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مقدمة
 -1عق ددد القري ددق العام ددس املع ددل ابرس ددتعرا ،ال دددورج الر ددامس ،املنرد د وج د قد درار لد د
الق د د ة مد ددن  6إىل  17أاير /مد ددايو .2019
حقد ددون ان د ددان  ،1/5دورتد ددث الةالةد ددة والةفرت د د
واستُعرض ددا ا الد ددة وروريد ددة ددوراي الرد ددعب ة الدميقراط د ددة ا ل ددة الةامند ددة املعقد ددودة يد ددوم 9
أاير/مددايو  .2019وتدرأ وفددد وروريددة ددوراي الرددعب ة الدميقراط ددة املمةددس الددداوم مروريددة ددوراي
الرعب ة الدميقراط ة لدى مكت األمم املتحدة واملنظمات الدول ة األخرى جن ف ،اتج سو غ
هددان .واعتمددد القريددق العامددس جل ددتث الرابعددة عرددرة املعقددودة  14أاير/مددايو  2019التقريددر
املتعلق جبمرورية وراي الرعب ة الدميقراط ة.
 -2و  15ددا ون الةاي/يندداير  ،2019اختددار لد حقددون ان ددان فريددق املقددررين التددا
(اجملموعة الةفرت ة) لت ري اسدتعرا ،ا الدة وروريدة دوراي الردعب ة الدميقراط دة إريد اي وإسدبا ا
وف جي.
 -3ووفقاً للققرة  15من مرفق قرار لد حقدون ان دان  ،1/5والققدرة  5مدن مرفدق قدرار
اجملل  ،21/16صدرت الواثوق التال ة رستعرا ،ا الة ورورية وراي الرعب ة الدميقراط ة
(أ)

تقرير وطل/عر ،تايب وفقاً للققرة (15أ)؛ ()A/HRC/WG.6/33/PRK/1؛

(ب) جتم ع ملعلومات بر ن ورورية وراي الرعب ة الدميقراط ة أعدتدث مقوضد ة األمدم
املتحدة ال ام ة قون ان ان وفقاً للققرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/33/PRK/2؛
(ج) مد د د د د د ددوجت ورقد د د د د د ددات معلومد د د د د د ددات أعدتد د د د د د ددث املقوض د د د د د د د ة وفق د د د د د د داً للققد د د د د د ددرة (15ج)
(.)A/HRC/WG.6/33/PRK/3
 -4وأح لا إىل ورورية وراي الرعب ة الدميقراط ة مدن خدفل اجملموعدة الةفرت دة قاومدةُ أسدللة
أع دددسا م ددبقاً أملا ددا ،وأ غ ددور ،وأس د د ال ا ،والربتغ ددال ،وبلج ك ددا ،و ن دددا ،ابلن اب ددة ع ددن موع ددة
األصددقا املعن دة ابلتنق دا وانبددفت واملتابعدة علدد الودع د الددوطل ،وسدلوف ن ا ،وال دويد ،واململكددة
املتحددة لربيطا دا العظمدد وأيرلنددا الردمال ة ،والددورايت املتحددة األمريك دة .وهدا األسدللة متاحددة
علد املوقع انلك وي لفستعرا ،الدورج الرامس.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض مقدم من الدولة موضوع االستعراض
 -5أعددرب الوفددد عددن أملددث أن تعددتث ا ولددة الةالةدة مددن ارسددتعرا ،املتعلددق جبمروريددة ددوراي
الر ددعب ة الدميقراط ددة القر ددم الو ددح ا ال ددة حق ددون ان ددان البل ددد ،ددا ي ددما ن يك ددون
للمجتمع الدو موقف ووجرةُ ظر مناسبان جتا البلد ،خال ان من أج حت ت أو مت ت.

 -6وب ن الوفد أن الدولة جت ن د فكرة ”جوترث“ اليت تضع الرع حمور و دع ارعتبدارات.
ال تعتيت حقون ان ان ومحايترا.
وأشار إىل أن إجناثات هامة حتققا
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نة وطن ة لتنق دا املعاهددات
 -7وقد أُد ا ان تن ق وطن ة خاصة عاهدات مع نة
الدول ة قون ان ان .وأُ رئ معرد حقون ان ان لتايدة الوعي العام حبقون ان ان.
 -8وبُددالا ا ر ددود لتنرد د ط و ددع قطاع ددات ارقتو دداد ال ددوطل وحت د د مع ر ددة الر ددع .
وبُن ددا ماس ددات طب ددة ،وا ددرج حتددديت العديددد مددن امل تر ددق ات ،واألخددا ابلعلددوم والتقن ددات
الطب ة وأسال العفج الطيب ا ديةة.
 -9وبُن ددا العاصددمة مبددان سددكن ة وأُت حددا ددا ً للعمددال ،وبُن ددا أو ُج دددت عر درات
اآلرف من املناثل ومرافق الرعاية ارجتماع ة و ع أحنا البفد.
 -10ويتلقددد األطقددال التعل د م اجملدداي إطددار ظددام التعل د م انلتامددي الدداج يدددوم  12عام داً.
وعتث وضع املرأة و ع ارت الدولة وا اة العامة ،وحيظدد بدار ال دن بتقددير بدري ،ويتلقدد
ُ
األشخاص ذوو انعاقة رعاية ومحاية خاصة من الدولة واجملتمع.
 -11وقُدما تقدارير دوريدة إىل ندة حقدون الطقدس ،وإىل اللجندة املعن دة ابلقضدا علدد التم دت
ضددد امل درأة ،اللت د أج درات استعراضددات رحقددة .وبدددعوة مددن الدولددة ،أدت املقددررة اةاصددة املعن ددة
حبقون األشخاص ذوج انعاقة ثايرة إىل البلد.
 -12ويواجث البلد جردود لتعتيدت حقدون ان دان عقبدات ،منردا ابةودوص القدرارات الديت
اختاها ل حقون ان ان وا مع دة العامدة .وقدد ُاختدات تلد القدرارات بددوافع س اسد ة وهدي
متةس شكفً من أشكال ار تقاو ة واثدواج ة املعايري .واستندت إىل معلومدات ملققدة م دتمدة مدن
شرادات ثاوقة أدىل هبا ”منرقون“.
 -13وا تا ات اليت فرضرا ل األمن تع ق جرود الدولة ماية حقون ان دان وتعتيتهدا.
فري تعرقس التجارة ومتنع إيوال األدوية واملعددات الطب دة إىل األطقدال والن دا واألشدخاص ذوج
انعاقددة ،ومتةددس عقبددات أمددام ق ددام و ددارت األمددم املتحدددة وا رددات القاعلددة ان ددا ة العاملددة
البلد رامرا.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -14أدىل  88وفددداً بب ددا ت خددفل جل ددة التحدداور .وتددرد
التوص ات املقدمة أرتنا ا وار.

القددرث الةدداي مددن هدداا التقريددر

 -15ورحظا توغو أن توديق ا كومة علد العديد مدن الودكوا الدول دة قدون ان دان
يرري إىل استعدادها لتعتيت ومحاية حقون ان ان م ع مواطن را.
 -16وأرتنا تر ما تان علد الدولة ن ردا اللجندة الوطن دة لتنق دا املعاهددات الدول دة قدون
ان ان.
 -17وأعربددا أو را ددا عددن أسددقرا لعدددم رغبددة ا كومددة
ور س ما ل حقون ان ان.

التعدداون مددع ه لددات األمددم املتحدددة،

 -18وقال ددا اململك ددة املتح دددة إن قلق داً عم ق داً ي دداورها إثا التق ددارير ال دديت تر ددري إىل ح دددو
ا ترا ددات منرج ددة وم ددتمرة وعلددد طددان واسددع قددون ان ددان ،وحةددا علددد إاتحددة الوصددول
القورج وبدون عواوق إىل ا رات القاعلة ال حقون ان ان.
GE.19-10628
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 -19وأعربا الورايت املتحدة عن القلدق العم دق ب دب وجدود مدا بد  80 000و120 000
شخص حمتجتين ظروف يُررتد هلا مع كرات ال جن ال اسي.

 -20وأرتنددا أوروغدواج علددد الدولددة ن رددا اللجنددة الوطن ددة لتنق ددا املعاهدددات الدول ددة قددون
ان ان.
 -21ورحظا ورورية فنتويف البول قارية أن ا تا ات الق رية ار قرادية تعون توثيدع األدويدة
وتوفري اةدمات الطب ة لألطقال والن ا واألشخاص ذوج انعاقة.
 -22وأرتنا ف ا م علد الدولة ن راورا اللجندة الوطن دة مايدة األشدخاص ذوج انعاقدة،
وتعديلرا قا ون العمس ارش ا ي بتمديد ف ة إجاثة األمومة.
 -23وأشد د ددارت ثمبد د ددابوج إىل سد د ددن ق د د دوا جديد د دددة بر د د د ن التعل د د د م املرد د ددل ،و رد د ددر العلد د ددوم
والتكنولوج ا ،والوقاية من الكوار  ،وانغارتة وان عاش ،وخدمات الرعاية ارجتماع ة.

 -24وأعربددا أفغا ددتان عددن اسددتمرار شددعورها ابلقلددق إثا عدددم التعدداون مددع ل ددات حقددون
ان ددان التابع ددة جملل د د حق ددون ان ددان ،والق ددود املقروض ددة عل ددد وص ددول الن ددا إىل م ددا يل دديب
احت اجاسم األساس ة.
 -25ورحبددا ا تاوددر ابعتمدداد ق دوا
أجريا ال قا ون العمس.

تتعلددق ابلتعلد م والتدددري املرددل ،و صددفحات تردريع ة

 -26وأشارت األرجنت إىل التايرة القطرية اليت أدسا املقررة اةاصدة املعن دة حبقدون األشدخاص
ذوج انعاقة.
 -27ورحظددا أس د ال ا أن نددة التحق ددق املعن ددة حبقددون ان ددان وروريددة ددوراي الرددعب ة
الدميقراط ددة ق ددد ح ددددت حد دددو ا ترا ددات ق ددون ان ددان ترقد ددد إىل م ددتوى ا د دراوم ضد ددد
ان ا ة.
 -28وأعربا النم ا عن أسقرا ألن تعاون البلد مع ل ات األمم املتحدة واملراقب امل دتقل
ظس حمدوداً جداً.
 -29ورحبددا إيطال ددا ابلتوددديق علددد الربوتو ددول ارخت ددارج امللحددق ابتقاق ددة حقددون الطقددس
بر ن ب ع األطقال واسدتغفل األطقدال البغدا و املدواد انابح دة ،واتقاق دة حقدون األشدخاص
ذوج انعاقة.
 -30وأشارت ب فرو إىل إ را اللجنة الوطن ة لتنق ا املعاهدات الدول ة قون ان ان.
 -31وذ رت بلج كا أن حالة حقون ان ان

البفد ر تتال مودر قلق بري.

 -32ورحب ددا ب ددواتن ابلتو ددديق عل ددد الربوتو ددول ارخت ددارج امللح ددق ابتقاق ددة حق ددون الطق ددس
بر ن ب ع األطقال واسدتغفل األطقدال البغدا و املدواد انابح دة ،واتقاق دة حقدون األشدخاص
ذوج انعاقة.
 -33وأرتنا دولة بول ق ا املتعددة القوم ات علدد الدولدة ن ردا معردد حقدون ان دان التدابع
أل ادمي ة العلوم ارجتماع ة.
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 -34ورحظ د د د د د ددا بوت د د د د د د دوا اعتم د د د د د دداد ارسد د د د د د د ات ج ة اةم د د د د د د د ة للتنم د د د د د ددة ارقتو د د د د د ددادية
الوطن ة ( ،)2020-2016اليت تغطي ارت التعل م والوحة والعمس والبنا .
 -35وأعربا الرباثيس عن استمرار قلقرا العم ق إثا التقارير امل دتمرة عدن حددو ا ترا دات
ج مة ومنرج ة قون ان ان ،ا ف را فر ،ق ود علد ا قون املد ة وال اس ة.
 -36وسلنما بلغاراي ن تاوج نة التحق ق ر تتال ذات صلة ابلواقع.
 -37وأرتنددا بورو دددج علددد الدولددة ن رددا اللجنددة الوطن ددة لتنق ددا املعاهدددات الدول ددة قددون
ان ان.
 -38وقدما مبوداي توص ات.
 -39وأعربددا ندددا عددن قلقرددا العم ددق إثا حالددة حقددون ان ددان ،وأشددارت إىل أ ددة تعتيددت
الوصول إىل ل ات األمم املتحدة.
 -40و ددررت شد لي ددد قلقرددا إثا حالددة حقددون ان ددان
ل ات األمم املتحدة وبرا را ،من خفل متيد من ار قتاح وا وار.

البلددد ،وشددجعا التعدداون مددع

 -41وأعرب ددا الو د ع ددن تق ددديرها للجر ددود املباول ددة لو د اغة وتنق ددا ارس د ات ج ة اةم د ة
للتنم ددة ارقتو ددادية الوطن ددة ( ،)2020-2016وللتح د امل ددتمر مل ددتوايت مع ر ددة الن ددا ،
وإيف أ ة قون األطقال والن ا واألشدخاص ذوج انعاقدة ،ورختداذ تددابري لتلب دة احت اجدات
ال ا اة الةقاف ة.
النا املتتايدة
 -42وقدما وستاريكا توص ات.
 -43وشددجعا ددوت ديق دوار الدولددة علددد مواصددلة التوددديق علددد املعاهدددات الدول ددة قددون
ان ان.
 -44وحةا روات ا ا كومة علد إاتحة الوصدول فدوراً إىل و دع انجدرا ات اةاصدة ،وأعربدا
ددال حق ددون ان ددان وا ترا ر ددا عل ددد ط ددان واس ددع ،وش ددجعا
ع ددن قلقر ددا إثا التج دداوثات
ا كومة علد إ را ماس ة وطن ة قون ان ان.
 -45وأشددارت ددواب إىل انجدرا ات املتخدداة لتعتيددت الوصددول إىل اةدددمات الوددح ة والتعل م ددة
وع ترا.
وحت
 -46وذ ددرت ترد د ك ا أن العدي ددد م ددن التق ددارير املورتوق ددة ر تد دتال تر ددري إىل أن حال ددة حق ددون
ان ان البفد تظس مودر قلق ابلغ.
 -47ورحبددا وروريددة الكو غددو الدميقراط ددة ابلتوددديق علددد اتقاق ددة حقددون األشددخاص ذوج
انعاقة.
 -48ورحبددا الدددازرا ابل دتايرة األوىل الدديت قددام هبددا إىل هدداا البلددد خبددري م ددتقس عننددث ل د
حقون ان ان ،وقالدا إادا ر تدتال تردعر بقلدق عم دق إثا حالدة حقدون ان دان ومدا تت دم بدث
من خطورة شديدة.
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 -49وأشد د ددارت إ د د دوادور إىل التود د ددديق علد د ددد اتقاق د د ددة حقد د ددون األشد د ددخاص ذوج انعاقد د ددة،
والربوتو ول ارخت دارج امللحدق ابتقاق دة حقدون الطقدس برد ن ب دع األطقدال واسدتغفل األطقدال
البغا و املواد انابح ة.
 -50ورحظ ددا مو ددر ا ر ددود املباول ددة لتط ددوير قط دداعي التعلد د م والو ددحة ،وارهتم ددام حبق ددون
األشخاص ذوج انعاقة و بار ال ن.
 -51ورحبددا غ ن ددا ارسددتواو ة صدددار وتنقد ا عدددة قدوا
إىل التتام ا كومة ابلتعل م.

