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تعتربربمج مجروريربربة لو الدطقراايربربة الآربربعبية تليربربة السربربتعراا الربربدور  الآربربامل عم يربربة مرمربربة لسربربتعراا   -1
ممارسات الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان، وُتآّجع اجلرربود العامليربة الراميربة إىل تعزيربز  

 ة حقوق اإلنسان ع ى أساس املوضوعية واملساواة يف املعام ة واحرتام سيادة الدول. ومحاي 
ويف الربربدورة امامسربربة وال اثربربع الربربا عقربربدها اللريربربين العامربربل املعربربي ابلسربربتعراا الربربدور  الآربربامل  -2

اءة وم مربربربرة2020كربربربانون ال ان/ينربربرباير   23التربربا ع س ربربربق حقربربربوق اإلنسربربان يف   ، أجربربربرف والربربد لو مناقآربربربة  نربربربّ
دولربربربربربة عضربربربربربواي  آربربربربربإلن تعزيربربربربربز حقربربربربربوق اإلنسربربربربربان ومحايترربربربربربا يف مجروريربربربربربة لو الدطقراايربربربربربة الآربربربربربعبية،  89 مربربربربربع

 توصية يف هذا الصدد. 226 وت قى
ويف أعقاب الستعراا، نّظمت مجرورية لو الدطقرااية الآربعبية عربدداي مربن املآرباورات  آربإلن   -3

القضائية املعنية وغريها من اجلرات صاحبة كل هذه التوصيات مع مجيع الس طات اإلدارية والتآريعية و 
املصربرب حة،  ربربا اليرربربا منظمربربات استمربربع املربربدن. وقربربادت ج سربرباُت التآربرباور ال جنربربُة الوانيربربة  قربربوق اإلنسربربان 

  وصلرا تلية وانية لإل اغ عن تنليذ توصيات الستعراا الآامل يف مجرورية لو ومتا عترا.
توصربية، أيرّبدت مجروريربة لو  226يات البربال  عربددها و عربد دراسربة متإلنيربة ولربام ة جلميربع التوصرب  -4

 توصية. 66 رب  ، وأحاات ع ماي كاماي   توصية أتييداي  160الدطقرااية الآعبية 

 اليت حظيت ابلت ييد 160التو ياأ الأ   
، 40، و39، و38، و37، و36، و35، و30، و29، و28، و25، و19، و13، و9، و8، و6 -5
، 82، و80، و72، و58، و57، و55، و54، و53، و52، و51و ،50، و49، و48، و45، و42، و41و
، 102، و101، و100، و99، و98، و93، و92، و90، و89، و88، و87، و86، و85، و84، و83و
، 125، و124، و123، و122، و121، و120، و119، و118، و116، و115، و112، و108، و103و
، 138، و137، و136، و135، و134و، 133، و132، و131، و130، و129، و128، و127، و126و
، 151، و150، و149، و148، و147، و146، و145، و144، و143، و142، و141، و140، و139و
، 164، و163، و162، و161، و160، و159، و158، و157، و156، و155، و154، و153، و152و
، 177، و176، و175، و174، و173، و172، و171، و170، و169، و168، و167، و166، و165و
، 190، و189، و188، و187، و186، و185، و184، و183، و182، و181، و180، و179، و178و
، 203، و202، و201، و200، و199، و198، و197، و196، و195، و194، و193، و192، و191و
، 216، و215، و214، و213، و212، و211، و210، و209، و208، و207، و206، و205، و204و
 .226، و225، و224، و223، و222، و221، و220، و219، و218، و217و

 اليت لحيط هبا ةلما   66التو ياأ الأ   
، 21، و20، و18، و17، و16، و15، و14، و12، و11، و10، و7، و5، و4، و3، و2، و1 -6
، 60، و59، و56، و47، و46، و44، و43، و34، و33، و32، و31، و27، و26، و24، و23، و22و
، 77، و76، و75، و74، و73، و71، و70، و69، و68، و67، و66، و65، و64، و63، و62، و61و
، 110، و109، و107، و106، و105، و104، و97، و96، و95، و94و، 91، و81، و79، و78و
 .117، و114، و113، و111و
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 ابلتو ياأ قوافع اإلحاطة ةلما    
 24و 23و 22و 21و 20و 18و 17و 16و 15و 14و 12و 10و 7التو ياأ   

