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  )ج(١٥سامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة موجز أعدته املفوضية ال

  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  ∗مجهورية كوريا

 املقدمة من مثانية من أصحاب املصلحة إىل عملية االستعراض الدوري           )١(هذا التقرير هو موجز للورقات      
وال يتضمن التقرير أية آراء . اإلنسانوهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق . الشامل

أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار يتصالن مبطالبات 
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كمـا أنـه بقـدر                  . حمددة

واالفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل . نصوص األصليةاملستطاع مل جير تغيري ال
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية . قد يعزى إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات بشأن هذه املسائل بعينها

ن دورية االستعراض يف اجلولة     وبالنظر إىل كو  . السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة       
 كانون ١األوىل هي أربع سنوات، فإن املعلومات الواردة يف هذا التقرير تتصل يف املقام األول بأحداث وقعت بعد 

  .٢٠٠٤يناير /الثاين

                                                      

 .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  ∗

Distr. 
GENERAL 
 
A/HRC/WG.6/2/KOR/3 
2 April 2008 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/WG.6/2/KOR/3 
Page 2 

 

   املعلومات األساسية واإلطار-  أوالً
   نطاق االلتزامات الدولية-  ألف

ن أجل جمتمع دميقراطي ومنظمة تضامن الشعوب مـن أجـل           حمامون م  -  أفاد كل من منظمة مينبيون      - ١
الدميقراطية التشاركية والرابطة املتحدة لنساء كوريا والشبكة الكورية التقدمية وغري ذلك من املنظمـات غـري                
احلكومية، يف ورقة مشتركة بأن احلكومة مل ُتحدد موقفها إزاء سحب حتفظاهتا على عدد من نصوص املعاهدات                 

ومل تصدق الدولة الطرف، عالوة على ذلك، على الربتوكول االختيـاري التفاقيـة             . قوق اإلنسان األساسية حل 
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وال على االتفاقية الدولية                 

  .حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  الدستوري والتشريعي اإلطار -  باء

أشارت اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان إىل أنه مبوجب الدستور ال خيتلف األثر القانوين للصكوك   - ٢
بيد أنه . الدولية حلقوق اإلنسان اليت انضمت إليها احلكومة وصدقت عليها عن األثر القانوين للتشريعات الداخلية 

 اإلنسان، ال تزال عامة الناس جتهل على نطاق واسع القانون الدويل حلقـوق              وفقاً للجنة الوطنية الكورية حلقوق    
اإلنسان، وليس للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية فهماً عميقاً اللتزاماهتا القانونية لكي تطبِّق القانون الدويل 

. )٢(قانون الدويل حلقوق اإلنسان   وقد بدأت مؤخراً السلطات القضائية والتشريعية اإلشارة إىل ال        . حلقوق اإلنسان 
وأوصت اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان بوضع آليات وطنية لكي تـستخدمها الـسلطات التـشريعية                

  .)٣(والقضائية من أجل املشاركة يف إعمال الصكوك الدولية وإجياد الطرائق الفعلية الكفيلة بنشر هذه الصكوك

امون من أجل جمتمع دميقراطي ومنظمة تضامن الشعوب من أجـل           حم -  وأشار كل من منظمة مينبيون      - ٣
الدميقراطية التشاركية والرابطة املتحدة لنساء كوريا والشبكة الكورية التقدمية وغري ذلك من املنظمـات غـري                

دنية عن ومييز الدستور احلقوق امل"). غري املواطنني"مقابل (فقط هم احملميون بالدستور " املواطنني"احلكومية إىل أن 
احلقوق االجتماعية اليت يكون للدولة مبوجبها سلطات تقديرية واسعة، كما أنه يرفض عدم قابلية هاتني الفئتني من 

، فقـد   "األثر ذاته الذي للقانون الداخلي    "ويف حني أن الدستور ينص على أن للقانون الدويل          . احلقوق للتجزئة 
  ق اإلنسان قـوة ُملزمـة، وذلـك وفقـاً لكـل مـن منظمـة               ُرفض يف الواقع أن يكون للقانون الدويل حلقو       

حمامون من أجل جمتمع دميقراطي ومنظمة تضامن الشعوب من أجل الدميقراطية التشاركية والرابطـة               -  مينبيون
  .)٤(املتحدة لنساء كوريا والشبكة الكورية التقدمية وغري ذلك من املنظمات غري احلكومية

  نساين اهليكل املؤسسي واحلقوق إ-  جيم

، بعد تشاور استغرق ثالثة أعوام ومجـع        ٢٠٠١أُنشئت اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان يف عام           - ٤
شرحية واسعة من القطاعات واجلهات الفاعلة يف اجملتمع الكوري، حسبما أفاد به املركـز اآلسـيوي للمـوارد                  

تنسيق الدوليـة للمؤسـسات الوطنيـة حلقـوق         لدى جلنة ال  " الفئة ألف "وهذه اللجنة ُمعتمدة يف     . )٥(القانونية
حمامون من أجل جمتمع دميقراطي ومنظمة تضامن الشعوب من أجل           -  وأشار كل من منظمة مينبيون    . )٦(اإلنسان

الدميقراطية التشاركية والرابطة املتحدة لنساء كوريا والشبكة الكورية التقدمية وغري ذلك من املنظمـات غـري                
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 الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان قد صاغت توصيات تتعلق بسياسات رئيسية وبقـوانني             احلكومية إىل أن اللجنة   
  بيد أنه وفقاً لكل مـن منظمـة       . ومراسيم، كما سامهت يف حتسني حقوق اإلنسان يف مرافق االحتجاز وغريها          

ة والرابطـة   حمامون من أجل جمتمع دميقراطي ومنظمة تضامن الشعوب من أجل الدميقراطية التشاركي            -  مينبيون
املتحدة لنساء كوريا والشبكة الكورية التقدمية وغري ذلك من املنظمات غري احلكومية، مل تتعامل اللجنة الوطنية                

وعالوة على  . الكورية حلقوق اإلنسان بإجيابية مع االنتهاكات املتصلة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          
يات الصادرة عن اللجنة أو شوهتها أو أمهلتها، مما أسفر عـن عرقلـة              ذلك، فقد قللت احلكومة من شأن التوص      

  .)٧(التحسن العام يف حالة حقوق اإلنسان

وأفاد كل من الرابطة املتحدة لنساء كوريا ومنظمة اخلط الساخن ملساعدة املرأة الكورية ومركز حقوق                 - ٥
 اجلنسي والرابطة املتحدة للنساء املختلفات      اإلنسان للمهاجرات يف كوريا ومركز اإلغاثة الكوري لضحايا العنف        

القدرة وغري ذلك من املنظمات غري احلكومية، يف ورقة مشتركة بأنه جرى تقدمي مقترح إىل اجلمعية الوطنيـة يف               
وتريد اإلدارة اجلديدة أن جتمع بني وزارة املساواة .  يتعلق بإعادة تنظيم اهليئات احلكومية٢٠٠٨يناير /كانون الثاين

 اجلنسني وشؤون األسرة ووزارة الصحة والرعاية االجتماعية، كما ترغب يف حتجيم الوزارة املـسؤولة عـن                بني
شؤون اجلنسني لتصبح جلنة عدمية الفائدة داخل وزارة أخرى، مما ُيعترب نكسة كبرية يف جمال حقـوق اإلنـسان                   

 ووّسعت نطاق مـسؤولياهتا     ٢٠٠١يف عام   وقد أُنشئت جلنة املساواة بني اجلنسني أول األمر         . للنساء الكوريات 
  .)٨(٢٠٠٥ وعلى سياسات األسرة يف عام ٢٠٠٤بإشرافها على قضايا رعاية األطفال يف عام 

   التدابري السياساتية-  دال

 أن احلكومة وضعت خطـة العمـل    ٢٠٠٧مايو  /أفادت اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان يف أيار         - ٦
بيد أن اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان أشارت إىل أن خطة العمل . ان ومحايتهاالوطنية لتعزيز حقوق اإلنس

من قبيل االعتـراف باألنـشطة      (الوطنية مل تتمكن من معاجلة املسائل املهمة املتعلقة باحلقوق املدنية والسياسية            
ري وإلغاء قانون األمن الوطين     السياسة للموظفني املدنيني واملدرسني وإنشاء مكتب مستقل للمدعي العام العسك         

؛ واملـسائل املتعلقـة بـاحلقوق       )واالعتراف باالستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكرية وإلغاء عقوبة اإلعدام        
إدخال حتسينات على بوالص التأمني ضد احلوادث الصناعية والبطالة وزيـادة           (االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

