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  مقدمة
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقا لقـرار جملـس               -١

 ٣٠، دورته السادسة يف الفترة مـن        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
وأُجري االسـتعراض املتعلـق     . ٢٠٠٩مرب  ديس/ كانون األول  ١١نوفمرب إىل   /تشرين الثاين 

 / كـانون األول   ٧جبمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف اجللسة احلادية عشرة املعقودة يف           
وترأس وفد البالد سعادة السيد ري تشول، سفري مجهورية كوريا الشعبية           . ٢٠٠٩ديسمرب  

 / كانون األول  ٩ املعقودة يف    ويف اجللسة السادسة عشرة   . الدميقراطية ومندوهبا الدائم جبنيف   
  .الشعبية الدميقراطية ، اعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن مجهورية كوريا٢٠٠٩ديسمرب 

، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة مـن املقـررين          ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٧ويف    -٢
  .رويججنوب أفريقيا واملكسيك والن :ينتمون إىل البلدان التالية) اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثائق التالية يف إطار اسـتعراض        ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  :حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
ــين )أ(  ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــّد وفق ــوب أُع ــرض مكت ) أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/6/PRK/1(؛   
 حلقوق اإلنسان وفقـاً للفقـرة       جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية     )ب( 

  ؛)A/HRC/WG.6/6/PRK/2) (ب(١٥
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة             )ج( 

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

يرلنـدا، واجلمهوريـة التـشيكية،      آاألرجنتني، وأملانيا، و  : ليةأسئلة أعدهتا سلفاً البلدان التا    
 والدامنرك، والسويد، وسويسرا، وكندا، والتفيا، واململكة املتحدة لربيطانيا ومجهورية كوريا،

وهذه األسئلة متاحة على    . يرلندا الشمالية، والنرويج، وهنغاريا، وهولندا، واليابان     آالعظمى و 
  .لفريق العاملاملوقع الشبكي اخلارجي ل
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  موجز مداوالت عملية االستعراض - أوالً 

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف  
أعرب وفد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عن تقديره إلتاحته هـذه الفرصـة               -٥

وقال إن جملس حقوق اإلنـسان واجلمعيـة        . للمشاركة يف الدورة السادسة للفريق العامل     
امة،كما هو معروف، خيصان حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية            الع

ملناقشتها يف كل عام ألغراض ودوافع ال عالقة هلا حبقيقة حقوق اإلنسان، وهو ما يفضي إىل               
ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ال هي تعترف وال هي تقبل          .  غري عادلة  "قرارات"اختاذ  
ر عـن منتـهى التـسييس واالنتقائيـة          تعبّ ألهنا، بل ترفضها رفضا قاطعا      "قراراتال"هبذه  

 . واالزدواجية يف املعايري يف جمال حقوق اإلنسان

على أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية آثرت حضور هذه الدورة ألهنا تـثّمن               -٦
لدول األعضاء يف األمـم     آلية االستعراض الدوري الشامل اليت تتعامل بدون حتّيز مع مجيع ا          

وتأمل مجهوريـة كوريـا     . املتحدة على اختالف أيديولوجياهتا ونظمها وثقافاهتا وتقاليدها      
الشعبية الدميقراطية أن تشكل هذه الدورة مناسبة ممتازة للمجتمع الدويل لتبين هنج تعاوين من              

الدميقراطية يف جمال أجل فهم األفكار والسياسات اليت اختارها شعب مجهورية كوريا الشعبية 
  . حقوق اإلنسان والواقع السائد يف البلد فهما صحيحا ويقّيم كل ذلك بصورة غري منحازة

ولقد أكدت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية باستمرار على مبدأ إعطاء األولوية             -٧
تارخيا هـو   ف. حلقوق اإلنسان والوفاء مبيثاق األمم املتحدة والصكوك الدولية حلقوق اإلنسان         

  . تاريخ كفاح طويل من أجل صون حقوق اإلنسان احلقيقية لشعبها
، بعد التحرر من احلكم االستعماري   هورية كوريا الشعبية الدميقراطية   لقد وضعت مج    -٨

ت مراسـيم    إلرساء نظام قضائي دميقراطي، ووضعت وسـنّ        مباشرة، إطاراً  ١٩٤٥يف عام   
ات، وتنظيم قطاع العمل، واملساواة بني اجلنـسني،        متعلقة بإصالح األراضي، وتأميم الصناع    

  . كما أجرت انتخابات دميقراطية
نت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على حنو مشّرف من صون نظامها           وقد متكّ   -٩

وكرامتها يف حرب الثالث سنوات اليت فرضتها عليها قوات أجنبية بعد مخس سنوات فقـط        
اء احلرب اليت أتت على األخضر واليابس، اختـذت مجهوريـة           وبعد انته . من استقالل البلد  

ستوى املعيشي املادي والثقـايف املتـدهور       املكوريا الشعبية الدميقراطية خطوات حثيثة لرفع       
وأخذت احلكومة، حىت يف األوقات . للسكان الستعادة املستوى الذي كان سائدا قبل احلرب

قوق اإلنسان، مبا يف ذلك إعمـال نظـام         العصيبة للحرب، يف إعمال سياسات يف جمال ح       
  .الرعاية الطبية للجميع واختاذ خطوات إلسعاف ضحايا احلرب
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ووضعت احلكومة األساس لضمان متتع شعبها إىل حد كبري مبا لـه مـن حقـوق                 -١٠
اإلنسان يف احلياة املادية والثقافية، وقد أفضى ذلك يف الثمانينات إىل بلوغ القوة االقتـصادية      

بيد أن احنالل اقتصاد السوق االشتراكي يف مطلع        . املستوى املعيشي للسكان ذروهتما   للبلد و 
التسعينات وانعكاسات الكوارث الطبيعية اليت عصفت بالبلد مرات متكررة منذ منتـصف            

  . التسعينات أثر سلبا على التمتع باحلقوق االقتصادية والثقافية بوجه عام
 العسكري والتهديدات بالعدوان من قبل قوات       ويف هذا الوقت أيضا، كان الضغط      -١١

معادية قد بلغ مداه، األمر الذي أرغم شعب مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة علـى أن              
وقد بذل الشعب جهـودا     ". الدفاع عن العيش مستقال أو الوقوع فريسة للعبودية       "خيتار بني   

م كيم سونغ إل، فاكتسب البلد      متواصلة يف رد محاسي لقيادة سونغون بزعامة القائد األعظ        
  . نتيجة لذلك رادعا حربيا قويا ميكنه أن يدافع بثبات على نظامه حلقوق اإلنسان

ويعمل شعب مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية اليوم بتفان، وهو يشعر مبزيد من             -١٢
  البلد قوة اقتصادية ولـضمان     إكسابالفخر واالعتزاز أكثر من أي وقت مضى، من أجل          

  . متتعه الفعلي مبا له من حقوق اإلنسان يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 "جوتـشه  "إن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية دولة اشتراكية تسترشد بفكـرة          -١٣

 تستمدو. يءوهو الذي يقرر كل شالسّيد هو  الشعبتقوم يف جوهرها على أن  العظيمة اليت
وينص النظام القانوين . ل والفالحني واملوظفني واملثقفني وغريهم من العاملني    العما ا من سيادهت

 على احلقوق والواجبات الدميقراطية، وكذلك على الـضمانات         "جوتشه"الذي كّرس فكرة    
  . والسبل والوسائل إلعمال تلك احلقوق والواجبات

مة بكفالـة تلـك     َزوحيق لكل فرد من املواطنني التمتع حبقوق اإلنسان والدولة مل          -١٤
  . البلداحلقوق، وتلك هي إحدى السمات اهلامة لنظام محاية وتعزيز حقوق اإلنسان يف 

وستستحدث حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف املستقبل القريب ضمانة   -١٥
قـوق اإلنـسان    حب و عايري، حبياة أكثر رفاها وحتضرا    راسخة تكفل لشعبها التمتع، بأعلى امل     

  .  املكفولة لهساسيةاألريات احلو
ويف األخري، أشار الوفد إىل أنه سيشارك يف احلوار التفاعلي بنهج بناء وصادق، وهو               -١٦

ية كوريـا   مقتنع بأن هذا احلوار سيكون مناسبة لتيسري فهم حالة حقوق اإلنسان يف مجهور            
  .الشعبية الدميقراطية

  ستعراضاحلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع اال -باء  
واعترف عدد من البلـدان       ومخسون وفداًً  اثنانتناول الكلمة أثناء احلوار التفاعلي       -١٧

جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية باإلجنازات اهلامة اليت حققتها يف جماالت الصحة والتعليم         
الشامل وكان قرار احلكومة باملشاركة يف عملية االستعراض الدوري         . واملساواة بني اجلنسني  
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مشاركة حثيثة موضع ترحيب، شأنه شأن قرارها باملشاركة يف احلوار التفاعلي مـع جلنـة               
وجرى تشجيع احلكومة على تكثيف جهودها بغية حتقيق األهداف اإلمنائيـة           . حقوق الطفل 

وكان عدد من الكوارث الطبيعية، اليت ضربت البلد يف التسعينات . ٢٠١٥لأللفية حبلول عام 
. ، قد أثر بشدة يف الوضع االقتصادي إضافة إىل التسبب يف خسائر يف األرواح             بشكل متتابع 

  .دمت خالل احلوار التفاعلي يف اجلزء الثاين من هذا التقريروترد التوصيات اليت قُ
أن مشاركة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف االسـتعراض         الربازيل  عتربت  وا -١٨

بت عن اعتقادها أن األمم املتحدة واجملتمع الدويل سيكون       وأعر. الدوري الشامل خطوة هامة   
بوسعهما مساعدة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عن طريق حتسني التعاون معها وإجراء            

عن التحديات الداخلية اليت تواجه محاية وتعزيـز        واستفسرت الربازيل   . حوار حقيقي معها  
 معسكراتإعدام يف   زاء االدعاءات بتنفيذ عمليات     قالت إهنا ال تزال قلقة إ     و. حقوق اإلنسان 

وأملت الربازيل  . السلطات العامة الغذاء من قبل    التفاوت يف توزيع    إزاء  االعتقال السياسي و  
أن تعيد سلطات مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إجراء التحقيقات الكاملـة يف قـضية              

  .اختطاف الرعايا اليابانيني
إىل بعض اخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا مجهورية كوريا الـشعبية          وأشارت اليابان    -١٩

الدميقراطية مثل الدخول يف حوار مع جلنة حقوق الطفل والتعاون مع اليونيسيف لتحـسني              
وأعربت اليابان عن أسفها لعدم تقدمي مجهورية كوريا . احلالة الصحية ونوعية التعليم لألطفال

 لشىت دواعي قلق اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك ما تعلـق مبعاقبـة     الشعبية الدميقراطية ردا شافيا   
املواطنني املطرودين أو العائدين من اخلارج، واإلعدامات العلنية، وقضية االختطاف، وقضية           

  .وأعربت اليابان أيضا عن قلقها إزاء الذين يعانون. مرافق االحتجاز
يت بذلتها مجهورية كوريا الـشعبية      وأشارت مجهورية كوريا إىل اجلهود اإلجيابية ال       -٢٠

الدميقراطية يف اآلونة األخرية للتعامل مع جلنة حقوق الطفل وتضمني الدستور نـصا يلـزم               
 قلقـة إزاء االعتقـال يف       قالت إهنا ال تزال   ولكنها  . الدولة باحترام ومحاية حقوق اإلنسان    

رأي والدين؛ وإزاء البون     السياسي وانتهاكات حريات التنقل والتعبري وال      االعتقال معسكرات
الشاسع بني اإلقرار حبقوق اإلنسان يف النظام القانوين واإلعمال الفعلي هلذه احلقـوق؛ وإزاء              

وحثت احلكومة على اختـاذ     . أوضاع األسر اليت فرقتها احلرب وأسرى احلرب واملخطوفني       
ريات األساسـية  مجيع التدابري الالزمة على املستوى الشعيب لدعم إعمال حقوق اإلنسان واحل 

املكّرسة يف الدستور ويف القوانني احمللية وكذلك يف معاهدات حقوق اإلنسان مثـل العهـد               
 االقتـصادية  بـاحلقوق  اخلـاص  الـدويل  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد     

ـ   ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء والثقافية واتفاقية واالجتماعية وق املرأة واتفاقيـة حق
وشجعت احلكومة بقوة   .  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية طرفا فيها      أصبحتالطفل، اليت   

