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  مقدمة -  أوالً
  موقف كوريا من االستعراض الدوري الشامل -  ألف

 من نظام احلكم الشمويل السابق ،خالل فترة زمنية وجيزة، إن مجهورية كوريا، اليت مرت بتجربة التحول  - ١
وهي، إذ تستفيد من الدروس القّيمة املستخلصة .  حقوق اإلنسان كقيمة عامليةإىل بلد دميقراطي، تسلّم متاماً بأمهية

وانطالقاً من ذلك، تواصل مجهورية .  بالتمسك القوي مببادئ حقوق اإلنسانلتزم التزاماً راسخاًتمن هذه العملية، 
وتدرك . على الصعيد الدويلكوريا تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على املستوى احمللي، وتعزز تعاوهنا يف هذا اجملال 

 ، بل هي مسؤولية وواجب يرتبطان ارتباطاً       سياسياً احلكومة الكورية متاماً أن محاية حقوق اإلنسان ليست خياراً        
  .البلد" مربر وجود" ب أصيالً

وتضطلع مجهورية كوريا بدور كامل يف أنشطة األمم املتحدة الرامية إىل محاية وتعزيز حقوق اإلنـسان                  - ٢
يف تأسيس جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، بوصـفها           ية، مبا يف ذلك عن طريق املشاركة النشطة       الدول

 يف الوقت الراهن ببـذل جهـود لتعزيـز    وعالوة على ذلك، تقوم احلكومة أيضاً. عضواً من األعضاء املؤسسني 
 بوضع خطة عمل وطنيـة لتعزيـز        ٢٠٠٧مايو  /ويف هذا الصدد، قُمنا يف أيار     . املؤسسات احمللية حلقوق اإلنسان   

  .ومحاية حقوق اإلنسان حتدد األهداف السياساتية العامة لتعزيز ومحاية هذه احلقوق

وتؤكد مجهورية كوريا جمدداً، بعد خروجها من النفق املظلم لقمع حقوق اإلنسان يف املاضي، التزامهـا         - ٣
ويف سبيل ذلك، نعرب عن استعدادنا لتبادل اآلراء، . "سانمتتع اجلميع حبقوق اإلن"القوي يف الوقت الراهن بكفالة 

يف إطار عملية االستعراض الدوري الشامل، مع الدول األخرى األعضاء يف األمم املتحدة، واملنظمات الدوليـة،                
ومما ال شك فيه أن هذا االستعراض مينح مجهورية كوريا فرصة الستكشاف السبل اليت           . واملنظمات غري احلكومية  

وتبدي احلكومة استعدادها ملناقشة حالة حقـوق       . نها من حتديد الكثري من التحديات والقيود والتغلب عليها        متك
اإلنسان عن طريق حوار وتعاون حقيقيني داخل جملس حقوق اإلنسان، والسعي إىل التماس املشورة من املنظمات   

وتأمل مجهورية كوريا يف أن تتمكن . حلكوميةالدولية األخرى املعنية حبقوق اإلنسان، وكذلك من املنظمات غري ا
  .هبذه الطريقة من زيادة تعزيز قدرهتا يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

  املنهجية وعملية املشاورات -  باء

 اإلطار املعياري واملؤسسي، والسياسات وتنفيـذها يف        ،يربز التقرير الوطين، كجزء من هذا االستعراض        - ٤
. ويبّين أيضا أفضل املمارسات اليت جيب تقامسها مع الدول األعضاء األخرى          . حقوق اإلنسان جمال محاية وتعزيز    

وباإلضافة إىل ذلك، سوف تركز احلكومة على توضيح القيود اليت تواجهها على أرض الواقع، وستسعى عن طريق 
قوق اإلنسان اليت تتطلب إدخال احلوار والتعاون مع اجملتمع الدويل إىل العمل سوياً على إجياد حلول يف جماالت ح         

  .حتسينات عليها

 ١٦ املـؤرخ    ٥/١وقد أُعد هذا التقرير وفقاً للتوجيهات الواردة يف قرار جملـس حقـوق اإلنـسان                  - ٥
 التوجيهية العامة إلعداد املعلومات يف إطار االستعراض الدوري الـشامل         ، ووفقاً للمبادئ    ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

  .A/HRC/6/L.24الواردة يف الوثيقة 
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وقامت وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة بتنسيق عملية إعداد هذا التقرير وأجرت مشاورات وثيقة مع                - ٦
وعقدت احلكومة العديد من االجتماعات االستشارية إلجراء مشاورات . الوزارات واهليئات احلكومية ذات الصلة

كما أهنا بذلت جهـوداً     . غري احلكومية واخلرباء  ، ومع املنظمات    )NHRCK(مع اللجنة الكورية حلقوق اإلنسان      
 التقرير على موقع اإلنترنت التابع شروعملعرفة الرأي العام عن طريق استبيانات إلكترونية واسعة النطاق ووضع م   

  / آذار ١٨وُعقد االجتماع االستشاري مع املنظمـات غـري احلكوميـة يف            . لوزارة الشؤون اخلارجية والتجارة   
  كومية كتابةً  بالتعليقات اهلامة اليت قدمتها بعض املنظمات غري احل ة علماً أيضاً  ـحاطت احلكوم وأ. ٢٠٠٨مارس  

  .قبل تقدمي التقرير

  اإلطار املعياري واملؤسسي لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان -  ثانياً
  األهداف األساسية -  ألف

تلتزم بتأكيد وكفالة هي و. لعيش بسعادةحتترم مجهورية كوريا الكرامة والقيم اإلنسانية وحق اجلميع يف ا  - ٧
  .نسان واحلريات األساسية املصونةحق كل فرد يف التمتع دون متييز حبقوق اإل

وفيما يتعلق باحلقوق املدنية والسياسية، تبذل احلكومة قصارى جهدها لتوسيع حرية الفـرد يف مجيـع                  - ٨
شخصية، وحرية الوجدان، والـدين، والتعـبري،   جماالت احلياة، وأمن الشخص، والتنقل والسكن، واخلصوصية ال 

ة السياسية، وما إىل ذلك، وتوفري احلماية هلذه احلقوق         ـات، واملشارك ـع، وتكوين اجلمعي  ـر، والتجم ـوالنش
  .عند الضرورة

 نوعية حيـاة    سنيوفيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تعمل احلكومة جاهدة على حت            - ٩
. عن طريق توفري طائفة واسعة من الفرص يف جماالت التعليم، والثقافة، واخلدمات الصحية، وما إىل ذلك               األفراد  

كما أهنا تبذل كافة اجلهود املمكنة إلقامة شبكة األمان االجتماعي اليت تكفل حقوق العمل، واحلـق يف احليـاة                   
  .حة لذوي الدخل املتدين والضعفاءالكرمية ويف الص

 حتقيـق االنـدماج     حتاول أيضاً هي  و. ومة إىل تعزيز حقوق اإلنسان للمحرومني واألقليات      وتسعى احلك   - ١٠
االجتماعي السليم عن طريق القضاء على التمييز يف القانون، واملؤسسات واملمارسات من أجل تعزيـز حقـوق            

نظـر  وجهات  ات  كما أننا نسعى إىل أن تعكس عملية التشريع وتنفيذ السياس         . اإلنسان للمحرومني واألقليات  
  .تعزيز االحترام املتبادل للتنوعاحملرومني واألقليات، والقضاء على التحامل فيما بني أفراد اجملتمع، و

وعالوة على ذلك، ومع مراعاة األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وكذلك اجلدوى، ما فتئت   - ١١
. عاهدات من معايري وتوصيات دولية تتعلق حبقوق اإلنسان       احلكومة تنفّذ على املستوى احمللي ما وضعته هيئات امل        

كما أهنا تواصل تركيز جهودها على زيادة الوعي العام حبقوق اإلنسان عن طريق التعليم واحلمالت اإلعالنية ذات 
  .الصلة بقضايا حقوق اإلنسان
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   املؤسسية والقانونيةفيةلاخل -  باء

ينص كما . سان األساسية وينص على فئات حقوق اإلنسان وطابعهايكفل دستور مجهورية كوريا حقوق اإلن  - ١٢
 وهو. على نطاق حدود حقوق اإلنسان األساسية وعلى التزام الدولة بإعادة تأكيد وكفالة صون فرادى حقوق اإلنسان

  .ن الدستور مل ينص عليها حتديداًوق األساسية جملرد أـات واحلقـعلى عدم التقليل من شأن احلريأيضاً ينص 

ويف حني ال يوجد قانون شامل يتعلق حبقوق اإلنسان جيمع بني تعزيز ومحاية كل هذه احلقوق، هناك يف                    - ١٣
وهذه القوانني تعيد تأكيد حقوق اإلنسان      . واقع األمر طائفة من القوانني اليت تغطي كافة جماالت حقوق اإلنسان          

لواردة يف قانون ما أن يتعارض مع حقوق اإلنـسان       وال جيوز حلكم من األحكام ا     . واحلريات األساسية وحتددمها  
األساسية بطريقة تتجاوز احلدود املنصوص عليها يف الدستور، وميكن عند حدوث جتاوز أن ُتحـال املـسألة إىل            

  .احملكمة الدستورية إلعادة النظر يف دستورية احلكم

وميكن . نائية والتعويض عن األضرارومن حيث املبدأ، ُتكفل محاية حقوق اإلنسان عن طريق العقوبات اجل  - ١٤
وعالوة على  . عن طريق الطعون أو التحكيم اإلداريني إلغاء أو إبطال التدابري اإلدارية اليت تنتهك حقوق اإلنسان              

