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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

، دورته الرابعـة عـشرة يف الفتـرة    ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ  ٥/١حقوق اإلنسان   
عرضت حالة مجهورية اسُتو. ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين  ٥أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٢٢ من

وترأس وفد مجهورية   . ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥كوريا يف اجللسة الثامنة املعقودة يف       
املتعلق واعتمد الفريق العامل التقرير     . العدلوزارة   ،وزيرالي، نائب   ككوريا السيد غيل تاي     

  . ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٣١مهورية كوريا يف جلسته الثالثة عشرة، املعقودة يف جب
اجملموعة (، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التايل         ٢٠١٢مايو  / أيار ٣ويف    -٢

  .إندونيسيا وجيبويت وهنغاريا: كوريامجهورية لتيسري استعراض احلالة يف ) الثالثية
 مـن مرفـق     ٥الفقـرة   و ٥/١ مـن مرفـق القـرار        ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣
  :لوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة يف مجهورية كوريا، صدرت ا١٦/٢١ قرارال

ــين  )أ(   ــر وط ــ   أوتقري ــدم وفق ــي مق ــرض خط ــرة اًع ) أ(١٥ للفق
)A/HRC/WG.6/14/KOR/1و Corr.1(؛  

ـ              )ب(   اً جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفق
  ؛)A/HRC/WG.6/14/KOR/2) (ب(١٥ للفقرة

) ج(١٥فوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة          موجز أعدته امل    )ج(  
)A/HRC/WG.6/14/KOR/3و Corr.1.(  
وأحيلت إىل مجهورية كوريا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً           -٤

إسبانيا وأملانيا وآيرلندا واجلمهورية التشيكية وسلوفينيا واملكسيك واململكة املتحدة لربيطانيا          
وميكن االطالع على هذه األسئلة على املوقـع         .ى وآيرلندا الشمالية والنرويج وهولندا    العظم

  .الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  عملية االستعراضمداوالت موجز   -أوالً  

  الدولة موضوع االستعراضاحلالة من جانب عرض   -ألف  
ة مخسني سنة وواصـلت     وكذلك الدميقراطية يف فتر   النمو  حققت مجهورية كوريا      -٥

وأولت االهتمام أيضاً إىل    . جهودها الرامية إىل تعزيز ومحاية النطاق الكامل حلقوق اإلنسان        
حتسني تعزيز حقوق اإلنسان لألقليات واملستضعفني يف اجملتمع لضمان متتع كل فرد يف اجملتمع   

  . على قدم املساواة حبقوق اإلنسان العاملية
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ة إعداد التقرير الوطين، مبا يف ذلك املشاورات مـع اللجنـة            وأشار الوفد إىل عملي     -٦
  . الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية املعنية

 أُبلغ اجمللس الوطين لسياسات حقوق اإلنسان بنتائج أول استعراض دوري شاملفقد   -٧
عراض تتنفيذ توصيات االس  حلالة   ةسنويأُجريت فحوص   ،  ٢٠١٠ومنذ عام   . ٢٠٠٨يف عام   

اجمللـس الـوطين   وأبلغت نتائجها إىل  من جانب وزارة العدل األول، وذلك بالدرجة األوىل  
وتعتزم احلكومة زيادة تطوير نظام املتابعة بعد الـدورة الثانيـة           . لسياسيات حقوق اإلنسان  
  .لالستعراض الدوري الشامل

ل الوطنيـة    عن صياغة خطة العم    طين لسياسات حقوق اإلنسان مسؤول    واجمللس الو   -٨
 /يف آذار مـن هـذا النـوع       طـة الثانيـة     وقد أُطلقت اخل  . حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان   

 وزارة ووكالة معنية حبمايـة وتعزيـز        ٢٤يف إطار   مشاريع   ٢٠٩ وتضمنت   ٢٠١٢ مارس
، استعرضت احلكومة توصيات اجمللس الـوطين       اخلطة وخالل صياغة هذه  . حقوق اإلنسان 

ك توصيات اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان وآراء منظمات        لسياسات حقوق اإلنسان وكذل   
  .اجملتمع املدين

حقـوق  يف جمـال     افيما يتعلق باجلهود املبذولة لتنفيذ التزاماهت     صدقت احلكومة،   و  -٩
 مـن   ٣اإلنسان، على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وسحبت حتفظها على الفقرة            

  . من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني٧املادة  من اتفاقية حقوق الطفل وعلى ٩ املادة
قوق اإلنسان  وقدمت مجهورية كوريا تقاريرها وفقاً للمعاهدات األساسية السبع حل          -١٠

  . ت على البالغات الفردية بعنايةاليت صدقت عليها ورد
  ومن .٢٠١٣ يوليه / حيز النفاذ يف متوز    ٢٠١٢ومن املزمع أن يدخل قانون الالجئني لعام          -١١

. م وحتـسني تـدابري محايتـه   نياملتوقع أن يرسي هذا القانون عملية عادلة وفعالة لالعتراف بالالجئ    
  .الدعم املقدم مللتمسي اللجوء والالجئنيعزَّز سُيو حالياً إنشاء مركز لدعم الالجئني وجيري
ـ  .  تشريعاً منفرداً  ٩٠وفيما يتعلق بتدابري مكافحة التمييز، هناك حوايل          -١٢ ب وإىل جان

دراستها واستعراضـها   احلكومة  واصلت  هذه القوانني واستجابة للطلبات الوطنية والدولية،       
  .قانون شامل ملكافحة التمييزسن لحاجة إىل ل

املثول أمام احملكمة حيز     وفيما يتعلق حبق الفرد يف األمان على شخصه، دخل قانون           -١٣
  . ٢٠٠٨يونيه /النفاذ يف حزيران

تبذل احلكومة قال إن  و. دوث تغيريات ملحوظة يف هيكل األسرة     وأشار الوفد إىل ح     -١٤
تكيف املهاجرين بسبب الزواج مع اجملتمع يف مجهورية        تضمن حسن   جهوداً لوضع سياسات    

، عزز قانون   ٢٠١١ويف عام   . يلزم من محاية واحترام     ما أطفال هذه األسر كل    وتلقيكوريا  
املتعلقة بالرعاية الطبية والصحية وكذلك تقـدمي       اجلهود  املنقح  دعم األسر املتعددة الثقافات     

  .الدعم لتثقيف املهاجرين بسبب الزواج الذين يعانون من العنف املرتيل
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. وأشار الوفد إىل زيادة الطلبات والتحديات املتعلقة حبمايـة خـصوصية الفـرد              -١٥
دت معايري دِّضعت قواعد حلماية املعلومات الشخصية يف كل من اجملالني العام واخلاص وحُ      وُو

قانون محاية املعلومات الشخصية وإنشاء     سن  تتعلق بتداول املعلومات الشخصية، من خالل       
التـصحيحية  وفضالً عن ذلك، عززت احلكومة التـدابري        . جلنة محاية املعلومات الشخصية   

وملنع التجاوزات يف نظام تسجيل املقـيمني،       . انتهاك احلق يف اخلصوصية   الناجتة عن    لألضرار
 قيود على عملية مجع واستخدام أرقام تسجيل املقيمني وأصبحت عملية توفري تدابري             ترضفُ

بذل اجلهود لكي تسجل يف الوثائق العامـة        وُت. بديلة للتحقق من اهلوية الشخصية أمراً ملزماً      
  .همبدالً من أرقام تسجيلاملقيمني تواريخ ميالد 

ل قانون انتخاب املوظفني العمـوميني      ومت توسيع نطاق حرية التعبري من خالل تعدي         -١٦
  .للسماح باستخدام شبكات االتصاالت يف احلمالت االنتخابية

ويف خضم زيادة مرونة سوق العمل، شرعت مجهورية كوريا يف تنفيذ تدابري شاملة               -١٧
  .حلماية العمال غري النظاميني من التمييز

لالشتراك احلكومة إعانات   م  وفيما يتعلق بالعمال ذوي األجور املنخفضة، قدمت هل         -١٨
ع نطاق تطبيق تأمني سِّوُو. يف التأمني الفردي للعمل ولدفع أقساط املعاشات التقاعدية الوطنية      

  .العمل ليشمل العاملني حلساهبم
وازدادت محاية احلق يف تشكيل نقابات من خالل السماح بوجود نقابات متعـددة               -١٩
  .العملمكان يف 
ومت التـرويج إلدخـال     . إلجيار للفئات ذات الدخل املـنخفض     وتعزز توفري دور ل     -٢٠

  .حتسينات على برنامج تنمية البيئة السكنية لضمان احلق يف سكن الئق
وحدث توسع تدرجيي يف نطاق احلماية املقدمة يف إطار الضمان االجتماعي، مـن               -٢١

يف مع احلـد األدىن     خالل املراجعة األخرية للنظام الوطين لتأمني سبل العيش األساسية للتك         
لتكاليف املعيشة وخفض شروط أهلية احلصول على إعانات للسماح لعـدد أكـرب مـن               

  .تلقي هذه اإلعاناتباألشخاص من اجملموعات املستضعفة 
فبالنـسبة  . ع نطاق تغطية التأمني الصحي الطيب الوطين الشامل توسيعاًً مطرداً         سِّوُو  -٢٢

ضت معدالت فِّعانون من أمراض نادرة ومستعصية، ُخلبعض املرضى، من قبيل أولئك الذين ي      
وتبذل مجهورية كوريا جهوداً مستمرة لتقدمي اخلدمات الطبية إىل أكـرب           . السداد التشاركي 

على عدد ممكن من األشخاص من خالل ختفيف عبء حتمل تكاليف الرعاية الطبية الالزمة              
  . الطيب لألجانب وأسرهمملصابني بأمراض نادرة ومستعصية ومن خالل تقدمي الدعما

يف تطبيق   ٢٠٠٨يف عام   شرعت  فإهنا  سرعة شيخوخة السكان،    احلكومة  وإذ تدرك     -٢٣
نظم للتأمني لتقدمي الرعاية الصحية طويلة األجل، هبدف ختفيف العبء على األسر اليت تقوم              

  .برعاية أفرادها املسنني، واختذت تدابري أيضاً بالنسبة للمرضى املصابني باخلرف
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مخـس  ووضعت احلكومة وعززت السياسة اإلطارية للهجرة اليت سيتم تقييمها كل             -٢٤
املقـرر   ،وهتدف اخلطة الثانيـة   . شاملة للهجرة السياسات  سنوات لتيسري وضع املزيد من ال     

 توسيع نطاق اخلدمات الشاملة املقدمـة إىل املهـاجرين          ، إىل ٢٠١٣الشروع فيها يف عام     
  .جملتمع ودعم تعليم أطفال املهاجرينملساعدهتم على التكيف مع ا

د من خالل نظـام تـراخيص العمـل، أن          للعمال األجانب الذين دخلوا البل    وحيق    -٢٥
خمتلف القـوانني املتعلقـة   مبوجب حيصلوا على نفس أشكال احلماية اليت يتمتع هبا املواطنون       

، الفوريـة مجـة   م خدمات عديدة إىل العمال املهاجرين، مثل خـدمات التر         قدَّوُت. بالعمل
ُيكفَل للعامالت املهاجرات االستفادة من      ،ووفقاً ملعايري العمل  . واملشاورة، واخلدمات الطبية  

ويف احلاالت اليت تكون فيها النساء املهجرات طرفاً يف         . نظام محاية األمومة على قدم املساواة     
ـ   ي  مل وإنإجراءات قانونية تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان،        شكل قـانوين،   كن مقيمات ب

  .لبقاءل اً خاصاًمنحن ترخيصوُيترحيلهن ل ؤجَُّي
 مـن   تتحولُيحتذى به ف  أصبحت منوذجاً   ألهنا  ومجهورية كوريا فخورة مبا حققته        -٢٦

. مستفيد من املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل مانح هلا وهي ملتزمة بزيادة حجم هذه املـساعدة              
لتعاون اإلمنائي الدويل وتعتـزم احلكومـة       ن ا بشأ، صدر القانون اإلطاري     ٢٠١٠ويف عام   

  .مراعاة مبادئ حقوق اإلنسان يف التخطيط للمشاريع اإلمنائية وتنفيذها

  االستعراضموضوع وردود الدولة جلسة التحاور   -باء  
وترد التوصيات اليت قُـدمت أثنـاء       .  وفداً ببيانات  ٦٥، أدىل   جلسة التحاور خالل    -٢٧

  .التقريرهذا ن احلوار يف اجلزء ثانياً م
هنأت بوتسوانا مجهورية كوريا على التطورات اليت حدثت منذ االستعراض األول           ف  -٢٨

