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مقدمة
 -1عق ــد الفري ــق العام ــال املع ــا بالس ــتعراض ال ــدورج الش ــامال املنشـ ـ وج ــب ـ ـرار لـ ـ
حقوق اإلنسان  1/5املؤرخ  11حزيران/يونيه  7007دورتـه العشـرين ا الفـمة مـن  77تشـرين
األول/أكت ـ ــوبر  7تشـ ـ ـرين ال ـ ــاي/نوفمرب  .7014واستُعرض ـ ــة احلال ـ ــة ا مص ـ ــر ا ا لس ـ ــة
اخلامســة عشــرة املعقــودة ا  5تشـرين ال ــاي/نوفمرب  .7014وتـرأس وفــد مصــر بـراهيم ا نيــدج
وزيــر العدالــة النتقاليــة و ل ـ الن ـوا  .واعتمــد الفريــق العامــال التقريــر املتعلــق صــر ا جلســته
ال امنة عشرة املعقودة ا  7تشرين ال اي/نوفمرب .7014
 -7وا  15كــانون ال اي/ينــاير  7014اختــار لـ حقــوق اإلنســان فريــق املقــررين التــا
(اجملموعة ال الثية) لتيسري استعراض احلالة ا مصر :ا بال األسود وكوت ديفـوار واململكـة العربيـة
السعودية.
 -3وعمـالا ب حكــال الفقـرة  15مــن مرفـق القـرار  1/5والفقـرة  5مــن مرفـق القـرار 71/16
صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة ا مصر:
(أ)

تقرير وطا/عرض خطي مقدَّل وفق ا للفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/20/EGY/1؛

( ) جتمي ــل للمعلوم ــات أعدت ــه مفوض ــية األم ــم املتح ــدة الس ــامية حلق ــوق اإلنس ــان
(املفوضية السامية حلقوق اإلنسان) وفق ا للفقرة  A/HRC/WG.6/20/EGY/2( ) (15
)؛
(ج) مـ ـ ــوجز أعدتـ ـ ــه املفوضـ ـ ــية السـ ـ ــامية حلقـ ـ ــوق اإلنسـ ـ ــان وفق ـ ـ ـا للفقـ ـ ــرة (15ج)
(.)A/HRC/WG.6/20/EGY/3
 -4وأحيلة مصر عن طريق اجملموعة ال الثية ائمة أسئلة أعدهتا سلفا سبانيا وأملانيـا
وبلجيك ـ ــا وا مهوري ـ ــة التش ـ ــيكية وس ـ ــلوفينيا والس ـ ــويد وسويسـ ـ ـرا وفنلن ـ ــدا وليختنش ـ ــتاين
واملكســي واململكــة املتحــدة لربيطانيــا الع م ـ وأيرلنــدا الشــمالية والنــروي وهولنــدا .وميك ــن
الطالع عل هذه األسئلة ا املو ل الشبكي اخلارجي لالستعراض الدورج الشامال.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أعــر رئــي وفــد مصــر بـراهيم ا نيــدج وزيــر العدالــة النتقاليــة و ل ـ النـوا عــن
تق ــديره لل ــدور البنـ ـاء ال ــذج تؤدي ــه آلي ــة الس ــتعراض ال ــدورج الش ــامال .وبـ ـ أن عملي ــة اإلع ــداد
لالستعراض ال اي ملصر زادت فرص التواصال مل القوى الوطنية واحلكومية واجملتمل املدي.
 -6ومنـ ــذ السـ ــتعراض األول حلالـ ــة مصـ ــر ا عـ ــال  7010شـ ــهد البلـ ــد تس ـ ـريات سياسـ ــية
واجتماعيــة هائلــة .ففــي الســنوات ال ـ الك املاضــية كانــة مصــر مســرح ا ل ــورت شــعبيت حولتــا
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املشــهد السياســي فيهــا .وكانــة القــوة الدافعــة وراء تين ـ ال ــورت نــداء ي ـدعو محايــة حقــوق
املواطن املصري وضمان حرياهتم .وا ضوء ذل جتاوزت مطالب الشعب املصرج التوصيات
اليت تلقتها مصر و بلتها أثناء الستعراض األول حلالتها.
 -7لقد شـهدت مصـر ا  75كـانون ال اي/ينـاير  7011ثـورة سـلمية شـعبية ضـد سـلطة
حاكمة جرت البلـد حالـة مـن التهمـيس السياسـي والجتمـاعي .فقـد اعتمـد الـرئي ا ديـد
املنتخ ــب ا ع ــال  7017سلس ــلة م ــن السياس ــات اإل ص ــائية واملمارس ــات املتس ــلطة وأش ــاع
خطـ ــا الكراهيـ ــة وحـ ــرض عل ـ ـ ارتكـ ــا العنـ ــف وبالتـ ــا انته ـ ـ سـ ــيادة القـ ــانون وحقـ ــوق
املصري .
 -1فـ ـ طلق الش ــعب املص ــرج ث ــورة أخ ــرى ا  30حزيران/يوني ــه  7013ش ــاره فيه ــا ــو
ثالثـ ـ ملي ــون مص ــرج .واتفق ــة الق ــوى السياس ــية والش ــعبية علـ ـ خارط ــة طري ــق وطني ــة ل ــة
صالحا دستوريا وانتخابات رئاسية وبرملانية.
 -3ووضعة نة اخلمس وهي هيئـة تمـم ل لـ عـن املصـري مـن ييـل منـاحي احليـاة
دستورا معدلا جديدا ُبال بنسبة  3181ا املائـة مـن األصـوات ا اسـتفتاء شـعت كانـة مشـاركة
املرأة فيه غري مسبو ة .وعقب النتخابات الرئاسية اليت أُجرية ا أيار/مايو ُ 7014ع رئي
جديــد ا ا ـماع عــال نــال فيــه  36ا املائ ــة مــن األص ـوات .كمــا أن التحم ـريات جاريــة لعق ــد
انتخابات برملانية هي اخلطوة النهائية ا خريطة الطريق.
 -10وتتو وزارة شؤون ل النوا والعدالـة النتقاليـة مسـؤولية ييـل ا وانـب ذات الصـلة
حبقــوق اإلنســان ا مصــر .وترا ــب أشــكال النتهــاه والتهمــيس وتعمــال عل ـ ضــمان املســاءلة
وا رب لصاحل ضحايا النتهاكات.
 -11و عمالا ملبدأ املساءلة شكال رئي مصر ا عال  7013نة مستقلة لتقصـي احلقـائق
للتحقيــق ا أعمــال العنــف الــيت أعقبــة ثــورة  30حزيران/يونيــه .و ــد اســتكملة اللجنــة عملهــا
وتعكف حالي ا عل عداد تقاريرها لتقدميها السلطات املختصة.
 -17وكان مـن أول ـرارات الـرئي تشـكيال نـة عليـا لاصـالر التشـريعي مكلفـة باسـتعراض
ا يكــال التش ـريعي لمــمان ااشــيه م ــل الدســتور ا ديــد .و ــد أع ــدت اللجنــة بالفعــال عــددا م ــن
مشاريل القوان ملعا ة مايا رئيسية تتعلق حبقوق اإلنسان.
 -13وتمل املادة  5من دستور عال  7014حقوق اإلنسان ضمن األسـ الـيت يقـول عليهـا
الن ــال السياس ــي للدول ــة .وي ــنى الدس ــتور عل ـ أن التميي ــز واحلـ ـ عل ـ الكراهي ــة ج ـرائم غ ــري
خاضعة للتقادل .كما ألزل الدولة بتحقيق العدالة الجتماعيـة .وبـ أن العال ـة بـ الفـرد والدولـة
تقول علـ املواطنـة واملسـاواة وتكـافؤ الفـرص .ونـى علـ حقـوق وحريـات غـري مسـبو ة ا الـن ُم
الدســتورية املصـرية الســابقة ومنهــا ضــمان احلــق ا اإلضـرا الســلمي وأزال المـوابا املفروضــة
عل ـ حريــة املعتقــد .ويكفــال الدســتور احلريــة الشخصــية كحــق طبيعــي وكــذل حريــات التنقــال
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والفكر والرأج واإلبـداع الفـا واألد والصـحافة والطباعـة .وا ـر التهجـري القسـرج التعسـفي.
ويكفـال احلـق ا تكـوين األحـزا السياسـية وا معيـات واملن مــات األهليـة باإلخطـار .و صــى
الدستور كذل عدة مواد حلقوق املرأة والطفال واألشخاص ذوج اإلعا ة وكبار السن واملسمب .
 -14وا ع ـ ــال  7010تلق ـ ــة مص ـ ــر م ـ ــا موع ـ ــه  165توص ـ ــية .و بل ـ ــة  113توص ـ ــية
كانــة  75منهــا يــد التنفيــذ و ــة الســتعراض .ورغــم القمــايا احملليــة امللحــة ا ــذت اخلط ـوات
التالية لتنفيذ التوصيات املقبولة.
 -15فقــد أُجــرج عــدد مــن املشــاورات املشــمكة ب ـ الوكــالت احلكوميــة حبمــور ل ل ـ عــن
اجملتمل املدي لالستماع آرائهم بش ن حالة حقوق اإلنسان.
 -16وأصـدرت احلكومـة عـددا مـن القـرارات والقـوان منـذ عـال  7011أثنـاء الفـمة النتقاليــة
تنفيذا للتزاماهتا القانونية الدولية ا ال حقوق اإلنسـان .وكـان مـن أ هـا تشـديد العقوبـات ا
جرائم العنف ضد املـرأة و نشـاء ن ـال تـ م صـحي لربـات األسـر واألطفـال دون سـن الدراسـة
وتن يم احلق ا التجمل العال والت اهرات السلمية.
وع ـ ــدل الق ـ ــانون امل ـ ــن م لفح ـ ـزا السياس ـ ــية ا ع ـ ــال  7011حبي ـ ــم يُس ـ ــم ب نش ـ ــاء
ُ -17
األح ـزا السياســية باإلخطــار .ول ُُتــال األح ـزا السياســية ل ب ـ مر مــن احملكمــة .وأدت هــذه
زيادة كبرية ا عدد األحزا السياسية املسجلة ذ بلسة  36حزبا.
اللوائ
 -11وأطلــق األزهــر والكنيســة القبطيــة األرثوذكســية مبــادرة بيــة العائلــة املصـرية الراميــة
تعزيز يم املواطنة للجميل .وبالتعـاون مـل شـركاء مـن اجملتمـل املـدي أطلقـة املبـادرة محلـة هتـد
ترميم  46كنيسة حلقتها أضرار جراء أعمال العنف اليت أعقبة ثورة  30حزيران/يونيه.
 -13ول يف ــرض الدس ــتور أو القـ ـوان أج ي ــود علـ ـ وص ــول امل ــدون وعام ــة ا مه ــور
اإلنمنة .ويُع َّ رؤساء الصحف الوطنية بناءا عل ترشيحات من الصحف نفسـها .كمـا أُلسِيـة
وزارة اإلعالل .والعمال جار إلنشاء ل لتن يم اإلعالل وفق ا للدستور.
 -70وتعك ــف احلكوم ــة من ــذ ع ــال  7011علـ ـ اس ــتعراض الق ــانون ر ــم  14لس ــنة 7007
املن م للجمعيات األهلية واملن مات غري احلكومية .ويبلغ عدد املن مات غري احلكومية املسجلة
اآلن و  47 000مقارنة ب  76 000ا عال .7010
 -71ويــنى الدســتور املصــرج عل ـ أن التعــذيب ميــل صــوره وأشــكاله جرميــة ل تســقا
بالتقادل وعلـ أن تكفـال الدولـة تعويمـا عـادل ملـن و ـل عليـه العتـداء  .وُتقـق النيابـة العامـة
ا ييــل مــا تُبلــغ بــه مــن حــالت بش ـ ن ادعــاءات بالتعــذيب أو املعاملــة القاســية .وهــي مســؤولة
وجترج زيارات مفاجئة بصورة منت مة.
أيم ا عن مرا بة السجون وأماكن الحتجاز األخرى ُ
 -77وعلـ الــرغم مــن نطــاق العنــف واألعمــال الوحشــية الــيت ترتكبهــا املن مــات اإلرهابيــة ا
مصــر والشــرق األوســا تســع مصــر تـ م أ صـ ــدر لكــن مــن ضــمانات احـمال حقــوق
اإلنس ــان .فق ــد اخت ــارت ع ــدل تطبي ــق أج ت ــدابري اس ــت نائية ا س ــياق مكافح ــة اإلره ــا ب ــال
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اعتمــدت عل ـ أحكــال ــانون العقوبــات الــذج يــنى عل ـ ضــمانات حلقــوق امل ـواطن  .وأصــب
مش ــروع ــانون مكافح ــة اإلره ــا ال ــذج يش ــمال يي ــل الم ــمانات ال ــيت ُت ــددها مع ــايري األم ــم
املتحدة جاهزا ليُعتمد.
ورفعة
 -73ووضعة احلكومة حدا أدىن ملستوى املعيشة للذين يعيشون ا فقر وفقر مد لُ .
معاشات الممان الجتماعي لفسر بنسبة  50ا املائة.

