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 اإلنسان حقوق جملس
 الشامل الدوري ابالستعراض املعين العامل الفريق

 والثالثونالدورة الثالثة 
 2019أاير/مايو  6-17

 جتميع بشأن مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية   
 اإلنسان حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضية تقرير  

 أساسية معلومات -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

 املضاهااادا  هيئاااا  تقاااارير يف الاااوارو  للمضلوماااا  جتمياااع  االساااتضرال الااادوري الواااامير والتقريااار 
واثئااا امماات املتذااد  صا  الهاال ، وهااو مقااّد  يف  اا ي مااوج   ماا  وغريهااا اخلاصاا  واإلجااراتا 
 امقهى لضدو ال لما رتقيداً ابحلد 

 حلقااوق الدوليااة واهليئاات اآلليااات ماع والتعاااون الدولياة االلتزامااات نطااق -اا اثني 
 (2) (1)اإلنسان

حثَّااا اعمضياا  الضامااا  بقااو  ح ومااا اي الورياا  لاااوراي الوااضاي  الد قرا يااا  علااى ال  ااار يف  -2
 ر(3)إليلا التهديا على ما تاقى م  مضاهداٍ  وولي  حلقوق اإلنسان واالنضما 

 الد قرا ياا  الوااضاي  لااوراي  الورياا  يف اإلنسااان حقااوق حبالاا  املضااي اخلااا  املقاارر وحاا َّ  -3
علاى التهاديا علاى اياع الها وب املتاقيا  حلقاوق اإلنساان، وال سايما اتهاقيا  م اهضا  احل وم  

 ر(4)التضذيب وغريه م  ضروب املضامل  أو الضقوب  القاسي  أو الالإنساني  أو امللي  
وأوصا ع   حقوق الطهي أبن ت  ر الدول  يف التهديا على اتهاقي  م اهض  التضذيب  -4

وغريه ما  ضاروب املضاملا  أو الضقوبا  القاساي  أو الالإنسااني  أو امللي ا ، واالتهاقيا  الدوليا  حلمايا  
ايااع ام ااما  ماا  االاتهااات القسااري، واالتهاقياا  الدولياا  للقضااات علااى ايااع أ اا ا  التميياا  

 هري، واالتهاقي  الدولي  حلماي  حقوق ايع الضما  امللاجري  وأفراو أسرهتر وقادما اللن ا  الض
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املض ياا  ابلقضااات علااى التميياا  ضااد املاارأ  توصااي  تاالاا ، لمااا  اانضا الدولاا  علااى التهااديا علااى 
 ر(5)الربوتولو  االاتياري التهاقي  م اهض  التضذيب

دولاا  علااى الربوتولااولي االاتياااريي التهاقياا  وأوصااا ع اا  حقااوق الطهااي أبن تهااّدق ال -5
 ر(6)حقوق الطهي بوأن ا رتاب ام ها  يف امل ازعا  املسلذ  وإجرات تقدمي الاالغا 

و ااانضا اللن ااا  املض يااا  ابلقضاااات علاااى التمييااا  ضاااد املااارأ  الدولااا  علاااى التهاااديا علاااى  -6
 ر(7)  ضد املرأ الربوتولو  االاتياري التهاقي  القضات على ايع أ  ا  التميي

وأوصاااا املقااارر  اخلاصااا  املض يااا  حبقاااوق ام اااما  صوي اإلعاقااا  أبن تهاااّدق احل ومااا   -7
على الربوتولو  االاتياري التهاقي  حقوق ام ما  صوي اإلعاق  وغريها ما  الها وب الدوليا  

 ر(8)فيلا بضدفاً حلقوق اإلنسان اليت مل تهاح الدول   ر 
 1951عاااا   اتهاقيااا ن ت  ااار الدولااا  يف االنضاااما  إ  وأوصاااا ع ااا  حقاااوق الطهاااي أب -8

، اع سااااي  عااااد   ام ااااما  بوضااااع املتضلقاااا  1954عااااا   اتهاقياااا ، و الالجئااااي بوضااااع اخلاصاااا 
 ر(9)اع سي  انضدا  حاال  خبهض املتضلق  1961عا   اتهاقي و 
ا  وأوصا مهوض  اممت املتذد  السامي  حلقوق اإلنسان أبن تهّدق احل وم  علاى ن ا -9

 ر(10)روما امساس  للمذ م  اع ائي  الدولي 
اليونسااا و(، ي اتااا  توااانيع ) واسااات اواً إ  م  مااا  اممااات املتذاااد  للرتبيااا  والضلااات الثقافااا  -10

مل افذاا  التميياا  يف جمااا  التضلاايت، والتمااا   1960الدولاا  بقااو  علااى التهااديا علااى اتهاقياا  عااا  
علاى التهاديا علاى اتهاقيا   ايا  وتض يا   أيضااً وعت اليونس و يف هذه الضملي ر و نضا الدولا اي 

 ر(11)ت وع أ  ا  التضاري الثقايف
ت  اار الدولاا  يف التهااديا علاااى بروتولااو  م ااع وقماااع  وأوصااا ع اا  حقااوق الطهاااي أبن -11

ومضاقا  االجتار ابم ما ، وخباصا  ال ساات وام هاا ، امل ماي التهاقيا  اممات املتذاد  مل افذا  
اعر ااا  امل  مااا  عااارب الو  يااا ر وقااادما اللن ااا  املض يااا  ابلقضاااات علاااى التمييااا  ضاااد املااارأ  توصاااي  

 ر(12)تاال 
يف م  ماا  الضمااي الدولياا   احل وماا  بقااو  علااى أن تهاااح عضااواً وحثااا اعمضياا  الضاماا   -12

وت  ااار يف التهاااديا علاااى اياااع االتهاقياااا  صا  الهااال ، وال سااايما اتهاقياااا  الضماااي امساساااي  
  ر(13)مل  م  الضمي الدولي 

وأوصااى اممااي الضاااا  أبن تهاا  احل وماا  ابلت اماعاااا ال ا اائ  عاا  القاااانون الاادو  حلقاااوق  -13
ا يف صلا  املضاهادا  امساساي  اخلماس حلقاوق اإلنساان الايت صادقا عليلاا الدولا ، اإلنسان، با

وأبن تقااااي وت ّهاااذ اياااع التوصااايا  الااايت قااادمتلا ا لياااا  الدوليااا  حلقاااوق اإلنساااان، باااا يف صلااا  
  ر(14)اهليئا  امل وأ  بوجب مضاهدا 

ت  اار احل وماا  يف وأوصااا املقاارر  اخلاصاا  املض ياا  حبقااوق ام ااما  صوي اإلعاقاا  أبن  -14
  ر(15)توجيه وعو  وائم  إ  ايع امل لهي بوالاي  يف إ ار اإلجراتا  اخلاص  ل اير  الالد

وأوصااا املقاارر  اخلاصاا  أبن تتاايح احل وماا  للولاااال  التابضاا  لهماات املتذااد  وغريهااا ماا   -15
لسا ان الضاضهات، اعلا  الهاعلا  يف جماا  التضااون الادو  إم انيا  الوصاو  بادون مضوقاا  إ  ا

