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52 rue des Pâquis 
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 جنيف، سويسرا

سعادة المفوض السامي،

بعد،وافر االحترام و تحية طيبة و 

ا جعععرا ا  ، علعععت ات عععا  الموقععععة ادنعععا  61نحعععن ماتمعععا  حنعععوا ا  سعععا  الععععنحععع    سععععادة المفعععوض السعععامي، 

 ملجلالالالق حقالالالوق اإلنسالالالان 13الخالالالال الالالالدورة الالالالهعععا ؤ النا، خعععلل تكمعععم   المنعععر  توصعععياتاالضعععما  ازعععراز زمعععة الل 

 .9132 /آذارمارس 92 /شباط وحتىفبراير 92من في جنيف  والمنعقدة باألمم المتحدة،

   كمعععععاي ر يمم ععععر لالعمععععر زحريععععة فعععع  عععععر اطععععا    ععععر    مععععن مصععععر  فعععع اتمععععا  اع ممعععع  المععععد ي م تم عععع

حنعوا ا  سعا  فع  حول حالة الدولية  لماتما  وال ها م  ااواصر المواصر علت ويحافظ  ،الدولية

مع  الففعظ الفعو م لمكعي قضعية الممويعر  ،نصعا عخعاطر المصر دو  المعرض لمداز ر انمناميعة او 

وضععععما  ز لععععة اماععععة ومواتيععععة  .1166لسععععاة  671سعععع لة السععععمعة الرععععل تحمععععر  قعععع   األجابععععل سالمس سععععةس

 ا تافيذ فعالياتها وبرامجها.العام وحماية المراكز ال نافية زما يتيح لهاع ال لمعزيز 



   يموافعععع مععع  الدسعععمو   علعععت نحعععو –معععن خعععلل ال رلمعععا – 1161لسعععاة  617 المتعععاهر  قععع  ععععدير قعععانو 

االسعععععمعراض  المندمعععععة فععععع  هعععععذا الصعععععدد ضعععععمن اليعععععةوصعععععيا  والموالتزامعععععا  مصعععععر الدوليعععععة،  المصعععععرم 

 .الدو م ال امر

  لكعي يتسعع مع  المعريعي  ،زالتهمعة ،معن قعانو  العنوبعا  المصعرم  611 عدير  عريعي المععذيب زالمعادة

 6176لسععاة  611معن النععانو   قعع   611 األشعمر كمععا و د زاتفاقيععة مااهضعة المعععذيب. و عععدير المععادة

لكي يتسع م  المبادئ األساسية ب أ  اسم دام النوة واألسلفة الاا ية من قبر الموعف   المككف   

 .زإنفا  النوان   الصاد ة عن األم  الممحدة

  مراععععاة الفكومعععة المصعععرية اسعععمحناقاتها الدسعععمو ية فيمعععا يمعكعععع زا نفعععاا علعععت المعكعععي  وال عععفة واال

 هذ  االسمحناقا  الدسمو ية. زمنويض سمح لسياسا  المن ي المال  

  و( الممعكنة زازد ا  األديا . 19الفكومة المصرية وال رلما  المام ب حدي ا المادة  الغا( 

 

، )انتععر ادنععا ( علععت نحععو عايععي وصععادمترت بهععا السععكاا  المصععرية ا  سععا  الرععل هاتععا  حنععوا  تفعععو وت ععرة انتا

خععلل دو ة  ،دوليععة لمحسعع   حالععة حنععوا ا  سععا  توصععيا  ةعععد هععاقبول علععت اقععر مععن عععام  مععرو  بعععد السععيما 

 .1162لمكفها الفنوق  نوفم ر  االسمعراض الدو م ال امر

بعععدع  معععن فععع  عععر حالعععة معععن الاعععوا ئ   عععر المعكاعععة، و لنتهاتعععا ، ل ذ  ععععةكفعععرل علعععت ا  هعععال ال دمو نععد اسعععم  ف

