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 مقدمة  
عقـــد الفريـــق العامـــال املعـــا بالســـتعراض الـــدورج الشـــامال  املنشـــ   وجـــب  ـــرار  لـــ    -1

تشـرين  77  دورتـه العشـرين ا الفـمة مـن 7007حزيران/يونيه  11املؤرخ  5/1حقوق اإلنسان 
واسُتعرضــــــة احلالـــــة ا مصـــــر ا ا لســــــة   .7014/نوفمرب تشـــــرين ال ـــــاي 7األول/أكتـــــوبر    

س وفــد مصــر  بــراهيم ا نيــدج  وتــرأ   .7014تشــرين ال ــاي/نوفمرب  5اخلامســة عشــرة املعقــودة ا 
واعتمـــد الفريـــق العامـــال التقريـــر املتعلـــق  صـــر ا جلســـته  وزيـــر العدالـــة النتقاليـــة و لـــ  النـــوا . 

                   .7014ين ال اي/نوفمرب تشر  7ال امنة عشرة املعقودة ا 
  اختــار  لــ  حقــوق اإلنســان فريــق املقــررين التــا  7014كــانون ال اي/ينــاير   15وا  -7

واململكـة العربيـة  ديفـوار كوت)اجملموعة ال الثية( لتيسري استعراض احلالة ا مصر: ا بال األسود و 
 السعودية.

  16/71مــن مرفـق القــرار  5والفقـرة  5/1رفـق القــرار مــن م 15وعمـالا ب حكــال الفقـرة   -3
       صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة ا مصر:

 (؛A/HRC/WG.6/20/EGY/1)أ( )15تقرير وطا/عرض خطي مقدَّل وفقاا للفقرة  )أ( 
تـــه مفوضـــية األمـــم املتحـــدة الســـامية حلقـــوق اإلنســـان جتميـــل للمعلومـــات أعد   ) (  

       (؛A/HRC/WG.6/20/EGY/2) ( )15ضية السامية حلقوق اإلنسان( وفقاا للفقرة )املفو 
)ج( 15تـــــــه املفوضـــــــية الســـــــامية حلقـــــــوق اإلنســـــــان وفقـــــــاا للفقـــــــرة مـــــــوجز أعد   )ج(  

(A/HRC/WG.6/20/EGY/3.)      
  انيـاوأمل  هتا سلفاا  سبانيا ائمة أسئلة أعد   وأحيلة    مصر عن طريق اجملموعة ال الثية  -4

  وليختنشــــــتاين  وفنلنــــــدا  وسويســــــرا  والســــــويد  وســــــلوفينيا  وا مهوريــــــة التشــــــيكية  وبلجيكــــــا
وميكـــن   وهولنـــدا.  والنـــروي   الشـــمالية أيرلنـــداواململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا الع مـــ  و   واملكســـي 

             الطالع عل  هذه األسئلة ا املو ل الشبكي اخلارجي لالستعراض الدورج الشامال.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

أعــر  رئــي  وفــد مصــر   بــراهيم ا نيــدج  وزيــر العدالــة النتقاليــة و لــ  النــوا   عــن  -5
اد عــــدآليــــة الســـتعراض الــــدورج الشـــامال. وبــــ   أن عمليـــة اإلؤد يـــه اء الــــذج تتقـــديره للــــدور البن ـــ

 .لتواصال مل القوى الوطنية واحلكومية واجملتمل املديافرص زادت لالستعراض ال اي ملصر 
  شــــهد البلــــد تســــريات سياســــية 7010 عــــال ومنــــذ الســــتعراض األول حلالــــة مصــــر ا -6

واجتماعيــة هائلــة. ففــي الســنوات الــ الك املاضــية  كانــة مصــر مســرحاا ل ــورت  شــعبيت  حو لتــا 
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محايــة حقـــوق دعو    فيهــا. وكانــة القــوة الدافعـــة وراء تينــ  ال ــورت  نــداء  يــاملشــهد السياســي 
ضوء ذل   جتاوزت مطالب الشعب املصرج التوصيات  وا املواطن  املصري  وضمان حرياهتم.

 .اليت تلق تها مصر و بلتها أثناء الستعراض األول حلالتها
ثـورة سـلمية شـعبية ضـد سـلطة    7011كـانون ال اي/ينـاير   75ا لقد شـهدت مصـر   -7

الـرئي  ا ديـد  فقـد اعتمـد حاكمة  جر ت البلـد    حالـة مـن التهمـيس السياسـي والجتمـاعي. 
  سلســــلة مــــن السياســــات اإل صــــائية واملمارســــات املتســــلطة  وأشــــاع 7017 عــــال املنتخــــب ا

قــــوق خطــــا  الكراهيــــة  وحــــر ض علــــ  ارتكــــا  العنــــف  وبالتــــا  انتهــــ  ســــيادة القــــانون وح
 .املصري 

  شــــاره فيهــــا  ــــو 7013حزيران/يونيــــه  30الشــــعب املصــــرج ثــــورة أخــــرى ا   طلقفــــ -1
الشـــعبية علــــ  خارطـــة طريــــق وطنيـــة  لــــة و ثالثـــ  مليــــون مصـــرج. واتفقــــة القـــوى السياســــية 

 ياا وانتخابات رئاسية وبرملانية. صالحاا دستور 
ري  مـن ييـل منـاحي احليـاة  ووضعة  نة اخلمس   وهي هيئـة تمـم ل لـ  عـن املصـ -3

ا املائـة مـن األصـوات ا اسـتفتاء شـعت كانـة مشـاركة  3181 ُبال بنسبة دستوراا معدلا جديداا 
  ُع   رئي  7014ُأجرية ا أيار/مايو اليت رئاسية النتخابات عقب الاملرأة فيه غري مسبو ة. و 

أن التحمـــريات جاريـــة لعقـــد  كمـــا ا املائـــة مـــن األصـــوات. 36فيـــه نـــال  عـــال ا ـــماعا جديـــد 
 ة النهائية ا خريطة الطريق.انتخابات برملانية  هي اخلطو 

ا وانـب ذات الصـلة ييـل ون  ل  النوا  والعدالـة النتقاليـة مسـؤولية ؤ وتتو  وزارة ش -10
 املســـاءلةضــمان وتعمــال علـــ    حبقــوق اإلنســان ا مصـــر. وترا ــب أشــكال النتهـــاه والتهمــيس

 حل ضحايا النتهاكات.وا رب لصا
 نة مستقلة لتقصـي احلقـائق  7013 عال و عمالا ملبدأ املساءلة  شك ال رئي  مصر ا -11

حزيران/يونيــه. و ــد اســتكملة اللجنــة عملهــا  30للتحقيــق ا أعمــال العنــف الــيت أعقبــة ثــورة 
 لتقدميها    السلطات املختصة. وتعكف حالياا عل   عداد تقاريرها

أول  ـرارات الـرئي  تشـكيال  نـة عليـا لاصـالر التشـريعي مكل فـة باسـتعراض  كان مـنو  -17
ا يكـــال التشـــريعي لمـــمان ااشـــيه مـــل الدســـتور ا ديـــد. و ـــد أعـــد ت اللجنـــة بالفعـــال عـــدداا مـــن 

 ايا رئيسية تتعلق حبقوق اإلنسان.عا ة  مملمشاريل القوان  
من األسـ  الـيت يقـول عليهـا ضحقوق اإلنسان  7014 عال من دستور 5تمل املادة و  -13

الن ـــال السياســـي للدولـــة. ويـــنى الدســـتور علـــ  أن التمييـــز واحلـــ  علـــ  الكراهيـــة جـــرائم غـــري 
ألزل الدولة بتحقيق العدالة الجتماعيـة. وبـ   أن العال ـة بـ  الفـرد والدولـة  كما  خاضعة للتقادل.

ريـات غـري مسـبو ة ا الـن ُ م تقول علـ  املواطنـة واملسـاواة وتكـافؤ الفـرص. ونـى علـ  حقـوق وح
ل المــوابا املفروضــة اأز الدســتورية املصــرية الســابقة  ومنهــا ضــمان احلــق ا اإلضــرا  الســلمي  و 

عتقــد. ويكفــال الدســتور احلريــة الشخصــية كحــق طبيعــي  وكــذل  حريــات التنقــال  علــ  حريــة امل
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لتهجـري القسـرج التعسـفي. والفكر والرأج  واإلبـداع الفـا واألد   والصـحافة والطباعـة. وا ـر ا
ويكفـال احلـق ا تكـوين األحــزا  السياسـية وا معيـات واملن مــات األهليـة باإلخطـار. و صــى 

 اإلعا ة وكبار السن واملسمب . الدستور كذل  عدة مواد حلقوق املرأة والطفال واألشخاص ذوج
توصـــــية    113 بلـــــة و توصـــــية.  165 موعـــــه  مـــــا   تلق ـــــة مصـــــر7010 عـــــال وا -14

ــذت اخلطــوات  75 كانــة ــة  ا   منهــا  يــد التنفيــذ و ــة الســتعراض. ورغــم القمــايا احملليــة امللح 
 تالية لتنفيذ التوصيات املقبولة.ال

فقـــد ُأجـــرج عـــدد مـــن املشـــاورات املشـــمكة بـــ  الوكـــالت احلكوميـــة حبمـــور ل لـــ  عـــن  -15
 آرائهم بش ن حالة حقوق اإلنسان. اجملتمل املدي لالستماع   

أثنـاء الفـمة النتقاليــة  7011 عـال وأصـدرت احلكومـة عـدداا مـن القـرارات والقـوان  منـذ -16
تنفيذاا للتزاماهتا القانونية الدولية ا  ال حقوق اإلنسـان. وكـان مـن أ هـا تشـديد العقوبـات ا 

سـة  ات األسـر واألطفـال دون سـن الدراجرائم العنف ضد املـرأة  و نشـاء ن ـال تـ م  صـحي لربـ 
 لتجمل العال والت اهرات السلمية.وتن يم احلق ا ا

حبيـــــم ُيســـــم  ب نشـــــاء  7011 عـــــال وُعـــــد ل القـــــانون املـــــن م لفحـــــزا  السياســـــية ا -17
ُُتـــال األحـــزا  السياســـية  ل  بـــ مر مـــن احملكمـــة. وأد ت هـــذه  ول األحـــزا  السياســـية باإلخطـــار.

 حزباا. 36بلسة   ذ ة املسجلة اسياللوائ     زيادة كبرية ا عدد األحزا  السي
وأطلــق األزهــر والكنيســة القبطيــة األرثوذكســية مبــادرة  بيــة العائلــة املصــرية  الراميــة     -11

املبـادرة محلـة هتـد  أطلقـة تعزيز  يم املواطنة للجميل. وبالتعـاون مـل شـركاء مـن اجملتمـل املـدي  
 حزيران/يونيه. 30ليت أعقبة ثورة جراء أعمال العنف احلقتها أضرار كنيسة   46   ترميم 

القــــوان  أج  يــــود علــــ  وصــــول املــــدون  وعامــــة ا مهــــور     أو ول يفــــرض الدســــتور -13
أُلِسيـة  كمـا  اإلنمنة. ويُع َّ رؤساء الصحف الوطنية بناءا عل  ترشيحات من الصحف نفسـها.

 دستور.  لتن يم اإلعالل وفقاا للوزارة اإلعالل. والعمال جار  إلنشاء  ل
 7007لســــنة  14علــــ  اســـتعراض القـــانون ر ـــم  7011 عـــال وتعكـــف احلكومـــة منـــذ -70

املن م للجمعيات األهلية واملن مات غري احلكومية. ويبلغ عدد املن مات غري احلكومية املسجلة 
 .7010 عال ا 76 000    مقارنة ب47 000اآلن  و 

تســـقا  ل صـــوره وأشـــكاله  جرميـــةويـــنى الدســـتور املصـــرج علـــ  أن  التعـــذيب  ميـــل  -71
وعلـ  أن  تكفـال الدولـة تعويمـا عـادل ملـن و ـل عليـه العتـداء . وُتقـق النيابـة العامـة   بالتقادل 
املعاملــة القاســية. وهــي مســؤولة  أو تُبل ــغ بــه مــن حــالت بشــ ن ادعــاءات بالتعــذيب مــا ا ييــل

 زيارات مفاجئة بصورة منت مة.رج أيماا عن مرا بة السجون وأماكن الحتجاز األخرى  وجتُ 
العنــف واألعمــال الوحشــية الــيت ترتكبهــا املن مــات اإلرهابيــة ا  نطــاقوعلــ  الــرغم مــن  -77

مصــر والشــرق األوســا  تســع  مصــر    تــ م  أ صــ   ــدر لكــن مــن ضــمانات احــمال حقــوق 
ــــدابري اســــت نائية ا ســــياق مكافحــــة اإلرهــــا   ــــال  اإلنســــان. فقــــد اختــــارت عــــدل تطبيــــق أج ت ب
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اعتمــدت علــ  أحكــال  ــانون العقوبــات الـــذج يــنى علــ  ضــمانات حلقــوق املــواطن . وأصـــب  
مشـــروع  ـــانون مكافحـــة اإلرهـــا   الـــذج يشـــمال ييـــل المـــمانات الـــيت ُتـــددها معـــايري األمـــم 

 املتحدة  جاهزاا لُيعتمد.
ورُفعة فقر وفقر مد ل. ملستوى املعيشة للذين يعيشون ا ووضعة احلكومة حد اا أدىن  -73

 ا املائة. 50تماعي لفسر بنسبة معاشات الممان الج
هتــد      7077    7017مصــر اســماتيجية شــاملة لاســكان للفــمة مــن وضــعة و  -74

واألشــخاص ذوج اإلعا ــة ألســرهن تــ م  الســكن لفســر ذات الــدخال احملــدود والنســاء املعــيالت 
 ُأصِدر  انون اإلسكان الجتماعي.وغريهم. و 

أنشئة وزارة جديدة مسؤولة عن التطـوير احلمـرج والعشـوائيات  وأخـرى مسـؤولة عـن و  -75
 ية ملواجهة البطالة وحمو األمية.املشروعات الصسرية واملتوسطة. وجيرج تنفيذ اسماتيجيات وطن

ا املائــة مــن  50يقــال عــن  ل مــا تشــك ال النســاءعلــ  أن   ــانون اجمللــ  النــوا يــنى و  -76
ا املائــة مــن أعمــاء اجمللــ  املعيَّنــ . وتتمتــل املو فــات  50يقــال عــن  ل ومــا  القــوائم النتخابيــة

 يات باملساواة التامة مل الرجال.احلكوم
وبالتنســيق مــل اجمللــ  القــومي للمــرأة   ــد مة احلكومــة الــدعم للنســاء الــال  يعشــن ا  -77

لصـحة املـرأة  راكـز أنشـ ت احلكومـة  م كمـا  فقر بسيـة تيسـري حصـو ن علـ  اخلـدمات احلكوميـة.
 .احملاف اتا مع م 

