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مقدمة
أنشأ مجلس حقوق النناو اللجمعيو اللع مو لممول اللمة وي و  31آذالر/مو ر  0226بمقجو اللقورالر .013/62
لي ووم م ووم لجأل و المموول اللمة ووي اللا و بق ل قووق ال نا و بقص و هيئ و رعي و ت بع و للجمعي و اللع م و عل و أ
تاةعرض اللجمعي وضع اللمجلس غضق خمس سألقالت.
ونص اللقرالر عل أ يكق مجلس حقق ال نا هيئ حكقمي دولي دالخم مألظقم الممل اللمة ي مائقل عن
جميع أرج ء اللع لل وعن تأل ول ح نت النةه ك ت حقق ال نا
تيعيل تعزيز جميع حقق ال نا وحم يةه
وتقييل تقصي ت بشأنه  .واللمجلس ليي اللقير على مأل قش جميع اللقض ي والل نت اللمقالضيعي ل قق ال نا
اللة تةطل الهةم م طقالل اللع م.
الل ةر من  31إلى  82يقني  . 0226وبعي ع م العةمي اللمجلس "حزم بألو ء اللمسساو ت"
عُقيت دورت المول
1
اللخ ص ب لةقجي عمل و إنش ء إجرالءالت وآلي ت .
من بين هذه ال جرالءالت والآللي ت آلي النسةعرالض الليوري اللش مم اللة تُاةخيم لةقييل أوض ع حقق ال نا
الممل اللمة ي  2ويعي عملي ريي تألطقي على إجرالء السةعرالض لاجالت حقق
جميع الليول المعض ء
الممل اللمة ي  .والنسةعرالض الليوري اللش مم عملي ت ركه الليول
ال نا ليى جميع الليول المعض ء
برع ي مجلس حقق ال نا وتق ر لجميع الليول الل رص لك تعلن ال جرالءالت اللة التخذته لة اين أوض ع
مج ل حقق ال نا  .والنسةعرالض الليوري اللش مم ب عةب ره
بل يالنه وللق ء ب لةزالم ته
حقق ال نا
أحي اللمع لل اللرئياي لمجلس حقق المنا مصمل لضم مع مل كم بلي على قيم اللما وال مع غيره عألي تقييل
اللبليال .
أوض ع حقق ال نا
أكةقبر  0233السةعرض سجالت حقق ال نا لجميع الليول المعض ء الممل اللمة ي  .318ون تقجي
ح لي ً آي آلي أخرى من هذه اللألقع.
ب نض إل أ النسةعرالض الليوري اللش مم أحي اللعأل صر اللرئياي للمجلس اللذي يذكر الليول بمائقليةه عن
الحةرالم جميع حقق ال نا والل ري ت المس سي وإعم له بشكم ك مم .واللهيف اللأله ئ لهذه الآللي اللجييي هق
جميع اللبليال واللةصيي ننةه ك ت حقق ال نا أيألم ت يث.
ت اين وضع حقق ال نا
ووص "ب ك مق " الممين اللع م لممل اللمة ي بأن يألطقي على "إمك ن ت كبير لةعزيز وحم ي حقق
أشي بق ع اللع لل ظلم ".3
ال نا
__________
تطقير اللق نق الليول اللع م  -السل اللأل شر الليكةقر ح ظ البق سعيه
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 0232تلقت الل كقم
ومن اللجيير ب لذكر أ الليول اللمصري تعرضت لهذه النلي ثالث مرالت الول مر
 0232تلقت الل كقم اللمصري  822تقصي
اللمصري  361تقصي قبلت مأله  322تقصي وث ن مر
قبلت مأله  002تقصي  .وك الخرهل نق مبر  0231تلقت الل كقم اللمصري  830تقصي ومن اللم ةرض
أ ترد الل كقم اللمصري عل هذال اللةقرير الليور .28
اوال :موجز لجلسة االستعراض الدوري الشامل المنعقدة في نوفمبر ٩١٠٢
هذه اللجلا اللث لث اللة يخضع يه اللملح اللمصري لهذه الآللي وتلقت الل كقم اللمصري خالل هذه اللجلا
 .٣٢٠٢سقف نققم
 ٢٧٣تقصي ويعي هذال الكبر عيد تقصي ت تلقة الليول اللمصري مألذ خضقع لهذه الآللي
نه ي اللةقرير.4
هأل بعرض مقجز لةقصي ت قبم سرده ت صيلي
ً
ع مألشقأ من الل قق اللرئياي اللخما – ميني وسي سي والقةص دي
قمأل بةصأليح هذه اللةقصي ت الل  ٠١مقضق ً
مقيم هذه الل قق من حيث عيد اللةقصي ت حق تألظيل
والجةم عي وثق ي  -ل ل حقق الننا  .وك
ودور مألظم ت اللمجةمع اللمين واللةع و مع الآللي ت الليولي وتعزيز ح ل حقق الننا بـ ٧٧تقصي جميعهل
يهيف الل زي د اللةع و مع الآللي ت الليولي ومألظم ت حقق الننا وخلق بيئ آمأل للع ملين لهذه اللمألظم ت
اللمرتب اللث ني حقق اللمرالء واللط م وذوي ال ع ق بـ ٧٧تقصي
وتعزيز ثق حقق الننا  .ثل ج ء
اللةمييز اللة يقع عليه
جميعهل يهيف الل تمكين اللمرأ من جميع جقالن الل ي وتعزيز مش ركةه ومك
اللمرتب
ب ض الل تعييم اللةشريع ت اللة تةعلق ب لمرأ و رض مزيي من إجرالءالت الل م ي له  .وج ء
اللبط ل وخلق رص عمم
اللث لث الل قق النقةص دي والنجةم عي بـ ٧٣تقصي جميعهل يهيف الل مك
الممي وتق ير سكن مالئل .وهذه اللمقضقع ت بلغ عيد اللةقصي ت به الل  ٣٢٢تقصي بألاب تج وزت
ومك
اللـ.%11
ج ء اللمرتب اللرالبع عققب ال عيالم بـ ٣٧تقصي جميعهل يهيف الل إلغ ء عققب ال عيالم ًالو عل المقم تقليم
عيد اللجرالئل اللة عققبةه ال عيالم ب ض الل مرالجع الحك م ال عيالم وتبييله بعققب الخري .الم عن حق
اللمرتب اللخ ما بـ ٣٣تقصي جميعهل يهيف الل ةح اللمج ل الم م حري اللرالي
حري اللرالي واللةعبير ج ء
واللةعبير وتألقيح بعض اللققالنين من اللمقالد اللة تعرقم هذه الل قق .