ذلك، ميكن ألي شخص تقدمي شكوى إىل احملكمة الدستورية إذا اسُتنفدت مجيع سبل االنتصاف اإلجرائية ومل يؤد 
  .و تقصري من جانب السلطات العامة املتعلق بانتهاك احلقوق األساسية بسبب فعل أذلك إىل رفع الظلم

 عن القرارات القضائية، ميكن لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان تقدمي شكوى إىل ديوان أمـني               وفضالً  - ١٥
ل بواسطة التوصـيات  املظامل، أو إىل جلنة احلقوق املدنية، أو اللجنة الكورية حلقوق اإلنسان، والتماس إقامة العد    

  .يت تصدرها مؤسسات من هذا القبيلال

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      : ومجهورية كوريا طرف يف املعاهدات الرئيسية الست حلقوق اإلنسان          - ١٦
يـع  والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء علـى مج             

 التعذيب وغريه مـن     اتفاقية مناهضة أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، و           
   وقعت مجهورية كوريا أيـضاً    قد  و. ، واتفاقية حقوق الطفل    أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       ضروب املعاملة 

  . إىل التصديق عليها يف أقرب وقتتسعىهي وق األشخاص ذوي اإلعاقة، و على اتفاقية حق٢٠٠٧مارس / آذار٣٠يف 

واملعاهدات الدولية اليت أبرمتها كوريا على النحو الواجب ونّص عليها الدستور، وقواعد القانون الدويل             - ١٧
 الدولية حلقـوق     بالنسبة للمعاهدات  املعترف هبا عموماً مساوية يف فعاليتها للقانون احمللي، وذلك هو احلال أيضاً           

 جلميع مشاريع  شامالً تعديل على القوانني احمللية، جتري احلكومة استعراضاًدخالوعند وضع تشريع أو إ. اإلنسان
  .نني الدولية والتشريعات اجلديدةالقوانني تفادياً ألي تعارض حمتمل بني القوا

  مؤسسات حقوق اإلنسان -  جيم

ومية باألدوار املنوطة هبا يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،          تضطلع شىت الوزارات واملؤسسات احلك      - ١٨
.  عن أدوار اجلهات األخرى ومبـستويات أمهيـة متباينـة           طفيفاً  ختتلف اختالفاً  وتؤدي كل واحدة منها أدواراً    

وزارة والوزارات الرئيسية يف هذا الصدد تشمل وزارة العدل، وهي املعنية بكفالة احلق يف احلرية وأمن الشخص، و
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التعليم والعلم والتكنولوجيا اليت ُتعىن باحلق يف التعليم، ووزارة العمل وهي معنية حبقوق العمال، ووزارة الصحة                
والرعاية االجتماعية وشؤون األسرة وهي معنية بالقضايا املتعلقة حبقوق الصحة وحقوق الطفل، ووزارة املساواة              

  .ىل ذلك وهي معنية حبقوق املرأة، وما إاجلنسنيبني 

تباع هنج متكامل يغطي القضايا املتنوعة يف جمال حقوق اإلنسان اليت تتعامل معهـا كـل                اومن أجل كفالة      - ١٩
.  حلقوق اإلنسان يف وزارة العدل يتوىل تنسيق سياسات حقوق اإلنسان داخل احلكومة            وزارة، أنشأت احلكومة مكتباً   

 لوزارة العدل بوضع سياسات شاملة يف جمال حقـوق اإلنـسان   ويقوم اجمللس الوطين لسياسات حقوق اإلنسان التابع 
  . اإلنسانكخطة العمل الوطنية، ويشرف على مهمة مناقشة وتنسيق القضايا الرئيسية املتعلقة بسياسات حقوق

 وهي أول خطة شاملة تتعلق حبقوق       ٢٠١١-٢٠٠٧ خطة العمل الوطنية للفترة      ٢٠٠٧مايو  /واعُتمدت يف أيار    -٢٠
  .رات واملؤسسات احلكومية املعنيةجيري حالياً تنفيذ هذه اخلطة اليت شاركت يف إعدادها ثالثون من الوزاو. اإلنسان

 كمؤسـسة   ٢٠٠١نوفمرب  /وباإلضافة إىل ذلك، أُنشئت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف تشرين الثاين            - ٢١
ة تشمل تقدمي توصيات تتعلق بتحسني وتضطلع اللجنة بأنشطة متعدد. وطنية حلقوق اإلنسان مستقلة عن احلكومة

السياسات، والقوانني، واملؤسسات واملمارسات، وإجراء حتقيقات واسعة النطاق تتناول أوضاع حقوق اإلنسان،            
 عن التعاون   لتثقيف والتوعية حبقوق اإلنسان، فضالً    لوتقدمي توصيات بشأن املمارسات التمييزية، وتنفيذ محالت        

  .دولية املعنية حبقوق اإلنسانوالمع املنظمات احمللية 

  االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان -  دال

حتقيق التعاون "تتعاون مجهورية كوريا مع منظومة األمم املتحدة حبكم عضويتها يف هذه املنظومة من أجل   - ٢٢
ا ملتزمـة بالوفـاء     ، كما أهن  "تعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع       يف جمال   الدويل  

 الذي اعتمدته اجلمعية العامة     "اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   " بوالتزاماً  . بالتزاماهتا مبوجب ميثاق األمم املتحدة    
، سُتراعي مجهورية كوريا املعاهدات واملعايري األساسية حلقوق اإلنسان اليت ُتجّسد           ١٩٤٨لألمم املتحدة يف عام     

  .الن العامليادئ الواردة يف اإلعاملب

وقدمت مجهورية كوريا، بوصفها من الدول األطراف يف املعاهدات األساسية الست حلقوق اإلنـسان،                - ٢٣
. ختضع للمساءلة من ِقبل هيئات املعاهداتهي تقارير صادقة عن التدابري اليت اختذهتا احلكومة لتنفيذ االتفاقيات، و

تقاء مبعايري حقوق اإلنسان عن طريق التنفيذ الصادق للتعهدات وعالوة على ذلك، تواصل احلكومة السعي إىل االر
  .٢٠٠٦وااللتزامات الطوعية اليت أعلنت عنها احلكومة عند ترشحها لعضوية جملس حقوق اإلنسان يف عام 

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان -  ثالثاً
  تنفيذ االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان -  ألف

حلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتسلّم متاماً بأن مبـادئ           تكفل احلكومة وتعزز ا     - ٢٤
 ومتداخلة، كما أهنا تسعى جاهدة إىل محاية حقوق اإلنسان للضعفاء عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطةحقوق اإلنسان 
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ز التدابري الـيت اُتخـذت لتنفيـذ االلتزامـات          وتود احلكومة إبرا  . واألقليات كاألطفال والنساء واملعوقني واألجانب    
  .دات حقوق اإلنسانوالتعهدات يف جمال حقوق اإلنسان، واضعة يف اعتبارها املالحظات اخلتامية هليئات معاه

  احلق يف احلياة - ١

ومع ذلك، وبالنظر إىل عـدم      . مل يتحقق حىت اآلن توافق آراء وطين بشأن إبقاء أو إلغاء عقوبة اإلعدام              - ٢٥
، فإن منظمة العفو الدولية قد صّنفت مجهورية كوريا يف          ١٩٩٧ديسمرب  /نفيذ عمليات إعدام منذ كانون األول     ت

مبناسـبة قـرار   و. "مؤيدة من حيث املمارسة العملية إللغاء هذه العقوبة      " على أهنا    ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول 
دة يف وألمم املتحدة يف دورهتا الثانية والستني املعقالوقف االختياري لعقوبة اإلعدام الذي اعتمدته اجلمعية العامة ل        

  .ت مناقشات مشتركة بني الوزارات بشأن عقوبة اإلعدامأُجري، ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين

وُعرِض على اجلمعية الوطنية مشروع لتعديل قانون أخالقيات علم األحياء والسالمة، ومشروع قـانون                - ٢٦
 منهما توفري إطار قانوين حملي يتوافق مع املعايري الدولية ألخالقيات علم األحياء، مبا يتعلق باخلاليا اإلجنابية الغرض

  . يف ذلك محاية حق املرضى يف اختاذ القرار، ويف احلصول على املعلومات املتصلة باخلاليا اإلجنابية واحلمض النووي

  اخلصوصية الشخصية - ٢

 استخدام الدوائر التلفزيونية املغلقة يف املؤسسات العامـة       تسعى احلكومة إىل كفالة محاية اخلصوصية من        - ٢٧
 املتعلق حبماية املعلومات    ٢٠٠٧مايو  /قانون الصادر يف أيار   لاوبالنسبة للمؤسسات العامة، فإن     . والقطاع اخلاص 

العامـة  الشخصية اليت حتتفظ هبا الوكاالت العامة ال جييز تركيب دوائر تلفزيونية مغلقة إال إذا اقتضت املصلحة                 
وتتخذ احلكومة تدابري تتعلق بتركيب هذه الدوائر وتشغيلها وإدارهتا، كأن تـستوجب أوالً معرفـة آراء                . ذلك

