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يف  سرتاتيجية  الوطنية حلقوق اإلنساناالقراءة يف ( 

  ) مقابل التزامات مصر الدولية

  عبد الناصر قنديل

  نائب مدير مركز جسور للدراسات والبحوث
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حضور رئيس رعاية واإلستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان بمثل اإلعالن الوطني المصري عن إطالق 

خطوة بالغة األهمية في مسار الدولة المصرية واستجابتها لمخططات عبد الفتاح السيسي  /السيد  الجمهورية

عالقاتها تحسين  إطارالتطوير التي تسير عليها في العديد من المجاالت بقدر ما مثلت تطورا بالغ القيمة في 

ة واستجابتها للعديد من التوصيات والمطالبات التي تضمنتها الوثائق األممية أو تبنتها مجموعات إقليمية الدولي

رغم تبنيه لرؤية وطنية تنبع ـ رأت أن الملف الوطني المصري لحقوق اإلنسان أو أتت كمطالبات داخلية ودولية 

بحاجة إلي مجموعة من المتغيرات  الخاصة ـ إال أنهلذهنية المجتمعية من قناعات ومنطلقات ترتبط بالثقافة وا

منجزاته بصورة تتفق مع المعايير والمحددات تطوراته والهيكلية التي تستطيع أن تعيد صياغة المشهد وتقديم 

خاصة في إطار تحسين أوضاع حقوق اإلنسان وإتاحة  لتنفيذها القبول بها واالستعدادالتي أبدت الدولة المصرية 

بر لممارسة حرية الرأي والتعبير والتخفيف من القيود المفروضة علي المدافعين ووقف مالحقتهم تلك فضاءات أك

التي كانت سببا في اتخاذ بعض الدول والمؤسسات لمواقف متشددة من الحالة المصرية وتقييد أشكال التعاون 

  . المتبادل معها

أو  إلطالقها وق اإلنسان سواء من حيث الموعد الزمنيتوقيت اإلعالن عن اإلستراتيجية الوطنية لحقوالواقع أن 

 وإدارتها في رؤية الدولة احقيقي ايعكس تطور ) مثالي ( ضمنته قد أتي بشكلتمن حيث المحتوي النوعي الذي 

الذي لمتغير فعلي في نسق التعامل واالهتمام الرسمي بهذا الملف  إضافةللملف الحقوقي بكافة مشتمالته وقضاياه 

لخلل دون أن يتعمق لمسبباتها لفترة زمنية طويلة يعاني من التهميش والتعامل الموسمي الذي يعالج مظاهر اظل 

  : أن نرصد وقائعه وندرك تفصيالته من خالل العوامل التالية لعوامل التي تؤدي لحدوثها وهو ما يمكن لنا أو ل

التي تشكلت  ) اإلنسانلحقوق  الدائمة اللجنة العليا ( الوطنية تأتي كأحد أبرز انجازات اإلستراتيجيةأن :  أو

ية أو من يفوضه وعضوية ممثل عن برئاسة وزير الخارج 2018لسنة )  2396( بقرار رئيس الوزراء رقم 

الدفاع ـ التضامن االجتماعي ـ العدل ـ شئون مجلس النواب ـ الداخلية ـ المخابرات ( من الوزارات والجهات ) 2(

ـ الهيئة العامة  اإلعاقةـ القومي للمرأة ـ القومي للطفولة واألمومة ـ القومي لشئون  اإلداريةالرقابة العامة ـ هيئة 

كجزء من مسار التطور المؤسسي إليجاد هيئة وطنية ـ ذات اختصاص تنفيذي ـ ) لالستعالمات ـ النيابة العامة 

 2013لسنة )  1100( بقرار رئيس الوزراء تلعب دورا في إعداد ملفات حقوق اإلنسان وتطوير سياساتها بدأت 

بتشكيل لجنة حكومية لإلعداد لخضوع مصر آللية المراجعة الدورية لمجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة تاله 

بتشكيل لجنة وطنية دائمة معنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس   2015لسنة )  37( قرار رئيس الوزراء 

المتحدة برئاسة وزير العدالة االنتقالية ومجلس النواب وعضوية ممثلي الوزارات والجهات باألمم  اإلنسانحقوق 

الخارجية ـ العدل ـ الداخلية ـ التضامن االجتماعي ـ النيابة العامة ـ المخابرات العامة ـ األمن الوطني ـ القومي ( 

وزير العدالة االنتقالية ومجلس النواب  ومساعد) ـ القومي للطفولة واألمومة  اإلنسانللمرأة ـ القومي لحقوق 

يرشحهم  اإلنسانمن الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة في مجال حقوق )  5( وعدد  اإلنسانلقطاع حقوق 

  .رئيس اللجنة بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء 

 عليا الختصاصاتها الواردة بالمادةمثلت االستجابة المباشرة والرئيسية من اللجنة ال أن تلك اإلستراتيجية:  ثانيا

وضع (  والتي نص البند األول منها علي 2018لسنة )  2396( من قرار رئيس مجلس الوزراء ) الثالثة(

إستراتيجية وطنية لحقوق اإلنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها وصياغة رؤية 
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ومتابعة خطة التحرك لدعم وتعزيز حقوق  واإلقليميةمصرية موحدة  يتم التعبير عنها في المحافل الدولية 

األمر الذي يعكس حجم المجهود والعمل الذي تطلبته المهمة خاصة مع قيام اللجنة  ) وحرياته األساسية اإلنسان

ضمت ممثلين  اإلستراتيجيةلمسودة  إلعدادباجلسات استماع لتلقي مختلف المقترحات ذات الصلة ) ست ( بعقد 

والجمعيات والمؤسسات األهلية من مختلف المحافظات والنقابات المهنية  اإلنسانعن المجلس القومي لحقوق 

والعمالية والمراكز البحثية والجامعات واتحادات الغرف التجارية وجمعيات رجال ألعمال والشخصيات العامة 

األولي مع لجنة  باإلستراتيجيةلمناقشة المشروع النهائي للمقترح الخاص ) ستين جل( والمثقفين تبعها عقد 

حقوق اإلنسان بمجلس النواب والثانية مع ممثلي المجلس القومي لحقوق اإلنسان وعدد من منظمات المجتمع 

افة وجهات النظر بما يشير لمناخ االنفتاح علي كافة األطراف والرغبة في االستماع لكالمدني والشخصيات العامة 

والتقييمات المختلفة للنص المقترح بهدف تطويره وتحقيق توافق واسع حول محتواه الفني باعتباره ركيزة لعمل 

  .بنيوي مشترك خالل الفترات القادمة 

تعكس أحد أبرز منجزات  الوطنية لحقوق اإلنسان ـ كوثيقة وكمحتوي نوعي ومطلبي ـ اإلستراتيجيةأن  :ثالثا 

أعلنت القبول بها ضمن سبق وفيما يتعلق بالوفاء بالتزامات الدولة المصرية التي ) الفعلية ( الدولة المصرية 

األولي بالرعاية الرئيسية بالقضايا والتي تتعلق )  2019 ( اإلنسانالدوري الشامل لحقوق  االستعراض آلية

آلية وطنية مكرسة لتنفيذ ( بإنشاء األممية في مقدمتها المطالبة ي كان التواالهتمام لتحسين الملف الوطني و

من  المحورتوصيات تتعلق بهذا )  6( حيث تلقت مصر ) السياسات والبرامج وتنسيقها في مجال حقوق اإلنسان 

أعلنت الدولة المصرية وهي التوصيات التي ) ـ لبنان ـ ماليزيا ـ صربيا ـ الصومال ـ أنجوال  نكازاخستا( دول 

ها أو برنامجها التنفيذي والوطني اتخاصة وأنها لم تكن تطرح ملفا أو مجاال غائب عن اهتمام) كليا ( القبول بها 

ضمن قرار إنشائها ) اللجنة العليا الدائمة لحقوق اإلنسان ( من االستعراض بإلزام ) عام ( الذي أعلنته قبل 

وتحديد طبيعة التدخالت المطلوبة للوفاء بالتعهدات الواردة ضمنها اإلستراتيجية بالعمل علي إصدار تلك الوثيقة 

  .باعتبارها االختصاص األول والرئيسي لها 

 الدول عالقات تحدد والتي ) اإلنسان حقوقملف  ( األممية الملفات بأحد أهم اإلستراتيجيةارتباط  :رابعا 

التي  الدولية المؤسسات من عددو االختالف والرفض بين مصر حالة ظل في الدولي المستوي علي وصورتها

تعادي نظامها السياسي وتطعن في شرعيته بمزاعم تراها الدولة المصرية مغايرة لواقعها السياسي الراسخ 

وعليه فإن  متطرف سياسي ديني تنظيم واستبداد هيمنةضد )  2013يونيو  ( وحراكها الشعبي الذي انتفض في

 مدي واثباتالدولية عن واقع الحال في مصر  الصورة تلك تصحيح في القيمة بالغ مدخالتعد  اإلستراتيجية

 تحظي التي القضايا من العديد مع تعاملها في أو الملفات من العديد في الدولة تشهده الذي والتغيير التطور

 مصر حققت لقد  (اإلستراتيجي عنه عبرت كما اإلنسان حقوق حالة ملف يتقدمها والتي وإقليمي دولي باهتمام

 والتنفيذية التشريعية المستويات علي اإلنسان حقوق مجال في هامة وطنية انجازات الماضية السنوات خالل

 خالل المصري بالملف األممي واالهتمام التفاعل لحجم بالنظر بدقة نرصده أن لنا يمكن ما وهو ) والمؤسسية

 الدورات تلك عبر مسبوق غير المداخالت من وعدد بحجم  الكمي المستوي علي  حظي والذي االستعراض

 . للمجلس السابقة



 

   )JSS( مركز جسور للدراسات االستراتيجية

  مرصد الحقوق والحريات  5
                                                                           تراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان في مقابل التزامات مصر الدولية سقراءة في اال...   مسارات مستجدة

 عبد الناصر قنديل : إعداد
 

 

تتعامل مع ) كهيئة تنفيذية وحكومية(ة ذاتها واللجنة الدائم) كمحتوي فني ومطلبي ( أن اإلستراتيجية : خامسا 

وتعاني الدولة المصرية من اختالل واضح في إدارتها للملف وافتقادها ـ حقوق اإلنسان ـ قضية شائكة بطبيعتها 

األمر الذي أثار العديد من الشكوك مع األحداث والمواقف للرؤية المرجعية الحاكمة للممارسات أو التعاطي الفعلي 

الواردة في  اإلنسانالتزام الدولة المصرية بالمعايير الدولية لحقوق جدية وحول مدي لدي األطراف الدولية 

علي مستوي انتهاكات حقوقية  تزايد المزاعم واإلدعاءات بوجودوفي ظل  .الصكوك الدولية التي صدقت عليها

مالحقة النشطاء والمدافعين وتقييد حرياتهم أو اعتماد الحبس االحتياطي كعقوبة وتدوير المتهمين علي القضايا 

والحبس وصوال لغياب ي أوضاع المعيشة في أماكن االحتجاز سبيلهم أو تدن إخالءلاللتفاف علي أحكام وقرارات 

وسائل اإلعالم والقنوات الفضائية، فالبد علي الدولة بكافة مؤسساتها األصوات ووجهات النظر المعارضة في 

. اإلهتمام بملفات حقوق االنسان اهتماما جديا إنطالقا من وجود االستراتيجية الوطنية لحقوق االنسانالعمل علي 

انعكس بصورة واضحة علي تقييمات الحالة الوطنية وموقف اإلعالم الدولي والمؤسسات جود هذه المزاعم و

للنظام المصري ضغطت بشدة لتقليص مساحات التعاون أو تبادل الخبرات المعنية منه والذي خلق بيئة معادية 

بما يتوافق مع المعايير الدائمة  جنةلوال اإلستراتيجية معها معها وهي في مجملها تحديات يفترض أن تتعامل

المدخالت التي كبادرة حسن نوايا يمكن عبرها تطوير العديد من والتوصيات التي التزمت الدولة بالقبول بها 

  .وردت ضمن النتائج المستهدفة لإلستراتيجية 

 الدولة أمام الفرصة  وقضايا محاور من تضمنته بما  اإلنسان لحقوق الوطنية اإلستراتيجية أتاحت : سادسا

 مترابطة حزمة وأنها اإلنسان لحقوق الشاملة ورؤيتها وتصوراتها المرجعية رؤيتها الستحضار المصرية

 ومنزلة مكانة تمتلك والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق وأن ملفات المفاضلة أو التجزئة تقبل ال ومتكاملة

 المدنية الحريات من وغيرها والديمقراطية اهتمامها باالنتخابات عن حال بأي تقل ال المصرية الرؤية في

 المصرية السلطة أداءات في يتجلي وإدراك نوعي وعي حالة عن ينم العمق شديد مفهوم وهو والسياسية

 بالنص معناه وتأكيد صدر اإلستراتيجية في واضحا كان ما وهو الحالية اإلدارة تطبقها التي التنفيذية وسياساتها

 تعزيز علي باألساس بها يرتكز المستدامة والتنمية والتقدم االستقرار وتحقيق الحديثة مصر بناء وألن  (أنه علي

 مواصلة أمام التاريخ والمسئولية الوطني الواجب من بل المحتم من أصبح فقد اإلنسان حقوق وحماية احترام

 يكفل المساواة نحو علي والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية المدنية الحقوق كافة إلعمال الجاد العمل

   ) للجميع الفرص وتكافؤ

  

ستراتيجية    ـ التوجهات العامة ل

حقوق (حاورها للطبيعة المتفردة لقضية علي الرغم من وعي القائمين علي صياغة اإلستراتيجية وتحديد م

وعدم قدرة أي مجتمع ـ مها بلغ من التقدم أو الثراء ـ علي تحقيق اإلتاحة المطلقة لتلك الحقوق ) اإلنسان

المتنوعة والمتعددة باعتبارها تعبر عن احتياج دائم ومطالب متطورة يمكن قياس درجة التقدم في إتاحتها بذات 

ا وهو ما عبرت عنه اإلستراتيجية بالنص القدر من الوعي والوعي لعدم القدرة علي تحقيق التشبع واالكتفاء منه

بشكل  إالهي عملية مستمرة وتراكمية األثر وال تظهر نتائجها  اإلنسانمن المؤكد أن حماية حقوق ( علي أنه 

متدرج ومهما بذل من جهد أو تحقق من انجاز في هذا المجال فانه يبقي قاصرا عن بلوغ الكمال وتظل دائما هناك 
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الجميع بحقوقهم وحرياتهم األساسية وعلي نحو متساو وهو األمر الذي يستلزم بذل المزيد تحديات تتعلق بتمتع 

إال أنها عمدت إلي ترسيخ الرؤية  ) من الجهد للتغلب علي التحديات المتراكمة والتصدي ألوجه النقص القائمة

لمعوقات التي يمكن أن تحجم المتكاملة للقضية واإلحاطة بجوانبها المختلفة مع فهم متقدم لطبيعة التحديات وا

  ) 2026:  2021( فرص النجاح في تحقيق مستهدفاتها وفقا للمدى الزمني المحدد النجازها 

 اإلنسانعلي رؤية تهدف إلي النهوض بكافة حقوق  اإلستراتيجيةأسست هذه ( فوفقا لمحتوي اإلستراتيجية فقد 

حقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية في مصر من خالل تعزيز احترام وحماية كافة ال

المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية واإلقليمية المنضمة إليها مصر تحقيقا للمساواة 

وتعد اإلستراتيجية خارطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق اإلنسان وأداة وتكافؤ الفرص دون أي تمييز 

وهو ما يمكن أن نرصد معطياته التفصيلية بشكل أكثر وضوحا من خالل  )امة للتطوير الذاتي في هذا المجال ه

