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كوريا باالستعراض الدوري الشامل وتقرُّ مبسامهته يف تعزيز حقـوق          مجهورية  تلتزم    -١
  .اإلنسان ومحايتها

رات بقيادة وزارة العدل بعد اعتماد تقريـر        وقد أجرت الوزارات ذات الصلة مشاو       -٢
  .٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٣١الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل يف 

نوفمرب اجتماعاً تشاورياً مع / تشرين الثاين٢١ويف غضون ذلك، عقدت احلكومة يف         -٣
 االجتماع عن آراء    وأعرب املشاركون يف  . عدٍد من املنظمات غري احلكومية حلقوق اإلنسان      

عّدة بشأن التوصيات، وحثوا احلكومة على قبـول التوصـيات واسـتعراض الـسياسات              
  .الصلة ذات
ُوعرضت التوصيات على اجمللس الفرعي املعين بالسياسات الوطنية حلقوق اإلنـسان             -٤

 كانون  ١٣نوفمرب مث على اجمللس الوطين لسياسات حقوق اإلنسان يف          / تشرين الثاين  ٣٠يف  
وبعد تداول التوصيات بتعمُّق وعناية، اعتمد اجمللس موقف حكومة         . ديسمرب ملناقشتها /األول

وُعرضت أيضاً آراء اجملتمع املدين على الوزارات ذات الـصلة لكـي      . مجهورية كوريا التايل  
  .تنظر فيها قبل اختاذ قرار بشأن تأييد التوصيات أو عدم تأييدها

ثنتني واألربعني قبوالً كامالً، لكنها تقـدِّم يف هـذه          وتقبل احلكومة التوصيات اال     -٥
اإلضافة شروحاً للتوصيات اليت اختذت احلكومة بالفعل تدابري بشأهنا والتوصيات األخرى اليت         

وُيقدَّم أيضاً توضيح للتوصيات اليت تتضّمن      . يصعب قبوهلا يف الوقت احلاضر ألسباب خمتلفة      
ؤكِّد احلكومة أهنا ستسعى جاهدة إىل تنفيذ التوصيات وت. مسندات وقائعية أو أوجه عدم دقة    

  .من حيث روح التوصية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على حنو أفضل يف مجهورية كوريا

  الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان واإلطار املؤسسي    
 ١٧و ١٦و ١١و ٩و ٨و ١حتظى التوصيات التالية بتأييد مجهورية كوريا وهـي           -٦
 ترغب احلكومة يف اإلشارة إىل      ١٦بالتوصية  وفيما يتعلق   . ٤٦و ٤٥و ٢٠و ١٩و ١٨و

خاصـة  أن مجهورية كوريا وجهت بالفعل دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات مواضيعية         
  .٢٠٠٨مارس /جمللس حقوق اإلنسان يف آذار

 تستعرض احلكومة يف الوقت الراهن احلاجـة إىل التـصديق علـى             -٢صية  التو  -٧
  .كول واآلثار اليت تلي ذلك على املستوى الوطينالربوتو

 تدرس احلكومة بعناية التشريعات واملؤسـسات الوطنيـة احلاليـة،           -٣التوصية    -٨
والتضارب احملتمل بني القوانني الوطنية والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب،           

النامجـة عـن التـصديق علـى        واحلاجة إىل مراجعة القوانني الوطنية وغري ذلك من اآلثار          
  .الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
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 تستعرض احلكومة يف الوقت احلاضر احلاجـة إىل التـصديق علـى             -٤التوصية    -٩
  .الربوتوكول واآلثار اليت تلي ذلك على املستوى الوطين

رة تتعارض مـع     ُيستلزم اّتباع هنج دقيق ألن حمتويات االتفاقية املذكو        -٥التوصية    -١٠
 وغريه من التشريعات احمللية، ألهنا تضمن حرية اهلجرة واحلماية من إهناء اخلدمة             قانون اهلجرة 

فيما خيّص العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وال حتدد يف الوقت نفسه أي فرق بني اإلقامـة                
  .القانونية للعامل املهاجر واإلقامة غري القانونية

ري إجراء استعراض دقيق بالنظر إىل أن التـصديق علـى            من الضرو  -٦التوصية    -١١
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري يقتضي إدخال تعديالت على            
التشريعات احمللية للمعاقبة على أفعال االختفاء القسري وتوفري سجل قيد ألي شخص ُيحرم             

  .من حريته
قيات منظمة العمل مع القانون الوطين والوضع        تتعارض بعض مواد اتفا    -٧التوصية    -١٢

يف البلد، وستدرس احلكومة التدابري الالزمة للتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية مع             
مراعاة عوامل، مثل التوصُّل إىل توافق يف الرأي العام واألوضاع احمللية، وينبغـي اسـتعراض         

