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 :مقدمة

 

التي أجراها المركز المصري لدراسات المتخصصة يتضمن هذا التقرير توصيات ورشة العمل 

بشأن القانون المتوقع أن يصدره البرلمان المصري بشأن  0202نوفمبر  02الديمقراطية الحرة في 

ستة في شكل  التقريرتم صياغة قد و قبل نهاية العام الجاري، المجلس القومي لحقوق اإلنسان،

جدلية تم تناولها في الوسط الحقوقي الفترة الماضية بشأن طريقة تشكيل المجلس أسئلة 

نرجو أن يجد . أثناء ورشة العملالمحاور الرئيسية للنقاش هذه األسئلة مثلت وطريقة عمله، حيث 

ومجلس الدولة والحكومة صناع القرار في مصر هذا التقرير مفيداً، ال سيما وأن مجلس النواب 

 .  لس القومي لحقوق اإلنسانحالياً قانون المج ونينظر
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 ستة أسئلة جدلية حول
 قانون المجلس القومي لحقوق اإلنسان

 
 
 

 هل يمكن ضم أعضاء من الحكومة لتشكيل المجلس القومي لحقوق اإلنسان؟ (1

وفقاً العتماد اللجنة ( أ)نعم ممكن، ولن يخل ذلك بإعالن مبادئ باريس أو بتصنيف مصر في الفئة 

ولة عن المؤسسات الوطنية، بشرط أن تكون صفة هؤالء داخل المجلس صفة ئالفرعية المس

 .  استشارية فقط

 

مبادئ متعلقة بمركز "من إعالن مبادئ باريس، تحت البند المعنون ( باء)في الفقرة  :السند

 : تنص الفقرة على" المؤسسات الوطنية

 

 التشكيلة وضمانات االستقاللية والتعددية- باء"

المؤسسة الوطنية ويعيَّن أعضاؤها، سواء باالنتخاب أو بغيره، وفقا إلجراء يعطي تتشكل - 0

( للمجتمع المدني)كل الضمانات الالزمة إلقرار التمثيل التعددي للقوى االجتماعية 

المشاركة في تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها، ال سيما من خالل سلطات تمكن من 

لمؤسسات مع ممثلين عن الجهات التالية أو التعاون الفعال من أجل إنشاء هذه ا

 :بحضورهم

المنظمات غير الحكومية المسؤولية عن حقوق اإلنسان والجهود الرامية إلى مكافحة ( أ)

التمييز العنصري، والنقابات، والمنظمات االجتماعية والمهنية المعنية، من قبيل رابطات 

 ، على سبيل المثال؛المحامين، واألطباء، والصحفيين والعلماء البارزين

 االتجاهات الفكرية الفلسفية أو الدينية؛( ب)

 الجامعات والخبراء المؤهلون؛( ج)

 البرلمان؛( د)

وإذا كانت مشاركة، ينبغي أال يشارك ممثلوها في المداوالت إال )اإلدارات الحكومية ( هـ)

 (."بصفة استشارية

 

مصنفة ضمن فئات صناع القرار، ويكون الهدف  الحكوميين هي( هـ)و البرلمانيين( د)وتعد الفئتين 

من إدماجهم كأعضاء في تشكيل المجلس هو تبادل المعلومات بين الحكومة والمجلس وضمان أن 
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يعني ضم أعضاء من الحكومة في مصلحة المجلس وال يؤثر . يكون له تأثير أكبر على الحكومة

 . إطالقاً على استقالليته

 

ضمن مهام المجلس وهل عدم استخدامها " يةحما"هل يمكن استخدام كلمة  (2

 ؟(أ)سيؤثر على تصنيف المجلس في الفئة 

  

نشر وحماية حقوق "ينص إعالن مبادئ باريس على أن دور المجلس القومي لحقوق اإلنسان هو 

ضمن مهام المجلس في القانون حتى نحافظ على " حماية"لذلك يجب أستخدام لفظ " اإلنسان

يجب أن تتبع المادة في القانون بتفسير لمعنى كلمة حماية وال تترك مفتوحة ، ولكن (أ)التصنيف 

هكذا، حيث يجب أن تتم الحماية على أساس استشاري للدولة، عن طريق إبالغ الدولة بأماكن 

تقديم مقترحات وتوصيات لمؤسسات الدولة المعنية بشأن القضاء على  أنتهاك حقوق اإلنسان، أو

 خالل التوعية أو اإلعالم، ونشر األبحاث والدراسات،انتهاك معين، أو من 

 

وفق المواد التفسيرية التي تنشرها " حماية"و" نشر"نص تفسيري لمعنى كلمتي : السند

 : المفوضية السامية لحقوق اإلنسان

 

“Protect human rights, including by receiving, investigating and resolving 

complaints, mediating conflicts and monitoring activities; and 

Promote human rights, through education, outreach, the media, publications, 

training and capacity building, as well as advising and assisting the Government.” 