 ومحاية حقوق املرضى وحظر عمليات اإلخالء القسري مـن دون تقـدمي امللجـأ               احلد األدىن لألجور القانونية   
؛ واملسائل األخرى املتـصلة باألشـخاص       )والتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن احلق يف التجمع         

دميقراطي حمامون من أجل جمتمع      -  وأشار أيضاً كل من منظمة مينبيون     . )٩(املهمشني اجتماعياً وفئات األقليات   
ومنظمة تضامن الشعوب من أجل الدميقراطية التشاركية والرابطة املتحدة لنساء كوريا والشبكة الكورية التقدمية        
وغري ذلك من املنظمات غري احلكومية إىل أن خطة العمل الوطنية مل تتخذ موقفاً واضحاً إزاء املـسائل امللحـة                    

. قوبة اإلعدام وحقوق املستنكفني ضمريياً من اخلدمة العسكرية       حلقوق اإلنسان من قبيل قانون األمن الوطين وع       
  .)١٠(وتتجاهل خطة العمل الوطنية قضية محاية حقوق اإلنسان لألشخاص الضعفاء من قبيل األقليات اجلنسية

وأوصت اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان احلكومة بأن ُتثقف املسؤولني عن إنفاذ القانون يف جمال                 - ٧
ق اإلنسان، مبن فيهم القضاة واملدعون العامون واملسؤولون احلكوميون والعاملون يف جمال الرعاية االجتماعية؛ حقو
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وبأن تعتمد برامج للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وأن تدعمها على كافة املستويات بطريقة شاملة؛ وبأن تسنَّ                 
  .)١١(قوانني متعلقة بثقافة حقوق اإلنسان

  ز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع تعزي-  ثانياً
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان-  ألف

حمامون من أجل جمتمع دميقراطي ومنظمة تضامن الشعوب مـن أجـل             -  أشار كل من منظمة مينبيون      - ٨
غـري  الدميقراطية التشاركية والرابطة املتحدة لنساء كوريا والشبكة الكورية التقدمية وغري ذلك من املنظمـات               

احلكومية إىل أن احلكومة قد جتاهلت التزاماهتا املتمثلة يف تنفيذ املالحظات اخلتامية هليئات رصد املعاهدات ونشرها 
  .)١٢(وإىل أهنا مل تبذل أيَّ جهوٍد صادقة يف سبيل التعاون مع اجملتمع املدين

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان-  باء

  ز املساواة وعدم التميي- ١

أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قـد          إىل  ت اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان       شارأ  - ٩
وأثرت هذه اللجنة يف عملية مراجعة قـانون  . سامهت مسامهة واسعة يف حتسني حقوق النساء يف مجهورية كوريا    

ال وهو إلغاء نظام ترؤس الذكور فقـط لألسـرة أو      األسرة الذي أدى إىل حتقيق أكرب إجناز يف السنوات األربع أ          
(hojuje) .            الفجوة الكبرية يف   : ووفقاً للجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان، مثة مشاكل ال تزال قائمة أال وهي

 والتحرش  ، والعنف ضد النساء   ،نسبة النساء يف املناصب الرفيعة املستوى     اخنفاض   و ،الرواتب بني الرجال والنساء   
ي والقوالب النمطية بشأن دور اجلنسْين مبا يف ذلك املفهوم السائد بأنه ينبغي للنساء أن يقمن بدور مقدمي               اجلنس

وأوصت اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان باملبادرة إىل تنفيذ السياسات لتغـيري            . الرعاية األساسية للطفل  
وأشار كل من منظمة . )١٣(رتكيب أعمال العنف ضد النساء    القوالب النمطية املتعلقة باملرأة وتشديد العقوبة على م       

حمامون من أجل جمتمع دميقراطي ومنظمة تضامن الشعوب من أجل الدميقراطية التشاركية والرابطـة               -  مينبيون
املتحدة لنساء كوريا والشبكة الكورية التقدمية وغري ذلك من املنظمات غري احلكومية إىل أنه على الرغم من إلغاء 

بعض أُلغي عانني التمييز السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف، ولقد ي، ال تزال النساء "ظام رئاسة األسرة  ن"
وق اإلنـسان للنـساء يف      ـوى الوعي حبق  ـاواة بني اجلنسْين مما أدى إىل تدين مست       ـالسياسات احلكومية للمس  

  .)١٤(اجملتمع الكوري

يات واملثليني جنسياً بأن سياسات كوريا اجلنوبية إزاء قـضايا  مثل للوأفادت جلنة حقوق اإلنسان الدولية    - ١٠
 اجلنس ومغايري اهلوية اجلنسية واملنحرفني جنسياً كانت سياسـات تقدميـة            زدوجييات واملثليني جنسياً وم   ثلامل

 مسح هذا ،٢٠٠٦، ويف عام ٢٠٠١إذ إن البلد قد حظر التمييز يف العمل على أساس امليل اجلنسي يف عام           . نسبياً
إال أن  . القانون لألشخاص الذين أجروا جراحة لتغيري جنسهم حبيازة وثائق شخصية تربز هويتهم اجلنسية املبدَّلة             

 اجلـنس   زدوجـي يات واملثليني جنـسياً وم    ثلكراهية املثليني ال تزال مستحكمة وال يزال الناشطون يف قضايا امل          
ظبون على حماربة التمييز يف املدارس ويف اجليش، حسبما أفادت به           ومغايري اهلوية اجلنسية واملنحرفني جنسياً يوا     

. )١٥(وال يزال الكثري من املواقع اإللكترونية املثلية حمظوراً       . ثليني جنسياً  وامل اتجلنة حقوق اإلنسان الدولية للمثلي    
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ت وزارة العـدل   صـاغ ٢٠٠٧بأنه يف عـام  جنسياً  ثليني واملاتوقد أفادت جلنة حقوق اإلنسان الدولية للمثلي    
إال أن هذه اللجنة أشارت أيضاً إىل أن ذاك القانون الذي مل تبت فيه يف ذلـك                 . للتمييزمناهض   قانوٍنمشروع  

  .)١٦(ستبعد سبع فئات حممية مبا يف ذلك فئة امليل اجلنسياالوقت اللجنة التشريعية والقضائية، 

 اجتماعي رئيسي، مثلما أكدت على ذلك وقد أضحت مؤخراً حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة موضع قلق  - ١١
 تشريعاً  ٢٠٠٧وقد أدخلت احلكومة سياسات حمسَّنة وأصدرت يف عام         . اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان    

وأفادت اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان بأن . القانون املتعلق بالتمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقةأال وهو 
ومع ذلك فقد أشار . )١٧(تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إال أهنا مل تصدق عليها بعد         احلكومة وقعت على ا   

كل من الرابطة املتحدة لنساء كوريا ومنظمة اخلط الساخن ملساعدة املرأة الكورية ومركـز حقـوق اإلنـسان                  
ساء املختلفات القدرة   للمهاجرات يف كوريا ومركز اإلغاثة الكوري لضحايا العنف اجلنسي والرابطة املتحدة للن           

وغري ذلك من املنظمات غري احلكومية إىل أن السياسات والربامج املخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة ال متيز بني                 
  وأشـار كـل مـن منظمـة       . )١٨(اجلنسْين، مما يسلط الضوء على أمهية مراعاة االحتياجات اخلاصة بالنـساء          

 تضامن الشعوب من أجل الدميقراطية التشاركية والرابطـة         حمامون من أجل جمتمع دميقراطي ومنظمة      -  مينبيون
املتحدة لنساء كوريا والشبكة الكورية التقدمية وغري ذلك من املنظمات غري احلكومية إىل أنه على الرغم من سنِّ           
قانون يتعلق مبناهضة التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، يتواصل التمييز يف الوظيفة ويف الدخل ضد األشخاص                

وال يكفل القانون الذي يضمن حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التنقل احلق يف استعمال الطرقات               . ذوي اإلعاقة 
وعالوة على ذلك، غالباً ما ُيزج باألشخاص ذوي اإلعاقة يف املؤسسات العالجية            . واملباين ووسائل النقل العامة   

 إسكانية وغذائية سيئة، اًالثقافية، ويعانون ظروفمن دون موافقتهم، وحيرمون من عالقاهتم الشخصية ومن حقوقهم 
حمامون من أجل جمتمـع دميقراطـي    -  ووفقاً لكل من منظمة مينبيون.  داخل املرافق  اً عنيف عمالة قسرية وإيذاءً  و