ت محائية قبل النظر يف التصديق علـى االتفاقيـة          الوضع احلايل للعمال املرتليني واختاذ إجراءا     
  .املتعلقة بالعمال املرتليني

 ستنظر احلكومة يف مدى ضرورة إجراء تعديل على القانون املـدين            -١٠التوصية    -١٣
من اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال       ) ز)(١(١٦ال من أجل سحب التحفُّظ على املادة         أم

روف االجتماعية والتوافق يف الرأي العـام، وستـستعرض         مراعاة الظ مع  التمييز ضد املرأة    
من ) ٤(١١٠من اتفاقية حقوق الطفل ألهنا تتعارض مع املادة         ) ٢(٤٠احلكومة بعناية املادة    

 اللتني تقّيدان احلق يف الطعن يف ظل قانون         احملكمة العسكرية  من قانون    ٥٣٤الدستور واملادة   
 ستدخل على القانونني املذكورين وجود توافق يف        وتقتضي التعديالت اليت  . الطوارئ العريف 

  .الرأي العام وتغيري يف الظروف األمنية
 على النحو ‘التعذيب‘ ُتجرَّم مجيع ضروب األفعال اليت تندرج يف فئة      -١٣التوصية    -١٤

. للقانون اجلنـائي   من اتفاقية مناهضة التعذيب، وميكن املعاقبة عليها وفقاً          ١احملدد يف املادة    
  .درس احلكومة بعناية احلاجة إىل إدراج تعريف منفصل للتعذيب يف القانون اجلنائيوست
 ُيكفل استقالل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بالقانون وترصد ميزانية          -١٤التوصية    -١٥

  .وستواصل احلكومة جهودها لتعزيز استقالل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان. كافية إلدارهتا
  . ستنظر احلكومة بإجيابية يف التوصية-١٥التوصية   -١٦
 بالرابطـة   بالتسجيل وما إىل ذلـك اخلـاص      وفقاً للقانون املتعلِّق     -٢٩التوصية    -١٧

، تقع مسؤولية تسجيل والدة الطفل عندما ال يتمكَّن األب أو األم مـن تـسجيل                األسرية
بلة القانونية اللـذين    الوالدة على عاتق األقارب الذين يعيشون مع الطفل، أو الطبيب أو القا           
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 وعلى ذلك،   ؛يشاركان يف عملية الوالدة، وُتفرض غرامة يف حال التأخري يف تسجيل الطفل           
وميكـن تـسجيل والدة األطفـال       . تبذل احلكومة جهوداً لضمان تسجيل الوالدات بدقة      

. األجانب الذين يولدون يف مجهورية كوريا عن طريق سفارات بلداهنم يف مجهورية كوريـا             
 احلاالت اليت يتعذر فيها على آباء األطفال املولودين يف مجهورية كوريا تسجيل الوالدات    ويف

يف بلداهنم ألسباب مثل االعتراف هبم كالجئني، ُيمنح لألطفال تصريح إقامة، مبا يف ذلـك               
تسجيل األطفال كأجانب إذا أثبتت شهادات ميالدهم الصادرة عن املستشفى واملؤسـسات            

  . البيولوجية باآلباءاألخرى عالقتهم
 تكتسي مسألة إلغاء عقوبة اإلعدام أو تنفيذها أمهية أساسية علـى            -٣٥التوصية    -١٨

ولذلك ستظل مسألة إلغاء عقوبة اإلعدام قيد املراجعة الدقيقة         . صعيد القضاء اجلنائي للدولة   
ية إضـافة إىل    عن طريق إجراء تقييم شامل للرأي العام والتصوُّر القانوين واحلقائق االجتماع          

  .وظيفة عقوبة اإلعدام يف السياسات اجلنائية

  املساواة وعدم التمييز    
 ٢٥ و ٢٣و ٢٢ و ٢١ و ١٢ حتظى التوصيات التالية بتأييد مجهورية كوريا وهـي         -١٩
  .٣٣ و٣٢ و٣١ و٣٠ و٢٧ و٢٦و

وتقبـل احلكومـة    .  بتأييد جزئي من احلكومة    ٢٨ حتظى التوصية    -٢٨التوصية    -٢٠
وتنظـيم  ) الربازيل( التمييز ضد األمهات الوحيدات وأطفاهلن       مكافحةامية إىل   التوصيات الر 

محالت توعية وطنية للقضاء على التمييز ضد األمهات الوحيدات يف القـانون واملمارسـة              
وترغب احلكومة يف اإلشارة إىل أن وزارة املساواة بني اجلنسني واألسرة تقـدم             ). املكسيك(

  .هات الوحيدات وأطفاهلنيف الوقت الراهن الدعم واملشورة إىل األم
ستنظر احلكومة يف إدراج مسألة امليول اجلنسية يف عملية البحـث            -٢٤التوصية    -٢١