ستواصربربربل مجروريربربربة لو الدطقراايربربربة الآربربربعبية، ع ربربربى غربربربرار   ربربربدان أ ربربربرف، دراسربربربة  تربربربو ت ت ربربرب   -7
تلاقيربربات دراسربربة وااليربربة ع ربربى النحربربو املوصربربى  ربربه. أمربربا األسربربا ة املتعّ قربربة  وعربربد التصربربديين ع ربربى أ  منرربربا، ال
  ا إذا كان ابإلمكان التصديين ع يرا، التظل ملتوحة. أو

 27و 26التو يتان رقم   
ستواصل مجرورية لو الدطقراايربة الآربعبية تعاو ربا مربع مجيربع اإلجربراءات اماصربة س ربق حقربوق  -8

سربربربان. غربربربري أن مبربربربدأ الربربربدعوة الدائمربربربة ل ينطبربربربين يف مجروريربربربة لو كو ربربربا تتبربربربع سياسربربربة النظربربربر يف توجيربربربه اإلن
الربربربدعوة إىل املقربربربررين اماصربربربع لةمربربربم املتحربربربدة ع ربربربى أسربربرباس كربربربل حالربربربة ع ربربربى حربربربدة، وكربربربذل  ع ربربربى أسربربرباس 

 توجيررا يف وقت مناسب لكا اجلانبع.

 34و 33و 32و 31التو ياأ رقم   
سربربات مستليضربربة، الضربرباي عربربن تبربربادل الربربدروس املسربربتلادة مربربن   ربربدان أ ربربرف،  عربربد مآربرباورات ودرا -9

  صت مجرورية لو الدطقرااية الآعبية إىل أ ا ستواصل الحتلاظ آبليترربا ال يربة القائمربة، أ  ال جنربة 
الوانية  قوق اإلنسان،  وصلرا اآللية الرئيسية  قوق اإلنسان املك لة  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايترا 

ى الصربربعيد الربربواي. وابإلضربرباالة إىل ذلربرب ، توجربربد تليربربات   يربربة أ ربربرف لتعزيربربز ومحايربربة حقربربوق اإلنسربربان ع ربرب 
اماصربربربربة  ربربربرببع  اللاربربربربات م ربربربربل ال جنربربربربة الوانيربربربربة ل نرربربربربوا ابملربربربربرأة واألمرربربربربات واألالربربربربال، وال جنربربربربة الوانيربربربربة 

بآربر، واجلمعيربة لةلخاص ذو  اإلعاقة واملسنع، وال جنة التوجيرية الوانيربة املعنيربة  كاالحربة ال ربار ابل
 الوانية وتليترا لتقدمي الآكاوف.

 43التو ية رقم   
 ل تستطيع مجرورية لو الدطقرااية الآعبية أن تؤيدها  سبب اا عرا الغام . -10

 44التو ية رقم   
ستحتلظ مجرورية لو الدطقراايربة الآربعبية ابآلليربات القائمربة، ولسربيما ال جنربة الوانيربة  قربوق  -11

 ن أجل اإل اغ عن تنليذ التوصيات املتع قة حبقوق اإلنسان ومتا عترا.اإلنسان، م

 46التو ية رقم   
ع ى الرغم من عدم وجود قانون لامل ملناهضة التمييز، الربنن أحكربام الدسربتور والقربوانع ذات  -12

ة الصربربرب ة حتظربربربر أ  متييربربربز  غربربرب  النظربربربر عربربربن نربربربوو اجلربربربنق أو األصربربربل الثربربربي أو الربربربدين أو املعتقربربربد أو الطبقربربرب 
الجتماعية. وع ى وجه امصوص، يتضمن قانون املساواة  ع اجلنسع، وقانون التع يم، وقانون العاج 

ربربربربامل  يات وامل  يربربربربع  الطربربربرب ، يف مج ربربربربة قربربربربوانع أ ربربربربرف، أحكامربربربرباي  واضربربربربحة يف هربربربربذا الصربربربربدد. واليمربربربربا يتع ربربربربين  رب
 أدانه. 13ومزدوجي امليل اجلنسي ومغاير  اهلوية اجلنسانية، ذُكرت األسباب يف اللقرة 

 47التو ية رقم   
يربربند دسربربتور مجروريربربة لو الدطقراايربربة الآربربعبية ع ربربى تسربرباو  مربربوااي لو أمربربام القربربانون  غربرب   -13

ونساء، حبقوق متساوية يف اسربالت  النظر عن أص رم اإلثي ونوو جنسرم. ويتمتع مواانو لو، رجالي 
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ا يف ذل  حين النتخاب والرتلح لانتخاابت، السياسية والقتصادية وال قاالية والجتماعية واألسرية،  
وحين املآاركة يف الآؤون العامربة. ولربذل ، ل طكربن جلمروريربة لو الدطقراايربة الآربعبية أن تؤيربد التوصربية 