مرتكزات رئيسية اعتبرتها مصدرا )  3( مراجعة المنهجية األكاديمية والفنية لصياغة الوثيقة التي اعتمد علي 

تمثلة في الضمانات الدستورية في مجال لقوتها وفرص نجاحها في تحقيق المستهدفات القطاعية المنشودة م

حقوق اإلنسان انتهاء لمصر في مجال  واإلقليميةحماية وتعزيز واحترام حقوق اإلنسان وااللتزامات الدولية 

  ) 2030رؤية مصر ( بإستراتيجية التنمية المستدامة 

مبادئ أساسية منصوص عليها في حزمة )  9( علي  اإلستراتيجيةفقد اعتمدت صياغة  اإلطاروفي ذات  

بما تتصف به من عالمية وترابط وتشابك  اإلنسانيةفي الكرامة  اإلنسانالمرتكزات الرئيسية وهي تأصل حقوق 

مراجعة الجرائم األشد خطورة التي توقع  إطاروعدم القابلية للتجزئة وترابطها مع الديمقراطية واالستفادة من 

سيادة القانون  رواعتبامن المساواة والتكافؤ وعدم التمييز  إطاروكفالة الحقوق في  إلعداماعنها عقوبة 

قيم النزاهة والشفافية والحق  وإرساءواستقالل القضاء هما أساس الحكم وتعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد 

  .جاه احترام حقوق اآلخرين وضرورة وفاء كافة األفراد في المجتمع بواجباتهم ومسئولياتهم تفي التنمية 

قد حاولت التوازن واالنطالق من الضمانات  لإلستراتيجيةوالواقع أن تلك الصياغة المتزنة للمبادئ األساسية 

وما  2019وتعديالته  2014الدستورية المنصوص عليها في قواعد التشريع الوطني التي يتصدرها دستور 

لاللتزامات الدولية المنصوص عليها  إضافةيتفرع منه من قوانين وقرارات تنفيذية أو خطط واستراتيجيات وطنية 

لذا واإلفريقية المنظومتين العربية  إطارفي  اإلقليميةأو االتفاقيات  اإلنسانساسية لحقوق في االتفاقيات الدولية األ

العالمي  اإلعالنمن )  30( واألخير ينطلق بشكل واضح نص المادة ) التاسع ( لم يكن مستغربا أن نجد المبدأ 

الحقوق والحريات ( ي أن التي تنص عل)  92 (الدستورية  مادةالمع وبنص يكاد يتطابق  اإلنسانلحقوق 

قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن  أليوال يجوز  اللصيقة بشخص المواطن ال تقبل تعطيالً وال انتقاًصا

  ) يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها

  

لتزاما قليمية وتأثيراتها  تـ ا   الدولية وا

اإلنسان مدخال بالغ األهمية عند صياغة نصوص لمصر في مجال حقوق  واإلقليميةمثلت االلتزامات الدولية 

اإلستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان سواء من حيث تحديد مجاالت وحزم تلك الحقوق أو في بيان طبيعة 

المرتكز الثاني بين المرتكزات الرئيسية  المتغيرات المنشودة لكفالتها لصالح المواطنين حيث أتت باعتبارها
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تلتزم الدولة باالتفاقيات والعهود ( التي تنص علي أن )  93( لنص الدستوري للمادة يقا لوذلك تطبلإلستراتيجية 

ً لألوضاع  قوق اإلنسان التي تصدق عليها مصروالمواثيق الدولية لح وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا

قوق اإلنسان فضال عن عدد اتفاقيات دولية أساسية لح)  8( حيث أكدت الوثيقة علي مراجعتها لعدد )  المقررة

  .من االتفاقيات في إطار المنظومتين العربية واإلفريقية بهدف إيجاد نهج شامل لتنفيذ ما ورد بها من التزامات 

الوطنية  اإلستراتيجيةفي  إدماجهاوفي سبيل الوقوف بشكل واضح ومحدد علي تلك االلتزامات األممية التي يمكن 

مراجعة ملف التوصيات التي تلقتها الدولة المصرية خالل دورات طبيعي أن فقد كان من ال اإلنسانلحقوق 

توصية )  837( مرات تلقت خاللها )  3( االستعراض الدوري الشامل لحقوق اإلنسان والتي خضعت لها الدولة 

اإلجمالي القبول  قف الرسمي والمعلن منها حيث أعلن ممثل مصر بالمجلس الدولي لحقوق اإلنسانتنوع المو

من جملة التوصيات بما يظهر مدي ايجابية وتفاعل الدولة مع ملف % )  82,6(تمثل  توصية)  691( لعدد 

 24( قبوال جزئيا وعدد توصية )  55( وعدد  الكلي توصية حظيت بالقبول)  612( تنوعت بين  حقوق اإلنسان

توصية أخذ بها علم )  54( ات الرفض لها بينها تعددت مسبب)  146( مقابل أنها منفذة فعليا  فيها توصية رأت) 

توصية تعبر عن )  15( توصيات لكونها غير دقيقة وعدد )  8( توصية رفضت بشكل كامل وعدد )  67( وعدد 

  .توصية صنفت كعدائية تخرج عن طبيعة االستعراض ومستهدفاته )  2( وقائع خاطئة وعدد 

  موقف م من التوصيات

  2019استعراض   2014استعراض   2010استعراض   البيان  م

  270  223  119  )كليا ( توصيات مقبولة   1

  31  24  ـ  )جزئيا ( توصيات مقبولة   2

  24  ـ  ـ  منفذة فعليا  3

  ـ  29  25  توصيات أخذ بها علم  4

  30  23  14  توصيات مرفوضة   5

  ـ  1  7  )غير دقيقة ( توصيات مرفوضة   6

خاطئة ( توصيات مرفوضة   7

  )وقائعيا 

  15  ـ  ـ

  2  ـ  ـ  )عدائية ( توصيات مرفوضة   8

  372  300  165  إجمالي التوصيات

  

باعتباره األكثر تأثيرا في صياغة اإلستراتيجية ويحمل بداخله العديد من  2019وبالنظر لالستعراض األخير 

بما )  2024( االلتزامات التي أعلنت الدولة القبول بها وستكون موضع تقييم ومتابعة خالل االستعراض القادم 

فة من وراء تطبيق يجعل من المنطقي والطبيعي أن نري انعكاسها في المحاور المختلفة أو في النتائج المستهد
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مجال رئيسي )  23( توزعت بين توصية )  372( حيث نجد أن تلك التوصيات قد بلغ عددها  اإلستراتيجية

للحقوق األساسية للفئات والقضايا المختلفة لحقوق اإلنسان وفقا لحجم االحتياج والدعم المنشود لكل منها وفقا 

  .ير المقررين الخواص لما هو وارد في االتفاقيات الدولية أو في تقار

لذا كان من الطبيعي أن تتنوع المواقف المصرية من تلك التوصيات بين القبول الملزم باالستجابة لعدد منها أو 

بعدم الموضوعية أو عدم الوعي بمحددات الثقافة والقيم الخاصة بالمجتمع أو  إحساسالرفض القائم علي 

انطالقها من موقف سياسي معادي ومغرض في تحليله للمشهد العام ومدي التقدم المرتبط بالملف حيث أعادة 

عنوانه ملف نوعي يضم كل منها حزمة التوصيات المرتبطة ب)  11( البعثة الوطنية تصنيف تلك التوصيات علي 

حيث تم القبول الكامل عناوين تعبر عن مواقف مختلفة )  6( الموقف النهائي من تلك التوصيات عبر  إبداءمع 

تلك  إجماليتوصية منفذة فعليا ليصل )  24( توصية مع اعتبار )  31( توصية والجزئي لعدد )  270( بعدد 

التي جري إدماجها في اإلستراتيجية وأعيدت  وهي الحزمة% )  87,4( توصية بنسبة )  325( التوصيات إلي 

صياغتها ضمن محاورها المختلفة لقياس مدي االنجاز الفعلي الذي سيتحقق عبرها والذي سيمثل استجابة 

  .تنفيذية وطنية لما تتلقاه مصر من مطالبات دولية 

و خاطئة وقائعيا أو مرفوضة توصية صنفتها ما بين عدائية أ)  47( في المقابل فقد أبدت مصر عدم قبولها لعدد 

بما يخرجها من نطاق اإلستراتيجية أو مستهدفاتها لكونها تتعلق ببعض مجاالت الحقوق أو المطالبات التي 

  .تتناقض مع قيم وثوابت المجتمع المصري أو تمثل تعديا علي سيادته واستقالل قراره الوطني 

ت التوصيات ي لمجا   تصنيفات الموقف الم

  إجمالي  عدائية  مرفوضة  خاطئة  منفذة  جزئي  قبول  التوصيةمجال   م
  18    10  1    1  6  االنضمام للمعاهدات  1

  28    3      2  23  التعاون مع اآلليات الدولية  2

  72    10  4  11  6  41  اإلطارين التشريعي والمؤسسي  3

  26  1    3  2  8  12  ضمانات النظام القضائي  4

  21          1  20  نشر ثقافة حقوق اإلنسان  5

  40      1  4  2  33  حقوق المرأة والطفل والفئات  6

  61  1  5  4  7  7  37  الحقوق المدنية والسياسية  7

  84      2    3  79  الحقوق االقتصادية واالجتماعية  8

  13          1  12  مكافحة االتجار بالبشر  9

  7            7  مكافحة اإلرهاب  10

  2    2          توصيات غير ذات صلة  11

جمالي   372  2  30  15  24  31  270  ا
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ستراتيجية يعي ل طار الدستوري والت   ـ ا

في تحديد مصادر الفرص والقوة علي تعتمدها كمرتكزات أساسية  اإلنسانالوطنية لحقوق  اإلستراتيجيةاعتمدت 

 اإلنسانمن حماية لحقوق عبر نصوصه ما يكفله الدستور  يعلها في تحديد محاور التدخل وطبيعته تنطلق من

للقوانين  إضافةالمصدر الرئيسي للتشريع وعماد الحماية لتلك الحقوق ـ كنص مرجعي ـ يمثل وحرياته باعتباره 

بالمخططات المركزية التي تعتمدها السلطة كخطط وبرامج  وأيضا بهاالتمتع  وإتاحةالوطنية التي صدرت لتنظيم 

  .ن الحصول عليها طويلة المدي لتحقيقها بالصورة التي تمكن كافة المواطنين م

بطلب من ) وحيد ( خل عليه تعديل دوالذي أ 2014في عبر استفتاء شعبي وبالنظر للدستور المصري الصادر 

ليصل مجموع  أخري مواد)  10( مادة واستحداث )  12(  نصوص نتج عنه تعديل 2019األغلبية البرلمانية في 

)  7( حيث توزعت تلك المواد بين ) مكرر ( تت بترقيم مواد أ)  3( مادة دستورية بينها )  257( إلي مواده 

ضمن محاورها ومجاالت الحقوق المتنوعة أبواب رئيسية تضمنت اإلستراتيجية الحديث المباشر والتفصيلي 

بما يتفرع عنها من وللمواطنين باعتبارها المواد الكافلة للحقوق األساسية  دستوريةمادة )  68( عدد داخلها 

درع الحماية الرئيسي ـ في مجموعها ـ تلك المواد الدستورية تفصل تلك الحقوق أو تنظمها لتمثل  إضافية مواد

  .تنفيذها الفعلي بممكنات  اإللزاموأداة  لإلستراتيجية الوطنية

بين أبواب المرتبطة بفرص ومعززات القوة داخل اإلستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان وقد توزعت تلك المواد 

االهتمام والدعم  صدارة) الحقوق والحريات والواجبات العامة ( لمختلفة حيث احتل الباب الثالث الدستور ا

مادة )  22( بعدد ) المقومات األساسية للمجتمع ( مادة يليه الباب الثاني )  29( وري لإلستراتيجية بعدد الدست

مواد للمقومات )  5( االجتماعية وعدد مادة للمقومات )  13( توزعت بين مجاالت المقومات األساسية بعدد 

)  3( مواد بينها )  5( بعدد ) نظام الحكم ( تبعه الباب الخامس  مواد للمقومات الثقافية)  4( االقتصادية وعدد 

تتعلق ) واحدة ( تتعلق بالسلطة التشريعية ومادة ) واحدة ( ومادة  اإلعالملتنظيم  األعلىمواد تتعلق بالمجلس 

) األحكام العامة واالنتقالية ( مواد ثم الباب السادس )  4( بعدد ) الدولة ( يليها الباب األول نفيذية بالسلطة الت

) مجلس الشيوخ ( مواد لنصل أخيرا للباب السابع )  3( بعدد ) سيادة القانون ( مواد والباب الرابع )  4( بعدد 

ا وحقوقيا يغطي كافة أبواب ومواد الدستور وما يرتبط األمر الذي يعكس انتشارا وتوزيعا هندسي) واحدة ( بمادة 

  .بها من أوجه للدعم والمساندة 

 وإتاحةكأساس داعم لتحقيق محاورها  اإلستراتيجيةالتي ورد ذكرها في أما علي مستوي القوانين والتشريعات 

ن أبرزها قانون العقوبات قانون أساسي كا)  31( سبل التمتع بما ينتج عنها من امتيازات وحقوق فقد بلغ عددها 

وتعديالته وقانون تنظيم الحق في  2010لسنة )  64( الجنائية وقانون مكافحة االتجار بالبشر  اإلجراءاتوقانون 

وتعديالته وقانون تنظيم ممارسة العمل  2013لسنة )  107( االجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية 

وتعديالته وقانون بناء  2017لسنة )  213( ون المنظمات النقابية العمالية وقان 2019لسنة )  149( األهلي 

وقانون التأمين  2018لسنة )  175( وقانون جرائم تقنية المعلومات  2016لسنة )  80( وترميم الكنائس 

ات وتعديالته وقانون التأمين 2016لسنة )  81( وقانون الخدمة المدنية  2018لسنة )  2( الصحي الشامل 

 2017لسنة )  72( وقانون االستثمار  2003لسنة )  12( وقانون العمل  2019لسنة )  148( االجتماعية 
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لسنة )  10( وقانون حماية األشخاص ذوي اإلعاقة  2020لسنة )  151( وقانون حماية البيانات الشخصية 

نظيم إتاحة الحق وردع محاوالت وتعديالته بما تمثله تلك القوانين والتشريعات من أدوات رئيسية لت 2018

  .التجاوز عنه أو االلتفاف حوله كأساس مرجعي يمكن للمواطنين االعتماد عليه في الوصول لحقوقهم المختلفة 

عند حدود الحماية الدستورية والقانونية حيث استمدت  لإلستراتيجيةولم تتوقف صور الدعم ومصادر القوة 

الوطنية واالستراتيجيات ها من ارتباطها بالعديد من الخطط والبرامج مصادر أخري لقوتها وتعزيز فرص تحقق

التي أعلنتها الدولة في العديد من المجاالت ولصالح العديد من الفئات المجتمعية األولي بالرعاية والتي بلغ عددها 

قوتها المتاحة باعتبارها من مصادر  اإلنسانالوطنية لحقوق  اإلستراتيجيةخطة وإستراتيجية عددتها )  18( 

والتي تمثل )  2030رؤية مصر ( مصر للتنمية المستدامة  إستراتيجيةأبرزها لضمان القدرة علي انجازها 

 2030الوطنية لتمكين المرأة  واإلستراتيجية اإلنسانالوطنية لحقوق  اإلستراتيجيةالمرتكز الثالث من مرتكزات 

الوطنية للتكيف مع  واإلستراتيجية)  2025( والخطة الوطنية للقضاء علي أسوء أشكال عمل األطفال في مصر 

التعليم  وإستراتيجية)  2030:  2014( لتطوير التعليم قبل الجامعي  اإلستراتيجيةوالخطة )  2011( تغير المناخ 