اللمرتب اللا دس النت قي ت واللمع هيالت الليولي بـ ٣٢تقصي جميعه يهيف الل حث الليول اللمصري
جء
اللةعذي وسقء
ت ظه عل بع ض النت قي ت .والشةرك كم من مك
الل الننضم م ًالو اللةققيع ًالو س
اللمرتب اللا بع لكم مألهل بـ ٠٢تقصي جميعهل يهيف الل الل ق
اللم كم اللع دل
اللمع مل والل ق
اللةعذي وإنش ء آلي للة قيق الَي الدع ء مةعلق ب لةعذي .الم عن الل ق اللةعليل
اللم كم اللع دل ومك
الل ا د اللمرتب اللع شر بـ ٠٢تقصي ت.
واللص ج ء اللمرتب اللة سع بـ ٠١تقصي  .وج ءت مك
الم عن حري النعةق د اللييأل واللقض ء عل النٍره ب وجريم النتج ر ب لبشر الحةلقال اللمرتب الل دي عشر كم
مألهم بـ ١تقصي ت ثل بعي ذلك ج ء اللمرتب اللرالبع عشر حقق اللالجئين واللعم ل اللمه جرين بـ ٨تقصي ت.
اللةمييز بـ ١تقصي ت ومجةمع اللميل بـ ٢تقصي ت وحقق اللاجأل ء بةقصيةين.
و اللأله ي ج ءت مك
5
ثانيا :اإلجراءات المطلوب اتخاذها.
تققم هذه الليول بةقييل تقصي ت الل الليول اللخ ضع لهذه الآللي من الجم ت اين ح ل حقق الننا وإزالل
الليول الو م يةل
اللعقب ت الم م ح ل حقق الننا  .وتكق هذه اللةقصي ت الم النعك س ل ل حقق الننا
مج ل حقق الننا
الليول من ج ن بعض اللمألظم ت اللع مل
تصييره عن ح ل حقق الننا
الليول .
ب ض الل غي ب بعض اللمعلقم ت عن ح ل حقق الننا
__________
مأل قش اللملح اللمصري بلغت  380دول كم ال اللةروبيك لل تققم بضل اللةقصي ت اللمةش به .
 4وتزاليي عيد اللةقصي ت ن تج عن أ عيد الليول اللمش رك
تقصي والحي نةج عن ذلك أ عيد اللةقصي ت وصم الل القم من  022تقصي  .عل
ق مت اللمألظم اللمصري ل قق الننا بضل اللةقصي ت اللمةكرر
سبيم اللةقصي ت رقل  1 2و 6جميعهل عن اللةصييق عل اللبروتقكقل النخةي ري نت قي مأل هض اللةعذي ب نض الل بعض اللةقصي ت تل تأل يذه ب ل عم
ك لغ ء جميع الحك م العيالم اللقصر وتعييم ق نق اللط م بعيم تطبيق اللعققب عل النط ل واللغ ء اللق نق رقل  32اللخ ص بةألظيل اللعمم النهل .
http://ar.eohr.org/wp-content/uploads/2019/07/2002.pdf 5
ومن اللجيير ب لذكر أ اللمألظم اللمصري ل قق الننا الصيرت يقليق  0231تقرير ت صيلي عن اللةقصي ت اللة تلقةهو الليولو اللمصوري و 0232
شمم هذه اللةقرير مجمقع من النجرالءالت اللة طلبةه اللمألظم اللمصري من الل كقم اللمصري أ تققم به تأل يذال للةقصي ت اللة تلقةه الل كقم الثأل ء اللي
النسةعرالض الليوري اللش مم نق مبر  0232لذلك سوقف نقوقم باورد بعوض النجورالءالت اللةو يجو علو الل كقمو التخ ذهو تأل يوذال للةقصوي ت اللةو تلقةهو
الل كقم الثأل ء اللي النسةعرالض الليوري اللش مم نق مبر  0231واللب لغ عيده 830
وسقف نققم بةقايل هذه النجرالءالت حا اللجه اللة يج التخ ذه لذلك تألقال هذه النجرالءالت الل الجرالءالت تشريعي والجرالءالت تأل يذي .

ت اين ح ل حقق الننا وتقضيح رؤي ص ي عن
ومن حرص اللمألظم اللمصري ل قق الننا
مصر تقيم بعض اللمقةرح ت لليول اللمصري لةأل يذ هذه اللةقصي ت اللة تسدي الل
ح ل حقق الننا
ت اين ح ل حقق الننا وتألقال هذه اللمقةرح ت الل الربع م ور رئياي اللم قر المول :الننضم م الل
بعض النت قي ت اللم قر اللث ن  :تعييم بعض اللةشريع ت اللم قر اللث لث :التخ ذ بعض ال جرالءالت اللةأل يذي
اللم قر اللرالبع :وضع السةرالتيجي مةك مل ل قق الننا تأل ذ ب لةع و مع اللمألظم ت الل قققي واللمجلس اللققم
ل قق الننا .
المحور األول :االنضمام الي بعض االتفاقيات الدولية.
 )3الننضم م الل النت قي الليولي ل م ي جميع المشخ ص من النخة ء اللقاري.
 )0الننضم م الل النت قي اللمةعلق بقضع المشخ ص عييم اللجألاي والنت قي اللمةعلق بخ ض ح نت
النعيالم اللجألاي .
 )8اللةصييق عل اللبروتقكقل النخةي ري نت قي مأل هض اللةعذي .
 )2اللةصييق عل نظ م روم المس س للم كم اللجأل ئي الليولي .
 )1الننضم م الل اللبروتقكقل النخةي ري اللث ن اللمل ق ب لعهي الليول اللخ ص ب ل قق اللميني واللاي سي .
 )6اللةصييق عل اللبروتقكقل النخةي ري نت قي اللقض ء عل جميع أشك ل اللةمييز ضي اللمرأ .
 )3س اللة ظ ت عل الت قي اللقض ء عل جميع أشك ل اللةمييز ضي اللمرأ .
 )3الننضم م الل اللبرتقكقل اللمل ق ب لميث الم ريق ل قق الننا واللشعقب اللمةعلق ب قق اللمرأ
ال ريقي .
 )1اللةصييق عل اللبروتقكقل اللمل ق ب لميث الم ريق ل قق الننا واللشعقب اللمةعلق ب قق
ال ريقي .
المشخ ص ذوي ال ع ق
المحور الثاني :تعديل بعض التشريعات.
اللم د  )3( 3من الت قي مأل هض
 .3تعييم اللم د  306من ق نق اللعققب ت والسةخيالم اللةعريح اللقالرد
اللةعذي .
 .0تعييم ق نق اللاجق بم يامح للمجلس اللققم ل قق الننا بزي ر اللاجق بمجرد النخط ر واللةقسع
الن رالج اللشرط عن كم اللاجأل ء دو اللألظر عن نقع اللقضي اللمع ق عليه .
