األمم املتحدة

*A/HRC/43/16

اجلمعية العامة

Distr.: General
27 December 2019
Arabic
Original: English

جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثالثة واألربعون
 24شباط/فرباير  20 -آذار/مارس 2020
البند  6من جدول األعمال
االستعراض الدوري الشامل

تقرير الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري
مصر

__________

*
**

أُعيد إصدارها ألسباب فنية يف  25شباط/فرباير .2020
عمم املرفق دون حترير رمسي ،ابللغة اليت قدم هبا فقط.
يُ َّ

)GE.19-22575(A



الشامل**

A/HRC/43/16

مقدمة
عق ددد القري ددق العام ددس املع ددل ابرس ددتعرا ،ال دددور ال ددامس ،املن د د وفق ددا لق درار ل د قد د
-1
اإلنس ددان  ،1/5دورت ددر الراوع ددة واللفرت د د يف الق د د ة م ددن  4إىل  15ت د درين الل ددا /ن فمرب  .2019وأج ددر
استعرا ،احلالة يف مصر يف اجللسة  ،15املعق دة يف  13ت رين اللدا /ن فمرب  .2019وتدرأس وفدد مصدر
وزيددر ال دداون الربملانيددة ،عمددر ااندداب مددروان .واعتمددد القريددق العامددس التقريددر عددن مصددر يف جلسددتر 18
املعق دة يف  15ت رين اللا /ن فمرب .2019
ويف  15كددان ن اللا /يندداير  ،2019اختددار ل د ق د اإلنسددان فريددق املقددررين (اجملم عددة اللفرتي دة)
-2
التايل لتيسري استعرا ،مصر :السنغال ،وفيجي ،واململكة املتحدة لربينانيا العظمى وأيرلندا ال مالية.
ووفق ددا للقق ددرة  15م ددن مرف ددق ق د درار ل د د ق د د اإلنس ددان  ،1/5والقق ددرة  5م ددن مرف ددق ق د درار
-3
اجملل  ،21/16صدرت ال اثئق التالية من أجس استعرا ،احلالة يف مصر:
(أ)
و)Corr.1؛
ق

تقري ددر ورل/ع ددر ،كتد ددا أع ددد وفق ددا للققد ددرة (15أ)

(A/HRC/WG.6/34/EGY/1

(ب) جتميع للمعل مات أعدتر مق ضية األمدم املتحددة السدامية حلقد
اإلنسان) وفقا للققرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/34/EGY/2؛
(ج)

اإلنسدان (مق ضدية

م جز أعدتر مق ضية ق اإلنسان وفقا للققرة (15ج) (.)A/HRC/WG.6/34/EGY/3

وأ يل د د إىل مص ددر ،قائم ددة ابألس د د لة أع ددد ا س ددلقا إري د د إ ،وإس ددبانيا ،وأملاني ددا ،وأورو د د ا ،
-4
والربتغ ددال ،ابسد دم م ع ددة األص دددقا املعني ددة ابةلي ددات ال رني ددة للتنقي د د واإلو ددفمل واملتاوع ددة ،وولجيك ددا،
وس ددل فينيا ،والسد د يد ،والصد د  ،وك د د اب ،ولي،تن ددتاين ،واململك ددة العروي ددة الس ددع دية ،واململك ددة املتح دددة
لربينانيددا العظمددى وأيرلندددا ال دمالية ،والنددروي  ،وه لندددا ،وال د رإت املتحدددة األمريكيددة .وه د ا األس د لة
متا ة على امل قع ال بكي لفستعرا ،الدور ال امس.

