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تمهيد
تتقــدم مصــر بخطــى واثقــة نحــو بنــاء مســتقبل يليــق بمكانتهــا بيــن األمــم وبطموحــات شــعبها الــذي قــام
مطالبــا باإلصــاح السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي ،وبإعــاء قيــم
بثورتيــن فــي عامــي  2011و2013
ً
الحريــة والك ارمــة اإلنســانية والعدالــة االجتماعيــة.
وألن بنــاء مصــر الحديثــة وتحقيــق االســتقرار والتقــدم والتنميــة المســتدامة بهــا يرتكــز باألســاس علــى
تعزيــز احت ـرام وحمايــة حقــوق اإلنســان؛ فقــد أصبــح مــن المحتــم ،بــل مــن الواجــب الوطنــي والمســئولية أمــام
التاريــخ ،مواصلــة العمــل الجــاد إلعمــال كافــة الحقــوق المدنيــة ،والسياســية ،واالقتصاديــة ،واالجتماعيــة،
والثقافيــة ،علــى نحــو يكفــل المســاواة وتكافــؤ الفــرص للجميــع.
قدمــا وبجديــة فــي االرتقــاء بأوضــاع حقــوق اإلنســان هــو وجــود اإلرادة
وممــا يســاعد علــى المضــي ً
السياســية العازمــة علــى تنفيــذ ذلــك ،وااللتـزام باحتـرام الدســتور الــذي يحقــق نقلــة نوعيــة كبيـرة فــي مجــال كفالــة
الحقــوق والحريــات األساســية ،ويؤكــد علــى مبــادئ المواطنــة وســيادة القانــون فــي إطــار مــن المســاواة وعــدم
التمييــز .هــذا فضــا عــن تبنــي الدولــة لرؤيــة تنمويــة متكاملــة تعكســها وثيقــة «إســتراتيجية التنميــة المســتدامة:
رؤيــة مصــر  ،»2030وهــذه الرؤيــة ترتكــز علــى إعمــال الحقــوق األساســية لإلنســان باعتبارهــا محــور العمليــة
التنمويــة.
لقــد حققــت مصــر خــال الســنوات الماضيــة إنجــازات وطنيــة هامــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان علــى
المســتويات التش ـريعية والتنفيذيــة والمؤسســية ،بيــد أنــه مــن المؤكــد أن حمايــة حقــوق اإلنســان هــي عمليــة
مســتمرة وتراكميــة األثــر ،وال تظهــر نتائجهــا إال بشــكل متــدرج ،ومهمــا ُبــذل مــن جهــد أو تحقــق مــن إنجــاز
دائمــا هنــاك تحديــات تتعلــق بتمتــع الجميــع
فــي هــذا المجــال ،فإنــه يبقــى قاصـ ًا
ـر عــن بلــوغ الكمــال ،وتظــل ً
بحقوقهــم وحرياتهــم األساســية ،وعلــى نحــو متسـ ٍ
ـاو ،وهــو األمــر الــذي يســتلزم بــذل المزيــد مــن الجهــد للتغلــب
علــى التحديــات المتراكمــة ،والتصــدي ألوجــه النقــص القائمــة.
ومــن هنــا تأتــي أهميــة هــذه الوثيقــة التــي تعــد أول إســتراتيجية وطنيــة متكاملــة لحقــوق اإلنســان فــي
مصــر .وهــي تبنــي علــى التقــدم الفعلــي المحــرز ،كمــا تأخــذ فــي اعتبارهــا مــا يفرضــه الســياق الوطنــي مــن
فــرص وتحديــات .إن المبــادرة بإعــداد هــذه اإلســتراتيجية يمثــل ترجمــة لقناعــة وطنيــة ذاتيــة بضــرورة اعتمــاد
مقاربة شــاملة وجدية لتعزيز حقوق اإلنســان والحريات األساســية ،وهي مقاربة تتســم بوضوح الرؤية والتوجه
اإلســتراتيجي فــي التخطيــط.
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الرؤية
أُسســت هــذه اإلســتراتيجية علــى رؤيــة تهــدف إلــى النهــوض بكافــة حقــوق اإلنســان فــي مصــر ،مــن
خــال تعزيــز احت ـرام وحمايــة كافــة الحقــوق المدنيــة ،والسياســية ،واالقتصاديــة ،واالجتماعيــة ،والثقافيــة،
المتضمنــة فــي الدســتور والتشـريعات الوطنيــة واالتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة المنضمــة إليهــا مصــر؛ تحقيًقــا
للمســاواة ،وتكافــؤ الفــرص دون أي تمييــز .وتعــد اإلســتراتيجية خارطــة طريــق وطنيــة طموحــة فــي مجــال
حقــوق اإلنســان وأداة هامــة للتطويــر الذاتــي فــي هــذا المجــال.

المرتكزات
تستند اإلستراتيجية إلى المرتكزات التالية:

أول :الضمانات الدستورية في مجال حماية وتعزيز واحترام حقوق اإلنسان
ً

يكفــل الدســتور المصــري حمايــة كافــة مبــادئ حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية ،إذ يؤكــد أن النظــام
السياســي يقــوم علــى ترســيخ قيــم المواطنــة ،والعدالــة ،والمســاواة فــي الحقــوق والواجبــات دون أي تمييــز؛ وأن
التكافــؤ فــي الفــرص هــو أســاس بنــاء المجتمــع .ويجعــل الدســتور التمييــز جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون ،كمــا
يحظــر إدخــال أيــة تعديــات علــى النصــوص الدســتورية المتعلقــة بمبــدأ المســاواة ،مــا لــم يكــن التعديــل متعلًقــا
بالمزيــد مــن الضمانــات لهــذا المبــدأ .ويؤكــد الدســتور علــى أن الحقــوق والحريــات اللصيقــة بشــخص المواطــن
انتقاصــا ،وال يجــوز ألي قانــون تقييدهــا بمــا يمــس أصلهــا وجوهرهــا.
ال تقبــل تعطيـ ًـا وال
ً

ولمــا كانــت الســلطة القضائيــة هــي وســيلة االنتصــاف األساســية لضمــان اإلنفــاذ الفعلــي لكافــة مبــادئ
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بتوفيــر الحمايــة القضائيــة لهــا عــن طريــق المحكمــة الدســتورية العليــا المختصــة بالنظــر فــي دســتورية القوانيــن،
كمــا ينــص علــى أن القوانيــن المنظمــة لكفالــة التمتــع بالحقــوق والحريــات الـواردة فيــه تعــد مــن القوانيــن المكملــة
ـترط لصدورهــا موافقــة ثلثــي أعضــاء مجلــس النـواب .
لــه ،ومــن ثَـ َّـم ُيشـ َ

ثانيا :االلتزامات الدولية واإلقليمية لمصر في مجال حقوق اإلنسان
ً

ســاهمت مصــر علــى مــدار عقــود طويلــة فــي الجهــود المبذولــة علــى المســتوى متعــدد األط ـراف
لتطويــر القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،حيــث شــاركت فــي صياغــة اإلعــان العالمــي والعهديــن الدولييــن
لحقــوق اإلنســان ،وســاهمت بفاعليــة فــي المشــاورات واألعمــال التحضيريــة لصياغــة االتفاقيــات الدوليــة
واإلقليميــة لحقــوق اإلنســان.
تقدمــا فــي مجــال ضمــان الوفــاء بااللت ازمــات الدوليــة لمصــر فــي مجــال
ويتخــذ الدســتور منحــى أكثــر ً
خاصــا لالتفاقيــات الدوليــة لحقــوق
حقــوق اإلنســان ،فيقــرر  -ألول م ـرة  -فــي المــادة  93منــه
ً
وضعــا ً
اإلنســان ،وذلــك بالنــص علــى أنــه «تلتــزم الدولــة باالتفاقيــات والعهــود والمواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي
تصــدق عليهــا مصــر ،وتصبــح لهــا قــوة القانــون بعــد نشــرها» ،فيجعــل التـزام الدولــة باحتـرام تلــك االتفاقيــات
امــا دســتورًيا ،ممــا يســبغ علــى الحقــوق والحريــات األساســية ال ـواردة بهــا الحمايــة المقــررة للقاعــدة
التز ً
–أيضــا -بعــدم ســن أي تشـريع يناقــض
الدســتورية .وبموجــب هــذا النــص الدســتوري تلتــزم الســلطة التشـريعية
ً
الت ازمــات الدولــة المقــررة بموجــب هــذه االتفاقيــات.
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ولقــد انضمــت مصــر لثمانــي اتفاقيــات دوليــة أساســية لحقــوق اإلنســان ،فضـ ًـا عــن عــدد مــن االتفاقيات
اإلقليمية في إطار المنظومتين العربية واإلفريقية لحقوق اإلنســان.
وتساهم هذه اإلستراتيجية في إيجاد نهج شامل لتنفيذ كافة تلك االلتزامات.

ثال ًثا :إستراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر2030
تســتند هــذه الوثيقــة إلــى تحقيــق أهــداف «إســتراتيجية التنميــة المســتدامة :رؤيــة مصــر »2030التــي
تســعى إلــى تحقيــق التنميــة الشــاملة مــن خــال بنــاء مجتمــع عــادل يتميــز بالمســاواة والتوزيــع العــادل لفوائــد
التنميــة ،وتحقيــق أعلــى درجــات االندمــاج المجتمعــي لكافــة الفئــات ،وتعزيــز مبــادئ الحوكمــة .فتؤكــد هــذه
الرؤيــة التنمويــة علــى أن تحقيــق التنميــة المســتدامة يتطلــب احتـرام مبــادئ حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون.
وتســعى اإلســتراتيجية إلــى تعزيــز التوجــه القائــم علــى احتـرام وتعزيــز حقــوق اإلنســان لذلــك المشــروع التنمــوي
المتكامــل لمصــر ،ودمــج أهــداف ومبــادئ حقــوق اإلنســان فــي السياســات العامــة للدولــة.

المبادئ األساسية
تســتند اإلســتراتيجية علــى عــدد مــن المبــادئ األساســية المنصــوص عليهــا فــي الدســتور ،والمس ــتقرة فــي قضــاء
المحاكــم العليــا ،والمتضمنــة فــي االتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة لحقــوق اإلنســان ،وهــي:
•حقوق اإلنسان متأصلة في الكرامة اإلنسانية ،وهي عالمية ،مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة إذ
يعزز كل منها اآلخر.
•اإلستفادة من إطار مراجعة الجرائم األشد خطورة التى توقع عنها عقوبة اإلعدام بمراعاة الظروف
المجتمعية والدراسات المتخصصة وبما يتفق مع اإلتفاقيات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان التى
صدقت عليها مصر.
•عدم التمييز ،وكفالة حقوق اإلنسان في إطار من المساواة ،وتكافؤ الفرص ،واحترام مبدأ المواطنة.
•سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،واستقالل القضاء ،وحصانته ،وحيدته ضمانات أساسية لحماية
حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،وتلتزم الدولة بتحقيق ذلك من خالل تشريعات ،وسياسات ،وأنظمة،
وأحكام قضائية فعالة.
•الديمقراطية وحقوق اإلنسان مترابطان ،ويعزز كل منهما اآلخر.
•تعزيز الحكم الرشيد ،ومكافحة الفساد ،وإرساء قيم النزاهة والشفافية لضمان التمتع بحقوق اإلنسان
والحريات األساسية.
•الحق في التنمية حق من حقوق اإلنسان ،وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة واإلسهام
في تحقيق التنمية الشاملة ،والتمتع بعوائد هذه التنمية.
•ضرورة وفاء كافة األفراد في المجتمع بواجباتهم ومسئولياتهم تجاه احترام حقوق اآلخرين وحرياتهم
األساسية.

ال ْن َسان
اإلس
ْ
الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ
َّ
تراتيجية َ
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انتقاصا ،وال يجوز ألي قانون ينظم ممارسة
تعطيل وال
•الحقوق والحريات اللصيقة باإلنسان ال تقبل
ً
ً
الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها .وال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة
الحقوق والحريات إال تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية األمن القومي،
أو السالمة العامة ،أو النظام العام ،أو الصحة العامة ،أو اآلداب العامة ،أو لحماية حقوق اآلخرين
وحرياتهم.

التحديات الرئيسية
تتمثــل أبــرز التحديــات التــي تواجــه تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية فــي مصــر،
ومــا يرتبــط فــي هــذا اإلطــار بتنفيــذ اإلســتراتيجية ،فيمــا يلــي:

أول :الحاجة إلى تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان
ً

إن العديــد مــن الممارســات التــي تشــكل انتهــاكات لحقــوق اإلنســان ترجــع إلــى ضعــف ثقافــة حقــوق
اإلنســان ،وبعــض الموروثــات الثقافيــة الخاطئــة التــي تتعــارض مــع قيمهــا ومبادئهــا ،فضـ ًـا عــن اســتمرار
وجــود حاجــة إلــى تنميــة قــدرات الك ـوادر الوطنيــة فــي قطاعــات الدولــة المختلفــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان
لتعزيــز االلت ـزام علــى أرض الواقــع بالضمانــات التــي يكفلهــا اإلطــاران الدســتوري والقانونــي.

ثانيا :الحاجة إلى تعزيز المشاركة في الشأن العام
ً

تبــرز أهميــة معالجــة عوامــل ضعــف مســتوى المشــاركة فــي الشــأن العــام ،بمــا فــي ذلــك ضعــف التواجــد
المجتمعــي الفعــال لألح ـزاب السياســية ،وعــدم انخ ـراط الشــباب فــي العمــل الحزبــي علــى النحــو المأمــول،
يكا
والحاجــة إلــى زيــادة فاعليــة القن ـوات المؤسســية للتشــاور مــع منظمــات المجتمــع المدنــي باعتبارهــا ش ـر ً
أساسـًـيا فــي عمليــة تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان بكافــة أبعادهــا .كمــا أن تعزيــز المشــاركة فــي الشــأن العــام
تســتدعي زيــادة المشــاركة علــى المســتوى المحلــي ،والتصــدي لمشــكلة الفقــر بمــا يضمــن ممارســة الحقــوق
المدنيــة والسياســية بشــكل فعــال .وال شــك أن صــدور قانــون تنظيــم ممارســة العمــل األهلــي لعــام 2019
والئحتــه التنفيذيــة يعــد فرصــة لبنــاء شـراكة فعالــة ومســتديمة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي تســتند إلــى احتـرام
الدســتور والقانــون.
ـور تجســد فــي تلبيــة االســتحقاقات الدســتورية مــن دوريــة عقــد
ولقــد شــهدت العمليــة الديمقراطيــة تطـ ًا
انتخابــات رئاســية وبرلمانيــة ،وآخرهــا انتخابــات مجلســي الن ـواب والشــيوخ ،والتوجــه نحــو انتخــاب المجالــس
المحليــة ،وهــو مــا يســهم فــي دفــع جهــود الدولــة للتغلــب علــى المعوقــات ذات الصلــة بإعمــال الحــق فــي
المشــاركة فــي الشــئون العامــة ،والــذي يعــد ضرورًيــا إلعمــال حريــات التعبيــر ،والتجمــع ،والتنظيــم.

ثال ًثا :الصعوبات التي تواجه تحقيق التنمية االقتصادية المستهدفة

مــن المعلــوم أن حالــة عــدم االســتقرار السياســي التــي شــهدتها مصــر قبــل عــام  ،2014وحالــة
االضط ـراب اإلقليمــي منــذ عــام  ،2011كانــت لهمــا آثــار ســلبية بالغــة علــى النشــاط االقتصــادي أدت
ـبيا فــي
إلــى زيــادة االختــاالت االقتصاديــة الكليــة .ورغــم أن االقتصــاد المصــري قــد شــهد مؤخـ ًا
ـر تحسـ ًـنا نسـ ً
مؤش ـرات االقتصــاد الكلــي -علــى ضــوء اإلج ـراءات والسياســات اإلصالحيــة التــي نفذتهــا الحكومــة لتحقيــق
التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة المســتدامة -إال أنــه ال ت ـزال هنــاك حاجــة لتعزيــز جهــود إعمــال الحقــوق
ال ْن َسان
اإلس
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االقتصاديــة ،واالجتماعيــة ،والثقافيــة .كمــا أنــه علــى الرغــم مــن بــذل جهــود مكثفــة لمواجهــة األض ـرار التــي
ـر فــي المجتمــع مــن ج ـراء التضخــم وذلــك مــن خــال تنفيــذ ب ارمــج للحمايــة
لحقــت ببعــض الفئــات األكثــر فقـ ًا
االجتماعيــة ،إال أن األمــر يتطلــب اتخــاذ المزيــد مــن التدابيــر لتعزيــز تحقيــق العدالــة االجتماعيــة ،ال ســيما
أن ارتفــاع تكلفــة المعيشــة مــن مســكن ،ومــأكل ،وتعليــم ،وصحــة ،ينعكــس علــى زيــادة الفجــوة المجتمعيــة
افيــا ،وذلــك
واالقتصاديــة .باإلضافــة إلــى ذلــك فمــن الضــروري تضييــق الفجــوة فــي تحقيــق النمــو المتـوازن جغر ً
مــن خــال مواصلــة ضــخ اســتثمارات فــي المناطــق الحدوديــة والمناطــق األخــرى التــي تعانــي مــن ارتفــاع
معــدالت الفقــر فيهــا ،ومنهــا بعــض المناطــق بالصعيــد ،وســيناء ،ومطــروح ،ومنطقــة النوبــة ،واســتكمال تنفيــذ
المش ـ ــروع القومـ ــي لتنميـ ــة وتطوي ــر القـ ــرى المصريـ ـ ــة.
وتأتــي الزيــادة الســكانية المطــردة التــي تجــاوز معهــا عــدد ســكان مصــر  100مليــون نســمة لتمثــل عائًقــا
ـر أمــام جهــود توفيــر الم ـوارد الالزمــة لكفالــة حــق جميــع المصرييــن فــي التمتــع بمســتوى معيشــي مالئــم
كبيـ ًا
وللتخفيــف مــن حــدة الفقــر .وال يمكــن إغفــال التأثيــر الســلبي لألزمــات الطارئــة ،كالحـوادث اإلرهابيــة ،علــى
حركــة االســتثمار والســياحة ومجمــل األحـوال االقتصاديــة .كمــا يت ازمــن إطــاق اإلســتراتيجية مــع التداعيــات
المختلفــة التــي تفرضهــا أزمــة جائحــة كوفيــد –  19وتأثيرهــا علــى النمــو االقتصــادي وعلــى التمتــع بالحقــوق
أيضــا التحــدي المتعلــق باألمــن المائــي لمصــر مــع اســتمرار
المختلفــة .وممــا يجــب أخــذه فــي الحســبان ً
ـر لجهــود التنميــة بمجاالتهــا العديــدة ،ويؤثــر
ـنويا ،بمــا يشــكل تهديـ ًـدا مباشـ ًا
انخفــاض نصيــب الفــرد مــن الميــاه سـ ً
علــى نحــو ســلبي علــى إعمــال حقــوق اإلنســان بشــكل عــام ،وبخاصــة الحــق فــي الحيــاة ،والحــق فــي ميــاه
الشــرب اآلمنــة ،والحــق فــي الغــذاء.
إن التصــدي لكافــة تلــك الصعوبــات يتطلــب توفيــر مخصصــات ماليــة كبيـرة بحيــث تنعكــس مؤشـرات
النمــو المتصاعــدة بشــكل مباشــر علــى حــق كل شــخص فــي مســتوى معيشــي ٍ
كاف لــه وألس ـرته ،يوفــر مــا
يفــي بحاجتهــم األساســية.

ابعا :اإلرهاب واالضطراب اإلقليمي
رً

تمــر مصــر بمرحلــة دقيقــة تواجــه فيهــا تهديــدات أمنيــة داخليــة وخارجيــة غيــر مســبوقة ،نتجــت عــن
ت ازيــد نشــاط الجماعــات اإلرهابيــة فــي مصــر ودول الجـوار اإلقليمــي ،ممــا جعــل قضيــة دعــم اســتقرار الدولــة
ووحدتهــا تتصــدر أولويــات العمــل الوطنــي .وألن خطــر اإلرهــاب يهــدد تمتــع األف ـراد بحقوقهــم وحرياتهــم
األساســية؛ فــإن تدابيــر مكافحتــه تعــد جــزًءا ال يتج ـ أز مــن حمايــة حقــوق اإلنســان ،فهمــا متكامــان يعــزز
كل منهمــا اآلخــر .ومــن ثَــم تنطلــق مصــر فــي مكافحتهــا لإلرهــاب مــن رؤيــة واضحــة بــأن التصــدي لخطــر
اإلرهــاب والقضــاء علــى الجماعــات اإلرهابيــة يدخــل فــي صلــب حمايــة حقــوق اإلنســان وضمــان حيــاة آمنــة
لكافــة المصرييــن .وتتخــذ مصــر ،شــأنها فــي ذلــك شــأن العديــد مــن الــدول ،تدابيــر تشـريعية وسياســات أمنيــة
تفرضهــا ضــرورات مكافحــة اإلرهــاب .وفــي ظــل تجديــد إعــان حالــة الطـوارئ تحــرص مصــر علــى أن تتســق
تلــك التدابيــر واإلج ـراءات مــع الدســتور والتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان.
وتعتمــد مصــر مقاربــة شــاملة لمكافحــة اإلرهــاب تقــوم علــى محوريــن أساســيين ،األول يســتهدف
التصــدي للعناصــر والكيانــات اإلرهابيــة ،والثانــي يهــدف إلــى تحقيــق التنميــة الشــاملة لمعالجــة العوامــل الكامنــة
التــي تســبب اإلرهــاب .وجديــر بالذكــر أن التصــدي لإلرهــاب يتــم كذلــك مــن خــال محاربتــه فكرًيــا ،ويتجلــى
ذلــك بوضــوح فــي تبنــي المؤسســات الدينيــة والمدنيــة تطويــر الخطــاب الدينــي للتوعيــة ضــد األفــكار المتطرفــة
ومحاربتهــا.
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مراحل اإلعداد لإلستراتيجية
أول :المرحلة التحضيرية
ً

ـال لقـرار الســيد
تولــت اللجنــة العليــا الدائمــة لحقــوق اإلنســان قيــادة عمليــة اإلعــداد لإلســتراتيجية؛ إعمـ ً
رئيــس مجلــس الــوزراء الم ِ
نشــئ لهــا ،رقــم  2396لســنة  ،2018إذ نــص فــي مادتــه الثالثــة علــى أن مــن
ُ
اختصاصــات اللجنــة« :وضــع إســتراتيجية وطنيــة لحقــوق اإلنســان وخطــط العمــل لتنفيذهــا مــن قبــل الجهــات
المعنيــة ومتابعتهــا».
وقــد بــدأت المرحلــة التحضيريــة لهــذه اإلســتراتيجية بحصــر الخطــط والب ارمــج واألنشــطة المســتقبلية
ذات الصلــة بحقــوق اإلنســان بالتنســيق مــع جميــع الــو ازرات ،والجهــات المعنيــة ،مــع د ارســة خطــط العمــل
واإلســتراتيجيات الوطنيــة المعتمــدة بالفعــل فــي مجــاالت متعــددة لتحقيــق التكامــل بينهــا وبيــن اإلســتراتيجية
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ،وذلــك مــن خــال البنــاء علــى مــا تتضمنــه مــن مســتهدفات وب ارمــج وأنشــطة بهــدف
تحقيــق الت اربــط فيمــا بينهــا مــن منظــور حقوقــي شــامل.
وجديــر بالذكــر أن اللجنــة حرصــت خــال المرحلــة التحضيريــة علــى د ارســة اإلســتراتيجيات وخطــط
العمــل الوطنيــة لحقــوق اإلنســان لعــدد مــن الــدول ،وذلــك بهــدف التعــرف علــى أفضــل الممارســات والتجــارب
ذات الصلــة .كمــا قامــت اللجنــة بحصــر وتصنيــف ود ارســة التوصيــات الختاميــة التــي تلقتهــا مصــر مــن
اآلليــات الدوليــة واإلقليميــة لحقــوق اإلنســان ،وكذلــك توصيــات المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان ،والموقــف
بالنســبة لتنفيذهــا ،بالتنســيق مــع جميــع الــو ازرات والجهــات المعنيــة.
ومــن ثــم ،ســاهمت المرحلــة التحضيريــة لإلعــداد لإلســتراتيجية فــي إج ـراء تقييــم موســع الحتياجــات
تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية.

ثانيا :مرحلة التشاور
ً

نهجــا تشــاورًيا موسـ ًـعا فــي عمليــة اإلعــداد لإلســتراتيجية،
اتبعــت اللجنــة العليــا الدائمــة لحقــوق اإلنســان ً
وذلــك علــى مســتويين متوازييــن؛ المســتوى األول :فيمــا بيــن الــو ازرات والجهــات المعنيــة بالدولــة ،والمســتوى
الثانــي :مــع ممثلــي المجتمــع المدنــي –بمفهومــه الواســع -مــن خــال حـوار مجتمعــي واســع النطــاق ،وهــو مــا
حاليــا .وتــم عقــد ســت جلســات اســتماع
يتســق مــع عمليــة التخطيــط القائــم علــى المشــاركة الــذي تنتهجــه الدولــة ً
لتلقــي مختلــف المقترحــات ذات الصلــة باإلعــداد لمســودة اإلســتراتيجية ،ضمــت ممثليــن عــن المجلــس القومــي
لحقــوق اإلنســان ،والجمعيــات والمؤسســات األهليــة مــن مختلــف المحافظــات ،والنقابــات المهنيــة والعماليــة،
والم اركــز البحثيــة والجامعــات ،واتحــادات الغــرف التجاريــة وجمعيــات رجــال األعمــال ،والشــخصيات العامــة
والمثقفيــن .وبعــد االنتهــاء مــن إعــداد المســودة ،بــدأت المرحلــة الثانيــة مــن التشــاور مــن خــال عقــد جلســة
اســتماع مــع لجنــة حقــوق اإلنســان بمجلــس الن ـواب ،وجلســة اســتماع مــع ممثلــي المجلــس القومــي لحقــوق
اإلنســان وعــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي والشــخصيات العامــة الســتعراض أبــرز مالمــح مســودة
ـاء نتــج عنــه مقترحــات عديــدة
اإلســتراتيجية ،ونتائجهــا المســتهدفة .وقــد شــهدت مختلــف الجلســات ح ـو ًا
ار بنـ ً
تتعلــق بمختلــف محــاور عمــل اإلســتراتيجية وتــم تضميــن عــدد مــن تلــك المقترحــات فــي اإلســتراتيجية.

ال ْن َسان
اإلس
ْ
الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ
َّ
تراتيجية َ
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كمــا شــكلت اللجنــة «هيئــة استشــارية» تضــم  25شــخصية مــن الشــخصيات العامــة والخب ـراء مــن
المتخصصيــن فــي القانــون ،واالقتصــاد ،والسياســات العامــة ،والتخطيــط اإلســتراتيجي بهــدف االســتعانة
بخب ـرات متنوعــة فــي عمليــة إعــداد اإلســتراتيجية.

ثال ًثا :مرحلة الصياغة
ســاهم كل مــن إج ـراء التقييــم الذاتــي الموســع الحتياجــات تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات
األساســية ،وكذلــك العمليــة التشــاورية الموســعة التــي قادتهــا اللجنــة مــع مختلــف األطـراف المعنيــة فــي تغذيــة
مرحلــة صياغــة اإلســتراتيجية ،مــن حيــث تحديــد محــاور العمــل الرئيســية والتحديــات والنتائــج المســتهدفة فــي
إطــار كل محــور.

المتابعة وتقييم التنفيذ
ســوف تضطلــع اللجنــة العليــا الدائمــة لحقــوق اإلنســان بمهمــة متابعــة وتقييــم التقــدم المحــرز فــي تحقيــق
الرؤيــة التــي ترتكــز عليهــا اإلســتراتيجية؛ للوصــول إلــى النتائــج المســتهدفة منهــا .واالضطــاع بهــذه المهمــة
الزمــا للوقــوف علــى مواضــع التقــدم فــي التنفيــذ للبنــاء عليهــا ،ومعرفــة فج ـوات التنفيــذ لمعالجتهــا.
يعــد أمـ ًا
ـر ً
وهــذا مــن شــأنه تعزيــز العمــل الوطنــي المنســق لتفعيــل احتـرام حقــوق اإلنســان مــن خــال التعامــل أوًال بــأول
مــع التحديــات ذات الصلــة.
ســيتم فــي إطــار متابعــة تنفيــذ اإلســتراتيجية بــذل مزيــد مــن الجهــد لتعزيــز التواصــل ،والتنســيق،
والتشــاور ،وخلــق المشــاركات الوطنيــة بيــن كافــة مكونــات البنيــة المؤسســية لحقــوق اإلنســان ،بمــا فــي ذلــك
المجتمــع المدنــي ،حيــث يمثــل ذلــك ركي ـزة أساســية لنجــاح تنفيــذ اإلســتراتيجية ،وص ـوالً إلــى وضــع إطــار
متكامــل لعمــل مؤسســي منســق وجماعــي ،تشــاركي ومتواصــل ،مــن شــأنه تحقيــق الت اربــط والتضافــر المنشــود
لكافــة الجهــود ذات الصلــة باالرتقــاء بحقــوق اإلنســان.