  ر(16)ب  فيلت ام ما  صوو اإلعاق ، يف ايع املقا ضا  وامقاليت
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 الد قرا يا  الواضاي  لاوراي  الوريا  يف اإلنساان حقاوق حبالا  املضي اخلا  املقرروأوصى  -16
أبن ت  ر احل وم  يف إم اني  التما  املساعد  التق ي  م  مهوضي  اممت املتذد  السامي  حلقوق 

 ر(17)اإلنسان، بساي م لا إاتح  إم اني  الوصو  إ  الالد

 (18)اإلنسان حلقوق الوطين اإلطار -اثلثاا  
 اااماًل هاااً لليونساا و، ي اتاا  تواانيع الدولاا  بقااو  علااى أن تضتمااد يف توااريضاعا تضريقاااً وف -17

 ر(19)للتميي ، با يف صل  يف جما  التضليت، وأن تضمي على تطايقه
الدولاا ، يف غضااون أبن تُ واا   املاارأ  ضااد التميياا  علااى ابلقضااات املض ياا  اللن اا وأوصااا  -18

للمااوئ املتضلق  برل  املؤسساا  قاً إ ار زمي واضح، مؤسس  و  ي  مستقل  حلقوق اإلنسان وف
ماااوئ ابرياس(، وأبن ُتسا إد إليلاا واليا  واساض  ال طااق ) الو  ي  لتض يا  حقاوق اإلنساان و ايتلاا

 ر(20)اي  حقوق اإلنسان للمرأ  واملساوا  بي اع سيلتض ي  و 
وأوصا ع   حقوق الطهي أبن تتمذ الدول  تدابري للتضنيي إبنوات آلي  مستقل  لرصاد  -19

حقوق الطهي، ت ون قاور  على تلق    اوى ام ها  والتذقياا فيلاا ومضاعتلاا بطريقا  تراعا  
 ر(21)مهلذ  الطهي

اخلاصاا  املض ياا  حبقااوق ام ااما  صوي اإلعاقاا  أبن تضاايّإ احل ومااا  أو وأوصااا املقاارر   -20
تُ واا  آلياا  رصااد مسااتقل  تتثلاا  ملااااوئ ابريااس ماا  أجااي رصااد ت هيااذ اتهاقياا  حقااوق ام ااما  

  ر(22)(2)33للماو  قاً صوي اإلعاق  وف
وأوصاااا ع ااا  حقاااوق الطهاااي أبن تضاااع الدولااا  اطااا  عماااي و  يااا  للتثقيااا  يف جماااا   -21

حقاااوق اإلنساااان، علاااى ال ذاااو املوصاااى باااه يف إ اااار الااارب مق الضاااامل  للتثقيااا  يف جماااا  حقاااوق 
 اياااااع يف الدراساااااي اإلنساااااان، وتااااادرو موضاااااوع حقاااااوق اإلنساااااان وحقاااااوق الطهاااااي يف امل ااااااهق 

  ر(23)املستواي 

تزامااات الدوليااة املتعلقااة إلقااوق اإلنسااانة مااع مرا اااة القااانون تنفيااا االل -رابعاا  
 اريالدويل اإلنساين الس

 الشاملة املسائل -ألف 
 (24)التمييز و دم ملساواةا -1 

أعربا اعمضي  الضام  ع  قلقلا الوديد إزات استمرار وروو تقارير ع  انتلالا  حقوق  -22
اإلنساااان، باااا يف صلااا  ال تاااائق املههااال  الااايت توصااالا إليلاااا ع ااا  التذقياااا يف تقريرهاااا، مااا  قاياااي 

الااذي يهاا   ال ااا  علااى أسااا  املاايالو واالنتمااات إ   اقاا   سااونتاون، ن ااا التميياا  القااائت علااى 
 ر(25)ا رات السياسي  واالنتمات الديي أيضاً ي  حتدوها الدول ، وأياذ يف االعتاار اجتماع

وأعربا ع   حقوق الطهي ع  قلقلا الوديد إزات التقاارير الاوارو  ابساتمرار عا  التمييا   -23
ضاد الطلااا  اسات اواً إ  وضااضلت االجتماااع  وآرات آابئلات السياسااي ، وهاا  اعتااارا  حت اات نوعياا  
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ا  الااايت يلتذااااا باااا الطلااااا  وناااوع التضلاااايت الاااذي يهااالون عليااااه واملضاملااا  الاااايت يلقو اااا ماااا  املااادر 
 ر(26)املدرسي

وأوصا اللن   أبن تضتمد الدول  زايو  لاري  يف املمهها  املرصوو  لقطاع  الهاذ   -24
 ا احلضاري  والتضليت والقطاع االجتماع  لتالغ مستواي  لافي ، مع لهال  التوزيع الضاو  بي امل ا

 ر(27)والريهي 

 (28)اإلنسان وحقوق التجاريةالتنمية والبيئة واأل مال  -٢ 

اع الايااا   املتضلقاا  اإلعاقاا  صوي ام اما  حبقااوق املض ياا  اخلاصا  لمقاارر لقااً وف -25 ، مل جُتماي
 ر(29)امسر املضيوي  أو إنهاقلا، ومل يدَّو اط الهقر على الهضيد الو يووايإ ابلهقر 

 الد قرا يا  الواضاي  لاوراي  الوريا  يف اإلنساان حقاوق حبالا  املضي اخلا  املقرروأوصى  -26
أبن ُتهدر احل وم  بيا   إحهائي  وغريهاا ما  الاياا   ل ا  يتااي تقيايت أاار اعا اتا  الدوليا  

 ر(30)على الس ان
وور الر ااوى والحظ املقارر اخلاا  وجاوو اثا  اثبتا  يف اياع الوالاوا  املقدما ، وها   -27

يف أتمااي احلهااو  علااى اخلاادما  الضاماا ، والاذاا  عاا  عمااي، والسااهر، وتهاااوي الضقاااب ع ااد 
إلقااات القاااض علااى  اامش مااار وأ ااار إ  أنااه اااري تهااوير الهساااو يف الالااد علااى أنااه متااو   
ومتهّش، ولثرياً ما يطلب املساؤولون إ  ال اا ، علاى الهاضيد املرلا ي وعلاى مساتوى املقا ضاا ، 

 ر(31)دمي مدفوعا  نقدي  أو عي ي  لقات احلهو  على اخلدما  امساسي تق

 يةاحلقوق املدنية والسياس -ابء 
 (32)شخصهحق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان  لى  -1 

أبن توقاااا  احل وماااا  ايااااع  اإلنسااااان حلقااااوق السااااامي  املتذااااد  ممااااتأوصااااا مهوضاااا  ا -28
 ر(33)عمليا  اإلعدا  وتضل  وت ّهذ وق  الضمي بضقوب  اإلعدا 

 الد قرا ياا  الوااضاي  لااوراي  الورياا  يف اإلنسااان حقااوق حبالاا  املضااي اخلااا  املقاارروحااّ   -29
احل وم اي على اختاص اطوا  تدراي  لتقييد أو إلتاات عقوبا  اإلعادا ، وال سايما عا   رياا تضاديي 

وااريضا  الو  ياا  ماا  أجااي لهالاا  االمتثااا  للقااانون الاادو ، وحتديااداً بهاارل قيااوو علااى تطايااا الت
عقوب  اإلعدا  لتومي فقط جرائت القتي املتضمد ولهال  أن تساتويف اياع اكالماا  أعلاى مضاايري 