ومنظمة تضامن الشعوب من أجل الدميقراطية التشاركية والرابطة املتحدة لنساء كوريا والشبكة الكورية التقدمية        
ذلك من املنظمات غري احلكومية، ينبغي للقانون أن يشمل حظر التمييز القائم على أشكال العمل، وينبغي                وغري  

للحكومة أن تبذل ما يف وسعها لتواظب على رصد القطاع اخلاص والقطاع العام من أجل إهناء التمييـز ضـد                    
لنهوض كما ينبغي اعية وُتشرف عليها، وينبغي إنشاء منظمة ُتنظم مرافق الرعاية االجتما. األشخاص ذوي اإلعاقة

  .)١٩(بسياسات ُتشجع على اعتماد األشخاص ذوي اإلعاقة على ذاهتم

   حق الفرد يف احلياة واحلرية والسالمة الشخصية- ٢

 كان يوماً مشهوداً يف الـذكرى       ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣٠أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن         - ١٢
فيذ حكومة مجهورية كوريا إعدامات آلخر مرة، وبناء عليه فإن منظمة العفو الدولية تعترب السنوية العاشرة على تن

 ٣١ يف خفّـف وأفادت منظمة العفو الدولية بأن الرئيس قد ". عملياًدولة ُملغية لعقوبة اإلعدام "مجهورية كوريا   
بيد أنه ال يزال    . مدى احلياة أحكام بالسجن   إىل   ستة أحكام قَضْت بإعدام سجناء       ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول 

، صـدرت   ٢٠٠٧ويف عام   .  سجيناً حمكوماً عليهم باإلعدام ومثة جرائم ال تزال تستوجب عقوبة اإلعدام           ٥٨مثة  
القانون اخلاص بإلغاء عقوبة اإلعدام ال يـزال        مشروع  وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن       . عقوبتان باإلعدام 

، وإذا مل يصوت عليه قبل هناية الـدورة         ٢٠٠٥القضائية للجمعية الوطنية منذ     مطروحاً على السلطة التشريعية و    
وأوصت منظمة العفو الدولية    . )٢٠(٢٠٠٨مارس  /القانون اخلاص سيسقط يف آذار    مشروع  الربملانية الراهنة، فإن    
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القانون روع  مشد  اعتمااحلكومة بإدخال وقف اختياري رمسي بوصفه خطوةً حنو إلغاء عقوبة اإلعدام واإلسراع ب            
وأوصت اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان وكل مـن         . )٢١(اجلمعية الوطنية يف  اخلاص إللغاء عقوبة اإلعدام     

حمامون من أجل جمتمع دميقراطي ومنظمة تضامن الشعوب من أجل الدميقراطيـة التـشاركية               -  منظمة مينبيون 
  املنظمـات غـري احلكوميـة بإلغـاء       دمية وغري ذلك مـن      والرابطة املتحدة لنساء كوريا والشبكة الكورية التق      

  .)٢٢(عقوبة اإلعدام

حمامون من أجل جمتمع دميقراطي ومنظمة تضامن الشعوب من أجـل            -  وأبلغت كل من منظمة مينبيون      - ١٣
الدميقراطية التشاركية والرابطة املتحدة لنساء كوريا والشبكة الكورية التقدمية وغري ذلك من املنظمـات غـري                

  تهكا أيضاً بسبب ممارسـات اإلجهـاض   حلكومية عن أن حق النساء يف الصحة وحقهن يف حرية االختيار قد ان            ا
  .)٢٣(غري القانونية

وأفادت اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان بأن تعذيب األشخاص احملتجزين يف وكاالت التحقيق ويف   - ١٤
بيد أهنا  . اخنفض اخنفاضاً ملحوظاً يف السنوات األربع املنصرمة      غريها من اهليئات الوطنية مبا يف ذلك السجون قد          

أشارت أيضاً إىل أن انتهاكات حقوق اإلنسان وال سيما يف املرافق غري املسجَّلة انتهاكات خطرية حسبما ُيذكر،                 
نسان إىل ضرورة وأشارت اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإل. )٢٤(ةيوهلذا تدعو احلاجة إىل اختاذ تدابري إشرافية فعل

  .)٢٥(ملتخلفني عقلياً واملعوقني واملسنني واألطفالاية احتسني حقوق اإلنسان بسرعة يف مرافق مح

، أفادت كل من الرابطة املتحدة لنساء كوريا ومنظمة اخلط الساخن ملـساعدة             رتيلويف مسألة العنف امل     - ١٥
ركز اإلغاثة الكوري لضحايا العنـف اجلنـسي        املرأة الكورية ومركز حقوق اإلنسان للمهاجرات يف كوريا وم        

 غـري   رتيلوالرابطة املتحدة للنساء املختلفات القدرة وغري ذلك من املنظمات غري احلكومية بأن ضحايا العنف امل              
ويعزى السبب يف ذلك إىل أن العنف املرتيل شأن خاص حسب ما هو معلوم؛ . حمميني بالكامل يف مجهورية كوريا

قانونية واملؤسسية للضحايا هزيلةٌ؛ وكذلك الوعي بني أفراد الشرطة فهو متدين؛ وغالبـاً مـا           وألن الضمانات ال  
ُيسمح للمعتدي بالبقاء يف املرتل بينما ُتطرد الضحية مبوجب النظام القانوين القائم؛ وتركز املرافق احلكومية على                

فقط من بني   يف املائة    ١٤,٩سفر عن مقاضاة    تقدمي املشورة للضحايا بدالً من معاقبة مرتكيب أعمال العنف، مما أ          
وأشار كل من الرابطة املتحدة لنساء كوريا ومنظمة اخلط . ٢٠٠٣احملتجزين الرتكاهبم أعمال عنف مرتيل يف عام 

الساخن ملساعدة املرأة الكورية ومركز حقوق اإلنسان للمهاجرات يف كوريا ومركز اإلغاثة الكوري لـضحايا               
طة املتحدة للنساء املختلفات القدرة وغري ذلك من املنظمات غري احلكومية إىل أنه جيب على               العنف اجلنسي والراب  

السلطات املختصة أن تبذل املزيد من اجلهود لتنظيم محالت التوعية بأن العنف املرتيل جرميةٌ؛ وإصدار أوامر قضائية 
  .)٢٦(خصية للضحيةمالئمة على أساس تقييم خطر املعتدي على الضحية؛ وضمان السالمة الش

وأفادت اللجنة الكورية الوطنية حلقوق اإلنسان بأنه على الرغم من االعتراف املتزايد بأمهيـة حقـوق                  - ١٦
  وقد أبلغـت كـل مـن منظمـة        . )٢٧(األطفال، ال تزال عقوبة األطفال بدنياً ُتعترب مسألة خطرية بصفة خاصة          

من الشعوب من أجل الدميقراطية التشاركية والرابطـة        حمامون من أجل جمتمع دميقراطي ومنظمة تضا       -  مينبيون
  املتحدة لنساء كوريا والشبكة الكورية التقدمية وغري ذلك من املنظمات غري احلكومية عن أن العقوبـة البدنيـة                 

وأشارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية الـيت ُتمـارس ضـد     . )٢٨(ال تزال سائدة يف املدارس    
وال حيصل األطفال إال على قسط حمدود من احلماية من العنف           . طفال إىل أن العقوبة البدنية مشروعة يف املرتل       األ
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 وقانون منع العنف املـرتيل  ، والقانون اخلاص ملعاقبة العنف املرتيل  ، وقانون العقوبات  ،مبوجب قانون رعاية الطفل   
من القانون  ) ١(١٨يل قانوين يف املدارس مبوجب املادة       وكذلك فإن العنف املرت   . )٢٩( والدستور ،ومحاية الضحايا 

وأشارت أيضاً املبـادرة    . )٣٠(من مرسوم إنفاذ القانون   ) ٧(٣١املتعلق مبرحليت التعليم االبتدائي والثانوي واملادة       
نية كحكم يصدر العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت ُتمارس ضد األطفال إىل أن العقوبة البدنية غري قانو

وال يوجد حظر صريح للعقوبة البدنية يف أماكن الرعاية         . يف جرمية ما وال كتدبري تأدييب يف املؤسسات اإلصالحية        
 ضد األطفال يف توصيتها علـى       ُتمارسوشددت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت          . البديلة

  .)٣١(بة البدنية اليت ُتمارس ضد األطفال يف مجيع األماكنلتشريعات حلظر العقواإلسراع بسّن ا