مسارات التنفيذ
يأتــي تنفيــذ الرؤيــة التــي ترتكــز عليهــا اإلســتراتيجية معتمـ ًـدا باألســاس علــى إح ـراز تقــدم فــي ثاثــة مســارات
متوازيــة ومتكاملــة ،هــي:

ال ْن َسان
الس
ْ
الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ
َّ
تراتيجية َ
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أول  :مسار التطوير التشريعي
ً

تزخــر البنيــة التش ـريعية المصريــة بالعديــد مــن الضمانــات الالزمــة لتعزيــز واحت ـرام حقــوق اإلنســان،
إال أنــه ال ت ـزال هنــاك حاجــة إلــى اســتكمال البنــاء علــى هــذا الزخــم التش ـريعي؛ لتعزيــز االتســاق بيــن
القوانيــن الوطنيــة ،والمبــادئ والضمانــات الـواردة فــي الدســتور ،واالتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة لحقــوق اإلنســان
المنضمــة إليهــا مصــر ،س ـواء مــن خــال إدخــال تعديــات علــى بعــض التش ـريعات القائمــة أو اســتحداث
تش ـريعات جديــدة.
وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا الخصــوص إلــى أن اللجنــة العليــا الدائمــة لحقــوق اإلنســان تختــص بموجــب
المــادة الثالثــة ،الفقـرة  ،10مــن قـرار الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء المنشــئ لهــا بــ» اقتـراح القوانيــن والتعديــات
التش ـريعية المتعلقــة بمجــال دعــم وتعزيــز حقــوق اإلنســان» ،األمــر الــذي يســاهم فــي تحقيــق مــا تســتهدفه
اإلســتراتيجية فــي مجــال التطويــر التش ـريعي.
ویبقــى اإلنفــاذ الفعــال للقوانيــن علــى أرض الواقــع ،ومــا يرتبــط بهــا مــن إنشــاء آليــات الزمــة ،وم ارعــاة
طا أساسـًـيا لتعزيز ســیادة القانون.
احترامها وااللتزام بها هو الفيصل في تحقيق اإلســتراتيجية ألهدافها ،وشــر ً

ثانيا  :مسار التطوير المؤسسي
ً

تمتلــك مصــر بنيــة مؤسســية ثريــة لتعزيــز احت ـرام وحمايــة حقــوق اإلنســان ،ومــن ثَـ َّـم فــإن اضطــاع
كافــة المؤسســات ذات الصلــة بواليتهــا بكفــاءة وفاعليــة ،بمــا فــي ذلــك اقتـراح وبلــورة وتنفيــذ السياســات وتطويــر
إيجابــا علــى االرتقــاء بأوضــاع حقــوق اإلنســان.
قدراتهــا المؤسســية ومنهجيــة عملهــا وأدواتهــا ســينعكس
ً
وفيمــا يتعلــق باإلطــار المؤسســي لتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان ،فهــو يخضــع للتطويــر المســتمر.
ولقــد جــاء إنشــاء اللجنــة العليــا الدائمــة لحقــوق اإلنســان فــي نهايــة عــام ( 2018وهــي تحــل محــل اللجنــة
المنشــأة فــي عــام  2016بعضويــة الجهــات المعنيــة) ليشــكل إضافــة
الرئيســية لحقــوق اإلنســان بــو ازرة العــدل ُ
هامــة فــي هــذا الشــأن ،وليعكــس وجــود إرادة سياســية أكيــدة لتفعيــل اإلطاريــن الدســتوري والتش ـريعي لحمايــة
الحقــوق والحريــات فــي مصــر ،ولتعزيــز تنفيــذ االلت ازمــات الدوليــة واإلقليميــة لمصــر فــي مجــال حقــوق
اإلنســان .فبجانــب اختصــاص اللجنــة العليــا بإعــداد اإلســتراتيجية الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ،وباقتـراح التدابيــر
واإلج ـراءات التش ـريعية الالزمــة ذات الصلــة بتعزيــز حقــوق اإلنســان الســابق اإلشــارة إليهمــا ،فهــي تختــص
أيضــا بإعــداد التقاريــر الوطنيــة المقدمــة إلــى اآلليــات الدوليــة واإلقليميــة لحقــوق اإلنســان ومتابعــة تنفيــذ
ً
التوصيــات الصــادرة عــن تلــك اآلليــات ،وبإعــداد تقاريــر دوريــة ترصــد وتحلــل القضايــا الموضوعيــة ذات
الصلــة بحقــوق اإلنســان ،وإعــداد الــردود الرســمية علــى الم ارســات ال ـواردة مــن اآلليــات الدوليــة واإلقليميــة
لحقــوق اإلنســان ،ووضــع خطــة عمــل لبنــاء القــدرات الوطنيــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان .وتضطلــع اللجنــة
العليــا بهــذه االختصاصــات بالتعــاون والتنســيق مــع الوحــدات واإلدارات المختصــة بحقــوق اإلنســان التــي تــم
إنشــاؤها فــي كافــة الــو ازرات والمحافظــات والجهــات ذات الصلــة .وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا الخصــوص إلــى أنــه
قطاعــا لحقــوق اإلنســان وهــو يضــم إدارة متابعــة ج ارئــم العنــف ضــد
فــي عــام  2012أنشــأت و ازرة الداخليــة
ً
الم ـرأة ،والطفــل ،وذوي االحتياجــات الخاصــة كمــا توجــد أقســام لمكافحــة العنــف ضــد الم ـرأة بكافــة مديريــات
األمــن ،كمــا أنشــأت و ازرة العــدل فــي عــام  1997اإلدارة العامــة للحمايــة القضايــة للطفــل ،وفــي عــام 2002
لالصــاح اإلداري
أنشــأت قطاعـاً لحقــوق اإلنســان والمـرأة والطفــل .ولقــد تبنــت الحكومــة كذلــك رؤيــة متكاملــة ٕ
ويســاهم فــي
تهــدف إلــى الوصــول إ لــى جهــاز إ داري كــفء وفعــال ،یتســم بالحكــم الرشــيد ويخضــع للمســاءلة ُ
تحقيــق ٔ
االهــداف التنمویــة للدولــة ،ویعلــي مــن رضــاء المواطنيــن عــن مختلــف الخدمــات المقدمــة بكفــاءة
وعدالــة ودون تمييــز.
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كل مــن المجلــس القومــي
كمــا تضــم البنيــة المؤسســية لتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان فــي الدولــة ً
لحقــوق اإلنســان ،باعتبــاره المؤسســة الوطنيــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان ،والمجلــس القومــي للمـرأة ،والمجلــس
القومــي للطفولــة واألمومــة ،والمجلــس القومــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة .وينــص الدســتور علــى اســتقاللية
هــذه المجالــس وعلــى دورهــا فــي إبــاغ الســلطات العامــة عــن أي انتهــاك يتعلــق بمجــال عملهــا ،كمــا ينــص
علــى أخــذ رأيهــا فــي مشــروعات القوانيــن واللوائــح المتعلقــة بهــا.
وفي عام  2017أنشأت النيابة العامة ،وهي جزء من السلطة القضائية ،إدارة عامة لحقوق اإلنسان
تختــص بتلقــي الشــكاوى ،والبالغــات ،والتقاريــر المتعلقــة بحقــوق اإلنســان ،ومتابعــة تطبيــق القواعــد المقــررة
فــي االتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة لحقــوق اإلنســان التــي تصــدق عليهــا مصــر فيمــا يدخــل فــي اختصاصــات
النيابــة العامــة ،فضـ ًـا عــن تلقيهــا تقاريــر التفتيــش الــدوري والمفاجــئ علــى الســجون وأماكــن االحتجــاز األخــرى
الـواردة مــن النيابــات ،ود ارســتها وإبــداء المالحظــات عليهــا بشــأن مــدى تطبيــق قواعــد معاملــة الســجناء ،وتعــد
المنشــأ بالنيابــة العامــة منــذ عــام  .2005وفــي عــام  2018أنشــأت
هــذه اإلدارة امتـ ً
ـدادا لقســم حقــوق اإلنســان ُ
هيئــة القضــاء العســكرى فرًعــا لحقــوق اإلنســان بــإدارة المدعــي العــام العســكري يختــص بكافــة الموضوعــات
والمســائل المتعلقــة بحقــوق اإلنســان ،التــي وردت بقـرار إنشــائه وتدخــل فــي اختصــاص القضــاء العســكري.
وعلــى مســتوى الســلطة التش ـريعية ،فيضــم مجلــس الن ـواب لجنــة لحقــوق اإلنســان ،كمــا يضــم مجلــس
الشــيوخ لجنــة حقــوق اإلنســان والتضامــن االجتماعــي.

ثال ًثا :مسار التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق اإلنسان
تتمثــل أهميــة التثقيــف وبنــاء القــدرات فــي مجــال حقــوق اإلنســان فــي أنهمــا يعــدان الركيـزة األساســية
التــي تقــوم عليهــا كل منظومــة حقــوق اإلنســان ،ومــن ثــم فــإن التوســع فــي نشــر وترســيخ هــذه الثقافــة مــن شــأنه
ـودا الحقــة فــي حمايــة حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية ،ويعيــن علــى التصــدي أليــة انتهــاكات
أن يوفــر جهـ ً
أيضــا فــإن بنــاء وتطويــر قــدرات الكـوادر
وبخاصــة تلــك التــي تنتــج عــن بعــض الموروثــات الثقافيــة الخاطئــة .و ً
الوطنيــة المنــوط بهــم كفالــة وحمايــة حقــوق اإلنســان ،أمــر ال غنــى عنــه لتعزيــز احت ـرام حقــوق اإلنســان
وحرياتــه األساســية ،ويأتــي ذلــك مــن خــال ب ارمــج ودورات للتدريــب المســتمر فــي هــذا المجــال.
ـتقل بشــأن
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن محــاور العمــل األربعــة الرئيســية لإلســتراتيجية تتضمــن محـ ًا
ـور مسـ ً
التثقيــف وبنــاء القــدرات فــي مجــال حقــوق اإلنســان يهــدف إلــى تنســيق وتطويــر الجهــود الوطنيــة فــي هــذا
المجــال اتســاًقا مــع أفضــل الممارســات الدوليــة فــي هــذا الشــأن ،وعلــى نحــو يعكــس األولويــات الوطنيــة.

اإلطار الزمني للتنفيذ
تصــدر اإلســتراتيجية فــي ســبتمبر عــام  ،2021ويمتــد األفــق الزمنــي لتنفيذهــا حتــى ســبتمبر عــام
 .2026ومــا مــن شــك أن بعــض القضايــا تســتوجب مواصلـ ــة بحثهــا وتحديــد أفضــل الســبل للتعامــل معهــا
بهــدف د ارســة تضمينهــا علــى النحــو األنســب فــي اإلســتراتيجية التاليــة.
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الدور المصري في إطار المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان
إن الرؤيــة المصريــة إزاء قضايــا وموضوعــات حقــوق اإلنســان ال يقتصــر تنفيذهــا علــى المســتوى
الوطنــي فحســب بــل تحــرص مصــر علــى التعبيــر عــن تلــك الرؤيــة ومــا ترتكــز عليهــا مــن مبــادئ وقيــم علــى
المســتوى الدولــي .ولقــد شــاركت مصــر فــي جهــود تطويــر اآلليــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان باألمــم المتحــدة
بمــا فيهــا مجلــس حقــوق اإلنســان الــذي شــغلت عضويتــه مرتيــن ،وتــم انتخــاب العديــد مــن الخبـراء المصرييــن
فــي عضويــة هيئــات معاهــدات حقــوق اإلنســان باألمــم المتحــدة .كمــا ســاهمت مصــر بشــكل فعــال فــي الجهــود
المبذولــة فــي إطــار االتحــاد اإلفريقــى ،ومنظمــة التعــاون اإلســامي ،وجامعــة الــدول العربيــة؛ لتطويــر اآلليــات
اإلقليميــة ذات الصلــة.
وتحــرص مصــر علــى تنفيــذ التزاماتهــا الدوليــة واإلقليميــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان ،كمــا تســعى إلــى
تطويــر مســتوى تعاونهــا القائــم بالفعــل مــع اآلليــات المعنيــة بمتابعــة تنفيــذ االتفاقيــات ذات الصلــة وذلــك مــن
خــال تقديــم التقاريــر الوطنيــة الدوريــة إليهــا فــي التوقيتــات المحــددة لذلــك ،ورصــد ومتابعــة وتقييــم تنفيــذ مــا
يصــدر عنهــا مــن توصيــات وذلــك علــى نحــو منتظــم .وتهتــم مصــر بالتفاعــل مــع شــبكة اإلجـراءات الخاصــة
بمجلــس حقــوق اإلنســان باألمــم المتحــدة وباللجنــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب ،والــرد علــى كافــة
ـر بتقديــم عــدة تقاريــر دوريــة وطنيــة
الم ارســات الـواردة إليهــا مــن تلــك اآلليــات .ولقــد قامــت مصــر بالفعــل مؤخـ ًا
إلــى عــدد مــن اللجــان التعاهديــة لحقــوق اإلنســان اإلقليميــة والدوليــة ،كمــا تــم وضــع خطــة زمنيــة لالنتهــاء مــن
إعــداد وتقديــم باقــي التقاريــر الوطنيــة لآلليــات المعنيــة.
ومــع تنامــي دور مصــر الداعــم لمجلــس حقــوق اإلنســان باألمــم المتحــدة ،وتعاونهــا معــه؛ فقــد قبلــت
 % 87,37مــن التوصيــات التــي تلقتهــا فــي إطــار الجولــة الثالثــة آلليــة االســتعراض الــدوري الشــامل التابعــة
للمجلــس ،وانطالًقــا مــن حرصهــا علــى تنفيــذ التوصيــات المقدمــة لهــا فــي إطــار اآلليــات الدوليــة لحقــوق
حاليــا بحــث إمكانيــة تنفيــذ منصــة إلكترونيــة
اإلنســان والتــي تتســق مــع التزاماتهــا الدوليــة والوطنيــة ،فإنــه يتــم ً
وطنيــة لمتابعــة تنفيــذ تلــك التوصيــات.
وتجــدر اإلشــارة إلــى دور مصــر الفعــال والنشــط فــي إطــار العمــل الدولــي المشــترك فــي مجــال حقــوق
اإلنســان ،حيــث تقــوم بــدور حيــوي لبنــاء جســور التعــاون بيــن مختلــف المجموعــات اإلقليميــة داخــل األمــم
المتحــدة ،وتعزيــز التنســيق بينهــا ،مــن خــال العمــل بصــورة بنــاءة مــع جميــع األط ـراف علــى أســاس مــن
الح ـوار والتعــاون ،مــع التأكيــد علــى أهميــة االلت ـزام بالموضوعيــة وعــدم االنتقائيــة أو التســييس لــدى تنــاول
قضايــا حقــوق اإلنســان علــى المســتوى متعــدد األط ـراف .وفــي هــذا الســياق تحــرص مصــر علــى التنســيق
المســتمر مع الدول العربية ،واإلفريقية ،واإلســامية ،ودول حركة عدم االنحياز بهدف تناول القضايا محل
اهتمــام الــدول الناميــة علــى األجنــدة الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،والتــي مــن بينهــا مناهضــة العنصريــة ،والحقــوق
االقتصاديــة ،واالجتماعيــة ،والثقافيــة ،والحــق فــي التنميــة.
كمــا تقــدم مصــر العديــد مــن المبــادرات المتنوعــة فــي إطــار الدبلوماســية متعــددة األط ـراف لحقــوق
اإلنســان باألمــم المتحــدة .ففــي مجــال حقــوق المـرأة ،قــادت مصــر مــع عــدد مــن الــدول مبــادرة لطــرح قـرار أمــام
الجمعيــة العامــة خــال عــام  2020بشــأن «تعزيــز االســتجابة الوطنيــة والدوليــة السـريعة لتأثيــر كوفيــد19-
علــى النســاء والفتيــات» .وفــي مجــال حمايــة األسـرة ،تقــود مصــر منــذ عــام  2014مبــادرة عبــر إقليميــة فــي
إطــار مجلــس حقــوق اإلنســان تتمثــل فــي القـرار المعنــون «حمايــة األسـرة» .وفــي إطــار حــرص مصــر علــى
االهتمــام بقضايــا الشــباب ووضعهــا علــى األجنــدة الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،فإنهــا تســاهم منــذ عــام  2016فــي
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تســليط الضوء على دور الشــباب في المجتمعات من خال مشــاركتها في طرح القرار الخاص ب ـ «الشــباب
وحقــوق اإلنســان» كل عاميــن بمجلــس حقــوق اإلنســان .كمــا تتعــاون مصــر مــع عــدة دول فــي تقديــم ق ـرار
حــول الحــق فــي العمــل بمجلــس حقــوق اإلنســان باألمــم المتحــدة وذلــك منــذ  ،2015وتتعــاون كذلــك مــع دول
أخــرى فــي تقديــم قـرار بشــأن التأثيــر الســلبي لعــدم اســترداد األمـوال المنهوبــة علــى التمتــع بحقــوق اإلنســان.
وفــي إطــار األولويــة التــي توليهــا مصــر لجهــود مكافحــة اإلرهــاب ولحشــد المجتمــع الدولــي وحثــه علــى
اتخــاذ موقــف صــارم فــي مواجهــة اإلرهــاب وإبـراز آثــاره علــى التمتــع بحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية،
ار بشــأن أثــر اإلرهــاب علــى التمتــع بحقــوق اإلنســان.
فإنهــا تقــدم بمجلــس حقــوق اإلنســان منــذ عــام  2018قـرًا

محاور اإلستراتيجية
يتطلــب تحقيــق الرؤيــة التــي تنطلــق منهــا اإلســتراتيجية وتتأســس عليهــا بــذل جهــود حثيثــة ومتواصلــة
علــى أربعــة محــاور عمــل رئيســية تتكامــل مــع بعضهــا البعــض ،وهــي:

وتتنــاول اإلســتراتيجية كل محــور علــى حــدة ،حيــث يتــم تحديــد أبــرز نقــاط القــوة والفــرص ،والتحديــات ،والنتائــج
المستهدفة ذات الصلة.
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تُعنــى اإلســتراتيجية فــي هــذا المحــور بالحقــوق المدنيــة والسياســية  ،وذلــك مــن خــال تســعة بنــود
َيعـ ِـرض كل بنــد منهــا مــا تحقــق مــن إنجــازات تعــد نقــاط قــوة وفــرص ُي َبنــى عليهــا ،والتحديــات ذات الصلــة،
ويختتَــم كل بنــد بالنتائــج المســتهدفة .وهــذه البنــود هــي:
ُ

أول :الحق في الحياة والسالمة الجسدية
ً
نقاط القوة والفرص
1.1ينص الدستور على أن الحياة اآلمنة حق لكل إنسان.
2.2يلــزم الدســتور الدولــة بمواجهــة اإلرهــاب بكافــة صــوره وأشــكاله ،باعتبــاره تهديـ ًـدا للوطــن والمواطنيــن،
مــع ضمــان الحقــوق والحريــات العامــة.
3.3يكفــل الدســتور حرمــة الجســد وســامته ،ويجــرم االعتــداء عليــه ،أو تشــويهه ،أو التمثيــل بــه ،حيــث
ينــص علــى أن التعذيــب بجميــع صــوره وأشــكاله جريمــة ال تســقط بالتقــادم.
4.4يكفل الدستور حماية الطفل من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة واالستغالل الجنسي.
5.5توجــد حزمــة مــن القوانيــن التــي تكفــل وتعــزز الحــق فــي الحيــاة وحرمــة وســامة الجســد ،ومــن هــذه
القوانيــن قانــون العقوبــات ،وقانــون تنظيــم زرع األعضــاء البش ـرية ،وقانــون مكافحــة االتجــار بالبشــر.
6.6يجــرم الدســتور االمتنــاع عــن تقديــم العــاج بأشــكاله المختلفــة ألي إنســان فــي حــاالت الط ـوارئ
الصحيــة أو الخطــر علــى الحيــاة ،كمــا يؤكــد حــق اإلنســان فــي التبــرع بأعضــاء مــن جســده أثنــاء حياتــه
أو بعــد مماتــه ،ويلــزم بإنشــاء آليــة لتنظيــم قواعــد التبــرع باألعضــاء وزراعتهــا وفًقــا للقانــون.
7.7يحظــر الدســتور إجـراء أيــة تجربــة طبيــة ،أو علميــة ،علــى جســد اإلنســان بغيــر توافــر الرضــاء الحــر
الموثــق .ومــن ثــم صــدر قانــون تنظيــم البحــوث الطبيــة اإلكلينيكيــة فــي ديســمبر  ،2020والــذي ينــص
علــى صــدور الئحتــه التنفيذيــة فــي خــال ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ العمــل بــه.

التحديات
1.1الحاجــة إلــى وضــع إطــار لمراجعــة الج ارئــم األشــد خطــورة التــي توقــع عنهــا عقوبــة اإلعــدام ،وذلــك بمــا
ي ارعــى فيهــا الظــروف المجتمعيــة والد ارســات المتخصصــة وبمــا يتفــق مــع االتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة
لحقــوق اإلنســان التــي صدقــت عليهــا مصــر.
2.2خلـ ّـو قانــون حــاالت وإجـراءات الطعــن أمــام محكمــة النقــض الصــادر بالقانــون رقــم  57لســنة 1959
ماديــا علــى الطعــن ،السـّـيما أن الحــق
مــن وجــوب انتــداب محــا ٍم للمحكــوم عليــه باإلعــدام غيــر القــادر ً
طــا وثيــق الصلــة بالحــق فــي الحيــاة.
فــي الدفــاع يرتبــط فــي هــذه الحالــة ارتبا ً
3.3الحاجــة للعمــل علــى الحــد مــن أي شــكل مــن أشــكال الممارســات الفرديــة التــي تمثــل انتهــاكات لحرمــة
الجســد ،سـواء كان ذلــك فــي الجهــات أو األماكــن العامــة أو الخاصــة.
4.4الحاجــة إلــى تعزيــز جهــود الحمايــة مــن التعــدي ،واإليــذاء البدنــي ،أو ســوء المعاملــة ،لـ ٍ
ـكل مــن األطفــال
بــدور الرعايــة االجتماعيــة ودور األيتــام ،ون ـزالء المصحــات النفســية ،ومصحــات عــاج اإلدمــان،
ودور رعايــة المســنين.
ال ْن َسان
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5.5عدم كفاية برامج التأهيل النفسي لضحايا العنف.
6.6نقــص الوعــي القانونــي فــي المجتمــع بمــا يعــد معاملــة قاســية ،أو مهينــة ،أو غيــر إنســانية ،والمجرمــة
وفًقــا للقانــون ،وكذلــك نقــص الوعــي بحقــوق الضحايــا وســبل التعامــل معهــم.

النتائج المستهدفة
1.1االســتفادة مــن إطــار مراجعــة الج ارئــم األشــد خطــورة التــى توقــع عنهــا عقوبــة اإلعــدام بم ارعــاة
الظــروف المجتمعيــة والد ارســات المتخصصــة وبمــا يتفــق مــع االتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة
لحقــوق اإلنســان التــي صدقــت عليهــا مصــر.
2.2اســتحداث تعديــل تشـريعي ي ِّ
ماليــا مــن الطعــن أمــام محكمــة النقــض علــى
مكــن غيــر القادريــن ً
ُ
األحــكام الصــادرة عليهــم باإلعــدام ،إضافــة إلــى اإلجـراء الــذي تقــوم بــه النيابــة العامــة لعــرض
األوراق وجوبـاً علــى محكمــة النقــض بموجــب القانــون الســاري.
3.3اســتمرار مناهضــة التعذيــب بجميــع صــوره وأشــكاله والتحقيــق فــي االدعــاءات ذات الصلــة
وحمايــة حقــوق الضحايــا إتســاقاً مــع الدســتور والت ازمــات مصــر الدوليــة.
4.4الحد من أي شــكل من أشــكال الممارســات الفردية التي تمثل انتهاكات لحرمة الجســد ،سـواء
كان ذلك في الجهات أو األماكن العامة أو الخاصة.
5.5تعزيــز الحمايــة لنـزالء دور الرعايــة االجتماعيــة ،ودور األيتــام ،ودور رعايــة المســنين ،ونـزالء
المصحات النفسية ،ومصحات عالج اإلدمان؛ للحيلولة دون وجود أي انتهاكات لحقهم في
الحيــاة اآلمنــة ،وحرمــة وســامة أجســادهم ،وإحالــة المخالفيــن إلــى جهــات التحقيــق المختصــة.
6.6زيادة وتطوير برامج التأهيل النفسي لضحايا العنف.
7.7نشــر التوعيــة القانونيــة بالممارســات التــي تعــد معاملــة قاســية ،أو مهينــة ،أو غيــر إنســانية،
مــن خــال إطــاق حمــات لمواجهــة العنــف ومنعــه ،مــع تنميــة وعــي وقــدرات العامليــن بكافــة
أجهـزة الدولــة فــي هــذا المجــال.
8.8نشر روح التسامح لتقليل كافة أشكال العنف في المجتمع.

ثانيا :الحق في الحرية الشخصية
ً
نقاط القوة والفرص
1.1يؤكــد الدســتور أن الحريــة الشــخصية حــق طبيعــي وهــي مصونــة ال تمــس ،وفيمــا عــدا حالــة التلبــس
ال يجــوز القبــض علــى أحــد أو تفتيشــه أو حبســه أو تقييــد حريتــه بــأي قيــد إال بأمــر قضائــي مســبب،
ويقصــر المســاس بالحريــة الشــخصية فــي مرحلــة االتهــام الجنائــي علــى ضــرورات التحقيــق ،ويقــر
الت ـزام الدولــة بالتعويــض عــن الحبــس االحتياطــي.
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2.2ينــص الدســتور علــى ضــرورة اإلبــاغ الفــوري لــكل مــن تقيــد حريتــه بأســباب تقييــد الحريــة ،وإحاطتــه
بحقوقــه كتابــة ،وتمكينــه مــن االتصــال الفــوري بذويــه وبمحاميــه ،وحظــر بــدء التحقيــق معــه دون
حضــور محــام ،ويقــر حــق التظلــم القضائــي لمقيــد الحريــة ،ويوجــب اإلف ـراج الفــوري فــي حــال عــدم
الفصــل فــي التظلــم خــال أســبوع مــن بــدء تقييــد الحريــة ،ممــا يضمــن أن يكــون تقييــد الحريــة فــي أضيــق
نطــاق ممكــن وألقصــر فت ـرة ممكنــة.
 3.3يلــزم الدســتور بتوفيــر المســاعدة القانونيــة ،وبكفالــة وســائل اإلتاحــة فــي األماكــن المخصصــة الحتجــاز
ذوي اإلعاقة أو حبسهم.
 4.4يقــر الدســتور عــدم ســقوط الدعوييــن الجنائيــة والمدنيــة بالتقــادم عــن كل صــور االعتــداء علــى الحريــة
الشــخصية ،ويقــر حــق المضــرور فــي إقامــة الدعــوى الجنائيــة عــن ج ارئــم االعتــداء علــى الحريــة
الشــخصية بطريــق االدعــاء المباشــر ،ويلــزم بكفالــة التعويــض العــادل لمــن وقــع اعتــداء علــى حريتــه
الشــخصية.
5.5يقر الدستور حق المجلس القومي لحقوق اإلنسان في إبالغ النيابة العامة ،وفي التدخل االنضمامي
في الدعوى المدنية إلى جانب المضرورين من أفعال االعتداء على الحرية الشخصية.
6.6يتضمــن قانــون اإلجـراءات الجنائيــة ضمانــات تحيــط الحريــة الشــخصية بســياج مــن الحمايــة القانونيــة
الســيما عنــد القبــض علــى األشــخاص أو تفتيشــهم فيمتنــع حصولهمــا إال فــي أحـوال التلبــس بالجنايــات
والجنــح المعاقــب عليهــا بالحبــس مــدة تزيــد علــى ثالثــة أشــهر إذا وجــدت دالئــل كافيــة علــى اتهامهــم،
أو وجــود إذن قضائــي مســبب.
7.7البــدء فــي تنفيــذ مشــروع النظــر عــن بعــد فــي أوامــر الحبــس االحتياطــي ،الــذي يتيــح للقاضــي االتصــال
احتياطيــا بحضــور محاميــه ،عبــر دائ ـرة تليفزيونيــة مغلقــة ومؤمنــة ،بمــا
مباش ـرة بالمتهــم المحبــوس
ً
يمكــن المتهــم مــن إبــداء كل أوجــه دفاعــه عنــد النظــر فــي أمــر إخــاء ســبيله أو اســتمرار حبســه ،دون
االنتقــال إلــى المحكمــة.

التحديات
1.1الحاجــة إلــى وضــع اإلطــار الــازم لضوابــط ومبــررات ومــدد الحبــس االحتياطــي الـواردة فــي القوانيــن
الوطنيــة.
تكنولوجيا للحبس االحتياطي.
2.2عدم تضمين قانون اإلجراءات الجنائية بدائل متطورة
ً

3.3الحاجــة إلــى وضــع نظــام قانونــي مغايــر لمبــررات الحبــس االحتياطــي إذا كان المتهــم طفـ ًـا جــاوز
عامــا بمــا يشــدد مــن الشــروط الواجــب توافرهــا للحبــس.
خمســة عشــر ً

4.4الحاجــة إلــى تعميــم مشــروع النظــر عــن بعــد فــي أوامــر الحبــس االحتياطــي الــذي يتيــح للقاضــي
احتياطيــا بحضــور محاميــه ،عبــر دائـرة تليفزيونيــة مغلقــة ومؤمنــة،
االتصــال مباشـرة بالمتهــم المحبــوس
ً
بمــا يمكــن المتهــم مــن إبــداء كل أوجــه دفاعــه عنــد النظــر فــي أمــر إخــاء ســبيله أو اســتمرار حبســه،
دون االنتقــال إلــى المحكمــة.
وجوبيا بعقوبات سالبة للحرية.
5.5الحاجة إلى مراجعة الجرائم المعاقب عليها
ً
6.6وجود محكوم عليهم بعقوبة الحبس بسبب ديون ناتجة عن عالقات مدنية تعاقدية.
ال ْن َسان
اإلس
ْ
الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ
َّ
تراتيجية َ
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7.7نقص الوعي القانوني لدى بعض المواطنين بحقوقهم عند ضبطهم.
8.8خلـ ّـو قانــون اإلج ـراءات الجنائيــة مــن النــص علــى عــدم ســقوط الدعــوى الجنائيــة بالتقــادم فــي كافــة
عامــا أو
الج ارئــم التــي تمثــل اعتــداء علــى الحــق فــي الحريــة الشــخصية فــي حــال كــون الجانــي
ً
موظفــا ً
مكلفــا بخدمــة عامــة وارتكــب جريمتــه بســبب أو بمناســبة أو باســتغالل وظيفتــه.
ً

9.9خلـ ّـو قانــون اإلجـراءات الجنائيــة مــن تنظيــم حــق االدعــاء المباشــر للمجنــي عليــه فــي ج ارئــم االعتــداء
علــى الحريــة الشــخصية ،إذا ارتكبهــا أحــد الموظفيــن العمومييــن أو المكلفيــن بخدمــة عامــة بســبب أو
بمناســبة أو باســتغالل وظيفتــه ،بالرغــم مــن كونــه اســتحقاًقا دســتورًيا.

 .10عــدم وجــود تنظيــم قانونــي متكامــل يســمح للمدمنيــن فــي المصحــات الخاصــة بالتظلــم مــن ق ـ اررات
حجزهــم.

النتائج المستهدفة
1.1تعزيــز الضمانــات ذات الصلــة بضوابــط ومبــررات ومــدد الحبــس االحتياطــي ال ـواردة فــي
القوانيــن الوطنيــة.
2.2النظــر فــي تضميــن قانــون اإلجـراءات الجنائيــة مزيــد مــن البدائــل المتطــورة تكنولوجيـاً للحبــس
االحتياطــي ،والعمــل علــى تفعيــل البدائــل الـواردة فيــه.
3.3وضــع نظــام قانونــي مغايــر لمبــررات الحبــس االحتياطــي إذا كان المتهــم طفـ ًـا جــاوز خمســة
عامــا بمــا يشــدد مــن الشــروط الواجــب توافرهــا للحبــس.
عشــر ً

4.4تعميــم تنفيــذ مشــروع النظــر عــن بعــد فــي أوامــر الحبــس االحتياطــي الــذي يتيــح للقاضــي
احتياطيــا بحضــور محاميــه ،عبــر دائـرة تليفزيونيــة مغلقــة
االتصــال مباشـرة بالمتهــم المحبــوس
ً
ومؤمنــة ،بمــا يمكــن المتهــم مــن إبــداء كل أوجــه دفاعــه عنــد النظــر فــي أمــر إخــاء ســبيله أو
اســتمرار حبســه ،دون االنتقــال إلــى المحكمــة.
وجوبيــا بعقوبــات ســالبة
5.5تبنــي سياســة تش ـريعية لمراجعــة الج ارئــم التــي ُي َعاقــب عليهــا الجانــي
ً
للحريــة ،وتعظيــم عقوبــة الغ ارمــة خاصــة فــي الج ارئــم البســيطة التــي ال تنبــئ عــن خطــورة
إجراميــة شــديدة للجانــي.

6.6د ارســة إج ـراء تعديــل تش ـريعي بإيجــاد عقوبــة بديلــة للعقوبــة الســالبة للحريــة عنــد عــدم ســداد
الديــون الناشــئة عــن عالقــات تعاقديــة.
7.7تبصيــر المواطنيــن بحقوقهــم فــور ضبــط أي منهــم مــن خــال آليــة مكتوبــة كفيلــة بإحاطتهــم
بهــذه الحقــوق.
8.8التنظيــم التش ـريعى لمبــدأ عــدم ســقوط الدعوييــن الجنائيــة والمدنيــة بالتقــادم بشــأن كل صــور
مكلفــا بخدمــة عامــة
االعتــداء علــى الحريــة الشــخصية ،فــي حــال كــون الجانــي
عامــا أو ً
ً
موظفــا ً
وارتكــب جريمتــه بســبب أو بمناســبة أو باســتغالل وظيفتــه.
9.9إقـرار حــق المضــرور مــن ج ارئــم االعتــداء علــى الحريــة الشــخصية فــي إقامــة الدعــوى الجنائيــة
ال ْن َسان
اإلس
ْ
الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ
َّ
تراتيجية َ

19

عنهــا بطريــق االدعــاء المباشــر ،وكفالــة التعويــض العــادل لمــن وقــع اعتــداء علــى حريتــه
الشــخصية.
1010إيجــاد آليــة قانونيــة تســمح للمدمنيــن المحتجزيــن بالمصحــات الخاصــة بالتظلــم مــن ق ـرار
حجزهــم.

ثال ًثا :الحق في التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة
نقاط القوة والفرص

1.1يؤكــد الدســتور علــى أن التقاضــي حــق مصــون ومكفــول للكافــة ،وعلــى حــق الشــخص فــي أن يحاكــم
أمــام قاضيــه الطبيعــي ،ويلــزم الدولــة بتقريــب جهــات التقاضــي ،وتحقيــق العدالــة الناج ـزة ،ويضمــن
ماليــا للدفــاع عــن حقوقهــم أمــام القضــاء ،ويحظــر تحصيــن أي عمــل
المســاعدة القانونيــة لغيــر القادريــن ً
أو قـرار مــن رقابــة القضــاء.
2.2اتخــذت الدولــة العديــد مــن اإلج ـراءات لضمــان العدالــة الناج ـزة ،يعــد مــن أهمهــا ميكنــة العديــد مــن
الخدمــات القضائيــة؛ حيــث تمــت ميكنــة عمليــة التقاضــي فــي محاكــم الجنــح ،وأ ِ
ُطلَقــت خدمــة التقاضــي
عــن بعــد فــي المحاكــم المدنيــة واالقتصاديــة ،وأ ِ
ُعــد برنامــج موحــد إلجـراءات التقاضــي فــي جميــع محاكم
الجمهوريــة أُتيــح مــن خاللــه تقديــم خدمــات إلكترونيــة لجمهــور المتعامليــن معهــا ،كمــا تــم إعــداد برنامــج
لمتابعــة القضايــا المنظــورة أمــام مكاتــب الخبـراء؛ ليتمكــن أصحــاب الدعــاوى مــن االطــاع علــى ســيرها
أمــام أي مــن هــذه المكاتــب.
3.3تــم التحــول الرقمــي فــي العديــد مــن النيابــات ،ومــن ثـ ّـم توفــرت العديــد مــن الخدمــات الرقميــة ،ومنهــا
خدمــات المــرور ،ونيابــات األس ـرة .كمــا تــم إنشــاء منظومــة الع ارئــض اإللكترونيــة الموحــدة للنائــب
العــام.
4.4فــي إطــار مشــروع «عدالــة مصــر الرقميــة» تــم تنفيــذ عــدد آخــر مــن المشــروعات ،منهــا :اإلصــدارات
المؤمنــة لوثائــق و ازرة العــدل ودور المحاكــم ،وخدمــة األرشــيف اإللكترونــي ،ونظــام إدارة المحاكــم
اإللكترونــي ،وتطبيــق الهاتــف الذكــي للتوكيــات ،وخدمــات الشــهر العقــاري والتوثيــق عبــر شــبكة
ـر
ـر منتشـ ًا
إلكترونيــا ،وإطــاق خدمــات التوثيــق مــن داخــل  95مقـ ًا
اإلنترنــت ،ومنظومــة الســجل العينــي
ً
بربــوع الجمهوريــة.