 ومثة حبوث جارية بشأن الوضع الـراهن        .لةشغَُّمالسكان ووضع عالمات تبّين لألشخاص أن الدائرة التلفزيونية         
ض منها كفالة االمتثال للمبادئ التوجيهية اليت وضعت        واألنشطة التروجيية يف القطاع اخلاص على حد سواء الغر        

  .مغلقة فيما يتعلق حبماية املعلومات الشخصية املرئية اليت تسجلها دوائر تلفزيونية ٢٠٠٦أكتوبر /يف تشرين األول

 تقييم"وفيما يتعلق بتجميع واستخدام املعلومات الشخصية، ُتشّجع املؤسسات العامة والشركات اخلاصة على              - ٢٨
 بغية تقييم عوامل اخلطر اليت ينطوي عليها كشف املعلومات الشخصية أو التعامالت غـري               "تأثري املعلومات الشخصية  

وتنظر احلكومة يف اعتماد تشريع يتعلق بوضع نظام إلدارة املخاطر النامجة عن إفشاء املعلومات الشخـصية                . القانونية
  . ضمن فئات معينة بالتأكد دورياً من حالة إدارة املعلومات الشخصيةالغرض منه كفالة قيام الشركات اخلاصة املصّنفة

  احلرية وأمن الشخص - ٣

 تنقيح قانون اإلجراءات اجلنائية الذي كان موضوع املالحظات والتوصيات ٢٠٠٧أبريل /جرى يف نيسان  - ٢٩
ومشلت التحسينات اختاذ   . اناليت قدمتها هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اللجنة املعنية حبقوق اإلنس            

 يف ظروف طارئة، وحق الشخص يف اخلضوع إىل التدقيق القضائي قبل حتجازتدابري تتعلق مبجاالت كإجراءات اال
احتجازه، وتعزيز املساعدة القانونية املقدمة إىل احملتجزين، ومشاركة احملامني يف التحريات، وتوفري احلماية اخلاصة      

  .املعوقنيللمشتبه هبم واملتهمني 
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كما أن قانون تنفيذ العقوبات اجلنائية، الذي أُشري إليه كضرب من العقوبة التأديبية القاسية، قد ُنقِّـح                   - ٣٠
ووفقـاً  .  إىل قانون تنفيذ العقوبات اجلنائية ومعاملة الـسجناء        ٢٠٠٧ديسمرب  /بأكمله ليتحول يف كانون األول    

 جتنباً لتفسريها على أهنا أدوات للعقوبـة        "األجهزة الوقائية " ب "أدوات التكبيل "للقانون اجلديد، اسُتبدل مصطلح     
وعالوة على .  على أن األجهزة الوقائية ال ميكن استخدامها كوسيلة للعقوبة التأديبيةوينص القانون أيضاً. التأديبية

  .ذلك، ال ميكن استخدام السالسل كأجهزة وقائية وال جيوز عزل السجناء ألكثر من ثالثني يوماً

 احتمال التعرض ملعاملة غري إنسانية خالل عملية التحقيقات، ينص قانون اإلجراءات اجلنائية             الستبعادو  - ٣١
 على إمكانية استخدام الفيديو لتصوير عملية استجواب املشتبه هبم بكاملها، وعلى قيام كل              ٢٠٠٧عام  لل  املعّد

قانون اإلجراءات اجلنائية قبول االعترافات ال جييز  و.دعاء عام بتركيب أجهزة الفيديو داخل غرفة التحقيقامكتب 
  . عليها بواسطة إجراء غري قانويناليت ُيحصل

  احلق يف تويل الوظيفة العامة - ٤

تقوم احلكومة باختاذ أو تنفيذ العديد من املبادرات لتكفل تكافؤ الفرص يف تويل الوظائف العامة بالنسبة                  - ٣٢
أما اخلطة اخلمسية املتعلقة بزيادة عـدد املـديرات يف          . هلني من خمتلف األقاليم   للنساء واملعوقني واألشخاص املؤ   

، فاهلدف منها هو زيادة نـسبة       )٤الرتبة  (الوظائف العامة الاليت يشغلن وظائف أعلى من مدير أو مدير بالنيابة            
ني اجلنسني يف التوظيف هو ، واهلدف من مبادرة املساواة ب٤املديرات الاليت يشغلن وظائف مبرتبة أعلى من الرتبة        

 نـسبة   طبيقوباإلضافة إىل ذلك، جيري ت    .  يف املائة  ٣٠أن نسبة املوظفني من أحد اجلنسني ال ينبغي أن تقل عن            
 متوازنة يف شغل الوظائف العامة، ووضعت  يف املائة اليت هتدف إىل منح املعوقني فرصا٢ًالتوظيف اإللزامية البالغة 
، وذلك عن طريق القيـام يف كـانون         "سياسة توظيف خاصة بذوي اإلعاقات الشديدة     "اُألسس املتصلة باعتماد    

سياسة إقليمية تتعلـق    "، اعُتمدت   ٢٠٠٧ويف عام   .  بتنقيح مرسوم تعيني املوظفني العامني     ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
ازنة يف الوظائف فرص متوإتاحة  من أجل كفالة    )  يف املائة  ٢٠تبلغ نسبة التوظيف املستهدفة      ("بتوظيف املوهوبني 

  .العامة للمرشحني املؤهلني من مجيع األقاليم

  املعاملة املتساوية - ٥

وفقاً لتوصيات جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، وجلنة القضاء على التمييز العنصري، ُعـرض علـى                   - ٣٣
اء مداوالت بـشأنه،     مشروع قانون ملناهضة التمييز بغرض إجر      ٢٠٠٧ديسمرب  /اجلمعية الوطنية يف كانون األول    

وهو ينص على حظر ومنع التمييز غري املربر يف مجيع جماالت احلياة ويوفر سبل انتصاف فيما يتعلـق باألضـرار                    
وسُيسلط املزيد من الضوء، يف الفقرات ذات الصلة، على اجلهود الـيت تبـذهلا              . النامجة عن التمييز غري املقبول    

  . واملعوقنياحلكومة لتوفري معاملة متساوية لألجانب

  حقوق املرأة - ٦

جنازات اليت حتققت يف جمال محاية حقوق املرأة وتعزيز متكينها تشمل وضع القانون اإلطاري املتعلق اإلإن   - ٣٤
  وباإلضـافة إىل ذلـك، جـرى يف        ). ٢٠٠١ (اجلنـسني بني  وإنشاء وزارة املساواة    ) ١٩٩٥(ة  أاملرالنهوض ب ب

ل إلغاء نظام رب األسرة واعتماد نظام تسجيل العالقات األسرية الذي            تعديل القانون املدين من أج     ٢٠٠٥عام  
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 يف ت احلكومة تقـدماً أحرزو. ٢٠٠٨ من عام    املساواة بني املرأة والرجل يف األسرة واجملتمع اعتباراً       قيق  يكفل حت 
.  بالنسبة للجنسني   عاماً ١٨ب د هذه السن    جمال القضاء على التمييز اجلنساين املتعلق بالسن القانونية للزواج وحدّ         

وعالوة على ذلك، تواصل احلكومة سعيها اجلاد إىل تعزيز حقوق املرأة يف الشؤون األسرية، ويتجلى ذلـك يف                  
القانون املدين املنقح الذي عرضته احلكومة على اجلمعية الوطنية لكفالة حصول املرأة على حقوق متـساوية يف                 

  .حلياة الزوجيةااملمتلكات اليت مجعتها األسرة خالل فترة 

وعالوة على ذلك، ومن أجل إدماج املنظور اجلنساين يف السياسات احلكومية، اعُتمد نظام لتحليل اآلثار        - ٣٥
وأدت ). ٢٠٠٦(، ووضع نظام لتحليل امليزانية املتعلقة باملسائل اجلنـسانية          )٢٠٠٤(وُنفّذ  ) ٢٠٠٣(اجلنسانية  

عملية رسم السياسات إىل زيادة نسبة النساء يف الوظائف العليا؛ وزادت اجلهود الرامية إىل زيادة مشاركة املرأة يف 
؛ وارتفعت نسبة النساء يف اللجان )٢٠٠٧( يف املائة ١٤,١إىل ) ٢٠٠٢( يف املائة ٥,٩نسبة النساء املُشّرعات من 
ء الاليت يشغلن   ؛ وزاد عدد النسا   )٢٠٠٦( يف املائة    ٣٣,٧إىل  ) ٢٠٠٢( يف املائة    ٣٠,١االستشارية احلكومية من    
؛ وارتفع عدد احملاضرات يف اجلامعات )٢٠٠٦( يف املائة ٩,٦إىل ) ٢٠٠٢( يف املائة ٥,٥وظائف عامة مرموقة من 

  ).٢٠٠٦( يف املائة ١٠,٩٧إىل ) ٢٠٠٢( يف املائة ٩,١الوطنية أو العامة من 

يد املبلـغ  زرأة يف احلياة االقتصادية،     يف جمال التوظيف وتعزيزاً ملشاركة امل      اجلنسنيبني  وحتقيقاً للمساواة     - ٣٦
 ٢٠٠١يف عام )  دوالر أمريكي٢٠٠( وان ٢٠٠ ٠٠٠من (الشهري الذي ُيدفع عند التمتع بإجازة رعاية الطفل 