أوالا -موجز لوقائع عملية االستعراض
ألف -العرض املقدم من الدولة موضوع االستعراض
ر د وفدد مصدر وعمليدة ارسددتعرا ،الددور ال دامس و صدقاا د ارا تقاعليدا ونَّدا يتدي تبددادل
-5
اادربات واألفكدار مددن أجدس تعزيدز ا د ام قد اإلنسدان علددى الصدعيد الددويل .ويصددل التقريدر الد رل
ابلتقصدديس اجلاد د املب ولددة مند اجل لددة اللانيددة لتنقيد أ كددام دسددت ر عددام  2014وارلتزامددات والت صدديات
الدولي ددة ال دديت قبلتا ددا مص ددر م ددن ارس ددتعرا ،الل ددا ابس ددت،دام يد د ت دددر،ي م دددد األولد د إت ،ومراع دداة
القدرات امل ج دة وامل ارد املتا ة .وجرى الت كيد علدى أندر يف د تدنا املدادة  151مدن الدسدت ر علدى
اكتسدداب عيددع املعاهدددات الدوليددة ،وعددد التصددديق علياددا ،قد ة القددان ن ،فد ن املددادة  93متددن حتديددا قد ة
القان ن جلميع املعاهدات الدولية حلق اإلنسان اليت مت املصادقة علياا.
ووفق دا لإلعددفن العدداملي حلق د اإلنسددان والقددان ن الدددويل حلق د اإلنسددان ،ف د ن ارسددة ق د
-6
اإلنسان ليس منلقة ،وس ميكن تنظيماا على النح املنص ص علير يف القان ن ،حبيد ر تكد ن قد
شد،ا وا دد علدى سداب شد،ا آخدر ،دال ر تن د منازعدات ود أصدحاب احلقد  .ومدن  ،فد ن
سياسات مصر ال رنية تعزز عيع احلق املدنية والسياسية وارقتصادية وارجتماعية واللقافية ،وحتافظ يف
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ال ق ذاتر علدى التد ازن ود هد ا احلقد  ،يف كندل ا د ام التند ف وتد فري فدرص متكاف دة جلميدع املد ارن .
واجملل الق مي حلق اإلنسان ،و صقر املاسسة ال رنية حلق اإلنسان ،وك لك اجملل القد مي للمدرأة،
واجمللد الق د مي للنق لددة واألم مددة ،واجملل د القد مي لخشدد،اص ذو اإلعاقددة ،واملنظمددات ددري احلك ميددة
هي عيعا شريكة يف ه ا الصدد.
وم د ددن املا د ددم ،يف عملي د ددة تعزي د ددز ق د د د اإلنس د ددان ،ع د دددم حتري د ددل احلق د ددائق ملص د ددا سياس د ددية
-7
أو ش،صية .ومن األمللة على ذلك انت ار است،دام عبدارة ”اعتقدال املتظداهرين“ لإلشدارة إىل اعتقدال
الد ين انتاكد ا القددان ن وعدددم إخنددار السددلنات مسددبقا ،أو عبددارة ”ماكمددات عاعيددة“ ل صددل جدرائم
فياا العديد من اجلناة.
وخبصد د ص اجلا د د د الرامي ددة إىل تنقيد د الت ص دديات املنبلق ددة ع ددن ارس ددتعرا ،الس دداوق فيم ددا يتعل ددق
-8
ابحلق د املدنيددة والسياسددية ،فقددد أصددزت مصددر خرينددة النريددق السياسددية الدديت رمس د يف أعقدداب رت د رة 30
زيران/ي نير  ،2013ابعتماد دست ر جديد وإجرا انت،داابت رسسدية يف عدام  2014وانت،داابت ورملانيدة يف
عام  .2015وعقدت مصر ،يف عام  ،2018ج لة اثنية من ارنت،اابت الرسسية ،وأجدر  ،يف عدام ،2019
استقتا و ن التعديفت الدست رية حت إشراف اهلي ة ال رنية لفنت،اابت ،وهي هي دة مسدتقلة أعؤدا ها
م د ددن جا د دداز القؤ د ددا  .وج د ددرى ،يف ع د ددام  ،2017تع د ددديس ق د ددان ن احل د ددق يف ارجتماع د ددات العام د ددة وامل اك د د
والتظاهرات السلمية لت كيد احلق يف التظاهر مبجرد اإلخندار ،ومدن جاداز القؤدا ق قدا صدرية إللغدا
املظاهرات أو أتجيلاا أو تغيري مسدارها ،وهد تعدديس هدام جدرى التغاضدي عندر يف وعد .األ يدان .وجدرى،
يف عددام  ،2019تعددديس القددان ن املتعلددق ابملنظمددات ددري احلك ميددة ،إرتددر سلسددلة مددن امل دداورات اجملتمعيددة.
وابإلضددافة إىل ذلددك ،سددن مصددر قددان جدي ددا لنقدداابت العم دال ميددن العمددال ريددة تك د ين اجلمعيددات
وحيظددر ددس النقدداابت إر حبكددم قؤددائي ،وعدددل ه د ا القددان ن يف عددام  ،2019أخ د ا مبق ددات منظمددة
العمس الدولية .وسن مصر أيؤا  ،يف عدام  ،2016قدان لتنظديم عمليدة ت دييد وتدرميم الكندائ  ،وسد ت
ابلتايل ال اةن ال ضعية القان نية لد  1 235من الكنائ ومرافق الصفة.
وفيما يتعلق ابحلق ارقتصادية وارجتماعية واللقافية ،أدت اإلصف ات ارقتصادية واملالية
-9
اليت أجري خفل الق ة و عامي  2014و 2019إىل ارتقاف الددخس السدن للقدرد مدن  28 000جنيدر
مصر إىل  53 721جنياا ،وإىل اخنقا ،معدل البنالة من  12,8يف املائدة إىل  7,5يف املائدة .وارتقعد
املعاشددات التقاعديددة للعددامل يف ك ددس مددن القندداع العددام واا دداص ونسددبة  41يف املائددة ،ووفددر و ددر م
”تكافددس وكرامددة“ شددبكة مايددة اجتماعيددة لخسددر الققددرية واملسددن واألشدد،اص ذو اإلعاقددة واأليتددام،
يسدتقيد مناددا د  10مفيد شدد،ا .وتبد ل اةن جاد د لتد فري السددكن الفئددق وميدداا ال ددرب امل م نددة
والنقية وخدمات الصرف الصحي وظروف معي دة رئقدة للجميدع .ويف عدام  ،2017سدن مصدر قدان ن
التد م الصددحي ال ددامس ،الد يادددف إىل أن يد فر تدددر،يا التد م الصددحي ال ددامس مددن أجددس تغنيددة
عيع امل ارن دون متييز ،ابلت از مع اجلا د الرامية إىل حتس خدمات الرعايدة الصدحية ،مبدا يف ذلدك
عن رري ق مبادرات الك ل عن فريوس التااب الكبد جيم واألمرا ،ري املعدية ومعاجلتادا ،ابإلضدافة
إىل حتس الرعاية الصحية للنسا والنفب والسجنا .
 -10ومددن أجددس ال فددا ابرلتزامددات الدوليددة ،جددرى يف عددام  2016سددن قددان ن ،ددرم عيددع أشددكال
ري املااجرين ،ويقدر حبدق املاداجرين يف العد دة الن عيدة إىل الد رن .وتستؤديل مصدر ،ابإلضدافة إىل
د  5مفي د مددن املقيم د  ،مددا يزيددد ع دن  250 000مددن الفج د ورددال اللج د  ،فددر معظماددم مددن
النزاعات يف دول اورة ور ير يف رل احلص ل على مركز الفجئ أو مركز اللج  .ور حيتقظ هبم
يف خميمات معزولة وس يتمتع ن جبميع اادمات األساسية اليت يتمتع هبا املصري ن.
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 -11وقدم مصر إىل اجملل  ،يف عام  ،2018تقريرها ملنتصل املدة عدن تنقيد الت صديات املقدمدة
يف اجل لددة اللانيددة مددن ارسددتعرا ،الدددور ال دامس ،وقدددم تقاريرهددا الدوريددة إىل اللجنددة املعنيددة حبق د
اإلنسان ،وجلنة مناهؤة التع ي  ،واللجنة املعنية ابلقؤا على التمييز ضد املرأة ،وجلنة ق النقس،
واللجنة املعنية حبق األش،اص ذو اإلعاقة.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -12أدىل ،أرتنا جلسة التحاور 133 ،وفدا وبيا ت .وتدرد الت صديات املقدمدة أرتندا جلسدة التحداور
يف القرف اثنيا من ه ا التقرير.
 -13وق دددم ال دددول التالي ددة ت ص دديات :ارحت دداد الروس ددي ،وإس ددبانيا ،واإلم ددارات العروي ددة املتح دددة،
وأورو د ا  ،وأوزوكسددتان ،وأو ندددا ،وأوكرانيددا ،وابكسددتان ،والربتغددال ،وو دريو ،واتيلنددد ،وتركيددا ،وت د ،
وت ن  ،وتيم ر  -لي يت ،واجلبس األس د ،واجلما رية العروية الس رية ،وعا رية ك رإ ،وجن ب أفريقيا،
ودولة فلسن  ،ورواندا ،وزامبيا ،وسر رنكا ،وسل فينيا ،وسنغاف رة ،والسنغال ،والس دان ،والسد يد،
وس يسدرا ،وسي ديس ،وصدرويا ،والصد مال ،وعمدان ،والقلبد  ،وفندزويف (عا ريدة  -الب ليقاريدة) ،وفييد
م ،واملغد ددرب ،واململكد ددة العرويد ددة السد ددع دية ،واململكد ددة املتحد دددة لربينانيد ددا العظمد ددى وأيرلند دددا ال د ددمالية،
وم زامبيدق ،وميامندار ،و ميبيدا ،والندروي  ،ونيبددال ،ونيجدريإ ،ونيكدارا ا ،وني زيلنددا ،وه لنددا ،والد رإت
املتحدددة األمريكيددة ،والدديمن ،وإرتي ويددا ،وأذرويجددان ،واألرجنت د  ،واألردن ،وأرمينيددا ،وأس د اليا ،وإسددت نيا،
وأفغانستان ،وإك ادور ،وألبانيا ،وأملانيا ،وإندونيسيا ،وأنغ ر ،وإيران (عا ريدة  -اإلسدفمية) ،وأيرلنددا،
وآيسلندا ،وإيناليا ،والبحرين ،والربازيس ،وورو دار السدفم ،وولجيكدا ،وولغدارإ ،وودنغفديو ،وود اتن،
وو تس ا  ،وو ركينا فاس  ،وو روندد  ،ووديفروس ،وت داد ،وت ديكيا ،واجلزائدر ،وجدزر الباامدا ،وعا ريدة
أفريقي ددا ال س ددنى ،واجلما ري ددة الدومينيكي ددة ،وعا ري ددة ك د د رإ ال ددعبية الدميقراري ددة ،وعا ري ددة الك نغ د د
الدميقراري ددة ،وعا ري ددة رو الدميقراري ددة ال ددعبية ،وعا ري ددة م ل دددوفا ،وج رجي ددا ،وجيب د د  ،وال دددامنر ،
وش د دديلي ،والصد د د  ،والعد د درا  ،و د دداو ن ،و د ددا  ،وفرنس د ددا ،وفنلن د دددا ،وفيج د ددي ،وق د ددربص ،وقري يزس د ددتان،
وكازاخس ددتان  ،والكرس ددي الرسد د يل ،وكرواتي ددا ،وكن دددا ،وكد د اب ،وك د د ت ديقد د ار ،وك س ددتاريكا ،والك نغ د د ،
والك ي د  ،وكينيددا ،ورتقيددا ،ولبنددان ،ولكسددمربمل ،وليبيددا ،ولي،تن ددتاين ،ومالنددة ،ومدداليزإ ،ومد ددقر،
واملكسيك ،وملديل  ،ومنغ ليا ،وم ري ي س ،والنمسا ،وهاييت ،واهلند ،والياابن ،واليد ن ،وهنددوراس،
وقنر ،والنيجر  .وأدل مايل وم ريتانيا وبيان  .وميكدن ارردفف علدى الدنا الكامدس للبيدا ت يف البد
ال بكي احملق ظ على امل قع ال بكي لخمم املتحدة(.)1
 -14وردا علددى األس د لة الدديت رر د خددفل جلسددة التحدداور ،عددر ،وفددد مصددر جتروتاددا يف إن ددا
اةليات ال رنية ملتاوعة الت صديات .فقدد أن د جلندة ورنيدة ملتاوعدة الت صديات املنبلقدة عدن اجل لدة اللانيدة
من ارستعرا ،ضم عيع ال كارت احلك مية املعنية ،واجملل الق مي للمرأة واجملل الق مي للنق لة
واألم مة ،واجملل الق مي لخش،اص ذو اإلعاقة ،واملنظمات ري احلك مية .ورمس اللجنة سياسات
للتنقي والرصد واملتاوعة .و،ر اليا إن ا جلنة دائمة عليا لتحس مس اةليات الساوقة وت د اجلاد د
ال رنية .وتتملس مامتاا األوىل يف وضع اس اتيجية ورنية حلق اإلنسان ،وهي مكلقة إبعداد التقارير
هلي ددات املعاه دددات ولفس ددتعرا ،ال دددور ال ددامس ،وابلتقاع ددس م ددع اةلي ددات الدولي ددة حلقد د اإلنس ددان،
والتعامس مع البف ات ،وت فري ورام لبندا القددرات ،ور سديما ل كدارت إنقداذ القد ان  ،وتعمديم مراعداة
ق اإلنسان يف املناه الدراسية .واهلدف من ذلك ه ن ر رتقافة ق اإلنسان.
__________
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 -15ومصر ملتزمة مب اصلة تعاويا اإل،ا مع آليات ل ق اإلنسان .وقد استقبل املقدررة
اااصة املعنية ابحلق يف السكن الفئق كعنصر من عناصر احلق يف مست ى معي ي مناس  ،وابحلق يف
ع دددم التميي ددز يف هد د ا الس دديا  ،واستؤ دداف ال دددورة الراوع ددة والس ددت للجن ددة األفريقي ددة حلقد د اإلنس ددان
وال ع ب ،وستستؤيل ،يف وق ر ق ،الدورة الراوعة واللفرت للجندة اادربا اإلفريقيدة املعنيدة حبقد
النقس ورفاهر يف ت رين اللا /ن فمرب  .2019ووجا دعد ات إىل سدتة آخدرين مدن املكلقد ود رإت،
والعمددس جددار علددى حتديددد م اعيددد زإرا ددم ،نظدرا جلدددوهلم احلافددس ابمل اعيددد وقيد د امليزانيددة املقروضددة علددى
عدد الزإرات املسدم ى ودر يف السدنة .وابلنظدر إىل األعمدال التحؤدريية الفزمدة ،سدتقكر مصدر يف ت جيدر
دع ات أخرى وعد أن تتم تلك الزإرات.
 -16و،در اادداذ عددد مددن ااند ات لتنقيد الت صديات امل ضد عية للمقدررة اااصددة املعنيدة ابلسددكن
الفئددق ،مبددا يتماشددى مددع الدسددت ر ومددع اهلدددف  11مددن أهددداف التنميددة املسددتدامة ،ومددع الغايددة -5أ مددن
اإ ددا .و،ددر وضددع اس د اتيجية ورنيددة لإلسددكان ابلت دداور مددع وددر م األمددم املتحدددة للمسددت رنات
الب رية ،والقناف اااص واملنظمات ري احلك مية .ور ي جد أ متييز يف قناف اإلسكان .فعلدى سدبيس
امللددال ،ر تؤددع الق اعددد التنظيميددة لت زيددع ال دددات السددكنية أيددة قي د د علددى أسدداس اجلددن أو السددل
اجلنسي ،ور تنل أية معل مات من ه ا القبيس من مقدمي النلبات.
 -17ور تُقب ددس ابمل ددرة أي ددة أعم ددال ا ي ددل أو انتق ددام م جا ددة ض ددد م ددن يتع دداون ن م ددع ل د ق د
اإلنسددان وآليات ددر .وجت ددر حتقيق ددات وافي ددة يف تل ددك األعمددال وماس ددبة مرتكبيا ددا م ددال ت د فرت املعل م ددات
الكافيدة وجدرى التحقددق منادا .واحلك مدة ريصددة علدى ضددمان أن يدتمكن األشد،اص مددن التقاعدس حبريددة
مع املكلق و رإت التاوع للمجل .
 -18ويادف قان ن اجلرائم اإللك ونية إىل حتقيق الت ازن ود ارسدة ريدة التعبدري ومكافحدة اجلدرائم
املتصلة وتكن ل جيا املعل مات وارتصارت .ول لك ،فا ي ط صدور قرار من احملكمة حلج امل اقع
ال ددبكية عنددد تد فر أدلددة علدى ارتكدداب جرميددة يددنا علياددا القددان ن ،وفقددا للمددادة  19مددن العاددد الدددويل
اااص ابحلق املدنية والسياسية.
 -19ووفقا للدست ر ،ر تسقط جرمية التع ي  ،جبميع أشكالر ،ابلتقادم ،وعيع ارع افات الناعة
عنر ابرلة .و،رم الدست ر التع ي  ،والت ،يل ،واألذى البد أو النقسي .ومت يا مع تلك األ كدام،
ومددع التزامددات مصددر مب ج د اتقاقيددة مناهؤددة التع د ي و ددريا مددن ضددروب املعاملددة أو العق وددة القاسددية
أو الفإنسانية أو املاينة ،جترم امل اد  126و 127و ،129و ،280و 281و 282من قان ن العق ابت عيدع
أشكال التع ي و ريا من ضروب املعاملة أو العق وة القاسية أو الفإنسانية أو املاينة ،وحتدد عق ابت
تتناس مع خن رة تلك األفعال .وعفوة على ذلك ،أكدت مكمة النق .مرارا وتكرارا يف أ كاماا
أن األقد ال الدديت يددتم احلصد ل علياددا عددن رريددق اسددتج اابت من لددة متلددس ضددررا مددادإ أو معند إ ،ولد لك
ف ي ددا ددري مقب ل ددة .وجت در النياو ددة العام ددة حتقيق ددات وافي ددة يف عي ددع احل ددارت القردي ددة للتع د ي أو س د
املعاملة ،وهي تعكل اليا على إن ا قاعدة ويا ت عدن تلدك احلد ادو .و ددف آليدة الدتظلم اللفرتيدة
املرا ددس إىل مكافح ددة اإلفددفت م ددن العقدداب ،وحتدي ددا عددن رري ددق املف قددة اجلنائي ددة واملسددا لة الت ديبي ددة
واجلرب .ويتؤمن التقرير ال رل ويا ت عن ادو جرى التحقيق فياا واملعاقبة علياا.
 -20وعيددع أشددكال سددل احلريددة ددري املددربر قان نيددا مظ د ر يف عيددع الظددروف ،ددال حت د قددان ن
الن ارئ .وتت ىل النياوة العامة ،و صقاا هي ة قؤائية مستقلة ،التحقيق يف ادعا ات ارختقدا القسدر .
ور يعقى أ م قدع مدن التقتديو الد تقد م ودر النياودة العامدة .وقدد اتؤد أن عيدع اردعدا ات املتعلقدة
أبشدد،اص مقق د دين ن يكددن ددارت اختقددا قسددر  .ويف ال اقددع اتؤد أن العديددد مددن احلددارت يتعلددق
ابلتجنيددد يف عاعددات إرهاويددة ،أو ابهلجددرة ددري ال ددرعية ،أو جتن د وضددعيات اجتماعيددة ،ملددس األخ د
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ابلل ر .و ريدة التنقدس مكرسدة يف الدسدت ر ،ومدن املسدتحيس تتبدع أمداكن وجد د عيدع املد ارن  .وقدد أرتد
القريق العامس املعل حبارت ارختقدا القسدر أو دري الند عي علدى احلك مدة ،يف آخدر تقريدر قدمدر إىل
ل ق اإلنسان ،ملا أودتر من تعاون.
 -21وخيؤددع عيددع السددج ن ومرافددق ار تجدداز للمراقبددة القؤددائية ،وفقددا للت دريعات املصدرية .ويت افددق
قان ن السج ن ول ائحر التنظيمية مع الق اعد الدنيا النم ذجيدة ملعاملدة السدجنا واملبدادئ األساسدية ملعاملدة
السجنا  .وتت ىل النياوة العامة وص رة منتظمة تقتيو عيع السدج ن ومرافدق ار تجداز ،عدفوة علدى إجدرا
الزإرات املقاج ة والزإرات املؤنلع هبا يف إرار متاوعة ال كاوى .وتقدم الت صيات فيما يتعلق ابلظدروف
املعي ددية والصددحية والعددفج ،وترصددد تنقي د ها .وقددد أجددرت النياوددة العامددة  147زإرة إىل السددج ن ومرافددق
ار تجاز .ومع تعديس القان ن املتعلق ابجملل الق مي حلق اإلنسان ،من أجس ضدمان اسدتقفليتر ،فقدد
من اجملل أيؤا ق الزإرة ،وإوفمل النياوة العامة ابلنتائ الديت يت صدس إليادا .وابإلضدافة إىل ذلدك ،تقد م
جلنة ق اإلنسان ابلربملان ،واجملل الق مي للمرأة ،واجملل الق مي للنق لة واألم مة ،وزإرات منتظمة.
 -22ويس ددم لك ددس س ددج وقؤد دا س دداعت يف اهلد د ا النل ددق ،وتلقد دي القحد د ص النبي ددة املنتظم ددة
و صدا اإلعاشددة املقددررة ،ابإلضددافة إىل األدويددة واأل يددة الديت يقدددماا األقددارب .وي جددد يف كددس سددجن
عيادة ازة ابلك امس ،ويف كس مننقة مست قى مركز  .وإذا أصب العفج دري كدن يف امل قدع ،يداذن
ابلنقس إىل املست قيات العم مية .وميكن أيؤا اإلفراج عن السجنا وسب اعتفل الصحة.
 -23وتنا امل اد  ،55و ،95و ،96و ،97و ،186و ،187و ،188و189من الدست ر على ضما ت
احملاكمة العادلة ،وهي تنعك يف الق ان وفقا للمعايري الدولية .واحلب ارنقراد عق وة أتديبية ينبغي
ميكن است،دام زندزا ت فرديدة مدع مرافدق احلمدام الدداخلي ملراعداة األ د ال
أر تتجاوز  15ي ما ،يف
الصحية لخفراد .ويف كلتا احلالت  ،يسم لخفراد ولقا ماميام كما أن عيع ق قام ممية.
 -24و،ددرم احلرم ددان التعسددقي م ددن احلددق يف احلي دداة .ور تسددلط عق و ددة اإلعدددام إر عل ددى أشددد اجل درائم
خن رة ،وفقا للمادة  6من العاد الدويل اااص ابحلق املدنية والسياسية .وتنبق مصر عيع الؤما ت
املتعلقدة وقددر ،عق وددة اإلعددام وامل ددار إلياددا يف التقدارير السدداوقة ،وفقددا للمعدايري الدوليددة .ور تقددر ،عق وددة
اإلعدددام علددى األشدد،اص ال د ين تقددس أعمددارهم عددن  18سددنة .وتلغددى األ كددام الصددادرة ياويددا عنددد إلقددا
القب .على ال ،ا املدان ،وتصب إعادة احملاكمة إلزامية.
 -25ويكقس الدست ر والقان ن التمتع جبميع قد اإلنسدان ،ور يتعندس ،مب جد قدان ن مكافحدة
اإلرهدداب ،العمددس وفددق األص د ل القان نيددة .ويقيددد الدسددت ر إعددفن الددة الن د ارئ لؤددمان أن يك د ن هلددا
مددا يربرهددا ،مت دديا مددع املددادة  4مددن العاددد الدددويل اادداص ابحلقد املدنيددة والسياسددية ،ويتنلد جتديدددها
أ لبيدة اللللد يف الربملدان .ور ددم تزايدد عدددد اهلجمدات اإلرهاويددة مند عددام  ،2013ن تعلدن الددة الند ارئ
إر يف عددام  2017وعددد أن تصدداعدت ارعتدددا ات علددى الكنددائ  ،ددا أسددقر عدن مقتددس أو إصدداوة أكلددر
من  200م ارن.
وسدن القد ان رقدم  178و 179و 180لعدام  2018لؤدمان اسدتقفلية وسدائط اإلعدفم ونقاوددة
-26
ُ
العامل يف وسائط اإلعفم ،وكقا ا املانية ،وهي ق ان حتظر إخؤاعاا ألية عق وة يف أدائاا لخدوار
املن رة هبا .وقد ألغ ه ا ا لق ان فرص العق ابت السدالبة للحريدة علدى العدامل يف وسدائط اإلعدفم،
إر يف ددارت التح دري .علددى العنددل أو التمييددز أو الت دداري .ول د لك ،ر يسددم وقددر ،الرقاوددة علددى
وسائط اإلعفم إر يف أوقات احلرب أو التعب ة العامة ،وهي تظس مدودة ال يف ه ا احلالة ،ور تُقبس
أية عمليات وقل أو إ ف .
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 -27وتعترب مصر م ققاا من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية جز ا مدن استعراضدا ا
املنتظمة حلالة التصديق على املعاهدات الدولية.
 -28وفيم ددا يتعل ددق مبن ددع ارجت ددار ابألش دد،اص ،وي ددمس ذل ددك م ددا ه د أل درا ،العم ددس املن ددزيل ون ددزف
األعؤدا  ،جددرى ت سدديع ننددا ودرام التدددري  ،ابلتنسدديق ال رتيددق مددع املنظمددات ددري احلك ميددة ،وحتسد
قن ات اإلوفمل عن تلك اجلرائم ،وأرلق عدد من ورام احلماية ارجتماعية لدعم أشد األسر فقرا ،ومن
املسدداعدة علددى مايتاددا مددن ال ق د ف ضددحية لتلددك اجلدرائم ،وجددرى حتس د آليددة اإل الددة ال رنيددة لدددعم
الؤددحا إ مددن أجددس ضددمان ت د فري مددا يلددزم مددن املسدداعدة القان نيددة واملاديددة والنقسددانية للؤددحاإ ،وتيسددري
قبد د هلم يف املفج ددئ .و أيؤ ددا إن ددا دوائ ددر قؤ ددائية خمصص ددة ،ع ددفوة عل ددى إدارة مت،صص ددة يف وزارة
الداخليدة ،وو دددات يف عيدع احملافظددات ملكافحدة ريد املاداجرين وارجتددار ابألشد،اص ،حبيد تكقددس
املف قة القؤائية القعالة للجناة .وتت ىل وزارة الق ى العاملة واهلجرة رصد ظروف عمس األرقال ال ين
تزيد أعمارهم على  15سنة ،والنسا  ،واألش،اص ذو اإلعاقة ،واألجان  ،حلمايتام من ارستغفل.
و تعزيز التعاون مع دول أفريقية أخرى ،ووقع  12اتقاقا رتنائيا لتس ية وضع العمال املنزلي املصري يف
ااددارج وضددمان أر يصددبح ا ضددحاإ ارجتددار ابلب ددر .وابإلضددافة إىل ذلددك ،مت د صدديا ة قددان ن جديددد
يتعلق وت غيس العمال املنزلي  ،وه اليا قيد نظر الربملان.
 -29ومتلس مكافحة القساد ،وتعزيز التسام والتعايو السلمي ،ومتكد النسدا وال دباب واملسدن
واألش دد،اص ذو اإلعاق ددة ،واحلق دداظ عل ددى ق د النق ددس ،أول د إت ورني ددة .وتتعا ددد احلك م ددة حبماي ددة
قد اإلنسددان ،وضددمان املسدداواة يف احلقد وتكددافا القددرص جلميددع املد ارن دون متييددز ،وتسددعى إىل
ارس دتجاوة لتنلعددات أف دراد شددعباا وأتم د سددفمتام وك درامتام اإلنسددانية ،ر دم التحدددإت ارقتصددادية،
والتاديدات اإلرهاوية ،وارضنراابت اإلقليمية.
 -30وتع ددرب مص ددر ع ددن تق ددديرها لد درئي لد د قد د اإلنس ددان ولل دددول األعؤ ددا للم دداركة يف
ارستعرا ،ونرى األس لة واق اى الت صيات .وتعرب مصر عن اقتناعاا الراسخ ودور ارستعرا ،الدور
ال امس يف حتس الة ق اإلنسان يف عيع أ ا العان.

اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
وسرتد عليها يف وقت مناسب ،ال يتجاوز موعدد انعقداد
 -31ستدرس مصر التوصيات التالية،
ّ
الدورة الثالثة واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:
التع دداون م ددع ادلي ددات الدولي ددة رق ددوق اإلنس ددان ابلن ددر يف التص ددديق علد د
1-31
املعاهدات الدولية رقوق اإلنسان اليت مل تصدق عليها بعد (زامبيا)؛
اختاذ تدابري فورية للوفاء ابلتزاماهتا ،مبوجدب القدانون الددوي ،ابحدرتام حقدوق
2-31
اإلنسان ومحايتها (تركيا)؛
الن ددر يف االنم ددمام فا االتفاقيددات الدولي ددة رقددوق اإلنس ددان الدديت مل تنمدد
3-31
مصددر فليهددا بعددد ،ومواصددلة اجلهددود الراميددة فا مواءمددة القددوانني الداخليددة مبددا يتماشد مددع
التزاماهتا الدولية مبوجب املعاهدات الدولية (دولة فلسطني)()2؛
__________

()2
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التصددديق عل د اللوتوك ددوي االختيدداري التفاقيددة مناهم ددة التع د يب ،ووق ددف
4-31
ممارسة االحتجاز قبل احملاكمة ،وضمان فمكانية وصوي احملتجزين فا الرعاية الطبية ،وفا
حمامييه وذويه (سويسرا)؛
التصديق عل اللوتوكوي االختياري التفاقية مناهمة التع يب ،وفنشاء آلية
5-31
وقائيددة وةنيددة ،والتعدداون مددع املقددرر امبددا املعددين مبسددنلة التع د يب و ددري مددن ضددرو
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالفنسانية أو املهينة (تشيكيا)؛
التصددديق عل د اللوتوكددوي االختيدداري التفاقيددة مناهمددة التع د يب (فسددبانيا)
6-31
(الدامنرك) (السويد) (النمسا)؛
التصددديق علد ن ددام رومددا األساسددا للمحكمددة اجلنائيددة الدوليددة (لكسددمل )
7-31
(النمسا) (فستونيا)؛
التصديق عل ن ام روما األساسا للمحكمدة اجلنائيدة الدوليدة مدع تعديالتد ،
8-31
وتنفي الكامل يف القانون الوةين (ليختنشتاين)؛
الن ددر يف االنمددمام فا معاهدددات حقددوق اإلنسددان الدديت مل تنمد فليهددا بعددد،
9-31
ال سيما االتفاقية الدولية رماية مجيع األشخا من االختفاء القسري (أوكرانيا)؛
 10-31االنممام فا االتفاقية الدولية رماية مجيع األشخا
(سيشيل) (تو و)؛

من االختفاء القسري

 11-31التص ددديق علد د االتفاقي ددة الدولي ددة رماي ددة مجي ددع األش ددخا م ددن االختف دداء
القس ددري ،ووض ددع ح ددد لإلفد درا يف ار ددبس االحتي دداةا الد د ي ال م ددلر لد د  ،وكفال ددة ح ددق
السلطات املختصة يف زايرة أماكن االحتجاز بشكل ري متوقع (فرنسا)؛
 12-31االنم ددمام فا اللوتوك ددوي االختي دداري الث دداد امللح ددق ابلعه ددد ال دددوي امب ددا
ابرقوق املدنية والسياسية ،اهلادف فا فلغاء عقوبة اإلعدام (منغوليا)؛
 13-31الن ددر يف التصددديق علد اللوتوكددوي االختيدداري التفاقيددة القمدداء علد مجيددع
أشكاي التمييز ضد املرأة ( اان)؛
 14-31الن ددر يف االنمددمام فا االتفاقيددة املتعلقددة بوضددع األشددخا
واالتفاقية املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية (أورو واي)؛
15-31

عددد ا اجلنسددية

الن ر يف توقيع معاهدة ح ر األسلحة النووية والتصديق عليها (فكوادور)؛

 16-31االنممام فا اللوتوكوي امللحق ابمليثاق األفريقا رقوق اإلنسان والشعو
املتعلق حبقوق املرأة يف أفريقيا (انميبيا)؛
 17-31الن ر يف التصديق عل اللوتوكوي امللحق ابمليثاق األفريقا رقوق اإلنسان
والشعو املتعلق حبقوق األشخا ذوي اإلعاقة يف أفريقيا (كوت ديفوار)؛
 18-31الن ر يف سحب التحف ات عل اتفاقية القماء علد مجيدع أشدكاي التمييدز
ضد املرأة (التفيا)؛
19-31

(فستونيا)؛
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 20-31رفع التحف ات عل اتفاقية القمداء علد مجيدع أشدكاي التمييدز ضدد املدرأة،
واعتماد قانون موحد جيرم مجيع أشكاي العنف ضد املرأة (سلوفينيا)؛
 21-31مواص ددلة التع دداون م ددع مفوض ددية حق ددوق اإلنس ددان م ددن أج ددل ارص ددوي علد د
املساعدة التقنية يف تعزيز استقالي القماء (البحرين)؛
 22-31فص دددار دع ددوات دائم ددة فا مجي ددع املق ددررين امباص ددني ،ال س دديما املق ددرر امب ددا
املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان واملقرر امبا املعين مبسنلة التع يب (النرويج)؛
 23-31االستجابة لطلبات الزايرة اليت ال تدزاي معلقدة والن در يف توجيد دعدوة دائمدة
فا مجيع املكلفني بوالايت يف فةار اإلجراءات امباصة (التفيا)؛
 24-31الن ددر يف دع ددوة ع دددد فض ددايف م ددن املكلف ددني ب ددوالايت يف فة ددار اإلجد دراءات
امباصة جمللس حقوق اإلنسان (دولة فلسطني)()3؛
 25-31تعزيددز التعدداون مددع ادليددات الدوليددة رقددوق اإلنسددان بتوجيد دعددوة دائمددة فا
مجيددع املكلفددني بددوالايت يف فةددار اإلج دراءات امباصددة ،وقبددوي ةلبددات زايرة البلددد الدديت
ال تزاي معلّقة (مجهورية كوراي)؛
 26-31مواصددلة التعدداون مددع جملددس حقددوق اإلنسددان وفجراءات د امباصددة واملكلفددني
بوالايت (كازاخستان)؛
27-31

(نيوزيلندا)؛

توجيد دعدوة دائمددة فا مجيدع املكلفددني بدوالايت يف فةددار اإلجدراءات امباصددة

 28-31مواصلة االخنرا مع آليات حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلد هيادات املعاهددات
واإلجراءات امباصة (سري النكا)؛
29-31

مواصلة التعاون القائ مع جملس حقوق اإلنسان وفجراءات امباصة (تونس)؛

 30-31مواصلة التعاون القائ مع جملس حقوق اإلنسان واملكلفني بوالايت يف فةار
اإلجراءات امباصة (أذربيجان)؛
31-31

مواصلة التعاون مع جملس حقوق اإلنسان وآليات (ليبيا)؛

32-31

تعزيز التعاون مع اإلجراءات امباصة جمللس حقوق اإلنسان (التفيا)؛

 33-31مواصلة التعاون القائ مع جملس حقوق اإلنسان واملكلفني بوالايت يف فةار
فجراءات امباصة (أذربيجان)؛
34-31

مواصلة هنجها املتبع مع جملس حقوق اإلنسان (الكويت)؛

 35-31مواصددلة تعزيددز تنفي د التوصدديات املقبولددة املنبثقددة عددن االسددتعراض الدددوري
الشامل ،ورصدها (اجلمهورية الدومينيكية)؛

__________

()3
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 36-31االنمددمام فا مدونددة قواعددد السددلوك املتعلقددة جمج دراءات جملددس األمددن ضددد
اإلابدة اجلماعيددة واجلدرائ املرتكبددة ضددد اإلنسددانية وجدرائ ارددر  ،ابلصدديغة الدديت وضددعتها
جمموعة املساءلة واالتساق والشفافية (ليختنشتاين)؛
 37-31اإلعددالن عددن الت ددابري املتخ د ة لتنفي د التوصدديات املقدمددة مددن جلنددة مناهمددة
التع يب فثر التحري السري ال ي أجرت يف عام ( 2016ليختنشتاين)؛
38-31

تعزيز التعاون التقين مع مفوضية حقوق اإلنسان (املغر )؛

 39-31مواص ددلة التع دداون م ددع مفوض ددية حق ددوق اإلنس ددان م ددن أج ددل ارص ددوي علد د
املساعدة التقنية يف امليدان ،مما يعزز استقالي جهاز القماء (السنغاي)؛
40-31

(الصوماي)؛

41-31

أفريقيا)؛

مواص د ددلة ب د ددرانمج التع د دداون التق د ددين ار د دداي م د ددع مفوض د ددية حق د ددوق اإلنس د ددان
مواصددلة تعاوهن دا مددع ادليددات الدوليددة واالقليميددة رقددوق اإلنسددان (جنددو

 42-31عدرض الددروس املسددتفادة مدن العددام املاضدا بصدفتها رئدديس االدداد األفريقددا
فيما يتعلق ابلتعاون مع ادليات الدولية واإلقليمية رقوق اإلنسان (جنو أفريقيا)؛
 43-31مواصدلة فنشداء آليدة وةنيدة مكرسدة لتنفيد السياسدات والدلامج وتنسدديقها يف
جماي حقوق اإلنسان (كازاخستان)؛
 44-31مواص ددلة ت ددوفري امل ددوارد للمجل ددس الق ددوما رق ددوق اإلنس ددان واللجن ددة العلي ددا
الدائمة رقوق اإلنسان لتمكينهما من االضطالع بواليتيهما عل حنو فعاي (كينيا)؛
45-31

الن ر يف فمكانية وضع وتنفي اسرتاتيجية وةنية رقوق اإلنسان (لبنان)؛

 46-31وضددع وتنفيد د اسد درتاتيجية وةني ددة رق ددوق اإلنس ددان هت دددف فا تعزي ددز حق ددوق
اإلنسان ومحايتها (ماليزاي)؛
47-31

فنشاء آلية وةنية لتنفي وتنسيق سياسات حقوق اإلنسان وبراجمها (صربيا)؛

 48-31الن ددر يف صدديا ة وسد ّدن اس درتاتيجية وةنيددة رقددوق اإلنسددان هت ددف فا تعزيددز
حقوق اإلنسان ومحايتها (الصوماي)؛
 49-31متكددني اللجنددة العليددا الدائمددة رقددوق اإلنسددان مددن االضددطالع ،عل د النحددو
الكامل ،بواليتها (أوزبكستان)؛
 50-31الن ددر يف صدديا ة وسد ّدن اس درتاتيجية وةنيددة رقددوق اإلنسددان ترمددا فا تعزيددز
مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها (أنغوال)؛
 51-31زايدة تدعي القدرات الوةنية من أجدل تعزيدز حقدوق اإلنسدان ومحايتهدا ،مدع
مراع دداة املالح ددات امبتامي ددة هليا ددات املعاه دددات ،والتوص دديات املنبثق ددة ع ددن االس ددتعراض
الدوري الشامل (بيالروس)؛
 52-31مواصددلة عمليددة تنقدديا القددوانني القائمددة لكفالددة االمتثدداي لدسددتور عددام
وتعديالت  ،من أجل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها عل حنو أفمل (بوركينا فاسو)؛

2014
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 53-31اختاذ املزيد من التدابري لتعزيز قي التساما واروار والتفداه علد األصدعدة
احمللا والوةين والدوي (بوركينا فاسو)؛
 54-31مواصددلة تدددعي املتسسددات الوةنيددة لتعزيددز حقددوق اإلنسددان ومحايتهدا ،مبددا يف
ذل اعتماد خطة عمل وةنية رقوق اإلنسان (شيلا)؛
55-31

( ابون)؛

56-31

(جورجيا)؛

تعزيز اسدتقاللية اجمللدس القدوما رقدوق اإلنسدان بتخصدي

ميزانيدة كافيدة لد

اخت دداذ املزي ددد م ددن امبط ددوات لتعزي ددز والي ددة اجملل ددس الق ددوما رق ددوق اإلنس ددان

