
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إدارات وهيئات حقوق االنسان الرسمية وشبه الرسمية 

 في مصر 

 مقدمة 
 
ض بها أن تكون جزءا هاما  ي مجال حقوق اإلنسان يفتر

المجالس والهيئات واللجان التابعة للدولة والعاملة ف 
ي حي   ال يتمتع معظم هذه الكيانات 

باالستقاللية  من المنظومة المحلية الشاملة لحقوق اإلنسان. وف 
ي 
الكافية عن الدولة، من الوجهة القانونية والفعلية، مما يسمح لها بالتعامل مع انتهاكات حقوق اإلنسان التر
ي نفس  

ترتكبها مؤسسات الدولة نفسها، إال أنها تتمتع بمزايا مختلفة عن الكيانات غت  الحكومية العاملة ف 
ت، وإمكانية التعاون المباشر مع مؤسسات الدولة، المجال، ومن هذه المزايا، الوصول إىل المعلوما

ي قد تمكنها من التدخل المباشر للتعامل مع االنتهاكات  
ي يمكن أن يمنحها لها القانون والتر

والصالحيات التر
ر وتعويض الضحايا، إن توافرت مع الصالحيات نية تفعيلها.   وجتر الض 

ات تاريخها المعارص من ح يث معدل وحدة االنتهاكات الحقوقية المرتكبة برغم أن مض تمر بأسوأ فتر
باألساس من قبل مؤسسات الدولة، ومع اتساع نطاق هذه االنتهاكات بحيث يشارك فيها بشكل مباشر أو 
ات سابقة فيها أو كان دورها محدودا، فإن  ي فتر

ي لم يكن لها دور ف 
غت  مباشر مزيد من هذه المؤسسات التر

ية بحقوق اإلنسان وتطوير القائم مع نشأة مزيد منها، هو جانب إن لم يكن وجود كيانات تابعة للدولة معن
ي معظمه وال يخدم سوى المصالح الضيقة للنظام الحاكم، يفتح  

ي ف  إيجابيا اليوم، حيث أن دور أغلبها سلتر
ي تطور أداء هذه الكيانات مستقبال، ربما مع تغت  الظروف، وهو يفتح مساحة للتعاطي مع

  مجاال لألمل ف 
، فثمة   ام أكتر من قبل مؤسساتها بالحقوق األساسية للمواطني    

ي سبيل التر
الدولة أو حتر مشاحنتها ف 

ي أغلب  
ي مجال عملها، وهو إن لم يكن مثمرا ف 

فرصة للتوجه إىل هذه الكيانات بالشكاوى والتظلمات ف 
 األحيان، يظل منفذا إضافيا للتعامل مع االنتهاكات بسبل قانونية. 

لورقة المعلوماتية حضا بأغلب الكيانات الحكومية والتابعة للدولة المعنية بحقوق اإلنسان، تقدم هذه ا
مع بعض المعلومات األساسية عن كل منها. وهي ال تقدم أي تحليل ألداء أو دور هذه الكيانات، وهو ما 

ن فيه فائدة لمن  يصلح كموضوع ألوراق تفصيلية، ولكنها تسىع فقط للتعريف بهذه الكيانات، مما قد يكو 
ض لكل منها.  ي األساس، مع توفت  معلومات توضح الدور المفتر

 لم يعرف بوجودها ف 

 لجنة حقوق اإلنسان بمجلس النواب  -1

 النشأة
توجد لجنة حقوق اإلنسان بمجلس النواب بموجب الالئحة الداخلية للمجلس، كواحدة من لجانه النوعية.  

. وتحدد الالئحة تشكيل اللجنة واختصاصاته  ا كما هو موضح بالقسمي   التاليي  

 التشكيل
تتشكل لجنة حقوق اإلنسان بمجلس النواب، من رئيس ووكيلي   وأمي   ش للجنة وسبعة عشر عضوا. ويرأس  
ي الوقت الحارص  النائب عالء عابد وهو من نواب حزب مستقبل وطن. ويضم التشكيل الحاىلي امرأة 

اللجنة ف 
ي تشغل منصب وكيل اللجنة إىل جانب النائب علي عبد الونيس السواح، واحدة هي النائبة مرجريت عازر و 

التر



، ويضم التشكيل بي   أعضائه أيضا  ي
يف الوردان  وكالهما مستقل، ويشغل موقع أمي   ش اللجنة النائب شر

 .  لوائي   وعقيدا سابقي  

 االختصاصات
 س لها االختصاصات التالية: تنص الالئحة الداخلية لمجلس النواب عل أن لجنة حقوق اإلنسان بالمجل 

يعات المتصلة بحقوق اإلنسان.  .1  التشر
 الموضوعات المتعلقة بالقانون الدوليلحقوق اإلنسان.  .2
ي يرفعها بحكم القانون لكل من مجلس النواب ورئيس  .3

تقارير المجلس القومي لحقوق اإلنسان، التر
 الجمهورية. 

ي تقدم من المواطني   والهيئات بشأن ما  .4
 يتعلق بحقوق اإلنسان. الشكاوى التر

يعات   .5 ، والتشر ي
غت  ذلك من المسائل واألمور المتعلقة بحقوق اإلنسان، والقضايا ذات الطابع الحقوفر

 والقواني   والتفاصيل العامة المتصلة بالمواطني   وحقوقهم. 