 

البرلمان أم السلطة من يحق له تشكيل المجلس القومي لحقوق اإلنسان؛  (3

 التنفيذية أم كالهما؟ 

 

لم يحدد إعالن باريس الجهة المسؤولة عن تشكيل المجلس القومي لحقوق اإلنسان، ولم يحدد 

الدستور المصري في أي بند من بنوده من بيده تشكيل المجلس القومي لحقوق اإلنسان، 

تتم عملية التعيين باقرار  التشكيل، بشرط أنوبالتالي فالمسألة مفتوحة تماماً لمن بيده أمر عمل 

 .التمثيل التعددي
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وفقاً إلجراء يعطي كل الضمانات الالزمة "ينص إعالن باريس على أن يتم التشكيل  :السند

 "إلقرار التمثيل التعددي للقوى االجتماعية المشاركة في تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها

 

يقوم بتشكيل المجلس السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس  معنى هذا الكالم، أنه من الممكن أن

، ولكن جرت العادة "القوى االجتماعية"الجمهورية أو رئيس الوزراء، بشرط ضمان التمثيل لجميع 

بتشكيل المجلس القومي لحقوق اإلنسان، والتراجع ( مجلس الشورى)في مصر أن يقوم البرلمان 

سيعطي إنطباع سيء رغم كونه أمر غير مخالف للقانون، عن هذه الخطوة وإعادتها ليد الحكومة 

خصوصاً أن البرلمان المصري به لجنة متخصصة لحقوق اإلنسان، وهي األولى للقيام بتلك المهمة 

  .وفق المعايير المذكورة

 

على تصنيف المجلس القومي " زيارة أماكن االحتجاز دون إذن"هل يؤثر إلغاء  (4

 لحقوق اإلنسان؟

 

ال يوجد في الدستور المصري أو المواثيق الدولية التي تحكم طريقة تشكيل وعمل المؤسسات 

الوطنية لحقوق اإلنسان أي شيء يلزم الدولة المصرية بالسماح للمجلس القومي لحقوق 

اإلنسان بزيارة أماكن االحتجاز والسجون دون إذن، وقد بحثنا في كل وثيقة مرتبطة بهذا الشأن ولم 

وال توجد أي دولة في العالم تسمح للمؤسسة الوطنية لحقوق . كالم من هذا النوع نجد أي

اإلنسان أو المؤسسات الحقوقية المستقلة بزيارة السجون وأماكن االحتجاز دون إذن مسبق من 

 . وزارة الداخلية أو الجهة المشرفة على تنفيذ االحكام القضائية

 

 ية للشرح وتقديم السندالتال( 5)برجاء مراجعة النقطة : السند

 

؟ ولماذا يجب (أ)ن المجلس القومي لحقوق اإلنسان مصنف إماذا نعني حين نقول  (5

 أن نحافظ على تصنيف متقدم؟  

 

وتقوم باعتماد المؤسسات " اللجنة الفرعية العتماد المؤسسات الوطنية"هناك لجنة أسمها 

درجة التزام القانون المنظم بناءاً على ( أ، ب، ج)الوطنية في كل العالم وتصنفها وفق فئة من ثالثة 

، إما من حيث طريقة تشكيل لعمل المجلس القومي لحقوق اإلنسان بإعالن مبادئ باريس

 . س أو طريقة عمله واختصاصاتهالمجل
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للحصول على ( مثل المجلس القومي لحقوق اإلنسان في مصر)وتسعى المؤسسات الوطنية 

تصنيف متقدم ألنه يمنحها إمتيازات إضافية داخل األمم المتحدة مثل حق التصويت في الجلسات 

 . المختلفة أو حق عمل مكتب داخل األمم المتحدة للمجلس

 

عالن باريس أي شيء على اإلطالق يقول أن زيارة أماكن االحتجاز دون إذن من وزارة وال يوجد في إ

الداخلية وقتما أرادوا هو أمر متاح أو يجب عمله، حتى لو كان للمجلس دور رقابي، فال يجب أن 