 إعانات تدفع مقابل استمرار املرأة      ، واعُتمدت أيضاً  )٢٠٠٧يف عام   )  دوالر أمريكي  ٥٠٠( وان   ٥٠٠ ٠٠٠إىل  
وعـالوة  . ، ومنح النساء الاليت تعرضن لإلجهاض إجازات خاصة مدفوعة األجر         )٢٠٠٦(يف العمل بعد الوالدة     

  ).٢٠٠٦(على ذلك، جرى اعتماد اإلجراءات اإلجيابية املتعلقة بتوظيف النساء 

على وملنع ممارسة العنف ضد النساء وكفالة تعزيز محاية حقوق اإلنسان املتعلقة هبن، وضع قانون املعاقبة        - ٣٧
، وخطة العمـل    )٢٠٠٤( وما يتصل بذلك من أفعال، وقانون منع البغاء ومحاية الضحايا            البغاءالقوادة ألغراض   

) ٢٠٠٥( مركز دعم ضحايا اإلكراه على البغاء        أنشئوباإلضافة إىل ذلك،    ). ٢٠٠٤(الشاملة املتعلقة مبنع البغاء     
م كتوسيع مراكز إسداء املـشورة       العديد من سياسات الدع    واعتمدت أيضاً . لتقدمي الدعم يف جمال إعادة التأهيل     

 مركز خدمة موحد حتصل فيه الضحايا على املشورة         أنشئوإنشاء مرافق حلماية ضحايا العنف اجلنسي واملرتيل، و       
جلنسي والرعاية الطبية ويقوم بإجراء التحقيقات وتوفري املتطلبات القانونية، وأُنشئت مراكز خمصصة ملنع العنف ا             

  ).ثالثة مواقع(ضد األطفال 

  حقوق الطفل - ٧

 على اتفاقية حقوق الطفل بغية املشاركة يف جهود اجملتمع الدويل الرامية            ١٩٩١قت احلكومة يف عام     صّد  - ٣٨
وجعلت احلكومة إعمال حقوق الطفل هدفاً من األهداف الرئيسية لـسياساهتا           . إىل كفالة ومحاية حقوق الطفل    
االسـتثنائية املعنيـة    يف دورهتا   اجلمعية العامة    الذي اعتمدته    "فالعامل صاحل لألط  "الوطنية الرامية إىل حتقيق شعار    

  .٢٠٠٢مايو / اليت ُعقدت يف أياربالطفل



A/HRC/WG.6/2/KOR/1 
Page 9 

وللوفاء باملعايري الدولية املتعلقة حبقوق الطفل، تعكف احلكومة على تنفيذ ثالثة تدابري عامة رئيـسية ذات                  - ٣٩
 لتهيئة بيئة اجتماعية    ٢٠٠٢ية ومناء الطفل اليت اعتمدت عام       وهي أوالً، اخلطة الشاملة املتعلقة حبما     . صلة باألطفال 

 اخلطة الشاملة املتعلقة بسالمة الطفل لكفالة أن تكون ٢٠٠٣وثانياً، وضعت احلكومة يف عام . سليمة لتنشئة األطفال
 الـشاملة    اعتماد اخلطة  ٢٠٠٤وأخرياً، جرى يف عام     . حياة الطفل خالية من اإليذاء، والعنف املدرسي، واحلوادث       

املتعلقة باألطفال والشباب الذين يعيشون يف فقر، وبدأت احلكومة بتوفري املتطلبات املعيشية الـضرورية لألطفـال                
، وكوسيلة لالستثمار الفعلي ٢٠٠٧ومنذ عام .  حياة مستقلةواعيشأن ياحملتاجني، وتعزيز الدعم املخصص ملساعدهتم 
. األطفال لدعم تراكم األصول الالزمة لألطفال ذوي الدخول املتدنيـة         يف رأس املال البشري، اعُتمد حساب تنمية        

الذي يهدف إىل توفري خدمات متكاملة تقدم ) Hope Start Project(وعالوة على ذلك، أُطلق مشروع إعطاء األمل 
  .لذين يعيشون يف املناطق الفقريةحسب الطلب يف جماالت الصحة والرعاية والتعليم والثقافة لألطفال ا

، نّص القانون املدين املنقح ٢٠٠٣ وامتثاالً لتوصية اعتمدهتا جلنة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة عام    - ٤٠
 على توسيع حقوق األطفال الذين يعيشون مع والديهم، وقد كان اآلباء هم الذين حيـددون تلـك                ٢٠٠٧لعام  

  كامالًومة على حظر هذا النوع من العقاب حظراًوفيما يتعلق مبنع العقاب البدين لألطفال، تعكف احلك. احلقوق
  . عن طريق تعديل القوانني ذات الصلة مع تعزيز التثقيف حبقوق األطفال يف إطار تدريب املعلمني

 بتنقيح قانون رعاية األطفال بغية توسيع نطاق فئات األشخاص الـذين            ٢٠٠٤وقامت احلكومة يف عام       - ٤١
 مؤسسة متخصصة يف مجيع أحناء البلد مهمتها        ٤٤وأنشأت احلكومة   . ء األطفال ُيلزمون بالتبليغ عن حاالت إيذا    

واعُتمد . محاية األطفال من العنف، وهو ما يوفر احلماية السريعة وغريها من اخلدمات الضرورية لألطفال الضحايا
نف املدرسي، يف    قانون احلماية من العنف املدرسي وإجراءات التصدي له من أجل التعامل مع الع             ٢٠٠٤يف عام   

 تنفيذ السياسات املتصلة جبميع قطاعات احلكومة حتت إشراف رئيس الوزراء بغية القضاء             ٢٠٠٥حني شهد عام    
  .على العنف املدرسي، مبا يف ذلك جرائم اإلنترنت والعنف اجلنسي

  حقوق املعوقني - ٨

 يف  ، ووضعت أيضاً  "عاية املعوقني قانون ر " لرعاية املعوقني متثل يف       إطاراً ١٩٨١وضعت احلكومة يف عام       - ٤٢
 لكفالـة وصـوهلم إىل املرافـق، واملعلومـات          "قانون تعزيز رفاه املعوقني وكبار السن واحلوامل      " ١٩٩٧عام  

 من أجل تعزيز حقوق "القانون املتعلق بتحسني قدرة املعوقني على التحرك      "، وضع   ٢٠٠٥ويف عام   . واالتصاالت
 "قانون مناهضة التمييز ضد املعوقني وإتاحة سبل االنتصاف هلم        " ٢٠٠٧عام  استخدام وسائل النقل، واعُتمد يف      

وحيظر . ٢٠٠٨أبريل /نفاذ هذا القانون يف نيسانأن يبدأ بغية كفالة إعمال حقوق اإلنسان بشكل راسخ، وُيتوقع 
 هو ضـرب مـن       أن رفض توفري تسهيالت معقولة للمعوقني      عتربالقانون املذكور التمييز املباشر وغري املباشر وي      

  .اجملتمع ومساواهتم بشكل تاموتأيت مجيع هذه القوانني يف إطار السعي إىل حتقيق مشاركة املعوقني يف . التمييز

 بغية كفالة حقوق اإلنسان "ميثاق حقوق اإلنسان للمعوقني" ١٩٩٨وعلى املستوى احمللي، وضع يف عام   - ٤٣
جيهية املتعلقة بكفالة حقوق اإلنسان للمعوقني الذين يعيشون يف املبادئ التو" ٢٠٠٨املتعلقة هبم، ووضعت يف عام 

وباإلضافة إىل ذلك، تقوم احلكومة بدعم ورصد أنشطة منظمات حقـوق اإلنـسان             . "مؤسسات رعاية املعوقني  
  .نسان للمعوقني يف مجهورية كورياكمعهد حبوث حقوق ذوي القدرات املغايرة يف كوريا، ومنتدى حقوق اإل
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 مجهورية كوريا إىل التبكري بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اليت جيـري               وستسعى  - ٤٤
وستقدم الدعم التام ألنشطة املنظمات غري احلكومية الدوليـة         .  اختاذ اخلطوات احمللية بشأن التصديق عليها      حالياً

  .الوطنية املعنية مبسألة اإلعاقةو

  احلق يف التعليم - ٩

عليم اإللزامي ستة أعوام دراسية يف املرحلة االبتدائية وثالثة أعوام دراسية يف املرحلة املتوسطة، تبلغ مدة الت  - ٤٥
 كأطفال األسر اليت تعتمد على اإلعانات املعيشية األساسـية،          ،والطالب احملرومون .  التعليم االبتدائي جماناً   وفَّروُي

بات  ما يلزم من احلماية واملساعدة يف شكل إعانات للوجوأطفال األسر وحيدة الوالد واألسر شبه الفقرية، يتلقون
  .اليت يتناولوهنا يف املدارس

، وضع قانون التعليم اخلاص للمعوقني من أجل كفالة حق الطالب املعوقني يف تلقي ٢٠٠٧مايو /ويف أيار  - ٤٦
 التعليم اجملاين لألطفـال     وينص هذا القانون على وضع نظام للكشف املبكر عن اإلعاقات، وتوفري          . التعليم املالئم 

املعوقني دون سن الثالثة، وتقدمي التعليم اإللزامي من مرحلة رياض األطفال إىل املرحلة الثانوية بالنسبة لطـالب                 
وُتبذل اجلهود بغرض زيادة عدد . برامج التعليم اخلاص، وينص على التزام اجلامعات بتوفري الدعم للطالب املعوقني