حمامون من أجل جمتمع دميقراطي ومنظمة تضامن الشعوب من أجـل            -  ووفقاً لكل من منظمة مينبيون      - ١٧
الدميقراطية التشاركية والرابطة املتحدة لنساء كوريا والشبكة الكورية التقدمية وغري ذلك من املنظمـات غـري                

ال يزال االحتجاز التعسفي سائداً يف اجليش ألن عدداً كبرياً من العسكريني قد اعُتقلوا جملرد صدور أمر احلكومية، 
عن رؤسائهم من دون مراعاة األصول القانونية وال اإلجراءات القضائية، بينما يقبع السجناء غـري املـدانني يف                  

  .)٣٢( من الزمنلفترات طويلة) زنزانات احتجاز يف اجليش" (زنزانات احتياطية"

   إقامة العدل وحكم القانون- ٣

حمامون من أجل جمتمع دميقراطي ومنظمة تضامن الشعوب من أجـل            -  أشارت كل من منظمة مينبيون      - ١٨
الدميقراطية التشاركية والرابطة املتحدة لنساء كوريا والشبكة الكورية التقدمية وغري ذلك من املنظمـات غـري                

 قانون اإلحضار قد أسفرا عن تسليط األضواء على حقوق ون اإلجراءات اجلنائية وسنَّاناحلكومية إىل أن مراجعة ق
ومع ذلك فإن قانون اإلجراءات اجلنائية يدعم الشرطة ومكاتب اإلدعاء، وال يعترب قانون اإلحـضار               . احملتجزين

ُيقدم ما يكفي مـن الوسـائل        صراحة غري املواطنني يف مرافق احتجاز املهاجرين وال          يستبعدالً بالكامل ألنه    افع
  .)٣٣(امللموسة لضمان احلماية اليت يكفلها قانون اإلحضار

ومع أن اجلهود اليت تبذهلا جلنة احلقيقة واملصاحلة وغريها من مؤسسات العدالة االنتقالية قد سلطت الضوء   - ١٩
م واالفتقار إىل تدابري عقابيـة    على بعض اجلرائم اليت وقعت يف املاضي، فإن رفض مرتكبيها االعتراف هبذه اجلرائ            

حمامون من أجـل جمتمـع دميقراطـي     -  حبقهم حاال دون حتقيق العدالة، حسبما أفاد به كل من منظمة مينبيون    
ومنظمة تضامن الشعوب من أجل الدميقراطية التشاركية والرابطة املتحدة لنساء كوريا والشبكة الكورية التقدمية        

  .)٣٤(كوميةوغري ذلك من املنظمات غري احل

  حلياة األسريةالزواج وا احلق يف اخلصوصية و- ٤

أشارت اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان إىل أنه مع تطور تكنولوجيا املعلومات مثة خطر متزايـد                  - ٢٠
اك يتمثل يف التعدي على اخلصوصية، ويأيت هذا اخلطر من املراقبة والتنصت عن طريق دوائر التلفزيون املغلقة وانته

ومثة شواغل مشاهبة أعرب عنها أيضاً كل مـن منظمـة        . )٣٥(البيانات الشخصية وتكنولوجيا التعرف البيولوجي    
حمامون من أجل جمتمع دميقراطي ومنظمة تضامن الشعوب من أجل الدميقراطية التشاركية والرابطـة               -  مينبيون

وأوصـت اللجنـة    . )٣٦(نظمات غري احلكومية  املتحدة لنساء كوريا والشبكة الكورية التقدمية وغري ذلك من امل         
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الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان بأن ُتبذل اجلهود يف سبيل محاية حقوق اخلصوصية من اإلفراط يف حتصيل البيانات 
  .)٣٧(الشخصية وإساءة استخدامها

 ومركز حقوق وتطرق كل من الرابطة املتحدة لنساء كوريا ومنظمة اخلط الساخن ملساعدة املرأة الكورية  - ٢١
اإلنسان للمهاجرات يف كوريا ومركز اإلغاثة الكوري لضحايا العنف اجلنسي والرابطة املتحدة للنساء املختلفات              
القدرة وغري ذلك من املنظمات غري احلكومية إىل مشاكل التمييز ضد اُألسر غري التقليدية مشريين إىل أن قـانون         

يف عنوانه باللغة اإلنكليزية، ولكن املُعادل له يف اللغة الكورية          " سرةاأل"الصحة اُألسرية يشدد على ما يبدو على        
وينص القانون على أن األسرة التقليديـة       ". مرتل غري صحي  "و" مرتل صحي "مما ُيفرق بني    " املرتل الصحي "يعين  

 ٣وتنص املادة . املؤلفة من رجل وامرأة وأطفاهلما هي أسرة صحية بينما ال ُتعد كذلك األمناط األخرى من اُألسر
وأشار كل من الرابطة املتحـدة لنـساء        . حتديداً على أنه ميكن تشكيل األسرة بالزواج ورابطة الدم والتبين فقط          

كوريا ومنظمة اخلط الساخن ملساعدة املرأة الكورية ومركز حقوق اإلنسان للمهاجرات يف كوريا ومركز اإلغاثة 
تحدة للنساء املختلفات القدرة وغري ذلك من املنظمات غري احلكومية          الكوري لضحايا العنف اجلنسي والرابطة امل     

إىل أنه جيب مراجعة القانون ألنه ال يشمل املعاشرة وال األسرة احلاضنة وال األبوين غري املتزوجني وال غري ذلك                   
  .)٣٨(من اُألسر غري التقليدية

ساخن ملساعدة املرأة الكورية ومركز حقوق وأشار كل من الرابطة املتحدة لنساء كوريا ومنظمة اخلط ال         - ٢٢
اإلنسان للمهاجرات يف كوريا ومركز اإلغاثة الكوري لضحايا العنف اجلنسي والرابطة املتحدة للنساء املختلفات              
القدرة وغري ذلك من املنظمات غري احلكومية إىل أن القانون املدين حباجة إىل التعديل لكي يضمن حقوق النساء يف 

 ممن يسجلون منـازهلم      يف املائة  ٧٦,٢ومن بني األزواج الكوريني مثة      . د حلِّه ـتساوية عند الزواج وعن   امللكية امل 
فقط من الزوجات علـى   يف املائة ٤٠ إىل ٢٠الق، حتصل  ـوى بالط ـان دع ـباسم الزوج وعندما يرفع الزوج    

  .)٣٩(بعض املمتلكات

  والتجمع السلمي اكات حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتنظيم الشر- ٥
  واحلق يف املشاركة يف احلياة احلكومية والسياسية

أشارت اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان إىل أنه قد بدأ النظر يف الربامج البديلة للخدمة العسكرية                  - ٢٣
جـل جمتمـع   حمامون مـن أ  -  ويف الشأن ذاته، أعرب كل من منظمة مينبيون   . )٤٠(بالنسبة للمستنكفني ضمريياً  

دميقراطي ومنظمة تضامن الشعوب من أجل الدميقراطية التشاركية والرابطة املتحدة لنساء كوريا والشبكة الكورية 
التقدمية وغري ذلك من املنظمات غري احلكومية عن شواغله من أن املستنكفني ضمريياً ال يزال ُيزج هبم يف السجون 

ن ضمريياً عن تدريبات اخلدمة االحتياطية يف       ورياً ما ُيعاقب املستنكف   وكث. ألن االستنكاف الضمريي ُيعترب جناية    
وأوصت اللجنة الوطنية الكورية حلماية حقوق اإلنسان بـأن ُتـدخل           . )٤١(وُيجربون على دفع غرامات   اجليش  

احلكومة سياسات خمصصة للمستنكفني ضمريياً على وجه السرعة، كما أوصت بذلك هيئات حقوق اإلنـسان               
  .)٤٢(لألمم املتحدة التابعة

 حمامون من أجل جمتمع دميقراطي ومنظمة تضامن الشعوب مـن أجـل             - وأفاد كل من منظمة مينبيون        - ٢٤
الدميقراطية التشاركية والرابطة املتحدة لنساء كوريا والشبكة الكورية التقدمية وغري ذلك من املنظمـات غـري                
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ة نظام منح التراخيص إلقامة التجمعات فإن احلكومة ُتطبق         احلكومية بأنه على الرغم من أن الدستور حيظر صراح        
حبكم الواقع هذا النظام عن طريق إصدار مذكرات رفض مسبقة مبوجب القانون ذي الصلة الذي ُيلزم األشخاص             

والشرطة إذ حتيط املناطق املخصصة للتجمع والتظاهر حبافالت تضم         . باإلبالغ عن التجمعات والتظاهرات سلفاً    
 فإهنا متنع األشخاص عموماً من االقتراب من تلك املناطق وتقمع أي نوع من االتصال مما يؤدي فعلياً إىل عناصرها