يتعدى هذا الدور على سيادة الدولة وأجهزة الدولة وسيطرتها الكاملة على أدوات عملها 

 . المختلفة

 

بما )بالتالي يحق تماماً لوزارة الداخلية التمسك بحقها الكامل في منح اإلذن من عدمه ألي جهة و

لزيارة أماكن االحتجاز المختلفة أو عمل أي نشاط ( في ذلك المجلس القومي لحقوق اإلنسان

لجنة  ولن يؤثر ذلك على تصنيف المجلس القومي لحقوق اإلنسان لدى. يخص نطاق عمل الوزارة

  . عتمادات في األمم المتحدةاال

 

  (أ، ب، ج)فيما يلي مقتبس من موقع لجنة االعتمادات يشرح بالضبط معنى التصنيفات  :السند

 : هي مجرد درجات اعتماد فقط ال غير

 

“Levels of accreditation: There are currently three levels of accreditation: 

“A” Voting member : complies fully with the Paris Principles; 

“B” Observer member: does not fully comply with the Paris Principles or has not 

yet     submitted sufficient documentation to make that determination; and 

“C” Non-member: does not comply with the Paris Principles. 

  

“A” status institutions demonstrate compliance with the Paris Principles. They 

can participate fully in the international and regional work and meetings of 

national institutions, as voting members, and they can hold office in the Bureau 

of the International Coordinating Committee or any sub-committee the Bureau 

establishes. They are also able to participate in sessions of the Human Rights 

Council and take the floor under any agenda item, submit documentation and 

take up separate seating. 
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“B” status institutions may participate as observers in the international and 

regional work and meetings of the national human rights institutions. They 

cannot vote or hold office with the Bureau or its sub-committees. They are not 

given NHRIs badges, nor may they take the floor under agenda items and submit 

documentation to the Human Rights Council. 

  

“C” status institutions have no rights or privileges with the ICC or in the 

United Nations rights forums. They may, at the invention of the Chair of the 

Bureau, attend meetings of the ICC. 

 

 هل يحق للمجلس التدخل في الدعاوى القضائية؟  (6

نعم يحق للمجلس القومي لحقوق اإلنسان التدخل للدعاوى القضائية وفقاً للدستور المصري، 

 . كمنضم إلى المضرور بناءاً على طلب المضرور نفسه

 

الشخصية أو حرمة كل اعتداء على الحرية " :من الدستور المصري على( 99)تنص المادة  :السند

الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، 

جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشئة عنها بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى 

العتداء، وللمجلس القومى وتكفل الدولة تعويضا عادال لمن وقع عليه ا. الجنائية بالطريق المباشر

لحقوق اإلنسان إبالغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية 

 ."منضماً إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون
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 ملحق توضيحي

 نص المرفق الثاني من إعالن مباديء باريس

 

 إعالن مبادئ باريس

 المرفق الثاني

 مبادئ متعلقة بمركز المؤسسات الوطنية

 

مبادئ باريس المحددة في حلقة العمل الدولية األولى المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز * 

، والتي 0990أكتوبر /تشرين األول 9-7وحماية حقوق اإلنسان التي عقدت في باريس في الفترة 

، الصادر في 54/035وقرار الجمعية العامة  0990/55اعتمدت بموجب قرار لجنة حقوق اإلنسان 

0993. 

 

 االختصاص والمسؤوليات- ألف

 

 .يكون للمؤسسة الوطنية اختصاص تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها- 0

 

تُخوَّل للمؤسسة الوطنية والية واسعة قدر اإلمكان، تُصاغ بوضوح في نص دستوري أو تشريعي، - 0

 .ايحدد تكوينها ونطاق اختصاصه

 

 :تضطلع المؤسسة الوطنية بجملة مسؤوليات منها ما يلي -3

 

أن تقدم إلى الحكومة، والبرلمان وأي هيئة مختصة أخرى، على أساس استشاري إما بطلب ( أ)

من السلطات المعنية أو عبر ممارسة سلطاتها فيما يخص االستماع إلى مسألة دون إحالتها إلى 

ترحات وتقارير بشأن أية مسائل متعلقة بتعزيز وحماية حقوق الجهات العليا، آراء وتوصيات ومق

اإلنسان؛ ويجوز للمؤسسة الوطنية أن تقرر نشر ما تقدمه؛ وتتعلق هذه اآلراء والتوصيات 

 :والمقترحات والتقارير، وكذا أية صالحية للمؤسسة الوطنية بالمجاالت التالية

 

