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السرررتعرال الررردور  لالثالثرررة  اجلولرررةاب تقاهلرررا إىل تعرررره مجيوريرررة العو سرررو عرررن سررررورها  -1
حالرة ُتسني  وتظل على اقتناع أبمهية هذه اآللية يف 2018 وفمرب /الثاينتشرين  14الشامل يف 

 ق اإل سان يف العامل.حقو 

علررى هلرذا التعراون تؤكرد العو سرو علرى التهاميرا ابلتعراون مرر  ادتمر  الردود واسرتعدادها و  -2
 اإل سان.حلقوق العاملي االحرتام ضمان فعالية بناء من أجل صريح و حنو 

عهميررا تؤّكررد الرردول علررى أسررولتيا وتوصرريا ا الرر  وفررود تشررعر حعومررة العو سررو مجيرر  و  -3
 حقوق اإل سان يف العو سو.حالة على اإلسيام يف ُتسني 

 ( توصية.194إىل العو سو ما جمموعه مائة وأرب  وتسعون ) جهقد وح و  -4

هذه التوصيات، مبشاركة فعالة من خمتلر  الرورارات، فا را  بدقةالعو سو أن حبثت وبعد  -5
 يف املائررة مررن التوصرريات املقدمررة، وُترري  علمررا   97توصررية، أ  ( 188مثرران ومثررا ني )مائررة و تقبررل 

 .( توصيات6بست )

 .ال  أحاطت هبا علما   صيات الستتو ال سيما من الو وتشرح هذه اإلضافة موق  العو سو  -6

 وفيما يلي التوصيات املقبولة: -7

 130-1 ،130-2 ،130-3 ،130-4 ،130-5 ،130-6 ،130-7 ،
130-8 ،130-9 ،130-10 ،130-11 ،130-12 ،130-13 ،130-14 ،
130-15 ،130-16 ،130-17 ،130-18 ،130-19 ،130-20 ،130-21 ،
130-22 ،130-23 ،130-24 ،130-25 ،130-26 ،130-28 ،130-29 ،
130-30 ،130-31 ،130-32 ،130-33 ،130-34 ،130-35 ،130-36 ،
130-37 ،130-38 ،130-39 ،130-40 ،130-41 ،130-42 ،130-43 ،
130-44 ،130-45 ،130-46 ،130-47 ،130-48 ،130-49 ،130-50 ،
130-51 ،130-52 ،130-53 ،130-54 ،130-55 ،130-56 ،130-57 ،
130-58 ،130-59 ،130-60 ،130-63 ،130-64 ،130-65 ،130-66 ،
130-67 ،130-68 ،130-69 ،130-70 ،130-71 ،130-72 ،130-73 ،
130-74 ،130-75 ،130-76 ،130-77 ،130-78 ،130-79 ،130-80 ،
130-81 ،130-82 ،130-83 ،130-84 ،130-85 ،130-86 ،130-87 ،
130-88 ،130-89 ،130-90، 130-91، 130-93، 130-95، 130-96، 
130-98، 130-99، 130-100 ،130-101 ،130-102 ،130-103 ، 
130-104، 130-105 ،130-106 ،130-107 ،130-108 ،130-109 ،
130-110 ،130-111 ،130-112 ،130-113 ،130-114 ،130-115 ،
130-116 ،130-117 ،130-118 ،130-119 ،130-120 ،130-121 ،
130-122 ،130-123 ،130-124، 130-125 ،130-126 ،130-127 ،
130-128 ،130-129 ،130-130 ،130-131 ،130-132 ،130-133 ،
130-134 ،130-135 ،130-136 ،130-137 ،130-138 ،130-139 ،
130-140 ،130-141 ،130-142 ،130-143 ،130-144 ،130-145 ،
130-146 ،130-147 ،130-148 ،130-149 ،130-150 ،130-151 ،



A/HRC/40/16/Add.1 

3 GE.19-03014 

130-152 ،130-153 ،130-154 ،130-155 ،130-156 ،130-157 ،
130-158 ،130-159 ،130-160 ،130-161 ،130-162 ،130-163 ،
130-164 ،130-165، 130-166، 130-167 ،130-168 ،130-169 ،
130-170 ،130-171 ،130-172 ،130-173 ،130-174 ،130-175 ،
130-176 ،130-177 ،130-178 ،130-179 ،130-180 ،130-181 ،
130-182 ،130-183 ،130-184 ،130-185 ،130-186 ،130-187 ،
130-188 ،130-189 ،130-190 ،130-191 ،130-192 ،130-193 ،
130-194.  

 :وفيما يلي موق  مجيورية العو سو من التوصيات ال  أحاطت هبا علما   -8

املنَشررةَة اآلليررات مرر  مجيرر  تعتررهم مجيوريررة العو سررو مواصررلة تعاو ررا  :27-130التوصااية  
أح شررروت هرررذه الررر  حررردد ا الارررعول ذات الارررلة الررر  للطرائررر   يف إطرررار اإلجرررراءات اباصرررة طبقرررا  

العو سو اب تظام إىل خمتل  اهليوات املنشرةة مبوجرا املعاهردات يقدم ، ويف الواق  مبقتضاها.اآلليات 
قرروق املتعلرر  حبوالتقريررر  ؛تنفيررذ اتفاقيررة حقرروق الطفررلاملتعلقررة بالتقررارير الثالثررة  مثررلتقاريرهررا الدوريررة 

تفاقيرة مناهضرة التعرذيا و رنه مرن املتعلر  ابالتقريرر و ؛ 2014ينراير /الثاينيف كا ون  ،الطفل ورفاهه
والتقريررررر ؛ 2015أبريل يف  يسرررران/ ،امليينررررةة أو الالإ سررررا يضررررروه املعاملررررة أو العقوبررررة القاسررررية أو 