 ععع ر الماشعععرا  ال تفعععال وت عععرة العمكيعععا  ا  هازيعععة فععع  ففيمعععا   واضععع .س الرعععل  ععععا ي معععن  سععع    ئيةنضعععاسعععكاة الال

المعا ضعععة  بيعععرت و اع عععال الععععام ماافعععذ  كعععع  األجهعععزة األمايعععة اال معععنتعععمم ن  لععع سععع اا  وبعععاق  انحعععا  ال مهو يعععة، 

 .السكمية

 

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

 

 القتل خارج نطاق القضاء وعنف الشرطة 

   اسفر العاي المرت ب ف  الفترة من  –شبه الفكومي–فنوا ا  سا  لما  كر  اع كس النومي ل اوفن

من افراد  711زينه  من قمير  1111 وقول عن 1162 /تانو  األول ديسم ر وحرى 1161 /حزيرا يونيو

  .اخععري   221، و  مسععكمالانصععا  جماعععة ا خععوا  مععن  6121و األمععن،
 

ل عععدد ضععفايا اا تفعع عععن فضععل

 الرععل لععع  تمععععد ا متعععاهر السعععوا  اءاععا  ، انو  والنمععر خعععا ق ناعععاا النعع المم عععر   العاععيو جععرائ  ال عععرطة 

من مش    ع رة االف ، او الزهو  والمكصنا  و  حمكاألشخا  الذين يع را  من زض  احت اد 

، او عمكهع مما سعة اءاعا  ، او االعمدا  علعت األطبعا  مبا اة ل رة الندمحضو  يحاولو   تانواكرة الندم 

 .الد اسية الممحانا اتأديته  اءاا  

 

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


 

 المعاملةالسجن والتعذيب وإساءة 

 تمعععوز زععع   يوليواتهامعععا  او احكعععام قضعععائية  واجهعععوا للحمجعععاز او شعععخل علعععت األقعععر 260111  ععععرض/ 

زمصععععريحا  ادلععععت  الععععرئ س الس  عععع ل  عععع  ا  و  .خكفيععععة احععععدا  سياسععععية تعلعععع 1162 /ايععععا ومايو 1161

علععععت  شععععبال ازريعععا  فععع  ال ععع و ، وانعععه سعععيعمروجعععود ا عععر يال سأنعععه ز 1162 /شعععبا فععع  ف راير جماه ريعععة

عفعو  ئا ع ل، فع   زموجبنه  سوى عن عدد قكير مفرق ل  ي  اال انه وماذ  لك الما يخ  ،ساطلا سراحه 

عععع بعععع ينحعععع    ، او  هععععن الفعععع س تهعععع  مكفنععععةفعععع  ال عععع و  علععععت خكفيععععة عنوبععععا  عععععن  شععععبال اخععععرو  احالي 

 .عفاكمةا قبراالحمياطي 

   ع 668977ا   تصعريح  سع لفع   كعر  وزا ة الداخكيعة  اكمعوبرف زعته  تمعكعع  النعي النعبض عكع ه  اشخص 

 .زا  هال

  ععع 227اصععد   محعععاك  مصعععرية معععا ال ينععر ععععن  منهععا احكعععام اصعععد تها محعععاك  عسععع رية– زا ععععدام اح م 

  –زحععع مععدني  
 

العاععي او  عمععالأل  زع  مما سععته زععالعديععد مععن احكععام ال عع ن مععدى الفيععاة عععن  فضععل

طفععععر يبكعععع  مععععن علععععت ح مععععو مح مععععة عسعععع رية مصععععرية ف رايععععر الما عععع ل  67فعععع  واأل  ععععاة السياسععععية. 

