتماكات عديااد  بااةو أنصااار  اار ذلاا  فااى اإل ااوان المساالمةو أو المسااتقلةو. وقااد ظ
حاادث   للتياار الادينى ون ينتماون حامر ايوجااد ب اا المر احةو  اصاة فاى  لا  الادواتر التاى 

فى مدا ا حتى حالا  بعا   و عدت  اإلسماعةلية ( –ال رقية  –ذل  بمحافظات ا المحةر  
 نتخابية .القضا  مو الم رفةو على بع  اللجان اال

 جا  التاية :كوو االحتيا -8
صُعا وصو  الناا بةو ماو ذو  االحتياجاات الخاصاة لصاندوق االنتخاا  بسابا 
م ااا الت إن اااااتية مثاااال وجاااود بعاااا  لجااااان االنتخااااا    بااااألدوار العليااااا     وعاااادم وجااااود 

 إر ادات م تو ة أو مصور  للص  والم   على  ينية التصوي .

 

 

 :المراقبة  -9
 ااااال   ا  المراقمااااة فااااى عاااادد مااااو الاااادواتر كاااارر منااااد المااااراقبةو مااااو القيااااام بأعماااا

فاااى  حتجااااز   بمقاااار ال ااارحةاوالقااام  علاااى بعضااا   و  االنتخاباااات الرتاساااية والبرلمانياااة  
منظماااات المجتماااد المااادنى فاااى أعماااا  المراقماااة علاااى الوقااا  الاااة  ار معااا  هياااه م اااار ة 

ماد ماة محافظاة مختل 12جمعياة أ لياة فاى  52الجمعياات    اةه    عدد   بلاوقد     نتخابات  اال
مماااا أد  إلاااى عااادم  م ةااان   ماااو القياااام  عااادم  أ ةااال بعااا  الماااراقبةو ب ااا ل  ااااف  وضاااوح 

لتاااا ام بالحيادياااة مااااو قبااال بعاااا  اال فضاااااًل عاااو عااادمبأعماااا  المراقماااة بال اااا ل المطلاااو  
ا   خر  عو عملية المراقمة بمساند  مر حة   اواستةالل   لصما    للقيام بأعم   المراقبةو  

 . و  العام والقيام بدور المند 

 : نتتابا اال  ع ى نتائج نظرة -10
بنظااار   حلةلياااة نجاااد أناااه ماااازا   نااااس عااا وف عاااو الم اااار ة السياساااية فاااى إدار    

اإلدال  باألصاوات بالنسامة لعادد المقةاديو  ال ئون العامة للبالد   و و ما  مثال فاى ضاعف



ةو المقةاااديو فاااى بالجاااداو  االنتخابياااة فاااى االنتخاباااات الرتاساااية حةاااث وصااال عااادد الناااا ب
نا ماًا   و لااا عادد الااةيو أدلاوا بأصااوا     284ألمااًا و 826ملةوناًا و 31الجاداو  االنتخابيااة 

% مماو أدلاوا 98بنسمة  7131851%  وعدد األصوات الصحيحة 23بنسمة   7305036
 .بأصوا    

وفاااى االنتخاباااات البرلمانياااة   و ر ااا  ماااا اعتماااد علياااه التياااار الااادينى فاااى  اااعارا ه   
لمستقلون فى عالقا    ال خصية بالنا بةو للتصوي  لصالح   والة  ظ ر واضحًا  إال وا

 45نتاتج ا ال  عبر عاو القاو  التصاويتية الحقيقياة لل اعا المصار  والتاى  صال إلاى أن   
ملةااون مااواحو    مااا أن ااا ال  عباار عااو عاادد المااواحنةو المقةااديو فااى جااداو  االنتخابااات   

% ماو مقاعاد البرلماان إال أن  لا  72   الاوحنى علاى نسامة فعلى الر   مو حصو  الحا
% ماااو 71% ماااو المقةاااديو فاااى الجاااداو  االنتخابياااة ونسااامة 18.6النسااامة  عبااار عاااو إراد  

 -النا بةو الم ار ةو وقد ظ ر ذل  فى  قسي  النسا اآ ية :

% مااو المقةاااديو بالجاااداو  6حصااو  مر اااحى اإل اااوان المساالمةو علاااى نسااامة  -
 % مو النا بةو الم ار ةو .23مثل االنتخابية و 

% ماو المقةاديو فاى الجاداو  االنتخابياة بماا 1.4حصل المساتقلون علاى نسامة   -
 % مو النا بةو الم ار ةو .5.3يمثل 

% ماااو المقةاااديو بالجاااداو  بماااا 0.6حصااال مر اااحو األحااا ا  السياساااية علاااى  -
 % مو النا بةو الم ار ةو . 2.4يمثل إراد  

ن ااا ال  عباار عااو القااو  االجتماعيااة والسياسااية الموجااود  بقاارا   النتاااتج   نجااد أ -
بال ااارق المصاار    والتااى لاا    ااارس فااى االنتخابااات ألسااما  جاادير  باال تمااام 

% مااوزعةو علااى أحاا ا  35% مااو النااا بةو   و65والدراسااة وانمااا  عباار عااو 
 المعارضة واإل وان المسلمةو والمر حةو المستقلةو.

 سودانيون ثانياً : أزمة الالجئون ال



  حةاث  جماد عادد مان    2005سبتمبر  29 عود أزمة الالجئةو السودانةةو إلى  
أمام مقر مموضية األم  المتحد  ل ئون الالجئةو بالقا ر  مطالبةو بمنح   ح  اللجاو  فاى 
إحد  البالد األور ية أو األمري ية   إال أن المموضية ل   صا إلى حلما    مما دفع   إلى 

تصام أمام مقر المموضاية   و ادأت أعاداد    ت اياد بمارور الوقا  حتاى وصال  إعالن االع
إلى أكثر  مو ألمةو مو الرجاا  والنساا  واألحماا    افتر اوا أرض حديقاة مساجد مصاطمى 

 محمود المالص  لمقر المموضية . 

  قااااام الم تااااا اإلقليمااااى لمموضااااية الالجئااااةو بالقااااا ر   2005أكتااااو ر  10بتااااريا 
ماواحو سااودانى  1500اق القنصالى باوزار  الخارجياة  تابااة باأن  نااس حاوالى بو طاار القطا

يقومون بالتظا ر ضد المموضية فى الحديقة التى يستقبل فة ا األ خاص الةيو يقعون فى 
. وفاى ذات التااريا   وجاه م تاا   2005سابتمبر    29داتر  ا تصاص ا   وذل  اعتمارًا مو
إلبال  اا رساميًا بت اياد عادد المتظاا ريو لتعادي ا نطااق  المموضية إلاى وزار  الخارجياة  تابااً 

والية الحماية الدولية للم تا   حةث يقوم الالجئاون الساودانةون بخلا  حالاة متصااعد  ماو 
التو ر   ولةل  ل  يصم  أمام المموضية  يار ساو  التجمةاد المؤقا  لعمل اا حتاى يات  حال 

 الوضد مد ضمان أمو وسالمة موظمة ا ومقر ا .

انااا  مطالااااا المعتصااامةو مااااو المموضاااية  ااااتلخ  بصااامة أساسااااية فاااى إعاااااد  و 
أو أساتراليا   وعادم النياة فاى المقاا  بمصار  ا وحنة   فى الواليات المتحد  األمري ية أو  ند 

  والمطالمة بوعاد  فت  جميد الملمات المةلقاة لالجئاةو الساودانةةو ورفا  العاود  الطوعياة 
 إلى السودان .

 ض االعتصام :مرح ة ما قبل ف

مناااة الةااااوم األو  لبااااد  االعتصااااام دارت حااااوارات م ثمااااة بااااةو الخارجيااااة المصاااارية 
ومموضية الالجئةو مد قاد  االعتصام لمحاث سابل احتاوا  األزماة باالطرق السالمية إال أن اا 

 للسف با ت بالم ل .



فقد    استدعا  المدير اإلقليمى لم تا المموضاية أكثار ماو مار   ماو قبال مسااعد 
زير الخارجية المصرية  لل ئون القنصلية الستيضاح األمر وأسما  قرار التجمةاد المؤقا  و 

لعماااااال المموضااااااية   و ااااااان رد مساااااائولو المموضااااااية علااااااى وزار  الخارجيااااااة بااااااأن مطالااااااا 
المعتصمةو ال يم و  االستجابة ل اا نظارًا لتجاوز اا ا تصاصاات المموضاية   وأكادوا علاى 

عمل ااا  ااو  خااوف   مااو  عاارض أمااو المموضااية وأعضااات ا أن ساابا قاارار التجمةااد المؤقاا  ل
للخطااار    ماااا أكاااد مسااااعد وزيااار الخارجياااة فاااى رده علاااى مسااائولى المموضاااية عاااو قياااام 
السلطات المصرية بمن   أ ةرات بأعداد  بةار  إلاى الساودانةةو الارا بةو فاى د او  مصار  

عماال المموضااية  بااأن  ااةا األماار  ااو أماار سااياد  و ح مااه ضااوابر   وأ ااار إلااى أن حبيعااة
 حتمل مواج اة مثال  اةه الظاروف التاى يجاا التعامال مع اا مما ار  باالحوار وأناه ال داعاى 
لتعلةاا  عماال المموضااية وحالب ااا بالتعاماال المااور  و نمةااة الت اما  مااا  جاااه المتظااا ريو مااو 
الالجئااةو أو حااالبى اللجااو  مااو السااودانةةو    مااا أكااد أن الساالطات المصاارية مااو جانب ااا 

مااة بتااأمةو الم تااا وموظنيااه   وفااى ذات التوقةاا  قااام مساااعد وزياار الخارجيااة لل اائون ملت  
القنصااالية باااوبال  جمياااد الج اااات األمنياااة با خااااذ ماااا يلااا م لتاااوفةر الحماياااة الالزماااة لم تاااا 
المموضية وأعضاته حتى يتم و ماو أدا  م اماه بال ا ل المناساا و حدياد  وياة و صانيل 

 المعتصمةو .

الخارجيااة المصاارية مااو مساائولى م تااا المموضااية  وجيااه مااة ر   ولقااد حلباا  وزار 
 تضمو  حديد صمة المعتصمةو والمتجم اريو دا ال الحديقاة وماا قاما  باه المموضاية ماو 
إجرا ات لالستجابة لمطالب     و مع  المقترحاات للمساا مة فاى حال األزماة   وذلا  ألن 

ا تصاص المموضية وأن دور مسألة التعرف على  وية المعتصمةو و صنيم   مو صمي  
 السلطات المصرية  و  وفةر المناخ المناسا لقيام المموضية بدور ا .

 اا  الاارد مااو الم تاااا اإلقليمااى للمموضااية بااأن معظااا  مطالااا المعتصاامةو ال  قاااد 
ضمو سلطة المموضية   وحالا الج ات المصرية المعنية بالتد ل المور  بأفضال حريقاة 

 إلن ا  االعتصام سلميًا .



عقدت وزار  الخارجية المصرية سلسلة اجتماعات موسعة مد ممثلى وزار  الدا لياة 
واألمو القومى لمحاث األزماة حةاث حالبا  بعادم اللجاو  للتاد ل األمناى وابقاا  الوضاد  ماا 

  و عليه واستمرار التعامل مو  ال   الحوار .

تر ة أثنااا  كااةل   اا  عاارض الم اا لة علااى اللجنااة العليااا المصاارية السااودانية الم اا
انعقاد ااااا بالقااااا ر   ونتاااااتج اللقااااا  الااااة  نظمتااااه الساااامار  السااااودانية بالقااااا ر  مااااد مجموعااااة 
المعتصااامةو علاااى الساااةد /علاااى عثماااان حاااه ناتاااا رتااايس جم ورياااة الساااودان  اااال  زيار اااه 
للقاااا ر  الاااة  أباااد  ا تماماااا بااااألمر وأصااادر  عليما اااه بتحمةااا  الالجئاااةو علاااى العاااود  إلاااى 

   افاة التسا ةالت الالزماة فاى  اةا ال اأن   و  ا ةل لجناة  اصاة باالخرحوم السودان و قدي
الستقمال      تمثل م ام ا فى ا خاذ اإلجرا ات الالزماة لتوفةا  أوضااع   واعااد  إدمااج   
فى المجتمد السودانى . وقام  السامار  الساودانية ماو جانب اا با خااذ  افاة التادابةر الالزماة 

 لسودان .إلم انية إعاد    إلى ا

ونتيجااة عاادم  قاادي  مقترحااات و ممااادرات لحاال األزمااة وفاا  االعتصااام مااو جانااا 
المموضااية إلااى وزار  الخارجيااة و أكةااد الااوزار  علااى ذلاا  أكثاار مااو ماار  فقااد  اا  اإلجماااق مااو 
جميد ممثلى األج    األمنية فى اجتماع   التنسيقى على أن  ناس  قصاةرًا ماو المموضاية 

 ة وأن التد ور يرجد إلى سلبية المموضية .فى التعامل مد األزم

   عقد أكثر مو اجتماق مد ممثلى المعتصمةو للوصو  ألية حلاو  للزماة ساوا  
مااو جانااا وزار  الخارجيااة المصاارية أو السااودانية   ومساائولى م تااا المموضااية بالقااا ر  أو 

جميع ااا انت اا   بعا  ممثلااى المجتمااد الماادنى السااودانى أو وزار  الدا ليااة المصاارية إال أن
 بالم ل إلصرار الالجئةو على مطالب   .

قاماااا  ساااالطات األمااااو بتنمةااااة الخطااااة األمنيااااة بماااا   2005ديساااامبر  30بتاااااريا 
االعتصااام حةااث باادأت بجولااة مااو مماوضااات قو لاا  باارف  المعتصاامةو فاا  االعتصااام 

الجئاةو مما دعا قوات األمو للتد ل   مما أسمر عو وقوق عدد مو القتلى والجرحى بةو ال
. 



السمدانيي   الالجئي   أامة  تجاه  اسنسا   لكقما  القممى  المج ل  تكركا  
 المنتصمي  : 

 ااابد المجلااس با تمااام  بةاار أزمااة المعتصاامةو السااودانةةو و طورا  ااا  حةااث بااادر 
بمخاحماااة وزار  الخارجياااة المصااارية بماااا جاااا  فاااى بياااان جمعياااة المسااااعد  القانونياااة ب اااأن 

نةةو    ما  ابد  طورات القضية فى أعقا  ف  االعتصاام باالقو  اعتصام الالجئةو السودا
  وماااا أسااامر عناااه ماااو وقاااوق قتلاااى وجرحاااى فاااى صاااموف الالجئاااةو 2005ديسااامبر  30فاااى 

السودانةةو   فتحرس المجلاس علاى الماور الساتجال  األمار والوقاوف علاى حقيقاة مالبساات 
 الواقعة :

 جلسة استماع حول القضية : -1

 2006يناااير  5جتماعيااة بااالمجلس القااومى لحقااوق اإلنسااان يااوم عقاادت اللجنااة اال
جلسااة اسااتماق حااو  واقعااة فاا  اعتصااام الالجئااةو السااودانةةو بمةاادان مصااطمى محمااود   
بحضاااور ممثلاااى وزار  الخارجياااة وممثلاااى وزار  الدا لياااة و عااا  أعضاااا  المجلاااس و ااا ود 

 عيان على الحادث.

عضااا  المجلااس القااومى لحقااوق وقااد دارت الجلسااة حااو   اادف رتيسااى  ااو ر مااة أ 
اإلنساااان فاااى التعااارف ماااو ذو  اال تصااااص علاااى مالبساااات واقعاااة فااا  االعتصاااام وماااا 
أساامرت عنااه مااو وقااوق قتلااى وجرحااى فااى صااموف المعتصاامةو   وأثااار ذلاا  مااو ردود فعاال 
واسعة سوا  على مستو  الرأ  العام الدا لى أو الخارجى   حةث عارض السااد  الحضاور 

 الرد على األسئلة التى حرح  و تمثل هيما يلى :األزمة و طور ا و 

 ممثل واارة التارجية : •
عارض الساةد السامةر مسااعد وزيار الخارجياة ج اود الخارجياة المصارية فاى احتاوا  
األزماااة  م اااةرًا فاااى البداياااة إلاااى أن الح وماااة المصااارية ليسااا  حرفاااًا فاااى قضاااية الالجئاااةو 

بااةو الالجئااةو والمموضااية السااامية ل اائون السااودانةةو   وانمااا دور ااا اقتصاار علااى الوساااحة 
الالجئااةو بالقااا ر    وأنااه ال  وجااد م اا لة مااو أ  نااوق  جاااه اال ااو  السااودانةةو  باادلةل أن 



 ناس أكثر مو ثالثاة مالياةو ساودانى يقيماون ويعملاون فاى مصار مناة سانوات حويلاة دون 
جرت عندما عج ت أية م اكل  ث  أوض  السةد السمةر أن الم  لة التى نحو بصدد ا انم

المموضية السامية فى القا ر  فى التعامل مد حلماات الالجئاةو الساودانةةو التاى  قادموا ب اا 
منة فتر  حويلة و ان   تمثل فى جو ر ا فى إعاد   وحةن   فاى إحاد  الابالد األورو ياة أو 

اعتبارت األمري ية واعاد  فت  الملمات التى أ لقت ا المموضاية فاى أعقاا  ا مااق ما ااكو  و 
 أصحاب ا ال ينطب  علة   صمة الجئ .

كما أوض  السةد السمةر أن الطلمات فاى البداياة  انا   قادم إلاى المموضاية ب ا ل 
فاارد  وعاااد   إال أن  كاارار إ مااا  ورفاا  المموضااية للطلمااات  لاا  فكاار  االعتصااام الااة  

فاى الابالد الةر ياة   كان محدودًا فى البداية ثا  بادأ يضا  أعادادًا  بةار  يراود اا حلا  التاوحةو
م ةرًا إلى أنه بعاد حادوث االعتصاام  اد ل  الخارجياة المصارية ا و اى  ةار مل ماة باةل  ا 
للوساااحة لااد  المموضااية السااامية و ااادرت بالضااةر لتحقةاا  مطالااا اإل ااو  الساااودانةةو   
واساتدع  بالمعاال رتاايس المموضااية أكثار مااو ماار  ب اا ل رسامى إلبال ااه بااةل   و المعاال  اا  

  علاى بعا  التناازالت ماو أ م اا إعااد  فات  بعا  الملماات المةلقاة والنظار فة اا  الحصو 
باإلضاااافة إلاااى  سااا ةن   فاااى معسااا رات مخصصاااة ل ااا   و ااا  إبااارام ا مااااق ب اااةا الصااادد  ااا  

 عرضه على قاد  االعتصام  الةيو قاموا برفضه وأبدوا عدم ثقت   فى جدية  نمةةه.

ويلة امتدت ما ي يد على الثالثة أ  ر  لق  ومد  ماق  االعتصام واستمراره لمتر  ح
الخارجيااة المصاارية حلمااات عااد  مااو المموضااية بتااأمةو م تب ااا و ضاارور  فاا  االعتصااام 
  ية احتما  االعتدا  على ممثلة ا وموظمة ا  وقد بحث األمر مو  اال  اللجناة الوزارياة 

االخارجياااة  المختصاااة ت الخاصاااة التاااى   ااا ل  ماااو أجااال  اااةا األمااار ماااو ممثلاااةو للاااوزارا
 والدا لية والصحة... و ةر ا( والتى ا خةت قرار ا بضرور  ف  االعتصام.

كما أ ار السةد السمةر أنه فى الةوم التالى لم  االعتصام ونقل المعتصمةو إلاى 
معساا رات إيااوا  حلباا  الخارجيااة المصاارية مااو المموضااية القيااام بم ام ااا  جاااه الالجئااةو  

 ل  . ومن  المساعدات االستثناتية



 ممثل واارة الداخ ية •
اسااتعرض السااةد اللااوا  ممثاال وزار  الدا ليااة مالبسااات واقعااة فاا  االعتصااام ومااا 
أساامر عنااه مااو نتاااتج   مؤ اادًا فااى البدايااة علااى أن وزار  الدا ليااة  عاملاا  مااد القضااية منااة 

دا لياة البداية باعتمار أن ل ا بعدًا سياسيًا وليسا  أمنياة فقار    ماا أوضا  أن دور وزار  ال
فى البداية  ان  أمةو المموضية والمنطقة التاى يوجاد أمام اا االعتصاام  حةاث نجا  األماو 

 فى احتوا  الوضد حوا  المتر  السابقة على قرار الم  .

وعو  طة ف  االعتصام قا  السةد اللوا  أن الخطة اعتمدت علاى  ثافاة القاوات 
حااالق الةااازات المسااةلة للاادموق   لتااأمةو المنطقااة مااد عاادم حماال أ  سااالح نااار  أو حتااى إ

أ و يساااًا مخصصاااة لنقااال الالجئاااةو  ولااا   بااادأ عملياااة  60و ااا   طويااا  الم اااان ماااد  واجاااد 
ماااو أر ااد ساااعات مااو التمااااوض مااد قاااد  االعتصااام إلقنااااع      اإل ااال  إال بعااد مااا يقاار 

باااو ال  الم اااان دون صااادام أو مقاوماااة حرصاااًا علاااى ساااالمة األحماااا  والنساااا   لكاااو  ااال 
الت التماااااوض باااا ت بالم اااال  حةاااث  ااااان محرضاااو االعتصااااام المت اااددون ير بااااون محااااو 

المعتصاامةو معنويااًا وماديااًا إلجمااار   علااى المقااا   وقااد اسااتمرت عمليااة التماااوض  ااةه منااة 
السااعة الثانياة ع ار  مساا  وحتاى الرابعاة صاماحًا دون جادو   فكاان ال باد ماو باد  عملياة 

 اإل ال .

حتى فى بد  ف  االعتصام  ان األمو حريصًا على عادم وأ ار السةد اللوا  أنه  
استخدام العنف   فعمد فى البداية إلى استخدام المياه لتمري  المعتصامةو  إال أن ا   ادافعوا 
للتجماااد فاااى وسااار الحديقاااة و اااو ماااا أد  إلاااى وفاااا  بعااا  األحماااا  والنساااا   حااا  أقااادام 

ل المعتصامون إلاى األ و يساات   المتدافعةو   ث  بدأ د و  القاوات بادون ساالح ياة ر لحما
عندتااة باادأ المعتصاامةو فااى إلقااا  ال جاجااات المار ااة والحجااار  وأفاارق األ ااجار علااى القااوات 
بعنف  ديد  فتوقم  القوات عو التقدم مما دعاا المعتصامةو إلاى التادافد ب ا ل  بةار نحاو 

 . وسر الحديقة حةث  واجد األحما  والنسا  مما أد  إلى وفا  بع  المعتصمةو



كما أوض  السةد اللوا  أن عدد القتلى أثنا  عملية الم   ان ع ر حاالت فقار  
ساةدات(  9حمااًل    11رجاا    و 7حالاة وفاا  ا 27ث  وصل أعداد الوهياات بعاد ذلا  إلاى  

و ان سبا الوفا  بالك ف الظا ر   و اال تناق  فى الوق  الاة  وصال  هياه اإلصاابات 
 مصابةو . 108بةو رجا  قوات األمو إلى 

وفى مدا لة للستاذ / محمد فات    عضو المجلس عو أن بع  المصادر من اا 
حالة فى موقد الحدث باإلضافة إلاى  240جمعيات للسودانةةو  قو  إن عدد المتوفةو بلا 

 مو  وفوا فى المست نيات .

السةد اللوا  / وصامى عاامر   وأكاد علاى أن الحااالت المحصاور   اى  هو و ما نما
 حالة وأن  ةا مثب  فى المست نيات التى استقبل   ل  الحاالت. 27فقر 

 شاهد عيا  : •
ذ ر أحاد  ا ود العياان ماو سا ان منطقاة مصاطمى محماود أناه  اا د الحادث مناة 
بداية االعتصام وحتاى فضاه  حةاث قاا  إناه فاى حديثاه ماد بعا  قااد  االعتصاام علا  أن 

للتماوض معه ب أن اال ماق المقدم لانقل    الالجئةو حلبوا أن يقابلوا أحد مسئولى المموضية
إلى أماكو أ ر    و ان رد المموضية  و التجا ل التاام لطلاب     ماا أ اار أناه بعاد فا  

 خصاًا وأن اآ ااريو  ا  إبااداع    95االعتصاام قاا  لااه بعضا   أن عاادد القتلاى ي ياد علااى 
وحادث  وهياات  ثةار   فى معس رات اعتقا   والمصابةو من   ُ ر وا فى ال مس لمد  ياومةو

فى  ةه المتر  ل  يت  حصر ا بعد    ما أقر أنه مو واقد م ا د ه لالعتصاام عاو قار  لا  
ي ااا د أ  مااو االدعااا ات التااى  قااو  بساالو يات  ةاار التقااة بااةو الالجئااةو مثاال ممارسااات 
جنساااية أو  ااار  للخماااور أو  ةاااره ف اااةا لااا   حااادث   األمااار اآ ااار الاااة  ذ اااره ماااو أقاااوا  

للمعاملاة الساةئة ماو جاناا األماو فاى بعا  األحياان  وأضااف    ةو  و  عرضا المعتصم
 أن المعتصمةو رفضوا أ  معونات حتى ال يمسر ذل  على أنه نوق مو التسو .

 ممثل مركز القاهرة لدراسا  حقما اسنسا  : •



باحااث فااى  –باادأ ممثاال مر اا  القااا ر  لدراسااات حقااوق اإلنسااان  ا و ااو  سااودانى 
ي ية  ومتابد ل ئون الالجئةو السودانةةو فى مصر مناة فتار  حويلاة(  ا اد ه الجامعة األمر 

بالحاااديث حاااو  ا اااتالف أرقاااام المتاااوفةو ماااو واقاااد  ااا ادات الالجئاااةو المعتصااامةو أنمسااا   
الةيو أقروا بأن عدد المتوفةو  بةر جدًا   نتيجة استخدام األماو للعصاى فاى عملياة الما  

روا أن جاا  ًا مااو المتااوفةو قضااوا نحااب   نتيجااة  اادافد االعتصااام   فمجموعااة مااو ال اا ود أقاا
قاااوات ال ااارحة  والجااا   اآ ااار نتيجاااة  ااادافد المعتصااامةو أنمسااا     والجااا   الثالاااث نتيجاااة 

 الضر  بالعصى .

أمااا بالنساامة ألعااداد المتااوفةو فقااد أ ااار إلااى أن بعاا  المنظمااات الدوليااة والمحليااة 
فاردًا ممقاوديو  ةار معلاوم  70و أن  نااس   وقاا  بعا  الالجئاة 56قال  أن ا  جاوزت الاا  

م ااان     و ناااس بعاا  المنظمااات التااى  مااالا علااى حااد قولااه لتصاال بااالرق  إلااى أكثاار مااو 
 قتةاًل .  70قتةل   إال أنه يرج  رق  الا  200

وقااد أثنااى علااى الاادور الااة  قاماا  بااه الخارجيااة المصاارية  لكنااه حاارح سااؤااًل حااو  
ى معس رات مةلقة فى حةو أن الالجئةو فى أ  دولة ليسو مد  قانونية  رحةل الالجئةو إل

 ح  حماية الدولة المضيمة وانماا  ا   حا  مظلاة مموضاية األما  المتحاد    ماا أ اار إلاى  
الجاد  الااداتر باةو المموضااية والخارجياة المصاارية ب اأن مساائولية ماا حاادث  وحارح إم انيااة 

و المموضية   اصة بعد ما  ردد ماو نياة ن ر الخارجية المصرية للوثات  المتمادلة بةنًا و ة
  رحةل بع  الالجئةو إلى السودان.

 أعضا  المج ل القممى لكقما اسنسا  : •
بعااد االسااتماق إلااى الساااد  الحضااور  باادأ الساااد  أعضااا  المجلااس فااى االستمسااار 

 وابدا  المالحظات على بع  النقاط على النحو التالى:

ض    سااؤاًل حاو  أدا  قاوات ال ارحة واذا مااا حارح الاد تور / فاؤاد عباد المانع  رياا
كاااان قاااد  جااااوز األمااار حااادود الااادفاق ال ااارعى عاااو الااانمس مماااا أد  إلاااى وقاااوق اإلصاااابات 



والوهيااات  األماار الثااانى الااة  حرحااه الاااد تور رياااض لماااذا  ر اا  ال اارحة حريااة الاااد و  
 والخرو  مو معس ر المعتصمةو ؟

حاو  قانونياة اعتصاام  األول :اؤلةو : كما حرح  الد تور  / جورجة  قلةنى    س
الالجئةو فى أ  دولة حتى وان  اان ذلا  ي ادد األماو فاى الدولاة المضايمة ؟  أماا التسااؤ  

فكااان حااو  مااد  صااحة القاارار الااة  ا خة ااه الدا ليااة لتاارس االعتصااام حااوا   ااةه  الثــانى :
 المتر  ر   ما أثةر حو   م ى أمراض و اتية مثل اإليدز؟

ستاذ / منةر فخر  عبد الناور    سااؤاًل حاو  ماا إذا  اان قاد  ا  إعاالم كما حرح األ
 المعتصمةو بالم ان الم مد إيوات   به بعد اإل ال   سبةل لطمأنت   ؟

كمااااا أبااااد  الااااد تور / مصااااطمى المقااااى   بعاااا  المالحظااااات حااااو  آثااااار فاااا  
ار    والثانياة االعتصام ب ةه الطريقة وأول ا الصور  السلبية التى ظ رت ب ا مصر فى الخ

 ااى  ااو ر العالقااة بااةو ال ااعبةو المصاار  والسااودانى   و سااا   الااد تور المقااى عااو ساابا 
 ياااا  العنصااار السياساااى فاااى ا خااااذ قااارار فااا  االعتصاااام    اااةل  لمااااذا لااا  يااات   وضاااي  

 حقيقة األمر عالميًا  ال  فتر  االعتصام .

ال رحة وحق   فاى كما  سا   األستاذ محمد فات  عو المصابةو مو جانا قوات 
االعتنا  ب      ماا أباد  مالحظاة حاو  دور اإلعاالم الاة  قاد يساى  إلاى القضاية وياؤد  
إلاااى ف ااا   ااااحئ   وأكاااد علاااى اناااه لااا  ي اااو  نااااس مبااارر إلجاااال   اااةه األعاااداد الكبةااار  فاااى 
ساااعات قلةلااة فااى حااةو أن  جااار  بعاا  الاادو  رأينا ااا فااى بااالد أ اار  إل ااال  أعااداد أقاال 

 أيام حماظًا على أرواح المعتصمةو .    استةرق  عد  

وأكد الد تور أسامة الة الى حر  على ا ماقه على  يا  التقدير السياسى للقضية 
وضاار  مثااااًل علااى ذلاا  ب يااار  رتاايس الااوزرا  المصاار  للمصااابةو مااو أفااراد قااوات ال اارحة 

ةو ألن ااا دون المصااابةو مااو السااودانةةو   مااا أ ااار إلااى ضاارور  محاساامة مموضااية الالجئاا
 صااارف  ب ااا ل  ةااار مساااائو  ماااد القضاااية   ماااد ضاااارور  اساااتجال  األمااار حاااو  األرقااااام 



المتضااار ة ألعااداد المتااوفةو   مااا أ ااار إلااى أن  ااةه الواقعااة أوضااح  عاادم  مااا   ال اارحة 
 المصرية فى التعامل مد مثل  ةه الحاالت مو التجمعات.

ناااس بااداتل مختلمااة لخطااة  اا   سااا ل  األسااتاذ  / منااى ذو المقااار   عمااا إذا  ااان  
ف  االعتصام مما يقلل احتماالت حدوث إصابات    ماا استمسارت عماا إذا  انا   نااس 

 سيارات إسعاف  اهية لنقل المصابةو على المور السيما و طة الم   توقد وقوق  دافد.

وأكد األستاذ / حاافظ أباو ساعد    علاى المعاد السياساى للقضاية و قصاةر الخارجياة 
الضاةر علاى الج اات المختصاة ساوا  المموضاية أو اال حااد األورو اى لتلبياة   المصرية فى

مطالا الالجئةو   و ما أثار األستاذ / أبو سعده   أيضًا قضية  ما   األج    األمنية فاى 
التعامل مد مثال  اةه األحاداث وضارور  ا مااق مان ج مختلاف ماد التجمعاات السالمية وعادم 

 مااا أ ااار إلااى فكاار  التعاماال مااد نتاااتج الحاادث مااو حةااث معاملت ااا معاملااة أعمااا  ال ااةا  
  ماهية المعلومات   ةل  أكد على أ مية االعتةار عو الخطأ الة  أسمرت عنه العملية.

كما  سا   الد تور / سليمان عبد المنع    عما إذا  ان    ناس آلياة للتعامال ماد 
 ماا أكاد علاى أ مياة المعالجاة األزمات  ت  ل مو الوزارات المختلمة ذات الصلة بالقضية  

 السياسية للزمات األمنية و حديث مم وم التعامل األمنى ب أن ا.

 تنقيب السادة الضيمف : •
بعااد أن انت ااى الساااد  األعضااا  مااو  قاادي  استمسااارا    ومالحظااا    قاادم الااد تور  

ةو  ثاا  حسااام باادراو    اقتراحااًا باساا  عاادد مااو أعضااا  المجلااس ل يااار  أماااكو إيااوا  الالجئاا
 أعطى الكلمة للساد  الضةوف للتعلة  على مالحظات واستمسارات الساد  األعضا .

وفااى  عليقااه علااى استمسااارات الساااد  األعضااا  أوضاا  السااةد اللااوا  مساااعد وزياار 
الدا لية للمو العام أنه ليس صاحيحًا أناه لا  ي او  نااس باداتل مختلماة لما  االعتصاام   

دايااة ثاا  بااد   حاارس القااوات بطريقااة منظمااة مااو ثالثااة أضااالق باادلةل البااد  بالتماااوض فااى الب



و ااارس ضااالد  اااا  إلعطاااا  فرصاااة للمعتصااامةو للخااارو  دون مواج اااة  لكاااو ماااا حااادث  اااو 
 إصرار المعتصمةو على المقا  بل واالعتدا  على القوات.

أما بخصاوص نقال الالجئاةو إلاى معسا رات   فأوضا  الساةد اللاوا  أن ا  نقلاوا إلاى 
س معسااا رات اعتقاااا    وذلااا  حتاااى ناااتم و ماااو التعااارف علاااى ماااو يحمااال أمااااكو فااارز ولاااي

فاردًا  1543بطاقات ل قامة ال رعية ومو ال يحمل  ل  المطاقات   حةث  ا  إ اال  سابةل 
الجئًا يتواجد مع   موظمو المموضاية لمحا  حااال    إذا ماا  630فى الةوم التالى  ويمقى  

 كان ل   الح  فى حلا اللجو  أم ال .

يمااا يتعلاا  بالتساااؤ  عااو ساابا عاادم محاصاار  االعتصااام منااة البدايااة إلجمااار أمااا ه
المعتصامةو علااى االنصااراف   فقاد أجااا  السااةد اللااوا  أن وزار  الدا لياة راعاا  منااة البدايااة 

 المعد السياسى  وأن مصر ليس  حرفًا فى القضية.

  السااةد وعماا إذا  ااان قااد  اا  إعاالن المعتصاامةو بم ااان إيااوات   بعاد اإل ااال  أوضاا
 اللوا  أنه    إعالم   بةل  قبل عملية ف  االعتصام   ور   ذل  ل  يقبلوا. 

وعو التساؤ  حو  مد  قانونية اعتصام الالجئةو فى الدولة المضيمة فاى القاانون 
 أن القانون ال يسم  بةل . ةالدولى أوض  السةد السمةر مساعد وزير الخارجي

 اإلنسان  للسجناء الالجئين :زيارة وفد المجلس القومى لحقوق  -2

ينااير  17زار وفد مو أعضا  المجلس القومى لحقوق اإلنساان واألماناة المنياة فاى 
سجو القناحر الخةرية للنسا  حةث أودع   الالجئات السودانيات المحتج ات على   2006

 ذمة الترحةل فى واقعة االعتصام .

الدا ليااااة لقطاااااق مصاااالحة فااااى بدايااااة ال يااااار  عاااارض السااااةد  اللااااوا  مساااااعد وزياااار 
السااجون  وضااد الالجئااةو السااودانةةو المتمقااةو دا اال السااجون المصاارية المقبااوض علااة   
على أثر ف  اعتصام   فى مةدان مصطمى محمود   حةث ذ ر أن العدد الموجود حاليًا 

بسجاااو  اابةو الكااوم  96بسااجو أبااو زعباال رجااااا  و 174سااودانيًا  مقساامةو إلااى  466يبلااا 



ساودانيًا  680أحماا  بساجو القنااحر للنساا    و ا  المتمقاون ماو 108سااةد  و  86رجا     
مان   بعاد  ساوية إقاامت   ماو قبال مموضاية الالجئاةو بالقاا ر     216حةث    اإلفرا  عاو 

كما أوض  أن  ؤال  المتمقاةو حةاث يات   صانيم   علاى أن ا  محتجا ون جاوازات علاى ذماة 
 لمعي ية والصحية الالزمة حتى  روج  .الترحةل  وأن   يتمتعون بالرعاية ا

كمااا أ ااار السااةد اللااوا  أن ممثلااى مموضااية الالجئااةو بالقااا ر  قاااموا ب يااار    ثااالث 
مرات لمحث  سوية أوضاع   أو إم انية عود    إلى السودان   األمر الة  يرفضه الكثةر 

 من  .

لاادولى ال يجااوز وفااى  ااةا الصاادد أوضاا  أعضااا  المجلااس بدايااًة أنااه وفقااًا للقااانون ا
الترحةاال القساار  أل  الجاائ إلااى بلااده إذا  ااان ذلاا  ي اا ل  طاارًا عليااه  إضااافة إلااى التاا ام 
مصر بموجا ا ماقية الحريات األر د المبرمة مد السودان بح  السودانةةو والمصريةو فى 

مثال التنقل واإلقامة والتعل  والعمل  باإلضافة إلى المعد السياسى ال ام فى القضية والاة  يت
هيما قد  سمر عنه  ةه الم  لة مو  و ر للعالقات مد اإل و  السودانةةو  اصة فاى إحاار 

 الظروف التى  مر ب ا السودان حاليًا.

ثاا  انتقاال الوفااد إلااى م ااان إيااداق الالجئااات وأحمااال و   و ااو عمااار  عااو فنااا  واسااد 
نبر اإلقامة يحاو  مترًا على وجه التقريا(  ملح  به ع 12مترًا و عرضه   25ايبلا حوله  

ر  ممرو اااة  24 ساااريرًا علاااى صااامةو    ااال سااارير يتكاااون ماااو ثالثاااة حوابااا   بعااا  األساااّ
ر    بالمطاحةو دون مرا ا  باإلضافة إلى افتراش بع  الالجئات للرض لعادم  ماياة األساّ
إلى جانا إلى عنبر آ ر صةةر به أر عة أّسر  مو ثالثة حوابا    وملحا  باالعنبريو دور  

 ة.مياه واسع

التقاااى وفاااد المجلاااس بالالجئاااات واساااتمد إلاااى م ااااكل و وحلماااا  و   والتاااى  ر ااا ت 
 : باألسا  فى أر د نقاط رتيسية  ى

 استجال  مصةر الممقوديو مو ذوي و مو أحما  وأزوا  وأقار . -1



 سوية أوضاع   مو قبل المموضاية   ساوا  باإلقاماة دا ال مصار أو فاى أ  بلاد   -2
 لى السودان.مو ير ا من   إ  آ ر أو عود 

 إحالق سراح   مو السجون. -3

 التحقة  فى وقاتد ف  االعتصام بمةدان مصطمى محمود. -4

 و ةا ما  ل  إليه أعضا  المجلس مو  ال  العديد مو   او  الالجئات .

بعض   بها  يوجد  والتى  السجن  مستشفى  إلى  الوفد  انتقل  كما 

 الحاالت من الالجئات :  

 اا ور(  8 اامى منااة ثالثااة أيااام مااد ابنت ااا ا* آمااا  حسااو ب ااار    وجااد فااى المست
التى  عانى مو الت ا  رتو  بسبا البرد ال ديد فى عنابر اإلقامة اعلى حد قو  الالجئاة( 

 13حةث إن النوافة  ةار مح ماة الةلا    وذ ارت أن اا فقادت ولادي ا احةيماة حساو موساى 
  ةئا اآن.سنة( أثنا  ف  االعتصام وال  عرف عن ما  16سنة  وأحمد حسو موسى 

* ا تياق   و وجد فى المست امى للعاال  ماو  سار فاى ذراع اا األيماو أثناا  فا  
االعتصام   وقد أفادت بأن مسئولة المموضية او دعى رانيا( أثنا  زيار  ا ل و فاى الساجو 

 2001قال  ل و أن ملما  و    التخل  من ا احرق ا(   ر   وجود ا فى مصر مناة عاام 
 ية الصمرا .و حمل بطاقة المموض

ينااااير    12*  ريااا ا باااوال اماااو جناااو  الساااودان و وجاااد فاااى المست ااامى مناااة  ااااريا 
بسبا متاعا فى الحمال وآالم فاى األذن اليسار   و طلاا عرضا ا علاى حبةاا  خصا  
أنااف وأذن وحنجاار    وأفااادت أن ااا  وجااد فااى مصاار منااة ساامعة أ اا ر   بعااد انت ااا  إقامت ااا 

زمالت ااا   وأن لاادي ا حملااةو يقيمااان مع ااا فااى عنباار  المحاادد  بثالثااة  اا ور اعتصاام  مااد
 المست مى.

وقااااد أكااااد وفااااد المجلااااس أثنااااا  حديثااااه مااااد الالجئااااات أن المجلااااس القااااومى لحقااااوق 
 اإلنسان سوف يرفد مطالب و للج ات المعنية لمحث ا والب  فة ا فى أقر  فرصة.



ياااة لحساااو  عااااون   وفاااى ن اياااة اللقاااا  أعااار  وفاااد المجلاااس عاااو  ااا ره لقياااادات وزار  الدا ل
 و وفةر   الرعاية الصحية والمعي ية لاّلجئةو .

 توصيات التقرير : -3

  التوصيات  2006يناير  25أقر المجلس القومى لحقوق اإلنسان فى جلسته يوم 
 اآ ية  : 

قياااام مموضاااية األمااا  المتحاااد  لالجئاااةو بتساااوية أوضااااق الالجئاااةو بصاااور  عاجلاااة   -1
 و حديد مصةر   .

 اابةو  -أباو زعبال  –عاو جمياد الالجئاةو المتواجاديو فااى ساجون ا حار  اإلفارا    -2
 القناحر ( . –الكوم 

 متابعة  حقيقات النيابة العامة و وقيد العقو ة على مو يثب  إدانته .  -3

سرعة دفو جثث الضحايا مو السودانةةو بالتسوية مد السمار  الساودانية بالقاا ر     -4
 اريو .وصرف التعويضات الالزمة لجميد المض

إعداد  قرير مو قبل اللجناة االجتماعياة باالمجلس ي امل نتااتج جلساة االساتماق     -5
وزيار  السجون و قارير المجتمد المادنى   متضامنًا فاى  ا متاه التأكةاد علاى أ مياة 

 العالقة المصرية السودانية لبيان صور  مصر الحقيقية . 

عااو  ااةه التوصاايات  إعااداد بيااان صااحم  وعرضااه فااى وساااتل اإلعااالم المختلمااة  -6
 وموقف المجلس مو  ةا الموضوق .

أ ميااة أن  قااوم الح ومااة المصاارية بااوجرا  للحماااظ علااى صااور  مصاار أمااام العااال    -7
السودانية   وينظر فى  اةا الصاادد بمحااث  قادي   عويضاات   –والعالقات المصرية  

 أو مساعدات للمضاريو فضاًل عو االعتةار عما حدث .

متضاامنًا التوصاايات   2006يناااير  26نااًا صااحنيًا بتاااريا كمااا أصاادر المجلااس بيا
الم ار إلة ا . وقد  احا المجلس وزار  الدا لية بنتاتج التقرير الة  أعاده ب اأن الالجئاةو 



السودانةةو والتوصيات المنبثقة عنه   ومو جانب ا أفادت الاوزار  فاى رد اا للمجلاس التقريار 
 باآ ى :

م الالجئااةو السااودانةةو بالحديقااة الكاتنااة أمااام أنااه عقااا االنت ااا  مااو فاا  اعتصااا
الجئاا ساودانيًا بأر عاة  2174مسجد مصاطمى محماود بمنطقاة الم ندساةو باالجة    ا  إياداق 

معسااا رات  تاااوافر فة اااا أمااااكو اإلقاماااة واإلعا اااة والرعاياااة الطبياااة   ماااا  ااا  فااارز الالجئاااةو 
 المئات التالية : المة وريو وفقًا لمواقم   القانونية   حةث    إ ال  سبةل

صامرا ( و اةا ماو ثبا  إقامتاه باالبالد بصاور   – افة حاملى بطاقات الالجئةو ازرقا    -1
  رعية.

  افة السةدات واألحما  مراعا  لظروف   اإلنسانية. -2

أبنااا  إقلااي  دارفااور والااةيو لاا  يسااب   سااجةل    الجئااةو لااد  المموضااية العليااا ل اائون  -3
 األوضاق اإلنسانية باإلقلي . الالجئةو على ضو   د ور

كمااا أفاااد رد وزار  الدا ليااة بأنااه  اا  السااماح لمساائولى المموضااية ابنااا  علااى حلااا 
المموضية( بالتردد على أماكو احتجاز السودانةةو المة وريو بصمة يومية لمحا  ماواقم   

   إلى جانا  قدي   افة التس ةالت الالزمة ل   ألدا  م مت  .

ه     قدي   افة أوجه الرعاية الصحية والعال  الالزماةنو للمحتجا يو ث  أفاد الرد بأن
السودانةةو مو  ال  لجان حبية متخصصة متواجد  بصمة داتمة بأماكو احتجاز   فضاًل 

المعي ااية وال خصااية   و قاادي  العديااد مااو المتعلقااات الحيا يااة   عااو  لبيااة  افااة احتياجااا  
 والةةا  المناسا ل  .

 11فاااد الاااارد بأنااه  اا  اإلفاارا  عااو جميااد السااودانةةو المااة وريو بتاااريا وأ ةاااارًا   أ
 .200 6فبراير

 ثالثاً : ذوو االحتياجات الخاصة وحقوق اإلنسان 



 حتااال قضاااية المعااااقةو ورعاااايت   ا تماماااًا متصااااعدًا ماااو قبااال العااااملةو فاااى مجاااا  
دمج المعاقةو دا ال حقوق اإلنسان والعمل األ لى فى مصر مد   ايد الوعى بأ مية إعاد  

المجتمااد باعتمااار   حاقااة ب اارية  امااة يم ااو اإلفاااد  من ااا إذا مااا  ااوفرت بعاا  التساا ةالت 
ل اا     ااةا باإلضااافة إلااى حاا   ااؤال  علااى المجتمااد السااتيعاب   و ااوفةر  افااة ساابل العااي  
الكاااري  ل ااا  باااةو أقاااران   األصاااحا    األمااار الاااة   لعاااا هياااه الدولاااة دورًا  بةااارًا فاااى إحاااار 

إلعاااداد لخطااار التنمياااة الم ااارية والمجتمعياااة التاااى يجاااا أن  راعاااى حقاااوق بعااا  المئاااات ا
 الخاصة فى القلا ومن ا المعاقون.

وفااى  ااةا اإلحااار أولااى المجلااس القااومى لحقااوق اإلنسااان مااو  ااال  عماال لجنتااه 
االجتماعيااة ا تمامااًا  اصااًا بقضااية المعاااقةو فااى مصاار   حةااث ا تماا  اللجنااة فااى عمل ااا 

فة أبعاد القضية للوقاوف علاى مظاا ر الانق  التاى  حتاج اا  اةه المئاة ماو أجال بدراسة  ا
اناادماج ا ب اا ل  اماال وصااحى دا اال المجتمااد   وقااد  وجاا  ج ااود اللجنااة  ااةه بعقااد ناادو  
كبةاار  دعاا  إلة ااا  افااة األحااراف المعنيااة بقضااية المعاااقةو والماادافعةو عااو حقااوق المعاااقةو 

عاااقى مصاار   والخاارو  بتوصاايات  عماال علااى فااى مصاار للحااوار والمحااث فااى متطلمااات م
 االر قا  بواقع   و صحي  اال تالالت التى قد يواج ون ا.

ناق   الندو  قضية ذو  االحتياجاات الخاصاة علاى  لنياة المرجعياة الدولياة التاى 
 مثل ااا  ع اادات األماا  المتحااد    و ااةل  المواثةاا  العر يااة ذات الصاالة   و ااةل  دراسااة واقااد 

 مصر وقرا   فى المرجعية الت ريعية المصرية التى  نظ  حقوق  .المعوقةو فى 

 واقع المناقي  فى مصر: 
  ةر األدبيات فى مجا  دراسة المعوقةو إلى وجود صعو ة بالةة فاى  قادير حجا  
الم اا لة   ومااد  انت ااار ا و وزيع ااا علااى فئا  ااا المختلمااة    مااا لاايس لاادينا مااا ي ااةر إلااى 

معوقةو زياد  ونقصانًا   و جا ل  ةه اإلحصا ات الدقيقة قد يرجد اال جاه فى نمو أعداد ال
إلى أن م ا لة اإلعاقاة مازالا  لا   طارح نمسا ا بعاد  قضاية اجتماعياة  ساتح  المواج اة   
فالقضية مازال   واجه بأسلو  ج تاى باإلضاافة إلاى نادر  المساوح   بال والمحاوث المةدانياة 



 اصة   وأن ما أجر  مو  ةه المحاوث قاد يقلال   التى أجري  ل ةا ال دف فى العال  بصمة
ماااو دقتاااه اال اااتالف الكبةااار فاااى  حدياااد ماااو  اااو ال اااخ  المعاااوق إلاااى جاناااا ا اااتالف 
المعااايةر التااى اسااتخدم  فااى  اال بحااث   و التااالى فااى حبيعااة و ر ةااا حجاا  العةنااات التااى 

ا   جاار  علة ااا الدراسااة  أضااف إلااى ذلاا  قصااور األدوات التااى يم ااو اسااتخدام ا فااى قياا
و حدياد نااوق ودرجااة اإلعاقااة ب اا ل عاام   فضاااًل عااو حجاا   اال فئاة مااو فئااات اإلعاقااة مااو 
حةاااث التوزيااااد الجةرافاااى والعمااار  أو الناااوعى أو الم ناااى  باإلضاااافة إلاااى أن اإلعاقاااة  ااائ 

 نسبى   و توقف على نوق الن اط المطلو  ممارسته.

قاااد أ اااارت إلاااى أن علاااى  ااال األحاااوا    ور ااا  أن التقاااديرات اإلحصااااتية العالمياااة 
% ماااو إجماااالى عااادد 12و  10نسااامة اإلعاقاااة فاااى منطقاااة ال ااارق األوسااار  صااال ماااا باااةو 

 مااا  بةن ااا مصااادر الج اااز  1996الساا ان   إال أن التقااديرات التقريبيااة ل عاقااة فااى عااام 
 % مو إجمالى الس ان.3.4المر    للتعبئة واإلحصا   صل إلى حوالى 

مر   الثقل فاى عادد ونسامة المعاوقةو   حةاث يصال عادد  ويتض  أن اإلعاقة المكرية  مثل
% ا مااو إجمااالى 73المعااوقةو فكريااًا إلااى أكثاار مااو ملةااون ونصااف ملةااون معااوق ا حااوالى 

%   بةنما ال    ل اإلعاقاة المصارية 14.5المعوقةو   يلة ا اإلعاقة الحر ية بنسمة حوالى 
و   و  ةر البيانات أيضًا إلى % مو إجمالى المعوقة12.5والسمعية أكثر مو حوالى نسمة  

  ر   اإلعاقة فى المحافظات الكبر .

 

   (3)(2016  – 1996تقديرا  اسعاقة فى مصر )

 

 البيان 
1996 2001 2006 2011 2016 

 213175 197535 183098 169805 151510 اسعاقة البصرية 

 
 1996المصدر: اإلسترا يجية القومية للتصد  لم اكل اإلعاقة فى مصر  يولةو  (3ا



 127905 118521 109859 101883 90906 اسعاقة السمعية 

 2131750 1975350 1830975 1698050 1515100 رية اسعاقة الفك

 426350 395070 366195 339610 303020 اسعاقة الكركية 

 2899180 2686476 2490127 2309348 2060536 إجمالى عدد المنمقي 
 

فتقااادر  1996ساانة ا فاااى عااام  16سااانوات إلااى  6أمااا اإلعاقااة باااةو األحمااا  ا مااو 
فاااى  قاااديرات الج ااااز المر ااا   للتعبئاااة واإلحصاااا    إال  %  ماااا وردت 3.4نسااابت ا بحاااوالى 

% وفقااًا للمحااوث المةدانيااة التااى قاماا  ب ااا منظمااة الةونساايل 8أن ااا قااد  صاال إلااى حااوالى 
 بالتعاون مد المجلس القومى للطمولة واألمومة . 

و رجااااد اال تالفااااات بااااةو نساااامة المعااااوقةو فااااى  قااااديرات الج اااااز المر اااا   للتعبئااااة 
نساابت   وفقااًا لدراساة الةونيسااف إلااى  اامو  دراساة الةونيسااف علااى مختلااف واإلحصاا  و ااةو 

أنواق اإلعاقة   و مثل اإلعاقة المكرية بأ  ال ا المختلمة االتخلف العقلاى المساير  والتخلاف 
العقلاااى ال اااديد  واالضاااطرابات االنمعالياااة والوجدانياااة   وصاااعو ات التعلاااي ( مر ااا  الثقااال   

ساانة   بةنمااا  صاال  16 – 6ان فااى المئااة العمريااة مااو % مااو الساا 2.5حةااث  صاال نساامة 
% ماااو إجماااالى عااادد األحماااا  فاااى مصااار  ماااا وردت فاااى دراساااة الةونيساااف  و اااةه 4إلاااى 

% مااو الساا ان  أ  10النسااا جميع ااا  قاال عااو التقااديرات الدوليااة التااى  صاال إلااى حااوالى 
 معوق . 6.150000أن لدينا فى مصر ما يقر  مو 

 

 

 والمجتمع الدولى : كوو االحتياجا  التاية

ا ت  المجتمد الدولى مم رًا بقضية ذو  االحتياجات الخاصة   مو  ال  منظما ه 
الدولياااة   فقاااد  ضااامن  أكثااار ماااو وثيقاااة صاااادر  عاااو األمااا  المتحاااد  مماااادئ  حااادد قضاااية 

   ما 1975ديسمبر  9اإلعاقة وواجمات التعامل مع ا  فصدر إعالن حقوق المعوقةو فى 



عمااال الااادولى العدياااد ماااو الت اااريعات لضااامان حقاااوق المعاااوقةو و حقةااا   ضااامو برناااامج ال
 2004الم ااار ة الكاملااة والمساااوا     مااا صاادر العقااد العر ااى لااةو  االحتياجااات الخاصااة ا

– 2013.) 
 إعالن حقوق ذوى االحتياجات الخاصة : -1

أقاااارت الجمعيااااة العامااااة للماااا  المتحااااد  اإلعااااالن الخاااااص  1975ديساااامبر  9فااااى 
لمعوقةو والة  دعا إلى ا خاذ  ادابةر علاى الصاعةديو القاومى والادولى  كمال ا خااذ بحقوق ا

  ةا اإلعالن أساسًا م تر ًا ومرجعًا لحماية الحقوق التالية:

إن لمظ معوق ياد  علاى  ال  اخ  ال يملا  القادر  علاى أن يضاطلد بممارده ب امال  ▪
قاى أو  ةاره أو بع  متطلمات حياا   خصاية أو اجتماعياة حبيعياة بسابا نقا   ل

 فى قدرا ه الجسمية أو الة نية.

يجا أن يتمتد ال خ  المعوق ب ل الحقوق المة ور  فى  ةا اإلعاالن   ويجاا أن  ▪
يعتاارف ب ااةه الحقااوق لكاال المعااوقةو باادون أدنااى اسااتثنا  و اادون  مرقااة أو  مةةاا  قااات  

رق   أو اللااون أو اللةااة أو الااديو أو اآرا  العامااة و   ةر ااا  أو علااى الجاانس   أو العاا 
األصل القومى أو االجتمااعى أو درجاة الثارو  أو المولاد   أو قاات  علاى أياة وضاعية 

 أ ر   ةر  ةه   ويطب   على المعوق نمسه أو أسر ه.

للمعااوق حاا  أساسااى فااى أن  حتاارم  رامتااه اإلنسااانية   وللمعااوق م مااا  ااان مصاادر  ▪
س الحقوق األساسية التاى اال تالالت ووجوه اإلعاقة لديه أو حبيعت ا أو  طور  ا نم

لمواحنياه مااو نماس السااو و او مااا يعناى بصاامة عاماة أن يتمتااد بحياا  التقااة أقار  مااا 
  كون إلى الحيا  الطبيعية المنتع ة.

للمعوق نمس الحقوق المدنياة والسياساية التاى لةةاره ماو بناى اإلنساان   و طبا  المقار   ▪
ل حااد أو إلةااا  ل ااةه الحقااوق الساابعة مااو إعااالن حقااوق المعااوق ذ نيااًا بالنساامة إلااى  اا

 يم و أن يتعرض له المعوقون ذ نيًا.



أن للمعااوق الحاا  فااى اإلجاارا ات المخولااة لتم ةنااه مااو اكتسااا  أوسااد مااا يم ااو مااو  ▪
 االستقاللية.

للمعااوق الحاا  فااى العااال  الطبااى والنمسااى والااوظيمى   بمااا فااى ذلاا  آليااات الرعايااة  ▪
اعى   وفااااى التر يااااة والتكااااويو واعاااااد  والتقااااوي   وفااااى إعاااااد  التأ ةاااال الطبااااى واالجتماااا

التأ ةااال الم ناااى   وفاااى المسااااعدات واإلر اااادات و ااادمات االساااتيعا  و ةر اااا مااااو 
الخااادمات التاااى  ضااامو أقصاااى ماااا يتسااانى لاااه ماااو  وظيااال قدرا اااه ومؤ ال اااه و سااارق 

 بمسار إدماجه أو إعاد  إدماجه فى المجتمد .

وفااى مسااتو  معي ااى التاا  لااه للمعاااق الحاا  فااى األمااان االقتصاااد  واالجتماااعى    ▪
وفقااًا إلم انيا ااه   والحاا   فااى الحصااو  علااى عماال والمحافظااة عليااه أو فااى ممارسااة 
عمل ممةد منتج ذ  مقابل   وفى االنتسا  إلى المنظماات النقابياة   وللمعاوق الحا  
فااى أن  ؤ ااة حاجيا ااه الخاصااة بعااةو االعتمااار فااى  اال مراحاال التخطااير االقتصاااد  

 واالجتماعى .

معوق الح  فاى أن يعاي  باةو أسار ه أو فاى ماأو  مالتا   وحقاه فاى الم اار ة فاى لل ▪
كاال ن اااط اجتمااااعى ممةااد أو  رفة ااى   وال يم اااو إكااراه أحااد المعاااوقةو علااى معاملاااة 
متمةااا   ال  تطلب اااا حالتاااه أو التحساااو الاااة  يم اااو أن يحقااا  لاااه  فاااوذا  انااا  إقاماااة 

ا أن ي ااون المحااير وظااروف ال ااخ  المعااوق بمؤسسااة مختصااة أماارًا ضااروريًا هيجاا
الحيا  أقار  إلاى ماا يم او إلاى محاير وظاروف الحياا  الطبيعياة لل اخاص اآ اريو 

 مو نمس سنه.

يجاااا أن ُيحماااى المعاااوق ماااو  ااال اساااتةال  أو إجااارا  أو معاملاااة  مةةااا  فة اااا  جااااوز  ▪
 وحر مو  رامته.

يتبةو أن يجا أن يتم و ال خ  المعوق مو التمتد بمساعد  قانونية مناسمة عندما   ▪
مثاال  ااةه المساااعد  ضاارورية لحمايااة  خصااه وممتلكا ااه فااوذا  ااان محاال  تمااد عاادلى 



هيجااا أن   اامله إجاارا ات سااليمة  أ ااة فااى الحساامان و صااور   املااة وضااعه الباادنى 
 والة نى.

يجااااا أن  ست ااااار منظمااااات المعااااوقةو ب اااا ل مجااااد فااااى المساااااتل المتعلقااااة بحقااااوق  ▪
 المعوقةو.

أسااار ه وع اااةر ه بصاااور   املاااة و واساااطة  ااال الوسااااتل يجااا أن يااات  إعاااالم المعاااوق و  ▪
 المناسمة بالحقوق التى يتضمن ا  ةا اإلعالن.

 برنامج العمل الدولى وحقوق المعوقين : -2

اساات دف  الجمعيااة للماا  المتحااد  مااو إعااالن حقااوق المعااوقةو  ر ةاا  االنتماااه علااى 
الكامااال واالنااادما  فاااى ضااارور   متاااد المعاااوقةو   باااالحقوق وا احاااة المااارص ل ااا  لال اااتراس 

 المجتمد  ورفع   عارًا للسنة الدولية للمعوقةو   الم ار ة الكاملة والمساوا    .

وقاااد  ضااامو عقاااد الثمانةناااات مماااادئ قانونياااة    ماااا وردت ببرناااامج العمااال الااادولى 
 بع  الت ريعات المتعلقة بالمعوقةو   نورد ملخص ا على النحو التالى :

ق بالمدار  والتعلاي  والت اةةل والوصاو  إلاى المرافا  ضمان حقوق وفرص االلتحا .أ
 العامة والضمان االجتماعى والحماية مو المعاملة الالإنسانية.

 وضد وساتل النقل فى  ناو  المعوقةو. .  

إن ااا  منظمااات م ونااة مااو المعااوقةو علااى األصااعد  المحليااة والوحنيااة واإلقليميااة  . 
 والدولية فى  خطير برامج و دمات المعوقةو.

ن اااا  لجناااة  نسااايقية علاااى المساااتو  الاااوحنى واإلقليماااى لمحاااث ومتابعاااة األن اااطة إ .د 
المتعلقااة بااالمعوقةو علااى أن  ضاا  جميااد األحااراف المعنيااة بمااا فااى ذلاا  منظمااات 

 المعوقةو.

  ا.الت ام الح ومات بما يلى: 



  خطير و نظي  و مويل األن طة الخاصة بالمعوقةو على  ل المستويات. •

 ة الكاملة بوزالة الحواج  التى  عترض سبةل ا.إ احة فرص الم ار  •

 ااااوفةر  اااادمات إعاااااد  التأ ةاااال مااااو مساااااعد  اجتماعيااااة و ةاتيااااة وحبيااااة  •
 و عليمية وم نية وأج     عويضية.

 إن ا  المنظمات العامة والخاصة ذات الصلة بالمعوقةو. •

 مساند  إن ا  ونمو منظمات المعوقةو. •

علوماات عاو المعاوقةو علاى المجتماد إل ام أج    اإلعالم بوعداد ون ر الم •
 و ع ي  التثقيل العام.

ا خاذ اإلجرا ات المالتمة للوقاياة ماو االعاتال  والعجا  عاو حريا  بارامج  •
منسااقة علااى جميااد مسااتويات المجتمااد     اامل الرعايااة الصااحية األوليااة 
لاالم والطماال   والتثقياال الصااحى حااو  األ ةيااة   والتحصااةو واالكت اااف 

المم ار   ووضاد أنظماة الساالمة والوقاياة ماو الحاوادث     المم ر والتاد ل
و وفةر برامج الصحة الم نية   ومراقمة االستعما  الساةئ للدوياة و اوفةر 

 التدريا المالت  للعاملةو فى الحقل الطبى.

 إلةا  الضراتا على الواردات الخاصة بالمعوقةو. •

ن وأسر   الطعاو ا خاذ  ر ةمات س لة التطبة  ليستطيد بمقتضا ا المعوقو  •
 أمام  ةئات قضاتية فى القرارات المتعلقة بحقوق   واستحقاقا   .

حااااا  اساااااتخدام المطااااااع  ودور الساااااةنما والمساااااارح والم تماااااات والسااااااحات  •
 الرياضية والمنادق وال واحئ للمعوقةو دون أ   مةة .



 ااوفةر  اادريا العمالااة المنيااة الالزمااة للعماال مااد المعااوقةو وماانح   باادالت  •
ة لطبيعاااة العمااال الم لماااةو باااه   علاااى أن ي اااون ل ااا  صااامة الضااامطية مالياا

 القضاتية لضمان حقوق المعوقةو الم مولة قانونًا.
 

وفااى إحاااار اساااتمرار الج اااد الااادولى السااتكما  المنظوماااة القانونياااة الدولياااة الالزماااة 
اقياة لحماية حقوق المعاقةو على مساتو  العاال     واصال اللجناة الدولياة المعنياة بوضاد ا م

دوليااة لحقااوق المعااوقةو و اارامت   اجتماعت ااا   حةااث عقاادت دور  ااا السااابعة التااى امتاادت 
برتاساااة  دون مااااكةو  المنااادو  الااادات  لنةوزيلنااادا لاااد   2006فبرايااار  16إلاااى  3للمتااار  ماااو 

 األم  المتحد  سابقًا  م ار ة واسعة مو الدو  والمنظمات  ةر الح ومية.
 ( :2013 – 2004ياجات الخاصة )العقد العربى لذوى االحت -3

ج ااود عر يااة مااو أ ااخاص معاااقةو  لااةو  االحتياجااات محصاالة جااا  العقااد العر ااى
 ااااف  بطلماااا    مماااا دعاااى  د يوجاااد وعااا ومنظماااات للمعااااقةو العااار  الاااةيو  اااعروا بأناااه ال

ة  و اااُ   نمسااا   للمطالماااة بحقاااوق   ماااو الااادو  العر ياااة أالجمعياااات الم وناااة ماااو المعااااقةو 
ر ماو  ااال  المنظمااة العر ياة للمعاااقةو بالتعااون مااد جامعااة الادو  العر يااة إلااى مج اود  بةاا

 .بل رؤسا  الدو قد العر   و   التوقيد عليه مو ق  الع   إيجاد     أن

إلااااى القااااي  العر يااااة األصااااةلة و عااااالي  الااااديانات  لعقااااد ل  عااااود المرجعيااااة األساسااااية
 ماقيااات الدوليااة النااات الدوليااة واالستر اااد باامع  المواثةاا  واإلعو اال السااماوية الساامحة  

 .العقد  ق  الت  سم

 :لةو  االحتياجات الخاصة إلى  حقة  ما يلىالعقد العر   ي دف و 
 ع ي  رؤية األ خاص المعاقةو ألنمسا   و ثماةو لقدرا اه والعمال علاى  ةةةار نظار   .أ

 المجتمد السلبية له 
 تمامااااااات ا ل  حتياجااااااات األ ااااااخاص المعاااااااقةو علااااااى ساااااااإدرا  قضااااااية اإلعاقااااااة و  .  

 .الح ومات 



وضاارور    دعاا  و ساا ةل إن ااا  الجمعيااات الخاصااة لل ااخاص المعاااقةو أنمساا    . 
 مثااةل   فااى ال ةئااات والمجااالس العليااا ل عاقااة لضاامان الم ااار ة الماعلااة فااى رساا  

 ووضد الخطر والبرامج للن وض باأل خاص المعاقةو .  السياسات 

 .لمعاقةو إن ا  قاعد  بيانات  املة عو األ خاص ا .د 

 طوير و حسةو الخدمات والبرامج الح ومية واأل لية القاتماة والتا   سااعد المعااقةو  ا.
 و قدم ل   الخدمات .

  وحةد مصطلحات اإلعاقة و عريم ا و صنيم ا . .و 

  وفةر التكنولوجيا الداعمة للمعاقةو . .ز

 ومات.المادع والمعنوع لل خاص المعاقةو وأسر   و  ويد   بالمعل الدع  قدي   . 

 .إجرا  دراسات وأبحاث علمية حو  قضايا اإلعاقة  .ش

 . طوير م ارات وقدرات العاملةو على  دمة األ خاص المعاقةو  .ص 

وضاااد الخطااار والبااارامج الالزماااة لتحقةااا  دماااج األ اااخاص المعااااقةو فاااى المااادار   .ض 
 ومواقد العمل والس و والنوادع الرياضية والثقاهية والعلمية والمواقد األ ار  المختلماة

. 

نتخاباااااات للمجاااااالس دعااااا  و  اااااجيد األ اااااخاص المعااااااقةو الماااااؤ لةو عناااااد التر اااااي  لال .ط
 .البرلمانية والنيابية

  إال أنااه حقااوق المعاااقةو حتااى السياسااية من ااا   اال ماقيااة   اامل و  ااةا يتضاا  أن اال
يجااا التنويااه إلااى أن  ااةا العقااد ر اا  أن الح ومااات العر يااة قااد صاادق  عليااه فااون لااه الصاامة 

 و ةر مل م. االست ارية

 كوو االحتياجا  التاية فى التشريع المصرى : 

ا اااات  الم اااارق المصاااار  بسااااو الت ااااريعات التااااى مااااو  ااااأن ا حمااااظ حقااااوق المعاااااق 
لسااانة  39المصااار  و ع يااا  فااارص الحياااا  الكريماااة لاااه فاااى المجتماااد   فصااادر القاااانون رقااا  

 ب أن  أ ةل المعاقةو الة  نص  أ   بنوده على النقاط التالية : 1975



  عريل ال خ  المعاق  عريمًا م نيًا أيضًا. -1

بيااان الخااادمات التااى  قااادم للمعااوق دون  ااامول ا الخاادمات الترويحياااة والرياضاااية    -2
 كما ن  على  وفةر الخدمات أيضًا ألسر  المعوق.

ح  المعوق فى الحصو  على  دمات التأ ةل مو الدولة   و تمثل  ةه الخادمات  -3
األحااااراف الصااااناعية و ااااوفةر  اااادمات العااااال  فااااى   ويااااده باااااألج    التعويضااااية و 

 الطبيعى و دمات التأ ةل  ل ذل  فى حدود ما  سم  به المة انية.

  ااا ةل مجلاااس أعلاااى للتأ ةااال يضااا  فاااى   ااا ةله ممثلاااى الج اااات المعنياااة بتأ ةااال  -4
المعوقةو   بةرض دراسة واعداد السياسة العامة للتأ ةل و خطاير و نساة  البارامج 

 ات الدولية والمحلية والتخطير للم روعات التأ ةلية.واالستماد  مو الخبر 

حااادد مسااائولية  اااوفةر الخااادمات التأ ةلياااة لاااوزار  ال ااائون االجتماعياااة   هيماااا عااادا  -5
الخدمات التأ ةلية الالزمة للقوات المسلحة   و ةل   كون الوزار   ى المسئولة عو 

 إن ا   ةئات التأ ةل.

ساااعدات بعمليااة التأ ةاال حالمااا  بااةو أبقااى علااى  كليمااات أصااحا  المعا ااات والم -6
 صالحةت   ل ا.

إصاادار  اا ادات  أ ةاال دون أ  مقاباال يبااةو ب ااا الم ااو الصااال  لتأديت ااا المااواحو  -7
المعوق مد اإلل ام بقةد ا بم تا القو  العاملة التابد لمحل إقامة المعوق لمعاونيه 

 فى االلتحاق بالعمل.

عاااماًل فااأكثر فااى  50يو يسااتخدمون االلتحاااق بالعماال إل امااى ألصااحا  العماال الااة  -8
% مااااو مجمااااوق عاااادد العمااااا    وال امااااى أيضااااًا للج اااااز اإلدار  للدولااااة 5حاااادود 

% مااو الاادرجات ال ااا ر  فااى المسااتو  الثالااث   وياات  ذلاا  5والقطاااق العااام بنساامة 
 عو حري   ر يحات القو  العاملة.



الةرامة فقر فرض ج ا ات على أصحا  األعما   تمثل فى الةرامات والحمس أو  -9
إل مااااا  سااااجالت قةااااد المعااااوقةو الملتحقااااةو بالعماااال لاااادي      مااااا  صاااا  أمااااوا  

 الةرامات لتمويل  دمات التأ ةل.

أعطى القانون الح  لوزير ال ئون االجتماعياة فاى  خصاي  م او وأعماا  معةناة  -10
ي ااون التعةااةو فة ااا قاصاارًا علااى المعااوقةو فقاار   وأ   عةااةو لةةاار    فة ااا ي ااون 

 باحاًل.

 اإلعما  مو اللياقة الصحية بالنسمة لحالة العج  الوارد  ب  اد  التأ ةل. -11

أعطاااااى أولوياااااة التعةاااااةو للمصاااااابةو بسااااابا العملياااااات الحر ياااااة أو  أدياااااة الخدماااااة  -12
 العس رية.

إ طااار مااديريات ال اائون االجتماعيااة ببيانااات دوريااة عااو المعااوقةو مااو مااديريات  -13
 القو  العاملة.

مخصصااة فااى  ةئااة التأمةنااات والقااو  العاملااة إلااى وزار  نقاال االعتمااادات الماليااة ال -14
 ال ئون مد إلةا   افة النصوص الوارد  فى بالقوانةو السابقة.

و عااد فتاار  مااو  طبةاا  القااانون ظ اارت العديااد مااو الثةاارات التااى نالاا  مااو ال اادف 
األساسى مو سنه  فعلى سبةل المثا  حرص  العديد مو المؤسسات وال ةئات علاى  عةاةو 

العج  المسير مو عمال ا الةيو أصةبوا أثنا  العمل واحتساب   ضمو النسامة المقارر   ذو   
% المقارر قانوناًا 5كةل  لجأ المع  اآ ر مو المؤسسات وال ةئات إلاى اساتيما  نسامة الاا 

فااى المر اا  الرتيسااى للمن ااأ  ممااا يحاارم المعااوقةو فااى داتاار  المااروق مااو االسااتماد  بالقااانون  
لى عدم ن  القانون على عقو ة المسئولةو فى الح ومة والقطاق العام فاى  ةا باإلضافة إ

لسااانة  39حالاااة امتنااااع   عاااو اساااتيما  النسااامة المقااارر  أو مخاااالمت   ألح اااام القاااانون رقااا  
  وأ ةااارًا عااادم  ناساااا العقو اااات المقااارر  بالقاااانون ماااد ظاااروف المجتماااد المتطاااور   1975

 لضهلة قيمة الةرامة المقرر  .



  10   9بتعاديل أح اام الماواد  1982لسانة  49الساياق جاا  القاانون رقا    فى  اةا
  و ى الماواد المتعلقاة بعملياة الت اةةل اإلل اماى للمعاوقةو بال ار ات والمؤسساات   16   15

والج از اإلدار  للدولة والقطاق العام   و ن   ةل  علاى العقو اات عناد المخالماة لتطبةا  
 أح ام  ةا القانون.

الااة  ياانظ   1996لساانة  12قااانون الطماال رقاا   1996مااار   28ى كمااا صاادر فاا
  و والتحته التنمةةية العديد مو األح ام المتعلقة بالطمل المعوق . 

ومو الجدير بالة ر فى  ةا السياق أن بعا  منظماات المجتماد المادنى والج اات 
مصار  بحقوق المعاقةو أكدت على ضرور  وضد   ريد  امل لتنظاي  حقاوق المعااقةو فاى

يتما ى مد المتةةرات السياسية واالقتصاادية واالجتماعياة الجدياد  التاى  ا د  ا مصار فاى 
الحقبتااةو األ ةاار ةو   و ااأ ى فااى  ااةا اإلحااار ممااادر  جمعيااة  ااموق لرعايااة و نميااة الحقااوق 
اإلنساااانية و نمياااة المجتماااد المحلاااى   بوعاااداد م اااروق قاااانون التأ ةااال ال اااامل للمعااااقةو   

ماااا  قاااوم باااه حالياااًا اللجناااة االجتماعياااة باااالمجلس القاااومى لحقاااوق اإلنساااان  باإلضاااافة إلاااى
بالتعاون مد اللجنة الت ريعية بالمجلس مو بحث إعداد م اروق قاانون متكامال يقانو حقاوق 

 المعاقةو فى مصر فى إحار التطورات المجتمعية المتالحقة.

 جهمد المجتمع المدنى فى رعاية المناقي  :
ى  عمال بمةاادان رعايااة و أ ةال المعااوقةو فااى وقا  مم اار مااد ظ ارت الجمعيااات التاا

ظ اااور فكااار  العمااال األ لاااى والمااادنى مناااة بااادايات القااارن الماضاااى   وان  انااا  الخااادمات 
والج ود التى  قدم ا لرعاية المعوقةو  مثل  ليطاًا ماو الخدماة االجتماعياة والطبياة و أ ةال 

ة المعاوقةو المعروفاة حالياًا ب ا ل ا المعوقةو   إال أن ا م دت لتطور ونضج جمعياات رعايا
 المؤسسى الواض  .

ومااو الجاادير بالااة ر فااى  ااةا المجااا  أنااه وان  ااان قااد حاادث انت ااارًا  بةاارًا نساابيًا 
للجمعيااااات منااااة منتصااااف السااااتةنات حتااااى اآن إال أنااااه لاااايس بالدرجااااة التااااى انت اااارت ب ااااا 



التااى  عماال  بمةاادان  الجمعيااات التااى  عماال باامع  مياااديو الرعايااة األ اار  مثاال الجمعيااات 
المساااااعدات االجتماعيااااة أو الجمعيااااات التااااى  عماااال بمةاااادان   الخاااادمات العلميااااة والثقاهيااااة 
والدينياااة  ويرجااااد  ااااةا إلااااى أن  ناااااس نوعااااًا مااااو جمعيااااات المعاااااقةو     جمعيااااات التأ ةاااال 
االجتماااعى للمعااوقةو  قااوم بتأديااة  اادمات رعايااة و أ ةاال المعااوقةو علااى مسااتو  المحافظااة 

  و اااؤد   ااادما  ا لكافاااة فئاااات المعاااوقةو  وماااو ثااا  أقامااا  فروعاااًا ل اااا بااامع  مااادن كل اااا 
المحافظات مما أد  لتوفةر الخدمات ب ةه المدن وعدم ال عور بالحاجة إلى  ةا اللون مو 

 الخدمة   ومو ث  القيام بون ا  جمعيات.

 اااةه الجمعياااات  خااادم فئاااة أو أكثااار ماااو المعااااقةو   والااامع  اآ ااار يخااادم  افاااة 
المئات  وفئات المعاقةو بمصر  ندر   حا  ثمانياة قطاعاات  اى: اإعاقاة السامد والكاالم   
واإلعاقااات المصاارية   واإلعاقااات البدنيااة  واإلعاقااات العقليااة  ناااق و الاادرن  ساالبةو الجااةام  

 مرضى روما ة م القلا   مرضى السرحان( .

 جهمد المج ل فى رعاية حقما المناقي  :
ى لحقاااوق اإلنساااان   فاااى إحاااار  طاااة عملاااه لتع يااا  و ااادعي  ا ااات  المجلاااس القاااوم

حقااوق اإلنسااان فااى مصاار   بقضااية المعاااقةو وذو  االحتياجااات الخاصااة   وانع ااس ذلاا  
فااى  ماعاال المجلااس مااد منظمااات المجتمااد الماادنى والج ااات المختلمااة فااى لقااا ات وناادوات 

 وفعاليات مختلمة.

الساانو  الرياضااى المنااى التاسااد   ااارس المجلااس فااى الم رجااان 26/9/2005بتاااريا  -
لةو  االحتياجات الخاصاة الاة  أقامتاه جمعياة الساالم القمطياة بطنطاا  حا  رعاياة 
مر ااا  الرجاااا  لرعاياااة المئاااات الخاصاااة بالم اااار ة ماااد بعااا  المااادار  والجمعياااات 
والمراكاا  العاملااة فااى مجااا  رعايااة المئااات الخاصااة علااى مسااتو  الجم وريااة والتااى 

ممثلاااااون ماااااو وزارات ال ااااائون ومدرساااااة   والاااااة  حضاااااره  جمعياااااة 80 صااااال إلاااااى 
االجتماعيااااة   ال ااااما  والرياضااااة   والتر يااااة والتعلااااي    والمجلااااس القااااومى للطمولااااة 

 واألمومة وو ال  بع  الوزارات والقيادات وال خصيات العامة بمحافظة الةر ية.



 فاااااااى إحاااااااار التحضاااااااةر لنااااااادو  حماياااااااة حقاااااااوق المعااااااااقةو عقاااااااد المجلاااااااس بتااااااااريا  -
االجتماق التحضةر  األو  مد ممثلى المنظمات األ لياة العاملاة فاى   14/6/2005

 مجااااااا  رعايااااااة حقااااااوق المعاااااااقةو    مااااااا عقااااااد االجتماااااااق التحضااااااةر  الثااااااانى فااااااى 
28/6/2005  . 

عقاااد المجلاااس نااادو  موساااعة دعاااا فة اااا العدياااد ماااو منظماااات  25/7/2005بتااااريا  - 
ةاال المعاااقةو   لمناق اة واقااد اإلعاقااة المجتماد الماادنى العاملاة فااى مجااا  رعاياة و أ 

 فى مصر وأ   العقمات التى  واجه المعاقةو وأفضل السبل لتةلةل  ةه العقمات .

 ناولاا  الجلسااة عرضااًا للوثااات  واال ماقيااات المتعلقااة بحمايااة و ع ياا  حقااوق األفااراد 
العر ا  لاةوع المعاقةو  حةث ُعرض  مسود  ا ماقية األم  المتحد  للفراد المعااقةو  العقاد 

   اااةل  عرضااا   إساااترا يجية الحاااد ماااو اإلعاقاااة فااا  2013-2004االحتياجاااات الخاصاااة 
  المقدمااااة مااااو وزار  ال اااائون االجتماعيااااة   مااااا  اااا  اسااااتعراض الت ااااريعات 2017مصاااار 

المصااارية الخاصاااة باإلعاقاااة  فااا  إحاااار ج اااود وزار  العاااد  فااا  صااايا ة الت اااريعات ذات 
 الصلة.

ث ورش عماال لطارح حلاو  ومقترحااات لم ا الت األفااراد كماا عقاد  ااال  النادو  ثاال
المعااقةو وأسار    وعاارض دور الجمعياات األ لياة العاملااة فا  مجاا  اإلعاقااة  و ا  عاارض 

 فةل  الح  ف  الحيا  الةع يتعرض لم  الت األفراد المعاقةو. 

كةل   ناول  الندو  الحديث عو الصعو ات والمعوقات الت   واجاه عمال منظماات   
مااد الماادن  فاا  مجااا  حمايااة و دمااة المعاااقةو  و  ينيااة  معةاال دور و ااأثةر المجتمااد المجت

 المدن  ف   دمة ورعاية األفراد المعاقةو.

 وكا  م  أهم التمييا  التى  خرجت بها ال جنة :

  ااا ةل لجناااة فااا  نطااااق المجلاااس القاااوم  لحقاااوق اإلنساااان إلعاااداد م اااروق قاااانون  .1
جمياااد األفاااراد المعااااقةو  اااال  فتااار  ساااتة  موحااااد و  اااامل لتع يااا  و حماياااة حقاااوق 



 اا ور مااو  اااريا عقااد المااؤ مر لتقديمااه للج ااات المختصااة   مااد مراعااا  م ااار ة 
 ممثل  األفراد المعاقةو و الج ات الم تمة ب ةا ال أن.

 تولى لجنة الحقوق االجتماعية باالمجلس القاوم  لحقاوق اإلنساان مراجعاة و  قةاي   .2
 .1997ف  مصر الت  قدم  عام إسترا يجية التصدع ل عاقة 

أن  قاااوم لجناااة ال ااا اوع باااالمجلس القاااوم  لحقاااوق اإلنساااان بتلقااا   ااا اوع األفاااراد  .3
 المعاقةو و  يسةر حصول   عل  حقوق  .

إعاااداد وثيقاااة باااالقوانةو و القااارارات الوزارياااة المعماااو  ب اااا  فااا  مجاااا  اإلعاقاااة فااا   .4
 مصر و مدع  نمةة ا.

 ة لمراعا  حقوق األفراد المعاقةو.دعو  الوزارات و الج ات الح ومي .5

 .2012 – 2007إدرا  حقوق األفراد المعاقةو بوضوح ف   طة الدولة الخمسية  .6

إن ا  قاعد  معلوماات دقيقاة عاو األفاراد المعااقةو فا  مصار وفقاا للساس العلمياة  .7
المتعااارف علة ااا   و ا خاااذ البيانااات التاا  سااوف  سااتخل  مااو اإلحصااا  المعلاا  

  أسا  ل ةه القاعد . 2006الةع سةت  عام 

إدرا   افة  وصايات الاورش التمصاةلية  مماادئ عاماة أثناا  وضاد القاانون ال اامل  .8
 لحقوق األفراد ذوع اإلعاقة ف  مصر.

 

وفى السياق ذا اه واصال المجلاس ا صااال ه بالجمعياات والج اات المختلماة العاملاة 
   وذل   اآ ى:فى رعاية المعاقةو فى مصر أو  ل  ذات الصلة ب ةا المجا 

يعاااد المجلاااس بالتعااااون ماااد بعااا  المنظماااات األ لياااة العاملاااة فاااى مجاااا  رعاياااة  -1
  حاا  األفاراد المعاااقةو فاى الرعايااة الصااحية و المعااقةو لور ااة عمال  حاا  عناوان 

    حةاااث عقااادت اللجناااة الت اااريعية باااالمجلس ثالثاااة اجتماعاااات  سااار أفاااى  كاااويو 



الخاصة وجمعية  موق لرعاية الحقوق  حضةرية مد مؤسسة انا ( لرعاية المئات  
اإلنساانية   ا مقااوا  الل اا علااى أ ااداف النادو  والموضااوعات التاى سااتت  مناق اات ا   

 ول  يحدد موعد لعقد ا حتى  تابة  ةه السطور.

 احا المجلس  ال ماو المجلاس القاومى للموماة والطمولاة ومؤسساة ناا  لرعاياة  -2
عى   فااى إحااار التعاااون والتنسااة  فااى المئااات الخاصااة   ووزار  التضااامو االجتمااا

 مجا   ع ي  وحماية حقوق المعاقةو فى مصر.

قيااااام المجلااااس بتاااادريا مراقبااااى جمعيااااة انااااا ( لرعايااااة المئااااات الخاصااااة وجمعيااااة  -3
 ا موق( لرعاية الحقوق اإلنسانية على أعما  مراقمة االنتخابات البرلمانية.

الت ريعية بالمجلس بوعداد م روق كما  قوم اللجنة االجتماعية بالتعاون مد اللجنة 
 قانون  امل حو  حقوق ذو  االحتياجات الخاصة فى مصر.

 
 رابعاً: ثقافة حقوق اإلنسان  

 جهمد المج ل فى نشر ثقافة حقما اسنسا  :
لحقااوق اإلنسااان علااى أن مااو أ دافااه    ع ياا   القااوم ياان  قااانون إن ااا  المجلااس 

ضاااامان  فاااا  واإلساااا امب ااااا  الااااوع ا ون اااار و نميااااة حمايااااة حقااااوق اإلنسااااان و رساااايا قيم اااا
   مااا ياان  القااانون أيضااا علااى وضااد  طااة قوميااة لتحقةاا  ذلاا  واقتااراح وساااتل  ممارساات ا

  حقة   ةه الخطة.

 إسااااترا يجيةأن وضااااد  طااااة قوميااااة أو  ويعتقااااد المجلااااس القااااوم  لحقااااوق اإلنسااااان
بالتعااون ماد  إالا ال يستطيد أن يحقق أنه و   س لةالم مة بالللن وض بحقوق اإلنسان ليس 

 . المدن كل مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمد 

قااد ا سااع  مجاااالت حقااوق اإلنسااان ب اا ل  بةاار حتااى أن ااا أصاامح    اامل  اال ول
ولاا   عااد مجاارد نمااو اقتصااادع   اإلنسااانمااو حقااوق  اً جوانااا الحيااا   فالتنميااة أصاامح  حقاا



إلااى حقااوق سااية ومدينااة سيا مااو حقااوق  وار مطاا  باااحترام حقااوق اإلنسااان بمعنا ااا ال ااامل
األماااو و الةاااةا  و العمااال و  التعلاااي و  العاااال و السااا و  وثقاهياااة  فلااا  يعاااد اقتصاااادية واجتماعياااة 
مااو حقااوق اإلنسااان  البااد أن  ااد ل  اً أصاامح  حقاا وانمااا احتياجااات  والحيااا  الكريمااة مجاارد 

د  ن اار ثقافااة  ااةه الممااايي  الجدياال ومااو ثاا  ف ناااس ضاارور  طااة التنميااة   فاا ب ااةا المم ااوم 
   مااااا أن الخطاااار  لاااا لاااايس فقاااار بااااةو المااااواحنةو ولكااااو أيضااااا بااااةو مااااو يقومااااون بتنمةااااة 

باكتمااااا  حقااااوق  إالالديمقراحيااااة أصاااامح  حقااااا مااااو حقااااوق اإلنسااااان ال  كتماااال ممارساااات ا 
و  ااااةا  تاااارابر التنميااااة   فحقااااوق اإلنسااااان  اااال متاااارابر ال يقباااال التج تااااة األ اااار  اإلنسااااان 

 والديمقراحية وحقوق اإلنسان.
 ثقافة حقوق اإلنسان واإلعالم : -1

 تماماًا  بةارًا بقضاية ن ار ثقافاة ا أولى المجلس القومى لحقوق اإلنساان مناة إن ااته 
ساسااية باادون ا يصااعا الاادفاق عااو قضااايا حقااوق اإلنسااان أحقااوق اإلنسااان باعتمار ااا ر ةاا   

ماار الااة  دفااد المجلااس إلااى وضااد  صااور  طااة عملااه فااى مجااا  ن اار ثقافااة المختلمااة   األ
  اااااان فاااااى مقاااااادمت ا  معةااااال دور اإلعاااااالم ساااااوا  المرتاااااى أو المسااااااموق   حقاااااوق اإلنساااااان 

أو المقاارو  فاا   وساايد داتاار  التعرياال بممااايي  حقااوق اإلنسااان و أصااةل ا لااد  المااواحنةو  
نطالقاااًا ماااو نظااار  المجلاااس إلاااى اإلعالمةاااةو فااا   افاااة المجااااالت   ااار ا  لاااه فااا  الج اااود ا

لمااا ل عااالم مااو م انااة  اصااة و ااأثةر  بةاار فاا  بنااا    فااة ثقا لاا  الالراميااة لتع ياا  ون اار 
دوره الرقاااب  وقدر ااه علااى  اااوفةر  اااةا إلااى جانااا    الااوع  و  اا ةل الاارأع العااام والوجاادان

المعلوماااات واثاااار  القضاااايا    اااةا الااادور الاااة   ضااااعف  اااأثةره نتيجاااة التطاااور ال اتااال فااا   
 ةةر حدود .ب اً  قنيات اال صا   ومازا  أف   ةا التطور ممتوح

وفااى  ااةا اإلحااار عقااد المجلااس ناادو   حاا  عنااوان  نحااو اسااترا يجية إعالميااة لن اار 
فة اا ممثلاةو  ادعا 2005يونةاو  22 – 21ثقافة حقوق اإلنسان  لمد  يومةو فاى المتار  ماو 

عااااو وزار  اإلعااااالم والعديااااد مااااو الخباااارا  فااااى مجااااا  اإلعااااالم باإلضااااافة إلااااى العديااااد مااااو 
 بقضايا حقوق اإلنسان فى مصر.  اإلعالمةةو والم تمةو 



 ااادف  النااادو  إلاااى التوصااال إلاااى إساااترا يجية إعالمياااة واضاااحة المعاااال     تضااامو 
و حدياد عناصار التاأثةر ومناا ج االقتارا   لتلا  االساترا يجية  التحديد الدقة  لل دف الن ات 

يااااة و حويل ااااا إلااااى باااارامج مرحليااااة  عتمااااد فاااا  التنمةااااة علااااى أدوات اإلعااااالم المتاحااااة المرت
 : عتمارات اآ يةوالمسموعة والمقرو    انطالقًا مو اال

ياااأ   فااا  مقااادمت ا حبيعاااة النظاااام   أن التوجاااه العاااام ل عاااالم يتاااأثر بعوامااال متعااادد   -1
االجتماااع  السياساا  الساااتد والت ااريعات المنظمااة للعماال اإلعالماا   ووساااتل اإلعااالم 

  و نظيماا     و كاويو اإلعالمةاةو خاا السياساية واالقتصاادية ونظ   حويل ا ونماوذ النُ 
 الم نية والنقابية  ونظ  المسا لة والعقا  ف  جرات  الن ر.

و لمااا  حااارر اإلعااالم  و عااا زت حريااة الااارأع والتعبةاار   لماااا اسااتطاق اإلعاااالم أن 
 يجاب   جاه قضايا حقوق اإلنسان بما ف  ذل  ن ر ثقافة حقوق اإلنسان.يؤ د دوره اإل

 

حقااوق اإلنسااان لتصاام  م ونااا رتيسااا فاا   اال السياسااات  أصاام  مااو  مااد ا ساااق داتاار  -2
الضاارورع علااى الصااحمةةو واإلعالمةااةو ب اا ل عااام   التعماا  فاا  ف اا  قضااايا حقااوق 

ن واإلنسان و ةطية موضوعا  ا بدقة وموضوعية ون ا ة   و   ل مستمر   و التال  ف
 عاااا ز ف م اااا  وعقااااد ورش العماااال التاااا     اااادريا اإلعالمةااااةو علااااى حقااااوق اإلنسااااان 
 . الصحي  لقضايا حقوق اإلنسان أمر ضرورع 

وفى نمس الوقا  التا ام     إن ن ر ثقافة حقوق اإلنسان يعنى  عريل النا  بحقوق ا   -3
باحترام حقاوق اآ اريو بماا فا  ذلا  حق ا  فا  الحياا  وحق ا  فا  حرياة العقةاد  وحق ا  

و عمااال علاااى  جنيااال  و اااى ثقافاااة  نااااق  ثقافاااة اإلر اااا    فااا  أن ي وناااوا مختلماااةو 
 ه. منابع

إن ثقافااة حقااوق اإلنسااان  ساااعد إلااى حااد  بةاار فاا   خلااي  المجتمااد مااو الكثةاار مااو  -4
الساالو يات الساالبية التاا   اانع س علااى المعااامالت الةوميااة فاا   افااة المسااتويات والتاا  



و اصة عند التعامل مد أج    اإلدار  المر مطة بمصال     نتق  مو حقوق اإلنسان 
ر  وال    أن أج    اإلعالم قادر  على أن  قوم بدور محورع ف   ةا المجا  الجما ة

باعتمار ا مو أ   مصادر التأثةر فا  الارأع العاام و حدياد  وج اات الماواحنةو و  ا ةل 
 سلو يا    .

 

  و اةل  م اروق إساترا يجية إعالمياة لن ار ثقافاة حقاوق اإلنساانناق ا  النادو     وقد 
باااه اإلعاااالم اإلذاعااا  والتليم ياااون  بصااادد ن ااار ثقافاااة حقاااوق  الااادور الاااةع يم اااو أن يقاااوم

بااادور وسااااتل اال صاااا  المما ااار واإلباااداق الثقااااف  فااا  ن ااار ثقافاااة حقاااوق   و اااةا اإلنساااان
وانت اا  المناق ااات والحااوار إلااى عااد   وصاايات نعاارض أل اا  مااا ا ماا  عليااه مااد    اإلنسااان

اعااة والتليم يااون فاا  العماال علااى التر ةاا  بصاامة أساسااية فاا  المرحلااة الحاليااة علااى دور اإلذ 
 ن ر ثقافة حقوق اإلنسان ويل   ةا الدور الةع  تواله الصحافة ف   ةا الصدد. 

 

 : أواًل: التمييا  النامة
 حااااااد اإلذاعاااااة ا  ااااا ةل لجناااااة م اااااتر ة باااااةو المجلاااااس القاااااوم  لحقاااااوق اإلنساااااان و  .1

 ااار ثقافاااة و حدياااد الم اااام التااا   قاااوم ب اااا لتمعةااال دور المجلاااس فااا  ن  م ياااون يوالتل
 حاد لتنمةة واعداد  طة إعالمية  لت م ب ا القطاعات المختلمة باال  حقوق اإلنسان  

 ما جا  ب ا مو أ داف .

وضااد أجنااد  ألولويااات قضااايا حقااوق اإلنسااان التاا  ي اادف المجلااس إلااى التوعيااة  .2
اإلعالمية ب ا   فم  ظل ا اتما   اةه األجناد  علاى العدياد ماو الموضاوعات مثال 

دنيااة والسياسااية باإلضااافة إلااى الحقااوق الخاصااة باامع  فئااات المجتمااد الحقااوق الم
مثاااال الماااارأ  والطماااال وذوع االحتياجااااات الخاصااااة   واقتااااراح بتر ةاااا  اال تمااااام فاااا  
المراحاااال األولااااى علااااى الحقااااوق المدنيااااة والسياسااااية الر ماح ااااا بأجنااااد  اإلصااااالح 



الطمال وحقاوق ويسااير  اةه الحقاوق التعارض لقضاايا المارأ  و   السياس  ف  مصار 
 كل من ما .

اال تمااام بالتحديااد الواضاا  لمئااات الجم ااور المساات دف فاا   ااةه المرحلااة بالتوعيااة  .3
و اااةل  المراحااال العمرياااة المختلماااة التااا   وجاااه إلة اااا  اااةه   بثقافاااة حقاااوق اإلنساااان 

 الرسالة .

 نظاااي  دورات  دريبياااة وورش عمااال ل عالمةاااةو والااادعا  والقااااتمةو باال صاااا  فااا   .4
 وق اإلنسان .قضايا حق

ن اار سلساالة مااو الكتااا أو الكتةمااات المؤلمااة والمترجمااة فاا  مجااا  حقااوق اإلنسااان  .5
وأن  طرح للتوزيد الجما ةرع بأساعار رم ياة ماو  اال  م اروق م تماة األسار . ماد 
التأكةد على أن ن ر ثقافة حقوق اإلنسان يست دف ف  األسا   وفةر حياا   ريماة 

ر قاااوع  طبيقاااا لماااا جاااا ت باااه ال اااراتد لكااال ماااواحو ماااو أجااال  حقةااا  مجتماااد حااا
 السماوية مو ممادئ رهيعة وحقوق إنسانية قرر  ا نصا و لقةنًا لكل الم رية.

و اةل  القاوانةو الخاصاة   مراجعة مواد قانون العقو ات الوارد  ب أن جارات  الن ار   .6
بتنظااي  العماال الصااحم  بمااا يساااعد علااى  حرياار الصااحف والصااحمةةو مااو القةااود 

دون قيااام   ب  ااف االنت اكااات التاا  قااد  مااار  ضااد حقااوق اإلنسااان التاا   حااو  
ون ار ا باأعلى درجاات ال اماهية بال ا ل الااةع ياؤدع إلاى دعا  مصاداقية الصااحيمة 

 لد  القارئ.

حقما   ثقافة  نشر  في  والمسممع  المرئي  اسعالم  بدور  التاية  التمييا    : ثانيا 
 اسنسا  :

فااا  ن ااار ثقافاااة حقاااوق  ىم ياااونيعااا  والتلاالساااتخدام األمثااال لوسااااتل اإلعاااالم اإلذا  -1
اإلنسااان مااو  ااال  اقتااراح القوالااا اإلذاعيااة والتليم يونيااة األكثاار جااةبا للقطاعااات 

  والتحقيقااات المصااور  مااو واقااد  المتنوعااة مااو الجم ااور مثاال :الباارامج الجما ةريااة



تمااة وانتااا  األفاالم الكر ونياة المال  وانتاا  األفاالم المصااور  ماو الواقاد   األحاداث 
واعداد بارامج  اصاة باالرد علاى استمساارات و ا او  الماواحنةو و اةل       للصةار

والمعاااد عاااو األ ااا ا     اال تماااام بالااادراما التااا  ل اااا  اااأثةر  بةااار فااا   اااةا المجاااا 
  البرامجياااة المما ااار  والموج اااة والتااا   تسااا  أحياناااا باساااتخدام مصاااطلحات معقاااد  

واضااحة وممسااطة مسلساالة لتصاال إلااى  وضاارور  التأكةااد علااى  قاادي  رسااالة إعالميااة
 . الم ا د ف   ل م ان

وفى  ةا اإلحار يم و أن ي تمل برنامج العمل على وضد  صور لحملة إعالمياة 
قصاااةر  الماااد  وأ ااار  حويلاااة الماااد  ويااات  مناق ااات ا ماااد القااااتمةو فااا  اال صاااا  باإلذاعاااة 

لعادد ماو الادورات التدريبياة  والتليم يون على أن يبدأ إعداد ا و نمةة ا ف   وقة  زمن   اا   
التاا   ساات دف  كااويو  ااوادر إعالميااة قااادر  علااى  قاادي  رساااتل إعالميااة  عماال علااى ن اار 

 الوع  بثقافة حقوق اإلنسان لقطاعات مختلمة مو الجم ور .

اال تمااام بالاادور الااةع يم ااو أن  قااوم بااه باارامج ال ااما  والماارأ  والطماال فاا  قضااايا  -2
 حقوق اإلنسان. 

البااارامج اإل مارياااة التااا   عاااالج القضاااايا السياساااية واالجتماعياااة فااا   االساااتماد  ماااو -3
 اال تمام بمد ل حقوق اإلنسان .

ماد   اال تمام باإلذاعات والقنوات المحلية ف  ن ر ثقافة حقوق اإلنساان للجم اور  -4
  وحقاااوق المااارأ  والطمااال   التر ةااا  علاااى التوعياااة باااالحقوق القانونياااة واالجتماعياااة 

و قدي  معالجات متعمقاة للتقاارير   مجلس القوم  لحقوق اإلنسان  ومتابعة ج ود ال
 الت   صدر عنه .

 جديد الخطا  الادين  فا  اإلذاعاة والتليم ياون بماا يحقا  مقاصاد ال اريعة ومماادئ  -5
 حقوق اإلنسان مد مراعا  متةةرات العصر.



فااون   مااد االحتاارام الكاماال لحاا  مباادع  األعمااا  المقدمااة فاا  اإلذاعااة والتليم يااون  -6
 الندو   نا د   مراعا  منظومة حقوق اإلنسان هيما يقدمونه مو أعما .

إقاماااة الحلقاااات النقا ااااية باااةو المجلاااس والقاااااتمةو باال صاااا  لمناق اااة اإليجابيااااات  -7
والساالبيات هيمااا يقاادم مااو أعمااا  علااى ال ا ااة أو عباار المي رفااون لتعااديل مااا يجااا 

 .  عديله واالستماد  مما  و إيجاب  ف   ةا ال أن

 ثالثًا : التمييا  التاية بدور الصكافة في نشر ثقافة حقما اسنسا  :

منا د  الصاحف ب يااد  اال تماام بالن ار  فا  قضاايا حقاوق اإلنساان  وأال يقتصار  .1
 اااةا الن ااار علاااى  قااادي  معالجاااات إ مارياااة  بااال الباااد أن  قااادم معالجاااات  حلةلياااة 

 إلنسان ف  مصر. ب دف  ل  رأع عام مساند لحقوق ا هو مسةرية و قيمي

مخاحمة الصحف المصرية بأحياف ا المختلمة بمراعا  عدم  قادي  معالجاات لقضاايا  .2
  وااللتاا ام بمواثةاا  ال اارف الصااحم  مثاال  حقااوق اإلنسااان  قااوم علااى مجاارد اإلثااار 

وعااادم الخلااار باااةو اإلعاااالن   والمعاااد عاااو األ ماااار المج لااة   مراعااا  الخصوصاااية 
 والتحرير. 

ع الحرية والمسئولية ف  معالجة الصحافة لقضاايا حقاوق اإلنساان التوازن بةو مبدأ .3
مد  معةل دور الصحف ف  المراقمة االجتماعية لالنت اكات التا   حادث لحقاوق    

اإلنسااااان ومنح ااااا المرصااااة  املااااة دون قةااااود فاااا  القيااااام باااادور ا فاااا  مراقمااااة  ااااةه 
 االنت اكات. 

يم ااو أن يعباار مااو  الل ااا ضارور  أن   اات  الصااحف بااأبوا  بريااد القاارا   مساااحة  .4
مااد اال تمااام بتتمع ااا   الجم ااور عااو بعاا  االنت اكااات المتعلقااة بحقااوق اإلنسااان 

 والتدقة  ف  ن ر ا.



ا تمااام نقابااة الصااحمةةو بااودرا  جااات   ضاامو مجموعااة الجااوات  التاا   ماان  ألفضاال  .5
التةطياااات الصااااحنية التااا   قاااادم ا الصااااحف علاااى ماااادار العاااام ألفضاااال موضااااوق 

 قضايا حقوق اإلنسان ف  المجتمد المصرع . تناو يصحم  

داع الثقـافي فـي نشـر ثقافـة ـر واسبــة بدور االتصال المباشـا  التايـ: التميي  رابناً 
 : حقما اسنسا 

دعو  أصحا  األعما  اإلبداعية ف  مجا  المنون المختلمة مو سةنما ومسرح  .1
ريخياة أو معاصار  وأد  إلى  بن  قضايا حقوق اإلنساان و قادي  نمااذ  قادو   ا

لتيساةر ن ار ثقافااة الاوع  والمعرفاة بحقااوق اإلنساان ماو  ااال  اساتل ام التااراث 
ال ااااعب  واأل ااااان  واألمثلااااة ال ااااعبية التاااا    اااا ل  راثااااا ييساااار ن اااار الممااااايي  

 الثقاهية بةو  افة  رات  المجتمد.

  ااجيد و بناا  إنتااا  األعمااا  األدبيااة والمنيااة التاا   اادعو لحقااوق اإلنسااان فاا   .2
 تلف المجاالت. مخ

الاادعو  لتخصااي  أر ااان لحقااوق اإلنسااان فاا   افااة م ااروعات إن ااا  م تمااات  .3
 عامة والعمل على إن ا  م تمة مر  ية متخصصة ف  حقوق اإلنسان. 

  جيد و نظي  محاضرات ف  المدار  والجامعات والنقابات الم نياة والعمالياة  .4
اك  النةل وقصاور الثقافاة والنوادع الرياضية والجمعيات الم  ر  واألح ا  ومر 

 وفروق المجلس القوم  للمرأ  للتعريل بممادئ حقوق اإلنسان.