 مـن   ل وجـه اعتبـاراً    ـون على أكم  ـدد املعلمني لكي ُينفّذ القان    ـ عن زيادة ع   فضالًفصول التعليم اخلاص،    
  .٢٠٠٨مايو /أيار

وتسعى احلكومة إىل حتسني املدارس واملرافق البديلة اليت تكفل توفري تعليم جيد للمتسربني مـن املـدارس،                   - ٤٧
ويشمل ذلك وضع املناهج الدراسية وتقدمي مساعدات مالية وتنظيم حلقات عمل مشتركة بني معلمي املدارس النظامية        

  .ار قانون التعليم مدى احلياةـ إط التعليم مدى احلياة يففريوواملدارس البديلة، وتقوم احلكومة بتنفيذ برامج تكفل ت

  حقوق العمل - ١٠

استثمرت احلكومة أمواالً طائلة يف تعزيز خدمات التوظيف وبرامج تطوير املهارات املهنية من أجل كفالة   - ٤٨
 ٦٤و ١٦ بنيمارهم ونتيجة لذلك، زاد توظيف الرجال والنساء الذين تتراوح أع. اإلعمال الفعلي للحق يف العمل

 خطـة لـسياسة     ٢٠٠٣ووضعت احلكومة يف عام     . ٢٠٠٦ يف املائة على التوايل يف عام        ٥٣,١ و ٧٤,٦بنسبة  
التوظيف مع التركيز على توسيع الصناعات احملركة للنمو وإجياد املزيد من الوظائف، وبدأت تنفيذ تدابري إجيـاد                 

. ٢٠٠٤فربايـر  /ائف الذي اتفقت عليه ثالثة أطراف يف شباط من امليثاق االجتماعي خللق الوظ  الوظائف انطالقاً 
وتعمـل  . ويتعلق ذلك على وجه اخلصوص بفئات العمال الضعفاء كالنساء والشباب وكبار الـسن واملعـوقني              

 على تعزيز السياسات الفعلية لسوق العمل، مبا يف ذلك تقدمي خدمات التوظيف، وتوفري وظـائف              احلكومة أيضاً 
  . املهنية وتقدمي إعانات التوظيفالجتماعية، وتطوير املهاراتلدعم اخلدمات ا

 بتنقيح القوانني ذات الصلة بالعمال غري الـدائمني ونفّـذت           ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١وقامت احلكومة منذ      - ٤٩
العاملون (يتعرض له هؤالء العمال من متييز وانتهاكات        التصدي ملا   العديد من التدابري حلمايتهم، وذلك من أجل        

عقود حمددة املدة، والعمال غري املتفرغني وغري الدائمني مبن فيهم العمال املؤقتون يف الوكاالت، والعاملون مبوجب ب
 يف  ٣٥,٩عقود، والعاملون يف وظائف ذات طابع خاص، وخدم املنازل، وعمال اليومية، الذين بلغت نـسبتهم                
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وتشمل اجلوانب . يادة كبرية يف أعقاب األزمة املالية، وقد زاد عددهم ز)٢٠٠٧املائة من جمموع العاملني يف عام 
عدم فرض قيود على التوظيف على أساس مؤقت، مع توفري إجراءات االنتصاف بغية : الرئيسية هلذه التدابري ما يلي

التصدي للتمييز غري املقبول ضد العمال غري الدائمني؛ وحظر فصلهم عن العمل دون مربرات بعد التوظيف ملدة                 
وقد أسهمت هذه   . وهتدف هذه التدابري إىل املوازنة بني االستقرار الوظيفي ومرونة سوق العمل          ). سنتان (حمددة

ومن املتوقع تعزيز هذا التقدم مع توايل صدور قـرارات اللجنـة            . التدابري يف حتسني حقوق العمال غري الدائمني      
  .ةالوطنية لعالقات العمل الرامية إىل معاجلة املمارسات التمييزي

وبعد سنوات من احلوار االجتماعي الرامي إىل تأسيس عالقات عمل حتقق التكامل االجتماعي، توصلت                - ٥٠
وحققت .  إىل اتفاق ثالثي قامت على أساسه بإصالح قوانني ونظم عالقات العمل           ٢٠٠٦ يف عام    احلكومة أخرياً 
 الدولية، وذلك على سبيل املثال عن طريق إلغاء          يف مواءمة القوانني والنظم مع معايري العمل        كبرياً احلكومة تقدماً 

واعترافاً هبذا التقدم، قرر جملـس منظمـة        . نظام التحكيم اإللزامي وشرط طلب تقدمي املساعدة إىل طرف ثالث         
 ١٩٩٦ أن يوقف الرصد الذي استمر منذ عـام          ٢٠٠٧يونيه  /التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف حزيران      

ويعكس قرار املنظمة تقييم اجملتمع الدويل اإلجيايب . ريها مجهورية كوريا يف جمال عالقات العمللإلصالحات اليت جت
  .رية كورياللتقدم احملرز يف جمال عالقات العمل يف مجهو

ويف هذه األثناء، وسعياً إىل كفالة حقوق العمل األساسية بالنسبة للمعلمني، جرى تقنني نقابات املعلمني    - ٥١
إال أن حقهم يف اختاذ إجراءات مجاعيـة        . مون على حق تنظيم أنفسهم واحلق يف التفاوض اجلماعي        وحصل املعل 
 للطابع العام للتعليم وحياده السياسي، وضرورة املوازنة بني حقوق املعلمني وحق الطالب يف تلقـي                ُيحظر نظراً 

املعلمون، خالفاً ألنشطة العمال بشكل عام،  ألن األنشطة التعليمة اليت يضطلع هبا وُيفرض هذا التقييد أيضاً. العلم
ويف ضوء ذلك، تكون احلكومة قد أرست األساس لعالقات تراعي مصاحل           . تتطلب معايري أخالقية ومهنية رفيعة    

  . يف سياق وضع السياسة التعليميةمجيع األطراف

  حقوق العمال املهاجرين - ١١

السريع من بلد مصدر للعمالة إىل اخلارج إىل بلـد          لقد حتولت مجهورية كوريا بفضل منوها االقتصادي          - ٥٢
.  نظام التدريب الصناعي   ١٩٩٣ويف هذا السياق، اعتمدت احلكومة يف عام        . يستقدم العمال من البلدان األخرى    

 لكاومع ذلك، مل يتمكن النظام من االستجابة مبرونة للمتطلبات املتغرية يف جمال العمل، مما أدى إىل نشوء مـش                  
وملعاجلة هـذه   . حقوق اإلنسان والتجاوزات اليت حتدث يف البلدان اليت ُتستقدم منها األيدي العاملة           كانتهاكات  

  .مل على أساس اتفاق بني احلكومات تنفيذ نظام تصاريح الع٢٠٠٤املشاكل، بدأت احلكومة يف عام 

ويتمتع العمال  . مالوحيظر بشدة، مبوجب قانون توظيف العمال األجانب، ممارسة التمييز ضد هؤالء الع             - ٥٣
األجانب، مثلما هو احلال بالنسبة للعمال الكوريني، باحلماية مبوجب قوانني كقانون معايري العمل، وقانون احلد               

وباإلضافة إىل . األدىن لألجور، وقانون السالمة الصناعية والصحة، ويتمتعون حبق تكوين النقابات واالنضمام إليها
لعمال األجانب فقط الغرض منه معاجلة مسألة تأخري الرواتـب ومـستحقات     ذلك، اعتمد نظام ضمان خاص با     

 إىل محاية حقوق ومصاحل العمال بواسطة مكاتب العمل التابعة لـوزارة            وتسعى احلكومة جاهدة أيضاً   . التقاعد
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سيا بتوقيع   يف آ   بلداً ١٤وقام ما جمموعه    . العمل يف األقاليم أو املقاطعات، وبواسطة مراكز دعم العمال األجانب         
  .مذكرات تفاهم تتعلق بإرسال عمال إىل مجهورية كوريا يف إطار نظام تصاريح العمل

  األجانب - ١٢

حة كاف من أجل م   ٢٠٠٧مايو  /وضع القانون األساسي املتعلق مبعاملة األجانب يف مجهورية كوريا يف أيار            - ٥٤
يتعلق بالنساء األجنبيات املتزوجـات مبـواطنني       وفيما  . التمييز وصون حقوق اإلنسان املتعلقة باألجانب وأطفاهلم      

خطة حكومية شاملة تتعلق باإلدماج االجتمـاعي لألجنبيـات املتزوجـات           "كوريني، ُتبذل جهود خاصة كوضع      
ووفقاً للقانون، جيـب علـى      .  وجيري استعراض فصلي لتنفيذها مقترنة بالقانون املذكور أعاله        "مبواطنني كوريني 

كومات احمللية توفري التعليم، واختاذ خطوات لزيادة الوعي واختاذ اخلطوات الضرورية األخرى            احلكومة املركزية واحل  
حلماية وصون حقوق اإلنسان املتعلقة باألجانب وأطفاهلم؛ وجيب استعراض وتنسيق املـسائل الرئيـسية املتـصلة                

 اليت يشرف عليها رئيس الوزراء؛ "جلنة سياسات األجانب"بالسياسات املتعلقة باألجانب يف مجهورية كوريا بواسطة 
  .على أساس دوري كل مخس سنوات" اخلطط األساسية لسياسات األجانب"ويقوم وزير العدل بوضع 