 .8الض مصطلح النخة ء اللقاري الل اللمقالد  ٣٨٢و  ٣٨٠و ِ ٣٨٣من ق نق اللعققب ت والض جريم
جييي تكق الرك نه الحةج ز مقالطن بيو وج حق من اللالط ت اللمخةص وعيم الخط ره ب لةهل اللمقج اللي
وعيم تمكيأل من النتص ل بم مي .
 .2إلغ ء اللةعييم اللذي تل عل اللم د ِ ٢من ق نق المحك م اللعاكري اللذي تل  ٣٢٠٢وقصر الخةص ص
اللم كل اللعاكري و ق لألص الليسةقر اللمصري اللم د رقل .022
اللمقالثيق الليولي والليسةقر اللمصري واللعمم
 .1صيور ققالنين بجميع الل قق النس سي اللمألصقص عليه
عل مقالءم اللققالنين الل لي مع الليسةقر اللمصري.
قض ي
 .6الصيالر ق نق ي عم اللألص الليسةقري اللذي يامح للمجلس اللققم ل قق الننا ب ندع ء ميني
اللةعذي .
 .3تعييم ق نق الل بس النحةي ط واللألص عل مي معيأل ن يجقز أ تةج وزه سلط اللة قيق الو اللم كم ب ي
السةخيالم بيالئم الل بس النحةي ط (ك لضم ن ت
ح ل من النحقالل الثأل ء اللة قيق أو نظر الليعقي واللةقسع
اللم لي اللضم ن ت اللشخصي عيم اللام ح ب لخروج من اللمألزل دو الذ اللجه ت اللمخةص ).
 .3وضع حي القص لبيالئم الل بس النحةي ط ك لمألع من اللا ر وتألظيم بمقج اللق نق مع تطبيق طر
الل بس النحةي ط .
اللطعن عليه كم هق مألصقص علي
جرالئل
 .1تعييم ق نق اللعققب ت بم يامح بمم رس حري اللرالي واللةعبير واللغ ء اللعققب ت اللا لب لل ري
اللألشر.
 .32تعييم ق نق النحقالل اللشخصي الل ل يم يضمن حقق اللمرأ .
 .33صيور مشرو ع ق نق مقالجه اللعألح ضي اللمرال واللذي وال ق عليه اللبرلم ولل يصير حة الم .
 .30صيور ق نق يجرم اللةمييز وعيم تأل يذ نصقص الليسةقر اللة تك ح اللةمييز.
 .38الصيالر ق نق للةجريل عل اللةارب من اللةعليل.

 .32تعييم الل قر اللث ني من اللا دس من ق نق النره ب رقل  12لاأل .0231
النره ب.
ق نق مك
 .31ضبط صي غ اللألصقص الل ض ض
 .36تعييم تعريح النره ب كم العةميه مجلس النمن.
اللق نق .
 .33اللألص عل ضم ن ت حقيقي
 .33تعييم اللم د 13و من ق نق اللعققب ت.
المحور الثالث :اجراءات تنفذية
 .3وضع سي س لل كقم تضمن تطبيق هذه اللققالنين.
الل ا د.
 .0مقالءم اللةشريع اللقطألي مع اللجهقد الليولي لمك
 .8وضع بعض اللمع يير نمك النحةج ز بم ي ظ كرالم اللمقالطن والنش ء نقالدي حقق الننا دالخم
اللاجق لةلق شك وي اللاجأل ء واللم ةجزين.
 .2وضع اللي التص ل بين اللألي ب اللع م واللم ةجزين اللاجق لةقييل الي بالغ ت أو شك وي مب شر .
 .1نشر جميع النحك م اللة تصير قض ي اللةعذي .
اللةعذي مل ق ب لمجلس اللققم ل قق الننا بعي اللةققيع عل اللبروتقكقل
 .6النش ء اللي وطألي لمك
اللةعذي .
النخةي ري نت قي مك
 .3ت عيم بيالئم الل بس النحةي ط وعيم الللجقء اللي الن اللجرالئل اللخطير .
 .3نشر مخةلح تق رير لج تقص الل ق ئق اللع م .
نشر جميع نة ئح اللة قيق ت النةه ك ت حقق الننا ونشر النحك م هذه اللقض ي للع م .
.1
 .32الصالح اللاجق والم كن النحةج ز للةقال ق مع مع يير الل ي الندن لمع مل اللاجأل ء واللم ةجزين و ق
للمع يير الليولي .
 .33الل ج الل تكثيح اللةقعي عبر وس ئم النعالم.
اللمأل طق اللمهمش والل قير .
 .30النهةم م بمب درالت اللةألمي
هذه اللجريم .
 .38النش ء لجأل للةع مم مع اللض ي
 .32تجييي اللخط ب اللييأل من قبم مةخصصين بطريق ممألهج من خالل جميع وس ئم اللألشر.
اللةمييز ضي اللمرأ .
 .31وضع اللي للعمم عل مك
اللقظ ئح اللع م .
تمثيم اللمرأ
 .36وضع اللي تعمم عل مك
 .33تمكين اللمرال من س ملح ما بق اللةعيين اللقض ء.
 .33وضع اللي م يد لةمثيم اللشب ب جميع اللقط ع ت.
 .31وضع خط لل ي من اللبط ل .
اللصعيي.
 .02زي د عيد صقل م ق النمي عل ماةقي اللجمهقري وخ ص
 .03عمم حمالت تقعي عل الهمي اللةعليل.
المحور الرابع :استراتيجية متكاملة لحقوق االنسان تنفذ بالتعاون مع المنظمات الحقوقية.
وضع السةرالتيجي مةك مل ل قق الننا من قبم الليول اللمصري عل ال يةل تأل يذه ب لةع و مع مألظم ت
اللمجةمع اللمين واللمجلس اللققم ل قق الننا يكق أهيال ه .
وضع هذه النسةرالتيجي وتأل يذه
 .3مش رك مألظم ت اللمجةمع اللمين
الليور الل ١٢من مجلس حقق الننا .
 .0تأل يذ اللةقصي ت اللة تةقال ق عليه الل كقم اللمصري
 .8وضع خط عمم لة اين ح ل حقق الننا سألقي ي يد يه بعض اللقض ي اللة يج ت ايأله
عل ال يةل مرالجعةه سألقي وتقييل عمله .
 .2وضع خط وسي س والض لةيري مقظ ين اللمكل ين ب ن ذ اللق نق عل قيل ومب دئ حقق
الننا .