 ر(34)اإلنهاف
فااووا والحظ املقرر اخلا  أن ال ثريي  ما  ام اما  الاذي  ُأجرياا مضلات مقاابال  أ -30

ابلتضاارل للتضااذيب وإسااات  املضاملاا  ع ااد اضااوعلت لالسااتنواب ماا  جانااب وزار  أماا  الدولاا ر 
وابإلضاااف  إ  القيااوو الوااديد  واملطولاا  املهروضاا  علااى احلرلاا ، أُفيااد أبن أعمااا  الضاارب  ااائض  
أا ات عمليا  االستنواب، وقد ألد خمتل  ام ما  الاذي  أجرياا مضلات مقاابال  تضرضالت 

املضاملاا ، أو الضاارب، أو التضااذيب، أو التلديااد ابلتضااذيب إصا مل ي وااهوا عاا  مضلومااا   إلسااات 
 ر(35)يضتربها موظهو الوزار  مضلوما  صذيذ 

وأعربا ع   حقوق الطهي ع  قلقلا املستمر من امح ا  القانوني  املتضلقا  ابلتضاذيب  -31
لااا حبماياا  حقااوق الطهااي ال ت هاا  لضاامان الااوارو  يف قااانون اإلجااراتا  اع ائياا  ويف القااانون املتض
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احلا يف عد  التضرل للتضذيب وغريه م  ضروب املضامل  أو الضقوب  القاساي  أو امللي ا ، ساوات يف 
القانون أو يف املمارس  الضملي ، وال سيما فيما يتضلا ابم ها  املرغمي علاى الضاوو  إ  الوريا   

، وام هاا  يف مرافاا االحتنااز، ابلواارعت أوضااعل رتاطا امل  ا هلوراي الوضاي  الد قرا ي ، وام
 ر(36)با يف صل  مضس را  االعتقا  السياس 

ووجااااد اممااااي الضااااا  أن التقااااارير الاااايت تهيااااد ابسااااتمرار وجااااوو مضساااا را  لاااااري  لتاااارل  -32
االعتقااا  السياساا ، حياا  ُ ضاا  ام ااما  عقوباا   ويلاا  أو عقوباا  الساان  املؤبااد، تثااري قلقاااً 

ر وجاارى اإلبااال  عاا  اموضاااع يف تلاا  املضساا را  علااى أ ااا ساايئ  للتاياا ، يف ظااي عااد   ااديداً 
 ر(37)تقدمي غذات لاف للسن ات وإجاارهت على ت هيذ أعما  يدوي   اق 

ووفقاً للمقرر اخلا  املضي حبال  حقوق اإلنسان يف الوريا  لاوراي الواضاي  الد قرا يا ،  -33
اار أبمااال   ال وجااوو أو مهااري امقااارب الااذي  يُرساالون إ  مضساا را  االعتقااا  اااري إبااال  امساي

 ر(38)السياس 
وحثَّااا اعمضياا  الضاماا  احل وماا  بقااو  علااى إغااالق مضساا را  االعتقااا  السياساا  علااى  -34

 ر(39)الهور، وإ الق سراي ايع السن ات السياسيي بال  روط ووون أي أتاري
حقاااااوق اإلنساااااان يف الوريااااا  لاااااوراي الواااااضاي   وورو  إ  املقااااارر اخلاااااا  املضاااااي حبالااااا  -35

الد قرا يااا  روااي  عدياااد  عماااا ياااادو أناااه حرماااان متضماااد مااا  احلقاااوق االقتهااااوي  واالجتماعيااا  
له اااما  اكتنااا ي ، وال سااايما احلاااا يف التااااذات، واحلاااا يف الهاااذ ، واحلاااا يف امليااااه ال  يهاااا  

 ر(40)  والالإنساني وال  اف  الهذي ، وهو ما يهي إ  حد املضامل  القاسي
وحثا ع   حقاوق الطهاي الدولا اي علاى أن تساتضرل تواريضاعا علاى وجاه السارع  ل ا   -36

حت اااار علااااى مجااااو قااااا ع ايااااع أ اااا ا  الضقوباااا  الادنياااا  يف ايااااع اممااااال ، بااااا يف صلاااا  امل اااا  ، 
مضساا را  واملؤسساا  اخلاصاا  ابم هااا ، واملؤسسااا  اإلصااالحي  عميااع أنواعلااا، بااا يف صلاا  

االعتقا  السياس ؛ ول  ت هاي اامااً ت هياذ ورصاد احل ار املهارول علاى الضقوبا  الادنيا  يف اياع 
 ر(41)املرافا التضليمي 

 لناااا  له ااااما ، ورفااااض إعاااااوعت، وأوانااااا اعمضياااا  الضاماااا  أعمااااا  االاتطاااااف امل -37
اااارى، وهااا  يتلاااو صلااا  مااا  حااااال  ااتهاااات قساااري، باااا يف صلااا  ااتهاااات رعاااااي بلااادان أ وماااا

تارسا  م تور  على نطاق واسع وتُاضايّد سياسا  ما  سياساا  الدولا ر ويف هاذا الهادو، أهاباا 
بقو  ابحل وم  أن جتد على وجه االستضنا  تسوي  للمسائي اليت تثري قلقاً على الهاضيد الادو ، 

 ر(42)بروي م  الوهافي ، وبساي م لا لهال  عوو  املمتطايهي فوراً 

 (43)القانون وسيادةة مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابة إقامة العدل -٢ 
وفقاً للمقرر اخلاا  املضاي حبالا  حقاوق اإلنساان يف الوريا  لاوراي الواضاي  الد قرا يا ،  -38

أبمشااي صااور   الد قرا ياا  الوااضاي  لااوراي  الورياا  يف اإلنسااان حبقااوق املض ياا  التذقيااا ع اا  ت اولااا
حال  حقوق اإلنسان يف الالادر وأ اار املقارر إ  أن اللن ا  الهاا يف تقريرهاا إ  أن ةالوريا   
لااوراي الوااضاي  الد قرا ياا  ومؤسساااعا ومسااؤوليلا ارت اااوا وال ي الااون يرت اااون انتلالااا  م لنياا  

الا  قد ةيو ي وواسض  ال طاق وجسيم  يف جما  حقوق اإلنسانة، وأن ال ثري م  تل  االنتل
جرائت مرت ا  ضد اإلنساني ةر وأحاط املقرر اخلا  علماً أبن ع   التذقيا قد رل   على ساا 
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فئااا  ماا  انتلالااا  حقااوق اإلنسااان هاا ر انتلالااا  حرياا  اله اار وحرياا  التضاااري وحرياا  الاادي ؛ 
والضنااا ؛  والتمييااا  علاااى أساااا  االنتماااات إ   اقااا  اجتماعيااا  حتااادوها الدولااا ، وال اااوع اع ساااا ،

وانتلالا  حري  الت قي واإلقام ، با يف صل  حري  الهرو يف متاور  بلده؛ وانتلاب احلا يف التذات 
واعوانب صا  الهال  ما  احلاا يف احلياا ؛ واالحتنااز التضساه ، والتضاذيب، وعملياا  اإلعادا ، 

  بلاادان واالاتهااات القسااري، ومضساا را  االعتقااا  السياساا ؛ واالاتهااات القسااري م ااما  ماا
 ر(44)أارى، با يف صل  م  اال  االاتطاف