 من اتفاقية حقوق الطفل ووضـع سياسـات         ٩وأشارت إىل سحب التحفظات على املادة       
والحظت أوجه القلق اليت أعربت عنها جلنة حقوق الطفـل     . لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة   

  .وقدمت توصيات. ضد األطفالاملتعددة لتمييز ا أشكالبفيما يتعلق 
وأخذت الربازيل علماً بانضمام مجهورية كوريا إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي             -٢٩

وأعربت الربازيل عن . اإلعاقة وسن تشريعات ورسم سياسات لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة    
جتماعي وما تعاين منه مـن  األمهات الوحيدات من وصم ا قلقها إزاء تقارير تفيد مبا تواجهه   

سـن  يف أن ُيحّسن وأعربت عن أملها . عن أطفاهلن تخلي  الإىل  األمهات  يدفع  قد  مما  مشقة،  
  .وقدمت توصيات.  من هذه األوضاع٢٠١١قانون التبين اخلاص لعام 

والحظت بلغاريا إحراز تطورات هامة يف اإلطار املعياري واملؤسسي والـشروع يف        -٣٠
توسع نطاق التحقيق   كما الحظت   . ة الثانية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان     خطة العمل الوطني  

 وأكدت أمهية الربوتوكول    ٢٠١٢مارس  /الذي أجرته اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف آذار       
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 القاسـية العقوبـة    أوتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة   الاالختياري  
  .توصياتوقدمت . املهينة  أوالالإنسانية أو
وأثنت كمبوديا على مجهورية كوريا إلجنازاهتا ورحبت بالشروع يف خطة العمـل              -٣١

واعترفت باجلهود املبذولـة  ). ٢٠١٦-٢٠١٢(الوطنية الثانية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان      
 مبا يف ذلك االجتـار بالبـشر        ،تبقى من حتديات يف جمال حقوق اإلنسان        ما للتصدي جلميع 

النظر يف التـصديق علـى الـصكوك    ومواصلة  ، وال سيما املرأة  ،ملهاجرينوحقوق العمال ا  
  .وقدمت توصية. الدولية
 علـى املـرأة     زوطلبت كندا معلومات حمدثة عن اخلطوات املتخذة فيما يتعلق بالتركي           -٣٢

لمـوظفني  لوالطفل يف السياسات ذات الصلة حبقوق العمال املهاجرين، وبشأن تقدمي التدريب            
أحكام احملاكم اليت تعترف باالغتصاب إىل كندا بشكل إجيايب وأشارت . إنفاذ القوانني املكلفني ب 

 حاالت العنف املرتيل    تأخذ  ال  إزاء تقارير تفيد بأن الشرطة     هايف إطار الزواج وأعربت عن قلق     
إجراء اختبار للكشف عن اإلصابة بفريوس نقص املناعـة         بشأن  وأثارت شواغل   . مأخذ اجلد 

  .وقدمت توصيات. E2 لغري املواطنني الذين حيملون تأشرية ي املخدراتتعاطوالبشري 
والحظت تشاد أن مجهورية كوريا وافقت على غالبية التوصيات املقدمة إليهـا يف               -٣٣
ورحبت بالتـدابري   .  وأهنا طرف يف العديد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان         ٢٠٠٨ عام

  .وقدمت توصية. لستعراض الدوري الشام ملتابعة عملية اال٢٠٠٩املعتمدة يف عام 
وأعربت شيلي عن تقديرها للجهود اليت بذلتها مجهورية كوريا لتنفيـذ توصـيات               -٣٤

وهنأت مجهورية كوريا على املـستوى الرفيـع        . ٢٠٠٨ لعام   لاالستعراض الدوري الشام  
ائدة يف نظام   السالشديدة  املنافسة  ملواجهة ظروف   شيلي عن التدابري املتخذة     وسألت  . للتعليم

  .وقدمت توصيات.  جلنة حقوق الطفلاأثارهتاليت التعليم، 
وأعربت عن  ) ٢٠١٦-٢٠١٢(ورحبت الصني خبطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان          -٣٥

اخلصوصية، وتوفري املساواة يف    واحلق يف   تقديرها للجهود املبذولة حلماية املعلومات الشخصية       
 هـا وأعربت عن قلق  . سنني واألشخاص ذوي اإلعاقة   الوصول إىل التعليم وضمان حقوق امل     

 إزاء أوجه عدم املساواة اخلطرية بني اجلنسني، والتمييز ضد املرأة، وانتشار العقوبـة البدنيـة              
االجتار بالبشر، وعدم محاية حقوق العمال      وتفشي   واالعتداء على األطفال،     الواسع النطاق، 

  .وقدمت توصيات. الصحيةغري النظاميني، ووصول الفقراء إىل الرعاية 
قدمة املتوصيات  الوأعربت كوستاريكا عن ارتياحها للمعلومات املقدمة بشأن تنفيذ           -٣٦
 إزاء  هـا وأعربت عـن قلق   .  األول يف إطار آلية االستعراض الدوري الشامل       هااستعراضيف  

ـ              رتيل؛ التمييز ضد أطفال األم الوحيدة؛ وعدم جترمي االغتصاب يف إطار الزواج؛ والعنف امل
  .وقدمت توصيات. وعدم تقسيم األصول بني الزوجني بصورة متساوية يف حالة الطالق



A/HRC/22/10 

GE.12-18681 8 

عما إذا كـان بإمكـان      وسألت  كافحة التمييز   ملقانون  بالنية يف وضع    ورحبت كوبا     -٣٧
وشجعت مجهورية كوريا علـى مواصـلة       . الوفد أن يقدم مزيداً من املعلومات يف هذا الصدد        

اليت مت حتديدها فيما يتعلق بالتصديق على الصكوك         لتخطي الصعوبات    املمكنةطرق  الاستطالع  
  .وقدمت توصيات. الدولية وسحب التحفظات، وكذلك فيما يتعلق بقانون األمن القومي

وهنأت قربص مجهورية كوريا على التزامها حبقوق اإلنسان والحظت أهنا طرف يف              -٣٨
اجلهود املبذولة لتعزيز حقوق املرأة، مثل    ورحبت ب . نمعظم الصكوك األساسية حلقوق اإلنسا    

قربص عن التدابري املزمع اختاذها     وسألت  . سن قانون تقييم وحتليل اآلثار املرتبطة بنوع اجلنس       
  . التأمني االجتماعي وضمان متتعهن بإجازة الوضعيفالعامالت غري النظاميات لتيسري اشتراك 

شاركة مجهوريـة كوريـا يف عمليـة       وأعربت اجلمهورية التشيكية عن ارتياحها مل       -٣٩
وطلبت من مجهورية كوريا تقدمي مزيد من املعلومـات عـن           . االستعراض الدوري الشامل  

ورحبت باهتمـام مجهوريـة     . يف اعتماد قانون وطين ملكافحة التمييز     التقدم البطيء   أسباب  
  . توصياتوقدمت. كوريا باالنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

بالغ إزاء قانون األمن القومي ها الوأعربت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عن قلق  -٤٠
والحظت أن قانون األمن القومي هو املصدر األساسي لالنتـهاكات          . يةراقبة األمن املوقانون  

انتهاكات   منه، ٧، وفقاً هلذا القانون وال سيما للمادة        كبتفقد ارتُ . املنتظمة حلقوق اإلنسان  
  .وقدمت توصيات.  مبا يف ذلك احلق يف حرية التعبري والتجمع،عديدة للحقوق

ورحبت فرنسا بوقف العمل بعقوبة اإلعدام وهنأت مجهورية كوريا على األخـذ ببـديل          -٤١
للخدمة العسكرية ملستنكفي الضمري وعلى اجلهود املبذولة لتعزيز حرية التعبري وتكوين اجلمعيـات             

  .وقدمت توصيات. وسألت عن التدابري امللموسة املتخذة حلماية العمال املهاجرين. لميوالتجمع الس
وأثنت أملانيا على الدور الفعال جلمهورية كوريا يف تنفيذ توصـيات االسـتعراض               -٤٢

تلغ بعد عقوبة اإلعـدام       مل وأعربت عن أسفها ألن مجهورية كوريا     . الدوري الشامل األول  
اء العقوبات الطويلة املدة اليت تصدر حبق مستنكفي الـضمري وإزاء           أعربت عن قلقها إز   كما  

  .وقدمت توصيات. أوضاع األمهات الوحيدات وأطفاهلن
ثانية حلماية وتعزيز   الوطنية  العمل  الوسلطت هندوراس الضوء على الشروع يف خطة          -٤٣

قـوق  وإدراج التوصيات اليت قدمتها اهليئات الدوليـة حل  ) ٢٠١٦-٢٠١٢(حقوق اإلنسان   
وأشارت أيضاً إىل التقـدم اهلـام       . اإلنسان وآلية االستعراض الدوري الشامل يف هذه اخلطة       

  .وقدمت هندوراس توصيات. احملرز يف محاية حقوق األطفال
وأخذت هنغاريا علماً باخلطوات اليت اُتخذت لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومحايـة       -٤٤
ملتخذة حلماية العامالت احلوامل وكذلك للتغلب على معلومات عن التدابري اوالتمست  . املرأة

وشجعت هنغاريا مجهورية كوريا على مواصـلة اجلهـود         . التمييز ضد األمهات الوحيدات   
جولـة  حلماية األطفال من العنف واالعتداء واعتماد خدمة بديلة للمستنكفني ضمريياً قبـل           

  .وقدمت توصيات. االستعراض الدوري الشامل املقبلة
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 من اتفاقية ٩ من املادة ٣رحبت اهلند بسحب مجهورية كوريا للتحفظ على الفقرة   و  -٤٥
حقوق الطفل واعتماد قانون اخلدمات االجتماعية وقانون تقييم اآلثار املرتبطة بنوع اجلـنس             

وأعربت اهلند عن   . لتنفيذ التشريع مالئمة  وأعربت عن أملها يف وضع آليات رصد        . وحتليلها
  .وقدمت توصية.  يف إصدار قانون مكافحة التمييزقلقها إزاء التأخري

وأثنت إندونيسيا على توسيع نطاق سلطة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف جمـال               -٤٦
). ٢٠١٧-٢٠١٣(غة السياسة اإلطارية الثانية املتعلقة باهلجرة       اوأخذت علماً بصي  . التحقيق

القانون اإلطاري بشأن   حبت بإصدار   ور. لقضاء على التمييز ضد املرأة    اوأثنت على مبادرات    
وتوسيع نطاق املساعدة اإلمنائية وسن سياسة منتصف املدة اليت تؤكد          التعاون اإلمنائي الدويل    

  .وقدمت توصيات. على األهداف اإلمنائية لأللفية
 إزاء انتهاكات حقوق اإلنـسان، مـع   هاوأعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن قلق   -٤٧

  .وقدمت توصيات. وق الطفلإشارة خاصة إىل حق
وأعرب العراق عن ارتياحه للتدابري املتخذة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان من خالل اعتماد               -٤٨

  .وقدم العراق توصيات. ورحب بقانون منع االنتحار والنهوض بثقافة احترام احلياة. خطة وطنية
 هورية كوريا، وهو  والحظت آيرلندا عدم وجود نظام شامل لتسجيل املواليد يف مج           -٤٩
وأخذت . والدهتم وتسجيلهماملمتدة بني قد يؤدي إىل تبين األطفال بصورة سرية يف الفترة  ما

 اليت قدرت احتمـال وجـود عـدد يـصل         ٢٠١٠علماً بنتائج الدراسة االستقصائية لعام      
يسمح هلم بالوصول إىل الرعاية الطبية        ال ميلك وثائق يف وضع     ال  طفل مهاجر  ١٧ ٠٠٠ إىل

  .وقدمت توصيات. وغريها من اخلدمات
وأثنـت علـى الوقـف      . واعترفت إيطاليا باجلهود املبذولة حلماية حقوق اإلنسان        -٥٠

إزاء تقارير تفيد بوجود نظام     وأثارت شواغل   . الواقعحبكم  االختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام     
وأخـذت  . لعنف املرتيل وإزاء املشاكل اخلطرية املتعلقة با    لتسجيل املواليد   شامل غري مناسب    

علماً بالتدابري الرامية إىل زيادة التوعية بالطبيعة اجلنائية للعنف املرتيل وحظر العقوبة اجلسدية             
  .وقدمت توصيات. يف املدارس وطالبت بتقدمي مزيد من املعلومات

قانون رعاية الطفل، واألخذ بأحكام قانونية حلظر العقوبـة         بتعديل  ورحب اليابان     -٥١
ية يف املدارس وبالتعديالت اليت أُدخلت على قانون محاية الطفـل واألحـداث مـن               اجلسد