تتعلددق حبقددون ان ددان ،وأشددارت

 -52وحةا إستو ا ا كومدة علدد التنق دا الكامدس لفلتتامدات الديت تعرددت هبدا ،دا
وج املعاهدات الدول ة قون ان ان.

ذلد

 -53وأشددارت إرت وب ددا إىل التوددديق علددد الوددكوا الدول ددة وإىل سددن ق دوا متعلقددة حبقددون
ان ددان .وأرتنددا علددد الدولددة ن ردداورا مدددار فن ددة اث ويددة و ظامداً للعددفج الطدديب عددن بعددد علددد
الوع د الوطل.
 -54وأشددادت ف جددي اب كومددة لتردريعاسا الب ل ددة ،ددا
وانغارتة وان عاش ،وقا ون محاية الب لة.

ذل د قددا ون الوقايددة مددن الك دوار ،

 -55وش ددجعا فنلن دددا ا كوم ددة عل ددد التع دداون الكام ددس م ددع منظوم ددة األم ددم املتح دددة ق ددون
ان ان ،ا ذل نة التحق ق ،واملقرر اةاص املعل حبالة حقون ان ان ورورية دوراي
الرعب ة الدميقراط ة ،وساور ه لات األمم املتحدة و ل اسا.
 -56وقدما فر ا توص ات.
 -57و وها جورج ا بتوديق ا كومة علد عددد مدن الودكوا القا و دة الدول دة وا ضدمامرا
إل را ،وحةترا علد التعاون مع و ع انجرا ات اةاصة.
 -58ورحبا أملا ا بتايرة املقررة اةاصة املعن ة حبقون األشخاص ذوج انعاقدة ،وأشدارت إىل
أن بعض التح نات قد أُجريا لقاودة األشخاص ذوج انعاقة.
 -59وأشدارت ال دو ن إىل التودديق علدد اتقاق دة حقدون األشدخاص ذوج انعاقدة ،وإىل ثايرة
املقررة اةاصة املعن ة حبقون األشخاص ذوج انعاقة.
 -60وأشددارت هدداييت إىل ا رددود الدديت تبدداهلا الدولددة لتح د
ا تا ات ارقتوادية الرديدة القاومة.

وع ددة ح دداة شددعبرا ،ابلددرغم مددن

 -61وقدما هندورا توص ات.
 -62وأشددارت ي ددلندا إىل اختدداذ بعددض اةط دوات انااب ددة ولكنرددا أعربددا عددن أسددقرا ألن
الوضع اةطري الة حقون ان ان مل يتغري.
 -63ورحبددا إ دو د ا رددا اللجنددة الوطن ددة مايددة األشددخاص ذوج انعاقددة ،وابلتقدددم
احملرث حنو إعمال ا قون ارقتوادية وارجتماع ة والةقاف ة.
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 -64وذ ددر وفددد وروريددة ددوراي الرددعب ة الدميقراط ددة أن حريددة التعبددري م سددخة دسددتورايً .وحددق
افر ل ددات
املدواطن
تقدددش الرددكاوى وارلتماسددات يكقلددث قددا ون الرددكاوى وارلتماسددات وتدو ُ
ال ددتظلم القوي ددة .وحيظ ددر ق ددا ون الر ددكاوى وارلتماس ددات والق ددا ون ا ند داوي الت دددخس إجد درا ات
التظلم ،ا ذل عن طريق ار تقام.
 -65واددد املواطنددون ف مددا يددنظنم مددن عددرو ،،و دددوات ،ومعددار ،،وم ددابقات ،ومنتدددايت،
يعربون ف را حبرية عن شدواغلرم ويتبدادلون ف ردا را هدم .وتقدوم الدولدة بتق دد ا دق حريدة
فرصاً ن
التعبددري عندددما ينتر د ذل د حقددون خ درين أو مسعددترم ،أو يتعددار ،مددع متطلبددات محايددة األمددن
القددومي ،أو النظددام العددام ،أو الوددحة العامددة ،أو اآلداب العامددة ،علددد النحددو املنوددوص عل ددث
القا ون ا ناوي والقوا األخرى ذات الولة.
 -66وف مد ددا يتعلد ددق ابلوصد ددول إىل املعلومد ددات ،حت د د تغط د ددة ان ا د ددا وتعتيد ددت جودس د دا.
وأُ ر ددلا مكتب ددات رقم ددة ،ومرا ددت لتكنولوج ددا املعلوم ددات ،ومكتب ددات متنقل ددة ،ددا ذلد د
املقاطعات وعلد م توى البلد.
 -67وملعا ددة مرددكلة الغدداا ُ ،ع د ندل قددا ون امل دتارث واعتُمدددت ل دواوا تتعلددق ابندارة امل دداولة
وخووددا ابنضددافة إىل ذل د م دوارد بددرية للقطدداث التراعددي .وأ ر د ت الدولددة متدداجر
للم دتارثُ .
للحبوب احملافظدات واملددن واملقاطعدات لب دع القداوض مدن ا بدوب ،دا سداهم ا قدا علدد
استقرار أسعار ا بوب و تنق ا س اسة الدولة ال إدارة األغاية.
 -68وتنص املادة  68من الدستور صراحة علد ا ريدة الدين دة ،والق دود الديت ميكدن أن تقدر،
علددد ارسددترا .وحت د م الدولددة املمارسددات وارحتقددارت الدين ددة؛ ولكنرددا ر تتغاضددد أو تت دداما
عنددد وجددود حمدداورت أو مندداورات مددن قبددس قدوات معاديددة حتدداول اسددتخدام الدددين وسد لةً لإلطاحددة
ابلنظام ال اسي ،أو لإلخفل ابلنظام العام.
 -69وقددد عددتثت الدولددة نترددا الوطن ددة لتنق ددا املعاهدددات الدول ددة قددون ان ددان ،وأعددادت
تنظ م ه كلرا الداخلي ،وعتثت دور أما ترا و ظامرا مع الب ا ت .وهي تنظم محدفت توع دة،
وتنرر مواد متعلقدة حبقدون ان دان ،وتعد ند تقدارير لتقددميرا إىل اآلل دات الدول دة قدون ان دان،
تعمم توص اسا.
و ن

الددبفد .فلجم ددع امل دواطن حقددون
 -70و ظددام سددو غبون للتوددن ف ارجتمدداعي ر ُميددار
مت اوية ،وهدم يتمتعدون هبدا و دع اجملدارت ،ويدنص القدا ون احمللدي علدد مبدادو امل داواة وعددم
التم ت .وتدو الدولدة اهتمامداً خاصداً دن هدم أمد ا اجدة إىل امل داعدة ،وتقددم هلدم الرعايدة،
وحترص علد أن ترمس تل الرعاية ا م ع بدون أج استةنا .
 -71وف مددا يتعلددق قدداذ القددا ون وابمل دداوس القضدداو ة ،يُلتددتم البلددد مددن وقددا طويددس بدددأ
القوس ب ال لطات .ويكقس القا ون ا ق حما مة عادلة .ويكقس قدا ون انجدرا ات ا ناو دة
حقون املترم  ،وفقاً ملتطلبات ارتقاق ات الدول ة ذات الولة .وا ق ارستلناف مضمون.
 -72وخيددول القددا ون للمدددع العددام ارسددة الرقابددة علددد إج درا ات التحق قددات والقحددوص
األول ة واحملا مات ،لضمان عدم ارتكاب جتداوثات مدن طدرف مدوظقي إ قداذ القدا ون .وابنضدافة
إىل ذل د  ،ا ددرج ت ددج س انج درا ات ا ناو ددة ،ددا ذل د اس ددتجواب املر ددتبث ف د رم واملترم د
وفحص ب ا سم ،وعرضرا علد احملكمة ملراجعترا.
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 -73وف ما يتعلق ابملاس ات انصفح ة ،فإن العمس الاج يقدوم بدث ال دجنا  ،تطب قداً كدم
قضدداوي قدداطع ،ر يُعتددرب عم دفً ق درايً .ويعامددس ال ددجنا وفق داً لقواعددد األمددم املتحدددة النموذج ددة
ال ددد ا ملعامل ددة ال ددجنا (قواع ددد ل ددون ما ددديف) .ويق ددوم امل دددعون الع ددامون راقب ددة املاس ددات
انصفح ة املناطق اليت تعود إل رم ابلنظر.
 -74ور يتضد د د ددمن القد د د ددا ون ا ند د د دداوي أو قد د د ددا ون انج د د د درا ات ا ناو د د د ددة مود د د ددطلحات مد د د ددن
قب ددس ”ال ددج ال اس ددي“ أو ”مع ددكرات ال ددجن ال اس ددي“ .وت ددنص تل د الق دوا عل ددد
إيداث من يرتك جراوم ضد الدولة أو غريها من ا راوم العادية ماس ات إصفح ة.
 -75وتودددر أحكددام ابنعدددام علددد مددن يرتك د ج دراوم ضددد الدولددة ،أو مددن يرتك د ج دراوم
خطرية للغاية ر تُغتقدر .وتنظدر حمدا م املقاطعدات تلد القضدااي ،ا حتدال علدد احملكمدة املر تيدة
ا علدد ه لدة رةسددة اجمللد الردعيب األعلددد ملراجعتردا وإقرارهدا .ور تودددر أحكدام ابنعددام علددد
مدن ا دا سدنرم دون الةامندة عردرة وقددا ارتكداهبم ا رميدة .ور َّ
تنقدا تلد األحكدام ا وامددس.
دا مدن أسدرة
ومل تنقَّا أحكام انعدام أما ن عامة إر حدارت درة ،و دان ذلد بطلد مل ن
الضح ة أو من أشخاص معن خرين.
 -76ور يتضمن القا ون ا ناوي عقوبة ”ا رم ابلتبع ة“.
 -77ومل يتعر ،من عربوا ا ددود بددون إذن ،ألسدباب اقتودادية ،ألج عقداب ،لكدنرم تلقدوا
ومسددا هلددم ابلعددودة إىل ح دداسم الطب ع ددة .ويعامددس القددارون مددن العدالددة ومددن أُع دددوا إىل
حتددايرات ُ
الوطن من بلد اور ب ب ارتكاهبم ا ترا ات خطرية للقا ون ،مةس الترري  ،وفقاً للقا ون.
 -78وبدددأت الدولددة تطب ددق التعل د م انلتامددي الرددامس واجملدداي الدداج يدددوم  12عام داً .وتق د ندم
الدولة أيضاً الددعم ،شدكس تد مدرسد ة ،ومدواد دراسد ة ،ومعددات تعل م دة ،وخددمات قدس.
املندداطق الريق ددة مددن أجددس القضددا علددد القدوارن بد املندداطق ا ضدرية
وقامددا بتجديددد املدددار
والريق ة قطاث التعل م .وبُالا جردود للدربط بد و دع ا امعدات والعديدد مدن املددار بردبكة
ان ا ددا الداخل ددة .و حتددديت املندداهج الدراسد ة وحمتددوى بدرامج التعلد م املرددل ،ويتواصددس حت د
ظددام التعلد م عددن بعددد .وتبددال الدولددة جرددوداً بددرية ف مددا يتعلددق بتعتيددت التةق ددف حبقددون ان ددان،
ا كومدة و
وهي تو اهتماماً خاصداً لنردر الدوعي حبقدون ان دان لددى امل داول العدامل
و ارت إ قاذ القا ون.
 -79وحيظر القا ون و ع أشكال عمس األطقدال .واأل ردطة الديت يقدوم هبدا الطدفب
هي أ رطة ذات طابع تعل مي يتماشد مع املناهج الدراس ة.

املدتارث

 -80و وهددا وروريددة إيدران انسددفم ة اب رددود املباولددة لتح د حالددة املدرأة ،وبتقدددش بعددض
التقارير الوطن ة إىل ه لات املعاهدات.
 -81ورح العران آبل ة ص اغة التقرير الدوطل ،وأعدرب عدن أملدث
اعتُمد ماخراً إىل حت حالة حقون ان ان البلد.

أن يدادج القدا ون الداج

 -82وقال ددا أيرلن دددا إن القل ددق ر ي د دتال ي دداورها ب ددب قلد ددة التق دددم امل ددجس
لف ترا ات املنرج ة قون ان ان البلد.