أية أحكام تشريعية أو إدارية، وكذا األحكام المتعلقة بالمنظمات القضائية، المعدة لحفظ حقوق ‘ 0’

اإلنسان وتوسيع نطاق حمايتها؛ وفي ذلك الصدد، تدرس المؤسسة الوطنية األحكام التشريعية 

ت حرصا على واإلدارية السارية، وكذا مشاريع القوانين والمقترحات، وتقدم ما تراه مالئما من توصيا
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أن تكون هذه األحكام مطابقة للمبادئ األساسية لحقوق اإلنسان؛ وتوصي، عند اللزوم، باعتماد 

 قانون جديد، وتعديل قانون معمول به واعتماد التدابير اإلدارية أو تعديلها؛

 

 أي حالة النتهاك حقوق اإلنسان تقرر النظر فيها؛‘ 0’

 

ة فيما يخص حقوق اإلنسان عموماً، وبشأن مسائل محددة إعداد تقارير بشأن الحالة الوطني‘ 3’

 أكثر؛

 

استرعاء انتباه الحكومة إلى الحاالت السائدة في أي جزء من البلد حيث تنتهك حقوق اإلنسان ‘ 5’

وتقديم مقترحات للبلد من أجل اتخاذ مبادرات لوضع حد لهذه الحاالت واإلعراب، عند اللزوم، عن 

 وردود فعلها؛ رأي بشأن مواقف الحكومة

 

أن تعزز وتضمن مواءمة األنظمة والممارسات التشريعية الوطنية مع الصكوك الدولية لحقوق ( ب)

 اإلنسان التي تعد الدولة طرفا فيها، وتنفيذها تنفيذا فعلياً؛

أن تشجع التصديق على الصكوك المذكورة أعاله أو االنضمام إلى تلك الصكوك وأن تحرص ( ج)

 على تنفيذها؛

أن تساهم في التقارير المطلوب إلى الدول تقديمها إلى هيئات األمم المتحدة ولجانها، وإلى ( د)

المؤسسات اإلقليمية، عمال بالتزاماتها الناشئة من المعاهدات وأن تعرب، عند اللزوم، عن رأيها 

 في الموضوع، مع إيالء االحترام الواجب الستقالليتها؛

المتحدة وأي مؤسسة أخرى في منظومة األمم المتحدة، والمؤسسات أن تتعاون مع األمم ( هـ)

اإلقليمية والمؤسسات الوطنية لبلدان أخرى ذات اختصاص في مجالي تعزيز حقوق اإلنسان 

 وحمايتها؛

أن تساعد في وضع برامج لتدريس حقوق اإلنسان والبحث فيها وأن تشارك في تنفيذها في ( و)

 المهنية؛ المدارس، والجامعات والدوائر

أن تنشر حقوق اإلنسان والجهود الرامية إلى مكافحة جميع أشكال التمييز، ال سيما التمييز ( ز)

 .العنصري، من خالل إذكاء الوعي، ال سيما عبر اإلعالم والتثقيف وتسخير جميع األجهزة الصحفية
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 التشكيلة وضمانات االستقاللية والتعددية- باء

 

نية ويعيَّن أعضاؤها، سواء باالنتخاب أو بغيره، وفقا إلجراء يعطي كل تتشكل المؤسسة الوط- 0

المشاركة في ( للمجتمع المدني)الضمانات الالزمة إلقرار التمثيل التعددي للقوى االجتماعية 

تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها، ال سيما من خالل سلطات تمكن من التعاون الفعال من أجل 

 :مثلين عن الجهات التالية أو بحضورهمإنشاء هذه المؤسسات مع م

 

المنظمات غير الحكومية المسؤولية عن حقوق اإلنسان والجهود الرامية إلى مكافحة التمييز ( أ)

العنصري، والنقابات، والمنظمات االجتماعية والمهنية المعنية، من قبيل رابطات المحامين، 

 المثال؛واألطباء، والصحفيين والعلماء البارزين، على سبيل 

 االتجاهات الفكرية الفلسفية أو الدينية؛( ب)

 الجامعات والخبراء المؤهلون؛( ج)

 البرلمان؛( د)

وإذا كانت مشاركة، ينبغي أال يشارك ممثلوها في المداوالت إال بصفة )اإلدارات الحكومية ( هـ)

 (.استشارية

 