 المجالس القومية 

 المجلس القومي لحقوق اإلنسان -2
 النشأة

ئ بموجب القانون رقم  ينص القانون عل أن "المجلس القومي لحقوق اإلنسان هو  . و ٢٠٠٣لسنة  ٩٤أنشر
مجلس مستقل، يهدف إىل تعزيز وتنمية وحماية حقوق اإلنسان والحريات العامة بمقتض  أحكام الدستور،  
ي تصدق عليها مض، كما يهدف إىل ترسيخ قيمها، ونشر 

وف  ضوء االتفاقيات والعقود والمواثيق الدولية التر
ي ضمان ممارستها." الوعي بها، واإلس

 هام ف 

 التشكيل
ين عضًوا، يتم اختيارهم من بي   الشخصيات العامة  يتشكل المجلس من رئيس ونائب له وخمسة وعشر
ة واالهتمام بمسائل حقوق اإلنسان،ويكونأحدهم من أساتذة القانون الدستوري  المشهود لها بالختر

ا أرب  ع سنوات، وال يجوز تعيي   أي من أعضائه بالجامعات المضية. ويستمر المجلس بتشكيله لدورة مدته
 .  من دورتي   متتاليتي  

 ألكتر

 االختصاصات
وعات القواني   واللوائح المتعلقة به، وبمجال عمله.  .1 ي مشر

 إبداء الرأيف 
ي شأنها للجهات  .2

دراسة االدعاءات بوجود انتهاكات لحقوق اإلنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات ف 
 المختصة بالدولة. 

اح وسائل تحقيق هذه الخطة. وضع   .3 ي مض، واقتر
 خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان ف 

ي كل ما من شأنه حماية حقوق اإلنسان ودعمها،  .4
حات، وتوصيات إىل الجهات المختصة ف  تقديم مقتر

 وتطويرها إىل نحو أفضل. 
حات والتوصيات الالزمة فيما يعرض عليه أو يحال إلي .5 ه من السلطات والجهات إبداء الرأي والمقتر

 المختصة بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها. 
ي مجال حقوق اإلنسان، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إىل الجهات  .6

تلفر الشكاوى ف 
ي 
المختصة ومتابعتها أو تبصت  ذوي الشأن باإلجراءات القانونية الواجبة االتباع ومساعدتهم ف 

 اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية. 



ي تصدق عليها  .7
متابعة تطبيق االتفاقيات والعقود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان التر

ي هذا الشأن. 
حات والمالحظات والتوصيات الالزمة ف   مض والتقدم إىل الجهات المعنية بالمقتر

ي تحقيق أهداف  التعاون مع المنظمات والجهات الدولية ا .8
لمعنية بحقوق اإلنسان فيما يسهم ف 

 المجلس وتنمية عالقاتها به، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية. 
م الدولة بتقديمها دورًيا إىل لجان وأجهزة حقوق اإلنسان   .9 ي تلتر 

ي إعداد التقارير التر
اإلسهام بالرأيف 

ا التفاقيات دولية، وف  الرد عل استفسارات هذه الج
ً
ي هذا الشأن. تطبيق

 هات ف 
ي هذا المجلس مع المجلس القومي  .10

التنسيق مع جهات الدولة المعنية بحقوق اإلنسان، والتعاون ف 
ها من  للمرأة، والمجلس القومي للطفولة واألمومة والمجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة، وغت 

 المجالس والهيئات والجهات الوطنية ذات الشأن. 
وق اإلنسان، وتوعية المواطني   بها، وذلك باالستعانة بالمؤسسات العمل عل نشر ثقافة حق  .11

امج  ي إعداد التر
واألجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة واإلعالم والتثقيف، والمساعدة ف 

 المتعلقة بتدريس حقوق اإلنسان. 
ي ا .12

ي الموضوعات المتعلقة بحقوق اإلنسان أو ف 
ألحداث  عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش ف 

 ذات الصلة بها. 
ي ذلك  .13

ي مجاالت حقوق اإلنسان بما ف 
حات الالزمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية ف  تقديم المقتر

ي مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة  
ي والتدريب لرفع كفاءة العاملي   ف 

اإلعداد الفت 
 وبالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

ات وال .14 مجالت والمطبوعات المتصلة بحقوق اإلنسان وأهداف المجلس واختصاصاته،  إصدار النشر
 وفق القواني   المنظمة لذلك. 

 إصدار تقارير عن أوضاع وتطور حقوق اإلنسان.  .15
زيارة السجون وسائر أماكن االحتجاز والمؤسسات العالجية واإلصالحية، واالستماع للسجناء ونزالء   .16

ت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، ويعد المجلس  األماكن والمؤسسات المذكورة للتثب
تقريًرا بشأن كل زيارة يقوم بها، يتضمن أهم المالحظات والتوصيات، ويقدم المجلس تقريره إىل كل 

 من النائب العام ومجلس النواب. 
ها إبالغ النيابة العامة عن أي انتهاك للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطني   وغت   .17

ي يكفلها الدستور والقانون واالتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 
من الحقوق والحريات العامة التر

ي تصدق عليها مض. 
 لحقوق اإلنسان التر

 المجلس القومي للطفولة ولألمومة  -3
 النشأة

ي عام  
ئ ف  ي الوقت الحاىلي حسب  1988لسنة    54بموجب القرار الجمهوري رقم    1988أنشر

تضيحات  . وهو ف 
، " دوره غت  مفعل بالشكل المطلوب، وال يقوم بخدماته لصالح األمهات أو  لمان، مت  منت  للنائبة بالتر
ي المجالس 

األطفال، خاصة مع وجوده كمجلس تابع لوزارة الصحة وليس مجلس مستقبل كبافر
ي بيان أصدرته مطالبة بشعة مناقشة 1القومية." 

وع القانون الجديد  وذكرت النائبة ذلك ف  وإقرار مشر
وع القانون الجديد.  ي التاىلي نذكر التشكيل واالختصاصات للمجلس وفق مشر

 للمجلس. ف 

 
طالب  1

ُ
، 2020-01-15بتشي    ع مناقشة قانون المجلس القومي لألمومة والطفولة، بوابة المضي اليوم، ابتسام تعلب، برلمانية ت

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1458575 2020-02-02، تاري    خ التصفح . 
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 التشكيل
عضًوا، يتم تعيينهم   13وال يزيد عن  7يتشكل المجلس من رئيس ونائب له، وعدد من األعضاء ال يقل عن 

لمان لمدة واحدة ق  درهاأرب  ع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. من قبل رئيس الجمهورية وموافقة التر

 االختصاصات
ي مجال الطفولة واألمومة.  .1

اح السياسة العامة ف   اقتر
ي إطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية   .2

