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  مقدمة    
قـرار جملـس    ل وفقاًلفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ        عقد ا   -١

عـشرة يف الفتـرة     التاسعة   ته، دور ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
املتعلق جبمهورية كوريـا    ستعراض  االوجرى  . ٢٠١٤ مايو/أيار ٩ إىل   أبريل/نيسان ٢٨ من

مجهورية كوريـا    وترأس وفدَ . ٢٠١٤ مايو/أيار ١يف  الثامنة  يف اجللسة   الشعبية الدميقراطية   
واعتمد الفريق العامل يف    . سو سي بيونغ، السفري واملمثل الدائم يف جنيف       الشعبية الدميقراطية   

جبمهوريـة كوريـا    ، التقرير املتعلق    ٢٠١٤ مايو/أيار ٦ ، املعقودة يف  الرابعة عشرة جلسته  
  .الشعبية الدميقراطية

مـن   ة التالي اجملموعة، اختار جملس حقوق اإلنسان      ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١٥ويف    -٢
 :املتعلق جبمهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة      ستعراض  االتيسري  ل) ثالثيةالموعة  اجمل(املقررين  

  .وت ديفوار، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةاإلمارات العربية املتحدة، وك
، ١٦/٢١ من مرفـق القـرار       ٥، والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ للفقرة   وفقاًو  -٣

  :جبمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية املتعلقستعراض االمن أجل صدرت الوثائق التالية 
ــين  )أ(   ــر وط ــدم  /تقري ــايب مق ــرض كت ــاًع ــرة  لوفق ) أ(١٥لفق

)A/HRC/WG.6/19/PRK/1؛ ) ومرفق الوثيقة  
 وفقاًالسامية حلقوق اإلنسان    األمم املتحدة   أعدته مفوضية   ملعلومات  جتميع    )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/19/PRK/2) (ب(١٥للفقرة 
) ج(١٥ للفقـرة    وفقـاً قوق اإلنـسان    السامية حل فوضية  املموجز أعدته     )ج(  

)A/HRC/WG.6/19/PRK/3(.  
اجملموعة الثالثية قائمـة    مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عن طريق       يلت إىل   وأح  -٤

وبلجيكا، واجلمهوريـة التـشيكية،     ، والربتغال،   أملانياإسبانيا، و  كل من    سلفاًأسئلة أعدها   
واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا الـشمالية،        وليختنشتاين،  وسلوفينيا، والسويد،   

وميكن االطالع على تلك األسئلة يف املوقع الشبكي        . لواليات املتحدة األمريكية  والنرويج، وا 
  .لالستعراض الدوري الشاملاخلارجي 
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   عملية االستعراض مداوالتموجز   -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
مع عدد كـبري    تقرير  بّين الوفد أن مشاورات واسعة أجرِيت أثناء الفترة املشمولة بال           -٥

من املؤسسات واملنظمات بغية النظر جبدية يف التوصيات الواردة أثناء اجلولـة األوىل مـن               
استعراض البلد، واُتخذ بناًء على تلك املشاورات قرار بقبول كثري مـن تلـك التوصـيات                

  .يذوقد ُنفّذت معظم التوصيات املقبولة أو هي قيد التنف. واإلحاطة علماً ببعضها اآلخر
ورأت احلكومة أمهية يف االستعراض الدوري الشامل، وتوقعت أن يشكّل مناسـبة              -٦

  .جيدة لتقدمي تقييم موضوعي وغري منحاز حلالة حقوق اإلنسان يف البلد
ويف أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، اعُتمدت سلسلة من القوانني املتعلقـة حبقـوق               -٧

لق مبجاالت التعليم، والرعاية الصحية، ومحايـة حقـوق      اإلنسان أو ُعّدلت، منها قوانني تتع     
وراعى البلد علـى النحـو      . الطفل واملرأة واألشخاص ذوي اإلعاقة، والوقاية من الكوارث       
  .الواجب ما هو طرف فيه من صكوك دولية حلقوق اإلنسان

. وأوِضحت التدابري املبتكرة املّتخذة حلماية احلقوق املدنية والـسياسية وتعزيزهـا            -٨
، قُلّصت مدة   ٢٠١٠ومبوجب تعديل القانون اجلنائي يف عام       . وصدر عفو عام عن احملكومني    

وتعزز ضمان استقالل القضاء ونزاهتـه بتعـديل قـانون          . األحكام وُخفِّفت درجة العقوبة   
  .٢٠١١اإلجراءات اجلنائية يف عام 

بنـاء جمتمـع    وبذلت احلكومة جهوداً لتحسني البنية االقتصادية ومعيشة الناس، و          -٩
ومن أجل التصّدي لنقص الغذاء، أولت احلكومة اهتماماً خاصاً بقطـاع           . متحضر اشتراكي 

الزراعة بطرق منها منح احلوافز للمزارعني عن طريق استحداث طـرق جديـدة يف اإلدارة               
  .الزراعية واالبتكار يف العلوم والتكنولوجيا الزراعية

ة والتقنية لتمكني الناس من التمتع متتعـاً        وتركزت اجلهود على وضع األسس املادي       -١٠
كامالً مبزايا نظام رعاية طبية جمانية شامل، مع حماولة حتقيق املعايري الدولية على صعيد أهـم                

  .املؤشرات الصحية
، أصبح نظام التعليم اإللزامي للجميـع       ٢٠١٤/٢٠١٥وابتداًء من السنة الدراسية       -١١

وتعززت عملية النهوض جبودة التعليم     .  سنة ١١ من    سنة، بعد أن كان يتألف     ١٢يتألف من   
وأنشئ نظام للتعليم عن ُبعد يربط املكتبات احمللية        . اجلامعي عن طريق حتسني أوضاع التعليم     

  .واملؤسسات العلمية والتعليمية باملكتبة املركزية
ويف . قاطعاتوُشّيدت آالف املنازل ومرافق الرعاية االجتماعية احلديثة يف بيونغ يانغ وامل            -١٢
  . وحده، أنشئت مئات األماكن املخصصة لألنشطة التروحيية والثقافية يف عموم البلد٢٠١٣عام 
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وأحرِز تقدم يف جمال محاية وتعزيز حقوق الطفل واملرأة وكبار السن واألشخاص ذوي          -١٣
  .دوا والديهموأوِلي اهتمام خاص بالرعاية الصحية والتعليم املقّدمني لألطفال الذين فق. اإلعاقة
. واتُّخذت تدابري لرعاية كبار السن الذين ال ُمعيل هلم، وأُنشئ نظام جديد للـدعم               -١٤

وعزز االحتاد الكوري حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة نطاق أنشطته، متخذاً جمموعـة مـن              
  .التدابري لضمان الكشف املبكر عن األطفال ذوي اإلعاقة وعالجهم

كومة مواصلة اجلهود لضمان متتع السكان حبقوق اإلنسان رغم وكرر الوفد التزام احل  -١٥
فال تزال الضغوط ذات الدوافع الـسياسية والتهديـدات         . التحديات الشديدة اليت تواجهها   

العسكرية املستمرة من جانب قوات خارجية مصادر رئيسية تساهم يف تقويض البيئة السلمية             
وفضالً عن ذلك، هتدد العقوبات     .  املعيشي للناس  الالزمة للتنمية االقتصادية وحتسني املستوى    

  .االقتصادية حق الشعب يف الوجود وهتدد التنمية السلمية للبلد
ولكن احلكومة راغبة يف مواصلة تعزيز التعاون واحلوار مع البلدان الصديقة، وفـتح               -١٦

 جمللس  وأكّد الوفد . قنوات جديدة لتحسني العالقات مع بلدان أخرى مع طي صفحة املاضي          
وأعرب عن  . حقوق اإلنسان عزم احلكومة الوفاء بالتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان          

اقتناعه بأن االستعراض سيشكّل مناسبة لتعزيز فهم احلالة احلقيقيـة حلقـوق اإلنـسان يف               
  .مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

  وردود الدولة موضوع االستعراضجلسة التحاور   -باء  
وميكن االطالع على التوصيات املقدمة     . جلسة التحاور  ببيانات أثناء    وفداً ٨٥أدىل    -١٧

  .ثاين من هذا التقريرال يف الفرع أثناء اجللسة
فرّحبت تركمانستان جبهود تعزيز التشريعات، واعتماد عدة قوانني حلمايـة املـرأة              -١٨

  .والطفل، وإجراء تغيريات يف نظام التعليم
ا باجلهود املبذولة للتعاون مع منظومة األمم املتحدة، والتقدم احملرز يف           ونوهت أوغند   -١٩

  .جمال اخلدمات الصحية، وتعزيز إمكانية احلصول على تعليم جيد
املفوضية السامية حلقوق   وأعربت أوكرانيا عن أسفها لعدم قبول املساعدة التقنية من            -٢٠

  . مل مشل األسر املنفصلةواستفسرت عن التدابري املتَّخذة إلتاحة. اإلنسان
 البلد إىل التصرف وفـق      اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية     دعت  و  -٢١

 وذلـك   جلنة التحقيق املعنية حبقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية         توصيات  
  . والتحقيق يف االنتهاكات املزعومةمعسكرات االعتقالبإغالق 

 الواليات املتحدة األمريكية عن قلقها ملا أمسته جلنة التحقيـق انتـهاكات             وأعربت  -٢٢
جسيمة منهجية حلقوق اإلنسان، وحثت البلد على قبول املساعدة التقنيـة مـن املفوضـية               

  .السامية حلقوق اإلنسان
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وأعربت أوروغواي عن شواغل بشأن حالة حقوق اإلنسان، وحثت البلـد علـى               -٢٣
خلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،          التعاون مع املقرر ا   

  .ومتابعة توصيات جلنة التحقيق
ورحبت أوزبكستان بالتقدم احملرز يف جماالت متنوعة وبالتدابري التشريعية الرامية إىل             -٢٤

  . السكانوأشارت إىل احلاجة إىل مزيد من اجلهود للنهوض برفاه. محاية الفئات املستضعفة
ونوهت سري النكا باعتماد عدة قوانني، وال سيما فيما يتعلق حبقوق الطفل واملرأة،   -٢٥

  .وبالتحسينات اليت طرأت على التعليم والرعاية الصحية
.  االقتـصادية  -ونوهت فييت نام باجلهود املبذولة على صعيد التنمية االجتماعيـة             -٢٦

  .ية وتقدمي الرعاية الصحية إىل الفئات املستضعفةوأعربت عن شواغل بشأن اإلمدادات الغذائ
ونوهت زمبابوي مبا حتقق من إجنازات متنوعة، وحثت البلد على تسريع التـصديق               -٢٧

  .على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والنظر يف االنضمام إىل صكوك دولية أخرى
 وأعربت عن أملها  . وشجعت اجلزائر على التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية         -٢٨

  .يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان
ونوهت أنغوال بتوقيع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واجلهود الراميـة إىل              -٢٩

  .حتسني حقوق املرأة، ولكنها أشارت أيضاً إىل إمكانية بذل جهود أكرب
وأشـارت إىل أن    . دوأعربت األرجنتني عن قلقها إزاء حالة حقوق اإلنسان يف البل           -٣٠

  .حالة األشخاص احملتجزين يف معسكرات االعتقال تتطلب اهتماماً خاصاً
وأعربت أستراليا عن خيبة أملها لرفض البلد التعاون مع جلنة التحقيق، وأيّدت دعوة               -٣١

  .اللجنة إىل حماسبة املسؤولني عن ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية
لة حقوق اإلنسان يف البلد، مشريةً إىل تقرير جلنة         وأعربت النمسا عن قلقها إزاء حا       -٣٢

التحقيق الذي أثبت بالرباهني أن االنتهاكات يف حاالت كثرية شكّلت جرائم ضد اإلنسانية،             
  .وأعربت عن قلقها إزاء عدم التعاون مع آليات األمم املتحدة

 باخنفاض  وأعربت بنغالديش عن تقديرها العتماد تشريع بشأن حقوق املرأة، ونوهت           -٣٣
  .الوفيات النفاسية والتقّدم احملرز حنو حتقيق اهلدف اخلامس من األهداف اإلمنائية لأللفية

ورحبت بيالروس باعتماد تشريع بشأن الفئات املستضعفة، وباإلجنازات احملقَّقـة يف      -٣٤
  .جماالت التعليم والرعاية الصحية واألمن الغذائي

 الشفافية يف البلد، وهو مـا يظهـر يف رفـض    وأعربت بلجيكا عن أسفها النعدام     -٣٥
التصريح بزيارات من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة ومنظمات أخرى، مثـل             

  .اللجنة الدولية للصليب األمحر
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ونوهت دولة بوليفيا املتعددة القوميات بالتقدم احملرز، وشجعت البلد على مواصـلة      -٣٦
  . مستوى املؤسسات والقوانني والسياساتتعزيز محاية حقوق اإلنسان على

وأعربت بوتسوانا عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد حبدوث انتهاكات، مبـا فيهـا                -٣٧
وشجعت على التعاون الكامل مع     . حاالت االختفاء القسري والتعذيب واالحتجاز التعسفي     

  .آليات األمم املتحدة
وذكرت أن حالة . ن أجل األسر املنفصلة  وشجعت الربازيل على إنشاء آلية إضافية م        -٣٨

