
GE.19-10628(A) 



 جملس حقوق اإلنسان
 نية واألربعونالدورة الثا

 2019سبتمرب /أيلول 9-27
 من جدول األعمال 6البند 

 االستعراض الدوري الشامل

 *دوري الشاملتقرير الفريق العامل املعين ابالستعراض ال  
 مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية  

__________ 

  فقط. اليت ُقدم هبالغة لابو يعمم املرفق دون حترير رمسي،  *

 A/HRC/42/10 األمم املتحدة 

 Distr.: General اجلمعية العامة 

25 June 2019 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/42/10 

GE.19-10628 2 

 مقدمة  
عقدددد القريدددق العامدددس املعدددل ابرسدددتعرا، الددددورج الردددامس، املنرددد   وجددد  قدددرار  لددد   -1

 .2019أاير/ مددددايو  17إىل  6، دورتددددث الةالةددددة والةفرتدددد    القدددد ة مددددن 5/1حقددددون ان  ددددان 
 9الدميقراط ددددة   ا ل ددددة الةامنددددة املعقددددودة يددددوم  واسُتعرضددددا ا الددددة   وروريددددة  ددددوراي الرددددعب ة

وروريددة  ددوراي الرددعب ة الدميقراط ددة املمةددس الددداوم  مروريددة  ددوراي  وفددد   وتددرأ  .2019أاير/مددايو 
الرعب ة الدميقراط ة لدى مكت  األمم املتحدة واملنظمات الدول ة األخرى   جن ف، اتج سو غ 

التقريددر  2019أاير/مددايو  14ملعقددودة   الرابعددة عرددرة ا واعتمددد القريددق العامددس   جل ددتث هددان.
 املتعلق جبمرورية  وراي الرعب ة الدميقراط ة.

، اختددار  لدد  حقددون ان  ددان فريددق املقددررين التددا  2019 ددا ون الةاي/يندداير   15و   -2
 وإسدبا  ا إريد اي )اجملموعة الةفرت ة( لت  ري اسدتعرا، ا الدة   وروريدة  دوراي الردعب ة الدميقراط دة 

 وف جي.
مدن مرفدق قدرار  5، والققدرة 5/1من مرفق قرار  لد  حقدون ان  دان  15للققرة اً وفقو  -3

 ستعرا، ا الة   ورورية  وراي الرعب ة الدميقراط ة ر، صدرت الواثوق التال ة 16/21اجملل  
 (؛A/HRC/WG.6/33/PRK/1أ(؛ ))15تقرير وطل/عر،  تايب وفقاً للققرة  )أ( 
جتم ع ملعلومات بر ن ورورية  وراي الرعب ة الدميقراط ة أعدتدث مقوضد ة األمدم  )ب( 
 ؛(A/HRC/WG.6/33/PRK/2) ب()15 قون ان  ان وفقاً للققرة ال ام ة املتحدة 
ج( )15)ج( مددددددددددددددوجت ورقددددددددددددددات معلومددددددددددددددات أعدتددددددددددددددث املقوضدددددددددددددد ة وفقدددددددددددددداً للققددددددددددددددرة  

(A/HRC/WG.6/33/PRK/3.) 
أسدللة  ة  وراي الرعب ة الدميقراط ة مدن خدفل اجملموعدة الةفرت دة قاومدةُ وأح لا إىل وروري -4

وبلج كددددا، و ندددددا، ابلن ابددددة عددددن  موعددددة والربتغددددال، أ غددددور، وأسدددد ال ا، و  أملا  ددددا،اً أعدددددسا م ددددبق
األصددقا  املعن دة ابلتنق دا وانبددفت واملتابعدة علدد الودع د الددوطل، وسدلوف ن ا، وال دويد، واململكددة 

وهدا  األسدللة متاحددة  لربيطا  دا العظمدد وأيرلنددا الردمال ة، والددورايت املتحددة األمريك دة. املتحددة
 علد املوقع انلك وي لفستعرا، الدورج الرامس.

 عملية االستعراضموجز مداوالت  -أوالا  
 عرض مقدم من الدولة موضوع االستعراض -ألف 

ة مددن ارسددتعرا، املتعلددق جبمروريددة  ددوراي أعددرب الوفددد عددن أملددث   أن تعددتث ا ولددة الةالةدد -5
كددددون يالرددددعب ة الدميقراط ددددة القرددددم الوددددح ا  الددددة حقددددون ان  ددددان   البلددددد،  ددددا ي ددددما  ن 

 ن من أج حت ت أو مت  ت. اجتا  البلد، خال  ان ظر مناسب ووجرةُ  للمجتمع الدو  موقف  
   حمور و دع ارعتبدارات.اليت تضع الرع “جوترث”فكرة وب ن الوفد أن الدولة جت ند  -6
    ال تعتيت حقون ان  ان ومحايترا.حتققا إجناثات هامة أشار إىل أن و 
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   نة وطن ة لتنق دا املعاهددات  ات مع نةوقد أُد ا  ان تن  ق وطن ة خاصة  عاهد -7
 وأُ رئ معرد حقون ان  ان لتايدة الوعي العام حبقون ان  ان. الدول ة  قون ان  ان.

 ا ردددود لتنردددد ط و دددع قطاعددددات ارقتوددداد الدددوطل وحت دددد  مع ردددة الرددددع . وبُدددالا -8
وبُن دددا ماس دددات طب دددة، وادددرج حتدددديت العديدددد مدددن امل تردددق ات، واألخدددا ابلعلدددوم والتقن دددات 

 الطب ة وأسال   العفج الطيب ا ديةة.
ددت عرددرات للعمددال، وبُن ددا أو ُجدد ن ددا   العاصددمة مبددان سددكن ة وأُت حددا  ددا ً بُ و  -9

 اآلرف من املناثل ومرافق الرعاية ارجتماع ة   و ع أحنا  البفد.
 اً.عامدد 12ويتلقددد األطقددال التعلدد م اجملدداي   إطددار  ظددام التعلدد م انلتامددي الدداج يدددوم  -10

وُعتث وضع املرأة   و ع  ارت الدولة وا  اة العامة، وحيظدد  بدار ال دن بتقددير  بدري، ويتلقدد 
 خاص ذوو انعاقة رعاية ومحاية خاصة من الدولة واجملتمع.األش
وُقدما تقدارير دوريدة إىل  ندة حقدون الطقدس، وإىل اللجندة املعن دة ابلقضدا  علدد التم  دت  -11

أدت املقدددررة اةاصدددة املعن دددة بددددعوة مدددن الدولدددة، و  ضدددد املدددرأة، اللتددد  أجدددرات استعراضدددات رحقدددة.
 إىل البلد. حبقون األشخاص ذوج انعاقة ثايرة

واجث البلد   جردود  لتعتيدت حقدون ان  دان عقبدات، منردا ابةودوص القدرارات الديت يو  -12
هدي تلد  القدرارات بددوافع س اسد ة و اخُتدات وقدد  اختاها  ل  حقون ان  ان وا مع دة العامدة.

مدة مدن واستندت إىل معلومدات ملققدة م دت من أشكال ار تقاو ة واثدواج ة املعايري. شكفً متةس 
 .“منرقون”شرادات ثاوقة أدىل هبا 

 جرود الدولة  ماية حقون ان  دان وتعتيتهدا.تع ق وا تا ات اليت فرضرا  ل  األمن  -13
إيوال األدوية واملعددات الطب دة إىل األطقدال والن دا  واألشدخاص ذوج متنع التجارة و فري تعرقس 
تحدددة وا رددات القاعلددة ان  ددا  ة العاملددة   أمددام ق ددام و ددارت األمددم امل تعقبددامتةددس انعاقددة، و 

 البلد  رامرا.

 وردود الدولة موضوع االستعراضجلسة التحاور  -ابء 
وتددرد   القددرث الةدداي مددن هدداا التقريددر  .جل ددة التحدداوربب ددا ت خددفل اً وفددد 88أدىل   -14

 التوص ات املقدمة أرتنا  ا وار.
لعديد مدن الودكوا الدول دة  قدون ان  دان ورحظا توغو أن توديق ا كومة علد ا -15

 يرري إىل استعدادها لتعتيت ومحاية حقون ان  ان  م ع مواطن را.
وأرتنا تر ما  تان علد الدولة ن ردا  اللجندة الوطن دة لتنق دا املعاهددات الدول دة  قدون  -16

 ان  ان.
 لددات األمددم املتحدددة، وأعربددا أو را  ددا عددن أسددقرا لعدددم رغبددة ا كومددة   التعدداون مددع ه -17

 ور س ما  ل  حقون ان  ان.
ي ددداورها إثا  التقدددارير الددديت تردددري إىل حددددو  اً عم قددداً وقالدددا اململكدددة املتحددددة إن قلقددد -18

م ددتمرة وعلددد  طددان واسددع  قددون ان  ددان، وحةددا علددد إاتحددة الوصددول منرج ددة و ا ترا ددات 
 ن ان  ان.القورج وبدون عواوق إىل ا رات القاعلة    ال حقو 
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 120 000و 80 000 بد  وأعربا الورايت املتحدة عن القلدق العم دق ب دب  وجدود مدا -19
 .مع كرات ال جن ال  اسيررتد هلا   شخص حمتجتين   ظروف يُ 

وأرتنددا أوروغددواج علددد الدولددة ن رددا  اللجنددة الوطن ددة لتنق ددا املعاهدددات الدول ددة  قددون  -20
 ان  ان.

نتويف البول قارية أن ا تا ات الق رية ار قرادية تعون توثيدع األدويدة ورحظا ورورية ف -21
 وتوفري اةدمات الطب ة لألطقال والن ا  واألشخاص ذوج انعاقة.

وأرتنا ف  ا  م علد الدولة ن راورا اللجندة الوطن دة  مايدة األشدخاص ذوج انعاقدة،  -22
 اثة األمومة.وتعديلرا قا ون العمس ارش ا ي بتمديد ف ة إج

وأشددددددارت ثمبددددددابوج إىل سددددددن قددددددوا   جديدددددددة بردددددد ن التعلدددددد م املرددددددل، و رددددددر العلددددددوم  -23
 والتكنولوج ا، والوقاية من الكوار ، وانغارتة وان عاش، وخدمات الرعاية ارجتماع ة.

وأعربددا أفغا  ددتان عددن اسددتمرار شددعورها ابلقلددق إثا  عدددم التعدداون مددع  ل ددات حقدددون  -24
عددددة جمللدددد  حقددددون ان  ددددان، والق ددددود املقروضددددة علددددد وصددددول النددددا  إىل مددددا يلدددديب ان  ددددان التاب

 احت اجاسم األساس ة.
ورحبددا ا تاوددر ابعتمدداد قددوا   تتعلددق ابلتعلدد م والتدددري  املرددل، و صددفحات ترددريع ة  -25

 أجريا    ال قا ون العمس.
ة اةاصدة املعن دة حبقدون األشدخاص وأشارت األرجنت  إىل التايرة القطرية اليت أدسا املقرر  -26

 ذوج انعاقة.
ورحظددا أسدد ال ا أن  نددة التحق ددق املعن ددة حبقددون ان  ددان   وروريددة  ددوراي الرددعب ة  -27

الدميقراط ددددة قددددد حددددددت حدددددو  ا ترا ددددات  قددددون ان  ددددان ترقددددد إىل م ددددتوى ا ددددراوم ضددددد 
 ان  ا  ة.

ع  ل ات األمم املتحدة واملراقب  امل دتقل  أعربا النم ا عن أسقرا ألن تعاون البلد مو  -28
 اً.جداً ظس حمدود

ورحبددا إيطال دددا ابلتوددديق علدددد الربوتو ددول ارخت ددددارج امللحددق ابتقاق دددة حقددون الطقدددس  -29
بر ن ب ع األطقال واسدتغفل األطقدال   البغدا  و  املدواد انابح دة، واتقاق دة حقدون األشدخاص 

 ذوج انعاقة.
 و  إىل إ را  اللجنة الوطن ة لتنق ا املعاهدات الدول ة  قون ان  ان.وأشارت ب فر  -30
 وذ رت بلج كا أن حالة حقون ان  ان   البفد ر تتال مودر قلق  بري. -31
ورحبدددا بدددواتن ابلتودددديق علدددد الربوتو دددول ارخت ددددارج امللحدددق ابتقاق دددة حقدددون الطقدددس  -32

بغدا  و  املدواد انابح دة، واتقاق دة حقدون األشدخاص بر ن ب ع األطقال واسدتغفل األطقدال   ال
 ذوج انعاقة.

وأرتنا دولة بول ق ا املتعددة القوم ات علدد الدولدة ن ردا  معردد حقدون ان  دان التدابع  -33
 أل ادمي ة العلوم ارجتماع ة.
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    ورحظدددددددددددددا بوت دددددددددددددوا  اعتمددددددددددددداد ارسددددددددددددد ات ج ة اةم ددددددددددددد ة للتنم دددددددددددددة ارقتودددددددددددددادية  -34
 اليت تغطي  ارت التعل م والوحة والعمس والبنا .(، 2020-2016) الوطن ة
وأعربا الرباثيس عن استمرار قلقرا العم ق إثا  التقارير امل دتمرة عدن حددو  ا ترا دات  -35

 ج  مة ومنرج ة  قون ان  ان،  ا ف را فر، ق ود علد ا قون املد  ة وال  اس ة.
 واقع.ذات صلة ابلحق ق ر تتال ما بلغاراي  ن  تاوج  نة التوسلن  -36
وأرتنددا بورو دددج علددد الدولددة ن رددا  اللجنددة الوطن ددة لتنق ددا املعاهدددات الدول ددة  قددون  -37

 ان  ان.
 وقدما  مبوداي توص ات. -38
وأعربددا  ندددا عددن قلقرددا العم ددق إثا  حالددة حقددون ان  ددان، وأشددارت إىل أ  ددة تعتيددت  -39

 .الوصول إىل  ل ات األمم املتحدة
و ددررت شدد لي    ددد قلقرددا إثا  حالددة حقددون ان  ددان   البلددد، وشددجعا التعدداون مددع  -40

  ل ات األمم املتحدة وبرا را، من خفل متيد من ار قتاح وا وار.
وأعربدددا الوددد  عدددن تقدددديرها للجردددود املباولدددة لوددد اغة وتنق دددا ارسددد ات ج ة اةم ددد ة  -41

(، وللتح ددد  امل دددتمر مل دددتوايت مع ردددة الندددا ، 2020-2016للتنم دددة ارقتودددادية الوطن دددة )
وإيف  أ  ة  قون األطقال والن ا  واألشدخاص ذوج انعاقدة، ورختداذ تددابري لتلب دة احت اجدات 

 النا  املتتايدة    ال ا  اة الةقاف ة.
 وقدما  وستاريكا توص ات. -42
عاهدددات الدول ددة  قددون وشددجعا  ددوت ديقددوار الدولددة علددد مواصددلة التوددديق علددد امل -43

 ان  ان.
إىل و دع انجدرا ات اةاصدة، وأعربدا اً وحةا  روات ا ا كومة علد إاتحة الوصدول فدور  -44

حقدددون ان  دددان وا ترا ردددا علدددد  طدددان واسدددع، وشدددجعا    دددال تجددداوثات العدددن قلقردددا إثا  
 ا كومة علد إ را  ماس ة وطن ة  قون ان  ان.