 57-31وق ددف اعتق دداي األش ددخا ومقاض دداهت بس ددبب ميد دوهل اجلنس ددية أو ه ددويته
اجلنسددانية ،ارقيقي ددة أو املتصددورة ،وفلغ دداء الق ددوانني الدديت ددرم العالقددات اجلنس ددية املثلي ددة
الرضائية (آيسلندا)؛
 58-31اعتماد التدابري الالزمة للقمداء علد التمييدز ،وتعزيدز فدر حصدوي الفادات
اهلشة عل التعلي (قطر)؛
 59-31تعزيز اجلهود الرامية فا القماء عل التمييدز ،وتعزيدز فدر حصدوي الفادات
اهلشة عل التعلي (أو ندا)؛
60-31

فدراج تعريف للتمييز العنصري يف التشريعات الوةنية (أوكرانيا)؛

 61-31وضددع حددد ملمارسددة اإليقدداع يف الش دراك و االعتقدداي واملقاضدداة عل د أسدداس
امليل اجلنسا واهلوية اجلنسانية (هولندا)؛
 62-31اخت دداذ خط ددوات رماي ددة حق ددوق املثلي ددات واملثلي ددني ومزدوج ددا املي ددل اجلنس ددا
ومغددايري اهلويددة اجلنسددانية وحدداملا صددفات اجلنسددني ،وضدمان عدددم فخمدداعه لالعتقدداي
أو املقاضاة التمييزية بته جنائية تتعلق ابإلخالي ابددا أو الفجور (كندا)؛
 63-31تكثيف اجلهود الرامية فا مكافحة مجيع أشكاي التمييز ،مبا يف ذل التمييز
ضددد املدرأة والتمييددز القددائ علد أسدداس الدددين ،وذلد مبواصددلة توعيددة السددكان والزعمدداء
الدينيني ( ابون)؛
 64-31ضمان مشاركة مجيع اجلهات املعنية ،ال سيما النساء ،يف التنمية االقتصادية
للبلد ،من أجل تشجيع النمو االقتصادي والرفا الشداملني للجميدع علد األمدد الطويدل
(موريشيوس)؛
 65-31زايدة تعزيز التدابري الرامية فا فعماي ارق يف التنمية ،مبا يف ذل عن ةريق
املشاريع الرامية فا ختفيض البطالدة ،ودقيدق النمدو االقتصدادي ،ورفدع مسدتوايت املعيشدة
(فييت انم)؛
66-31

مواصلة تعزيز اجلهود الدولية يف فعماي ارق يف التنمية (الصني)؛

 67-31مواص د ددلة ض د ددمان مش د دداركة النس د دداء واألةف د دداي واألش د ددخا ذوي اإلعاق د ددة
بصورة جمدية يف وضع التشريعات واللامج املتعلقة بتغري املناخ وارد من خماةر الكوارث
(فيجا)؛
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 68-31تعزيز احرتام حقوق اإلنسان للمحتجزين وتعجيل احملاكمات يف كنف احرتام
سيادة القانون (الكرسا الرسوي)؛
 69-31ضد د ددمان فج د د دراء التحقيقد د ددات الفعالد د ددة ذات املصد د ددداقية والنزيه د د دة يف مجيد د ددع
االدعاءات املتعلقة بتع يب احملتجزين وسدوء معداملته مبدا يتعدارض مدع الدسدتور واتفاقيدة
مناهمة التع يب ،وضمان مساءلة اجلناة (أيرلندا)؛
 70-31تعزيد ددز اجله د ددود الراميد ددة فا من د ددع مجيد ددع أش د ددكاي التع د د يب وس د ددوء املعامل د ددة
ومكافحتها ،وضمان مساءلة املستولني عنها ،مبن فيه مرتكبو جر ة قتدل جوليدو رجييدين
الوحشية (فيطاليا)؛
 71-31ض ددمان محاي ددة مجي ددع امل ددواةنني م ددن التعد د يب و ددري م ددن ض ددرو املعامل ددة
أو العقوبة القاسية أو الالفنسانية أو املهينة ،وتوفري ما يلزم من التددريب لقدوات الشدرةة
والقوات املسلحة (النرويج)؛
 72-31مواصلة اجلهود الرامية فا ضمان احرتام حرية الددين أو املعتقدد ،يف القدانون
ويف املمارسة العملية ،مبا يتفق متام ا مع املعايري الدولية (مالطة)؛
 73-31اإلهندداء الفددوري ملمارسددة التعد يب وسددوء املعاملددة يف مجيددع أمدداكن االحتجدداز،
والن ر يف التصديق عل اللوتوكوي االختياري التفاقية مناهمة التع يب (سلوفينيا)؛
 74-31التحقيددق الف دوري والفعدداي يف مجيددع ادعدداءات التع د يب أو سددوء املعاملددة يف
أماكن االحتجاز ،واختاذ التدابري التشريعية أو اإلدارية أو القمائية أو ريهدا مدن التددابري
الفعالة ملنع تل األفعاي (تركيا)؛
 75-31تعزي ددز الت دددابري الرامي ددة فا فهن دداء التعد د يب وس ددوء املعامل ددة يف مجي ددع أم دداكن
االحتجاز (أو ندا)؛
 76-31تنفيد د التوص دديات الص ددادرة ع ددن جلن ددة مناهم ددة التعد د يب لم ددمان فمكاني ددة
ارصوي عل املساعدة الطبية والزايرات األسرية يف السجون (اململكة املتحددة لليطانيدا
الع م وأيرلندا الشمالية)؛
 77-31التحقيق يف انتهاكات الشرةة املزعومة وضمان املساءلة عنها ،وفق ا للمعايري
الدولية (النمسا)؛
 78-31فص ددالق الق ددوانني لم ددمان رقاب ددة مدني ددة فعال ددة علد د الس ددلطات العسد ددكرية
وسلطات الشرةة ،مدع الرتكيدز بشدكل خدا علد ارمايدة مدن حداالت االختفداء املدنذون
هبا ،واحملاكمات العسكرية للمدنيني ،والتدخل يف اإلجراءات القمائية (جزر البهاما)؛
 79-31فجراء دقيقات ،وفقا للمعدايري الدوليدة ،يف أعمداي العندف املفدر الديت ترتكبهدا
القوات العسكرية واألمنية أثناء امل اهرات ،وتقدمي املستولني عنها فا العدالة (بلجيكا)؛
80-31

فزالة القيود املفروضة دون داع عل بناء الكنائس وترميمها (اللازيل)؛

81-31

فزالد ددة اإلشد ددارة فا الد دددين يف بطاقد ددات اهلويد ددة ،وذل د د لتعزيد ددز حريد ددة الد دددين

(اللازيل)؛

82-31
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 83-31اعتمدداد تعريددف جنددائا للتع د يب واملعاملددة القاسددية أو الالفنسددانية أو املهينددة
وفقا التفاقية مناهمة التع يب ،وفنشاء آليدات للتحقيدق يف تلد اجلدرائ واملعاقبدة عليهدا
(شيلا)؛
 84-31اإلهندداء الفددوري ملمارسددة التع د يب وسددوء املعاملددة يف مجيددع أمدداكن االحتجدداز
(كوستاريكا)؛
 85-31فنشاء هياة مستقلة للتحقيق يف ادعاءات التع يب واالختفاء القسري وسوء
املعاملة (كوستاريكا)؛
 86-31مواءم ددة تعري ددف التعد د يب ال ددوارد يف ق ددانون العق ددوابت املص ددري م ددع الق ددانون
الدوي (فرنسا)؛
 87-31تدوفري ال ددروف املواتيددة ،بعدد اعتمدداد القددانون اجلديدد املتعلددق ابملن مددات ددري
اركومية ،للتطور اجملدي جملتمع مدد نشط وحيوي (فرنسا)؛
 88-31تقييدددد االسد ددتخدام املفد ددر لتد دددابري االحتجد دداز السد ددابق للمحاكم ددة وتد دددابري
اإلخماع ملراقبة الشرةة داخل اردود الميقة املبينة يف املادة  54من الدستور (أملانيا)؛
 89-31ضمان حقوق السجناء يف الزايرات العائلية املنت مة ،والعالج الطيب وفمكانيدة
ارصوي عل حمامني ،مبا يف ذل يف السجون امباضعة إلجراءات أمنية مشددة (أملانيا)؛
 90-31فلغد داء عقوب ددة اإلع دددام هنائي ددا والتص ددديق علد د اللوتوك ددوي االختي دداري الث دداد
امللحق ابلعهد الدوي امبا ابرقوق املدنية والسياسية واهلادف فا فلغاء عقوبة اإلعدام
(لكسمل )؛
91-31

الن ر يف ارد من عدد اجلرائ اليت يعاقب عليها ابإلعدام (مالطة)؛

92-31

امبفددض التدددرجيا يف قائمددة اجل درائ الدديت يعاقددب عليهددا ابإلعدددام (الكرسددا

الرسوي)؛

93-31

الن ر يف وقف تنفي عقوبة اإلعدام هبدف فلغائها (الكرسا الرسوي)؛

 94-31فق درار وقددف تطبيددق عقوبددة اإلعدددام ،خاصددة يف حدداالت احملاكمددات اجلماعيددة
لألشددخا ال د ين كددانوا قاصددرين وقددت ارتكددا اجلر ددة ،عل د األفعدداي الدديت ال تشددكل
أخطر اجلرائ (املكسي )؛
 95-31وقف تنفي مجيع عمليات اإلعدام ،هبدف فلغاء عقوبة اإلعددام (آيسدلندا)
فددرض وق ددف تنفيد د عمليددات اإلع دددام هب دددف فلغ دداء عقوبددة اإلع دددام (الن ددرويج)؛ اإلقددرار
الفددوري لوقددف رمسددا لتنفيد عمليددات اإلعدددام وختفيددف مجيددع أحكددام اإلعدددام بغيددة فلغداء
عقوبة اإلعدام (ليختنشتاين)؛ فرض وقف تنفيد عقوبدة اإلعددام هبددف فلغائهدا (مجهوريدة
مولدوفا)؛ فقرار وقف تنفي عقوبة اإلعدام (فيطاليا)؛
 96-31وقد ددف اررمد ددان التعسد ددفا مد ددن اريد دداة وضد ددمان احملاكمد ددة العادلد ددة ،ال سد دديما
للمتهمني جبرائ يعاقب عليها ابإلعدام (قطر)؛
 97-31فلغد دداء عقوبد ددة اإلعد دددام مد ددن قد ددانون العقد ددوابت ،وختفيد ددف مجيد ددع األحكد ددام،
والتصديق عل اللوتوكوي االختياري الثاد امللحق ابلعهد الدوي امبا ابرقوق املدنية
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والسياسددية ،واهلددادف فا فلغدداء عقوبددة اإلعدددام ،والن ددر يف وقددف تنفي د عقوبددة اإلعدددام
هبدف فلغائها (اللتغاي)؛
98-31

(رواندا)؛

الن ددر يف الوق ددف الفعل ددا للعم ددل بعقوب ددة اإلعد ددام هبد ددف فلغائه ددا ابلكام ددل

 99-31فق د درار وق د ددف ف د ددوري لتنفي د د عقوب د ددة اإلع د دددام ،والن د ددر يف التص د ددديق علدد د
اللوتوكددوي االختيدداري الثدداد امللحددق ابلعهددد الدددوي امبددا ابرقددوق املدنيددة والسياسددية،
واهلادف فا فلغاء عقوبة اإلعدام (سلوفينيا)؛
100-31

فقرار وقف تنفي عقوبة اإلعدام (تيمور  -ليشيت)؛

101-31

كفالة فعادة الن ر يف مجيع أحكام اإلعدام (تركيا)؛

102-31

الن ر يف وقف تنفي عقوبة اإلعدام هبدف فلغائها (تركيا)؛

 103-31الن ر يف فعالن وقف تنفي عقوبة اإلعدام ،وفعادة الن ر يف مجيدع األحكدام
اليت فرضت فيها عقوبة اإلعدام (أورو واي)؛
 104-31فقرار وقف رمسا لتنفي عمليات فعدام األشخا احملكوم عليه ابإلعددام،
والن ر يف فلغاء عقوبة اإلعدام من تشريعاهتا الوةنية (األرجنتني)؛
105-31

فقرار وقف تنفي عقوبة اإلعدام كخطوة يف ا ا فلغائها ابلكامل (أسرتاليا)؛

106-31

الن ر يف فقرار وقف تنفي عقوبة اإلعدام (النمسا)؛

 107-31فصالق القوانني لممان عدم فخماع األةفاي لعقوابت قاسية أو الفنسانية،
املطوي وعقوبة اإلعدام (جزر البهاما)؛
مثل االحتجاز ّ

 108-31تعديل املادة  22مدن قدانون الطفدل ملندع حماكمدة أشدخا كدانوا أةفداال وقدت
وقوع اجلر ة املزعومة عل جرائ يعاقب عليها ابإلعدام ،فا جانب البالغني (بلجيكا)؛
 109-31الن ر يف وقف تنفي عقوبة اإلعدام ،ومراجعة األحكام ،هبددف فلغداء عقوبدة
اإلعدام (اللازيل)؛
 110-31فقد درار وق ددف تنفيد د عملي ددات اإلع دددام والعم ددل علد د فلغ دداء عقوب ددة اإلع دددام
(كوستاريكا)؛
111-31

الوقف الفوري للعمل بعقوبة اإلعدام (نيوزيلندا)؛

 112-31الوقف الفوري للعمل بعقوبة اإلعددام ملدن تقدل أعمداره عدن  18عامدا وقدت
ارتكا اجلر ة (نيوزيلندا)؛
113-31

(كرواتيا)؛

114-31

فقد درار وق ددف رمس ددا لتنفيد د عملي ددات اإلع دددام هب دددف فلغ دداء عقوب ددة اإلع دددام
فرض وقف العمل بعقوبة اإلعدام هبدف فلغائها (تشيكيا)؛

 115-31وقد ددف تنفي د د عقوبد ددة اإلعد دددام هبد دددف فلغائهد ددا ابلكامد ددل ،والتصد ددديق عل د د
اللوتوكددوي االختيدداري الثدداد امللحددق ابلعهددد الدددوي امبددا ابرقددوق املدنيددة والسياسددية،
واهلادف فا فلغاء عقوبة اإلعدام (فستونيا)؛
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 116-31فقدرار وقددف تنفي د عقوبددة اإلعدددام هب ددف فلغائهددا بشددكل دائ د ؛ ويف األثندداء،
ض ددمان ع دددم اركد د ابإلع دددام علد د أي ش ددخ يك ددون قاصد درا وق ددت ارتك ددا اجلر ددة،
وخفض عدد اجلرائ اليت يعاقب عليها ابإلعدام (فرنسا)؛
 117-31توفري التدريب ملوظفا فنفاذ القانون احملليني عل التعامل مع حوادث العنف
الديين واختطاف الفتيات ،ال سيما يف املناةق الريفية (الكرسا الرسوي)؛
 118-31تدوفري بدرامج تددريب لمدبا الشدرةة ،والمدبا العسدكريني ،وضدبا األمدن
الددوةين ،وح دراس السددجون ،وأعمدداء النياب دة العامددة ،والقمدداة ،لكددا يتمكنددوا مددن التقيّددد
مبعايري حقوق اإلنسان يف أدائه لواجباهت (قطر)؛
119-31

