
GE.17-14567(A) 



 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثامنة والعشرونالدورة 
 ٢٠١٧الثاين/نوفمرب  تشرين ١٧-٦

مووو و ورتوواع املعلوموواع املقدمووة مووح ا اوواع  وواح ة امل وول ة  شوو ن   
 *مجاورية كوراي

 تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلوماع أساسية -أوالا  
، مع  مراععاد روريع  ١٦/٢١و ٥/١أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

وهو خالص  للمعلومات املقدَّم  من ١٦ جه  من اجلهات صاحب  االستعراض الدوري الشامل. 
املصلح  إىل االستعراض الدوري الشامل، وهو مقدَّم يف شكل موجز تقيداً ابحلد األقصى لععدر 

 اءصعلوطصيع  حلقعوق اإلنسعان املعتمعدد بت املؤسسع  ااوخيصع  فعرم مصلصعل إلسعهام. (١)الكلمات
 على التقيد الكامل مببارئ ابريس. 

املعلوموواع املقدمووة مووح امللسسووة الوقنيووة حلقوووق اإلنسووان املعت وودة  نووا   -اثنياا  
 على التقيد الكامل مب ادئ ابريس

السلطات ببذل ما يلعزم معن  (NHRCK) إلنسانأوصت اللجص  الوطصي  الكوري  حلقوق ا -٢
مل تصعدق  ريع  العيجهور معن أجعل االناعمام إىل معاهعدات حقعوق اإلنسعان وبروتواوالتعا االختيا

 .(٢)عليها بعد، وسحب حتلظاتا على معاهدات حقوق اإلنسان األساسي 
والحظت اللجص  أن احلكوم  نقحت خط  العمل الوطصي  الثاني  بشعنن حقعوق اإلنسعان  -٣

امل الثعععاين. حبيعععد تعععدرص التوصعععيات املقدمععع  يف االسعععتعراض العععدوري الشععع ٢٠١٦-٢٠١٢لللععع د 
 .(٣)لكصها أفارت أبن القانون مل يصّلذ تصليذاً ااماًل بعد

__________ 

 .مل حترر هذه الوثيق  قبل إرساهلا إىل روائر ال مج  التحريري  ابألمم املتحدد *
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ل  بشععنن األعمععال التجاريعع  وحقععوق وأوصععت اللجصعع  ابعتمععار خطعع  عمععل وطصيعع  مصلصعع -٤
 .(٤)اإلنسان

بتوصععععي  مععععن االسععععتعراض الععععدوري الشععععامل بشععععنن اً وذاععععرت اللجصعععع ، وهعععع  حتععععي  علمعععع -٥
، أن السلطات مل تبذل ما يكل  من جهور لتحسع  اإلطعار التشعريع  (٥)األجانب هالعصصري  وار 

كافح  التمييز حيظر مجيع  واملؤسس  للتصدي خلطاب الكراهي . وأوصت ابعتمار قانون شامل مل
 .(٦)أسس التمييز الي تغطيها الصكوك الدولي  حلقوق اإلنسان

وأوصت اللجص  السلطات بوض  تدابري ملااعل  العقوابت على مرتكيب اجلعرائم اجلصسعي   -٦
يف حعععأل األطلعععال أو القاصعععرين، وااعععاذ إجعععراءات شعععامل  للتصعععدي للتحعععر  اجلصسععع  معععن خعععالل 

صععععل االجتمععععاع  واريهععععا مععععن املصععععابر اإللك ونيعععع ، والعصعععع  اجلصسعععع  بعععع  خععععدمات شععععبكات التوا
 .(٧)الطالب يف املدارس

والحظت اللجص  اجلهور الي تبذهلا احلكوم  لتحسع  اايع  حقعوق اإلنسعان يف القعوات  -٧
املسلح ، لكصها قالت إنه استمر اإلبعال  ععن حعاالت عصع  للظع  وإيعذاء وانتهااعات للحعأل يف 

 .(8)حلياد. ومن الاروري إنشاء ريوان مظامل عسكري راخل اللجص الصح  ويف ا
 .(9)وأوصت اللجص  ابستحداث بدائل عن اخلدم  العسكري  للمستصكل  ضمرييً  -8
معا يتعع  علعى املعرأد أن ترضعى اً وأفارت اللجص  بصق  متثيل املرأد يف سوق العمل. فكثعري  -9

وازنعع  بعع  العمععل واحليععاد األسععري  صعععب ، وذلعع  إىل بوظععائ  اععري نظاميعع  متدنيعع  األجععر. وتظععل امل
حععععد بعيععععد بسععععبب االفتقععععار إىل مرافععععأل عموميعععع  الئقعععع  للرعايعععع  الصهاريعععع  وقلعععع  اسععععت دام إجععععازات 

. وبعععذلت احلكومععع  بععععز اجلهعععور لععزيرد مععععدالت عمالععع  الصسعععاء والشعععباب، لكعععن   ر (١٠)األبععود
 .(١١)املاضي هذه اجلهور اانت حمدورد يف السصوات الثالث 

والحظعععت اللجصععع  بتقعععدير أن احلكومععع  بعععذلت بععععز اجلهعععور لتحسععع  اإلطعععار القعععانوين  -١٠
واملؤسسعع  لتعزيععز حقععوق اإلنسععان لععذوي اإلعاقععات. بيععد أمععا شعععرت ابلقلععأل مععن اسععتمرار وجععور 
جمععععال للتحسعععع  فيمععععا خيعععع  رفعععع  مسععععتو، الععععوع  العععععام بتلعععع  احلقععععوق، وألن الكثععععري مععععن ذوي 

مععن تععوفري  بععدالً الطععيب علععى اععره مععصهم، مععا يورعععون املستشععليات للعععالص اً عقليعع  االبععاإلعاقععات ال
يف ال ايعز يف سياسعتها وتت عذ إجعراءات  الرعاي  اجملتمعي  هلم. وأوصت احلكومع   أبن حُتدعدث حتعّوالً 

ملسعععاعدد ذوي اإلعاقعععات علعععى الععععورد إىل احليعععاد االجتماعيععع  وتشعععج  تعععوفري الرعايععع  هلعععم خعععارص 
 .(١٢)سساتاملؤ 
االسععتحقاقات األساسععي  لصظععام معاشععات ابععار السععن لتغطيعع  تكععالي  مبلعع  كلعع  يوال  -١١

 .(١٣)املعيش 
وااذت احلكوم  تدابري سياساتي  حلماي  حقوق املهاجرين. اعري أن معظعم هعذه التعدابري  -١٢

مبوجعب نظعام  تراز على األجانب املسجل ، مبن فيهم العمال املهعاجرون العذين يصعلون إىل البلعد
واملهاجرون للزواص، األمر الذي يعؤري ابملهعاجرين اعري املسعجل  وأطلعاهلم  (EPS)تصاريح العمل 

تغيعري أمعاان يف جعّد هّشع . أضع  إىل ذلع  أن الصظعام يقيعد حريع  املعوظل  اً إىل أن يعيشوا ظروفع
 E-6عملهععععععععم. ويقععععععععال إن احتمععععععععال تعععععععععّرض املهععععععععاجرات اللععععععععوا  لععععععععديهن  شععععععععريات مععععععععن نععععععععوم 

 .(١٤)وال فيه( لالستغالل اجلصس  ابري )اللصون
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 املعلوماع املقدمة مح أ  اب م ل ة آخريح -اثلثاا  
والتعووواون موووا اوليووواع واوييووواع الدوليوووة حلقووووق  ،(١٥)نطووواق االلتوامووواع الدوليوووة -ألف 

 (١٦)اإلنسان
التصععديأل أنععه يصبغعع  للحكومعع  أن تعععرض خطعع  تصليذيعع  عععن  ١جععاء يف الورقعع  املشعع ا   -١٣

، واالتلاقيععع  الدوليععع  (١٧)علعععى االتلاقيععع  الدوليععع  حلمايععع  مجيععع  األشععع اي معععن االختلعععاء القسعععري
حلماي  حقوق مجي  العمال املهاجرين وأفرار أسرهم، والربوتواعول االختيعاري الثعاين امللحعأل ابلعهعد 

، والربوتواعععول (8١)العععدوخل اخلعععاي ابحلقعععوق املدنيععع  والسياسعععي ، اهلعععارإل إىل إلغعععاء عقوبععع  اإلععععدام
االختياري امللحأل ابلعهد العدوخل اخلعاي ابحلقعوق االقتصعاري  واالجتماعيع  والثقافيع ، والربوتواعول 
االختيععاري التلاقيعع  مصاهاعع  التعععذيب، والربوتواععول االختيععاري التلاقيعع  حقععوق األشعع اي ذوي 

