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 قصر ويلسون 

52 rue des Pâquis 

CH-1201 

 جنيف، سويسرا

 

 سعادة المفوض السامي،

 بعد،وافر االحترام و تحية طيبة و 

ا جعععرا ان ، علعععت ات عععا  الموقععععة ادنعععا  17نحععع نح نحعععا محقمعععان حنعععو  ا  سعععا  الععععسععععادة المفعععوض السعععامي، 

ملجلالالالق حقالالالوق اإلنسالالالان  13خالالالال الالالالدورة الالالالالهعععا ؤ  لنا، خعععالل تكمعععمنح المنعععر  توصعععياتحاالالزمعععة لنعععما    عععراز 

 .9132 مارس/آذار 92فبراير/شباط وحتى  92والمنعقدة في جنيف من  باألمم المتحدة،

 

  تمنععععن  محقمععععان امدممععععم المععععد ي بعععع  م ععععر مععععا العمععععل  حريععععة بعععع   ععععل  طععععا    ععععر     مم ععععل لكمعععععا نر

ويحافظ علت اواصر المواصل مم المحقمان والدهان الدولية حول حالة حنعو  ا  سعا  بع   الدولية،

معم الففعظ الفعو م لمكعي قنعية الممويعل  ،انمناميعة او ماعاطر الن عا م ر دو  المعرض لمدا نر 

وضععععما    لععععة امحععععة ومواتيععععة  .1111لسععععحة  171سعععع لة السععععمعة الرععععل تحمععععل  قععععح  األجحبععععل سالمس سععععةس

 العام وحما ة المراكز ال نافية  ما  تيح لها تحفيذ فعالياتها وبرامجها.امدال لمعزيز 



  علعععت نحعععو  موافعععت معععم الدسعععمو   –معععا خعععالل ال رلمعععا – 1111لسعععحة  117 ععععد ل قعععانو  المقعععاهر  قعععح

االسعععععمعراض  الم عععععرم والت امعععععان م عععععر الدوليعععععة، والموصعععععيان المندمعععععة بععععع  هعععععذا ال عععععدد ضعععععما اليعععععة

 .الدو م ال امل

  لكعي  تسعت معم المعريعي  ، التهمعة ،معا قعانو  العنوبعان الم عرم  111 عد ل  عريعي المععذ ب  المعادة

 1171لسععحة  111معا النععانو   قععح  111 اقيععة محاهنعة المعععذ ب. و عععد ل المععادةاألشعمل كمععا و د  اتف

لكي  تست مم المبادئ األساسية ب أ  اسم دام النوة واألسلفة الحا ية ما قبل المو فن  المككفن  

 . إنفا  النوانن  ال اد ة عا األمح الممحدة

  ا نفعععا  علعععت المعكعععيح وال عععفة واال مراععععاة الفكومعععة الم عععرية اسعععمحناقاتها الدسعععمو ية فيمعععا  معكعععت 

 هذ  االسمحناقان الدسمو ية.  منويض سمح لسياسان المن ي المال  

  و( الممعكنة  ازد ا  األد ا . 19 لغا  الفكومة الم رية وال رلما  المحم ب حد  ا المادة( 

 

، )انقععر ادنععا ( عحيععي وصععادمترتنبهععا السععكاان الم ععرية علععت نحععو ا تفعععو وتنععرة انتهاتععان حنععو  ا  سععا  الرععل 

خععالل دو ة  ،دوليععة لمحسععن  حالععة حنععو  ا  سععا  توصععيان ةعععد هععاقبول علععت اقععل مععا عععامن مععرو  بعععد السععيما 

 .1112لمكفها الفنوق  نوفم ر  االسمعراض الدو م ال امل

بعععدعح معععا بععع   ععل حالعععة معععا الاعععوا ئ  نعععر المعكحعععة، و النتهاتعععان، ل ذ  ععععةكفعععرل علعععت ا  هعععال ال دمو نععد اسعععم  ف