 ألن قوانع لو ل تعرتف أب  هوية جنسانية أ رف خباف اإلانث والذكور. 47رقم 

 56التو ية رقم   
طقراايربربربربة الآربربربعبية وضربربربربع  طربربربة عمربربربربل لتنليربربربذ مبربربربرباد  األمربربربم املتحربربربربدة ل تعتربربربزم مجروريربربربة لو الد -14

املقب ربربة. ويف اإلاّبن، سربربرتّكز  4التوجيريربربة  آربربإلن األعمربربال التجاريربربة وحقربربوق اإلنسربربان يف غضربربون السربربنوات 
مجرورية لو الدطقرااية الآعبية ع ى تعزيز التدا ري القانونية القائمة  آإلن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسربان 

 باد  األمم املتحدة  ابلتزامات القطاو اماص، مع مواص ة توعية القطاعع العام واماص أيضاي  ارتباااي 
 التوجيرية  آإلن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان.

 69و 68و 67و 66و 65و 64و 63و 62و 61و 60و 59و 5و 4و 3و 2و 1التو ياأ رقم   
تؤيّد هربذه التوصربيات أل ربا تتعربارا مربع أحكربام  ل طكن جلمرورية لو الدطقرااية الآعبية أن -15

قربربربانون العقربربربوابت الربربربذ  صربربربي  مربربربؤ راي يف أعقربربرباب مآربربرباورات مستليضربربربة،  ربربربا يف ذلربربرب  املناقآربربربة اماصربربربربة 
 سربربربربإللة اإل قربربربرباء ع ربربربربى عقو ربربربربة اإلعربربربربدام يف قربربربربانون  حتديربربربربداي  والتصربربربربويت يف اجلمعيربربربربة الوانيربربربربة ال ربربربربذين تعّ قربربربربا
اء ع ربربى عقو ربربة اإلعربربدام الربربذ  صربربوتت ع يربربه األغ بيربربة دا ربربل العقربربوابت. و ربربب احربربرتام وأتييربربد قربربرار اإل قربرب 

مربربن العرربربد  6اجلمعيربربة الوانيربربة. وتربربند ابقربربي أحكربربام قربربانون العقربربوابت ع ربربى عقو ربربة اإلعربربدام والقربرباي ل مربربادة 
 الدويل اماص اب قوق املدنية والسياسية.

 11التو ية رقم   
تلاقيربربة الدوليربة  مايربربة مجيربربع األلربربخاص  تنظربر مجروريربربة لو الدطقراايربربة الآربعبية يف التصربربديين ع ربربى ال  -16

 أدانه.   20من ال تلاء القسر ، غري أنه ل طكنرا أتييد  قية التوصية لةسباب املذكورة يف اللقرة  

 111و 107و 106و 105و 104و 97و 96و 95و 94و 91التو ياأ رقم   
روريربة لو الدطقراايربة الآربعبية  حرية التعبري مكلولة  وجربب اإلاربار القربانون ال ربي. و ربذلت حكومربة مج  -17

جروداي لتيسري حرية التعبري من  ال هتياة الظروف الازمة لتعزيز ومحاية حريربة التعبربري والكتا ربة والتجمربع السرب مي  
 من العرد الدويل اماص اب قوق املدنية والسياسية.   19وتكوين اجلمعيات،  ا يتلين مع املادة  

  97و   95و   91روريربربة لو الدطقراايربربة الآربربعبية أن تؤيربربد التوصربربيات رقربربم  ويف الوقربربت نلسربربه، ل طكربربن جلم  -18
 آربربربربإلن تعربربربربديل  عربربربرب  القيربربربربود املنصربربربربوص ع يرربربربربا يف قربربربربانون وسربربربربائ  اإلعربربربربام ا ربربربربايل وقربربربربانون    107و   106و   105و 

مكاالحة اجلرطة السيمجانية وغريمهربا مربن التآربريعات ذات الصرب ة، ألن هربذه القيربود هتربدف إىل ضربمان محايربة حقربوق  
ومسعترم وكرامترم ولرالرم، الضاي عن األمن القومي والنظام الجتمرباعي ع ربى النحربو املنصربوص ع يربه يف  اآل رين  
مربربن العرربربد الربربدويل امربرباص اب قربربوق املدنيربربة والسياسربربية. وعقربربب حت يربربل ل  غربربرات أجربربراه  بربربري يف القربربانون    19املربربادة  