وع خطة قومية شاملة للطفولة واألمومة ف  وضع مشر
ي مجال الرعاية االجتم

ي مختلف المجاالت وبصفة خاصة ف 
اعية واألشية  الطفولة واألمومة ف 

 والصحة والتعليم والثقافة واإلعالم والحماية االجتماعية. 
متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة واألمومة ومتابعة تنفيذها وحل  .3

ي ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة  
ي تواجههم ف 

المشاكل التر
 يهات إلزالة العقبات. وإعطاء التوج

ي المجاالت المتعلقة بالطفولة واألمومة وتقييم  .4
جمع المعلومات واإلحصائيات والدراسات المتاحة ف 

ي توصل اليها وتحديد مجاالت االستفادة منها. 
اتها والنتائج التر  مؤشر

ي مجال الطفولة.  .5
 تشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجمه وقاعدته ف 

ي مجال الطفولة واألمومة عل المستوى التعاون مع المنظمات الح .6
كومية وغت  الحكومية العاملة ف 

 . ي واإلقليمي والدوىلي
 الوطت 

وعات القواني   واالتفاقيات الدولية واإلقليمية والقرارات المتعلقة بالمجلس  .7 ي مشر
إبداء الرأيف 

نة والمنح وبمجال عمله والعمل عل انقاذها بعد التصديق عليها متابعة تنفيذ اتفاقيات المعو 
ي هذا المجال. 

ي تقدمها الدول والهيئات األجنبية لمض ف 
 والمساعدات التر

إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية واإلدارية والفنية دون التقيد بالقواعد   .8
واإلدارة الحكومية وإصدار اللوائح المتعلقة بشئون العاملي   بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم 

 وأخذ رأى وزارة المالية. 
إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية واإلدارية والفنية دون التقيد بالقواعد   .9

الحكومية وإصدار اللوائح المتعلقة بشئون العاملي   بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة 
 وأخذ رأى وزارة المالية. 

ي مجال حقوق الطفل ودراستها وإحالة من يرى المجلس إحالته منها إىل جهة  تلفر الشكاو  .10
ى ف 

 االختصاص مع متابعتها وإبداء الرأيفيها. 
ي مجال حقوق الطفل عل  .11

إصدار التقارير الدورية وغت  الدورية حول أوضاع وتطور جهود مض ف 
 المستوى الحكوميواألهلي وتقديمها إىل الجهات المعنية. 

 وضوعات أخرى تتعلق بحقوق الطفل تحيلها أي جهة معنية للمجلس. دراسة أي م  .12
 إبالغ السلطات العامة بأي انتهاكات تتعلق بالطفولة واألمومة.  .13

 المجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة -4
 النشأة

ئ بموجب القانون رقم   ، ليحل محل المجلس القومي لشئون اإلعاقة المنشأ بقرار رئيس 2019لسنة    11أنشر
ي مادته األوىل عل أنه مستقل ويتمتع 2012لسنة  410مجلس الوزراء رقم 

. وينص قانون إنشاء المجلس ف 

ئ للمجلس إصدار القانون رقم   10بالشخصية االعتبارية.وجدير بالذكر أنه قد سبق صدور القانون المنشر



ي مواده اختصاصات  2018لسنة 
ومهام إضافية الخاص بحقوق األشخاص ذوي العالقة، والذي ترد ف 

 للمجلس. 

 التشكيل
وفق نص القانون يتشكل المجلس من رئيس ونائب له وسبعة عشر عضواثمانية منهم عل األقل من ذوي 

 اإلعاقة. ويصدر قرار تشكيل المجلس عن رئيس الجمهورية بناء عل قرار أغلبية أعضاء مجلس النواب. 

 االختصاصات
ي مجال  .1

اح السياسة العامة للدولة ف   تنمية وتأهيل ودمج األشخاص ذوي اإلعاقة. اقتر
التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام االتفاقية الدولية لحقوق  .2

 األشخاص ذوي اإلعاقة. 
وعات القواني   والقرارات المتعلقة بالمجلس ومجال عمله.  .3 ي مشر

 إبداء الرأي ف 
ي عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات تمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة، وتسجيل المجل .4

س ف 
 الدولية المعنية بقضايا اإلعاقة. 

عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل بغرض التوعية بدور  .5
ي المجتمع. 

 األشخاص ذوي اإلعاقة ف 
 متعلقة بشؤون اإلعاقة. العمل عل توثيق المعلومات والبيانات واإلحصاءات والدراسات والبحوث ال .6
اح الحلول المناسبة لها.  .7  تلفر الشكاوى المقدمة بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة، ومناقشتها، واقتر
وعات الالزمة للتوعية المجتمعية والصحية الالزمة  .8 امج والمشر اتيجيات والتر ي السياسات واالستر

تبت 
 لتجنب اإلعاقة. 

المتعلقة بالشؤون المالية واإلدارية والفنية للمجلس، دون التقيد  إصدار القرارات واللوائح الداخلية  .9
 بالقواعد الحكومية. 

 
 

 المجلس القومي للمرأة -5
 النشأة

ئ بموجب القانون رقم   . ليحل محل المجلس المنشأ بنفس االسم بموجب القانون رقم  2018لسنة    30أنشر

ي مادته األوىل عل أن "2000لسنة  90
المجلس القومي للمرأة مجلس قومي مستقل، يتبع  .وينص القانون ف 

ي 
ي والماىلي واإلداري ف 

رئيس الجمهورية"، وعل أن المجلس يتمتع "بالشخصية االعتبارية، واالستقالل الفت 
 ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته." 