التود دددج

 -83وقدما إسراو س توص ات.
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 -84وأشارت ال اابن إىل أن م د لة عمل دات ارختطداف حباجدة إىل حدس عاجدس ،وقالدا إ دث
ينبغددي لل دداابن ووروريددة ددوراي الرددعب ة الدميقراط ددة التغل د علددد ا عدددام الةقددة ،وتعم ددق التعدداون
ب نرما.
 -85ورحب ددا الكوي ددا ابملر ددار ة انااب ددة للحكوم ددة ا ول ددة الةالة ددة لفس ددتعرا ،ال دددورج
الرامس ،وأعربا عن أملرا أن يادج ذل إىل حت حالة حقون ان ان.
 -86ورحبددا وروريددة رو الدميقراط ددة الرددعب ة ابلتدددابري الرام ددة إىل تددوفري الضددما ت القا و ددة
لتمتع املواطن حبقوقرم ال اس ة وارقتوادية وارجتماع ة والةقاف ة.
 -87وأشددارت رتق ددا إىل الدتايرة الدديت أدسددا إىل البلددد املقددررة اةاصددة املعن ددة حبقددون األشددخاص
ذوج انعاقددة ،ولكنرددا أعربددا عددن أسددقرا لعدددم التعدداون مددع جرددات أخددرى مكلقددة بددورايت
إطار انجرا ات اةاصة.
 -88وأعربددا لك ددمربت عددن قلقرددا البددالغ إثا حالددة حقددون ان ددان ،ددا ذل د ال ددجن
مع كرات ال جن ال اسي.
ا ماعي لألشخاص بدون حما مة عادلة ،واستخدام التعاي
 -89ورحبا ملديف ابلتوديق علد اتقاق ة حقون األشخاص ذوج انعاقة ،وبت ري التايرة
اليت أدسا إىل البلد املقررة اةاصة املعن ة حبقون األشخاص ذوج انعاقة.
ابلتودديق علدد الربوتو دول ارخت ددارج امللحدق ابتقاق دة حقدون الطقدس
 -90ورحبا املك
بر د ن ب ددع األطق ددال واس ددتغفل األطق ددال البغ ددا و امل دواد انابح ددة ،و ر ددا معر ددد حق ددون
ان ان.
 -91وأدان ا بددس األسددود بردددة اسددتخدام عقوبددة انعدددام ،والتعدداي  ،واسددتمرار الق ددود علددد
حرية التعبري وارتوال ،وعمل ات ارختطاف املنرجي ،وارختقا الق رج ،ومع كرات ال جن
ال اسي.
 -92وأش ددادت موثامب ددق اب كوم ددة لتق دددميرا تق ددارير إىل بع ددض ه ل ددات املعاه دددات ول ح بر ددا
بتايرة املقررة اةاصة املعن ة حبقون األشخاص ذوج انعاقة إىل البلد.
 -93وأرتنددا م ازددار علددد الدولددة رعتمادهددا أو تعددديلرا عدددة أج دتا مددن التر دريعات املتعلقددة
حبقون ان ان ،ا ذل قوا العمس.
 -94وشجعا م ب ا ا كومة علدد مواصدلة توج دث التنم دة ارقتودادية حندو س لدة رفدا شدعبرا
وإرترا ح اتث الةقاف ة.
 -95وأشددادت بددال ابلتدددابري املتخدداة لتح د اةدددمات ارجتماع ددة ،وأرتنددا علددد الدولددة
لتوديقرا علد اتقاق ة حقون األشخاص ذوج انعاقة.
 -96وحةا هولندا ا كومة علد إاتحة وصول و ارت امل اعدة ان ا ة الدول ة إىل و دع
أحنا البفد فوراً وبدون ق ود.
 -97وشجعا وثيلندا البلدد علدد أن يودبا عضدواً منظمدة العمدس الدول دة ،وعلدد األخدا
عايري العمس األساس ة وتنق اها.
 -98وقدما كاراغوا توص ات.
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 -99وأرتنددا جددرياي علددد ا كومددة لتعاواددا امل ددتمر مددع ل ددات حقددون ان ددان ومرددار ترا
ف را ،و رودها محاية ومتك الن ا والقلات الضع قة األخرى.
 -100وقالددا النددرويج إن القلددق العم ددق ر يدتال ي دداورها ب ددب ار ترا ددات ا
ان ان البلد ،و ال ب ب وضع القلات الضع قة ،ور س ما األطقال.
 -101وأعربا ُعمان عن تقديرها للترريعات ذات الولة اليت ُسنا
 -102وأشارت اب تان مع التقدير إىل املرار ة

انطار الدو

د مة قددون

ال حقون ان ان.
قون ان ان.

 -103و وه ددا القلبد د اب ر ددود املباول ددة لتنق ددا ق ددا ون محاي ددة وتعتي ددت حق ددون املد درأة ،والت دددابري
املتخاة لتايدة بة الن ا الوظاوف العامة.
 -104واعت ددربت بولن دددا مر ددار ة ا كوم ددة
استعدادها للتعاون البننا مع اجملتمع الدو .

عمل ددة ارس ددتعرا ،ال دددورج الر ددامس دلد د فً عل ددد

 -105وأعربا الربتغال عدن قلقردا إثا ار ترا دات ا
منرجي وعلد طان واسع.

د مة قدون ان دان املتواصدلة بردكس

 -106وأعرب ددا وروري ددة ددوراي ع ددن تق ددديرها للتو ددديق عل ددد اتقاق ددة حق ددون األش ددخاص ذوج
انعاقة ،وأشارت إىل أن م لة األسر املرتتة متةس قض ة إ ا ة عاجلة وقض ة حقون إ ان.
 -107ورح ارحتداد الروسدي ابسد ات ج ة محايدة األشدخاص ذوج انعاقدة ()2020-2018
وابملبادرات املتخاة ماية حقون األطقال وتعتيتها.
 -108ورحبددا ال ددنغال ابعتمدداد تدددابري لتنق ددا التوص د ات املقبولددة الوددادرة عددن ا ولددة الةا ددة
لفستعرا ،الدورج الرامس.
 -109وأرتنا صرب ا علد الدولة ن راورا اللجنة الوطن ة لتنق ا املعاهدات الدول ة قون ان ان.
 -110وأشارت سنغافورة إىل اةطوات انااب ة املتخاة لتعتيت ومحايدة حقدون األشدخاص ذوج
انعاقددة ،ددا ذل د إ رددا ددان مايددة األشددخاص ذوج انعاقددة ،علددد م ددتوايت احملافظددات
واملدن واملقاطعات.
 -111وش ددجعا س ددلوف ن ا الدول ددة عل ددد التع دداون الكام ددس م ددع انج درا ات اةاص ددة وغريه ددا م ددن
ل ات حقون ان ان ،وقالدا إن القلدق ر يدتال ي داورها ب دب ا ترا دات ا قدون ارقتودادية
وارجتماع ة والةقاف ة.
 -112ورحبددا إسددبا ا بدتايرة املقددررة اةاصددة املعن ددة حبقددون األشددخاص ذوج انعاقددة ،وأعربددا
عن قلقرا إثا ظام سو غبون.
 -113وشجعا دولة فل ط ا كومة علد قالة توافق الترريعات املعتمدة مع املعايري الدول ة.
 -114ورحب ددا ال ددويد بتق دددش التقري ددر إىل اللجن ددة املعن ددة حبق ددون األش ددخاص ذوج انعاق ددة،
وقالا إن القلق البالغ ي اورها إثا الوضع العام قون ان ان.
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 -115وقالا سوي را إاا ترعر بقلق ابلغ إثا ار ترا ات اةطدرية واملنرج دة قدون ان دان
عمومد داً ،ددا ذلد د ف ددر ،الق ددود عل ددد حري ددة التعب ددري وا ددق اةووصد د ة ،وقم ددع املعارضد د
ال اس .
 -116وأرتنا ا مرورية العرب ة ال ورية علدد الدولدة لتودديقرا علدد اتقاق دة حقدون األشدخاص
ذوج انعاقد ددة ،والربوتو د ددول ارخت د ددارج امللحد ددق ابتقاق د ددة حق د ددون الطقد ددس بر د د ن ب د ددع األطق د ددال
واستغفل األطقال البغا و املواد انابح ة.
 -117ورحب ددا اتيلن ددد ابملر ددار ة امل ددتمرة
ه لات املعاهدات وانجرا ات اةاصة.

ل ددة ارس ددتعرا ،ال دددورج الر ددامس ،و بع ددض

 -118وأشارت ت مور  -ل ريت مع التقدير إىل إ را اللجنة الوطن دة لتنق دا املعاهددات الدول دة
قون ان ان ،واللجنة الوطن ة ماية األشخاص ذوج انعاقة.
 -119وأبرث وفد ورورية وراي الرعب ة الدميقراط ة أن الدولة أ ر ت ظام رعاية صح ة متمندت
ومتطور .وف ث تقدَّم و ع اةدمات ا ً .وتعطدي الدولدة األولويدة لتح د جدودة اةددمات الطب دة،
ا ذلد مدن خدفل ارسد ات ج ة املتوسدطة األجدس لتطدوير القطداث الودحي (.)2020-2016
وخووددا مدوارد بددرية لتح د املرافددق الوددح ة ،ددا ذلد علددد م ددتوى املقاطعددات .وتبددال
ُ
الدولة جروداً لضمان توفري األدوية بركس اف.
 -120وملعا ددة مرددكلة سددو التغايددة ،مددددت الدولددة ف د ة إجدداثة األمومددة ،وهددي تددوفر األغايددة
الفثمة للن ا واألطقال .وارج تنق دا ارسد ات ج ة وخطدة العمدس ملكافحدة سدو تغايدة األطقدال
واألمرات ،واس ات ج ة التةق ف ال الوحة انجناب ة.
 -121وف ما يتعلق لة عمل دات ارختطداف ،مل يتعدر ،لفختطداف إىل حدد اآلن مواطندون
أجا د د  ،ابس ددتةنا ال ددااب  .وق ددد ُس د ندويا املر ددكلة بر ددكس أساس ددي وابلكام ددس بقض ددس ا ر ددود
املخلود ددة الد دديت بد دداهلا البلد ددد وج د د إعد ددفن ب و د ددغ اي د ددغ ب د د ال د دداابن ووروريد ددة د ددوراي الرد ددعب ة
الدميقراط ة ،الوادر أيلول/سبتمرب .2002
 -122وتتمةس أ رب عقبة تواجث جرود الدولة لتعتيت حقون ان ان ومحايترا العقوابت اليت
فرضرا لد األمدن والعقدوابت األحاديدة ا ا د الديت فرضدترا عددة بلددان .والضدحااي ا ق ق دون
للجتا ات هم األطقال والن ا و بار ال ن واألشخاص ذوو انعاقة .وينبغي رفع ا دتا ات علدد
القور.
وجت ددرج الدول ددة مر دداورات واس ددعة النط ددان م ددع و ددع أص ددحاب املو ددلحة برد د ن م د د لة
ُ -123
ار ضمام إىل ارتقاق ات الدول ة اليت مل تودن عل را بعد .والدولة ر تع  ،علد أهداف تلد
ارتقاق ات أو شروطرا ،وقد ج دسا قوا نرا احملل ة و قاسا لتناس واقعرا .وستواصس أيضداً
التعاون الورت ق مع ه لات املعاهدات وتنق ا توص اسا ،ح ارقتضا .
 -124وف مددا يتعلددق ابلتعدداون مددع املقددرر اةدداص املعددل حبالددة حقددون ان ددان وروريددة ددوراي
الرددعب ة الدميقراط ددة ،رفضددا الدولددة رفض داً قاطع داً ”القدرار“ و”املقددرر اةدداص“ وستواصددس ذل د
الددرفض .وقالددا إن ”املقددرر اةدداص“ أداة س اس د ة ب ددد الق دوات املعاديددة ،وهددو يقدددم إىل ل د
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حقون ان ان وا مع ة العامة تقارير سنوية تنال من مسعة البلد وتروهرا علد أسا شرادات
متورة يقدمرا ”منرقون“ .وهي ترفض أيضاً تقرير نة التحق ق (.)A/HRC/25/63
 -125وتقدر الدولة ةدرياً ا دوار والتعداون مدن أجدس تعتيدت حقدون ان دان ومحايتردا ،ور سد ما
من خفل ل ة ارستعرا ،الدورج الرامس.

اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -126ستنظر مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية يف التوصيات التالية ،وستتقدم ردوداتا يف
الوقت املناسب ،ولكن يف موعد ال يتجاوز الدورة الثانية واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:
مواص ت تتلة النظ ت تتر يف ضمكاني ت تتة ان ت تتمام مجهوري ت تتة كت ت توراي الش ت تتعبية
1-126
الدميقراطية ضىل املعاادات الدولية األخرى حلقوق اإلنسان (بيالروس)؛
النظتتر يف التيتتديق علتتو اليتتكوة الدوليتتة حلقتتوق اإلنستتان ال ت
2-126
مل تيبح طرفا فيها بعد (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛ والنظر يف التيديق علو
اليت تتكوة األساست تتية األخت تترى حلقت تتوق اإلنست تتان ،ال ت ت مل تيت تتبح طرف ت تا فيهت تتا بعت تتد
(ضندونيسيا)؛
النظت تتر يف التي ت تتديق عل ت تتو الي ت تتكوة الدولي ت تتة الر يس ت تتية حلق ت تتوق
3-126
اإلنسان ال مل تيبح طرف ا فيها بعد (كوت ديفوار)؛
مواصلة اجلهود الرامية ضىل االن مام ضىل مجيع اليتكوة األساستية
4-126
حلقوق اإلنسان (ضستونيا)؛

التيتديق علتو مجيتع اليتتكوة الر يستتية املتبقيتة حلقتتوق اإلنستتان،
5-126
وال ستتيما اتفاقيتتة مناا تتة التعت يب ورت ا متتن ضتترول املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية
أو الالضنسانية أو املهينة وبروتوكوهلا االختياري (اليوانن)؛
التيتتديق علتتو اليتتكوة الدوليتتة الر يستتية حلقتتوق اإلنستتان ال ت
6-126
مل تيبح طرف ا فيها بعد (اندوراس)؛

النظت تتر يف التيت تتديق علت تتو املعاات تتدات الدوليت تتة الر يست تتية حلقت تتوق
7-126
اإلنسان ال مل تيبح طرف ا فيها بعد (مجهورية ضيران اإلسالمية)؛
مواصت تتلة التيت تتديق علت تتو االتفاقيت تتات األساست تتية املتبقيت تتة حلقت تتوق
8-126
اإلنسان (العراق)؛