(السنغاي)

زايدة ب د درامج تد دددريب أف د دراد الشد ددرةة وتد ددوعيته يف جمد دداي حقد ددوق اإلنسد ددان

 120-31تعزيز برامج تدريب موظفا امبدمة العامة وتثقيفه يف جماي حقدوق اإلنسدان
(تيمور  -ليشيت)؛
 121-31تددوفري التدددريب لمددبا الشددرةة يف جم دداي حقددوق الطفددل مددن أجددل ض ددمان
املعاملة ارسنة عند التعامل مع المحااي من األةفاي (اإلمارات العربية املتحدة)؛
 122-31تعزيز برامج تدريب موظفا امبدمة العامة ،ال سديما قدوات األمدن ،وتثقديفه
يف جماي حقوق اإلنسان (بلغاراي)؛
 123-31توسيع نطاق برامج تددريب مدوظفا امبدمدة العامدة وتثقديفه يف جمداي حقدوق
اإلنسان (جورجيا)؛
 124-31اإلف دراج عددن احملتجددزين بسددبب ممارسددته رقه د يف حريددة التعبددري أو تكددوين
اجلمعيددات أو التجمددع السددلما ،عل د النحددو املنصددو علي د يف العهددد الدددوي امبددا
ابرقوق املدنية والسياسية (أيرلندا)؛
 125-31اإلفراج عن مجيع احملتجزين بسبب آرائه السياسية ،ووقف أعماي التع يب
واملعاملددة القاسددية للحصددوي عل د اعرتافددات أو ملعدداقبته  ،والتحقيددق يف ه د املمارسددات
ومقاضاة املستولني عنها (قطر)؛
 126-31اإلفراج عن احملتجدزين بسدبب ممارسدته رقهد يف حريدة التعبدري ،مبدا يف ذلد
مجيددع الصددحفيني والناشددطني واملدددافعني عددن حقددوق اإلنسددان ،ورفددع ارجددب عددن املواقددع
اإلخباريدة وعددن مواقددع التواصددل االجتمدداعا (اململكددة املتحدددة لليطانيددا الع مد وأيرلندددا
الشمالية)؛
 127-31التص دددي لإلف ددالت م ددن العق ددا ابلتح ددري علد د حن ددو يتسد د ابملص ددداقية يف
االدع دداءات ابرتك ددا أعم دداي قت ددل خ ددارج نط دداق القم دداء والتعد د يب وح دداالت االختف دداء
القسري عل أيدي قدوات األمدن ،واإلعدالن عدن النتدائج ،ومقاضداة املسدتولني عدن ذلد
(الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 128-31اإلف دراج عددن احملتجددزين ال د ين ارسددون حقددوقه يف حريددة التعبددري أو تكددوين
اجلمعيددات ،وتددوفري ضددماانت احملاكمددة العادلددة لل د ين مددا زالددوا رهددن االحتجدداز (الددوالايت
املتحدة األمريكية)؛
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 129-31اإلفراج عن مجيع احملتجزين بسبب ممارسدته السدلمية رقهد يف حريدة الدرأي
والتعبددري والتجمددع ،وتعددديل القددوانني املتعلقددة ابالحتجدداج ،ومكافحددة اإلرهددا  ،واإلعددالم
واجلدرائ اإللكرتونيددة ملواءمتهددا مددع القددانون الدددوي رقددوق اإلنسددان ،ويشددمل ذلد فلغدداء
القانون رق  10لعام  1914املتعلق ابلتجمع (أسرتاليا)؛
 130-31اإلفراج عن مجيع احملتجزين بسبب ممارسته السلمية رقه يف حريدة التعبدري
علد د د ش د ددبكة اإلنرتن د ددت وخارجه د ددا ،وتك د ددوين اجلمعي د ددات والتجم د ددع ،وف د ددالق القم د ددية
رق  2011/173ضد من مات ري حكومية مصدرية ومددافعني عدن حقدوق اإلنسدان ،وفقدا
لاللتزامات مبوجب القانون الدوي رقوق اإلنسان (هولندا)؛
131-31

مواصلة اجلهود الرامية فا محاية مواةنيها من آفة اإلرها (نيجرياي)؛

 132-31مواصددلة اجلهددود اجلاريددة ملكافحددة اإلرهددا والتدددابري الراميددة فا محايددة حيدداة
الناس يف ه ا السياق (اهلند)؛
133-31

مواصلة ب ي اجلهود ملكافحة اإلرها (الكويت)؛

 134-31فع ددادة الن ددر يف تعري ددف اإلره ددا املس ددتخدم يف ق ددانون مكافح ددة اإلره ددا
رق  ، 2015/94ملنع استخدام لتقييد ارقوق ،مثل حرية التعبري والتجمع (املكسي )؛
 135-31مواصددلة اجلهددود اجلاريددة لتعزيددز اح درتام حقددوق اإلنسددان يف سددياق مكافحددة
اإلرها (ابكستان)؛
136-31

(قطر)

تعديل قانون مكافحة اإلرها ملواءمت مدع املعدايري الدوليدة رقدوق اإلنسدان

 137-31االسددتمرار يف مواءمددة تدددابري مكافحددة اإلرهددا مددع املعددايري الدوليددة رقددوق
اإلنسان (بريو)؛
 138-31ضددمان أن تكددون التدددابري الدديت تتخ د ها ملكافحددة اإلرهددا عل د حنددو ددرتم
ابلكامل حقوق اإلنسان واررايت األساسية للمواةنني العاديني (مجهورية كوراي)؛
 139-31متابعددة تنفي د املبددادرات الوةنيددة الراميددة فا فنشدداء آليددات اجلددل والتعددويض
لمحااي اإلرها (بنغالديش)؛
 140-31استبعاد مجيع اإلجراءات اليت تكون فيها المحية املزعومة أو اجلاد املزعوم
من املدنيني من نطاق اختصا احملاك العسكرية (املكسي )؛
 141-31مواصدلة بد ي اجلهدود ملكافحدة اإلفدالت مدن العقدا علد انتهاكدات رقددوق
اإلنسان (ابكستان)؛
 142-31ضددمان ارددق يف حماكمددة عادلددة ،واقتصددار اختص دا
القمااي العسكرية (سويسرا)؛

احملدداك العسددكرية عل د

 143-31اخت دداذ الت دددابري الالزم ددة لم ددمان فمكاني ددة االحتك ددام للقم دداء واحملاكم ددة وف ددق
األصوي القانونية ابلنسبة جلميع املتهمني ابرتكا جرائ  ،مبا فيها اجلرائ املتصلة ابألمن
واإلرهددا  ،مددن قبيددل فمكانيددة االسددتعانة مبحددام ،واملسدداعدة القنصددلية يف القمددااي املتعلقددة
برعااي أجانب (اتيلند)؛
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 144-31ضددمان فج دراء دقيددق فددوري ونزي د وشددامل وشددفاف تقددوم ب د هياددة مس ددتقلة
لتوضيا سبب وفاة الرئيس الراحل مرسا (تركيا)؛
145-31

تعزيز استقالي السلطة القمائية (ألبانيا)؛

 146-31ض ددمان االمتثددداي الكامدددل ،يف حددداالت االحتج دداز قب ددل احملاكم ددة ويف مجيد ددع
فجراءات احملاكمة ،للمادة  14من العهد الدوي امبا ابرقوق املدنية والسياسية ،مبا يف
ذل فهناء استخدام احملاكمات اجلماعية (أسرتاليا)؛
 147-31تعزيددز اإلج دراءات اجلنائيددة مددن أجددل محايددة ارددق يف الدددفاع واحملاكمددة وفددق
األصوي القانونية (كوستاريكا)؛
 148-31ضد ددمان ارد ددق يف حماكمد ددة عادلد ددة وفق د د ا لاللتزامد ددات الدوليد ددة ،وفهند دداء مجيد ددع
احملاكمات العسكرية للمدنيني (تشيكيا)؛
 149-31وضع الصيغة النهائيدة لتعدديالت قدانون اإلجدراءات اجلنائيدة مدن أجدل الوفداء
ابلتزاماهتا الدستورية بتعزيز دور الدفاع وصالحيات يف مرحلة مجع األدلة ،ويف التحقيقات
األولية ،ويف مرحلة املالحقة اجلنائية (مجهورية الكونغو الد قراةية)؛
 150-31ضمان أن تكون عملية التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان فعالدة وشدفافة
ونزيهة ومستقلة (اليوانن)؛
151-31

تعزيز جهود مكافحة الفساد وضمان املساءلة يف ه ا الصدد (نيجرياي)

 152-31مماعفة اجلهود اليت تب هلا لتعزيدز اردق يف التنميدة بطدرق منهدا تعزيدز اجلهدود
الوةنية الرامية فا مكافحة الفساد (مجهورية فيران اإلسالمية)؛
153-31

مواص ددلة جه ددود مكافح ددة الفس دداد ،وس ددن التش ددريعات املناس ددبة أو د ددديثها

154-31

تعزيز جهود مكافحة الفساد وضمان املساءلة يف ه ا الصدد (ابكستان)؛

(ليبيا)؛

 155-31مواصددلة تعزيددز ارددق يف التنميددة بسددبل منهددا دسددني اجلهددود الوةنيددة املب ولددة
ملكافحة الفساد (مجهورية فنزويال البوليفارية)؛
156-31

تعزيز جهود مكافحة الفساد وضمان املساءلة يف ه ا الصدد (أفغانستان)؛

مواصددلة جهودهددا فيمددا يتعلددق ابالسدرتاتيجية الوةنيددة ملكافحددة الفسدداد،
157-31
وفنشاء وظيفة مستشار لدى رئيس مصر معين مبكافحة الفساد (أرمينيا)؛
158-31

مواصلة جهود مكافحة الفساد ابختاذ تدابري قانونية وفدارية (بنغالديش)؛

 159-31تعزيز ارق يف التنمية ابختاذ تدابري شىت ،مبا يف ذل مماعفة اجلهود الوةنية
الرامية فا مكافحة الفساد (كواب)؛
تيسر تقددمي الشدكاوى،
 160-31مواصلة جهود مكافحة الفساد ،واختاذ التدابري اليت ّ
وتمددمن نزاهددة التحقيقددات واحملاكمددات الدديت تسددتتبعها ،عددالوة عل د العقددا واملسدداءلة
املناسبني (فكوادور)؛
 161-31ضد ددمان أن تتخ د د اركومد ددات احملليد ددة واإلقليميد ددة التد دددابري املناسد ددبة رمايد ددة
املسيحيني من املتطرفني ،ال سيما يف املناةق الريفية (هاييت)؛
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162-31

(هاييت)؛

فلغ دداء أي تص ددنيف دي ددين يف الواثئ ددق الوةني ددة ،مب ددا يف ذلد د بطاق ددات اهلوي ددة

 163-31فلغ دداء أو تع ددديل مجي ددع الق ددوانني والسياس ددات ال دديت دد د ّد م ددن األنش ددطة ال دديت
يمطلع هبا اجملتمع املدد واملدافعون عن حقوق اإلنسان ،واعتماد قانون وةين مدن أجدل
تعزيز املدافعني عن حقوق اإلنسان ومحايته (آيسلندا)؛
 164-31زايدة تعزيز ثقافدة التسداما بتكثيدف املشداركة يف أنشدطة اردوار بدني األداين،
ويشمل ذل التعاون مع البلدان األخرى (فندونيسيا)؛
 165-31ضددمان أن تكددون حريددة التعبددري جبميددع أشددكاهلا مكفولددة ،مبددا يف ذل د التعبددري
الفين ،عل شبكة اإلنرتنت وخارجها (النرويج)؛
 166-31وضع حد للرقابة املفروضة عل املواقدع الشدبكية اإلخباريدة واملتعلقدة حبقدوق
اإلنسان ،واحرتام ارق يف ارصوي عل املعلومات (هندوراس)؛
 167-31وقددف ممارسددة االعتددداءات علد حريددة الدرأي والتعبددري ،ال سدديما االعتددداءات
املتعلق ددة ابعتق دداي الص ددحفيني ،ومن ددع الوص ددوي فا املواق ددع الش ددبكية اإلخباري ددة ومص ددادر
املعلومات املعروفة جد ا (قطر)؛
168-31

ضمان ارق يف حرية الرأي والتعبري ،عل شبكة اإلنرتنت أيم ا (بريو)؛

 169-31دعد د املب ددادرات الرامي ددة فا تعزي ددز احد درتام التن ددوع الثق ددايف والتس دداما ال ددديين
(االداد الروسا)؛
170-31

(سيشيل)

وض ددع تش ددريعات حم ددددة تتعل ددق حبري ددة املعلوم ددات وفمكاني ددة ارص ددوي عليه ددا

 171-31اخت دداذ ت دددابري ملموس ددة لم ددمان املمارس ددة ار ددرة للح ددق يف التعب ددري والتجم ددع
وتكوين اجلمعيات والت اهر (فسبانيا)؛
 172-31ضمان أن يكفل القانون اجلديد املتعلق ابملن مات ري اركوميدة سدري عمدل
من مات اجملتمع املدد (فسبانيا)؛
173-31

الن ر يف فعماي ارق يف ارصوي عل املعلومات عل حنو فعاي (سري النكا)؛

174-31

ضد ددمان حريد ددة التعبد ددري ،وتك د ددوين اجلمعيد ددات ،والتجمد ددع السد ددلما ،ومحاي د ددة
ال ين ارسون ه ارقوق (سويسرا)؛

األشخا

 175-31االلتزام بدع جمتمع مدد حر ونشدط جمهنداء القمدية رقد  ،173والتحقيقدات
بشددنن التمويددل األجندديب ،وفجدراءات ح ددر السددفر و ميددد األصددوي املوجهددة ضددد اجملتمددع
املدد (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 176-31مواصددلة اختدداذ التدددابري الراميددة فا زايدة مشدداركة النسدداء والشددبا يف اريدداة
العامة (ألبانيا)؛
 177-31تقيددي فمكانيددة فعددادة الن ددر يف تشددريعاهتا املتعلقددة بوسددائط اإلعددالم لمددمان
اتساقها مع املعايري الدولية رقوق اإلنسان (األرجنتني)؛
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 178-31اختددداذ الت د ددابري الالزمدددة لمد ددمان حريد ددة التعب ددري وال د درأي للسد ددكان ،ال سد دديما
للمدددافعني عددن حقددوق اإلنسددان والصددحفيني ،والتحقيددق يف ار داالت الدديت تنطددوي عل د
أعماي هتديد وانتقام و ريها من أعماي العنف ،واملعاقبة عليها (األرجنتني)؛
179-31

