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 مقدمة -لوالا  

تعتززم م ززر لتقاليززدها الراسززًة ات ززاومح لتعميززم وإلايززة اقزززوف اليزززعامل املتعززار  ع ي ززا عامليززامح.  -1
، والعمزل اازاد ع ز  هزا   هزذا ال زددهذه الفرصة لتعيد أتكيد التمام ا مبواصز ة ج وداحلكومة وتنت م 

وف اليعزززامل، وكافزززة تعميمهزززا ع ززز  املعزززتويا الزززوامل والزززدوا، واملازززاركة الفاع زززة والبنزززا ة     ززز  اقززز
 احملافل األخرى املعنية.

وعتمادها ع   مبادئ  ،ع   تعاوهنا ودعم ا آللية اوستعراض الدوري الاامل احلكومةتؤكد  -2
فرص الوصول  يعضدمما  ،عم ية تااورية تعاويية تتم   إاارأساسية تؤكد ع   املوضوعية والافافية، و 

  ظزل اازرتا   ، وذلز العزامل ازولماية وتعميم اقوف اليعامل حلإىل األهدا  والتط عات املرجوة من ا 
 3-21، وفززم مززا يؤكززد ع يززل قززرار   زز  اقززوف اليعززامل رقززم اخل ززائا ااارافيززة واليقافيززة ل م تمعززات

 .2012سبتمرب  20ال ادر   
 13ل فريزززم العامزززل الززز  عقزززدت    الزززدورة الرالعزززة والي ثزززاتوصزززية خززز ل  372ت قزززص م زززر  -3

واجمل ز  جزام  لكافزة اا زات الوانيزة احلكوميزة املعنيزة،  تنعيق   إاار ايث درست ا ، 2019يوفمرب 
القوم  ل مزرأة واجمل ز  القزوم  لزذوي العاقزة واجمل ز  القزوم  ل طفولزة واألمومزة، وابلتازاور مز  اجمل ز  

والتزدال  ال ممزة لتنفيزذ  العياسزات مناقازةو القوم  حلقوف اليعامل واملنظمات غز  احلكوميزة الوانيزة، 
 وتعدي تل والتمامات م ر الدولية. 2014ما مت قبولل من ا، مبا يتفم م  دستور 

عزززل الزززذي جالدسزززتور، و عزززتند موقزززم احلكومزززة إما  التوصزززيات إىل قاعزززدة راسزززًة يؤسعززز ا ي -4
فزززرد ابابمح  يو  مزززن مقومززات النظزززا  العياسزز  ل دولزززة،األساسزززية واحلززر ت اليعزززامل اقززوف وإلايزززة ااززرتا  

نا ع زز  اقززوف مل يعرف ززا التنظززيم الدسززتوري   م ززر مززن قبززل كحززم الضززرا  العزز م ، يززكززام مح هلززا 
كفززل ي، والبحززث الع مزز ، واللززدا  الفززمل واألد . و والتعبزز  فضزز مح عززن اريززة اوعتقززاد والفكززر، والززرأي

نا يزو م  أيضزامح ابلخطزار. واحلزم   التظزاهر العز الدستور ام تكوين اامعيزات األه يزة ابلخطزار، 
ومتزتع م ابحلقزوف واحلزر ت دومل متييزم ألي سزبؤ. ويؤكزد  أما  القايومل ع   املعاواة لا املواانا مجيعامح 

ال ممزة  تالضزمااويضز  كذل  ع   أمهية املااركة لزا الدولزة ومؤسعزاوا ومنظمزات اجملتمز  املزد . 
 ف واحلر تقو حلل ياية هذه ا

  من التو  ا  موقف مصر -اثن اا  

 ما ي  :احلكومة إيضاح التوصيات ال  ت قت ا، تود  لاأملض موقف ا استعر اقبل  -5
كافزة التوصزيات مزن واقز  ت زنيف ا إىل الفلزات التاليزة:   إما إمل التقرير يتضمن املوقم  •

غز  التوصزيات التوصزيات املنفزذة،  ،التوصيات املقبولزة جمئيزامح  ،التوصيات املقبولة ك يامح 
 اخلاالة وقائعيامح، إىل جايؤ توصيتا مت اعتبارمها عدائيتا؛التوصيات و  ،ةقبولامل

إمنا يتم   إازار أاكزا  الدسزتور  ،ئيامح سوا  كامل قبوومح ك يامح أو جم  ،لتوصياتاإمل قبول  •
 والتمامات م ر الدولية؛

 فقط من التوصية؛املقبول م  ااع    يقت رلتوصيات ل ورة جمئية اإمل قبول  •
إمل التوصيات املنفذة هز  التوصزيات الز  سزبم تنفيزذها فع يزامح قبزل عم يزة اوسزتعراض  •

 الدورى الاامل، وو تتط ؤ إجرا ات إضافية لتنفيذها؛
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لف م احلكومة ملضزموهنا، ات اومح أييت لعض التوصيات إدراج توضيح ل موقم من مل إ •
 مززدى لطريقززة تنفيززذها، أو لبعض امل ززط حات الززواردة في ززا، أو لزز اايززة من ززا، أو أو ل

 المممل املقرتح ل تنفيذ؛
منظومززة العدالززة  وأ ،لعززض التوصززيات يرجزز  إىل تعارضزز ا مزز  الدسززتور عززد  قبززولإمل  •

أو م  مبدأ معاواة ااميز   مبدأ الف ل لا الع طات،  أو م  ر،مباانائية القائمة 
 أو م  احلقوف املعرت  هبا   القايومل الدوا حلقوف اليعامل؛أما  القايومل، 

عية يرج  إىل كوهنزا غز  دقيقزة   ائلعض التوصيات خاالة من النااية الوقاعتبار إمل  •
 ؛  مضموهناصياغاوا أو 

ا ودعززززا ات معيعززززة وغزززز  ميرجزززز  إىل تضززززمن  تاملا عززززدائيمززززأهن اتوصززززيتاعتبززززار إمل  •
صززادرة عززن اززر  يتًززذ مواقززم عدائيززة مع نززة يززاه اكومززة مج وريززة م ززر  صززحيحة

 .، مبا يتعارض م  املبادئ الراسًة ال  تعتند إلي ا عم ية اوستعراضالعرلية وشعب ا

مأأأة مأأأن التو أأأ ا  الأأأ  تلقت أأأا  أأأ   تولأأأة ف مأأأا يلأأأ  موقأأأف ا  و  -اثلثاا  
 االستعراض الدوري الشامل مصصفة إىل لقسام حبسب موضوع ا

 االنضمام إىل املعاهدا  الدول ة  قوق اإلنسان وااللت ام هبا وسحب التحفظا  -للف 
اوتفاقيزات  اكزا مزن الدسزتور العز طات التازريعية والقضزائية والتنفيذيزة أ 151 ألممص املادة -6

  احلززم ملززن يتضززرر مززن عززد  تطبيق ززا  عطزز ي م ع ي ززا كززالقوايا الداخ يززة، ممززايت ززديززتم ال الزز الدوليززة 
وضعامح خاصامح ل تفاقيات الدولية حلقوف اليعامل  2014 دستور من 93وأقرت املادة ال  و  إىل القضا . 