 مبا يف ذلك القـضايا      ، اليابان إىل الثغرات يف ضمان حقوق الطفل       وأشار. االعتداء اجلنسي 
  . توصياتوقدم. ل واستغالل األطفال جنسياًاملتعلقة باالجتار باألطفال والعنف ضد األطفا

لة اليت أُثريت، ذكر الوفد أن احلاجة إىل إدراج لـوائح يف القـانون       ورداً على األسئ    -٥٢
اجلنائي تتعلق بتعريف التعذيب على النحو املنصوص عليه يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه             

املهينة، غري التعريفات املنصوص عليها   أوالالإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أومن ضروب املعاملة  
نظم الوالقوانني  فاحلكومة بصدد مراجعة    . باهتمام املستقرة، أمر سُينظر فيه      بالفعل يف القوانني  
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بني الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة      حاالت التضارب املمكنة    وطنية للكشف عن    ال
ومبا أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان تقوم بالفعل بتفتيش مرافق          . الوطنيةالتعذيب والقوانني   

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة     يف  املقصود  األثر الوقائي   ية، فإن   االحتجاز واحلما 
  .التعذيب قد حتقق بالفعل إىل حد كبري

وتتضمن خطة العمل الوطنية الثانية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان مهمة االسـتعداد      -٥٣
 ذلـك   وستنظر احلكومة بشكل كامل يف مسألة تـضمني       . لَسّن قانون عام ملكافحة التمييز    
  .، من قبيل امليل اجلنسي والتمييز غري املباشرتمييزالقانون األسس اليت يقوم عليها ال

على أمهية األمـن  شدد الوفد ونظراً للمواجهة العسكرية يف شبه اجلزيرة الكورية، فقد    -٥٤
. امالعسيتطلب التوصل إىل توافق الرأي      إلغاءه    أو مراجعة قانون األمن القومي   وقال إن   . القومي

تفسريه تفسرياً    أو ملنع إساءة استخدامه  بشكل دقيق   وتطبيقه  وتقوم احلكومة بتفسري هذا القانون      
يكتفـون باإلشـادة     من القانون املذكور على األشخاص الـذين         ٧وال تنطبق املادة    . اًتعسفي

تهك القانون ين هذا  ميكن اعتبار أن      ال ،ولذلك. بتأييدها  أو للحكومةمناهضة  طالبات منظمة   مب
كل سـنة   احملتجزين  وقد ظل متوسط عدد األشخاص      . حرية التعبري   أو أسس احلرية األكادميية  

  . شخصا٢٠ًعند حوايل السنوات اخلمس األخرية النتهاكهم قانون األمن القومي مستقراً خالل 
 حبيث أصـبح    ٢٠٠٨وفيما يتعلق بتسجيل املواليد والتبين، فقد تغري القانون يف عام             -٥٥

 إىل حـد    ،ومت. الطفل الطبيعي اللذين يتمتع هبما    ركز  املقوق و احليتمتع بنفس   ملتبنَّى  االطفل  
الوالدة بدالً من التبين،    تسجيل  بسبب  كبري، تصحيح األخطاء اليت كانت حتدث يف السابق         

  .ز التبين إال بترخيص من احملكمةوال جيو. مت تعزيز املراقبة القانونيةكما 
التدابري املضادة الشاملة حلماية املرأة والطفـل        ٢٠٠٨ عام   احلكومة يف وضعت  وقد    -٥٦

ضادة ملنع ممارسة العنـف ضـد   املتدابري كما وضعت البغية مكافحة جرائم العنف اجلنسي،      
شاملة ملنع العنـف املـرتيل يف       الضادة  املتدابري  ال، و ٢٠٠٩األطفال، ودعم الضحايا يف عام      

عاقـة  اإلشخاص ذوي   األنسية حبق   اجلرائم  اجل  مرتكيبمعاقبة  ومت أيضاً تشديد    . ٢٠١١ عام
.  القانونيـة  بلوغالحىت تبلغ الضحية القاصرة سن      وسُيعلق مبدأ التقادم    حداث  األطفال و األو

الوعي بالطبيعة اخلطرة   زيادة  وتواصل احلكومة أيضاً توفري التعليم وتنظيم محالت عامة هبدف          
  .لألضرار املترتبة على العنف اجلنسي واملرتيل

وقد أنشأت وكالة الشرطة الوطنية فرقة عمل ملكافحة استغالل األطفال يف املـواد               -٥٧
  .ونشرها وحوزهتا ألطفال لاملواد اإلباحيةإنتاج مراقبة وعززت اإلباحية 

ومبا أن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، واتفاقيـة             -٥٨
شخاص ذوي اإلعاقة تنص علـى احلقـوق االقتـصادية          حقوق الطفل، واتفاقية حقوق األ    

واالجتماعية والثقافية، ومبا أن معايري اختاذ قرارات بشأن االنتهاكات قـد تتفـاوت وفقـاً               
 يتطلـب إجـراء     لكل دولة، فإن التصديق على الربوتوكوالت االختياريـة       للموارد املتاحة   

  .مداوالت أكثر تعمقاً
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التفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال         التصديق على ا  وستخضع مسألة     -٥٩
البلـد  اخلاصة لـسوق عمـل      لدراسة متأنية ُتراعى فيها املميزات       املهاجرين وأفراد أسرهم  

  .واحلاجة إىل توافق اجتماعي
لالنضمام إىل اتفاقية الهـاي     باألعمال التحضريية الكاملة    احلكومة  قد اضطلعت   و  -٦٠

احلكومة على  ستشرف  فمثالً  . ال التبين على الصعيد الدويل    بشأن محاية الطفل والتعاون يف جم     
وسترصد . اخلاصة لتبيناسابقاً وكاالت   تشرف عليه   كانت  الذي   ،التبين على الصعيد الدويل   

تطبيقه مؤخراً، قبـل  بدأ الذي " نظام الترخيص الصادر عن احملاكم"عن كثب احلكومة أيضاً  
  .التصديق على اتفاقية الهاي

، ُيقدم الدعم لرعاية الطفل وتعليمه وُتقدم       ة وحيدة الوالد  قانون دعم األسر  ومبوجب    -٦١
ألمهـات  جملموعات عناصر الدعم الـذايت والعمـل احلـر ل         وهناك برامج   . إعانات املعيشة 

حتقيـق  مـن   الدخل املنخفض مقرونة باملشورة والتدريب لتمكني اُألسر        ذوات  الوحيدات  
وفضالً عن ذلك، ُعدلت القوانني واألنظمة املدرسـية        . اءلبقوالقدرة على ا  االستقالل املايل   

  .على البقاء يف املدارساآلباء املراهقني ذات الصلة ملساعدة 
، ٢٠١١ومن خالل تعديل مرسوم إنفاذ قانون التعليم االبتدائي والثانوي يف عـام               -٦٢

زمة جبمـع آراء  واملدارس مل. احلكومة حظراً شامالً على مجيع أشكال العقوبة البدنية   فرضت  
وُعـدل قـانون   . واملعلمني لوضع واستخدام طرق ومعايري تأديبية خاصة هبا     واآلباء  الطالب  

 لتعزيز احلظر املفروض على العقوبة البدنية يف مرافق         ٢٠١٢أغسطس  / آب ٥يف  رعاية الطفل   
  . ويف البيوترعاية الطفل

ات الـدخل واخللفيـة     وللحد من الفجوة التعليمية النامجة عن الفروق يف مـستوي           -٦٣
 يف جمـاالت التعلـيم والثقافـة         وشامالً اً منتظم اًاإلقليمية، تقدم احلكومة إىل احملرومني دعم     

وتقوم أيضاً بتوسـيع    . وتقوم احلكومة بتنويع أشكال املدارس الثانوية     . والرعاية االجتماعية 
هتم بـدالً مـن   م مؤهالت الطالب ومهارانطاق نظام املوظف املسؤول عن القبول الذي يقيّ      

قارنة عالمات االمتحان ألغراض القبول يف الكليات، وذلك للتخفيف من املنافسة           اكتفائه مب 
  .وقد زادت احلكومة من صرامة اللوائح املتعلقة بسوق التعليم اخلاص. املفرطة
 مجهورية كوريا، من احملتمل أن ُينظر يف موضـوع        يف  ونظراً للحالة األمنية اخلاصة       -٦٤

ظام بديل ألداء اخلدمة العسكرية ملستنكفي الضمري بعد حدوث تغيريات إجيابيـة يف             األخذ بن 
، وبعد أن يتم التوصل إىل توافق اجتماعي        يف املشهد األمين  العالقات بني الكوريتني وكذلك     

وقد حكمت احملكمة الدستورية بأن احلكم الـوارد     . وطين يف اآلراء لقبول هذا النظام البديل      
تعـديل قـانون    لمشروع قانون   اقُترح  قد  و. مة العسكرية هو حكم دستوري    يف قانون اخلد  

  .اخلدمة العسكرية لكي يتضمن خدمة عسكرية بديلة لكن اجلمعية الوطنية رفضته
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وأعربت الكويت عن ارتياحها للخطوات اإلجيابية املتخذة فيما يتعلق خبطة العمـل              -٦٥
يع اختصاصات املؤسسة الوطنيـة حلقـوق       وأثنت على توس  . الوطنية الثانية حلقوق اإلنسان   

اإلجيابية األخرى اليت حدثت منـذ االسـتعراض        والتطورات التشريعية واملؤسسية    اإلنسان  
  .وقدمت توصيات. األول
ورحبت قريغيزستان بالنطاق املوّسع للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنـسان وسـحب          -٦٦

 إلنشاء صـندوق لـدعم      وأعربت عن ارتياحها  . التحفظات على صكوك حقوق اإلنسان    
وأثنت بصفة خاصة . ضحايا اجلرمية وإلصدار قانون تقييم اآلثار املرتبطة بنوع اجلنس وحتليلها

  .وقدمت توصية. دراسية ألكثر الطالب حرماناًمنح على تقدمي 
وأثنت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية على سّن القانون اإلطاري بـشأن التعـاون               -٦٧

 وتوسيع نطاق املساعدة اإلمنائية لتعزيز حقوق اإلنـسان، وحتقيـق األهـداف             الدويلاإلمنائي  
 مبا يف ذلك    ،وأخذت علماً بانضمام مجهورية كوريا ملعاهدات حقوق اإلنسان       . اإلمنائية لأللفية 

  .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وشجعتها على مواصلة التعاون مع األمم املتحدة
ورأت . ابري املتخذة لالمتثال للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان      ورحبت ماليزيا بالتد    -٦٨

الشروع يف خطة العمل الوطنية الثانية بشأن حقوق اإلنسان وتوسيع نطـاق            أن من املشجِّع    
ورحبت ماليزيا بتشجيع مجهوريـة     . التحقيق الذي تقوم به املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان       

  .وقدمت توصيات. مسية للمساعدة اإلمنائيةبراجمها الرللرتعة اإلنسانية يف كوريا 
. وهنأت املكسيك مجهورية كوريا على التقدم احملرز يف محاية حقـوق اإلنـسان              -٦٩

وسلَّمت أيضاً باجلهود الرامية إىل التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من             
عذيب واالتفاقية الدولية حلقوق    مناهضة الت تفاقية  االختفاء القسري والربوتوكول االختياري ال    

وأعربت عن أملها يف أن تتمكن مجهورية كوريا من         . مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    
  .وقدمت توصيات. تذليل الصعوبات اليت تعوق التصديق على هذه الصكوك

 باملمارسات احلميـدة    ورحب.  احملرز يف تنفيذ التوصيات    املغرب على التقدم  وأثىن    -٧٠
على التقدم احملـرز يف محايـة احلقـوق الـصحية           وأثىن  . وصفها يف التقرير الوطين   رد  الوا

 حقوق   على اتفاقية  ٢٠٠٨ بالتصديق يف عام     ورحب. وحقوق العمل واالجتماعية والتعليمية   
لألشـخاص   بالتدابري اخلاصة املتعلقة باحلماية االجتماعية       ورحب. األشخاص ذوي اإلعاقة  

  .ات توصيوقدم. ذوي اإلعاقة
طة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان واعتماد      خلمجهورية كوريا   مبراجعة  نيبال  وأشادت    -٧١

تدابري لرصد تنفيذها وإجراءات متابعة االستعراض الدوري الشامل يف إطار اجمللس الـوطين             
 ٢٠١٠وأخذت نيبال علماً بأمهية إصدار القانون اإلطاري لعـام          . لسياسة حقوق اإلنسان  

  .وقدمت توصيات.  اإلمنائي الدويللتعاونبشأن ا
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منظـور حلقـوق    للجهود اليت بذلتها إلدماج      مجهورية كوريا وأثنت هولندا على      -٧٢
قريـب عقوبـة    عما  أن ُتلغي مجهورية كوريا     يف  وأعربت عن أملها    .  يف سياساهتا  اإلنسان
 بشأن أوجه   والحظت الشواغل اليت أعربت عنها جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة          . اإلعدام