 عععنر الماشعععران ال تفعععال وتنعععرة العمكيعععان ا  ها يعععة بععع  ففيمعععا   س واضععع .الرعععل  ععععا ي معععا  سععع    ئيةننعععاسعععكاة الال

المعا ضعععة  بيعععلتنو امدعععال الععععام محافعععذ  كعععت  األجهعععزة األمحيعععة  ال معععاتعععممنا  لعععحسععع حا  وبعععاق  انحعععا  الدمهو يعععة، 

 .السكمية

 

 الراهنة لحقوق اإلنسان في مصر: وفيما يلي أبرز المؤشرات حول الحالة

 

 القتل خارج نطاق القضاء وعنف الشرطة 

   اسفر العحي المرتنب ب  الفترة ما  –شبه الفكومي–فنو  ا  سا  لما  كر  امدكس النومي ل اوفن

ما افراد  711 ينهح ما قميل  1111 وقول عا 1112 /تانو  األول ديسم ر وحرى 1111 /حزيرا  ونيو

  .اخععرين  221، ون مسععكمالان ععا  جماعععة ا خععوا  مععا  1121و األمععا،
 

ل عععدد ضععفا ا اا تفعع عععا فنععال

 الرععل لعععح تمععععد انمقعععاهر السعععوا  اءحععا  ، انو  والنمععل خعععا ق ناعععا  النعع الممنعععر   العحععيو جععرائح ال عععرطة 

ما مشد   ع رة االف ، او الزهو  والمك نان و  حمكاألشاا  الذ ا  ع ران ما  نم احت اد 

، او عمكهعحمما سعة اءحعا  ، او االعمدا  علعت األطبعا  مبا اة لنرة الندمحنو   حاولو   كرة الندم تانوا

 .الد اسية الممحاناناتأد تهح اءحا  

 

http://www.cihrs.org/?p=10751
http://www.cihrs.org/?p=10858
http://www.cihrs.org/?p=10858
http://www.cihrs.org/?p=18081
http://afteegypt.org/wp-content/uploads/islam.pdf


 

 السجن والتعذيب وإساءة المعاملة

 تمعععوز  عععن   وليواتهامعععان او احكعععام قنعععائية  واجهعععوا لالحمجعععاز او شعععال علعععت األقعععل 210111  ععععرض/ 

 م ععععريحان ادلععععت  الععععرئ س الس  عععع ل  ععععح ا  و  .خكفيععععة احععععدا  سياسععععية تعلعععع 1112 /ا ععععا وما و 1111

شععععبال ا ريعععا  بععع  ال عععدو ، وانعععه سعععيعمل علععععت وجعععود حنعععر  ال سأنعععه   1112 /شعععبا بععع  ف را ر جماهنر عععة

عفعو  ئا ع ل، بع    موجبنهح سوى عا عدد قكيل مفرق لح     ال انه ومحذ  لك الما يخ  ،س طال  سراحهح

عععع بععععم نحععععن   ، او  هععععا الفعععع س تهععععح مكفنععععةبعععع  ال ععععدو  علععععت خكفيععععة عنوبععععان عععععا  شععععبال اخععععرو  احالي 

 .مفاكمةا قبلاالحمياطي 

   ع 118977ا    سعيلت عريح بع   كعرن وزا ة الداخكيعة  اكمعوبرب  عتهح تمعكعت  النعي النعبض عكع هح اشا  

 . ا  هال

  ععع 227اصععد ن محعععاكح م عععرية معععا ال  نععل ععععا  منهععا احكعععام اصعععد تها محعععاكح عسعععنرية–  ا ععععدام احنم 

  – حععت مععدنين 
 

العحععي او  عمععالأل  زعح مما سععتهح ععالعد ععد مععا احكععام ال ععدا مععدى الفيععاة عععا  فنععال

طفععععل  بكعععع  مععععا علععععت حنمععععو محنمععععة عسععععنرية م ععععرية ف را ععععر الما عععع ل  17بعععع  واأل  ععععاة السياسععععية. 