ويف الشأن ذاته، ذكرت اللجنة الوطنية الكوريـة حلقـوق اإلنـسان أن             . )٤٣(بطالن احلق يف التجمع والتظاهر    
ـ              ة الـسري ومـن احتمـال انـدالع        التجمعات ذات الصلة باملسائل السياسية ُحظرت سلفاً خوفاً مـن إعاق

  .)٤٤(أعمال عنف

 قد اسُتخدم على مـرِّ      ١٩٤٨وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن قانون األمن الوطين النافذ منذ عام               - ٢٥
وينص القانون . للعدو" مفيدة"السنني ِلَسجن أشخاص شاركوا يف أنشطة سياسية سلمية ولنشر وتوزيع مواد ُتعترب 

، إال أن هذه الشروط غري      "جتسسية"و" مناهضة للدولة "أو حىت على عقوبة اإلعدام يف أنشطة        على أحكام طويلة    
ويف هذا الصدد، شددت منظمة العفو الدولية على املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقـوق              . )٤٥(حمددة بوضوح 

جنة فيه أن القيود املفروضة علـى       اإلنسان يف التقرير الدوري الثالث املقدَّم من مجهورية كوريا والذي تذكر الل           
حرية التعبري ال تستويف متطلبات العهد، وحثت الدولةَ الطرف على أن تضمن على وجه السرعة االنسجام مـع                  

وذكرت منظمة العفو الدولية أيضاً أن توصيات مشاهبة أصدرهتا اللجنة يف وقت مبكر             . املتطلبات مبوجب العهد  
جل حتقيق انسجامه مع املعايري الدولية فيما يتعلق بوضوح القانون اجلنائي مل حتظ لتعديل قانون األمن الوطين من أ  

وأوصت منظمة العفو الدولية احلكومة بأن تتخذ خطوات ملموسة إللغاء قانون األمن الـوطين، أو               . )٤٦(باملتابعة
ئي وحرية التعـبري وإقامـة      تعديله خالف ذلك ليصبح منسجماً مع املعايري الدولية املتعلقة بوضوح القانون اجلنا           

  .)٤٨(وأفادت أيضاً اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان بأن قانون األمن الوطين مل ُيلغ. )٤٧(الشراكات

 حمامون من أجل جمتمع دميقراطي ومنظمة تضامن الشعوب من أجل - وذكر أيضاً كل من منظمة مينبيون   - ٢٦
لنساء كوريا والشبكة الكورية التقدمية وغري ذلك من املنظمـات غـري            الدميقراطية التشاركية والرابطة املتحدة     

احلكومية أن قانون األمن الوطين ُيجرِّم تعسفياً جمرد حيازة الكتب أو التعبري عن اآلراء، ويتوسع نطاقه يف الواقع                  
لى ذلـك، فـإن   وعالوة ع. بسبب التشريعات اجلديدة اليت تعزز الرقابة والسيطرة على االتصاالت وما إىل ذلك    

شبكة اإلنترنت وهي أهم منتدى مفتوح وُمستخدم على نطاق واسع لتبادل خمتلف اآلراء ولبلورة الرأي العام، قد 
  .)٤٩(ُنظِّمت مبوجب القانون حلظر حرية التعبري عن اآلراء السياسية أثناء االنتخابات الوطنية

ط الساخن ملساعدة املرأة الكورية ومركز حقوق وأشار كل من الرابطة املتحدة لنساء كوريا ومنظمة اخل         - ٢٧
اإلنسان للمهاجرات يف كوريا ومركز اإلغاثة الكوري لضحايا العنف اجلنسي والرابطة املتحدة للنساء املختلفات              
القدرة وغري ذلك من املنظمات غري احلكومية إىل اخنفاض مستوى مشاركة النساء يف األنشطة السياسية، وذكَّـر    

 نساء مشرِّعات حىت االنتخابات السابعة عشرة اليت أسفرت عـن           ١٠ الوطنية كانت تضم أقل من       بأن اجلمعية 
  .)٥٠( مقعدا٤٣ًحصول النساء على 
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  واملواتية احلق يف العمل ويف ظروف العمل العادلة - ٦

 حمامون من أجل جمتمع دميقراطي ومنظمة تضامن الشعوب مـن أجـل             - ذكر كل من منظمة مينبيون        - ٢٨
قراطية التشاركية والرابطة املتحدة لنساء كوريا والشبكة الكورية التقدمية وغري ذلك من املنظمـات غـري                الدمي

يواجهون حتديات هائلة يف اجملتمع الكوري؛ إذ حيتاجون إىل شبكة الضمان           " العمال غري النظاميني  "احلكومية أن   
ويـشكل  . ال النظاميني والعمال غري النظامينياالجتماعي ويعانون الفروَق يف الدخل ويف ظروف العمل بني العم        

وأفادت . )٥١( يف املائة من العمال الكوريني، مما يسهم يف تعميق االستقطاب االجتماعي           ٥٠العمال غري النظاميني    
. اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان أيضاً أن العمال غري النظاميني يعانون التمييز يف العمل بـشكل خطـري                 

، ٢٠٠٧يوليه /نافذاً يف متوزالقانون املتعلق حبماية العمال غري النظاميني للجنة الوطنية بأنه بعد أن أصبح  وأفادت ا 
  بدأ بعض أربات العمل بطرد العمال غري النظـاميني أو رفـضوا جتديـد عقـودهم لكـي يتفـادوا إمكانيـة           

  .)٥٢(تسوية أوضاعهم

ظمة اخلط الساخن ملساعدة املرأة الكورية ومركز حقوق        كل من الرابطة املتحدة لنساء كوريا ومن       وأفاد  - ٢٩
اإلنسان للمهاجرات يف كوريا ومركز اإلغاثة الكوري لضحايا العنف اجلنسي والرابطة املتحدة للنساء املختلفات              

 ٥٤,٧القدرة وغري ذلك من املنظمات غري احلكومية بأنه على الرغم من أن املزيد من النساء يرغب يف العمل، فإن 
ووفقاً لالستقصاء الذي   . ٢٠٠٦ عاماً قد وجدنَّ عمالً يف عام        ٦٤ و ١٥ املائة فقط ممن تتراوح أعمارهن بني        يف

 يف املائة من نسبة النساء العامالت ٦٧,٦، فإن ٢٠٠٦أغسطس /أجراه املكتب اإلحصائي الوطين الكوري يف آب
  ولقد أعـرب كـل مـن منظمـة        . )٥٣( أجر زهيد  يقمن بأعمال غري نظامية ويعاننيَّ العمالة غري املأمونة مقابل        

 حمامون من أجل جمتمع دميقراطي ومنظمة تضامن الشعوب من أجل الدميقراطية التشاركية والرابطـة               - مينبيون  
املتحدة لنساء كوريا والشبكة الكورية التقدمية وغري ذلك من املنظمات غري احلكومية عن شواغل مشاهبة وأوصت 

وأوصى كل . )٥٤(انني ذات الصلة املتعلقة حبماية حقوق النساء يف سوق العمل وحبظر التمييز      بسنِّ أو مبراجعة القو   
 حمامون من أجل جمتمع دميقراطي ومنظمة تضامن الشعوب من أجل الدميقراطية التشاركية             - من منظمة مينبيون    

غري احلكومية بأن حيظى العاملون والرابطة املتحدة لنساء كوريا والشبكة الكورية التقدمية وغري ذلك من املنظمات 
  .)٥٥(يف جمال الرعاية وغريهم من العمال غري الرمسيني باالعتراف القانوين هبم بوصفهم عماالً

 حمامون من أجل جمتمع دميقراطي ومنظمة تضامن الشعوب من - وحسبما أفاد به كل من منظمة مينبيون   - ٣٠
نساء كوريا والشبكة الكورية التقدمية وغري ذلك من املنظمات غري          أجل الدميقراطية التشاركية والرابطة املتحدة ل     

احلكومية، يعاين األحداثُ أيضاً، بسبب وضعهم كعاملني بدوام جزئي، ظروف عمل سيئة حيث إهنم ال يتلقون                
ة من وال ُتؤمن هلم التشريعات مع ذلك أيضاً احلماي. األجر أو ُيدفع هلم أجر زهيد مع أهنم يعملون لساعات طوال

  .)٥٦(هذا الوضع

وذكر االحتاد الدويل للنقابات العمالية أن القانون املتعلق بإنشاء وتشغيل نقابات املوظفني احلكوميني قد                - ٣١
وُيسمح للموظفني املدنيني بأن ينظموا أنفسهم قانونيـاً داخـل          . ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٢٨أصبح نافذاً يف    