 -74ووضــعة مصــر اسـماتيجية شــاملة لاســكان للفــمة مــن  7077 7017هتــد
تـ م الســكن لفســر ذات الــدخال احملــدود والنســاء املعــيالت ألســرهن واألشــخاص ذوج اإلعا ــة
وغريهم .وأ ِ
ُصدر انون اإلسكان الجتماعي.
 -75وأنشئة وزارة جديدة مسؤولة عن التطـوير احلمـرج والعشـوائيات وأخـرى مسـؤولة عـن
املشروعات الصسرية واملتوسطة .وجيرج تنفيذ اسماتيجيات وطنية ملواجهة البطالة وحمو األمية.
 -76ويــنى ــانون اجملل ـ الن ـوا عل ـ أن تشــكال النســاء مــا ل يقــال عــن  50ا املائــة مــن
القـوائم النتخابيــة ومــا ل يقــال عــن  50ا املائــة مــن أعمــاء اجمللـ املعيَّنـ  .وتتمتــل املو فــات
احلكوميات باملساواة التامة مل الرجال.
 -77وبالتنســيق مــل اجملل ـ القــومي للم ـرأة ــدمة احلكومــة الــدعم للنســاء الــال يعشــن ا
فقر بسيـة تيسـري حصـو ن علـ اخلـدمات احلكوميـة .كمـا أنشـ ت احلكومـة مراكـز لصـحة املـرأة
ا مع م احملاف ات.
 -71وا حزيران/يوني ــه ُ 7014ش ــددت ا ـزاءات القانوني ــة ا م ــايا التح ــر م ــن خ ــالل
تعــديالت عل ـ ــانون العقوبــات .وتشــمال تل ـ التعــديالت للمــرة األو تعريف ـا واســعا ومفص ـالا
للتحر ا نسي .وتوفر وزارة الداخليـة مراكـز لتقـدم الرعايـة والعـالج للنسـاء ضـحايا الغتصـا
أو املعرضات للعنف .وعادة ما تُكلف وة شرطة نسائية بالتعامال مل هذه القمايا.
 -73ويكفــال دســتور عــال  7014حقــوق الطفــال علـ ــو غــري مســبوق ا الدســاتري املصـرية
م ــن حي ــم نط ــاق محاي ــة األطف ــال ــن ف ــيهم األطف ــال ذوو اإلعا ــة ومس ــتوى تلـ ـ احلماي ــة
و الهتا .وتقدل الدولة ييل أنواع الرعاية الشاملة لفطفـال مـن خـالل وحـدات الرعايـة ا ييـل
أ اء البلد ودور احلمانة ومراكز اإليواء واألسر البديلة.
 -30وأنشئ اجملل القومي لشـؤون اإلعا ـة ا عـال  7017وُكلـف بـ دوار شـرافية وتنسـيقية.
و ــد كــان اجمللـ لـَّالا ا نــة اخلمسـ املســؤولة عــن تعــديال الدســتور .كمــا حــدد ــانون لـ
الن ـوا ا ديــد نســبة ا يــال مناســبة لفشــخاص ذوج اإلعا ــة ا الربملــان .واســتُكمال العمــال عل ـ
وضل اعدة بيانات بش ن األشخاص ذوج اإلعا ة ليتسىن تقدم الرعاية واخلدمات الالزمة.
 -31وا  4تشرين ال اي/نوفمرب  7014دمة مصر
مشروع اتفاق إلنشاء مكتب ليمي لشمال أفريقيا ا القاهرة.
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 -37وفيم ـ ــا يتعل ـ ــق بالتع ـ ــاون م ـ ــل آلي ـ ــات لـ ـ ـ حق ـ ــوق اإلنس ـ ــان وجه ـ ــة احلكوم ـ ــة ا
آذار/م ـ ــارس  7014دع ـ ـوات ع ـ ــدد م ـ ــن املكلفـ ـ ـ بولي ـ ــات ا ط ـ ــار اإلج ـ ـراءات اخلاص ـ ــة
للمجل من بينهم املقرر اخلاص املعا بتعزيز احلقيقة والعدالة وا رب وضمانات عدل التكرار.
 -33وتشــمال املن ــاه التعليمي ــة معلومــات ع ــن حق ــوق اإلنســان واحلري ــات .وأص ــب الق ــانون
الــدو حلقــوق اإلنســان مــادة مســتقلة ا املنــاه الدراســية ا امعيــة .وتقــدل احلكومــة دعمـا ماليـا
ملن مــات اجملتمــل املــدي العاملــة عل ـ ذكــاء الــوعي حبقــوق اإلنســان كمــا أُنشــئة دارة جديــدة
حلقوق اإلنسان والتواصال اجملتمعي ا وزارة الداخلية.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -34أد  171وفــدا ببيانــات أثنــاء جلســة التحــاور .وتــرد التوصــيات املقدمــة أثنــاء جلســة
التحاور ا الفرع ثانيا من هذا التقرير.
 -35فق ــد رح ــب الُت ــاد الروس ــي بالدس ــتور املع ــدل وا ه ــود املبذول ــة ا ــال احلـ ـوار بـ ـ
األديان.
 -36وأثنة رواندا عل ا هود املبذولة ا ال سيادة القانون وعل وضل خريطة طريق.
 -37وأثنة اململكة العربية السعودية عل ا هود املبذولة لتنفيذ خريطة الطريق.
 -31ورحبة السنسال باستعادة الستقرار السياسي وبالدستور املعدل.
 -33وشجعة صربيا عل مواصلة ا هود الرامية

محاية حقوق الطفال.

 -40وشجعة سرياليون عل ضمان تسجيال املواليد انا للجميل.
 -41وأثنـ ــة سـ ــنسافورة عل ـ ـ ا هـ ــود املبذولـ ــة مـ ــن أجـ ــال اسـ ــتعادة السـ ــتقرار وأشـ ــارت
اخلطوات املتخذة للتصدج للعنف ضد املرأة.
 -47وأعربــة س ــلوفاكيا ع ــن أمله ــا ا توس ــيل نطــاق مش ــاركة أص ــحا املص ــلحة ا عملي ــة
عداد التقرير الوطا لالستعراض الدورج الشامال املقبال.
 -43وأشارت سلوفينيا التصديق عل بروتوكول منل الجتار باألشـخاص وااصـة النسـاء
واألطفــال و مع ــه واملعا ب ــة علي ــه املكم ــال لتفا ي ــة األمــم املتح ــدة ملكافح ــة ا رمي ــة املن م ــة ع ــرب
الوطنية والتو يل عل ن ال روما األساسي للمحكمة ا نائية الدولية.
 -44ورحبة جنو أفريقيا بسن تشريعات للوفاء باللتزامات الدولية.
 -45ورحب جنو السودان بتنفيذ خريطة الطريق.
 -46وأشــارت ســبانيا
اللجوء عقوبة اإلعدال.
GE.14-24943
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دون املساس باحلقوق واحلريات.

 -47ورحبة سرج لنكا شروع انون مكافحة اإلرها
 -41ورحبة دولة فلسط ب نشاء وزارة العدالة النتقالية.
 -43ورحب السودان باملبادرات الرامية

تعزيز يم املواطنة ونشر التسام .

 -50وأعرب ــة الس ــويد ع ــن القل ــق زاء التشـ ـريعات ال ــيت تس ــتهد املن م ــات غ ــري احلكومي ــة
ونشطاء حقوق اإلنسان والصحفي .
 -51ورحبة ا مهورية التشيكية بالوفد.
 -57ورحبة طاجيكستان بتخصيى با ا الدستور املعدل حلقوق اإلنسان.
 -53وأشـادت تايلنـد بـاعما الدسـتور بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية وال تصـادية والجتماعيـة
وال قافية.
 -54ورحبة توغو باستعادة الن ال الدستورج و بادرات املصاحلة الوطنية.
 -55وشــجعة تــون ا هــود املبذولــة للتص ـدج للعنــف ضــد امل ـرأة وح ــر اســتخدال العقوبــة
البدنية حبق األطفال.
 -56وأعربة تركيا عن أسفها ألن انون الت اهر استُخدل لقمل املعارضة السياسية.
 -57وأثنة تركمانستان عل السماتيجيات الرامية

مواجهة البطالة وتوفري السكن.

 -51ورحبــة أوكرانيــا بالتعــاون مــل املفوضــية الســامية حلقــوق اإلنســان وبــاخلطوات املتَّخــذة
لممان اك املصري املقيم ا اخلارج من التصوية.
 -53وأكــدت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة أن مصــر تســري عل ـ الطريــق الص ـحي إلرســاء
دعائم سيادة القانون.
 -60وأعربــة اململكــة املتحــدة لربيطانيــا الع مـ وأيرلنــدا الشــمالية عــن القلــق زاء احملاكمــات
ا ماعية واملخالفات املرتكبة ا احملاكمات.
 -61وأعربة الوليات املتحدة األمريكية عن القلق زاء انتهاكات احلريات األساسية.
 -67وشجعة أوروغواج مصـر علـ ضـمان اكـن املـدافع عـن حقـوق اإلنسـان مـن العمـال
بفعالية.
 -63وأشادت أوزبكستان بالتعاون مل آليات حقوق اإلنسان.
 -64ورحبة األرجنت با هود الرامية
 -65ولح ــة فيي ــة ن ــال ا ه ــود الرامي ــة
واإلرها .
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 -66وأثىن اليمن عل مساعي وضل سياسة للعدالة النتقالية.
 -67وأثنة زمبـابوج علـ تـدابري محايـة احلقـوق ال تصـادية والجتماعيـة وال قافيـة ول سـيما
ا ال حمو األمية.
 -61وأثنــة أفسانســتان عل ـ اســتعداد مصــر لستمــافة مكتــب ليمــي للمفوضــية الســامية
حلقوق اإلنسان.
 -63ورحبة ا زائر بتدابري دعم احلقوق ال تصادية والجتماعية وال قافية.
 -70وأشــادت أنســول بالتقــدل احملــرز عل ـ صــعيد احلقــوق ال تصــادية والجتماعيــة وال قافيــة
ول سيما فيما يتعلق بالسكن.
 -71وأثنـ ــة يهوريـ ــة فنـ ــزويال البوليفاريـ ــة عل ـ ـ التحسـ ــينات املدخلـ ــة عل ـ ـ ب ـ ـرام احلمايـ ــة
الجتماعية.
 -77ورحبة أرمينيا بتعزيز احلوار ب األديان وحبماية حقوق الطفال.
 -73ورحبة أسماليا باللتزال ببناء تمل ائم عل القواعد الدميقراطية.
 -74وأعربــة النمســا عــن القلــق زاء القيــود املفروضــة علـ حريــة التجمــل والســتخدال املفــر
للقوة.
 -75وأشادت أذربيجان هود تعزيز احلوار ب األديان.
 -76وأثنة البحرين عل الدستور ا ديد والتشريعات املعتمدة امت الا لاللتزامات الدولية.
 -77وأشادت بنسالديس بالتشريعات الراميـة
املتخذة ا ال الرعاية الصحية.

ضـمان املسـاواة بـ ا نسـ

وبـاإلجراءات

 -71ولح ة بيالروس جنار مصر ا تنفيذ توصيات ا ولة األو .
 -73وأوضحة الوزيرة التالوج مـن الوفـد املصـرج أن املـرأة املصـرية اضـطلعة بـدور حاسـم
ا املراحال النتقالية مشرية أن دستور عال  7014يذكر حقـوق املـرأة ا رابـة عشـرين مـادة
مــن م ـواده ــا ا ذل ـ حقــوق امل ـرأة ا شــسال املناصــب القيادي ــة واملســاواة ا مكــان العم ــال
واحلماية من العنف ضافة أحكال تتعلـق بتقـدم الـدعم املـا والجتمـاعي والصـحي للنسـاء
المــعيفات والفق ـريات .ومنــذ حزيران/يونيــه  7013ا ــذت تــدابري ضــافية لمــمان محايــة امل ـرأة
بالقانون واملمارسة .وجدير بالذكر أن مصر علـ وشـ اعتمـاد ـانون جديـد بشـ ن العنـف ضـد
امل ـرأة وأ ــا جرمــة العنــف ضــد امل ـرأة ا ــانون العقوبــات وتن ــر ا اعتمــاد اس ـماتيجية وطنيــة
للتصــدج للعنــف ضــد امل ـرأة وأ ــا أنشـ ت وحــدة خاصــة ا وزارة الداخليــة للتعامــال مــل املســائال
املتعلقــة بــالعنف ضــد املـرأة وخطـا ســاخنا للشــكاوى و رابــة  37وحــدة لتلفــة لمــمان املســاواة
ب ا نسـ ا مكـان العمـال .و ـد ُوضـل عـدد مـن الـربام الوطنيـة أيمـا حملـو األميـة بـ النسـاء
GE.14-24943
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وتيسري دماجهن ا القوى العاملة .كما جرمة مصـر تشـويه األعمـاء التناسـلية األن ويـة .ولكـن
رغـم هــذه اإلجـراءات مــا زالـة املـرأة تواجـه ُتــديات عـدة وااصــة صـعوبات اجتماعيــة وثقافيــة
تفا مــة أثنــاء ُحكــم اإلخـوان املســلم الــذين حــاولوا تسيــري أو لســاء ك ــري مــن التشـريعات الــيت
اعتُمــدت لصــاحل امل ـرأة .وكانــة امل ـرأة املص ـرية تتو ــل احلصــول عل ـ الــدعم الــدو ا هــذا الو ــة
العصيب غري أن العديد من البلدان أيدت اإلخوان املسلم .
 -10وأش ــار الس ــفري هش ــال ب ــدر أن العم ــال م ــل اجملتم ــل امل ــدي ركي ــزة أساس ــية ا العملي ــة
النتقالي ـ ــة السياس ـ ــية والجتماعي ـ ــة وأن اجملتم ـ ــل امل ـ ــدي شـ ـ ـري طبيع ـ ــي للحكوم ـ ــة .و ـ ــال ن
مثة  47 000من مة غري حكومية تعمال ا مصر دون أج تدخال أو يود و ن الدستور ا ديد
يكفال احلق ا حريـة التجمـل وتكـوين ا معيـات ويـنى علـ أن املن مـات غـري احلكوميـة تُنشـ
باإلخطــار ومينــل أج تــدخال ا شــؤو ا ويقيــد حلهــا بصــدور أمــر مــن احملكمــة .وب ـ أن ــانون
ا معيات األهلية ا ديد يد املنا شة ذ استشريت  100من مة تمـل مـدي بشـ نه اآلن
وسـ ـ ــيُطرر عل ـ ـ ـ الربملـ ـ ــان لعتمـ ـ ــاده .وا  76تش ـ ـ ـرين األول/أكتـ ـ ــوبر أعلنـ ـ ــة وزارة التمـ ـ ــامن
الجتماعي أ ا ستسهال عمليـة تسـجيال املن مـات غـري احلكوميـة غـري املسـجلة .وتعكـف اللجنـة
العليــا لاصــالر التش ـريعي حالي ـ ا عل ـ دراســة عــدد مــن الق ـوان منهــا ــانون العدالــة النتقاليــة
و انون اجملل القومي حلقوق اإلنسان و نشاء مفوضية عليـا للمسـاواة ووضـل تعريـف للتعـذيب
يتماش مل اتفا ية مناهمة التعذيب وغريه من ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال نسانية
أو املهينة (اتفا ية مناهمة التعذيب) و انون النتخابات ومشروع انون للنقابات العمالية.
 -11وشجعة بلجيكا مصر عل مواصلة تعزيز الدستور لينى عل محاية أكرب.
 -17وأشادت بوتان بالنتخابات الربملانية وبتدابري محاية املرأة.
 -13ولح ة دولة بوليفيا املتعددة القوميات السماتيجيات اليت وضـعتها مصـر فيمـا يتعلـق
بالسكن ومكافحة البطالة.
 -14وأشادت البوسنة وا رس ب نشاء وزارة العدالة النتقالية.
 -15وأشـ ــادت بوتس ـ ـوانا بالتق ـ ــدل احملـ ــرز عل ـ ـ صـ ــعيد حقـ ــوق امل ـ ـرأة والجت ـ ـار باألش ـ ــخاص
واإلصالر التشريعي.
 -16واستفســرت الربازيــال عــن اعت ـزال مصــر التصــديق عل ـ ن ــال رومــا األساســي للمحكمــة
ا نائي ــة الدوليـ ــة والربوتوك ـ ـول الختي ــاري امللحق ـ ـ بالعهـ ــد ال ــدو اخلـ ــاص بـ ــاحلقوق املدنيـ ــة
والسياسية.
 -17وأشادت بروي دار السالل باملبادرات ا ال التعليم ول سيما ا ال حمو األمية.
 -11وأشادت بوركينا فاسو هود مصر ول سيما ا محاية احلقوق املدنية والسياسية.
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 -13وأش ــادت بورون ــدج بالسياس ــة ال ــيت تعتم ــدها مص ــر لتق ــدم الت قي ــف ا ــال حق ــوق
اإلنسان عل ييل املستويات.
 -30وأشادت كابو فريدج بعملية مواءمة القوان مل الدستور واملعايري الدولية.
 -31ورحب ــة يهوري ــة أفريقي ــا الوس ــط بع ــودة مص ــر
اجتماعية.