 التشكيل
ين عضوا، من الشخصيات ال عامة ودوي ينص القانون عل أن يتشكل المجلس من "رئيس وتسعة وعشر

ا أدن  لعدد األعضاء  
ً
ة واالهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها". ويالحظ أنه ال يرد نص يحدد حد الختر

ي تشكيل المجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة الذي ينص 
من النساء )كما هو الحال عل سبيل المثال ف 

ط القانون   19ضاء من أصل  عل أال يقل عدد أعضاء المجلس من ذوي اإلعاقة عن ثمانية أع عضوا(. ويشتر
ي أعضاء المجلس أن يكونوا من المضيي   المتمتعي   بحقوقهم المدنية والسياسية، وأن يكونوا قد أدوا 

ف 
ي بعقوبة جناية أو جنحة  

الخدمة العسكرية أو أعفوا منها، وأال يكون قد سبق أن صدر ضد العضو حكم نهانئ
ف أو األمانة.بخالف ذل ك ينص القانون عل إلزام رئيس المجلس ونائبه بالتفرغ لتأدية مهام مخلة بالشر



ة أعضاء  ي جميع المحافظات، يشكل كل منها من عشر
عملهما بالمجلس، وينص عل إنشاء فروع للمجلس ف 

 عل األقل. 

 االختصاصات
ي مجال تنمية شئون المرأة للنهوض بها وتمكينها من أداء .1

اح السياسة العامة للدولة ف  دورها  اقتر
 . ي
، والثقاف  ، واالقتصادي، واالجتماعي  السياسي

ي تواجهها.  .2
وعات الخطط القومية للنهوض بالمرأة، وحل المشكالت التر اح مشر  اقتر

وعات التنموية الخاصة بالمرأة.  .3 امج واألنشطة والمشر ي تنفذ التر
 التنسيق مع الجهات الحكومية التر

ي تشكلها الدولة، .4
ي أعمال اللجان التر

لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بشئون  المشاركة ف 
 المرأة. 

حات  .5 ي مجال المرأة، والتقدم بما يكون لديه من مقتر
متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة للدولة ف 
ي هذا الشأن. 

 ومالحظات للجهات المختصة ف 
وعات القواني   واللوائح المتعلقة بمجال عمله، ومتابعة ما تم .6 ي مشر

التصديق عليه منها،   إبداء الرأيف 
ي تتطلب ذلك. 

ي األحوال التر
يعات الوطنية ف  ي التشر

 للعمل عل إدماجها ف 
ي المواثيق واالتفاقيات الدولية واإلقليمية المتعلقة بالمرأة، ومتابعة ما تم التصديق عليه   .7

إبداء الرأيف 
ي تتطلب ذلك. 

ي األحوال التر
يعات الوطنية ف  ي التشر

 منها، للعمل عل إدماجها ف 
ي الموضوعات المتعلقة بمجال المرأة.  .8

 إبداء الرأي فيما يطلب منه من الوزارات المختصة ف 
ي المحافل الدولية واإلقليمية الخاصة بشئون المرأة بالتنسيق مع الجهات  .9

تمثيل المرأة المضية ف 
 المعنية بالدولة. 

ي اجتماعات المنظمات اإلقليمية والدولية المعنية بشئون الم .10
ا الختصاصات المشاركة ف 

ً
رأة وفق

 المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. 
ا لالتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة.  .11

ً
ي تقدمها الدولة دورًيا وفق

ي إعداد التقارير التر
 اإلسهام بالرأيف 

ي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إىل جهات االختصاص،   .12
تلفر

 والعمل علي حلها مع الجهات المعنية، وتوفت  المساعدة القضائية الالزمة. 
 إبالغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة.  .13
نشر ثقافة حماية المرأة،وتمكينها، وتنميتها باالستعانة بجميع وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة   .14

امج اإلعال  ي المجتمع والتعريف والمقروءة، وإعداد المواد والتر
مية الالزمة للتوعية بدور المرأة ف 

ات والدوريات والمجالت والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس   بحقوقها وواجباتها، إصدار النشر
 وأنشطته. 

ي  .15
ي الموضوعات التر

عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وإعداد البحوث والدراسات ف 
ي جميع المجاالت. تخص المرأة، وتنظيم الدورا

امج التدريبية لرفع قدارتها ومهارتها ف   ت والتر



 الوحدات واللجان التابعة للوزارات 

 قطاع حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية -6
 النشأة

"،كأحد القطاعات النوعية بوزارة الداخلية بموجب قرار  ئ قطاع "حقوق اإلنسان والتواصل المجتمىعي أنشر
ي    2694ال الدين، رقم  وزير الداخلية، اللواء أحمد جم

ة  2012نوفمتر    15الصادر ف  .والقطاع يتبع الوزير مباشر

 2ويضم إدارتي   هما اإلدارة العامة للتواصل المجتمىعي واإلدارة العامة لحقوق اإلنسان. 

 التشكيل
ليس ثمة معلومات تفصيلية حول تشكيل القطاع، ولكن المعروف أنه يرأسه أحد مساعدي وزير الداخلية  

يف جالل. بخالف ذلك وحسب تضيحات للواء حسن   برتبة ي الوقت الحاىلي اللواء شر
لواء. ويرأس القطاع ف 

فكري أول من تولوا منصب مساعد وزير الخارجية لقطاع حقوق اإلنسان، فقد "تم اختيار ضباط مؤهلي   
ي حقوق اإلنسان ويقوم

طة حاصلون عل الدكتوراة ف  ون بتدريس تلك علميا للعمل بالقطاع ولدينا ضباط شر
ي الجامعات المضية." 

 3المادة ف 
 ، ي حقوق اإلنسان والتواصل المجتمىعي

وفق التضيحات ذاتها فإن القطاع قد استحدث فيه إىل جانب إدارنر
طة،" وأضاف "تم اختيار  إدارة خاصة بالعنف ضد المرأة، ويقول اللواء فكري "حرصنا أن تضم ضابطات شر

، وتم ضابطات مؤهالت منهن  ضابطات طبيبات أمراض نفسية وأخريات مؤهالت للعمل االجتماعي
ي مجال 

إرسالهن للتدريب بالواليات المتحدة األمريكية لتلفر دورات عل أحدث ماتوصل إليه العلم ف 
ي الجرائم الجنسية." 