 س.نمل الااأالسا تكا ه جريمة  زعح ال دا مدى الفياة  العمر ا بم سحوان 

 افعة عا حنو  المد وبحت بعد الفنح الذم صد   حنهدومة  نبم ب  ال دا شط احمد احال ال  زال

/تانو  ديسععم راحمجاجععان    ال ععدا مععدى الفيععاة  تهمععة الم ععا كة بعع  و اخععر  119المععراة هحععد نععافم، و

 .1111 األول 

  حمكععععة امحيععععة  الم ععععرية  حععععا ر، شععععمو الفكومععععة 12النمفاضععععة  الاامسععععةالسععععحوية  قبععععل حكععععول الععععذكرى

الع عععععران معععععا  ، واعمنكعععععووسعععععط النعععععاهرة محانعععععة ة شعععععن 2111 ال  نعععععل ععععععامعععععا  داهمعععععو ف هعععععا. شرسعععععة

 ، الذم األطبا عنو ننا ة  طاهر م ما الم اا ، ما  ينهح الدكمو  
 
واءحعن  اخعريا  عكيعهلنعي النعبض ا

 داهمو قوان األما من له.ما ، بعد1111 تانو  ال ا ي حا ر/ 12ب  

  اماكا االحمجازالمعذ ب والعنال الدماع  علت ناا  واسم ب  ال دو  الم رية و  مما سان سممر.  

 مد ر منمعب، اكد 1112وحرى  ونيو  1112ب  الفترة ما  ونيو  حالة  عذ ب 191 عا ا  الغفيما تح ف

 ععععععدد حعععععاالن المععععععذ ب  بععععع  ت عععععريحان  عععععففية، ا، النعععععومي لفنعععععو  ا  سعععععا  دكعععععسام بععععع  ال عععععكاوى 

نمعط أنعه المععذ ب   اعكا عنها ب  وسائل ا عالم، واصف  ي  او الرل  ةوءنالفاالن الممجاوز  ن نر ت الفعكية

عععقعععد امدكعععس النعععومي لفنعععو  ا  سعععا  تعععا   .حهجمعععم تمعكعععت  مععععذ   معععداد بععععض  شعععكاوى ععععا  اا كععع  ا ن 

 والنمعععععععب والباانيعععععععان،   عععععععموية ال نيكعععععععةوالمالبعععععععس الالغعععععععذا  والعععععععدوا    امفمجعععععععزيا
 

معانعععععععاة ععععععععا  فنعععععععال

 فنعععع.  عا ععععة طبيععععة تافيععععة بعععع   ععععدا العنععععرلعععععدم تكنععععي امفمجععععزيا بسعععع ب 
 

مععععا  ا ععععديح   12 عععععا ننععععل ال

نعععععععازيا المأد ععععععععب والفعععععععع س قبعععععععل ننكهععععععععح لز  لكمعععععععععذ ب هحو عرضععععععع، 1112 /ا ا مععععععععا  زنعععععععازينهح بعععععععع  شعععععععهر 

 االنفرادم.

 

https://www.hrw.org/ar/news/2015/06/08/270193
https://www.youtube.com/watch?v=AsfuTbE5Cfk
https://www.youtube.com/watch?v=AsfuTbE5Cfk
https://www.youtube.com/watch?v=AsfuTbE5Cfk
http://j.mp/1R2RiYT
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/02/160219_egypt_child_sentence
http://www.cihrs.org/?p=17993
http://www.cihrs.org/?p=17993
http://www.cihrs.org/?p=17993
http://www.cihrs.org/?p=17912
http://www.cihrs.org/?p=17912
https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFdEgtNFJIam1ONlU/view
https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFdEgtNFJIam1ONlU/view
https://www.youtube.com/watch?v=Aj7haND2A-k
https://www.youtube.com/watch?v=Aj7haND2A-k
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=489056
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=489056
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=489056
http://bit.ly/1RFYEEK
http://www.cihrs.org/?p=14724


 حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع

  معم  المحنيعتضعد امدممعم المعد ي. ويجعرم ن قمعيعة الفكومة الم رية وهيلان المحنيت  جرا اتم ذ

 ل عا حنو  ا  سا .اا  اتها ب  مجال الدف بس بالمستقلة منظمات حقوق اإلنسان العد د ما 

 نعععععر جماععععععة تأسععععع س ا رزهعععععا ،1111 معععععا   بععععع  ال رعععععع  نجعععععاد والفنعععععوق  لكمحعععععامي اتهامعععععان توجيعععععه تعععععح  

 مناومعععععععة علععععععت المحععععععريض بغععععععرض( وقععععععانونيو   ومست عععععععا و  محععععععامو   الممحععععععدة امدموعععععععة) مرخ ععععععة

 ترخيل. دو   ا  سا  حنو     ا  ومما سة العامة السكاان

  علعععت قعععرا   ،  حعععا   ترخي عععه  عععإ ال  المركعععز و لغعععا  اامعععر   1111بععع  ف را ر/شعععبا   تكنعععر مركعععز الحعععد حفنعععد

اضععار ممععا صععاد  مععا وزا ة ال ععفة. ومازالععو محقمععان اخععرى تواجععه تحععد ان حيععال تحفيععذ ا  ععاتها، 

وقععععد اصععععد ن وزا ة المنععععاما االجممععععاع   .ننععععل معقععععح ا  ععععامه خععععا ق م ععععربعنععععها لمغينععععر مسععععا   او 

عععععع 1112محقمععععععة  نععععععر حكوميععععععة خععععععالل عععععععام  211 قععععععرا ان  حععععععل مععععععا  نععععععرل مععععععا لم ععععععريحان وزيععععععرة ا وفن 

 .المناما

  11جعععععوازان سعععععفر معععععا ال  نعععععل ععععععا النعععععاهرة ضعععععبا  امعععععا ماعععععا   صعععععاد  1112بععععع  ععععععام  
 
ععععع اناشعععععا ا حنوقي 

  حسعام  هدعوالم عرم  والفنعوق  فيفقرا   محم ال عا صد  وماخر   ا.وسياسي  
 
ألمعر  امعا السعفر تحفيعذ

 را عععر ، األمعععر نفسعععه  ععععرض لعععه بععع  وقعععو سعععا ت معععا شعععهر فالعامعععة دو    عععدا  اسعععبالصعععاد  ععععا الحيا عععة 

 .جمال عيدمان حنو  ا  سا    سا  ومد ر ال بنة العربية لمعكوالمدافم عا حنو  ا 1111

 ا ععة ادععازم وزوجهععا واجععه تععل مععا ت   . مبععاد ان ال ععبال المنعع يت علععتمععم العمععل الماععوع  و  مواصععل ق

ألطفعععععال   عععععالدمسماسسعععععة   إ  عععععا  تمعكعععععت تهعععععح مكفنعععععةععععععا امفاكمعععععة   و محمعععععد حسعععععحن  وخمسعععععة اخعععععر 

 .سال وا ل

   لنععي النععبض علععتاألصععوان المعا ضععة.   ق ععا امدععال العععام و  ال   عع قالالانون التظالالاهرسععم دم ي
 
 فنععد ا

 اصعد  معاخر  و ، حنهح ب  االحمجعاق السعكيل ةبس ب مما س محاكمتهحع ران اآلالف ما األشاا  و 

وا بعععععة  الععععدكمو  احمععععد سعععععيدعلععععت   ال ععععدا لمععععدة سععععممن  حنععععح 1112بععع  شععععهر ديسععععم ر/تانو  األول 

 ل.يرخت دو  الم ا كة ب  مقاهرة ة  تهم اخريا

 