(أرمينيا)؛

مواصد ددلة محد ددل شد ددعلة التسد دداما وارد ددوار بد ددني األداين يف املنطقد ددة وخارجهد ددا

 180-31ضددمان اتسدداق التشددريعات املتعلقددة ابملن مددات ددري اركومي دة وتنفي د ها مددع
املعايري الدولية (النمسا)؛
 181-31ضمان مشاركة مجيع اجلهات املعنية ،ال سيما النساء ،يف التنمية االقتصادية
للبلد ،من أجل تشجيع النمو االقتصادي والرفا الشدامل ْني للجميدع علد األمدد الطويدل
(أذربيجان)؛
 182-31ضددمان أن تتدديا التشددريعات حريددة ال درأي والتعب دري وحريددة التجمددع وتكددوين
اجلمعيددات ،لك ددا تعكددس أن ددواع ارمايددة املكرس ددة يف دسددتور مص ددر لعددام  2014ومواءم ددة
تشريعاهتا مع التزامات مصر الدولية يف جماي حقوق اإلنسان (كندا)؛
 183-31تنق دديا الق ددانون املتعل ددق ابجلد درائ اإللكرتوني ددة ،وض ددمان امتثالد د لاللتزام ددات
الدولية فيما يتصل حبقوق اإلنسان (مجهورية أفريقيا الوسط )؛
184-31

تكثيف محالت التوعية من أجل تعزيز التنوع الثقايف والديين (الكونغو)؛

 185-31ضمان توفر املعايري الدنيا للمعاملة اإلنسانية للسدجناء ،مبدا يف ذلد ارمايدة
من مجيع أشكاي التع يب (نيوزيلندا)؛
 186-31تيسد ددري عمد ددل اجملتمد ددع امل د دددد بتعد ددديل التشد ددريعات التقييديد ددة ذات الص د ددلة
ابملوضوع (تشيكيا)؛
 187-31دس ددني فمكاني ددة وص ددوي املد دراقبني فا العملي ددة االنتخابي ددة ،وفع ددادة الن ددر يف
التشددريعات الدديت تددن حريددة التعبددري وتكددوين اجلمعيددات والتجمددع ،وتعددديلها متشدديا مددع
القانون الدوي رقوق اإلنسان (تشيكيا)؛
 188-31ضددمان حريددة التعبددري ،مبددا فيهددا حريددة وسددائط اإلعددالم ،علد شددبكة اإلنرتنددت
وخارجها (فستونيا)؛
 189-31ضددمان حريددة التعبددري والصددحافة ،وك د ل ارددق يف الت دداهر السددلما ،وفق د ا
ألحكام مصر الدستورية والتزاماهتا الدولية (فرنسا)؛
 190-31ضددمان حريددة التعبددري والصددحافة ،عل د شددبكة اإلنرتنددت وخارجهددا ،بتعددديل
القوانني ذات الصلة ابملوضوع (أملانيا)؛
191-31

(اليوانن)؛

ض ددمان محاي ددة حري ددة التعب ددري جبمي ددع أش ددكال وفقد د ا اللتزام ددات مص ددر الدولي ددة

 192-31اعتمدداد تدددابري لمددمان حريددة التعبددري علد شددبكة اإلنرتنددت وخارجهددا ،وحريددة
تكوين اجلمعيات والتجمع ،والتعددية السياسية وسيادة القانون (فيطاليا)؛
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 193-31تشجيع هتيادة بيادة تفمدا فا جمتمدع مددد نشدط ،ورفدع ارجدب عدن املواقدع
اإلخبارية ومواقع التواصل االجتماعا (نيوزيلندا)؛
 194-31التنفيد د الكام ددل ،ابلتش دداور م ددع اجملتم ددع امل دددد والش ددركاء ال دددوليني ،لق ددانون
عام  2019املتعلق ابملن مات ري اركومية ،وضمان متكن املدافعني عن حقوق اإلنسدان
من العمل يف بياة حرة وآمنة (فيطاليا)؛
 195-31مواصددلة تعزيددز جهودهددا الراميددة فا منددع مجيددع أعمدداي التخويددف أو االنتقددام
اليت تستهدف من يتعداونون مدع األمد املتحددة وممثليهدا وآلياهتدا يف جمداي حقدوق اإلنسدان
واالمتناع عن ه األعماي (فيجا)؛
 196-31اختداذ امبطددوات الالزمددة ملنددع أعمدداي التخويددف واالنتقددام ،والتحقيددق يف تلد
األعمدداي املوجهددة ضددد الد ين يتعدداملون مددع األمد املتحدددة واملن ومددات اإلقليميددة رقددوق
اإلنسان ،ومساءلة مجيع مرتكبيها ( اان)؛
 197-31االمتن دداع ع ددن مجي ددع أش ددكاي االنتق ددام م ددن امل دددافعني ع ددن حق ددوق اإلنس ددان،
وتعجيل معاجلة قمااي النشطاء والصحفيني (ليختنشتاين)؛
 198-31ضمان حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسدان ومحدايته فا جاندب الصدحفيني
من أعماي التخويف واالنتقام والتدخل يف أنشطته (لكسمل )؛
 199-31الرتكيددز عل د محايددة املدددافعني عددن حقددوق اإلنسددان وضددمان فعمدداي ارددق يف
حرية التعبري والتجمع السلما وحرية تكوين اجلمعيات (منغوليا)؛
 200-31اختاذ تدابري فعالة من أجل توسيع نطاق اريدز املددد ،وهتيادة بيادة آمندة ملن مدات
اجملتمددع املدددد ،واملدددافعني عددن حقددوق اإلنسددان ،والصددحفيني ،مبددا يف ذلد تنقدديا التشدريعات
ذات الصلة ابملوضوع مبا يتماش مع املعايري الدولية والدستور (مجهورية كوراي)؛
 201-31الكف عن تقييد حيدز اجملتمدع املددد دون مدلر ،مبدا يف ذلد بقدرارات ميدد
األص ددوي وح ددر الس ددفر ،واالحتج دداز لفد درتات ةويل ددة قب ددل احملاكم ددة ،وع دددد متزاي ددد م ددن
االعتقاالت (السويد)؛
 202-31هتيادة بياددة آمنددة متاتيددة لعمددل اجملتمددع املدددد واملدددافعني عددن حقددوق اإلنسددان،
وتيسري عمله ومحايته من املمايقة والتخويف (أفغانستان)؛
 203-31فلغدداء مجيددع القددوانني والسياسددات الدديت تقيّددد أنشددطة وحقددوق املدددافعني عددن
حقوق اإلنسان ،كالقانون رق  ،2017/70وقانون مكافحدة اإلرهدا رقد  ،94واملدادة 78
مددن القددانون اجلنددائا ،وقددانون مكافحددة اجلدرائ اإللكرتونيددة وج درائ تكنولوجيددا املعلومددات
وقانون تن ي وسائط اإلعالم (بلجيكا)؛
 204-31اختدداذ خطددوات رمايددة املدددافعني عددن حقددوق اإلنسددان ومنددع ممارسددة المددغط
عليه  ،مبا يف ذل عن ةريق رفع قرارات ح ر السفر و ميد األصوي (كندا)؛
 205-31محايددة املدددافعني عددن حقددوق اإلنسددان ،علد حنددو فعدداي ،مددن أعمدداي الرتهيددب
أو االنتقد ددام ،مبد ددا يف ذل د د ضد ددمان ارد ددق يف الوصد ددوي دون عد ددائق فا ادليد ددات الدوليد ددة
واإلقليمية رقوق اإلنسان (الدامنرك)؛

20

GE.19-22575

A/HRC/43/16

 206-31تعزيددز آليددات ارددوار والتعدداون مددع من مددات اجملتمددع املدددد ،وضددمان محايددة
املدافعني عن حقوق اإلنسان (فكوادور)؛
 207-31السددماق للمدددافعني عددن حقددوق اإلنسددان وسددائر اجلهددات الفاعلددة يف اجملتمددع
امل دددد مبمارس ددة حري ددة التعب ددري وممارس ددة مه ددنه دون خ ددوف م ددن التع ددرض لالض ددطهاد أو
التخويف أو االحتجاز (فنلندا)؛
 208-31الكف عن تقييدد عمدل املددافعني عدن حقدوق اإلنسدان والسياسديني واجلهدات
الفاعلة يف اجملتمع املدد ،وعن ر (أملانيا)؛
 209-31مواصلة اختاذ املزيد من التدابري فيما يتعلق ابلتعلي وبنداء القددرات للعداملني
يف جماي فعادة أتهيل ضحااي اال ار (اهلند)؛
 210-31توسدديع بدرامج الصددحة اإلوابيددة وتن ددي األسددرة إليصدداهلا فا املندداةق الريفيددة،
واستحداث حزمة متكاملة من مواد الصحة اإلوابية لصاحل املرأة (ملديف)؛
 211-31أتمني ما يكفا مدن التددريب واملدوارد مدن أجدل التنفيد الكامدل لالسدرتاتيجية
الوةنيددة ملكافحددة اال ددار ابلبشددر ،واملبددادة التوجيهيددة جلمددع األدلددة والتحقيددق واملالحقددة
القمائية يف جرائ اال ار ابلبشر ،ومحاية المحااي يف سياق فنفاذ القانون (سنغافورة)؛
 212-31مواصلة تعزيز اجلهود الراميدة فا مكافحدة اال دار ابلبشدر وهتريدب املهداجرين
عل حنو فعاي ابلرصد املنت واملالحقة القمائية الفعالة (سري النكا)؛
 213-31تعزيز اجلهود املب ولة يف تقدمي املساعدة لمحااي اال ار ابلبشر ،مبا يف ذل
عند تعرضه لالستغالي واإلي اء البدد (اجلمهورية العربية السورية)؛
 214-31تعزي ددز عملي ددات ارماي ددة وال دددع لم ددحااي اال ددار ابلبش ددر جبمي ددع أش ددكال ،
بصرف الن ر عن جنسيته (اململكة املتحدة لليطانيا الع م وأيرلندا الشمالية)؛
 215-31مواصددلة جهودهددا الراميددة فا تعزيددز ال دلامج التدريبيددة املوجهددة لألخصددائيني
االجتمداعيني العدداملني يف جمداي فعددادة أتهيددل ضدحااي اال ددار ابألشدخا  ،وخباصددة النسدداء
واألةفاي (اليمن)؛
216-31

(الكونغو)؛

ض ددمان املالحق ددة القم ددائية يف ح دداالت اال ددار ابلبش ددر وهتري ددب امله دداجرين

 217-31أتمني فمكانيات ارصوي علد الوسدائل ارديثدة لتن دي األسدرة ،وفقد ا ملعدايري
من مة الصحة العاملية املعتمدة ،يف مجيع املرافق الصحية (الدامنرك)؛
 218-31فنفاذ قوانني مكافحة اال ار ابلبشدر لمدمان محايدة مجيدع األشدخا
اال ار ،ال سيما النساء واألةفاي ( اان)؛

ضدحااي

 219-31ارفددا علد السياسدات االجتماعيددة الدديت تدددع األسددرة وتتمشد مددع القددي
اجملتمعية (العراق)؛
 220-31مواصلة السياسات املتعلقة حبماية األسرة ودعمها بوصفها الوحدة األساسية
للمجتمع (الكويت)؛
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 221-31فلغدداء أو تعددديل قددانون األحددواي الشخصددية لمددمان املسدداواة يف ارقددوق بددني
الرجل واملرأة يف مجيع املسائل املتصلة ابلزواج والعالقات األسرية ،وابملدرياث ،والطدالق،
وحمانة األةفاي (انميبيا)؛
 222-31مواصددلة تنفي د السياس دات املتعلقددة حبمايددة األسددرة ودعمهددا بوصددفها الوحدددة
األساسية للمجتمع (بنغالديش)؛
223-31

زايدة الدع لتن ي األسرة ومهارات ارياة اإلوابية (نيوزيلندا)؛

 224-31مواصددلة اجلهددود اجلاريددة مبفددض معدددالت البطالددة ،ودسددني فمكانيددة ارصددوي
عل السكن امليسور التكلفة (اهلند)؛
225-31

تعزيز اجلهود الرامية فا ضمان فر عمل متكافاة للمرأة (فندونيسيا)

 226-31مواصددلة اجلهددود الراميددة فا كفالددة حقددوق متس داوية للم درأة يف مكددان العمددل،
وبياة عمل آمنة للمرأة (األردن)؛
 227-31مواصددلة اسددتحداث التدددخالت الراميددة فا دع د فمكانيددة حصددوي الشددبا
علد د ف ددر العم ددل الالئ ددق ،وتعزي ددز اإلدم دداج االجتم دداعا للش ددبا يف املن دداةق ارم ددرية
والريفية للحد من بطالة الشبا (ملديف)؛
 228-31زايدة تعزيد ددز أنشد ددطة بند دداء القد دددرات وتق د ددمي الد دددع للم د درأة يف املتسسد ددات
الصغرى والصغرية واملتوسطة ارج (الفلبني)؛
229-31

دسني فر وصوي املرأة فا سوق العمل (املغر )؛

 230-31ممدداعفة اجلهددود الراميددة فا فدمدداج األشددخا ذوي االحتياجددات امباصددة،
عل حنو أفمل ،يف سوق العمل (اجلمهورية العربية السورية)؛
 231-31تعزيددز التدددريب املهددين حبيددخ كددن للخددرجيني الشددبا دخددوي سددوق العمددل
بسرعة (اجلمهورية العربية السورية)؛
 232-31تعزيددز اجلهددود الراميددة فا ضددمان تددوفري فددر العمددل للم درأة وهتياددة ال ددروف
املالئمة لتمتعها ابرق يف العمل (أوزبكستان)؛
 233-31االستمرار يف معاجلة خمتلف جوانب ارق يف العمل يف جملس حقوق اإلنسان
(مجهورية فنزويال البوليفارية)؛
 234-31مواصلة اجلهود الرامية فا ضمان بياة آمنة وحقوق متساوية للمرأة يف مكان
العمل (مجهورية فنزويال البوليفارية)؛
235-31