 س.نمر الخاأالسا تكازه جريمة ززع  ال  ن مدى الفياة زالعمر ا ب  ساوا  

 افعة عن حنوا المد وبحع زحنهدومة ينب  ف  ال  ن بعد الف   الذم صد  شط احمد ااال ال يزال

/تانو  ديسععم راحمجاجععا    زال عع ن مععدى الفيععاة زتهمععة الم ععا كة فعع  و اخععر  119المععراة هاععد نععاف ، و

 .1166 األول 

  حمكععععة امايععععة  المصععععرية ياععععاير، شععععمو الفكومععععة 12النمفاضععععة  الخامسععععةالسععععاوية  قبععععر حكععععول الععععذكرى

الع عععععرا  معععععن  ، واعمنكعععععووسعععععط النعععععاهرةزماانعععععة ة شعععععن 2111 ال ينعععععر ععععععنمعععععا  داهمعععععو ف هعععععا. شرسعععععة

 ، الذم األطبا عضو ننازة  طاهر م ما الم اا ، من زينه  الدكمو  
 
واءاع   اخعرين عكيعه لنعي النعبض ا

 داهمو قوا  األمن منزله.ما ، بعد1161 تانو  ال ا ييااير/ 62ف  

  اماكن االحمجازالمعذيب والعنال ال ماع  علت نااا واس  ف  ال  و  المصرية و  مما سا  سممر.  

 م معب مدير، اكد 1162وحرى يونيو  1162ف  الفترة من يونيو  حالة  عذيب 191 عن ا زلغفيما ت  ف

 ععععععدد حعععععاال  المععععععذيب  فععععع  تصعععععريحا   عععععففية، ا، النعععععومي لفنعععععوا ا  سعععععا   كعععععساع فععععع  ال عععععكاوى 

نمعط أنعه المععذيب ز اعكن عنها ف  وسائر ا علم، واصف  ي  او الرل  ةوءنالفاال  الممجاوز ز   ر ت الفعكية

عععقعععد اع كعععس النعععومي لفنعععوا ا  سعععا  تعععا   .اهجمعععم تمعكعععع زمععععذ  امعععداد بععععض  شعععكاوى ععععن  اازكععع  ايض 

 وال معععععععب والباانيعععععععا ،   عععععععموية ال نيكعععععععةالغعععععععذا  والعععععععدوا  والملبعععععععس الز اعفمجعععععععزين
 

معانعععععععاة ععععععععن  فضعععععععل

 فضعععع . عايععععة طبيععععة تافيععععة فعععع   عععع ن العنععععرلعععععدم تكنععععي اعفمجععععزين بسعععع ب 
 

مععععن  ا عععع يا   62 عععععن ننععععر ل

نعععععععازين المأديععععععععب والفعععععععع س قبعععععععر ننكهعععععععع  لز  لكمعععععععععذيب ه و عرضععععععع، 1162 /ا ا مععععععععا  زنعععععععازينه  فعععععععع  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://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

  مع   المحنيععضعد اع ممع  المعد ي. ويجعرم   قمعيعة الفكومة المصرية وهيلا  المحنيع اجرا اتم ذ

 ل عن حنوا ا  سا .اا  اتها ف  مجال الدف بس بالمستقلة منظمات حقوق اإلنسان العديد من 

  عععععر جماععععععة تأسععععع س ازرزهعععععا ،1161 معععععا   فععععع  ال رعععععع  نجعععععاد والفنعععععوق  لكمحعععععامي اتهامعععععا  توجيعععععه تععععع   

 مناومعععععععة علععععععت المحععععععريض بغععععععرض( وقععععععانونيو   ومست عععععععا و  محععععععامو   الممحععععععدة اع موعععععععة) مرخصععععععة

 ترخيل. دو   ا  سا  حنوا    ا  ومما سة العامة السكاا 

  علعععت قعععرا   ، زاعععا   ترخيصعععه زعععإ لا المركعععز والغعععا  اامعععر   1161فععع  ف راير/شعععبا   تكنعععر مركعععز الاعععدي فنعععد

اضععار ممععا صععاد  مععن وزا ة ال ععفة. ومازالععو ماتمععا  اخععرى تواجععه تحععديا  حيععال تافيععذ ا  ععاتها، 

