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 مجلس حقوق اإلنسان 

 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثانية واألربعون 

 23 كانون الثاني/يناير  - 3 شباط/فبراير 2023

موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صااااااااحلة المأااااااال ة بشااااااا ن   
 *جمهورية كوريا

 تقرير مفوضية األمم المت دة السامية ل قوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوال 

، مع مراعاة دورية االستعراض 16/21و  5/1بقراري مجلس حقوق اإلنسان    أعد هذا التقرير عملا  -1
إلى االساتعراض    ( 2) . والتقرير موجز لورقات المعلومات المقدمة( 1) الدوري الشاام  ونتاج  االساتعراض الساا  

جهة م  الجهات صااااااااااحبة الم اااااااااللة، وهو مقدا في شااااااااا   موجز  ق داا باللد   27الدوري الشاااااااااام  م   
دد الكلمات. ويخ ااف فرم مسااتق  إلسااهامات الملسااسااة الو نإلة للقوق اإلنسااان المعتمدة  نا  األق ااى لع

 على التق د الكام  بمبادئ باريس.  

المعلومات المقدمة من المؤسااااسااااة الوونية ل قوق اإلنسااااان المعتمدة  نا   -ثانيا   
 على التقيد الكامل بملادئ باريس

ق اإلنسااااااااااان في جمهورية كوريا بالت اااااااااادي  على اال  ا إلة الدولإلة  أوصاااااااااال اللجنة الو نإلة للقو  -2
، واال  ا إلة الدولإلة الدولي للماية جمإلع األشااااااخا   ( 3) للماية حقوق جمإلع العمال المهاجري  وأفراد أسااااااره 

، والبرو وكول االختإلااري الثااني الملل  باالعهاد الادولي الخاا  بااللقوق المادنإلاة ( 4) م  االخت اا  القسااااااااااااااري 
، والبرو وكول االختإلاري ال  ا إلة مناهضااااااة التعذيه ون رر م  لااااااروو المعاملة أو العقو ة ( 5) إلاسااااااإلةوالساااااا 

، والبرو وكول االختإلااري الملل  باالعهاد الادولي الخاا  بااللقوق  ( 6) القااسااااااااااااااإلاة أو اللإنسااااااااااااااانإلاة أو المه ناة
ال  ااا إلااة حقوق الا اا  المتعل  باقجرا   قاادي  االقت اااااااااااااااادياة واالجتمااابإلااة والثقااااإلااة، والبرو وكول االختإلاااري  

 .( 8) ، والبرو وكول االختإلاري ال  ا إلة حقوق األشخا  ذوي اإلعاقة( 7) البلنات

  

  لرير رسمي.  در هذر الوثإلقة م  دون  *
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وذكرت اللجنة الو نإلة للقوق اإلنسااااااااااان أن التوصااااااااااإلات ال ااااااااااادرة ع  ه  ات معاهدات حقوق  -3
 .( 9) كاملا   ن ذ  ن  ذاا اإلنسان، وال سإلما قرارات  لك اله  ات بشأن ش اوى األفراد، ل  

وال  زال أر عة مشااااريع قوان   لم افلة التم  ز معرولاااة على الجموإلة الو نإلة. وأوصااال اللجنة   -4
الو نإلة للقوق اإلنسااااااان بساااااا  قانون المساااااااواة المقتري، الذي يلسر التم  ز على أسااااااا  الم   الجنسااااااي 

 .( 10) والهوية الجنسانإلة وأسس أخرى في جمإلع مجاالت اللإلاة

، شاااااااهد المجتمع الكوري   ااااااااعد 2022-2021وخلل اللملة الرجاساااااااإلة التي نسمل في ال ترة  -5
ال ااااااارام الجنسااااااااني، بما في ذلك كراتإلة المرأة والتعب ر العنإل، الموجل إل ها، والجدل الذي دار حول إل ا  

 .( 11) وزارة المساواة     الجنس   واألسرة

ساااااااان بأن  نسر السااااااالاات في إل ا  عقو ة اإلعداا واعتماد وأوصااااااال اللجنة الو نإلة للقوق االن  -6
 .( 12) عقو ات  ديلل لها

وأوصااااااال اللجنة الو نإلة للقوق اإلنساااااااان السااااااالاات بمراجعة ةلإلات اللماية والوقاية م  العن   -7
الجنسااااي في الجإلن ومنع االنتقاا م  المبل    ع  العن  الجنسااااي، والوقاية م  االنتلار في الجإلن، مع 

 .( 13) هتماا  تلديد األسباو الكامنة ورا  عملإلات االنتلاراال

 .( 14) وأوصل اللجنة الو نإلة للقوق اإلنسان باللد م  االكتساظ في المراف  اإلصلحإلة -8

وأوصاال اللجنة الو نإلة للقوق اإلنسااان بضاامان الل  في العدالة وفي سااب  االنت ااا  لضاالايا  -9
 .( 15)  ار كبها جنود  لد أجنبي )نسا  المتعة(أعمال االسترقاق الجنسي التي 

وأوصال اللجنة الو نإلة للقوق اإلنساان بمنع أن يتسابه الذكا  االصااناعي القاج  على البإلانات  -10
 .( 16) الضخمة في انتهاك حقوق اإلنسان وفي التم  ز

( م  قانون شااااااااااركات اال  اااااااااااالت، أن 3)83ويجوز للملاك  ووكاالت التلق  ، بموجه المادة  -11
 اله م  مشااا لي  لك الشاااركات اال  ااااالت  قدي   إلانات اال  اااال دون أمر قضااااجي، ألنراض التلق   

وأوصل  الملاكمة. ن ر أن نااق الالبات ومداها واسعان، وال يوجد نساا سلإل  لمرا بة هذر اإلجرا ات.   أو
اللجنة الو نإلة للقوق اإلنساان بققرار نس  وججرا ات رقا إلة لمنع وكاالت التلق   م  التعسا  في اساتخداا  

 .( 17) المعلومات التي  ل   عل ها م  شركات اال  االت

و لّجر التشريعات المللإلة على الموظ    العموم    والمعلم   المشاركة في األنشاة السإلاسإلة،  -12
التعب ر ع  اآلرا  الساااااااإلاساااااااإلة، وعضاااااااوية األحزاو الساااااااإلاساااااااإلة، وال إلاا باللملت االنتخا إلة. بما في ذلك 

وأوصااال اللجنة الو نإلة للقوق اإلنساااان  تن إلا القوان   ذات ال ااالة إلزالة الق ود الم ر ة الم رولاااة على 
 .( 18) اللرية السإلاسإلة للموظ    العموم    والمعلم  

وق اإلنساااااااان باللد م  ال وارق في شاااااااروط العم  في مختل  أنوام وأوصااااااال اللجنة الو نإلة للق -13
التوظإل،، ولااااااااااامان حقوق العم  للموظ    في أشااااااااااا ال العم  الجديدة، بما في ذلك عمال المن اااااااااااات. 
وأوصاااااااااااااال  توسااااااااااااااإلع ناااق  اب   قاانون المعاا باة على اللوادم الخا رة للمااياة حإلااة العماال والموا ن   

 .( 19) يز فعالإلة القانون م  خلل إن اذر ب رامة عند وقوم اللوادم ال نابإلةوسلمته  حماية فعلإلة، و عز 

وأوصااال اللجنة الو نإلة للقوق اإلنساااان بقنشاااا  نساا متكام  للساااتجابة إلى المخا ر المناخإلة  -14
 .( 20) وولع خاط عم  للماية حقوق األشخا  المعرل   لتلك المخا ر

ان  توف ر إم انإلة الل ااااااااااول على اإلجهاض المأمون، وأوصاااااااااال اللجنة الو نإلة للقوق اإلنساااااااااا  -15
 .( 21) في ذلك الت اإلة التأم نإلة لإلجهاض بما
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وأوصاااااااال اللجنة الو نإلة للقوق اإلنسااااااااان  تدبإل  التدا  ر التشااااااااريوإلة والدع  المالي لتعزيز وصااااااااول   - 16
بالتقل   إلى أدنى حد م  إيدام . وأوصاااااااال ( 22) األشااااااااخا  ذوي اإلعاقة إلى وساااااااااج  النق  العاا والمراف  العامة 