مربربن العرربربد الربربدويل امربرباص اب قربربوق املدنيربربة    19الربربدويل، تبربربع أن هربربذه القربربوانع تتلربربين مربربع القيربربود الربربا  يزهربربا املربربادة  
، الربربنن قربربانون وسربربائ  اإلعربربام وقربربانون مكاالحربربة اجلرطربربة السربربيمجانية  والسياسربربية. وألن هربربذه القربربوانع اعُتمربربدت مربربؤّ راي 

  آإلن سن القوانع وتعدي را.   2025-2020غري مآمولع خبطة اجلمعية الوانية اممسية ا الية ل لرتة  
 97و 96و 95و 91لو الدطقراايربة الآربعبية أيضرباي أن تؤيربد التوصربيات رقربم ول طكن جلمروريربة  -19
 آإلن تعديل قانون العقربوابت والتآربريعات ذات الصرب ة حب ربول الربدورة الرا عربة لاسربتعراا الربدور   104و

ّن مربربربؤّ راي  ، الننربربربه غربربربري مآربربربمول خبطربربربة 2018يف عربربربام  الآربربربامل. وألن قربربربانون العقربربربوابت صربربربي  واعُتمربربربد وسربربربُ
 (  آإلن سن القوانع وتعدي را.2025-2020ة اممسية ا الية )اجلمعية الواني
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 79، و78، و77، و76، و75، و74، و73، و70التو ياأ رقم   
ل طكربربربن جلمروريربربربة لو الدطقراايربربربربة الآربربربعبية أن تؤيربربربد هربربربربذه التوصربربربيات.  يربربربد أن حكومربربربربة لو  -20

لون. وقربربرار إصربربدار أمربربر تتحمربربل واجربربب البحربربو عربربن مربربوااو لوس امللقربربودين،  ربربن الربربيرم سربربومباث سربربوم
حتقيربربين رمسربربي يف ا ربربالت املزعومربربة لا تلربرباء أو اللقربربدان تنظربربر اليربربه الوكربربالت املختصربربة ع ربربى أسربرباس كربربل 

 حالة ع ى حدة واستناداي إىل مدف مصداقية املع ومات واألسباب القانونية.

 113، و110، و109، و81التو ياأ رقم   
حتربربربربتلظ مجروريربربربربة لو الدطقراايربربربربة الآربربربربعبية  قوانينرربربربربا الربربربربا حتظربربربربر عم يربربربربات التوقيربربربرب  التعسربربربربلي  -21

والتعربربذيب وغربربريه مربربن ضربربروب سربربوء املعام ربربة، والربربا تربربوالر ا مايربربة جلميربربع املربربواانع  صربربرف النظربربر عربربن نربربوو 
حكربام جنسرم أو أص رم الثربي أو ديربنرم أو معتقربدهم أو ابقربترم الجتماعيربة، كمربا تربند ع ربى ذلرب  أ

الدستور والقوانع ذات الص ة.  يد أن مجرورية لو الدطقرااية الآعبية تعتمج هذه التوصيات غري دقيقة 
 متاماي ول تعكق ا الة ا قيقية يف الب د.

 114التو ية رقم   
 آربربإلن إد ربربال تعربربديل  114ل طكربربن جلمروريربربة لو الدطقراايربربة الآربربعبية أن تؤيربربد التوصربربية رقربربم  -22

املعّدل حدي اي ألن عم ية صياغته  ضربعت ملآرباورات مك لربة مربع مجيربع  238م اجلمعيات رقم ع ى مرسو 
مربربن هربربذه  أصربربحاب املصربرب حة املعنيربربع. وعربرباوة ع ربربى ذلربرب ، تعتربربمج مجروريربربة لو الدطقراايربربة الآربربعبية جربربزءاي 

 التوصية غري دقيين متاماي ول يعكق ا الة ا قيقية يف الب د.

 117التو ية رقم   
حكام الدستور والتآريعات ذات الص ة حين مواان مجرورية لو يف حرية الدين. غري تكلل أ -23

هربربربو تيسربربربري  315. والغربربربرا مربربربن املرسربربربوم 315أن ممارسربربربة األنآربربربطة الدينيربربربة  ربربربب أن تتقيربربربد ابملرسربربربوم رقربربربم 
مآربربرباورات مك لربربة مربربع مم  ربربي مجيربربربع  ممارسربربة األنآربربطة الدينيربربة. ول ربربت عم يربربربة صربربياغة هربربذا املرسربربوم أيضربرباي 

 يف مجرورية لو الدطقرااية الآعبية. ت الدينية املعرتف هبا قانواني املنظما
    