التي تتديق عل تتو االتفاقي تتات الدولي تتة األساس تتية حلق تتوق اإلنس تتان،
9-126
وال ستتيما اتفاقيتتة مناا تتة التعت يب ورت ا متتن ضتترول املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية
أو الالضنس تتانية أو املهينت تتة ،والاوتوكت تتول االختيت تتاري الث تتا للعهت تتد الت تتدو ا ت تتا
ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية ،ال ت ي يهتتد ضىل ضلاتتاء عقوبتتة اإلعتتدام ،علتتو النحتتو
املوصو به سابق ا (التفيا)؛
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التيتتديق علتتو اليتتكوة التاليتتة( :أ) الاوتوكتتول االختيتتاري الثتتا
10-126
للعهد الدو ا ا ابحلقتوق املدنيتة والسياستية ،الرامت ضىل ضلاتاء عقوبتة اإلعتدام؛
(ل) اتفاقي تتة مناا تتة التعت ت يب ورت ت ا م تتن ض تترول املعامل تتة أو العقوب تتة القاس تتية
أو الالضنسانية أو املهينة وبروتوكوهلا االختياري؛ (ج) الاوتوكتول االختيتاري امللحتق
ابلعهتتد التتدو ا تتا ابحلقتتوق االقتيتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتتة؛ (د) االتفاقيتتة
الدولية حلماية مجيع األشخا من االختفاء القسري (الاتاال)؛
التيتتديق علتتو اليتتكوة الدوليتتة األختترى حلقتتوق اإلنستتان ال ت
11-126
ال تتزال رت طتتر فيهتتا ،لتتا يف قلتتم اتفاقيتة مناا تتة التعت يب ورت ا متتن ضتترول
املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالضنستتانية أو املهينتتة ،واالتفاقيتتة الدوليتتة للق تتاء
علو مجيع أشكال التمييز العنيري (مجهورية كوراي)؛
االن تتمام ضىل املعااتتدات الدوليتتة األساستتية حلقتتوق اإلنستتان ال ت
12-126
مل تيبح فيهتا دولتة طرفتا بعتد ،والتنفيت الكامتل اللتزاماهتتا لوجتب املعااتدات الت
ا طر فيها (دولة فلسطني)؛
التي تتديق علت تتو االتفاقي تتة الدوليت تتة للق تتاء علت تتو مجي تتع أشت تتكال
13-126
التمييز العنيري (جورجيا)؛
التي تتديق علت تتو االتفاقي تتة الدوليت تتة للق تتاء علت تتو مجي تتع أشت تتكال
14-126
التمييز العنيري (اجلبل األسود)؛
التيت تتديق علت تتو اتفاقيت تتة مناا ت تتة التع ت ت يب ور ت ت ا مت تتن ضت تترول
15-126
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالضنسانية أو املهينة (تورو)؛
التيت تتديق علت تتو اتفاقيت تتة مناا ت تتة التع ت ت يب ور ت ت ا مت تتن ضت تترول
16-126
املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالضنستتانية أو املهينتتة ،واالتفاقيتتة الدوليتتة للق تتاء
علو مجيع أشكال التمييز العنيري (بوروندي)؛
تكثيف اجلهود من أجل التيتديق علتو اتفاقيتة مناا تة التعت يب
17-126
ور ا من ضرول املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالضنسانية أو املهينة (شيل )؛
التيت تتديق علت تتو اتفاقيت تتة مناا ت تتة التع ت ت يب ور ت ت ا مت تتن ضت تترول
18-126
املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالضنستتانية أو املهينتتة (التتدا رة) (اجلبتتل األستتود)
(السناال)؛
وضع خطت دتددة زمنيت ا لالن تمام ضىل اتفاقيتة مناا تة التعت يب
19-126
ور ت ا متتن ضتترول املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالضنستتانية أو املهينتتة (اململكتتة
املتحدة لايطانيا العظمو وأيرلندا الشمالية)؛
التيت تتديق علت تتو اتفاقيت تتة مناا ت تتة التع ت ت يب ور ت ت ا مت تتن ضت تترول
20-126
املعامل ت تتة أو العقوب ت تتة القاس ت تتية أو الالضنس ت تتانية أو املهين ت تتة وبروتوكوهل ت تتا االختي ت تتاري
(جورجيا)؛
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االن مام ضىل اتفاقية مناا ة التع يب ور ا متن ضترول املعاملتة
21-126
أو العقوبة القاسية أو الالضنسانية أو املهينة ،وبروتوكوهلا االختياري (أورورواي)؛
22-126
(بولندا)؛

التيتتديق علتتو اتفاقيتتة مناا تتة التع ت يب وبروتوكوهلتتا االختيتتاري

النظ تتر يف التي تتديق عل تتو اتفاقي تتة مناا تتة التعت ت يب ورت ت ا م تتن
23-126
ضرول املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالضنسانية أو املهينة (تيمور  -ليش )؛
التي تتديق عل تتو االتفاقي تتة الدولي تتة حلماي تتة مجي تتع األش تتخا م تتن
24-126
االختفتتاء القستتري ،وعلتتو اتفاقيتتة مناا تتة التع ت يب ور ت ا متتن ضتترول املعامل تتة
أو العقوبة القاسية أو الالضنسانية أو املهينة وبروتوكوهلا االختياري (فرنسا)؛
التي تتديق عل تتو االتفاقي تتة الدولي تتة حلماي تتة مجي تتع األش تتخا م تتن
25-126
االختفتتاء القستتري ،والتترد علتتو مجيتتع البالرتتات الفرديتتة املقدمتتة ضىل اي تتات األم ت
املتحتتدة وضجراءاهتتتا بش ت ن احلتتاالت املزعومتتة ،لتتا يف قلتتم طلبتتات الفريتتق العامتتل
املعين حباالت االختفاء القسري أو ر الطوع فيما يتعلتق ابألشتخا املختطفتني
من الرحلة اجلوية الكورية يف عام ( 1969أورورواي)؛
االن تتمام ضىل نظ تتام روم تتا األساست ت للمحكم تتة اجلنا ي تتة الدولي تتة،
26-126
وتنفي ا يف القانون الوطين (كرواتيا)؛
االن تتمام ضىل نظ تتام روم تتا األساست ت للمحكم تتة اجلنا ي تتة الدولي تتة،
27-126
ومواءمة تشريعاهتا الوطنية معه ،لا يف قلم عن طريق ضدراج أحكام تق ابلتعتاون
الفوري والكامل مع احملكمة اجلنا ية الدولية (ضستونيا)؛
التيتتديق علتتو نظتتام رومتتا األساس ت للمحكمتتة اجلنا يتتة الدوليتتة،
28-126
ومواءم تتة التشت تريعات الوطني تتة ابلكام تتل م تتع مجي تتع االلتزام تتات الت ت يفرض تتها قل تتم
النظام ،علو النحو املوصو به مسبقا (التفيا)؛
29-126
(لكسماغ)؛

التيتتديق علتتو نظتتام رومتتا األساس ت للمحكمتتة اجلنا يتتة الدوليتتة

االن مام ضىل ع توية منظمتة العمتل الدوليتة ،واالمتثتال اللتزاماهتتا
30-126
الناش ة عن القانون الدو حلقوق اإلنسان (الاتاال)؛
االن تتمام ضىل منظمتتة العمتتل الدوليتتة والتيتتديق علتتو االتفاقيتتات
31-126
الثما األساسية ملنظمة العمل الدولية (السويد)؛
التيديق علتو الاوتوكتول االختيتاري الثتا للعهتد التدو ا تا
32-126
ابحلقوق املدنية والسياسية ،الرام ضىل ضلااء عقوبة اإلعدام (تورو)؛
التيديق علو الاوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشت ن
33-126
اشرتاة األطفال يف املنازعات املسلحة (تورو)؛
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اختتتاق خطتتوات هتتتد ضىل الق تتاء علتتو العنتتف ضتتد املترأة ،لتتا يف
34-126
قلتتم التيتتديق علتتو الاوتوكتتول االختيتتاري التفاقيتتة الق تتاء علتتو مجيتتع أشتتكال
التمييز ضد املرأة (انميبيا)؛
التي تتديق عل تتو الاوتوك تتول اإلض تتايف التفاقي تتات جني تتف املعق تتودة
35-126
يف  12آل/أرستتطس  ،1949واملتعلتتق حبمايتتة ضتتحااي املنازعتتات املستتلحة ر ت
الدولية (الاوتوكول الثا ) (سويسرا)؛
تفعيتتل اللجنتتة الوطنيتتة لتنفيت املعااتتدات الدوليتتة حلقتتوق اإلنستتان
36-126
هبتتد يقيتتق تقتتدم ملمتتوس يف تنفيت معااتتدات حقتتوق اإلنستتان الت أصتتبح البلتتد
طرفا فيها (تركمانستان)؛
ضمان االستتقاللية واملتوارد البشترية واملاليتة للجنتة الوطنيتة لتنفيت
37-126
املعااتتدات الدوليتتة حلقتتوق اإلنستتان لتمكينهتتا متتن تعزيتتز حقتتوق اإلنستتان علتتو تتو
فعال يف البلد (بلااراي)؛
يس تتني دور اللجن تتة الوطني تتة لتنفيت ت املعاا تتدات الدولي تتة حلق تتوق
38-126
اإلنستتان يف نشتتر اليتتكوة الدوليتتة حلقتتوق اإلنستتان علتتو نطتتاق واستتع ،وتنستتيق
اجلهتتود الوطنيتتة بفعاليتتة ملتابعتتة املالحظتتات ا تاميتتة هلي تتات املعااتتدات والتوصتتيات
الواردة من خالل االستعراض الدوري الشامل (اجلمهورية العربية السورية)؛
التع تتاون م تتع مفوض تتية األمت ت املتح تتدة الس تتامية حلق تتوق اإلنس تتان،
39-126
والسماح بوصول املكلفني بوالايت يف ضطار اإلجراءات ا اصة ،وتنفيت التوصتيات
اليادرة عن آليات األم املتحدة (كوستاريكا)؛
التتدخول يف حتتوار حقيق ت متتع جملتتس حقتتوق اإلنستتان ،ومفوضتتية
40-126
األم املتحدة السامية حلقتوق اإلنستان ،وآليتات األمت املتحتدة ،والستماح بوصتول
مراقيب حقوق اإلنسان املستقلني ضىل البلد بدون عوا ق (تشيكيا)؛
تيس ت التعتتاون واحلتتوار متتع اجملتمتتع التتدو  ،وخاصتتة متتع ا ليتتات
41-126
واإلجراءات ا اصة املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها (ضكوادور)؛
مواص تتلة مش تتاركتها وياورا تتا م تتع آلي تتات األمت ت املتح تتدة حلق تتوق
42-126
اإلنسان قات اليلة (فييت انم)؛
43-126
(دولة فلسطني)؛

تعزيز تعاوهنا مع منظمات األم املتحتدة وآليتات حقتوق اإلنستان

الوفاء ابلتزاماهتا لوجب صكوة حقتوق اإلنستان امليتدق عليهتا،
44-126
لا يف قلم تقدمي التقارير املت خرة (بولندا)؛
تعزي ت تتز املش ت تتاركة م ت تتع اي ت تتات األمت ت ت املتح ت تتدة املنشت ت ت ة لوج ت تتب
45-126
معااتتدات حقتتوق اإلنستتان ،ويستتني التنستتيق علتتو املستتتوى التتوطين ل تتمان تنفيت
التوصيات (ملديف)؛
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اعتماد التداب الالزمة لتنفيت التوصتيات التواردة متن جلنتة حقتوق
46-126
الطفل ،واللجنة املعنية ابلق اء علو التمييز ضد املرأة (أورورواي)؛
ضاتحتتة وصتتول مجيتتع اإلج تراءات ا اصتتة ال ت تطلتتب زايرة البلتتد
47-126
والتمتتاس املستتاعدة التقنيتتة متتن مفوضتتية األم ت املتحتتدة الستتامية حلقتتوق اإلنستتان
(أفاانستان)؛
ضاتحتتة الوصتتول بتتدون أي قيتتود جلميتتع املكلفتتني بتتوالايت يف ضطتتار
48-126
اإلجت تراءات ا اص تتة لتمت ت املتح تتدة الت ت ين يطلب تتون زايرة مجهوري تتة ك تتوراي الش تتعبية
الدميقراطية (أسرتاليا)؛
الوفاء ابلتزامها ابحلوار والتعاون من ختالل قبتول الطلبتات املعلقتة
49-126
التتواردة متتن اإلج تراءات ا اصتتة لتتزايرة البلتتد ،والتعتتاون بنشتتا متتع مفوضتتية األم ت
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان (النمسا)؛
توجيه دعوة دا مة ضىل مجيع املكلفني بوالايت يف ضطار اإلجراءات
50-126
ا اصة لزايرة البلد (اندوراس)؛
التعاون مع اإلجراءات ا اصة جمللس حقوق اإلنستان ابالستتجابة
51-126
لطلبتتات التتزايرة املعلقتتة املقدمتتة متتن املكلفتتني بتتوالايت يف ضطتتار اإلجتراءات ا اصتتة
(التفيا)؛
النظتر يف توجيتته دعتتوة دا متتة ضىل مجيتتع املكلفتتني بتتوالايت يف ضطتتار
52-126
اإلجراءات ا اصة جمللس حقوق اإلنسان (التفيا)؛
يسني تعاوهنا مع النظام الدو حلقوق اإلنستان متن ختالل تنظتي
53-126
زايرات رمسية لإلجراءات ا اصة جمللس حقوق اإلنسان (املكسيم)؛
54-126
(السناال)؛

التع ت تتاون م ت تتع املكلف ت تتني ب ت تتوالايت يف ضط ت تتار اإلجت ت تراءات ا اص ت تتة

توجيه دعوة ضىل الفريق العامل املعين لست لة التمييتز ضتد املترأة يف
55-126
القانون واملمارسة لزايرة البلد (السويد)؛
ضاتحة وصول األم املتحدة والوكاالت اإلنستانية الدوليتة األخترى
56-126
لك تقدم املساعدة ضىل أشد اجملموعات ضعف ا (أفاانستان)؛