 نظاااي  مساااابقة سااانوية لل اااما  بالتعااااون ماااد وزار  ال اااما  عاااو قضاااايا حقاااوق  .5
 اإلنسان.

وأفضاال    نظااي  احتمااا  ساانوع ياات  هيااه  كااري   خصااية العااام لحقااوق اإلنسااان  .6
 اإلنسان.  األعما  المنية واألدبية ف  مجا  حقوق 

 



وقد قام األستاذ الد تور / بطار  بطار   اال   رتايس المجلاس بورساا   وصايات 
الناادو  إلااى السااةد الااوزير / أنااس المقااى   وزياار اإلعااالم الااةع قااام بتمااوي  مجموعااة عماال 
للتعااون مااد المجلاس فاا   حقةا  أ ااداف  اةه الناادو  بماا يصااا فا   انااة ن ار ثقافااة حقااوق 

 اإلنسان.  

 

للجنااة الم ااتر ة بااةو المجلااس القااومى لحقااوق اإلنسااان وممثلااى وزار    اا ل  ا وقااد 
فاى ن اار ثقافاة حقااوق  يم يااون اإلعاالم لمتابعاة التوصاايات المتعلقاة بتمعةاال دور اإلذاعاة والتل

 اإلنسان  

تتاكهـا مـ  قبـل الـماارة فـى احيث أفـاد  واارة اسعـالم المج ـل بـالت ما  التـى تـم  
 هذا الصدد ع ى النكم التالى:

تمعةااال لالمجلاااس القااومى لحقاااوق اإلنسااان و     التنساااة  بااةو ممثلاااى وزار  اإلعااالم اا -1
 تمااام بثقافااة حقااوق اإلنسااان فااى جميااد المااواد المرتيااة وزياااد  اال   وصاايات الناادو  

والمسموعة جنمًا إلاى جناا ماد الادور الاة   قاوم باه القناوات التليم يونياة وال ام ات 
 اإلذاعية فى األقالي  .

باااارامج التليم يونيااااة واإلذاعيااااة بمااااا يتماااا  وأجنااااد  اإلصااااالح السياسااااى  اااا   طويااااد ال -2
 قتصاد  فى مصر.واال

 ماق مد مسئولى التدريا بمع د اإلذاعة والتليم يون على  نظي  دور   دريبياة    اال -3
وقااد أ اارف   للساااد  المااةيعةو والمعااديو ومقاادمى الباارامج فااى اإلذاعااة والتليم يااون 

 د حجا  س ر ةر الجمعية األفريقية بالقا ر .علة ا السةد السمةر / أحم

عماااا  الدرامياااة التاااى يااات   ااا  التأكةاااد علاااى  ضااامةو حقاااوق اإلنساااان فاااى الماااواد واأل -4
إنتاج اااا ماااو  اااال  القطاعاااات اإلنتاجياااة ا ااار ة صاااوت القاااا ر  ا قطااااق اإلنتاااا  ا 



مدينااة اإلنتااا  اإلعالماااى( وذلاا  فااى إحاااار  طااة حويلااة الماااد   راعااى مااا يتعلااا  
 اإلنسان دراميًا. بحقوق 

نتخاباااات اماااو الدساااتور و  76 ااا  اساااتثمار المنااااخ العاااام المصااااحا لتعاااديل المااااد   -5
نتخابااات البرلمانيااة فااى دعاا  حقااوق المااواحو و ااةا المناااخ المصاااحا لال  الرتاسااة

وم ااار ته السياسااية  جاا   مااو حقااوق اإلنسااان وحريتااه فااى التعبةاار بمااا يصااا فااى 
 .ق اإلنسان فى مصر الن اية فى دع  ون ر ثقافة حقو 

نتخابات يتعل  بالمرأ  فقد   ل عنصرًا بارزًا فى الندوات المصاحمة لمتر  اال  أّما ما -6
الرتاسية والبرلمانية حةث     قدي  رموز باارز  وأمثلاة يحتاة  ب اا فاى مجاا  حقاوق 

 المرأ .

التةطية اإلعالمية لجميد فعاليات وندوات المجلس القومى لحقوق اإلنساان  كثيل   -7
  والتى الق  استحسانًا مو الساةد رتايس المجلاس فاى  طاباه للساةد وزيار اإلعاالم 

التااى نظم ااا المجلااس القااومى لحقااوق اإلنسااان فااى    لاا  و ااان آ اار  ااةه الناادوات 
 والخاصة بحقوق الطمل. 15/11/2005

ساااتعالمات علاااى قياااام م ا اااا اإلعاااالم الااادا لى  ااا  التنساااة  ماااد ال ةئاااة العاماااة لال -8
لمختلمة على عمل ندوات وأمسيات  تعل  بن ر ثقافة حقوق اإلنسان بالمحافظات ا
 و ةا إصدار المطبوعات الخاصة ب ةا الموضوق.  فى المجتمد 

 :   واارة اسعالم بإرسال التقارير التالية إلى المج ل قامتكما 
دور اإلعالم المصرع االمسموق والمرت ( ف  ن ر ثقافة حقاوق اإلنساان. االبارامج  -

الت   تعلا   2005-2004م  ف  اإلعالم المسموق والمرت   ال  عام   الت  قد 
بحقااوق اإلنسااان فاا  القوالااا اإلذاعيااة والتليم يونيااة والدراميااة والاادورات التاا  عقاادت 

 دور ال ةئة العامة لالستعالمات ف  ن ر ثقافة حقوق اإلنسان.(     ال  العامةو



ة إرساا  قواعاد ثابتاة لن ار و وسايد ويواصال المجلاس ماد  افاة األج ا   اإلعالميا   اةا 
وقاااد  ااا  بالمعااال باااد  التنساااة  ماااد قناااا  النةااال داتااار  التعااارف علاااى مماااايي  حقاااوق اإلنساااان. 

لل ماار والقنااا  الثقاهيااة باإلضااافة إلاى إذاعااة األ مااار المتخصصااة  حةاث  اا  اال ماااق علااى 
  مااو إعااداد باارامج دوريااة  تضاامو موضااوعات حقااوق اإلنسااان عااو حرياا  استضااافة أعضااا

المجلس أو  خصيات عاملة ف   ةا المجا    وأيضاًا باث موضاوعات مما ار  عاو حقاوق 
 اإلنسان. 

 ثقافة حقوق اإلنسان والتعليم : -2

  ر ثقافااة حقااوق اإلنسااان الاادور المجلااس القااوم  لحقااوق اإلنسااان فاا  ن اا اسااتكماالً 
 العا ر من ا: واعمااًل للماد  الثالثة مو قانون إن ا  المجلس  والت  ية ر البند 

سـتنانة وكلـا باالإ  النمل ع ى نشر ثقافة حقما اسنسـا  وتمعيـة المـمانني  بهـا    "
 ". بالمؤسسا  واألجهزة المتتصة بشئم  التن يم والتنشئة واسعالم والتثقيف

وايماناااًا مناااه بالااادور األساساااى للتعلاااي  فاااى  كاااويو وعاااى الااان   الاااةيو يمثلاااون الر ةااا   
 لمستقبل  األساسية للتنمية فى ا

والتاا   ااة ر ضاامو م ااام  2005/2006ووفقااًا لخطااة عماال لجنااة الحقااوق الثقاهيااة لعااام 
 اللجنة  ال   ل  المتر :

نشر وتنريـف جميـع ق اعـا  المجتمـع بماحيـة حقـما اسنسـا  ع ـى مسـتمى   " -
 " . جميع الق اعا 

 " مماجهــة الثقافــة التق يديــة التــي تكــرس فكــرة التمييــز بمــا يــدعم الســ مكيا   -
 . " المناقضة لكقما اسنسا  ع ى مستمى الفرد والمجتمع

 :  كما  ة ر الخطة ضمو آليات التنمةة 

 -خــالل المراحــل الدراســية المتت فــة –" مراجنــة المنــاهج الدراســية كا  الصــ ة 
 . "  لتقديم مقترحا  بشأ  ما يتدم التمعية بمبادئ حقما اسنسا 



نساان صاات  ومماردات  طاا  حقاوق اإل إعاداد بحاث عاو   ا  و نمةاةًا لاةل  فقاد 
ل اماا    مرحلااة أولااى  وذلاا  علااى يااد فرياا  متخصاا  بالكتااا المدرسااية بمرحلااة التعلااي  اإل

عاااالم ناتاااا رتااايس جامعاااة مصااار وعمةاااد  لياااة اإلا يرأساااه األساااتاذ الاااد تور/ فااااروق أبوزياااد 
المر ااا ع (  وقاااد  كاااون المريااا  والعمةاااد األساااب  لكلياااة اإلعاااالم  جامعاااة القاااا ر بالجامعاااة  

بااحثون  وعاون    والمدرسةو ب لية اإلعالم بجامعة القا ر    مو األسا ة للمحث مو  ثالثة  
ضاااافة إلاااى المااااحثةو المعااااونةو فااا  باإلماااو المعةاااديو والمدرساااةو المسااااعديو كلياااة الماااو 

  .حصات انات والتحلةل اإلبيالتمريا اآل  لل

لقضاااايا حقاااوق  المدرساااية كتاااا قياااا  ماااد  معالجاااة الو ااا  اال مااااق علاااى العمااال علاااى 
يتضاامو التحلةاال   وأن نجاااح الماااد  فاا   وصااةل القيمااة للطماال واسااتيعاب ا ومااد   اإلنسااان

 .اً ومستو   يني ياً مستويةو: مستو   م

  وقامااا  وزار  التر ياااة والتعلاااي  ماااد المجلاااس القاااوم  لحقاااوق اإلنساااان  عاونااا  وقاااد 
 (4)ا الدراسة. بورسا  عدد مو الكتا الدراسية الت  اعتمدت علة 

الدراســة مجممعــة مــ  األهــداف عبــر عــدد مــ  المســتميا  المنرفيــة وقــد تبنــت 
 المتكام ة ع ى النكم التالى :

نسان فى الكتاا المدرساية   ماو  اال  استخااالص سمات وعناصر  طا  حقوق اإل  –  1
 التر ة  على مؤ ريو محدديو  ما يلى :

 . التسام  ( -الحرية –العدالة –ساوا  منظومة القي  المر  ية المتعلقة بااالم -

 التعبةاار عااو  / العماال / التعلااي  / منظومااة الحريااات المرديااة العامااة ا االنتخااا   -
 ( . الرأ  ..

 منظومة حقوق المرأ  والطمل . -

 
 أسما  الكتا الدراسية الت  اعتمدت علة ا الدراسة    (4ا



 حلةاال مجموعااة األحاار والسااياقات التاا   ح اا  إنتااا  الخطااا  المدرساا  المعباار عااو  – 2
 ت  بمع   عاو فحا  العوامال المسااعد   الخطا  القضايا حقوق اإلنسان   فدراسة  

نتاجااه الدا ليااة أ  مااا يخاا  السياسااات إعلااى   اا له   و صوصااًا هيمااا يتعلاا  ببةئااة 
 التعليمية المتمعة .

 إ وهي: وقد تمي ت الدراسة إلى عدد م  النتائج

 نسا  داخل كتب التربية الدينية :خصائص ومفردا  خ اب حقما اس  –أواًل 

نسااااان دا اااال  تااااا التر يااااة الدينيااااة    حلةاااال  صااااات  ومماااااااردات حقااااوق اإلفاااا  ضااااو     
 سالمية والمسيحية (  ل  المحث إلى مجموعة النتاتج التالية :ااإل

علااى صااور  جماعيااة فاا  إنتااا  ماد  ااا مااو  اإلسااالميةاعتماادت  تااا التر يااة الدينيااة  – 1
ية ح ية الدينية المسي ال  م ار ة أكثر مو مؤلف   ف  مقابل ذل  اعتمدت  تا التر 

على فكر  االمؤلف الواحاد ( ولا  ي او  نااس  وجاه نحاو االعتمااد علاى سياساة التاأليل 
الجماع  .  ما ظ ر نوق ماو التمةةا  ضاد المارأ  فا  ناوق الماؤلمةو الاةيو  ا  االعتمااد 

 علة   ف  إنتا   تا التر ية الدينية   إذ  انوا جميعًا مو الة ور .

 ارات ف  صدر عدد مو الدرو  الت   ضمنت ا الكتا إلى كرار اإلعلى الر   مو   -  2
ماااو القضاااايا المتضااامنة فااا  الااادر  فكثةااارًا ماااا  انااا   خلاااو  لااا   اإلنساااانأن حقاااوق 

 .نسان الدرو  مو أية نصوص أو أفكار  ر مر بقضايا حقوق اإل

لااى  ضاامةو  ااار  إسااالمية بالنساامة األكباار إلااى اإلمااا  مؤلمااو  تااا التر يااة الدينيااة اإل - 3
نسااان فااا  إحااار الااادرو  التااا    اامل ا المقاااررات بةاا  النظااار عاااو قضااايا حقاااوق اإل

ان بصااور  انساااحتااوا   ااةه الاادرو  علااى أفكااار وموضااوعات  تصاال بقضااايا حقااوق اإل
 صريحة أو ضمنية أو عدم احتوات ا على ذل  . 

لماؤلمةو أظ ر المسا  ال اامل وجاود ممارقاة أساساية هيماا يتعلا  بأسالو  اساتخالص ا  –  4
 ار  ف  صدر  ل در  إلى ا صال ا أو عدم للموضوعات المتضمنة ف  الدرو  واإل



 اااار  إلاااى  ضااامو درو  معةناااة نساااان   إذ  انااا   ااات  اإلا صاااال ا بقضاااايا حقاااوق اإل
نسان دون أن يثب  التحلةل التمصةل  لماد  ا ذلا    فا  حاةو  انا  لقضايا حقوق اإل

 اار إلااى احتوات ااا علااى قضااايا  تعلاا  بحقااوق  باارز دا اال بعاا  الاادرو    التاا  لاا  ي
نسااان   العديااد مااو األفكااار واألحروحااات التاا   تصاال بتلاا  القضااايا   وساانبةو ذلاا  اإل

ساااالمية بالتمصاااةل هيماااا بعاااد . وعلاااى المساااتو  العاااام ا تمااا   تاااا التر ياااة الدينياااة اإل
 نسان ا إيجابيًا وسلبيًا ( بدرجة أكبر .باال تماس مد قضايا حقوق اإل

فا  إ ا الية   نساان عند معالجة موضوق حقوق اإل  يقد  طا   تا التر ية الدينية   -  5
 داف مؤلمة اا  رسايا مم اوم التمةا  فا  التصاور الخااص الاةع تأساسية نا جاة عاو اسا

يتبناه صاحا العقةد    وف  الوق  نمسه يحاو  المؤلمون بعد ذل  التنبياه إلاى أن  اةا 
بالمتعل  إلاى نباة التطارف والعناف ضاد اآ ار   دون  التصور القات  على التمة  يؤدع

التنماااه إلاااى أن التطااارف يتأساااس علاااى فكااار  التمةااا  .  اااةل  لااا   توجاااه الااادرو  التااا  
نسااااان إلااااى  حلةاااال أو  مسااااةر  لاااا   ااااارات إلااااى قضااااايا حقااااوق اإل ضاااامن  بعاااا  اإل

 اااارات أو وضاااع ا فااا  ساااياق  مكةااار الماااتعل  بالصاااور  التااا   اااؤدع إلاااى بناااا  وعياااه اإل
 نسان .قضايا حقوق اإلب

نساااااانية المر مطاااااة ا تمااااا   تاااااا التر ياااااة الدينياااااة باساااااتعراض عااااادد ماااااو الحقاااااوق اإل – 6
بالمنظوماااة االجتماعياااة والثقاهياااة   ماااو أبرز اااا  ع يااا  التماااا   والتساااام  باااةو ال اااعو  
واألماا    والحاا  فاا  التمتااد بصااحة جساامية وعقليااة جةااد    والحاا  فاا  حريااة التمكةاار   

ة التما  المعلومات وحرية اعتناق الديو والمعتقد   وح  الم اار ة فا  والح  ف  حري
يجااااب  نساااان . وقاااد سااايطر اال جااااه اإلاالساااتمتاق باااالمنون واسااات داف التعلاااي   نمياااة اإل

على معالجة الخطا  لمجموعة الحقوق االجتماعية والثقاهية   يستثنى مو ذل  الحا  
ا  بصور  سلبية بدرجة  موق حرحه ماو ف  حرية التمكةر   إذ  ان يطرح دا ل الخط

 يجابية .ال اوية اإل



برزت أيضًا ف  إحار منظومة حقوق المرأ  مجموعة مو الحقوق أبرز اا : حا  المارأ    –  7
وان عالجه الخطا  مو زاوية النم  أكثر مو معالجته مو زاوية   ف  المساوا  بالرجل 

جل ف   ر ية األبنا    ث  ح  المرأ  اإلثمات   يأ   بعد ذل  ح  المرأ  ف  م ار ة الر 
 ف  التمتد بالصحة النمسية والجساادية .

وفااا  إحاااار منظوماااة الحقاااوق المدنياااة والسياساااية لااا  يظ ااار دا ااال الخطاااا  المدرسااا   – 8
ب تااا التر ياااة الدينيااة ساااو  حقااةو   يااار مر أول ماااا بعاادم التمةةااا  بةااااو الم ااار وثانة ماااا 

أرج  الخطااا  فاا  معالجتااه لكاال حاا  من مااا بااةو بااالح  فاا  ال ااعور باألمااان   وقااد  اا
يجابيااة   وان ساايطر اال جااه الساالب  الااةع ي اار  فكاار  التمةةاا  علااى أسااس السالبية واإل

يجاااب  هيمااا مختلماة عنااد معالجااة الحا  األو    فاا  الوقاا  الاةع ساايطر هيااه التوجاه اإل
 يتعل  بالح  الثان  .

 ا    المحافظاة علاى البةئاة ماو أجال   مل  أجند  الحقوق االقتصادية ثالث قضاايا -  9
 . حسااةو مسااتو  المعي ااة   والحاا  فاا  العماال   والحاا  فاا  مسااتو  معي اا  مناسااا 

يجابية على معالجة الخطا  للقضايا الاثالث   باساتثنا  قضاية وقد سيطرت ال اوية اإل
  الح  ف  العمل   إذ أحيانًا ما  اان يتناول اا الخطاا  بناوق ماو السالبية ولايس الادع  

مو  ال  استحضار المعد الخاص بالتمةة  بةو األعماا  أو باةو القااتمةو بالعمال ماو 
 أجل إعمار الحيا  .

لااا   تمةااا  مساااارات البر ناااة المساااتخدمة فااا  التااادلةل علاااى األفكاااار والمقاااوالت التااا   - 10
نسااااان بااااالتنوق   إذ باااارزت الحجااااج الدينيااااة يطرح ااااا الخطااااا  حااااو  قضااااايا حقااااوق اإل

 ال اااا فااا  ذلااا  مجموعاااة محااادود  ماااو أناااواق الحجاااج  ااامل  الحجاااج بالنسااامة األكبااار 
قناق بأفكار وقضايا  نتما  التاريخية الت   عتمد على استدعا  أحداث مو الماض  ل 

إلى الواقد   وف  أحر محدود   ان يت  اساتخدام بعا  الم اا دات ماو الواقاد للتادلةل 
يت  استخدام أكثر مو مسار   ان  اً على القضايا المتضمنة دا ل الخطا    وف  أحيان

 مو مسارات البر نة ف  التدلةل على المكر  .



 داخل الكتب الدينية النامة :  اسنسا خصائص ومفردا  خ اب حقما  –ثانيًا 
 سااامةته بالمجاااا  المعرفاااى الم مااال لكتاااا التر ياااة  وماااا يم ااا ضااا   اااةه المجموعاااة 

ن ااا ليساا  إة بساانوا  ا الااثالث  إذ عداديااسااالمية المقاارر  علااى حااال  المرحلااة اإلالدينيااة اإل
ن ااااا  قاااادم سااااةر  إمضاااامونا دينيااااا مما اااارا  حالااااة الكتااااا الخاصااااة بااااالمقررات الدينيااااة   باااال 

ل خصاايات و عاااالج موضاااوعات  نطلااا  فاااى  قااديم ا وحرح اااا ماااو مرجعياااة دينياااة واضاااحة 
يقياا  ون ا  مثال نطاقاا  طب -  حاالت  حلةلية -ومر  ية. يح   ا تيار  ةه الكتا الثالثة 

ساااالمية   و اااى بالتاااالى ظاااوا ر بحثياااة لعملياااة  حساااةو و طاااوير مقاااررات التر ياااة الدينياااة اإل
 جدير  بالرصد والتحلةل ال امل لبنية  طاب ا   لرصد أفكاره وأنماط معالجة  ةه األفكار .

 وقد استت ص الباحثم  عددا م  المؤشرا  التك ي ية ع ى النكم التالى :

 الذكمر ع ى مجمل منالجا  الت اب : / حيمنة التمجه ل  الب1
 ةا المؤ ر  جلى فى بعديو متكااملةو   أحاد ما يتعلا  باالمعنةةو ب ائون التاأليل 

 خصااية  ااانوا جماايع   مااو الرجااا   وياار مر ب ااةا  11عااداد التر ااو    و اا  والمراجعااة واإل
ةه  يااا   عرياال ولااو مااوج  بالسااةر  الةا يااة لمااؤلمى  ااةه الكتااا  باارر التصااد  لوضااد  اا

بالمراجعاااة واإلعااداد التر اااو    فضااال عاااو  حدياااد  ن المؤلمااات  ناييااا  بااالطمد عماااو يقومااو 
 وحضور ما دا ل النصوص المقدمة .  مايية  ةا اإلعداد و ل  المراجعة 

و وضااا  المؤ ااارات التحلةلياااة المستخلصاااة أن الخطاااا  الخااااص ب اااةه الكتاااا قاااد 
و الااة ور   و ااو أماار يم ااو رصااده انطلاا  مااو رؤيااة ذ وريااة لةتوجااه ويوضااد ذا ااه لقاارا  ماا

عبر  حلةل محتاو  العماارات الاوارد  علاى الةاالف الخاارجى للكتاا الدا لاة فاى نطااق  اةه 
ر ادات العامة للطاال    ور ا  حابع اا المجموعة   والتى  مثل مجموعة مو النصات  واإل

ه العاام   دون المما ر والتقرير    فون ا فاى مجمل اا يساود ا حالاة التوجاه للاة ور أو التوجا
 التوجه للمتا   ما يتوجه للمتى .



 / انفصال البنى الذهنية الممجهة لنم ية اختيار ومنالجة الشتصيا  والقضايا2
: 

ــاعى والكقـــمقى  ــى واالجتمـ ــ  الســـياا المنرفـ ــة عـ ــة النامـ ــب الدينيـ ــمر الكتـ مكـ
 المناير : 

لاااى أد   ياااا  األ اااداف العاماااة ذات الصااالة بأوضااااق الحاضااار والتاااى  ختاااار ع
أساس ا ال خصيات محور أحداث القص  المقارر    إلاى  ياا  حارح مانظ   ةار مما ار 

يح مااه ماان ج سااو   وجااا  ا تيااار ال خصاايات ال نسااان  لقااي  وقضااايا منظومااة حقااوق اإل
حةاااث   عطاااى  صوصاااية لل خصااايات المختاااار . مجموعاااة ماااو األ اااداف ال ااا لية التاااى ال

فسااح إق المردية والسالو يات الخاصاة   دون براز منظومة األ الإ لب  آلية التر ة  على 
  فجاا  ا تيااار ال خصاايات    ا فاى بةئت ااا المعاصاار احاارا عامااا وموضااعإالمجاا  لمنح ااا  

عناه  حلةال المحتاو  ساو  لعامال الصادفة و ةلةاا المما ار  فماا ي  اوفا     دال يخض نا  
 والمتاح على المحث والتنقةا .  والس ل

 واحدة لكركة الشتصيا  فى القصص المقررة: / التركيز ع ى فترة تاريتية3
عاااداد  والصااااف ويتضااا  ماااو التحلةااال أن التر ةااا  فااااى  تاااابى الصاااف األو  اإل 
سااالمى   دون أن يتجاوز ااا عااداد  يقااف عنااد مرحلااة زمنيااة واحااد  فااى التاااريا اإلالثااانى اإل

ياااة لةةر اااا  بماااا يجعااال  مثااال  ااال جواناااا ومماااردات  اااةه المتااار  علاااى المساااتويات االجتماع
 فااى مجااا  األحاار التااى يستخلصاا ا الدارسااون   األباارزوالسياسااية والثقاهيااة والمعرهيااة  ااو 

ن مثال إال مو فى  ر  صاعد  يجعلنا نتماعل مد حوادثه ومنج ا اه بال   رال يسةو التالى  
ور ماا قاد  ادفد نحاو حالاة ماو    ةه المعالجاة قاد  حادث حالاة ماو التوحاد ماد  ااريا محادد 

د   انطالقااا مااو المثاليااة المطلقااة فااى عاارض المااؤلمةو للمتاار  التاريخيااة االنمصااا  عااو الواقاا
و التالى يترسا فى عقو  الطال   مثل  ل ممردات   المقدمة و خصيا  ا ونسق ا القيمى  

  ر ا  أناه و  ال فتار   اريخياة يتضامو   ةا التاريا وليس فقر استل ام مثله ومنظومة قيماه
   لكو  ل ذل  السياق الجدلى يت   مريةه .مضةئة وأ ر  ل   خل مو محو جوانا 



داخل  4 المقدمة  المرأة  بصمرة  يتن ق  فيما  األدوار  وهامشية  التنميط  غ بة   /
 الت اب : 

إن  حلةل حبيعة األدوار المنسو ة للمرأ  ضمو مجموعة الكتا الدينية العامة يقادم 
   قياساا باأدوار الرجال مؤ رات عو حالة مو التنمير و لمة األدوار المسااعد  والثانوياة ل اا

والواقد أن ذل  يعمل فى ا جاه  أحةر لطبيعة أدوار المرأ  لد  الطال  والطالماات فاى  اةه 
المرحلااة عباار حاارح ساامات وأدوار محاادد   تر اا  لتصاام  حالااة ذ نيااة مساايطر  علااى  صااور 

ونساب ا وحةث يثبا   تماد حبيعاة األدوار التاى انتقا اا   أدوار ا فى الحيا  العامة المعاصر  
المؤلماااون لل خصااايات النسااااتية المحورياااة دا ااال النصاااوص    لماااة دور المسااااند والماعااال 

 لااااااااااااااااااااااااااااااى دور ال خصاااااااااااااااااااااااااااااايات المااااااااااااااااااااااااااااااة ر    و ااااااااااااااااااااااااااااااو إالثااااااااااااااااااااااااااااااانو  قياسااااااااااااااااااااااااااااااا 
ال ااادف العاااام لتلااا  النصاااوص ماااو واقاااد منظوماااة األ اااداف التر وياااة العاماااة  فماااا يضاااع

يجااابى ور الماعاال اإليجابيااة عااو الااد إنسااان   ومااو ضاامن ا بنااا  صااور  ومنظومااة حقااوق اإل
وأيضااا المسااتقل للمتااا  والماارأ  المساالمة عمومااا باعتمار ااا  ااري ا حقيقيااا فااى ج ااود التنميااة . 
و اااى التاااى يمتااارض وضاااوح ا فاااى مختلاااف  ماصاااةل  لااا  النصاااوص   حتاااى لاااو لااا  يعلاااو 

فماا المةا   ماو ا تياار  خصاية    وأالالمؤلمون عو  ون ا ضامو منظوماة أ اداف العمال 
 لقصة  املة . نساتية  محور

/  تقدم سياقا  التنشئة ) السـيرة الذاتيـة ل شتصـيا  ( فـى خـط أفقـى أحـادى 5
 البند :

حةااث  قاادم ال خصاايات محااور األحااداث و أن ااا موج ااة نحااو  اادف محاادد و سااةر 
 خاادم  اادف المؤلااف   و مااا  دراميااا فااى  اار سااةر مسااتقي  ياات   جا اال  اال  عرجا ااه التااى ال

معرهيااااة أو  حلةلياااة  سااااا   فااااى رساااا  أبعاااااد موضااااوعية   اااا اليات إيخلاااى القصااااة مااااو أيااااة 
 لل خصية .

 /  نرح أدوار ومماقف الشتصيا  فى سياا مثالى م  ق وغير جدلى :6



لعل واحدا مو أ   مظاا ر المعالجاة الخاصاة بالخطاا  الاة  عبارت عناه مختلاف 
لاا  يتعلاا  بالمةاال التااام نحااو  قاادي  سااياق مثااالى مط وحاادات مضاامون  ااةه الكتااا    ااو مااا

ما  بناا  الحر ااة وأدوار وساالو يات ال خصااية المحوريااة  اصااة ذات المعااد التاااريخى ا أساا
حاااار مطلاا  منااا ه عاااو إ  حةاااث  تحاارس ال خصااايات فااى  أبااى ب ااار ( وا أسااامة باااو زيااد (

م ماااا ار قااا  فاااى مااادار  الكماااا   -و ااال الصااامات التاااى  مااان  لل خصاااية الخطاااأ والتاااردد  
ال أن ذلا  إباراز القادو  والمثال   ان  اان مقصاودا إلنسانى  و و أمار و حابع ا اإل  -والسمو

قد يثقل على الطال  فى  ةه المرحلة مو  ال  احتما   ياا   ادف المؤلاف   االقتادا    
نظاارا لمعااد البااون بااةو حالااة     إذ سيست ااعرون عاادم القاادر  علااى التمثاال ب ااةه ال خصاايات 
المقادم   مماا قاد يوقاد فاى حالاة  ؤال  الطاال  التاى   ا د األ طاا  و اةو النماوذ  المثاالى 

صااالح مقومااات ال خصااية   أو حتااى قااد إحسااا  داتاا  ومتصاال بالااةنا   أو اليااأ  مااو إ
والسامو  األ القياات ينت ى األمر باالنظر لاةل  علاى أناه حالاة  ةار قابلاة للتمثال فاى مجاا  

 المؤلمةو . بأ دافالروحى   بما يعصف  لية 

 إلى بنا  استداللى من قى : دتستنال / نرح مقمال  عامة وأحوام م  قة 7
مواقااف  إلااىحةااث دأباا  الكتابااات علااى حاارح  طااا   قرياارع مما اار  ةاار مسااتند 

فباادت ممصااولة عااو جسااد البنااا    وحاااالت  طبيقيااة فااى الةالااا  وذلاا  لبااث أفكااار محاادد  
 العام للخطا  الة  ينتظ  صمحات الكتا  .

 ية تبرا الدور النام ل مرأة :يجابإ/ التقديم المتتزل والمباشر لسما  وأدوار 8
حتى عنادما  واجادت بعا  المؤ ارات فاى المضامون التاى  اان يم او حرح اا فاى 

يجابياة للمارأ  فاى المجاا  العاام   بادا  قاديم ا  ااحما ومختا ال  سياق موسد يبرز األدوار اإل
كما أنه عموما مثال حالاة  ةار حاضار  بوضاوح   و ةلاا علاى مضامون ا سامة التقريرياة   

  قدم عبر م ا د وأحداث بل  لا علة ا الوصف واال ت ا  . ال ف ى
لاا  يااتخل  المؤلمااون فااى  قااديم   ل ااا مااو التعلاا  بالمثااا  الخاااص بالرجاال  كااةل 

دراس  صوصية ما لل خصية النسااتية يجاا التر ةا  علة اا   فاالتمة  إكقدو  ونموذ  دون  



/ المح   الاة  يقاا  علياه فاى  لدي   فى الةالا ي ون بقدر االقترا  مو السلوس الة ور  
  قةي  سلوس ال خصية النساتية .

/ غ بــة التركيــز المباشــر ع ــى عــرس جمانــب الســيرة الذاتيــة ل شتصــيا  فــى 9
 قصا  األهداف التربمية والكقمقية :إمقابل 

حةاث  اا  التوساد فااى الساارد المتصال ألحااداث منمصاالة ماو سااةر  ال خصااية   دون 
 ر ويااااة أو حقوقيااااة ظااااا ر  أو مضاااامر   فضااااال عااااو عاااادم  االعتنااااا  بطاااارح و قاااادي  أ ااااداف

 نسانية والحقوقية لمواقف وأحداث دا ل السرد .استخالص الدالالت اإل

فر   أن فى أحداث  ةه السةر جوانا م مة  ؤ د على  ثةر مو ممردات منظومة 
  نسان المعاصر   ان يم و للمؤلف أن يقف أمام ا مستخلصا ومحلال  لتأكةاد قايحقوق اإل

 المساوا  بةو الم ر   ل  ير   المؤلمون  ثةرا على  ةا المعانى   ول  يقموا عند ا محللةو  
 إلاىأد  التاد ل المتعساف و ةار الاواعى  ناه أحياناا مااإألن ا لا   كاو مقصاود  لادي     بال 

  ارات دا ل الكتا .إالعصف ب ثةر مو دالالت  ةا المضمون الة  حملته 

 نسا  :نار منظممة حقما اس إال  الدالة فى / تقديم عدد م  المقم 10
أثباا  الرصااد والتحلةاال ال ااامل للخطااا  المتضاامو فااى  ااةا الكتااا  ااوافر عاادد مااو 

نساان المواقف والمقوالت فى ثنايا ا  ؤ د على القي  والمعاانى المر مطاة بمنظوماة حقاوق اإل
سااالمية إ ااواحر  عداديااة  يتعلاا  بالكتااا  المقاارر علااى حااال  المرحلااة اإل   مااو أبرز ااا مااا

فى التوعية البةئية والس انية     حةث عبر عو االن ةا  بقضايا معاصار  ذات أولوياة فاى 
 مجا  التنمية الم رية .

 / نمط استتدام المرجعية الدينية فى تناول بنض القضايا والمماقف :11
د باعتمااار  ااةه المجموعااة مااو الكتااا مااو مقااررات التر يااة الدينيااة   فقااد  اا  االعتمااا

وأحيانا مر  ية فى  برير و ساويا القباو   على المرجعية الدينية بصور  منمرد  فى الةالا  



مثال الحمااظ علاى البةئاة ماثال أو   باألفكار التى  طرح ا الكتا   والتى  تعلا  بقضاايا ماا 
 .أ مية  عمةر األرض و ةر ذل  

مد  ماااو الواقاااد ونااار  أن المااا   باااةو المرجعياااة الدينياااة والمرجعياااات األ ااار  المسااات
ساايمن  الخطااا  ار ماحااا وانمتاحااا عامااا   والعلااوم الحديثااة ونتاتج ااا   وم ااا دا ه و برا ااه 

  وذلا  ماد  م مناا  ماماًا لحماظ اساتخدام المرجاد الادينى فاى  على حر ة المجتماد وفعاليا اه
 .إحار مقررات التر ية الدينية 

 

 / غياب تكديد واضح ل فئا  المستهدفة بالت اب :12
سااالمية فااى التوعيااة البةئيااة والساا انية   رؤيتااه للقضااايا إمااثال قاادم  تااا     ااواحر ف

 إلاااىالبةئياااة والسااا انية   وقاااد مثلااا  معالجتاااه محاولاااة لنماااى بعااا  اال  اماااات التاااى  وجاااه 
سااالم ومحاولااة الاارد علة ااا و منةااد ا   والم اا لة  نااا أن يوجااه  طااا  التمنةااد  ااةا ليقاارأه اإل

اال  اماااات   و اااو ناااوق ماااو الخطاااأ فاااى التعامااال ماااد بعااا   حاااال   ةااار ذو  صااالة ب اااةه
و تعلا   حديادا   والمسلمةو  ل سالمووج     سبتمبر  11اال  امات التى أفرز  ا أحداث 

 ام و منةاد دعااوا     يوجاه الخطاا  ااال ا ن ر ا    فبادال ماو مخاحماة ماو يوج او بت مة اإل
 للدا ل المنا   مو البد  ل ةه اال  امات .

 خصائص ومفردا  خ اب حقما اسنسا  داخل كتب ال ةة النربية : – ثالثاً 
عدادياااة الصاااموف اإل إلاااىثالثاااة من اااا موج اااة    ضااا   اااةه المجموعاااة أر عاااة  تاااا 

لااى  تااا  يخاا  الصااف األو  االبتااداتى   ومااا يجمااد  ااةه الكتااا  ااو إضااافة إالثالثااة   
ماااو واقاااد  ون اااا أ ضاااع  كون اااا  مثااال حالاااة  حلةلياااة متساااقة ومر مطاااة بأ اااداف الدراساااة   

لعملةتى التحسةو والتطوير  وقاد   اف التحلةال عاو مجموعاة استخالصاات يم او رصاد ا 
 على النحو التالى :



/ سي رة التمجه ل مذكر ع ى مضمم  الت اب ) حالـة التـأليف ولةـة النـرس( 1
: 

 خصاية  ولا  عملياات التاأليل والمراجعاة  24ي  ف التحلةل عاو أناه ماو جملاة 
ل ةه الكتا األر عة لا  يتواجاد  ةار الاة ور   و او األمار الاة  انع اس علاى لةاة   والتحسةو

الخطاااا  وأفكااااره ووحااادات مضااامونه المتنوعاااة   و اااو أمااار ظ ااارت  جليا اااه أيضاااا فاااى لةاااة 
 إلااىادية الم تو ااة علااى الةااالف الخااارجى للكتااا األر عااة فجميع ااا موج ااة ار ااالعمااارات اإل

 الة ور .

 

 

مضــمم   نســا  فــىوالشــو ى بتضــمي  قضــايا حقــما اس / االهتمــام الظــاهرى 2
 الت اب :

الظاااا ر  الثانياااة والتاااى مثلااا  قاساااما م اااتر ا باااةو الكتاااا األر عاااة وان  انااا  أكثااار 
يم او أن نساميه  عدادية   اى مااحضورا و واجدا فى الكتا الثالثة التى  خ  المرحلة اإل

ماؤلمةو ولجناة التطاوير  ال ماا الدأ  فى إظ اار اال تماام ب اةه القضاايا   حةاث يبادو أن ال
فقارروا أن يضامنو ا فاى  ال م اان   اإلنسانبراز ا تمام   بممايي  وقضايا حقوق  ومعنةةو ب

 ظااااااااا ر  وفااااااااى  اااااااال وقاااااااا    سااااااااوا   ااااااااان  وظيمااااااااا مصااااااااطنعا و ااااااااو األماااااااار الةالااااااااا   
 أو  وظيما حقيقيا و و الحالة النادر  .

باةل  فعلياا فاى الةالاا ظ ار الفتاات دون أن يار مر إ  ةا  ان  ناس حرص على 
ر  الماا فاى عنااويو اون   حةاث يظ اادا ل المضم اإلنسان ضمةو ممردات وقضايا حقوق  

الاادرو  أو فااى القضااايا المتضاامنة دا اال الاادرو  أو فااى مقاصااد الوحاادات الموضااوعية   
بحةث يعطى انطماعا للقارئ المتعجل أن الم مة نمةت و ا تمام مت ايد   بةنماا واقاد الحاا  

ليس ثمة  ةةةر  بةر   وحتى فى الحاالت التى يعناى المؤلماون فة اا بمناق اة مثال  اةه   أنه



القضايا  أ ى زوايا المعالجة وأسالةا التناو  لتجعل مو  اةا المحتاو  مجارد مماايي  مةلقاة 
  كون د ةلة على النصوص المختلمة .   ةر ممسطة ومتضمنة عبر مؤ رات معرهية ال

الةمااة  لاا  يعلااو فااى واج ااة مختلااف الاادرو  علااى أن واحااد  باارا  إفاساتمرارا لحالااة 
نسااااان       حقاااوق الطماااال     ماااو القضاااايا المتضاااامنة أو حتاااى جميع ااااا معاااا   حقاااوق اإل

الحقااوق والواجمااات   و ةاار ذلاا  مااو مسااميات أو  لي ااة ات ثاا   محااث جا اادا دا اال الاان  
 الحاالت . عو مؤ رات   ةر ل ا فال  جد  ةئا مو ذل  فى النسمة األكبر مو

يؤ اد بوضاوح أن  م اا دات أو  جاار   رساا  اةا المعناى   و او ماا  د ال  جاحةث  
  لااااا  القضاااااايا المتضااااامنة  اااااى فاااااى أكثااااار الحااااااالت مجموعاااااة ماااااو اللاااااوازم اللمظياااااة التاااااى 

 محل ل ا مو الوجود عبر مؤ رات مما ر  أو ضمنية دا ل النصوص المقدمة . ال

 نتاج الت اب ( :  إاب كهنية وغته ) اض ر ا/ غياب الهدف المن   ومر 3
 بااادو  اااةه الظاااا ر  واضاااحة ماااو  اااال  الوصاااو  لل ااادف المما ااار عبااار التضاااحية 

نساان   أو  ياا  المعناى المقصاود   بأ داف أ ر  م ماة  نتماى لاةات منظوماة حقاوق اإل
 اارات معرهيااة  وال ؤ  تجسااد عباار م لااى جماال  طابيااة  قريريااة الإأو مما اار ه بحةااث يتحااو  

و حةااث يم او أن نسااتد   ات وم اا دات مااو الواقاد  ادع  المكاار  الرتيساية  ماو  اال  حااوار 
  ساق فى  وج ات المعالجة .االمو ذل  على حالة مو االضطرا  فى األفكار وعدم 

ل  حالة م تر ة بةو الكتا األر عاة و صاور   كااد  كاون متقار اة    ةه الظا ر  مثّ 
%   ثا  فاى أدنااى 36.4عاداد  إلأعلاى حضااور ل اا فاى  تاا  الصااف األو  ا إلاىوصال  

 % . 9حضور ل ا دا ل  تا  الصف األو  االبتداتى 

 ااالق المرديااة فااى  وجيااه ساالوس الماارد عااال  منظومااة األإ مااثال   مااا يااتحةااث  ثةاارا 
 حار الت ريعى العام فى المجتمد . دار السياق القانونى واإلإ على حسا  وفى مقابل 

فاااى أحاااد الكتاااا    رماااا ظ ااالمعالجاااة   وماااو أمثلاااة ذلااا  االضاااطرا  المكااار  فاااى ا 
فالعاماال الااة  يظ اار فااى الرساا  المصاااحا للاان   ااو حماال صااةةر   و ااأن الصااور   اادع  



بقااو  منظومااة منا ضااة  مامااا لحقااوق الطماال بتأكةااد عمالااة األحمااا    فااى حااةو أن الاادر  
لاى إ اماق  واياة الرسا    و اى رساوم وصاور  حتاا  إيعمل فى ا جااه دعا  حا  الطمال فاى 

جعات فورية لما للصور  مو  أثةر  بةر على القدرات التخةلية للطمل فى  ةه المرحلاة   مرا
فالطماال العاماال فااى الرساا  يباادو علااى الماكةنااة و ااو يعماال مبتسااما   وألاايس الدراسااة والعلاا  

 . جرا  التجار  فى المعمل  صل   صور  مناسمة للدر وا

ح   العولمااة    والتااى كااةل  وضاامو القضااايا المتضاامنة دا اال نصااوص أ اار   طاار 
 / نسانى واحد   وفى حاةو أن الان  يقادم ساةر  ذا ياة مخت لاة للاد تورإنم   من ا أن ا أف   

ال أن الااان  والماااؤلمةو ودون مباااررات منطقياااة وموضاااوعية يرساااخون فكااار  إ   أحماااد زويااال
الخصااومة  جاااه الةاار  المتمااوق حضاااريا ويؤصاالون ل ااا دون سااند ومبااررات يسااوقون ا فااى 

أو حتاى ار مااط بمواقاف محادد   اريخياة ومعاصار  يم او رصاد ا و قاديم ا     دد  الص ةا ا
صاالة بالسااياق الموضااوعى للاادر    مااو مثاال ضااعف المعونااات  اوممااا يم ااو أن ي ااون ذ 

نماتية للدو  المقةر  واألكثر فقرا   واستن اف العقو  الم رية فاى العاال  الثالاث   واحتكاار اإل
يت  التطرق لكل  ةا و و مما يضمى على  ل  الخصاومة  الطمد الثمار التقدم العلمى   و 

 حالق .صمة األبدية واإل

ــدروس 4 / المنالجــة المباشــرة والمجــردة وحيمنــة حشــد المن ممــا  فــى مجــال ال
 نسا  :المتصصة لمنالجة مفردا  ومفاحيم منظممة حقما اس 

اضاااعة للدراساااة واحاااد  ماااو الظاااوا ر التحلةلياااة الم ماااة والم اااتر ة باااةو الكتاااا الخ
 مثل  فى سعى بعض ا لتخصي  در  وأحيانا أكثار ماو در  فاى  ال وحاد  موضاوعية 

يجاابى نساان   ور ا  الطاابد اإلمو وحدات الكتا  لتنااو  وحارح قضاايا ومماايي  حقاوق اإل
العام ل ةه المحاولاة نظارا لماا  منحاه ماو فرصاة لطارح معاارف منظماة عاو مختلاف قضاايا 

ال أن المعد األكثر أ مية إ لد  الطال  فى  ةه المرحلة العمرية .نسان وممردات حقوق اإل
 والقدر  على نقل  ةه القضايا مو حة  المعالجة المما ر     ار مر بغيا  العقلية التحلةلية  
لااى عمليااة ياات  مااو  الل ااا حاارح أفكااار ورؤ  مبثوثااة دا اال إو حويل ااا مااو ممااايي  مجاارد  



لاى مااد  دراساية إة  ا فى وحدات معرهية مجارد   حول اا المضامةو المختلمة   بدال مو  ر 
و اى التاى حالماا حاةر من اا  يتعامل مع اا الطالاا بالطريقاة المعتااد  فاى ماةاكر  الادرو   

 المؤلمون فى مقدمة الكتا ودعوا لتبنى ا جاه الم   واالستيعا  بدال مو االستظ ار.

م ماة  ؤ اد أناه وفاى  ن  مكي   طاا   اةه الموضاوعات يصال بناا إلاى أن نتيجاةإ
 الةالااا قااد قصاارت حريقااة العاارض والمعالجااة ل ااةه الممااايي  عااو القيااام بال اادف المرجااو .

نسااان   ور اا  هاامع   ااةه الاادرو  ور اا  عناوين ااا المما اار  التااى  تناااو  قضااايا حقااوق اإل
نساااان فاااى ا تماماااات جاااود   اااةا الخياااار وأ مةتاااه ماااو زاوياااة وضاااد أجناااد  قضاااايا حقاااوق اإل

عاااد  إ  ااةه المرحلااة العمريااة   أ اا  المعالجااة لتقااف ب ااا عنااد مرحلااة أوليااة  ااى الاان   فااى 
عاالن العاالمى لحقاوق الطمال   فاى عارض نسان الخااص واإلعالن حقوق اإلإ نتا  ممادئ  إ

لاى رؤياة  ر وياة وحقوقياة ذات مةا   دا  موساد إيخلو مو آليات العرض الجةا  المساتند  
لالسااتظ ار  و حةااث  سااتبد  ذ نيااة العاارض الجةااد ل ااةه الممااايي  والقضااايا فجااا ت  ماااد  

 عالن .للمضمون دا ل الموضوعات بسرد م ثف لمواد اإل

حااار معرفااى ذ  صاالة مما اار  إلااى  قاادي  إوفااى سااياق آ اار سااع  بعاا  الاادرو  
نسان   ولكو الر مة فى ح د     اتل ماو المعلوماات بقضايا وعناصر منظومة حقوق اإل

 قدم ضمو م اا دات و جاار  وأمثلاة  ولكاو  حالاة ماو  كاديس   والممايي  المجرد  التى ال
ال فاى إالتعامال مع اا   ال يصاللاى مااد  إحةويت اا وحول اا  اماا أفقاد المعارف المح   و  

 حار االستظ ار الة  حةر منه المؤلمون  ثةرا فى التم ةد للكتا .إ

  و ااةل  فقااد  واجاادت بعاا  المقاارات التااى  عباار عااو أحروحااات ذات صاالة مما اار 
 اااارات إنساااان فاااى أبعاد اااا المتنوعاااة ومجاال  اااا المختلماااة   و اااى باادع  منظوماااة حقاااوق اإل

متمرقة دا ل بع  النصوص    ان   قتضى فى أحيان  ثةر  التوسد فى  ارح ا ور ط اا 
 مثال مجارد مقاوالت مقتطعاة ماو ساياق ا المعرفاى  نساانية والتنموياة   حتاى البمقاصد ا اإل

ونوصااااى  حروحااااات فااااى عموم ااااا مثلاااا  حضااااورا م مااااا وداال .والم اااار    إال أن  ااااةه األ
بالتوسد فة ا وجعل ا على صلة وثيقة بحر ة المجتمد و طوره   ماد التر ةا  علاى الجواناا 



 مال ا لتمثل استجابة جةد  للحراس السياسى إ نسان وعدم  السياسية أيضا لمنظومة حقوق اإل
 الة  يعي ه المجتمد .

لاااا  األحروحااااات بمعنااااى اقتماساااا ا المما اااار مااااو و  ااااةا ور اااا  جمااااود  ثةاااار مااااو  
 ااارات معرهياااة فاااى النسااايج ؤ نساااان  م طاباااات عاماااة   وعااادم  ضااامةو مماااايي  حقاااوق اإل

ن ونساااانية  كااار   اااةه المماااايي    فاااإالطبيعاااى لمحتاااو  الااادرو  عبااار م اااا دات و جاااار  
عرهيااة لااى  طااوير وفاا  األ ااداف التر ويااة والمإاال تمااام بتقااديم ا يظاال محااددا م مااا يحتااا  

  ارات .والحقوقية ل ةه الدرو  واإل

 / االنتقائية فى عرس النماكج والكاال  المدل ة ع ى أفكار وتمجها  مكددة:5
 اا دت معالجااات الخطااا  سااياد  حالااة مااو االنتقاتيااة فااى ا تيااار بعاا  النماااذ  

يتعلااا  با تياااار وعااارض نمااااذ   والحااااالت الدالاااة علاااى  وجاااه محااادد   لعااال ماااو أبرز اااا ماااا
 ادار حقاوق إ نساان فاى أنحاا  العاال    فالمثاا  الاواقعى الوحةاد المقادم عاو اس حقوق اإلانت 
نسان يقدم فى سياق  ارجى ودا  على ييمنة المرجعية الدينية فاى العارض   ف او ر ا  اإل

نساان م ادر  فاى  ثةار ماو أنحاا  العاال  حةاث  ا ا  حقاوق اإل صحته يعبر عو انتقاتية   ال
 ستمر  مو اعتدا ات مسلحة  ما فى البوسنة وال ي ان .يعي  س ان ا فى فوضى م

 نسا  داخل الكتب النامة :خصائص ومفردا  خ اب حقما اس  –رابنًا 
سااايطرت أجناااد  القضاااايا المتصااالة بمنظوماااة الحقاااوق االجتماعياااة والثقاهياااة بمئا  اااا   - 1

ل المختلمااة و اصااة فئااة حريااة المكاار والوجاادان والااديو علااى الخطااا  المطااروح دا اا
كتاااا   الدراساااات االجتماعياااة   وجاااا ت حرياااة الااارأ  والتعبةااار فاااى المر ماااة األولاااى  

رية التمااا  األفكااار ونقل ااا ثاا  فئااة حريااة اال ااتراس فااى االجتماعااات او معت ااا فئااة حاا
 والجمعيات السلمية . 

ظ اار الحااا  فااا  حرياااة الاارأع والتعبةااار دا ااال الخطاااا  مااو  اااال  بعااا  التوجة اااات  – 2
أن طة يعبر فة ا الطالا عو رأياه بناوق ماو الحرياة وحا  ممارساة مارسة  مللطال  ب



النقاد ا فا  إحاار  ةار سياسا  باالطمد (   وفا  الكثةار ماو األحياان  اان يات  فاارض 
أجنااد   مكةاار الدولااة علااى الطالااا مااو  ااال  اقتااراح  تابااة مقاااالت فاا  موضااوعات 

ماات ماو  اال   تصل بسياسات الدولة و وج ا  ا   و برز الحا  فا  التماا  المعلو 
ضافة إلى الحصو  على المعلومات مو وساتل  وجيه الطالا للن طة الم تبية باإل

عاالم المختلماة   فاا  حاةو ظ ارت مسااألة عادم التمةةا  بأ اا اله المختلماة فا  عاادد اإل
 مو المواضد دا ل  تا الدراسات االجتماعية .

دية بااارز الحااا  فااا  فااا  إحاااار أجناااد  القضاااايا المتصااالة بمنظوماااة الحقاااوق االقتصاااا – 3
 ال عور باألمان االقتصادع   والح  ف  العمل وا تيار الم نة .

ا ت  الخطا  بصور  محدود  بممردات منظومة حقاوق المارأ  والطمال   وانصارف  اةا  –  4
اال تمااام المحاادود إلااى الحااديث عااو حاا   ااوفةر الرعايااة الصااحية والخاادمات الطبيااة 

جاال والماارأ  فاا   افااة المياااديو   و اارز  ااةا األماار للماارأ  والطماال   و المساااوا  بااةو الر 
 هيما يتعل  بمسألة التعلي  على وجه التحديد .

علااى مسااتو  القااو  الماعلاااة ار معاا  درجااة ا تمااام الخطاااا  بالرجاال ا الااة ر (  قاااو   – 5
نثى ( و قية األحر العمرياة حار عمر  .. على حسا  المرأ  ا األوفاعلة والطمولة  
ى ااعل الرتيساااام للمااكل عااال  بالصاامات واألدوار التاى نسااب  ب اايتعااأل ار   و هيمااا 

 يجابى .ا   الدراسات االجتماعية     فقد جا ت بأكمل ا متسمة بالطابد اإلاب ت

بصور  واضحة   مما     لا على مؤلم   تا الدراسات االجتماعية العنصر الة ور  – 6
يجة نمس ا على  تا الرياضيات   يع س نوعًا مو التمةة  ضد المرأ    و نطب  النت

وقااد انع ااس  ااةا األماار علااى ل جااة الاادرو  التاا   ضاامنت ا الكتااا إذ  ااان الصااوت 
  ساوا  فا  اساتدعا  األساما  أو فا   ىفة اا مر معاًا مقارناة بالصاوت النساات    الة ور 

األمثلااة المطروحااة أو فاا  الصااور المسااتخدمة فاا  التعبةاار عااو مواقااف معةنااة   وان 
وازن فاااا  اسااااتدعا  الااااة ور واإلناااااث فاااا  بعاااا  المساااااتل التاااا  التااااظ اااار نااااوق مااااو ا

  ضمنت ا  تا الرياضيات .



اضاايات فااا  بعاا  األحياااان باسااتدعا  األساااما  التااا  يا اات  الخطاااا  دا اال  تاااا الر  – 7
 تاردد فاا  البةئتااةو اإلسااالمية والمساايحية   وان  اا  ذلاا  بصااور  محاادود    فاا  مقاباال 

 سالمية للماعل دا ل الخطا  .ة اإلصعود األسما  الت   عبر عو ال وي

 

اقتــرح فريـق البكــث  مجممعــة إ و فـي ضــم  مــا خ صـت إليــه الدراســة مـ  نتــائج 
 التمييا  التالية:

عاااد  النظاار  ليااة فااى اآليااة المتمعااة حاليااا فااى مجااا   ااأليل الكتااا الدراسااية والتااى إ  - 1
 لى  طوير ا على  ةا النحو : إندعو 

محاادد  هيمااا يخاا  أ ااداف  ةإسااترا يجي ضااطلد بوضااد    اا ةل لجنااة قوميااة موسااعة -
  كاااون ذات صااالة بأبعااااد  نموياااة وعناصااار حقوقياااة   ومحتاااو  المقاااررات الدراساااية  

و ةاار ذلاا  مااو أ ااداف يسااعى المجتمااد   اال    و نميااة م ااارات ذ نيااة لااد  الطااال  
قترح  ل  وي ون مو ح   ةه اللجنة أن  كون مجموعات متخصصة  لى  حقيق ا .إ

 فرعية و صورات لمحتو   ل مقرر دراسى وف  التخصصات المختلمة .  اً أ دافمن ا 

عااالن عااو مسااابقة قوميااة لتااأليل  اال مااو  ااةه الكتااا  خصاا  ل ااا جااات   ماليااة اإل -
مقاادر  حقااا و مااا يحماا  ال ةئااات ومراكاا  الجامعااات والخباارا  علااى اال ااتراس   ويم ااو 

ات فقااار علاااى المصاااروفات ضاااافة  مساااة جنة اااو مويااال الجاااوات  ماااو  اااال  مقتااارح ب
 علاااى أن ياااان  علااااى  ةالخاصاااة بالكتااااا لكااال حالااااا فااااى مراحااال التعلااااي  المختلماااا

  خصي  حصةلت ا لصندوق يتولى  ةا ال أن بصور  دورية .

 ختار اللجنة القومية ولجان ا المرعية ثالثة م روعات فات   فى  ال مقارر دراساى     -
 ن ا فى  ةا الةرض .وي ون مو حق ا الدمج بةن ا أو استخدام مضمو 



البااااد أن  تكاااارر  ااااةه المسااااابقة  اااال ثااااالث ساااانوات و صااااور  دوريااااة  تااااي   طااااويرا  -
موضاااوعيا للمقاااررات بماااا يتناساااا ماااد احتياجاااات المجتماااد المتجااادد  و طاااور العلاااوم 

 ذا  ا   و ما يس   فى    ةل أجيا  أكثر صلة بالعصر الة  يعي ون هيه.

 ااروق آ اار م اا  فااى رأ  الماااحثةو بدراسااة  حلةليااة اسااتكما   ااةا الم ااروق المحثااى بم - 2
لمحتااو  المقااررات الدراسااية فااى المرحلااة الثانويااة   إذ  ثباا  نتاااتج المحااوث االجتماعيااة 
المتنوعااة أن  ااةه المرحلااة حرجااة ومحوريااة فااى   اا ةل نااوازق الساالوس لااد  ال اااما    

ل فاااى ا جا اااات ف اااى المرحلاااة المعلياااة لتكاااويو المساااارات المكرياااة  و  ااا ةل بنياااة العقااا
محادد    و مااا يحماا  إجارا  دراسااة  سااتخل  ساامات المضامون المقاادم للطااال  والاادور 

كةل ا جا اااات و وجياااه سااالو    فاااى  اااةه المرحلاااة الم ماااة االاااة   ضاااطلد باااه فاااى   ااا
 والحساسة إزا  مختلف األوضاق .

ماااو الم ااا  أيضاااًا الوقاااوف علاااى  صاااات   طاااا  حقاااوق اإلنساااان فااا  العدياااد ماااو  – 3
ات التعليمية األ ار    وأبرز اا المقاررات التعليمياة المتصالة بمنظوماة مادار  المنظوم
 اللةات.  

جرا  دراسة  خت  بتقوي  ا جا اات المعلماةو وأنمااط  مااعل   هيماا يخا  المقاررات إ  -  4
الدراسااااية التااااى يقاااادمون ا للطااااال     تضاااامو مجموعااااة مااااو المحااااددات الكا اااامة عااااو 

 ن ووحدات الكتا المقرر  لد  الطال  .الصعو ات التى  واجه  معةل مضمو 

 نظي  برامج  دريبية للمعلمةو يت  مو  الل اا  ادريب   علاى  ينياة اساتثمار المضامون   –  5
نساااان فااا  أذ اااان التعليمااا  فااا  الماااواد الدراساااية المختلماااة فااا   ااار  ثقافاااة حقاااوق اإل

لتعليمية الطال    و صوصًا حال  المرحلة الثانوية   حتى  تكامل عناصر العملية ا
 ف  ا جاه دع  ممردات  ةه الثقافة بمنظوما  ا المختلمة .

جاارا  دراسااة مةدانيااة موسااعة علااى الطااال  مااو  ااال  مجموعااات نقاااش مر اا   فااى إ - 6
م ااتر ة ( الساااتطالق  –بناااات  –مختلااف المحافظااات وفاااى مختلااف المااادار  ا بنااةو 



ماو دراسات ا ورصاد صالت ا  رأي   ب أن محتو  الكتا المقرر    ومد  الماتد  المتحققة
نساااان   وذلااا  عبااار أسااائلة باااالواقد العملاااى  و صوصاااًا هيماااا يتعلااا  بقضاااايا حقاااوق اإل

 ومقاييس لال جاه  قيس بصور   ةر مما ر   ةه اال جا ات .

م انياااااات الطماعاااااة الجةاااااد  للكتاااااا الدراساااااية   حةاااااث ثبااااا  ردا   المنظوماااااة إ احاااااة إ - 7
لاا  بتصااميم ا ونااوق الااورق المسااتخدم واألحمااار    راجيااة ل ااةه الكتااا بااد ا بمااا يتعاإل

ي اا ل بةئااة  عليميااة جاذبااة للطماال  فضااال عااو نااوق الرسااوم والصااور الموظمااة   و مااا ال
فااى  ااةه المرحلااة   و مااا يسااا   فااى الن ايااة فااى انصااراف الطااال  عااو  ااةه الكتااا   

كمبةاااو ر يضااااحية والبيانياااة عبااار بااارامج الونااار  ضااارور  الباااد  فاااورا بتقااادي  الرساااوم اإل
المتخصصااة   و مااا يتااي  الخاارو  ب تااا  التاا  يم ااو للطالااا أن يقباال عليااه ويحقاا  

 مساحة جمالية  حم  الطال  على التعامل معه .

 وقد قام المج ل بإرسال نسخ م  البكث إلى كل م  السادة:
السااةد األسااتاذ / محمااد هياااض  رتاايس اإلدار  المر  يااة ل اائون م تااا السااةد وزياار   -

 لتعلي  .التر ية وا

األستاذ الد تور / محمد  ريل عمر  رتيس لجنة التعلي  والمحث العلم  بمجلس   -
 ال عا.  

األسااتاذ الااد تور/ فاااروق إسااماعةل  رتاايس لجنااة التعلااي  والمحااث العلمااى وال ااما    -
 بمجلس ال ور  .

 

 وجدير بالذكر أ  المج ل ينتزم نشر البكث كاماًل في إيدار منفصل . 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل الثانىال

 أوضاع حقوق اإلنسان فى مصر  
 )من واقع الشكاوى الواردة للمجلس( 

 2005خالل عام 

 



 الفصل الثانى

 2005أوضاع حقوق اإلنسان فى مصر خالل عام 
------ 

 تقديم :
يرصااد المجلااس فااى  ااةا القساا  رؤيااة عامااة حااو  مااا  تعاارض لااه حقااوق المااواحنةو     

ه لجنااة ال اا او  بااالمجلس مااو  اا او  المااواحنةو التااى مااو  عااد  وانت اااس مااو  ااال  مااا  لقتاا
 1/1/2005(  ااال  المتاار  مااو 6528ياادعون فة ااا انت اااس أل  مااو حقااوق   والتااى بلةاا  ا

  وقاااد  نوعااا  ادعاااا ات الماااواحنةو حمقاااا لالنت اكاااات الواقعاااة علاااى  28/2/2006وحتاااى 
مواثة  الدولية . مما حقوق   والمنصوص على حمايت ا فى القوانةو والت ريعات الوحنية وال

دعااا المجلااس إلااى العماال علااى رصااد  ااةه االنت اكااات ودراساات ا للوقااوف علااى أ اا  الحقااوق 
التاا   اا  التعاادع علة اااا   وذلاا  مااو  اااال  وضااع ا محاال المحاااث والدراسااة بالم ااار ة ماااد 
الج ااات المختصااة ب ااا للعماال علااى حل ااا ومتابعااة مااا  اا  التوصاال إليااه مااد مراعااا  إعااالم 

 ا    فى   اوا   .ال اكةو بم

كما يقوم المجلس مو  اال  دراساته لل ا او  بالعمال علاى حل اا ووضاد  وصايات 
ومقترحااات  اصااة بتعااديل نصااوص القااوانةو والت ااريعات التاا  ياار  فة ااا انتقاصااًا لحقااوق 
المااواحنةو . أو وضااد م اااريد قااوانةو جديااد   تااوا م مااد مااا يسااعى إليااه مااو حمااظ لكرامااة 

نص  علة ا الت ريعات السماوية والمواثة  الدولية .  ما يتعااون فاى اإلنسان وحقوقه الت   
 ةا المجا  ماد منظماات المجتماد المادن  وذلا  ماو  اال   لقا  ال ا او  عاو حاريق   أو 
الم ار ة مع   فى وضد حلو  أل   االنت اكات الواقعة على حقوق اإلنسان   و اإلضاافة 

ناس عددًا  بةرًا مو ال  او     حمظ اا لعادم لل  او  الت  يعمل المجلس على حل ا فون  
 ( .1166ا تصاص المجلس ب ا ويبلا عدد ا ا

 

 نرا ووسائل استقبال الشواوى : 



لقد أ اح المجلس عد  وساتل للفراد و منظمات المجتمد المدنى لتوصاةل  ا وا   
ا التااى يتضااررون فة ااا مااو وقااوق مسااا  أو انت اااس أل  حاا  مااو حقااوق     و يطلبااون فة اا

 م ةاااان   مااااو الحصااااو  علااااى أ  حاااا  مااااو حقااااوق   المدنيااااة و السياسااااية   االقتصااااادية  
االجتماعيااة   الثقاهيااة  ومااو  ااةه الوساااتل : البريااد   الحضااور لمقاار المجلااس  الماااكس   

 التلةراف و البريد اإللكترونى.

وقااد  مااايو إقمااا  األفااراد و منظمااات المجتمااد الماادنى علااى اسااتخدام  ااةه الوساااتل 
ثل  وسةلة إرسا  ال ا او  ماو  اال  البرياد األدا  األكثار اساتخدامًا فاى إرساا  ال ا و  وم

بنساامة  3527مااو قباال األفاااراد والمنظمااات   إذ وصاال عاادد ال اا او  المرساالة بالبريااد إلااى 
والمااااالا عاااادد ا  28/2/2006 التااااى  لقا ااااا المجلااااس حتااااى  مااااو مجمااااوق ال اااا او   54%

   و  . 6528

ل ال ااكةو للبرياد  وساةلة لتقادي   ا اوا    ألن اا وساةلة  ةار ويرجد  ةا إلاى  مضاة
مر قااة ماديااًا  صوصااًا لمااو يمعاادون جةراهيااا عااو القااا ر  أو الااةيو يتعااةر علااة   الحضااور 
إلى المجلاس مثال المساجونةو أو المعتقلاةو  ولكاو بار    اةه الم اياا بالنسامة لل ااكةةو فاون 

ى  عااوق ساارعة عماال المجلااس مثاال  ااأ ر  ااةه الوسااةلة يتر ااا علة ااا بعاا  الساالبيات التاا
وصاو  ال ا او  بسابا بعاد م اان اإلرساا  عاو مقار المجلاس ساوا   اان دا ال القاا ر  أو 

أيااام   وا مااا  ال اااكى أحيانااًا ذ اار واقعااة  يرا ااا مااو  10إلااى  5 ارج ااا الااة  يتااراوح مااو 
وج ااااة نظااااره  ةاااار م مااااة أو اال تصااااار فااااى ساااارد جميااااد نااااواحى ال اااا و  ممااااا يسااااتوجا 

 الس وقاا  إضااافى للتحقاا  مااو جديااة ال اا و  و معرفااة جميااد  ماصااةل ا   وذلاا  عااو اساات
حريااا  قياااام المااااحثةو القاااانونةو القااااتمةو علاااى  لقاااى ال ااا او  باالستمساااار ماااو أصاااحا  
ال اا او  عااو البيانااات و التوضاايحات الناقصااة سااوا  عااو  حرياا  ال ااا ف فااى حالااة وجااود 

لاة  قاد  يساتةرق فتار  زمنياة أ ار   تاراوح ماو رق  ال اا ف بال ا و  أو عاو حريا  البرياد ا
 يومًا ل رسا  و  لقى الرد . 15إلى  10



ور   مرور فتر  حويلة على إن ا  م تا ال  او  الخاص بالمجلس ماازا  بعا  
أصاااحا  ال ااا او  ال يعرفاااون العناااوان البرياااد  الخااااص باااالمجلس مماااا أد  إلاااى إرساااا  

رسا   ةه ال  او  للمجلاس مماا يطةال ماو فتار  ال  او  إلى ج ات أ ر     قوم بوعاد  إ
وصاااول ا للمجلاااس و بالتاااالى ياااؤد  إلاااى إعاقاااة السااارعة المطلو اااة فاااى التحااارس لالنتصااااف 

 ال اكةو .

وجا ت حريقة  قدي  ال  و  مو  ال  الحضور لمقر المجلاس فاى المر ماة الثانياة 
ب اةه الطريقاة إلاى  كوسةلة إلباال  ال ا او    إذ وصال عادد ال ا او  التاى قادم  للمجلاس 

 % مو إجمالى ال  او  المقدمة للمجلس.29.8  و  مثل  نحو  1898

وقد لجأ الكثةار مماو ال يجةادون القارا   و الكتاباة إلاى اساتخدام  اةه الوساةلة حةاث 
يقااااوم الماااااحثون القااااانونةون المتااااوفرون بااااالمجلس بصاااايا ة المضاااامون ال اااام ى لموضااااوق 

لةرض ماو ال ا و  بعاد  لقة اا  اما ه ماو ال ااكى ال  و   ب  ل مما ر و موج  يؤد  ا
ثاا  يوقااد علة ااا ال اااكى بعااد رضاااته عن ااا   ولااوحظ أن  ااةه الطريقااة  اناا  مسااتخدمة مااو 
األفراد دا ل القا ر  أكثر مو  ارج اا نظارًا لعنصار القار  الم اانى ماو مقار المجلاس مماا 

او  عارض  ا وا   يقلل مو التكاليل المادية  باإلضافة إلى  مضةل بع  أصحا  ال ا 
 اامويًا علااى الماحااث القااانونى المخاات  لمعرفااة مااد  إم انيااة  ااد ل المجلااس إلنصااافه فااى 
حالة قبو    واه أو لمعرفة اإلجرا  الة  يتعةو ا ماعه فى حاا   وضاي  المااحثةو لاه عادم 
ا تصاص المجلاس بمحاث  ا واه . أماا وساةلة اإلباال  عاو حريا  المااكس فقاد جاا ت فاى 

لثااة مااو حةااث إقمااا  األفااراد سااوا  مااو دا اال مصاار أو  ارج ااا ومااو منظمااات المر مااة الثا
المجتمد المدنى عموماًا ومنظماات حقاوق اإلنساان المصارية و الدولياة بصامة  اصاة علاى 

 اا و   938اسااتخدام ا   حةااث وصاال عاادد ال اا او  المرساالة إلااى المجلااس ب ااةه الوسااةلة 
 . 2005جلس  ال  عام % مو إجمالى ال  او  المقدمة للم14.4مثل  نسمة 

وعلى الر   مو أن  ةه الوسةلة  متاز بالسرعة التى  متقد ا وسةلة البريد فون ا  عد 
وسااةلة م لمااة و مر قااة ماديااا   صوصااًا إن  البيااة مااو يسااتخدمون  ااةه الوسااةلة مااو  ااار  



القااا ر  وال يسااتطيعون  حماال مصاااريل االنتقااا  و يلجااأون إلااى الماااكس المتيااازه بالساارعة 
ا يضاااطر   إلاااى اال تصاااار فاااى  ااارح  ااا وا   أو  جا ااال إرساااا  صاااور المساااتندات أو ممااا

الوثااات  التااى  ؤ ااد انت اااس حقااوق   أو جديااة ال اا و  ممااا يااؤد  إلااى  أجةاال التصاارف فااى 
 ال  و  لحةو التأكد مو جديت ا ويمقد  ةه الوسةلة  مة   ا الوحةد  و  ى السرعة .

فى المر مة الرابعة إذ بلا عادد ال ا او    فى حةو جا  اإلبال  عو حري  التلةراف
% ماااو إجماااالى ال ااا او  2 ااا و  بماااا نسااابته  133المقدماااة للمجلاااس ب اااةه الوساااةلة إلاااى 

.و متاز  ةه الوسةلة بالسرعة التاى  سااعد علاى ضامان  حارس 2005المقدمة للمجلس عام 
أناه يعتبار المجلس للتد ل الماور  لمسااعد  ال ااكةو . و ي اترس التلةاراف ماد المااكس فاى 

مو الوساتل الم لمة ماليًا مما يدفد ال اكةو إلى االكتماا  بورساا   لماات اساتةاثة مب ماة و 
بساايطة  عباار عااو حاادوث انت اااس دون  وضااي  للتماصااةل ممااا يسااتوجا اال صااا  بالمرساال 
للتأكاااد ماااو جدياااة ال ااا و  و اساااتكما  البياناااات حتاااى يتسااانى للمجلاااس ا خااااذ اإلجااارا ات 

 ف لل اكةو.الالزمة لالنتصا
واحتااال البرياااد اإللكتروناااى المر ماااة الخامساااة  طريااا  إلباااال  ال ااا و  إذ بلاااا عااادد   

% ماو إجماالى ال ا او  المقدماة 0.3  و  بما نسبته  12ال  او  المرسلة ب ةه الطريقة  
إلااى المجلااس. و  عتباار  ااةه النساامة ضاائةلة جاادًا   و يرجااد ذلاا  إلااى أن البريااد اإللكترونااى 

المتقدماة التاى  حتاا  إلاى  بار  معةناة أو إجااد  اساتخدام الحاساا اآلاى   يعتبر مو الطارق 
  و  بنسمة  20مما يعوق الكثةر مو ال اكةو عو استخدام ا   أما باقى ال  او  و  ى 

 اا و   وارد  إلااى  12% ماو إجمااالى ال ا او  فقااد  نوعاا  وسااتل  بلةة ااا   ااآ ى : 0.3
عااو حرياا  وفاد المجلااس  ااال  ال يااارات المةدانيااة  األماةو العااام   ثااالث  اا او   ا   لقة ااا 

 ثالث   او  عو حري  التليمون     و ةو عو حري  وارد أمةو اللجنة .

 ( تصنيف الشواوى 1يمضح الجدول رقم )

 وفقَا ل را ووسائل ويملها
 



 اسميل  الت ةراف  الكضمر  الفاكل  البريد 
وارد أمي   
 عام المج ل 

ايارا   
 ميدانيه 

وارد أمي   
 المجممع  الت يفم   ة ال جن

3527 938 1898 133 12 12 3 2 3 6528 
 

 تصنيف الشواوى نبقا ل كقما المنتهوة :
 اا و   6528  - مااا ساامق  اإل ااار   -بلااا عاادد ال اا او   التااى  لقا ااا المجلااس 

م  و يعتبااار   اياااد عااادد 2006م حتاااى ن اياااة فبرايااار  2005 اااال  المتااار  ماااو بداياااة ينااااير 
مجلس مؤ رًا على   ايد  موم  و م  الت المواحنةو   ووجود فجو  بةو  ال  او  الوارد  لل

المواحنةو و الج از اإلدار  للدولة   فقد وجاد األفاراد متنمسااًا ل ا  فاى  وصااةل ال  ااااو  و 
إحالت اااا للج اااات الم ااا و فاااى حق اااا   لمحاولاااة االنتصااااف ل ااا  ماااو ماااوظمى الدولاااة الاااةيو 

 يدعون أن   أ دروا حقوق   .

وفقًا لنوعية الحقوق المنت  ة  معًا الدعا ات ال ااكةو جا ت الحقاوق االجتمااعية و   
مثلا  نسامة  2787و االقتصادية فى المر ماة األولاى ماو حةاث عادد ال ا او  الاة  وصال 

مااو إجمااالى ال اا او  الااوارد   للمجلااس   وذلاا  يرجااد إلااى أ ميااة  ااةه الحقااااوق إلااى  42.7
وق األساسية التى ال يستطيعون الحيا  بدون ا مثل الح  فاى أصحاب ا و أن ا مو قبل الحق
 الس و و الح  فى الصحة .

وجاااا  فاااى المر ماااة الثانياااة ال ااا او  المتعلقاااة باااالحقوق المدنياااة و السياساااية و التاااى 
% ماو إجماالى ال ا او  الاوارد  للمجلاس   أماا 28.35 ا و  بنسامة   1851وصل عادد ا  

اس حقوق   لكن ا ال  د ل فى ا تصااص المجلاس  و ا  ال  او  التى يدعى أصحاب ا انت 
 حويل ا لج ة اال تصاص   فكان   تعل  بطلا أصاحاب ا  قادي  مسااعد  قانونياة ل ا  فاى 
منازعاااا    القضااااتية  أو بطلاااا معاوناااة المجلاااس لن ااار إنتااااج   األدباااى ماااو  اااعر وقصاااة 

 اتياااااااًا قصاااااااةر    أو  اااااااوفةر فااااااارص عمااااااال فضااااااااًل عاااااااو ال ااااااا او  التاااااااى يااااااات  حمظ اااااااا ن 
أو مؤقتااًا إمااا لعاادم جديااة ال اا و  أو لعاادم وجااود  وقيااد   وقااد احتلاا   ااةه ال اا او  المر مااة 



% ماو إجماالى ال ا او  الاوارد  للمجلاس  17.86 ا و  بنسامة   1166الثالثة بعادد وصال  
 و ى نسمة ليس  بالضئةلة مما يد  على نق  الوعى بدور المجلس وا تصاصا ه .

بال ااااائون الت اااااريعية اإجااااارا ات قانونياااااة أو منازعاااااات أماااااا ال ااااا او  التاااااى  تعلااااا  
 ااا و  بنساااامة  329قضااااتية( فقااااد جاااا ت فااااى المر ماااة الرابعااااة بعااادد  اااا او  وصااال إلااااى 

% مو إجمالى ال  او  الوارد  للمجلاس   فاى حاةو أن ال ا او  التاى  خا  حقاوق 5.04
 بنساااااااامة  117المصااااااااريةو فااااااااى الخااااااااار  جااااااااا ت فااااااااى المر مااااااااة الخامسااااااااة بعاااااااادد وصاااااااال 

%  ااا و  ماااو إجماااالى ال ااا او  الاااوارد  إلاااى المجلاااس   فاااى حاااةو جاااا ت ال ااا او  1.80
% 4.25 ا و  بنسامة  278المتعلقة بالقضايا العامة فاى المر ماة األ ةار  بعادد وصال إلاى 

مو إجمالى ال  او  الوارد  للمجلس و ى ال  او  التى  خ  جموق الماواحنةو   ويطارح 
احااات للحااد مااو أو القضااا   علااى  ااةه الم اا الت مقاادمو ا  الحلااو  و التوصاايات و االقتر 

 المتعلقة بحقوق اإلنسان. 

 (  تصنيف الشواوى 2يمضح الجدول رقم ) 

 وفقاً للحقوق المنتهكة 
 النسبة المئمية  عدد الشواوي  تصنيف الشواوي 

 % 28.35 1851 الحقوق المدنية والسياسية
 % 42.7 2787 الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

 % 5.04 329 الت ريعيةال ئون 
 % 1.80 117 العالقات الدولية 

 % 4.25 278 القضايا العامة
 % 17.86 1166   اوع ال  د ل ف  ا تصاص المجلس

  6528 المجممع الك ي
 التمايع الجةرافي ل شواوى :

( مد  التماوت بةو المحافظات  ال   عامل ا ماد القضاايا 3يوض   الجدو  رق  ا
قااوق اإلنسااان   ويتضاا  مااو التماااوت بااةو نساامة  اال محافظااة عااو مثةلت ااا التااى  تعلاا  بح

بعاا  الااادالالت التااى يجاااا مراعا  اااا عنااد وضاااد الحلااو  والمقترحاااات التاااى  حااد ماااو  اااةا 



التماااااوت والتااااى مااااو أ م ااااا العماااال علااااى ن اااار ثقافااااة حقااااوق اإلنسااااان دا اااال العديااااد مااااو 
وت النسا بةو المحافظات ماا المحافظات التى  معد جةراهيا عو العاصمة ويتض  مو  ما

       -يلى :
 :  أواًل: مكافظة القاهرة الكبرى 

الجةاا  (  –القلةو يااة  –وقااد بلااا إجمااالى ال اا او  الااوارد  مااو محافظااات ا القااا ر  
%( مااو إجمااالى ال اا او  التااى وصاال  إلااى المجلااس   و يرجااد ذلاا  إلااى  38.04نساامة ا

ة التا   حت اد بعادد  بةار ماو الماواحنةو عد  عوامل حةث إن محافظة القا ر   ى العاصم
% ماو  عاداد جم ورياة مصار 25المصريةو ب ا   فتعداد س ان القا ر  الكبر  يبلا حاوال  

العر ياة  و ضا  جمياد الاوزارات وال ةئاات الح وميااة والعدياد ماو الجامعاات   فضااًل عااو أن 
 ر    وياارد من ااا العديااد مااو منظمااات حقااوق اإلنسااان ومؤسسااات المجتمااد الماادنى  قااد بالقااا

العديد مو ال  او    و ةل  وجود عادد ماو الساجون دا ال نطااق محافظاة القاا ر  الكبار  
سجو القطاا(  –سجو المر   -سجون حر   –سجو القناحر الخةرية  –ا سجون أبو زعبل 

و الت  يارد من اا  ا او  الساجنا  المتعلقاة بحقاوق   المنت  اة ا ساو  معااملت     وحرماان   
 فااااااااااااااااااااااا  التعلاااااااااااااااااااااااي  والحااااااااااااااااااااااا  فااااااااااااااااااااااا  اإلفااااااااااااااااااااااارا  ال ااااااااااااااااااااااارحى  ماااااااااااااااااااااااو الحااااااااااااااااااااااا 

 أو العمو والح  ف  الرعاية الصحية ( و ةر ا مو الحقوق األساسية المنت  ة .

وقااااد أد  انت ااااار الوساااااتل اإلعالميااااة إلااااى المسااااا مة فااااى التوعيااااة بثقافااااة حقااااوق 
 اإلنسان دا ل القا ر  الكبر     ةا بخالف وجود مقر المجلس بالقا ر .

 
 فظا  المجه القب ى :ثانيًا: مكا

 –ساو ا   –المةاوم  –بناى ساويل  –أساةوط  –و  مل  ال ماو محافظاات االمنياا  
 األقصااااار( و لةااااا  ال ااااا او  الاااااوارد  ماااااو  اااااةه المحافظاااااات إلاااااى المجلاااااس نسااااامة  –قناااااا 

%(   ويالحظ انخماض نسمة ال  او  الوارد  مو الوجه القبل  نظارًا لقلاة انت اار   25.57ا
إلنسان  ولمعد  ةه المحافظات عو القا ر    وحةث مازا  قاحنو  اةه الوع  بثقافة حقوق ا

 المحافظات ير نون إلى المجالس العرهية و التقالةد القبلية ف  حل ن اعا   . 



 نصرف ال  او  التا   صال إلاى المجلاس ماو  اةه المحافظاات إلاى التعساف فا  
ات العماااال والساااا و اسااااتخدام الساااالطة مااااو قباااال الج ااااات الح وميااااة   باإلضااااافة إلااااى حلماااا

و ااا او  المرافااا  العاماااة   و ااا او  أسااار الساااجنا  التاااى  تعلااا  باااالحقوق المنت  اااة ل اااؤال  
السااجنا  دا ااال الساااجون   وي ياااد علاااى ذلااا  مااا يتعلااا  بال ااا او  الخاصاااة بحقاااوق الملكياااة 

 ال راعية والمنازعات القانونية وأيضًا   او  العمالة المؤقتة فى  ةه المحافظات .
 كافظا  المجه البكرى :ثالثًا: م

كمار ال ايا –الدق لياة  –الةر ياة  -ال ارقية –و  امل  ال ماو محافظاات االمنوهياة 
المحةار  ( فعادد ال اا او  الاوارد  ماو  اةه المحافظااات إلاى المجلاس  مثال نساامة  –دميااط  –
%( مو إجمال  ال  او  الوارد  إلى المجلاس  ويتضا  انخمااض  اةه النسامة نظارًا   19.2ا

 ااةه المحافظااات  حةااث أن ااا ذات بةئااة زراعيااة  و  نصااا معظاا  ال اا او  الااوارد  لطبيعااة 
من ا على المنازعات على ملكيات األراض  مد الج ات الح ومية  أو الن اق على ملكياات 
  اصااااااااااااااااااااة   أو الحصااااااااااااااااااااو  علااااااااااااااااااااى  ااااااااااااااااااااارا ي  بنااااااااااااااااااااا  أو حلمااااااااااااااااااااات عمااااااااااااااااااااال 

سااااتكما  التعلااااي   أو ساااا و  أو حلمااااات للرعاياااااة الصااااحية   أو  اااا او  المرافاااا  العامااااة وا
 وحلمات أو اإلفرا  ال رح  أو العمو عو السجنا  ف   ةه المحافظات.

 رابنًا : المكافظا  الساح ية والكدودية :
 –بورسااعةد  –السااويس  –اإلسااماعةلية  –و  اامل  اال مااو محافظااات ااإلساا ندرية 

سةنا  جنو   – ما  سةنا   –أسوان  –الواد  الجديد   –مرسى مطروح    –المحر األحمر  
%( مو إجماال   13.4( و لة  ال  او  الوارد  مو  ةه المحافظات إلى المجلس نسمة ا 

ال اا او  الااوارد  إلااى المجلااس  ويالحااظ أن ااا حااازت علااى أقاال نساامة مااو ال اا او   ويرجااد 
ذل  إلى بعد  ةه المحافظات عو القا ر  الكبر  ولعدم  ماية التوعية بثقافة حقوق اإلنسان 

ا أن بعا   ااةه المحافظاات مازالا  مقةااد  بالعاادات والتقالةااد القبلياة والتااى    اةا إلاى جاناا
 حو  دون  م ةن   مو  قدي    وا   إلى الج ات المختصة ومن ا المجلس القومى لحقوق 
اإلنسان واعتماد   على المجالس العرهية افى معظ  الحاالت ( ووجود العدياد ماو العواتا  

 و  قدي     وا ا فى  ةه المحافظات .التى  حو  دون  م ةو المرأ  م
 (  3جدول رقم ) 



 يمضح تصنيف الشواوى وفقا لتماينها الجةرافى 
 النسبة المئمية  عدد الشواوى  المكافظة  م
 %26.60 1736 محافظة القا ر   .1
 % 8.7 568 محافظة الجة    .2
 % 7.18 468 محافظة المنيا  .3
 % 4.5 326 محافظة أسةوط  .4
 % 1.65 108 محافظة المنوهية  .5
 % 2.7 180 محافظة بنى سويل  .6
 % 3.64 238 محافظة القلةو ية  .7
 % 1.87 227 محافظة اإلس ندرية  .8
 % 4.21 275 محافظة ال رقية  .9

 % 3.28 214 محافظة المةوم  .10
 % 3.47 226 محافظة الةر ية  .11
 % 3.50 229 محافظة الدق لية  .12
 % 3.96 258 محافظة سو ا   .13
 % 3.04 199 محافظة قنا  .14
 % 2.08 136 محافظة  مر ال يا  .15
 % 1.67 109 محافظة اإلسماعةلية  .16
 % 2.27 148 محافظة أسوان  .17
 % 1.37 89 محافظة السويس  .18
 % 1.05 69 ش -محافظة سةنا     .19
 % 1.50 98 محافظة بورسعةد  .20
 % 2.22 145 محافظة دمياط  .21
 % 2.06 135 محافظة الواد  الجديد  .22
 % 0.91 64 محافظة األقصر  .23
 % 0.89 57 محافظة المحر األحمر  .24
 % 0.73 48 محافظة مرسى مطروح  .25
 % 2.72 178 محافظة المحةر   .26
  6528 االجمالى  .27

 التصنيف النمعى ل شواوى :

(  5450ويالحاااظ ورود معظااا  ال ااا او  ماااو الرجاااا  حةاااث وصااال عاااادد ا إلاااى ا 
(   و   1078  إلى ا %( وأن عدد ال  او  المقدمة مو السةدات وصل 83.5بنسمة ا 



( ممااااا يوضاااا  أن م ااااار ة النسااااا  مازالاااا  قلةلااااة إلااااى حااااد  بةاااار و نحصاااار 16.5بنساااامة ا
معظم ا فى  ا او  محادد    و ذلا  يرجاد إلاى إن المجتماد المصار  مازالا   ح ماه إلاى 
حاااد  بةااار العاااادات و التقالةاااد القبلياااة   و السااااتد فة اااا عااادم  م اااةو المااارأ  ماااو الااادفاق عاااو 

 ا  قدي  ال  او  و إنما يخو   اةا األمار ألحاد الاة ور ماو أسار  ا ا و يحادث حقوق ا ومن
 اااةا علاااى وجاااه الخصاااوص فاااى الريااال المصااار  و الصاااعةد (   و جااادر اإل اااار  إلاااى أن 
ال ا او  التااى   اا  الماارأ  المصاارية بالدرجااة األولاى  ااى  اا او  األحااوا  ال خصااية و  لاا  

ا  الساااةدات بمصاار مااو ر ااات البةااوت ( و الخاصااة بأحمااال و ا و يرجااد ذلاا  إلااى أن معظاا
نظاااارًا ال تصااااص المجلاااس القاااومى للمااارأ  و المجلاااس القاااومى للموماااة و الطمولاااة بتلااا  
القضااايا و القيااام باادور  بةاار و فعااا  فاا   ااةا ال ااان أد  ذلاا  بدرجااة  بةاار  إلااى انخماااض 

بياة العظماى ماو نسمة ال  او  الوارد  مو النسا  عدم ن ر ثقافاة حقاوق اإلنساان باةو الةال
المااااواحنةو ا و علااااى وجااااه الخصااااوص النسااااا  فااااى الرياااال و الصااااعةد ( و مااااو ثاااا  عاااادم 
معااارفت و بحقاااوق و   وقاااد لاااوحظ أن أ لبياااة ال ااا او  المقدماااة ماااو النساااا  للمجلاااس  اااى 
 اا او   تعلاا   بااالحقوق االقتصااادية  والتااى يلتمسااو فااى معظم ااا الحصااو  علااى وحاادات 

لماااااات الحصاااااو  علاااااى معا اااااات ماااااو وزار  ال ااااائون سااااا نية ل اااااو و ألسااااار و   وأيضاااااا ح
االجتماعية نظرًا لعدم وجود عاتل وفى بع  الحاالت إلعاقته   وأيضًا ما يتعل  بطلماات 
العمل نظرًا لظروف و االقتصادية المتد ور    و بعد ذل   أ ى   او  السةدات ماو ج اات 

ال ا او  بنطااق القاا ر  عمل و   والخاصة بانت اس بع  حقوق و العمالية او ر ا ت  لا  
الكبااار  ألن الةالبياااة العظماااى ماااو الساااةدات دا ااال الصاااعةد و الريااال يعاااانةو ماااو   ماااي  

 دور و وعدم قدر  و على ممارسة حقوق و الم مولة ل و دستوريًا ( . 

 ( 4يمضح الجدول رقم )

 التصنيف النمعى ل شواوى الماردة ل مج ل
 النسبة المئمية  عدد الشواوى  النمع 

 % 83.5 5450   الرجا



 % 16.5 1078 السةدات

 6528 المجممع
 

 ردود الجها  المتتصة ع ى متانبا  المج ل :
بعااد مرحلااة قبااو  و سااجةل ال اا او  و حديااد الج ااات المعنيااة ب ااةه ال اا او  يقااوم   

المجلاااس بمخاحماااة األج ااا   والمؤسساااات الح ومياااة واإلدارات المحلياااة ومنظماااات المجتماااد 
ى بااة  الج ااود الراميااة إلااى االنتصاااف ألصااحا  ال اا او    وقااد وصاال الماادنى للتعاااون فاا

 ساااااااااوا  الااااااااوزارات  –إجمااااااااال  المخاحمااااااااات التاااااااا  أرسااااااااال ا المجلاااااااااس للجااااااااا ات المعنيااااااااة 
أو المحافظات أو الجامعات أو ال ر ات أو البنوس أو ال ةئاات الح ومياة  اال  المتار  ماو 

ف  حةو وصل إجمال  الردود الت   مخاحمة   1970إلى  2006إلى فبراير   2005يناير  
و مثاال  ااةه ردًا  960إلااى  2006فبراياار  28أرساال  إلااى  ااةه الج ااات مااو المجلااس حتااى 

 .% مو إجمال  المخاحمات الت  أرسل  للج ات المعنية 48.7الردود  

( عااادد مخاحماااات المجلاااس للج اااات المعنياااة ومقارنت اااا  5ويوضااا  الجااادو  رقااا  ا 
. و وزيااد  ااةه المخاحمااات والااردود علااى الج ااات المرساالة إلة ااا  بعاادد الااردود الااوارد  من ااا

وار مااااق عااادد الاااردود الاااوارد  ماااو الج اااات المعنياااة مقارناااة باااالتقرير األو  والاااوارد  من اااا   
 للمجلس .

ونااود اإل ااار  فااى  ااةا إلااى ورود رد مااو الح ومااة المصاارية حااو  مااا ورد بااالتقرير 
د مو الج ات عو الرد على مخاحماات المجلاس السنو  األو    وما زا   ناس ع وف لعد 

ب أن انت اس  ةه الج ات لحقوق أفراد وجماعات ينتماون إلة اا إماا بح ا  اإلقاماة والماوحو 
 الجةراف  أو بح   عالقات العمل والوظيمة . 

 (  5جدول رقم  ) 

 متانبا  المج ل ل جها  المننية بالشواوى والردود ع يها



 الماارا  : -1
 الج ة المناظر   الوزار  / م

عدد  
 المخاحمات 

عدد  
 الردود 

النسمة المئوية للردود إلى  
 عدد ال  او  المقدمة

 % 18.6 3 16 رتاسة مجلس الوزرا  1

 % 47.5 168 353 وزار  الدا لية 2

 % 94.5 104 110 وزار  العد  3

 %88.2 187 212 الناتا العام 4

 % 33.3 9 27 وزار  الخارجية 5

 % 88.7 55 62 أمةنات وال ئون االجتماعيةوزار  الت  6

 % 74.3 58 78 وزار  الصحة والس ان 7

 % 70.5 67 95 وزار  التعلي  العالى 8

 % 50 24 48 وزار  الدفاق 9

 % 28.5 4 14 وزار  القو  العاملة وال جر  10

 % 37 10 27 وزار  ال راعة واستصالح األراضى 11

 % 76.9 10 13 وزار  األوقاف 12

 % 77.7 7 9 وزار  الموارد الماتية 13

 % 100 4 4 وزار  التجار  الخارجية والصناعة 14

 % 75 21 28 وزار  الك ر ا  15

 % 50 8 16 وزار  االستثمار 16

 % 25 2 8 وزار  الطةران المدنى 17

 % 12.5 5 40 وزار  التر ية والتعلي  18

 % 20 3 15 وزار  المالية 19

 % 80 4 5   الثقافةوزار  20

 % 83.3 5 6 وزار  السياحة 21

 % 70.5 12 17 وزار  اإلس ان والمراف  22

 % 14.2 1 7 وزار  ال ما  23

وزار  اال صاااااااااااااااااااااااالت و كنولوجيااااااااااااااااااااااا  24
 المعلومات

1 1 100 % 

 % 6.6 1 15 وزار  البترو  25

 %30 6 20 وزار  التمويو والتجار  الدا لية 26



 الج ة المناظر   الوزار  / م
عدد  

 المخاحمات 

عدد  
 الردود 

النسمة المئوية للردود إلى  
 عدد ال  او  المقدمة

 % 22.2 2 9 وزار  النقل 27

 % 36.3 8 22 الج از المر    للتنظي  اإلدار   28

 - - 10 وزار  البةئة 29

 % 40 4 10 وزار  التنمية المحلية 30

 - - 3 وزار  اإلعالم 31

 - - 3 وزار  الدولة ل نتا  الحر ى 32

 - - 10 وزار  الدولة للتنمية اإلدارية  33

 - - 1 الج از المر    للمحاسمات  34

 % 60.3 794 1314 اإلجمالى 

 



 المكافظا  : -2
النسبة المئمية ل ردود إلى 
 عدد الشواوى المقدمة

عدد 
 الردود

عدد 
 المتانبا  

 م المكافظة / المدينة

 1 محافظة القا ر  55 32 % 58

 2 محافظة الجة   23 6 % 26

 3 محافظة الةر ية 17 3 % 17.6

 4 ةسماعةليمحافظة اإل 7 5 % 71.4

 5 محافظة  مر ال يا 13 1 % 7.6

 6 محافظة أسةوط 14 1 % 7.14

 7 محافظة قنا 14 5 % 35.7

 8 محافظة المحر األحمر 2 1 % 50

 9 محافظة بنى سويل 15 9 % 60

 10 محافظة الواد  الجديد 6 2 % 33.3

 11 س ندريةمحافظة اإل 14 4 % 28.5

 12 محافظة المةوم 9 2 % 22.2

 13 محافظة أسوان 20 2 % 10

 14 محافظة الدق لية 19 1 % 5.2

 15 محافظة المحةر  17 3 % 17.6

 16 محافظة المنيا 30 4 % 13

 17 محافظة القلةو ية 23 1 % 4.3

 18 محافظة بورسعةد 1 - -

 19 محافظة مرسى مطروح 4 - -

 20 محافظة المنوهية 14 1 % 7.14

 21 محافظة ال رقية 15 - -

 22 محافظة دمياط 7 - -

 23 محافظة سو ا  8 - -

 24 محافظة السويس 3 - -

 25 محافظة جنو  سةنا  6 - -

 26 محافظة  ما  سةنا  1 1 % 100

  اسجمالى  357 83 % 23.2



 باقى الجها  المننية التى قام المج ل بمتانبتها
النسبة المئمية ل ردود إلى 
 عدد الشواوى المقدمة

إجمالى 
 دودالر 

إجمالى 
 المتانبا  

 م إجمالى الجها  

38.7 % 48 124 
المصااااااااال  وال ةئااااااااات الح وميااااااااة ذات 

 الطبيعة الخاصة

1 

 2 البنوس وال ر ات المسا مة والخاصة 75 25 % 33.3

 3 الجامعات والج ات التابعة ل ا 24 3 % 12.5

9.2 % 7 76 
النقاباااات الم نياااة والعمالياااة ومنظماااات 

 المجتمد المدنى

4 

48.7 % 
960 
 رد

 مخاحمة1970

إجمالى عادد المخاحماات والاردود التاى 
 احااا ب ااا المجلاااس الج ااات والاااردود 

 التى  لقا ا علة ا  

 

 

 حالة حقما اسنسا  : ) م  واقع الشواوى ( 
و حلاااةال لمضااامون ال ااا او  والاااة  اعتماااد ب ااا ل مما ااار علاااى ماااا ورد فااا   لااا  

مااا ورد فاا   ااةه ال اا او  مااو قبةاال االدعااا ات  ال اا او  دون  مسااةر أو  أوياال   واعتمااار 
ضااافة إلبا والتاا  ساايجرع التحقاا  مااو جااديت ا وصااحت ا فاا  مرحلااة االنتصاااف ألصااحاب ا 

إلى عرض السمات الم تر ة ف  حرق ووساتل انت اس الحقوق والحرياات دون الاد و  فا  
  ل  ا و   اصااحا والظاروف الخاصاة ب  بالحالاة االجتماعياة الخاصاة التماصةل المرعية 

وعرض الضمانات واألسانةد الداعمة ل ةا الح     نت اكهاو أو يان  ل ح     المسا  به 
فاا  الع اااود واال ماقياااات الدوليااة وفااا  منظوماااة الت اااريعات المصاارية والتااا    ااامل الدساااتور 

  .لوات  التنمةةية والقرارات الوزارية المنظمة ل االوالقوانةو و 

 



 : الحقوق المدنية والسياسية

 : الحياة فيالحق  (  1) 

ماو الع اد  6و قاد نصا  المااد  اإلنساان قاحماة .  ا  حقاوق  او أ الح  فى الحياا  
الكـق فـى الكيـاة حـق مـالام لكـل    نأالدولى الخااص باالحقوق المدنياة و السياساية علاى 

    إنسا  إ وع ى القانم  أ  يكمى هذا الكق وال يجما حرما  أحد م  حياته تنسفيا 

نت اكاااات الجسااايمة و الصاااار ة للحااا  فاااى العدياااد ماااو اال 2005عاااام و قاااد  ااا د 
و علاى ذماة ةا محبوسا العاماة مع  من اا لماواحنةو و  ا   حا  ياد السالطةالالحيا    وقد  

وقاااد بعضاااا ا بساااابا و (   محتجااا يو  عساااانيا  – مح ااااوم علاااة   دا اااال السااااجون  –قضاااايا 
   مناح  سياحية مختلمة .التى وقع  فى عد و ار كاب ا مو قبل بع  الجماعات المتطرفة 

وفقاًا لمصاادر  -أدت   مجةار عباو  ناسامة  ا   و منطقة األز ار  8/4/2005بتاريا  ف
و أمري   ةوساتح أ خاص    منمة العملية اإلر ابية 3 إلى وفا   –أج    األمو المصرية 

وثالثة فرنساةةو  ساتحةو    أر عة أمري ةةو 9مصريةو و9و اي ر آ 18وفرنس   و إصابة 
   . طال  و ر  (واي

حاااى و  رالتحريااااعتااادا ان إر ابياااان فاااى مةااادان وقعاااا  2005/  4/ 30بتااااريا   و
وفقاااًا  -قااار  المتحاااف المصااارع   وراح ضاااحةته ر نمجاااااو ماااثال فاااى وقاااوق  الساااةد  عات اااة
 أجانااا  اا  إسااراتةليان وروساا  4و وةمصااري 3منمااة العمليااة  وأصااةا - لمصااادر أمنيااة

   اسااات دفياااة ار أعةاار  نو  ااا د حاا  الساااةد  عات ااة إحاااالق وايطاليااة  و عاااد أقاال ماااو ساااعتة
مماا أد  إلاى مقتال منماة ا العملياة إثار إحاالق الناار علة ماا ماو قبال حار   حافلاة ساياح  

 و عد  ةه  ى المر  األولى التى  قوم فة ا سةد ان بتنمةة عمليات عنف .  الحافلة

 اااا  ال اااريل  تطااااف  د. إياقاااام مج ولاااون مسااالحون ب   2/7/2005 تااااريا و  
 مساا  باالقر  ماو من لاه فا  حا  المنصاوررتيس بعثاة رعاياة المصاال  المصارية باالعراق 

المصارع والعراقا    وقاد قتال علاى  بمةداد والاة   اان م لماًا بتع يا  العالقاات باةو ال اعبةو
 .مو جماعات المقاومة المسلحة  أيد  مختطنيه



جوما عنيما  مثل فاى وقاوق     دت مدينة  رم ال يا    2005/    22/7و تاريا    
ثالثة  مجةرات فى عد  مناح  و ى   السوق التجار  القدي    فندق   الة جاردن   موقف 

اثنااااان وسااااتون  –وفقااااا لتصااااريحات وزار  الصااااحة  –ساااايارات  لاااايج نعمااااة   راح ضااااحةت ا 
 خصا ماا باةو مصار  وأجنباى وأصاةا العدياد ماو الماواحنةو والماالا عادد   ماتاة وع ار  

 و.مصابة

وقااد قو لاا   لاا  األحااداث بسااخر عااام مااو الاارأ  العااام المصاار  واسااتنكار عااام    
ومطالماااة بضااارور  معاقماااة الجناااا  علاااى ماااا اقترفاااوه ماااو أعماااا  حالااا  ماااواحنةو مصاااريةو 
 وأجانااااااا وأدت إلااااااى إز اااااااق أرواح اااااا  ال لاااااااةنا اقترفااااااوه باااااال لمجاااااارد ممارسااااااة أعماااااااال   

 أو  واجد   فى  ل  األماكو ل يار  ا .

فوناه يؤ اد ماو جدياد علاى حاا   -وقاد أدان  لا  األحاداث فاى حةن ااا  -لمجلاس وا 
المت مااااةو فااااى المحاكمااااة أمااااام قاضااااة   الطبيعااااى   و ااااوفةر ضاااامانات المحاكمااااة العادلااااة 

 والمنصمة التى أكد  ا المواثة  الدولية لحقوق اإلنسان .   

دولاااة  اضاااعة لسااالطة الأمااااكو فاااى لحااا  فااا  الحياااا  لانت اكاااات كماااا وقعااا  عاااد  
و ا د وفا  بع  المواحنةو ب ب ة التعةيا أثنا  احتجاز     وأفض   ةه االنت اكات إلى  

 .حتجازال رحة وأماكو اال لوهيات دا ل مراك حاالت عد   2005عام 

دا اال مر اا   ســالم أحمــد مكمــمدالمااواحو /   ااوفى 2005/  4/  18تاااريا * ب
سقوحه مو الطااب  الثالاث أثناا  على أثر إصابته ب سر بالحوض نتيجة  كمر صقر  رحة

عتادا  علياه بالضار  دا ال مر ا   ارحة  مار قبل قوات األمو  واال إلقا  القم  عليه مو
   .(5ا صقر 

ــنيدوفاااا  الماااواحو /  *  ا المااات   بتنمةاااة  مجةااارع األز ااار وعباااد المااانع   أشـــرف سـ
ظاااة محاف فااى  2005/  4/  29القاام  عليااه بتااااريا   ااا   قااد   و رياااض ( دا اال محمساااه 

 
  2005/ 5/ 23القانونية لحقوق اإلنسان  بيان جمعية المساعد   (5ا



  لاى م اان  ةار معلاوم   وقاد  وصام  الج اات الرسامية واقعاة الوفااإقتياده  االمنوهية   و    
 .(6الى ار طام رأسه بالحاتر إ   أصاب  المتوفى أدت احالة  يي بأن ا جا ت نتيجة

( والاة   اان يتاردد علاى قسا   اعاما 26ا   مكمد رفنـت السـيدوفا  المواحو /  *  
قساا  ا المصاااريل ( والااة  لقااى مصاارعه دا اال ديااوان قساا   اارحة حلااوان وذلاا  للعماال بال

 إدار   2005لساانة  8265وقةاادت الواقعااة  حاا  رقاا  ألسااما   ةاار معروفااة  اارحة حلااوان 
 . حلوان

مح اوم علة اا بالساجو لماد  ال (عاما 41ا انشراح أحمد منروفوفا  السجةنة /  *  
انااا   تلقاااى العاااال   عاااانى ماااو سااارحان باااالرح   و و سااانوات فاااى قضاااية سااارقة بااااإلكراه   6

نماساااا ا دا اااال عر ااااة أبمست اااامى قصاااار العةنااااى الجااااامعى بالمنةاااال  وقااااد لمظاااا  الضااااحية 
  بتاااااريا لااااى محمساااا ا الاااادات  بسااااجو القناااااحرإثنااااا  نقل ااااا مااااو سااااجو الخليمااااة أالتاااارحةالت 

5/7/2005 (7) . 