ابحلمايزة املقزررة ل قاعزدة  تفاقيزاتت ز  اولاحلقزوف واحلزر ت الزواردة  زب  ي م ع ي ا، ممزايت ديتم ال ال 
دسززززتورية  ل طعززززن لعززززد أضززززح  لكززززل ذي م زززز حة ال  ززززو  ل محكمززززة الدسززززتورية الع يززززا ، و الدسززززتورية

  يل:الدستورية   أاكام ا. ولنا  ع ةكمأكدتل احمل الن وص التاريعية املًالفة، وهو ما
  التوصيات املقبولة ك يامح: •

3-9-13-14-17-18. 
  التوصيات املقبولة جمئيامح: •

73. 
  التوصيات اخلاالة وقائعيامح: •

16
(1). 

  التوصيات غ  املقبولة: •
6-7-8-10-12

(2)-19-90
(3)-97

(4)-99
(5)-115

(6). 

 التعاون مع اآلل ا  الدول ة واإلقل م ة  قوق اإلنسان -ابء 
حتززرص احلكومززة ع زز  املاززاركة الفاع ززة   احملافززل الدوليززة والق يميززة املًت فززة املعنيززة  قززوف  -7

اليعزززامل، وع زززز  التعززززاومل مزززز  ال  ززززامل التعاهديززززة و  زززز  اقززززوف اليعززززامل وآلياتززززل ومكتززززؤ املفززززوض 
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 2018العزززام  حلقززززوف اليعززززامل، وهززززو مززززا يتضززززح مززززن اسززززتقباهلا م رة ألاززززد املقززززررين اخلاصززززا عززززا  
وتوجي  زا الززدعوة لعزتة آخززرين لزم رة م ززر، فضز مح عززن ارصز ا ع زز  تعميزم تواصززل اجملتمز  املززد  مزز  
  زز  اقززوف اليعززامل وآلياتززل. وسززتنظر احلكومززة تباعززامح   توجيززل الززدعوات لعززدد آخززر مززن املقززررين 

 اخلاصا. ولنا  ع يل:
  التوصيات املقبولة ك يامح: •

1-2-21-24-26-28-29-30-31-32-33-34-35-37-38-39-40-41-42-
51-195

(7)-196
(8)-205

(9). 
  التوصيات املقبولة جمئيامح: •

5-23. 
  التوصيات غ  املقبولة: •

22-25-27. 

 اإلتراءا  اخلا ة ابإلطارين التشريع  واملؤسس  -ت م 
تعزززتمر احلكومززززة   ج ودهززززا الراميزززة لتعميززززم الاززززارين املؤسعززز  والتاززززريع  لضززززمامل اقززززوف  -8

اليعزامل واحلززر ت األساسززية. ويززا الدسززتور امل ززري ع ز  اسززتق لية اجمل زز  القززوم  حلقززوف اليعززامل، 
. 2014ويزززري مراجعزززة كافزززة القزززوايا والتازززريعات الداخ يزززة لضزززمامل توافق زززا مززز  ي زززوص دسزززتور عزززا  

احلكومزززة شزززواامح متقزززدمامح ملكافحزززة الفعزززاد ع ززز  كافزززة املعزززتو ت، وأع زززص مزززن مبزززدأ احملاسزززبة،  وقطعزززص
 (. ولنا  ع يل:2022-2019ووضعص اسرتاتي ية وانية ملكافحة الفعاد )

  التوصيات املقبولة ك يامح: •
43-44-45-46-47-48-49-50-52-53-54-55-56-86-91-151-153-
154-156-157

(10)-158-160-301-304-307-315-317-320-331-333-
334-338-339-344-346-347-348-353-355-363-364. 

  التوصيات املقبولة جمئيامح: •
312-327-330-332-340-345. 

  التوصيات املنفذة: •
60
(11)-83

(12)-93
(13)-98

(14)-102
(15)-103

(16)-106
(17)-109

(18)-134
(19)-

136
(20)-350

(21). 
  التوصيات اخلاالة وقائعيامح: •

94
(22)-129

(23)-203
(24)-204

(25). 
  التوصيات غ  املقبولة: •

92-95
(26)-100

(27)-104
(28)-105

(29)-110
(30)-111

(31)-113
(32)-114

(33)-356. 
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 إتراءا  وضماان  الصظام القضائ  -دا  
وت تزم   .تمخر التاريعات الوانية ابلضماات ال ممة ل محاكمزة العادلزة وفقزامح ل معزاي  الدوليزة -9

الدولزززة ابوسزززتمرار   اازززرتا  مبزززدأ الف زززل لزززا العززز طات، واازززرتا  وتعميزززم اسزززتق ل القضزززا  ابعتبزززاره 
 الضماية األساسية حلماية اقوف اليعامل واحلر ت األساسية. ولنا  ع يل:

  التوصيات املقبولة ك يامح: •
68-69-74-77-82-101

(34)-127-143-145-147-149-150. 
  املقبولة جمئيامح:التوصيات  •

11-79-96-116-128-142-146-148. 
  التوصيات املنفذة: •

84
(35)-85

(36). 
  التوصيات اخلاالة وقائعيامح: •

125
(37)-130

(38)-201
(39). 

  توصية عدائية: •
144. 

 نشر ثقافة حقوق اإلنسان والرتب ة والتدريب عل  ا -هاء 
، سوا    إازار املنزاهج ثقافة اقوف اليعامل نارتنفيذ أياطة ولرامج ل   احلكومة ع حترص -10

العززام ا ع زز  إيفززاذ املززوظفا العمززوميا و تززدريؤ التع ززيم األساسزز  واليززايوي وااززامع ، أو    الدراسززية
 . وتعتم  مواص ة هذه اا ود. ولنا  ع يل:القايومل

  التوصيات املقبولة ك يامح: •
63-118-119-120-121-122-123-164-179-184-280-281-285-288-
290-292-294-309-343-358. 