الن ــال الدس ــتورج وبتنفي ــذ سياس ــة

 -37وأعرب ــة ش ــيلي ع ــن س ــرورها ألن مص ــر تن ــر ا س ــحب التحف ــات علـ ـ الص ــكوه
الدولية حلقوق اإلنسان.
 -33ورحبة الص بالتدابري املتعلقة بالعمال وحقوق املرأة والطفال والالجئ واملهاجرين.
 -34وأش ــاد الكونس ــو بالتع ــاون م ــل لتل ــف آلي ــات األم ــم املتح ــدة وبرا ه ــا ا ــال حق ــوق
اإلنسان.
 -35وأثنــة كوســتاريكا عل ـ ا هــود املبذولــة ملكافحــة األميــة وتعزيــز مشــاركة امل ـرأة ا اجملــال
السياسي.
 -36وأثنة كوت ديفوار عل التصديق عل عدة صكوه دولية حلقوق اإلنسان.
 -37وشــجعة كرواتيــا مصــر علـ تنفيــذ األحكــال املتعلقــة حبقــوق اإلنســان الــيت يــنى عليهــا
الدستور.
 -31وأش ـادت كوب ــا بالدســتور ا دي ــد بوصــفه تسي ــريا نوعي ـا ي ــؤدج
اإلنسان.

ُتس ـ حال ــة حق ــوق

 -33ورحبة ربص بتدابري محاية حقوق املرأة والطفال واأل ليات الدينية.
 -100ولح ة سويسرا أن مصر شهدت فمة صعبة ا السنوات األربل املاضية.
 -101وأثنة يهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عل التقدل احملرز عل صعيد اك املرأة.
 -107ورحبة يهورية الكونسو الدميقراطية برفل حالة الطوارئ.
 -103وأعربــة الــدامنره عــن القلــق بش ـ ن ادعــاءات التعــذيب وســوء املعاملــة عل ـ يــد ـوات
األمن.
 -104وأعربة جيبو عن تقديرها للعملية التشاركية اليت اعتُمدت ا عداد التقرير الوطا.
 -105ورحبة غينيا الستوائية باعتماد الدستور املعدل.

 -106ولح ة ريميا ا هود اليت تبذ ا مصر حلماية حقوق اإلنسان.
 -107وشـ ــجعة سـ ــتونيا مصـ ــر عل ـ ـ توجيـ ــه دعـ ــوة دائمـ ــة
اإلجراءات اخلاصة.
GE.14-24943
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 -101ورحبة ثيوبيا بقوان مكافحة العنف ضد املرأة والفساد.
 -103وأعربــة فنلنــدا عــن القلــق زاء املعاملــة الــيت تتلقاهــا من مــات اجملتمــل املــدي ومن مــات
وحقوق اإلنسان.
 -110ورحبة فرنسا باأل ية اليت مينحها الدستور املعدل للحريات األساسية.
 -111وأشادت غابون بالتدابري املتخذة حملو األمية وتوفري السكن الالئق.
 -117واستفســرت أملانيــا عــن كيفيــة منــل ســوء املعاملــة ا الحتجــاز وكيفيــة ضــمان احملاكمــة
وفق األصول املرعية.
 -113وأثنة غانا عل انون ل الشعب الذج خصى مقاعد للمرأة ا اجملل .
 -114وطلب ـ ــة اليون ـ ــان معلوم ـ ــات ع ـ ــن املش ـ ــاورات العام ـ ــة بشـ ـ ـ ن مش ـ ــروع الق ـ ــانون املتعل ـ ــق
باملن مات غري احلكومية.
 -115وأشارت هنساريـا
األصول املرعية.

حـدوك تطـورات علـ صـعيد املسـاواة بـ ا نسـ واحملاكمـة وفـق

 -116ورحبة آيسلندا باملادة املتعلقة كافحة العنف ضد املرأة ا الدستور املعدل.
 -117وذك ــر الوف ــد املص ــرج فيم ــا يتعل ــق ب لق ــاء الق ــب عل ـ املت ــاهرين أن امل ــادة  73م ــن
الدس ــتور تكف ــال احل ــق ا الت ــاهر .وأن انون ـ ا متعلق ـ ا بالت ــاهر اعتُم ــد ا تش ـرين ال ــاي/نوفمرب
 7013امت ــالا للمــادة  13مــن العهــد الــدو اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية .وأن ـرارات
لق ــاء الق ــب علـ ـ املت ــاهرين واحتج ــازهم وم ــن ت دان ــتهم تص ــدر ع ــن احمل ــاكم العادي ــة وفقـ ـا
للتشريعات الوطنية وبناءا علـ ُتقيقـات شـاملة .وأشـار أن مـن يُلقـ القـب علـيهم مـا أ ـم
مل يبلس ـوا الســلطات املختصــة بت ــاهرهتم املزمعــة أو اســتخدموا العنــف .و ــانون الت ــاهر يــد ن ــر
احملكمــة الدســتورية .وتصــدر أحكــال حبــق املــدافع ج ـراء ارتكــائم ج ـرائم يعا ــب عليهــا ــانون
العقوبــات وحقهــم ا الســتئنا مكفــول .ول يتعــرض أحــد لالحتجــاز بســبب رأيــه أو لارســته
احلـ ــق ا حريـ ــة التعبـ ــري .واقـ ــق النائـ ــب العـ ــال حالي ـ ـ ا ا األحـ ــداك الـ ــيت و عـ ــة ا اوز/يوليـ ــه
وآ /أغسط  .7013وستُنشر النتائ فور انتهاء التحقيقات.

 -111وتُقتصــر عقوبــة اإلعــدال عل ـ ا ـرائم الشــديدة اخلطــورة .ويُعمــال ئــا بعــد التشــاور مــل
املفيت وا ييل احلالت بعد الرجوع حمكمة النق  .واق للرئي صدار عفو.

 -113ول وجود للتعذيب ا السجون وتشر السلطات الوطنية جانب اجملل القـومي
حلقــوق اإلنســان علـ أمــاكن الحتجــاز ومراكــز التحقيــق علـ ــو يكفــال روفـ ا ســليمة ميــل
وا َّقق ا ييل ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة ويقـدَّل ا نـاة العدالـة .والتعـذيب
السجناءُ .
جرمية يعا ب عليها القانون.
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 -170وأعربة ا ند عن تقديرها للخطوات املتخذة لتحقيق الدميقراطية وضـمان ا يـال املـرأة ا
الربملان ا يالا مناسبا.
حمو األمية وتعزيـز الـروابا مـل اجملتمـل

 -171وأعربة ندونيسيا عن تقديرها للجهود الرامية
املدي.

 -177وأثن ــة يهوري ــة يـ ـران اإلس ــالمية علـ ـ مش ــاركة مص ــر ا عملي ــة الس ــتعراض ال ــدورج
الشامال.
 -173وأشاد العراق ب نشاء نة اإلصالر اإلدارج.
 -174ودعة أيرلندا

عمال احلقوق املنصوص عليها ا الدستور.

 -175واعمفة سرائيال با هود املبذولة ملكافحة اإلرهـا
شبه جزيرة سيناء املصرية.

وأعربـة عـن القلـق زاء العنـف ا

 -176وح ــة يطالي ــا مص ــر عل ـ مراجع ــة األحك ــال ا ماعي ــة باإلع ــدال وض ــمان حماكم ــات
عادلة للمدع عليهم.
 -177وأشــارت اليابــان
الدستور حلماية املرأة والطفال.

عــودة احليــاة السياســية

طبيعتهــا و التــدابري الــيت يــنى عليهــا

 -171ورحب األردن بالدستور املعدل الذج ينى عل حقوق وحريات جديدة.
 -173ورحبة كازاخستان باعتماد الدستور ا ديد وأعربـة عـن األمـال ا أن تتبعـه خطـوات
عملية.
 -130وأشادت الكوية بتمم الدستور املعدل ضمانات حلقوق اإلنسان.
 -131وأثنة يهورية لو الدميقراطية الشعبية عل ا هود املبذولة ا ا البطالة والسكن.
 -137وأشارت لتفيا

دستور مصر املعدل الذج يشمال ضمانات واسعة حلقوق اإلنسان.

 -133وأشاد لبنان باألحكال الدستورية املتعلقة حبرية املعتقد وحقوق املرأة.
 -134وأش ــادت ليسـ ــوتو باإلجن ــازات املتحققـ ــة ا اجملـ ــالت الجتماعي ــة ال تصـ ــادية واملدنيـ ــة
والسياسية.
 -135وأشادت ليتوانيا بتحس ضمانات حقوق اإلنسان ا دستور مصر املعدل.
 -136وكررت لكسمربغ اإلعرا عن دعمها للعملية النتقالية ا مصر.
 -137واعمفــة ماليزيــا بــا هود الراميــة
القلق زاء حالة الستياء.

اســتعادة الســتقرار السياســي ولكنهــا أعربــة عــن

 -131وأشادت كندا بدستور مصر املعدل وجهودها للممي ُ ُدم ا و الدميقراطية.
GE.14-24943
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 -133وأعرب ــة م ــا ع ــن س ــرورها للتع ــاون م ــل اإلجـ ـراءات واآلليـ ـات الكفيل ــة بتعزي ــز حق ــوق
اإلنسان.
 -140ورحبــة موريتانيــا باســتعداد مصــر استمــافة مكتــب املفوضــية الســامية حلقــوق اإلنســان
اإل ليمي لشمال أفريقيا.
 -141وأشـ ـ ــارت املكسـ ـ ــي
وا التعيينات الرئاسية.

اعتمـ ـ ــاد مصـ ـ ــر انون ـ ـ ـ ا لتعزيـ ـ ــز تكـ ـ ــافؤ ا نس ـ ـ ـ ا الربملـ ـ ــان

 -147وأعــر ا بــال األســود عــن القلــق زاء األحكــال ا ماعيــة باإلعــدال وعــن شــكه ا أن
تؤدج هذه األحكال نتائ جيابية.
 -143وأش ــاد املس ــر بتش ــديد العقوب ــات ا م ــايا العن ــف ض ــد امل ــرأة وبتعزي ــز احل ـ ـوار ب ـ ـ
األديان.
 -144وأشــادت موزامبيــق بالتعــاون مــل املقــررة اخلاص ـة املعني ـة بالجتــار باألشــخاص ل ســيما
النساء واألطفال.
 -145ولح ة ميامنـار التـدابري التشـريعية واإلداريـة املتخـذة لتمكـ النسـاء واألشـخاص ذوج
اإلعا ة.
 -146وأشادت ناميبيا بتنفيذ التوصيات املقدمة أثناء الستعراض الدورج الشامال السابق.
 -147وأعربة هولندا عن القلق زاء تقلى احليز املتار للمجتمل املدي.
 -141ورحبة نيكاراغوا بالتسيريات ا ادفة

تعزيز حقوق اإلنسان وسيادة القانون.

 -143وأشاد النيجر بالسماتيجيات الرامية

تعزيز مصاحل الطفال الفمل .

 -150ودعـ ــة نيجرييـ ــا
والتجمل.
 -151ودعة النروي

مواصـ ــلة العمـ ــال عل ـ ـ ضـ ــمان حريـ ــة التعبـ ــري وتكـ ــوين ا معيـ ــات
اإلسراع ا تطبيق الدستور ا ديد ا القانون واملمارسة.

 -157ورحبة عمان باألحكال الدستورية اليت تدعو مصر
 -153وأشـ ــارت باكسـ ــتان ا ه ـ ــود الراميـ ــة
واخلدمات الجتماعية و جراءات مكافحة التمييز.

الوفاء بالتزاماهتا الدولية.

تعزي ـ ــز حقـ ــوق امل ـ ـرأة ع ـ ــن طريـ ــق التمك ـ ـ

 -154وطلبة باراغواج معلومات عن اإلجراءات املتخذة للقماء عل الزواج القسرج والـزواج
املبكر.
 -155واعمفة الفلبـ بالتقـدل احملـرز وح ـة مصـر علـ أن ت خـذ ا العتبـار شـواغال اجملتمـل
املدي.
14

GE.14-24943

A/HRC/28/16

 -156وشجعة الربتسال مصر عل ضمان محاية احلقوق األساسية.
 -157وشددت طر عل أ ية مواءمة التشريعات الوطنية مل أحكال الدستور.
 -151وأشادت يهورية كوريا بتنفيذ مصر خريطة الطريق.
 -153وشــجعة رومانيــا مصــر عل ـ املمــي ـ ُـد ُما ا تنفيــذ التسي ـريات الرئيســية املســتحدثة منــذ
ثورة عال .7011
 -160ودعة ملديف

تنفيذ التعديالت الدستورية ا فيها مكافحة التمييز ضد املرأة.