ــملى أحمــد يــالح ااوفى المااواحو /  23/11/2005بتاااريا *  ــد مت و  اا ر ه   أحم
دا ال دياوان مر ا   اارحة  مار صاقر ال  اماه فاى إحاد  قضااايا  ا (عاما 19اأحماد جاابر 

وقرر  ممت  الصحة مو  ال  الك ف المبادتى علاى الجثاة وجاود  اب ة جناتياة   السرقة  
فااى الوفااا  ووجااو  عاارض الجثااة علااى الطااا ال اارعى لبيااان ساابا الوفااا  و اريخ ااا واألدا  

   .(8االمستخدمة 

فى  اةه القضاايا واحالاة مر كباى الجارات  للمحاكماات  و تولى النيابة العامة التحقة 
الجناتية  إال أن ذل  يستةرق وقتًا حوياًل  فمو بةو وقاتد الوفا  ب ب ة التعةيا فى مراك  

فا  أ  من اا    لا  يات  المصال2005االحتجاز التى سمق  اإل ار  إلى وقوع ا  ال  عاام 
. 

 
 2005/ 8/ 15بيان المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان   (6ا
  2005/ 7/ 6بيان جمعية المساعد  لحقوق اإلنسان  (7ا

 2005/ 11/ 25بيان الجمعية الوحنية للدفاق عو الحقوق والحريات  (8ا



جاارا ات قانونيااة  جاااه القاااتمةو * وفااى سااياق مااا  قااوم بااه الساالطات العامااة مااو إ  
ثباوت بعا  وقااتد التعاةيا الم اار إلة اا  ور ا  عادم التأكاد ماو بالتعد  علاى الماواحنةو 

وزار   المتخاااة  ماااو قبااال اإلجااارا ات القاااومى لحقاااوق اإلنساااان لتلااا  وماااد  قااادير المجلاااس 
الدا ليااااة لمسااااا لة بعاااا  مااااو با ااااروا  لاااا  الوقاااااتد  ومااااا قاماااا  بااااه النيابااااة العامااااة مااااو 

للمحاكماة الجناتياة و وقياد العقاا  علاة    ات واحالة بع  مر كبى جرات  التعةيا التحقيق
ماو أنماااط ى نمطاسالوس  عبةارًا عااو  لا  الجارات  فاون المجلاس يعبار عاو   ااةته أن  كاون 

ضرور  ا خاذ م يد ماو اإلجارا ات والتادابةر يؤ د   مما  التعامل مد المت مةو والمحتج يو
التوجيااه والتاادريا المسااتمر سااعيًا لااردق مااو يتصااور أن ا تصاصااه الصااارمة  فضاااًل عااو 

 . األمنى يمنحه حصانة فى مواج ة الح  الدستور  للمواحنةو

وانطالقااًا مااو ذلاا   لااه حاارص المجلااس علااى معاااود  النظاار فااى بعاا  نصااوص 
 قانون العقو ات التى  جرم التعةيا سعيًا إلى زياد  فاعلةت ا و وسيد نطاق  طبيق ا.  

  -ومنها : جرائمت ا القضائية ضد مرتكبى هذا إ يدر  عدة أحوام  وفى
فااا  باإلداناااة ح م اااا   2005/  1/  17أصااادرت مح ماااة جناياااات القاااا ر  بتااااريا 

إماام ماو جاارا   عاةيا علاى أيادع معااون مماحااث  ىقضاية مقتال الماواحو / محماد الحساةن
وقاد  م   2001ل ماو عاام برياأالادعو  إلاى   ا ر  و عود وقاتد   قس   رحة با  ال عرية

 إدارع باا   2001لسانة  1209ت النيابة العامة بالتحقة  ف  الواقعاة والتا  قةادت بارق  أبد 
 ال ااعرية وعاارض الجثااة علااى الطااا ال اارع  الااةع أكااد علااى  عاارض الجثااة لعمليااة صااع 

درويا   الحصا   و ان  النيابة العامة قد ا  ما  الضاابر / أحماد هأدع إلى وفا   ك ر ات 
مح ماااة  انااا   حتااى المااوت    هن مماحااث قسااا  بااا  ال ااعرية بتعاااةيا المجناا  عليااامعاااو 

 بالسج ن أصدرت ح م ا ف  ح  المت    أقد سب  و   21/5/2003جنايات القا ر  بتاريا  

بجلسااة  التاا  قضاا    إال أن الماات   حعااو علاا  الح اا  أمااام مح مااة الاانق خمــل ســنما 
أماام  مح مة جناياات القاا ر  للنظار بنق  الح   الساب  واعاد  الدعو  إلى 18/9/2004

 .بالسج  خمل سنما ( والت  أصدرت ح م ا 15الداتر  ا



محمااد  بمعاقمااة الضااابر  10/5/2005قضاا  مح مااة جنايااات القااا ر  بتاااريا  *
وز لو  حامد حجا  وأحمد إبرايي  مادن  ساماحة      عل  بقس   رحة السةد  زينا   ممارس

لساانة  3521ساانوات ال  ااام   فاا  القضااية رقاا  ال اارحة بالقساا  بالسااجو ثااالث  مساااعدع
م  لااا  جناااو  لقياااام    2005لسااانة  85الساااةد  زيناااا المقةاااد  بااارق   م جناياااات  2005

 ت .على المواحو  محمود جبر محمد حتى المو  باالعتدا  بالضر  عمداً 

حةاث  ا  إلقاا  القام   2003أكتو ر ماو عاام  و عود وقاتد القضية إلى األو  مو
 بااديوان قساا   اارحة السااةد  زينااا  بتاااريا  هحمااود جباار محمااد و احتجاااز علااى المااواحو م

 المت ماةو علياه بالضار    و انا  النياباة ثار  عادعأعلاى  م  اوف  الماة ور 7/10/2003

الجناتياة  لاى المحاكماةإالعامة قد  ول  التحقة  ف  القضية وقررت إحالاة المت ماةو الثالثاة 
 محماااد حتاااى الماااوت بةااارض حملاااه علاااى حةاااث ا  مااات   بتعاااةيا الماااواحو محماااود جبااار

 مااو 126قااد ار كبااوا الجريمااة المنصااوص علة ااا بالماااد   ن االعتااراف و أن اا  بااةل  ي ونااو 

 ( الااادعو  فااا  أولاااى17الاااداتر  ا   ونظااارت  ومح ماااة جناياااات القاااا ر  . قاااانون العقو اااات 

و وا  المت ماةو و  ال ماو  ا ود النما  الاى أقاإ اساتمع  و  م   3/4/2005جلساا  ا بتااريا 
الوصف القانون  للواقعاة واعتمار اا واقعاة ضار  عمادع  اإلثمات و قد قام  بتعديل القةد و

ماااو قاااانون العقو اااات و أصااادرت ح م اااا  1/ 236 أفضاااى إلاااى ماااوت حمقاااا لااان  المااااد 
مساااتعملة الرأفاااة مع ااا  مساااتخدمة الحاااد  ســـنما ث بالســـج  ثـــالبمعاقماااة المت ماااةو الثالثاااة 

 . الح   نطوق األدنى للعقو ة حسمما جا  ف  م

 ** ضكايا االنتتابا  البرلمانية :

ديسامبر  7سابتمبر حتاى  9وقع  عد  انت اكات للح  فى الحيا   ال  المتار  ماو 
( علاااى مااادار  2005ديسااامبر  – ااا دت االنتخاباااات الت اااريعية المصااارية ا ناااوفمبر حةاااث 

  لاااااى وفاااااا  عااااادد ماااااو الماااااواحنةوإمراحل اااااا الاااااثالث أحاااااداث عناااااف بأ ااااا ا  متعااااادد  أدت 



وقعا   بالمرحلاة الثانياة فاى جولت اا حةاث  اصابة العديد مو الماواحنةو  و   (9)  ًا(مواحن  11ا
مكمد لى وفا   المواحو / إبداتر  المنت ه أو  واقعة أدت   مكافظة اسسوندريةاألولى دا ل  
بااي  فااا  أبسااالح  ةه علااى أثاار  لقيااه حعنااحاااراج( سااات  متااأثرا باعاماا41ا خ يــل إبــراحيم
ثنا  المصادمات باةو أنصاار المر احةو أحية اليمنى على يد أحد البلطجية  الصدر مو النا

 اا دت مدينااة بلطااي  وفااا  بمكافظــة كفــر الشــيخ و المرحلااة الثالثااة فااى جولت ااا األولااى و   
ه بطلااا  ناااارع تإصاااابعلاااى أثااار ( صاااياد    اعامااا 37ا  جمنـــة ســـند الزفتـــاوى الماااواحو / 

إدارع البارلس  2005 ةلسان 4436الواقعاة بارق  بمنطقة الرقمة مما أود  بحيا ه   و قةادت 
 9عماااا  عنااف واسااعة النطاااق أدت إلااى ساااقوط أ و اا دت جولااة اإلعاااد  للمرحلااة الثالثااة   

 .قتلى وع رات الجرحى 

ــةفمااى   هإســالم أحمــد شــكاتبمدينااة المطريااة أصااةا المااواحو /  مكافظــة الدقه ي
متاااأثرا  14/12/2005 باااالعةو اليسااار  اساااتقرت باااالما   و اااوف  ياااوم ةبرصاصاااة مطاحيااا

وفى أثناا  وقاوق أعماا  العناف ومصاادمات باةو أنصاار المر احةو وقاوات األماو    بوصابته
حالا(   بطل  نار  بمنطقاه الرتاة  -عامًا 24ا تامر مكممد القماش  أصةا المواحو /  

إدارع مر ااا  المطرياااة    2005لسااانة 3957بحيا اااه وقةااادت الواقعاااة بااارق    والمااا  مماااا أود 
عامااا ( صااياد بطلاا  نااار  بمنطقااه 41ا مجــدي حســ  ع ــى البكــراوى  مااواحو /و ااوفى ال

وفااا     لاااى  مااا ق بالرتاااة اليمناااى ون يااال دماااوع جساااي  باااالتجويل الصااادرع إالصااادر أد  
ثار أعلاى ( نجار مو ةليا   -عاما 41ا  السنيد الدغيدى وفى المواحو /    مكافظة دمياط

ي ااا  صااال  عااا  او ااوفى المااواحو / إصااابته بطلاا  نااارع بالج ااة اليساار  مااو الصاادر   
عاماااااااا ( علاااااااى آثااااااار إصاااااااابته بطلااااااا  ناااااااارع باااااااالما   وقاااااااد  اااااااوفى بتااااااااريا  27الاااااااديو ا 

 ةشعبا  عبده أبم ربنم    و ةات الجولة و مدينة دمياط  وفى المواحو /   18/12/2005
ــة وفاااى   ثااار إصاااابته بطلااا  ناااارع فااا  الااارأ   أود  بحيا اااه أعاماااا ( علاااى  62ا  مكافظـ

ثاار إصااابته بطلاا  أعامااا ( علااى  60ا  مصــ فى عبــد الســالم ااوفى المااواحو /   الشــرقية

 
  قرير المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان   (9ا



عاما( حالا علاى  21ا  مكمد كرم ال اهر ع يمهو وفى المواحو /   نار  بمنطقة الرأ   
إدارع  2005لساانه  6210وقةادت الواقعاة بارق    ثار إصاابته بطلا  ناار  بمنطقاة الصادر أ

عامااًا ( علااى آثاار إصااابته بطلاا   25ا  زرـجــ حمــدأمكمــد و / او ااوفى المواحاا  اد اأبااو حماا
  . جن  أبو حماد  2005لسنه  19456نار  بمنطقة الرأ  وقةدت الواقعة برق  

 الح  فى الحرية واألمان ال خصى:
 ااا  الحقاااوق أ ماااو باعتمااااره    حرياااة و األماااان ال خصاااىالحااا  المااارد فاااى يقتضاااى 

عتقااا  و االأو الحجاا  أللحاامس السياسااية اللصاايقة باإلنسااان  حمايااة اإلنسااان مااو التعاارض 
ذن مسااب  مااو وال للضاارور  مااد ا ماااق اإلجاارا ات القانونيااة و بااإو  ةر ااا مااو اإلجاارا ات أ

المؤسساااات المعنياااة  جت اااد و ي مااال الدسااتور و القاااانون  اااةا الحاا  و    الساالطة المختصاااة
حالاا  قاد و  .لتطوير القوانةو و الت ريعات المنظمة ل ةا الح  للتواف  مد المواثة  الدولياة 

لةااا  قااانون الطااوارئ إفااى العديااد مااو المناساامات بضاارور   القااومى لحقااوق اإلنسااان المجلااس
يضاا بالحاد ماو اساتخدام أوحالاا   لحا  ات ل اةا انت اكالما  ر ا عليه وقوق العديد مو اال

جرا  احتراز   ال  التحقيقات لما يمثله مو انت اس صارخ للح  فى وحتياحى  الحمس اال
 وا ال  بأحد أ   الممادئ القانونية و  و أصل إبدا ه .  الحرية 

 االعتقال اسدارى :
يمثاال االعتقاااا  اإلدار  أحاااد أ طاار االنت اكاااات التاااى  قاااد ضااد الحااا  فاااى الحرياااة 

 ا و  ( ماو   482واألمان ال خصى   وقد  لقى المجلس  ا او  متعادد  وصال  إلاى  ا 
مرار اعتقاا  ذوي ا  لمتارات حويلاة يعاود أسر معتقلاةو وذوي ا  يتضاررون فاى أ لب اا ماو اسات

بعضاا ا إلااى أواتاال التسااعةنات ويطلبااون اإلفاارا  عااو  ااؤال  المعتقلااةو   و حسااةو أوضاااع   
ــكيفة  )   -الصاااحية والمعي اااية الساااةئة دا ااال الساااجون الماااودعةو فة اااا  ــا يـ ــد نالنتنـ وقـ
انــه " بتبــر عنم  2006/ 2/  23المصـرى اليــمم ( فـى عــددها األسـبمعى الصــادر بتـاريخ 

مساعد واير الداخ ية يؤكد : ال يمجد منتق م  فى مصر " وجا  فى تفاييل التبر نفـى 
إال أ    -1994أو عـــام  1981ال ـــما /  أحمـــد ضـــيا  وجـــمد منتق ـــي  فـــى مصـــر منـــذ 



حالـة(  تؤكـد أنـه تمجـد   96المج ل يؤكد م  جانبـه ورود النديـد مـ  الشـواوى ب ةـت )  
 –نينا  وممجـمدي  داخـل السـجم  المصـرية حتـى ا   حاال  لمنتق ي  منذ أوائـل التسـ

 ومنها ع ى سبيل المثال " :
 السج    مالحظــــــا 

 الممدع به 
تاريخ 
 م االســـــــــم  االعتقال 

 1 أ رف رمضان محمد عثمان 1991 حره 

 2 زين   إبرايي  محمد   ل 1992 1واد  النطرون  

 -متاعاااا بالقلاااا  -أالالم باااالكل 
 متاعا بالكبد –م  الروما ة  

 3 فاضل حسو حسو صال  1992 الوادع الجديد

ضعف  –ر و  عبى   -درن رتو   
ار ماق فى ضااةر الاادم   -باإلبصار

 –متاعااااااااا بالمعااااااااد  والقولااااااااون  –
 ان الق  ضروفى

 4 حسو محمد عطية محمد 1992 الواد  الجديد

ر اااااااااو  –متاعاااااااااا بالكباااااااااد  –درن 
   ونة بالعمود المقر   –م مو  

 5 عبدالعظي  زا ر محمد قطا 28/3/1993 جديدالواد  ال

–ار جااااااااااق بالصااااااااامام المةترالاااااااااى 
ر ااو  -قصور ف  ال ريان التاااجى  

ار مااااااااااق فاااااااااى  - اااااااااعب  مااااااااا مو 
 –قرحااة بالمعااد   –إن يمااات الكبااد 

 أينميا

 6 عل  محمود عل  عبد هللا 23/4/1993 الوادع الجديد

إباااااااارايي  علااااااااى محمااااااااود علااااااااى  23/4/1993 الواد  الجديد 
 دهللاعب 

7 

الت اااا  حاااااد  –حصاااوات بااااالمرار  
ار ماااق فااى إن يمااات  –بالبروسااتا ا 

 الكبد

 8 سةد عبدالعلي  يوسف دروي  14/9/1993 الواد  الجديد

 –انمصاااا   ااام ى باااالعةو اليمنااااى 
اعوجاااا  بالحااااج   – ليااال بالكباااد 

 بواسةر –األنمى 
 

 9 محمود محمد بخة  يوسف 6/12/1993 الواد  الجديد

لااى جراحااة عاجلااة بااالعمود يحتا  إ
ار ماااااااق بنساااااامة الساااااا ر  -المقاااااار  

 10 عبدالمنع  على حسو فرا  1993 الواد  الجديد



 السج    مالحظــــــا 
 الممدع به 

تاريخ 
 م االســـــــــم  االعتقال 

ر اااو  –ضااعف باإلبصااار  –بالاادم 
 –ار ماااااااااق فااااااااى ضااااااااةر الاااااااادم  -

الت ااااااااااااااااا   – ضااااااااااااااااخ  بالكبااااااااااااااااد 
 بالبروستا ا

 11 سةد محمد أبو ند  السةد 18/3/1994 الواد  الجديد حصوات بالكلى –أالالم بالكلى 
ضاااااااااامور  –اناااااااااا الق  ضااااااااااروفى 

 بالساق اليسر  
 12 على  ريل حسو  لةل 19/6/1994 استقما  حره

  -ويرتكز االعتقال ع ى شو ي  رئيسيي  هما:
االعتقا  السياس  والةع يصدر بموجا قارارات إدارياة بمقتضاى المااد  الثالثاة ماو   

(    اااا و   287ا ووصاااال عاااادد  اااا او  األفااااراد للااااتظل  مااااو  ااااةا النااااوق  قااااانون الطااااوارئ 
واالعتقا  الجنات  والةع يتعرض له األ خاص الةيو قضوا فتر  العقو ة المقرر  ف  السجو 
 نمةةًا ألح ام قضاتية صادر  بودانت   فا  بعا  القضاايا العسا رية والمدنياة و قارر اإلفارا  

وف  بع    لية  قوم على المور بوصدار قرارات متتالية باعتقال    إال أن وزار  الدا   عن  
 .  األحيان يت  اعتقا  المت مةو بار كا  بع  الجرات  لمترات حويلة دون إحالت   للمحاكمة

وقااااد ا مقاااا  جميااااد ال اااا او  علااااى أن االعتقااااا  جااااا  فاااا  جميااااد مراحلااااه مخالمااااًا 
للضمانات الت  نص  علة ا الماد  الثالثة ماو قاانون الطاوارئ   إضاافة إلاى ادعاا  بعا  

معتقلةو لمترات حويلاة نسابيا فا  أمااكو احتجااز  ةار قانونياة االمماان  ال  او  باحتجاز ال
والمقاااار والمراكااا  والمعسااا رات التابعااااة لاااوزار  الدا لياااة ( مااااد  عااارض المعتقلاااةو للتعااااةيا 
والضر  ف   ةه األمااكو قبال صادور أوامار االعتقاا  الكتابياة   وا مقا  أيضاا العدياد ماو 

فرا  عاو المعتقلاةو ماو مح ماة أماو الدولاة العلياا ال  او  على صدور أح اام متكارر  بااإل
حااوارئ وصاال  إلااى ع اار  أح ااام لاامع  المعتقلااةو   إال أن وزار  الدا ليااة  قااوم باااإلفرا  
عااو المعتقلااةو الحاصااالةو علااى  ااةه األح اااام  اا ليًا علااى الاااورق واستصاادار قاارار اعتقاااا  

بعا  ال ا او  إلاى سا   جديد بما يؤدع إلى استمرار االعتقا  لمترات حويلة وصال  فا 



ع ر  سنة ف  ظا ر  عرف  ف  األوساط المعنية بحقوق اإلنسان باس   االعتقا  المتكرر  
والت   نت   مبدأ  ساياد  القاانون والمصال باةو السالطات   و  ا ل أيضاا  عطاةاًل وانت اكاًا 

اساا  ( ماو الدسااتور التا   ان  علاى أنااه:   صادر األح اام و نماة ب72 طةارًا لح ا  المااد  ا
ال ااعا وي ااون االمتناااق عااو  نمةااة ا أو  عطةاال  نمةااة ا مااو جانااا المااوظمةو العمااومةةو 
المختصااةو جريمااة يعاقااا علة ااا القااانون  وللمح ااوم لااه فاا   ااةه الحالااة حاا  رفااد الاادعو  

 الجناتية مما ر  إلى المح مة المختصة .

  أواماار وماو واقاد ماا ورد فاى ال ا او  فاون  نااس ساببةو لالعتقاا  حسامما جاا  فا
االعتقا  الموج ة للفراد جا  أحد ا متعلقا باالنتما  إلى جماعات إسالمية مت دد    ا ل 
 طرًا على أمو واستقرار الاوحو   ويعاود  السابا الثاانى إلاى الم اار ة فا  المظاا رات أو 

 المسةرات الطالبية دا ل الجامعات والمعا د العليا.    

عاد  حماالت اعتقاا  ب الحاالى نياة  اال  العاامالسلطات األمقام   وفى  ةا اإلحار  
منطقاااة األز ااار فااا  أعقاااا  عملياااات التمجةااار اإلر ابياااة التااا  اسااات دف  مواقاااد ساااياحية فااا  

الماواحنةو مماو اعتقاا  أعاداد  بةار  ماو  و   ومدينة  رم ال ايا ومةدان عبد المنع  رياض  
ة ر أن المجلاس يقادر و ناى عاو الاالجةاران (  –ل   عالقة بمر كبى التمجةارات ا األقاار  

   فضاًل عو أثر ا المدمر للن اط السياحى فى مصر   ولكاو   مامًا  طور  جرات  اإلر ا  
ال يجااااا التوسااااد فااااى حمااااالت القاااام  علااااى المااااواحنةو إال لمااااو يثباااا   ورحااااه فااااى  لاااا  
العمليات  ومو  ال  اإلجرا ات القانونية الصحيحة إعماال لصاحي  القاانون   وا سااقا ماد 

مو عتقلةو  ةل  ظل عدد قد يصل إلى آالف مو المةر الدولية المعنية ب ةا الح     المعاي
الجماعااات اإلسااالمية الااةيو جاار  اعتقااال    ااال  التسااعةنيات فاا  إحااار المواج ااة   منتسااب

و عض   أمضى فتر  عقو ته ول  يمر  عنه عتقا    األمنية مد الجماعات المتطرفة قةد اال
اساتنادًا لقاانون الطاوارئ  و عضا   اآ ار يجار  اعتقا  متكرر  بل صدر فى حق   قرارات  

 جدياااد اعتقالاااه  ماعاااًا بعاااد  ااال  ظلااا   ومااان   ماااو يمااار  عااان   دفترياااا عناااد انقضاااا  المااادد 
 . القصو  الت  حدد ا القانون حتى يصدر ب أن   قرار اعتقا  جديد 



لمساتمر  مااو محااوالت متكارر  مااو المجلاس ل فارا  عاو المعتقلااةو ومطالبتاه اوفاى 
 اااال  اجتماعاااات أعضااااته ماااد المسااائولةو ماااو وزار  الدا لياااة لتحساااةو أوضااااق المعتقلاااةو 

لمحاث بقاوات  لعادد ماو المعتقلاةو قدم المجلس إلاى وزار  الدا لياة الصحية والمعي ية   فقد  
  حااااااااااااااااال    ووافااااااااااااااا  وزار  الدا لياااااااااااااااة المجلاااااااااااااااس باااااااااااااااردود  ااااااااااااااامل  اإلفااااااااااااااارا  عاااااااااااااااو 

  ويااادعو إلاااى  الدا لياااةوزار  ماااد  مساااتمر مجلاااس بالمتابعاااة ال  ويقاااوم ال مااان  ( حالاااة 110ا
حااا  قيااام وزار  الدا ليااة بمحااث  وا ماقااًا مااد المعااايةر الدوليااة  ا ماااق معااايةر أكثاار وضااوحًا 

 . حاالت المعتقلةو والنظر فى اإلفرا  عن   

 االحتجاا غير القانمنى :

التاااى ت الجسااايمة حرماااان اإلنساااان ماااو حريتاااه بااادون سااابا قاااانونى ماااو االنت اكاااا
 اوعدم المسا  ب  ة حرية المرد وضد الضمانات الكمةلة بحمايو الدستور والقانون   حظر ا  

الكريـة علاى أن   1971فاى الدساتور المصار  لسانة  41. وفى  اةا المعناى  ان  المااد  
ــة الت ـــــبل  ــدا حالـــ ــا عـــ ــل   وفيمـــ ــى مصـــــمنة ال تمـــ ــى وهـــ ــق نبينـــ  الشتصـــــية حـــ

تيشـه أو حبسـه أو تقييـد حريتـه بـأى قيـد أو مننـه مـ  ال يجما القبض ع ـى أحـد أو تف
التنقل إال بأمر تست زمه ضرورة التكقيق وييانة أم  المجتمع إ ويصدر هذا األمر مـ  

     مااا  اان  الماااد   القاضــى المتــتص أو النيابــة النامــة إ وكلــا وفقــا ألحوــام القــانم  
  ال يجاوز اعتقاا  أ  أحاد   على أناه 1948التاسعة مو اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان 

 أو حج ه أو ننيه  عسنيًا   

ويعااد االحتجاااز  ةاار القااانونى بدايااة للعديااد مااو االنت اكااات األ اار  المر مطااة بااه 
والتااى يم ااو أن يتعاارض ل اااا المحتجاا   وقااد ا ضااا  مااو  ااال  ماااا  لقاااه المجلااس القاااومى 

  ماو قياام قاوات األماو لحقوق اإلنساان ماو  ا او  الماواحنةو أن  البةت اا  تعلا  بتضارر 
باقتحام منازل   دون إذن مو الج ة المختصة   واحتجاز   لمدد  تراوح باةو ياومةو وع ار  
أيام   وذل  إلجمار   علاى االعتاراف بجارات  ال يعلماون عن اا  اةئا أو ل باال  عاو بعا  

 ال ار ةو أو مجاملة أل خاص مو ذو  النموذ أو   ديد   لالمتناق عو عمل محدد .



مااو اإلجاارا ات اإليجابيااة التااى  تخااة ا الساالطات العامااة للحةلولااة دون وقااوق مثاال و 
الخامسااااة  ةالساااااع 29/3/2005تاااااريا بساااا ندرية قاماااا  نيابااااة المنتاااا ه باإل  لاااا  الجاااارات   

والنصف عصرا  بالتمتي  المماجئ علاى مقاار االحتجااز لقسا  ومماحاث المنتا ه ماو  اال  
حاا   ة/ عباد الارحمو حاافظ رتايس النيابا ةالمنتا ه برتاسا ةباماو نيا ةو ال  نياب ةانتقا  أر ع

عاادم وجااود ضااماط القساا  وضااماط المماحااث بااديوان القساا  وقااد أساامر التمتااي  عااو ضااامر 
 (10ا محجوزيو دون وجه ح  او مواحنةو مس ة مس

ومو  اال  ماا  لقااه المجلاس ماو  ا او  الماواحنةو فقاد وقعا  العدياد ماو حااالت 
  -:لقااااى القاااام  علااااى  اااال مااااو أ 23/5/2005 اااااريا ى   فمااااى االحتجاااااز  ةاااار القااااانون

فااؤاد   عبااده عبااد الع ياا  حماااد    ر ااا عاا     د.جمااا  عبااد المتاااح   علاا  محمااود   أحمااد 
بمنطقااة المعااادع  مااا ألقاا  (  مايااة ا حر ااة  لقيااام   بتوزيااد من ااورات فاا  معاارض نظمتااه

وات التليم ياون األلماان    اإلعالمةاةو العااملةو فا  أحاد قنا   مساة ماو    القم  أيضًا على
بعاا  المااواحنةو المقيمااةو   وأيضااا  ضاارر  اارحة مصاار القديمااة  و اا  احتجاااز   بقساا 

قياااام رتااايس ومعااااون مماحاااث قسااا  ماااو جااارا  مماباااة محافظاااة الجةااا   وباااأرض ع يااا  عااا ت ب
 واحتجااااااز   دون وجاااااه حااااا    ساااااا   معااااااملت   و لمةااااا  القضاااااايا ل ااااا  امماباااااة بتعاااااةيب   و إ

 ة  القضايا ل   ولةوي   فى حالة  قديم     او  أل  ج ة . و  ديد   بتلم

بمر اااا   اااارحة  ماااار صااااقر  امواحناااا 21احتجاااااز وفااااى  ضااااون  اااا ر أبرياااال  اااا  
ممااا يعااد ولاا  ياات  عرضاا   علااى ج ااات التحقةاا   بمحافظااة ال اارقية دون أع مباارر قااانون 

لماواحنةو علاى ا وضد حد لعملياات القام  الع اوات ا   األمر الة  يوجا   عسني  احتجاز ا
 ى .واألمان ال خص الت     ل انت اكًا لح  األ خاص ف  الحريةو 

 :التنذيب واسا ة المنام ة 
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ساا   المعاملاة حا  إ وأح  اإلنسان فى السالمة الجسدية وعدم التعرض للتعاةيا 
كـل مـمان  يقـبض ع يـه التى  ان  علاى أن     42المصر  بموجا الماد     دستورال  هكمل

ريتـه بـأى قيـد تجـب منام تـه بمـا يكفـك ع يـه كرامـة اسنسـا  إ وال أو يكبل أو تقييد ح
يجما إيذاؤه بدنيا أو مننميا إ كما ال يجما حجـزه أو حبسـه فـى غيـر األمـاك  التاضـنة 
ل قماني  الصادرة بتنظـيم السـجم  .  وكـل قـمل يثبـت أنـه يـدر مـ  مـمان  تكـت ونـأة 

ور ا   صادي  الح وماة     ع يـه  شى  مما تقدم أو التهديـد بشـى  منـه يهـدر وال ينـمل
  أو التاااااى  عقاااااد بمثاباااااة جااااا   1986 ماقياااااة الدولياااااة لمنا ضاااااة التعاااااةيا المصااااارية علاااااى اال

 نااااه أال إمااااو الدسااااتور المصاااار   151مااااو الت ااااريد الاااادا لى حمقااااا لاااان  الماااااد   يتجاااا أال 
ماااكو أام و مراكاا  ال اارحة و اقسااأل بعاا  مااو اال  اا ا  جريمااة التعااةيا فااى مصاار  قااد دا اا

حااارص المجلاااس مناااة ن اااأ ه علاااى التأكةاااد علاااى ضااارور  التاااد ل الت اااريعى    لاااةاحتجاااازالا
ساااا   االتعاااةيا و الجناتياااة التاااى  تعلااا  باإلجااارا ات و عقو اااات قاااانون التعاااديل بعااا  ماااواد ل

وقااد وحاا  المااواحنةو فااى االدعااا  المما اار علااى مر كبااى جاارات  التعااةيا و ةر ااا    لمعاملااة
ام مصار باالمواثة  الدولياة لحقاوق اإلنساان واال ماقياة الدولياة أكد المست ار وزير العد  التا  

 حدث دا ل أمااكو االحتجااز  خضاد لسلسالة ماو   الت لحظر التعةيا  وأن حاالت الوفا   
 ااا او  ماااو أ ااال  أياااةا خاذ اااا  وفحااا  العاماااة اإلجااارا ات القانونياااة الواجاااا علاااى النياباااة 

وت وقاوق أياة احاالت ثب ف اتية والتأديبية ث  ا خاذ  افة اإلجرا ات الجنمو عليه  و   المجن 
ألع   عارض الماواحنةوعادم السةد وزيار الدا لياة قرر   ما     المة أو أفعا  مجرمة قانوناامخ

وأ اار إلاى وجاود لجناة داتماة لحقاوق اإلنساان    بأقساام ال ارحة  نوق مو أنواق سو  المعاملة
تلا  ب تعلا   ا او   ةعاو أياوم تا متخص  بم تا الناتا العام مسئو     دا ليةبوزار  ال

االنت اكااات   والمجلااس القااومى لحقااوق اإلنسااان إذ يقاادر  ااةا  لااه مااازا  ياار  وجااود ممارقااة 
كبةر  بةو النصوص التى  قرر  ةه الضمانات  و ةو واقد الممارساة الةومياة التاى  تنااق  

 مد  ةه الضمانات .  



احنةو للمعاملااة ويتضاا  ممااا  لقاااه المجلااس مااو  اا او   تعلاا  بتعاارض بعاا  المااو 
مااا  بناااه ب ه يجااا دراسااة و األ ااة حتجاااز أنااالقاسااية مااو قباال قااوات األمااو دا اال أماااكو اال

المجلااس مااو  عااديالت   ااريعية لاامع  مااواد قااانون العقو ااات واإلجاارا ات الجناتيااة ب اا ل 
 حتجاز . ماق إجرا ات التمتي  الدور  على أماكو االاسريد والعمل على 

ساااا   اساااتخدام بعااا  إلب اااا حاااو   ضااارر ال ااااكةو ماااو  أ  لااا  ال ااا او   تمحاااور 
و ضااد العصااابات ومسااجلى الخطاار وذو  السااواب  والااةيو أاألفااراد لمناصااب   وساالطت     

 .أمو  ؤال  األفراد وسالمت   وسالمة ذوي    ن ي ددو 

حااد ضااماط أ اا و  المواحنااة  اليااة جمعااة عباادالتوا  ضااد وعلااى ساابةل المثااا    
فة اااا ماااو قياااام  اااةا الضاااابر  وافظاااة المحةااار  والتاااى   ااا مماحاااث مر ااا  حاااوش عيساااى بمح

بالقم  علاى نجل اا و جرياده ماو مالبساه وقياماه بتلمةا  قضاية مخادرات لاه وسامه و عةيماه 
 .والتماس ا التحقة  فى  ةه القضية 

و  و  المواحو السةد على السةد ضد رتيس مماحث مر   منية النصار بالدق لياة 
الضاابر بتلمةا  قضاية مخادرات لنجلاه ولكاو برأ اه المح ماة  فة اا ماو قياام  اةا  ووالتى ي ا 

فاى قضاية حيااز  ساالح ناار   2005فاى فبرايار     ار أمو  ةه القضاية والقام  علياه مار  
 راجاه ماو الحامس   اولكاو رفا  الضاابر  نمةاة الح ا  و    وحصل فة ا أيضا على البرا    
 .حيا ه للخطريعرض الة   ومنعه  وصةل الدوا  البنه األمر

و اا و  المااواحو صااالح الااديو محمااد عبةااد ضااد ضااابر مماحااث مااو ذلاا  أيضااًا 
الضاابر لاه والبنتاه وحرماان   ماو  افة ا ماو مالحقاة  اة و  سماعةلية والتى ي  بقس  أو  اإل

 .د و  من ل   واستخدام سلطته لترويع   

ماو ال ارقية حةاث أضاد أحاد ضاماط مديرياة    حمد عطية علةاو   أو  و  المواحو  
قياااام  اااةا الضاااابر بعمااال محاضااار و مياااة بمسااااعد  ضاااماط مر ااا  الحساااةنية  يتضااارر ماااو

 .فراد أسر ه أ انته  و و ويقوم ب هلالستةال  على األرض الخاصة به  ما أن



م   عاارض المااواحو / حسااام السااعةد عااامر أثنااا   واجااده 2003/  10/ 8 تاااريا و 
ثااار أألجااار  علاااى حاااد سااااتق  سااايارات اأز  ياااة لتحريااار محضااار ضاااد باااديوان قسااا   ااارحة األ

م اد   المياة حادث  بةن ماا لساو  معاملاة دا ال دياوان القسا  ماو قبال بعا  الضاماط و ا  
ولكناه  هبالسا واإل انة فأعلو إضرابه عو الطعام احتجاجًا على ساو  معاملتا  هالتعدع علي

فااااوجئ بضااااماط مماحااااث بالقساااا  باحتجااااازه دا اااال ديااااوان القساااا  واالعتاااادا  عليااااه بالضاااار  
الطبنجااة   و اا  عرضااه علااى النيابااة العامااة بت مااة   وياار ورقااة ماليااة فئااة  باألرجاال و ظ اار

لاى النياباة العاماة نظارا لماا  عارض لاه ماو إساا   معاملاة و إو قدم ب ا و      او جنةةالخمس
و أمرت النياباة العاماة باو ال  سابةله  إثمات ما به مو  دمات نتيجة التعدع عليه بالضر  

خل سابةله و ظال محتجا ا ز  ية ل  يُ ن ضابر قس  األأإال     و عرضه على الطا ال رع   
 . العتدا  عليه بالضر  و السا لحةلة ثالثة أيام    عرض  الل ا 

 2942م  ااا  إحالاااة أوراق  لااا  التحقيقاااات التاااى قةااادت بااارق  19/1/2005و تااااريا 
ز  ياة لمحاكماة  اال ماو الضاابر /عماارو لاى مح ماة جاان  األإز  يااة م جان  األ2005لسانه 

باستعما  القسو  مد الماواحو حساام الساعةد عاامر حمقاا   اياسر الطويل لقيام مو   سعودع  
   .مو قانون العقو ات المصر  3   1فقر   242   129لمواد اال  ام 

أصااةا المااواحو / محمااد محمااد السااةد سااال  والااةع  اا   2005/  1/  24 تاااريا و 
  جن  م تو  م2005/  627 رحة م تو  ال  امه فى القضية رق   احتجازه بديوان مر  

يااد  مااو مقةااد األ وظ اار و ااالوأثنااا  احتجااازه  اا  االعتاادا  عليااه بالضاار  باألرجاال علااى 
و عرضاه علاى  .الحر اة الخلاف بقةاود حديدياة مماا ناتج عناه فقاده الاوع  و عادم القادر  علاى

وأثنااا  عود ااه إلااى القساا  إلن ااا   النيابااة العامااة قااررت إ ااال  ساابةله بضاامان محاال إقامتااه
المر   حةلة ثالثة أياام فاقاد القادر  علاى  را ات إ ال  سبةله فوجئ باحتجازه دا ل ديوانإج

و حويلاه إلاى مست امى ال قاازي  الجاامع    م27/1/2005الحر اة حتاى أ لاى سابةله بتااريا 
المااة ور يعااانى مااو  ساار بااالمقرات القطنيااة وفقاادان    نأالطباا   والتااى أفااادت فااى  قرير ااا

الااتح   فااى البااو  والبااراز ويحتااا  إلااى إجاارا   لطرفةو السااملى وعاادمالحر ااة واإلحسااا  بااا



الف جنياه جراحاة آومساامةر فاى حادود ع ار   جراحة لتثبة  العماود المقار  بواساطة  ارات 
 .   الما واألعصا  

 أصاااةا  ااال ماااو المااواحو / عاااال  محماااود عباااد اللطيااال  2005/ 7/10تاااريا  و 
   والمااواحو /  محمااد عاادل  بطلاا  نااار   مااة اسااات  مي رو اااص( بطلاا  نااارع بمنطقااة الرق

ثااار م اااد   المياااة أعااو الحر اااة   وذلاا  علااى إصااابته باااالعج  بمنطقااة الرقمااة  سااابا فااى 
بةن ماااا و اااةو منااادو   ااارحة بنقطاااة  ااارحة أحلاااس والاااةع قاااام باااون ا  الر اااا  ماااو السااايار   

ألعةار  وحلا منه  وصةله إلى منطقة أحلس ولرف  السات  قام مندو  ال رحة باوحالق ا
 10166النارية علة ماا   وقاد با ارت النياباة العاماة التحقةا  فا  الواقعاة والتا  قةادت بارق  

 .دار  حلوان وقررت حمس مندو  ال رحة أر عة أيام على ذمة التحقة  إ 2005 ةلسن

 ىلاااإعاماااا (  27أثناااا   وجاااه الماااواحو / محماااد حم ااا  ا  2005/  9/4تااااريا و 
مو أمنا  مماحث قس   ارحة  ةر عألوالد ه المسنة فوجئ ب إحد  الصةدليات إلحضار دوا 

حضااار إحااالق علاا  المطاقااة ال خصااية وحلااا أحااد   الموساا   قاااموا باسااتيقافه وحلبااوا اال
حاااد   بضااار ه بج ااااز أبألمااااظ نابياااة وقاااام  هوعنااادما رفااا  قااااموا بسااام ةأر اااد وجماااات  متااا

لى قس   رحة بنادر إقتياده او    الالسلك  واألرجل وقاموا بسحله أرضا بال ارق أمام المار 
  تااريا  و إدار  بنادر المنياا  2005لسانة  6705المنيا والتعد  عليه وقةد ت الواقعاة بارق  

لسنه  10062أصدرت مح مة جن  نقاد  المختصة ح م ا ف  القضية رق    2005/ 4/  6
للضااابر  / نااوح حااه  او مالااة قاادر ا ع اارون جنة اا ابااالحمس أساابوع ىحةااث قضاا 2004

 ارحة نقااد  لقياماه باساتعما  القساو  ماد الماواحو محماد  إبرايي  مقلاد رتايس مماحاث مر ا 
 . حلبى محمد 

القم  عل  المواحو / محمد سال    ال  امه فى أحد  ىلقأ 24/1/2005 تاريا  و   
محاضاار الساارقة   وقااد  عاارض للتعااد  عليااه واسااا   معاملتااه دا اال وحااد  المماحااث بمر اا  

ور ا  أن النياباة     مما أد  إلى إصابته ب سر ف  العامود المقارع    رحة م تو  السوق  



إ اااال  سااابةله و نقلاااه للمست ااامى للعاااال   إال أناااه ظااال محتجااا ًا   1/2005/ 25قاااررت ياااوم 
 . قد أصةا المة ور بال لل نتيجة التعد  عليه  و 27/1/2005حتى يوم 

ساانة  33مااد لقااى القاام  علااى المااواحو / محمااد عبااده محأ 12/7/2005 تاااريا و 
مااو قباال بالضاار   هلااى قساا   اارحة الد ةلااة باإلساا ندرية و عاارض للتعااد  عليااإقتياااده او اا  

ال وم والعصى   مما أسمر عو حدوث إصابات متعادد  فاى بع  أفراد األمو مستخدمةو  
 . راعيه وقدميهذ وجه المجنى عليه ورأسه ورقبته وصدره وظ ره و 

 السجم  : فى نام ة السجنا  وغيرهم م  المكتجزي م

الجمعيااة  ا عتمااد التااى ا مجموعااة القواعااد النموذجيااة الاادنيا لمعاملااة السااجنا    اادف   
وضااد حااد أدنااى لمعاملااة السااجنا  فااوذ مااا  جاااوزت إلااى  1955العامااة للماا  المتحااد  عااام 

النظاار هيااه و مامااه أ ااةا التجاااوز انت اكااا يجااا الوقااوف تباار عا معاااملت    لاا  الحاادود الاادنيا 
الحتجاز  يسجل ا  وعلى صعةد مواج ة التعةيا فى السجون ومراك   كراره   للحةلولة دون 

المجلس ما  قوم به وزار  الدا لية ماو إجارا   حقيقاات إدارياة دا لياة  وعقاد مجاالس  أدياا 
فااى  اا او  ممارسااة القسااو  والتعااةيا التااى  صاادر عااو بعاا  رجااا  ال اارحة   مااا  حةاال 

و صااحت ا إلااى المحااااك    ولكااو المحااث فااى  اااةه   مااثالنيابااة العامااة الحاااالت التااى  ساااتو 
القضايا يستةرق وقتًا حاوياًل  وقاد ال  علا  أسار ال ااكةو أو مؤسساات حقاوق اإلنساان التاى 

 ر  ل  البال ات . ة قدم  ببال ا  ا إلى النيابة العامة بمص

نت اااس ال ويتضاا  ممااا  لقاااه المجلااس مااو  اا او   تعلاا  بتعاارض بعاا  المااواحنةو
 لمنصوص علة ا دستوريا وقانونيا   ومو أ م ا : بع  الحقوق ا

 

 : الكق فى الرعاية الصكيةا * ( 

ب ااأن  نظااي   1956لساانة  396مااو القااانون رقاا   16علااى الاار   مااو ناا  الماااد  
السجون على ح  المودعةو فى الساجون فاى  لقاى الرعاياة الصاحية الالزماة ل ا    و اةل  



مااو وجااو   قاادي  الرعايااة الصااحية  1961ساانة ل 9مااا ناا  عليااه قاارار وزياار الدا ليااة رقاا  
للمساااجونةو والمحبوساااةو احتياحياااًا   وماااا نصااا  علياااه مجموعاااة القواعاااد النموذجياااة الااادنيا 
لمعاملاااة الساااجنا  والتاااى أقااارت فاااى ممادت اااا علاااى أن الرعاياااة الصاااحية ذات أ مياااة  بةااار  

ي ااااون للمساااجونةو   و عطااااى لصاااحت   فااااى الساااجو األولويااااة   وأكااادت علااااى ضااارور  أن 
مسااتو  الرعايااة الصااحية فااى السااجو والعااال  متساااويا علااى األقاال مااد المسااتو  الموجااود 

 اا و (  تضاارر مااو معانااا  المااودعةو فااى السااجون مااو  29 ااار  السااجو   فااون  ناااس ا 
ضعف وسو  الرعاية الصحية المقدمة ل   مماا أد  إلصاابة العدياد مان   باأمراض مختلماة 

وي   مو السجنا  والمعتقلةو نظرًا لحالت   الصحية السةئة   ويلتمسون سرعة اإلفرا  عو ذ 
والنا جة عو ضعف الرعاية الصحية المقدمة ل     حةث  متقر العياادات الطبياة بالساجون 
للتج ة ات واألدوات الالزمة لتقدي   دمات صحية جةد    ناييا  عاو عادم   وياد الساجون 

ميااه ال ار  والطعاام مماا أد  إلاى بأحما  متخصصةو  وانخماض مستو  النظافاة و لاوث 
الباديد الساةد و  حماد و الاد عباد أقياام  ال ماو محماد محماود عباد المتااح وحاارق عبادالعا  

وادع  ودا ااال ساااج 25/5/2005حماااد باإلضااارا  عاااو الطعاااام بتااااريا أمحماااد عباااد هللا 
 وذل  احتجاجا عل   عرض   الضط اد مو بعا  المعتقلاةو المتواجاديو مع ا   1النطرون 

 ال ن انااة وذلاا  بماانع   مااو النااوم والت اااجر مع اا  األماار الااةع أد  إلاا   ساار زراق باانمس

 ن حلباوا ماو إدار  الساجوأالمعتقال محماد محماود عباد المتااح علا  الار   ماو أن ا  ساب  و 

 ولاا   ااوفر الحمايااة ألع  االنتقااا  ل ن انااة أ اارع إال أن إدار  السااجو رفضاا  مطلااب    ااةا

السجو  قدي  أع عاال  للمعتقال محماد محماود عباد المتااح  ةا بخالف رف  إدار      من    
 هناإثناى ع ار وفا  حالاة حرجاة حةاث يعان  مو مرض السارحان بالمعاد  وقرحاة اال والةع

فااون   د لااوا فاا  إضاارا  ممتااوح عااو الطعااام لحااةو  نمةااة مطااالب    هدم وعلياا ئةاا ق فااى أبااد 
وحساااو معااااملت   دا ااال  محماااد محماااود عباااد المتااااح ونقل ااا  ل ن اناااة أ ااار   بعاااال  المعتقااال

 .  السجو

 الكق فى الزيارة :ا * ( 



م رر مو قانون الطاوارئ  ان  علاى أن   ي اون لماو  3على الر   مو أن الماد  
اعتقال حا  اال صااا  بماو ياار  إبال اه بمااا وقاد عليااه واالساتعانة بمحااام   ويعامال المعتقاال 

 396ن  نظاي  الساجون رقا  ماو قاانو  38معاملة المحبو  احتياحيًا   وأيضاًا نصا  المااد  
على أن  عط  للمح وم عليه والمحبو  احتياحياًا حا  التراسال وال ياار  الاة    1956لسنة  

مو الالتحة التنمةةية ل ةا القاانون بمار  واحاد   ال أسابوق فا  أع ياوم ماو   60حدد ه الماد   
 أيااااااااااام األساااااااااابوق عاااااااااادا أيااااااااااام الجماااااااااااد والعطااااااااااالت الرساااااااااامية  إال أن المجلااااااااااس  لقاااااااااااى 

عااو ذوي اا  مااو المعتقلااةو والمح ااوم علااة   منااد ال يااار  او  ( يتضاارر مقاادمو ا مااو  اا  8ا
يؤدع إلى عدم وصو  األدوية للنا ال  و  إلى سو  الحالة النمسية للن ال  وأسر    مما يؤد   

أيضا مو االنت اكات اإلدارية التى  قصر مد  ال يار   ويعد و التال   ماق  حالت   المرضية 
وزيار الدا لياة  ( ماو قارار71  فبر   ماا  ان  علياه المااد  اجون وأسر ه يتعرض ل ا المس

ر ااد ساااعة  الخاااص بالالتحااة الدا ليااة للسااجون علااى أن مااد  ال يااار  1961لساانة  79رقاا  
باأل اةا   لكل مو المح وم عليه بالحمس المسير وماودق بساجو عماوم  أو المح اوم علياه

فماااد   س المساااير وماااودق بالساااجون المر  ياااةال ااااقة أو الساااجو  أماااا المح اااوم علياااه باااالحم
المسموح  (  فون مد  ال يار 1971لسنة  1954مو القرار  40ال يار  نصف ساعة ا الماد  

والظاروف  ةار  ب ا للسجنا  مو الناحية الواقعية ال  تعد  ع ار دقاات  . وثانة ماا األجاوا 
التحااة السااجون  لتاا   منح اااالمالتمااة التاا   اات  فاا  ظل ااا ال يااار  بساابا الساالطة التقديريااة ا

 ظااا ر  السااجون المةلقااة. و عااد  إلدار  السااجو فاا   حديااد و نظااي  أماااكو ال يااار  و ةاار ذلاا 
 ي ااون ورا  القااد أ اا  المعوقااات التاا   قااف أمااام ممارسااة الحاا  فاا  ال يااار  والمراساالة و مااو 

الادواع     ف  جمياد الحااالت  اً سبا مقند أو ذريعة مقبولة  حةث ي ون السبا واحد  لق ا  
 ان  علاى  ماو قاانون  نظاي  الساجون والتا  42  وذل  استنادًا إلاى نا  المااد     األمنية

معةناة  وذلا    يجوز أن  مند ال يار  منعاا مطلقاا أو مقةادا بالنسامة إلاى الظاروف فا  أوقاات 
 2003لسانة  2القضاية رقا   مت ماًا فا  18  وقد أعلو   ألسما  صحية أو متعلقة باألمو 

دا ال ساجو اساتقما   عاو الطعاامإضراب    رية المعروفة باس  ا لية جند هللا( جنايات عس
نتيجاااة عااا    مساااة ماااو    وجاااا   اااةا اإلضااارا   24/6/2005مناااة ياااوم الجمعاااة   حااار  



 -حااارق أبااو العاا م  -محمااد درا   -ا إي ااا  إسااماعةل  زمالت اا  بسااجو أباا  زعباال و اا  
ال نااازيو ومنااد  ال  البوليسااية أماااموار اااب   بوضااد الكاا( عاا ت النجااار  -محمااد بسااةون  

 .  ال يار  عن   ومنع   مو مواصلة التعلي 

 ) * ( الكق فى استكمال التن يم :
مااو قواعااد  77مااو قااانون  نظااي  السااجون والقاعااد  رقاا   13فباار   ضاامانة الماااد  

فا  الحد األدنى لمعاملة السجنا  الح  للمحبوسةو احتياحيًا والرا بةو ف  مواصلة الدراساة 
 ا او  ( يادعى  7 أدية االمتحانات الخاصة ب ا ف  مقار اللجان  إال أن المجلس  لقى ا 

أصحاب ا عدم استكما   عليم   بسبا بعد المسافة بةو السجون المودعةو فة اا عاو لجاان 
االمتحااان   و  اادد إدارات السااجون المااودق ب ااا فااى منااد د ااو  بعاا  الكتااا الجامعيااة أو 

 ر االمتحانات .عدم السماح ل   بحضو 

 الس يمة : التةذيةفى  الكق( *  ا
و ضاارر   داتمااًا النت ااار األمااراض  يااؤد   اإل مااا  فاا  النظااام الةااةات لاائو  ااان 

على الطعاام الاوارد إلاة   الدات  عتماد االإلى ب   أد  التةةية والة   أسر السجنا  مو سو 
دا ال الساجو   ناييا  عاو    الموجاود الكاانتةو   ب را  بع  األحعماة ماو الخار  أو مو  

متوساار مساااحة ال نااازيو دا اال ا لااا السااجون المصاارية حةااث إن  التكااد  دا اال ال نااازيو
  وال  ا  أن وجاود ًا فارد  15ومتوسر عدد الن ال  دا ل ال ن انة حاوال    أمتار  6×4حوال   

ا أيضاو     ةا العدد مو الن ال  دا ال  اةه المسااحة ياؤدع إلاى انت اار العدياد ماو األماراض 
علاااى  اااماس صاااةةر للت وياااة ال يسااام  إال  حتاااوع ال ن اناااة الواحاااد  فااا  أ لاااا الساااجون ال 

ة و تواجد فى داتمبصمة المياه دا ل السجون مد عدم  وافر بد و  أ عة ال مس وال وا .  
 .  الكلى تسبا هيه مو أمراض فى  ماو االعتماد على المياه الجوهية مواعةد محدد  مد 

 والمنصفة : ادلةالنالكق في المكاكمة 



الحا  فا  أن يحااك  لكال ماواحو ماد اه الثامناة والساتةو فاى كمل الدستور المصرع 
يه الطبيع  وحظر ف  ذات الوق   حصةو أع أعما  أو قرارات إدارية ماو رقاباة اأمام قاض
مااو الدسااتور علااى مباادأ  اارعية الجاارات  والعقو ااات   وأال  66ت الماااد  .  مااا أكااد  القضااا 

 على أحد إال بعد محاكمة عادلة يوفر له فة ا ح  الدفاق .  وقد عقو ة 

ضااااامانات اساااااتقال   1971لسااااانة  48و قاااااد نظااااا  قاااااانون السااااالطة القضااااااتية رقااااا  
القضا    ما نصا  القاوانةو اإلجراتياة علاى  افاة ضامانات التقاضاى ماو عالنياة ومواج اة 

إلنساان الحا  فاى المحاكماة المعنياة بحقاوق ا ما أقرت المواثة  الدولية    بالت مة و باألدلة 
مااو الع ااد الاادول  الخاااص بااالحقوق الماااد  الرابعااة ع اار  ت كااد أالعادلااة والمنصاامة وفااى  ااةا 

مسااوا  أماام ال  :مثال فا  ت على عد  معايةر للمحاكماة العادلاة والمنصامة المدنية والسياسية 
أن    البارا   يناةر   وقوا تصااص المح ماة اساتقاللية وحيادياة   عالنياة المحااك    القضاا 
  عالنيااة األح ااام الصااادر   ي نيااه إلعااداد دفاعااه مااو الوقاا  والتساا ةالت ماااالماات   يعطااى 

حا  الطعاو علاى ت    ا ود اإلثماا اساتدعا   ا ود نما  باةات  اروط من  المت   الحا  فا 
 . أمام مح مة أعلى األح ام الصادر 

عناف مسال  قاد  ما ومو المالحظ أن المحاكمات العس رية للم تمه ف  قيام   بأع
  و  مااالمالعادلااة والمنصاامة  افتقاادت لتلاا  المعااايةر   ممااا يمثاال انت اكااًا للحاا  فاا  المحاكمااة

اإلنسان والت  صاادق  علة اا الح وماة  المواثة  الدولية المعنية بحقوق الة  أقر ه و يا دستور 
 .   مو الدستور المصر   151واعتبرت بمثابة قانونا دا ليا بموجا الماد   المصرية

ور اا  الج ااود التااى بااةل  فاا  الساانوات األ ةاار  مااو قباال الساالطات العامااة للقضااا  
على المر  ف  إجرا ات التقاض    وذل  ب ياد  عدد الدواتر و عةةو عدد أكبر مو القضاا  
و ةر ذل  مو برامج التادريا والتطاوير  فاون  اةه الج اود لا   انج  بعاد فا   حقةا  أ اداف ا 

مر فاا  عاادد الاادعاو  القضاااتية المنظااور  أمااام المحاااك   ممااا يتعااةو فاا  ضااو  الت ايااد المساات
معااه زياااد  عاادد القضااا  لمواج ااة   ايااد عاادد القضااايا  واصااالح األج اا   المعاونااة للقضااا   



و نقياااة القاااوانةو ماااو اإلجااارا ات التاااى  سااااعد فاااى ماااد أجااال التقاضاااى  وايجااااد باااداتل لحااال 
 المنازعات  ار  ساحات القضا  .

لمعلومااات الخاصااة بالمحاكمااات الجناتيااة عااو قصااور واضاا  فااى عاادد وقااد   اام  ا
مااو الحاااالت فااى االلتااا ام بالمعااايةر األساسااية للمحاكمااة العادلااة   ويااة ر فااى  ااةا الصاادد 

   -الحاالت اآ ية :

محاكمااة الماادنةةو أمااام المحاااك  العساا رية التاا   ت اا ل  ةئا  ااا مااو قضااا  عساا ريةو  -1
 .وات المسلحةيخضعون للتسلسل القيادع للق

العمل بالقضا  االستثنات  ممثاًل ف  محاك  أمو الدولة  حاوارئ  التا   ت ا ل بقارار   -2
 الطوارئ.بناً  على قانون مو رتيس الجم ورية 

سااو  اسااتخدام نظااام الحاامس االحتياااحى ا قااانون اإلجاارا ات الجناتيااة (  ااوجرا  مااو  -3
المطالاا ال ادفاة  ت  صااعد إجرا ات التحقة  والمحاكماة فاى المسااتل الجناتياة وقاد 

  وقاد أوصاى   خالف قريناة البارا  إلصالحه حتى ال ينقلا إلى عقو ة قاتمة بةا  ا 
المجلااس بوضااد ضااوابر صااارمة للحاامس االحتياااحى و حديااد نطاقااه  و ااةا السااماح 
بالمطالمة بالتعوي  فى حاالت إسا   استخدامه  أو اساتطالة مد اه اساتطالة ينت اى 

 ا  ببرا  ه مو الت   التى حمس احتياحيًا مو أجل ا. األمر بعد ا بالقض

جااديرًا بالااة ر  طااورًا إيجابيااًا  2005وعلااى صااعةد المحاكمااات العساا رية   اا د عااام 
    صاادور قاارارات جديااد  بوحالااة ماادنةةو للمحاكمااة أمااام المحاااك  العساا ريةيتمثاال فااى عاادم 

المت ماةو فا  القضااية  حامس  بمواصالة اقرارا  االمح ماة العسا رية  اال  العااام    كماا  ابعا
وقااتد القضاية   عاود و م جناياات عسا رية المعروفاة باسا    لياة جناد هللا  2003لسنة  2رق  

 خصااااًا و اااا  ا  ااااام    43م  حةااااث ألقاااا  القاااام  علااااى 2002إلااااى  اااا ر أكتااااو ر عااااام 
لجماعاة محظاور   ا ل  علاى  االف أح اام القاانون  و ا   نظاي  الج ااد. وفا   باالنضمام

 .    إحالت   للنيابة العس رية    2003عام 



 : الخار  ف حماية حقوق المواحنةو المصريةو 
 عتبر االنت اكات التى يتعارض ل اا العااملون المصاريون بالخاار  جا  ا ماو ظاا ر  
أع  وأ مل  ى انت اس حقوق العمالة الم اجر  فى العديد مو البلادان والمنااح  فاى العاال . 

للمماااادئ الدولياااة المعنياااة بحقاااوق العمالاااة الم ااااجر   والتاااى  و مثااال  اااةه االنت اكاااات مخالماااة
أقر  اااا ا ماقياااات العمااال الدولياااة   وفاااى  اااةا المعناااى  ااان  اال ماقياااة الدولياااة لحماياااة حقاااوق 

فااى ماد  ااا السااابعة علااى أن    تع ااد الاادو   1990جميااد العمااا  الم اااجريو وأفااراد أساار   
قااوق اإلنسااان   باااحترام الحقااوق المنصااوص األحااراف   وفقااا للصاا وس الدوليااة المتعلقااة بح

علة ااا فااى  ااةه اال ماقيااة و أمةن ااا لجميااد العمااا  الم اااجريو وأفااراد أساار   الموجااوديو فااى 
إقليم اااا أو الخاضاااعةو لواليت اااا دون  مةةااا  ماااو أ  ناااوق   مثااال التمةةااا  بسااابا الجااانس   

 ةاره   األصال القاومى   العنصر    اللون    اللةة أو الديو    المعتقد   الرأ  السياساى  
العرقى   االجتماعى   الجنسية   العمر  الوضد االقتصاد    الملكية   الحالة ال وجياة    

 المولد أو أ  حالة أ ر     .

وفاااى إحاااار حماياااة العمالاااة المصااارية بالخاااار  فقاااد أيااادت مصااار المماااادر  الخاصاااة 
وجااود آليااة للحااوار الاادولى مااو أجاال بون ااا  اللجنااة العالميااة لل جاار  الدوليااة   إيمانااا بأ ميااة 

الوصو  إلى قرار  وافقى ب أن حبيعة السياسات واألحر المؤسساية المعنياة بمساالة ال جار  
على المستو  الدولى فى المستقبل   وذل  نظرا لما  مثله ال جر  الدولية مو قاعد  أساسية 

لمساااااتقبلة لل جااااار    لتحقةااااا  التنمياااااة االقتصاااااادية واالجتماعياااااة فاااااى دو  المن اااااأ والااااادو  ا
باعتمار ا محددا  اماا لضامان التاوازن الاديموجرافى باةو ال اما  والجناو    وساندا للتكامال 

 الثقافى وجسرا بةو الحضارات والمجتمعات الم رية .   

وماو  اال  ماا  لقااه المجلاس ماو ال ا او  المتعلقاة بحقاوق المصاريةو فاى الخاار    
ف إلة اا مااا  ا   قديماه مااو  ا او   تعلا  بحقااوق (  ا او  جديااد  يضاا 107والتاى بلةا  ا

 المصاااريةو بالخاااار   اااال  العاااام الماضاااى ولااا  يااات  التوصااال فة اااا إلاااى حلاااو  جةرياااة بااال 
مااا زالاا  فااى مراحاال قانونيااة مختلمااة و ر اا ت أ لااا ال اا او  ب اا ل رتيسااى حااو   ضاارر 



قاد ل ا   ؤال  المواحنةو ماو م ا الت مختلماة ومن اا  ضارر الماواحنةو ماو حاادث معاةو و 
فى الخار  ويطلبون  عويضا مو الج ة المسائولة عاو ذلا  فقاد  قادم الماواحو مساعد محماد 

وناااتج عاااو إ ماااا   1996ال  باااى ماااو حاااادث وقاااد لاااه فاااى المملكاااة العر ياااة الساااعودية عاااام 
األحماااا  لاااه  نااااس  اااد ور  اااديد فاااى حالتاااه ويطلاااا الحصاااو  علاااى  عاااوي  ماااو المملكاااة 

مو جرا   ةا الحادث   ةل   ضرر المواحو حارق محمد  العر ية السعودية عو ما نتج له
ونتيجااااة  طااااأ ألحااااد  2005الوقااااد  مااااو حااااادث سااااةر وقااااد لااااه فااااى المحااااريو فااااى أبرياااال 

المست نيات  ناس ونتج عو  ةا الخطأ الطبى  د ور  ديد فى حالة ذراعه األيمو ويطلا 
ذات اإلحاار  قادم  إما أن يستكمل المست مى عالجاه أو أن يقادم لاه التعاوي  الاالزم  وفاى

الماااواحو / جماااا  حاماااد حاااه ب ااا و  إلاااى المجلاااس يطلاااا فة اااا الحصاااو  علاااى  عاااوي  
مناسا يواز  ما  عارض لاه ماو انت اكاات ا الساجو لماد  ثاالث سانوات  قريماا ال  اماه فاى 
إحااد  القضااايا عقو ت ااا القصااو  سااتة  اا ور ( وذلاا   ااال  فتاار   واجااده بالمملكااة العر يااة 

 السعودية .   

وردت للمجلاااااس  ااااا او   تعلااااا  بتضااااارر ال ااااااكةو ماااااو عااااادم إنصااااااف   فاااااى  وقاااااد 
الحصااو  علااى مسااتحقا    الماليااة لااد  بعاا  ال اار ات الخاصااة والج ااات الرساامية دا اال 
بع  الدو    فقاد  قادم الماواحو / عباد المماد  أحماد عباد الو اا  مساعود ب ا و  يلاتمس 

سااو  ب مالتااه الااةيو قاااموا بصاارف فة ااا الحصااو  علااى مسااتحقا ه الماليااة لااد  دولااة العااراق أ
مستحقا      و قدم الماواحو / عا ت منصاور  اان  وزوجتاه الطبةماة والتاى  ا  التعاقاد بةن اا 
و اااةو مستوصاااف الصاااحة والحياااا  بالااادمام بالمملكاااة العر ياااة الساااعودية للعمااال حبةماااة نساااا  

ا قيام ااا و ولةااد لمااد  عااامةو إال أن ااا فوجئاا  بوقم ااا عااو العماال و رحةل ااا إلااى مصاار بسااب
بعماال بااال  ضااد ماادير المستوصااف الااة   عااد  علة ااا بااالقو  والسااا مااد عاادم حصااول ا 
على مستحقا  ا المالية لد  المستوصف   و قدم  أسر  المواحو المرحوم  محماد عباد هللا 
عباااد الكاااري  ال ااايا ب ااا و  يتضاااررون فة اااا ماااو عااادم حصاااول   علاااى المساااتحقات المالياااة 



 ايا / ساعد العباد هللا الصاماح مقابال قياماه بتنمةاة أعماا  دا ال لوالد   لد  سمو األمةار ال
 أحد القصور بالكوي  . 

وعلى الر   مما قد  كون  نال  مو ج ود باةلت ا الدبلوماساية المصارية فاى بعا  
الحاالت فون ظا ر  انت اس حقوق العما  المصريةو بالخار   تطلا ج اودا إضااهية أ ار  

علااى الصااعةد اإلقليمااى والاادولى . وفااى  ااةا ال اا  األ ةاار سااوا  علااى الصااعةد الاادا لى أو 
 بدو الحاجة ملحة إلاى إحاالق مماادر  باةو الادو  المساتقبلة والمصادر  ب ادف حماياة حقاوق 
العمالاة الم اااجر  مااو ناحياة بمااا ال يتعااارض ماد االلتاا ام بقااوانةو ونظا  الاادو  التااى يعملااون 

 ب ا مو ناحية أ ر  .  

 ئد م  جمانتانامم :قضية سامى ال يثى  النا
مناااة أحاااداث الحااااد  ع ااار ماااو سااابتمبر و نااااس  ماااوض يحاااير  بالاااةيو ألقااا  الوالياااات  

المتحد  األمري ية القم  علة   فى إحار ما أسمته حر  ا ضد اإلر ا    وأودعت   دا ل 
قاعد  أمري ية ب و ا بمعتقل جوانتانامو سوا  مو ناحية الجنسية أو العدد وأ ةرًا مد   وافر 

 ضمانات المحاكمة العادلة والمنصمة أو  متع   بحقوق اإلنسان األساسية .

وقاااد  ناولاااا  وساااااتل اإلعااااالم وجااااود بعااا  المصااااريةو بجونتانااااامو حتااااى أفرجاااا  
عو الد تور سامى اللةثى   وية ر أنه  2005السلطات األمري ية فى أو  أكتو ر مو عام 

ماكساتانية   و ا   رحةلاه لساجو جوانتاناامو القى القم  عليه بالقر  مو الحدود األفةانياة ال
واحتجازه فى ظروف  ةر إنسانية لمد  أر د سنوات  عارض  الل اا للتعاةيا أثناا  التحقةا  
معااه لمااد  سااتة أ اا ر ممااا أد  لكساار فااى العمااود المقاار  أقعااده  مامااًا عااو الحر ااة   وعاااد 

باه فنماى عرضاه لمصر على  رسى متحرس   وفور عود ه  ابد المجلاس اال صاا  الماور  
على أية ج ات أمنية أو التحقة  معه حا  وصوله لمصر   بل  ا  نقلاه علاى الماور لتلقاى 
العال  بمست مى القصر العةنى  لتاد ور حالتاه الصاحية   علاى ذلا  فقاد  احاا المجلاس 



.  ماا  اابد المجلاس  (11افى حةنه وزار  الصحة بولتما  استكما  عالجه على نمقة الدولاة 
وزار  الخارجية لموافا ه بما يتوافر عو أوضاق السجنا  بسجو جوانتانمو   حةث اال صا  ب

أفااااد الااارد أناااه صااادر  قريااار م اااترس ماااو جاناااا  ااال ماااو رتيساااة مجموعاااة العمااال المعنياااة 
باالحتجاااز التعساامى والمقاارر المعنااى باسااتقال  القضااا  والمحامااا  والمقاارر الخاااص المعنااى 

اص بحااا  المااارد فاااى التمتاااد باااأعلى مساااتويات الصاااحة بحرياااة الاااديو والمعتقاااد والمقااارر الخااا
الجسدية والعقلية حو  معتقلى جوانتانامو حةث أفااد الارد أناه  ما  المتابعاة ماو  لا  المارق 

حتى فبراير الجار     ال حسا ا تصاصه حةث  قدموا بطلا  2005واستمرت منة يونةو
قاااوا موافقاااة علاااى زياااار  ثالثاااة للسااالطات األمري ياااة للتصاااري  ل ااا  ب ياااار  المعتقااال إال أن ااا   ل

مقرريو ولمد  يوم واحد على أال  تضمو ال يار  إجرا  أية مقاابالت  خصاية ماد المعتقلاةو 
األمر الة  رفضاه  ال المقارريو   واعتمادوا فاى إعاداد التقريار علاى معلوماات ماو معتقلاةو 

ادر  عااااو أفاااار  عاااان   واجابااااات مااااو اإلدار  األمري يااااة ومحااااامى المعتقلااااةو والتقااااارير الصاااا
 المنظمات  ةر الح ومية ووساتل اإلعالم .

و نااااو  التقريااار االلت اماااات الواقعاااة علاااى اإلدار  األمري ياااة بموجاااا أح اااام القاااانون 
الااادولى لحقاااوق اإلنساااان وقاااانون الالجئاااةو والقاااانون الااادولى اإلنساااانى و اااةل  وفقاااا لماااا ورد 

ضة التعةيا واال ماقية المتعلقة بوزالة بالع د الدولى للحقوق المدنية والسياسية وا ماقية منا 
كافااة أ اا ا  التمةةاا  العنصاار  و ااةل  ا ماااقةتى جنياال الثالثااة ب ااأن معاملااة أساار  الحاار  
والرابعة ب أن حماية المدنةةو وق  الحر     وأعر  التقرير عو قلقه  جاه النظام القانونى 

ث يمتاد االحتجااز لمتارات  ةار المطب  باعتماره مخالمًا لقواعد حقاوق اإلنساان األساساية حةا
 محاااااااااااااااادد  ودون  وجيااااااااااااااااه ا  ااااااااااااااااام ل اااااااااااااااا  ومحاااااااااااااااااكمت   أمااااااااااااااااام لجااااااااااااااااان عساااااااااااااااا رية 
ال  تمتاااد باالساااتقال  أو الحيااااد و متقااار لقواعاااد المحاكماااة العادلاااة   و نااااو   اااةل  التعاااةيا 
والمعاملاة القاساية و ةاار اإلنساانية والحاحاة بالكرامااة   ماا  لقاى المقااررون ماا يمةاد اسااتخدام 

ةو ألساااالةا  حقةااا  م ةناااة لاااديانات معةناااة   وأ اااار للتاااأثةر المااادمر علاااى الصاااحة المحققااا
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العقليااة للمعتقلااةو والاار ر بااةو  ااوفةر الصااحة و عاااون المعتقلااةو  ااال  إجاارا  التحقيقااات   
واإلجماااار علاااى  نااااو  الطعاااام عناااد اإلضااارا  واساااتخل  التقريااار انطمااااق أح اااام القاااانون 

ى جوانتانامو وان احتجاز    عسنيًا وأنه ينت   حق   فى الدولى لحقوق اإلنسان على معتقل
المحاكمة العادلة  ةل   ياا   حقةا  محاياد فاى ادعاا ات التعاةيا وساو  المعاملاة  اصاة 

 مد ما يتوافر لمر كبى األفعا  مو حصانة .

وأوصاى التقريار بضارور  عادم التمةةا  بةان   علاى أساا  المعتقاد وضارور   مااتع   
ه لكل معتقل الح  فى ال  و  مو سو  المعاملة   على أن يت  التحقةا  بمعاملة حسنة وأن

فة ااا باسااتقال    ومحاكمااة سااو  المتااورحةو فااى ار كااا  ممارسااات  ةاار قانونيااة و قااديم   
 للمحاكمة و عوي  الضحايا واستخدام مختصةو فى الصحة لمتابعة إضرابات الطعام . 

لمحاكماة عاجلاة وفقاًا للقواعاد القانونياة  وحالا التقرير فى ن ايته بتقدي  المحتج يو
فاااى  اااةا ال اااأن أو محاكماااا    أماااام مح ماااة دولياااة ذات ا تصااااص   والساااماح للمقااارريو 
الخمسة ب يار  المعتقل واجرا  مقابالت  خصاية ماد المعتقلاةو   و أ ةارًا المطالماة باو الق 

مااااه يؤ ااااد علااااى معتقاااال جوانتانااااامو واحااااالق سااااراح جميااااد المعتقلااااةو    والمجلااااس مااااو جان
 االستمرار فى متابعة حاالت االعتقا  المماثلة   .

 االختفـــا  القـــسرى :
احتااااجاز  اااخ  محااادد ال وياااة ر ماااًا عناااه ماااو قبااال أفاااراد اال تماااا  القسااار  ا اااو 

عاديةو أو مجموعات منظمة يدعون أن   يعمالون باس  الح اومة أو بدعاا  مما اار من اا أو 
يحدد عمل   فى إ ما   ةا ال خ  ورف  الك ف عو مصاةره و بوذن ا أو بموافقت ا   و 

االعتاااراف باحتجاااازه (   و اااةل  ي اااون ال اااخ  المختماااى  اااار  نطااااق أياااة حماياااة قانونياااة 
 وي ون عرضة لكافة انت اكات حقوق اإلنسان . 

  او   تعل  بحاالت ا تما  قسار    وان  اان  2005ل  يرد للمجلس  ال  عام 
 تااااااى  عباااااار فااااااى مضاااااامون ا عااااااو  ةةااااااا بعاااااا  المااااااواحنةو لكااااااو ورد بعاااااا  ال اااااا او  ال



و او ماا يتطلاا ال ي ا   ناس عدد ممو سب   سجةل    مختمةو قسريًا ل  ُيعرف مصةر    
فت  التحقة  المور  الستجال  مصةر  ؤال  واعالن النتاتج التى سب  التوصال إلة اا ب اأن 

 أ  مو المختمةو إن  ان  قد أجري  .

 ر واالعتقاد :الكق فى حرية الفك
التاى نصا   40ن  الدستور المصر  على ضمان  ةا الح  وحمايته  فى  م / 

علااى أن المااواحنةو لااد  القااانون سااوا  و اا  متساااوون فااى الحقااوق العامااة وال  مةةاا  بةاان   
التااى نصاا  علااى أن  46  و م /   بساابا الجاانس أو األصاال أو اللةااة أو الااديو أو العقةااد 

د  وحريااة ممارسااة ال ااعاتر الدينيااة إال أنااه وردت للمجلااس  اا او   كماال الدولااة حريااة العقةاا
  تضرر مو عدم التمتد ب ةا الح  على النحو التالى : 

 األقباط : -1
على الر   مو قلاة ال ا او  الاوارد  والطلماات التاى  لقا اا المجلاس ب اأن األقمااط   

ال اااكةو ردًا علااى  فةلماا  النظاار أن جانمااًا  بةاار مااو  لاا  ال اا او  ياادور حااو  عاادم  لقااى
   اوي   أو ما يسميه المع   المماحلة فى حل بعض ا .

و جاااادر اإل ااااار  إلااااى أن بعاااا   ااااةه ال اااا او  قااااد ورد ب ااااأن بعضاااا ا مخاحمااااات 
علااى  عطةاال النصااوص سااالمة  د للمجلااس مااو  ةئااات قمطيااة بالخااار  لالستمسااار أو للتأكةاا

 -البيان ومن ا :

القوصية وراعى  نيسة السةد  العةرا     و  القس / موسى  اكر مندو  مطرانية •
بقرية المن أ  الكبر  مر   القوصية محافظاة أساةوط والتاى يتضارر فة اا ماو عادم 

إلحاااال  و جدياااد  18/3/2002موافقاااة الج اااات األمنياااة علاااى الطلاااا المقااادم فاااى 
عقااار مت اادم  ااابد للكنيسااة السااتخدامه  اادار لرعايااة المساانةو  ر اا  حصااوله علااى 

 ة.موافقة المحافظ



راعى الكنيسة الخمساةنية للقمااط اإلنجلةاةو بقرياة  –  و  القس/  ما  ولي  نعي   •
يتضاارر فة ااا مااو  10/4/2005محافظااة المنيااا فااى  -مر اا  مةا ااة   – ااارونة 

رفاا  الموافقااة علااى إجاارا ات إحااال  و جديااد مبنااى الكنيسااة األياال للسااقوط بالقريااة 
 و لق ا ووضد حراسة علة ا 

نبياه ملا  رتايس مجماد الكنااتس باأبو  ايج والبادار  بمحافظاة   و  القس /  ما    •
بخصاااوص وجاااود بعااا  الت اااققات بواجاااة  نيساااة 2005أساااةوط  فاااى  ااا ر أبريااال 

ن ضااة القداسااة للقماااط اإلنجلةااةو بااأبو يج ممااا أحاادث مةاال بالواج ااة ور اا   قدمااة 
بطلااا للحصااو  علااى إذن للتاارمي  ور اا  إن اتااه اإلجاارا ات المطلو ااة فلاا  يحصاال 

 موافقة بالقيام بوجرا ات التنكيس والترمي  .   على

 اا و  منظمااة اال حاااد المصاار  لحقااوق اإلنسااان بخصااوص  إضاارام النةااران فاااى  •
محافظااة  –مر اا  الماااجور  –بقريااة  لوانااة   1/4/2005كنيسااة مااار  ماارقس فااى 

إدار  المااااجور  2005لسااانة  1980المنوهياااة   والاااة    حااارر باااه المحضااار رقااا  
التااى حاادث  بالكنيسااة نتيجااة االعتاادا   ااةل  بعاا  المحاضاار  بخصاوص التلنيااات 

 األ ر  الخاصة باإلصابات التى وقع  على أفراد أو ممتلكا    .  

  اااا و  القااااس حنااااةو جاااارجس حنااااةو راعااااى  نيسااااة المثااااا  بمحافظااااة أسااااةوط فااااى  •
والتى  ضرر فة ا مو عدم موافقة  الج ات المعنية الساماح لمسائولى   5/5/2005

ياااام بااامع  الترميماااات و اااةل  القياااام بتعاااديالت علاااى محتاااو  بعااا  الكنيساااة بالق
 . 26/2/2003األج ا  الدا لية للكنيسة  ر    قدي  الطلا فى 

بخصوص عدم استكما  بنا   نيساة  26/3/2005  و  أ الى قرية منقطةو فى  •
و ةل  عدم الموافقة على استخدام مقر جمعةات   الجدياد  واحاداث   1977مو عام  
  3/12/2004لمبنى و ع  الممتلكات المسيحية وذل  فى  لنيات با



ب اااأن إيقااااف  ااارمي    2004/ أكتاااو ر  31 ااا و  ال ةئاااة القمطياااة األمري ياااة فاااى  •
محافظااة القلةو يااة ر اا  أن ااا آيلااة  –واصااالح  نيسااة السااةد  العااةرا  بقريااة  اابلنجة 

  2003للسقوط ور   الحصو  على قرار ساب  بالترمي  منة   ر يونةو 

راعااااى الكنيسااااة اإلنجليااااة بع  ااااة حمااااد   –  القااااس رجاااااتى أديااااا ميخاتةاااال  اااا و  •
ب أن حلا  م ةنه مو   2006محافظة المنيا فى يناير   –مر   ملو    –والبراجةل  

 بنا  منار  فوق سط  الكنيسة بار ماق سمعه أمتار .   

 -مر ا  مةا اة   –  و  المواحو حلع   احا ه حناا عاو أقمااط قرياة بناى  الاد  •
ا  احااا المجلااس بااأكثر مااو ع ااريو  اا و  (  14/5/2005المنيااا فااى  محافظااة

بخصوص رف  الج ات المعنية إ  ار جمعية ال حا ه اإليمانية المسيحية ور ا  
رد الج ااات المعنيااة علااى المجلااس فااال زا  ال اااكى ياار  وجااود  عناا  مااو الج ااات 

 اإلدارية بالمحافظة  مند إ مام إجرا ات اإل  ار .  

يتضرر فة ا مو عدم   2005كلمة لحقوق اإلنسان فى   ر يونةو   و  مر   ال •
موافقة وزار  اإلعالم على حلاا إقاماة محطاة إذاعةااة علاى موجااة البرنامااج العاام ا 
الموجاااة المتوساااطة( لباااث بااارامج مسااايحية و اااراني  وعظاااات علاااى فتااار ةو صاااماحية 

 يون يمتل  وحده حسا ومساتية والتى برر ه وزار  اإلعالم بأن ا حاد اإلذاعة والتلم
نصوص القانون إن ا  و مل  محطات البث اإلذاعى المسموق والمرتى وأ ار الارد 
المرفااا  ماااد ال ااا و  علاااى اناااه يااات  إذاعاااة قااادا  األحاااد أسااابوعيًا  ماااا ينقااال جمياااد 

 المناسمات الدينية المسيحية على قنوات التلم يون المختلمة.   

مًا  بةرًا من ا يدور حو  عدم استجابة أما مو حةث مضمون  ل  ال  او  فون جان
الج ااات الح ومياااة لطلمااات بناااا   نااااتس جديااد  أو  ااارمي  أو  جدياااد  ناااتس با ااا  مت الكاااة 

 بمعل ال مو.



ور   أن ال  او   تناو  العديد مو القضايا الحقيقة التى  ؤ د الحاجاة إلاى  معةال 
الحقااوق ال خصااية والمدنيااة نصااوص الدسااتور والقااانون المتعلقااة بمباادأ المساااوا  فااى جميااد 

والسياسية  إال أن روح االحتقان العام بةو المواحنةو قد أدت إلى ظ ور ا جاه واض  نحاو 
 ضخي   ل حادث مو حوادث المتنة ذات المعد الدينى   و صوير  ل  الحاوادث بأن اا ثمار  

ى موقااف منحاااز ضااد األقماااط مااو جانااا بعاا  األج اا   األمنيااة والح وميااة وقااد ساااعد علاا
نمو  ةا اال جاه التقار  ال مناى باةو  اةه الحاوادث المؤسامة  اال  السانوات الع ار األ ةار  
 منااااااااااااااااااااااااااة أحااااااااااااااااااااااااااداث  نيسااااااااااااااااااااااااااة مااااااااااااااااااااااااااار  جاااااااااااااااااااااااااارجس و  نيسااااااااااااااااااااااااااة ب جااااااااااااااااااااااااااور  
وقريااة الك اا  األولااى والثانيااة حتااى أحااداث  نيسااة اإلساا ندرية بمنطقااة محاارم باا  و نيسااة 

لعيااااط بمحافظاااة الجةااا   العديساااات باألقصااار وأ ةااارًا أحاااداث ع  اااة واصاااف  اااالى بمر ااا  ا
ومرورًا ب ثةر مو حوادث إ  ار اإلسالم لمع  المتيات ماو األقمااط   و قاد أدع ذلا  إلا  
ا تالط ما  و موضوعى وما  و  ةر موضوعى  اصة فا  ضاو  عادم  اوافر المعلوماات 
الدقيقة عو  ل  األحداث فى التوقة  المناسا ل ا بل و أ ر ا و و األمر الاة  يثةار  لار 

وقاااد  عااارض المجلاااس لتسااااؤالت واستمساااارات  ثةااار  ساااوا  ماااو األقمااااط فاااى الدا اااال  كبةااار
 -والخار   ةل  ال ةئات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان ب افة أ  ال ا  ما يلى :

أثااااار السااااةد/ ماجااااد رياااااض المتحاااادث باساااا  المابااااا  اااانود  فااااى الواليااااات المتحااااد   •
د تور/ بطاار  بطاار   ااالى رتاايس األمري يااة والوفااد المرافاا  لااه فااى لقاتااه مااد الاا

ناتااااااا الاااااارتيس و أمااااااةو عااااااام  -المجلااااااس والااااااد تور/ أحمااااااد  مااااااا  أبااااااو المجااااااد 
  قضااية الوحااد  الوحنيااة   25/12/2005المجلس.و عاا  أعضااا  المجلااس  فااى

وأ اا  الم اااكل التااى  واجااه األقماااط فااى مصاار   وساابل التوصاال إلااى حلااو  ل ااةه 
ب ةه القضية   والاة   اان ماو نتيجتاه الم اكل   فأكد  ال من ما ا تمام المجلس 

إن اااااا  لجناااااة  اصاااااة بموضاااااوق الوحاااااد  الوحنياااااة   أحلااااا  علة اااااا اسااااا    لجناااااة 
 المواحنة .

 ناو  السةد/ فران  وولف عضو الكونجر  األمري ى والوفد المرافا  لاه فاى لقاتاه    •
مد الاد تور/ أحماد  ماا  أباو المجاد ناتاا رتايس المجلاس واألماةو العاام للمجلاس 



عااد  مالحظااات لااد  الاارأ  العااام  2006يناااير 16أعضااا  المجلااس فااى  و عاا  
األمري اااى وفاااى الكاااونجر  عاااو مصااار من اااا موضاااوق الحرياااات الدينياااة لالقلياااات 
الموجود  فاى المجتماد المصار   حةاث أكاد الاد تور/ أباو المجاد أن  لا  الم ا لة 

فالاديو أمار  فى  اية التعقةد والحساسية  وأن ثماة فاارق  بةار باةو الاديو والتاديو 
 خصااى للماارد  أمااا التااديو ف ااو يعااد ظااا ر  اجتماعيااة البااد مااو دراساات ا حتااى ال 
 تحااو  إلااى  طاارف دينااى ي اادد اسااتقرار المجتمااد ووحد ااه. وأن المجتمااد المصاار  
على مدار  اريخه الطويل  ان يتمتد بالمحماة والماود  والتساام  باةو جمياد أفاراده 

احاااه  و اااان الجمياااد يعي اااون فاااى جاااو ماااو مختلاااف األدياااان  اصاااة مسااالميه وأقم
يسااااوده األ ااااو  والتاااارابر وأن القضااااية فااااى صااااور  ا الرا نااااة محاااال دراسااااة جااااااد  

 وموضوعية مو المجلس . 
 ةا و قد ألتقى د.أبو المجد  ال  زيار ه لسويسرا بالسةد عدل  أبادير   المتحدث  •

 السابقة. باس  أقماط الم جر   وعددًا محدودًا من   قد قرروا مضمون ال  او  

وقاااد أكاااد الساااةد ناتاااا رتااايس المجلاااس أن الدساااتور المصااارع يؤ اااد علااا  المسااااوا  
الكاملااة لكاال المصااريةو و إن أع  جاااوزات ل ااا حرق ااا ال اارعية التاا  ياات  اللجااو  ل ااا. وأن 
األقماااط فاا  مصاار  اا  بح اا  الدسااتور والقااانون مواحنااون ل اا   اال حقااوق المواحنااة  ول اا  

ر التا   عبار عان    مصاريةو أساساا و ال يتصاور أن  كاون قناوا    و مؤسساا    فا  مصا
 ناس ج ات  ارجية  حتكر التحدث باسم  .كما أكد أن المجلس القاوم  ياول   ال ا تماام 

 بأع قضةاة  ثار  كون ماسة بحرية إقامة ال عاتر أو بالمساوا .

ا  وفى الحقيقة فونه ر مًا عو قلة ال  او   ما أ رنا إال أن ا  ك اف عاو اإلحسا
بعاادم المسااااوا  و خااار  بالوضاااد القاااات  عاااو نطاااق المواحناااة   التاااى يجاااا أن  كاااون معياااارًا 
أساساايًا لكافااة المصااريةو   يساااعد علااى ذلاا  لاايس فقاار مااا يطالااا بااه األقماااط هيمااا يخاا  

 نكيس ( والتى ال يت   ثةرًا من ا  حسمًا واسراف فى الحةر  - رمي   –دور العماد  ا إن ا  
نتاتج والتداعيات حةث  ستند الج ات األمنية على ما قد يثاار ماو حساساية والتوجس مو ال



يم و أن ينج  عن ا اضطرابات  خر  عو نطاق السيطر  و و أمر  ةر مقبو    بل أيضا 
ال  و  مو  ةةا وظ ور بع  اإلناث مو األقماط و و مت وجات  مو  اما  مسال  وقاد 

بضةر أو بعل  األج    المعنية التاى ال  تخاة  ردد على لسان  ثةر مو األقماط أن ذل     
  -اإلجرا ات الالزمة    اصة وما أثةر أن بعض و دون األ لية القانونية :

 اا و  المااواحو رأفاا  عاادلى ف ااي  مااو منطقااة حلااوان بمحافظااة القااا ر  بخصااوص  •
 11/4/2005إ  ار نجلته وفا  إلسالم ا وزواج ا مو مواحو مسل  فى 

 اااي  سااالي  ماااو المةاااوم بخصاااوص إ ااا ار نجلتاااه مرياااان  ااا و  الماااواحو  طاااا  ف •
  2005إلسالم ا  ال    ر ديسمبر

محافظ ال رقية  فى مايو  –  و  المواحو أسعد إبرايي  أسعد مو مدينة ال قازي   •
 بخصوص إ  ار نجلته إيمان إلسالم ا 2005

محافظاااااة القلةو ياااااة  – ااااا و  الماااااواحو صااااامويل عطياااااة  لاااااة ماااااو  ااااابرا الخيماااااة  •
 ةا نجلته نادية و رجي  إ  ار إسالم ا  .بخصوص   ة

ور    ولى المجلس مخاحمة وزار  الدا لياة ووزار  ال ائون االجتماعياة ب ال ماا يارد 
للمجلااس مااو  اا او  وفاا  اآليااات المعمااو  ب ااا و لقااى ردود علة ااا  بااةو الموقااف القااانونى 

ر ماة  خصاية  لتل  ال  او  مو حةث أنه فى حاالت إ  ار اإلسالم أن ا  م  بناا  علاى
ودون ضةر ووف  ما ينظمه القانون   إال أنه يتضاخ  ال اعور لاد  األقمااط بعادم المسااوا  
وجعل اا  يت اا كون فااى دور األج اا   المعنيااة  واألج اا   المحليااة والمساائولةو عن ااا باعتمااار   

  7متحة يو ضد األقماط . ور    صدور قرار  الساةد رتايس الجم ورياة األو  الصاادر فاى 
الة  فوض المحافظةو سلطة رتيس الجم ورية م مة التر ي    291برق     2005بر  ديسم

للطواتااف الدينيااة المساايحية فااى  اارمي  و نكاايس واحااال  و جديااد الكناااتس    والثااانى بتعةااةو 
أو  محافظ قمطى و ما  قراريو يمتحان الما  أمام معالجة موضوعية    أ ة فى االعتمار 



و القاراريو لا  يرضايا جانماًا ماو الارأ  العاام القمطاى الاة  ظال المطالا القمطية إال أن  ةي
 يطالا : 

بوصااادار قاااانون موحاااد إلن اااا  دور العمااااد  لترسااايا مماااادئ المسااااوا  الكاملاااة باااةو  -
 المصريةو  طبيقًا لمعايةر المواحنة .

أن سالطات رتاايس الجم ورياة مازالاا   تضامو ضاارور  الموافقاة علااى بناا  الكناااتس  -
 س عدم احتماظه بسلطة الموافقة على بنا  المساجد.الجديد  على ع 

أن اإلدارات التابعاااة للمحاااافظةو وج اااات األماااو  عاااوق  نمةاااة القااارارات الجم ورياااة  -
 و مر  ا مو مضمون ا.

وفى ضو   ةا ال عور فون المجلس بحث  ال  اةه الظاوا ر ب افاة جوانب اا وار اأ  
ار الوحةااد للتعاماال مااد المصااريةو أن ي ااون  ناااس بحااث و قةااي  مسااتني  اسااتنادا أن المعياا

جمعياًا و ااو حاا  المواحناة و ااو مااا يعنااى المسااوا  فااى  افااة الحقاوق والواجمااات  وعلااى  ااةه 
الخلنياة  فقاد أن اأ المجلاس  ماا قادمنا لجناة المواحناة لتخات  بدراساة الموضاوق ماو زواياااه 

ةو وانت اا  مااو المختلمااة و قاادي  الحلااو  للم اااكل القاتمااة وعقاادت اللجنااة حتااى اآن اجتماااع
إعااداد البرنااامج التنمةااة  لعمل ااا الااة  سااةنت ى مااد ن ايااة  ااةا العااام بوصاادار وثيقااة وحنيااة 
 املة لمعالجة  ةه القضية ال امة بأبعاد ا المختلمة   و ض  اللجنة التى يرأس ا الد تور / 
 أحمد  ما  أبو المجد ناتا رتيس المجلس  ل مو الساد  أعضاا  المجلاس الاد تور/ أحماد 
يوساف أحمااد   األسااتاذ/ محمااد فااات   األسااتاذ منةار فخااارع عبااد النااور  الااد تور/ مصااطم  
المق    الد تور/ صالح عامر   الد تور/ساعةد الادقاق    المست اار/عاد  قاور    الاد تور  

جورجةااا  قلةنااا   الاااد تور  / لةلاااى  كاااال   األساااتاذ / ف ماااى نا اااد   المساااات ار / جماااا   /
 مةو العام للمجلس .  ومان   والسةد األ

و قااوم اللجنااة بمحااث و  قةااي   اال مااا يخاا  الموضااوق وجوانمااه علاا  أن  سااتند فاا    
دراست ا على  ل ما سب  و صادر ماو  قاارير و أبحااث فا   اةا ال اأن إضاافة إلا   نظاي  



بعااا  لجاااان االسااااتماق لكافاااة األحااااراف   و علااا  أن  ستر ااااد ب ااال ذلاااا   م ةااادًا لوضااااد 
نية بما  تضمنه أيضًا ماو ضارور  إجارا   عاديالت   اريعية لتحقةا   وصيا  ا للج ات المع

 ال دف األسمى للمصريةو جميعا بأن  كون المواحنة    األسا  و المساوا   و سبةل ا.

 البهائيم  : -2
 ا و  ماو ممثلاى الب ااتةةو فاى مصار  19بلا عدد ال  او  التى وردت للمجلاس 

الدستور المصر  بأن ي تبوا ديانت   الب اتية فى     ر  ت حو  حلب   المل  المستند على  
 انااة الديانااة فااى  اا ادات المااةالد أو فااى بطاقااات الاارق  القااومى أو فااى االسااتمارات المعااد  

أن بعضااا   يحماال بطاقااات ورقياااة    السااتخرا  جااواز الساامر   وقااادموا مااو األوراق مااا يثباا
إثماات دياانت   ألبناات    ن تطيعو مثب  فة ا بخانة الديانة ب اتى   و   فى ذات الوق  ال يس

  و التااالى يواج اااون م اااكل عناااد التحااااق   بالماادار  أو الجامعاااات و عضاا   معاااه  ااا اد  
مةالد وال يستطيد الحصو  على بطاقة الرق  القومى أو إ مام إجرا ات  أجةال أدا  الخدماة 

   للتمةةا  العس رية   وم  الت أ ر   تعل  باستخرا    ادات وفا    ودللوا علاى  عرضا
باأن قادموا للمجلاس   اا ادات ماةالد صادرت منااة فتار  مثبا  ب ااا الدياناة الب اتياة   واحتجااوا 

   (12الطملااة ال  حتااو  علااى  انااه الديانااة  2005أيضااًا بصاادور  اا اد  مااةالد  ااال  عااام 
م ةريو إلى رد الج ات المعنياة علاى حلماا    المتكارر  باأن القاانون ال يسام  بوثماات  ةار 

 ات الثالث . الديان
وفى إحار بحث المجلس عو حلو  لم  لة الب اتةةو حرح أن  صدر ل   جاوازات 
ساامر  كاااون بمثاباااة إثماااات  خصااية معتااارف باااه علاااى  افااة المساااتويات   وقاااد وافااا  ممثلاااو 
الب ااااتةةو فاااى أو  األمااار ثااا  عااادلوا عاااو ماااوافقت   ورفضاااوا الحااال و مسااا وا بضااارور   تاباااة 

لرسااامية   وأثااااروا أن آ ااار موعاااد للتعامااال بالمطاقاااة الورقياااة  اااو الدياناااة فاااى  افاااة أوراق ااا  ا
حسا  صريحات وزار  الدا لية   و التالى ستكون بطاقة الرق  القومى  اى   2006ديسمبر  

الوثيقااااة الرساااامية إلثمااااات ال خصااااية لجميااااد المااااواحنةو   ور اااا  ذلاااا  نجاااا  المجلااااس فااااى 

 
 مرف  صور   اد  مةالد   - (12ا



الساب  اإل اار  إلة اا    ماا قبلا  استخرا  جواز سمر للسةد/ أنور  وقى إس ندر بالصيةة  
أوراق الطالااا سااام  عااال  محمااد حساانى بم تااا  نسااة  القبااو  بالجامعااات واعتماااد جااواز 

  وثيقة رسمية   وسيستمر المجلس فى إ مام  ةا اإلجرا  لمو يقبل به .  رالسم
وقااد أثااار وفااد منظمااة مراقمااة حقااوق اإلنسااان األمري يااة ا ةومااان رايااتس وو اا (  •

  8/11/2005لسةد / جاو ساتورس فاى لقاتاه ماد أماةو عاام المجلاس فاى برتاسة ا
قضاااية الحرياااات الدينياااة والعقماااات التاااى  حاااو  دون إصااادار بطاقاااات  خصاااية 
للقلياااات ماااو ذو  دياناااات أ ااار   ةااار األدياااان الساااماوية الثالثاااة   حةاااث أكاااد 
األماااةو العاااام أن المجلاااس قاااد نااااق   اااةا الموضاااوق ماااد وزار  الدا لياااة ب ااادف 

توصل لحلو  مناسامة  سااعد  اؤال    وأضااف أن وزار  الدا لياة أن اأت م تماًا ال
 اصااًا وظيمتااه معاونااة الب اااتةةو فااى إصاادار جااوازات ساامر لتكااون عوضااًا عااو 
المطاقة ال خصية  تر ةا انتقالى   وأنه  قرر إن ا  لجنة دا ل المجلاس  كاون 

تعلاااا  ب ااااا  وان معنيااااة باألسااااا  بأوضاااااق الوحااااد  الوحنيااااة ومتابعااااة  اااال مااااا ي
موضوق حقوق الب اتةون سي ون موضوعًا لدراست ا وا خاذ موقف واض  ب اأن ا 

. 

 الشينة :  -3
 اااو  ااااكو  أساااار    2005لعاال أ ااا  ماااا ورد للمجلاااس فاااى  اااةا ال اااأن  اااال   عاااام 

السااةد/ محمااد رمضااان محمااد حسااةو الاادرينى و ااو أمااةو عااام المجلااس األعلااى لرعايااة آ  
ضاامو مجموعااة أ اار  علااى  لنيااة  2004مااار   22  عليااه فااى البةاا  الااة  ألقااى القاام

انتمات   للمكر ال يعى   وفى حةو    اإلفرا  عو المجموعة التى ألقاى القام  علة اا ظال 
محماااد الااادرينى ر اااو االعتقاااا    وحاااا   قااادم أسااار ه ب ااا و  للمجلاااس  مااا  المتابعاااة مع ااا  

 احاااا المجلاااس ب ااااأن ا لمالبساااات اعتقالاااه وظاااروف إيداعااااه و نقلاااه بااامع  السااااجون   و 
الج اااات المختصاااة علاااى الماااور   واساااتقبل أسااار ه باااالمجلس أكثااار ماااو مااار    واساااتمر فاااى 

 19مخاحماااة الج اااات المعنياااة ب اااأنه حتاااى  لقاااى ردًا ماااو وزار   يمةاااد اإلفااارا  عناااة بتااااريا 
/6/2005 



 شهمد يهمه : -4
جةاااااله   اسااااتقبل السااااةد أمااااةو عااااام المجلااااس   ممثلااااى  اااا ود ي ااااوه الساااااةد/ مارساااااةل

  6/2/2006والساااةد/ ديننااا  انجةلااا   والساااةد/ فةلاااا برملااا  والساااةد/ ريموناااد جااارجس فاااى  
حةااث أكاادوا أن  اا ود ي ااوه ينااادون باااحترام جميااد األديااان.  مااا وجااه السةد/مارسااةل  اا رًا 

  اصًا للد تور/ بطر   ال  لحسو استقمال   ف  باريس. 

اسااية  ل اا ود ي ااوه  والتاا  وعاارض السااةد / مارسااةل ب اا ل مختصاار الممااادئ األس
 ر ك  عل  احترام المجتمعات المختلماة  والتعامال ماد اآ اريو ب ال حاا   وذلا  وفقاًا لماا 
ياان  عليااه الكتااا  المقااد    وقااد أكاادوا أن  اادف اجتماااع   مااد المجلااس  ااو اسااتطالق 
الرأ   حو   إيجاد حل وحريقة رسمية إل  ار فرق لمؤسست   فاى مصار يتسانى ل ا   ماو 

ه  نميااة حااوار مااد الم تمااةو بمكاار   دون أن يتعرضااوا لالنت اكااات واالضااط اد   وقااد  اللاا
لجأوا إلى المجلس لما  يعلمون عنه مو مصداقية  اصة   وأن ممادته وأ دافه  ؤ د  نمياة 
و ع يااا  مساااةر  حقاااوق اإلنساااان  وفااا   اااةا الساااياق ذ اااروا أن أحاااد إ اااوان   فااا  مصااار قاااد 

ة أمنياااة حةاااث  عااارض للحااارق بوحماااا  الساااجاتر فااا   عااارض لالضاااط اد والتعاااةيا ماااو ج ااا
جسااده    مااا أ اااروا أنااه ر اا  الكثةاار مااو الم اااكل التاا   عرضااوا ل ااا فاا  الاادو  المختلمااة 
ومحااااوالت عدياااد  لت اااويه صاااور    إال أن ااا  يؤ ااادون أن  ااادف   مبنااا  علااا  احتااارام  افاااة 

 المجتمعات والعقاتد واألديان وعدم التصادم مع ا .

دينناا  أن  اا ود ي ااوه متواجاادون  نااا فاا  مصاار منااة الخمسااةنيات حةااث   وقااد ذ اار السااةد/
و  1951ساااب  وحصاالوا علاا  وضااد قااانونى فاا  محااافظتى القااا ر  واإلساا ندرية فاا  ساانة 

على التوالى إال أن وضع   قد  ةةار بعاد ذلا  حةاث وج ا  الح وماة ا  اماات ل ا    1952
الب   الةاوم  اتلخ  فاى إعااد   ساجةل بأن   أ ماق الص ةونية  وقد أكد السةد/ دينن  أن مط

مؤسساات   رسااميا حتااى يتم نااوا مااو اسااتئناف أن ااطت   . فأوضاا  األمااةو العااام أن الم اا لة 
التاا  يتعاارض ل ااا  اا ود ي ااوه ليساا  فاا  مصاار فحسااا   باال مااو الواضاا  أن أ ماااق  اا ود 

ولاايس ي ااوه يواج ااون نمااس الم اااكل فاا  جميااد الاادو  بمااا فة ااا الواليااات المتحااد  األمري يااة 



فقر ف  المجتمعات اإلسالمية بل  ناس عداو   اثولي ية ل   إضافة إلى عدم  قبل الكنيسة 
األرثوذ سية ل   وأن   ا  موا ف  بعا  الادو  بالعمالاة لج اات أجنبياة  و نااس أمثلاة  ثةار  

 -على ذل    وعلى ذل  ف ناس بعدان لتل  القضية :

لجمياد المااواحنةو بصارف النظار عااو  أوال : الدساتور المصارع يقارر مباادأ المسااوا  
الجاااانس أو العقةااااد    وعلاااا   ااااةا األسااااا   فااااون أ  انت اكااااات يتعاااارض ل ااااا أع مااااواحو 
مصر . فالمجلس معن  ب اا ساوا   انا  التعاةيا أو االفتئاات علا  أ  حا  ماو حقوقاه   
وانه يم او ل اؤال  المصاريةو  قادي   ا و  للمجلاس باالنت اكاات التا   عرضاوا ل اا ماو قبال 

لح وماااة أو أ  ج اااة   والباااد أن ياااة روا أساااما    علااا  ال ااا و  أو الااابال  حتاااى يتيسااار ا
للمجلاااس إم انيااااة  وجيااااه الاااابال  للج ااااات المختلماااة والحصااااو  علاااا  المعلومااااات الخاصااااة 

 بال  و  ومتابعة إجرا ا  ا وازالة أسماب ا  . 

ل فا  ثانيًا: الم اكل الت  يتعرض ل ا   ود ي وه و ا  ليسا  فاى مصار وحاد ا با
العال  أجمد بما يعن  أن  ناس عوامال  ةار واضاحة و ةار مم وماة ماو جاناا  ا ود ي اوه 
ومؤسسااااات   الدينياااااة ذا  اااااا  ول اااااةا فالباااااد أن يراجعاااااوا وضاااااعةت   لتمساااااةر الم ااااا  الخااااااحئ  

 والم اكل الت  يتعرضوا ل ا ف  العديد مو المجتمعات أيًا  ان  ديانت ا ومعتقدا   .

ي وه لتقناةو وضاع   حساا القاوانةو المصارية فقاد أوضا    أما بالنسمة لسع    ود 
األمةو العام انه يم و للمر   الرتيسى لمؤسسة   ود ي وه الدينية التقدم بطلا بون ا  فرق 
ف  مصر إلى وزار  الخارجياة المصارية   اةا ماو ناحياة   و ماو ناحياة أ ار  فاون القاانون 

للمصاريو وفقاا لضااوابر  لتا م ب ااا  يسام  بون اا  الجمعيااات  2002لساانة  84المصارع رقا  
ألااااف جمعيااااة م اااا ر  لااااةل    فالبااااد مااااو ا ماااااق  18الجمعيااااات  و ناااااس حاليااااا أكثاااار مااااو 

 اإلجرا ات القانونية قمى مثل  ةه الحاالت. 