  .االستضعاف اليت تواجهها النساء واألطفال تتطلب تدابري عاجلة
وأثنت بوروندي على برنامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وشجعت على بذل مزيد               -٣٩

  .االتوامتدحت التدابري الرامية إىل ضمان املساواة بني اجلنسني يف مجيع اجمل. من اجلهود لتعزيزه
واستفسرت كندا عن اخنفاض عدد املعتقلني السياسيني، وعن أسـباب الوفـاة يف               -٤٠

االحتجاز وتلبية االحتياجات األساسية يف االحتجاز، وعن عدد حاالت االحتجاز العقـايب            
  .اجلماعي وعدد احملتَجزين من األحداث وكبار السن واحلوامل

ونوهت بكون  . حتسني حالة حقوق اإلنسان   وشجعت تشاد اجلهود املبذولة ملواصلة        -٤١
  .البلد طرفاً يف صكوك دولية أساسية

وشجعت البلـد علـى    . وأعربت شيلي عن قلقها إزاء انعدام االنفتاح والتعاون واحلوار          -٤٢
  .االستجابة ملا تلقّاه من توصيات والتصريح لزيارات املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

ودعت اجملتمـع   .  على التدابري املّتخذة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها       وأثنت الصني   -٤٣
الدويل إىل التصرف مع احلالة بطريقة منصفة وموضوعية وإىل اخلوض يف حوار وتعاون بّناءين 

  .مع البلد
 حتـول دون التوزيـع      "العسكر أوالً "وأعربت كوستاريكا عن قلقها لكون سياسة         -٤٤

  .بلد على إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسانوحثت ال. العادل للموارد
وأشادت مجهورية فرتويال البوليفارية بالتقدم احملرز أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، مبـا يف               -٤٥

  .ذلك توفري اخلدمات الصحية يف املناطق الريفية عن طريق التطبيب عن ُبعد وحتديث املرافق
 إزاء حالة حقوق اإلنسان يف البلد حسب ما         وأعربت اجلمهورية التشيكية عن قلقها      -٤٦

  .أفاد به تقرير جلنة التحقيق
ونوهت مجهورية الكونغو الدميقراطية باعتماد قوانني، وتوقيـع اتفاقيـة حقـوق              -٤٧

  .االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاباألشخاص ذوي اإلعاقة، وتصديق 
مع جلنة التحقيق، وأعربـت عـن   وأعربت الدامنرك عن أسفها لرفض البلد التعاون        -٤٨

قلقها إزاء التقارير اليت تفيد حبدوث تعذيب منهجي يف االحتجاز، وهـي مـسألة أثارهتـا                
  . اليت مل يقبلها البلد٢٠٠٩توصيات االستعراض الدوري الشامل املقّدمة يف عام 
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وإىل وأشارت إكوادور إىل التشريع اجلديد املتعلق حبماية حقوق الفئات املستضعفة،             -٤٩
اجملاالت اليت حتتاج إىل جهود إضافية، وال سيما فيما يتعلق مبراكز االحتجاز الـيت ينبغـي                

  .حتسني األوضاع فيها
وأشارت مصر إىل التحديات اليت يواجهها البلد يف مكافحة العنف املـرتيل واالجتـار                -٥٠

  . التعليم والصحةوأشادت بالتشريعات اجلديدة واالستثمار يف. بالبشر ويف محاية حقوق الطفل
وأعربت إستونيا عن أسفها لعدم رغبة البلد التعاون مع جلنة التحقيق، مبا يف ذلـك                 -٥١

  .منعها من دخول البلد ورفض نتائجها
وشعرت إثيوبيا باالرتياح ألن البلد على املسار الصحيح حنو حتقيق اهلدف الرابع من               -٥٢

  .دويل إىل متويل املساعدة اإلنسانية املستدامةودعت اجملتمع ال. األهداف اإلمنائية لأللفية
وتساءلت فنلندا كيف سيضمن البلد حصول اجلميع على الغـذاء، ال سـيما الفئـات                -٥٣

  .وشجعت البلد على التعاون مع آليات حقوق اإلنسان من أجل التصدي لالنتهاكات. املهمشة
ـ            -٥٤ امالً حلالـة حقـوق     وأشارت فرنسا إىل أن تقرير جلنة التحقيق يتضمن وصفاً ك

  .اإلنسان الصعبة يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
وأعربت أملانيا عن أملها أن ينظر البلد جدياً يف التوصيات املقدمة يف االسـتعراض،                -٥٥

  .وظلت قلقة للغاية إزاء نطاق واسع من القضايا
ـ             -٥٦ يت قُبلـت يف أثنـاء      وأثنت غانا على اخلطوات اهلادفة إىل تنفيذ بعض التوصـيات ال

  .االستعراض الدوري الشامل األول، مبا فيها التوقيع على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وأشار . دوافع أخرى غري حقوق اإلنسان    " جلنة التحقيق "ورأى الوفد أن وراء إنشاء        -٥٧

ى اإليديولوجية  إىل أن الغاية من مهمة اللجنة تشويه مسعة البلد، ويف هناية املطاف القضاء عل             
اللجنة على افتراءات وشكّل    " تقرير"وقد اشتمل   . والنظام االجتماعي اللذين اختارمها سكانه    

مظهراً من مظاهر التسييس واالنتقائية واملعايري املزدوجة اليت تتعارض مع مبادئ جملس حقوق             
  .ج عنهالذي نت" القرار"و" تقريرها"و" اللجنة"وعليه، فقد رفضت احلكومة . اإلنسان

، بّين الوفد أن محاية السيادة الوطنية       )سونغون ("العسكر أوالً "وفيما يتعلق بسياسة      -٥٨
ويأيت احلق يف احلياة يف مقدمة القضايا يف ضـمان          . ضمانة تكفل متتع الناس حبقوق اإلنسان     

حقوق اإلنسان ويكتسب أمهية كربى لدى شعب مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، اليت            
وتساعد . انفكت منذ أكثر من نصف قرن تتعرض إىل هتديدات عسكرية من قوى معادية            ما  

 يف محاية السيادة الوطنية، وقد حالت دون اندالع احلرب، األمر الذي            "العسكر أوالً "سياسة  
  .مكّن من حتقيق إجنازات عملية على الصعيد االقتصادي

نيف الناس اجتماعياً مـستحيل يف البلـد،        وبّين الوفد أن التمييز املزعوم القائم على تص         -٥٩
  .حيث الناس مجيعهم سادة الدولة واجملتمع، وأشار إىل أن املساواة مكفولة يف الدستور واملمارسة
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ال وجود لـها وأهنا افتـراء      " معسكرات االعتقال السياسي  "وذكر الوفد جمدداً أن       -٦٠
العمل مبوجب القانون اجلنائي    فاألشخاص احملكوم عليهم بعقوبة اإلصالح عن طريق        . صرف

  .يف البلد يقضون مدة أحكامهم يف مؤسسات إصالحية
ويكفل الدستور أيضاً حرية الدين، وحتترم الدولة احلياة الدينية والشعائر اليت ميارسها              -٦١

  .املتدينون، وتضمن حرية بناء الكنائس واملباين الدينية األخرى
فـيمكن أن يـسافر     . ية السفر كفالة تامـة    ويكفل كل من الدستور والقانون حر       -٦٢

والناس . األشخاص الذين يعيشون يف البلد إىل اخلارج بعد التقّيد باإلجراءات الرمسية الالزمة           
أحرار يف السفر إىل أي مكان داخل البلد، باستثناء خطـوط اجلبهـة ومنـاطق املنـشآت                 

  .العسكرية، اليت ميكن السفر إليها بعد احلصول على إذن
ويعّبر الناس يف . ذكر الوفد جمدداً أن حرية التعبري حق إنساين أساسي حيميه القانون       و  -٦٣

وأي انتهاك لتلـك احلقـوق      . البلد عن آرائهم حبرية عن طريق اإلذاعة والصحف واجملالت        
  .يعاقَب عليه مبوجب القانون

نسان يف  وأدانت اليونان ما ُيرتكب من فظائع وانتهاكات خطرية متواصلة حلقوق اإل            -٦٤
  .البلد تصل يف حاالت كثرية إىل حد اجلرائم ضد اإلنسانية

وتساءلت هنغاريا عن طبيعة األفعال اليت قد ُتفرض يف حالتها عقوبة اإلعدام، وعن               -٦٥
  .وأعربت عن قلقها إزاء التعذيب يف مرافق السجون. عدد اإلعدامات

. ري من حقوق اإلنسان يف البلد     وأدانت آيسلندا بأشد العبارات احلرمان املنقطع النظ        -٦٦
وحثت البلد على التعاون مع املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريـا               

  .الشعبية الدميقراطية، مبا يف ذلك بالسماح له بدخول البلد
وأعربت عن قلقها   . ورحبت اهلند بالتقدم احملرز يف قطاعات خمتلفة منها قطاع الصحة           -٦٧

. وحثت على السماح بعمليات مل مشـل منتظمـة لألسـر          . انية احلصول على الغذاء   إزاء إمك 
  .وأشارت إىل أن من شأن إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان أن يعزز محاية حقوق اإلنسان

واعترفت إندونيسيا بالتشريعات اجلديدة ذات الصلة وبإعادة تنظـيم املؤسـسات             -٦٨
  .جعت البلد على املشاركة يف التعاون التقينوش. يضمن تنفيذ تلك التشريعات مبا
وأعربت أيرلندا عن قلقها إزاء احلالة املنقطعة النظري حلقوق اإلنسان، وإزاء التقارير              -٦٩

اليت تفيد بتعرض النساء لالغتصاب واإليذاء يف االحتجاز، وإزاء احلالة املزمنة مـن انعـدام               
  .األمن الغذائي وسوء التغذية

ية إيران اإلسالمية بتوقيع اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة           ونوهت مجهور   -٧٠
وأشارت إىل أن بإمكان اآلليات الدولية القائمة       . وبالنظر يف صكوك أخرى حلقوق اإلنسان     

على االحترام املتبادل ومراعاة املتطلبات احمللية والفهم أن تيّسر اجلهود اليت يبذهلا البلد مـن               
  .واصلة النهوض حبقوق اإلنسانأجل هتيئة بيئة مواتية مل
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وأشارت إسرائيل إىل انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا فيها التجويع وقمع حرية التنقل              -٧١
والتعبري والتمييز القائم على نوع اجلنس واإلعدامات العامة واالختفاء القـسري والتعـذيب       

  .وعمليات االختطاف ومعسكرات االعتقال
زاء عقوبة اإلعدام، والقيود غري املربرة املفروضة علـى         وأعربت إيطاليا عن قلقها إ      -٧٢

وشـددت علـى    . حرية التنقل، وجترمي املواطنني العائدين إىل وطنهم، والتمييز بني اجلنسني         
  .احلاجة إىل التعاون مع اآلليات الدولية

ودعت كازاخستان إىل االمتناع عن التسييس وإىل احلياد، وإىل أن يعزز البلد تعاونه               -٧٣
  .ع آليات األمم املتحدةم

ونوهت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية بانضمام البلد إىل معاهدات دوليـة وسـّنه               -٧٤
  .ورحبت بتحسني التعليم، وشجعت على مشاطرة التجارب والتعاون الدويل. تشريعات وطنية

خلاصـة،  وأشارت التفيا إىل التقارير اليت تفيد برفض البلد التعاون مع اإلجراءات ا             -٧٥
  .وحثته على السماح بدخول املكلفني بواليات

وأعربت ليتوانيا عن استمرار قلقها إزاء االنتهاكات املنهجية واجلـسيمة حلقـوق              -٧٦
  .وحثت البلد على اختاذ خطوات لوقف هذه االنتهاكات. اإلنسان

ونوهت ماليزيا باجلهود املبذولة من أجل التصدي للعنـف اجلنـساين، وحتـسني               -٧٧
  .وشجعت البلد على تطوير اقتصاد قائم على املعرفة. قتصاد وتعزيز التعاون الدويلاال
وأعربت املكسيك عن تقديرها للخطوات املتخذة لتنفيذ اتفاقية حقوق األشـخاص              -٧٨

اتفاقية   وشجعت البلد على النظر يف االنضمام إىل . ذوي اإلعاقة، ودعت البلد إىل التصديق عليها
االتفاقية   ، و وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةمناهضة التعذيب

الربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد      ، و  الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري      
  .نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، والدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

وأدان اجلبل األسود االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، مبا فيها القيود املفروضـة              -٧٩
  .على حرية التعبري والتنقل، واستخدام معسكرات االعتقال السياسي

ونوهت موزامبيق بتصديق البلد على بعض الصكوك الدولية وإدراجها الحقـاً يف              -٨٠
  .عاية الصحية وتوفري مياه الشربالتشريعات الوطنية، وبزيادة االستثمار يف الر

ورحبت ميامنار مبشاركة البلد هبمة يف االستعراض الدوري الشامل، وبنظام التعليم             -٨١
  . سنة١٢للجميع اإللزامي واجملاين املؤلف من 

