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  جملس حقوق اإلنسان
  املعين باالستعراض الدوري الشاملالفريق العامل 

  الدورة الرابعة عشرة
  ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين ٥ -أكتوبر /تشرين األول ٢٢جنيف، 

 من مرفق   ٥ أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة         موجز    
  ١٦/٢١قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *مجهورية كوريا    

 جهة معنية إىل عملية االستعراض ١٨ من )ا(هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة   
وق اإلنـسان يف    وهو يتبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حق        . الدوري الشامل 

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب              . ١٧/١١٩قراره  
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير،            . حمددة
ومبقتضى قرار جملس حقـوق  .  مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري كما

، ُيفرد عند االقتضاء فرٌع مستقل خمصص إلسهامات املؤسـسة الوطنيـة            ١٦/٢١اإلنسان  
. حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة باالمتثال الكامل ملبادئ باريس          

ملوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان على النصوص الكاملة         وميكن االطالع يف ا   
وقد روعي يف إعداد هذا التقرير دوريـة االسـتعراض          . اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة    

  . والتطورات اليت تطرأ خالل تلك الفترة

__________ 

 .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  

 
 A/HRC/WG.6/14/KOR/3  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

19 July 2012 
Arabic 
Original: English  



A/HRC/WG.6/14/KOR/3 

GE.12-15515 2 

 املعلومات املقدمة من املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولـة           -أوالً  
  موضوع االستعراض واملعتمدة باالمتثال التام ملبادئ باريس

  علومات األساسية واإلطارامل  -ألف  
ذكرت اللجنة الوطنية الكورية حلقـوق اإلنـسان أن االنـضمام إىل الربوتوكـول                -١

االختياري التفاقية مناهضة التعذيب أمر حيوي مشرية إىل ضرورة إنشاء آلية وطنية فعالة ملنـع             
  . )٢(أو املعاملة املهينةالتعذيب 

وينبغي أن تنضم احلكومة إىل اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري،               -٢
  .)٣(الوارد يف هذه االتفاقية" االختفاء القسري"وأن تعدل قوانينها وتتبىن تعريف 

وذُكـر أن   .  من القانون التجاري   ٧٣٢ومل تتم املوافقة على تعديل تشريعي للمادة          -٣
. هذه املادة تفرض قيوداً على قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة على شراء تأمني علـى احليـاة               

وينبغي أن تعدِّل احلكومة البند ذي الصلة، على هذا األساس، وأن تسحب حتفظهـا علـى                
 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وأن تـصدِّق علـى             ٢٥من املادة   ) ه(الفقرة  

  .)٤(اقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالربوتوكول االختياري التف
 يف تعزيـز    ٢٠٠٨وأسهمت التغيريات اليت أُجريت على نظام تسجيل األسر عـام             -٤

 مـن   ٧٨١ اسم والده، وفقاً للمـادة       بيد أن االسم العائلي للطفل يتبع عموماً      . مركز املرأة 
مـن  ) ز(١الفقرة  واستناداً إىل هذا احلكم، مل تسحب احلكومة حتفظها على          . القانون املدين 

  .)٥( من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة١٦املادة 
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        ٢٢وال يزال التحفظ على املادة        -٥

قائماً نظراً لألحكام القانونية احمللية اليت حتظر اإلجراءات اجلماعية من جانب موظفي اخلدمة             
ة واليت تقلص جمموعة موظفي اخلدمة العامة القادرين علـى االنـضمام إىل النقابـات               املدني

  .)٦(ويتعني إعادة النظر يف هذه األحكام. العمالية
وال بد من سـن     . كما يتعني حتسني نوعية دورات التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان           -٦

  .)٧( يف جمال حقوق اإلنسانقانون بشأن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وإنشاء مركز للتثقيف

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  
أوصت اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان بفتح قنوات أمام اللجنـة الوطنيـة               -٧

الكورية حلقوق اإلنسان وغريها من منظمات اجملتمع املدين للمشاركة يف عمل اجمللس الوطين             
نفيذ التوصيات الصادرة عن االسـتعراض الـدوري        لسياسات حقوق اإلنسان فيما يتعلق بت     

  .)٨(الشامل وعن هيئات املعاهدات
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تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القانون اإلنـساين             -جيم  
  الدويل املنطبق

وفقاً للجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان، ينبغي بذل املزيد من اجلهـود حلـل                -٨
رتبطة بالعامالت اللوايت يعمل الكثري منهن يف وظائف غري منتظمة ومتدنية األجر،            املسائل امل 

  .)٩(كما ينبغي تأمني احلماية الوظيفية للنساء أثناء احلمل وبعد الوالدة
 يف  كما ينبغي املـضي   وينبغي وضع خطط عمل حمددة لتعميم املساواة بني اجلنسني            -٩

 من اتفاقية القضاء    ١ويف ضوء املادة    . )١٠(لوعي العام أنشطة التوعية واإلعالن هبدف إذكاء ا     
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، أوصت اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان بوضـع              

  .)١١(قانون حيظر التمييز غري املباشر فضالً عن التمييز املباشر
حلمايـة حقـوق     كافياً   ٢٠٠٨ومل يكن قانون دعم األسر املتعددة الثقافات لعام           -١٠

 وينبغي أن تضع احلكومة سياسـات ملنـع         . وحقوق غريهن  املهاجرات العازبات واملطلقات  
 املهاجرات، ومنع العنف ضد املهاجرات، وتعزيـز محايـة األمومـة،            التمييز ضد العامالت  

  .)١٢(وضمان حق الطفل يف التعليم والصحة
 وأن جتري املزيد من التفتـيش       وينبغي أن تعزز احلكومة اإلجراءات األولية للهجرة،        -١١

  .)١٣(ألماكن العمل حيث تتعرض املهاجرات خلطر االستغالل اجلنسي
وينبغي أن تقدم احلكومة للمهاجرين خدمات إدارية مثل الترمجة الفورية واملـشورة              -١٢

وينبغي تعزيز الوقاية مـن     . وأن تراعي آراءهم عند وضع سياسات تتعلق بالعمال املهاجرين        
وينبغـي أن تتبـع   . الصناعية وضمان وصول العمال املهاجرين إىل سبل االنتصاف   احلوادث  

احلكومة املبادئ التوجيهية حلقوق اإلنسان اخلاصة باملهاجرين واليت اقترحتها اللجنة الوطنيـة          
  .)١٤(٢٠١٢فرباير /شباطالكورية حلقوق اإلنسان يف 

 من قـانون    ٩٢اء على املادة     اإلبق ٢٠١٢مارس  /آذاروأيدت احملكمة الدستورية يف       -١٣
وينبغي أن تغري   . العقوبات العسكري اليت تعاقب على النشاط اجلنسي املثلي بني العسكريني         

احلكومة النظم ذات الصلة ملكافحة التمييز ضد األقليات اجلنسية وتعزيز التثقيـف والـوعي            
  .)١٥(لضمان محاية حقوق األقليات اجلنسية

مل تنفذ يف السنوات العشر املاضية، فإن على احلكومـة أن           ورغم أن عقوبة اإلعدام       -١٤
  .)١٦(تغري موقفها وتبذل جهوداً فعلية إللغاء عقوبة اإلعدام