وفاا  ن ايااة اللقااا  عباار ممثلااو مؤسسااة  اا ود ي ااوه عااو  ااال   اا ر   السااتقما    
قةته لتع ي  مساةر  حقاوق اإلنساان فا  المجلس ل     مؤ ديو  م م   لدور المجلس ومصدا

مصر    ما أكدوا أن   سوف يراعون باال تمام الواجا ماا  ا  حرحاه علاة     وأ مياة  قاي  



الاااةات للتعااارف علاااا  األماااور السااالبية التاااا   خلااا  الم اااا  الخااااحئ لااادع عديااااد ماااو الاااادو  
وزار  والمجتمعاااات   ماااا أ ااااروا إلاااى أن ااا  ساااوف يحااااولون االجتمااااق ماااد المسااائولةو ماااو 

الخارجية لالستمسار عاو اإلجارا ات الالزماة  إلن اا  فارق ل ا  فا  مصار   و ا  ماا  ا  فاى 
 الةوم التال  بعد  د ل المجلس .

 : حرية الرأي والتنبيـر

حريــــة ماااو الدسااااتور حريااااة الااارأ  والتعبةاااار ونصااا  علااااى أن    48كملااا  الماااااد  
ابــة ع ـى الصكــف مكظــمرة الصكافة وال باعة والنشـر ووسـائل اسعـالم موفملـة إ والرق

وانذارها أو وقفها أو إلةاؤها بال ريق اسدارى مكظمر إ ويجما استثنا  فى حالـة إعـال  
ال ــمارئ أو امــ  الكــرب أ  يفــرس ع ــى الصــكف والم بمعــا  ووســائل اسعــالم رقابــة 
مكـددة فــى األمـمر التــى تتصـل بالســالمة النامــة أو أغـراس األمــ  القـممى إ وكلــا ك ــه 

   : على أن   1996لسنة   96( مو قانون الصحافة رق  6الماد  ا    نص  . و  ل قانم  وفقا  
( ماو 7أماا المااد  ا الصحمةون مستقلون ال سلطان علة   ف  أدا  عمل   لةةر القاانون   .

  ال يجااوز أن ي ااون الاارأع الااةع يصاادر عااو الصااحم  أو  أنااه ذات القااانون فنصاا  علااى
 ماا ال يجاوز إجمااره علاى إف اا    سابمًا للمساا  بأمناه المعلومات الصاحيحة التا  ين ار ا 

 .   انون حدود الق ف  مصادر معلوما ه وذل   له

بولةااا  العقو ااات السااالمة   2004وقااد وعااد السااةد رتاايس الجم وريااة فااى بدايااة عااام 
للحرياااة فاااى قضاااايا الن ااار  وأعااادت نقاباااة الصاااحمةةو م اااروعًا بالقاااانون  اااال   ااا ر أبريااال 

وجاارت مناق ااته فااى بعاا  لجااان المجلااس لكنااه لاا  يصاادر جلااس ال ااعا قاادم إلااى م 2004
حتى اآن   ث  أعلاو عاو  كاويو لجناة م اتر ة ماو وزار  العاد  ونقاباة الصاحمةةو لمناق اة 
م روق القانون  م ةادًا إلقاراره ماو مجلاس الاوزرا  واحالتاه لمجلاس ال اعا لةات  إصاداره فاى 

ماااو المؤسساااات الصاااحنية وعلاااى رأسااا ا نقاباااة  الااادور  البرلمانياااة الساااابقة   وحالبااا  العدياااد 
الصحمةةو و ع  مؤسسات ومنظمات حقوق اإلنساان بتنمةاة الوعاد الرتاساى بولةاا  عقو اة 
الحاامس فااى قضااايا الن اار   وقااد  قاادم  نقابااة الصااحمةةو للمجلااس بم ااروق قااانون إللةااا  



البرلمااان واإلسااراق فااى عاارض م ااروق القااانون الجديااد علااى  (13االحاامس فااى قضااايا الن اار 
 إلقراره .

ومااد  ااأ ر صاادور القااانون الجديااد  ظاال العماال بالقااانون الحااالى ساااريًا   وعوقااا 
مااا أثاااره صاادور الح اا  الن اااتى  صااحمةون بااالحمس فااى عااد  قضااايا متعلقااة بالن اار أبرز ااا

 بحمس أحد الصحمةةو فى إحد  قضايا الن ر مو  ضا لد  الرأ  العام المصر  .

 أماامجان  قصار النةال  2004لسنة  13781حمل  رق  تى  و عود وقاتد القضية ال
  ح  عناوان  صحيمة   المصر  الةوم   وذل  ب أن  بر ن ر ه   مح مة جنايات القا ر  

 جمةااد ن اااحه حتااى انت ااا  التحقةاا    .. ..  عليمااات للااوزير   متااي  م تااا إباارايي  سااليمان
 متي  م تا الوزير قد  ا   و ان  بر   م18/8/2004الصادر بتاريا  73ف  عدد ا رق  

ننياااه فااا  ذات الةاااوم عاااو حريااا  المتحااادث الرسااام  باسااا  رتاساااة الاااوزرا  و علياااه ساااارع  
إال  م بن ار  صاحي  للخبار19/8/2004الصادر بتاريا  74الجريد  ف  عدد ا التال  رق  

م قضاااا  المح مااااة بمعاقمااااة ثالثااااة  4/2005/ 17أن القضااااية  ااااداول  جلسااااا  ا و تاااااريا 
 جريااد   وصااحمةا يوسااف العااوم  -عااال  الةطريماا .  -عبااد الناصاار علاا    و ااصااحمةةو 

بيا ااو  ةاا  اعتماريااا بالنساامة للماات   األو    و قااد صاادر الح اا  حضااوريًا ( المصاارع الةااوم 
و  عااوي  قاادره ع اار  آالف جنياااه و  ةمةو الثااان  و الثالااث ل بااالحمس ساانامة للمت ااابالنساا
  .  واحد 

( جنايات بمح مة جنو  القاا ر   19ت الداتر  ا أصدر  2006/  2/   24   تارياو 
ح ما بتأيةاد الح ا  بحامس الصاحمى عباد الناصار علاى ال  ةار  لماد  عاام وألةا  المح ماة 

 -عااال  الةطريماا . الح اا  الصااادر بحاامس اثنااةو مااو الصااحمةةو فااى ذات القضااية و مااا ا
لاااااى سااااابةل ( وألااااا مت   الثالثاااااة متضاااااامنةو بةراماااااة ع ااااار  آالف جنياااااه ع يوساااااف العاااااوم 

 التعوي  المدنى المؤق .  

 
 انظر المالح      (13ا



القضااية رقااا   هم نظاارت مح مااة جاان  مسااتأنف فااو 2004يناااير  26بتاااريا وأيضااا 
ا صاااحمى جرياااد  الجةااال ( رجاااا عباااد هللا م  والتااا  ا  ااا  فة اااا محماااد 2003لسااانة  9839

بالسا والقةف ف  ح  أحد رجا  األعما   و انا  مح ماة أو  درجاة قاد أصادرت ح م اا 
  و تلخ  وقاتد القضية فاى أن  أ  ر مد ال ةل و مالة ماتة جنيه  6بحمس محمد رجا  

محمااد رجااا قااد قااام بن اار  حقةاا  صااحم  فاا  جريااد  الجةاال فاا  عاادد ا الثااان  الصااحمى / 
   بعناااوان  ماهياااا األراضااا   ك ااار عاااو أنياب اااا ب مااار ال ااايا 22/5/2002الصاااادر بتااااريا 

ح م ا بولةا  ح   أو   همو ب ةنممستأالجن  الأصدرت مح مة وقد  م    13/5/2005و تاريا  
 .الف جنيهآدرجة و ةري  الصحم  محمد عبد هللا رجا  مسة 

وفى واقعة    ل صور  مو صور االعتدا  على الح  فى حرية الرأ  والتعبةر  
المصرع  الدستور  بمقتضى  المعنية  الم مولة  الدولية  اإلنسان والمواثة   صدر و    بحقوق 

مو جريد  ال روق الت   ان مو   213ت بمصادر  العدد رق   العامة للمطبوعا  قرار اإلدار 
رير اس التحان ر ف  العدد باس  رتة   بسبا المقا  الةع2005/ 29/6صدور ا   الممترض 

فتح  سرور بعقد  .ال عا د    وما  ضمنه مو مطالمة رتيس مجلسى  عبد المتاح عل  0د 
اإلبرا   بداًل مو أن    تلمؤ مر صحم  ينم  هيه اال  امات الموج ة إليه مو الصحم  وا

 . يتقدم ببال  للناتا العام ضده 
مادير   ر الكبةار/ فااروق جوياد عاستدعا  الكا ا وال اا       16/5/2005و تاريا  

 حرياار جريااد  األ اارام للتحقةاا  معااه أمااام و ةاال الناتااا العااام لنيابااات اسااتئناف القااا ر  فاا  
 ة ح  عنوان ارساتل  اضام 25/3/2005المقا  الةع    ن ره ف  جريد  األ رام بتاريا 

سااعات متواصالة حلاا فة اا و ةال الناتاا   6معه لماد   التحقة   استمر  و ف  قضية  اتكة(  
العام مو الكا ا الكبةر االعتةار عما    ن ره......األمر الةع أصابه بأزمة صحية عنيمة  

  عااااد و اااةل   مااا   حقيقاااات م ااااب ة ماااد  ااال ماااو الصاااحمى    لااا  المست ااام إو ااا  نقلاااه 
القام  علاى   ماا  ا    محمد عبد اللطيالالصحمى / و     رم جبر  الصحمى /  و      حمود   

تحرياار السااااب  لصااحيمة آفاااق عر ياااة   و عااود وقااااتد ال الصااحم   عاااد  األنصاااارع  ماادير



قبةااال مظاااا ر   2005-3-27عااااد  األنصاااارع إلاااى فجااار األحاااد  القااام  علاااى الصاااحم 
   م ااا أمااام مقاار البرلمااان ومنعت ااا قااوات األمااوينااوون  نظي اإل ااوان المساالمةو التاا   ااانوا

حصار أماو  474فا  القضاية  28/3/2005الدولاة قاد صادر االثناةو  و ان قرار نيابة أمو
ن علاى ذماة قضااية و بحاامس األنصاارع ومعاه ثمانياة آ اار  قاضاياً    2005دولاة علياا لسانة 

عماال علااى إلااى جماعااة أسساا  علااى  ااالف أح ااام الدسااتور   وال ا  مااوا فة ااا باالنضاامام
وحيااااز   تاااا ومن اااورات  ااادعو ألفكاااار جماعاااة محظاااور      ثاااوير القاعاااد  الجما ةرياااة  
 .   والتخطير لقلا نظام الح  

حظاار القااانون ور اا  أن  لاا  التحقيقااات ال  نت ااى بااالحمس االحتياااحى للصااحمةةو ل
نة  الحمس االحتياح  للصحمةةو ف  قضايا الن ر هيما عدا جريمة إ ا  1996لسنة    96رق  

أن ااا  عااوق فااى الكثةاار مااو الحاااالت مقتضاايات الممارسااة الطبيعيااة إال    رتاايس الجم وريااة
لحريااة الصااحافة فضااال عااو  ون ااا ال  تساا  مااد الممااادئ الدسااتورية والقانونيااة التااى  ملاا  

 حرية الصحافة .

التى يتعرض ل ا الصحمةون و او ماا حادث االنت اكات نمر آ ر مو أنماط أ    يو 
حةااااث    أمااااام نقااااابت  الصااااحمةةو والمحااااامةو وضااااري  سااااعد ز لااااو  25/5/2005بتاااااريا 

جنسا  علاى أيادع التحارش إلى االعتدا  علة و بالضار  والالصحنيات  العديد مو  عرض   
أمثااا  عبةااار العساا رع و  اايما  أبااو الخةااار  - واجاادن فاااى  لاا  األماااكو السااةدات الال اا  

ل  وقااااتد االعتااادا  علاااى  اااة   و ةااار و ماااو الصاااحنيات   و  إيماااان حاااه    اااو  حلعااا  ن 
ذلااا  أثناااا  فتااار  و   لااا  األعماااا صاااحمةةو أثناااا   أدياااة أعماااال   أو ألساااما   تعلااا  بتأدياااة 

الصاااحنية أساااما  محماااد علاااى بجرياااد  ومن اااا واقعاااة االعتااادا  علاااى االنتخاباااات البرلمانياااة 
  (14ا . الكرامة
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 عاااااارض الصااااااحمى / مصااااااطمى ف مااااااى المةااااااومى  المحاااااارر بجريااااااد  الوفااااااد وأحااااااد 
أثناااا  قيام ماااا بمتابعاااة ساااةر العملياااة  لاااه  لالعتااادا  علة ماااا وذلااا   وريو المصااااحبةوالمصاا

قباال بعاا  أنصااار مر اا  الحاا   الااوحنى و حطااي  الكااامةرا مااو نتخابيااة بااداتر  الماااجور اال
عتدا  قوات األمو على / حسام الحماالو  امراسال جرياد  لاو  أنجلاو    وا الخاصة ب ما 

نتخابيااة بلجنااة اصااة بااه  أثنااا  قيامااه بمتابعااة سااةر العمليااة اال اااي  ( ومصااادر  الكااامةرا الخ
وفى إحد  وقاتد االعتدا  على حرياة   مدرسة عمر م رم بداتر  دمن ور بمحافظة المحةر   

أفااراد  9بااالقم  علااى 2005/ 5/  13بتاااريا  اناا  قااوات األمااو قااد قاماا  الاارأ  والتعبةاار 
صاوير   و ا  اصاطحاب   لم تاا أماو الدولاة  امةرات   4العمل بقنا  الج ير    و مو حاق 
عاد ذلا  ب   حةث م ثوا به منة الساعة الواحد  ظ رًا وحتى الساعة الثامنة مساا  بالظو ل 

 . اإلفرا  عن     
االعتااادا  علاااى الماااةيد والصاااحم  أحماااد منصاااور أثناااا   ااا  9/11/2005و تااااريا 

ن جمعاة رتايس حا   الوفاد الجدياد  واجده أمام م تا قنا  الج ير  بالقا ر  الستقما  د/نعماا
بتوجياه ما حاد قاام أحةاث فاوجئ أحماد منصاور ب خصاةو    لبد  حلقة برنامجه األسابوع   

  مماا اضاطره إلاى  قادي  باال  عبار  ه ورأساه ابر لاه فا  وجوا قاامو   ه وج  إلىمما ر     ةلكم
قاااا  مااااو البرنااااامج  ل تااااهحةااااث قااااام بااااة ر الواقعااااة  املااااة وعقااااا انت االتليم يااااونى برنامجااااه 

رياااة أماااو القاااا ر  لتقااادي  باااال  يعلة اااا  وجاااه لمد  ناااا  ماااو أج ااا   األماااو و  ةا صااااالت  ا نيااا
 .   رسم  بالواقعة

 الكق في التنظيم الكزبي والنقابي وتكمي  الجمعيا  : 
أ اا  آلياااات أحااا ا  وجمعيااات ونقابااات م نياااة مااو مؤسسااات المجتماااد الماادن   مثاال 

ر ا  ذلا   تعارض  لا  المؤسساات و   عاام العمال فاى الم اار ة المجتمد المادنى الم تماة بال
و ااى ؛  فاا   كااويو األحاا ا  والجمعيااات والنقابااات التااى  مثاال انت اكااا للحاا  لقةااود لاامع  ا

علااااى أن   للمااااواحنةو حاااا   كااااويو  55الااااة  ناااا  فااااى ماد ااااه للدسااااتور مخالمااااة صااااريحة 
معادياا  الجمعيات علاى الوجاه المباةو فاى القاانون   ويحظار إن اا  جمعياات ي اون ن ااح ا



التااى نصاا  علااى أن   إن ااا   56لنظااام المجتمااد أو سااريا أو ذا حااابد عساا ر     وماد ااه 
النقاباااات واال حاااادات علاااى أساااا  ديمقراحاااى حااا  ي ملاااه القاااانون   و كاااون ل اااا ال خصاااية 
االعتماريااااة .  وياااانظ  القااااانون مسااااا مة النقابااااات واال حااااادات فااااى  نمةااااة الخطاااار والباااارامج 

فاااد مساااتو  الكماياااة ودعااا  السااالوس اال اااتراكى باااةو أعضاااات ا وحماياااة االجتماعياااة   وفاااى ر 
أموال ااا .  و ااى مل مااة بمسااا لة أعضااات ا عااو ساالو    فااى ممارسااة ن اااح   وفاا  مواثةاا  

أكااادت و   ااارف أ القياااة   و الااادفاق عاااو الحقاااوق والحرياااات المقااارر  قانوناااا ألعضاااات ا .   
 ااةا الحاا  . وفااى  ااةا  والتاا   كماالية المصاار علة ااا الح ومااة  التااى صاادق  المواثةاا  الدوليااة 

 على أن : اص بالحقوق المدنية والسياسية االع د الدول  الخمو  22نص  الماد  

حاا  إن اااا   لكاال فاارد حااا  فاا  حرياااة  كااويو الجمعياااات مااد آ ااريو  بماااا فاا  ذلااا  -
 . النقابات واالنضمام إلة ا مو أجل حماية مصالحه

ا الحا  إال  لا  التا  يان  علة اا ال يجوز أن يوضاد ماو القةاود علاى ممارساة  اة  -
القانون و   ل  دابةر ضارورية  فا  مجتماد ديمقراحا   لصايانة األماو القاوم  أو 
الساااالمة العاماااة أو النظاااام العاااام أو حماياااة الصاااحة العاماااة أو اآدا  العاماااة أو 
حمايااة حقااوق اآ ااريو وحريااا   . وال  حااو   ااةه الماااد  دون إ ضاااق أفااراد القااوات 

 . جا  ال رحة لقةود قانونية على ممارسة  ةا الح المسلحة ور 

لاايس فااا   اااةه المااااد  أع ح ااا  يجةااا  للاادو  األحاااراف فااا  ا ماقياااة منظماااة العمااال   -
ب ااأن الحريااة النقابيااة وحمايااة حاا  التنظااي  النقاااب   1948الدوليااة المعقااود  عااام 

ات ا خاااذ  اادابةر   ااريعية أو  طبةاا  القااانون بطريقااة مااو  ااأن ا أن  خاال بالضاامان
 . المنصوص علة ا ف   ل  اال ماقية

حرية   مجا   الكزبى  وفى  ح  ةو  التنظيم  على  أسيس  األح ا   لجنة  وافق     
صم  عدد األح ا  ي جديديو  ما ح      ما  مصر   وح     السالم الديمقراح    ل

الرسمية ف  مصر واحدًا وع ريو ح  ا . ولكو ظل ن اط بع  األح ا  مجمدًا بقرار مو 
 ئون األح ا  ويبدو ذل   و واقد الحا  فى حالة   ح   العمل اال تراكى والة    لجنة



  وو ةل مؤسسيه  و األستاذ/  إبرايي    رع   حةث  وجد منازعة على  1978 أسس عام 
  وو ةل مؤسسيه  و  1990رتاسة الح     وح   مصر المتا  الجديد الة   أسس عام  

زعة على رتاسة الح     وح   ال عا الديمقراح   األستاذ / أحمد حسنةو   و وجد  منا
عام   العدالة  1992الة   أسس  وح    عنيم     أنور   / األستاذ  مؤسسيه  و  وو ةل    

عام   الة   أسس  العا   1993االجتماعية  عبد  محمد   / األستاذ  مؤسسيه  و  وو ةل    
 ة الح   .  والرتيس المؤق  األستاذ /  ما  حسةو  سمة و وجد منازعة بةن   على رتاس

 100اساااتمرت اآثاااار السااالبية للقاااانون رقااا   حريـــة التنظـــيم النقـــابيوفاااى مجاااا  
واألوضاااق   1995  و عديال ااه لعااام 1993الخاااص  بديمقراحيااة المنظمااات النقابيااة  لعااام 

نقاباة م نياة  تماايو فا   ااريا ن اأ  ا وحجا   23ويوجاد بمصار   ال اذ  لعادد ماو النقاباات 
نقابااات الم نيااة فاا  فتاار  ن ايااة التسااعةنات ن اعااات متعاادد  فاا  أكثاار عضااويت ا . و اا دت ال

مااو نقابااة بااةو اللجنااة القضاااتية الم اارفة علااى االنتخابااات والتاا  اسااتحدث ا القااانون الجديااد 
و ةو مجالس النقابات التى يةلا علة ا  مثةل التيار اإلسالمى  مما أد  إلى  كرار  أجةل 

ات و و  أجةل حرمان جةل  امل مو النقابةةو مو ممارسة االنتخابات ف  العديد مو النقاب
( نقابة م نية لمدد  راوح  بةو 11حق   االنتخاب  النقاب   بسبا  جمةده لالنتخابات ف  ا

بجانااا فاارض الحراسااة علااى نقابااة الم ندسااةو منااة  سااد   أر ااد ساانوات واحااد  ع اار  ساانة
انتخابااات نقابااة المحااامةو المرعيااة  ساانوات  ونقابااة األحمااا  المرعيااة باإلساا ندرية  و عطةاال

بالقاااا ر . وأصااامح  نقاباااات مثااال التجااااريةو والتطبيقةاااةو والبيطاااريةو باااال نقماااا .  ماااا  وجاااد 
مجاااالس نقاباااات باااال ممثلاااةو لل اااما  بالمخالماااة لقوانةن اااا بعاااد  عطااال االنتخاباااات مناااة عاااام 

حااار عقااد المجلااس   وفااى  ااةا اإل نمثاال نقابااات األحمااا  والتجاااريةو وأحمااا  األساانا 1990
القاااومى لحقاااوق اإلنساااان جلسااااة اسااااتماق للاااد تور / ممةاااد  ااا ا  وزيااار ال ااائون القانونياااة 
والبرلمانيااااة وأماااااةو الم ناااااةةو وحضااااار ا األسااااتاذ سااااام  عا ااااور عضااااو المجلااااس ونقةااااا 
المحاامةو واألسااتاذ / جاال  عااارف عضااو المجلاس ونقةااا الصااحمةةو   وعادد مااو أعضااا  

 تعديل الة   قدم  به لجنة الم نةةو بالح   الوحنى الديمقراحى . المجلس حو  مقترح ال



كما استضاف المجلس ور اة عمال حاو    قاانون جدياد للنقاباات الم نياة   عقاد  ا 
الجمعية الوحنية للدفاق عو الحقوق والحريات باال تراس مد مر   ماع  للحقوق القانونية 

تمةو بالعمل النقابى      وقدم المجلاس ورقاة والدستورية   وحضر ا عدد مو النقابةةو والم 
 93لسانة  100عمل أعد  ا اللجنة الت ريعية بالمجلس احتاوت علاى مقتارح  عاديل القاانون 

     95لسنة  5والمعد  بالقانون 

 وانتهت ورشة النمل إلى عدد م  التمييا  أهمها :

 . (15ا1993لسنة  100عرض نصوص القانون البديل للقانون أواًل : 

 .اقتراح    ةل ا حاد عام للنقابات الم نية  ثانيًا :

عرض  ةا المقترح م روق القانون الجديد على جميد النقابات الم نية إلبادا  الارأع   ثالثًا :
وفااا  ن اياااة الور اااة أبااادع ناااادع القضاااا  ر بتاااه فااا   نمةاااة ماااا أوصااا  باااه الجمعياااة .  هياااه

 ااراف أو التااد ل فاا   اائون النقابااات العموميااة مااو إلةااا  أع دور للجنااة القضاااتية فاا  اإل
والعود  لتمعةل  1995لسنة  5والمعد  بالقانون  1993لسنة  100الم نية والةا  القانون  

 .دور الجمعية العمومية للنقابات الم نية و عديل لواتح ا وقوانةن ا الخاصة 

  استمر الجد  حو  العمل بقانون  نظي   تكمي  الجمعيا   فيالكق    وفى مجا 
سالمة  2002عام  ل  84رق     ةاأل لي جمعيات  ال عقو ات  مو  عليه  ن   هيما  و اصة    

وزار  ال ئون االجتماعية ف     ف للحريات لمو يخالف مواده  وح  الج ة اإلدارية ممثلة  
بقرار   نمس ا  الجمعيات مو  لقا   للقضا   ع إدار حل  اللجو   الجمعيات مسئولية    و حمةل 

 ارية بحل ا.القرارات النافة  للج ة اإلد  ف 

المطالمة بوجرا   عديل    ف واستمرت الجمعيات األ لية ومنظمات حقوق اإلنسان  
الجد       ريع  وي مل حرية   ف للمواد محل  الجمعيات  يضمو حرية  كويو  بما  القانون 

 
 راجد المالح       (15ا



قبل   المطلو ة  التعديالت  ب أن  للت اور  المختصة  السلطات  ودع   ألن طت ا   ممارست ا 
 ى . الحالإقرار القانون 

 الكق فى التجمع الس مى واسضراب :
التاى  ان  علاى أن   الماواحنةو  54كمل الدستور المصار   اةا الحا  فاى ماد اه 

وال   لى إ طار سااب  إالخاص ف   دو   ةر حاملةو سالح و دون حاجة ح  االجتماق  
يجاااااوز لرجاااااا  األماااااو حضاااااور اجتماعاااااا    الخاصاااااة واالجتماعاااااات العاماااااة و المواكاااااا 

 .   ماحة ف  حدود القانون والتجمعات م

المواثةاا  الدوليااة لحقااوق اإلنسااان علااى إقاارار الحاا  فااى اال ماقيااات و حرصاا  كمااا 
برعايتااه واحترامااه و نظيمااه فااى   ااريعا  ا الوحنيااة  دو التجمااد الساالمى و حمايتااه والاا ام الاا

و أحااد الوساااتل األساسااية لتعبةاار  افااة  يااارات المجتمااد عااباعتماااره وفااى ممارساات ا العمليااة 
(  20آرات ا وأفكار ا المعارضة أو المؤيد  ألنظمت ا المختلمة   وقد  أكاد ذلا  فاى المااد  ا 

( ماو الع اد الادولى الخااص باالحقوق  21مو  اإلعالن العالمى لحقوق اإلنساان والمااد  ا  
( ماو اإلعاالن العاالمى لحماياة المادافعةو عاو حقاوق اإلنساان 5المدنية والسياسية والماد  ا

الحماية الدستورية لحرية التجمع السلمي ، إال أن تلك الحماية تصطدم بحزمة من   .  ور  

 1914لسنة    10قانون رقم  ال، ومن بينها :  تارة أخرى    هاو تقيد   التى تهدرها تارةالقوانين  
 109  والقااانون رقاا   1923لساانة  14الااة  مااازا   معمااوال بااه حتااى اآن   والقااانون رقاا  

الكثةااااار فااااااى  2005  وقاااااد  اااااا د العاااااام 1985لسااااانة  162رقاااااا     والقاااااانون 1971لسااااانة 
التظا رات والتجمعات التى صاحب  حر ة المد اإلصالحى السياسى فى بداية العاام الاة  
اقترن بموسا  انتخاابى ساا و   وقاد دارت بعا   اةه المظاا رات فاى أجاوا  حبيعياة  لا  

   (16افى مظا ر العنف األمنى  :

 
 ق اإلنسان  جمعية المساعد  القانونية لحقو  (16ا



المجتمااد الماادن  وأ ااال   منظمااات   جمااد مااو ممثلاا  ااارس  17/3/2005بتاااريا   
أماام دار القضاا  العاال  فاى مظاا ر  وفالح  قرية سراندو و ع  أعضاا  مجلاس ال اعا 

 محافظاااة المحةااار قرياااة ساااراندو ب بمحافظاااة القاااا ر   احتجاجاااا علااا  األحاااداث التااا  وقعااا  
 .قرية واستخدام العنف ضد أ الى ال

 اارس  مظا ر لعري  عاصمة  ما  سةنا    مدينة ات    د   18/3/2005بتاريا    
احتجاجاًا مان   علاى  المعتقلاةوأ االى فة ا اآالف مو أ ال  العاري  وأ لاب   ماو الساةدات 

 . 2004أكتو ر  7 فى ف  أعقا  أحداث حابا اعتقا  ذوي   

للمطالماة بتعاديل أمام مجلس ال عا  مظا ر   وان المسلمون اإلنظ   27/3/2005بتاريا   
مظااا رات  لكااو ر اا  ذلاا  وقعاا  بعاا  التجاااوزات ب ااأن  وان ااا  حالااة الطااوارئ  الدسااتور 

لحر اة المصارية ماو أجال التةةةار اكماياة( ا من ا مظا رات  سلطات األمو  ا أ ر    منعت
ف  ثالث محافظات و   القاا ر  واإلسا ندرية  30/3/2005الت   ان   عت م  سةةر ا يوم 

آ ااااريو  دت   علااااى نا ااااطةو فاااا  الحر ااااة   ااااد القاااامساااالطات األمااااو والمنصااااور   وألقاااا  
قااوات م افحااة ال ااةا ب اا ل م ثااف منااة الصااماح فاا  المحافظااات  جاار  ن اارو  باالعتقااا .

الاااثالث و صوصاااا فااا  القاااا ر  حةاااث  مر ااا ت فااا  محاااير المماااان  الح ومياااة والسااامار ةو 
   اااا فااا  القاااا ر  ماااو أماااامااألمري ياااة والبريطانياااة. وقاااررت حر اااة  ماياااة نقااال م اااان مظا ر 

مجلااس ال ااعا إلااى مقاار نقابااة الصااحمةةو بعااد أن حلباا  ال اارحة مااو المتظااا ريو التماارق 
 .  م دد  باعتقال  

ألقا  القام  وف  اإلس ندرية منع  سلطات األمو الحر ة مو  سةةر مظا را  اا و 
د.محمد عما  والم ند  ر يد إدريس ومحماود      ومو بةن ا مو النا طةو فة  22  على  

ال  حامااد اقيااادع عمااال (  وذلاا  علااى حااد قااو  المتحاادث باساا  حر ااة الرو اا  امحااام( و اا
القم  على بع  أنصاار الحر اة إال أناه قاد نه ر   أكماية  عبد الحلي  قنديل  والةع أكد 

  خ  ف  المظا ر  .  800 ارس 



تظا رات  ماية ف  محافظة المنصور   و ن  السالطات حملاة ممند    م  د   و كرر
بالمدينااة واعتقلاا  قياااديةو بالحر ااة  مااا المحاسااا إباارايي   30/3/2005يااوم  فجاارقاام  

علااى  اً  خصاا 250صاال  والنا اار عباد المجةااد را ااد  و اارس فاا  المظاا ر  مااا يقاار  ماو 
 حد قو  المتحدث باس  حر ة  ماية  عبد الحلي  قنديل . 

كمااا نظاا  حااال  وحلمااة بعاا  الجامعااات المصاارية مظااا رات مختلمااة   ا تلماا  
   ئ  مثل  ف  االحتجا  على استمرار العمل بقانون الطوار و معة أل ر    مطالب ا مو جا

الطالبية   واحيا  ذ ار  ا تياا  ال ايا أحماد ياساةو   1979و ةل  المطالمة بتعديل التحة  
فرق  مر ال يا   وجامعة األز ر على التاوال   -  وذل  ف  جامعة القا ر   وجامعة حنطا

 . 

ما  مثل فاى معاقماة أحاد الماواحنةو ويادعى  ةاث    ومو االعتدا ات على  ةا الح 
صااالح ماضااى ا حاصاال علااى ب ااالوريو  علااوم ( علااى م ااار ته  فااى إحااد  المظااا رات 
بجامعة األز ر أثنا  فتر  الدراسة   و عد أن  خر  و   قبوله بوحد  الوظاتف بوزار  الدولاة 

بعقاد مؤقا  فاوجئ  16/1/2005ل ئون البةئة و   استالمه العمل بج از  ئون البةئاة فاى 
 بعدم التجديد له لعدم الموافقة األمنية وذل  على أثر م ار ته فى  ل  المظا ر  .

اللجنااة  الم اا ل مااو الوفااد التضااامن منعاا  قااوات األمااو  2005 أبرياال 21 بتاااريا  -
 م ااااااار ة العديااااااد مااااااو القااااااو  السياسااااااية و  المصاااااارية لمنا ضااااااة العولمااااااة اأجاااااايج(

 13زيار   ضامنية مد عما      قلةو  المضر ةو منة  مو والصحمةةو والمحامةو
 ماااا أن ااا  لااا    مطاااالبةو بااارف  بياااد المصاااند  والعاااود  لل ااار ة األم 2005فبرايااار 

 جمااد المتضااامنون أمااام نقابااة المحااامةو واسااتقلوا و   يتقاضااوا مر مااا    منااة  اا ريو 
ت األمو سدت لكو قوا     مطالب إلعالن  ضامن   مدأ و يسا ليحمل   إل  العما  

 كل السبل لوصول   إلى العما  .

أعضااا  الحر ااة المصاارية مااو أجاال التةةةاار    مايااة   نظاا   2005يولةااو  30بتاااريا  -
إعااالن الاارتيس ممااارس اعت امااه علااى  اً احتجاجاا  والقااو  واألحاا ا  السياسااية مظااا ر  



 ت األماوقاوا وقاما    مةدان التحرير وسار القاا ر برتاسية  امسة  لمتر      ر ي  نمسه
    لمناااد المتظاااا ريو ماااو التجماااد قوا  اااا ماااو صاااماح الةاااوم السااااب  للتظاااا ربتعبئاااة 

 حتاااىالعصااا  وال اااراوات ة مساااتخدمر  علاااى المتظاااا ريو بالضااا وقامااا  باالعتااادا 
 .فرقت   

 ظا ر عدد  بةر مو أعضاا  الحر اة أماام مبناى نقاباة الصاحمةةو حتاى ذل    عد  و 
ماااو أعضاااا   50حاااوال  ألماااو بولقاااا  القااام  علاااى   وقامااا  قاااوات ا صاااماح الةاااوم التاااال 

ساامح  قااوات وقااد حتجاااز   فاا  معساا ر قااوات األمااو المر اا ع بالدراسااة   او اا    الحر ااة 
سااا ندر عضاااو او أماااةو   سااا  الحر اااة اساااح  المتحااادث باجاااور   ماااو األماااو بخااارو   ااال

مااو أجاال التةةةاار( فاا  نمااس الةااوم بةنمااا  ون و ااارم يحةاا  منساا  حر ااة اصااحمة  الحر ااة 
مواحناااا ماااو أعضاااا  الحر اااة علاااى نياباااة أماااو الدولاااة بااات   االتجم ااار وحيااااز   24عااارض 

  لااااااااا  النياباااااااااة سااااااااابةل   فااااااااا  أماااااااااو(   وقاااااااااد عتااااااااادا  علاااااااااى قاااااااااوات األمطبوعاااااااااات واال
 .ب ماالت مالية  1/8/2005

  نظ  أعضا  حر ة  ماية مظا ر  ضم   98احتجاجًا على  ارثة العمار    السالم  -
فبراير  15  الحر ة  جمعوا أمام م تا الناتا العام يوم أكثر مو ماتتةو مو أعضا

مااااو الم ااااار ةو للمطالمااااة بمحاكمااااة المساااائولةو عااااو الحااااادث . وقااااد وقااااد  2006
االعتاادا  علااة   مااو قباال قااوات األمااو بالضاار  واإل انااة   و ااو األماار الااة  بساابمه 

 عام . احا المجلس القومى لحقوق اإلنسان فى حةنه وزار  الدا لية والناتا ال
و لقى المجلس ردًا مو  وزار  الدا لية   يمةد قيام أعضا  الحر ة المصرية مو أجل  -

فااى المظااا ر  االحتجاجيااة أمااام مقاار دار  2006فبراياار  15التةةةاار ا  مايااة ( يااوم 
القضا  العالى بالقا ر  بالن و  لن ر الطريا  لتعطةال حر اة المارور مماا دعاا قاوات 

لااى إحاااحت   ب ااردون أمنااى لعاادم  عطةاال حر ااة الماارور األمااو المتواجااد  بالم ااان إ
 بالمنطقة دون التعرض ألحد     .

 الكق في المشاركة في إدارة الشئم  النامة:



األر عاااا  ماااو الدساااتور باالساااتمتا  الاااة  جااار  ياااوم  76 ااا   عاااديل المااااد   أن مناااة 
وماااو   7/9/2005االنتخاباااات الرتاساااية ياااوم  حااادد موعاااد إجااارا    25/5/2005الموافااا  

األولااااى ال تيااااار رتاااايس الجم وريااااة مااااو بااااةو مر ااااحةو  ااااى المعلااااوم أن  ااااةه االنتخابااااات 
ن ااا  العماال إمتعاادديو  جاار  المنافسااة بةاان   فااى إحااار  عااديالت دسااتورية و  ااريعية  قاارر 

و مثلا   اةه التعاديالت   بطريقة االستمتا  على مر   واحد يقوم بتر يحه مجلس ال اعا 
قاراره ياوم امتا  علياه و تماو الدساتور ماو  عاديل جار  االسا  76   هيما أد ل علاى نا  المااد 

أنه أد ل فاى صالا و ى على  ةا التعديل   ه االحظقد أبد  المجلس مو   2005مايو    25
نصااوص ب منظماةون ااااك ماا جاار  العمال قاديمًا وحااديثًا علاى أن م  مصااةليةالدساتور أح اماًا 

 2005لسااانة  174ون رقااا  نصااادور القاااا ااا    وأيضاااا القاااوانةو العادياااة ولواتح اااا التنمةةياااة 
رض الم اروق الخااص باه علاى المح ماة اااالخاص بتنظي  االنتخاباات الرتاساية   بعاد أن ع

   المح مة إلى عدم دستورية بع  مواده   فقد أعةد إلاى تواذ ان   الدستورية قبل إصداره  
صادر القاانون  و عاد ا  جرا  التعاديالت التاى حلبت اا المح ماة الدساتورية  مجلس ال عا إل

 . 2/7/2005يوم 

الترشيح   شروط  جميع  استمفما  ل ذي   النهائية  القائمة  ال جنة  أع نت  وقد 
 لالنتتابا  الرئاسيةإ وهم : 

 السةد / محمد حسنى ممارس   الح   الوحنى الديمقراحى   -1

 السةد/ نعمان محمد  لةل جمعة   ح   الوفد  -2

 تماعى  السةد/ أسامة محمد  لتوت   ح   التكافل االج -3

   2000السةد/ فوز   لةل محمد   ا    ح   مصر   -4

 السةد/ السةد رفع  محمد العجرود    ح   الوفاق القومى     -5

 السةد/ إبرايي  محمد  رس   ح   اال حاد  الديمقراحى   -6

 السةد/ أيمو عبد الع ي  نور   ح   الةد    -7

 السةد/ وحةد فخر  األقصر    ح   مصر العر ى اال تراكى    -8



 السةد/ ممدوح محمد أحمد قناو   الح   الدستور  االجتماعى     -9

 السةد / أحمد الصماحى عوض هللا  لةل   ح   األمة   - 10
بتعاديل بعا   2005لسانة  173القاانون رقا   2005كةل  صدر فاى  ا ر يولةاو   

جديادًا  بتنظي  مما ار  الحقاوق السياساية   متضامنًا بابااً  1956لسنة    73أح ام القانون رق   
ه عااو االنتخابااات سااجل المجلااس فااى  قرياار قااد و    اصااًا بون ااا  اللجنااة العليااا لالنتخابااات 

سةر    ظتا مو جانا جميد ال ةئات والمنظمات التى  ابعحظا ر ةو أساسةتةو لو الرتاسية  
أن أج ااا   األماااو واإلدار  حافظااا    أول ماااا العملياااة االنتخابياااة ال تياااار رتااايس الجم ورياااة 

علة اا  اد ل فاى ساةر العملياة االنتخابياة  ُيالحاظ  باةو المر احةو ولا  ا الواجاا د على حيا
اإل اد  . أما فى االنتخابات الت ريعية فقاد    ستح دا ل اللجان أو  ارج ا   و ى ظا ر   

عدم دقة الجداو  االنتخابية وا تالف بع  األسما  الوارد  ب اا   ظا ر  و  مو  سادت ال 
 عو  ةةةر مقار اللجان المختلمة قد  ان    و  عامة انت اى عو أسما  النا بةو   فضالً 

   (17ااألمر إلى حرمان عدد  ةر قلةل مو النا بةو مو اإلدال  بأصوا      امع

  وع ى يـنيد المشـاركة ال البيـة فـى انتتابـا  االتكـادا  ال البيـة بالجامنـا   
ة الن ااط والعمال الطالبا   الطالبياة التا   قةاد حريا 1979فقد  استمر العمال بالتحاة عاام 

و اصاااة القةاااود التااا   تعلااا  بانتخاباااات مجاااالس اال حاااادات الطالبياااة  والصاااالحيات التااا  
 .   منح ا لج ة اإلدار  ف     ةل  ةه المجالس وا ضاع ا

  ويوصااااااى المجلااااااس بوعاااااااد  صاااااايا ة الالتحااااااة المنظمااااااة للعماااااال الطالبااااااى فااااااى 
   و نمياة قادرا     و أكةاد مسائوليا    فاى الجامعات  بما يتناسا ماد احتارام حقاوق الطاال

إدار   ااااائون    والم اااااار ة والتمثةااااال فاااااى مجاااااالس إدار  مؤسساااااات التعلاااااي   وذلااااا  بااااامع  
 اإلصالحات ومن ا :

إلةا  صالحيات اإلدار  ف   طا المر حةو  وحظر إحالة الطال  إلى المجالس 
الطالبياااة فااا  إدار  المجاااالس التأديبياااة بسااابا أن اااطت   الطالبياااة   و مالاااة حرياااة واساااتقال  

 
 راجد المصل الخاص بقضايا العام    (17ا



 ئون   ماليًا واداريًا  واحالق حرية الرأع والتعبةر  والحا  فا  التجماد السالم   والحا  فا  
    ةل األسر والجمعيات الطالبية .

وفااى  قاادير المجلااس أن االسااتجابة ل ااةه المطالااا الم ااروعة مااو  ااأن ا أن  مساا  
حيااة فااى إحااار ماانظ    فضاااًل عااو إن ااا  المجااا  لتاادريا الطااال  علااى الممارسااة الديموقرا

 حالة الالمماال  والع لة التى  ؤد  إلى   مي  دور اال حادات دا ل المعا د والجامعات.

 : الكقما االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  اياااد اال تماااام الااادولى  اااال  المتااار  الماضاااية  باااالحقوق االقتصاااادية واالجتماعياااة 
ال  عقااد العديااد مااو المااؤ مرات والناادوات الدوليااة التااى  ناااد  والثقاهيااة  وظ اار ذلاا  مااو  اا

مااؤ مر المؤسسااات بأ مةت ااا ومساااوا  ا بماااقى حقااوق اإلنسااان   من ااا علااى ساابةل المثااا  ا 
المرانكموانيااااااة للمجااااااالس القوميااااااة لحقااااااوق اإلنسااااااان  حاااااا   ااااااعار    الحقااااااوق االقتصااااااادية 

المااؤ مر الخااامس لل ةئااات إ و  ناادا –فااى مونتريااا   2005واالجتماعيااة والثقاهيااة   أكتااو ر 
بالعاصاامة النيجةريااة   أبوجااا     والتااى   2005نااوفمبر  الوحنيااة األفريقيااة لحقااوق اإلنسااان

ن ااار ثقافاااة حقاااوق اإلنساااان االقتصاااادية واالجتماعياااة   لصااا  جميع اااا إلاااى التأكةاااد علاااى
لقومياة لحقاوق والثقاهية وحمايت ا ومسااوا  ا بجمياد حقاوق اإلنساان   ووضاع ا فاى الخطاة ا

اإلنساااان و رامج اااا التنمةةياااة وحاااث الااادو  التاااى لااا   صااادق علاااى  الع اااد الااادولى الخااااص 
بااااالحقوق االقتصااااادية  االجتماعيااااة والثقاهيااااة للتصاااادي  عليااااه    مااااا قااااد  مل ااااا  الدسااااتور 

  مااو الدساااتور  156 – 17 – 16 –  10المصاار  فااى العديااد مااو ماااواده من ااا المااواد    
تاااا ام الواقااااد علااااى مصاااار بأج    ااااا المختلمااااة انطالقااااًا مااااو المعا اااادات باإلضااااافة إلااااى االل

واال ماقيااات الدوليااة التااى أبرمت ااا مصاار فااى  ااةا ال ااأن   والتااى  تعلاا  بااأن  قااوم الح ومااة 
المصرية بأج    ا باال تمام بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاهية والتاى   اتمل علاى 

 الحقوق التالية : 

 ادية تمث ت فى ا تى :  الكقما االقتص



 موافكة الب الة :
 تضمو الت ريد المصر  والمواثة  الدولية ح  المواحو فى الحصو  على فرصة 
عماال وفقااًا لمباادأ  كااافؤ الماارص بااةو جميااد المااواحنةو   وقااد أكااد ا الدسااتور المصاار  فااى 

ة فى الماد  الثالثة   مو الدستور    ما أكد  ا المواثة  الدولي 14   13   8مواده التالية    
مااو المةثاااق العر ااى  33   32والع ااريو مااو اإلعااالن العااالمى لحقااوق اإلنسااان   الماااد   

لحقوق اإلنسان    وايمانًا مو المجلس القومى لحقوق اإلنساان بحا  العمال و كاافؤ المارص 
ولضااامان حماياااة حقاااوق الماااواحنةو و حقةااا  مماااادئ العدالاااة والمسااااوا    فقاااد عقاااد المجلاااس 

  مد  معايةر التعةةو ف  الوظاتف الح ومية والقضاتية بصمة  اصة سة استماق حو   جل
محاولاة ماو األج    المعنية بالدولة للوقوف على حجا  الم ا لة وام انياة حارح سابل لحل اا 

المجلاااس للحاااد ماااو م ااا لة المطالاااة و حقيقاااا  لمماااادئ العدالاااة و كاااافؤ المااارص    ماااا عقاااد 
" العالقااة بااةو التمتااد بحقااوق اإلنسااان والتنميااة و االسااتثمار "المجلااس ور ااة عماال بعنااوان  

التاى   اادف إلااى   ااجيد منااخ االسااتثمار بمصاار للوصااو  لتاوفةر الكثةاار مااو فاارص العماال  
  ساعد على الحد مو م  لة المطالة .

وصاال عاادد ال اا او  التااى  لقا ااا المجلااس يطلااا أصااحاب ا الحصااو  علااى فرصااة 
(  ااا و    وال اااام فاااى   262ماااواحنةو أصاااحا  عااادد ا   عمااال ساااوا  ماااو ذو  اإلعاقاااة أو

الموضوق أن أصحا   ةه ال  او  يعةلاون أسارًا م وناة ماو أعاداد  بةار     ماا أن الوضاد 
االجتماااااعى واالقتصاااااد  ألصااااحا  ال اااا او  متااااد ور بحةااااث أن بعضاااا   يعي ااااون فااااى 

قلةلاااة و نااااس مسااااكو معظم اااا باإليجاااار  ومجماااوق نمقاااا     بةااار ال يتناساااا ماااد د اااول   ال
بعااااا  أمثلاااااة للحااااااالت التاااااى  لاااااتمس إم انياااااة  اااااوفةر فرصاااااة عمااااال ل ااااا  نظااااارا لظاااااروف   

 االقتصادية واالجتماعية والصحية : 

المواحو / حمود  أنس حمود  جاد . القاا ر  يلاتمس الحصاو  علاى فرصاة نظارا ألناه  -
جاة يعو  أسر  م ونة مو أر عة أفاراد ولدياه حمال يعاانى ماو قصاور ذ ناى وحر اى نتي

 ضمور فى  اليا الما ويتكلف عالجه ممالا مالية  بةر  .



المواحناااة / فاحماااة عباااد المااانع  محماااود اللةثاااى    لاااتمس  اااوفةر فرصاااة عمااال ضااامو  -
 حصة  معاقةو نظرا لظروف إعاقت ا . 

المواحو / إسماعةل محمد محمد أبوعةده . الةر ياة   معااق    يلاتمس الحصاو  علاى  -
بمحلة روح بالةر ية نظرا ألنه  ان يعمل هيه بصمة  فرصة عمل بمسجد عماد الرحمو

مؤقتة إلى أن    ض  المسجد إلى األوقااف ولا  ياتم و ماو التعةاةو وقت اا لعادم بلو اه 
 بلا السو القانونية وعليه يلتمس إم انية  عةةنه . 2/7/2005السو القانونية و تاريا 

 الكقما النمالية :
ل و حديد العالقة بةو العامل والمؤسسة أو  نظ  الت ريعات المصرية عالقات العم

لسااانة  112ال ااار ة أو ال ةئاااة التاااى يعمااال ب اااا وذلااا  ماااو  اااال  قاااانون العمااال الجدياااد رقااا  
قاانون العااملةو بالدولاة و عديال اه   ور ا  وجاود  اةه  1978لسنة    47والقانون رق     2003

مو نقل أو فصل أو عدم القوانةو فون  ناس الكثةر مو التجاوزات واالنت اكات ضد العما  
  سااااااوية وضااااااع   الااااااوظيمى أو عاااااادم حصااااااول   علااااااى مسااااااتحقا     الماليااااااة مااااااو أجااااااور 

وا ضااا  ذلااا  ماااو  واقاااد ال ااا او  الاااوارد   للمجلاااس  اااال  العاااام أو بااادالت أو زياااادات   
ساااوا  ماااو ال ااااكةو أنمسااا    أو ماااو بعااا  منظماااات المجتماااد المااادنى الم تماااة  الماضاااى

 بقضايا العما  .

 ل  هيما يلى : ويتض  ذ 

  و  المواحنة / سماح متولى محمود عبدالع ي  ومؤدا ا أن ا     عةةن ا مو ضامو   -
بمر ا  المحااوث ال راعياة   مع اد بحااوث وقاياة النما ااات  2000أواتال الخاريجةو دفعااة 

بااوزار  ال راعاااة     أ صاااتى  يميااااتى ثالاااث وقاماا  بتساااجةل درجااة الماجساااتر ب لياااة 
 اامس قساا  علاا  الح اارات وقااد قاماا  بعماال أبحاااث مااو  ااال  العاااالوم جامعااة عااةو 

المر   بوحد  الم افحة البةولوجية والتوصل إلى عمل  ر ةمة جديد  لتحمةل المةرو  
علة ااا   Nuclear PoIYhedrosis Virus ( NPV-Virus) البولة ةاادر 



لحمايت ااا مااو أ ااعة ال اامس و حسااةو  واصااة فااى الحقاال مااد العلاا  بأن ااا أعاادت  ااةه 
ر ةماااااة الجدياااااد  بنمسااااا ا  ج تياااااة مساااااتقلة عاااااو  طاااااة رساااااالت ا المحثياااااة الخاصاااااة الت

بالماجستةر   وعند  جريا التر ةمة الجديد  فى الحقل أعطا  نسامة إما اة لادود  ورق 
 % إال أن ج اااااااااااااااااااة العمااااااااااااااااااال قامااااااااااااااااااا  بتااااااااااااااااااااريا  80القطاااااااااااااااااااو فاقااااااااااااااااااا  الاااااااااااااااااااا

رق بنقل اااا ماااو وحاااد  الم افحاااة البةولوجياااة إلاااى قسااا  بحاااوث دود  و  2003/  8/10
القطو وأكدت ال اكية على أنه    نقل ا إلقصات ا مو الم ان الاة   وجاد باه األج ا   
والمعدات التى  ساعد ا فاى التوصال ب اا إلاى نتيجاة أبحاث اا   و قادم  بطلاا لنقل اا 
مااو مع ااد بحااوث وقايااة النما ااات إلااى المر اا  القااومى للمحااوث وحصاال  علااى موافقااة 

   االستجابة لطلب ا بنقل ا بدرجت ا المالية   ول  يت

 اا و  المواحنااة / وفااا  سااعةد إمااام و تضاارر مااو أنااه بعااد اعتقااا  زوج ااا فااى أكتااو ر  -
و ةةماه عاو العمال فقاد صادر قارار إدار  بون اا   دماة زوج اا النقطاعاه عااو  2004

العمل   األمر الة   لتمس معه ال اكية الحصو  على مستحقات زوج ا المالية مو 
 ات ال ندسية التابعة لوزار  الدولة ل نتا  الحر ى . ر ة المعصر  للصناع

العاااملون بمصااند الطااو  الطملااى ومااواد البنااا  بمحافظااة بنااى سااويل التااابد ل اار ة  -
 عاماااال والااااوارد  للمجلااااس  ااااال   اااا ر  200الوجااااه القبلااااى الوحنيااااة ويبلااااا عاااادد   

 يتضاااررون ماااو  وقاااف المصاااند عاااو العمااال لماااد    ااا ريو وعااادم صااارف  6/2005
 مر ما    ألكثر مو ثالثة أ  ر . 

 العاااااااملون بقطاعااااااات ا حاااااااد اإلذاعااااااة والتليم يااااااون المختلمااااااة والمعةنااااااون بعااااااد عااااااام  -
. يتضااررون مااو قيااام الج اااز المر اا   للمحاساامات بخصاا  العااالو  الخاصااة  1993

% 10وقادر ا   1993لسانة  174لاة الصاادر  وفقاًا للقاانون رقا  المقرر  للعاملةو بالدو 
 مو المر ا األساسى التى قاموا بصرف ا على مد  ع ر سنوات .



 بةاار أ صاااتةةو بالمع ااد المنااى لصااناعة مااواد  – اا و  المواحنااة فاتقااة علااى محمااد  -
التجاار   البنا  بحلوان والتى  تضرر فة ا مو القرار التعسامى بانتاداب ا بالمع اد المناى

 بالروضة .

 اا و  المواحنااة فاحمااة علااى عبةااد بالدرجااة األولااى التخصصااية ورتاايس قساا  رعايااة  -
الطال  بالمع د المنى لصناعة مواد البنا  بحلوان والتى  تضارر ماو انتاداب ا للمع اد 

مااايو  15المنااى للصااحافة ب ااارق الصااحافة فااى الوقاا  الااة   قااي  هيااه  ااى فااى مدينااة 
 سر  ا وي لم ا نمقات فوق قدر  ا المالية .بحلوان مما يؤثر أ

  و  عما  األمو الصناعى للوحدات المتحر اة ب ةئاة السا ة الحدياد والماالا عادد     -
ويعمل بمحطة مصار بالقاا ر  وحاد ا   لمى عامل على مستو  الجم ورية أأكثر مو 

و مةاااد  ااا او  العااااملةو  ضااارر   ماااو عااادم صااارف مساااتحقا    المالياااة  عاااامالً  184
حةاث يصارف لكافاة   و ةل  عادم مسااوا    بمااقى العااملةو ب ةئاة سا   حدياد مصار

  سار ى السامر  ىالعاملةو بالوحادات المتحر اة الحااف  الممةا  و اد  السامريات لحاامل
ولكااو عمااا  األمااو الصااناعى ال ياات  صاارف  ااةه المسااتحقات ل اا   ااالف الساااتقةو 

حرمااان   مااو بااد  الكةلااو التااى   مااا ياات   و ةاار   مااو العاااملةو علااى رحااالت القطااار 
يعاانى  اؤال  العماا  ماو   ماا  ايقطع ا القطار فى رحال    فى  ما  مصار وجنو  ا

أمااام   بعااد وصااول   مااو رحال  اا  ممااا  - لاا  اسااتراحات محطااات الساا   الحديااد 
رصاامة المحطااات بالساااعات فااى انتظااار قيااام أاالنتظااار حااوياًل علااى إلااى يضااطر   

لم يد مو الم قة دون مبرر معقو  مو  ل   ةه االستراحات   رحلة العود  مما يؤد 
ت بعااااد الحااااوادث الكثةاااار  ادار  اااا   عةةاااان   فااااى  ااااةه اإل . ورد ب اااا وا   أنااااه أمااااام   

للقطااارات فااى مصاار للقيااام علااى الاارحالت المختلمااة ب تابااة  قااارير عااو األمااو دا اال 
 قااارير قطاااق األمااو  حنةو المسااافريو و مةااد ال اا او  بااأناالقطااار لحمايااة أرواح المااو 

مصةر ا اإل ماا  وأر ايل المسائولةو  ماا يحارم  اؤال  العماا  ماو حاواف    و ادال    
 ماااااوعماااااا  األدار  اإل   صاااااف ألن  ةئاااااة السااااا   الحديدياااااة  عتبااااار   عمالاااااة زاتاااااد  



ةو ل ااا  ةاار اا  صاادور قاارارات  ع  القطااارات   بااأن   عمالااة  ةاار  ااارعية الصااناعى ب
      اااةه الحقاااوق ساااوف يلةاااى  اااةا القسااا  ويقاااوم بمصااال  حالاااة مطاااالبت   ب ن ااا  فاااىأو 

 ماا   دارية نقابية دا ال القسا  إن  عطى ل   الح  فى    ةل لجنة أدار   و رف  اإل
 (18انقابة العاملةو بالس   الحديدية . ة رف  استخرا  بطاقات عضوي

 المناشا  االستثنائية :
علااى المعا ااات االسااتثناتية  بقاارا   ال اا او  الااوارد  للمجلااس والمتعلقااة بالحصااو 

 بةو مو  حلةل ا أن أصحاب ا يطلبون الحصو  على معا ات استثناتية   ور   قلة المبلاا 
 فونااااااه ي ااااااّ ل مااااااورد رزق حةااااااث إن حااااااالبى المعاااااااش االسااااااتثناتى  اااااا  إمااااااا  مااااااار السااااااو 
أو سةدات أرامل أو مطلقات أو مصابون بأمراض م مناة إال أناه  وجاد العدياد ماو العراقةال 

لتى  حو  دون حصول   علة ا وقد قام المجلس مو جانماه بوحالاة  اةه ال ا او  التاى بلاا ا
  و  (  إلى الج ة المعنياة ومطالبت اا بتساةةر اإلجارا ات علاى الماواحنةو  236عدد ا ا 

 حتى يتم نوا مو الحصو  على المعا ات االستثناتية   ومو  ةه الحاالت : 

حافظاااة الجةااا    لاااتمس الحصاااو  علاااى معااااش المواحناااة / حمةاااد  أحماااد منصاااور . م -
 استثناتى نظرا لظروف ا الصحية واالقتصادية .

المواحو / جمعه رمضان السةد أحمد . محافظة الجة   يلتمس الحصاو  علاى معااش  -
استثناتى نظرا لظروفه الصحية النا جة عو  عرضه لحادث أثنا  عمله بم ناة مباي  

 أسر   بةر  ويقي  فى مس و باإليجار. محار  وليس مؤمنا عليه  ما أنه يعو  

 الكقما االجتماعية والثقافية :

 الصكــة :

 
 وارد للمجلس مو مر   األرض لحقوق اإلنسان   (18ا



الرعاياة الصاحية  أحاد حقاوق  156   17    16كمل الدستور المصار  فاى ماواده  
اإلنسان االجتماعية األساسية    ما  ملت اا المواثةا  الدولياة المعنياة و اصاة الع اد الادولى 

و عارض القاوانةو   12   9جتماعياة والثقاهياة فاى ماد ياه الخاص باالحقوق االقتصاادية واال
والمواثةاا  السااابقة يتضاا  أنااه يقااد علااى عااا   الدولااة الكثةاار مااو األعمااا  مااو أجاال  ااوفةر 

 الرعاية الصحية والتأمةو الصحى لكافة المواحنةو على السوا  .

 ومااو واقااد مااا ورد للمجلااس مااو  اا او   ااال  العااام الماضااى فقااد  بااةو أنااه ر ااا  
مااا  ااوفره الدولااة مااو عااال  علااى نمقت ااا فااون الكثةاار مااو المااواحنةو ال يسااتطيعون الحصااو  
على  ةا الح   اصة أولئ  الةيو يطلبون عالج   أو استكماله على نمقة الدولاة بالخاار  
لعاادم  ااوفر  ااةه الرعايااة الطبيااة بمصاار   وأ ااارت بعاا  ال اا او  التااى وردت للمجلااس أن 

ت اانيات  ةئااة التااأمةو الصااحى هيمااا  قدمااه مااو  اادمات للمااؤمو  ناااس قصااورًا فااى أدا  مس
علاااة   يبااادأ باااالترا ى فاااى  قااادي  الخدماااة وينت اااى بعااادم  اااوافر العاااال  مماااا يمااار  الخدماااة   
المقدماااة ماااو مضااامون ا ويخلااا  نوعاااًا ماااو العااا وف عاااو التعامااال ماااد مست ااانيات التاااأمةو 

و ااو مايجعاال المجلااس الصااحى لمااا   اا له مااو عااا  ال يخمااف ألاا  المرضااى باال ي يااد ا 
ياااادعو الج ااااات المختصااااة إلااااى ممارسااااة دور ااااا الرقااااابى بمااااا يضاااامو اسااااتماد  حقيقااااة مااااو 
مست اانيات التااأمةو الصااحى بمااا يتااوافر فة ااا مااو  مااا ات علميااة معطلااة و مااا يتناسااا مااد 
اإلم انيات الكبةر  المتوفر  للتأمةو الصحى باعتمار ا المالذ األ ةر لصحة قطاق  بةر مو 

 و  مثل  فى بع  الحاالت اآ ية : المصرية

 ا و  الماواحو /   اام حسااةو محماد محماد . يلاتمس فة ااا عاال  نجلاه  ا ا  الااة   -
سنوات  على نمقة الدولاة حةاث يعاانى ماو ورم بجا ق الماا ويحتاا    5يبلا مو العمر  

لجراحاااة عاجلاااة الستئصاااا  الاااورم   ونظااارا لخطور  اااا ومضااااعما  ا يوصاااى بوجرات اااا 
 ة فى الخار  .بمراك  متقدم

  و  المواحنة / نورا محمود حسانةو فر  عامر والد  الطملاة / إسارا  عمارو إبارايي   -
عباادالقو  العيساااو  والتاااى  اناا   عاااانى ماااو  االل دماااا ى واعاقاااة حر يااة مناااة الاااوالد  



ويعااااالج باألدويااااة والتاااادريا الحر ااااى والااااة نى والعااااال  الطبيعااااى والتخاحااااا و نميااااة 
 ااادبةر أسااار  الطملاااة المريضاااة نمقاااة عالج اااا بويطالياااا ولكاااو  الم اااارات والسااالوس ور ااا 

فوجئ  بوجود معوقات فى حصول ا على التأ اةر  لسامر ا ونجلت اا   لقاد قاام المجلاس 
مو جانماه باوجرا  ا صااالت باوزار  الخارجياة المصارية إلزالاة  اةه المعوقاات وحصاو  

 ستجابة وحل الم  لة .ال اكية على التأ ةر  بالسمر لعال  نجلت ا   ولقد  م  اال

المواحنة / فاحمة محمد فكر   لتمس رفد قيمة قرار عال  نجلت ا / أمل التاى  عاانى  -
مو ار ماق نسمة الكريا ةو نتيجة  ليل فاى أنساجة الكلاى وذلا  بعاد إجارا  عملياة زرق 
كلااى ل ااا منااة فتاار  و حتااا  إلااى أدويااة مثمطااة للمناعااة مااد  الحيااا   بلااا قيمت ااا  اا ريا 

 آالف و سعماتة و سعة وثالثةو جنة ا مصر  على نمقة الدولة.أر عة 

المواحنااة / ييااام محمااوظ أحمااد   لااتمس عالج ااا علااى نمقااة الدولااة حةااث  عااانى مااو  -
الت اااا  باألعصاااا  الطرهياااة وروما وياااد ممصااالى و حتاااا  إلاااى دوا  يااات  اساااتةراده ماااو 

 الخار  بممالا مالية  بةر  .

لتمس رفد قيمة قرار عال  على نمقة الدولة صادر  المواحو / عبدهللا حسو القاضى ي -
ل وجتاااه / زيناااات محماااود والتاااى  عاااانى ماااو  باااوط احتقاااانى بعضااالة القلاااا ناااا ج عاااو 
 قصاااااااااور مااااااااا مو بال ااااااااارايةو التاجياااااااااة أد  إلاااااااااى و اااااااااو  اااااااااديد بعضااااااااالة القلاااااااااا   
وال  ساااتجةا للعاااال  الااادواتى الم ثاااف وفاااى حاجاااة إلاااى زرق مااانظ  ثالثاااى الحجااارات 

ضااالة القلاااا بتكلماااة قااادر ا اثناااان و مساااون ألاااف جنياااه مصااار  ثماااو لعاااال   باااوط ع
 المنظ  بخالف نمقات اإلقامة والتر ةا .

 التن يــم :
أثمرت ج ود الح وماة فاى مجاا  إصاالح التعلاي  فاى مصار  اال  المتار  الماضاية 
عااو حصااو  فئااات  ثةاار  مااو  اارات  المجتمااد  علااى حق اا  فااى التعلااي   اصااة فااى الرياال 

 مع  معدالت التعلاي   وقاد  ر ا ت ال ا او  التاى  لقا اا المجلاس القاومى المصر  حةث ار 



لحقااوق اإلنسااان فااى  ااةا ال ااأن وعلااى حلمااات ألوليااا  أمااور حلمااه لنقاال أوالد اا  إلااى أقاار  
ماادار  مااو محاال إقااامت      مااا  ضاارر بعاا  أوليااا  األمااور مااو حااوادث ضاار  متمرقااة 

   : ألبنات   بمع  المدار  .ومو نماذ   ةه ال  او 

 ااا و  ولاااى أمااار التلمةاااة / مصاااطمى ناااور الاااديو محماااد حساااو المقةاااد بالصاااف الراباااد  -
بمدرساااة أبطاااا  بورساااعةد االبتداتياااة باااودار  ال اوياااة الحمااارا  التعليمياااة حةاااث االبتاااداتى 

يلااتمس نقلااه إلااى أقاار  مدرسااة مااو محاال إقامتااه الجديااد بع  ااة  ةاار هللا ز اارا  مصاار 
 القديمة .

يمااة هللا مسااعد أحمااد المقةااد  بالصااف الثااانى الثااانو  العااام   اا و  ولااى أماار الطالمااة / -
 دمات بمدرسة السبتية الثانوية بنات   يتضرر مو قيام المدرسة بتسلي  نجلتاه ملم اا 
و إقرار  تابى بةل  ر   قيامه بدفد المصروفات وعمل ا تراس المترو وانتظاام نجلتاه 

 فى الدراسة لمد    ريو .

محمد حمد  محمد عمر المقةد بالصف الساد  االبتداتى   و  ولى أمر الطالا /  -
بمدرسااة ال اايا زاياااد االبتداتيااة للتعلاااي  األساسااى باااالحى الحاااد  ع ااار بمدينااة ال ااايا 

 زايد  يتضرر مو  عرض نجله للضر  مو قبل مدر  بمدرسته .

 

 السوـ  : 
اد حلاو  وايجابرز ا تمام الدولة  ال  األعوام السابقة فى  عامل ا مد أزماة السا و 

ل ا مو  ال  إن ا  مجتمعات عمرانية جديد   ار  نطااق القاا ر  الكبار  و اوفةر وحادات 
سااا نية  قابااال ال يااااد  السااا انية الكبةااار  إال أناااه ر ااا  ذلااا  لااا   ساااتطد الدولاااة وحاااد ا  اااوفةر 
الوحدات الس نية إال بالتعااون ماد القطااق الخااص   إال أن ذلا  لا  يساتطد القضاا  علاى 

اتيات والتى  ت اياد ب ا ل  بةار فاى اآوناة األ ةار    وماو واقاد ال ا او  التاى ظا ر  الع و 
 اا و  (   ر اا ت معظم ااا علااى حلمااات للمااواحنةو للحصااو  وحاادات  187بلااا عاادد ا ا 



 سااااااااااااااااااااااااااا نية بديلاااااااااااااااااااااااااااة لمسااااااااااااااااااااااااااااكن   القديماااااااااااااااااااااااااااة التاااااااااااااااااااااااااااى  ااااااااااااااااااااااااااا   نكساااااااااااااااااااااااااااة ا 
بديلة ول  يتم و بعض   مو الحصو  على الوحدات الس نية ال  1990أو متضرر  زل ا   

 حتى اآن   ونورد أمثلة لمع   ةه الحاالت : 

أ اااالى  اااارق الخااا ان بمنطقاااة الدويقاااة من اااأ  ناصااار محافظاااة القاااا ر  يتضاااررون ماااو  -
احتماااا  حااادوث ان ياااار للصاااخور التاااى  علاااو مسااااكن   نتيجاااة لعوامااال التعرياااة و ااادف  

يااااار الكتاااال المياااااه الجوهيااااه ولقااااد قااااام الحااااى بالمعاينااااة   وأكااااد أن  ناااااس احتماااااال الن 
الصخرية التاى  علاو المسااكو   ويلتمساون  اوفةر مسااكو بديلاة لمسااكن   التاى   ا ل 

  طرًا علة   .

  و  المر   المصر  لحقوق الس و مو س ان منطقة أرض ع ي  ع ت الة  يبلاا  -
 194ألااف مااواحو مااا بااةو موظااف وعاماال وم ااو حاار  يعي ااون فااى  50عاادد ساا ان ا 

   عرضااا  مسااااكن   إماااا إلزالاااة أو حااادوث ان ياااارات  رفاااة إياااوا  عاجااال ألن معظم ااا
  لمعض ا   وقد قام المجلس مو جانمه بمخاحمة وزار  اإلس ان .         

المااواحو /أحمااد سااةد حسااو . القااا ر  يتضاارر مااو صاادور قاارار إ ااال  إدار  للعقااار  -
و قاادم للمحافظااة وحصاال علااى موافقااة بالتعاقااد  1986الااة   ااان يقااي  بااه  منااة عااام 

بتااااريا  3541خصاااي  موجاااود  بأر ااايل اإلسااا ان بمحافظاااة القاااا ر   حااا  رقااا  والت
 وحتى اآن ل  يتم و مو الحصو  على الوحد  الس نية البديلة . 24/9/1996

الن ياال / جمااا  عاادلى محمااد أحمااد المااودق بسااجو أسااةوط العمااومى يلااتمس الحصااو   -
فاى  رفاة باإليجاار على مس و ألسر ه الم ونة مو  مساة أفاراد  نظارا ألن ا  يقيماون 

 وليس لدي   أ  مورد للرزق وذل  بالمساكو ال عبية التابعة لمحافظة سو ا  .

المواحنة / آما  إبارايي  عاود   ناد  . بن اا القلةو ياة .  لاتمس الحصاو  علاى مسا و  -
مو مساكو المحافظة نظرا ألن ا سةد  مطلقة وليس لدي ا أ  ماورد للارزق    ماا أن اا 

 يجار. قي  فى مس و باإل



.  1الن يااال / أساااامة حساااو أحماااد عبااادالع ي  الماااودق بساااجو ليماااان أباااى زعبااال رقااا   -
يلااتمس الحصااو  علااى مساا و ضاامو مساااكو محافظااة القلةو يااة ألساار ه الم ونااة مااو 

 ثمانية أفراد وذل  بعد حرد   مو ال قة التى  انوا يقيمون ب ا باإليجار .

مس الحصاو  علاى الوحاد  السا نية المواحو / عما  عبدالمجةاد محماود . القاا ر  يلات -
   مااا أنااه مسااتح  للوحااد  الساا نية  1992المقاارر  لااه حةااث إنااه مااو متضاارر  زلاا ا  

أ ش حور سةنا  الظا ر بمنطقة إس ان الوايلى الصادر له   16وذل  عو العقار رق   
 الخاص بتنكيس العقار الساب  . 56ملف رق   23/1993قرار التنظي  رق  

 والتقاعدية ل نمال المكالي  ل مناش :الكقما التأمينية 
 كتسا الحقوق التأمةنياة والتقاعدياة للعماا  المحاالةو للمعااش ساوا  ببلاو    الساو 
القانونى أو نظام المعاش المم ر أ مية فاى إحاار المتةةارات االقتصاادية واالجتماعياة التاى 

برناامج اإلصاالح نتج  عاو السياساات الجدياد  التاى ا معت اا الح وماة المصارية فاى إحاار 
االقتصاد  حةث صاحا عملية الخصخصة  ارو  عادد  بةار ماو العماا  بنظاام المعااش 

 المم ر وما صاحب ا مو بع  االنت اكات لحقوق العما  .    

 ومو واقد ال  او  الوارد  للمجلس والتى  ر   على  ضرر أصحاب ا :

 مو عدم حصول   على مستحقا    المالية  املة . -1

 ات صرف المعا ات .بر  إجرا   -2

احتساااا  مااادد  طاااأ للمحاااالةو للمعااااش واساااقاط مااادد أ ااار  مماااا يضااار بالعماااا   -3
 المحالةو للمعاش وأسر   .

ال ةئة العامة والقوانةو المعدلة والم ملة له يل م   1975لسنة    79ور   أن القانون رق  
ماااو  سااار  علاااة   ما  اااا المقااارر  فاااى القاااانون بالنسااامة لاللتأمةناااات االجتماعياااة الوفاااا  بالت  

ن التااأمةو لااد  ال ةئااة أح امااه ولااو لاا  يقاا  صاااحا العماال باال ااتراس عاان   لااد  ال ةئااة و أ



إال   صحا  األعما  والعااملةو لادي   أل امى بالنسمة لجميد إالعامة للتأمةنات االجتماعية 
 أنه يت  مخالمته فى الكثةر مو األحيان و ناس نماذ  لمع   ةه الحاالت : 

يتضااارر ماااو قياااام وزار   حو / لطماااى محماااد مصاااطمى عيااااد . القاااا ر  ااا و  الماااوا •
 33ال اائون االجتماعيااة بتطبةاا  ح اا  المح مااة الدسااتورية العليااا فااى القضااية رقاا  

ق بعااادم دساااتورية حرماااان أصاااحا  المعااااش المم ااار ماااو زيااااد  معااااش  25لسااانة 
% ماااااو العاااااالوات الخمااااس التاااااى لاااا   ضااااا  ألجاااااور    80األجاااار المتةةااااار بواقااااد 

باإلعالن بأنه سيقتصر  طبة  الح   الساب  على العاالوات الخاصاة   إ   ساسيةاأل
فقار  98حتاى عاام  89ألصحا  المعاش المم ر المستحقةو  ال  المتر  مو عام 

. 

مجموعاااة ماااو العااااملةو الساااابقةو بمديرياااة ال ااائون الصاااحية بناااى ساااويل المحاااالةو  •
ال  يلتمساااون  نمةاااة للمعااااش مناااة  ماااس سااانوات وعااان   الماااواحو / رمضاااان أباااوالع

ق عما  الصادر ل   مو مح مة استئناف بنى سويل  42لسنة   226الح    رق  
القاضى بحصول   على مستحقا    المالياة ماو صاندوق التاأمةو الخااص للعااملةو 

 بمديرية ال ئون الصحية ببنى سويل .

 54عامااال ب ااار ة المعااااد  للصاااناعات ال ندساااية ا مصاااند  700حاااوالى   ااا و   •
ضاااافة إلاااى المعااااش المم ااار بتساااوية حاااالت   دون إساااابقًا ( والاااةيو  رجاااوا  الحر اااى

دار  ال ااار ة و ةئاااة التامةناااات   وماااا قامااا  باااه إ العاااالوات  و الحاااواف  أوأالبااادالت 
لاااى المعااااش المم ااار عناااد إ% ماااو مر اااا العماااا  المحاااالةو 25باساااتقطاق حاااوالى 

ة خالماامالعااالوات  % مااو قيمااة  ااةه80ضااافت   نساامة الاااإ سااويت ا لمعا اا   بعاادم 
مما  سبا فى فرق  بةر بةو  1975لسنة   79مو القانون رق    150ن  الماد  ل

 ضااااااااافة نساااااااامة إالمعاااااااااش المسااااااااتح  ل اااااااا  والمعاااااااااش المنصاااااااارف بساااااااابا عاااااااادم 
لقارار رقا    ومخالماة  لجر المتةةار % مو قيمة العالوات الخاصة بمعاش األ80الا

 صااااااااااااادر بتاااااااااااااريا ب ااااااااااااأن أجاااااااااااار اال ااااااااااااتراس المتةةاااااااااااار وال 1987لساااااااااااانة  35



ولاااى    اااد ل العاااالو  الخاصاااة المقااارر  والاااة  يااان  فاااى ماد اااه األ 14/7/1987
ليااااه إالم ااااار  1987لساااانة  101للعاااااملةو بالدولااااة والقطاااااق العااااام بالقااااانون رقاااا  

  مح مة النق  الة  قضاى باأن ماؤد  اح   و  جر اال تراس المتةةرأبالكامل فى 
صااادار قاااانون وب 1975لسااانة  79ماااو القاااانون رقااا   154   150نااا  المااااد ةو 

ن حاااا  العاماااال فااااى المعاااااش قباااال ال ةئااااة العامااااة للتأمةنااااات أالتااااأمةو االجتماااااعى 
ن القااااانون وحااااده  ااااو الااااة  ياااانظ  المسااااتحقةو فااااى ه القااااانون ألؤ االجتماعيااااة من اااا

ن  ااةا القاارار  ااالف ح اا  المح مااة الدسااتورية أ مااا    المعاااش و ااروط اسااتحقاق  
حقيااة العمااا  المحااالةو للمعاااش فااى أوالااة  ناا  علااى ق 25لساانة  33العليااا رقاا  

 (19). لى معا ا    إلة ا إ% مو العالوات الخمس الم ار 80ضافة نسمة إ

 

 أامة مرس أنف منزا ال يمر:
عااااو ظ ااااور بعاااا  اإلصااااابات   2006/ 17/2أعلناااا  الح ومااااة المصاااارية فااااى  

ر ااا فااى محافظااات بااانملون ا الطةااور فااى بعاا  المحافظااات   ثاا   ااوالى اإلعااالن عااو ظ و 
أ اار    وألقاا   لاا  األزمااة بظالل ااا علااى جميااد العاااملةو بمجااا  صااناعة الاادواجو والااة  

مليار  17يقدر عدد   بنحو ملةون وثمانماتة ألف عامل  قريما بوجمالى استثمارات  قدر با 
جنيه و و األمر الة  ي دد ب ارثة اقتصادية    اصة وأن الكثةر مو المستثمريو يعتمدون 

ى أعمال   على قاروض ماو البناوس    ا امو ماد ذلا  صادور قارار يحظار  اداو  الادواجو ف
باااةو المحافظاااات   و لااا  المحاااالت التاااى  عمااال فاااى  جاااار  الااادواجو   مماااا أد  إلحجاااام 
المواحنةو عو  را  الدواجو نتيجة اإل اعات التى زادت مد اإلعاالن عاو ظ اور المارض 

 . 

 
 مر   األرض لحقوق اإلنسان .   (19ا



إلنساان با تماام  بةار  اداعيات األزماة و احاا ولقد  ابد المجلس القاومى لحقاوق ا
 احاااا المجلاااس لجناااة حقاااوق اإلنساااان  20/2/2006علاااى الماااور الج اااات المعنياااة   فماااى

 احاااا المجلاااس برناااامج األمااا  المتحاااد  اإلنمااااتى    23/2/2006 وفاااىبمجلاااس ال اااعا 
علااى أ ميااة   وضااد  طااة عاجلااة الحتااوا  األزمااة ب افااة أبعاد ااا  و حااث  خصااي  مؤ اادًا 

عويضات مناسمة ل اؤال  المساتثمريو بماا يسااعد   علاى االساتمرار فاى العمال    علاى أن  
 قدم  ةه التعويضات مو  ال  الج ات الرسمية أو مو مؤسسات المجتمد المدنى المعنياة 

. 

 واكا ذل  مد قيام اللجنة االقتصادية بالمجلس القومى لحقوق اإلنسان فاى ضاو  
م ا لة انملاون ا الطةااور وانت ااار ا عبار عاد  محافظاات  حاو  داعيات األزمة بوصدار بيان  

و اآثار المدمر  التى  لمت ا على حيا  األفراد بوجه عام و على الم ارق الخاصة بالدواجاو 
و التااى  اا  إن ااا  معظم ااا فااى إحااار ممااادرات القطاااق الخاااص الصااةةر   و  ااةل  آثار ااا 

  ضر بالمواحو المصر  .على االقتصاد الوحنى وما صاحب ا مو إ اعات 

 -وأكدت اللجنة فى بيان ا على :

أ مية اساتمرار متابعاة الح وماة بأج    اا المختلماة ل اةا الو اا  الخطةار الاة  يمتا     -1
باااالطةور علاااى مختلاااف أ ااا ال ا  ماااا أن لاااه مخااااحره علاااى صاااحة الماااواحنةو الاااةيو 

لمجلس  افة سلطات يحتكون بالطةور فى م ارق الدواجو أوفى منافة البيد. وحالا ا
الدولااة أن  أ ااة األماار بجديااة بالةااة علااى مسااتو  الساالطات المر  يااة فااى القااا ر  و 

 على مستو  الح   المحلى الة   و نقطة البداية و االنطالق.

دعااو  ساالطات اإلدار  المحليااة فااى مختلااف المحافظااات و علااى المسااتويات المتعاادد   -2
الطةاااور و  اااةل  األمااااكو التاااى يقاااوم فة اااا أن  باااد  ا تماماااًا أكبااار فاااى  تماااد مااا ارق 

مواحنون بتر ية حةاور م ماا  اان حجا   لا  األمااكو و  اصاة فاى الريال المصار  
ألن انت ااار العاادو   ةاار محاادود بمنطقااة أو ماار مر ب ميااة و عاادد  لاا  الطةااور  و 



ير  المجلس أن اإلدار  المحلية ينمةى أن  تابد األمر بح م و ألن  ةا يمثل المح  
 يسى لمد  نجاح اإلدار  المحلية .الرت

دعااااو  الساااالطات الح وميااااة و  ااااةل  البنااااوس و مؤسسااااات التموياااال الممااااادر  بوباااادا   -3
المرونة بالنسمة للقروض التى منح  لمر ى الدواجو   و أن  قدم الح وماة مسااعد  
ألصحا  م ارق الدواجو بما يخمف مو معانا    و يحد مو الخساتر الجسيمة التاى 

 ن ا.يواج و 

منا د   افة منظمات المجتمد المدنى و مختلف التيارات الماعلة هياه أن  ماادر فاى   -4
 إحار روح التضامو و التكافل لمساعد  المتضرريو مو  ةا الو ا  الخطةر.

مطالمة  افة المواحنةو االلت ام بال دو  وعدم اإلحسا  بالةعر أو ن ر الخاوف ماو   -5
ة والجدياة فاى مواج اة ظ اور أياة أعاراض لمارض ناحية  و  ةل  أ ة جاناا الحيطا

 انملون ا الطةاور و اإلبال  عو ذل  فورًا للسلطات المعنية.

 أ مية  قدي  الح ومة  عويضات و مساعدات  اصة لمر ى الدواجو.  -6

 ما ير  المجلس ضرور  التنمه و اليقظة مو قبل الح ومة لالحتما  األكثر  طور    -7
إنسان إلى إنسان  و أ مية إعداد العاد  و  اوفةر األمصاا   و  و انتقا  المرض مو

الخاصة لمثل  ةا االحتما   و ضرور   طوير األمصا  المتوافر  لد  وزار  الصحة 
فااى مصاار أو فااى دو  أ اار  إذ إن التعاااون فااى اإلحاااريو الاادولى و اإلقليمااى يمثاال 

 ر ة    امة مو ر ات  مواج ة الكارثة.

جتماد فاى أياة مرحلاة حساساة و  طةار  مثال التاى  تعارض ل اا  ر  اللجناة أن أ  م  -8
مصااار اآن إنماااا  نت ااار هياااه اإل ااااعات   و  اااةه ظا اااار   ةااار صحااااية   و ينمةاااى 
التحقا  مو األمار  و  جنا  رويج إ اعات  ةر صحيحة بما يؤثر على المواحنةو 

 بصور  سلبية.



  األضـرار التـى نممكج لشومى واردة م  بنض مربى الدواج  يتضررو  فيها م
 لكقت بهم:        

وردت للمجلاااس  ااا و  مجمعاااة ماااو مر اااى الااادواجو بمحافظاااة  21/2/2006بتااااريا  -
المنيا يتضررون فة ا  مو أن   يمتلكون عاد  ما ارق للادواجو ب اا ماا يقار  ماو مااتتى 
ألف دجاجة فاى أعماار مختلماة من اا ماا  او فاى عمار التساوي  ومن اا ماا  عاد  عمار 

سااتطيعون  سااويق ا  مااا واج اات   م اااكل أ اار   ااى أن اا  مااو متعاقااد  التسااوي  وال ي
األجل   و و ما يعنى وجود مديونيات علة    مر مطة بتسوي  الادواجو واجماة الساداد 
   ماااا  وقاااف أصاااحا  مصااااند  األعاااالف واألدوياااة عاااو إماااداد   ب اااا و اااةل  عااادم 

لكثةر مو الدواجو والماقى مقدر    المادية على  رات ا بالنقد   مما  ر ا عليه نموق ا
علااى و اا  النمااوق   فقااام  المجلااس علااى المااور بمخاحمااة الج ااات المعنيااة وقااد ردت 
لجنااة حقااوق اإلنسااان بمجلااس ال ااعا علااى مخاحمااة المجلااس  بأنااه  اا  التوصاال إلااى 
مجموعاااة  وصااايات علاااى المساااتو  االقتصااااد  واالجتمااااعى من اااا ضااارور   عاااوي  

و ب ا  و عوي  صةار المر ةو الاةيو أضاةروا نتيجاة أصحا  م ارق الدواجو والعاملة
 الكارثة .

 حقما المرأة :
منه على أن :   المواحنون لاد  القاانون ساوا    و ا   40ن  الدستور فى الماد    

 متسااااااوون فاااااى الحقاااااوق والواجماااااات العاماااااة   ال  مةةااااا  بةااااان   فاااااى ذلااااا  بسااااابا الجنااااااس 
    أو األصل أو اللةة أو الديو أو العقةد  . 

علااى أن  تع ااد   26كماا ناا  الع اد الاادول  للحقاوق المدنيااة والسياساية فااى المااد  
الدو  األحراف ف   ةا الع د ب مالة  ساوع الرجا  والنسا  فا  حا  التمتاد بجمياد الحقاوق 
المدنيااة والسياساااية المنصاااوص علة ااا فااا   اااةا الع ااد وعلاااى أن  الناااا  جميعااًا ساااوا  أماااام 

أ   مةاااااة  و أن ي مااال لجمياااد األ اااخاص علاااى  الساااوا  حماياااة  القاااانون   ويتمتعاااون دون 
 فعالااااااااة مااااااااو التمةةاااااااا  أل  ساااااااابا   ااااااااالعرق أو اللااااااااون أو الجاااااااانس أو اللةااااااااة أو الااااااااديو 



 أو الااااااارأ  سياسااااااايًا أو  ةااااااار سياسااااااا   أو األصااااااال القاااااااوم  أو االجتمااااااااعى   أو الثااااااارو  
لحقوق اإلنسان الةع  أو النسا  أو  ةر ذل  مو األسما    ون  أيضًا اإلعالن العالم 

فى الماد  الثانياة علاى أن    1948ديسمبر  10اعتمد ه الجمعية العامة للم  المتحد  ف   
لكاال إنسااان حاا  التمتااد ب افااة الحقااوق  الحريااات الااوارد  فاا   ااةا اإلعااالن دون أ   مةةاا   

أو أ   كااالتمةة  بساابا العنصاار أو اللااون أو اللةااة أو الجناااس أو الاااديو أو الاارأ  السياساا 
رأ  آ اار  دون أ   مرقااة بااةو الرجااا  و النسااا       مااا أكاادت عليااه ا ماقيااة القضااا  علااى 

 كافة أ  ا  العنف والتمةة  ضد المرأ  . 

كمل  الدستور المصرع ح  مما ار  الحقاوق السياساية و  اول  المناصاا للجنساةو 
 ااد  علااى الطرياا  دون  مرقااة و علااى الاار   مااو ذلاا  فااون الماارأ  المصاارية مازالاا   حبااو جا

السياساا  حةااث إن مسااا مت ا فاا  الحيااا  السياسااية والنيابيااة مازالاا  محاادود  . ف اا د عااام 
 دنيا ف  م ار ة المرأ  ف  االنتخابات البرلمانية    ما  ا د عا وف النا بااات عاو   2005

التر اااي  واالنتخااااا  بااار   وصااااو  عااادد النسااااا  المساااجالت فاااا  جاااداو  االنتخابااااات إلااااى  
  ااااااااااااةا ال  اااااااااااا ا  نساااااااااااامة  مثةااااااااااال الماااااااااااارأ  فاااااااااااا  المجااااااااااااالس الت ااااااااااااريعية  %  و ماااااااااااد37

%( ماااو إجماااال  1%.  ماااا إن نسااامة  واجاااد المااارأ  لااا   تجااااوز أر عاااة مقاعاااد ا2ال  تعاااد  
مقاعد مجلس ال عا  و يمثل  ةا  راجعًا عو انتخابات برلمانية سابقة حصل  فة ا المارأ  

و ال ية ا للتصوي  مو   (20امان.% مو إجمال  مقاعد البرل  3.6على نسمة مقاعد بلة  
ملةون سةد  مصارية ل او حا  التصاوي  ساو  أقال ماو ملةاون فقار . يجاا علاى   3.5بةو  

الم اارق دراسااة  ااةا الوضااد و محاولااة  اادارس ذلاا  عااو حرياا   عااديل فاا  الت ااريد الماانظ  
ل ااا للعمليااة االنتخابيااة إلقاارار   نظااام الكو ااة أ  الحصااة المقاارر    و الااةع ياادع  عدالااة  مثة

 % لضمان عدالة  مثةل ا .  20ف  المجالس البرلمانية هيحدد ل ا نسمة قد  كون 
لاا  يقتصاار حضااور الماارأ  فااى االنتخابااات البرلمانيااة علااى التر ااي  و االنتخااا  باال 
سا م  أيضًا فا  اإل اراف القضاات  علاى ن ا اة االنتخاباات. و ر ا  أن المارأ  أثبتا  أن اا 

 
   2005 قرير المر   المصر  لحقوق المرأ  حو  النسا  فى االنتخابات البرلمانية    (20ا



النتخابات بن ا ة و  ماهية إال أنه مو أبرز السلبيات التا   حمل  مسئولية اإل راف على ا
 عرضاا  ل ااا الماارأ   جر ااة اسااتمعاد الااد تور  ن ااى ال يناا  ناتااا رتاايس النيابااة اإلداريااة مااو 
الجولااة الثالثااة لالنتخابااات المصاارية و التاا   اناا  قااد ن اارت  اا اد  ا فاا  إحااد  الصااحف 

 من ور .  المصرية  ؤ د هيه حدوث   وير ف  داتر  بندر د 
أما عو المطالمة بالقضا  على  ل أ  ا  العنف و التمةةا  ضاد المارأ  وحق اا فاى 
اإلعاااالن العاااالم  للقضاااا  علاااى العناااف ضاااد المااارأ  الصاااادر عاااو الجمعياااة العاماااة للمااا  

. همالر   مو نصوص قانونية لمواج ة أ  ا  العنف ضد المارأ  1993المتحد  ف  ديسمبر
مو قانون العقو ات و المتعلقة بجريمة اال تصا    و الماد    267و المتضمنة ف  الماد  

مو نمس القانون و الخاصة بالتعرض  م يًا أو جسديًا لخدش حياا  المارأ  فا  م اان   206
عام  إال أن  ةه القاوانةو  ةار  اهياة لاردق العناف عاو المارأ    ف نااس صاور أ ار  للعناف 

ع و العنااف المااادع الااةع  تعاارض لااه الماارأ  ال   اامل ا القااوانةو الموضااوعة   ااالعنف األساار 
فاا  المناا   و  ارجاااه و الااةع يتناااق  مااد ممااايي  الحضااار  و القااي  اإلنسااانية التاا  ناا  
علة ا اإلعالن العالم  لحقوق اإلنساان و اال ماقياة الدولياة لمنا ضاة التمةةا  ضاد المارأ  و 

 الت  صدق  عليه مصر.  
 جسد ف  جارات  ال ارف   والتاى  ماار   ومو أبرز ممارسات العنف ضد المرأ  ما

" لم تقـى الكـمار ب  ل مستمر ف  الريل أكثر مو الحضر  وقد   ف المرصد الصاحم  
يونةااو إلااى  30جريمااة  اارف فاا  المتاار  مااو  70عااو ار كااا   (21ا  لتنميــة حقــما اسنســا 

 . ووصاال  قضااايا إثمااات النسااا المرفوعااة أمااام المحاااك  المصاارية إلااى2005ديساامبر  25
قضية حسا اإلحصا  األ ةر الصادر عو اإلدار  العامة للسار  و الطمال باوزار    14000

حمال فاى أقال التقاديرات باال اسا  و ال  وياة أ    14000ال ؤون االجتماعية أ  أن  ناس  
بال وجود قانون  و ال قبو  اجتماع    و ع   ةه الحاالت نا جة عو زوا  عرفا  أنكاره 

  فااا  القاااانون المصااارع يجبااار أ   اااخ  علاااى الخضاااوق األ   مماااا يساااتوجا وجاااود نااا
 ف  القضايا المدنية و ال رعية إلثمات النسا . DNAللك اف الطباى و إجرا  فح  الا 

 
 اإلنسان للتنمية حقوق ن ر إعالمية  لمر   ملتقى الحوار    (21ا



ولعااال قضاااية  تاااان اإلنااااث ماااو أبااارز أساااالةا العناااف ضاااد المااارأ  فالمتياااات ماااازلو 
يتعرضااو للختااان فاا  سااو صاااةةر  و  اصااة فاا  الرياال عناااه فاا  الحضاار  و  ااى  عتبااار 
انتقاصااًا لكرامتااا ا و إنسااانةت ا  و ر اا  أن  ااةه العاااد  قديمااة فاا  المجتمااد المصاارع فت ااةر 

أ  مؤ ااارات  2005% مااو المتياااات   و لاا  ي ااا د عااام 90بعاا  الدراساااات أن ااا  تجااااوز 
 وض  انخماض ا عو السنوات الماضية . ر   ما يبة  ماو ج اود متواصالة للحاد ماو  لا  

 الظا ر  .   

 ا د  عادياًل للقااانون المتعلا  بالجنساية فصادرت التعااديالت  2004و ر ا  أن عاام 
و الةع أقر  متد أبنا  المرأ  المصرية ماو أ   ةار مصارع   2004لسنة    154بقانون رق   

بجنسية أم  .  ةر أنه ظ رت م  لة جديد  ال يظ ار ل اا حال فا  األفا  القرياا و  تعلا  
ساااطةن  علاااى الجنساااية. وقاااد  لقاااى بعااادم حصاااو  أبناااا  األم المصااارية المت وجاااة ماااو أ  فل

المجلاااس العدياااد ماااو ال ااا او  التاااى  تعلااا  بأبناااا  األم المصااارية الاااةيو لااا  يحصااالوا علاااى 
 الجنسية المصرية لكون آبات   مو الملسطةنةةو ومن ا :  

  و  المواحنة آما  مقبل عباد الع يا  عطياة والتاى  طلاا فة اا حصاو  أبنات اا ماو   - 
( علااى الجنسااية المصارية . وفقااا لقااانون الجنسااية الجديااد  زوج اا ا لملسااطةنى الجنسااية

  ولكااااو حلب ااااا داتمااااا مااااا يقاباااال بااااالرف  مااااو قباااال ال ةئااااات  2004لساااانة  154رقاااا  
المختصاااااة و لاااااتمس المسااااااعد  لتطبةااااا  القاااااانون ومسااااااوا  أبنات اااااا بأبناااااا  المصاااااريات 

 المت وجات مو أجانا والةيو حصلوا على الجنسية وفقا ل ةا القانون.

 ااا و  الماااواحو  ماااا  فاضااال عطاااا ي والتاااى يلاااتمس فة اااا الحصاااو  علاااى الجنساااية  -
المصرية حةث إنه مو أصل مصر    ولكنه حصال علاى الجنساية الملساطةنية بسابا 
مةالده فى فلساطةو األمار الاة  حرماه ماو الجنساية المصارية إلاى  اةا الوقا    حةاث 

وفر ماديا ما  او مطلاو  مناه أن  ل حلما ه قو ل  بالرف    ما أنه ال يستطيد أن ي
حتى يستطيد  قدي  األوراق المطلو ة للحصو  على الجنسية المصرية  لةل  فقد  قدم 

 للمجلس أمال المساعد  فى الحصو  على الجنسية المصرية .



  و  المواحنة نبةلاة  ا ا   ابةا ا مصارية الجنساية ( والتاى  تضارر فة اا ماو عادم   -
اي  محمد على دروي  ا الملسطةنى الجنساية ( علاى حصو  ابنت ا ر ا مو زوج ا  ف

الجنسية المصرية حةاث إن اا حاصالة علاى ب االوريو  الطاا ماو جامعاة عاةو  امس 
بتقادير جةاد جادا وماد ذلا  لا   اتم و ماو التساجةل لدراساة الماجساتةر حةاث إن اا  ةار 

 قادر  على سداد الرسوم المقرر  لةةر المصريةو .

ماا سامى بةاوم األر عاا  الادام  فا   2005الت    د ا عام ولعل مو أ   االنتكاسات   -
مااو الدسااتور المصاارع حةااث  76مااايو  و  ااو يااوم االسااتمتا  علااى  عااديل الماااد   25

 عرض عدد مو الصاحنيات المصاريات للضار  و التنكةال أثناا   ظاا رات لالحتجاا  
 علاااى مضااامون التعاااديل الدساااتورع  و لقاااد وصااال االعتااادا  إلاااى التحااارش الجنسااا  و

  م ي  ثياب و عند مد ل نقابة الصحمةةو. 

كما ينمةاى اإل اار  إلاى قضاية رفا  عاود  الماةيعات المحجماات بعاد صادور قارار 
مو المح مة بعود  و للعمال فا  التليم ياون المصارع . حةاث ا  ما  الماةيعات المحجماات 

لخضاوق الثالث بالتماف التليم يون حو  الح   القضاات  و ذلا  عاو حريا  قارار يلا م و با
 ال تمارات  امةرا مو جديد.

 2005واذا استعرضنا أ  ا  التمةة  الت   عرض  ل ا المرأ  المصرية  ال  عاام 
سنجد أن ا      ف  دعاوات اإلصاالح و إعطاا  المارأ  دورًا أكبار فا  الم اار ة السياساية  

 بل إن  طوات المرأ  ف  نضال ا للمساوا  مازا  أمام ا حري  حويل.

 :   حقما ال فل
 1971 مل دستور  قد  عتبر حقوق الطمل مو أ   الحقوق التى  حتا  إلى حماية   و  -

فاا  ماد ااه العا اار  حاا  الطماال فاا  الحيااا  والمقااا  والنمااا   ووضااد علااى عااا   علااى 
الدولاااة الت اماااًا بحماياااة األموماااة والطمولاااة ورعاياااة الااان    و اااوفةر الظاااروف المناسااامة 

 اااه الساااابعة ع ااار  التااا ام الدولاااة بتاااوفةر  ااادمات لتنمياااة ملكاااا      ماااا ير اااا فااا  ماد 



التاأمةو الصاح  والتاأمةو االجتماااع  للحماا    ماا صاادق  الح وماة المصارية علااى 
  1989اال ماقية الدولية لحقوق الطمل   واعالن عقد حماية الطمل المصرع ف  عاام 

طمل فا    واعالن العقد الثان  لحماية ال1991ووثيقة حقوق الطمل المصر  فى عام 
الخااااص بحقاااوق 12القاااانون رقااا   1996   ماااا أصااادرت الدولاااة فااا  عاااام 1999عاااام 

/   ماااو الع اااد الااادول  للحقاااوق  10/2المااااد   نصااا   ماااا  الطمااال والتحتاااه التنمةةياااة.
حاداث عاو الماالةةو ويحاالون بالسارعة ن يمصال المت ماون األأالمدنية والسياسية عل  

/   مو ا ماقياة الطمال 37نص  الماد  و    القضا  للمصل ف  قضايا    إلىالمم نة  
ال يحارم أع حماال أ األحارافن  كمال الادو  أالدولياة والتا  صادق  علة اا مصار علا  

 أون يجاااارع اعتقااااا  الطماااال أويجااااا   و  عساااانية أمااااو حريتااااه بصااااور   ةاااار قانونيااااة 
متاار  ذلاا  ل طرارا و قصاارااضاا إالته اوز ممارساااسااجنه وفقااا للقااانون وال يجاا أواحتجااازه 

النموذجياة الادنيا  المتحاد   ما ماو قواعاد األ  13/4 ما نصا  القاعاد      ة مناسمة  زمني
  حداث المحتج يو ر او المحاكماة عاو الماالةةو حداث عل  فصل األدار   ئون األإل
ن يعاماال  اال حماال محااروم أ  مااو ا ماقيااة حقااوق الطماال علاا   37قااد نصاا  الماااد  و 

نساان و طريقاة  راعا  احتياجاات فا  اإل نساانية واحتارام للكراماة المتأصالةومو حريتاه ب
 ااخاص الااةيو بلةااوا ساانه و وجااه  اااص يمصاال  اال حماال محااروم مااو حريتااه عااو األ

 المالةةو .

ور اا  اسااتمرار الج ااد مااو أجاال رعايااة الطمولااة  و اصااة فاا  مجاااالت رعايااة اإلناااث 
ياااة والمتياااات ضااامو   ااااب  اال تماااام باااةو قضاااايا الطمااال والمااارأ   و م اااار ة الاااوزارات المعن

وال ةئاااات التنمةةياااة المختصاااة و عااا  مؤسساااات المجتماااد   المااادن  المتخصصاااة  والتااا  
 عتمااد علااى إ ااراس القطاعااات المساات دفة بماعليااة فاا   نمةااة  ااةه الم اااريد و مثاال ذلاا  فاا  
العنايااااة بم اااااريد مسااااتمر  وم اااااريد  جريبيااااة للمجلااااس القااااومى للمومااااة والطمولااااة  نتظاااار 

  عميم ا ف  األقالي  .   



ظاااا ر  عمالاااة األحماااا  والعناااف ضاااد   وماااو  اااال  ماااا رصاااد ه منظماااات المجتماااد  -
المدنى حو  وضد الطمل المصر    والواقد الة  يعي اه فاى ظال  عادد االنت اكاات 
التااى يتعاارض ل ااا فااى مخالمااة صااريحة وواضااحة للقااانون المصاار    وا ماقيااة حقااوق 

ساما  العناف أحاو   ةاسدر لحقوق اإلنسان ( رض مر   األالطمل الدولية   أصدر ا
ياااةا ت العناااف الرسااامى واالجتمااااعى وصاااور اإلبعناااوانا  حماااا  فاااى مصااارضاااد األ
   ةاالجتماعياااا ةحمااااا    واإل مااااا  فااااى الرعاياااااأل ةلااااا اااا ا  عمأ أسااااو أو (  ةالمختلماااا

حماا   ار  التاى يتعارض ل اا األ  وحوادث الطارق والحاوادث األ  ةوالتعليمي  ةالصحيو 
 . 

مااو   ااوارق ( ومااا يصاااحب ا مااو عنااف ضااد  ااؤال  األحمااا  عتباار ظااا ر  اأحمااا  الو  -
الم اا الت التااى ظ اارت فااى المجتمعااات الناميااة عمومااا والمجتمااد المصاار   اصااة 

األ ةاار  و باارز  ااةه الظااا ر   وحااد  إفاارازات العواماال االقتصااادية السااةئة  ةفااى اآوناا
حماااا  لقاااد ار معااا  معااادالت وأعاااداد األ   ووالتحاااوالت االجتماعياااة المصااااحمة ل اااا 

بالةومياة فاى القطااق  ون يتعارض األحماا  العاامل  و الم رديو والمعرضةو لالنحاراف  
 مااا    ال راعااى لحااوادث أثنااا  الطرياا  مااو والااى العماال  ااؤد  إلااى فقاادان   لحيااا    

 تعرض الةالبية العظمى مو األحما  العاملةو فى مصر لمناخ عمل مر   ومتعا 
  (22ا. مانات  عاقدية أو اجتماعيةاأ  ضوفى المقابل األجور   يلة وال  وجد 

مااو  طااور  حقيقيااة فونااه يجااا األ ااة فااى ظااا ر  عمالااة األحمااا  ونظاارا لمااا  مثلااه 
قياام م ا اا العمال والتمتاي  علاى بةئااة االعتماار ماا يتعرضاون لاه ماو انت اكاات  وضاارور  

لاللتحااااق  العمااال  وم ا اااا التأمةناااات االجتماعياااة بواجب اااا نحاااو مراقماااة القاااوانةو المنظماااة
ج اااا    ااااوفةر األو    حمااااا  العاااااملةو وقيااااد الك ااااف الطبااااى الاااادور  علااااى األ  و  بالعماااال 

ساااعاف المناسااامة لتالفاااى مضااااعمات حاااوادث الطااارق والمعااادات الطبياااة الحديثاااة ووسااااتل اإل
مراعاااا  إماااداد الوحااادات الصاااحية والمست ااانيات المر  ياااة بالمساااتل مات   و وحاااوادث العمااال 

 
 2005/ 9/ 1 قرير مر   األرض لحقوق اإلنسان بتاريا   (22ا



ن ا  لجناة ودراسة االقتراح الخاص بو  اج ة الحوادث والحاالت الطارتةالطبية المناسمة لمو 
وا خاااذ التاادابةر الالزمااة للقضااا      اصااة لتلقااى  اا وا   والتحقةاا  فة ااا علااى وجااه الساارعة

وضااد سياسااات جديااد  لتحسااةو أحااوا  األساار مااو أجااور وم ايااا   و  علااى مصاادر ال اا و  
  أبناا   ااةه األسار مااو التسار  مااو التعلااي  ورفااد قيماة المعا ااات بماا ي ماال حمايااة  عةنياة 

  وقاد وقعا  العدياد ماو  يةا  ضاد  حما  فى مصر ووقف العنف واإلوضاق األأ حسةو  و 
   -الحوادث والتى أودت بحيا  العديد مو األحما  ومن ا : 

فاى جماد محصاو  اللاا بمر ا  بادر  ووقع  حادثة جديد  لمتياات  او ذايماات لعمل ا -
فتااا   13صااةب  أساانة( و  14 وفةاا  المتااا  رحااا  محمااد حسااةو امحافظااة المحةاار  وقااد 

صاةا أو ا  فتاا ةو وفاوالتاى أدت إلاى بمحافظة المحةر    المدبوح   قرية    وحادثة   ر  أ
وقعاا  التااى حمااا  المراولااة أ ةادثاا  وح صااابات وجااروح  طةاار ووحملااة ب حمااالً  22فة ااا 

حمااا  أ 5راح ضااحةت ا بااو  بةاار و أ ماار الااد تمون مر اا   ةبقرياا ةال اارقي ةفااى محافظاا
 ةكانوا ير بون عر ة نصف نقل و   د س    ح  عجالت القطار القادم مو الصالحي

 . ثنا   وج    لجنى محصو  المراولةألى فاقو  وذل   إ

وال    أن مواج ة  اةه الحاوادث المأسااوية التاى يقاد األحماا  ضاحية ل اا  تطلاا 
مااو  طبةاا  القااوانةو واللااوات  المنظمااة  مراجعااة نظاا  وواقااد عمالااة األحمااا  بمااا يوجمااه ذلاا 

ل ااةه العمالااة   و معةاال الرقابااة علااى  ااةا التطبةاا    لكااو ذلاا  ال يحااو  دون معالجااة  ااةه 
الظاااا ر  فاااى إحار اااا األعااا  واأل ااامل والمحاااث عاااو جاااةور ا الحقيقياااة والمتمثلاااة فاااى  اااد ور 

  للعماااال المسااااتو  االقتصاااااد  واالجتماااااعى ألساااار  ااااؤال  األحمااااا  ممااااا يجعاااال اضااااطرار 
ضاارور  قاسااية وظرفااًا  ةاار إنسااانى باإلضااافة إلااى ار ماااط  ااةه الظااا ر  بالتساار  التعليمااى 

 المر مر بدوره ب ياد  األعما  المادية المدرسية مو مصروفات و ةر ا .