جددرا ات املتخدداة لتعتيددت الوصددول إىل اةدددمات الوددح ة والتعل م ددة وأشددارت  ددواب إىل ان -45
 وحت    وع ترا.

وذ ددددرت تردددد ك ا أن العديددددد مددددن التقددددارير املورتوقددددة ر تددددتال ترددددري إىل أن حالددددة حقددددون  -46
 ان  ان   البفد تظس مودر قلق ابلغ.

شددخاص ذوج ورحبددا وروريددة الكو غددو الدميقراط ددة ابلتوددديق علددد اتقاق ددة حقددون األ -47
 انعاقة.

ورحبدددا الددددازرا ابلدددتايرة األوىل الددديت قدددام هبدددا إىل هددداا البلدددد خبدددري م دددتقس ع نندددث  لددد   -48
ن ان  دان ومدا تت دم بدث حقون ان  ان، وقالدا إادا ر تدتال تردعر بقلدق عم دق إثا  حالدة حقدو 

 خطورة شديدة.من 
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اص ذوج انعاقددددددة، وأشددددددارت إ ددددددوادور إىل التوددددددديق علددددددد اتقاق ددددددة حقددددددون األشددددددخ  -49
والربوتو ول ارخت دارج امللحدق ابتقاق دة حقدون الطقدس برد ن ب دع األطقدال واسدتغفل األطقدال   

 البغا  و  املواد انابح ة.
ورحظدددا مودددر ا ردددود املباولدددة لتطدددوير قطددداعي التعلددد م والودددحة، وارهتمدددام حبقدددون  -50

 انعاقة و بار ال ن. جاألشخاص ذو 
رسددتواو ة  صدددار وتنقدد ا عدددة قددوا   تتعلددق حبقددون ان  ددان، وأشددارت ورحبددا غ ن ددا ا -51

 إىل التتام ا كومة ابلتعل م.
وحةا إستو  ا ا كومدة علدد التنق دا الكامدس لفلتتامدات الديت تعرددت هبدا،  دا   ذلد   -52

  وج  املعاهدات الدول ة  قون ان  ان.
لدول دددة وإىل سدددن قدددوا   متعلقدددة حبقدددون وأشدددارت إرت وب دددا إىل التودددديق علدددد الودددكوا ا -53

للعددفج الطدديب عددن بعددد علددد اً وأرتنددا علددد الدولددة ن ردداورا مدددار  فن ددة اث ويددة و ظامدد ان  ددان.
 الوع د الوطل.

وأشددادت ف جددي اب كومددة لترددريعاسا الب ل ددة،  ددا   ذلدد  قددا ون الوقايددة مددن الكددوار ،  -54
 وانغارتة وان عاش، وقا ون محاية الب لة.

وشددددجعا فنلندددددا ا كومددددة علددددد التعدددداون الكامددددس مددددع منظومددددة األمددددم املتحدددددة  قددددون  -55
ان  ان،  ا   ذل   نة التحق ق، واملقرر اةاص املعل حبالة حقون ان  ان   ورورية  دوراي 

 الرعب ة الدميقراط ة، وساور ه لات األمم املتحدة و ل اسا.
 وقدما فر  ا توص ات. -56
وديق ا كومة علد عددد مدن الودكوا القا و  دة الدول دة وا ضدمامرا بتجورج ا   وهاو  -57

 إل را، وحةترا علد التعاون مع و ع انجرا ات اةاصة.
ورحبا أملا  ا بتايرة املقررة اةاصة املعن ة حبقون األشخاص ذوج انعاقدة، وأشدارت إىل  -58

 عاقة.أن بعض التح  نات قد ُأجريا لقاودة األشخاص ذوج ان
وأشدارت ال دو ن إىل التودديق علدد اتقاق دة حقدون األشدخاص ذوج انعاقدة، وإىل ثايرة  -59

 املقررة اةاصة املعن ة حبقون األشخاص ذوج انعاقة.
وأشددارت هدداييت إىل ا رددود الدديت تبدداهلا الدولددة لتح دد   وع ددة ح دداة شددعبرا، ابلددرغم مددن  -60

 ا تا ات ارقتوادية الرديدة القاومة.
 وقدما هندورا  توص ات. -61
وأشدددارت  ي دددلندا إىل اختددداذ بعدددض اةطدددوات انااب دددة ولكنردددا أعربدددا عدددن أسدددقرا ألن  -62

 الوضع اةطري  الة حقون ان  ان مل يتغري.
ورحبدددا إ دو   ددد ا   ردددا  اللجندددة الوطن دددة  مايدددة األشدددخاص ذوج انعاقدددة، وابلتقددددم  -63

 ة وارجتماع ة والةقاف ة.احملرث حنو إعمال ا قون ارقتوادي
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 وحددق   .وذ ددر وفددد وروريددة  ددوراي الرددعب ة الدميقراط ددة أن حريددة التعبددري م سددخة دسددتورايً  -64
املددواطن    تقدددش الرددكاوى وارلتماسددات يكقلددث قددا ون الرددكاوى وارلتماسددات وتددوافُر  ل ددات 

اوي التدددددخس   إجددددرا ات وحيظددددر قددددا ون الرددددكاوى وارلتماسددددات والقددددا ون ا ندددد الددددتظلم القويددددة.
 التظلم،  ا   ذل  عن طريق ار تقام.

واددد املواطنددون ف مددا يددنظنم مددن عددرو،، و دددوات، ومعددار،، وم ددابقات، ومنتدددايت،  -65
ون ف را حبرية عن شدواغلرم ويتبدادلون ف ردا  را هدم.اً فرص وتقدوم الدولدة بتق  دد ا دق   حريدة  يعربن

بددات محايدددة األمدددن ل، أو يتعدددار، مدددع متطمخدددرين أو مسعددترالتعبددري عنددددما ينترددد  ذلدد  حقدددون  
القددومي، أو النظددام العددام، أو الوددحة العامددة، أو اآلداب العامددة، علددد النحددو املنوددوص عل ددث   

 القا ون ا ناوي والقوا   األخرى ذات الولة.
. اوتعتيددددت جودسددددان  ا ددددا وف مددددا يتعلددددق ابلوصددددول إىل املعلومددددات،   حت دددد  تغط ددددة  -66

وأُ رددددلا مكتبددددات رقم ددددة، ومرا ددددت لتكنولوج ددددا املعلومددددات، ومكتبددددات متنقلددددة،  ددددا   ذلدددد    
 املقاطعات وعلد م توى البلد.

وملعا دددة مردددكلة الغددداا ، ُعددددنل قدددا ون املدددتارث واعُتمددددت لدددواوا تتعلدددق ابندارة امل ددداولة  -67
وأ ردد ت الدولددة متدداجر  .وُخووددا ابنضددافة إىل ذلدد  مددوارد  بددرية للقطدداث التراعددي للمددتارث.

للحبوب   احملافظدات واملددن واملقاطعدات لب دع القداوض مدن ا بدوب،  دا سداهم   ا قدا  علدد 
 استقرار أسعار ا بوب و  تنق ا س اسة الدولة    ال إدارة األغاية. 

الديت ميكدن أن تقدر، ا ريدة الدين دة، والق دود من الدستور صراحة علد  68وتنص املادة  -68
الدولددة املمارسددات وارحتقددارت الدين ددة؛ ولكنرددا ر تتغاضددد أو تت دداما حتدد م و   ارسددترا.علددد 

لإلطاحددة  عنددد وجددود حمدداورت أو مندداورات مددن قبددس قددوات معاديددة حتدداول اسددتخدام الدددين وسدد لةً 
 ابلنظام ال  اسي، أو لإلخفل ابلنظام العام.

عاهدددات الدول ددة  قددون ان  ددان، وأعددادت وقددد عددتثت الدولددة  نترددا الوطن ددة لتنق ددا امل -69
تنظ م ه كلرا الداخلي، وعتثت دور أما ترا و ظامرا  مع الب ا ت. وهي تنظم محدفت توع دة، 
وتنرر مواد متعلقدة حبقدون ان  دان، وتعددن تقدارير لتقددميرا إىل اآلل دات الدول دة  قدون ان  دان، 

 توص اسا.تعمنم و 
فلجم ددع املددواطن  حقدددون  رجتمدداعي ر مُيددار    الددبفد.للتوددن ف ا سددو غبونو ظددام  -70

مت اوية، وهدم يتمتعدون هبدا   و دع اجملدارت، ويدنص القدا ون احمللدي علدد مبدادو امل داواة وعددم 
 دن هدم   أمد  ا اجدة إىل امل داعدة، وتقددم هلدم الرعايدة، اً خاصداً وتدو  الدولدة اهتمامد التم  ت.

 اية ا م ع بدون أج استةنا .وحترص علد أن ترمس تل  الرع
وف مددا يتعلددق   قدداذ القددا ون وابمل دداوس القضدداو ة، يُلتددتم   البلددد مددن وقددا طويددس  بدددأ  -71

يكقس قدا ون انجدرا ات ا ناو دة و  ويكقس القا ون ا ق   حما مة عادلة. القوس ب  ال لطات.
 وا ق   ارستلناف مضمون. ة.، وفقاً ملتطلبات ارتقاق ات الدول ة ذات الولحقون املترم 

وخيددول القددا ون للمدددع  العددام   ارسددة الرقابددة علددد إجددرا ات التحق قددات والقحددوص  -72
وابنضدافة  األول ة واحملا مات، لضمان عدم ارتكاب جتداوثات مدن طدرف مدوظقي إ قداذ القدا ون.

ث فددد رم واملترمددد  إىل ذلددد ، ادددرج ت دددج س انجدددرا ات ا ناو دددة،  دددا   ذلددد  اسدددتجواب املردددتب
 علد احملكمة ملراجعترا.عرضرا وفحص ب ا سم، و 
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 كدم اً وف ما يتعلق ابملاس ات انصفح ة، فإن العمس الاج يقدوم بدث ال دجنا ، تطب قد -73
لقواعددد األمددم املتحدددة النموذج دددة ويعام دددس ال ددجنا  وفقدداً  .ق ددرايً  قضدداوي قدداطع، ر يُعتددرب عمددفً 

ويقدددوم املددددعون العدددامون  راقبدددة املاس دددات  ا  )قواعدددد   ل دددون ما دددديف(.الدددد  ا ملعاملدددة ال دددجن
 انصفح ة   املناطق اليت تعود إل رم ابلنظر.

ور يتضدددددددددمن القدددددددددا ون ا نددددددددداوي أو قدددددددددا ون انجدددددددددرا ات ا ناو دددددددددة مودددددددددطلحات مدددددددددن  -74
وتدددنص تلددد  القدددوا   علدددد  .“مع دددكرات ال دددجن ال  اسدددي”أو  “ال  اسدددي ال دددج ” قب دددس
 اث من يرتك  جراوم ضد الدولة أو غريها من ا راوم العادية   ماس ات إصفح ة.إيد
وتودددر أحكددام ابنعدددام علددد مددن يرتكدد  جددراوم ضددد الدولددة، أو مددن يرتكدد  جددراوم  -75

عدات   تلد  القضدااي، ا حتدال علدد احملكمدة املر تيدة طوتنظدر حمدا م املقا خطرية للغاية ر تُغتقدر.
ور تودددر أحكدام ابنعددام علددد  اجمللد  الردعيب األعلددد ملراجعتردا وإقرارهدا. ا علدد ه لدة رةسددة

 ور تنقَّدا تلد  األحكدام   ا وامددس. مدن  ا دا سدنرم دون الةامندة عردرة وقددا ارتكداهبم ا رميدة.
بطلد  ملدان مدن أسدرة و دان ذلد  ومل تنقَّا أحكام انعدام   أما ن عامة إر   حدارت  درة، 

 أشخاص معن    خرين.الضح ة أو من 
 .“ابلتبع ةا رم ”ور يتضمن القا ون ا ناوي عقوبة  -76
ومل يتعر، من عربوا ا ددود بددون إذن، ألسدباب اقتودادية، ألج عقداب، لكدنرم تلقدوا  -77

ويعام دددس القددارون مدددن العدالددة ومدددن أُع ددددوا إىل  حتددايرات ومُسدددا هلددم ابلعدددودة إىل ح دداسم الطب ع دددة.
 للقا ون.خطرية للقا ون، مةس الترري ، وفقاً  اور ب ب  ارتكاهبم ا ترا ات الوطن من بلد 

وتقددددنم  اً.عامددد 12الددداج يددددوم وبددددأت الدولدددة تطب دددق التعلددد م انلتامدددي الردددامس واجملددداي  -78
 الددعم،   شدكس  تد  مدرسد ة، ومدواد دراسد ة، ومعددات تعل م دة، وخددمات  قدس.اً الدولة أيض

  املندداطق الريق ددة مددن أجددس القضددا  علددد القددوارن بدد  املندداطق ا ضددرية  وقامددا بتجديددد املدددار 
وبُالا جردود للدربط بد  و دع ا امعدات والعديدد مدن املددار  بردبكة  والريق ة   قطاث التعل م.

تواصددس حت دد  يو  حتددديت املندداهج الدراسدد ة وحمتددوى بددرامج التعلدد م املرددل، و  ان  ا ددا الداخل ددة.
 بددرية ف مددا يتعلددق بتعتيددت التةق ددف حبقددون ان  ددان، الدولددة جرددوداً   وتبددال عددن بعددد. ظددام التعلدد م 

لنردر الدوعي حبقدون ان  دان لددى امل داول  العدامل    ا كومدة و  اً خاصداً وهي تو  اهتمام
 و ارت إ قاذ القا ون.

  املدتارث واأل ردطة الديت يقدوم هبدا الطدفب  أشكال عمس األطقدال.و ع وحيظر القا ون  -79
 هي أ رطة ذات طابع تعل مي يتماشد مع املناهج الدراس ة.

و وهددا وروريددة إيددران انسددفم ة اب رددود املباولددة لتح دد  حالددة املددرأة، وبتقدددش بعددض  -80
 التقارير الوطن ة إىل ه لات املعاهدات.

قدا ون الداج ورح  العران آبل ة ص اغة التقرير الدوطل، وأعدرب عدن أملدث   أن يدادج ال -81
 إىل حت   حالة حقون ان  ان   البلد.اً اعُتمد ماخر 

وقالددددا أيرلندددددا إن القلددددق ر يددددتال ي دددداورها ب ددددب  قلددددة التقدددددم امل ددددجس   التودددددج  -82
 لف ترا ات املنرج ة  قون ان  ان   البلد.