ورحبت ناميبيا بالتوقيع على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والتصديق على             -٨٢
  .، وسن قانونني حلقوق املرأة والطفلويل اإلرهاباالتفاقية الدولية لقمع مت
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وأشارت إىل أن   . وأعربت هولندا عن قلقها الشديد إزاء استخدام التعذيب يف البلد           -٨٣
  .احلياة بكرامة أمر يشق على املواطنني، الذين خيدمون الدولة، بدالً من العكس

قلق شـديد إزاء حقـوق      وبالنظر إىل نتائج جلنة التحقيق، ظلت نيوزيلندا تشعر ب          -٨٤
اإلنسان يف البلد، واالفتقار احلاد إىل القدرة على تلبية االحتياجات األساسية، ومعـسكرات             

  .االعتقال السياسي
ونوهت نيكاراغوا بالتقدم احملرز يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،            -٨٥

  .ف من شدهتاوباعتماد تشريع للوقاية من الكوارث الطبيعية والتخفي
وطلبت النرويج استجابة واضحة ويف أواهنا جلميع التوصيات املقدمة أثناء االستعراض،             -٨٦

  .وحثت البلد على احترام التزاماته القانونية بصفته طرفاً يف صكوك حقوق اإلنسان
ونوهت باكستان بتعزيز التشريعات احمللية، وإعادة هيكلة الوزارات، واجلهود الرامية            -٨٧
وحثت البلد على التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص        .  حتديث نظام الرعاية الصحية    إىل

  .ذوي اإلعاقة
وأكدت بولندا التزام الدولة موضوع االستعراض أخذ موقف واضح مـن مجيـع               -٨٨

توصيات االستعراض الدوري الشامل يف موعد أقصاه وقت اعتماد جملس حقوق اإلنـسان             
  .تقرير الفريق العامل

وساور الربتغال قلق شديد إزاء االنتهاكات املتواصلة منذ زمـن بعيـد واملنهجيـة           -٨٩
  .والصارخة حلقوق اإلنسان، واليت تصل إىل درجة اجلرائم ضد اإلنسانية

وأعربت مجهورية كوريا عن أسفها لتأخر الدولة موضوع االستعراض يف تقدمي رد              -٩٠
  .شامل السابقبشأن موقفها من توصيات االستعراض الدوري ال

. ورحبت رومانيا باخلطوات املتخذة على صعيد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة            -٩١
  .وأشارت إىل نتائج جلنة التحقيق، معربةً عن أسفها لعدم حسم قضية عمليات االختطاف الدولية

ونوه االحتاد الروسي باخلطوات املتخذة من أجل حتسني حالة حقوق اإلنـسان يف               -٩٢
  .توصيات االستعراض األول، وأعرب عن أمله يف تكثيف تلك اجلهودضوء 
وفيما يتعلق باحلق يف الغذاء، أشار الوفد إىل أن احلكومة وّجهت جهوداً أساسية من                -٩٣

. وقد قُدمت تفاصيل بشأن اخلطوات املتخـذة يف ذلـك الـصدد           . أجل زيادة إنتاج الغذاء   
  .ذاءميارس البلد قط التمييز يف توزيع الغ ومل
وفيما يتعلق بقضية األسر املنفصلة، أشار الوفد إىل أن احلكومة ثـابرت يف بـذل                 -٩٤

اجلهود اهلادفة إىل مل مشل األسر من أجل ختفيف آالم األسر واألقارب املشتتني بني الـشمال                
 علـى   ٢٠١٤فربايـر   /واجلنوب، وأن عمليات مل الشمل اسُتؤنفت وجرت مرتني يف شباط         

  .لعالقات بني الكوريتني تدهوراً غري مسبوق يف الفترة املشمولة بالتقريرالرغم من تدهور ا
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وأعاد الوفد التأكيد على أن قضية أسرى احلرب ُسّويت بالكامل وفقـاً التفـاق                -٩٥
  ".اختطاف كوريني جنوبيني"اهلدنة، وعلى أن ال وجود لقضية 

حلقوق اإلنسان توضح مواقفه    وبّين الوفد أن البلد بعث ردوداً إىل املفوضية السامية            -٩٦
ويف الوقـت   . مما أثري من أسئلة، وذلك بغية تعزيز احلوار والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان            

  .نفسه، نفّذ البلد توصيات هيئات املعاهدات بأمانة
جمحفـة  " قـرارات "ولكن لألسف، اسُتفرد بالبلد دون غريه فُشجب عن طريـق             -٩٧

" القـرارات "وتعج هـذه  . مة وجملس حقوق اإلنسان كل عام     تعتمدها باإلكراه اجلمعية العا   
  .بالتزييف واالفتراءات والطلبات اجملحفة املفروضة على البلد

وانـضم إىل   . ويعلّق البلد أمهية كربى على احلوار البناء يف جمال حقوق اإلنـسان             -٩٨
يع أشكال  مجصكوك دولية حلقوق اإلنسان، مثل اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على            

، وهو يبذل ما يف وسعه للوفاء بااللتزامات املترتبة عليـه مبوجـب تلـك               التمييز ضد املرأة  
واملشاورات جارية بشأن إمكانية االنضمام إىل املزيد من الصكوك الدولية حلقوق           . املعاهدات
البلـد  وعالوة على ذلك، جيري العمل على إعداد التقارير املتعلقة بتنفيذ ما يكون             . اإلنسان

  .طرفاً فيه من صكوك
وفيما يتعلق بتقدمي موقف البلد من التوصيات املقدمة يف اجلولة األوىل، أوضح الوفد               -٩٩
وعليـه، بـّين يف     .  توصية تلقّاها البلد ُرفضت ألهنا مسّيسة      ١٦٧ توصية من أصل     ٥٠أن  

ات، وفقـاً    أنه أحاط علماً على النحو الواجب ببقية التوصـي         ٢٠١٠اجللسة العامة يف عام     
ولألسف، كيلت االهتامات ضد مجهورية كوريـا الـشعبية         . للممارسة العامة املتبعة حينئذ   

ولكـن  . الدميقراطية دون غريها وبشكل ظامل، رغم أهنا بكل بساطة اتبعت املمارسة العامة           
ملية بل على العكس، فهو ملتزم التزاماً حقاً بع. ذلك ال يعين أن البلد ال يأبه بتنفيذ التوصيات     

االستعراض الدوري الشامل، وسيقدم ردوده على التوصيات املقدمة يف هـذه الـدورة يف              
  .الوقت املناسب

ونوهت سرياليون بسن تشريعات تتعلق بالتعليم العايل وحقوق األطفال واألشخاص            -١٠٠
  .وحثت البلد على تقدمي تقاريره املتأخرة إىل هيئات املعاهدات. ذوي اإلعاقة

سنغافورة بتدعيم اإلطار التشريعي يف البلد، وأن حتديات ما زالت ماثلة أمام ونوهت   -١٠١
  .التنمية والنهوض برفاه الناس

وأعربت سلوفاكيا عن قلقها إزاء إيقاع عقوبة اإلعدام بـاحملتجزين وتعذيبـهم              - ١٠٢
معاملتهم، وإزاء القيود املفروضة على احلريات والوصـول إىل املعلومـات، وإزاء              وسوء

  .عتقلني السياسينيامل
وأعربت سلوفينيا عن القلق إزاء انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،   -١٠٣

  .وإزاء نتائج جلنة التحقيق
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وأثىن جنوب السودان على التقدم الذي أحرزه البلد يف جمـاالت التعلـيم والرعايـة                 -١٠٤
  .وحثه على مواصلة اجلهود يف جمال الصحة. مالصحية وتوفري مياه الشرب املأمونة ورعاية األيتا

وأعربت إسبانيا عن قلقها إزاء الفصل بني السلطات، وانتهاكات حقوق اإلنـسان              -١٠٥
  .للمعتقلني السياسيني احملتجزين يف معسكرات كبرية

ونوهت كوبا بسعي الدولة موضوع االسـتعراض إىل ضـمان متاسـك اجملتمـع                -١٠٦
  .ات اإلمربيالية العدوانية املوجهة ضد البلداالشتراكي يف وجه السياسي

ورحب السودان بتوقيع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتقدم احملـرز يف              -١٠٧
وحث على مواصلة بذل اجلهود للتوعية حبقوق اإلنـسان يف          . جمالَي الرعاية الصحية والتعليم   

  .عموم البلد
تحقيق اليت سلطت الضوء علـى اخلـرق        وأعربت السويد عن فزعها لنتائج جلنة ال        -١٠٨

املنهجي حلقوق اإلنسان وارتكاب فظائع حبق املعتقلني السياسيني ووجود أدلة على وقـوع             
  .جرائم ضد اإلنسانية

وأعربت اجلمهورية العربية السورية عن تقديرها للجهود اليت يبذهلا البلد لتحـسني              -١٠٩
قوبات، والتقدم الذي أحرزه يف جماالت التعليم   املستويات املعيشية رغم التحديات، وأمهها الع     

  .والرعاية الصحية وحقوق املرأة والطفل
ورحبت تايلند بتعاون البلد مع آلية االستعراض الدوري الشامل، لكنها أشارت إىل              -١١٠

وجود تباينات يف املعلومات الواردة يف التقارير نظراً لعدم قدرة األمم املتحـدة وأصـحاب               
  .رين على التحقق من املعلومات اليت تقدمها احلكومةاملصلحة اآلخ

وأعربت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً عـن اسـتيائها مـن اإلعـدامات               -١١١
القضاء واإلعدامات العامة، والقيود املفروضة على حرية التنقل، وظروف احتجـاز            خارج

  .املعتقلني السياسيني
إلطار التشريعي واعتمـاد تـشريعات حلقـوق         ليشيت مبراجعة ا   -وأشادت تيمور     -١١٢

  .اإلنسان، مبا يف ذلك تشريعات تتعلق بالتعليم وحقوق الطفل واملرأة
. وشجعت تونس على استكمال اإلصالح التشريعي والتأسيس لـسيادة القـانون            -١١٣

  .وحثت البلد على اعتماد تدابري تكفل حقوق املواطنني دون متييز
ا إزاء نتائج جلنة التحقيـق، وحثـت الدولـة موضـوع            وأعربت تركيا عن قلقه     -١١٤

  .االستعراض على الوفاء بالتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان والتعاون مع اجملتمع الدويل
وأعربت سويسرا عن استهجاهنا عدم تعاون البلد مع آليـات حقـوق اإلنـسان،                -١١٥

نسان واجلرائم ضد اإلنسانية من     وأعربت عن قلقها إزاء إفالت مرتكيب انتهاكات حقوق اإل        
  .العقاب، وإزاء سوء التغذية املزمن وانتهاكات احلق يف الغذاء



A/HRC/27/10 

GE.14-07220 14 

وأعربت اليابان عن قلقها إزاء االنتهاكات املنهجية اليت سلط تقرير جلنة التحقيـق               -١١٦
 ومل توافق على عدم وجود لقضية االختطاف، فإعادة التحقيق اليت اتُّفق عليها           . الضوء عليها 

  . مل ُتجَر، مما يثبت أن قضية االختطاف مل ُتحل٢٠٠٨ّيف عام 
وأكـد  . وقدم الوفد تفاصيل عن القوانني واهلياكل املنشأة لضمان استقالل القضاء           -١١٧

وميكن أن حتدث إعدامات عامة     . جمدداً أن اإلعدامات، ليست مفتوحة أمام اجلمهور، مبدئياً       
وقـدم الوفـد أيـضاً    . جلرمية املرتكبة بالغة اخلطورةفقط يف حاالت استثنائية عندما تكون ا  

  .معلومات عن اإلصالحات املتعلقة بفرض العقوبات ومعاملة السجناء
وعن األسئلة املتعلقة بالعبور غري املشروع للحدود، بـّين الوفـد أن الـصعوبات                -١١٨

ّدت بـبعض   االقتصادية اليت شهدها البلد يف منتصف عقد التسعينيات من القرن العـشرين أ            
ولكن أولئك األشخاص مل يعاقَبوا قط رغـم        . الناس إىل عبور احلدود بصورة غري مشروعة      

  .أهنم خرقوا القانون، وذلك ألهنم أقدموا على ذلك ألسباب اقتصادية
وفيما يتعلق باختطاف مواطنني من بلدان أخرى، أكد الوفد جمدداً أنه مل ُيختطـف                -١١٩

وذكّر الوفد . شعبية الدميقراطية مواطنون من أي بلد سوى اليابانوُينقل إىل مجهورية كوريا ال  
بيونـغ  بأن القضية ُحلّت متاماً نتيجة اجلهود الصادقة اليت بذهلا البلد يف امتثاله األمني إلعالن               

  .٢٠٠٢سبتمرب /الذي ُنشر يف أيلوليانغ بني مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية واليابان 
يداً من املعلومات بشأن حتسني نوعية اخلدمات الطبية، مبا يف ذلـك            وقدم الوفد مز    -١٢٠

  .استحداث التطبيب عن ُبعد والتحسينات اليت طرأت على صحة األم والطفل
وقـد  . وبّين الوفد أن التشريعات، مبا فيها القانون اجلنائي، حتمي النساء من العنف             -١٢١