 4التحقيق ف 
ي جميع ووفق تضيحات ألعضاء بمجلس النواب فقد أنشأت وزارة الداخلية وحدات لحقوق اإل 

نسان ف 
مديريات األمن بالمحافظات، وتم تعيي   ضابط من قطاع حقوق اإلنسان بكل قسم. ووفق تقرير لموقع 

، "كلف اللواء علي الدمرداش، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، 2014مضاوي يعود إىل أكتوبر 
اإلنسان داخل كل قسم عل أن يوكل مديري القطاعات الجغرافية ومأموري األقسام بإنشاء وحدات لحقوق  

ي هذا المجال." ويذكر التقرير أن أوىل هذه  
أعمال هذه الوحدة ألحد الضباط الحاصلي   عل دورات ف 

ي القاهرة. 
هة ف  طة الت   ي قسم شر

 5الوحدات قد أنشئت بالفعل حينها ف 
 

، بالفيديو و   2 ي حوار ل  "فيتو": حق التظاهر يؤثر عل مصالح الدولة والبد من أمل الداىلي
الصور: اللواء حسي   فكري مساعد وزير الداخلية ف 

وط تنظمه، بوابة فيتو،  ، 2013نوفمتر  7شر
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 المصدر السابق.  3
 المصدر السابق.  4
طة بالقاهرة،  حسن 5 ي وأحمد ربيع، بالصور إنشاء وحدات لحقوق اإلنسان داخل أقسام الشر
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 االختصاصات
ي تقرير لجريدة اليوم السابع المقربة من وزارة الداخليةيكتب م

ي المحرر بالجريدة أن قطاع ف 
حمود عبد الراض 

 : ي الوزارة له تسع مهام هي
 حقوق اإلنسان ف 

امج الالزمة لتطبيق منظومة حقوق اإلنسان بالوزارة.  .1  وضع الخطط والتر
ي تعمل  –المسجلة وفقا للقانون  –التواصل مع جمهور المواطني   ... والمنظمات والمؤسسات .2

التر
ي هذا المجال. 

 ف 
التواصل المجتمىعي بي   قطاعات الوزارة ومؤسسات الدولة وكافة الرموز الوطنية تعزيز أطر  .3

ي والشخصيات  
والحقوقية واإلعالمية والقوى السياسية ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدن 

 العامة. 
طة وأعضائها.  .4  توطيد العالقة بي   كافة المواطني   لتفعيل الدور االجتماعي لهيئة الشر
ية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل للعاملي   بالوزارة ... وذلك ترسيخا عقد دورات تدريب .5

 لنشر ثقافة حقوق اإلنسان. 
التنسيق مع الجهات األمنية لمتابعة أعمال لجان المصالحات بكافة مديريات األمن بهدف  .6

ي احتواء الخصومات الثأرية. 
 المساهمة ف 

طية وكافة العاملي   بالوزارة وذلك   دعم أطر التواصل مع المجتمع الداخلي وخاصة .7 بي   القيادات الشر
 لدعم قيم الوالء واالنتماء داخل الجهاز. 

طية للوقوف عل أسبابها ودوافعها  .8 ي المواقع الشر
رصد أية انتهاكات لحقوق اإلنسان قد تحدث ف 

خالل   وبحث سبل إزالتها وكيفية تداركها، واإلعالن عما توصلت إليه نتائج الفحص من حقائق من
 قطاع اإلعالم والعالقات بالوزارة. 

ي تتوىل  .9
طة والمواقع الخدمية التر تنفيذ خطة مرور لجان القطاع عل جميع األقسام ومراكز الشر

ام بالدستور والقانون وحسن   ية ...، للتأكيد عل الضباط واألفراد بااللتر  تقديم الخدمات الجماهت 
 6معاملة المواطني   والحفاظ عل كرامتهم. 

 وحدة حقوق اإلنسان بديوان عام وزارة التنمية المحلية -7
 النشأة

اف رئيس قطاع مكتب الوزير. ٢٠١٨لسنة  ٣٥٢أنشئت بقرار وزير التنمية المحلية رقم   ، تحت إشر

 التشكيل
ي أول مايو 

، عل استبيان للمفوض السامي لحقوق اإلنسان بشأن قرار مجلس  2019ذكر الرد المضي، ف 
المعنون "الحكم المحلي وحقوق اإلنسان"، قرار إنشاء الوحدة، كما ذكر أيضا أن   ٧/ ٣٩م حقوق اإلنسان رق

وأنه قد "تم بالفعل إنشاء وحدة  وحدة لحقوق اإلنسان بديوان كل محافظة،قرار الوزير نص عل إنشاء

 
-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9 2020-01-24، تاري    خ التصفح . 
6  ، ي

، 2019مايو  8مهام لقطاع حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية .. تعرف عليها، موقع اليوم السابع،  9محمود عبد الراض 
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( ٢)  ( محافظة وجاري إنشاء الوحدة بعدد ٢٥لحقوق اإلنسان ومقرات وتعيي   مسؤول ومعاوني   له بعدد ) 
بوزارة إدارة عامة لتكافؤ الفرص شمال سيناء(."كذلك أشار الرد نفسه إىل إنشاء  —محافظة هما )القاهرة

 7التنمية المحلية. 

 االختصاصات
تختص الوحدة بديوان الوزارة والوحدات التابعة لها بالمحافظات ببحثالشكاوى وتقييم جميع الخدمات  

 8الوحدة الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة وذوي االحتياجات الخاصة. اإلنسانية، ومن مجاالت عمل  
ي مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان. 

 وتقوم كل وحدة بالمحافظات بوضع رؤيتها الخاصة ف 

 

 إدارة حقوق اإلنسان بمكتب النائب العام -8
 النشأة

لنفس السنة.    9، الصادر بالكتاب الدوري  ٢٠١٧  لسنة  ٢٠٣٤أنشئت اإلدارة بموجب قرار النائب العام، رقم  
ي نوفمتر من عام 

ي  2017والذي صدر ف 
.  21وأعلن عنه ف   ديسمتر التاىلي

 التشكيل
تتشكل اإلدارة حسب القرار برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام عل األقل، ويعاونه عدد كاف  

 من أعضاء النيابة. 