 حمااااا  عااااو المااااالةةو فاااا  مقااااار االحتجاااااز قاااار القااااانون المصاااارع مباااادأ فصاااال األأ
احتجاااز العديااد مااو  عااوالواقااد العملاا  ي  ااف حةااث نااه ال يطباا  بالمعاال أال إو السااجون أ

سانة  16يمان ساةد عباد الحلاي  إالحدث /  مثلحما  مد المالةةو ف  السجون المصرية األ



حداث الجةا   وقاد  ا  احتجاز اا ماد الماالةةو أجنايات    2004لسنة    2125ف  القضية رق   
واال ماقيااات بسااجو النسااا  بالقناااحر فاا  انت اااس واضاا  وصااري  لقااانون الطماال المصاارع 

سار ه أفاراد أن  اانوا ماو او  ىحاداث ماد الكماار حتاويعتبر احتجااز األ -   والمواثة  الدولية
لااه   ااالق والقااانون وقااد انتقااد المجتمااد الاادول  ذلاا  لمااا يتعاارض لقواعااد األ صااار اً  اً انت اكاا

بدنيااة آالم و جنسااية  مااا يتعرضااون أالحاادث مااو جاارا   ااةا االحتجاااز العتاادا ات بدنيااة 
 .  ية  ديد ونمس

الصااحمى الةااوم   باار و ااابد المجلااس القااومى لحقااوق اإلنسااان مااو  ااال  أر اايمه 
  ماااااار بعناااااوان  مصااااارق مساااااجون بقسااااا   ااااارحة الاااااوراق  والاااااة  ورد باااااه ن ااااار بجرياااااد  األ

ا وفا   ماق لقى مصارعه دا ال  رفاة الحجا  بقسا   ارحة الاوراق نتيجاة لساقوط أر عاة ماو 
صاادام حسااةو  ىساانة وياادع 17وأنااه يبلااا مااو العماار  المحجااوزيو فااوق رأسااه أثنااا  نومااه  

ثار ا آ طار النيابة الت   ول  التحقة  ف  الوفا  !!!( و حج  الد  ة التى إحافظ و قد     
 ما  الة  يعامال باه المواحناون الخبر  ان حج  االستنكار واالست جان لمد  التسةا واإل

 قسام ال رحة .أدا ل 

بضارور  السلطات العاماة اإلنسان   ق القومى لحقو   المجلسوفى  ةا الصدد يطالا    
 المالةةو.حداث الجانحةو مستقلة عو مقار احتجاز  وفةر مقار احتجاز لل
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 الفصل الثالث 

 التحديث التشريعى وحقوق اإلنسان 
--- 

 ة القضية وجمانبها :أولمي -االيالح التشرينى 

يمثااال اإلصاااالح الت اااريعى إحاااد  األولوياااات ال اماااة علاااى حريااا   ع يااا  وحماياااة  
بعضااًا مااو االصااالحات الت ااريعية التااى  2005حقااوق وحريااات اإلنسااان . وقااد  اا د العااام 

فتح  مو اآفاق واآما  قدر ما أثارت مو التساؤ  والجاد  لكن اا  مقاى فاى  افاة األحاوا  
ةاااى  طوير اااا ودفع اااا قااادمًا إلاااى األماااام . ولااائو  انااا   اااةه االصاااالحات  طاااو   اماااة ينم

الت اااريعية قاااد انصاااب  علاااى النظاااام االنتخاااابى لمنصاااا رتااايس الجم ورياااة و نظاااي  مما ااار  
الحقوق السياسية فون الحاجة مازال  ملحة إلاى مواصالة حر اة االصاالح الت اريعى بويقااق 

مجمل المنظومة القانونية لحقوق اإلنسان أكبر   و درجة أعم  إلحداث  طوير حقيقى فى 
. 

ومو بةو القضايا الملحة  التى  حتا  إلصالح   ريعى فى مجا  حقاوق اإلنساان  
الحااامس االحتيااااحى   وم افحاااة التعاااةيا   وحماياااة حقاااوق المت ماااةو فاااى مرحلاااة المحاكماااة 

اساية ألجال و مالة ح  الدفاق.  ما ال زالا  الحاجاة ملحاة إلاى  طاوير قاانون األحا ا  السي
 حقة  الم يد مو فرص التعددية الح  ياة وماا يار مر باةل  فاى ضارور   حاديث لجناة  ائون 

 األح ا  سوا  مو حةث حبيعة الدور المنوط ب ا أو السلطات المقرر  ل ا .

وال    أن الت ريد الجنات  علاى وجاه الخصاوص يمثال وساةلة  اماة  إن لا   كاو   
أن الت ااريعات الجناتيااة  والمؤ ااد مايااة حقااوق اإلنسااان.  ع ياا  وح   فااى احااار األكثاار أ ميااة

إنماااا  ااار مر بطبيعت اااا علاااى نحاااو أو آ ااار بقضاااية  معاااًا ( الموضاااوعية واإلجراتياااةقاحماااة ا 



لكااو بعضااًا من ااا يباادو أكثاار ار ماحااًا اماااا ألناااه ي ااادر أحااد حقااوق االنسااان  حقااوق اإلنسااان.
ول اااةا  لضااامانات اللصااايقة ب اااا .األساساااية أو حتاااى المجتمعياااة   واماااا ألناااه يناااتق  ماااو ا

 سااااااعى  اااااال دو  العااااااال  الةااااااوم علااااااى إ ااااااتالف درجااااااات  قاااااادم ا السياساااااا  واإلجتماااااااع  
 واإلقتصادع إلى ضمان  واف    ريعا  ا مد حقوق اإلنسان األساسية.

حقااوق اإلنسااان فاا  مصاار  تطلااا الةااوم علاااى  ع ياا ولاائو  اناا  قضااية حمايااة و  
ت أو  قةةاد بعا  السالطات أو إضاما  قادر أكبار الصعةد الت ريع  إحداث بع  التعاديال

 :فةل   له يبدو مح ومًا باالعتمارات التالية مو الضمانات 

  ن أ مية االصالح الت ريع  المأمو  ف   ةا ال أن ال يبرر ا فقر ضارور أ:  األولاالعتبار 
التا  و مواكمة مصر لحر اة التحاديث الت اريع  فا  مجاا  حقاوق اإلنساان 

ر  علاااى سااابةل المثاااا   اااوحًا ة ياااة  اااالمر لااادو  العقطعااا  فة اااا بعااا  ا
بل إن  ةا التحديث الت ريع  يمرضه واقد أن ألت ام مصر  وقيعًا  بعةدًا!!

و صااااديقًا علااااى اإل ماقيااااات والصاااا وس الدوليااااة المقاااارر  لحقااااوق اإلنسااااان 
يجعل ااا ملت مااة سياساايًا وقانونيااًا وحضاااريًا بااوجرا  أكباار قاادر مااو التوافاا  

 ماو ناحياة لسقف الةع  تضامنه  اةه اإل ماقياات والصا وسواإل ساق بةو ا
 . مو ناحية أ ر   و ةو ما  قرره الت ريعات الوحنية

ــانياالعتبار  و ع ياا  حقااوق اإلنسااان ر مااا  ااان  لحمايااة : أن التحااديث الت ااريع  المااأمو الث
علااى القضااايا  والبااد  ماان ج مااا للولويااات ياات  هيااه التر ةاا  ا ماااقيتطلااا 

ف ناس ما يم و البد  به على المور  و ناس ماا .. ومردودًا   األكثر إلحاحاً 
 اااماًل لمجماال  قااد يتطلااا مااد   أحااو  نساابيًا ر مااا لكونااه يتطلااا  عااديالً 

منظومااة االجاارا ات الجناتيااة مثلمااا  ااو الحااا  بالنساامة لنظااام المصاال بااةو 
ولعاااال قضاااايا مثاااال التعاااةيا وسااااو  معاملااااة سااالطتى اال  ااااام والتحقةااا .. 

 مالااة حاا  الاادفاق منااة لحظااة القاام  علااى الماات   أو الااتحمظ المااواحنةو و 
ولويااات يم ااو اإلنطااالق ألعلااى  ااخ   والحاامس اإلحتياااح   اا  أمثلااة 



كماااااااا أن بعااااااا  األوضااااااااق فااااااا  الساااااااجون وأمااااااااكو الحااااااامس .. من اااااااا 
 واإلحتجاز..  ل  أيضًا أولويات يجدر اإل تمام والبد  ب ا .

ةو إحترام وحماية حقاوق اإلنساان ماو ناحياة  و اةو : أ مية مراعا  التوازن بالثالث  االعتبار
امو المجتمد وفعالياة إجارا ات المالحقاة الجناتياة ماو ناحياة أ ار . و او 

.  المطلقااة مرنااة ومبتكاار   تماااد  الصاايا ات  يةأماار مم ااو بحلااو    ااريع
باوعالن  علاى سابةل المثاا  ولعل  ةا يبدو مخرجًا ولاو مؤقتاًا  هيماا يتعلا 

س ثمااة مااا يمنااد مااو إلةااا  إن ااا  حالااة الطااوارئ او ااو حالااة الطااوارئ. فلااي
المطلا الة  حالما دعا اليه المجلس فى العاامةو الماضاةةو( ماد إم اان 
قصاار إعالن ااا متااى إسااتدع  الضاارور  علااى منطقااة معةنااة أو  ااال  فتاار  
مؤقتاة بمااا ي مال صاايانة امااو المجتماد مااو ناحيااة ويحماى حقااوق وحريااات 

 األفراد مو ناحية ا ر  . 
  2005أوالً : التشريعات الجديدة التى صدرت خالل عام 

بعضًا مو االصالحات الت ريعية  ان على رأس ا  عاديل المااد    2005  د العام  
  وذلااا  هيمااا يتعلااا  بطريقااة ا تياااار  1971مااو الدسااتور المصااار  الصااادر فاااى ساانة  76

لمما ار بنظاام االساتمتا  رتيس الجم ورية واستبدا  نظام االنتخابات بطري  االقتاراق العاام ا
 . 

لسااانة  173ماااو الدساااتور اصااادار قاااانون جدياااد بااارق   76كماااا واكاااا  عاااديل المااااد  
بتنظاي  مما ار  الحقاوق السياساية  1956لسنة  73بتعديل بع  أح ام القانون رق     2005

 40بتعااديل بعاا  أح ااام القااانون رقاا   2005لساانة  177   مااا صاادر أيضااًا القااانون رقاا  
 ظام األح ا  السياسية .بن 1977لسنة 

 

 



 

 م  الدستمر : 76تنديل المادة  -1
مااو  76إحااالق ممااادر  السااةد رتاايس الجم وريااة بتعااديل الماااد   2005 اا د العااام  

الدستور المصر  لكى ي ون ا تيار رتيس الجم ورية بطري  االنتخاا  باداًل ماو االساتمتا  
. 

 ا ور ماو النقااش والجاد  فاى  وعلى الر   مو أن التعديل الدستور  الاة   ا  بعاد  
مختلف مؤسسات المجتمد وعبر وساتل اإلعالم وفى صموف النخمة المصرية قد أقر مبادأ 
أن ي ون ا تيار رتيس الجم ورية بطري  االقتراق العام المما ر و ةو أكثر مو مر     إال 

التر ااي   أن  اةا التعاديل الدسااتور  قاد  ار  فااى صايا ته الن اتياة مقرونااًا بضامانات لجدياة
للمنصااا  جعاال مااو الصااعو ة بم ااان  ااوافر ال ااروط الالزمااة للتر ااي  سااوا  لمااو  ااانوا فااى 
أحااا ا  المعارضاااة أو للفاااراد المساااتقلةو . و اااو األمااار الاااة  يااادعو إلاااى ضااارور  مراجعاااة 

ماااو الدساااتور ألجااال  لااا  الم ياااد ماااو فااارص التعددياااة  76ال اااروط التاااى  ضااامنت ا المااااد  
 م  عناه االنتخاباات البرلمانياة األ ةار  ماو ضاعف ح  اى حةاث السياسية السيما مد ما  

% ماااو عااادد مقاعاااد 5لااا  يااانج  حااا   واحاااد بخاااالف الحااا   الاااوحنى فاااى إدراس نسااامة الاااا 
مجلااس ال ااعا   و ااو الحااد األدنااى الااالزم والمطلااو   ااوافره أيضااًا مااو عاادد مقاعااد مجلااس 

 ال عا .

ــادة   ــنص المـ ــام اال 76وتـ ــدي ها وتمـ ــد تنـ ــتمر بنـ ــ  الدسـ ــى مـ ــا فـ ــتفتا  ع يهـ  سـ
 ع ى ما ي ى : 2005مايم  25

   ينتخا رتيس الجم ورية عو حري  االقتراق السر  العام المما ر. 

ويلا م لقبااو  التر ااي  لرتاسااة الجم وريااة أن يؤيااد المتقاادم للتر ااي  ماتتااان و مسااون  
عضااوًا علااى األقاال مااو األعضااا  المنتخبااةو لمجلسااى ال ااعا وال ااور  والمجااالس ال ااعبية 
المحلياة للمحافظااات   علااى أال يقاال عادد المؤيااديو عااو  مسااة وساتةو مااو أعضااا  مجلااس 



ال ااعا   و مسااة وع ااريو مااو أعضااا  مجلااس ال ااور    وع اار  أعضااا  مااو  اال مجلااس 
 عبى محلى للمحافظة مو أر د ع ر  محافظة علاى األقال . ويا اد عادد المؤياديو للتر اي  

أعضاااا  المجاااالس ال اااعبية المحلياااة  ماااو أعضاااا   ااال ماااو مجلساااى ال اااعا وال اااور  وماااو
للمحافظات بما يعاد  نسمة ماا يطارأ ماو زيااد  علاى عادد أعضاا  أ  ماو  اةه المجاالس . 
وفى جميد األحوا  ال يجوز أن ي ون التأيةد ألكثر مو مر     ويانظ  القاانون اإلجارا ات 

 الخاصة بةل   له .

متصلة على األقل قبل   وللح ا  السياسية التى مضى على  أسيس ا  مسة أعوام 
إعااالن فاات  بااا  التر ااي    واسااتمرت حااوا   ااةه المااد  فااى ممارسااة ن اااح ا مااد حصااو  

% ( علاى األقال ماو مقاعاد المنتخباةو فاى  ال 5أعضات ا فى آ ر انتخابات على نسامة ا 
ماااو مجلاااس ال اااعا ومجلاااس ال اااور    أن  ر ااا  لرتاساااة الجم ورياااة أحاااد أعضاااا   ةئت اااا 

م ا األساسى متاى مضاى علاى عضاويته فاى  اةه ال ةئاة سانة متصالة علاى العليا وفقًا لنظا
 األقل .

واساااتثنا  ماااو ح ااا  المقااار  الساااابقة   يجاااوز لكااال حااا   سياساااى أن ير ااا  فاااى أو   
انتخابات رتاسية  جر  بعد العمل بأح ام  ةه الماد  أحد أعضا   ةئته العليا الم  لة قبال 

 ة األساسى.  وفقًا لنظام 2005العا ر مو مايو سنة 

و قاااادم حلمااااات التر ااااي  إلااااى لجنااااة  ساااامى   لجنااااة االنتخابااااات الرتاسااااية    تمتااااد  
باالستقال    و   ل مو رتيس المح مة الدساتورية العلياا رتيساًا   وعضاوية  ال ماو رتايس 
مح ماااة اساااتئناف القاااا ر    وأقااادم ناااوا  رتااايس مجلاااس الدولاااة   و مساااة ماااو ال خصااايات 

اد   يختااار ثالثااة ماان   مجلااس ال ااعا ويختااار االثنااةو اآ ااريو العامااة الم اا ود ل ااا بالحياا
مجلس ال ور  وذل  بنا  على أقتراح م تا  ل مو المجلسةو وذل  لمد   مس سنوات   
 ويحدد القانون مو يحل محل رتيس اللجنة أو أ  مو أعضات ا فى حالة وجود ماند لديه .

 



 

 وتتتص هذه ال جنة دو  غيرها بما ي ى :
ت  باااااا  التر اااااي  واإل اااااراف علاااااى إجرا ا اااااه واعاااااالن القاتماااااة الن اتياااااة إعاااااالن فااااا -1

 للمر حةو .

 اإل راف العام على إجرا ات االقتراق والمرز . -2

 إعالن نتيجة االنتخا  . -3

المصل فى  افة التظلمات والطعون وفى جميد المساتل المتعلقة با تصاص ا بماا  -4
 فى ذل   نازق اال تصاص .

 عمل ا و ينية ممارسة ا تصاصا  ا . وضد التحة لتنظي  أسلو   -5

و صاادر قرارا  ااا بأ لبيااة ساامعة مااو أعضااات ا علااى األقاال   و كااون قرارا  ااا ن اتيااة 
ونافاااة  باااةا  ا    ةااار قابلاااة للطعاااو علة اااا باااأ  حريااا  وأماااام  أياااة ج اااة    ماااا ال يجاااوز 

ات الرتاسااية التعاارض لقرارا  ااا بالتأوياال أو بوقااف التنمةااة . ويحاادد القااانون الماانظ  لالنتخاباا
 اال تصاصات األ ر  للجنة .

كما يحدد القانون القواعد المنظمة لتر ي  مو يخلو م انه مو أحد المر حةو أل  
 سبا  ةر التنااز  عو التر ي  فى المتر  بةو بد  التر ي  وقبل انت ا  االقتراق.

ى  تاولى ويجر  االقتراق فى يوم واحد و   ل لجنة االنتخاباات الرتاساية اللجاان التا
مراحل العملية االنتخابية والمرز   على أن  قوم باإل راف علة ا لجان عامة    ل ا اللجنة 

 مو أعضا  ال ةئات القضاتية . وذل   له وفقًا للقواعد واإلجرا ات التى  حدد ا اللجنة .

ويعلاااو انتخاااا  رتااايس الجم ورياااة بحصاااو  المر ااا  علاااى األ لبياااة المطلقاااة لعااادد 
حة   فوذا ل  يحصل أ  مو المر حةو على  ةه األ لبية أعةاد االنتخاا  األصوات الصحي

بعاد ساامعة أيااام علااى األقاال بااةو المر ااحةو اللااةيو حصااال علااى أكباار عاادد مااو األصااوات   



فوذا  ساو  مد ثانة ما  ةاره فاى عادد األصاوات الصاحيحة ا اترس فاى انتخاباات اإلعااد    
 ر عدد مو األصوات الصحيحة .وفى  ةه الحالة يعلو فوز مو يحصل على أكب

ويت  االقتراق النتخا  رتيس الجم ورية حتاى ولاو  قادم للتر اي  مر ا  واحاد أو لا  
يب  سواه بسبا   ناز  باقى المر حةو أو لعدم  ر ي  أحد  ةر مو  ال م انه  وفى  اةه 
الحالااااة يعلااااو فااااوز المر اااا  الحاصاااال علااااى األ لبيااااة المطلقااااة لعاااادد مااااو أدلااااوا بأصااااوا    

 صحيحة . وينظ  القانون ما يتمد فى حالة عدم حصو  المر   على  ةه األ لبية .ال

ويعاااارض رتاااايس الجم وريااااة م ااااروق القااااانون الماااانظ  لالنتخابااااات الرتاسااااية علااااى 
المح مة الدستورية العليا بعد إقراره ماو مجلاس ال اعا وقبال إصاداره لتقريار ماد  مطابقتاه 

 للدستور .

ا ال أن  ال   مساة ع ار يوماًا ماو  ااريا عارض و صدر المح مة قرار ا فى  ة 
األماار علة ااا فااوذا قااررت المح مااة عاادم دسااتورية ناا  أو أكثاار مااو نصااوص الم ااروق رده 
رتاايس الجم وريااة إلااى مجلااس ال ااعا إلعمااا  مقتضااى  ااةا القاارار . وفااى جميااد األحااوا  

  الرسااامية ي ااون قاارار المح مااة مل مااًا للكافااة ولجمياااد ساالطات الدولااة   وين اار فااى الجريااد 
  ال  ثالث أيام مو  اريا صدوره   .

م ااررًا  192كمااا أضاايل إلااى الدسااتور فااى سااياق ذات التعااديل ماااد  جديااد  باارق  
 اان  علااى أن    سااتبد   لمااة   االنتخااا    ب لمااة   االسااتمتا    أينمااا وردت فااى الدسااتور 

 هيما يتعل  با تيار رتيس الجم ورية   .

 

 

 

 



 73إ بتنـديل بنـض أحوـام القـانم  رقـم   2005لسـنة    173م  إيدار قانم  جديد رق  -2
 بتنظيم مباشرة الكقما السياسية . 1956لسنة 
  والمن اااور فاااى الجرياااد   2005يولةاااو  2وقاااد أضااااف  اااةا القاااانون الصاااادر فاااى  

بابااًا جدياادًا  ااو المااا   1956لساانة  73الرساامية فااى ذات التاااريا إلااى القااانون الساااب  رقاا  
 بعنوان اللجنة العليا لالنتخابات نصه اآ ى : األو  ا م ررًا (

 ين أ لجنة عليا لالنتخابات    ل برتاسة وزير العد  وعضوية : موررًا : 3مادة 

 ثالثاااااااة ماااااااو رجاااااااا  القضاااااااا  الحاااااااالةةو بدرجاااااااة ناتاااااااا رتااااااايس مح ماااااااة الااااااانق   -
 أو ما يعادل ا ومثل    احتياحةةو يختار   مجلس القضا  األعلى .

لعامة  ةر المنتماةو إلاى أ  حا   سياساى   يختاار مجلاس ستة مو ال خصيات ا -
ال ااعا أر عااة ماان   علااى أن ي ااون اثنااان ماان   علااى األقاال مااو أعضااا  ال ةئااات 
القضاتية السابقةو   ويختار مجلس ال ور  اثنةو أحد ما على األقال ماو أعضاا  

و ال ةئات القضاتية السابقةو   وذل  لمد  سا  سانوات   ويختاار  ال ماو المجلساة
 عددًا مساويًا مو  ل مو المئتةو  أعضا  احتياحةةو .

فوذا وجد ماند لد  أحد مو أعضاا  اللجناة حال محلاه أحاد األعضاا  االحتيااحةةو 
 بحسا  ر ةا ا تيار   .

 ممثل لوزار  الدا لية . -

 ويصدر بت  ةل اللجنة قرار مو رتيس الجم ورية .

 ت اآ ية : تولى اللجنة اال تصاصا ( موررًا )ج( :3مادة )

وضااااد قواعاااااد إعااااداد جاااااداو  االنتخااااا  ومحتويا  اااااا وحريقااااة مراجعت اااااا و نقةت اااااا  -1
 و حديث ا .

 اقتراح قواعد  حديد الدواتر االنتخابية . -2



 وضد القواعد العامة لتنظي  الدعاية االنتخابية . -3

اإلس ام فى ج ود التوعية والتثقيل المتعلقة باالنتخابات ووضد القواعد اإلر ادية  -4
 ر العملية االنتخابية .لسة

 متابعة االلت ام بمواثة  ال رف المتصلة باالنتخابات . -5

 إعالن النتيجة العامة لالنتخا  واالستمتا  . -6

 إبدا  الرأ  فى م روعات القوانةو الخاصة باالنتخابات . -7

 لت م أج    الدولة بمعاونة اللجنة فاى مما ار  ا تصاصاا  ا  ( موررًا )د( :3مادة )
رارا  اا و  وياد ا بماا  طلماه ماو بياناات أو معلوماات  تصاال ب اةه اال تصاصاات   و نمةة ق

 وللجنة أن  ساتعةو بأ  ج ة فى أدا  م ام ا .   

كماااا  ضااامو القاااانون الجدياااد باباااًا رابعاااًا بعناااوان جااارات  االنتخاااا  اساااتحدث بعااا   
إزدواجية التجاري  الجرات  االنتخابية و دد عقو ة بع  الجرات  األ ر     ما  ماد  ظا ر  

فى ظل القانون القدي  والتى  انا   مضاى إلاى عقو اات مخمماة لجارات  الر اوه والت ويار فاى 
ماااو القاااانون الجدياااد علاااى أناااه يعاقاااا علاااى  39مجاااا  االنتخاباااات . ول اااةا نصااا  المااااد  

 األفعا  المجرمة هيه مد عدم اإل ال  بأية عقو ة أ د فى أ  قانون آ ر .

لساانة  40  بتعااديل بعاا  أح ااام القااانون رقاا   2005لساانة  177رقاا  إصاادار القااانون  -3
بنظااام األحاا ا  السياسااية   والااة  أعاااد التأكةااد علااى نحااو أكثاار  مصااةاًل فااى الماااد   1977

الرابعة على أنه ي ترط لتأسيس أو استمرار أ  ح   سياسى ا رابعًا (   عادم قياام الحا   
أو فاى ا تياار قيادا اه أو أعضااته علاى أساا   فى ممادته أو برامجه أو فى مما ر  ن ااحه

دينااى  أو حمقااى  أوحاااتمى   أو جةرافااى   أو علااى إسااتةال  الم اااعر الدينيااة  أو التمرقااة 
 بسبا الجنس أو األصل أو العقةد    .

 



 
 ثانياً : مقترحات بمشروعات قوانين لحماية وتعزيز حقوق وحريات اإلنسان  

 مشروع قانم  حماية الكريا 

 ب التنديل المقترحجمان
 الحمس االحتياحى -
  ع ي  ح  الدفاق -
 جريمة التعةيا  -

 مذكرة ايضاحية
يواصال المجتمااد المصاار   طااوره الطبيعااى والمن ااود نحااو الم يااد مااو احتاارام حريااات 
وحقااوق االنسااان انطالقااًا مااو أن حمايااة  ااةه الحريااات والحقااوق  ااو أماار  مرضااه ضاارورات 

مل واألعما  ماو أن االنساان اآماو علاى حقوقاه وحريا اه التنمية االنسانية فى معنا ا األ ا
 ااو ضاامانة أساسااية لن ضااة الااوحو واسااتقراره وحمايتااه مااو  واتاال عصاار يمااو  باألحااداث 
والتقلمااات. وانطالقااًا أيضااًا مااو أن حمايااة و اادعي  حقااوق االنسااان  مثاال أولويااة فااى م ااروق 

االنتخابااااات الرتاسااااية  االصااااالح السياسااااى الااااة   رفااااد لااااوا ه الدولااااة وعلااااى  لمةتااااه  ماااا  
 والبرلمانية فى العام المنصرم.   

فى بابيه الثالاث  1971وعلى الر   مما  ضمنه الدستور المصرع الصادر ف  سنة 
والرابد مو ممادئ  كر  و حم  حقوق وحريات اإلنساان األساساية   فماا زا   نااس العدياد 

نب اا ماد  اةا المساتو  ماو مو النصوص الت اريعية التا   بادو  ةار متوافقاة فا  بعا  جوا
الحمايااة الدسااتورية. و ااو األماار الااةع يتجلااى سااوا  علااى صااعةد نصااوص التجااري  والعقااا  

ا مثاال  حااديث البنااا  القااانونى لجريمااة التعااةيا بتوساايد نطاااق الااوارد  فاا  قااانون العقو ااات 
أو علاااااى صاااااعةد نصاااااوص المالحقاااااة الجناتياااااة  التجاااااري  فة اااااا و  اااااديد العقو اااااة المقااااارر  (

ا مثاال  عااديل أح ااام الحاامس االحتياااحى  اكماااة الااوارد  فاا  قاناااون اإلجاارا ات الجناتيااةوالمح



. وفاا  الحااالتةو  باادو و ع ياا  حقااوق الاادفاق و مالااة حقااوق المت مااةو فااى مرحلااة المحاكمااة(
 الحاجة ملحة إلى  عديل النصوص المتعلقة ب ةه األح ام أو استحداث نصوص جديد  .

ه التعاااديالت يمرضااا ا لااايس فحساااا االعتماااار القاااانون  والواقااد أن الحاجاااة لمثااال  اااة  
 بااةو الحمايااة الدسااتورية الم مولااة ل ااةه الحقااوق والحريااات  المن ااود  الخاااص بتحقةاا  التوافاا 

مااو   مثاال انت اكااًا ل اا أو انتقاصااًا من ااا ل جاارا ات التاى و ااةو التنظاي  الت ااريع  ماو ناحيااة
يمرضا ا أيضاًا واقاد االلت اماات النا ائة بال إن الحاجاة لمثال  اةه التعاديالت  ناحية أ ار   

عو انضامام مصار إلاى الصا وس واال ماقياات الدولياة المتعلقاة بحقاوق اإلنساان والتا   بادو 
النصااوص الت ااريعية المطلااو   عااديل ا متعارضااة مع ااا أيضااًا . فمااو المسااتقر عليااه قانونااًا 

ةل  جااا  ًا ماااو أن  اااةه الصااا وس واال ماقاااات الدولياااة التاااى صاااادق  علة اااا مصااار صااااتر  بااا
ماااو  151القاااانون المصااار  انماااا  تمتاااد بقاااو  اإللااا ام القاااانونى وفقاااًا لماااا  ااان  علياااه المااااد  

الدسااتور المصاار  الحااالى مااو  أنااه للمعا اادات الدوليااة قااو  القااانون بعااد إبرام ااا والتصاادي  
 علة ا ون ر ا وفقًا للوضاق المقرر  . 

فا  ساياق م اروق   نادر ية المن اود  وف   افة األحوا  فون  ةه التعديالت الت ريع 
 المعتبر إحاد  ر اات  مرحلاة التحاو  الاديموقراحى التاى  خوضا ا مصارالقانون     االصالح

المجتمااد المصاارع فااى عصاار  سااعى هيااه  اال دو  العااال  علااى وأ ااواق والمواكااا لتطلعااات 
مد  ا تالف درجات  قدم ا السياسى واالجتماعى واالقتصاد  الى ضمان  واف    ريعا  ا

 حقوق االنسان األساسية. 

ولاائو  اناا  حمايااة حقااوق وحريااات االنسااان  اار مر بالعديااد مااو الت ااريعات و ااالكثةر 
مااو نصااوص قااانون االجاارا ات الجناتيااة علااى وجااه الخصااوص فااون مااو جوانااا التطااوير 
المن ود ما يتطلا  عديل بنياة قاانون االجارا ات الجناتياة ذا اه و ةةةار بعا  نظماه وآليا اه 

تحقةااا  والمحاكماااة و اااو األمااار الاااة  ال يم اااو بلو اااه واقعياااًا اال بتعاااديل  اااامل ل اااةا فاااى ال
القااانون و ااو مااا يتجاااوز بالتااالى حاادود  ااةا الم ااروق الج تااى المقتاارح وان  مقااى فااى  افااة 
األحاااااوا  حموحاااااأ   اااااريعيًا مساااااتحقًا وجاااااديرًا بالعمااااال ألجلاااااه. ومثاااااا  ذلااااا  اجااااااز  الطعاااااو 



  مااو محاااك  الجنايااات بحساامان ذلاا  ضاامانة  امااة لحاا  باالسااتئناف فااى األح ااام الصااادر 
الاادفاق واعمااااًل لمباادأ التقاضااى علااى درجتااةو. و ااو مااا أ ااةت بااه مااؤ رًا بعاا  الت ااريعات 
األجنبية مثل الت ريد المرنسى. و ةل   معةل نظام قاضى التحقة  المنصوص عليه نظريًا 

لمبدأ المصل بةو سلطتى اال  ام فى الت ريد المصر  و ةر المطب  فعليًا باعتماره ضمانة 
والتحقة  و و  أ ة به الكثةر ماو الت اريعات المقارناة ومن اا   اريعات عر ياة مثال الت اريد 
المةر اااى والت اااريد اللبناااانى.  ماااا أن اعااااد  قضاااا  االحالاااة ساااوا  ماااو  اااال  آلياااة مست اااار 

مانة  اماة اإلحالة أو  رفة اال  ام و و الة   ان مطمقًا فى مصار هيماا مضاى يع اس ضا
  ر مر أيضا  بحقوق االنسان المت  .

والتعااديالت الج تيااة التااى يتضاامن ا  ااةا الم ااروق المقتاارح لقااانون الحريااات  تساا  مااو 
ناحيااااة أولااااى بواقعيااااة إجرات ااااا دون أن يتر ااااا علااااى ذلاااا  المسااااا  بأسااااس و نيااااة قااااانون 

 اار  جوانااا علااى اإلجاارا ات الجناتيااة ذا ااه وال بنظمااه الكليااة  مااا أن ااا  مثاال مااو ناحيااة أ
درجااة بالةااة مااو األ ميااة الر ماح ااا الوثةاا  بمااا يم ااو  ساامةته قواعااد الحااد األدنااى لحقااوق 

 بقاااادر  1971االنسااااان الماااات  .  و ااااى قواعااااد  ظلل ااااا حمايااااة دسااااتورية بنصااااوص دسااااتور 
 ما  كمل ا مواثة  وا ماقيات الدولية الت م  ب ا مصر وصادق  علة ا .

 : ت مير نظام الكبل االحتيانى

لعل نظام الحمس االحتياحى يمثال أحاد الجواناا ال اماة الجادير  باالتطوير فاى إحاار 
حمايااة و ع ياا  حقااوق االنسااان حةااث يجااوز حاامس الماات   احتياحيااًا لمااد  قااد  طااو  أل اا ر 
ور ما لسنوات على الر   مو عدم صدور ح ا  قضااتى باإلداناة بال وقبال أن يحاا  المات   

العااااال  علااااى إ ااااتالف نظم ااااا القانونيااااة  أ ااااة بااااالحمس الااااى المحاكمااااة. ولاااائو  اناااا  دو  
إحار التحقة  مد المت   وقبل إحالته إلى المح مة   فى  اإلحتياح   وجرا  ال بد منه أحياناً 

المختصااااة فان الكثةاااار ماااااو الت ااااريعات المعاصااااار   اااادت  حاااارص علاااااى احاحااااة الحااااامس 
الناحيااااة  مااااو لتعارضااااهاالحتياااااحى ب ااااروط وضاااامانات للحااااد مااااو اإلفااااراط فاااا  إسااااتخدامه 

ولما يتر ا عليه مو الناحية العملية مو آثار سلبية على  خ   را  القانونية مد قرينة الب



 ونمسيًا. وم نياً  المت   المحبو  إجتماعيًا وأسرياً 

ول  يعد ثمة    فى أن الحمس االحتيااحى يمثال انت اكاًا ألصال البارا   الاة   ان  
مااو أن الماات   باارئ حتااى   1971لمصاار  لساانة فقاار  أولااى مااو الدسااتور ا 67عليااه الماااد  

 ثباا  ادانتااه فااى محاكمااة قانونيااة  كماال لااه فة ااا ضاامانات الاادفاق عااو نمسااه.  مااا يخااالف 
هيما  ن  عليه  1966مو الع د الدولى للحقوق المدنية والسياسية لسنة   2فقر     14الماد  

 ب  عليه الجرم قانونًا. مو أنه مو ح   ل مت   بار كا  جريمة أن يعتبر بريئًا الى ان يث

 ريعات العاال  حامس المات   إحتياحياًا أثناا    ل    ان الت ريد المصرع يجة     لئوو 
  إال أنه يتوسد ب  ل ملحوظ لما لةل  مو ار ماط بمعالية التحقة  وضرورا ه    التحقة  معه

الحامس   الجرات  الت  يجوز فة ا الحمس اإلحتياح   و قل هيه الضمانات المتعلقة ب اةا  فى
وذلا  بالمقارناة ماد العدياد ماو الت اريعات األ ار   الت اريد المرنسا  و عا     هو طو  مد 

الت ريعات العر ية مثل الت ريد المةر ى واللبنانى واألردنى.  ما ي  ف الواقد عاو اإلفاراط 
فى استخدام سالح الحمس االحتياحى ر   وجود البداتل األ ر  الكمةلة بتحقة  الةاية منه 

 االقتران بمساوته مثل المراقمة القضاتية والكمالة.  دون 

يالحاااظ أن الت اااريد  فمـــ  حيـــث الجـــرائم التـــي تبـــرر األمـــر بـــالكبل اسحتيـــاني 
المصااارع يجةااا  حااامس المااات   إحتياحياااًا عاااو جااارات  ذات درجاااة دنياااا ماااو الجساااامة باااالنظر 

أن ي اون معاقماًا  يجوز الحمس اإلحتيااح  عاو جارات  ي ما حةث  لمقدار العقو ة المقرر  ل ا
إجرا ات جناتية( ويجوز الحمس اإلحتياح   134علة ا بالحمس ألكثر مو ثالثة أ  ر ام  

حتى ف  الجارات  التا  يعاقاا علة اا باالحمس ولاو ألقال ماو ثالثاة أ ا ر إذا لا  ي او للمات   
اباا  معاااروف فااا  مصاار. وماااو المالحااظ  ااادنى الحاااد األدنااى لعقو اااة الحااامس ثمحاال إقاماااة 

تى يجوز فة ا الحامس االحتيااحى بالمقارناة ماد الكثةار ماو الت اريعات المعاصار  للجريمة ال
 سوا  األجنبية أو العر ية فمى الت ريد المرنس  ال يقال  اةا الحاد األدناى عاو الحامس ثاالث 

جاارات  األمااوا   الساارقة أو  اذا  علاا  األماار باحااد ساانوات أو عااو الحاامس  مااس ساانوات 



ماااوا  وفاااى الت اااريد االيطاااالى عاااو ثاااالث سااانوات وفاااى األ  بةاااي  النصاااا أو اإل ماااا  أو 
 الت ريد األردنى عو عامةو وفى الت ريد اللبنانى عو عام. 

 203  202  201  143  142حددت المواد  م  حيث مدة الكبل اسحتياني: 
مااو قااانون االجاارا ات الجناتيااة ماادد الحاامس االحتياااحى والتااى يم ااو أن  صاال إلااى فتاارات 

االحتيااااحى فة اااا أن يتحاااو  ماااو  ااادبةر اساااتثناتى  مرضاااه ضااارورات  حويلاااة ي ااااد الحااامس
التحقة  الى عقو ة سالمة للحرية دونما مسّو  مو ح   قضاتى باإلدانة. و تجاه الت اريعات 
المقارناة بماا فة اا بعا  الت ااريعات العر ياة إلاى وضاد حااد أقصاى معقاو  ال يجاوز  جاااوزه 

جااوز أن   يااد مااد  الحاامس االحتياااحى فااى للحاامس االحتياااحى. فمااى الت ااريد المةر ااى ال ي
الجاان  عااو  اا ر واحااد يجااوز  مديااد ا بااأمر قضاااتى مساابا و  اارط أال ي ااون التمديااد اال 
لماار ةو ولاانمس المااد . وفااى الجنايااات ي ااون الحااد األقصااى للحاامس االحتياااحى  اا ريو وال 

 . وفاى يجوز التمديد اال بأمر قضااتى مسابا وال يتجااوز التمدياد  ماس مارات ولانمس الماد 
الت ااريد المرنساا   باادو ماادد الحاامس اإلحتياااح  أقاال ممااا يجةاا ه الت ااريد المصاارع  مااا أنااه 

مجااا  الحاامس اإلحتياااح  يجااوز بموجمااه  فااىقاااض الحريااات والحاامس دورًا محوريااًا لأعطااى 
عنااد األماار بااالحمس اإلحتياااح  مراعااا  الوضااد العاااتل  لل ااخ  المحبااو  ال ساايما حااةو 

أبوية يما ار ا علاى حمال يعاي  فا   نماه وال يتجااوز عماره ع ار ي ون ل ةا األ ةر سلطة  
 مو قانون اإلجرا ات الجناتية المرنس (.  144/2سنوات ام 

ماااو قاااانون اإلجااارا ات الجناتياااة أ ااااح فاااى لتطبةااا   202ويالحاااظ أن نااا  المااااد  
العملاااى أن يصااادر القاضاااى الج تاااى أمااارًا واحااادًا بماااد حااامس المااات   احتياحياااًا لماااد   مساااة 

 عةو يومًا و و ما يتناق  مد حبيعة اجرا  الحمس االحتياحى بحسمانه اجاراً  اساتثناتيًا وأر 
وينطو  فى ذات الوق  عو  خلى القاضى الج تى عو وظيمته فى مراقمة اساتمرار دواعاى 
الحاامس االحتياااحى.  مااا  اا داد وحااأ  الحاامس االحتياااحى علااى الماات   بطااو  المتاار  ال منيااة 

لمح مة و د  جلسات المحاكمة بالمعل   األمار الاة  يتر اا علياه بقاا  مابةو اإلحالة إلى ا
الماات   ر ااو الحاامس االحتياااحى لمااد  قااد  طااو  انتظااارًا لبااد  المحاكمااة. ويباادو  ااةا الوضااد 



ماو الع ااد الماادنى  3فاى ظاال القاانون المصاار  مخالمااًا لماا  اان  عليااه المااد  التاسااعة فقاار  
يقدم الموقوف أو المعتقل بت مة ج اتية ساريعًا الاى أحاد للحقوق المدنية والسياسية مو أن   

القضا  ...وي ون مو حقه أن يحاك   ال  م لة معقولة أو أن يمر  عنه...    على الار   
ل عاااام بحةاااث ال يجاااوز أن صاااماااو أن الت اااريد المصااارع يقااانو مااادد الحااامس اإلحتيااااح   أ

 ااو الماات   قااد أحةاال إلااى جميااد األحااوا  سااتة  اا ور فاا  حالااة الجاان  مااا لاا  ي فااى تجاااوز 
المح مااة المختصااة  أمااا فاا  الجنايااات فونااه إذا رأت ساالطة التحقةاا  مااد الحاامس وجااا قباال 

 إنقضا  الستة   ور عرض األمر على مح مة الجنايات.. 

: يساتدع  التطاوير القاانون  المن اود للحامس   م  حيث بـدائل الكـبل اسحتيـاني
 اااااة ب اااااا فااااا  بعااااا  الحااااااالت بحةاااااث اإلحتيااااااح  التمكةااااار فااااا  باااااداتل أ ااااار  يم اااااو األ
.. ويمثال لمت ماةو ذو  الخطاور  علاى ايقتصرالحمس اإلحتيااح  علاى الجارات  الجسايمة أو 

 عديااد  : م ايااا  علااىللحاامس اإلحتياااح  ينطااو   باادياًل مم ناااً  بالمراقبــة القضــائيةماا يعاارف 
تعلقاة بال ارعية اد  اآثار السلبية للحمس اإلحتيااح  ساوا   لا  الممف و مو ناحية أولى يت

سااارية او م نياااة أجتماعياااة أو ا ياااة وقريناااة البااارا   او  لااا  التااا   نطاااوع علاااى أضااارارتالجنا
ي مااال  حقةااا   القضااااتيةللمااات   المحباااو . وماااو ناحياااة ثانياااة فاااون نظاااام المراقماااة  نمسااايةأو 

ال اه ماو فالتحقةا  ماد المات   وضامان عادم إضارورات اإلعتمارات الت  يقتضة ا اإلدعاا  و 
 مثالة  ويالحظ أن العدياد ماو الت اريعات العر ياة قاد أ اةت بنظاام المراقماة التضااتية العدال

 واللبنان . المةر   والت ريعة

 م  حيث ضمانا  الكبل االحتيانى : 

يمتقاار الت ااريد المصاار  الااى العديااد مااو ضاامانات الحاامس االحتياااحى التااى  كماال 
علااى أمااو المجتمااد مااو ناحيااة و ااةو وحااد ا التوفةاا  بااةو فعاليااة التحقةاا  الجناااتى والحماااظ 

احتاارام قرينااة الباارا   وحقااوق االنسااان مااو ناحيااة أ اار  . ولعااّل ا اا  الضاامانات الواجمااة فااى 
احار  طوير نظام الحمس االحتياحى  ى  حديد المبررات التى  سّو  اصدار األمر به ماو 

 ر . ناحية   ووجو   سبةمه بما ير مر بةل  مو اجاز  الطعو هيه مو ناحية أ 



يالحاااظ  ان الت اااريد تكديـــد المبـــررا  المســـم غة ل كـــبل االحتيـــانى فماااو حةاااث 
المصاار  ال يتضااامو أدناااى  حدياااد للمباااررات التااى  ساااّو  األمااار باااالحمس االحتيااااحى وذلااا  
 الفاااااًا لت اااااريعات مقارناااااة ا ااااار  اعتنااااا  باااااة ر  اااااةه المباااااررات بحةاااااث اعتبااااارت الحااااامس 

انون االجاارا ات الجناتيااة المرنسااى ياان  فااى االحتياااحى  ةاار جااات  اال بتااوافر احاادا ا. فقاا
 بعمااااارات صااااريحة وقاحعااااة علااااى انااااه ال يجااااوز األماااار بااااالحمس االحتياااااحى  144ماد ااااه 

 أو  مديده اال اذا  ان يعد الوسةلة الوحةد  : 

 للحمااااظ علاااى األدلاااة أو اآثاااار المادياااة أو للحاااؤو  دون التاااأثةر علاااى ال ااا ود  -1
 اور  ةر الم روق بةو المت مةو وال ر ا  .أو المجنى علة   أو لمند الت 

لحماياااة  اااخ  المااات     وضااامان  واجاااده  حااا   صااارف العدالاااة  أو وضاااد  -2
 ن اية للجريمة أو  وقى  جدد وقوع ا . 

وضد ن اياة لالضاطرا  االساتثناتى المساتمر للنظاام العاام الناا ج عاو جساامة   -3
 هيه .الجريمة أو عو ظروف ار كاب ا أو الضرر الة   سبب  

مو قانون االجرا ات الجناتية المصار  و اى بصادد الان    134والواقد أن الماد   
علاااى سااالطة قاضاااى التحقةااا  فاااى االمااار باااالحمس االحتيااااحى ال  تضااامو  حديااادًا أل  ماااو 
المبررات الساب  ذ ر ا فاى القاانون المرنساى قنوعاة باال اار  الاى مجارد  اوافر  دالتال  اهياة 

علة اا بااالحمس ألكثاار مااو ثالثاة أ اا ر. وال يختلااف الوضااد فااى ضاد الماات   بجريمااة يعاقااا 
مااااو قااااانون االجاااارا ات  137حالااااة الحاااامس االحتياااااحى الااااة   ااااأمر بااااه النيابااااة العامااااة ا م

الجناتيااة( . واذا  ااان مم ومااًا أن الحاامس االحتياااحى ال ي ااون مااو حةااث الواقااد اال لمبااررات 
احاد  اةه المباررات  او أمار  مرضاه  كالساب  ذ ر ا فان الان  القاانونى علاى وجاو   اوافر

الطبيعة االستثاتية ل اةا االجارا  ماو ناحياة   فضااًل عاو  وناه يتسا  ويتكامال ماد  ضارور  
  سبةا الحمس االحتياحى مو ناحية أ ر . و ل  ضمانة على جانا مو األ مية.



الت ااريد وجــمب  تســبيب األمــر بــالكبل االحتيــانى فــالمالحك أ  أمااا مااو حةااث 
و مو الن  على ذل   و و ما يمثل  يابًا لضمانة  امة باعتماار أن  سابةا المصر  يخل

األح ااام والقاارارات القضاااتية ينطااو  علااى جملااة م ايااا قانونيااة وعمليااة . ولاائو  ااان قااانون 
االجااارا ات الجناتياااة قاااد نااا  علاااى إباااال  ماااو يقااام  علياااه أو يحااامس احتياحياااًا باساااما  

البال  ال يعنى باالمم وم القاانونى  سابةمًا للمار أ  ( فون  ةا ا  139القم  أو الحمس ا م
بالحمس االحتياحى . ولعّله مما  جدر مالحظته أن الت ريد المصر  يوجا  سبةا القارار 

أ  ( وال يمعاال نمااس ال اائ بالنساامة للماار  154/3بااأال وجااه القامااة الاادعو  الجناتيااة ا م 
  ألصاال الباارا   بةنمااا األماار بااالحمس االحتياااحى !! مااد أن القاارار بااأال وجااه  ااو استصااحا

 بالحمس االحتياحى قبل صدور ح   قضاتى باإلدانة  و  رو  على  ةا األصل !

و حرص معظ  الت ريعات المعاصر  على ا اتراط  سابةا األمار الصاادر باالحمس 
االحتياااحى مثاال الت ااريد المةر ااى الااة  يسااتوجا  ساابةا األماار بتمديااد الحاامس االحتياااحى 

مااو قااانون المسااطر  الجناتيااة المةر ااى الصااادر فااى  177و 176الماد ااان  ساابةمًا  اصااًا ا 
(.   ماااااا أن الت اااااريد المرنساااااى يساااااتوجا  سااااابةا األمااااار الصاااااادر باااااالحمس  2003سااااانة 

مااااو قااااانون االجاااارا ات الجناتيااااة المرنسااااى (.  مااااا ياااان  القااااانون  145/8االحتياااااحى ا م
 االحتيااااااااااحى ( علاااااااااى ان األمااااااااار باااااااااالحمس  137/3المرنساااااااااى فاااااااااى موضاااااااااد آ ااااااااار ا م

أو بتمديد م لته أو برف  حلا االفرا   مو قبل قاضى الحرياات والحامس يجاا أن ي اون 
مساااابمًا وأن يتضاااامو بيانااااًا باعتمااااارات القااااانون والواقااااد علااااى عاااادم  مايااااة الت امااااات المراقمااااة 

. و كمااو جااّد   اااةا 144و 143/1القضاااتية والاادافد للحاامس باالحالاااة الااى أح ااام المااااد ةو 
 ةر فى انه يعتبر أن األصل  و المراقماة القضااتية  و التاالى فاان اللجاو  للحامس الح   األ

االحتيااااحى يمتااارض عااادم  اااوافر  اااروط المراقماااة القضااااتية أو عااادم  ماياااة االلت اماااات التاااى 
  مرض ا .

فونااه يمثاال ضاامانة  امااة إجــااة ال نــ  فــى األمــر بــالكبل االحتيــانى ومااو حةااث 
يمتقااار الة اااا الت ااريد المصااار  فااى ظااال نصوصاااه  علة اااالتساابةا و تر اااا  بضااامانة  اار مر



ولئو  ان العمال قاد جار  علاى جاواز الاتظل  ماو قارار الحامس فاون الاتظل   وساةلة   .القاتمة
مراجعة ذات حابد إدار  يمقى أقل ضمانة وفعالية مو الطعو  هلية مراجعة قضاتية . واذا 

قاد أجاازت للنياباة العاماة الطعاو مو قانون االجرا ات الجناتية المصر    161كان  الماد   
جاواز  -نظريًا على األقال–فى جميد األوامر الصادر  مو قاضى التحقة  بما قد يم   منه 

الطعااو فااى أماار الحاامس االحتياااحى الصااادر منااه فااان مثاال  ااةا االسااتنتا  يمقااد قيمتااه مااو 
 حتكار ماو حةاث الناحية العملية بالنظر الى أن النيابة العامة  كاد  كون  ى السلطة التى 

 الواقد عملية التحقة  الجناتى واصدار األوامر الخاصة به .

والمالحااظ أن الع ااد الاادولى للحقااوق المدنيااة والسياسااية الااة  صااادق  عليااه مصاار 
مو الدستور بضعة مو النظام القانونى المصر  يجة  الطعاو   151وأصم  بموجا الماد   

مو الماد  التاسعة مو  ةا الع د على انه لكال  كهلية مراجعة قضاتية اذ  ن  المقر  الرابعة
 ااخ  حاارم مااو حريتااه بااالتوقيل أو االعتقااا  حاا  الرجااوق الااى مح مااة لكااى  مصاال  ااةه 
المح مااااة دون ابطااااا  فااااى قانونيااااة اعتقالااااه   و أمر اااااالفرا  عنااااه  اذا  ااااان االعتقااااا   ةاااار 

عتقااا  فااان ذلاا  قااانونى. وعلااى الاار   مااو أن ناا  الع ااد الاادولى ي ااةر الااى التوقياال واال
يسااتوعا فاارض الحاامس االحتياااحى قباال صاادور ح اا  قضاااتى باإلدانااة بوصاامه حرمانااًا مااو 

مااو نمااس الع ااد الاادولى  14/2المــادة الحريااة .  مااا يعاا ز مااو  ااةا النظاار مااا  اان  عليااه 
للحقوق المدنية والسياسية مو أنه مو ح   ل مت   بار كا  جريمة أن يعتبر برتيًا الاى ان 

مااو أنااه  14  مااو ذات الماااد   3جاارم قانونااًا . و ااةل  مااا  اان  عليااه المقاار  يثباا  عليااه ال
لكل مات   بجريماة أن يتمتاد اثناا  النظار فاى قضاةته وعلاى قادم المسااوا  التاماة بالضامانات 

 الدنيا التالية : ....أن يحاك  دون  ا ةر ال مبرر له .
ن ااااودًا بح اااا  و  ااااةا يباااادو  قرياااار الطعااااو فااااى أواماااار الحاااامس االحتياااااحى أماااارًا م

مقتضاااايات احتاااارام حقااااوق االنسااااان وح ماااااً ممروضااااًا بموجااااا التاااا ام مصاااار النا اااائ عااااو 
التصدي  على الع د الدولى للحقوق المدنية والسياسية الة  يعتبار الطعاو فاى  اةه األوامار 

 حقًا للموقوفةو .



 تنزيز حق الدفاع :
للمت ماةو ساوا   الت ريد المصرع ي ر   قاعد  عامة ح  الادفاق المقارر  لئو  ان 

 فااىأو بنصااوص عديااد   (مااو الدسااتور 71و  69و  67كااان ذلاا  باان  الدسااتور االمااواد 
 ( اجااااااااااااارا ات جناتياااااااااااااة 125  124  78  77قاااااااااااااانون اإلجااااااااااااارا ات الجناتياااااااااااااة االماااااااااااااواد 

زا  حاا    فمااا (1983لساانة  17  رقاا  امااو قااانون المحاماا 525أو فاا  قااانون المحامااا  ام 
ضو  التطور الملحوظ فا  القاانون المقاارن ومساتويات الحماياة الدفاق  جديرًا  بالتع ي  ف  

المتقدمااة التاا   كمل ااا المواثةاا  والصاا وس الدوليااة علااى نحااو ينتقاال هيااه مااو حااور الممااادئ 
 واألح ام العامة الى مصاف الضمانات وآليات التنمةة. 

الدساااااتور أو نصاااااوص قاااااانون  نصاااااوص  فااااا  والحااااا  فاااااى الااااادفاق م اااااّر  ساااااوا 
مااو الدسااتور  67اتيااة وفاا  العديااد مااو الت ااريعات األ اار    فتاان  الماااد  اإلجاارا ات الجن

فــي المصارع فا  معارض  كريسا ا لقريناة البارا   علاى أن   المات   بارئ حتاى  ثبا  إدانتاه 
مكاكمة قانمنية تكفل له فيها ضمانا  الدفاع عـ  نفسـه . وكـل مـتهم فـي جنايـة يجـب 

حـق  مو الدساتور أيضاًا علاى أن   69لماد    .  ما  ؤ د اأ  يوم  لـه مكام يدافع عنه  
ــمل    . وقااد  رساا  الصاا وس واال ماقيااات الدوليااة لحقااوق الــدفاع أيــالة أو بالمكالــة موف

فقار  أولاى مااو اإلعاالن العاالم  لحقااوق  11اإلنساان بادور ا حاا  الادفاق   إذ  ان  الماااد  
ــىعلااى أن    1948اإلنسااان لساانة  ــًا إل ــر بريئ ــتهم بجريمــة ينتب ــل شــتص م ــت  ك أ  يثب

إرتكابه لها قانمنا في مكاكمة ع نية تكم  قد وفر  لها قانمنًا جميع الضمانا  الالامـة 
ــه  ــ  نفســــ ــدفاع عــــ  فقاااااار   14  . وقااااااد زادت حاااااا  الاااااادفاق  أكةاااااادًا ووضااااااوحًا الماااااااد  ل ــــ

والتا   ان  علاى  1966  مو الع اد الادول  للحقاوق المدنياة والسياساية الصاادر سانة   3
ا  جريمااة أن يتمتااد أثنااا  النظاار فاا  قضااةته   وعلااى قاادم المساااوا  أنااه   لكاال ماات   بار كاا

)ب( أ  ين ـى مـ  المقـت ومـ  التسـهيال  مـا يوفيـه التامة  بالضمانات التالياة : ..... 
  سعداد دفاعه ولالتصال بمكام يتتاره بنفسه " .

الساااب  ي ااون الم اارق المصاارع قااد أضاامى علااى الحاا  فاا  الاادفاق  علااى  ااةا النحااوو 



ماااو الدساااتور  69و 67مت ماااةو جناتياااًا حمايتاااه الدساااتورية بموجاااا نااا  المااااد ةو عاااو ال
المصارع السااب  اإل اار  إلة مااا   و اةل  بموجاا صا وس وا ماقيااات دولياة صاادق  علة ااا 
مصر صاتر  بةل  ج  ًا مو القانون المصرع ومتمتعة بقو  اإلل ام القانون  وفقاًا لماا  ان  

ــادة عليااه  ــة قــمة مــ  الدســتمر ال 151الم ــا تقــرره مــ  أ  ل مناهــدا  الدولي مصــري فيم
 .  القانم  بند إبرامها والتصديق ع يها ونشرها وفقًا لألوضاع المقررة

مو حماية دستورية ما زا  يحتا  ألن ينتقل ماو   لكو ح  الدفاق ور   ما حظ  به
ص حور التكريس النظرع ومصاف الممادئ إلى واقد التنظي  والتمعةل علاى صاعةد النصاو 

الت ريعية   والى الم يد مو آليات ووساتل الحماية الت  ي  ر ب ا القانون المقاارن . ولعال 
مو باةو أ ا  آلياات ووسااتل  ع يا  حا  الادفاق  او حا  المحاام  فا  اإلحاالق علاى ملاف 
الدعو  قبل استجوا  المت   بمتر  معقولة حتى ي ون على عل  باألدلة الموج اة ضاده ماو 

أو  ةاااار ذلاااا    بمااااا فاااا  ذلاااا  أ ااااة صااااور ضااااوتية مااااو  ااااةه األوراق أقااااوا  أو مسااااتندات 
والمساااااتندات  و اااااةل  حااااا  المااااات   فاااااى أن يعلاااااو بالحضاااااور أماااااام المح ماااااة فاااااى الجااااان  

 والمخالمات قبل انعقاد الجلسة بمتر   اهية. 

  ااّر ومااو المالحااظ فاا   ااةا السااياق أن قااانون اإلجاارا ات الجناتيااة المصاارع ولاائو 
مناه    فوناه لا  ي مال ل اةا الحا   125و 84لدعو  ف  المااد ةو  ح  اإلحالق على ملف ا

أوالهما أنـه سـمح ل مكـامي بـاسنالع ع ـى التكقيـق فـي المد  الجدير به مو ناحةتةو : 
ــى االســتجماب أو المماجهــة مث مــا  فتــرة امنيــة جــد قصــيرة هــي اليــمم الســابق فقــط ع 

ــيح إنال 184يســتت ص مــ  نــص المــادة  ــد ال تت ــرة ق ــًا وال تســمح اجإ وهــي فت عــًا كافي
بتكضير الدفاع ع  المتهم ال سيما فـي قضـايا منينـة تت  ـب ب بينتهـا وقتـًا أنـمل مـ  

أوجااا الم اارق المرنساا  علااى ساابةل المثااا  اإلحااالق علااى ملااف الاادعو  قباال    بةنماااكلــا 
ومـــ  ناحيـــة ثانيـــة فـــا  المشـــرع أر عاااة أياااام علاااى األقااال ماااو إجااارا  اساااتجوا  المااات   . 

أجاا حظر السماح ل مكامي باسنالع ع ـى التكقيـق فـي هـذا اليـمم السـابق المصري قد  
. ع ى االستجماب ) ع ى قصر هذه المدة ( دو  اشتراط أدنى مبـرر أو قيـد لهـذا الكظـر



يجب السماح ل مكامي مو قانون االجرا ات الجناتية على أنه  .   125حةث  ن  الماد   
 ــى االســتجماب أو المماجهــة مــا لــم يقــرر بــاسنالع ع ــى التكقيــق فــي اليــمم الســابق ع

  .و  ةا أضحى متصورًا حرمان المحام  عو المت   مو ح  اإلحالق  القاضي غير كلا
علااى التحقةاا  قباال االسااتجوا  أو المواج ااة مطلقااًا   دون أن يقةااد  ااةا الحظاار بقةااود  ااتى 

ماااو  االساااتعجا  أو  ةااار ذلااا  حالاااة مثااال علاااى األقااال و للم ااارق ذ ااار بعضااا ا اااكاااان يم
 .  الحاالت 

ولئو  ان اعما  ح  الدفاق يتطلا أيضًا احاحة المت   بالت ماة الموج اة الياه حاةو 
يت  اعالنه بالتكليل بالحضور أمام مح مة الجن  فان الت ريد المصر  فى ظل نصوصه 
الحالياة يقةاد الاى حاد بعةاد ماو الماد  التاى يجاا أن  تاوافر للمات    ماو  ااريا اعالناه حتااى 

مو قانون االجرا ات الجناتية على ان   ي ون  233المحاكمة اذ  ن  الماد  موعد جلسة 
 كليل الخصوم بالحضور قبل انعقاد الجلسة بةوم  امل فى المخالمات و ثالثاة اياام  املاة 
على االقل فى الجن   ةر مواعةد مسافة الطري    وذل  بنا  على حلا النيابة العاماة او 

وال مرا  فى ان مقتضايات إعماا  حا  الادفاق و ع يا ه  ساتوجا المدعى بالحقوق المدنية .  
 احالة  ةه المد  بما يم و المت   مو  دبر أمره واعداد دفاعه.

وفااا  ضاااو  ماااا ساااب  ذ اااره فاااون  ع يااا  حااا  الااادفاق يتطلاااا الم ياااد ماااو  نظاااي  حااا  
ا  اإلحالق على التحقة  أو على ملف الدعو  بحسمانه أحد الوساتل ال امة والمؤثر  إلعم

بالنص م  ناحية  أولى ع ى وجمب إتاحة اسنالع ع ى أوراا التكقيـق وذل     ةا الح 
الــنص مــ  ناحيــة ثانيــة  ع ــى تقييــد .  مااا يجاادر قبــل فتــرة كافيــة مــ  اســتجماب المــتهم

س  ة النيابة النامة أو قاضي التكقيق في حظر اسنالع ع ى م ف التكقيق لضـرورا  
ــ  إد ــيا  حسـ ــتنجال أو لمقتضـ ــم  .  ماااا ينمةاااى لااانمس الح ماااة أ ارة التكقيـــقاالسـ   يوـ

 اعال  المتهم بالتك يف بالكضمر قبل فترة كافية ومنقملة م  اننقاد ج سة المكاكمة.

 نصمص التنديال  المقترحة :
 مادة )    ( إجرا ا  جنائية :



  ال يجوز األمر بالحمس االحتياحى أو  جديده إال إذا  باةو أن أ  اجارا   حمظاى 
  يعد مالتمًا .آ ر ال

وال يجاااوز  طبةااا  الحااامس االحتيااااحى حالاااة  اااون المت ماااة حااااماًل أو مرضاااعة أو اذا  اااان 
ال اااخ  فاااى ظاااروف صاااحية  طةااار  أو  جااااوز ساااو السااامعةو إال اذا اقتضااا   ةااار ذلااا  

 ضرور  استثناتية  

 ( إجرا ا  جنائية :134مادة )

أماار الحاامس بيانااًا    ي ااون األماار بااالحمس االحتياااحى مساابمًا   ويجااا أن يتضاامو
بالواقعاااة والااان  الواجاااا التطبةااا  علة اااا واالعتماااارات القانونياااة والواقعياااة علاااى عااادم  ماياااة 
اإلجاارا ات التحمظيااة األ اار  البديلااة عااو الحاامس االحتياااحى   وال يصاادر األماار بااالحمس 

 االحتياحى اال للمبررات التالية:

 و الحةلولة دون التأثةر على ال  ود.الحماظ على األدلة أو األثار المادية للجريمة أ-1

 حماية  خ  المت   وضمان وجوده  ح   صرف العدالة.-2

  وقى  جدد وقوق الجريمة ووضد حد ل  ال  باألمو والنظام العام   -3

 

 

 موررًا ( إجرا ا  جنائية : 134مادة ) 
ر الة اا   اذا  بةو بعد استجوا  المت   أو فاى حالاة  ر اه أو ألحاد المباررات الم اا

فااى الماااد  السااابقة أن الاادالتل  اهيااة و اناا  الواقعااة جنايااة أو جنحااة معاقمااًا علة ااا بااالحمس 
 لمد    يد على سنة جاز لقاضى التحقة  أن يصدر أمرًا بحمس المت   احتياحيًا.

ويجاوز داتمااًا حامس الماات   احتياحياًا اذا لاا  ي او لااه محال اقامااة ثابا  معااروف فااى 
 نحة معاقمًا علة ا بالحمس لمد    يد على ستة   ور مصر و ان  الجريمة ج



 إجرا ا  جنائية : 149فقرتا  جديدتا  ) مضافتا  ( الى المادة 
  يجااوز باادياًل عااو الحاامس االحتياااحى األماار بااالحمس المن لااى للماات    و طباا  فااى 
   ااةه الحالاااة أح اااام الحااامس االحتيااااحى المتعلقاااة بالماااد  والتجدياااد و ةااار ذلااا  ماااو األح اااام

 ويسر  الحمس المن لى على المري  والطاعو فى السو والحامل والمرضعة.  

  ويعتبر أيضاًا ماو باداتل الحامس االحتيااحى األمار بمناد المات   ماو السامر  اار  
 البالد متى  وافرت ال روط التالية :

 أن ي ون قرار المند مو السمر مسبمًا وصادرًا مو الناتا العام وحده . -1

 ة المنسو ة الى المت   جناية .أن  كون الواقع -2

أن  تااوافر دالتاال  اهيااة علااى   ااية  اارو  الماات   أو علااى أن ساامره الااى الخااار   -3
 يم و أن يؤثر على أدلة الدعو  .

وي ون قرار المناد ماو السامر قااباًل للاتظل  أماام المح ماة المختصاة بنظار موضاوق 
 الدعو   ل ثالثة   ور  .

 

 
 

لة إجرا ا 151/2مادة )    جنائية :( مند 
  وفى حالة اإلحالة إلاى مح ماة الجناياات ي اون األمار فاى  ةار دور االنعقااد ماو 
ا تصااص مح ماة الجان  المساتأنمة منعقاد  فااى  رفاة م اور . و خات   لا  األ ةار  أيضااًا 

 بالنظر فى أمر حمس المت   بجنحة حتى حلو  أو  جلسة مو جلسات المحاكمة.



لجاان  المسااتأنمة منعقااد  فااى  رفااة الم ااور  أن وفااى جميااد األحااوا  ي ااون لمح مااة ا
 أمر فاى  ال مار  باساتمرار حامس المات   لماد  ال  جااوز  مساة ع ار يوماًا  بادأ ماو  ااريا 

 قرار الحمس الساب   .

 موررًا ) مضافة ( إجرا ا  جنائية : 151مادة 
ة   يتعااةو االفاارا  بقااو  القااانون عااو الماات   المحااا  محبوسااًا أو التااى  قاارر المح ماا

حمسه اذا ل  يات  المصال فاى موضاوق الادعو   اال  ثالثاة أ ا ر متاى  اان اال  اام بجنحاة 
و اال  ساتة أ اا ر فاى حالااة اال  اام بجنايااة. وفاى جميااد األحاوا  يجااوز للمح ماة ان  قاارر 
استمرار حمس المت   ألحو  مو  ل  المد  بقرار مسبا يجوز الطعو هيه  ال  ثالثة أيام 

حاااد  دواتااار مح ماااة الااانق  اذا  اااان القااارار صاااادرًا ماااو مح ماااة  اااريا ماااو صااادوره أماااام إ
الجنايااااات او امااااام احااااد  دواتاااار مح مااااة الجنايااااات إذا  ااااان صااااادرًا مااااو مح مااااة الجاااان  

 المستأنمة   او امام احد  دواتر المح مة االبتداتية حالة صدوره مو القاضى الج تى  .

 فقرة أولى ) مندلة ( إجرا ا  جنائية : 125مادة 
جا السماح للمحامى باإلحالق على التحقة   ال  ثالثاة أياام علاى األقال قبال   ي

 االستجوا  أو المواج ه ما ل  يقرر القاضى  ةر ذل  لدواعى االستعجا   

 فقرة أخيرة ) مضافة ( إجرا ا  جنائية  125مادة 
   يجا  م ةو المت   المحبو  فى اإل صا  بةويه  

 قمبا  :) مندلة ( قانم  الن 126مادة 
  يعاقااا بالسااجو المؤ ااد أو السااجو الم اادد  اال موظااف أو مسااتخدم عمااومى أماار 
 بتعااااةيا ماااات   أو محتجاااا  أو فعاااال ذلاااا  بنمسااااه أو حاااارض عليااااه أو وافاااا  علااااى حدوثااااه 
أو ساا   علااى ذلاا  دون أن يمنعااه أو يبلااا عمااا وقااد مااو أفعااا   التعااةيا ومحاادث ا وذلاا  

ى معلومااات أو اعتااراف أو عقابااه عااو بقصااد الحصااو  مااو  ااةا ال ااخ  أو مااو  ةااره علاا
 عمل أر كمه  و أو  ةره أو  خويمه أو إر امه على القيام بعمل أو امتناق عو عمل .



 فوذا مات المجنى عليه مو أثر التعةيا يعاقا بالعقو ة المقرر  للقتل العمد .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الرابع

 أنشطة المجلس 



 الفصل الرابع

 أنشطة المجلس 

---- 
اضطلد المجلس القاومى لحقاوق اإلنساان بالعدياد ماو الم اام واألن اطة  اال  عاام 

فااى مختلااف مجاااالت حقااوق اإلنسااان   وقااد باارز ذلاا  فااى  ن اااط المجلااس الاادا لى  2005
 واإلقليمى والدولى .  

فعلى المستو  الدا لى واصل المجلس متابعا ه المةدانية مو  ال   مقاد الساجون  
صى الحقات    ومراقمة االنتخابات   وذل  باإلضاافة إلاى أن اطة اللجاان و   ةل بعثات  ق

الدا ليااااة للمجلااااس والتااااى  مثلااااا  فااااى عقااااد النااااادوات والمااااؤ مرات وورش العماااال وجلساااااات 
االساااتماق فاااى القضاااايا المتصااالة بحقاااوق اإلنساااان   باإلضاااافة إلاااى فكااار  صاااالونات حقاااوق 

تماااةو بحقاااوق اإلنساااان فاااى مصااار   ماااا اإلنساااان التاااى دعاااا المجلاااس إلة اااا الممكاااريو والم 
حاارص المجلااس علااى  عمةاا  الحااوار والتعاااون مااد منظمااات المجتمااد الماادنى العاملااة فااى 
مجااا  حقااوق اإلنسااان . وقااد باارز ذلاا  علااى وجااه الخصااوص فااى االنتخابااات الرتاسااية أو 

 .(23االبرلمانية التى  م  فى العام المنصرم 

التعااااون والحاااوار ماااد المؤسساااات  وعلاااى المساااتو  اإلقليماااى حااارص المجلاااس علاااى
العر يااااة المناااااظر  فااااى العااااال  العر ااااى و ااااو مااااا  جلااااى فااااى  نظااااي   الناااادو  اإلقليميااااة حااااو  

 المؤسسات الوحنية لحقوق اإلنسان فى العال  العر ى   .

كما يحرص المجلس باستمرار على التواصل مد الرموز العر ية السياسية والمكرياة 
الم ياااد ماااو المؤسساااات الوحنياااة العاملاااة فاااى مجاااا  حقاااوق  والحقوقياااة للتوساااد فاااى إن اااا 

 اإلنسان .

 
 بيانات صادر  عو اجتماعات المجلس    (23ا



ويجدر اإل ار   نا إلى لقا  السةد رتيس المجلس لمحث سبل إن اا  مجلاس ساور  
وحنى لحقوق اإلنسان   و ان  ثمر   ةا اللقا  دعو  الجاناا الساور  للم اار ة فاى أعماا  

 سات الوحنية الة  عقد فى دولة قطر.المجلس   والم ار ة فى أعما  اللقا  الثانى للمؤس

أمااا علااى المسااتو  الاادولى فقااد  اا د ن اااط المجلااس  عاونااًا ملحوظااًا مااد المنظمااات 
وال ةئااات الدوليااة المعنيااة بقضااايا حقااوق اإلنسااان   وقااد  مثاال ذلاا  فااى العديااد مااو اللقااا ات 

 والحوارات والمؤ مرات الدولية التى  ارس فة ا المجلس. 
 :الندوات  -أوالً 

 ندوة أوضاع السجم  بي  الماقع وال ممحا  : •

نظمااااا  لجناااااة ال ااااا او  باااااالمجلس نااااادو  حاااااو    أوضااااااق الساااااجون باااااةو الواقاااااد 
بلااور  رؤيااة  اااملة حااو  فلساامة عقابيااة جديااد   ب اادف 2005فبراياار  21فااى "  والطموحااات 

سااان  إلحااداث  ةةةاار فاا  القااوانةو والت ااريعات بمااا يااتال م مااد المواثةاا  الدوليااة لحقااوق اإلن
ومقااررات مااؤ مر منااد الجريمااة ومعاملااة المجاارمةو  واأل ااة بسياسااات عقابيااة جديااد   مثاال 

  و ر اااا ت مناق ااااات الناااادو  حااااو   العقو ااااات البديلااااة لاااامع  العقو ااااات السااااالمة للحريااااات 
 المحاور اآ ية : 

مراجعاااة الت اااريعات والقاااوانةو المصااارية بماااا يحااا  ا ماق اااا ماااد اال ماقياااات  ▪
 لحقوق اإلنسان. والص وس الدولية

مراجعاااة الممارساااات العقابياااة دا ااال الساااجون المصااارية  وماااد  مال مت اااا  ▪
 للسياسات العقابية الحديثة.

  معةل دور النيابة العامة ف  اإل راف على السجون. ▪

 و لص  الندو  إلى التوصيات التالية فى مجا   حسةو أوضاق السجون المصرية:  
   و عاديل الالتحاة  1956لسانة  396ون رقا  إعاد  النظر فى قانون  نظي  الساج  -1

الدا لية للسجون لتتس  مد ممادئ الحد األدنى لمعاملة السجنا  التى أقر  ا األما  
 المتحد  .

 مراجعة الت ريعات الجناتية ب دف الحد فى العقو ات السالمة للحرية .  -2



ون   ا ةل لجنااة وحنياة مسااتقلة إلجاارا   حقةا   ااامل للتعاارف علاى أوضاااق السااج  -3
المصااااارية بصااااامة عاماااااة   و حقةااااا  ماااااا يتاااااردد عاااااو  اااااد ور أوضااااااع ا وأوضااااااق 

 المحتج يو فة ا.

القضااا  علااى ظااا ر  السااجون المةلقااة والتااى  عتباار مااو أ اا  المعوقااات التااى  قااف   -4
 أمام ممارسة الح  فى ال يار  والمراسلة. 

ا ليااة سياسااية   ومنا ااد  وزار  الد    التخلااى عااو أساالو  االعتقااا  المتكاارر ألسااما  -5
 ل فرا  المور  عو المعتقلةو الةيو حصلوا على أح ام ن اتية باإلفرا  .

 معةل دور القضا  فى الرقاباة علاى الساجون وأمااكو االحتجااز   واقتاراح إصادار   -6
   ريد جديد لتعةةو قاض ل  راف على  نمةة العقو ة دا ل السجو.

   .نقل  معية السجون مو وزار  الدا لية إلى  وزار  العد  -7

الحقوقية بةو صموف ضماط ال رحة حو   ينية التعامل   ةالعمل على ن ر الثقاف  -8
 مد المحتج يو دا ل أقسام ومراك  ال رحة.

مااو قااانون العقو ااات الخاصااة بسااو  معاملااة المت مااةو لتةلاايظ  126 عااديل الماااد    -9
 عقو ة التعةيا.

 طوير السجون المصرية .دعو  الح ومة لتوفةر االعتمادات المالية الالزمة لت  -10  

 الندوة اسق يمية حمل المؤسسا  المننية لكقما اسنسا  فى النالم النربى : •

فااى إحاااار حااارص المجلاااس القاااومى لحقااوق اإلنساااان علاااى الحاااوار ماااد المؤسساااات 
بالتعااون ماد المموضاية الساامية لحقاوق  -العر ية الوحنية لحقوق اإلنسان   نظا  المجلاس 

الناادو   -نماااتى للماا  المتحااد    و التعاااون مااد جامعااة الاادو  العر يااة اإلنسااان والبرنااامج اإل
  وذلا  فاى المتار  ماو  الوحنية لحقوق اإلنسان فى العاال  العر اى اإلقليمية حو  المؤسسات 

بالقااااا ر    و م ااااار ة وفااااود مااااو ساااامد ع اااار  دولااااة عر يااااة  يمثلااااون  2005مااااار   8 -6
عد  ف   ت انية معنية بحقوق اإلنسان  ووزارامؤسسات وحنية لحقوق اإلنسان  ولجان برلم

الاادو  التاا  لاا   ن اائ بعااد مؤسسااات وحنيااة لحقااوق اإلنسااان  باإلضااافة إلااى ممثلااةو عااو 



منظماااات  ةااار ح ومياااة نا اااطة فااا   اااةا المجاااا  ابصااامة مراقاااا(   ووفاااود ماااو منظماااات 
عاو بعا  أورو اا(  وممثلاةو  -آسايا -إقليمية  مثل مجموعاات جةراهياة ماو العاال  اأفريقياا

المنظمااات  ةاار الح وميااة الدوليااة العاملااة فاا  مجااا  حقااوق اإلنسااان  فضاااًل عااو و اااالت 
 األم  المتحد  المتخصصة.
 وقد  ر  ت المناق ات حو  المحاور اآ ية :  

اإلحاااار الممااااييمى والقاااانون  والتااااريخ  لمؤسساااات حقاااوق اإلنساااان الوحنياااة وفقاااا  -
 لممادئ باريس .

 ؤسسات حقوق اإلنسان الوحنية.اإلحار العام لوظاتف م -
 ممادئ استقال  مؤسسات حقوق اإلنسان الوحنية ومقومات نجاح ا. -

 عرض لتجار  المؤسسات الوحنية لحقوق اإلنسان ف  بع  الدو  العر ية . -

عاارض لاامع  التجااار  اإلقليميااة فاا  مجااا  المؤسسااات الوحنيااة لحقااوق اإلنسااان  -
 آسةوية اكوريا الجنو ية(   وأورو ا افرنسا ( .ف  القار  األفريقية اكةنيا(   والقار  ا

عالقة المؤسسات الوحنية لحقوق اإلنساان بهلياات األما  المتحاد  التعا دياة لحقاوق  -
اإلنسااااان   و لجنااااة حقااااوق اإلنسااااان واجرا ا  ااااا الخاصااااة  و ااااةل  دور المموضااااية 

 السامية لحقوق اإلنسان .

  و لص  الندو  إلى التوصيات التالية:     

منا د  الدو  العر ياة التاى لا   صادق بعاد علاى اال ماقياات الدولياة المعنياة بحقاوق  -1
اإلنسااان التصاادي  علة ااا   و ااةل  االنت ااا  مااو إجاارا ات التصاادي  علااى المةثاااق 

 العر ى لحقوق اإلنسان   وان ا  آلية  نمةةه.

ن  قاوم دعو  الدو  العر ية التاى لا   ن ائ بعاد مؤسساات وحنياة لحقاوق اإلنساان  أ -2
 17بتااااريا  124/64بااةل   ا سااااقًا ماااد قااارار الجمعياااة العامااة للمااا  المتحاااد  رقااا  

 .1993كانون األو / ديسمبر 



منا ااااد  الاااادو  العر يااااة احتاااارام اسااااتقاللية المؤسسااااات الوحنيااااة لحقااااوق اإلنسااااان    -3
 و م ةن ا مو أدا  الم ام المو ولة إلة ا فى قوانةو إن ات ا .

مؤسسااات الوحنيااة لحقااوق اإلنسااان فااى وضااد  طاار عماال  بااةو ضاارور  م ااار ة ال -4
الخطااوات واألولويااات التااى  سااتطيد الدولااة ا ماع ااا لتع ياا  حمايااة حقااوق اإلنسااان 

 واحترام ا.

ضااارور  إن اااا  األحااار المالتماااة لتع يااا  و عمةااا  التنساااة  المساااتمر والمعاااا  باااةو  -5
ة   انطالقًا مو وحاد  المؤسسات الوحنية لحقوق اإلنسان والمنظمات  ةر الح ومي

 الةاية المن ود  .

دعاا  التوصاايات الصااادر  عااو اللجنااة العر يااة الداتمااة لحقااوق اإلنسااان فااى دور  ااا  -6
 .2005 ماط/ فبراير  9إلى  7التاسعة ع ر  المنعقد  بالقا ر  فى المتر  مو 

ن الترحةااا بممااادر  دولااة قطاار ب ااأن استضااافة مر اا  األماا  المتحااد  لحقااوق اإلنسااا -7
لجنو   ر  آسايا والمنطقاة العر ياة   ودعاو  المؤسساات الوحنياة لحقاوق اإلنساان 

 و اقى األحراف للتعاون معه عند إن اته.

اإل اااد  بج ااود المموضااية السااامية لحقااوق اإلنسااان فااى البلاادان العر يااة  ودعو  ااا  -8
 ا.لتكثيل أن طت ا لدع  المؤسسات الوحنية لحقوق اإلنسان فى أن طت ا و رامج 

 م ااااةو المؤسسااااات الوحنيااااة لحقااااوق اإلنسااااان مااااو مما اااار  المحااااث والتقصااااى فااااى  -9
 انت اكات حقوق اإلنسان بنا  على   او   تلقا ا أو بممادر  من ا.

 معةااال دور المؤسساااات الوحنياااة لحقاااوق اإلنساااان فاااى  قااادي  الم اااور  واالقتراحاااات  -10
قاوق اإلنساان السياسااية والتوصايات لسالطات الدولاة وأج    اا فاى  ال ماا يتعلا  بح

 والمدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقاهية.
دعو  المؤسساات الوحنياة العر ياة لحقاوق اإلنساان لتوثةا   عاون اا ماد آلياات األما   -11

 المتحد  التعا دية   ومد لجنة حقوق اإلنسان والمموضية السامية لحقوق اإلنسان.



ن العر يااة والدوليااة إليااال  أولويااة لتحقةاا  دعااو  المؤسسااات الوحنيااة لحقااوق اإلنسااا -12
 حقوق اإلنسان والحريات األساسية لل عا الملسطةنى وحقوقه الم روعة .

دعااو  المؤسسااات الوحنيااة العر يااة والدوليااة لحقااوق اإلنسااان للتضااامو مااد ال ااعا  -13
 العراقى ضد أية انت اكات لحقوق اإلنسان يتعرض ل ا.

ضد اساترا يجية للتصاد  لكال القاوانةو والممارساات التاى دعو  الدو  العر ية إلى و  -14
 حااااارض علاااااى الكرايياااااة والتمةةااااا    بماااااا فاااااى ذلااااا   لااااا  التاااااى  سااااات دف العااااار  

 والمسلمةو.
ضااارور  احتاااارام المؤسساااات الوحنيااااة لحقاااوق اإلنسااااان لكااال مااااو المعاااايةر الدوليااااة  -15

 ضارية والثقاهية.المتعلقة بحقوق اإلنسان والمقومات والقي  والممادئ الدينية والح
دعااو  المموضااية السااامية لحقااوق اإلنسااان لتساا ةل عقااد لقااا ات دوريااة مماثلااة ل ااةه  -16

 الندو  ب دف  ع ي  حقوق اإلنسان فى الوحو العر ى .
رفد وثيقة إعالن القا ر  الصادر  عو الندو  و وصيا  ا إلى القماة العر ياة باالج اتر  -17

. 

الاة  يحادد ماا  ا  اال مااق علياه    إعالن القا ر   وقد  وج  أعما  الندو  بوصدار 
 . (24) ال  أعما  الندو  

كما عقدت الندو  الثانية لمؤسسات حقوق اإلنسان الوحنياة العر ياة فاى الدوحاة فاى 
الستكما  ما بدأ مو حوار بةو المؤسسات الوحنية حو    2006مار     6إلى    4المتر  مو  

سااابل لتحقةااا  التعااااون البناااا  والمثمااار بةن ماااا   قضاااايا حقاااوق اإلنساااان   و حاااث أفضااال ال
  (25اوصدر عن ا   إعالن الدوحة   الة  ر   على ن ر ثقافة حقوق اإلنسان

 الندوة البرلمانية النربية حمل اتفاقية األمم المتكدة لموافكة الفساد : •

 
 الندو  اإلقليمية حو  المؤسسات الوحنية لحقوق اإلنسان فى العال  العر ى   وإعالن القا ر  الصادر ع (24ا
 نسان الوحنية العر ية إعالن الدوحة الصادر عو  الندو  الثانية لمؤسسات حقوق اإل  (25ا



نظماااا  اللجنااااة االجتماعيااااة بااااالمجلس القااااومى لحقااااوق اإلنسااااان الناااادو  البرلمانيااااة 
يونةاو  16-15ة حو  ا ماقية األم  المتحد  لم افحة المساد ف  القا ر  ف  المتر  ماو العر ي

  بالتعاون مد مجلس ال عا المصارع  ومنظماة   برلماانةون عار  ضاد المسااد     2005
و رنااامج إدار  الح اا  فااا  الاادو  العر ياااة التااابد لبرناااامج األماا  المتحاااد  اإلنمااات   بم اااار ة 

مثلاوا البرلمانااات والج اات الح ومياة والقضاااتية العر ياة  ومنظمااات  م ااار اً  180أكثار ماو 
المجتمااد الماادن  ومؤسسااات القطاااق الخاااص فاا  عاادد مااو الاادو  العر يااة   و رنااامج األماا  
المتحاااد  اإلنماااات   وم تاااا األمااا  المتحاااد  المعنااا  بالمخااادرات والجريماااة  والبنااا  الااادول   

 عالم   ثيل .وممثلةو عو منظمات  ةر ح ومية ف  حضور إ 

وقااد بحثاا  الناادو  إم انيااات  معةاال ا ماقيااة األماا  المتحااد  لم افحااة المساااد والعماال  
بعااد  قعلااى موا مااة الت ااريعات الوحنيااة مااد أح ام ااا  وحااث الاادو  التاا  لاا   وقااد أو  صااد 
 على اال ماقية على سرعة االنضمام إلة ا   والتصدي  علة ا ف  أقر  وق  مم و . 

 التمييا  التالية:  وخ صت الندوة إلى
 التأكةد على ضرور  االلت ام بالعمل على م افحة المساد بجميد أ  اله. -

ضااارور   ع يااا  ال اااماهية والمساااا لة باعتمار ماااا أحاااد أبااارز م وناااات الح ااا   -
 الر ةد  وذل  ف   ل مو القطاق العام والقطاق الخاص معًا.

افحااااة المساااااد  التر ةاااا  علااااى  ع ياااا  دور البرلمااااانةةو والبرلمانيااااات فاااا  م  -
 بوصم ما الم رق األو  والج ة الم لمة برقابة السلطة التنمةةية . 

 الت ديد على أ مية دور القضا  وأج    الرقابة ف  م افحة المساد . -

دعااا  منظماااات المجتماااد المااادن  المتخصصاااة فااا   ااائون م افحاااة المسااااد  -
 و ع ي  ال ماهية والمسا لة .

افحاة المسااد ماد اًل م ماًا لمسااعد  الادو  اعتمار ا ماقية األم  المتحاد  لم  -
 العر ية ف  م افحة المساد بصور   املة وفعالة .



اإل اااد  بالاادو  العر يااة التاا  صاادق  علااى ا ماقيااة األماا  المتحااد  لم افحااة  -
المساد   ومنا د  الدو  العر ية األ ر  للتصدي  على اال ماقية فا  أقار  

 وق  مم و.

قانون  والمؤسس  الاوحن  الخااص بم افحاة العمل على مراجعة اإلحار ال -
مظا ر و ممارسات المساد و طويره و حديثه لةتال م مد متةةارات العولماة 

 واالنمتاح االقتصادع.

بنااااا  ال اااام ات وال ااااراكات الوحنيااااة واإلقليميااااة والدوليااااة لتع ياااا  التعاااااون  -
 الدول  ف  مجا  م افحة المساد .

ت اإلقليمياااة والدولياااة فااا  مجاااا  الساااع  إلاااى  عظاااي  االساااتماد  ماااو الخبااارا -
 م افحة المساد .

واتاحــة إ وتــمفير المســو  الصــكي لهــم إ نــدوة ايــادة التمعيــة الصــكية لألنفــال  •
 : حقما اسنسا  لمبادئفرص التن يم التي تمفر الفهم الصكيح 

المجلس القاوم  لحقاوق اإلنساان نادو   زيااد  التوعياة الصاحية نظم  اللجنة الثقاهية با
 اوفر الم ا  الصاحي   ىوا احاة فارص التعلاي  التا  و اوفةر المسا و الصاح  ل ا    للحماا  
ناوفمبر  15فاى حقوق اإلنسان  بالتعاون مد صندوق األما  المتحاد  لحقاوق السا ان  لممادئ
 ااارس فة ااا عاادد  بةاار مااو العلمااا  والماااحثةو لمااد  يااوم واحااد    النااادع الدبلوماساا ب 2005

  إلاى جاناا ممثلاةو عاو و   عالم المرت  والمساموق والمقار ف  مجا  الطمولة  ومسئول  اإل
الجمعيااات  عاا  و والتر يااة والتعلااي  الصااحة والثقافااة وال اائون االجتماعيااة واألوقاااف  ات وزار 

 .األ لية

زيااااد  التوعياااة فااا   ااال ماااا  اااو متعلااا  بالطمااال فااا  المجتماااد ر ااا ت النااادو  علاااى 
تأكةاااد علاااى دور الماااو األسااار   و بتاااداً  االمصااارع ماااو  اااال  األج ااا   المسااائولة عاااو ذلااا   

إلااى جانااا   اإلعااالم المرتاا  والمسااموق والمقاارو  وعلااى دور الثقافااة فاا  ن اار  ااةا الااوع  



و وعياااة الجم اااور ب اااا  ماااد   وزار  األوقااااف والااادعا  فااا  إنجااااح  اااةه البااارامج دور أ مياااة 
 .أ مية دور رجا  الديوالتنويه أيضًا ب

اياااة الطمااال مناااة بداياااة  كويناااه ومااارورًا رع تعلااا  ب  وصااايات ثااا   لصااا  النااادو  إلاااى 
ودور الج ات المعنية فى الدولة مثال وزارات الصاحة والسا ان    بمراحله العمرية المختلمة 

ة ئفا   ن االمجتماد  ومؤسسات  دور  ل مو األسر اإلعالم   التر ية والتعلي    الثقافة (   و 
  . بدنيًا ونمسياً  الطمل

 انى الدولى :دورة تدريبية حمل القانم  اسنس •
عقاااد المجلاااس القاااومى لحقاااوق اإلنساااان   باال اااتراس ماااد وزار  الخارجياااة المصااارية  

ممثلة فى المع د الدبلوماساى   و م اار ة مع اد القاانون اإلنساانى بنةوياورس   دور   دريبياة 
للحصاااو  علاااى دبلاااوم فاااى القاااانون اإلنساااانى   لماااد  ثالثاااة أساااابيد   بااادأت فاااى الراباااد ماااو 

  ر ااا ت الااادور  علاااى الدراساااة النظرياااة والتطبيقياااة التاااى  تضااامو الناااواحى 2005سااابتمبر 
 المختلمة الخاصة بالقانون الدولى اإلنسانى و طبيقا ه. 

 

 

 
 المؤتمرات  : -ثانياً 

 مؤتمر الديمقرانية وحقما اسنسا  فى النالم النربى  •

 ومنظماااة الةونسااا بالتعااااون ماااد المجلاااس القاااوم  المصااارع لحقاااوق اإلنساااان نظااا  
والمر   الدول  للعلاوم اإلنساانية ا ببةلاو  بلبناان (    ماؤ مر الديمقراحياة وحقاوق اإلنساان 
فى العال    بالقا ر    بم ار ة ممثلةو عو المؤسسات الوحنية العر ية لحقوق اإلنساان فاى 

   وقد  وفر المؤ مر على مناق ة المحاور التالية : 2005ديسمبر  20 -19المتر  



 . اوية والح   الديمقراح ال راتد السم .1

 صور ومراحل الح   الديمقراح  . 2

 المعد الدول  للح   الديمقراح .3

 مسئوليات الديمقراحيات العر ية .4

 ةعالقة الديمقراحية وحقوق اإلنسان بالتنمي. 5

 العالقة بةو الديمقراحية والعولمة .6

 . (62او وصيات   وقد  وج  أعما  المؤ مر ومناق ا ه بوصدار عد 

 المؤتمر النالمي ل تنمية وااالة األلةام م  من قة الساحل الشمالي الةربي : •

نظم  اللجنة االجتماعية بالمجلس القومى لحقاوق اإلنساان الماؤ مر العاالم  للتنمياة       
ديسااامبر  29إلاااى  27وازالاااة األلةاااام ماااو منطقاااة السااااحل ال ااامال  الةر ااا  فااا  المتااار  ماااو 

الم تمااةو  وثالثااة أيااام   و ااارس فاا  أعمااا  المااؤ مر عاادد  بةاار ماابالقااا ر   لمااد    2005
بموضااااوق األلةااااام علااااى الصااااعةد العااااالمى الااااةيو قاااادموا إلااااى القااااا ر  للم ااااار ة   ممثلاااا  
المنظمااات الدوليااة الح وميااة  والمنظمااات  ةاار الح وميااة  فضاااًل عااو عاادد  ةاار قلةاال مااو 

جتماعيااة واإلنسااانية لموضااوق األلةااام الخباارا  والمعنةااةو بمختلااف الجوانااا االقتصااادية واال
باإلضافة إلى منظمات و ةئات المجتماد المادن  العاملاة فا   اةا المةادان    ماا  اارس فا  

 أعما  المؤ مر عدد مو أ الى ضحايا األلةام ف  منطقة الساحل ال مال  الةر  . 

  -ر ا  المااؤ مر علاى ضاارور  العمال علااى  ط ةار الساااحل ال امال  الةر اا  بمصاار
الك  ال اتل ماو األلةاام التا  زرعا  هياه أثناا  الحار  العالمياة الثانياة  والتا   قال اآن   مو

قلااةاًل عااو ع ااريو ملةااون لةاا  وفقااًا للتقااديرات المتداولااة فاا   ااةا ال ااأن. و أ ميااة التعاااون 
 الدول  لمواج ة  ةه الم  لة .

 
 التوصيات الصادر  عو المؤ مر الديمقراحية وحقوق اإلنسان فى العال  العر ى . (26ا



 :   وقد دارت المناق ات فى المؤ مر حو  المحاور التالية  

 مصر وم  لة األلةام . -      

 األلةام وحقوق اإلنسان . -     

 ( .القاتمة الدولية األحر القانونيةاأللةام والقانون الدول  ا -     

 الج ود الدولية ودور المنظمات الدولية ف  إزالة األلةام  ومساعد  الضحايا. -     

فاااا  إزالااااة األلةااااام  ج ااااود  ةئااااات المجتمااااد الماااادن  والمنظمااااات  ةاااار الح وميااااة  -     
 ومساعد  الضحايا .

 الج ود الوحنية المصرية للتنمية وازالة األلةام . -     

 وخ ص المؤتمر إلى إيدار التمييا  التالية :
دعو  مصر إلى إعاد  النظر فاى مواقم اا الرسامية المعلناة فاى  اأن اال ماقياات الدولياة   -1

صاااة ا ماقياااة أو ااااوا لمناااد األلةاااام لعاااام المتعلقاااة باأللةاااام المضااااد  للفاااراد و صااامة  ا
1997. 

دعااااو  الاااادو  المتقدمااااة والمنظمااااات الدوليااااة  إلااااى   ويااااد مصاااار بااااالخبرات والوساااااتل  -2
واألسااالةا المنيااة والتكنولوجيااة المتطااور  التااى  كماال اإلساا ام المعااا  فااى عمليااة  ط ةاار 

 المنطقة مو األلةام .

ى الةر ااى مااو األلةااام علااى أن ياات  إن ااا  صااندوق يخصاا  لتط ةاار الساااحل ال اامال -3
 مويلاااه ماااو جاناااا الااادو  التاااى  انااا  أحرافاااا متحار اااة فاااى الحااار  العالمياااة الثانياااة   

 و ةر ا مو الدو  وال ةئات والمؤسسات الدولية .

 ةإعاااداد  طاااة مصااارية  ااااملة واحاااار زمناااى ال يتجااااوز  ماااس سااانوات لتط ةااار منطقااا -4
 إحار  طة  عاون دولى . الساحل ال مالى الةر ى مو األلةام   فى



إلاى  بناى أساالةا  -فى إحاار  طاة التعااون الادولى مع اا  -دعو  الح ومة المصرية    -5
مبتكر  و ةر  قلةدية  ست دف  كثيل الج ود الةا ية المصرية مو أجل  ط ةر المنطقة 

 مو األلةام .

 سااات دف  دعاااو  المنظماااات الدولياااة  ةااار الح ومياااة للمماااادر  إلاااى إحاااالق حملاااة دولياااة -6
  عضةد الج ود المصرية لتط ةر الساحل ال مالى الةر ى مو األلةام .

دعو  المجلس القومى لحقاوق اإلنساان إلاى   ا ةل لجناة لمتابعاة  نمةاة  اةه التوصايات   -7
 بالتعاون الوثة  مد السلطات المصرية المعنية .

مر العااالم  المااؤ  وومناق ااا ه بوصاادار إعااالن القااا ر  عاا هوقااد  ااو  المااؤ مر أعمالاا
ديساااامبر  29-27للتنميااااة وازالااااة األلةااااام مااااو منطقااااة الساااااحل ال اااامال  الةر اااا  القااااا ر    

 . (27ا2005

 

 

 
 الزيارات الميدانية : -ثالثاً  

 زيار  وفد المجلس لمدينة العري  :  -1

ج ســة اســتماع  2005/  3/  27عقـد  لجنــة الكقـما المدنيــة والسياســية فـى 
ــر الك ــى المنظمــا  غي ــى لممث  ــى مجــال حقــما اسنســا  ل مقــمف ع  ــة الناشــ ة ف وممي

فى أعقـاب تفجيـرا  نابـا إ خايـة مـا أثيـر عـ  حـاال  قـبض عشـمائى   ى حقيقة ما جر 
 واحتجاا وتنذيب رهائ  م   الرجال والسيدا  . 

 

 إعالن القا ر  الصادر عو المؤ مر العالم  للتنمية وازالة األلةام مو منطقة الساحل ال مال  الةر    ( 27)



وبنا  ع ى ت ا  الج سة التى رجكت حـدوث بنـض االنتهاكـا   إ رفنـت ال جنـة 
 هه وفد لمدينة النريش ل مقمف ع ى حقيقة ما أثارتـتقريرها ل مج ل وأويت ب  ب تمج

 التقارير الصادرة حمل هذا الممضمع . 

إ  2005/  5/  18وانتقل وفد مـ  أعضـا  المج ـل لزيـارة مدينـة النـريش فـى 
والتقى بالسيد ال ـما  مكـافك شـمال سـينا  فـى موتبـه بكضـمر أعضـا  مج سـى الشـنب 

 نى .والشمرى ع  المكافظة وأمي  الكزب المن

وقد عرس أعضا  ال جنة فـى البدايـة وجهـا  النظـر التـى تـم التنبيـر عنهـا فـى 
ج سة االستماع التى عقد  بالمج ل إ مع التركيز ع ى الندد الكبير ل منتق ي  و منـا  
الرعــب الــذى ســاد مدينــة النــريش إ واتتــاك النســا  كرهــائ  حتــى يــتم تســ يم الم  ــمبي  

المنتق م  إ كما ركز أعضـا  ال جنـة ع ـى المشـوال   ألنفسهم والتنذيب الذى تنرس له
الراهنــة التــى تماجــه المفــرج عــنهم مــ  النــام ي  و ال ــالب نتيجــة عــدم وجــمد مــا يثبــت 
رسميا تةيبهم ع  النمل أو الدراسة إ كمـا أشـاروا ل نسـر المـالى الـذى تتنـرس لـه أسـر 

 المنتق ي  .

االعتقــال واســنة الن ــاا وقــد أوضــح الســيد المكــافك أنــه فيمــا يتن ــق بكمــال  
وأعداد المنتق ي  ال أحد يست يع تكديد أعدادهم بدقة وأ  الرقم الكـالى ل منتق ـي  يـدور 

منتقــلإ أقــل ق ــيال أو أكثــر ق ــيال إ و قــد اعتــرس بشــدة ع ــى القــمل بشــيمع  100حــمل 
منا  ل رعب فى مدينة النريش إ كمـا نفـى بشـدة أ  يوـم  قـد حـدث أى نـمع مـ  أنـماع 

 ب أو حتى الضرب أو اسكراه النفسى .التنذي

أما فيما نرح بتصمص احتجاا النسا  كرهائ  إ فكـا  الـرد أنـه ربمـا حـدث فـى 
حاال  مكددة فى البداية وقد تم اسفراج عنه  فمرا بند التـدخل الـالام إ كمـا أكـد عضـم 

 مج ل الشنب ع  دائرة بئر النبد أ  سيدة واحدة لم تؤخذ م  دائرته.



ق بالمصــاعب التــى يماجههــا المنتق ــم  بنــد اسفــراج عــنهم إ أوضــح وفيمــا يتن ــ
المكافك أ  جمنيهم قد عادوا إلى أعمـالهم أو مدارسـهم فـمر اسفـراج عـنهم إ كمـا أكـد 
أمــي  الكــزب الــمننى ع ــى عــدم اتتــاك أيــة إجــرا ا  ضــد أســرة إيــاد المــتهم األول فــى 

 تفجيرا  نابا و الذى لقى حتفه فيها .

أسرة أهالى مـ  المنتق ـي  و المفـرج  40المج ل إ ل قا  أكثر م   ثم انتقل وفد
عــنهم بمقــر حــزب التجمــع بمدينــة النــريش إ ثــم انتقــل بنــد كلــا إلــى قريــة " الـــمادى 
األخضر" لمقاب ة مجممعة أخرى . ككـر  ثـالث سـيدا  ممـ  التقـى بهـم المفـد أنهـ  قـد 

أكـد منظـم أهـالى المنتق ـي  هدد  بةرس إثنائه  ع  حضمر ال قا  مع ال جنـة إ و قـد 
الذي  التقت بهم ال جنة أ  غالبية المنتق ي  م  " التيـار الـدينى " أو كمـا ي  ـق ع ـيهم 
كووهــم مــ  " الم تــزمي  دينيــا " إ و قــد ركــز عــدد مــ  الكــاال  ع ــى مــا أيــاب أهــالى 
 المنتق ي  م  أاما  مالية خانقة خاية أولئا الذي  ال ينم م  فى وظائف حوممية .

أما ع  احتجاا النسا  كرهائ  فقد تكدثت إحدى النسا  و تدعى )نعيمة مكمد 
يممـــا إ و أخـــرى تـــدعى )أمنـــة ســـ يما  ربـــاع ( عـــ   41عبـــدع( عـــ  احتجااهـــا لمـــدة 

احتجااها يممي  هى ونف ها الرضيع إ وأخريا  م  المادى األخضر تكدث  ع  احتجـاا 
 عشرة منه  لمدة يمم واحد .

ع ـى حـدوث تنـذيب ل مقبـمس –عدا حالتي   –اب تهم ال جنة كما أجمع كل م  ق
 ع يهم إ وفى كل األحمال لم يشر أحد إلى حدوث تنذيب ل نسا  .

 استنتاجات المعثة : 
كــا  واضــكا أ  مالبســا  أحــداث النــريش ال يموــ  فصــ ها عــ  القضــية النامــة 

داث و إ  أتــت المتن قــة  بكالــة ال ــمارئ وأ  أيــة مماجهــة جزئيــة لتــداعيا  هــذه األحــ
ببنض النتائج إال أنها ال تكل المشو ة م  جذورها إ وأنه نالمـا بقـى المضـع ع ـى مـا 



هــم ع يــه فــإ  أحــداث النــريش يموــ  أ  تتكــرر بشــول نم ــى لــدى حــدوث أيــة واقنــة 
 مشابهة ال قدر هللا .

ويبدو أ  التالف ليل كبيرا ع ـى عـدد المنتق ـي  إ فالروايـة الرسـمية يموـ  أ  
لم ع ى مضض ودو  اعتراف رسـمى إلـى ألـف و خمسـمائة منتقـل إ و أرقـام تصل و  

منتقـل إ وفـى الكـالتي   3000 – 2000منظما  حقما اسنسا  األه يـة تتكـدث عـ  
 يبدو الرقم كبيرا .