  .عدم فهم للحالة السائدة يف البلداستندت التوصيات بشأن وقف العنف ضد املرأة إىل 
انتهاكات منهجية وصارخة وجـسيمة حلقـوق     "وبّين الوفد أن االدعاءات بوجود        -١٢٢

  .يف البلد هي ادعاءات سخيفة وحمض افتراء" اإلنسان
ويف اخلتام، ذكر الوفد أن الدورة شكّلت مناسبة جيدة إلجراء حوار صادق وبّناء،               -١٢٣

جل التعاون احلقيقي يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عمليـة        وأنه سيواصل جهوده من أ    
  .االستعراض الدوري الشامل
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  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
ستدرس مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية التوصيات التالية، وسـتقدم ردوداً            -١٢٤

لس حقوق اإلنسان   عليها يف وقت مناسب ال يتجاوز موعد الدورة السابعة والعشرين جمل          
  :٢٠١٤سبتمرب /يف أيلول

العمل بشكل أكرب من أجل تلبية االلتزامات الدولية، فضالً عـن             ١-١٢٤
  ؛)كازاخستان(االنضمام إىل صكوك دولية جديدة حلقوق اإلنسان 

النظر يف التصديق على ما ليست طرفاً فيه بعد من صكوك دولية              ٢-١٢٤
  ؛)عددة القومياتدولة بوليفيا املت(حلقوق اإلنسان 

االنضمام إىل ما ليست طرفاً فيه بعد من صكوك دوليـة حلقـوق           ٣-١٢٤
  ؛)تشاد(اإلنسان 
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال        النظر يف االنضمام إىل       ٤-١٢٤

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد        ، و التمييز العنصري 
  ؛)مصر (أسرهم
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع       النظر يف إمكانية االنضمام إىل        ٥-١٢٤

  ؛)االحتاد الروسي (اتفاقية مناهضة التعذيب، وأشكال التمييز العنصري
االتفاقية الدولية للقضاء التصديق على االتفاقيات الدولية، وحتديداً    ٦-١٢٤

االتفاقية الدولية ، وتعذيباتفاقية مناهضة ال، و على مجيع أشكال التمييز العنصري    
االتفاقية الدولية حلمايـة    ، و حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      

، بغيـة إدراجهـا يف القـانون الـوطين          مجيع األشخاص من االختفاء القسري    
  ؛)سرياليون(

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز          التصديق على     ٧-١٢٤
االتفاقية الدوليـة    وبرتوكوهلا االختياري، و   فاقية مناهضة التعذيب  ات، و العنصري

، واتفاقية حقوق األشـخاص ذوي      حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري     
  ؛)تونس (نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةاإلعاقة، و

التصديق على املعاهدات الدولية الرئيـسية حلقـوق اإلنـسان،            ٨-١٢٤
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من      ا اتفاقية مناهضة التعذيب، و    سيم وال

  ؛)الربازيل(، والوفاء بااللتزامات املترتبة عليها االختفاء القسري

__________ 

  .مل ُتحرر االستنتاجات والتوصيات  **  
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التوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب والتصديق عليها، حـسب           ٩-١٢٤
  ؛)تركيا(التوصيات اليت صدرت سابقاً 

مناهضة التعذيب، واختاذ إجـراءات فوريـة       االنضمام إىل اتفاقية      ١٠-١٢٤
للكف عن استخدام التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة حبـق احملتجـزين             

  ؛)الدامنرك(
اعتماد خطة حمددة زمنياً وواضحة لالنضمام إىل اتفاقية مناهـضة            ١١-١٢٤

اململكة (التعذيب كخطوة رئيسية حنو إظهار التزام حقيقي حبماية حقوق اإلنسان           
  ؛)تحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةامل

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل      التصديق على     ١٢-١٢٤
، واتفاقيـة   اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعـدام         

 الربوتوكول االختياري للعهد الدويل   مناهضة التعذيب وبروتوكوهلا االختياري، و    
، والربوتوكوالت االختياريـة    اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  ؛)الربتغال(الثالثة التفاقية حقوق الطفل 
التصديق على االتفاقيات الدولية الرئيـسية حلقـوق اإلنـسان،            ١٣-١٢٤

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد      وحتديداً اتفاقية مناهضة التعذيب، و    
  ؛)التفيا (يل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةالدو
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل      التصديق على     ١٤-١٢٤

  ؛)أوروغواي (اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 اليت وقّعـت    اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    التصديق على     ١٥-١٢٤

  ؛)فرنسا (٢٠١٣يوليه /طية يف متوزعليها مجهورية كوريا الشعبية الدميقرا
اختاذ املزيد من اخلطوات لتسريع التصديق على اتفاقيـة حقـوق             ١٦-١٢٤

  ؛)غانا(األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري 
مواصلة جهود االنضمام إىل مجيع الصكوك الدوليـة الرئيـسية            ١٧-١٢٤

قوق اإلنسان، فـضالً    حلقوق اإلنسان والتعاون مع اإلجراءات اخلاصة جمللس ح       
  ؛)إستونيا(عن هيئات املعاهدات 

مواصلة تعزيز إطارها القانوين احمللي وتنفيذ التزاماهتا الدوليـة يف            ١٨-١٢٤
  ؛)سنغافورة(جمال حقوق اإلنسان 

تعديل التشريعات الوطنية من أجل مواءمتها مع املعايري الدوليـة            ١٩-١٢٤
  ؛)بولندا(ق اإلنسان حلقوق اإلنسان، وإنشاء مؤسسة وطنية حلقو
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تعزيز العمل على مواءمة التشريعات الوطنية واملمارسات القانونية          ٢٠-١٢٤
مع االلتزامات الدولية املترتبة على مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف جمـال            

  ؛)االحتاد الروسي(محاية حقوق اإلنسان 
قتـصادية  سن مزيد من القوانني واألنظمة يف جمـال احلقـوق اال            ٢١-١٢٤

واالجتماعية والثقافية من أجل حتسني اإلطار القانوين املتعلق مبمارسـة حقـوق            
  ؛)اجلزائر(اإلنسان 
النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متاشياً مع مبـادئ             ٢٢-١٢٤

  ؛)إندونيسيا(باريس 
إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ بـاريس            ٢٣-١٢٤

  ؛)غانا(
إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس، حسب           ٢٤-١٢٤

  ؛)اهلند(التوصيات اليت صدرت سابقاً 
إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متاشياً مع مبـادئ بـاريس             ٢٥-١٢٤

  ؛)تونس(
إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقـوق اإلنـسان وآليـة فعالـة              ٢٦-١٢٤

  ؛)سرياليون(للشكاوى 
ثيف اجلهود املبذولة للنهوض مبستوى رفاه السكان وحتـسني         تك  ٢٧-١٢٤

  ؛)أوزبكستان(النظام الوطين حلماية حقوق اإلنسان 
احلفاظ على حوار بّناء قائم على التعاون يف جمال حقوق اإلنسان             ٢٨-١٢٤

  ؛) ليشيت-تيمور (
  ؛)اليابان(التعاون بشكل مسؤول مع اجملتمع الدويل   ٢٩-١٢٤
اذ تدابري عملية من أجل زيادة تعزيز حقوق اإلنـسان          مواصلة اخت   ٣٠-١٢٤

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(ومحايتها، ال سيما حقوق املرأة والطفل 
مواصلة تنفيذ القوانني الوطنية متاشياً مع الصكوك الدولية حلقوق           ٣١-١٢٤

اإلنسان يف مجيع اجملاالت، وال سيما يف جمال احلقوق اإلنسان للفئات املستضعفة            
وحقوق الطفل وحقوق املرأة وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكبـار الـسن            

  ؛)تايلند(
مواصلة الوفاء بالتزاماهتا مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان          ٣٢-١٢٤

  ؛) ليشيت-تيمور (
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الوفاء بالتزاماهتا مبوجب الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان الـيت           ٣٣-١٢٤
  ؛)بولندا(صادقت عليها 

اذ تدابري عمليةً أكثر من أجل محاية األطفال والنساء والفئـات           اخت  ٣٤-١٢٤
  ؛)كوبا(املستضعفة األخرى، ومتتعهم حبقوقهم متتعاً كامالً 

اختاذ التدابري الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للقوانني املتعلقة حبماية           ٣٥-١٢٤
  ؛)اجلمهورية العربية السورية(حقوق الطفل وتعزيزها 

د من اجلهود من أجل تعزيز الوعي حبقوق املرأة والطفل          بذل املزي   ٣٦-١٢٤
  ؛) ليشيت-تيمور (على النحو الوارد يف القوانني املعتمدة حديثاً 

تعزيز احلوار والتشاور والتعاون مع اجملتمع الدويل وهيئات األمم           ٣٧-١٢٤
املتحدة ذات الصلة وآليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وغـري ذلـك مـن              

صلحة من أجل تعزيز التفاهم وحتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلـد          أصحاب امل 
  ؛)تايلند(

بذل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة وأصـحاب املـصلحة            ٣٨-١٢٤
ن املعنيني جهوداً أقوى وأحث من أجل اخلوض بشكل بّنـاء يف حـوار              ياآلخر

  ؛)ييت نامف(حقيقي وتعاون فعال بغية تسوية املسائل ذات االهتمام املشترك 
تشجيع مشاركة املنظمات االجتماعية يف نشر الصكوك الدوليـة           ٣٩-١٢٤

دولة بوليفيـا املتعـددة     (حلقوق اإلنسان بغية تعزيز الوعي العام حبقوق اإلنسان         
  ؛)القوميات

تكثيف جهودها املتعلقة بربامج التوعية حبقوق اإلنـسان، مبـا يف             ٤٠-١٢٤
نسان من أجل تعريف عامـة النـاس        ذلك إصدار منشورات متعلقة حبقوق اإل     

باملعايري والصكوك الدولية حلقوق اإلنسان الـيت مجهوريـة كوريـا الـشعبية             
  ؛)ماليزيا(الدميقراطية طرف فيها 

تعزيز اجلهود الرامية إىل نشر ثقافة حقوق اإلنسان عـن طريـق              ٤١-١٢٤
  ؛)السودان(أنشطة متنوعة يف عموم البلد 

لنظر يف خيارات واعتماد منهجيات جديدة      بذل اجلهود من أجل ا      ٤٢-١٢٤
  ؛)إثيوبيا(بغية التوعية حبقوق اإلنسان يف البلد 

تعزيز التدريب والتثقيف يف جمال حقـوق اإلنـسان للمـوظفني             ٤٣-١٢٤
  ؛)دولة بوليفيا املتعددة القوميات(احلكوميني 

تزويد موظفي إنفاذ القانون مبزيد من املعلومات عـن الـصكوك             ٤٤-١٢٤
  ؛)باكستان(ة حلقوق اإلنسان الدولي



A/HRC/27/10 

19 GE.14-07220 

اختاذ تدابري لضمان وصول املـساعدات اإلنـسانية الدوليـة إىل             ٤٥-١٢٤
  ؛)إثيوبيا(أضعف الفئات وأحوجها 

العمل بشكل وثيق مع الوكاالت اإلنسانية لضمان وصوهلا حبريـة            ٤٦-١٢٤
ودون عراقيل إىل مجيع الشرائح السكانية املعوزة، ولضمان توزيع املـساعدات           

  ؛)نيوزيلندا(إلنسانية بشفافية ووصوهلا إىل أضعف املواطنني ا
ضمان وصول املنظمات اإلنسانية بال قيود إىل البلد وهتيئة أوضاع            ٤٧-١٢٤

  ؛)النرويج(ُمرضية بالكامل متكنها من القيام بعملية الرصد 
مواصلة تعاوهنا وحوارها مع املنظمات الدولية ذات الصلة بغيـة            ٤٨-١٢٤

  ؛)سنغافورة( االقتصادية -اجات الشعب االجتماعية تلبية احتي
اختاذ خطوات عملية وفورية من أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان            ٤٩-١٢٤

يف البلد عن طريق مجلة أمور منها العمل على حنو ثابت مع اهليئـات واآلليـات           
الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك بتمكينها من دخول البلد، فضالً عن النظر             

 التوصيات الصادرة عن هذه اهليئات واآلليات من أجل مواصـلة تدارسـها             يف
  ؛)الدامنرك(والتحاور بشأهنا وتنفيذها 

التعاون مع األمم املتحدة واملنظمات الدولية من أجـل مواجهـة             ٥٠-١٢٤
التحديات والعقبات يف جمال حقوق اإلنسان، ومشاطرة بلدان أخرى املمارسات          

  ؛)جلزائرا(اجليدة يف ذلك الصدد 
مواصلة تطوير التعاون مع آليات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة            ٥١-١٢٤

  ؛)كازاخستان(
التحاور مع آلية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان والتعاون معها على            ٥٢-١٢٤

  ؛)الصني(أساس االحترام املتبادل واملساواة 
االت الـصحة   تعزيز التعاون مع املنظمات الدولية، وال سيما يف جم          ٥٣-١٢٤

  ؛)بوروندي(والتعليم والغذاء 
  ؛)أوروغواي(النظر فوراً يف االنضمام إىل منظمة العمل الدولية   ٥٤-١٢٤
االستمرار يف برامج التعاون متاشياً مع برنامج األغذيـة العـاملي،             ٥٥-١٢٤