واتخالالالالاذ إجالالالالراءات  الالالالارمة ضالالالالد األمالالالالا ن ال قافيالالالالة والفنيالالالالة قمالالالالع الحريالالالالات اإلعاميالالالالة 

 واألكاديميين

   عرضععععو مجموعععععة مععععا المراكععععز والماسسععععان ال نافيععععة )تععععاو  هععععاو  جععععالنرم، ومسععععر   وا ععععط، ودا 

لنعععي النعععبض علعععتو لكمداهمعععة  عمعععاد العععد ا( واسعععمد ومنر عععو لكم عععر، ومجموععععة ال عععو ة المعاصعععرة، 
 
 ا

 و ، 1111ويحععععا ر  1112بعععع  الفتععععرة  ععععن  ديسععععم ر  الموجععععود ا ف هععععام مكععععي األشععععاا  
 
  علععععت ااءحعععع ليععععحا

 مغكنة.األماكا  تكك بعضال ال تز ، و لكمحاكمةاألقل 

  ال يا ة الفنفاضة  تم ي  مل مواد  ،ام مكف   اون  قان 12ألحكام ب  م ر  الفنية األعمالت نم 

 1111 شعبا ف را ر/ 11فعي فعنوبعان سعالبة للفريعة علعت اماعالفن . فعرض حل علعت ت، والكغة المبهمة

http://www.cihrs.org/?p=14931
http://www.cihrs.org/?p=14931
http://www.cihrs.org/?p=18152
http://www.cihrs.org/?p=18152
http://www.cihrs.org/?p=10296
http://www.cihrs.org/?p=10296
http://bit.ly/21GOpot
http://bit.ly/21GOpot
http://bit.ly/21GOpot
https://www.hrw.org/ar/news/2015/11/01/282883
https://www.hrw.org/ar/news/2015/11/01/282883
http://j.mp/1LOzmoK
http://j.mp/1LOzmoK
http://www.cihrs.org/?p=18049
http://www.cihrs.org/?p=18049
http://www.cihrs.org/?p=18026
http://www.cihrs.org/?p=17647
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ا الروائي احمد ناج  واجه  س بعد اآلدال العامةسم الفة ب  االسمئحاف  تهمة  لمدة عامن  ال دا حنم 

 س.بم جم  لا ا طسمحموى  تمنما مناطم منها وا مه الرل   ر 

  حيث المد  س انكاالل واعنا  هيلل الحريات األكاديميةتنييد ب  الدولة  سممر ، 
 
دخكو  عد الن ا

ععع الاعععالل سعععكاة ف ععععلمعععحح  ؤسعععا  الدامعععععان تنععععوانن  الجد عععدة علعععت  سعععبال  امنععععة أل  ااسععععتحاد   انهائي 

مح عب، بعع  م أل  ا  سياسعي  نالاعالل الحاشعاترشعيح حقعر وي  . رئ س الدامععةلع يعةمند ر السعكاة ال وفعتو 

  دا ان الدامعان. تما سهااالتحادان الاال ية تحو  قا ة صا مة وضم تح حن  

  111اكثععر مععا ضععد شععمكو الف ععل مععا الدامعععة،  امامكفععة عنوبععان  دا يععة ان دا ان الدامعععفرضععو 

ععععععع م عععععععاطهح ألسعععععععبال تمعكعععععععت  طالعععععععب  111األجهعععععععزة األمحيعععععععة النعععععععبض علعععععععت النعععععععو . و 1112بععععععع  ععععععععام  اطالب 

حيععل السيا عع ل،
 
عع 77 وا  11مععنهح  لععت الحيا ععة العسععنرية، وداهمععو قععوان ال ععرطة الفععرم الدععام    اطالب 

 .ةمر 

  نععوض اسععمناللها. و دا تهعا، مععا   مععدخل بع  عمععل الدامعععانتالسععكاة المحفيذ ععة واألجهعزة األمحيععة مازالعو