وثمــة اتفــاا ع ــى أ  هنــات تجــاواا  قــد حــدثت فــى األيــام األولــى التــى أعقبــت 
إ لك  يظل التالف بي  الروايتي  الرسمية  األحداث بما فى كلا احتجاا سيدا  كرهائ 

و األه يـة حـمل قضـية التنـذيب إ وهـى مسـألة تكتـاج تكركـا قانمنيـا و قضـائيا لكشـف 
 الكقيقة كام ة .

وثمة اختالف جزئى ع ى يرف المستكقا  المالية ل منتق ـي  والمفـرج عـنهم و 
ف جزئى ع ى أوضـاع ما إكا كانما يصرفم   كامل مستكقاتهم أم ال . كذلا هنات اختال

 ال الب م  المنتق ي  الذي  أفرج عنهم إ وهل يماجهم  ينمبا  أم ال .

ثمــة اتفــاا ع ــى أ  أوضــاع المنتق ــي  قــد تكســنت فــى ســج  دمنهــمر دو  أ  
يوــم  مننــى هــذا أ  أوضــاعهم جيــدة إ ومــ  ناحيــة أخــرى يبــدو أ  رقــم المائــة منتقــل 

ى يـمم واحـد مـ  مقاب ـة أقـارب حـمالى بكاجة إلى بنض تدقيقإ حيـث تمونـت ال جنـة فـ
نصف هذا الرقم ع ى الرغم م  أنها لم تتكرت إال فى مدينة النريش و فى قرية المادى 

 األخضر بالةة الصةر .

وفــى أعقــاب هــذه الزيــارة الميدانيــة إ تــملى المج ــل ع ــى الفــمر متانبــة واارة 
رتـه ل نـريش والـذى تضـم  الداخ ية والنائب النام بمضمم  ما تميل له المفد خـالل ايا

مــ  ظــروف القــبض ع ــى كويهــم إ حيــث اقتــر  بســم  منام ــة األهــالى  ىتضــرر األهــال
وشمل بنثرة مكتميا  بنض المنـاال تتـص المقبـمس ع ـيهم إ منهـا إتـالف مزروعـا  



وق ـع خــط ت يفــم  واحتجــاا بنـض أهــالى المقبــمس ع ــيهم كرهـائ  كــذلا ســم  منام ــة 
يب بهـدف االعتـراف بمقـائع غيـر حقيقيـة إ وكـذلا تنـرس كويهم التى وي ت لكد التنـذ

المنتق ــي  ع ــى أثــر هــذه األحــداث لظــروف احتجــاا غيــر قانمنيــة إ وعــدم تنفيــذ أحوــام 
 قضائية باسفراج عنهم وعدم يرف مستكقاتهم المالية م  جها  عم هم إ  

ــاريخ  ــى شــومى المج ــل بأنــه بت إ  7/10/2004وقــد أفــاد رد واارة الداخ يــة ع 
شهد  مكافظة جنـمب سـينا  عـدة تفجيـرا  بمـد  ) نابا إ نميبع إ شرم   23/7/2005

الشيخ ( نتج عنها وفاة بنض المصريي  واألجانب إ وقد أكد  نتائج الفكـص اضـ الع 
الكـمادث المشـار إليهـا تكـت  ذإحدى البؤر التى ينتنـق عنايـرها الفكـر الجهـادى  بتنفيـ

ضـد أبنـا  الشـنب الف سـ ينىإ وأشـار    ىل اسسـرائي ادعا ا  تأثرهم بممارسا  االحـتال 
شتصــًا فــى التت ــيط والتنفيــذ لت ــا الكــمادث اسرهابيــة  60التكريــا  إلــى تــمرط حــمالى 

حيث أمو  ضبط بنضهم وتقديمهم ل جها  القضائية المتتصة التـى باشـر  تكقيقاتهـا 
ــد  الم ــى أكـ ــر التـ ــى الننايـ ــبط ع ـ ــث والضـ ــا  البكـ ــر  عم يـ ــم إ واقتصـ ــا  منهـ ن ممـ

اضــ العها بــدور رئيســى فــى ارتكــاب ت ــا األحــداث إ ولــم تمتــد إلــى أى  مــ  األهــالى إ 
فضــاًل عــ  عــدم االســتدالل ع ــى تنــرس أحــدهم لنم يــا  تنــذيب أو ســم  منام ــة إولــم 
يســفر البكــث عــ  يــكة االدعــا ا  المشــار إليهــا وأنهــا تــأتى فــى إنــار الضــةمط التــى 

 األحداث لرغبتهم فى اسفراج عنهم .  يمارسها أهالى المضبمني  ع ى كمة 

 ايارة مندوب المج ل ل صكفية أسما  حريز :               -2
أحاااااد أعضاااااا  األماناااااة المنياااااة لالساااااتماق   2005/  12/  1أوفاااااد المجلاااااس فاااااى  

للصااااحنية أسااااما  حرياااا  اصااااحنية  حاااا  التمااااريو بجريااااد  الكرامااااة( هيمااااا حاااادث ل ااااا مااااو 
الصاحمى فاى المرحلاة الثانياة ماو االنتخاباات البرلمانياة لعاام اعتدا ات  ال  أدات اا لعمل اا  

   والتى أفادت بأنه: 2005

نحاو السااعة الحادياة ع ار  مساا   ا  ا تطاف اا ماو أمااام   2005/  11/  26فاى 
مقر لجنة المرز الكاتنة  لف قس  ثانى  برا الخيمة بداتر  قس   ثانى  برا الخيماة بواساطة 



د لو ااا ساايار  مالكااى  سااودا  اللااون حةااث  اا  اصااطحاب ا إلااى مج ااولةو  االوا حر ت ااا و أ
م ااان  ةاار معلااوم واالعتاادا  علة ااا بالضاار  مااو مجموعااة مااو األ ااخاص بعضاا   يحماال 
أسلحة   و     ةل  االعتدا  علة ا بواسطة بعا  النساا    ثا   ا  إعاد  اا للسايار  والقات اا 

عة الواحاااد  ماااو صاااماح الةاااوم أكتاااو ر    الساااا 6بمةااادان عباااد المااانع  ريااااض أسااامل  اااو ر  
 التالى   مما  ر ا عليه حسا روايت ا إصابت ا باإلصابات التالية :

 ساار بأحااد الضاارو  مااو الناحيااة  –ا ااتماه مااا بعااد االر جااا   – اارخ بالساااعد األيمااو  -
 م ق بأر طاة و  ارايةو  – دمات بةو فقرات العمود المقر   –اليمنى مو الم  العلو  

جااروح و  –جماااف بمياااه العااةو اليمنااى  –منطقااة الحااوض و الر مااة القاادم اليمنااى فااى 
 كدمات متمرقة بأنحا  الجس  .

وقاااد  احاااا المجلاااس فاااى حةناااه الج اااات المعنياااة للتحقةااا  هيماااا حااادث ولااا  يتلااا  ردًا    -
و ةل  بطلا عالج ا على نمقة الدولة   و ابد المجلس اال صا  بالمة ور  لالستمسار 

جاارا ات مااو ق باال وزار  الصااحة   وأفااادت أن ااا  لقاا  ا صااالةو من ااا عمااا  اا  مع ااا مااو إ
ماو وزار  الصااحة حةااث حلبااوا من ااا التوجااه لمقاار المجااالس الطبيااة المتخصصااة   لكااو 

 أسر  ا فضل  عالج ا على نمقت ا الخاصة.  

 ايارا  السجم  : -3   

 2003لسانة  94مو قاانون إن اا  المجلاس رقا   5     4فقر     3إعمااًل لن  الماد   
  ونظاارًا لكثاار  مااا ورد للمجلااس مااو  اا او   تعلاا  بسااو  األوضاااق دا اال السااجون   و مااا 

ذات الوق   مو  حسو فعلاى بادا ل ا   ور ماة ماو المجلاس فاى الرؤياة عاو قار    ىأثةر ف
زياااارات  3لتلااا  األوضااااق فقاااد ار معااا  زياااارات الساااجون  اااال  العاااام الثاااانى للمجلاااس إلاااى 

 ام الماضى .مقارنة ب يار  واحد  فى الع

 ايارة من قة سجم   القنانر التيرية : -أ  



زار وفااد مااو المجلااس برتاسااة السااةد ناتااا رتاايس المجلااس منطقااة سااجون القناااحر 
  و ذل  فاى إحاار برناامج المجلاس لتمقاد 2005/  2/  15الخةرية ارجا  و نسا  (  فى  

و جمعيااااة حقااااوق أوضاااااق السااااجون   بالتنسااااة  مااااد وزار  الدا ليااااة   و م ااااار ة ممثاااال عاااا
 اإلنسان لمساعد  السجنا .

و ااان فااى اسااتقما  الوفااد اللااوا  / محمااود وجااد  مساااعد وزياار الدا ليااة لمصاالحة 
الساااجون الاااة  اصاااطحا الوفاااد للم اااان المخصااا  ل ياااار  األ اااالى باااةوي      ثااا  إلاااى   
معاارض األثاااث  و منااه لمست اامى سااجو النسااا  حةااث يوجااد فااى مااد ل المست اامى قاتمااة 

  و مواعةاااد  واجاااد     ماااا  انااا   وجاااد سااايار  مطاااور  و مج ااا   ا سااايار  فحااا  باألحماااا
الجمااوق ( و التااى ياات  فة ااا فحاا  السااجنا  بطريقااة دوريااة  اصااة مرضااى الصاادر ماان     
و قااااد صااااةدلية السااااجو فااااى حجاااار  مجاااااور  للمست اااامى   و  ااااا دوالبااااان   اااابيان مقساااامان 

 لمجموعة مو األرفف علة ا أدوية مختلمة .

الوفد مدرسة   ال  ةد يوسف عما    بالسجو التى يحصل من اا الساجةو   كما زار
على دبلوم المدار  الثانوية الصناعية   و  اى المدرساة الوحةاد  الموجاود  دا ال الساجون 
المصاارية   ااةل   مقاااد الوفااد فصاااو  محااو األمياااة فااى ساااجو النسااا    و التاااى يجاار  فة اااا 

لمراحل التعلي  التالية ا اإلعداد  و الثاانو  التدريس و محو أمية السجةنات للوصو  ب و 
 باقى السجةنات .  ة(   و قوم السجةنات ا الحاصالت على مؤ ل عا  ( بمحو أمي

د الوفااااد العنباااار الخاااااص بالسااااجةنات األم ااااات و الحواماااال للتعاااارف علااااى   اااا   مقااااّ
ي تاا ماو الساجةنات عماا  د أوضاع و والرعاية التى  قدم ل او و ألحماال و  واستمسار الوفا

فااى  انااة محاال المااةالد بالنساامة للحمااا  المولااوديو بالسااجو   فكاناا  اإلجابااة أنااه يسااجل 
 بم تا صحة القناحر الخةرية و ال ية ر السجو .

كمااا زار الوفااد مصااند المالبااس فااى سااجو الرجااا    و  حاادث السااةد ناتااا رتاايس 
  أفااد أناه  علا  المجلس مد أحد الساجنا  العااملةو بالمصاند و يادعى   ساعةد حبةاا   الاة 

 صناعة المالبس فى السجو .



وقد أثار وفد المجلس بع  القضايا مد ممثلى وزار  الدا لية حو  المعاملة دا ل 
 السجون للرجا  و النسا  و مد   وافر الحد األدنى مو الحقوق األساسية ل   

كمااا حضاار وفاااد المجلااس بسااجو الرجاااا  إحااد  لجااان اإلفااارا  المنعقااد    و التاااى 
بةاان   أجانااا( فااى نمااس يااوم ال يااار   -حاااالت اساامعة رجااا  و سااةد ان  9  علة ااا عرضاا

حةث  ان   عرض أوراق السجةنة   صما  محمد قدر    المح اوم علة اا باأل اةا  ال ااقة 
ُُ مو العقو ة   و ا سم  بحسو السةر و   20المؤ د  فى قضية مخدرات   و قض    عامًا
 ا الت اماات مالياة   وحصال  علاى موافقاة باإلجمااق السلوس  ال   ل  المتر    و ليس علة
 مو اللجنة باإلفرا  ال رحى عن ا .

وحرح  السجةنات بعا   الم ااكل التاى  اواج  و مثال  عادد األح اام فاى قضاايا 
باعتمار ااا عقو اة  كمةليااة  اؤثر علااى سامعة أساار و   و   ا ل عاتقااًا  ةال اي ات  أو المراقما

بعااد الخاارو  مااو السااجو    مااا أثااار المسااجونون فااى  أمااام ممارسااة حيااا  و ب اا ل حبيعااى
أ اا ر (   و أ ةاارًا حااو  فتاار   9قضااايا المخاادرات مطلااب   فااى احتسااا  الساانة القضاااتية ا 

 الطعو بالنق  فى القضايا المتعلقة ب   ب  ل عام . 

ورّد السااااةد ناتااااا رتاااايس المجلااااس أن  اااال القضااااايا المثااااار  سااااتكون محااااال ا تمااااام 
 دراسة بعض ا بالمعل ال خاذ اإلجرا ات المالتمة مثل اإلفرا  ال ارحى المجلس و أنه جار  

 و بر  إجرا ات التقاضى والحمس االحتياحى .

  

 نره : 992ايارة سج   –ب  
 5/1/2006 فاىناتاا رتايس المجلاس الساةد الاد تور وفاد ماو المجلاس برتاساة قام  

و يقاد   ضامو منطقاة  ر   اديد الحراساة أو العقا   س   االمعروف ب  حره  992سجو  ب يار   
و اااان فاااى اساااتقما  الوفاااد اللاااوا  / محماااود وجاااد  مسااااعد وزيااار  بطااارهالساااجون المر  ياااة 

 الدا لية لمصلحة السجون .



أن   فى زيار   وذ روا   مو السجنا  األ الى بةوي   للقا   لم ان المخص  ل  وفد د ل ال  -
ث  إلى مجمد    لى مطما السجونتقل الوفد إوا    ستثناتية بمناسمة عةد المةالد المجةد ا

متحاان لطاال   لياات مختلماة بجاامعتى انعقااد لجناة امتحانات بالسجو حةث م اان اال
زار الوفد ورش التأ ةل المختلماة ا ورش األحةياة   صاناعة     ماوعةو  مس   القا ر 
   و صناعة اللوحات الخ بية ( . األثاث 

لتقاااى ماااد الساااجةو   ودق ب اااا السااجنا    واثاا  انتقااال الوفاااد ل ياااار  العنااابر وال ناااازيو المااا
 باأل اةا  ال ااقة المؤ اد  أحمد عجة     المح وم عليه  يابياًا فاى إحاد  القضاايا العسا رية

  والحظ الوفد أن مسافة ال ن انة حاوالى متاريو و نصاف نضمام لجماعة محظور   بت مة اال
ما ود  بحننياة صاالحة س  عرضًا  قريمًا   يوجد ب اا حاوض وجاه  75متر حوال فى متر و 

بطانياة  مروحاة ساقف  2لالستخدام   قاعاد  حماام أفرنجاى   سارير أسامنتى مماروش علياه 
 –+  ماط مثب  ب ماس الحجر    وأدوات لالستخدام ال خصى ا سخان حجار  لل اا  (  

بوصاااة . و حاادث أحماااد عجةااا    14باإلضااافة لااامع  الكتااا و األوراق   وج ااااز  لم يااون 
 عرضاااه للتعاااةيا و ساااو  عاااو   -فاااى وجاااود مسااائولى مصااالحة الساااجون   –بحرياااة  املاااة 

نااه سااب  أال يااار  عنااه و    منعاا  مااا ااال  القاام  عليااه و التحقةاا  معااه  اة أثنااا  والمعاملاا
 هيتضارر منا مأمور السجو الة   اان إلىلى الناتا العام الة  قام بتحويل ا إ قدم ب  و   
 يةالمعي اا ةوضاااق السااجون مااو الناحيااأ ولاا  ياات  التحقةاا  فة ااا  وحلاا  حسااةوفاى  اا واه   

نااه  ماا  أ اصااة  ةعاااد  النظاار فااى  اارعية المحاااك  العساا ريا و   وضاااق ال يااار  أو  ةوالصااحي
 .  ةعس ري ةمام مح مأمحاكمته 

لتقااى الوفااد بمجموعااة مااو السااجنا  مااو الجماعااة اإلسااالمية أصااحا  ممااادر  كمااا ا
لتقاااى ا ماااا اإلساااالمية   عو  و حااادث إلاااة   عاااو ضااارور   جدياااد مااان ج الاااد   وقاااف العناااف 

لاد   لوقاف العناف فاى قباو  مماادر    هوسااحت جماعاة الج ااد الاةيو حلباواأعضا  بمع   
 وأن  ؤ ة بجدية ويت  الب  بموجب ا فى اإلفرا  عن   .وزار  الدا لية 



حلا السةد ناتا رتيس المجلس مو السجنا  مخاحمة المجلس ب ل ما لدي   ماو و   
 ماا ساةت  مخاحماة الج اات المعنياة ة المجلاس اإلجارا ات الواجماة م  الت   و ساوف يتخا

 ب ا على المور .

 ورش عمل : -رابعاً 

ورشـة عمـل تكــت عنـما  " النالقـة بـي  التمتــع بكقــما اسنســا  و التنميــة و  •
 االستثمار" : 

نظمااا  اللجناااة االقتصاااادية باااالمجلس القاااومى لحقاااوق اإلنساااان ور اااة عمااال  حااا  
 27لمااد  يااوم واحااد فااى   قاااة بااةو التمتاااد بحقاااوق اإلنساااان والتنماااية واالسااتثمار عنااوان  العال

 . 2005نوفمبر 
 ااارس فااى الور ااة مناادو ون للمنظمااات المصاارية و العر يااة و الدوليااة مااو  ااونس          

قطااار  المةااار   األردن   جةباااو ى و الساااودان   و البرناااامج اإلنمااااتى للمااا  المتحاااد    و 
  المتحاااد  للتر ياااة و العلاااوم والثقافاااة االةونيسااا و(   و صاااندوق األمااا  المتحاااد  منظماااة األمااا

 للس ان.

  ر  ت المناق ات حو  عد   محاور  ى : 

 وضد االستثمار فى مصر و الم اكل التى يواج  ا . -

 . نسانالعالقة بةو االستثمار و التنمية و حقوق اإل -

 تثمار و التنمية .التعاون اإلقليمى و الدولى مو أجل االس  -

 وخ صت المرشة إلى التمييا  التالية : 
التأكةااد علااى أن زياااد  فاارص العماال  سااتل م زياااد  االسااتثمار فاا  الم ااروعات  (1

 .اإلنتاجية 



ضرور   ع ي  فرص االستثمار الوحن  واألجنبا  فا  مصار بماا يسام  ب يااد   (2
 .فرص العمالة والقضا  على م  لة المطالة المتماقمة ف  مصر 

أ مية  ن ير الصندوق االجتماع  للتنمية لدوره ف  مسااعد   اما  الخاريجةو  (3
. 

مبادأ  كاافؤ المارص فا  الوظااتف وفقاًا لقادرات ل  المعنياةالج ات  ضرور  مراعا    (4
 األفراد ومؤ ال   .

مطالمااااة الج ااااات المعنيااااة بالدولااااة بتنظااااي  دورات  دريبيااااة ل ااااما  الخااااريجةو  (5
 للحد مو م  لة المطالة .عمل الحتياجات سوق اللتأ ةل   وفقًا 

مم وم اا ال اامل بماا  فاى حقة  الم ار ة ال عبية فاى عملياة التنمياة و   ضرور  (6
جمياااد حقاااوق ماااو ناحياااة و يحقااا  االر مااااط الكامااال باااةو الديمقراحياااة و التنمياااة 

 .مو ناحية أ ر   وحريا ه األساسية اإلنسان

بدور فعاا  و ن ار قيام المرأ  المصرية  لضمانضرور  ا خاذ سياسات محدد   (7
 .فى عملية التنمية 

ن اااا  محااااك  اقتصاااادية متخصصاااة لسااارعة المصااال فاااى إضااارور  النظااار فاااى   (8
 وسرعة  نمةة أح ام ا.  القضايا االقتصادية و قضايا االستثمار 

قصار العقو اات الساالمة للحرياة علاى الجارات  االقتصاادية العمدياة التاى  نطااو   (9
واالكتماااا  بتوقياااد عقو اااة الةرامااااة   علاااى مساااا   طةااار باالقتصااااد الااااوحنى 

  قد بطري  اإل ما  .بالنسمة للجرات  االقتصادية التى 

 مصاارعمااال اللت امااات إ أ مياة  معةاال القااوانةو الخاصاة بااالحقوق االقتصااادية  (10

 الدولية. المواثة  وفقا لال ماقيات و



إحاار  ع يا  حا  اإلنساان فاى التنمياة  ضرور  ا ماق مان ج أكثار دينامي ياة فاى (11
عااداد دراسااات جاادو  للم ااروعات إ التاارويج لالسااتثمار مااو  ااال  عااو حرياا  

عمااااا  و األوحاااارح ذلاااا  فااااى مااااؤ مرات يحضاااار ا رجااااا    المم نااااة و كاليم ااااا 
مصااار و العاااال  العر اااى و الااادو  األجنبياااة المصااادر   فاااىال ااار ات المتنوعاااة 

 لالستثمار.

ر ةا  علاى دعا  والت  أ مية زياد  عدد دورات ورش العمل للحقوق االقتصادية  (12
 جمعيات التنمية.

 ورشة عمل حمل الصكافة وحقما اسنسا  :  •

نظا  المجلاس القاوم  لحقاوق اإلنساان ور اة عمال  حا  عناوان  الصاحافة وحقااوق 
     و م ااار ة المؤسسااة المصاارية للتاادريا 2005مااايو  11اإلنسااان   لمااد  يااوم واحاااد فااى 

 وحقوق اإلنسان .

حافة وحقاااوق اإلنساااان والعالقاااة بةن ماااا  ماااو ُعةنااا  الور اااة بتنااااو  موضاااوق الصااا
 ااال  إقامااة المناق ااات والحااوار الممتااوح بااةو العاااملةو فاا   ااال المجااالةو  لخلاا  م يااد مااو 

 التعاون.

والتماااا   ماااو أجااال ن ااار ثقافاااة حقاااوق اإلنساااان والمساااا مة فااا  عملياااة اإلصاااالح 
 السياس .

حب ا مو انتخابات  كما  ناو  النقاش عملية اإلصالح السياس  ف  مصر وما يصا
ماو  الدسااتورع المصاار    و اا  التأكةااد علااى  76رتاساية و رلمانيااة وذلاا  بعااد  عااديل الماااد  

 أ مية دور الصحافة وحقوق اإلنسان باعتمار ما  جناحةو أساسةةو ف  عملية اإلصالح .
 جلسات االستماع : -خامساً 

ة بكقــما ج ســة االســتماع مــع ممث ــى بنــض منظمــا  المجتمــع المــدنى المننيــ •
 : اسنسا  فى مصر بتصمص أحداث النريش وسراندو



اجتمعااا  اللجناااة الم اااتر ة الم ااا لة ماااو لجناااة الحقاااوق المدنياااة والسياساااية ولجناااة 
لالستماق لممثلى بع  المنظماات األ لياة المعنياة بحقاوق  2005مار     27ال  او  فى  

سااان فااى مدينااة اإلنسااان فااى مصاار بخصااوص  قارير ااا عااو انت اكااات ار كباا  لحقااوق اإلن
  وأحاداث العناف  2004العري  بعد األحاداث اإلر ابياة التاى وقعا  فاى حاباا فاى أكتاو ر 

 .2005التى وقع  فى قرية سراندو فى يناير 

 مثل المنظمات المعنية فى االجتماق  ل مو:

 أ. أحمد سيل اإلسالم حمد    مر     ام ممارس  . -1

 المرأ  الجديد   .أ. راجية محمد عبد المنع  عمران    مؤسسة  -2

 د. سوزان عبد المعطى هياض    مر   الندي   . -3

 أ.  اد  عبد الكري . -4

  المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان   أ. وال  عبد اللطيل.
 أ. ياسر محمد سامى.

 د. ماجد  محمد عدلى    الجمعية المصرية لمنا ضة التعةيا  -5

المنظمااات  اا ادا    عااو واسااتمر االجتماااق لمااد  ثااالث ساااعات قاادم فة ااا ممثلااو 
 األحداث وأجابوا عو أسئلة أعضا  اللجنة الم تر ة.

أ ااار ممثلااو المنظمااات إلااى ممارسااات  تعلاا  باقتحااام المناااز  والعبااث بمحتويا  ااا  
واالعتقااا  الع ااواتى للم ااتمه فااة   مااو المناااز  والمساااجد وال ااوارق  و صاامة  اصااة اعتقااا  

   لتسااالي  أنمسااا    و اااددت ممثلاااة منظماااة المااارأ  النساااا  ماااو أقاااار  ال اااار ةو للضاااةر علاااة
الجديااد  فااى  ااةا الصاادد علااى ضاارور  وقااف ممارسااات ا خاااذ النسااا  ر اااتو للضااةر علااى 

 المطلو ةو لتسلي  أنمس  .

معتقل  3000 – 2000وقدر ممثلو المنظمات عدد المعتقلةو فى العري  بحوالى 
التى أودعو ا المجلس  وأ اروا  ةل  إلاى استنادًا إلى معايةر وردت فى التقارير التمصةلية 



 عااةيا المعتقلااةو باسااتخدام وساااتل عديااد  من ااا الضاار  والتعلةاا  والتعااةيا بالك ر ااا  والااى 
وجااود آثااار باقيااة للتعااةيا بالنساامة لعاادد مااو المعتقلااةو الااةيو أفاار  عاان    وفااى  ااةا السااياق 

انطاوت علاى  مساةر لوفاا   رصد ممثلو المنظمات وجود  ضار  بةو التقارير الرسمية التاى
المواحنة ننيسة المراكبى  وأ ةر أيضًا إلى بع  ممارسات للتحرش الجنسى بمعتقالت أو 
بالسةدات بصمة عاماة مماو يات   متاي  مناازل و  والاى معلوماات  ةار مؤ اد  عاو حضاور 

 أجانا اف   أن   إسراتةلةون( لعمليات التحقة  فى أحداث العري .

 لماا ذ اره ممثلاو المنظماات   إلاى ساياد  حالاة ماو الرعاا أد   ل ماا ساب    وفقااً 
وال لااد فااى أماااكو األحااداث   و ااو مااا انع ااس فااى  ضاااؤ  مظااا ر الحيااا  الطبيعيااة فة ااا  
ووجاااود حالاااة ماااو حظااار التجاااو  اإلراد  ماااو قبااال الماااواحنةو ا االمتنااااق عاااو الساااةر فاااى 

 ةةةااااار ال ااااا ود ألقاااااوال   ال اااااوارق ا إ اااااالق المحاااااا  عااااادا الصاااااةدليات.......إلا( وظاااااا ر  
 واالمتناق عو التعاون مد ممثلى منظمات حقوق اإلنسان  حسمًا لعقا  السلطات األمنية.

و عد انت اا  جلساة االستماق   عقد أعضا  اللجناة الم اتر ة اجتماعاًا مةلقاًا انت اوا هياه 
 إلى ما يلى :

ات السااااب  اإلعااارا  عاااو قلق ااا  ال اااديد إزا  ماااا ورد فاااى  ااا ادات ممثلاااى المنظمااا -1
اإل ار  إلة ا والتى  ع س مد مثةال  ا فى أحداث سابقة ن جًا م تر ًا فاى التعامال 

 األمنى مد المواحنةو فى قضايا  تعل  بجو ر حقوق اإلنسان.

اإلعاارا  عااو القلاا  ال ااديد ممااا ورد فااى  اا ادات ممثلااى المنظمااات عااو عمليااات  -2
  ب ا ل  ةار منطقاى يثةار  راجد جماعية ماو ال ا ود وأقاار  الضاحايا عاو أقاوال 

  ساؤالت  ثةر  مدعا  للقل  .

التوصاااية باااأن ينظااار المجلاااس فاااى  اااةه الوقااااتد بالسااارعة والجدياااة الالزمتاااةو  وأن  -3
يطلااا فااى  ااةا الصاادد مااو الج ااات المعنيااة أن  اا وده ب اال المعلومااات والبيانااات 



ة والوثاااااات  ذات الصااااالة   بماااااا فاااااى ذلااااا  التقاااااارير الطبياااااة بحالاااااة المواحناااااة ننيسااااا
 المراكبى.

التوصاااية بت ااا ةل لجناااة برتاساااة ناتاااا رتااايس المجلاااس  قاااوم ب ياااار  مةدانياااة ساااريعة  -4
للماكو التى وقع  فة ا األحداث   للمساعد  علاى التوصال إلاى  قةاي  موضاوعى 

 لكل ما جر  ُيستند إليه فى  بنى موقف فاعل مو ق بل المجلس.

ــ • ــي  عـ ــة ) أمـ ــامة ع اويـ ــار أسـ ــع المستشـ ــتماع مـ ــة االسـ ــا ج سـ ــة الن يـ ام ال جنـ
 لإلشراف ع ى االنتتابا  الرئاسية ( :

 عقااادت لجناااة الحقاااوق المدنياااة والسياساااية باااالمجلس القاااومى لحقاااوق اإلنساااان فاااى 
بمقااار المجلاااس جلساااة اساااتماق ماااد المست اااار أساااامة عطاوياااة ا أماااةو عاااام  21/9/2005

رتاساية التاى جارت فاى اللجنة العليا الم رفة على االنتخابات الرتاسية ( حو  االنتخابات ال
 2005السابد مو سبتمبر 

وقد عرض الساةد المست اار وج اة نظار اللجناة حاو  أ ا  المالحظاات التاى أثةارت 
حااااو  العمليااااة االنتخابيااااة    ااااان أ م ااااا رفاااا  اللجنااااة لرقابااااة منظمااااات المجتمااااد الماااادنى 
  والمجلاااس القاااومى لحقاااوق اإلنساااان علاااى االنتخاباااات حتاااى السااااعات األ ةااار  قبااال إجااارا

االنتخابااااات  و ااااةل  مااااا أثةاااار حااااو  موضااااوق الك ااااوف والجااااداو  االنتخابيااااة   وموضااااوق 
  صوي  الوافديو وازدحام اللجان.

أوضاا  السااةد المست ااار أن موقااف اللجنااة بعاادم السااماح بمراقمااة المجلااس القااومى  -
لحقاااوق اإلنساااان ومنظماااات المجتماااد المااادنى للعملياااة االنتخابياااة يعاااود أساساااًا إلاااى 

لمنظماااات التااى  تبناااى مواقااف سياساااية معةنااة  جعااال حياد ااا محااال موقااف بعاا  ا
     ةا باإلضافة إلى حساسية وضعية الرقابة بالنسمة لامع  القضاا  الم ارفةو 
علااااى اللجااااان   ور اااا  ذلاااا  رأت اللجنااااة إم انيااااة زيااااار  اللجااااان مااااو قباااال مناااادو ى 

 ذل . المجلس القومى لحقوق اإلنسان ومنظمات المجتمد المدنى التى  ر ا فى



عااااو موضااااوق الوافااااديو   أكااااد السااااةد المست ااااار أن جملااااة الوافااااديو علااااى مسااااتو   -
ألمااًا فااى أر ااد محافظااات فقاار  ااى   159ألااف فاارد   ماان    290الجم وريااة بلةاا  

بصرف النظر عما حدث  -االقا ر  ا الجة   ا اإلس ندرية ا الدق لية (   و ةا العدد 
 اتج االنتخابات أل  مو المر حةو.ل  ي و لةؤثر على نت -ب أن التعامل معه 

عمااا أثةاار حااو  الجااداو  والك ااوف االنتخابيااة   أوضاا  المست ااار أسااامة عطاويااة  -
 أن إعداد  ةه الجداو  والك وف م مة وزار  الدا لية فى األسا  بح   القانون.

أعاااار  الساااااد  أعضااااا  المجلااااس القااااومى لحقااااوق اإلنسااااان عااااو إ اااااد    بتجر ااااة 
د عدد مو السلبيات التى  اب  العملية االنتخابية   والتى  ر  ت هيما االنتخابات ر   وجو 

 يلى :
الموقف السلبى مو قبل لجنة االنتخابات الرتاسية لطلا منظمات المجتمد المدنى  -1

 والمجلس القومى لحقوق اإلنسان فى متابعة لالنتخابات.
باال االنتخابااات مساائولية اللجنااة عااو  ااوفةر الجااداو  االنتخابيااة لساااتر المر ااحةو ق  -2

 بمتر   اهية. 

 ح  المصريةو بالخار  فى التصوي  فى االنتخابات.  -3

 ح  مندو ى المر حةو فى حضور عملية فرز األصوات. -4
ج ســة اســتماع حــمل منــايير التنيــي  فــي المظــائف الكومميــة والقضــائية بصــفة  •

 خاية.
تماق عقااادت لجناااة الحقاااوق االجتماعياااة برتاساااة الاااد تور/ حساااام بااادراوع جلساااة اسااا

لمناق ااة موضااوق معااايةر التعةااةو فاا  الوظاااتف الح وميااة بصاامة عامااة   والقضاااتية بصاامة 
 اصاااة  وذلااا  بحضاااور الاااد تور/بطر  بطااار   اااال ارتيس المجلاااس(  والساااااد  أعضاااا  

الاااد تور / زيناااا    اأماااةو لجناااة الحقاااوق االجتماعياااة( الاااد تور/ حساااام بااادراوع المجلااااس : 
ة االمست اار / ساامية عباد الةنا  المتاي   اأماةو لجنا    اهياة(اأماةو لجناة الحقاوق الثق  رضوان
ارف عاااألسااتاذ  / جااال    س(لاااعضااو المج الااد تور/ فااؤاد عبااد الماانع  رياااض   او (اال  اا



  والسااد  الضاةوف : الاد تور/ لاس(جوراعضاو الم األساتاذ/ ساام  عا   س(لاالمج  اعضو
سانا   لةال  امسااعد وزيار العاد   أحمد دروي  اوزير الدولة للتنمية اإلدارية(  المست اار/

ل ئون لحقوق اإلنسان(  المست ار/أحمد عبد الجلةلامساعد وزير العد  ل ئون المحااك (  
المست ار/انتصار نسي  امساعد وزير العد  ل ئون التمتي  القضات (  و ع  مو الساد  

 أعضا  المجلس.

 اةه الجلساة  او  أكد السةد رتيس المجلس والساد  أعضاا  المجلاس أن ال ادف ماو
صااايا ة ال ااا ل الن اااات  لتقريااار يتضااامو المعاااايةر المطلاااو  االلتااا ام ب اااا فااا  التعةاااةو فااا  
الوظاااتف الح وميااة عامااة  بعااد االسااتماق آرا  الساااد  الحضااور لتحقةاا  ال ااماهية و كااافؤ 

 المرص.
 قام الساد  األعضا  بعرض ثالث أوراق مقدمة فى  ةا الصدد  ى: 

 مل و كافؤ المرص   مقدمة مو لجنة الحقوق االجتماعية.ورقة بعنوان  ح  الع -1
ورقاااة بعناااوان   الكاااوادر الخاصاااة و كاااافؤ المااارص   كاااافؤ المااارص وأدا  المجتماااد    -2

 مقدمة مو السمةر/د. نعمان جال  .

ورقة مقدماة ماو الاد تور/ فاؤاد عباد المانع  ريااض والتا   تضامو بعا  المعاايةر   -3
 المطلو  االلت ام ب ا ف  التعةةو.

ثااا  جانماااه عااارض الساااةد وزيااار التنمياااة اإلدارياااة األساااتاذ الاااد تور/ أحماااد درويااا   
 وصيل العااملةو فاى الج ااز اإلدار  للدولاة   ومعاايةر ا تياار  عةاةو  ال قسا  ماو  اؤال  
العاملةو    ما ناق  سياد ه مد الساد  األعضا  ماا يتاردد حاو  عادم ال اماهية فاى ا تياار 

 العاملةو فى الدولة .

أنه سةت  االنت ا  ف    ر سابتمبر المقبال  اية حديثه أ ار السةد الوزير إلى  فى ن
ماو صايا ة بعا  التعااديالت علاى قاانون العااملةو بالدولااة  علاى أساا  أن ي اون التعاقااد 

  و ا م  ف  ن اية الجلساة علاى أناه ساةت  موافاا  المجلاس  و أسا   ةل الوظاتف العامة



المقتاارح مااو الااوزار   للنظاار فة ااا واباادا  المقترحااات لتحقةاا  بمسااود  قااانون العاااملةو بالدولااة 
 التعاون الم ترس ف  حماية حقوق اإلنسان.

 صالون حقوق اإلنسان : -سادساً 

إلااى أن ااطته ملتقااى مصااةرًا لمناق ااة  - ااال  العااام الماضااى  -أضاااف المجلااس 
ــم لكقــما  يــالم  ثقــافىالقضااايا والممااايي  األساسااية لحقااوق اإلنسااان لي ااون بمثابااة   دائ

   .اسنسا 
 قاااوم المكااار  علاااى استضاااافة إحاااد  ال خصااايات الماااارز  والم تماااة بقضاااايا حقاااوق 
اإلنسان وادار  حوار مد الجم ور الة  يت  دعو ه للقا  حاو  إحاد   اةه القضاايا  و  ادف 
فكر  الصالون إلى  وسيد داتر  الحوار بةو الخبرات العاملة والم تمة بمجا  حقوق اإلنسان 

بةرض المسا مة فى إثرا  العمل الحقوقى فاى مصار و لا  لةاة حاوار باةو العااملةو فاى    
 حقوق اإلنسان.

وقاااد عقاااد المجلاااس ثالثاااة صاااالونات ناق ااا  قضاااايا مختلماااة فاااى عالقت اااا بحقاااوق 
 اإلنسان :

 6/7/2005الصالون األو    ناق  قضية ا حقوق اإلنسان فى عال  متةةر ( فى  -1
 3/8/2005اق  قضية ا الصحافة وحقوق اإلنسان ( فى  الصالون الثانى   ن -2
 11/10/2005الصالون الثالث   ناق  قضية احر  أكتو ر وحقوق اإلنسان( فى -3

 الصالون األو  : حقوق اإلنسان فى عال  متةةر : 

    وقااد "حقــما اسنســا  فــى عــالم متةيــر حاا  عنااوان  2005يولةااو  6وُعقااد فااى 
لسااااةد الااااوزير / أحمااااد ماااا ر وزياااار الخارجيااااة الساااااب   دعاااى للصااااالون  متحاااادث رتيساااى ا

 بحضور عدد  بةر مو العاملةو فى حقل قضايا حقوق اإلنسان والم تمةو ب ا.

ونااااق  اللقاااا   طاااور مماااايي  حقاااوق اإلنساااان نتيجاااة التةةااارات المتالحقاااة والساااريعة 
اإلنساااان التاااى ي ااا د ا عاااال  الةاااوم   و اااأثةر  اااةه المتةةااارات الجدياااد  علاااى مماااايي  حقاااوق 

 و طور ا . 



 الصالم  الثانى: الصكافة وحقما اسنسا  :

    وقاد دعاى الصكافة وحرية اسنسـا  ح  عنوان    2005أ سطس    3وُعقد فى  
إلااى اللقااا   متحاادث رتيسااى األسااتاذ  اماال ز ةاار  انقةااا الصااحمةةو األسااب (   و حضااور 

 ن.عدد  بةر مو الساد  الصحمةةو والم تمةو بقضايا حقوق اإلنسا

ونااااق  اللقاااا  قضاااية حرياااة الصاااحافة باعتمار اااا مساااألة جو رياااة ماااو زاوياااة حقاااوق 
اإلنسان  وأ   العقمات التى  عترض سبةل حرية الصحافة   و يل يم و التةلا على  ةه 

 العقمات. 
 الصالون الثالث: حر  أكتو ر وحقوق اإلنسان :

إلنسااان    وقااد  حاا  عنااوان  حاار  أكتااو ر وحقااوق ا 2005أكتااو ر  11وعقااد فااى   
دعااى للقااا   متحاادث رتيسااى السااةد اللااوا  أ.ح / أحمااد فخاار ارتاايس مجلااس أمنااا  المر اا  
الاااادولى للدراسااااات المسااااتقبلية واإلسااااترا يجية(  و حضااااور عاااادد  بةاااار مااااو الحضااااور مااااو 

 الم تمةو بقضايا الحقوق اإلنسان.

 وناق  اللقا  قضية الحر  فى عالقت ا بحقوق اإلنسان .  

 

 
 التعاون مع منظمات المجتمع المدنى : -سابعاً 

بون ااا  المجلااس القااوم   2003لساانة  94مااو القااانون رقاا   6فقاار   3إعمااااًل للماااد        
لحقااوق اإلنسااان   وسااعيًا مااو المجلااس لخلاا  أجااوا  للتعاااون مااد المنظمااات  ةاار الح وميااة 

منظماات   عقااد فاى سابةل  ع ياا  وحماياة حقاوق اإلنسااان فاى مصاار   واعترافاًا بادور  ااةه ال
المجلااس ملتقةااةو للمنظمااات األ ليااة  ااال  العااام الماضااى   مااا عاارض  قرياار االنتخابااات 
البرلمانيااة لجمعيااة ا ااموق(  ااال  إعااالن  قرياار المجلااس عااو االنتخابااات البرلمانيااة    مااا 
عقاااادت بااااالمجلس أيضااااا ور ااااة عماااال للجمعيااااة الوحنيااااة للاااادفاق عااااو الحقااااوق والحريااااات 



اماع ( للدراسات الدستورية والقانونية حاو  قاانون النقاباات الم نياة   باال تراس مد مر    
 وذل  على النحو التالى :

 : الم تقى األول -1

الملتقااى  2005يناااير  4افتاات  الااد تور بطاار  بطاار   ااال  رتاايس المجلااس فااى 
األو  للمجلس مد المنظمات األ لية بالتعااون  ماد م اروق دعا  القادرات فاى مجاا  حقاوق 

ان التااابد للبرنااامج اإلنمااات  للماا  المتحااد    والااةع اساات دف  ماااد  اآرا  والخباارات اإلنساا
 و حث التعاون بةو المجلس ومنظمات المجتمد المدن  لتع ي  وحماية حقوق اإلنسان .

جمعيااة ومنظماة ماو المنظمااات  37مااو مسائولى و ممثلا   86 اارس فاى الملتقاى 
نساااان   و بناااى المجلاااس  كثيااال العمااال ماااد  ةااار الح ومياااة العاملاااة فاااى مجاااا  حقاااوق اإل

المنظمات  ةر الح ومية و رسيا عالقة داتماة بةن ماا وحارح فكار  عقاد ماؤ مر سانوع ل اةه 
المنظمات ي ون محماًل لحقوق اإلنسان  تعاون هيه األج    الح ومياة المعنياة ماد المجتماد 

 المدن  للخرو  بتوصيات  ع ز حماية حقوق اإلنسان فى مصر .

الم اااار ون عاااددًا ماااو المقترحاااات  اااال   اااةا اللقاااا  لتع يااا  التعااااون باااةو  ونااااق 
 المجلس والجمعيات األ لية    قاس  المجلس والمنظمات األ لية  نمةة ا  ما يل  : 

 بالنسبة ل جمعيا  األه ية : -أ
  ع ي  ثقة المجتمد األ ل  فى المجلس إلعطاته المرصة فى إبراز ن احه.   -1

 ع يعمل فى ظله المجلس . م   السياق الة   -2

التنسااة  بااةو المجلااس ومنظمااات المجتمااد الماادن  للتعاااون فااى ن اار ثقافااة حقااوق   -3
 اإلنسان والتوعية ب ا .

 بنااا  نظااار  واساااعة المساااتو    ااامل الحقاااوق االقتصاااادية واالجتماعياااة والثقاهياااة     -4
 بجانا الحقوق المدنية والسياسية .



 بالنسبة ل مج ل : -ب
مايااااة المنظمااااات األ ليااااة   و ساااا ةل د ول ااااا إلااااى الج ااااات العماااال علااااى دعاااا  وح -1

 الرسمية ألدا  دور ا و وفةر الدع  الالزم ل ا .

 وضد آليات جديد  لتع ي  التعاون مد الجمعيات األ لية  عتمد على : -2

إعداد مجموعة برامج  دريبية فى مجا  حقوق اإلنسان للعااملةو بالمؤسساات  •
 ظمات الح ومية .الرسمية على مستو  اإلعالم والمن

إن اااا  وحاااد  ا صاااا  باااةو المجلاااس والجمعياااات األ لياااة للتنساااة  بةااان   فاااى  •
 األعما  الجماعية .

 ن ر  قارير وأن طة المجلس على المستو  الوحن  . •

التعاون مد الجمعيات األ لية فى  لق    او  المواحنةو والتحقة  فة اا ماو  •
  ال   ماد  المعلومات .

األ ليااااة لضاااامان اسااااتقاللية الجمعيااااات فااااى إدار    عااااديل قااااانون الجمعيااااات  •
  ئون ا .

 

 الم تقى الثانى : -2
عقد المجلس مد المنظمات  ةر الح ومية الملتقى الثان    2005يونةو    27بتاريا  

لمناق ة آ ر المستجدات على ساحة حقاوق اإلنساان فاى مصار باإلضاافة لمناق اة التقريار 
( 72ؤيااة المنظمااات لااه   والااةع حضااره ممثلااو االساانوع األو  للمجلااس   والتعاارف علااى ر 

 جمعية أ لية.



وقااد  ناااو  السااةد الااد تور رتاايس المجلااس  وضااي  ال اادف مااو عقااد  ااةا الملتقااى   
وعرض التقرير األو  للمجلس واستمد لتعلة  الحضور مو ممثل  الجمعيات األ لية حو  

 رؤيت   للتقرير القادم للمجلس . 

ن بااةو المجلااس والمنظمااات  ةاار الح وميااة لتحقةاا   اا  بحااث  ينيااة  ن ااير التعاااو 
التكاماااال فااااى العماااال بةن مااااا للاااادفاق عااااو حقااااوق اإلنسااااان فااااى مصاااار   فااااى إحااااار الااااوعى 

 بخصوصية دور المجلس بوصمه مجلسًا است اريًا . 

أوض  السةد ناتا رتيس المجلاس فاى  لمتاه ن اأ  المجلاس وم اماه وأ دافاه    ماا 
إلى معالجة ثالث قضاايا محادد   عاالج آلياات التعااون  أوض  أن  دف  ةا اللقا  ينصرف

بةو المجلس والمنظمات  ةر الح ومية   وأيضًا إعداد  قريره السنوع الثاان  والاةع سايعمل 
على  الف  األ طا  الموجود  فى التقرير الساب    باإلضافة إلعداد الخطة السنوية لعمال 

 المجلس القوم  لحقوق اإلنسان  . 

 لو الجمعيات األ لية على نقاط  امة    : وقد ر   ممث

إصاادار  وصاايات  كماال حريااة العقةااد  باإلضااافة القتااراح   اا ةل لجنااة مااو أعضااا   -
 المجلس وأعضا  المنظمات لتعديل القوانةو المقةد  لحرية العقةد  .

اقتااااراح إرسااااا  التقااااارير والبيانااااات المتعلقااااة بحقااااوق اإلنسااااان مااااو قباااال الجمعيااااات  -
 ل  يقوم المجلس بالرد علة ا لتوضي  مد  جديته فى األ ة ب ا .للمجلس  و التا

أن يت  اال تمام بانت اكات حقوق اإلنسان فى جمياد المحافظاات علاى حاد ساوا     -
 ومناق ة فكر  إن ا  فروق للمجلس فى جميد المحافظات .

إيجاااااد آليااااات عماااال بااااةو المجلااااس ومنظمااااات المجتمااااد الماااادن  لتاااادارس األ طااااا   -
 و صويب ا. 

ضرور   معةل دور المجلس لكا  يساتطيد  حقةا  الطموحاات المعلقاة علياه   ونقال  -
 الحر ة الحقوقية لمستويات أعلى فى الج از الح وم  . 



  حديد أ   المعوقات الت   واجه العاملةو فى مجا  حقوق اإلنسان بمصر . -

 إعداد ماد    ريعية  املة لحماية حقوق اإلنسان . -

 وق اإلنسان دا ل المجلس القوم  لحقوق اإلنسان .إن ا  لجنة لمنظمات حق -

 إن ا  لجنة لتقص  الحقات  هيما يخ  ال  او  الوارد  للمجلس . -

 دوره دورًا است اريًا فقر . ن ضرور   عديل قانون إن ا  المجلس حتى ال ي و  -

و النظر لما أثاره ممثلى الجمعيات  اال  اللقاا يو يم او القاو  أن بعا  ماا ا ما  
 نمةااةه بالمعاال   حةااث أن اائ  وحااد  بااالمجلس للمنظمااات  ةاار الح وميااة  تااولى  عليااه باادأ

ب ااا عنااد  د  نسااة  الم ااار ة فااى أعمااا  المنظمااات   و تلقااى من ااا التقااارير لالسااتماد  بمااا ور 
 إعداد  قارير المجلس .

وال يخمى أن المجلس دعا  حا  المنظماات  ةار الح ومياة فاى مراقماة االنتخاباات  
د علاى  اةا الحا  األصاةل للجمعياات أو فاى اساتخرا   اارات المراقماة وفاى سوا  فى التأكة

التاادريا    ااةل  فااى  لقااى ال اا او  مااو المنظمااات  ةاار الح وميااة  حااوا  العااام ومخاحمااة 
ج ااات اال تصاااص ب ااا علااى المااور    مااا أنااه يجاار  االسااتعداد لبااد   نمةااة م ااروق م تااا 

علاى موافاا   افاة المنظماات بنساا ماو   ال  او  وم ا ماه بالمحافظاات   ويحارص المجلاس
إصاادارا ه التااى   اامل التقااارير والدراسااات المختلمااة . ويجاار  اإلعااداد اآن  للملتقااى الثالااث 
للمجلس مد المنظمات  ةر الح ومية الة  سةتناو  معوقات العمل األ لى فى مصر   و 

سااااية والبرلمانيااااة  قةااااي   جر ااااة التعاااااون بااااةو المجلااااس والمنظمااااات  ااااال  االنتخابااااات الرتا
 لالستماد  باإليجابيات المستخلصة . 

بر ماة  رتايس مجلاس إدار  جمعياة 2006ينااير    5فاى  رحبت رئاسة المج ـل    -3
ا ااموق( فااى إعااالن  قرياار الجمعيااة عااو االنتخابااات البرلمانيااة بمقاار المجلااس  ااال  إعااالن 

 المجلس لتقريره عو نمس الموضوق . 



ور ة عمل نظمت ا الجمعية الوحنية   2006يناير    19فى  استضاف المج ل  -4
للدفاق عو الحقوق والحرياات باال اتراس ماد مر ا  اماعا ( للدراساات الحقوقياة والدساتورية 

ماو ن اطا    36دارت حاو    وضد قانون جديد للنقابات الم نية     وحضر  اةه الور اة 
ةااار   ماااو الم تماااةو المجتماااد المااادن    باإلضاااافة لممثلااا  النقاباااات الم نياااة والمحاااامةو و 
 1993لسانة  100بالعمل النقاب    وقد اعتمدت الور ة على مناق اة سالبيات القاانون رقا  

 والخاص بالنقابات الم نية .   1995لسنة  5والمعد  بالقانون رق  

باادأت فاعليااات الور ااة ب لمااة ألمااةو عااام الجمعيااة الوحنيااة للحقااوق والحريااات    
والمعاااد   1993لسااانة  100نقاااابى فاااى ظااال القاااانون رقااا  حااو  سااالبيات ومعوقاااات العمااال ال

  ثاا  قااام أمااةو عااام المجلااس القااوم  لحقااوق اإلنسااان بتناااو    1995لساانة  5بالقااانون رقاا  
دور النقاباااات الم نياااة وأ مةتاااه فاااى المجتماااد المااادن  وضااارور   عاااديل القاااانون الخااااص ب اااا 

لساة اسااتماق عقادت بااالمجلس والاةع ساا   المجلااس بتقادي  ورقااة عمال لتعديلااه بنااً  علااى ج
بحضور أمةو عام لجنة الم نةةو بالح   الاوحنى   وأماةو عاام المنظماة المصارية لحقاوق 

 اإلنسان   والسةد/ نقةا المحامةو .

ثااا   حااادث مااادير مر ااا  اماعااا ( للدراساااات الدساااتورية والحقوقياااة فتنااااو  أساااما  
ماااال النقاااااب    و ااااو وظااااروف وضااااد  ااااةا القااااانون والمعااااروف   بضاااامانات ديمقراحيااااة الع

التصاادع لصااعود التيااارات الدينيااة دا اال النقابااات الم نيااة   ممااا أد  الحتواتااه علااى الكثةاار 
مااو الساالبيات التاا   عااوق عماال النقابااات   والااة  أثااّر ب اا ل واضاا  علااى األدا  النقاااب    

 وأد  لوجود عج  مال  لد  الكثةر مو النقابات مما يستدعى وضد قانون بديل له .

 12  الور ااة لصاايا ة نصااوص قااانون بااديل للنقابااات الم نيااة يتكااون  مااو و لصاا
مااااد   ويسااات دف دفاااد العمااال النقاااابى   واقتااارح الم اااار ون عااارض م اااروق القاااانون علاااى 
النقابااات الم نيااة وعرضااه علااى بعاا  أعضااا  مجلااس ال ااعا لتقديمااه للمجلااس للنظاار فااى 

 إقراره .

 التكضير ل م تقى الثالث : -5



 اال   ا ر ماايو القاادم الملتقاى الثالاث للمنظماات  ةار الح ومياة   يعقد المجلاس  
لمناق ااة محااوريو أساسااةةو   يتناااو  المحااور األو  معوقااات العماال األ لااى فااى مصاار فااى 

الة  يح   إن ا  وعمل الجمعيات األ لية   ويتناو  المحور   2002لسنة   84ظل القانون  
لبرلمانيااااة فااااى إحااااار التعاااااون بااااةو المجلااااس الثااااانى  قةااااي   جر تااااى االنتخابااااات الرتاسااااية وا

والجمعيااات األ ليااة   السااتخالص النتاااتج والتوصاايات لتطااوير العماال الم ااترس بةن مااا فااى 
 المستقبل.

 فى مجال حقما المناقي  : -6

فااى إحااار اال تمااام بتنميااة و ع ياا  حقااوق اإلنسااان فااى مصاار   فقااد عقااد المجلااس 
  مثلاا  بااادر  التعاااون 2005مااايو  25و الموافاا  ناادو  موسااعة لحقااوق المعاااقةو يااوم االثنااة

بااةو المجلااس ومنظمااات المجتمااد الماادنى العاملااة فااى مجااا  رعايااة المعاااقةو   حةااث انبثاا  
عو الندو   وصيات  امة فى  ةا الساياق  اان ماو بةن اا اإلعاداد لور اة عمال حاو    حا  

مناق اة م اروق قاانون  األفراد المعاقةو فى الرعاية الصاحية و فاى  كاويو أسار       تضامو
للتأ ةااال ال اااامل للمعااااقةو  قااادم  باااه جمعياااة ا اااموق(   و سااات دف الور اااة وضاااد  صاااور 
لم اروق قااانون متكاماال حااو  حقاوق المعاااقةو ي ااون  الصااة الج اد الم ااترس بااةو المجلااس 

 ومنظمات المجتمد المدنى العاملة فى  ةا المجا .

 فى مجال تن يم الكبار : -7
للتعلااي  و اصااة  علااي  الكمااار   عقاادت اللجنااة االجتماعيااة  فااى إحااار دعاا  المجلااس

  بم ااار ة ممثلااى ال ةئااة العامااة لتعلااي  الكمااار   لمناق ااة  2005أكتااو ر  3بااالمجلس فااى 
م روق  عاون بةو المجلس وال ةئة العامة لتعلي  الكمار   حةث أكد المجلس على استعداده 

حقوق اإلنسان   والعمل على  وسيد  ام ة لمساعد  ال ةئة فى  دريا  وادر ا على ممادئ 
اال صا  بةو إدارات ال ةئة فى المحافظات و ةو لجنة ال ا او  باالمجلس للتةلاا علاى أ  
م اا الت   و لاا  االجتماااق إلااى اال ماااق علااى إعااداد م ااروق مااة ر   مااا   للتعاااون بااةو 

 الجانبةو   يتضمو :



ةع ياات   دريسااه فاا  منااا ج إدمااا  م ااون حقااوق اإلنسااان فاا  المحتااو  التعليماا  الاا -
 محو األمية وفقًا لبرنامج م ترس بةو المجلس وال ةئة.

م ااار ة المجلاااس فاا  إعاااداد و ااادريا المدرسااةو فااا  مجاااا  حقااوق اإلنساااان حتاااى   -
 بممادئ وقي  حقوق اإلنسان.  ون ر الوع    ي ونوا مؤ لةو للتعريل 

نت اار  فاا  أرجااا  الجم وريااة سااتماد  بمقااار إدارات ال ةئااة العامااة لتعلااي  الكمااار الماال -
لتحقةاا  مااا سااب  ذ ااره  ولتكااون بمثابااة  ماا   الوصاال بااةو المجلااس والمااواحنةو فاا  

 كافة المحافظات.

 النشــاط الدولــى : -ثامناً 

ظ ر دور المجلاس جلياًا فاى الن ااط الادولى   وماا صااحمه ماو  طاور ملحاوظ فاى 
ورش العمل مو  اال   مثةال أعضااته م ار ته فى العديد مو المؤ مرات الدولية والندوات و 

وأمانته المنية ب ا باإلضافة إلى استقما  المجلس للعدياد ماو الوفاود وسامرا  الادو  األجنبياة 
بمقره ل ياد   عرف   على المجلس وأن طته وما  و متاح مو سبل للتعاون الم ترس لتع يا  

 و دعي  حقوق اإلنسان. 

 

 :شارت فيها المج ل المؤتمرا  والندوا  الدولية التى  -1

 دورة أعمال لجنة حقما اسنسا  بالمفمضية الدولية بجنيف :  •

 ااارس   ممااثاًل عااو المجلااس القااومى المصاار  لحقااوق اإلنسااان   السااةد أمااةو عااام      
 ماااو  المجلاااس  فاااى أعماااا  لجناااة حقاااوق اإلنساااان بالمموضاااية الدولياااة بجنيااال فاااى المتااار 

 . 2005أبريل  17 – 13
مااا  اللجنااة   أجاار  السااةد الساامةر العديااد مااو اال صاااالت لتااوفةر علااى  ااام  أع  

مناخ جةد لتأكةد انضمام المجلس القومى المصر  لحقوق اإلنسان للجنة التنسة  الدولياة 
للمؤسسااات الوحنيااة لحقااوق اإلنسااان    مااا  اا   ااوفةر الوثااات  المطلو ااة التااى  عااد بمثابااة 



أوراق التر ااي   فااى  ىياات  الاارد علاا ننتظاار أأوراق اعتماااد المجلااس لااد   ااةه اللجنااة   وي
.  ماااا  مااا  الموافقاااة علاااى م اااار ة المجلاااس فاااى  2006دور  اللجناااة القادماااة فاااى أبريااال 

المجموعة األفريقية المنبثقة عو لجنة التنسة  الدولية   وأكدت السةد  / م ةر  ان ناتا 
إلنسااان سااةت  اعتماااد المموضااية األورو يااة أن ااا علااى اقتناااق بااأن المجلااس القااومى لحقااوق ا

انضااامامه رساااميًا للجناااة التنساااة  فاااى الااادور  القادماااة   وأناااه يم ناااه مما ااار  عملاااه ضااامو 
 المجموعات اإلقليمية سوا  المجموعة األفريقية والمرانكمونية . 

 مؤتمر اتكاد المكامي  النرب : •

 ارس المست ار / ف مى نا اد عضاو المجلاس القاومى لحقاوق اإلنساان فاى أعماا  
  وعلى  ام  أعما  المؤ مر  2005أ سطس  30  -27عقد فى المتر  مو    مر الة المؤ 

 عقد عد  لقا ات مد المجلس االست ار  المةر ى لحقوق اإلنسان  ر  ت فى :

بحاااااث التعااااااون باااااةو المجلاااااس القاااااومى المصااااار  لحقاااااوق اإلنساااااان والمجلاااااس   -1
 االست ار  المةر ى لحقوق اإلنسان .

 ما   بةو ال ةئتةو على أن يت  استكما  المحاث باةو   بحث إم انية  وقيد مة ر   -2
الجااانبةو علااى  ااام  أعمااا  مااؤ مر الدوحااة للمؤسسااات الوحنيااة العر يااة لحقااوق 

 . 2006مار   6 – 4اإلنسان المقرر عقده فى المتر  مو 

مــؤتمر المؤسســة الفرانكفمانيــة ل مجالـــل القمميــة لكقـــما اسنســـا  الــذى عقــد  •
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية " تكت شنار  " الكقما 

 ارس السةد السمةر / مخل  قطا   أماةو عاام المجلاس القاومى لحقاوق اإلنساان 
فااااى مااااؤ مر المؤسسااااة المرانكموانيااااة للمجااااالس القوميااااة لحقااااوق  -ممااااثاًل عااااو المجلااااس  -

متار  اإلنسان الة  عقد   ح   اعار    الحقاوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقاهياة    فاى ال
 ناااااادا   وضاااااا  المااااااؤ مر رؤسااااااا   –بااااااا مونتريااااااا   2005أكتااااااو ر  1 –ساااااابتمبر  29مااااااو 

المؤسسات الوحنية األعضا  فى المؤسسة المرانكمونية   إلى جانا  برا  ماو  افاة أنحاا  



الاادو  المرانكمونيااة   وذلاا  بصاامت   المعنةااةو بالعماال علااى احتاارام و طبةاا  ممااادئ حقااوق 
 قتصادية واالجتماعية والثقاهية .اإلنسان   و اصة الحقوق اال

ر اا  الماااؤ مر علاااى محاولاااة التوصااال للخطاااوات العملياااة التاااى  سااااعد فاااى التعااارف 
فاى محار اة المقار   والتأكةاد  االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة   الحقاوق    على أثر  طبة

 علااى  ساااو   لاا  الحقااوق فااى األ ميااة مااد   ةر ااا مااو الحقااوق األ اار   ااالحقوق المدنيااة
 والسياسية .

دارت جميد مناق ات المؤ مر حاو  ماد  ساعى المجاالس القومياة لحقاوق اإلنساان 
لتع يا  احتارام حقاوق اإلنساان   و صامة  اصاة الحقاوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقاهيااة 

 والتى  ولى قدرًا ضئةاًل مو األ مية مقارنة بةةر ا مو الحقوق . 

لحقاوق اإلنساان  السانو  األو  عاو أن اطة   كةل      قادي   قريار المجلاس القاومى
المجلس   بعد  رجمته للةة المرنسية فى المؤ مر  والة   ان محال  قادير  افاة الم اار ةو 
فاااى الماااؤ مر نظااارًا لت اااعا موضاااوعا ه وعمااا  عرضاااه وصاااراحته فاااى التعامااال ماااد قضاااايا 

لم اار ةو حقوق اإلنسان فى مصر   سوا  مو حةث اإليجابياات أو السالبيات مماا سااعد ا
فااى التعاارف علااى أن ااطة المجلااس فااى المتاار  القادمااة وأباادوا ا تمامااا بالةااًا بااه   فضاااًل عااو 

 استعداد   للم ار ة فى أن طته . 

 عد م ار ة المجلس القومى لحقوق اإلنسان فى  اةا الماؤ مر أو  م اار ة رسامية 
را  دولةاةو للمجلس فى  جمد دولى يض  رؤسا  وممثلاةو عاو مجاالس قومياة أ ار    و با

معنةاااةو بمجااااا  حقاااوق اإلنسااااان  و  اااةا أصاااام  المجلاااس القااااومى لحقاااوق اإلنسااااان  اماااال 
العضوية فى اال حاد المرانكمونى للمجالس القومياة لحقاوق اإلنساان   و او ماا يمثال اعترافاًا 
و قديرًا دوليًا م مًا للمجلس القومى لحقوق اإلنسان على الر   مو حداثة ع ده فى الن ااط 

الجاد  والت امو مد التطورات السياسية ال امة فاى مصار   و او ماا  انا  لاه نتااتج   والعمل
 . و داعيات إيجابية على المستويةو الوحنى والدولى



وع ــــى هــــامش المــــؤتمر عقـــــد  الجمعيــــة النممميــــة ل منظمــــة الفرانكفمنيـــــة 
س اجتماع ا األو  بم اار ة المجلا 1/10/2005فى  ل مؤسسا  المننية لكقما اسنسا 

القااومى المصاار  لحقااوق اإلنسااان ممااثاًل فااى أمةنااه العااام و ااو مااا يعااد أو  م ااار ة رساامية 
للمجلاااس  عضاااو  امااال فاااى المنظماااة المرانكمونياااة للمؤسساااات الوحنياااة لحقاااوق اإلنساااان   
و جدر اإل ار  إلى أن الجمعية العمومية قد رحب  بانضامام المجلاس للمنظماة المرانكمونياة 

ى مجلااس إدار  الجمعيااة  وعلااى أن ياادعى الجتماااق مجلااس اإلدار    مااد المطالمااة بضاامه فاا
 ويما ر ن احه مو  الله إلى أن يت  ضمه رسميًا .

 فى التتام أيدر المؤتمر إعالنا ركز ع ى :   
التأكةاااد علاااى عالمياااة الحقاااوق المدنياااة والسياساااية   االقتصاااادية   االجتماعياااة   ▪

 . والثقاهية و رابط ا وعدم قابلةت ا للتج تة

حتمية  عامل المؤسسات الوحنية ب  ل متساو  مد حقوق اإلنسان وعدم  ج تت ا  ▪
 بأ    ل .

اإل اااار  إلاااى أن ال ااادف األساساااى للمؤسساااات الوحنياااة  اااو ن ااار ثقافاااة حقاااوق  ▪
اإلنسااااان االقتصااااادية واالجتماعيااااة والثقاهيااااة   وحمايت ااااا جنمااااًا إلااااى جنااااا مااااد 

 الحقوق المدنية والسياسية .

ظمااة المرانكمونيااة علااى التصاادي  علااى الع ااد الاادولى الخاااص حااث أعضااا  المن ▪
 بالحقوق االقتصادية   واالجتماعية والثقاهية .

 وتضم  اسعال  بشول خاص التمييا  التالية : 

.  ضمةو الحقوق االقتصادية  االجتماعية والثقاهية فى أن طة المؤسساات الوحنياة 1
  ا التع ي  والحماية لتل  الحقوق.مو  ال  السبل والوساتل التى يتحق  عو حريق

. األ ة فى االعتمار الحقوق االقتصادية  واالجتماعياة والثقاهياة عناد وضاد الخطاة 2
 القومية لحقوق اإلنسان و رامج ا التنمةةية .



. التعااااون ماااد مؤسساااات المجتماااد المااادنى فاااى ن ااار وحماياااة ثقافاااة حقاااوق اإلنساااان 3
 االقتصادية واالجتماعية والثقاهية .

 

 المؤتمر التامل ل هيئا  المننية األفريقية لكقما اسنسا  : •

 اااارس الاااد تور / صاااالح عاااامر أماااةو لجناااة العالقاااات الدولياااة باااالمجلس القاااومى     
فااى الماؤ مر الخااامس لل ةئاات الوحنيااة األفريقيااة  -مماثاًل عااو المجلاس  -لحقاوق اإلنسااان 

    2005ناااوفمبر  10 -8تااار  ماااو لحقاااوق اإلنساااان بالعاصااامة النيجةرياااة  أبوجاااا   فاااى الم
والااة  نظمتااه المموضاااية الوحنيااة النيجةرياااة لحقااوق اإلنساااان مااد م تاااا الممااوض الساااامى 
لحقااوق اإلنسااان بجنياال   ومنظمااة األماا  المتحااد  للتر يااة والعلااوم والثقافااة   الةونسااا و     

 ولجنة  نسة  ال ةئات الوحنية األفريقية لحقوق اإلنسان .

علااى مختلاف جوانااا الحقاوق االقتصااادية واالجتماعياة والثقاهيااة  روقاد ر اا  الماؤ م
كما وردت فى الع د الدولى الخااص باالحقوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقاهياة   و لا  
إلى   إعالن أبوجا     الة   ضمو التر ة  على أ مية  ةه الحقوق   واإلعرا  عو القل  

كااد اإلعااالن فااى جانااا آ اار علااى ضاارور  التاا ام إزا  عاادم ا تمااام الاادو  األفريقيااة ب ااا   وأ
جميااد الاادو  بتضاامةو الوثااات  الدوليااة المتعلقااة بااالحقوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقاهيااة 

 فى إحار نظم ا القانونية والوحنية .

 الندوة الدولية حمل " األمم المتكدة والمدافني  ع  حقما اسنسا  " : •

لنااااارويج نااااادو  دولياااااة حاااااو     األمااااا  المتحاااااد  مر ااااا  حقاااااوق اإلنساااااان فاااااى ا نظااااا      
والماادافعون عااو حقااوق اإلنسااان    اااارس فة ااا وفااد مااو المجلااس القوماااى لحقاااوق اإلنساااان 
ضااا  الااد تور / صااالح عااامر   أمااةو لجنااة العالقااات الدوليااة بااالمجلس واألسااتاذ / حااافظ 

مااااايو  27 – 25أبوساااعد   عضااااو المجلااااس بالعاصاااامة النرويجيااااة أوسااالو فااااى المتاااار  مااااو 



  بم اار ة العدياد ماو الادو  المختلماة وممثلاةو لل ةئاات الوحنياة لحقاوق اإلنسااان .  2005
 وعدد  بةر مو المنظمات الدولية والوحنية  ةر الح ومية .

ور اا ت الناادو  علااى الوصااو  لتقةااي   ااامل لاادور األماا  المتحااد  والمنظمااات الدوليااة 
ق اإلنسااان و   ةئااة الاارأ  العااام الاادولى   اإلقليميااة فااى مجااا  حمايااة الماادافعةو عااو حقااو 

وح ااد  أيةااده لتجديااد واليااة الممثاال الخاااص للماا  المتحااد  المعنااى بالماادافعةو عااو حقااوق 
   2006اإلنسان   والمقرر أن  ت  فى  ال  عام  

وقااد أجاار  وفااد المجلااس الم ااارس عااد  ا صاااالت ومماوضااات علااى  ااام  الناادو  
 بدأ   على اآ ى :أسمرت عو اال ماق   مو حةث الم

إباارام ا ماااق إحاااار  بااةو المجلااس القاااومى لحقااوق اإلنسااان فاااى مصاار ومر ااا   -أ
حقااوق اإلنسااان النرويجااى لوضااد  أسااس التعاااون   و ماااد  الخباارات   والقيااام 

 بم روعات م تر ة بةو الجانبةو  تعل  بتع ي  ون ر ثقافة حقوق اإلنسان.

الجامعااات ومراكاا  المحااث العلمااى عقااد ناادو  دوليااة بالقااا ر  موضااوع ا   دور  -  
فااى دعاا  و ع ياا  حمايااة حقااوق اإلنسااان     ي ااارس فااى أعمال ااا مااو الجااانبةو 

 المصر  والنرويجى ممثلون لعدد مو الجامعات العر ية واألورو ية .

يقوم مر   حقوق اإلنسان النرويجاى بو ادا  المجلاس القاومى لحقاوق اإلنساان   - 
اإلنساااان مااا ود  بأحااادث الوسااااتل م تماااة متخصصاااة فاااى موضاااوعات حقاااوق 

 التكنولوجية .

علاى ماة ر  التماا   باةو المجلاس القاومى 2005   التوقيد فى ن اية   ر ديسمبر  
 لحقوق اإلنسان والمر   النرويجى لحقوق اإلنسانا جامعة أوسلو(.

 اار   األساتاذ  / مناى ذوالمقاار عضاو المجلاس  2006يناير    19  -18فى المتر  مو   •
فااى الناادو  التااى نظمت ااا منظمااة العمااو الدوليااة  حاا  عنااوان    -المجلااس ممثلااة عااو  -

  ع دات دبلوماسية لمند التعةيا   التى انعقدت ببةروت .



عرضاا  سااياد  ا لن اااط المجلااس ور اا ت علااى قانونااه الااة  أ اااح لااه ا تصاصااا ه 
فة اا  واضحة  تم  ومعايةر وممادئ باريس   بما يسم  للمجلس  لقى ال  او    والتحقةا  

إلحالت اا للج اات المختصااة   و او ماا يساام  للمجلاس باأن يقااوم بادور فعااا   موا خااذ ماا يلاا  
يتم  وأح ام البر و و  واألح اام ر ماا أن مصار لا   صادق علة اا بعاد. ثا  عرضا  لج اود 
المجلاااس ب اااأن مقاوماااة التعاااةيا واالقتاااراح بالتعاااديالت القانونياااة فاااى  اااةا الصااادد بماااا هياااه 

بااه المجلااس مااو  مةيا فااى قااانون العقو ااات    ااةا باإلضااافة إلااى مااا يقااو  عرياال جريمااة التعاا
   ال  لجان  اصة به إلجرا  زيارات مةدانية هيما قد يرد له مو  ا او  مخالماات أو جارات

 عاااةيا . حةاااث أ اااادوا  بااادور المجلاااس القاااومى لحقاااوق اإلنساااان إثااار العااارض الاااة  قدمتاااه 
 سياد  ا . 

 اارس الاد تور ساليمان عبادالمنع   2006و  ماو فبرايار ينااير إلاى األ 30فى المتر  ماو  •
فاااى النااادو  الدولياااة التاااى عقاااد  ا المنظماااة اإلساااالمية  -مماااثاًل عناااه  -عضاااو المجلاااس 

للتر يااااة والعلااااوم والثقافااااة اإيسيساااا و( فااااى  ااااونس  حاااا  عنااااوان  الحضااااارات والثقافااااات 
رقاااة عمااال بعناااوان اإلنساااانية: ماااو الحاااوار إلاااى التحاااالف    وقاااد قااادم الاااد تور ساااليمان و 

 حقااوق اإلنسااان : مرجعيااة مم نااة لحااوار الثقافااات  عاارض فة ااا القتااراح إن ااا  فةدراليااة 
دوليااة داتمااة لحااوار الثقافااات  ضااطلد بتحوياال  طااا  حااوار الثقافااات مااو إحااار النوايااا 
والعموميات إلى مستو  البارامج والمماادرات وآلياات العمال   السايما فاى ظال ماا يمار باه 

و ر ثقافى وحضار     ما دعا إلى اعتمار منظوماة حقاوق اإلنساان مرجعياة العال  مو  
يحتك  إلة ا فى إحار حوار الثقافات  بحةث ينظر ل ةه الحقوق بوصم ا مجموعة واحاد  
ال  قباال التج تااة   م ااةرًا إلااى أ ميااة  معةاال اال ماقيااة الدوليااة لحمايااة التنااوق الثقااافى التااى 

ميااة اعتمااار أح ااام القااانون الاادولى اإلنسااانى جاا  ًا ال يتجاا أ أقر  ااا الةونساا و مااؤ رًا   وأ 
 مو المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان. 

 برامج وورش عمل دولية شارت فيها المج ل : – 2



نظاااا  مع ااااد  راؤو  والنباااار  لحقااااوق اإلنسااااان و القااااانون اإلنسااااانى   بمدينااااة  لونااااد   •
برنامجااًا  (SIDA) يااة للتنميااةمنظمااة السااويدية الدولبجنااو  السااويد بالتعاااون مااد ال

 دريبيًا حو    الم انة المتساوية وحقوق المرأ  فاى ال ارق األوسار و اما  أفريقياا   
 اااارس هياااه مماااثاًل عاااو المجلاااس القاااومى لحقاااوق اإلنساااان األساااتاذ  / ماااى حماااد  

  بم اار ة  2005ديسمبر  9 –نوفمبر   14باألمانة المنية بالمجلس فى المتر  مو  
الااااادو  العر ياااااة : ا مصااااار  الج اتااااار  العاااااراق  األردن  المةااااار    فاااااردًا  ماااااو 21

فلسااااطةو  قطاااار  سااااوريا   ااااونس ( ينتمااااون إلااااى مجااااالس قوميااااة وج ااااات ح وميااااة 
 ومنظمات مجتمد مدنى .

و ضاامو البرنااامج محاضاارات عااو حقااوق اإلنسااان ب اا ل عااام مثاال ا مم ااوم 
قاااوق اإلنساااان فااا  حقاااوق اإلنساااان  الااانظ  الدولياااة واإلقليمياااة لحقاااوق اإلنساااان  ح

اإلسااالم   وحقاااوق اإلنساااان والح ااا  الر اااةد( . إلاااى جاناااا محاضااارات عاااو حقاااوق 
المرأ  مثل  ا العنف ضد المرأ   عدم التمةة   حقوق المرأ  ف  اإلسالم   واال جار 

 ف  النسا  واألحما  ( .

(   وم تااااا Fahamu( باال اااتراس ماااد مؤسساااة ا UNSSCنظمااا  مؤسساااة ا  •
وق اإلنسان  ور ة عمل  ح  عنوان  مند الن اق   بالعاصمة المموض السامى لحق

   ارس فة ا ممثاًل عاو  2005ديسمبر  14إلى  12النيجةرية أبوجا فى المتر  مو 
المجلااس القااومى المصاار   لحقااوق اإلنسااان األسااتاذ/  ةااث  جباار مااو األمانااة المنيااة 

مةرون    انااا   بااالمجلس   و م ااار ة العديااد مااو مؤسسااات الاادو  األفريقيااة االكااا
كةنيا   مالو    نيجةريا   جنو  أفريقياا    ن انياا   أو نادا  زامبياا(    مثال الور اة 

   2005 راستكمااًل لبرنامج  ادريبى  حا  عناوان  مناد النا اق  الاة  بادأ فاى سابتمب
و ان الج   األو  منه يتمثل فى إدار  نقااش وحاوار عبار  ام ة المعلوماات الدولياة 

و  ماد  للتدريا عاو موضاوق  مناد النا اق  ودور المؤسساات الوحنياة ااإلنترن ( ح
 لحقوق اإلنسان فى عملية مند الن اق .



نظم  المؤسسة اللبنانية لحقوق اإلنسان والح  اإلنسان  بالتعاون مد مع د راؤو   •
ور اة  (SIDA) ية للتنميةولمنظمة السويدية الد والنبر  لحقوق اإلنسان بالسويد وال

ناااوان   الديمقراحيااااة وحقااااوق اإلنساااان والح اااا  الر اااةد باااادو  ال اااارق عمااال  حاااا  ع
األوسار و اما  أفريقيااا    اارس فة ااا مماثال عااو  المجلاس القااومى لحقاوق اإلنسااان 

يناااير  27إلااى  18األسااتاذ  / منةاار  فريااد مااو األمانااة المنيااة   وذلاا  فاا  المتاار  مااو 
 ببةروت . 2006

موضاااوق العالقاااة باااةو حقاااوق اإلنساااان  و ناولااا  الور اااة أبحاثاااًا ومعلوماااات عاااو   
والديمقراحياااة والح ااا  الر اااةد   والنظاااام األساسااا  لمح ماااة العاااد  الدولياااة ومنظماااة 

 األم  المتحد  .

 لقــا ا : -3

 لقا ا  مع وفمد أجنبية : •

 : تكاد األوروبيمع وفد اال  لقا  -1
وفاد أماةو عاام المجلاس القاوم  لحقاوق اإلنساان سامةر / مخلا  قطاا   ستقبل الا

 . 9/3/2005 حاد األورو   يوم اال

التر ةمات الخاصة بتمويل الم روعات المقدمة ماو الح وماة المصارية    ناو  اللقا 
و الت   نادر  فا  إحاار الم ماة التا  جاا  ماو أجل اا الوفاد إلا  القاا ر      ى حاد األورو لال

بوعداد ا و الخاصاة  فقد حالا أعضا  الوفد بالتعجةل بالورقة الت   قوم الح ومة المصرية
 حاد األورو   و ذل  مو أجال الحصاو  بقاتمة أولويات الم روعات الت  سةت   قديم ا لال

 عل  التمويل الالزم.

 حتىو قد أكد الوفد عل  ضرور  الحصو  عل   ةه القاتمة ف  أسرق وق  مم و 
و ذلا  قاد و أن أع  اأ ةر أكثار ما  موضاحا أ مياة عامال الوقا    يتم نوا مو بد  العمال 



ر مااح   بجادو  زمنا  افا  إ اار  إلا     حااد األورو ا  يسقر  ةه الم روعات ماو قبال اال
 . 2005بريل أينت   ف  

 : لقا  مع ممث ى منهد راؤل فملنبرج -2

استقبل أمةو عام المجلس الساةد / إريناا نيساتو مادير  البارامج الدولياة بمع اد راؤو  
 16/3/2005فولنبر  والسةد/ رولف رينج يوم 

ه   مااو ت ناااو  اللقااا  حبيعااة عماال المجلااس وساالطا ه التااى منح ااا لااه قااانون إن ااا
مااو دعاا  مااو  يتلقاااهواسااتقاللية  ااةا الاادور عااو أيااة ج ااة ر اا  مااا   ست ااار  حةااث دوره اال

الدولاااة   اااةل   ااا  اساااتعراض أ ااا  أن اااطة المجلاااس مناااة إن ااااته و كويناااه الاااةع روعااا  هياااه 
 الدا لية الت   ح    ةا المجا .  المعايةر الدولية واالحتياجات 

  مو جانمه قادم الوفاد  ارحًا واهياًا لادور المع اد وأن اطته فا  مجاا  حقاوق اإلنساان
و ر ة    على األن طة الت   ساعد على زياد   ما   وم ارات الموارد الم رية  إلاى جاناا 

طة األ اار  دا اال  قاادي  باارامج  دريبيااة وثقاهيااة فاا  القااانون اإلنسااان  لتنميااة و اادعي  األن اا
 و ار  السويد. 

وحقااوق الماارأ  فاا  ال اارق األوساار و ااما     كمااا ر اا  الوفااد علااى م ااروق   المساااوا 
 ااادريا  إلاااى ادفاااًا   أفريقياااا   نتيجاااة ال تماااام   بال ااارق األوسااار وماااا يحااادث علاااى أرضاااه 

 الكوادر وصناق القرار على مختلف المستويات. 

 : مديةلقا  مع وفد ال جنة األمريوية اليه -3
 استقبل السةد رتيس المجلاس وفادًا ماو اللجناة األمري ياة الة ودياة بحضاور  ال ماو

 .19/3/2005أمةو عام المجلس يوم  والسةد ناتا رتيس المجلس ر الد تو  السةد 

وأ ا  األن اطة    تصاصاا ه او    ناو  اللقاا   عريال الوفاد بطبيعاة عمال المجلاس 
  .فد بتعريل اللجنة الة ودية األمري يةالو قام    ما  هتالتى قام ب ا منة إن ا



 لقا  مع وفد الدب مماسيي  األفارقة : -4
  وفاد 2005مار   21رتيس المجلس يوم   استقبل الد تور/ بطر  بطر   ال 

ا األنجلوفاون( المقاماة فا   40الدبلوماسةةو األفارقة الم ار ةو ف  الدور  الدبلوماساية رقا  
 بمقر مع د الدراسات الدبلوماسية بالقا ر .  2005مار   24 -13المتر  مو 

ورؤياة المجلاس ألساما   لا  الم ا الت      ناو  اللقاا  م ا الت القاار  األفريقياة  
 م او أفريقياا ماو جاة  انتمااه الادو  المتقدماة عادم والتى لخص ا السةد رتيس المجلس فاى 

 اعور الادو  المانحاة ى باإلضافة إل    للمساعد  ف  حل م اكل ا بعد انت ا  الحر  المارد 
باإلحماااط نتيجاااة عااادم وجاااود  قااادم فعلااا   ويرجااد ذلااا  للنماااو الاااديمةراف  ال اتااال فااا  الااادو  

 حااد األورو ا  فقاد  صا  اال  ا تمام أورو ا األكثار بالقضاايا األورو ياة    ةل   األفريقية
نااس انعادام أماا بالنسامة للن اعاات األفريقياة ف .  بلةون دوالر لتنمياة منطقاة  ارق أورو اا  55

حةاث ل راد  السياسية لقبو  دور الوساحة  مما أدع إلا  الم ال فا   ساوية  لا  الن اعاات. 
 .بالقضايا األفريقية ا تماماً المجتمد الدول  ل  يبد 

 

 مقاب ة مع وفد م  النرويج : -5
استقبل السةد الد تور ناتا رتيس المجلس   الوفد النرويجى برتاسة سمةر النارويج 

  و اااارس فاااى اللقاااا  الساااةد الاااد تور أماااةو لجناااة العالقاااات 2005أبريااال  18  ياااوم بالقاااا ر 
 الخارجية   والسةد أمةو عام المجلس .

عبر أعضا  الوفد عو سعاد    بتل  ال يار  التى  م  بدعو  مو السمةر المصار  
بالنرويج   للتعرف على ن اط المجلاس   و حاث سابل التعااون معاه   وعباروا عاو  قادير   

 لمعلومات التى  وافرت لدي   ب أن التقرير السنو  للمجلس   واعتبروه مؤ رًا إيجابيًا.ل
قاادم السااةد ناتااا رتاايس المجلااس  لنيااة  اريخيااة عااو مسااار حقااوق اإلنسااان اسااتنادًا 
إلى الدستور المصر    واضافة إلى دور مصار اإلقليماى  اارس السامةر د. محماود ع ماى 

وق اإلنساااان  ولقاااد جاااا  الوقااا  المناساااا إلن اااا   اااةا فاااى صااايا ة اإلعاااالن العاااالمى لحقااا



المجلس فى مصر ا صااًل بالتطورات العالمية   وا ساقًا مد  وصية األما  المتحاد  فاى  اةا 
 ال أن.

وأضااااف ساااياد ه باااأن ثماااة عوامااال ساااا م  فاااى  ااادعي  دور المجلاااس ومصاااداقةته  
باال أ ااخاص ن ااطا  و ااى وجااود قااانون فعااا  يقااوم عليااه المجلااس  وعضااوية المجلااس مااو ق  

ل   باق فى مجا  حقوق اإلنسان   و ا  يمثلاون مختلاف  ياارات المجتماد   وأيضاًا اال جااه 
المتنامى فى مصر بضارور  اإلصاالح السياساى   وفات  باا  النقااش حاو  بعا  القضاايا 
ال اااتكة   امثاال اسااتمرار العماال بقااانون الطااوارئ(   ووجااود بةئااة دوليااة   ااجد و اادعو إلااى 

 و التالى سا م   ل  العوامل فى  ل  بةئة مالتمة  دع  دور المجلس.اإلصالح  

 مقاب ة مع وفد منظمة "السفارة المسيكية غير الكوممية" الكندية : -6
وفدًا ماو منظماة   2005أبريل  26استقبل السةد الد تور ناتا رتيس المجلس يوم 

مةاااد  ةلجاااور وزيااار ال ااائون السااامار  المسااايحية  ةااار الح ومياااة   الكندياااة برتاساااة الساااةد/ دي
الخارجيااة الساااب  وعضااو مجلااس العمااوم الكنااد    و ااارس فااى اللقااا  السااةد الااد تور أمااةو 

 لجنة العالقات الخارجية   والسةد أمةو عام المجلس .

 ناااااو  اللقااااا  مناق ااااة التقرياااار الساااانو  األو  للمجلااااس   حةااااث أوضاااا  الااااد تور/ 
الموافقااة عليااه دون أ  اعتااراض مااو أعضااا  صااالح عااامر بااأن التقرياار قااد  ماا  مراجعتااه و 

 المجلس. 

ومو جانمه أضاف األمةو العام أن المجلس لديه الت ام بعرض التقريار علاى الساةد 
رتاايس الجم وريااة وعلااى مجلااس ال ااور   إضااافة إلااى ذلاا  فقااد قااام المجلااس بن اار التقرياار 

 و وزيعه على جميد الج ات فور صدوره.

ينتقااد أوضاااق حقااوق اإلنسااان فااى مصاار  أوضاا   وحااو  مااا إذا  ااان  ااةا التقرياار
الااد تور/ صااالح عااامر أن التقرياار  ااو انع ااا  لحالااة حقااوق اإلنسااان فااى مصاار   وذلاا  



وفقًا لما لادينا ماو معلوماات متاوافر  ماو الج اات المعنياة   فاالتقرير قاد يحتاو  علاى بعا  
 له  قرير متوازن.االنتقادات   وقد يقوم بسرد الوقاتد دون  وجيه أ  نقد  ف و فى مجم

كاااةل   نااااو  اللقاااا  موضاااوعات أ ااار    من اااا حاااوار األدياااان فاااى مواج اااة العناااف 
واإلر اا    ثاا   طاارق النقاااش إلاى أزمااة دارفااور   باإلضااافة إلاى اسااتعراض ن اااط المجلااس 

 فى مجا  إزالة األلةام باإل ار  إلى المؤ مر الة  عقده المجلس ب ةا ال أن. 

 : ألمم المتكدة ل سوا لقا  مع وفد منظمة ا -7

والاد تور/ قايس   منى  ليماة  / الد تور   أمةو عام المجلس  السةد السمةر  استقبل  
 26/4/2005 ان  مو منظمة األم  المتحد  للس ان يوم 

 ناااو  اللقااا  أفاا  التعاااون الم ااترس بااةو المجلااس والمنظمااة فااى إحااار  طااة عماال 
ضايا الس انية  حةث ا م  الطرفان علاى وضاد المجلس فى المرحلة المقبلة هيما يتعل  بالق

 تنااو  موضاوق حقاوق   حةاث  ع يا  ثقافاة حقاوق اإلنساان     صور للن طة  ح  عناوان  
اعاداد ة  و عمال دراساات بحثيا  و  بنا  قادرات المجلاس اإلنسان والصحة اإلنجابية مو  ال 

 . ندوات وورش عمل

 رنسى :لقا  مع وفد المج ل االقتصادى واالجتماعى الف -8
الاد تور أماةو لجناة العالقاات  السةد األماةو العاام للمجلاس و حضاور الساةد ستقبل  ا

المجلااااس االقتصااااادع وفااااد 19/5/2005يااااوم الدوليااااة بااااالمجلس القااااوم  لحقااااوق اإلنسااااان 
واالجتماع  المرنسا : الساةد/جان  لاود با سا  رتايس الوفاد   الساةد /  اانتا  لةما اار ناتاا 

 رجية و السةد / بيا ريس بريتو العاملة بوحد  العالقات الخارجية. رتيس وحد  العالقات الخا

نوق  فى اللقا  أ مية دعا  و  طاوير ال اراكة األورومتوساطية علا  أساا  إعاالن 
و التاا   عااد علاا  رأ  األولويااات الخاصااة  بم ااام المجلااس االقتصااادع و  1995بر االونة 

لمجتمد المدن   حةاث أكاد الوفاد االجتماع     اصة و  و يرع اال تمام بدور مؤسسات ا
علااا  أ مياااة دور  اااةه المؤسساااات باعتمار اااا محاااورًا ثانياااًا لعملياااة  ع يااا  و  طاااوير ال اااراكة 



األورومتوسطية جنما إل  جناا ماد المحاور األو    الاةع يخات  بالتعااون ماد الح وماات 
 ف  ذل  ال أن.

اال حاد األورو ى كما  ناو  اللقا  قضايا اإلصالح فى مصر   وما أثةر حو  نية 
 –إرسااا  وفااد لمتابعااة االنتخابااات البرلمانيااة التااى سااتجر  فااى مصاار  ااال   اا ر  نااوفمبر 

   ةل  ناق  الجانمان أ مية التعاون بةو المؤسساات المنااظر  للمجلاس فاى 2005ديسمبر  
 القضايا الم تر ة . 

 لقا  مع وفد الشبوة األورومتمس ية لكقما اسنسا  : -9 
ال ااام ة األورومتوساااطية وفاااد 9/6/2005ياااوم د أماااةو عاااام المجلاااس الساااةساااتقبل ا

لحقوق اإلنسان: األستاذ/  ما  جندو   رتيس ال م ة   األستاذ/ مارس  اد بولساو المادير 
 التنمةةع و األستاذ / ماري  جورجنسو مسئولة  المعلومات بال م ة .  

 اال من مااا  حةااث   ناااو  اللقااا   ماااد  المعلومااات بااةو الجااانبةو حااو  حبيعااة عماال
  ومو جانمه قدم السةد األمةو العام للمجلس اقدم الوفد  عريمًا بال م ة ونطاق ا تصاصا  

 عرضًا عو ن أ  المجلس وا تصاصا ه   وأ   أن طته منة إن اته.

كااةل  ناااق  الجانمااان ساابل التعاااون بةن مااا فااى القضااايا الم ااتر ة التااى  ااد ل فااى 
دعي  حقوق اإلنسان  حةث دعا األمةو العام وفد ال م ة نطاق عمل ما مو أجل م يد مو  

األورومتوسااطية للم ااار ة فااا  اللقااا  التحضاااةرع للقااا  الثااان  للمؤسساااات الوحنيااة العر ياااة 
 –لحقوق اإلنسان الم مد عقده ف  قطر ف  العام المقبل   و ذلا  لتنساة  التعااون العر ا  

 األورو  .  -العر   و التعاون العر  

مع السيد/ هاني مج ي مدير قسم الشرا األوسط و أفريقيـا بـالمركز   لقا   -10
 الدولي ل ندالة االنتقالية :



 ياااااااااااااوم الاااااااااااااد تور/ بطاااااااااااااار  بطاااااااااااااار   ااااااااااااال  رتااااااااااااايس المجلاااااااااااااس   تقبل اسااااااااااااا
  السااةد/  ااان  مجلاا  ماادير قساا  ال اارق األوساار و أفريقيااا بااالمر   الاادول  18/6/2005

 للعدالة االنتقالية.

  اللقااا    المعلومااات حااو  حبيعااة عماال المؤسسااتةو  حةااث  ماااد  الجانمااان    ااال
أوض  السةد /  انى مجلى أن المر   الادول  للعدالاة االنتقالياة الاةع  ا   أسيساه مناة أر اد 
سنوات  يعمل عل  مساعد  البلدان الساعية إل  محاسمة المساؤولةو عاو انت اكااات حقااوق 

ساااترا يجية للمؤسااااسات المعنياااة بالعاااد  و اإلنساااان   ويقاااوم باااالتوثة  و إجااارا  المحاااوث اإل
  قصا  الحقات  و للمنظمات  ةر الح ومية و الح ومات و  ةر ا .   

 لقا  وفد م  لجنة األمم المتكدة ل تكقيق فى الممارسا  اسسرائي ية : -11

اساتقبل الاد تور / بطار  بطاار   االى رتايس المجلاس   وفااد لجناة األما  المتحااد  
ات اإلسااراتةلية برتاسااة الساامةر/ براساااد  اريااا واسااام مناادو  سااريالنكا للتحقةاا  فااى الممارساا

الدات  لد  األم  المتحد  بنةويورس  والسمةر/ مو اد رادز  عبدالرحمو مندو  مالة يا الدات  
لااد  األمااا  المتحااد  بنةوياااورس  والساامةر/ عثماااان  مااارا منااادو  الساانةا  الااادات  لااد  األمااا  

 المتحد  بجنيل .

الحضاااور قضاااية االعتااادا ات اإلساااراتةلية علاااى الملساااطةنةةو   أوضااا  كماااا نااااق  
السةد رتيس المجلس أن الح وماة اإلساراتةلية يجاا أن  عاى أناه ماو مصالحت ا أن  تعااي  

 جنمًا إلى جنا مد دولة فلسطةنية  تمتد بال رعية والمصداقية.

لمتحااد  فااى مااو جانمااه أوضاا  السااةد الساامةر/ براساااد  اريااا واسااام دور لجنااة األماا  ا
التحقةاا  فااى الممارسااات اإلسااراتةلية فااى األراضااى الملسااطةنية المحتلااة م ااةرًا إلااى العقمااات 
التااى  واجااه اللجنااة فااى عمل ااا مااو قباال القااوات اإلسااراتةلية . و عليقااًا علااى  ااةه النقطااة أكااد 
السةد رتيس المجلس إدانة المجتمد المدنى للممارسات اإلسراتةلية ضد ال عا الملساطةنى  

 وضرور  حثه لدفد عملية السالم قدمًا.



أيضااًا  ناااو  اللقااا  بحااث إم انيااة إحااداث إصااالح فااى يي اال ونظااام منظمااة األماا  
 المتحد . 

 : ال جنة المننية لكقما اسنسا  الق رية أمي  عاملقا  مع  -12
الساااةد/ علااا  باااو صاااميا    25/6/2005اساااتقبل الساااةد أماااةو عاااام المجلاااس ياااوم 

 لجنة الوحنية لحقوق اإلنسان القطرية.ل ماألمةو العاالمرع 

 22 – 21اللقاااا   وصاايات نااادو  اإلعاااالم التاا  عقااادت ياااوم  فااى  اااةا ق  و ناااوقااد  
 حاا  عنااوان   ن ااار ثقافااة حقااوق اإلنسااان   لي اااون  ااعار اللقااا  الثااان  ماااد  2005يونيااه 

 المؤسسات الوحنية العاملة ف  مجا  حقوق اإلنسان بالعال  العر   ف  قطر. 

 نااااو  اللقاااا   حدياااد موعاااد الماااؤ مر القاااادم بالدوحاااة   حةاااث اقتااارح أماااةو عاااام كماااا 
لااادمج  وصااايات   وذلااا  المجلاااس أن يعقاااد الماااؤ مر فااا  ماااار  قبااال ماااؤ مر القماااة العر ياااة 

باة أن يعقاد المؤ مر ف  وثاتق ا  وماو جانماه رحاا الساةد/ علا  المارع ب اةه المكار  ولكناه حّ 
وافتتااح المر ا  اإلقليما    وم العاالم  لحقاوق اإلنساان المؤ مر فا  ديسامبر لةتوافا  ماد الةا

لحقوق اإلنسان للم  المتحد  الةع ستحضره المموضاية الساامية مماا يعطا  وجود اا دفعاة 
 قوية للمؤ مر. 

 لقا  مد وفد منظمة اإلصالح الجناتى الدولية : -13

ة وفد منظم28/6/2005يوم الد تور/ بطر  بطر   ال  رتيس المجلس ستقبل  ا
 .اإلصالح الجنات  الدولية 

 ناو  اللقا  إم انيات التعاون بةو المجلاس والمنظماة فا  مجاا  الباداتل الت اريعية 
للعقو اااات الج اتياااة   اصاااة وأن عمااال المنظماااة يتر ااا  فااا  الااادو  األفريقياااة و دو  منطقاااة 

 ال رق األوسر .

دراسااة دقيقااة  وفاا   ااةا الصاادد اقتاارح الوفااد إم انيااة التعاااون مااد المجلااس فاا  إعااداد 
ومتعمقاة حاو  نصاوص القاوانةو المنظمااة للساجون فا  مصار   ثاا  بنااً  علا   اةه الدراسااة 



يت  دعو   ل األحراف المعنية إلى اجتماق لمناق ة األ ااداف الم ااتر ة مثال وزار  الدا االية 
  و وزار  العااااد  باإلضااااافة إلاااا  المجلااااس القااااوم  لحقااااوق اإلنسااااان و منظمااااة اإلصااااالح 

لدولية   وقاد وافا  الساةد رتايس المجلاس علاى  المكار  ماو حةاث المبادأ م اةرا إلا  الجنات  ا
 إم انية مناق ة التماصةل مد السةد أمةو عام المجلس القوم  لحقوق اإلنسان. 

 : لقا  مع المندوب اسق يمى ل مفمضية السامية لكقما اسنسا  -14
/ فر  فةني  المنادو   السةد      29/6/2005أمةو عام المجلس يوم  ةد  استقبل الس

 اإلقليم  للمموضية السامية لحقوق اإلنسان. 

دار اللقااا  حااو  فكاار  إن ااا  المر اا  اإلقليماا  لحقااوق اإلنسااان للماا  المتحااد  فاا  
سيا حةث ال ادف ماو إن اا  المر ا   او التعااون آقطر ليةط  الدو  العر ية وجنو   ر  

ودعا  بناا  قادرات   لمساتو  اإلقليما  مد م تا المموضاية الساامية لحقاوق اإلنساان علاى ا
الح ومات والمنظمات  ةر الح ومية  وو االت األم  المتحد  مو  اال  الادورات التدريبياة 

 وورش العمل لتع ي  حقوق اإلنسان ف  المنطقة.

 : لقا  مع مندوبة البرنامج اسنمائى لألمم المتكدة -15
الساةد  / نجاال  عرفاه محلال    21/7/2005أمةو عام المجلس يوم ةد  استقبل الس

 . نماتى للم  المتحد برامج ف  البرنامج اإل
ن  اااال  اللقااا  أفضاال اآليااات للتعااااون بااةو المجلااس والبرناااامج ابحااث الجانمااوقااد  

 اإلنماتى للم  المتحد  فى المتر  القادمة.   

 لقا  مع رئيل منظمة مساعدة الجئى أفريقيا والشرا األوسط : -16
 ساااابتمبر األو  ماااو فااااىرتاااايس المجلاااس   اااال بطاااار  تور/ بطااار  الااااد  اساااتقبل

 –رتاايس منظمااة مساااعد  الجاائ أفريقيااا وال اارق األوساار  –  السااةد / بااار را  ارولااد 2005
 المدير التنمةةع للمنظمة  والسةد / ع   ال ريل. –والسةد/ عصام  يحة -فرق مصر



ق األوساار التاا  يقااد  ناااو  اللقااا  التعرياال بمنظمااة مساااعد  الجئاا  أفريقيااا وال اار 
مقر ا األساس  ف  المملكة المتحد   حةاث ذ ارت الساةد  باار را أناه قاد  ا  حلاا اساتقدام ا 
مو قبل الجامعاة األمري ياة بالقاا ر  للعمال فا  برناامج الالجئاةو وال جار  القسارية بالجامعاة 

يتعلا     وامتد التعاون هيما بعد مد المنظمة المصرية لحقاوق اإلنساان هيماا2000ف  عام  
لمتاار  عااامةو  ونظاارًا لخطااور  الم اا لة فاا  الدولااة ار ااأت ضاارور   وب اؤون وم اااكل الالجئااة

إن ااا  فاارق مسااتقل للمنظمااة فاا  مصاار  ولااةا فقااد  اا   قاادي  األوراق المطلو ااة لااوزار  ال اائون 
 الخاص بالجمعيات األ لية. 2002لسنة  84االجتماعية وفقًا للقانون 

اللقاااا  عاااو حرصااا ا علاااى  لااا  آلياااات للتعااااون ماااد وأعر ااا  الساااةد  باااار را  اااال  
 المجلس فى قضية الالجئةو فى المتر  القادمة.

 لقا  مد وفد اللجنة األور ية لال حاد األورو ى :  -17

 12السةد أمةو عاام المجلااس وفاد اللجنااة األورو ةااة لال حاااد األورو ا  ياوم   استقبل
 رو ية لدع جم ورية مصر العر ية .برتاسة القات  بأعما  المموضية األو 2005/ 9 /

 ناااو  اللقااا   عرياال الوفااد بم متااه فااى مصاار والمتعلقااة بتقصااى المعلومااات حااو  
االنتخابات البرلمانية فى مصر    ةل  التعارف علاى دور المجلاس فاى متابعاة االنتخاباات 

ت البرلمانياااة والتر ةماااات التاااى أعاااد ا المجلاااس فاااى  اااةا ال اااأن   وأفااا  التعااااون ماااد منظماااا
 المجتمد المدنى فى عملية المتابعة .

كااةل  عاارض السااةد األمااةو العااام موقااف المجلااس مااو الرقابااة الدوليااة  حةااث أكااد 
فاى الرقاباة الدولياة أ  م ا لة ب ارط أن  كاون ماو قبال منظماات    على أن المجلاس ال يار 

 رية. دولية أو إقليمية  ار   مصر فى  أسيس ا   وذل  بالطمد بعد موافقة الح ومة المص

 لقا  مع ممثل البرنامج اسنمائى لألمم المتكدة : -18
  الساااااةد/ انطونةاااااو 2005 سااااابتمبر 12المجلاااااس ياااااوم  ساااااةد أماااااةو عاااااامال اساااااتقبل

الممثل المقي  لبرنامج األم  المتحد  اإلنمات  بالقا ر    والسةد  اليسار سروح   –هيجةالنت 
 ج األم  المتحد  اإلنمات  بالقا ر  .ناتا الممثل المقي    والسةد/ أحمد  ان  مو برنام



 ناو  اللقا   جر ة االنتخابات الرتاسية األ ةر  على  لنية اإلصالحات الدساتورية 
والتااى نظماا  عمليااة ا تيااار رتاايس الجم وريااة ألو  ماار  باالنتخااا  الحاار المما اار  ودور 

 المجلس فى متابعة االنتخابات .
رنااامج والمجلااس فااى مجاااالت عااد    أ م ااا كمااا  ناااو  اللقااا  أفاا  التعاااون بااةو الب

عملياااة  ااادريا الكاااوادر علاااى مماااايي  وقضاااايا حقاااوق اإلنساااان  وذلااا  علاااى  لنياااة الخطاااة 
 القومية التى يعد ا المجلس لتع ي  حقوق اإلنسان فى مصر.

لقــا  مــع وفــد منظمــة مراقبــة حقــما اسنســا  األمريويــة )هيممــا  رايــتل  -19
 ووتش(:

الساااةد/ جاااو ساااتورس منااادو   8/11/2005ام المجلاااس فاااى اساااتقبل الساااةد أماااةو عااا 
 منظمة مراقمة حقوق اإلنسان األمري ية ا ةومان رايتس وو  ( .

 ناااااو  اللقااااا  أوضاااااق بعاااا  المحتجاااا يو فااااى مصاااار ومااااو بةاااان   أسااااامة نصاااار 
اأباااوعمر(  وأيضاااًا محماااد الظاااوا ر  والاااة  ألقاااى القااام  علياااه فاااى دولاااة اإلماااارات عاااام 

أنااه قةااد االحتجاااز  فااى حااةو أنااه لاا   2004مااة المصاارية فااى عااام    وأعلناا  الح و 1999
  وجه ضده أية ا  امات  ول  يت  حتى اآن محاكمته أو إحالق سراحه.