  .على قبول املساعدة التقنية اليت عرضتها عليها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان
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وأشار ممثل كوبا إىل أن فرض مقرر خاص على مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية              -٢١
وأضاف أن مجهورية كوريـا     .  يؤدي إىل التعاون واحلوار    سياسية جتاهها ال  القيام مبناورات   و

. الشعبية الدميقراطية بلد نام وقع ضحية سياسات إمربيالية عدوانية وكوارث طبيعية متكررة           
إرساء جمتمع اشتراكي وعادل يكفل     تعمل على   مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية     قال إن   و

وسلط ممثل كوبا الضوء على مجلة أمور منها وجـود نظـام            . اعيةاملساواة والعدالة االجتم  
  .صحي جماين للجميع والقضاء على األمية وحصول مجيع أفراد اجملتمع على التعليم

وأعربت الواليات املتحدة عن القلق إزاء التقارير اليت تورد مـزاعم عـن ممارسـة               -٢٢
نهجي من احملاكمة حسب األصـول،      اإلعدام خارج نطاق القانون، والتعذيب، واحلرمان امل      

وأشارت إىل انعدام سبل االنتصاف واملساءلة بشفافية يف التعامل مع املزاعم           . والعمل القسري 
حبدوث جتاوزات، وأعربت عن القلق إزاء التقارير اليت تتحدث عن العنـف الواقـع علـى                

 حقوق اإلنـسان يف      على دخول املقرر اخلاص املعين حبالة      فقةولدى احلض على املوا   . النساء
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، استفسرت الواليات املتحدة عن اجلهود املبذولة ملعاجلة           

  . هذه القضايا
ونّوهت بلجيكا بتضمني الدستور يف اآلونة األخرية أحكاما عن حقوق اإلنـسان،             -٢٣

الـسجناء الـسياسيني    حالة  عن   حتدثتولكنها أعربت عن استمرار قلقها إزاء التقارير اليت         
وطلبت معرفة آليات الرقابة املوجودة لضمان ظروف احتجاز إنـسانية          . وظروف االعتقال 

وتساءلت عن التدابري احملـددة الـيت       .  السجناء السياسيني  اعتقال معسكراتوباألخص يف   
  .اختذت ملكافحة نقص الغذاء

باجلهود املبذولـة   ورحبت  ". جوتشه"وطلبت اجلزائر معلومات إضافية عن مفهوم        -٢٤
لتعزيز احلق يف التعليم، واليت مسحت بتحقيق هدف التعليم االبتدائي للجميع من األهـداف              

وأشارت اجلزائر إىل الصعوبات اليت تعترض حتقيق احلق يف الغـذاء، مبـا يف            . اإلمنائية لأللفية 
واجملاعـة،  ذلك لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية، والنامجة عن الكـوارث الطبيعيـة              

  . هورية كوريا الشعبية الدميقراطيةوناشدت اجملتمع الدويل تقدمي املساعدة الغذائية لسكان مج
وأشارت مجهورية فرتويال البوليفارية إىل أن مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة             -٢٥
ـ            ١٠٠ نسبة   تحقق اين  يف املائة يف مؤشر التحاق األطفال بالتعليم االبتدائي اإللزامـي واجمل

  .بالتعليم الثانوي، ومن مث القضاء على األمية يف البلد قضاء مربماكذلك واملفتوح للجميع، و
والحظت باكستان أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية طـرف يف الـصكوك             -٢٦

وأعربت عـن   . الرئيسية حلقوق اإلنسان وأن دستورها يكفل التمتع الكامل حبقوق اإلنسان         
الذي يكفل احلصول الكامل على اخلـدمات التعليميـة والـصحية،           املعتمد   تقديرها للنظام 

وللتركيز الشديد على التثقيف يف حقوق اإلنسان، وااللتزام بالتعاون الدويل يف جمال حقوق             
  .اإلنسان باحلوار التعاوين
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ورحبت بيالروس بعزم مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على أن حتقق لـشعبها             -٢٧
وأشادت باجلهود اليت تبذهلا مجهورية كوريا الشعبية       .  التدرجيي بالرخاء املادي والثقايف    التمتع

ورأت . الدميقراطية لضمان مبدأ حصول اجلميع على اخلدمات الـصحية وعلـى التعلـيم            
بيالروس أن استمرار مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف بذل اجلهود لـضمان األمـن              

  . مهمالغذائي يف البلد أمر
وأعربت تركيا عن اعتقادها بأن االنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب والتعاون مع             -٢٨

اإلجراءات اخلاصة، مبا فيها املقرر اخلاص املعين جبمهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة،              
وأعربت تركيا عن تأييدها توصـية      . سيساعد السلطات على معاجلة بعض جوانب القصور      

 من وغريها املتحدة األمم  بأن تسمح مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية لوكاالتاألمني العام

وفعلية، وطلبت معلومات عن آراء  حرة بدخول البلد بصورة يف اجملال اإلنساين الفاعلة اجلهات
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بشأن التدابري الرامية إىل متكينها مـن االسـتفادة مـن               

  .لتقنية اليت تقدمها املفوضية السامية حلقوق اإلنساناملساعدة ا
والحظت ماليزيا أن مما يدعو إىل التشجيع أن حكومة مجهورية كوريـا الـشعبية               -٢٩

؛ ٢٠١٢الدميقراطية تبذل جهودا متضافرة من أجل بناء دولة تقدمية ومزدهرة حبلول عـام              
ـ   وشجعتها على توسيع مشاركتها مع اجملتمع الدويل للتصدي          يات الـيت   دللعديد من التح

 . تواجهها بغية حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد عموما

وأثنت اجلمهورية العربية السورية على اجلهود املبذولة حلماية وتعزيز مجيع حقـوق             -٣٠
اإلنسان وأشارت إىل أن توفري كامل الرعاية الطبية والتعليم للجميع جمانا وسن القانون املتعلق    

ة بني اجلنسني يبّين أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية تسري يف الطريق الـصحيح              باملساوا
 .صوب حتقيق التنمية رغم العقوبات غري القانونية املفروضة عليها

وأشارت تايلند إىل أن الدستور يتضمن أحكاما عن حقوق اإلنـسان وأن بعـض               -٣١
 الـصحية   الرعايةويشكل كل من    . ت معينة القوانني والسياسات احمللية قد اعتمد حلماية فئا      

يف وشجعت البلد على بذل كل مـا        . والتعليم عنصرين رئيسيني يف السياسات االجتماعية     
  .شعبهعه ملعاجلة دواعي القلق يف جمال حقوق اإلنسان واجملال اإلنساين بغية حتسني رفاه سو

لذين حيـاولون   وتساءلت فرنسا عن أسباب فرض عقوبات جنائية على األشخاص ا          -٣٢
 عن عدد األشخاص احملكوم عليه باإلعدام والذين أعدموا علـى           ، كما تساءلت  مغادرة البلد 

 ومنتهكـة بـصورة     ةوأشارت إىل أن حرية التعبري حمـدود      . مدى السنوات الثالث املاضية   
وأعربت عن أملـها يف  .  وتساءلت عن عدد األشخاص املسجونني ألسباب سياسية       ،منهجية

 . الغذاء للسكان مجيعاكفالة احلق يف

وأشارت أستراليا إىل تعامل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية مع جلنـة حقـوق              -٣٣
 لذوي اإلعاقة، والتعاون مع صندوق األمـم        ٢٠١٠-٢٠٠٨الطفل، وصياغة برنامج عمل     
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بيد أهنا أعربت عن استمرار خيبتها من رفـض         . املتحدة للسكان باعتبارها تطورات إجيابية    
 .كومة التعامل مع العديد من اجلوانب األخرى يف منظومة األمم املتحدة واجملتمع الدويلاحل

أشـري  واستفسرت سري النكا عن اخلصائص األربعة الفريدة حلقوق اإلنسان اليت            -٣٤
 وأملت يف أن تسهم اآلليات الدولية، بالعمل على أساس االحتـرام            ؛ يف التقرير الوطين   إليها

ياجات احمللية والتفاهم، يف تيسري اجلهود اليت تبذهلا مجهورية كوريا الـشعبية            املتبادل واالحت 
 . الدميقراطية لتهيئة بيئة مالئمة لزيادة حتسني إعمال حقوق اإلنسان

بناء قوة اقتصادية حبلول    املتمثل يف   دف  اهلورحبت ميامنار باجلهود الرامية إىل بلوغ        -٣٥
 الشعبية الدميقراطية إلحرازها تقدما ملموسـا يف        ، وأثنت على مجهورية كوريا    ٢٠١٢عام  

وطلبت من مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة        . كفالة احلق يف التعليم واحلق يف الصحة      
. إعطاء املزيد من التفاصيل بشأن حتقيق هدف توفري التعليم اجملاين للجميع يف املرحلة االبتدائية   

 األمـر علـى     همهميلدميقراطية على إطالع من     وشجعت ميامنار مجهورية كوريا الشعبية ا     
 .الدروس املستفادة من جتربتها يف جمال تدريب املوظفني الطبيني

طت نيكاراغوا الضوء على اإلطار القانوين واملؤسسي الذي أقامتـه مجهوريـة            وسلّ -٣٦
وشـجعت مجهوريـة   . كوريا الشعبية الدميقراطية لكفالة حقوق اإلنسان األساسية ملواطنيها      

كوريا الشعبية الدميقراطية على املضي يف توطيد نظامها الرامي إىل تعزيز ومحايـة حقـوق               
 . ق اإلنسانو الصكوك الدولية حلقاإلنسان، عمال باملبادئ املكرسة يف امليثاق ويف

والحظت اململكة املتحدة بقلق أن مثة طائفة من املشاكل اخلطرية يف جمال حقـوق               -٣٧
وتساءلت عن مدى إعمال احلق يف احملاكمـة        . اجلهات ذات املصلحة  اإلنسان أثارها تقرير    

 . العادلة وعن مدى تطبيق حظر التعذيب وعن سبل معاجلة النقص يف األدوية

يـنص  وذكرت اجلماهريية العربية الليبية أن الدستور يكفل احترام حقوق اإلنسان و           -٣٨
املتمثـل يف   دف  اهل إىل   ريشيالوطين   أن التقرير    ، مضيفة  اختاذ تدابري هلذا الغرض    ةضرورعلى  

 . حتقيق املساواة والكرامة للجميع

جماالت الصحة والتعليم واملـساواة بـني       يف  وأقرت املكسيك بالتقدم الذي حتقق       -٣٩
اجلنسني يف العمل، بالرغم من وجود العديد من التحديات النامجة عن تـدهور االقتـصاد               

 عن التدابري اليت اختذت ملتابعة حاالت االختفـاء         وتساءلت. والكوارث الطبيعية وشح الغذاء   
 .القسري واالختطاف املزعومة

وأشارت مجهورية إيران اإلسالمية إىل التدابري اليت اختذت بصفة خاصـة يف جمـال               -٤٠
حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وشجعت مجهوريـة كوريـا الـشعبية            

وأوصت بـأن   . ليت تبذهلا لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية     الدميقراطية على تكثيف اجلهود ا    
. يساعد اجملتمع الدويل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على ضمان الغذاء املناسب لشعبها           

  .تحسني وضع النساء واألطفالالدولة تويل اهتماما خاصا لوالحظت باهتمام أن 
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منـه   ٦٧ ةاداملاطية أن الدستور ينص يف       وفد مجهورية كوريا الشعبية الدميقر     وأشار -٤١
 الظـروف   هتيـئ على أن للمواطنني حرية التجمع والتظاهر وتكوين مجعيات، وأن الدولة           

. زاب السياسية الدميقراطية واملنظمات االجتماعيـة أنـشطتها حبريـة         حاملناسبة ملمارسة األ  
بـدأ   تكن منافية مل   وُيسمح بالتجمعات والتظاهرات بغض النظر عن شكلها ومقاصدها ما مل         

 .الدميقراطية والنظام العام

وال يـستطيع أي    . إن حرية الرأي وحرية التعبري مها من احلقوق الدستورية أيـضا           -٤٢
. مسؤول أو موظف معين بإنفاذ القانون أن يقف يف طريق إعمال هذه احلقـوق أو إلغائهـا   

قد يستتبعه انتقـاد أو     ا  مهما كان طفيف  وأي مظهر من مظاهر تقييد هذه احلقوق أو قمعها          
 .يؤدي يف القضايا اخلطرية إىل عقاب قانوينقد إدانة، بل 