 . ( 23) ، و قنشا  نساا مجتمعي لل لة العقلإلة والعلج األشخا  الم ا    بأمراض عقلإلة في المستشفإلات قسراا 

وأوصاااااااااااال اللجنة الو نإلة للقوق اإلنسااااااااااااان باللد م  الق ود الم ر ة الم رولااااااااااااة على العمال  -17
 .( 24) قوق اإلنسان في مراف  احتجاز المهاجري المهاجري  لت   ر أماك  عمله ، ومنع انتهاكات ح

وأشاااااااااااارت اللجنة الو نإلة للقوق اإلنساااااااااااان إلى انخ اض معدل االعترا  باللج    وعدا وجود  -18
عملإلة اسااااات نا  لالبات اللجو  المرفولاااااة، وأوصااااال  زيادة اإلن اااااا  في  لديد صااااا ة اللج  لضااااامان  

خاصاااااااااة  ولاااااااااع اللج    وقانون اللج   ، و ولاااااااااع  حقوق اللج    المن اااااااااو  عل ها في اال  ا إلة ال
 .( 25) إجرا ات است نا   تولى في خللها ه  ة مستقلة إعادة النسر في الالبات المرفولة

 المعلومات المقدمة من الجهات األخرى صاحلة المأل ة -ثالثا   

 والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان  ( 26) نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

المتعلقااة بخ ح حااالت انعااداا   1961أوصااااااااااااااي باأن   ااااااااااااااادق الساااااااااااااالاااات على ا  ااا إلااة عااا   -19
، والتعديلت المدخلة على نساا روما األساااااااسااااااي ( 28) 105، وا  ا إلة منسمة العم  الدولإلة رق  ( 27) الجنسااااااإلة

 .( 29) للمل مة الجناجإلة الدولإلة

م  العهد الدولي الخا   22بساااااااااااله التل سات على المادة  14وأوصااااااااااال الورقة المشاااااااااااتركة  -20
 .( 30) باللقوق المدنإلة والسإلاسإلة

ودعل اللملة الدولإلة للقضااااااااا  على األسااااااااللة النووية الدولة إلى الت اااااااادي  على معاهدة حسر   -21
 .( 31) األسللة النووية

 اإلوار الووني ل قوق اإلنسان -با  

 األساسية المؤسسية وتدا ير السياسة العامةالبنية   

أنل ينب ي للسااااااااالاات زيادة الموارد البشااااااااارية والم زانإلة المتاحة للجنة   7ذكرت الورقة المشاااااااااتركة  -22
الو نإلة للقوق اإلنساااااااااااااان، و ن إلا القانون المتعل  باللجنة إلنشاااااااااااااا  ه  ة اختإلار مساااااااااااااتقلة م  أج   ن  ذ  
 وصاااااإلات اللجنة ال ربإلة المعنإلة باالعتماد التابعة للتلال  العالمي للملساااااساااااات الو نإلة للقوق اإلنساااااان. 

 .( 32) ينب ي احتراا استقلل اللجنةو 

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -جيم 

 تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة ب قوق اإلنسان، مع مراعاة القانون الدولي اإلنساني الساري  -1 

 المساواة وعدا التم  ز  

افلة التم  ز منذ إلى ال شاااااا  في اعتماد قانون شااااااام  لم  7و  6و 2أشااااااارت الورقات المشااااااتركة   -23
. وأوصااااال منسمة الع و الدولإلة بسااااا  نف  شاااااريعي شاااااام  لم افلة التم  ز يلسر التم  ز  ( 33) 2007 عاا

 .( 34) القاج  على أسس منها الم   الجنسي والهوية الجنسانإلة والتعب ر والخ اجف الجنسإلة
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التم  ز لاااااااااااااااااد المرأة، والمثلإلاااا  -24 ات والمثل     وأ ل اااال منسمااااة منسمااااة ه وم  رايتس وو ن ع  
ومزدوجي الم   الجنسااي وم ايري الهوية الجنسااانإلة وحاملي صاا ات الجنساا  ، واأل  ال، واألشااخا  ذوي 

. وأفادت بأن وصاااااول هذر الجماعات  ( 36) ، وكبار السااااا ، وكذلك لاااااد األقلإلات العر إلة أو اإلثنإلة( 35) اإلعاقة
 .( 37) إلى العدالة ملدود

ع  إق ااااااااااااااا  األشااااااااااااااخاا  الم ااااااااااااااا    ب  رو  نقف المنااعاة   6وأ ل ال الورقاة المشااااااااااااااتركاة   -25
البشاارية/اإليدز والتم  ز لااده  في الملسااسااات الابإلة. وأفادت باسااتمرار حاالت رفح فل ااه  وعلجه  

. وكانل قد وق ل على التم  ز لااااااد األشااااااخا   ( 38)  وجسااااااا م  اإلصااااااابة ب  رو  نقف المناعة البشاااااارية
 رو  نقف المناعة البشااااارية/اإليدز وانتهاك حقوقه  في مراف  االحتجاز. وقالل إن التقارير  الم اااااا    ب 

   د بأن السااااااجنا  الم ااااااا    ب  رو  نقف المناعة البشاااااارية يلتجزون في اللبس االن رادي وأن موظ ي  
ع انتهاك  بمن  6. وأوصااال الورقة المشاااتركة ( 39) الساااج  ي شااا ون ع  حالة إصاااابة هلال  الساااجنا  بال  رو 

الل  في ال ااااالة والتم  ز لاااااد األشاااااخا  الم اااااا    ب  رو  نقف المناعة البشااااارية/اإليدز، ال ساااااإلما 
الموجودي  منه  في مراف  االحتجااز. وأوصااااااااااااااال باقل اا  التجري  على احتماال نقا  ف رو  نقف المنااعاة 

 .( 40)  )اإليدز(م  قانون الوقاية م  متلزمة نقف المناعة الم تسه  19البشرية بقل ا  المادة 

 ح  ال رد في اللإلاة واللرية واألمان على شخ ل وعدا التعرض للتعذيه  

الاااادولإلااااة أن أح اااااا اإلعااااداا مااااا زالاااال    رض على الرن  م  عاااادا  ن  ااااذ  -26 ذكرت منسمااااة الع و 
إلى مذكرة قدمتها الل ومة في    8و 13. وأشارت الورقتان المشتركتان  ( 41) 1997عملإلات إعداا منذ عاا  أي

إلى المل مة الدستورية بشأن قضإلة صدر ف ها ح   باإلعداا، وقد  لبل ف ها الل ومة اإلبقا   2021عاا 
وأوصااال منسمة الع و الدولإلة باإلسااارام في  لوي  جمإلع أح اا اإلعداا إلى أح اا   .( 42) على عقو ة اإلعداا

 .( 43) بالسج  واعتماد  دا  ر  شريوإلة إلل ا  عقو ة اإلعداا إل ا  كاملا 

أن السااإلاسااة الدفابإلة للدولة  شاام  الردم النووي الذي ين ذ بالتعاون  3والحسل الورقة المشااتركة  -27
على هجوا نووي والمبادأة باستخدامها لد    ى إم انإلة استخداا األسللة النووية رداا مع  لد أجنبي و نف عل
بأن  عل  الساااااالاات ع  سااااااإلاسااااااة للتخلي ع   3. وأوصاااااال الورقة المشااااااتركة ( 44) الخ اااااا  في نزام مساااااالا

إلة  اعتمادها على المبادأة باسااااتخداا األسااااللة النووية وأن  قتري إجرا  م اولااااات إقلإلمإلة إلنشااااا  مناقة خال
م  األساللة النووية في شامال شارق ةساإلا م  أج  التخلف التدريجي م  االعتماد على الردم النووي دون 

 .( 45) اللد م  األم  الو ني أو اإلقلإلمي

، في معرض اإل لغ ع  حاالت العن  والوفاة في الجإلن، أنل ينب ي 8وذكرت الورقة المشتركة   -28
ذر اللااالت، وأن  عااقاه الجنااة والموظ    المساااااااااااااالول  ، وأن  قادا للل وماة أن  ك ا  التلق   الكااما  في ها 