 وقدما إسراو س توص ات. -83
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حباجدة إىل حدس عاجدس، وقالدا إ دث  وأشارت ال اابن إىل أن م د لة عمل دات ارختطداف -84
ينبغدددي لل ددداابن ووروريدددة  دددوراي الردددعب ة الدميقراط دددة التغلددد  علدددد ا عددددام الةقدددة، وتعم دددق التعددداون 

 ب نرما.
ورحبدددا الكويدددا ابملردددار ة انااب دددة للحكومدددة   ا ولدددة الةالةدددة لفسدددتعرا، الددددورج  -85

 حالة حقون ان  ان.الرامس، وأعربا عن أملرا   أن يادج ذل  إىل حت   
ورحبددا وروريددة رو الدميقراط ددة الرددعب ة ابلتدددابري الرام ددة إىل تددوفري الضددما ت القا و  ددة  -86

 لتمتع املواطن  حبقوقرم ال  اس ة وارقتوادية وارجتماع ة والةقاف ة.
األشددخاص وأشددارت رتق ددا إىل الددتايرة الدديت أدسددا إىل البلددد املقددررة اةاصددة املعن ددة حبقددون  -87

ذوج انعاقددة، ولكنرددا أعربددا عددن أسددقرا لعدددم التعدداون مددع جرددات أخددرى مكلقددة بددورايت   
 إطار انجرا ات اةاصة.

وأعربددا لك ددمربت عددن قلقرددا البددالغ إثا  حالددة حقددون ان  ددان،  ددا   ذلدد  ال ددجن  -88
 .   اسيمع كرات ال جن الا ماعي لألشخاص بدون حما مة عادلة، واستخدام التعاي    

ت  ري التايرة بلتوديق علد اتقاق ة حقون األشخاص ذوج انعاقة، و ابملديف رحبا و  -89
 اليت أدسا إىل البلد املقررة اةاصة املعن ة حبقون األشخاص ذوج انعاقة.

ورحبا املك    ابلتودديق علدد الربوتو دول ارخت ددارج امللحدق ابتقاق دة حقدون الطقدس  -90
اسدددتغفل األطقدددال   البغدددا  و  املدددواد انابح دددة، و  ردددا  معردددد حقدددون برددد ن ب دددع األطقدددال و 

 ان  ان.
وأدان ا بددس األسددود بردددة اسددتخدام عقوبددة انعدددام، والتعدداي ، واسددتمرار الق ددود علددد  -91

مع كرات ال جن حرية التعبري وارتوال، وعمل ات ارختطاف املنرجي، وارختقا  الق رج، و 
 .ال  اسي

موثامب دددق اب كومدددة لتقددددميرا تقدددارير إىل بعدددض ه لدددات املعاهددددات ول ح بردددا  وأشدددادت -92
 بتايرة املقررة اةاصة املعن ة حبقون األشخاص ذوج انعاقة إىل البلد.

وأرتنددا م ازددار علددد الدولددة رعتمادهددا أو تعددديلرا عدددة أجددتا  مددن الترددريعات املتعلقددة  -93
 .حبقون ان  ان،  ا   ذل  قوا   العمس

 لدة رفدا  شدعبرا سوشجعا  م ب ا ا كومة علدد مواصدلة توج دث التنم دة ارقتودادية حندو  -94
 ح اتث الةقاف ة.  وإرترا
وأشددادت   بدددال ابلتدددابري املتخددداة لتح ددد  اةدددمات ارجتماع دددة، وأرتنددا علدددد الدولدددة  -95

 لتوديقرا علد اتقاق ة حقون األشخاص ذوج انعاقة.
ة علد إاتحة وصول و ارت امل اعدة ان  ا  ة الدول ة إىل و دع وحةا هولندا ا كوم -96

 وبدون ق ود.اً أحنا  البفد فور 
وشجعا   وثيلندا البلدد علدد أن يودبا عضدواً   منظمدة العمدس الدول دة، وعلدد األخدا  -97

  عايري العمس األساس ة وتنق اها.
 وقدما   كاراغوا توص ات. -98
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كومددة لتعاواددا امل ددتمر مددع  ل ددات حقددون ان  ددان ومرددار ترا وأرتنددا   جددرياي علددد ا  -99
 ف را، و رودها   محاية ومتك  الن ا  والقلات الضع قة األخرى.

وقالددا النددرويج إن القلددق العم ددق ر يددتال ي دداورها ب ددب  ار ترا ددات ا  دد مة  قددون  -100
 ألطقال.ان  ان   البلد، و ال  ب ب  وضع القلات الضع قة، ور س ما ا

 وأعربا ُعمان عن تقديرها للترريعات ذات الولة اليت ُسنا    ال حقون ان  ان. -101
 وأشارت اب  تان مع التقدير إىل املرار ة   انطار الدو   قون ان  ان. -102
و وهدددا القلبدددد  اب رددددود املباولددددة لتنق ددددا قددددا ون محايددددة وتعتيددددت حقددددون املددددرأة، والتدددددابري  -103
 ة لتايدة   بة الن ا    الوظاوف العامة.املتخا
علدددد  واعتدددربت بولنددددا مردددار ة ا كومدددة   عمل دددة ارسدددتعرا، الددددورج الردددامس دلددد فً  -104

 ا  مع اجملتمع الدو .استعدادها للتعاون البنن 
وأعربا الربتغال عدن قلقردا إثا  ار ترا دات ا  د مة  قدون ان  دان املتواصدلة بردكس  -105

 د  طان واسع.منرجي وعل
وأعربدددا وروريدددة  دددوراي عدددن تقدددديرها للتودددديق علدددد اتقاق دددة حقدددون األشدددخاص ذوج  -106

 انعاقة، وأشارت إىل أن م  لة األسر املرتتة متةس قض ة إ  ا  ة عاجلة وقض ة حقون إ  ان.
( 2020-2018ورح  ارحتداد الروسدي ابسد ات ج ة محايدة األشدخاص ذوج انعاقدة ) -107

 ات املتخاة  ماية حقون األطقال وتعتيتها. وابملبادر 
الةا  ددة ولددة ورحبددا ال ددنغال ابعتمدداد تدددابري لتنق ددا التوصدد ات املقبولددة الوددادرة عددن ا  -108

 لفستعرا، الدورج الرامس.
 وأرتنا صرب ا علد الدولة ن راورا اللجنة الوطن ة لتنق ا املعاهدات الدول ة  قون ان  ان. -109
سنغافورة إىل اةطوات انااب ة املتخاة لتعتيت ومحايدة حقدون األشدخاص ذوج وأشارت  -110

انعاقددة،  ددا   ذلدد  إ رددا   ددان  مايددة األشددخاص ذوج انعاقددة، علددد م ددتوايت احملافظددات 
 واملدن واملقاطعات.

وشدددجعا سدددلوف ن ا الدولدددة علدددد التعددداون الكامدددس مدددع انجدددرا ات اةاصدددة وغريهدددا مدددن  -111
ان  ان، وقالدا إن القلدق ر يدتال ي داورها ب دب  ا ترا دات ا قدون ارقتودادية   ل ات حقون

 وارجتماع ة والةقاف ة.
ورحبددا إسددبا  ا بددتايرة املقددررة اةاصددة املعن ددة حبقددون األشددخاص ذوج انعاقددة، وأعربددا  -112

 .سو غبونعن قلقرا إثا   ظام 
 ترريعات املعتمدة مع املعايري الدول ة.وشجعا دولة فل ط  ا كومة علد  قالة توافق ال -113
ورحبددددا ال ددددويد بتقدددددش التقريددددر إىل اللجنددددة املعن ددددة حبقددددون األشددددخاص ذوج انعاقددددة،  -114

 وقالا إن القلق البالغ ي اورها إثا  الوضع العام  قون ان  ان.
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ان  دان  وقالا سوي را إاا ترعر بقلق ابلغ إثا  ار ترا ات اةطدرية واملنرج دة  قدون -115
 دددا   ذلددد  فدددر، الق دددود علدددد حريدددة التعبدددري وا دددق   اةووصددد ة، وقمدددع املعارضددد   اً،عمومددد

 ال  اس  .
وأرتنا ا مرورية العرب ة ال ورية علدد الدولدة لتودديقرا علدد اتقاق دة حقدون األشدخاص  -116

ألطقدددددال ذوج انعاقدددددة، والربوتو دددددول ارخت ددددددارج امللحدددددق ابتقاق دددددة حقدددددون الطقدددددس برددددد ن ب دددددع ا
 واستغفل األطقال   البغا  و  املواد انابح ة.

ورحبددددا اتيلنددددد ابملرددددار ة امل ددددتمرة    ل ددددة ارسددددتعرا، الدددددورج الرددددامس، و  بعددددض  -117
 ه لات املعاهدات وانجرا ات اةاصة.

ل ريت مع التقدير إىل إ را  اللجنة الوطن دة لتنق دا املعاهددات الدول دة  - وأشارت ت مور -118
 قون ان  ان، واللجنة الوطن ة  ماية األشخاص ذوج انعاقة. 

وأبرث وفد ورورية  وراي الرعب ة الدميقراط ة أن الدولة أ ر ت  ظام رعاية صح ة متم ندت  -119
الدولدة األولويدة لتح د  جدودة اةددمات الطب دة، تعطدي و  .وف ث تقدَّم و ع اةدمات  ا ً  ومتطور.

 (.2020-2016ارسد ات ج ة املتوسدطة األجدس لتطدوير القطداث الودحي ) ا   ذلد  مدن خدفل 
وتبددال  وُخووددا مددوارد  بددرية لتح دد  املرافددق الوددح ة،  ددا   ذلدد  علددد م ددتوى املقاطعددات.

 لضمان توفري األدوية بركس  اف.اً الدولة جرود
فر األغايددة وملعا ددة مرددكلة سددو  التغايددة، مددددت الدولددة فدد ة إجدداثة األمومددة، وهددي تددو  -120

وارج تنق دا ارسد ات ج ة وخطدة العمدس ملكافحدة سدو  تغايدة األطقدال  للن ا  واألطقال.الفثمة 
 واألمرات، واس ات ج ة التةق ف    ال الوحة انجناب ة.

وف ما يتعلق    لة عمل دات ارختطداف، مل يتعدر، لفختطداف إىل حدد اآلن مواطندون  -121
وقدددد ُسدددونيا املردددكلة بردددكس أساسدددي وابلكامدددس بقضدددس ا ردددود   .أجا ددد ، ابسدددتةنا  ال دددااب  

املخلوددددة الددددديت بددددداهلا البلدددددد  وجدددد  إعدددددفن ب و دددددغ اي دددددغ بدددد  ال ددددداابن ووروريدددددة  دددددوراي الردددددعب ة 
 .2002الدميقراط ة، الوادر   أيلول/سبتمرب 

وابت اليت وتتمةس أ رب عقبة تواجث جرود الدولة لتعتيت حقون ان  ان ومحايترا   العق -122
والضدحااي ا ق ق دون  فرضرا  لد  األمدن والعقدوابت األحاديدة ا ا د  الديت فرضدترا عددة بلددان.

وينبغي رفع ا دتا ات علدد  للجتا ات هم األطقال والن ا  و بار ال ن واألشخاص ذوو انعاقة.
 القور.
 لة وجُتدددرج الدولددددة مرددداورات واسددددعة النطدددان مددددع و دددع أصددددحاب املودددلحة بردددد ن م دددد -123

والدولة ر تع ، علد أهداف تلد   ار ضمام إىل ارتقاق ات الدول ة اليت مل تودن عل را بعد.
اً وستواصس أيضد ارتقاق ات أو شروطرا، وقد ج دسا   قوا  نرا احملل ة و قاسا لتناس  واقعرا.

 التعاون الورت ق مع ه لات املعاهدات وتنق ا توص اسا، ح   ارقتضا .
يتعلددق ابلتعدداون مددع املقددرر اةدداص املعددل حبالددة حقددون ان  ددان   وروريددة  ددوراي  وف مددا -124

وستواصددس ذلدد   “املقددرر اةدداص”و “القددرار”الرددعب ة الدميقراط ددة، رفضددا الدولددة رفضدداً قاطعدداً 
يقددددم إىل  لددد  هدددو أداة س اسددد ة ب دددد القدددوات املعاديدددة، و  “املقدددرر اةددداص”وقالدددا إن  الدددرفض.
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مع ة العامة تقارير سنوية تنال من مسعة البلد وتروهرا علد أسا  شرادات حقون ان  ان وا 
 (.A/HRC/25/63تقرير  نة التحق ق )اً وهي ترفض أيض .“منرقون”متورة يقدمرا 

ا دوار والتعداون مدن أجدس تعتيدت حقدون ان  دان ومحايتردا، ور سد ما اً وتقدر الدولة  ةدري  -125
 الرامس. من خفل  ل ة ارستعرا، الدورج

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
ستنظر مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية يف التوصيات التالية، وستتقدم ردوداتا يف  -126

 الوقت املناسب، ولكن يف موعد ال يتجاوز الدورة الثانية واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:
وراي الشتتتتتعبية مواصتتتتتلة النظتتتتتر يف ضمكانيتتتتتة ان تتتتتمام مجهوريتتتتتة كتتتتت 126-1

 الدميقراطية ضىل املعاادات الدولية األخرى حلقوق اإلنسان )بيالروس(؛
النظتتر يف التيتتديق علتتو اليتتكوة الدوليتتة حلقتتوق اإلنستتان التت   126-2

تيبح طرفاا فيها بعد )دولة بوليفيا املتعددة القوميات(؛ والنظر يف التيديق علو  مل
التتتت  مل تيتتتتبح طرفتتتتاا فيهتتتتا بعتتتتد  اليتتتتكوة األساستتتتية األختتتترى حلقتتتتوق اإلنستتتتان،

 )ضندونيسيا(؛
النظتتتتتر يف التيتتتتتديق علتتتتتو اليتتتتتكوة الدوليتتتتتة الر يستتتتتية حلقتتتتتوق  126-3

 اإلنسان ال  مل تيبح طرفاا فيها بعد )كوت ديفوار(؛
مواصلة اجلهود الرامية ضىل االن مام ضىل مجيع اليتكوة األساستية  126-4

 حلقوق اإلنسان )ضستونيا(؛
و مجيتع اليتتكوة الر يستتية املتبقيتة حلقتتوق اإلنستتان، التيتديق علتت 126-5

وال ستتيما اتفاقيتتة مناا تتة التعتت يب ورتت ا متتن ضتترول املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية 
 الالضنسانية أو املهينة وبروتوكوهلا االختياري )اليوانن(؛ أو

التيتتديق علتتو اليتتكوة الدوليتتة الر يستتية حلقتتوق اإلنستتان التت   126-6
 يها بعد )اندوراس(؛تيبح طرفاا ف مل

النظتتتتر يف التيتتتتديق علتتتتو املعااتتتتدات الدوليتتتتة الر يستتتتية حلقتتتتوق  126-7
 اإلنسان ال  مل تيبح طرفاا فيها بعد )مجهورية ضيران اإلسالمية(؛

مواصتتتتلة التيتتتتديق علتتتتو االتفاقيتتتتات األساستتتتية املتبقيتتتتة حلقتتتتوق  126-8
 اإلنسان )العراق(؛

األساستتتية حلقتتتوق اإلنستتتان،  التيتتتديق علتتتو االتفاقيتتتات الدوليتتتة 126-9
ستتيما اتفاقيتتة مناا تتة التعتت يب ورتت ا متتن ضتترول املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية  وال
الالضنستتتتانية أو املهينتتتتة، والاوتوكتتتتول االختيتتتتاري الثتتتتا  للعهتتتتد التتتتدو  ا تتتتا   أو

ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية، التت ي يهتتد  ضىل ضلاتتاء عقوبتتة اإلعتتدام، علتتو النحتتو 
 )التفيا(؛اا سابقاملوصو به 
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)أ( الاوتوكتتول االختيتتاري الثتتا   التيتتديق علتتو اليتتكوة التاليتتة: 126-10
للعهد الدو  ا ا  ابحلقتوق املدنيتة والسياستية، الرامت  ضىل ضلاتاء عقوبتة اإلعتدام؛ 
)ل( اتفاقيتتتة مناا تتتة التعتتت يب ورتتت ا متتتن ضتتترول املعاملتتتة أو العقوبتتتة القاستتتية 

وبروتوكوهلا االختياري؛ )ج( الاوتوكتول االختيتاري امللحتق  الالضنسانية أو املهينة أو
ابلعهتتد التتدو  ا تتا  ابحلقتتتوق االقتيتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتتة؛ )د( االتفاقيتتتة 

 الدولية حلماية مجيع األشخا  من االختفاء القسري )الاتاال(؛
التيتتتديق علتتتو اليتتتكوة الدوليتتتة األختتترى حلقتتتوق اإلنستتتان التتت   126-11
ال رتت  طتتر  فيهتتا، لتتا يف قلتتم اتفاقيتة مناا تتة التعتت يب ورتت ا متتن ضتترول تتز  ال

املعاملتتتة أو العقوبتتتة القاستتتية أو الالضنستتتانية أو املهينتتتة، واالتفاقيتتتة الدوليتتتة للق تتتاء 
 علو مجيع أشكال التمييز العنيري )مجهورية كوراي(؛

لتت  االن تتمام ضىل املعااتتدات الدوليتتة األساستتية حلقتتوق اإلنستتان ا 126-12
تزاماهتتا لوجتب املعااتدات الت  لتيبح فيهتا دولتة طرفتاا بعتد، والتنفيت  الكامتل ال مل

 ا  طر  فيها )دولة فلسطني(؛
التيتتتتديق علتتتتو االتفاقيتتتتة الدوليتتتتة للق تتتتاء علتتتتو مجيتتتتع أشتتتتكال  126-13

 التمييز العنيري )جورجيا(؛
التيتتتتديق علتتتتو االتفاقيتتتتة الدوليتتتتة للق تتتتاء علتتتتو مجيتتتتع أشتتتتكال  126-14
 مييز العنيري )اجلبل األسود(؛الت

التيتتتتديق علتتتتو اتفاقيتتتتة مناا تتتتة التعتتتت يب ورتتتت ا متتتتن ضتتتترول  126-15
 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالضنسانية أو املهينة )تورو(؛

التيتتتتديق علتتتتو اتفاقيتتتتة مناا تتتتة التعتتتت يب ورتتتت ا متتتتن ضتتتترول  126-16
، واالتفاقيتتتة الدوليتتتة للق تتتاء املعاملتتتة أو العقوبتتتة القاستتتية أو الالضنستتتانية أو املهينتتتة

 علو مجيع أشكال التمييز العنيري )بوروندي(؛
تكثيف اجلهود من أجل التيتديق علتو اتفاقيتة مناا تة التعت يب  126-17

 ور ا من ضرول املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالضنسانية أو املهينة )شيل (؛
متتتتن ضتتتترول التيتتتتديق علتتتتو اتفاقيتتتتة مناا تتتتة التعتتتت يب ورتتتت ا  126-18

املعاملتتتة أو العقوبتتتة القاستتتية أو الالضنستتتانية أو املهينتتتة )التتتدا رة( )اجلبتتتل األستتتود( 
 )السناال(؛

وضع خطت  دتددة زمنيتاا لالن تمام ضىل اتفاقيتة مناا تة التعت يب  126-19
ورتت ا متتن ضتترول املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالضنستتانية أو املهينتتة )اململكتتة 

 ا العظمو وأيرلندا الشمالية(؛املتحدة لايطاني
التيتتتتديق علتتتتو اتفاقيتتتتة مناا تتتتة التعتتتت يب ورتتتت ا متتتتن ضتتتترول  126-20

املعاملتتتتتتة أو العقوبتتتتتتة القاستتتتتتية أو الالضنستتتتتتانية أو املهينتتتتتتة وبروتوكوهلتتتتتتا االختيتتتتتتاري 
 )جورجيا(؛
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ىل اتفاقية مناا ة التع يب ور ا متن ضترول املعاملتة االن مام ض 126-21
 )أورورواي(؛ ، وبروتوكوهلا االختياريأو الالضنسانية أو املهينةأو العقوبة القاسية 

التيتتديق علتتتو اتفاقيتتتة مناا تتة التعتتت يب وبروتوكوهلتتتا االختيتتتاري  126-22
 )بولندا(؛

التيتتتتديق علتتتتو اتفاقيتتتتة مناا تتتتة التعتتتت يب ورتتتت ا متتتتن النظتتتتر يف  126-23
 ليش (؛ - يمورضرول املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالضنسانية أو املهينة )ت

التيتتتديق علتتتو االتفاقيتتتة الدوليتتتتة حلمايتتتة مجيتتتع األشتتتخا  متتتتن  126-24
االختفتتتاء القستتتري، وعلتتتو اتفاقيتتتة مناا تتتة التعتتت يب ورتتت ا متتتن ضتتترول املعاملتتتة 

 العقوبة القاسية أو الالضنسانية أو املهينة وبروتوكوهلا االختياري )فرنسا(؛ أو
حلمايتتتة مجيتتتع األشتتتخا  متتتتن التيتتتديق علتتتو االتفاقيتتتة الدوليتتتتة  126-25

االختفتتاء القستتري، والتترد علتتو مجيتتع البالرتتات الفرديتتة املقدمتتة ضىل اي تتات األمتت  
املتحتتدة وضجراءاهتتتتا بشتتت ن احلتتاالت املزعومتتتة، لتتتا يف قلتتم طلبتتتات الفريتتتق العامتتتل 

ألشتخا  املختطفتني اباملعين حباالت االختفاء القسري أو ر  الطوع  فيما يتعلتق 
 )أورورواي(؛ 1969وية الكورية يف عام من الرحلة اجل

االن تتتمام ضىل نظتتتام رومتتتا األساستتت  للمحكمتتتة اجلنا يتتتة الدوليتتتة،  126-26
 وتنفي ا يف القانون الوطين )كرواتيا(؛

االن تتتمام ضىل نظتتتام رومتتتا األساستتت  للمحكمتتتة اجلنا يتتتة الدوليتتتة،  126-27
أحكام تق   ابلتعتاون  لا يف قلم عن طريق ضدراج ،ومواءمة تشريعاهتا الوطنية معه

 الفوري والكامل مع احملكمة اجلنا ية الدولية )ضستونيا(؛
التيتتديق علتتو نظتتام رومتتا األساستت  للمحكمتتة اجلنا يتتة الدوليتتة،  126-28

ومواءمتتتة التشتتتريعات الوطنيتتتة ابلكامتتتل متتتع مجيتتتع االلتزامتتتات التتت  يفرضتتتها قلتتتم 
 )التفيا(؛اا النظام، علو النحو املوصو به مسبق

التيتتتديق علتتتو نظتتتام رومتتتا األساستتت  للمحكمتتتة اجلنا يتتتة الدوليتتتة  126-29
 (؛لكسماغ)

اللتزاماهتتا االمتثتال منظمتة العمتل الدوليتة، و االن مام ضىل ع توية  126-30
 الناش ة عن القانون الدو  حلقوق اإلنسان )الاتاال(؛

االن تتمام ضىل منظمتتة العمتتل الدوليتتة والتيتتديق علتتو االتفاقيتتات  126-31
 ثما  األساسية ملنظمة العمل الدولية )السويد(؛ال

التيديق علتو الاوتوكتول االختيتاري الثتا  للعهتد التدو  ا تا   126-32
 ابحلقوق املدنية والسياسية، الرام  ضىل ضلااء عقوبة اإلعدام )تورو(؛

التيديق علو الاوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشت ن  126-33
 ل يف املنازعات املسلحة )تورو(؛اشرتاة األطفا
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اختتتاق خطتتوات هتتتد  ضىل الق تتاء علتتو العنتتف ضتتد املتترأة، لتتا يف  126-34
قلتتتم التيتتتديق علتتتو الاوتوكتتتول االختيتتتاري التفاقيتتتة الق تتتاء علتتتو مجيتتتع أشتتتكال 

 التمييز ضد املرأة )انميبيا(؛
التيتتتديق علتتتو الاوتوكتتتول اإلضتتتايف التفاقيتتتات جنيتتتف املعقتتتودة  126-35
، واملتعلتتق حبمايتتة ضتتحااي املنازعتتات املستتلحة رتتت  1949آل/أرستتطس  12 يف

 الدولية )الاوتوكول الثا ( )سويسرا(؛
تفعيتتل اللجنتتة الوطنيتتة لتنفيتت  املعااتتدات الدوليتتة حلقتتوق اإلنستتان  126-36

هبتتد  يقيتتق تقتتدم ملمتتوس يف تنفيتت  معااتتدات حقتتوق اإلنستتان التت  أصتتبح البلتتد 
 ن(؛طرفاا فيها )تركمانستا

ضمان االستتقاللية واملتوارد البشترية واملاليتة للجنتة الوطنيتة لتنفيت   126-37
املعااتتدات الدوليتتة حلقتتوق اإلنستتان لتمكينهتتا متتن تعزيتتز حقتتوق اإلنستتان علتتو  تتو 

 فعال يف البلد )بلااراي(؛
يستتتتني دور اللجنتتتتة الوطنيتتتتة لتنفيتتتت  املعااتتتتدات الدوليتتتتة حلقتتتتوق  126-38

وتنستتتيق  ،الدوليتتتة حلقتتتوق اإلنستتتان علتتتو نطتتتاق واستتتعاإلنستتتان يف نشتتتر اليتتتكوة 
اجلهتتود الوطنيتتة بفعاليتتة ملتابعتتة املالحظتتات ا تاميتتة هلي تتات املعااتتدات والتوصتتيات 

 الواردة من خالل االستعراض الدوري الشامل )اجلمهورية العربية السورية(؛
حلقتتتوق اإلنستتتان، الستتتامية التعتتتاون متتتع مفوضتتتية األمتتت  املتحتتتدة  126-39
ماح بوصول املكلفني بوالايت يف ضطار اإلجراءات ا اصة، وتنفيت  التوصتيات والس

 اليادرة عن آليات األم  املتحدة )كوستاريكا(؛
التتدخول يف حتتوار حقيقتت  متتع جملتتس حقتتوق اإلنستتان، ومفوضتتية  126-40

حلقتوق اإلنستان، وآليتات األمت  املتحتدة، والستماح بوصتول السامية األم  املتحدة 
 اإلنسان املستقلني ضىل البلد بدون عوا ق )تشيكيا(؛مراقيب حقوق 

تيستت  التعتتاون واحلتتوار متتع اجملتمتتع التتدو ، وخاصتتة متتع ا ليتتات  126-41
 واإلجراءات ا اصة املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها )ضكوادور(؛

مواصتتتلة مشتتتاركتها وياوراتتتا متتتع آليتتتات األمتتت  املتحتتتدة حلقتتتوق  126-42
 لة )فييت انم(؛اإلنسان قات الي

تعزيز تعاوهنا مع منظمات األم  املتحتدة وآليتات حقتوق اإلنستان  126-43
 )دولة فلسطني(؛

الوفاء ابلتزاماهتا لوجب صكوة حقتوق اإلنستان امليتدق عليهتا،  126-44
 لا يف قلم تقدمي التقارير املت خرة )بولندا(؛

لوجتتتتتب  تعزيتتتتتز املشتتتتتاركة متتتتتع اي تتتتتات األمتتتتت  املتحتتتتتدة املنشتتتتت ة 126-45
معااتتدات حقتتوق اإلنستتان، ويستتني التنستتيق علتتو املستتتوى التتوطين ل تتمان تنفيتت  

 التوصيات )ملديف(؛
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اعتماد التداب  الالزمة لتنفيت  التوصتيات التواردة متن جلنتة حقتوق  126-46
 الطفل، واللجنة املعنية ابلق اء علو التمييز ضد املرأة )أورورواي(؛

ات ا اصتتتة التتت  تطلتتتب زايرة البلتتتد ضاتحتتتة وصتتتول مجيتتتع اإلجتتتراء 126-47
حلقتتتوق اإلنستتتان الستتتامية والتمتتتاس املستتتاعدة التقنيتتتة متتتن مفوضتتتية األمتتت  املتحتتتدة 

 )أفاانستان(؛
ضاتحتتة الوصتتول بتتدون أي قيتتود جلميتتع املكلفتتني بتتوالايت يف ضطتتار  126-48

اإلجتتتراءات ا اصتتتة لتمتتت  املتحتتتدة التتت ين يطلبتتتون زايرة مجهوريتتتة كتتتوراي الشتتتعبية 
 قراطية )أسرتاليا(؛الدمي
الوفاء ابلتزامها ابحلوار والتعاون من ختالل قبتول الطلبتات املعلقتة  126-49

التتواردة متتن اإلجتتراءات ا اصتتة لتتزايرة البلتتد، والتعتتاون بنشتتا  متتع مفوضتتية األمتت  
 حلقوق اإلنسان )النمسا(؛السامية املتحدة 

ضطار اإلجراءات توجيه دعوة دا مة ضىل مجيع املكلفني بوالايت يف  126-50
 ا اصة لزايرة البلد )اندوراس(؛

التعاون مع اإلجراءات ا اصة جمللس حقوق اإلنستان ابالستتجابة  126-51
لطلبتتات التتزايرة املعلقتتة املقدمتتة متتن املكلفتتني بتتوالايت يف ضطتتار اإلجتتراءات ا اصتتة 

 )التفيا(؛
يف ضطتتار النظتر يف توجيتته دعتتوة دا متتة ضىل مجيتتع املكلفتتني بتتوالايت  126-52

 اإلجراءات ا اصة جمللس حقوق اإلنسان )التفيا(؛
يسني تعاوهنا مع النظام الدو  حلقوق اإلنستان متن ختالل تنظتي   126-53

 زايرات رمسية لإلجراءات ا اصة جمللس حقوق اإلنسان )املكسيم(؛
التعتتتتتاون متتتتتع املكلفتتتتتني بتتتتتوالايت يف ضطتتتتتار اإلجتتتتتراءات ا اصتتتتتة  126-54

 )السناال(؛
توجيه دعوة ضىل الفريق العامل املعين لست لة التمييتز ضتد املترأة يف  126-55

 القانون واملمارسة لزايرة البلد )السويد(؛
ضاتحة وصول األم  املتحدة والوكاالت اإلنستانية الدوليتة األخترى  126-56

 )أفاانستان(؛اا لك  تقدم املساعدة ضىل أشد اجملموعات ضعف
الستتتماح ملقتتتدم  املستتتاعدة اإلنستتتانية العتتتاملني يف مجهوريتتتة كتتتوراي  126-57