تعاين منه املرأة يف قطاع العمل وشواغل جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية           الذي  احلرمان  
  .وقدمت توصيات. والثقافية فيما يتعلق بالتحرش اجلنسي يف مكان العمل

تزال تشعر بالقلق ألن مجهورية كوريا تفتقر للتدابري الكافيـة            ال وقالت النرويج إهنا    -٧٣
ُيطبق عليهم قـانون    الذين  شخاص  واأل ،ق األمهات غري املتزوجات، واألطفال    حلماية حقو 
ورأت . قانون األمن القومياستخدام وال تزال النرويج تشعر بالقلق إزاء زيادة . األمن القومي

  .وقدمت توصيات. الوقف الفعلي لعقوبة اإلعدامأن من املشجِّع تطبيق النرويج 
 مجهورية كوريا بتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان علـى          وأخذت ُعمان علماً بالتزام     -٧٤

  .وقدمت توصيات. املستويني الوطين والدويل
فلسطني علماً بالتدابري املتخذة لضمان احلق يف التعليم جلميـع األطفـال             وأخذت  -٧٥

وشجعت مجهورية كوريا على بذل مزيد من اجلهود ملراجعة سياسـاهتا التعليميـة هبـدف               
 وأخذت علماً باجلهود املستمرة لتقدمي    . ضغوط اليت يتعرض هلا األطفال    التخفيف من درجة ال   
  .وقدمت توصيات. قانون مكافحة التمييز

 وال سيما فيما يتعلق بالشروع يف خطـة         ،واعترفت باراغواي باجلهود اهلامة املبذولة      -٧٦
التقدم  أيضاًوالحظت  ). ٢٠١٦-٢٠١٢(ثانية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان      الوطنية  العمل  ال

  .وقدمت توصيات. لتعاون اإلمنائي الدويلبشأن اطاري اإلقانون الاحملرز فيما يتعلق بسّن 
حقوق ومحاية وإعمال   دعم تعزيز   ت اتورحبت الفلبني بسّن مجهورية كوريا تشريع       -٧٧

وأشارت إىل حسن   اإلنسان لشعبها، والتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،          
وشجعت . مجهورية كوريا آلالف الفلبينيني وغريهم من العمال املهاجرين قدمتها الضيافة اليت

الفلبني مجهورية كوريا على سّن قوانني أخرى حلماية احلقوق غري احملمية حىت اآلن للعمـال               
  .وقدمت توصيات. املهاجرين

 وطنية حلقوق اإلنسان وبإنشاء اجمللس الـوطين      العمل  الورحبت بولندا بوضع خطة       -٧٨
يف مجهورية  االهتمام  وأخذت بولندا علماً بأن القضايا اليت تتطلب        . لسياسة حقوق اإلنسان  

حلـق يف   قـضية ا  ومما لفت انتباه بولندا أيضاً       .كوريا تتضمن محاية املرأة من التمييز والعنف      
  .وقدمت توصيات. ُتحسم بعد  مل اليتاخلدمة العسكريةعن االستنكاف الضمريي 

رية مولدوفا، مع االرتياح، سّن قانون تقييم وحتليل اآلثـار املرتبطـة            والحظت مجهو   -٧٩
. إىل ضمان املساواة الفعلية بني اجلنسني يف سياسـات احلكومـة          الذي يهدف   بنوع اجلنس،   

واعترفت أيضاً بالتزام احلكومة مبنع العنف املرتيل ومالحقة مرتكبيه وضمان محايـة ضـحايا              
  .وقدمت توصيات. تياح االلتزام القوي مبكافحة االجتار بالبشروالحظت مع االر. العنف املرتيل
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وأثنت رومانيا على التقدم احملرز يف جمال محاية الالجئني وملتمسي اللجوء وعلى              - ٨٠
اخلطوات الواسعة النطاق املتخذة لضمان التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          

حـىت اآلن   وات اليت اختـذهتا مجهوريـة كوريـا         اخلطأكدت أن   و. جلميع أفراد اجملتمع  
. بوضوح إرادهتا السياسية لضمان محاية حقوق اإلنسان      تبني  وااللتزامات اليت تعهدت هبا     

  .وقدمت توصيات
واهلامـة املبذولـة لتنفيـذ      املثرية لإلعجاب   والحظت رواندا مع االرتياح اجلهود        -٨١

لتعـاون اإلمنـائي    بشأن ا ون اإلطاري   ورحبت باعتماد القان  . توصيات االستعراض السابق  
املساواة بني اجلنـسني،    وحتقيق  الدويل، الذي يعترف بتعزيز حقوق اإلنسان للمرأة والطفل،         

  .وقدمت توصيات. كمبادئ أساسية للمساعدة اإلمنائيةالرتعة اإلنسانية وتعزيز 
خطـة  ر  نـش : والحظت السنغال أن التقرير الوطين يشري إىل مبادرات متعددة مثل           -٨٢

العمل الثانية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان؛ وتوسيع نطاق اختصاص اللجنة الوطنية حلقوق            
اإلنسان؛ والتدابري التشريعية حلماية األطفال من االعتداء اجلنسي وتعزيز الوصول إىل التعليم            

  .وقدمت توصيات. بالنسبة لألطفال ذوي اإلعاقة وأطفال األسر احملرومة
اكيا باعتماد مجهورية كوريا خطة العمل الوطنيـة الثانيـة حلقـوق            ورحبت سلوف   -٨٣

لتعاون اإلمنائي الدويل، الرامـي إىل تعزيـز حقـوق          بشأن ا اإلنسان وسّن القانون اإلطاري     
كمبادئ أساسية الرتعة اإلنسانية ملساواة بني اجلنسني وتعزيز وحتقيق ااإلنسان للمرأة والطفل، 
  .وقدمت توصيات. ملساعدهتا اإلمنائية الرمسية

األوىل لعملية االسـتعراض    اجلولة  ورحبت سلوفينيا بتصديق مجهورية كوريا، منذ         -٨٤
الدوري الشامل، على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وسحب حتفظ من حتفظاهتـا             

صـكوك  عدد مـن    تصّدق مجهورية كوريا على       مل ومع ذلك، . على اتفاقية حقوق الطفل   
وأعربت سلوفينيا عن قلقهـا إزاء التقـارير        . حتفظاتلديها عدة   زال  حقوق اإلنسان وال ت   

الـوعي يف   لزيادة  عما إذا كان من املزمع تنظيم أي محلة         وسألت  التمييز ضد املرأة    املتعلقة ب 
  .وقدمت توصيات. هذا الصدد

قوانني ترمـي إىل    إصدار   وال سيما يف     ،وأخذت جنوب أفريقيا علماً بالتقدم احملرز       -٨٥
عن التدابري املتخـذة    وسألت  .  التمتع العملي باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      تعزيز

 إزاء  هـا وأعربت عـن قلق   .  يف وقت مبكر   لضمان النظر يف قانون مكافحة التمييز وإصداره      
  .وقدمت توصيات.  يف وظائف صنع القرارمتثيالً كافياًالتمييز ضد املرأة وعدم متثيل املرأة 

 الوطنية الثانية حلمايـة     ها إسبانيا مجهورية كوريا على الشروع يف خطة عمل        وهنأت  -٨٦
. ١٩٩٧وتعزيز حقوق اإلنسان ورحبت بتطبيق الوقف الفعلي لعقوبة اإلعدام منـذ عـام              

  .وقدمت توصيات
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تحقيـق  بالتقدم احملرز يف تعزيز ومحاية حقـوق األطفـال و   بسري النكا   وأشادت    -٨٧
للتصدي لشكاوى العمال   باجلهود املبذولة   أيضاً  وأشادت  . نسنياملساواة واإلنصاف بني اجل   

املهاجرين املتصلة بالعمل وتنفيذ أنظمة تتعلق حبقوقهم من خالل إنشاء مركـز للمـشاورة              
  .وقدمت توصية. ومراكز دعم لتقدمي املساعدة واملشورة إىل العمال

الفرص يف جمال   وتكافؤ  م  ورحبت السودان باجلهود الرامية إىل ضمان احلق يف التعلي          -٨٨
عن التدابري التـشريعية واإلداريـة      واستفسرت  . التعليم، مبا يف ذلك لألطفال ذوي اإلعاقة      

وسلطت السودان الضوء علـى التحـديات       . نمبن فيهم املهاجرو  لضمان التعليم للجميع،    
 عـانني ئي ي الال،  املهاجرات العامالت املستضعفة، مبا يف ذلك     للفئات  املتعلقة حبقوق اإلنسان    

  .وقدمت توصيات. من العنف والتمييز
املعمول وهنأت سويسرا مجهورية كوريا على الوقف الفعلي لتطبيق عقوبة اإلعدام             -٨٩
فجمهورية كوريا قد أخضعت، فيما يبدو، األحكام التشريعية املتعلقة      . سنوات عديدة منذ  به  

والحظت سويسرا وجـود    . ٢٠٠٨ منذ عام    تقييداً أكثر   اتحبرية الرأي والصحافة لتفسري   
  . وقدمت توصيات. يف نظام تسجيل املواليدعيوب 
دعم يف حاالت   الراكز  ملوزارة املساواة بني اجلنسني واألسرة      بإنشاء  تايلند  وأشادت    -٩٠

ومن املؤمل أن تزود هذه املراكز      . نيل كوري ا برج املخصصة لألجنبيات املتزوجات  الطوارئ  
وأخذت تايلند علماً بتعزيز ومحاية رفاه العمال املهاجرين لكنها         . شفوينيالترمجني  زيد من امل  مب

، وتعرضهم وإعادة توطينهم عنوةوثائق سفر العمال املهاجرين    إزاء احتجاز   أعربت عن قلقها    
  . وقدمت توصيات. باستمرار ملعاملة غري عادلة

ياسة إجياد  أن تؤدي س  عن رأيها يف احتمال      ليشيت مجهورية كوريا     -تيمور  وسألت    -٩١
بني املرأة والرجل، بدالً من تعزيز املساواة املمايزة للمرأة إىل ترسيخ خصيصاً وظائف مصممة 

قُـدِّما إىل   كافحة التمييز   ملمشروعي قانون   صالحية  أن   ليشيت   -تيمور  الحظت  و. يف العمل 
ـ أُع  قـد  تإذا كان وسألت عما   انتهاء مدة والياهتا،     عند   الثامنة عشرة اجلمعية الوطنية    دت ي

  .جدولة النظر يف هذين املشروعني
مبن فـيهم   يف التعليم،   األطفال  وأخذت تونس علماً بالتدابري الرامية إىل ضمان حق           -٩٢

وأخـذت علمـاً أيـضاً      .  اإلعاقـة  أقل حظوة واألطفال ذوو   من خلفية   القادمون  األطفال  
.  األطفـال واملهـاجرين    باملبادرات الرامية إىل مكافحة العنف املرتيل وتعزيز ومحاية حقوق        
وهنأت مجهورية كوريـا    . وشجعت مجهورية كوريا على اعتماد قانون عام ملكافحة التمييز        

  .وقدمت توصيات.  اإلمنائي الدويلعلى اعتماد قانون إطاري بشأن التعاون
وهنأت تركيا مجهورية كوريا على الشروع يف خطة العمل الوطنية الثانية حلمايـة               -٩٣

 على اجلهود املبذولة يف جمـال حقـوق         هاوشجعت. ٢٠١٢إلنسان يف عام    وتعزيز حقوق ا  
ولفتـت االنتبـاه إىل مـساعي       . اإلنسان من خالل تنفيذ برنامج املساعدة اإلمنائية الرمسية       

  .وقدمت توصيات. مني الصحي الوطينمجهورية كوريا لتوسيع نطاق تغطية التأ
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تصديق على الربوتوكول االختيـاري     وحثت اململكة املتحدة مجهورية كوريا على ال        -٩٤
. عما إذا كانت مستعدة لوضع جدول زمين هلذا الغـرض         وسألتها  التفاقية مناهضة التعذيب    

وحثت مجهورية كوريـا    .  بتطبيقها اًيزال مسموح   ال وأعربت عن قلقها ألن عقوبة اإلعدام     
  . اتوقدمت توصي. مع املعايري الدوليةمتطابقاً قانون األمن القومي جعل على 
ضرورة شددت على   والحظت الواليات املتحدة األمريكية أن مجهورية كوريا          - ٩٥

 ،تزال تشعر بالقلق ألن هذا القانون غري واضـح، وأنـه             ال قانون األمن القومي، لكنها   
وأعربت عن قلقهـا  . بعض احلاالت، حيد من حرية التعبري مبا يف ذلك حرية اإلنترنت        يف