  التوصيات املقبولة جمئيامح: •
326. 

 حقوق املرلة والطفل وذوي اإلعاقة واألسرة وغريها من الفئا  -واو 
تؤمن م ر أمل األسزرة هز  أسزاس اجملتمز ، وألزم  الدسزتور ابحلزرص ع ز  متاسزك ا واسزتقرارها  -11

وترسززيق قيم ززا. وتعمززل   الاززار الززدوا ع زز  تعميززم ااززرتا  اولتززما   مايززة األسززرة   العزز مل العززامل  
عامزامح لزذوي  2018عامزامح ل مزرأة، وعزا   2017حلقوف اليعامل والع دين الزدوليا. وقزد أع نزص احلكومزة 

عامززامح ل اززبا . كمززا اةززذت عززدة إجززرا ات تاززريعية وأا قززص اممززة مززن الززربامج  2019العاقززة، وعززا  
لتمكززا املززرأة والاززبا  وذوي العاقززة وتعميززم اقززوف الطفززل وتززوف  الرعايززة واحلمايززة ال ممززة لززل، وذلزز  

 ة هذه اا ود. ولنا  ع يل:ع   النحو الوارد تف ي مح   التقرير الوامل. وتعتم  احلكومة مواص 
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  التوصيات املقبولة ك يامح: •
67-176-244-248-293-298-299-300-303-306-308-310-311-313-
314-316-318-319-321-323-325

(40)-328-329-335-336-337-341-
342-349-351-352-354-357. 

  التوصيات املقبولة جمئيامح: •
20-359. 

  التوصيات املنفذة: •
107
(41)-112

(42)-221
(43)-282

(44). 
  التوصيات اخلاالة وقائعيامح: •

108
(45). 

 ا قوق املدن ة والس اس ة -زاي 
أا ززم الدسززتور اريززة العقيززدة واظززر كافززة أشززكال التمييززم، واعتززرب أمل أي فعززل أو قززول  ززض ع زز   -12

املمارسزات الفرديزة اخلاالزة   هزذا الكراهية أو التمييم جرمية. وتعمل احلكومة ع ز  اةزاذ التزدال  ال ممزة ملنز  
ال دد. كما أرس  الدستور والقايومل احلزم   تكزوين اامعيزات األه يزة والتظزاهر العز م  ابلخطزار. ولزدى 
احلكومة قناعة راسًة أمل ارية الع   والرأي والتعب  ركائم أساسية لقامة يظا  دميقراا  س يم. واملواانزومل 

ييززم، وتعمززل احلكومززة ع زز  مكافحززة الفزز ت مززن العقززا  إعمززاومح لعززيادة القززايومل، سززوا  أمززا  القززايومل دومل مت
  م  كفالة مجي  ضماات اارتا  اقوف اليعامل ملن يتم تقييد اريتل. ولنا  ع يل:

  التوصيات املقبولة ك يامح: •
70-71-72-75

(46)-76-80
(47)-87-89-117-141-161-165-168-169-

170-171-172-173-174-177-180-182-185-188-189-191-192-
194
(48)-200

(49)-202
(50)-206

(51)-207
(52)-220-222-272-360

(53)-365
(54). 

  التوصيات املقبولة جمئيامح: •
4-62-163

(55)-166-175-193-197
(56). 

  التوصيات املنفذة: •
88
(57)-178

(58)-186
(59)-187

(60)-190
(61)-198

(62)-199
(63). 

  التوصيات اخلاالة وقائعيامح: •
124
(64)-126

(65)-183
(66)-208

(67). 
  التوصيات غ  املقبولة: •

78
(68)-81-140-162-372. 

  توصية عدائية: •
167. 
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 ا قوق االقتصادية واالتتماع ة والثقاف ة -حاء 
، وتعمزززل   إاارهزززا ع ززز  تنفيزززذ 2030 تنميزززة املعزززتدامة اززز  لأا قزززص احلكومزززة اسزززرتاتي ية  -13

ماززروعات كززربى لتززوف  فززرص العمززل والعززكن ال ئززم وميززاه الاززر  اآلمنززة وال ززر  ال ززح  والرعايززة 
تزوف  ايزاة كرميزة اميز  املزواانا ال حية واارتا  التعددية اليقافيزة وحتعزا جزودة التع زيم، عاممزة ع ز  

وتعزتمر احلكومزة   تطبيزم  ص وشزركا  التنميزة الزدوليا.دومل متييم، مبااركة اجملتم  املد  والقطا  اخلا
معت دفة تا ي  حتويل اوقت اد غ  الرمس  إىل اقت اد رمس ، و اامل القت ادي وص ح الإل ت اخط

  . ولنا  ع يل:معدل النمو اوقت ادي اوستيمار احمل   وجذ  اوستيمارات اخلارجية وم دة
  التوصيات املقبولة ك يامح: •

58
(69)-59

(70)-64-65-66-152-155-159-181-210-217-219-223-224-
225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-
239-240-241-242-243-245-246-247-249-250-251-252-253-254-
255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-
269-270-271-273-274-275

(71)-276-278-283-284-286
(72)-287-

289
(73)-291-295-296-297-302-322-324

(74)-362-366-371. 
  التوصيات املقبولة جمئيامح: •

277-279-361. 
  التوصيات اخلاالة وقائعيامح: •

57
(75)-61

(76). 

 م افحة االجتار يف البشر واهلجرة غري الشرع ة -طاء 
جرميزززة اويزززار   البازززر، سزززوا  مزززن خززز ل تتًزززذ احلكومزززة العديزززد مزززن الجزززرا ات ملكافحزززة  -14

تا ززيا العقززوابت ع زز  ااززرائم املرتبطززة هبززا، أو إلايززة اقززوف الضززحا ، وذلزز  مززن خزز ل اوسززرتاتي ية 
، التنقل والقامة واهل رة اريةكفل الدستور (. ولينما ي2021-2016الوانية ملكافحة اليار   البار )

امل ريا املقيما   اخلارج، فإيل  ظر كل أشكال اوسرتقاف واوستا ل القعزري وي م  لرعاية م احل 
لإليعزززامل ويزززارة اازززن ، وغ هزززا مزززن أشزززكال اويزززار   البازززر. وجزززر  القزززايومل مجيززز  أشزززكال وريزززؤ 
امل ززاجرين، ويقززر  ززم العززودة الطوعيززة. وتواصززل احلكومززة ج ودهززا لتعميززم اقززوف موااني ززا   الززداخل 

 ارج، وملكافحة ت   اارائم والتوعية هبا. ولنا  ع يل:واخل
  التوصيات املقبولة ك يامح: •

209-211-212-213-214-215-216-218-367-368-369-370
(77). 