حععم اعنععا  مععا هيلععان المععد  س  الدامعععان الم ععرية مععا السععفر   وابعع  ك نععر مععا الفععاالن، او  عرضععوم 

لسعععفر ا مععا اجععلمسععبنة  امحيععة الف ععول علععت موافنععة حيععث ي  ععتر  عكعع هح،  ان سععفرهحلمععأخر  جععرا

 .يةبح اتاد مية و أل راض  واأل راض العمل 

  محفوفععععععة  الم ععععععاعر  عمععععععل   لععععععة ععععععل بعععععع  مهععععععددة ا عالميععععععن  السععععععالمة الشا ععععععية لك ععععععففين  و تبنععععععر

حالععة اعمععدا   12 ال ععففية،محععم مععا المغايععة  امععر 111شععهد العععام الما عع ل نععد ف. ةمت ا ععدالعدائيععة ال

او ، ى محمعععععععو لك حعععععععذفم عععععععاد ة او ت ريعععععععب او حالعععععععة  19 نعععععععر قعععععععانو ي، و حمجعععععععازاحالعععععععة  12واو   عععععععذا ، 

 لعععععت  لدحعععععة حما ععععة ال عععععففين اشعععععا ن عمكهععععح.  ةل عععععففين  وا عالميععععن  اءحعععععا  تأد عععععامععععععدان م ععععاد ة ل

ا خالل  11احمجاز  ا م ري  بع  ععدد  –ال عن بععد –، وهو ما  نعم م عر بع  المركعز ال عا ي 1112 ففي 

ا.  11مجزيا  ع   اعداد ال ففين  امفننا ة ال ففين  الم رين  تند، ال ففين  امفمجزيا  ففي 

 .1111محذ  –علت األقل–جاز لك ففين  حالة احم 21 محقمة حنوقيةووءنو 

 

 العدالة االقتصادية واالجتماعية

  امفععدودالفنرا  و وم الععدخل  عع نضععر ا يةتحفيععذ تععدا نر تن ععفبعع   1112عععام خععالل اسععممرن الفكومععة 

السعحة الماليعة  خعاللالفكومعة  تراجععو ،ماالعب العدالعة االجمماعيعةواضع  لتجاهعل بع  و .ما السكا 

ة ي ععععفاللكرعا ععععة مععععا الحععععات  النععععومي ا جمععععال   ٪1الدسععععمو م  م  ععععيل  هععععاعععععا الت ام 1112/1112

فنعععط بععع  حعععن   ٪107ة ي عععفالرعا عععة ال  كغعععو ح عععةكمعكعععيح، حيعععث لمعععا الحعععات  النعععومي ا جمعععال   %1و

 .فنط ما الحات  امفل  ا جمال  ٪109 ح ل قاال المعكيح علت

  ومسعععتهل ععععام  1112 سعععبة ا نفعععا  علعععت  سعععد د دفععععان النعععروض ب عععكل ملفعععو  خعععالل ععععام ا تفععععو

1111  
 
مععدالن  عمح ت عفيح وعحعدما علت حسال  حعود اخعرى بع  المن انيعة.  السحوان الماضية،  منا نة

ان فنو كما . اسكبي    بح األخرى البحود لكمضاح، فإ  معدل الحمو الفنيني لن نر ما  اطبن   الحمو

ا نفعا  علعت السعكم والاعدمان علعت ويحابعت ال ع ل  نفسعه  ؛النيمة الفنينية لإلنفا  علت األجو   اا ن  

http://www.cihrs.org/?p=18147
https://cpj.org/imprisoned/2015.php#egypt
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المست ععععععفيان والكعععععععوازم المد سعععععععية وصععععععيانة وسعععععععائل الحنعععععععل العععععععام( وا عانعععععععان والمعععععععحح ) مععععععا بععععععع   لعععععععك 