خـــالل  مـــن التحـــر   مـــايا ا  ُشـــد دت ا ـــزاءات القانونيـــة 7014حزيران/يونيـــه  وا -71
 ومفصــالا علــ   ــانون العقوبــات. وتشــمال تلــ  التعــديالت للمــرة األو  تعريفــاا واســعاا  تعــديالت
 الغتصـا  ضـحايا للنسـاء والعـالج الرعايـة لتقـدم مراكـز الداخليـة وزارة وتوفر. ا نسي للتحر 

 لتعامال مل هذه القمايا.با نسائية شرطة  وة كل فتُ  ما عادةو . للعنف املعر ضات أو
غــري مســبوق ا الدســاتري املصــرية   ــو علــ  الطفــال حقــوق 7014 عــال دســتور ويكفــال -73

 مــــن حيــــم نطــــاق محايــــة األطفــــال   ــــن فــــيهم األطفــــال ذوو اإلعا ــــة  ومســــتوى تلــــ  احلمايــــة
و الهتا. وتقد ل الدولة ييل أنواع الرعاية الشاملة لفطفـال مـن خـالل وحـدات الرعايـة ا ييـل 

 حلمانة ومراكز اإليواء واألسر البديلة.أ اء البلد ودور ا
وُكل ـف بـ دوار  شـرافية وتنسـيقية.  7017 عـال ون اإلعا ـة اؤ وأنشئ اجملل  القومي لشـ -30

حــد د  ــانون  لــ   كمــا   نــة اخلمســ  املســؤولة عــن تعــديال الدســتور. و ــد كــان اجمللــ  لــ َّالا ا
لفشــخاص ذوج اإلعا ــة ا الربملــان. واســُتكمال العمــال علــ   ةالنــوا  ا ديــد نســبة ا يــال مناســب

 تقدم الرعاية واخلدمات الالزمة.وضل  اعدة بيانات بش ن األشخاص ذوج اإلعا ة ليتسىن 
   د مة مصر    املفوضية السامية حلقوق اإلنسان 7014تشرين ال اي/نوفمرب  4وا  -31

  ليمي لشمال أفريقيا ا القاهرة.مشروع اتفاق إلنشاء مكتب  



A/HRC/28/16 

7 GE.14-24943 

ج هــــــة احلكومــــــة ا وفيمــــــا يتعلــــــق بالتعــــــاون مــــــل آليــــــات  لــــــ  حقــــــوق اإلنســــــان  و  -37
ـــــات ا  طـــــار اإلجـــــراءات اخلاصـــــة  7014آذار/مـــــارس  دعـــــوات    عـــــدد مـــــن املكلفـــــ  بولي

 الة وا رب وضمانات عدل التكرار.املقرر اخلاص املعا بتعزيز احلقيقة والعدمن بينهم ل   للمج
ريـــات. وأصـــب  القـــانون احلوتشـــمال املنـــاه  التعليميـــة معلومـــات عـــن حقـــوق اإلنســـان و  -33

الــدو  حلقــوق اإلنســان مــادة مســتقلة ا املنــاه  الدراســية ا امعيــة. وتقــد ل احلكومــة دعمــاا ماليــاا 
أُنشــئة  دارة جديــدة  كمــا  مــات اجملتمــل املــدي العاملــة علــ   ذكــاء الــوعي حبقــوق اإلنســان ملن 

 اصال اجملتمعي ا وزارة الداخلية.حلقوق اإلنسان والتو 

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
جلســـة  وتـــرد التوصـــيات املقدمـــة أثنـــاء وفـــداا ببيانـــات أثنـــاء جلســـة التحـــاور. 171أد    -34

      التحاور ا الفرع  ثانياا  من هذا التقرير. 
ــــب الُتــــاد الروســــي بالدســــتور املعــــدل وا هــــود املبذ -35 ولــــة ا  ــــال احلــــوار بــــ  فقــــد رح 

 األديان.
 سيادة القانون  وعل  وضل خريطة طريق.وأثنة رواندا عل  ا هود املبذولة ا  ال  -36
 د املبذولة لتنفيذ خريطة الطريق.ية عل  ا هو وأثنة اململكة العربية السعود -37
 تقرار السياسي وبالدستور املعدل.ورح بة السنسال باستعادة الس -31
 د الرامية    محاية حقوق الطفال.وشجعة صربيا عل  مواصلة ا هو  -33
 ن تسجيال املواليد  اناا للجميل.وشجعة سرياليون عل  ضما -40
هــــود املبذولــــة مــــن أجــــال اســــتعادة الســــتقرار  وأشــــارت    وأثنــــة ســــنسافورة علــــ  ا  -41

 املتخذة للتصدج للعنف ضد املرأة.اخلطوات 
وأعربـــة ســـلوفاكيا عـــن أملهـــا ا توســـيل نطـــاق مشـــاركة أصـــحا  املصـــلحة ا عمليـــة  -47

 لالستعراض الدورج الشامال املقبال. عداد التقرير الوطا 
وكول منل الجتار باألشـخاص  وااصـة النسـاء روتنيا    التصديق عل  بوأشارت سلوفي -43

 مـــة عـــرب واألطفـــال  و معـــه واملعا بـــة عليـــه املكمـــال لتفا يـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة ا رميـــة املن
 ساسي للمحكمة ا نائية الدولية. ال روما األالوطنية  والتو يل عل  ن

 ية.ات للوفاء باللتزامات الدولورح بة جنو  أفريقيا بسن تشريع -44
 و  السودان بتنفيذ خريطة الطريق.ورح ب جن -45
ن و ا ســياق مكافحــة اإلرهــا  دضــرورة احــمال حقــوق اإلنســان     ســبانيا أشــارت و  -46

 قوبة اإلعدال.اللجوء    ع
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    دون املساس باحلقوق واحلريات. شروع  انون مكافحة اإلرها لنكا سرجورح بة  -47
 اء وزارة العدالة النتقالية. نشورح بة دولة فلسط  ب -41
 عزيز  يم املواطنة ونشر التسام .ورح ب السودان باملبادرات الرامية    ت -43
 وأعربـــة الســـويد عـــن القلـــق  زاء التشـــريعات الـــيت تســـتهد  املن مـــات غـــري احلكوميـــة -50

 ونشطاء حقوق اإلنسان والصحفي .
 ة التشيكية بالوفد.بة ا مهوريورح   -51
  الدستور املعدل حلقوق اإلنسان.بة طاجيكستان بتخصيى با  اورح   -57
 تصـادية والجتماعيـة وأشـادت تايلنـد بـاعما  الدسـتور بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية وال -53

 وال قافية.
 ورج و بادرات املصاحلة الوطنية.ورح بة توغو باستعادة الن ال الدست -54
ال العقوبــة دج للعنــف ضــد املــرأة وح ــر اســتخدوشــجعة تــون  ا هــود املبذولــة للتصــ -55

 البدنية حبق األطفال.
 اسُتخدل لقمل املعارضة السياسية.وأعربة تركيا عن أسفها ألن  انون الت اهر  -56
   مواجهة البطالة وتوفري السكن.وأثنة تركمانستان عل  السماتيجيات الرامية   -57
ة الســامية حلقـــوق اإلنســان  وبـــاخلطوات املتَّخـــذة ورح بــة أوكرانيـــا بالتعــاون مـــل املفوضـــي -51

 املقيم  ا اخلارج من التصوية. لممان اك  املصري 
ــدت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة أن مصــر تســري علــ  الطريــق الصــ -53 حي  إلرســاء وأك 

 دعائم سيادة القانون.
ة عــن القلــق  زاء احملاكمــات الشــمالي أيرلنــداوأعربــة اململكــة املتحــدة لربيطانيــا الع مــ  و  -60

 ملخالفات املرتكبة ا احملاكمات.ا ماعية وا
  زاء انتهاكات احلريات األساسية.وأعربة الوليات املتحدة األمريكية عن القلق  -61
عمـال وشجعة أوروغواج مصـر علـ  ضـمان اك ـن املـدافع  عـن حقـوق اإلنسـان مـن ال -67

 بفعالية.
 اون مل آليات حقوق اإلنسان.بالتعوأشادت أوزبكستان  -63
 هود الرامية    توفري السكن الالئق.ورح بة األرجنت  با  -64
افحــــة الجتــــار باألشــــخاص ا هــــود الراميــــة    اكــــ  املــــرأة ومك نــــال فييــــةولح ــــة  -65

 واإلرها .
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 ي وضل سياسة للعدالة النتقالية.وأثىن اليمن عل  مساع -66
سـيما  ول قافيـة بري محايـة احلقـوق ال تصـادية والجتماعيـة وال وأثنة زمبـابوج علـ  تـدا -67

 ا  ال حمو األمية.
للمفوضـــية الســـامية ستمـــافة مكتـــب   ليمـــي لوأثنـــة أفسانســـتان علـــ  اســـتعداد مصـــر  -61

 حلقوق اإلنسان.
  تصادية والجتماعية وال قافية.ورح بة ا زائر بتدابري دعم احلقوق ال -63
 يــة ل بالتقــدل احملــرز علــ  صــعيد احلقــوق ال تصــادية والجتماعيــة وال قافوأشــادت أنســو  -70
 سيما فيما يتعلق بالسكن. ول
لـــــة علـــــ  بـــــرام  احلمايـــــة  -71 وأثنـــــة يهوريـــــة فنـــــزويال البوليفاريـــــة علـــــ  التحســـــينات املدخ 
 تماعية.الج
 ب  األديان وحبماية حقوق الطفال.ورح بة أرمينيا بتعزيز احلوار  -77
 ل  ائم عل  القواعد الدميقراطية.ورح بة أسماليا باللتزال ببناء  تم -73
التجمــل والســتخدال املفــر  وأعربــة النمســا عــن القلــق  زاء القيــود املفروضــة علــ  حريــة  -74

 للقوة.
 تعزيز احلوار ب  األديان.وأشادت أذربيجان  هود  -75
 دة امت الا لاللتزامات الدولية.املعتم   وأثنة البحرين عل  الدستور ا ديد والتشريعات -76
وأشادت بنسالديس بالتشريعات الراميـة    ضـمان املسـاواة بـ  ا نسـ   وبـاإلجراءات  -77

 املتخذة ا  ال الرعاية الصحية.
 ا تنفيذ توصيات ا ولة األو . ولح ة بيالروس جنار مصر -71
أن املـرأة املصـرية اضـطلعة بـدور حاسـم   مـن الوفـد املصـرج  وأوضحة الوزيرة التالوج -73

يذكر حقـوق املـرأة ا  رابـة عشـرين مـادة  7014 عال ا املراحال النتقالية  مشرية    أن دستور
ا ذلـــ  حقـــوق املـــرأة ا شـــسال املناصـــب القياديـــة  واملســـاواة ا مكـــان العمـــال    ـــا مـــن مـــواده 

الـدعم املـا  والجتمـاعي والصـحي للنسـاء واحلماية من العنف   ضافة    أحكال تتعلـق بتقـدم 
ــذت تــدابري  ضــافية لمــمان محايــة املــرأة 7013المــعيفات والفقــريات. ومنــذ حزيران/يونيــه    ا  

بالقانون واملمارسة. وجدير بالذكر أن مصر علـ  وشـ  اعتمـاد  ـانون جديـد بشـ ن العنـف ضـد 
  وتن ــر ا اعتمــاد اســماتيجية وطنيــة املــرأة  وأ ــا جر مــة العنــف ضــد املــرأة ا  ــانون العقوبــات

للتصــدج للعنــف ضــد املــرأة  وأ ــا أنشــ ت وحــدة خاصــة ا وزارة الداخليــة للتعامــال مــل املســائال 
وحــدة لتلفــة لمــمان املســاواة  37املتعلقــة بــالعنف ضــد املــرأة  وخطــاا ســاخناا للشــكاوى  و رابــة 

لوطنيـة أيمـاا حملـو األميـة بـ  النسـاء ضـل عـدد مـن الـربام  ا ا نسـ  ا مكـان العمـال. و ـد وُ ب 
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جر مة مصـر تشـويه األعمـاء التناسـلية األن ويـة. ولكـن  كما  وتيسري  دماجهن ا القوى العاملة.
زالـة املــرأة تواجـه ُتــديات عـدة  وااصــة صـعوبات اجتماعيــة وثقافيــة  مــا رغـم هــذه اإلجـراءات 

ك ــري مــن التشــريعات الــيت  لســاء   أو يــريأثنــاء ُحكــم اإلخــوان املســلم   الــذين حــاولوا تستفا مــة 
اعُتمــدت لصــاحل املــرأة. وكانــة املــرأة املصــرية تتو ــل احلصــول علــ  الــدعم الــدو  ا هــذا الو ــة 

 البلدان أي دت اإلخوان املسلم .العصيب  غري أن العديد من 
ليـــة وأشـــار الســـفري هشـــال بـــدر    أن العمـــال مـــل اجملتمـــل املـــدي ركيـــزة أساســـية ا العم -10

النتقاليــــــة السياســــــية والجتماعيــــــة  وأن اجملتمــــــل املــــــدي شــــــري  طبيعــــــي للحكومــــــة. و ــــــال  ن 
 يود  و ن الدستور ا ديد  أو من مة غري حكومية تعمال ا مصر دون أج تدخال 47 000 مثة
ـ  يـكفال احلق ا حريـة التجمـل وتكـوين ا معيـات  و ي نى علـ  أن املن مـات غـري احلكوميـة تُنش 

أمــر مــن احملكمــة. وبــ   أن  ــانون صــدور قي ــد حل هــا بينــل أج تــدخ ال ا شــؤو ا  و ميو  باإلخطــار 
   اآلن  بشـ نه من مة  تمـل مـدي  100استشريت   ذ ا معيات األهلية ا ديد  يد املنا شة 
تشـــــــرين األول/أكتـــــــوبر  أعلنـــــــة وزارة التمـــــــامن  76 وا وســــــُيطرر علـــــــ  الربملـــــــان لعتمـــــــاده.

