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، 2020تاترين الاايي/يوفمبر   3في  مالو  الذ  ُأجر  ب متعلق االستتعرا  الدور  الاتاما ال عدب  -1
، عمالق بقرار مجلس حقوق اإليستتتتتتتتتتتتتتتان تي تلقتشتتاكتتتابتتةق مو بشتتا باتتتتتتتتتتتتتتت ن التو تتتتتتتتتتتتتتيتتا  ال هنتتامالو   ينُتب 

A/HRC/RES/16/21. 

تو تتتتية،    231عن مو بشا باتتتت ن  مستتتتبقاق  تو تتتتية وأعر ت   232تلقت مالو ، أثناء االستتتتتعرا ،  د  و  -2
الموا ف با ن هذه التو يا     ت ل ج   سُ و . تو ية منشا   45 عدده  بما  اق علم   ت ط ا منشا وأح تو ية    186  حيث أيد  

ا البت في  (. A/HRC/46/7في تقرير البريق العاما المعني باالستتتتعرا  الدور  الاتتتاما    ة واحدة تو تتتي وُأج  
 . وفيما يلي يص هذه التو ية: وا لة بحاشا م بشدف  من التقرير   1- 123واردة في البقرة 

التصتتتتتتتديق علت البروتوكول االالتيار  التباهية مناهذتتتتتتتة التعذيب و يره من  تتتتتتترو   123-1 
المشينة، والبروتوكول االالتيار  التباهية حقوق األشتتتتتت ا   أو الالإيستتتتتتايية أو العقو ة القاستتتتتتية أو المعاملة

والبروتوكول   ذو  اإلعتتا تتة، والبروتوكول االالتيتتار  التبتتاهيتتة حقوق القبتتا المتعلق بتتبجراء تقتتد م البال تتا ،
االالتيار  الاايي الملحق بالعشد الدولي ال ا  بالحقوق المديية والستتتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتتية، الشادف إلت إل اء عقو ة 

 اإلعدام، والبروتوكول االالتيار  التباهية القذاء علت جميع أشكال التمييز  د المرأة  أوكراييا(.

 هذا الصدد، فبن مالو :  وفي  . شا الجزء المتبقي من ب  علماق وتحيط  تؤيد مالو  جزءاق من هذه التو ية و  - 3

التصتتتتتتتتتتتتتتديق علت البروتوكول االالتيتار  التبتاهيتة منتاهذتتتتتتتتتتتتتتة التعتذيتب و يره من  تؤيأد  أ( 
المشينة، والبروتوكول االالتيار  التباهية حقوق  أو الالإيستتتتتتتتتتايية أو العقو ة القاستتتتتتتتتتية أو  تتتتتتتتتترو  المعاملة

يتار  التبتاهيتة حقوق القبتا المتعلق بتبجراء تقتد م البال تا ، األشتتتتتتتتتتتتتت تا  ذو  اإلعتا تة، والبروتوكول االالت 
 والبروتوكول االالتيار  التباهية القذاء علت جميع أشكال التمييز  د المرأة؛ 

التصتتتتتتتتتتتتتتتديق علت البروتوكول االالتيتتار  الاتتايي الملحق بتتالجزء المتعلق بتت  ا  علمأ وتحاط    ( 
 .الشادف إلت إل اء عقو ة اإلعدامبالعشد الدولي ال ا  بالحقوق المديية والسياسية، 

بشا والتي ُأشتتتتير إليشا علت هذا  اق ومن بين التو تتتتيا  ال مس واألر عين التي أحاطت مالو  علم -4
(، أعاد  مالو  A/HRC/46/7النحو في تقرير البريق العاما المعني باالستتتتتتتتتتتتعرا  الدور  الاتتتتتتتتتتتاما  
 41-124و  40-124بت ييد مالو : النظر في مو بشا باتتتتت ن التو تتتتتيا  الستتتتتت التالية، التي تحظت ا ن 

 .45-124و 44-124و 43-124و 42-124و

تو تتتتتتتتتتتتتتية من   39مجموعه  بما اق تو تتتتتتتتتتتتتتية وتحيط علم 192ويستتتتتتتتتتتتتتر مالو  أن تؤكد أيشا تؤيد  -5
بالجزء  اق منشا وتحيط علم  اق بتو تتتتتتتية واحدة، تؤيد مالو  جزء يتعلق فيماتو تتتتتتتية ُ دمت لشا. و  232 أ تتتتتتتا

 .المتبقي من تلك التو ية
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