حبيث ُتمنح األولوية ألضعف الفئات، مثل كبار الـسن والنـساء واألطفـال،             
  ؛)أوروغواي( الربامج بشفافية وضمان تنفيذ تلك

تعزيز اجلهود الرامية إىل هتيئة بيئة مواتية متكّن منظمات حقـوق             ٥٦-١٢٤
اإلنسان املعنية من املساعدة يف تنفيذ التوصيات اليت تتلقّاها الدولة أثناء عمليـة             

  ؛)فييت نام(االستعراض الدوري الشامل 
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ات الـصادرة أثنـاء     النظر جبدية يف مجيع التعليقـات والتوصـي         ٥٧-١٢٤
االستعراض، والعمل يف الوقت احملدد على حتديد التوصيات املقبولـة وكيـف            

  ؛)مجهورية كوريا(ُيخطَّط لتنفيذها 
إتاحة وصول فوري وغري مقّيد لإلجراءات اخلاصـة التابعـة إىل             ٥٨-١٢٤

األمم املتحدة وللمفوضية السامية حلقوق اإلنسان من أجل متكينـها مـن أداء             
  ؛)تركيا(ا والياهت
البدء بالتعاون الكامل مع إجراءات األمم املتحدة اخلاصة املعنيـة            ٥٩-١٢٤

مجهوريـة مقـدونيا    (حبقوق اإلنسان من أجل حتسني حالة حقـوق اإلنـسان           
  ؛)اليوغوسالفية سابقاً

النظر يف طلب املقررة اخلاصة املعنية باحلق يف الغذاء زيارة البلـد              ٦٠-١٢٤
  ؛)اهلند(

اون مع هيئات املعاهدات وآليات جملـس حقـوق اإلنـسان        التع  ٦١-١٢٤
  ؛)تونس(

احلفاظ على تعاون بّناء مع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان التابعة     ٦٢-١٢٤
  ؛)باكستان(لألمم املتحدة اليت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية طرف فيها 

ير يف أواهنا   الوفاء بالتزامها التحاور والتعاون عن طريق تقدمي تقار         ٦٣-١٢٤
إىل هيئات املعاهدات، وقبول الطلبات العالقة اليت تقدمت هبا اإلجراءات اخلاصة           
لزيارة البلد، والعمل هبمة مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان من أجل ضـمان      

  ؛)هنغاريا(توافق التشريعات الوطنية مع التزاماهتا مبوجب املعاهدات الدولية 
  ؛)النرويج(ملطلوبة وفقاً التفاقية حقوق الطفل تقدمي التقارير ا  ٦٤-١٢٤
التعاون مع مجيع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان والعمل مع            ٦٥-١٢٤

  ؛)بولندا(املفوضية السامية حلقوق اإلنسان 
فتح قنوات التعاون مع مجيع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان            ٦٦-١٢٤

  ؛)األرجنتني(ومع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان 
تعزيز التعاون مع آليات حقوق اإلنسان والعمل مـع املفوضـية             ٦٧-١٢٤

السامية حلقوق اإلنسان، واالستفادة من خربات املفوضية السامية من أجل إظهار      
الشفافية، واعتماد تدابري تضمن على حنو أفضل متتع اجلميع حبقـوق اإلنـسان             

  ؛)نسرياليو(واحلريات األساسية متتعاً كامالً 
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احترام مبدأ عدم التمييز، والتقيد باالتفاقـات الدوليـة حلقـوق             ٦٨-١٢٤
اإلنسان اليت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية طرف فيهـا قانونـاً وممارسـةً             

  ؛)إندونيسيا(
اختاذ خطوات أكثر جدية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد             ٦٩-١٢٤
  ؛)أنغوال(املرأة 
  ؛)إسرائيل(رية لضمان املساواة بني اجلنسني اختاذ تدابري فو  ٧٠-١٢٤
مواصلة جهودها يف ضمان املساواة بـني اجلنـسني يف احلقـوق              ٧١-١٢٤

  ؛)إندونيسيا(
النظر يف اختاذ املزيد من التدابري التشريعية واإلداريـة لتـشجيع             ٧٢-١٢٤

  ؛)بيالروس(مشاركة املرأة بشكل أكرب يف احلياة العامة 
لرامية إىل ضمان متثيل املرأة يف مناصب ذات نفوذ         تعزيز اجلهود ا    ٧٣-١٢٤

  ؛)النرويج(يف احلكومة الوطنية وحكومات األقاليم 
  ؛)جنوب السودان(متكني مشاركة املرأة يف مؤسسات صنع القرار   ٧٤-١٢٤
ضمان معاملة متساوية للنساء مقارنة بالرجال، وال سـيما فيمـا             ٧٥-١٢٤

  ؛)إيطاليا(العمل يتعلق باحلقوق يف الغذاء والتعليم و
وضع املزيد من التدابري لتهيئة أوضاع أفضل ألنشطة املنظمـات            ٧٦-١٢٤

  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(املتعلقة حبقوق املرأة 
النظر يف فرض وقف لتطبيق عقوبة اإلعدام بغية إلغائها يف هنايـة              ٧٧-١٢٤

  ؛)ناميبيا(املطاف 
  ؛)سلوفاكيا(دام بغية إلغائها فرض وقف فوري للعمل بعقوبة اإلع  ٧٨-١٢٤
فرض وقف لتطبيق عقوبة اإلعدام كخطـوة أوىل حنـو إلغائهـا              ٧٩-١٢٤

  ؛)إسبانيا(
فرض وقف فوري لتنفيذ اإلعدامات كخطوة أوىل حنو إلغاء عقوبة            ٨٠-١٢٤

  ؛)مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً(اإلعدام 
حنو إلغـاء عقوبـة     اعتماد وقف لتنفيذ اإلعدامات كخطوة أوىل         ٨١-١٢٤

  ؛)إيطاليا(اإلعدام حسب التوصيات املقدمة يف اجلولة األوىل 
اعتماد وقف لتطبيق عقوبة اإلعدام وحظر اإلعـدامات العامـة            ٨٢-١٢٤

  ؛)سرياليون(كخطوة أوىل حنو إلغاء عقوبة اإلعدام 
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اعتماد وقف لتطبيق عقوبة اإلعدام ووضع حد لإلعدامات العامة           ٨٣-١٢٤
  ؛)تركيا(

وقف تطبيق عقوبة اإلعدام وبذل جهود من أجل إلغائها يف النظام             ٨٤-١٢٤
  ؛)إكوادور(القضائي 

  ؛)بلجيكا(اعتماد وقف رمسي لتنفيذ اإلعدامات   ٨٥-١٢٤
اعتماد وقف الستخدام عقوبة اإلعدام بغية إلغائها، وكفالة مجيـع            ٨٦-١٢٤

ماعيـة  الضمانات الدوليـة يف الـدعاوى القـضائية، وإلغـاء العقوبـات اجل            
  ؛)كوستاريكا(

اعتماد وقف فوري للعمل بعقوبة اإلعدام بغية إلغائهـا، ويف اآلن             ٨٧-١٢٤
  ؛)ليتوانيا(ذاته، وقف اإلعدامات العامة واإلعدامات خارج القضاء على الفور 

اعتماد وقف فوري لتطبيق عقوبة اإلعدام كخطوة أوىل حنو إلغائها            ٨٨-١٢٤
حكام باإلعدام، ونشر إحـصاءات مفـصلة عـن         يف النهاية، وإبطال إلزامية األ    

  ؛)فرنسا(األحكام باإلعدام واإلعدامات 
اعتماد وقف فوري لتطبيق عقوبة اإلعدام كخطوة أوىل حنو إلغائها            ٨٩-١٢٤

  ؛)هنغاريا(التام، ونشر إحصاءات مفصلة عن األحكام باإلعدام واإلعدامات 
اجلبل (م ولتنفيذها اعتماد وتطبيق وقف فوري لفرض عقوبة اإلعدا     ٩٠-١٢٤
  ؛)األسود
اإلفصاح عن بيانات مفصلة بشأن استخدام عقوبة اإلعدام وطرائق   ٩١-١٢٤

  ؛)إيطاليا(اإلعدام 
الكف عن ممارسة اإلعدامات العامة واإلعالن عن وقف فـوري            ٩٢-١٢٤

لفرض عقوبة اإلعدام ولتنفيذها وتطبيق ذلك الوقف، يتبع ذلك خطوات عملية           
  ؛)أملانيا(اإلعدام بالكامل حنو إلغاء عقوبة 

الكف عن ممارسات اإلعدامات التعـسفية والعامـة واخلاصـة            ٩٣-١٢٤
  ؛)شيلي(

طاملا أبقت حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على عقوبة           ٩٤-١٢٤
اإلعدام، فإن عليها احترام املعايري الدنيا يف ذلك الصدد وقرار اجمللس االقتصادي   

العهـد الـدويل اخلـاص        واألحكام القائمة بذاهتا يف      ١٩٨٤/٥٠واالجتماعي  
، فضالً عن اتفاقية حقوق الطفـل       )١٤ و ٦املادتان   (  باحلقوق املدنية والسياسية  

  ؛)بلجيكا) (٣٧املادة (
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غريه من ضروب املعاملـة القاسـية أو        حظر استخدام التعذيب و     ٩٥-١٢٤
  ؛)إسبانيا( عقاباً للمحتجزين الالإنسانية أو املهينة

اختاذ تدابري ملكافحة استخدام التعذيب واألفعـال ذات الـصلة            ٩٦-١٢٤
  ؛)بوتسوانا(

اختاذ خطوات فورية لوقف استخدام التعذيب وسوء املعاملـة يف            ٩٧-١٢٤
  ؛)سلوفاكيا(مجيع حاالت سلب احلرية 

اختاذ إجراءات فورية وشفافة لوقف استخدام التعذيب وغريه من           ٩٨-١٢٤
د مجيع احملتجزين، مبا يف ذلك األشغال الشاقة القـسرية          ضروب سوء املعاملة ض   

  ؛)السويد(واحلرمان من حصص الطعام 
إجراء حتقيق دقيق يف حاالت استخدام التعذيب وغريه من ضروب            ٩٩-١٢٤

االحتـاد  (املعاملة القاسية، وال سيما حاالت العنف ضد النساء يف نظام السجون            
  ؛)الروسي
 العنف اجلنـسي ضـد الـسجينات فـوراً     إنشاء نظام للحد من     ١٠٠-١٢٤

  ؛)أيرلندا(
ضمان متتع مجيع السجناء باملعايري الـدنيا للمعاملـة اإلنـسانية،             ١٠١-١٢٤
سيما عدم تعريضهم للتعذيب أو املعاملة الالإنسانية أو املهينة مثل األشـغال             وال

  ؛)نيوزيلندا(الشاقة القسرية أو احلرمان من حصص الطعام 
ئمة بأمساء احملتجزين، ومتكني اللجنة الدوليـة للـصليب         إعداد قا   ١٠٢-١٢٤

األمحر من الوصول إىل السجون، ومراجعة مجيع حاالت االعتقال التعـسفي أو            
  ؛)املكسيك(االعترافات املنتَزعة حتت التعذيب، والنظر يف تعويض الضحايا 

الرد على االدعاءات مبمارسة التعذيب وسوء املعاملة يف مرافـق            ١٠٣-١٢٤
سجون، ومتكني اللجنة الدولية للصليب األمحر واملراقبني الدوليني اآلخرين من          ال

الوصول الفوري والكامل واحلقيقي إىل مجيع مرافق االحتجاز لـضمان معاملـة            
  ؛)هنغاريا(السجناء معاملة سليمة 

أو املنظمات اإلنسانية الدوليـة املعروفـة       /دعوة املقرر اخلاص و     ١٠٤-١٢٤
وغريها من املؤسسات التأديبيـة     " املؤسسات اإلصالحية " زيارة   باستقالليتها إىل 

تقييم أوضاع االحتجاز بغية اقتراح تدابري لتحسينها مبا        /والتقوميية من أجل تقدير   
  ؛)بلجيكا(يليب القواعد واملعايري الدولية 

  ؛)فرنسا(وضع تدابري ملكافحة التمييز والعنف ضد املرأة   ١٠٥-١٢٤
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طنية ملكافحة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك إدراج         سن تشريعات و    ١٠٦-١٢٤
تعريف لالغتصاب ينطبق على االغتصاب املرتيل واالغتصاب يف مراكز االحتجاز          

  ؛)كندا(
معاقبة العنف ضد املرأة مبوجب القانون، ووضع التدابري املناسـبة            ١٠٧-١٢٤

  ؛)شيلي(حلماية الضحايا 
  ؛)كندا(وضع حد ملمارسة اإلجهاض القسري   ١٠٨-١٢٤
تعزيز تدابري التصدي لقضايا االجتار والعنف ضد املرأة، ال سـيما             ١٠٩-١٢٤

  ؛)سري النكا(عن طريق برامج التوعية وبتعزيز اإلطارين املؤسسي والقانوين 
تعزيز اجلهود الوطنية املبذولة يف جمال مكافحة االجتار باألشخاص،           ١١٠-١٢٤