 واإلستراتيجية ) 2030( القومية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار  واإلستراتيجية)  2030( العالي والبحث العلمي 

واإلستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان اإلناث واإلستراتيجية الوطنية )  2020:  2015(  اإلنجابيةالقومية للصحة 

لتوفير احتياجات مياه الشرب  للحد من الزواج المبكر والخطة اإلستراتيجية للتوسع في محطات تحلية مياه البحر

وهي في مجموعها مخططات )  2030:  2018( واإلستراتيجية الوطنية للطفولة واألمومة )  2025:  2020( 

تعبر عن رؤية مركزية تؤمن بتلك الحقوق وضرورات كفالتها لصالح المواطنين اعتمادا علي تنوع في المدخالت 

وفق أدوات للقياس والتحقق التي تعبر عن رؤية الدولة المركزية وسبل التحقق وفقا لجدول زمني وتنفيذي و

  .لمجاالت الحق وتنوعها 

  

ستراتيجيةـ المحاور الرئيسية    ل

فقد تم  ) 2026:  2021(  الزمني للخطة التنفيذية للمدىوفقا من أجل الوفاء بأهدافها وتحقيق مستهدفاتها 

مجال نوعي للحقوق وهو تقسيم رياضي )  27( محاور رئيسية تتضمن )  4( علي  اإلستراتيجيةتقسيم الخطة 

ورقمي يمكن تفهم مبرراته وغاياته بقدر ما يمكن االختالف حوله وطرح بدائل له غير أن وجاهة هذا التقسيم 

يتماشي مع تكمن في قدرته علي تيسير الوصول للحقوق األساسية ومعرفة مكانها داخل الخطة انطالقا من كونه 

 اإلنسانالتصنيف األممي لمحاور الحقوق وارتباطها باالتفاقيات الدولية التي تتضمنها الشرعة الدولية لحقوق 

مجاالت نوعية للحقوق تبعه )  9( والتي توزعت بين فجري تخصيص المحور األول للحقوق المدنية والسياسية 

مجاالت نوعية حيث انطلق التقسيم )  8( تضمن  محور الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي

والتصنيف في هذين المحورين من ارتباطهما بالعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية بينما ضم المحور الثالث حقوق اإلنسان للمرأة والطفل وذوي اإلعاقة والشباب وكبار السن 

)  5( التفاقيات الدولية واإلقليمية المرتبطة بحقوق تلك الفئات األولي بالرعاية واالهتمام مقسمة علي مجموعة ا

مجاالت نوعية بإفراد مجال متخصص لكل فئة منها ليبقي في النهاية محور خاص بالتثقيف وبناء القدرات في 
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 إتاحةلحقوق أو لجمهور المستفيدين وبيئة مع تلك الفئات أو لمقدمي تلك ا للمتعاملينسواء  اإلنسانمجال حقوق 

الحق لما لها من تأثير علي تقديمه وقدرة المجتمع علي التمتع به وهو عنصر بالغ األهمية في التأثير علي 

  .التعاطي معها واقعيا منظومة الحقوق وعدالة 

 اإلستراتيجيةمحاور  ومن أجل استقراء موضوعي وواقعي للحقوق ولممكنات التدخل والتحقق بها فقد جري ربط

سواء كان معززا  بمنهجية تحليلية تعتمد علي رصد أسباب القوة والفرص المتاحة أمام كل محور من المحاور

تنفيذيا أو تشريعيا أو مجتمعيا يمكن أن يسهم في إتاحة المناخ المناسب لتحقيق المستهدف من وراء الحق 

التعامل معها من أجل القدرة علي حل المشكلة أو تحقيق  المنشود يليه بيان للتحديات والعقبات التي يجب

مستهدفات اإلستراتيجية بما يصل بنا في النهاية إلي تحديد محدد ومنضبط للغايات والنتائج التي تسعي 

  .اإلستراتيجية للوصول لها وتحقيقها بانتهاء المحدد الزمني المرتبط بها 

إلي مجموعة من الفرص ومصادر ) الحقوق المدنية والسياسية ( علي هذا األساس فقد تم تحليل المحور األول 

تحديا لنصبح مطالبين ـ عبر )  59( مجاالت للحق يقابلها )  9( عنصرا موزعة علي )  70( القوة بلغت 

الحقوق (  نتيجة مستهدفة بينما في المحور الثاني)  71( ـ بالتعامل المباشر والوصول إلي تحقيق  اإلستراتيجية

ضمن مجاالت التحقق )  98( فقد ارتفعت مصادر القوة والفرص لتصبح  )تصادية واالجتماعية والثقافية االق

تحديا وان كان من المالحظ أن )  67( بذات معدل الزيادة في التحديات التي بلغت مجاالت و)  8( بداخله وعددها 

بما يمكن تفهمه في ظل الزخم واالهتمام نتيجة )  67( النتائج المستهدفة في هذا المحور قد انخفضت لتصبح 

( والتي تعبر عن جزء من المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي  ببرامج الحماية االجتماعية التي تطبقها الدولة

بما تتيحه من ممكنات ومعززات لتمتع المواطنين ) تكافل وكرامة ـ حياة كريمة ( وفي مقدمتها  ) 2022ـ  2018

  .واالجتماعية  بحقوقهم االقتصادية

ها والتي تضمنها المحور الثالث الحق ل وإتاحةأما فيما يتعلق بحقوق الفئات األولي بالرعاية ووسائل التمكين 

)  5( فقد جري توزيعها علي ) والشباب وكبار السن  اإلعاقةللمرأة والطفل واألشخاص ذوي  اإلنسانحقوق (

 إدراكمصدر للقوة يتيح فرصا للدعم يمكن )  97( مجموعات فئوية محددة ومنضبطة التعريف حيث تم توثيق 

الحقوق ودعمها  إتاحةمسبباته بالتطور واالنجاز الواقع في ملف المرأة وكبار السن الذين شهدا طفرة كبيرة في 

) 60(تحديا ليصبح المستهدف تحقيقه )  54( تشريعية وتنفيذية بما أدي لتقلص التحديات لتصبح عبر مساندات 

  .نتيجة منشودة 

الذي تراجعت فيه )  اإلنسانالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق ( األمر الذي يتكرر عبر المحور الرابع 

تحديا بحيث أصبحت النتائج المنشود تحقيقها )  26( مصدرا للقوة مقابل )  23( األرقام العددية للتحليل لتصبح 

مجتمع تلعب القيم السلوكية  إزاءنتيجة في رغم يثير الكثير من مسببات التعجب والدهشة خصوصا ونحن ) 28(

توفير مناخ انتهاك حقوق الفئات والنيل من فرص الحياة الالئقة لها غير والثقافة المجتمعية دورا بالغ التأثير في 

يكشف لنا عن حجم ) األربعة ( راجعة الدقيقة لمحتوي اإلستراتيجية والنتائج المستهدفة عبر محاورها أن الم

وعدد التدخالت المرتبطة بالوعي والتدريب وتغيير النمط الثقافي للفئات المجتمعية المختلفة والتي تضعها في 

  .الخطوات التنفيذية المطلوبة  المرتبة األولي للنتائج المستهدفة قياسا بالتعديالت التشريعية أو
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ستراتيجية   تحليل المحاور ا

ت   المحور  م   النتائج   التحديات   القوةن   المجا

  71  59  70  9  الحقوق المدنية والسياسية  1

  67  67  98  8  الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   2

( حقوق اإلنسان للمرأة والطفل وذوي اإلعاقة   3

  )الفئات 

5  97  54  60  

  28  26  23  5  التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق اإلنسان   4

جمالي   226  206  288  27  ا

  

  تحليل محور الحقوق المدنية والسياسية : أو 

بما يعكس  اإلنسانيمثل المحور الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مدخال شديد األهمية للحديث عن حقوق 

اهتماما متزايدا بتلك الحقوق وضرورات الترسيخ والمساندة تضعها في صدارة المشهد بحيث تجيب علي كافة 

لكونها تعكس انحيازا فكريا لدي لجنة  إضافةاالستفسارات واألسئلة التي يمكن تنصب علي هذا المدخل الحقوقي 

والسياسية هي األولي بالرعاية واالهتمام وأن تمتع الصياغة للمدرسة الغربية التي تري أن الحقوق المدنية 

لباقي حزمة الحقوق المدنية  إضافة يواأليديولوجالمواطنين بحرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم الفئوي 

  .يمكن أن يكون مدخال مناسبا لتمكينه من باقي حقوقه المتنوعة 

األساسية ـ  الحقوقالت نوعية يتصل كل منها بحق من مجا)  9( لذا فقد توزعت الحقوق عبر هذا المحور علي 

قد تفرع ألربعة مجاالت مختلفة بما يشير لقيمة وأثر هذا الحق ) الحق في التنظيم ( رغم أن المجال السابع منها 

( ت علي الحياة العامة للمواطنين وهو ما يمكن لنا التوثق منه بالنظر لعدد المواد الدستورية الداعمة له والتي بلغ

سعت لكفالة تمتع الفئات المستهدفة والقطاعات الجماهيرية المتنوعة بتلك الحقوق بصورة تتسق مع مادة )  42

وااللتزامات التي قطعتها الحكومة المصرية علي نفسها فيما يتعلق بذلك المجال  تعاهداوالمالمعايير الدولية 

توصية قبلت )  169( ات الدول خالل االستعراض بعدد الحيوي الذي كان األبرز واألكثر جدال في مداخالت وتوصي

  .توصية )  143( الدولة منهم 

أما علي مستوي الفرص ومصادر القوة التي تدعم بيئة تلك الحقوق وتزيد من فرص تحققها ونجاح العمليات 

معتقد وأيضا معاملة فرصة تصدرتها المتغيرات المرتبطة بحرية الدين وال)  70( التنفيذية المرتبطة بها فقد بلغت 

إضافة للتطور الذي شهدته البنية التشريعية لدعم الحق في التنظيم وتيسير بيئة السجناء وغيرهم من المحتجزين 

 العمل العام ومجاالته المتنوعة مدعومة في ذلك ببنية دستورية متفردة في تصنيف تلك الحقوق ودعم استحقاقها

.  

تحديا كان )  59( حجم المخاطر والتحديات التي يمكن رصدها بعدد ضح في واارتفاع  في المقابل فقد كان هناك

)  13( والحق في التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة )  14( ما يرتبط بالحق في التنظيم أبرزها 



 

   )JSS( مركز جسور للدراسات االستراتيجية

  مرصد الحقوق والحريات  13
                                                                           تراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان في مقابل التزامات مصر الدولية سقراءة في اال...   مسارات مستجدة

 عبد الناصر قنديل : إعداد
 

 

الطعن أمام محكمة النقض والصادر  وإجراءاتخلو قانون حاالت منها )  10( والحق في الحرية الشخصية 

غير القادر ماديا علي الطعن  باإلعداممن وجوب انتداب محام للمحكوم عليه  1959لسنة )  57( بالقانون رقم 

والحاجة إلي وضع نظام قانوني مغاير لمبررات الحبس االحتياطي إذا كان المتهم طفال جاوز خمسة عشر عاما 

الجنائية من النص علي عدم سقوط  اإلجراءاتافرها للحبس وخلو قانون بما يشدد من الشروط الواجب تو

الدعوي الجنائية بالتقادم في كافة الجرائم التي تمثل اعتداء علي الحق في الحرية الشخصية في حال كون الجاني 

ي تنقية موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب جريمته بسبب أو بمناسبة أو باستغالل وظيفته والحاجة إل

وافتقاد منظومة التشريع الجرائم التي تختص بها محاكم الطوارئ في ضوء التعديالت التشريعية وتطور القوانين 

والحاجة إلي تجديد الخطاب الديني والصحفية  اإلعالميةالوطني لوجود مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجاالت 

  .نيد األفكار المتطرفة والمغلوطة لترسيخ ما يعزز نشر قيم التسامح ونبذ التطرف وتف

نتيجة مستهدفة من بينها )  71( في ضوء تلك التحديات فقد حددت اإلستراتيجية لتحققها في هذا المجال 

قرار )  27( تشريع قائم واستصدار وتفعيل )  11( تشريعات مستحدثة وإدخال تعديالت علي )  7( استصدار 

ة وتثقيف مجتمعي ترتبط بدعم بنية تنفيذ التشريعات الكافلة للحق أو برامج توعي)  6( تنفيذي إضافة لعدد 

كان من الطبيعي والمنطقي أن تكون متسقة مع اتجاهات وحجم التحديات بكل الميسرة إلجراءات الحصول عليه 

نية من أو غير إنسامثل نشر التوعية القانونية بالممارسات التي تعد معاملة قاسية أو مهينة مجال نوعي للحقوق 

خالل إطالق حمالت لمواجهة العنف ومنعه مع تنمية وعي وقدرات العاملين بكافة أجهزة الدولة في هذا المجال 

والنظر في تضمين قانون اإلجراءات الجنائية مزيد من البدائل المتطورة تكنولوجيا للحبس االحتياطي والعمل علي 

لكتروني بين الجهات والهيئات القضائية المرتبطة بعمل مشترك تفعيل البدائل الواردة فيه وتطوير آليات الربط اإل

من قانون ) مكرر  161( داخل منظومة العدالة بغية تحقيق العدالة الناجزة وزيادة الوعي لدي العامة بالمادة 

د أو العقوبات والتي تقضي بمعاقبة من قام بعمل أو باالمتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين األفرا

ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب علي هذا التمييز إهدار 

  .لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة االجتماعية أو تكدير للسلم العام 

  محور الحقوق المدنية والسياسية 

القوة   مجال الحق  م

  والفرص

  المستهدفات  التحديات 

  8  7  7  الحق في الحياة والسالمة الجسدية   1

  10  10  7  الحق في الحرية الشخصية  2

  13  13  4  الحق في التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة  3

  8  3  11  معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين   4

  6  4  4  حرية التعبير  5
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  1  1  2  حرية التجمع السلمي   6

        حرية التنظيم   7

  5  5  4  تكوين الجمعيات والمؤسسات األهلية   أ  

  4  4  4  تكوين النقابات العمالية واالنضمام إليها   ب

  3  3  3  تكوين النقابات المهنية واالنضمام إليها   ج

  2  2  4  تكوين األحزاب السياسية   د

  14  14  15  المجموع

  8  5  15  حرية الدين والمعتقد  8

  3  2  5  الحق في الخصوصية   9

جمالي   71  59  70  ا

  

جتماعية والثقافية : ثانيا  قتصادية وا   تحليل محور الحقوق ا

يحتل محور الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مكانة بارزة في رؤية الحكومة المصرية ومدخالتها 

لتحسين الحياة العامة للمواطنين بل ويمكن القول بأن السلطة تري أن المفهوم الحقيقي لحقوق اإلنسان يعني 

ليم تنافسي لرعاية صحية وأجر عادل وحق باألساس تمتعهم بحقوقهم االقتصادية واالجتماعية من سكن الئق لتع

األمر ) الراعية ( في العمل قبل غيرها من الحقوق في رؤية تتقارب بشدة مع فلسفة ومنهجية الحكم لدي الدول 

العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية ( الجمعية العامة لألمم المتحدة لوثيقة الذي كان سببا في إصدار 

حوته من مبادئ وقيم والتزامات لصالح القطاعات الشعبية والوطنية األولي بالرعاية واألحق  بما) والثقافية 

وبصورة خاصة في الباب  والذي انعكست مواده بصورة واضحة في مواد الدستور المصريبالحماية والمساندة 

)  54( لك الحقوق عبر فصول تسهب في بيان صور ت) ثالثة ( متضمنا ) المقومات األساسية للمجتمع ( الثاني 

  .وبعدها في اإلستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان  مادة تفصيلية

الصحة ـ التعليم ـ ( مجاالت رئيسية )  8( علي هذا األساس فقد توزعت مجاالت الحق في المحور الثاني بين 