 .(١9)تقدمي البالااتاإلعاق ، والربوتواول االختياري التلاقي  حقوق الطلل املتعلأل إبجراء 
ابلتصعععديأل علعععى اتلاقيعععات مصظمععع  العمعععل الدوليععع   (AI)وأوصعععت مصظمععع  العلعععو الدوليععع   -١٤
 98بشعععنن احلريععع  الصقابيععع  واايععع  حعععأل التصظعععيم، ورقعععم  8٧بشعععنن العمعععل اجلعععربي، ورقعععم  ٢9 رقعععم

صعععت . وأو (٢٠)بشعععنن إلغعععاء العمعععل اجلعععربي ١٠٥بشعععنن حعععأل التصظعععيم وامللاوضععع  اجلماعيععع ، ورقعععم 
بشععنن العمععل الالئععأل  ١89ابلتصععديأل علععى اتلاقيعع  مصظمعع  العمععل الدوليعع  رقععم  ٣الورقعع  املشعع ا  
 ؛(٢١)للعمال املصعزليع 

ابلتصعععديأل علعععى الربوتواعععول اإلضعععايف  (CGNK)وأوصعععى مراعععز مصاهاععع  القتعععل يف الععععامل  -١٥
 .(٢٢)تلاقيات جصي الالثالد 

من العهد الدوخل اخلعاي ابحلقعوق  ٢٢املارد وأُوصيت السلطات بسحب التحلظ على  -١٦
 .(٢٤)والتحلظ على اتلاقي  حقوق األش اي ذوي اإلعاق  (٢٣)املدني  والسياسي 

أن قعرارات هياعات معاهعدات األمعم املتحعدد بشعنن الشعكاو،  ١وذارت الورقع  املشع ا   -١٧
 .(٢٥)م  التشريعات الوطصي تعارضها اللرري  مل تصلذ ااملً  بذريع  

 (٢٦)اإلقار الوقين حلقوق اإلنسان -اب  
العي رحبت مصظم  العلو الدولي  ابجلهور الي تبذهلا احلكوم  من أجعل إرراص التوصعيات  -١8

من االستعراض الدوري الشامل يف خط  عملها الوطصي  الثانيع  بشعنن حقعوق اإلنسعان العي قبلتها 
 .(٢٧)٢٠١٢اعتمدت يف عام 

قعأل يف وضع  خطع  عمعل وطصيع  جديعدد بشعنن  ١  وذارت الورق  املش ا -١9 أن التقدم الذي حت 
. ويصبغععععع  ٢٠١٧معععععا زال اعععععري واضعععععح حععععع   ذار/معععععارس  ٢٠٢١-٢٠١٧حقعععععوق اإلنسعععععان لللععععع د 

 .(٢8)للحكوم  أن تامن مشارا  مصظمات اجملتم  املدين يف إعدار اخلط  وجتعل العملي  شلاف 
أبن اللجصععع  اللرعيععع  املعصيععع  ابالعتمعععار التابعععع  للتحعععال  الععععامل   ١وأفعععارت الورقععع  املشععع ا   -٢٠

ابإلعالن عن وظعائ  شعاارد وإنشعاء القاضي  للمؤسسات الوطصي  حلقوق اإلنسان، اررت توصيتها 
، وذلعع  راععم احتلععا  هععذه هياعع  مسععتقل  الختيععار ملوضعع  اللجصعع  الوطصيعع  الكوريعع  حلقععوق اإلنسععان

أنعععه راعععم إرخعععال تععععديل علعععى قعععانون اللجصععع  اً أياععع ١. وجعععاء يف الورقععع  املشععع ا  خعععريد بتصعععصيلهااأل
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، فإنه ال يعص  علعى إنشعاء جلصع  مسعتقل  لالختيعار والتعيع ، ٢٠١٦ الوطصي  حلقوق اإلنسان يف عام
ت . وذاعععر (٢9)ووضععع  مععععايري اختيعععار شعععلاف ، وضعععمان مشعععارا  اجملتمععع  املعععدين التامععع  والتشعععاور مععععه

ومععدد واليععتهم يصبغعع  أن  مصظمعع  العلععو الدوليعع  أن إجععراءات اختيععار أعاععاء اللجصعع  وتعييععصهم وإقععالتهم
 .(٣٠)حتدر بوضوح وتوض  من خالل عملي  شلاف  تتماشى م  مبارئ ابريس

تنفيوووال االلتوامووواع الدوليوووة املتعلقوووة  قووووق اإلنسوووان، موووا مراعووواة القوووانون الووودو   - يم 
  اإلنساين الساري

 قطاعاعالقضااي املتعددة ال -١ 

 (٣١)املساواد وعدم التمييز  
ملكافحعع  التمييععز  شععامالً  أنععه يصبغعع  للحكومعع  أن تسععّن قععانو ً  ١جععاء يف الورقعع  املشعع ا   -٢١

لعرق ونوم اجلعصس وامليعل اجلصسع  واهلويع  لتمييز على أساس احيظر مجي  أشكال التمييز، مبا فيها ا
 .(٣٢)املصاقشات م  اجملتم  املدين واجلهات صاحب  املصلح  الرئيسي اجلصساني  من خالل 

 .(٣٣)أن التمييز العصصري وخطاب الكراهي  ضد األجانب مصتشران ١وذارت الورق  املش ا   -٢٢
أن احلكومععع  رفاعععت تسعععجيل والرات املعععواطص  األجانعععب.  ٢وذاعععرت الورقععع  املشععع ا   -٢٣

مععا يعع ررون يف اً مهععا لععد، سععلارد بلععدمها. بيععد أن الالجاعع  االبععفالوالععدان حيععأل هلمععا تسععجيل أوالر
. وشجعت اللجص  الوطصي  الكوريع  حلقعوق اإلنسعان احلكومع  (٣٤)تسجيل أوالرهم لد، السلارات

 .(٣٥)على إنشاء نظام شامل لتسجيل املواليد
عتمععار لععوائح وسياسععات تتععيح إجععازد ( ابHRW)وأوصععت مصظمعع  هيععومن رايععتس ووتعع   -٢٤

والدي  لكل من املرأد والرجل وإزال  األحكعام التمييزيع  يف القعوان  والسياسعات العي تاعر مبصعلح  
 .(٣٦)وأطلاهلماً، الوالد الوحيد، أو الوالدين اري املتزوج  رمسي

زيرد يف ععععدر املصعععاب  حلقعععوق اإلنسعععان والحظعععت مؤسسععع  االيدوسعععكوب األسععع الي   -٢٥
إليعدز ال يزالعون يععانون متييعز واب وقالعت إن املصعاب  اعذا اللعريوس بلريوس نقع  املصاعع  البشعري ،
مبمارسعع  املهصيعع  الطبيعع  التمييععز يف  ٥. وأفععارت الورقعع  املشعع ا  (٣٧)اجملتمعع  والوصععم االجتمععاع 

 .(٣8)حأل املصاب  بلريوس نق  املصاع  البشري /اإليدز ورفاهم تقدمي العالص الطيب هلم
ن رايععععتس ووتعععع  أن األجانععععب الععععذين يرابععععون يف طلععععب  شععععريد وذاععععرت مصظمعععع  هيععععوم -٢٦

لتمديد بقائهم يف البلد ملزمون إبثبات أمم اعري حعامل  للعريوس نقع  املصاعع  البشعري . وأوصعت 
القيععور التمييزيعع  امللروضعع  علععى السععلر يف حععأل املصععاب  بلععريوس نقعع  املصاععع  مجيعع  جوانععب برفعع  

 .(٣9)البشري /اإليدز
أن املثليععععات واملثليعععع  ومزروجعععع  امليععععل  ٥والورقعععع  املشعععع ا   ١الورقعععع  املشعععع ا  وجععععاء يف  -٢٧

اجلصسععععع  ومغعععععايري اهلويععععع  اجلصسعععععاني  وحعععععامل  صعععععلات اجلصسععععع  يتعرضعععععون للتمييعععععز والوصعععععم يف 
جبعرائم الكراهيع  العي ارُتكبعت يف حقهعم.  ٥. وأفعارت الورقع  املشع ا  (٤٠)اللااءين الععام واخلعاي

من تل  اللاات جمموع  ضعيل ، وهم معرضون خلطاب الكراهي  وتسل  األقعران ويظل املراهقون 
إىل أن السلطات مل ُتساو ب  أفرار اللاات املعذاورد  ٥وإلماء رراستهم. وخلصت الورق  املش ا  

 .(٤١)واريهم يف احلماي 
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وأفارت مصظم  العلعو الدوليع  أبن القعانون اجلصعائ  العسعكري ال يعزال يعاقعب علعى الصشعا   -٢8
اجلصسع  الرضعائ  بعع  أشع اي مععن نلعس اجلعصس يف اجلععي . فعاملثليون يواجهععون صععوابت ابععريد يف 