مضلومااااااا  توااااااري إ  وجااااااوو  املضااااااي ابملساااااااتل  ولاااااايس لاااااادى فريااااااا اخلااااااربات املسااااااتقلي -39
اساتمدا  ايااارا  عملياا  لتذقياا املساااتل  يف الالاادر وأوصااى الهرياا أبن تضمااي احل وماا  علااى  أو

ا املض يا  بساياو  القاانون، باا يف صلا  ال  اا  إصالي توريضاعا املتضلق  ابلضدال  اع ائي  ومؤسساع
القضااائ  ون ااا  إنهاااص القااانون ون ااا  الساانون، بااا يتوافااا مااع القواعااد واملضااايري الدولياا  حلقااوق 
اإلنساااان ويضااا ز الت اماعاااا املضل ااا  ااااال  الااادور  الثانيااا  مااا  االساااتضرال الااادوري الواااامي بواااأن 

 ر(45)حقوق اإلنسانم افذ  اإلفال  م  الضقاب على انتلالا  
وأوصاى امماي الضااا  أبن تتماذ احل وما  التاادابري الالزما  علاى ضااوت ال تاائق والتوصاايا   -40

الهاور  ع  ع   التذقيا وفريا اخلربات املستقلي املضي ابملساتل ، وتتضاون مع اجملتمع الدو  م  
 ر(46)أجي ت هيذها

 ايا  سا ا ا، ومضاعا  مساأل  اإلفاال  ما  وحثا اعمضيا  الضاما  احل وما اي بقاو  علاى  -41
الضقاب، ولهال  تقدمي املسؤولي ع  ارت ااب جارائت ت طاوي علاى انتلالااٍ  حلقاوق اإلنساان إ  

 ر(47)اكالم  أما  هيئ  قضائي  مستقل 
وأوصااا مهوضاا  امماات املتذااد  السااامي  حلقااوق اإلنسااان أبن ت هااي احل وماا  لضااذااي  -42

ااارهت جااارب الضااارر وسااااي االنتهااااف علاااى مجاااو واف وعاجاااي اعااارائت املرت اااا  ضااا د اإلنسااااني  وأساي
 ر(48)وفضا ، با يف صل  إ العلت على احلقيق  بوأن االنتلالا  املض ي 

وصلااار امماااي الضاااا  أن احلاااا يف والمااا  عاولااا  ومساااتقل  لااايس مضااامو ر فهااا  بضاااض  -43
  قهااري  مااع وااا  قاااي وااالمتلتر احلاااال ، أفاااو وتناا ون سااابقون أبنااه مل تُااتح هلاات سااوى جلساا

وأفيد بتهو  الهساو يف ن ا  الضدالا  اع ائيا ، حيا  أفااو وتنا ون ساابقون أب ات وفضاوا ر ااوى 
 ر(49)لتأمي عقوب  أقي قسو 

علااى ع اا  السااالم  الوااضاي  اخلاضااض   أيضاااً ووجااد اممااي الضااا  أن تاا  حاااال  تُضاارل  -44
حسب التقاريرر وورو يف التقارير أن اللن   تتمذ قراراً بوأن  ،ال وري الضما   بللهرع اكل  حل

ذ عوامااي خمتلهاا  يف االعتاااار، إواناا  أو باارات  مااتلت مااا، ونااوع الضقوباا  الاايت ي اتاا  فرضاالا، مااع أااا
 ر(50)يف صل  الايئ  امسايري  للمتلت، وم  مث حُتيي القضااي لتوجيه االعاما  واكالم  با

  املضاي حبالا  حقاوق اإلنساان يف الوريا  لاوراي الواضاي  الد قرا يا  وأعرب املقرر اخلا -45
عاا  قلقااه إزات املمارساا  املتمثلاا  يف الااذنب ابلتاضياا ، الاايت تُضاارّإل  اارلات وأقااارب الواامش الااذي 

خلطر امعماا  االنتقاميا ، إماا عا   رياا إرسااهلت  أيضاً يضاقايب على جر   سياسي  أو أيديولوجي  
 ر(51)عتقا  أو إعداملتإ  مضس را  اال
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 (52)السياسية واحلياةاحلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة  -٣ 
أوصاااا ع ااا  حقاااوق الطهاااي أبن حتااارت  الدولااا  حاااا الطهاااي يف حريااا  اله ااار والوجااادان  -46

 والاادي  عاا   ريااا اختاااص تاادابري فضالاا  مل ااع وإزالاا  ايااع أ اا ا  االضااطلاو علااى أسااا  الاادي  أو
 ر(53)املضتقد، وم  اال  تض ي  التسامح الديي واحلوار يف اجملتمع

ملاااااا صلااااره امماااااي الضااااا ، فااااالن احلقااااوق املتضلقااااا  حبرياااا  التضااااااري، واحلهااااو  علاااااى قاااااً ووف -47
ر وي ااااااي  اااااديداً  املضلوماااااا ، وت ااااااوي  اعمضياااااا ، والتنمااااااع السااااالم  ال تاااااا ا  مقياااااد  تقييااااااداً 

نااااز يف سااانون عاويااا  أو سياساااي ،   خلطااار االحتام اااما  الاااذي  ي تقااادون السااالطا  عرضااا
 التضاارل للطاارو ماا  املاادن إ  امل ااا ا ال ائياا  ماا  الالاادر لمااا أن انتوااار ن ااا  املراقااا  واحتمااا  أو

لالحتناااز أو لااداو  الساان  يف حااا  توجيااه انتقاااو إ  احل وماا  أو إ  قياااو  الالااد يااو  وون 
تارساااا  حرياااا  التضاااااري علااااى مجااااو جمااااٍدر وال تاااا ا  تاااا  قيااااوو مهروضاااا  حتااااو  وون احلهااااو  علااااى 
املضلوما ، لما تُهرل عقوب  على ام ما  الذي  يتاي أ ات تلقاوا أو  تل اون ماواواً وون إصن 

 ر(54)لسلطا م  ا
ووجااد اممااي الضااا  أن ايااع وسااائط اإلعااال  ال تاا ا  حتااا الساايطر  التاماا  للذ وماا ،  -48

وأن اال ّااااالع علااااى وسااااائط اإلعااااال  امج اياااا  والهااااذ  الدولياااا  أماااار و ااااور ابل سااااا  ملااااوا ي 
ياااا  الوريااا  لاااوراي الواااضاي  الد قرا يااا ر وال تااا ا  إجاااراتا  الرقابااا  الهاااارم ، باااا يف صلااا  عمل

سااا ان امل اااا ا احلدوويااا ، الاااذي   هااارل علاااىتهتااايش امل ااااز  ومهااااور  املمتل اااا  الومهاااي ، تُ 
يتلقااون إ ااارا  الااا  اإلصاعاا  والتله يااو  ماا  اخلااارور ويتضاارل ماا  يتاااي أنااه حهااي علااى مااواو 

 ر(55)تُضترب غري قانوني  خلطر االعتقا 
يااااا  إ  مواتمااااا  قواني لاااااا الدولااااا  علاااااى ت هياااااذ اإلصاااااالحا  الرام اليونسااااا و و ااااانضا -49

علاى اعتمااو  أيضااً وتارساعا ماع املضاايري الدوليا  حلريا  الهاذاف  وحريا  التضاارير و انضا الدولا  
قانون بوأن حري  اإلعال  وفقااً للمضاايري الدوليا ر وأوصاا أبن تساقط الدولا  الهاه  اعرميا  عا  