التحديات
1.1عــدم تفعيــل النــص الدســتوري المرتبــط باســتئناف األحــكام الصــادرة فــي الجنايــات مــن جميــع أن ـواع
المحاكــم.
2.2الزيــادة الهائلــة فــي أعــداد الدعــاوى التــي تنظرهــا المحاكــم ،ومــا يرتبــط بذلــك مــن طــول المــدد التــي
يســتغرقها الوصــول إلــى حكــم نهائــي ،باإلضافــة لقلــة الحــاالت التــي يجــوز فيهــا إصــدار األمــر الجنائــي
للتخفيــف علــى محاكــم الجنــح.
3.3صعوبــة إجـراءات تنفيــذ األحــكام المنصــوص عليهــا فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ،الســيما
مــع الزيــادة الهائلــة فــي أعــداد األحــكام واجبــة النفــاذ.
ال ْن َسان
اإلس
ْ
الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ
َّ
تراتيجية َ
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4.4الحاجــة إلــى اســتكمال التطويــر التقنــي لخدمــات العدالــة بصفــة عامــة ،ولخدمــات التقاضــي علــى وجــه
الخصوص.
5.5الحاجــة إلــى تطويــر آليــات الربــط اإللكترونــي بيــن الجهــات والهيئــات القضائيــة المرتبطــة بعمــل
مشــترك داخــل منظومــة العدالــة؛ بغيــة تحقيــق العدالــة الناج ـزة.
6.6الضعف الملحوظ في الوعي القانوني لدى غالبية المواطنين.
7.7خلو قانون اإلجراءات الجنائية من نص يلزم بتبصرة المتهم بحقه في الصمت.
8.8عدم صدور قانون لحماية الشهود ،والمجني عليهم ،والمبلغين.
9.9الحاجة إلى تعزيز النظام القضائي الخاص باألطفال الشهود.
1010الحاجــة إلــى تنقيــة الج ارئــم التــي تختــص بهــا محاكــم الطـوارئ فــي ضــوء التعديــات التشـريعية وتطــور
القوانين.
1111اقتصــار تســبيب ال ـرأي فــي فحــص تظلمــات ذوي الشــأن فــي القضايــا التــي تختــص بهــا محاكــم
الط ـوارئ علــى الجنايــات فقــط ،مــع ج ـواز عــدم التســبيب فــي حــاالت االســتعجال علــى نحــو مــا هــو
منصــوص عليــه بالمــادة  16مــن قانــون الط ـوارئ.
1212عــدم تطلــب قانــون الطـوارئ إخطــار ذوي الشــأن بنتيجــة فحــص التظلمــات الصــادرة فــي أحــكام محاكــم
الطوارئ.
ـرر مــن قانــون العقوبــات والتــي تقضــي بمعاقبــة
1313الحاجــة إلــى زيــادة الوعــي لــدى العامــة بالمــادة  161مكـ ًا
مــن قــام بعمــل أو باالمتنــاع عــن عمــل يكــون مــن شــأنه إحــداث التمييــز بيــن األف ـراد أو ضــد طائفــة
مــن طوائــف النــاس بســبب الجنــس أو األصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة ،وترتــب علــى هــذا التمييــز
إهــدار لمبــدأ تكافــؤ الفــرص أو العدالــة االجتماعيــة أو تكديــر للســلم العــام.

النتائج المستهدفة
1.1صدور قانون يتيح استئناف األحكام الصادرة في الجنايات من جميع أنواع المحاكم.
2.2التقليــل مــن كـ ّـم المنازعــات المعروضــة علــى المحاكــم المدنيــة ومحاكــم الجنــح ،والمنازعــات
اإلداريــة ،مــن خــال التوســع فــي األخــذ بالطــرق البديلــة لفــض المنازعــات المدنيــة والتجاريــة
يعيا فــي نظــام األمــر الجنائــي
ذات القيمــة المتدنيــة ،وكــذا المنازعــات اإلداريــة ،والتوســع تشـر ً
لتخفيــف الضغــط علــى محاكــم الجنــح.
ـز
3.3التوســع فــي أعمــال ميكنــة إج ـراءات التقاضــي فــي المحاكــم والجهــات المعاونــة لهــا؛ تعزيـ ًا
لتحقيــق العدالــة الناج ـزة.
4.4تطويــر آليــات الربــط اإللكترونــي بيــن الجهــات والهيئــات القضائيــة المرتبطــة بعمــل مشــترك
داخــل منظومــة العدالــة؛ بغيــة تحقيــق العدالــة الناج ـزة.
5.5تطويــر النظــام القانونــي لتنفيــذ األحــكام المدنيــة ،والتجاريــة ،واإلداريــة ،باالســتعانة بالتقــدم
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ـال لمقتضيــات التحــول الرقمــي،
الحــادث فــي مجــال االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات؛ إعمـ ً
بمــا يعيــن علــى زيــادة نســبة تنفيــذ األحــكام واجبــة النفــاذ فــي المجاليــن المدنــي والتجــاري .
دعما لحق الجميع في ممارسة حق التقاضي.
6.6االرتقاء بمستوى الوعي القانوني العام؛ ً
7.7تعديل قانون اإلجراءات الجنائية على نحو يلزم بتبصرة المتهم بحقه في الصمت.
8.8إعداد وإصدار قانون حماية الشهود ،والمبلغين ،والمجني عليهم.
9.9تعزيز النظام القضائي الخاص باألطفال الشهود.
1010حصر الجرائم التي تختص بها محاكم الطوارئ في أدق صورة.
1111النظــر فــي تعميــم شــرط تســبيب الـرأي فــي فحــص التظلمــات ،الـوارد فــي المــادة  16مــن قانــون
الطوارئ ،سـواء كانت الجريمة جناية أو جنحة ،ويســتثنى من ذلك حاالت االســتعجال.
1212وضــع آليــة إلخطــار ذوي الشــأن بنتيجــة فحــص التظلمــات المســببة الصــادرة فــي أحــكام
محاكــم الط ـوارئ.
ـرر مــن قانــون العقوبــات والتــي تقضــي بمعاقبــة
1313زيــادة الوعــي لــدى العامــة بالمــادة  161مكـ ًا
مــن قــام بعمــل أو باالمتنــاع عــن عمــل يكــون مــن شــأنه إحــداث التمييــز بيــن األفـراد أو ضــد
طائفــة مــن طوائــف النــاس بســبب الجنــس أو األصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة ،وترتــب
علــى هــذا التمييــز إهــدار لمبــدأ تكافــؤ الفــرص أو العدالــة االجتماعيــة أو تكديــر للســلم العــام.

ابعا :معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين
رً
نقاط القوة والفرص
1.1يوجــب الدســتور معاملــة كل مــن يقبــض عليــه ،أو يحبــس ،أو تقيــد حريتــه بمــا يحفــظ عليــه كرامتــه،
معنويــا ،وال يكــون حج ـزه ،أو حبســه
بدنيــا أو
ً
وال يجــوز تعذيبــه ،وال ترهيبــه ،وال إك ارهــه ،وال إيــذاؤه ً
وصحيــا ،وتلتــزم الدولــة بتوفيــر وســائل اإلتاحــة
ـانيا
ً
إال فــي أماكــن مخصصــة لذلــك وتكــون الئقــة إنسـ ً
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة .كمــا يقــرر الدســتور أن الســجون دور إصــاح وتأهيــل ،وتخضــع الســجون
وأماكــن االحتجــاز لإلش ـراف القضائــي.
2.2ينيــط القانــون بالقضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة اإلش ـراف والتفتيــش علــى الســجون وأماكــن االحتجــاز
ودور المالحظــة والرعايــة ،بجانــب قبــول شــكاوى الســجناء ،وفحــص كافــة أوراق وســجالت الســجن،
كمــا يعطــي القانــون للمجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان حــق زيــارة الســجون وســائر أماكــن االحتجــاز
ـر بشــأن كل زيــارة يتضمــن مالحظاتــه
والمؤسســات العالجيــة واإلصالحيــة ،ويعــد المجلــس تقريـ ًا
وتوصياتــه ،كمــا تتفقــد لجنــة حقــوق اإلنســان بمجلــس الن ـواب الســجون بصفــة دوريــة.
3.3توســعت الدولــة فــي الرعايــة الطبيــة عــن طريــق توفيــر مستشــفى محلــي بــكل ســجن يضــم عيــادات
فــي جميــع التخصصــات ،ووحــدات أشــعة ،وغســيل كلــى ،وغــرف عمليــات جراحيــة طارئــة ببعضهــا،
إضافــة إلــى توفيــر مستشــفى مركــزي بــكل منطقــة ســجون جغرافيــة ،وإجـراء مســح شــامل لفيــروس الكبــد
الوبائــي .C
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ـور نظيــر
 4.4توســعت الدولــة فــي الب ارمــج التأهيليــة للســجناء لتدريبهــم علــى الحــرف المختلفــة ،ومنحهــم أجـ ًا
ذلك.
5.5تســعى الدولــة لخفــض عــدد الســجناء عــن طريــق تدابيــر إلخــاء ســبيلهم دورًيــا مــن خــال اإلف ـراج
الشــرطي والعفــو الرئاســي فــي المناســبات واألعيــاد القوميــة ،وتعديــل قواعــده بمــا يتيــح اإلف ـراج عــن
الســجناء إذا أمضوا نصف مدة العقوبة .كما يتم اإلفراج الصحي عن الســجناء الذين يســفر فحصهم
كليــا.
عــن إصابتهــم بمــرض يهــدد حياتهــم بالخطــر أو يعجزهــم ً

6.6اســتحداث آليــات متطــورة لتنظيــم الزيــارات بالســجون مــن خــال تحديــد مواعيــد مســبقة لــذوي الن ـزالء
باســتخدام تطبيــق إلكترونــي ،وتخصيــص خطــوط تليفونيــة لتحديــد تلــك المواعيــد.
7.7التوســع فــي تقديــم ســبل الرعايــة الصحيــة لــذوي اإلعاقــة ،وتركيــب أط ـراف صناعيــة لهــم ،وتطويــر
الســجون وتزويدهــا بأحــدث األجه ـزة المناســبة إلعاقتهــم.
 8.8إنشــاء وتشــغيل بعــض المــدارس الثانويــة الصناعيــة ،وإنشــاء مشــروعات صناعيــة ،وزراعيــة ،وإنتــاج
حيوانــي داخــل الســجون ،وإلحــاق المســجونين بالعمــل بهــا ب ارتــب شــهري.
9.9تطبيــق مبــدأ منــح الســجين ( حســن الســير والســلوك ) إجــازة لمــدة  48ســاعة بــدون ح ارســة لزيــارة أهلــه
والعــودة للســجن .باإلضافــة لالســتجابة للحــاالت اإلنســانية للمســجونين ،وتمكينهــم مــن المشــاركة فــي
بعــض المناســبات الخاصــة.
1010توفيــر الرعايــة للســجينات ،وحاضنــات األطفــال ،مــع توفيــر ورش وأنشــطة لتأهيلهــن للعــودة للحيــاة
الطبيعيــة عقــب اإلف ـراج عنهــن.
1111التوسع في الوصول للخدمات التعليمية والحصول على الشهادات الدراسية المختلفة.

التحديات
1.1الحاجــة إلــى اســتمرار الجهــود المبذولــة لتنفيــذ خطــة وب ارمــج تطويــر وتحديــث منشــآت الســجون وإنشــاء
ســجون جديــدة لتقليــل الكثافــة فــي الســجون فــي إطــار التحســين المســتمر فــي مســتوى إعاشــة الســجناء
ورعايتهــم الصحيــة.
2.2الحاجــة إلــى إشـراك منظمــات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص والجهــات الحكوميــة فــي إعــادة إدمــاج
المفــرج عنهــم بالمجتمــع وتقديــم الدعــم الــازم لهــم.
3.3أهميــة تفعيــل دور منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تقديــم الدعــم للمبــادرات الخاصــة باإلف ـراج عــن
الغارميــن ،والمســاهمة فــي تقديــم أوجــه الرعايــة االجتماعيــة ألســر الســجناء.

النتائج المستهدفة
1.1اســتمرار الجهــود المبذولــة لتنفيــذ خطــة وب ارمــج تطويــر وتحديــث منشــآت الســجون وإنشــاء
ســجون جديــدة لتقليــل الكثافــة فــي الســجون فــي إطــار التحســين المســتمر فــي مســتوى إعاشــة
الســجناء ورعايتهــم الصحيــة.
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2.2االســتمرار فــي الزيــارات التــي يقــوم بهــا المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان ومنظمــات المجتمــع
المدنــي للســجون وفقـاً للضوابــط القانونيــة ذات الصلــة.
3.3التوســع فــي إقامــة نــدوات دينيــة وثقافيــة لنـزالء الســجون بالتنســيق مــع و ازرة األوقــاف والهيئــة
العامــة لقصــور الثقافــة؛ لتنميــة الجانــب الدينــي والثقافــي لــدى النـزالء.
4.4التوســع فــي إنشــاء فصــول محــو األميــة بكافــة الســجون العموميــة والليمانــات ،مــع تقديــم حوافــز
عينيــة وماديــة لجــذب النـزالء وتشــجيعهم علــى االلتحــاق بهــا.
5.5زيادة عدد نزالء السجون الملتحقين بالمدارس الفنية الصناعية التابعة لقطاع السجون.
6.6زيادة أعداد المحكوم عليهم المستفيدين من التمتع بفترة االنتقال الخارجية.
 7.7زيــادة أعــداد الــورش التأهيليــة واإلنتاجيــة بكافــة الســجون العموميــة ،بمــا يتيــح تدريــب غالبيــة
النـزالء وتشــغيلهم.
8.8إطــاق مبــادرات تتضمــن إلقــاء الضــوء علــى دور إدارة شــرطة الرعايــة الالحقــة فــي رعايــة
أســر المســجونين.
خامسا :حرية التعبير1
ً

نقاط القوة والفرص

1.1يكفــل الدســتور حــق الفــرد فــي التعبيــر بالقــول ،أو الكتابــة ،أو التصويــر ،أو غيــر ذلــك مــن وســائل
التعبيــر والنشــر ،وهــو مــا يرتبــط بحريــة الصحافــة واإلعــام والطباعــة والنشــر الورقــي والمســموع
واإللكترونــي.
2.2استحدث الدستور هيئات وكيانات مؤسسية مستقلة معنية باإلعالم والصحافة ،تتولى إدارة شؤونهما
وتضمن ممارستهما لعملهما بحيدة واستقالل.
3.3يكفــل القانــون حريــة الصحافــة واإلعــام والطباعــة والنشــر الورقــي والمســموع والمرئــي واإللكترونــي،
ـال للدســتور ،وحظــر فــرض رقابــة علــى الصحــف ووســائل
فجعــل إصــدار الصحــف باإلخطــار إعمـ ً
اإلعــام أو مصادرتهــا أو وقفهــا أو إغالقهــا ،إال فــي زمــن الحــرب أو التعبئــة العامــة ،ويحظــر أن
ـببا فــي مســاءلتهم ،ويكفــل حقهــم فــي الحصــول
تكــون اآلراء الصــادرة عــن الصحفييــن واإلعالمييــن سـ ً
علــى المعلومــة ونشــرها ،ويحظــر إجبــار الصحفييــن علــى إفشــاء مصادرهــم ،إضافــة إلــى أن القانــون
يحظــر توقيــع عقوبــات ســالبة للحريــة فــي الج ارئــم التــي تقــع بطريــق النشــر أو العالنيــة ،باســتثناء ج ارئــم
التحريــض علــى العنــف ،أو التمييــز ،أو الطعــن فــي أع ـراض المواطنيــن.
4.4تتســم الخريطــة اإلعالميــة والصحفيــة فــي مصــر بالتنــوع؛ فمــن حيــث الملكيــة توجــد مؤسســات عامــة
وأخــرى خاصــة ،ومــن حيــث االهتمامــات فهــي تتنــوع بيــن العامــة والمتخصصــة فــي مجــاالت كثيـرة.
 1تتنــوع صــور ممارســة حريــة التعبيــر بمــا يصعــب حصرهــا فــي شــكل واحــد ،ومــن تلــك الصــور الحــق فــي التجمــع الســلمي وفــي التظاهــر الــذي
ـودا منفصلــة ،وعليــه فســوف يركــز هــذا البنــد علــى حريــة التعبيــر فــي إطــار العمــل اإلعالمــي والصحفــي.
أفــردت لــه اإلســتراتيجية بنـ ً
ال ْن َسان
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التحديات
1.1عــدم وجــود إطــار قانونــي ينظــم الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات واإلحصــاءات الرســمية وتداولهــا،
بالرغــم مــن كونــه أحــد الحقــوق الدســتورية.
2.2علــى الرغــم مــن تعــدد وســائل اإلعــام وتنوعهــا؛ إال أنهــا ال تعكــس بالقــدر الــازم تعدديــة فــي الــرؤى
واآلراء.
إعالمــا
3.3عــدم وجــود مدونــة ســلوك شــاملة لكافــة أوجــه المجــاالت اإلعالميــة والصحفيــة ،سـواء أكانــت
ً
ـروءا ،والتــي تحــدد ضوابــط حريــة التعبيــر بمــا يضمــن ممارســة
مر ًئيــا أم
مكتوبــا أم مسـ ً
ً
ـموعا أم مقـ ً
ٍ
تلــك الحريــة دون تعــد علــى حريــات اآلخريــن.
4.4ضعف الثقافة المجتمعية حول ممارسة حرية التعبير وضوابطها.

النتائج المستهدفة
النتائج
المستهدفة

ـمية
الرسســـمية
ـاءات الر
صـــاءات
اإلحص
ـات وواإلح
البياننـــات
ـات ووالبيا
المعلوممـــات
ـى المعلو
ـول ععللـــى
صـــول
الحص
ـق الح
لتنظييـــمـم ححـــق
ـدور قاقاننـــوـونن لتنظ
صـــدور
1.ص
•1
ـا.
وتداولههـــا.
وتداول
العامة.
اء ووالرؤى
القضايا العامة.
مختلف القضايا
اء مختلف
الرؤى إإززاء
اآلرراء
وتنوعع اآل
التعددية وتنو
وثقافة التعددية
مناخ وثقافة
يز مناخ
تعززيز
2.تع
•2
اصللـــةـة
3.مموواص
•3
ـتور
الدسســـتور
الد

ـار
طـــار
ـي إإط
لعملههـــمـم ففـــى
تأديتههـــمـم لعمل
ـاء تأديت
ـن أثأثننـــاء
الصحفيييـــن
ـن ووالصحفي
اإلعالميييـــن
لحماييـــةـة اإلعالمي
الدوللـــةـة لحما
ـود الدو
ججههـــود
ـك.
المنظممـــةـة لذلذللـــك.
ـن المنظ
القووانانييـــن
ووالق

ـار
طـــار
ـي إإط
ـاكات ففـــى
انتههـــاكات
ـدي ألألييـــةـة إنت
صـــدى
التص
أي ووالت
ـن االلــررأى
ـر ععـــن
التعبييـــر
ممارسســـةـة ححررييـــةـة التعب
ـي ممار
ـق ففـــى
ـز الالححـــق
تعززييـــز
4.تع
•4
ممارسســـةـة
كفاللـــةـة ممار
ـان كفا
لضممـــان
ـن لض
القووانانييـــن
ـك الق
الدوررييـــةـة لتلتللـــك
اجععـــةـة الدو
المرراج
ـك ،ووالم
المنظممـــةـة لذلذللـــك،
ـن المنظ
القووانانييـــن
ـتور ووالق
الدسســـتور
الد
ـة.
ـ
ي
الدول
ـر
ـ
ص
م
ـات
ـ
م
ز
ا
الت
و
ـتور
ـ
س
للد
ا
ـ
ق
وف
ـق
ـ
ح
ال
ـذا
ههـــذا الحــق وفق ـاًً للدســتور وإلت ازمــات مصــر الدوليــة.

بينههـــاـا
ـن بين
ـة ،ووممـــن
الصحفييـــة،
اإلعالمييـــةـة ووالصحف
ـاالت اإلعالم
المججـــاالت
أوججـــهـه الم
لكاففـــةـة أو
ـاملة لكا
ـلوك ششـــاملة
مدوننـــةـة سســـلوك
ـدار مدو
صـــدار
5.إإص
•5
ـر
التعبييـــر
ممارسســـةـة ححررييـــةـة التعب
تنظييـــمـم ممار
ـن تنظ
يضممـــن
ـي ،ببممـــاـا يض
االجتماععـــي،
ـل االجتما
صـــل
التووااص
ومووااققـــعـع الت
ـي وم
الرقممـــي
ـام الرق
اإلععـــام
اإل
ن
ـات
ـ
م
ز
ا
الت
و
ـتور
ـ
س
للد
ا
ـ
ق
وف
ـة
ـ
ي
الدول
ـارب
ـ
ج
الت
ـن
ـ
م
ـتفادة
ـ
س
اال
و
ـن،
ـ
ي
ر
اآلخ
ـات
ـ
ي
ر
ح
ـى
ـ
ل
ع
ـدي
ـ
ع
الت
دو
دون التعــدي علــى حريــات اآلخريــن ،واإلســتفادة مــن التجــارب الدوليــة وفقـاًً للدســتور وإلت ازمــات
ـة.
الدولييـــة.
ـر الدول
صـــر
ممص

ـام
اإلععـــام
الصحاففـــةـة وواإل
ـي الصحا
لممارسســـي
ـات لممار
تدررييببـــات
وعققـــدـد تد
ـر ،وع
التعبييـــر،
بأهمييـــةـة ححررييـــةـة التعب
ـي بأهم
المجتمععـــي
ـي المجتم
الوععـــي
6.ررففـــعـع الو
•6
ـا.
عنههـــا.
ج عن
ـروج
ـور الالخخـــرو
صـــور
الحررييـــةـة ووص
ـك الح
ـدود تتللـــك
ببححـــدود

سادساً :حرية التجمع السلمي
نقاط القوة والفرص

1.1ينــص الدســتور علــى حــق المواطنيــن فــي تنظيــم االجتماعــات العامــة ،والمواكــب والتظاهـرات ،وكافــة
ـاحا مــن أي نــوع ،وذلــك بإخطــار ينظمــه القانــون،
أشــكال االحتجاجــات الســلمية ،غيــر حامليــن سـ ً
ويكفــل حــق االجتمــاع الخــاص دون إخطــار ويحظــر علــى رجــال األمــن حضــوره.
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2.2صدر القانون المنظم للحق في االجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات الســلمية في عام ،2013
ـال لحكــم المحكمــة الدســتورية العليــا فأنــاط بالقضــاء وحــده
وفــي عــام  2017صــدر قانــون بتعديلــه امتثـ ً
البــت فــي إجــازة أو منــع المظاه ـرة ،كمــا يكفــل التنظيــم القانونــي ممارســة الحــق فــي التجمــع الســلمي
بمجــرد اإلخطــار ،وينظــم حــاالت فــض التظاه ـرة أو الموكــب أو المســيرة ،فــي حــال خروجهــا عــن
الطابــع الســلمي ،علــى نحــو ي ارعــي التــدرج فــي اســتخدام القــوة المتناســبة.

التحديات
•ضعف الوعي العام بثقافة التجمع السلمي ،وغياب اإللمام بالش ــروط القانونية لتس ــيير المظاهرات.

النتائج المستهدفة
•تعزيــز وتنميــة الوعــي العــام بثقافــة وممارســة حــق التجمــع الســلمي بكافــة صــوره؛ لكونــه وســيلة
مــن وســائل تدعيــم وتوكيــد الديمقراطيــة

سابعاً :حرية التنظيم

أ -الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات األهلية واالنضمام إليها
نقاط القوة والفرص

1.1ينــص الدســتور علــى حــق المواطنيــن فــي تكويــن الجمعيــات والمؤسســات األهليــة علــى أســاس
ديمق ارطــي ،ومنحهــا الشــخصية االعتباريــة بمجــرد اإلخطــار ،كمــا يحظــر تدخــل الجهــات اإلداريــة فــي
عمل الجمعيات والمؤسســات األهلية ،أو حلها ،أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إال بحكم
قضائــي ،كذلــك يمنــع الدســتور إنشــاء أو اســتمرار الجمعيــات أو المؤسســات ذات النشــاط الســري ،أو
الطابــع العســكري أو شــبه العســكري.
2.2يدشــن قانــون تنظيــم ممارســة العمــل األهلــي والئحتــه التنفيذيــة لش ـراكة قويــة بيــن الدولــة والقطــاع
األهلــي ،حيــث يعكســان التـزام الدولــة بدعــم القطــاع األهلــي عبــر توفيــر ضمانــات التمتــع بالحــق فــي
تكويــن الجمعيــات والمؤسســات األهليــة وتعزيــز قدراتهــا التنظيميــة والماليــة التــي تمكنهــا مــن الوفــاء
بأدوارهــا علــى النحــو المرجــو ،و ينظمــان العمــل التطوعــي ،فض ـاً عــن حظــر القانــون لتوقيــع أيــة
عقوبــات ســالبة للحريــة فــي حالــة مخالفــة أي حكــم مــن أحكامــه.
3.3النمــو المطــرد ألعــداد الجمعيــات األهليــة فــي مصــر العاملــة فــي مختلــف المجــاالت االجتماعيــة،
والثقافيــة ،والتنمويــة ،واألدبيــة ،والعلميــة ،وغيرهــا.
4.4حضور ممثل لالتحاد اإلقليمي للجمعيات األهلية جلسات المجلس التنفيذي لكل محافظة.

التحديات
1.1الحاجــة إلــى تعزيــز التنســيق والتكامــل بيــن شــركاء التنميــة (الحكومــة ،والمجتمــع المدنــي ،والقطــاع
الخــاص ،والجهــات المانحــة).
2.2الحاجــة إلــى تعزيــز التواصــل بيــن الحكومــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال حقــوق
اإلنســان.
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3.3تواضع الرؤية المتكاملة لألبعاد التنموية وفًقا لرؤية مصر  2030لدى معظم الجمعيات األهلية.
4.4ضعف ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية.
5.5ضعــف القــدرات المؤسســية لــدى العديــد مــن الجمعيــات األهليــة وباألخــص الصغيـرة ومتوســطة الحجــم،
الســيما العاملــة فــي المناطــق الريفيــة وفــي الصعيــد والمناطــق البدويــة والحدوديــة.

النتائج المستهدفة
1.1زيــادة التنســيق والتكامــل بيــن شــركاء التنميــة (الحكومــة ،والمجتمــع المدنــي ،والقطــاع الخــاص،
والجهــات المانحة).
2.2تعزيز التواصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق اإلنسان.
3.3توعية الجمعيات األهلية باألبعاد التنموية وفًقا لرؤية مصر .2030
4.4تعزيز ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية.
5.5تعزيز وتنمية القدرات المؤسسية للجمعيات األهلية.

ب-الحق في تكوين النقابات العمالية واالنضمام إليها
نقاط القوة والفرص

1.1تأكيد الدستور على حرية تكوين النقابات العمالية.
2.2صــدور قانــون المنظمــات النقابيــة العماليــة وحمايــة حــق التنظيــم النقابــي ،ثــم صــدور القانــون الخــاص
بتعديــل بعــض أحكامــه اتســاًقا مــع الدســتور والمعاييــر الدوليــة فــي تكويــن النقابــات العماليــة.
عاما.
3.3إجراء االنتخابات النقابية العمالية في مايو  2018بعد توقف دام ً 12

4.4تدشــين برنامــج شــامل للتعــاون الفنــي بيــن مصــر ومنظمــة العمــل الدوليــة فــي مــارس  ،2020يســتهدف
خلــق بيئــة مواتيــة للحريــات النقابيــة وعالقــات العمــل الســليمة الداعمــة لتحقيــق النمــو الشــامل ،وتعزيــز
الحـوار المجتمعــي بيــن الحكومــة وأصحــاب األعمــال والعمــال.

التحديات
1.1الحاجــة إلــى تدعيــم القــدرات النقابيــة فــي مجــاالت المفاوضــة الجماعيــة ،وتســوية المنازعــات الفرديــة
والجماعيــة ،وإبـرام اتفاقيــات العمــل الجماعيــة.
2.2نقص الموارد المالية للنقابات العمالية.
3.3الحاجــة إلــى بنــاء قــدرات جميــع األط ـراف المعنيــة لدعــم تنفيــذ األطــر القانونيــة ذات الصلــة بتيســير
تســجيل وتوفيــق أوضــاع النقابــات العماليــة وفًقــا للمحــددات القانونيــة.
4.4الحاجة إلى تعزيز مشاركة النقابات العمالية في صياغة السياسات االقتصادية واالجتماعية.
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النتائج المستهدفة
1.1زيــادة قــدرات النقابــات واللجــان النقابيــة فــي مجــاالت المفاوضــة الجماعيــة ،وتســوية المنازعــات
الفرديــة والجماعيــة ،وإبـرام اتفاقيــات العمــل الجماعية.
2.2دعم الموارد المالية للنقابات العمالية.
3.3بنــاء قــدرات جميــع األطـراف المعنيــة لدعــم تنفيــذ األطــر القانونيــة ذات الصلــة بتيســير تســجيل
وتوفيــق أوضــاع النقابــات العماليــة وفًقــا للمحــددات القانونيــة.
4.4تعزيز مشاركة النقابات العمالية في صياغة السياسات االقتصادية واالجتماعية.

ج .حق تكوين النقابات المهنية واالنضمام إليها

نقاط القوة والفرص

1.1تأكيد الدستور على الحق في إنشاء النقابات واالتحادات على أساس ديمقراطي ،وكفالة استقاللها.
2.2حظــر حــل مجالــس إدارات النقابــات إال بحكــم قضائــي ،وحظــر الدســتور لفــرض الح ارســة عليهــا إال
بحكــم قضائــي .
3.3إنشاء لجنة تنسيقية تضم الحكومة ومجالس النقابات المهنية لتعزيز التواصل والحوار بينهما.

التحديات
ـادا بأحــكام المحكمــة الدســتورية
1.1الحاجــة إلــى تحديــث القوانيــن المنظمــة لعمــل النقابــات المهنيــة استرشـ ً
العليا بشــأن مســائل فرض الح ارســة القضائية والمنازعات المتعلقة بصحة انعقاد الجمعيات العمومية
وغيرها.
2.2الحاجــة إلــى تعزيــز مشــاركة النقابــات المهنيــة فــي إعــداد مشــروعات القوانيــن المتصلــة بشــئونها
والتواصــل مــع الحكومــة بشــأن السياســات المتصلــة بالشــئون المهنيــة.
3.3عدم دورية عقد االنتخابات في بعض النقابات المهنية.

النتائج المستهدفة
ـادا بأحــكام المحكمــة
1.1صــدور تعديــات تش ـريعية منظمــة لعمــل النقابــات المهنيــة استرشـ ً
الدســتورية العليــا بشــأن مســائل فــرض الح ارســة القضائيــة والمنازعــات المتعلقــة بصحــة انعقــاد
الجمعيــات العموميــة وغيرهــا.
2.2تفعيــل مشــاركة النقابــات المهنيــة فــي إعــداد مشــروعات القوانيــن المتصلــة بشــئونها ،وتكثيــف
التواصــل مــع الحكومــة بشــأن السياســات المتصلــة بالشــئون المهنيــة.
3.3اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان دورية عقد االنتخابات في النقابات المهنية.
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د .الحق في تكوين األحزاب السياسية

نقاط القوة والفرص

1.1قيــام النظــام السياســي علــى أســاس مــن التعدديــة السياســية والحزبيــة ،والتــداول الســلمي للســلطة ،وحــق
المواطنيــن فــي تكويــن األحـزاب السياســية باإلخطــار.
2.2عدم جواز حل األحزاب السياسية إال بحكم قضائي.

3.3عدم جواز ممارسة األحزاب السياسية لنشاط ٍ
معاد للديمقراطية.
4.4تأكيد الطابع المدني لألحزاب من خالل حظر قيام أحزاب سياسية على أساس ديني.

التحديات
1.1ضعف الموارد البشرية والتمويل لدى الغالبية العظمى من األحزاب السياسية.
2.2ضعف التواجد المجتمعي لألحزاب السياسية.

النتائج المستهدفة
1.1بنــاء قــدرات ومهــارات القيــادة والتنظيــم ألعضــاء وك ـوادر األح ـزاب السياســية فــي مجــال
االنتخا بــات.
2.2تعزيز البيئة الثقافية واالجتماعية الداعمة ألنشطة األحزاب السياسية.