. وأبععدت (٤٢)لعصعع  أو تسععل  األقععران أو اإلسععاءد الللظيعع رون التعععرض لالوفععاء ابلتزامععاتم العسععكري  
 .(٤٣)ومؤسس  االيدوسكوب مالحظات مماثل  ٥والورق  املش ا   ١رق  املش ا  الو 
وأفعععععارت مصظمععععع  العلعععععو الدوليععععع  أبن مصظمعععععات اجملتمععععع  املعععععدين معععععن املثليعععععات واملثليععععع   -٢9

ومزروجعع  امليععل اجلصسعع  ومغععايري اهلويعع  اجلصسععاني  وحععامل  صععلات اجلصسعع  ال يزالععون يواجهععون 
، رُفععز تسععجيل سمؤسسعع  وراء قععوس ٢٠١٥لععى يععد السععلطات. فلعع  عععام التمييععز، مبععا يف ذلعع  ع

(، ورفات شرط  مديص  سول ال خعي  يف اسعتعراض Beyond the Rainbow Foundationقزحس )
. وأبععدت الورقعع  (٤٤)إىل احملكمعع اً االعتعزاز ابملثليعع . ومل يُلعع   احلظععر إال بعععد أن رفع  املصظمععون التماسعع

 .(٤٥)مالحظات مماثل  ٥ا  والورق  املش   ١املش ا  
وذاعععرت مؤسسععع  االيدوسعععكوب أن مجهوريععع  اعععوري ال تعععع إل ابلعععزواص بععع  األزواص معععن  -٣٠

علععى أن الععزواص يكععون بعع  رجععل وامععرأد، ولكععن مجيعع  اً نلععس اجلععصس. والتشععريعات ال تععص  حتديععد
وقععدمت . (٦٤)احلقععوق والواجبععات املبيصعع  يف التشععريعات تصعع  الععزواص علععى أنععه بعع  زوص وزوجعع 

 .(٤٧)مالحظات مماثل  ٥الورق  املش ا  
وذارت املؤسس  أن املثليعات واملثليع  ومزروجع  امليعل اجلصسع  ومغعايري اهلويع  اجلصسعاني   -٣١

تبعّه األطلعال اً وحامل  صلات اجلصسع  يواجهعون التمييعز يف سعياق التبعّه ألنعه حُيظعر علعيهم فعليع
 .(٤8)سص ١٥الذين تقل أعمارهم عن 

أبمععا ال تتسعامح معع  أي اً أنعه يصبغع  للحكومعع  أن تصعرّح رمسيع ١وذاعرت الورقع  املشعع ا   -٣٢
الصعاس بصعاء علعى ضعد العصع  ممارسع  شكل من أشعكال التمييعز والوصعم االجتمعاع ، مبعا يف ذلع  

  للمععوظل  العمععومياً مععيلهم اجلصسعع  أو هععويتهم اجلصسععاني  وأن تععصظم وتصّلععذ اععالت عامعع  وتععدريب
. وأوصعععت (٤9)لتعزيعععز العععوع  واحععع ام التصعععوم عصعععدما يتعلعععأل األمعععر ابمليعععل اجلصسععع  واهلويععع  اجلصسعععاني 

( معععن القعععانون اجلصعععائ  العسعععكري العععي حتظعععر الصشعععا  ٦)9٢مصظمععع  العلعععو الدوليععع  إبلغعععاء املعععارد 
اً . وأوصعععت أياععع(٥٠)عليعععه تعاقعععباجلصسعع  الرضعععائ  بععع  أشععع اي معععن نلعععس اجلعععصس يف اجلعععي  و 

يع  مجيع  األشع اي معن خطععاب الكراهيع  والعصع  بصعرإل الصظععر ععن االنتمعاء اإلثعه أو نععوم حبما
 .(٥١)اجلصس أو امليل اجلصس  احلقيق  أو املتصور أو اهلويت اجلصساني 

أبن مغعععايري اهلويععع  اجلصسعععاني  يُرامعععون علعععى إجعععراء عمليعععات  ٥وأفعععارت الورقععع  املشععع ا   -٣٣
. وأفعارت مؤسسع  االيدوسعكوب (٥٢)هلعم قعانو ً بصعوم جصسعهمجراحي  ال رجعع  فيهعا اع  يُعع إل 

أبن شعععرو  األهليععع  للجراحععع  إلثبعععات نعععوم اجلعععصس معقعععدد ومتييزيععع  وتقييديععع . وأوصعععت احلكومععع  
ن تلغععع  الشعععرو  أبتشععع   إجعععراء عمليععع  جراحيععع  إلثبعععات نعععوم اجلعععصس لتغيعععري هعععذا الصعععوم، و أبال

 .(٥٣)لل اوم لتل  العملي اً رها شروطالصارم  املتعلق  ابلزواص والوالدي  ابعتبا

 التصمي  والبيا  واألعمال التجاري  وحقوق اإلنسان  
أنعععه يصبغععع  للحكومععع  أن تاععع  خطععع  عمعععل وطصيععع  معععن أجعععل  ٣جعععاء يف الورقععع  املشععع ا   -٣٤

وأن تعتمعد  ،فعليعاً  األعمال التجاري  وحقوق اإلنسعان تصليذ مبارئ األمم املتحدد التوجيهي  بشنن
( )التكععتالت األسععري ( عععن األجععر الكععرمي وظععروإل العمععل chaebolsخطعع  ملسععاءل  سالشععايبولسس )

 .(٥٤)وحقوق العمل واحلماي  اللعال  والتعويز الكايف عن احلوارث الصصاعي 
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 احلقوق املدنية والسياسية -٢ 

 (٥٥)حأل اللرر يف احلياد واحلري  واألمان على ش صه  
ومعع  ذلعع ، اسععتمر  ،١99٧أن عقوبعع  اإلعععدام مل تصلععذ مصععذ عععام  ١الورقعع  املشعع ا   جععاء يف -٣٥

. وأوصعععت مصظمععع  العلعععو الدوليععع  بت ليععع  مجيععع  أحكعععام اإلععععدام إىل (٥٦)ابإلععععدامأحكعععام إصعععدار 
 .(٥٧)الياً  أحكام ابلسجن رون إبطاء وتسري  اإلجراءات املؤري  إىل إلغاء عقوب  اإلعدام من القانون

بوفععاد جصععور يف اجلععي  ألسععباب جمهولعع  أو بسععبب االنتحععار.  ١فععارت الورقعع  املشعع ا  وأ -٣٦
وذاعععرت أنعععه يصبغععع  للحكومععع  أن تسعععتحدث وظيلععع  أمععع  مظعععامل عسعععكري مسعععتقل  عععّول سعععلط  

 .(٥8)إجراء زيرات رون سابأل إنذار واحلصول على املعلومات املصاسب 
طصي  تلتقر إىل تعري  واضعح للتععذيب أو اعريه أن القوان  الو  ١وذارت الورق  املش ا   -٣٧

معععن أشعععكال املعاملععع  القاسعععي  أو الالإنسعععاني  أو املهيصععع ، وأن مععععدل املالحقعععات القاعععائي  متعععدّن 
 .(٥9)أفيد   فيما
ملكافحععع  العصععع  املصعععزخل تعتعععرب العصععع   ٢٠١٣أن خطععع  ععععام  ١وذاعععرت الورقععع  املشععع ا   -٣8

وتراععععز اخلطعععع  علععععى اً. اجتماعيعععع سععععتلزم تععععدخالً تال و رط  املصععععزخل مسععععنل  خاصعععع  ابألشعععع اي املتععععو 
معععدل املالحقععات القاععائي  يف قاععاي العصعع  املصععزخل ال يععزال احملافظعع  علععى حيععاد أسععري  عاريعع . و 

وذاعععرت أنعععه ال يعاق عععب علعععى العصععع  املصعععزخل العقعععاب املصاسعععب وأن الاعععحاي يتعرضعععون اً. مص لاععع
تععدل التشعريعات العي ال تكلعل معاقبع  معرتكيب العصع  لتهديدات مسعتمرد. ويصبغع  للحكومع  أن 

 .(٦٠)املصزخل، وحتسن نظام رعم الاحاي

 (٦١)مبا يف ذل  اإلفالت من العقاب وسيارد القانون ،إقام  العدل  
أوصعععت مصظمععع  العلعععو الدوليععع  ابلتناعععد معععن أن القعععوان  واللعععوائح العععي حتكعععم اسعععت دام  -٣9

تتوافععأل معع  املعععايري الدوليعع ، وأن يقععدَّم إىل العدالعع  رون  خععري موظلععو مععوظل  إنلععاذ القععانون القععّود  
 .(٦٢)إنلاذ القانون املسؤولون عن االست دام اري الالزم أو امللر  للقود، واذل  رؤساؤهم

وأفععارت مصظمعع  العلععو الدوليعع  بعععدم وجععور أي هياعع  مت صصعع  للتعامععل معع  الشععكاو،  -٤٠
 .(٦٣)املرفوع  على الشرط 