 ر(56)ولي التولري وأن تدرجه ضم  القانون املد ، وفقاً للمضايري الد
ملااا صلااره اممااي الضااا ، واصاالا احل وماا  فاارل قيااوو  ااديد  علااى حرياا  الت قااي، قاااً ووف -50

سااوات ابل سااا  إ  الت قااي الااداال  أو السااهر إ  اخلااارو، إص يتضااي علااى املااوا  ي احلهااو  علااى 
فااراو الاااذي  إصن ابلسااهر وااااي الالااادر وابل  اار إ  أن عااااور احلاادوو يُضتاارب فضااااًل إجرامياااً، فااالن ام

يُضاااوون إ  الالااد يواجلااون وفقاااً ملااا أفاااو  بااه تقااارير انتلالاااٍ  حلقااوق اإلنسااان، بااا يف صلاا  
 ر(57)التضذيب، واملضايق  اع سي ، وغري صل  م  أ  ا  سوت املضامل  يف أمال  االحتناز

 (58)قحظر مجيع أشكال الر  -٤ 
القساااري أمااار روتياااي ابل ساااا  له اااما   ملاااا صلاااره امماااي الضاااا ، ياااادو أن الضمااايقااااً وف -51

، والسان ات يف مضسا را  ام اتا  جيا يولساو() املوجووي  يف زن ا   االحتناز قااي اكالما 
ر لوايليساو() والسنون السياسي  ليوهواسو() والسنون الضاوي  رووونتدانريونداي() ملد  قهري 

اق يف إ ااااار تضائاااا  الضمالاااا  يف ويف مض اااات احلاااااال ، تتااااأل  ام ااااتا  ماااا  الضمااااي الياااادوي الواااا
اجملتمضاا  اكلياا  يف حااا  مضسا را  ام ااتا  ملااد  قهاري ، أو وااااي الساان ر ولثارياً مااا يواامي 

املتطلااااا  وماااا يهااااقت مااا  حاااد   هاااذا الضماااي القساااري تواااييد الطااارق واملااااا  وامعماااا  ال راعيااا ر
 ر(95)الادني  للضمي املهرول على السن ات هو عد  لهاي  حهش اإلعا  
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وأوصاااا اللن ااا  املض يااا  ابلقضاااات علاااى التمييااا  ضاااد املااارأ  أبن تضتماااد الدولااا  تواااريضا   -52
للمضايري الدولي  وإزال  الهه  اعرميا  عا  ال ساات ضاذااي االجتاار قاً لتنرمي االجتار ابم ما  وف

 ر(60)وتوفري ما ي ه  م  احلماي  والدعت هل 

 (61)يةاحلق يف اخلصوصية واحلياة األسر  -٥ 
وجد املقرر اخلا  املضي حبال  حقوق اإلنسان يف الوري  لاوراي الواضاي  الد قرا يا  أن  -53

احل وماا  تُاقاا  علااى ن ااا  صااار  ملراقااا  ايااع أ اا ا  االتهااا ، سااوات وااااي الالااد أو مااع الضااامل 
ابسات ملهاور غري ح ومي ، ت   اا   مؤلها  ما  أ اما  يُضرفاون قاً اخلارج ر وأ ار إ  أنه وف

، م لهاي ما  احل وما  براقاا  امحيااات لرصاد عااوا  ال اا  يف االساتماع إ  اإلصاعاا  ةإي مي ااانة
ومواااهد   ا اا  التلهاا  ، واإلبااال  عاا  صلاا  إ  وزار  أماا  الدولاا ر وأوصااى أبن تُلتاا  احل وماا  

ع الضاامل القيوو املهروض  على احلهو  على املضلوما  وإجرات االتهاال ، سوات وااي الالد أو ما
  ر(62)اخلارج 

أبن ت هي احل وم  ت  يت م اساا  اع مشي اُمساير يف ظي  أيضاً وأوصى املقرر اخلا   -54
اار يف املقااا  امو ، بساااي م لااا لهالاا  اإلم انياا  هلااا للذهااا  علااى االتهااا   مراعااا  مهاااس امساي

  ر(63)مستدا  مجو على لوراي  الوري  يفالطويي اممد مع أقاربا 

 لثقافيةاحلقوق االقتصادية واالجتما ية وا -مجي 
 (64)احلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة ومرضية -1 

الحاظ املقارر اخلاا  املضاي حبالا  حقااوق اإلنساان يف الوريا  لاوراي الواضاي  الد قرا ياا   -55
الضاملون ملمتلا  إ  مضايري الضمي الدولي ر ويتضرل قاً ال ترقى مطل اكلي  التوظي  تارسا أن 

أ اا ا  إسااات  املضاملاا ، بااا يف صلاا  التضائاا  القسااري ، وظااروف الضمااي غااري ا م اا ، وعااد  لهاياا  
 ر(65)امجور
، الاااذي أعرباااا فياااه 72/188وأ اااار جملاااس حقاااوق اإلنساااان إ  قااارار اعمضيااا  الضامااا   -56

 اعمضياا  ت اوي  حريا  يف احلاا فيلاا باا الضما ، حقوق انتلالا إزات  اعمضي  ع  قلقلا الاالغ
 ام هااا  اسااتتال  وح اار ،لتهاااول اعماااع ، واحلااا يف اإلضاارابا يف ابحلااا الهضلاا  واالعاارتاف
 إ  املوفادي  الضماا  اساتتال  ولاذل  ،ها  الضار أو اخلطار عمياع أ ا الهام  وعمي اقتهاوايً 
 بااه تهيااد حساااما الساامر  تواااه ظااروف يف للضمااي الد قرا ياا  الوااضاي  لااوراي  الورياا  ماا  اخلااارو
 ر(66)التقارير

  ياحلق يف الضمان االجتما -٢ 
صلر املقرر اخلا  املضي حبال  حقوق اإلنساان يف الوريا  لاوراي الواضاي  الد قرا يا  أن  -57

 ر(67)عد  قيا  الدول  بتوفري  ا   أمان اجتماع  وت راراً  املضلوما  اليت تلقاها ألد  مراراً 
للمقاارر اخلااا ، ماا  غااري املم اا  مواجلاا  الاا قش املاا م  يف التااذات إال عاا   ريااا  قاااً ووف -58

لسااب إيااراوا  ت ميلياا  يف االقتهاااو غااري ال  ااام ر وصلاار أن ام ااما  الااذي  ال يسااتطيضون 
السااا ،  التقاااد  يف املواااارل  يف هاااذه امنواااط  التناريااا  بسااااب املااارل، أو التضااارل حلااااو ، أو
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ي املثاا ، ال   ا لت تلايا  احتياجااعت امساساي  إال بسااعد  أفاراو الضن ، أو احلمي علاى سااي أو
 ر(68)امسر 
وأوصااى املقاارر اخلااا  أبن ت  اار احل وماا  يف إصااالي ن ااا  التوزيااع الضااا  باادف لهالاا   -59

احلا يف الضمان االجتماع  للنميع، وخباص  له ما  الاذي  ال يساتطيضون تلايا  احتياجااعت 
 ر(69)مرال، أو احلواو ، أو الويموا ، أو الضن ، أو امموم امساسي  نتينً  له