. تقدم بدائل للخدمـة العـسكرية ملـستنكفي الـضمري            مل ألن مجهورية كوريا    أيضاً
  . توصيات  وقدمت

وسلطت أوروغواي الضوء على الشروع يف خطة العمل الوطنية الثانيـة حلمايـة               -٩٦
وتعزيز حقوق اإلنسان، وسحب بعض التحفظات على الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان،            

إىل هيئـات رصـد      حل موعد تقدميها     اليتتقارير  ال، وتقدمي   احملكمةوسن قانون املثول أمام     
  . وقدمت توصيات.  والتعاون مع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان،املعاهدات

وهنأت فييت نام مجهورية كوريا على التقدم الذي أحرزته يف ضمان حياة أفـضل                -٩٧
ني الرفـاه   ملواطنيها وعلى اخلطوات العملية اليت اختذهتا لتعزيز نظام القانون احمللـي وحتـس            

تواجه نفس الصعوبات اليت تواجهها مجهورية كوريا       إىل أهنا   فييت نام   وأشارت  . االجتماعي
الكبرية لعمال املهاجرين   امشاركة  ولكنها الحظت   ضمان حقوق اجملموعات املستضعفة،     يف  

  .وقدمت توصيات. دمية االقتصادية واالجتماعية للبليف الدينا
وأعربت عن قلقها   .  العمل الوطنية الثانية حلقوق اإلنسان     وأخذت اجلزائر علماً خبطة     -٩٨

ورحبت بالتصديق علـى    . مراكز دعم استشارية هلم   أُنشئت  بشأن العمال املهاجرين الذين     
والحظت مع االرتياح اجلهود املبذولة لتعزيز حقوق األطفال . اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة

  .وقدمت توصيات. السكنواملسنني وإعمال احلق يف الصحة والتعليم و
وهنأت األرجنتني مجهورية كوريا على الشروع يف خطة العمل الوطنيـة الثانيـة               -٩٩

وقـانون  احملكمة  وسن قانون املثول أمام     ) ٢٠١٦-٢٠١٢(حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان     
  .وقدمت توصيات. الالجئني
قرار بوقـف   صدر أي   ي  مل تزال مطبقة وأنه    ال والحظت أستراليا أن عقوبة اإلعدام      -١٠٠

وشجعت مجهورية كوريا على التوصل إىل توافق اجتماعي بشأن إلغاء هـذه            . تنفيذها رمسياً 
يوجد   ال تزال هناك فروق جوهرية بني مرّتبات الرجل واملرأة وأنه          ال والحظت أنه . العقوبة

جـي امليـل     ومزدو ياً جنس ثلينياململكافحة التمييز واملضايقة يرمي إىل محاية       عام  تشريع  أي  
  .وقدمت توصيات. ومغايري اهلوية اجلنسانية اجلنسي
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وأعربت البحرين عن ارتياحها للجهود املبذولة لضمان احلـق يف التعلـيم جلميـع               -١٠١
الـدخل املـنخفض واألطفـال ذوي       ذات  األطفال، مع إيالء اهتمام خاص ألطفال األسر        

 عن السبل والوسائل املتبعة للوفـاء  وأعربت عن رغبتها يف تلقي مزيد من املعلومات       . اإلعاقة
  . وقدمت توصية. باحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة

وأحاطت بنغالديش علماً بشكل إجيايب بالتعديالت اليت أُجريت على قـوانني خمتلفـة               -١٠٢
ورحبت بإجراء مزيد من التعديالت على قانون مراقبـة اهلجـرة           . لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   

حيق اليت  نتصاف  االالتماس سبل   على  ا يف أن تشجع هذه التعديالت املهاجرين        وأعربت عن أمله  
  . وقدمت توصية. وسلمت بالتقدم امللحوظ يف التصدي ملسألة استغالل املهاجرين. هلم التماسها

وأخذت بيالروس علماً بالنطاق الواسع للتطورات اإلجيابية اليت حدثت يف مجهورية             -١٠٣
، اجلنساينت وجود مشاكل عامة تشمل العنف ضد املرأة، والتمييز          ومع ذلك، الحظ  . كوريا

والتمييز التشريعي واالجتماعي ضد املهاجرين والالجـئني، والعقوبـة البدنيـة لألطفـال،      
 واالجتار بالبشر، وكذلك استخدام القوة املفرطة ضـد  ،واستغالل املرأة يف العمل ويف اجلنس  
  . وقدمت توصيات. لتعبريالعمال والقيود املفروضة على حرية ا

ورحبت بلجيكـا خبطـة العمـل الوطنيـة الثانيـة حلمايـة وتعزيـز حقـوق                   -١٠٤
 قالت إهنـا  و. وطين بشأن املساواة بني اجلنسني    التقرير  وبنشر ال ) ٢٠١٦-٢٠١٢( اإلنسان

  . وقدمت توصيات. اإلعداماحملكوم عليهم بتزال تشعر بالقلق إزاء مصري السجناء  ال
زبكستان علماً جبهود مجهورية كوريا لتسحني محايـة حقـوق املـرأة            وأخذت أو   -١٠٥

وأخذت علماً بالشواغل املتعلقة بالتمييز . والطفل وجتديد خطة عملها الوطنية حلقوق اإلنسان 
  .وقدمت توصيات. العنصري وتقييد حرية الدين واالجتار بالبشر

وستواصـل  . كم الواقـع  حبوذكرت مجهورية كوريا أهنا بلد ألغى عقوبة اإلعدام           -١٠٦
الرأي العـام   مثل  يف احلاجة إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، مع مراعاة عوامل          بعناية  احلكومة النظر   

.  وكذلك وظيفة عقوبة اإلعدام يف السياسة اجلنائيـة        ةاالجتماعيواحلقائق   ةالقانونيوالنظرة  
لعهـد الـدويل    لين  ومن الصعب يف الوقت الراهن التصديق على الربوتوكول االختياري الثا         

  .مي إىل إلغاء عقوبة اإلعداماخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الرا
بني الوكاالت بشأن التـدابري     املشترك  السنوي  االجتماع  وقد عقدت وزارة العدل       -١٠٧

وهي بصدد تعزيز التعاون وتبادل املعلومات فيما بني   والقضاء عليه   املضادة ملنع االجتار بالبشر     
. عقوبة فعالة على جرمية االجتار بالبشر وفهم اجتاهاهتـا        فرض  ة من أجل    ياحلكوموكاالت  ال

وتقـوم  . وقد تقدمت احلكومة بتعديل للقانون اجلنائي يتضمن تعريفاً شامالً لالجتار بالبشر          
عمليـة  تم، حاملا تنتهي اإلجراءات التـشريعية،       تاللجنة الوطنية حالياً بالنظر يف التعديل وس      

االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال،      وقمع ومعاقبة   روتوكول منع   التصديق على ب  
  ).بروتوكول بالريمو(املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
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وإدارة مواقع األعمال التجارية الـيت تـستخدم العمـال          مراقبة  وعززت احلكومة     -١٠٨
تـأخري يف دفـع     ال  أو الستغاللا  أو  يف حالة تعرضه للتمييز    ميكن للعامل األجنيب   و .األجانب

قامت احلكومة بإنشاء وتـشغيل  قد و. ره، أن يغادر موقع العمل ويذهب إىل عمل خمتلف       أج
  .إىل العمال األجانبومركز واحد إلسداء املشورة  مركزاً لتقدمي الدعم ٣٤

وتبدي ات واألطفال املهاجرين    وتقدم احلكومة الدعم إىل أطفال األسر متعددة الثقاف         -١٠٩
وقامت احلكومة مبراجعة القوانني واللوائح املنطبقـة   . عند صياغة سياساهتا  هبم   اًخاصاهتماماً  

تلقي التعليم االبتدائي والثـانوي     ل ، للسماح جلميع األطفال   ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول يف  
وُيمنح . يف البلد إقامتهم  يث  اجملاين حىت التعليم املتوسط بغض النظر عن وضع الوالدين من ح          

من قبيل  ،   القانوين أطفال العمال األجانب غري املؤهلني للحصول على خدمات الضمان الطيب         
الدعم الطيب من خـالل     االستحقاقات الطبية نظراً إلقامتهم غري القانونية،         أو التأمني الصحي 

  . اجملتمعمشروع دعم اخلدمات الطبية للعمال األجانب والشرائح املهمشة من 
؛ ٢٠١٣يوليه  /متوزومن املزمع أن يدخل قانون األحوال املدنية املنقح حيز النفاذ يف              -١١٠

  .من اتفاقية حقوق الطفل) أ(٢١وتعتزم احلكومة يف ذلك الوقت سحب التحفظ على املادة 
ء وفيما يتعلق بأفعال العنف واألفعال الرامية إىل منع الغري من التمتع باحلقوق أثنـا               -١١١

. ، مت حشد قوات الشرطة وفقاً للمعايري الدوليـة حلقـوق اإلنـسان     واملظاهراتالتجمعات  
فيما يتعلق بضباط الشرطة الذين استخدموا القوة املفرطة إلنفاذ القانون، فيتم التحقيـق              أما

احلـق يف التجمـع     انسجام  احلكومة العمل على    وستواصل  . بصورة شاملة يف هذه احلاالت    
  .متطلبات النظام العاممع املظاهرات و

وللحد من أوجه احلرمان الذي تواجهه املرأة يف العمل، تقوم احلكومة بتعزيز إجازة               -١١٢
رعاية الطفل وتقدمي الدعم لرعاية الطفل وتوسيع نطاق نظام العمل املرن ملنع التوقف عـن               

عمـل اإلجيـايب   وتقوم احلكومة أيضاً بتنفيـذ ال . مزاولة املهنة بسبب احلمل وتنشئة األطفال   
وختصص احلكومة أسبوع تعزيز املساواة يف العمـل        . ملساعدة املرأة على تسلق السلم املهين     

ومتنح جائزة . لزيادة وعي اجلمهور بأمهية املساواة بني اجلنسني يف العمل) أبريل/نيسان ٧-١(
  .إىل األشخاص الذين يقدمون مسامهات كبرية يف حتقيق املساواة يف العمل

 من القانون اجلنائي العسكري، يعاقب على اللـواط وأفعـال           ٥-٩٢فقاً للمادة   وو  -١١٣
وقد قررت احملكمة الدستورية يف حالتني أن هذه املادة دستورية ألن الغرض . االعتداء اجلنسي

منها هو االنضباط العسكري واحملافظة على القدرات القتالية وأهنا ال تـسري إال يف حالـة                
ولذلك، فمـن غـري املناسـب إلغـاء         . د عسكريني داخل الثكنات   حدوث الفعل بني أفرا   

ويف الوقت ذاته، تبذل احلكومة جهـوداً حلمايـة         . مراجعة هذه املادة يف الوقت احلاضر      أو
  .حقوق اإلنسان للمثليني داخل اجليش
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ولني عن اإلبالغ عن االعتداء     ؤوقد مت مؤخراً توسيع نطاق واجبات األشخاص املس         -١١٤
وتعمل احلكومة على سن قانون للحاالت اخلاصة للعقاب على جرائم االعتداء         . لعلى األطفا 

على األطفال، ليخضع مبوجبه اجلاين لعقوبة وقواعد إصالحية أشد من تلك املنطبقة عنـدما              
  .تكون الضحية شخصاً بالغاً

. وأُسندت إىل منظمة غري حكومية كورية مهمة تشغيل مركز رصد حقوق الطفـل            -١١٥
 أُمناء مظامل وأمناء مظامل أطفال معنيني حبقوق الطفل لرصد حقوق الطفـل يف مثانيـة             وُعّين

جماالت وتقدمي مدخالت بشأن إمكانية إدخال حتسينات مؤسسية تتعلق بالقوانني والسياسات 
وتعمل احلكومة على حتقيق االستقرار يف تـشغيل مركـز          . احلالية اليت تنتهك حقوق الطفل    

  .خالل إعطائه طابعاً رمسياً قانونياًرصد حقوق الطفل من 
واستمرت احلكومة يف مراجعة جدوى التصديق على االتفاقيات األساسية ملنظمـة             -١١٦

املتعلقـة  ) ٢٠١١(١٨٩ويتطلب التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقـم         . العمل الدولية 
مل على التصديق على    وستواصل احلكومة الع  . بالعمل الالئق للعمال املرتليني مواءمة اللوائح     

  .هذه االتفاقيات مع مراعاة الرأي العام وظروف البلد
إذ تدرك احلكومة التحديات اليت تواجهها يف التعاطي مع األفكار واملمارسـات             و  -١١٧