مج ل حقق الننا لةيري اللمقظ ين عل الحةرالم قيل
 .1النسةع ن بخبرالء من اللمألظم ت اللع مل
ومب دئ حقق الننا .
حمالت اللةقعي ونشر ثق حقق الننا .
اللما هم
 .6تعزيز دور اللمجةمع اللمين
اللةقعي واللةع مم مع اللض ي من جريم اللةعذي .
 .3اللةع و مع اللمجةمع اللمين
 .3غلق اللقضي رقل  338ور ع قرالرالت اللمألع من اللا ر عل اللألشط ء.

 .1اللضم حم ي اللميال عين عن حقق الننا .
 .32عمم حمالت تقعي عل الهمي الحةرالم مب دئ وقيل حقق الننا .
 .33تيعيل السةقاللي اللمجلس اللققم ل قق الننا .
 .30تقسيع صالحي ت اللمجلس اللققم ل قق الننا .
 .38اللام ح للمجلس اللققم ل قق الننا بزي ر اللاجق بمجرد النخط ر.
اللمه م النتي :
 .32ت عيم دور الللجأل اللقطألي اللعلي ل قق الننا
أ .اللةألايق مع اللجه ت اللمخةل لةقييل اللةق رير اللمة خر .
ب .اللةع و اللك مم مع مجلس حقق الننا .
ت .تقييل اللةق رير اللمة خر إل هيئ ت اللمع هيالت ذالت اللصل .
ث .درالس جميع دع وي اللزي ر اللة قيمت لل كقم اللمصري .
و اللأله ي يج اللةألقي أ هذه النجرالءالت ك سبق للمألظم اللمصري ل قق الننا
بي ن ته اللة تصيره .
التخ ذه به
ثالثا :التوصيات تفصيال.
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اوال :االتفاقيات الدولية.
ت ظه
تلقت مصر  02تقصي من الصم  830وذلك يم يةعلق بضرور النضم مه الو س
عل بعض اللمع هيالت والنت قي ت الليولي حيث ط لبقال مصر ب لةصييق عل اللبروتقكقل
واللةصييق عل نظ م روم النس س للم كم اللجأل ئي
النخةي ري نت قي مأل هض اللةعذي
الليولي و الننضم م الل النت قي الليولي ل م ي جميع النشخ ص من النخة ء اللقاري والننضم م
الل اللبروتكقل النخةي ري اللث ن اللمل ق ب لعهي الليول اللخ ص ب ل قق اللميني واللاي سي الله دف
الل اللغ ء عققب النعيالم واللةصييق على اللبروتقكقل النخةي ري نت قي اللقض ء على جميع
أشك ل اللةمييز ضي اللمرأ والننضم م إلى النت قي اللمةعلق بقضع المشخ ص عييم اللجألاي
والنت قي اللمةعلق بخ ض ح نت النعيالم اللجألاي  .واللألظر تققيع مع هي حظر المسل اللألقوي
واللةصييق عليه الننضم م إلى اللبروتقكقل اللمل ق ب لميث الم ريق ل قق ال نا واللشعقب
أ ريقي واللألظر اللةصييق على اللبروتقكقل اللمل ق ب لميث الم ريق
اللمةعلق ب قق اللمرأ
اللة ظ ت
أ ريقي وس
ل قق ال نا واللشعقب اللمةعلق ب قق المشخ ص ذوي ال ع ق
على الت قي اللقض ء على جميع أشك ل اللةمييز ضي اللمرأ .
7
ثانيا :التعاون مع االليات الدولية.
تلقت مصر  00تقصي من الصم  830تةعلق بضرور اللةع و مع النلي ت الليولي حيث ط لبقال
بضرور تقجي دعق دالئم لجميع اللمقررين اللخ صين لزي ر مصر ومقالصل اللةع و مع
مجلس حقق الننا وتعزيز اللةع و اللةقأل مع م قضي حقق ال نا والنعال عن اللةيالبير
اللمةخذ لةأل يذ اللةقصي ت اللمقيم من لجأل مأل هض اللةعذي إثر اللة ري اللاري اللذي الجرت
ع م  .0236وعرض مصر الليرو اللماة د من اللع م اللم ض بص ةه رئيس النت د الن ريق
يم يةعلق ب لةع و مع النلي ت الليولي والنقليمي ل قق الننا والننضم م إلى ميون ققالعي
اللالقك اللمةعلق بإجرالءالت مجلس الممن ضي ال ب د اللجم عي واللجرالئل اللمرتكب ضي ال نا ني
وجرالئل الل رب ب لصيغ اللة وضعةه مجمقع اللما ءل والنتا واللش ي .
8
ثالثا :تعزيز حقوق االنسان.
تلقت مصر  82تقصي من الصم  830يم يةعلق بضرورو اللةع و مع النلي ت اللقطألي
وتاهيم مه مه حيث ط لبقال بضرور تق ير مقالرد للمجلس اللققم ل قق الننا والللجأل اللعلي
إمك ني
الليالئم ل قق الننا لةمكيألهم من النضطالع بقنيةيهم عل ن ق ع ل واللألظر
ومقالصل عملي تألقيح اللققالنين اللق ئم لك ل
وضع تأل يذ السةرالتيجي وطألي ل قق الننا
النمةث ل ليسةقر ع م  0232وتعزيز السةقاللي اللمجلس اللققم ل قق الننا بةخصيص ميزالني
ك ي ل والتخ ذ اللمزيي من تعزيز ونية  .ب نض الل مقالصل تأل يذ اللمع يير اللالزم لةعزيز
ومقالصل تألظيل اللمألةيي اللع لم للشب ب وزي د برالمج اللةثقيح
تمةع اللشب ب ب قق الننا
مج ل حقق الننا وتقسيع نط قه لةشمم عيدال الكبر من مقظ اللخيم اللع م
واللةيري
واللق ئمين عل الن ذ اللق نق وتثق يهل مج ل حقق الننا .
9
رابعا:مجتمع الميم
تلقت مصر  8تقصي ت من الصم  830يم يةعلق ب قق اللمثلي ت واللمثليين ومزدوج اللميم
وركزت هذه اللةقصي ت عل ضرورو وقح عملي ت اللقبض اللة تةل عليهل باب هذال اللميقل
واللغ ء هذه اللققالنين اللة تجرم اللعالق ت والتخ ذ هطقالت ل م ي حقققهل.
10
خامسا :مكافحة جميع اشكال تمييز.
__________
 6بيالي من اللةقصي رقل  3الل اللةقصي رقل  02ومن اللجيير ب لذكر ال بعض اللةقصي ت اللمةعلق ب نت قي ت الليولي تل وضعه مع الل قق اللة ترتبط بهذه
النت قي عل سبيم اللمث ل تل وضع بعض اللةقصي ت اللمةعلق ب نعيالم مع عققب النعيالم.