  .من أجل سن قانون مكافحة التمييزواملراجعة 
 إىل احلفاظ على    القانون اجلنائي العسكري  من  ) ٥(٩٢ترمي املادة    -٣٤التوصية    -٢٢

ال حمددة تنم عن سلوك غري الئق، وهي ليست         االنضباط يف صفوف اجليش باملعاقبة على أفع      
  .قاعدة للمعاقبة على امليول اجلنسية يف حد ذاهتا

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي    
 ٤١و ٤٠و ٣٩و ٣٨و ٣٧حتظى التوصيات التالية بتأييد مجهورية كوريا وهـي           -٢٣
  .٤٣و ٤٢و

ن خـالل التـشاور فيمـا بـني      ستجري احلكومة استعراضاً شامالً م   -٤٤التوصية    -٢٤
  .مراعاة التمويل الوطين ومبدأ إنصاف ضحايا أنواع أخرى من الضررمع  ،الوزارات ذات الصلة
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  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية    
  .بتأييد مجهورية كوريا حتظى -٤٧التوصية   -٢٥

الـسلمي  حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع               
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

  .٥٤ و٥٠حتظى التوصيتان التاليتان بتأييد مجهورية كوريا ومها   -٢٦
 تقرر عدم ضرورة إنشاء آلية أخرى لرصد استخدام الشرطة للقـوة          -٣٦التوصية    -٢٧

ية واحملاكم واملـدعني    ألن عملية الرصد جتري بصورة كافية وفعالة من خالل اجلمعية الوطن          
ـ           دين ووسـائط   العامني واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وجلنة الشرطة ومنظمات اجملتمع امل

  .اإلعالم وما إىل ذلك
 ٢١تقدم مجهورية كوريا ضمانات قصوى حلرية التعبري وفقاً للمادة           -٥١التوصية    -٢٨

  ). ذلكحرية الصحافة والتجمع وتكوين اجلمعيات وما إىل(من الدستور 
 تعترب اللجنة الكورية ملعايري االتصاالت منظمة خاصة مستقلة منشأة          -٥٢التوصية    -٢٩

ويعني أعضاء هذه اللجنة مـن      . مبوجب القانون، وتقوم مبداوالهتا بصورة عادلة وموضوعية      
قبل رئيس اجلمعية الوطنية واللجنة الدائمة املختصة للجمعية الوطنية والرئيس، وهو ما يـوفر        

 قضت احملكمة الدستورية،    ٢٠١٢فرباير  /شباط ٢٣ويف  . تشكيلة اللجنة الستقاللية  اية  احلم
يف قضية التماس دستوري بشأن وظيفة اللجنة الكورية ملعايري االتصاالت، بأن األحكام ذات             

  .ال تنتهك مبدأي الوضوح والتناسبالصلة 
 مثل احلالة األمنية     يتعذر استحداث خدمة بديلة عندما تراعى عوامل       -٥٣التوصية    -٣٠

اخلاصة جلمهورية كوريا، ومشتريات املوارد العسكرية يف ظل نظام التجنيد، وتقاسم األعباء            
ومع . بالتساوي فيما خيص أداء الواجبات العسكرية، وعدم التوصل إىل توافق يف الرأي العام            

بل على احلالـة    ذلك ستدرس احلكومة املسألة مراعية يف ذلك ما يطرأ من تغيريات يف املستق            
  .لتوصل إىل توافق يف الرأي العاماألمنية أو إمكانية ا

 لوجود الدولة وأمنها    قانون األمن القومي   ال غىن عن     -٥٧و ٥٦و ٥٥التوصيات    -٣١
. بالنظر إىل الشاغل األمين الوحيد جلمهورية كوريا من حيث تقسيم شبه اجلزيرة الكوريـة             

سق متاماً مع املبادئ التوجيهية لتفسري القانون الواردة يف         طبق بصرامة مبا يت   فسر ويُ  يُ فالقانون
ويقتـصر  . أحكام احملكمة الدستورية واحملكمة العليا، وهو ما مينع منعاً باتاً إمكانية جتـاوزه            

 على حاالت التهديد الصريح بإحلاق أذى فعلـي بوجـود الدولـة وأمنـها               القانونتطبيق  
كفل حرية التعبري واحلق يف التجمع وتكوين اجلمعيات  بالنظام األساسي الدميقراطي حبيث ت     أو

وتشمل هذه احلاالت تقدمي الدعم والتقـدير إىل مبـادئ ومطالـب            . إىل أقصى حد ممكن   
 منظمات معادية للحكومة، وبالتايل تعريض وجود الدولـة وأمنـها أو النظـام األساسـي         

  .الدميقراطي للخطر بصورة متعمدة
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 حرية الوجدان ألن املعيار الذي يتبعه       ام املراقبة األمنية  نظ ال ينتهك    -٥٨التوصية    -٣٢
يف اختاذ القرارات هو خطر األذى الذي حيتمل أن يلحق بالنظام األساسي الدميقراطي الناجم              

