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 ملف حقوق اإلنسان  جهود مصر يف
 جبنيف 43الدور الـ يف

 ــــــــــــــــــــــ
 رو تكمو   تإلنرو ، كف لو  اق يةوي يقوا  فو  ططو ر قيقةو  مصر خطواتت رورة    لقد خطت -

يودة ت رغو  كو  مو  ق  نةو  مو، ق تإلنرو ،مجو   يقوا    طلى قنفةو  تلقيتم قاو  تلدالةو  فو ج هدة

تلشو مل   ربة  قيقة  تلقنمة  ف عرقل  جااده  تلمب ال   ترقادفت طره بة اعملة ت   تققص دة 

 .تألص دةك ف   ف اتلمرقدتم  

رؤةو  اتلقويت  مصور فو     لةؤكود2014  منصوب  فو  ةالةوا ج ء قال  تلرةد رئوة  تلجماارةو -

  ه ت تإلطو ر  خ صو  موإل تإلعودتد لمشو رك  مصور فو  ملةو  تلمرتج و  تلدارةو  تلشو مل  بمجلو

ا  ، تلوو ي ة وود  رفووإل جاوو ي دتخوو  منلموو  تألموو  تلمقيوودة فةموو  ةق لوو  بق وو ة  يقوويقووا  تإلنروو 

 .تإلنر ،
خر جاودت  تلمر اتة اتل د  اقك فؤ تلفرص بة، جمةإل تلماتطنة،  اال قدقؤكد تلدال  على مب دئ  -

 ت ربة  ق يةي تيقرت  يقا  تإلنر ،  اصا، كرتمقو  تألر روة   اقوافةر تلروب  اتل وم ن ف 

جقم عةو   ة، تلمواتط، مو، تلقمقوإل بيقاقو  تلمدنةو   اتلرة روة   اتالققصو دة   اتالتلاليم  لقمكو

مو،  ططو ر ف رلاكة ت تلماتطنة،   ف اتلثق فة   اقررةخ تلمم رر  تلصيةي  ليقا  تإلنر ، 

بماجووا تلماتثةوو  اتالقف قةوو ت اتلقيتموو ت مصوور تلمقووررة تلقوويت   صووة  بنصوواص تلدرووقار  

 تلدالة .

   نو  دروقار ةفوقم  م منو  طرةو  تلمروققب  2014ل و    تلمصوري  تلدروقار ق منت دةب جولقد  -

علةو    تفو  صوة غق  ااتفقومصور ت ل  لم  ليقا  تإلنرو ، تلو ي شو ركت تإلعال،اةقر  مإل 

  لاطنةو   دروقار ةيقوت  اةيم  تلاط، م، ك  م  ةاودد   ا ةاودد ايدقويرتقن  درقار ةصا، 

 .ب ت دا،  ي قمةةي  تليقا  اتلاتجف تلجمةإل تلمر اتة بة،

  ا ، جر  تلدرقار تلمصرى تلق  ةا بجمةإل صار  ا شك ل   ا كد  ن  جرةم  ال قرقط ب لققو د -

ة تئوو  موو، ةقووبي علةوو   ا ةيووب   ا ققةوود يرةقوو  ال ةجوواي ق  ةبوو  اال قرهةبوو  اال طكرتهوو  اال ط

 يتلمصور رقارتلد ف  تإلنر ، جلة   ف  تلب ا تلث لثتالهقم   بيقا     كم  لاربدنة    ا م ناة  

 .93طلى  51يةث  فردت ل  تلماتد م،   تل  م  اتلاتجب ت  ليقا  اتليرة تب تلمق ل 
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لروون   82اصوودر ب لقوو نا، رقوو  قوو نا، لمك فيوو  تلاجوورة غةوور تلشوورعة   قوور مجلوو  تلنوواتا  -

اةقوورر يقاوو  فووى تل ووادة   ك فوو   شووك   قارةووا تلماوو جرة، هوو ت تلقوو نا، يةووث ةجوور   2016

 .لقدتبةر تلمن رب  ليم ة  يقاقا ةلي  تلدال  بقافةر تا  تلطبة  
  2017قوو  طنشوو ء لجنوو  اطنةوو  قنرووةق  لمنووإل تلاجوورة غةوور تلشوورعة  اتإلقجوو ر ب لبشوور فووى عوو    -