 -161وذكــر الوفــد املصــرج أن مصــر مل تتخــذ أج تــدابري اس ـت نائية رغــم تــدهور احلالــة األمنيــة
ا ا ذل مقتال  517من رجال الشرطة .فعل سبيال امل ال مل تعتمد انونـا
بسبب اإلرها
بش ن اإلرها .
 -167و ال الوفد ن السـلطات املصـرية ملتزمـة التزامـا كـامالا بـدأج املسـاءلة وسـيادة القـانون.
و د ُحقق ا ييل الدعاءات بو وع انتهاكات حلقوق اإلنسان وجـرائم لمـمان تقـدم ا نـاة
العدالة .كما اعتُمدت مدونة واعد سلوه ألفراد الشرطة.
 -163و ــال الوفــد ن يي ــل احملاكمــات جت ــرج وفق ـا لفص ــول املرعيــة واملع ــايري الدوليــة املتعلق ــة
باحملاكمات العادلة.
 -164و ال الوفد نه ل يوجد توافق آراء دو بشـ ن لسـاء عقوبـة اإلعـدال .و ن العهـد الـدو
اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية ل ا ــر عقوبــة اإلعــدال بــال اــدد شــروط ا لتطبيقهــا .ومصــر
ُتمل ييل القيود املفروضة عل عقوبة اإلعدال وات ال ا وتممن احملاكمة وفق األصول املرعيـة.
وهنـاه مـا يقـر مــن  50بلـدا ُتـتفب بعقوبــة اإلعـدال .وتبعـم هـذه البلــدان رسـائال كـال ســنة
األم ـ العــال تشــدد فيهــا عل ـ حاجتهــا احلفــاع عل ـ عقوبــة اإلعــدال ا ضــوء خصوصــياهتا
ال قافية والسياسية والقانونية.
 -165وتن ر مصر ا التصديق عل معاهدات دولية ضافية.

ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -166ستدرس مصر التوصيات التالية ،وستقدم ردودا عليها في وقت مناسب ال يتجااو
موعد الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق اإلنسان في آذار/مارس 5102:
التوقيااع علااب الوروتواااوي اال تياااري الثاااني الملحااق بالعهااد الاادولي
1-166
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ترايا)؛
__________

**
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النظ اار ف ااي التص ااديق عل ااب الوروتوا ااوي اال تي اااري الث اااني الملح ااق
7-166
بالعهااد الاادولي الخاااص بااالحقوق المدنيااة والسياسااية والهاااد لااب ل اااء عقوبااة
اإلعدام (رواندا)؛
التصديق علاب الوروتوااوي اال تيااري الثااني الملحاق بالعهاد الادولي
3-166
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،و ل اء عقوبة اإلعدام (الورت اي)؛
التصديق علاب الوروتوااوي اال تيااري الثااني الملحاق بالعهاد الادولي
4-166
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (سيراليون)؛ (شيلي)؛
النظاار فااي التصااديق علااب الوروتواااوي اال تياااري التفاقيااة منا ااة
5-166
التعذيب (غابون)؛
التص ااديق عل ااب نظ ااام روم ااا ا ساس ااي للمح م ااة الجنائي ااة الدولي ااة
6-166
( ستونيا)؛ (أوروغواي)؛ (تونس)؛ (سلوفينيا)؛ (شيلي)؛
التصااديق علااب الوروتواااوي اال تياااري التفاقيااة منا ااة التعااذيب؛
7-166
(توغو)؛ (تونس)؛ (الجمهورية التشي ية)؛ (سويسرا)؛ (سيراليون)؛ (شيلي)؛
1-166
(النمسا)؛

التص ااديق عل ااب الوروتوا ااوي اال تي اااري التفاقي ااة منا ااة التع ااذيب

س ااحب تحفظاته ااا عل ااب اتفاقي ااة منا ااة التع ااذيب (المادت ااان 50
3-166
و )55والتصديق علب بروتواولها اال تياري دون تحفظات (الورت اي)؛
 10-166التص ااديق علا ااب االتفاقيا ااة الدوليا ااة لحمايا ااة جميا ااع ا شا ااخاص ما اان
اال تفاء القسري (توغو)؛ (تونس)؛ (سيراليون)؛
 11-166التص ااديق علا ااب االتفاقيا ااة الدوليا ااة لحمايا ااة جميا ااع ا شا ااخاص ما اان
اال تفاء القسري (الورت اي)؛
 17-166التص ا ااديق عل ا ااب الوروتوا ا ااوي اال تي ا اااري للعه ا ااد ال ا اادولي الخ ا اااص
با ااالحقوق االقتصا ااادية واالجتماعيا ااة والثقافيا ااة (أوروغا ااواي)؛ (شا اايلي)؛ (غا ااابون)؛
(النيجر)؛
 13-166التص ااديق عل ااب الوروتوا ااوي اال تي اااري التفاقي ااة حق ااوق ا ش ااخاص
ذوي اإلعاقة (النيجر)؛
 14-166استعراض التحفظ علاب الماادتين  5و 01مان اتفاقياة الق ااء علاب
جميع أش اي التمييز ضد المرأة ،وسحوه (سلوفينيا)؛
 15-166سااحب تحفظاتهااا علااب اتفاقيااة الق اااء علااب جميااع أشا اي التمييااز
ضد المرأة ،والتصديق علب بروتواولها اال تياري (غانا)؛
16

GE.14-24943

A/HRC/28/16

 16-166النظر في سحب تحفظاتها علب اتفاقية الق اء علب جمياع أشا اي
التمييز ضد المرأة (التفيا)؛
 17-166النظ اار ف ااي س ااحب تحفظاته ااا عل ااب الم ااادتين  5و 01م اان اتفاقي ااة
الق اااء علا ااب جميا ااع أش ا ا اي التمييا ااز ض ااد الم ا ارأة ،واالن ا اامام لا ااب بروتواولها ااا
اال تي اااري ،والنظ اار ف ااي اتخ اااذ الت اادابير المبلوب ااة منه ااا بوص اافها الح ااارس ا وي
لحقوق مواطنيها وحرياتهم ومصالحهم ،وذلك بالق اء علب جميع أش اي التمييز
ضد المرأة في صنع القرار والحياة العامة (ناميويا)؛
 11-166اس ااتعراض ق ااانون ا ح ااواي الشخص ااية وق ااانون العقوب ااات م اان أج اال
تعااديل المااواد التااي تنبااوي علااب تمييااز ضااد الم ارأة أو حااذفها ،وذلااك ل متثاااي
للدستور ،ف ا عن القاانون الادولي ،والعمال علاب رفاع الاتحفظ علاب الماادة 01
من اتفاقية الق اء علب جميع أش اي التمييز ضد المرأة (السويد)؛
 13-166تعزيز التدابير ال مة إلعمااي الحقاوق المنصاوص عليهاا فاي العهاد
الاادولي الخاااص بااالحقوق المدنيااة والسياسااية ،بمااا فااي ذلااك اعتماااد التش اريعات
ال مة (جنوب أفريقيا)؛
 70-166مواصا االة ضا اامان الوفا اااء بالتزاماتها ااا فا ااي مجا اااي حقا ااوق اإلنسا ااان،
وال س اايما الحق ااوق الت ااي ي ااند عليه ااا العه ااد ال اادولي الخ اااص ب ااالحقوق المدني ااة
والسياسية وغيره من اتفاقات حقوق اإلنسان التي أصوحت طرفا فيها (الفلوين)؛
 71-166مواصلة الجهود الرامية لب مواءماة التشاريعات الوطنياة ماع المعاايير
الدولية (السودان)؛
77-166
(نيجيريا)؛

التوفيق بين االتفاقيات العالمية لحقاوق اإلنساان والقاوانين المحلياة

 73-166تعزيااز عمليااة تنقااين قوانينهااا الحاليااة ل اامان توافقهااا مااع الدسااتور
الجديد ،ولتحسين جهود حماية وتعزيز حقوق اإلنسان (فييت نام)؛
 74-166مواصا االة العم ا اال عل ا ااب اعتم ا اااد ا طا اار القانوني ا ااة الم ئم ا ااة لتنفي ا ااذ
ال ا اامانات التا ااي يا ااند عليها ااا الدسا ااتور الجديا ااد فيما ااا يتعلا ااق بحقا ااوق اإلنسا ااان
والحريات ا ساسية (أن وال)؛
 75-166مواصاالة عمليااة اسااتعراض التشاريعات ماان أجاال تعزيااز جميااع حقااوق
اإلنسان وحمايتها (الهند)؛
 76-166مواصاالة اتخاااذ تاادابير لتعزيااز اإلطااار الملسسااي والقااانوني لحمايااة
حقوق اإلنسان (أو ب ستان)؛
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 77-166اتخاذ بوات إلنشاء ملسسة وطنية لحقوق اإلنسان تمتثل امتثاالا
اام ا لموادئ باريس (غانا)؛
 71-166مواصلة جهود ا الرامية لب تادعيم الملسساات الوطنياة العاملاة فاي
مجاي حماية حقوق اإلنسان وتعزيز ا ( يران (جمهورية  -اإلس مية))؛
 73-166نش اااء م ت ااب لمق اارر وطن ااي يخ ااتد بتنفي ااذ السياس ااات والوا ارام
وتنسيقها ( سرائيل)؛
 30-166مواصلة جهود تعزيز اإلدارة الرشيدة والحوار السياسي واإلجاراءات
الهادفة لب تحقيق الس م (السن اي)؛
 31-166تنفياذ ريبااة البرياق المتعلقااة باالحقوق السياسااية مان ا ي جاراء
انتخابات تشريعية (السودان)؛
37-166
(الجزائر)؛

مواصا ا االة الجها ا ااود الموذولا ا ااة لتعزيا ا ااز حقا ا ااوق اإلنسا ا ااان وحمايتها ا ااا

33-166
(أذربيجان)؛

مواصاالة تحس ااين جه ااود حمايااة وتعزي ااز حق ااوق اإلنسااان ف ااي الول ااد

 34-166مواصاالة الجهااود المشااتراة الراميااة لااب اال تااداء مجااددا لااب حي ا
االحترام ال امل لحقوق اإلنسان (ماليزيا)؛
 35-166النظاار فااي وضااع ملش ارات لحقااوق اإلنسااان علااب نحااو مااا اقترحتااه
المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،بوصفها أداة أساسية إلعمااي حقاوق اإلنساان
(الورت اي)؛
 36-166مواص االة تنفي ااذ التعه اادات وااللتزام ااات البوعي ااة الرامي ااة ل ااب تعزي ااز
حقوق اإلنسان وحرياته ا ساسية وحمايتها (قبر)؛
 37-166مواصلة الجهود الرامية لب تعزياز الاوعي بثقافاة حقاوق اإلنساان فاي
المجتمع (جنوب السودان)؛
 31-166مواصاالة تعاونهااا مااع المجااالس الوطنيااة ومنظماات المجتمااع الماادني
(غينيا االستوائية)؛
 33-166مواصاالة تاادعيم أطاار التعاااون بااين أجهاازة نفاااذ القااانون والمجتمااع
الماادني ب يااة مواصاالة الحااوار الونماااء الرامااي لااب التصاادي لجميااع التحااديات ذات
الصلة بحقوق اإلنسان في الولد ( ندونيسيا)؛
 40-166اتخ اااذ مزي ااد م اان الخب ااوات ل اامان تعزي ااز ق اايم التس ااامن والح ااوار
والتفا م المتوادي علب الصعيد المحلي (اا ا ستان)؛
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41-166
(ماليزيا)؛

تشجيع الحوار بين جميع ا طرا من أجل تعزيز التفا م والوحادة

 47-166مواصاالة تش ااجيع وتعزي ااز التفاع اال والح ااوار ب ااين الس االبات الوطني ااة
المختصة ومنظمات المجتمع المدني (قورص)؛
43-166
الروسي)؛

مواصاالة اعتماااد تاادابير قانونيااة و داريااة لم افحااة الفساااد (االتحاااد

 44-166مواص االة الجه ااود الراميا ااة ل ااب م افح ااة الفسا اااد ف ااي ط ااار ب ا ارام
اإلص ح التشريعي واإلداري والسياسي (الممل ة العربية السعودية)؛
 45-166تعزيز الحق في التنمية عن طريق جملة أمور منها النهاوض باالجهود
الوطنية الرامية لب م افحة الفساد (جنوب السودان)؛
 46-166مواءمة التشريعات المحلية مع المعاايير الدولياة فاي جهاود م افحاة
الفساد (الوحرين)؛
 47-166اتخاااذ تاادابير تعااز المواءمااة بااين التشاريعات الوطنيااة واتفاقيااة ا ماام
المتحدة لم افحة الفساد (بوليفيا (دولة  -المتعددة القوميات))؛
 41-166مواص االة ض اامان دم ااال مو اادأي الش اافافية والمس اااءلة ف ااي الجه ااود
الوطنية لم افحة الفساد (الووسنة والهرسك)؛
 43-166مواصاالة جهود ااا الراميااة لااب م افحااة الفساااد ،بباارق تشاامل طااار
اإلص حات التشريعية واإلدارية (اوبا)؛
50-166

مواصلة تنفيذ سياسة تم ين المرأة والبفل (الجزائر)؛

 51-166مواصلة تنفيذ تادابير إلعمااي حقاوق الشاواب ،وتشاجيع المواادرات
البوعيا ااة وا عما اااي الخيريا ااة ما اان أجا اال تعزيا ااز ا ااذه الحقا ااوق (الممل ا ااة العربيا ااة
السعودية)؛
 57-166مواص االة تنفي ااذ الت اادابير الرامي ااة ل ااب تعزي ااز تمت ااع الش ااواب بحق ااوق
اإلنسان (سري الن ا)؛
53-166
(أو ب ستان)؛

ال توسا ا ااع فا ا ااي الو ا ا ارام االجتماعيا ا ااة للنها ا ااوض بتش ا ا ا يل الشا ا ااواب

 54-166بذي مزيد من الجهود من أجال يجااد فارص عمال للشاواب ،وذلاك
باتخاذ التدابير ال مة (عمان)؛
55-166
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 56-166تعزي ااز جه ااود جمي ااع الملسس ااات وتنس اايقها عل ااب الص ااعيد ال ااوطني
ل مان حماية المصريين الم تربين (العراق)؛
57-166
(سيراليون)؛

تقا ااديم التق ا ااارير المت ا ااا رة لا ااب يص ا ااات المعا ا اادات ذات الص ا االة

 51-166تقديم تقارير اا لاب اللجناة المعنياة بحقاوق اإلنساان ولجناة منا اة
التعذيب (غانا)؛
 53-166التعجياال بعمليااة نشاااء م تااب قليمااي للمفوضااية السااامية لحقااوق
اإلنسان في القا رة (تونس)؛
 60-166توجيا ااه دعا ااوة دائما ااة لا ااب جميا ااع الم لفا ااين بواليا ااات فا ااي طا ااار
اإلجراءات الخاصة (ترايا)؛ (تونس)؛
61-166