) العمل ـ الضمان االجتماعي ـ الغذاء ـ مياه الشرب اآلمنة والصرف الصحي ـ السكن الالئق ـ الحقوق الثقافية 

للحديث بصورة أكبر طرح ضرورة قد البعض  باعتبارها التفصيالت الضرورية للحقوق في هذا المحور رغم أن

والفعلي ( الحقيقي  األساسيشكل عن الحق في العمل و والمناسب باعتباره منفصال ) األجر العادل ( وأوضح عن

خاصة وأن االتفاقيات الدولية قد أدركت الفارق الواضح بين تلك الحقوق للوصول إلي الحياة الالئقة والكريمة  )

 ضمن حزمة النصوص واعتمدهمجاال خاصا للحديث وهو ما أدركه المشرع المصري فأفردت لكل منها 

   .الدستورية 
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ذكرت بصورة صريحة ضمن مادة دستورية )  31( وقد أتي ذلك المحور مدعوما بمساندة تشريعية توزعت بين 

اصة مع ارتباطها منحت لتلك الحقوق زخما وقوة تمكنها من التحقق خمصادر القوة والفرص في اإلستراتيجية ف

والحملة القومية لمكافحة مرض التهاب الكبد ) مليون صحة  100( مثل قرار تنفيذي ومبادرة قومية )  43( بعدد 

استراتيجيات )  9( لعدد  إضافة) حياة كريمة ( وتكافل وكرامة والمبادرة الرئاسية ) فيروس سي ( الوبائي 

)  2020:  2015( اإلستراتيجية القومية للسكان مثل  قومية تتعلق بالمجاالت النوعية لتلك الحقوق

( والخطة اإلستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي )  2011( واإلستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 

والخطة اإلستراتيجية للتوسع في )  2030( وإستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي )  2030:  2014

  )  2025:  2020( مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب  محطات تحلية

لصالح عدد من الخدمات والحقوق فنصت  اإلنفاقبل وتفرد البناء التشريعي الوطني بتحديد نسب محددة من 

من الناتج % )  3( للصحة ال تقل عن  الحكومي اإلنفاقتخصيص نسبة من ( من الدستور علي )  18( المادة 

تخصيص نسبة من اإلنفاق  ( علي)  19( وهو ما تكرر بالنسبة للحق في التعليم فنصت المادة )  اإلجماليالقومي 

تخصيص نسبة من ( علي )  21( ونصت المادة )  من الناتج القومي اإلجمالي% )  4( الحكومي ال تقل عن 

أما حرية البحث العلمي )  جماليمن الناتج القومي اإل% )  2( اإلنفاق الحكومي للتعليم الجامعي ال تقل عن 

%  1( تخصص له نسبة من اإلنفاق الحكومي ال تقل عن ( علي أن )  23( وتشجيع مؤسساته فقد نصت المادة 

مع التأكيد في كل تلك المواقف علي أن النسب والمخصصات المنصوص عليها )  من الناتج القومي اإلجمالي) 

  ) تي تتفق مع المعدالت العالميةتتصاعد تدريجيا ح( ليست قطعية وإنما 

)  67( أما علي مستوي التعهدات وااللتزامات الدولية فقد استجابت مجاالت المحور الثاني لإلستراتيجية مع عدد 

توصية منهم بقبول الدولة المصرية )  65( توصية رئيسية لالستعراض الدوري الشامل لحقوق اإلنسان حظيت 

تحقيق انجاز حقيقي في هذا التنفيذية بما يشير لرغبة واضحة في  النوعية ومبادراتهاالتي انعكست في برامجها 

تؤسس به السلطة لشعبيتها وشرعيتها لدي القطاعات  قناعة وانحياز مؤسسي واضحويعبر عن توجه الملف 

مدي التطور  عن هلتجاوبه مع االلتزامات الدولية وتعبير إضافة المجتمعية األوسع واألحق بالدعم والمساندة

ضمن مختلف مجاالتها وفقا لما تلقته من نصائح وما أبدت القبول به من توصيات واالنجاز الذي يتحقق 

والتزامات نوعية تتم مراجعتها والتباحث حولها بشكل دوري ومتكرر عبر آلية دولية يختص بها المجلس الدولي 

  .لحقوق اإلنسان 

الواردة ضمن المحور الثاني نجد أنها قد اعتمدت علي عدد من الفرص  وبالنظر للتحليل اإلحصائي لحزمة الحقوق

كتعبير عن رؤية وطنية تعزز من ) األكبر ضمن اإلستراتيجية ( مصدرا في رقم هو )  98( ومصادر القوة بلغ 

تلك الحقوق وتراها أساسا لألمان المجتمعي وحقوق المواطنين علي النحو الوارد بمختلف الوثائق الوطنية 

والخطط والبرامج التنفيذية بما منح للمجاالت والحقوق النوعية ثقال وقوة وفرص معززة للتحقق في ضوء 

( مثل الحملة القومية لمكافحة مرض التهاب الكبد الوبائي المخططات التنفيذية التي يجري تنفيذها بصورة فعلية 

ألف )  68( مليون مواطن وأيضا )  52,4( واستفاد منها )  2018:  2014( التي تم تنفيذها ) فيروس سي 

برنامج الدعم  وإطالقمليون مواطن )  1,5( أجنبي مقيم علي األراضي المصرية وصرف العالج المجاني لصالح 
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مليون ) 15(تضم مليون أسرة )  3,8( الذي بلغ عدد المستفيدين من خدماته ) تكافل وكرامة ( النقدي المشروط 

المالية من مع تطور المخصصات ) كرامة ( ببرنامج )  36,3( ونسبة ) تكافل ( امج ببرن% )  63,7( فرد منهم 

مليار جنيه في )  18,5( لتصبح )  2015:  2014( البرنامج في موازنة  إطالقمع  مليون جنيه)  147( 

قاعدة بيانات قومية عن األسر  وإنشاء) حياة كريمة ( وطالق المبادرة الرئاسية )  2020:  2019( موازنة 

) 10,4(وزيادة قيم المعاشات المنصرفة لصالح مليون مواطن )  31( مليون أسرة تضم )  8,5( الفقيرة تشمل 

  .مليار جنية )  77,5( بتكلفة بلغت )  2021:  2018( خالل الفترة % )  50( مليون مستفيد بنسبة 

تحديا كان )  67( رص النجاح في ذلك المحور فقد بلغ عددها أما علي مستوي التحديات التي تعوق وتقيد ف

لكل منها )  9ـ  9ـ  10ـ  16( بعدد ) السكن الالئق الغذاء ـ الصحة ـ التعليم ـ ( أغلبها مرتبط بمجاالت الحق في 

كان أبرزها تواضع منظومة جودة المرافق والخدمات الصحية وعدم تناسب أعداد األطباء البشريين وأعضاء 

هيئة التمريض بالنسبة ألعداد المترددين علي المستشفيات الحكومية وعدم تناسب العقوبات الواردة في قانون 

البيئة والقوانين ذات الصلة مع الهدف المقصود منها وقلة أعداد المدارس لكافة المراحل التعليمية في عدد من 

والحاجة إلي تعزيز معايير العمل الالئق وبخاصة فيما المناطق وضعف البنية التحتية التكنولوجية في القائم منها 

الوساطة والتحكيم وفض  آلياتيتعلق بضمان ظروف عمل أمنة وصحية وضمان توفير أجور عادلة وتعزيز 

من الحاجة إلي )  19كوفيد ( منازعات العمل الجماعية بما يعزز حقوق العمال وما كشفته أزمة جائحة كورونا 

العاجلة في حاالت  واإلعاناتلنظم االستعداد واالستجابة في توفير المساعدات االجتماعية المزيد من التعزيز 

الكوارث والطوارئ وضعف التشريعات واللوائح المنظمة لضمان سالمة وجودة منتجات الغذاء المحلي 

ة األراضي المنتجات الزراعية وندرسلع للعديد من والمستورد وضعف معايير الجودة والمواصفات القياسية 

الصالحة للبناء والمخصصة لبناء وحدات مشروع اإلسكان االجتماعي في بعض المحافظات وخاصة الوجه 

البحري ووجود مناطق سكنية عديدة لم تخضع في السابق للتخطيط العمراني وال تتمتع بالخدمات األساسية نهاية 

نافسية لتوفير بيئة ممكنة للصناعات الثقافية وهي بضعف إنفاذ التشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والت

في مجملها تحديات ناتجة عن قصور في بنية التشريع المنظم لتلك الحقوق أو فساد بيئة الممارسة الناتجة عن 

عدم الوعي بمهارات تقديمها أو الفساد المصاحب إلجراءات إتاحتها من قبل موظفي إنفاذ وتطبيق القانون 

  .الصادرة بتنظيم عمليات تقديم تلك الحقوق األساسية لصالح المستحقين لها القرارات غموض و

 جبة لمعالجةلذا فقد كان من الطبيعي أن نجد انعكاسا مباشرا لتلك التحديات في النتائج المستهدفة والتدخالت الوا

ها مرتبطا بحقوق نتيجة مستهدفة جاء أغلب)  67( والحقوقي والتي بلغ عددها  الخلل والقصور الخدمي أوجه

بما يعكس حجم التدخل المنشود خاصة مع تحليله علي التوالي )  10ـ  11ـ  17( بعدد ) اءالصحة ـ التعليم ـ الغذ(

قرارا بينما عدد )  52( بحسب طبيعته حيث نجد أن القرارات التنفيذية المطلوب اتخاذها أو تفعيلها تبلغ 

برامج األمر )  7( بقي برامج التدريب والتوعية في هذا المجال بعدد قوانين لت)  8( التشريعات المطلوبة تبلغ 

الذي يعكس تحسن كبير في البيئة التشريعية ومعالجة واضحة لقضايا العدالة االجتماعية واالقتصادية بعكس 

ار الجانب التنفيذي الذي يتمتع برؤية واضحة لدي صانع القرار وتبني لتدخالت وبرامج كبري في معالجة اآلث

والنواتج المتعلقة بحماية الفئات األولي بالرعاية رغم القصور والضعف والخلل المرتبط بأداءات الموظفين أو 
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مقدمي الخدمات الذين يمثلون نقطة الضعف الشديد في ممكنات االنجاز في هذا المحور بما قد يفسر لنا سبب 

  . 2016لسنة )  81( لخدمة المدنية برقم الحرص الشديد لدي السلطة السياسية علي إصدار قانون جديد ل

جتماعية والثقافية قتصادية وا   محور الحقوق ا

  المستهدفات  التحديات   القوة والفرص  مجال الحق  م

  17  16  19  الحق في الصحة   1

  11  10  19  الحق في التعليم   2

  6  5  10  الحق في العمل   3

  5  6  18  الحق في الضمان االجتماعي   4

  10  9  12  في الغذاءالحق   5

  4  4  7  الحق في مياه الشرب اآلمنة والصرف الصحي  6

  6  9  9  الحق في السكن الالئق  7

  8  8  4  الحقوق الثقافية   8

جمالي   67  67  98  ا

  

عاقة والشباب وكبار السن : ثالثا  نسان للمرأة والطفل وذوي ا   تحليل محور حقوق ا

لسنوات طوال هيمنت علي الفكر الحقوقي األممي نظرية مؤداها عدم االلتفات للمطالبات المتعلقة بإصدار اتفاقيات 

دولية متخصصة بحقوق فئات محددة من منطلق شمولية تعريف حقوق اإلنسان وااللتزامات المرتبطة به بحيث 

للحقوق التي وقعت وصدقت عليها الدول ) العامة  أنه إذا تم تفعيل الحقوق وااللتزامات المتضمنة في االتفاقيات

فان أثرها سيستمر وسيصل لصالح الفئات الفرعية والتي يصفها البعض بكونها أولي بالرعاية بما لن تحتاج معه 

التفاقيات أو نصوص تدافع لها عن حقوق بعينها أو تختصها بتمييز خاص علي مستوي الشرعة الدولية وذلك 

النظرية وبحث تأثيراتها الفعلية علي أرض الممارسة مدي الحاجة لنصوص متخصصة  قبل أن يثبت تقييم

علي يبني علي ) االيجابي ( حقوق بذاتها لصالح تلك الفئات بما يمكن وصفه بالتمييز  بإتاحةومتطورة تتعلق 

أنه ال ) والثانية  (تصدره سلطة التشريع في كل مجتمع بقانون  إالأنه ال تمييز ) األولي ( قاعدتين رئيسيتين 

تمييز مطلق وإنما يجب أن يكون محدد المدة يستهدف باألساس بناء قدرات الفاعلين في تلك الفئات إضافة لتغيير 

  .الثقافة المعادية لهم وتعزيز تقبلهم مجتمعيا 

 5( في وقد توالت المعاهدات واالتفاقيات المرتبطة بحقوق خاصة لفئات محددة حتي أمكن حصرها بشكل رئيسي 

فئات تصنف باعتبارها األولي بالرعاية بكافة المجتمعات ـ رغم وجود فئات أخري إضافية تختلف في كون ) 

المرأة ـ الطفل ـ ذوي ( االنتهاك والتعدي علي حقوقها يرتبط بظروف سياسية وجغرافية ودينية محددة ـ وهي 

  .الثالث لإلستراتيجية الوطنية لتكون هي أساس عمل المحور ) اإلعاقة ـ الشباب ـ كبار السن 
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توزعت بين مادة دستورية )  20( وعلي هذا األساس فقد تمتعت تلك الفئات بمظلة للحماية الدستورية مصدرها 

من الدستور بما يشير لقوة ومساندة واضحة لتلك الفئات واهتمام ) األبواب الثاني ـ الثالث ـ الرابع ـ السادس 

من الدستور ـ التي تمثل حجر الزاوية )  11( واإلتاحة لصالحهم فنصت المادة تشريعي يضع أساسا للحماية 

جميع الحقوق  فيوالرجل  المرأةتكفل الدولة تحقيق المساواة بين ( الرئيسي للدفاع عن حقوق النساء ـ علي أن 

وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير   المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقا ألحكام الدستور

المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون كما تكفل للمرأة  فيالكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيالً مناسبا 

الجهات والهيئات القضائية دون  فيالدولة والتعيين  فيتولى الوظائف العامة ووظائف اإلدارة العليا  فيحقها 

م الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات وتلتز تمييز ضدها

كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية لألمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء  األسرة ومتطلبات العمل

  )  األشد احتياجا

يعد طفال كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ( علي أنه )  80( أما فيما يتعلق بحقوق الطفل فقد نصت المادة 

ورعاية صحية وأسرية أو بديلة وتغذية أساسية  مجاني إجبارياسم وأوراق ثبوتية وتطعيم  فيولكل طفل الحق 

لة حقوق األطفال ذوى اإلعاقة وتأهيلهم واندماجهم وتكفل الدو ومأوى آمن وتربية دينية وتنمية وجدانية ومعرفية

وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف واإلساءة وسوء المعاملة واالستغالل  المجتمع في

  .والتجاري  الجنسي

اوزه سن لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره ويحظر تشغيل الطفل قبل تج

 قضائيكما تلتزم الدولة بإنشاء نظام  تعرضه للخطر التياألعمال  فيكما يحظر تشغيله  األساسيإتمام التعليم 

وال يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إال وفقا للقانون وللمدة  عليهم والشهود المجنيخاص باألطفال 

 أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين فيجازه وتوفر له المساعدة القانونية ويكون احت المحددة فيه

  )  تتخذ حياله التيكافة اإلجراءات  فيوتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل 

علي )  81( األساس المرجعي للحماية الدستورية لصالح األشخاص ذوي اإلعاقة فقد نصت المادة  وفيما يتعلق

حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة واألقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا تلتزم الدولة بضمان ( أن 