وينبغي أن تضع احلكومة تدابري حمددة ملنع حدوث أعمال تعذيب على يـد أفـراد                 -١٥
  .)١٧(الشرطة
ت اإلمهال واالستغالل  ويتعني معاجلة حاالت إساءة معاملة األطفال مبا يف ذلك حاال           -١٦

  .)١٨(وينبغي اختاذ تدابري لتحسني معدل اإلبالغ عن حاالت االعتداء على األطفال. النفسي
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وهناك ميل العتبار العنف املرتيل أو االعتداءات اجلنسية من الشؤون الشخصية غـري               -١٧
ف وتوظيف املزيد من ويتعني زيادة معدل اإلبالغ عن هذا النوع من العن. القابلة للمناقشة العلنية

وقبلت حماكم دنيا شكاوى تتعلق باالغتصاب يف إطار الزواج لكن مثة حاجة ناشئة              . احملقِّقات
وأشارت اللجنة الوطنيـة    . لتوضيح الطابع اإلجرامي لالغتصاب يف إطار الزواج يف التشريعات        

تمد هلذه اجلـرائم    الكورية حلقوق اإلنسان إىل ضرورة أن تنظر احلكومة يف إلغاء التصنيف املع           
  .)١٩(وقبول التصنيف الذي تقدمه الضحايا يف التمييز بني التحرش واالغتصاب دون إصابات

وفيما يتعلق مبشكلة التعدي على اخلصوصيات، ينبغـي أن تـستجيب احلكومـة               -١٨
لتوصيات اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بإلغاء أو حتسني نظـام أرقـام               

  .)٢٠(املقيمنيتسجيل 
وينبغي أن تعتمد احلكومة نظام خدمة بديل لنظام اخلدمة العسكرية اإللزامية مـن               -١٩

  .)٢١(أجل تسوية مسألة املستنكفني ضمريياً
ورغم أن احملكمة الدستورية أصدرت حكماً ضد حظر احلكومة للتجمعات الليليـة              -٢٠

ويتطلب ذلك إصالحات تشريعية    . ل بعد يف اهلواء الطلق، فإن التشريعات ذات الصلة مل ُتعدَّ        
كما أوصت اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان، يف مجلة أمور، بـأن ختفـف              . فورية

  . )٢٢(احلكومة القيود املفروضة على األماكن املمكنة للتظاهر وعلى نظام تسجيل التظاهرات
زال  الوطين، ومـا  واستمرت حماكمة مرتكيب اجلرائم السياسية مبوجب قانون األمن           -٢١

وبالنظر إىل إمكانية   . النقاش دائراً حول القيود املفروضة على حرية التعبري واحلرية األكادميية         
انتهاك حقوق اإلنسان بسبب قانون األمن الوطين، ينبغي أن ُتعد احلكومة تـدابري تـشمل               

وينبغي أن  . )٢٣(تعديالت تشريعية بغية منع التطبيق التعسفي للقانون وانتهاك حقوق اإلنسان         
تغري احلكومة ممارسة السياسات التحكمية فيما يتعلق حبرية التعبري على شبكة اإلنترنت هبدف            

  .)٢٤(تعزيز احلريات
ومل تقبل احلكومة توصية اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان بتعديل أو إلغـاء               -٢٢

وق اإلنسان الضوء علـى إمكانيـة       وألقت اللجنة الوطنية الكورية حلق    . قانون املراقبة األمنية  
اليت تشكل أساساً قانونياً لألمـر      " إمكانية حدوث إدانة ثانية   "ألن  : التطبيق اخلاطئ للقانون  

ختضع ملعيار واضح وألن تقييم هذه اإلمكانية جتريه جلنـة مـن              ال باملراقبة مبوجب القانون،  
  .)٢٥(السلطة التنفيذية

أمور أخرى، باحلق يف الضمان االجتماعي، واحلق       وتتصل القضايا الناشئة، من بني        -٢٣
وينبغي أن توسع احلكومة نطاق محايتـها   . يف التنظيم، والتفاوض اجلماعي، والعمل اجلماعي     

ودعمها للفئات متدنية الدخل حلل مشكلة ضعف اإلدماج االجتماعي بسبب التباعد املتزايد            
ان إسكان مالئم ومستقر للـسكان  وال بد من إصالح القوانني واملمارسات لضم. يف الدخل 

كما ينبغي تقليص الفجوة بني نوعية التعليم اليت ختتلف حبسب          . الذين جرى إخالؤهم بالقوة   
  . )٢٦(املركز االقتصادي واجلغرايف
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وال بد من إجراء إصالحات تشريعية إلرساء نظام دعم لالجئني مبا يتماشـى مـع                 -٢٤
وعلى احلكومـة أن    . ٢٠١٣يوليه  /متوزنفاذ يف   غرض قانون الالجئني، الذي سيدخل حيز ال      

  .)٢٧(توسع نطاق تدريب الالجئني على العمل وتوفري دروس لغات هلم
وينبغي أن تنفذ احلكومة املعايري الدولية الناشئة فيما يتعلق مبؤسسات األعمال وحقوق              -٢٥

 باملبادئ التوجيهيـة    كما ينبغي تعديل سري وإدارة جهة االتصال الوطنية املنشأة عمالً         . اإلنسان
  .)٢٨(للمؤسسات املتعددة اجلنسيات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

  معلومات مقدمة من جهات معنية أخرى  -ثانياً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
دات اليت مل تصبح الدولة طرفاً فيها        بالتصديق على املعاه   ٥أوصت الورقة املشتركة      -٢٦

 )٣١(أو جلنة احلقوقيني الـدوليني    / و )٣٠(فمنظمة العفو الدولية  . )٢٩(وبسحب مجيع التحفظات  
دعتا إىل التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة             

سري، والربوتوكول االختيـاري    والسياسية، واتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء الق       
التفاقية حقوق الطفل بشأن تقدمي البالغات، والربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة            
التعذيب، والربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة          

د أسـرهم،   والثقافية، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـرا            
وأوصى املـدافعون عـن     . والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      

قانون املصلحة العامة بالتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية املتعلقة بالعمل يف صـيد              
  .)٣٢(١٠٥ ورقم ٢٩األمساك وعلى االتفاقيتني رقم 

أوصـت   فيمـا    )٣٣(ى بروتوكول بالريمو   بالتصديق عل  ٣وأوصت الورقة املشتركة      -٢٧
شبكة صون األسرة الكورية بتحديد تاريخ للتصديق على اتفاقية الهاي بشأن التبين علـى               

وأوصت شبكة حقوق الطفل بأن تعقد احلكومة جلسة مناقـشة مـع            . )٣٤(الصعيد الدويل 
من اتفاقية ) أ(٢١اجلهات املعنية ومنظمات اجملتمع املدين ذات الصلة بشأن التحفظ على املادة 

  .)٣٥(حقوق الطفل وسحب هذا التحفظ قبل االستعراض الدوري الشامل اخلاص بكوريا
مـن  ) ه(٢٥ بأن تسحب احلكومة حتفظها على املادة        ١وأوصت الورقة املشتركة      -٢٨