وتكفل وزارة العدل عدم إساءة استخدام إجـراء        . عن نفس اجلرمية وليس وجدان الشخص     
ية واجلوهرية خلطر تكرار اجلرمية، وهـو شـرط         املراقبة األمنية من خالل املراجعة املوضوع     

إلجراء املراقبة األمنية، والقيام بتحقيقات شاملة باستخدام أساليب مثل استجواب األشخاص           
 ؛وجهاً لوجه وعرب اهلاتف إضافة إىل فحص السجالت اليت يقدمها املوظفون يف وزارة العدل             

  .ما إىل ذلكوتنويع أعضاء جملس مراجعة تنظيم املراقبة األمنية و

  شروط عمل عادلة ومواتيةالتمتع باحلق يف العمل ويف     
  .حتظى بتأييد احلكومة -٤٨لتوصية ا  -٣٣
فيما خيص جترمي التحرش اجلنسي يف مكان العمل، من الـضروري            -٤٩التوصية    -٣٤

  .إجراء استعراض دقيق إلدخال تعديل على القوانني ذات الصلة

   التمتع مبستوى معيشي الئقاحلق يف الضمان االجتماعي ويف    
  .٦١ و٦٠ و٥٩حتظى التوصيات التالية بتأييد مجهورية كوريا وهي   -٣٥

  احلق يف الصحة    
  . حتظى بتأييد مجهورية كوريا-٦٢التوصية   -٣٦

  احلق يف التعليم    
  .بتأييد مجهورية كوريا  حتظى-٦٣التوصية   -٣٧

  محاية املهاجرين والالجئني وملتمسي اللجوء    
  .٦٨و ٦٧و ٦٦حتظى التوصيات التالية بتأييد مجهورية كوريا وهي   -٣٨
 تواصل احلكومة استعراض احلاجة إىل اختاذ تدابري سياساتية والعالقة          -٦٤التوصية    -٣٩

  .٢٠١٣يوليه /متوزمع القوانني ذات الصلة يف أعقاب إنفاذ قانون الالجئني يف 
ة إجـراء حتـسينات منهجيـة       تسعى احلكومة جاهدة إىل مواصل     -٦٥التوصية    -٤٠

  .للتخفيف من القيود املفروضة على حركة العمال املهاجرين ضمن جمال معقول
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 خيضع املهاجرون غري الشرعيني لتدابري إدارية تشمل ترحيلهم بسبب          -٦٩التوصية    -٤١
ومع ذلك، ُتراعى اإلجراءات القانونية الواجبة لضمان عـدم         . انتهاك التشريعات ذات الصلة   

بذل اجلهود أيضاً ملعاجلـة حـاالت        حقوق اإلنسان للمهاجرين بصورة غري عادلة، وتُ       جتاوز
  .ا يف ذلك تسوية األجور املتأخرةالتظلم، مب

  احلق يف التنمية والقضايا البيئية    
  . حتظى بتأييد مجهورية كوريا-٧٠التوصية   -٤٢

  االستنتاج    
م مـع الـدول     حليوي والقـيِّ  تعرب حكومة مجهورية كوريا عن تقديرها للتفاعل ا         -٤٣

األعضاء أثناء جلسة الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، وستكون التوصيات           
وستدرج احلكومة  . املقدمة مبثابة دليل الحترام كرامة اإلنسان واحلقوق واحلريات األساسية        

وق اإلنسان ومحايتـها،  التوصيات اليت حتظى بالتأييد يف خطة العمل الوطنية الثانية لتعزيز حق       
وسوف ُينظر أيضاً يف التوصيات اليت ال حتظى حالياً بتأييدنا من أجل تعزيز محايـة حقـوق               

  .اإلنسان يف املستقبل
 اجمللس الوطين لـسياسات حقـوق       جتمع، سي ٢٠١٣ويف النصف األول من عام        -٤٤

ن ومحايتها من أجل     تعديل خطة العمل الوطنية الثانية لتعزيز حقوق اإلنسا        من أجل اإلنسان  
  .اض الدوري الشامل وإدراجها فيهاجتسيد توصيات االستعر

وإضافة إىل ذلك، وعلى غرار ما حدث لتنفيذ التوصيات املقدمة يف اجلولة األوىل من                -٤٥
االستعراض الدوري الشامل، سُينشأ داخل احلكومة فريق عامل ملتابعة االسـتعراض الـدوري             

. امل تقريراً سنوياً إىل اجمللس الوطين لسياسات حقـوق اإلنـسان          الشامل، وسيقدم الفريق الع   
  . املدين يف إطار عملية املتابعةوتعكف احلكومة حالياً على النظر يف سبل التشاور مع اجملتمع

        