وقععععد اصععععد   وزا ة المضععععامن االجممععععاع   .ننععععر معتعععع  ا  ععععامه خععععا ق مصععععربعضععععها لمغي ععععر مسععععا   او 

عععععع 1162ماتمععععععة   ععععععر حكوميععععععة خععععععلل عععععععام  211 قععععععرا ا  زحععععععر مععععععا ينععععععرل مععععععن لمصععععععريحا  وزيععععععرة ا وفن 

 .المضامن

  11جعععععوازا  سعععععفر معععععا ال ينعععععر ععععععن النعععععاهرة ضعععععبا  امعععععن ماعععععا   صعععععاد  1162فععععع  ععععععام  
 
ععععع اناشعععععا ا حنوقي 

  حسعام زه عوالمصعرم  والفنعوق  فيفقرا  زما  ال عا صد  وماخر   ا.وسياسي  
 
ألمعر  امعن السعفر تافيعذ

 رايعععر ، األمعععر نفسعععه  ععععرض لعععه فععع  وقعععو سعععازع معععن شعععهر فالعامعععة دو  ازعععدا  اسعععبالصعععاد  ععععن الايازعععة 

 .جمال عيدما  حنوا ا  سا    سا  ومدير ال ب ة العربية لمعكوالمداف  عن حنوا ا 1161

 ايععة ا ععازم وزوجهععا واجععه تععر مععن تا  . مبععاد ا  ال ععبال المضعع يع علععتالماععوع  و معع  العمععر يمواصععر ق

ألطفعععععال  زعععععلدمسماسسعععععة  زإ  عععععا  تمعكعععععع تهععععع  مكفنعععععةععععععن اعفاكمعععععة   و محمعععععد حسعععععا   وخمسعععععة اخعععععر 

 .سال وا ل

   لنععي النععبض علععتاألصععوا  المعا ضععة.  اقصععا اع ععال العععام و  لا  عع قالالانون التظالالاهرسععم دم ي
 
 فنععد ا

 اصعد  معاخر  و ، حنه  ف  االحمجعاق السعك ل ةبس ب مما س محاكمته ع را  اآلالف من األشخا  و 

وا بعععععة  الععععدكمو  احمععععد سعععععيدعلععععت  زال عععع ن لمععععدة سععععمم   ح عععع  1162فععع  شععععهر ديسععععم ر/تانو  األول 

 ل.يرخت دو  الم ا كة ف  متاهرة ة زتهم اخرين

 

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

 واألكاديميين

   عرضععععو مجموعععععة مععععن المراكععععز والماسسععععا  ال نافيععععة )تععععاو  هععععاو  جععععال رم، ومسععععر   وازععععط، ودا 

لنعععي النعععبض علعععتو لكمداهمعععة  عمعععاد العععدين( واسعععمديولكم عععر، ومجموععععة الصعععو ة المعاصعععرة،  م ريعععو
 
 ا

 و ، 1161وياععععاير  1162فعععع  الفتععععرة زعععع   ديسععععم ر  الموجععععودين ف هععععام مكععععي األشععععخا  
 
  علععععت ااءاعععع ريععععحا

 مغكنة.األماكن  تكك بعضال ال تز ، و األقر لكمحاكمة

   زالصيا ة الفضفاضة  تمصي  مر مواد  ،ام مكف   اون  قان 62ألحكام ف  مصر  الفنية األعمالت ض

 1161 شعبا ف راير/ 11فعي فعنوبعا  سعالبة للفريعة علعت اعخعالف  . فعرض ال 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
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ا الروائي احمد ناج  واجه  س بعد العامة اآلدالسم الفة ف  االسمئااف زتهمة  لمدة عام  زال  ن ح م 

 س.ب  جم  لا ا طسمحموى  تمضمن مناط  منها وايمه الرل   ر 

  حيث المد  س ا كالل واعضا  هيلل الحريات األكاديميةتنييد ف  الدولة  سممر ، 
 
دخكو  عديل  ا

ععع الاعععلل سعععكاة فصععععرمعععاح  ؤسعععا  ال امعععععا  تنععععوان   الجديعععدة علعععت  سعععبال  امضععععة أل  ااسععععتااد   انهائي 