وأوصاااا اللن ااا  املض يااا  ابلقضاااات علاااى التمييااا  ضاااد املااارأ  أبن تساااتضرل الدولااا  قاااواني  -60
الضمي يف الالد م  أجي مواتم  س  التقاعد، وم  مث إاتح  امل يد م  فر  الضمي للمرأ  وحتقياا 

 ر(70)ستذقاقا  املضا ا  التقاعدي املساوا  هلا مع ا اري  بوأن ا
أبن تضماي احل وما  علاى  اإلعاقا  صوي ام ما  حبقوق املض ي  اخلاص  قرر وأوصا امل -61

توسااايع نطااااق التتطيااا  الهضالااا  الساااتذقاقا  واااادما  احلمايااا  االجتماعيااا  ل ااا  توااامي اياااع 
وام اما  الاذي   ام ما  صوي اإلعاق ، ب  فايلت ام اما  الاذي  يضاانون ما  وات التقا  ،

 ر(71)اجتماعي ، وعاها  متضدو  و ديد -يضانون م  عاها  صه ي ، ومنائي ، ونهسي  

 (72)احلق يف مستوى معيشي الئق -٣ 
أ ار املقرر اخلا  املضي حبال  حقوق اإلنسان يف الوري  لوراي الوضاي  الد قرا ي  إ   -62

 ر(73)الضاصم  واملقا ضا اتساع الهنو  يف مستواي  املضيو  بي 
لما أ ار املقرر اخلا  إ  أن اممت املتذد  أفااو  أبن م ااهر انضادا  امما  التاذائ   -63

امل م  وسوت التتذي  يف مرحل  الطهول  املا ر  وانضادا  امما  التتاذوي م توار  علاى نطااق واساع، 
ن، حباجا  إ  املسااعد  يف املائا  ما  السا ا 40مالياي  امش، أي ماا  ثاي  10وأن ألثر م  

اإلنساني  حسب التقاريرر وأ ار لذل  إ  أن ألثر م  ربع ام ها  وون س  اخلامس  يضاانون 
 ر(74)م  وق  ال مو نتينً  لسوت التتذي  امل م 

ملا صلره اممي الضا ، ال تا ا  ألثار الهئاا  ضاضها، باا يف صلا  ام هاا  وال ساات قاً ووف -64
ر وي ااي ماارل اإلساالا ، (75)رضااضا  ولاااار الساا ، ام ااد أتاااراً بسااوت التتذياا احلوامااي وال سااات امل

املتهاااي بضاااض  ال  افااا  الهاااذي  وساااوت التتذيااا  احلااااو، يوااا ي السااااب الرئيسااا  للوفياااا  باااي 
 ر(76)ام ها  الهتار

ووجاد اممااي الضااا  أنااه م ااذ ا يااار ن ااا  التوزيااع الضااا  يف تسااضي ا  القاارن املاضاا ، اب   -65
ال ا  ال يضتمدون على حهش اإلعا   اليت توفرها الدول  لتلاي  االحتياجاا  امساساي ر مض ت 

ويقتهر التوزيع الضا  أساساً على ام اما  الاذي   ارساون مل ااً تضريهاا احل وما  أصيا  ااصا ، 
با يومي الضاملي يف قطااع التضادي  أو أفاراو امما ، وام اما  املقيماي يف بيوناغ ايناغر وتهياد 
التقاااارير أبن بضاااض املهاااانع تاااوزع اللاااواز  امساساااي  علاااى الضماااا  حساااب امرابي الااايت حتققلاااار 
ومض اات الساا ان ال يسااتهيدون ماا  التوزيااع الضااا ، بااي يضملااون يف جمااا  التنااار  غااري الراثياا  أو يف 

 ر(77)ال راع  الهتري  ال طاق لتلاي  االحتياجا  التذائي 
ال  حقوق اإلنسان يف الوري  لوراي الوضاي  الد قرا يا  أن ويرى املقرر اخلا  املضي حب -66

املضضل  اليت يواجللا الس ان تتمثي يف إاااو سااي لتلايا  االحتياجاا  امساساي  اليوميا  يف ظاي 
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التتلب ابحليل  على احل ر الراثا  للماااور  اخلاصا  واملضاقاا  عليلاا ما  جاناب وولا  ال تلا  تلا  
  ر(78)االحتياجا 

حااا َّ املقااارر اخلاااا  احل ومااا  علاااى االمت ااااع عااا  إجاااالت السااا ان قساااراً، وعلاااى إنهااااص و  -67
ضاااااد الرتحياااااي غاااااري الطاااااوع  مفاااااراو اجملتمضاااااا  اكليااااا ، وال سااااايما يف امل اااااا ا  قويااااا ضاااااما   

 ر(79)الريهي 
والحظ املقرر اخلا  أن احلهو  علاى ميااه الوارب املأمونا  واادما  ال  افا  الهاذي   -68

  ر(80)ابل سا  للمنتمضا  اكلي  يف املقا ضا  يو ي حتدايً ال ي ا  

 (81)حةاحلق يف الص -٤ 
الحاظ املقارر اخلاا  املضاي حبالا  حقااوق اإلنساان يف الوريا  لاوراي الواضاي  الد قرا ياا   -69

أن أوجااه عااد  املساااوا  ال تاا ا  قائماا  يف احلهااو  علااى الرعاياا  الهااذي ، وأن املضلومااا  الااوارو  
الضوت على التذداي  اخلاص  اليت يواجللا ال ا  املقيمون يف املقا ضاا  للذهاو  علاى تسلط 

املسااتوى املالئاات وامليسااور الت لهاا  ماا  الرعاياا  الهااذي  املقدماا  ماا  املل يااي املااؤهلير إص ال تقاادَّ  
ن الرعايااا  الطايااا ، ابساااتث ات ابرز هاااو لقاحاااا  ام هاااا ، إال ع اااد الااادفعر أماااا الاااذي  ال يساااتطيضو 

حتمااي املهااروفا  صا  الهاال  ابمماارال أو احلااواو ، فااال يهاالون باسااا   علااى الرعاياا  الطاياا  
 ر(82)اليت يتاجون إليلا

وأ اااار  املقااارر  اخلاصااا  املض يااا  حبقاااوق ام اااما  صوي اإلعاقااا  إ  الااا قش الضاااا  يف  -70
و  املمتربيا  امساساي ر املضدا  الطاي  وامووي  صا  ال وعي  اعيد ، با يف صل  اموويا  والهذا

إ  أوجااه القهااور الرئيسااي  امااارى يف ن ااا  الهااذ  الضاماا ، بااا يف صلاا  اهليالااي  أيضاااً وأ ااار  
امساسااي  القد اا ، وعااد  تااوافر التدفئاا ، وعااد  انت ااا  اإلمااداو ابل لاارابت، وعااد  انت ااا  اإلمااداو 

 ر(83)وتيلي غري صذي ، وودووي  املي اني  الت أيضاً ابملياه اليت تُضترب 
وأوصا ع   حقوق الطهي أبن تض ز الدول  جلووها يف سايي مضاع  امسااب اعذري   -71

لوفيااااا  الرضااااع وام هااااا ، بااااا يف صلاااا  احلرمااااان وعااااد  املساااااوا  علااااى الهااااضيدي  االجتماااااع  
واالقتهاااوي، وسااوت تتذياا  ام هااا  املسااّاب لوقاا  ال مااو واهلاا ا ، وحاااال  عمااي ام هااا  الاايت 