الستتماح ملقتتدم املستتاعدة اإلنستتانية العتتاملني يف مجهوريتتة كتتوراي
57-126
الش تتعبية الدميقراطي تتة حبرك تتة التنق تتل ب تتدون قي تتود يف مجي تتع أ تتاء البل تتد ،والس تتماح
بوص تتوهل مباش تترة وب تتدون عوا تتق ضىل مجي تتع الس تتكان احملت تتاجني (ال تتوالايت املتح تتدة
األمريكية)؛
ضاتح تتة وص تتول املنظم تتات االنس تتانية الدولي تتة ف تتورا وحبري تتة وب تتدون
58-126
عوا تتق لكت ت تق تتدم املس تتاعدة ضىل أش تتد اجملموع تتات ض تتعفا ،ل تتا يف قل تتم الس تتجناء
(أيرلندا)؛
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أتمتتني وصتتول املستتاعدات اإلنستتانية بشتتكل رت دتتدود ضىل مجيتتع
59-126
مقاطعات البلد (النرويج)؛
60-126
(كرواتيا)؛

تنفي اإلصالحات ال أوصتت هبتا آليتات األمت املتحتدة ا اصتة

61-126
الثانية (بواتن)؛

مواصتتلة جهوداتتا الستتتكمال تنفيت التوصتتيات املتبقيتتة متتن اجلولتتة

النظتتر يف طلتتب التمتتاس التعتتاون التقتتين ودع ت بنتتاء القتتدرات متتن
62-126
منظمتة األمت املتحتدة للطفولتتة (اليونيستيف) ور اتتا متن اهلي تتات الدوليتة يف عمليتتة
تنفي القانون املتعلق حبماية حقوق الطفل (بلااراي)؛
مواص ت تتلة التع ت تتاون م ت تتع املنظم ت تتات الدولي ت تتة يف جم ت تتاالت الي ت تتحة
63-126
والتعلي  ،والتا ية ،واألمن الا ا (مجهورية ضيران اإلسالمية)؛
مواصلة التعاون مع املنظمات الدولية العاملة يف جماالت اليتحة،
64-126
والتعلي  ،والتا ية ،واألمن الا ا (الكويت)؛
مواصت تتلة التعت تتاون مت تتع املنظمت تتات الدوليت تتة يف جمت تتاالت اليت تتحة،
65-126
والتعلي  ،والتا ية ،واألمن الا ا ( ،ميا ار)؛
مواص ت تتلة التع ت تتاون م ت تتع املنظم ت تتات الدولي ت تتة يف جم ت تتاالت الي ت تتحة
66-126
والتعلي  ،والتا ية ،واألمن الا ا (ابكستان)؛
ضقامتتة تع تتاون مفي تتد متتع مفوض تتية األمت ت املتحتتدة الس تتامية حلق تتوق
67-126
اإلنسان كخطوة أوىل يف جمال املساعدة التقنية (بولندا)؛
التم تتاس املس تتاعدة التقني تتة م تتن مفوض تتية األمت ت املتح تتدة الس تتامية
68-126
حلقوق اإلنسان ،لا يف قلم عن طريق منح حق الوصول ضىل البلد (الاتاال)؛
النظتتر يف التمتتاس املستتاعدة التقنيتتة متتن مفوضتتية األم ت املتحتتدة
69-126
السامية حلقوق اإلنسان (تيمور  -ليش )؛
املشت تتاركة بنش ت تتا يف احلت تتوار والتع ت تتاون الت تتدوليني بشت ت ت ن حق ت تتوق
70-126
اإلنسان (الكويت)؛
تعزيز التبتادل التدو لتحستني نوعيتة التعلتي والتتدريب يف اجملتالني
71-126
التقين واملهين (ميا ار)؛
ضدراج مبادئ ومتطلبات اتفاقية حقتوق األشتخا قوي اإلعاقتة،
72-126
والاوتوكول االختيتاري امللحق ابتفاقية حقوق الطفل بش ن بيع األطفال واستتاالل
األطفال يف البااء ويف املتواد اإلابحيتة ،يف القتوانني احملليتة قات اليتلة هبتد تنفيت
تلم املبادئ واملتطلبات (تركمانستان)؛
مواصلة اختاق املزيد من التتداب التشتريعية لتعزيتز حقتوق اإلنستان
73-126
ومحايتها ل مان متتع مواطنيها متتعا كامالا هبا (مجهورية الو الدميقراطية الشعبية)؛
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ضج ت تراء است تتتعراض شت تتامل للتش ت تريعات الوطنيت تتة هبت تتد النهت تتوض
74-126
ابإلطار القانو لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها علو النحو املطلول يف املعااتدات
الدولية حلقوق اإلنسان ال أصبحت مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطيتة طرفت ا فيهتا
(مجهورية الو الدميقراطية الشعبية)؛
مواصتتلة مواءمتتة التش تريعات الوطنيتتة متتع املعتتاي الدوليتتة حلقتتوق
75-126
اإلنسان (االياد الروس )؛
مواصتتلة بت ل اجلهتتود لتتزايدة يستتني اإلطتتار القتتانو احمللت حلمايتتة
76-126
حقوق اإلنسان وتعزيزاا هبد ضمان متتع املواطنني متتعتا كتامالا حبقتوقه املكتستبة
(اجلمهورية العربية السورية)؛
ضدراج مبادئ ومتطلبات اتفاقية حقتوق األشتخا قوي اإلعاقتة،
77-126
والاوتوكول االختيتاري امللحق ابتفاقية حقوق الطفل بش ن بيع األطفال واستتاالل
األطفال يف البااء ويف املواد اإلابحية ،يف القوانني احمللية قات اليلة هبد تنفي اا
ابلكامل (اجلمهورية العربية السورية)؛
الس تتع ضىل مواءم تتة التشت تريعات الوطني تتة م تتع أحك تتام املعاا تتدات
78-126
الدولية حلقوق اإلنسان (زمبابوي)؛
تكثي تتف اجله تتود الخت تتاق ت تتداب تشت تريعية وعملي تتة حلماي تتة حق تتوق
79-126
اإلنسان وتعزيزاا (ضثيوبيا)؛
مواصتتلة اجلهتتود حلمايتتة حقتتوق اإلنستتان وتعزيزاتتا لتتا يتماشتتو متتع
80-126
القواعد واملعاي الدولية حلقوق اإلنسان (نيبال)؛
81-126

مواصلة التزامها بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها (نيج اي)؛

82-126
(نيج اي)؛

تكثيف جهوداا لتعزيز ومحايتة حقتوق الف تات ال تعيفة يف اجملتمتع

اخت تتاق مزي تتد م تتن الت تتداب ل تتمان متت تتع مجي تتع امل تتواطنني حبق تتوقه
83-126
(عمان)؛
املدنية والثقافية واالقتيادية واالجتماعية ُ
تعزي تتز التنس تتيق عل تتو املس تتتوى ال تتوطين ل تتمان التنفيت ت الفع تتال
84-126
التفاقيتات حقتتوق اإلنستتان الت أصتتبحت مجهوريتتة كتتوراي الشتتعبية الدميقراطيتتة دولتتة
طرف ا فيها (الفلبني)؛
اختتتاق التتتداب لكفالتتة التنفي ت الفعل ت التفاقيتتة حقتتوق األشتتخا
85-126
قوي اإلعاقتتة ،والاوتوكتتول االختي تتاري امللحتتق ابتفاقيتتة حقتتوق الطفتتل بش ت ن بيتتع
األطفال واستاالل األطفال يف البااء ويف املواد اإلابحية (فييت انم)؛

تعزيز جهوداا للتالب علو التحدايت ال تؤثر ستلب ا علتو تعزيتز
86-126
حقوق اإلنسان ومحايتها ،ولتوف الظرو املناسبة واملواتية للتمتتع حبقتوق اإلنستان
وفقا للمعاي الدولية (دولة فلسطني)؛
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تكثيت تتف اجلهت تتود لتقويت تتة القت تتدرات الوطنيت تتة علت تتو تعزيت تتز حقت تتوق
87-126
اإلنسان ومحايتها (بيالروس)؛
ضنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقا للمبادئ املتعلقتة لركتز
88-126
املؤسستات الوطنيتة لتعزيتز حقتوق اإلنستان ومحايتهتا (مبتادئ ابريتس) (كوستتتاريكا)
(أوكرانيا)؛
89-126
(العراق)؛

ضنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقت ا ملبتادئ ابريتس

90-126
ضنشتاء مؤسستتة وطنيتة مستتتقلة للتدفاع عتتن حقتوق اإلنستتان ،وفقت ا
ملبادئ ابريس (السناال)؛
التنفي الفعال السرتاتيجياهتا الوطنية يف جمال التنميتة االقتيتادية،
91-126
وتطتتوير القطتتاع اليتتح  ،وتطتتوير التعلتتي  ،متتن أجتتل يقيتتق مستتتوى معيشتتة أف تتل
لسكاهنا (كواب)؛
مواص تتلة اجله تتود م تتن أج تتل تنفيت ت االست ترتاتيجية ا مس تتية للتنمي تتة
92-126
االقتيادية الوطنية (( )2020-2016مجهورية الكوناو الدميقراطية)؛
مواص تتلة اجله تتود م تتن أج تتل تنفيت ت االست ترتاتيجية الوطني تتة لتط تتوير
93-126
التعلي (( )2032-2015مجهورية الكوناو الدميقراطية)؛
تكثي تتف اجله تتود الرامي تتة ضىل زايدة ال تتوع حبق تتوق اإلنس تتان ل تتدى
94-126
مسؤو أجهزة السلطة الشعبية وأجهزة ضنفاق القانون (ضثيوبيا)؛
توثيق العالقات مع الشعول اإلفريقية واألشخا املنحدرين متن
95-126
أصتتل أفريق ت متتن أجتتل فه ت أعمتتق وتقتتدير أكتتا لثقافتتة األشتتخا املنحتتدرين متتن
أصل أفريق واترخيه وضستهامه يف االاتازات اإلنستانية؛ متن ختالل تنظتي أنشتطة
تبادل ثقايف يف مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية ،علو سبيل املثال (ااي )؛
96-126

تعزيز أنشطة توعية املواطنني حبقوق اإلنسان (ميا ار)؛

97-126
(الفلبني)؛

تيس أنشتطة التوعيتة والتاامج التدريبيتة يف جمتال حقتوق اإلنستان

نشتتر النيتتو الكاملتتة ملعااتتدات حقتتوق اإلنستتان الت صتتدقت
98-126
عليها مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية ،وترمجتهتا ضىل الكوريتة ،علتو خدمتة شتبكة
اإلنرتانت الوطنية (( )Kwangmyongالسويد)؛
النظ تتر يف زايدة تيي تتات امليزاني تتة لقطاع تتات الي تتحة والتعل تتي
99-126
والرعايتتة االجتماعيتتة ،ضتتمن االس ترتاتيجية ا مستتية للتنميتتة االقتيتتادية الوطنيتتة،
ل مان يسني الوصول ضىل ا دمات يف املناطق الريفية (بوتسواان)؛
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 100-126ضعتتادة توجيتته ضنفاقهتتا الع تتام متتن أجتتل ضعم تتال حتتق مجيتتع س تتكان
مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطيتة يف مستتوى معيشت مناستب ليتحته ورفتااه ،
متشي ا مع أادا التنمية املستدامة  1و 2و( 3اولندا)؛
 101-126اختتتاق تتتداب ابتكاريتتة ومستتتمرة للحتتد متتن الفجتتوات بتتني املنتتاطق
احل رية والريفية يف مجيع اجملاالت املمكنة (تركمانستان)؛
 102-126مواص ت تتلة ت ت تتمني خططه ت تتا اإل ا ي ت تتة االقتي ت تتادية واالجتماعي ت تتة
ضجراءات ميممة لتحقيق رفاا سكاهنا ،وال سيما األطفال ،والنساء ،وكبتار الستن،
واألشخا قوي اإلعاقة (كواب)؛
 103-126اخت تتاق ت تتداب يف اجمل تتال التشت تريع ملكافح تتة التميي تتز عل تتو أس تتاس
الطبقة االجتماعية ،أو الدين ،أو الرأي السياس (اندوراس)؛
 104-126اختاق مزيد متن ا طتوات لتعزيتز اإلطتار القتانو ملناا تة التمييتز،
ل تمان وصتتول أوستتع ضىل الات اء ،واليتتحة ،والتعلتتي  ،واحلقتتوق األساستتية األختترى
(ضندونيسيا)؛
قوي االحتياج تتات ا اص تتة

 105-126وضتتع است ترتاتيجية حلماي تتة األشتتخا
(عمان)؛
وضمان متتعه بكامل حقوقه ُ
 106-126مواصتتلة تعزيتتز ب ترامج محايتتة حقتتوق الف تتات ال تتعيفة لتتا يف قلتتم
النساء ،واألطفال ،واألشخا قوي اإلعاقة ،وكبار السن (الفلبني)؛
 107-126توست تتيع نطت تتاق التت تتداب الراميت تتة ضىل رفت تتع مست تتتوى رفت تتاا النست تتاء،
واألطفال ،واألشخا قوي اإلعاقة ،وكبار السن (زمبابوي)؛
 108-126مواصلة تعزيز التنمية االقتيادية واالجتماعية املستدامة من أجتل
توف أساس متني لشعبها يتيح متتعه بشكل أف ل جبميع حقوق اإلنسان (اليني)؛
 109-126التعاون مع األم املتحدة واجملتمع الدو لتحقيق أاتدا التنميتة
املستدامة ،لا يف قلم ضعمال احلق يف اليحة (مجهورية كوراي)؛
 110-126تقدمي املعلومات عن ا طتوات املتخت ة ل تمان تول األشتخا
األكثت تتر عرضت تتة لتا ت ت املنت تتا ابلتت تتداب احملليت تتة ملعاجلت تتة أست تتبال تا ت ت املنت تتا وآاثرا
(فيج )؛
 111-126ض تتمان ضدراج هن تتج ق تتا عل تتو حق تتوق اإلنس تتان يف تنفيت ت ق تتانون
الوقاية من الكوارث ،واإلراثة واإلنعاش ،وقانون محاية البي ة (فيج )؛
 112-126يقيت ت تتق املزيت ت تتد يف جمت ت تتال ضش ت ت تراة ومشت ت تتاركة النست ت تتاء واألطفت ت تتال
واألش تتخا قوي اإلعاق تتة واجملتمع تتات األص تتلية واجملتمع تتات املهمش تتة األخ تترى يف
وض تتع است ترتاتيجيات كلي تتة ترمت ت ضىل ضدارة تات ت املن تتا وأتثت ت ا عل تتو س تتبل الع تتي
(فيج )؛
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 113-126الوفت تتاء اباللتزام ت تتات التعاادي ت تتة لوجت تتب العه ت تتد ال ت تتدو ا ت تتا
ابحلق تتوق املدني تتة والسياس تتية ،والس تتماح للس تتكان لمارس تتة مجي تتع احلق تتوق املدني تتة
والسياسية ،لا يف قلم حرية التعب  ،والوصول ضىل املعلومات ،والقدرة علو السفر
داخل البلد وخارجه (ضيطاليا)؛
 114-126الوفت تتاء اباللتزام ت تتات التعاادي ت تتة لوجت تتب العه ت تتد ال ت تتدو ا ت تتا
ابحلق تتوق املدني تتة والسياس تتية ،والس تتماح للس تتكان لمارس تتة مجي تتع احلق تتوق املدني تتة
والسياسية ،لا يف قلم حريتة التعبت والوصتول ضىل املعلومتات والقتدرة علتو الستفر
(كرواتيا)؛
 115-126احلد من اجلترا الت يُعاقتب عليهتا ابإلعتدام ،وتقتدمي أرقتام رمسيتة
بشت ن أحكتتام اإلعتتدام اليتتادرة ،واملنف ت ة ،والنظتتر يف وقتتف تطبيتتق عقوبتتة اإلعتتدام
(ضيطاليا)؛
116-126
(بلجيكا)؛