التمييزية القائمة على نوع اجلنس داخل اجملتمع، فإهنا ستواصل العمل للتشجيع علـى فهـم               
لتصدي للممارسات التمييزية القائمة على نـوع اجلـنس يف          أعمق للمساواة بني اجلنسني وا    

وقد سنت احلكومة قانون تقييم اآلثـار       . احلياة اليومية من خالل التعليم والترويج واحلمالت      
، وطُبِّق هذا القانون، ابتـداًء مـن        ٢٠١١سبتمرب  /أيلولاملرتبطة بنوع اجلنس وحتليليها، يف      

قوانني ووضع السياسات الوطنيـة يف األجلـني        ، على صياغة وتعديل ال    ٢٠١٢مارس  /آذار
  .املتوسط والطويل، بوصفه عنصراً حامساً جلميع السياسات املصاغة على املستوى الوطين

وعدلت احلكومة قانون إدارة وكاالت السمسرة يف الزواج لتعزيز مراقبة السمسرة             -١١٨
وكاالت للقضاء على أي عنصر الدولية يف الزواج وتعزيز عملية إصدار تأشرية الدخول هلذه ال

  .حمتمل يتعلق باالجتار بالبشر
وملعاجلة مشكلة تسلط األقران يف املدارس، مبا يف ذلك أطفال املهاجرين، وّحـدت               -١١٩

الوزارات املعنية جهودها لوضع خطة شاملة للقضاء على تسلط األقـران يف املـدارس، يف               
  .٢٠١٢ فرباير/شباط
التعليم، أنشأت احلكومة نظاماً لتقدمي املنح والزمـاالت       ولتخفيف عبء دفع رسوم       -١٢٠

ويتلقى الطالب من األسر املعيشية . الوطنية، وكذلك نظاماً لتقدمي القروض املشروطة بالدخل      
 ٢٥ يف املائة السفلى من سلم الدخل احملدد، دعماً مالياً يبلغ            ٧٠اليت يندرج دخلها يف نسبة      
  .يف املائة من رسوم التعليم
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وفيما يتعلق بالتوصيات اخلاصة بتوجيه دعوة إىل املقررة اخلاصة املعنيـة باالجتـار               -١٢١
باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، من بني أمور أخرى، فقد مت تذكري الوفود بأن دعوة               

  .مفتوحة ُوّجهت إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان
 األطفـال ذوي اإلعاقـة، ُتقـدم ابتـداًء مـن            وفيما يتعلـق بـالتمييز ضـد        -١٢٢
، خدمات لرعاية الطفل وإعادة تأهيله لكي ُتقدَّم الرعاية إىل األطفـال            ٢٠١٢ أغسطس/آب

  .ذوي اإلعاقة يف بيوهتم وُيقدَّم التعليم جماناً لألطفال ذوي اإلعاقة
اهتا وأعرب الوفد عن تقدير للدول األطراف لقيامها بإعـداد تقييماهتـا وتوصـي              -١٢٣

وسيعمل الوفد علـى    . وستجري احلكومة مراجعة شاملة هلذه التوصيات     . جلمهورية كوريا 
  .إدراج التوصيات املقدمة أثناء احلوار يف خطة العمل الوطنية الثانية حلقوق اإلنسان

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
يها يف وقت مناسب    ستدرس مجهورية كوريا التوصيات التالية وستقدم ردوداً عل         -١٢٤

. ٢٠١٣مارس  /آذارال يتجاوز موعد الدورة الثانية والعشرين جمللس حقوق اإلنسان يف           
وسيدرج رد مجهورية كوريا على هذه التوصيات يف تقرير النتائج الذي سيعتمده جملـس     

  .حقوق اإلنسان يف دورته الثانية والعشرين
ولية حلماية حقوق مجيع  دراسة إمكانية التصديق على االتفاقية الد       -١-١٢٤

العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل          
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، والربوتوكول          

العقوبة القاسية أو االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة 
  ؛)األرجنتني(ة ينسانية أو املهأو الالإن
التصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الـدويل اخلـاص           -٢-١٢٤

؛ والنظر يف التوقيع والتصديق   )إسبانيا(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
على الربوتوكول االختياري للعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية           

  ؛)سطنيفل(واالجتماعية والثقافية 
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب         -٣-١٢٤

؛ والتوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة          )إسبانيا(
التعذيب كمسألة ذات أولوية، وإنشاء اآللية الوطنية الوقائيـة وفقـاً لـذلك             

 االختياري التفاقية مناهـضة     ؛ واالنضمام إىل الربوتوكول   )اجلمهورية التشيكية (
؛ )بلغاريـا (التعذيب وإنشاء آلية وطنية فعالة ملنع التعذيب أو املعاملـة املهينـة             

__________ 

  .مل حترر االستنتاجات والتوصيات  **  
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واالنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ومن مث إنـشاء           
؛ والنظـر يف    )كوستاريكا(آلية وطنية مسؤولة إلجراء زيارات ملراكز االحتجاز        

؛ )سـلوفينيا (ى الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب        التصديق عل 
والتعجيل بإكمال عملية النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية          

  ؛)تونس(مناهضة التعذيب 
الثالـث  النظر يف تصديق مبكر على الربوتوكول االختيـاري           -٤-١٢٤

  ؛)سلوفاكيا(غات التفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقدمي البال
سـيما   زيادة النظر يف االنضمام إىل االتفاقيات ذات الصلة، وال          -٥-١٢٤

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم بـشكل            
؛ والنظر يف التصديق على االتفاقية   )كمبوديا(يتطابق مع عمليتها التشريعية احمللية      

؛ والنظر يف   )الفلبني(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     الدولية حلماية حقوق مجيع     
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد            

؛ والنظر يف إمكانية اعتماد تشريع وطين بغية السماح بالتصديق          )رواندا(أسرهم  
د أسـرهم   على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـرا          

؛ والنظر يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال            )اجلزائر(
؛ واالنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق       )املغرب(املهاجرين وأفراد أسرهم    

؛ والتصديق علـى االتفاقيـة      )السودان(مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      
؛ والتصديق  )شيلي(لعمال املهاجرين وأفراد أسرهم     الدولية حلماية حقوق مجيع ا    

على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين، وأفراد أسرهم، بغية           
 مبن فـيهم العمـال املهـاجرون الـذين         ،حتسني محاية حقوق العمال املهاجرين    

  ؛)إندونيسيا(كون وثائق ميل ال
ماية مجيـع األشـخاص مـن       التصديق على االتفاقية الدولية حل      -٦-١٢٤

؛ والنظر يف إمكانية التصديق على االتفاقية الدوليـة         )إسبانيا(االختفاء القسري   
؛ والتوقيع على االتفاقية   )األرجنتني(حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       

  ؛)العراق(الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها 
ة بذل قصارى جهودها للتـصديق علـى االتفاقيـات          مواصل  -٧-١٢٤

األساسية ملنظمة العمل الدولية، مبا يف ذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية األخرية            
؛ والتـصديق علـى     )الفلبني( املتعلقة بالعمل الالئق للعمال املرتليني       ١٨٩ رقم

االتفاقية (التنظيم  اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة باحلرية النقابية ومحاية حق          
تطبيق مبـادئ حـق التنظـيم        ؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن     )٨٧ رقم

؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقـة       )٩٨االتفاقية رقم   (واملفاوضة اجلماعية   
؛ واتفاقية منظمة العمل الدوليـة      )٢٩االتفاقية رقم   (بالعمل اجلربي أو اإللزامي     

  ؛ )أوروغواي) (١٠٥االتفاقية رقم (مل اجلربي املتعلقة بإلغاء الع
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لتعليم والتصديق  التوقيع على اتفاقية اليونسكو بشأن التمييز يف ا         -٨-١٢٤
  ؛)العراق(عليها 
االنضمام إىل اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال            -٩-١٢٤

اي بشأن محايـة    ؛ والتصديق على اتفاقية اله    )فرنسا(التبين على الصعيد الدويل     
؛ واالنضمام إىل   )هندوراس(األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل         

ين علـى الـصعيد     اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمـال التـب          
  ؛)آيرلندا( الدويل
النظر يف سحب ما تبقى من حتفظات على الـصكوك الدوليـة              -١٠-١٢٤

وال سيما اتفاقية حقوق الطفـل والعهـد        (رف فيها   حلقوق اإلنسان اليت هي ط    
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق         
الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية واتفاقية            

  ؛)سلوفينيا(ل التمييز ضد املرأة القضاء على مجيع أشكا
من اتفاقية حقـوق الطفـل      ) أ(٢١سحب حتفظاهتا على املادة       -١١-١٢٤

  ؛)آيرلندا(من اتفاقية حقوق الطفل ) أ(٢١؛ وسحب حتفظها على املادة )أملانيا(
 من القانون التجاري الـيت تقيـد إمكانيـة          ٧٣٢تعديل املادة     -١٢-١٢٤

  ؛)كوستاريكا(حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على التأمني على احلياة 
 من  ١إدراج جرمية التعذيب يف القانون اجلنائي، طبقاً ألحكام املادة            -١٣-١٢٤

؛ واالنتهاء على وجه السرعة من عملية تنـسيق         )املكسيك(اتفاقية مناهضة التعذيب    
  ؛)تونس(التشريع الوطين مع اتفاقية مناهضة التعذيب فيما يتعلق بتعريف التعذيب 

ن وتعزيـز اسـتقالليتها     دعم املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنـسا       -١٤-١٢٤
؛ ومواصلة جهودها لتزويد اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مبزيد مـن            )إسبانيا(

؛ واختاذ اخلطوات الالزمة لضمان منح والية كاملة        )تونس(االستقاللية واملوارد   
وطنية وموارد كافية للهيئات املكلفة باإلشراف على محاية احلقوق، مثل اللجنة ال          

  ؛)أستراليا(حلقوق اإلنسان 
إنشاء قناة للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين           -١٥-١٢٤

للمشاركة يف عمل اجمللس الوطين لسياسات حقوق اإلنـسان بـشأن تنفيـذ             
؛ وإدمـاج   )بلغاريـا (توصيات االستعراض الدوري الشامل وهيئات املعاهدات       

نيـة احلاليـة حلقـوق      نتائج االستعراض الدوري الشامل يف خطة عملها الوط       
اإلنسان، مع مراعاة اقتراحات اجملتمع املدين وتقدمي تقرير لتقييم منتصف املدة إىل 

  ؛)هنغاريا(اجمللس بشأن تنفيذ توصيات هذا االستعراض الدوري الشامل 
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؛ )بـيالروس (توجيه دعوة إىل املقررة اخلاصة املعنية بالتعـذيب           -١٦-١٢٤
 املتحدة ذات الصلة حبقوق اإلنسان يف جمـاالت         وتعزيز التعاون مع آليات األمم    

   ؛)أوزباكستان(مثل التمييز العنصري وتقييد حرية الدين واملعتقد واالجتار بالبشر 
اختاذ اإلجراءات الالزمة لتحديد املركز القانوين هليئة مـستقلة           -١٧-١٢٤

لرصد حقوق الطفل وزيادة جهودها يف جمال التدريب على حقـوق اإلنـسان             
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(صل حباالت االعتداء على األطفال والعنف املرتيل املت

النظر يف إنشاء جلنة فرعية حلقوق الطفل ضمن اللجنة الوطنيـة             -١٨-١٢٤
  ؛)فلسطني(الكورية حلقوق اإلنسان 

 مواصلة إيالء األولوية وختصيص املوارد الكافية لتنفيذ االستراتيجيات         -١٩-١٢٤
؛ واختاذ تدابري وإنشاء آليات مناسبة )ماليزيا(ية وتعزيز حقوق الطفل الوطنية حلما

للتمكني من وضع تشريعات وتعزيز السياسات الرامية إىل محاية األطفال يف مجيع            
؛ واختاذ )اليابان(؛ ومواصلة تعزيز جهودها لضمان حقوق الطفل    )ُعمان(اجملاالت  

والدعم لألطفال وال سيما األطفـال ذوو       التدابري القانونية لتوفري املرافق املناسبة      
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(اإلعاقة باعتبارهم أكثر فئات األطفال ضعفاً 

اختاذ التدابري الالزمـة لـضمان املواءمـة الكاملـة ألحكـام              -٢٠-١٢٤
ـ الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق ب        راك األطفـال يف    إش

  ؛)أفريقياجنوب (الرتاعات املسلحة 
العمل من أجل إصدار تشريعات لتوفري احلماية مـن التمييـز              -٢١-١٢٤

لألقليات اإلثنية والفئات املستضعفة، ومنها النساء واألشخاص ذوو اإلعاقـة،          
  ؛)كندا(وإتاحة سبل انتصاف القانونية لضحايا التمييز 