 .( 46) المساعدة الكااإلة إلى الضلايا وأسره 

أناال ينب ي للل ومااة أن  تخااذ  اادا  ر لتعري، التعااذيااه والمعاااملااة    8وذكرت الورقااة المشااااااااااااااتركااة   -29
  التقادا على هذر الجراج ، وأن العقو ة القاسااإلة أو اللإنسااانإلة  وصاا ها جريمة، وأن  سااتبعد  اب   قوان   أو

 .( 47)  قدا الدع  الن سي للضلايا و ك   حقه  في الجبر

وأشاااارت حملة ال و    إلى  قارير    د بأن العديد م  المنشاااق   م  البلد المجاور يعانون الوصااا    -30
النتهاكات أنه  معرلااااااااون لخار ا 13. وذكرت الورقة المشااااااااتركة  ( 48) االجتماعي وسااااااااو  المعاملة والتم  ز

الجسااااااااااااااإلماة للقوق اإلنساااااااااااااااان مثا  االحتجااز اإلداري الماول والتعاذياه، واإلعاادة القساااااااااااااارياة إلى  لاده ، 
يسااااات  دون م  احتراا اإلجرا ات القانونإلة الواجبة، بما في ذلك الل  في االساااااتعانة بملاا والمثول أماا  وال

 .( 49) قاض ي إل  شربإلة احتجازه 
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 اإلفلت م  العقاو وسإلادة القانون إقامة العدل، بما في ذلك   

أنل ينب ي للل ومة أن  ك   اساتمرار  اب   اللبس االن رادي  وصا ل  8وذكرت الورقة المشاتركة  -31
 .( 50) يوماا  15على سب   الل  األخ ر، ولمدة ال  تجاوز   استثناجإلاا    د  راا 

ال اساااترقاق جنساااي ار كبها ع  قضاااايا ل     ااا   تعل  بضااالايا أعم 4وأ ل ل الورقة المشاااتركة   -32
جنود  لد أجنبي قب  اللرو العالمإلة الثانإلة وأثنا ها )نسااااااااااا  المتعة(، بما في ذلك عدا وفا  الل ومة بل   

. وأوصاااااااااااال منسمة الع و الدولإلة بأال  سااااااااااااما الل ومة بالتذرم بالع بات ( 51) الضاااااااااااالايا في العدالة والجبر
اجإلات م  نسااااا  المتعة وأسااااره  للل ااااول على  عويح كام  اإلجراجإلة التي  عوق الجهود التي  بذلها الن 

وفعال م  خلل إجرا ات العدالة، وأن  عم  مع البلد األجنبي ون ر ذلك م  البلدان المتأثرة لضمان ولع 
 .( 52) نس  فعالة لتن  ذ  دا  ر الجبر ل اجدة الناجإلات، مع مراعاة ةراجه  واحتإلاجا ه 

إلى حاالت اخت ا  قساااااري التي ل   ساااااّو بعد، ومنها حاالت يعود   13وأشاااااارت الورقة المشاااااتركة  -33
عهادهاا إلى زم  اللرو الكورياة والل   االسااااااااااااااتبادادي الاذي اسااااااااااااااتمر   لاة عقود، إلى  إلااا البلاد المجااور 

. و المث ، أ لغ نادي بلوم شبل الجزيرة الكورية )نادي البلوم( ( 53) باختاا  مدن    واعتقال أسرى اللرو
وا ن   م  أج  حقوق اإلنساااااااان ) لال  الموا ن  ( في كوريا الشااااااامالإلة ع  حاالت اختاا   و لال  الم

. والحظ  لال  الموا ن   أن ( 54) واخت ا  قساااااااااري لموا ن   م  جمهورية كوريا أثنا  اللرو الكورية و عدها
 90  000و م   العديد م  لااااااالايا االخت ا  القساااااااري ما زالوا ره  االحتجاز في البلد المجاور وأن ما يقر 

. والحظ ناادي البلوم عادا  اذل الل ومة  ( 55) م  أساااااااااااااارى اللرو مسااااااااااااااتعبادون في مختل  مناا   التعادي 
. والحظ  لال  الموا ن   ( 56) كااإلة للتلق   في أعمال االخت ا  القساااااااااري التي ير كبها البلد المجاور جهوداا 

 سااتخدا م ااالا خالمختا   خ أثنا  الم اولااات مع أن الل ومة ال  اله إعادة رعاياها إلى مو نه ، ول  
البلد المجاور لتجنه المواجهة. وأولاا التلال  أن أهالي الضالايا ل  يتا لديه  ساوى وصاول ملدود إلى 
المعلومات والوثاج  الم شااااااااو  عنها بال ع  بساااااااابه الق ود الل ومإلة الم رولااااااااة على كشاااااااا  المعلومات 

وقد صن ل الل ومة للايا االختاا  وأسره  على أنه  أسر على  دعوى األم  القومي أو الخ وصإلة.  
 .( 57) حدة ولإلسوا م  للايا االخت ا  قسري 

 و نإلاا   ، و رنامجاا شااااااااااااملا   قانونإلاا   وذكر  لال  الموا ن   أنل يجه على الل ومة أن  عتمد إ اراا  -34
لتوف ر الجبر الكام  وال عال يشااااااااااااام   دا  ر للتعويح وجعادة التأه   ورد اللقوق والترلاااااااااااااإلة. وأوصاااااااااااااى 
التلال  بقنشااا  وحدة متخ اا ااة في الجريمة ووحدة مسااتقلة مزودة  نساا معلومات مركزي لتوف ر إم انإلة 

 .( 58) الوصول إلى الل إلقة والمسا لة وجبر الضرر لموا ني البلد

 اسإلةاللريات األس  

أشاااااااااارت حركة الت اااااااااالا الدولإلة واله  ة الدولإلة لضاااااااااريبة الضااااااااام ر والسااااااااالا إلى أن المل مة  -35
مخال  للدسااتور.   بأن عدا  وف ر خدمة مدنإلة  ديلة للمسااتنك    لاام رياا   2018الدسااتورية قضاال في عاا  

تراض على الخاادماة  و االمثاا ، رأت المل مااة العلإلااا أن المعتقاادات األخل إلااة والادينإلااة أسااااااااااااااباااو وج هااة للع
 1. وأ ل ل حركة الت ااالا الدولإلة واله  ة الدولإلة لضااريبة الضاام ر والساالا والورقة المشااتركة ( 59) العساا رية

بشاااااااااأن الخدمة البديلة  2019ومنسمة الع و الدولإلة ع  اعتماد نف  شاااااااااريعي في كانون األول/ديسااااااااامبر 
 .( 60) للخدمة العس رية اإللزامإلة للمستنك    لم رياا 

ن ر أن منسماة الع و الادولإلاة ذكرت أن النف التشااااااااااااااريعي ال  زال  نتهاك الل  في حرياة ال كر  -36
. وهو ينف والوجدان والدي  أو المعتقد ألنل ي رض أببا  ن ر معقولة وم ر ة على المسااااااتنك    لاااااام رياا 

للخدمة العسااااا رية،  شاااااهراا  18أو   21، مقارنة بمدة  شاااااهراا  36على مدة ن ر متناسااااابة للخدمة البديلة، وهي 
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. وأفادت اله  ة الدولإلة لضاااريبة الضااام ر والسااالا بأن  ( 61) وعلى أن  دير السااالاات العسااا رية الخدمة البديلة
 .( 62) إجرا ات االنتداو في الخدمة البديلة يوق   ها العم  في أوقات التعب ة العامة

في الساجون أو ن رها م  المراف    وذكرت حركة الت االا الدولإلة أن الخدمة المدنإلة البديلة  لدى -37
م  مقدمي الالبات   1  600بأنل ال يم   اسااااتإلعاو سااااوى  1. وأولاااالل الورقة المشااااتركة ( 63) اإلصاااالحإلة