ستسه ال عمليـة تسـجيال املن مـات غـري احلكوميـة غـري املسـجلة. وتعكـف اللجنـة الجتماعي أ ا 
العليــا لاصــالر التشــريعي حاليــاا علــ  دراســة عــدد مــن القــوان   منهــا  ــانون العدالــة النتقاليــة  
و انون اجملل  القومي حلقوق اإلنسان  و نشاء مفوضية عليـا للمسـاواة  ووضـل تعريـف للتعـذيب 

 الال نسانية أو العقوبة القاسية أو ة مناهمة التعذيب وغريه من ضرو  املعاملةيتماش  مل اتفا ي
 ومشروع  انون للنقابات العمالية.  )اتفا ية مناهمة التعذيب(  و انون النتخابات  املهينة أو
 يز الدستور لينى عل  محاية أكرب.وشجعة بلجيكا مصر عل  مواصلة تعز  -11
 لربملانية وبتدابري محاية املرأة.ات اوأشادت بوتان بالنتخاب -17
ا يتعلـق ولح ة دولة بوليفيا املتعددة القوميات السماتيجيات اليت وضـعتها مصـر فيمـ -13

 بالسكن ومكافحة البطالة.
 تقالية.وأشادت البوسنة وا رس  ب نشاء وزارة العدالة الن -14
ار باألشـــــخاص رأة والجتـــــوأشـــــادت بوتســـــوانا بالتقـــــدل احملـــــرز علـــــ  صـــــعيد حقـــــوق املـــــ -15

 واإلصالر التشريعي.
واستفســـرت الربازيـــال عـــن اعتـــزال مصـــر التصـــديق علـــ  ن ـــال رومـــا األساســـي للمحكمـــة  -16

ــــدو  اخلــــاص بــــاحلقو  ــــاري  امللحقــــ  بالعهــــد ال ــــة الدوليــــة  والربوتوكــــول  الختي ق املدنيــــة ا نائي
 والسياسية.

 سيما ا  ال حمو األمية. ول التعليم   ال وأشادت بروي دار السالل باملبادرات ا -17
 ا محاية احلقوق املدنية والسياسية.سيما  ول  هود مصر  فاسو بوركيناوأشادت  -11
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ق وأشــــادت بورونــــدج بالسياســــة الــــيت تعتمــــدها مصــــر لتقــــدم الت قيــــف ا  ــــال حقــــو  -13
 اإلنسان عل  ييل املستويات.

  مل الدستور واملعايري الدولية.ءمة القوان وأشادت كابو فريدج بعملية موا -30
ـــا الوســـط  بعـــودة مصـــر    الن ـــال ا -31 ـــة أفريقي لدســـتورج وبتنفيـــذ سياســـة ورح بـــة يهوري

 اجتماعية.
لصــــكوه وأعربـــة شــــيلي عــــن ســـرورها ألن مصــــر تن ــــر ا ســـحب التحف ــــات علــــ  ا -37

 الدولية حلقوق اإلنسان.
 أة والطفال والالجئ  واملهاجرين.بالعمال وحقوق املر ورح بة الص  بالتدابري املتعلقة  -33
وبرا هـــا ا  ـــال حقـــوق  وأشـــاد الكونســـو بالتعـــاون مـــل لتلـــف آليـــات األمـــم املتحـــدة -34

 اإلنسان.
شــاركة املــرأة ا اجملــال وأثنــة كوســتاريكا علــ  ا هــود املبذولــة ملكافحــة األميــة وتعزيــز م -35

 السياسي.
   عدة صكوه دولية حلقوق اإلنسان.التصديق علعل   ديفوار كوتوأثنة   -36
اإلنســان الــيت يــنى عليهــا وشــجعة كرواتيــا مصــر علــ  تنفيــذ األحكــال املتعلقــة حبقــوق  -37

 الدستور.
   ُتســـ  حالـــة حقـــوق  يـــؤدج نوعيـــاا  اا كوبـــا بالدســـتور ا ديـــد بوصـــفه تسيـــري دت  اأشـــو  -31

 اإلنسان.
 ة والطفال واأل ليات الدينية.ملرأورح بة  ربص بتدابري محاية حقوق ا -33
 صعبة ا السنوات األربل املاضية.ولح ة سويسرا أن مصر شهدت فمة  -100
 ل احملرز عل  صعيد اك  املرأة.وأثنة يهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عل  التقد -101
 الدميقراطية برفل حالة الطوارئ. ورح بة يهورية الكونسو -107
ســـوء املعاملـــة علـــ  يـــد  ـــوات امنره عـــن القلـــق بشـــ ن ادعـــاءات التعـــذيب و وأعربـــة الـــد -103
 األمن.
 عُتمدت ا  عداد التقرير الوطا.وأعربة جيبو  عن تقديرها للعملية التشاركية اليت ا -104
 ستوائية باعتماد الدستور املعدل.ورح بة غينيا ال -105
 ة حقوق اإلنسان.تبذ ا مصر حلمايولح ة  ريميا ا هود اليت  -106
ليـــــات ا  طـــــار وشـــــجعة  ســـــتونيا مصـــــر علـــــ  توجيـــــه دعـــــوة دائمـــــة    املكلفـــــ  بو  -107

 اإلجراءات اخلاصة.
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 مكافحة العنف ضد املرأة والفساد.ورح بة  ثيوبيا بقوان   -101
مــل املــدي ومن مــات اجملتمن مــات تلق اهــا ت وأعربــة فنلنــدا عــن القلــق  زاء املعاملــة الــيت -103
 وق اإلنسان.وحق
 .للحريات األساسية املعدلالدستور اليت مينحها ورح بة فرنسا باأل ية  -110
 و األمية وتوفري السكن الالئق.وأشادت غابون بالتدابري املتخذة حمل -111
ان احملاكمــة واستفســرت أملانيــا عــن كيفيــة منــل ســوء املعاملــة ا الحتجــاز  وكيفيــة ضــم -117

 وفق األصول املرعية.
 ل  الشعب الذج خصى مقاعد للمرأة ا اجملل .وأثنة غانا عل   انون   -113
املتعلـــــق وطلبـــــة اليونـــــان معلومـــــات عـــــن املشـــــاورات العامـــــة بشـــــ ن مشـــــروع القـــــانون  -114

 باملن مات غري احلكومية.
 واحملاكمـة وفـق وأشارت هنساريـا    حـدوك تطـورات علـ  صـعيد املسـاواة بـ  ا نسـ  -115

 رعية.األصول امل
 ملعدل.ورح بة آيسلندا باملادة املتعلقة  كافحة العنف ضد املرأة ا الدستور ا -116
مـــن  73أن املـــادة   فيمـــا يتعلـــق ب لقـــاء القـــب  علـــ  املت ـــاهرين  ذكـــر الوفـــد املصـــرجو  -117

ـــاا متعلقـــاا بالالت ـــاهرالدســـتور تكفـــال احلـــق ا  اعُتمـــد ا تشـــرين ال ـــاي/نوفمرب ت ـــاهر . وأن  انون
. وأن  ـــرارات   مـــن العهـــد الـــدو  اخلـــاص بـــاحلقوق املدنيـــة والسياســـية 13امت ـــالا للمـــادة  7013

ـــتهم تصـــدر عـــن احملـــاكم العاديـــة  وفقـــاا ت ـــاهر  لقـــاء القـــب  علـــ  امل ين واحتجـــازهم ومـــن ت  دان
 أ ـمم ـن يُلقـ  القـب  علـيهم  مـا أشـار    أن للتشريعات الوطنية وبناءا علـ  ُتقيقـات شـاملة. و 

 يــد ن ــر  الت ــاهراســتخدموا العنــف. و ــانون  أو يبلســوا الســلطات املختصــة بت ــاهرهتم املزم عــة مل
جـــراء ارتكـــائم جـــرائم يعا ـــب عليهـــا  ـــانون  املـــدافع احملكمـــة الدســـتورية. وتصـــدر أحكـــال حبـــق 

لارســته  أو رأيــه بســببيتعــر ض أحــد لالحتجــاز  ول .مكفــول الســتئنا ا  هــمالعقوبــات  وحق
ا حريـــــة التعبـــــري. واقـــــق النائـــــب العـــــال حاليـــــاا ا األحـــــداك الـــــيت و عـــــة ا اوز/يوليـــــه  احلـــــق

 لنتائ  فور انتهاء التحقيقات.. وسُتنشر ا7013وآ /أغسط  
ـــال ئـــا بعـــد التشـــاور مـــل  -111 وتُقتصـــر عقوبـــة اإلعـــدال علـــ  ا ـــرائم الشـــديدة اخلطـــورة. ويُعم 
 ة النق . واق للرئي   صدار عفو.حمكم ييل احلالت  بعد الرجوع    وا املفيت 
ول وجود للتعذيب ا السجون  وتشر  السلطات الوطنية     جانب اجملل  القـومي  -113

حلقــوق اإلنســان  علــ  أمــاكن الحتجــاز ومراكــز التحقيــق علــ   ــو يكفــال  روفــاا ســليمة  ميــل 
عـذيب دَّل ا نـاة    العدالـة. والتقـاءات التعذيب وسوء املعاملة  ويق ا ييل ادعالسجناء. وُاقَّ 

 جرمية يعا ب عليها القانون.
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أة ا وأعربة ا ند عن تقديرها للخطوات املتخذة لتحقيق الدميقراطية وضـمان ا يـال املـر  -170
 الربملان ا يالا مناسباا.

جملتمـل عزيـز الـروابا مـل اوأعربة  ندونيسيا عن تقديرها للجهود الرامية    حمو األمية وت -171
 املدي.
عمليــــة الســــتعراض الــــدورج  وأثنــــة يهوريــــة  يــــران اإلســــالمية علــــ  مشــــاركة مصــــر ا -177

 الشامال.
 اق ب نشاء  نة اإلصالر اإلدارج.وأشاد العر  -173
 حلقوق املنصوص عليها ا الدستور.    عمال ا أيرلنداودعة  -174
عنـف ا رهـا   وأعربـة عـن القلـق  زاء الواعمفة  سرائيال با هود املبذولة ملكافحة اإل -175

 شبه جزيرة سيناء املصرية.
حماكمـــات األحكـــال ا ماعيـــة باإلعـــدال  وضـــمان مراجعـــة وح ـــة  يطاليـــا مصـــر علـــ   -176

 عادلة للمدع  عليهم.
الــيت يــنى عليهــا   و   التــدابري عــودة احليــاة السياســية    طبيعتهــاوأشــارت اليابــان     -177

 املرأة والطفال. الدستور حلماية
 الذج ينى عل  حقوق وحريات جديدة.ورح ب األردن بالدستور املعدل  -171
األمـال ا أن تتبعـه خطـوات  ورح بة كازاخستان باعتماد الدستور ا ديد  وأعربـة عـن -173
 عملية.
 ات حلقوق اإلنسان.الدستور املعدل ضمانتمم  وأشادت الكوية ب -130
 بذولة ا  ا   البطالة والسكن.لدميقراطية الشعبية عل  ا هود املوأثنة يهورية لو ا -131
 شمال ضمانات واسعة حلقوق اإلنسان.يالذج وأشارت لتفيا    دستور مصر املعدل  -137
 ة.وأشاد لبنان باألحكال الدستورية املتعلقة حبرية املعتقد وحقوق املرأ -133
ــــةوأشــــادت ليســــوتو باإلجنــــازات املتحققــــة ا -134 ال تصــــادية واملدنيــــة   اجملــــالت الجتماعي

 والسياسية.
 وق اإلنسان ا دستور مصر املعدل.وأشادت ليتوانيا بتحس  ضمانات حق -135
 عمها للعملية النتقالية ا مصر.وكررت لكسمربغ اإلعرا  عن د -136
 هــا أعربــة عــننواعمفــة ماليزيــا بــا هود الراميــة    اســتعادة الســتقرار السياســي  ولك -137

 لقلق  زاء حالة الستياء.ا
 للممي ُ ُدماا  و الدميقراطية. وأشادت كندا بدستور مصر املعدل وجهودها -131
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ات الكفيلـــة بتعزيـــز حقـــوق وأعربـــة مـــا  عـــن ســـرورها للتعـــاون مـــل اإلجـــراءات واآلليـــ -133
 اإلنسان.
اإلنســان الســامية حلقــوق ورح بــة موريتانيــا باســتعداد مصــر استمــافة مكتــب املفوضــية  -140

 اإل ليمي لشمال أفريقيا.
 لربملـــــــانوأشـــــــارت املكســـــــي     اعتمـــــــاد مصـــــــر  انونـــــــاا لتعزيـــــــز تكـــــــافؤ ا نســـــــ  ا ا -141
 التعيينات الرئاسية. وا

وأعــر  ا بـــال األســود عـــن القلـــق  زاء األحكــال ا ماعيـــة باإلعــدال  وعـــن شـــكه ا أن  -147
 بية.هذه األحكال    نتائ   جيا تؤدج
أة  وبتعزيــــز احلــــوار بــــ  العنــــف ضــــد املــــر  مــــايا  اوأشــــاد املســــر  بتشــــديد العقوبــــات  -143

 األديان.
ســـيما  ل شــخاص بالجتـــار باأل ةاملعنيــ ةاخلاصـــ ةوأشــادت موزامبيـــق بالتعــاون مـــل املقــرر  -144

 النساء واألطفال.
النسـاء واألشـخاص ذوج   ولح ة ميامنـار التـدابري التشـريعية واإلداريـة املتخـذة لتمكـ -145

 اإلعا ة.
 الستعراض الدورج الشامال السابق.وأشادت ناميبيا بتنفيذ التوصيات املقدمة أثناء  -146
 ى احليز املتار للمجتمل املدي.وأعربة هولندا عن القلق  زاء تقل   -147
 ون.يز حقوق اإلنسان وسيادة القانورح بة نيكاراغوا بالتسيريات ا ادفة    تعز  -141
 ة    تعزيز مصاحل الطفال الفمل .وأشاد النيجر بالسماتيجيات الرامي -143
لتعبـــــري وتكـــــوين ا معيـــــات ودعـــــة نيجرييـــــا    مواصـــــلة العمـــــال علـــــ  ضـــــمان حريـــــة ا -150

 والتجمل.
 .ور ا ديد ا القانون واملمارسةالدستطبيق ودعة النروي     اإلسراع ا ت -151
 دعو مصر    الوفاء بالتزاماهتا الدولية.ال الدستورية اليت تورح بة عمان باألحك -157
وأشـــــارت باكســـــتان    ا هـــــود الراميـــــة    تعزيـــــز حقـــــوق املـــــرأة عـــــن طريـــــق التمكـــــ   -153

 جتماعية و جراءات مكافحة التمييز.واخلدمات ال
الـزواج   الزواج القسرج و وطلبة باراغواج معلومات عن اإلجراءات املتخذة للقماء عل -154
 املبكر.
العتبـار شـواغال اجملتمـل  واعمفة الفلبـ  بالتقـدل احملـرز وح ـة مصـر علـ  أن ت خـذ ا -155
 املدي.
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 عل  ضمان محاية احلقوق األساسية.وشجعة الربتسال مصر  -156
 ريعات الوطنية مل أحكال الدستور.وشددت  طر عل  أ ية مواءمة التش -157
 بتنفيذ مصر خريطة الطريق.كوريا   وأشادت يهورية -151
ة املســتحد ثة منــذ وشــجعة رومانيــا مصــر علــ  املمــي  ــُدُماا ا تنفيــذ التسيــريات الرئيســي -153
 .7011 عال ثورة

 فيها مكافحة التمييز ضد املرأة.  ا ودعة ملديف    تنفيذ التعديالت الدستورية  -160
ت نائية رغــم تــدهور احلالــة األمنيــة تتخــذ أج تــدابري اســ مل ذكــر الوفــد املصــرج أن مصــرو  -161

تعتمد  انونـاا  مل من رجال الشرطة. فعل  سبيال امل ال  517ا ذل  مقتال   ا بسبب اإلرها  
 بش ن اإلرها .