  .)٣٦(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
ة لشهود يهوه املسيحيني بتفعيل مشروع القـانون املتعلـق          أفادت الرابطة األوروبي    -٢٩

  .)٣٧(باخلدمة البديلة واملستنكفني ضمريياً
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  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
 بتقليص حجـم اللجنـة      ٢٠٠٩ بأن احلكومة قامت عام      ٥أفادت الورقة املشتركة      -٣٠

 يف املائة وعينت رئيساً هلا يفتقد إىل التجربة واخلربة          ٢١قوق اإلنسان بنسبة    الوطنية الكورية حل  
ويقال إن اللجنة، منذ ذلك احلني، ترجئ البت يف قضايا عديدة تتعلق            . يف جمال حقوق اإلنسان   

وأفيد بأن هذه السلسلة من األحداث قوضت اسـتقاللية         . بانتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان   
تقالة مفوضني دائمني واستقالة سبعني مستشاراً وخبرياً، يف الوقت نفـسه،         اللجنة وأدت إىل اس   

  .)٣٨(٢٠١٠عام 
 إىل عدم استقاللية مركز الرصـد الكـوري حلقـوق           ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٣١

وأوصت شبكة حقوق األطفال الكوريـة      . )٣٩(األطفال يف رصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل      
، بينما أوصت جلنة    )٤٠(قانوين هليئة مراقبة مستقلة حلقوق األطفال     بأن حتدد احلكومة املركز ال    

احلقوقيني الدولية بالعمل فوراً على إنشاء شعبة متخصصة ومستقلة حلقوق األطفال داخـل             
  .)٤١(اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

 باستبعاد مزعوم للمنظمات غري احلكومية يف وضع خطة         ٥وأفادت الورقة املشتركة      -٣٢
وأعربت منظمة العفو الدولية عـن شـواغل        ). بشأن حقوق اإلنسان  (مل الوطنية الثانية    الع

  .)٤٢(مماثلة
 بـإجراء   ٥وأوصى املركز الكوري حلقوق اإلنسان العسكرية والورقة املـشتركة            -٣٣

وأشارت نقابة احملامني الكورية    . )٤٣(تدريب فعلي يف جمال حقوق اإلنسان جلميع العسكريني       
 سجالت عما إذا كان موظفو إنفاذ القانون قد تلقوا تدريباً يف جمال حقـوق        إىل عدم وجود  

  .)٤٤(اإلنسان يتعلق حباالت االعتداء على األطفال والعنف املرتيل

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  
خطـة  : أوصت جلنة احلقوقيني الدولية بان ُيقدَّم إىل جملس حقوق اإلنسان ما يلي             -٣٤

تعلق بتنفيذ التوصيات املقبولة والتعهدات وااللتزامات؛ وتقرير مرحلي ملنتصف         عمل وطنية ت  
  .)٤٥(املدة عن حالة تنفيذها

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
 أن احلكومة مل تكن نشطة يف نشر املالحظـات الـيت            ٥الحظت الورقة املشتركة      -٣٥

ولية بأن تقدم احلكومة تقاريرها إىل     وأوصت جلنة احلقوقيني الد   . )٤٦(قدمتها هيئات املعاهدات  
  .)٤٧(اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب
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تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنساين             -جيم  
  الدويل املنطبق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
أكيد وزارة العدل أهنا تعمل على سن        أنه على الرغم من ت     ٥أكدت الورقة املشتركة      -٣٦

وجيب علـى   . يوجد أي تقدم ملحوظ يف هذا اجملال        ال ،٢٠٠٧قانون ملنع التمييز منذ عام      
احلكومة أن تسن تشريعاً شامالً يتناول مجيع أسس التمييز احملظورة بشكل حمدد، بالتشاور مع 

  .)٤٨(اجملتمع املدين واجلهات املعنية الرئيسية
 بأن األمهات غري املتزوجات ُيـرغمن، يف الكـثري مـن            ٥لورقة املشتركة   وأفادت ا   -٣٧

األحيان، على التخلي عن أطفاهلن، بسبب الوصم االجتماعي والصعوبات املالية النامجة عـن             
ومبوجب النظام الوطين التأمني سبل العـيش األساسـية، لـيس بوسـع             . )٤٩(التحامل عليهن 

إذا كانوا بدون أسرة أو إذا كانت األسرة بأكملها،         األشخاص احلصول على دعم حكومي إال       
ومل يتم بعد إنفاذ القوانني اليت ترغم اآلباء علـى          . مبا يف ذلك األخوة واألخوات، يعانون الفقر      

 بتعديل قانون   ٥وأوصت الشبكة الكورية لصون األسرة والورقة املشتركة        . )٥٠(دفع نفقة الطفل  
  .)٥١(ن الوطين اخلاص بتأمني سبل العيش األساسيةرعاية األسرة وحيدة العائل والقانو

والحظت الشبكة الكورية لصون األسرة أن األطفال يعانون التمييز عندما تكون أمهاهتم              -٣٨
  .)٥٣( وأوصت بضرورة تسجيل املواليد بطريقة تضمن عدم وصمهم أبداً)٥٢(غري متزوجات

ري الـشرعيني واألطفـال ذوي      املهاجرين غ   أن أطفال  ١واعتربت الورقة املشتركة      -٣٩
والـشبكة   )٥٥(وأعربت نقابة احملامني الكوريـة     .)٥٤(اإلعاقة هم أكثر الفئات تعرضا للتمييز     

عن قلقهما إزاء حقوق أطفال العمال املهاجرين غري املسجلني،          )٥٦(الكورية حلقوق األطفال  
 طفل على ١٧ ٠٠٠ أن حصول هؤالء األطفال البالغ عددهم     ٥فيما قدرت الورقة املشتركة     

 )٥٨(وأوصت الشبكة الكورية حلقـوق األطفـال      . )٥٧(اخلدمات الطبية مضمون جزئياً فقط    
 بسن قانون محاية حقوق األطفال املهاجرين، بالصيغة اليت اقُتـرح هبـا             ٥والورقة املشتركة   

  .)٦٠( بتعديل قانون دعم الرعاية الصحية١وأوصت الورقة املشتركة . )٥٩(٢٠١٠ عام
بني كل  " دولية"ل شعب أبرشية السيدة البارة أم الراعي الصاحل إن هناك زجية            وتقو  -٤٠

عشر زجيات، وغالبية هذه الزجيات هي لرجال كوريني يتزوجون بنساء من بلدان أخرى أقل              
وتعاين النساء  . والكثري من هذه الزجيات هي زجيات مدبرة بواسطة وكاالت الزواج         . تطوراً

 أن نظـام    ٥وذكـرت الورقـة املـشتركة       . )٦١(اج وداخل اجملتمع  من التمييز يف إطار الزو    
املعلومات املرجعية عن الزوجات يعمق عدم املساواة املوجودة بني الزوج الكوري والزوجـة      

وأشارت رابطة اهليئات التشريعية جلزر احمليط اهلادئ إىل مشكلة انعدام اجلنسية           . )٦٢(األجنبية
لوايت ختلني عن جنسيتهن األصلية للتمكن من الزواج برجـل  اليت تواجهها النساء املطلقات ال    