ثامًنا :حرية الدين والمعتقد
نقاط القوة والفرص
1.1ينــص الدســتور علــى جملــة المبــادئ األساســية للدولــة والمجتمــع ،ومنهــا المواطنــة ،وينــص علــى أن
حريــة االعتقــاد مطلقــة ويكفــل الحــق فــي حريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة وإقامــة دور العبــادة ألصحــاب
األديان الســماوية ،ويضمن لهم االحتكام لشـرائعهم الخاصة في مســائل األحوال الشــخصية ،والشــئون
الدينيــة ،واختيــار قياداتهــم الروحيــة .ويعتــرف بتعــدد تـراث مصــر الحضــاري والثقافــي والدينــي.
2.2إنشــاء المجلــس القومــي لمكافحــة اإلرهــاب والتطــرف برئاســة الســيد رئيــس الجمهوريــة عــام 2017
لتعبئــة القــدرات المؤسســية واالجتماعيــة للتصــدي ألســباب اإلرهــاب ومعالجــة آثــاره ،وذلــك مــن خــال
وخارجيــا ،وإقـرار سياســات أجهـزة الدولــة
داخليــا
وضــع إســتراتيجية وطنيــة لمقاومــة اإلرهــاب والتطــرف
ً
ً
وخططهــا فــي إطــار تلــك اإلســتراتيجية ،وتنســيق الجهــود مــع المؤسسـ ــات الدينيــة لتمكيــن الخـ ــطاب
الدينــي الوسـ ــطي وتوعـ ــية المواطـ ــنين بأخـ ــطار اإلرهــاب والتطــرف.
3.3إنشــاء اللجنــة العليــا لمواجهــة األحــداث الطائفيــة بق ـرار جمهــوري فــي  ،2018وهــي اللجنــة التــي
شــرعت فــي وضــع السياســات وتنفيــذ الخطــط التــي تكفــل زيــادة الوعــي بمخاطــر الفتنــة الطائفيــة
وتعزيــز التســامح الدينــي والتعامــل مــع الح ـوادث الطائفيــة الفرديــة ،وتنفيــذ األنشــطة التنمويــة فــي
المناطــق التــي توجــد بهــا بــؤر للتوتــر الطائفــي.
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4.4إطــاق و ازرة التعليــم العالــي إســتراتيجية مواجهــة التطــرف والفكــر التكفيــري بالجامعــات المصريــة
 ،2023-2019مــن خــال وضــع األهــداف والسياســات والب ارمــج والخطــط؛ لرصــد أهــم مظاهــر الفكــر
التكفيــري ،وتحديــد أهــم نقــاط القــوة والضعــف فــي منظومــة العمــل فــي هــذا الشــأن.
5.5قيــام و ازرة التربيــة والتعليــم بمراجعــة المقــررات الد ارســية الدينيــة وتنقيتهــا مــن أيــة موضوعــات ال تســهم
ـرر د ارسـًـيا عــن األخــاق يهــدف إلــى تعزيــز
فــي تعزيــز التســامح فــي المجتمــع ،إضافــة إلــى إدراجهــا مقـ ًا
المحبــة واإلخــاء والتســامح وتقبــل اآلخــر والمواطنــة.
6.6قيــام و ازرة األوقــاف بتخصيــص عــدد مــن خطــب الجمعــة لنشــر قيــم التســامح ونبــذ العنــف والكراهيــة،
وقيامهــا بعقــد عــدة نــدوات حــول مفهــوم المواطنــة بالتعــاون مــع الهيئــة الوطنيــة لإلعــام ،وإطالقهــا
مبادرة « سيدنا محمد  -ص -رسول اإلنسانية « للتعريف برسالته التي تدعو لنبذ العنف والحض
علــى الكراهيــة ،وإصــدار مطبوعــات مترجمــة بعــدة لغــات للتعريــف بقيــم التســامح والمواطنــة .و قيــام
المجلــس األعلــى للشــئون اإلســامية التابــع لــو ازرة األوقــاف بإنشــاء «منتــدى الســماحة والوســطية» مــن
أجــل نشــر ثقافــة الحـوار ،وترســيخ التســامح ،ونبــذ آفــات التعصــب ،واإلرهــاب ،والكراهيــة الدينيــة.
ـويا تحــت مظلــة مبــادرة «بيــت
7.7اســتمرار جهــود األزهــر الش ـريف ،والكنائــس المصريــة فــي العمــل سـ ً
العائلــة المصريــة»؛ لتأكيــد قيــم المواطنــة ،والتســامح ،والح ـوار ،ومكافحــة التحريــض علــى العنــف
والتمييــز ،وتدريــب الوعــاظ ،والقساوســة علــى الخطــاب الدينــي الوســطي.
8.8إصــدار األزهــر الش ـريف عــدة مطبوعــات للتعريــف بحقــوق اإلنســان ،ومبــادئ المواطنــة والتعايــش
الســلمي ،ومحاربــة التشــدد والتطــرف مــع ترجمتهــا ،واســتحداث مقــرر د ارســي فــي مختلــف م ارحــل
التعليــم األزهــري للتأكيــد علــى التعدديــة الدينيــة والمذهبيــة والثقافيــة .كمــا تــم إطــاق مبــادرة «األزهــر
يجمعنــا» فــي م اركــز الشــباب؛ لنشــر قيــم التســامح وقبــول اآلخــر ،وإنشــاء «المرصــد العالمــي» لرصــد
مــا تنش ـره جماعــات التكفيــر والعنــف عبــر شــبكة اإلنترنــت ،والتصــدي لهــا بتفنيدهــا ،وبيــان الحكــم
الصحيــح للشــرع فيهــا ،وذلــك بلغــات مختلفــة.
9.9إطــاق دار اإلفتــاء حزمــة مــن المبــادرات والمشــروعات العلميــة التــي اســتهدفت تجديــد الخطــاب
الدينــي ،وتفكيــك األفــكار المتطرفــة وتفنيدهــا ،وإنجــاز العديــد مــن ب ارمــج التأهيــل والتدريــب للمفتيــن
والعلمــاء علــى مســتوى العالــم؛ لتمكينهــم مــن اســتيعاب شــبهات المتطرفيــن وأفكارهــم والــرد عليهــا
بطريقــة علميــة وأســاليب إقناعيــة متنوعــة.
1010إطــاق الكنائــس المصريــة الثــاث لمبــادرات وأنشــطة متنوعــة هدفــت إلــى نشــر الفكــر المســتنير،
وتأكيــد القيــم اإلنســانية المشــتركة التــي تدعــو إليهــا جميــع األديــان ،باإلضافــة إلــى ترســيخ مشــاعر
ال ـوالء واالنتمــاء ،واحت ـرام التعدديــة وقبــول اآلخــر ،ونبــذ التعصــب ،ومكافحــة خطــاب الكراهيــة.
1111صــدور قانــون بنــاء وترميــم الكنائــس رقــم  80لســنة  ،2016والــذي تضمــن للم ـرة األولــى تحديـ ًـدا
طــا للقواعــد واإلج ـراءات الخاصــة بإصــدار تصاريــح األعمــال اإلنشــائية للكنائــس ،وأوكل
منضب ً
للمحافظيــن ســلطة إصــدار الموافقــة علــى طلبــات إصــدار التراخيــص الالزمــة لذلــك ،كمــا تضمــن
النــص علــى توفيــق أوضــاع المنشــآت التــي كانــت تقــام فيهــا الشــعائر الدينيــة المســيحية والتــي لــم تكــن
مرخصــة وقــت صــدوره.
1212تقنين أوضاع حوالي  1800كنيسة ومبنى حتى ديسمبر  2020وفًقا لقانون بناء وترميم الكنائس.
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1313مبــادرة أجهـزة الدولــة المختصــة بترميــم الكنائــس التــي تعرضــت للتلــف والتخريــب عقــب ثــورة  30يونيــو
 ،2013والتــي بلــغ عددهــا  72كنيســة ،باإلضافــة إلــى إنشــاء أكبــر كاتدرائيــة فــي مصــر والشــرق
األوســط بالعاصمــة اإلداريــة الجديــدة.
1414صــدور القانــون رقــم  190لســنة  2020بشــأن إنشــاء هيئتــي أوقــاف الكنيســة الكاثوليكيــة ،والطائفــة
اإلنجيليــة.
1515تنفيــذ الحكومــة خطــة بقيمــة  70مليــون دوالر مــن أجــل ترميــم بعــض اآلثــار المصريــة ،ومــن بينهــا
المعابــد اليهوديــة فــي القاهـرة واإلســكندرية ،وذلــك إلــى جانــب ترميــم المقابــر اليهوديــة القديمــة .وقيــام
الحكومــة بترميــم بعــض اآلثــار الدينيــة الواقعــة فــي مســار رحلــة العائلــة المقدســة بمصــر.

التحديات
1.1انج ـراف بعــض الشــباب إلــى تيــارات التطــرف والعنــف ،ونقــص الوعــي بالقيــم الصحيحــة لألديــان
الســماوية ،ممــا يــؤدي إلــى وقــوع البعــض فريســة لألفــكار المتطرفــة ،وســلوكهم ســبيل العنــف واإلرهــاب.
2.2الحاجــة إلــى تجديــد الخطــاب الدينــي لترســيخ مــا يعــزز نشــر قيــم التســامح ،ونبــذ التطــرف ،وتفنيــد
األفــكار المتطرفــة والمغلوطــة.
3.3الحاجــة إلــى اســتمرار تنقيــة المقــررات الد ارســية مــن أيــة موضوعــات ال تســهم فــي تعزيــز التســامح فــي
المجتمــع ،وفــي نبــذ العنــف والتطــرف والكراهيــة.
4.4الحاجــة إلــى المزيــد مــن الجهــود الوطنيــة الموجهــة لنشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان ،وبيــان القواســم
المشــتركة بيــن األديــان الســماوية ،واحت ـرام اآلخــر ًأيــا كان معتقــده.

5.5وجــود بعــض الصحــف والمواقــع اإللكترونيــة التــي تبــث وتنشــر مــا ينطــوي علــى التمييــز بيــن المواطنيــن
بســبب الدين.

النتائج المستهدفة
1.1تكثيــف حمــات التوعيــة خاصــة بيــن الشــباب لتعزيــز التعايــش والتســامح وقبــول اآلخــر ،ونبــذ
العنــف والكراهيــة ،ونشــر القيــم والمبــادىء التــي تدعــو إليهــا األديــان الســماوية .باإلضافــة إلــى
تنميــة قــدرات الشــباب علــى التعامــل النقــدي مــع المحتويــات المختلفــة.
2.2تنفيــذ المزيــد مــن المبــادرات الشــبابية الراميــة إلــى تعزيــز ودعــم قيــم المواطنــة واالنتمــاء ،وكذلــك
تنفيــذ مزيــد مــن األنشــطة التــي مــن شــأنها تشــكيل الوعــي المجتمعــي بموضوعــات الحريــات
الدينيــة ،وترســيخ الهويــة الوطنيــة ،ونبــذ التعصــب واألفــكار المتطرفــة.
3.3تعزيــز التنســيق بيــن المؤسســات الدينيــة فــي تنفيــذ خطــط تجديــد الخطــاب الدينــي ،ونشــر
التســامح ،واحت ـرام األديــان ،وتفنيــد األفــكار المتطرفــة والمغلوطــة.
4.4مواصلــة العمــل علــى مراجعــة كافــة المقــررات الد ارســية الدينيــة؛ لتنقيتهــا مــن أيــة موضوعــات
ال تســهم فــي تعزيــز التســامح ،وفــي نبــذ العنــف والتطــرف ،وإدراج الموضوعــات التــي تســهم
فــي ترســيخ قيــم الحـوار ،وإقـرار االختــاف والعيــش المشــترك مــع المخالــف ،ومحاربــة الكراهيــة
والتعصــب بشــتى صورهمــا.
ال ْن َسان
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5.5تنفيــذ المزيــد مــن المبــادرات الوطنيــة المعنيــة بنشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان ،وترســيخ قيــم
المواطنــة ،وبيــان القواســم المشــتركة بيــن األديــان الســماوية ،وخلــق وعــي مجتمعــي باحت ـرام
الحريــات الدينيــة ،ونبــذ التعصــب واألفــكار المتطرفــة.
6.6رصــد الم ـواد اإلعالميــة التــي تبثهــا وســائل اإلعــام ،أو المواقــع اإللكترونيــة ،أو الصحــف،
وتنطــوي علــى تمييــز أو تحريــض بيــن المواطنيــن بســبب الديــن ،وذلــك للتصــدي لهــا باتخــاذ
اإلج ـراء القانونــي المناســب حيالهــا.
7.7مواصلــة الــو ازرات والهيئــات المختصــة أعمــال الصيانــة والترميــم التــي تجريهــا للمواقــع األثريــة
الدينيــة اإلســامية والمســيحية واليهوديــة ،علــى نحــو يبــرز الث ـراء الحضــاري الــذي تتمتــع بــه
مصــر ،ويجســد توالــي الحقــب التاريخيــة عليهــا.
8.8مواصلــة اللجنــة المختصــة بتقنيــن أوضــاع الكنائــس عملهــا مــن أجــل تقنيــن أوضــاع بقيــة
الكنائــس والمبانــي الخدميــة التــي لــم تخضــع للتنظيــم بعــد.

تاسعا :الحق في الخصوصية
ً
نقاط القوة والفرص
1.1يؤكــد الدســتور علــى أن الحيــاة الخاصــة لهــا حرمــة ،وأنهــا مصونــة ال تمــس ،ويضفــي ذات الحرمــة
علــى الم ارســات البريديــة والبرقيــة واإللكترونيــة والمحادثــات الهاتفيــة ،وغيرهــا مــن وســائل االتصــال،
مؤكـ ًـدا كفالــة سـريتها ،ويحظــر االطــاع عليهــا إال بأمــر قضائــي مســبب ولمــدة محــددة ،وفــي األحـوال
التــي يحددهــا القانــون.
2.2يقــرن الدســتور بيــن حرمــة الحيــاة الخاصــة والحــق فــي االجتمــاع الســلمي الخــاص ،مــن خــال حظـره
علــى رجــال األمــن حضــوره ،أو مراقبتــه ،أو التنصــت عليــه.
3.3يؤكــد الدســتور علــى أن االعتــداء علــى حرمــة الحيــاة الخاصــة جريمــة ال تســقط الدعــوى الجنائيــة وال
المدنيــة الناشــئة عنهــا بالتقــادم ،ويفتــح البــاب للمضــرور إلقامــة الدعــوى الجنائيــة عمــا وقــع عليــه مــن
ـادل.
اعتــداء بالطريــق المباشــر ،ويلــزم الدولــة بكفالــة تعويضــه
تعويضــا عـ ً
ً

4.4توجــد حزمــة مــن القوانيــن التــي تكفــل وتعــزز الحــق فــي الخصوصيــة ،ومــن بينهــا قانــون العقوبــات،
وقانــون تنظيــم االتصــاالت ،وقانــون مكافحــة ج ارئــم تقنيــة المعلومــات ،وقانــون تنظيــم الصحافــة
واإلعــام ،وقانــون حمايــة البيانــات الشــخصية.

5.5يحظــر قانــون اإلج ـراءات الجنائيــة بعــد تعديلــه علــى مأمــوري الضبــط القضائــي وجهــات التحقيــق
الكشــف عــن بيانــات المجنــي عليــه فــي ج ارئــم هتــك العــرض ،واالغتصــاب ،والتحــرش ،وحــاالت
تعــرض الطفــل للخطــر.

التحديات:
ـاكا
1.1عــدم صــدور قانــون لحمايــة بيانــات المجنــي عليهــم والشــهود والمتهميــن والمبلغيــن بمــا قــد يعــد انتهـ ً
لحرمــة الحيــاة الخاصــة.
ال ْن َسان
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خصوصــا الشــباب وصغــار الســن -بأهميــة احتـرام حرمــة2.2نقــص الوعــي لــدى العديــد مــن المواطنيــن
ً
الحيــاة الخاصــة لآلخريــن ومعنــى الحــق فــي الخصوصيــة ،والفــارق بيــن مــا هــو مبــاح ومــا هــو مجــرم،
وكذلــك عــدم توافــر الوعــي والمعرفــة الكافييــن بالحقــوق التــي تمنحهــا القوانيــن لمــن وقــع اعتــداء علــى
حرمــة حياتهــم الخاصــة ،وســبل حصولهــم علــى االنتصــاف والتعويــض الجابــر للضــرر الــذي وقــع
عليهــم.

النتائج المستهدفة
1.1تعديــل قانــون اإلجـراءات الجنائيــة بمــا يضمــن إنفــاذ االلتـزام الدســتوري بحمايــة حرمــة الحيــاة
الخاصــة للمجنــي عليهــم والشــهود والمتهميــن والمبلغيــن.
2.2القيــام بحمــات توعيــة تشــارك فيهــا كافــة أجهـزة الدولــة المعنيــة ،وعلــى أرســها المجلــس األعلــى
لتنظيــم اإلعــام ،والجهــاز القومــي لتنظيــم االتصــاالت ،وأجه ـزة إنفــاذ القوانيــن ذات الصلــة
خصوصــا لــدىبحمايــة حرمــة الحيــاة الخاصــة ،تســتهدف تنميــة الوعــي لــدى المواطنيــن
ً
الشــباب وصغــار الســن -بأهميــة احتـرام حرمــة الحيــاة الخاصــة لآلخريــن ،والفــارق بيــن مــا هــو
مبــاح ومــا هــو مجــرم ،وكذلــك إعالمهــم بالحقــوق التــي تمنحهــا القوانيــن لمــن وقــع اعتــداء علــى
حرمــة حياتهــم الخاصــة ،وســبل االنتصــاف والحصــول علــى التعويــض الجابــر للضــرر الــذي
وقــع عليهــم ،مــع العمــل علــى تركيــز األنشــطة التوعويــة فــي أماكــن تجمــع الشــباب كم اركــز
الشــباب واألنديــة.
منظمــا ألجه ـزة اإلعــام
3.3تعزيــز الــدور المحــوري للمجلــس األعلــى لتنظيــم اإلعــام لكونــه
ً
المرئيــة ،والرقميــة ،والمواقــع اإللكترونيــة ،ولكونــه منصــة لتلقــي شــكاوى ذوي الشــأن عمــا
ينشــر أو يبــث ويكــون
منطويــا علــى مســاس بســمعتهم أو تعــرض لحياتهــم الخاصــة ،وذلــك
ً
بإتاحــة اإلمكانــات الماديــة والم ـوارد البش ـرية التــي تمكنــه مــن االضطــاع بهــذا الــدور علــى
نحــو ناجــح ،وكذلــك إيــاء اهتمــام أكبــر بتدريــب األجه ـزة الشــرطية المســئولة عــن مكافحــة
ج ارئــم تقنيــة المعلومــات وتحديــث طــرق وأدوات عملهــا ،مــع االهتمــام باالســتمرار فــي إنشــاء
منصــات إلكترونيــة تتيــح للمضــرور أن يتقــدم بشــكاوى انتهــاك حرمــة حياتــه الخاصــة إلــى
الجهــات المعنيــة ،ومتابعــة مــا تــم اتخــاذه مــن إج ـراءات حيالهــا.
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تُعنــى اإلســتراتيجية فــي هــذا المحــور بالحقــوق االقتصاديــة ،واالجتماعيــة ،والثقافيــة ،وذلــك مــن خــال
ثمانيــة بنــود َيعـ ِـرض كل بنــد منهــا مــا تحقــق مــن إنجــازات تعــد نقــاط قــوة وفــرص ُي َبنــى عليهــا ،والتحديــات ذات
ويختتَــم كل بنــد بالنتائــج المســتهدفة .وهــذه البنــود هــي:
الصلــةُ ،

أول :الحق في الصحة
ً
نقاط القوة والفرص

1.1تلتــزم الدولــة -وفًقــا للدســتور -بــأن تكفــل لــكل مواطــن مصــري التمتــع بالرعايــة الصحيــة المتكاملــة
وفًقــا لمعاييــر الجــودة ،كمــا تلتــزم الدولــة بتخصيــص نســبة ال تقــل عــن  %3مــن جملــة اإلنفــاق العــام
للصحــة ،فضـ ًـا عــن كفالــة الدولــة الحفــاظ علــى م ارفــق الخدمــات الصحيــة العامــة التــي تقــدم خدماتهــا
افيــا علــى نحــو عــادل.
للمواطنيــن ،برفــع كفاءتهــا ،ونشــرها جغر ً

2.2يلــزم الدســتور الدولــة بمــد مظلــة التأميــن الصحــي الشــامل لــكل مواطنيهــا ،وبمــا ُيغطــي كل األمـراض،
ويجــرم االمتنــاع عــن تقديــم العــاج بأشــكاله المختلفــة ألي إنســان فــي حــاالت الط ـوارئ أو الخطــر
ُ
علــى الحيــاة.
3.3تتصــدر قضيــة التغطيــة الصحيــة الشــاملة قائمــة أولويــات الحكومــة  ،حيــث تــم إصــدار قانــون التأميــن
الصحــي الشــامل عــام  ،2018والــذي يهــدف إلــى حصــول جميــع المواطنيــن علــى خدمــات رعايــة
صحيــة ذات جــودة عاليــة .وفــي هــذا الخصــوص تــم إنشــاء ثــاث هيئــات مســتقلة تتولــى إدارة نظــام
التأميــن الصحــي االجتماعــي الشــامل ،حيــث تــم الفصــل بيــن تمويــل النظــام ،وتقديــم الخدمــة ،والرقابــة
علــى جــودة تأديتهــا.
4.4أطلقــت الدولــة حزمــة مــن المبــادرات لتعزيــز الحــق فــي الصحــة تحــت شــعار « 100مليــون صحــة»
منــذ ســبتمبر  2018بهــدف تحقيــق الرعايــة الصحيــة الشــاملة لجميــع المواطنيــن وذلــك بالمجــان مــع
ضمــان ســهولة الحصــول علــى الخدمــات المقدمــة مــن تلــك المبــادرات ،وتشــمل :مبــادرة القضــاء علــى
فيــروس ســي والكشــف عــن األم ـراض غيــر الســارية ،ومبــادرة الكشــف المبكــر عــن األنيميــا والســمنة
والتقــزم ،ومبــادرة دعــم صحــة الم ـرأة المصريــة ،ومبــادرة دعــم صحــة األم والجنيــن ،ومبــادرة اكتشــاف
وعــاج ضعــف وفقــدان الســمع لألطفــال حديثــي ال ـوالدة ،ومبــادرة فحــص وعــاج األم ـراض المزمنــة
واالكتشــاف المبكــر لالعتــال الكلــوي.
5.5فيمــا يتعلــق بجهــود مكافحــة مــرض التهــاب الكبــد الوبائــى (فيــروس ســي) ،قامــت و ازرة الصحــة
مليونــا و 400ألــف مواطــن بالمجــان ،وفحــص  68ألــف شــخص أجنبــي مقيــم
والســكان بفحــص 52
ً
علــى األ ارضــي المصريــة ،وعــاج  1.5مليــون مواطــن خــال الفتـرة مــن  2014إلــى  ،2018إضافــة
إلــى صــرف العــاج بــدون مقابــل مــادي ،ممــا أســهم فــي ارتفــاع معــدل الشــفاء مــن فيــروس ســي ليصــل
إلــى أربعــة أضعــاف نســب الشــفاء العالميــة ،واالنتهــاء مــن قوائــم االنتظــار.
6.6أطلقــت الحكومــة مبــادرات للكشــف المبكــر عــن االعتــال الكلــوي ،وعــن ضعــف الســمع لــدى حديثــي
الـوالدة ،ومبــادرة صحــة األمهــات الحوامــل للكشــف عــن األمـراض المنتقلــة للجنيــن.
7.7اتخــذت الحكومــة عــدة إجـراءات تخــص ملــف فيــروس نقــص المناعــة المكتســبة ،كرفــع الوعــي ،وتقديــم
خدمــات الرعايــة اإلكلينيكيــة ،وصــرف العــاج ،والمتابعــة المعمليــة بالمجــان لكافــة المواطنيــن.
8.8ارتفــاع عــدد وحــدات الرعايــة الصحيــة األساســية كمكاتــب الصحــة ،والعيــادات ،وم اركــز رعايــة األمومــة
والطفولــة ،والم اركــز الصحيــة بالحضــر ،وم اركــز ووحــدات األسـرة ،ووحــدات الرعايــة األوليــة بالريــف.
ال ْن َسان
اإلس
ْ
الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ
َّ
تراتيجية َ

35

9.9انخفــاض معــدل وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة مــن  28.8طفــل إلــى نحــو  20.3طفــل لــكل ألــف
مولــود حــي بيــن العاميــن  2010و.2019
1010شــن حمــات دوريــة للكشــف عــن تعاطــي ســائقي المركبــات للمخــدرات ،ممــا كان لــه بالــغ األثــر فــي
الحــد مــن حـوادث الطــرق.
1111تبنت الدولة مبادرة إلنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة.
1212عملــت الدولــة علــى دعــم قــدرات إنتــاج العقاقيــر الدوائيــة لضمــان توفيرهــا باألســعار المناســبة ،مــع
وعالميــا.
محليــا
ً
ضمــان االلت ـزام بكافــة معاييــر الجــودة والســامة الصحيــة المعمــول بهــا ً
1313إصدار اإلستراتيجية القومية للسكان وخطتها التنفيذية (.)2020- 2015

1414اتخــذت الدولــة  -فــي إطــار جهودهــا لمكافحــة وبــاء «كوفيــد »19-فــي مطلــع عــام  -2020عــدة
تدابيــر فاعتمــدت إســتراتيجية ناجحــة فــي تنفيــذ خطــط االســتعداد لمواجهتــه ،حيــث اتخــذت كافــة
اإلج ـراءات الوقائيــة واالحت ارزيــة الالزمــة للحفــاظ علــى الصحــة العامــة ،وخفــض معــدالت المــرض
والوفــاة ،باإلضافــة إلــى توفيــر الــدواء ،وتقديــم الرعايــة الطبيــة بالمجــان فــي المستشــفيات العامــة مــن
خــال تخصيــص مستشــفيات مجهـزة للعــزل موزعــة فــي مجموعــة مــن المحافظــات ،وإتاحــة العــاج فــي
المستشــفيات الخاصــة لمــن يرغــب ،فضـاً عــن دعــم الصحــة الرقميــة مــن خــال اســتحداث مجموعــة
مــن المبــادرات والتطبيقــات اإللكترونيــة.
ـددا مــن السياســات للحــد مــن التلــوث  ،ودعــم اإلدارة
1515إعمـ ً
ـال ألحــكام الدســتور ،اتخــذت الدولــة عـ ً
الســليمة للمـواد والمخلفــات الخطـرة بمــا فيهــا التخلــص اآلمــن مــن النفايــات ،والحفــاظ علــى تـوازن النظــم
اإليكولوجيــة ،والتنــوع البيولوجــي ،وتطويــر المحميــات الطبيعيــة ،وتحســين البيئــة فــي القــرى األكثــر
احتياجــا ،وتنميــة واســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة.
ً

1616عملــت الدولــة علــى تطويــر البنيــة المؤسســية والتش ـريعية إلدارة الم ـوارد البيئيــة ،بمــا يســاعد علــى
التصــدي لقضايــا التغي ـرات المناخيــة واالحتبــاس الح ـراري.
1717إنشــاء مركــز التميــز للتغي ـرات المناخيــة والتنميــة المســتدامة؛ لتعزيــز قــدرات الدولــة التخــاذ التدابيــر
المالئمــة للتعامــل مــع قضايــا تغيــر المنــاخ.
1818إنشــاء صنــدوق حمايــة البيئــة لتوفيــر التمويــل الــازم لالســتثمار فــي المشــروعات البيئيــة المســتدامة،
وإنشــاء شــبكات للرصــد البيئــي وتشــغيلها ،وتقييــم التأثي ـرات البيئيــة ،والتصــدي للك ـوارث البيئيــة.
1919إصــدار «اإلســتراتيجية الوطنيــة للتكيــف مــع تغيــر المنــاخ  ،»2011و»إســتراتيجية تغيــر المنــاخ
 ،»2013و»اإلســتراتيجية الوطنيــة لتعميــم م ارعــاة النــوع االجتماعــي ودور الم ـرأة فــي تغيــر المنــاخ
فــي مصــر».

التحديات
1.1عــدم كفايــة تغطيــة الخدمــات الصحيــة المطلوبــة علــى مســتوى الجمهوريــة ،وخاصــة فــي المناطــق
األكثــر فق ـ اًر.
2.2تواضع منظومة جودة المرافق والخدمات الصحية.
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3.3عــدم تناســب أعــداد األطبــاء البش ـريين وأعضــاء هيئــة التمريــض بالنســبة ألعــداد المتردديــن علــى
المستشــفيات الحكوميــة.
4.4استكمال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات.
5.5التأخر-في العديد من الحاالت -في تقديم الخدمة الطبية لمتلقي العالج على نفقة الدولة.
محليا.
6.6وجود نقص في بعض األدوية والمواد الخام المصنعة ً

7.7الحاجة إلى تطوير منظومة تداول األدوية ،ووصفها ،وصرفها.
8.8ضعف الوعي بأهمية الحفاظ على الصحة العامة ،وانتشار بعض الممارسات الضارة بالصحة.
9.9انخفاض الوعي بالصحة النفسية.
1010الحاجة إلى تعزيز اإلدارة الرشيدة والمستدامة ألصول الموارد الطبيعية.
1111عــدم تناســب العقوبــات الـواردة فــي قانــون البيئــة والقوانيــن ذات الصلــة مــع الهــدف المقصــود منهــا وهــو
الردع.
1212الحاجة إلى تطوير سياسات الحد من التلوث.
1313ضعف الوعي والمشاركة المجتمعية في الحفاظ على البيئة.
1414الحاجة إلى تطوير منظومة إدارة التخلص اآلمن من المخلفات الخطرة.
1515اآلثار السلبية المحتملة للتغيرات المناخية على التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.
1616محدوديــة مصــادر التمويــل المتاحــة لتحقيــق اإلدارة الفعالــة لشــبكة المحميــات ،ومكونــات التنــوع
البيولوجــي.

النتائج المستهدفة
1.1تعزيــز تغطيــة الخدمــات الصحيــة علــى مســتوى الجمهوريــة ،وخاصــة فــي المناطــق الريفيــة،
والنائيــة ،والحدوديــة.
2.2االرتقاء بمنظومة جودة المرافق والخدمات الصحية.
3.3زيادة أعداد األطباء البشريين وأعضاء هيئة التمريض في منظومة الصحة الحكومية.
4.4تطبيــق نظــام التأميــن الصحــي الشــامل علــى كافــة المحافظــات ،وفًقــا للم ارحــل الســت المقــررة،
ووصــول نســبة المواطنيــن المؤمــن عليهــم بالتأميــن الصحــي االجتماعــي الشــامل إلــى %100
حتــى عــام .2030
5.5زيادة معدالت وسرعة تأدية الخدمة الطبية لمتلقي العالج على نفقة الدولة.
محليــا ،وتطويــر منظومــة فاعليــة
6.6التصــدي للنقــص فــي بعــض األدويــة والمـواد الخــام المصنعــة ً
آليــات تــداول األدويــة ،ووصفهــا ،وصرفها.
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7.7زيــادة الوعــي بأهميــة الحفــاظ علــى الصحــة العامــة ،ومنــع انتشــار بعــض الممارســات الضــارة
بالصحة.
8.8استكمال تنفيذ مبادرة  100مليون صحة.

9.9تنفيذ حمالت توعية خاصة بالمرض النفسي.
1010إعداد منصة إلكترونية معنية بتقديم خدمات الصحة النفسية.
1111تعزيز اإلدارة الرشيدة والمستدامة ألصول الموارد الطبيعية.

1212صدور تعديل تشريعي بتشديد العقوبات في قانون البيئة والقوانين ذات الصلة.
1313تعزيــز تنفيــذ سياســات الحــد مــن التلــوث ،ووضــع إج ـراءات خاصــة بالتعامــل مــع مصــادر
التلــوث.
1414زيادة حمالت التوعية ذات العالقة بالحفاظ على البيئة.
1515تطويــر منظومــة اإلدارة الســليمة للمخلفــات بمــا فيهــا التخلــص اآلمــن مــن المخلفــات الخطـرة،
وزيــادة مشــاركة القطــاع الخــاص فــي مجــال جمــع وتدويــر المخلفــات الصلبــة.
1616الحــد مــن اآلثــار المحتملــة للتغي ـرات المناخيــة علــى التنــوع البيولوجــي ،وخدمــات النظــم
اإليكولوجيــة ،وزيــادة مشــاركة القطــاع الخــاص فــي مجــال التعامــل مــع التغي ـرات المناخيــة.

 1717توفيــر الحمايــة الكاملــة والفعالــة لصــون التنــوع البيولوجــي ،واإلدارة المســتدامة للم ـوارد
الطبيعيــة والنظــم البيئيــة بشــبكة المحميــات؛ لضمــان اســتدامة تقديــم النظــم البيئيــة لخدماتهــا
لصالــح المواطــن كأحــد حقوقــه الدســتورية.