و ال الوفد  ن السـلطات املصـرية ملتزمـة التزامـاا كـامالا  بـدأج املسـاءلة وسـيادة القـانون.  -167
قوق اإلنسان وجـرائم لمـمان تقـدم ا نـاة    حلنتهاكات ابو وع دعاءات لو د ُحقق ا ييل ا

 ُتمدت مدونة  واعد سلوه ألفراد الشرطة.اع كما  العدالة.
يـــة املتعلقـــة و ـــال الوفـــد  ن ييـــل احملاكمـــات جتـــرج وفقـــاا لفصـــول املرعيـــة واملعـــايري الدول -163

 باحملاكمات العادلة.
بشـ ن  لسـاء عقوبـة اإلعـدال. و ن العهـد الـدو  يوجد توافق آراء دو   ل و ال الوفد  نه -164

ا ــر عقوبــة اإلعــدال  بــال اــدد شــروطاا لتطبيقهــا. ومصــر  ل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية
ُتمل ييل القيود املفروضة عل  عقوبة اإلعدال وات ال  ا  وتممن احملاكمة وفق األصول املرعيـة. 

بــة اإلعـدال. وتبعـم هـذه البلــدان رسـائال كـال ســنة    بلـداا ُتـتفب بعقو  50يقـر  مــن  مـا هنـاهو 
   احلفــاع علــ  عقوبــة اإلعــدال ا ضــوء خصوصــياهتا  حاجتهــااألمــ  العــال تشــدد فيهــا علــ  

 .ال قافية والسياسية والقانونية
 .مصر ا التصديق عل  معاهدات دولية  ضافيةتن ر و  -165

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
يتجااو   ال س مصر التوصيات التالية، وستقدم ردوداا عليها في وقت مناسبستدر  -166

 :5102موعد الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق اإلنسان في آذار/مارس 
التوقيااع علااب الوروتواااوي اال تياااري الثاااني الملحااق بالعهااد الاادولي  166-1

 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )ترايا(؛

__________ 
 

 لن ُترَّر الستنتاجات والتوصيات. **
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التصاااديق علااااب الوروتواااااوي اال تيااااري الثاااااني الملحااااق  النظااار فااااي 166-7
بالعهااد الااادولي الخاااص باااالحقوق المدنيااة والسياساااية والهاااد   لاااب  ل اااء عقوباااة 

 اإلعدام )رواندا(؛
التصديق علاب الوروتوااوي اال تيااري الثااني الملحاق بالعهاد الادولي  166-3

 )الورت اي(؛ الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و ل اء عقوبة اإلعدام
التصديق علاب الوروتوااوي اال تيااري الثااني الملحاق بالعهاد الادولي  166-4

 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )سيراليون(؛ )شيلي(؛
النظااار فاااي التصاااديق علاااب الوروتوااااوي اال تيااااري التفاقياااة منا  اااة  166-5

 التعذيب )غابون(؛
الجنائيااااة الدوليااااة  التصااااديق علااااب نظااااام رومااااا ا ساسااااي للمح مااااة 166-6

 )تونس(؛ )سلوفينيا(؛ )شيلي(؛ ) ستونيا(؛ )أوروغواي(؛
التصاااديق علاااب الوروتوااااوي اال تيااااري التفاقياااة منا  اااة التعاااذيب؛  166-7

 )توغو(؛ )تونس(؛ )الجمهورية التشي ية(؛ )سويسرا(؛ )سيراليون(؛ )شيلي(؛
التعاااذيب التصاااديق علاااب الوروتوااااوي اال تيااااري التفاقياااة منا  اااة  166-1

 )النمسا(؛
 50ساااحب تحفظاتهاااا علاااب اتفاقياااة منا  اااة التعاااذيب )المادتاااان  166-3
 ( والتصديق علب بروتواولها اال تياري دون تحفظات )الورت اي(؛55و

التصااااديق علااااب االتفاقيااااة الدوليااااة لحمايااااة جميااااع ا شااااخاص ماااان  166-10
 اال تفاء القسري )توغو(؛ )تونس(؛ )سيراليون(؛

ق علااااب االتفاقيااااة الدوليااااة لحمايااااة جميااااع ا شااااخاص ماااان التصاااادي 166-11
 اال تفاء القسري )الورت اي(؛

التصاااااديق علاااااب الوروتوااااااوي اال تيااااااري للعهاااااد الااااادولي الخااااااص  166-17
بااااالحقوق االقتصااااادية واالجتماعيااااة والثقافيااااة )أوروغااااواي(؛ )شاااايلي(؛ )غااااابون(؛ 

 )النيجر(؛
تفاقياااة حقاااوق ا شاااخاص التصاااديق علاااب الوروتوااااوي اال تيااااري ال 166-13

 ذوي اإلعاقة )النيجر(؛
مان اتفاقياة الق ااء علاب  01و 5استعراض التحفظ علاب الماادتين  166-14

 جميع أش اي التمييز ضد المرأة، وسحوه )سلوفينيا(؛
سااحب تحفظاتهااا علااب اتفاقيااة الق اااء علااب جميااع أشاا اي التمييااز  166-15

 اري )غانا(؛ضد المرأة، والتصديق علب بروتواولها اال تي
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النظر في سحب تحفظاتها علب اتفاقية الق اء علب جمياع أشا اي  166-16
 التمييز ضد المرأة )التفيا(؛

مااان اتفاقياااة  01و 5النظااار فاااي ساااحب تحفظاتهاااا علاااب الماااادتين  166-17
الق اااااء علااااب جميااااع أشاااا اي التمييااااز ضااااد الماااارأة، واالن اااامام  لااااب بروتواولهااااا 

لتااادابير المبلوباااة منهاااا بوصااافها الحاااارس ا وي اال تيااااري، والنظااار فاااي اتخااااذ ا
لحقوق مواطنيها وحرياتهم ومصالحهم، وذلك بالق اء علب جميع أش اي التمييز 

 ضد المرأة في صنع القرار والحياة العامة )ناميويا(؛
اساااتعراض قاااانون ا حاااواي الشخصاااية وقاااانون العقوباااات مااان أجااال  166-11

حاااذفها، وذلاااك ل متثااااي  أو ضاااد المااارأةتعاااديل الماااواد التاااي تنباااوي علاااب تميياااز 
 01للدستور، ف  ا عن القاانون الادولي، والعمال علاب رفاع الاتحفظ علاب الماادة 

 من اتفاقية الق اء علب جميع أش اي التمييز ضد المرأة )السويد(؛
تعزيز التدابير ال  مة إلعمااي الحقاوق المنصاوص عليهاا فاي العهاد  166-13

فااي ذلااك اعتماااد التشااريعات  بمااا ،  دنيااة والسياساايةالاادولي الخاااص بااالحقوق الم
 ال  مة )جنوب أفريقيا(؛

 مواصاااالة ضاااامان الوفاااااء بالتزاماتهااااا فااااي مجاااااي حقااااوق اإلنسااااان، 166-70
سااايما الحقاااوق التاااي ياااند عليهاااا العهاااد الااادولي الخااااص باااالحقوق المدنياااة  وال

 يها )الفلوين(؛وغيره من اتفاقات حقوق اإلنسان التي أصوحت طرفاا ف   والسياسية
مواصلة الجهود الرامية  لب مواءماة التشاريعات الوطنياة ماع المعاايير  166-71

 الدولية )السودان(؛
التوفيق بين االتفاقيات العالمية لحقاوق اإلنساان والقاوانين المحلياة  166-77

 )نيجيريا(؛
تعزيااز عمليااة تنقاااين قوانينهااا الحالياااة ل اامان توافقهاااا مااع الدساااتور  166-73
 (؛نام فييتديد، ولتحسين جهود حماية وتعزيز حقوق اإلنسان )الج

مواصااااالة العمااااال علاااااب اعتمااااااد ا طااااار القانونياااااة الم ئماااااة لتنفياااااذ  166-74
ال اااامانات التااااي يااااند عليهااااا الدسااااتور الجديااااد فيمااااا يتعلااااق بحقااااوق اإلنسااااان 

 والحريات ا ساسية )أن وال(؛
تعزيااز جميااع حقااوق مواصاالة عمليااة اسااتعراض التشااريعات ماان أجاال  166-75

 اإلنسان وحمايتها )الهند(؛
مواصااالة اتخااااذ تااادابير لتعزياااز اإلطاااار الملسساااي والقاااانوني لحماياااة  166-76

 حقوق اإلنسان )أو ب ستان(؛
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اتخاذ  بوات إلنشاء ملسسة وطنية لحقوق اإلنسان تمتثل امتثاالا  166-77
 اام ا لموادئ باريس )غانا(؛

ة  لب تادعيم الملسساات الوطنياة العاملاة فاي مواصلة جهود ا الرامي 166-71
 اإلس مية((؛ - مجاي حماية حقوق اإلنسان وتعزيز ا ) يران )جمهورية

 نشااااء م تااااب لمقااارر وطنااااي يخااااتد بتنفياااذ السياسااااات والواااارام   166-73
 وتنسيقها ) سرائيل(؛

مواصلة جهود تعزيز اإلدارة الرشيدة والحوار السياسي واإلجاراءات  166-30
 فة  لب تحقيق الس م )السن اي(؛الهاد
تنفياذ  ريبااة البرياق المتعلقااة باالحقوق السياسااية مان  اا ي  جااراء  166-31

 انتخابات تشريعية )السودان(؛
مواصاااااالة الجهااااااود الموذولااااااة لتعزيااااااز حقااااااوق اإلنسااااااان وحمايتهااااااا  166-37

 )الجزائر(؛
مواصااالة تحساااين جهاااود حماياااة وتعزياااز حقاااوق اإلنساااان فاااي الولاااد  166-33

 أذربيجان(؛)
مواصاالة الجهااود المشااتراة الراميااة  لااب اال تااداء مجاادداا  لااب حياا   166-34

 االحترام ال امل لحقوق اإلنسان )ماليزيا(؛
اقترحتااه  مااا النظاار فااي وضااع ملشاارات لحقااوق اإلنسااان علااب نحااو 166-35

المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، بوصفها أداة أساسية إلعمااي حقاوق اإلنساان 
 اي(؛)الورت 
مواصااالة تنفياااذ التعهااادات وااللتزاماااات البوعياااة الرامياااة  لاااب تعزياااز  166-36

 حقوق اإلنسان وحرياته ا ساسية وحمايتها )قبر(؛
مواصلة الجهود الرامية  لب تعزياز الاوعي بثقافاة حقاوق اإلنساان فاي  166-37

 المجتمع )جنوب السودان(؛
ات المجتمااع الماادني مواصاالة تعاونهااا مااع المجااالس الوطنيااة ومنظماا 166-31

 )غينيا االستوائية(؛
مواصااالة تااادعيم أطااار التعااااون باااين أجهااازة  نفااااذ القاااانون والمجتماااع  166-33

الماادني ب يااة مواصاالة الحااوار الونماااء الرامااي  لااب التصاادي لجميااع التحااديات ذات 
 الصلة بحقوق اإلنسان في الولد ) ندونيسيا(؛

قااايم التساااامن والحاااوار  اتخااااذ مزياااد مااان الخباااوات ل ااامان تعزياااز 166-40
 والتفا م المتوادي علب الصعيد المحلي )اا ا ستان(؛
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تشجيع الحوار بين جميع ا طرا  من أجل تعزيز التفا م والوحادة  166-41
 )ماليزيا(؛

مواصااالة تشاااجيع وتعزياااز التفاعااال والحاااوار باااين السااالبات الوطنياااة  166-47
 المختصة ومنظمات المجتمع المدني )قورص(؛

مواصاالة اعتماااد تاادابير قانونيااة و داريااة لم افحااة الفساااد )االتحاااد  166-43
 الروسي(؛

مواصاااالة الجهااااود الراميااااة  لااااب م افحااااة الفساااااد فااااي  طااااار باااارام   166-44
 اإلص ح التشريعي واإلداري والسياسي )الممل ة العربية السعودية(؛

جهود تعزيز الحق في التنمية عن طريق جملة أمور منها النهاوض باال 166-45
 الوطنية الرامية  لب م افحة الفساد )جنوب السودان(؛

مواءمة التشريعات المحلية مع المعاايير الدولياة فاي جهاود م افحاة  166-46
 الفساد )الوحرين(؛

اتخاااذ تاادابير تعااز  المواءمااة بااين التشااريعات الوطنيااة واتفاقيااة ا ماام  166-47
 ددة القوميات((؛المتع - المتحدة لم افحة الفساد )بوليفيا )دولة

مواصااالة ضااامان  دماااال موااادأي الشااافافية والمسااااءلة فاااي الجهااااود  166-41
 الوطنية لم افحة الفساد )الووسنة والهرسك(؛

مواصاالة جهود ااا الراميااة  لااب م افحااة الفساااد، بباارق تشاامل  طااار  166-43
 اإلص حات التشريعية واإلدارية )اوبا(؛

 ة والبفل )الجزائر(؛مواصلة تنفيذ سياسة تم ين المرأ 166-50
مواصلة تنفيذ تادابير إلعمااي حقاوق الشاواب، وتشاجيع المواادرات  166-51

البوعيااااة وا عماااااي الخيريااااة ماااان أجاااال تعزيااااز  ااااذه الحقااااوق )الممل ااااة العربيااااة 
 السعودية(؛

مواصااالة تنفياااذ التااادابير الرامياااة  لاااب تعزياااز تمتاااع الشاااواب بحقاااوق  166-57
 (؛الن ا سرياإلنسان )

توسااااااع فااااااي الواااااارام  االجتماعيااااااة للنهااااااوض بتشاااااا يل الشااااااواب ال 166-53
 )أو ب ستان(؛

بذي مزيد من الجهود من أجال  يجااد فارص عمال للشاواب، وذلاك  166-54
 باتخاذ التدابير ال  مة )عمان(؛

 مواصلة تعزيز حقوق البفل وحمايتها )أرمينيا(؛ 166-55
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الاااوطني تعزياااز جهاااود جمياااع الملسساااات وتنسااايقها علاااب الصاااعيد  166-56
 ل مان حماية المصريين الم تربين )العراق(؛

تقاااااديم التقاااااارير المتاااااا رة  لاااااب  يصاااااات المعا ااااادات ذات الصااااالة  166-57
 )سيراليون(؛

تقديم تقارير اا  لاب اللجناة المعنياة بحقاوق اإلنساان ولجناة منا  اة  166-51
 التعذيب )غانا(؛