موظفي إنفاذ القـانون بـالتثقيف      وخاصة النساء واألطفال، بطرق منها تزويد       
  ؛)مصر(والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان 

  ؛)شيلي(وضع حد للعمل القسري   ١١١-١٢٤
سن تشريعات وتطبيقها حلظر العقاب البدين لألطفـال يف مجيـع             ١١٢-١٢٤

  ؛)النرويج(السياقات 
  ؛)ناميبيا(زيادة تعزيز استقالل القضاء   ١١٣-١٢٤
كمة عادلة وضمانات احملاكمة وفق األصـول       ترسيخ احلق يف حما     ١١٤-١٢٤

  ؛)إسرائيل(املرعية ترسيخاً تاماً 
العهـد   مواءمة نظام العدالة اجلنائية مع التزامات الدولة مبوجـب            ١١٥-١٢٤

 والصكوك الدولية األخـرى حلقـوق       الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    
  ؛)أستراليا(اإلنسان 
اجعة شكاوى السكان املتعلقـة بانتـهاكات       إنشاء آلية وطنية ملر     ١١٦-١٢٤

  ؛)االحتاد الروسي(حقوق اإلنسان 
بذل اجلهود من أجل ضمان احترام مجيـع احلقـوق واحلريـات              ١١٧-١٢٤

األساسية للسكان كافة، وال سيما النساء واألطفال، واختاذ مجيع التدابري الالزمة           
 انتـهاكات حقـوق   لضمان حماربة إفالت مرتكيب اجلرائم وأعمال العنف ومجيع    

  ؛)األرجنتني(اإلنسان من العقاب 
اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان أو معاقبة            ١١٨-١٢٤

  ؛)بوروندي(مرتكبيها 
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التصدي لإلفالت من العقاب بالتحقيق مع املسؤولني عن أعمـال            ١١٩-١٢٤
ها سلطات إنفـاذ    العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان، وال سيما تلك اليت ترتكب        

القانون وغريها، ومالحقتهم قضائياً دون إبطاء، وإيالء اهتمام خـاص بالنـساء            
  ؛)إكوادور(واألطفال لتجنب تعرضهم لإليذاء اجلنسي يف االحتجاز 

بذل جهود أكرب لتعزيز ثقافة احترام القـانون يف عمـوم البلـد               ١٢٠-١٢٤
  ؛)نام فييت(

اعية للبلد، بالتركيز علـى النـهوض       مواصلة تشييد البنية االجتم     ١٢١-١٢٤
  ؛)أوغندا(باألسرة ومحايتها بوصفها اللبنة األساسية يف اجملتمع 

توفري ظروف معيشية أكثر مالءمة لألطفال احملرومني من الوالدين           ١٢٢-١٢٤
  ؛)جنوب السودان(

رفع القيود املفروضة على التنقل من العاصمة وإليها، واحلد مـن             ١٢٣-١٢٤
 من قانون العقوبات، اليت حتظر مغادرة البلد دون تصريح مـن            ٦٢ تطبيق املادة 

الدولة، وبالتايل إزالة مجيع العقوبات املفروضة على َمن يقررون مغادرة بلـدهم            
  ؛)املكسيك(والعودة إليه 

ضمان حرية التنقل جلميع املواطنني واالمتناع عن معاقبة العائدين           ١٢٤-١٢٤
ميقراطية من اخلـارج أو املُعـادين إليهـا عنـوة       إىل مجهورية كوريا الشعبية الد    

  ؛)اجلمهورية التشيكية(
  ؛)اهلند(اختاذ خطوات تزيد من تسهيل سفر مواطنيها إىل اخلارج   ١٢٥-١٢٤
  ؛)إسرائيل(السماح جلميع املؤمنني مبمارسة أدياهنم باستقاللية   ١٢٦-١٢٤
املعتقـد  إصالح التشريعات يف جمال احلقوق يف حرية الوجـدان و         ١٢٧-١٢٤

  ؛)االحتاد الروسي(
كفالة حرية الفكر والوجدان والدين جلميع األفراد عـن طريـق             ١٢٨-١٢٤

  ؛)كندا(ضمان حرية التجمع وتكوين اجلمعيات 
زيادة تعزيز احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين ومحايته، مبا يف             ١٢٩-١٢٤

 أو  فـرادى والتعليم،  بالتعبد وإقامة الشعائر واملمارسة     ذلك  إظهار  ذلك احلق يف    
العهد الدويل اخلاص     من   ١٨انفراد، متاشياً مع املادة     ، وأمام املأل أو على      اتمجاع

 اليت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية دولة طـرف           باحلقوق املدنية والسياسية  
  ؛)ناميبيا(فيه 
ناس حرية زيادة التدابري اهلادفة إىل هتيئة األوضاع املواتية ليمارس ال      ١٣٠-١٢٤

  ؛)إندونيسيا(التعبري 
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رفع القيود املفروضة على حرية التعبري واحلقـوق ذات الـصلة،             ١٣١-١٢٤
  ؛)بوتسوانا(وحرية التنقل أيضاً 

السماح بإنشاء صحف مستقلة ووسائل إعالم أخرى، والـسماح          ١٣٢-١٢٤
للمواطنني بالوصول إىل اإلنترنت ووسائل اإلعالم الدولية، وإلغـاء اجللـسات           

  ؛)أستراليا(إللزامية للتلقني العقائدي ا
السماح بإنشاء صحف مستقلة ووسائل تواصل اجتماعي أخرى،          ١٣٣-١٢٤

  ؛)إسرائيل(مبا يف ذلك الوصول احلر إىل اإلنترنت 
هتيئة بيئة مواتية ألنشطة املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني           ١٣٤-١٢٤

  ؛)تونس(واألطراف الفاعلة األخرى يف اجملتمع املدين 
فتح فضاء املعلومات يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ليتمكن   ١٣٥-١٢٤

مجيع الناس من الوصول إىل املعلومات اليت خيتاروهنا ومـشاطرهتا حبريـة ودون             
  ؛)اجلمهورية التشيكية(خوف من األعمال االنتقامية 

اللتزاماهتـا  ضمان وصول مجيع مواطنيها حبرية إىل املعلومات وفقاً           ١٣٦-١٢٤
  ؛)سلوفاكيا (  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  الدولية مبوجب

اختاذ تدابري عملية لضمان حقوق املواطنني يف الوصول حبريـة إىل             ١٣٧-١٢٤
  ؛)ميامنار(املعلومات، مع تقدير اعتماد سلسلة من القوانني بذلك الشأن 

وضاع عمل أكثر أماناً، تكون مناسـبة       اختاذ تدابري عملية لتوفري أ      ١٣٨-١٢٤
  ؛)نيكاراغوا(ملواطنيها 

ضمان خلو سياسة احلكومة بشأن احلصول على الغذاء والرعايـة            ١٣٩-١٢٤
الصحية واخلدمات الصحية، مبا يف ذلك النظام العام لتوزيع املواد الغذائية، مـن             

  ؛)النمسا(التمييز واالعتبارات السياسية 
لغذاء الكايف، مبا يف ذلك احلصول على الغـذاء،         ضمان احلق يف ا     ١٤٠-١٢٤

بطريقة ال تقوم على متييز، مع إيالء اهتمام خاص بالفئات املهمـشة يف عمليـة               
التوزيع العام للمواد الغذائية، وذلك وفقاً اللتزاماهتا الدولية يف جمـال حقـوق             

  ؛)فنلندا(اإلنسان 
القتـصادية  ضمان احلق يف الغذاء وغري ذلـك مـن احلقـوق ا             ١٤١-١٢٤

  ؛)إسبانيا(واالجتماعية والثقافية دون أي شكل من أشكال التمييز 
ضمان احلق يف مستوى معيشي كاٍف، مبا يف ذلـك احلقـوق يف               ١٤٢-١٢٤

الغذاء الكايف، على أساس من عدم التمييز، ومحاية هـذه احلقـوق وإعماهلـا              
  ؛)سلوفينيا(
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  ؛)سويسرا(ي قيود ضمان احلق يف الغذاء جلميع سكاهنا دون أ  ١٤٣-١٢٤
السماح بإصالح سوق الغذاء من أجل ضمان إنتاج غذاء كـاٍف             ١٤٤-١٢٤

  ؛)اليونان(لسكاهنا 
اختاذ التدابري الالزمة من أجل ضمان حصول مجيع السكان علـى             ١٤٥-١٢٤

  ؛)شيلي(الغذاء 
منح األولوية الكاملة إلعمال احلق يف الغذاء يف إنفاقهـا العـام،              ١٤٦-١٢٤

  ؛)النرويج(زيز التحسني الذي طرأ حديثاً يف حالة الغذاء وبالتايل تع
اختاذ خطوات فورية لتخصيص امليزانية املالئمة لـضمان محايـة             ١٤٧-١٢٤

  ؛)أوكرانيا(احلقوق يف الغذاء والصحة واملياه والصرف الصحي 
اعتماد طرق أكثر فعالية لزيادة إنتاج الغـذاء، ومواصـلة بـذل           ١٤٨-١٢٤

  ؛)كوبا(اج اللوازم واملرافق الطبية اجلهود لزيادة إنت
زيادة خمصصات امليزانية لقطاع الزراعة من أجل النهوض بـاألمن         ١٤٩-١٢٤

الغذائي يف مساعيها لتدعيم محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها للـشعب الكـوري            
  ؛)موزامبيق(

 االقتصادية لتقليص الفجـوة     -مواصلة تعزيز التدابري االجتماعية       ١٥٠-١٢٤
  ؛)أنغوال(اطق الريفية واحلضرية بني املن
مواصلة جهودها إلعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         ١٥١-١٢٤

  ؛)بنغالديش(للجميع 
ضمان املساواة يف التمتع باحلقوق االجتماعية واالقتصادية جلميع          ١٥٢-١٢٤

  ؛)مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً(املواطنني 
  ؛)بنغالديش(بتها للفقر مواصلة حمار  ١٥٣-١٢٤
تكثيف اجلهود املبذولة لوضع برامج للتخفيف من الفقر مع إيالء            ١٥٤-١٢٤

اهتمام خاص بتمكني الفئات املهمشة واملستضعفة يف اجملتمـع، مثـل األطفـال     
  ؛)سري النكا(والنساء وكبار السن 

إجراء إصالحات قانونية جذرية وفقاً للقانون الدويل، والـسماح           ١٥٥-١٢٤
قانوناً بأنشطة السوق احلر اليت توفر سبل العيش للمواطنني ودعمها، وإطـالق            
سراح مجيع السجناء احملتجزين على خلفية ممارسة أنـشطة اقتـصادية خاصـة             

  ؛)أملانيا(
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إيالء اهتمام أكرب بإنشاء مرافق الصرف الصحي واملباين السكنية           ١٥٦-١٢٤
  ؛)الصني(يف املناطق الريفية 

ة اجلهود املبذولة لضمان احلق يف السكن الالئق عن طريق          مواصل  ١٥٧-١٢٤
اجلمهورية العربية (مواصلة تنفيذ اخلطط لبناء املنازل املقدمة للناس جماناً وترميمها 

  ؛)السورية
بذل اجلهود لتوفري مياه الشرب الصاحلة وتوفري املرافق الثقافيـة            ١٥٨-١٢٤

  ؛)تركمانستان(املناسبة لسكان األرياف 
مواصلة ضمان احلق يف مياه الشرب املأمونة والصرف الـصحي            ١٥٩-١٢٤

  ؛)مصر(جلميع األشخاص 
مواصلة اجلهود املبذولة لضمان إمدادات مياه الشرب الـصاحلة           ١٦٠-١٢٤

  ؛)جنوب السودان(جلميع السكان 
تعزيز إمكانية احلصول على الغذاء والرعاية الـصحية والتعلـيم            ١٦١-١٢٤

  ؛)ناميبيا( البلد والسكن الالئق يف عموم
اختاذ املزيد من التدابري لتحسني حصول األطفال علـى الرعايـة             ١٦٢-١٢٤

  ؛)اهلند(الصحية األساسية والتغذية والتعليم 
اختاذ تدابري عملية لتحسني مستوى النظافـة العامـة والـصرف             ١٦٣-١٢٤

  ؛)كازاخستان(الصحي يف مجيع أحناء البلد 
أخرى يف نفقات الدولة على قطاع الصحة       النظر يف إحداث زيادة       ١٦٤-١٢٤

  ؛)بيالروس(بغية تلبية الطلب على اللوازم الطبية، مبا يف ذلك العقاقري األساسية 
مواصلة ضمان تشغيل نظام التطبيب عن ُبعد علـى حنـو فعـال               ١٦٥-١٢٤

  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(
ـ        ١٦٦-١٢٤  )٢٠١٥-٢٠١١(صحة  اختاذ التدابري املالئمة لتنفيذ استراتيجية ال

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(وبعض الربامج األخرى املتعلقة بالصحة تنفيذاً فعاالً 
النهوض خبدمات الرعاية الصحية املقدمة ملواطنيها عن طريق توفري           ١٦٧-١٢٤

  ؛)السودان(تدريب أفضل للعاملني الصحيني، وال سيما يف املناطق الريفية النائية 
راتيجية للصحة اإلجنابية وبرامج أخرى لصحة املرأة بغية        تنفيذ است   ١٦٨-١٢٤