 (٦٤)ريت األساسي احل  
عععدم االععع اإل ابحلععأل يف االسععتصكاإل  ،بقلععأل (IFOR)الحظععت حراعع  التصععال الدوليعع   -٤١

. وأفععارت مصظمعع  العلععو الدوليعع  أبن رفععز اخلدمعع  العسععكري  (٦٥)الاععمريي مععن اخلدمعع  العسععكري 
 ،الدولي . والحظت حرا  التصال (٦٦)ثالث سصواتالسجن ملدد يستتب  عقوب  جصائي  تصل إىل 

وعلعععى معاقبععع  معععن يرفاععععون  مععععن املسعععتصكل  ضعععمرييً بعععريد االعتيعععار علعععى سعععجن أععععدار ا ،بقلعععأل
االستدعاء إىل اخلدم  االحتياطي  ألسباب تتعلأل ابلامري. وال يوجد من الصاحي  الصظريع  أي قيعد 

يعععع  . وأبععععدت الرابطعععع  األوروب(٦٧)علععععى طععععول مععععدد العقععععوابت ال اامعععع  لععععرفز اخلدمعععع  االحتياطيعععع 
مالحظعععات مماثلععع . وذاعععرت  (٦9)ومصظمععع  العلعععو الدوليععع  (٦8)(CWJEA) لشعععهور يهعععوه املسعععيحي 

 توظعع  املسععتصكل  ضععمرييً  مععن املصظمععات املرتبطعع  ابحلكومعع  المصظمعع  العلععو الدوليعع  أن العديععد 
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 معععا تشععع   علعععى امل ّشعععح  تقعععدمياً ذوي السعععوابأل اجلصائيععع ، وأن الشعععراات اخلاصععع  الرئيسعععي  اثعععري 
 .(٧٠)تلاصيل عن خدمتهم العسكري  أثصاء عملي  التوظي 

وأوصععت مصظمعع  العلععو الدوليعع ، يف مجلعع  أمععور، جبعععل التشععريعات تتماشععى معع  القععانون  -٤٢
حبيععععععد تععععععص  علععععععى االععععععع اإل  ،الععععععدوخل حلقععععععوق اإلنسععععععان واملعععععععايري الدوليعععععع  حلقععععععوق اإلنسععععععان

إن ، ت يعععري املسعععتصكل  ضعععمرييً بابالسعععتصكاإل الاعععمريي وعلعععى أن يسعععجل األفعععرار اسعععتصكافهم؛ و 
من اخلدم  العسعكري ، بع  هعذه اخلدمع  وأراء خدمع  بديلع  اعري عقابيع  مصاسعب  ذات اً يُعلوا الي مل

لعسععكري ، واإلفععراص عععن طبيععع  مدنيعع  حقيقيعع ، حتععت رقابعع  مدنيعع  ذات مععدد تعععدل مععدد اخلدمعع  ا
مجي  املسعجون  جملعرر ممارسعتهم حقهعم يف رفعز أراء اخلدمع  العسعكري  يف ظعل ععدم وجعور بعديل 

، (٧٣)، وحراعع  التصععال الدوليعع  (٧٢)وقععدمت الرابطعع  األوروبيعع  لشععهور يهععوه املسععيحي . (٧١)مععدين
 مماثل . توصيات (٧٥)١، والورق  املش ا  (٧٤)ومراز مصاها  القتل يف العامل

رايعتس ووتع  أن احلكومع  اسعتمرت يف اسعت دام قعوان  التشعهري  هيومنوذارت مصظم   -٤٣
اجلصائيععع  إلسعععكات وسعععائ  اإلععععالم ونشعععطاء اجملتمععع  املعععدين العععذين يععععربون ععععن  رائهعععم أو يععععدون 
تقارير تتعارض م   راء احلكوم . وأوصت املصظم  السلطات ابلتوق  عن حماام  األش اي يف 
إطار قعوان  التشعهري اجلصائيع  وأبن تلغع  هعذه القعوان  وحتعل حملهعا قعوان  التشعهري املدنيع  وقعوان  

والتحعععععععال  الععععععععامل  ملشعععععععارا  املعععععععواطص   ١. وقعععععععدمت الورقععععععع  املشععععععع ا  (٧٦)التحعععععععريز اجلصائيععععععع 
(CIVICUS ) (٧٧)مالحظات وتوصيات مماثل. 

بامان متت  الصحلي  والكتاب حبري  العمل  وأوصى التحال  العامل  ملشارا  املواطص  -٤٤
واضعي  قعد جتعدها احلكومع  غطيعتهم مورون خوإل من العقوب  بسعبب تعبعريهم ععن  راء نقديع  أو ت

االجتمععاع  والتقليععدي للرقابعع ، والتناععد مععن لتواصععل المتصععام عععن إخاععام وسععائ  اابسعع ؛ و حسا
 .(٧8)صون حري  التعبري بكل أشكاهلا

التعبععري  أبنععه حُيظععر علععى املععوظل  العمععومي  واملعلمعع  قععانو ً  ١املشعع ا  وأفععارت الورقعع   -٤٥
حليعععار السياسععع  ملعععروض علعععى اواجعععب أحعععزاب سياسعععي . فاالنتسعععاب إىل ععععن  رائهعععم السياسعععي  و 

بغي  احملافظع  علعى احليعار يف املوظل  العمومي  واملعلم  وموظل  املؤسسات العام  والتعاونيات 
عر   يف معصعهم معن ممارسع  حقعوقهم يف  اخلدمات العام . وم  ذلع ، فعإن معن خياععون للقعوان  يُعلد

أنعه يصبغع  للحكومع  أن  ١حري  التعبري يف حياتم اليومي  خعارص أعمعاهلم. وذاعرت الورقع  املشع ا  
حريعع  التعبععري للمععوظل  العمععومي  الععذين يتقلععدون اً تععصقح القععوان  ذات الصععل  حبيععد ُتاععمن اليعع

 .(٧9)عام  والتعاونياتالعاهد امليذي  عليا أو مصت ب ، واملعلم  والعامل  يف مصاصب تصل
      وأفعععععععارت مصظمععععععع  العلعععععععو الدوليععععععع  أبن احملكمععععععع  الدسعععععععتوري  قاعععععععت يف اعععععععانون األول/ -٤٦

هذا و حبل احلزب التقدم  املوحد بذريع  انتهااه سالصظام الدميقراط  األساس س.  ٢٠١٤ريسمرب 
ابلععع ، ألمعععا املعععرد األوىل العععي حُيعععل فيهعععا حعععزب سياسععع  يف مجهوريععع  اعععوري مصعععذ التطعععور مثعععار قلعععأل 

 .(8١)وأبدت مؤسس  االيدوسكوب مالحظات مماثل . (8٠)١9٥8 عام
( يلعععععرض NSLوأوضعععععحت مصظمععععع  هيعععععومن رايعععععتس ووتععععع  أن قعععععانون األمعععععن القعععععوم  ) -٤٧

أو حيععّز  خععرين علععى  للحكومعع سمصاهاعع  عقععوابت جزائيعع  علععى أي شعع   يصاععم إىل سمصظمعع  
سمصظمعععع  ع اععععم إىل مصظمععع  تععععدإل إىل الععع وي  لععععاالناعععمام إليهععععا، وعلعععى أي شعععع   أنشعععن أو ان

عمععععل ابالتلععععاق معهععععا. ومل يعععععرَّإل ذلعععع  الاععععا أو  دشععععاراإلأو تشععععجيعها للحكومعععع س أو صاهاعععع  م
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ابلتوصععيات الصععاررد اً . وأحاطععت مؤسسعع  االيدوسععكوب علمعع(8٢)املصععطلح بوضععوح يف القععانون
العععي تعععدعو إىل تععععديل قعععانون األمعععن القعععوم ، وذاعععرت أن  (8٣)ععععن االسعععتعراض العععدوري الشعععامل

 .(8٤)السلطات مل تعدله
إىل االحتجععععاز واملالحقعععع  القاععععائي  ابسععععتمرار وذاععععرت مصظمعععع  العلععععو الدوليعععع  أنععععه جُلعععع   -٤8
حقععه يف مععن أشععكال الرقابعع  ل هيععب مععن ميععارس  بوصععلهما شععكالً قععانون األمععن القععوم  إطععار  يف

. وأبععد، التحععال  العععامل  ملشععارا  املععواطص ، والورقعع  (8٥)حريعع  التعبععري وتكععوين اجلمعيععات وسععجصه
 .(8٦)، ومؤسس  االيدوسكوب مالحظات مماثل ١املش ا  

 جعععوهريً  وأوصعععت مصظمععع  العلعععو الدوليععع  إبلغعععاء قعععانون األمعععن القعععوم  أو تعديلعععه تععععديالً  -٤9
. وعلعى وجعه (8٧)حلقوق اإلنسان واملعايري الدوليع  حلقعوق اإلنسعانحبيد يتسأل م  القانون الدوخل 