الشتتتتعبية الدميقراطيتتتتة حبركتتتتة التنقتتتتل بتتتتدون قيتتتتود يف مجيتتتتع أ تتتتاء البلتتتتد، والستتتتماح 
بوصتتتوهل  مباشتتترة وبتتتدون عوا تتتق ضىل مجيتتتع الستتتكان احملتتتتاجني )التتتوالايت املتحتتتدة 

 األمريكية(؛
وحبريتتتة وبتتتدون اا يتتتة فتتتور ضاتحتتتة وصتتتول املنظمتتتات االنستتتانية الدول 126-58

 لتتتا يف قلتتتم الستتتجناء اا،عوا تتتق لكتتت  تقتتتدم املستتتاعدة ضىل أشتتتد اجملموعتتتات ضتتتعف
 )أيرلندا(؛
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أتمتتني وصتتول املستتاعدات اإلنستتانية بشتتكل رتت  دتتدود ضىل مجيتتع  126-59
 مقاطعات البلد )النرويج(؛

تنفي  اإلصالحات ال  أوصتت هبتا آليتات األمت  املتحتدة ا اصتة  126-60
 اتيا(؛)كرو 
مواصتتلة جهوداتتا الستتتكمال تنفيتت  التوصتتيات املتبقيتتة متتن اجلولتتة  126-61

 الثانية )بواتن(؛
النظتتر يف طلتتب التمتتاس التعتتاون التقتتين ودعتت  بنتتاء القتتدرات متتن  126-62

منظمتة األمتت  املتحتدة للطفولتتة )اليونيستيف( ور اتتا متن اهلي تتات الدوليتة يف عمليتتة 
 قوق الطفل )بلااراي(؛تنفي  القانون املتعلق حبماية ح

مواصتتتتتلة التعتتتتتاون متتتتتع املنظمتتتتتات الدوليتتتتتة يف جمتتتتتاالت اليتتتتتحة  126-63
 والتعلي ، والتا ية، واألمن الا ا   )مجهورية ضيران اإلسالمية(؛

التعاون مع املنظمات الدولية العاملة يف جماالت اليتحة،  مواصلة 126-64
 والتعلي ، والتا ية، واألمن الا ا   )الكويت(؛

مواصتتتتتلة التعتتتتتاون متتتتتع املنظمتتتتتات الدوليتتتتتة يف جمتتتتتاالت اليتتتتتحة،  126-65
 والتعلي ، والتا ية، واألمن الا ا  ، )ميا ار(؛

مواصتتتتتلة التعتتتتتاون متتتتتع املنظمتتتتتات الدوليتتتتتة يف جمتتتتتاالت اليتتتتتحة  126-66
 والتعلي ، والتا ية، واألمن الا ا   )ابكستان(؛

حلقتتتوق  لستتتاميةا ضقامتتتة تعتتتاون مفيتتتد متتتع مفوضتتتية األمتتت  املتحتتتدة 126-67
 اإلنسان كخطوة أوىل يف جمال املساعدة التقنية )بولندا(؛

 الستتتامية التمتتتاس املستتتاعدة التقنيتتتة متتتن مفوضتتتية األمتتت  املتحتتتدة 126-68
 حلقوق اإلنسان، لا يف قلم عن طريق منح حق الوصول ضىل البلد )الاتاال(؛

 املتحتتتدةالنظتتتر يف التمتتتاس املستتتاعدة التقنيتتتة متتتن مفوضتتتية األمتتت   126-69
 ليش (؛ - حلقوق اإلنسان )تيمور السامية
املشتتتتتاركة بنشتتتتتا  يف احلتتتتتوار والتعتتتتتاون التتتتتدوليني بشتتتتت ن حقتتتتتوق  126-70

 اإلنسان )الكويت(؛
تعزيز التبتادل التدو  لتحستني نوعيتة التعلتي  والتتدريب يف اجملتالني  126-71

 التقين واملهين )ميا ار(؛
حقتوق األشتخا  قوي اإلعاقتة،  ضدراج مبادئ ومتطلبات اتفاقية 126-72

والاوتوكول االختيتاري امللحق ابتفاقية حقوق الطفل بش ن بيع األطفال واستتاالل 
 يف القتوانني احملليتة قات اليتلة هبتد  تنفيت  ،األطفال يف البااء ويف املتواد اإلابحيتة

 )تركمانستان(؛ تلم املبادئ واملتطلبات
  التشتريعية لتعزيتز حقتوق اإلنستان مواصلة اختاق املزيد من التتداب 126-73

 هبا )مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(؛ كامالا اا  ومحايتها ل مان متتع مواطنيها متتع
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ضجتتتتراء استتتتتعراض شتتتتامل للتشتتتتريعات الوطنيتتتتة هبتتتتد  النهتتتتوض  126-74
ابإلطار القانو  لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها علو النحو املطلول يف املعااتدات 

حلقوق اإلنسان ال  أصبحت مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطيتة طرفتاا فيهتا الدولية 
 )مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(؛

مواصتتتلة مواءمتتتة التشتتتريعات الوطنيتتتة متتتع املعتتتاي  الدوليتتتة حلقتتتوق  126-75
 اإلنسان )االياد الروس (؛

حلمايتتة  مواصتتلة بتت ل اجلهتتود لتتزايدة يستتني اإلطتتار القتتانو  احمللتت  126-76
حبقتوقه  املكتستبة  كتامالا اا  حقوق اإلنسان وتعزيزاا هبد  ضمان متتع املواطنني متتعت

 )اجلمهورية العربية السورية(؛
ضدراج مبادئ ومتطلبات اتفاقية حقتوق األشتخا  قوي اإلعاقتة،  126-77

والاوتوكول االختيتاري امللحق ابتفاقية حقوق الطفل بش ن بيع األطفال واستتاالل 
يف القوانني احمللية قات اليلة هبد  تنفي اا  ،طفال يف البااء ويف املواد اإلابحيةاأل

 ابلكامل )اجلمهورية العربية السورية(؛
الستتتع  ضىل مواءمتتتة التشتتتريعات الوطنيتتتة متتتع أحكتتتام املعااتتتتدات  126-78

 الدولية حلقوق اإلنسان )زمبابوي(؛
يتتتتة حلمايتتتتة حقتتتتوق تكثيتتتتف اجلهتتتتود الختتتتتاق تتتتتداب  تشتتتتريعية وعمل 126-79

 اإلنسان وتعزيزاا )ضثيوبيا(؛
مواصتتلة اجلهتتود حلمايتتة حقتتوق اإلنستتان وتعزيزاتتا لتتا يتماشتتو متتع  126-80

 القواعد واملعاي  الدولية حلقوق اإلنسان )نيبال(؛
 التزامها بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها )نيج اي(؛مواصلة  126-81
ق الف تات ال تعيفة يف اجملتمتع تكثيف جهوداا لتعزيز ومحايتة حقتو  126-82

 )نيج اي(؛
اختتتتاق مزيتتتد متتتن التتتتداب  ل تتتمان متتتتتع مجيتتتع املتتتواطنني حبقتتتوقه   126-83

 املدنية والثقافية واالقتيادية واالجتماعية )ُعمان(؛
تعزيتتتتز التنستتتتيق علتتتتو املستتتتتوى التتتتوطين ل تتتتمان التنفيتتتت  الفعتتتتال  126-84

كتتوراي الشتتعبية الدميقراطيتتة دولتتة   التفاقيتات حقتتوق اإلنستتان التت  أصتتبحت مجهوريتتة
 طرفاا فيها )الفلبني(؛

اختتتاق التتتداب  لكفالتتة التنفيتت  الفعلتت  التفاقيتتة حقتتوق األشتتخا   126-85
قوي اإلعاقتتة، والاوتوكتتتول االختيتتتتاري امللحتتتق ابتفاقيتتتة حقتتتوق الطفتتتل بشتتت ن بيتتتع 

 (؛األطفال واستاالل األطفال يف البااء ويف املواد اإلابحية )فييت انم
علتو تعزيتز اا تعزيز جهوداا للتالب علو التحدايت ال  تؤثر ستلب 126-86

حقوق اإلنسان ومحايتها، ولتوف  الظرو  املناسبة واملواتية للتمتتع حبقتوق اإلنستان 
 للمعاي  الدولية )دولة فلسطني(؛اا وفق
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تكثيتتتتف اجلهتتتتود لتقويتتتتة القتتتتدرات الوطنيتتتتة علتتتتو تعزيتتتتز حقتتتتوق  126-87
 تها )بيالروس(؛اإلنسان ومحاي

ضنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاا للمبادئ املتعلقتة لركتز  126-88
املؤسستات الوطنيتة لتعزيتز حقتوق اإلنستان ومحايتهتا )مبتادئ ابريتس( )كوستتتاريكا( 

 )أوكرانيا(؛
ملبتادئ ابريتس اا ضنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقت 126-89

 )العراق(؛
ؤسستتة وطنيتة مستتتقلة للتدفاع عتتن حقتوق اإلنستتان، وفقتتاا ضنشتاء م 126-90

 ملبادئ ابريس )السناال(؛
التنفي  الفعال السرتاتيجياهتا الوطنية يف جمال التنميتة االقتيتادية،  126-91

وتطتتوير القطتتاع اليتتح ، وتطتتوير التعلتتي ، متتن أجتتل يقيتتق مستتتوى معيشتتة أف تتل 
 لسكاهنا )كواب(؛

تنفيتتت  االستتترتاتيجية ا مستتتية للتنميتتتة مواصتتتلة اجلهتتتود متتتن أجتتتل  126-92
 ( )مجهورية الكوناو الدميقراطية(؛2020-2016االقتيادية الوطنية )

مواصتتتلة اجلهتتتتود متتتتن أجتتتتل تنفيتتت  االستتتترتاتيجية الوطنيتتتتة لتطتتتتوير  126-93
 ( )مجهورية الكوناو الدميقراطية(؛2032-2015التعلي  )

قتتتتوق اإلنستتتتان لتتتتدى تكثيتتتتف اجلهتتتتود الراميتتتتة ضىل زايدة التتتتوع  حب 126-94
 مسؤو  أجهزة السلطة الشعبية وأجهزة ضنفاق القانون )ضثيوبيا(؛

توثيق العالقات مع الشعول اإلفريقية واألشخا  املنحدرين متن  126-95
أصتتل أفريقتت  متتن أجتتل فهتت  أعمتتق وتقتتدير أكتتا لثقافتتة األشتتخا  املنحتتدرين متتن 

ية؛ متن ختالل تنظتي  أنشتطة أصل أفريق  واترخيه  وضستهامه  يف االاتازات اإلنستان
 تبادل ثقايف يف مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية، علو سبيل املثال )ااي (؛

 تعزيز أنشطة توعية املواطنني حبقوق اإلنسان )ميا ار(؛ 126-96
تيس  أنشتطة التوعيتة والتاامج التدريبيتة يف جمتال حقتوق اإلنستان  126-97

 )الفلبني(؛
لكاملتتة ملعااتتدات حقتتوق اإلنستتان التت  صتتدقت نشتتر النيتتو  ا 126-98

عليها مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية، وترمجتهتا ضىل الكوريتة، علتو خدمتة شتبكة 
 ( )السويد(؛Kwangmyongاإلنرتانت الوطنية )

النظتتتتر يف زايدة تييتتتتات امليزانيتتتتة لقطاعتتتتات اليتتتتحة والتعلتتتتي   126-99
ا مستتتية للتنميتتتة االقتيتتتادية الوطنيتتتة،  والرعايتتتة االجتماعيتتتة، ضتتتمن االستتترتاتيجية

 ل مان يسني الوصول ضىل ا دمات يف املناطق الريفية )بوتسواان(؛
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ضعتتتادة توجيتتته ضنفاقهتتتا العتتتام متتتن أجتتتل ضعمتتتال حتتتق مجيتتتع ستتتكان  126-100
مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطيتة يف مستتوى معيشت  مناستب ليتحته  ورفتااه ، 

 )اولندا(؛ 3و 2و 1ستدامة متشياا مع أادا  التنمية امل
ومستتتمرة للحتتد متتن الفجتتوات بتتني املنتتاطق ابتكاريتتة اختتتاق تتتداب   126-101

 احل رية والريفية يف مجيع اجملاالت املمكنة )تركمانستان(؛
 تتتتتتمني خططهتتتتتتا اإل ا يتتتتتتة االقتيتتتتتتادية واالجتماعيتتتتتتة مواصتتتتتتلة ت 126-102

ال، والنساء، وكبتار الستن، تحقيق رفاا سكاهنا، وال سيما األطفميممة لضجراءات 
 )كواب(؛ واألشخا  قوي اإلعاقة

اختتتتاق تتتتداب  يف اجملتتتال التشتتتريع  ملكافحتتتة التمييتتتز علتتتو أستتتاس  126-103
 الطبقة االجتماعية، أو الدين، أو الرأي السياس  )اندوراس(؛

اختاق مزيد متن ا طتوات لتعزيتز اإلطتار القتانو  ملناا تة التمييتز،  126-104
أوستتع ضىل الاتت اء، واليتتحة، والتعلتتي ، واحلقتتوق األساستتية األختترى  ل تمان وصتتول
 )ضندونيسيا(؛

وضتتتع استتترتاتيجية حلمايتتتة األشتتتخا  قوي االحتياجتتتات ا اصتتتة  126-105
 وضمان متتعه  بكامل حقوقه  )ُعمان(؛

مواصتتلة تعزيتتز بتترامج محايتتة حقتتوق الف تتات ال تتعيفة لتتا يف قلتتم  126-106
 قوي اإلعاقة، وكبار السن )الفلبني(؛ ا واألشخالنساء، واألطفال، 

توستتتتيع نطتتتتاق التتتتتداب  الراميتتتتة ضىل رفتتتتع مستتتتتوى رفتتتتاا النستتتتاء،  126-107
 واألطفال، واألشخا  قوي اإلعاقة، وكبار السن )زمبابوي(؛

مواصلة تعزيز التنمية االقتيادية واالجتماعية املستدامة من أجتل  126-108
 ه بشكل أف ل جبميع حقوق اإلنسان )اليني(؛توف  أساس متني لشعبها يتيح متتع

التعاون مع األم  املتحدة واجملتمع الدو  لتحقيق أاتدا  التنميتة  126-109
 املستدامة، لا يف قلم ضعمال احلق يف اليحة )مجهورية كوراي(؛

علومات عن ا طتوات املتخت ة ل تمان  تول األشتخا  املتقدمي  126-110
ابلتتتتتداب  احملليتتتتة ملعاجلتتتتة أستتتتبال تاتتتت  املنتتتتا  وآاثرا األكثتتتتر عرضتتتتة لتاتتتت  املنتتتتا  

 )فيج (؛
ضتتتمان ضدراج هنتتتج قتتتا   علتتتو حقتتتوق اإلنستتتان يف تنفيتتت  قتتتانون  126-111

 الوقاية من الكوارث، واإلراثة واإلنعاش، وقانون محاية البي ة )فيج (؛
يقيتتتتتتق املزيتتتتتتد يف جمتتتتتتال ضشتتتتتتراة ومشتتتتتتاركة النستتتتتتاء واألطفتتتتتتال  126-112