 منه على أن املواطنني يتمتعون حبرية املعتقد الديين، وأن          ٦٨وينص الدستور يف املادة      -٤٣
وتعامل الدولة مجيع الديانات . الدولة متنح هذه احلقوق بالسماح بإقامة املباين والشعائر الدينية

سـسات  ؤى قدم املساواة وال تتدخل يف إقامة املباين الدينية وتشغيلها، وال يف تنظـيم امل              عل
 . واملواطنون أحرار يف اعتناق الديانة اليت خيتاروهنا. الدينية وأنشطتها

    أما عن املزاعم بتصنيف الناس إىل فئات وممارسة التمييز، فإن الدسـتور يـنص يف               -٤٤
. واطنني متساوون يف احلقوق يف مجيع شؤون الدولة واحلياة العامـة           منه على أن امل    ٦٥املادة  

بعينه يف  فليس هناك حظوة ألحد أو مضرة ألحد        . تصور وقوع هذه املمارسات   وبالتايل ال يُ  
 .لتسهيالت املادية والثقافيةحلصول على اا جمال

حريـات  ، أشار الوفد إىل أن      "معسكرات املعتقلني السياسيني  "وفيما خيص مسألة     -٤٥
. التعبري والصحافة واالجتماع والتظاهر واملعتقد الديين هي حقوق أساسية كفلها الدسـتور           

واألفكار واآلراء السياسية   .  هذه احلريات  املتصلة بأّي من  وال ميكن أبدا جترمي ممارسة احلقوق       
ي  يف القاموس السياس   "معتقل سياسي "وال وجود ملصطلح    . ليست مما ميكن مراقبته بالقانون    

ـ يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، وبالتايل ال وجود ملا يسمى مب           سكرات املعـتقلني   ع
هناك يف البلد مؤسسات إصالحية، وهي اليت يطلق عليها الـسجون يف بلـدان              . السياسيني

فالذين ُيحكم عليهم بعقوبة اإلصالح عن طريق العمل الرتكاهبم جرائم ضد الدولة            . أخرى
رائم املنصوص عليها يف القانون اجلنائي يقضون األحكام الصادرة يف حقهم           أو غريها من اجل   

  .يف هذه املؤسسات اإلصالحية
 والتمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة      سونغونوفيما يتعلق بالعالقة بني سياسة       -٤٦

 العليا   لصون املصاحل  سونغونوالثقافية، فإن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية تنتهج سياسة         
 سونغونكما تتيح سياسة . للدولة والتأكد من ضمان صون حياة ورفاه شعبها على حنو فعال  

  . تقدمي مسامهة كبرية يف التنمية االقتصادية ويف حتسني مستوى حياة السكان
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وعن التدابري احملددة اليت تعكف احلكومة على اختاذها لضمان الغذاء الكايف للسكان،     -٤٧
ائـة مـن     يف امل  ٨٠أن األراضي الصاحلة للزراعة يف البلد حمدودة، ذلك أن            إىلأشار الوفد   

وباإلضافة إىل ذلك، كانت الكـوارث الطبيعيـة        .  جبلية اتاألراضي هي عبارة عن مساح    
املتعاقبة اليت أملت بالبلد خالل السنوات العديدة املاضية عقبة حالت دون توفري الغذاء الكايف              

مة األولوية القصوى حلل مشكلة الغذاء، فاختذت سلـسلة مـن           لقد أولت احلكو  . للسكان
وكانت املساعدة الغذائية اليت قدمتها خمتلـف       . التدابري العملية وبذلت جهودا كبرية لتنفيذها     

البلدان واملنظمات الدولية على مدى سنوات قد منحت أمال كبريا للسكان ملواصلة جهودهم           
يف املـستقبل   بنفسها  ة كوريا الشعبية الدميقراطية      مجهوري تليبوس. حلل مشكلة نقص الغذاء   

  .القريب الطلب احمللي من الغذاء
وفيما يتعلق بالسماح لوكاالت املعونة الدولية بالوصول إىل مواقع تقدمي املساعدة،            -٤٨

 مبدأ عاملي معتـرف     "ال معونة بال إمكانية الوصول إىل احملتاجني      " إىل أن مبدأ     املندوبأشار  
. م يف النشاط التعاوين للمنظمات الدولية مبا فيها الوكاالت التابعة لألمم املتحدة           به بشكل عا  

ووفقا هلذا املبدأ، سّهلت احلكومة مجيع الترتيبات الالزمة مبا يف ذلك متكني وكاالت املعونة              
  .العاملة يف البلد من إجراء زيارات ميدانية وهو ما ستقوم به يف املستقبل القريب

اون مع املقرر اخلاص واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان، أشار الوفد إىل أن            وعن التع  -٤٩
جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة يفردان على سبيل االنتقاء حالة حقوق اإلنـسان يف              

. غري عادلة بشأهنا  ‘ قرارات’مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ملناقشتها يف كل عام واختاذ          
 املفوض بقرار مـن هـذه       ،ص املعين جبمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية     كما أن املقرر اخلا   

 ال يزال يقدم تقارير تنتقد بشدة نظام مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة              ،القرارات
وهلذه األسباب، ترفض مجهورية كوريـا الـشعبية    . هةوسياساهتا استنادا إىل معلومات مشوّ    

وسترفض مجهورية كوريا   . ار وال تقبل بوالية املقرر اخلاص     الدميقراطية رفضا مطلقا هذا القر    
املواجهة وتسييس حقوق اإلنـسان وسـتعمل       ‘ قرار’الشعبية الدميقراطية يف املستقبل أيضا      

ـ تنفكما ستعمل علـى     . إحالل حوار وتعاون حقيقيني يف أرض الواقع      يف سبيل   جاهدة   ذ ي
نفيذا أمينا، ومن مث القيام بكـل مـا يف          التزاماهتا مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان ت      

وسعها لضمان متتع شعبها باجملموعة الكاملة حلقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية يف أي              
  .ظرف كان

وفيما خيص االنضمام إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، أشار الوفد إىل أن العقبة  -٥٠
ية املعايري الذي يعامل به البلد باستمرار      الرئيسية يف هذا الصدد هي أسلوب االنتقائية وازدواج       

على أن ذلك ال يعين أن مجهورية كوريـا         . يف ساحة حقوق اإلنسان ملنظومة األمم املتحدة      
فـرغم أن   . الشعبية الدميقراطية تعارض مقاصد ومتطلبات الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان        

د من صكوك حقوق اإلنسان،     مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ليست طرفا بعد يف العدي        
مبا فيها اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واتفاقية مناهضة التعذيب، فإن متطلبات هذه             
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ومبجرد إزالة العراقيل وهتيئـة     . االتفاقيات مدرجة بالفعل يف القوانني الوطنية وجيري تنفيذها       
هـذه  طية طواعيـة إىل     الشروط والظروف املناسبة، ستنضم مجهورية كوريا الشعبية الدميقرا       

  .االتفاقيات والربوتوكوالت دون احلاجة إىل أن يطلب منها ذلك
ت نام باجلهود املبذولة حلماية حقوق النـساء واألطفـال واملعـوقني            يواعترفت في  -٥١

وأعربت عن استعدادها لتبادل جتربتها مـع       . واملسنني، وكفالة اخلدمات الصحية والتعليمية    
 الدميقراطية فيما يتعلق بالتعاون مع اجملتمع الدويل لتـسوية القـضايا            مجهورية كوريا الشعبية  

  .اإلنسانية وتنمية القطاع الزراعي وضمان األمن الغذائي
. وأعربت الصني عن تقديرها لتوخي دستور وقوانني البلد محاية حقـوق اإلنـسان    -٥٢

 ملختلـف أجهـزة     وأشارت إىل أن محاية وتعزيز حقوق اإلنسان مهام ذات أولوية بالنسبة          
وأضافت أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية تتمتع بنظامني جيدين يف جمال التعليم   . الدولة

ودعت . والرعاية الصحية وجيري تنفيذ استراتيجيات من أجل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية          
د اليت تبذهلا احلكومـة     الصني اجملتمع الدويل إىل تقدمي املساعدة اإلمنائية اإلنسانية ودعم اجلهو         

  .لتطوير اقتصادها وحتسني حياة السكان
وأشارت زمبابوي إىل اخلطوات اليت أحرزت يف سبيل حتسني املـستوى املعيـشي              -٥٣

فقد واجهت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عددا من التحديات يف جمـال            . بشكل عام 
  .تصادية والسياسية العامليةإعمال بعض احلقوق، وباألخص بسبب بعض العوامل االق

مهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، باعتبارها طرفـا يف  جلوشددت إسرائيل على أنه      -٥٤
 اخلـاص  الدويل والسياسية واتفاقية حقوق الطفل والعهد املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد

املرأة،  ضد التمييز أشكال عمجي على القضاء والثقافية واتفاقية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق
  .د بااللتزامات الدولية ومحاية حقوق اإلنسان وتعزيزهاواجب التقّي

وتساءلت إندونيسيا عن اخلطط اليت تكون احلكومة قد وضـعتها لالنـضمام إىل              -٥٥
ودعت إندونيسيا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية      . صكوك أخرى رئيسية حلقوق اإلنسان    

املشروعة إزاء حاالت االختطاف اليت مل تـسو        القلق  عتبار الواجب إىل دواعي     إىل إيالء اال  
  . بعد، وأن تعمل بشكل خاص على تسريع اجلهود الرامية إىل تسوية هذه احلاالت

وأقرت النرويج باجلهود املبذولة يف جماالت املساواة بني اجلنسني وحقـوق الطفـل         -٥٦
طفال يواجهون متييزا على أساس األصل االجتماعي       وأشارت إىل أن األ   . واإلصالح التشريعي 

وقالـت  . وأعربت عن قلقها إزاء أنشطة الدولة يف جمال فرض عقوبات خارج نطاق القضاء            
 العديد من صكوك حقوق اإلنسان      إىلإهنا تقدر انضمام مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية        

أي وحرية التعبري وحريـة تـشكيل       وأعربت عن قلقها الشديد إزاء احترام احلق يف حرية الر         
ت تساؤالت عن اإلصالحات التـشريعية وأوجـه        أثارو. مجعيات وحرية التجمع السلمي   

  . التفاوت يف احلصول على الغذاء والزيارات إىل مرافق االحتجاز ومعاملة العائدين
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وأثارت سلوفينيا تساؤالت تتعلق بالتصديق على معاهـدات حقـوق اإلنـسان؛             -٥٧
أن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املدارس وأمـاكن العمـل واألوسـاط              واخلطط بش 

القانونية؛ وتدريب موظفي اجلهاز القضائي واملكلفني بإنفاذ القانون يف جمال حقوق اإلنسان؛            
نشأ فيها الطفل يف احلصول على التعليم والغذاء والصحة والوظيفة والـزواج            يوأثر البيئة اليت    

دابري املتخذة للقضاء على اللجوء إىل اإلجهاض القـسري؛ والتـدابري           عضوية احلزب؛ والت  و
  .املتخذة لتحسني ظروف السجون

وأشارت قطر إىل أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية طرف يف عدد من صكوك              -٥٨
حقوق اإلنسان، وأعربت عن أملها يف إحراز مزيد من التقدم يف احلوار مع اجملتمع الـدويل                

وشجعت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على مواصلة       . من االحترام املتبادل  على أساس   
اجلهود اليت تبذهلا لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، ال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة،             

  .وهو ما سيساعد على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
 هبا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية      وأشار اليمن إىل الرغبة السياسية اليت تتحلى       -٥٩

لتحقيق املساواة بني اجلنسني عن طريق سن تشريعات وتوفري التعلـيم للجميـع، ال سـيما         
وأضاف أن مجهورية كوريا الشعبية . النساء، وتقدمي خدمات خاصة للنساء يف أماكن عملهن   

  .الدميقراطية طرف يف العديد من الصكوك الدولية
 للحكومة أية خطة لتنفيذ التزاماهتا مبوجب املعاهـدات         تنمسا إن كان  وتساءلت ال  -٦٠

العديد من  املعلومات اليت تفيد بوجود     وأعربت عن قلقها إزاء     .  تنفيذا فعاال  إليهااليت انضمت   
  .حاالت اختفاء معارضني سياسيني

وطلبت أملانيا معلومات عن الكيفية اليت تعاملت هبا مجهوريـة كوريـا الـشعبية               -٦١
الدميقراطية مع موضوع التدابري اليت حث عليها املقرر اخلاص املعين جبمهورية كوريا الشعبية             