عـات  اختاذ تدابري مستمرة حلماية حقوق املرأة وغريها من اجملمو          -٢٢-١٢٤
؛ وتكثيف اجلهود الرامية إىل مكافحة مجيـع أشـكال التمييـز            )نيبال(املهّمشة  

  ؛)اجلزائر(سيما من خالل تعزيز اإلطار التشريعي الوطين  وال
مواصلة جهودها اجلارية للتوصل إىل توافق يف اآلراء على الـصعيد             -٢٣-١٢٤

 اجلهود واختاذ التـدابري     ؛ وتعزيز )إندونيسيا(الوطين بشأن قانون عام ملكافحة التمييز       
؛ والتعجيل باجلهود الراميـة إىل اعتمـاد        )فلسطني(العتماد قانون ملكافحة التمييز     

؛ والتعجيل باجلهود العتماد مشروع قـانون شـامل         )شيلي(قانون ملكافحة التمييز    
؛ )سلوفينيا(ملكافحة التمييز يتطابق مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان ذات الصلة           

 قانون ملكافحة التمييز ليحل حمل القانون الذي متّ وقـف العمـل بـه يف                 واعتماد
؛ واعتمـاد   )اهلند(؛ وضمان إصدار قانون ملكافحة التمييز       )تشاد (٢٠٠٨مايو  /أيار

  ؛)أستراليا(قانون شامل وواسع النطاق ملكافحة التمييز 
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اعتماد قانون ملكافحة التمييز كمسألة ذات أولوية ويف الوقـت            -٢٤-١٢٤
اجلمهوريـة  (نفسه تضمينه أيضاً أسس التمييز القائم علـى امليـول اجلنـسية             

 القائم على أساس امليـول اجلنـسية، يف         إدراج حظر حمدد للتمييز   ؛ و )التشيكية
  ؛)إسبانيا(قانون مكافحة التمييز 

مواصلة املراجعة التشريعية هبدف ضمان املساواة بـني املـرأة            -٢٥-١٢٤
؛ وإجراء مراجعة   )فلسطني(ارسة يف مجيع جماالت احلياة      والرجل يف القانون واملم   

شاملة للتشريعات هبدف ضمان املساواة حبكم القانون والواقع بني الرجل واملرأة           
  ؛)جنوب أفريقيا(

صياغة استراتيجية وطنية لتعزيز املساواة بني اجلنسني من أجـل            -٢٦-١٢٤
؛ )الصني(مييز ضد املرأة    النهوض مبركز املرأة ومكافحة العنف والقضاء على الت       

 مجهوريـة (وزيادة ضمان املساواة الفّعالة بني اجلنسني يف سياسـات احلكومـة            
؛ واختاذ تدابري إضافية ترمي إىل القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد             )مولدوفا

؛ وزيـادة   )ُعمـان (املرأة وتعزيز وضعها ومشاركتها يف مجيع مؤسسات الدولة         
ني املرأة، وال سيما األم الوحيدة، من الوصول مثلها         جهود احلكومة لضمان متك   

ساوي واحلقـوق الزوجيـة،     مثل الرجل، دون أي متييز، إىل العمل، واألجر املت        
  ؛)بلجيكا(بعد مرياث أو طالق سيما  وال

النظر يف اختاذ إجراءات يف جمال التثقيف والتوعيـة للنـهوض             -٢٧-١٢٤
  ؛)بولندا( املرتيل بتقاسم املسؤولية يف املرتل ومنع العنف

؛ )الربازيـل (مكافحة التمييز ضد األمهات الوحيدات وأطفاهلن         -٢٨-١٢٤
وتنظيم محالت توعية وطنية للقضاء على التمييز ضد األمهـات الوحيـدات يف             

؛ وإنشاء سلطة حكومية لدعم األمهات الوحيدات       )املكسيك(القانون واملمارسة   
  ؛)ياأملان(وأطفاهلن وتقدمي املشورة إليهم 

حتسني تسجيل األطفال هبدف ضمان منع حدوث حاالت انعدام           -٢٩-١٢٤
؛ ومراجعة قانون الدعم املقّدم إىل األسرة       )جنوب أفريقيا (اجلنسية لدى األطفال    

وحيدة األبوين واألخذ بتشريع لضمان تسجيل مجيع األطفال بـصورة تلقائيـة            
 للوالـدين وأصـلهم     وقانونية فور والدهتم، بغض النظر عن الوضع القـانوين        

؛ وتيسري تنفيذ نظام تسجيل للمواليد يسمح بالتسجيل الفوري عنـد           )النرويج(
؛ والنص على نظـام     )فرنسا(الوالدة، بغض النظر عن وضع أو جنسية الوالدين         

كامل لتسجيل مجيع املواليد يشمل التسجيل الفوري عند الوالدة، بغض النظـر            
؛ والنظر يف إمكانية األخـذ      )آيرلندا(بلد  عن جنسية الوالدين أو وضعهما يف ال      

بنظام للتسجيل التلقائي لألطفال املولودين يف البلد، بغض النظر عـن جنـسية             
؛ ومراجعة التشريعات الوطنية هبدف ضمان تسجيل       )إيطاليا(وضع والديهما    أو
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مجيع األشخاص عند الوالدة، بغض النظر عن أوضاعهم مـن حيـث اهلجـرة              
؛ وسن تدابري تتعلق بالتسجيل املدين لألطفال عند      )املكسيك (جنسية والديهما  أو

؛ وإجراء مراجعة تـشريعية     )رومانيا(الوالدة بغية مكافحة االجتار بالبشر احملتمل       
لضمان تسجيل املواليد بشكل تلقائي وقانوين عند الوالدة، ويف الوقت نفـسه            

 هـذه البيانـات     ضمان محاية البيانات الشخصية وال سيما احلق يف الوصول إىل         
؛ ومراجعة نظامها اخلاص بتسجيل املواليد لضمان حقـوق اإلنـسان           )سويسرا(

ضمان أن يكـون التـسجيل      ‘ ١‘لألمهات غري املتزوجات وأطفاهلن من خالل       
الفوري عند الوالدة متاحاً جلميع األطفال، بغض النظر عن الوضـع القـانوين             

بـصورة دقيقـة إىل الوالـد       ضمان أن يشري تسجيل املواليـد       ‘ ٢‘للوالدين؛  
اختاذ خطوات ملنـع تـسجيل      ‘ ٣‘البيولوجي أو الوالدين البيولوجيني للطفل؛      

األطفال عند الوالدة من جانب أطراف ثالثة مثل الوالدين بالتبين، الـذي قـد              
يؤدي إىل حدوث حاالت تبين حبكم الواقع يف حال انعـدام إشـراف قـضائي               

  ؛)كندا( خلطر االجتار صحيح، وهو ما قد يعّرض الطفل أيضاً
مواصلة تنفيذ التدابري الالزمة ملكافحة ومنع العنصرية، والتمييز          -٣٠-١٢٤

  ؛)كوبا(العنصري وكره األجانب، وضمان تكافؤ الفرص 
مواصلة تنفيذ سياسات ترمي إىل تكثيـف مكافحـة التمييـز،             -٣١-١٢٤
ة مجيـع أشـكال     ؛ ومكافح )املغرب(سيما فيما يتعلق بالعامالت املهاجرات       وال

  ؛)إسبانيا(التمييز واالعتداء املمارسة ضد العمال املهاجرين، وال سيما املرأة 
مواصلة اعتماد سياسات وقوانني مناسبة ملكافحة التمييز ضـد           -٣٢-١٢٤

؛ )الـسودان (املهاجرات العامالت وضمان متّتع أطفاهلن حبق التعليم والـصحة          
ياغة سياسات بشأن منع التمييز والعنـف       واختاذ مزيد من التدابري التشريعية لص     

ضد النساء املهاجرات واألطفال العاملني وضمان حقهم أيضاً يف التعليم والصحة     
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(

دراسة إمكانية تكثيف التدابري الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال            -٣٣-١٢٤
  ؛)األرجنتني(وية اجلنسانية التمييز يف املعاملة على أساس امليول اجلنسية أو اهل

مراجعة إمكانية إلغاء القوانني اليت جترِّم علـى أسـاس امليـول              -٣٤-١٢٤
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(اجلنسية داخل اجليش 

النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثـاين امللحـق            -٣٥-١٢٤
ادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام     بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهل      

؛ والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد الـدويل       )رواندا(
؛ )سويـسرا (اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام          



A/HRC/22/10 

GE.12-18681 26 

والنظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد الـدويل            
؛ )سـلوفينيا (قوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام         اخلاص باحل 

وتعديل األحكام اجلنائية اليت تنص على تطبيق عقوبة اإلعدام هبدف فرض حظر            
شامل والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص          

؛ والنظر  )أوروغواي(بة اإلعدام   باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقو      
يف إمكانية فرض وقف رمسي على تنفيذ عقوبة اإلعدام ألهنـا ال ُتطبَّـق منـذ                

؛ وحتويل الوقف االختياري الساري حالياً حبكم الواقع على         )شيلي (١٩٩٧ عام
؛ واختاذ تدابري ملموسة لتحويل الوقـف       )أملانيا(عقوبات اإلعدام إىل وقف رمسي      

ري حبكم الواقع على عقوبة اإلعدام إىل وقف اختياري سارٍ حبكم االختياري السا
؛ واألخذ بوقف اختياري جلميع عمليات      )سويسرا(القانون على التنفيذ والعقوبة     

؛ واحلفـاظ   )اململكة املتحدة (لعقوبة  هذه ا تنفيذ عقوبة اإلعدام وبتشريع إللغاء      
؛ واحتـرام   )بلجيكا(دام  بفعالية على الوقف االختياري حبكم الواقع لعقوبة اإلع       

املعايري الدولية الدنيا بشأن عقوبة اإلعدام يف حال احتفظت هبا مجهورية كوريـا             
؛ والنظر يف إمكانية إلغـاء      )هندوراس(؛ النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام       )بلجيكا(

؛ ومراعاة إمكانية إلغاء عقوبة اإلعدام      )أوزبكستان(عقوبة اإلعدام مبوجب القانون     
؛ واختاذ خطوات حنو    )النرويج(؛ واختاذ خطوات حنو إلغاء عقوبة اإلعدام        )إيطاليا(

إلغاء عقوبة اإلعدام ويف الوقت نفسه ختفيف األحكام القائمة إىل الـسجن مـدى     
؛ وإجناز العملية التشريعية إللغاء عقوبة اإلعـدام الـيت توقـف            )سلوفاكيا(احلياة  

؛ واختاذ مجيـع التـدابري      )تركيا(ن  تنفيذها، بفعل الواقع، ألكثر من عقد من الزم       
؛ وإلغاء عقوبة اإلعدام بشكل     )فرنسا(الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام بفعل القانون       

؛ وإلغاء عقوبة اإلعدام والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين         )إسبانيا(هنائي  
  ؛)أستراليا(امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

النظر يف إنشاء آليات ملنع قوات األمن مـن اسـتخدام القـوة        -٣٦-١٢٤
  ؛)بولندا(بشكل مفرط أو غري مّربر، وال سيما ضد املتظاهرين السلميني 

اجلمهوريـة  (زيادة تعزيز تدابري مكافحة التعذيب وسوء املعاملة          -٣٧-١٢٤
قـة  ؛ والتحقيق يف مجيع ادعاءات التعذيب من جانب الشرطة ومالح         )التشيكية

  ؛)بيالروس(اجلناة 
؛ )فلـسطني (النظر يف فرض حظر كامل على العقوبة البدنيـة            -٣٨-١٢٤

وتنظيم محالت توعية اجلمهور بشأن اآلثار السلبية املترّتبة على سـوء معاملـة             
األطفال للنهوض بأشكال تأديب إجيابية وال تقوم على العنف يف املدارس والبيت            

؛ وفرض حظر صريح علـى العقوبـة        )وروغوايأ(كتدابري بديلة هلذه العقوبات     
  ؛)هنغاريا(البدنية يف مجيع األوساط 
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؛ )مجهورية مولدوفا (مواصلة جهودها ملنع ومكافحة العنف املرتيل         -٣٩-١٢٤
وتعزيز احلماية من العنف املرتيل واستخدام عدد أكرب من مفتـشات الـشرطة             

محاية البيانات يف هـذا     وحتسني املأوى وخدمات إعادة التأهيل للضحايا وتعزيز        
؛ وضمان فرض عقوبة مناسبة على العنف املرتيل وتـوفري محايـة            )هنغاريا(اجملال  

  ؛)سلوفاكيا(كافية للضحايا مبن فيهم ضحايا االغتصاب يف إطار الزواج 
اختاذ مجيع اإلجراءات ملنع مجيع أشكال العنـف ضـد الطفـل              -٤٠-١٢٤