لى نحو سلس، وال سيما وتكون للمؤسسة الوطنية هيكل أساسي مالئم للقيام بأنشطتها ع- 0

وينبغي أن يكون الغرض من هذا التمويل تمكين المؤسسة من الحصول على . التمويل الكافي

موظفيها وأماكن عملها، حتى تكون مستقلة عن الحكومة وأال تخضع للمراقبة المالية التي قد تضر 

 .باستقالليتها

 

ال استقاللية حقيقية بدونها، يتم  ومن أجل ضمان والية مستقرة ألعضاء المؤسسة الوطنية،- 3

ويجوز أن تكون هذه الوالية قابلة . تعيينهم بموجب قانون رسمي ينص على تحديد مدة الوالية

 .للتجديد، شريطة ضمان التعددية في عضوية المؤسسة
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 أساليب العمل- جيم

 :في إطار عملها، تقوم المؤسسة الوطنية بما يلي

 

مسائل تقع ضمن اختصاصها، سواء أكانت هذه المسائل من تقديم  النظر بحرية في أية( أ)

الحكومة أو قيد دراستها دون إحالتها إلى سلطة عليا، بناء على اقتراح من أعضائها أو من أي جهة 

 .ملتمسة

االستماع إلى أي شخص والحصول على أية معلومات وأية وثائق الزمة لتقييم الحاالت التي ( ب)

 ؛تقع ضمن اختصاصها

التوجه إلى الرأي العام مباشرة أو عبر أي جهاز صحفي، ال سيما من أجل نشر آرائها ( ج)

 وتوصياتها؛

االجتماع بشكل منتظم وكلما لزم األمر بحضور جميع أعضائها بعد دعوتهم إلى االجتماع كما ( د)

 يجب؛

إقليمية لمساعدتها  إنشاء أفرقة عاملة من بين أعضائها عند اللزوم، وإقامة فروع محلية أو( هـ)

 في االضطالع بمهامها؛

الدأب على التشاور مع الهيئات األخرى المسؤولة عن تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها، قضائية ( و)

 ؛(ال سيما أمناء المظالم، والوسطاء ومثلهم من المؤسسات)كانت هذه الهيئات أم غير ذلك 

ظمات غير الحكومية في مجال توسيع عمل بالنظر إلى الدور الرئيسي التي تقوم به المن( ز)

المؤسسات الوطنية، تطوير العالقات مع المنظمات غير الحكومية المتفرغة لتعزيز حقوق اإلنسان 

ال )وحمايتها، وللتنمية االقتصادية واالجتماعية، ومكافحة العنصرية، وحماية الفئات الضعيفة للغاية 

أو لمجاالت ( ئون، واألشخاص المعاقون بدنيا وذهنياً سيما األطفال، والعمال المهاجرون، والالج

 .متخصصة

 

 :مبادئ إضافية متعلقة بمركز اللجان ذات االختصاص شبه القضائي

 

يجوز اإلذن للمؤسسة الوطنية باالستماع إلى الشكاوى والعرائض المتعلقة بحاالت فردية وبالنظر 

مثليهم، أو أطراف ثالثة، أو منظمات غير ويجوز عرض الحاالت عليها من قبل األفراد، أو م. فيها

وفي هذه الظروف، ودون المساس . حكومية، أو رابطات نقابية أو أي منظمات تمثيلية أخرى

بالمبادئ المنصوص عليها أعاله فيما يخص السلطات األخرى للجان، يجوز أن تستند المهام 

 :الموكلة إلى المؤسسات إلى المبادئ التالية
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ية ودية عبر المصالحة أو في نطاق الحدود التي ينص عليها القانون، عبر اتخاذ التماس تسو( أ)

 قرارات ملزمة أو على أساس السرية، عند اللزوم؛

إبالغ الطرف الذي قدم العريضة بحقوقه، ال سيما بسبل االنتصاف المتاحة له، وتعزيز سبل ( ب)

 وصوله إليها؛

إحالتها إلى أي سلطة مختصة أخرى في نطاق الحدود االستماع إلى الشكاوى أو العرائض أو ( ج)

 التي ينص عليها القانون؛

تقديم توصيات إلى السلطات المختصة، ال سيما من خالل اقتراح تعديالت أو إصالحات ( د)

للقوانين، واألنظمة والممارسات اإلدارية، ال سيما إذا كانت منشأ الصعوبات التي يواجهها 

 .ئض من أجل المطالبة بحقوقهماألشخاص المقدمون للعرا

 

 

************* *** 