 والد زل(. والوقود النهربا  ي نر  لت زيادة جد دة ب  فواتنرما ) سمحناقانواال 

 

 الحريات الدينية

  و( مععععا قعععانو  العنوبععععان(؛ معقمهعععا ضععععد  19الععععد ا )المعععادة ازد ا  حعععاالن بعععع   اتزا عععد   1112عععععام شعععهد(

علععت األقععل بعع  هععذا ال ععدد قععرا ان  7صععد ن و المسععيحين  وال ععيعة والملفععد ا. مععا األقكيععان الد ميععة 

 .قيد الحقر حالة 11اكثر ما ال تزال و  1112عام خالل 

  تهدئععععةالراميععععة  لععععت الدولععععة ترعععععت اجمماعععععان الم ععععالفة العرفيععععة مازالععععو  
 

 مععععا المععععوتران الاائفيععععة  ععععدال

 لمرتنبعععع بنععععا اسععععممرا  ا فععععالن مععععا العنععععال و  لععععت مععععا  ععععادم  ؛اللدععععو   لععععت المسععععاواة بعععع  تابيععععت النععععانو  

 الهدمان العحيفة ضد المسيحين  واألقكيان الد مية األخرى دو  عنال.

 

 حقوق المرأة

 تحعععاول – المالالالرأةحقالالالوق ب تمعكعععت ةتوصعععي 91( 1112ر خعععالل االسعععمعراض العععدو م ال عععامل )قبكعععو م ععع 

وتعح تنعد ح اكثعر معا م عرول قعانو  او  ععد الن   .العامعة وامفكيعة امدعاالنا كبها العحي ضد المراة ب  

لنععععععانو  لعنوبععععععان، م ععععععل م ععععععرول  عععععععد الن بعععععععض المععععععواد  نععععععانو  العنوبععععععان الم ععععععرم والععععععذم شععععععمل 

 م ال واالعمدا  الدم  ل ما قبعل قعوة محاهنعة العحعي والممعكنن   معريي اال  119و 117المادتن  

ق وتأهيععععل ضععععفا ا العحععععي والمععععععذ ب، وم ععععرول قععععانو  األسعععععرة الاععععا   مركععععز الحععععد ح لععععععال  ،الدم عععع ل

وتممقعر المحقمععان وامدموععان المسععوية  صعدا  الالئحععة الداخكيععة لك رلمعا  لكعمععل علعت تكععك النععوانن  

 سمحناقان الدسمو ية.ا لال طبن  

  عكعا
 
هععذ  لعح تمنعما ؛ ومعم  لعك، حعي ضعد المععراةالعمحاهنعة لوطحيعة  سععتراتيجيةا ععا 1112بع  ععام ا

بة فععععاعل  الدولععععة او حرععععى ا شععععا ة لععععذلك،  ا ضععععافة  لععععت عععععدم ا شععععا ة  لععععت كيفيععععة محاسعععع سععععتراتيجيةاال 

مععا  1112تيجية وطحيععة لمحاهنععة الامععا  بعع  عععام اسععتر اوبععالر ح مععا   ععر   م ععال الزوجعع .جريمععة اال 

 .قبل وزا ة السكا ، مازالو جرائح الاما  ممف ية

 

بيالالالانكم  ضالالمنز مطالبنالالالا ابالالر إمالالة لضالالالمان الاز نحالالال كم علالالا اتخالالالاذ اإلجالالراءات  نحالالنالسالاليد المفالالوض السالالالامي، 

 92المقالالالالالالرر انعقادهالالالالالالا فالالالالالالي الف الالالالالالرة مالالالالالالن ملجلالالالالالالق حقالالالالالالوق اإلنسالالالالالالان ) حاديالالالالالالة وال ا الالالالالالينالالالالالالالدورة العاديالالالالالالة ال أمالالالالالالا 

 (.9132 /آذارمارس 92 وحتى /شباطفبراير

 والتقدير،وتفضلوا بقبول فائق االح را  
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