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تجميع بشأن جمهورية كوريا
تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االس ااتضرال ال اادوري الش ااام والتقري اار عمل ااع للمضلوم ااا ال اوارو ا تق ااارير هل ااا ا ضاه اادا
واإلج اراتا اصا ا و مهااا ماان وماااتح ا م ا ا تةااد ا ال اال  ،وهااو مقااد ا ا مااوج
تقلداً باحلد ا ق ى لضدو ال لما

ثانيا -نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات والهيئاات الدولياة لحقاوق
()2( )1
اإلنسان
 -2أو ت ا قرر اصا ا ضنلا االا ا ادافضن عان حقاوق اإلنساان با ن تضطا السال ا
الت ديح على مضاهدا ا م ا تةد حلقاوق اإلنساان الا م ت ادق عللااا بضاد( )3وأو ات،
على وجه اص وص ،مجاوري كوريا بالت اديح علاى الربوتوكاوال االاتلااري ا لةاح بالضااد الادو
اصاااص باااحلقوق االقت اااوي واالجتماعل ا والثقافل ا ( ،)4والربوتوكااوال االاتلاااري التةاقل ا مناه ا
التضااذيو و اام ماان ملااروة ا ضاملا أو الضقوبا القاساال أو الالإنسااانل أو ا النا ( ،)5والربوتوكااوال
االاتل اااري التةاقلا ا حق ااوق ا ااةاص وي اإلعاقا ا ( ،)6والربوتوك ااوال االاتل اااري الث اااين للضا ااد
الدو اصاص باحلقوق ا دنل والسلاسل  ،اهلاوف إىل إلغات عقوبا اإلعادا ( ،)7واالتةاقلا الدوللا
حلماي ا حقااوق مجلااع الضماااال ا ااااجرين وأف اراو أسااره ( ،)8واتةاقل ا م افة ا ا رمل ا ا ن م ا عاارب
الوطنل  ،وبروتوكوهلا ا تضلح مبنع وقمع ومضاقب االعار با ةاص ،وخبا ا النساات وا طةااال(،)9
واتةاقل ا من م ا الضم ا الدولل ا بش ا ن الضم ا ا ااربي( 1930 ،رق ا  ،)10()29واتةاقل ا من م ا
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الضم الدولل بش ن احلري النقابل ومحايا حاح التن ال ( 1948 ،رقا  ،)11()87واتةاقلا من ما
الضما الدوللا بشا ن حااح التن اال وا ةاوملا ا ماعلا ( 1949 ،رقا  ،)12()98واتةاقلا من ما
الضم الدولل بش ن الضماال ا ااجرين (مراجض )( 1949 ،رق  ،)13()97واتةاقل من م الضما
الدولل ا بش ا ن إلغ ااات الضم ا ا ااربي( 1957 ،رق ا  ،)14()105واتةاقل ا من م ا الضم ا الدولل ا
بشا ن تةتاالع الضما (ال راعا )( 1969 ،رقا  ،)15()129واتةاقلا من ما الضما الدوللا بشا ن
الضما اااال ا اا اااجرين (أح ا ااا ت مللل ا ا )( 1975 ،رق ا ا  ،)16()143واالتةاقل ا ا ا تضلق ا ا خبة ا ا
حاااال انضاادا ا نساال لضااا  )17(1961و ااطضت اللونس ا و الساال ا علااى الت ااديح علااى
()18
اتةاقلا ا م افةا ا التمللا ا ا جم اااال التضل اال  ،رش االاً م ااع تو اال االس ااتضرال ال اادوري الش ااام
()19
لضا 2012
 -3وأو اى ا قارر اصاااص ا ضاق بااحلح ا حريا التطماع السالمجل وت ااوين ا مضلاا ب لغااات
()20
التةةظ على ا او  22من الضاد الدو اصاص باحلقوق ا دنل والسلاسل
-4
ال أ
-5
ا قدم

وا عااا  ،2015أو اات اللطن ا ا ضنل ا اقااوق اإلنسااان ،ا مجل ا أمااور ،بتنةلااذ ا رات
()21
درهتا تنةلذاً كامالً
وا عااا  ،2016قاادمت مجاوريا كوريااا تقريرهااا نت اان ا ااد بشا ن تنةلااذ التو االا
()22
االال ا ول الثانل من االستضرال الدوري الشام ا عا 2012