، مبا يف ذلك قضيتا املفقـودين       ١٩٥٣-١٩٥٠الدميقراطية فيما خيص آثار حرب الكوريتني       
  .ومل مشل األسر اليت فرقتها احلرب

لى توفري الرعاية الطبيـة     هت كندا بتركيز مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ع       ونّو -٦٢
وأعربت عن القلق إزاء نقـص      . اجملانية للجميع ورحبت بإقدامها مؤخرا على تنقيح الدستور       

       احلريات األساسية بوجه عام يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وإزاء احلالة اإلنـسانية،             
  .املياه الصاحلة للشربال سيما النقص املزمن يف الغذاء وعدم كفاية فرص احلصول على 

وأعربت هولندا عن القلق إزاء املعلومات بشأن إمكانية اللجوء إىل التعذيب، مبا يف              -٦٣
ظروف غري إنسانية، واإلعدامات العلنية، واالحتجاز خـارج        يف  ذلك اللجوء إىل االحتجاز     

سـباب  نطاق القضاء وتعسفا، وانعدام ظروف احملاكمة العادلة، وفرض عقوبة اإلعـدام أل           
وأبدت قلقها إزاء سالمة ورفاه املواطنني العائدين إىل البلـد، وإزاء األمـن             . سياسية ودينية 

  .الغذائي للسكان
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خـارج  علنا  إعدامات تنفيذوأعربت شيلي عن القلق إزاء التقارير اليت تتحدث عن         -٦٤
 العمـل   نطاق القضاء يف معسكرات االعتقال، والتمييز يف احلصول على التعليم، وممارسـة           

   .وأعربت عن القلق إزاء تعرض أفراد لالختطاف واالختفاء القسري. القسري، والعنف ضد النساء
ونّوهت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية بالتقدم احملرز يف تعزيز احلقوق االقتصادية            -٦٥

كومة وأعربت عن األمل يف أن تواصل احل      . واالجتماعية والثقافية ويف التصدي لألمن الغذائي     
  .يف تنفيذ مهامها للقضاء على الفقر وحتسني األمن الغذائي

ىل تعاون مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية مع جلنـة حقـوق           إوأشارت السويد    -٦٦
الطفل وتعاوهنا مع اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية لتحسني اخلدمات الصحية والتعليميـة            

 التقارير اليت تتحدث عن اللجوء إىل العمل القسري         وأعربت عن القلق إزاء   . املقدمة لألطفال 
  .وفرض قيود شديدة على حرية اإلعالم، وإزاء القيود املزعومة على زراعة قطع األرض الصغرية

وأعربت إيطاليا عن القلق إزاء التقارير اليت تشري إىل وقوع إعدامات خارج إطـار               -٦٧
وأعربت عن القلـق إزاء     . سة الشعائر الدينية  القضاء وتنفيذها يف العلن وإىل االضطهاد ملمار      

 األطفال يف غالب األحيان، يشملالتقارير اليت تتحدث عن اللجوء إىل العمل القسري، الذي          
  .رغم القانون الذي حيظر العمل القسري أو اجلربي وجيرم عمل األطفال

ة بـسبب    إزاء حجم املعاناة اإلنـساني     ا حقيقي ايرلندا على أن هناك قلق    آوشددت   -٦٨
لية ووقالت إن من مـسؤ    . انتهاكات حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية       

وطلبت معلومـات   . جملس حقوق اإلنسان واألمم املتحدة مواصلة االهتمام عن كثب هبذه القضايا          
  . الشعائر الدينية عن قضايا إقامة العدل وأعربت عن القلق حيال االضطهاد بسبب ممارسة

والحظت اهلند أن بعض هيئات املعاهدات أثنت على مجهورية كوريـا الـشعبية              -٦٩
ستراتيجيتها ال عاما و  ١١إللزامي اجملاين ملدة     توفري التعليم ا   ترمي إىل الدميقراطية لسياستها اليت    

األثر الشديد لـسوء    ووأعرب عن القلق إزاء نوعية التعليم،       . املتعلقة بالرعاية الصحية األولية   
وطلبـت اهلنـد    .  على األطفال، وأوجه النقص والتفاوت يف احلصول على الغـذاء          التغذية

معلومات عن اخلطط اليت تتوخاها مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إلقامة مؤسسة وطنية            
  .لألسر املشتتة حلقوق اإلنسان، وتسهيل السفر إىل اخلارج، وتسهيل اللقاءات املنتظمة

وأشارت . تدابري املتخذة لكفالة التمتع الكامل باحلرية الدينية      وتساءلت بولندا عن ال    -٧٠
إىل وجود عدد كبري من معسكرات االحتجاز، واللجوء إىل العمل القسري علـى نطـاق               
واسع، والظروف القاسية اليت يفرضها نظام العدالة اجلنائية، األمر الذي يفضي إىل جتاوزات             

  . ال حصر هلا
لقلق إزاء القيود املفروضة على حريـات الـدين والتعـبري           وأعربت نيوزيلندا عن ا    -٧١

والتجمع السلمي وتشكيل مجعيات، واحلق يف اخلصوصية، واملـساواة يف احلـصول علـى              
وقالت إن الوضع يف معسكرات العمـل،       . اإلعالم، واحلق يف املشاركة يف إدارة الشأن العام       
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 التعذيب، وكـذلك اإلعـدامات      واحتجاز املعارضني وأفراد أسرهم، واستمرار اللجوء إىل      
ودعت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إىل العمل علـى         . العلنية، مسائل تدعو إىل القلق    

حنو بناء مع املقرر اخلاص املعين جبمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية للمساعدة علـى حـل               
  .قضايا حقوق اإلنسان سويا

 جلميع املواطنني التمتع الكامـل حبقـوق        أن الدستور يكفل  إىل  وأشارت فلسطني    -٧٢
وأعربت عن تقديرها للنظام    . اإلنسان وأن مستوى وعي اجلمهور العام حبقوق اإلنسان عالٍ        

لتـزام بالتعـاون     اخلدمات الصحية والتعليمية، ولال    الرامي على كفالة احلصول الكامل على     
  .الدويل يف جمال حقوق اإلنسان عن طريق احلوار اإلجيايب

ونّوهت الفلبني باإلجنازات اليت حتققت يف التعليم ويف مـشاركة املـرأة يف احليـاة       -٧٣
تنفيذها وتساءلت عن اخلطط اإلضافية اليت تعتزم       . االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية   

  .حلقوق اإلنسان للنهوض باملساواة بني اجلنسني وتعزيز حقوق املرأة وإنشاء مؤسسة وطنية
.  نيجرييا إن مما يشجعها أن الدستور ينص على محايـة حقـوق اإلنـسان              وقالت -٧٤

وأعربت عن القلق إزاء االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان وأملت يف أن تتصدى احلكومة             
ك اجلميع مشاركة مباشرة من ارشالرامية إىل إوأعربت عن تأييدها للمبادرة . هلذه االنتهاكات

  .ة البيئة املواتية للتمتع الكامل حبقوق اإلنسانأجل مساعدة احلكومة على هتيئ
ة ذات شأن   روذكرت إسبانيا أن األمني العام أشار إىل أن احلكومة مل تتخذ أية مباد             -٧٥

وطلبت معلومات عن التدابري العملية لوضع حد       . إلهناء االنتهاكات املنهجية حلقوق اإلنسان    
  .للتجنيد املبكر لألطفال يف املدارس

 ليتوانيا توصيات بشأن تنفيذ االلتزامات الدولية، والتعاون مـع املنظمـات            وقدمت -٧٦
  .الدولية املعنية حبقوق اإلنسان، ومحاية حقوق األطفال والنساء، وعقوبة اإلعدام

وتساءلت اليونان عن التدابري املتخذة لضمان حقوق املرأة والتصدي ملشكلة العنف            -٧٧
 التنقل، والسماح للمقرر اخلاص املعين جبمهورية كوريا   ضد النساء، وضمان حق املواطنني يف     

  .الشعبية الدميقراطية وبرنامج األغذية العاملي بدخول البلد
وناشدت سويسرا احلكومة العمل على تنفيذ املعايري الدولية، ووضع حد النتهاكات            -٧٨

الـشعبية  ودعت مجهورية كوريا    . حقوق اإلنسان، ومالحقة املسؤولني عن هذه التجاوزات      
وأشارت إىل القيود املفروضة على حريـة       . الدميقراطية إىل التعاون بفعالية مع اجملتمع الدويل      

ـ  ـوذكرت أيضا أن نظام الدولة لتوزيع األغذية ال يسمح بضم         . التنقل  ةـروف معيـشي  ـان ظ
  .مقبولة للسكان

 وتساءلت  ،انوأشارت هنغاريا إىل أمهية التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنس          -٧٩
وأعربت . إن كانت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية تنوي التعاون مع آليات األمم املتحدة

عن القلق إزاء القيود املفروضة على حرية الدين وحرية التعبري واحلق يف احلصول جمانا علـى                
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 يف تنفيـذ    واعتربت أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية فشلت      . املعلومات وحرية التنقل  
  .توصيات هيئات املعاهدات وأعربت عن أسفها لوقف عملية مل مشل األسر

وفيما يتعلق بإنشاء آلية مستقلة حلقوق اإلنسان، أشار الوفد إىل أن القدر األكرب من               -٨٠
العمل املتعلق حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية هو مـن              

.  الشعبية على مجيع املستويات، وهي عبارة عن أجهزة خمولة بسلطة الشعب           مسؤولية اللجان 
وال تتعارض مهام . وإحدى مهام اللجان الشعبية هي معاجلة الشكاوى وااللتماسات بإنصاف

بيـد أن مجهوريـة   . أجهزة السلطة الشعبية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان مع مبادئ باريس   
 مسألة إنشاء آلية وطنية حلقوق اإلنسان االهتمام الواجـب          كوريا الشعبية الدميقراطية ستويل   

 . وستجري دراسة متعمقة يف هذا الصدد

 إىل أن   املندوبوفيما يتعلق بقضايا األسر املشتتة وأسرى احلرب واملخطوفني، أشار           -٨١
حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ما فتئت تتخذ مبادرات وتبذل جهودا صادقة من         

قد جرى على وجه اخلـصوص تنظـيم عـشرات          ف. فيف آالم األسر وأفراد أقارهبا     خت أجل
 عقب اجتماع القمة بـني      ماللقاءات واالجتماعات عن طريق الفيديو بني أسر مشتتة وأقارهب        

وقد ُسّويت مسألة أسرى احلرب بالفعل عندما       . ٢٠٠٠يوليه  / متوز ١٥الكوريتني املعقود يف    
إن . أما مسألة االختطاف فال وجود هلـا      . ا التفاق أمستردام  أسرى احلرب وفق  جرى تبادل   

تسوية مجيع املشاكل بني الشمال واجلنوب يكمن يف العمل على جتسيد اإلعـالن املـشترك               
أكتوبر يف أرض الواقـع جتـسيدا أمينـا    / تشرين األول ٤يونيه وإعالن   / حزيران ١٥املؤرخ  

 ."بأيدي أمتنا نفسها"مسترشدين بروح مبدأ 

علّق الوفد على دواعي القلق اليت أُعرب عنها بشأن النساء واألطفال الذين يعانون             و -٨٢
لقد عاىن البلد من    . من استمرار سوء التغذية، وباألخص بشأن العنف ضد النساء واألطفال         

لفة تدهورا جـسيما يف صـحة       تداًء من منتصف التسعينات خم    بصعوبات اقتصادية خطرية ا   
باألغذية ذات القيمة الغذائيـة     السكان  وقد أدى تزويد    . واألطفالالسكان، ال سيما النساء     

واالهتمام بالرعاية الغذائية والطبية، إىل إحداث حتسن كبري يف الوضع ابتداًء من مطلع العقد              
باتت مسألة التعرض على حنو خطري لسوء التغذية شيئا مـن           قد  و. األول من األلفية اجلديدة   

وفيما يتعلق باالدعاء بتجنيد األطفال قسرا يف منظمات شبه عسكرية، قال الوفد إن             . املاضي
 ١٣ أعوام و  ٩احتادات األطفال هي منظمات مستقلة تتكون من أطفال تتراوح أعمارهم بني            

عاما، ينظم األطفال يف إطارها، بالتعاون مع جمالس إدارة مدارسـهم، جـوالت ميدانيـة               
واالدعاء . غريها من األنشطة اخلارجة عن نطاق املنهج الدراسي       وزيارات وأنشطة ميدانية و   