 7بيالي من اللةقصي رقل  03الل اللةقصي رقل 20
 8بيالي من اللةقصي رقل  28الل اللةقصي رقل  16ومن اللةقصي رقل  333حة اللةقصي رقل  308ب نض الل اللةقصي ت رقل 033 033 032 023
 012 018 010 012و.013
 9اللةقصي ت رقل  63 13و60
 10اللةقصي ت رقل  62 11 13و60

الشك ل اللةمييز حيث ط لبت هذه
تلقت مصر  2تقصي ت من الصم  830يم يةعلق بمك
اللةقصي ت بةعزيز اللجهقد اللرالمي إلى اللقض ء على اللةمييز وتعزيز رص حصقل الل ئ ت
اللضعي على اللةعليل وإدرالج تعريح للةمييز اللعألصري اللةشريع ت اللقطألي وتكثيح اللجهقد
ذلك اللةمييز ضي اللمرأ واللةمييز اللق ئل على أس
جميع أشك ل اللةمييز بم
اللرالمي إلى مك
الليين وذلك بمقالصل تقعي اللاك واللزعم ء اللييأليين.
11
سادسا :مكافحة التعذيب وسوء المعاملة.
اللةعذي وسقء اللمع مل حيث ط لبت
تلقت مصر  31تقصي من الصم  830يم يةعلق بمك
ق نق اللعققب ت اللمصري مع اللق نق الليول .
هذه اللةقصي ت بمقالءم تعريح اللةعذي اللقالرد
جميع الندع ءالت اللمةعلق ب لةعذي وسقء
والنش ء اللي ت قيق ماةقل وإجرالء ت قيق ت ع ل
الم كن النحةج ز وتعزيز اللجهقد اللرالمي الل مألع جميع هذه اللمم رس ت
اللمع مل خ ص
ومك ةه وضم حم ي جميع اللممقالطألين .وتق ير م يلزم من اللةيري لققالت اللشرط
اللةصييق على اللبروتقكقل النخةي ري نت قي مأل هض اللةعذي
واللألظر
واللققالت اللمال
وتأل يذ اللةقصي ت اللص در عن لجأل مأل هض اللةعذي لضم إمك ني الل صقل على اللما عي
اللاجق و إصالح اللققالنين لضم رق ب ميني ع ل على اللالط ت
اللطبي واللزي رالت المسري
اللعاكري وسلط ت اللشرط مع اللةركيز بشكم خ ص على الل م ي من ح نت النخة ء اللمأذو
به واللم كم ت اللعاكري للمينيين واللةيخم ال جرالءالت اللقض ئي .
12
سابعا :حقوق السجناء.
تلقت مصر تقصيةين من الصم  830يم يةعلق ب قق اللاجأل ء وركزت ه ت اللةقصية عل
اللزي رالت اللع ئلي اللمألةظم واللعالج اللطب وإمك ني الل صقل على م مين
حقق اللاجأل ء
اللاجق اللخ ضع جرالءالت أمألي مشيد وضم تق ر اللمع يير الليني للمع مل
ذلك
بم
ذلك الل م ي من جميع أشك ل اللةعذي .
ال نا ني للاجأل ء بم
13
ثامنا :عقوبة االعدام.
مقيم هذه
تلقت مصر  03تقصي من الصم  830يم يةعلق بعققب النعيالم وك نت
اللةقصي ت تقصي تةعلق ب لغ ء عققب النعيالم نه ئي واللةصييق عل اللبروتقكقل النخةي ري
اللث ن اللمل ق ب لعهي الليول اللخ ص ب ل قق اللميني واللاي سي والله دف إل إلغ ء عققب ال عيالم
ق ئم اللجرالئل اللة يع ق
وتألقعت ب ق اللةقصي ت اللخ ص ب نعيالم عن اللخ ض اللةيريج
عليه ب نعيالم ووقح تأل يذ عققب النعيالم بهيف اللغ ئه والقرالر وقح تطبيق عققب النعيالم عل
جميع الحك م النعيالم تعييم اللم د
النشخ ص اللق صرين وقت الرتك ب اللجرالئل والع د اللألظر
 00من ق نق اللط م لمألع م كم الشخ ص ك نقال الط ن وقت وققع اللجريم .
14
تاسعا :حرية الراي والتعبير.
تلقت مصر  00تقصي من الصم  830يم يةعلق ب ري اللرالي واللةعبير حيث ط لبت هذه
حري اللرالي
اللةقصي ت بضرور الن رالج عن جميع اللم ةجزين باب مم رسةهل ل قهل
ذلك اللةعبير الل أل على
واللةعبير وض م أ تكق حري اللةعبير بجميع أشك ل مك قل بم
شبك ال نةرنت وخ رجه ووضع حي للرق ب اللم روض على اللمقالقع اللشبكي ال خب ري واللمةعلق
الل صقل على اللمعلقم ت ووقح مم رس النعةيالءالت على
ب قق ال نا والحةرالم الل ق
حري اللرأي واللةعبير ن سيم النعةيالءالت اللمةعلق ب عةق ل اللص يين ومألع اللقصقل إلى اللمقالقع
اللشبكي ال خب ري ومص در اللمعلقم ت اللمعرو جيال ً.
تألقيح اللق نق اللمةعلق ب لجرالئل ال لكةروني وضم المةث ل لاللةزالم ت الليولي ووضع تشريع ت
م يد تةعلق ب ري اللمعلقم ت وإمك ني الل صقل عليه وضم أ تةيح اللةشريع ت حري اللرأي
__________
 11اللةقصي ت من  61حة اللةقصي رقل  36م عيال اللةقصي رقل 32 33 30
 12اللةقصي رقل  31و 331
 13بيالي من اللةقصي رقل  12حة اللةقصي رقل 336
 14بيالي من اللةقصي رقل  302حة اللةقصي  382م عيال اللةقصي رقل  303واللةقصي ت رقل 333 333 338 333 332 363 366 363 361
313 312 331 333 338 330و 310

دسةقر مصر
واللةعبير وحري اللةجمع وتكقين اللجمعي ت لك تعكس أنقالع الل م ي اللمكرس
مج ل حقق ال نا  .التخ ذ تيالبير
لع م  0232ومقالءم تشريع ته مع اللةزالم ت مصر الليولي
ملمقس لضم اللمم رس الل ر لل ق اللةعبير واللةجمع وتكقين اللجمعي ت واللةظ هر.
15
عاشرا :حرية االعتقاد الديني.