 -6وا ح يران/يونلااه  ،2015أنش ا ا ةومل اال السااامل حلقااوق اإلنس ااان هاال الً مل اادانلاً
جديداً ا سلوال لتض ي ر د وتوملح حال حقوق اإلنسان ا البلد اجملاور ،ا ور مةول ا ما
()23
ا تةد السامجل حلقوق اإلنسان عند افتتاح ا تو
-7

وقدمت مجاوري كوريا تربعا مالل سنوياً إىل ا ةوملل

ثالثا -اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان

()24

()25

 -8أ ار نا مناه ا التضاذيو إىل ا ا الضما الوطنلا الثانلا بشا ن حقاوق اإلنساان،
()26
ال تشم الةرت من  2012إىل  ،2016والضم ا اري بغل اعتماو ا الضم الثالث
 -9وأو ت اللطن ا ضنل اقوق اإلنسان باعتماو التشريضا الالزم ل مان عملل ةاف
وتشاااركل الاتلااار وتضلاان أع ااات اللطن ا الوطنل ا حلقااوق اإلنسااان ا كوريااا ول اامان اسااتقالال
أع اااتاا( )27وأو اات ن ا مناه ا التضااذيو ب نشااات ن ا مسااتقل لتساامل ا ر ااةن وملاامان
اسااتقالال أع ااات اللطنا وتنااوعا وح ااانتا الوالةلا  ،وفقااً للمباااومل ا تضلقا مبركا ا سسااا
الوطنل لتض ي ومحاي حقوق اإلنساان (مبااومل بااريس) ،وملامان ماوارو كافلا للطنا ()28؛ وأو اى
الةري ااح الضاما ا ا ض ااق مبسا ا ل حق ااوق اإلنس ااان والش ااركا ع اارب الوطنلا ا و مه ااا م اان م سس ااا
ا عماال توسلع ن اق والي اللطن لتم لناا من الن ر ا مجلاع ا ملارار النامجا ا جمااال حقاوق
()29
اإلنسان عن م سسا الق اع اصاص
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رابع ا -تنفيا االلتزاماات الدوليااة المتعلقاة بحقااوق اإلنساانع مااع مرانااة القااانون
الدولي اإلنساني الساري
ألف -المسائل المشتركة بين القطانات
 -1المساواة وندم التمييز