 .2026ا طلقت تلدال  ترقرتقةجة  اطنة  لمك في  تلاجرة غةر تلشرعة  يقى ع   

ي  تالجقمو ع تلرولم  مو،  نيى تلمشرع تلمصري منيى  كثر ققدم  ف  صا، 2017ف  ع    -

 14  رقوتلصو در بو لقرتر ب لقو نا، خال  ق دة  ق نا، قنلوة  تالجقم عو ت تل  مو  اتلقلو هرتت 

ء ربة  ق يةي يقوا  تلماتطنو  لك فو  تلمصورةة،  فقود صودر قو نا، بنو ا لك ف    2017لرن  

 ى اتلو  ةو  م ، يرة  مم رر  تلش  ئر تلدةنك رقيق   درقاري ةادف طلى اقرمة  تلكن ئ   

   ق م، ألا  مرة قيدةدت من بط  لقاتعد تليصا  على تلقرخةص  ا ققنة، تألا و ع تلق ئمو

 نا ة  تل    تلم   . كنةر  امبنى ق بإل لا  يقى 1235ما ي   ن  ق  ققنة،  ا  ع 
لم  قوو  طنشوو ء منقوودى تلقروو مم تل وو لمى  اطنشوو ء تلمرصوود تل وو  ؛لنشوور مبوو دئ تلقروو مم روو ةن    -

قطوورف باوودف مي ربوو  تلقشوودد اتلقطوورف  اقصوويةم تألخطوو ء تلم لاطوو   ط وو ف  لمك فيوو  تل

 .لقاتصوو  جاوواد تأليهوور تلشوورةف اتلكنرووة  تلمصوورة  اتل موو  روواة  قيووت مللوو  بةووت تل  ئلوو 

 ا تلمصرة  للقأكةد على قة  تلماتطن  امك في  تلقيرةي اتلقمةةي اتليي على تل نوف اخطو

ابروةط ةقن روا موإل روم ي  م لاط  بأرلاا عصوري   اقصيةم تألفك ر تلتلكرتهة  اتلقطرف

 تإلرال  اقققبل  عقا  تلشب ا.

ة لك فو  اجا  قة دة مجل  تلناتا لجن  يقا  تإلنرو ، للقةو   بيةو رتت مةدتنةو  منقلمو  امف جوأ -

تلرجا، على مروقاى تلجماارةو   اكو ت كو   قرو   تلشورط  امودةرة ت تألمو،  للاقواف علوى 

قطبةو  ت تلق نانة  تلمقب   مإل تلمروجانة، اتلميقجوية، اللقأكود مو، يرو، م و ملقا  اتإلجرتءت

ةوود موو، يقووا  تإلنروو ،  بوو  اهنوو ك تل دبشووأنا   اللقأكةوود علووى قطبةوو  م وو ةةر تللوواتئم تلمقووررة 

رةره  عو، ققو  نشورقو    اتلي الت ةق  م ا  تلق  م  براح تلق نا، لالعقب رتت تإلنر نة  تلبيقو 

ت  اتقخووو ت ايترة تلدتخلةووو  ييمووو  مووو، تإلجووورتءتت لقوووافةر تلرع ةووو  تلصوووية  هووو   تليةووو رت

اتالجقم عةوو  للمرووجانة، ا رووره   اكوو ، موو،  هوو  هوو   تإلجوورتءتت قطوواةر غوورف تليجووي  

منيوو   16618موو،  روور تلمرووجانة،  اقووافةر  22956اصوورف م  شوو ت امروو عدتت ل وودد 

 درترة  ألبن ء تلمرجانة،.

فقود  ؛(155تلواترد بونص تلمو دة   تلمقورر لورئة  تلجماارةو   لالخقصو ص تلدروقاري طعم ال   -

: ايقوى تن،  2014منو  عو    تلرئ ر عدتد تلمفرج عنا  ققرةب  بماجا قرترتت تل فا  بل ت 
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 5611  ا2017ع    3351  ا 2016ع    3546  ا2015ع    930  ا2014ع    755

 .2019ع    5077  ا2018ع   

صودر اتألهل  قنلة  مم رر  تل م  دار  تلرتبإل مشراع ق نا، بمجل  تلناتا ف  نا ة   قر   -

تل قابوو ت تلروو لب  لليرةوو ت اتكقفووى ابماجبوو  قوو  طل وو ء  .2019لروون   149ب لقوو نا، رقوو  

ة  نووص علووى  ، قأروو  ا جنبةوو  لل موو  تألهلووألب ل قابوو ت تلم لةوو   كموو  نلوو  عموو  تلمنلموو ت ت