مععععور، بتعععععديل تعريعععع  ساملصظمعععع  اخلصععععوي، أوصععععت مصظمعععع  هيععععومن رايععععتس ووتعععع ، يف مجلعععع  أ
حبيعععد يقتصعععر علعععى اجلماععععات العععي تعععدعو إىل قلعععب نظعععام احلكعععم  ٢للدولععع س يف املعععارد صاهاععع  امل

مل مصعععطلحات اعععري معّرفععع  وفالاضععع  ل شعععارد إىل ألمعععا تسعععتعاً اليععع  ٧ابلعصععع ، وإبلغعععاء املعععارد 
للدولع س أو إشعاعتها أو االناعمام مصاهاع  سمصظم   القانون، مثل اإلشارد بع األعمال اخلارج  عن

 .(88)إليها، وتعميم سوقائ  زائل س ستدر إبرابك الصظام االجتماع س
 يسعععتوجب معععن اجلمعيعععات وذاعععر التحعععال  الععععامل  ملشعععارا  املعععواطص  أن القعععانون املعععدين -٥٠

موافقعععع  صععععرحي  مععععن السععععلطات أن حتصععععل علععععى  تلععععتمس الش صععععي  القانونيعععع الععععي واملؤسسععععات 
امل تصععع ، وأن هعععذه األخعععريد قعععد تعععرفز معععصح هعععذه الش صعععي  جلمعيععع  أو مؤسسععع  إن اعُتقعععد أن 
لععديها عمليععات اععرص عععن أهععدافها املعلصعع . وأفععار التحععال  أبن السععلطات احتجععت يف مصاسععبات 

 .(89)دد ابلقانون املدين ملعاقب  و/أو إسكات مصظمات اجملتم  املدين املستقل  أو الصرحي ع
تعسعلي  اً واسعت دام التربععات يلعرض قيعورمجع  األمعوال أبن قعانون اً وأفار التحعال  أياع -٥١

هعذا  على التمويل. وعلى هعذه املصظمعات، مبقتاعىمصظمات اجملتم  املدين وُمصهك  على حصول 
 8 ٣٤٠ماليع  ون )وعو  ١٠ن، أن تسجل مجي  أنشط  حشد املعوارر العي يتجعاوز قعدرها القانو 
ماليع   ١٠من روالرات الواليت املتحدد األمريكيع (. أمعا املصظمعات العي جتمع  أاثعر معن اً روالر 

ون رون سععابأل تسععجيل فقععد تعتععرب أمععا تصتهعع  القععانون وقععد تتعععرض للعقوبعع . وذاععر التحععال  أن 
 .(9٠)طلبات التسجيل مبوجب هذا القانوناً فات مرار السلطات ر 

وذاعععرت مصظمععع  العلعععو الدوليععع  أن عمليععع  اإلخطعععار املرهقععع ، وععععدم وجعععور حكعععم قعععانوين  -٥٢
يسععمح ابلتجمعععات العلويعع  والطارئعع ، واثععرد خيععارات السععلطات حلظععر التجمعععات أو فععرض قيععور 

أعبععاء ال لععزوم هلععا علععى وتاعع  التظععاهر بعيععدد املععد، عليهععا، الهععا عصاصععر تععرر يف قععانون التجمعع  و 
 .(9١)قيد احلأل يف التجم  السلم تاملصظم  و 

والحظ التحال  العامل  ملشارا  املواطص  الصه  العدائ  العذي تصتهجعه السعلطات أاثعر  -٥٣
فععناثر جتععاه املظععاهرات اجلماهرييعع ، وأفععار أبن السععلطات ربّععرت عمليعع  قمعع  ممععصه  للمععدافع  عععن 

ان، ونشعععطاء اجملتمععع  املعععدين، وممثلععع  الصقعععاابت ملعععصعهم معععن املشعععارا  يف املظعععاهرات حقعععوق اإلنسععع
العام  وتصظيمها. وأعربت ععن قلقهعا معن إفعرا  قعوات األمعن يف اسعت دام القعود للعّز املظعاهرات 

مععععن احلععععوارث طلععععت إفععععرا  الشععععرط  يف اً . وذاععععرت مصظمعععع  العلععععو الدوليعععع  أن عععععدر(9٢)السععععلمي 
اسععععت دمتها معععع  أمععععا مل تكععععن ضععععروري  أ ر  ععععاوإل بشععععنن مسععععاءل  الشععععرط .  اسععععت دام القععععود أو
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أثصعععاء خعععراطيم امليعععاه جععع  ُجعععرح ع تعععويف عصعععدما اسعععتعملت الشعععرط   - فالصاشععع  املعععزارم ابيععع   م
 .(9٣)٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤احتجاص واس  مصاوئ للحكوم  يف 

وأوصت مصظم  العلو الدوليع  باعمان التمتع  الكامعل ابحلعأل يف حريع  التجمع  السعلم ؛  -٥٤
والشععروم يف مراجععع  شععامل  لقععانون التجمعع  والتظععاهر واللععوائح احلاليعع  املتعلقعع  ابسععت دام الشععرط  

  أثصاء املظاهرات حبيعد يتوافقعان مع  القعانون العدوخل حلقعوق اإلنسعان واملععايري الدوليعخراطيم املياه 
 .(9٤)حلقوق اإلنسان

وياعععاإل إىل ذلععع  أن التحعععال  الععععامل  ملشعععارا  املعععواطص  رععععا احلكومععع  إىل تياععع  بياععع   -٥٥
مواتيعع  للمجتمعع  املععدين واحللععا  عليهععا، يف القععانون ويف املمارسعع ، وأوصععاها أبن متكععن املععدافع  

و عقبعععات أو ععععن حقعععوق اإلنسعععان معععن االضعععطالم أبنشعععطتهم املشعععروع  رون خعععوإل أو عوائعععأل أ
ماععايقات ال مععربر هلععا، وجتععري حتقيقععات نزيهعع  وشععامل  وفعالعع  يف مجيعع  حععاالت االعتععداء علععيهم 

 .(9٥)وماايقتهم وترهيبهم، وتقدم مق يف تل  اجلرائم إىل العدال 

 (9٦)حظر مجي  أشكال الرق  
. (9٧)ون الععدوخلذاعرت مصظمع  العلعو الدوليع  أن تعريع  االجتعار ابلبشعر ال يتلعأل مع  القعان -٥٦

معععا خيلقعععون يف حتديعععد هويععع  ضعععحاي اً أبن معععوظل  إنلعععاذ القعععانون اثعععري  ٢وأفعععارت الورقععع  املشععع ا  
االجتعار ابلبشعر وأن معن يُتجعر اعم معن أجععل العمعل واالسعتغالل اجلصسع  ال ميكعصهم احلصعول علععى 

 .(98)احلماي  املصاسب 

 احلأل يف اخلصوصي   
، مبوجعب قعانون ميكعن لواعاالت التحقيقعات واالسعت بارات أنعه ١ذارت الورقع  املشع ا   -٥٧

أن حتصععل علععى املعلومععات الش صععي  للمشعع ا  مععن شععراات االتصععاالت  االتصععاالت،شععراات 
حبيععد ال ميكععن اإلفصععاح عععن . ويصبغعع  للسععلطات أن تعععدل القععانون رون أمععر صععارر عععن حمكمعع 

 .(99)معلومات املش ا  إال أبمر قاائ  فق 

 االتت ادية واال ت اعية والثقافية احلقوق -٣ 
يف السصوات القليل  املاضي  اً وتكرار اً أن السلطات اانت تسعى مرار  ٤ذارت الورق  املش ا   -٥8

إىل إيقعععاإل أنشعععط  بععععز الصقعععاابت وقمععع  االحتشعععارات وحظعععر اإلضعععراابت والقعععبز علعععى املصظمععع  
والحظععت بقلععأل اعتقععال العديععد مععن الصقععابي  اً. والصاشععط  الرئيسععي  يف الصقععاابت ومالحقععتهم قاععائي

( FKTUيف احتععار الصقععاابت الكوريعع  )  يصععدرت فيهععا علععى قيععارومالحقععتهم، وأبلغععت عععن حععاالت 
ابلسععجن بسععبب مشععاراتهم يف مظععاهرد عامعع ، واععذل  أحكععام ( KCTUالكععوري للصقععاابت )واالحتععار 
 .(١٠٠)صرف  قااي مهصي قياري  نقابي  وأعااء نقاابت يف اعتقل فيها عدد حاالت 

 -نقععاابت وحمععاوالت إلغععاء تسععجيلها  بقلععأل رفععز تسععجيل ٤والحظععت الورقعع  املشعع ا   -٥9
ونقابع  املعوظل  احلكعومي   (،KTU)سيما نقابع  املعلمع  والععامل  يف حقعل التعلعيم الكعوري   ال