ثانيا :الحق في التعليم
ً
نقاط القوة والفرص
اميــا حتــى نهايــة
1.1تلتــزم الدولــة وفًقــا للدســتور بــأن تكفــل الحــق فــي التعليــم لــكل مواطــن ،والــذي يعــد إلز ً
المرحلــة الثانويــة أو مــا يعادلهــا ،كمــا تلتــزم بتخصيــص نســبة ال تقــل عــن  %4مــن جملــة الناتــج القومــي
اإلجمالــي للتعليــم قبــل الجامعــي ،ونســبة ال تقــل عــن  %2للتعليــم الجامعــي ،كمــا كفلــت الدولــة مجانيــة
التعليــم بمراحلــه المختلفــة فــي مؤسســات الدولــة التعليميــة.
2.2ارتفــاع معــدالت القيــد الصافــي واإلجمالــي لجميــع الم ارحــل التعليميــة ،وتحســن الفجــوة النوعيــة بيــن
الجنســين ،والفجــوة الجغرافيــة بيــن الريــف والحضــر.
3.3انخفاض نسبة تسرب األطفال من التعليم.
عاما.
4.4كثفت الدولة مشاركتها مع المجتمع المدني لمحو أمية من هم فوق ً 15

5.5إطــاق الخطــة اإلســتراتيجية لتطويــر التعليــم قبــل الجامعــي ( )2030- 2014إلصــاح المنظومــة
التعليميــة ،والمشــروع القومــي للتعليــم عــام  2018إلصــاح المناهــج التعليميــة وتطويــر أســاليب التعليــم
والتعلــم وتطويــر أســاليب التقييــم وقيــاس المهــارات واالمتحانــات واســتخدام التكنولوجيــا فــي العمليــة
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التعليميــة ،و»إســتراتيجية التعليــم العالــي والبحــث العلمــي  ،»2030و»اإلســتراتيجية القوميــة للعلــوم
والتكنولوجيــا واالبتــكار .»2030
6.6التزمت الدولة بتشجيع التعليم الفني والتدريب المهني وتطويره ،والتوسع في أنواعه.
7.7عملــت الدولــة علــى إنشــاء أنمــاط مختلفــة مــن التعليــم تقــدم خدمــات تضاهــي تلــك المقدمــة مــن المــدارس
الخاصة والدولية ،بتكلفة منخفضة عن مثيالتها ،الستقطاب األسر منخفضة ومتوسطة الدخل.
8.8توســعت الدولــة فــي إنشــاء المــدارس علــى مســتوى المحافظــات ،كمــا عملــت علــى تشــجيع إنشــاء
الجامعــات األهليــة والخاصــة التــي ال تســتهدف الربــح.
9.9تطويــر المناهــج والكتــاب المدرســي ونظــم االمتحانــات والتقويــم ،وتوفيــر فــرص التنميــة المســتدامة
للمعلميــن ،وتحســين جــودة الحيــاة المدرســية بم ارحــل التعليــم المختلفــة وريــاض األطفــال.
1010إنشاء مدارس تعليم مجتمعي ،وتنمية وتطوير آليات المشاركة المجتمعية.
1111انتهــت الدولــة مــن البنيــة التكنولوجيــة ،وتطبيــق نظــام األجه ـزة اللوحيــة فــي العديــد مــن المــدارس
الثانويــة .كمــا تــم االنتهــاء مــن بنــاء منصــة إلدارة التعلــم علــى بنــك المعرفــة كأكبــر مكتبــة عربيــة رقميــة
علــى اإلنترنــت.
1212التوســع فــي إنشــاء المزيــد مــن الحضانــات بغــرض اســتقبال األطفــال منــذ الـوالدة وحتــى ســن  4ســنوات
للعمــل علــى تنميــة الطفولــة المبكـرة.
1313يكفــل الدســتور اســتقالل الجامعــات والمجامــع العلميــة واللغويــة ،وتوفيــر التعليــم الجامعــي ،والعمــل
علــى تطوي ـره ،وكفالــة مجانيتــه فــي جامعــات الدولــة ومعاهدهــا.
1414تطويــر مقــررات وب ارمــج التعليــم العالــي القائمــة ،وطــرح ب ارمــج جديــدة لتلبيــة احتياجــات التطــور
التكنولوجــي.
1515تطبيــق أنمــاط التعليــم عــن بعــد فــي المــدارس ومؤسســات التعليــم العالــي ،وتفعيــل اســتخدام الوســائل
التكنولوجيــة فــي التواصــل بيــن الطــاب والمعلميــن ،وعقــد االختبــارات لبعــض الم ارحــل التعليميــة ،فــي
ظــل جائحــة كوفيــد.19-
1616يلــزم الدســتور الدولــة بتخصيــص نســبة ال تقــل عــن  %1مــن الناتــج القومــي اإلجمالــي للبحــث العلمــي،
يجيــا حتــى تتفــق مــع المعــدالت العالميــة.
تتصاعــد تدر ً

1717إصــدار قانــون حوافــز العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار ،وقانــون إنشــاء هيئــة تمويــل العلــوم والتكنولوجيــا
واالبتــكار ،وقانــون إنشــاء صنــدوق لرعايــة المبتكريــن والنوابــغ؛ لإلســهام فــي تحويــل ابتكاراتهــم إلــى
منتجــات قابلــة للتســويق والمنافســة.
نامجا لدعم شباب الباحثين والمبتكرين ،وتشجيع البحث العلمي.
1818أطلقت الدولة بر ً
عالميا.
1919ارتفاع أعداد األبحاث العلمية المصرية المنشورة في المجالت المفهرسة
ً
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التحديات
1.1الحاجة إلى القضاء على األمية.
2.2الحاجة لتعزيز الجهود للتصدي للتسرب من التعليم اإللزامي.
3.3قلة أعداد المدارس لكافة المراحل التعليمية في عدد من المناطق ،وضعف البنية التحتية التكنولوجية
فــي القائم منها.
4.4الحاجة إلى تحسين جودة التعليم ما قبل الجامعي بما يتوافق مع المعايير العالمية.
5.5الحاجة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تدريب المعلمين وانخفاض أعداد المعلمين بالنسبة للطالب.
6.6الحاجــة لتطويــر نظــام التعليــم الفنــي والتدريــب المهنــي ،الســيما فيمــا يتعلــق برفــع كفــاءة المعلميــن،
وزيــادة التخصصــات ،وربــط التعليــم والتدريــب باحتياجــات ســوق العمــل.
7.7الحاجة إلى تحسين جودة التعليم العالي بما يتوافق مع المعايير العالمية.
8.8وجود فجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.
9.9الحاجة إلى تطوير منظومة البحث العلمي.
1010ضعف الثقافة العلمية في المجتمع المتعلقة بحق اإلنسان في المعرفة.

النتائج المستهدفة
1.1خفض نسبة األمية.
2.2رفــع معــدالت القيــد ،والحــد مــن التســرب مــن العمليــة التعليميــة ،وتضييــق الفجــوة التعليميــة بيــن
األطفــال فــي الحضــر والريف.
3.3التوســع فــي إنشــاء مــدارس لكافــة الم ارحــل التعليميــة فــي جميــع المناطــق ،وتطويــر البنيــة
التحتيــة التكنولوجيــة.
4.4تحسين جودة التعليم ما قبل الجامعي بما يتوافق مع المعايير العالمية.
5.5تعزيز الجهود الرامية إلى تدريب المعلمين وزيادة أعدادهم.
6.6تطويــر نظــام التعليــم الفنــي والتدريــب المهنــي ،وزيــادة التخصصــات وربــط التعليــم باحتياجــات
ســوق العمــل.
7.7تحسين جودة التعليم العالي بما يتوافق مع المعايير العالمية.

8.8خفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.
9.9تطويــر منظومــة البحــث العلمــي مــن خــال تحديــث منظومــة التش ـريعات واللوائــح المنظمــة
لعمليــة البحــث العلمــي ،وتنميــة الم ـوارد البش ـرية العاملــة فــي مجــال البحــث العلمــي.
1010تشجيع التفكير اإلبداعي ،وتنمية ثقافة االبتكار لدى النشء والمجتمع.
1111صدور التشريعات الخاصة بتكريس وتنظيم الحق في المعرفة.
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ثال ًثا :الحق في العمل
نقاط القوة والفرص

1.1يكفــل الدســتور الحفــاظ علــى حقــوق العمــال ،إذ يلــزم الدولــة بالعمــل علــى بنــاء عالقــات عمــل متوازنــة
بيــن طرفــي العمليــة اإلنتاجيــة ،وبكفالــة ســبل التفــاوض الجماعــي ،وحمايــة حقــوق العمــال مــن مخاطــر
العمــل بتوفيــر شــروط األمــن والســامة والصحــة المهنيــة .وعــاوة علــى ذلــك يحظــر الدســتور الفصــل
التعســفي .ويؤكــد الدســتور علــى تقليــل الفـوارق بيــن الدخــول وااللتـزام بحــد أدنــى لألجــور والمعاشــات
بمــا يضمــن الحيــاة الكريمــة.
2.2كفالــة قانــون العمــل رقــم ( )12لســنة  2003بتعديالتــه ســبل التفــاوض الجماعــي ،والحــرص علــى
حمايــة العمــال مــن مخاطــر العمــل ،وتوفيــر شــروط األمــن والســامة والصحــة المهنيــة لهــم.
3.3حظر التمييز بين العمال في األجور ،وفًقا للقانون.
4.4توفيــر العديــد مــن السياســات اإلجرائيــة لتشــجيع القطــاع غيــر الرســمي علــى االندمــاج فــي القطــاع
الرســمي.
5.5تكثيــف الجهــود المبذولــة للحــد مــن ظاه ـرة البطالــة ،ومــن بينهــا التوســع فــي المشــروعات القوميــة
الكبــرى ،وإنشــاء جهــاز تنميــة المشــروعات المتوســطة ،والصغي ـرة ،ومتناهيــة الصغــر ،والــذي يعمــل
علــى حصــر احتياجــات ســوق العمــل ،وتصميــم ب ارمــج تأهيليــة وتدريبيــة للباحثيــن عــن عمــل ،وتحفيــز
الشــباب علــى البــدء فــي مشــروعات صغي ـرة.
لحًقــا بــه جــدول يحــدد األجــر الوظيفــي
6.6إصــدار الدولــة قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم  81لســنة ُ ،2016م َ
لــكل درجــة مــن الدرجــات الوظيفيــة دون تمييــز تحــت أي بنــد مــن البنــود.
7.7رفع الحد األدنى لألجور لكل الدرجات الوظيفية للعاملين بالجهاز اإلداري للدولة.
ـوة بمــا تــم تطبيقــه علــى العامليــن بالجهــاز
8.8بحــث فــرض حــد أدنــى لألجــور للعامليــن بالقطــاع الخــاص أسـ ً
اإلداري.
9.9فــي عــام  2018تــم إنشــاء مجلــس أعلــى للح ـوار المجتمعــي فــي مجــال العمــل بعضويــة ممثليــن
ألصحــاب األعمــال والعمــال ،مــن ضمــن اختصاصاتــه المشــاركة فــي رســم السياســات القوميــة للحـوار
المجتمعــي فــي مجــال العمــل ،وخلــق بيئــة محفـزة علــى التشــاور والتعــاون وتبــادل المعلومــات ،وإبــداء
الـرأي فــي مشــروعات القوانيــن المتعلقــة بالعمــل والمنظمــات النقابيــة العماليــة ،واقتـراح الحلــول المناســبة
إلنهــاء منازعــات العمــل الجماعيــة علــى المســتوى القومــي.
1010قيــام و ازرة القــوى العاملــة بعقــد نــدوات علــى مســتوى الجمهوريــة لتوعيــة أصحــاب األعمــال والعمــال
بأهميــة الش ـراكة فيمــا بينهــم فــي وضــع اإلســتراتيجيات الخاصــة بالعمــل داخــل المنشــآت.

التحديات
1.1الحاجــة الماســة لزيــادة فــرص العمــل ،علــى الرغــم مــن انخفــاض نســبة البطالــة مقارنــة بالســنوات
الســابقة.
2.2وجــود نســبة كبيـرة مــن فــرص العمــل فــي االقتصــاد غيــر الرســمي ال تعــد عمـ ًـا الئًقــا يضمــن حقــوق
العامليــن ،والحاجــة إلــى االنتهــاء مــن إنشــاء قاعــدة بيانــات دقيقــة للعمالــة غيــر المنتظمــة.
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3.3الحاجة إلى مزيد من التفعيل لدور القطاع الخاص في إعمال الحق في العمل.
4.4الحاجــة إلــى تعزيــز جهــود التدريــب المهنــي ،وضعــف المعرفــة العامــة لــدى قطــاع كبيــر مــن الموظفيــن
والعامليــن حــول حقــوق وواجبــات الوظيفــة ممــا يؤثــر علــى حقوقهــم ،واالســتفادة مــن الضمانــات المقــررة
لهم.
5.5الحاجــة إلــى تعزيــز معاييــر العمــل الالئــق ،وبخاصــة فيمــا يتعلــق بضمــان ظــروف عمــل آمنــة
وصحيــة ،وضمــان توفيــر أجــور عادلــة ،وتعزيــز آليــات الوســاطة والتحكيــم ،وفــض منازعــات العمــل
الجماعيــة ،بمــا يعــزز حقــوق العمــال.

النتائج المستهدفة
1.1زيادة فرص العمل الجديدة من خالل تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة.
2.2إح ـراز تقــدم ملمــوس فيمــا يتعلــق بدمــج االقتصــاد غيــر الرســمي فــي االقتصــاد الرســمي،
وإنشــاء قاعــدة بيانــات دقيقــة للعمالــة غيــر المنتظمــة.
3.3تفعيل دور القطاع الخاص في إعمال الحق في العمل.
4.4زيادة الجهود المبذولة في مجال التدريب المهني للموظفين والعاملين ،ورفع وعيهم بحقوقهم
وواجباتهم الوظيفية.
5.5تعزيــز معاييــر العمــل الالئــق ،وبخاصــة فيمــا يتعلــق بتوفيــر ظــروف عمــل آمنــة وصحيــة،
وضمــان توفيــر أجــور عادلــة ،وتعزيــز آليــات الوســاطة والتحكيــم ،وفــض منازعــات العمــل
الجماعيــة ،بمــا يعــزز حقــوق العمــال.
6.6النظر في تقنين أوضاع العاملين في الخدمة المنزلية.

ابعا :الحق في الضمان االجتماعي
رً
نقاط القوة والفرص
1.1يكفــل الدســتور حــق كل مواطــن ال يتمتــع بنظــام التأميــن االجتماعــي فــي الضمــان االجتماعــي بمــا
ـادر علــى إعالــة نفســه وأس ـرته ،وذلــك فــي حــاالت العجــز عــن
يضمــن لــه حيــاة كريمــة إذا لــم يكــن قـ ًا
العمــل ،والشــيخوخة ،والبطالــة .وبموجبــه تلتــزم الدولــة بالعمــل علــى توفيــر معــاش مناســب لصغــار
الفالحيــن ،والعمــال الزراعييــن ،والصياديــن ،والعمالــة غيــر المنتظمــة.
2.2يؤكــد الدســتور علــى أن العدالــة االجتماعيــة حــق لــكل مواطــن ،وينــص علــى أن المجتمــع يقــوم علــى
التضامــن االجتماعــي .وتلتــزم الدولــة بموجــب الدســتور بتحقيــق العدالــة االجتماعيــة وتوفيــر ســبل
التكافــل االجتماعــي ،بمــا يضمــن الحيــاة الكريمــة لجميــع المواطنيــن .كمــا ينــص الدســتور علــى أن
النظــام االقتصــادي يهــدف إلــى تحقيــق الرخــاء فــي البــاد مــن خــال التنميــة المســتدامة والعدالــة
أيضــا علــى أن النظــام الضريبــي مــن ضمــن أهدافــه تحقيــق العدالــة االجتماعيــة.
االجتماعيــة ،وينــص ً
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3.3االنتهــاء مــن اإلصــاح التشـريعي لنظــام التأمينــات االجتماعيــة والمعاشــات بإصــدار قانــون التأمينــات
االجتماعيــة رقــم  148لســنة . 2019
4.4حرصــت الحكومــة علــى إعمــال تدابيــر الحمايــة االجتماعيــة لــدى تنفيــذ برنامــج اإلصــاح االقتصــادي،
الســيما فــي ظــل وجــود إرادة سياســية ســاعية إلصــاح منظومــة المســاعدات االجتماعيــة وتحديثهــا؛
احتياجــا ومحــدودي الدخــل،
بهــدف تخفيــف أثــر برنامــج اإلصــاح االقتصــادي علــى الفئــات األكثــر
ً
وعلــى نحــو يكفــل تعزيــز حمايــة واحتـرام الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة لتلــك الفئــات .وتتنــوع تلــك
التدابيــر مــا بيــن التأميــن االجتماعــي ،وتحقيــق الحــد األدنــى مــن الدخــل األساســي لألســر التــي تعانــي
مخاطــر الفقــر ،أو البطالــة ،أو اإلعاقــة ،أو الح ـوادث الطارئــة ،وتقــدم فــي صــورة دعــم نقــدي ،أو
معاشــات اجتماعيــة للمســتحقين .هــذا إضافــة إلــى إتاحــة فــرص توليــد دخــل ،وإتاحــة وتأميــن الحصــول
علــى الخدمــات األساســية.
5.5شــهدت الســنوات األخيـرة خاصــة بعــد البــدء فــي برنامــج اإلصــاح االقتصــادي نمـواً كبيـ اًر فــي اإلنفــاق
علــى ب ارمــج الحمايــة االجتماعيــة ،حيــث إرتفعــت المخصصــات الماليــة المقــررة للدعــم بالموازنــة العامــة
للدولــة خــال الخمــس ســنوات الماضيــة مــن 198.5مليــار جنيــه بموازنــة  2015 -2014إلــى نحــو
 327.7مليــار جنيــه بموازنــة  2020 - 2019بنســبة نمــو .٪ 65
6.6إطــاق برنامــج الدعــم النقــدي المشــروط «تكافــل وك ارمــة» وتنفيــذه علــى نحــو ي ارعــي تحقيــق العدالــة
االجتماعيــة ،ويوجــه  %70مــن إجمالــي تكلفــة الدعــم إلــى محافظــات الوجــه القبلــي ،وهــو مــا خفــض
علمــا بــأن  2,26مليــون طفــل (18- 6ســنة) مــن أســر «تكافــل» مســجلون
نســب الفقــر  5درجــاتً ،
فــي المــدارس ،و 2,15مليــون طفــل (يــوم –  6ســنوات) يتــم تغطيتهــم بالرعايــة الصحيــة ،و%76
مــن أصحــاب بطاقــات تكافــل وك ارمــة مــن الســيدات بإجمالــي  2,7مليــون ســيدة ،و %28مــن بطاقــات
الصــرف يتــم توجيههــا ألســر أشــخاص ذوي اإلعاقــة ،و %10مــن المســتفيدين مــن المســنين  65ســنة
فأكثــر ،و %77مــن مســتفيدي أســر «تكافــل» وك ارمــة لديهــم دعــم ســلعي.
7.7بلــغ عــدد المســتفيدين مــن برنامــج تكافــل وك ارمــة  3.8مليــون أس ـرة منهــم  %63.7ببرنامــج تكافــل
و %36.3ببرنامــج ك ارمــة بمــا يشــمل  15مليــون فــرد .كمــا زادت الموازنــة المخصصــة لبرنامــج تكافــل
وك ارمــة مــن  147مليــون جنيــه فــي أول إطــاق البرنامــج فــي الموازنــة لعــام  2015 -2014إلــى
 18.5مليــار جنيــه فــي موازنــة العــام المالــي .2020-2019
8.8الموافقــة علــى إنشــاء صنــدوق لتمويــل «تكافــل وك ارمــة» للعمــل علــى اســتدامة التمويــل المتوافــر
لمشــروع «تكافــل وك ارمــة» ،والتوســع فــي أعــداد المســتفيدين عنــد االحتيــاج لذلــك.
9.9تنقية ملفات  1.31مليون مستفيد (من إجمالي  1.7مليون مستفيد) من معاش الضمان االجتماعي
وإعادة تقييم اســتهدافهم ودمج المســتحق للدعم منهم في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.
1010زيــادة قيــم المعاشــات المنصرفــة بنســبة  %50مــن عــام  2018حتــى عــام  2021ل ـ  10.4مليــون
مســتفيد ،بتكلفــة بلغــت نحــو  77.5مليــار جنيــه ،وفــي عــام  2020تمــت زيــادة المعاشــات المســتحقة
بنســبة  %14بتكلفــة ســنوية تبلــغ نحــو  25,1مليــار جنيــه.
1111إطــاق المبــادرة الرئاســية «حيــاة كريمــة» فــي عــام  ،2019لتوفيــر حيــاة كريمــة للفئــات المجتمعيــة
األولــى بالرعايــة.
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1212صــدور تكليــف رئاســي بوضــع وتنفيــذ البرنامــج القومــي لتنميــة وتطويــر القــرى المصريــة (2018
 ،)2022وهــو يهــدف إلــى تنميــة وتطويــر جميــع القــرى المصريــة لتحســين جــودة حيــاة أهــل القــرىـادل مــن الخدمــات المتنوعــة مــن بنيــة أساســية ،وخدمــات
بمشــاركتهم الفعليــة ،لتجــد كل قريــة
نصيبــا عـ ً
ً
عامــة ،ومشــروعات اقتصاديــة.
ومحليــا ،سـواء التحويــات النقديــة أو
1313ميكنــة العديــد مــن خدمــات شــبكات األمــان االجتماعــي مركزًيــا
ً
بطاقــات الخبــز أو بطاقــات التمويــن ،ممــا أدى إلــى تحقيــق كفــاءة أعلــى لتلــك المنظومــات ،وتطويــر
قــدرات  68,000مــن العامليــن بالحكومــة علــى الحمايــة االجتماعيــة ،وتطبيــق آليــات شــفافية ومســاءلة
مــن خــال التحقــق متعــدد المســتويات ،والتظلــم المميكــن.
1414إنشــاء لجنــة العدالــة االجتماعيــة برئاســة رئيــس مجلــس الــوزراء وعضويــة عــدد مــن الــو ازرات المعنيــة.
كمــا عملــت الحكومــة علــى تأهيــل الفقـراء لالنخـراط فــي ســوق العمــل مــن خــال مجموعــة مــن البرامج؛
كبرنامــج «فرصــة» الهــادف إلــى خلــق منظومــة متكاملــة لدعــم األف ـراد واألســر محــدودة الدخــل،
وبرنامــج «مســتورة» للتمويــل متناهــي الصغــر ،اللذيــن يقعــان فــي إطــار ب ارمــج ســوق العمــل النشــط.
1515إنشاء قاعدة بيانات قومية عن األسر الفقيرة تشمل  8.5مليون أسرة تضم  31مليون مواطن.
ـر المســتحقة للدعــم ،تــم
1616فــي إطــار حــرص الحكومــة علــى دعــم الفئــات األولــى بالرعايــة واألكثــر فقـ ًا
إدراج أكثــر مــن نصــف مليــون بطاقــة تموينيــة تحــت مظلــة الدعــم التموينــي.
1717االهتمــام بب ارمــج الحمايــة االجتماعيــة ،فــي ظــل األزمــة األخي ـرة لفيــروس كورونــا المســتجد ،ومــا
خلفتــه مــن دو ٍاع اقتصاديــة ســلبية علــى عــدد مــن الفئــات ،حيــث تمــت إضافــة  411ألــف أسـرة جديــدة
منحــا للعمالــة غيــر
لبرنامــج تكافــل وك ارمــة مــن المتضرريــن مــن جائحــة كورونــا .كمــا قدمــت الحكومــة ً
المنتظمــة بقيمــة  500جنيــه شــهرًيا علــى خلفيــة األزمــة ،إضافــة إلــى قيــام صنــدوق إعانــات الطـوارئ
ـر بالجائحــة.
للعمــال بصــرف أجــور العمــال الذيــن توقفــت أجورهــم تأثـ ًا

1818إنشــاء صنــدوق لدعــم العمالــة غيــر المنتظمــة ضــد المخاطــر المختلفــة يهــدف إلــى صــرف منحــة لهــم
خــال فت ـرة انقطــاع الدخــل «إعانــة لتعويــض الدخــل» نتيجــة لظــروف اقتصاديــة طارئــة أو أوبئــة،
ومعالجــة قصــور عــدم تغطيــة العمالــة غيــر المنتظمــة وصغــار أصحــاب األعمــال بتأميــن البطالــة.
كمــا يســتهدف الصنــدوق دعــم الذيــن لــم تنطبــق عليهــم قواعــد اســتحقاق ب ارمــج تكافــل وك ارمــة وتتوافــر
لــدى و ازرة التضامــن االجتماعــي بيانــات تفصيليــة عنهــم .وعــاوة علــى ذلــك فقــد أُنشــئت لجنــة لحمايــة
ورعايــة العمالــة غيــر المنتظمــة ،وحصرهــم؛ وللعمــل علــى إعــداد إســتراتيجية وطنيــة فــي هــذا الصــدد.

التحديات
 1.1برامج الحماية االجتماعية ال تشمل جميع الفئات المستحقة.
عبئــا مت ازيـ ًـدا علــى
2.2ارتفــاع معــدالت الزيــادة الســكانية ،وخاصــة بيــن الفئــات األكثــر فقـ ًـرا ،ممــا يمثــل ً
شــبكات الرعايــة والحمايــة االجتماعيــة.
3.3تواجه برامج التحويالت النقدية تحديات تتعلق بعدم كفاية التحويالت النقدية الحتياجات المستهدفين،
ونوعية الخدمات المقدمة ،وتقييم أثر البرامج على األفراد.
4.4عدم شمول الخدمات التأمينية المقدمة لجميع الفئات المستحقة.
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5.5عــدم تلبيــة قيــم التحويــات النقديــة لب ارمــج الدعــم النقــدي  -رغــم زيادتهــا  -لكامــل احتياجــات متلقيهــا
مــن الســلع والخدمــات األساســية.
6.6كشــفت أزمــة جائحــة «كوفيــد »19-الحاجــة إلــى المزيــد مــن التعزيــز لنظــم االســتعداد واالســتجابة فــي
توفيــر المســاعدات االجتماعيــة واإلعانــات العاجلــة فــي حــاالت الكـوارث والطـوارئ.

النتائج المستهدفة
1.1تحديد وسد الفجوات في تغطية برامج الحماية االجتماعية للفئات المستهدفة.
2.2زيادة وعي الفئات المستفيدة من برامج الحماية االجتماعية بإيجابيات تنظيم األسرة.
3.3التوســع فــي دعــم برنامــج «تكافــل وك ارمــة» الســتهداف األســر التــي تعانــي مــن الفقــر متعــدد
األبعــاد ،مــع التمكيــن االقتصــادي لألســر القــادرة علــى العمــل لتخــرج مــن خــط الفقــر.
 4.4تطويــر نظــام الضمــان االجتماعــي ومنظومــة التأمينــات والمعاشــات بحيــث تشــمل جميــع
الفئــات المســتهدفة.
5.5تعزيــز سياســات الحمايــة االجتماعيــة الفعالــة لتوفيــر المســاعدات واإلعانــات العاجلــة فــي
حــاالت األزمــات والط ـوارئ.

خامسا :الحق في الغذاء
ً
نقاط القوة والفرص
1.1يكفــل الدســتور حــق كل مواطــن فــي غــذاء صحــي وكاف ،وتلتــزم الدولــة بموجبــه بتأميــن الم ـوارد
الغذائيــة لكافــة المواطنيــن ،وبحمايــة الرقعــة الزراعيــة وزيادتهــا وتجريــم االعتــداء عليهــا ،وبتنميــة
اإلنتــاج الز ارعــي والحيوانــي وتشــجيع الصناعــات التــي تقــوم عليهمــا .كمــا يلــزم الدســتور الدولــة
بالحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي الز ارعــي وأصنــاف النباتــات المحليــة.
2.2إصــدار تشـريعات بشــأن اســتصالح أر ٍ
اض جديــدة ،ومنــع التعــدي علــى األ ارضــي الزراعيــة ،وإنشــاء
م اركــز الخدمــات اإلرشــادية والتدريبيــة ،فضـ ًـا عــن صــدور قانــون إلنشــاء صنــدوق التكافــل الز ارعــي
لتغطية األضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من المخاطر التي تتعرض لها الحاصالت
الزراعيــة؛ لتحقيــق التنميــة الزراعيــة المســتدامة.
3.3إطــاق المشــروع القومــي الســتصالح مليــون ونصــف المليــون فــدان كمرحلــة أولــى مــن إجمالــي
يكفــل نمــو الناتــج الز ارعــي وزيــادة مشــروعات التصنيــع
مســتهدف قــدره أربعــة مالييــن فــدان ،بمــا ُ
الز ارعــي.
4.4اتخذت الدولة عدة تدابير لتطوير القطاع الزراعي ،وزيادة مشروعات التصنيع الزراعي.
5.5تحقيــق معــدالت عاليــة لألمــن الغذائــي مــن الســلع اإلســتراتيجية ،مــن خــال رفــع نســب االكتفــاء الذاتــي
مــن المحاصيــل اإلســتراتيجية الداعمــة لألمــن الغذائــي.
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احتياجــا مــن خــال رفــع
6.6إصــاح منظومــة دعــم الخبــز الســتهداف الفئــات األولــى بالرعايــة واألكثــر
ً
كفــاءة المخابــز ،وتحســين نوعيــة الخبــز ،ويصــل عــدد المســتفيدين مــن منظومــة دعــم الخبــز نحــو 79
مليــون مواطــن .باإلضافــة إلــى تحمــل الدولــة آثــار ارتفــاع األســعار س ـواء أســعار القمــح العالميــة أو
أســعار المحروقــات.
7.7بــدء تنفيــذ المشــروع القومــي للصوامــع الــذي يتضمــن إنشــاء  50صومعــة عمالقــة لتخزيــن القمــح
والغــال ،وفًقــا ألحــدث نظــم تكنولوجيــا التخزيــن فــي  17محافظــة.
جهودا إضافية لزيادة الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
8.8بذلت الدولة
ً

9.9مســاهمة الحكومــة فــي توفيــر الســلع الغذائيــة األساســية بأســعار مخفضــة مــن خــال شــبكة توزيــع
منضبطــة ومنتظمــة ،وتنفيــذ مشــروع «جمعيتــي» إلنشــاء مجمعــات اســتهالكية صغي ـرة جديــدة فــي
كافــة المحافظــات ،وإطــاق القوافــل المتنقلــة لطــرح المنتجــات ،وإقامــة المعــارض واألس ـواق لتوفيــر
احتياجــات المواطنيــن فــي بعــض المناســبات ،وتبنــي مشــروع التوســع فــي السالســل التجاريــة عــن
طريــق مشــاركة القطــاع الخــاص.
1010بلــوغ عــدد المســتفيدين مــن بطاقــات التمويــن نحــو  69مليــون مواطــن ،مــع زيــادة حصــة الفــرد فيمــا
يتعلــق بالســلع التموينيــة داخــل مجــال الدعــم الســلعي.
1111تطويــر منظومــة بطاقــات التمويــن ،وافتتــاح عــدد كبيــر مــن م اركــز الخدمــات التموينيــة المتطــورة التــي
تعمــل وفًقــا للتكنولوجيــا الحديثــة والمتطــورة.
1212صــدور القانــون الخــاص بإنشــاء الهيئــة العامــة لســامة الغــذاء ،وقانــون حمايــة المســتهلك ،وتأســيس
الهيئــة القوميــة لســامة الغــذاء فــي عــام 2017؛ بهــدف وضــع وتطبيــق نظــام للرقابــة علــى المنشــآت
الغذائيــة ،والتحقــق مــن تطبيقهــا ألحــكام التشـريعات الغذائيــة.

التحديات
1.1الحاجــة إلــى اســتكمال إصــاح منظومــة دعــم الخبــز لضعــف البنيــة التحتيــة المعلوماتيــة  ،وعــدم ثقــة
المواطــن فــي اســتخدام الحاســب اآللــي كبديــل للنظــام الورقــي.
2.2الحاجة إلى استكمال تغطية شبكة التوزيع المنظمة للسلع التموينية األساسية بأسعار مخفضة.
3.3الحاجــة إلــى زيــادة اإلنتــاج الز ارعــي المحلــي ،وعــدم توفــر الميــاه علــى النحــو المطلــوب لزيــادة الرقعــة
الزراعيــة ،والمحدوديــة النســبية لقطــاع التصنيــع الز ارعــي المتطــور ،وانخفــاض وعــي المزارعيــن بأفضــل
الممارســات الزراعيــة.
4.4استمرار التعدي على األراضي الزراعية والتفتيت الحيازي لها ،والبناء الجائر عليها.
5.5عدم كفاية اإلنتاج الحيواني والسمكي لالحتياجات القائمة.
6.6ارتفاع نسب الفاقد من األغذية.
7.7الحاجة إلى إحكام الرقابة على األسواق وتعزيز جهود مكافحة الممارسات االحتكارية.
8.8ضعــف التش ـريعات واللوائــح المنظمــة لضمــان ســامة وجــودة منتجــات الغــذاء المحلــي والمســتورد،
وضعــف معاييــر الجــودة والمواصفــات القياســية للعديــد مــن ســلع المنتجــات الزراعيــة.
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9.9الحاجــة إلــى زيــادة عــدد منظمــات المجتمــع المدنــي النشــطة التــي تعمــل فــي مجــال ســامة األغذيــة
وحمايــة المســتهلك.

النتائج المستهدفة
1.1تعزيز توفير االحتياطي من السلع اإلستراتيجية.
2.2دعــم منظومــة الخبــز فــي كافــة محافظــات الجمهوريــة مــن خــال تحســين البنيــة المعلوماتيــة
عــن طريــق إنشــاء قواعــد بيانــات صحيحــة ،وتدقيــق البيانــات المتوفـرة بهــا ،وبنــاء الثقــة لــدى
المواطنيــن فــي الخدمــات المميكنــة ،وتطويــر منظومــة الخبــز اإللكترونيــة ،ورفــع الثقافــة
المعلوماتيــة للمواطنيــن.
3.3تعزيــز منظومــة بطاقــات التمويــن ،وضمــان اســتدامة تدفــق الســلع التموينيــة مــن خــال التوســع
فــي شــبكة التوزيــع المنظمــة لتلــك الســلع.
4.4تبنــي الخطــط المالئمــة لتحقيــق أهــداف نمــو اإلنتــاج الز ارعــي المحلــي ،وتوفيــر الميــاه الالزمــة
لزيــادة الرقعــة الزراعيــة ،وتنميــة االبتــكارات والبحــث العلمــي الز ارعــي والتكنولوجيــا الحديثــة فــي
مجــال الز ارعــة ،والتوســع فــي مشــروعات التصنيــع الز ارعــي ،وزيــادة وعــي المزارعيــن بأفضــل
الممارســات الزراعيــة.
5.5خفــض التعديــات علــى األ ارضــي الزراعيــة ،وإعــادة تأهيــل المتدهــور منهــا ،وتعزيــز تقنيــن
أ ارضــي وضــع اليــد تنفي ـ ًذا للقانــون.
6.6تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
7.7خفض معدالت الفاقد من الغذاء.
8.8تعزيز الرقابة على األسواق ومكافحة الممارسات االحتكارية.
9.9تحديــث التش ـريعات واللوائــح المنظمــة لضمــان ســامة وجــودة منتجــات الغــذاء المحلــي
والمســتورد ،وتطويــر معاييــر الجــودة والمواصفــات القياســية للعديــد مــن ســلع المنتجــات
الزراعيــة ،وتعزيــز قــدرات ودور الهيئــة القوميــة لســامة الغــذاء.
1010زيــادة عــدد منظمــات المجتمــع المدنــي النشــطة التــي تعمــل فــي مجــال ســامة األغذيــة وحمايــة
المستهلك.