خفض معدل الوفيات النفاسية على النحو احملدد يف اهلدف اإلمنائي لأللفيـة ذي             
  ؛)تركمانستان(الصلة 
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اختاذ تدابري عملية لتحسني الرعاية الصحية للمرأة للحد بـشكل            ١٦٩-١٢٤
  ؛)بنغالديش(أكرب من الوفيات النفاسية 

توفري املوارد الالزمة للنهوض بالنظام الصحي، وال سيما من أجل            ١٧٠-١٢٤
  ؛)أوروغواي(خفض معدالت وفيات األطفال والوفيات النفاسية 

مواصلة اإلجراءات الرامية إىل ضمان متتع األطفال يف أشد املناطق            ١٧١-١٢٤
لـصحة  حرماناً باملزايا نفسها املتوفرة يف املناطق احلضرية يف جمـالَي التعلـيم وا            

  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(
وضع برامج ومبادرات موثقة بشكل أفضل وتنفيذها مـن أجـل             ١٧٢-١٢٤

  ؛)كوبا(تعزيز متتع اجلميع باحلقوق يف التعليم والصحة 
توجيه اهتمام أكرب حنو حتسني نوعية التعليم وختصيص مزيد مـن             ١٧٣-١٢٤

  ؛)بنغالديش(املوارد لذلك 
بري اإلجيابية الالزمة لتحديث املرافق التعليمية بغية إجناح        اختاذ التدا   ١٧٤-١٢٤

  ؛)بيالروس( سنة ١٢مساعي ضمان تطبيق نظام التعليم املؤلف من 
  ؛)ميامنار(تعزيز النهوض بالتعليم الثانوي العام   ١٧٥-١٢٤
استحداث طرق تدريس متطورة من أجل حتسني التعليم اجليد يف            ١٧٦-١٢٤

 إىل تعزيز التعاون مع املنظمات الدوليـة والبلـدان          البلد، والسعي بشكل أكرب   
  ؛)إثيوبيا(األجنبية املعنية هبذا الشأن 

تنفيذ برنامج العمل الوطين لتـوفري التعلـيم للجميـع حبلـول              ١٧٧-١٢٤
  ؛)باكستان( تنفيذاً أميناً ٢٠١٥ عام

مواصلة بذل اجلهود لضمان متتع األطفال ذوي اإلعاقة واألطفال           ١٧٨-١٢٤
ومني من الوالدين متتعاً كامالً حبقهم يف الصحة والتعليم وغري ذلـك مـن               احملر

  ؛)سري النكا(احلقوق االجتماعية والثقافية 
توفري مجيع السبل واملوارد الالزمة لتمتع األطفال ذوي اإلعاقـة             ١٧٩-١٢٤

  ؛)مصر(باحلق يف التعليم وممارسة األنشطة الرياضية 
تحقيق التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة      مواصلة اختاذ التدابري ل     ١٨٠-١٢٤

  ؛)كوبا(والثقافية يف املناطق الريفية 
مواصلة تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية من أجـل           ١٨١-١٢٤

  ؛)الصني(هتيئة أوضاع أفضل تسمح لشعبها بالتمتع جبميع احلقوق 
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مجهورية إيـران   (ة  تكثيف اجلهود املبذولة لتعزيز التنمية االقتصادي       ١٨٢-١٢٤
  ؛)اإلسالمية

تعزيز التدابري الرامية إىل تنشيط االقتصاد الوطين، مبـا يف ذلـك              ١٨٣-١٢٤
إتاحة مستوى أعلى من التواصل املباشر بني الناس عـن طريـق املـشاركة يف               

  ؛)ماليزيا(األنشطة التجارية، مبا فيها السياحة 
 رفع العقوبات املفروضة    العمل مع اجملتمع الدويل من أجل النظر يف         ١٨٤-١٢٤

على مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية لتشجيعها على تعزيز حقوق اإلنـسان           
  ؛)أوغندا(ومحايتها على حنو ُمجٍد يف البلد 

مشاطرة جتارب البلد يف إدارة أخطار الكوارث مع بلدان أخـرى             ١٨٥-١٢٤
  ).نيكاراغوا(

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، وعليه ومل حتظ التوصيات الواردة أدناه بتأييد   -١٢٥
  :أحيط العلم هبا
منح األولوية إىل ضرورة انضمام الدولـة إىل معاهـدات حقـوق              ١-١٢٥

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز            : اإلنسان املهمة التالية  
ة الدولية  االتفاقي، واتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكوهلا االختياري، و      العنصري

، ونظام روما األساسي، مـع  حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    
اتفاقيـة منـع    مراعاة أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية انضمت بالفعل إىل          

  ؛)غانا (١٩٨٩ يف عام جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
ة تشريعاهتا الوطنية معـه     االنضمام إىل نظام روما األساسي ومواءم       ٢-١٢٥

على حنو كامل، بطرق منها إدراج أحكام تتعلق بالتعاون الفوري والتـام مـع              
  ؛)هولندا(احملكمة اجلنائية الدولية 

االنضمام إىل نظام روما األساسي ومواءمة تشريعاهتا الوطنية معـه            ٣-١٢٥
  ؛)اجلبل األسود(على حنو كامل 

اسي ومواءمة تشريعاهتا الوطنية معـه      االنضمام إىل نظام روما األس      ٤-١٢٥
وحصاناهتا احملكمة اجلنائية الدولية     اتفاق امتيازات على حنو كامل، واالنضمام إىل      

  ؛)إستونيا(
االنضمام إىل نظام روما األساسي ومواءمة تشريعاهتا الوطنية معـه            ٥-١٢٥

ـ              ع على حنو كامل، بطرق منها إدراج أحكام تتعلق بالتعاون الفوري والتـام م
اتفاق احملكمة اجلنائية الدولية يف التحقيقات واملالحقات القضائية، واالنضمام إىل          

  ؛)السويد(وحصاناهتا احملكمة اجلنائية الدولية  امتيازات
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التصديق على نظام روما األساسي والتعاون بشكل تام مع احملكمـة             ٦-١٢٥
عن ارتكاب جرائم ضد    اجلنائية الدولية لتحقيق مجلة أمور منها حماسبة املسؤولني         

  ؛)اليونان(اإلنسانية 
التصديق على نظام روما األساسي ومواءمة تشريعاهتا الوطنية علـى            ٧-١٢٥

  ؛)التفيا(حنو كامل مع مجيع االلتزامات املترتبة عليها مبوجبه 
اعتماد تعريفات دقيقة للجرائم ضد الدولة أو اجلرائم ضد الشعب            ٨-١٢٥

فة ضد إدارة االقتصاد يف القانون اجلنـائي ويف قـانون           أو اجلرائم اليت متثل خمال    
  ؛)بلجيكا(اإلجراءات اجلنائية 

تعديل قانون العقوبات والقانون اجلنائي إللغاء اجلـرائم العامـة يف             ٩-١٢٥
  ؛)إسبانيا" (األنشطة املناهضة للدولة أو اجملتمع"نطاقها مثل 

  ؛)رنساف(إلغاء اجلرم بالتبعية من القانون اجلنائي   ١٠-١٢٥
إدخال إصالحات هيكلية تسمح بالفصل بني السلطات، مبا يهيـئ            ١١-١٢٥

األوضاع لقضاء مستقل، ونظام سياسي يقوم على التعددية احلزبية، ومجعية وطنية 
  ؛)إسبانيا(تعكس مصاحل املواطنني على املستويات الوطين واإلقليمي واحمللي 

ة أثنـاء هـذا االسـتعراض       النظر بروح بّناءة يف التوصيات املقدم       ١٢-١٢٥
الدوري الشامل، وتوصيات جلنة التحقيق املعنية حبقوق اإلنـسان يف مجهوريـة            

  ؛)إيطاليا) (جلنة التحقيق(كوريا الشعبية الدميقراطية 
التعاون مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، وال سـيما             ١٣-١٢٥

  ؛)تاريكاكوس(جلنة التحقيق التابعة جمللس حقوق اإلنسان 
االعتراف بوجود انتهاكات حلقوق اإلنسان يف مجهوريـة كوريـا            ١٤-١٢٥

  ؛)نيوزيلندا(الشعبية الدميقراطية والتصرف فوراً بناًء على توصيات جلنة التحقيق 
تنفيذ توصيات جلنة التحقيق، مبا فيها تلك املتعلقة باحلرمـان مـن              ١٥-١٢٥

 السجون، وإلغاء عقوبة اإلعـدام،      احملاكمة وفق األصول املرعية، وإصالح نظام     
  ؛)أستراليا(وإعادة املخطوفني إىل أوطاهنم 

  ؛)التفيا(تنفيذ توصيات جلنة التحقيق   ١٦-١٢٥
دراسة التوصيات الواردة يف تقرير جلنة التحقيق والبدء بتنفيـذها            ١٧-١٢٥

  ؛)إستونيا(
صـيات  قبول توصيات جلنة التحقيق وتنفيذها بأمانة، وال سيما التو          ١٨-١٢٥

  ؛)مجهورية كوريا(الواردة يف قرار جملس حقوق اإلنسان 
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االلتفات إىل دعـوات جلنـة التحقيـق وقـرار جملـس حقـوق          ١٩-١٢٥
 إىل إهناء انتهاكات حقوق اإلنسان، وال سيما تلك اليت تصل           ٢٥/٢٥ اإلنسان

  ؛)أملانيا(إىل درجة اجلرائم ضد اإلنسانية، وتقدمي مرتكبيها إىل العدالة 
االعتراف بانتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبـة يف البلـد، واختـاذ             ٢٠-١٢٥

خطوات لوقف هذه االنتهاكات والتجاوزات عن طريق تنفيذ التوصيات الواردة          
يف التقرير اخلتامي للجنة التحقيق والتعاون مع املقرر اخلاص واملفوضية الـسامية            

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(حلقوق اإلنسان 
ع حد فوري النتهاكات حقوق اإلنسان املوثقة يف تقرير جلنـة           وض  ٢١-١٢٥

التحقيق، واليت يشكل الكثري منها، من وجهة نظر التقرير، جرائم ضد اإلنسانية            
  ؛)فرنسا(

اختاذ تدابري من أجل وضع حد جلميع انتهاكات حقوق اإلنـسان،             ٢٢-١٢٥
ف، وفق توصيات   فيها تلك املرتبطة مبعسكرات االعتقال السياسي واالختطا       مبا

تقرير جلنة التحقيق وقرار جملس حقوق اإلنسان الذي اعُتمد نتيجـة للنظـر يف             
  ؛)اليابان(ذلك التقرير 

اختاذ خطوات فورية لوضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان، وذلك           ٢٣-١٢٥
عن طريق تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير جلنة التحقيق اليت أنـشأها جملـس              

  ؛)تغالالرب(حقوق اإلنسان 
  ؛)سلوفينيا(تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير جلنة التحقيق   ٢٤-١٢٥
اختاذ تدابري فورية لوضع حد لالنتـهاكات املنهجيـة والـصارخة             ٢٥-١٢٥

واجلسيمة حلقوق اإلنسان الواردة يف تقرير جلنة التحقيق، مبا فيهـا انتـهاكات             
 التمييز، وانتهاكات حرية    حريات الفكر والتعبري والدين، واألشكال املتعددة من      

التنقل واختيار حمل اإلقامة، وانتهاكات احلق يف الغذاء، واالحتجـاز القـسري            
والتعذيب واإلعدامات، وعمليات االختطاف واالختفاء القسري مـن بلـدان          

  ؛)آيسلندا(أخرى 
السماح للجهات املستقلة املعنية برصد حقوق اإلنسان بزيارة البلد،           ٢٦-١٢٥

ع اإلجراءات اخلاصة، وإقامة حوار مفتوح بشأن نتائج جلنة التحقيق          والتعاون م 
  ؛)اجلمهورية التشيكية(على املستوى احمللي والدويل 

التعاون الكامل مع جلنة التحقيق، فضالً عن اإلجـراءات اخلاصـة             ٢٧-١٢٥
  ؛)الربتغال(لألمم املتحدة ومع املنظمات اإلنسانية الدولية 
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ة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة جمللـس حقـوق         توجيه دعوة مفتوح    ٢٨-١٢٥
اإلنسان، والسماح يف إطار ذلك التعاون للمقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق             

  ؛)أوروغواي(اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بزيارة البلد 
التعاون الكامل مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، مبا            ٢٩-١٢٥

ملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف هذا البلد وجلنـة التحقيـق     يف ذلك ا  
  ؛)أوكرانيا(

التعاون الكامل مع األمم املتحدة وجملس حقوق اإلنسان واملقـرر            ٣٠-١٢٥
اخلاص املعين جبمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، والسماح هلذا األخري بدخول          

  ؛)اليونان(البلد 
قرر اخلاص، وحتديداً السماح لـه بالوصـوالً فـوراً          التعاون مع امل    ٣١-١٢٥

وبشكل غري مقّيد إىل البلد وإىل معسكرات اعتقال السجناء العاديني واملعـتقلني   
  ؛)سويسرا(السياسيني، وتنفيذ توصيات جلنة التحقيق 