أوضااا  األماااةو العاااام بأناااه لااا   ااارد إلاااى المجلاااس أياااة معلوماااات عاااو قضاااية محماااد   
ا  فقاد أثاار الظوا ر   ولكو بالنسمة لقضية  أبو عمر  والة  ألقاى القام  علياه فاى إيطاليا

 لااا  القضاااية فاااى اللجناااة الخماساااية والتاااى  عقاااد باااالمجلس   و ضااا  ممثلاااةو عاااو  سالمجلااا
وزارات الدا لية والخارجية والعد  وم تا الناتا العام  وأيضًا أثةر مد وزار  الدا لية ولكو 
لا   ات  إفاااد  المجلاس حتااى اآن. وأ اار ساياد ه إلااى أن المجلاس سااوف يقاوم بمتابعااة وزار  

ا لية ب أن  ل  القضايا ولكاو بعاد انت اا  الاوزار  ماو االنتخاباات البرلمانياة الحالياة لعاام الد 
2005 



وهيماااا يتعلااا  بقضاااية ساااامى اللةثاااى والاااة   اااان ر اااو االعتقاااا  و ااا   عةيماااه دا ااال 
معتقل جوانتانمو  أوض  السةد األمةو العام أن المجلس قد  ابد  ل  القضاية وأن الماة ور 

 و لقى الرعاية الصحية مو قبل الح ومة المصرية . قد عاد إلى مصر 

وعااو موقااف المجلااس مااو قضااية  ساالي  المطلااو ةو بااةو مصاار و ريطانيااا فااى ظاال 
ماكان   ردده السلطات البريطانياة ماو إم انياة  قادي  مسااعدات للمجلاس  اريطة أن يلعاا 

الج ة المحاياد   دورًا فى  ل  القضية  أكد السةد األمةو العام أن المجلس رف  أن ي ون  
  التى  ضمو معاملة  ؤال   وأنه    اإلعالن عو  ةا الموقف فى وساتل اإلعالم باعتماار 

 أن المجلس ليس حرفًا فة ا. 

وحاااو  موقااااف المجلااااس ماااو قضااااية الحريااااات الدينياااة والعقمااااات التااااى  حااااو  دون 
الثالثاة : إصدار بطاقات  خصية للقليات مو ذو  دياناات أ ار   ةار األدياان الساماوية 

اإلسااالم والمساايحية والة وديااة  أكااد األمااةو العااام أن المجلااس قااد ناااق   ااةا الموضااوق مااد 
وزار  الدا لية ب ادف التوصال لحلاو   مناسامة  سااعد  اؤال    وأضااف أن وزار  الدا لياة قاد 

للسامر لتكاون عوضاًا عاو  ت أقام  م تمًا  اصًا  كاون وظيمتاه معااونت   فاى إصادار جاوازا
 -ال خصااية  تر ةااا انتقااالى. وأنااه  قاارر إن ااا  لجنااة دا اال المجلااس  كااون معنيااة المطاقااة 

 بأوضاق الوحد  الوحنية   ومتابعة  ل ما يتعل  ب ا. -فى األسا  

 لقا  مع وفد موتب اليمنسوم بالقاهرة : -20
ألساااتاذ الاااد تور/ محماااد ا   8/11/2005ساااتقبل الساااةد أماااةو عاااام المجلاااس ياااوم ا

والساةد  علياا   ا ا  مسااعد    دير م تاا الةونسا و اإلقليما  بالقاا ر  جمةل عباد الارازق ما
 .م تا بال صاالت اال

مااؤ مر  الديمقراحيااة وحقااوق اإلنسااان فااا    ناااو  اللقااا  التر ةمااات الخاصااة بتنظااي 
الوحو العر  .  الةع يعقده المجلس بالتعااون ماد منظماة الةونسا و والمر ا  الادول  للعلاوم 

( بلبنااااان بحضاااااور العديااااد مااااو ال خصااااايات الدوليااااة المعنيااااة بقضاااااايا اإلنسااااانية ابةبلااااو 
 بالقا ر .  2005ديسمبر  20 -19الديموقراحية وحقوق اإلنسان   ال  المتر  مو 



 لقا  مع المتكدث باسم البابا شنمدة فى الماليا  المتكدة : -21
اساااتقبل السااااةد رتااايس المجلااااس و حضاااور السااااةد  ناتاااا الاااارتيس و عااا  أعضااااا  

السااةد/ ماجااد رياااض المتحاادث باساا  المابااا  اانود  فااى الواليااات  25/12/2005لس فااىالمج
 المتحد  األمري ية والوفد المراف  له   وقد  ارس فى اللقا  السةد أمةو عام المجلس.

 ناو  اللقا  قضية الوحد  الوحنية   وأ   الم اكل التى  واجاه األقمااط فاى مصار  
اكل   ماا أبااد  الساةد رتاايس المجلاس ا تمااام المجلااس وسابل التوصاال إلاى حلااو  ل اةه الم اا

 ب ةه القضية   ونتيجة ل ةا اللقا     إن ا  لجنة  اصة بموضوق الوحد  الوحنية. 

 لقا  وفد م  أعضا  الكمنجرس األمريوى : -22
اسااتقبل السااةد الااد تور ناتااا رتاايس المجلااس بم ااار ة السااةد أمااةو عااام المجلااس   

السااااةد/ فراناااا  وولااااف عضااااو الكااااونجر   2006يناااااير  16و عاااا  أعضااااا  المجلس فااااى 
 األمري ى والوفد المراف  له .

أثااار الوفااد األمري ااى عااد  مالحظااات لااد  الاارأ  العااام األمري ااى وفااى الكااونجر  
عااو قضااية حاامس الااد تور/ أيمااو نااور  وموضااوق الحريااات الدينيااة للقليااات الموجااود  فااى 

مااا  المتحاااد  و صاااويت ا ضاااد الوالياااات المجتماااد المصااار   وموقاااف مصااار ماااو إصاااالح األ
 المتحد .

وقد أوض  الد تور/ أبو المجد أن المجلس قد  ناو  قضية أيمو نور مناة بادايت ا حةاث   -
قام بمقابالت مد  ل مو الناتا العام ووزير الدا لية   وأيضًا مقابلة الد تور/ أيمو نور 

جميد أحراف اا. وأكاد علاى وزوجته دا ل مقر احتجازه للتعرف على  ماصةل القضية مو 
ضرور  ضمان ن ا ة  ل  المحاكمة باعتمار أن أيمو نور مواحو مصر  له حقوق والباد 
أن يعاماال بطريقااة جةااد    ولكااو يجااا علااى اإلدار  األمري يااة أن  اادرس أن  لاا  القضااية 
 ااأن دا لااى لدولااة أ اار  فااال يجااوز التااد ل فة ااا ب ااةا ال اا ل  وقااد  عطااى  ااد ل ا نتاااتج 

 لد  الرأ  العام فى مصر.  ع سية 



أمااا هيمااا يتعلاا  بقضااية الحريااات الدينيااة   فقااد أكااد السااةد ناتااا رتاايس المجلااس أن  لاا   -
الم اا لة فااى  ايااة التعقةااد والحساسااية  وأن ثمااة فارقااًا  بةاارًا بااةو الااديو والتااديو  فالااديو 

حتاااى ال عقةاااد   اصاااة للمااارد  أماااا التاااديو ف اااو يعاااد ظاااا ر  اجتماعياااة الباااد ماااو دراسااات ا 
 تحااو  إلااى  طاارف دينااى ممااا ي اادد اسااتقرار المجتمااد ووحد ااه . وأن المجتمااد المصاار  
علااى ماادار  اريخااه الطوياال  ااان يتمتااد بالمحمااة والمااود  والتسااام  بااةو جميااد أفااراده مااو 
مختلااف األديااان  اصااة مساالميه وأقماحااه  و ااان الجميااد يعي ااون فااى جااو يسااوده األ ااو  

 والترابر .  

ر مو قضية إصالح األم  المتحد  أكد الساةد األماةو العاام أن الموقاف وعو موقف مص  -
المصر   أسس على  واف  المجموعة األفريقية   حةث إن التصوي  المصر  فى األم  
المتحااد  ياات  دومااًا بالتنسااة  والتعاااون مااد المجموعااة األفريقيااة   ااةل  رؤيااة مصاار لعاادم 

جعيااة للجمعيااة العامااة ولاايس لمجلااس ا سااةيس( مجلااس حقااوق اإلنسااان   وأن  كااون المر 
 األمو بما يدع  دوره والمكر  مو  أسيسه باعتماره معبرًا عو  افة دو  المنظمة.

 مااا  ناااو  اللقااا  قضااية الالجئااةو السااودانةةو وحريقااة  صااد  الح ومااة المصاارية ل ااا   -
 حةااث أوضاا  الااد تور/ أبااو المجااد أنااه لاا  ياات  مواج ااة  لاا  القضااية بطريقااة سااليمة منااة 
بدايت ا  وأ اار إلاى أن الح وماة المصارية قاد حاولا   ساوية القضاية بالتمااوض ماد دو  
اللجااااو  ولكااااو  لاااا  الاااادو  رفضاااا  اسااااتقما   ااااؤال  الالجئااااةو علااااى أراضااااة ا  ومااااو ثاااا  
اضااطرت الح ومااة المصاارية الساااتخدام القااو  إل ااال   لااا  المنطقااة ال امااة. وأوضااا  أن 

ة بحضاااور ممثلاااةو عاااو وزار  الدا لياااة  المجلاااس قاااد عقاااد  جلساااة اساااتماق حاااو  القضاااي
 والخارجية وجميد المعنةةو للوقوف على مالبسات القضية .

 لقا  وفد م  مساعدى الكمنجرس األمريوى : -23

اسااتقبل السااةد الااد تور ناتااا رتاايس المجلااس بم ااار ة السااةد أمااةو عااام المجلااس  
وفاادًا مااو مساااعد    2006ريناااي18والسااةد  الااد تور  أمةنااة اللجنااة الثقاهيااة بااالمجلس  فااى 

 الكونجر  األمري ى .



 ناو  اللقا  دور المجلاس وعملاه وأن اطته  اال  المتار  الماضاية ماد التر ةا  علاى 
دور المجلااس فااى االنتخابااات الرتاسااية والبرلمانيااة التااى جاارت فااى ن ايااة العااام الماضااى   

ضاااافة إلاااى حةاااث صااادر عاااو المجلاااس  قرياااران ممصاااالن عاااو  اااةه االنتخاباااات    اااةا باإل
موقف المجلس مو حالة الطوارئ التى حالا فى  قريره األو  بضرور  إن ات ا باعتمار ا ل  

  عد  تما ى مد ا جاه اإلصالح الساتد اآن فى مصر. 

لقا  مع المنسق اسق يمى لبرنامج إدارة الكوـم فـى الـدول النربيـة ببرنـامج   -24
 األمم المتكدة اسنمائى :

عااد  عباد ألستاذ الد تور/ ا   1/2/2006يوم   عام المجلس ستقبل السةد أمةو  ا
المنسااا  اإلقليماااى لبرناااامج إدار  الح ااا  فاااى الااادو  العر ياااة ببرناااامج األمااا  المتحاااد   اللطيااال

اإلنماتى  واألستاذ الد تور/ سلي  نصر  بةر البرامج فاى الح ا  بالمنطقاة العر ياة فاى ذات 
 البرنامج .

نحااو  طااوير أدا  ون ا ااة العملياااات   ة عماال إقليميااة  ناااو  اللقااا   نظااي  ور اا قااد و 
االنتخابية العر ية  لتقةي  واستنماط االستخالصات مو العمليات االنتخابية التى  م  مؤ رًا 
 فاااااااااااى الاااااااااااوحو العر اااااااااااى فاااااااااااى  ااااااااااال ماااااااااااو لبناااااااااااان   مصااااااااااار   العاااااااااااراق وفلساااااااااااطةو   

ممثلااةو و حضااور  اال المؤسسااات الوحنيااة العر يااة لحقااوق اإلنسااان و    ( 2006-2005ا
 بالقاا ر  6200 ماار  13 -12 ال  المتر  ماو  ت عقد تى وال مو لجان التنسة  الدولية  

 .(28ا

ه بموافقاااة الساااةد رتااايس  رحةمااا أكاااد الاااد تور عااااد  عباااد اللطيااالفااا  بداياااة المقابلاااة 
نحااو  طااوير   المجلااس علااى الم ااار ة فااى  ااةه الور ااة و نظيم ااا وعقااد ا بالقااا ر  بمساامى

 المعنياااة الااادو ماااو  وذلااا  بم اااار ة متحااادثةو ياااات االنتخابياااة العر ياااة   أدا  ون ا اااة العمل
 بموضااااااااوق االنتخابااااااااات البرلمانيااااااااة األ ةاااااااار  فااااااااى مصاااااااار  لبنااااااااان  العااااااااراق   فلسااااااااطةو 

 
 ة العمليات االنتخابية العر ية(.بيان صادر عو ور ة عمل إقليمية انحو  طوير أدا  ون ا  (28) 



و حضاااااور ممثلاااااى  المؤسساااااات الوحنياااااة العر ياااااة لحقاااااوق اإلنساااااان    ( 2006-2005ا
 وممثلةو مو لجان التنسة  الدولية .

 الشيم  األسبانى :لقا  وفد م  مج ل  -25
استقبل السةد الاد تور ناتاا رتايس المجلاس و الساةد أماةو عاام المجلاس فاى األو   

 وفدًا مو مجلس ال ةوخ األسمانى .  2006مو فبراير 
ناق  اللقا  المناخ السياسى العام فى  ةه المرحلة الدقيقة مو حيا  مصار   حةاث 

لنيااة السياسااية واالقتصااادية واالجتماعيااة قاادم السااةد ناتااا رتاايس المجلااس للوفااد  حلااةاًل للخ
لحالاة الحااراس السياسااى التااى يمار ب ااا المجتمااد المصاار  فاى الوقاا  الاارا و   ثاا  اسااتعرض 
دور المجلااس فااى سااياق  ااةه التطااورات واألدوات التااى يسااتخدم ا فااى ساابةل  ع ياا  حقااوق 

 اإلنسان فى مصر.

 ااا و ااى بحااث العالقااة الم مااة المنااوط بااه عمل ىمااو جانمااه اسااتعرض الوفااد األساامان
بةو اإلسالم والةر    وفى  ةا السياق أكد الاد تور/ أبوالمجاد أن الدساتور المصار  يان  
على حرية االعتقاد وحرية ممارساة ال اعاتر الدينياة ويجارم بال ويضاد عقو اة علاى ار كاا  
جريمااة ازدرا  األديااان   وذلاا  لاايس فقاار ضااد مااا يثااار ضااد اإلسااالم ولكااو ضااد أ  عقةااد  

 .أ ر  

 لقا  وفد م  مس مى المم كة المتكدة : -26
 2اسااااااتقبل السااااااةد الااااااد تور ناتااااااا رتاااااايس المجلااااااس و السااااااةد األمااااااةو العااااااام فااااااى 

وفااادًا ضااا : الساااةد/ جاااون دينااايس مااادير المعلوماااات و ناتاااا رتااايس م تاااا    2006فبرايااار
لسااامار  العالقااات الخارجيااة بلناادن  السااةد /  لةاار  ااالبةو المساائولة اإلعالميااة و الساااياسية با

البريطااانية بالقا اار    السااةد / ساامية رحمااان ماو مجلااة إيمةال   السااةد/ عبادالرحمو  لماااوع 
 نةوز. –مو دوم  ورز إنترنا ونا   السةد / فارينا عالم رتيس  حرير مجلة    



 ناو  اللقا  ن أ  المجلاس القاومى لحقاوق اإلنساان ونطااق ا تصاصاا ه واألن اطة 
 لتدعي  و ع ي  حقوق اإلنسان فى مصر . المختلمة التى قام ب ا

وهيما يتعل  بالتحديات الت   واجه المسلمةو ف  الخار  أوضا  الساةد ناتاا رتايس 
 المجلس أن ا  تمثل فى:  

أواًل : حالة التديو المت ايد  بةو المسلمةو ف  جميد أنحا  العال  و لكن ا مصحو ة بما 
مرحلة  قوم بتطوير فق  اا الخااص  يسم    فقه ال  يمة     و قد أوض  أن  ل 

فحالااة التااديو المنت اار  بااةو المساالمةو فاا  الوقاا  الاارا و  مثاال فااى بعاا  حاال  ااا 
الصور  السلبية للديو اإلسالم  مد فقدان حس األولوية و التر ةا  علا  القضاايا 

  ةر ال امة .

اح عل  الثقافات ثانيًا:  د ور حالة المؤسسات الدينية التعليمية   ف    متقر إل  االنمت
األ اار  فاا  أجاا ا  مختلمااة مااو العااال  الةااوم حةااث النظاار  المحليااة للمااور لاا   عااد 
 الت  المناخ العاالم  الجدياد فا  ظال العولماة   بال أن مان ج التعلاي  فة اا يحتاا  
إلاااااى إعااااااد  نظااااار   اااااجد الااااانمر العقلاااااى واالجت ااااااد المق اااااى والموقاااااف النقاااااد  

 .الموضوعى  جاه اآرا  المخالمة 

ثالثااًا: م اا لة التعاماال مااد اآ اار و التاا  نتجاا  عااو العولمااة المماجئااة التاا  أدت إلاا  
إزالة  ل الحواج  و الحدود بمنت ى السرعة مما أدع إلا  ن او  بعا  الخالفاات 

 و الصراعات النا جة عو الج ل باآ ر   و أسلو  األح ام المسمقة.
سااااعدت علاااى ظ اااور  لااا   التاااى ااار  األتاريخياااة العوامااال و ناااا يوجاااد عااادد ماااو ال

 األزمات: 
 .الن اق المستمر بةو ال ةئات الدينية الممثلة لكافة األديان : أوالً 
 .الة وات والتى  ان  بةرض  حويل ال عو  إلى ديانات أ ر  : ثانياً 
 .سةويةستعمار  ثةر مو دو  القار  األفريقية واآ: اثالثاً 



سة المعايةر الم دوجة فى التعامل مع ا ومد ستخدام سيااو    إقامة دولة إسراتةل    :  رابعاً 
 .مختلف الدو  العر ية واإلسالمية 

ون اا  مراكا  بحثياة متخصصاة وفى ن اية اللقا  حرح الاد تور أباو المجاد اقتراحاًا ب
ومحاولااة   لمناق ااة الم اا الت التااى يتعاارض ل ااا اإلسااالم والجاليااات اإلسااالمية فااى الخااار 

 التوصل إلى أفضل الحلو  ل ا. 

 لقا  مع ممث ي المؤسسة المننية ل ديمقرانية والنالقا  التارجية : -27
     ممثلااا  المؤسساااة الوحنياااة 5/2/200اساااتقبل الساااةد أماااةو عاااام المجلاااس ياااوم 

للديمقراحية والعالقات الخارجية   السةد/ ارينت   ايو   والسةد/أحمد نظيل مديرع البارامج 
 بالمؤسسة .

  عاو أ اداف المؤسساة الوحنياة للديمقراحياة والعالقاات قدم السةد/ ارينت   اايو نباة 
الخارجياااة موضاااحا أن اااا فااا  آ ااار مراحااال إ ااا ا   فرع اااا فاااى مصااار رساااميا   بعاااد أن يااات  
 ساااجةله فااا  وزار  الخارجياااة والاااةع ماااو الممتااارض أن يااات  األسااابوق المقبااال   موضاااحًا أن 

مرحلاة االنتخاباات وماد بداياة  2005المؤسسة بادأت عمل اا ماد بداياة  ا ر ماايو ماو عاام 
الرتاسااية ولاايس مراقبت ااا حةااث ساام  ل اا  بالتواجااد  ااار  مقااار اللجااان ومناق ااة النااا بةو   
و اادريا المنظمااات  ةاار الح وميااة لالسااتعداد والم ااار ة فاا  المراقمااة   وفاا   ااةا اإلحااار 
  عاونوا مد عدد مو المنظمات  ةر الح ومية مو بةن ا مر   ابو  لادون للتنمياة اإلنماتياة
  و منظمة دع  التطور الديمقراح    وقد قاموا بتحضةر  قريار عاو االنتخاباات البرلمانياة 

. 

مو جانمه رحا األمةو العام بالتعااون الم اترس ماد المؤسساة الوحنياة للديمقراحياة 
والعالقاات الخارجياة وفقاا لخطار المجلاس وم ااريعه  م اةرًا إلاى أ مياة  ر ةا  الج اود هيمااا 

بأ مية الم ار ة السياسية    اصة فى ظل التنمية الديمقراحية الت    يخ   وعية ال ما  
  ااا د ا مصااار  ماااد إم اااان  معةااال ذلااا  ماااو  اااال  التعااااون ماااد المجلاااس األعلاااى لل اااما  

 والرياضة   ومو  ال  مراك  ال ما  الموجود  ف  مختلف المحافظات. 



يمقراحياة التعاازع فاى وف  ن اية اللقا  قدم السةد/ارينت  باس  المؤسساة الوحنياة للد 
  فاا  المحااار األحماار  وحلااا  نظاااي  اجتماااق آ ااار  98ضااحايا العمااار  المصااارية   السااالم 

 لم رف المؤسسة مد المجلس لمحث م يد مو سبل التعاون بةن ما .  

 مقاب ة مع وفد المفمضية األوروبية : -28
ورو يااة وفاادًا مااو المموضااية األ19/2/2006اسااتقبل السااةد أمااةو عااام المجلااس فااى 

 برتاسة السةد/  ريستيان لوفالر مدير إدار  ال رق األوسر وجنو  المتوسر بالمموضية.

 ناااو  اللقااا  مناق ااة التقرياار الساانو  األو  للمجلااس عااو حالااة حقااوق اإلنسااان فااى   
  حةااث أوضاا  السااةد األمااةو العااام أن التقرياار قااد عاارض لحالااة حقااوق 2004مصاار لعااام 

ضااوعية  ااديد   و ضاامو انتقااادات للج ااات التااى لاا   تعاااون اإلنسااان فااى مصاار بحياااد ومو 
ماااد المجلاااس  م اااةرًا إلاااى أن المجلاااس قاااام بورساااا  نساااا ماااو التقريااار إلاااى الساااةد رتااايس 
الجم وريااة و اال مااو رتيسااى مجلسااى ال ااعا وال ااور  وأيضااًا  اا   وزيعااه علااى العديااد مااو 

ات الدولياة  و أوضا  الج ات والمنظمات الح ومية و ةر الح ومية باإلضاافة إلاى المنظما
أن المجلس قد  لقى ردًا مو الح ومة على  ةا التقرير وساةت   ضامةنه فاى التقريار السانو  

 الثانى الجار  إعداده .

كما  ناو  اللقا  عالقة المجلس بالج ات المختلمة  حةث أ ار السةد األمةو العاام 
بعااد إصاادار المجلااس أن الااوزارات والج ااات المختصااة أصاامح  أكثاار  عاونااًا مااد المجلااس 

  قريره األو .

وهيمااا يتعلاا  بعالقااة المجلاااس بمنظمااات المجتمااد المااادنى   أوضاا  السااةد األماااةو 
العااام أن المجلااس فااى البدايااة لاا  يجااد  عاونااًا مااو ق باال المنظمااات  ةاار الح وميااة  فقااد  ااان 

ماال قااد فاارض مااو الخااار   ومااو ثاا  فقااد ع هُينظاار إليااه باعتماااره ج ااة  ابعااة للح ومااة أو أناا
المجلس على  كثيل اال صاالت وعقد االجتماعات مد  ل  المنظمات   و وضي  القواسا  



الم تر ة باعتماار أن ال ادف واحاد   وأن المنظماات ل اا دور اا األساساى فاى  ع يا  مساةر  
 حقوق اإلنسان.

كما  ناو  اللقا  أوجه الن اط المختلمة للمجلس  ال  العام الماضاى   اصاة دور 
تابعاااة االنتخاباااات الرتاساااية والبرلمانياااة األ ةااار    اااةل   ااا  اساااتعراض أ ااا  المجلاااس فاااى م

 األن طة الم مد عقد ا  ال  المتر  القادمة.

وماااو جانماااه أ ااااد الوفاااد بتقريااار المجلاااس األو   م اااةرًا أن صااادوره أثاااار ا تماماااًا 
 حقةا   عالميًا  بةرًا   ومعبرًا عو استعداده للتعاون مد المجلس فى عمل دراسة حو  سبل

اإلصااالح فاااى العمليااة االنتخابياااة فااى مصااار   وأ ااار إلاااى ضاارور  وضاااد عنصاار الرقاباااة 
 الدولية فى االعتمار.

كمااا أعاار  الوفااد عااو اسااتعداد المموضااية األورو يااة لمساااعد  المجلااس فااى اإلسااراق 
بعملياااة إن اااا  م تاااا ال ااا او  والاااة  يعاااد بااادع  ماااو اال حااااد األورو اااى  وأيضاااًا مسااااعد  

ساااعيه للحصااااو  علاااى العضااااوية الكاملاااة فااااى لجناااة التنسااااة  الدولياااة للماااا   المجلاااس فااااى
 المتحد .

ــدة  -29 ــم المتكـ ــار األمـ ــرس إنـ ــائي لنـ ــدة اسنمـ ــم المتكـ ــامج األمـ ــاع برنـ اجتمـ
ــرة التمســية  ــي الفت ــا  األمــم المتكــدة ف ــرامج هيئ ــة وب ل مســاعدا  التنممي

 ( :2011 -2007المقب ة ) 
فاى االجتمااق الاة  عقاده  2006فبرايار  26ياوم   ارس السةد األمةو العام للمجلاس  

برنااامج األماا  المتحااد  اإلنمااات  بالقااا ر   ب اادف صاايا ة إحااار األماا  المتحااد  للمساااعدات 
 ( ف  صور ه الن اتية.2011-2007التنموية  ال  المتر  الخمسية القادمة ا 

المقبلااة  وعاارض باارامج ال ةئااات التابعااة للماا  المتحااد  بالقااا ر  فاا  المتاار  الخمسااية
كبرنامج األم  المتحد  للس ان   و رنامج األم  المتحد  اإلنمات    وصندوق األم  المتحد  

 لرعاية الطمولة  و رنامج الةةا  العالم . 



ــا  مـــع ممث ـــة  -30 ــة لقـ ــة النربيـ ــا  بالمم كـ ــة لكقـــما اسنسـ ــة المننيـ الجمعيـ
 : السنمدية

علو  م ارف عاام المجلاس فاى  استقبل السةد أمةو عام المجلس   واألستاذ/ أحمد 
  السااةد / ساا ةلة زيااو العابااديو حماااد عضااو المجلااس التنمةااة  للجمعيااة  2006فبراياار  18

 الوحنية لحقوق اإلنسان بالمملكة العر ية السعودية.

 ناو  اللقا  سابل التعااون باةو الجمعياة الوحنياة لحقاوق اإلنساان والمجلاس القاومى 
لعام بالتعاون الم ترس وفقًا لخطار المجلاس و رامجاه  لحقوق اإلنسان  حةث رحا األمةو ا

 كما أوض  أ مية انضمام ال ةئة المستقلة لحقوق اإلنسان بالسعودية فى  ةا التعاون.

وفااى  ااةا الصاادد أكااد األمااةو العااام علااى ضاارور  التر ةاا  حااو  قضااية محاادد  فااى 
 ج الدراسااية التااى مجاا  حقااوق اإلنساان مثاال ن ار ثقافااة حقااوق اإلنساان   أو مراجعااة المناا

  مثل أحد أعما  المجلس الجارية.

ومو جانب ا أ ارت السةد  س ةلة حماد أن جمعةت ا قام  بوعداد  تةا عو حرياة 
التعبةر  وم روق لتدريس ماد  حقوق اإلنسان   ضمو المنا ج الدراسية وور ة عمل حاو  

 العنف األسر .

 لقا  وفد يكيفة الماشن   تايمز األمريوية : -31
  وفااد صااحيمة الوا اانطو 2005مااايو   5يااوم  السااةد األمااةو العااام للمجلااس اسااتقبل

 اااايم  األمري ياااة : الساااةد/ فرنسااايس  اااوممس رتااايس التحريااار   الساااةد/ ويلااايس ويتااار ناتاااا 
رتاايس التحرياار لصاامحة ال اائون الخارجيااة و السااةد / ديبااورا ساايمونس ناتااا رتاايس التحرياار 

 . لصمحة الرأع

صادر فاا  يناااير مااو  إن اااته الااة قااانون   و  هالمجلس ون ااحباا اً  نااو  اللقااا   عريماا
حةااث أوضاا  السااةد أع منااة عااام  قريمااا    2004وقاارار   اا ةله فاا   فبراياار   2003العااام 

سااتقاللية القااانون قااد صاايا لةتوافاا  مااد ممااادئ باااريس مااو حةااث  أكةااد اال األمااةو العااام أن



 هفضااال عااو عاادم  معةتاا  ال ااور   الصااادر مااو مجلااس هوأن قاارار   اا ةل  التامااة للمجلااس 
 .ذل  المالى التام لةؤ د  هستقاللاو   أل  ج از  نمةة  

التوصيات الت  أدرج اا المجلاس فا   قرياره السانوع األو    الاةع    كما  ناو  اللقا 
 ضمو  وصيات بخصوص حاالت التعةيا    حةث ستقال  المجلس التام  ايعد دلةال عل   

واد المطلااو  اورية بالماااس الجم اااةد رتةااا اا  رفااد مااة ر  للساا  مااا   و إلةااا  حالااة الطااوارئ   
بتقادي   وصاايات  ى اا و  عاديل ا مااو قاانون الطااوارئ   م اةرا إلا  أن المجلااس لا  ي تمااؤ إلةا

 يقدم حلوال و بداتل منطقية و محدد . إنماو   مثله مثل باق  مؤسسات المجتمد المدن  

  ا مصاار   ودور المجلااس فااى  تمااد كااةل   ناااو  اللقااا  أحااداث العنااف التااى  اا د 
 حاالت االعتقا  الواسعة التى أعقب  األحداث.

كماا نااق  وفاد الصااحيمة موقاف المجلاس ماو التطااورات الدولياة األ ةار    و اصااة 
  وسياسااة الواليااات المتحااد  األمري يااة فااى  2001بعااد أحااداث الحاااد  ع اار مااو ساابتمبر 

وذ ار األماةو العاام أن موقاف المجلاس واضا  منطقة ال رق األوسر بعد احاتال  العاراق   
فى  ةا الصدد و و أن الديمقراحية أمر ال يم و فرضه مو الخار    وان ذل  أمر دا لاى 
 ااااص ب ااال دولاااة   م اااةرًا إلاااى أن حالاااة االنماااالت األمناااى فاااى العاااراق واالضاااطرابات فاااى 

ق اساااتنمار ال اااارق فلساااطةو سااابمًا رتيسااايًا فاااى حالاااة التاااو ر التاااى   ااا د ا المنطقاااة   وار ماااا
 العر ى  جاه الواليات المتحد .

 لقا  وفد م  الصكفيي  النراقيي  : -32
 2005ديسامبر 11استقبل السةد رتيس المجلس وفدًا مو الصحافةةو العراقةةو فاى 

 ناو  اللقا  عددًا مو القضاايا    اان فاى مقادمت ا دور المجلاس فاى  ادعي  حقاوق اإلنساان 
الدولااة   وفااى  ااةا اإلحااار جااا  الحااديث عااو دور المجلااس فااى  فااى مصاار واسااتقاللةته عااو

متابعاااة االنتخاباااات البرلمانيااااة األ ةااار  والحياااااد الاااة  يلتااا م بااااه  اااال  أداتااااه فاااى مساااااعد  
 المنظمات  ةر الح ومية و ةل   ال  القيام بمع  أعما  المراقمة . 



 مقاب ة مع مراسل يكيفة سبيجل أو  الي  : -33
  مراساال صااحيمة سااابيجل أون 8/2/2006عااام المجلاااس فااى  اسااتقبل السااةد أمااةو
 اليو السةد/ يس مو ار   .

واستعرض مراسل المجلة رد فعل المصريةو  جاه قضية الرسوم الكاري ا ورية التا  
ن رت ف  الصحف الدنمار ية والتى أثارت جدال واسعا عل  النطااق الادول    ماا استمسار 

 ف  مصر. عو ن اط المجلس ووضد حقوق اإلنسان 

 بالنسمة للرسوم المسةئة ل خ  النب  الكري  أوض  األمةو العام النقاط التالية: 

أن  نااااس فرقاااًا باااةو حرياااة التعبةااار وازدرا  األدياااان   وحرياااة التعبةااار متاحاااة ب ااا ل  -
كبةاار فاا  مصاار فاا   ثةاار مااو الصااحف   فمااثال ياات  انتقاااد  اال رمااوز الساالطة فاا  

ألعااالم فاا  الوقاا  ذا ااه  متنااد عااو ازدرا  أع مصاار بااال اسااتثنا  إن  افااة وساااتل ا
 . ديو أو عقةد 

إن الاديو فاا  مجتمعا نااا ال يمثاال فقاار عقاتااد وعمااادات باال  ااو متاادا ل فاا  وجاادان  -
المااواحو أيااًا  ااان دينااه   ويمثاال مجماال حيااا  وثقافااة  املااة   و التااال  فااأ   عاارض 

 للديو والرموز الدينية يمثل انت اكا  ةر مقبو  .

يات يجاااا أن يقااادر ا الةااار    و اصاااة العااااملةو فااا  اإلعاااالم   أن  نااااس حساسااا -
حةث يواجه المواحو ف  مجتمعا نا بأ ماار و صاور يومياة النت اكاات يتعارض ل اا 

 اإلنسان ف  العراق وفلسطةو و أفةانستان.

المر  ال ديد مو جانا الح ومة الدنمار ية و ةر ا ف  التعامل مد م  لة الرساوم  -
زماااة   وزاد ماااو حاااد  األحاااداث   إضاااافة إلاااى عااادم التقااادير جعااال  نااااس  ماقماااًا لل

السياساا  لعواقب ااا حةااث رفاا  رتاايس الااوزرا  الاادنمار   فاا  مرحلااة أولااى اسااتقما  
الساامرا  اإلسااالمةةو األحااد ع اار المعتمااديو لااد  دولتااه للتحاادث حااو  الموضااوق   

  ماد القاي  ث  التردد الةريا بةو االعتةار وعدم االعتاةار باعتماار أن ماا ن ار يتما



الةر ية مو وج ة نظره   واستمر األمر  ةل  ل  ور عد    مما جعال الارأع العاام 
فاا  الاادو  العر يااة واإلسااالمية ييااأ   مامااًا مااو معالجااة الساالطات الدنمار يااة ل ااةا 

 األمر.

علااى صااعةد آ اار قاادم األمااةو العااام عرضااا عااو المجلااس ون ااأ ه ون اااحه   مااو 
يتحمل ا و    ع يا  حقاوق اإلنساان والم اار ة فا  عملياات  حةث المسئولية الم دوجة الت 

اإلصااالح السياساا   و ااو أماار مختلااف عااو المؤسسااات المقابلااة فاا  الاادو  الةر يااة والتاا  
 تمر   ماما وفقر لمسألة حقوق اإلنسان باعتمار ا مجتمعاات ساب  فة اا عملياات اإلصاالح 

 والتطور السياس . 

ير ا  أساساا علا  محاولاة ن ار ثقافاة حقاوق كما أوضا  األماةو العاام أن المجلاس 
 اإلنسان باعتمار ا أ   محاور استرا يجةته   وذل  بوساتل مختلمة   وفقا لمراحل زمنية.

فماااا  المرحلااااة الحاليااااة يتعاااااون المجلااااس مااااد وزار  التر يااااة والتعلااااي  علاااا  مراجعااااة 
مماااادئ حقاااوق المناااا ج التااا   ااادر  فااا  مختلاااف األعاااوام الدراساااية لتنقةت اااا مماااا ال يتمااا  و 

اإلنسااان    مااا يعماال المجلااس فاا  نمااس الوقاا  مااد وزار  اإلعااالم علاا  ن اار ثقافااة حقااوق 
اإلنسااان مااو  ااال  الباارامج اإلعالميااة لوساااتل اإلعااالم المرتاا  والمسااموق و بطريقااة  ةاار 

 مما ر  حتى  صل إلى جميد الم ا ديو و حق  ال دف المطلو .

 ة :لقا ا  مع البنثا  الدب مماسية بالقاهر  •

 لقا  مع وفد م  السفارة اسيرانية بالقاهرة : -34

اسااتقبل السااةد رتاايس المجلااس القااومى لحقااوق اإلنسااان وفاادًا إيرانيااًا برتاسااة الساامةر 
 2005يولةو 26اإليرانى بالقا ر  السةد/ محمد رضا رؤوف  ةمانى فى 

 ااةا  ناااو  اللقااا  وضااد حقااوق اإلنسااان فااى إيااران   والمنظمااات العاملااة  ناااس فااى 
المجااا  بالمقارنااة بالوضااد فااى مصاار   مااا نوق اا  االنتخابااات اإليرانيااة األ ةاار    و أثةر ااا 

 على الحيا  السياسية فى إيران .



كةل  ناق  الجانمان عالقاة قضاايا حقاوق اإلنساان ماو منظاور الاديو اإلساالمى   
حاداث  اصة فى أعقا  حمالت الت ويه التى  عرض ل اا اإلساالم فاى الةار  فاى أعقاا  أ

 2001الحاد  ع ر مو سبتمبر 

 لقا  وفد م  السفارة الصينية : -35
اساتقبل السةد رتيس المجلس   وفادا مو الصةو برتاساة السامةر الصاةنى بالقاا ر  فاى 

   2005سبتمبر  5

وقد أ اد السامةر الصاةنى باالتطورات التاى  حادث اآن علاى السااحة السياساية فاى 
  ل  المتر  .   خابات الرتاسية التى    د ا مصر  المصر  م ةرًا فى ذل  إلى االنت

ومو جانمه أ ار السةد رتيس المجلس إلى ان ةا  المجلاس التاام بالمتابعاة الدقيقاة 
للعملية االنتخابية منة بدايت ا  وان ا   رفة عمليات  تولى متابعة سةر العملياة االنتخابياة  

و انت اكاااات  اااال   لااا  العملياااة   و لقاااى ال ااا او  ماااو الماااواحنةو حاااو  ماااا قاااد يحااادث مااا
 ودراست ا للتأكد مو صحت ا.

منظمة  ةر ح ومية للتعاون ماد المجلاس فاى  اةا  200وأض  أنه    اال ماق مد 
ّا م ماات   علااى التحقةاا  فااى ال اا او   250ال ااأن  و ااةا االسااتعانة بحااوالى  محاميااًا  نصاا 

أن المجلااس سااوف يقااوم بوصاادار التااى  اارد إلااة   مااو المااواحنةو فااى الاادواتر االنتخابيااة   و 
  قرير ممصل حو  سةر العملية االنتخابية فى جميد مراحل ا.

وقااد أ اااد السااةد رتاايس المجلااس بااالج ود الصااةنية مااو أجاال إرسااا  و اادعي  ممااادئ 
حقااوق اإلنسااان  م ااةرًا إلااى التقااارير المتنوعااة التااى  صاادر عااو الصااةو حااو  حالااة حقااوق 

األ   ماا صادر عاو حالاة حقاوق اإلنساان فاى الوالياات اإلنسان فى العديد مو الادو   و ا
 المتحد  األمري ية. 

 

 



 لقا  وفد م  سفرا  االتكاد األوروبى : -36

يونةاااو  30اساااتقبل الساااةد رتااايس المجلاااس وفااادًا ماااو سااامرا  اال حااااد األورو ااا  فاااى 
بحضااور السااةد أمااةو عااام المجلااس و األسااتاذ الااد تور/ فااؤاد عبااد الماانع  رياااض    2005
 المجلس . عضو

 ناااو  اللقااا  العديااد مااو القضااايا المتعلقااة باادور المجلااس وأ دافااه ون اااحه  حةاااث 
اسااتعرض السااةد رتاايس المجلااس مالبسااات إن ااا  المجلااس   والنظاار  إلااى دوره فااى البدايااة  
و يل ا تلم   ةه النظر  بعد صدور التقرير األو    ث   حدث عاو أ اداف المجلاس التاى 

والتى  تلخ  فى  دعي  حقاوق اإلنساان فاى المجتماد المصار  علاى يحدد ا قانون إن اته  
 كافة األصعد  .

ثااا   طااارق الحاااديث عاااو أحاااداث العناااف التاااى وقعااا  فاااى مصااار ماااؤ رًا فاااى حاباااا 
واألز اار ومةاادان عبااد الماانع  رياااض   ومااا أعقب ااا مااو  وساايد داتاار  االعتقااا    حةااث ذ اار 

ا الموضااوق   والنتاااتج سااتدر  فااى الااد تور  ااالى أن المجلااس  ااّ ل لجنااة  اصااة لمحااث  ااة 
 التقرير السنو  .

 : لقا  مع ممث ى سفارة السميد بالقاهرة -37
 ساااااااامار  السااااااااويد بالقااااااااا ر  يااااااااوم  ىأمااااااااةو عااااااااام المجلااااااااس ممثلااااااااسااااااااةد اسااااااااتقبل ال

30/10/2005. 

ودوره فاا   نمةااة    ناااو  اللقااا   جر ااة المجلااس فاا  إصااداره للتقرياار الساانوع األو  
 ااا التقرياار  حةااث أوضاا  األمااةو العااام أن م ااام المجلااس  تر اا  فاا  التوصايات التاا  جااا  ب
صالح السياس  ماو  اال   ارح ماوج  لتجر تاه فا  الرقاباة نسان واإل ع ي  ثقافة حقوق اإل

 على االنتخابات الرتاسية واعداده للرقابة على االنتخابات البرلمانية.

و ناول اااا   و ينياااة   نباااة  عاااو دور لجناااة ال ااا اوع ةد األماااةو العاااام كماااا قااادم السااا
ناه ماو المنتظار التوساد أو   مو  ال  التعاون مد الج ات المختصاة   ت امعالج  و  كاو  الل 



ف  اللجنة بعد الحصو  على التمويل األورو   المقرر ل ا  ث  عرض فكار  المقتارح المقادم 
 .ة ج الدراسيانسان ضمو المنعو عمل دراسة  كون موضد بحث لوضد ماد  حقوق اإل

السمار  إعجاب   و  ر   إل احة المرصة ل   لالستماد   واية اللقا  أبد  ممثلف  ن 
 مو التجر ة الت   اض ا المجلس ف  إصداره للتقرير السنوع األو .

 مقاب ة مع وفد السفارة األمريوية : -38
السااةد المست ااار/ روجاار  2005ديساامبر  4اسااتقبل السااةد أمااةو عااام المجلااس يااوم 

 مةري  السةد مو م تا ال ئون االقتصادية و السياسية بسمار  أمري ا .كةنا مد السةد / 

 2005ديسامبر  20و  19 ناو  اللقا  مناق ة مؤ مر الديمقراحياة الاة  عقاد  فاى 
ويضا  UNESCO   حةث أوض  األمةو العاام أن الماؤ مر يقاام  بالتعااون ماد منظماة الاا

 دولة عر ية  بجانا دو  أجنبية.  22ممثلةو مو 

ا  نااااو  اللقااااا  التقريااار السااانو  الااااة   صااادره السااامار  األمري يااااة حاااو  حقااااوق كمااا
  حةااث أ ااار السااةد/ روجاار  ةنااا إلااى أن الساامار  يسااعد ا  2005اإلنسااان فااى مصاار لعااام 

عاارض  ااةا التقرياار علااى المجلااس القااومى لحقااوق اإلنسااان قباال ن ااره إلباادا  رأيااه هيااه. إلااى 
 بع  ماو العااملةو بمنظماات المجتماد المادنى جانا عرضه على وزار  الخارجية و أيضاً 

  مو جانمه أ ار السةد األمةو العاام أن التقريار السانو  للمجلاس ساوف يصادر فاى فبرايار 
2006 

وفااى ن اياااة اللقاااا  عبااار المنااادو ون عاااو ر باات   فاااى التعااااون ماااد المجلاااس القاااومى 
رونيااة إلقامااة لحقااوق اإلنسااان و  قاادي  مساااعدات فااى صااور  دعاا  أو  تااا و معاادات إلي ت

 م تمة متطور . 

 

 

 لقا  مع وفد م  السفارة األمريوية : -39



اسااااتقبل السااااةد رتاااايس المجلااااس وفاااادًا برتاسااااة الساااامةر األمري ااااى السااااةد/ فرانساااايس 
   وقد حضر اللقا  السةد السمةر أمةو عام المجلس. 2005ديسمبر  8ريت ياردونى   فى 

اباات البرلمانياة   باإلضاافة إلاى أن اطة  نااو  اللقاا  متابعاة المجلاس لعملياة االنتخ
المجلاااس  اااال  المتااار  الماضاااية   و اااةا األن اااطة التاااى يناااو  المجلاااس إجرا  اااا فاااى المتااار  

 القادمة   ما  طرق اللقا  إلى قضية الد تور أيمو نور ومحاكمته.

لقـــا  مـــع الســـيد / فرانســـما الروشـــيل مستشـــار و نائـــب الســـفير الكنـــدي  -40
 بالقاهرة :

أمااااةو لجنااااة العالقااااات الدوليااااة بااااالمجلس القااااومى لحقااااوق  الااااد تور السااااةد  اسااااتقبل
  الساااةد/ فرانساااوا الرو اااةل مست اااار و ناتاااا السااامةر الكنااادع 2006/   1/2اإلنساااان فاااى 

 بالقا ر .

ناااق  اللقااا  المااؤ مر العااالم  للتنميااة وازالااة األلةااام مااو منطقااة الساااحل ال اامال  
  وأ مياة  نمياة و ط ةار 2006ديسامبر  29-27ماو   الةر   الةع عقده المجلس ف  المتر 

منطقة الساحل ال مال  الةر   مو األلةام الم روعة ب ا منة الحر  العالمية الثانية  وذل  
ب ااادف حماياااة و ع يااا  حقاااوق اإلنساااان فااا  التنمياااة واألماااو والساااالمة  حةاااث أ اااار الساااةد 

ساعى  نادا و ةر اا ماو الادو  الرو ةل إلى أ مية انضمام مصر إلى ا ماقية أو ااوا  حةاث  
 إلى  معةل ا .

وأ اار بصامة  اصاة إلاى دعاو  الااد تور/ بطار  بطار   اال  النضامام الح ومااة 
المصااارية لال ماقياااة فااا  الجلساااة االفتتاحياااة باااالمؤ مر   والتاااى حضااار ا عااادد ماااو الاااوزرا  

 المعنةةو. 

 اا قاد و حدث األستاذ الد تور/ صاالح عاامر عاو  وصايات الماؤ مر م اةرًا إلاى أن
 ضاامن  ضاارور  أن  عةااد مصاار النظاار فااى مواقم ااا الرساامية المعلنااة فااى  ااأن اال ماقيااات 



الدوليااة المتعلقااة باأللةااام  المضاااد  للفااراد بمااا فاا  ذلاا  بطبيعااة الحااا  ا ماقيااة أو اااوا لمنااد 
 1997األلةام لعام 

وأ ار إلى أن  وصيات المؤ مر قد أكدت ف  ذات الوق  علاى وجاو  عادم الار ر 
و انضاامام مصاار ال ماقيااة أو اااوا و ااةو  حماال المجتمااد الاادول  لمساائوليا ه فاا  مساااعد  بااة

 مصر على  ط ةر الصحرا  الةر ية مو األلةام مو أجل  نمةت ا. 

وردًا علااااى استمسااااار المست ااااار/ فرانسااااوا الرو ااااةل حااااو  إم انيااااة  ةةةاااار الموقااااف 
المصااارية لالنضااامام  الرسااامى لمصااار و دعاااو  المجلاااس القاااومى لحقاااوق اإلنساااان الح وماااة

ال ماقياااااة أو ااااااوا  ذ ااااار الد تور/صاااااالح عاااااامر أن  نااااااس  طاااااورات إيجابياااااة لموقاااااف وزار  
الخارجية المصرية أ ار إلة ا المست ار الدبلوماس  للحملة الدولية لحظر األلةام المضاد  

 للفراد  ال  الكلمة الت  ألقا ا أثنا  المؤ مر. 

الدول  مد مصر فا   نمياة و  ط ةار منطقاة  كما أكد على  أ مية  عاون المجتمد
 % مو مساحة اإلقلي  المصرع .22الساحل ال مال  الةر   والت   مثل حوال  

وف   ةا ال أن أوضا  الساةد المست اار/ فرانساوا الرو اةل أن  ثةارا ماو الادو  لاو 
 وقيااد  قاادم مساااعدات ماليااة إلزالااة األلةااام و نمةااة الم ااروعات التنمويااة بالمنطقااة إال بعااد 

مصر على ا ماقية أو اوا. و نا أكد الد تور صالح عامر مجددًا أن  اةا الموقاف يجاا أن 
 ي ون محاًل إلعاد  النظر ألنه لو يؤدع ف  حقيقة  األمر إلى إحراز التقدم المن ود.

و طرق الحديث بعد ذل  عو موضوق األقلياات الدينياة باالمجتمد المصارع  اصاة 
مااو صااعو ات فااى إصاادار بطاقااات  خصااية بساابا عاادم   اج  حاتمااة الب اااتةةو   ومااا يااو 

قانونية ذ ر ديانت   الب اتية ف  المطاقات ال خصية  وردًا على ذلا  أ اار الد تور/صاالح 
عااامر إلااى أنااه قااد  اا  اإلعااالن مااؤ رًا عااو   اا ةل لجنااة بااالمجلس  ساامى لجنااة المواحنااة   

موضاوعات ذات حساساية  اصاة  تولى دراسة قضية المواحنة بوجاه عاام  وأن مثال  اةه ال
   وأن التد ل الخارجى فى مثل  ةه ال ئون يضر أكثر مما ينمد.



وأ ةارًا  طاارق الحاديث إلااى ماا  اا  ن اره فااى الصاحف النرويجيااة والدنمار ياة لصااور 
م ةنة ل سالم ولرسو  هللا محمد صلى هللا عليه وسل   وأعر  الرو ةل عو أسمه نحو ماا 

قد  واجه صعو ة ف  السيطر  على ما يات  ن اره فا  الجراتاد    ن ر  وأضاف أن  ل  الدو 
وذل  الستقال  الصحف عو الح ومة   وعدم وجود أع رقاباة ح ومياة علة اا وفقاًا لمماادئ 

 حرية الرأع والتعبةر .

و نا أ اار الاد تور صاالح عاامر إلاى أناه إذا  اان ماو الصاحي  أن الح وماات ال 
بااةا  ا أو منع ااا مااو ن اار مااواد بعةن ااا فااون المواقااف   ملاا  إلاا ام الصااحف بااالت ام سياسااات 

الرسمية للح ومات المختلمة يجا أن  نطوع على التعبةر عو وجو  احترام األديان  افة  
 وأن  عبر عو استنكار ا وادانت ا ألع  رو  عو  ةا المبدأ العام. 

 مقاب ة مع سفير األرجنتي  بالقاهرة : -41
الساةد/ أوسامالدو باسا و  سامةر 20/2/2006جلاس فاى  استقبل السةد أمةو عام الم 

 األرجنتةو بالقا ر .

 ناااو  اللقااا  ساابل التعاااون مااد الجانااا األرجنتةنااى علااى  افااة األصااعد    و اصااة 
هيما يتعل  بتطوير الت ريعات التى  ح   نظام الحمس االحتياحى   و ةر ذلا  مماا يتعلا  

 بقضايا حقوق اإلنسان .

أن ااطه المجلااس  أ اار األمااةو العااام أن المجلااس قااد عقااد وفاى إحااار الحااديث عااو 
مااؤ مريو  ااامةو فااى  اا ر ديساامبر الماضااى  األو  حااو  الديمقراحيااة وحقااوق اإلنسااان فااى 
الااوحو العر ااى  والثااانى حااو  م اا لة األلةااام فااى الساااحل ال اامالى الةر ااى   مااا ساايقام فااى 

لمختلمااة لكاال مااو العااراق مااار  المقباال ور ااة عماال لمناق ااة الخباارات ا13-12المتاار  مااو 
وفلسطةو ولبنان ومصر فى االنتخابات األ ةر  التى أجري  فى  ةه الدو  وذلا  بالتعااون 
مااد برنااامج األماا  المتحااد  اإلنماااتى  وسااوف  اات  دعااو  العديااد مااو الخباارا  والمعنةااةو مااو 



مختلااف الاادو   وأيضااًا وفااى نمااس ال اا ر سااوف يقااام فااى قطاار المااؤ مر الثااانى للمؤسسااات 
 لوحنية لحقوق اإلنسان العر ية   وسيعقد  ح   عار  ع ي  ثقافة حقوق اإلنسان. ا

 مقاب ة مع سفير مال ا بالقاهرة : -42
الاد تور/ ريت اارد فاةال لاورينتى 21/2/2006استقبل السةد أماةو عاام المجلاس فاى  

 سمةر مالطا بالقا ر    والد تور/ عبد الرحمو عوض رتيس المر   العر ى األفريقى.

ناق  اللقا  المؤ مر الم مد عقده فاى مالطاا حاو  القاانون الادولى لجارات  اإلنترنا  
بالتعاااون بااةو ح ومااة مالطااا والمر اا  العر ااى األفريقااى   والر مااة فااى دعااو   اال مااو السااةد 

 رتيس المجلس   والسةد عمرو موسى أمةو عام الجامعة العر ية .

رصاة إقامااة  ااةا الحااادث   ودعاااو  كماا أ ااار ساامةر مالطااا أناه مااو المم ااو انت اااز ف
السةد/ عمرو موسى للتوقيد على مة ر  التما   المقترحة بةو مالطا وجامعة الدو  العر ية  
كما يأمال أن ي اون المجلاس القاومى لحقاوق اإلنساان أو  منظماة  ةار ح ومياة  نضا  إلاى 

يا ة قااانون عضااوية المنظمااة العالميااة لقااانون جاارات  اإلنترناا  لتتاااح لااه الم ااار ه فااى صاا
 دولى جديد يعالج الم  الت المتعلقة بجرات  اإلنترن .  

فاااى ن اياااة اللقاااا    أكاااد األماااةو العاااام علاااى أ مياااة التعااااون ماااد الج اااات المماثلاااة 
للمجلااس فاااى مالطاااا  حةاااث إن المجلااس   مناااة بداياااة عملاااه   قااد ساااعى إلاااى بناااا  عالقاااات 

  عقااد سلساالة مااو االجتماعااات    عاااون مااد الج ااات المناااظر  فااى الاادو  العر يااة مااو  ااال
ويسعى فى المتر  القادمة إلاى  وسايد داتار  اال صاا  وعالقاات التعااون ماد  افاة التجمعاات 

 اإلقليمية األ ر    ومد الدو  األجنبية   ومو بةن ا مالطا.
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 ( 1م كق )
 رد الكوممة ع ى تقرير المج ل األول 

   2005 – 2004لنام 
 

الكوممــة ع ــى مــاورد بــالتقرير  ت قــى المج ــل القــممى لكقــما اسنســا  ردًا مــ 
 تضم  الرد ماي ى :   2005/  2004السنمى  األول ل مج ل لنام  

 أواًل : إنجازات الح ومة فى مجا   ع ي  و نمية حماية حقوق اإلنسان 
حرصاا  الح ومااة علااى  حقةاا  العديااد مااو اإلنجااازات الملموسااة علااى أرض    

نسان فااى مصاار   مثاال هيمااا يلااى الواقد فى مجا   ع ي  و نمية حماية حقوق اإل
: 

 إن ا  المجلس القومى لحقوق اإلنسان  -1
 الخاص بمحاك  أمو الدولة  1980لسنة  105إلةا  القانون رق   -2

 إلةا  عقو ة األ ةا  ال اقة مو الت ريد المصر   -3

 إلةا  معظ  األوامر العس رية الصادر  حمقًا لقانون الطوار    -4

 و األسر  إن ا  مح مة األسر  وصندوق  أمة  -5

 إ خاذ  دابةر مو  أن ا  وفةر العدالة الناج   للمواحنةو   -6

التوسااد فااى المناصااا القضاااتية للماارأ  و عةااةو أو  قاضااية بالمح مااة  -7
 الدستورية العليا 

  ن ير حر ة الجمعيات األ لية   -8

 ن ر الوعى بثقافة حقوق اإلنسان   -9

 ا  المساوا  األ  وألم المصرية فى ح  من  الجنسية للبن -10



 إقامة الم روعات اإلنتاجية والخدمية ب دف عال  م  لة المطالة  -11
  حديث و طوير الخدمات المقدمة للمواحنةو  -12

 
 رؤية الكوممة فيما ورد بالتقرير السنمى األول ل مج ل

 –ماااو  اااال  دراساااة المقترحاااات والتوصااايات الاااوارد  فاااى  تاااام التقريااار  
 والتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى بلةاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  حااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوالى 

( صاااامحة مااااو إجمااااالى عاااادد صاااامحات 23تاااارح وردت فااااى ا(  وصااااية ومق70ا
 التقريااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  جاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى 

 جد الح ومة ل امًا علة ا أن   قوم بوضد اآليات التااى  كماال   –( صمحة  349ا
 نمةة  ةه التوصيات   مد األ ة فى االعتمار أن مااو بااةو التوصاايات التااى رآ ااا 
 المجلااااااااااااااااااااااااس مااااااااااااااااااااااااا  اناااااااااااااااااااااااا  قااااااااااااااااااااااااد نمة ااااااااااااااااااااااااه الح ومااااااااااااااااااااااااة فعليااااااااااااااااااااااااًا 

 اااا  منااااه أو فاااى سااالبيات إلاااى إ ماااام  نمةاااةه    اااةا باإلضاااافة إلاااى أو نمة اااه فاااى 
  حمظ ا على  نمةة بع   وصيات األ ر  .

 
واذا  ان  قرير المجلس القومى لحقوق اإلنسان أ ار إلى أن التوصاايات  

التاااى رآ اااا  حتاااا  إلاااى ا خااااذ العدياااد ماااو اإلجااارا ات   يقاااد بعضااا ا فاااى نطااااق 
ما يد ل بعض ا اآ ر فى نطاق ا تصاااص ا تصاص السلطة الت ريعية   بةن 

الساالطة التنمةةيااة بوزار  ااا و ةئا  ااا المختلمااة   فااون الح ومااة  جااد نمساا ا مل مااة 
بالعمااال علاااى متابعاااة األماااريو معاااًا   اساااتنادًا إلاااى دور اااا فاااى إعاااداد م اااروعات 
القااوانةو ورفع ااا إلااى الساالطة الت ااريعية المختصااة . وهيمااا يلااى  علةاا  الح ومااة 

  ناولته  وصيات المجلس   وذل  على الوجه اآ ى :على ما 



 تمييا  ل مج ل سبق أ  نفذتها الكوممة فن يًا : -1
أوصااااى التقرياااار بضاااارور   اااادريس ماااااد  حقااااوق اإلنسااااان فااااى الماااادار   •

و ليااااات التر يااااة بأنواع ااااا المختلمااااة   فااااى الوقاااا  الااااة  سااااب  للمجلااااس 
وق اإلنسااان ضاامو األعلااى للجامعااات أناا  أصاادر قاارارًا بااودرا  ماااد  حقاا 

المقاااررات الدراساااية لمختلاااف الكلياااات النظرياااة والعملياااة ب افاااة الجامعاااات 
المصاااارية   أضااااف إلااااى ذلاااا  مااااا قاماااا  بااااه وزار  التر يااااة والتعلااااي  مااااو 
 خصاااااي  عااااادد ماااااو السااااااعات الدراساااااية أسااااابوعيًا لتعريااااال الطاااااال  

 بالممادئ األساسية لحقوق اإلنسان .

مليات السمر وال جر  مو  ااال  عاا  أوصى المجلس فى  قريره بتنظي  ع •
ا ماقياااااات ثناتياااااة ماااااد الااااادو  المساااااتقبلة للعمالاااااة . والواقاااااد أن الح وماااااة 

علااى عقااد اال ماقيااات الثناتيااة مااد  –منااة وقاا  حوياال مضااى  – حاارص 
الاادو  المسااتقبلة للعمالااة بمااا ي ماال حمااظ حقااوق العمالااة المصاارية ورعايااة 

عماااااااا  السمسااااااار  مصاااااااالح ا و نظاااااااي  حر ت اااااااا   حتاااااااى ال  تعااااااارض أل
والمتاجريو بر بت ا فى السملر للعمل بالخار    وذلاا  مااو  ااال  م ا ااا 
التمثةااال العماااالى الموجاااود  بقنصاااليا نا بالخاااار  حةاااث  عمااال وزار  القاااو  
العاملااااة وال جااااار  عااااو حريااااا  م ا ب ااااا العمالياااااة علااااى  نمةاااااة بنااااود  اااااةه 

حيااة  نظااي  اال ماقيااات لتحقةاا  الضاامانات الكاهيااة للعاماال   سااوا  مااو نا
سااامره وأجاااره وحقاااه فاااى  حويااال  افاااة مد را اااه وفقاااًا للت اااريعات  والااانظ  
المتمعاااة فاااى البلاااد التاااى يعمااال ب اااا وضااامان  افاااة حقوقاااه المتر ماااة علاااى 

 العالقات التعاقدية .



وقااااد سااااب  إباااارام عاااادد ع اااار ا ماقيااااات ثناتيااااة مااااد  اااال مااااو : الةونااااان   
د    والكويااا    ولبناااان   واألردن   والعاااراق   واإلماااارات العر ياااة المتحااا 

ولةبيااااا   وقطاااار   والاااايمو   والسااااودان   باإلضااااافة إلااااى  سااااد ا ماقيااااات 
للتعاااون المنااى مااد  اال مااو : المةاار    و ااونس   والج اتاار   وسااوريا   

 واليمو   واألردن   وفلسطةو   والسودان   والمحريو .
اقيااات مااو و سااعى وزار  القااو  العاملااة وال جاار  إلااى عقااد الم يااد مااو اال م

أجااال الحمااااظ علاااى حقاااوق العمالاااة المصااارية وعلاااى سااابةل المثاااا   نااااس 
م اااروق ا مااااق ماااد الح وماااة اإليطالياااة يجااار  اإلعاااداد لاااه   وقاااد جااارت 
بصااادده عاااد  جاااوالت ماااو المماوضاااات ويؤمااال أن يااات  االنت اااا  مناااه فاااى 

 القريا العاجل .
أوصاااااى المجلاااااس فاااااى  اااااأن  م اااااةو األفاااااراد ماااااو حقاااااوق   االجتماعياااااة  •

القتصادية   بضرور   يسةر إجرا ات صرف المعاش أو المساعد  بما وا
ي ماال  رامااة المااواحنةو المسااتحقةو . وفااى  ااةا الصاادد     ااةر الح ومااة 
إلاااى أن اااا عملااا  ماااو  اااال  وزار  التأمةناااات وال ااائون االجتماعياااة علاااى 
ا خاذ العديد مو التدابةر التى مو  أن ا  يسةر إجرا ات صرف المعاش 

 د    و ان مو بةو  ةه التدابةر ما يلى :أو المساع

 اا  إن ااا  موقااد علااى  اام ة االنترناا  للااوزار  ي اامل جميااد األج اا    -
التابعااة ل ااا ا صااندوق التااأمةو االجتماااعى   بناا  ناصاار   ال اائون 
االجتماعياااة   المر اااا  القااااومى للمحاااوق الجناتيااااة واالجتماعيااااة (   

ساا  السياسااة التأمةنيااة و ةا الموقد يوفر  افة المعلومااات الالزمااة لر 



و وفةر جميد البيانات الضرورية لمتخة  القرار فى  طااوير أنظمااة 
 التأمةو االجتماعى وأدا  الخدمات التأمةنية واالجتماعية .

   إن ا  بريد إلكترونى لكل مو صنودق التااأمةو االجتماااعى علااى  -
 اااام ة االنترناااا  يم ااااو أل  مسااااتعل  مااااو المااااواحنةو أو أ  ج ااااة 

د و  إلااى موقااد الصااندوق والحصااو  منااه بساا ولة ويساار إداريااة الاا 
علااااى مااااا يناساااامه مااااو معلومااااات عااااو نظاااا  المعا ااااات والخاااادمات 
التأمةنية و ينية الحصو  علة ا بما يضمو حصو  المؤمو علااة   
وأصاااااحا  المعا اااااات والمساااااتح  عااااان   علاااااى حقاااااوق   التأمةنياااااة 

 بسرعة أكثر ودقة متنايية فى س ولة ويسر .

ا آلااى رتيسااى جديااد ذو سااعة  بةاار  جاادًا  م ااو مااو      ةةل حاساا  -
استكما  ةطيااة جميااد الم ا ااا التأمةنيااة ب اام ة المعلومااات واضااافة 

 أنظمة  أمةنية جديد  .

 اا  التوسااد فااى سياسااة ر اار الوحاادات اإلداريااة بالج ااات الح وميااة  -
و ةر اااا بالحاسااااا اآلاااى الرتيسااااى للتأمةناااات   وذلاااا  عاااو حرياااا  

هياااة بتلااا  الوحااادات  عمااال علاااى  سااا ةل إن اااا  وحااادات ن اياااات حر 
 ماااد  البيانااات ممااا يااؤد  إلااى ضاااا  مااد  الخدماااة السااابقة للمااؤمو 

 علة   بدون الحاجة إلى  قدي  حلا .

 ااا   طاااوير مواقاااد  أدياااة الخااادمات التأمةنياااة وانت اااار ا لتصااال إلاااى  -
أقااااار  موقاااااد للماااااواحو   حةاااااث وصااااال عااااادد المنااااااح  والم ا اااااا 

قااة وم تااا   بخااالف الوحاادات التأمةنيااة ( منط493التأمةنيااة إلااى ا
 العديد  التابعة لتل  المناح  .



( منماااة 169 اا  زياااد  منافااة صاارف المعا اااات   حةااث  اا  إن ااا  ا -
( ألااف 14صاارف جديااد لةر مااد إجمااالى عاادد منافااة الصاارف إلااى ا

م    مااا  اا  التوسااد فااى  وصااةل المعا ااات 30/6/2004منمااة فااى 
م   ماااد 30/6/2004سااانًا فاااى ( ألاااف م35بالمنااااز  اساااتماد من اااا ا

انت ار صرف المعا ااات مااو  ااال  ماكةنااات الصاارف اآلااى التااى 
( ساااااااعة وحااااااوا  أيااااااام األساااااابوق و ااااااال  24 عماااااال علااااااى مااااااد  ا

( ماكةنااااة بالتعاااااون مااااد 352العطااااالت الرساااامية . بلةاااا  عاااادد ا ا
 التأمةنات والبنوس .

عمل  الااوزار  علااى اإلكثااار مااو اللوحااات اإلر ااادية ب اادف  عرياال  -
المواحنةو لحقوق   التأمةنيااة و يااان اإلجاارا ات والمسااتندات الالزمااة 
لحصوصاال المااؤمو علااة   أصااحا  المعا ااات والمسااتحقةو عاان   

 على حقوق   التأمةنية فى س ولة ويسر .

 اا  ر اار  اام ة المعلومااات بصااندوقى التااأمةو االجتماااعى و النظااام  -
واج  اااا اآلاااى لخدماااة الماااواحنةو للقضاااا  علاااى الصاااعو ات التاااى ي 

الماااااواحو لالساااااتعالم والااااارد علاااااى  ااااا واه وا تصاااااار الوقااااا  فاااااى 
المراسااالت بااةو اإلدارات المختصااة و قلااي  األعمااا  الورقيااة بااةو 
المنااااح  والم ا اااا التأمةنياااة حتاااى ياااتم و الماااواحو ماااو الحصاااو  

 على الرد على   واه مو أقر  م تا  أمةنات  ابد له .

ت فااور اسااتحقاق ا وذلاا  قام  الوزار  بالعماال علااى صاارف المعا ااا -
مااااو  ااااال  إعااااداد الملااااف التااااأمةنى قباااال بلااااو  المااااؤمو عليااااه سااااو 



التقاعاااااد حتاااااى يم اااااو مراجعاااااة مااااادد ا اااااتراكه الساااااابقة واساااااتكما  
 المستندات الالزمة فى حالة  عدد مدد  دمة بأماكو متمرقه .

 اا   سااجةل بيانااات أساار  المااؤمو عليااه بالحاسااا اآلااى مااو  ااال   -
ماااان   لتحديااااد المسااااتمةديو مااااو أفااااراد األساااار   الاااارق  التااااأمةنى لكاااال

واظ اااار أ   ةةااارات  اااؤثر فاااى أحقةااات   فاااى المعااااش وذلااا  ب ااادف 
 قلةل المستندات و يسةر الخدمة التأمةنية لصاحا المعاش وأسر ه 

. 

 
دعااا المجلااس إلااى العماال علااى  حسااةو المعاملااة التااى يلقا ااا المواحنااون  •

  بتحااديث اللااوات  فااى المرافاا  فى  عامل   مد أج    الدولة   وذل  يتحق
المتصااالة باااالجم ور   ومراجعاااة نظااا   قةاااي  األدا  فاااى الج اااات اإلدارياااة 
المختلمة. وال يخمى ما  بةلة الح ومة مو ج د فى مجا   طااوير الج اااز 
اإلدار  بالدولااة مااو أجاال  حسااةو  عاملااه مااد الجم ااور   وقااد قاماا  فااى 

ان مااو أبرز ااا فصاال ج اااز سبةل ذل  با خاذ العديد مو اإلجرا ات   و اا 
التنظااي  واإلدار  عااو وزار  الدولااة للتنمياااة اإلداريااة بساابا العااا  األكبااار 
لج اااز المااوظمةو فااى الدولااة  ونقاال  معيااة الج اااز لمجلااس الااوزرا  حتااى 
ُ    وقاااد  ااا   يتمااار  وزيااار الدولاااة للتنمياااة اإلدارياااة ل اااةا الموضاااوق  حديااادًا

س الاااوزرا  وجاااار  عااارض  طاااة متكاملاااة فاااى  اااةا الموضاااوق علاااى مجلااا 
  نمةة ا ومتابعة  طوات التنمةة .

أوصاااى التقريااار بتمصاااةر الماااواحنةو إعالمياااًا باااوجرا ات إنجااااز الخااادمات  •
المقدمة ل   ونمقا  ا والمستندات المطلو ة و داتل ا    ما دعا إلى  ع ياا  



دور اإلعالم فى التوعية بحقوق األفراد فى  قدي  ال  او  واإلعالن عااو 
ى يم ن اااا  لقاااى  اااةه ال ااا او  . ولقاااد عملااا  الح وماااة فاااى الج اااات التااا 

اآوناااة األ ةااار  علاااى زيااااد   وعياااة األفاااراد بااااإلجرا ات الواجاااا إ ماع اااا 
إلنجاز مصالح     سوا  مو  ال  وزار  اإلعالم التى أفردت ل ااا م ياادًا 
مااو الوقاا  ضاامو  ريطااة الباارامج علااى  اام ات اإلذاعااة والتليم ياااون أو 

تنميااة اإلداريااة التااى أعاادت مواقااد ح وميااة عباار  اام ة مااو  ااال  وزار  ال
االنترنااااا  ماااااو  اااااأن ا التيساااااةر علاااااى الماااااواحنةو فاااااى إن اااااا  إجااااارا ا    
و مصااةر  اا  بالخاادمات التااى  قاادم ل اا     ااةا اإلضااافة إلااى الاادور الااة  
 قااااوم بااااه العديااااد مااااو الااااوزارات والمؤسسااااات فااااى  معةاااال فكاااار  الح ومااااة 

المثاااااااا  : وزار  الدا لياااااااة   ووزار  اإللكترونياااااااة   وناااااااة ر علاااااااى سااااااابةل 
اال صاااالت والمعلومااات   ووزار  التر يااة والتعلااي    ووزار  التعلااي  العااالى 

 والدولة للمحث العلمى   ووزار  التأمةنات وال ئون االجتماعية .

أوصااى التقرياار بتااوفةر العاادد المناساااا مااو القضااا  لمواج ااة   ايااد عااادد  •
  علاااى أن يواكاااا ذلااا   أ ةااال القضاااا   القضاااايا و راكم اااا أماااام المحااااك 

 أ ةاًل فنيًا يتناسا مااد جااال  الوظيمااة التااى ي ااةلون ا . ولقااد بااةل  وزار  
العاااد  ج اااودًا مخلصاااة فاااى  اااةا الصااادد   إذ ساااع  إلاااى  عاااديل قاااانون 

 66عامااًا   ثاا  إلااى  64الساالطة القضاااتية برفااد سااو  قاعااد القضااا  إلااى 
اظ باااالخبرات الناااادر  فاااى مجاااا  عاماااًا ب ااادف االحتمااا  68عاماااًا   ثااا  إلاااى 

العماال القضاااتى ومواج ااة اإلعااداد المت ايااد  فااى عاادد القضااايا ومعالجااة 
م ااااا لة بااااار  التقاضاااااى    ماااااا  قاااااوم إدار  التمتاااااي  القضااااااتى والمر ااااا  
القااومى للدراسااات القضاااتية بعقااد و نظااي  العديااد مااو المااؤ مرات والناادوات 



  بالتنسااااة  مااااد ال ةئااااات والاااادورات التدريبيااااة لرجااااا  القضااااا  ومعاااااونة 
 والج ات الدولية أو اإلقليمية أو الوحنية المعنية .

دعا التقرير فى مجا   ع ي  حقوق الطمل إلى ضرور  ووضد سياساايات  •
و رامج  رعى حقوق الطمل المعاااق و ضاامو لااه ممارسااة حقااه فااى التعلااي  
 والحصو  على  افة الخدمات االجتماعية . وال يخمى ما بةلته الح ومااة
ماااو ج اااود جااااد  للحمااااظ علاااى حقاااوق الطمااال المعااااق   وقاااد ظ ااار  اااةا 
األمر منة إعداد ا لقااانون الطماال ومااا بعااد ا لمعالجااة أوجااه الرعايااة التااى 
 كمل ا الدولة للطمل المعاق   سااوا  مااو الناحيااة االجتماعيااة أو الصااحية 
والنمساااية أو ماااو ناحياااة العمااال    ماااا ع اااد  اااةا القاااانون لاااوزار  ال ااائون 

جتماعيااة م مااة إن ااا  معا ااد التأ ةاال    ااةل  عملاا  الح ومااة علااى اال
التعااااون ماااد  ةئاااات األمااا  المتحااااد  والج اااات الدولياااة األ ااار  المانحااااة 
للمسااااااعدات علاااااى  صااااامي  بااااارامج  ااااادريا ماااااو أجااااال ذو  االحتياجاااااات 
الخاصااة بوجااه عااام   واألحمااا  ماان   ب اا ل  اااص    مااا سااع  ل يااار  

المعااااااق فاااااى بااااارامج اإلذاعاااااة والتليم ياااااون الاااااوعى العاااااام بقااااادرات الطمااااال 
 واإلعالم المطبوق والمواد التعليمية فى المدار  .
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 مراحل تنفيذها :
أوصاااى التقريااار بعااادد ماااو التوصااايات يااار  أن ماااو  اااأن ا  ع يااا  حقاااوق  •

ر  وضد و نمةة  طة قومية للتااد ل المرأ  فى المجتمد   ومو بةن ا ضرو 
اإليجاااابى لااادفد الم اااار ة السياساااية للمااارأ    و عاااديل بعااا  الت اااريعات 



التاااى مازالااا   تضاااامو  مةةااا ًا ضااااد المااارأ  بالمخالمااااة ألح اااام الدسااااتور   
فضاًل عو فت  األبوا  أمام المرأ  للتعةةو فى الساال  القضاااتى فااى  افااة 

ألساار     ااةا باإلضااافى إلااى المطالمااة المحاك  العادية واإلدارية ومحاك  ا
 بوصدار   ريد جديد و امل للحوا  ال خصية الموضوعية .

والحقيقااة أن الح ومااة ال  ااد ر ج اادًا فااى العماال علااى وضااد السياسااات 
التاااى  سااات دف  م اااةو المااارأ  فاااى العدياااد ماااو المجااااااالت   ولقاااد حاااارص 

ـــيد الــرئيل / مكمــد حســنى مبــارت قاااه بمدرسااة فااى  طابااة الااة  أل السـ
ماااو  28المسااااعى الم ااا ور  بمحافظاااة المنوهياااة ياااوم الخمااايس الموافااا  

م   علااى اإل ااار  إلااى أن  طااة الح ومااة فااى المرحلااة 2005يولةااو ساانة 
القادمة ست اامل علااى إعااداد  عااديل دسااتور  يم ااو مااو  اللااه  خصااي  
مقاعد للمرأ  بالبرلمان بما يتناسا مد دور ا الة  ينمةى أن  قوم بااه فااى 

لمجتمد المصر    بحةث  تم و مو مناق ااة قضااايا ا و موم ااا و ساا   ا
 بماعلية فى عملية البنا  والتنمية باعتمار ا نصف المجتمد .

و جدر اإل ااار  إلااى أنااه قااد نااتج عااو الج ااود الح وميااة فااى مجااا   ع ياا  
حقااوق الماارأ  إن ااا  المجلااس القااومى للماارأ    والمجلااس القااومى للمومااة 

حري   ةيو المجلسةو ا تم  الدولة بمواج ااة المجااوات   والطمولة   وعو
النوعية   وسع  إلااى  م ااةو الماارأ  اجتماعيااًا واقتصاااديًا وسياساايًا ب اادف 
دعاا  م ااار ت ا فااى عمليااة التنميااة    ااةل   اا  القضااا  علااى التمةاا  هيمااا 
يتعلاا  بتعةااةو الماارأ  قاضااية بصاادور القاارار الجم ااور  بتعةااةو أو  اماارأ  

م  و اا   عااديل قااانون الجنسااية المصاارية ب اا ل 2003ير قاضااية فااى ينااا
أ ااااح المسااااوا  دون ماااو يولاااد أل  مصااار  وماااو يولاااد ألم مصااارية فاااى 



الحصااو  علااى الجنسااية المصاارية دون  اارط أوقةااد    مااا ضاامو للماارأ  
الحصو  على النمقة مو  ال  صندوق يت   دبةر موارده الماليااة بصااور  

ساار  وضااياع ا   وذلاا  وفقااًا ألح ااان منتظمة ومستقر  بمااا يمنااد   اارد األ
 م   بون ا  صندوق نظام  أمةو األسر  .2004لسنة  11القانون رق  

أوصاااى المجلاااس فاااى  قرياااره إلاااى ضااارور  العمااال علاااى إن اااا  صااانودق  •
م   الح ومااة 1994لرعاية المصريةو بالخااار  . والمالحااظ أنااه منااة عااام  

نظيمااى للصااندوق  عمل جا د  علااى عقااد االجتماعااات لوضااد اإلحااار الت 
القاااومى لرعاياااة المصاااريةو بالخاااار  حةاااث عقاااد اجتمااااق باااوزار  الخارجياااة 
لمحث مصادر  مويل  ةا الصااندوق و حديااد األ ااراض التااى ساايخدم ا   
وقد حضااره  اال مااو ممثلااى وزارات : الخارجيااة   والقااو  العاملااة وال جاار  

 ان     وال اااائون االجتماعيااااة   والصااااحة   والماليااااة   والعااااد    واإلساااا 
واألوقاف   والدا لية . وقد    حرح ورقة عمل أولية ب أن اقتااراح إن ااا  
الصااندوق القااومى لرعايااة المصااريةو بالخااار    حةااث  تمثاال الةابااة منااه 
فى : ا  ج ة  ونقل جثمااان المتااوفةو إلااى أرض الااوحو   و ااوفةر جانااا 

ب اا ل مااو الرعايااة القانونيااة عنااد الضاارور  بالنساامة للقضااايا التااى  اار مر 
مما اااار  بالمساااااتل المتعلقااااة باإلقامااااة فااااى مااااوحو اال تاااارا    ومواج ااااة 
المتطلمااات األساسااية الناجااامة عااو الحااوادث أو الكااوارث المماجااااائة التااى 
يتعااااااااارض ل ااااااا بعاااااااا  المصاااااااااريةو المةتاااااااار ةو  الحاااااااار  األ لةااااااااااة أو 
ة اإلضااااااطرابات السياسااااااية واسااااااعة النطاااااااق   و ااااااوفةر اإلعا ااااااة المؤقتاااااا 

للمصريةو المرحلةو مو الدو  التااى يتواجاادون ب ااا ( . و اا  اال ماااق علااى 
أن ياااااات   ماااااااااويل  ااااااةا الصنااااااااادوق مااااااو مصااااااااادر متعااااااااادد    و ااااااى : ا 



فاارض رساا  محاادود فااى  اا ل  –إساا امات مااو الااوزارات المعنيااة بالعمالااة 
حواباااااااد وعلاااااااى بعااااااا  المعاااااااامالت والتصاااااااديقات القنصااااااالية الخاصاااااااة 

  بااا  التبرعااات للقااادريو مااو المصااريةو ل ساا ام هيااه وفاات   –بالمصريةو  
 وزياد  دوالر على  ل  ة ر  سمر  صدر للمواحنةو المصريو ( . –

وي ااون مقاار الصااندوق بااوزار  الخارجيااة لااه مة انااى مسااتقلة   و اا  اال ماااق 
علااى أن ياات  حاارح  ااةا الموضااوق علااى مجلااس ال ااعا ومجلااس الااوزرا  

 حتى  ت  الموافقة عليه .
 جاادر اإل ااار  إليااه أن  ناااس صااندوق لرعايااة المصااريةو العاااملةو  وممااا

بالمملكة العر ية السعودية    ما يوجد صااندوق للتكافاال االجتماااعى ب اال 
مو دولة اإلمااارات العر يااة المتحااد  ودولااة الكوياا  .  مااا أن  ناااس نظااام 
للتااأمةو علااى العاااملةو المصااريةو بالمملكااة األردنيااة ال ا اامية منااة عااام 

م   يسااااار علاااااى المصاااااريةو المقيماااااةو بااااااألردن والمااااااريو بصااااامة 1988
  ران ي  دا ل الحدود األردنية .

أوصااى التقرياار بتطااوير الج اااز العقااابى المصاار    وذلاا  بوعاااد  النظاار  •
فااى نظااام معاملااة السااجنا  وامطالمااة بون ااا  نظااام قاضااى اإل ااراف علااى 

و  ااأمةو االلتاا ام  نمةااة العقو ااات السااالمة للحريااة فااى السااجون   فضاااًل عاا 
الكامل بمت  السجون بةةر استثنا  أمام زيار  أ ااالى السااجنا  . وفااى  ااةا 
السااياق    عماال الح ومااة جا ااد  علااى  طااوير ج اااز السااجون المصاار  
بما يتناسا مد  ع ياا  حقااوق اإلنسااان   وقااد ا خااةت العديااد مااو التاادابةر 

قاااااارار واألجاااااارا ات فااااااى  ااااااةا الموضااااااوق   من ااااااا علااااااى ساااااابةل المثااااااا  ال
م  الصااااااادر بولةاااااااا  جااااااا ا  الجلاااااااد 2001لسااااااانة  152الجم ااااااور  رقااااااا  



لساااانة  96( مااااو القاااارار بقااااانون رقاااا  43المنصااااوص عليااااه فااااى الماااااد  ا
م فى  أن  نظي  السجون    ما صاادر قاارار السااةد وزياار الدا ليااة 1956
 م    نمةةًا لةل  .2002لسنة  668رق  

االجتماعياااااة أوصاااااى المجلاااااس فاااااى  اااااأن  م اااااةو األفاااااراد ماااااو حقاااااوق    •
واالقتصاااادية   بضااارور  إعااااد  النظااار فاااى الحاااد األدناااى للمعااااش لي اااون 
معاداًل للحد األدنى للجور   فضاًل عو إعاد  النظر فااى نظاا  اإل ااتراس 
فااى المعا ااات   و التااالى الحااد األقصااى للمعاااش   علااى ضااو  مااا يطاارأ 
مااااو متةةاااارات مااااد المحافظااااة علااااى التااااوازن المااااالى لصاااانادي  التااااأمةو 
االجتماااعى . و  ااةر الح ومااة إلااى أنااه قااد  اا  العماال علااى رفااد الحاادود 
الااادنيا والقصاااو  للمعا اااات وأجااار اال اااتراس مماااا أد  إلاااى زيااااد  د اااو  
أصاااحا  المعا اااات والمساااتحقةو عااان   لمواج اااة االر مااااق فاااى  كااااليل 
المعي ة . أضف إلى ذل  أن الح ومة فى سبةل ا إلى إعااداد م ااروعات 

 أن ا اإلصالح الجةر  فى نظ  التأمةنات والمعا ااات   قوانةو جديد  مو
  بحةااث  عااالج م اا الت التطبةاا  المعلااى للاانظ  الحاليااة بمااا يتااوا م مااد 
الدسااتور   فضاااًل عااو معالجااة ظااا ر  الت اار  التااأمةنى و وحةااد المعاملااة 
التأمةنياااة لجمياااد الماااؤمو علاااة   و مساااير اإلجااارا ات . ولقاااد  اااان الساااةد 

  حريصااًا أ ااد الحاارص علااى   يساااةر  ى مبــارتالــرئيل / مكمــد حســن
السبل أمام أصحا  التأمةنات والمعا ات   ومو ث  وجه سااياد ه الاادعو  

 للح ومة للتحرس المور  فى  ةا األمر .
 تمييا  ل مج ل تنمل الكوممة ع ى تنفيذها : -3
 



أوصاااى التقريااار بوجاااو  إقااارار حااا  الااا و  فاااى صااارف معااااش زوجتاااه    •
  المح مااة الدسااتورية العليااا بأحقيااة الاا و  فااى وحةااث إنااه قااد صاادر ح اا 

صرف حصته مو مع اش زوجته  أكةاادًا لمباادأ المساااوا    و أسيسااًا علااى 
أن حرمااان الاا و  مااو حقااه فااى معاااش زوجتااه يخاال بااالتوازن االقتصاااد  
لمسااتو  معي ااة األساار    ويحاارم الماارأ  مااو مساااند  زوج ااا وأساار  ا بعااد 

ى سدد  ا حوا  حيا  ا الوظينيااة   لااةل  وفا  ا مو  ال  اال تراكات الت 
 عمل الح ومااة علااى  عااديل قااوانةو التأمةنااات االجتماعيااة بمااا يتوافاا  مااد 
ح   المح مة المة ور . وقد قاماا  وزار  التأمةنااات وال اائون االجتماعيااة 
بوصدار القواعد التنمةةية لح   المح مة الدستورية ب أن اسااتحقاق الاا و  

 4در من ااور عااام بااوزار  التأمةنااات بااارق  فااى معاااش زوجتااه   حةااث صاا 
م موضحًا به  ينيااة  سااوية الحققااو التأمةنيااة بالنساامة لحاااالت 2004سلنة  

االساااتحقاق السااااتد علاااى صااادوره وصااارف متجماااد الماااابلا النا جاااة عاااو 
  طبة  الح   بأثر رجعى .

أوصاااى التقريااار بوضاااد بناااد فاااى  قريااار الكماااا   السااانوية للموظاااف العاااام  •
لموظف وسرعة إنجااازه لطلمااات المااواحنةو وحاال م اا ال    . لتقةي  أدا  ا

و ناااا  جااادر اإل اااار  إلاااى أن المعاااد الخااااص باااالموظف العاااام ودوره فاااى 
حساااااو معاملاااااة الجم اااااور وااللتااااا ام فاااااى أدا ه الاااااوظيمى لتحقةااااا  راحاااااة 
المواحنةو  و محل ا تمام مو  ال  ا عديل المقترح ألح ام قانون نظااام 

م لتمعةاال ممااادئ الثااوا  1978لساانة  47ولااة رقاا  العاااملةو الماادنةةو بالد
والعقااا  عاااو حريااا   عاااديل  قاااارير  ماااا   األدا  لتحقةااا  أ اااداف  طاااوير 
متاااو  الخااادمات للماااواحمي  ولتحمةااا  علاااى ذلااا    إلاااى جاناااا اساااتحداث 



آليااة جديااد  بوضااد مةثاااق  اارف يحاادد واجمااات والت امااات الموظااف قباال 
 الجم ور .

يات التى مو  ااأن ا إقامااة عدالااة ناااج     أوصى التقرير بعدد مو التوص •
ومن ااا إن ااا   اارحة قضاااتية  تخصاا  فااى  نمةااة األح ااام   فضاااًل عااو 

 إيجاد وساتل بديلة لم  المنازعات .  

وهيمااا يتصاال بويجاااد وساااتل بديلااة لماا  المنازعااات    اار  الح ومااة أنااه 
يم ااو بموجااا  عااديل   ااريعى  وساايد ا تصاااص لجااان فاا  المنازعااات 

منازعات بةو األفااراد وال ااات الخاصااة بنظااام مح اا  قاباال للتنيمااة لي مل ال
وقاااادر علاااى حسااا  عااادد ال باااأ  باااه ماااو المنازعاااات دون حرح اااا علاااى 
المحاك  .  ةل   ضيل الح ومة أنه ب اال مااو قااانون مجلااس الدولااة رقاا  

  وقااااانون  ةئااااة قضااااايا الدولااااة نصوصااااًا يم ااااو   أن  1972لساااانة  47
طبيق ااا   إلااى  قةااي  إساا ام ملحااوظ فااى  ااويمر يؤد   معةل ا والتوسد فى   

العدالااااة الناااااج     و ااااو مااااا ياااات  السااااعى إليااااه حاليااااًا لتن ااااير دو   ةئااااة 
مموضاااى الدولاااة بمجلاااس الدولاااة فاااى عااارض  ساااوية المنازعاااات اإلدارياااة 
علاااى حرفة اااا وفقاااًا للمماااادئ التاااى ثبااا  علة اااا قضاااا  المح ماااة اإلدارياااة 

ماااو قاااانون مجلاااس  28ه المااااد  العلياااا   وذلااا  علاااى النحاااو الاااة   تيحااا 
الدولاااة   وماااو ناحياااة أ ااار  فوناااه يم اااو ل ةئاااة قضاااايا الدولاااة أن  سااا   
بقسااار وافااار فاااى إن اااا  المنازعاااات باااةو الدولاااة والماااواحنةو عاااو حريااا  
 وصية الج ة اإلدارية بون ا  المنازعة مع ا وديًا بما  راه مو وجه الحاا  

وجياااه الج اااات اإلدارياااة فاااى عناصااار النااا اق واقتاااراق الصااال  هياااه   ثااا  بت 



بموافقااة مااا  رجحااه  ةئااة قضااايا الدولااة مااو عاادم جاادو  رفااد الاادعاو  أو 
 الطعو فى األح ام الصادر  فة ا .

دعا المجلس فى  قريره إلى ضرور  العمل علااى التناساا  بااةو الت ااريعات  •
التااى  رعااى المقاارا  . و قااوم الح ومااة مااو  ااال  وزار  التأمةنااات وال اائون 

وعاد  النظر فى نظام التأمةو االجتماعى ال ااامل ا القااانون االجتماعية ب 
م ( حةاااث إناااه بوضاااعه الحاااالى أقااار  إلاااى نظااا  1980لسااانة  112رقااا  

المساعدات االجتماعية منه إلى نظ  التأمةو االجتماعى   و ااةل  إعاااد  
النظااار فاااى المئاااات الخاصاااة لاااه . وساااوف يااات  التناسااا  باااةو  اااةه المئاااات 

فااااى قااااانون الضاااامان االجتماااااعى لي ااااون  ناااااس و ااااةو المئااااات المسااااتحقة 
 كامل بةو القااوانةو وليس ازدواجية أو  كرار لةات األح ام الااوارد  فة مااا 

 ولةات الرعاية المقدمة من ما .
دعااا التقرياار إلااى  معةاال م ا ااا التمثةاال العمااالى بالخااار  لضاامان أدات ااا  •

دو  . لاااادور ا والتصااااد  النت اكااااات حقااااوق العمااااا  المصااااريةو بتلاااا  الاااا 
ونظرًا ألنه مو أ   م مام ومسئوليات الم ا ا العماليااة العماال علااى حاال 
المنازعات العماليااة بااةو العمااا  المصااريةو وأصااحا  األعمااا  ومساااعد  
العمااا  فااى الحصااو  علااى مسااتحاقت   سااوا  أثنااا   واجااد   بالخااار  أو 
بعاااد عاااود    ألرض الاااوحو   وذلااا  إماااا باااالطرق الودياااة أو ماااو  اااال  

وات ال اارعية مثاال م ا ااا العماال المتواجااد  بااالبالد المسااتقبلة للعمالااة القناا 
أو عو حري  وزارات العمل ب ةه الااادو  أو وزارات الخارجيااة فة ااا  لااةل  
فااااون  ناااااس متابعااااة مسااااتمر  مااااو وزار  القااااو  العاملااااة وال جاااار  لم ا ااااا 

بيااا التمثةل العمالى التابعة ل ا الموجود  ب ل مو : جد    والرياااض   ولة 



  وقطر   وأبااو ظبااى   ولبنااان   واألردن   والكوياا    والةونااان   ولااةل  
مو  ال  اإلحالق علااى التقااارير ر ااد الساانوية والساانوية التااى  اارد للااوزار  

 –مااو  افااة م ا ب ااا حةااث  تضاامو : ا عاادد ال اا او  التااى قاماا  بحل ااا 
ضااية الحقااوق التعوي  –إجمااالى المسااتحقات التااى  اا  اسااترادا ا ألصااحاب ا 

حجاا  فرصااة  –التااى  اا  الحصااو  علة ااا لصااال  ورثااة العمااا  المتااوفةةو 
العمل التى استطاع  الم ا ا أن  س   فى  وفةر ااا للعمالااة المصاارية ( 
. وفاااى  اااةا المجاااا   بلاااا إجماااالى ال ااا او  التاااى  ااا  حل اااا عاااو حريااا  

م   وحتى مااار  مااو 2004الم ا ا العمالية  ال  المتر  مو أواتل عام  
(  اااا و     مااااا بلااااا إجمااااالى المسااااتحقات 10   664م   ا2005عااااام 

والتعويضااااات واصااااابات العماااال والوفااااا  التااااى قاماااا  الم ا ااااا العماليااااة 
( جنياااة  36   681   903باسااترداد ا لمساااتحقة ا  اااال  نماااس المتااار  ا 

مصاار    بةنمااا بلااا إجمااالى فاارص العماال التااى سااا م  م ا ااا التمثةاال 
(  69  322ااالة المرصاااية  ال  نمس المتاار  ا العمااالى فى  وفااةر ا للعما 

 فرصة عمل .

أوصى التقرير فى مجا   ع ي  حقوق الطمل بعد   وصيات   و ااى رفااد  •
الحااد األدنااى لسااو المساائولية الجناتيااة إلااى  مسااة ع اار ساانة   و جااري  
عمالاااة الطمااال الخطااار     عمالاااة األحماااا  بالمحااااجر أو المصاااابا   إلاااى 

د   ااريد يجاارم  تااان اإلناااث صااراحة   والنظاار فااى جانا المطالمة بوض
رفد سو ال وا  للمتا  مو سااو السادسااة ع اار إلااى الثامنااة ع اار لحمايااة  
صاااحت ا اإلنجابياااة ومساااار ا التعليماااى . وجاااار  دراساااة  افاااة المقترحاااات 
التاااى أبااادا ا المجلاااس القاااومى لحقاااوق اإلنساااان ب اااأن بعااا  التعاااديالت 



فااااى  ااااةا الخصااااوص   وذلاااا  بعااااد الت ااااريعية علااااى النصااااوص القاتمااااة 
مناق ة المعنةةو ب ااا فااى مختلااف أبعاد ااا الصااحية والنمسااية واالقتصااادية 

 واالجتماعية .

 
 تمييا  ل مج ل تمد الكوممة تأكيد بنض األممر بشأنها : -4
 

دعا التقرير فى مجا   ع ي  حمايااة الحاا  فااى الحيااا  واآمااان ال خصااى  •
 ود التأكةااد  –مو جانب ا  –لح ومة إلى ضرور  إن ا  حالة الطوارئ . وا

 على بع  الحقات  المتعلقة ب ةه التوصية   بيان ا على النحو التالى :
يحماال ذات الممااايي  أو  –فااى وضااعه الحااالى  –لاا  يعااد قااانون الطااوارئ  -

يح اا  ذات المضااوعات التااى  ااان يخاات  ب ااا لمتاارات مضاا    إذ بعااد 
بون ااااا  محاااااك  أمااااو   الخاااااص  1980لساااانة  105إلةااااا  القااااانون رقاااا  

الدولة العليا والج تية   جا  قرار السةد الرتيس / محمااد حساانى ممااارس   
بولةاااا   افاااة األوامااار العسااا رية التاااى أصااادر ا الحااااك  العسااا ر   اااال  
العمل بقانون الطوارئ   عاادا مااا  ااان من ااا ضااروريًا للحماااظ علااى األمااو 

وذلاا  دعمااًا  –ات و وجه  اااص جاارات  اإلر ااا  والمخاادر   –والنظام العام  
للثقاااة باااةو الماااواحو والدولاااة   و أكةااادًا لمماااايي  العدالاااة والمسااااوا  واحتااارام 

 حقوق اإلنسان .
يماثااال قاااانون الطاااوارئ المطبااا  فاااى مصااار   فاااى قواعاااده وصاااالحيا ه    -

ومااو بةن ااا  –قوانةو م افحة اإلر ا  المعمااو  ب ااا  ثةاار مااو دو  العااال  
ب ااادف أن  تاااي   –المتحاااد  األمري ياااة  دو  اال حااااد األورو اااى والواليماااات



ألج    األمو الدا لى حمايااة األمااو واالسااتقرار العااام مااو  ااال  مواج ااة 
 الرئيل / مكمــد حســنى مبــارتقو  التطرف واإلر ا  . ولقد أكد السةد 

مااو يولةااو  28  فااى  طابااه التاااريخى الااة  ألقاااه يااوم الخماايس الموافاا  
ر  بمحافظة المنوهية أن برنااامج م   بمدرسة المساعى الم  و 2005سنة  

الح ومااة فااى المرحلااة المقبلااة سي ااتمل علااى إعااداد قااانون جديااد لم افحااة 
اإلر ا  ي ون بدياًل عو م افحته بقااانون الطااوارئ فااى  طااو    اادف فااى 

 المقام األو  إلى وضد القوانةو االستثناتية فى أضة  نطاق ل ا .

و ااو يعاارض لتوصاايا ه   ل  يةا عو المجلس القومى لحقوق اإلنسان    -
أن ي ةر إلى أن مصر والعال   له يواجه مرحلة بالةة الدقااة مااو الناحيااة 
األمنية فى ظل انت ااار ظااوا ر العنااف واإلر ااا    ولاايس أد  علااى ذلاا  
مو جرات  اإلر ا  التى وقعاا  مااو قباال فااى ماادن نةويااورس ومدريااد وأنقااره 

ية لندن وفى ماادينتى و ةل   ل  التى وقع  مؤ رًا فى العاصمة البريطان 
 حابا و رم ال يا .

وماااو  اااةا المنطلااا     ؤ اااد وزار  الدا لياااة المصااارية   و اااى   ااادف فاااى 
المقااام األو  حمايااة األمااو العااام اسااتقرار الااوحو   علااى أنااه بااالر   مااو 
أن قااانون الطااوارئ  ااو قااانون مؤقاا  بطبيعتااه   أال أن ااا  تمساا  بالعديااد 

 –  فااى حالااة سااو   ااريعات بديلااة وذلاا  –مااو الصااالحيات الااوارد  هيااه 
باعتمار ا قواعااد الحااد األد ااى الااة  يتااي  ألج اا   األمااو  حقةاا  االسااتقرار 
العام   باإلضافة إلى أن الصالحيات التااى أ اح ااا  ااةه القااانون للج اا   
األمنية ساعد ا على  حقة  إنجااازات ملموسااة فااى إج اااض المخططااات 

 ة واإلر ابية .واألعما  التحضةرية للتنظيمات المتطرف



أوصى المجلااس بعاادد مااو التوصاايات التااى   اادف منااد التعااةيا   ومن ااا  •
( ماااو قاااانون اإلجااارا ات الجناتياااة 40علاااى سااابةل المثاااا   عاااديل المااااد  ا

( مااااو قااااانون العقو ااااات لكااااى  تااااوا م مااااد اال ماقيااااة 126و ااااةل  الماااااد  ا
ل الدوليااااة لمنا ضاااااة التعااااةيا  فضااااااًل عااااو ا خااااااذ  اااادابةر وقاتياااااة لتقلةااااا 

احتمااااااالت التعاااااةيا دا ااااال مراكااااا  االحتجااااااز   و ع يااااا  التعااااااون باااااةو 
المجلااس القااومى لحقااوق اإلنسااان ووزار  الدا ليااة  جاااه  اا او  منظمااات 

 حقوق اإلنسان فى مصر .
ولمااا  ااان مااو المالحااظ أن موضااوق التعااةيا قااد نااا  حظااه مااو ا تمااام 

ى المجلاااس القاااومى لحقاااوق اإلنساااان فاااى ضاااو  ال ااا او  التاااى وردت فااا 
 ال أن   فون الح ومة بدور ا  ود التأكةد على الحقات  التالية :

علااى  –بةةاار سااند مااو الحقيقااة  –دأباا  بعاا  منظمااات حقااوق اإلنسااان  -
التاااارويج فااااى الاااادا ل والخااااار  إلااااى وجااااود جاااارات   عااااةيا دا اااال أماااااكو 
االحتجاز المصرية دون االسااتناد إلااى أدلااة دامةااة  اادع   ااةه االدعااا ات 

السياسااات المطمقااة فااى المؤسسااات العقابيااة  بااالمراك   التااى  تناااق  مااد
واألقساااام ال ااارحية والتاااى ي ااارف علاااى ضااامان  نمةاااة ا أعضاااا  النياباااة 
العامااة أصااحا  اال تصاااص فااى التمتااي  الاادور  والمماااجئ علااى  افااة 

 أماكو االحتجاز على امتداد الجم ورية .
سااتورية والقانونيااة   دد الح ومة علااى التاا ام وزار  الدا ليااة بالمنظومااة الد -

لضااامان حقاااوق المجناااى علاااة   فاااى قضاااايا التعاااةيا و اااى :  جاااري  فعااال 
 عاااةيا المااات  لحملاااه علاااى االعتاااااراف أو إساااا   معاملتاااه   وعااادم  قاااادم 
الدعو  الجناتية أو المدينااة النا ااةئة عااو  ااةه األفعااا    وا اادار أ  قااو  



تعااااوي  أو دلةاااال يثباااا  أنااااه نا اااائ عااااو  التعااااةيا   وضاااامان الدولااااة لل
النا اائ عااو  ااةه الجاارات  . وقااد جاارم القااانون فعاال  عااةيا الماات   لحملااه 
علااى االعتااراف وقاارر لااةل  عقااااو ة م اادد  ا السااجو الم اادد أو السااجو 
مو ثالث إلى ع ر ساانوات ( والح اا  بعقو ااة القتاال العمااد فااى حالااة وفااا  

ا  المجنى عليه    ما جرم فعل استعما  القسو  اعتمادًا على اوظيمة سو 
كاااان ذلااا  بماااا يخااال ب ااارف المااات   أو يحااادث آالماااًا جسااامانية لاااه   وقاااد 

 جعل القانون الحمس والةرامة عقو ة لةل  المعل .

 عمااال الح وماااة علاااى دراساااة التعاااديالت المقترحاااة ماااو المجلاااس القاااومى  -
( 126( مااو قااانو اإلجاارا ات الجناتيااة و ا40لحقااوق اإلنسااان للماااد ةو ا

ث فااى مااد   وفق ااا مااد الصاا وس والمواثةاا  مااو قااانون العقو ااات   والمحاا 
 1975الدولية ذات الصاالة بحظاار التعااةيا ا إعااالن األماا  المتحااد  لعااام 

م ( فااى ضااو  التاا ام جم وريااة 1984ا ماقيااة منا ضااية التعااةيا لعااام  –
مصاار العبيااة باال ماقيااات والمواثةاا  الدوليااة التااى انضاام  إلة ااا فااى  ااةا 

 الخصوص .

لااس علمااًا بأن ااا لااو  تااوان أو  ااد ر أدنااى ج ااد  ااود الح ومااة إحاحااة المج  -
فى مواج ة أ   جاوزات مو أعضااا  الساالطات المعنيااة ب اال حساا  وحاا م 
   ما أن ا سااتقوم بااوجرا  التحقيقااات الالزمااة وا خاااذ التاادابةر المنصااوص 
علة اااا قانوناااًا إذا ماااا ثبااا  وجاااود  عاااةيا أو اساااتعما  قساااو  فاااى أ  ماااو 

مسا لة  ل مو يثباا   طتااه أو  جاااوزه أماكو االحتجاز المصرية وسةت   
أو إ ماله و قديمه للمحاكمة التأديبيااة والجناتيااة فااى الحاااالت التااى  وجااا 

 ذل  .



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2ملح  ا
 الكتب التي اعتمد ع يها 

 نسا  خصائص ومفردا  خ اب حقما اس  بكث



 ى لزامبالكتب المدرسية بمرح ة التن يم اس 
------- 

 
الدراسة ع ى عدد م  الكتب الدراسية التي قامت واارة التربيـة والتن ـيم بإرسـالها إلـى   اعتمد 
 المج لإ وهي:

 التربية الدينية( كتب -1
 . 2004-2003  المصل الدراس  األو   حمعة عالتر ية الدينية اإلسالمية  الصف األو  اإلعداد -
 .2004-2003ل الدراس  الثان   حمعة   المصعالتر ية الدينية اإلسالمية  الصف األو  اإلعداد -

 . 2005-2004  المصل الدراس  األو   حمعة عالتر ية الدينية اإلسالمية  الصف الثان  اإلعداد -

 .2005-2004  المصل الدراس  الثان   حمعة عالتر ية الدينية اإلسالمية  الصف الثان  اإلعداد -

 .2005-2004المصل الدراس  األو   حمعة   عالتر ية الدينية اإلسالمية  الصف الثالث اإلعداد -

 .2004-2003حمعة   المصل الدراس  الثان   عالتر ية الدينية اإلسالمية  الصف الثالث اإلعداد -

 .2006-2005  المصل الدراس  األو   حمعة عالتر ية الدينية المسيحية  الصف األو  اإلعداد -

 .2006-2005المصل الدراس  الثان   حمعة   عالتر ية الدينية المسيحية  الصف األو  اإلعداد -

 .2004-2003حمعة   المصل الدراس  األو   عالتر ية الدينية المسيحية  الصف الثان  اإلعداد -

 .2004-2003حمعة   المصل الدراس  الثان   عالتر ية الدينية المسيحية  الصف الثان  اإلعداد -

 . 2005-2004حمعة المصل الدراس  األو     عالتر ية الدينية المسيحية  الصف الثالث اإلعداد -

 .  2004-2003حمعة   المصل الدراس  الثان   عالتر ية الدينية المسيحية  الصف الثالث اإلعداد -

 
 الكتب الدينية النامة( -2
 .2004-2003  حمعة الصف األو  االعداد   ذات النطاقةو أسما  بن  أبى ب ر : -

 .2004-2003حمعة الصف الثانى االعداد     المأصةر قاتد فى االس أسامة بو زيد : -

 .2004-2003حمعة  واحر اسالمية فى التوعية البةئية والس انية  الصف الثالث االعداد    -

 
 
 
 
 



 كتب ال ةة النربية( -3

 .2006-2005حمعة   المصل الدراسى الثانى  الصف األو  االبتداتى  :اقرأ واكتا2اللةة العر ية -

 -2003حمعاة   المصال الدراساى الثاانى  الصاف األو  االعاداد   لقارا   والنصاوصلةتنا الجمةلاة : ا -
2004. 