ا وجهودها ملكافحة العنف ضد األطفال  ؛ ومواصلة تعزيز قدراهت   )العراق(والنساء  
  ؛)السنغال(؛ وتعزيز التدابري ملكافحة العنف ضد األطفال )قريغيزستان(

اختاذ التدابري املناسبة ملنع العنف اجلنسي ضد األطفال وبذل مزيد            -٤١-١٢٤
؛ وتشديد  )بوتسوانا(من اجلهود ملالحقة االستغالل اجلنسي لألطفال بشكل فّعال         

  ؛)بيالروس(اجلنائية على اجلرائم املتعلقة باالستغالل اجلنسي لألطفال املسؤولية 
تكثيف جهودها للتصدي ملسألة االجتـار بالنـساء واألطفـال            -٤٢-١٢٤

؛ وتعزيز التعاون على الصعيدين الوطين والدويل ملكافحة االجتار بالبشر          )ماليزيا(
  ؛)رية مولدوفامجهو(عمل اإلجباري سواء ألغراض االستغالل اجلنسي أو ال

النظر يف تكثيف اجلهود الرامية إىل التصديق على بروتوكول           - ٤٣- ١٢٤
منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، املكمـل           

) بروتوكول بالريمو(التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
؛ والتـصديق علـى     )الربازيل(لريمو  ؛ والتصديق على بروتوكول با    )الفلبني(

اململكـة  (؛ والتصديق على بروتوكول بـالريمو       )هولندا(بروتوكول بالريمو   
؛ واختاذ تدابري شاملة ملكافحـة      )املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية    

االجتار باألشخاص، بوسائل منها االنضمام إىل بروتوكول بـالريمو وتوجيـه           
سيما املرأة واألطفال     اصة املعنية باالجتار باألشخاص، وال    دعوة إىل املقررة اخل   

؛ واختاذ تدابري استباقية لتحديد ضحايا االجتار بالبشر ألغـراض          )بيالروس(
جنسية وتقدمي الرعاية إليهم، وال سيما من خالل التصديق على بروتوكـول            

  ؛)بلجيكا(بالريمو 
ساعدة إىل ضحايا األلغام    النظر يف تنفيذ تدابري وبرامج لتقدمي امل        -٤٤-١٢٤

  ؛)تايلند( االجتماعي والطيب واملايل -األرضية مثل تقدمي الدعم النفسي 
  ؛)هنغاريا(اعتماد قواعد إجرائية صديقة للطفل يف نظام القضاء   -٤٥-١٢٤
 مواصلة مساعيها لتعزيز سيادة القانون واالنسجام االجتمـاعي         -٤٦-١٢٤

  ؛)نام فييت(
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اض نظامها املتعلق بالتبين على الصعيد الدويل هبدف        مواصلة استعر   -٤٧-١٢٤
تعديل التشريعات ذات الصلة وجعلها تتمشى بالكامل مع أحكام اتفاقية حقـوق            
الطفل؛ وجعل موافقة األم الوحيدة املراهقة يف هذه العملية إلزامية؛ واعتماد تدابري            

ـ           ة ومـسؤوليات   جلعل مجيع حاالت التبين ختضع ملوافقة سلطة مركزية لديها والي
؛ إنـشاء   )هنـدوراس (واضحة فيما يتعلق باإلشراف القضائي واللوائح القضائية        

  ؛)أملانيا(ل مباشرة بعد الوالدة مركز وطين للتبين وااللتزام بالتسجي
مواصلة اجلهود املبذولة لزيادة فرص العمل وحتـسني أوضـاع            -٤٨-١٢٤

؛ واختاذ تدابري فعالة إزاء أوجه      )اليابان(العمل بالنسبة للمرأة وتعزيز حقوق املرأة       
احلرمان اليت تواجهها املرأة يف سوق العمل، ألغراض منها التغلب على استمرار            

  ؛)سلوفينيا(الفجوة يف األجور بني الرجل واملرأة 
تنفيذ تشريعات جترم التحرش اجلنسي يف مكان العمل وإنـشاء            -٤٩-١٢٤

  ؛)هولندا(آليات لرصد تنفيذ هذه التشريعات 
اختاذ مزيد من اإلجراءات لضمان حرية التعبري علـى اإلنترنـت،             -٥٠-١٢٤
؛ وضمان تنفيذ كامـل     )اليابان(يف ذلك اآلراء اليت ختتلف عن مواقف احلكومة          مبا

؛ وضمان تطبيق   )بولندا(لاللتزامات الدولية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق حبرية التعبري         
  ؛)سويسرا( يتمشى مع املعايري الدولية قوانني حرية التعبري وحرية الصحافة مبا

اعتماد تشريعات حمددة لضمان ممارسة احلق يف حريـة الـرأي             -٥١-١٢٤
  ؛)أفريقياجنوب (والتعبري 
نقل مهام اللجنـة الكوريـة ملعـايري االتـصاالت إىل جلنـة               -٥٢-١٢٤

  ؛)سويسرا(  مستقلة
وطنيـة  فيما يتعلق باالستنكاف الضمريي، تكييف التشريعات ال        -٥٣-١٢٤

القائمة إلضفاء طابع مدين فعالً على اخلدمة البديلة للخدمة العسكرية وجعلـها            
؛ وإلغاء احلكم بسجن املستنكفني ضمريياً      )فرنسا(ختضع لرصد السلطات املدنية     

؛ وضمان تطبيق احلـق يف االسـتنكاف        )أملانيا(وإنشاء خدمة غري عسكرية هلم      
واالعتراف بـاحلق يف االسـتنكاف      ؛  )بولندا(الضمريي عن اخلدمة العسكرية     

الضمريي عن اخلدمة العسكرية واألخذ خبدمة بديلة تتمشى مع املعايري الدوليـة            
؛ واالعتراف باالستنكاف الضمريي كحق، وضمان خدمة جمتمعيـة         )سلوفاكيا(

بديلة للخدمة العسكرية تكون ذات طابع مدين حبت، وإطالق سـراح مجيـع             
؛ واألخذ فوراً خبيار بديل للخدمـة       )إسبانيا( حالياً   املستنكفني ضمريياً احملبوسني  

العسكرية للمستنكفني ضمريياً، وضمان أن يكون طابعها غري قتـايل أو مـدنياً             
؛ واألخذ خبدمة بديلـة    )الواليات املتحدة األمريكية  (تكون ذات طابع عقايب      وال

  ؛)أستراليا (للمستنكفني ضمريياً
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ذ القوانني بشأن اإلنفاذ الصحيح لقانون   تقدمي تدريب ملوظفي إنفا     -٥٤-١٢٤
األمن القومي لتجنب حاالت التحقيق واالحتجاز واإلدانة اليت تقيد حرية التعبري           

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(وينجم عنها مناخ من الرقابة الذاتية 
إطالق سراح مجيع األشخاص، مبن فيهم الوطنيـون املؤيـدون            -٥٥-١٢٤

" قانون األمـن القـومي    "ذين أوقفوا وُسجنوا ظلماً مبوجب      إلعادة التوحيد، ال  
  ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(

إجراء استعراض منتظم لتطبيق قانون األمن القـومي لـضمان            -٥٦-١٢٤
؛ وحتديد أساليب لتطبيق قانون األمن      )أستراليا(اتساقه مع مبادئ حقوق اإلنسان      

ضد حرية التعـبري وتكـوين اجلمعيـات        القومي لكي ال يستخدم هذا القانون       
  ؛)فرنسا(والتجمع السلمي 

؛ )أملانيـا (تعريف لوائح قانون األمن القومي مبزيد من الوضوح           -٥٧-١٢٤
والنظر يف تعديل قانون األمن القومي ملنع التطبيق والتفسري التعـسفي للقـانون             

حرية التعبري  ؛ وتعديل قانون األمن القومي لضمان تطبيقه بشكل حيترم          )النرويج(
؛ وتعديل قانون األمن القومي لتوضيحه ومنـع تفـسريه     )إسبانيا(احتراماً كامالً   
؛ وإلغاء القوانني اجلنائية من قبيـل       )الواليات املتحدة األمريكية  (بشكل تعسفي   

  ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية" (قانون األمن القومي"
، الذي حيد من حريـات الـسجناء        "قانون املراقبة األمنية  "إلغاء    -٥٨-١٢٤

مجهوريـة كوريـا    (السياسيني السابقني والسجناء من املـستنكفني ضـمريياً         
  ؛)الدميقراطية الشعبية
ختصيص األموال الكافية إلستراتيجية القـضاء علـى الفقـر يف             -٥٩-١٢٤

؛ وزيادة جهودها لتوسيع نطاق احلماية والـدعم        )جنوب أفريقيا (مجهورية كوريا   
 للفئات ذات الدخل املنخفض للتصدي لضعف االنـدماج االجتمـاعي           املقدمني

 ا؛ وتعزيز نظام ضـماهن    )مجهورية إيران اإلسالمية  (بسبب تكثيف استقطاب الدخل     
 ،السكان يف الرعاية الصحية والسكن    االجتماعي لكفالة حق الشرائح الفقرية من       

  ؛)الصني(ادي مجيع السكان من نتائج النمو االقتصبشكل فعال، حبيث يستفيد 
مواصلة الربامج واإلجراءات الرامية إىل لتعزيز ومحاية احلقـوق           -٦٠-١٢٤

االقتصادية واالجتماعية والثقافية وال سيما يف جمال الصحة والتعلـيم والغـذاء            
؛ ومواصلة اجلهود لتعزيز الوصول إىل التعليم واخلدمات الـصحية ذات           )كوبا(

  ؛)البحرين(ستضعفة من اجملتمع سيما للشرائح امل النوعية اجليدة وال
الـذي يكفـل سـكناً      " سكن بوجيوجماري "مواصلة تنفيذ مشروع      -٦١-١٢٤

  ؛)الكويت( ٢٠١٨ مستقراً وبأسعار معقولة لألسر ذات الدخل املنخفض حبلول عام
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مواصلة توسيع إطار تغطية التأمني الصحي الوطين لضمان احلق           -٦٢-١٢٤
  ؛)الكويت(يف الصحة 

اذ التدابري املناسبة للتوفيق بني رسـوم الدراسـة املتزايـدة           اخت  -٦٣-١٢٤
  ؛) اإلسالميةمجهورية إيران(ومستوى التعليم 

تعزيز االندماج احمللي لالجئني وملتمسي اللجوء واألشـخاص           -٦٤-١٢٤
  ؛)بوتسوانا(احلاصلني على وضع إنساين، من خالل توفري برامج متعددة الثقافات 

  ؛)فرنسا( ابري للقضاء على تقييد حركة العمال املهاجريناختاذ مجيع التد  -٦٥-١٢٤
اختاذ تدابري لضمان متكني أطفال املهاجرين غري املـوثقني مـن             -٦٦-١٢٤

  ؛)آيرلندا( اخلدمات الطبية الوصول إىل
تكثيف سياساهتا الشاملة وخططها امللموسة لضمان متتع العمال          -٦٧-١٢٤

امالً باحلقوق والرفاه، مبا يف ذلـك مكافحـة      املهاجرين، وال سيما املرأة، متتعاً ك     
؛ ومواصلة جهودهـا حلمايـة      )نام فييت(االجتار بالبشر والتمييز جبميع أشكاله      

؛ واختاذ إجراءات حلماية حقـوق املهـاجرين        )نيبال(حقوق العمال املهاجرين    
؛ ومواصلة اختاذ تدابري لتعزيز ومحاية حقـوق العمـال      )السنغال(وأفراد أسرهم   

؛ وزيادة دعم التدابري الرامية إىل تعزيز ومحاية حقـوق          )النكا سري(جرين  املها
مجيع العمال املهاجرين من خالل ضمان رفاهم وحصوهلم على مستويات معيشة           

  ؛)تايلند(مالئمة 
تعزيز التدابري الرامية إىل حتقيق احلماية االجتماعيـة لالجـئني            -٦٨-١٢٤

  ؛)روسبيال(والعمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
التصدي ملسألة اهلجرة غري القانونية بتعاطف والنظر يف زيـادة            -٦٩-١٢٤

  ؛)بنغالديش(احلماية القانونية حلقوقهم اإلنسانية األساسية 
مواصلة تعزيز آليات النهوض بالتعاون الدويل مع التركيز على تعزيز            -٧٠-١٢٤

  ).باراغواي( رمسيةومحاية حقوق اإلنسان، كمبادئ أساسية للمساعدة اإلمنائية ال
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة         /ومجيع االستنتاجات و    -١٢٥

وال ينبغي أن ُيفهم أهنـا حتظـى        . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(
  .مبوافقة الفريق العامل ككل
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