()30

 -10أو اات اللطن ا ا ضنل ا اقااوق اإلنسااان باعتماااو تش اريع ااام بش ا ن م افة ا التملل ا
يضاجل ب ور رحي مجلع جماال احللا وحي ر التملل القات على أي أسا ،،مبا ا لك الضارق
وا ل ا ا نسااجل واهلوي ا ا نسااانل ( )31و اادر تو االا عامل ا عاان ن ا الق ااات علااى التملل ا
الضن ااري وا قاارر اصاااص ا ضااق با ا اال ا ضا اار للضن اري والتملل ا الضن ااري وُكاار ا جانااو
()32
وما يت بذلك من تض ُّو
 -11وأو ااى ا قاارر اصاااص ا ضااق بالضن اري بتضاادي الق اوانن ا ال اال لتت اامن التملل ا
الضن ري كطرمل جناتل  ،وجضلاا تت من عقوبا مناسب ص ور ا ر  ،وجض التملل الضن ري
ارف ااً مشاادواً للضقوب ا عنااد ارت اااة جرمل ا أااارت ،ووملااع أح ااا تاان علااى تضوي ااا مناسااب
()34
لل ةايا( )33وقدمت ن الق ات على التملل الضن ري تو لا عامل
 -12والح اات اللطنا ا ضنلا بالق ااات علااى التمللا الضن ااري أن ا اااة ال راهلا الضن اري
()35
ا وجااه ملااد اام ا اواطنن أ اابش أكثاار انتشاااراً ووملااوحاً ا وساااتت اإلعااال وعلااى اإلنرتناات
وأهاااة ا قاارر اصاااص ا ضااق بالضن اري باحل وم ا أن تض ا ز ا للااا الرامل ا إىل منااع ا اااة كاار
ا جانااو ا وجااه ملااد ا جانااو وا ااااجرين وا ساار ا تضاادو الثقافااا والق ااات عللااه وقاااال إن
السلاساالن ماان ا ح ا اة السلاساال الرتلساال ينبغااجل أن يتةاااووا ا اااة كاار ا جانااو واسااتضماال
()36
ا جانو والضماال ا ااجرين وا سر ا تضدو الثقافا ك كباش فدات
 -13وأعربت اللطن ا ضنل بالق ات على التملل الضن ري عن قلقااا مان أن قاانون وعا ا سار
ا تض اادو الثقاف ااا ح اار تضري اان ا س اار ا تض اادو الثقاف ااا ا اقا ارتان ما اواطن م اان مجاوريا ا كوري ااا
وأجنيب ،ف نش بذلك حاال رلل ا الواقع( )37وأو ى ا قرر اصااص ا ضاق بالضن اري بتوسالع
تضرين ا سر ا تضدو الثقافا للشم االقرتان بن ا جانو أو بن اإلمنلا من أجا إوماام مان
()38
كانوا حمرومن من االستةقاقا االجتماعل ا ن وص عللاا مبوجو القانون
 -14ورأ اللطنا ا ضنلا بالق اات علاى التمللا الضن اري أن سلاسا الةةا ال ايب اإلل اماجل
لل شاان عاان فاامو ،نق ا ا ناع ا البش اري /اإليدز وعاان ا ةاادرا اام ا شااروع الااذي يقت اار
علااى مدرسااجل اللغ ا اإلن لل ي ا ا جانااو الااذين للس اوا كااورين ماان الناحل ا اإلمنل ا ال تباادو مااربر
ب سااباة تتضلااح بال ااة الضام ا أو أي ساابو رااار وتش ا إاااالالً باااحلح ا الضم ا وون رلل ا
علااى أسااا ،الضاارق أو اللااون أو ا ا القااومجل أو الضرقااجل والح اات أن فة ا فاامو ،نق ا
ا ناع ا ا البش ا اري /اإليدز اإلل اما ااجل ا ارال الضم ا ا وكا ااذلك ا ارال الا ااداوال واإلقام ا ا ا قت ا ا
أو الداتم يُضترب خمالةاً للمضايم الدولل ن هذ التدابم تبدو م فضال رال ال ة الضاما ،
()39
ورلل ي  ،وم ر بالتمتع باحلقوق ا ساسل
 -15وإ الح اات مةوملاال ا ما ا تةااد السااامل لشا ون الالج اان (مةوملاال ا ون الالج اان)
تو اال االسااتضرال الاادوري الشااام بش ا ن ن ااا لتسااطل ا واللااد ،أفاااو ب ا ن ن ااا تسااطل ا واللااد
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ال ي ةا عا لا تسااطل ا واللااد وإل املتااه وأن ا جانااو الااذين ولااد أطةاااهل ا البلااد اام قاااورين علااى
تسطللا من االال سط ا سر  ،على الار مان أن أطةااهل قاد حي الون علاى وملقا إعاالن والو
ماان ا ستشااةى( )40وأو اات مةوملاال ا ون الالج اان ب نشااات ن ااا لتسااطل مجلااع ا واللااد يشاام
أطةاااال الالج اان وملتمسااجل اللطااوت وا ااةاص عاادملجل ا نساال  ،وب اامان إم انل ا تسااطل مجل ااع
ا طةااال ا ساط ا واللاد مبا ار بضااد والوهتا  ،بغا الن ار عاان وملاع والاديا ( )41وقادمت اللطنا
()42
ا ضنل اقوق اإلنسان و ن الق ات على التملل الضن ري تو لا عامل
 -16وأعرباات اللطن ا ا ضنل ا اقااوق اإلنسااان عاان قلقاااا إزات التملل ا ملااد ا ثللااا وا ثللاان
وم ووججل ا لا ا نساجل ومغاايري اهلويا ا نساانل وحااملجل اةا ا نسان ،مباا ا لاك الضنان
وا اااة ال راهلا ؛ وأو اات احل وما م رملا أمااور ،مناااا أال تتسااامش مااع أي ا ماان أ ا اال
الو ا ا االجتما اااعجل ل ا ااةاص أو التملل ا ا ملا ااده علا ااى أسا ااا ،ما االلا ا نسا ااجل أو ها ااويتا
ا نسانل وب ن تض ز اإلطار القانوين حلمايتا  ،وب ن تلسر احل وال على االعرتاف القانوين بتغلم
()43
اهلوي ا نسانل
 -2التنمية والبيئة واألنمال التجارية وحقوق اإلنسان