ي اإلعاقتتتة واجملتمعتتتات األصتتتلية واجملتمعتتتات املهمشتتتة األختتترى يف واألشتتتخا  قو 
ضىل ضدارة تاتتت  املنتتتا  وأتثتتت ا علتتتو ستتتبل العتتتي   متتت وضتتتع استتترتاتيجيات كليتتتة تر 

 )فيج (؛
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لوجتتتتتب العهتتتتتد التتتتتدو  ا تتتتتا  التعااديتتتتتة لتزامتتتتتات الالوفتتتتتاء اب 126-113
قتتتتوق املدنيتتتتة ابحلقتتتتوق املدنيتتتتة والسياستتتتية، والستتتتماح للستتتتكان لمارستتتتة مجيتتتتع احل

والسياسية، لا يف قلم حرية التعب ، والوصول ضىل املعلومات، والقدرة علو السفر 
 داخل البلد وخارجه )ضيطاليا(؛

لوجتتتتتب العهتتتتتد التتتتتدو  ا تتتتتا  اباللتزامتتتتتات التعااديتتتتتة الوفتتتتتاء  126-114
ابحلقتتتتوق املدنيتتتتة والسياستتتتية، والستتتتماح للستتتتكان لمارستتتتة مجيتتتتع احلقتتتتوق املدنيتتتتة 

سية، لا يف قلم حريتة التعبت  والوصتول ضىل املعلومتات والقتدرة علتو الستفر والسيا
 )كرواتيا(؛

احلد من اجلترا   الت  يُعاقتب عليهتا ابإلعتدام، وتقتدمي أرقتام رمسيتة  126-115
بشتت ن أحكتتام اإلعتتدام اليتتادرة، واملنفتت ة، والنظتتر يف وقتتف تطبيتتق عقوبتتة اإلعتتدام 

 )ضيطاليا(؛
عتتتدام كخطتتتوة أوىل  تتتو ضلاتتتاء عقوبتتتة اإلعتتتدام وقتتتف عمليتتتات اإل 126-116

 )بلجيكا(؛
االفيتتتتتاح عتتتتتن املعلومتتتتتات املتعلقتتتتتة ابستتتتتتخدام عقوبتتتتتة اإلعتتتتتدام  126-117

 )بلجيكا(؛
 اختاق خطوات تدرجيية  و ضلااء عقوبة اإلعدام )أوكرانيا(؛ 126-118
 ختفتتيع عتتدد اجلتترا   التت  يُعاقتتب عليهتتا ابإلعتتدام، ووقتتف تنفيتت  126-119
 هبد  ضلاا ها )فرنسا(؛اإلعدام عقوبة 
اإلعالن عن وقف رمس  لعمليات اإلعدام كخطتوة أوىل  تو ضلاتاء  126-120

 عقوبة اإلعدام )جورجيا(؛
اختتتاق خطتتوات تدرجييتتة  تتو احلتتد متتن عقوبتتة اإلعتتدام و/أو ضلاا هتتا  126-121

 )اليوانن(؛
 (؛آيسلنداضلااء عقوبة اإلعدام ) 126-122
 د يف ضلااء عقوبة اإلعدام )موزامبيق(؛النظر من جدي 126-123
العمتل  اختاق خطوات هتد  ضىل تقييد عمليات اإلعدام، أو وقتفُ  126-124

 )انميبيا(؛اا أو ضلااؤاا متام ،بعقوبة اإلعدام
عتتن تنفيتت  اا ضلاتاء عقوبتتة اإلعتتدام يف مجيتتع احلتاالت، والتوقتتف فتتور  126-125

 عمليات اإلعدام العلنية )نيوزيلندا(؛
اعتمتتاد وقتتف فتتوري لتطبيتتق عقوبتتة اإلعتتدام كخطتتوة  تتو ضلاا هتتا  126-126
ونشتتر بيتتاانت عتتن عمليتتات اإلعتتدام األختت ة وكتت لم عتتن عتتدد األشتتخا   اا،متامتت

 ال ين ينتظرون تنفي  حك  اإلعدام فيه  )ضسبانيا(؛
 ليش (؛ - عقوبة اإلعدام )تيموروقف تطبيق  126-127
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لوقتف استتخدام التعت يب ورت ا متن  اختاق ضجراءات فوريتة وفعالتة 126-128
ضتتتترول ستتتتوء املعاملتتتتة يف مرافتتتتق االحتجتتتتاز وكفالتتتتة ضتتتتماانت احملاكمتتتتة العادلتتتتتة 

 )النمسا(؛
اختاق ضجراءات فورية وفعالة لوقتف التعت يب وستوء املعاملتة لتا يف  126-129

قلم العنف اجلنس ، من خالل التدريب املناسب ومحالت التوعية وستن القتوانني، 
 خاصة ضىل أجهزة أمن الدولة والشرطة )أملانيا(؛املوجهة 
حظتتتتر استتتتتخدام التعتتتت يب ورتتتت ا متتتتن ضتتتترول املعاملتتتتة القاستتتتية  126-130
الالضنستتتانية أو املهينتتتة، والتيتتتديق علتتتو اتفاقيتتتة مناا تتتة التعتتت يب ورتتت ا متتتن  أو

 ضرول املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالضنسانية أو املهينة )ضسبانيا(؛
اق تداب  ملموستة لتحستني وترو  االحتجتاز متن ختالل تنفيت  اخت 126-131

قواعد األم  املتحدة النموقجية التدنيا ملعاملتة الستجناء )قواعتد نيلستون مانتديال(، 
للمجرمتتات وقواعتتد األمتت  املتحتتدة ملعاملتتة الستتجينات والتتتداب  رتت  االحتجازيتتة 

 قواعد ابنكوة( )اتيلند(؛)
وقف ممارسة السخرة، لا يف قلم استخدام اختاق ضجراءات فورية ل 126-132

من اتفاقية األم  املتحدة حلقوق  1السجناء واألطفال، علو النحو احملدد يف املادة 
 الطفل )اململكة املتحدة لايطانيا العظمو وأيرلندا الشمالية(؛

ستتتن تشتتتريعات لتجتتترمي االًتتتار، وفقتتتاا للمعتتتاي  الدوليتتتة، وتقتتتدمي  126-133
 لناجيات من االًار )ضسرا يل(؛الدع  للنساء ا

النظتتتتر يف اعتمتتتتاد سياستتتتات ملكافحتتتتة االًتتتتار ابلبشتتتتر، و اصتتتتة  126-134
 النساء واألطفال )الفلبني(؛

ضتتتتتمان حريتتتتتة التنقتتتتتل جلميتتتتتع متتتتتواطين مجهوريتتتتتة كتتتتتوراي الشتتتتتعبية  126-135
 الدميقراطية داخل البلد وخارجه )فرنسا(؛

 تم ، والتدين، متن ختالل اختتاق احرتام احلتق يف حريتة الفكتر، وال 126-136
تتتداب  فعالتتة ملنتتع وضزالتتة مجيتتع أشتتكال االضتتطهاد علتتو أستتاس التتدين أو املعتقتتد، 

 وتعزيز التسامح والتحاور بني األداين يف اجملتمع )اليوانن(؛
السماح للمسيحيني ولتشخا  املنتمتني ضىل أي طا فتة أو مجاعتة  126-137

 وبتتتدون ختتتو  متتتن العقتتتال أو اا،لية وعلنتتتدينيتتتة أختتترى لمارستتتة داينتتتته  ابستتتتقال
 االنتقام أو املراقبة )أيرلندا(؛

استعراض التشريعات والسياسات الوطنية باية تكييفها مع معتاي   126-138
العهد الدو  ا ا  ابحلقوق املدنيتة والسياستية، ال ستيما فيمتا يتعلتق حبريتة التعبت  

 والوصول ضىل املعلومات )كوستاريكا(؛
تنفيتت  ضصتتالحات جلعتتل القتتوانني واملمارستتات تتماشتتو متتع املعتتاي   126-139

 الدولية حلرية اليحافة وحرية التعب  )اليوانن(؛



A/HRC/42/10 

23 GE.19-10628 

 للمعاي  الدولية )اليوانن(؛اا سن قانون بش ن حرية املعلومات وفق 126-140
 (؛لكسماغضمان حرية التعب  واستقاللية وسا ل اإلعالم ) 126-141
يف املعلومات، وحرية التعبت ، متع احلفتال علتو حريتة  ضمان احلق 126-142

 وطباعتتتتتةا  اا،وكتابيتتتتت ،البحتتتتتا عتتتتتن املعلومتتتتتات واألفكتتتتتار وتلقيهتتتتتا ونشتتتتتراا، شتتتتتفوايا 
 )املكسيم(؛

هتي تتتة بي تتتة مواتيتتتة ميكتتتن ملنظمتتتات اجملتمتتتع املتتتد  أن تعمتتتل فيهتتتا  126-143
كال العقوبتتتة ابستتتقاللية وبتتدون ختتو  متتن الرقابتتتة أو االعتقتتال أو ر  تتا متتن أشتت

 )بولندا(؛
 تعزيز حرية الرأي والتعب  واحلق يف ا يوصية )العراق(؛ 126-144
االمتنتتتتتاع عتتتتتن أي شتتتتتكل متتتتتن أشتتتتتكال التتتتتتدخل يف االتيتتتتتاالت  126-145

املباشتتترة العاديتتتة بتتتني مواطنيهتتتا واألشتتتخا  ا ختتترين، لتتتن فتتتيه  ا ابء واألطفتتتال 
 ال ين يعيشون يف بلدان أخرى )سويسرا(؛

ضمان عمل اجلهاز الق ا   ابستقاللية، وضصالح القانون اجلنا    126-146
وقتتانون اإلجتتراءات اجلنا يتتة بشتتكل يكفتتل ابلكامتتل ال تتماانت اإلجرا يتتة واألحكتتام 

 احلرة والعادلة )كوستاريكا(؛
االمتثتتال اللتزاماهتتتا الناشتت ة عتتن معااتتدات حقتتوق اإلنستتان التت   126-147

 صدقت عليها )أوكرانيا(؛
ضمان اإلعمتال الكامتل للحقتوق املدنيتة والسياستية، لتا يف قلتم  126-148

ضمكانيتتة تواصتتل مجيتتع مواطنيهتتا مباشتترة ويف كنتتف احلريتتة واألمتتان متتع أفتتراد أستترا  
ورتتتت ا ، حتتتتو لتتتتو كتتتتانوا يعيشتتتتون يف بلتتتتدان أختتتترى، بتتتتدون أي تتتتتدخل ال تتتتتارا 

 )فنلندا(؛ استثناءات تتماشو مع القانون واملعاي  الدولية حلقوق اإلنسان
مواصتتتلة التعتتتاون متتتع مجهوريتتتة كتتتوراي إلجيتتتاد حتتتل أساستتت  ملستتت لة  126-149

األستتر املشتتتتتة، لتتتا يف قلتتتم تنفيتتت  االلتزامتتتات قات اليتتتلة التتت    التعهتتتد هبتتتا يف 
 مؤمترات القمة بني الكوريتني )مجهورية كوراي(؛

 ضزالتتتتة احلتتتتواجز التتتت  يتتتتول دون الوصتتتتول ضىل التعلتتتتي  واليتتتتحة، 126-150
 جلميع سكاهنا )أفاانستان(؛اا وتوف  خدمات تعليمية وصحية جمانية حق

يستتتني وصتتتول النتتتاس ضىل الاتتت اء، والرعايتتتة اليتتتحية، والتعلتتتي ،  126-151
 والسكن املال   يف مجيع أ اء البلد )كمبوداي(؛

مواصتتلة بتت ل اجلهتتود لتطتتوير التعلتتي  والرعايتتة اليتتحية، ولتتتوف   126-152
 الناس يف التعلي  ويف اليحة )اليني(؛ محاية أف ل حلق

وضتتتتع استتتترتاتيجية ل تتتتمان املزيتتتتد متتتتن املستتتتاواة يف الوصتتتتول ضىل  126-153
احلقتتتتتوق يف اليتتتتتحة، والتعلتتتتتي ، وضىل مستتتتتتوى معيشتتتتتة ال تتتتتق يف املنتتتتتاطق الريفيتتتتتة 

 )كوستاريكا(؛
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ضتتتتمان محايتتتتة احلقتتتتوق يف الاتتتت اء، واليتتتتحة، وامليتتتتاا، واليتتتتر   126-154
 )أوكرانيا(؛اا و املوصو به سابقاليح ، علو النح

تعزيز التداب  ل مان تتوافر ا تدمات األساستية للجميتع، وضمكانيتة  126-155
 الوصول ضليها، ومتتع النساء واألطفال واألشخا  قوي اإلعاقة ابحلقوق )نيبال(؛

مواصتتتلة ضتتتمان الوصتتتول ضىل التعلتتتي  والاتتت اء واليتتتحة لشتتتعبها،  126-156
 مس احلاجة ضىل تلم ا دمات )مجهورية فنزويال البوليفارية(؛سيما ملن ا  يف أ وال

تكثيتتتف اجلهتتتود الراميتتتة ضىل ضتتتمان احلقتتتوق يف الاتتت اء واليتتتتحة  126-157
ددة مثتتتل ف تتات دتتجلميتتع ستتكان البلتتد، متتتع ضعطتتاء األولويتتة للف تتات ال تتتعيفة أو 

 ند(؛ا  قوي اإلعاقة وكبار السن )اتيلاألطفال والنساء واألشخ
اصلة تنفي  سياسة الدولتة يف جمتال ضدارة األر يتة )دولتة بوليفيتا مو  126-158

 املتعددة القوميات(؛
مواصتتتلة تعزيتتتز التتتتداب  التتت  ت تتتمن وصتتتول مجيتتتع الستتتكان ضىل  126-159

 الا اء )شيل (؛
اختتتتتاق التتتتتداب  الالزمتتتتة ملكافحتتتتة انعتتتتدام األمتتتتن الاتتتت ا   وستتتتوء  126-160

ألشتتخا ، لتتن فتتيه  علتتو وجتته ا يتتو  التا يتتة، اللتت ين يتتؤثران علتتو ماليتتني ا
 األطفال والنساء وكبار السن، وك لم الف ات ال عيفة األخرى )ضكوادور(؛

تعزيز ما يكفتل خلتو ضجتراءات احليتول علتو الات اء يف البلتد متن  126-161
 بتوزيع األر ية العام )فنلندا(؛اا التمييز، و ول الف ات املهمشة واألكثر ضعف

   ووسا ل ملموسة ملكافحة الفقر )كمبوداي(؛اختاق تداب 126-162
اختتتتتاق مزيتتتتد متتتتن التتتتتداب  للحتتتتد متتتتن التفتتتتاوت يف تلقتتتت  الرعايتتتتة  126-163

 اليحية، بتكلفة معقولة )اجلزا ر(؛
تعزيتتز ضجراءاهتتتا اإلجيابيتتة لتتزايدة خفتتع معتتدالت وفيتتات الرضتتع،  126-164

 وسوء التا ية يف البلد )كواب(؛
قطتاع اليتح ، ويقيتق الرعايتة اليتحية الشتاملة مواصلة تطوير ال 126-165

 )مير(؛
مواصلة مبادراهتا لتحسني خدمات اليحة العامة، متشياا مع احلتق  126-166

 يف اليحة )نيكاراروا(؛
مواصلة يديا النظام اليتح  التوطين ليتال الستكان )مجهوريتة  126-167