سادسا :الحق في مياه الشرب اآلمنة والصرف الصحي
ً
نقاط القوة والفرص
1.1يكفــل الدســتور حــق كل مواطــن فــي مــاء نظيــف ،وتلتــزم الدولــة بموجبــه بمــد األ ارضــي بالم ارفــق
األساســية فــي إطــار تخطيــط عم ارنــي شــامل للمــدن والقــرى بمــا يحقــق الصالــح العــام ،ويســهم فــي
تحســين نوعيــة الحيــاة للمواطنيــن ،و يحفــظ حقــوق األجيــال القادمــة.
2.2تنفيــذ مشــروع قومــي للتوســع فــي إنتــاج ميــاه الشــرب اآلمنــة ،وارتفــاع نســبة تغطيــة ميــاه الشــرب علــى
مســتوى الجمهوريــة.
ال ْن َسان
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3.3إطــاق «الخطــة اإلســتراتيجية للتوســع فــي محطــات تحليــة ميــاه البحــر لتوفيــر احتياجــات ميــاه الشــرب
.»2025-2020
4.4اعتمــاد منظومــة جــودة ميــاه الشــرب ،مــع االلت ـزام بمــا ورد فــي الخطــوط اإلرشــادية لمنظمــة الصحــة
العالميــة ،والتوســع فــي إنشــاء محطــات رصــد لمراقبــة جــودة ميــاه النيــل.
5.5اســتكمال الدولــة تنميــة الم ـوارد المائيــة بالتوســع فــي إنشــاء محطــات التحليــة ،ومشــروعات حصــاد
األمطــار والســيول ،وبالتوســع اآلمــن فــي اســتخدام الميــاه الجوفيــة وحمايتهــا مــن التدهــور.
6.6تعمل الدولة على ترشيد استخدامات المياه والتوعية بترشيد االستهالك.
7.7توســع الدولــة فــي مشــروعات البنيــة التحتيــة للصــرف الصحــي بالمــدن والقــرى ،وتبنــي المشــروع القومــي
للصــرف الصحــي بالمناطــق الريفية.

التحديات
1.1نقــص الم ـوارد المائيــة؛ نتيجــة عــدم كفايــة إي ـراد ميــاه نهــر النيــل ،وتدهــور نوعيــة الميــاه بــه بفعــل
التلــوث.
2.2الحاجــة إلــى اســتكمال جهــود توفيــر ميــاه شــرب آمنــة لمــن لــم تتوفــر لديهــم بعــد ،وإدخــال واســتخدام
التكنولوجيــات الحديثــة لتحليــة ومعالجــة الميــاه.
3.3عدم ترشيد استهالك المياه في العديد من القطاعات ،السيما في الزراعة والصناعة واإلسكان.
4.4الحاجة إلى استكمال مشروعات البنية التحتية للصرف الصحي في بعض المناطق الجغرافية.

النتائج المستهدفة
1.1ارتفــاع متوســط توافــر ميــاه الشــرب اآلمنــة للســكان ،ورفــع جــودة ميــاه الشــرب ،وزيــادة عــدد
محطــات تحليــة الميــاه.
2.2ارتفــاع معــدل إنتــاج الميــاه الجوفيــة بمــا ال يخــل باســتدامة الخ ـزان الجوفــي؛ م ارعــاة لعــدم
تجــدده.
3.3تقليل الفاقد من المياه ،وزيادة وعي المواطنين بأهمية ترشيد استهالك المياه.
4.4تطويــر مشــروعات البنيــة التحتيــة للصــرف الصحــي ،واســتكمالها بحيــث تمتــد لباقــي المناطــق
الجغرافية.

سابعا :الحق في السكن الالئق
ً
نقاط القوة والفرص
1.1تلتــزم الدولــة -وفًقــا للدســتور -بــأن تكفــل للمواطنيــن الحــق فــي المســكن المالئــم واآلمــن والصحــي ،بمــا
يحفــظ الك ارمــة اإلنســانية ويحقــق العدالــة االجتماعيــة ،وتحــرص الدولــة علــى أن تنفــذ ذلــك االلتـزام بمــا
يتناســب مــع اإلمكانيــات الماديــة للمواطنيــن ،وذلــك مــن خــال تطبيــق المعاييــر والقواعــد التــي نــص
ال ْن َسان
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عليهــا قانــون اإلســكان االجتماعــي .كمــا تلتــزم الدولــة بوضــع خطــة قوميــة شــاملة لمواجهــة مشــكلة
العش ـوائيات تشــمل إعــادة التخطيــط ،وتوفيــر البنيــة األساســية والم ارفــق ،وتحســين نوعيــة الحيــاة،
والصحــة العامــة.
2.2تلتــزم الدولــة -وفًقــا لقانــون البنــاء رقــم  119لســنة  -2008بكفالــة توفيــر ســكن مالئــم وآمــن وصحــي
للمواطنيــن مــن خــال إصــدار الترخيــص بالبنــاء إذا كان مطابًقــا لالشــتراطات التخطيطيــة والبنائيــة
المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ،ومتفًقا مع األصول الفنية والمواصفات
العامــة ومقتضيــات األمــن والســامة والقواعــد الصحيــة وأحــكام اإلضــاءة والتهويــة واشــتراطات تأميــن
المبنى.
3.3ارتفاع معدالت اإلنفاق الحكومي على قطاع اإلسكان.
4.4إطالق «إســتراتيجية اإلســكان في مصر» في  ،2020حيث تلتزم الدولة بتوفير الســكن الالئق لكافة
المواطنيــن ،وم ارعــاة حقــوق الفئــات المهمشــة والمحرومــة ،والتأكيــد علــى مبــادئ العدالــة االجتماعيــة
وتكافــؤ الفــرص وعــدم التمييــز أو التهميــش ،وتبنــي سياســات وب ارمــج فــي اإلســكان تســهم فــي تحقيــق
االندمــاج االجتماعــي.
5.5تكثيــف جهــود تنفيــذ مشــروع اإلســكان االجتماعــي كأكبــر مشــروع ســكني فــي تاريــخ مصــر عــن طريــق
إنشــاء مليــون وحــدة ســكنية ،باإلضافــة إلــى طــرح المبــادرة الرئاســية (ســكن لــكل المصرييــن) بواقــع
 100ألــف وحــدة ســكنية لإلســكان االجتماعــي ،و 25ألــف وحــدة لإلســكان المتوســط.
6.6تســهيل إج ـراءات حصــول المســتحقين مــن أصحــاب المهــن الح ـرة علــى وحــدات ســكنية فــي مشــروع
ـاة لظــروف المواطنيــن غيــر القادريــن علــى تحمــل
اإلســكان االجتماعــي ،وإتاحــة الســكن باإليجــار م ارعـ ً
كلفــة التملــك ،وم ارعــاة المتطلبــات االجتماعيــة واالقتصاديــة والخدميــة للســكان فــي المناطــق العمرانيــة
الجديــدة.
7.7تحســين ســبل األحوال المعيشــية في المســاكن والخدمات المعيشــية في المحافظات الحدودية وصعيد
مصــر ،وذلــك مــن خــال توفيــر البنيــة األساســية .وتنفيــذ برنامــج «ســكن كريــم» لتوفيــر وصــات الميــاه
والصــرف الصحــي ،ورفــع كفــاءة المنــازل ،وتركيــب أســقف للمســاكن التــي تحتــاج لذلــك.
8.8االلتـزام  -فــي إطــار حمايــة حرمــة المســكن ،والملكيــة الخاصــة للســكن ،وتطبيــق القانــون  -بعــدم نــزع
الملكيــة إال للمنفعــة العامــة ،وفًقــا لضوابــط محــددة تحتــرم حقــوق اإلنســان ،ومقابــل تعويــض عــادل
لمســتحقيه لالختيــار مــن بينهــا ،سـواء
مقدمــا .باإلضافــة إلــى إتاحــة أنمــاط عديــدة مــن التعويــض ُ
يدفــع ً
مــن حيــث نوعــه أو مكانــه ،وتــم تعويــض مــن لــم يســبق تعويضهــم مــن المواطنيــن المصرييــن مــن أبنــاء
النوبــة نتيجــة بنــاء وتعليــة الســد العالــي وخـزان أسـوان وفًقــا لرغبتهــم.
اقتصاديــا
انيــا و
ً
9.9تنفيــذ أكبــر برنامــج شــهدته مصــر لتطويــر المناطــق غيــر اآلمنــة والعش ـوائية عمر ً
اجتماعيــا؛ تفعيـ ًـا لاللت ـزام الدســتوري بوضــع خطــة قوميــة شــاملة لمواجهــة مشــكلة العش ـوائيات ممــا
و
ً
ســاهم فــي انخفــاض عــدد الســكان فــي المناطــق غيــر اآلمنــة .هــذا وقــد بلــغ عــدد المناطــق غيــر اآلمنــة
التــي تــم تطويرهــا منــذ عــام  2014حتــى  2020حوالــي  296منطقــة مــن إجمالــي  357منطقــة،
ويشــمل البرنامــج إعــادة التخطيــط ،وتوفيــر البنيــة األساســية والم ارفــق ،وتحســين نوعيــة الحيــاة والصحــة
طــا عديــدة فيتــم تخييــر األهالــي بيــن االنتقــال إلــى أحيــاء بديلــة ،أو
العامــة .كمــا أتاحــت الدولــة أنما ً
ماليــا لتوفي ـره بأنفســهم لحيــن االنتهــاء مــن
ـكنا بديـ ًـا مؤقتًــا أو ً
ماديــا ،أو منحهــم سـ ً
مبلغــا ً
تعويضهــم ً
تطويــر المنطقــة ،علــى أن يتــم تخصيــص وحــدة ســكنية لهــم بالمنطقــة بعــد تطويرهــا.
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التحديات
1.1االرتفاع النسبي لتكلفة بناء الوحدات السكنية.
2.2الحاجة إلى تكثيف الجهود لتمكين محدودي الدخل من الحصول على وحدات سكنية مناسبة.
3.3نــدرة األ ارضــي الصالحــة للبنــاء والمخصصــة لبنــاء وحــدات مشــروع اإلســكان االجتماعــي فــي بعــض
المحافظــات ،وخاصــة محافظــات الوجــه البحــري.
4.4الحاجــة إلــى تحقيــق التغطيــة الكاملــة بالخدمــات االجتماعيــة ،واالقتصاديــة ،والخدميــة ،للســكان فــي
بعــض المحافظــات عنــد تصميــم نمــاذج الوحــدات الســكنية لمشــروع اإلســكان.
5.5وجود العديد من المناطق العشوائية غير اآلمنة ،واألسواق العشوائية.
6.6وجــود مناطــق ســكنية عديــدة لــم تخضــع فــي الســابق للتخطيــط العم ارنــي ،وال تتمتــع بالخدمــات
األسا ســية.
7.7وجود بعض التجاوزات من جانب شاغلي وحدات اإلسكان االجتماعي.
8.8تفعيل محور اإليجار بكافة أنحاء الجمهورية ضمن مشروع اإلسكان االجتماعي.
9.9الحاجــة إلــى وضــع تش ـريع لتنظيــم قطــاع االســتثمار العقــاري؛ إليجــاد عالقــة متوازنــة بيــن حقــوق
المســتثمرين العقارييــن وكافــة األط ـراف.

النتائج المستهدفة

1.1زيــادة عــدد الوحــدات الســكنية لكافــة الشـرائح االجتماعيــة ،والســيما محــدودي الدخــل ،وتقديــم
تســهيالت فــي إطــار التمويــل العقــاري.
2.2توفيــر وتطويــر الخدمــات والم ارفــق األساســية فــي المجتمعــات الســكنية والمــدن الجديــدة،
كالخدمــات الصحيــة والتعليميــة وشــبكة الطــرق والمواصــات.
3.3زيــادة بنــاء مــدن جديــدة ،ووحــدات ســكنية مالئمــة فــي مناطــق الظهيــر الصح ـراوي ،تتمتــع
بالتغطيــة الكاملــة بالخدمــات االجتماعيــة واالقتصاديــة والخدميــة.
4.4تطوير المناطق العشوائية غير اآلمنة.
5.5تطوير المناطق التي لم تخضع للتخطيط العمراني وتجديد شبكات المرافق األساسية.
6.6تشــديد وتفعيــل العقوبــات الخاصــة بمخالفــة شــروط االســتغالل والســكن لوحــدات اإلســكان
االجتماعــي.

ثامًنا :الحقوق الثقافية
نقاط القوة والفرص
1.1يقــرر الدســتور أن الثقافــة حــق لــكل مواطــن ،تكفلــه الدولــة ،وتلتــزم بدعمــه وبإتاحــة الم ـواد الثقافيــة
بجميع أنواعها لمختلف فئات الشــعب دون تمييز بســبب القدرة المالية ،أو الموقع الجغرافي ،أو غير
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احتياجــا .ويكفــل
ذلــك ،ومــن ثــم تلتــزم الدولــة بإيــاء اهتمــام خــاص بالمناطــق النائيــة والفئــات األكثــر
ً
الدســتور م ارعــاة األنمــاط الثقافيــة والبيئيــة للمجتمــع المحلــي ،وذلــك عنــد وضــع وتنفيــذ خطــط التنميــة
االقتصاديــة والعمرانيــة للمناطــق الحدوديــة والمحرومــة ،فتلتــزم الدولــة بموجبــه بالحفــاظ علــى الهويــة
الثقافيــة المصريــة بروافدهــا الحضاريــة المتنوعــة وعلــى ت ـراث مصــر الحضــاري والثقافــي ،المــادي
والمعنــوى ،بجميــع تنوعاتــه .كمــا تلتــزم الدولــة بموجــب الدســتور بإيــاء اهتمــام خــاص بالحفــاظ علــى
مكونــات التعدديــة الثقافيــة .ويقــرر الدســتور حريــة اإلبــداع الفنــي واألدبــي ،ويلــزم الدولــة بالنهــوض
بالفنــون واآلداب ورعايــة المبدعيــن.
ـودا حثيثــة لتعزيــز حــق المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة مــن خــال تطويــر المؤسســات؛
2.2تبــذل الحكومــة جهـ ً
سـواء بإحــال وتجديــد بعضهــا ،أو رفــع كفــاءة وإعــادة تأهيــل وتأميــن البعــض اآلخــر.
3.3تلتــزم الحكومــة -وفًقــا للدســتور -بحمايــة اآلثــار ،والحفــاظ عليهــا ،ورعايــة مناطقهــا ،وصيانتهــا،
وترميمهــا ،و تعمــل علــى اســترداد مــا اســتُوِلي عليــه منهــا ،وتنظــم التنقيــب عنهــا واإلش ـراف عليهــا.
4.4تلتــزم الحكومــة بحظــر إهــداء أو مبادلــة أي شــيء مــن اآلثــار ،حيــث جعــل الدســتور االعتــداء عليهــا
واالتجــار فيهــا جريمــة ال تســقط بالتقــادم.

التحديات
1.1استمرار التفاوت في إتاحة الخدمات الثقافية بين المحافظات.
2.2ضعف آليات تمويل األعمال الثقافية والفنية.
3.3الحاجة إلى تقديم المزيد من الدعم لقصور الثقافة؛ لتمكينها من االضطالع باألدوار المنوطة بها.
4.4الحاجة إلى زيادة الدعم المقدم للنشاط الثقافي األهلي ،بما يعزز من الحفاظ على الهوية الثقافية.
5.5ضعــف إنفــاذ التشـريعات المتعلقــة بحمايــة الملكيــة الفكريــة والتنافســية لتوفيــر بيئــة ممكنــة للصناعــات
الثقافيــة.
6.6ضعف الوعي بأهمية الملكية الفكرية وحمايتها.
7.7التهديدات التي تواجه المواقع التراثية من تعديات ومياه جوفية وغيرها.
8.8تراجع الحرف التراثية.

النتائج المستهدفة
1.1توزيــع الخدمــات الثقافيــة فــي مختلــف ربــوع الوطــن بشــكل مت ـوازن ،الســيما المناطــق النائيــة
احتياجــا.
والحدوديــة واألكثــر
ً
2.2النهوض بالصناعات الثقافية وتعزيز آليات تمويلها.

3.3تقديم المزيد من الدعم لقصور الثقافة لتمكينها من االضطالع باألدوار المنوطة بها.
4.4زيادة دعم النشاط الثقافي األهلي ،بما يعزز الحفاظ على الهوية الثقافية.
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5.5تطوير التشـريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتنافســية؛ لتوفير بيئة تمكن الصناعات
الثقافية.
6.6زيادة الوعي بأهمية الملكية الفكرية وحمايتها.
7.7تعزيز جهود صيانة المواقع التراثية وحمايتها وزيادة الوعي بأهميتها.
8.8حماية وتطوير الحرف التراثية ،وزيادة الدعم المقدم لها.
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تُعنــى اإلســتراتيجية فــي هــذا المحــور بحقــوق المـرأة ،والطفــل ،وذوي اإلعاقــة ،والشــباب ،وكبــار الســن،
وذلــك مــن خــال خمســة بنــود َيعـ ِـرض كل بنــد منهــا مــا تحقــق مــن إنجــازات تعــد نقــاط قــوة وفــرص ُي َبنــى عليهــا،
ويختتَــم كل بنــد بالنتائــج المســتهدفة .وهــذه البنــود هــي:
والتحديــات ذات الصلــةُ ،

أول :حقوق المرأة
ً

نقاط القوة والفرص

1.1يؤكــد الدســتور المصــري علــى قيــم العدالــة والمســاواة بيــن الجنســين فــي جميــع الحقــوق ،ويكفــل للمـرأة
ـال لمبــادئ
حقوقهــا فــي شــتى مجــاالت الحيــاة ،وبموجبــه تلتــزم الدولــة بضمــان كافــة حقــوق المـرأة؛ إعمـ ً
المســاواة والعدالــة وعــدم التمييــز وتكافــؤ الفــرص.
2.2اضطــاع المجلــس القومــي للم ـرأة بــدور فعــال فــي مجــال حمايــة وتعزيــز حقــوق وحريــات الم ـرأة،
وتمكيــن الم ـرأة ،وترســيخ قيــم المســاواة ،وتكافــؤ الفــرص ،وعــدم التمييــز.
3.3دمج مفهوم المساواة بين الجنسين في إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر .»2030
4.4التقــدم الملمــوس علــى صعيــد التمكيــن السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي للم ـرأة ،مــن خــال تنفيــذ
«اإلســتراتيجية الوطنيــة لتمكيــن الم ـرأة المصريــة  ،»2030والتــي تعــد بمثابــة وثيقــة العمــل وخارطــة
الطريــق للحكومــة المصريــة لتنفيــذ كافــة الب ارمــج واألنشــطة الخاصــة بتمكيــن الم ـرأة ،والمســاواة بيــن
الجنســين.
5.5إنشــاء آليــة لرصــد السياســات واإلج ـراءات المتخــذة لمواجهــة فيــروس كورونــا المســتجد تأخــذ فــي
اعتبارهــا احتياجــات النســاء وبخاصــة ذوات اإلعاقــة والمســنات والحوامــل.
6.6التمكين السياسي للمرأة و في دوائر صنع القرار
ـددا مــن الم ـواد التــي عــززت المشــاركة السياســية للنســاء ،ووصولهــن
 ﴽيتضمــن الدســتور عـ ً
للوظائــف العامــة ووظائــف اإلدارة العليــا ،والتعييــن فــي الجهــات والهيئــات القضائيــة ،دون تمييــز
ضدهــن .
ࢠ ࢠيعطــى الدســتور ضمانــات وحمايــة دســتورية للنســاء فــي مـواده ،ويكفــل للمـرأة حــق التصويــت
فــي جميــع االنتخابــات واالســتفتاءات العامــة ،وحــق الترشــح فــي جميــع الهيئــات التــي ينتخــب
أعضاؤهــا باالقتـراع العــام ،ويلــزم الدســتور باتخــاذ التدابيــر الكفيلــة بضمــان تمثيــل المـرأة تمثيـ ًـا
مناسـًـبا فــي المجالــس النيابيــة ،وخصــص نســبة  %25للســيدات فــي المجالــس المحليــة ،وجــاءت
التعديــات الدســتورية لعــام  2019بتخصيــص حصــة ال تقــل عــن  %25مــن مقاعــد مجلــس
النـواب للمـرأة ،وبنــاء عليــه تــم تعديــل قانــون مجلــس النـواب ،كمــا نــص قانــون مجلــس الشــيوخ
علــى تخصيــص نســبة ال تقــل عــن  %10مــن المقاعــد بمجلــس الشــيوخ للمـرأة.
	ﺕارتفعــت نســبة مشــاركة الم ـرأة فــي عمليــة التصويــت والترشــح لالنتخابــات ،فوصلــت نســبة
الســيدات فــي مجلــس الن ـواب إلــى  %27ونســبة تقــارب  %14بمجلــس الشــيوخ .ومواصلــة
حاليــا
لجهــود تعزيــز المشــاركة السياســية والقيــادة والعمــل العــام للم ـرأة المصريــة ،تشــغل الم ـرأة ً
نســبة  %25مــن الحقائــب الو ازريــة ،و %25مــن المناصــب القياديــة بالبنــك المركــزي ،و%12
بمجالــس إدارات البنــوك ،وكذلــك تولــت ام أرتــان -ألول مـرة -منصــب محافــظ ،وشــغلت المـرأة
بنســبة  %31منصــب نائــب محافــظ ،وبنســبة  %27نائــب وزيــر ،هــذا إلــى جانــب رئاســة األحيــاء
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ومجالــس المــدن والعموديــات ببعــض القــرى .وتعييــن الم ـرأة -وألول م ـرة -مستشــارة األمــن
القومــي لرئيــس الجمهوريــة.
	ﺙزيــادة نســبة المـرأة فــي الوظائــف القضائيــة ،وبــدء مجلــس الدولــة والنيابــة العامــة فــي االســتعانة
بعــدد مــن القاضيــات للعمــل بهمــا ،وذلــك بنــاء علــى التوجــه لإلســتعانة بالمـرأة فــي مجلــس الدولــة
والنيابــة العامــة تفعي ـاً لالســتحقاق الدســتوري بالمســاواة وعــدم التمييــز ،وتأكيــداً علــى جــدارة
المـرأة فــي تولــي المناصــب المختلفــة.
7.7التمكين االقتصادي للمرأة:
ﴽإصــدار العديــد مــن القوانيــن واإلصالحــات التش ـريعية التــي منحــت حقوًقــا اقتصاديــة للم ـرأة،
فقانــون الخدمــة المدنيــة يمنــح م ازيــا لألمهــات العامــات.
عمن له حق فيه.
ࢠ ࢠتعديل قانون الميراث بفرض عقوبات على من يحجب الميراث ّ
	ﺕخصــص قانــون االســتثمار الجديــد رقــم  72لســنة ( 2017المــادة  )2لضمــان تكافــؤ فــرص
االســتثمار لــكل مــن الرجــال والنســاء ،ودعــم المشــروعات الصغي ـرة والمتوســطة ،والشــباب،
وريــادة األعمــال.
	ﺙتأســيس وحــدات تكافــؤ الفــرص بجميــع الــو ازرات؛ لتحقيــق المســاواة النوعيــة فــي بيئــة العمــل،
والتصــدي للممارســات التمييزيــة ضــد الم ـرأة ،وتشــكيل وحــدة  -بنــاء علــى ق ـرار وزيــر القــوى
العاملــة رقــم  1لســنة  -2019تهــدف إلــى تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين والقضــاء علــى كافــة
أشــكال التمييــز ضــد الم ـرأة فــي مجــال العمــل.
	ﺝارتفــاع نســبة مشــاركة المـرأة فــي ســوق العمــل ،وانخفــاض معــدالت البطالــة بيــن النســاء مقابــل
الرجــال.
	حتبلــغ نســبة النســاء المســتفيدات مــن برنامــج تكافــل وك ارمــة  %78بهــدف تحقيــق التمكيــن
االقتصــادي للنســاء بمــا يســاهم فــي تحســين أوضــاع األس ـرة.
	ﺥتقــدم و ازرة التضامــن االجتماعــي قروض ـاً ميس ـرة لعمــل مشــروعات صغي ـرة ومتناهيــة الصغــر
للنســاء ،وقــد بلــغ رأس المــال األساســي للقــروض الميس ـرة مــا يقــرب مــن  1.4مليــار جنيــه
مصــري موجــه إلــى  240,000ســيدة لعمــل مشــروعات صغيـرة ومتناهيــة الصغــر ،مــع األخــذ
فــي االعتبــار أن  %70مــن المشــروعات تتركــز فــي المناطــق الريفيــة كشــكل مــن أشــكال
التمكيــن االقتصــادي لنســاء الريــف ،وحــازت النســاء علــى نســبة  %75مــن إجمالــي القــروض
مقابــل  %25للذكــور.
	دإطــاق برنامــج «فرصــة» بهــدف تمكيــن النســاء المســتفيدات مــن معــاش تكافــل مــن الحصــول
علــى فرصــة عمــل جيــدة مــن خــال المشــاريع متناهيــة الصغــر التــي تمولهــا و ازرة التضامــن.
	ﺫتنفيــذ العديــد مــن المشــروعات للتمكيــن االقتصــادي للمـرأة ،وتوفيــر العديــد مــن الب ارمــج التأهيليــة
والتدريبيــة والتوعويــة الموجهــة للمـرأة.
	ﺭارتفــاع نســبة الشــركات الصغي ـرة والمتوســطة التــي تقودهــا الم ـرأة ،ووصــول نســبة المشــروعات
الصغي ـرة الموجهــة للم ـرأة  %69فــي عــام .2018
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	زتعزيز الشمول المالي للمرأة من خالل رفع نسب االدخار وتشجيع ريادة األعمال للمرأة.
	سإصــدار وزيــر القــوى العاملــة ق ارريــن فــي عــام  2021تــم بموجبهمــا إلغــاء القـ اررات الســابقة التــي
كانــت تعتبــر تمييـ از ضــد المـرأة ،وتــم رفــع الحظــر علــى تشــغيل المـرأة فــي الصناعــات والمهــن
واألعمــال ،والنــص ص ارحــة علــى حــق المـرأة فــي العمــل أثنــاء فتـرات الليــل بنــاء علــى طلبهــا،
وذلــك فــي إطــار م ارعــاة مبــادئ تكافــؤ الفــرص ،والمســاواة بيــن الجن ــسين ،وع ــدم التمييــز فــي
العمــل ،وضمــان الحــق فــي الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة وفــي اتخــاذ كافــة التدابيــر والخدمــات
الالزمــة المرتبطــة بالعمــل مثــل االنتقــال اآلمــن والســامة المهنيــة ،وكذلــك حقــوق المـرأة العاملــة
األم.
	ﺵإصــدار هيئــة الرقابــة الماليــة ق ـ اررات بحظــر أي تمييــز بيــن الجنســين فــي التعامــل مــع جميــع
عمــاء الشــركات الماليــة وكذلــك تطويــر المنتجــات الماليــة( ،غيــر المصرفيــة) التــي ت ارعــي
احتياجــات الم ـرأة.
8.8التمكين االجتماعي للمرأة:
ﴽزيــادة نســبة الملتحقــات بالتعليــم والحاصــات علــى التعليــم الجامعــي ،وانخفــاض نســبة األميــة
والمتس ـربات مــن التعليــم بيــن النســاء والفتيــات.
ࢠ ࢠيكفــل الدســتور حمايــة ورعايــة األمومــة والطفولــة ،والنســاء المعيــات والمســنات والنســاء األكثــر
احتياجا.
ً

	ﺕخفض معدالت وفيات األمهات.

	ﺙإطــاق مبــادرة رئيــس الجمهوريــة لدعــم صحــة الم ـرأة المصريــة ،والتــي تســتهدف فحــص 30
مليــون امـرأة مصريــة لمــن هــن فــوق  18ســنة؛ بهــدف الكشــف المبكــر عــن أورام الثــدي وغيرهــا
مــن األم ـراض غيــر الســارية ،وتقديــم خدمــات تنظيــم األس ـرة ،وقــد اســتفادت مــن هــذه المبــادرة
 11مليــون ام ـرأة حتــى ديســمبر .2020
	ﺝزيــادة التوعيــة بالصحــة اإلنجابيــة وتنظيــم األس ـرة ،والحيــاة الصحيــة ،وإصــدار «اإلســتراتيجية
القوميــة للصحــة اإلنجابيــة .»2020-2015
	حاســتفادة الم ـرأة مــن ب ارمــج الحمايــة االجتماعيــة مثــل برنامــج التحويــات النقديــة المشــروطة
«تكافــل وك ارمــة» ،ومبــادرة «حيــاه كريمــة».
	ﺥإطــاق رئيــس الجمهوريــة عــام  2018مبــادرة «مصــر بــا غارميــن»؛ لســداد ديــون الغارميــن
والغارمــات بتكلفــة قدرهــا  42مليــون جنيــه.
9.9حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة:
ﴽإطالق ثالث إســتراتيجيات وطنية عام  ،2015وهي« :اإلســتراتيجية الوطنية لمكافحة العنف
ضــد المـرأة» ،و»اإلســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة ختــان اإلنــاث» ،و»اإلســتراتيجية الوطنيــة للحــد
مــن الــزواج المبكــر».
ࢠ ࢠإطــاق د ارســة مســح التكلفــة االقتصاديــة للعنــف الموجــه ضــد المـرأة ،وتعتبــر مصــر هــي أول
دولــة عربيــة تجــري هــذا المســح.
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	ﺕإصــدار وتعديــل العديــد مــن القوانيــن التــي توفــر الحمايــة القانونيــة للم ـرأة مــن أشــكال العنــف
مثــل قوانيــن التحــرش الجنســي ،وختــان اإلنــاث (تــم تشــديد العقوبــة علــى مرتكبــي جريمــة ختــان
اإلناث ،ووضع تعريف واضح لماهية الختان ،وتأثيم الترويج أو التشجيع أو الدعوة الرتكابه،
وإضافــة ظــروف مشــددة تتعلــق بمهنــة الجانــي وفــرض عقوبــات تكميليــة كالغلــق والحرمــان مــن
مزاولــة مهنــة الطــب أو التمريــض ،وتعزيــز إج ـراءات التحقيــق والمالحقــة القضائيــة فــي تلــك
الجريمــة) ،وتشــديد العقوبــة فــي ج ارئــم محــددة مثــل التعــرض للمـرأة والخطــف واالغتصــاب وهتــك
العــرض ،كمــا صــدرت عــدة قوانيــن هامــة لتوســيع نطــاق الحمايــة مثــل قانــون مكافحــة ج ارئــم
تقنيــة المعلومــات ،وتعديــات قانــون العقوبــات لمواجهــة المتهربيــن مــن دفــع النفقــة أو المتعنتيــن
فــي ســداد ديــون النفقــات.
	ﺙصــدور قانــون بتعديــل بعــض أحــكام قانــون اإلج ـراءات الجنائيــة ،بهــدف عــدم الكشــف عــن
بيانــات المجنــي عليهــم فــي ج ارئــم التحــرش والعنــف وهتــك العــرض وإفســاد األخــاق ،هــذا
إضافــة إلــى المنصــوص عليــه فــي المــادة  96مــن قانــون الطفــل.
	ﺝتجريــم قانــون مكافحــة االتجــار بالبشــر لإلفصــاح أو الكشــف عــن هويــة المجنــي عليــه فــي ج ارئــم
االتجار بالبشــر.
	حتــم ألول م ـرة إنشــاء «اللجنــة الوطنيــة للقضــاء علــى ختــان اإلنــاث»؛ لتوحيــد جميــع الجهــود
ـويا للقضــاء علــى هــذه الجريمــة .وقــد وصــل إجمالــي االتصــال التوعــوي
والمبــادرات والعمــل سـ ً
مليونــا.
لحملــة «احميهــا مــن الختــان» منــذ بدايتهــا فــي  2019حتــى مــارس  2021إلــى 76
ً
كمــا تــم إصــدار القانــون رقــم  10لســنة  2021بتعديــل بعــض أحــكام قانــون العقوبــات والخاصــة
بجريمــة ختــان اإلنــاث حيــث قــدم مجموعــة مــن التعديــات لغلــق بــاب التحايــل باســتخدام أي
ـور جديــدة للتجريــم.
ثغ ـرات قانونيــة للهــروب مــن العقــاب ،واســتحدث عقوبــات مســتقلة وصـ ًا
	ﺥوجود إطار مؤسســي قوي آلليات حماية المرأة من العنف والمســاندة القانونية والنفســية يشــمل:
«مكاتــب شــكاوى المـرأة بالمجلــس القومــي للمـرأة والخــط الســاخن  -وحــدة مكافحــة العنــف ضــد
المـرأة بــو ازرة الداخليــة -قطــاع حقــوق اإلنســان والمـرأة والطفــل بــو ازرة العــدل -م اركــز اســتضافة
وتوجيــه المـرأة التابعــة لــو ازرة التضامــن االجتماعــي  -وحــدة العنــف ضــد المـرأة بالمجلــس القومــي
للمـرأة  -وحــدات مناهضــة التحــرش والعنــف ضــد المـرأة بالجامعــات –وحــدات تكافــؤ الفــرص-
وحــدات اســتقبال حــاالت العنــف فــي المستشــفيات -ثــاث عيــادات متخصصــة للعنــف ضــد
المـرأة داخــل مصلحــة الطــب الشــرعي -عــدد  4مــن وحــدات المـرأة اآلمنــة داخــل المستشــفيات
الجامعيــة  -إنشــاء أول ملجــأ لضحايــا جريمــة االتجــار بالبشــر مــن النســاء.
	دعقــد العديــد مــن النــدوات وب ارمــج التوعيــة للتعريــف باإلجـراءات القانونيــة الواجــب اتخاذهــا حيــال
ـجيعا للنســاء والفتيــات علــى اإلبــاغ للحصــول علــى حقوقهــن.
وقائــع العنــف ضــد المـرأة ،تشـ ً

	ﺫتنفيــذ ب ارمــج تعزيــز القــدرات بالتعــاون مــع جهــات إنفــاذ القانــون (النيابــة العامــة –و ازرة العــدل
– معاونــات ومراجعــات نيابــات األسـرة – األطبــاء الشــرعيين –المأذونيــن الشــرعيين) وإصــدار
دالئل تدريبية ألعضاء النيابة العامة ،والقضاة ،واألطباء الشــرعيين ،وضباط الشــرطة ،وو ازرة
الصحــة؛ للتدريــب علــى التعامــل مــع ضحايــا العنــف ،ودليــل األزهــر لتدريــب القيــادات الدينيــة
علــى قضايــا الم ـرأة ،وإطــاق حزمــة الخدمــات األساســية للنســاء والفتيــات الالتــي يتعرضــن
للعنــف.
	ﺭتنفيــذ العديــد مــن حمــات التوعيــة بالعــادات والممارســات الضــارة القائمــة علــى الموروثــات
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الثقافيــة ،كــزواج األطفــال ،والحمــل المبكــر ،والختــان ،وتجاهــل تنظيــم األس ـرة ،وال ـوالدة دون
إش ـراف طبــي ،وحمــات التوعيــة بمخاطــر الج ارئــم اإللكترونيــة ،وأشــكال العنــف المختلفــة.
	زاصــدار عــدد مــن الدالئــل االرشــادية ألعضــاء النيابــة العامــة – رجــال الشــرطة -األطبــاء
الشــرعيين -مقدمــي الخدمــات الصحيــة -القضــاة -إلدارة الحالــة والدعــم النفســي لمواجهــة ج ارئــم
العنــف ضــد الم ـرأة.
	سعقــد دورات تدريبيــة ومؤتمـرات لدعــم قــدرات الســادة القضــاة والســيدات القاضيــات حــول كيفيــة
التعامــل مــع قضايــا العنــف ضــد المـرأة.
	ﺵصــدور عــدد مــن الق ـ اررات الو ازريــة واإلداريــة الهامــة :ق ـرار رئيــس مجلــس الــوزراء فــى عــام
 2021بإنشــاء مركــز الشــباك الواحــد لحمايــة ضحايــا العنــف مــن النســاء «الوحــدة المجمعــة
لحمايــة الم ـرأة مــن العنــف» والتــي تهــدف الــى تجميــع وتنســيق خدمــات الجهــات والــو ازرات
المعنيــة بالتعامــل مــع قضايــا العنــف ضــد الم ـرأة فــي مــكان واحــد تيســي اًر لإلج ـراءات وتســهيالً
علــى الم ـرأة المعنفــة فــي الوصــول لتلــك الخدمــات  -ق ـرار وزيــر النقــل لعــام  2021بإصــدار
المدونــة القوميــة لقواعــد الســلوك للمســتخدمين والمشــغلين والعامليــن فــي م ارفــق ووســائل النقــل
والتــي حرصــت علــى مناهضــة كافــة اشــكال التحــرش والعنــف والمضايقــات فــي م ارفــق ووســائل
النقــل  -الكتــاب الــدوري رقــم لعــام  2021لهيئــة الرقابــة الماليــة لحــث الشــركات المقيــدة
بالبورصــة المصريــة والعاملــة فــي األنشــطة الماليــة غيــر المصرفيــة علــى تبنــى االلت ـزام ببنــود
الميثــاق األخالقــي لمنــع التحــرش والعنــف والمضايقــات فــي بيئــة العمــل .