توجيه دعوة دائمة لب جميع اإلجراءات الخاصة (غانا)؛

 67-166تسااهيل يااارات جميااع اإلج اراءات الخاصااة التااي تقاادمت لااب ا ن
ببلوات إلجراء يارات (سويسرا)؛
 63-166تعزيا ااز تعاونها ااا ما ااع مجلا ااس حقا ااوق اإلنسا ااان وآلياتا ااه عا اان طريا ااق
االس ااتجابة ل ااب البلو ااات المعلق ااة المقدم ااة م اان المق ااررين الخاص ااين لزي ااارة الول ااد
( ن اريا)؛
 64-166تعزيز التعاون مع اإلجاراءات الخاصاة لمجلاس حقاوق اإلنساان عان
طريق االستجابة لب طلوات الزياارة المعلقاة ،والنظار فاي نهاياة المباا فاي توجياه
دعوة دائمة لجميع الم لفين بواليات في طار اإلجراءات الخاصة (التفيا)؛
 65-166دع ااوة المق ااررين الخاص ااين المعني ااين بحال ااة الم اادافعين ع اان حق ااوق
اإلنسان ،وبالحق فاي حرياة التجماع السالمي وت اوين الجمعياات ،وبتعزياز وحماياة
الحق في حرية الرأي والتعوير ،وتحديد مواعيد لزياراتهم (النروي )؛
 66-166مواص ا االة تعاونه ا ااا ال ام ا اال م ا ااع مجل ا ااس حق ا ااوق اإلنس ا ااان وآليات ا ااه
(بوراينا فاسو)؛
 67-166تقديم شرح واضن للوقائع والظرو ذات الصالة مان أجال معالجاة
الشواغل التي أعربت عنها آليات ا مم المتحدة لحقوق اإلنسان (اليابان)؛
 61-166مواصاالة تعاونهااا مااع ا ماام المتحاادة وغير ااا ماان المنظمااات الدوليااة
(جمهورية الو الديمقراطية الشعوية)؛
63-166
(ليتوانيا)؛
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مفوضية ا مم المتحدة السامية لحقوق اإلنساان
 70-166مواصلة العمل مع م
في نشاء الم تب اإلقليمي (قبر)؛
 71-166تعزيز التدابير الرامية لب الق اء علب التمييز ضد الفصات ال عيفة،
وال سيما المرأة (غانا)؛
77-166

اتخاذ جراءات وتعزيز ا لوضع حد للتمييز ضد المرأة (السن اي)؛

 73-166تنفيذ بة عمل وطنية للق اء علب الممارسات التقليدية والقوالب
النمبية التي تلدي لب توسيع الفجوة بين الجنسين (صربيا)؛
 74-166ت ثيف جهود اا الرامياة لاب ضامان المسااواة المبلقاة فاي الحقاوق
والفرص بين النساء والفتيات مقابل الرجاي والفتيان ،وذلك وفقاا للمعاايير الدولياة
(أوروغواي)؛
 75-166م اااعفة الجهااود الراميااة لااب ضاامان عاادم التمييااز والمساااواة بااين
الرجل والمرأة في جميع المجاالت في المجتمع المصري (أن وال)؛
 76-166االمتث ا اااي للق ا ااانون ال ا اادولي لحق ا ااوق اإلنس ا ااان ع ا اان طري ا ااق تع ا ااديل
التشا اريعات واعتماد ااا وتنفي ااذ ا بفعالي ااة م اان أج اال الق اااء عل ااب جمي ااع أشا ا اي
التمييز ضد النساء والفتيات وتجريم جميع أش اي العنف ضد ن ،وضمان سرعة
التحقيااق ف ااي جميااع ح اااالت العنااف الجنس ااي والتحاار الجنس ااي التااي تواجهه ااا
المتظا ااا رات والما اادافعات عا اان حقا ااوق اإلنسا ااان ،وتقا ااديم الجنا اااة لا ااب العدالا ااة
(فنلندا)؛
 77-166ت ثيااف الجهااود الراميااة لااب تم ااين الم ارأة وتحسااين م انتهااا فااي
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
آمنة في م ان العمل ،وم افحة العنف الجنساني (تايلند)؛
 71-166تعزيااز جهود ااا الراميااة لااب دعاام الحقااوق االجتماعيااة للم ارأة ،مثاال
الحق في التعليم والصحة (ترامانستان)؛
 73-166مواصاالة تقااديم الاادعم للم ارأة فااي المياادان االقتصااادي (اإلمااارات
العربية المتحدة)؛
 10-166االستمرار باعتماد سياسة تعزيز وحماية حقوق المرأة ،وفق ا لدساتور
عام ( 5102فنزوي (جمهورية  -الووليفارية))؛
 11-166ضمان المسااواة فاي وصاوي الفتياات والنسااء لاب جمياع مساتويات
التعليم ومجاالته (أف انستان)؛
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 17-166مواصاالة تنفيااذ سياسااات الدولااة الراميااة لااب تعزيااز وحمايااة حقااوق
المرأة تماشيا مع دستور عام ( 5102بن ديش)؛
 13-166تعزيااز التاادابير التش اريعية واإلداريااة المتعلقااة بااالتمييز والعنااف ضااد
المرأة (بوتسوانا)؛
 14-166مواصاالة جهود ااا الراميااة لااب ضاامان تم ااين الم ارأة فااي الميااادين
االقتصادية والصاحية واالجتماعياة ،بماا فاي ذلاك دماال المارأة ،ف ا ا عان نشااء
مرااز صحية للمرأة من أجل ضمان تعزيز وحماياة حقاوق المارأة فاي الولاد (بروناي
دار الس م)؛
 15-166مواصاالة سياسااتها لتم ااين المارأة واحتارام وحمايااة حقوقهااا ،بمااا فااي
ذلك م افحة تشويه ا ع اء التناسلية ا نثوية (بوراينا فاسو)؛
16-166
(الصين)؛

مواصلة جهود تعزياز تم اين المارأة فاي جمياع منااحي الحيااة العاماة

17-166
11-166
(الهند)؛

بقاء ا تمامها منصو ا علب تم ين المرأة اقتصادي ا (اوبا)؛

مواصاالة الو ارام والسياسااات الراميااة لااب تم ااين الم ارأة اقتصااادي ا

13-166
30-166
( ثيوبيا)؛

مواصلة تم ين المرأة اقتصاديا (موريتانيا)؛

مواصاالة تعزيااز تمثياال الم ارأة تمثااي ا عااادالا فااي الورلمااان والح ومااة

31-166

تعزيز التمثيل الورلماني للمرأة وفقا للدستور الجديد (اليونان)؛

 37-166االسااتمرار فااي جهود ااا الوطنيااة الراميااة لااب ضاامان تم ااين الم ارأة
( يران (جمهورية  -اإلس مية))؛
 33-166مواصلة السياساات الحالياة الرامياة لاب تعزياز وحماياة حقاوق المارأة
وفق ا ل مانات حقوق اإلنسان الواردة في دستور عام  5102الجديد (ا ردن)؛
34-166
(التفيا)؛

اتخاااذ الخبااوات الم ئمااة لتعااديل اللااوائن التااي تميمااز ضااد الم ارأة

35-166

مواصلة صدار قوانين وسنمها لم افحة التمييز ضد المرأة (لونان)؛

 36-166مواصلة تحدي االستراتيجيات ووضاعها مان أجال م افحاة التميياز
ضد المرأة (ني اراغوا)؛
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 37-166مواصاالة اتخاااذ تاادابير لتعزيااز وحمايااة حقااوق الم ارأة ،وال ساايما فااي
م ان العمل (الم رب)؛
 31-166دامااة الجهااود التااي ت اامن تمتااع الم ارأة بفاارص عماال مت افصااة مااع
الرجل (ميانمار)؛
 33-166بذي مزيد مان الجهاود للق ااء علاب جمياع أشا اي العناف والتميياز
ضااد الم ارأة ،وضاامان تعزيااز مااا تتمتااع بااه ماان تم ااين وتمثياال ونه ااة فااي جميااع
القباعات ،امتثاالا للدستور الجديد (جمهورية اوريا)؛
 100-166ل اء تبويق عقوبة اإلعدام علب من م دون  01سنة (باراغواي)؛

 101-166النظ اار ف ااي ف اارض وق ااف ا تي اااري رس اامي لتنفي ااذ أح ااام اإلع اادام
الصادرة (ا رجنتين)؛
 107-166النظر في اعتماد وقف ا تياري للعمل بعقوبة اإلعدام (رومانيا)؛
 103-166اتخاذ التدابير ال مة لفارض وقاف ا تيااري لتنفياذ أح اام اإلعادام
( سوانيا)؛
 104-166فرض وقف ا تيااري فاوري لجمياع أح اام اإلعادام (تراياا)؛ وفارض
وقف ا تياري لتبويق عقوبة اإلعدام بهد ل ائها (توغو)؛ وفرض وقف ا تياري
للعمل بعقوبة اإلعدام بهد ل ائها (فرنسا)؛ واإلع ن عن وقف ا تيااري للعمال
بعقوبااة اإلعاادام بهااد ل ائهااا فااي نهايااة المبااا وفااي انتظااار اإلل اااء ،ينو ااي أن
ي ون تبويقها محادودا (ألمانياا)؛ و عاادة العمال باالوقف اال تيااري لتنفياذ أح اام
اإلعدام بهد ل اء عقوبة اإلعدام ( ن اريا)؛
 105-166فرض وقف ا تياري للعمل بعقوبة اإلعدام (أستراليا)؛
 106-166فرض وقف ا تياري للعمل بعقوبة اإلعدام (ل سمورغ)؛
 107-166فرض وقف ا تياري لتنفيذ أح ام اإلعدام ( يباليا)؛
 101-166فاارض وقااف ا تياااري رساامي لتنفيااذ أح ااام اإلعاادام بهااد
عقوبة اإلعدام (سويسرا)؛

ل اااء

 103-166اإلعا ن عاان وقااف ا تياااري لعقوبااة اإلعاادام لااب حااين ل ائهااا تماما ا
(أوروغواي)؛
 110-166صاادار وقااف ا تياااري فااوري للعماال بعقوبااة اإلعاادام ،وال ساايما فااي
حاالت المحاامات الجماعية (الجول ا سود)؛
 111-166تخفي ااف أح ااام اإلع اادام الص ااادرة ،وف اارض وق ااف ا تي اااري لتنفي ااذ
أح ام اإلعدام (الورت اي)؛
GE.14-24943

23

A/HRC/28/16

 117-166مواءمة تعريف التعذيب في تشاريعاتها الوطنياة ماع التعرياف المقواوي
دوليا علب النحو المويمن في اتفاقية منا ة التعذيب (سلوفينيا)؛
 113-166استخدام تعريف التعذيب الوارد في المادة  )0(0من اتفاقياة ا مام
المتحدة لمنا ة التعذيب العتماده في قانون العقوبات (أستراليا)؛
 114-166تعااديل المااادة  051ماان قااانون العقوبااات بمااا يتوافااق مااع اتفاقيااة
منا ة التعذيب (نيجيريا)؛
 115-166النظار فااي تعاديل المااادة  51مان قااانون العقوباات لتجاريم التعااذيب
بمااا يتماشاب مااع المااادة  25ماان الدسااتور الجديااد الااذي اعتمااد فااي عااام 5102
(دولة فلسبين)؛
 116-166نشاااء آليااة إلج اراء يااارات مسااتقلة لزاميااة لااب ا ماااان التااي قااد
يوجااد فيهااا أش ااخاص مساالوبو الحري ااة ،بمااا ف ااي ذلااك جمي ااع المرافااق العسا ا رية
أو مرافق ا من الوطني (سويسرا)؛
 117-166ضمان حماية جميع المحتجزين ،بالقانون وعن طريق تدابير عملية،
من التعذيب وسائر ضروب سوء المعاملة ،وفقا ل لتزامات المترتوة عليها بموجب
اتفاقية منا ة التعذيب (سويسرا)؛
 111-166ضمان حماياة جمياع المحتجازين مان التعاذيب أو غياره مان ضاروب
س ااوء المعامل ااة ،وض اامان اس ااتيفاء اارو االحتج ااا للقواع ااد النموذجي ااة ال اادنيا
لمعاملة السجناء والموادئ ا ساسية لمعاملة السجناء (الدانمرك)؛
 113-166ض اامان المقاض اااة والمعاقو ااة ف ااي الجا ارائم المحتمل ااة الت ااي يرت وه ااا
ضواط ا من ،وال سيما ممارسة التعذيب ( سوانيا)؛
 170-166التحقيق علب النحو الواجب في االستخدام المفرط للقاوة علاب ياد
قوات ا من ،ونشر نتائ التحقيقات علب المأل ،ومقاضاة ا شخاص الذين تظهر
التحقيقات ضلوعهم في ذه ا فعاي (الواليات المتحدة ا مري ية)؛
 171-166التحقي ااق وفقا اا للمع ااايير الدولي ااة م ااع مرت و ااي أعم اااي عن ااف أثن اااء
التظااا رات ،أاااانوا ماان أف اراد الشاارطة أو الجاايش ،أساافرت عاان صااابات بياارة
أو وفيات ،وعند االقت اء تقديم المسلولين لب العدالة (بلجي ا)؛
 177-166التحقيق في جميع االدعااءات المتعلقاة بالتعاذيب ،وضامان وصاوي
ال حايا لب سول انتصا فعالة (بوتسوانا)؛
 173-166ضاامان احت ارام الحظاار الدسااتوري المفااروض علااب التعااذيب احترام اا
فعليا (فرنسا)؛
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المنتزعاة بالتعاذيب
 174-166تبويق الحظار الاذي يمناع اساتخدام االعترافاات ا
أو غيره من ا ساليب غير القانونية ،اادلة (أوروغواي)؛
 175-166ضمان تقيمد قوات الدفاع وا من بالمعايير الدولياة لحقاوق اإلنساان
المتعلقة باستخدام القوة (جمهورية أفريقيا الوسبب)؛
 176-166ضمان تقيمد قاوات ا مان بقاوانين حقاوق اإلنساان والمعاايير الدولياة
المتعلق ااة باس ااتخدام الق ااوة ،والتحقي ااق ف ااي ادع اااءات االنتهاا ااات المنس ااوبة ليه ااا
(شيلي)؛
 177-166ضمان تقيمد قوات ا من بالمعايير الدولية لحقوق اإلنسان المتعلقاة
باستخدام القوة ،وعدم قدامها علب ممارسة االحتجا التعسفي (اوستاري ا)؛
 171-166اإل ا ء الفااوري لسااويل الساايد عااودة التارابين ،المااواطن اإلسارائيلي
المسااجون منااذ أاثاار ماان  02ساانة ،و عماااي حقااه الواجااب التنفيااذ فااي الحصااوي
علب تعويض لجور ال رر ال حق به نتيجة احتجا ه تعسفيا ( سرائيل)؛
 173-166يادة عدد عناصر الشرطة النسائية ،والنظر في تعيينهن في مناصب
صنع القرار (الوحرين)؛
 130-166يااادة عاادد النساااء فااي وااااالت نفاااذ القااانون ،بمااا فااي ذلااك دارة
الشرطة (الووسنة والهرسك)؛
 131-166تعزيااز ب ارام تاادريب الشاارطة وتوعيتهااا بحقااوق اإلنسااان (اإلمااارات
العربية المتحدة)؛
 137-166التوس ااع ف ااي ب اارام التثقي ااف والتوعي ااة ف ااي مج اااي حق ااوق اإلنس ااان
لتستهد أعدادا أاور من المو فين العموميين ( موابوي)؛
 133-166عااداد دورات لتاادريب عناصاار الشاارطة علااب حقااوق البفاال ل اامان
تصرفهم علب النحو المناسب مع ا طفاي ال حايا أو الجانحين (بلجي ا)؛
م
 134-166تش ااجيع تق ااديم مزي ااد م اان التثقي ااف والت اادريب ف ااي مج اااي حق ااوق
اإلنسان لمو في نفاذ القانون (الصين)؛
 135-166وض ااع با ارام فعال ااة مص ااممة لتعزي ااز المعرف ااة بحق ااوق اإلنس ااان ف ااي
صفو مو في نفاذ القانون ( ثيوبيا)؛
 136-166يادة برام التثقيف والتوعية في مجاي حقوق اإلنسان في صفو
عناصر الشرطة (الم رب)؛
 137-166وضااع ب ارام تهااد
وموادئ حقوق اإلنسان (بااستان)؛
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 131-166التنفيااذ الفعاااي للصااك المتعلااق باالحتجااا السااابق للمحاامااة فااي
حاالت استثنائية (سلوفاايا)؛
 133-166وفقا اا للم ااادة  22م اان دس ااتور ا ،ض اامان تاوقةااف النياب ااة العام ااة ع اان
اسا ااتخدام أواما اار االحتجا ااا االحتيا اااطي اتا اادبير لمعاقوا ااة النشا ااباء والمتظا ااا رين
أو تمديد فترة حوسهم ( ولندا)؛
 140-166مواصالة العمال علاب صا ح الساجون ومراااز االحتجاا وتحسااينها
وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بهذه المسالة (ني اراغوا)؛
 141-166ضمان تمتع ا شخاص ذوي اإلعاقة بحقوقهم في مراااز االحتجاا
(بوليفيا (دولة  -المتعددة القوميات))؛