. ( 64) ، ألن الخدمة البديلة مل ااورة في المراف  اإلصاالحإلة2023بللول عاا  3  200البالغ عدده  حوالي 
ة البديلة التي  لدى في السااااجون والمراف  اإلصاااالحإلة قد  وأ رزت حركة الت ااااالا الدولإلة أن الخدمة المدنإل 

 كون متوافقة مع األساااااااباو الضااااااام رية لبعح األفراد المعترلااااااا   على الخدمة العسااااااا رية، وأن بعح  ال
إلى أن الدولة ل   وفر بعد  1. وخل ااال الورقة المشاااتركة ( 65) ما زالوا يواجهون الساااج   المساااتنك    لااام رياا 
 .( 66) ر عقا إلة بالمعنى الل إلقي على نلو ي ي بالمعاي ر الدولإلة للقوق اإلنسانخدمة مدنإلة  ديلة ن  

بأدا  خدمة     سااما للمسااتنك    لاام رياا  وأوصاال منسمة الع و الدولإلة بأن  ضااع الل ومة أح اماا  -38
د   ديلة ون ر عقا إلة مناسابة ذات  ابع مدني ح إلقي وذات مدة معادلة لمدة الخدمة العسا رية على أن  ساتن 

. وأوصااااال حركة الت اااااالا الدولإلة بأن  ضاااااع ( 67) أي مدة إلاااااااإلة  ساااااتند إلى معاي ر معقولة ومولاااااوبإلة
 لل الساالاة الكاملة لله  ات المدنإلة، وأن   الل ومة  ق إل   لبات الل ااول على صاا ة المسااتنك  لاام رياا 

وساااجنه   م رياا م  الساااج ، وأن  وق  مقالااااة جمإلع المساااتنك    لااا     رج ع  جمإلع المساااتنك    لااام رياا 
  و جريمه ، وأن  وفر سااااب  انت ااااا  فعالة، بما في ذلك التعويضااااات الكااإلة، لجمإلع المسااااتنك    لاااام رياا 

 .( 68) الذي  عانوا م  انتهاكات للقوق اإلنسان

أن الل ومة  واصاااااااااا  اسااااااااااتخداا قوان   التشااااااااااه ر الجناجإلة وقوان    وذكرت ه وم  رايتس وو ن -39
. وأوصاااااااال ه وم  رايتس وو ن بأن  ( 69) االسااااااااتخبارات واألم  القومي الواسااااااااعة النااق لتق  د حرية التعب ر

 ل ي الدولة جمإلع قوان   التشااااااااه ر الجناجإلة وأن  ك   صااااااااإلانة قوان   التشااااااااه ر المدنإلة وقوان   التلريح 
 .( 70)  ن  ذها باريقة  وفر اللماية للرية التعب رالجناجإلة و 

وأوصاااال منسمة الع و الدولإلة الساااالاات بقل ا  أو مراجعة أو  عدي  قانون األم  القومي، ال سااااإلما  - 40
منال، بل اي يمتثا  القوان   والمعااي ر الادولإلاة للقوق اإلنسااااااااااااااان. وينب ي أال يساااااااااااااتخادا هاذا القاانون    7الماادة  

 . ( 71) اعتقال أو مقالاة م  يمارسون حقوقه  في حرية الرأي والتعب ر ب ورة قانونإلة لمضايقة أو  خوي، أو  

أن الل ومة ل   جع  قانون التجمع والتساهر والقانون الجناجي في   14وذكرت الورقة المشااااااااتركة   -41
م  العهاد الادولي الخاا  بااللقوق المادنإلاة والسااااااااااااااإلااسااااااااااااااإلاة خلل ال ترة المشاااااااااااااامولاة    21 واف  مع الماادة  

مع القانون الدولي   . وأوصااااااااااال منسمة الع و الدولإلة  تعدي  قانون التجمع والتساهر لجعلل مت قاا ( 72) التقريرب 
 .( 73) للقوق اإلنسان

م ر ة على الل  في التجمع السالمي منذ  بأن الل ومة فرلال ق وداا  7وأفادت الورقة المشاتركة  -42
إلى اعتماد قانون م افلة األمراض المعدية  14. وأشاااااااااااارت الورقة المشاااااااااااتركة ( 74) 19-  شاااااااااااي و ا  كوف د

والوقاية منها الذي يمنا الساااااالاات اإلدارية صاااااالحإلات فرض حسر واسااااااع النااق على التجمعات العامة 
. وذكرت منسمة الع و ( 75) وفرض عقو ات جناجإلة ن ر متناساااااااااابة على االنتهاكات في لإلاو ةلإلة للضاااااااااابط

اللسر الم روض على التجمعات ل رض الوقاية م  األمراض المعدية في أعقاو   شاااااي مرض الدولإلة أن 
 .( 76) ون ر متناسه كان  عسفإلاا  19-كوف د

مة الع و الدولإلة بضااااامان امتثال التدا  ر التي  ق د حرية التجمع السااااالمي ألساااااباو  سوأوصااااال من  -43
. وذكرت الورقة  ( 77) المعاي ر الدولإلة للقوق اإلنسانمث  الوقاية م  األمراض المعدية أح اا القانون الدولي و 

( م  قاانون م اافلاة األمراض المعادياة والوقااياة منهاا بل اي ال 1)49أنال ينب ي  عاديا  الماادة  7المشااااااااااااااتركاة  
 .( 78) يم   فرض الق ود على اللقوق األساسإلة إال باالستناد إلى أسس واللة وججرا ات مناسبة
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أن المسااااالول   الل وم    ومعلمي المدار  والموظ    في   9و  14ن  وذكرت الورقتان المشاااااتركتا -44
الملسااسااات العامة والتعاونإلات ممنوعون م  االنضااماا بلرية إلى حزو سااإلاسااي أو منسمة سااإلاسااإلة، وم  

. وأوصاااال الورقة  ( 79) التعب ر بلرية ع  ةراجه  السااااإلاسااااإلة  لل  اجلة الجزا ات العقا إلة بموجه عدة قوان  
بضاااااامان الل  في حرية  كوي  الجموإلات وحرية التعب ر ع  اآلرا  السااااااإلاسااااااإلة للمساااااالول    14المشااااااتركة 

الل وم    الذي  ال يعملون في إدارة الدولة والمعلم   والموظ    في الملسااسااات العامة والتعاونإلات، وذلك 
 .( 80) بقل ا  القوان   التي  ق د الل ول على  لك اللقوق 

 الل  في الخ وصإلة  

منسمة ه وم  رايتس وو ن بأن  لسا  السالاات  عري، الجراج  الخالاعة لمرا بة جهاز   أوصال -45
المخاا رات الو ني، وأن  لاد م  ناااق عما  هاذا الجهااز بجعلال وث   االر بااط بمواجهاة التهاديادات األمنإلاة 

 .( 81) الخارجإلة الخا رة

أنال ينب ي للساااااااااااااالااات  وف ر لاااااااااااااامااناات كاااإلاة لك االاة الل  في    7وذكرت الورقاة المشااااااااااااااتركاة   -46
الخ اااااوصاااااإلة أثنا  حاالت األمراض المعدية و لسااااا   التشاااااريعات المتعلقة باألمراض المعدية التي  نتهك 

 .( 82) الل  في الخ وصإلة

 حسر جمإلع أش ال الرق، بما في ذلك اال جار بالبشر  

قانوني لل جار بالبشااااااااااار  عري، لااااااااااا  . ولذا، فقن  أن التعري، ال 10ذكرت الورقة المشاااااااااااتركة  -47
مر كبي الجراج  التي  ناادرج لاااااااااااااام   عري، اال جااار بااالبشاااااااااااااار الوارد في  رو وكول بااال رمو ل  يلاااكموا  

يعاقبوا. وال ينف القانون على عقو ة كااإلة على جريمة اال جار بالبشاااااااااار. ولإلس باسااااااااااتااعة وكاالت   ول 
لاااالايا اال جار بالبشاااار ب ااااورة فعالة، ويلتجز الضاااالايا في مراكز   التلق   وموظ ي الهجرة  لديد هوية