 فنزويال البوليفارية(؛
كتتني مجيتتع املتتواطنني متتن الوصتتول ضىل مواصتتلة تطتتوير التعلتتي ، ومت 126-168

 مجيع مراحل التعلي  )مير(؛
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مواصتتتتلة تشتتتتجيع املبتتتتادرات الراميتتتتة ضىل تعزيتتتتز احلتتتتق يف التعلتتتتي   126-169
 )نيكاراروا(؛

م تتتاعفة جهوداتتتا لتحستتتني وتتترو  التعلتتتي  والبي تتتة يف املتتتدارس  126-170
 الريفية، حو يتمتع شعبها حبق التعلي  )ابكستان(؛

عمتل علتتو يستني جتتودة نظتام التعلتتي  متن ختتالل ختيتي  مزيتتد ال 126-171
 لهياكل األساسية التعليمية ومواءمتها يف مجيع أ اء البلد )صربيا(؛لمن املوارد 

اختاق تداب  فوريتة ل تمان املستاواة بتني اجلنستني ومحايتة املترأة متن  126-172
 العنف اجلنسا  )األرجنتني(؛

ستتاواة بتتني اجلنستتني يف املمارستتة العمليتتة، تنفيتت  تتتداب  ل تتمان امل 126-173
 ووضع حد لإلفالت من العقال علو العنف ضد النساء والفتيات )أسرتاليا(؛

تعزيتتز التتتداب  الراميتتة ضىل معاجلتتة الثاتترات يف تعزيتتز ومحايتتة حقتتوق  126-174
 النساء واألطفال )بواتن(؛

ومتكينهتتا، وضتتع واعتمتتاد خطتتة عمتتل شتتاملة لتعزيتتز حقتتوق املتترأة  126-175
 ورصد تنفي اا وتقييمه )بلااراي(؛

مواصتتلة اجلهتتود لوقتتف العنتتف ضتتد األطفتتال، ومتكتتني املتترأة متتن  126-176
 الوصول ضىل املناصب القيادية يف املؤسسات احلكومية )مير(؛

اختتتاق ضجتتراءات ملموستتة لتتزايدة توويتتف املتترأة وتعزيتتز أدواراتتا يف  126-177
 ؛السياسات )ابكستان(صنع وكاالت 

 مواصلة تعزيز التداب  الرامية ضىل تعزيز متكني املرأة )الفلبني(؛ 126-178
 اختاق تداب  لتحسني املساواة بني اجلنسني )فييت انم(؛ 126-179
تعزيز تشريعاهتا باية يديد وتعتديل األحكتام التمييزيتة ضتد املترأة،  126-180

 ديفوار(؛ وخاصة تلم ال  يك  الوصول ضىل التعلي  والعمل )كوت
مراجعتتتة قتتتانون محايتتتة وتعزيتتتز حقتتتوق املتتترأة ل تتتمان ًتتترمي مجيتتتع  126-181

 أشكال العنف ضد املرأة يف مجيع اجملاالت )بلجيكا(؛
)أ( ت تمني  تكثيف مكافحة العنف ضد املرأة من ختالل متا يلت : 126-182

للعنتتتتف ضتتتتد املتتتترأة، لتتتتا يف قلتتتتم االرتيتتتتال واالًتتتتار؛ اا قتتتتانون العقتتتتوابت تعريفتتتت
وضع برامج تدريبية ملووف  ضنفاق القانون، والق اة، ومووف  ا دمة املدنيتة،  ل()

لتحديتتتد أشتتتكال العنتتتف ضتتتد املتتترأة، ومنعتتته واملعاقبتتتة عليتتته؛ )ج( حظتتتر عمليتتتات 
 للنساء العا دات ضىل الوطن )فرنسا(؛األع اء التناسلية فح  
وق املتترأة، مراجعتتة القتتوانني، لتتا يف قلتتم قتتانون محايتتة وتعزيتتز حقتت 126-183

وت تتتمينها تعتتتاريف العنتتتف ضتتتد املتتترأة، لتتتا يف قلتتتم االرتيتتتال واالًتتتار ابملتتترأة 
 (؛آيسلندا)
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اختاق تداب  لتجرمي االرتيال الزوج ، ومنع العنف العتا ل  ضتد  126-184
املرأة واملعاقبة عليه، لا يف قلم تنظي  محالت التوعية، وتتوف  ا تدمات القانونيتة، 

 للناجيات )ضسرا يل(؛والدع ، وامل وى 
تكثيف تنفي  القانون املتعلق حبماية وتعزيز حقوق املرأة، وضصالح  126-185

لالرتيتتتتال واالًتتتتار ابملتتتترأة اا التشتتتتريعات اجلنا يتتتتة لكتتتت  تت تتتتمن بوضتتتتوح تعريفتتتت
 وعقوابت عليهما )املكسيم(؛

 ضنشاء نظام ملنع العنف اجلنس  ضد النساء احملتجزات )النرويج(؛ 126-186
وضع اسرتاتيجية شاملة ملنتع ومكافحتة مجيتع أشتكال العنتف ضتد  126-187

 األطفال، وخاصة معاجلة أسبابه اجل رية )اجلزا ر(؛
اعتمتتاد تتتداب  ملموستتة ملعاجلتتة األستتبال اجل ريتتة لوفيتتات الرضتتع  126-188

واألطفتتتتال، لتتتتا يف قلتتتتم احلرمتتتتان االجتمتتتتاع  واالقتيتتتتادي، والتفتتتتاوت يف تلقتتتت  
 ا ية األطفال، وعمل األطفال )الاازيل(؛ا دمات، وسوء ت

مكرستتتة ملكافحتتتة و خارجيتتتة  ةضنشتتتاء مؤسستتتة مستتتتقلة اتبعتتتة جلهتتت 126-189
 ضساءة معاملة األطفال )الد ارة(؛

ضتتمان حظتتر العقوبتتتة البدنيتتة يف مجيتتع الظتتترو ، لتتا يف قلتتتم يف  126-190
  يل(؛املنزل ويف املؤسسات التعليمية، ومراقبة احرتام قلم احلظر )ضسرا

تعتتتديل قتتتانون محايتتتة حقتتتوق الطفتتتل ليشتتتمل مجيتتتع األطفتتتال دون  126-191
 الثامنة عشرة )ملديف(؛

النظر يف مراجعة قوانينها الوطنية املتعلقة حبماية الطفتل، متن أجتل  126-192
 18 تتول مجيتتع األطفتتال دون الثامنتتة عشتترة، ورفتتع احلتتد األدىل لستتن التتزواج ضىل 

 سنة )انميبيا(؛
اق التتتتتداب  املناستتتتبة لتطتتتتوير التعلتتتتي  الشتتتتامل لتطفتتتتال قوي اختتتتت 126-193

وضتتعه  يف مؤسستتات أو متتن  بتتدالا اإلعاقتتة، وضتتمان أولويتتة ضحلتتاقه  بتت لم التعلتتي  
 وفيول متخيية )بلااراي(؛

تطوير التعاون بني اللجنة الوطنية حلماية األشتخا  قوي اإلعاقتة  126-194
املؤسستتات الوطنيتتة قات اليتتلة يف بلتتدان يف مجهوريتتة كتتوراي الشتتعبية الدميقراطيتتة و 

 أخرى يف املنطقة )ضندونيسيا(؛
ب ل املزيتد متن اجلهتود حلمايتة األشتخا  قوي اإلعاقتة )مجهوريتة  126-195

 ضيران اإلسالمية(؛
مواصتتلة جهوداتتا لتمكتتني األشتتخا  قوي اإلعاقتتة متتن احلتتق يف  126-196

دم املستتتاواة متتتع اجلميتتتع الرعايتتتة اليتتتحية والتعلتتتي ، ومتتتن الوصتتتول ضليهمتتتا علتتتو قتتت
 )النرويج(؛
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تعزيتتتتتز محايتتتتتة حقتتتتتوق األشتتتتتخا  قوي اإلعاقتتتتتة، لتتتتتا يف قلتتتتتم  126-197
مشاركتها يف االستعراض ال ي ًريه اللجنة املعنية حبقتوق األشتخا  قوي اإلعاقتة 

 )مجهورية كوراي(؛
الستتتتع  ضىل يستتتتني املرافتتتتق الستتتتكنية ووستتتتا ل النقتتتتل العتتتتام رتتتت   126-198

شتتخا  قوي اإلعاقتتة، هبتتد  تيستت اا هلتت  قتتدر اإلمكتتان ومتكيتتنه  متتن امليّستترة لت
 العي  ابستقاللية ومن املشاركة الكاملة يف مجيع جوانب احلياة )صربيا(؛

اعتمتتاد مزيتتد متتن التتتداب  التت  تستتمح لتشتتخا  قوي اإلعاقتتة  126-199
ماكن العامة، ابملشاركة علو نطاق أوسع يف اجملتمع، مثل ضزالة احلواجز املادية يف األ

 عاقات إلزالة الوص  عن امليابني هبا )سناافورة(.وتكثيف محالت التوعية ابإل
جلستة ونظرت مجهورية كتوراي الشتعبية الدميقراطيتة يف التوصتيات الت  صتيات أثنتاء  -127

 :أدانا، وأحاطت هبا علماا  والواردة، التحاور
وق اإلنسان يف مواصلة تعميق قنوات التعاون مع مجيع آليات حق 127-1

حلقتتتوق الستتتامية األمتتت  املتحتتتدة، واي تتتات املعااتتتدات، ومفوضتتتية األمتتت  املتحتتتدة 
اإلنسان، ال سيما عن طريق السماح للمقرر ا ا  املعين حبالة حقتوق اإلنستان يف 

 مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية ابلوصول ضىل البلد )األرجنتني(؛
ن، لتتا يف قلتتم املقتترر ا تتا  التعتتاون متتع آليتتات حقتتوق اإلنستتا 127-2

 املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية )بوتسواان(؛
النظتر يف الستماح بتزايرة البلتتد لإلجتراءات ا اصتة لتمت  املتحتتدة  127-3

ال  تطلب تلم التزايرة، لتا يف قلتم املقترر ا تا  املعتين حبالتة حقتوق اإلنستان يف 
  الشعبية الدميقراطية )شيل (؛مجهورية كوراي

التعاون الكامل مع آليتات األمت  املتحتدة حلقتوق اإلنستان، لتا يف  127-4
قلتتتتم املقتتتترر ا تتتتا  املعتتتتين حبالتتتتة حقتتتتوق اإلنستتتتان يف مجهوريتتتتة كتتتتوراي الشتتتتعبية 

 الدميقراطية، علو النحو املوصو به سابقاا )أوكرانيا(؛
ح حتق الوصتول رت  املقيتد التعاون الكامتل متع جلنتة التحقيتق ومتن 127-5

ضىل مجيع اإلجراءات ا اصة لتم  املتحتدة، لتا يف قلتم املقترر ا تا  املعتين حبالتة 
 حقوق اإلنسان يف مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية )ضستونيا(؛

الستتتماح جلميتتتع آليتتتات حقتتتوق اإلنستتتان، وخاصتتتة املقتتترر ا تتتا   127-6
كتتوراي الشتتعبية الدميقراطيتتة، ابلوصتتول ضىل   املعتتين حبالتتة حقتتوق اإلنستتان يف مجهوريتتة

 البلد والتعاون معها )أملانيا(؛
ضاتحتتتتة وصتتتتول املقتتتترر ا تتتتا  املعتتتتين حبالتتتتة حقتتتتوق اإلنستتتتان يف  127-7

مجهوريتتتة كتتتوراي الشتتتعبية الدميقراطيتتتة، التتتتابع لتمتتت  املتحتتتدة، ورتتت ا متتتن املكلفتتتني 
 بوالايت اإلجراءات ا اصة، ضىل البلد )ضيطاليا(؛
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التعاون الكامل مع جملس حقوق اإلنسان، التابع لتمت  املتحتدة،  127-8
وقبول زايرة يؤديها ضىل البلد املقرر ا تا  املعتين حبالتة حقتوق اإلنستان يف مجهوريتة  

 كوراي الشعبية الدميقراطية )كندا(؛
ضتتتتمان وصتتتتول املقتتتترر ا تتتتا  املعتتتتين حبالتتتتة حقتتتتوق اإلنستتتتان يف  127-9

دميقراطيتتة، ومجيتتع املكلفتتني بتتوالايت يف ضطتتار اإلجتتراءات مجهوريتتة كتتوراي الشتتعبية ال
حلقتتتتوق اإلنستتتتان ضىل ضقلتتتتي  الدولتتتتة؛ الستتتتامية ا اصتتتتة، ومفوضتتتتية األمتتتت  املتحتتتتدة 

 )لكسماغ(؛
التعاون مع املقرر ا ا  املعتين حبالتة حقتوق اإلنستان يف مجهوريتة   127-10

 كوراي الشعبية الدميقراطية )أورورواي(؛
قتترر ا تتا  املعتتين حبالتتة حقتتوق اإلنستتان يف مجهوريتتة  الستتماح للم 127-11

كوراي الشعبية الدميقراطية، ور ا من املقررين املواضيعيني، ابلوصتول دون قيتود ضىل 
 البلد وشعبه )نيوزيلندا(؛

ا تتتا  املعتتتين حبالتتتة حقتتتوق األمتتت  املتحتتتدة مقتتترر ضاتحتتتة وصتتتول  127-12
 )النرويج(؛ ضىل البلد اإلنسان يف مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية

بتحسني حالتة حقتوق اإلنستان الت  تتست  اب طتورة يف اا القيام فور  127-13
مجهورية كوراي الشتعبية الدميقراطيتة، ال ستيما عتن طريتق ضاتحتة وصتول مجيتع اي تات 

 وآليات حقوق اإلنسان الدولية ابلكامل ضىل البلد )الدا رة(؛
دة، وضجراءاهتتتتتتا ا اصتتتتتة، ضاتحتتتتتة وصتتتتتول وكتتتتتاالت األمتتتتت  املتحتتتتت 127-14

ضىل كامتتل البلتتد، لتتا يف قلتتم ضىل مقاطعتتة ، والستتفارات، واملنظمتتات رتت  احلكوميتتة
 جاجانغ )فرنسا(؛

وبتتدون قيتتود بوصتتول مجيتتع آليتتات األمتت  املتحتتدة اا الستتماح فتتور  127-15
حلقتتوق اإلنستتان، وخاصتتة املقتترر ا تتا  املعتتين حبالتتة حقتتوق اإلنستتان يف مجهوريتتة  

 ية الدميقراطية )بولندا(؛كوراي الشعب
حلقتتتتوق  الستتتتامية التعتتتتاون الكامتتتتل متتتتع مفوضتتتتية األمتتتت  املتحتتتتدة 127-16

اإلنستتان، لتتا يف قلتتم متتع مكتبهتتا يف ستتيول، وتوجيتته دعتتوة دا متتة ضىل اإلجتتراءات 
 ا اصة )بلجيكا(؛

ضعطتاء أولويتتة حلقتتوق اإلنستتان لستتكاهنا علتتو النفقتتات العستتكرية،  127-17
 تكريس موارد ل مان التحرر من اجلوع )أسرتاليا(؛لا يف قلم عن طريق 