سااامية لحقااوق التعجياال بعمليااة  نشاااء م تااب  قليمااي للمفوضااية ال 166-53
 اإلنسان في القا رة )تونس(؛

توجياااااه دعاااااوة دائماااااة  لاااااب جمياااااع الم لفاااااين بوالياااااات فاااااي  طاااااار  166-60
 اإلجراءات الخاصة )ترايا(؛ )تونس(؛

 توجيه دعوة دائمة  لب جميع اإلجراءات الخاصة )غانا(؛ 166-61
تسااهيل  يااارات جميااع اإلجااراءات الخاصااة التااي تقاادمت  لااب ا ن  166-67
 ت إلجراء  يارات )سويسرا(؛ببلوا
تعزيااااز تعاونهااااا ماااااع مجلااااس حقااااوق اإلنساااااان وآلياتااااه عاااان طرياااااق  166-63

االساااتجابة  لاااب البلواااات المعلقاااة المقدماااة مااان المقاااررين الخاصاااين لزياااارة الولاااد 
 ) ن اريا(؛

تعزيز التعاون مع اإلجاراءات الخاصاة لمجلاس حقاوق اإلنساان عان  166-64
زياارة المعلقاة، والنظار فاي نهاياة المباا  فاي توجياه طريق االستجابة  لب طلوات ال

 دعوة دائمة لجميع الم لفين بواليات في  طار اإلجراءات الخاصة )التفيا(؛
دعاااوة المقاااررين الخاصاااين المعنياااين بحالاااة المااادافعين عااان حقاااوق  166-65

اإلنسان، وبالحق فاي حرياة التجماع السالمي وت اوين الجمعياات، وبتعزياز وحماياة 
 حرية الرأي والتعوير، وتحديد مواعيد لزياراتهم )النروي (؛الحق في 

مواصااااالة تعاونهاااااا ال امااااال ماااااع مجلاااااس حقاااااوق اإلنساااااان وآلياتاااااه  166-66
 (؛فاسو بوراينا)

تقديم شرح واضن للوقائع والظرو  ذات الصالة مان أجال معالجاة  166-67
 الشواغل التي أعربت عنها آليات ا مم المتحدة لحقوق اإلنسان )اليابان(؛

مواصاالة تعاونهااا مااع ا ماام المتحاادة وغير ااا ماان المنظمااات الدوليااة  166-61
 )جمهورية الو الديمقراطية الشعوية(؛

ين بواليات في  طار اإلجاراءات الخاصاة التعاون ال امل مع الم لف 166-63
 )ليتوانيا(؛
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مواصلة العمل مع مفومضية ا مم المتحدة السامية لحقوق اإلنساان  166-70
 في  نشاء الم تب اإلقليمي )قبر(؛

 تعزيز التدابير الرامية  لب الق اء علب التمييز ضد الفصات ال عيفة، 166-71
 سيما المرأة )غانا(؛ وال

  جراءات وتعزيز ا لوضع حد للتمييز ضد المرأة )السن اي(؛اتخاذ  166-77
تنفيذ  بة عمل وطنية للق اء علب الممارسات التقليدية والقوالب  166-73

 النمبية التي تلدي  لب توسيع الفجوة بين الجنسين )صربيا(؛
ت ثيف جهود اا الرامياة  لاب ضامان المسااواة المبلقاة فاي الحقاوق  166-74

اء والفتيات مقابل الرجاي والفتيان، وذلك وفقااا للمعاايير الدولياة والفرص بين النس
 )أوروغواي(؛

م اااعفة الجهاااود الرامياااة  لاااب ضاامان عااادم التميياااز والمسااااواة باااين  166-75
 الرجل والمرأة في جميع المجاالت في المجتمع المصري )أن وال(؛

 االمتثااااااي للقاااااانون الااااادولي لحقاااااوق اإلنساااااان عااااان طرياااااق تعاااااديل 166-76
التشاااريعات واعتماد اااا وتنفياااذ ا بفعالياااة مااان أجااال الق ااااء علاااب جمياااع أشااا اي 
التمييز ضد النساء والفتيات وتجريم جميع أش اي العنف ضد ن، وضمان سرعة 
التحقياااق فاااي جمياااع حااااالت العناااف الجنساااي والتحااار  الجنساااي التاااي تواجههاااا 

لعدالااااة المتظااااا رات والماااادافعات عاااان حقااااوق اإلنسااااان، وتقااااديم الجناااااة  لااااب ا
 )فنلندا(؛

ت ثياااف الجهاااود الرامياااة  لاااب تم اااين المااارأة وتحساااين م انتهاااا فاااي  166-77
المجتمع، واعتمااد مزياد مان التادابير للق ااء علاب جمياع أشا اي التميياز ضاد ا، 
وتعزيز  لمامها بالقراءة وال تابة، وضمان تمتعها بالمساواة في المعاملة وتهيصة بيصة 

 حة العنف الجنساني )تايلند(؛آمنة في م ان العمل، وم اف
تعزيااز جهود ااا الراميااة  لااب دعاام الحقااوق االجتماعيااة للماارأة، مثاال  166-71

 الحق في التعليم والصحة )ترامانستان(؛
مواصااالة تقاااديم الااادعم للمااارأة فاااي الميااادان االقتصاااادي )اإلماااارات  166-73

 العربية المتحدة(؛
 حقوق المرأة، وفقاا لدساتور االستمرار باعتماد سياسة تعزيز وحماية 166-10
 الووليفارية((؛ - )فنزوي  )جمهورية 5102 عام

ضمان المسااواة فاي وصاوي الفتياات والنسااء  لاب جمياع مساتويات  166-11
 التعليم ومجاالته )أف انستان(؛
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مواصااالة تنفياااذ سياساااات الدولاااة الرامياااة  لاااب تعزياااز وحماياااة حقاااوق  166-17
 )بن  ديش(؛ 5102 عام المرأة تماشياا مع دستور

تعزياااز التااادابير التشاااريعية واإلدارياااة المتعلقاااة باااالتمييز والعناااف ضاااد  166-13
 المرأة )بوتسوانا(؛

مواصااالة جهود اااا الرامياااة  لاااب ضااامان تم اااين المااارأة فاااي المياااادين  166-14
فاي ذلاك  دماال المارأة، ف ا ا عان  نشااء  بماا االقتصادية والصاحية واالجتماعياة،

ة من أجل ضمان تعزيز وحماياة حقاوق المارأة فاي الولاد )بروناي مرااز صحية للمرأ
 دار الس م(؛

فااي  بمااا مواصاالة سياسااتها لتم ااين الماارأة واحتاارام وحمايااة حقوقهااا، 166-15
 (؛فاسو بورايناذلك م افحة تشويه ا ع اء التناسلية ا نثوية )

اماة مواصلة جهود تعزياز تم اين المارأة فاي جمياع منااحي الحيااة الع 166-16
 )الصين(؛

  بقاء ا تمامها منصواا علب تم ين المرأة اقتصادياا )اوبا(؛ 166-17
مواصااالة الوااارام  والسياساااات الرامياااة  لاااب تم اااين المااارأة اقتصاااادياا  166-11

 )الهند(؛
 مواصلة تم ين المرأة اقتصادياا )موريتانيا(؛ 166-13
ورلمااان والح ومااة مواصاالة تعزيااز تمثياال الماارأة تمثااي ا عااادالا فااي ال 166-30

 ) ثيوبيا(؛
 تعزيز التمثيل الورلماني للمرأة وفقاا للدستور الجديد )اليونان(؛ 166-31
االسااتمرار فااي جهود ااا الوطنيااة الراميااة  لااب ضاامان تم ااين الماارأة  166-37

 اإلس مية((؛ - ) يران )جمهورية
مارأة مواصلة السياساات الحالياة الرامياة  لاب تعزياز وحماياة حقاوق ال 166-33

 الجديد )ا ردن(؛ 5102 عام وفقاا ل مانات حقوق اإلنسان الواردة في دستور
اتخاااذ الخباااوات الم ئمااة لتعاااديل اللااوائن التاااي تميمااز ضاااد المااارأة  166-34

 )التفيا(؛
 مواصلة  صدار قوانين وسنمها لم افحة التمييز ضد المرأة )لونان(؛ 166-35
ضاعها مان أجال م افحاة التميياز مواصلة تحدي  االستراتيجيات وو  166-36

 ضد المرأة )ني اراغوا(؛
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ساايما فااي  وال مواصاالة اتخاااذ تاادابير لتعزيااز وحمايااة حقااوق الماارأة، 166-37
 م ان العمل )الم رب(؛

 دامااة الجهااود التااي ت اامن تمتااع الماارأة بفاارص عماال مت افصااة مااع  166-31
 الرجل )ميانمار(؛

ع أشا اي العناف والتميياز بذي مزيد مان الجهاود للق ااء علاب جميا 166-33
تتمتااع باااه ماان تم اااين وتمثيااال ونه ااة فاااي جمياااع  ماااا ضااد المااارأة، وضاامان تعزياااز

 القباعات، امتثاالا للدستور الجديد )جمهورية اوريا(؛
 سنة )باراغواي(؛ 01 ل اء تبويق عقوبة اإلعدام علب من  م دون  166-100
اإلعاااادام  النظاااار فااااي فاااارض وقااااف ا تياااااري رساااامي لتنفيااااذ أح ااااام 166-101

 الصادرة )ا رجنتين(؛
 النظر في اعتماد وقف ا تياري للعمل بعقوبة اإلعدام )رومانيا(؛ 166-107
اتخاذ التدابير ال  مة لفارض وقاف ا تيااري لتنفياذ أح اام اإلعادام  166-103

 ) سوانيا(؛
فرض وقف ا تيااري فاوري لجمياع أح اام اإلعادام )تراياا(؛ وفارض  166-104

ويق عقوبة اإلعدام بهد   ل ائها )توغو(؛ وفرض وقف ا تياري وقف ا تياري لتب
للعمل بعقوبة اإلعدام بهد   ل ائها )فرنسا(؛ واإلع ن عن وقف ا تيااري للعمال 

انتظااار اإلل اااء، ينو ااي أن  وفااي بعقوبااة اإلعاادام بهااد   ل ائهااا فااي نهايااة المبااا  
ال تيااري لتنفياذ أح اام ي ون تبويقها محادوداا )ألمانياا(؛ و عاادة العمال باالوقف ا

 اإلعدام بهد   ل اء عقوبة اإلعدام ) ن اريا(؛
 فرض وقف ا تياري للعمل بعقوبة اإلعدام )أستراليا(؛ 166-105
 فرض وقف ا تياري للعمل بعقوبة اإلعدام )ل سمورغ(؛ 166-106
 فرض وقف ا تياري لتنفيذ أح ام اإلعدام ) يباليا(؛ 166-107
ري رسااامي لتنفياااذ أح اااام اإلعااادام بهاااد   ل ااااء فااارض وقاااف ا تياااا 166-101

 عقوبة اإلعدام )سويسرا(؛
اإلعا ن عاان وقااف ا تياااري لعقوبااة اإلعاادام  لااب حااين  ل ائهااا تماماااا  166-103

 )أوروغواي(؛
ساايما فااي  وال  صاادار وقااف ا تياااري فااوري للعماال بعقوبااة اإلعاادام، 166-110

 حاالت المحاامات الجماعية )الجول ا سود(؛
تخفياااف أح اااام اإلعااادام الصاااادرة، وفااارض وقاااف ا تيااااري لتنفياااذ  166-111

 أح ام اإلعدام )الورت اي(؛
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مواءمة تعريف التعذيب في تشاريعاتها الوطنياة ماع التعرياف المقواوي  166-117
 دولياا علب النحو المويمن في اتفاقية منا  ة التعذيب )سلوفينيا(؛

( من اتفاقياة ا مام 0)0مادة استخدام تعريف التعذيب الوارد في ال 166-113
 المتحدة لمنا  ة التعذيب العتماده في قانون العقوبات )أستراليا(؛

يتوافاااق ماااع اتفاقياااة  بماااا مااان قاااانون العقوباااات 051تعاااديل الماااادة  166-114
 منا  ة التعذيب )نيجيريا(؛

 مان قااانون العقوباات لتجااريم التعااذيب 51النظار فااي تعاديل المااادة  166-115
 5102 عااام ماان الدسااتور الجديااد الااذي اعت مااد فااي 25ب مااع المااادة يتماشاا بمااا

 )دولة فلسبين(؛
 نشاااء آليااة إلجااراء  يااارات مساااتقلة  لزاميااة  لااب ا ماااان التااي قاااد  166-116

 فاااي ذلاااك جمياااع المرافاااق العسااا رية بماااا يوجاااد فيهاااا أشاااخاص مسااالوبو الحرياااة،
 مرافق ا من الوطني )سويسرا(؛ أو

ميع المحتجزين، بالقانون وعن طريق تدابير عملية، ضمان حماية ج 166-117
من التعذيب وسائر ضروب سوء المعاملة، وفقاا ل لتزامات المترتوة عليها بموجب 

 اتفاقية منا  ة التعذيب )سويسرا(؛
غياره مان ضاروب  أو ضمان حماياة جمياع المحتجازين مان التعاذيب 166-111

للقواعااااد النموذجيااااة الاااادنيا  سااااوء المعاملااااة، وضاااامان اسااااتيفاء  اااارو  االحتجااااا 
 لمعاملة السجناء والموادئ ا ساسية لمعاملة السجناء )الدانمرك(؛

ضااامان المقاضااااة والمعاقواااة فاااي الجااارائم المحتملاااة التاااي يرت وهاااا  166-113
 سيما ممارسة التعذيب ) سوانيا(؛ وال ضواط ا من،

وة علاب ياد التحقيق علب النحو الواجب في االستخدام المفرط للقا 166-170
قوات ا من، ونشر نتائ  التحقيقات علب المأل، ومقاضاة ا شخاص الذين ت ظهر 

 التحقيقات ضلوعهم في  ذه ا فعاي )الواليات المتحدة ا مري ية(؛
التحقيااااق وفقاااااا للمعااااايير الدوليااااة مااااع مرت وااااي أعماااااي عنااااف أثناااااء  166-171

 رت عاان  صااابات  بياارةالجاايش، أسااف أو التظااا رات، أاااانوا ماان أفااراد الشاارطة
 وفيات، وعند االقت اء تقديم المسلولين  لب العدالة )بلجي ا(؛ أو

التحقيق في جميع االدعااءات المتعلقاة بالتعاذيب، وضامان وصاوي  166-177
 ال حايا  لب سول انتصا  فعالة )بوتسوانا(؛

ضاامان احتاارام الحظاار الدسااتوري المفااروض علااب التعااذيب احتراماااا  166-173
 )فرنسا(؛ فعلياا 
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 تبويق الحظار الاذي يمناع اساتخدام االعترافاات المنتزاعاة بالتعاذيب 166-174
 غيره من ا ساليب غير القانونية، اادلة )أوروغواي(؛ أو