  التوصيات املقبولة جمئيامح: •
305. 
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 م افحة اإلرهاب -ايء 
واحلززززر ت العامززززة، يوجززززؤ الدسززززتور مكافحززززة الرهززززا  لكافززززة أشززززكالل مزززز  ضززززمامل احلقززززوف  -15

وصززر  تعززويض عززادل لضززحا  الرهززا ، وهززو مززا ت تززم  لززل احلكومززة. وايط قززامح مززن احلفززا  ع زز  أمززن 
املززواانا وضززمامل متززتع م  قززوف اليعززامل واحلزززر ت األساسززية، فقززد صززدر قززايومل مكافحززة الرهزززا ، 

تعطيل. ولنا  ع يل، فإمل   وتكفل ي وصل ضمامل اقوف اليعامل امل وية دستور مح وقايوامح ل مت ما دومل
 .139-138-137-135-133-132-131 كل توصيات هذا القعم حتظ  ابملوافقة:

 تو  ا  غري ذا   لة بعمل جملس حقوق اإلنسان -كاف 
تعام ص احلكومة فقط م  التوصيات ذات ال  ة مب    اقوف اليعامل واوتفاقيات الدولية  -16

15 صيتا التاليتا غ  مقبولتا:حلقوف اليعامل. ولنا  ع يل، فإمل التو 
(78)-36

(79). 

 اا توض ح موقف مصر إزاء التو  ا  املقبولة ت ئ  -رابعاا  
 :4التو  ة رقم   

 ضمامل إمكايية يفاذ احملت مين إىل الرعاية الطبية، وإىل حماميي م وذوي م. 

 :5التو  ة رقم   
وغ ه مزن ضزرو  املعام زة أو العقولزة القاسزية التعاومل م  املقرر اخلاص املعمل مبعألة التعذيؤ  

  .أو ال إيعايية أو امل ينة

 :11التو  ة رقم   
  .كفالة ام الع طات املًت ة   م رة أماكن اوات ام لاكل غ  متوق  

 :20التو  ة رقم   
  .مجي  أشكال العنم ضد املرأةيرمي  

 (80):23رقم  التو  ة  
  إىل مجي  املك فا لوو ت   إاار الجرا ات اخلاصة. النظر   توجيل دعوة دائمة 

 (81):62التو  ة رقم   
 .التمييمية احملاكمةوضمامل عد  إخضاع م ل عتقال أو  األفراد، اةاذ خطوات حلماية اقوف 

 :73التو  ة رقم   
 .النظر   الت ديم ع   الربوتوكول اوختياري وتفاقية مناهضة التعذيؤ 
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 (82):79التو  ة رقم   
 القزززواترتكبزززة مزززن قبزززل إجزززرا  حتقيقزززات، وفقزززامح ل معزززاي  الدوليزززة،   أعمزززال العنزززم املفزززرط امل 

 .األمنية أثنا  املظاهرات، وتقدمي املعؤولا عن ا إىل العدالة

 :96التو  ة رقم   
 ضمامل احملاكمة العادلة، و سيما ل مت ما جبرائم يعاقؤ ع ي ا ابلعدا . 

 (83):116تو  ة رقم ال  
 .ضمامل عد  احلكم ابلعدا  ع   أي شًا يكومل قاصرامح وقص ارتكا  اارمية 

 (84):128التو  ة رقم   
 .توف  ضماات احملاكمة العادلة ل ذين رهن اوات ام 

 (85):142التو  ة رقم   
 ضمامل احلم   حماكمة عادلة. 

 (86):146التو  ة رقم   
ضززمامل اومتيززال الكامززل،   اززاوت اوات ززام قبززل احملاكمززة و  مجيزز  إجززرا ات احملاكمززة،  

 .من الع د الدوا اخلاص ابحلقوف املديية والعياسية 14ل مادة 

 :148التو  ة رقم   
 .ضمامل احلم   حماكمة عادلة وفقامح ل لتمامات الدولية 

 (87):163التو  ة رقم   
 مجي  القوايا والعياسات ال  حتد من األياطة ال  يضط   هبا اجملتم  املد .إلاا  أو تعديل  

 :166التو  ة رقم   
 اارتا  احلم   النفاذ إىل املع ومات. 

 (88):175التو  ة رقم   
 ياط.اولتما  لدعم  تم  مد  ار و  

 (89): 193التو  ة رقم   
 .تا ي  ويلة ليلة تفض  إىل  تم  مد  ياط 

 :197التو  ة رقم   
 .اومتنا  عن مجي  أشكال اويتقا  من املدافعا عن اقوف اليعامل 
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 (90):277التو  ة رقم   
 ضمامل توف  يفاذ كا  إىل التع يم. 

 (91):279التو  ة رقم   
اوسززتمرار   م دة عززدد الفززرص التع يميززة املتااززة ل نعززا ، والفتيززات، واملعززنا، واألشززًاص  

 .ذوى العاقة

 (92):305التو  ة رقم   
اةزاذ إجززرا ات اامسززة ل قضززا  ع زز  التمييززم ضزد النعززا  والفتيززات، ومنزز  اوسززتا ل اانعزز   

 .ابألشًاص واليار

 (93):312التو  ة رقم   
من أجل م دة تعديل، أو إلاا ، املواد  العقوابتمراجعة تاريعات األاوال الاً ية وقايومل  

 .ال  تنطوي ع   متييم ضد املرأة

 (94):326التو  ة رقم   
املوجززل ضززد النعززا  ع زز  أسززاس ااززن  ابلعنززم  إملززام موضزز  لززرامج ل رجززال والفتيززامل لززم دة  

 .والفتيات، والعع  إىل توسي  يطاف ت   الربامج لتامل كامل الب د

 (95):327التو  ة   
 ع   أساس اان ،وغ  ذل  من أشكال العنم  ،وض  أاكا  قايويية ملكافحة اوغت ا  

 .مبا يتما  م  القايومل الدوا واملعاي  الدولية

 (96):330التو  ة   
 ع   أساس اان ،وغ  ذل  من أشكال العنم  ،وض  أاكا  قايويية ملكافحة اوغت ا  

 .وفقامح ل معاي  الدولية

 (97):332التو  ة   
ع   أساس اان ، وغ  ذل  من أشكال العنم ، وض  أاكا  قايويية ملكافحة اوغت ا  

 .وفقامح ل قايومل الدوا واملعاي  الدولية

 (98):340التو  ة   
 ل.مي  أشكالجب يرمي العنم اانع  ضد املرأة 

 (99):345التو  ة   
ع ز  أسزاس اازن ، لعنزم وغ  ذل  من أشزكال ا ،أاكا  قايويية ملكافحة اوغت ا  سن 

 .مبا يتما  م  القايومل الدوا واملعاي  الدولية
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 (100):359التو  ة   
 .اظر مجي  أشكال العقا  البد  لألافال   مجي  البيلات 

  (101):361التو  ة   
 اةاذ تدال  لكفالة احلقوف اوقت ادية واوجتماعية واليقافية. 