مواصلة اجلهود الرامية فا ضمان فر عمل متكافاة للمرأة (فييت انم)؛

236-31

مواصلة اختاذ امبطوات الرامية فا توفري فر العمل للشبا (نيباي)؛

 237-31اختدداذ املزيددد مددن امبطددوات لتيسددري حصددوي الشددبا عل د التدددريب املهددين
وفر العمل (بلغاراي)؛
 238-31اختداذ تدددابري للقمداء علد التمييددز ضدد املدرأة يف مكددان العمدل ،وح ددر عمددل
األةفاي (مجهورية أفريقيا الوسط )؛
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 239-31الن ددر يف تنفي د التدددابري والتعددديالت الالزمددة يف التشددريعات املتعلقددة حبمايددة
العماي املنزليني وح ر استغالهل (كواب)؛
 240-31ممدداعفة اجلهددود الراميددة فا تنفي د االس درتاتيجية الوةني دة الشدداملة ملكافحددة
البطالة القصرية األجل والطويلة األجل (جيبويت)؛
 241-31مواصلة تنفي اللامج ذات التوج االجتماعا ،ودسني فمكانية الوصوي فا
اللامج املتعلقة ابلبطالة واألمن املستدام (كينيا)؛
 242-31املمددا قدددما يف املشدداريع الرئيسددية الدديت تتسد بكثافددة اليددد العاملددة مددن أجددل
تعزيز التمتع ابرق يف السكن الالئق ،والعمل ،والتنمية ،والغ اء (عمان)؛
 243-31أتمددني اجلهددود الراميددة فا ضددمان فمكانيددة حصددوي اجلميددع علد ميددا الشددر
املنمونة وخدمات الصرف الصحا ،ويشمل ذل املقيمني يف املناةق الريفية (ماليزاي)؛
 244-31مواصلة اختاذ التددابري الراميدة فا تعزيدز وأتمدني اإلعمداي التدام جلميدع حقدوق
اإلنسان للشبا (مجهورية مولدوفا)؛
 245-31ب د ي املزيددد مددن اجلهددود إلعمدداي ارقددوق االقتصددادية واالجتماعيددة والثقافيددة
بتعزيز تدابري ارماية االجتماعية (اململكة العربية السعودية)؛
 246-31العمددل بشددكل وثيددق مددع مجيددع اجلهددات املعنيددة يف تنفي د ر يددة مصددر ،2030
اسرتاتيجية التنمية املستدامة (سنغافورة)؛
247-31

(السودان)؛

248-31

(السودان)؛

تكثيددف اجلهددود الراميددة فا تعزيددز ارقددوق االقتصددادية واالجتماعيددة والثقافيددة
مواص د ددلة تنفيد د د املع د ددايري الالزم د ددة لتعزي د ددز متت د ددع الش د ددبا حبق د ددوق اإلنس د ددان

 249-31مواصلة جهودها الرامية فا اإلدماج االجتمداعا واالقتصدادي بتخصدي
يكفا من األمواي للصحة والتعلي (سويسرا)؛

مدا

 250-31مواصلة دع فعماي ارقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بتعزيز تددابري
ارماية االجتماعية (مجهورية فنزويال البوليفارية)؛
251-31

مواصلة اجلهود الرامية فا تنمية االقتصاد (برود دار السالم)؛

 252-31االس د ددتمرار يف تعزي د ددز عملي د ددة تنفيد د د الت د دددابري االجتماعي د ددة  -االقتص د ددادية
املنصو عليها يف اسرتاتيجية التنميدة املسدتدامة  2030الديت هتددف فا تدوفري حيداة كر دة
جلميع املواةنني دون متييز (اجلمهورية الدومينيكية)؛
 253-31تكثيددف اجلهددود الراميددة فا توسدديع نطدداق الزراع دة واإلنتدداج الغ د ائا ،هبدددف
زايدة األمن الغ ائا وضمان ارق يف الغ اء جلميع املواةنني (نيكارا وا)؛
 254-31مواص ددلة دس ددني اجله ددود الرامي ددة فا ض ددمان فمكاني ددة الوص ددوي فا مي ددا الش ددر
املنمونة وخدمات الصرف الصحا جلميع املواةنني ،ال سيما يف املناةق الريفية (نيكارا وا)
 255-31مواصددلة جهودهددا الراميددة فا تعزيددز بدرامج ارمايددة واإلدمدداج االجتمدداعيني لألسددر
الفقرية ،واملسنني ،واأليتام ،واألشخا ذوي اإلعاقة ري القادرين عل العمل (فثيوبيا)؛
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 256-31مواصلة اختاذ التدابري للحد مدن الفقدر ،ال سديما يف املنداةق الريفيدة واملنداةق
املتخلفة (فندونيسيا)؛
 257-31مواصددلة جهودهددا الرامي ددة فا ارددد م ددن الفقددر ،ال س دديما يف املندداةق الريفي ددة
واملناةق املتخلفة (مجهورية فيران اإلسالمية)؛
258-31

(ماليزاي)؛

مواص ددلة اجله ددود الرامي ددة فا ار ددد م ددن الفق ددر ،ال س دديما يف املن دداةق الريفي ددة

 259-31مواص ددلة اجله ددود الرامي ددة فا التخفي ددف مد دن ح دددة الفق ددر ومعاجل ددة الفج ددوات
القائمة بني املناةق ارمرية واملناةق الريفية (موريشيوس)؛
 260-31مواص ددلة اجله ددود الرامي ددة فا ار ددد م ددن الفق ددر ،ال س دديما يف املن دداةق الريفي ددة
واملناةق املتخلفة (الفلبني)؛
 261-31مواص ددلة اجله ددود الرامي ددة فا ار ددد م ددن الفق ددر ،ال س دديما يف املن دداةق الريفي ددة
واملناةق املتخلفة من البلد (صربيا)؛
262-31

مواصلة جهودها الرامية فا ارد من الفقر (ميامنار)؛

 263-31مواصلة التنفي العملا للخطة الوةنية رل مشكلة اإلسدكان دري الن داما،
مع الرتكيز بصفة خاصة عل توفري السكن البديل لألشخا الد ين يعيشدون يف املنداةق
املعرضة للخطر (أوزبكستان)؛
 264-31مواصلة تنفي برامج ومشاريع اإلسكان االجتماعا ،سعي ا فا تدوفري السدكن
الالئق جلميع املواةنني (أنغوال)؛
 265-31مواص ددلة اجله ددود الرامي ددة فا ار ددد م ددن الفق ددر ،ال س دديما يف املن دداةق الريفي ددة
واملناةق املتخلفة (بواتن)؛
 266-31مواصددلة اجلهددود الراميددة فا تركيددز ب درامج مكافحددة الفقددر بشددكل فعدداي عل د
املناةق الريفية (بوتسواان)؛
 267-31مواصددلة جهودهددا الرامي ددة فا ارددد م ددن الفقددر ،ال س دديما يف املندداةق الريفي ددة
واملناةق املتخلفة (الصني)؛
 268-31االسددتمرار يف تعزيددز بندداء املسدداكن ،مددن أجددل تددوفري مددا يكفددا مددن املسدداكن
لشعبها (الصني)؛
 269-31مواصلة تنفي برامج ومشاريع اإلسكان االجتماعا ،سعيا فا فاتحة السدكن
الالئق جلميع املواةنني (كواب)؛
 270-31مواص ددلة اجله ددود الرامي ددة فا ار ددد م ددن الفق ددر ،ال س دديما يف املن دداةق الريفي ددة
واملناةق املتخلفة (مجهورية كوراي الشعبية الد قراةية)؛
 271-31مواص ددلة اجله ددود الرامي ددة فا ار ددد م ددن الفق ددر ،ال س دديما يف املن دداةق الريفي ددة
واملناةق املتخلفة (نيكارا وا)؛
272-31

األشخا
24
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 273-31مواصددلة اجلهددود الراميددة فا تددوفري أعل د مسددتوى كددن بلو د مددن الصددحة
البدنية والعقلية ملواةنيها ،وتوسيع نطاق برانمج الصحة الوةين اجلديد (األردن)؛
 274-31ب د ي املزيددد مددن اجلهددود مددن أجددل فعمدداي ارقددوق االقتصددادية واالجتماعيددة
والثقافيد ددة ،مبد ددا يف ذل د د بتعزيد ددز تد دددابري ارمايد ددة االجتماعيد ددة (مجهوريد ددة كد ددوراي الشد ددعبية
الد قراةية)؛
 275-31فدراج التثقيد ددف الشد ددامل يف جمد دداي الصد ددحة اجلنسد ددية واإلوابيد ددة يف املند دداهج
التعليمية الوةنية ،وأتمني املوارد الالزمة لتنفي ها بشكل فعاي (فستونيا)؛
 276-31فدمدداج التثقيددف الشددامل املالئد للسددن ،يف جمدداي الصددحة اإلوابيددة واملهددارات
ارياتية ،يف املناهج التعليمية الوةنية ،وأتمني ما يلزم من املوارد والتدريب لتنفي ها علد
حنو كامل وفعاي ،وفق ا لالسرتاتيجية الوةنية للسكان والتنمية (فيجا)؛
277-31

ضمان توفري فر كافية رصوي األقليات عل التعلي (اجلبل األسود)؛

 278-31كفال ددة تك ددافت ف ددر حص ددوي النس دداء والفتي ددات علد د التعل ددي علد د مجي ددع
املستوايت (نيجرياي)؛
 279-31االسد ددتمرار يف زايدة عد دددد الفد ددر التعليميد ددة املتاحد ددة للنسد دداء ،والفتيد ددات،
واملسنني ،واألشخا ذوي اإلعاقة ،واألقليات (الكرسا الرسوي)؛
280-31

زايدة برامج التثقيف والتدريب يف جماي حقوق اإلنسان (العراق)؛

281-31

استاناف برانمج بناء القدرات يف جماي حقوق اإلنسان (العراق)؛

 282-31دديد مجيع األحداث ال ين جرت مقاضداهت يف حمداك الكبدار ،وفلغداء تلد
األحكام وفحالة مجيع املتهمني فا حماك األحداث (النرويج)؛
283-31

(مد شقر)؛

مماعفة التدابري اليت تتخ من أجل توفري التعلي األساسا جلميدع األةفداي

 284-31مواص ددلة ال ددلامج الرامي ددة فا ار ددد م ددن مع دددالت االنقط دداع ع ددن الدراس ددة،
ال سدديما يف صددفوف الفتيددات ،وذل د بتقدددمي حددوافز لألسددر إلبقدداء أةفاهلددا يف املدددارس
(اململكة العربية السعودية)؛
 285-31توسدديع نطدداق ال دلامج التثقيفيددة لددزايدة وعددا مددوظفا امبدمددة العامددة حبقددوق
اإلنسان (صربيا)؛
 286-31تدع ي اجلهود الرامية فا تعزيدز فمكانيدة حصدوي اجلميدع علد التعلدي اجليدد،
مبا يف ذل الفاات اهلشة (سري النكا)؛
287-31

مواصلة اجلهود الرامية فا حمو األمية (اجلمهورية العربية السورية)؛

288-31

اختاذ املزيد من التدابري لتوعية الشبا حبقوق اإلنسان (ميامنار)؛

289-31

م واصدلة اجلهددود الراميدة فا ضددمان تدوفري التعلددي اجليدد للجميددع ،مدع الرتكيددز
عل الفاات اهلشة (أفغانستان)؛

بوج خا

 290-31توسيع نطاق برامج التثقيف والتوعية يف جماي حقوق اإلنسان لتشدمل عدددا
أكل من موظفا امبدمة العامة (اجلزائر)؛
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 291-31ضددمان تددوفري فددر متكافاددة للنسدداء والفتيددات للحصددوي علد التعلددي علد
مجيع املستوايت (اجلزائر)؛
 292-31مواص ددلة اجله ددود الرامي ددة فا تش ددجيع ثقاف ددة حق ددوق اإلنس ددان وتعزي ددز بد درامج
التوعية ،ال سيما اللامج املوجهة لوكاالت فنفاذ القانون وجلهاز القماء (بواتن)؛
 293-31مواصدلة تن ددي املنتددى العدداملا للشدبا  ،بوصدف مبدادرة هامددة لتعزيدز ارددوار
بني الشبا من خمتلف األصوي الثقافية ،ومعاجلة القمااي اليت هت الشبا (بوروندي)؛
294-31

مواصلة اجلهود الرامية فا توعية اجملتمع بثقافة حقوق اإلنسان (بوروندي)؛

295-31

مواصددلة تطددوير التعلددي  ،ال سدديما تعزيددز مسددتوى التعلددي يف املندداةق الريفيددة

(الصني)؛

296-31

مماعفة اجلهود الرامية فا حمو األمية (كوت ديفوار)؛

 297-31تن ي ارمالت واللامج التثقيفية ،مبا يف ذلد يف املددارس ،والتوعيدة ة يدة
تنوع (قل )؛
الرتاث الثقايف بكل ّ
298-31

تنفي التدابري املتواصلة من أجل متكني املرأة (اهلند)؛

299-31

اختاذ املزيد من التدابري لتعزيز حقوق املرأة ومحايتها (الياابن)؛

 300-31مواصلة جهودها الرامية فا تعزيز التمثيل السياسا للمرأة ومشاركتها يف مجيدع
جماالت التمكني الرئيسية الثالثة  -السياسا واالجتماعا واالقتصادي (قري يزستان)؛
 301-31فج دراء اسددتعراض دوري للتشددريعات مددن أج دل القمدداء عل د مجيددع أشددكاي
التمييددز ضددد امل درأة وفق دا لألحكددام الدسددتورية والتزامددات مصددر الدوليددة مبوجددب اتفاقيددة
القماء عل مجيع أشكاي التمييز ضد املرأة (لبنان)؛
 302-31االسدتمرار يف تعزيددز دور وحددات تكددافت الفددر لتحقيدق املسدداواة اجلنسددانية
يف بياة العمل والتصدي للممارسات التمييزية ضد املرأة (عمان)؛
303-31

مواصلة اجلهود الرامية فا متكني املرأة ماليا واقتصادايا (مد شقر)؛

 304-31مواصددلة اجلهددود املب ولددة السددتعراض القددوانني والسياسددات الدديت قددد تنطددوي
عل متييز ضدد النسداء والفتيدات ،وتعدديلها عندد االقتمداء ،وضدمان توافقهدا مدع القدانون
الدوي واملعايري الدولية (مالطة)؛
 305-31اختدداذ فج دراءات حامسددة للقمدداء عل د التمييددز ضددد النسدداء والفتيددات ،وضددد
األقليات ،ومنع االستغالي اجلنسا واال ار ابألشخا (منغوليا)؛
 306-31االسددتمرار يف تعزيددز مشدداركة امل درأة يف اريدداة السياسددية ومتثيلهددا املنصددف يف
اللملان ويف اركومة (ابكستان)؛
 307-31تعددديل مجيددع القددوانني والسياسددات الدديت متيددز ضددد النسدداء والفتيددات وكفالددة
امتثاهلا للقانون الدوي واملعايري الدولية (هندوراس)؛
308-31
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 309-31مواص ددلة جهوده ددا لتن ددي مح ددالت توعي ددة بش ددنن حق ددوق اإلنس ددان للنس دداء
والفتيات (الفلبني)؛
 310-31مواصددلة اجلهددود الراميددة فا محايددة حقددوق امل درأة وتعزيزهددا ،وضددمان املسدداواة
وتكافت الفر (دولة فلسطني)؛
 311-31مواصلة اجلهود الراميدة فا دعد املدرأة وتعزيدز وضدعها ،ال سديما يف القطداعني
السياسا واالقتصادي (السودان)؛
 312-31مراجعة تشريعات األحواي الشخصية وقانون العقوابت من أجل زايدة تعديل،
أو فلغاء ،املواد اليت تنطوي عل متييز ضد املرأة ،مبا يف ذل عن ةريدق رفدع الدتحفع علد
املادة  16من اتفاقية القماء عل مجيع أشكاي التمييز ضد املرأة (السويد)؛
313-31