 للقانون املتعلق باملستوى املعيشي األساسي، نفّذت احلكومة برامج دعم تكفل املعايري املعيشية الدنيا ووفقاً  - ٥٥
وريني يف كوريا ولديهن أطفال حيملون اجلنسية الكورية، وُيطبـق علـى        على أقل تقدير للمتزوجات مبواطنني ك     

  .األجانب اآلخرين قانون دعم الرعاية االجتماعية يف احلاالت الطارئة

  تنفيذ التعهدات الطوعية - ١٣

، كانت حالـة    ٢٠٠٦يونيه  /عندما قدمت احلكومة ترشحها لعضوية جملس حقوق اإلنسان يف حزيران           - ٥٦
  : حقوق اإلنسان على النحو التايل وااللتزامات الطوعية الرامية إىل تعزيز ومحايةتنفيذ التعهدات

 حقوق اإلنسان على املستوى احملليتنفيذ التعهدات املتعلقة بتعزيز   - 

o     إىل الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على       ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٨االنضمام يف 
 مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

o     من العهد الدويل اخلـاص      ٥- ١٤ بسحب حتفظها على املادة      ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢قامت يف 
  باحلقوق املدنية والسياسية

o     مـن اتفاقيـة   ٢٢ و٢١ موافقتـها علـى املـادتني        ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩أعلنت يف   
  مناهضة التعذيب

o   حبقوق اإلنسان خطة العمل الوطنية املتعلقة٢٠٠٧مايو / أيار٢٢اعتمدت يف   

o  تعزيز التثقيف حبقوق اإلنسان بغية زيادة الوعي العام بتعميم منظور حقوق اإلنسان  

o  تعزيز الشراكة والتعاون مع اجملتمع املدين يف إطار عملية وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العامة  
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  تنفيذ التعهدات املتعلقة بتعزيز حقوق اإلنسان الدولية  - 

o     يف إطار املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان كمراعاة املواعيد احملـددة لتقـدمي            مواصلة التعاون
  التقارير املتصلة بتنفيذ املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان وتنفيذ توصيات هيئات املعاهدات

o           تقدمي الدعم ألعضاء األمم املتحدة يف تنفيذ التزاماهتم يف جمال حقوق اإلنسان كمبادرة مجهورية
  و الدميقراطية املتعلقة بتحديد حالة حقوق اإلنسانالكونغ

o               التعاون الثنائي واملتعدد األطراف من أجل تعزيز الدميقراطية، وسيادة القانون واحترام حقـوق
  اإلنسان واحلريات األساسية

o       التعاون مع البلدان اليت تطلب احلصول على الدعم لتحقيق استقرار املؤسسات الدميقراطية عـن
  ألنشطة اليت يضطلع هبا جتمع الدميقراطيات والشراكة من أجل احلوكمة الدميقراطيةطريق ا

o  اإلسهام يف تعزيز عمل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

o          خاص ذوي اإلعاقة وتوقيعها    املشاركة النشطة يف املناقشات املتعلقة بصياغة اتفاقية حقوق األش  
  جراءات اجلارية على املستوى احمللي للتصديق عليها واإل٢٠٠٧مارس / آذار٣٠يف 

 التعهدات املتصلة بعمل جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة  - 

o               املشاركة النشطة يف املناقشات املتعلقة جبعل جملس حقوق اإلنسان مؤسسة أكثر شفافية وذات
  جدوى وأمهية

o  ل النتهاكات حقوق اإلنساناالضطالع بدورها كعضو يف التصدي السريع والفعا  

o              بذل اجلهود للتركيز بصورة متساوية على احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعيـة
 .والثقافية وإعماهلا

  زيادة الوعي العام -  باء

 .٢٠٠٧نوفمرب  /ُعرض مشروع القانون املتعلق بتدريس حقوق اإلنسان على اجلمعية الوطنية يف تشرين الثاين              - ٥٧
وكان الغرض منه أن يكون مبثابة القانون األساسي يف هذا اجملال، وهو ينص على املبادئ األساسية لتدريس حقـوق                   

حق كل إنسان يف تلقي الدراسة يف هذا اجملال، والتزام املؤسسات العامة بتوفري هذه الدراسة، وقيام احلكومة                 : اإلنسان
  .ة أو البلديات بدعم هذه األنشطةاملركزي

 وكالة مشلت الوزارات املعنيـة، والوكـاالت   ٢٠وُشكّل جملس تدريس حقوق اإلنسان يف املدارس من           - ٥٨
اإلدارية املركزية، وسلطات التعليم احمللية على نطاق البلد، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان،                
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ريس حقوق  شأن السياسات املتعلقة بتد   وسيقوم اجمللس بإجراء عمليات تشاور وتنسيق تشمل الوكاالت املعنية ب         
  .اإلنسان لطلبة املدارس

 ٢٠٠٧نوفمرب /وفيما يتعلق بتوفري التثقيف للموظفني العامني يف جمال حقوق اإلنسان، وضعت يف تشرين الثاين  - ٥٩
دريب مـوظفي   املبادئ التوجيهية لتثقيف وتدريب املوظفني العامني يف هذا اجملال لكفالة دمج هذا التثقيف يف عملية ت               

دعاء الوإىل جانب تدريب موظفي هيئات ا     . الوزارات واإلدارات ويف املؤسسات التعليمية العامة واملؤسسات التدريبية       
العام واملوظفني القضائيني يف جمال التوعية حبقوق اإلنسان، ُتدّرس مواد حقوق اإلنسان ذات الصلة بالوظيفة احملـددة                 

 "األجانب وحقوق اإلنسان  " و "اإلصالح وحقوق اإلنسان  " کطلع هبا هؤالء املوظفون     لتلبية متطلبات األدوار اليت يض    
وبالنسبة لرجال الشرطة، أُدخل يف مناهج خمتلـف أكادمييـات الـشرطة            . "منع جنوح األحداث وحقوق اإلنسان    "و

وزارة الـدفاع   وبالنسبة للعسكريني، تـشرف     .  ساعات يف السنة   ١٠التدريب يف جمال حقوق اإلنسان ملدة أكثر من         
 من أجل إجياد    "برنامج تدريب القادة العسكريني يف جمال حقوق اإلنسان       "واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان على تنفيذ       

  .قوق يف أوساط القادة العسكرينيذهنية تراعي حقوق اإلنسان وتعزيز القيادة اليت تراعي هذه احل

 جمال حقوق اإلنسان للشركات والصحافة ومؤسسات       وتوفر اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان التثقيف يف        - ٦٠
وتساعد يف حتسني فهم املواطنني حلقوق اإلنسان عن طريق إعداد وتوزيع أفـالم             . التعليم املستمر، وما إىل ذلك    

ذات صلة حبقوق اإلنسان، وكذلك عن طريق تنظيم معارض لترويج الرسوم املتحركة والصور واألفالم وامللصقات 
  .وق اإلنساناملتعلقة حبق

وقامت احلكومة بإصدار ونشر كُتيب يتعلق خبطة العمل الوطنية ويتضمن األحكام ذات الصلة املستمدة                - ٦١
من املعاهدات الست األساسية حلقوق اإلنسان ومن املالحظات اخلتامية لكل واحدة من هيئات املعاهدات مـن                

  . اآلليات الدولية حلقوق اإلنسانأجل تعزيز فهم

مجت املالحظات اخلتامية الصادرة عن هيئات املعاهدات إىل اللغة الكورية من أجل توزيعهـا علـى               وُتر  - ٦٢
املؤسسات املعنية وُعممت باستخدام الوسائل املالئمة كنشر املعلومات على مواقع احلكومة على شبكة اإلنترنت              

  .سرياً للوصول إىل هذه املعلوماتتي

  لتعاون مع آليات حقوق اإلنسان -  جيم

  آلية خطة العمل الوطنية - ١

 ٢٠١١- ٢٠٠٧تعزيزاً حلماية حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا، اعُتمدت خطة العمل الوطنية للفترة               - ٦٣
ويف إطار عملية صياغة هـذه اخلطـة، نظمـت          . كأول خطة شاملة لسياسات احلكومة املتعلقة حبقوق اإلنسان       

للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، لتلقي آراء الدوائر األكادميية، احلكومة جلسات استماع عامة، بناء على توصيات ا
وستتوىل الوزارات املعنية تنفيذ اخلطة حتت إشرافها ويقوم اجمللس الـوطين           . ومنظمات األعمال وحقوق اإلنسان   

  .طالع اجلمهور على نتائج التنفيذإحلقوق اإلنسان ب
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املدين، والصحافة رصد حالة تنفيذ خطط العمل وإبـداء         وجيوز للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، واجملتمع         - ٦٤
وقد تشمل هذه اآلراء دعوة . آرائها فيما يتعلق بصدق تنفيذ سياسة حقوق اإلنسان الواردة يف خطة العمل الوطنية

الوزارات واإلدارات املعنية إىل اختاذ إجراءات لتنفيذ اخلطة على الوجه األكمل، واقتراح تعـديل أو اسـتكمال                 
  .شاريع الواردة يف خطة العمل، أو اقتراح مشاريع جديدة مل ُتدرج بعد يف اخلطةامل

وميكن هليئات املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان التوصية بأن تنفذ احلكومة عناصر خطة العمل الوطنية                - ٦٥
  .ير الدورية اليت تقدمها احلكومةبواسطة استعراض التقار