بيد أنه مثة فئات متعددة من املوظفني احلكوميني الذين ال يزالـون            . القانونوحدات إدارية حمددة مسبقاً مبوجب      
حمرومني من حقوق االنضمام إىل النقابات مبن فيهم املديرون وموظفو املوارد البشرية واملوظفون املسؤولون عـن        

 وأفـراد الـشرطة   النقابات العمالية وعن العالقات الصناعية واملوظفون احلكومون اخلاصون من قبيل العسكريني      
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وحيق للموظفني املدنيني أن يشاركوا يف . ورجال اإلطفاء واملسؤولني املعينني سياسياً واملسؤولني احلكوميني رفيعي املستوى
املفاوضات اجلماعية إال أن مواضيع تلك املفاوضات تقتصر على مسائل تتعلق بالنقابات العماليـة وبـأجور األعـضاء                  

وال ميكن بالتايل للنقابات العماليـة أن تعـاجل مـسائل اقتـصادية             . ري ذلك من ظروف العمل    ورعايتهم االجتماعية وغ  
وقد أفاد االحتاد الدويل للنقابات العمالية بأن القيود املفروضة على العمل اجلماعي أثـارت يف عـام                 . واجتماعية أخرى 

لالحتاد الكوري للنقابات العمالية، وأسـفرت       معارضة قوية للقانون من جانب نقابة املوظفني احلكوميني التابعة           ٢٠٠٦
كذلك عن اختاذ احلكومة إجراءات ضد النقابات العمالية للموظفني احلكوميني مشلت إغالق ما يربو على مائة مقر حملي                  

 حمامون من أجل جمتمع دميقراطي ومنظمة تضامن الشعوب من أجل           -وأعرب أيضا كل من منظمة مينبيون       . )٥٧(لنقاباهتم
 التقدمية وغري ذلك من املنظمات غري احلكومية        قراطية التشاركية والرابطة املتحدة لنساء كوريا والشبكة الكورية       الدمي

  .)٥٨(ويف اإلضراب عن شواغله فيما يتعلق حبقوق العمال يف العمل اجلماعي

ـ                 - ٣٢   /شرين الثـاين  وأبلغ االحتاد الدويل للنقابات العمالية أيضاً أن احلكومة طرحت علـى الربملـان يف ت
 سلسلة من قوانني العمل املنقَّحة اليت من شأهنا أن تيسر عملية توظيـف عمـال بـديلني أثنـاء                    ٢٠٠٦نوفمرب  

ووفقاً لالحتاد الدويل للنقابات العمالية، استمر أرباب العمـل يف عـام            . اإلضرابات وتشغيل عمال بعقود مؤقتة    
وقدموا مطالب مببالغ هائلة من (لباً ما رفعوا دعاوى جنائية  يف طرد النقابيني دون معاقبتهم على ذلك وغا٢٠٠٦

وأشار االحتـاد الـدويل     . بسبب األنشطة الدائمة للنقابات   " عرقلة األعمال التجارية  "ملا ُيزعم من    ) التعويضات
  مما أسفر عن وقوع إصابات خطرية٢٠٠٦للنقابات العمالية أن جلوء الشرطة للعنف ضد املضربني تواصل يف عام 

  .)٥٩(لدى البعض ووفاة أحد عمال احلديد والصلب

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي مالئم- ٧

وفقاً للجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان، تدعو احلاجة إىل تعزيز الفكرة القائلة بأنه ينبغي للحكومة                 - ٣٣
وقد حتسنت يف السنوات األربـع املنـصرمة        . هلاضمان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألفراد وإعما      

بيد أنه بالنظر إىل اهلوة الواسعة بني الفقراء واألغنيـاء          . السياسات احلكومية يف جمال ضمان احلقوق االجتماعية      
وانعدام األمن الوظيفي بشكل متزايد والبطالة، ال بد من تعزيز محاية احلقوق االجتماعية لألفراد، حسبما ذكرت                

 على أن االفتقار إىل شبكة الضمان االجتماعي )٦١(وقد شددت اللجنة. )٦٠( الوطنية الكورية حلقوق اإلنساناللجنة
وضعف نظام الرعاية االجتماعية القائم جعال الفارق االقتصادي وازدياد عدد الفقراء أمراً شديد اخلطورة مما يسهم 

 كل من الرابطة املتحدة لنساء كوريا ومنظمة اخلط         وأعرب أيضاً . يف التوجه حنو تعاقب الفقر من جيل إىل آخر        
الساخن ملساعدة املرأة الكورية ومركز حقوق اإلنسان للمهاجرات يف كوريا ومركز اإلغاثة الكوري لـضحايا               
العنف اجلنسي والرابطة املتحدة للنساء املختلفات القدرة وغري ذلك من املنظمات غري احلكومية عن القلـق إزاء                 

 - وقد أعرب أيضاً كل من منظمة مينبيون        . )٦٢( ذات األمهات العازبات اليت تعيش دون خط الفقر        وضع اُألسر 
حمامون من أجل جمتمع دميقراطي ومنظمة تضامن الشعوب من أجل الدميقراطية التشاركية والرابطة املتحدة لنساء               

قلق مشابه، وأوصت بإعادة تقـومي      كوريا والشبكة الكورية التقدمية وغري ذلك من املنظمات غري احلكومية عن            
معايري اختيار املؤهلني للحصول على ضمانات املعيشة األساسية واحلد األدىن لتكاليف املعيشة؛ وبإنـشاء نظـام             

  .)٦٣(شامل للمعاشات األساسية لتغطية كل مْن ال تشمله خطة املعاشات الوطنية
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ن برنامج الضمان الصحي احلكومي يف متناول مجيع وأشارت اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان إىل أ  - ٣٤
بيد أنه من الضروري ختفيض نسبة املسامهة املالية لألفراد وتوسيع نطاق تغطية            . األفراد وأن نطاق تغطيته يتحسن    

الضمان الصحي بقدر أكرب، ويعزى السبب يف ذلك جزئياً إىل أن األعباء االقتصادية املفروضة علـى املرضـى                  
وأوصت اللجنة . )٦٤(مراض مستعصية واحتياجاهتم من الرعاية الصحية الطويلة األجل ما انفكت تتزايد   املصابني بأ 

الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان احلكومة بأن تتخذ تدابري تكفل احلق يف الصحة عن طريق تعزيز نظام الرعايـة                  
اء حبيث يتمكن مجيع أفراد البلد من التمتع الصحية مبا يضمن احلقوق يف املأوى ويوسع نطاق املساعدة الطبية للفقر

  .)٦٥(مبستويات معيشية مالئمة

 حمامون من أجل جمتمع دميقراطي ومنظمة تضامن الشعوب من أجل الدميقراطية            -وأفاد كل من منظمة مينبيون        -٣٥
 احلكومية بأن عمليـات     التشاركية والرابطة املتحدة لنساء كوريا والشبكة الكورية التقدمية وغري ذلك من املنظمات غري            
وال توجد سياسة إسكان    . اإلخالء القسري من دون إنذار مسبق ال تزال سائدة حىت يف أشهر الشتاء أو يف منتصف الليل                

" املنازل املصنوعة مـن الفينيـل     " مرتل مبا يف ذلك      ٢ ٥٥٠ ٠٠٠ومثة  . فعالة تشمل املساكن غري املسجلة واملستأجرين     
ال يستويف معايري اإلسكان يف حدها األدىن، كما هو موضح يف القوانني واملراسـيم              " ف السفلية الغر"و" الغرف الفردية "و

وعالوة على ذلك، فقد املئات من املزارعني يف بيونغ تايك منازهلم وأراضيهم بسبب نقل إحدى قواعد جـيش                  . الكورية
ون من أجل جمتمع دميقراطـي ومنظمـة         حمام - وأشار كل من منظمة مينبيون      . )٦٦( مؤخراً أجنيب إىل تلك املنطقة   

تضامن الشعوب من أجل الدميقراطية التشاركية والرابطة املتحدة لنساء كوريا والشبكة الكورية التقدمية وغـري               
ذلك من املنظمات غري احلكومية إىل أنه جيب إلغاء األحكام اليت تسهل عمليات اإلخالء القسري من دون إنذار                  

شاريع حكومية أو مشاريع بناء خاصة، ينبغي للحكومة أن تأمر ببناء منازل لإلجيار             وكلما كانت هناك م   . مسبق
وأوصت هذه املنظمات أيضاً بتأمني مساكن معقولـة        . أو منازل مؤقتة ألولئك الذي يتعرضون لإلخالء القسري       