التحديات

1.1استمرار بعض الموروثات الثقافية السلبية التي ترسخ التمييز ضد المرأة.
2.2الحاجــة إلــى اســتكمال عمليــة التخطيــط القائــم علــى النــوع وإدماجــه فــي الخطــط التنمويــة التــي تعدهــا
الدولــة.
3.3الحاجة إلى توفير مزيد من البيانات والمعلومات المتعلقة بالمرأة على المستويين القومي والمحلي.
4.4التمكين السياسي ودوائر صنع القرار
ﴽضعف الوعي في بعض المناطق النائية بأهمية المشاركة السياسية.
ࢠ ࢠوجــود أعــداد كبي ـرة مــن اإلنــاث الالئــي لــم يســتخرجن بطاقــات الرقــم القومــي ممــا يــؤدي إلــى
إخراجهــن مــن قاعــدة بيانــات الناخبيــن ،فضـ ًـا عمــا ينتــج عــن ذلــك مــن حرمــان الم ـرأة مــن
العديــد مــن الفــرص والحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة.
	ﺕالحاجــة إلــى اســتكمال تمكيــن المـرأة فــي الوظائــف بالجهــاز اإلداري للدولــة وفــي م اركــز اتخــاذ
وصنــع القـرار سـواء فــي المواقــع القياديــة أو فــي مجالــس إدارات المؤسســات العامــة والخاصــة.
	ﺙعــدم تعييــن المـرأة –حتــى اآلن-فــي بعــض الوظائــف القضائيــة ،وانخفــاض تمثيلهــا فــي البعــض
اآلخر.
5.5التمكين االقتصادي
ﴽضعــف نســبة اإلنــاث فــي قــوة العمــل وخاصــة فــي محافظــات الصعيــد ،واســتمرار الموروثــات
الثقافيــة ضــد عمــل الم ـرأة كأحــد معوقــات مشــاركتها فــي النشــاط االقتصــادي.
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ࢠ ࢠالحاجــة إلــى تحقيــق تكافــؤ الفــرص للعمــل فــي كافــة القطاعــات ،وتعزيــز دور وحــدات تكافــؤ
الفــرص.
	ﺕضعــف نســبة تمكيــن الم ـرأة مــن الخدمــات الماليــة ،وانخفــاض نســبة اإلنــاث الالتــي لديهــن
بطاقــات ائتمانيــة مقارنــة بالذكــور.
	ﺙالحاجــة إلــى تفعيــل القوانيــن التــي تحمــي المـرأة العاملــة وتضمــن حقوقهــا ،والعمــل علــى إجـراء
مزيــد مــن اإلصالحــات التشـريعية ،مثــل النــص علــى مبــدأ المســاواة فــي األجــر عــن العمــل ذي
القيمــة المتســاوية ،وتوحيــد إجــازات األمومــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص ،واقتـراح إجــازة أبــوة
مدفوعــة األجــر ،والنــص ص ارحــة علــى منــع التمييــز القائــم علــى الجنــس فيمــا يتعلــق بالوصــول
إلــى القــروض والتمويــل ،وكذلــك تســهيل اإلج ـراءات لم ارعــاة الظــروف الخاصــة للم ـرأة األكثــر
احتياجــا والمـرأة المعيلــة.
ً

	ﺝالحاجــة إلــى تطويــر سياســات وإجـراءات لمكافحــة التحــرش فــي أماكــن العمــل ،والنــص عليهــا
فــي قانــون العمــل.

6.6التمكين االجتماعي
ﴽاســتمرار وجــود نســبة مرتفعــة مــن األميــة بيــن النســاء فــي عــدة مناطــق ،الســيما النائيــة ،والفجــوة
التعليميــة بيــن الذكــور واإلنــاث علــى مســتوى م ارحــل التعليــم.
ـلبا
ࢠ ࢠانخفــاض نســب اســتخدام وســائل تنظيــم األس ـرة ،وارتفــاع معــدالت اإلنجــاب ،بمــا يؤثــر سـ ً
علــى صحــة الم ـرأة ويعرضهــا للكثيــر مــن المخاطــر.
7.7حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة
ﴽزيادة معدالت العنف ضد المرأة ،وبخاصة العنف المنزلي.
ࢠ ࢠغياب قانون شامل للعنف ضد المرأة.
	ﺕعــدم اإلقبــال علــى االســتفادة مــن الخدمــات والب ارمــج التــي تدعــم الم ـرأة التــي تتعــرض للعنــف
واإليــذاء بأنواعــه نتيجــة عــدم الوعــي بتوافــر مثــل هــذه الخدمــات.
	ﺙاستمرار إجراء عمليات ختان اإلناث.
	ﺝزيادة معدالت التحرش الجنسي.
	حالحاجــة إلــى تعزيــز اإلطاريــن التش ـريعي واإلج ارئــي لمنــع زواج األطفــال ،والــزواج القســري،
والمؤقــت.
	ﺥالحاجــة إلــى زيــادة الوعــي بالتعديــات التشـريعية لتمكيــن المـرأة مــن الحصــول علــى حقهــا فــي
الميـراث.
	دالحاجــة إلــى تعديــل القوانيــن بمــا يعــزز حقــوق الم ـرأة ،ويضمــن المصلحــة الفضلــى للطفــل،
وييســر حصــول الم ـرأة علــى كافــة حقوقهــا وحقــوق أطفالهــا كاملــة دون تأخيــر.
	ﺫالحاجــة إلــى تطويــر كافــة محاكــم األسـرة بمــا يناســب احتياجــات المـرأة وبخاصــة ذوات اإلعاقــة،
وإنشــاء آليــة وطنيــة للتنفيــذ الفــوري ألحــكام النفقــة الخاصــة بالمـرأة ومــن فــي حضانتهــا.
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النتائج المستهدفة
1.1صياغــة سياســات تهــدف إلــى التصــدى للموروثــات الثقافيــة الســلبية المتوارثــة التــي ترســخ
التمييــز ضــد الم ـرأة.
2.2تعزيز نهج التخطيط القائم على النوع لتعزيز تمكين المرأة.
3.3التوســع فــي جمــع البيانــات المتعلقــة بالمـرأة علــى المســتويين القومــي والمحلــي بصــورة دوريــة
للتعــرف علــى الفجـوات التــي تحــول دون تمكيــن المـرأة.
4.4على صعيد التمكين السياسي:
ﴽتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.
ࢠ ࢠاســتمرار العمــل علــى إصــدار بطاقــات الرقــم القومــي للســيدات فــي كل محافظــات
مصــر.
	ﺕزيــادة أعــداد النســاء المعينــات فــي الوظائــف بالجهــاز اإلدارى للدولــة وفــي م اركــز اتخــاذ
وصنــع الق ـرار س ـواء فــي المواقــع القياديــة أو فــي مجالــس إدارات المؤسســات العامــة
والخاصــة .وتعزيــز مشــاركة المـرأة فــي عمليــات التخطيــط ووضــع السياســات علــى كافــة
المستويات.
	ﺙإتاحة فرص متساوية للمرأة والرجل في التعيين في الوظائف القضائية بالدولة.
5.5على صعيد التمكين االقتصادي:
ﴽوضــع خطــط تســتهدف زيــادة مشــاركة الم ـرأة فــي قــوة العمــل وخاصــة فــي محافظــات
الصعيــد.
ࢠ ࢠتحقيــق تكافــؤ الفــرص للعمــل فــي كافــة القطاعــات و الصناعــات والمهــن اســتفادة
مــن ق ـ اررات و ازرة القــوى العاملــة التــي رفعــت الحظــر علــى مشــاركة الم ـرأة فــي بعــض
الصناعــات وفــي أوقــات العمــل ليـ ًـا  ،وتعزيــز دور وحــدات تكافــؤ الفــرص.
	ﺕتفعيــل القوانيــن التــي تحمــي المـرأة العاملــة وتضمــن حقوقهــا ،والعمــل علــى إجـراء مزيــد
من اإلصالحات التشريعية لتعزيز حق المرأة فى العمل ،مثل توحيد إجازات األمومة
فــي القطاعيــن العــام والخــاص ،واقت ـراح إجــازة أبــوة مدفوعــة األجــر ،والنــص ص ارحــة
علــى منــع التمييــز القائــم علــى الجنــس فيمــا يتعلــق بالوصــول إلــى القــروض والتمويــل،
احتياجــا والم ـرأة
وكذلــك تســهيل اإلج ـراءات لم ارعــاة الظــروف الخاصــة للم ـرأة األكثــر
ً
المعيلــة ،والنــص علــى مبــدأ المســاواة فــي األجــر عــن العمــل ذي القيمــة المتســاوية.
	ﺙتشــجيع التحــول مــن العمــل فــي االقتصــاد غيــر الرســمى إلــى االقتصــاد الرســمي،
وتشــجيع العمل في القطاعات غير التقليدية ،ودعم المرأة في المشــروعات المتوســطة
والصغي ـرة ومتناهيــة الصغــر.
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	ﺝاقتـراح سياســات وإجـراءات لمكافحــة التحــرش والمضايقــات فــي أماكــن العمــل ،والنــص
عليهــا فــي قانــون العمــل.
6.6على صعيد التمكين االجتماعي:
ﴽتعزيــز جهــود محــو أميــة الم ـرأة بالتوســع فــي ب ارمــج محــو األميــة الكتابيــة ،والرقميــة،
والتكنولوجيــة للم ـرأة.
ࢠ ࢠالتوسع في توفير خدمات الصحة اإلنجابية ووسائل تنظيم األسرة.
	ﺕتطويــر قــدرات العامليــن فــي القطــاع الصحــي لتقديــم خدمــات لرعايــة األمومــة والطفولــة
ذات جــودة عاليــة.
7.7على صعيد حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة:
ﴽالعمــل علــى إصــدار قانــون شــامل لحمايــة المـرأة مــن العنــف يتضمــن تعديــات علــى
ويجــرم
قانــون العقوبــات وقانــون اإلج ـراءات الجنائيــة فيمــا يخــص الم ـواد التمييزيــةُ ،
جميــع أشــكال العنــف ضــد الم ـرأة.
ࢠ ࢠتعديــل القوانيــن بمــا يعــزز حقــوق المـرأة ،ويضمــن المصلحــة الفضلــى للطفــل ،وييســر
حصــول المـرأة علــى كافــة حقوقهــا وحقــوق أطفالهــا كاملــة دون تأخيــر.
	ﺕالتنفيــذ الفعــال لسياســات مكافحــة العنــف الموجــه ضــد المـرأة مــن خــال زيــادة الوعــي؛
لالســتفادة مــن ب ارمــج مناهضــة كافــة أشــكال العنــف ضــد المـرأة ،وتطويــر السياســات
المعنفــة فــي اإلبــاغ عــن مرتكبــي العنــف
التــي مــن شــأنها خلــق بيئــة داعمــة للم ـرأة ُ
لالســتفادة مــن خدمــات الحمايــة ،والتوســع فــي إنشــاء وتعزيــز دور مكاتــب الشــكاوى
بالمجلــس القومــي للم ـرأة ومكاتــب دعــم األس ـرة لتقديــم االستشــارة والخدمــات القانونيــة؛
احتياجــا ،و تفعيــل عمــل الوحــدة المجمعــة
لمســاندة النســاء وخاصــة الســيدات األكثــر
ً
لحمايــة الم ـرأة مــن العنــف.
	ﺙتعديــل قانــون العقوبــات لجعــل التحــرش بالمـرأة فــي وســائل المواصــات العامــة أو فــي
ـددا للجريمــة.
مــكان عملهــا ظرًفــا مشـ ً

	ﺝاالســتفادة مــن العنصــر النســائي بالشــرطة بمــا يدعــم خطــط العمــل األمنــي فــي مختلــف
المجــاالت ،وييســر التعامــل مــع الضحايــا مــن النســاء واألطفــال بالج ارئــم المختلفة.زيــادة
الوعــي بالتعديــات التشـريعية؛ لتمكيــن المـرأة مــن الحصــول علــى حقهــا فــي الميـراث.
	حإصدار قانون منع زواج األطفال ،وتعزيز إجراءات منع الزواج القسري والمؤقت.
	ﺥزيــادة الوعــي بالتعديــات التش ـريعية؛ لتمكيــن الم ـرأة مــن الحصــول علــى حقهــا فــي
المي ـراث.
	دتطويــر كافــة محاكــم األس ـرة بمــا يناســب احتياجــات الم ـرأة وبخاصــة ذوات اإلعاقــة،
وإنشــاء آليــة وطنيــة للتنفيــذ الفــوري ألحــكام النفقــة الخاصــة بالم ـرأة ومــن فــي حضانتهــا.
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ثانيا :حقوق الطفل

نقاط القوة والفرص

1.1يؤكــد الدســتور علــى حمايــة الطفولــة فــي مختلــف أطوارهــا ،فيكفــل حقــوق األطفــال فــي البقــاء والنمــو إذ
يوجــب تســجيل المواليــد ،وينــص علــى حقــوق التعليــم والرعايــة الصحيــة والتطعيــم المجانــي والتغذيــة،
والرعايــة األسـرية ،والمــأوى ،والتربيــة الدينيــة والوجدانيــة والمعرفيــة ،وحمايتهــم مــن التعــرض للعنــف أو
اإلســاءة أو االســتغالل .كمــا يلــزم الدســتور الدولــة بإنشــاء نظــام قضائــي خــاص لألطفــال ،وتحقيــق
المصلحــة الفضلــى للطفــل.
2.2اضطالع المجلس القومي للطفولة واألمومة بدور فعال في مجال حماية األطفال ورعايتهم.
3.3إطــاق اإلســتراتيجية الوطنيــة للطفولــة واألمومــة ( ،)2030- 2018والخطــة الوطنيــة (-2018
. )2022
4.4انخفــاض معــدالت الوفيــات مــن األطفــال دون ســن الخامســة ،وتضييــق الفجــوة التعليميــة بيــن أطفــال
الحضــر والريــف.
5.5التوسع في برامج التغذية المدرسية المجانية.
6.6إطالق المبادرة القومية لتعليم البنات.
7.7تطويــر نظــام األســر البديلــة الكافلــة لألطفــال المحروميــن مــن الرعايــة األس ـرية ،وتطويــر نظــام
«الحضانــات اإليوائيــة» ،وكــذا نظــام الرعايــة فــي «دور المالحظــة».
8.8إنشــاء «صنــدوق الطفــل»؛ لرعايــة وحمايــة األطفــال بــا مــأوى ،والحــد مــن ظاه ـرة عمالــة األطفــال،
وتبنــي الخطــة الوطنيــة للقضــاء علــى أس ـوأ أشــكال عمــل األطفــال فــي مصــر بحلــول عــام .2025
9.9تفعيل «لجان حماية الطفولة» كآلية مجتمعية لحماية الطفل.
1010إطــاق مبــادرة «قريــة صديقــة للطفــل» ،وااللت ـزام بتحســين حيــاة األطفــال وفًقــا لحقوقهــم المنصــوص
عليهــا بقانــون الطفــل المصــري ،واتفاقيــات األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان ،ووفًقــا للمعاييــر التــي
يضعهــا مجلــس الطفولــة واألمومــة.
1111إطالق مبادرة اكتشاف وعالج ضعف وفقدان السمع عند األطفال حديثي الوالدة.
1212إصــدار القانــون رقــم  189لســنة  2020بتعديــل بعــض أحــكام قانــون العقوبــات بإضافــة مــادة جديــدة
لقانــون العقوبــات ،برقــم ( 309مكــر اًر ب) ،التــي أوردت تعر ًيفــا للتنمــر وعقوبتــه.
1313إطالق حملة قومية لمناهضة التنمر ضد األطفال وتجريمه بعقوبة مشددة.
1414تنفيذ البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.
1515إطالق حملة لحماية وسالمة األطفال عبر اإلنترنت بالمجلس القومي للطفولة واألمومة.
1616التصديــق علــى البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك األطفــال فــي المنازعــات
المســلحة ،والبروتوكــول االختيــاري بشــأن بيــع األطفــال وبغــاء األطفــال والمـواد اإلباحيــة عــن األطفــال.
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1717إصــدار القـرار الجمهــوري رقــم  75لســنة  2015بســحب التحفــظ علــى الفقـرة الثانيــة مــن المــادة 21
مــن الميثــاق اإلفريقــي لحقــوق الطفــل ورفاهيتــه ،والخاصــة بحظــر زواج األطفــال وتحديــد الحــد األدنــى
الــازم للــزواج وهــو  18ســنة.
متخصصا لمحاكمة األطفال حال ارتكابهم أي جرائم.
1818يتضمن النظام القضائي المصري قضاء
ً
1919تــم إنشــاء مكتــب حمايــة الطفــل بــإدارة التفتيــش القضائــي بمكتــب النائــب العــام عــام  ، 2020والــذي
يختــص باإلشـراف علــى نيابــات الطفــل ومتابعــة أعمالهــا ،ورصــد المشــكالت العمليــة التــي تعترضهــا،
ومراجعــة القضايــا واألحــكام التــي يكــون الطفــل طرًفــا فيهــا.
2020قامــت النيابــة العامــة بتطويــر عــدد مــن نيابــات الطفــل لتصبــح مالئمــة لطبيعتهــم وظروفهــم وحاجاتهــم،
باإلضافــة إلــى صــدور األدلــة اإلرشــادية التــي تتنــاول المعاملــة الجنائيــة للطفــل بالتعــاون مــع الجهــات
الدوليــة المتخصصــة.
2121فــي عــام  2017تــم إنشــاء محكمــة الطفــل النموذجيــة بالقاهـرة ،وهــي أول محكمــة نموذجيــة للطفــل فــي
ـر لدرجتــي المحاكمــة (ابتدائيــة واســتئنافية) ،وس ـراي نيابــة الطفــل ،ومكاتــب الخب ـراء
مصــر تضــم مقـ ًا
ـر النتظــار المحاميــن.
االجتماعييــن ،واســتراحة لألطفــال الماثليــن ،ومكاتــب للمســاعدة القانونيــة ،ومقـ ًا
وفــي عــام  2020تــم افتتــاح محكمــة صديقــة للطفــل بالجيـزة وتجهيزهــا وفًقــا للمعاييــر الدوليــة فضـ ًـا
عــن قاعــة فيديــو كونف ارنــس.
2222إطالق اإلستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة لألطفال والشباب في عام .2021

التحديات
1.1الحاجة إلى رفع الوعي بحقوق الطفل ،وتشجيع المبادرات واألنشطة المتعلقة بحقوقه.
2.2استمرار ممارسات العنف ضد األطفال ،وظاهرة األطفال بال مأوى.
3.3تواضــع مســتوى الخدمــات الصحيــة المقدمــة لألطفــال فــي الريــف والوجــه القبلــي والمناطــق العشـوائية،
وضعــف إمكانيــات الكـوادر الطبيــة القــادرة علــى تقديــم تلــك الخدمــات .باإلضافــة إلــى ضعــف تغطيــة
الخدمــات المنتظمــة لرعايــة الحمــل ،والحصــول علــى المســاعدة الطبيــة أثنــاء ال ـوالدة ،الســيما فــي
المناطــق الريفيــة.
4.4اســتمرار الممارســات التــي تنــدرج تحــت أسـوأ أشــكال عمــل األطفــال ،وضعــف إنفــاذ القوانيــن المنظمــة
لتشــغيلهم ،وضعــف الوعــي بمخاطــر عملهــم.
5.5ضعف إمكانيات العديد من مؤسسات الرعاية االجتماعية لألطفال المحرومين من الرعاية األسرية.
6.6ضعــف المـوارد الماليــة المتاحــة للمؤسســات المعنيــة بحمايــة الطفولــة لتقديــم خدمــات الحمايــة لألطفــال،
الســيما فــي المناطــق الريفيــة.
7.7الحاجــة إلــى تعزيــز دور الجمعيــات األهليــة والمجتمــع المدنــي العامليــن فــي مجــال حمايــة حقــوق
الطفــل.
8.8حرمان بعض كريمي النسب ،واألطفال المعثور عليهم من بعض الحقوق الصحية والتعليمية.
9.9نقص التوعية والتدريب الالزمين إلتاحة االستماع إلى آراء األطفال.
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النتائج المستهدفة
1.1رفع الوعي بحقوق الطفل ،وتشجيع المبادرات واألنشطة المتعلقة بحقوقه.
2.2ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل عند كافة الجهات المعنية باألطفال.
3.3حمايــة األطفــال مــن اإلســاءة ،واالســتغالل ،واإلهمــال ،وكافــة أشــكال العنــف ،ودعــم عمــل
لجــان حمايــة الطفولــة.
4.4الحد من ظاهرة األطفال بال مأوى.
5.5تعزيــز آليــات حصــول األطفــال علــى الرعايــة الصحيــة الكاملــة مــن خــال النهــوض بجــودة
الخدمــات الصحيــة المقدمــة لهــم ،وزيــادة تغطيــة خدمــات رعايــة الحمــل المنتظمــة ،وتقليــل
عــدد وفيــات األطفــال.
6.6الحــد مــن اســتمرار الممارســات التــي تنــدرج تحــت أسـوأ أشــكال عمالــة األطفــال ،وتعزيــز إنفــاذ
القوانيــن المنظمــة لتشــغيل األطفــال ،وإنشــاء المزيــد مــن الخطــوط الســاخنة لنجــدة الطفــل.
7.7تعزيــز وإحــكام آليــات الرقابــة علــى مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة لألطفــال المحروميــن مــن
الرعايــة األسـرية.
8.8دراسة تشجيع التوسع في تطبيق نظام األسر البديلة الكافلة لألطفال األيتام.
9.9تعزيز دور الجمعيات األهلية والمجتمع المدني العاملين في مجال حماية حقوق الطفل.
1010د ارســة تعديــل بعــض مـواد الفصــل الثانــي مــن البــاب الثالــث الخــاص بالرعايــة االجتماعيــة مــن
قانــون الطفــل؛ لضمــان تمتــع األطفــال كريمــي النســب واألطفــال المعثــور عليهــم بكافــة حقوقهــم
والســيما حقــي الصحــة والتعليم.
1111ضمان حقوق األطفال في التعبير عن آرائهم.

ثال ًثا :حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
نقاط القوة والفرص

اجتماعيــا
اقتصاديــا و
صحيــا و
1.1يقــرر الدســتور كفالــة الدولــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة واألقـزام،
ً
ً
ً
وتعليميــا ،وتوفيــر فــرص العمــل لهــم ،مــع تخصيــص نســبة فيهــا لهــم ،وتهيئــة
ياضيــا
ً
فيهيــا ور ً
وثقافيــا وتر ً
ً
الم ارفــق العامــة ،والبيئــة المحيطــة بهــم ،وممارســتهم لجميــع الحقــوق السياســية ،ودمجهــم مــع غيرهــم
ـال لمبــادئ المســاواة ،والعدالــة ،وتكافــؤ الفــرص.
مــن المواطنيــن ،إعمـ ً
2.2إصــدار قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــام  ،2018كأول تش ـريع مصــري شــامل لحقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
مالئمــا فــي مجلســي النـواب والشــيوخ ،وضمــان
3.3التـزام الدولــة بتمثيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة تمثيـ ًـا
ً
مشــاركتهم فــي االنتخابــات وإبــداء الـرأي فــي االســتفتاءات.
ال ْن َسان
اإلس
ْ
الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ
َّ
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4.4بلــغ عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة المســتفيدين مــن الدعــم النقــدي حوالــي مليــون شــخص بتكلفــة
ـنويا.
إجماليــة  5مليــارات جنيــه سـ ً

5.5التوســع فــي إنشــاء م اركــز التأهيــل التخاطبــي ،والعــاج الطبيعــي ،إضافــة إلــى العمــل علــى توفيــر
األجه ـزة التعويضيــة.
6.6وضع معايير لضمان جودة الخدمة بمكاتب التأهيل االجتماعي.
7.7الحفــاظ علــى حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي الســكن المالئــم مــن خــال إلـزام المهنــدس أو المكتــب
الهندســي المصمــم باالشــتراطات العامــة الســتخدام المعاقيــن ،وفًقــا ألحــكام الكــود المصــري لتصميــم
الف ارغــات الخارجيــة والمبانــي.
8.8إطــاق المبــادرة الرئاســية لدمــج وتمكيــن متحــدي اإلعاقــة مــن خــال توفيــر الخدمــات التعليميــة
والصحيــة لهــم باســتخدام تكنولوجيــا االتصــاالت والمعلومــات ،وتمكينهــم مــن الدخــول إلــى ســوق العمــل.
9.9التوسع في تزويد مراكز شباب عديدة بكود اإلتاحة الهندسي المناسب لإلعاقة.
1010مراقبة االلتزام بتصميم مباني المدارس وفًقا لكود اإلتاحة الهندسي المناسب لإلعاقة.
1111العمل على رقمنة المناهج لتحويل مناهج تعليم ذوي اإلعاقة إلى مناهج عالية اإلتاحة.
1212دعــم مــدارس الدمــج (للطــاب ذوي اإلعاقــة البســيطة) ،ومــدارس التربيــة الخاصــة (لــذوي اإلعاقــة
المتوســطة والحــادة والمتعــددة) ،والتدريــب المســتمر لألخصائييــن بتلــك المــدارس ،وتفعيــل األنشــطة
التربويــة الصفيــة بمــدارس ذوي اإلعاقــة.
ياضيا من بين األقزام واألشخاص ذوي اإلعاقة.
1313إنشاء مراكز الكتشاف ورعاية الموهوبين ر ً
1414تعزيــز دور الجمعيــات األهليــة والمجتمــع المدنــي العامليــن فــي مجــال حمايــة حقــوق األشــخاص ذوي
اإلعاقــة.
1515تفعيــل نســبة التعييــن  %5داخــل العديــد مــن الجهــات الحكوميــة والــو ازرات ،وتخفيــض ســاعات العمــل
ـخصا مــن
يوميــا مدفوعــة األجــر للعامليــن مــن ذوي اإلعاقــة ،أو لمــن يرعــى ً
بواقــع ســاعة ً
فعليــا شـ ً
ذوي إعاقــة مــن أقاربــه مــن الدرجــة الثانيــة ،وتوفيــر أنظمــة مرنــة للتشــغيل بشــأن ســاعات وأيــام العمــل،
وتطبيــق الترقيــة وفًقــا لقواعــد تقريــر الكفايــة دون تمييــز.
1616توقيــع بروتوكــول تعــاون بيــن و ازرة العــدل والمجلــس القومــي لشــئون األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي عــام
 ،2019بهــدف توفيــر أوجــه المســاعدة القضائيــة بالمحاكــم التابعــة لــو ازرة العــدل والجهــات المعاونــة
لهــا؛ لتيســير حصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى الخدمــات القانونيــة بأبســط وأيســر اإلج ـراءات
وبمــا ال يتعــارض مــع القوانيــن المنظمــة لهــذا الشــأن.
1717افتتــاح عــدد مــن المحاكــم التــي ت ارعــي اشــتراطات الكــود المصــري بمــا يالئــم وييســر حركــة ذوي
تجهيزهــا طبًقــا للكــود المصــري،
أيضــا  -فــي المحاكــم الجديــدة الجــاري إنشــاؤها
ُ
اعى ً -
اإلعاقــة ،وسـُـير َ
أمــا بالنســبة للمحاكــم القائمــة فســيتم إجـراء معايانــات لهــا بمعرفــة مهندســي الهيئــة المختصيــن لد ارســة
مــدى إمكانيــة عمــل «رامبــات» وأماكــن انتظــار لــذوي اإلعاقــة.
1818إعــداد مكاتــب مســاعدة لخدمــة ذوي اإلعاقــة فــي جميــع المحاكــم االبتدائيــة والجزئيــة علــى مســتوى
ال ْن َسان
اإلس
ْ
الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ
َّ
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الجمهوريــة ،وذلــك تفعيـ ًـا لقـرار وزيــر العــدل رقــم  4637لســنة  2018بشــأن التيســيرات التــي تقدمهــا
الــو ازرة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
1919زيادة اهتمام وسائل اإلعالم بقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة.