 75دة ترةو  تلمخقصو  ا لوك تلقيتمو  بونص تلمو تلجم ة  تألهلة  بماجا طخط ر ةقد  للجاو  تإلد

 م، تلدرقار  انصت على ثبات تلشخصة  تالعقب رة  لا  بمجرد تإلخط ر امنيوت تليو  لكو 

  كموو .تالن ووم   طلةاوو   ا تالنرووي ا مناوو   افقوو  أليكوو   تلقوو نا، فوو  م نوواي ا  طبة وو شووخص 

  ةقفوو  مووإل نمووا ج تلنلوو مكقوواا   ر روو  ء تلجم ةوو   ، ةكووا، لاوو  نلوو   تشووقرط تلقوو نا، إلنشوو

اوو  ل تألر روو كوو  جم ةوو  بووأ، ةق ووم، تلنلوو    قيوودد  تلالئيوو  تلقنفة ةوو   ا لووي  تلوو ي تألر روو 

اتندتا  اتلنلو   تلقوام ب يقرت  تلدرقار اتلقاتنة، اعد  تإلخال  بو ألم،  لقيت التلنص على ت

 .تل  م 

نا، مشوراع قو  قش  ادرترو  ف  من تللجن  تلقشرة ة  اتلدرقارة  بمجل  تلناتااي لة  ق كف  -

القصوو ل  ؛ تلخوو ص بوو إلجرتءتت تلجن ئةوو  1950لروون   150ق وودة  ب ووي  يكوو   تلقوو نا، رقوو  ب

لافوو ء مكوو، تلدالوو  موو، تق   تلقوو تألدتة تلقشوورة ة   اكانوو تلمب شوور بيقووا  تألفوورتد ايرةوو قا   

اكف لو    تلمجقموإل فو بمجماع  م، تاللقيتم ت تلدرقارة  تلمام   مث  تلقيتماو  بقق مو  تل دتلو  

لمووقا  بكف لوو  يقووا  تلوودف ع ايم ةوو  كرتموو  ت تلقوو نا، يروو، قاية اوو  بووة، تلموواتطنة،. كموو  ةاووق 

موو  يووة، ق يةووث طنوو بصووة ن  تليرةوو ت تل  موو    تلدرووقاري  بوو اللقيت ايقاقوو  تألر رووة   افوو ء  

ط ةق وووة،  ، ةكوووا،  لوووك بمرتعووو ة تل ووواتب ؛تلق عووودة تإلجرتئةووو  تليرةووو  تلشخصوووة   ا ققةوووده 

 .تلدرقار ف تلمنصاص علةا  

يةناوو  موو،  جوو  قووأمة، تلبة نوو ت تلشخصووة  للموواتطنة، ايم ةقاوو  تلكقرانةوو    ثنوو ء جم اوو   ا قخ -

  ام  لجقا ؛ اتف  مجل  تلناتا علوى مشوراع قو نا، يم ةو  تلبة نو ت تلشخصوة    تلو ي ةجور

ةةر تف  مإل تلم و جمإل تلبة ن ت تلشخصة  بطر  غةر مشراع   ا دا، ماتفق   صي با  بم  ةقا

 تلدالة  ف  مج الت يم ة  تلبة ن ت تلشخصة .
تلدال  تلمصرة  تل ةش تلكرة  لالجئة، اط لبى تللجاء  ابلغ  كفلت فقد على تلمرقاى تإلنر ن  -

 لف الجو  اط لوا  250عدد تلمرجلة، ي لة  لدى مكقا تلمفا ة  تلر مة  لالجئة، فى مصر 

مالةة، شخص فر م لما  مو، تلنيتعو ت تلمرولي   5جنرة  مخقلف   ف ال ع،  55لجاء م، 

فى دا  تلجاتر تلج رتف  ال  ةطو لبات با و ة  تللجواء الو لك لرواال  تنودم جا  فوى تلمجقموإل 

 .تلمصري
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فووى قيقةوو  تلميةوود موو، طمايوو ت تلشوو ا  قم ووى قوودم    ع يموو  علووى  ، مصوور   فووق،وختامااا   -

   مو،اوناتج  رغو  كو  مو  ايرة قو اصا، يقاق    تلمصرى فى تل ةش تلكرة  اتلية ة تنمن 

 .قيدة ت تققص دة   اعملة ت طره بة  ات طرتب ت طقلةمة  غةر خ فة  على  يد
 