ماصعب، فعع  م أل  ا  سياسعي   الاعلل الااشعاترشعيح حتعر وي  . رئ س ال امععةلع يعةمندير السعكاة ال وفععو 

 ادا ا  ال امعا . تما سهااالتحادا  الالزية تحو  قازة صا مة وض  ت  ح   

  111اكثععر مععن ضععد شععمكو الفصععر مععن ال امعععة،  اعخمكفععة عنوبععا  ادا يععة ا ادا ا  ال امعععفرضععو 

ععععععع م عععععععاطه  ألسعععععععبال تمعكعععععععع زطالعععععععب  116هعععععععزة األمايعععععععة النعععععععبض علعععععععت األجالنعععععععو . و 1162فععععععع  ععععععععام  اطالب 

حيععر السيا عع ل،
 
عع 77 وا  61مععنه  الععت الايازععة العسعع رية، وداهمععو قععوا  ال ععرطة الفععرم ال ععام    اطالب 

 .ةمر 

  نععوض اسععمنللها. وادا تهعا، مععا ي مععدخر فع  عمععر ال امعععا تالسععكاة المافيذيععة واألجهعزة األمايععة مازالعو

اعع  اعضععا  مععن هيلععا  المععد  س زال امعععا  المصععرية مععن السععفر   وافعع  ك  ععر مععن الفععاال ، او  عرضععوم 

لسعععفر ا مععن اجععرمسععبنة  امايععة الفصععول علععت موافنععة حيععث ي  ععتر  عكعع ه ،  ا  سععفره لمععأخر اجععرا

 .يةبح اتاديمية و أل راض  واأل راض العمر 

  محفوفععععععة زالم ععععععاعر  عمععععععر ز لععععععةعععععععر فعععععع  مهععععععددة ا علميعععععع   السععععععلمة الشخصععععععية لك ععععععففي   و تبنععععععر

حالععة اعمععدا   12 ال ععففية،ماعع  مععن المغايععة  امععر 111شععهد العععام الما عع ل نععد ف. ةمتزايععدالعدائيععة ال

او ، ى محمعععععععو لك حعععععععذفمصعععععععاد ة او ت ريعععععععب او حالعععععععة  19  عععععععر قعععععععانو ي، و حمجعععععععازاحالعععععععة  12واو ايعععععععذا ، 

العععععت  ل اعععععة حمايععععة ال عععععففي  اشعععععا   عمكهعععع .  ةل عععععففي   وا علميعععع   اءاعععععا  تأديعععععامععععععدا  مصععععاد ة ل

ا خلل  11احمجاز  ا مصري  فع  ععدد  –الصع  بععد –وهو ما يضع  مصعر فع  المركعز ال عا ي  ،1162 ففي 

ا.  11مجزين زع   اعداد ال ففي   اعفننازة ال ففي   المصري   تند، ال ففي   اعفمجزين  ففي 

 .1161ماذ  –األقرعلت –حالة احمجاز لك ففي    21 ماتمة حنوقيةووءنو 

 

 العدالة االقتصادية واالجتماعية

  اعفععدودالفنرا  و وم الععدخر زعع  ضععر ا يةتافيععذ تععداز ر تن ععففعع   1162عععام خععلل اسععممر  الفكومععة 

السعاة الماليعة  خعللالفكومعة  تراجععو ،ماالعب العدالعة االجمماعيعةواضع  لتجاهعر فع  و .من السكا 

ة ي ععععفلكرعايععععة المععععن الاععععات  النععععومي ا جمععععال   ٪1الدسععععمو م زم صععععيل  هععععاعععععن التزام 1162/1162

فنعععط فععع  حععع    ٪607ة ي عععفالرعايعععة ال زكغعععو حصعععةكمعكعععي ، حيعععث لمعععن الاعععات  النعععومي ا جمعععال   %1و