 ر(84)تا يؤار على منائلت السليت ،ت طوي على جلد بد  وعقل   اق
وأوصااااا اللن اااا  أبن تضتمااااد الدولاااا  سياساااا   ااااامل  بوااااأن الهااااذ  اع سااااي  واإل ابياااا   -72

ت اون موجَّلاا  و  اإلل اما ، الدراساا  وا امل لاللماراهقي توامي إوراو الهاذ  اع سااي  واإل ابيا  يف 
 ر(85)اتإ  الهتيا  والهتيان على السو 

 (86)التعليم يف احلق -٥ 
ملا صلره امماي الضاا ، تواري املضلوماا  الايت تلقتلاا مهوضاي  اممات املتذاد  الساامي  قاً وف -73

إم انيااا  احلهاااو  علاااى  حلقاااوق اإلنساااان إ  أن ام هاااا  يف امل اااا ا ال ائيااا  ال تتاااوفر هلااات وائمااااً 
لضااد  تااوافر ماادار  تااؤوي راً التضلاايت، بااا يف صلاا  نتيناا  االضااطرار إ  الضمااي لاادعت أساارهت، ون اا

  ر(87)لما ي ات   ملاملا
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حقااوق الطهاااي إزات تقاااارير متطابقاا  بواااأن الضااابت  ع ااا وال ياا ا  القلاااا الوااديد يسااااور  -74
ري راثياا  إمااا عاا   ريااا املساااص  بااواو أو الااذي يتذملااه ام هااا  املل ايمااون باادفع رسااو  مدرسااي  غاا

الاااذي   بااا ، وهااو مااا يهااضب القياااا  بااه بوجااه اااا  ابل سااا  م هاااا  امساار اكروماا  اقتهاااوايً 
 ر(88)يتتياون ع  املدرس  ع دما ال يستطيضون االمتثا  هلذه املطالب

التضليمااا ، باااا يف لليونسااا و، ي اتااا  توااانيع الدولااا  علاااى حتساااي نوعيااا  ن املاااا قااااً ووف -75
صل  ع   ريا ختهيش امل يد م  املوارو للليالي امساسي  املدرسي  والتضلايت، وضامان ختهايش 

 ر(89)املوارو وااي الالد على قد  املساوا 
وأعربااا ع اا  حقااوق الطهااي عاا  قلقلااا إزات تسااييس املااواو التضليمياا  وامل اااهق الدراسااي   -76

لااى التلقااي الضقائاادي اإليااديولوج ر وأوصااا اللن اا  أبن علااى نطاااق واسااع، مااع الرتلياا  بوااد  ع
تضااام  الدولااا  إعطاااات امولويااا  يف امل ااااهق املدرساااي  واملاااواو التضليميااا  للمواضااايع الدراساااي  الضاويااا  
ووعاات التضلاايت إلعااداو الطهااي حليااا  تستوااضر املسااؤولي  يف جمتمااع حاار، بااروي ماا  التهاااهت والساالت 

 ر(90)ضوبوالتسامح والهداق  بي ايع الو
وأوصا اللن   أبن تضاع الدولا  تادابري  اامل  لتطاوير التضلايت الواامي للنمياع وضامان  -77

هلاذا التضلايت بادال ما  إياداع ام هاا  يف مؤسساا  وصاهوف متمهها ،  إعطات امولوي  تادراياً 
 با يف صل  فيما يتضلا ابم ها  الذي  يضانون م  عاها  اثضي  وبهري ر وأوصاا اللن ا  أيضااً 
أبن تسااتضرل الدولاا  امل لاااو الدراساا  املمتااد لهاارت  تسااع ساا وا  ابل سااا  له هااا  صوي اإلعاقاا  

 ر(91)س   12ملواتمته مع ال  ا  اإلل ام  املمتد لهرت  

 حمددة فئات أو حمددين أشخاص حقوق -دال 
 (92)النساء -1 

تسااتضرل الدولاا  توااريضاعا أوصااا اللن اا  املض ياا  ابلقضااات علااى التميياا  ضااد املاارأ  أبن  -78
لتذديد وتضديي امح ا  التميي ي  إزات املرأ ، با يف صل  ما يتضلاا ابحلهاو  علاى التضلايت وفار  

  ر(93)الضمي واحلقوق االجتماعي  وحقوق الضمي
وأعربا اللن   ع  قلقلا إزات التضاري  املتضارب  لالغتهاب يف القانون اع ائ ، وعد   -79

ال وج ، وعاد  ت اساب الضقاواب  املهروضا  علاى جارائت االغتهااب ماع اطاور   جترمي االغتهاب
  ر(94)اعر   املرت ا 

 ر(95)س   18وأوصا اللن   أبن ترفع الدول  احلد اموىن لس  ال واو إ   -80
وأعربا اللن   ع  قلقلا إزات انتوار الض   الضائل  ضد املرأ ، وقلا  الاوع  واملضلوماا   -81
ن هذه املسأل ، واالفتقار إ  تادابري احلمايا ، باا يف صلا  اخلادما  القانونيا  وأ ا ا  الادعت بوأ

االجتماااع  واملاااوي املتاحاا  لل سااات ضااذااي هااذا الض  /ال اجيااا  م ااه، بااا يف صلاا   - ال هساا 
  ر(96)ع د  لب الطالق بساب الض  

إزات حالااا  ال ساااات اكتنااا ا ، اللاااواه يتضرضااا  بوجاااه  أيضااااً وأعرباااا اللن ااا  عااا  قلقلاااا  -82
أيااادي ماااوظه  الدولااا ، وعاااد  وجااااوو ااااا  للض ااا  اع سااا ، باااا يف صلااا  االغتهاااااب، علاااى 

ي ه  م  آليا  تقدمي الو اوى املستقل  والسري ر وقالا إ ا توضر ابلقلا بوجه اا  إزات  ما
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إ  الااو   ُيتناا ن بتلماا  ج ائياا  هاا  ةعاااور  التقااارير الاايت تهيااد أبن ال سااات اللااواه تااتت إعاااوع 
احلدوو بهور  غري قانونيا ة، ويضااني ما  الض ا  اع سا ، ويتضرضا  خلطار الوفاا  أا اات االحتنااز 

 ر(97)ولإلجلال القسري واحلرمان م  حقل  يف والم  عاول 
اقي  وأوصاااا اللن ااا  أبن تضاااع الدولااا  وون أتااااري اسااارتاتيني   اااامل  صا  تااادابري اساااتا -83

ومستدام ، موجل  إ  ال سات والرجا  على اياع مساتواي  اجملتماع، بتيا  القضاات علاى القوالاب 
ال مطياااااا  التميي ياااااا  واملواقاااااا  امبوياااااا  بوااااااأن أووار ومسااااااؤوليا  املاااااارأ  والرجااااااي يف امساااااار  ويف 

 ر (98)اجملتمع

 (99)فالاألط -٢ 
 ت قااايح القاااانون املتضلاااا حبمايااا  حثاااا ع ااا  حقاااوق الطهاااي الدولااا  علاااى املاااااور  فاااوراً إ  -84

 ر(100)حقوق الطهي لضمان توفري احلماي  الهوري  عميع ام ها  ما وون س  الثام   عور 
وأوصا اللن   أبن تضع الدول  اسرتاتيني   اامل  مل اع وم افذا  اياع أ ا ا  الض ا   -85