وأبلغت شعب أبرشية السيدة البارة أم الراعي الصاحل عن املشاكل اليت تواجهها            . )٦٣(كوري
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 بـأن   ٥وأوصت الورقة املشتركة    . )٦٤(الزوجات األجنبيات اللوايت يعانني من العنف املرتيل      
  .)٦٥(عية عن الزوجاتتلغي احلكومة نظام مجع املعلومات املرج

وأفادت شعب أبرشية السيدة البارة أم الراعي الصاحل بأن العنف املرتيل ما زال يعترب                -٤١
وينبغي أن تشرع احلكومة يف محلة توعية عامة بشأن هـذه املـسألة              .)٦٦(شأناً أسرياً خاصاً  

لومات الشخصية   أن املع  ٥والحظت الورقة املشتركة    . )٦٧(باستخدام وسائط اإلعالم املختلفة   
لضحايا العنف اجلنسي، والعنف املرتيل، وضحايا االجتار باألشخاص ألغـراض االسـتغالل      
اجلنسي املقيمات يف مالجئ، ُجمعت وُصنفت على شبكة اإلنترنت، وهو أمـر ميكـن أن               

وينبغي أن تعـدِّل احلكومـة     . )٦٨(يعرض الضحايا للخطر ألنه يكشف عن أماكن وجودهن       
  .)٦٩(الجتماعية الذي يتطلب حتميل هذه املعلومات الشخصيةقانون اخلدمات ا

وزعمت شعب أبرشية السيدة البارة أم الراعي الصاحل أن مـا يـسمى بالزجيـات                 -٤٢
وأفادت . )٧٠(تكون يف كثري من احلاالت غطاًء لالجتار ألغراض االستغالل اجلنسي         " الدولية"

 ونقابة احملامني   )٧٢(تشريعية جلزر احمليط اهلادئ    ومعها رابطة اهليئات ال    )٧١(منظمة العفو الدولية  
 أيضاً عن خماطر تواجهها العامالت املهاجرات بـصورة         )٧٤(٥ والورقة املشتركة    )٧٣(الكورية

 بإخـضاع دور    ٥وأوصت الورقة املشتركة    . خاصة، منها خماطر تشغيلهن يف صناعة اجلنس      
سمسرة اليت تعمل على إصدار هذه       للتدقيق ومبراقبة وكاالت ال    E-6وهيكل تأشرية الدخول    

  .)٧٥(التأشريات وتنظيمها بصرامة أشد

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن  -٢  
أفادت منظمة العفو الدولية عن عدم وجود وقف اختياري رمسي لتنفيـذ أحكـام                -٤٣

. تيجةاإلعدام، وبأن اخلطوات حنو إلغاء عقوبة اإلعدام عن طريق تعديل القوانني مل تؤد إىل ن              
، قررت احملكمة الدستورية، خبمسة أصوات مقابل أربعة، أن عقوبة          ٢٠١٠فرباير  /ويف شباط 
 أن احلكومة استخدمت عوضـاً      ٥وزعمت الورقة املشتركة    . )٧٦(تنتهك الدستور   ال اإلعدام

عن ذلك نتائج استطالعات الرأي اليت جترى عادة فور بث وسائط اإلعالم خرباً عن جرميـة           
ني أو عن حاالت االعتداء اجلنسي على األطفال، كحجة لعدم إلغاء عقوبـة             ألحد السفاح 

وأوصـت  . )٧٧(وينبغي أن تنفذ احلكومة محلة وطنية ضد عقوبة اإلعدام وأن تلغيها          . اإلعدام
الرابطة الدولية للحد من األضرار بأن تلغي احلكومة القوانني املتعلقة باملخدرات اليت تـنص              

  .)٧٨(على عقوبة اإلعدام
 مـن اتفاقيـة    ١تتماشى مع املادة      ال  أن القوانني احمللية   ٥وذكرت الورقة املشتركة      -٤٤

مناهضة التعذيب وأن حاالت العنف واملعاملة القاسية اليت يرتكبها أفراد الشرطة ومكتـب             
  .)٧٩(املدعي العام ما زالت مستمرة

جلنـود تعرضـوا    ويقول املركز الكوري حلقوق اإلنسان العسكرية إن عدداً مـن ا            -٤٥
للضرب واملعاملة الوحشية داخل اجليش وأن مرتكيب هذه األعمال مل يلقوا العقاب املناسب،             
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وذكرت الرابطة األوروبية لشهود يهوه املـسيحيني       . )٨٠(رغم تزايد عدد حاالت العنف هذه     
 قـراراً  ٢٠٠٩أن اللجنة الرئاسية الكورية بشأن الوفيات املشبوهة يف اجليش أصدرت عـام     

اعترفت فيه مبسؤولية احلكومة عن وفاة مخسة شبان من شهود يهوه الذين ُجندوا يف اجليش               
ووفقاً للمركز الكوري حلقوق اإلنسان العسكرية، تعارض وزارتا الـدفاع          . )٨١(رغماً عنهم 

الوطين والعدل، واهليئة الوطنية للسياسات، التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة           
  .)٨٢(ذيب ألسباب أمنيةمناهضة التع

 جنـدياً   ٤٣ ٠٦٦وأفاد املركز الكوري حلقوق اإلنسان العسكرية بأن أكثر مـن             -٤٦
وأوصى بالوقف الفـوري  . ٢٠١٠ و٢٠٠٧أرسلوا إىل السجن من جانب قادهتم بني عامي      

 بأن تنقِّح احلكومة قانون     ٥وأوصت الورقة املشتركة    . )٨٣(جلميع حاالت االحتجاز التعسفي   
  .)٨٤( شؤون األفراد العسكريني حبيث يصبح االحتجاز حباجة إىل مذكرة يصدرها قاضٍإدارة
وذكرت املبادرة العاملية للقضاء على مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال أن العقاب           -٤٧

 بتنفيذ ١وأوصت الورقة املشتركة . )٨٦( ويف أماكن الرعاية البديلة)٨٥(البدين مشروع يف املرتل
ية موجهة إىل املدرسني واآلباء واألمهات للقضاء متاماً على ممارسة العقاب البدين            محالت توع 

  .)٨٧(يف املدارس واملنازل
 يف املائة من األطفال واملراهقني تعرضوا،       ٦٥,٨وأفادت نقابة احملامني الكورية بأن        -٤٨

 يف املائة من    ١٦,٧، لالعتداء من والديهم مبا يف ذلك اإلساءة النفسية، وأن           ٢٠١٠حىت عام   
 يف املائة من احلاالت     ٥٩,٣ويف  . األسر املعيشية تعاين من العنف املرتيل بني الزوجة والزوج        

اليت أبلغت الضحية فيها الشرطة حبدوث عنـف مـرتيل، أخفقـت الـشرطة يف اختـاذ                 
وأوصت شعب أبرشية السيدة البارة أم الراعي الصاحل مبنح الشرطة صـالحية   . )٨٨(إجراء أي

  .)٨٩(ة مرتكيب العنف املرتيل بغض النظر عن موقف الضحيةمالحق
وفيما يتعلق بتجرمي االعتداء على األطفال، أفادت الشبكة الكورية حلقوق األطفال             -٤٩