 احلواش 

مت اعتبارهزا خاالزة ع ز  ضزو  مززا مت إلقزاسه ا ج عزة اوسزتعراض الزدورى الاززامل ويعزًة التقريزر الزذى اعتمززده  (1)
. ومت توجيل مزذكرة مزن البعيزة الدائمزة ام وريزة م زر العرليزة لزدى األمزم املتحزدة 15/11/2019الفريم العامل ا 
إىل مكتززؤ املفززوض العززام  حلقززوف اليعززامل ا بززامح  2020فربايززر  13لتززاريق  CHAN/2020/070ا جنيززم رقززم 

 Accede to the African Charter on لت حيح ا وفقامح ل نا الذى متزص قرا تزل واعتمزاده، والزذى كزامل كزاآلت :

Human and People’s Rights on the Rights of Women in Africa. 
 .2019سبتمرب  16ال ادرة لتاريق  A/73/1004يعتند موقم م ر لاأمل هذه التوصية إىل الوثيقة  (2)

  ايظر الشارة املرجعية العالقة. (3)

 ايظر الشارة املرجعية العالقة. (4)

  القة.ايظر الشارة املرجعية الع (5)

 ايظر الشارة املرجعية العالقة. (6)

تراؤ احلكومة ابلتعاومل مز  آليزات األمزم املتحزدة واملنظمزات الق يميزة املًت فزة حلقزوف اليعزامل. وتتزوىل النيالزة  (7)
العامة، ابعتبارهزا ج زة قضزائية معزتق ة، التحقيزم   أي ل غزات ابلتعزرض ل تًويزم أو اويتقزا ، ومعزا لة مزن 

 ا م   ذل  إعماومح لعيادة القايومل.ييبص تور 

  ايظر الشارة املرجعية العالقة. (8)

تتبىن م ر ما ورد   "الع مل املتع م  م ومعلولية األفراد وااماعات وهيلزات اجملتمز    تعميزم وإلايزة اقزوف  (9)
 53/144امة لألمزم املتحزدة رقزم اليعامل واحلر ت األساسية املعرت  هبا عامليامح"، ال ادر مبوجؤ قرار اامعية الع

، وتعتذكر ما ورد   املادة اليايية منزل ات زاومح لكزومل القزايومل احمل ز  مييزل الازار القزايو  الزذي ينباز  1998لعا  
أمل جززري فيزززل إعمزززال اقزززوف اليعزززامل واحلزززر ت األساسزززية والتمتززز  هبزززا. وتؤكزززد احلكومزززة أمل ااميززز  سزززوا  أمزززا  

  ع مل توجد معؤولية مقال ة ل تمت  ابحلم املاار إليل   الع مل.القايومل، وأيل وفقامح لإل

ج مزززن املعزززتند -69. ايظزززر الفقزززرة 2015مت اسززتحدام من زززؤ معتازززار رئزززي  اام وريزززة ملكافحزززة الفعزززاد    (10)
A/HRC/WG.6/34/EGY/1. 

التعريم الوارد ابملادة األوىل من اتفاقية مناهضزة التمييزم العن زري جزم  مزن التازري  امل زري، ع ز  ضزو  املزادتا  (11)
  .A/HRC/WG.6/34/EGY/1من املعتند  6ايظر أيضامح الفقرة  من الدستور. 151و 93

تنززاول ااززرائم أوصززا   ربعززالتززدرج والتناسززؤ   الت ززرمي والعقززا     امل ززرى مبززدأىالتاززري  اانززائ هنززج يعتمززد (12)
ع ز  ازم واازد، مزن  فيؤمث األفعزال الز  تازكل عزدواامح  ؛ولي  لوصم وااد وعقولة واادة ،وعقوابت متعددة

خ ل تقرير عقوابت خمت فة لكل فعل من ا،  يث تتناسؤ العقوابت ودرجزة ااعزامة الز  يازك  ا كزل اعتزدا  
. ومزن اايزة أخززرى، A/HRC/WG.6/34/EGY/1مزن املعزتند  25. راجز  الفقززرة ع ز  احلزم املعزت د  ابحلمايزة

وحتري ، ومباشزرة  من الدستور ع   أمل "النيالة العامة جم  و يت مأ من القضا ، تتوىل التحقيم 189تنا املادة 
تقزو  ابلفعزل هبزذا  الدعوى اانائية"، وابلتاا فزإمل التحقيزم اانزائ  هزو اخت زاص اسزتلياري ل نيالزة العامزة، وهز 

  الدور وو ااجة لياا  آليات إضافية.

  .2مت النظر ا األمر، وخ  ص م ر إىل املوقم املوضح ا الشارة املرجعية رقم  (13)

   ايظر الشارة املرجعية العالقة. (14)

 ايظر الشارة املرجعية العالقة. (15)

   ايظر الشارة املرجعية العالقة. (16)

   الشارة املرجعية العالقة.ايظر  (17)
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  ايظر الشارة املرجعية العالقة. (18)

احلقزززوف سزززر مل  سزززبم إعزززادة النظزززر   القزززايومل وتعدي زززل اتعزززاقامح مززز  املعزززاي  الدوليزززة حلقزززوف اليعزززامل، ايزززث يكفزززل (19)
لازريعة العامزة احلاكمزة اابعتبزاره  - قزايومل الجزرا ات اانائيزة ويعزرىامل وية واملكفولة دستورامح وقزايوامح دومل تعطيزل، 

 .A/HRC/WG.6/34/EGY/1من املعتند  81. راج  الفقرة اووا  جبرمية إرهالية ة  اال - لإلجرا ات اانائية