  .)٦٧(واعتماد معايري واقعية للمؤهلني للحصول على مساكن لتأجري املساكن احلكومية

   احلق يف التعليم- ٨

 حمامون من أجل جمتمع دميقراطي ومنظمة تضامن الشعوب من أجل الدميقراطية            -أشار كل من منظمة مينبيون        -٣٦
التشاركية والرابطة املتحدة لنساء كوريا والشبكة الكورية التقدمية وغري ذلك من املنظمات غري احلكومية إىل أن التعلـيم            

وكما ذكرت . )٦٨( مالية ضخمةدائية، وإن كان جمانياً من حيث املبدأ، ُيثقل كاهل اُألسر بأعباء       اإللزامي يف املدارس االبت   
اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان، فإن التعليم املتوسط يف املدارس إلزامي أيضاً ولكن ال يزال األهل مضطرين لدفع                  

 حمامون من أجل جمتمع دميقراطـي       -كل من منظمة مينبيون     وعالوة على ذلك، فقد أفاد      . نفقات نسبة معينة من التعليم    
ومنظمة تضامن الشعوب من أجل الدميقراطية التشاركية والرابطة املتحدة لنساء كوريا والشبكة الكورية التقدمية وغـري                

لعبء املـايل   ذلك من املنظمات غري احلكومية بأن استمرار التأكيد على سياسة تنظيم اختبار الدخول إىل الكليات يزيد ا                
 املفروض على األسرة ويسفر أيضاً عن تفاوت نوعية التعليم فيما بني الكوريني الذين ينتمون إىل خمتلف شـرائح ضـريبة     

وأوصت اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان باختاذ تدابري تكفل احلق يف التعليم للطالب الـذين               . )٦٩(الدخل
 حمامون من أجل جمتمـع دميقراطـي        - أشار كل من منظمة مينبيون      و. )٧٠(ينحدرون من أُسر منخفضة الدخل    

ومنظمة تضامن الشعوب من أجل الدميقراطية التشاركية والرابطة املتحدة لنساء كوريا والشبكة الكورية التقدمية        
نـة املعنيـة    وغري ذلك من املنظمات غري احلكومية إىل أنه ينبغي للحكومة أن تعتمد تدابري ملموسة لتنفيذ توصيات اللج                
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باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التابعة لألمم املتحدة حيث إهنا حتدثت عن ختفيف العب املايل يف جمال التعلـيم                  
 وإدخال إصالحات   عن اُألسر اليت تنتمي إىل شرحية ضريبة الدخل األدىن وذلك عن طريق تطبيع أنظمة التعليم احلكومية               

  .)٧١(ها لدخول الكليات وتعزيز قابلية احلصول املتكافئ على التعليم العايلعلى املسابقة املبالغ في

 حمامون من أجل جمتمع دميقراطي ومنظمة تضامن الشعوب من أجل الدميقراطية            -وأفاد كل من منظمة مينبيون        -٣٧
غري احلكومية بأنه ال يزال من      التشاركية والرابطة املتحدة لنساء كوريا والشبكة الكورية التقدمية وغري ذلك من املنظمات             

فمن أجل تعزيـز التعلـيم واقعيـاً يف أوسـاط     . الصعوبة البالغة مبكان أن يتلقى األشخاص ذوو اإلعاقة التعليم املناسب   
األشخاص ذوي اإلعاقة، ينبغي دعم قانون التعليم اخلاص لألشخاص ذوي اإلعاقة مبا يكفي من امليزانية واملوظفني حيث                 

ن يؤيد إنشاء املدارس وإعداد الصفوف باألساتذة املتخصصني ناهيك عن تأييده للتعليم اجملاين اإللزامـي يف                إن هذا القانو  
 حمامون من أجل جمتمع دميقراطـي       -وأوصى أيضاً كل من منظمة مينبيون       . مرحلة ما قبل املدرسة لألطفال ذوي اإلعاقة      

رابطة املتحدة لنساء كوريا والشبكة الكورية التقدمية وغـري         ومنظمة تضامن الشعوب من أجل الدميقراطية التشاركية وال       
وقد صدرت توصـيات    . )٧٢( اإللزامي ليشمل النساء ذوات اإلعاقة     ذلك من املنظمات غري احلكومية بتوسيع التعليم      

مشاهبة عن كل من الرابطة املتحدة لنساء كوريا ومنظمة اخلط الساخن ملساعدة املرأة الكورية ومركز حقـوق                 
نسان للمهاجرات يف كوريا ومركز اإلغاثة الكوري لضحايا العنف اجلنسي والرابطة املتحدة للنساء املختلفات              اإل

  .)٧٣(غري احلكومية القدرة وغري ذلك من املنظمات

  هاجرون والالجئون وطالبو اللجوء امل- ٩

 وضعت احلكومة سياسات    قالت اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان إنه مع ازدياد عدد املهاجرين،            - ٣٨
بيد أنه وفقاً للجنة ذاهتا ُتعترب مظاهر التمييز اليت يعانيها املهاجرون يف      . جديدة وراجعت التشريعات يف هذا اجملال     

وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أنه على حد علمها أصبحت مجهورية كوريـا             . )٧٤(حياهتم اليومية أمراً خطرياً   
ة يف آسيا ُينشد محاية حقوق العمال املهاجرين عندما أدخل القانون املتعلق بنظام تصاريح أول بلد ُمستورِد للعمال

  ، كان عـدد العمـال املهـاجرين يبلـغ         ٢٠٠٧وحىت عام   . ٢٠٠٣أغسطس  /العمل للعمال املهاجرين يف آب    
حتـاد  وأعرب اال . )٧٥( عامل على األقل عماالً مهاجرين غري نظاميني       ٢١٠ ٠٠٠ عامالً حيث كان     ٥٠٢ ٠٨٢

الدويل للنقابات العمالية عن شواغل مشاهبة وأشار إىل أن العمال املهاجرين ُيمنحون تصريح عمل لثالث سنوات          
وأوصت اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان بتعزيز  . )٧٦(فقط، وُيمنعون بشكل حازم من تغيري أرباب عملهم       
  .)٧٧(تحسني محاية احلقوق األساسية للمهاجرينالتوعية االجتماعية ومبراجعة التشريعات والسياسات ل

وشدد كل من الرابطة املتحدة لنساء كوريا ومنظمة اخلط الساخن ملساعدة املرأة الكورية ومركز حقوق               - ٣٩
اإلنسان للمهاجرات يف كوريا ومركز اإلغاثة الكوري لضحايا العنف اجلنسي والرابطة املتحدة للنساء املختلفات              

 من املنظمات غري احلكومية على أن النساء ُيشكلن الثلث تقريباً من مجيع العامالت املهاجرات               القدرة وغري ذلك  
فاالفتقار إىل التأمني الصحي اإلجباري يؤثر يف املهاجرات        . وهنَّ معرضات لالستغالل والتحرش اجلنسي والعنف     

نسي بأن أرباب عملـهن هـدَّدوهن       ويدعي الكثري من املهاجرات العامالت الالئي واجهن العنف اجل        . العامالت
 حمامون - وأبدى كل من منظمة مينبيون . )٧٨(بالعودة القسرية إىل وطنهن األم إذا ما أبلغن عن مثل هذه احلوادث

من أجل جمتمع دميقراطي ومنظمة تضامن الشعوب من أجل الدميقراطية التشاركية والرابطة املتحدة لنساء كوريا               
 وغري ذلك من املنظمات غري احلكومية مالحظات مشاهبة أشارت فيها أيـضاً إىل أن               والشبكة الكورية التقدمية  
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لالسـتغالل  " يتعرضن للعمل يف البغاء و     E-6الكثري من املهاجرات الالئي يدخلن البلد بتأشريات دخول من الفئة           
 لنساء كوريا ومنظمة    كل من الرابطة املتحدة   وأوصى  . )٧٩(أو ُيجربن على ممارسة األنشطة اجلنسية     " بأجور خبسة 

اخلط الساخن ملساعدة املرأة الكورية ومركز حقوق اإلنسان للمهاجرات يف كوريا ومركز اإلغاثـة الكـوري                
 بتعديل  لضحايا العنف اجلنسي والرابطة املتحدة للنساء املختلفات القدرة وغري ذلك من املنظمات غري احلكومية             

األجنبيات من اإلجراءات القانونية بصرف النظر عن قانونية دخوهلن إىل          القوانني املطبَّقة لضمان استفادة النساء      
 حمامون من أجل جمتمع دميقراطي ومنظمة تضامن الشعوب من أجل - كل من منظمة مينبيون وأوصى . )٨٠(كوريا