بأنه يف احلاالت اليت يكون فيها اجلناة من أفراد األسرة فإن اجلرمية يعاقب عليها مبوجب قانون 
  .)٩٠( اجلنائي الذي ينص على عقوبات أشدرعاية األطفال، وليس مبوجب القانون

 ١٠,٤،  ٢٠١٠ بأن االغتصاب يف إطار الزواج مثَّل يف عام          ٥وأفادت الورقة املشتركة      -٥٠
وينبغي أن تعدِّل احلكومة قانون احلـاالت اخلاصـة         . يف املائة من جممل حاالت االعتداء اجلنسي      

حتسني محاية ضحايا االغتصاب يف إطار الزواج       املتعلقة باملعاقبة على جرائم العنف املرتيل من اجل         
  .)٩١(ومعاقبة اجلناة

 ٣وذكرت الورقة املشتركة    . )٩٢( إن بغاء القصَّر مل يتراجع     ١وتقول الورقة املشتركة      -٥١
أن عدة قوانني تتناول بغاء األطفال وأوصت مبراجعة أحكامها ومواءمتها توخياً لالتساق يف             

وأوصت الورقة  . )٩٣(على مرتكيب االعتداء اجلنسي على األطفال     العقوبات اليت ميكن تطبيقها     
  .)٩٤( بسن تعريف شامل لالجتار بالبشر وفقاً لربوتوكول بالريمو٥املشتركة 
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وقال املركز الكوري حلقوق اإلنسان العسكرية إنه من الـصعب علـى ضـحايا                -٥٢
. )٩٥( احملكمة يف هذا الـشأن     اجلنسية اليت ُيزعم ارتكاهبا داخل اجليش رفع قضايا إىل         اجلرائم

 قضية من قـضايا  ٣٣٦ من أصل   ١٧٣ مل تصدر إدانة يف      ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٩ويف الفترة من    
 يف املائة من حاالت عدم املالحقـة القـضائية إىل أن            ٦٠اجلرائم اجلنسية يف اجليش، ويعود      

عدة مؤسـسية   وينبغي أن تقدم احلكومة مسا    . )٩٦(ميلكون احلق يف توجيه االهتام      ال املشتكني
لضحايا هذه اجلرائم يف اجليش، وأن تتخذ إجراءات ملموسة حلماية حقوق الضحايا، وتلغي             

مـن القـانون    ) ٨(٩٢ وتنقح أو تلغي املادة      )٩٧(من مرسوم اخلدمة العسكرية   ) ٤(٢٥املادة  
  .)٩٨( من القانون اجلنائي٢٩٦اجلنائي العسكري فضالً عن املادة 

 ١٩٦٥ الكورية استمرار اجلدل حول ما إذا كان اتفاق العام والحظت نقابة احملامني  -٥٣
شكَّل حالً ملسألة األذى الذي تعرضت له النساء الكوريات ونساء أخريات ُجنِّدن لالستعباد             

.  خاصة أن جمموعات منهن ُحرمن من التعويض       -اجلنسي العسكري الذي مارسه بلد جار       
أن عدم حترك الدولة يف هذا الـسياق غـري         ٢٠١١وقررت احملكمة الدستورية الكورية عام      

 بأن تطلب احلكومة، يف مجلة أمور، تعويضاً قانونياً ٥وأوصت الورقة املشتركة . )٩٩(دستوري
  .)١٠٠(مالئماً لضحايا االستعباد اجلنسي وأن جتد حالً فيما يتعلق بإجراءات تسوية املنازعات

استمرار سقوط الضحايا يف انفجار      بأنه على الرغم من      ٥وأفادت الورقة املشتركة      -٥٤
. األلغام األرضية كل سنة، مل يتم مجع إحصاءات رمسية ومل جتر حتقيقات يف هذا املوضـوع               

وينبغي سن تشريعات تغطي نفقات معيشة الضحايا، وتكاليف رعايتهم الطبية، والتعـويض            
  .)١٠١(عليهم

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
، فإن حق األفراد العسكريني والعاملني املدنيني يف اجليش يف          ٥ة  وفقاً للورقة املشترك    -٥٥

وينبغي أن تلغي احلكومة احملكمة العسكرية يف وقـت الـسلم           . حماكمة عادلة غري مضمون   
وتطلب أن ُيحاكم األفراد العسكريون والعاملون املدنيون يف اجلـيش يف حمـاكم مدنيـة               

  .)١٠٢(عادية

  واحلياة األسريةاحلق يف اخلصوصية والزواج   -٤  
وفقاً للشبكة الكورية لصون األسرة، تتميز مجهورية كوريا بنسبة عالية من حاالت              -٥٦
 يف املائة من األطفال املتبنني الكوريني وغري        ٩٠ إىل   ٨٥وتزعم الشبكة أن حوايل     . )١٠٣(التبين

. )١٠٤(تزوجاتداخل كوريا، هم أطفال لنساء غري م      " سراً"الكوريني، ومجيع األطفال املتبنني     
. )١٠٥( إىل أن عدم تسجيل التبين ترك اجملال مفتوحاً لبيع األطفال          ٥وأشارت الورقة املشتركة    

 طفل يعيشون   ٢٠ ٠٠٠وأشارت الشبكة الكورية لصون األسرة إىل تقارير تفيد بأن حوايل           
هؤالء وُيزعم أن تبين .  يف املائة من آبائهم مطلقون٨٠ مؤسسة رعاية يف كوريا وأن ٢٨٠يف 

، وسيدخل حيز النفـاذ     ٢٠١١ديسمرب  /األطفال ُيسِّر مبوجب قانون اعُتمد يف كانون األول       
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 وهو يتيح اإللغاء التلقائي حلقوق الوالدين اللذين مل يرعيا طفلهما ملدة ثالث             ٢٠١٣يف عام   
  .)١٠٦(سنوات
 ويف  ووفقاً للشبكة الكورية لصون األسرة، فإن اإلخفاق يف تنظيم عمليات التـبين             -٥٧

محاية احلقوق االجتماعية واالقتصادية عامالن رئيسيان يف دفـع معـدالت التـبين حنـو               
وأوصت . )١٠٨(وينبغي إلغاء احلوافز املالية لوضع األطفال يف مؤسسات الرعاية. )١٠٧(االرتفاع

 بأن تعمل احلكومة مع اجملتمع املدين، خصوصا فيما يتعلق بتقرير كيفيـة             ٥الورقة املشتركة   
  .)١٠٩(يم وعمل الوكالة املركزية ملوارد التبين يف كورياتنظ
 بأن تعيد احلكومة النظر يف النظام املتعلـق بتـسجيل           ٥وأوصت الورقة املشتركة      -٥٨

  .)١١١( وباحلد بشكل صارم من استخدام ما مت مجعه من محض خلوي صبغي)١١٠(اإلقامة

ت والتجمـع الـسلمي، واحلـق يف        حرية الدين أو املعتقد، والتعبري، وتشكيل اجلمعيا        -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

 شاب من هذه    ٧٠٠ذكرت الرابطة األوروبية لشهود يهوه املسيحيني أن أكثر من            -٥٩
الطائفة يقضون حالياً أحكاماً بالسجن بوصفهم مستنكفني ضمريياً، وهو إىل حد بعيد أكرب             