السورية)؛

مواصددلة اجلهددود الرامي ددة فا مكافحددة التحددري اجلنس ددا (اجلمهوريددة العربي ددة

 314-31اختدداذ خطددوات فضددافية لمددمان التمثيددل الكددايف للنسدداء والشددبا يف مواقددع
صنع القرار (تونس)؛
 315-31ضددمان تنفي د أحكددام الدسددتور اجلديددد الراميددة فا تعزي دز متتددع مجيددع النسدداء
حبقوقهن ،ومواصلة فحراز التقدم عن ةريق سياسات وتدابري ملموسة لممان املساواة يف
ارقوق بني املرأة والرجل (أورو واي)؛
 316-31مواصلة اختاذ التدابري الرامية فا تدعي التمكني االقتصدادي للمدرأة ،وتعزيدز
مشاركة املرأة يف ارياة السياسة (نيباي)؛
 317-31تعزيددز متثيددل املدرأة ومشدداركتها يف اريداة السياسددية ،واعتمدداد سياسددات ملعاجلددة
ارواجز اهليكلية اليت ددوي دون شدغل املدرأة ملناصدب صدنع القدرار ،وزايدة عددد املالجد
لمحااي العنف العائلا (بوتسواان)؛
318-31

االستمرار يف تعزيز عملية متكني املرأة (برود دار السالم)؛

 319-31مماعفة اجلهود الرامية فا تشجيع متثيل املرأة ومشاركتها يف ارياة السياسية
وصنع القرار (كوت ديفوار)؛
320-31

(قل )؛

العم ددل م ددن أج ددل فلغ دداء األحك ددام التش ددريعية ال دديت تتم ددمن متييد دزا جنس ددانيا

 321-31مواصددلة تعزيددز ادليددات الوةني ددة الدديت مت ّكددن امل درأة م ددن املزيددد مددن املش دداركة
واملساواة (اجلمهورية الدومينيكية)؛
 322-31االس ددتمرار يف تعزي ددز عملي ددة التمك ددني االقتص ددادي للمد درأة كج ددزء م ددن تنفيد د
اسرتاتيجية التنمية املستدامة (جورجيا)؛
 323-31مواصد د ددلة اجلهد د ددود الراميد د ددة فا زايدة مشد د دداركة امل د د درأة يف اريد د دداة السياسد د ددية
واالقتصادية ،وفا زايدة متثيلها يف املناصب القيادية (اليوانن)؛
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 324-31مواصلة تنفي االسرتاتيجية الوةنيدة لتمكدني املدرأة املصدرية  ،2030متاشدي ا مدع
دسد ددتورها ومد ددع أهد ددداف األم د د املتحد دددة للتنميد ددة املسد ددتدامة (مجهوريد ددة الو الد قراةيد ددة
الشعبية)؛
325-31

تنفي اسرتاتيجية املرأة  2030اليت اعتمدهتا مصر يف عام ( 2017فرنسا)؛

 326-31وض ددع بد درامج للرج دداي والفتي ددان ل ددزايدة فمل ددامه ابلعن ددف اجلنس ددا واجلنس دداد
املوج ضد النساء والفتيات ،والسعا فا توسيع نطاق تل اللامج لتشدمل كامدل البلدد
(هاييت)؛
 327-31وضع أحكام قانونية ملكافحة اال تصدا  ،مبدا يف ذلد اال تصدا الزوجدا،
و ري ذل من أشكاي العنف اجلنسا واجلنساد ،مبا يتماش مع القانون الدوي واملعايري
الدولية (آيسلندا)؛
 328-31اختاذ املزيد من التدابري ملكافحة العنف املوج ضد النساء واألةفاي ،جبميع
أشكال  ،ورفع السن القانونية لزواج املرأة فا  18عاما (فيطاليا)؛
329-31

مواصلة مكافحة التحري اجلنسا والعنف املوج ضد املرأة (ليبيا)؛

 330-31وضع أحكام قانونية ملكافحة اال تصدا  ،مبدا يف ذلد اال تصدا الزوجدا،
و ري ذل من أشكاي العنف اجلنسا واجلنساد ،وفق ا للمعايري الدولية (لكسمل )؛
 331-31ضددمان التنفي د الفع دداي للسياسددات املتعلقددة ابملسد داواة اجلنسددانية ومبكافح ددة
العنددف املوجد ضددد املدرأة ،مبددا يف ذلد عددن ةريددق ددرمي العنددف املوجد ضددد املدرأة جبميددع
أشكال (مجهورية مولدوفا)؛
 332-31وضع أحكام قانونية ملكافحة اال تصدا  ،مبدا يف ذلد اال تصدا الزوجدا،
و ري ذل من أشكاي العندف اجلنسدا واجلنسداد ،وفقدا للقدانون الددوي واملعدايري الدوليدة
(هندوراس)؛
 333-31مواص ددلة جهوده ددا ابعتم دداد ق ددوانني تع ددامل العن ددف املوجد د ض ددد املد درأة جبمي ددع
أشكال (اللتغاي)؛
 334-31تعزيز التدابري الرامية فا مكافحة العنف املوج ضدد املدرأة والعندف العدائلا،
تتمن مساءلة أفمل عن األضرار اليت تلحق
بوسائل منها تعزيز التشريعات القائمة ،لكا ّ
ابلمحااي (رواندا)؛
 335-31ا لقمداء علد التمييدز ضدد املدرأة ،ال سديما مبواصدلة اختداذ التددابري الراميددة فا
التصدي للعنف املوج ضد املرأة (فسبانيا)؛
 336-31مواصلة محاية حقوق املرأة ابلعمل عل وضع حد للعنف املوج ضد النساء
والفتيات ،جبميع أشدكال  ،ومعاجلدة العقبدات املتواصدلة األخدرى ،مثدل الوصد االجتمداعا
والزواج املبكر (اتيلند)؛
 337-31مواصلة متكني النساء والفتيات مع اختاذ خطوات من أجل التصددي للعندف
املوج ضد املرأة (ميامنار)؛
 338-31التنفيد الفعدداي للتشددريعات الراميددة فا القمدداء علد التمييددز والعندف املوجد
ضد النساء والفتيات (أوكرانيا)؛
28
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339-31

رمي العنف العائلا جبميع أشكال (ألبانيا)؛

ددرمي العنددف اجلنسددا ضددد املد درأة جبميددع أشددكال  ،مبددا يف ذل د اال تص ددا
340-31
الزوجا ،وتنقيا قانون األحواي الشخصية للسماق ابلزواج والطالق املدنيني (أسرتاليا)؛
341-33

تعزيز اجلهود الرامية فا مكافحة العنف اجلنساد؛

 342-31االس د ددتمرار يف مكافح د ددة التح د ددري اجلنس د ددا والعن د ددف املوجد د د ض د ددد النس د دداء
والفتيات ،مبا يف ذلد بدزايدة عددد وحددات الشدرةة واملدوظفني املتددربني املتخصصدني يف
ه ا اجملاي (البحرين)؛
 343-31اعتماد سياسات ملكافحة العنف املوج ضد النساء والفتيات تكفل فمكانية
احتكام المحااي للقماء ،وتتممن تن ي محالت من أجل التوعية العامة (شيلا)؛
 344-31سدن القدوانني ورسد السياسدات العامدة مددن أجدل القمداء علد ممارسدة تشددوي
األعم دداء التناس ددلية ل ددإلانث ،و ددرمي التح ددري اجلنس ددا والعن ددف املوجد د ض ددد الفتي ددات
واملراهقات والنساء (كوستاريكا)؛
 345-31سد ّدن أحكددام قانونيددة ملكافحددة اال تصددا  ،مبددا يف ذلد اال تصددا الزوجدا،
و ري ذل من أشكاي العنف اجلنسا واجلنساد ،مبا يتماش مع القانون الدوي واملعايري
الدولية (كرواتيا)؛
 346-31تع ددديل التش ددريعات الرامي ددة فا القم دداء علد د التميي ددز والعن ددف املوجد د ض ددد
النساء والفتيات ،وتنفي ها عل حنو فعاي (فستونيا)؛
 347-31ضمان وضع حدد ،يف القدانون ويف املمارسدة ،جلميدع أشدكاي التمييدز والعندف
املوج د ضددد النس دداء والفتيددات ،مبددا يف ذلدد العنددف العددائلا ،واخت دداذ خطددوات ملموس ددة
للتحقيددق عل د النحددو الواجددب واملالحقددة القمددائية يف مجيددع حدداالت العنددف والتحددري
اجلنسيني (فنلندا)؛
 348-31اختاذ فجراءات للنهوض حبقوق املدرأة ،بتجدرمي العندف العدائلا وتعدديل قدانون
األحواي الشخصية (أملانيا)؛
 349-31مم دداعفة اجله ددود الرامي ددة فا التص دددي ملمارس ددة تش ددوي األعم دداء التناس ددلية
لإلانث ،والزواج املبكر (اجلبل األسود)؛
 350-31مواصلة فعادة الن ر يف قوانينها الداخليدة مدن أجدل االمتثداي ابلكامدل للحدد
األدىن لسن زواج الفتيات وهو  18عاما (كينيا)؛
351-31

مواصلة اجلهود الرامية فا محاية حقوق الطفل (قري يزستان)؛

 352-31مواصلة دسني نوعية حياة الطفل بتطوير الدن الصدحية والتعليميدة لمدمان
حص ددوي مجيد دع األةف دداي ،مب ددن ف دديه األةف دداي ذوو اإلعاق ددة ،علد د امب دددمات األساس ددية
(مجهورية الو الد قراةية الشعبية)؛
 353-31تعديل التشريعات مدن أجدل القمداء علد التمييدز و درمي العندف املوجد ضدد
النساء والفتيات جبميع أشكال (التفيا)؛

GE.19-22575

29

A/HRC/43/16

 354-31ممدداعفة اجلهددود مددن أجددل تددوفري خدددمات أفمددل لألةفدداي ودسددني نوعيددة
حياهت (عمان)؛
 355-31تعزيز دور جلان محاية الطفولة وتدوفري املدوارد املاليدة الالزمدة هلدا لتمكينهدا مدن
تقدمي خدمات ارماية لألةفاي ،ال سيما يف املناةق الريفية (موريشيوس)؛
 356-31تعديل املادة  122من قانون الطفل (اللتغاي)؛ تعدديل املدادة  122مدن قدانون
الطفددل لمددمان عدددم مقاضدداة اجلدداحنني مددن األةفدداي واألحددداث أبدددا فا جانددب الكبددار
(النمسا)؛
 357-31زايدة تعزيز اجلهود الرامية فا فهناء عمل األةفداي ،وضدمان تقددمي اجلنداة فا
العدالة (سري النكا)؛
 358-31تكثيددف اجلهددود الراميددة فا منددع الددزواج املبكددر والقسددري عددن ةريددق محددالت
التوعية ،ابلتعاون مع من مات اجملتمع املدد (اإلمارات العربية املتحدة)؛
 359-31ح ر مجيع أشكاي العقا البدد لألةفاي يف مجيع البياات ،مبا يف ذل يف
املنزي ،وفلغاء مجيع األحكام اليت تدافع عن استخدام يف تربية األةفاي (أورو واي)؛
360-31

سن تشريعات د ر العقا البدد يف مجيع البياات (زامبيا)؛

والرحددل والنوبيددون واللبددر مددن التمتددع
 361-31اختدداذ تدددابري لكفالددة أن يددتمكن البدددو ّ
متتع ا كامالا حبقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية (بريو)؛
 362-31زايدة فدر العمدل املتاحددة لألشدخا ذوي اإلعاقدة ،وضددمان بيادة آمندة هلد
يف مكان العمل ،ومنع استغالهل (اململكة العربية السعودية)؛
 363-31زايدة تعزيز اهلياات الوةنية املستولة عن محاية األشخا
العنف (أوكرانيا)؛

ذوي اإلعاقدة مدن

 364-31تعزيز اهلياات الوةنيدة املسدتولة عدن ضدمان حقدوق األشدخا
وتعزيز اندماجه الكامل يف اجملتمع (جيبويت)؛

ذوي اإلعاقدة

 365-31مواصددلة وتدددعي السياسددات الراميددة فا محايددة حقددوق الالجاددني واألقليددات
وتعزيزها (الياابن)؛
 366-31وضددع سياسددات تتعلددق هبجددرة اليددد العاملددة مددن أجددل محايددة حقددوق العمدداي
املهاجرين وتنسيق اإلجراءات بني خمتلف اجلهات املعنية (النيجر)؛
 367-31زايدة مواءمددة قوانينهددا الداخليددة مددع اتفاقيددة األم د املتحدددة ملكافحددة اجلر ددة
املن مة عدل الوةنيدة وبروتوكدوي مكافحدة هتريدب املهداجرين عدن ةريدق الدل والبحدر واجلدو
املكمل هلا (موزامبيق)؛
 368-31اختدداذ تدددابري رمايددة الالجاددني واملهدداجرين مددن العنددف وحمدداوالت اال تيدداي،
واالستمرار يف تعزيز التساما فيما بني اجملتمعات احمللية (أفغانستان)؛
 369-31ضمان فمكانية وصوي املهاجرين والعماي املنزليني عل حنو فعاي فا آليدات
ارماية (نيباي)؛
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 370-31فعددادة أتكيددد التزامهددا مبمارسددة عدددم اإلعددادة القسددرية وضددمان تددوفّر املددوارد
والدع للمهاجرين ال ين يواجهون أوضاعا هشة (جزر البهاما)؛
 371-31اعتمدداد قددوانني وتدددابري لمددمان تنسدديق أفمددل لسياسددات التصدددي للعوامددل
السلبية للهجرة ،وفدارة أفمل للهجرة االقتصادية (تشاد)؛
 372-31فزال ددة العقب ددات القانوني ددة والعملي ددة ال دديت د ددوي دون ارص ددوي علد د اجلنس ددية
املصرية يف حالة فسخ الزواج من ري املصري (السنغاي).
 -32وتعد ّدل مجيددع االسددتنتاجات و/أو التوصدديات الددواردة يف ه د ا التقريددر عددن موقددف الدولددة
(الدوي) املقدمة للتقرير و/أو الدولة موضوع االستعراض .وينبغا ّأال تفسر عل أهنا د د بتنييدد
الفريق العامل ككل.
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