معععن عقعععد معععن فقعععد سععععت هعععذه األخعععريد إىل التسعععّجل بوصعععلها نقابععع  ألاثعععر  (.KGEU)الكوريععع  
وارعت السلطات أن الصقاب  انتهكت القعانون الكعوري اً. وتكرار اً الزمن، لكن رُفز تسجيلها مرار 

أبن نقابعع   ٤العذي يشع   علععى معوظل  اخلدمع  املدنيعع  احليعار السياسع . وأفععارت الورقع  املشع ا  
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وحكمعت احملكمع   ٢٠٠٥املهاجرين تقدمت يف أول األمر بطلعب االعع اإل القعانوين اعا يف ععام 
، بعععد ٢٠١٥العليععا لصععاحلها بعدئععذ بعععام . ومعع  ذلعع  رفاععت وزارد العمععل تسععجيلها. ويف عععام 

عشععععر سععععصوات مععععن الصاععععال القععععانوين، حكمععععت حمكمعععع  الععععصقز يف مايعععع  املطععععاإل لصععععال نقابعععع  
ب  قارد نقا  اهلجرد هدرت طشر  . وذارت بعث   سيا واحملي  اهلارئ للمهاجرين أن(١٠١)املهاجرين

 .(١٠٢)والحقتهم، فيما قيلاً وتكرار اً املهاجرين ابإلبعار مرار 
ععدد علعى مبعاين الصقعاابت، وأبلغعت ، القيام مبدامهات بقلأل ،٤والحظت الورق  املش ا   -٦٠
تعرضت هلا مكاتب نقاب  املوظل  احلكومي  الكعوري  واالحتعار الكعوري للصقعاابت مدامهات عن 

، ونقابععع  ٢٠١٤لمععع  والععععامل  يف حقعععل التعلعععيم الكعععوري  يف ععععام ، ونقابععع  املع٢٠١٣يف ععععام 
 .(١٠٣)٢٠١٥عمال اخلدمات العمومي  والصقل الكوري  يف عام 

معن شعبه تعريلاً صعيقاً، وأن اإلضراب املربر إل رّ تع أن التشريعات ٣وذارت الورق  املش ا   -٦١
ن بطريقعع  تسععمح هلععم مبمارسعع  ضععغ   املسععتحيل علععى العمععال أن ياععربوا عععن العمععل يف نطععاق القععانو 

ابععري علعععى أرابب عملهعععم. ويُصظعععر إىل معظعععم اإلضعععراابت علععى أمعععا اعععري مشعععروع ؛ ومععع  أُعلعععن ععععن 
إضراب أبنه اري مشروم، واجه ال من رعا أو انام إليه تدابري  ريبيع ، مبعا فيهعا اإلقالع ، وعقعوابت 

ريععع (، ورععععاو، مطالبععع  ابلتععععويز، واحلجعععز جصائيععع  يف إطعععار القعععانون اجلصعععائ  )عرقلععع  األعمعععال التجا
مالحظعات مماثلع ، وأعربعت ععن قلقهعا إزاء  ٤. وأبعدت الورقع  املشع ا  (١٠٤)التحلظ  علعى األصعول

 .(١٠٥)العمال جترمي اإلضراابت واريها من األنشط  الصقابي  ورعاو، املطالب  ابلتعويز امللر  ضد
معن احلعأل يف اً حيرم املعلم  واملوظل  العمومي  اليع تشري أبن ال ٤وأفارت الورق  املش ا   -٦٢

اإلضراب، وجيّرم إضراابت املعلم  واملوظل  العمومي  ونقعاابتم. وخلصعت إىل أن جتعرمي إضعراابت 
املعلمععع  واملعععوظل  العمعععومي  يتععععارض مععع  املععععايري الدوليععع  املتعلقععع  حبريععع  تكعععوين اجلمعيعععات، وأن 

لعمعععل الدوليععع  ومقعععرر األمعععم املتحعععدد اخلعععاي املععععه ابحلعععأل يف حريععع  التجمععع  هياعععات الرقابععع  مبصظمععع  ا
 .(١٠٧)مالحظات مماثل  ٣وأبدت الورق  املش ا  . (١٠٦)السلم  وتكوين اجلمعيات انتقداه

( TULRAA)أن قعععانون الصقعععاابت وتسعععوي  عالقعععات العمعععل  ٤وذاعععرت الورقععع  املشععع ا   -٦٣
يُل ض أنه حيمع  الصقعابي  معن رععاو، املطالبع  ابلتععويز املدنيع ، لكعن احلمايع  قاصعرد وال حتمع  

مععن الواضععح أمععا تصععدرص يف إطععار امللععاهيم الدوليعع  الععي تصشععن عععن مصازعععات الصقععابي  مععن الععدعاو، 
 .(١٠8)حلري  تكوين اجلمعيات

التصقيحعات املصاسعب  علعى القعانون اجلصعائ  السعلطات إبرخعال  ٤وأوصت الورقع  املشع ا   -٦٤
، مثعل اإلضعراابت، األساسعي  والتشريعات املرتبط  به حبيد يُتوق  عن الصظر إىل األنشط  الصقابي 

علععى أمععا جععرائم، واسععتحداث تشععريعات فعالعع  حبيععد تتمتعع  الصقععاابت حبمايعع  مصاسععب  مععن رعععاو، 
يهعععا اإلجعععراءات حمعععل الشعععكو،  مجععع  الهعععا أو املطالبععع  ابلتععععويز يف مجيععع  األحعععوال العععي تكعععون ف

ابإلفعععراص ععععن مجيععع  اً جلهعععا ععععن أنشعععط  نقابيععع ، مبعععا فيهعععا اإلضعععراابت. وأوصعععت السعععلطات أياععع
الصقععععابي  احملتجععععزين ألسععععباب تتعلععععأل مبشععععاراتهم يف أنشععععط  نقابيعععع ، ووقعععع  املالحقععععات القاععععائي  

يهععا الشععرط  والععوزارات، عععن ماععايق  ، مبععا فاحلكوميعع  توقعع  األجهععزداملعّلقعع  ضععدهم، والتناععد مععن 
 .(١٠9)هم  عملالصقابي  واإلاارد عليهم وعرقل
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 احلأل يف العمل ويف التمت  بظروإل عمل عارل  ومواتي   
 ١٠اري مسعتقرد يتجعاوز اً أن عدر العمال الذين يعيشون ظروف ٤ذارت الورق  املش ا   -٦٥

فمتوسععععع  األجعععععر الشعععععهري للعمعععععال اعععععري تعععععدابري اايععععع  حقعععععوقهم اعععععري مصاسعععععب . إال أن ماليععععع ، 
 .(١١٠)مثيله للعمال الصظامي يف املائ  من  ٤9يعارل وو الصظامي  

 (١١١)احلأل يف الامان االجتماع   
أن احلكوم  قلصت عدر املستليدين معن الصظعام العوطه لتعنم   ٣ذارت الورق  املش ا   -٦٦

للقعر. وبلع  ععدر املسعتليدين معن بعدل سبل العي  األساسع  راعم ععدم حعدوث تغيعري يف مععدل ا
، يف حع  يبلع  ٢٠١٥مليعون شع   يف ععام  ١,٢٥املعيش  )استحقاق نقدي أساس  لللقراء( 

 .(١١٢)مالي  ش   ٤,٣9حواخل اً مطلقاً عدر من يعيشون فقر 
يف املائع ؛ ومع  ذلع ،  ٤9,٦أن معدل فقر ابار السن يبلع   ٣والحظت الورق  املش ا   -٦٧

 .(١١٣)االستحقاق الذي يدفعه نظام املعاشات الوطه متدنّ فإن مبل  

 (١١٤)احلأل يف الصح   
أنعععه يصبغععع  للحكومععع  أن تقععع ح تعععدابري عمليععع  لتعععدّعم عالنيععع   ٣ذاعععرت الورقععع  املشععع ا   -٦8

 .(١١٥)الصح  وال  من عبء اللواتري الطبي 

 (١١٦)احلأل يف التعليم  
للحكومعععع  أن تزيععععد حجععععم الصععععصدوق الععععوطه للمععععصح  أنععععه يصبغعععع  ٣ذاععععرت الورقعععع  املشعععع ا   -٦9

 .(١١٧)الدراسي ، وتقا  على اللوارق يف تلق  التعليم، وتت ذ تدابري لت لي  عبء الرسوم الدراسي 
أنععه يصبغعع  إرراص التثقيعع  حبقععوق الطلععل يف املصععاه  الدراسععي   ٢وذاععرت الورقعع  املشعع ا   -٧٠