ورياضيا وتعليمياً وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة 

المساواة والعدالة بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعماالً لمبادئ 

  )  وتكافؤ الفرص

تكفل الدولة رعاية الشباب ( لدعم حقوق الشباب وتمكينهم علي أن )  82( علي ذات الطريق فقد نصت المادة 

وتعمل علي اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية واإلبداعيةً وتشجيعهم  والنشء

( وبالنسبة لكبار السن فقد أتت المادة )  وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة تطوعيوال الجماعيعلى العمل 

تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير ( لتنص علي أن )  83

وتراعي الدولة في تخطيطها  معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة

وذلك  للمرافق العامة احتياجات المسنين كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين

  ) كله على النحو الذي ينظمه القانون
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توصية مباشرة )  40( فقد تلقت مصر النوعية أما علي مستوي االلتزامات الدولية المرتبطة بحقوق تلك الفئات 

توصيات تتعلق باألشخاص ذوي )  8( توصية تتعلق بالشباب و )  14( مثلما تلقت تتعلق بحقوق المرأة والطفل 

ضمن أحد التحديات عليها الفئات أو بيان ألثر  إلحدىتوصية جماعية ورد فيها ذكر )  42( لعدد  إضافةاإلعاقة 

بما يشير لحجم االهتمام الدولي بحقوق تلك توصية )  106( جمالي للتوصيات بلغ بإباقي مجاالت االستعراض 

الفئات وممكنات التدخل الواجبة لصالح العديد منها رغم أن بين ما تم التوصية به عدد من التوصيات المنفذة 

ألبانيا ( ية مثل توصية فعليا أو تلك التي تمثل برامج يجري بالفعل العمل عليها وتتجاوزها عمليات التطبيق الوطن

( بمواصلة اتخاذ التدابير الرامية إلي زيادة مشاركة النساء والشباب في الحياة العامة والتي تكررت من ) 

 اإلنسانبمواصلة تنفيذ المعايير الالزمة لتعزيز تمتع الشباب بحقوق ) السودان ( وتوصية ) جمهورية مولدوفا 

( رص حصول النساء والفتيات علي التعليم علي جميع المستويات وتوصية بكفالة تكافؤ ف) نيجيريا ( وتوصية 

  .باتخاذ  المزيد من التدابير لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها ) اليابان 

من هذا المنطلق نجد أن تحليل الحقوق الفرعية ضمن هذا المحور قد تمايزت بقوة الفرص المتاحة وتنوعها بعدد 

حجم التدخالت واالهتمام الرسمي والتنفيذي بدعم حقوقهم وتعويضهم عن عقود  ـ تعكس مصدرا للقوة)  97( 

مصدرا للقوة منها التقدم الملموس في حجم )  42( حقوق المرأة بعدد في مقدمتها  أتت من التجاهل واالنتهاك ـ

%  25( ارية و من الحقائب الوز% )  25( مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار حيث تشغل المرأة حاليا نسبة 

( بموقع نائب وزير و % )  27( و بمجالس إدارات البنوك % )  12( من المناصب القيادية بالبنك المركزي و ) 

إلي جانب رئاسة األحياء ومجالس ألول مرة منصب المحافظ ) تان امرأ( بمنصب نائب المحافظ وتولت % )  31

في المناصب القضائية وتأسيس وحدات تكافؤ الفرص بجميع  المدن والعموديات ببعض الفري وزيادة نسبة المرأة

التمييزية ضد المرأة وإطالق رئيس الجمهورية  تالوزارات لتحقيق المساواة في بيئة العمل والتصدي للممارسا

)  3( وإطالق مليون جنيه )  42( لسداد ديون الغارمات بتكلفة قدرها  2018عام ) مصر بال غارمات ( مبادرة 

تتعلق بحمايتها من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة هي  2015يجيات وطنية خالل عام استرات

اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة واإلستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان اإلناث واإلستراتيجية 

  .الوطنية للحد من الزواج المبكر 

بتعديل  2020لسنة )  189( القانون رقم  إصدارفرصة أبرزها )  22( بعدد فقد تمايز الطفل  بحقوقيتعلق وفيما 

 اإلستراتيجية وإطالقلتعريف التنمر وعقوبته ) مكرر ب  309( مادة برقم  بإضافةبعض أحكام قانون العقوبات 

 2018(الوطنية للطفولة واألمومة  اإلستراتيجية وإطالق 2021الوطنية للرعاية البديلة لألطفال والشباب في عام 

) 21(ي الفقرة الثانية من المادة  علبسحب التحفظ  2015لسنة )  75( وصدور القرار الجمهوري رقم ) 2030: 

د األدنى الالزم للزواج من الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته والخاصة بحظر زواج األطفال وتحديد الح

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في  سنة والتصديق علي) 18( وهو 

  .المنازعات المسلحة والبروتوكول االختياري يشأن بيع األطفال وبغاء األطفال والمواد اإلباحية عن األطفال 

ذوي مصدرا للقوة يبرز منها إصدار قانون حقوق األشخاص )  19( يليها حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بعدد 

والتزام الدولة في  اإلعاقةكأول تشريع مصري شامل لحقوق األشخاص ذوي  2018لسنة )  10( اإلعاقة 
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تمثيال مالئما في مجلسي النواب والشيوخ وضمان  اإلعاقةتشريعاتها وممارساتها بتمثيل األشخاص ذوي 

البسيطة  اإلعاقةطالب ذوي الرأي في االستفتاءات ودعم مدارس الدمج لل وإبداءمشاركتهم في االنتخابات 

بتلك  لألخصائيينالمتوسطة والحادة والمتعددة والتدريب المستمر  اإلعاقةومدارس التربية الخاصة لذوي 

  . اإلعاقةالمدارس وتفعيل األنشطة التربوية الصفية بمدارس ذوي 

وجودة ضمن هذا المحور خاصة تعتمد تحليال تفصيليا للتحديات الم اإلستراتيجيةلذا فقد كان من الطبيعي أن نجد 

فيما يرتبط منها بمعوقات وتحديات مجتمعية لتمكين تلك الفئات أو تلك التي تتعامل مع توصيات االستعراض التي 

)  54(  اإلستراتيجيةحيث رصدت استجابت لها الدولة وتحتاج للعمل علي انجازها وفق مخطط زمني واضح 

تحديا يتقدمها استمرار بعض الموروثات الثقافية )  23( قة بالمرأة بعدد تحديا في مجاالت الحقوق أبرزها المتعل

السلبية التي ترسخ التمييز ضد المرأة سواء في مجال المشاركة في العمل العام أو النشاط االقتصادي وزيادة 

 اريناإلطمعدالت العنف ضد المرأة خاصة العنف المنزلي وزيادة معدالت التحرش الجنسي وضرورات تعزيز 

وتعديل القوانين بما يعزز حقوق المرأة لمنع زواج األطفال والزواج القسري والمؤقت  واإلجرائيالتشريعي 

ويضمن المصلحة الفضلي للطفل وييسر حصول المرأة علي كافة حقوقها وحقوق أطفالها دون تسويف إضافة 

  .أة علي المستويين القومي والمحلي لبنية معلوماتية توفر مزيد من البيانات والمعلومات المتعلقة بالمر

تحديا كان من الالفت أن معظمها )  12(  اإلستراتيجيةفقد حددت  اإلعاقةأما علي مستوي حقوق األشخاص ذوي 

يرتبط بخلل مجتمعي وتنفذي في التعامل مع فئة تستحق زيادة في نسب االهتمام والدعم والمساندة مثل ضعف 

ومتطلباتهم وعدم كفاية التقنيات التي تدعمهم في مجاالت  اإلعاقةالوعي المجتمعي بحقوق األشخاص ذوي 

 صحة والعمل وتأخر تعميم تنفيذ وتطبيق الكود المصري لتصميم الفراغات والمبانيالحياة المختلفة كالتعليم وال

علي افة المباني الخدمية والتعليمية ونقص برامج تدريب العاملين في المجاالت المختلفة الستخدام المعاقين في ك

  .مفاهيم وسبل إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في مجاالت الحياة المختلفة 

في  اإلستراتيجيةولم تكن التحديات المرتبطة بحقوق الطفل والشباب وكبار السن ببعيدة عن اهتمام فريق عمل 

تحديا علي )  5ـ  5ـ  9( ظل النصوص الدستورية والتوصيات األممية المرتبطة بحقوقهم حيث رصدت عدد 

ف والوجه القبلي والمناطق العشوائية الترتيب أبرزها تواضع مستوي الخدمات الصحية المقدمة لألطفال في الري

الكوادر الطبية القادرة علي تقديم تلك الخدمات وضعف تغطية الخدمات المنتظمة لرعاية الحمل  إمكانياتوضعف 

وضعف الموارد المالية المتاحة والحصول علي المساعدة الطبية أثناء الوالدة السيما في المناطق الريفية 

الطفولة لتقديم الخدمات وحرمان بعض كريمي النسب واألطفال المعثور عليهم من للمؤسسات المعنية بحماية 

بعض الحقوق الصحية والتعليمية واستمرار ارتفاع البطالة بين الشباب والحاجة لتطوير قدراتهم بما يناسب 

حية متطلبات سوق العمل وغياب التشريعات التي تعزز حقوق كبار السن وعدم كفاية خدمات الرعاية الص

  .واالجتماعية والنفسية المقدمة لهم 

لذا كان من الطبيعي أن تنعكس كل تلك التحديات في صورة تدخالت ونتائج مستهدفة ينبغي العمل علي تحقيقها 

عدد  اإلستراتيجيةبصورة تستطيع أن تغير من واقع تلك الفئات وتتيح لهم التمتع بحقوقهم كاملة حيث رصدت 

نتيجة كان من الالفت أن معظمها )  23( ن من المنطقي أن تتقدمها حقوق المرأة بعدد نتيجة مستهدفة كا)  60(

مقابل تواجد محدود ـ وان كان مؤثر ـ للتدخالت والنتائج علي التدخل الحكومي التنفيذي وبرامج  باإلطاريرتبط 
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التعيين في الوظائف مستوي التشريع أو بناء قدرات المؤسسات مثل إتاحة فرص متساوية للمرأة والرجل في 

القضائية وتفعيل القوانين التي تحمي المرأة العاملة وتضمن حقوقها والعمل علي إجراء مزيد من اإلصالحات 

التشريعية لتعزيز حق المرأة في العمل مثل توحيد إجازات األمومة في القطاعين العام والخاص واقتراح إجازة 

لتمييز القائم علي الجنس فيما يتعلق بالوصول إلي القروض أبوة مدفوعة األجر والنص صراحة علي منع ا

  .والتمويل وتحقيق تكافؤ الفرص للعمل في كافة القطاعات والصناعات والمهن 

واألشخاص ذوي اإلعاقة )  11( وأتت علي ذات المسار النتائج المستهدفة والتدخالت المطلوبة لقطاعات الطفل 

مجاالت مع استمرار هيمنة التدخالت التنفيذية المطلوبة قياسا بباقي )  8( وكبار السن )  8( والشباب )  10(

االستهداف مثل تعزيز آليات حصول األطفال علي الرعاية الصحية الكاملة من خالل النهوض بجودة الخدمات 

رعاية الصحية المقدمة لهم وتعزيز آليات الرقابة علي مؤسسات الرعاية االجتماعية لألطفال المحرومين من ال

األسرية وتعزيز فرص الوصول العادل للتعليم وتوفير التسهيالت وسبل اإلتاحة لتلقي الخدمات التعليمية بما يدعم 

إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في العملية التعليمية وإعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن األشخاص ذوي 

ن حقوقهم وصدور القرارات الوزارية والكتب العاقة حصرا لكافة أوضاعهم ووضع خطط أكثر فعالية لضما

الدورية الالزمة إلزالة التعارض بين الالئحة التنفيذية لقانون األشخاص ذوي اإلعاقة وأية قرارات أو كتب دورية 

أخري سابقة علي صدورها وتعزيز الخدمات المقدمة للشباب في المحافظات الحدودية والمناطق النائية ودعم 

ت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية وتنمية المشروعا

  .االجتماعية الحكومية لكبار السن 

عاقة والشباب وكبار السن     نسان للمرأة والطفل وذوي ا   محور حقوق ا

  المستهدفات  التحديات   القوة والفرص  مجال الحق  م

  23  23  42  حقوق المرأة   1

  11  9  22  حقوق الطفل  2

  10  12  19  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   3

  8  5  9  حقوق الشباب   4

  8  5  5  حقوق كبار السن   5

جمالي   60  54  97  ا

  

نسان : رابعا    محور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق ا

الفكري والقيمي داخل أي  لإلطارتمثل الثقافة المجتمعية والقيم السائدة في أوساط القطاعات الجماهيرية المكونة 

مجتمع مدخال هاما لتحقيق انجاز أو تقدم في المجاالت الحياتية بقدر ما تمثل عائقا وتحديا بالغ الصعوبة في 

الحقوق أو لفئة من فئات المجتمع األولي بالرعاية األمر التعامل والتغيير متي كانت تلك القيم معادية لحق من 
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الذي انعكس علي كافة االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي جعلت من مكون الوعي وتغيير االنحيازات المجتمعية 

أحد األسس الرئيسية لصياغة االتفاقيات بل ووجهت العديد من البرامج والمنح لترسيخ قيم ثقافية ومجتمعية 

ابية تجاه قضايا الحقوق قبل العمل علي البرامج التنفيذية أو التدخالت التشريعية من منطلق أن أي نشاط ايج

حقيقي يتعامل مع بيئة الحق لن يكون له تأثير يذكر ما لم تكن الثقافة المجتمعية ومواقف البشر علي األرض 

  . إتاحتهمؤيدة ـ أو علي األقل محايدة ـ تجاه معززات الحق وأدوات 

لوجدنا اهتماما بالغا  اإلنسانمن مجلس حقوق  2019 خالل استعراض ولو راجعنا التوصيات التي تلقتها مصر

القانون والقواعد  إنفاذورفع كفاءة موظفي  بوالتدريوالتوصية ببرامج للتوعية  اإلنسانبترسيخ ثقافة حقوق 

)  21( سباتها حيث تلقت مصر في هذا الملف الشعبية باعتبارها مدخال هاما للتمتع بالحقوق والدفاع عن مكت

توصية مباشرة قبلتها الدولة وأعلنت التزامها بإدماجها في برامجها النوعية للتوعية ورفع كفاءة الخدمات 

ومقدميها لتشكل أساسا قويا لمصادر القوة والفرص داخل اإلستراتيجية خاصة مع تكاملها مع النصوص 

 إضافة)  50:  47( بالمواد  2014ت الثقافية للمجتمع فصال خاصا ضمن دستور الدستورية التي أفردت للمقوما

للحديث أن برامج التأهيل والتدريب ورفع الكفاءة في تقديم الحقوق ضمن األبواب  إضافيةمواد )  9( لعدد 

كما كان  ونالقان إنفاذفيما يتعلق بالسلطة القضائية والقوات المسلحة والشرطة وموظفي ) الخامس ـ السادس (

)  2022:  2018( محور بناء القدرات ورفع كفاءة مقدمي الخدمات أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الحكومي 

  . ) 2030( ورؤية مصر 

فروع رئيسية بينها )  5( علي هذا األساس فقد تم تقسيم مجاالت العمل والتنفيذ ضمن هذا المحور علي 

ـ  اإلنساننشر ثقافة حقوق ( خ القيمي والمعرفي للحقوق وتنويعاتها وهما يتعلقان بالتوعية والترسي) محورين (

مجاالت تتعلق ببناء القدرات ورفع الكفاءة )  3( بينما تواجدت ) في مراحل التعليم  اإلنسانمكون حقوق  إدماج