-2004  حمعة المصل الدراسى األو    الصف الثانى االعداد   لةتنا الجمةلة : القرا   والنصوص  -
2005 . 

-2004  حمعاة المصل الدراسى الثانى   الصف الثالث االعداد    لةتنا الجمةلة : القرا   والنصوص -
2005 . 

 
 كتب الدراسا  االجتماعية( -4

الدراسااات االجتماعيااة امحااافظت  جاا   مااو مصاار(  الرابااد االبتاادات   المصاال الدراساا  الثااان   حمعااة  -
2004-2005 . 

الدراسات االجتماعية ابةئات و خصيات مصرية(  الخاامس االبتادات   المصال الدراسا  األو   حمعاة  -
2005-2006  . 

 

 كتب الرياضيا ( -5

 – 2005الرياضاااايات افكاااار واعماااال(   الصااااف الثالااااث االبتااااداتى   المصاااال الدراسااااى األو    حمعااااة  -
2006 . 

الرياضيات افكر واعمال(  الصاف الثالاث االبتاداتى  المصال الدراساى األو    المصال الدراساى األو    -
 . 2005 – 2004حمعة 

لاااث االبتاااداتى  المصااال الدراساااى الرياضاااياتافكر واعمااال(    راساااة التااادريمات واألن اااطة  الصاااف الثا -
 . 2005 – 2004األو   

 2006 – 2005الرياضيات ااعمل وانتج(   الصف الرابد االبتداتى  المصل الدراساى الثاانى   حمعاة  -
. 

 – 2004الرياضاااايات   ااعماااال وانااااتج(  الصااااف الرابااااد االبتااااداتى  المصاااال الدراسااااى الثااااانى   حمعااااة  -
2005 . 

راساااة التااادريمات واألن اااطة  الصاااف الراباااد االبتاااداتى  المصااال الدراساااى الرياضااايات ااعمااال واناااتج(     -
 . 2004 – 2003الثانى   حمعة 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (4ملح  ا

 مقترح بمشروع قانم  بإلةا  عقمبة الكبل فى جرائم الرأى والنشر
----- 



 لقاااى المجلاااس القاااومى لحقاااوق اإلنساااان   ماااو نقاباااة الصاااحمةةو مقترحاااًا  
ق قااانون بولةااا  عقو ااة الحاامس فااى جاارات  الاارأ  والن اار وفقااًا لمااا سااب  أن بم اارو 

وعد به السةد رتاايس الجم وريااة عنااد افتتاااح المااؤ مر العااام الرابااد للصااحمةةو فااى 
 2004فبراير سنة 

 
 م روق قانون المقترح  ا بولةا  عقو ة الحمس فى جرات  الرأ  والن ر ( :

 58 اااات الصاااادر بالقاااانون رقااا  ذلااا  بتعاااديل بعااا  أح اااام قاااانون العقو  
ب ااأن المطبوعااات   والقااانون رقاا    1936لساانة    20  والقانون رقاا     1937لسنة  

 ب أن  نظي  الصحافة . 1996لسنة  96
 

 المادة األولى :
اأ( المقاار  الرابعااة    98م اارر المقاار  الثالثااة    86اد(    80 لةى المواد  

اأ( المقااااااار  الثالثاااااااة    124م ااااااارر    102   102او(  98ا ( م ااااااارر    98
 179م اارر ثالثااًا    178م اارر    178   178  177   176   174   172

  ماااااااو  200   199   189   188   187   186   185   184   181  
  1937لسنة  58قانون العقو ات رق  

 
 المادة الثانية :

عقو ااة  لةااى العقو ااات السااالمة للحريااة فااى جاارات  الاارأ  والن اار وي تمااى ب  
الةراماااة علااااى أن يضاااااعف الحااااد األدناااى والحااااد األقصااااى للةرامااااة المنصااااوص 



علة اااا فاااى قاااانون العقو اااات أو أ  قاااانون آ ااار بالنسااامة ل اااةه الجااارات  بحةاااث ال 
 يتجاوز الحد األقصى للةرامة ع ر  آالف جنيه .

 
 المادة الثالثة :

 30   31   26   27 لةى العقو ااات السااالمة للحريااة الااوارد  فااى المااواد  
ب اااأن المطبوعاااات   وي تماااى بعقو اااة  1936لسااانة  20  ماااو القاااانون رقااا  29  

 الةرامة المقرر  ب ةه المواد .

 

 المادة الرابنة :
علااى النحااو التااالى  1937لساانة  58مو قانون العقو ات رق     171 عديل الماد   

: 
كاااال مااااو حاااارض واحاااادًا أو أكثاااار علااااى ار كااااا  جنايااااة أو جنحااااة بقااااو  

 ر به علنًا أو بمعل أو إيمااا  صاادر منااه علنااًا أو ب تابااة أو رسااوم أو أوصياح ج 
صور أو صور  مسااية أو رمااوز أو آيااة حريقااة أ اار  مااو حاارق التمثةاال جعل ااا 
علنيااة أو بأيااة وسااةلة أ اار  مااو وساااتل العالنيااة يعااد  ااري ًا فااى فعل ااا ويعاقااا 

وذلاا  إذا  ر ااا علااى بالةرامة الماليااة المقاارر  فااى الماااد  الثانيااة مااو  ااةا القااانون 
  ةا التحري  وقوق  ل  الجناية أو الجنحة .

 أما إذا  ر ا على اإل را  مجرد ال روق فى الجريمة فال عقا  . 
ويعتباار القااو  أو الصااياح علنيااا إذا حصاال الج اار بااه أو  رديااده بوحااد   

الوساتل المي اني ية فى محمل عام أو حري  عام أو أ  م ااان آ اار مطااروق أو 



ل الج اار بااه أو  رديااده بحةااث يسااتطيد سااماعه مااو  اال فااى مثاال ذلاا  إذا حصاا 
 الطري  أو الم ان أو إذا أذيد بطري  الالسلكى أو بأية حريقة أ ر  .

وي ون المعل أو اإليمااا  علنيااا إذا وقااد فااى محماال عااام أو حرياا  عااام أو  
فى أ  م ان آ ر مطااروق إو إذا وقااد بحةااث يسااتطيد رؤيتااه مااو  ااان فااى مثاال 

 طري  أو الم ان .ذل  ال
و عتبااار الرساااوم والصاااور والصاااور ال مساااية والرماااوز و ةر اااا ماااو حريااا   

التمثةل علنية إذا وزع  بةةر  مةة  على عدد مو النا  أو إذا عرضاا  بحةااث 
يستطيد أن يرا ا مو ي ون فى الطري  العام أو أ  م ااان مطااروق أو إذا بيعاا  

 أو عرض  للبيد فى أ  م ان .
 

 :  المادة التامسة
  ب ااااااأن  نظااااااي   1996رقاااااا   96مااااااو القااااااانون رقاااااا   44 عااااااد  الماااااااد   

 الصحافة على النحو التالى :
على مو يطعو فى صااحة  باار أو واقعااة من ااور  فااى صااحنية أو إحااد   

( مااو قااانون العقو ااات إثمااات 171وساتل اإلعالم المنصوص علة ا فااى الماااد  ا
ل حااا  ال جريمااة إذا  ااان كة  الخبر أو الواقعة وعلاا  الصااحمى بااةل    وفااى  اا 

الن اار قااد  اا  بحسااو نيااة و عااد  ااو ى الحااةر والحيطااة الااواجبةو وحمقااًا للصااو  
 الم نية المرعية .

 
 المادة السادسة :



 58مو الما  السابد مو قانون العقو ات رق   303و   302 عد  المواد   
 على النحو التالى : 1937لسنة 
   : 302مادة 

 171ره بواسااطة إحااد  الطاارق المبةنااة بالماااد  يعد قاذفا  ل مو اسند لةة 
مااو  ااةا القااانون أمااور لااو صااح  ألوجباا  عقااا  مااو أسااندت إليااه بالعقو ااات 

 المقرر  لةل  قانونًا أو أو جب  احتقاره عند أ ل وحنه .
ومااد ذلاا  فااالطعو فااى أعمااا  موظااف عااام أو  ااخ  ذ  صاامة نيابيااة 

ر  الساااابقة إذا حصااال عاماااة أو م لاااف بخدماااة عاماااة ال ياااد ل  حااا  ح ااا  المقااا 
بحسو نية و ان يتعل  بعمل مو أعما  الوظيمة أو النيابة أو الخدمة العامااة مااا 
ل   ثب  ج ة اال  ام أن القاذف  عمد التحرياال أو انااه  ااان بساابا رعونتااه  ةاار 

 عابئ بصحة ما ن ره .
 

   : 303مادة 
يعاقااا علااى القااةف بةرامااة ال  قاال عااو آلمااةو جنيااه وال   يااد عااو  مسااة 
آالف جنيااه فااوذا وقااد القااةف فااى حاا  موظااف عااام أو  ااخ  ذ  صمااااة نيابةااااة 
عامااااااة أو م لااااف بخدمااااة عامااااة و ااااان ذلاااا  بساااابا أدا  الوظيمااااة أو النيابااااة أو 
الخدمة العامة  ان  العقو ة  رامة ال  قاال عااو  مسااة آالف جنيااه وال   يااد عااو 

 ع رو  آالف جنيه .
 

 المادة السابنة :



   1996لساانة  96م اارر إلااى القااانون رقاا   44  ضاااف ماااد   حاا  رقاا  
 ب أن  نظي  الصحافة نص ا  اآ ى :

 
   مورر : 44مادة 

 ن اااأ بمح ماااة الااانق   ةئاااة ماااو ثالثاااة مست ااااريو بالمح ماااة    ختاااار   
جمعةت ااا العموميااة ساانويًا وي ااون رتاساات ا ألقاادم     وي ااون ل ااا أمانااة فنيااة مااو 

محاكم  االبتداتية يجر  ندب   بقاارار مااو عدد  اف مو المست اريو والرؤسا  بال
بااالتحقة  بنااا   –دون  ةر ااا  –مجلااس القضااا  األعلااى   ويخاات   ااةه ال ةئااة 

على حلا النيابة العامة أو ذو  ال ااأن فااى الجاارات  التااى  قااد بواسااطة الصااحف 
. 

ولل ةئة أن  كلف أحد أعضات ا أو أحد المنتاادبةو للعماال بأمنانت ااا بالقيااام 
أعمااا  التحقةاا    وي ااون لل ةئااة ولمااو  كلمااه بااةل  اال تصاصااات بمااا  ااراه مااو 

والساالطات المقاارر  فااى القااانون لقاضااى التحقةاا  بمااا ال يتعااارض مااد أح ااام  ااةا 
 القانون .

 و خت  ال ةئة وحد ا بتحري  الدعو  الجناتية فى  ةا الحالة .
 

 المادة الثامنة :
ب ااأن  1996لساانة  96م رر اأ( إلى القانون رق   44 ضاف ماد  برق  

  نظي  الصحافة نص ا  اآ ى :
 

 مورر )أ( : 44مادة 



اسااتثنا  مااو أح ااام قااانون اإلجاارا ات الجناتيااة وقااانون األح ااام العساا رية 
  و خت  المحاك  االبتداتية ا داتاار  الجاان  المسااتأنمة ( بنظاار   1966لسنة    25

ام الجااااان  التاااااى  ر كاااااا بواساااااطة الصاااااحف وي اااااون الطعاااااو علاااااى  اااااةه األح ااااا 
باالساااااتئناف أماااااام محااااااك  الجناياااااات المختصاااااة التاااااى  قاااااد باااااداتر  ا المحاااااامو 

 االبتداتية .
 

 المادة التاسنة :
ين اار  ةا القانون فى الجريد  الرسمية ويعمل به مو الةوم التااالى لتاااريا  
 ن ره .

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (5ملح  ا

 قانون جديد للنقابات المهنية

-------- 
ياااة للااادفاق عاااو الحقاااوق والحرياااات ومر ااا  ماعااا  عقااادت الجمعياااة الوحن 

للدراسات الحقوقية والدستورية  ور ة عماال بعنااوان  نحااو ا قااانون جديااد لنقابااات 
الم نيااة ( بمقاار المر اا  القااوم  لحقااوق اإلنسااان و رعايتااه ودعمااه يااوم الخماايس 

 . 19/01/2006المواف  
العاااام  و ااادأت فاعلياااات الور اااة ب لماااة للساااتاذ/ جماااا  بر اااات ااألماااةو

للجمعية الوحنية للدفاق عو الحقوق والحريات( مرحمااا بالساامةر / مخلاا  قطااا 
ا األمةو العام للمجلس القوم  لحقوق اإلنسااان( واألسااتاذ / أيمااو عقةاال ا ماادير 
مر اا  ماعاا  للدراسااات الحقوقيااة والدسااتورية( ثاا  أعطاا  الكلمااة للساامةر مخلاا  

وأ مةت ااا فاا  المجتمااد الماادن   قطااا الااةع أكااد فة ااا علاا  دور النقابااات الم نيااة
وعلااااا  التعااااااون والتنساااااة    1993لسااااانة  100وعلااااا  ضااااارور   عاااااديل القاااااانون 

المسااااتمر بااااةو المجلااااس ومنظمااااات المجتمااااد الماااادن  ودعمااااه ورعايتااااه ل ااااا فاااا  
  0أن طت ا المختلمة  

 1993لساااانة  100و قاااادم المجلااااس بورقااااة عماااال حااااو   عااااديل القااااانون  
 المعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد  بالقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانون 

والتاا  أعااد  ا اللجنااة الت ااريعية بااالمجلس عقااا لجنااة االسااتماق   1995لسنة     5
التاا  عقااد ا المجلااس مااد الااد تور/ ممةااد  اا ا  ا أمااةو عااام لجنااة الم نةااةو  ( 
وحضاار ا أ / حااافظ أبااو سااعده  ا أمااةو المنظمااة المصاارية لحقااوق اإلنسااان ( و 

 األستاذ / سام   عا ور ا نقةا المحامةو (.



مااااو عقةاااال ا ماااادير مر اااا  ماعاااا  ( مؤ اااادا أن ثاااا   حاااادث األسااااتاذ / أي  
 ااااو التصاااادع  لصااااعود  1993لساااانة  100الماعااااث الرتيساااا  لصاااادور القااااانون 

التيااار الاادين  ا اإل ااوان المساالمةو ( دا اال النقابااات الم نيااة وم ااةرا أن مصاار 
ملةااون عضااوا مااو الطمقااة المتوسااطة. وان  6نقابااة م نيااة و ضاا  حااوال   23ب ااا 

 اااا دور اااا الماااؤثر فااا  الحياااا  العاماااة والن ااااط السياسااا  النقاباااات الم نياااة  اااان ل
 .م  األضوا  مو األح ا  السياسيةلدرجة أن ا قد  ط

وأكاااادت  1990الم نيااااة حةنمااااا اجتمعاااا  فاااا  نقابااااة األحمااااا  عااااام  توان النقابااااا
ضاااارور   خلاااا  رتاااايس الجم وريااااة عااااو رتاسااااة الحاااا   الااااوحن  والةااااا  قااااانون 

الماااااة باااااوجرا  و كاااااويو األحااااا ا  والمط الطاااااوارئ والقةاااااود علااااا  حرياااااة الصاااااحافة
 .انتخابات ن ي ة وحر 

بعاااد  ااا و الكويااا   1991ثااا  أثاااارت م ااا لة المطالاااة للم نةاااةو فااا  عاااام 
وعاااود   ثةااار ماااو المصاااريةو فكااال ذلااا  أدع إلااا  وضاااد  اااةا القاااانون المسااامى 
ابضاامانات ديمقراحيااة العماال النقاااب ( الااةع لاايس هيااه مااو الديمقراحيااة إال اساامه 

ن  ةااار رسااامه و ااا له وقاااد أد   اااةا القاااانون إلااا   جمةاااد الكثةااار ماااو وال القاااانو 
النقابااات و اال حر ااة العماال النقاااب  ممااا اثاار باادور  علاا  األدا  النقاااب  و جعاال 
بعاا  النقابااات  طلااا مااو الح ومااة دعمااًا لصااندوق المعا ااات لمواج ااة العجاا  

 المال  لدي ا.
والمعوقااات . ودعااا وأكد  عقةاال  أن  ااةا القااانون بااه الكثةاار مااو الساالبيات 

النقابةةو إل  نبة الخالفات ال خصية والتعاون بااةو النقابااات لوضااد قااانون بااديل 
ي ارس هيااة النقااابةةو بأنمساا   ليخرجااوا مااو  ااةا النماا   1993لسنة    100للقانون  

 المظل  و و الحراسة.



ثااا  بااادأت فاعلياااات الجلساااة األولااا  والتااا  دارت حاااو  عااارض لسااالبيات 
 .  1995لسنة   5المعد  بالقانون  1993لسنة  100ومعوقات القانون 

ورأ    اااةه الجلساااة األساااتاذ / حاااافظ أباااو ساااعد  ا األماااةو العاااام  المنظماااة 
  0المصرية لحقوق اإلنسان ( و ان  أ   السلبيات عل  القانون 

ال اارط التعجةاا ع الااوارد فاا  الماااد   الثانيااة إلقاارار نتيجااة االنتخابااات  ااو  -
جمعيااة علاا  األقاال المقةااد  أسااما    فاا    صااوي  نصااف عاادد أعضااا  ال

جداو  النقابااة ممااو ل اا  حاا  التصااوي  لصااحة انتخااا  النقةااا وأعضااا  
واذا ل  ي تماال النصااا   عاااد االنتخابااات وي ااون الحااد االدناا    –المجلس  

لصحة االنتخا   صوي  ثلث األعضا  واذا ل  يتااوافر النصااا  الساااب  
 ت  .   عةةو لجنة إلدار  النقابة بو راف قضا

أيضااااا  ااااول  الج ااااات القضاااااتية إدار  النقابااااات فاااا  حالااااة عاااادم اكتمااااا   -
النصااااا  وعاااادم دعااااو    للجمعيااااة العموميااااة إلجاااارا  االنتخابااااات وذلاااا  

 يؤدع إلى وضد النقابة  ح  الحراسة إل  ماال ن اية .

أنة من  وأعط  للجنة القضاااتية  1993لسنة  100ومو سلبيات القانون  -
بات النقابية ساالطة  حديااد مواعةااد النتخابااات وحاارق الم رفة عل  االنتخا

 إجرات ا .

أيضاااا  اااةا القاااانون حعاااو علياااة بعااادم الدساااتورية لتعاااارض نااا  المااااد   -
الخامسة منه  مد الدستور والت   اان  علاا  أن ي ااون اجتماااق  أعضااا  
الجمعيااة العموميااة أل ااراض االنتخابااات فاا   ةاار أيااام الجمااد والعطااالت 

الحااد مااو اإلقمااا  علاا  الم ااار ة  إلاا لاان  يااؤدع الرساامية واعمااا   ااةا ا



فاا  العمليااة االنتخابيااة باإلضااافة إلاا  النصااا  المر مااد المطلااو  لصااحة 
 انعقاد الجمعية العمومية.

سااريانه علاا  جميااد  1993لساانة  100وقااد عااا  الاامع  علاا  القااانون  -
النقابات الم نية ر   ا تالف  ل نقابة عو اال رع ف ناااس نقابااة مر  يااة 

الصااااحمةةو و ناااااس نقابااااات منت اااار  أع ل ااااا فااااروق فاااا   اااال أنحااااا  مثاااال 
الجم ورية و ناس ا ااتالف فاا  أعااداد العضااوية فاا  النقابااات ب اا ل  بةاار 

مماااا يجعااال  نااااس حاجاااة ال اااتالف قواعاااد انتخاباااات مجاااالس النقاباااات.   
ق . د (   أ    14لساانة  15وفاا  ح اا  المح مااة الدسااتورية العليااا رقاا  ا 

منه علاا  أن إن ااا  النقابااات   56ور بنصه مو الماد   ما قصد إليه الدست 
علااا  أساااا  ديمقراحااا  حااا  ي ملاااه القاااانون و اااو ضااامان حااا  أعضاااا  
النقاباااة فااا  صااايا ة أنظمت اااا و رامج اااا و نظاااي  إدار  اااا وأوجاااة ن ااااح ا 
وا تيار ممثلة ا ف  حرية  امة و ل   اا  الديمقراحيااة النقابيااة التاا   كماال 

ق ممتوحة  تكافأ المرص مااو  الل ااا و تعاادد حرية النقاش والحوار ف  آفا
 مع ا اآرا  و تماي  دا ل النقابة الواحد  .

ودارت الجلساااة الثانياااة حاااو  المقترحاااات المقدماااة ماااو الم اااار ةو ورأ  
 لةاااال االمحااااام  بااااالنق  و بةاااار القااااانون الاااادول   الجلسااااة األسااااتاذ / عباااادا ي

 لحقوق اإلنسان (.
والعااود   1993لساانة  100ور  إلةااا  القااانون وأكااد  البيااة الم ااار ةو علاا  ضاار 

 لةااال . أن  طبااا   إلااا  قاااانون  ااال نقاباااة علااا  حاااده وحالاااا األساااتاذ / عبااادا ي
فاا    أح ام قانون مما ر  الحقوق المدنيااة والسياسااية المتعلقااة بااالجرات  االنتخابيااة



حالااة  وقااوق أع مخالمااة  تعلاا  بجمااد مراحاال العمليااة االنتخابيااة منااة إعااالن فاات  
  0ا  التر ي  وحت  إعالن النتاتج  ب 

 

 التوصيــــــــــــــــات 

 ف  ن اية الور ة    عرض التوصيات والمقترحات  اآ   :  
 أواًل : 

   0 1993لسنة  100عرض نصوص القانون البديل للقانون  
 الماد  األولى :   
  سرع أح ام القانون على النقابات الم نية                 

 ة :  الماد  الثاني 
ي ااترط لصااحة انتخااا  النقةااا وأعضااا  مجلااس النقابااة العامااة                 

% مااو عاادد أعضااا  الجمعيااة العموميااة المقةااد أسااماؤ   25أو المرعيااة  صااوي  
  0ف  جداو  النقابة ممو ل   ح  االنتخا  على األقل 

وحمقااااًا ألح ااااام قااااانون  اااال نقابااااة ويجااااوز لكاااال نقابااااة اقتااااراح التعااااديالت 
  0ونية الالزمة ف   حديد عدد و  ل الجمعية العمومية ل ا القان 

واذا ل  يتوافر  ةا النصا  حتى ن ايااة العمليااة االنتخابيااة ياادعى أعضااا  
الجمعيااة العموميااة إلااى اجتماااق ثااان   ااال  أساابوعةو وي ااون االنتخااا  فاا   ااةه 

% مااو عاادد األعضااا  علااى األقاال ممااو ل اا  حاا  10الماار  صااحيحًا بتصااوي  
  .االنتخا

 الماد  الثالثة :  
إذا لااااا  يااااات  انتخاااااا  النقةاااااا وأعضاااااا  المجلاااااس وفقاااااًا للح اااااام                

المنصوص علة ااا فاا  الماااد  السااابقة يسااتمر النقةااا ومجلااس النقابااة فاا  مما اار  



ا تصاصااااا    لمااااد  عااااام  مجلااااس مؤقاااا  وياااادعى أعضااااا  الجمعيااااة العموميااااة 
النقابااااة بااااةات الطريقااااة وي ااااون  ااااال   ااااةه المااااد  النتخابااااات النقةااااا ومجلااااس 

  0االنتخا  صحيحًا باكتما  النصا  المنصوص عليه ف  الماد  السابقة 
 الماد  الرابعة : 
إذا  ااال منصااا النقةااا قباال انت ااا  مد ااه فاا  النقابااة حاال محلااه                

أقااادم الناااوا  أو الاااو ال  بحساااا األحاااوا  و ااادعى الجمعياااة العمومياااة النتخاااا  
  ثالثااااة أ اااا ر مااااو  اااااريا  لااااو م انااااه و ساااارع األح ااااام الااااوارد  النقةااااا  ااااال

بالماااد ةو الثانيااة والثالثااة مااو  ااةا القااانون علااى اجتماااق الجمعيااة العموميااة فاا  
  0 ةه الحالة و عتبر مد  النقةا المنتخا م مله لمد  النقةا الساب  

 الماد  الخامسة : 
عموميااة أل ااراض االنتخااا  ي ون اجتماااق أعضااا  الجمعيااة ال                  

فاا  األيااام التاا   را ااا اللجنااة الم اارفة علااى االنتخابااات والمنصااوص علة ااا فاا  
الماااااد  السااااابعة ويعلااااو عااااو موعااااده فاااا  جريااااد ةو يااااومةتةو واسااااعت  االنت ااااار 

  0 صدران باللةة العر ية  
 الماد  السادسة : 
ة حمقااااًا للطريقااااة  جاااارع االنتخابااااات لجميااااد المسااااتويات النقابياااا                  

التاا  ياان  علة ااا قاااانون  اال نقابااة ويخطاار مجلاااس القضااا  النتاادا  عاادد ماااو 
السااااد  القضاااا  لل اااراف علاااى عملياااة االقتاااراق والمااارز واعاااالن النتااااتج و تحمااال 

  0وزار  العد   افة المصروفات 
 الماد  السابعة : 
 ن م مت ا     ل ب ل نقابة م نية لجنة مو  ةر المر حةو  كو                



المصل ف  جميد الطلمات والتظلمات على قةد أسما  ف    وف   .1
االنتخا  أو إ ما  قةد ا بةةر ح  أو  صحي  البيانات الخاصة بالقةد  
ف  موعد  ايته سمعة أيام مو  اريا إعالن الك وف و بلا قرارا  ا إلى 

  0ذوع ال أن  ال  ثالثة أيام مو  اريا صدور ا 

مات والتظلمات الت   قدم إلة ا منة اإلعالن عو  المصل ف  جميد الطل .2
بد  االنتخابات وحتى انت ا  العملية االنتخابية لضمان سةر ا وفقًا 

  0للقانون 

 الماد  الثامنة :  
ي ااون لعضااو النقابااة الم نيااة حاا  اإلدال  بصااو ه فاا  االنتخابااات               

قباال  اا ريو مااو الموعااد علااى  افااة المسااتويات متااى ساادد اال ااتراكات المتااأ ر  
  0المحدد لالنتخابات  

 الماد  التاسعة : 
يجااااوز لمجااااالس النقابااااات العامااااة أو المرعيااااة وساااااتر التنظيمااااات               

النقابياااة الم نياااة جماااد أماااوا  أو قباااو  يماااات أو  برعاااات لل اااراض التااا   قاااوم 
ا  علة ااا النقاباااة ولكااال عضااو ماااو أعضاااا  النقاباااة أن يطلااا ماااو مح ماااة القضااا 

اإلدارع وقااف أع عماال أو إجاارا  يصاادر بالمخالمااة لح اا   ااةه الماااد  و تمااد فاا  
 زذل  القواعد و اإلجاارا ات المنصااوص علة ااا فاا  قااانون مجلااس الدولااة وال يجااو 

فاارض الحراسااة القضاااتية أو اإلداريااة علااى النقابااات الم نيااة أو مصااادر  أموال ااا 
 ألع سبا.  

 الماد  العا ر  : 



فاااا  إعمااااا  القااااانون الخاااااص ب ااااا هيمااااا يتعلاااا  بالتجديااااد  حاااا   اااال نقابااااة      
النصاام  أن وجاادت بحساااا األحااوا  أو حمقااًا للتعاااديالت القانونيااة التاا   جري اااا 

 على الجمعية العمومية مو حةث ال  ل والعدد.  
 الماد  الحادية ع ر :  

 عااااديل قااااوانةو  زيلةااااى  اااال ح اااا  يخااااالف أح ااااام  ااااةا القااااانون و ال يجااااو       
 الم نية إال بعد استطالق رأع جمعةت ا العمومية . النقابات 

 الماد  الثانية ع ر :  
ين ر  ةا القانون ف  الجريااد  الرساامية ويعماال بااه اعتمااارًا مااو الةااوم التااال        

 لتاريا ن ره .  
 يمص   ةا القانون بخا   الدولة   وينمة  قانون مو قوانةن ا .  

 ثانةاااااًا :       
  ةل ا حاد عام للنقابات الم نية . اقتراح الحضور   

 ثالثاااااًا :      
عرض  ةا المقترح م روق القانون الجديد على جميد النقابات الم نية  

   0إلبدا  الرأع هيه 
وفاا  ن ايااة الور ااة أباادع نااادع القضااا  ر بتااه فاا   نمةااة مااا أوصاا  بااه 

التااد ل الجمعيااة العموميااة مااو إلةااا  أع دور للجنااة القضاااتية فاا  اإل ااراف أو 
والمعااد  بالقااانون  1993لساانة  100فاا   اائون النقابااات الم نيااة والةااا  القااانون 

والعااود  لتمعةاال دور الجمعيااة العموميااة للنقابااات الم نيااة و عااديل   1995لسنة    5
   0لواتح ا وقوانةن ا الخاصة 

 



 ( 1-6ملح  ا
  بر صحمى / 

 عناية السةد األستاذ /  
ن   اجتماعاااه ال اا ر  مساااا  أماااس عقااد المجلاااس القااومى لحقاااوق اإلنسااا 

 األر عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  برتاسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد تور 
بطاااار   ااااالى   رتاااايس المجلااااس   وناااااق  المجلااااس فااااى اجتماعااااة الااااة  امتااااد 
ساااعتةو ونصااف الساااعة   عااددًا مااو األمااور التنظيميااة التااى  تعلاا  برفااد  مااا   
أدا  المجلااس ولجانااة و نظااي  اال صااا  السااريد باألعضااا  فااى المناساامات التااى 

إلااى إ خاااذ موقااف عاجاال مااو جانااا المجلااس   واعتباار المجلااس أن قاار   حتا   
االحتما  بمرور عااام علااى إن ااا  المجلااس يعااد مناساامة مالتمااة  مامااًا لتقةااي  أدا  
المجلااس ولجانااة ومجماال أثاار  علااى أوضاااق حقااوق اإلنسااان فااى مصاار ..  وقاادم 

ق بون اااا  األعضااا  عاااد  أقتراحاااات  تعلاا  ب اااةه الجواناااا التنظيميااة من اااا األسااارا 
موقد  اص للمجلس على  اام ة األنترناا    واصاادار ن اار  دوريااة عااو المجلااس 

 ون احة  كون أداه للتواصل بةو أعضا  المجلس جميعًا و ةو المجتمد  له .
كمااا  قاارر أن  أ ااة اجتماعااات المجلااس  اا ل دور   متااد يومااًا  اااماًل أو  

للمساااتل المطروحااة علااى يومةو حتى  تيسر المناق ااة والدراسااة الواسااعة المتأنيااة 
 المجلس .
وهيماااا يتعلااا  بن ااااط المجلاااس اساااتعرض رتااايس المجلاااس   اال صااااالت  

التى قام ب ا  ار  مصر ودا ل ا والتااى  اامل  عااددًا  بةاارًا مااو منظمااات حقااوق 
اإلنسان فى أورو ا    ما  مل  زيار  عااددًا مااو الساااد  الااوزرا  بمصاار   و اارح 

قااا ات وصااور التنسااة  التااى ا ماا  علة ااا مااد رتاايس المجلااس مااا دار فااى  ااةه الل
 الساد  الوزرا  .



كةل  استعرض   ناتا رتيس المجلس   اال صاالت واللقا ات التااى قااام  
ب ااااا فااااى  اااااًل مااااو مااااراك    ونةويااااورس   ووا اااانطو   والتااااى  اااامل  ناااادو  فااااى 
نةويورس بدعو  مو األمةو العام للم  المتحد  حو  ظا ر  الخااوف مااو اإلسااالم 

إسالموفو يا (    ما  مل  عااد  لقااا ات صااحنية ولقااا ات مةلقااة مااد عاادد   أو ا
مو مراك  االبحاث وثيقة الصاالة با خاااذ القاارارت السياسااية فااى الواليااات المتحااد  

. 
وأكااد رتاايس المجلااس    ااال  اجابتااه عااو بعاا  األساائلة   أن المجلااس  

ية أو  ااد اًل يمار  عمله فى اسااتقال   ااام وأنااه ال يتصااور مطلقااًا أن يقباال وصااا
فى عملة مااو أ  ج ااة أجنبيااة ... وأن مجاارد الحااديث فااى  ااةا األماار يعااد إ انااه 

 للمجلس وأعضاتة .
وعااارض األماااةو العاااام ثمااار   ن ااااط اللجناااة الخماساااية التاااى  جتماااد بمقااار  

المجلس   ريًا والتى  ض  ممثلةو علااى مسااتو  رهيااد لااوزارات العااد    الدا ليااة  
لعاااام    ماااا  قااارر اساااتئناف المجلاااس زياااار  الساااجون  الخارجياااة   م تاااا الناتاااا ا

للعماال علااى  ااوفةر الرعايااة الواجمااه والمعاملااة اإلنسااانية الكريمااة التااى ي ااترح ا 
 .لتى انضم  إلة ا مصر والت م  ب االقانون  ما   ترح ا المواثة  الدولية ا

 
 
 
 
 
 
 
 



 المج ل القممي لكقما اسنسا  
 بيا  يكفي 

وق اإلنسااااان ناااادو  بعنااااوان  نحااااو إسااااترا يجية عقااااد المجلااااس القااااوم  لحقاااا 
إلااى  21إعالمية لن ر ثقافة حقوق اإلنسااان  اسااتمرت فعاليا  ااا لمااد  يااومةو مااو 

الجااارع. أساامرت الناادو  عااو عاادد مااو التوصاايات التاا  سااةت  عرضاا ا علااى  22
 المجلس لدراست ا  و أ    ةه التوصيات   :

ن و اال مااو المجلااس التنسااة  بااةو ج ااود المجلااس القااوم  لحقااوق اإلنسااا .1
القاااوم  للماااارأ  والمجلاااس األعلااااى للصااااحافة وا حااااد اإلذاعااااة والتليم يااااون 

 لن ر ثقافة حقوق اإلنسان.  

 نظاااااااي  دورات  دريبياااااااة وورش عمااااااال ل عالمةاااااااةو والااااااادعا  والقااااااااتمةو  .2
 باال صا  ف  قضايا حقوق اإلنسان.

قافااة االستخدام األمثل لم ااارات اال صااا  المما اار والجمااا ةرع فاا  نقاال ث  .3
 حقوق اإلنسان.

اال تماااام باإلذاعاااات والقنااااوات المحلياااة فااا  ن اااار ثقافاااة حقاااوق اإلنسااااان  .4
للجم ااور مااد التر ةاا  علااى الحقااوق القانونيااة واالجتماعيااة وحقااوق الماارأ  

 والطمل.

 جديد الخطا  الدين  ف  اإلذاعة والتليم يون بما يحق  مقاصااد ال ااريعة  .5
 عا  متةةرات العصر.اإلسالمية وممادئ حقوق اإلنسان مد مرا 

مد االحترام الكامل لح  اإلبااداق المناا  فااون الناادو   نا ااد الساااد  القاااتمةو  .6
باألعما  المنية على ا تالف ا على مراعااا  منظومااة حقااوق اإلنسااان هيمااا 

 يقدمونه مو أعما .  

إقامااااااة حلقااااااات نقا ااااااية بااااااةو المجلااااااس والقاااااااتمةو باال صااااااا  لمناق ااااااة  .7
 يقدم مو أعما  عبر اإلذاعة أو التليم يون.  االيجابيات والسلبيات هيما  

  اااااجيد و نظاااااي  محاضااااارات بالمااااادار  والجامعاااااات والنقاباااااات الم نياااااة  .8
والعمالياااااة والناااااوادع الرياضاااااية والجمعياااااات األ لياااااة الم ااااا ر  واألحااااا ا  



ومراكااا  النةااال وقصاااور الثقافاااة وفاااروق المجلاااس القاااوم  للمااارأ  للتعريااال 
 بممادئ حقوق اإلنسان.  

بقة سااااانوية لل اااااما  ماااااد وزار  ال اااااما  عاااااو قضاااااايا حقاااااوق  نظااااي  مساااااا .9
 اإلنسان.

 نظااااي  احتمااااا  ساااانوع ياااات  هيااااه  كااااري   خصااااية العااااام لحقااااوق اإلنسااااان  .10
وأفضل الحمااالت الصااحنية واإلذاعيااة واال صااالية المما اار  أو أعمااا  فنيااة 

 وأدبية ف  مجا  حقوق اإلنسان.  

المختلمااة إلااى  بناا  دعو  أصحا  األعما  اإلبداعية ف  مجاالت المنون  .11
قضايا حقوق اإلنسان و قدي  نماذ  قدو   اريخية أو معاصر  لتيسااةر ن اار 
ثقافة الوع  والمعرفة بحقااوق اإلنسااان مااو  ااال  اسااتل ام  التااراث ال ااعب  
واأل ان  واألمثلة ال عبية الت   مثل  راثًا ييسر ن ر الممايي  الثقاهية إلااى 

 كافة  رات  المجتمد.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بيــــــا 
--- 



يونةاااو   29عقاااد المجلاااس القاااومى لحقاااوق اإلنساااان اجتمااااق مساااا  أماااس  
الجاااار  نااااق   اللاااه الموضاااوعات المطروحاااه علاااى جااادو  أعمالاااه مستعرضاااًا 
بداياااة التوصااايات الصاااادر  عاااو اللقاااا ات التاااى  اااارس فة اااا  اااال   اااةا ال ااا ر 

 وزارات المعنية .بةرض  معةل  نمةة ا مو  ال  اال صاالت مد أحراف ا ومد ال
فاساااااتعرض اللقاااااا  الثاااااانى ماااااد المنظماااااات والجمعياااااات األ لياااااة لتمعةااااال 
و ن ير التعاون بةو الجانبةو فى مجاالت إعداد الخطة القومية لحقااوق اإلنسااان 
والتقرير السنو     ما استعرض  قريرًا عو الماتد  المسااتدير  حااو  دور اإلعااالم 

لنااادو  البرلمانياااة اإلقليمياااة حاااو  ا ماقياااة فاااى ن ااار ثقافاااة حقاااوق اإلنساااان و قريااار ا
 األم  المتحد  لم افحة المساد .

 اااةا   وقاااد وافااا  المجلاااس علاااى إحالاااة اإلقااارارات والتوصااايات الخاصاااة  
بوصالح نظااام الحاامس االحتياااحى للج ااة المعنيااة    مااا اسااتعرض الن اااط علااى 

 الساحة الدولية .
عقااد أو  لقااا  سااع  وا ماا  علااى بااد  أمساايات صااالون حقااوق اإلنسااان لي  
الجاااار  بمحاضااار  يلقة اااا فاااى نااااد  التحريااار الساااةد  6ماااو ياااوم األر عاااا   1930

 الوزير / أحمد ما ر السةد    حو  حقوق اإلنسان فى عال  متةةر .
وعلاااى صااااعةد آ ااار ناااااق  المجلااااس و استماضاااة موضااااوق اإلصااااالحات  

  الحااامس فاااى السياساااية وأصااادر بياناااًا يؤ اااد أ مياااة إقااارار الت اااريد الخااااص بولةاااا
 قضايا الن ر فى الدور  البرلمانية الحالية .

ودار نقاش موسع حول دور المجلس فى االنتخابات الرئاسية القادمة واالنتخابات   

 التشريعية فى العالم القادم . 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بيا  يكفى 
--- 



لى إ رئـيل المج ـل إ إ برئاسـة الـدكتمر ب ـرس غـاالمج ل القممى لكقما اسنسا   اجتمع   
 الجارى فى ج سة خاية وأيدر البيا  التالى .. 8يباح اليمم  

منذ بد  حم ة الدعايـة ل مرشـكي  وحتـى سير عم ية انتتاب رئيل الجمهمرية تابع المج ل   
غرفة النم يا  التى انشئت خصيصًا لهذا الةرس بمقـر المج ـل إ م  خالل إغالا يناديق االنتتاب  

 ما تضمنته وسائل اسعالم المتت فة إ وكذلا ما ورد ع ى شبوة االنترنت . وم  خالل ريد 
فضاًل ع  ت قى الشواوى والمالحظا  والتكقق منها ثم متابنتها مع جميع الجهـا  المننيـة..  

وكلا ك ه باسضافة إلى المتابنة الميدانية التـى قامـت بهـا لجـا  مـ  أعضـا  المج ـل ومنهـم أعضـا  
ة . كما تم يباح يمم االنتتاب اجتمـاع بـي  نائـب رئـيل المج ـل وبـي  رئـيل ال جنـة  م  أمانته الفني

الن يا المشرفة ع ى االنتتابا  الرئاسية وعدد م  السادة أعضائها .. وكا  الهـدف مـ  هـذا االجتمـاع 
ضما  تموي  المج ل ومنظمـا  المجتمـع المـدنى مـ  مباشـرة دورهـا فـى متابنـة وريـد سـير النم يـة 

 تابية.االنت
ـــجيل إ   .. إقبــال  أولهمــاوقــد الحظــت لجــا  المج ــل الميدانيــة أمــري  هــامي  جـــديري  بالتسـ

الممانني  ع ى إبدا  رأيهم فى اختيار رئيل الجمهمرية إ وا  لم يتمافر بي  يدى المج ل حتى ساعة 
وفقـًا لتقـارير لجـا   .. أنه وا خــرإيدار هذا البيا  إحصا  دقيق حـمل نسبة المشـاركة فى االنتتابإ 

المج ل التى قامت بزيارة عدد م  الدوائر االنتتابية وما تمافر م  بيانا  لةرفة النم يـا  مـ  شـواوى 
فإ  النم ية االنتتابية قد سار  سـيرا نبيعيـًا وأنـه لـم تريـد   –وتقارير بنض المنظما  الةير حوممية  

تابية بما يمل حرية الناخب أوسـرية التصـميت أى تدخال  م  جانب الجها  األمنية فى النم ية االنت
. 

وفـى تصــمر مبــدئى يموــ  اسشـارة إلــى إيجابيــة التجربــة فـى مجم هــا باعتبارهــا أولــى التجــارب  
النم ية فى مرح ة جديدة م  مراحل حياتنا السياسية تسنى إلى ايادة المشـاركة الشـنبية الكقيقيـة فـى 

 الكياة النامة .
التــى تابنــت ســير النم يــة االنتتابيــة ميــدانيًا قــد الحظــت عــددًا مــ   غيــر أ  ال جــا  المتت فــة 

ـــانهم أو أســمائهم فــى الجــداول  ـــار لجـ ـــا بنــض النــاخبي  فــى النثــمر ع ــى مقــ الصــنمبا  التــى واجههــ
االنتتابية بسبب عدم دقة ت ا الجداول إ فضاًل عما ترتب ع ى ضم عدٍد م  ال جـا  مـ  تةييـر ل مقـار 

 ا الناخب بصمته .التى يدلى فيه
وقد أدى تندد مثل هـذه الكـاال  إلـى اادحـام بنـض ال جـا  بـالراغبي  فـى اسدال  بصـمتهم ..  

ع ـى المشـاركة فـى انتتابـا  رئـيل الجمهمريـة .. كـذلا تبـي  أ     وانصراف عدد منهم كـانما حريصـي
منظما  المجتمع المدنى مـ   عددًا غير ق يل م  ال جا  االنتتابية لم يص ها قرار ال جنة الن يا بتموي 



دخمل لجا  االنتتاب لممارسة عم ها إ وكلا بسبب تأخر اسـتجابة ال جنـة الن يـا لالنتتابـا  الرئاسـية 
ل  ب المج ل القممى لكقما اسنسا  ومنظما  المجتمـع المـدنى  أدا  دورهـا فـى متابنـة االنتتابـا  

 الرئاسية .
فور إتمام متابعته لالنتخابات الرئاسية  وســـيقوم المجلس بإصدار تقرير تفصيلى   

منظمات   تقارير  من  له  ورد  وما  الشكاوى  وتحليل   ، الميدانية  اللجان  تقارير  وتجميع   ،

 حقوق اإلنسان والمالحظات التى تجمعت لدى غرفة عمليات المجلس . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بيان صحفى 

-- 
 



ظمـا  المجتمـع نمـع ممث ـى م  اً مسـنوم  اً هامـ  اً عقد المج ل القـممى لكقـما اسنسـا  اجتماعـ 
 التــى ستشــارت فــى مراقبــى االنتتابــا  البرلمانيــة القادمــة وكلــا يــباح اليــمم األربنــا  الممافــق المــدنى 

 إ بمقر المج ل . 26/10/2005
 

وقد عرس الدكتمر / أحمد كمال أبم المجد إ نائب رئيل المج ل إ االتصـاال  التـى أجريـت  
د أبم ال يل إ رئيل ال جنة الن يا المشرفة ع ى االنتتابا  والتـى أكـد فيهـا مع السيد المستشار / مكمم 

المج ل ع ى حق المنظما  المستقل فى مراقبة النم ية االنتتابية مع االلتزام بمنايير الكيـاد إ و هـم 
ما وافق ع يه المستشار رئيل ال جنـة الن يـا وتضـمنه البيـا  الصـادر عنـه أول امـل إ كمـا اسـتنرس 

 صاال  التي عقد  مع الجها  المتت فة بذا  الممضمع .االت
 

وقــد أبــدى عــدد مــ  ممث ــى منظمــا  المجتمــع المــدنى لــبنض النالحظــا  حــمل تفصــيال   
ممارسة الرقابة داعي  إلى ضرورة تمضيح األمر تمامًا م  خالل البيانا  التى تصدر ع  ال جنة الن يا 

ابنة فى هـدو  ونظـام إ وحتـى يتكقـق لهـا الفاع يـة المنشـمدة لالنتتابا  حتى تتم عم ية المراقبة والمت
ــا  .. ووعــد نائــب رئــيل المج ــل وأعضــا  المج ــل بمتابنــة هــذه األمــمر التفصــي ية مــع ال جنــة الن ي

 لالنتتابا  وواارة الداخ ية .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بيان صحفي 

 

  2005أكتااو ر  12عقااد المجلااس القااوم  لحقااوق اإلنسااان يااوم األر عااا  

اللجنااااة التحضااااةرية للناااادو  العالميااااة للتنميااااة وازالااااة األلةااااام مااااو منطقااااة  إجتماااااق

السااااحل ال ااامال  الةر ااا  برتاساااة األساااتاذ الاااد تور/ صاااالح عاااامر  أماااةو لجناااة 

العالقااات الدوليااة والمقاارر العااام للناادو   وذلاا  بحضااور بعاا  ممثلاا  الااوزارات 

ة الساااحل ال اامال  أعضا  اللجنة القومية ل  راف علااى إزالااة األلةااام مااو منطقاا 

 الةر   وظ ةره الصحراوع.  

 

وقد    اإل ماق على عقد الندو  العالمية ف  أوا ر   ر ديساامبر المقباال   

والتاا  سااةدعى لحضااور ا بعاا  ال خصاايات ذات الثقاال الاادول   وال خصاايات 

المصاارية المرموقااة  فضاااًل عااو األسااا ة  والخباارا  األجانااا مااو الاادو  األجنبيااة 

 الصديقة.

 

 12/10/2005ريرًا ف :   ح 



 بيا  يكفى
---- 

فااور إجااال  األ ااو  السااودانةةو  - ااابد المجلااس القااومى لحقااوق اإلنسااان 
ماااا جااار   –المعتصااامةو بأحاااد الميااااديةو باااالقر  ماااو مقااار مموضاااية الالجئاااةو 

با تمام وقل  بااالا لمااا لااه مااو ا صااا  بالعالقااات األ ويااة الراسااخة بااةو ال ااعبةو 
عالقات يعت  ب ا  ل مصر  ونحااافظ جميعااًا علة ااا   المصر  والسودانى و ى  

 ونحرص على  ع ي  ا وحمايت ا .  
وقااد بااادرت اللجنااة اإلجتماعيااة بااالمجلس باااجرا  جلسااة اسااتماق موسااعة 
حضاار ا ممثلااون علااى مسااتو  عااا   مااو الج ااات الح وميااة المعنيااة    مااا قااام 

ر  الالجئاااااات المجلاااااس بايمااااااد لجناااااة ماااااو أعضااااااتة وأمانتاااااه العاماااااة قااااااموا ب ياااااا
السودانيات المحتج ات فى سجو القناحر للنسا   والال ى  و ضاامو اإلعتصااام 

 ألسما   تصل بظروف و اإلنسانية .
وقاااد احلاااد المجلاااس علاااى  ااال مالبساااات الحاااادث ونااااق  أعضااااؤه فاااى 

ينااااير الجاااار   داعيا اااة الخطةااار    وقاااد  25إجتمااااع   الةاااوم األر عاااا  الموافااا  
 توصيات التالية: ل  اإلجتماق إلى ال

أ مية قيام مموضية الالجئااةو بالقااا ر  بتسااوية عاجلااة ألوضاااق الالجئااةو  -1
 السودانةةو.

ضااارور  الك اااف عاااو مصاااةر الممقاااوديو ماااو أسااار الالجئاااةو فاااى أعقاااا   -2
 ف  إعتصام مةدان مصطمى محمود.

 اإلفرا  عو السودانةةو المحتج يو .   -3



مةاااادان مصااااطمى متابعااااة  حقيقااااات النيابااااة ب ااااأن وقاااااتد فاااا  إعتصااااام  -4
 محمود  و عوي  أسر المتوفةو والمصابةو.

متابعاااة زياااار  ساااجنى أباااو زعبااال و ااابةو الكاااوم حةاااث يتواجاااد المحتجااا ون  -5
 الرجا  مو السودانةةو.

ضاارور  اإلسااراق باادفو جثااث الضااحايا التااى لاا   اادفو حتااى اآن بالتنسااة   -6
 مد السمار  السودانية بالقا ر    ومد ذوي   .

المناسمة و  ل اإلعت از والرضا الم اعر الجيا ااة ويسجل المجلس ب ةه  
ألبنااا  ال ااعا المصاار   جاااه أ ااقات   السااودانةةو واإلقمااا  ال ااديد علااى  اقديااا  
المعاااااونة ل ااا  ماااو جااااانا ال ةئاااااات والجمعياااات األ لياااة أو ماااو األفاااراد   ويااار  

عبةو المجلس أن  ةه الم اعر والممااادرات النبةلااه  ؤ ااد عماا  العالقااات بااةو ال اا 
ال اااااقيقةو و سااااااعد علاااااى  ضااااامةد بعااااا  الجاااااراح الناجماااااة عاااااو  اااااةا الحاااااادث 

 المؤسف.  
ومااو جانااا آ اار ناااق  المجلااس م ااروق قااانون أعد ااه اللجنااة الت ااريعية 
متضمنًا  عديل عدد  بةر مو نصوص قانون االجاارا ات الجناتيااة  عاادياًل يحمااى 

ة العادلااة التااى المحاكم –فى جميد اآحوا   –حقوق المت مةو فى ويضمو ل   
يتطلب ا الدستور    ما  تطلب ا اال ماقيااات والمواثةاا  الدوليااة التااى انضاام  إلة ااا 
مصر فصارت بةل  ج  ا مو القانون المصاار  الاادا لى  وسااةرفد المجلااس  ااةا 
الم روق مصحو ًا بمة ر  ايضاحية ممصلة إلااى مجلااس ال ااعا فااى وقاا  قريااا 

.. 



يعية م اااروعًا مقااادمًا ماااو بعااا  كاااةل  أحاااا  المجلاااس إلاااى اللجناااة الت ااار 
أعضاتة بوصدار   ريد موحد يضد الضوابر الواضااحة لبنااا  دور العماااد  علااى 

 ا تالف ا .
و قااارر فى االجتمااااق دعااااو  اللجنة الخاصة التى   ل ا المجلااس لدراسااة 
موضااوق :   المواحنااة   لعقااد جلسااات اسااتماق موسااعة  عقب ااا دراسااة المقترحااات 

بااادأ   المواحناااة   و صاااونه ماااو  ااال محااااوالت النةااال مناااه   ورفاااد التاااى  عااا ز م
  وصيا  ا فى ذل  للمجلس .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إعال  القاهرة الصادر ع  الندوة اسق يمية  

 حول المؤسسات الوطنية حقوق اإلنسان فى العالم العربى

 (2005مارس / آكار  6-8)
------------- 

 
يا حقااوق اإلنسااان  و أكةاادا علااى ف  ضو  اال تمام العر   المت ايااد بقضااا

االلت ام بمةثاق األماا  المتحااد  واإلعااالن العااالمى لحقااوق اإلنسااان وممااادئ حقااوق 
علااااى المسااااتو  –اإلنسااااان  ومواصاااالة للج ااااود المبةولااااة علااااى الساااااحة العر يااااة 

فاااا  ساااابةل الن ااااوض بحقااااوق اإلنسااااان واحترام ااااا  -الح ااااوم  و ةاااار الح ااااوم 
اإلنسااان فاا   ق دعو  مااو المجلااس القااوم  لحقااو وحمايت ااا  عقاادت فاا  القااا ر   باا 

جم ورية مصاار العر يااة والمموضااية السااامية لحقااوق اإلنسااان والبرنااامج االنماااتى 
للم  المتحد  و التعاااون مااد جامعااة الاادو  العر يااة  ناادو  حااو  مؤسسااات حقااوق 
 اإلنسااااااااااااااااااان الوحنيااااااااااااااااااة فاااااااااااااااااا  العااااااااااااااااااال  العر اااااااااااااااااا  فاااااااااااااااااا  المتاااااااااااااااااار  مااااااااااااااااااو 
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نعقدت الندو  بحضااور وفااود مااو ساامعة  ع اار دولااة عر يااة  يمثلااون وقد ا
مؤسسااااات وحنيااااة لحقااااوق اإلنسااااان  ولجااااان برلمانيااااة معنيااااة بحقااااوق اإلنسااااان  

عد  ف  الدو  الت  ل   ن ئ بعد مؤسسات وحنية  فضال عو ممثلااةو   تووزارا
عو منظمات  ةاار ح وميااة نا ااطة فاا   ااةا المجااا  ابصاامة مراقااا( ووفااود مااو 

أور ااا(   -آساايا  -إقليميااة  مثاال مجموعااات جةراهيااة مااو العااال  اأفريقيااا   منظمات



و حضاااور ممثلاااةو عاااو بعااا  المنظماااات  ةااار الح ومياااة الدولياااة العاملاااة فااا  
 مجا  حقوق اإلنسان  فضاًل عو و االت األم  المتحد  المتخصصة.

 
أكاااد الم اااار ون علاااى محورياااة قضاااية حقاااوق اإلنساااان وضااامان  ع ي  اااا 

أل ميااة الخاصااة للاادور المنااوط بمؤسسااات حقااوق اإلنسااان الوحنيااة وحمايت ااا  وا
فاا  الااوحو العر اا  فاا  التعاماال مع ااا. وفااى  ااةا الصاادد دعااا الم ااار ون الاادو  
العر ية الت  ل   ن ئ بعد مؤسسات وحنية مماثلااة للقيااام بااةل  فاا  أقاار  فرصااة 

ه علااى الستكما  منظومة العمل العر   ف   ةا المجا   م دديو ف  الوق  ذا  
أ ميااة التعاااون البةناا  العر اا  فاا  مجااا  حقااوق اإلنسااان.  ااةل  دعااا الم ااار ون 
الح وماااات العر ياااة إلاااى سااارعة االنت اااا  ماااو إجااارا ات التصااادي  علاااى المةثااااق 
العر ااااا  لحقاااااوق اإلنساااااان وان اااااا  آلياااااة لتنمةاااااةه  فضاااااال عاااااو التصااااادي  علاااااى 

 اال ماقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان.
 

لاااى ضااارور  ا خااااذ التااادابةر الالزماااة للحمااااظ علاااى اساااتقاللية ويؤ ااادون ع
المؤسسااات الوحنيااة لحقااوق اإلنسااان و م ةن ااا مااو أدا  الم ااام المو ولااة إلة ااا  
وأ مياااة قياااام  لااا  المؤسساااات بوضاااد  طااار عمااال  ااااملة للتعامااال ماااد جواناااا 
حقااااوق اإلنسااااان  افااااة   مسااااتمةد  فاااا  ذلاااا  مااااو التجااااار  األقليميااااة األ اااار   

ون مااد المنظمااات األ ليااة والتنسااة  مااد آليااات األماا  المتحااد  التعا ديااة و التعااا
 لحقوق اإلنسان ولجنة حقوق اإلنسان والمموضية السامية بجنيل.  

 



و ااااالنظر لطبيعااااة  ااااةه الناااادو  وأ ميااااة مااااا  ناولتااااه مااااو موضااااوعات ومااااا 
 ضاامنته مااو  معةااال آليااات مضاااافة وجديااد  لتع يااا  مسااةر  حقاااوق اإلنسااان فقاااد 

م اااار ون رفاااد  اااةا اإلعاااالن والتوصااايات إلاااى القماااة العر ياااة باااالج اتر  قااارر ال
راجااةو أن ي اااون موضاااد ا تماااام ورعاياااة القاااد  العااار    ماااا حاااالبوا بتوزياااد  اااةا 
اإلعااالن والتقرياار الختااام  و وصاايات الناادو  علااى أوسااد نطاااق وأن  قااوم الدولااة 

  ااااا الحاديااااة المضاااايمة بتقااااديم ا  وثيقااااة رساااامية للجنااااة حقااااوق اإلنسااااان فاااا  دور 
 والستةو القادمة.

 
آذار / مااار   8القا ر  فااى 

2005 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 إعال  الدوحة 

 الصادر عن المؤتمر اإلقليمى حول مؤسسات 

 حقما اسنسا  المننية فى النالم النربى 
 

 (2006آكار/مارس  4-6)
--- 

إن الم ار ةو فى المؤ مر اإلقليمى الثانى حو  المؤسسات الوحنية   
  6-4قطر الة  انعقد مو  –اإلنسان فى البلدان العر ية بالدوحة  لحقوق 

  بدعو  مو اللجنة الوحنية لحقوق اإلنسان فى قطر  2006آذار/مار  
والمموضية السامية لحقوق اإلنسان  و التعاون مد البرنامج اإلنماتى للم  
ة   المتحد   والمجلس القومى لحقوق اإلنسان فى مصر  وجامعة الدو  العر ي 

  ح   عار ثقافة حقوق اإلنسان. 

 أكةدًا من   على االلت ام بمةثاق األم  المتحد  و اإلعالن العالمى   
 –لحقوق اإلنسان  ومواصلة للج ود المبةولة على الساحتةو العر ية والدولية 

فى سبةل الن وض بحقوق اإلنسان واحترام ا  -على المستو  الرسمى واأل لى
 وحمايت ا. 

لما جا  فى الكلمات االفتتاحية لكل مو سعاد  السةد أحمد بو  و قديرًا  
عبد هللا آ  محمود وزير الدولة لل ئون الخارجية وعضو مجلس الوزرا  بدولة 
قطر  والسةد  لوي  أر ور  المموضة السامية لحقوق اإلنسان باألم  المتحد   



فى والد تور بطر  بطر   الى  رتيس المجلس القومى لحقوق اإلنسان 
مصر واألمةو العام الساب  للم  المتحد   والد تور  الد العطية رتيس اللجنة  

الوحنية لحقوق اإلنسان فى قطر  وسعاد  عبد الرحمو بو حمد العطية   
األماةو العاام لمجلس التعاون لادو  الخليج العر ية  والسةد  نانسى باكةر   

 األمةنة العامة المساعد  لجامعة الدو  العر ية. 

آ ةيو بنظر االعتمار محورية قضية حقوق اإلنسان فى عملية التنمية   
والسل  والرقى االجتماعى  وأ مية  ع ي  ا وحمايت ا و نمية ثقافة  ر ك  على  

القي  اإلنسانية التى جا ت فى اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان باعتماره 
 انات.حصةلة لما  و م ترس بةو جميد الثقافات والحضارات والدي 

يؤ دون على األ مية الخاصة بالدور المنوط بمؤسسات حقوق اإلنسان   
الوحنية فى البلدان العر ية فى  ع ي  ون ر ثقافة  عتمد على الممادئ العالمية  

 لحقوق اإلنسان. 

وي ددون على الدور اإليجابى للمنظمات  ةر الح ومية العر ية   
لى أ مية بنا   راكات بةو  والدولية العاملة فى مجا  حقوق اإلنسان  وع

المؤسسات الوحنية والج ات الرسمية والمنظمات  ةر الح ومية  ب دف ن ر 
و ع ي  ثقافة حقوق اإلنسان واعما  المرحلة األولى مو البرنامج العالمى لتعلي   

 الصادر عو الجمعية العامة للم  المتحد .  2007-2005حقوق اإلنسان 

بةو اإلعالم وحقوق اإلنسان والدور    يؤ دون على االر ماط الوثة  
األساسى الة  يم و أن يضطلد به فى  ع ي  حقوق اإلنسان و نمية الوعى  



ب ا  وي ةدون بالتقدم الحاصل فى  عامل بع  وساتل اإلعالم العر ية مد 
 قضايا حقوق اإلنسان. 

القاض  153/60يرحبون بقرار الجمعية العامة للم  المتحد  رق   
األم  المتحد  للتدريا والتوثة  حو  حقوق اإلنسان لمنطقة   بون ا  مر   

جنو  عر  آسيا والمنطقة العر ية فاى دولاة قطر  ويعر ون عو استعداد   
لدع  المر   والمسا مة فى إنجاز الم مات المو لة إليه ويتطلعون إلى سرعة 

 إنجاز  ةا الم روق الواعد. 

امة للم  المتحد  المبنية على  يعبرون عو مساند    لج ود الجمعية الع 
مقترحات وج ود األمةو العام للم  المتحد  ورتيس الجمعية العامة والمموضية  

السامية لحقوق اإلنسان  ال ادفة إلى إن ا  مجلس األم  المتحد  لحقوق 
اإلنسان  هلية جديد  ومتقدمة  عمل دون انتقاتية مو أجل  ع ي  وحماية حقوق  

 لدن العال  دون استثنا . اإلنسان فى جميد ب 

يعبرون عو قناعت   بأن ثقافة التسام  واحترام اآ ر والمساوا  وعدم  
التمةة  ونبة التعصا والكرايية  مثل إرثًا م تر ًا بةو جميد الثقافات 

والحضارات والديانات  يجا  ع ي  ا و نمةت ا بم يد مو التقار  بةو ال عو  
لحضارات والديانات بما يع ز األمو واالستقرار و  جيد الحوار بةو الثقافات وا

 والسل  للجميد على المستويات الوحنية واإلقليمية والدولية.

يحةون ما جا  فى اإلعالن الصادر عو مؤ مر  حالف الحضارات  
  2006فبراير  26الة  عقد فى الدوحة يوم 



ى  ويؤ دون فى  ةا الصدد على أ مية احترام حرية التعبةر والرأ  ف 
إحار الممادئ المتم  علة ا عالميًا بما يع ز التما   بةو ال عو  والمجتمعات  
دون المسا  أو اإلسا   إلى المعتقدات الدينية لل عو   و ما يسم  بتنمية 

التعاون والتما   بةن ا ويمعد ا عو ممايي  التصادم والصراق والتعصا  
ج ود التى  بةل ا والكرايية وما ينتج عو ذل  مو مخاحر  ويرحبون بال

مؤسسات وحنية لحقوق اإلنسان فى العال  العر ى بالتعاون مد منظمات أ لية  
ومؤسسات وحنية فى مختلف دو  العال  ب دف دفد حوار الثقافات و ر ةده 
ومد الجسور بةو المجتمعات اإلنسانية مو  ال  التأكةد على حرية الرأ  

لدعو  إلى نبة المحاوالت ال ادفة إلى  والتعبةر واحترام حرية الديو والوجدان وا
  أجيج م اعر التعصا والكرايية بةو ال عو   

يعبرون عو عمة  قلق   مو  نامى ازدواجية المعايةر التى  تبنا ا   
بع  الدو  والتى   دت آ ر  جليا  ا فى محاولة معاقمة ال عا الملسطةنى  

 على  ياره عبر انتخابات حر  ون ي ة  

 فى المؤ مر الدو  العر ية إلى ما يلى: يدعو الم ار ون 

الدو  العر ية إلى التصدي  على اال ماقيات الدولية لحقوق اإلنسان   -1
ورفد التحمظات التى  تعارض مد جو ر اال ماقيات بما فى ذل  ا ماقية  

القضا  على جميد أ  ا  التمةة  ضد المرأ   واإلسراق فى التصدي   
 نسان  على المةثاق العر ى لحقوق اإل 



الدو  العر ية التى ل   ق  بةل  بعد إلى إن ا  مؤسسات وحنية لحقوق   -2
اإلنسان مستقلة وذات صدقية منسجمة مد الممادئ العالمية المنصوص  

و عرف   134/48علة ا فى قرار الجمعية العامة للم  المتحد  رق   
 .1993بممادئ باريس 

ة لحقوق اإلنسان لدع   الدو  العر ية التى يوجد فة ا مؤسسات وحني  -3
استقاللية وصدقية  ةه األ ةر  وذل  عو حري  مراجعة القوانةو  

المؤسسة ل ا و وفةر اإلم انيات المادية والم رية و وسيد صالحيا  ا  
   134/48حمقًا لقرار الجمعية العامة رق  

المؤسسات الوحنية لحقوق اإلنسان و قية المؤسسات الح ومية   -4
ح ومية إلى العمل على وضد  طر وحنية لتنمةة  والمنظمات  ةر ال

البرنامج العالمى للتر ية على حقوق اإلنسان الصادر عو الجمعية  
  2004لسنة  113/59العامة للم  المتحد  رق  

الدو  العر ية إلى وضد  طر وحنية لحقوق اإلنسان  حدد األولويات   -5
والمد  ال منية  الوحنية والخطوات الواجا ا خاذ ا وآليات  نمةة ا 

إلنجاز ا وذل  بو راس المؤسسات الوحنية والمنظمات  ةر الح ومية  
 العاملة فى مجا  حقوق اإلنسان  

الدو  العر ية إلى ا خاذ اإلجرا ات الت ريعية والعملية لتوفةر مناخ   -6
يسم  بالتعبةر الحر عو اآرا  وين ر الثقافة الديمقراحية وازالة القةود 

و األح ا  والجمعيات والنقابات وضمان حرية  على حرية  كوي 



االجتماق والصحافة واإلعالم واستقال  القضا  والةا  القوانةو 
 االستثناتية والمحاك  الخاصة 

الدو  العر ية إلى دراسة التجر ة المتمة   للمةر  فى مجا  العدالة  -7
 االنتقالية وضرور   بنة ا و عميم ا فى المنطقة العر ية. 

جعة البرامج التعليمية فى جميد مراحل التعلي  فى ا جاه  ع ي   مرا -8
ممادئ السالم والتسام  والحوار واالحترام وف   اآ ر ونبة التعصا  

والكرايية والعنصرية  بما فى ذل   دريا المعلمةو والمسئولةو عو إنماذ  
 القانون 

النقد   العمل على إحيا  ودع  الثقافة العقالنية التى  نمى المكر  -9
والمبدق مو  ال  أن طة المؤسسات التعليمية واإلعالمية والثقاهية فى  

 المنطقة العر ية. 

 ع ي  حقوق اإلنسان و  جيد التثقيل علة ا عبر ال راكة بةو وساتل   -10
 اإلعالم والمؤسسات الوحنية والمنظمات  ةر الح ومية. 

ال  موضوق المرأ  المؤسسات الوحنية لحقوق اإلنسان والح ومات إلى إي  -11
ا تمامًا استثناتيًا والسعى لتحقة  مبدأ المساوا  بةو الجنسةو ومواج ة  
العنف ضد المرأ   بما فى ذل  العنف المن لى والممارسات والعادات  
الضار  بصحة النسا   ووضد ذل  فى برامج ا التوعوية والتعليمية  

  ال  العامةو القادمةو  



اإلنسان وو االت األم  المتحد  المتخصصة   المموضية السامية لحقوق  -12
إلى  قدي  الم يد مو الدع  لج ود المؤسسات الوحنية والمنظمات  ةر  

 الح ومية فى البلدان العر ية  

الجامعة العر ية إلى  س ةل إجرا ات انضمام المؤسسات الوحنية   -13
ن  والمنظمات  ةر الح ومية إلى اللجنة العر ية الداتمة لحقوق اإلنسا

 بصمة مراقا و ع ي  دور ا وم ار ت ا فى أعما  اللجنة. 

المنظمات  ةر الح ومية إلى اعتماد األسالةا الديمقراحية فى أنظمت ا   -14
 وادارا  ا بتأكةد ممادئ التداولية وال ماهية فى عالقا  ا و رامج ا. 

 وفى الختام  

رية  أكد الم ار ون على إيجابية مثل  ةه اللقا ات وعلى ضرور  دو  
عقد ا سنويًا  وا مقوا على    ةل لجنة متابعة م ونة مو اللجنة الوحنية  

لحقوق اإلنسان فى قطر والمجلس القومى لحقوق اإلنسان فى مصر  
والمجلس االست ار  لحقوق اإلنسان فى المةر  والمموضية السامية  

لحقوق اإلنسان م لمة بمتابعة إعما  و نمةة  وصيات المؤ مر اإلقليمى  
و  والثانى  ورحبوا بدعو  المجلس االست ار  لحقوق اإلنسان فى  األ

المةر  الستضافة المؤ مر اإلقليمى الثالث حو  المؤسسات الوحنية  
لحقوق اإلنسان وا مقوا على أن ي ون محوره  حقوق اإلنسان واستقال   
 القضا   وحالبوا المموضية السامية لحقوق اإلنسان بدع   ةه الممادر .



رروا رفد  ةه التوصيات إلى القمة العر ية القادمة  راجةو أن  كما ق 
 كون موضد ا تمام ورعاية القاد  العر    ما حالبوا الدولة المضيمة 

القيام بن ر ا ضمو الوثات  الرسمية للجنة حقوق اإلنسان باألم   
 . 2006آذار/ مار   13المتحد  فى دور  ا القادمة التى ستنعقد فى 

 2006ذار/ مار  آ 6الدوحة فى 
 اا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مؤتمر الديمقرانية وحقما اسنسا  فى النالم النربى تمييا   

 ( 2005ديسمبر  20-19) القاهرة 

 



وحقااوق الم ااار ون فااى مااؤ مر الديمقراحيااة مو النتاتج السابقة يتقاادم  إنطالقا  

فااااى العااااال  العر اااا  مااااو المؤسسااااات القوميااااة العر يااااة لحقااااوق اإلنسااااان اإلنسااااان 

   -لتوصيات التالية :اب 

 

 م البة المؤسسا  المننية النربية لكقما اسنسا  :

الم ااار ة الماعلاااة للمجتمااد المااادن  والمنظمااات  ةااار احترام مقتضااايات باا  -1

الح ومية فى إحار مجلس حقوق اإلنسان الجارع إن اؤه بوصاام ا معباار  

تاا  عو نم  ال عو  وممثلة للديمقراحية المما ر  وللم ار ة ال عبية ال

ال يم اااو المطالماااة ب اااا علاااى المساااتو  الاااوحن  وا ااادار ا علاااى المساااتو  

 مةة ياااااة  ماااااا يطالاااااا المجتمعاااااون بعمااااال إيجااااااب   واجااااارا ات   . الااااادول 

لصااال  مؤسسااات المجتمااد الماادن  فااى الاادو  الناميااة التاا  ال  تااوفر ل ااا 

الماااااوارد المالياااااة والخبااااارات المنياااااة للم اااااار ة فاااااى أعماااااا  ألياااااات حقاااااوق 

لدوليااااة . و اااا  م ااااار ة ضاااارورية لتع ياااا  الديمقراحيااااة علااااى اإلنسااااان ا

 المستو  الوحن  والمستو  الدول  على حد سوا  ومترابر .



ومااو منطلاا  ذات التاارابر بااةو المسااتو  الااوحن  والاادول  للديمقراحيااة    -2

العر يااة لحقااوق اإلنسااان بااوقرار صاايةة وساار   المؤسسااات الوحنيااة طالا  

صيةة  قوم على إ ااراف  . و  العر ية فى الدل  راف على اإلنتخابات 

 تعاااون فااى مؤسسات المجتمد المدن  العر يااة عباار لجااان إ ااراف قوميااة  

والمؤسسااات الوحنيااة العر يااة  إحار ااا المنظمااات العر يااة  ةاار الح وميااة

العمليات اإلنتخابية فى الاادو  العر يااة وفااى نمااس  لمراقمةلحقوق اإلنسان  

ات اإلقليميااااة والدوليااااة التاااا  الوقاااا  ي ااااارس عنصاااار دولاااا  مااااو المنظماااا 

و   صيةة  جمد  .  ارس فة ا الدو  العر ية  أعضا  فى  ةه اللجان  

باااااةو الملكياااااة القومياااااة ل صاااااالح السياسااااا    و اااااةو إحتااااارام مقتضااااايات 

الوحنية و ةو اإلقرار بأن إحتاارام حقااوق اإلنسااان لاا  يعااد  ااأنا   ت ريعاتال

واثةاا  الدوليااة ذات دا ليااا محضااا باال  ااو  ااأن دولاا  عااام فااى حاادود الم

 العالقة .

قاسااااا   ان الديمقراحياااااة وحقاااااوق اإلنساااااان واإلصاااااالح السياسااااا  يجمع ااااا إ -3

ثااا   التعلاااي م اااترس أساسااا   اااو أن الماااد ل الضااارورع ل ااا  جميعاااا  اااو 



ولااةل   طالااا المؤسسااات الوحنيااة العر يااة الم ااار ة   .ثاا  التعلااي     التعلي 

ن مااد الةونسااا و ماااو بالتعااااو فااى ماااؤ مر الديمقراحيااة فاااى العاااال   العر اا  

برنااامج  عاااون إقليماا  عر اا  حمااوح لتاادريس ون اار ثقافااة أجل إسااتحداث  

حقوق اإلنسان مااو بدايااة التعلااي  اإلل اماا  وحتااى مراحاال الدراسااات العليااا 

.  ومثاال  ااةا البرنااامج الطمااوح يحتااا  بةا ااه إلجتماااق  حضااةرع ي ااارس 

مااا   اااةا هياااه  بااارا  التعلاااي  و بااارا  حقاااوق اإلنساااان العااار  لوضاااد مال

ونوصاا  بااأن ي ااون  ااةا البرنااامج     .البرنامج مو حةث أ دافه ومضاامونه

محااال بحاااث  اااال  الماااؤ مر الااادول  الثاااان  للمؤسساااات الوحنياااة العر ياااة 

 . 2006مار   5إلى  3لحقوق اإلنسان المقرر عقده بالدوحة  ال   

 نظااي  ناادو   -سااالف اال ااار   -بااأن يمحااث اجتماااق الدوحااة  نوصاا كمااا  -4

الحااا  فاااى التنمياااة إحتمااااال بالعولماااة ماااو منظور  الديمقراحياااة عالقاااةحاااو  

وذلااا  .  2006بالاااة ر  الع اااريو إلعاااالن الحااا  فاااى التنمياااة فاااى عاااام 

حتى يتواكا اإلحتما  ب ةه الة ر  مد العام األو  لمةالد مجلس حقااوق 

اإلنسااان الجااارع التماااوض حااو  إن اااته فااى جنياال بمااا يساام  بمراجعااة 



بااااااةو الديمقراحيااااااة والتنميااااااة وحقااااااوق اإلنسااااااان  اااااااملة لمسااااااألة العالقااااااة 

واسااتخدام التجااار  المسااتماد  مااو الممارسااات الوحنيااة والدوليااة الحديثااة 

 فى  ةا المجا  ال ام مو مجاالت  ع ي  الديمقراحية .

بااااةو العولمااااة والديمقراحيااااة   وفااااى ضااااو   الملتمسااااةفااااى ضااااو  العالقااااة  -5

لت اما  اااا بح ااا  حقاااوق  ضااااؤ  دور الدولاااة بح ااا  العولماااة هيماااا  ت اياااد إ

لحقاااوق اإلنساااان علة اااا أن المؤسساااات الوحنياااة العر ياااة اإلنساااان   فاااون 

المؤسسااااااات  لعاااااا دورا م دورجاااااا ومتكاااااامال باااااةو الااااادا ل والخاااااار  . ف

محاولااة لحقااوق اإلنسااان بااات علة ااا أن  لعااا دورا فااى  الوحنيااة العر يااة 

معااايةر دوليااة التااأثةر علااى المماوضااات الدوليااة التاا   ساامرعو إ ماقيااات و 

 لت م ب ااا الح ومااات . والقيااام بمثاال  ااةا الاادور مسااتحةل حاليااا نظاارا ألن 

لحقاااااوق اإلنساااااان محصاااااور  ماااااو جاناااااا المؤسساااااات الوحنياااااة العر ياااااة 

وقاااارارات لجنااااة حقااااوق اإلنسااااان فااااى  يسالمجتمااااد الاااادول  وممااااادع  بااااار 

  فااادح يتةافاالمتابعة ال ئون الدا لية فحسااا . و ااو مابااات وجااه قصااور  

اساااااية السااااالبية علاااااى الم اااااار ة ال اااااعبية ي ت  العولماااااة ونتاتج اااااا السحقاااااا



والديمقراحيااااة . ولااااةل  البااااد مااااو حاااارح مسااااألة الاااادور الاااادول  للمجااااالس 

فااى الدبلوماسااية متعاادد  األحااراف الوحنيااة لحقااوق اإلنسااان علااى أجنااد   

 إحار مجلس حقوق اإلنسان الوريث الو ي  للجنة حقوق اإلنسان .

العر ية لحقوق اإلنسااان الم ااار ة فااى مااؤ مر  حنيةالمؤسسات الو  وص    -6

الديمقراحيااااة فااااى العااااال  العر اااا   بتع ياااا  الاااادع  الاااادول  المااااال  والمناااا  

للمجااالس القوميااة لحقااوق اإلنسااان عباار العااال  بوصاام ا اإلحااار الااوحن  

الخصوصاايات الثقاهيااة  حتاارمالديمقراحيااة ب اا ل ي   ع ياا األكثر  أثةرا فااى   

 سية واأل القية ويتم    صات  البةئة الوحنية.وي تسا ال رعية السيا

 مناشدة الكومما  النربية :

ستكما  إجرا ات التصدي  على المةثاق العر   لحقوق اإلنسااان اسرعة  ب  -7

بااةل  ن اااط اللجنااة العر يااة لحقااوق اإلنسااان   يباادأحتى يد ل حة  النماذ و 

ليمياااة و ااا  اللجناااة التااا   مثااال الساااابقة الدولياااة للجناااة حقاااوق إنساااان إق .

وق اإلنساااااان دون  مرقاااااة باااااةو حقاااااوق مدنياااااة ا  ااااااملة جامعاااااة لكافاااااة حقااااا 

 جتماعية وثقاهية .اقتصادية و اوسياسية وحقوق  



بالتصاااادي  علااااى النظااااام األساسااااى للمح مااااة الجناتيااااة الدوليااااة أل مةت ااااا  -8

القصو  فى  قرير حماية حقااوق اإلنسااان وم افحااة اإلفااالت مااو العقااا  

. 

وضات الجارية فااى إحااار لجنااة حقااوق اإلنسااان التعامل بويجابية مد المما -9

لحقااااوق لفااااى جنياااال وال ادفااااة إلباااارام برو و ااااو  إضاااااف  للع ااااد الاااادول  

    ألليااة ن فمثل  ةا البرو و و  الم . اإلقتصادية واإلجتماعية والثقاهية

  او  فردية  و إستدراس ضرورع لنق   اااريخ  مةاا  الحقااوق المدنيااة 

م من ااا الحقااوق اإلقتصااادية واإلجتماعيااة والسياسية يمثل  ااةه األليااة وحاار 

والثقاهيااة   علااى أن ي ااون  ااةا البرو و ااو  اإلضاااف   ااامال  افااة أح ااام 

الع ااد الاادول  للحقااوق اإلقتصااادية واإلجتماعيااة والثقاهيااة و افااة إلت امااات 

 الدو  النامية والدو  المتقدمة على حد سوا  .

 م البة كافة الدول النربية :

ات وحنيااة لحقااوق اإلنسااان أن  سااعى ب اا ل متواصاال التااى لاادي ا مؤسساا  -10

لجعل  ةه المؤسسات متوافقة مااد ممااادئ باااريس عباار ا خاااذ مااا يقتضاايه 



ذلاا  مااو  عااديل و طااوير   ومطالمااة الاادو  العر يااة أيضااًا بااأن  ااولى  ااةه 

المؤسسااات أ ميااة  اصااة بحقااوق الماارأ  التااى يتوقااف علة ااا فااى التحلةاال 

األساار  . و التااالى فااون مسااتقبل ال ااعو  الن اااتى حقااوق الطماال واسااتقرار 

 العر ية بالكامل متوقف على احترام حقوق المرأ  .

الت  ل   معل ذل  بعد بأن  قوم بون ا  مؤسسات وحنية لحقااوق اإلنسااان  -11

 متوافقة مو حةث إ تصاصا  ا ووضع ا القانون  مد ممادع  باريس .

ياااة الخاصاااة عر ااا  أللياااات ال ااا او  المرد  جمااادأ مياااة الساااع  إلن اااا   -12

فقااار نصاااةرا لاااو  كاااون لياااات بونت اكاااات حقاااوق اإلنساااان  فمثااال  اااةه اآ

للمظلااومةو ولكن ااا أيضااا مؤ اارات قيااا  سياساا  إجتماااع  أمناا  بالةااة 

األ مياااة لتحدياااد ماااواحو العلااال و ماااادع م اااامو الخطااار ودر  الماااتو فاااى 

 فى  ئون الدو  العر ية .  م د ا و التال  مند أسما  التد ل االجنب 

المؤسسااااااات  ال ي ليااااااة ولاااااايس العارضااااااة بااااااةو   ع ياااااا  الااااااروابر ضاااااارور  -13

 ومية و ةر الح ومية والرسمية وال ااعبية بمااا فااى ح الديمقراحية العر ية ال

والمنظماااات  ةااار الح ومياااة والمؤسساااات الوحنياااة لحقاااوق ذلااا  األحااا ا  



  وذل  عبر إجتماعات دورية فااى ساااتر األقطااار العر يااة ووفاا  اإلنسان  

 حدياااااادا ل ساااااا ام فااااااى  حديااااااد مضاااااامون ودفااااااد  برنااااااامج عماااااال  ااااااادف

اإلصااااالحات المؤسسااااية الديمقراحيااااة فااااى العااااال   مسارواإلسااااراق بويقاااااق 

 العر   .

كماااا يوصااا  المجتمعاااون أن  قاااوم الح وماااات العر ياااة باااودرا  بحاااث  اااةا  -14

اإلعااالن و لاا  التوصاايات علااى جاادو  أعمااا  القمااة العر يااة المقبلااة وأن 

 ى  طبيق ا .ي ون للجامعة العر ية دورا ف

التصدي  على  افة ا ماقيات حقوق اإلنسان الريئسية والتأكااد مااو  حوياال  -15

الت اما  ااا الدوليااة فااى  ااةا الخصااوص إلااى   ااريعات وحنيااة قابلااة للتنمةااة 

 والتقاضى أمام المحاك  الوحنية .

 مناشدة المجتمع والدول الةربية بشول خاص :

وي  قااااااا  م  فااااااى   أن  تماااااااد  المعاااااااايةر الم دوجااااااة التااااااا  حالمااااااا أسااااااا  -16

المؤسسات الدولية لحقوق اإلنسان وافقاد ا المصداقية ومو ثاا  التااأثةر   

لتحويل لجنة حقوق اإلنسااان فااى جنياال  ا نة اصة فى إحار الج ود الر 



إلااى مجلااس لحقااوق اإلنسااان  نمةااةا لقاارار قمااة متابعااة القمااة األلنيااة فااى 

 . 2005نةويورس  فى سبتمبر  

ياااة ماااو حةاااث   ااا ةل مجلاااس حقاااوق اإلنساااان إحتااارام المماااادع  الديمقراح -17

ث يااأ    مثةليااا لكافااة ةاا المقترح   حةث ينمة  أن ي ااون   اا ةله واسااعا بح 

مااو حةااث إ تصاصااات مجلااس  ةل   و .  جموعات الجةراهيةمالثقافات وال

قاعااد  ف   حقااوق اإلنسااان   حةااث ينمةاا  أال ينماارد بو خاااذ القاارار هيااه قلااة

وال يتناااق  الةع ينمة  أال يتج أ    أسا  الح   الديمقراح     األ لبية  

 الوحن  والدول  .  المستويةو  بةو

أن  ضاامو واليااة مجلااس حقااوق اإلنسااان الجااارع التماااوض حااو  إن اااته  -18

إ تصاصااات  اااملة  تاارج  مباادأ عالميااة حقااوق اإلنسااان و رابط ااا وعاادم 

مجلااس هيمااا درجاا   ااةا الومااو ثاا  ينمةاا  أال يسااتمر  .قابلةت ااا للتج تااة 

الحقااوق المدنيااة  بااةوو فااى آليا  ااا بااةّ  قوق اإلنسان مااو  لاال عليه لجنة ح 

 والسياسية والحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والح  فى التنمية .

 
 



 
 
 
 

 إعال  القاهرة 
 المؤتمر النالمي ل تنمية وااالة األلةام 

 من منطقة الساحل الشمالي الغربي 

 2005ديسمبر  29-27القاهرة 
 

عالمى للتنمية وازالة األلةام مو منطقة الساحل المجتمعون فى المؤ مر ال 
ال مالى   الة  نظمه المجلس القومى لحقوق اإلنسان بمدينااة القااا ر  فااى المتاار  

  و عاااد دراساااة م ااا لة األلةاااام المبثوثاااة فاااى  2005ديسااامبر  29إلاااى  27ماااو 
منطقاااة السااااحل ال ااامالى الةر اااى ماااو جمياااد جوانب اااا   واجااارا  نقا اااات مطولاااة 

الساابل التااى يم ااو أن  ااؤد  إلااى  ط ةاار  ااةه المنطقااة ال امااة مااو  حااو  أفضاال
األلةام واستنقاذ ا لتعود ظ ةرا للتنمية ودعما لح  ال ااعا المصاار  فااى التنميااة 
  و ااؤمو حاا  اإلنسااان المصاار  فااى ار ياااد  ااةا األفاا  الواسااد مااو إقلااي  بااالده 

 دنه يعلنون :متحررًا مو الخوف   وآمنا مو المسا  بحقه فى الحيا  وسالمة ب 
 

لقد زرعاا   ااةه المسااطحات الواسااعة مااو الصااحرا  الةر يااة باأللةااام إبااان 
الحر  العالمية الثانية   وأس م  القو  الرتيسااية المتحار ااة فااى زراعت ااا   فكااان 
الحصاد مرياارا والنتيجااة فادحااة  تمثاال فااى آالف الضااحايا المصااريةو الااةيو فقاادوا 

لااف عن ااا عا ااات واعاقااات بدنيااة  واآن حيا     أو أصةبوا إصابات جساايمة  خ 



و عد  ةه السنوات الطويلة التى إندمل  فة ا جراح الحر  العالمية الثانية   فقااد 
ظل  ألةام الساحل ال مالى الةر ى  ري  دما  المصااريةو علااى رمااا  الصااحرا  
و متاا  بأجيااا  جديااد  ماان   . ومااو ثااا  فااون صاامحة الحاار  العالميااة الثانيااة لاااو 

إال حالمااا ياات   ط ةاار مااا  خلااف عن ااا مااو ألةااام ومخلمااات متمجاار    نطااو  حقااا
مازالاا   متاا  باإلنسااان المصاار  الااة  يةاادو آمنااا فااى سااعيه لكسااا قااوت يومااه  
وقد يروح جثة  امد    أو يعود وقد فقد إلااى األبااد جاا  ًا مااو ذا ااه و يانااه الباادنى 

 يضمه إلى حاتمة المعاقةو مد  الحيا  .
 

انونياااة الدولياااة التاااى  ح ااا  إنتاااا  واساااتخدام األلةاااام لقاااد  انااا  األحااار الق 
محاااااال لمناق اااااات مستنيضاااااة حةاااااث جااااار  إساااااتعراض موقاااااف القاااااانون الااااادولى 
التقلةد  والقانون الدولى اإلنسانى المعاصر مو م  لة األلةام البرية بانواع ااا   

ة وانت ااا  با ماقيااة منااد األلةااام اا ماقياا    1907بااد ًا مااو ا ماقيااات ال ااا  لعااام  
والبرو و اااااااولةو  1949مااااااارورًا با ماقياااااااات جنيااااااال لعاااااااام  1997( لعاااااااام أو ااااااااوا

  والبرو و ااااولةو الثااااانى والخااااامس الملحقااااان  1977المضافااااةو إلة ااااا فااااى عااااام 
 با ماقياااااااااااااااااااااااااة حظاااااااااااااااااااااااااار و قةةااااااااااااااااااااااااااد بعااااااااااااااااااااااااا  األساااااااااااااااااااااااااالحة التقلةديااااااااااااااااااااااااااة 

 ( واال ماقيات والقرارات الدولية ذات الصلة . 1980ا جنيل  
قضاااية المسااائولية الدولياااة للااادو  التاااى قامااا   كماااا  وقاااف  الماااؤ مر أماااام 

بااا رق األلةاااام بااااألقلي  المصااار  و صااامة  اصاااة فاااى منطقاااة السااااحل ال ااامالى 
الةر ااااى   و ااااةل  موقااااف جم وريااااة مصاااار العر يااااة إزا  اال ماقيااااة الدوليااااة لمنااااد 

ا ا ماقية أو اوا( وجاارت مناق ااات مستنيضااة فااى  ااةا ال ااأن   1997األلةام لعام  
ه المناق ااات عااو أنااه أيااا  ااان الاارأ  بصاادد المساائولية الدوليااة . وقااد أساامرت  ااة



للدو  التى قام  بوضد األلةام   وأيااا مااا  ااان موقااف الح ومااة المصاارية ب ااأن 
  فااون  ط ةاار الساااحل ال اامالى   1997اال ماقية الدوليااة ب ااأن منااد األلةااام لعااام  

 كااون  اادفا  الةر ى مو ماليةو األلةام التااى مازالاا   امنااة  حاا  رمالااه يجااا أن
 نبةال  نصرف اليه  ل الج ود .

 
إن دعو  المجتمد الدولى لتحمل مسئوليا ه للعماال علااى إزالااة األلةااام مااو  

السااااحل ال ااامالى الةر اااى ال  نطلااا  فقااار ماااو اإللت اماااات القانونياااة واأل القياااة 
للدو  التى قاماا  بوضااد األلةااام ب ااةه الكثافااة فااى  ااةه المساااحات ال اسااعة مااو 

لمصاااار    ولكااااو أيضااااا و ااااةات الدرجااااة مااااو منطلاااا  حاااارص المجتمااااد األقلااااي  ا
 الدولى على ضمان  مالة احترام الحقوق األساسية ل نسان.

ومااو  نااا فوننااا نعلااو بصااوت ج ةاار وعمااارات واضااحة قاحعااة أنااه قااد آن  
اآوان  ى يتحمل المجتمد الدولى مساائوليا ه نحااو مااؤازر  اإلنسااان المصاار  فااى 

ا  ال اسااد مااو إقليمااه مااو ماليااةو األلةااام التااى مازالاا  سعيه لتط ةاار  ااةا المضاا 
كامناااة هيااااه   بمااااا يااااؤمو ل نسااااان المصااار  حقااااه فااااى الحيااااا  وسااااالمة الباااادن   

الحاا  فااى اسااتثمار و نميااة  -فااى إحااار حقااه فااى التنميااة  -ولل ااعا المصاار  
 ةه المساحات ال اسعة مو ساحله ال مالى الةر ى وذل  فى إحار  طة دولية 

 احار زمنى محدد لتط ةره مو األلةام  افة . املة   و 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 مذكرة التفاهم 

 بين المجلس القومى لحقوق اإلنسان، مصر   

 والمركز النرويجى لحقوق اإلنسان، جامعة أوسلو 

----- 

فااااى إحااااار سااااعى  اااال مااااو المجلااااس القااااومى لحقااااوق اإلنسااااان والمر اااا    

 ااترس هيمااا يتعلاا  بترساايا النرويجى لحقوق اإلنسان مو أجل  نسة  التعاااون الم

 ممادئ حقوق اإلنسان والعمل على ن ر ا    

 يتم  الطرفان على: 

 المادة األولى 

ي اادف  ااةا اإل ماااق إلااى  ساا ةل القيااام بم ااروعات م ااتر ة  عاا ز إحتاارام  

حقوق اإلنسان فى  لتا الدولتةو. ويت   نمةة الم روعات بواسااطة حرفااى اإل ماااق 

الح ومياااااة ومنظماااااات المجتماااااد المااااادنى فاااااى و/أو بمسااااااعد  المنظماااااات  ةااااار 

 الدولتةو  وذل  وف  اإل ماق المبرم بةن ما.

 المادة الثانية



يتماد  الطرفان األفكااار حااو  م ااروعات  عاااون محاادد  مااد األ ااة فااى اإلعتمااار 

ضرور  اإلنت ا  مما قد    اإل ماق عليه مو  طر ومة انيات وفقااًا إلحااار زمنااى 

 متم  عليه.

 ةالمادة الثالث

 عطااااى األولويااااة فااااى العماااال إلااااى  ع ياااا   علااااي  حقااااوق اإلنسااااان  ثقافااااة حقااااوق 

اإلنساااان و ناااا  الكماااا   الدا لياااة وذلااا  فاااى المرحلاااة األولاااى ماااو التعااااون. و ااات  

 مناق ة التعديالت المم نة على أولويات العمل  بةو الطرفةو  بصور  سنوية.

 

 المادة الرابعة 

بالم ااروعات وفقااًا لقاارارات وأولويااات عماال ياات   نمةااة التخطااير والتنمةااة الخاااص 

 -مصاار  والمر اا  النرويجااى لحقااوق اإلنسااان -المجلس القااومى لحقااوق اإلنسااان

 النرويج  ووفقًا للقةود اإلدارية والمالية لد  الطرفةو.

 المادة التامسة



ياااات   نظااااي   لاااا  الم ااااروعات وفقااااًا ل حااااار المتماااا  حولااااه  مااااد ضاااارور  عاااادم 

مااا    وينظاار فااى أماار  موياال  اال م ااروق وفقااًا لظااروف  عارضاا ا مااد مااة ر  الت 

 المؤسستةو والدع  المقدم ل ما لتنمةة  ل  الم روعات.

 المادة السادسة

 سوف يسعى الطرفان إلى اإلجتماق سنويًا بةرض  قةي  اإل ماق.

 المادة السابنة

يعااةو  اال حاارف نقطااة إ صااا  بااالطرف األ اار وذلاا  لتيسااةر التعاااون والمتابعااة 

 ات التعاون الم تر ة.لم روع

 مصر:  -عةو المجلس القومى لحقوق اإلنسان -

 األستاذ الد تور/ صالح عامر

 amerlawfirm@menanet.netالبريد اإللكترونى:  

 202/5746248التليمون:  

 202/5745776الماكس:  

 النرويج:  -عةو المر   النرويجى لحقوق اإلنسان -

mailto:amerlawfirm@menanet.net


 األستاذ الد تور/ نةل بو ن ون 

 n.abutenschon@nchr.uio.noالبريد اإللكترونى:  

 4722842007/01التليمون: +

 4722842002الماكس: +

وسوف يقوم  ل حرف بوبال  الطرف األ ر بأ   ةةرات سوا  إداريااة أو  ةر ااا 

 عند  طبة  اإل ماق.قد  طرأ  

 المادة الثامنة

 3سااوف  ااد ل مااة ر  التمااا   حةاا  النماااذ بعااد  وقيااد الطرفااان علة ااا وذلاا  لمااد  

أعوام. ووفقًا ل ةا اإل ماااق  فمااو الضاارور  اإلنت ااا  مااو الم ااروعات فااى أوقا  ااا 

المحاااادد   باإلضااااافة إلااااى ضاااارور  أن ياااات  التماااااوض علااااى إحالااااة اإل ماقااااات أو 

 ردية قبل إنت ا  سريان  ةا اإل ماق بثالثة أ  ر.الم روعات الم

 الم ان: 

 التاريا:

 

mailto:n.abutenschon@nchr.uio.no


المجلس القومى لحقوق اإلنسان                   المر   النرويجى  

 لحقوق اإلنسان 

 بطر  بطر   الى                                   جةر ألمستةو      

 مدير المر         رتيس المجلس                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البيان الختامى 

 نحو تطوير أداء ونزاهة العمليات االنتخابية العربية 

 نتخابات النيابية األخيرة في لبنان، مصر، العراق وفلسطين اال

 ( 2006 – 2005ا
 

نظاا  برنااامج إدار  الح اا  فاا  الاادو  العر يااة التااابد لبرنااامج األماا  المتحااد  
التعاااااون ماااد المجلااااس القاااوم  لحقااااوق اإلنساااان ور ااااة عمااال  حاااا  اإلنماااات  و  

عنوان  نحو  طوير أدا  ون ا ة العمليات االنتخابيااة العر يااة  فاا  القااا ر   مصاار 
وذلاااااا  السااااااتعراض و قةااااااي  االنتخابااااااات  2006مااااااار /آذار  13و  12بتاااااااريا 

(  مصااااااااار ا  اااااااااريو 2005البرلمانياااااااااة األ ةااااااااار  فااااااااا  لبناااااااااان اح يران/يونةاااااااااو 
(  وفلساااااااطةو 2005(  العاااااااراق اكاااااااانون األو /ديسااااااامبر 2005فمبر الثااااااان /نو 

م ااار ًا مّثلااوا الج ااات  120(. حضاار الناادو  حااوال  2006اكااانون الثان /يناااير 
المعنية الرتيسة ف  الدو  األر د  أع ال ةئات الوحنية الم رفة على االنتخابااات 

تخابااات فاا  وزارات علااى  اارار اللجااان االنتخابيااة الوحنيااة واألقسااام المعنيااة باالن 
الدا لية والعد   إضافة إلى الجس  القضااات  ومراقباا  االنتخابااات مااو منظمااات 
المجتمااد الماادن  و اااحثةو و باارا  انتخااابةةو   مااا  ااارس ممثلااون عااو المجااالس 
العر يااااة لحقاااااوق اإلنسااااان ومساااااؤولون و باااارا  انتخاااااابةون مااااو الااااايمو والمةااااار  

وقد  ارس أيضًا عاادد مااو ممثلاا  ال ةئااات   والج اتر واألردن والسودان وموريتنيا.
الدولياااة المعنياااة بمراقماااة واصاااالح و طاااوير العملياااات االنتخابياااة علاااى المساااتو  

 الدول .



وقااد  اا ل  الور ااة أو  لقااا  عر اا  علااى مسااتو  عااال  و م ااار ة  ثيمااة 
ات المعنيااة لتماااد  الخباارات و طااوير المعرفااة العمليااة والقيااام بمراجعااة  مااو الج ااّ

 تجار  انتخابية عر ية قريمة واالستماد  مو دروس ا.م تر ة ل
 

وقد  وزعاا  أعمااا  الناادو  علااى ساا  جلسااات  ناولاا  المواضاايد التاليااة علااى 
 التوال :

األدوار والتجاااااااااار   – االنتخابااااااااااتال ةئاااااااااات العاماااااااااة الم ااااااااارفة علاااااااااى  .1
 المؤسسية.

 التحديات والمراجعات والطعون.  -العملية االنتخابية .2

 المراقمة الوحنية ودور المجتمد المدن .  -مراقمة االنتخابات .3

المراقمااااااة الدوليااااااة: دور األماااااا  المتحااااااد  واال حاااااااد  -مراقمااااااة االنتخابااااااات .4
 األورو   وال ةئات األ ر .

 الدرو  المستماد : دور التقارير واألبحاث قةي  العملية االنتخابية و  .5

 .االنتخابيةنحو  م ة عر ية لتطوير أدا  ون ا ة العمليات  .6

 
الم اااار ون فاااى ور اااة عمااال نحاااو    طاااوير إد  ون ا اااة العملياااات  يتمااا 

االنتخابيااة العر يااة   علااى أ ميااة مااا  ضاامنته  ااةه الور ااة مااو أعمااا  وماادا الت 
واقتراحات  ع س مد  اإل تمام بالموضوق   و التجار  التى  م   ااال  السااتة 

 أ  ر األ ةر  فى المنطقة العر ية  اصة مو حةث:
و ع ااس مرحلااة دقيقااة  ماار ب ااا لمنطقااة العر يااة فااى التوقةاا  ف ااى  عباار  -1

 مسةر  االصالحات السياسية والديمقراحية .



الم اااار ة ف اااى اساااتندت علاااى  جاااار   مااا  فاااى وسااار سياساااى مختلاااف  -2
 مامًا مو  ل دولة عو األ اار    فمااو فلسااطةو التااى  سااعى إلااى  حقةاا  

وواجاااال  اسااتقالل ا واقامااة دولت اااا   إلااى العااراق السااااعى إلااى االسااتقرار 
القاااوات األجنبياااة مناااه   إلاااى لبناااان الاااة روق بحاااادث  ااا   ياناااه بااال أثااار 
مما ااار  علاااى محيطاااة   إلاااى مصااار التاااى   ااا د حراكااااص سياسااايًا  ةااار 

 مسبوق .

مااو ناحيااة الموضااوق ف ااى  تناااو  بالمحااث والتحلةاال التجااار  األر ااد مااو  -3
المجتمااد  كافة النواحى الت ريعية واالجراتيااة والتنظيميااة بمااا فة ااا م ااار ة

 لمدنى فى عمليات المراقمة .

ومو ناحية ال دف ف ى  صااا فااى  انااة  معةاال التعاااون و ماااد  الخباارات  -4
بةننا    اصة وأننا نجتمد على ثقافة واحد  وظروف مت اااب ة ومت اااب ه 
فااى نمااس الوقاا  مااد أ ميااة االنمتاااح علااى العااال  و جار ااة لالسااتماد  من ااا 

 والبنا  علة ا .

 
 المجتمنم  ع ى المبادئ التالية :هذا وقد اتفق  

أن االنتخاباااااات و اااااى  عتباااااار ر اااااو ماااااو أر ااااااان الديمقراحياااااة حةااااااث أن  -1
الديمقراحية  ى أيضًا حرية التعبةر و ااى اسااتقال  القضااا    و ااى  عنااى 

 الم ار ة والمساوا  .
إن  ناااااس ار ماحاااًا وثةااا  باااةو لديمقراحياااة والتنمياااة   حةاااث أناااه ال يوجاااد  -2

 ية . نمية بدون ديمقراح



إن النظااام الاادولى وازدياااد صااعو ة المصاال بااةو مااا  ااو دا لااى و ااارجى  -3
و نامى ظا ر  العولمة و دا ل ا فى مجاالت  ثةر  مما يمقااد الدولااة حريااة 
الحر ااااة المسااااتقلة و ااااو مااااا يثةاااار أ ميااااة الديمقراحيااااة الدوليااااة باعتمار ااااا 

 عنصر  ام وأساسى لحماية لديمقراحية الوحنية .

 
مشــاركي  استشــنارًا مــنهم بأهميــة الممضــمع وضــرورة وع ــى هــذا فــإ  ال

 البنا  ع ى ما نرح يتفقم  ع ى ضرورة :
اعتمار  ةه الدراسة أساسااًا النطااالق سلسااة متكاملااة لمحااث و قةااي   اال مااا  •

يتصااال بالعملياااة االنتخابياااة ويقترحاااون عقاااد حلقتاااةو نقا اااةتةو  اااال   اااةا 
 العام :

النتخابااات لتكااون النماااوذ  اللجنااة المسااتقلة لال ااراف علااى ا األولــى :
الة  نسعى له استنادًا لتجار  ودراسات مقارنه فى  ااةا الصاادد عر يااًا 

 ودوليًا .
البةئااااة االنتخابيااااة الصااااحية ومااااا ياااار مر بااااةل  مااااو درسااااات  الثانيــــة :

 و حوث مقارنة فى  افة المجاالت الت ريعية واالجراتية ... الا .
 

  اسااتعداد  للتعاااون مااد الج ااات وقد أبااد  المجلااس القااومى لحقااوق اإلنسااان 
  لتنظاااااي  وعقاااااد  اااااا ةو  UNDPوالمؤسساااااات العر ياااااة لحقاااااوق اإلنساااااان   و 

 الندو ةو .

 



كما ا م  الم ار ون أن يت  ومنة اآن اقامة  م ة عر ية لتماد  لخباارات  •
والمعاااااارف ب اااااأن العملياااااة االنتخابياااااة ماااااو  افاااااة جوانب اااااا لتمثااااال قاعاااااد  

 كااون ممتوحااة ومتاحااة للجميااد   و ي ااارس معلومات  لكل دو  منطقتنا و 
ات حقااااوق اإلنسااااان فة ااااا  اااال الاااادو  العر يااااة ب ةئا  ااااا الرساااامية ومؤسساااا 

 .والمجتمد المدنى

 
فااى  UNDPوقد ي ون مر اا   ااةه ال اام ة فااى مراحلااه األولااى بمقاار الااا  •

بةااااروت  وقااااد أ ااااة المجتمعااااون علمااااًا بالمقترحااااات التااااى قاااادم  ومدونااااة 
ياااة والتاااى يعتبرون اااا بداياااة للمحاااث والدراساااة السااالوس النتخاباااات حااار  ون  

و كاااون أحاااد عناصااار قاعاااد  البياناااات الخاصاااة ب اااةا ال اااان فاااى ال ااام ة 
 .فى بةرون   UNDPالمقترح إقامت ا فى مقر الا 

  
وان المجتمعاااون يااارون أل مياااة الموضاااوعات التاااى حرحااا  والتاااى ساااةت   •

القاااد  بحث ا فى المستقبل ويقدرون أ مية عرض  ةا اإلعالن ر و نظر  
العر   ال  إجتماع   القادم فااى ال اا ر الجااار  بااالخرحوم والااة  نأماال 
أن ي ون محل ا تمام   ورعايت   اسااتنادًا أل ميااة االصااالحات السياسااية 

قااارره مناسااامًا ومتمقاااًا والديمقراحياااة التاااى  ااات  فاااى منطقتناااا ا ماقاااًا ماااد ماااا ن 
 .ومجتمعا نا

 