تلقت مصر  1تقصي ت من الصم  830يم يةعلق ب ري النعةق د اللييأل حيث ط لبقال بمقالصل
اللق نق و اللمم رس اللعملي بم
اللجهقد اللرالمي إلى ضم الحةرالم حري الليين أو اللمعةقي
ية ق تم م ً مع اللمع يير الليولي إزالل اللقيقد اللم روض دو دالع على بأل ء اللكأل ئس وترميمه
بط ق ت اللهقي وذلك لةعزيز الل ري اللييأل ضم أ تةخذ
إزالل ال ش ر إلى خ ن الليين
الل كقم ت اللم لي وال قليمي اللةيالبير اللمأل سب ل م ي اللماي يين من اللمةطر ين ن سيم
أنشط الل قالر بين المدي
اللمأل طق اللري ي زي د تعزيز ثق اللةا مح بةكثيح اللمش رك
ويشمم ذلك اللةع و مع اللبليال المخرى دعل اللمب درالت اللرالمي إلى تعزيز الحةرالم اللةألقع اللثق
واللةا مح اللييأل .
16
الحادي عشر :حق التنظيم و دور منظمات المجتمع المدني
تلقت مصر  02من الصم  830يم يةعلق حق اللةألظيل ودور مألظم ت اللمجةمع اللمين حيث
ط لبقال اللةأل يذ اللك مم ب لةش ور مع اللمجةمع اللمين واللشرك ء الليوليين لق نق ع م  0231اللمةعلق
بيئ حر
ب لمألظم ت غير الل كقمي وضم تمكن اللميال عين عن حقق ال نا من اللعمم
وآمأل وإلغ ء أو تعييم جميع اللققالنين واللاي س ت اللة ت يّ من المنشط اللة يضطلع به اللمجةمع
ال ره ب رقل
اللمين واللميال عق عن حقق ال نا ك لق نق رقل  0233/32وق نق مك
اللجرالئل ال لكةروني وجرالئل تكألقلقجي
 12واللم د  33من اللق نق اللجأل ئ وق نق مك
اللمعلقم ت وق نق تألظيل وس ئط ال عالم وضم التا اللةشريع ت اللمةعلق ب لمألظم ت غير
اللةشريع ت اللة تألظل حري اللةعبير
الل كقمي وتأل يذه مع اللمع يير الليولي وإع د اللألظر
وتكقين اللجمعي ت واللةجمع وتعييله تمشي مع اللق نق الليول ل قق ال نا  .والنلةزالم بيعل
مجةمع مين حر ونشط بإنه ء اللقضي رقل  338واللة قيق ت بشأ اللةمقيم المجألب وإجرالءالت
حظر اللا ر وتجميي المصقل اللمقجه ضي اللمجةمع اللمين ومقالصل تعزيز جهقده اللرالمي إلى
مألع جميع أعم ل اللةخقيح أو الننةق م اللة تاةهيف من يةع ونق مع الممل اللمة ي وممثليه
مج ل حقق ال نا والنمةأل ع عن هذه المعم ل وت اين إمك ني وصقل اللمرالقبين
وآلي ته
إلى اللعملي الننةخ بي  .وط ل اللبعض العةم د ق نق وطأل من أجم تعزيز اللميال عين عن حقق
ال نا وحم يةهل.
17
الثاني عشر :القضاء علي االرهاب.
تلقت مصر  1تقصي ت من الصم  830تةعلق ب لقض ء عل النره ب حيث ط لبت هذه
اللةقصي ت بضرور اللقض ء عل النره ب وحم ي مقالطأليه من ال النره ب وتعييم ق نق
تعريح النره ب
والع د اللألظر
النره ب لمقالءمة مع اللمع يير الليولي ل قق الننا
النره ب.
سي مك
وتعزيز الحةرالم حقق الننا
18
الثالث عشر :المحاكمات العادلة.
تلقت مصر  31تقصي من الصم  830يم يةعلق ضم اللم كم اللع دل حيث ط لبقال
اللم كم اللع دل والقةص ر الخةص ص اللم كل اللعاكري عل اللقض ي
بضرور ضم الل ق
الن الت من اللعق ب عل النةه ك ت حقق الننا .
اللعاكري ومقالصل بذل اللجهقد لمك
ضم النممةث ل اللك مم للم د  32من اللعهي الليول اللخ ص ب ل قق اللميني واللاي سي تعييم
ق نق النجرالءالت اللجأل ئي من الجم و ئه ب لةزالم ته الليسةقري وتقييي النسةخيالم اللم رط لةيالبير
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النحةج ز اللا بق للم كم وتيالبير ال خض ع لمرالقب اللشرط دالخم الل يود اللضيق اللمبيأل
اللم د  12من الليسةقر.
الندع ءالت ب رتك ب أعم ل
اللةصيي لإل الت من اللعق ب ب لة ري على ن ق يةال ب لمصيالقي
قةم خ رج نط اللقض ء واللةعذي وح نت النخة ء اللقاري على أييي ققالت الممن وال عال
عن اللألة ئج ومق ض اللمائقلين عن ذلك .ت يي ي جميع ال حيالث اللذين جرت مق ض تهل م كل
اللكب ر والإلغ ء تلك المحك م وإح ل جميع اللمةهمين إل م كل المحيالث.
19
الرابع عشر :مكافحة الفساد.
الل ا د حيث ط لبقال جميع هذه
تلقت مصر  32تقصي ت من الصم  830يم يةعلق بمك
الل ا د وضم اللما ءل ب نض الل مقالصل تعزيز
اللةقصي ت الل مقالصل جهقد مك
الل ا د.
ذلك مض ع اللجهقد اللقطألي اللرالمي إل مك
الل ق اللةألمي بم
20
الخامس عشر :جريمة االتجار بالبشر.
تلقت مصر  1تقصي ت من الصم  830يم يةعلق بجريم النتج ر ب لبشر حيث ط لبقال تأمين م
النتج ر ب لبشر
يك من اللةيري واللمقالرد من أجم اللةأل يذ اللك مم لالسةرالتيجي اللقطألي لمك
جرالئل النتج ر ب لبشر وحم ي
واللمب دئ اللةقجيهي لجمع المدل واللة قيق واللمالحق اللقض ئي
النتج ر ب لبشر
سي إن ذ اللق نق ومقالصل تعزيز اللجهقد اللرالمي إلى مك
اللض ي
وتهر ي اللمه جرين على ن ق ع ل ب لرصي اللمألةظل واللمالحق اللقض ئي الل ع ل و تقييل اللما عي
ذلك عألي تعرضهل لالسةغالل وال يذالء اللبين مقالصل جهقده
لض ي النتج ر ب لبشر بم
مج ل إع د
اللرالمي إلى تعزيز اللبرالمج اللةيريبي اللمقجه لمخص ئيين النجةم عيين اللع ملين
تأهيم ض ي النتج ر ب مشخ ص وبخ ص اللألا ء والمط ل.