هو ادعـاء   بأن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية جتند األطفال من سن مبكرة وتسلحهم            
  . هة أميا تشويهيستند إىل معلومة مشّو

وعن مسألة اختطاف رعايا يابانيني، أشار الوفد إىل أن إعالن بيونـغ يـانغ بـني                 -٨٣
 أثناء زيـارة  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٧ية كوريا الشعبية الدميقراطية واليابان اعتمد يف        مجهور
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ويف هذا اإلعالن، أكد اجلانب الكوري أنه سيتخذ التدابري املناسبة ملنع           . رئيس وزراء اليابان  
وُشكّلت بعد ذلك جلنة خاصة وأجريت حتريـات علـى          . تكرار مثل هذه القضية املؤسفة    

وقد أوفـت   . بلغ اجلانب الياباين بالنتائج اليت توصلت إليها هذه التحريات        مستوى الوطن وأ  
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية حبسن نية بالتزاماهتا مبقتضى االتفاقات املختلفة املربمة بني            
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية واليابان بروح إعالن بيونغ يانغ، وهو ما أفضى إىل تسوية 

  . ملخطوفني بصورة كاملةقضية ا
ذكر الوفد أن الفهم الصحيح هلذه      فعن استقاللية وعدم احنياز اجلهاز القضائي،       أما   -٨٤

املسألة ميكن أن يتأتى بتفسري أحكام دستور مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ذات الصلة             
زية مسؤولة  فاحملكمة املرك .  منه ١٦٨ و ١٦٦ و ١٦٤ و ١١تفسريا منهجيا، وباألخص املواد     

أمام اجلمعية الشعبية العليا أو هيئة رئاسة اجلمعية الشعبية العليا ليس عن اإلجراءات القضائية،              
أي عقد جلسات احملاكمات وإصدار األحكام يف القضايا، بل عن إدارة العمل املتعلق بإقامة              

وال ميكـن   . يةالعدل، ويتعلق األمر بتعيني املوظفني وتدريبهم وتوفري االحتياجات اللوجـست         
خل، بأي حال من األحـوال، يف معاجلـة قـضايا           دللجمعية الشعبية العليا أن تشترك أو تت      

 عمال كوريا احلاكم، فـإن      بوفيما يتعلق بزعامة حز   . األفراد، أي يف اإلجراءات القضائية    
التنظيمات التابعة هلذا احلزب ال ميكن أن تعمل خارج نطاق الدستور حبكم أن احلزب نفسه               

ويتمثل توجيه احلزب للجهاز القضائي يف التوجيه الـسياسي لـضمان           .  جزء من الدولة   هو
  . استقاللية األنشطة القضائية وتقيدها بالقوانني

أشار املندوب إىل أن  لعقوبة الالإنسانية أو املهينة،     فيما يتعلق بالتعذيب واملعاملة أو ا     و -٨٥
 منه علـى جتـرمي      ٢٥٣قراطية ينص يف املادة     القانون اجلنائي جلمهورية كوريا الشعبية الدمي     

األفعال من قبيل استجواب أشخاص بأسلوب التعذيب أو غريه من األساليب غري املـشروعة    
وحيظر قانون اإلجراءات اجلنائية إكراه شخص على االعتراف        . واملبالغة يف القضايا أو تلفيقها    

 اإلقرار للمصلحة، وينص على     أساليب اإلكراه واالسترضاء كالتعذيب أو    أسلوب من   جبرم ب 
ويقع الشخص املـسؤول    . أن االعترافات اليت تنتزع هبذه األساليب ال يعتد هبا كأدلة إثبات          

ففي مجهوريـة كوريـا الـشعبية       . عن أي انتهاك هلذه القواعد حتت طائلة العقاب القانوين        
يف ،  تجاز اليت زارهتا  الدميقراطية، تتوىل أجهزة األمن الشعبية إدارة اإلصالحيات ومرافق االح        

ـ            ،التسعينات            و الدوليـة وبعـض      بعض املنظمات غـري احلكوميـة ومنـها منظمـة العف
  . الشخصيات الغربية

الناس عنـد عـودهتم أو      ‘ معاقبة’فق الالجئني خارج البالد و    د يتعلق بقضية ت   ماوفي -٨٦
وعة يف منطقـة احلـدود      إعادهتم إىل الوطن، قال املندوب إن عبور احلدود بصورة غري مشر          

الشمالية للبلد ليس باملسألة اليت تدخل، حبكم طبيعتها، ضمن نطاق التقييم على ضوء اتفاقية              
ففي منتـصف التـسعينات،     .  بشأن وضع الالجئني   ١٩٦٧ أو بروتوكول عام     ١٩٥١عام  

ظهرت فجأة ممارسات العبور غري املشروع للحدود نتيجة ألسباب اقتصادية أثارهتا عوامـل             
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فقـد أجـرت    . وملواجهة هذا الوضع، اختذت احلكومة سلسلة من التدابري االستباقية        . شىت
أجهزة السلطة الشعبية الكائنة يف املناطق احلدودية استقصاءات متعمقة يف حالة األسر احملرومة 

وباإلضافة إىل ذلك، هيأت أجهزة الـسلطة       . من الناحية االقتصادية وقدمت هلا دعما خاصا      
يع الترتيبات الالزمة ليتسىن للناس زيارة أقارهبم يف اجلزء الشمايل الـشرقي مـن              الشعبية مج 

  . الصني، إذا ما طلبوا ذلك
وفيما يتعلق بالنساء واالجتار باألشخاص، رحب املندوب باجلهود الدولية الرامية إىل            -٨٧

ية الدميقراطية  وحترص مجهورية كوريا الشعب   . منع االجتار باألشخاص واملعاقبة على هذا الفعل      
 ىكن هناك بعض الناس املرتبطني بقو     ول. بشدة على عدم حدوث مثل هذه املمارسة يف البلد        

وتعارض مجهورية كوريـا الـشعبية      . خارجية ممن يسعى للتكسب من االجتار باألشخاص      
الدميقراطية بشدة هذه املمارسات وتقوم املؤسسات املختصة فيها بكل ما يف وسعها لتحديد             

  .  ما يلزم من تدابري للتصدي هلذه املمارساتواختاذ
 يف بعض احلاالت االستثنائية إعدامات علنيـة    هناكوفيما يتعلق باإلعدامات العلنية،      -٨٨

وهذه اإلعـدامات العلنيـة تكـون يف    . جمرمني ارتكبوا جرائم عنف شنيعة للغاية  تنفذ على   
هورية كوريا الشعبية   عدام يف مج  عقوبة اإل وال تنفذ   . الغالب بطلب من أسر وأقارب الضحايا     

  . على جرائم حمدودة حتديدا صارما جداإال  الدميقراطية
وعن االدعاء بارتكاب انتهاكات منهجية حلقوق اإلنسان، أفـاد املنـدوب أن أي              -٨٩

دارس لقوانني مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ونظمها، يتبّين له أن انتـهاكات حقـوق           
أضاف أن و. هة أو خمتلقةفهذا االدعاء يستند إىل وقائع مشّو. ية يف البلد اإلنسان ليست منهج  

هذه التقييمات السلبية حلالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إمنا تستند             
  . إىل معلومات مغلوطة اختلقها الذين خانوا بلدهم

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
ية كوريا الشعبية الدميقراطية يف التوصيات التالية وسـتقدم ردوداً          ستنظر مجهور  -٩٠

وسُيدرج رد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية علـى هـذه          . عليها يف الوقت املناسب   
  :الثالثة عشرة التوصيات يف التقرير اخلتامي الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته

اتفاقية (أسوأ أشكال عمالة األطفال     التصديق على االتفاقية بشأن حظر        -١
 األشخاص مجيع حلماية الدولية االتفاقيةوعلى ، )١٨٢العمل الدولية رقم  منظمة

 التمييـز  أشـكال  مجيـع  على للقضاء الدولية القسري، واالتفاقية االختفاء من

العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول االختيـاري امللحـق هبـا،           
 أسرهم، واتفاقيـة  وأفراد املهاجرين العمال مجيع حقوق حلماية دوليةال واالتفاقية

  ؛)شيلي(اإلعاقة  ذوي األشخاص حقوق
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            ذوي األشـخاص  حقـوق  النظر يف إمكانية التصديق علـى اتفاقيـة    -٢
  ؛)الفلبني(اإلعاقة 

سة يف اإلعالن العـاملي حلقـوق       د الكامل باملبادئ واحلقوق املكرّ    التقّي  -٣
 مجيع على القضاء سان، والعهدين الدوليني، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقيةاإلن

املرأة، وهي الصكوك اليت أصبحت مجهورية كوريا الـشعبية   ضد التمييز أشكال
  ؛)سلوفينيا(الدميقراطية طرفا فيها 

التصديق على الصكوك العاملية الرئيسية حلقوق اإلنـسان، وال سـيما             -٤
 مناهـضة  العنصري واتفاقيـة  التمييز أشكال مجيع على لقضاءل الدولية االتفاقية

  ؛)الربازيل(والوفاء بالتزاماهتا التعاهدية  التعذيب،
 الدولية التصديق على االتفاقيات األساسية حلقوق اإلنسان، مثل االتفاقية  -٥

العنصري والربوتوكولني االختيـاريني للعهـد    التمييز أشكال مجيع على للقضاء
  ؛)هنغاريا(اص باحلقوق املدنية والسياسية الدويل اخل

التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان      /النظر يف إمكانية التوقيع     -٦
 أشـكال  مجيـع  على اءـللقض الدولية اليت مل تنضم إليها بعد، مبا فيها االتفاقية       

 ادوأفـر  املهاجرين العمال مجيع حقوق حلماية الدولية العنصري واالتفاقية التمييز
  ؛)نيجرييا(سرهم أ
االنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب واختاذ التدابري الوطنيـة الالزمـة          -٧

  ؛)اململكة املتحدة(للتقيد بأحكامها 
  ؛)تركيا(التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب   -٨
 التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول االختياري امللحق         -٩

  ؛)بولندا(هبا 
النظر يف إمكانية االلتحاق بعضوية منظمة العمل الدولية واالنضمام إىل            -١٠

، ١٨٢ و ١٠٥ و ٢٩اتفاقياهتا األساسية وتنفيذها، ال سيما االتفاقيـات رقـم          
  ؛)الربازيل(املتعلقة باألطفال والعمل القسري 

االلتحاق بعضوية منظمة العمل الدوليـة واالنـضمام إىل صـكوكها             -١١
 دعوة مفتوحة ودون قيود إىل مسؤويل منظمة العمل الدوليـة           األساسية وتوجيه 

  ؛)إسبانيا(لتحليل وضع حقوق العمال يف البلد 
 ال  االلتحاق بعضوية منظمة العمل الدولية والتصديق على اتفاقياهتا األساسية،          -١٢

، والسماح ملوظفي منظمة العمـل      ١٣٨ و ١٨٢ و ١٠٥سيما االتفاقيات رقم    
  ؛)الواليات املتحدة( ال الرصد املتصلة هبذه االتفاقياتالدولية بالقيام بأعم
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النظر يف إمكانية التوقيع على مجيع الصكوك الدولية األساسية حلقـوق             -١٣
  ؛)باكستان(اإلنسان 

ة التصديق على بقية معاهـدات حقـوق        ـدية يف إمكاني  ـر جب ـظالن  -١٤
  ؛)سلوفينيا(اإلنسان 

ال اجلنائي وجمـال اهلجـرة لـضمان    مراجعة التشريعات الوطنية يف اجمل     -١٥
انسجامها مع االلتزامات الدولية اليت تعهدت هبا احلكومة، وال سيما فيما خيص            
حق األفراد يف حرية التنقل، استجابة لتوصيات اللجنة املعنية بـاحلقوق املدنيـة             
والسياسية، واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، وجلنـة          

  ؛)املكسيك(الطفل  حقوق
تعديل قانون العمل اخلاص باجملّمع الصناعي يف كايسونغ وإدراج حكم            -١٦

اليت تنطوي   عاما هو احلد األدىن لسن العمل يف األعمال          ١٨ينص على أن سن     
  ؛)إسبانيا( على صحة أو أمن أو معنويات القّصر على خطر

كرامة الفئات الضعيفة،   مراجعة تدابريها القانونية واإلدارية بغية ضمان         -١٧
  ؛)ماليزيا(مبا فيها النساء واألطفال، وكفالة ظروف معيشية أفضل هلا 