وواجـه  . )١١٢( السجن يف أي بلد من بلدان العـامل        عدد من املستنكفني ضمريياً القابعني يف     
مثانون فرداً من أفراد هذه الطائفة مالحقات قضائية متعددة بسبب انتهاكهم للقانون الوطين             

اقبة األشخاص الذين  االنتباه إىل تكرار مع   ٤ولفتت الورقة املشتركة    . )١١٣(للقوات االحتياطية 
رفضوا اخلدمة يف االحتياط على أساس االستنكاف الضمريي؛ وإىل جوانب احلرمـان الـيت           
يعاين منها من مل يؤد اخلدمة العسكرية يف حياته املدنية، وهو أمر يزداد تعقيداً بسبب السجل                

  .)١١٤(اجلنائي الذي حيمله املستنكفون ضمريياً طوال حياهتم بسبب سجنهم
ذكرت منظمة العفو الدولية أن خطط اعتماد خدمة بديلة للمستنكفني ضـمريياً            و  -٦٠

وأفادت الرابطة األوروبية لـشهود يهـوه       . )١١٥(٢٠٠٨ديسمرب  /جممدة منذ كانون األول   
املسيحيني بأن احملكمة الدستورية رفضت االعتراف باحلق يف االستنكاف الضمريي يف قـرار         

وطلبت الرابطة األوروبية لشهود يهوه املسيحيني . )١١٦(٢٠١١أغسطس / آب٣٠أصدرته يف 
االعتراف باحلق يف االستنكاف الضمريي عن اخلدمة العسكرية؛        : إىل مجهورية كوريا ما يلي    

واعتماد خدمة بديلة للمستنكفني ضمريياً مبا يتماشى مع املعايري الدولية؛ وإصدار عفو عـن              
  .)١١٧(هم اجلنائي واسترجاع حقوقهم املدنيةاملستنكفني ضمريياً الذين يلتمسون تنظيف سجل

وأفادت نقابة احملامني الكورية أن قانون األمن الوطين مل يلغ أو ينقَّح، كما مل يـنقَّح                  -٦١
وأفادت النقابة بـأن    . قانون املراقبة األمنية، مما أثار انتقادات ملا يشكله ذلك من خطر مزدوج           

وطين زاد أربعـة أضـعاف يف الـسنوات األربـع           عدد احملتجزين النتهاكهم قانون األمن ال     
 أن عدد احملاكمات أقل بكثري من عدد الذين اهتمـوا           ٥وذكرت الورقة املشتركة    . )١١٨(املاضية

وادعت منظمة العفـو    . )١١٩(بانتهاك القانون مما يدل على إساءة استخدام قانون األمن الوطين         



A/HRC/WG.6/14/KOR/3 

GE.12-15515 12 

من الوطين الستهداف األفراد واملنظمات     الدولية أن السلطات زادت من استخدامها لقانون األ       
، )١٢٠(اليت تعتربها معارضة لسياسة احلكومة فيما يتعلق جبمهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة            

 ومنظمة العفو الدولية بشكل خاص إىل االهتامـات املوجهـة           ٢أشارت الورقة املشتركة     فيما
 عن قلق بالغ ألن عدد مواقـع        ٢كة  وأُعرب يف الورقة املشتر   . )١٢١(للسيد دجيونغ غون بارك   

 موقعاً يف   ١٣٩ إىل   ٢٠٠٨ اإلنترنت احملجوبة يف إطار قانون األمن الوطين زاد من موقعني عام          
وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تلغي احلكومة قانون األمن الـوطين           . )١٢٢(٢٠١١يوليه  /متوز

  .)١٢٣(أو أن جتعله متماشياً مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان
 عن القلق إزاء املعايري الغامضة التعريف اليت وضـعتها  ٢وأُعرب يف الورقة املشتركة       -٦٢

جلنة كوريا ملعايري االتصاالت وإزاء السلطة التقديرية الواسعة يف حتديد املعلومات اليت ينبغي             
  .)١٢٤(حذفها من شبكة اإلنترنت

 علـى   ٢٠١٢ و ٢٠٠٨ عامي    أن قيوداً ُوضعت بني    ٢والحظت الورقة املشتركة      -٦٣
حرية التجمع السلمي من خالل تطبيق القانون املتعلق بالتجمع وتنظيم املسريات فضالً عـن              

 شخص اُتهموا سنوياً    ٤ ٠٠٠وقالت نقابة احملامني الكورية إن حوايل       . )١٢٥(القانون اجلنائي 
 عن قلق   ٢املشتركة  وأعربت الورقة   . )١٢٦(بانتهاك القانون املتعلق بالتجمع وتنظيم املسريات     

بالغ إزاء القيود املفروضة على حرية االحتجاج السلمي فيما يتعلق ببناء قاعدة حبرية يف قرية               
، فيما أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن مكتب االدعاء          )١٢٧(غانغ جيونغ يف جزيرة جوجو    

. )١٢٨("حتدٍّ لـسلطة الدولـة  " بأهنا ٢٠١١أغسطس /العام وصف هذه االحتجاجات يف آب   
 بأن أفراد الشرطة الذين استخدموا العنـف ضـد املتظـاهرين            ٥وأفادت الورقة املشتركة    

 والورقة  ٥وتضمنت التوصيات املقدمة يف الورقة املشتركة       . )١٢٩(يعاقبوا بالشكل املناسب   مل
 والتوصيات اليت قدمتها منظمة العفو الدولية ضرورة ضمان أن يتماشى سـلوك             ٢املشتركة  
  .)١٣٠(رطة مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسانقوات الش

 إىل مزاعم أعضاء يف منظمات جمتمع مدين أجنبية قالوا          ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٦٤
. )١٣١(إهنم ُمنعوا من االضطالع بأنشطة دعوة يف مجهورية كوريا وأجربوا على تـرك البلـد        

صوات املعارضة، مبا يف ذلـك      وأفادت منظمة العفو الدولية أن السلطات شددت قمعها لأل        
ناشطو املنظمات غري احلكومية، والصحافيون، واملدوِّنون على شبكة اإلنترنت، واحملتجـون           

 ودعت إىل وقف اضطهاد األفراد، مبا يف ذلك الصحافيون والنقابيون الـذين             )١٣٢(السلميون
  .)١٣٣(يدعون إىل ضمان استقاللية وسائط اإلعالم

 عن القلـق إزاء حرمـان العمـال      ٢ الدولية والورقة املشتركة     وأعربت منظمة العفو    -٦٥
املهاجرين األجانب من حرية تشكيل اجلمعيات وإزاء التمييز فيما يتعلق حبقهـم يف تـشكيل               

وأشارتا إىل حرمان وزارة العمل والتشغيل لنقابة العمال املهاجرين من مركز قـانوين             . نقابات
وأفادت منظمة العفو الدولية عن     . )١٣٤( يف هذا الشأن   ٢٠٠٧رغم قرار حمكمة سيول العليا عام       

انتهاكات حلقوق اإلنسان ارُتكبت يف محلة ضد العمال املهاجرين غري النظاميني مبا يف ذلـك               
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وأشارت نقابة احملامني الكورية إىل انتهاكات إلجراءات إنفـاذ         . )١٣٥(االستخدام املفرط للقوة  
  .)١٣٦(غري النظامينيالقانون خالل احلمالت ضد املهاجرين 