   ايظر الشارة املرجعية العالقة. (20)

  سنة مي دية كام ة. 18 ظر القايومل توثيم عقد مواج من مل يب   من اانعا  (21)

  و ت در أاكا  مجاعية، ولكن تتم حماكمة املارتكا   ارتكا  ذات اارمية   قضية واادة. (22)

لت مز  و يتعرض أاد ل عز ن ا م زر لعزبؤ ممارسزة احلزم ا اريزة التعبز  أو احلزم ا تكزوين اامعيزات أو ا (23)
. راجزز  الفقززرات املززنظم ملمارسززة احلززم، در امح لناززو  صززدا  لززا أصززحا  احلقززوف العزز م ، وإمنززا ملًالفززة القززايومل

 .A/HRC/WG.6/34/EGY/1من املعتند  12-15

 ، ومت مؤخرامح اعتماد أو تعزديل ابقز  القزوايا املازار إلي زا اتعزاقامح مز  القزايومل الزدوىل48ايظر الشارة املرجعية رقم  (24)
  حلقوف اليعامل وستظ ر الت رلة العم ية إمل كايص هناك ااجة ملميد من التعديل ألى من ا.

مززن الدسززتور، التززدخل   شززؤومل العدالززة أو القضززا  جرميززة  184. ووفقززامح ل مززادة 48ايظززر الشززارة املرجعيززة رقززم  (25)
 تعقط ابلتقاد . و

  .2 رقمايظر الشارة املرجعية  (26)

 .2رقم الشارة املرجعية ايظر  (27)

 .2رقم الشارة املرجعية ايظر  (28)

 .2رقم الشارة املرجعية ايظر  (29)

 .2رقم الشارة املرجعية ايظر  (30)

  .2رقم الشارة املرجعية ايظر  (31)

 .2رقم الشارة املرجعية ايظر  (32)

 .2رقم الشارة املرجعية ايظر  (33)

 6 اززرائم األكيززر جعززامة، اتعززاقامح مزز  املززادة  ادا  ع زز  غززرار العديززد مززن دول العززامل جيززم القززايومل توقيزز  عقولززة العزز (34)
ط العقولزة لضزماات تزواممل لزا ازم اجملتمز    الزرد  العزا  وازم يو ز .من الع د الدوا ل حقزوف املدييزة والعياسزية

ازم احملكزو  ع يزل    لضزماملاحملاكمة العادلزة، و لتطبيم مجي  معاي    ذات الوقص  م  لكنل يالاًا   احلياة، و 
  وتتم املراجعة من قبل احملكمة األع   وفقامح ألاكا  الدستور والقايومل. معام ة قاسية. عد  التعرض ألي ايت اك أو

والتنفيذيززة العديززد مززن الضززوالط ملنزز  ممارسززات التعززذيؤ وغزز ه مززن صززور والقضززائية املنظومززة التاززريعية تتضززمن  (35)
لعززط الرقالززة ع زز  مقززار اوات ززام واحلززب  وضززمامل  ع زز وحتززرص مجيع ززا وامل ينززة.  ل إيعززاييةالقاسززية واعام ززة امل

القضززائية  ةالتعززذيؤ مبعرفززة اا زز   ادعززا اتإجززرا  حتقيقززات فوريززة يززتم و  .اقززوف احملت ززمين واحملبوسززا ااتياايززامح 
وضززمامل عززد  إف وززم مززن العقززا ،  ت الفرديززةاويت اكززا لضززمامل معاقبززة املعززؤولا عززنل تحقززم من ززا و املًت ززة 

 .A/HRC/WG.6/34/EGY/1من املعتند  26و 25. راج  الفقرتا وضمامل اقوف اجململ ع ي م

 .12رقم الشارة املرجعية ايظر  (36)

  .35و 23و 12ايظر الشارات املرجعية أرقا   (37)

 .25و 23ايظر الشارتا املرجعيتا رقم   (38)

   .25و 23الشارتا املرجعيتا رقم  ايظر  (39)

يا التوصية ال حيح الذى متص املوافقة ع يزل  عزؤ مزا مت إلقزاسه   ج عزة اوسزتعراض ويعزًة التقريزر الزذى  (40)
 Implement the 2030 Strategy for Women adopted by هززو: 15/11/2019اعتمززده الفريززم العامززل ا 

Egypt in 2017. 
مزززن  111لعقززوابت والطفززل مززن أي عقززوابت قاسززية أو وإيعززايية ع زز  الطفززل. كمززا تقضزز  املززادة خي ززو قززايوا ا (41)

قايومل الطفل لتًفيم العقوابت املقررة ل  رائم اال ارتكاهبا من الطفل، وحتظزر توقيز  عقولزة العزدا  والعز ن 
  املؤلد والع ن املادد ع يل.

 الشارة املرجعية العالقة.ايظر  (42)
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إدخال العديد من التاريعات الوانية لضمامل املعاواة املتكافلة   احلقزوف لزا الرجزل واملزرأة، وجزاري مناقازة مت  (43)
مازززرو  قزززايومل لتعزززديل قزززايومل األازززوال الاً زززية     ززز  النزززوا ، مبزززا يتوافزززم مززز  الدسزززتور ومبزززادئ الازززريعة 

  الس مية والتمامات م ر الدولية.

سززنة ا القضززا  اانائيززة أمززا  حمكمززة األاززدام، لينمززا تززتم حماكمززة مززن  15تززتم حماكمززة الطفززل الززذى و يت ززاوم  (44)
سززنة جنائيززامح إىل جايززؤ البززالاا فقززط إذا اشززرتكوا ا ارتكززا  ذات اانايززة. وا احلالززة األخزز ة، تطبززم  15يززاوم 

. وميكززن إعززادة النظززر   أاكززا  حمززاكم الدرجززة 41ايظززر الشززارة املرجعيززة رقززم  ع ززي م ضززماات قززايومل الطفززل،
 األوىل من خ ل املعار القضائ  أما  احملكمة األع  .

  مبحاكمة األافال. 22و تتع م املادة  (45)

 . ويزززتم اولتززما  ابملعززاي  الدوليزززة   معام ززة العززز نا ،التعززذيؤ جبميزز  صزززوره وأشززكالل جرميززة و تعزززقط ابلتقززاد  (46)
بة املعزؤولا اسزالقضائية املًت ة لضزمامل حم ةمبعرفة اا سو  املعام ة الب غات لاأمل  ورية  إجرا  حتقيقات فو 

مززززززن املعززززززتند  26-22راجزززززز  الفقززززززرات  فزززززز ت مززززززن العقززززززا .الايت اكززززززات فرديززززززة وضززززززمامل عززززززد  أيززززززة عززززززن 
A/HRC/WG.6/34/EGY/1.  