اختاذ التدابري اليت تراها مناسبة كيما تكفل يف أقرب وقت ممكن انسجام              -١٨
تشريعاهتا الوطنية مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت أصبحت طرفا فيها،           

 األساسية األخرى حلقوق اإلنسان، مثل اتفاقيـة      وتوخي االنضمام إىل الصكوك     
  ؛)اجلزائر(اإلعاقة  ذوي األشخاص حقوق
اعتماد تشريع يعاجل بصورة خاصة مسألة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك              -١٩

العنف املرتيل، ينص على مقاضاة األشخاص الذين يرتكبون عمل مـن أعمـال             
  ؛)الواليات املتحدة(العنف ضد املرأة 

ة عدد النساء يف املناصب اإلدارية ويف عمليات اختاذ القرارات وتـوخي            زياد  -٢٠
  ؛)اجلزائر(املرأة  إجياد جمموعة كاملة من األحكام التشريعية لتعزيز ومحاية حقوق

تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان اليت صّدقت عليهـا تنفيـذا منـهجيا              -٢١
  ؛)النمسا(حلقوق اإلنسان مبساعدة املقررين اخلاصني املعنيني واملفوضية السامية 

تعزيز اجلهود املبذولة لتنفيذ مجيع التزاماهتا الدولية اليت قطعتـها علـى              -٢٢
  ؛)ليتوانيا(نفسها يف جمال حقوق اإلنسان 

 مبوجب االتفاقيات العديدة اليت     قطعتها على نفسها  الوفاء بالتزاماهتا اليت      -٢٣
مـا   ويل إن رأت يف ذلـك     أصبحت طرفا فيها، وطلب املساعدة من اجملتمع الد       

  ؛)هنغاريا(يفيدها 
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اعتماد النهج القائم على تلبية احلقوق اعتمادا كـامال لـدى وضـع               -٢٤
  ؛)نيجرييا(التشريعات يف املستقبل 

ـ  ـن قب مـإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، وطلب اعتمادها          -٢٥  نةـل جل
ملساعدة التقنية من   اإلنسان، وقبول ا   حلقوق الوطنية للمؤسسات الدولية التنسيق

 وق اإلنسان عند إقامة هـذه املؤسـسة الوطنيـة         ـة حلق ـوضية السامي ـاملف
  ؛)الواليات املتحدة(

  ؛)نيجرييا(ومحايتها  تدعيم مؤسساهتا الوطنية املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان   -٢٦
استحداث فرقة عمل حكومية تعىن بوضع برامج احلماية، وتـوفري املـوارد              -٢٧

  ؛)الواليات املتحدة(وتعزيز الوقاية عن طريق التوعية واحلمالت اإلعالمية للتعايف، 
احلفاظ على منوذجها االقتصادي والسياسي واالجتماعي الذي اختـاره           -٢٨

شعبها اختيارا سياديا وتعزيز ذلك النموذج واملضي قدما يف اجلهود اليت تبـذهلا             
  ؛)كوبا(املشاركة  دل واملزيد منحىت تتمكن أكثر فأكثر من بناء جمتمع قائم على الع

مواصلة اجلهود اليت تبذهلا لتهيئة بيئة خالية من التـسييس، ويـسودها              -٢٩
  ؛)كوبا(التعاون واحلوار يف جمال حقوق اإلنسان 

            مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           -٣٠
  ؛)ت ناميفي(

مل الوطنية لتوفري التعليم للجميع بغيـة حتـسني         مواصلة تنفيذ خطة الع     -٣١
 عاما، وزيادة املوارد الالزمة     ١١نوعية نظام التعليم اإللزامي اجملاين للجميع ملدة        

  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(املخصصة هلذا الغرض تدرجييا 
مواصلة زيادة اإلنتاج الزراعي وتنويعه بـاللجوء إىل االسـتراتيجيات            -٣٢

  )اجلزائر(ة اليت ميكن أن تقوم على مناذج إنتاجية أثبتت جدواها الزراعي
مواصلة تعزيز النمو االقتصادي واالجتماعي والثقايف مبشاركة السكان          -٣٣

االقتصادي  - يف الشؤون العامة واألمنية مشاركة كاملة، ودعم النمو االجتماعي
  ؛)وال(والتصنيع والتحديث، وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 

تسوية القضايا اإلنـسانية ذات     لاالستمرار يف تعاوهنا مع اجملتمع الدويل         -٣٤
  ؛)ت ناميفي(االهتمام املشترك 

مواصلة تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للسكان،          -٣٥
  ؛)سري النكا(مع التركيز بقدر أكرب على النمو االقتصادي 
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يف جمال حقوق اإلنسان جلميع املـواطنني وتقـدمي         تقدمي برامج تثقيفية      -٣٦
التدريب يف جمال حقوق اإلنسان للقضاة واملدعني العامني واحملامني وموظفي إنفاذ        

  ؛)سلوفينيا(القانون 
اختاذ تدابري ملموسة ترمي إىل تعزيز ثقافة حقيقية حلقوق اإلنسان مـع              -٣٧

كذا التارخييـة، واخللفيـات     املراعاة الواجبة للخصوصيات الوطنية واإلقليمية و     
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(الثقافية والدينية 

ضمان إعمال حقوق النساء واألطفال واملعوقني على حنو أكثر فاعليـة             -٣٨
، ٢٠١٠-٢٠٠٦سـتراتيجية تعزيـز الـصحة اإلجنابيـة،         اعن طريق تنفيذ    

ية سـتراتيج ا، و ٢٠١٢-٢٠٠٨،  اإليـدز ستراتيجية الوطنية للوقاية مـن      واال
             ، وخطـة العمـل الوطنيـة مـن        ٢٠١٢-٢٠٠٨الرعاية الصحية األوليـة،     

، وخطة العمل الشاملة لـذوي اإلعاقـة،        ٢٠١٠-٢٠٠١أجل رفاه األطفال،    
  ؛)اجلمهورية العربية السورية (٢٠١٢-٢٠٠٨

االستمرار يف اإلبالغ عن تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان اليت أصبحت            -٣٩
  ؛)سلوفينيا(عبية الدميقراطية طرفا فيها مجهورية كوريا الش

  ؛)باكستان(تقدمي تقاريرها املتأخرة إىل هيئات املعاهدات املعنية   -٤٠
حتسني تعاوهنا مع هيئات معاهدات األمم املتحدة وذلك باملوافقة علـى             -٤١

جدول زمين لتقدمي التقارير اليت تأخرت عن تقدميها، وباألخص للجنـة املعنيـة             
  ؛)النرويج(املرأة  ضد التمييز على القضاء ان وجلنةحبقوق اإلنس

التعاون مع املقررين اخلاصني وآليات األمم املتحدة األخـرى حلقـوق             -٤٢
  ؛)مجهورية كوريا(اإلنسان وذلك بالسماح هلم بدخول البلد 

دعوة املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد إىل زيارة البلد والتعاون              -٤٣
  ؛)إيطاليا( كامال معه هتاونا

املوافقة على الطلبات اليت وجهها املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغـذاء              -٤٤
  ؛)النرويج(لزيارة البلد 

دعوة املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة واملقرر اخلاص املعـين             -٤٥
             مبسألة التعذيب إىل زيارة البلد وتقـدمي مزيـد مـن التوصـيات املستفيـضة              

  ؛)الواليات املتحدة(
التعاون على حنو كامل مع مجيع آليات حقوق اإلنسان، واالنضمام إىل              -٤٦

اتفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك السماح للمقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب          
  ؛)بلجيكا(بدخول البلد 
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لتابعة النظر بإجيابية يف االستجابة لطلبات املكلفني باإلجراءات اخلاصة ا          -٤٧
للمجلس لزيارة البلد وتنفيذ التوصيات املنبثقة عن آليات األمم املتحدة حلقوق           

  ؛)الربازيل(اإلنسان 
السماح للمقررين اخلاصني الثالثة املعنيني باإلجراءات املواضيعية الذين          -٤٨

  ؛)اململكة املتحدة(طلبوا إجراء زيارات بدخول البلد 
يات يف إطار اإلجراءات اخلاصة لـدخول  االستجابة لطلب املكلفني بوال     -٤٩

  ؛)سلوفينيا(األخرى  البلد والتعاون مع اإلجراءات اخلاصة وآليات حقوق اإلنسان
توجيه دعوة للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة الذين طلبوا            -٥٠

  ؛)تركيا(إجراء زيارات 
كة يف احلـوار    التعاون مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان واملشار         -٥١

الذي يدور يف هذه اآلليات، مبا يف ذلك التعاون مع املقررين اخلاصني واملفوضة              
  ؛)اليابان(السامية حلقوق اإلنسان 

العمل مع املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقـد لـضمان التقّيـد         -٥٢
مبوجـب  الكامل بااللتزامات الدولية اليت قطعتها نفسها يف جمال حقوق اإلنسان           

  ؛)يرلنداآ(والسياسية  املدنية باحلقوق اخلاص الدويل  من العهد١٨املادة 
بـشأن  معهـا   وتعزيز احلوار    مواصلة التعاون مع اآلليات الدولية املعنية       -٥٣

  ؛)باكستان(حقوق اإلنسان 
مواصلة التعاون مع اإلجراءات املواضيعية التابعة للمجلس، على أساس           -٥٤

  ؛)زمبابوي(ياد وعدم التسييس مبادئ املوضوعية واحل
 وتعزيز  ذات الصلة مواصلة التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان          -٥٥

بشأن حقوق اإلنسان بالرغم من مجيع العقبات والتحديات القائمـة          معها  احلوار  
          ثقة يف إرادهتا وطريقتها للمضي قدما وفقا الحتياجاهتـا وأولوياهتـا          بال متمسكةً

  ؛)فلسطني(نية الوط
احترام وضمان احلقوق املنصوص عليها يف اتفاقية حقوق الطفل املكفولة            -٥٦

  ؛)سلوفينيا(لكل طفل دون متييز من أي نوع كان 
اختاذ التدابري الالزمة لضمان حق الطفل يف احلياة والنمو دون متييز مـن       -٥٧

  ؛)السويد(أي نوع كان 
              باملساواة بني اجلنسني وإعمال حقوق     تعزيز اجلهود اليت تبذهلا للنهوض        -٥٨

  ؛)الفلبني(املرأة 



A/HRC/13/13 

GE.10-10173 24 

توظيف موارد كافية لتعزيز ومحاية مبدأ املـساواة يف جمـاالت العمـل               -٥٩
  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(والتعليم والصحة 

إتاحة فرص متساوية للدراسة جلميع األطفال ومتكينهم من احلصول على    -٦٠
  ؛)النرويج(ايل على أساس مواهبهم وقدراهتم الفردية التعليم الع

               مواصلة منح األولويـة للفئـات الـضعيفة يف توزيـع املـساعدات              -٦١
  ؛)اليمن(الدولية 

مواصلة منع جتاوزات املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون حلقوق اإلنـسان            -٦٢
  ؛)بيالروس(ومعاقبة املتورطني يف هذه التجاوزات 

             مواصلة مساعيها لتحقيق هدفها املتمثل يف إقامة جمتمـع خـال مـن              -٦٣
  ؛)بيالروس(اجلرمية 
بذل قصارى اجلهود لتعزيز محاية حق مجيع األطفال يف احليـاة والنمـو               -٦٤

  ؛)أملانيا(عمال بالتوصيات السابقة اليت قدمتها جلنة حقوق الطفل 
 العنف ضد النساء وإجياد هياكل      سن تشريع حمدد للمعاقبة على أعمال       -٦٥

  ؛)شيلي(حلماية الضحايا 
  ؛)ليتوانيا(تعزيز محاية حقوق النساء واألطفال، وباألخص أشدهم ضعفا   -٦٦
             اختاذ املزيد من التدابري حلظر مجيع أشـكال العنـف ضـد األطفـال                -٦٧

  ؛)الربازيل(والنساء 
االجتار بالبشر، بطرق منها احلـوار      تعزيز التدابري اليت تتخذها ملكافحة        -٦٨

  ؛)الفلبني(والتعاون على الصعيد الدويل، وتقدمي املساعدة املناسبة للضحايا 
تسريع التدابري الرامية إىل التصدي بصورة شاملة ملشكلة االجتار بالبشر           -٦٩