وقتتف عمليتتات اإلعتتدام كخطتتوة أوىل تتو ضلاتتاء عقوبتتة اإلعتتدام

117-126
(بلجيكا)؛

االفيت تتاح عت تتن املعلومت تتات املتعلقت تتة ابست تتتخدام عقوبت تتة اإلعت تتدام

118-126

اختاق خطوات تدرجيية و ضلااء عقوبة اإلعدام (أوكرانيا)؛

 119-126ختفتتيع عتتدد اجل ترا ال ت يُعاقتتب عليهتتا ابإلعتتدام ،ووقتتف تنفي ت
عقوبة اإلعدام هبد ضلاا ها (فرنسا)؛
 120-126اإلعالن عن وقف رمس لعمليات اإلعدام كخطتوة أوىل تو ضلاتاء
عقوبة اإلعدام (جورجيا)؛
121-126
(اليوانن)؛

اختتتاق خطتتوات تدرجييتتة تتو احلتتد متتن عقوبتتة اإلعتتدام و/أو ضلاا هتتا

122-126

ضلااء عقوبة اإلعدام (آيسلندا)؛

123-126

النظر من جديد يف ضلااء عقوبة اإلعدام (موزامبيق)؛

تف العمتل
 124-126اختاق خطوات هتد ضىل تقييد عمليات اإلعدام ،أو وق ُ
بعقوبة اإلعدام ،أو ضلااؤاا متاما (انميبيا)؛
 125-126ضلاتاء عقوبتتة اإلعتتدام يف مجيتتع احلتاالت ،والتوقتتف فتتورا عتتن تنفيت
عمليات اإلعدام العلنية (نيوزيلندا)؛

 126-126اعتمتتاد وقتتف فتتوري لتطبيتتق عقوبتتة اإلعتتدام كخطتتوة تتو ضلاا هتتا
متام تا ،ونشتتر بيتتاانت عتتن عمليتتات اإلعتتدام األخ ت ة وك ت لم عتتن عتتدد األشتتخا
ال ين ينتظرون تنفي حك اإلعدام فيه (ضسبانيا)؛
127-126
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 128-126اختاق ضجراءات فوريتة وفعالتة لوقتف استتخدام التعت يب ورت ا متن
ضت تترول ست تتوء املعاملت تتة يف مرافت تتق االحتجت تتاز وكفالت تتة ضت تتماانت احملاكمت تتة العادلت تتة
(النمسا)؛
 129-126اختاق ضجراءات فورية وفعالة لوقتف التعت يب وستوء املعاملتة لتا يف
قلم العنف اجلنس  ،من خالل التدريب املناسب ومحالت التوعية وستن القتوانني،
املوجهة خاصة ضىل أجهزة أمن الدولة والشرطة (أملانيا)؛
 130-126حظ تتر اس تتتخدام التعت ت يب ورت ت ا م تتن ض تترول املعامل تتة القاس تتية
أو الالضنس تتانية أو املهين تتة ،والتي تتديق عل تتو اتفاقي تتة مناا تتة التعت ت يب ورت ت ا م تتن
ضرول املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالضنسانية أو املهينة (ضسبانيا)؛
 131-126اختاق تداب ملموستة لتحستني وترو االحتجتاز متن ختالل تنفيت
قواعد األم املتحدة النموقجية التدنيا ملعاملتة الستجناء (قواعتد نيلستون مانتديال)،
وقواعتتد األم ت املتحتتدة ملعاملتتة الستتجينات والتتتداب ر ت االحتجازيتتة للمجرمتتات
(قواعد ابنكوة) (اتيلند)؛
 132-126اختاق ضجراءات فورية لوقف ممارسة السخرة ،لا يف قلم استخدام
السجناء واألطفال ،علو النحو احملدد يف املادة  1من اتفاقية األم املتحدة حلقوق
الطفل (اململكة املتحدة لايطانيا العظمو وأيرلندا الشمالية)؛
 133-126س تتن تشت تريعات لتج تترمي االً تتار ،وفقت ت ا للمع تتاي الدولي تتة ،وتق تتدمي
الدع للنساء الناجيات من االًار (ضسرا يل)؛
 134-126النظت تتر يف اعتمت تتاد سياست تتات ملكافحت تتة االًت تتار ابلبشت تتر ،و اصت تتة
النساء واألطفال (الفلبني)؛
 135-126ضت تتمان حريت تتة التنقت تتل جلميت تتع مت تتواطين مجهوريت تتة كت تتوراي الشت تتعبية
الدميقراطية داخل البلد وخارجه (فرنسا)؛
 136-126احرتام احلتق يف حريتة الفكتر ،وال تم  ،والتدين ،متن ختالل اختتاق
تتتداب فعالتتة ملنتتع وضزالتتة مجيتتع أشتتكال االضتتطهاد علتتو أستتاس التتدين أو املعتقتتد،
وتعزيز التسامح والتحاور بني األداين يف اجملتمع (اليوانن)؛
 137-126السماح للمسيحيني ولتشخا املنتمتني ضىل أي طا فتة أو مجاعتة
ديني تتة أخ تترى لمارس تتة داين تتته ابس تتتقاللية وعلنت تا ،وب تتدون خ تتو م تتن العق تتال أو
االنتقام أو املراقبة (أيرلندا)؛
 138-126استعراض التشريعات والسياسات الوطنية باية تكييفها مع معتاي
العهد الدو ا ا ابحلقوق املدنيتة والسياستية ،ال ستيما فيمتا يتعلتق حبريتة التعبت
والوصول ضىل املعلومات (كوستاريكا)؛
 139-126تنفيت ضصتتالحات جلعتتل القتتوانني واملمارستتات تتماشتتو متتع املعتتاي
الدولية حلرية اليحافة وحرية التعب (اليوانن)؛
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140-126
141-126

سن قانون بش ن حرية املعلومات وفقا للمعاي الدولية (اليوانن)؛

ضمان حرية التعب واستقاللية وسا ل اإلعالم (لكسماغ)؛

 142-126ضمان احلق يف املعلومات ،وحرية التعبت  ،متع احلفتال علتو حريتة
البحت تتا عت تتن املعلومت تتات واألفكت تتار وتلقيهت تتا ونشت تتراا ،شت تتفوايا ،وكتابي ت تا ،وطباع ت تةا
(املكسيم)؛
 143-126هتي تتة بي تتة مواتي تتة ميك تتن ملنظم تتات اجملتم تتع امل تتد أن تعم تتل فيه تتا
ابستتتقاللية وبتتدون ختتو متتن الرقابتتة أو االعتقتتال أو ر تتا متتن أش تكال العقوبتتة
(بولندا)؛
144-126

تعزيز حرية الرأي والتعب واحلق يف ا يوصية (العراق)؛

 145-126االمتنت تتاع عت تتن أي شت تتكل مت تتن أشت تتكال التت تتدخل يف االتيت تتاالت
املباش تترة العادي تتة ب تتني مواطنيه تتا واألش تتخا ا خت ترين ،ل تتن ف تتيه ا ابء واألطف تتال
ال ين يعيشون يف بلدان أخرى (سويسرا)؛
 146-126ضمان عمل اجلهاز الق ا ابستقاللية ،وضصالح القانون اجلنا
وقتتانون اإلجتراءات اجلنا يتتة بشتتكل يكفتتل ابلكامتتل ال تتماانت اإلجرا يتتة واألحكتتام
احلرة والعادلة (كوستاريكا)؛
 147-126االمتثتتال اللتزاماهتتتا الناش ت ة عتتن معااتتدات حقتتوق اإلنستتان ال ت
صدقت عليها (أوكرانيا)؛
 148-126ضمان اإلعمتال الكامتل للحقتوق املدنيتة والسياستية ،لتا يف قلتم
ضمكانيتتة تواصتتل مجيتتع مواطنيهتتا مباشتترة ويف كنتتف احلريتتة واألمتتان متتع أفتراد أستترا
ور ت ت ا  ،حت تتو لت تتو كت تتانوا يعيشت تتون يف بلت تتدان أخت تترى ،بت تتدون أي تت تتدخل ال تت تتارا
استثناءات تتماشو مع القانون واملعاي الدولية حلقوق اإلنسان (فنلندا)؛
 149-126مواصتتلة التعتتاون متتع مجهوريتتة كتتوراي إلجيتتاد حتتل أساس ت ملس ت لة
التعهتتد هبتتا يف
األستتر املشتتتتة ،لتتا يف قلتتم تنفي ت االلتزامتتات قات اليتتلة ال ت
مؤمترات القمة بني الكوريتني (مجهورية كوراي)؛
 150-126ضزالت تتة احلت تتواجز ال ت ت يت تتول دون الوصت تتول ضىل التعلت تتي واليت تتحة،
وتوف خدمات تعليمية وصحية جمانية حق ا جلميع سكاهنا (أفاانستان)؛

 151-126يس تتني وص تتول الن تتاس ضىل الات ت اء ،والرعاي تتة الي تتحية ،والتعل تتي ،
والسكن املال يف مجيع أ اء البلد (كمبوداي)؛
 152-126مواصتتلة ب ت ل اجلهتتود لتطتتوير التعلتتي والرعايتتة اليتتحية ،ولتتتوف
محاية أف ل حلق الناس يف التعلي ويف اليحة (اليني)؛
 153-126وض تتع است ترتاتيجية ل ت تتمان املزي تتد مت تتن املس تتاواة يف الوصت تتول ضىل
احلق ت تتوق يف الي ت تتحة ،والتعل ت تتي  ،وضىل مس ت تتتوى معيش ت تتة ال ت تتق يف املن ت تتاطق الريفي ت تتة
(كوستاريكا)؛
GE.19-10628
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 154-126ض تتمان محاي تتة احلق تتوق يف الات ت اء ،والي تتحة ،واملي تتاا ،واليت تتر
اليح  ،علو النحو املوصو به سابق ا (أوكرانيا)؛

 155-126تعزيز التداب ل مان تتوافر ا تدمات األساستية للجميتع ،وضمكانيتة
الوصول ضليها ،ومتتع النساء واألطفال واألشخا قوي اإلعاقة ابحلقوق (نيبال)؛
 156-126مواصتتلة ضتتمان الوصتتول ضىل التعلتتي والا ت اء واليتتحة لشتتعبها،
وال سيما ملن ا يف أمس احلاجة ضىل تلم ا دمات (مجهورية فنزويال البوليفارية)؛
 157-126تكثي تتف اجله تتود الرامي تتة ضىل ض تتمان احلق تتوق يف الات ت اء والي تتحة
جلميتتع ستتكان البلتتد ،متتع ضعطتتاء األولويتتة للف تتات ال تتعيفة أو ف تتات د تددة مثتتل
األطفال والنساء واألشخا قوي اإلعاقة وكبار السن (اتيلند)؛
 158-126مواصلة تنفي سياسة الدولتة يف جمتال ضدارة األر يتة (دولتة بوليفيتا
املتعددة القوميات)؛
159-126
الا اء (شيل )؛

مواص تتلة تعزي تتز الت تتداب الت ت ت تتمن وص تتول مجي تتع الس تتكان ضىل

 160-126اختت تتاق التت تتداب الالزمت تتة ملكافحت تتة انعت تتدام األمت تتن الا ت ت ا وست تتوء
التا يتتة ،الل ت ين يتتؤثران علتتو ماليتتني األشتتخا  ،لتتن فتتيه علتتو وجتته ا يتتو
األطفال والنساء وكبار السن ،وك لم الف ات ال عيفة األخرى (ضكوادور)؛
 161-126تعزيز ما يكفتل خلتو ضجتراءات احليتول علتو الات اء يف البلتد متن
التمييز ،و ول الف ات املهمشة واألكثر ضعفا بتوزيع األر ية العام (فنلندا)؛
162-126

اختاق تداب ووسا ل ملموسة ملكافحة الفقر (كمبوداي)؛

 163-126اخت تتاق مزي تتد م تتن الت تتداب للح تتد م تتن التف تتاوت يف تلقت ت الرعاي تتة
اليحية ،بتكلفة معقولة (اجلزا ر)؛
 164-126تعزيتتز ضجراءاهتتتا اإلجيابيتتة لتتزايدة خفتتع معتتدالت وفيتتات الرضتتع،
وسوء التا ية يف البلد (كواب)؛
165-126
(مير)؛

مواصلة تطوير القطتاع اليتح  ،ويقيتق الرعايتة اليتحية الشتاملة

 166-126مواصلة مبادراهتا لتحسني خدمات اليحة العامة ،متشي ا مع احلتق
يف اليحة (نيكاراروا)؛
 167-126مواصلة يديا النظام اليتح التوطين ليتال الستكان (مجهوريتة
فنزويال البوليفارية)؛
 168-126مواصتتلة تطتتوير التعلتتي  ،ومتكتتني مجيتتع املتتواطنني متتن الوصتتول ضىل
مجيع مراحل التعلي (مير)؛
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169-126
(نيكاراروا)؛