 .( 83) م   لقي اللماية  دالا  احتجاز المهاجري  ويرحلون قسراا 

أن عدة أح اا في القوان   المللإلة  نف على الساج  مع األشا ال   14والحسل الورقة المشاتركة  -48
ن  سااااااتعرض الدولة و عدل األح اا القانونإلة التي على جراج  مختل ة. وأوصاااااال بأ الشاااااااقة واإلجبارية عقاباا 

 .( 84) ، بالتشاور مع نقابات العمال105ال  ا إلة منسمة العم  الدولإلة رق     رض السج  مع العم  وفقاا 

 الل  في العم  وفي التمتع بشروط عم  عادلة وموا إلة  

في الماجة م    60ثر م   أن قانون معاي ر العم  ال يناب  على أك 12ذكرت الورقة المشاااااااااتركة  -49
أماك  العم  ألن أح امل الرجإلسااااااااااااإلة، بما في ذلك المدفوعات مقا   العم  اإللااااااااااااافي واإلجازة الساااااااااااانوية  
المدفوعة األجر، ال   اي سااااااوى األعمال التجارية أو أماك  العم  التي  ضاااااا  خمسااااااة موظ    منتسم   

( م  قانون معاي ر العم  لضاااامان 3)18و 11بقل ا  الماد      14وأوصاااال الورقة المشااااتركة   .( 85) أكثر أو
 .( 86) ح  جمإلع العمال، ب ح النسر ع  ش   العم ، في الل ول على ن س اللماية العمالإلة

أن التعري، الضااااااااا   للموظ ، الوارد في قانون النقابات العمالإلة  14وذكرت الورقة المشاااااااااتركة   -50
و ك إل، علقات العم  يسااااااااتبعد العدد المتزايد م  العمال ن ر المنتسم  ، ون ر ذلك م  أشاااااااا ال العمالة 

في المااجاة م  إجماالي القوى العااملاة في   61,65المقنعاة. وقاد  لغ حج  أشاااااااااااااا اال العماالاة ن ر ال إلااسااااااااااااااإلاة 
(  1م  ) 12( والمواد 1)23( والمادة 1)2بقل ا  المادة  14. وأوصاااااااااااال الورقة المشااااااااااااتركة ( 87) 2021 عاا
لتوصاااااااإلات منسمة العم  الدولإلة. وينب ي للل ومة أن  تشااااااااور   ( م  القانون، و تعدي  القانون وفقاا 3) إلى

لنسام     مع النقابات العمالإلة بشاااااااأن ساااااااإلاساااااااات  ساااااااوية أولاااااااام العم  لتدارك ال وارق     العمال ن ر ا
 .( 88) والنسام    اإلما يتعل  بشروط العم  و ل  الم اولة الجمابإلة
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 الل  في مستوى موإلشي الج   

أنل ينب ي للل ومة  وسااااااااإلع نااق المعروض م  المساااااااااك  العامة   10ذكرت الورقة المشااااااااتركة  -51
الملجرة بعقود  ويلة األج  حتى  تم   ال  ات الضاااااااااوإل ة م  دفع إيجار المسااااااااااك ، و ن إلا قانون حماية  
إيجار المسااااااك  لتعزيز حماية المساااااتأجري . وينب ي للل ومة أن  ساااااتلدم اساااااترا إلجإلات لإلسااااا ان  هد  

م  المساااتو نات ن ر النسامإلة والمنازل المتدنإلة النوبإلة التي ال   ي باللد األدنى م  إنها  التشااارد واللد 
 .( 89) معاي ر الس  . ويجه أن  درج سإلاسة اإلس ان الل ومإلة العمال المهاجري  والشباو لم  أهدافها

 الل  في ال لة  

في الماجة،  65,3إلى أن معدل   اإلة التأم   ال ااااالي العاا  لغ   12أشاااااارت الورقة المشاااااتركة  -52
في الماجة. وأوصاال   80وهي نساابة أق  م  متوسااط منسمة التعاون والتنمإلة في الم دان االقت ااادي البالغ  

 .( 90) الورقة  توسإلع نااق   اإلة التأم   ال لي العاا

 19- ال ال لة  عمقل أثنا  جاجلة كوف د أن أوجل عدا المساواة في مج  7وذكرت الورقة المشتركة  - 53
بساااااابه مراعاة في احتإلاجات األقلإلات االجتمابإلة، بم  في ذلك األشااااااخا  ذوو اإلعاقة والعمال المهاجرون  
والمشاااااااااردون. وقد حدثل حاالت عدوى جمابإلة في ملساااااااااساااااااااات يوإلن ف ها أشاااااااااخا  ذوو إعاقة. و دا  ر  

إلشاااون في مسااااك  ن ر ملجمة  دا  ر ن ر كااإلة. وال يشااام   االختبار والعلج الخاصاااة بالمشاااردي  أو بم  يو 
 . ( 91) الدع  المالي العمال المهاجري  والمشردي  

، بأن التجري  على 2019أن المل مة الدسااااااااااتورية قضاااااااااال، في عاا   2وذكرت الورقة المشااااااااااتركة  - 54
اا منع اإلجهاض  اإلجهاض بموجه القانون الجناجي ن ر دسااااااااتوري ودعل الجموإلة الو نإلة إلى مراجعة أح  

. وجذ فشااااالل الجموإلة الو نإلة في اعتماد مشااااااريع قوان    نقا أح اا  2020كانون األول/ديسااااامبر    31بللول 
م  القانون الجناجي الن ت      270م  المادة   1وال قرة   269م  المادة   1منع اإلجهاض، فقد أصااابلل ال قرة 

. وأشااااارت ه وم  رايتس وو ن إلى أن فشاااا  اله  ة التشااااريوإلة في  ( 92) 2021و ا لت   في كانون الثاني/يناير  
 . ( 93)  ن  ذ ح   المل مة  سبه في استمرار ال موض حول كإلفإلة الل ول على اإلجهاض ومتى وأي  

وأوصاااااااااال منسمة الع و الدولإلة بقصاااااااااالي القانون الجناجي ولاااااااااامان إم انإلة ح ااااااااااول الجمإلع على  - 55
بأن  قوا الساالاات  ت اامإل  و ن  ذ سااإلاسااات و رام     2وصاال الورقة المشااتركة  . وأ ( 94) اإلجهاض اآلم  والقانوني 

. وأوصااااااال منسمة ه وم  رايتن ( 95) بم زانإلة كااإلة لتوف ر خدمات إجهاض ةمنة ومتإلسااااااارة وج دة لجمإلع النساااااااا  
 . ( 96) وو ن  توف ر المعلومات للجمهور ع  ال لة واللقوق الجنسإلة واإلنجا إلة، بما في ذلك اإلجهاض 

 لل  في التعلإل ا  

وذكرت ه وم  رايتس وو ن أن األ  ال الذي  يلملون الجنساإلة الكورية يل  له  الل اول على  ساع  - 56
ساانوات م  التعلإل  اإللزامي. ن ر أنها الحسل أن الل ااول على التعلإل  ال يخلو م   م  ز. وعلى الرن  م  أن 

ار ، فقنه  ال يساااااااااااات  دون م  التعلإل  اإللزامي. ويواجل  األ  ال المهاجري  قد ي ون له  الل  في االلتلاق بالمد 
بضامان ح     . وأوصال منسمة ه وم  رايتس وو ن ( 97) األ  ال ذوو اإلعاقة صاعو ات في الل اول على التعلإل  

 . ( 98) جمإلع األ  ال في التعلإل  اال تداجي المجاني واإللزامي، ولمان ح وله  على التعلإل  م  دون  م  ز 

وأشاااااااارت ه وم  رايتس وو ن إلى أن األ  ال والشاااااااباو م  المثلإلات والمثل    ومزدوجي الم    -57
المدار ، بما في ذلك البلاجة  الجنساااااااااااي وم ايري الهوية الجنساااااااااااانإلة يعانون العزلة وساااااااااااو  المعاملة في  

والمضااااايقة، واالفتقار إلى الدع  المت اااا  بال اااالة العقلإلة المقدا في كن  الساااارية، والتم  ز على أسااااا   
بضمان عدا  عرض الشباو المثلإلات والمثل    ومزدوجي   6. وأوصل الورقة المشتركة ( 99) الهوية الجنسانإلة