التحديات
1.1ضعف الوعي المجتمعي بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومتطلباتهم.
2.2الحاجة إلى تعزيز وتيسير المشاركة السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
3.3عــدم كفايــة التقنيــات التــي تدعــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي مجــاالت الحيــاة المختلفــة كالتعليــم
والصحــة والعمــل  ....إلــخ.
4.4استمرار انتشار البطالة بين األشخاص ذوي اإلعاقة.
5.5الحاجة إلى توفير فرص التدريب والتأهيل المهني لذوي اإلعاقة.
6.6الحاجــة إلــى تحقيــق  %5مــن وحــدات اإلســكان االجتماعــي لــذوي اإلعاقــة ،وفــي إطــار برنامــج ســكن
كريــم ورفــع كفــاءة عــدد مــن منــازل ذوي اإلعاقــة.
7.7عدم كفاية األجهزة التعويضية واألدوية الالزمة لعالج ذوي اإلعاقة بشكل مستدام.
8.8تأخــر تعميــم تنفيــذ وتطبيــق الكــود المصــري لتصميــم الف ارغــات والمبانــي الســتخدام المعاقيــن فــي كافــة
المبانــي الخدميــة والتعليميــة.
9.9عدم تأهيل العديد من وسائل النقل المختلفة الستيعاب ذوي اإلعاقة.
1010عــدم تفعيــل بعــض أحــكام الالئحــة التنفيذيــة لقانــون األشــخاص ذوي اإلعاقــة؛ لتعارضهــا مــع قـ اررات
أخــرى ســابقة علــى صدورهــا مــن عــدة جهــات.
1111الصعوبة النسبية لمشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في األنشطة الثقافية واإلعالمية والرياضية.
1212نقــص تدريــب العامليــن فــي المجــاالت المختلفــة علــى مفاهيــم وســبل إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة
فــي مجــاالت الحيــاة المختلفــة.

النتائج المستهدفة
1.1زيادة وعي المجتمع بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة كافة.
ـر لكافــة أوضاعهــم،
2.2إعــداد قاعــدة بيانــات موحــدة ومحدثــة عــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة حصـ ًا
ووضــع خطــط أكثــر فاعليــة لضمــان حقوقهــم ،وتحســين أوضاعهــم.
3.3تعزيز المشاركة السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
4.4تعزيــز فــرص الوصــول العــادل للتعليــم ،وتوفيــر التســهيالت وســبل اإلتاحــة لتلقــي الخدمــات
التعليميــة بمــا يدعــم إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي العمليــة التعليميــة.
ال ْن َسان
اإلس
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5.5تعزيــز تمتــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة بحقهــم فــي العمــل المالئــم مــن خــال اتخــاذ المزيــد مــن
التدابيــر المناســبة للحــد مــن انتشــار البطالــة بينهــم ،وتقديــم العديــد مــن التســهيالت الماليــة
واإلجرائيــة إلدماجهــم فــي ســوق العمــل ،وضــرورة تعزيــز وزيــادة تطبيــق النســبة القانونيــة %5
المقررة لتشــغيلهم وفًقا لقانون األشــخاص ذوي اإلعاقة بشــكل كامل ،وخفض ســاعات عملهم
يوميــا ،وزيــادة اإلجــازات مدفوعــة األجــر .باإلضافــة إلــى توفيــر فــرص التدريــب والتأهيل
ســاعة ً
المهنــي لهــم بالتعــاون مــع الجمعيــات والمؤسســات لتأهيلهــم لســوق العمــل.
6.6تعزيز الرعاية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
7.7تعزيز الرعاية الصحية لذوي اإلعاقة.
8.8تطويــر الخدمــات المتكاملــة المقدمــة لــذوي اإلعاقــة ،ومــن بينهــا تســهيل حصــول األشــخاص
ذوي اإلعاقــة علــى بطاقــة الخدمــات المتكاملــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون ،وتعميــم تنفيــذ
تطبيــق الكــود المصــري لتصميــم الف ارغــات والمبانــي المجهـزة الســتخدام المعاقيــن خدميــة كانــت
أو تعليميــة ،بمــا يســاعد علــى التطبيــق العملــي لمبــدأ الدمــج واإلتاحــة ،وزيــادة عــدد وســائل
المواصــات المجهـزة الســتيعاب ذوي اإلعاقــة.
9.9صــدور الق ـ اررات الو ازريــة والكتــب الدوريــة الالزمــة؛ إل ازلــة التعــارض بيــن الالئحــة التنفيذيــة
لقانــون األشــخاص ذوي اإلعاقــة وأيــة ق ـ اررات أو كتــب دوريــة أخــرى ســابقة علــى صدورهــا.
1010تيسير مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في األنشطة الثقافية ،واإلعالمية ،والرياضية.

ابعا :حقوق الشباب
رً
نقاط القوة والفرص
1.1تلتــزم الدولــة بموجــب الدســتور برعايــة الشــباب والنــشء ،والعمــل علــى اكتشــاف مواهبهــم ،وتنميــة
قدراتهــم الثقافيــة والعلميــة والنفســية والبدنيــة واإلبداعيــة ،وتشــجيعهم علــى العمــل الجماعــي والتطوعــي،
وتمكينهــم مــن المشــاركة فــي الحيــاة العامــة.
مالئمــا فــي مجلــس الن ـواب ،ويكفــل القانــون ذلــك .كمــا
2.2ينــص الدســتور علــى تمثيــل الشــباب تمثيـ ًـا
ً
يخصــص ربــع عــدد مقاعــد المجالــس المحليــة للشــباب.
3.3يحظــى الشــباب باهتمــام وتشــجيع القيــادة السياســية ،وتُعقــد –بصــورة دوريــة -مؤتمـرات وطنيــة للشــباب
يحضرهــا الســيد رئيــس الجمهوريــة.
4.4تهتــم الدولــة بتدريــب الشــباب وتأهيلهــم لتولــي المناصــب القياديــة فــي كافــة المجــاالت ،وفــي هــذا
الســياق أُنشــئت األكاديميــة الوطنيــة للتدريــب ،وأُطلــق البرنامــج الرئاســي لتأهيــل الشــباب للقيــادة.
5.5تعمــل الدولــة علــى دعــم الشــباب فــي مواجهــة البطالــة ،وتعزيــز ســبل توفيــر فــرص العمــل المختلفــة لهــم،
وتأهيلهــم لمتطلبــات ســوق العمــل ،إذ تــم وضــع إســتراتيجية شــاملة لتطويــر م اركــز التدريــب المهنــي
للشــباب وفًقــا الحتياجــات ســوق العمــل.
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6.6اتخــذت الدولــة العديــد مــن المبــادرات ،وعلــى األخــص :تســهيل القواعــد التمويليــة واإلجرائيــة لتشــجيع
الشــباب علــى إطــاق المشــاريع المختلفــة ،وتنفيــذ المبــادرة الرئاســية لتشــغيلهم.
ـر بصحــة الشــباب ،وأطلقــت العديــد مــن المبــادرات ذات الصلــة بتشــجيع
اهتمامــا كبيـ ًا
7.7أولــت الدولــة
ً
ممارســة الرياضــة.
8.8التوســع فــي تطويــر وإنشــاء عــدد كبيــر مــن م اركــز الشــباب والمالعــب المختلفــة ،وتطويــر بيــوت
الشــباب الســتقبالهم فــي كافــة المحافــل ،ورفــع كفــاءة المــدن الشــبابية.
9.9عملت الدولة على تنظيم برامج توعية للشباب واألسر بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

التحديات
1.1الحاجة إلى تعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب.
2.2عدم كفاية الخدمات المقدمة للشباب في المحافظات الحدودية واألماكن النائية.
3.3قلة عدد الجمعيات األهلية المهتمة بقضايا الشباب.
4.4اســتمرار ارتفــاع البطالــة بيــن الشــباب ،والحاجــة إلــى تطويــر قدراتهــم بمــا يناســب متطلبــات ســوق
العمــل.
5.5الحاجــة إلــى تعزيــز جهــود االرتقــاء بصحــة الشــباب ولياقتهــم البدنيــة ،مــن خــال تطويــر وإنشــاء م اركــز
الشــباب ،والمالعب المختلفة ،وبيوت الشــباب ،والمدن الشــبابية.

النتائج المستهدفة
1.1زيادة تمكين الشباب من المشاركة في الحياة العامة.
2.2تمكين الشباب من تولي المناصب القيادية.
3.3تعزيز الخدمات المقدمة للشباب في المحافظات الحدودية واألماكن النائية.
4.4تشجيع زيادة عدد الجمعيات األهلية المهتمة بقضايا الشباب.

5.5خفض معدل البطالة بين الشباب ،وتطوير قدراتهم بما يناسب متطلبات سوق العمل.
6.6دعم وتنمية المشروعات المتوسطة ،والصغيرة ،والمتناهية الصغر.
 7.7تعزيز وتطوير التدريب المهني للشباب.
8.8تعزيــز جهــود االرتقــاء بصحــة الشــباب ولياقتهــم البدنيــة ،و اســتمرار التوســع فــي تطويــر
وإنشــاء م اركــز الشــباب ،والمالعــب المختلفــة ،وبيــوت الشــباب ،والمــدن الشــبابية.

ال ْن َسان
اإلس
ْ
الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ
َّ
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خامسا :حقوق كبار السن
ً
نقاط القوة والفرص
وثقافيــا،
اجتماعيــا،
اقتصاديــا ،و
صحيــا ،و
1.1تلتــزم الدولــة بموجــب الدســتور بضمــان حقــوق المســنين
ً
ً
ً
ً
فيهيــا ،وتوفيــر معــاش مناســب يكفــل لهــم حيــاة كريمــة ،وتمكينهــم مــن المشــاركة فــي الحيــاة العامــة.
وتر ً
كمــا تلتــزم بــأن ت ارعــي فــي تخطيطهــا للم ارفــق العامــة احتياجــات المســنين ،وأن تعمــل علــى تشــجيع
منظمــات المجتمــع المدنــي علــى المشــاركة فــي رعايــة المســنين.
تأمينيا وليس لهم دخل .وطورت
معاشــا
معاشــا
ضمانيا لكبار الســن ممن ال يتقاضون ً
2.2منحت الدولة ً
ً
ً
شــبكات األمــان االجتماعــي ببرنامــج ك ارمــة ،وذلــك بمنــح معــاش للمســنين بدايــة مــن عمــر الخامســة
مزمنــا.
والســتين ،أو لمــن يعانــون عجـ ًا
مرضــا ً
ـز أو ً
3.3إنشــاء دور الرعايــة الخاصــة بكبــار الســن ،وافتتــاح أنديــة رعايــة نهاريــة لهــم ،وإطــاق وثيقــة مكتوبــة
خاصــة بحقــوق الكبــار بالتعــاون مــع المجتمــع المدنــي.

ثقافيــا بتهيئــة الثقافــة الذاتيــة بأيســر
4.4نشــر آليــات الثقافــة اإللكترونيــة فــي م اركــز المســنين لتمكينهــم ً
الوســائل.
5.5إتاحــة الهيئــة العامــة لتعليــم الكبــار الفرصــة للمســنين لمواصلــة التعليــم فــي الم ارحــل اإلعداديــة والثانويــة
وصــوًل للتعليــم الجامعي.

التحديات
1.1غياب تشريع يعزز حقوق كبار السن.
2.2عدم كفاية الرعاية االجتماعية ،والنفسية ،والصحية لكبار السن.
3.3انخفاض مستوى الوعي بحقوق كبار السن.
4.4الحاجة إلى تعزيز مشاركة كبار السن في الحياة العامة ،وفي صياغة السياسات الخاصة بهم.
5.5تَ ُّ
عقد بعض اإلجراءات المرتبطة بالحماية القانونية ذات الصلة بتقديم الخدمات لكبار السن.

النتائج المستهدفة
1.1إصدار تشريع متكامل يعزز حقوق كبار السن.
2.2توسيع برامج الحماية االجتماعية الممنوحة للمسنين.
3.3زيــادة المخصصــات الماليــة المتاحــة لمؤسســات الرعايــة االجتماعيــة الحكوميــة ،وتعزيــز
التفتيــش عليهــا.
4.4تعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.
5.5تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.

ال ْن َسان
اإلس
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6.6تمكيــن كبــار الســن مــن المشــاركة فــي الحيــاة العامــة ،ومــن ذلــك تعزيــز مشــاركتهم فــي صياغــة
السياســات الخاصة بهم ،وتنظيم حوار مجتمعي ســنوي يســتهدف تحديد الفجوات ،ومجاالت
االهتمــام ،وســبل التفاعــل المالئمــة مــع قضايــا كبــار الســن ،وتعزيــز فــرص حصولهــم علــى
التعليــم ،وتعزيــز مشــاركتهم فــي الحيــاة الثقافيــة.
7.7تعزيز المساعدة القضائية لكبار السن ،وتسهيل ولوجهم لسبل التقاضي.
8.8تشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية لكبار السن.

ال ْن َسان
اإلس
ْ
الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ
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تُعنــى اإلســتراتيجية فــي هــذا المحــور بالتثقيــف وبنــاء القــدرات فــي مجــال حقــوق اإلنســان ،وذلــك
مــن خــال خمســة بنــود َيعـ ِـرض كل بنــد منهــا مــا تحقــق مــن إنجــازات تعــد نقــاط قــوة وفــرص ُي َبنــى عليهــا،
ويختتَــم كل بنــد بالنتائــج المســتهدفة .وهــذه البنــود هــي:
والتحديــات ذات الصلــةُ ،

أول :نشر ثقافة حقوق اإلنسان
ً
نقاط القوة والفرص

1.1مساهمة الدولة في رفع وعي المواطنين وتثقيفهم بموضوعات حقوق اإلنسان.
2.2إطالق العديد من الحمالت اإلعالمية حول قيم ومبادئ حقوق اإلنسان.
3.3قيــام المؤسســات الدينيــة والحكوميــة بجهــود عديــدة للتأكيــد علــى قيــم المواطنــة ،والتســامح ،والح ـوار،
ومكافحــة التحريــض علــى العنــف والتمييــز.
4.4إنشاء األكاديمية الوطنية للتدريب لالرتقاء بقدرات الشباب ومهاراتهم.
5.5وجــود عــدد مــن الم اركــز التدريبيــة إلعــداد العامليــن فــي وســائل اإلعــام ،وتنميــة مهاراتهــم فــي
موضوعــات حقــوق اإلنســان.

التحديات
1.1ضعــف الوعــي بقيــم ومبــادئ حقــوق اإلنســان ،والحاجــة إلــى زيــادة ب ارمــج التثقيــف فــي مجــال حقــوق
اإلنســان.
2.2الحاجة إلى تعزيز دور المؤسسات والمنابر الدينية في إعالء قيم ومبادئ حقوق اإلنسان.
3.3عــدم وجــود قواعــد للبيانــات والمعلومــات المتعلقــة بالجهــود المبذولــة فــي مجــال التثقيــف وتنمية القدرات،
والتــي مــن شــأنها المســاعدة فــي رســم خريطــة للحالــة الراهنــة ،والتعــرف علــى أوجــه النقــص التــي
تســتوجب االســتكمال.
4.4عــدم وجــود جهــات وهيئــات وطنيــة متخصصــة فــي مجــال األبحــاث والد ارســات المعنيــة بتطويــر المـواد
التدريبيــة ذات الصلــة بحقــوق اإلنســان لقطاعــات الدولــة المختلفــة.
5.5الحاجــة إلــى تعزيــز الجهــود المبذولــة لدمــج مبــادئ حقــوق اإلنســان فــي الم ـواد التدريبيــة الخاصــة
بتدريــب العامليــن فــي الصحافــة ووســائل اإلعــام.
6.6الحاجــة إلــى دعــم الب ارمــج التدريبيــة والتأهيليــة بشــأن المشــاركة فــي الشــأن العــام بيــن أوســاط الشــباب
فــي الحيــاة العامــة.
وتبســط لل ـرأي العــام قيــم ومبــادئ حقــوق
7.7الحاجــة إلــى إج ـراء معالجــات دراميــة موضوعيــة توضــح ّ
اإلنســان.
8.8الحاجــة إلــى التوســع فــي الحمــات اإلعالميــة الهادفــة إلــى تعزيــز قيــم ومبــادئ حقــوق اإلنســان،
وتطويــر محتواهــا ،وتوســيع دائ ـرة نطاقهــا.
9.9الحاجــة إلــى زيــادة اســتخدام المنصــات الصحفيــة ،واإلعالميــة ،والرقميــة المختلفــة لنشــر الوعــي بقيــم
ومبــادئ حقــوق اإلنســان.
ال ْن َسان
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النتائج المستهدفة
1.1تكويــن فهــم وثقافــة مشــتركة فــي المجتمــع لقيــم ومبــادئ حقــوق اإلنســان ،وفًقــا للدســتور،
والقوانيــن ،واالتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة المنضمــة إليهــا مصــر.
2.2التوســع فــي ب ارمــج التثقيــف ،وإدراج أنشــطة متنوعــة لنشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان علــى أوســع
نطــاق ممكــن فــي المجتمــع.
3.3تكثيــف جهــود المؤسســات الدينيــة والحكوميــة إلعــاء قيــم حقــوق اإلنســان ،وللتأكيــد علــى قيــم
المواطنــة ،والتســامح ،والحـوار ،ومكافحــة التحريــض علــى العنــف والتمييــز.
4.4التوســع فــي اســتخدام التقنيــات الحديثــة ووســائل التكنولوجيــا فــي الوصــول بدرجــة أكبــر
للمواطنيــن للتوعيــة بحقــوق اإلنســان ،ومبادئهــا ،وســبل حمايتهــا ،ودور جهــات إنفــاذ القانــون،
وكيفيــة اللجــوء إليهــا ،وآليــات الحمايــة التــي توفرهــا.
5.5تقديــم الدعــم التقنــي وإتاحــة الم ـوارد لجهــات بنــاء القــدرات والتدريــب فــي قطاعــات الدولــة
المختلفــة.
6.6إنشــاء قاعدة بيانات وطنية خاصة بحقوق اإلنســان معنية بتجميع وتبويب وفهرســة القوانين،
ومدونــات الســلوك ،واالتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة واإلقليميــة ذات الصلــة المنضمــة إليهــا
ّ
مصــر ،والتطبيقــات القضائيــة فــي تطبيــق معاييــر وضمانــات حقــوق اإلنســان الصــادرة عــن
المحاكــم العليــا المصريــة.
7.7عقــد الش ـراكات مــع القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي فــي مجــال تعزيــز الثقافــة المجتمعيــة
بمبــادئ وقيــم حقــوق اإلنســان.
8.8العمــل علــى نشــر الوعــي بقيــم ومبــادئ حقــوق اإلنســان للشــباب ،ودعــم الب ارمــج التدريبيــة
والتأهيليــة الخاصــة بهــم.
9.9تصميــم ب ارمــج تدريبيــة متخصصــة ومســتمرة للعامليــن فــي وســائل اإلعــام فــي مجــال حقــوق
اإلنســان.
وتبسط للرأي العام قيم ومبادئ حقوق اإلنسان.
1010إجراء معالجات درامية موضوعية توضح ّ
1111التوســع فــي اســتخدام المنصــات الصحفيــة ،واإلعالميــة ،والرقميــة المختلفــة لنشــر الوعــي بقيــم
ومبــادئ حقــوق اإلنســان.
1212مواصلــة التنســيق مــع البرلمــان فــي مجــال مواءمــة التشـريعات الوطنيــة مــع االتفاقيــات الدوليــة
ذات الصلــة بحقــوق اإلنســان المصدقــة عليهــا مصــر.
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ثانيا :إدماج مكون حقوق اإلنسان في مراحل التعليم المختلفة
ً
نقاط القوة والفرص
1.1اعتبــار مفاهيــم المواطنــة ،والتســامح ،وعــدم التمييــز ،مــن الركائــز األساســية فــي مناهــج التعليــم
ووســائله.
2.2اتخــاذ خطـوات جــادة إلدمــاج مفاهيــم ومبــادئ حقــوق اإلنســان فــي المقــررات الد ارســية للتعليــم مــا قبــل
الجامعــي.
3.3اســتحداث مــادة تُــدرس لطــاب التعليــم األساســي بعن ـوان «القيــم واحت ـرام اآلخــر»؛ بهــدف ترســيخ
مبــادئ التســامح ،والقيــم اإلنســانية ،والقواســم المشــتركة بيــن الش ـرائع الســماوية.
4.4إدراج مبــادئ الشــفافية والن ازهــة فــي مرحلــة التعليــم العالــي مــن خــال تدريــس مــادة «حقــوق اإلنســان
ومكافحــة الفســاد» فــي جميــع الكليــات والمعاهــد العليــا كمــادة إلزاميــة.

التحديات
1.1غيــاب خطــة وطنيــة متكاملــة لتعليــم حقــوق اإلنســان فــي مرحلتــي التعليــم مــا قبــل الجامعــي والتعليــم
العالــي.
أساســا إلــى القائميــن علــى العمليــة التعليميــة لتضميــن
2.2الحاجــة إلــى ب ارمــج تدريبيــة متخصصــة موجهــة ً
مبادئ حقوق اإلنســان في المناهج الد ارســية ،وأســاليب التدريس ،واألنشــطة الالصفية بمرحلة التعليم
مــا قبــل الجامعــي.
3.3الحاجــة إلــى صقــل مهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس بمؤسســات التعليــم العالــي فــي مجــال التربيــة علــى
حقــوق اإلنســان ،وكذلــك الحاجــة لتطويــر المناهــج واألســاليب والوســائل التعليميــة المتعلقــة بتدريــس
مــادة حقــوق اإلنســان فــي مرحلــة التعليــم العالــي.
4.4نــدرة األبحــاث المتخصصــة بشــأن تطويــر الم ـواد التعليميــة ومناهــج التدريــب فــي مجــال حقــوق
اإلنســان ،وكذلــك محدوديــة التخصصــات المتعلقــة بحقــوق اإلنســان فــي الد ارســات العليــا.
5.5الحاجة إلى تطوير مصادر التعلم وإستراتيجياته؛ لتواكب التطورات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت.

النتائج المستهدفة
1.1إعــداد وإطــاق الخطــة الوطنيــة للتعليــم فــي مجــال حقــوق اإلنســان فــي الم ارحــل التعليميــة
المختلفــة.
2.2صقــل مهــارات القائميــن علــى العمليــة التعليميــة ،وتدريبهــم فــي مجــال التربيــة علــى حقــوق
اإلنســان ،وإدمــاج مكــون حقــوق اإلنســان فــي ب ارمــج إعــداد المعلميــن ،وب ارمــج التأهيــل المســتمر.
3.3التوســع فــي إجـراء البحــوث والد ارســات العلميــة بشــأن تطويــر منهجيــات تدريــس مـواد حقــوق
اإلنســان ،وإدراجهــا فــي مقــررات التعليــم مــا قبــل الجامعــي والعالــي.
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4.4اســتخدام أحــدث التقنيــات التكنولوجيــة للمعلومــات واإلتصــاالت؛ لمســاعدة الطــاب علــى
التعلــم عــن بعــد فــي مجــال حقــوق اإلنســان.

ثال ًثا :تدريب أعضاء هيئة الشرطة
نقاط القوة والفرص

1.1اتخاذ العديد من الخطوات لبناء قدرات وتدريب القائمين على إنفاذ القانون في هيئة الشرطة.
الشــرطية فــي مجــال حقــوق اإلنســان ،وإنشــاء قطــاع متخصــص لحقــوق
2.2تطويــر العمــل بالمؤسســات ُ
اإلنســان بــو ازرة الداخليــة وإدارات تابعــة بمديريــات األمــن.
الشــرطي ،وتعميــم عــدد مــن الكتيبــات بشــأن حقــوق اإلنســان
3.3تعميــم مدونــات ســلوك وأخالقيــات العمــل ُ
علــى أعضــاء هيئــة الشــرطة.
 4.4تنوع مراكز التدريب في أكاديمية الشرطة بهدف تنمية القدرات في مجال حقوق اإلنسان.
5.5إدراج مــادة «حقــوق اإلنســان» ومــادة «أخالقيــات الوظيفــة األمنيــة» كمادتيــن إلزاميتيــن تُدرســان فــي
المناهــج الد ارســية للطلبــة ودبلومــات الد ارســات العليــا بأكاديميــة الشــرطة ،وإدراج موضوعــات حقــوق
اإلنســان المرتبطــة بمكافحــة الفســاد واالتجــار بالبشــر والهجـرة غيــر الشــرعية ضمــن المناهــج التعليميــة
بأكاديميــة الشــرطة.

التحديات
1.1الحاجــة إلــى مواصلــة بنــاء قــدرات وتدريــب أعضــاء هيئــة الشــرطة فــي مجــال االلت ـزام بقيــم ومبــادئ
دوليــا.
حقــوق اإلنســان المتعــارف عليهــا ً
مدونــات قواعــد الســلوك ضمــن الب ارمــج التوعويــة والتدريبيــة
2.2الحاجــة إلــى تحقيــق المزيــد مــن إدمــاج ّ
ألعضــاء هيئــة الشــرطة.
3.3الحاجــة إلــى تعزيــز وبنــاء قــدرات القائميــن علــى الســجون وأماكــن االحتجــاز وفًقــا لمــا ينــص عليــه
القانــون ،والئحــة الســجون ،واالســتفادة مــن أفضــل الممارســات الدوليــة فــي هــذا الشــأن.
4.4الحاجة إلى برامج تدريبية متقدمة في مجال حقوق اإلنسان ألعضاء هيئة الشرطة بشأن موضوعات
تخصصــا فــي مجــاالت حقــوق المـرأة ،والطفــل ،واألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،واالتجــار فــي البشــر،
أكثــر
ً
والهجرة غير الشــرعية.

النتائج المستهدفة
1.1مواصلــة بنــاء قــدرات وتدريــب أعضــاء هيئــة الشــرطة فــي مجــال االلتـزام بقيــم ومبــادئ حقــوق
دوليــا.
اإلنســان المتعــارف عليهــا ً

2.2تعزيــز وبنــاء قــدرات القائميــن علــى الســجون وأماكــن االحتجــاز وفًقــا لمــا ينــص عليــه القانــون
والئحــة الســجون واالســتفادة مــن أفضــل الممارســات الدوليــة فــي هــذا الشــأن.
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تخصصــا
3.3تنفيــذ ب ارمــج تدريبيــة متقدمــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان بشــأن موضوعــات أكثــر
ً
فــي مجــال حقــوق المـرأة ،والطفــل ،واألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،واالتجــار فــي البشــر ،والهجـرة
غيــر الشــرعية.
مدونــات قواعــد الســلوك ضمــن الب ارمــج التوعويــة والتدريبيــة للقائميــن علــى إنفــاذ القانــون
4.4إدمــاج ّ
فــي هيئــة الشــرطة.

ابعا :تدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية
رً
نقاط القوة والفرص
1.1تنــوع جهــات وم اركــز التدريــب والبحــوث التابعــة للجهــات والهيئــات القضائيــة المعنيــة بنشــر المعــارف
وصقــل المهــارات فــي الموضوعــات ذات الصلــة بحقــوق اإلنســان.
2.2التنــوع فــي الخبـرات العلميــة والتطبيقيــة لــدى أعضــاء الجهــات والهيئــات القضائيــة العاملــة فــي مجــال
التدريــب.
3.3اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات فــي التدريــب ،وتزويــد القضــاة بالمكتبــات اإللكترونيــة ،وإتاحــة محــركات
البحــث ألعضــاء الجهــات والهيئــات القضائية.

التحديات
1.1الحاجــة إلــى التوســع فــي الب ارمــج المتخصصــة ألعضــاء الجهــات والهيئــات القضائيــة للتثقيــف
بموضوعــات حقــوق اإلنســان ،الســيما معاييــر وضمانــات المحاكمــة العادلــة.
2.2الحاجــة إلــى زيــادة األدلــة التدريبيــة لــدى م اركــز التدريــب الخاصــة بالجهــات والهيئــات القضائيــة فــي
المجــاالت التدريبيــة ذات الصلــة بموضوعــات حقــوق اإلنســان.
3.3الحاجــة إلــى تحديــث مؤشـرات قيــاس أثــر الب ارمــج التدريبيــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان ،والحاجــة إلــى
تطويــر منهجيــات علميــة لد ارســة ،ومتابعــة ،وتقييــم تلــك الب ارمــج وفاعليتهــا.

النتائج المستهدفة
1.1التوســع فــي الب ارمــج المتخصصــة ألعضــاء الجهــات والهيئــات القضائيــة للتثقيــف بموضوعــات
حقوق اإلنســان ،الســيما معايير وضمانات المحاكمة العادلة.
2.2تطويــر الم اركــز التدريبيــة التابعــة للجهــات والهيئــات القضائيــة ،مــن حيــث إعــداد األدلــة
التدريبيــة واإلرشــادية المتخصصــة ،وتطويــر مؤش ـرات قيــاس األثــر للب ارمــج التدريبيــة فــي
مجــال حقــوق اإلنســان ،وتطويــر منهــج علمــي لد ارســة ،ومتابعــة ،وتقييــم تلــك الب ارمــج.
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خامسا :تعزيز برامج تدريب العاملين بالجهاز اإلداري للدولة وتثقيفهم
ً
في مجال حقوق اإلنسان
نقاط القوة والفرص
1.1توافــر البنيــة المؤسســية وتنــوع م اركــز التدريــب والتأهيــل للك ـوادر البش ـرية فــي جميــع قطاعــات الدولــة
ومســتوياتها المختلفــة ،والتــي تعــد ركي ـزة تســهم فــي تعزيــز جهــود التثقيــف وبنــاء القــدرات فــي مجــال
حقــوق اإلنســان.
2.2ينــص قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم  81لســنة  2016علــى تنميــة ثقافــة الخدمــة المدنيــة والم ـوارد
البش ـرية ،علــى أن تعمــل وحــدات التدريــب بالجهــاز اإلداري للدولــة علــى تدريــب وتأهيــل وإعــداد
الموظفيــن بهــا للقيــام بواجباتهــم ومســئولياتهم علــى نحــو يكفــل تنميــة ثقافــة الخدمــة المدنيــة.
3.3اتســمت الجهــود الوطنيــة للدولــة -فــي ســبيل بنــاء قــدرات وتدريــب العامليــن بقطاعاتهــا المختلفــة-
بالتنــوع واالتســاع ،ممــا أعطــى لتلــك القطاعــات خب ـرات مختلفــة مفيــدة فــي مجــال التثقيــف وبنــاء
القــدرات فــي مجــال حقــوق اإلنســان.
4.4إنشــاء وتأســيس م اركــز التدريــب والتأهيــل للك ـوادر البش ـرية فــي جميــع قطاعــات الدولــة ومســتوياتها
المختلفة ،بهدف إصالح تلك القطاعات والمؤسســات واالرتقاء بمســتوى الخدمات المقدمة للمواطنين
وتعزيــز وحمايــة حقوقهــم.
5.5تنفيــذ العديــد مــن ب ارمــج التدريــب والتوعيــة فــي مجــال مكافحــة الفســاد لصلتهــا القويــة بحمايــة مبــادئ
وقيــم حقــوق اإلنســان باألكاديميــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد للعامليــن بالجهــاز اإلداري؛ لنشــر قيــم
الشــفافية ،والن ازهــة ،والتوعيــة بمخاطــر الفســاد ،ودور األجه ـزة الرقابيــة واختصاصاتهــا.
6.6إنشاء وحدات لحقوق اإلنسان بكل المحافظات.

التحديات
1.1الحاجــة إلــى التوســع فــي إدراج مكــون حقــوق اإلنســان فــي الم ـواد التدريبيــة الخاصــة ببنــاء قــدرات
العامليــن بالجهــاز اإلداري للدولــة.
2.2الحاجــة إلــى زيــادة الجهــات الوطنيــة المتخصصــة فــي مجــال تطويــر الم ـواد التدريبيــة ذات الصلــة
بحقــوق اإلنســان لقطاعــات الدولــة المختلفــة.
3.3الحاجــة إلــى تقديــم الدعــم الفنــي فــي مجــال حقــوق اإلنســان لمؤسســات التدريــب الوطنيــة المعنيــة ببنــاء
قــدرات وتدريــب العامليــن بالجهــاز اإلداري للدولــة.
4.4الحاجة إلى بناء قدرات وتدريب وحدات حقوق اإلنسان بالمحافظات.
5.5الحاجــة إلــى تحديــث مؤشـرات لقيــاس أثــر الب ارمــج التدريبيــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان بحيــث تكــون
قائمــة علــى مناهــج علميــة لد ارســة ،ومتابعــة ،وتقييــم تلــك الب ارمــج وفاعليتهــا وقابليتهــا للتطبيــق العملــي.
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النتائج المستهدفة
1.1تنميــة قــدرات المعنييــن بالجهــات والهيئــات الرســمية علــى مواءمــة التش ـريعات الوطنيــة مــع
االتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة بحقــوق اإلنســان المنضمــة إليهــا مصــر.
2.2تقديــم الدعــم التقنــي فــي مجــال حقــوق اإلنســان لمؤسســات التدريــب الوطنيــة المعنيــة ببنــاء
قــدرات وتدريــب موظفــي الخدمــة المدنيــة.
3.3عقــد دورات تدريبيــة متخصصــة ومتدرجــة المســتويات علــى تنفيــذ اإلســتراتيجية الوطنيــة
لحقــوق اإلنســان.
4.4تحديــث مؤشـرات لقيــاس أثــر الب ارمــج التدريبيــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان تكــون قائمــة علــى
مناهــج علميــة لد ارســة ،ومتابعــة ،وتقييــم تلــك الب ارمــج وفاعليتهــا وقابليتهــا للتطبيــق العملــي.
5.5بناء قدرات وتدريب العاملين بوحدات حقوق اإلنسان بالمحافظات.
6.6إنشــاء المنصــات اإللكترونيــة المتخصصــة فــي مجــاالت حقــوق اإلنســان ،للتوســع فــي إتاحــة
المعــارف والتدريــب عــن بعــد.
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