تزرميم الكنزائ  وم حقاوزا، وكزذل  قزرار   شزأمل تنظزيم أعمزال لنزا  و  2016لعزنة  80صدر ابلفعزل القزايومل رقزم  (47)
إبياززا  انززة تضززم   عضززويت ا الززومرا  واا ززات املًت ززة ومميززل عززن  2017لعززنة  199رئززي    زز  الززومرا  رقززم 

مزززن املعزززتند  16الطائفزززة املعنيزززة لدراسزززة أوضزززا  املبزززا ، واقزززرتاح احل زززول ال ممزززة لتوفيزززم أوضزززاع ا. راجززز  الفقزززرة 
A/HRC/WG.6/34/EGY/1.  

، وجزاري اويت زا  مزن ال ئحزة 2017لعزنة  70ليحزل حمزل القزايومل  2019لعزنة  149صدر قزايومل اامعيزات األه يزة  (48)
 .A/HRC/WG.6/34/EGY/1من املعتند  12وراج  أيضامح الفقرة  58و 9 التنفيذية. ايظر الشارتا املرجعيتا

  ايظر الشارة املرجعية العالقة. (49)

 الشارة املرجعية العالقة.ايظر  (50)

  الشارة املرجعية العالقة.ايظر  (51)

 الشارة املرجعية العالقة.ايظر  (52)

توقي  العقوابت البديية ع   األافال   كافة األاوال. كما مت إلاا  عقولزة اا زد مبقتضز  القزايومل  ظر القايومل  (53)
  العقوابت البديية ال  كايص مطبقة.، ابعتبارها آخر صنو  2001لعنة  152رقم 

تف م م ر م زط ح األق يزات   هزذه التوصزية أيزل يعزمل األفزراد الوافزدين إلي زا املنتمزا إىل أق يزات معزرت  هبزا   (54)
 18   47/135  ل داهنم األص ية، وفقامح لإلع مل ال ادر عن اامعيزة العامزة لألمزم املتحزدة مبوجزؤ قرارهزا رقزم 

  .1992ديعمرب 

وفقززامح ل تاززري  امل ززرى، إلايززة اقززوف مجيزز  األفززراد مكفولززة دومل متييززم، وو ااجززة لصززدار قززايومل حلمايززة أفززراد  (55)
 .48و 9الشارتا املرجعيتا رقم   لعين م، ايظر

 .58و 48و 25و 9أرقا  املرجعية ايظر الشارات  (56)

مززن قززايومل الجززرا ات اانائيززة املعدلززة ابلقززايومل  201 حززب  اواتيززاا  مبوجززؤ املززادة للززدائل يززتم ابلفعززل تطبيززم  (57)
ا ات التحقيزم لزدومح مزن أمل أتمزر  زب  املزت م ااتياايزامح أمل ت زدر أمزرامح أازد  ، وال  ييم2006لعنة  145رقم 

 إلززما  املززت م أمل يقززد  يفعززل ملقززر الاززراة   (  ؛إلززما  املززت م لعززد  مباراززة معززكنل أو موانزلأ( التزدال  اآلتيززة: 
حملاكمزة اوستعاضزة عزن ا 2007لعزنة  74القزايومل كمزا يتزيح   اظر ارتياد املت م أماكن حمددة. ؛ ج(أوقات حمددة

اانائية ال  قد تنت   لعقوابت سالبة ل حرية لنظا  عدالة ت احلية يتضمن إقرار الت احل عن لعض أيزوا  اازرائم 
  .مقالل أدا  ماا يتقد  لل ااا 

ويزتم التعامزل ل زورة فوريزة مزن خز ل النيالزة  وفقامح ل تاري  امل رى، إلاية اقوف مجي  األفراد مكفولة دومل متييم. (58)
مزن  12وراج  أيضامح الفقزرة  9رقم  ايظر الشارة املرجعية العامة م  أي ادعا ات تتع م أعمال الت ديد واويتقا .

  .A/HRC/WG.6/34/EGY/1املعتند 

  .48رقم  املرجعيةرة ايظر الشا  )59(

جارى العمل ع   حتعا متالعة اويتًاابت من خ ل اهليلة الوانيزة ل يتًزاابت. ومت تعزديل القزوايا ذات ال ز ة  (60)
 .A/HRC/WG.6/34/EGY/1مزن املعزتند  15-13و 11اتعاقامح م  القايومل الدوىل حلقوف اليعزامل. راجز  الفقزرات 

  .24ايظر أيضامح الشارة املرجعية رقم 
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 .A/HRC/WG.6/34/EGY/1من املعتند  13و 12وراج  أيضامح الفقرات  24رقم رجعية الشارة املايظر  (61)

 .58و 9ايظر الشارتا املرجعيتا رقم   (62)

  .24و 9ايظر الشارتا املرجعيتا رقم   (63)

  .23رقم الشارة املرجعية ايظر  (64)

 175. وو حت ززؤ احلكومززة مززن ت قززا  يفعزز ا املواقزز  اللكرتوييززة، ووفقززامح ل قززايومل 23ايظززر الشززارة املرجعيززة رقززم   (65)
مزززن الع زززد الزززدوا  19، يكزززومل ا زززؤ املواقززز  اللكرتوييزززة أمزززر قضزززائ  معزززبؤ اتعزززاقامح مززز  املزززادة 2018لعزززنة 

  من القايومل. 8ل حقوف املديية والعياسية، و م ل متضرر التظ م أما  حمكمة اانا ت املًت ة وفقامح ل مادة 

 الشارة املرجعية العالقة.ايظر  (66)

 .58و 9و يوجد يرمي لعمل العياسيا أو اجملتم  املدىن. ايظر الشارتا املرجعيتا رقم   (67)

، ويطبززم يفزز  ضززماات احملاكمززة العادلززة كمززا ا القضززا  الدسززتور والقززايومل القضززا  الععززكرى معززتقل مبوجززؤ (68)
مزن الدسزتور، التزدخل    184ووفقزامح ل مزادة  .A/HRC/WG.6/34/EGY/1من املعتند  21العادى. راج  الفقرة 

 شؤومل العدالة أو القضا  جرمية و تعقط ابلتقاد .