 االختصاصات
ي الشكاوى و  .1

ي تنطوي عل ما يعد اعتداء عليها تلفر
البالغات والتقارير المتعلقة بحقوق األنسان والتر

ي الشكاوى إىل 
ي الهام منها، وإعدادها للتضف، وإحالة بافر

ة التحقيق ف  وفحصها ودراستها ومباشر
 النيابات المختصة التخاذ ال الزم قانونا بشأنها بعد العرض عل النائب العام. 

ي يجري تحقيقها وفحصها بكافة النيابات. متابعة القضايا ا .2
 لمتعلقة بحقوق اإلنسان التر

ي االتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية واإلقليمية المتعلقة  .3
متابعة تطبيق القواعد المقررة ف 

ي اختصاصات النيابة العامة. 
ي تصدق عليها مض فيما يدخل ف 

 بحقوق اإلنسان التر
مها مض مع الدول األخرى بشأن حسن  متابعة تنفيذ ما تضمنته االتفا .4 ي تتر

قيات ومذكرات التفاهم التر
 .
ً
ام حقوقهم المقررة قانونا  معاملة المضيي   المبعدين أو المرحلي   من تلك الدول للتأكد من احتر

متابعة ما يصدر من قواني   وقرارات وأحكام قضائية متعلقة بحقوق اإلنسان وعرضها عل النائب  .5
ي هذا الشأن. العام التخاذ ما ي

 راه ف 

 
ي  7

جنيف، الرد عل االستبيان الهيئة الدائمة لجمهورية مض العربية لدى األمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية ف 

المعنون "الحكم المحلي وحقوق اإلنسان"، موقع مكتب  ٧/ ٣٩الوارد من المفوض السامي لحقوق اإلنسان بشأن قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم 
مايو  1المفوض السامي لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة، 

2019.[pdfhttps://www.ohchr.org/Documents/Issues/LocalGvt/States/Egypt.pdf تاري    خ التصفح ،]2020يناير  26 . 
ي المحافظات واختصاصاتها، موقع اليوم   7علي عبد الرحمن، تقييم الخدمات اإلنسانية ..  8

معلومات عن وحدات حقوق اإلنسان ف 

https://www.youm7.com/story/2019/9/20/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-، 2019سبتمتر  20السابع، 
-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
-7-7%D9%86%D9%8A%D8%A9D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A%
-%D8%B9%D9%86-D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%
-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA%

%D9%81%D9%89/4420851-D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86% يناير  26، تاري    خ التصفح
2020. 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/LocalGvt/States/Egypt.pdf
https://www.youm7.com/story/2019/9/20/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-7-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89/4420851
https://www.youm7.com/story/2019/9/20/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-7-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89/4420851
https://www.youm7.com/story/2019/9/20/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-7-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89/4420851
https://www.youm7.com/story/2019/9/20/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-7-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89/4420851
https://www.youm7.com/story/2019/9/20/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-7-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89/4420851
https://www.youm7.com/story/2019/9/20/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-7-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89/4420851


يعات والقواني   الوطنية للمواثيق  .6 إجراء البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بمدى موائمة التشر
 والقرارات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان. 

ي كل ما من شأنه حماية حقوق اإلنسان  .7
التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان ف 

 عل استفساراتها وطلباتها وعرضها عل النائب العام. وتعزيزها، وإعداد الرد 
 حضور اجتماعات الجهات الحكومية والعلمية واإلقليمية المعنية بحقوق اإلنسان.  .8
ي مجال حقوق اإلنسان.  .9

 عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والتخصصية ف 
لعاملي   اإلداريي   المتعلقة  تنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش ألعضاء النيابة العامة وا .10

ي مض بالتنسيق مع الهيئات 
ي تعزيز وحماية حقوق اإلنسان ف 

بدور وصالحيات النيابة العامة ف 
 والجهات الدولية أو اإلقليمية أو الوطنية المعنية بهذا الشأن. 

 إىل لجان وأجهزة حقوق اإل  .11
ً
م الدولة بتقديمها دوريا ي تلتر 

ي إعداد التقارير التر
 المشاركة ف 

ً
نسان تطبيقا

ي هذا الشأن. 
ي الرد عل استفسارات هذه الجهات ف 

 لالتفاقيات الدولية، وف 
فحص االستفسارات والمعلومات المطلوبة لألمم المتحدة وأجهزتها المعنية أو اللجنة اإلفريقية أو  .12

 اللجنة العربية لحقوق اإلنسان وإعداد الردود الخاصة بها لعرضها عل النائب العام. 
تمثيل النيابة العامة باللجان التعاهدية باألمم المتحدة والمؤتمرات والندوات واللجان الدولية أو   .13

اإلقليمية أو الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان وإعداد الدراسات الالزمة لتنفيذ التوصيات الصادرة 
 عنها. 

لجرائم ذات الصلة بانتهاكات إنشاء قاعدة بيانات مركزية تجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بأهم ا .14
حقوق اإلنسان والمتهمي   فيها وما آلت إليه التحقيقات واألحكام الجنائية الصادرة بشأنها وتصنيفها 
ي تعزيز وحماية وتحسي   أحوال  

وتبويبها طبقا لألصول العلمية المقررة حتر يتست  االستفادة منها ف 
 حقوق اإلنسان المتعلقة بأعم ال النيابة. 