 .( 100) تم  ز والتنمر في المدار الم   الجنسي وم ايري الهوية الجنسانإلة لل
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وأوصال منسمة ه وم  رايتس وو ن بقجرا  إصالي جوهري لمنه  التر إلة الجنساإلة ب رض إزالة   -58
القواله النماإلة الجنسااااااااانإلة، و وف ر معلومات علمإلة ع  اللإلاة الجنسااااااااإلة ال اااااااالإلة، وجدراج  علإل  شااااااااام   

. وأوصاااااال بقعادة   اااااامإل  المنه   ( 101) قات ال اااااالإلةللجمإلع اإلما يتعل  بالموافقة والعن  الجنساااااااني والعل
الدراساااااي الو ني للتر إلة الجنساااااإلة بل ي يشااااام  مواد ع  الم ول الجنساااااإلة والهويات الجنساااااانإلة ومعلومات 

 .( 102) وعلجها مولوبإلة ع  الوقاية م  ف رو  نقف المناعة البشرية ون رر م  األمراض المنقولة جنسإلاا 

 واألعمال التجارية وحقوق اإلنسانالتنمإلة والب  ة   

أنل ال  وجد اساااااااااترا إلجإلة لتن  ذ نه  قاج  على حقوق اإلنساااااااااان في   11ذكرت الورقة المشاااااااااتركة   -59
 .( 103) مشاريع التعاون اإلنماجي الدولي

وذكرت منسمااة الع و الاادولإلااة أن هااد  الاادولااة المتعل  بخ ح االنبعاااثااات أقاا  ب ث ر م  اللااد   -60
درجاة م وياة. وال  زال خااة التخفإلح    1,5األدنى المالوو ل بقى ار  اام متوسااااااااااااااط اللرارة العاالمي دون  

ات لتول د  أن الل ومة  واصاااا   نا  ملا 11. وذكرت الورقة المشااااتركة  ( 104)  عتبر ن ر كااإلة إلى حد كب ر
 .( 105) الااقة بال ل  في الداخ  والخارج

ع  عدا وجود قوان    قتضااااااااي م  الشااااااااركات  ذل العناية الواجبة   12الورقة المشااااااااتركة   وأ ل ل -61
اإللزامإلة في مجالي حقوق اإلنسااااان والب  ة في ساااالساااا  التوريد الخاصااااة  ها. وينب ي للل ومة ساااا  قوان    

ة في مجالي حقوق اإلنسااااااااااااان والب  ة إلزامإلة للشااااااااااااركات الكورية، بما في ذلك لجع  العناية الواجبة اإللزامإل 
مشاااااااريع التنمإلة الخارجإلة التي  مولها الل ومة. و اإللااااااافة إلى ذلك، يلزا إعداد  دا  ر شاااااااملة للت اااااادي  

 .( 106) ينت  ع  أعمال الشركات الكورية العاملة في الخارج م  انتهاكات للقوق اإلنسان ودمار    ي لما

 حقوق أشخاص م ددين أو فئات م ددة -2 

 النسا   

أن النسااا  وال تإلات ما زل  يعان   أوجل عدا المساااواة والتم  ز الهإل لإلة  2ذكرت الورقة المشااتركة  -62
ومنسمة الع و الدولي  2. وأوصااااااااال الورقة المشاااااااااتركة ( 107) والمنهجإلة، المتجذرة في التقال د األ وية للمجتمع

   الجنساااااا  ، بارق منها القضااااااا  على دوافع التم  ز لااااااد المرأة، مث  القواله النماإلة   تعزيز المساااااااواة   
 .( 108) الجنسانإلة الضارة

أن النساااااا  يتعرلااااا  للتم  ز الجنسااااااني في اللإلاة الساااااإلاساااااإلة. ف ي   2وذكرت الورقة المشاااااتركة   -63
مقعد، وي وق عدده  في البرلمان    300في الماجة( م  أصااا    19فقط )  مقعداا   57البرلمان،  شااا   النساااا  

 .( 109) ما كان علإلل في أي وقل مضى

. وأشااااااارت ( 110) إل،ع  التم  ز القاج  لااااااد المرأة في التوظ 2و  11وأ ل ل الوثإلقتان المشااااااتركتان   -64
وه وم  رايتس وو ن إلى ال ااارق الكب ر في األجور     الجنساااااااااااااا   الااذي  ل اال   11الورقااة المشااااااااااااااتركااة  

 .( 111) 2020في الماجة في عاا  5,31 نسبتل

باللد م  عدا المسااااااواة     الجنسااااا  ، بارق منها زيادة مشااااااركة  2وأوصااااال الورقة المشاااااتركة   -65
ن، وفي اللإلاة الساااااااإلاساااااااإلة والعامة، وفي القاام الخا ، وجنها  ال ارق في  المرأة في القضاااااااا  وجن اذ القانو 

 .( 112) األجور     الجنس  ، وزيادة اإلن ا  في  قدي  الرعاية

وذكرت ه وم  رايتس وو ن أن أعمال العن  والتلرش الجنسي والعن  الجنساني التي  ستهد   -66
  ار  اعاا  2الحسل الورقة المشااااتركة   ،. و المث ( 113) تشااااارالنسااااا  وال تإلات على اإلنترنل ال  زال واسااااعة االن 
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لااااااااد النسااااااااا  وال تإلات، بما في ذلك العن  الجنسااااااااي والتلرش  في العن  الجنساااااااااني والجراج  الساااااااا برانإلة
 .( 114) والبلاجة على من ات رقمإلة مث  من ة  ل راا وعلى وساج  التواص  االجتماعي

 2021دخا  ح ز التن  اذ في عااا   أن الجموإلاة الو نإلاة اعتمادت قاانونااا  2وذكرت الورقاة المشاااااااااااااتركاة   - 67
ة في حال عدا إيقا   داول الملتوى الرقمي الذي يناوي على وأخضاااااااع المن اااااااات اإللكترونإلة لعقو ة جناجإل 

، وال  فعاالا   لدع  الضاالايا.   د أنل ال ين ذ  ن  ذاا   عمومإلاا  جراج  جنسااإلة على من ااا ها. وأنشااأت الل ومة نساماا 
ايا. في الموظ    أو   تقر إلى الموظ    المدر    لتقدي  الدع  اللزا للضاااااااال   زال مراكز الدع   عاني نق اااااااااا 

و   د التقارير بأن لااالايا الجراج  الجنساااإلة اللاساااو إلة ال يم نه  الل اااول على  عويح فعال بسااابه ع وو 
 . ( 115) في عملإلات المقالاة، وعدا ك اية العقو ات الم رولة في القضايا التي أس رت ع  إدانات 

زلي وملاسااابة  وشاااجعل حملة ال و    السااالاات على ا خاذ  دا  ر أكثر صااارامة لاااد العن  المن  -68
 .( 116) المعتدي  في إ ار نساا العدالة

بالقضاااااا  على العن  الجنساااااي السااااا براني عبر المن اااااات   11و   2وأوصااااال الورقتان المشاااااتركتان   - 69
 توف ر التموي  الكافي لدع  الخدمات المقدمة إلى جمإلع لاالايا   2. وأوصاال الورقة المشااتركة  ( 117) اإللكترونإلة 

. وأوصل منسمة الع و الدولإلة بأن  عتر  الل ومة بالاابع العا ر لللدود الو نإلة ( 118) الجراج  الجنسإلة الرقمإلة 
الذي ي تسااااإلل العن  الجنساااااني على اإلنترنل، و أن  شااااجع الوساااااا  الملل    والدول    م  القاام الخا   

 . ( 119) على ا خاذ جمإلع التدا  ر المناسبة للقضا  على جمإلع أش ال التم  ز والعن  عبر اإلنترنل 

   تن إلا التعري، القانوني للنت اااااااااو لإلشاااااااام  عدا الموافقة وفقاا  2وأوصاااااااال الورقة المشااااااااتركة   -70
 .( 120) للمعاي ر الدولإلة للقوق اإلنسان