ت غـري   الدميقراطية التشاركية والرابطة املتحدة لنساء كوريا والشبكة الكورية التقدمية وغري ذلك من املنظمـا             
احلكومية بسن قوانني وإصدار تشريعات ذات صلة لضمان حقوق اإلنسان للزوجات األجنبيـات املهـاجرات               

 وأوصت منظمة العفو الدولية     .)٨١(وغريهنَّ وسنِّ قانون منع االجتار للتصدي لالجتار بالبشر دخل البلد وخارجه          
دم تعرضهن ملمارسات متييزية وغـري ذلـك مـن    أيضاً باختاذ تدابري تكفل محاية املهاجرات العامالت وتضمن ع 

  .)٨٢(االنتهاكات؛ وتضمن كذلك أن تنسجم الظروف يف مرافق االحتجاز مع القانون الدويل واملعايري الدولية

كل من الرابطة املتحدة لنساء كوريا ومنظمة اخلط الساخن ملساعدة املرأة الكورية ومركز             وسلَّط أيضاً     - ٤٠
ات يف كوريا ومركز اإلغاثة الكوري لضحايا العنف اجلنسي والرابطة املتحدة للنـساء             حقوق اإلنسان للمهاجر  

 امرأة مـن    ١٢٠ ٠٠٠وضع ما يقرب من     املختلفات القدرة وغري ذلك من املنظمات غري احلكومية الضوء على           
 ٥٠  ٠٠٠ذلك، فإن وباإلضافة إىل . بلدان ثالثة متزوجات من كوريني ويعانني التمييز العرقي والطبقي واجلنساين

  .)٨٣(طفل من زوجات وعامالت أجنبيات حمرومون من ارتياد املدارس

، قامت احلكومة بسلسة من ٢٠٠٣نوفمرب /وعالوة على ذلك، أفادت منظمة العفو الدولية بأنه منذ تشرين الثاين      -٤١
يف هذا الصدد، أشارت منظمة     و. املدامهات اليت أسفرت عن اعتقال عمال مهاجرين غري نظاميني واحتجازهم وترحيلهم          

العفو الدولية أيضاً إىل أهنا تلقت تقارير ُملحة عن الظروف السيئة يف مرافق احتجاز العمال املهاجرين وتقارير عن اإلساءة               
نتظـار  واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت ميارسها عناصر األمن ضد العمال املهاجرين احملتجزين يف ا                 

السيئة يف مرافق االحتجاز مأساوية بصورة واضحة أثناء احلريق          ووفقاً ملنظمة العفو الدولية، أصبحت الظروف     . ترحيلهم
وعنـدما انـدلعت   .  جرحيا١٧ً قتلى و١٠ والذي خلَّف    ٢٠٠٧فرباير  / شباط ١٢يف   الذي شبَّ يف مركز احتجاز يوزو     

م الطفايات وكان يف اخلدمة عدد أقل من احلراس عما يتطلبه القانون ومل يكن              النريان مل يعمل نظام إنذار احلرائق وال نظا       
. وقد حصل أقارب ضحايا احلريق على التعويـضات       . حبوزة احلارس األقرب إىل تدارك احلريق مفتاح زنزانات احملتجزين        

أو مل ُيسمح هلم باملطالبة بأجورهم      وُرحِّل احملتجزون اآلخرون إىل بلداهنم األصلية ومل حيصل الكثري منهم على التعويضات             
 حمامون من أجل جمتمع دميقراطي ومنظمة تضامن الشعوب مـن           -كل من منظمة مينبيون     وقد أعرب   . )٨٤(غري املُسددة 

 غـري   أجل الدميقراطية التشاركية والرابطة املتحدة لنساء كوريا والشبكة الكورية التقدمية وغري ذلك مـن املنظمـات               
  .)٨٥(ل مشاهبة عن شواغاحلكومية

وعندما تقـدمت   . وأفاد االحتاد الدويل للنقابات العمالية بأن احلكومة تستمر يف رفض تسجيل نقابة املهاجرين              -٤٢
 حكماً يقـضي    ٢٠٠٧فرباير  /نقابة املهاجرين بطعن قانوين ضد رفض احلكومة، أصدرت حمكمة سيؤول العليا يف شباط            

وأشارت منظمـة   . )٨٦(قابات بصرف النظر عن وضعهم القانوين يف البلد       بأن للعمال املهاجرين احلق يف تنظيم الن      
وذكرت منظمة  ). ٨٧(العفو الدولية إىل أن وزارة العمل قد طعنت، حسبما أُفيد، يف هذا القرار الصادر عن احملكمة العليا                
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 ٢٠٠٧نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٧العفو الدولية أيضاً بأن ثالثة من كبار املسؤولني يف نقابة املهاجرين قد اعتقلوا يف               
ديـسمرب  / األول كـانون ١٣، وصبيحة   "يف وضع غري نظامي أو من غري وثائق       "واقتيدوا إىل مركز احتجاز ألهنم كانوا       

وأوصت منظمة العفو الدولية حبماية حقوق اإلنـسان        . )٨٨(ُرحِّلوا سراً ومن دون حماكمة وفق األصول القانونية       
 احترام حقوقهم يف تشكيل نقابات ويف أال يتعرضوا للمعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية              للعمال املهاجرين مبا يف ذلك    

 وعـدم انتـهاك     واملهينة مبا يكفل عدم تعرضهم لالحتجاز والطرد التعسفيْين من دون حماكمة وفق األصول القانونيـة              
  .)٨٩(حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 حمامون من أجل جمتمع دميقراطي ومنظمة تضامن الشعوب من أجل الدميقراطية            - مينبيون   وذكر كل من منظمة     -٤٣
 بـأن طـاليب     التشاركية والرابطة املتحدة لنساء كوريا والشبكة الكورية التقدمية وغري ذلك من املنظمات غري احلكومية             

ني أن عملية حتديد وضع الالجئ ليست نزيهة        اللجوء حمرومون من الوسائل القانونية اليت متكنهم من تأمني معيشتهم يف ح           
فحىت الالجئون املعترف هبم ال يزالون يواجهون       . وال شفافة بسبب االفتقار إىل هيئة فاحصة مستقلة وإىل مترمجني دقيقني          
ني  االتفاقية والربوتوكول املتعلقني بوضع الالجئ     عقبات يف املمارسة الكاملة حلقوقهم يف احلصول على احلماية مبوجب         

وأشارت اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان إىل أن        . )٩٠(باستثناء حقوقهم يف البقاء ويف احلصول على عمل       
  .)٩١(إجراءات االعتراف بالالجئني ينبغي أن تتحسن مبا يتمشى مع قانون الالجئني الدويل

   االجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات- ثالثاً 
ة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان إىل أنه طوال السنوات األربع املاضية حتسنت حالة حقوق أشارت اللجن  - ٤٤

وُينظر إىل التمييز يف الوقت الراهن على أنه مسألة مهمة . اإلنسان إمجاالً ال سيما يف جمال احلقوق املدنية والسياسية
نه يف الوقت الذي يستقطب فيه األشـخاص        بيد أن اللجنة ذكرت أيضاً أ     . من مسائل حقوق اإلنسان يف اجملتمع     

املهمشون اجتماعياً وفئات األقليات املزيد من االهتمام، قلصت أيضاً الفجوة االقتصادية واالجتماعية الواسعة بني 
  .)٩٢(الفقراء واألغنياء التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلقوق األخرى

كورية حلقوق اإلنسان أيضاً أن محاية حقوق األشخاص املسنني فيمـا يتعلـق   وذكرت اللجنة الوطنية ال     - ٤٥
باالستالب االجتماعي، والبطالة،  والفقر والرعاية الطبية قد بدت حتدياً جديداً نظراً لكـون النـسبة املئويـة                  

  .)٩٣(لألشخاص املسنني يف البلد من أسرع النسب زيادة يف العامل

  ات وااللتزامات الوطنية الرئيسية األولويات واملبادر- رابعاً 
  غري متاحة

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
أشارت اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان إىل أنه ينبغي للحكومة أن ُتعد مشاريع لبناء القـدرات                  - ٤٦

. نتخاهبا يف جملس حقـوق اإلنـسان      واملساعدة التقنية بتعاوهنا مع اجملتمع املدين وفقاً ملا تعهدت به طوعياً لدى ا            
  .)٩٤(وينبغي للحكومة أيضاً أن تنظر يف كيفية إدخال منظور حقوق اإلنسان يف مساعدهتا اإلمنائية الرمسية
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