 ر(101)ضد ام ها ، بساي م لا مضاع  أساابه اعذري 
أبن تُااااداي الدولاااا  تضااااديال  علااااى توااااريضاعا ماااا  أجااااي جتاااارمي  أيضاااااً وأوصااااا اللن اااا   -86

 ر(102)االنتلاب اع س  عميع ام ها ، ب  فيلت الهايان، م  جانب أي  مش لان
إزات التقارير املتطابقا  الايت تهياد ابساتمرار ام هاا  يف   ديد قلا اللن   يساور ي ا وال  -87

ا املمهش للتضليت يف أوات أنواع خمتله  ما  الضماي، باا يف صلا  الضماي اضي  قدر لاري م  الوق
يف مواااريع ال راعاا  والا ااات الاايت تواامي أحيااا ً تضائاا  م ثهاا  لهاارت   االر لامااي، وحاااال  الطااالب 
الاااذي   ضااااون فاااارت  بضااااد ال لااار يف أوات ملااااا  لهائااااد  املدرسااااي، مثاااي الضمااااي يف احلقااااو  ونقااااي 

 ر(103)احلطب
لليونساا و، ي اتاا  تواانيع الدولاا  علااى ت قاايح توااريضاعا حل اار الضمااي الضااار أو قاااً ووف -88

ساا  ، ولهالاا  احل اار الهضلاا  لضمااي ام هااا ، ماا   18اخلطاار له هااا  الااذي  تقااي أعمااارهت عاا  
 ر(104)أجي ا ي لت م  التمتع ال امي حبقلت يف التضليت

تض ياا  ن اات الرصااد يف املاادار  وحثااا ع اا  حقااوق الطهااي الدولاا  علااى املااااور  فااوراً إ   -89
لضاامان عااد  إساااات  مضاملاا  الطاااالب أو مضاااقاتلت ماا  جاناااب املدرسااي، وت هياااذ ح اار الضقوبااا  
الادنيااا  يف املمارسااا  الضمليااا ، والتذقياااا ماااع ماااوظه  املااادار  الاااذي  ال يرتماااون حاااا الطهاااي يف 

 ر(105)السالم  الادني  والضقلي ، واختاص تدابري أتوياي  حبقلت
عربااااا اللن اااا  عاااا  قلقلااااا املسااااتمر إزات مواصاااال  إيااااداع عاااادو لاااااري ماااا  ام هااااا  يف وأ -90

املؤسسا ، م ذ الاوالو  وحاس سا  الساوسا  عوار ، وب اات وور جدياد  حلاديث  الاوالو  واميتاا ، 
تااا يااد  علااى زايو  االجتاااه إ  إيااداع ام هااا  يف املؤسسااا  ماا  وون أن ت ااون ه اااب مااااوئ 

املضااايري لااذل ر لمااا أعربااا عاا  قلقلااا املسااتمر إزات اتااااع سياساا  إيااداع توجيلياا  واضااذ  حتاادو 
 ر(106)ام ها  صوي اإلعاق  يف وور الرعاي  املؤسسي 

وأقااار  املقااارر  اخلاصااا  املض يااا  حبقاااوق ام اااما  صوي اإلعاقااا  ابالهتماااا  حبالااا  اميتاااا   -91
 املؤسساي  الرعايا  وورا  ما  صوي اإلعاق  وغري صوي اإلعاق ، وسلطا الضوت على ضرور  االنتق



A/HRC/WG.6/33/PRK/2 

13 GE.19-03149 

إ  أ اا ا  رعاياا  الطهااي امسااري  واجملتمضياا ، مثااي ال هالاا  احلضاااني ، وامساار املتا ياا  وغريهااا ماا  
 ر(107)الايئا  الوايل  ابمسر 

وأوصا ع   حقوق الطهي أبن تقّيت الدولُ  عدو ام ها  الذي  يضيواون و/أو يضملاون  -92
 ر(108)مسااب اعذري  موضاعلتيف الووارع وجُتري وراس  ع  ا

وحثا اللن ُ  الدول اي على وضع ن ا  متمهاش يف قضاات امحادا  وماا يتهاي باذل   -93
ماا  إجااراتا ، وتضيااي قضااا  وماادعي عااامي متمههااي وضاامان حهااو  هااؤالت القضااا  علااى 

 ر(109)التثقي  والتدريب امل اساي
 اااع التساااليح املا ااار له هاااا ، الالزمااا  مل لماااا حثاااا اللن اااُ  الدولااا اي علاااى اختااااص التااادابري -94
 ر(110)سيما الهتيان، ومل ع جت يد ام ها  ما وون س  الثام   عور  وال

 (111) اقةاألشخاص ذوو اإل -٣ 
 لت اااو أوصااا ع اا  حقااوق الطهااي أبن تضتمااد الدولاا   ناااً يساات د إ  حقااوق اإلنسااان  -95

أبن  أيضااً مااو ام هاا  صوي اإلعاقا ر وأوصاا ، وأبن تضع اسرتاتيني   امل  إلواإلعاق  مسأل 
تقاد  الدولاا  الاادعت  ابت وأساار ام هااا  صوي اإلعاقاا  لتم ياا لت ماا  تااوفري الض اياا  امل اسااا  هلااؤالت 

 ر(112)ام ها 
وأ ار  املقرر  اخلاص  املض يا  حبقاوق ام اما  صوي اإلعاقا  إ  أن ام اما  صوي  -96

اضاو والضاا  ، ويتلقااون ااادما  متمههاا  يف بيئااا  م ههاال ، اإلعاقاا  ال ي الااون يتضرضااون لالساات
تااا ياارملت ماا  االنتهاااع ابملرافااا واخلاادما  علااى قااد  املساااوا  مااع ا اااري ر وأوصااا أبن تضااع 
احل وم  وت هذ برامق توعي  لتاديد احلواج  يف املواق  وأ  ا  الوصت املتضلق  ابم اما  صوي 

 ر(113)اإلعاق 
  اخلاصاا  التهاااو  الهااارل بااي الضاصاام  وامل ااا ا الريهياا  يف تااوافر لمااا الح ااا املقاارر  -97

واخلادما   التيساريد  تاوافر تادابري عااخلدما  له ما  صوي اإلعاق  وااتضلت ابحلقاوقر وياؤار 
ااااارو بيوناااغ ايناااغ أتاااارياً غاااري مت اساااب علاااى ام اااما  صوي اإلعاقااا   اإلعاقااا  لاااذويامساساااي  

 ر(114)الذي  يضانون م  الهقر
وصلاار  املقاارر  اخلاصاا  لااذل  أن مرافااا اإلساا ان ليسااا يف مت اااو  ام ااما  صوي  -98

اإلعاق ، وأن احلواج  الايئي  مقرتنً  ابإلم اني  اكادوو  املتاحا  هلات الساتمدا  وساائي ال قاي الضاا  
اثي حتداي  رئيسي  ابل سا  هلت، وتؤار على حقوق هاؤالت ام اما  يف الضايش ابساتقاللي  ويف 

 ر(115)ملوارل  ال امل  يف ايع م اح  احليا ا
وأوصا املقارر  اخلاصا  أبن تضتماد احل وما  أن ما  لضامان تاوفري املضلوماا  يف أ ا ا   -99

 ر(116)، با يف صل  ت  ولوجيا املضلوما  واالتهاال يسلي اال الع عليلا
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