وذكرت نقابة احملامني الكورية أن احلكومة مل تعترف حبق مـستخَدمي احلكومـة               -٦٦
وأفراد الشرطة وأفراد اجليش ذوي الرتب املتدنية يف تشكيل نقابـات عماليـة واالنـضمام             

هم ووفقاً للجنة احلقوقيني الدولية، قد ُيحرم موظفو مصانع عسكرية كبرية من حق. )١٣٧(إليها
  .)١٣٨(يف اختاذ إجراءات مجاعية أو يعانون من تقييد هلذا احلق

وأفاد املركز الكوري حلقوق اإلنسان العسكرية بأن وزارة الدفاع الوطين أعـدت              -٦٧
من مرسوم اخلدمة العسكرية وقـضت      ) ٢(١٦قائمة بالكتب املثرية للفنت استناداً إىل املادة        

  .)١٣٩(ثرية للفنت يف اجليش هو منع دستورياحملكمة الدستورية بان منع الكتب امل
وزعم املركز أن وزارة الدفاع الوطين انتهكت حق األفراد العسكريني يف املشاركة              -٦٨

وينبغي أن تسمح احلكومة جلميع اجلنود باملشاركة يف أي انتخابات أولية           . يف احلياة السياسية  
حكام ذات الصلة من مرسوم اخلدمة      علنية جيريها أي حزب من األحزاب وينبغي أن تعدِّل األ         

  .)١٤٠(العسكرية
 أن حرية التعبري السياسي ملوظفي اخلدمة العامة قُيِّـدت          ٥وزعمت الورقة املشتركة      -٦٩

وينبغي أن جتري احلكومة تعديالت تشريعية فورية تشمل قـانون       . بشدة حتت اإلدارة احلالية   
 وقانون األحزاب السياسية، وقانون نقابة      اخلدمة العامة الوطنية، وقانون الصندوق السياسي،     

  .)١٤١(املعلمني اليت تتضمن مواد حتظر األنشطة السياسية ملوظفي اخلدمة العامة
 علـى   ٢٠١٢ إىل التعديالت اليت أجريت عـام        ٥وبينما أشارت الورقة املشتركة       -٧٠

 مـن القـانون     ١١٠قانون انتخاب املوظفني العموميني، فإهنا أشارت إىل اإلبقاء على املادة           
وينبغـي  . داعية إىل إلغائها، بسبب عدم وجود تعريف واضح مييز بني القذف والنقد املـربر     

 من قانون انتخاب املوظفني العموميني كما ينبغي ختفيـف          ٩٣ من املادة    ١أيضاً إلغاء البند    
  .)١٤٢(القيود على احلمالت االنتخابية غري الشبكية

   عادلة ومواتيةاحلق يف العمل ويف ظروف عمل  -٦  
 أن معدل تشغيل النساء عموماً متدٍن للغاية وأن تطبيـق           ٥ذكرت الورقة املشتركة      -٧١

وأوصت بتنقيح قانون املعايري العمالية إللغاء التدبري الذي يـستثين          . نظام إجازة األمومة نادر   
  .)١٤٣(الشخص املستخدم يف العمل املرتيل من تعريف املوظف

 قانون التأمينات على حوادث العمل، وأوصت بأن تنقح ٥ملشتركة وتناولت الورقة ا  -٧٢
احلكومة القوانني ذات الصلة حبيث تلزم املؤمِّن، وليس املوظف، بتحديد العالقة السببية بـني      

  .)١٤٤(العمل واحلادث أو الضرر
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وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تلغي احلكومة، يف مجلة أمور، القيود على إمكانية               -٧٣
نقل العمال املهاجرين يف سوق العمل، وهي قيود تشكل السبب الرئيسي الستغالهلم مـن              ت

جانب مشغليهم؛ وبالقيام فوراً بإزالة العقبات أمام تشكيل العمال املهاجرين لنقابات عمالية            
  .)١٤٥(ومشاركتهم فيها؛ واالعتراف مبركز نقابة العمال املهاجرين بوصفها نقابة قانونية

   الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة كاٍفاحلق يف  -٧  
 إىل زيادة عدد العمال غري النظاميني والعمـال الفقـراء           ٥أشارت الورقة املشتركة      -٧٤

وينبغي أن تعزز احلكومة جهودها مبـا       . وتفاقم أوجه عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية     
 وزيـادة احلـد     )١٤٦( النظامية يضمن دفع أجور مالئمة جلميع العاملني وتنظيم الوظائف غري        

  .)١٤٧(األدىن لألجور
 بأن املستفيدين من النظام الوطين لتأمني سـبل العـيش           ٥وأفادت الورقة املشتركة      -٧٥

 يف املائة من جمموع السكان يف السنوات العشر املاضية بينمـا            ٣األساسية ظل عند مستوى     
لإلعانات على أية مساعدة عامة     ومل حيصل أكثر من مليون شخص حمتاج        . زاد عدد الفقراء  

  .)١٤٨(بسبب املعايري الصارمة للحصول على هذه املساعدات وهي معايري ينبغي ختفيفها
 عن عدم حصول العمال غـري النظـاميني علـى التـامني             ٥وأبلغت الورقة املشتركة      -٧٦

لـة  االجتماعي، مما يعرض هذه اجملموعة ألخطار خمتلفـة تتعلـق باملـشاكل الـصحية والبطا              
  .)١٤٩(وينبغي أن تقدم احلكومة الدعم للموظفني غري النظاميني ذوي األجور املتدنية. والشيخوخة

 يف املائة من املسنني الفقر، ونسبة االنتحـار يف          ٤٥ يعاين   ٥ووفقاً للورقة املشتركة      -٧٧
 أما شروط التأهل للمعاش التقاعدي األساسي     . صفوف املسنني هي من بني األعلى يف العامل       

  .)١٥٠(للمسنني فهي شروط تقييدية ومبلغ التقاعد متدٍن
 يف املائة فقط من مجيع العاملني مقابل أجر         ٥٨,٩ أن   ٥والحظت الورقة املشتركة      -٧٨

.  يف املائة فقط ممن فقدوا عملهم حصلوا على منحة البطالـة           ١١لكن  . مؤمنني ضد البطالة  
هبدف توسيع طائفة املستفيدين ومتديد فتـرة       وينبغي أن تتخذ احلكومة تدابري لتيسري املعايري        

وينبغي أن تكون منحة البحث عن العمل مضمونة للشباب العـاطلني عـن             . االستحقاقات
  .)١٥١(العمل ولصغار أصحاب املتاجر الباحثني عن عمل وعن تدريب مهين

  احلق يف الصحة  -٨  
 ٦٢,٢تتجاوز    ال  أن نطاق تغطية التأمني الصحي الوطين      ٥ذكرت الورقة املشتركة      -٧٩

وينبغي أن يغطي هذا التأمني مجيع النفقات الطبية، كما ينبغي حتديد سقف للنفقات           . يف املائة 
 يف املائـة مـن   ٣٠وينبغي أن تتجاوز نسبة املستشفيات العمومية . الطبية اليت يؤديها األفراد 
  .)١٥٢(جمموع عدد املستشفيات
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 التدابري املمكنة للحد من اإلدمـان علـى          باختاذ مجيع  ١وأوصت الورقة املشتركة      -٨٠
  .)١٥٣(األلعاب احلاسوبية ومن نتائجها اخلطرية على سلوك األطفال