21
السادس عشر :الحقوق االقتصادية واالجتماعية.
تلقت مصر  62تقصي من الصم  830يم يةعلق ب ل قق النقةص دي والنجةم عي ك الغلبه
اللةألمي وبخ ض معينت اللبط ل
إعم ل الل ق
مةعلق بمقالصل تعزيز اللجهقد الليولي
مك اللعمم
وتطقير بيئ اللعمم .و مقالصل اللجهقد اللرالمي إلى ك ل حقق مةا وي للمرأ
مك اللعمم وحظر عمم المط ل ومقالصل
والتخ ذ تيالبير للقض ء على اللةمييز ضي اللمرأ
السة يالث اللةيخالت اللرالمي إلى دعل إمك ني حصقل اللشب ب على رص اللعمم اللالئق وتعزيز
اللمأل طق الل ضري واللري ي لل ي من بط ل اللشب ب ومض ع
ال دم ج النجةم ع للشب ب
سق
اللجهقد اللرالمي إلى إدم ج المشخ ص ذوي النحةي ج ت اللخ ص على ن ق أ ضم
اللعمم و تعزيز اللةيري اللمهأل ب يث يمكن للخريجين اللشب ب دخقل سق اللعمم بارع  .اللألظر
اللةشريع ت اللمةعلق ب م ي اللعم ل اللمألزليين وحظر
تأل يذ اللةيالبير واللةعييالت اللالزم
اللبط ل
السةغاللهل و مض ع اللجهقد اللرالمي إلى تأل يذ النسةرالتيجي اللقطألي اللش مل لمك
اللقصير المجم واللطقيل المجم ومقالصل جهقده اللرالمي إلى تعزيز برالمج الل م ي وال دم ج
النجةم عيين لمسر الل قير واللماألين والمية م والمشخ ص ذوي ال ع ق غير اللق درين على
اللعمم.
بذل اللمزيي من اللجهقد عم ل الل قق النقةص دي والنجةم عي واللثق ي بةعزيز تيالبير الل م ي
تأل يذ رؤي مصر - 0282السةرالتيجي
النجةم عي  .اللعمم بشكم وثيق مع جميع اللجه ت اللمعألي
اللةألمي اللماةيالم  -اللة تهيف إلى تق ير حي كريم لجميع اللمقالطألين دو تمييز وتخصيص م
يك من الممقالل للص واللةعليل ومقالصل اللجهقد اللرالمي إلى تألمي النقةص د تكثيح اللجهقد
اللرالمي إلى تقسيع نط اللزرالع وال نة ج اللغذالئ بهيف زي د الممن اللغذالئ وضم الل ق
اللمأل طق اللري ي
اللغذالء لجميع اللمقالطألين مقالصل التخ ذ اللةيالبير لل ي من الل قر ن سيم
مقالصل اللةأل يذ اللعمل للخط اللقطألي ل م مشكل ال سك غير اللألظ م
واللمأل طق اللمةخل
اللمأل طق
مع اللةركيز بص خ ص على تق ير اللاكن اللبييم لمشخ ص اللذين يعيشق
__________
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اللمعرض للخطر ومقالصل تأل يذ برالمج ومش ريع ال سك النجةم ع سعي ً إلى تق ير اللاكن
اللالئق لجميع اللمقالطألين وتأمين اللجهقد اللرالمي إلى ضم إمك ني حصقل اللجميع على مي ه
اللمأل طق اللري ي  .وتيعيل
ويشمم ذلك اللمقيمين
اللشرب اللمأمقن وخيم ت اللصرف اللص
النسر وتألظيل المسر والل ي ال نج بي .
مقالصل اللجهقد اللرالمي إلى تق ير أعلى ماةقى يمكن بلقغ من اللص اللبيني واللعقلي
لمقالطأليه وتقسيع نط برن مج اللص اللقطأل اللجييي مقالصل التخ ذ تيالبير ملمقس للقض ء
على اللةمييز واللقصل اللمقجهين ضي المشخ ص اللمص بين ب لجذالم وأ رالد أسرهل .وبذل اللمزيي من
ذلك بةعزيز تيالبير
اللجهقد من أجم إعم ل الل قق النقةص دي والنجةم عي واللثق ي بم
الل م ي النجةم عي  .ومض ع اللجهقد اللقطألي ومقالصل التخ ذ اللةيالبير لل ي من الل قر ومع لج
الل جقالت اللق ئم بين اللمأل طق الل ض ري واللمأل طق اللري ي  .ومقالصل ضم مش رك اللألا ء
وضع اللةشريع ت واللبرالمج اللمةعلق بةغير
والمط ل والمشخ ص ذوي ال ع ق بصقر مجيي
اللمأل خ والل ي من مخ طر اللكقالرث.
22
السابع عشر :الحق في التعليم والصحة.
تلقت مصر  32تقصي من الصم  830يم يةعلق ب ل ق اللةعليل واللص  .مج ل اللص
اللمأل هج اللةعليمي اللقطألي
ط لبقال إدرالج اللةثقيح اللش مم مج ل اللص اللجألاي وال نج بي
ب نض الل
وتأمين اللمقالرد اللالزم لةأل يذه بشكم ع ل و ق ً لالسةرالتيجي اللقطألي للاك
تقسيع برالمج اللص ال نج بي وتألظيل المسر يص له إلى اللمأل طق اللري ي والسة يالث حزم
مج ل اللةعليل ط لبقال بضم تق ير رص
مةك مل من مقالد اللص ال نج بي لص لح اللمرأ  .الم
ك ي ل صقل المقلي ت على اللةعليل ومض ع اللةيالبير اللة تةخذ من أجم تق ير اللةعليل المس س
لجميع المط ل وك ل تك س رص حصقل اللألا ء والل ةي ت على اللةعليل على جميع اللماةقي ت و
زي د عيد الل رص اللةعليمي اللمة ح للألا ء والل ةي ت واللماألين والمشخ ص ذوي ال ع ق
والمقلي ت مقالصل اللبرالمج اللرالمي إلى الل ي من معينت الننقط ع عن الليرالس ن سيم
اللميالر مقالصل تطقير اللةعليل ن
ص قف الل ةي ت وذلك بةقييل حقال ز لمسر بق ء أط له
اللمأل طق اللري ي ضال عن مض ع اللجهقد اللرالمي إلى م ق
سيم تعزيز ماةقى اللةعليل
الممي .
23
الثامن عشر :حقوق المرأة والطفل وذوي االعاقة.