وجود ث رات في التشااااااااااااااريعاات المتعلقاة باالمعاا باة على التلرش   وجذ الحسال ه وم  رايتس وو ن -71
الجنسااااااي، فقد أوصاااااال بأن   اااااادق الدولة على ا  ا إلة منسمة العم  الدولإلة بشااااااأن القضااااااا  على العن  

( وأن  جري إصااالحات  تماشاااى معها، بما في ذلك ا خاذ  دا  ر شااااملة لتعزيز الوقاية  190والتلرش )رق  
 .( 121) لضمان العم  الخالي م  العن  والتلرشوالرصد وسب  االنت ا  

 األ  ال  

. ولذلك، فقذا ادعى      عاماا  13الحظ المركز األورو ي للقانون والعدالة أن سااااااا  الرلاااااااا هي  -72
ممارساااة نشااااط جنساااي مع شاااخف بالغ على أساااا  الترالاااي، فل  وجد لاااوابط   عاماا  13يزيد عمرر ع  

 .( 122) اةواللة، و  ترك العقو ة لتقدير القض

زيادة في عدد التقارير المتعلقة بقساااااااااا ة معاملة األ  ال، فقد  11وجذ الحسل الورقة المشاااااااااتركة  -73
للكشاااا  المب ر ع  إسااااا ة معاملة األ  ال ومنع  كرار إسااااا ة   ذكرت أنل ينب ي للل ومة أن  نشاااا  نساماا 

ة ال و  ا  الساااااااااااااالااات على  اذل  . وحثال حملا ( 123) على حقوق الا ا   للادع  قااجمااا   معااملاة األ  اال، ونساامااا 
العناية الواجبة عند التلق   في التقارير التي    د  وجود اشااااتبار معقول في إسااااا ة معاملة األ  ال م  قب   

 .( 124) العامل   في دور الرعاية النهارية والمدار  والمهن    العامل   في الم دان الابي

   الموال د يقتضاي م  الوالدي  الذي  يلملون أن نساا  ساج 11و  5وذكرت الورقتان المشاتركتان   -74
الجنساإلة الكورية اإل لغ  والدة أ  اله . ومع ذلك، ال  وجد ةلإلة رصاد للتلق  م  امتثال الوالدي  التزاما ه  

 .( 125)  تسج   الموال د

أنل يتع   على اآلبا  الذي  يلملون جنساااااااإلة أجنبإلة  ساااااااج   والدة   11وذكرت الورقة المشاااااااتركة   -75
أن اللج    واألشاااااااااخا  في   5. وأولااااااااالل الورقة المشاااااااااتركة ( 126) أ  اله  ع   ري  سااااااااا ارات  لدانه 
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األولاااام اإلنساااانإلة وملتمساااي اللجو  يوجدون صاااعو ة في إ لغ وكالة ح ومإلة في  لدانه  األصااالإلة  والدة 
مشااروم  2022أن الل ومة اقترحل في عاا  5. وذكرت الورقة المشااتركة ( 127) عل ه  ذلكأ  اله  أو يتعذر  

قانون إللزاا جمإلع مقدمي الرعاية ال اااااااااااالإلة بقخاار ملسااااااااااااسااااااااااااة ح ومإلة  والدات األ  ال.   د أن نساا 
اج  اإلخااار باالوالدات ال يناب ، بموجاه هاذا القاانون، على أ  اال الوالادي  المهااجري  ن ر اللاامل   للوثا 

 .( 128) اللزمة الذي  ي تقرون إلى أرقاا  سج   األجانه أو أرقاا إدارة اإلعانات الابإلة

بققرار نساا شااام  لتسااج   الموال د ي     سااج   ك      يولد   11و   5وأوصاال الوثإلقتان المشااتركتان   - 76
و عرقل أو دينل أو  داخ  الوالية القضااااااجإلة لجمهورية كوريا ب ااااا ة رسااااامإلة، ب ااااار  النسر ع  جنساااااإلة والديل أ 

أنل ينب ي للل ومة أن   11. و اإللاااااااافة إلى ذلك، ذكرت الورقة المشاااااااتركة  ( 129) ولاااااااعل القانوني أو االجتماعي 
 . ( 130)  لس  نسامها الخا   تسج   الموال د للسماي  تإلس ر  سج   األ  ال المولودي  م  أ وي  ن ر متزوج   

 كبار الس   

ينب ي للل ومة أن  لم  م زانإلة كااإلة لرعاية كبار السا ، بالنسر أنل  12ذكرت الورقة المشاتركة  -77
 .( 131) إلى أمور منها زيادة حاالت إسا ة معاملته 

 .( 132) بار  ام معدل ال قر لدى كبار الس  12وأفادت الورقة المشتركة  -78

 األشخا  ذوو اإلعاقة  

بأن متوسااااااط أجور األشااااااخا  ذوي اإلعاقة الذي  ال يناب  عل ه   10الورقة المشااااااتركة   أفادت -79
في    11، و2020في الماااجااة فقط م  اللااد األدنى لوجور في عاااا    20اللااد األدنى لوجور كااان يعااادل  

الماجة م  متوسط األجر الو ني. ويعم  معس  المشمول   باللد األدنى لوجور في خورشات عم  ملمإلةخ  
 .( 133) عاقة ع  ب إلة المجتمع     األشخا  ذوي اإل

إلى أن عدد األشاخا  ذوي اإلعاقة الذي  يوإلشاون في الملساساات  10وأشاارت الورقة المشاتركة  -80
. و  وق م زانإلة 2020في عاا   شاااخ ااااا  29  086إلى  2014أشاااخا  في عاا  31  406قد انخ ح م   

اقات النماجإلة صاااااعو ات في  لاااااع . ويواجل األشاااااخا  ذوو اإلع 300الملساااااساااااات م زانإلة إل اجها  نلو 
الخاااادمااااات ملاااادودة جااااداا  م  ح ااااي الك  والنوم بل ااااي ال يم   دع    الوإلن في المجتمع. وأفااااادت بااااأن 

األشااااااخا  ذوي اإلعاقات النماجإلة وأسااااااره . ونتإلجة لذلك، ال  زال أساااااار كث رة   ضاااااا  إدخال أفرادها ذوي 
 .( 134) اإلعاقات النماجإلة إلى الملسسات

لوشااخا  ذوي اإلعاقة   أنل ينب ي للل ومة أن  ضااع قوان   ونسماا  10مشااتركة وذكرت الورقة ال -81
 .( 135)   ي بالمعاي ر الدولإلة للقوق اإلنسان، وأن  ضم  م زانإلة كااإلة لتن  ذها

 المثلإلات والمثل ون ومزدوجو الم   الجنسي وم ايرو الهوية الجنسانإلة وحاملو ص ات الجنس    

الاادولإلااة أن المثلإلااات والمثل    ومزدوجي الم اا  الجنسااااااااااااااي وم ااايري الهويااة ذكرت منسمااة الع و   -82
الجنساااااانإلة وحاملي صااااا ات الجنسااااا   ما زالوا يواجهون حواجز قانونإلة واجتمابإلة واقت اااااادية، مما زاد م  

 .( 136) إق اجه  االجتماعي وعزلته 

زدوجي الم   الجنساي وم ايري  وفي إشاارة إلى جراج  الكراتإلة المر كبة لاد المثل    والمثلإلات وم -83
بمنع خااو الكراتإلة وجراج    6الهوية الجنساااااااانإلة وحاملي صااااااا ات الجنسااااااا  ، أوصااااااال الورقة المشاااااااتركة 

 .( 137) الكراتإلة المعادي   للمثل    وم ايري الهوية الجنسانإلة والتلق   ف ها
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ه للل ااااااااااول على  ل   قدي أن م ايري الهوية الجنسااااااااااانإلة يم نه    7وذكرت الورقة المشااااااااااتركة   -84
لقاانون ملادد، وأن القواعاد  تضاااااااااااااام     لقواعاد المل ماة العلإلاا، ولإلس وفقااا   اعترا  قاانوني  نوم الجنس وفقااا 