ئ عل السجون واألماكن األخرى للحبس أو الحجز الواردة من  تلفر ت .15 قارير التفتيش الدوري والمفاجر
سواء كانوا   -النيابات، ودراستها وإبداء المالحظات عليها بشأن مدى تطبيق قواعد معاملة السجناء  

 ألحكام 
ً
 أو تنفيذا

ً
 وعرضها عل ى النائب العام.  -محبوسي   احتياطيا

ر المقدمة للنائب العام من المجلس القومي لحقوق اإلنسان بشأن زيارة  فحص ودراسة التقاري .16
السجون وسائر أماكن االحتجاز والمؤسسات العالجية واإلصالحية وعرضها عل النائب العام التخاذ 

ي هذا الشأن. 
 ما يراه ف 

ي  .17
ية تتضمن إنجازات النيابة العامة ف   مجال تعزيز إصدار مجلة نصف سنوية باللغتي   العربية واإلنجلت  

ها من الموضوعات ذات الصلة.   وحماية حقوق اإلنسان وغت 
 ما يسنده النائب العام إليها من أعمال أخرى.  .18

 

 اللجنة العليا الدائمة لحقوق اإلنسان -9
 النشأة

برئاسة وزير الخارجية، والذي   ٢٠١٨لسنة    ٢٣٩٦أنشئت هذه اللجنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  
المنشأة بموجب قرار وزير اللجنة الرئيسية باإلدارة العامة لحقوق اإلنسانبوزارة العدل،من، دمج فيها كل 
اللجنة الوطنية المعنية بآلية  ، و ٢٠١٦لسنة  ٢٦٤٥،والمعدل بالقرار رقم ٢٠٠٣لسنة  ٦٤٤٥العدل رقم 



 ٣٧مجلس الوزراء رقم المنشأة بقرار رئيس المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة
 . ٢٠١٧لسنة  ٨٨٤والمعدل بالقرار  ٢٠١٥لسنة 

 التشكيل
ي عضويتها ممثال عن كل من: وزارة الدفاع، وزارة 

تتشكل اللجنة برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه، وتضم ف 
، وزارة العدل، وزارة شؤون مجلس النواب، وزارة الداخلية، جهاز المخابرات ا لعامة، هيئة  التضامن االجتماعي

الرقابة اإلدارية، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة واألمومة، المجلس القومي لشؤون اإلعاقة،  
 الهيئة العامة لالستعالمات، النيابة العامة. 

 االختصاصات
ئ للجنة فإن لها االختصاصات التالية:   وفق نص القرار المنشر

اتيجية وطنية لحقوق  .1 اإلنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية  وضع استر
 ومتابعتها. 

وتوكوالت الدولية ذات   .2 اماتها الدولية الناشئة عن أحكام االتفاقيات والتر  
متابعة تنفيذ مض اللتر

 الصلة. 
3.  ، ي تثار عل الصعيد الدوىلي

ي مض التر
رصد ودراسة ومعالجة المشكالت المتعلقة بحقوق اإلنسان ف 

ها. وإعداد الر   دود عل االدعاءات المثارة والتواصل مع الجهات المعنية لتعميمها ونشر
ي آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق اإلنسان باألمم  .4

إعداد ملف مض الذي يعرض ف 
اح الحلول الالزمة  ي إطار المراجعة الدورية واقتر

ي تقبلها مض ف 
المتحدة ومتابعة تنفيذ التوصيات التر

 يذها. لتنف
ي مجال حقوق اإلنسان.  .5

امج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات ف   وضع السياسات والتر
إعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع المراكز البحثية الوطنية والمجالس القومية المتخصصة  .6

ات المتعلقة بمجال عملها.   لجمع المعلومات والبيانات والختر
ها من الدول والمنظمات الحكومية   تفعيل التعاون مع األمم .7 المتحدة ووكاالتها المتخصصة وغت 

ي والماىلي المتاحة لمساعدة الحكومة المضية 
الدولية ذات الصلة للحصول عل أشكال الدعم الفت 

ي مجال حقوق اإلنسان. 
ي مجال البناء المؤسشي وبناء القدرات والتدريب ف 

 ف 
ات فيما بينها التعاون مع الجهات الدولية واإلقليمية و  .8 ة بغرض تبادل التجارب والختر الجهات النظت 

ي بروتوكوالت التعاون الموقعة معها. 
 وفقا للقواعد الواردة ف 

ي كافة المجاالت ذات الصلة بتعزيز حقوق اإلنسان.  .9
 إعداد تقرير سنوي حول الجهود الوطنية ف 

يعية المتعلقة بمجال دعم وتعزي .10 اح القواني   والتعديالت التشر
 ز حقوق اإلنسان. اقتر

 

 اإلدارة العامة لشؤون حقوق اإلنسان بوزارة العدل -10
 النشأة

، وهي ملحقة بمكتب  2002لسنة  3018أنشئت، بديوان عام وزارة العدل، بموجب قرار وزير العدل رقم 
 الوزير. 

 التشكيل
اف عل اإلدارة أحد رجال القضاء بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها، يختا ره وزير العدل، ويعاونه  يتوىل اإلشر

 عدد كاف من االعضاء الفنيي   اإلداريي   وتتكون من اإلدارات الفرعية اآلتية: 



 إدارة المعلومات واإلحصاءات.  .1
 إدارة المتابعة والبحوث.  .2
 إدارة المؤتمرات والتدريب.  .3
 إدارة العالقات الدولية.  .4

 االختصاصات
المواثيق والقرارات والتوصيات والجهود الدولية إعداد قاعدة بيانات ومعلومات عن كافة  .1

 واإلقليمية، والقواني   والقرارات واألحكام القضائية المضية المتعلقة بحقوق اإلنسان. 
ي الجهات الحكومية والعلمية واإلقليمية.  .2

 تمثيل الوزارة باللجان المعنية بحقوق اإلنسان ف 
باألمم  9بالتقارير الدورية لمض أمام اللجان التعاهدية المشاركة واإلعداد للجوانب القانونية المتعلقة   .3

 المتحدة واللجان اإلقليمية لحقوق اإلنسان. 
يعات والقواني   الوطنية للمواثيق  .4 إجراء البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بمدى موائمة التشر

 والقرارات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان. 
يعات المتعلقة بحقوق االنسان. إبداء الرأي فيما يطلب  .5  إليها بخصوص التشر
 متابعة مايصدر من قواني   وقرارات وأحكام قضائية متعلقة بحقوق اإلنسان.  .6
إعداد الردود والتقارير القانونية حول االستفسارات والمعلومات المطلوبة لألمم المتحدة وأجهزتها  .7

 ق اإلنسان. المعنية أو اللجنة األفريقية أو اللجنة العربية لحقو 
تمثيل الوزارة باللجان التعاهدية باألمم المتحدة، والمؤتمرات والندوات واللجان الدولية أو اإلقليمية   .8

 أو الوطنية، المعنية بحقوق اإلنسان، وإعداد الدراسات الالزمة بتنفيذ التوصيات الصادرة عنها. 
ي مجال حقو  .9

 ق اإلنسان. عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والتخصصية ف 
، بالتنسيق مع الهيئات والجهات الدولية أو  .10 عقد وتنظيم الدورات لرجال القضاء والعاملي   اإلداريي  

 اإلقليمية أو الوطنية المعنية. 
ي تصدر عن الجهات  .11

جمع البيانات واإلحصاءات المتعلقة بالمجاالت الخاصة بحقوق اإلنسان،والتر
 الحكومية المتخصصة. 