، ستتونابونوضتتع حتتد للتمييتتز، وخاصتتة التمييتتز القتتا   علتتو نظتتام  127-18
 وضمان مبدأ املساواة وعدم التمييز بني مواطنيها )األرجنتني(؛

التيدي للتمييز املنهج  ال ي يا ي انتهاكات حقوق اإلنسان،  127-19
الطبقتتتت   ستتتتونابونجتتتتراءات فوريتتتتة إللاتتتتاء نظتتتتام لتتتتا يف قلتتتتم متتتتن ختتتتالل اختتتتتاق ض

 )أسرتاليا(؛
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التت ي  ستتونابونوضتتع حتتد جلميتتع أشتتكال التمييتتز، وخاصتتة نظتتام  127-20
 مييز بني املواطنني علو أساس خلفياهت  العا لية ووال ه  للنظام )تشيكيا(؛

للتينيف االجتمتاع  ومتا يتيتل بته متن متييتز  سونابونهناء نظام ض 127-21
 ؛)أملانيا(
ضعتتادة النظتتر يف التتدور التت ي تقتتوم بتته املستتيحية يف األيديولوجيتتة  127-22

، لتيمكن رؤيتة سونابونواجملتمع جلمهورية كوراي الشعبية الدميقراطية من خالل نظام 
املسا ات اإلجيابية للمسيحية يف التطورات االقتيادية واالجتماعية والسياستية يف 

 سياق االشرتاكية )ااي (؛
 ،ع حد جلميع أشكال التمييز، لا يف قلم علتو أستاس التدينوض 127-23

 والطبقة االجتماعية، والرأي السياس ، ونوع اجلنس )ضسرا يل(؛
منع حاالت االختفاء القسري واإلعتدام التعستف  ونشتر البيتاانت  127-24

 املتعلقة بتطبيق عقوبة اإلعدام )تشيكيا(؛
تخدام التعت يب ورت ا متن اختاق ضجراءات فوريتة وفعالتة لوقتف است 127-25

ور اتا متن مرافتتق معستكرات الستجن السياستت  ستوء معاملتة احملتجتتزين يف أشتكال 
 من أادا  التنمية املستدامة )اولندا(؛ 16االحتجاز، متشياا مع اهلد  

السماح للمنظمتات اإلنستانية الدوليتة ابلوصتول وتقتدمي املستاعدة  127-26
لتتتا يف قلتتتم معستتتكرات التتتتدريب علتتتو  للمحتجتتتزين يف مجيتتتع املرافتتتق الستتتجنية،

، والسماح ابلزايرة العا لية جلميع معسكرات السجن السياس و ، العمل، والسجون
للمعتتتاي  الدوليتتتة حلقتتتوق اا احملتجتتتزين، ووضتتتع قواعتتتد تتعلتتتق لعاملتتتة احملتجتتتزين وفقتتت

 اإلنسان )أملانيا(؛
ة وضتتتتتع حتتتتتد ملمارستتتتت  العمالتتتتتة رتتتتت  املدفوعتتتتتة األجتتتتتر، والتعب تتتتت 127-27

 قان الوصول ضىل التعلي  يف حالة القّير )أملانيا(؛و السياسية للسكان، اللتني تع
الق تتاء علتتو مجيتتع أشتتكال الستتخرة، وضقتترار حريتتة التنقتتل داختتل  127-28

 البلد وخارجه )ضسبانيا(؛
، معستتتتكرات الستتتتجن السياستتتت وضتتتتع حتتتتد للعمتتتتل القستتتتري يف  127-29
ن أي شتتتكل متتتن أشتتتكال العمتتتل متتتاا عامتتت 18ستتتيما محايتتتة األطفتتتال دون ستتتن  وال

 من أادا  التنمية املستدامة )سويسرا(؛ 7-8للهد  اا القسري وفق
ستتتتتت لة ملحتتتتتتل إبجيتتتتتتاد اختتتتتتتاق ضجتتتتتتراءات ملموستتتتتتة  تتتتتتو التعجيتتتتتتل  127-30

 االختطا ، لا يف قلم اإلعادة الفورية جلميع املختطفني )الياابن(؛
 كوراي(؛معاجلة ق ااي املختطفني وأسرى احلرل )مجهورية   127-31
، معسكرات الستجن السياست وضع حد ملمارسة سلب احلرية يف  127-32

والتشتتتجيع علتتتو ضرالقهتتتا، وضتتتمان احملاكمتتتات العادلتتتة، واالحتتترتام الكامتتتل حلريتتتة 
 التعب ، وال ماانت اإلجرا ية )األرجنتني(؛
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وضطتتالق معستتكرات الستتجن السياستت  إبرتتالق مجيتتع اا القيتتام فتتور  127-33
األقتارل احملتجتزون علتو أستاس اجلترم ابلتبعيتة ن فتيه  الرأي، لسراح مجيع سجناء 

 )النمسا(؛
تنفيتت  التزاماهتتتا لوجتتب صتتكوة حقتتوق اإلنستتان التت  اتت  طتتر   127-34

، معستكرات الستجن السياست فيها، والتوقتف عتن استتخدام االعتقتال التعستف ، و 
 والعقال اجلماع  )كندا(؛

ل املتبقتني، لتن فتيه  اوانتغ وون، عن الطتاق  والركتااا اإلفراج فور  127-35
 (؛آيسلندا) YS-11من رحلة ا طو  اجلوية الكورية  1969املختطفني يف عام 

، واإلفتراج معسكرات السجن السياست بتفكيم مجيع اا القيام فور  127-36
عتتتن مجيتتتع الستتتجناء السياستتتيني، ووضتتتع تتتتداب  للحمايتتتة متتتن االحتجتتتاز التعستتتف  

الواجبتتتتة ومعتتتتاي  احملاكمتتتتة العادلتتتتة وتتتتتتيح للمتتتتراقبني  تكفتتتتل اإلجتتتتراءات القانونيتتتتة
اإلجتتراءات ا اصتتة لتمتت  املتحتتدة، الوصتتول دون عتتا ق  والتتدوليني، لتتن فتتيه  ممثلتت

 قيود ضىل البلد وضىل مجيع مرافق االحتجاز )الوالايت املتحدة األمريكية(؛ أو
وضطتتتتتالق ستتتتتراح مجيتتتتتع معستتتتتكرات الستتتتتجن السياستتتتت  ضرتتتتتالق  127-37

 (؛لكسماغودون قيد أو شر  )اا السياسيني فور السجناء 
معستتتتكرات الستتتتجن السياستتتت  اختتتتتاق خطتتتتوات فوريتتتتة إلرتتتتالق  127-38

 )نيوزيلندا(؛
ألشتاال معستكرات او  ،معسكرات السجن السياس ضرالق مجيع  127-39

الشتتاقة، وضطتتالق ستتراح مجيتتع ستتجناء التترأي، لتتن فتتيه  األقتتارل احملتجتتزون علتتو 
 ، بدون أي شرو  )سلوفينيا(؛“ةم ابلتبعياجلر ”أساس 
ضرالق مجيع مراكز االحتجاز ال  ُُيترم فيهتا املعتقلتون تعستفاا متن  127-40

 حريته  ويتعرضون لظرو  ر  ضنسانية )ضسبانيا(؛
وضطتتالق معستتكرات الستتجن السياستت  إبرتتالق مجيتتع اا القيتتام فتتور  127-41

اجلتتترم ”علتتتو أستتتاس ستتتراح مجيتتتع ستتتجناء التتترأي، لتتتا يف قلتتتم األقتتتارل احملتجتتتزون 
 بدون شرو  )السويد(؛ “ابلتبعية
مراجعتتتة القتتتانون اجلنتتتا  ، وأي قتتتوانني أو سياستتتات أختتترى قات  127-42

صتتتتلة، بايتتتتة ضهنتتتتاء ًتتتترمي حيتتتتازة النيتتتتو  الدينيتتتتة وتوزيعهتتتتا )التتتتوالايت املتحتتتتدة 
 األمريكية(؛

ضلاتتتاء مجيتتتتع أحكتتتتام تشتتتتريعات الدولتتتة التتتت  تعاقتتتتب علتتتتو حريتتتتة  127-43
 وحرية تكوين اجلمعيات والتجمع، أو حرية املشاركة السياسية )كندا(؛ التعب ،
التوقتف عتن ممارستة الرقابتة علتتو وستا ل اإلعتالم األجنبيتة واحملليتتة  127-44

 والسماح بنشوء صحافة مستقلة )كندا(؛
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وال تتتتمان التتتتتام حلريتتتتة التعبتتتت  علتتتتو شتتتتبكة  ،وضتتتتع حتتتتد للرقابتتتتة 127-45
 اإلنرتنت وخارجها )تشيكيا(؛

الستتتماح إبنشتتتاء اليتتتحف ووستتتا ل اإلعتتتالم األختتترى املستتتتقلة،  127-46
ووضتتع حتتد جلميتتع أشتتكال الرقابتتة علتتو وستتا ل اإلعتتالم احملليتتة واألجنبيتتة، وضاتحتتة 

 الوصول ضىل اإلنرتنت يف املدارس واملكتبات واملرافق العامة األخرى )اليوانن(؛
االن تتتمام ضىل  ضهنتتاء ممارستتة ضجبتتار مجيتتتع النستتاء املتزوجتتات علتتو 127-47

االيتتتاد النستتتا   االشتتترتاك  يف كتتتوراي، ومطتتتالبتهن ابلعمتتتل بتتتدون أجتتتر كجتتتزء متتتن 
 ع ويتهن )ضسرا يل(؛

وضع حد جلميع أشكال املراقبة والرقابتة علتو األفتراد واملنظمتات  127-48
ووستتا ل اإلعتتالم واالتيتتاالت، التت  تتعتتارض متتع القتتوانني واملعتتاي  الدوليتتة حلقتتوق 

 ملكة املتحدة لايطانيا العظمو وأيرلندا الشمالية(؛اإلنسان )امل
بنتتاء ستتتلطة ق تتا ية مستتتتقلة، واإلفتتراج بتتتدون قيتتد أو شتتتر  عتتتن  127-49

مجيتتع الستتجناء السياستتيني واألشتتخا  احملتجتتزين بتتدون مراعتتاة األصتتول القانونيتتة 
 الواجبة )تشيكيا(؛

نون ضتتمان احلتتق يف داكمتتة عادلتتة متتن ختتالل تعتتديل أحكتتام القتتا 127-50
 اإلجراءات )فرنسا(؛عالنية اجلنا   ال  ال يرتم ال ماانت الفردية، وضمان 

وضع حد لالنتهاكتات ا طت ة حلقتوق اإلنستان، ال ستيما حتاالت  127-51
االحتجتتتتاز التعستتتتف ، والعمتتتتل القستتتتري، والتعتتتت يب ورتتتت ا متتتتن أشتتتتكال املعاملتتتتة 

 قسري )األرجنتني(؛الالضنسانية أو القاسية أو املهينة، وك لم االختفاء ال
ا االعتترتا  بوجتتود انتهاكتتات حلقتتوق اإلنستتان وضهنتتاء مجيتتع متتا تقتترّ  127-52

الدولتتتة متتتن ممارستتتات تنتهتتتم حقتتتوق اإلنستتتان األساستتتية، لتتتا يف قلتتتم االحتجتتتاز 
أشتكال العنتف اجلنست  رت  قلتم متن واإلجهتاض القستري و  ،والتع يب ، التعسف

 )نيوزيلندا(؛
التحقيق املعنية حبقوق اإلنسان يف مجهوريتة   قبول استنتاجات جلنة 127-53

كوراي الشعبية الدميقراطية، واختاق اإلجتراءات الالزمتة لتنفيت  مجيتع توصتياهتا، لتا يف 
قلم التوصيات املتعلقة ابحلرمان من احملاكمة وفق األصتول، واالحتجتاز التعستف ، 

وعقوبة اإلعدام  وتع يب السجناء وضساءة معاملته ، وضعادة املختطفني ضىل وطنه ،
 )أسرتاليا(؛

التنفي  الكامل للتوصيات اليادرة عن جلنة التحقيق، لا يف قلم  127-54
ضطتتالق ستتراح مجيتتع الستتجناء السياستتيني، والستتماح إبنشتتاء وستتا ل ضعتتالم مستتتقلة 

 (؛آيسلندا)
تنفيتتت  التوصتتتيات التتتواردة يف تقريتتتر جلنتتتة التحقيتتتق املعنيتتتة حبقتتتوق  127-55

 رية كوراي الشعبية الدميقراطية، التابعة لتم  املتحدة )سلوفينيا(؛اإلنسان يف مجهو 
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التيدي بفعالية ملشتكلة انعتدام األمتن الات ا   املزمنتة، وال ستيما  127-56
سياستة احلكومتة فيمتا يتعلتق  سوء التا ية يف مرحلتة الطفولتة املبكترة، وضتمان خلتوّ 
 ة )النمسا(؛ابلوصول ضىل الا اء من التمييز واالعتبارات السياسي

سياستتات احلكومتتة فيمتتا يتعلتتق ابلوصتتول ضىل الاتت اء  ضتتمان خلتتوّ  127-57
 وتوزيعه من التمييز واالعتبارات السياسية )الاازيل(؛

التوقتتتف عتتتن استتتتخدام الاتتت اء كوستتتيلة للستتتيطرة علتتتو ستتتكاهنا،  127-58
 وضمان التوزيع اجملا  لتر ية )ضسبانيا(؛

ية التتت  تفتتترض علتتتو النستتتاء الال تتت  حظتتتر املمارستتتات االستتتتاالل 127-59
يدعمن أسران من خالل االقتيتاد ا تا  املستا ة حبيت  عينيتة ونقديتة وبعمتل 
قستتتتري رتتتت  متتتتدفوع األجتتتتر للحكومتتتتة واالستتتتتثمارات العستتتتكرية، وضهنتتتتاء تلتتتتم 

 (؛آيسلندا)اا املمارسات فعلي
ضتتتمان محايتتتة األطفتتتال متتتن مجيتتتع أشتتتكال االستتتتاالل والستتتخرة  127-60

 ا طرة، ال سيما يف ضطار منااجه  املدرسية )النمسا(؛ واألعمال
اختتتتاق مزيتتتد متتتن التتتتداب  ملنتتتع ومكافحتتتة العنتتتف ضتتتد األطفتتتال،  127-61

والعمل القسري لتطفال، واستاالهل ، وضمان حيول مجيع األطفال علو التعلي  
 )ضيطاليا(؛

 رانيا(؛ابجلي  أو ًنيدا  )أوك لاألطفا اختاق تداب  ملنع ضحلاق 127-62
وضع حد ملمارستات الفيتل واإلقيتاء يف تقتدمي ختدمات الرعايتة  127-63

 لتشخا  قوي اإلعاقة )كوستاريكا(.
ومجيع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف ا ا التقرير تعا عن موقتف الدولتة  -128

ا يظتتو وينباتت  أال يُفهتت  منهتتا أهنتت )التتدول( التت  قتتدمتها و/أو الدولتتة موضتتوع االستتتعراض.
 بت ييد الفريق العامل ككل.
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