المحتجا ازين ذوي اإلعاق ااة ع اان طري ااق ت ااوفير مراف ااق
 147-166ض اامان حق ااوق
ا
احتجا منفصلة (ا ردن)؛
 143-166ضمان تمتع ا شخاص ذوي اإلعاقة بحقوقهم في مراااز االحتجاا
(ميانمار)؛
 144-166تقديم ضامانات باالتحقيق علاب نحاو فعااي فاي حااالت العناف ضاد
المرأة ومقاضاة الجناة (االتحاد الروسي)؛
 145-166ت ثيف الجهود الرامية لب ضمان المسااواة باين الجنساين والق ااء
علااب العنااف الجنسااي والجنساااني ،بباارق منهااا النظاار فااي وضااع بااة عماال وطنيااة
لتنفيذ قرار مجلس ا من ( )5111(0252رواندا)؛
 146-166وضع تدابير للتصدي بفعالية للتمييز والعناف ضاد النسااء والفتياات
(سيراليون)؛
 147-166مواصلة ضمان التنفيذ الفعاي لتدابير من قويل نشاء باوط ااتف
سااا نة ومرااااز لرعايااة ضااحايا العنااف ،ف ا ا عاان توقيااع عقوبااات أشااد بمرت وااي
العنف ضد المرأة ،و ذا لزم ا مر ،وضع مزيد من السياساات العملياة لمناع جمياع
أش اي العنف ضد المرأة ،ودعم ضحايا ذه االنتهااات (سن افورة)؛
 141-166اعتماااد تاادابير شاااملة للتصاادي للعنااف ضااد الم ارأة ،بمااا فااي ذلااك
يجرم جميع أش اي العنف ضد المرأة (سلوفينيا)؛
وضع قانون م
 143-166تعزي ااز ت اادابير م افح ااة االعت ااداء الجنس ااي والعن ااف الجنس ااي ض ااد
النساء والفتيات (جنوب أفريقيا)؛
 150-166ضمان المساءلة الفعالة لمرت وي العنف ضد المرأة (سري الن ا)؛
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 151-166مواصلة ت ثيف الجهاود الرامياة لاب تعزياز المسااواة باين الجنساين،
وم افحاة التحاار الجنساي والعنااف الجنساااني عان طريااق صا ح تشاريعي شااامل
واعتماااد اسااتراتيجية وطنيااة ،واالعت ارا با ميااة عماال المنظمااات غياار الح وميااة
وا تصاصها في ذا المجاي (السويد)؛
 157-166مواصلة الجهود الرامية لب الق اء علب جمياع أشا اي العناف ضاد
المرأة (أوارانيا)؛
 153-166است ماي االساتراتيجية الوطنياة لمنا اة العناف ضاد المارأة ووضاع
بة تنفيذ معقولاة وواضاحة ،ودعاوة المقاررة الخاصاة المعنياة بمساالة العناف ضاد
المارأة وأسااوابه وعواقوااه لزيااارة مصاار (الممل ااة المتحاادة لوريبانيااا العظمااب وأيرلناادا
الشمالية)؛
 154-166اعتما اااد تا اادابير شا اااملة للتصا اادي للعنا ااف ضا ااد النسا اااء والفتيا ااات
(أف انستان)؛
 155-166اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لم افحة جميع أش اي العنف ضد
النساء ،بمن فيهن المدافعات عن حقوق المرأة ،علاب المساتويين العاام والمنزلاي،
وال سيما التحر الجنسي (الورا يل)؛
 156-166اعتماد مشروع قانون لم افحة العنف ضد المرأة (جمهورياة أفريقياا
الوسبب)؛
 157-166مواصاالة جهااود م افحااة التحاار الجنسااي والعنااف الجنسااي ضااد
الماارأة ،بباارق منهااا يااادة عاادد وحاادات وعناصاار الشاارطة المتخصصااين فااي ذلااك
(اوت ديفوار)؛
 151-166تعزيز جهود ا الرامية لب م افحة العنف ضد المرأة ،وتحقياق قادر
أاور من المساواة بين المرأة والرجل (جمهورية اوريا الشعوية الديمقراطية)؛
 153-166اتخاااذ تاادابير تش اريعية وتاادابير نفاااذ للق اااء علااب جميااع أش ا اي
العنف ضد المرأة ،بما في ذلك سحب تحفظات مصر علاب اتفاقياة الق ااء علاب
جميع أش اي التمييز ضد المرأة ( ستونيا)؛
 160-166تنفيذ االستراتيجية المصرية لمنا ة العنف ضد المرأة (فرنسا)؛
 161-166تجا اريم العن ااف المنزل ااي ض ااد الما ارأة ،والتص ااديق عل ااب الوروتوا ااوي
اال تياري التفاقية الق اء علب جميع أش اي التمييز ضد المرأة (ألمانيا)؛
 167-166اعتماد تدابير شاملة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات ،بما في
ذلك تجريم جميع أش اي العنف ضد المرأة (غانا)؛