تدريب ( تلفة وتنمية المهارات لدي القطاعات الوطنية المنوط بها تيسير الوصول للحقوق علي المستويات المخ

ـ تعزيز برامج تدريب العاملين بالجهاز اإلداري القضائية  والهيئات أعضاء هيئة الشرطة ـ تدريب أعضاء الجهات

وهو تقسيم يكشف عن رؤية متكاملة وموضوعية إلطار التحديات المرتبطة باإلستراتيجية سواء من ) للدولة 

ره قد راعي طبيعة كل هيئة وما يتناسب مع طبيعة المهام حيث إحاطته بكافة فئات وطوائف المجتمع أو باعتبا

  .الموكلة لها بحكم قواعد االختصاص والتشريع الوطني 

حيث بلغ عدد  اإلستراتيجيةللمحور الرابع من  ةوقد انعكست تلك النظرة علي تحليل بيئات المجاالت المتنوع

مصدرا ـ توزعت بشكل يكاد يكون متطابقا بين كافة المحاور ـ فأتي )  23( مصادر القوة والفرص المتاحة 

األكاديمية الوطنية للتدريب لالرتقاء بقدرات الشباب ومهاراتهم ووجود العديد  إنشاءمعظمها ذو طابع تنفيذي مثل 

 واستحداث مادة تدرس لطالب التعليم األساسي بعنوان اإلعالمئل العاملين في وسا إلعدادمن المراكز التدريبية 

والقواسم المشتركة بين الشرائع السماوية  اإلنسانيةبهدف ترسيخ مبادئ التسامح والقيم ) القيم واحترام األخر (

فحة حقوق اإلنسان ومكا( وإدراج مبادئ الشفافية والنزاهة في مراحل التعليم العالي من خالل تدريس مادة 

في جميع الكليات والمعاهد العليا كمادة إلزامية وتعميم مدونات سلوك وأخالقيات العمل الشرطي وإدراج ) الفساد 

كمادتين إلزاميتين تدرسان ضمن المناهج الدراسية ) أخالقيات الوظيفة األمنية ( ومادة ) حقوق اإلنسان ( مادة 

رطة واستخدام تكنولوجيا المعلومات في التدريب وتزويد القضاة للطلبة ودبلومات الدراسات العليا بأكاديمية الش
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بالمكتبات االلكترونية وإتاحة محركات البحث ألعضاء الجهات والهيئات القضائية وإنشاء وحدات متخصصة 

  .لحقوق اإلنسان بكافة المحافظات 

تحديا كان من )  26( لغ عددها أما علي مستوي التحديات والعوائق التي تواجه عمليات التوعية والتدريب فقد ب

بما يشير لبيئة مجتمعية وتنفيذية قلقة  اإلنسانأتي مرتبطا بمجال نشر ثقافة حقوق )  9( الالفت أن ثلثهم 

ضمان تمتع المواطنين بها خاصة بعد سنوات من العدائية المتبادلة واالستخدام الحقوق و إتاحةومتوجسة تجاه 

حول طبيعة السلطة أو استقاللية القرار الوطني بعكس باقي المجاالت التي السياسي للملف في إطار الصراع 

  .تناسبت التحديات مع الفرص المرتبطة بها 

فكانت أبرز التحديات المرتبطة بهذا المحور تدور حول الحاجة إلي تحديث مؤشرات لقياس أثر البرامج التدريبية 

علمية لدراسة ومتابعة وتقييم تلك البرامج وفاعليتها  بحيث تكون قائمة علي مناهج اإلنسانفي مجال حقوق 

بالجهات والهيئات وقابليتها للتطبيق العملي والحاجة إلي زيادة األدلة التدريبية لدي مراكز التدريب الخاصة 

القضائية في المجاالت ذات الصلة بحقوق اإلنسان والحاجة إلي تعزيز وبناء قدرات القائمين علي السجون 

الحتجاز وفقا لما ينص عليه القانون والئحة السجون واالستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا وأماكن ا

الشأن وندرة األبحاث المتخصصة بشأن تطوير المواد العلمية ومناهج التدريب في مجال حقوق اإلنسان وعدم 

عنية بتطوير المواد التدريبية وجود جهات وهيئات وطنية متخصصة في مجال األبحاث والدراسات الدراسات الم

  .ذات الصلة بحقوق اإلنسان لمختلف قطاعات الدولة 

من السلطة مع مالحظة كثافة التحديات ذات الطابع التنفيذي أو التي يرتبط االنجاز والتحقق بها بصدور قرارات و

ة أكثر كفاءة في التعامل بشكل مباشر فقد كان من الطبيعي أن تذهب النتائج المستهدفة نحو تبني سياسات حكومي

نتيجة ضمن مجال نشر )  12( نتيجة مستهدفة منها )  28( مع الحقوق وتطوير أدوات تقديمها لنجد أننا أمام 

نتائج في بناء قدرات الجهاز اإلداري للدولة باعتبارها التدخالت األبرز وذات )  6( ثقافة حقوق اإلنسان يليها 

 عنالواضح خصوصا مع الحديث وضعف في الوعي ان بالفعل من قصور واضح التأثير األكبر في مجالين يعاني

لمنظمات المجتمع المدني في هذا  للعمل والمشاركة في األنشطة التنفيذية دور ومساحة أكبر ضرورة وجود

ائية تدريب أعضاء الجهات والهيئات القضمجال األقل عددا مرتبطة بالمستهدفة المجال الحيوي بينما كانت النتائج 

ذلك نابع من قلة التدخالت التشريعية والقانونية المستهدفة في هذا المحور أو  تفسير نتيجة سواء كان)  2( بعدد 

  .لوجود تنوع وكثافة في عدد البرامج التدريبية ولقاءات التوعية التي تعقد لصالح تلك الفئة وتضمن كفاءتها 

تنسيق مع البرلمان في مجال مواءمة التشريعات الوطنية مع فكانت أبرز النتائج المستهدفة ترتبط بمواصلة ال

 اإلنسانقاعدة بيانات وطنية خاصة بحقوق  وإنشاءالمصدق عليها  اإلنساناالتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق 

ذات الصلة  واإلقليميةمعنية بتجميع وتبويب وفهرسة القوانين ومدونات السلوك واالتفاقيات والمواثيق الدولية 

الصادرة عن المحاكم العليا  اإلنسانمصر والتطبيقات القضائية في تطبيق معايير وضمانات حقوق  إليهاالمنضمة 

 وإدماجفي المراحل التعليمية المختلفة  اإلنسانالخطة الوطنية للتعليم في مجال حقوق  وإطالق وإعدادالمصرية 

القانون في هيئة الشرطة والتوسع  إنفاذالتدريبية للقائمين علي مدونات قواعد السلوك ضمن البرامج التوعوية و

السيما معايير  اإلنسانفي البرامج المتخصصة ألعضاء الجهات والهيئات القضائية للتثقيف بموضوعات حقوق 
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المحاكمة العادلة وإنشاء المنصات االلكترونية المتخصصة في مجاالت حقوق اإلنسان للتوسع في وضمانات 

  .المعارف والتدريب عن بعد إتاحة 

نسان    محور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق ا

  المستهدفات  التحديات   القوة والفرص  مجال الحق  م

  12  9  5  نشر ثقافة حقوق اإلنسان  1

  4  5  4  إدماج مكون حقوق اإلنسان في مراحل التعليم   2

  4  4  5  تدريب أعضاء هيئة الشرطة   3

  2  3  3  تدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية   4

  6  5  6  تعزيز برامج تدريب العاملين بالجهاز اإلداري للدولة   5

جمالي   28  26  23  ا

  

  وتطبيق المحتوي التنفيذ مساراتتحليل ـ 

وضوح الرؤية وعمقها في عملية تحديد محاور اإلستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان الفني ورغم حجم االنجاز 

وقدرتها علي رصد التحديات من قبل فريق العمل وتصنيف مجاالتها النوعية بما يشير للجهد النوعي لصياغتها 

كان في ممكنات تنفيذها  والقضايا األساسية لحقوق اإلنسان إال أن البعد األهم واألخطر فيما يرتبط باإلستراتيجية

وقدرة الدولة علي تنفيذ االلتزامات الواردة بها وفق مخططات زمنية محددة ومؤشرات قياس منضبطة فما أكثر 

الت الحقوق لصالح االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي توافق المجتمع الدولي علي إصدارها وضمنها تفصي

ت لعشرة سنوات في العهدين الدوليين ـ للبدء في دخولها حيز النفاذ إال نتقالية ـ وصلاال هامراحل الفئات بل وحدد

  .أنه عجز رغم كل ذلك في االلتزام بما ورد ضمنها أو تحقيق مستهدفاتها 

لمساراتها التنفيذية وقدرة النص علي االنتقال لحيز  اإلستراتيجيةكان من المهم أن نراجع ونحلل رؤية فقد لذا 

)  3( والتي حددتها اإلستراتيجية بعدد  لمستهدفات محاور الحقوقبالصورة التي تستجيب  واإلتاحةالواقع 

مسارات تنفيذية توزعت بين مسار التطوير المؤسسي الذي يهتم بتطوير القرار التنفيذي وقدرة المؤسسات علي 

يعتد علي تطوير منظومة إتاحة الحق وكفالة تمتع األطراف المجتمعية به مقابل مسار التطوير التشريعي الذي 

لتشريع ودعمها بالمشروعات القانونية التي تعزز تلك الحقوق أو تنظم الحصول عليها وصوال لمسار التثقيف 

وبناء القدرات في مجال حقوق اإلنسان بما يدعم قدرات الكوادر الوطنية المنوط بها كفالة وحماية حقوق اإلنسان 

  .لتي تنتج عن بعض الموروثات الثقافية الخاطئة والتصدي ألية انتهاكات وبخاصة تلك ا

عن وضوح الرؤية وواقعية  تعبر اإلستراتيجيةتطبيق محاور  آللياتوالواقع أن تلك النظرة المتكاملة والشاملة 

مدخالت قابلة التنفيذ وممكنة التطبيق الصياغة في تحديد طبيعة النتائج المستهدفة سواء من حيث التركيز علي 

سب مع طبيعة المجتمع وقدرات األجهزة والمؤسسات الوطنية المختلفة أو فيما يتعلق بالمدي الزمني بشكل يتنا
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سنوات قبل االنطالق نحو إستراتيجية جديدة تعتمد )  5( المحدد لالنتهاء منها والذي تحدد إطاره الزمني بمدة 

هو أمر شديد األهمية عند تقييم أهداف والتزامات أكثر عمقا أو تكلفة من الواردة في المخطط الحالي و

  .اإلستراتيجية أو تحليل ما ورد بها من التزامات 

نتيجة مستهدفة يجب تحقيقها خالل السنوات القادمة )  226( وبصورة إجمالية فقد تضمنت اإلستراتيجية 

مؤسسات الدولة نتيجة كل عام تتوزع بين مسارات التنفيذ المختلفة بما يعطي ثقة في قدرة )  45( بمتوسط عام 

نتيجة )  71( حيث أتت الحقوق المدنية السياسية هي األعلى من حيث عدد النتائج المستهدفة بعدد علي تحقيقها 

األمر الذي يكشف عن اهتمام بالغ بتلك الحقوق واالهتمام السياسي بترسيخها كما يتبدي من تنوع التدخالت بها 

نتيجة كدليل علي تشابك البيئة واختالل )  23( والمسار التشريعي )  29( خاصة ما يتعلق بالممارسات التنفيذية 

  .معطيات المشهد الذي يمكن أن يؤثر في طبيعة السلطة والتنازع حولها 

نتيجة )  67( وبشكل متقارب أتت الحقوق المرتبطة بمحور الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بعدد 

نتيجة كان من )  60( ل واألشخاص ذوي اإلعاقة والشباب وكبار السن بعدد ومحور حقوق اإلنسان للمرأة والطف

)  50( الالفت فيها طغيان النتائج المرتبطة الخطط والبرامج التنفيذية وممارسات السلطة فتضمن المحور الثاني 

الت جذرية نتيجة تنفيذية مستهدفة تظهر سالمة البناء التشريعي وعدم حاجته لتدخ)  42( والمحور الثالث 

المؤسسي الذي يتطلب تفعيل التشريعات أو تطوير الممارسات أو تعظيم الموارد المتاحة بالصورة  اإلطاربعكس 

ليبقي في النهاية محور التثقيف وبناء القدرات كأقل المحاور قيق النتائج والغايات المستهدفة التي تسهم في تح

وهو ما يمكن فهم مسبباته في ظل طبيعته المتخصصة وارتباط  نتيجة)  28( من ناحية النتائج المستهدفة بعدد 

التقدم واالنجاز فيه بتغيرات سلوكية ومهارية تستدعي الرصد والمتابعة لفترات زمنية طويلة للتثبت من النتائج 

  .المتحققة 

ه من التزامات تنظر للمخرجات النهائية لإلستراتيجية بما تضمنتعلي أنه تبقي في النهاية وجهات نظر تحليلية 

تفصيلية أو نتائج مستهدفة علي أساس كونها ال ترقي لمصاف االستراتيجيات أو لفنيات صياغتها أو محددات 

تطبيقها من حيث طبيعة األهداف وتقسيماتها الزمنية والنوعية ومؤشرات القياس والتحقق وبيان أطراف التنفيذ 

وهو أمر نابع من تحليل نمط  لمطلبىتنفيذية أو البرنامج اعند حدود الخطة ال) فقط ( المقترحة وأنها تتوقف 

للتأكيد علي أنه بتحققها يمكن الوصول لتغيير حقيقي في  أو طبيعة المحددات التي تسعي اإلستراتيجيةالصياغة 

  .بيئة وممارسة الحقوق في مصر 

الحديث علي مرتكزاتها الرئيسية وقد كان من بين أوجه التناقض في تلك اإلستراتيجية اعتمادها بشكل واضح عند 

تأكيدها علي التوافق والمساندة لاللتزامات الدولية واإلقليمية لمصر في مجال حقوق اإلنسان رغم تجاهلها 

للحديث عن اعتماد آلية أو نسق تنفيذي يضمن التعاون بينها وبين المقررين الخواص أو المكلفين بواليات في 

توصية تطلب منها مزيد من التعاون والتنسيق الفعلي )  28( تلقت مصر عدد إطار اإلجراءات الخاصة والذين 

معهم إضافة لغياب أي حديث محدد عن موقف مصر الفاعل فيما يتعلق باالتفاقيات والمعاهدات الدولية وتضمينها 

صية تتعلق تو)  18( ضمن تشريعاتها الوطنية أو نشأة هيئة تراقب وتدعم تلك الممارسة رغم أن مصر قد تلقت 

  .بهذا الملف 
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ستراتيجية مسارات تنفيذتحليل    ا

يع  تنفيذ  المحور  م   إجمالي  بناء قدرات  ت

  توعية  تدريب
  71  14  5  23  29  الحقوق المدنية والسياسية  1

  67  7  2  8  50  الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   2

  60  7  2  9  42  )الفئات ( حقوق اإلنسان للمرأة والطفل وذوي اإلعاقة   3

  28  5  11  1  11  التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق اإلنسان   4

جمالي   226  33  20  41  132  ا

  

   والتدخل المؤسمسار التطوير : أو 

 لتحقيق النتائج المستهدفة لتطوير وانجاز اإلستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان يمثل مدخل التطوير المؤسسي

آلية شديدة األهمية والتأثير في انجاز االستحقاقات الوطنية والوفاء بااللتزامات التي تقع علي عاتق الدولة 

والمؤسسات الخدمية التي تستطيع إنفاذ باعتبارها القوة الحقيقية للفعل والتعبير عن إرادة الجهاز التنفيذي 

المقدمة لصالح المواطنين بالصورة الالئقة التي  السياسات ومعالجة أوجه القصور والخلل أو تطوير الخدمات