والتقريرر السراب  ؛ 2016أكتروبر تشررين األول/ 2يف  ،تفاقية حقوق األشخاص ذو  اإلعاقرةاملتعل  اب
هرررذا و  .2017بريل أ يسررران/ 27يف  ،تفاقيرررة القضررراء علرررى مجيررر  أشرررعال التمييررره ضرررد املررررأةاملتعلررر  اب
املقررررر ابررراص املعررر  . ففررري هرررذا اإلطرررار، اسرررتقبل البلرررد املقرررررين اباصرررنيمررر  أيضرررا  فعرررال التعررراون 

الفرير  العامرل املعر  حبراالت عالوة على  ،2010  وفمربيف تشرين الثاين/ حبقوق الشعوه األصلية
مرر   أيضررا  مثمررر وهررذا التعرراون  .2011أكترروبر يف تشرررين األول/ االختفرراء القسررر  أو  ررن الطرروعي

 .مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإل سان
يعاقرررا القرررا ون العو سرررود علرررى الررره  مراعررراة للسرررياق الثقرررايف.  :94-130التوصاااية  

 ستفتاء يشمل مجي  املواطنني.ال تيجة  إال ى جترميهوجيا أال يلسَ 
يف العو سررو. وتبررني اإلحارراءات الر يررة الرررأ  ال وجررود لسررجناء  :97-130لتوصااية ا 

ياررررنفيا قررررا ون جرررررائم بسرررربا  مسررررجو ون أساسررررا  السررررجون مؤسسررررات أن األفررررراد ايتجررررهين يف 
 25 . وعرالوة علرى ذلرت، ترنا املرادةالعرام مبوجرا احلر  جرنحكجناايت أو  كقوابت العو سود  الع

أو كتابرة  قروال  سرواء كران  حبريرة: "لعل مواطن احل  يف التعبن عن رأيره وإذاعتره أنمن الدستور على 
 12املرؤر   2001-8القرا ون يرنا . وعلرى املنروال  فسره، "  وسيلة تواصل أخرر أبأو صورة أو 

تترررراح : "أن علررررىمنرررره،  4، يف املررررادة املتعلرررر  حبريررررة اإلعررررالم واالتاررررال 2001 وفمرب تشرررررين الثرررراين/
ظَررر و ؛ حبريررةماررادر املعلومررات إمعا يررة الوصررول إىل  وال جيررور مضررايقة أحررد بسرربا أفعرراره  ؛الرقابررةُتح
  أبمررات واألفعررار وتلقييررا و شرررها دورررا اعتبررار للحرردود، وذلررت املعلو التمرراس  وآرائرره. ويحعفررل حرر 

قررد بلسررت حريررة التعبررن و  هررذا القررا ون".حيررّددها الرر  القيررود مررن وسررائل التعبررن يف إطررار كا ررت وسرريلة  
ابسرتقاللية فية الر  تعمرل العديرد مرن اهليورات الارحظيرور عرهر  ا  ال  تعفليا أحعام هذا القرا ون حرد

 ودون تدخل من جا ا السلطات العامة ودون مضايقة بسبا اآلراء ال  تعرب عنيا. اتمة
م تشرررريعي أو تنظيمررري مييررره عرررال يوجرررد أ  ح :62-130و 61-130التوصااايتان  

مررن ينسرربون أ فسرريم إىل مجاعررة املثليررات واملثليررني فإىل ميرروهلم اجلنسررية.  األشررخاص اسررتنادا  ضررد 
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اب تظرررام يف مجيررر  أ شرررطة التوعيرررة يشررراركون  ومسررراير  اهلويرررة اجلنسرررا يةة ومهدوجررري امليرررول اجلنسررري
اإليدر ويف إعرررداد ابطرررة االسررررتاتيجية الوطنيرررة ملعافحرررة فرررنوس  قرررا املناعرررة البشررررية/ ،اجلنسرررية

واللرررروائح التنفيذيررررة لقررررا ون  ايررررة  2022-2018للفرررررتة  و ررررنه مررررن األمرررررال املنقولررررة جنسرررريا  
 ايرررة النسررراء ُتسرررني وخطرررة العمرررل مرررن أجرررل  اإليدراملارررابني بفرررنوس  قرررا املناعرررة البشررررية/
 .2021-2017اإليدر للفرتة املااابت بفنوس  قا املناعة البشرية/

مجيرررر  تجالء معلفررررة  ابسرررر برررردأت عمليررررة إ شرررراء جلنررررة مسررررتقلة   :92-130التوصااااية  
الر  يفررتل أ را ارتعبررت اال تياكرات مبرا يف ذلرت حقروق اإل سران،  لاب تيرااملتعلقرة االدعراءات 

مفّوضرررية األمرررم املتحررردة السرررامية حلقررروق تعررراون مررر  لابوهررري قرررد بررردأت ، فررررتات األرمررراتخرررالل 
رحلررة التوقيرر . وسرريحعني أعضرراء هررذه اللجنررة مب ذه اللجنررةهلرر املنشرر مشررروع املرسرروم وميررر . اإل سرران
 .يةوالنهاهة واالستقالل يةبادئ احليادملوفقا  

وال بررد مررن رصررد التوصرريات وتنفيررذها مررن أجررل ضررمان ماررداقية االسررتعرال الرردور   -9
. 2021إبعررررداد تقريررررر منتارررر  املرررردة حبلررررول عررررام يتعيررررد الشررررامل، وهررررذا مررررا جيعررررل العو سررررو 

 مبا فييا اللجنة الوطنية حلقوق اإل سان. اتاإلدارات والسلطمجي  وستشرتل يف هذا الرصد 
    