مواصت تتلة تشت تتجيع املبت تتادرات الراميت تتة ضىل تعزيت تتز احلت تتق يف التعلت تتي

 170-126م تتاعفة جهودا تتا لتحس تتني و تترو التعل تتي والبي تتة يف امل تتدارس
الريفية ،حو يتمتع شعبها حبق التعلي (ابكستان)؛
 171-126العمتل علتتو يستني جتتودة نظتام التعلتتي متن ختتالل ختيتي مزيتتد
من املوارد للهياكل األساسية التعليمية ومواءمتها يف مجيع أ اء البلد (صربيا)؛
 172-126اختاق تداب فوريتة ل تمان املستاواة بتني اجلنستني ومحايتة املترأة متن
العنف اجلنسا (األرجنتني)؛
 173-126تنفي ت تتتداب ل تتمان املستتاواة بتتني اجلنستتني يف املمارستتة العمليتتة،
ووضع حد لإلفالت من العقال علو العنف ضد النساء والفتيات (أسرتاليا)؛
 174-126تعزيتتز التتتداب الراميتتة ضىل معاجلتتة الثاترات يف تعزيتتز ومحايتتة حقتتوق
النساء واألطفال (بواتن)؛
 175-126وضتتع واعتمتتاد خطتتة عمتتل شتتاملة لتعزيتتز حقتتوق امل ترأة ومتكينهتتا،
ورصد تنفي اا وتقييمه (بلااراي)؛
 176-126مواصتتلة اجلهتتود لوقتتف العنتتف ضتتد األطفتتال ،ومتكتتني امل ترأة متتن
الوصول ضىل املناصب القيادية يف املؤسسات احلكومية (مير)؛
 177-126اختتتاق ضج تراءات ملموستتة لتتزايدة توويتتف امل ترأة وتعزيتتز أدواراتتا يف
وكاالت صنع السياسات (ابكستان)؛
178-126

مواصلة تعزيز التداب الرامية ضىل تعزيز متكني املرأة (الفلبني)؛

179-126

اختاق تداب لتحسني املساواة بني اجلنسني (فييت انم)؛

 180-126تعزيز تشريعاهتا باية يديد وتعتديل األحكتام التمييزيتة ضتد املترأة،
وخاصة تلم ال يك الوصول ضىل التعلي والعمل (كوت ديفوار)؛
 181-126مراجع تتة ق تتانون محاي تتة وتعزي تتز حق تتوق املت ترأة ل تتمان ً تترمي مجي تتع
أشكال العنف ضد املرأة يف مجيع اجملاالت (بلجيكا)؛
 182-126تكثيف مكافحة العنف ضد املرأة من ختالل متا يلت ( :أ) ت تمني
ق تتانون العق تتوابت تعريفت تا للعن تتف ض تتد املت ترأة ،ل تتا يف قل تتم االرتي تتال واالً تتار؛
(ل) وضع برامج تدريبية ملووف ضنفاق القانون ،والق اة ،ومووف ا دمة املدنيتة،
لتحدي تتد أش تتكال العن تتف ض تتد املت ترأة ،ومنع تته واملعاقب تتة علي تته؛ (ج) حظ تتر عملي تتات
فح األع اء التناسلية للنساء العا دات ضىل الوطن (فرنسا)؛
 183-126مراجعتتة القتتوانني ،لتتا يف قلتتم قتتانون محايتتة وتعزيتتز حق توق امل ترأة،
وت تتمينها تع تتاريف العن تتف ض تتد املت ترأة ،ل تتا يف قل تتم االرتي تتال واالً تتار ابملت ترأة
(آيسلندا)؛
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 184-126اختاق تداب لتجرمي االرتيال الزوج  ،ومنع العنف العتا ل ضتد
املرأة واملعاقبة عليه ،لا يف قلم تنظي محالت التوعية ،وتتوف ا تدمات القانونيتة،
والدع  ،وامل وى للناجيات (ضسرا يل)؛
 185-126تكثيف تنفي القانون املتعلق حبماية وتعزيز حقوق املرأة ،وضصالح
التش ت تريعات اجلنا يت تتة لك ت ت تت ت تتمن بوضت تتوح تعريف ت ت ا لالرتيت تتال واالًت تتار ابمل ت ترأة
وعقوابت عليهما (املكسيم)؛
186-126

ضنشاء نظام ملنع العنف اجلنس ضد النساء احملتجزات (النرويج)؛

 187-126وضع اسرتاتيجية شاملة ملنتع ومكافحتة مجيتع أشتكال العنتف ضتد
األطفال ،وخاصة معاجلة أسبابه اجل رية (اجلزا ر)؛
 188-126اعتمتتاد تتتداب ملموستتة ملعاجلتتة األستتبال اجل ريتتة لوفيتتات الرضتتع
واألطفت تتال ،لت تتا يف قلت تتم احلرمت تتان االجتمت تتاع واالقتيت تتادي ،والتفت تتاوت يف تلق ت ت
ا دمات ،وسوء تا ية األطفال ،وعمل األطفال (الاازيل)؛
 189-126ضنش تتاء مؤسس تتة مس تتتقلة اتبع تتة جلهت تة خارجي تتة ومكرس تتة ملكافح تتة
ضساءة معاملة األطفال (الد ارة)؛
 190-126ضتتمان حظتتر العقوبتتة البدنيتتة يف مجيتتع الظتترو  ،لتتا يف قلتتم يف
املنزل ويف املؤسسات التعليمية ،ومراقبة احرتام قلم احلظر (ضسرا يل)؛
 191-126تعتتديل قتتانون محايتتة حق تتوق الطفتتل ليشتتمل مجيتتع األطف تتال دون
الثامنة عشرة (ملديف)؛
 192-126النظر يف مراجعة قوانينها الوطنية املتعلقة حبماية الطفتل ،متن أجتل
تتول مجيتتع األطفتتال دون الثامنتتة عشتترة ،ورفتتع احلتتد األدىل لستتن التتزواج ضىل 18
سنة (انميبيا)؛
 193-126اختت تاق الت تتداب املناس تتبة لتط تتوير التعل تتي الش تتامل لتطفت تتال قوي
اإلعاقتتة ،وضتتمان أولويتتة ضحلتتاقه بت لم التعلتتي بتتدالا متتن وضتتعه يف مؤسستتات أو
وفيول متخيية (بلااراي)؛
 194-126تطوير التعاون بني اللجنة الوطنية حلماية األشتخا قوي اإلعاقتة
يف مجهوريتتة كتتوراي الشتتعبية الدميقراطيتتة واملؤسستتات الوطنيتتة قات اليتتلة يف بلتتدان
أخرى يف املنطقة (ضندونيسيا)؛
195-126
ضيران اإلسالمية)؛

ب ل املزيتد متن اجلهتود حلمايتة األشتخا

قوي اإلعاقتة (مجهوريتة

 196-126مواصتتلة جهوداتتا لتمكتتني األشتتخا قوي اإلعاقتتة متتن احلتتق يف
الرعايتتة اليتتحية والتعلتتي  ،ومتتن الوصتتول ضليهمتتا علتتو ق تدم املستتاواة متتع اجلمي تتع
(النرويج)؛
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 197-126تعزي ت تتز محاي ت تتة حق ت تتوق األش ت تتخا قوي اإلعاق ت تتة ،ل ت تتا يف قل ت تتم
مشاركتها يف االستعراض ال ي ًريه اللجنة املعنية حبقتوق األشتخا قوي اإلعاقتة
(مجهورية كوراي)؛
 198-126الس تتع ضىل يس تتني املراف تتق الس تتكنية ووس تتا ل النق تتل الع تتام رت ت
امليستترة لتشتتخا قوي اإلعاقتتة ،هبتتد تيست اا هلت قتتدر اإلمكتتان ومتكيتتنه متتن
ّ
العي ابستقاللية ومن املشاركة الكاملة يف مجيع جوانب احلياة (صربيا)؛
 199-126اعتمتتاد مزيتتد متتن التتتداب ال ت تستتمح لتشتتخا قوي اإلعاقتتة
ابملشاركة علو نطاق أوسع يف اجملتمع ،مثل ضزالة احلواجز املادية يف األماكن العامة،
وتكثيف محالت التوعية ابإلعاقات إلزالة الوص عن امليابني هبا (سناافورة).
 -127ونظرت مجهورية كتوراي الشتعبية الدميقراطيتة يف التوصتيات الت صتيات أثنتاء جلستة
التحاور ،والواردة أدانا ،وأحاطت هبا علما:
مواصلة تعميق قنوات التعاون مع مجيع آليات حقوق اإلنسان يف
1-127
األمت ت املتح تتدة ،واي تتات املعاا تتدات ،ومفوض تتية األمت ت املتح تتدة الس تتامية حلق تتوق
اإلنسان ،ال سيما عن طريق السماح للمقرر ا ا املعين حبالة حقتوق اإلنستان يف
مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية ابلوصول ضىل البلد (األرجنتني)؛
التعتتاون متتع آليتتات حقتتوق اإلنستتان ،لتتا يف قلتتم املقتترر ا تتا
2-127
املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية (بوتسواان)؛
النظتر يف الستماح بتزايرة البلتتد لإلجتراءات ا اصتة لتمت املتحتتدة
3-127
ال تطلب تلم التزايرة ،لتا يف قلتم املقترر ا تا املعتين حبالتة حقتوق اإلنستان يف
مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية (شيل )؛
التعاون الكامل مع آليتات األمت املتحتدة حلقتوق اإلنستان ،لتا يف
4-127
قلت تتم املقت تترر ا ت تتا املعت تتين حبالت تتة حقت تتوق اإلنست تتان يف مجهوريت تتة كت تتوراي الشت تتعبية
الدميقراطية ،علو النحو املوصو به سابقا (أوكرانيا)؛
التعاون الكامتل متع جلنتة التحقيتق ومتنح حتق الوصتول رت املقيتد
5-127
ضىل مجيع اإلجراءات ا اصة لتم املتحتدة ،لتا يف قلتم املقترر ا تا املعتين حبالتة
حقوق اإلنسان يف مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية (ضستونيا)؛
الستتماح جلميتتع آليتتات حقتتوق اإلنستتان ،وخاصتتة املقتترر ا تتا
6-127
املعتتين حبالتتة حقتتوق اإلنستتان يف مجهوريتتة كتتوراي الشتتعبية الدميقراطيتتة ،ابلوصتتول ضىل
البلد والتعاون معها (أملانيا)؛
ضاتحت تتة وصت تتول املقت تترر ا ت تتا املعت تتين حبالت تتة حقت تتوق اإلنست تتان يف
7-127
مجهوري تتة ك تتوراي الش تتعبية الدميقراطي تتة ،الت تتابع لتمت ت املتح تتدة ،ورت ت ا م تتن املكلف تتني
بوالايت اإلجراءات ا اصة ،ضىل البلد (ضيطاليا)؛

GE.19-10628

27

A/HRC/42/10

التعاون الكامل مع جملس حقوق اإلنسان ،التابع لتمت املتحتدة،
8-127
وقبول زايرة يؤديها ضىل البلد املقرر ا تا املعتين حبالتة حقتوق اإلنستان يف مجهوريتة
كوراي الشعبية الدميقراطية (كندا)؛
ض تتمان وص تتول املق تترر ا تتا املع تتين حبال تتة حق تتوق اإلنس تتان يف
9-127
مجهوريتتة كتتوراي الشتتعبية الدميقراطيتتة ،ومجيتتع املكلفتتني بتتوالايت يف ضطتتار اإلج تراءات
ا اص تتة ،ومفوضت تتية األمت ت املتحت تتدة الس تتامية حلقت تتوق اإلنس تتان ضىل ضقلت تتي الدولت تتة؛
(لكسماغ)؛
التعاون مع املقرر ا ا
10-127
كوراي الشعبية الدميقراطية (أورورواي)؛

املعتين حبالتة حقتوق اإلنستان يف مجهوريتة

الستتماح للمقتترر ا تتا املعتتين حبالتتة حقتتوق اإلنستتان يف مجهوريتتة
11-127
كوراي الشعبية الدميقراطية ،ور ا من املقررين املواضيعيني ،ابلوصتول دون قيتود ضىل
البلد وشعبه (نيوزيلندا)؛
ضاتح تتة وص تتول مق تترر األمت ت املتح تتدة ا تتا املع تتين حبال تتة حق تتوق
12-127
اإلنسان يف مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية ضىل البلد (النرويج)؛
القيام فورا بتحسني حالتة حقتوق اإلنستان الت تتست اب طتورة يف
13-127
مجهورية كوراي الشتعبية الدميقراطيتة ،ال ستيما عتن طريتق ضاتحتة وصتول مجيتع اي تات
وآليات حقوق اإلنسان الدولية ابلكامل ضىل البلد (الدا رة)؛
ضاتح ت تتة وص ت تتول وك ت تتاالت األمت ت ت املتحت ت تدة ،وضجراءاهت ت تتا ا اص ت تتة،
14-127
والستتفارات ،واملنظمتتات ر ت احلكوميتتة ،ضىل كامتتل البلتتد ،لتتا يف قلتتم ضىل مقاطعتتة
جاجانغ (فرنسا)؛
الستتماح فتتورا وبتتدون قيتتود بوصتتول مجيتتع آليتتات األم ت املتحتتدة
15-127
حلقتتوق اإلنستتان ،وخاصتتة املقتترر ا تتا املعتتين حبالتتة حقتتوق اإلنستتان يف مجهوريتتة
كوراي الشعبية الدميقراطية (بولندا)؛
التعت تتاون الكامت تتل مت تتع مفوضت تتية األم ت ت املتحت تتدة الست تتامية حلقت تتوق
16-127
اإلنستتان ،لتتا يف قلتتم متتع مكتبهتتا يف ستتيول ،وتوجيتته دعتتوة دا متتة ضىل اإلج تراءات
ا اصة (بلجيكا)؛
ضعطتاء أولويتتة حلقتتوق اإلنستتان لستتكاهنا علتتو النفقتتات العستتكرية،
17-127
لا يف قلم عن طريق تكريس موارد ل مان التحرر من اجلوع (أسرتاليا)؛
وضتتع حتتد للتمييتتز ،وخاصتتة التمييتتز القتتا علتتو نظتتام ستتونابون،
18-127
وضمان مبدأ املساواة وعدم التمييز بني مواطنيها (األرجنتني)؛
التيدي للتمييز املنهج ال ي يا ي انتهاكات حقوق اإلنسان،
19-127
لت تتا يف قلت تتم مت تتن خت تتالل اختت تتاق ضج ت تراءات فوريت تتة إللات تتاء نظت تتام ست تتونابون الطبق ت ت
(أسرتاليا)؛
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وضتتع حتتد جلميتتع أشتتكال التمييتتز ،وخاصتتة نظتتام ستتونابون الت ي
20-127
مييز بني املواطنني علو أساس خلفياهت العا لية ووال ه للنظام (تشيكيا)؛
21-127
(أملانيا)؛