ضمان تقيمد قوات الدفاع وا من بالمعايير الدولياة لحقاوق اإلنساان  166-175
 المتعلقة باستخدام القوة )جمهورية أفريقيا الوسبب(؛

ضمان تقيمد قاوات ا مان بقاوانين حقاوق اإلنساان والمعاايير الدولياة  166-176
االنتهاااااات المنساااوبة  ليهاااا  المتعلقاااة باساااتخدام القاااوة، والتحقياااق فاااي ادعااااءات

 )شيلي(؛
ضمان تقيمد قوات ا من بالمعايير الدولية لحقوق اإلنسان المتعلقاة  166-177

 حتجا  التعسفي )اوستاري ا(؛باستخدام القوة، وعدم  قدامها علب ممارسة اال
اإل اا ء الفااوري لسااويل الساايد عااودة التاارابين، المااواطن اإلساارائيلي  166-171

ساانة، و عماااي حقااه الواجااب التنفيااذ فااي الحصااوي  02المسااجون منااذ أاثاار ماان 
 علب تعويض لجور ال رر ال حق به نتيجة احتجا ه تعسفياا ) سرائيل(؛

النسائية، والنظر في تعيينهن في مناصب  يادة عدد عناصر الشرطة  166-173
 صنع القرار )الوحرين(؛

فااي ذلااك  دارة  بمااا  يااادة عاادد النساااء فااي وااااالت  نفاااذ القااانون، 166-130
 الشرطة )الووسنة والهرسك(؛

تعزيااز باارام  تاادريب الشاارطة وتوعيتهااا بحقااوق اإلنسااان )اإلمااارات  166-131
 العربية المتحدة(؛

ام  التثقياااف والتوعياااة فاااي مجااااي حقاااوق اإلنساااان التوساااع فاااي بااار  166-137
 لتستهد  أعداداا أاور من المو فين العموميين ) موابوي(؛

 عااداد دورات لتاادريب عناصاار الشاارطة علااب حقااوق البفاال ل اامان  166-133
 الجانحين )بلجي ا(؛ أو تصرمفهم علب النحو المناسب مع ا طفاي ال حايا

قيااااف والتاااادريب فااااي مجاااااي حقااااوق تشااااجيع تقااااديم مزيااااد ماااان التث 166-134
 اإلنسان لمو في  نفاذ القانون )الصين(؛

وضاااع بااارام  فعالاااة مصاااممة لتعزياااز المعرفاااة بحقاااوق اإلنساااان فاااي  166-135
 صفو  مو في  نفاذ القانون ) ثيوبيا(؛

 يادة برام  التثقيف والتوعية في مجاي حقوق اإلنسان في صفو   166-136
 عناصر الشرطة )الم رب(؛

وضاااع بااارام  تهاااد   لاااب  ذاااااء وعاااي ماااو في  نفااااذ القاااانون بقااايم  166-137
 وموادئ حقوق اإلنسان )بااستان(؛
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التنفيااذ الفعاااي للصااك المتعلااق باالحتجااا  السااابق للمحاامااة فااي  166-131
 حاالت استثنائية )سلوفاايا(؛

مااان دساااتور ا، ضااامان تاوقةاااف النياباااة العاماااة عااان  22وفقااااا للماااادة  166-133
 أواماااار االحتجااااا  االحتياااااطي اتاااادبير لمعاقوااااة النشااااباء والمتظااااا ريناسااااتخدام 

 تمديد فترة حوسهم ) ولندا(؛ أو
مواصالة العمال علاب  صا ح الساجون ومراااز االحتجاا  وتحسااينها  166-140

 وفقاا للمعايير الدولية المتعلقة بهذه المسالة )ني اراغوا(؛
في مراااز االحتجاا   ضمان تمتع ا شخاص ذوي اإلعاقة بحقوقهم 166-141

 المتعددة القوميات((؛ - )بوليفيا )دولة
ااازين ذوي اإلعاقاااة عااان طرياااق تاااوفير 166-147 مرافاااق  ضااامان حقاااوق المحتجا

 احتجا  منفصلة )ا ردن(؛
ضمان تمتع ا شخاص ذوي اإلعاقة بحقوقهم في مراااز االحتجاا   166-143

 )ميانمار(؛
عااي فاي حااالت العناف ضاد تقديم ضامانات باالتحقيق علاب نحاو ف 166-144

 المرأة ومقاضاة الجناة )االتحاد الروسي(؛
ت ثيف الجهود الرامية  لب ضمان المسااواة باين الجنساين والق ااء  166-145

علااب العنااف الجنسااي والجنساااني، بباارق منهااا النظاار فااي وضااع  بااة عماال وطنيااة 
 ( )رواندا(؛5111)0252لتنفيذ قرار مجلس ا من 

للتصدي بفعالية للتمييز والعناف ضاد النسااء والفتياات  وضع تدابير 166-146
 )سيراليون(؛

مواصلة ضمان التنفيذ الفعاي لتدابير من قويل  نشاء  باوط  ااتف  166-147
سااا نة ومرااااز لرعايااة ضااحايا العنااف، ف اا ا عاان توقيااع عقوبااات أشااد بمرت وااي 

ة لمناع جمياع العنف ضد المرأة، و ذا لزم ا مر، وضع مزيد من السياساات العمليا
 أش اي العنف ضد المرأة، ودعم ضحايا  ذه االنتهااات )سن افورة(؛

فااي ذلااك  بمااا اعتماااد تاادابير شاااملة للتصاادي للعنااف ضااد الماارأة، 166-141
 وضع قانون يجرمم جميع أش اي العنف ضد المرأة )سلوفينيا(؛

تعزياااز تااادابير م افحاااة االعتاااداء الجنساااي والعناااف الجنساااي ضاااد  166-143
 اء والفتيات )جنوب أفريقيا(؛النس
 (؛الن ا سريلمرت وي العنف ضد المرأة ) ضمان المساءلة الفعالة 166-150
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مواصلة ت ثيف الجهاود الرامياة  لاب تعزياز المسااواة باين الجنساين،  166-151
وم افحاة التحاار  الجنساي والعنااف الجنساااني عان طريااق  صا ح تشااريعي شااامل 

عتااارا  با ميااة عمااال المنظمااات غيااار الح ومياااة واعتماااد اساااتراتيجية وطنيااة، واال
 وا تصاصها في  ذا المجاي )السويد(؛

مواصلة الجهود الرامية  لب الق اء علب جمياع أشا اي العناف ضاد  166-157
 المرأة )أوارانيا(؛

است ماي االساتراتيجية الوطنياة لمنا  اة العناف ضاد المارأة ووضاع  166-153
لمقاررة الخاصاة المعنياة بمساالة العناف ضاد  بة تنفيذ معقولاة وواضاحة، ودعاوة ا

 أيرلنااداالماارأة وأسااوابه وعواقوااه لزيااارة مصاار )الممل ااة المتحاادة لوريبانيااا العظمااب و 
 الشمالية(؛

اعتماااااد تااااادابير شاااااملة للتصااااادي للعنااااف ضاااااد النساااااء والفتياااااات  166-154
 )أف انستان(؛

العنف ضد اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لم افحة جميع أش اي  166-155
 النساء، بمن فيهن المدافعات عن حقوق المرأة، علاب المساتويين العاام والمنزلاي،

 سيما التحر  الجنسي )الورا يل(؛ وال
اعتماد مشروع قانون لم افحة العنف ضد المرأة )جمهورياة أفريقياا  166-156

 الوسبب(؛
مواصاالة جهااود م افحاااة التحاار  الجنسااي والعناااف الجنسااي ضاااد  166-157
أة، بباارق منهااا  يااادة عاادد وحاادات وعناصاار الشاارطة المتخصصااين فااي ذلااك الماار 
 (؛ديفوار اوت)

تعزيز جهود ا الرامية  لب م افحة العنف ضد المرأة، وتحقياق قادر  166-151
 أاور من المساواة بين المرأة والرجل )جمهورية اوريا الشعوية الديمقراطية(؛

ذ للق ااااء علاااب جمياااع أشااا اي اتخااااذ تااادابير تشاااريعية وتااادابير  نفاااا 166-153
في ذلك سحب تحفظات مصر علاب اتفاقياة الق ااء علاب  بما العنف ضد المرأة،

 جميع أش اي التمييز ضد المرأة ) ستونيا(؛
 تنفيذ االستراتيجية المصرية لمنا  ة العنف ضد المرأة )فرنسا(؛ 166-160
واااااوي تجاااريم العنااااف المنزلااااي ضااااد المااارأة، والتصااااديق علااااب الوروت 166-161

 اال تياري التفاقية الق اء علب جميع أش اي التمييز ضد المرأة )ألمانيا(؛
في  بما اعتماد تدابير شاملة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات، 166-167

 ذلك تجريم جميع أش اي العنف ضد المرأة )غانا(؛
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ت ثيف جهود ا لمنع العنف ضد المرأة وحماية الناجيات ومقاضااة  166-163
 جناة )آيسلندا(؛ال

تعاااديل قاااانون العقوباااات والقاااوانين الوطنياااة ا  ااار  لتجاااريم جمياااع  166-164
أشاا اي العنااف ضااد الماارأة والعنااف المنزلااي واالغتصاااب علااب وجااه الخصااوص، 

 وتبويق القوانين عملياا )ليتوانيا(؛
تعزيااز التاادابير الراميااة  لااب م افحااة العنااف ضااد الماارأة علااب نحااو  166-165

 (؛فعاي )مالي
اتخاااذ الخبااوات ال  مااة لوضااع التاادابير التشااريعية وتاادابير اإلنفاااذ  166-166

فيها العنف الجنساي  بما المصممة للق اء علب جميع أش اي العنف ضد المرأة،
 ضد النساء المشاراات في االحتجاجات والتظا رات )الجول ا سود(؛

لتحاااار  مواصاااالة تعزيااااز الجهااااود الموذولااااة فااااي مجاااااي م افحااااة ا 166-167
 الجنسي )بااستان(؛

 ل اااء الاازوال القسااري المو اار والاازوال التجاااري الملقاات للفتيااات،  166-161
 وضمان الق اء علب تشويه ا ع اء التناسلية ا نثوية )سيراليون(؛

ت ثيف الجهاود الرامياة  لاب م افحاة االتجاار با شاخاص، بالتعااون  166-163
 مع المجتمع الدولي )رواندا(؛

توسيع نباق فهم تعريف االتجار با شخاص، و دمال الانه  القاائم  166-170
علااااب حقااااوق اإلنسااااان فااااي السياسااااات التااااي تسااااتهد  الق اااااء علااااب االتجااااار 

 با شخاص )سلوفينيا(؛
ضااامان التنفياااذ الفعااااي للخباااة الوطنياااة لم افحاااة االتجاااار بالوشااار  166-171

 ) سرائيل(؛
ب م افحاة االتجاار با شاخاص، مواصلة جهود ا الوطنياة الرامياة  لا 166-177

 ببرق منها التعاون الدولي واإلقليمي )اا ا ستان(؛
ضااااامان  نشااااااء قاعااااادة بياناااااات وطنياااااة عااااان االتجاااااار با شاااااخاص  166-173

 )الفلوين(؛
مواصلة تعزيز الجهود الرامية  لاب الق ااء علاب االتجاار با شاخاص  166-174

 وفقاا للخبة الوطنية )ملديف(؛
لتاااادابير الراميااااة  لااااب الق اااااء علااااب االساااات  ي االقتصااااادي تعزيااااز ا 166-175

لألطفاي، وتعديل قانون العمال الاوطني لمواءمتاه ماع اتفاقياة منظماة العمال الدولياة 
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المتعلقة بحظر أسوأ أش اي عمل ا طفاي واإلجراءات الفورية للق اء  015رقم 
 عليها )صربيا(؛

ت ماااان أجاااال منااااع وضااااع اسااااتراتيجية شاااااملة ومتعااااددة التخصصااااا 166-176
است  ي المواطنين الشواب من   ي الهجرة غير القانونية والتصدي له )الووسانة 

 والهرسك(؛
تحقيااق تحسماان اوياار فااي احتاارام الحااق فااي المحاامااة وفااق ا صااوي  166-177

من العهاد الادولي الخااص باالحقوق المدنياة والسياساية  02المرعية عم ا بالمادة 
 )بلجي ا(؛

الحااق فااي المحاامااة العادلااة وضاامان محاامااة الماادنيين فااي ضاامان  166-171
 محاام مدنية في جميع ا وقات )الجمهورية التشي ية(؛

ضمان  جراءات ق ائية منصافة وعادلاة ومساتقلة تتفاق ماع المعاايير  166-173
 الدولية )فرنسا(؛

ضااامان االمتثااااي اللتزاماتهاااا الدولياااة المتعلقاااة باااالحق فاااي محااماااة  166-110
دون تا ير اساتناداا  لاب تهام واضاحة وتحقيقاات مساتقلة، ماع احتارام الحاق عادلة 

 (؛أيرلندافي الوصوي  لب المحامين وا سر واالتصاي بهم )
 جااراء اإلصاا حات ال  مااة ل اامان حصااوي الماادعب علاايهم علااب  166-111

محاامااة عادلااة فااي غ ااون فتاارة  منيااة معقولااة، والحااد ماان اللجااوء  لااب الحااوس 
 مورغ(؛الملقت )ل س

ضاامان امتثاااي المحاامااات واالحتجااا  السااابق للمحاامااة للحقااوق  166-117
فااااي المحاامااااة حسااااب ا صااااوي المرعيااااة التااااي ي فلهااااا العهااااد الاااادولي الخاااااص 

مااااااان الدساااااااتور، ووقاااااااف  22و 22والمادتاااااااان    باااااااالحقوق المدنياااااااة والسياساااااااية
 المحاامات العس رية للمدنيين الها )النروي (؛

ة المحتجاااازين وفااااق ا صااااوي المرعيااااة،  ن النظااااام ضاااامان محااماااا 166-113
الق ائي العادي والمستقل رايزة أساسية لمصر ديمقراطية ومستقرة فاي المساتقول 

 )اندا(؛
اتخاذ تدابير ل مان المحاامة وفق ا صوي المرعياة والمحااماات  166-114

ساااايما فااااي أي دعاااااو  قاااااد يترتااااب عليهااااا تبويااااق عقوبااااة اإلعااااادام  وال العادلااااة،
 لم سيك(؛)ا

مواصاالة التعاااون مااع المفوضااية السااامية لحقااوق اإلنسااان ماان أجاال  166-115
الحصااوي علااب المسااااعدة التقنيااة فاااي تعزيااز اسااتق ي الق ااااء وضاامانه، وضااامان 

 وصوي جميع المواطنين  لب العدالة )الم سيك(؛
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العمااال علاااب نحاااو عاجااال علاااب اساااتعراض المرساااوم الرئاساااي الاااذي  166-116
ام العساا رية ب يااة افالااة ضاامانات المحاامااة العادلااة والحااد ماان يوسااع دور المحااا 