  ؛)ماليزيا(والعنف ضد املرأة، وذلك بطرق منها زيادة محالت التوعية العامة 
          لة مساعيها لتحقيق هدفها املتمثل يف إشاعة احتـرام القـانون يف           مواص  -٧٠

  ؛)بيالروس(اجملتمع 
متكني اللجنة الدولية للصليب األمحر من دخول مجيع مراكز االحتجاز يف   -٧١

  ؛)هولندا(البلد بال قيد أو شرط 
  ؛)النرويج( احملتجزين حماكمة عادلة ضرورة تلقي كل واحد من  -٧٢
ب املهنيني العاملني يف اجلهاز القضائي على املعـايري الدوليـة ذات           تدري  -٧٣

  ؛)السويد(الصلة باحملاكمة العادلة وسيادة القانون 
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كفالة معاملة مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم معاملةً إنسانيةً تصون      -٧٤
  ؛)بولندا(كرامة اإلنسان املتأصلة فيه 

 ا املشتتة يف معرفة مصري أفراد أسرهضمان احلق األساسي املكفول لألسر     -٧٥
            يف الطرف اآلخر من احلدود ويف التواصـل معهـم وااللتقـاء هبـم بانتظـام                

  ؛)مجهورية كوريا(
بذل كل ما يف وسعها، بالتعاون مع مجهورية كوريا، لـضمان ترتيـب               -٧٦

  ؛)سويسرا(أقصى عدد ممكن من اللقاءات بني أفراد األسر املشتتة 
ختاذ خطوات ملموسة للمضي قدما يف عملية مل مشل األسر، ألن التأخري            ا  -٧٧

سنة واحدة أو سنتني يعين بالنسبة جليل املسنني أن حظهم يف رؤية أقـارهبم قـد    
  ؛)هنغاريا(يتبخر إىل األبد 

اعتماد تدابري لتسهيل مل مشل األسر مثلما أوصى بذلك املقرر اخلـاص              -٧٨
  ؛)أملانيا(بية الدميقراطية املعين جبمهورية كوريا الشع

السماح مبمارسة احلق يف حرية التعبري وحرية تكوين مجعيـات وحريـة              -٧٩
التجمع، وذلك بتعزيز هيئات اجملتمع املدين وتيسري عملها ومتكينها من احلصول           

  ؛)إسرائيل(على وضع مبوجب القانون 
قل حبرية  عدم جترمي من يغادرون البلد بدون رخصة أو السماح على األ            -٨٠

  ؛)اليونان(تنقل املواطنني داخل البلد 
إيالء اهتمام خاص لتوصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املتعلقة حبرية            -٨١

  ؛)هنغاريا(التنقل، مبا يف ذلك التوصية بكفالة احلق يف مغادرة البلد 
  ؛)سويسرا(عدم جترمي من يسافر بدون رخصة   -٨٢
ق يف حرية تكوين مجعيات، وحرية التعـبري،  ضمان االحترام الكامل للح     -٨٣
  ؛)كندا( الدين أو املعتقد، وحرية التنقل ةوحري
             اختاذ املزيد من اخلطوات لـدعم حريـة التعـبري واحلـق يف حريـة                -٨٤

  ؛)نيوزيلندا(التنقل 
السماح هبامش أكرب يف حرية تنقل السكان واألجانب يف البلد باعتبـار              -٨٥

  ؛)ماليزيا(نشيط االقتصاد ذلك سبيال لت
النظر، عند االقتضاء، يف إمكانية زيادة النسبة املئوية لتمثيل النـساء يف              -٨٦

              اجلمعية الشعبية العليا ويف غريها من اهليئـات احلكوميـة الختـاذ القـرارات             
  ؛)سري النكا(



A/HRC/13/13 

GE.10-10173 26 

 اجملالني  إتاحة املزيد من الفرص للنساء للوصول إىل املناصب القيادية يف           -٨٧
السياسي واالقتصادي وزيادة متويل املؤسسات الوطنية اليت تعمل علـى تعزيـز        

  ؛)النرويج(املساواة بني اجلنسني وتسليط املزيد من الضوء عليها 
مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل إعادة إنعاش االقتصاد الوطين بأساليب            -٨٨

             األنـشطة االقتـصادية     منها السماح مبزيد من احلريات للناس للمـشاركة يف        
  ؛)ماليزيا(والتجارية 

                  بذل أقصى ما ميكـن لـضمان حـصول جممـوع الـسكان علـى                -٨٩
  ؛)شيلي(الغذاء 
 لضمان حق ألطفال يف     باألخصكفالة احلق يف الغذاء جلميع املواطنني، و        -٩٠

  ؛)اليابان(الصحة 
يف الغذاء لشعبها ولبلوغ األهـداف      مواصلة اختاذ تدابري لضمان احلق        -٩١

  ؛)ت ناميفي(اإلمنائية لأللفية 
اختاذ اخلطوات الالزمة مبا يكفل جلميع السكان اخلاضعني لواليتها، مبن            -٩٢

فيهم الفئات الضعيفة، احلصول بدون احنياز على الغذاء املالئم، واملياه الـصاحلة            
  ؛)كندا(للشرب، وغريها من الضروريات األساسية 

معاجلة أوجه القلق اليت أعرب عنها اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك إزاء نقص   -٩٣
  ؛)الفلبني(الغذاء واخلدمات الطبية وغريها من اخلدمات اإلنسانية 

ختصيص املوارد باإلنصاف وتنفيذ سياسات تكفل األمن الغذائي، بطرق           -٩٤
ومية على الزراعة   منها إعمال املمارسات الزراعية املستدامة وتقليص القيود احلك       

  ؛)نيوزيلندا(وعلى جتارة املواد الغذائية 
مواصلة معاجلة األثر السليب الذي ختلفه التدابري القسرية اخلارجية على            -٩٥

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 
تعزيز التدابري الرامية إىل تيسري حصول السكان احملتاجني على املعونـة             -٩٦
نسانية الدولية وتوزيع هذه املعونة توزيعا فعليا على احملتاجني، مـع االهتمـام    اإل

  ؛)املكسيك(بالفئات الضعيفة بصفة خاصة 
متكني احملتاجني من احلصول على الغذاء واملنتجات الضرورية األخرى،           -٩٧

مع مراعاة االحتياجات اخلاصة لألطفال واحلوامل واملرضعات، والتعاون بشكل         
 الوكاالت اإلنسانية وغريها من األطراف الفاعلة يف اجملـال اإلنـساين            بناء مع 
  ؛)سويسرا( من الوصول إىل مجيع أحناء البلد ابتمكينه
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تكثيف اجلهود اليت تبذهلا لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لفئـات معينـة              -٩٨
من داخل اجملتمع، كالنساء واألطفال واملعوقني واملسنني، بغية متكني هذه الفئات           

  ؛)تايلند(ختفيف مواطن الضعف لديهم 
اختاذ تدابري إجيابية لزيادة تقليص معدل وفيات الرضع ومعدل الوفيات            -٩٩

  ؛)اجلمهورية العربية السورية(النفاسية 
اختاذ تدابري لتحسني نوعية اخلدمات الصحية املتدهورة بسبب االفتقـار           -١٠٠

  ؛) اإلسالميةمجهورية إيران(إىل املرافق الطبية واألدوية 
العمل على حتسني برامج الرعاية الصحية اجملانية والتعلـيم االبتـدائي            -١٠١

اجملاين، والسعي للحصول على املساعدة الضرورية عن طريق التعـاون الـدويل            
  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(

ضمان مسامهة األهداف العليا للتنمية االقتصادية اليت تسعى إىل حتقيقها           -١٠٢
 يف إحداث حتّول حاسم يف تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان            ٢٠١٢لول عام   حب
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(

زيادة املوارد املخصصة لقطاع التعليم من أجل حتسني نوعيـة التعلـيم             -١٠٣
  ؛)اجلزائر(وتشجيع السلطات على مواصلة جهودها يف هذا اجملال 

ثل برنامج األغذيـة العـاملي،      السماح للوكاالت اإلنسانية الدولية، م     -١٠٤
  ؛)هولندا(بدخول البلد 

ــاجني   -١٠٥ ــول إىل احملت ــاملي بالوص ــة الع ــامج األغذي ــسماح لربن                    ال
  ؛)اليونان(للمساعدة 

فسح اجملال كامال لربنامج األغذية العاملي للتأكد من أن الغذاء يصل إىل             -١٠٦
عزيز احلق يف الغـذاء، مبـا يف ذلـك        من هم أشد ضعفا، واختاذ تدابري أخرى لت       

             إلدخال إصالحات اقتصادية حتفز العاملني يف القطاع الزراعي على زيادة اإلنتاج          
  ؛)اململكة املتحدة(

لوكاالت اإلنسانية الدولية، مبا فيها برنامج األغذية       لالسماح على الفور     -١٠٧
غذاء، بدخول البلد بدون عراقيل،     العاملي وكذلك املقرر اخلاص املعين باحلق يف ال       

ليتسىن هلذه اجلهات استئناف العمليات الالزمة للتزويد بالغذاء والتأكـد مـن            
  ؛)بلجيكا(توزيع املعونات على أساس االحتياجات احلقيقية للسكان 

السماح للوكاالت اإلنسانية باستئناف أنشطتها للمـساعدة الغذائيـة          -١٠٨
ي من دخول البلد بشكل كامـل ومـأمون ودون          ومتكني برنامج األغذية العامل   

  ؛)كندا(معوقات من أجل رصد توزيع املعونات 
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إتاحة املزيد من الفرص ملنظمة الصحة العاملية وللمنظمات غري احلكومية           -١٠٩
  ؛)اململكة املتحدة(الدولية العاملة يف اجملال الصحي لدخول البلد 

 السامية حلقوق اإلنسان لتقـدمي      النظر بإجيابية يف قبول عروض املفوضية      -١١٠
املساعدة التقنية، والتعاون مع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنـسان           

  ؛)املكسيك(دعما للجهود الوطنية املبذولة يف هذا الصدد 
             قبول اخلدمات االستشارية اليت تعرضها املفوضـية الـسامية حلقـوق           -١١١

  ؛)شيلي(اإلنسان 
سعي ملواصلة هتيئة ظروف مرضية لعمليات وكاالت املعونـة التابعـة           ال -١١٢

  ؛)سري النكا(لألمم املتحدة العاملة يف البلد 
مواصلة إشراك أعضاء يف جمتمع املاحنني الدوليني يف أنشطة بناء القدرات            -١١٣

  ؛)ماليزيا(يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية 
تحدة وآلياهتا املعنية مبسائل حقـوق اإلنـسان        تعزيز تعاوهنا مع األمم امل     -١١٤

  ؛)تايلند(واملسائل اإلنسانية من أجل بناء القدرات الوطنية وحتسني رفاه السكان 
السعي للتغلب على العراقيل املتصلة باملشاكل االقتصادية وشحة املوارد          -١١٥

إلنـسان  وذلك بالتعاون مع اجملتمع الدويل واألمم املتحدة لضمان تعزيز حقوق ا          
  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(ومحايتها 
مواصلة السعي للتعاون البناء مع اآلليات الدولية وبلـدان أخـرى يف             -١١٦

  ؛)زمبابوي(مسائل حقوق اإلنسان بعيدا عن املواجهة والتسييس 
االستمرار يف التعاون مع األمم املتحدة وغريها من املنظمـات الدوليـة      -١١٧

              الو مجهوريـة (من أجل تـسوية مجيـع القـضايا اإلنـسانية           واجملتمع الدويل   
  ).الشعبية الدميقراطية

  :أما التوصيات التالية، فلم حتظ بدعم مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  -٩١
التوقيع والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، وتفعيـل اإلشـراف            -١

اءات فورية للقضاء على مجيع أصـناف  القضائي على مجيع السجون، واختاذ إجر   
  ؛)النمسا(التعذيب الذي ترتكبه قوات األمن وموظفي السجون 

تنفيذ التزاماهتا مبقتضى صكوك حقوق اإلنسان اليت أصبحت طرفا فيها            -٢
           والتوقف عن استخدام االحتجاز التعـسفي ومعـسكرات العمـل والعقـاب           

  ؛)كندا(اجلماعي 
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مع الدويل جلعل نظام العدالة اجلنائية لديها منسجما مـع          العمل مع اجملت    -٣
التزاماهتا مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وغـريه مـن            

  ؛)أستراليا(الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان 
 مجهوريـة  يف اإلنـسان  حقوق حبالة االعتراف بوالية املقرر اخلاص املعين  -٤