 عن القلق إزاء ارتفاع معدل حاالت احلمـل بـني           ١وأُعرب يف الورقة املشتركة       -٨١
، وإزاء  ٢٠٠٩ يف املائة مقارنة باملعدل املسجل عـام         ٥املراهقات، وهو معدل ارتفع بنسبة      

دم وجود مساعدة اجتماعية مالئمة للفتيات احلامالت واملمارسة املتمثلة يف حث الفتيات            ع
  .)١٥٤(احلامالت على وقف الدراسة

  احلق يف التعليم  -٩  
وفقاً للشبكة الكورية حلقوق األطفال، استمرت احلكومة يف جتاهل حرية الطـالب              -٨٢

بيد أن التنقيحات   . ضا من هذه األمور   وتناول قانون حلقوق الطالب بع    . يف التعبري والتجمع  
. )١٥٥(اليت أجريت على املرسوم التنفيذي لقانون التعليم االبتدائي والثانوي أدت إىل إبطالـه            

 لضمان مشاركة األطفال يف عمليـات       ٢٠١٣وينبغي أن تنقح احلكومة القانون حبلول عام        
  . )١٥٦(صنع القرار

راسات اجلامعية يف البلد هي ثاين أعلـى         أن رسوم الد   ٥وذكرت الورقة املشتركة      -٨٣
ورغم أن الدراسة اجلامعية باهظة التكاليف فإن معدل الدخول إىل اجلامعـة         . رسوم يف العامل  

وأعربـت  . )١٥٧(بسبب الفجوة الكبرية للغاية يف األجور     )  يف املائة  ٨٣(هو األعلى يف العامل     
ملستمر واالنتشار الواسـع للـدروس      الشبكة الكورية حلقوق األطفال عن قلقها إزاء النمو ا        

  .)١٥٨(اخلصوصية والتعليم اخلاص
 بأن معدل االنتحار بني الشباب يف البلد هو أحد أعلـى   ١وأفادت الورقة املشتركة      -٨٤

الضغط املفرط املتعلق باألداء    : وتشمل أسباب االنتحار كما يقال ما يلي      . املعدالت يف العامل  
باط عندما تأيت ورقة العالمات املدرسية دون التوقعـات؛  الدراسي وما ينتج عن ذلك من إح     

  .)١٥٩(واالستبعاد االجتماعي وتسلط األقران يف املدارس

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -١٠  
.  إزاء حالة األطفال ذوي اإلعاقـة      ١وأُعرب عن القلق العميق يف الورقة املشتركة          -٨٥

تعاين يف الكثري مـن األحيـان مـن         فأكثر من نصف املدارس اليت تضم أطفاالً ذوي إعاقة          
  .)١٦٠(اكتظاظ صفوفها، ومن نقص املدرسني املؤهلني ونقص املرافق والدعم املالئمني

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١١  
أوضحت نقابة احملامني الكورية أن قانون الالجئني الذي سيدخل حيز النفاذ اعتباراً              -٨٦

يف بعـض حـاالت     " معجَّلة"أو  " خمتصرة"ق بإجراءات    يشمل حكماً يتعل   ٢٠١٣من عام   
طلبات احلصول على صفة الجئ، وهو حكم فضفاض للغاية مما يزيـد احتمـال إسـاءة                

ل العـيش  ُبوبينما مينح القانون وزير العدل سلطات تقديرية يف منح دعم لسُ          . )١٦١(استخدامه
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لى مركز الالجـئ،   األساسية أو يف منح تصريح عمل لكل شخص يتقدم بطلب للحصول ع           
  .)١٦٢( على األقل-الدعم أو التصريح  -ينص على ضرورة منح أحدمها   الفإنه
إىل غيـاب آليـة حمليـة     )١٦٣(وأشارت رابطة اهليئات التشريعية جلزر احمليط اهلادئ    -٨٧

لضمان عدم اإلعادة القسرية، وحثت احلكومة على وقف إبعاد ملتمسي اللجوء قبل اكتمال             
. )١٦٤(تعلقة مبنح مركز الالجئ إىل أماكن يزيد فيها احتمال تعرضهم لالضطهاد          اإلجراءات امل 

 باعتماد بدائل الحتجاز مقدمي طلبات اللجوء وحتسني ظروف         ٥وأوصت الورقة املشتركة    
  .)١٦٥(العيش األساسية يف مراكز العبور

  احلق يف التنمية ويف القضايا البيئية  -١٢  
ن الدويل بأن تنضم احلكومـة إىل املبـادرة الدوليـة           أوصى البيت الكوري للتضام     -٨٨

  .)١٦٦(للشفافية يف املعونة لتعزيز مصداقية عملية املساعدة اإلمنائية الرمسية
وأفادت جلنة احلقوقيني الدولية بأن لقطاع األعمال التجارية تأثرياً خاصاً على حقوق   -٨٩

مت اللجوء يف تـصنيعها إىل التـشغيل        ، مبا يف ذلك االسترياد املزعوم ملنتجات        )١٦٧(األطفال
 وشراء مساحات كبرية من األراضي يف بلدان خمتلفة لتبديد القلـق يف          )١٦٨(القسري لألطفال 

وأبلغ البيت الكوري   . )١٦٩(مجهورية كوريا إزاء األمن الغذائي، مما يؤثر على السكان احملليني         
نب عدة شركات كوريـة يف      للتضامن الدويل عن انتهاكات مزعومة حلقوق اإلنسان من جا        

 مشرياً إىل احلاجـة إىل إصـالحات عاجلـة يف الـصناعات االسـتخراجية               )١٧٠(اخلارج
وفيما يتعلق باالنتهاكات املزعومة األخرى حلقوق اإلنسان، أوصت رابطـة          . )١٧١(الكورية

اهليئات التشريعية جلزر احمليط اهلادئ بأن تقوم احلكومـة، يف مجلـة أمـور، بـالتحقيق يف                
نتهاكات حقوق اإلنسان وكذلك يف انتهاكات حقوق العمال اليت حتدث يف سفن الـصيد              ا

  .)١٧٢(الكورية وأن تتخذ كل التدابري الالزمة للتعويض عما يلحقه ذلك من ضرر
وزعمت الرابطة أن املركز الوطين حلقوق اإلنسان كان سلبياً يف معاجلـة القـضايا                -٩٠

ا الشركات الكورية حلقوق اإلنسان يف أعايل البحار وأبلـغ          املتعلقة باالنتهاكات اليت ترتكبه   
. )١٧٣(البيت الكوري للتضامن الدويل عن مشاكل كبرية يف أداء جهات االتـصال الوطنيـة             

وأوصت جلنة احلقوقيني الدولية بأن توفر مجهورية كوريا إطاراً تشريعياً يقـضي باعتمـاد              
نع أية آثار سلبية لعملياهتا على حقوق اإلنسان الشركات اليت توجد مقارها يف كوريا تدابري مل 

وينبغي إجراء تقييم حمدد آلثار األعمال التجارية علـى حقـوق           . وللتخفيف من هذه اآلثار   
  .)١٧٤(األطفال
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