 حقوق اإلنسان القيام، عند االقتضاء، بتعديل أو استكمال خطة العمل وميكن للمجلس الوطين لسياسات  - ٦٦
الوطنية احلالية عن طريق تقييم اآلراء اليت تقدمها اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، واجملتمع املـدين، والـصحافة،               

مل  خطة الع  وهيئات املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وميكن للمجلس أن يعكس هذه اآلراء يف عملية ختطيط             
  .٢٠١١الوطنية القادمة يف عام 

  التحسينات اليت طرأت على سياسات وقوانني حقوق اإلنسان - ٢

ميكن أن توصي اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بأن تقوم احلكومة بإجراء حبوث وحتـسني الـسياسات                  - ٦٧
وينبغي لوزراء . نة الوطنية حلقوق اإلنسانوالقوانني واألنظمة واملمارسات املتعلقة حبقوق اإلنسان وفقاً لقانون اللج

الوزارات املعنية أو رؤساء املؤسسات احترام هذه التوصيات وبذل اجلهود لتنفيذها، ويف حالة تعذر التنفيذ جيب                
  .يح خطي يبّين أسباب عدم التنفيذتقدمي توض

 تعـديل الـسياسات     وميكن للمنظمات غري احلكومية أن تقدم آرائها يف إخطار مسبق بشأن وضـع أو               - ٦٨
والقوانني واألنظمة واملمارسات املتعلقة حبقوق اإلنسان وقد تطلب حتسينها، وذلك عن طريق جتميـع اآلراء أو                

  .تقدمي عرائض مدنية

  تقدمي دعوة زيارة دائمة لإلجراءات اخلاصة - ٣

، ٢٠٠٨مارس /يف آذارخالل اجلزء الرفيع املستوى من الدورة السابعة جمللس حقوق اإلنسان اليت ُعقدت   - ٦٩
وقد أبرز ذلك . قدمت مجهورية كوريا دعوة زيارة دائمة إىل مجيع أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة املواضيعية

  . اإلنسان التابعة لألمم املتحدةرغبة احلكومة يف التعاون مع آليات حقوق

  اإلجنازات والتحديات -  رابعاً
  أفضل املمارسات -  ألف

  ٢٠١١- ٢٠٠٧ية للفترة خطة العمل الوطن - ١

 هي مثرة املشاورات اليت اسـتمرت ثـالث         ٢٠١١- ٢٠٠٧خطة العمل الوطنية املذكورة أعاله للفترة         - ٧٠
وتعلق .  بوضع هذه اخلطة   ٢٠٠٣أكتوبر  /سنوات وسبعة أشهر بعد القرار الذي اختذته احلكومة يف تشرين األول          

يمة عاملية، ومتكنها صياغة هذه اخلطة من وضع أول         مجهورية كوريا أمهية قصوى على حقوق اإلنسان بوصفها ق        



A/HRC/WG.6/2/KOR/1 
Page 16 

 

سياسة شاملة يف جمال حقوق اإلنسان جتعل هذه احلقوق أحد األهداف الرئيسية للسياسات الوطنية عن طريـق                 
  .توحيد القضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت كانت تتعامل معها خمتلف الوزارات واإلدارات بطريقة منفصلة

 الفعال حلقوق إلعمالذلك، فإن خطة العمل الوطنية لديها آلية جيدة للمتابعة الغرض منها اوعالوة على   - ٧١
وسيقوم اجمللس الوطين لسياسات حقوق اإلنسان بتنسيق عملية تنفيـذ          . اإلنسان وإدخال حتسينات دائمة عليها    

بالرصد على أساس سنوي، وسيعمل إجراء مشاورات بني الوزارات املعنية والقيام بوسائل منها مثالً اخلطة الوطنية 
 على استكمال خطة العمل حبيث تعكس التغيريات اليت تطرأ على أوضاع حقـوق اإلنـسان علـى       اجمللس أيضاً 

  .املستويني الدويل واحمللي

  تعزيز حقوق املرأة - ٢

ساواة اجلنسانية،  يتمثل إطار القضاء على التمييز ضد املرأة وتعزيز املساواة اجلنسانية يف تأسيس وزارة امل               - ٧٢
وقد مكّنت . وتنقيح القانون اإلطاري املتعلق بتنمية املرأة، ويف وضع اخلطة األساسية للسياسات ذات الصلة باملرأة

هذه املبادرات من إلغاء نظام رب األسرة الذي كان املثال الرئيسي على قوانني التمييز اجلنساين، وبدأ يف كانون                  
ل القانون املدين الذي يكفل عدم تعرض أي شخص حلرمان ال مربر له بسبب املبدأ                نفاذ تعدي  ٢٠٠٨يناير  /الثاين

  .يف أن حيمل الشخص اسم والده فقطاملتمثل 

 عـن  وزادت مشاركة املرأة يف عمليات صنع القرارات باعتماد مبادرة مساواة املرأة يف التوظيف، فضالً             - ٧٣
 يف املائة من مرشـحي األحـزاب        ٥٠ بأن تشكل النساء     تعديل قانون االنتخاب للوظائف العامة الذي يطالب      

كما أن األنشطة االجتماعية للمرأة قد زادت يف سوق العمل مـع            . السياسية للتمثيل النسيب يف اجلمعية الوطنية     
ر تنمية اعتماد اخلطة األساسية املتعلقة باملساواة اجلنسانية يف التوظيف، واعتماد اخلطة الشاملة املتعلقة باملرأة يف إطا

  . املوارد البشرية، ووضع قانون خلق البيئة االجتماعية اليت تراعي األسرة

وملنع العنف اجلنسي ضد املرأة، اُتخذت تدابري حكومية شاملة، تتضمن وضع خطة شاملة ملنع العنـف                  - ٧٤
ك، ومنذ تنقـيح    وباإلضافة إىل ذل  . اجلنسي ودعم الضحايا، وتشكيل فرقة العمل املعنية مبناهضة العنف اجلنسي         

 على املدارس توفري التعليم املتعلق مبنع العنف املرتيل، القانون املتعلق مبنع العنف املرتيل ومحاية الضحايا، أصبح لزاماً
وعالوة على ذلك، بـذلت احلكومـة       . وأُدخلت تعديالت كبرية على املساعدة املقدمة لتحمل التكاليف الطبية        

 األساسية واهليكلية املتصلة بالبغاء، فأنشأت فرقة العمل املعنيـة مبنـع البغـاء      هتدف إىل معاجلة األسباب    جهوداً
 ملنع االجتار اجلنسي ومحاية الضحايا، وما إىل ذلك، ووضعت قانون املعاقبة على األفعال املتعلقة               ووضعت قانوناً 

قوادين وممارسي البغـاء،    وُشددت على وجه التحديد العقوبة اليت تطبق على ال        . بترتيب االجتار ألغراض اجلنس   
  .علقة بضحايا اإلكراه على البغاءواُتخذت تدابري حلماية حقوق اإلنسان املت

  حق التعليم ألطفال األجنبيات املتزوجات مبواطنني كوريني - ٣

    من الدستور حق التعليم ألطفال األجنبيات املتزوجات من مـواطنني كـوريني، ووفقـاً              ٣١تكفل املادة     - ٧٥
 مـن  ٢- ٦ووفقا للمادة .  من قانون اجلنسية حيصل هؤالء األطفال على اجلنسية الكورية عند ميالدهم         ١- ٢للمادة  

. الدستور واتفاقية حقوق الطفل، يتمتع أطفال العمال األجانب بنفس احلق يف التعليم املكفول لألطفال الكـوريني               
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سر املنتمية إىل ثقافات متعددة اليت بدأت تظهر وإىل جانب هذه الضمانات القانونية، ُتكفل حقوق التعليم ألطفال األ
خطة " و"اخلطة الشاملة للتعليم والرعاية"ك كواحدة من الطبقات احملرومة، وذلك من خالل خمتلف الربامج احلكومية 

  ."خطة التعليم املتعلقة باألسر املنتمية إىل ثقافات متعددة" و"دعم تعليم أطفال األسر املنتمية إىل ثقافات متعددة

  التحديات والقيود -  باء

، شهدت مجهورية كوريا أزمة اقتصادية استوجبت       ١٩٩٧عند وقوع األزمة املالية اآلسيوية يف هناية عام           - ٧٦
ومع ذلك، متكنت مجهورية كوريا من جتاوز هذه        . حصول البلد على قرض للمساعدة من صندوق النقد الدويل        

الثالثة عشرة من حيث الناتج اإلمجايل احمللي واحلادية عشرة من حيث األزمة بسرعة وعادت مرة أخرى إىل املرتبة 
ومع ذلك، فإن حالة حقوق اإلنسان للضعفاء واحملرومني قد تفاقمت خالل عملية جتاوز األزمـة               . حجم التجارة 

وة االقتصادية بسبب عدة عوامل كالتهميش بسبب اإلصالحات اهليكلية يف القطاع العام والشركات، وتركيز الق             
االقتصادية، وتراجع الطبقة الوسطى وأصحاب األعمال اخلاصة، وزيادة التوظيف على أساس مؤقت وارتفـاع              

  .جلة هذه القضايا وإدخال حتسيناتوال بد من معا. أسعار العقارات

 سنة فما فوق يف اجملتمع      ٦٥وعالوة على ذلك، من املتوقع أن تكون نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم               - ٧٧
، إذا استمرت االجتاهات الراهنة املتمثلة يف االحتفاظ بأدىن نـسبة           ٢٠٥٠وري هي األعلى عاملياً حبلول عام       الك