  ؛)هولندا(طية، والتعاون معه، والسماح له بدخول البلد الدميقرا الشعبية كوريا
 اإلنسان حقوق حبالة السماح، على سبيل األولوية، للمقرر اخلاص املعين  -٥

  ؛)اليونان(بدخول البلد  الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية يف
السماح، كخطوة أوىل، بإجراء الزيارات اليت طلبها املقرر اخلـاص يف             -٦

                     ممكنة ويف أحـسن الظـروف، وأخـذ توصـياته علـى حممـل              أقرب فرصة 
  ؛)سويسرا(اجلد 
التعاون مع اإلجراءات اخلاصة تعاونا ملموسا وذلك بقبول الطلبـات            -٧

املتكررة لزيارة البلد اليت وجهها املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واملقرر            
  ؛)ليشي(اخلاص املعين باحلق يف الغذاء 

            التعاون مبزيد من القوة مع آليات األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان،               -٨
وال سيما باالستجابة للطلبات املتكررة لزيارة البلد اليت وجهها املقرر اخلـاص            

  ؛)إسبانيا(املعين حبالة حقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء 
 وجهها املقرر اخلاص املعـين حبالـة حقـوق          املوافقة على الطلبات اليت     -٩

  ؛)النرويج(اإلنسان لزيارة البلد 
التعاون الكامل مع جملس حقوق اإلنسان وقبول طلب املقرر اخلـاص             -١٠

  ؛)كندا(املعين حبالة حقوق اإلنسان لزيارة البلد 
حتسني تعاوهنا مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وال سيما املقرر             -١١
اص املعين حبالة حقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة األخـرى، والـسماح           اخل

  ؛)أملانيا(للمكلفني هبذه اإلجراءات بدخول البلد 
تطوير التعاون بشأن قضايا حقوق اإلنسان مع املنظمات الدولية وآلياهتا،   -١٢

 وخاصة بالتعامل بصورة بناءة مع املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان وقبول           
  ؛)ليتوانيا(املساعدة التقنية اليت تعرضها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان 

السماح على جناح السرعة بإطالق عمليات دولية لتوزيع األغذيـة يف             -١٣
 ووضع حد للتمييز يف توزيع احلكومة للغذاء، وإعطاء األولوية          ،مجيع أحناء البلد  

  ؛)اإسباني(لألطفال واحلوامل واملعوقني واملسنني 
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               إقرار وقف اختياري لتنفيذ أحكـام اإلعـدام حتـسبا إللغـاء هـذه               -١٤
  ؛)الربازيل(العقوبة 
إلغاء عقوبة اإلعدام أو على األقل إعالن وقف اختياري لتنفيذ أحكـام              -١٥

  ؛)شيلي(اإلعدام 
وضع حد جلميع اإلعدامات العلنية واخلارجة عن نطاق القضاء وإقـرار         -١٦

  ؛)اإيطالي(اري لتنفيذ عقوبة اإلعدام حتسبا إللغائها وقف اختي
إقرار وقف اختياري لتنفيذ عقوبة اإلعـدام ووضـع حـد ملمارسـة               -١٧

                اإلعــدامات العلنيــة وفــرض عقوبــة اإلعــدام علــى اجلــرائم الدينيــة
  ؛)إسبانيا(والسياسية 

عـدام بعـني    ب عليهـا باإل   أخذ مسألة تقليص عدد اجلرائم اليت يعاقَ        -١٨
االعتبار، والنظر يف إمكانية إقرار وقف اختياري لتنفيذ عقوبة اإلعـدام حتـسبا             

  ؛)ليتوانيا(إللغائها يف املستقبل 
وقف مجيع اإلعدامات العلنية، وتكثيف اجلهود لضمان عدم تعرض أي            -١٩

  ؛ )زيلندانيو(حمتجز للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
اإلعالن عن وقف اختياري لتنفيذ أحكام اإلعدام حتسبا إللغاء عقوبـة             -٢٠

اإلعدام يف القريب العاجل، والعمل يف املستقبل على احترام املعايري الدولية الدنيا       
يف هذا الصدد، مبا يف ذلك مراعاة احلق يف احملاكمة العادلة، وقصر عقوبة اإلعدام    

رة، فضال عن االمتناع عن تنفيذ عقوبة اإلعدام علـى          على اجلرائم األكثر خطو   
  ؛)فرنسا(القُّصر واحلوامل واألشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية 

االمتناع عن اللجوء إىل ممارسة اإلعدام العلين لتخويف السكان، كمـا             -٢١
أفاد بذلك املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان، منتهكـة بـذلك قانوهنـا              

، وقبول توصيات اللجنة املعنية باحلقوق املدنية والسياسية بالعمل يف سبيل  اجلنائي
  ؛)إسرائيل(إلغاء عقوبة اإلعدام 

          وضع حد ملمارسة اإلعدامات اخلارجة عن نطـاق القـضاء والعلنيـة              -٢٢
  ؛)شيلي(والسرية 

الوقف الفوري لإلعدامات اخلارجة عن نطاق القضاء وملمارسة العقاب           -٢٣
  ؛)النرويج(جلماعي ا

وضع حد لعمليات االختطاف واالختفاء القسري لألشخاص، أيا كـان        -٢٤
  ؛)شيلي(بلدهم أو أصلهم 
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 إطار زمين حمدد واختاذ إجراءات ملموسة من أجل تسوية قـضية            وضع  -٢٥
االختطاف يف أقرب وقت ممكن، مبا يف ذلك ضمان العودة الفوريـة لليابـانيني              

  ؛)اليابان(وغريهم من املختطفني 
لتعـذيب واملعاملـة أو     إىل ا للجوء  االوقف الفوري لإلعدامات العلنية و      -٢٦

              العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والتـصديق علـى اتفاقيـة مناهـضة             
  ؛)كندا(التعذيب 

إلغاء ممارسة التعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة، مبا يف ذلك            -٢٧
لعقوبة اجلماعية لألسر، مثلما ذكر املقرر اخلاص، وتعديل التشريع الوطين حبيث           ا

ينص على حظر التعذيب وسوء معاملة األطفال، كما أوصت بذلك اللجنة املعنية  
  ؛)إسرائيل(حبقوق الطفل 

تنفيذ لوائح تكفل محاية املرأة من التعذيب ومن اإلساءة إليها يف مرافـق           -٢٨
نساء اجملرمات منفصالت عن الرجال حبراسة حـراس مـن      االحتجاز، وحبس ال  

  ؛)الواليات املتحدة(النساء 
وضع حد للعقاب اجلماعي ضد األسـر، وال سـيما ضـد األطفـال                -٢٩

  ؛)سلوفينيا(
  ؛)سلوفينيا(إلغاء التدريب العسكري لألطفال  -٣٠
  ؛)هولندا( يف فرض العقاب على العائدين ةوقف املمارسة املتمثل  -٣١
 مسألة األشخاص املتاجر    على وجه التحديد  ضع واعتماد قانون يعاجل     و  -٣٢

 وإلغاء مجيع ممارسات جترمي املتاجر هبم من النساء واألطفال علـى            ،هبم يف البلد  
             خروجهم من البلد بصورة غري مشروعة لدى إعادهتم إىل مجهورية كوريا الشعبية           

  ؛)إسرائيل(الدميقراطية 
ءات فورية لوقف ممارسة العمل القسري، مبا يف ذلك يف مرافق اختاذ إجرا   -٣٣

االحتجاز، واختاذ تدابري عاجلة لضمان عدم إكراه األطفال علـى املـشاركة يف             
  ؛)الواليات املتحدة(مشاريع التجنيد 

اختاذ تدابري فعالة ملكافحة ممارسة العمل القسري، مبا يف ذلـك عمـل               -٣٤
  ؛)إيطاليا( العمل الدولية األطفال، واالنضمام إىل منظمة

  ؛)شيلي(وضع حد ملمارسات السخرة   -٣٥
اختاذ تدابري لضمان استقاللية النظام القضائي وضمان حـق الفـرد يف              -٣٦

  ؛)السويد(حماكمة عادلة 
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 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       ١٤الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة       -٣٧
ن متييز احلق يف حماكمة عادلة وعلنية أمام        املدنية والسياسية مبا يكفل لكل فرد دو      

  ؛)يرلنداآ(حمكمة خمتصة ومستقلة وحمايدة منشأة طبقا للقانون 
  ؛)السويد(جتنب التدخل السياسي يف اإلجراءات القضائية   -٣٨
إقامة جهاز قضائي مستقل وضمان متتـع مجيـع احملتجـزين بإمكانيـة          -٣٩

  ؛)النمسا(قضائي االستعانة مبحام واحلصول على االنتصاف ال
ضمان وجود جهاز قضائي مستقل يعمل يف منأى عن التدخل السياسي             -٤٠

د بفكرة سيادة القانون املعترف هبا دوليا وذلك مبراجعة         من جانب الدولة، والتقيّ   
وتعديل األحكام الدستورية والتشريعية اليت قد تنال أو حتد من استقاللية وحياد            

أوصت به اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية         اجلهاز القضائي، على حنو ما      
  ؛)إسرائيل(واالجتماعية والثقافية 

إطالق سراح احملتجزين ألسباب تتعلق بآرائهم أو أنشطتهم الـسياسية            -٤١
  ؛)بلجيكا(السلمية 

وضع حد للممارسة املتمثلة يف حبس مجيع أفراد األسرة لكل شخـصية              -٤٢
سيني وأفراد أسرهم دون إبطاء، وضمان      معارضة، وإطالق سراح السجناء السيا    

  ؛)فرنسا(حرية الرأي والتعبري 
إصالح قانوهنا جلنائي يف أقرب وقت ممكن من أجل ضمان حرية التنقل              -٤٣

داخل البلد وإىل بلدان أجنبية دون احلاجة إىل إذن مسبق عمال باملعايري الدوليـة            
  ؛)فرنسا(املرعية 
خل البلد وخارجه ووقف معاقبة الـذين       السماح حبرية تنقل مواطنيها دا      -٤٤

  ؛)اليابان(طردوا أو عادوا من اخلارج، مبن فيهم الالجئون وطالبوا اللجوء 
إعادة النظر يف التشريع املتعلق باجلماعات واملنظمات الدينية لـضمان            -٤٥

  ؛)إيطاليا(انسجامه مع أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
قيود املفروضة على ممارسة الشعائر الدينية، ووقف اضطهاد الذين         رفع ال   -٤٦

ميارسون معتقداهتم الدينية وفرض املراقبة الصارمة علـيهم، وضـمان امتثـال            
 من العهد الدويل ١٨التشريعات واملمارسات احمللية امتثاال كامال ملقتضيات املادة 

  ؛)بولندا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
ل، فيما يتعلق بكفالة احلق يف الغذاء لكافة السكان، مبـا يف ذلـك            العم  -٤٧

للمتواجدين يف السجون ويف معسكرات العمل، بالتعاون على حنـو بنـاء مـع          
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مؤسسات األمم املتحدة املختصة، وتسهيل عمل املنظمـات غـري احلكوميـة            
  ؛)فرنسا(املوجودة يف البلد بأن تكفل هلا الوصول إىل السكان كافة 

تقليص الرقابة على السكان، مبا يف ذلك غلق األسواق وقمـع انتقـاد               -٤٨
سياسات احلكومة وانعدام وسائط اإلعالم البديلة وفرض عقوبات قاسية علـى           

  ؛ )نيوزيلندا(الذين يسعون للحصول على معلومات من مصادر أجنبية 
رفع مستوى التعاون التقين بشأن قضايا حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك              -٤٩
                 مكني املقرر اخلاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان مـن دخـول البلـد                 بت
  ؛)اململكة املتحدة(

إبداء رغبة حقيقية يف حتسني سجلها يف جمال حقوق اإلنـسان وذلـك               -٥٠
بالتعامل، بقدر أكرب من اإلجيابية واالنفتاح، مع اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك مـع              

الة حقوق اإلنسان، والعمل بصورة بناءة مع منظومة األمم         املقرر اخلاص املعين حب   
  ).أستراليا(املتحدة جلعل معايري حقوق اإلنسان لديها منسجمة مع املعايري الدولية 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعبِّر عـن موقـف           /ومجيع االستنتاجات و    -٩٢
وال ينبغي تأويلها على أهنا     . راضأو الدولة موضوع االستع   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  

  .حتـظى بتأييد الفريق العامل ككل
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