 ا تصاص المحاام العس رية )النمسا(؛
التحقيااق فااي جميااع حاااالت اسااتخدام قااوات ا ماان القااوة المفرطااة  166-117

ضد المتظا رين ومحاسوة المسلولين عن  ذه الحوادث، ووقف ممارسة محااماة 
 المدنيين عس رياا )ليتوانيا(؛

ضمان الشفافية والفعالية والنزا ة واالستق ي في عمليات التحقياق  166-111
 في انتهااات حقوق اإلنسان )أوروغواي(؛

نشار اساتنتاجات مختلاف لجااان تقصاي الحقاائق الوطنياة وتوصااياتها  166-113
 علب المأل ل مان الشفافية )بلجي ا(؛

ب علاااب مواصااالة الجهاااود الرامياااة  لاااب م افحاااة اإلفااا ت مااان العقاااا 166-130
 5100االنتهاااااات الجسااايمة لحقاااوق اإلنساااان المرت واااة أثنااااء أحاااداث عااااماي 

 )ا رجنتين(؛ 5102و
اتخاااااذ الخبااااوات ال  مااااة ل اااامان التحقيااااق الشااااامل مااااع ا فااااراد  166-131

المشااتوه فااي ارت ااابهم جاارائم بموجااب القااانون الاادولي وغياار ذلااك ماان انتهااااات 
 هم  لب العدالة )ليسوتو(؛الحقوق المدنية وحقوق اإلنسان، وتقديم

ضاامان  جااراء تحقيقااات شاااملة ومسااتقلة ونزيهااة فااي أعماااي القتاال  166-137
 ، ومحاسوة الجناة )آيسلندا(؛5102 عام الجماعي في ميدان رابعة في

مواصااااالة جهود اااااا الرامياااااة  لاااااب ضااااامان نجااااااح العدالاااااة االنتقالياااااة  166-133
 وحمايتها )اليمن(؛ والمصالحة الوطنية من أجل تعزيز حقوق اإلنسان

مواصلة السياسة المتعلقاة بحماياة ملسساة ا سارة ودعمهاا بوصافها  166-134
 حجر ا ساس للمجتمع )االتحاد الروسي(؛

يتماشاب  بما مواصلة تنفيذ سياسات اجتماعية تدعم ملسسة ا سرة 166-135
مااااااع القااااااايم ا ساااااارية التقليدياااااااة والتبلعاااااااات االجتماعيااااااة االقتصاااااااادية لشاااااااعوها 

 ن  ديش(؛)ب
مواصاالة تقااديم الاادعم لألساارة بوصاافها الوحاادة البويعيااة وا ساسااية  166-136

للمجتمع، تماشاياا ماع التزاماتهاا الدولياة، وذلاك ببارق منهاا اعتمااد تادابير قانونياة 
 ذات صلة علب الصعيد الوطني عند االقت اء )بي روس(؛

التساااامن الاااديني تشاااجيع المواااادرات الرامياااة  لاااب تعزياااز االحتااارام و  166-137
 والتنوع الثقافي )جنوب السودان(؛
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مواصااالة أنشااابتها الهادفاااة  لاااب تحقياااق تفاااا م أف ااال باااين جمياااع  166-131
 الشعوب وا ديان )أذربيجان(؛

تعزياااز حماياااة حقاااوق ا قلياااات الدينياااة، وبخاصاااة تهيصاااة ا وضااااع  166-133
علااب انتهااااات ال  مااة لممارسااة حريااة العوااادة، ووضااع حااد لافاا ت ماان العقاااب 

  ذه الحقوق )اابو فيردي(؛
مواصاااالة تشااااجيع ودعاااام الموااااادرات وا نشاااابة الراميااااة  لااااب تعزيااااز  166-700

 االحترام والتسامن الديني )اوبا(؛
 طاا ق حااوار اجتماااعي لتحسااين الخباااب الااديني بالتشااديد علاااب  166-701

 ؛القيم اإليجابية والنموذل المشرق للتراث الديني المصري )ا ردن(
مواصااالة تشاااجيع المواااادرات المجتمعياااة فاااي مجااااي حاااوار ا دياااان  166-707

 )الم رب(؛
مواصلة تشجيع الموادرات الرامية  لب نشر قيم االحتارام والتساامن  166-703

 الديني في المجتمع )عمان(؛
تعزيز الحاوار االجتمااعي الراماي  لاب  نتاال  بااب ديناي يادعم قايم  166-704

 جتماعي والتفا م المتوادي )بااستان(؛التسامن والتماسك اال
 المعتقد لجميع مواطنيها )رومانيا(؛ أو ضمان احترام حرية الدين 166-705
النهااوض بحريااة التعوياار ووسااائل اإلعاا م ليااتم ن جميااع الصااحفيين  166-706

من تادية أنشبتهم بحرية ودون تخويف، و   ء ساويل الاذين س اجنوا علاب  لفياة 
 الجمهورية التشي ية(؛عملهم دون تا ير )

  الة القيود المفروضة علب الحقوق الدستورية في التجماع السالمي  166-707
بساااااوب ممارساااااة حقاااااوقهم  وحرياااااة التعويااااار، و  ااااا ء ساااااويل جمياااااع المساااااجونين
 الدستورية، بمن فيهم ممثلو وسائل اإلع م ) ستونيا(؛

لف اااار تعااااديل قااااانون العقوبااااات ماااان أجاااال تنفيااااذ ضاااامانات حريااااة ا 166-701
 )أستراليا(؛ 5102 عام والصحافة والنشر التي ي فلها دستور

 اتخاذ التدابير ال  مة لتعزيز التمتع بحرية التعوير )الورا يل(؛ 166-703
العمااال بفعالياااة ل ااامان ممارساااة حرياااة التعويااار وت اااوين الجمعياااات  166-710

تظااا رات  ااذا السااياق، ضاامان امتثاااي القااانون الماانظم لل وفااي والتجمااع الساالمي،
فااي مصاار اللتزاماتهااا بموجااب العهااد الاادولي الخاااص بااالحقوق المدنيااة والسياسااية 

 )ل سمورغ(؛



A/HRC/28/16 

GE.14-24943 32 

مراجعااة قااانون العقوبااات الااذي يقيمااد حريااة الاارأي، وساان تشااريعات  166-711
واالعتاارا  بالنقابااات العماليااة المسااتقلة، ف اا ا عاان   الااة القيااود المفروضااة علااب 

 ؛التظا رات السلمية )ليتوانيا(
ضمان بيصة ملاتية لعمل الصحفيين والمدافعين عان حقاوق اإلنساان  166-717

 ومنظمات المجتمع المدني )تونس(؛
ساايما للصااحفيين، وحريااة التظااا ر  وال احتاارام حريااة الاارأي والتعوياار، 166-713

 السلمي، دون اللجوء  لب االستخدام المفرط للقوة )فرنسا(؛
جاااال ضاااامان حريااااة التعوياااار وحمايااااة تنقااااين قااااانون العقوبااااات ماااان أ 166-714

 الصحفيين من العنف والم ايقة )ألمانيا(؛
لسوب سو  ممارسة حقوقهم في حرياة  ال    ء سويل المحتجازين 166-715
الع وية في مجموعة سياسية، وافالة ضمانات ااملة بالمحاامة العادلة  أو التعوير

 ا مري ية(؛ل ل واحد من المحتجازين المتوقين )الواليات المتحدة 
   ء سويل جمياع الصاحفيين والعااملين فاي وساائل اإلعا م الاذين  166-716

 ق وض عليهم أثناء أداء واجواتهم، و سقاط التهم الموجهة  ليهم )النمسا(؛
اإل  ء الفوري لساويل جمياع الساجناء مان صاحفيين وساجناء رأي  166-717

 ومدافعين عن حقوق اإلنسان )النروي (؛
خاااذ جميااع التاادابير ال  مااة لحمايااة الصااحفيين والماادافعين عاان ات 166-711

حقاوق اإلنسااان مان التهدياادات والهجماات، وضاامان تقاديم مرت وااي  اذا الشاا ل 
 من العنف  لب العدالة )ل سمورغ(؛

فيهااا التعوياار  بمااا ضاامان حمايااة حريااة التعوياار فااي جميااع أشاا الها، 166-713
 الفني )النروي (؛

 مواطنيها في التجمع وت وين الجمعيات )رومانيا(؛احترام حرية  166-770
التااد من أن اإلطار التشريعي ي من التمتاع ال امال بحرياة التعويار  166-771

 وت وين الجمعيات )الم سيك(؛
الخااااااص بتنظااااايم الحاااااق فاااااي  011/5102تعاااااديل القاااااانون رقااااام  166-777

اساتعراض جمياع  االجتماعات العامة والموااب والتظا رات السالمية )سالوفاايا(؛
بشاان  0102 لعاام 01فيهاا قاانون رقام  بما القوانين المتعلقة بالتجمعات العامة،

بشااان االجتماعااات العامااة، لمواءمتهااا  5102 لعااام 011 التجمهار والقااانون رقاام
 مع التزامات مصر الدولية بحقوق اإلنسان )اندا(؛



A/HRC/28/16 

33 GE.14-24943 

وقاااانون  ،(5102 لعاااام 011 ل ااااء قاااانون التظاااا ر )القاااانون رقااام  166-773
اللاذين يحادان مان  ،(5115 لعاام 12الملسسات والجمعياات ا  لياة )القاانون 

تعديلهما ل مان تماشيهما ماع  أو حرية التجمع وت وين الجمعيات وحرية التعوير،
 التزامات مصر الدولية )الواليات المتحدة ا مري ية(؛

 التظاااا ر لقاااانون الفاااوري حماياااة حرياااة التجماااع عااان طرياااق اإلل ااااء 166-774
وماااع العهاااد الااادولي  5102 عاااام مااان دساااتور 12تعديلاااه ليتوافاااق ماااع الماااادة  أو

 )أستراليا(؛   الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
استعراض قانون الجمعيات وقانون التظا ر ب ياة االمتثااي للدساتور،  166-775

اااازين  ف اااا ا عاااان القااااانون الاااادولي، واإل اااا ء الفااااوري لسااااويل ا شااااخاص المحتجا
بسااااوب ممارسااااة حااااريتهم فااااي التعوياااار ماااان  اااا ي المشاااااراة فااااي  المسااااجونين أو

 االحتجاجات السلمية )السويد(؛
العمااال دون  ببااااء علاااب  ل ااااء قاااانون التجماااع الصاااادر فاااي تشااارين  166-776

تعديله ب ية ضمان الحق في حرية التجمع وحرية التعويار  أو 5102الثاني/نوفمور 
 )ترايا(؛
الخااااااص باااااالحق فاااااي االجتماعاااااات العاماااااة  011ون تعاااااديل القاااااان 166-777

 ومواءمته مع المعايير الدولية )النمسا(؛
تنقين القانون الذي يانظم الحاق فاي التجماع العاام عان طرياق جملاة  166-771

أمااور منهااا تحديااد الساالوك المحظااور و ل اااء العقوبااات المفرطااة ماان أجاال ضاامان 
 ليا(؛االمتثاي علب نحو أف ل للمعايير الدولية ) يبا

حماية حرية التجمع، التاي ي فلهاا الدساتور، بتعاديل قاانون التظاا ر  166-773
 للسماح بعقد التجمعات العامة عن طريق عملية   بار بسيبة )ألمانيا(؛

تعديل قانون التظا ر الخاص بتنظايم الحاق فاي االجتماعاات العاماة  166-730
دسااتور التااي ت اامن حريااة مان ال 12والمواااب والتظااا رات الساالمية وفقاااا للمااادة 

 التجمع ) ولندا(؛
حمايااة حريااة التجمااع وت ااوين الجمعياااات ماان  اا ي تنقااين قاااانون  166-731

التظااااا ر، والق اااااء علااااب جميااااع أشاااا اي التااااد ل فااااي تسااااجيل المنظمااااات غياااار 
الح ومية وعملها، وضمان حقها في التماس التمويل وتلقميه، والتوقف عن  صدار 

 غير الح ومية غير المسجلة )النروي (؛  نذارات نهائية للمنظمات
وضااع القااانون الااذي يااند علااب الحااق فااي  نشاااء المنظمااات غياار  166-737

 الح ومية باإل بار فقط واعتماده )سلوفاايا(؛
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 عاااادة صااااياغة قااااانون المنظمااااات غيااار الح وميااااة الجديااااد بحياااا   166-733
يااة والدوليااة يساامن بالممارسااة ال املااة للحااق فااي حريااة ت ااوين المنظمااات المحل

 باستق لية ودون مخاطر علب االستمرارية ) سوانيا(؛
اعتماااد القااانون الجديااد المتعلااق بالمنظمااات غياار الح وميااة الااذي  166-734

ي من علب نحو اامل تمتةع المجتمع المدني بمجموعاة مان الحقاوق تتماشاب ماع 
 المعايير الدولية ) يباليا(؛

من المجتمع المادني عان طرياق   الاة تسهيل عمل الجهات الفاعلة  166-735
الشاروط المواالف فيهاا المفروضاة علااب تساجيلها وعملهاا وتمويلهاا، ومواءماة قااانون 

 الجمعيات مع الدستور )الجمهورية التشي ية(؛
ضااامان التبويااااق ال امااال  ح ااااام الدسااااتور المتعلقاااة بحريااااة عماااال  166-736

ياار الح وميااة ليتفااق مااع المجتمااع الماادني، بباارق منهااا تنقااين قااانون المنظمااات غ
 أيرلناداالمعايير الدولية ويحمي حرية التعوير )الممل ة المتحدة لوريبانيا العظماب و 

 الشمالية(؛
ساااان قااااانون للمنظمااااات غياااار الح وميااااة يساااامن للمنظمااااات غياااار  166-737

يتماشاب ماع  بماا الح ومية الدولياة والوطنياة لحقاوق اإلنساان بالعمال دون تاد ل،
 )النمسا(؛المعايير الدولية 

ساايما  وال رفاع القيااود التااي تعااوق عمال منظمااات المجتمااع الماادني، 166-731
فيما يتعلق بتلقمي التمويل لتتم ن مان أداء عملهاا فاي الادفاع عان حقاوق اإلنساان 

 علب نحو فعاي )شيلي(؛
فيهااا التاادابير  بمااا تنفيااذ  جااراءات لتيسااير عماال المجتمااع الماادني، 166-733

 (؛التشريعية )اوستاري ا
اعتماد التشريع الذي يسهمل عمل المنظمات غير الح ومية ببريقة  166-740

تعاااز  حقاااوق اإلنساااان وتعاااود بالفائااادة علااااب العملياااة السياساااية ا ااال فاااي مصاااار 
 )ارواتيا(؛

مواءمة مشروع قانون المنظمات غير الح ومية مع المعاايير الدولياة  166-741
 والدستور المصري )آيسلندا(؛