GE.14-24943

27

A/HRC/28/16

 163-166ت ثيف جهود ا لمنع العنف ضد المرأة وحماية الناجيات ومقاضااة
الجناة (آيسلندا)؛
 164-166تعااديل قااانون العقوبااات والقااوانين الوطنيااة ا اار لتج اريم جميااع
أش ا اي العنااف ضااد الم ارأة والعنااف المنزلااي واالغتصاااب علااب وجااه الخصااوص،
وتبويق القوانين عمليا (ليتوانيا)؛
 165-166تعزيااز التاادابير الراميااة لااب م افحااة العنااف ضااد الم ارأة علااب نحااو
فعاي (مالي)؛
 166-166اتخاااذ الخبااوات ال مااة لوضااع التاادابير التش اريعية وتاادابير اإلنفاااذ
المصممة للق اء علب جميع أش اي العنف ضد المرأة ،بما فيها العنف الجنساي
ضد النساء المشاراات في االحتجاجات والتظا رات (الجول ا سود)؛
 167-166مواصا االة تعزيا ااز الجها ااود الموذولا ااة فا ااي مجا اااي م افحا ااة التحا اار
الجنسي (بااستان)؛
 161-166ل اااء الاازوال القسااري المو اار والاازوال التجاااري الملقاات للفتيااات،
وضمان الق اء علب تشويه ا ع اء التناسلية ا نثوية (سيراليون)؛
 163-166ت ثيف الجهاود الرامياة لاب م افحاة االتجاار با شاخاص ،بالتعااون
مع المجتمع الدولي (رواندا)؛
 170-166توسيع نباق فهم تعريف االتجار با شخاص ،و دمال الانه القاائم
علا ااب حقا ااوق اإلنسا ااان فا ااي السياسا ااات التا ااي تسا ااتهد الق ا اااء علا ااب االتجا ااار
با شخاص (سلوفينيا)؛
 171-166ض اامان التنفي ااذ الفع اااي للخب ااة الوطني ااة لم افح ااة االتج ااار بالوش اار
( سرائيل)؛
 177-166مواصلة جهود ا الوطنياة الرامياة لاب م افحاة االتجاار با شاخاص،
ببرق منها التعاون الدولي واإلقليمي (اا ا ستان)؛
 173-166ضا اامان نشا اااء قاع ا اادة بيانا ااات وطنيا ااة ع ا اان االتجا ااار با ش ا ااخاص
(الفلوين)؛
 174-166مواصلة تعزيز الجهود الرامية لاب الق ااء علاب االتجاار با شاخاص
وفقا للخبة الوطنية (ملديف)؛
 175-166تعزي ااز الت اادابير الرامي ااة ل ااب الق اااء عل ااب االس اات ي االقتص ااادي
لألطفاي ،وتعديل قانون العمال الاوطني لمواءمتاه ماع اتفاقياة منظماة العمال الدولياة
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رقم  015المتعلقة بحظر أسوأ أش اي عمل ا طفاي واإلجراءات الفورية للق اء
عليها (صربيا)؛
 176-166وضا ااع اسا ااتراتيجية شا اااملة ومتعا ااددة التخصصا ااات ما اان أجا اال منا ااع
است ي المواطنين الشواب من ي الهجرة غير القانونية والتصدي له (الووسانة
والهرسك)؛
تحساان اوياار فااي احتارام الحااق فااي المحاامااة وفااق ا صااوي
 177-166تحقيااق م
المرعية عم ا بالمادة  02من العهاد الادولي الخااص باالحقوق المدنياة والسياساية
(بلجي ا)؛
 171-166ضاامان الحااق فااي المحاامااة العادلااة وضاامان محاامااة الماادنيين فااي
محاام مدنية في جميع ا وقات (الجمهورية التشي ية)؛
 173-166ضمان جراءات ق ائية منصافة وعادلاة ومساتقلة تتفاق ماع المعاايير
الدولية (فرنسا)؛
 110-166ضاامان االمتث اااي اللتزاماته ااا الدولي ااة المتعلق ااة ب ااالحق ف ااي محاام ااة
عادلة دون تا ير اساتنادا لاب تهام واضاحة وتحقيقاات مساتقلة ،ماع احتارام الحاق
في الوصوي لب المحامين وا سر واالتصاي بهم (أيرلندا)؛
 111-166ج اراء اإلص ا حات ال مااة ل اامان حصااوي الماادعب علاايهم علااب
محاامااة عادلااة فااي غ ااون فتاارة منيااة معقولااة ،والحااد ماان اللجااوء لااب الحااوس
الملقت (ل سمورغ)؛
 117-166ضاامان امتثاااي المحاامااات واالحتجااا السااابق للمحاامااة للحقااوق
ف ااي المحاام ااة حس ااب ا ص ااوي المرعي ااة الت ااي ي فله ااا العه ااد ال اادولي الخ اااص
با ا ااالحقوق المدنيا ا ااة والسياسا ا ااية والمادتا ا ااان  22و 22ما ا اان الدسا ا ااتور ،ووقا ا ااف
المحاامات العس رية للمدنيين الها (النروي )؛
 113-166ض اامان محااما اة المحتجا ازين وف ااق ا ص ااوي المرعي ااة ،ن النظ ااام
الق ائي العادي والمستقل رايزة أساسية لمصر ديمقراطية ومستقرة فاي المساتقول
(اندا)؛
 114-166اتخاذ تدابير ل مان المحاامة وفق ا صوي المرعياة والمحااماات
العادلا ااة ،وال سا اايما فا ااي أي دعا اااو قا ااد يترتا ااب عليها ااا تبويا ااق عقوبا ااة اإلعا اادام
(الم سيك)؛
 115-166مواصاالة التعاااون مااع المفوضااية السااامية لحقااوق اإلنسااان ماان أجاال
الحصااوي علااب المساااعدة التقنيااة فااي تعزيااز اسااتق ي الق اااء وضاامانه ،وضاامان
وصوي جميع المواطنين لب العدالة (الم سيك)؛
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 116-166العماال علااب نحااو عاجاال علااب اسااتعراض المرسااوم الرئاسااي الااذي
يوسااع دور المحاااام العسا رية ب يااة افالااة ضاامانات المحاامااة العادلااة والحااد ماان
ا تصاص المحاام العس رية (النمسا)؛
 117-166التحقيااق فااي جميااع حاااالت اسااتخدام قااوات ا ماان القااوة المفرطااة
ضد المتظا رين ومحاسوة المسلولين عن ذه الحوادث ،ووقف ممارسة محااماة
المدنيين عس ريا (ليتوانيا)؛
 111-166ضمان الشفافية والفعالية والنزا ة واالستق ي في عمليات التحقياق
في انتهااات حقوق اإلنسان (أوروغواي)؛
 113-166نشار اساتنتاجات مختلاف لجااان تقصاي الحقاائق الوطنياة وتوصااياتها
علب المأل ل مان الشفافية (بلجي ا)؛
 130-166مواصاالة الجهااود الراميااة لااب م افحااة اإلف ا ت ماان العقاااب علااب
اامي 5100
االنتهاا ااات الجس اايمة لحق ااوق اإلنس ااان المرت و ااة أثن اااء أح ااداث ع ا ا
و( 5102ا رجنتين)؛
 131-166اتخ اااذ الخبا ااوات ال ما ااة ل ا اامان التحقي ااق الشا ااامل ما ااع ا ف ا اراد
المشااتوه فااي ارت ااابهم ج ارائم بموجااب القااانون الاادولي وغياار ذلااك ماان انتهااااات
الحقوق المدنية وحقوق اإلنسان ،وتقديمهم لب العدالة (ليسوتو)؛
 137-166ضاامان ج اراء تحقيقااات شاااملة ومسااتقلة ونزيهااة فااي أعماااي القتاال
الجماعي في ميدان رابعة في عام  ،5102ومحاسوة الجناة (آيسلندا)؛
 133-166مواصا االة جهود ا ااا الراميا ااة لا ااب ضا اامان نجا اااح العدالا ااة االنتقاليا ااة
والمصالحة الوطنية من أجل تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها (اليمن)؛
 134-166مواصلة السياسة المتعلقاة بحماياة ملسساة ا سارة ودعمهاا بوصافها
حجر ا ساس للمجتمع (االتحاد الروسي)؛
 135-166مواصلة تنفيذ سياسات اجتماعية تدعم ملسسة ا سرة بما يتماشاب
ما ا ااع القا ا اايم ا س ا ا ارية التقليديا ا ااة والتبلعا ا ااات االجتماعيا ا ااة االقتصا ا ااادية لشا ا ااعوها
(بن ديش)؛
 136-166مواصاالة تقااديم الاادعم لألساارة بوصاافها الوحاادة البويعيااة وا ساسااية
للمجتمع ،تماشاي ا ماع التزاماتهاا الدولياة ،وذلاك ببارق منهاا اعتمااد تادابير قانونياة
ذات صلة علب الصعيد الوطني عند االقت اء (بي روس)؛
 137-166تش ااجيع المو ااادرات الرامي ااة ل ااب تعزي ااز االحتا ارام والتس ااامن ال ااديني
والتنوع الثقافي (جنوب السودان)؛
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 131-166مواص االة أنش اابتها الهادف ااة ل ااب تحقي ااق تف ااا م أف اال ب ااين جمي ااع
الشعوب وا ديان (أذربيجان)؛
 133-166تعزي ااز حماي ااة حق ااوق ا قلي ااات الديني ااة ،وبخاص ااة تهيص ااة ا وض اااع
ال مااة لممارسااة حريااة العوااادة ،ووضااع حااد لافا ت ماان العقاااب علااب انتهااااات
ذه الحقوق (اابو فيردي)؛
 700-166مواص االة تش ااجيع ودع اام المو ااادرات وا نش اابة الرامي ااة ل ااب تعزي ااز
االحترام والتسامن الديني (اوبا)؛
 701-166ط ا ق حااوار اجتماااعي لتحسااين الخباااب الااديني بالتشااديد علااب
القيم اإليجابية والنموذل المشرق للتراث الديني المصري (ا ردن)؛
 707-166مواصاالة تش ااجيع الموااادرات المجتمعي ااة ف ااي مجاااي ح ااوار ا دي ااان
(الم رب)؛
 703-166مواصلة تشجيع الموادرات الرامية لب نشر قيم االحتارام والتساامن
الديني في المجتمع (عمان)؛
 704-166تعزيز الحاوار االجتمااعي الراماي لاب نتاال بااب ديناي يادعم قايم
التسامن والتماسك االجتماعي والتفا م المتوادي (بااستان)؛
 705-166ضمان احترام حرية الدين أو المعتقد لجميع مواطنيها (رومانيا)؛
 706-166النهااوض بحريااة التعوياار ووسااائل اإلعا م ليااتم ن جميااع الصااحفيين
من تادية أنشبتهم بحرية ودون تخويف ،و ء ساويل الاذين ساجنوا علاب لفياة
عملهم دون تا ير (الجمهورية التشي ية)؛
 707-166الة القيود المفروضة علب الحقوق الدستورية في التجماع السالمي
وحريا ااة التعويا اار ،و ا ا ء سا ااويل جميا ااع المسا ااجونين بسا ااوب ممارسا ااة حقا ااوقهم
الدستورية ،بمن فيهم ممثلو وسائل اإلع م ( ستونيا)؛
 701-166تع ااديل قا ااانون العقوب ااات ما اان أج اال تنفيا ااذ ض اامانات حريا ااة الف ا اار
والصحافة والنشر التي ي فلها دستور عام ( 5102أستراليا)؛
 703-166اتخاذ التدابير ال مة لتعزيز التمتع بحرية التعوير (الورا يل)؛
 710-166العم اال بفعالي ااة ل اامان ممارس ااة حري ااة التعوي اار وت ااوين الجمعي ااات
والتجمااع الساالمي ،وفااي ااذا السااياق ،ضاامان امتثاااي القااانون الماانظم للتظااا رات
فااي مصاار اللتزاماتهااا بموجااب العهااد الاادولي الخاااص بااالحقوق المدنيااة والسياسااية
(ل سمورغ)؛
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 711-166مراجعااة قااانون العقوبااات الااذي يقيمااد حريااة ال ارأي ،وساان تش اريعات
واالعت ارا بالنقابااات العماليااة المسااتقلة ،ف ا ا عاان الااة القيااود المفروضااة علااب
التظا رات السلمية (ليتوانيا)؛
 717-166ضمان بيصة ملاتية لعمل الصحفيين والمدافعين عان حقاوق اإلنساان
ومنظمات المجتمع المدني (تونس)؛
 713-166احتارام حريااة الارأي والتعوياار ،وال ساايما للصااحفيين ،وحريااة التظااا ر
السلمي ،دون اللجوء لب االستخدام المفرط للقوة (فرنسا)؛
 714-166تنقا ااين قا ااانون العقوبا ااات ما اان أجا اال ضا اامان حريا ااة التعويا اار وحمايا ااة
الصحفيين من العنف والم ايقة (ألمانيا)؛
المحتجزين ال لسوب سو ممارسة حقوقهم في حرياة
ء سويل
715-166
ا
التعوير أو الع وية في مجموعة سياسية ،وافالة ضمانات ااملة بالمحاامة العادلة
المحتجزين المتوقين (الواليات المتحدة ا مري ية)؛
ل ل واحد من
ا
ء سويل جمياع الصاحفيين والعااملين فاي وساائل اإلعا م الاذين
716-166
قوض عليهم أثناء أداء واجواتهم ،و سقاط التهم الموجهة ليهم (النمسا)؛
 717-166اإل ء الفوري لساويل جمياع الساجناء مان صاحفيين وساجناء رأي
ومدافعين عن حقوق اإلنسان (النروي )؛
 711-166اتخاااذ جميااع التاادابير ال مااة لحمايااة الصااحفيين والماادافعين عاان
حقاوق اإلنسااان مان التهدياادات والهجماات ،وضاامان تقاديم مرت وااي اذا الشا ل
من العنف لب العدالة (ل سمورغ)؛
 713-166ضاامان حمايااة حريااة التعوياار فااي جميااع أش ا الها ،بمااا فيهااا التعوياار
الفني (النروي )؛
 770-166احترام حرية مواطنيها في التجمع وت وين الجمعيات (رومانيا)؛
 771-166التااد من أن اإلطار التشريعي ي من التمتاع ال امال بحرياة التعويار
وت وين الجمعيات (الم سيك)؛
 777-166تعا ااديل القا ااانون رقا اام  5102/011الخا اااص بتنظا اايم الحا ااق فا ااي
االجتماعات العامة والموااب والتظا رات السالمية (سالوفاايا)؛ اساتعراض جمياع
القوانين المتعلقة بالتجمعات العامة ،بما فيهاا قاانون رقام  01لعاام  0102بشاان
التجمهار والقااانون رقاام  011لعااام  5102بشااان االجتماعااات العامااة ،لمواءمتهااا
مع التزامات مصر الدولية بحقوق اإلنسان (اندا)؛
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 773-166ل اااء ق ااانون التظ ااا ر (الق ااانون رق اام  011لع ااام  ،)5102وق ااانون
الملسسات والجمعياات ا لياة (القاانون  12لعاام  ،)5115اللاذين يحادان مان
حرية التجمع وت وين الجمعيات وحرية التعوير ،أو تعديلهما ل مان تماشيهما ماع
التزامات مصر الدولية (الواليات المتحدة ا مري ية)؛
 774-166حماي ااة حري ااة التجم ااع ع اان طري ااق اإلل اااء الف ااوري لق ااانون التظ ااا ر
أو تعديلااه ليتوافااق مااع المااادة  12ماان دسااتور عااام  5102ومااع العهااد الاادولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (أستراليا)؛
 775-166استعراض قانون الجمعيات وقانون التظا ر ب ياة االمتثااي للدساتور،
المحتجا ازين
ف ا ا ا ع اان الق ااانون ال اادولي ،واإل ا ا ء الف ااوري لس ااويل ا ش ااخاص
ا
أو المس ااجونين بس ااوب ممارس ااة حا اريتهم ف ااي التعوي اار م اان ا ا ي المش اااراة ف ااي
االحتجاجات السلمية (السويد)؛
 776-166العم اال دون بب اااء عل ااب ل اااء ق ااانون التجم ااع الص ااادر ف ااي تشا ارين
الثاني/نوفمور  5102أو تعديله ب ية ضمان الحق في حرية التجمع وحرية التعويار
(ترايا)؛
 777-166تعا ااديل القا ااانون  011الخا اااص با ااالحق فا ااي االجتماعا ااات العاما ااة
ومواءمته مع المعايير الدولية (النمسا)؛
 771-166تنقين القانون الذي يانظم الحاق فاي التجماع العاام عان طرياق جملاة
أمااور منهااا تحديااد الساالوك المحظااور و ل اااء العقوبااات المفرطااة ماان أجاال ضاامان
االمتثاي علب نحو أف ل للمعايير الدولية ( يباليا)؛
 773-166حماية حرية التجمع ،التاي ي فلهاا الدساتور ،بتعاديل قاانون التظاا ر
للسماح بعقد التجمعات العامة عن طريق عملية بار بسيبة (ألمانيا)؛
 730-166تعديل قانون التظا ر الخاص بتنظايم الحاق فاي االجتماعاات العاماة
والمواااب والتظااا رات الساالمية وفقا ا للمااادة  12مان الدسااتور التااي ت اامن حريااة
التجمع ( ولندا)؛
 731-166حمايااة حريااة التجمااع وت ااوين الجمعيااات ماان ا ي تنقااين قااانون
التظ ااا ر ،والق اااء عل ااب جمي ااع أشا ا اي الت ااد ل ف ااي تس ااجيل المنظم ااات غي اار
الح ومية وعملها ،وضمان حقها في التماس التمويل وتل مقيه ،والتوقف عن صدار