تتفق والمعايير المرتبطة بأدائها وهو األمر الذي جعل من التركيز علي تلك المدخالت واستهداف تحقيق تلك 

النتائج واضحا من حيث الرصد الرقمي والعددي لحجم النتائج المستهدف تحقيقها عبر اعتماد تلك اآللية والتي 

األمر الذي يدلل علي % )  58,4( نتيجة مستهدفة بنسبة )  226( نتيجة من بين إجمالي )  132( بلغ عددها 

القيمة البالغة لألداء الحكومي في انجاز الملف ويرهن تقدمه بمدي اقتناع السلطة ومساندتها لعمليات التغيير 

ة الممارسات التنفيذية وتأثيرها خاصة في ظل إدراك حقيقي لدي المنظومة األممية لقيم والتطوير المرتبطة به

توصية خالل االستعراض الدوري تتعلق )  154( البالغ علي منظومة الحقوق والتي جعلتها تتوجه لها بعدد 

  . باألداء التنفيذي وممارسات موظفي إنفاذ القانون وتقديم الخدمات

علي أنه من الالفت أنه رغم ارتفاع أعداد النتائج المستهدفة علي المستوي التنفيذي أو المرتبطة باألداءات 

الحكومية أال أن عددها قد اختلف من محور ألخر بما يشير للتنوع واالختالف المرتبط بطبيعة القضايا أو مدي 

فة فنجد أن الحقوق االقتصادية واالجتماعية ارتباطها بالرؤية والمخططات التنموية لصالح الفئات المستهد

نتيجة تليها حقوق اإلنسان للمرأة )  50( والثقافية قد تصدرت دائرة النشاط المرتبط باإلرادة التنفيذية بعدد 

نتيجة األمر الذي يظهر االهتمام الرسمي )  42( والطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة والشباب وكبار السن بعدد 

تباط ذهنيتها بالوفاء بمتطلبات الرعاية واالهتمام لصالح تلك الحقوق أو ألصحابها األولي بتلك الحقوق وار

أعلنته الدولة أكثر من مرة علي لسان قادتها بينما كانت  اإلنسانبالرعاية وهو انحياز لمفهوم محدد لحقوق 

نتيجة والتثقيف )  29( بعدد المجاالت األقل في استهداف النشاط التنفيذي لمحور الحقوق المدنية والسياسية 

األمر الذي يبدو أنه يتناسب مع طبيعة األدوار المهام نتيجة )  11( وبناء القدرات في مجال حقوق اإلنسان 
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المطلوبة في تلك المجاالت وتحسين اشتراطات الحقوق بها األمر الذي يمكن تفهم معطياته وحدوده فيما يتعلق 

قدرات بينما يصعب تخيل تلك المحدودية وقلة االلتزامات التنفيذية فيما يتعلق بمحور التدريب والتثقيف وبناء ال

بالحقوق المدنية والسياسية ومساحات االحتياج بها والتي ربما يردها البعض للبيئة التشريعية والقانونية التي 

  .تمثل أولوية للتدخل العاجل والفعلي بحسب ما يتبدي الحقا 

لتحسين ممارسة تلك الحقوق فقد لحقوق المباشرة التي تتطلب تدخالت تنفيذية أما علي مستوي القضايا وا

تدخل تنفيذي تتماشي مع حجم التدخالت والمطالب التنفيذية وفقا )  14( تصدرتها حقوق المرأة بعدد 

 األمر الذي يكشف بجالء عن منهجية التكامل في مجال التدخالت والخطط 2030المرأة المصرية  إلستراتيجية

تدخل تنفيذي يمكن تفسيرها في ضوء الحمالت والمبادرات )  13( بينما جاء بعدها الحق في الصحة بعدد 

تشجع علي تبني واقتراح المزيد القومية في هذا المجال بما أسفرت عنه من نجاحات حقيقية علي أرض الواقع 

تدخالت ترتبط بضرورات تعديل )  9(  اإلعاقةمن التدخالت المشابهة وهو ما يتكرر بالنسبة لألشخاص ذوي 

في تعديالت قانون األشخاص ذوي اللوائح والقواعد المنظمة للحصول علي الخدمات واالمتيازات المنصوص 

  .والخدمات التي يوفرها لصالحهم كارنيه الخدمات المتكاملة  اإلعاقة

وأعضاء الجهات والهيئات  في المقابل فقد أتت مجاالت حرية التجمع السلمي وتدريب أعضاء جهاز الشرطة

القضائية متفردة بكونها بال أي تدخالت تنفيذية يمكن القيام بها في سبيل كفالة تلك الحقوق لصالح الفئات 

يحتاج إلي إعادة النظر وتضمينه في الخطط التنفيذية لالستراتيجية التي يجب أن يتضمن المستهدفة وهو مسار 

  . إنفاذ القانون لضمان فاعلية أكبر في تعاملها مع الملف الحقوقيتدخالت مبنية علي التعاون مع سلطات 

  مسار التطوير المؤس

  تنفيذ  مجال الحق  م  تنفيذ  مجال الحق  م

جتماعية والثقافية  الحقوق المدنية والسياسية قتصادية وا   الحقوق ا

  13  الحق في الصحة   1  3  الحق في الحياة والسالمة الجسدية   1

  7  الحق في التعليم   2  1  الحرية الشخصيةالحق في   2

  3  الحق في العمل   3  3  الحق في التقاضي   3

  4  الحق في الضمان االجتماعي   4  7  معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين   4

  8  الحق في الغذاء  5  1  حرية التعبير  5

  4  الحق في مياه الشرب اآلمنة   6  ـ  حرية التجمع السلمي   6

  5  الحق في السكن الالئق  7    حرية التنظيم   7

  6  الحقوق الثقافية   8  2  تكوين الجمعيات والمؤسسات األهلية   أ  
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  التدريب وبناء القدرات   2  تكوين النقابات العمالية   ب

  7  نشر ثقافة حقوق اإلنسان  1  2  تكوين النقابات المهنية   ج

  3  حقوق اإلنسان في التعليم   2  1  تكوين األحزاب السياسية   د

  ـ  تدريب أعضاء هيئة الشرطة   3  7  المجموع

  ـ  تدريب أعضاء الجهات القضائية   4  6  حرية الدين والمعتقد  8

  1  برامج تدريب العاملين   5  1  الحق في الخصوصية   9

نسان للمرأة والطفل وذوي العاقة والشباب وكبار السن    حقوق ا

  6  حقوق الشباب   4  14  حقوق المرأة   1

  5  حقوق كبار السن   5  8  حقوق الطفل  2

        9  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   3

جمالي   132  ا

  

وبالنظرة المقارنة بين ملفات اإلستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان وبين ما تلقته مصر من توصيات أممية تتعلق 

التنفيذي نجد أن تدخالت اإلستراتيجية قد مثلت استجابة بتطوير حالة حقوق اإلنسان بها اعتمادا علي المدخل 

بيالروسيا ـ بوركينا فاسو ـ أوغندا ـ ( فعلية للعديد من تلك التوصيات والتي كان من أبرزها ما تقدمت به الدول 

) نيا ـ الهند ـ شيلي قطر ـ الجابون ـ فيتنام ـ أيرلندا ـ ايطاليا ـ سلوفينيا ـ البرازيل ـ ألمانيا ـ نيجيريا ـ هايتي ـ ألبا

ـ  209ـ  176ـ  161ـ  151ـ  89ـ  80ـ  73ـ  70ـ  69ـ  65ـ  63ـ  59ـ  58ـ  53ـ  51( بالتوصيات أرقام 

غير أنها أغفلت في المقابل عدد ليس بالقليل من تلك التوصيات التي ارتبطت بالفقر أو مكافحة الفساد بما )  343

أو بالخطوات المطلوبة للتمكين االجتماعي واالقتصادي بالعديد من الفئات تضمنته من التزامات وخطوات تنفيذية 

  .التي اكتفت اإلستراتيجية بالتلميح لها كقضايا دون الخوض في مخططات التعامل معها 

في المقابل فقد اتسمت بعض االلتزامات والتدخالت التنفيذية بصياغات عامة وغير محددة المعاني أو المستهدفات 

مل تجريم لالنتهاك أو بيان لضرورات مكافحته دون أن تقدم لنا آليات حاسمة ومحددة وقادرة علي ربما تح

مثل الحديث عن احتواء االنتهاك وردع مرتكبيه وهو ما تكرر في أكثر من موقع وحق داخل اإلستراتيجية 

السجون وإنشاء سجون جديدة الحاجة إلي استمرار الجهود المبذولة لتنفيذ خطة وبرامج تطوير وتحديث منشآت (

دون ربط تلك الغايات بمؤشرات رقمية توضح نسب العجز أو حجم التدخل المستهدف ) لتقليل الكثافة في السجون 

إشاعة المعلومات الملتبسة حول خطط التوسع والتطوير في أماكن االحتجاز والسجون لمخطط الزمني رغم وفقا ل

لصحة ووجود نقص في بعض األدوية والمواد الخام المصنعة محليا حيث بمثل ما تكرر فيما يتعلق بالحق في ا

. )التصدي للنقص في بعض األدوية والمواد الخام المصنعة محليا ( أتي المستهدف التنفيذي عاما وفضفاضا بأنه 
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ي دون حديث عن طبيعة التصدي وأشكاله أو حجمه األمر الذي يصعب بشدة من تتبع اإلستراتيجية أو قياس مد

  .تحققها 

يعي مسار التطوير :  ثانيا    والتدخل الت

يعد المدخل التشريعي هو المدخل األكثر استدامة وتأثيرا فيما يتعلق بالحقوق وكفالتها أو برصد االنتهاك ومطالبة 

جعله أحد األدوات المفضلة لرصد تقدم حالة حقوق اإلنسان في أي مجتمع أو تقديم  الذي األمرالمحاسبة عليه 

)  69( التوصيات لها بشأن تطوير تلك الحالة وهو ما يمكن لنا أن نرصده بدقة في الحالة المصرية التي تلقت 

يفترض أن اإلستراتيجية والتي  2019توصية تشريعية خالل االستعراض الدوري الشامل لحقوق اإلنسان 

ئج التي تتوقع إتمامها خالل إطارها ضمن التدخالت والنتاورسم مساراتها التنفيذية قد أعادت دمجها الوطنية 

سنوات قبل التوجه لجولة جديدة )  3( فيما يتعلق باإلستراتيجية أو  سنوات)  5(  المحدد بمدة الزمني

  . ) 2024( لالستعراض الدوري الشامل لملف حقوق اإلنسان 

تدخل بنسبة )  41( وبالنظر لحجم المطالبات والمداخل التشريعية المطلوب استحداثها أو تطويرها نجد أنها بلغت 

التدخالت المستهدفة بما يشير إلي ثبات البيئة التشريعية المرتبطة بالحقوق وفعالية  إجماليمن % )  18,1( 

المستوي النظري خاصة مع إفراد الدستور الوطني نصوصها في كفالة الحق واتساقه مع المعايير الدولية علي 

أبواب رئيسية تتحدث علي الحقوق األساسية للمواطنين إضافة لعدد إضافي متناثر من النصوص )  4( لعدد 

بالعمل علي ) مجلس النواب ( المتبقية والتي استكملها المجلس التشريعي الوطني ) الثالثة ( ضمن األبواب 

تجعل من المرتكز الدستوري ) السابق والحالي ( حزمة من التشريعات خالل الفصلين التشريعيين  إصدار

وتفسر محدودية والتشريعي أساسا قويا لدعم المطالب والتدخالت التي تستهدف بيئة الحقوق وممارستها 

  .التدخالت المطلوبة علي مستوي النصوص ومحتواها النوعي المرتبط بالحقوق 

ل التدقيق فقد تنوعت المدخالت التشريعية المنشودة عبر اإلستراتيجية بين تشريعات قائمة تعاني من وعلي سبي

اختالالت نابعة من عدم تطبيق النص في بعض الحاالت أو االلتفاف حوله وعدم االلتزام بمحتواه في حاالت أخري 

وبين تشريعات غائبة وال يمكن القبول  أو بمخالفة مضمونه لغايات الحق وتعارضه مع ضروراته في حاالت ثالثة

باستمرار غيابها لتأثيرها وأهميتها في دعم بيئة الحقوق مثل قانون حرية إتاحة وتداول المعلومات أو قانون 

حماية المبلغين والشهود األمر الذي يستلزم تحديد أكثر دقة للمدخل التشريعي ومساره التنفيذي حيث يظهر تحليل 

قانون وتشريع جديد يغطي بعض جوانب النقص في )  11( ة الحاجة إلي استحداث عدد محتوي اإلستراتيجي

كان من الغريب تجاهل  قانون وتشريع قائم بالفعل)  30( البنية التشريعية الوطنية إضافة للعمل علي تعديل عدد 

  . ذكر أي منها بصورة مدققة وموثقة يمكن معها رصد التدخل أو تقديم بدائل موضوعية له

في المقابل فقد استجابت التدخالت المقترحة ضمن اإلستراتيجية للعديد من المطالبات والتوصيات األممية فيما 

( يرتبط بملف التشريعات والحاجة لمراجعتها وتطويرها والتي كان من بين أبرز مقترحاتها ما تقدمت به دول 

يشل ـ ناميبيا ـ كوبا ـ اليابان ـ قبرص ـ أورجواي ـ تونس فرنسا ـ بوركينا فاسو ـ أوكرانيا ـ ايطاليا ـ البرتغال ـ س

ـ  282ـ  272ـ  239ـ  221ـ  170ـ  97ـ  95ـ  60ـ  52ـ  11( والتي وردت بأرقام ) ـ فنلندا ـ التفيا ـ كينيا 

ق أنها تحمل تحديا حقيقيا فيما يتعل إالوهي استجابة رغم ايجابية معانيها )  353ـ  350ـ  347ـ  320ـ  315
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بمدي قدرة القوي المجتمعية الفاعلة أو البرلمان علي انجازها وخروجها بصورة تتوافق مع حجم الدعم 

  .الغايات والمستهدفات من وراء انجازها والمساندة الشعبية وتلبي في ذات الوقت 

تها الالفت أيضا أن التدخالت التشريعية المستهدفة لم تشمل كافة مجاالت الحقوق التي رصدتها وصنف

مجاال نوعيا للحقوق اقتصرت المجاالت التي تتطلب تطويرا تشريعيا علي )  27( اإلستراتيجية بل أنه من بين 

تشريعي األمر  الستحداث أو تعديل مجاالت من ذكر ألي احتياج)  10( بينما خلت % )  63( مجاال بنسبة )  17(

ية لسد الفجوات الحقوقية التي لم تتعامل معها يحتاج إلي إعادة دراسته أثناء تطوير الخطط التنفيذالذي 

  . االستراتيجية

تشريعا تمثل )  23( علي عدد ) الحقوق المدنية والسياسية ( أما علي المستوي التحليلي فقد استحوذ محور 

بما يظهر  باإلصدارالنظر فيها سواء بالتعديل أو  إعادةمن جملة المستهدفات التشريعية يتوجب % )  56,1(

توصية أممية خالل االستعراض من )  49( نالت أيضا حجم االختالل المرتبط ببنية ممارسة تلك الحقوق والتي 

وهو ما يحتاج لعمل حقيقي ومتكامل بين  المطلوب انجازها توصية تتعلق بمحور التشريعات)  91(  إجمالي بين

إتاحة ممارسته بصورة تتسق مع معاييره وضوابطه التي كافة فئات المجتمع وقواه الفاعلة لتطوير بيئة الحق و

يجب اعتماد حوار مجتمعي واسع وشامل حولها قبل إتمام عمليات إصدارها عبر المجلس التشريعي خاصة وأن 

سوابق بعض التشريعات المرتبطة بهذا المحور التي جري التعجل بإصدارها قد صاحبتها موجات رفض وإدانة 