روع قااااانون منظمااااات المجتمااااع الماااادني الااااذي يهاااادد سااااحب مشاااا 166-747
رفاااض مااانن  أو اساااتق لها بتم اااين الح وماااة مااان حلمهاااا دون أمااار مااان المح ماااة

 (؛أيرلنداالتر يد لمنظمات جديدة  سواب منها "الوحدة الوطنية" )
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فاااي ذلاااك  بماااا تعاااديل قاااانون الجمعياااات امتثااااالا للمعاااايير الدولياااة، 166-743
لح وميااة بالعماال دون عوائااق ماان قوياال الحصااوي علااب السااماح للمنظمااات غياار ا

  ذن مسوق، ومراقوة تمويلها، وحلمها  دارياا )الدانمرك(؛
اإلساااراع فاااي سااان قاااانون للمنظماااات غيااار الح ومياااة يتماشاااب ماااع  166-744

الدستور الجديد، ويمنن المنظماات غيار الح ومياة شخصاية اعتوارياة لاد  تقاديم 
 (؛  بار بإنشائها )جمهورية اوريا

تنفيااذ التزاماتهااا الدوليااة تنفيااذاا اااام ا ل اامان حمايااة الماادافعين عاان  166-745
حقاااوق اإلنساااان والجهاااات الفاعلاااة ا  ااار  فاااي المجتماااع المااادني فاااي ممارساااة 

 فيها حرية التعوير وت وين الجمعيات والتجمع )فنلندا(؛ بما حقوقها اإلنسانية،
قاوق اإلنساان فاي ممارساة احترام حق الجمعيات التي تادافع عان ح 166-746

عملها بحرية، وضمان امتثاي التشريعات المصرية للعهد الدولي الخاص باالحقوق 
 المدنية والسياسية، وضمان الحق في حرية ت وين الجمعيات )فرنسا(؛

حماياااة حرياااة ت اااوين الجمعياااات وفقااااا للدساااتور المصاااري، وذلاااك  166-747
يتماشىب تماماا مع المعايير وأف ل  باعتماد قانون جديد للمنظمات غير الح ومية

 في ذلك فيما يتعلق بالتمويل ا جنوي )ألمانيا(؛ بما الممارسات الدولية،
مااع  5115 لعااام 12ضاامان توافااق التعاادي ت علااب القااانون رقاام  166-741

 دستور مصر والتزاماتها الدولية )اندا(؛
دافعين عان االمتناع عن وصم عمال المنظماات غيار الح ومياة والما 166-743

 حقوق اإلنسان والصحفيين وتجريمه )النروي (؛
 ياا ء االعتوااار الواجااب ل اامان تهيصااة بيصااة آمنااة وملاتيااة للمجتمااع  166-750

 المدني )اليابان(؛
االرتقاااء بالعمليااة االنتخابيااة وضاامان تنفيااذ توصاايات بعثااات مراقوااة  166-751

المشااااراة السياساااية ماااع  سااايما فيماااا يتعلاااق بمسااااواة المااارأة فاااي وال االنتخاباااات،
الرجاااال، ومشاااااراة المااااراقوين المسااااتقلين ل نتخابااااات، واحتاااارام حريااااة االجتماااااع 

 والتعوير، وتنقين لوائن تمويل الحم ت االنتخابية )الجمهورية التشي ية(؛
  جراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت مم ن )الهند(؛ 166-757
 مه )السن اي(؛تعزيز رصد العمل المنزلي وتنظي 166-753
النظر فاي  د ااي تعادي ت علاب قاانون العمال ليشامل العااملين فاي  166-754

 المنا ي ويحميهم، ويحظر العمل المنزلي االست  لي )الفلوين(؛
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النهااوض بالتاادريب المهنااي ماان أجاال تعزيااز ساارعة  دمااال الخااريجين  166-755
 الشواب في القو  العاملة )السن اي(؛

عااي ل ساتراتيجية الوطنياة الشااملة لمواجهاة الوبالاة علاب التنفيذ الف 166-756
فااي ذلااك االسااتثمار فااي تبااوير المهااارات )جنااوب  بمااا المااد  القصااير والبوياال،

 أفريقيا(؛
تعزيااز الجهااود الراميااة  لااب ضاامان تمتااع الماارأة بت ااافل فاارص العماال  166-757

 )دولة فلسبين(؛
متسااااوية فاااي م اااان  مواصااالة العمااال ل ااامان تمتاااع المااارأة بحقاااوق 166-751

 - العمل من   ي الملسسات والقواعد والسياسات العامة للدولة )بوليفيا )دولاة
 المتعددة القوميات((؛

سااايما باااين الشاااواب، وتعزياااز  وال اتخااااذ تااادابير للحاااد مااان الوبالاااة، 166-753
 دماااجهم فااي الحياااة االجتماعيااة والسياسااية للولااد بهااد  الحفااا  علااب اسااتقراره 

 زيز ما )طاجي ستان(؛وأمنه وتع
مواصاالة جهود ااا الراميااة  لااب مواجهااة الوبالااة علااب المااد  القصااير  166-760

 والبويل بالتشاور مع القباع الخاص ومقدمي  دمات التعليم )بوتان(؛
مواصااالة تنفياااذ اساااتراتيجيتها الوطنياااة الشااااملة الرامياااة  لاااب مواجهاااة  166-761

 ا االستوائية(؛الوبالة علب المد  القصير والبويل )غيني
تعزيااااز اإلطااااار التشااااريعي الااااوطني لمحااااو ا ميااااة، وتحقيااااق التنميااااة  166-767

الت املياااااة لجمياااااع شااااارائن السااااا ان والمنااااااطق، وتحساااااين المساااااتو  المعيشاااااي 
فاي ذلاك الفصاات ال اعيفة مان السا ان، وتاوفير السا ن والحقاوق  بماا لمواطنيها،

 االقتصادية واالجتماعية ا  ر  )طاجي ستان(؛
سااااايما النسااااااء  وال ضااااامان مشااااااراة جمياااااع أصاااااحاب المصااااالحة، 166-763

والشااااواب والفصااااات ال ااااعيفة، فااااي التنميااااة االقتصااااادية للولااااد ب يااااة تحقيااااق نمااااو 
 ي قصب عنه أحد، وضمان الرفاه للجميع )تايلند(؛ ال اقتصادي طويل ا مد

مواصاااااااالة الممارسااااااااة المتمثلااااااااة فااااااااي تنفيااااااااذ باااااااارام  اجتماعيااااااااة  166-764
 ن(؛)ترامانستا

ت ثياااف باااارام  تعزياااز الحقااااوق االقتصاااادية واالجتماعيااااة والثقافيااااة  166-765
 )الجزائر(؛

 مواصاالة تعزيااز حااق شااعوها فااي الحصااوي علااب ال اامان االجتماااعي 166-766
 اإلس مية((؛ - مستو  معيشي الئق ) يران )جمهورية وفي
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تماعية ت ثيف جهود ا الرامية  لب  عماي الحقوق االقتصادية واالج 166-767
 اإلس مية((؛ - فيها الحق في الصحة ) يران )جمهورية بما والثقافية،

مواصااااالة جهود اااااا الرامياااااة  لاااااب الحاااااد مااااان الفقااااار، وعلاااااب وجاااااه  166-761
 الخصوص،  يادة الترايز علب برام  م افحة الفقر في المناطق الريفية )بوتان(؛

ادية بااااذي مزيااااد ماااان الجهااااود ماااان أجاااال  عماااااي الحقااااوق االقتصاااا 166-763
 واالجتماعية والثقافية، ببرق منها تعزيز تدابير الحماية االجتماعية )اا ا ستان(؛

مواصاالة تخصاايد جهااود لتعزيااز الحقااوق االقتصااادية واالجتماعيااة  166-770
 والثقافية )ني اراغوا(؛

مواصاااالة وتعزيااااز  جااااراءات تحسااااين ا حااااواي المعيشااااية لساااا انها  166-771
 )مالي(؛
-5105 ااااا لوضااااع اسااااتراتيجية للساااا ن لألعااااوام ت ثيااااف جهود 166-777

 )غينيا االستوائية(؛ 5151
اتخاااذ تاادابير عمليااة ل اامان الحصااوي علااب مياااه الشاارب المامونااة  166-773

سااايما لألشاااخاص فاااي المنااااطق الريفياااة  وال و ااادمات الصااار  الصاااحي للجمياااع،
 )ملديف(؛

لتعلاايم مواصاالة الجهااود الراميااة  لااب ضاامان تعماايم الحصااوي علااب ا 166-774
 الجيد والرعاية الصحية )أو ب ستان(؛

 مواصلة الورام  المتنوعة التي تنفمذ ا لتعزيز حق شعوها في التعليم، 166-775
ساايما فااي محااو ا ميااة، ماان  اا ي التعاااون مااع محافظااات محااددة ومنظمااات  وال

 المجتمع المدني، ف  ا عن المنظمات الدولية ا  ر  )بروني دار الس م(؛
مواصاااالة جهود ااااا الراميااااة  لااااب ضاااامان  عماااااي الحااااق فااااي التعلاااايم  166-776

 للجميع، مع الترايز بش ل  اص علب النهوض بالمرأة ) ريتريا(؛
بذي مزيد من الجهود لمحو ا مية للجمياع، عان طرياق جملاة أماور  166-777

 منها تخصيد ميزانية اافية ) ندونيسيا(؛
تعلاايم ل اامان حصااوي جميااع مواصاالة الجهااود الموذولااة فااي نظااام ال 166-771

 شرائن المجتمع علب التعليم )عمان(؛
التوسع بصورة أاوار فاي تنفياذ بارام  التثقياف والتادريب فاي مجااي  166-773

 حقوق اإلنسان في الولد )أرمينيا(؛
مواصلة دعم ا شخاص ذوي اإلعاقة للمشاراة في اتخاذ القرارات  166-710

 الووليفارية((؛ - )جمهوريةالمتعلقة بحقوقهم ا ساسية )فنزوي  
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مواصلة تهيصة الظرو  لمشاراة ا شخاص ذوي اإلعاقة فاي الحيااة  166-711
صااانع القااارارات فاااي المساااائل المتعلقاااة بإعمااااي حقاااوقهم  وفاااي العاماااة فاااي الولاااد

 )بي روس(؛
النهااوض بالهيصااات الوطنيااة المساالولة عاان ضاامان حمايااة ا شااخاص  166-717

اي االنتهااااات، وتعزيااز  دماااجهم  دماجاااا اااام ا فااي ذوي اإلعاقااة ماان جميااع أشاا 
 (؛ديفوار اوتالمجتمع )

 ياااادة فااارص التعويااار عااان الااارأي المتاحاااة لألشاااخاص ذوي اإلعاقاااة  166-713
 )ال ويت(؛

مواصلة الجهود الرامية  لب ضمان حقوق ا شخاص ذوي اإلعاقاة،  166-714
 وتحسين  دماجهم في المجتمع )لونان(؛

 التسامن وحماية ا قليات والفصات ال عيفة )السن اي(؛ تعزيز 166-715
 معالجة الث رات في حماية حقوق المهاجرين )نيجيريا(؛ 166-716
ت ثيااف جهود ااا والم ااي فيهااا علااب صااعيد م افحااة الهجاارة غياار  166-717

المشااروعة والتصاادي علااب نحااو فعاااي لتوعاتهااا الخباارة )جمهوريااة اوريااا الشااعوية 
 الديمقراطية(؛

مواصلة تعزيز الجهود الموذولة في مجاي منع الهجرة غيار القانونياة  166-711
وم افحتهاا، بباارق منهااا اسااتخدام الازوارق المخصصااة للمناااطق الوحريااة الشااديدة 

 الخبورة )اليونان(؛
معالجاااااة الث ااااارات القانونياااااة فيماااااا يتعلاااااق باااااالهجرة غيااااار القانونياااااة  166-713

 )ال ويت(؛
ذ التاادابير ال  مااة لت ملااة الجهااود التااي توااذلها ساان القااوانين واتخااا 166-730

 الح ومة في مجاي الهجرة )ميانمار(؛
حااا م الملسساااات التجارياااة والقبااااع الخااااص علاااب المشااااراة فاااي  166-731

عملية التنمية الوشرية الشاملة استناداا  لب موادأ المسالولية االجتماعياة للشاراات، 
 (؛الن ا سريخيرية )ببرق منها الموادرات البوعية وا عماي ال

نشر مفهوم المسلولية االجتماعية لرأس الماي وتوسيع نباق فهمه،  166-737
وتشاااجيع رجااااي ا عمااااي والقبااااع الخااااص علاااب المساااا مة فاااي عملياااة التنمياااة 
الوشااارية الشااااملة، ببااارق منهاااا المواااادرات البوعياااة وا عمااااي الخيرياااة )اإلماااارات 

 العربية المتحدة(؛
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د ماان الجهااود لتعزيااز المساالولية االجتماعيااة للشااراات فااي باذي مزياا 166-733
الملسسااات الخاصااة، وتشااجيعها علااب تعزيااز الموااادرات البوعيااة التااي تسااهم فااي 

 الووليفارية((؛ - التنمية الوشرية للشعب المصري )فنزوي  )جمهورية
تشجيع رأس الماي الخاص علب اإلسهام في عملية التنمياة الوطنياة  166-734

 تمويل ا عماي الخيرية )العراق(؛ عن طريق
ت ثياااااف الجهاااااود الرامياااااة  لاااااب م افحاااااة جمياااااع أشااااا اي ومظاااااا ر  166-735

 اإلر اب والتبر  )االتحاد الروسي(؛
ت ثيااااف الجهااااود الراميااااة  لااااب م افحااااة اإلر اااااب بجميااااع أشاااا اله  166-736

 )الممل ة العربية السعودية(؛
علااق باااحترام حقااوق اإلنسااان التعجياال باعتماااد مشااروع القااانون المت 166-737

 (؛فاسو بوراينافي الحرب ضد اإلر اب )
بذي جميع الجهود المم نة للتعجيل بعملية اعتماد قانون م افحاة  166-731

 جميع أش اي اإلر اب )بوروندي(؛
 م افحة اإلر اب علب نحو يمتثل لحقوق اإلنسان )فرنسا(؛ 166-733
سااياق م افحااة اإلر اااب مااع  ضاامان تماشااي التاادابير المتخااذة فااي 166-300

 مودأ االحترام ال امل لحقوق اإلنسان ا ساسية )جمهورية اوريا( 
جمياااع االساااتنتاجات و/أو التوصااايات الاااواردة فاااي  اااذا التقريااار تعومااار عااان موقاااف  -167

ينو اااي أن يفهااام أنهاااا  وال .الدولااة )الااادوي( التاااي قااادمتها و/أو الدولاااة موضااوع االساااتعراض
       العامل ب امله تحظب بتاييد الفريق 
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