تف ززم احلكومززة م ززط ح "الفلززات املعرضززة ل ًطززر" أيززل يعززىن النعززا  واألافززال وكبززار العززن واألشززًاص ذوي  (69)
  العاقة وسكامل األماكن النائية.

 ايظر الشارة املرجعية العالقة. (70)

  يتم تدري  املوضوعات اخلاصة ابل حة اانعية   مناهج التع يم امل رية حتص إاار ال حة الجنالية. (71)

 .69رقم الشارة املرجعية ايظر  (72)

  .69رقم الشارة املرجعية ايظر  (73)

قزاسه   ج عزة اوسزتعراض ويعزًة التقريزر الزذى يا التوصية ال حيح الذى متص املوافقة ع يزل  عزؤ مزا مت إل (74)
 Continue to implement its national strategy to empower هزو: 15/11/2019اعتمزده الفريزم العامزل ا 

Egyptian women 2030, in line with its Constitution and the United Nations Sustainable 

Development Goals. 
  ر ابمل ط حات الواردة ا هذه التوصية.و تعرت  م  (75)

  ايظر الشارة املرجعية العالقة. (76)
 .69رقم الشارة املرجعية ايظر  (77)

تززتحفا م ززر ع زز  حتمززل التمامززات إضززافية   هززذا اجملززال دومل إجززرا ات مقال ززة تززؤدي لتحقيززم عامليززة معاهززدة  (78)
  عد  ايتاار األس حة النووية.

مدوية العز وك، إو أهنزا تزرفض احل زول اامئيزة لصز ح   ز  األمزن، أخزذامح   اوعتبزار  تتفم م ر م  مضمومل (79)
  .وتوافم أومولويمل 62/557مرجعية مقرر اامعية العامة لألمم املتحدة رقم 

، ومم ر حمزززددة لزززد يزززعانتظزززر حتديزززد مو ومالزززص احلكومزززة تو . إل زززة وو ت 6إىل م رة  اتدعزززو  احلكومزززة وج زززص (80)
مزززززن املعزززززتند  89األخزززززرى ارصزززززامح ع ززززز  العزززززداد اايزززززد هلزززززا. راجززززز  الفقزززززرة نظر تباعزززززامح   ا بزززززات الزززززم رة سزززززتو 

A/HRC/WG.6/34/EGY/1  من املعتند  15والفقرةA/HRC/43/16.  

و تعزززرت  م زززر ابمل زززط حات الزززواردة ا هزززذه التوصزززية. ووفقزززامح ل دسزززتور والقزززايومل، مجيززز  املزززواانا سزززوا  أمزززا   (81)
  وتتم إلاية اقوف كافة األفراد دومل متييم، وأ مح كايص الت م املوج ة ضد أى فرد. القايومل،

  لي  ل قوات املع حة أو أفرادها أي دور   التعامل م  املظاهرات وفض الااؤ الناتج عن ا.  (82)

 .41ايظر الشارة املرجعية رقم  (83)

.  ويكفززل القززايومل مجيزز  ضززماات احملاكمززة العادلززة اسززتنادامح إىل الدسززتور واملعززاي  23ايظززر الشززارة املرجعيززة رقززم  (84)
  .A/HRC/WG.6/34/EGY/1من املعتند  20الدولية. راج  الفقرة 

راجزز    .حماكمززة مززدييا أمززا  احملززاكم الععززكرية إو   ااززرائم ذات الطززال  الععززكريالدسززتور والقززايومل و جيززم  (85)
 .68وايظر أيضامح الشارة املرجعية رقم  A/HRC/WG.6/34/EGY/1عتند من امل 21الفقرة 

 7والفقزرة  A/HRC/WG.6/34/EGY/1 مزن املعزتند 20التاري  امل ري و يعر  احملاكمات ااماعية. راجز  الفقزرة  (86)
  .A/HRC/43/16من املعتند 
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  .55ايظر الشارة املرجعية رقم  (87)

ل زدور قزرار . ويتم إهنا  القضا  ااارى التحقيم في ا أو يظرهزا أمزا  القضزا  فقزط 25ايظر الشارة املرجعية رقم  (88)
  ابلربا ة.و وجل لقامة الدعوى اانائية أو ل دور اكم ابت ل أيمن اا ة القضائية املًت ة 

  .65ايظر الشارة املرجعية رقم  (89)

ق يزززات   م زززر، ويعززاوي الدسزززتور لززا مجيززز  املزززواانا ا احلقززوف والواجبزززات وأمزززا  وفقززامح ل دسزززتور و توجززد أ (90)
مزززن  19القزززايومل دومل متييزززم. و اييزززة التع زززيم قبزززل اازززامع  مكفولزززة اميززز  املزززواانا دومل اسزززتينا  مبوجزززؤ املزززادة 

  الدستور. 

  ايظر الشارة املرجعية العالقة. (91)

 م زززر، ويعززاوي الدسزززتور لززا مجيززز  املزززواانا ا احلقززوف والواجبزززات وأمزززا  وفقززامح ل دسزززتور و توجززد أق يزززات   (92)
  القايومل دومل متييم.

عم يزززة مراجعزززة القزززوايا تزززتم ا معزززار خمت زززم متامزززامح عزززن إعزززادة النظزززر   التحفظزززات ع ززز  اوتفاقيزززات الدوليزززة.  (93)
  وف اليعامل والتحفظات ع ي ا.وتنظر م ر ل ورة دورية ا موقف ا من اوتفاقيات الدولية ذات ال  ة  ق

تف ززم م ززر م ززط ح النززو  ع زز  أيززل مززراد  مل ززط ح ااززن ، وهززو مززا يعززمل اانعززا، الرجززل واملززرأة، ع زز  غززرار  (94)
  من يظا  روما األساس  املنائ ل محكمة اانائية الدولية. 3-7التعريم الوارد   املادة 

ويززل أيضززامح أمل القززايومل امل ززري جززر  اوغت ززا ، وجززر  كافززة أشززكال ايظززر الشززارة املرجعيززة العززالقة. وجززدر التن (95)
  العنم ضد املرأة أ مح كايص ظروفل.

  ايظر الشارة املرجعية العالقة. (96)

  ايظر الشارة املرجعية العالقة. (97)

  ايظر الشارة املرجعية العالقة. (98)

  ايظر الشارة املرجعية العالقة. (99)

  القايومل تطبيم العقوابت البديية ع   األافال   كافة البيلات. ظر  (100)

 يضمن الدستور املعاواة   احلقوف لا كافة املواانا دومل متييم. (101)

    