 أعمال أخرى. مايسند إليها من  .12

 

 وحدة حقوق اإلنسان بالهيئة العامة لالستعالمات -11
 النشأة

ي أكتوبر عام  
ي الديوان العام 2018أنشئت بقرار من رئيس الهيئة لالستعالمات ضياء رشوان ف 

. ويقع مقرها ف 

ي مدينة نض. 
 للهيئة ف 

 التشكيل
ي مجال ح

جمي   متخصصي   ف 
اء حقوقيي   وباحثي   ومتر  قوق اإلنسان. تتشكل الوحدة من ختر

 االختصاصات
 توفت  المشورة لرئيس الهيئة حول المسائل والقضايا المتعلقة بحقوق اإلنسان.  .1

 
ي شكاوى والفصل فيها يقصد باللجان التعاهدية )نسب 9

ة إىل عهد(، اللجان المنشأة باألمم المتحدة للقيام بأدوار رقابية واستشارية ولتلفر

 وفق ما يقرره أحد العهود الدولية وأية بروتوكوالت اختيارية ملحقة به. 



ي مض   .2
ي   -إصدار مجلة شهرية بعنوان "حالة حقوق اإلنسان ف 

"، التر تناول المنظمات واإلعالم الدوىلي
ه المنظمات الحقوقية ووسائل اإلعالم األجنبية  والعربية حول ملف حقوق  ترصد وتحلل ما تنشر

ي مض. 
 اإلنسان ف 

دراسة كل ما ينشر من إصدارات وتقارير وبيانات من منظمات حقوقية دولية غت  حكومية ووسائل   .3
اإلعالم والصحافة األجنبية بدقة، والتأكد من صحة ما بها من معلومات، والرد عل أي مزاعم غت  

. صحيحة أو تفتقد الدقة بصورة مهنية ومدروسة يست ي  وعبها القارئ الغرنر
ي مض بالتنسيق  .4

إصدار تقارير معلوماتية توضيحية بشكل دوري عن موضوعات حقوق اإلنسان ف 
ي توفت  مرجع رسمي مدعم بالمعلومات الموثقة  

مع الجهات الرسمية المختصة، مما يساهم ف 
ي تقوم بها بعض الجهات الدولية المسيسة ب

اسم حقوق  للتصدي لحمالت التشويه المنهجية، التر
 اإلنسان. 

القيام بدور توعوي للتعريف بمفاهيم حقوق اإلنسان بمعناها الشامل وإبراز ما حققته الدولة من   .5
ي مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان. 

 نجاحات ف 
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 الخارجية

/ يرأس هذا القطاع أحد مساعدي وزير ا ي الوقت الحاىلي السفت 
(، ويشغل المنصب ف  لخارجية )بدرجة سفت 

ئ للقطاع، أو إىل  أحمد إيهاب عبد األحد جمال الدين. ولم يمكن الوصول إىل القرار الوزاري المنشر
ئ للجنة العليا 2018لسنة  2396االختصاصات الرسمية له ولكنقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  ، المنشر

ي مادته السادسة عل أن يتوىل القطاع القيام الدائمة لحقوق اإلن
ي يرأسها وزير الخارجية، ينص ف 

سان، والتر
 بمهام األمانة الفنية للجنة. 

 خاتمة 
حاولت هذه الورقة أن تكون وافية بقدر اإلمكان لتحض وفق ما توافر من المعلومات كافة المجالس القومية 

المعنية بحقوق اإلنسان. وكما سبقت اإلشارة فال يتسع  والهيئات واإلدارات واللجان الحكومية المضية 
المقام هنا لمحاولة تحليل وتقييم الدور الفعلي لكل هذه الكيانات، وإن كان يمكن القول أنه من خالل ما 
يصدر عنها من بيانات وُينشر من أخبار وتضيحات لمسؤوليها فإن الهم األكتر لهذه الكيانات هو أوال عكس 

م بعهودها ومواثيقها الدولية، صورة زائفة ل ي مض تصوره عل أنه مراع لحقوق اإلنسان وملتر 
لنظام الحاكم ف 

وثانيا مواجهة ما تصدره المنظمات المحلية والدولية بما فيها تلك التابعة لألمم المتحدة من تقارير حول 
ي وإلقاء 

ي مض بتكرار النف 
التهم الجزافية وغت  المنطقية االنتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق اإلنسان ف 

ي مؤامرة كونية ضد )مض( وأمنها واستقرارها، والمقصود 
ي األموال والمشاركة ف 

بالعمالة والتخابر وتلفر
ه.   المضمر دائما هو أمن واستقرار النظام الحاكم دون غت 

ي هذه الخاتمة يعنينا تكرار اإلشارة إىل إيجابية وجود وتزايد مثل هذه الكيانات بغ 
ض النظر عن دورها الحاىلي ف 

ي تفعيل دور 
ي المدى القريب واألمل ف 

بكل سلبياته، فيبفر أن الفرصة دائما قائمة لالستفادة المحدودة منها ف 
ي مستقبل ما تختلف فيه صورة الحياة عل هذه األرض. 

ي داعم لحقوق اإلنسان بالفعل ف 
 حقيفر

 المصادر