 .فنط من الاات  اعفل  ا جمال  ٪109 حصر قاال المعكي  علت

  ومسعععتهر ععععام  1162 خعععلل ععععامسعععبة ا نفعععاا علعععت  سعععديد دفععععا  النعععروض ب عععكر ملفعععو   ا تفععععو

1161  
 
مععدال  يعم  ت عفيح وعاعدما الساوا  الماضية، علت حسال زاعود اخعرى فع  الم زانيعة. ز منا نة

ان فضو كما . اسكبي  يصبح األخرى الباود لكمضخ ، فإ  معدل الامو الفنيني ل   ر من  اطبن   الامو

ا نفعاا علعت السعك  والخعدما  علعت وياابعع ال ع ل  نفسعه  ؛النيمة الفنينية لإلنفاا علت األجو   اايض  
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)زمععععععا فععععععع   لعععععععك المست ععععععفيا  والكعععععععوازم المد سعععععععية وصععععععيانة وسعععععععائر الانعععععععر العععععععام( وا عانعععععععا  والمعععععععاح 

 والديزل(. والوقود ال هربا  ي  ر الت زيادة جديدة ف  فوات رما ) سمحناقا واال 

 

 الحريات الدينية

  و( مععععن قعععانو  العنوبععععا (؛ معتمهعععا ضععععد  19الععععدين )المعععادة زد ا  احعععاال  فعععع   اتزايعععد   1162عععععام شعععهد(

علععت األقععر فعع  هععذا الصععدد قععرا ا   7صععد   و المسععيحي   وال ععيعة والملفععدين. مععن األقكيععا  الديميععة 

 .قيد الاتر حالة 66اكثر من ال تزال و  1162عام خلل 

  تهدئععععةالراميععععة الععععت الدولععععة ترعععععت اجمماعععععا  المصععععالفة العرفيععععة مازالععععو  
 

 مععععن المععععوترا  الاائفيععععة زععععدال

 لمرت بعععع بنععععا اسععععممرا  ا فععععل  مععععن العنععععال و الععععت مععععا يععععادم  ؛الل ععععو  الععععت المسععععاواة فعععع  تابيععععع النععععانو  

 اله ما  العايفة ضد المسيحي   واألقكيا  الديمية األخرى دو  عنال.

 

 حقوق المرأة

 ( 1162قبكعععو مصعععر خعععلل االسعععمعراض العععدو م ال عععامر )يتاعععاول – المالالالرأةحقالالالوق ب تمعكعععع ةتوصعععي 91

وتع  تنعدي  اكثعر معن م عرول قعانو  او  ععديل    .العامعة واعفكيعة اع عاال ا كبها العاي ضد المراة ف  

لنععععععانو  لعنوبععععععا ، م ععععععر م ععععععرول  عععععععديل  بعععععععض المععععععواد زنععععععانو  العنوبععععععا  المصععععععرم والععععععذم شععععععمر 

قبعر قعوة مااهضعة العاعي   مصال واالعمدا  ال م  ل منوالممعكن   زمعريي اال  119و 117المادت   

وم ععععرول قععععانو  األسعععععرة الخععععا  زمركععععز الاععععدي  لععععععلق وتأهيععععر ضععععفايا العاععععي والمععععععذيب،  ،ال م عععع ل

وتممتعر الماتمععا  واع موععا  المسععوية اصعدا  اللئحععة الداخكيععة لك رلمعا  لكعمععر علعت تكععك النععوان   

 سمحناقا  الدسمو ية.ا لل طبن  

  عكعن
 
هععذ  لع  تمضعمن ؛ ومع   لعك، اعي ضعد المععراةالعمااهضعة لوطايعة  سععتراتيجيةا ععن 1162فع  ععام ا

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

مععن  1162تيجية وطايععة لمااهضععة الخمععا  فعع  عععام اسععتر اوبععالر   مععن   ععر   مصععال الزوجعع .جريمععة اال 

 .ئ  الخما  ممف يةقبر وزا ة السكا ، مازالو جرا

 

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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