واستجابةً هلذه املشكلة احملتملة، ستويل احلكومة املزيد مـن الرعايـة      . مواليد يف العامل وسرعة شيخوخة السكان     
  .ثقافية وبناء شبكة األمان االجتماعي لكبار السنلكفالة التمتع التام باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وال

وباإلضافة إىل ذلك، تشهد مجهورية كوريا ظهور جمتمع متعدد الثقافات نتيجة للزواج من أجنبيات الذي   - ٧٨
، وزيادة عدد العمال املهاجرين الذين يأتون للعمل والعيش يف ٢٠٠٦ يف املائة من جمموع الزجيات عام ١١,٩بلغ 

وعليه، ال بد أن تضاعف احلكومة جهودها الختاذ التدابري الـيت  . ريا بشكل مشروع أو غري مشروع     مجهورية كو 
  .ز احترام حقوق اإلنسانحتقق االندماج االجتماعي وتعز

، دخلت مجهورية كوريا يف تبادالت ثنائية       مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية   وفيما يتعلق باملواجهة مع       - ٧٩
ا عقد مؤمتر قمة بني الكوريتني، والتعاون االقتصادي، واملنافسات الرياضـية واللقـاءات             عن طريق وسائل منه   

يزانيـة   يف املائة مـن امل     ١٠الم وختصص احلكومة    ـد إىل إبرام معاهدة س    ـل بع ـومع ذلك، مل نتوص   . الثقافية
  .للدفاع الوطين

جيب على مجيع الرجال أداء اخلدمة      و. وألغراض الدفاع الوطين، وضعت مجهورية كوريا نظام جتنيد عام          - ٨٠
ويشعر اجملندون يف اخلدمة اإللزامية بأهنم أقل       . العسكرية اإللزامية، ويعمل معظمهم ملدة سنتني يف اخلدمة الفعلية        

حظوة مقارنة بالنساء واألشخاص املعفيني من اخلدمة العسكرية، ألهنم ينخرطون يف اخلدمة العسكرية يف املرحلة               
 لذلك، ليس من اليسري حتقيق توافق آراء وطين فيما يتعلق ووفقاً. يها للتمتع التام حبياهتم االجتماعيةاليت يتأهبون ف

  .اخلدمة العسكريةأداء االستنكاف الضمريي من باملساواة بني الرجل واملرأة، أو بشأن 

ية والسياسية كاحلق يف وال يزال فهم الناس العام حلقوق اإلنسان ينحصر يف الفهم التقليدي للحقوق املدن  - ٨١
احلياة وأمن الشخص، واملسكن والتنقل، واخلصوصية، والوجدان، والدين، والفكر، والتعبري، والنشر، والتجمع،            
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ومع ذلك، ال ميكن إنكار هذا املستوى من األمهية للحقوق االقتـصادية  . وتكوين اجلمعيات واملشاركة السياسية  
  .عمل والصحة والبيئة والثقافةوالواالجتماعية والثقافية كالتعليم 

   األولويات واملبادرات الوطنية-  خامساً
 ملنع وحظر املمارسات التمييزية ولتوفري سبل انتصاف للضحايا عن طريق           ستبذل مجهورية كوريا جهوداً     - ٨٢
 على اتـاء واألقلي ـد الضعف ـاس للقضاء على التمييز ض    ـع وتنفيذ قانون ملناهضة التمييز يشكل األس      ـوض

  .وجه اخلصوص

 إلنشاء شبكة أمان اجتماعي الغرض منها تعزيز كفالة حقوق اإلنسان املتعلقة            وستبذل احلكومة جهوداً    - ٨٣
وستقوم احلكومة بتحسني النظام األساسـي      . باألشخاص الذين أصبحوا من الضعفاء نتيجة للتهميش االجتماعي       

األدىن الفعلي لتكاليف املعيشة، وستنظر يف اعتماد       لتأمني أسباب كسب العيش وجعله أكثر واقعية ويعكس احلد          
وملساعدة أشباه الفقراء على التخلص من الفقر، سوف تزيد احلكومة نطاق املساعدة يف             . نظم لتوفري مزايا فردية   

 علـى  كل واحد من القطاعات مبا يف ذلك الرعاية الصحية، والسكن، والتعليم وإعادة التأهيل، وستعمل أيـضاً         
يق أربعة أنواع من التأمني تشمل النظام الوطين للتقاعد، والتأمني الصحي الوطين، وتأمني التعويض عن توسيع تطب

  .احلوادث الصناعية

وفيما يتعلق، على وجه اخلصوص، بقضية خمتلف فئات العمال املؤقتني اليت ُيشار إليها يف الغالب على أهنا   - ٨٤
ماعي، سوف تستكشف احلكومة سبل حتسني حقوق اإلنسان قضية حرجة جتسد بوضوح ظالل االستقطاب االجت

لذي ميـر مبراحـل     ة هبم عن طريق إجراء استعراض شامل آلثار القانون اجلديد املتعلق بالعمال املؤقتني ا             ـاملتعلق
  .التنفيذ األولية

كومـة  وكجزء من اجلهود املبذولة من أجل التصدي لالخنفاض التدرجيي يف نسبة املواليد، ستـسعى احل               - ٨٥
جاهدة إىل كفالة مشاطرة اجملتمع للمرأة واألسرة يف حتمل عبء رعاية األطفال عن طريق حتسني نظـام رعايـة                   

  .رعاية األطفال على نطاق واسعاألمومة، وتوسيع مراكز رعاية األطفال وتقدمي خدمات 

، بتفعيل نظام   ٢٠٠٨  من عام  ويف إطار التصدي لشيخوخة السكان، تسعى احلكومة إىل القيام، اعتباراً           - ٨٦
وعالوة على ذلك، سيعتمد نظام للحماية والرعاية الطبية طويلة األجل لكبار           . أساسي جديد لتقاعد كبار السن    

 لتقدمي املزيد من املساعدة لكبار السن ذوي الدخول املتدنية واملتوسطة، وإلنشاء           ووضعت احلكومة خططاً  . السن
  .الذين يتعرضون إلساءة املعاملة معاهد متخصصة ُتعىن حبماية كبار السن

 أكرب ملنع التمييز ضد األجانب أو أطفاهلم        وفيما يتعلق باجملتمع املتنوع الثقافات، ستبذل احلكومة جهوداً         - ٨٧
يف مجهورية كوريا؛ ولتوفري التعليم، وإسداء املشورة، وما يتصل بذلك من معلومات ومعـارف حـىت يـتمكن            

وسنسعى إىل تعزيز النظام التعليمي، وزيادة الوعي العام، وحتسني . لتام مع اجملتمعاألجانب وأطفاهلم من التكيف ا
  .واألجانبيف أوساط الكوريني ترسيخ االحترام املتبادل للتاريخ والثقافات وأمناط العيش املؤسسات ذات الصلة بغية 
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.  إلغاء قانون األمن الـوطين     وستواصل احلكومة بذل اجلهود لتحقيق توافق اآلراء الوطين بشأن تنقيح أو            - ٨٨
ومع ذلك، وبصرف النظر عن اجلهود املبذولة يف هذا الصدد، فإن احلكومة تطبق قانون األمن الوطين احلايل مبنتهى 

  . ملنع أي انتهاك للقانونالدقة والصرامة

ائل املتعلقة وبالنسبة لالستنكاف الضمريي من أداء اخلدمة العسكرية، ختطط احلكومة إىل إجياد حل للمس              - ٨٩
وتقوم .  من أداء اخلدمة العسكريةهبذا األمر عن طريق إنشاء نظام خدمات اجتماعية يعمل فيه املستنكفون ضمريياً

وبعد إجراء مناقشات عامة، ستتوصل احلكومة إىل       . يف هذا الصدد   احلكومة بإجراء دراسات استقصائية وحبوث    
  . مجهورية كورياة واالجتماعية يفسياسات تناسب األوضاع السياسي

وفيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان اليت وقعت إبان احلكم الشمويل، تسعى احلكومة جاهدة إىل حتقيق   - ٩٠
املصاحلة االجتماعية عن طريق التوصل إىل احلقائق ورد اعتبار الضحايا بواسطة عمل جلنة احلقيقة واملصاحلة واختاذ 

  .لتدابري الضرورية، عند االقتضاءا

وستعزز احلكومة توعية الشعب حبقوق اإلنسان عن طريق توفري التثقيف هبذه احلقوق على نطاق أوسع                 - ٩١
  .باملعلومات املتعلقة هبذا األمرباستخدام مواد غنية 

  تعهد مجهورية كوريا:  االستعراض الدوري الشامل-  سادساً
ري الشامل بأكملها وستتعاون تعاوناً     ستشارك مجهورية كوريا مشاركة تامة يف عملية االستعراض الدو          - ٩٢

وعالوة على ذلك، ستضطلع مجهورية كوريا بدور       . وثيقاً مع جملس حقوق اإلنسان يف متابعة تنفيذ االستعراض        
ح اجمللـس   وكامل بوصفه أحد النظم الرئيسية اليت حتـدد جنـا  البناء لكي حيقق االستعراض نتائجه على حنو فع     

  .ومنظومة األمم املتحدة

 -  -  -  -  -  