. وأوصاااااااااااااال منسماة الع و الادولإلاة باأن  ك  الل وماة ع  ر ط ( 138) متالباات صااااااااااااااارماة للعترا  القاانوني
ت ن ر معقولة و م  زية مث  الخضااااااااوم  االعترا  القانوني  نوم الجنس لم ايري الهوية الجنسااااااااانإلة بمتالبا

لتشااااااااخإلف ن ساااااااااني، والتما  العلج الابي، وحسر الزواج أو إنجاو األ  ال، وأن  جع  هذا االعترا   
 .( 139) على إجرا ات إدارية سريعة ومتإلسرة  ستند إلى إعلن هوية ذا ي قاجماا 

لجنساا  ، وخاصااة منه  بضاامان الساالمة الجساادية للاملي صاا ات ا 6وأوصاال الورقة المشااتركة  -85
الرلاااااع واأل  ال والمراهقون، وذلك بلسر التدخلت الابإلة ن ر الضااااارورية التي  ن ذ دون موافقته  اللرة  

 .( 140) والمستن رة  ماماا 

( م  القانون الجناجي العساااااااااا ري ال  زال  سااااااااااتخدا 6)92وذكرت منسمة الع و الدولإلة أن المادة  -86
الجنسااااي بالترالااااي     الرجال بعقو ات   اااا  إلى السااااج  ساااانت  . ونتإلجة لتجري  للمعا بة على النشاااااط  

الجنس     الرجااال في الجإلن، يتعرض الجنود م  المثل    ومزدوجي الم اا  الجنسااااااااااااااي وم ااايري الهويااة 
 6. وأوصاال الورقتان المشااتركتان  ( 141) الجنسااانإلة وحاملي صاا ات الجنساا   للتم  ز والتره ه والعن  والعزلة

( م  القاانون، التي  لسر الساااااااااااااالوك 6)92ومنسماة الع و الادولإلاة وه وم  رايتس وو ن باقل اا  الماادة    8و
. وأوصاااااااال ه وم  رايتس وو ن بقسااااااااقاط جمإلع ( 142) الجنسااااااااي المثلي بالترالااااااااي في الجإلن و عاقه علإلل

 .( 143) القضايا المرفوعة لد الجنود المتهم   بممارسة نشاط جنسي مثلي بالترالي

ع  التم  ز لااااااااد األزواج المثل    في التمتع بلقوقه  االقت ااااااااادية   6الورقة المشااااااااتركة  وأ ل ل  -87
واالجتمااابإلااة والثقااااإلااة. وذكرت أن األزواج المثل    ال يم نه  التمتع باااللقوق ن سااااااااااااااهااا الم  ولااة لوزواج 

ج   يم   أن أن األزواج الم ايري  ن ر المتزو  7الورقة المشاااااااااتركة  . وأولااااااااالل( 144) الم ايري  المتزوج  
، ولك  يل اااااالوا على إعانات الضاااااامان االجتماعي ن سااااااها التي يل اااااا  عل ها األزواج المتزوجون قانونإلاا 

بضمان عدا التم  ز لد األزواج المثل       6وأوصل الورقة المشتركة   .( 145) األزواج المثل    ال يم نه  ذلك
 .( 146)   الشربإلة على زواج المثل   في إعمال حقوقه  وجعانا ه  االقت ادية واالجتمابإلة، و قل ا

 المهاجرون واللج ون وملتمسو اللجو   

على عدد المرات والسرو  التي يم    أن الل ومة فرلااااااااال حداا  10وذكرت الورقة المشاااااااااتركة  -88
ف هاا للعماال المهااجري      ر م اان العما  وأن العادياد م  المهااجري  يجبرون على العما  في أمااك  مع ناة 

إلى أن التن إلا   14. وأشااااااااارت الورقة المشااااااااتركة ( 147) على الرن  م  عدا دفع األجور أو اإلسااااااااا ة الل سإلة
  قانون العمال األجانه ل  يلغ اللد األق اااااى لعدد المرات التي م  25على المادة   2019المدخ  في عاا 

. وأوصاااااااااااال  تعدي  القانون لضاااااااااااامان قدرة العمال ( 148) ي سااااااااااااما ف ها للعمال المهاجري   ت   ر م ان العم 
 .( 149) المهاجري  على ممارسة الل  في حرية اختإلار العم 

لعمال المهاجري . وال  زال المباني  ع  اللالة الساااااااااااااا  ة لمهاجع ا 10وأ ل ل الورقة المشااااااااااااااتركة   -89
الملقتااة ن ر القااانونإلااة مثاا  الاادف  ااة واللاااويااات واأللواي الجاااهزة والمباااني الملقتااة داخاا  م ااان العماا   وفر 

 .( 150) باعتبارها مهاجع

إلى أن  أشا رة األجانه المتزوج   م  موا ن   كوري    عتمد على   10وأشاارت الورقة المشاتركة   -90
، وفي حال الالق، على ما إذا كان بقم انه  إثبات يع لون أسااارة مع أزواجه  أو ير ون أ  االا   ما إذا كانوا

إلى أن إقااماة المهااجرات    10أن الالق نت  ع  خااأ م  الزوج. ولاذلاك، خل اااااااااااااال الورقاة المشااااااااااااااتركاة  
 .( 151) المتزوجات في البلد  عتمد على استعداد أزواجه  الكوري   لإلعالة
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أناال ال يوجااد حااد ل ترة االحتجاااز في مركز احتجاااز المهاااجري     10المشااااااااااااااتركااة    وذكرت الورقااة -91
ه  ة مساااااااتقلة خارجإلة  رصاااااااد قانونإلة قرار االحتجاز. ويلتجز بعح ملتمساااااااي اللجو  ل ترة  ويلة م   وال

 .( 152) ، كانل مراكز االحتجاز م تسة19-الزم . وفي أثنا  جاجلة كوف د

إلى انخ اض نساااابة االعترا  باللج   . وال يزود ملتمسااااو اللجو   10وأشااااارت الورقة المشااااتركة  -92
بالترجمة الشااااااااااا وية في مرحلة  قدي  الاله. وال  قدا المسااااااااااااعدة القانونإلة الم  ولة بموجه قانون اللج    

مساااو اللجو  إلى أثنا  عملإلة  لديد صااا ة اللج . و سااابه التأخ ر في عملإلة ف ااا  الالبات، يضاااار ملت 
 .( 153) االنتسار في ولع ي له علإلل عدا الإلق   ل ترة  ويلة

وفي  وأوصااااااااااال منسمة الع و الدولإلة السااااااااااالاات بالك  ع  التعسااااااااااا  في رفح  لبات اللجو  -93
 .( 154) االحتجاز أثنا  إجرا ات  لديد ص ة اللج 

إجرا ات لجو  عادلة وأوصاااال منسمة الع و الدولإلة بضاااامان وصااااول جمإلع ملتمسااااي اللجو  إلى  -94
وفردية وفعالة، وجنشااااااا  ةلإلات لضاااااامان مراعاة األصااااااول القانونإلة على حدودها الدولإلة بل ي يعام  جمإلع 

 .( 155) للقانون الدولي للقوق اإلنسان، بما في ذلك مبدأ عدا اإلعادة القسرية ملتمسي اللجو  وفقاا 

 عديمو الجنسإلة  

جود إجرا ات لتلديد أولااام انعداا الجنسااإلة، وأح اا قانونإلة  ع  عدا و   5وأ ل ل الورقة المشااتركة  - 95
 . ( 156) لتعري، انعداا الجنسإلة واالعترا  بل واللد منل، و إلانات موثوقة ع  عدد األشخا  عديمي الجنسإلة 

أن أ  ال اللج    المولودي  في البلد ال يم نه  الل اااااااااااااول على  5وذكرت الورقة المشاااااااااااااتركة   -96
 .( 157) الجنسإلة. والعديد م  هلال  األ  ال معرلون لخار أن ي ونوا عديمي الجنسإلة

بقعداد وجقرار إجرا  فعال لتلديد حاالت انعداا الجنساااااإلة ولااااامان  5وأوصااااال الورقة المشاااااتركة  -97
 .( 158) وشخا  عديمي الجنسإلةالل  في العم  والرعاية االجتمابإلة ل
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