نذارات نهائية للمنظمات غير الح ومية غير المسجلة (النروي )؛
 737-166وضااع القااانون الااذي يااند علااب الحااق فااي نشاااء المنظمااات غياار
الح ومية باإل بار فقط واعتماده (سلوفاايا)؛
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 733-166ع ااادة ص ااياغة ق ااانون المنظم ااات غي اار الح ومي ااة الجدي ااد بحيا ا
يساامن بالممارسااة ال املااة للحااق فااي حريااة ت ااوين المنظمااات المحليااة والدوليااة
باستق لية ودون مخاطر علب االستمرارية ( سوانيا)؛
 734-166اعتماااد القااانون الجديااد المتعلااق بالمنظمااات غياار الح وميااة الااذي
ي من علب نحو اامل تمتةع المجتمع المدني بمجموعاة مان الحقاوق تتماشاب ماع
المعايير الدولية ( يباليا)؛
 735-166تسهيل عمل الجهات الفاعلة من المجتمع المادني عان طرياق الاة
الشاروط المواالف فيهاا المفروضاة علااب تساجيلها وعملهاا وتمويلهاا ،ومواءماة قااانون
الجمعيات مع الدستور (الجمهورية التشي ية)؛
 736-166ض اامان التبوي ااق ال ام اال ح ااام الدس ااتور المتعلق ااة بحري ااة عم اال
المجتمااع الماادني ،بباارق منهااا تنقااين قااانون المنظمااات غياار الح وميااة ليتفااق مااع
المعايير الدولية ويحمي حرية التعوير (الممل ة المتحدة لوريبانيا العظماب وأيرلنادا
الشمالية)؛
 737-166سا اان قا ااانون للمنظما ااات غيا اار الح وميا ااة يسا اامن للمنظما ااات غيا اار
الح ومية الدولياة والوطنياة لحقاوق اإلنساان بالعمال دون تاد ل ،بماا يتماشاب ماع
المعايير الدولية (النمسا)؛
 731-166رفاع القيااود التااي تعااوق عمال منظمااات المجتمااع الماادني ،وال ساايما
فيما يتعلق بتل مقي التمويل لتتم ن مان أداء عملهاا فاي الادفاع عان حقاوق اإلنساان
علب نحو فعاي (شيلي)؛
 733-166تنفيااذ ج اراءات لتيسااير عماال المجتمااع الماادني ،بمااا فيهااا التاادابير
التشريعية (اوستاري ا)؛
يسهل عمل المنظمات غير الح ومية ببريقة
 740-166اعتماد التشريع الذي م
تع ااز حق ااوق اإلنس ااان وتع ااود بالفائ اادة عل ااب العملي ااة السياس ااية ا اال ف ااي مص اار
(ارواتيا)؛
 741-166مواءمة مشروع قانون المنظمات غير الح ومية مع المعاايير الدولياة
والدستور المصري (آيسلندا)؛
 747-166س ااحب مش ا اروع قا ااانون منظما ااات المجتما ااع الما اادني الا ااذي يها اادد
اس ااتق لها بتم ااين الح وم ااة م اان حلمه ااا دون أم اار م اان المح م ااة أو رف ااض م اانن
التر يد لمنظمات جديدة سواب منها "الوحدة الوطنية" (أيرلندا)؛
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 743-166تع ااديل ق ااانون الجمعي ااات امتث اااالا للمع ااايير الدولي ااة ،بم ااا ف ااي ذل ااك
السااماح للمنظمااات غياار الح وميااة بالعماال دون عوائااق ماان قوياال الحصااوي علااب
ذن مسوق ،ومراقوة تمويلها ،وحلمها داري ا (الدانمرك)؛
 744-166اإلسا اراع ف ااي س اان ق ااانون للمنظم ااات غي اار الح ومي ااة يتماش ااب م ااع
الدستور الجديد ،ويمنن المنظماات غيار الح ومياة شخصاية اعتوارياة لاد تقاديم
بار بإنشائها (جمهورية اوريا)؛
 745-166تنفيااذ التزاماتهااا الدوليااة تنفيااذا اااام ا ل اامان حمايااة الماادافعين عاان
حق ااوق اإلنس ااان والجه ااات الفاعل ااة ا اار ف ااي المجتم ااع الم اادني ف ااي ممارس ااة
حقوقها اإلنسانية ،بما فيها حرية التعوير وت وين الجمعيات والتجمع (فنلندا)؛
 746-166احترام حق الجمعيات التي تادافع عان حقاوق اإلنساان فاي ممارساة
عملها بحرية ،وضمان امتثاي التشريعات المصرية للعهد الدولي الخاص باالحقوق
المدنية والسياسية ،وضمان الحق في حرية ت وين الجمعيات (فرنسا)؛
 747-166حماي ااة حري ااة ت ااوين الجمعي ااات وفقا اا للدس ااتور المص ااري ،وذل ااك
باعتماد قانون جديد للمنظمات غير الح ومية يتماشىب تمام ا مع المعايير وأف ل
الممارسات الدولية ،بما في ذلك فيما يتعلق بالتمويل ا جنوي (ألمانيا)؛
 741-166ضاامان توافااق التعاادي ت علااب القااانون رقاام  12لعااام  5115مااع
دستور مصر والتزاماتها الدولية (اندا)؛
 743-166االمتناع عن وصم عمال المنظماات غيار الح ومياة والمادافعين عان
حقوق اإلنسان والصحفيين وتجريمه (النروي )؛
 750-166ي ا ء االعتوااار الواجااب ل اامان تهيصااة بيصااة آمنااة وملاتيااة للمجتمااع
المدني (اليابان)؛
 751-166االرتقاااء بالعمليااة االنتخابيااة وضاامان تنفيااذ توصاايات بعثااات مراقوااة
االنتخابااات ،وال ساايما فيمااا يتعلااق بمساااواة الم ارأة فااي المشاااراة السياسااية مااع
الرجا اال ،ومشا اااراة الم ا اراقوين المسا ااتقلين ل نتخابا ااات ،واحت ا ارام حريا ااة االجتما اااع
والتعوير ،وتنقين لوائن تمويل الحم ت االنتخابية (الجمهورية التشي ية)؛
 757-166جراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت مم ن (الهند)؛
 753-166تعزيز رصد العمل المنزلي وتنظيمه (السن اي)؛
 754-166النظر فاي د ااي تعادي ت علاب قاانون العمال ليشامل العااملين فاي
المنا ي ويحميهم ،ويحظر العمل المنزلي االست لي (الفلوين)؛
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 755-166النهااوض بالتاادريب المهنااي ماان أجاال تعزيااز ساارعة دمااال الخاريجين
الشواب في القو العاملة (السن اي)؛
 756-166التنفيذ الفعااي ل ساتراتيجية الوطنياة الشااملة لمواجهاة الوبالاة علاب
المااد القصااير والبوياال ،بمااا فااي ذلااك االسااتثمار فااي تبااوير المهااارات (جنااوب
أفريقيا)؛
 757-166تعزيااز الجهااود الراميااة لااب ضاامان تمتااع المارأة بت ااافل فاارص العماال
(دولة فلسبين)؛
 751-166مواص االة العم اال ل اامان تمت ااع الما ارأة بحق ااوق متس اااوية ف ااي م ااان
العمل من ي الملسسات والقواعد والسياسات العامة للدولة (بوليفيا (دولاة -
المتعددة القوميات))؛
 753-166اتخ اااذ ت اادابير للح ااد م اان الوبال ااة ،وال س اايما ب ااين الش ااواب ،وتعزي ااز
دماااجهم فااي الحياااة االجتماعيااة والسياسااية للولااد بهااد الحفااا علااب اسااتقراره
وأمنه وتعزيز ما (طاجي ستان)؛
 760-166مواصاالة جهود ااا الراميااة لااب مواجهااة الوبالااة علااب المااد القصااير
والبويل بالتشاور مع القباع الخاص ومقدمي دمات التعليم (بوتان)؛
 761-166مواصاالة تنفيااذ اسااتراتيجيتها الوطني ااة الشاااملة الراميااة لااب مواجه ااة
الوبالة علب المد القصير والبويل (غينيا االستوائية)؛
 767-166تعزيا ااز اإلطا ااار التش ا اريعي الا ااوطني لمحا ااو ا ميا ااة ،وتحقيا ااق التنميا ااة
الت امليا ااة لجميا ااع ش ا ارائن الس ا ا ان والمنا اااطق ،وتحسا ااين المسا ااتو المعيشا ااي
لمواطنيها ،بماا فاي ذلاك الفصاات ال اعيفة مان السا ان ،وتاوفير السا ن والحقاوق
االقتصادية واالجتماعية ا ر (طاجي ستان)؛
 763-166ض ا اامان مش ا اااراة جمي ا ااع أص ا ااحاب المص ا االحة ،وال س ا اايما النس ا اااء
والش ااواب والفص ااات ال ااعيفة ،ف ااي التنمي ااة االقتص ااادية للول ااد ب ي ااة تحقي ااق نم ااو
اقتصادي طويل ا مد ال يقصب عنه أحد ،وضمان الرفاه للجميع (تايلند)؛
 764-166مواصا ا ا االة الممارسا ا ا ااة المتمثلا ا ا ااة فا ا ا ااي تنفيا ا ا ااذ ب ا ا ا ارام اجتماعيا ا ا ااة
(ترامانستان)؛
 765-166ت ثي ااف با ارام تعزي ااز الحق ااوق االقتص ااادية واالجتماعي ااة والثقافي ااة
(الجزائر)؛
 766-166مواصاالة تعزيااز حااق شااعوها فااي الحصااوي علااب ال اامان االجتماااعي
وفي مستو معيشي الئق ( يران (جمهورية  -اإلس مية))؛
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 767-166ت ثيف جهود ا الرامية لب عماي الحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية ،بما فيها الحق في الصحة ( يران (جمهورية  -اإلس مية))؛
 761-166مواص ا االة جهود ا ااا الرامي ا ااة ل ا ااب الح ا ااد م ا اان الفق ا اار ،وعل ا ااب وج ا ااه
الخصوص ،يادة الترايز علب برام م افحة الفقر في المناطق الريفية (بوتان)؛
 763-166با ااذي مزيا ااد ما اان الجها ااود ما اان أجا اال عما اااي الحقا ااوق االقتص ا اادية
واالجتماعية والثقافية ،ببرق منها تعزيز تدابير الحماية االجتماعية (اا ا ستان)؛
 770-166مواصاالة تخصاايد جهااود لتعزيااز الحقااوق االقتصااادية واالجتماعيااة
والثقافية (ني اراغوا)؛
 771-166مواصا االة وتعزيا ااز ج ا اراءات تحسا ااين ا حا ااواي المعيشا ااية لس ا ا انها
(مالي)؛
 777-166ت ثيا ااف جهود ا ااا لوضا ااع اسا ااتراتيجية للس ا ا ن لألعا ااوام -5105
( 5151غينيا االستوائية)؛
 773-166اتخاااذ تاادابير عمليااة ل اامان الحصااوي علااب مياااه الشاارب المامونااة
و اادمات الصاار الصااحي للجميااع ،وال ساايما لألشااخاص فااي المناااطق الريفيااة
(ملديف)؛
 774-166مواصاالة الجهااود الراميااة لااب ضاامان تعماايم الحصااوي علااب التعلاايم
الجيد والرعاية الصحية (أو ب ستان)؛
 775-166مواصلة الورام المتنوعة التي تن مفذ ا لتعزيز حق شعوها في التعليم،
وال ساايما فااي محااو ا ميااة ،ماان ا ي التعاااون مااع محافظااات محااددة ومنظمااات
المجتمع المدني ،ف ا عن المنظمات الدولية ا ر (بروني دار الس م)؛
 776-166مواص االة جهود ااا الرامي ااة ل ااب ض اامان عم اااي الح ااق ف ااي التعل اايم
للجميع ،مع الترايز بش ل اص علب النهوض بالمرأة ( ريتريا)؛
 777-166بذي مزيد من الجهود لمحو ا مية للجمياع ،عان طرياق جملاة أماور
منها تخصيد ميزانية اافية ( ندونيسيا)؛
 771-166مواصاالة الجهااود الموذولااة فااي نظااام التعلاايم ل اامان حصااوي جميااع
شرائن المجتمع علب التعليم (عمان)؛
 773-166التوسع بصورة أاوار فاي تنفياذ بارام التثقياف والتادريب فاي مجااي
حقوق اإلنسان في الولد (أرمينيا)؛
 710-166مواصلة دعم ا شخاص ذوي اإلعاقة للمشاراة في اتخاذ القرارات
المتعلقة بحقوقهم ا ساسية (فنزوي (جمهورية  -الووليفارية))؛
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 711-166مواصلة تهيصة الظرو لمشاراة ا شخاص ذوي اإلعاقة فاي الحيااة
العام ااة ف ااي الول ااد وف ااي ص اانع القا ارارات ف ااي المس ااائل المتعلق ااة بإعم اااي حق ااوقهم
(بي روس)؛
 717-166النهااوض بالهيصااات الوطنيااة المساالولة عاان ضاامان حمايااة ا شااخاص
ذوي اإلعاقااة ماان جميااع أش ا اي االنتهااااات ،وتعزيااز دماااجهم دماج اا اااام ا فااي
المجتمع (اوت ديفوار)؛
 713-166ي ااادة ف اارص التعوي اار ع اان الا ارأي المتاح ااة لألش ااخاص ذوي اإلعاق ااة
(ال ويت)؛
 714-166مواصلة الجهود الرامية لب ضمان حقوق ا شخاص ذوي اإلعاقاة،
وتحسين دماجهم في المجتمع (لونان)؛
 715-166تعزيز التسامن وحماية ا قليات والفصات ال عيفة (السن اي)؛
 716-166معالجة الث رات في حماية حقوق المهاجرين (نيجيريا)؛
 717-166ت ثيااف جهود ااا والم ااي فيهااا علااب صااعيد م افحااة الهجاارة غياار
المشااروعة والتصاادي علااب نحااو فعاااي لتوعاتهااا الخباارة (جمهوريااة اوريااا الشااعوية
الديمقراطية)؛
 711-166مواصلة تعزيز الجهود الموذولة في مجاي منع الهجرة غيار القانونياة
وم افحتهاا ،بباارق منهااا اسااتخدام الازوارق المخصصااة للمناااطق الوحريااة الشااديدة
الخبورة (اليونان)؛
 713-166معالج ا ااة الث ا ا ارات القانوني ا ااة فيم ا ااا يتعل ا ااق ب ا ااالهجرة غي ا اار القانوني ا ااة
(ال ويت)؛
 730-166ساان القااوانين واتخاااذ التاادابير ال مااة لت ملااة الجهااود التااي توااذلها
الح ومة في مجاي الهجرة (ميانمار)؛
 731-166حا ا م الملسس ااات التجاري ااة والقب اااع الخ اااص عل ااب المش اااراة ف ااي
عملية التنمية الوشرية الشاملة استنادا لب موادأ المسالولية االجتماعياة للشاراات،
ببرق منها الموادرات البوعية وا عماي الخيرية (سري الن ا)؛
 737-166نشر مفهوم المسلولية االجتماعية لرأس الماي وتوسيع نباق فهمه،
وتش ااجيع رج اااي ا عم اااي والقب اااع الخ اااص عل ااب المس ااا مة ف ااي عملي ااة التنمي ااة
الوش ارية الشاااملة ،بباارق منهااا الموااادرات البوعيااة وا عماااي الخيريااة (اإلمااارات
العربية المتحدة)؛
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 733-166باذي مزياد ماان الجهااود لتعزيااز المساالولية االجتماعيااة للشااراات فااي
الملسسااات الخاصااة ،وتشااجيعها علااب تعزيااز الموااادرات البوعيااة التااي تسااهم فااي
التنمية الوشرية للشعب المصري (فنزوي (جمهورية  -الووليفارية))؛
 734-166تشجيع رأس الماي الخاص علب اإلسهام في عملية التنمياة الوطنياة
عن طريق تمويل ا عماي الخيرية (العراق)؛
 735-166ت ثيا ااف الجها ااود الراميا ااة لا ااب م افحا ااة جميا ااع أش ا ا اي ومظا ااا ر
اإلر اب والتبر (االتحاد الروسي)؛
 736-166ت ثي ااف الجها ااود الرامي ااة لا ااب م افح ااة اإلر ا اااب بجمي ااع أش ا ا اله
(الممل ة العربية السعودية)؛
 737-166التعجياال باعتماااد مشااروع القااانون المتعلااق باااحترام حقااوق اإلنسااان
في الحرب ضد اإلر اب (بوراينا فاسو)؛
 731-166بذي جميع الجهود المم نة للتعجيل بعملية اعتماد قانون م افحاة
جميع أش اي اإلر اب (بوروندي)؛
 733-166م افحة اإلر اب علب نحو يمتثل لحقوق اإلنسان (فرنسا)؛
 300-166ضاامان تماشااي التاادابير المتخااذة فااي سااياق م افحااة اإلر اااب مااع
مودأ االحترام ال امل لحقوق اإلنسان ا ساسية (جمهورية اوريا)
 -167جميااع االس ااتنتاجات و/أو التوص اايات ال ااواردة ف ااي ااذا التقري اار تعوماار ع اان موق ااف
الدولااة (الاادوي) التااي قاادمتها و/أو الدولااة موضااوع االسااتعراض .وال ينو ااي أن يفهاام أنهااا
تحظب بتاييد الفريق العامل ب امله
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المرفق
تش يلة الوفد
[English Only]
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