تلقت مصر  66تقصي من الصم  830يم يةعلق ب قق اللمرال واللط م وذوي النع ق وك
اللألصي النكبر من هذه اللةقصي ت للمرال حيث بلغ عيد اللةقصي ت اللمةعلق ب لمرال الل 10
تقصي م بين مط لب ببعض اللةعييالت الو مقالصل الل كقم لبعض اللجهقد اللة ق مت به
مقيم هذه اللةقصي ت اللقض ء على جميع أشك ل اللةمييز ضي اللمرأ والتخ ذ
ب ل عم .وك
إجرالءالت ح سم للقض ء علي ومألع النسةغالل اللجألا والنتج ر ب مشخ ص وتيعيل اللةيالبير
اللة رش اللجألا ووضع أحك م
اللرالمي إلى إلغ ء تشقي المعض ء اللةأل سلي لإلن ث ومك
ذلك النغةص ب اللزوج وغير ذلك من أشك ل اللعألح
النغةص ب بم
ق نقني لمك
اللجألا واللجألا ن بم يةمشى مع اللق نق الليول واللمع يير الليولي والتخ ذ اللمزيي من اللةيالبير
اللعألح اللمقج ضي اللألا ء والم ط ل بجميع أشك ل ور ع اللان اللق نقني لزوالج اللمرأ
لمك
إلى  33ع م ً ومقالصل حم ي حقق اللمرأ ب لعمم على وضع حي للعألح اللمقج ضي اللألا ء
والل ةي ت بجميع أشك ل ومع لج اللعقب ت اللمةقالصل المخرى مثم اللقصل النجةم ع واللزوالج
اللمبكر اللةأل يذ الل ع ل للةشريع ت اللرالمي إلى اللقض ء على اللةمييز واللعألح اللمقج ضي اللألا ء
والل ةي ت ضال عن مرالجع تشريع ت المحقالل اللشخصي وق نق اللعققب ت من أجم زي د تعييم
أو إلغ ء اللمقالد اللة تألطقي على تمييز ضي اللمرأ وتألقيح ق نق المحقالل اللشخصي للام ح
ب لزوالج واللطال اللمينيين و جميع اللما ئم اللمةصل ب لزوالج واللعالق ت المسري وب لميرالث
__________
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تأل يذ أحك م الليسةقر اللجييي اللرالمي إلى تعزيز تمةع جميع

واللطال وحض ن المط ل وض م
اللألا ء ب قققهن.
ب نض إل مقالصل تأل يذ السةرالتيجيةه اللقطألي لةمكين اللمرأ اللمصري حةى ع م  0282تمشي ً
مع دسةقره ومع أهيالف الممل اللمة ي للةألمي اللماةيالم وتمكين اللمرأ وتعزيز حقققه
وحم يةه وتعزيز تمثيله اللاي س والنقةص دي ب نض إل التخ ذ خطقالت إض ي لضم
اللمأل ص اللقي دي
مقالقع صألع اللقرالر وزي د تمثيله
للألا ء واللشب ب
اللةمثيم اللك
ووضع برالمج ل لرج ل والل ةي لزي د إلم مهل ب لعألح اللجألا واللجألا ن اللمقج ضي اللألا ء
والل ةي ت واللاع إلى تقسيع نط تلك اللبرالمج لةشمم ك مم اللبلي ومض ع اللجهقد اللرالمي إلى
اللةصيي لمم رس تشقي المعض ء اللةأل سلي لإلن ث واللزوالج اللمبكر وتكثيح اللجهقد اللرالمي إلى
مألع اللز والج اللمبكر واللقاري عن طريق حمالت اللةقعي ب لةع و مع مألظم ت اللمجةمع اللمين .
الم يم يةعلق ب قق النط ل وذوي النع ق ط لبقال بمقالصل حم ي النط ل وت اين نقعي حي
اللط م بةطقير اللألظل اللص ي واللةعليمي لضم حصقل جميع المط ل على اللخيم ت المس سي
وت عزيز دور لج حم ي اللط قل وتق ير اللمقالرد اللم لي اللالزم له لةمكيأله من تقييل خيم ت
اللمأل طق اللري ي  .ب نض إل تعييم
الل م ي لمط ل بمن يهل المط ل ذوو ال ع ق ن سيم
اللم د 300من ق نق اللط م لضم عيم اللقي م أبيال ً بمق ض اللج ن ين من المط ل والمحيالث كم
ح ل اللكب ر زي د تعزيز اللجهقد اللرالمي إلى إنه ء عمم المط ل وضم تقييل اللجأل إلى
اللمألزل
ذلك
جميع اللبيئ ت بم
اللعيالل حظر جميع أشك ل اللعق ب اللبين لمط ل
تربي المط ل .زي د رص اللعمم اللمة ح
وإلغ ء جميع المحك م اللة تيال ع عن السةخيالم
مك اللعمم ومألع السةغاللهل ب نض إل
لمشخ ص ذوي ال ع ق وضم بيئ آمأل لهل
زي د تعزيز اللهيئ ت اللقطألي اللمائقل عن حم ي المشخ ص ذوي ال ع ق من اللعألح.
24
التاسع عشر :حقوق الالجئين والعمال المهاجرين.
تلقت مصر  3تقصي ت من الصم  830يم يةعلق ب قق اللالجئين واللعم ل اللمه جرين حيث
ط لبقال بعض الليول ب مقالصل وتيعيل اللاي س ت اللرالمي إلى حم ي حقق اللالجئين والمقلي ت
وو ضع سي س ت تةعلق بهجر الليي اللع مل من أجم حم ي حقق اللعم ل اللمه جرين وتألايق
النجرالءالت بين مخةلح اللجه ت اللمعألي زي د مقالءم ققالنيأله اللم لي مع الت قي الممل اللمة ي
تهري اللمه جرين عن طريق اللبر
اللجريم اللمألظم عبر اللقطألي وبروتقكقل مك
لمك
واللب ر واللجق اللمكمم له و التخ ذ تيالبير ل م ي اللالجئين واللمه جرين من اللعألح وم ونت
النغةي ل والنسةمرالر تعزيز اللةا مح م بين اللمجةمع ت اللم لي وضم إمك ني وصقل
اللمه جرين واللعم ل اللمألزليين على ن ق ع ل إلى آلي ت إع د تأكيي اللةزالمه بمم رس عيم ال ع د
اللقاري وضم تق ّر اللمقالرد والليعل للمه جرين اللضع ء العةم د ققالنين وتيالبير لضم تألايق
أ ضم لاي س ت اللةصيي للعقالمم الل البي للهجر وإدالر أ ضم للهجر النقةص دي إزالل اللعقب ت
ح ل اخ اللزوالج من غير
اللق نقني واللعملي اللة ت قل دو الل صقل على اللجألاي اللمصري
اللمصري.
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