  .لمحلي والدولي استدعت إعادة النظر فيها واستبدالها بنصوص مستحدثة واسعة علي المستوي ا

يعيمسار التطوير    الت

يع  مجال الحق  م يع  مجال الحق  م  ت   ت

جتماعية والثقافية  الحقوق المدنية والسياسية قتصادية وا   الحقوق ا

  1  الحق في الصحة   1  2  الحق في الحياة والسالمة الجسدية   1

  2  الحق في التعليم   2  8  في الحرية الشخصيةالحق   2

  2  الحق في العمل   3  8  الحق في التقاضي   3

  ـ  الحق في الضمان االجتماعي   4  ـ  معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين   4

  1  الحق في الغذاء  5  3  حرية التعبير  5

  ـ  الحق في مياه الشرب اآلمنة   6  ـ  حرية التجمع السلمي   6

  1  الحق في السكن الالئق  7    حرية التنظيم   7

  1  الحقوق الثقافية   8  ـ  تكوين الجمعيات والمؤسسات األهلية   أ  

  التدريب وبناء القدرات   ـ  تكوين النقابات العمالية   ب
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  1  نشر ثقافة حقوق اإلنسان  1  1  تكوين النقابات المهنية   ج

  ـ  حقوق اإلنسان في التعليم   2  ـ  تكوين األحزاب السياسية   د

  ـ  تدريب أعضاء هيئة الشرطة   3  1  المجموع

  ـ  تدريب أعضاء الجهات القضائية   4  ـ  حرية الدين والمعتقد  8

  ـ  برامج تدريب العاملين   5  1  الحق في الخصوصية   9

نسان للمرأة والطفل وذوي ا   عاقة والشباب وكبار السن حقوق ا

  ـ  حقوق الشباب   4  6  حقوق المرأة   1

  2  حقوق كبار السن   5  1  حقوق الطفل  2

        ـ  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   3

جمالي   41  ا

  

   التثقيف وبناء قدرات القطاعات المجتمعية مسار :  ثالثا

 رغم القيمة البالغة لمداخل التصحيح والتعديل في بنية الحقوق المرتبطة بتطوير التشريعات أو بتطوير األداءات

والسياسات الحكومية المرتبطة بها فانه يبقي للعنصر البشري سطوة وتأثير بالغ علي الملف وعلي معطيات 

التغيير به فكما سبق الحديث فانه من الممكن أن تصدر تشريعات رائعة ومتقدمة أو أن تعتمد الدولة حزمة من 

قائمين علي تقديم الخدمة أو مواقفهم التدخالت والسياسات الداعمة لبيئة وبنية الحق إال أن عدم وعي ال

  .وانحيازاتهم الشخصية يمكن أن تلعب دورا سلبيا مؤثرا في المشهد ومضعفا لقيمة الحق 

لذا فقد كان من الطبيعي أن تهتم اإلستراتيجية بإدماج محور خاص بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق 

قية وفاعلة للنجاح خاصة مع تقسيمها لقطاعات المحور اإلنسان ضمن مخططاتها وبما يضمن لها ممكنات حقي

 اإلنسانمكون حقوق  إدماج إلي اإلنساننوعية وفئوية يرتبط كل منها بمجال محدد من ثقافة حدود لمجموعات 

في التعليم لتدريبات متخصصة ألعضاء هيئة الشرطة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بالدولة 

يعبر عن رؤية متكاملة رامج والتدخالت لبرامج تدريبية وأنشطة توعية بما يمكن القول بأنه حزمة الب إضافة

  .للتدخل وللفئات األكثر استحقاقا له 

وبناء  بنتيجة ترتبط ببرامج للتدري)  20( تدخل بينها )  53( وقد بلغ جملة المستهدف تحقيقه في هذا المحور 

مجال من مجاالت اإلستراتيجية أتي أغلبها لصالح أعضاء هيئة )  12(  القدرات للعاملين ومقدمي الخدمات ضمن

 اإلنسانخاصة في مجال االلتزام بقيم ومبادئ حقوق برامج لكل منهما )  4( الشرطة وموظفي الدولة بعدد 

ات المتعارف عليها دوليا وبناء قدرات القائمين علي السجون وأماكن االحتجاز وتنفيذ برامج متقدمة في موضوع

واالتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية  اإلعاقةأكثر تخصصا في مجال حقوق المرأة والطفل واألشخاص ذوي 

قطر ـ السنغال ـ اإلمارات ـ ( دول فيما يخص أعضاء هيئة الشرطة وهو ما أتي استجابة للتوصيات المقدمة من 
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وأيضا تنمية )  309ـ  292ـ  281ـ  122ـ  121ـ  119ـ  118( بأرقام ) بلغاريا ـ العراق ـ بوتان ـ الفلبين 

قدرات المعنيين بالجهات والهيئات الرسمية علي مواءمة التشريعات الوطنية مع االتفاقيات الدولية ذات الصلة 

بحقوق اإلنسان المنضمة لها مصر وعقد تدريبات متخصصة ومتدرجة علي تنفيذ اإلستراتيجية وبناء قدرات 

اإلنسان فيما يخص بناء قدرات موظفي الدولية والتي أتت متسقة مع التوصيات التي العاملين بوحدات حقوق 

  ) 294ـ  288ـ  285ـ  123ـ  120( بأرقام ) تيمور ـ جورجيا ـ صربيا ـ مينامار ـ بورندي ( تقدمت بها 

من جملة بناء القدرات % )  62,3( برنامج بنسبة )  33( أما علي مستوي برامج التوعية فقد بلغ عددها 

مجاالت فقط من تلك البرامج بما يشير )  5( مجال من مجاالت اإلستراتيجية بينما خلت )  22( توزعت بين 

ين كافة فئات وطوائف المجتمع ب اوالحاجة إلي نشر ثقافة حقوق اإلنسان وتوحيد مفاهيمه جلحجم االحتيا

  .للوصول إلي أرضية مشتركة تتعلق بالقضايا أو حقوق الفئات المتنوعة بما يعزز كفالة الحق والتمتع به 

هي التوعية القانونية بالممارسات التي تعد معاملة قاسية  اإلستراتيجيةوقد كانت أبرز برامج التوعية التي تبنتها 

 بإحاطتهممكتوبة كفيلة  آليةوتبصير المواطنين بحقوقهم فور ضبط أي منهم من خالل  إنسانيةأو مهينة أو غير 

بهذه الحقوق ورفع الوعي المجتمعي بحرية التعبير وتكثيف حمالت التوعية خاصة بين الشباب لتعزيز التعايش 

يان السماوية وتعزيز دور والتسامح وقبول األخر ونبذ العنف والكراهية ونشر القيم والمبادئ التي تدعو إليها األد

الجمعيات األهلية والمجتمع المدني العاملين في مجال حماية حقوق الطفل وقضايا الشباب والمشاركة في رعاية 

فيجي ـ روسيا ـ ( وهي النتائج التي أتت مرتبطة بالتوصيات التي تلقتها مصر خالل االستعراض من دول المسنين 

والتي وردت بأرقام )  ـ الجزائر ـ قبرص ـ الهند ـ سنغافورة ـ اليمنلمالديف ـ أستونيا ـ االكونغو ألبانيا ـ أرمينيا ـ 

  ) 297ـ  290ـ  276 ـ 275 ـ 215ـ  211 ـ 210 ـ 209ـ  184ـ  179ـ  176ـ  169ـ  67( 

مع كما كان من المهم في هذا المحور الحديث عن دور تشاركي كامل بل واالعتماد بشكل تام علي منظمات المجت

المدني في تنفيذ عدد من برامج التوعية والتدريب لصالح قطاعات محددة ضمن محاور اإلستراتيجية وتغير 

حقيقي في نظرة الدولة وأسلوب تعاملها مع المنظمات بعد سنوات من الشك والريبة المتبادلة والتي كانت سببا 

فيز بيئة داعمة له ولتشريعات عمله كانت من في تلقي مصر للعديد من التوصيات التي تتعلق بالعمل األهلي وتح

شيلي ـ ( التي تقدمت بها )  200ـ  194ـ  193ـ  171ـ  124ـ  87 ـ 56ـ  55ـ  54 (بينها التوصيات أرقام 

  )ـ ايطاليا ـ كوريا الجنوبية فرنسا ـ أيرلندا ـ أسبانيا ـ نيوزيالندا الجابون ـ جورجيا ـ 

  مسار بناء القدرات

  بناء القدرات  مجال الحق  م  بناء القدرات  مجال الحق  م

  توعية  تدريب  توعية  تدريب

جتماعية والثقافية  الحقوق المدنية والسياسية قتصادية وا   الحقوق ا

  3  ـ  الحق في الصحة   1  2  1  الحق في الحياة والسالمة الجسدية   1

  1  1  الحق في التعليم   2  1  ـ  الحق في الحرية الشخصية  2

  ـ  1  الحق في العمل   3  2  ـ  الحق في التقاضي   3

  1  ـ  الحق في الضمان االجتماعي   4  1  ـ  معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين   4
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  1  ـ  الحق في الغذاء  5  2  ـ  حرية التعبير  5

  ـ  ـ  الحق في مياه الشرب اآلمنة  6  1  ـ  حرية التجمع السلمي   6

  ـ  ـ  الالئقالحق في السكن   7      حرية التنظيم   7

  1  ـ  الحقوق الثقافية   8  2  1  تكوين الجمعيات والمؤسسات األهلية   أ  

  التدريب وبناء القدرات   ـ  2  تكوين النقابات العمالية   ب

  3  1  نشر ثقافة حقوق اإلنسان  1  ـ  ـ  تكوين النقابات المهنية   ج

إدماج مكون حقوق اإلنسان في   2  ـ  1  تكوين األحزاب السياسية   د

  التعليم 

  1  ـ

  ـ  4  تدريب أعضاء هيئة الشرطة   3  2  4  المجموع

تدريب أعضاء الجهات والهيئات   4  2  ـ  حرية الدين والمعتقد  8

  القضائية 

  ـ  2

  1  4  لدولة باتعزيز برامج تدريب العاملين   5  1  ـ  الحق في الخصوصية   9

نسان للمرأة والطفل وذوي    عاقة والشباب وكبار السن احقوق ا

  1  1  حقوق الشباب   4  2  1  حقوق المرأة   1

  1  ـ  حقوق كبار السن   5  2  ـ  حقوق الطفل  2

          1  ـ  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   3

جمالي   ا
20  33  

53  

  

  

  

ستنتاجات الختامية    ـ التوصيات وا

هو خطوة  اإلنسانوطنية لحقوق  إستراتيجية وإعالنيقينا فان نجاح الدولة المصرية في صياغة 

 اإلنسانبالغة التقدم والقيمة وعالمة علي تطور شديد األهمية في التعامل مع قضية حقوق 

والعمل علي تطوير ملفها بالصورة التي تسعي الدولة لتحقيقها والتي تستجيب للرؤية األممية 

إال أن والتوصيات التي تتلقاها الدولة سواء عبر اجتماعات ثنائية أو عبر تقييمات مؤسسية عامة 

والتميز في التعامل مع الملف تتطلب الحوار حول تطوير تلك  النجاح الرغبة في إدراك

تطويرها لتتناسب مع حجم الطموحات أو تدعم قدرتها علي تحقيق  وإعادة ستراتيجيةاإل

  :المستهدفات والغايات من ورائها وهو ما نري أنه يحتاج للنظر في التوصيات التالية 
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تضمين الخطط التنفيذية مجموعة من التدخالت اإلستراتيجية علي الجهات المعنية بتنفيذ :  أو

وفقا د الفجوات التي بحاجة إلي تضمينها في خطط العمل علي أن يتم ذلك الحقوقية التي تس

للمنهجية العلمية التي تتطلب وضع مؤشرات محددة للقياس وتقسيم األنشطة وفقا لمخططات 

 تحقيق كل هدف من تلك تعكس مدي القدرة عليزمنية وجداول تنفيذية تمتد عبر سنوات تطبيقها 

  . ةالمتضمنة في المحاور األربع

فيما يتعلق بتنفيذ المنوط بها العمل النظر في تحديد أكثر دقة لألطراف الفاعلة والمؤثرة  :ثانيا 

برامج ومخططات عمل اإلستراتيجية دون لبس أو تداخل يسمح باإلفالت من المسألة أو عدم 

ستراتيجية القدرة علي االنجاز باعتبار أن هذا العنصر كان بمثابة التحدي األبرز لنمط صياغة اإل

  .ومنهجيتها 

ربط محتوي وقضايا اإلستراتيجية سواء كمحاور رئيسية أو كحقوق نوعية وفئوية بنتائج  :ثالثا 

وما صدر عنه من توصيات باعتبارها  2019االستعراض الدوري الشامل لحقوق اإلنسان 

خالل الدورة التزامات أممية وتعهدات قدمتها الدولة وستضعها موضع التقييم وحساب االنجاز 

مع ضرورة إدراجها بصورة واضحة ضمن المخطط المكتوب  ) 2024( القادمة للملف المصري 

  .لإلستراتيجية أو كملحق بنصوصها 

واللغة التي تمت بها صياغة النتائج المستهدفة ضمن محاور النظر في األسلوب  إعادة : رابعا

فيذية واستخدام لغة مباشرة وواضحة تحدد التدخل اإلستراتيجية والتي ال تتناسب مع الخطط التن

المطلوب بدقة وتؤشر علي الجهات التنفيذية أو التشريعية أو المجتمعية المكلفة بالعمل علي 

  .تحقيقه 

تنسيق الجهود والمبادرات التي يمكن القيام بها من قبل كافة األطراف والمؤسسات في  : خامسا

حقوق اإلنسان ـ ( إطار تنفيذ مستهدفات اإلستراتيجية خاصة المجالس القومية المتخصصة 

ومنظمات المجتمع المدني مع إيجاد آلية ) المرأة ـ األمومة والطفولة ـ األشخاص ذوي اإلعاقة 

المهام واألدوار التي يؤديها  إطارفق المعلومات وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود في منتظمة لتد

  .كل طرف من األطراف 

واستخدام صياغات تحدد  يالتشريعالتطوير تدقيق النتائج المستهدفة علي مستوي  : سادسا

بالشكل  بصورة رقمية محددة وفقا لألكواد التشريعيةالتشريعات المطلوب إدخال تعديالت عليها 

  .الذي يسمح بتتبع عمليات االنجاز أو تسمح بتقديم مبادرات ترتبط بالمطلوب منها 
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الوطنية  اإلستراتيجيةتطبيق التقدم في وضع مؤشر وطني للقياس وتتبع تصميم و : سابعا

للتطوير أو  آلياتورصد مدي النجاح أو المصاعب التي تواجه أنشطتها واقتراح  اإلنسانلحقوق 

ويمكن أن تتحول لدليل عالجي  تضمن قدرتها علي الوصول للمستهدفات من ورائهاالتعديل 

  . وتصويبي لمسارات العمل مستقبال

التي لم تدرج باعتبارها محاور رئيسية ضمن  اإلنسانالنظر في طبيعة قضايا حقوق  : ثامنا

اإلستراتيجية في ظل تجار بالبشر وتضمينها داخل االالفساد أو مثل مكافحة  اإلستراتيجية

والتي كانت سببا في إطالق الدولة الستراتيجيات متخصصة في تأثيراتها البالغة علي المجتمعات 

  .مجاالتها 

العمل علي تطوير أداة رصد وتحليل للخطوات األولية لتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية  :تاسعا 

الذي ) منتصف المدة ( األول لتطبيقها مع ربط محتواها بتقرير ( الل العام لحقوق اإلنسان خ

ستتقدم به الدولة المصرية للمجلس الدولي لحقوق اإلنسان والذي يقيس مدي االنجاز والتقدم في 

  )  2015( تحقيقها لتوصيات دورة االستعراض 

   

   

  

  

  

   