 .(١١8)الصظامي 
رايعععتس ووتععع  إىل البيعععان الرمسععع  الصعععارر ععععن وزارد التعلعععيم يف وأشعععارت مصظمععع  هيعععومن  -٧١
العذي جعاء فيعه أن املصهعاص الدراسع  العوطه اجلديعد املتعلعأل ابل بيع  اجلصسعي  لعن يعذار  ٢٠١٧ عام

 مالحظات مماثل . (١٢١)١والورق  املش ا   (١٢٠)٥. وأبدت الورق  املش ا  (١١9)املثلي  اجلصسي 

 أو فياع حمددة حقوق أشخاص حمدديح -٤ 

 (١٢٢)الصساء  
عععععن التمييععععز يف حععععأل الصسععععاء وعععععن اللجععععود يف األجععععور بعععع   ٢أفععععارت الورقعععع  املشعععع ا   -٧٢

يف املائععع  معععن املوظلعععات يشعععغلن وظعععائ  اعععري نظاميععع .  ٥٣اجلصسععع . أضععع  إىل ذلععع  أن وعععو 
 .(١٢٣)لصساء يف مواق  صص  القرار ويف اجلمعي  الوطصي انسب  ضآل  والحظت 

املصبثقعع  والحظععت مصظمعع  هيععومن رايععتس ووتعع  قبععول السععلطات العديععد مععن التوصععيات  -٧٣
ن االستعراض الدوري الشامل بشنن ااي  حقوق املعرأد، اعري أمعا الحظعت أن القعوان  املتعلقع  ع

ابإلجهعععاض ذات صعععبغ  عقابيععع  وتاعععر ابملعععرأد. فاإلجهعععاض يعتعععرب جرميععع . وال ُيسعععتث  معععن ذلععع  
أو إذا اعععان  مل يكعععن معععن املمكعععن للوالعععدين أن يتزوجعععا قعععانو ً ذا ح احملعععارم، وإاالاتصعععاب وسعععلا  إال



A/HRC/WG.6/28/KOR/3 

GE.17-14567 12 

اسععععتمرار احلمععععل مععععن املععععرجح أن يعععععرض صععععح  احلامععععل لل طععععر أو إذا اانععععت احلامععععل أو زوجهععععا 
معععن عمليعععات اً مصعععاب  مبعععرض مصقعععول أو وراثععع  واحعععد أو أاثعععر. ويععععه جتعععرمي اإلجهعععاض أن اثعععري 

 .(١٢٤)القانوناإلجهاض جُتر، خارص نطاق 

 (١٢٥)األطلال  
أن ( GIEACPC)الحظت املباررد العامليع  إلمعاء مجيع  أشعكال العقوبع  البدنيع  ل طلعال  -٧٤

حبظععر العقوبعع  البدنيعع  يف  ٢٠١٢احلكومعع  قبلععت توصععيت  مععن االسععتعراض الععدوري الشععامل لعععام 
وبععع  البدنيععع  يف مجيععع  حيظعععر العق، وهعععو . وُسعععن قعععانون حقعععوق الطلعععل يف سعععول(١٢٦)مجيععع  األمعععاان

 .(١٢٧)األماان. بيد أن احلظر مل ميتد إىل مقاطعات أخر،

  ذوو اإلعاق  
جات ذوي ال يغط   تل  احتيا  أن قانون رعاي  ذوي اإلعاق ٢ا  ذارت الورق  املش   -٧٥

 .(١٢8)باع  ذهه أو عقل  من اان مصهم مصاابً   أو يشمل اإلعاق
علعى دل زيرد يف ععدر املؤسسعات السعكصي ، األمعر العذي يع ٢والحظت الورقع  املشع ا   -٧٦

  أن اس اتيجي  التنهيل خعارص املؤسسعات اعري فعالع . وال توجعد تعدابري اافيع  إلرمعاص ذوي اإلعاقع
يف اجملتمععع  احمللععع . وتقعععدم احلكومععع  خعععدمات الرعايععع  االجتماعي /الاعععمان االجتمعععاع  بصعععاء علعععى 

 .(١٢9) رخل األسرد بدل رخل ذوي اإلعاق

 (١٣٠)املهاجرون والالجاون وملتمسو اللجوء  
من العمعال املهعاجرين اً ابري اً  أشار البحد الذي أعدته مصظم  العلو الدولي  إىل أن عدر -٧٧

ال يزالعون يتعرضعون النتهااعات حقعوق اإلنسعان. فكثععريون معصهم، مبعن فعيهم معن يعملعون يف قطععام 
قون عليها، حتت التهديد بصوم من العقوب ، مبا فيهعا الزراع ، جُيربون على العمل يف ظروإل ال يواف

اإلقالعع  وعععدم جتديععد التنشععريد أو التهديععد ابلعصعع ، واحلععال أمععم ُيكرهععون علععى السعع رد. وتُلععرض 
قيععور اعري معقولعع  علعى تغيععري وظعائلهم، وذلعع  سعبب رئععيس السعتغالل أرابب العمععل اً علعيهم أياع

عععععر ابلعديعععععد معععععن العمعععععال العععععزراع  يف بغعععععرض اسعععععتغالهلم، مبعععععا يف ذلععععع املهعععععاجرين ي  إيهعععععم. واجتع
مهعععععاجرين  . وابملثعععععل، أفعععععارت بعثععععع   سعععععيا واحملعععععي  اهلعععععارئ للمهعععععاجرين أبن عمعععععاالً (١٣١)السععععع رد

مععن سععاعات العمععل، والعمععل اً ملرطععاً يزالععون يتعرضععون ابنتظععام السععتغالل خطععري، يشععمل عععدر ال
حععع  واالسععع احات، والتهديعععدات، والعصععع ، اإلضعععايف اعععري املعععدفوم األجعععر، واحلرمعععان معععن أيم الرا

مععععا يعععععان  اً أن الععععامالت املهععععاجرات اثععععري  ٢. وذاععععرت الورقعععع  املشعععع ا  (١٣٢)واالجتعععار، والسعععع رد
 .(١٣٣)التحر  والعص  اجلصسي 

وأوصععت مصظمعع  العلععو الدوليعع  مبععصح املزيععد مععن املرونعع  يف اإلطععار الععزمه الععذي يتععع  فيععه  -٧8
املهعععاجرين احلصعععول علعععى وظيلععع  جديعععدد، وتععععديل سقعععانون نظعععام تصعععاريح العمعععلس علعععى العمعععال 

احلعععععاخل حبيعععععد ال يُقيّعععععد طلعععععب متديعععععد التنشعععععريد أو جتديعععععدها أو يُعععععرفز علعععععى أسعععععاس أن العمعععععال 
. وأوصععت بعثعع   سععيا واحملععي  اهلععارئ للمهععاجرين ابلسععماح للعمععال (١٣٤)املهععاجرين اععريوا وظععائلهم
م مبقتاععى نظععام تصععاريح العمععل رون احلاجعع  إىل احلصععول علععى اسععتمارد املهععاجرين بتغيععري وظععائله

 .(١٣٥)إفراص من رب عملهم السابأل
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من قانون معايري العمل وابلتناعد معن أن  ٦٣وأوصت مصظم  العلو الدولي  إبلغاء املارد  -٧9
حعععع  سععععيما مععععا يتعلععععأل بسععععاعات العمععععل واالسعععع احات اليوميعععع  وأيم الرا احلقععععوق الععععي حيميهععععا، ال

 .(١٣٦)نو ن فيهم العمال املهاجر األسبوعي  املدفوع  األجر، تشمل مجي  العمال، مب
وأوصت بعث   سيا واحملي  اهلارئ للمهاجرين مبقاضاد أرابب العمل الذين يتصصعلون معن  -8٠

التقاعديع ، وإنشعاء معاشاتم مدفوعات ماي  خدم  املهاجرين ونظام  ري  مسؤولياتم املتمثل  يف 
تتسعععم ابللاعليععع  والكلعععاءد حبيعععد يتسععع  للمهعععاجرين احلصعععول علعععى معععدفوعات مايععع  اخلدمععع    ليععع 

 .(١٣٧)ومعاشاتم التقاعدي  بعد سصوات من العمل يف الشرا 
والحظععت بعثعع   سععيا واحملععي  اهلععارئ للمهععاجرين زيرد يف حععاالت اهلجععرد للععزواص. فإقامعع   -8١

علعى أزواجهعم الكعوري . و ع  اً ساام اجلصسي  يعتمدان اليعاملهاجرين للزواص يف البلد مدد طويل  واات
حاالت رُفات فيها طلبات اجلصسي  الي قدمها مهاجرون للعزواص ألن أزواجهعم الكعوري  أو أسعرهم 
الكوري  مل يكعن لعديها معا يكلع  معن املعال أو املمتلكعات العي تتطلبهعا التشعريعات. فوجعد املهعاجرون 