التعاون الكامل مع املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق اإلنـسان يف              ٣٢-١٢٥
 الدميقراطية وغري ذلك من آليات األمم املتحدة حلقـوق          مجهورية كوريا الشعبية  

  ؛)ليتوانيا(إنسان، ومنحها إمكانية الوصول بشكل غري مقّيد إىل البلد 
السماح للمقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا          ٣٣-١٢٥

يات الشعبية الدميقراطية بدخول البلد وقبول التعاون التقين من غري ذلك من آل           
اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا         (األمم املتحدة حلقوق إنسان     

  ؛)الشمالية
السماح للمقرر اخلاص املعين جبمهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة           ٣٤-١٢٥

  ؛)السويد(بدخول البلد 
السماح للمقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا          ٣٥-١٢٥

ميقراطية ومجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة بدخول         الشعبية الد 
  ؛)فرنسا(البلد حبرية ودون قيود 

االعتراف بوالية املقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف              ٣٦-١٢٥
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، وتوجيه دعوة إليه لزيارة البلد، والسماح له           

  ؛)نمساال(بالعمل دون عوائق 
التعاون الكامل مع آليـات األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان               ٣٧-١٢٥

واإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، مبا فيها املقرر اخلاص املعـين حبالـة             
  ؛)رومانيا(حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 
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ءات اخلاصة  التعاون الكامل مع مجيع آليات حقوق اإلنسان واإلجرا         ٣٨-١٢٥
التابعة لألمم املتحدة، وال سيما املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق اإلنـسان يف              
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، والعمل مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان          

  ؛)الربازيل(
االستجابة لطلب املكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة            ٣٩-١٢٥

تعاون الكامل مع اإلجراءات اخلاصة وغري ذلك من آليات         دخول البلد كله، وال   
حقوق اإلنسان، وحتديداً املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهوريـة            

  ؛)سلوفينيا(كوريا الشعبية الدميقراطية 
العـسكر  "وضع حد للتمييز الذي متارسه الدولة والقائم على نظام            ٤٠-١٢٥
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(تفشي ضد املرأة ، فضالً عن التمييز امل"أوالً
اختاذ تدابري فورية لوضع حد للتمييز املمارس ضد املواطنني نتيجـة             ٤١-١٢٥

، وضمان املـساواة بـني      "العسكر أوالً "خطايا أجدادهم املزعومة يف إطار نظام       
  ؛)أستراليا(اجلنسني ممارسةً، والتصدي للعنف ضد النساء والفتيات 

غاء مجيع املمارسات التمييزية غري الدسـتورية املرتبطـة بنظـام           إل  ٤٢-١٢٥
، والكف عن فرض العقوبة القائمة علـى التجـرمي اجلمـاعي            "العسكر أوالً "
  ؛)اجلمهورية التشيكية(

وضع حد للتمييز ضد املواطنني بنـاًء علـى تـصنيف الطبقـات               ٤٣-١٢٥
وبناًء علـى   " دائيةع"و" متأرجحة"و" أساسية"االجتماعية إىل ما يسمى طبقات      

  ؛)كندا(العالقات السياسية 
  ؛)اليونان(إلغاء عقوبة اإلعدام والكف عن اإلعدامات العامة   ٤٤-١٢٥
وقف العمل بسياسة اإلعدام واالختفاء ذات الطابع املؤسسي الـيت            ٤٥-١٢٥

  ؛)إسبانيا(ترد يف تقارير املقرر اخلاص 
 مـصريهم وأمـاكن     تزويد أسر املخطوفني مبعلومات كاملة عـن        ٤٦-١٢٥

  ؛)اليونان(وجودهم 
تزويد أسر مجيع املخطوفني مبعلومات كاملة عن مصريهم وأمـاكن            ٤٧-١٢٥

وجودهم، والسماح للمخطوفني وذريتهم بالعودة فوراً إىل بلـداهنم األصـلية           
  ؛)هنغاريا(

التصدي جبدية لقضايا املخطوفني وأسرى احلرب واألسر املنفـصلة           ٤٨-١٢٥
  ؛)مجهورية كوريا(
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وضع إطار زمين حمدد واختاذ إجراءات عملية حلل قضية عمليـات             ٤٩-١٢٥
االختطاف يف أسرع وقت ممكن، بطرق منها إعـادة املخطـوفني إىل أوطـاهنم              

  ؛)اليابان(
السماح جلميع األشخاص من أصول أجنبية ممن اخُتطفوا، فضالً عن            ٥٠-١٢٥

  ؛)ياسلوفاك(ذريتهم، بالعودة حبرية إىل بلداهنم األصلية 
بذل اجلهود الالزمة إلعادة األجانب احملتجـزين عنـوة يف إقلـيم              ٥١-١٢٥

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إىل أوطاهنم، وتزويد السلطات وأقارب هؤالء  
  ؛)املكسيك(األشخاص بكامل املعلومات املتعلقة بأماكن وجودهم 

  ؛)يليش(الكف عن اختطاف الناس، مهما كان بلدهم األصلي   ٥٢-١٢٥
اختاذ خطوات فورية للكف عن استخدام التعـذيب وغـريه مـن              ٥٣-١٢٥

ضروب سوء املعاملة حبق احملتجزين يف معسكرات االعتقال السياسي، مبا يف ذلك 
  ؛)ليتوانيا(األشغال الشاقة واحلرمان من حصص الطعام 

  ؛)كندا(إغالق مجيع معسكرات االعتقال السياسي فوراً   ٥٤-١٢٥
معسكرات االعتقال السياسي وإطالق سراح مجيع املعتقلني       إغالق    ٥٥-١٢٥

  ؛)اليونان(السياسيني 
إغالق مجيع معسكرات االعتقال السياسي فوراً وإطالق سراح مجيع           ٥٦-١٢٥

  ؛)ليتوانيا(املعتقلني السياسيني احملتجزين بال شرط 
إغالق مجيع معسكرات االعتقال اليت حتتجز سجناء رأي وإطـالق            ٥٧-١٢٥
  ؛)اجلمهورية التشيكية( مجيع املعتقلني السياسيني بال شرط سراح
إغالق مجيع معسكرات االعتقال السياسي ومعسكرات العمل فوراً          ٥٨-١٢٥

وإطالق سراح مجيع سجناء الرأي بال شرط، مبن يف ذلك األقارب احملتجـزون             
  ؛)سلوفينيا" (اجلرم بالتبعية"على أساس 

والقضاء على التمييز على أساس نظام      إغالق معسكرات االعتقال،      ٥٩-١٢٥
، والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املقرر اخلـاص            "العسكر أوالً "

مجهوريـة  (املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة           
  ؛)كوريا
إغالق مجيع معسكرات االعتقال السياسي فوراً وإطالق سراح مجيع           ٦٠-١٢٥
" اجلـرم بالتبعيـة  "ء الرأي، مبن يف ذلك األقارب احملتجزون على أسـاس   سجنا

  ؛)النمسا(
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إغالق مجيع معسكرات االعتقال السياسي فوراً وإطالق سراح مجيع           ٦١-١٢٥
اجلـرم  "سجناء الرأي بال شرط، مبن يف ذلك األقارب احملتجزون على أسـاس             

  ؛)السويد" (بالتبعية
  ؛)إسبانيا(ري ملعسكرات االعتقال التحرك حنو اإلغالق الفو  ٦٢-١٢٥
 فـوراً   )كوان يل سو  (إغالق معسكرات اعتقال املعتقلني السياسيني        ٦٣-١٢٥

  ؛)فرنسا(وإطالق سراح مجيع املعتقلني السياسيني 
تفكيك مجيع معسكرات االعتقال السياسي فوراً، وإطالق سـراح           ٦٤-١٢٥

تجاز التعسفي تكفل احملاكمـة     املعتقلني السياسيني، واعتماد تدابري محاية من االح      
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(وفق األصول املرعية واحملاكمة العادلة 

تفكيك مجيع معسكرات االعتقال السياسي فوراً وإلغـاء ممارسـة            ٦٥-١٢٥
  ؛)أملانيا(األشغال الشاقة 

االعتراف بوجود انتهاكات حلقوق اإلنسان، مبا فيها معـسكرات           ٦٦-١٢٥
  ؛)إسرائيل(لسياسي، وتفكيكها وإطالق سراح مجيع السجناء االعتقال ا

االعتراف بوجود معسكرات اعتقال سياسي واختاذ خطوات فورية          ٦٧-١٢٥
  ؛)نيوزيلندا(إلغالقها 

االعتراف بوجود انتهاكات حلقوق اإلنسان، مبا فيها اليت تقـع يف             ٦٨-١٢٥
 املنظمـات   ، ومتكـني  "معسكرات اإلصالح عن طريق العمـل     "مرافق تسميها   

اإلنسانية الدولية من الوصول فوراً إىل هذه املرافق وضحاياها، وتفكيك مجيـع            
املعسكرات وإطالق سراح مجيع املعتقلني السياسيني، وتقدمي تفاصيل تامة توضح          

  ؛)هولندا(مصري أي أشخاص خمتفني ال ميكن العثور على أثرهم بسهولة 
عسكرات اعتقال، وإغـالق    وضع حد ملمارسة احتجاز الناس يف م        ٦٩-١٢٥

معسكرات االعتقال السياسي، وإجراء اإلصالحات الالزمة يف النظام القـضائي          
لضمان احملاكمة العادلة واحترام ضمانات احملاكمـة وفـق األصـول املرعيـة             

  ؛)األرجنتني(
إغالق معسكرات االعتقال السياسي اليت مـا تـزال تقـع فيهـا               ٧٠-١٢٥

  ؛)اليابان(طالق سراح مجيع املعتقلني السياسيني انتهاكات حلقوق اإلنسان، وإ
السماح للمنظمات اإلنسانية الدولية وجهات رصد حقوق اإلنسان          ٧١-١٢٥

  ؛)إسرائيل(بالوصول إىل معسكرات االعتقال والناجني من ضحاياها 
السماح للمنظمات اإلنسانية الدولية وهيئات رصد حقوق اإلنسان          ٧٢-١٢٥

  ؛)النمسا(كرات االعتقال والناجني من ضحاياها بالوصول فوراً إىل معس
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ضمان وصول املنظمات اإلنسانية الدولية وهيئات رصـد حقـوق            ٧٣-١٢٥
اإلنسان فوراً إىل معسكرات االعتقال السياسي، فضالً عن الناجني من ضحاياها،   

  ؛)إستونيا(ولذلك لتقدمي الرعاية األولية 
دولية بشكل فوري وحر ودون     إتاحة وصول املنظمات اإلنسانية ال      ٧٤-١٢٥

عوائق إىل مجيع فئات السكان الذين حيتاجون إىل دعم، مبا يف ذلك احملتجزون يف              
  ؛)أيرلندا(معسكرات العمل أو معسكرات االعتقال السياسي 

ضمان وصول املنظمات اإلنسانية الدولية إىل معسكرات االعتقـال          ٧٥-١٢٥
  ؛)ونيا اليوغوسالفية سابقاًمجهورية مقد(وغري ذلك من مراكز االحتجاز 

توفري حماكمة عامة عادلة جلميع املعتقلني السياسيني وحظر التعذيب           ٧٦-١٢٥
  ؛)مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً(يف مراكز االحتجاز ومعاقبة مرتكبيه 

مالحقة األشخاص املسؤولني عن انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان          ٧٧-١٢٥
  ؛)سويسرا( األساسي والتصديق على نظام روما

حماسبة املسؤولني عن االنتهاكات اخلطرية والـصارخة واملنهجيـة           ٧٨-١٢٥
  ؛)كندا(حلقوق اإلنسان، مبا فيها اجلرائم ضد اإلنسانية، على أفعاهلم الشنيعة 

الكف فوراً عن ممارسة األعمال االنتقامية ضد األشـخاص علـى             ٧٩-١٢٥
  ؛)أملانيا(اعية على أسر اجملرمني املدانني وفرض عقوبات مج" اجلرم بالتبعية"أساس 
، ونظاَمي تـسجيل    )إمننبان(حل اجملموعات الشعبية ملراقبة اجلريان        ٨٠-١٢٥

  ؛)كندا(املواطنني والوشاية هبم 
إجراء مجيع اإلصالحات السياسية الالزمة من أجل ضمان تـشكيل            ٨١-١٢٥

  ؛)اليونان(حكومة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة 
ضمان احلق يف الغذاء بالتساوي ملواطنيها، ووضـع حـد لتوزيـع              ٨٢-١٢٥

حصص الغذاء بشكل متييزي كأداة للتحكم بالشعب وممارسة الـضغط عليـه            
  ؛)اجلمهورية التشيكية(

الكف عن انتهاك احلق يف الغذاء واستخدام التجويع واجلوع وسوء            ٨٣-١٢٥
  ).اليونان(التغذية كوسيلة لضمان التحكم بالشعب 

ر عن موقف الدولة    أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعبّ      /مجيع االستنتاجات و    -١٢٦
فهم أهنـا حتظـى     ُيأو الدولة موضوع االستعراض، وال ينبغي أن        /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .بتأييد الفريق العامل بكامله
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  املرفق
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