ضهناء نظام سونابون للتينيف االجتمتاع ومتا يتيتل بته متن متييتز

ضعتتادة النظتتر يف التتدور ال ت ي تقتتوم بتته املستتيحية يف األيديولوجيتتة
22-127
واجملتمع جلمهورية كوراي الشعبية الدميقراطية من خالل نظام سونابون ،لتيمكن رؤيتة
املسا ات اإلجيابية للمسيحية يف التطورات االقتيادية واالجتماعية والسياستية يف
سياق االشرتاكية (ااي )؛
وضع حد جلميع أشكال التمييز ،لا يف قلم علتو أستاس التدين،
23-127
والطبقة االجتماعية ،والرأي السياس  ،ونوع اجلنس (ضسرا يل)؛
منع حاالت االختفاء القسري واإلعتدام التعستف ونشتر البيتاانت
24-127
املتعلقة بتطبيق عقوبة اإلعدام (تشيكيا)؛
اختاق ضجراءات فوريتة وفعالتة لوقتف استتخدام التعت يب ورت ا متن
25-127
أشتكال ستوء معاملتة احملتجتزين يف معستكرات الستجن السياست ور اتا متن مرافتتق
االحتجاز ،متشيا مع اهلد  16من أادا التنمية املستدامة (اولندا)؛
السماح للمنظمتات اإلنستانية الدوليتة ابلوصتول وتقتدمي املستاعدة
26-127
للمحتجت تزين يف مجي تتع املراف تتق الس تتجنية ،ل تتا يف قل تتم معس تتكرات الت تتدريب عل تتو
العمل ،والسجون ،ومعسكرات السجن السياس  ،والسماح ابلزايرة العا لية جلميع
احملتج تزين ،ووضتتع قواعتتد تتعلتتق لعاملتتة احملتج تزين وفق ت ا للمعتتاي الدوليتتة حلقتتوق
اإلنسان (أملانيا)؛
وضت تتع حت تتد ملمارس ت ت العمالت تتة ر ت ت املدفوعت تتة األجت تتر ،والتعب ت تة
27-127
القير (أملانيا)؛
السياسية للسكان ،اللتني تعوقان الوصول ضىل التعلي يف حالة ّ

الق تتاء علتتو مجيتتع أشتتكال الستتخرة ،وضق ترار حريتتة التنقتتل داختتل
28-127
البلد وخارجه (ضسبانيا)؛
وض تتع ح تتد للعم تتل القس تتري يف معس تتكرات الس تتجن السياست ت ،
29-127
وال ستتيما محايتتة األطفتتال دون ستتن  18عام تا م تن أي شتتكل متتن أشتتكال العمتتل
القسري وفقا للهد  7-8من أادا التنمية املستدامة (سويسرا)؛
اخت ت تتاق ضجت ت تراءات ملموس ت تتة ت تتو التعجي ت تتل إبجي ت تتاد ح ت تتل ملست ت ت لة
30-127
االختطا  ،لا يف قلم اإلعادة الفورية جلميع املختطفني (الياابن)؛
31-127

معاجلة ق ااي املختطفني وأسرى احلرل (مجهورية كوراي)؛

وضع حد ملمارسة سلب احلرية يف معسكرات الستجن السياست ،
32-127
والتش تتجيع عل تتو ضرالقه تتا ،وض تتمان احملاكم تتات العادل تتة ،واالحت ترتام الكام تتل حلري تتة
التعب  ،وال ماانت اإلجرا ية (األرجنتني)؛
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القيتتام فتتورا إبرتتالق مجيتتع معستتكرات الستتجن السياست وضطتتالق
33-127
سراح مجيع سجناء الرأي ،لن فتيه األقتارل احملتجتزون علتو أستاس اجلترم ابلتبعيتة
(النمسا)؛
تنفي ت التزاماهتتتا لوجتتب صتتكوة حقتتوق اإلنستتان ال ت ا ت طتتر
34-127
فيها ،والتوقتف عتن استتخدام االعتقتال التعستف  ،ومعستكرات الستجن السياست ،
والعقال اجلماع (كندا)؛
اإلفراج فورا عن الطتاق والركتال املتبقتني ،لتن فتيه اوانتغ وون،
35-127
املختطفني يف عام  1969من رحلة ا طو اجلوية الكورية ( YS-11آيسلندا)؛
القيام فورا بتفكيم مجيع معسكرات السجن السياست  ،واإلفتراج
36-127
عتتن مجيتتع الستتجناء السياستتيني ،ووضتتع تتتداب للحمايتتة متتن االحتجتتاز التعستتف
تكفت تتل اإلج ت تراءات القانونيت تتة الواجبت تتة ومعت تتاي احملاكمت تتة العادلت تتة وتتت تتيح للم ت تراقبني
التتدوليني ،لتتن فتتيه ممثلتو اإلجتراءات ا اصتتة لتمت املتحتتدة ،الوصتتول دون عتتا ق
أو قيود ضىل البلد وضىل مجيع مرافق االحتجاز (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
ضر ت تتالق معس ت تتكرات الس ت تتجن السياست ت ت وضط ت تتالق ست ت تراح مجي ت تتع
37-127
السجناء السياسيني فورا ودون قيد أو شر (لكسماغ)؛
38-127
(نيوزيلندا)؛

اختت تتاق خطت تتوات فوريت تتة إلرت تتالق معست تتكرات الست تتجن السياس ت ت

ضرالق مجيع معسكرات السجن السياس  ،ومعستكرات األشتاال
39-127
الشتتاقة ،وضطتتالق س تراح مجيتتع ستتجناء ال ترأي ،لتتن فتتيه األقتتارل احملتجتتزون علتتو
أساس ”اجلرم ابلتبعية“ ،بدون أي شرو (سلوفينيا)؛
ضرالق مجيع مراكز االحتجاز ال ُُيترم فيهتا املعتقلتون تعستف ا متن
40-127
حريته ويتعرضون لظرو ر ضنسانية (ضسبانيا)؛
القيتتام فتتورا إبرتتالق مجيتتع معستتكرات الستتجن السياست وضطتتالق
41-127
س تراح مجيتتع ستتجناء ال ترأي ،لتتا يف قلتتم األقتتارل احملتجتتزون علتتو أستتاس ”اجلتترم
ابلتبعية“ بدون شرو (السويد)؛
مراجع تتة الق تتانون اجلن تتا  ،وأي ق تتوانني أو سياس تتات أخ تترى قات
42-127
صت تتلة ،بايت تتة ضهنت تتاء ًت تترمي حيت تتازة النيت تتو الدينيت تتة وتوزيعهت تتا (الت تتوالايت املتحت تتدة
األمريكية)؛
ضلا تتاء مجي تتع أحك تتام تشت تريعات الدول تتة الت ت تعاق تتب عل تتو حري تتة
43-127
التعب  ،وحرية تكوين اجلمعيات والتجمع ،أو حرية املشاركة السياسية (كندا)؛
التوقتف عتن ممارستة الرقابتة علتتو وستا ل اإلعتالم األجنبيتة واحملليتتة
44-127
والسماح بنشوء صحافة مستقلة (كندا)؛
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وض تتع ح تتد للرقاب تتة ،وال تتمان الت تتام حلري تتة التعبت ت عل تتو ش تتبكة
45-127
اإلنرتنت وخارجها (تشيكيا)؛
الس تتماح إبنش تتاء الي تتحف ووس تتا ل اإلع تتالم األخ تترى املس تتتقلة،
46-127
ووضتتع حتتد جلميتتع أشتتكال الرقابتتة علتتو وستتا ل اإلعتتالم احملليتتة واألجنبيتتة ،وضاتحتتة
الوصول ضىل اإلنرتنت يف املدارس واملكتبات واملرافق العامة األخرى (اليوانن)؛
ضهنتتاء ممارستتة ضجبتتار مجيتتع النستتاء املتزوجتتات علتتو االن تتمام ضىل
47-127
االي تتاد النس تتا االشت ترتاك يف ك تتوراي ،ومط تتالبتهن ابلعم تتل ب تتدون أج تتر كج تتزء م تتن
ع ويتهن (ضسرا يل)؛
وضع حد جلميع أشكال املراقبة والرقابتة علتو األفتراد واملنظمتات
48-127
ووستتا ل اإلعتتالم واالتيتتاالت ،ال ت تتعتتارض متتع القتتوانني واملعتتاي الدوليتتة حلقتتوق
اإلنسان (اململكة املتحدة لايطانيا العظمو وأيرلندا الشمالية)؛
بنتتاء ستتلطة ق تتا ية مستتتقلة ،واإلف تراج بتتدون قيتتد أو شتتر عتتن
49-127
مجيتتع الستتجناء السياستتيني واألشتتخا احملتج تزين بتتدون مراعتتاة األصتتول القانونيتتة
الواجبة (تشيكيا)؛
ضتتمان احلتتق يف داكمتتة عادلتتة متتن ختتالل تعتتديل أحكتتام القتتانون
50-127
اجلنا ال ال يرتم ال ماانت الفردية ،وضمان عالنية اإلجراءات (فرنسا)؛
وضع حد لالنتهاكتات ا طت ة حلقتوق اإلنستان ،ال ستيما حتاالت
51-127
االحتج تتاز التعست تتف  ،والعمت تتل القس تتري ،والتع ت ت يب ور ت ت ا م تتن أشت تتكال املعاملت تتة
الالضنسانية أو القاسية أو املهينة ،وك لم االختفاء القسري (األرجنتني)؛
االعترتا بوجتتود انتهاكتتات حلقتتوق اإلنستتان وضهنتتاء مجيتتع متتا تقت ّترا
52-127
الدول تتة م تتن ممارس تتات تنته تتم حق تتوق اإلنس تتان األساس تتية ،ل تتا يف قل تتم االحتج تتاز
التعسف  ،والتع يب ،واإلجهتاض القستري ورت قلتم متن أشتكال العنتف اجلنست
(نيوزيلندا)؛
قبول استنتاجات جلنة التحقيق املعنية حبقوق اإلنسان يف مجهوريتة
53-127
كوراي الشعبية الدميقراطية ،واختاق اإلجتراءات الالزمتة لتنفيت مجيتع توصتياهتا ،لتا يف
قلم التوصيات املتعلقة ابحلرمان من احملاكمة وفق األصتول ،واالحتجتاز التعستف ،
وتع يب السجناء وضساءة معاملته  ،وضعادة املختطفني ضىل وطنه  ،وعقوبة اإلعدام
(أسرتاليا)؛
التنفي الكامل للتوصيات اليادرة عن جلنة التحقيق ،لا يف قلم
54-127
ضطتتالق ستراح مجيتتع الستتجناء السياستتيني ،والستتماح إبنشتتاء وستتا ل ضعتتالم مستتتقلة
(آيسلندا)؛
تنفي ت التوص تتيات ال تتواردة يف تقري تتر جلنتتة التحقي تتق املعني تتة حبق تتوق
55-127
اإلنسان يف مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية ،التابعة لتم املتحدة (سلوفينيا)؛
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التيدي بفعالية ملشتكلة انعتدام األمتن الات ا املزمنتة ،وال ستيما
56-127
سوء التا ية يف مرحلتة الطفولتة املبكترة ،وضتمان خل ّتو سياستة احلكومتة فيمتا يتعلتق
ابلوصول ضىل الا اء من التمييز واالعتبارات السياسية (النمسا)؛
ضتتمان خلت ّتو سياستتات احلكومتتة فيمتتا يتعلتتق ابلوصتتول ضىل الا ت اء
57-127
وتوزيعه من التمييز واالعتبارات السياسية (الاازيل)؛
التوق تتف ع تتن اس تتتخدام الات ت اء كوس تتيلة للس تتيطرة عل تتو س تتكاهنا،
58-127
وضمان التوزيع اجملا لتر ية (ضسبانيا)؛
حظ تتر املمارس تتات االس تتتااللية الت ت تف تترض عل تتو النس تتاء الال ت ت
59-127
يدعمن أسران من خالل االقتيتاد ا تا املستا ة حبيت عينيتة ونقديتة وبعمتل
قست تتري ر ت ت مت تتدفوع األجت تتر للحكومت تتة واالست تتتثمارات العست تتكرية ،وضهنت تتاء تلت تتم
املمارسات فعليا (آيسلندا)؛

ض تتمان محاي تتة األطف تتال م تتن مجي تتع أش تتكال االس تتتاالل والس تتخرة
60-127
واألعمال ا طرة ،ال سيما يف ضطار منااجه املدرسية (النمسا)؛
اخت تتاق مزي تتد م تتن الت تتداب ملن تتع ومكافح تتة العن تتف ض تتد األطف تتال،
61-127
والعمل القسري لتطفال ،واستاالهل  ،وضمان حيول مجيع األطفال علو التعلي
(ضيطاليا)؛
62-127

اختاق تداب ملنع ضحلاق األطفال ابجلي

أو ًنيدا (أوكرانيا)؛

وضع حد ملمارستات الفيتل واإلقيتاء يف تقتدمي ختدمات الرعايتة
63-127
لتشخا قوي اإلعاقة (كوستاريكا).
 -128ومجيع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف ا ا التقرير تعا عن موقتف الدولتة
(التتدول) ال ت قتتدمتها و/أو الدولتتة موضتتوع االستتتعراض .وينبا ت أال يُفه ت منهتتا أهن تا يظتتو
بت ييد الفريق العامل ككل.
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