 .(١٣8)أنلسهم يعانون العص  املصزخل والتمييز العرق  واجلصساين للزواص، واثري مصهم نساء،
وقالعععت بعثععع   سعععيا واحملعععي  اهلعععارئ للمهعععاجرين إن قعععانون نظعععام تصعععاريح العمعععل ال حيعععل  -8٢

مشععكل  املهععاجرين اععري املسععجل ، بععل يععدمي اسععتاجار الشععراات الكوريعع  املهععاجرين اععري املسععجل  
. وذاعععععععرت الورقععععععع  (١٣9)ل جعععععععور واالسعععععععتحقاقات واإلجعععععععازاتلتلعععععععاري االمتثعععععععال للحعععععععد األر  

أن بععععز اخلعععدمات الطبيععع  قُعععدمت ملهعععاجرين اعععري مسعععجل ، لكصهعععا اقتصعععرت علعععى  ٢ املشععع ا 
العالص يف املستشليات وتكالي  العمليات. وأطلال املهاجرين اري املسجل  مستثصون من نظعام 

الحعععععظ الععععععدر الكبعععععري معععععن األطلعععععال اعععععري ، وهععععع  ت٢التعععععنم  الطعععععيب. وذاعععععرت الورقععععع  املشععععع ا  
املسعععجل ، أن املبعععارئ التوجيهيععع  الداخليععع  لعععوزارد الععععدل عّلقعععت إبععععار األطلعععال املهعععاجرين اعععري 

طلعل مهعاجر اعري  ١٠٠املسجل  امللتحق  ابملدارس ح  إمعاء املرحلع  الثانويع . لكعن أاثعر معن 
أبن اااذ  ٢وأفارت الورق  املش ا   .(١٤٠)يف حقهم أوامر إبعار تبعد أن صدر احتجزوا مسجل 

 .(١٤١)إجراءات صارم  يف حأل املهاجرين اري املسجل  أر، إىل وفيات أو جروح ابلغ 
وأبن  ،بععدم وجعور أحكعام قانونيع  تقيعد طعول معدد االحتجعاز ٢وأفارت الورق  املشع ا   -8٣

  قاعععائي . فقععععد احتجعععاز الالجاععع  وملتمسعععع  اللجعععوء إىل أجععععل اعععري مسععععمى ممكعععن رون مراجععععع
. (١٤٢)نتيجع  طلعب اللجعوءيف انتظعار احتجز بعز الالجا  يف مراز احتجعاز املهعاجرين سعصوات 

وبعععدم اللجععوء إىل  اً لوأوصععت مصظمعع  العلععو الدوليعع  باععمان عععدم احتجععاز ملتمسعع  اللجععوء تعسععع
مشروم،  م  ارضاً ومتصاسب االحتجاز إال عصد الارورد القصو، عصدما يكون احتجازهم ضروريً 

عععدرهم علعععى تلبيععع   ووضععع  سياسعععات ونظعععم تكلعععل اايععع  الالجاععع  وملتمسععع  اللجعععوء بلعاليععع  وتُعقد
 .(١٤٣)احتياجاتم األساسي  على وو يتوافأل م  حقوق اإلنسان والكرام  اإلنساني 

وأوصعععت مصظمععع  العلعععو الدوليععع  ابلشعععروم يف إصعععالح شعععامل لعمليععع  رععععم إععععارد تعععوط   -8٤
ان اجملاورد، والتناد من أن هؤالء األشع اي حيتجعزون ألقصعر معدد ممكصع ، وأن الوافدين من البلد

تصعععال الاحتجعععازهم يتماشعععى مععع  القعععوان  واملععععايري الدوليععع ، وال سعععيما معععن خعععالل السعععماح هلعععم اب
أثصعععاء اامعععل فععع د العععي خيتارومعععا صظمعععات اجملتمععع  املعععدين مبو ابحملعععام  اللعععوري أبسعععرهم وأصعععدقائهم، و 

 .(١٤٤)أثصاء االستجوابو احتجازهم 
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Child Rights Center, Joint Committee with Migrants in Korea 

(16 organisations: Asan Foreign Worker's Center, Bucheon 

Migrant Welfare Center, Chungbuk Migrant Support Center, 

Global Love and Sharing, Incheon Migrant Worker's Center, 

Migrant Health Association in Korea We_Friends, Namyangju 

Migrant Welfare Center, Paju Migrant Worker Center Shalom 

House, Pocheon Nanum House, Seoul Migrant Workers 

Center, Solidarity for Asian Human Rights and Culture, The 

Association Migrant Workers Human Rights, Uijeongbu 

EXODUS Migrant Center, Women Migrants Human Rights 

Center of Korea, Yongin Migrant Worker Shelter, Yongsan 

Nanum House), Korea TransNational Corporations Watch (6 

organisations: Advocates for Public Interest Law (APIL), 

Corporate for All, GongGam Human Rights Law Foundation, 

Korean Confederation of Trade Unions, Korean House for 

International Solidarity, Korean Lawyers for Public Interest 

and Human Rights), Korea Women's Hot Line, Korea 

Women's Political Solidarity, Korean Confederation of Trade 

Unions, Korean House for International Solidarity, Korean 

Lawyers for Public Interest and Human Rights, Korean 

Progressive Network Jinbonet, Korean Refugee Rights 

Network (9 organisations: Advocates for Public Interest Law 

(APIL), GongGam Human Rights Law Foundation, NANCEN 

(Center for Refugee Rights in South Korea), Save the Children 

Korea, EcoFemme, Immigrants Advocacy Center 

GAMDONG, Dongcheon Foundation, MAP Migration to Asia 

Peace, Human Asia), Korean Women Workers Association, 

Korean Women's Association United, MINBYUN-Lawyers 

for a Democratic Society, NHRCK-Watch, Organization 

http://www.ohchr.org/
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Unwed Moms Changing the Future, People's Solidarity for 

Participatory Democracy, Rainbow Action against Sexual 

Minority Discrimination (27 organisations: Chingusai – 

Korean Gay Men’s Human Rights Group, Christian Solidarity 

for a World without Discrimination (Chasegiyeon), Daegu 

Queer Culture Festival, Daejeon LGBTQ Human Rights 

Group Solongos, GongGam Human Rights Law Foundation, 

Gruteogi: 30+ Lesbian Community group, Korea Queer 

Culture Festival Organizing Committee, Korean Lawyers for 

Public Interest and Human Rights (KLPH), Korean Sexual-

Minority Culture and Rights Center (KSCRC), Labor Party 

Sexual Politics Committee, Minority Rights Committee of the 

Green Party, Lesbian Counseling Center in South Korea, 

Lesbian Human Rights Group ‘Byunnal’ of Ewha Womans 

University, Lezpa : The Korean lesbian community radio 

group, LGBTQ Youth Crisis Support Center : DDing Dong 

Network for Global Activism, QUV: Korean LGBTQ 

University Student Alliance, Rainbow Solidarity for LGBT 

Human Rights of Daegu, Sexual Minority Committee of the 

Justice Party, Sinnaneun Center: LGBT Culture, Arts & 

Human Rights Center, Social and Labor Committee of Jogye 

Order of Korean Buddhism, Solidarity for HIV/AIDS Human 

Rights: Nanuri+, Solidarity for LGBT Human Rights of 

Korea, Pinks: Solidarity for Sexually Minor Cultures & 

Human Rights, The Korean Society of Law and Policy on 

Sexual Orientation and Gender Identity, Unni network, 

Yeohaengja: Gender non-conforming people's community), 

South Korean NGOs Coalition for Law Enforcement Watch (6 

organisations: Catholic Human Rights Committee, Dasan 

Human Rights Center, Democratic Legal Studies Association, 

Human Rights Movement Space 'Hwal', Korean Lawyers for 

Public Interest and Human Rights, Sarangbang Group for 

Human Rights), Supporters Health And Right of People in 

Semiconductor Industry, World Without War (Republic of 

Korea); 

JS2 Joint submission 2 submitted by: 77 members of the South 

Korean NGOs Coalition for the 3rd UPR; 

JS3 Joint submission 3 submitted by: 77 members of the South 

Korean NGOs Coalition for the 3rd UPR; 

JS4 Joint submission 4 submitted by: International Trade Union 

Confederation (ITUC) Brussels, Belgium and the International 

Centre for Trade Union Rights (ICTUR) London, United 

Kingdom of Great Britain and Northern  Ireland; 

JS5 Joint submission 5 submitted by: the Rainbow Action 

against Sexual Minority Discrimination, a coalition of 27 

NGOs, Republic of Korea. 

National human rights institution: 

NHRCK National Human Rights Commission of Korea * , Seoul, 

Republic of Korea. 
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5 For the full text of the recommendation see A/HRC/22/10, para. 124.30 (Cuba). 
6 NHRCK, paras. 10 and 25. 
7 NHRCK, para. 20. 
8 NHRCK, paras. 28 and 29. 
9 NHRCK, para. 10. 

10 NHRCK, para. 11. 
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