()44

 -17أو اات ا قاارر اصا ا ا ضنل ا با اادافضن عاان حقااوق اإلنسااان باعتماااو ماال قااات علااى
حقااوق اإلنسااان ا السلاسااا وال اربامل اإلباتل ا  ،بسااب مناااا إنشااات رللااا للتشاااور وا شااارك
()45
الةضال للمطتمضا احمللل ا ت رر من مشاريع التنمل
 -18وأو ى ا قرر اصاص ا ضق با مار ا رتتب ا جماال حقوق اإلنسان على اإلوار السللم
بل لااً والااتةل ماان ا اواو والنةايااا اص اار ب ياااو بااذال ا اااوو الراملا إىل منااع ت اارر اجملتمضااا
احمللل ا ال ا تضاالع بااالقرة ماان م اااور التلااو ا اري ا أو ا واقااع ا لوم ا  ،وملاامان إعماااال حااح
ال ااةايا ا احل ااوال علااى ساابل انت اااف فضاااال را االاً مااع مباااومل حقااوق اإلنسااان وأو ااى
ب اامان ت اوافر ا اوارو ال افل ا للة ومااا اإلقللمل ا واحمللل ا ا لة ا مبام ا ر ااد وإنةااا ق اوانن
()46
م افة التلو
 -19وأو ااى الةريااح الضام ا ا ضااق با عماااال التطاري ا وحقااوق اإلنسااان بوملااع ا ا عم ا
وطنل بش ن ا عماال التطاري وحقوق اإلنسان قاتم على مشارك أ اةاة ا الة ا تضادوين
وإر ا اااوا الةريا ااح الضام ا ا ( )47وأو ا اات اللطن ا ا  ،ا مجل ا ا أما ااور ،ب ا ا ن ت كا ااد احل وم ا ا توقُّا ااع
السلاسااا ا ال اال أن ااارت ا سسااا التطاري ا حقااوق اإلنسااان ا مجلااع عمللاهتااا وبااذال
الضنايا الواجب ا ا مراعااا حقااوق اإلنسااان فلمااا يتضلااح بضمللاهتااا احملللا والدولل ا ( )48وقااد ا قاارر
اصاااص ا ض ااق ب ااا واو والنةايااا اص اار وا ق اارر اصا ا ا ضنل ا با اادافضن عاان حق ااوق اإلنس ااان
()49
وا قرر اصاص ا ضق اري التطمع السلمجل وت وين ا مضلا تو لا عامل
 -3حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب
 -20أو اات اللطن ا ا ا ضنل ا ا اق ااوق اإلنس ااان ب اامان أن التشا اريضا وا مارس ااا ا تضلق ا ا
مب افة اإلرهااة تن باح علاى اإلرهااة وحاد ورتثا بادأ عاد التمللا  ،وأن ا عمااال اإلرهابلا
مضرفا تضريةااً وقلقااً وحماادواً ،وأن التشاريضا ا ال اال تقت اار علااى ا ارات الا مل اان و ااةاا
()50
بوملوح ك عماال إرهابل
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باء -الحقوق المدنية والسياسية
 -1حق الفرد في الحياة والحرية واألمان نلى شخصه

()51

 -21على الر من تنويه اللطن بضاد ت بلاح عقوبا اإلعادا ا الوقات احلاملار ،فقاد عارب
عاان قلقاااا ن عاادواً كب اماً ماان ا ااةاص مااا زال اوا حم وم ااً علاالا باإلعاادا وأو اات ب ا يالت
الضناي الواجب س ل إلغات عقوب اإلعدا ا القانون وختةلن مجلع أح اا اإلعادا إىل عقوباا
()53
سطنل ( )52وقدمت ن مناه التضذيو تو لا عامل
 -22وأعربت ن مناه ا التضاذيو عان قلقااا إزات ارتةااع عادو حااال االنتةاار والوفلاا
ا ةاج ا ا ا ا راف ااح اإل ااالحل  ،وأمن ااات االحتط اااز الس ااابح للمةاكما ا حلا ا مل اان أن ي ااون
()54
االنتةار ناعاً عن إجراتا اقلح قسري من جانو الشرط وا دعن الضامن
 -23وا عا  ،2017قدمت ن مناه التضذيو من جديد تو لتاا الساابق با ن يُادرم
ا القانون ا ناتجل تضرين للتضذيو جيضلاه جرملا قاتمااً بذاتاه وين اوي علاى مجلاع الضنا ار الاوارو
ا االتةاقل  ،مبا ا لك جوانو التضذيو الضقلل والنةسل وينبغجل للسل ا ا رأيااا أن تانقش
تشريضاا ل مان عرمي أعماال التضذيو مبوجو القانون ا ناتجل وجضلاا خت اع لضقوباا تتناساو
()56
مع ا ور ا رمل ( )55وكانت اللطن ا ضنل اقوق اإلنسان قد قدمت تو لا عامل
 -24وأو ت ن مناه التضذيو ب مان عد جواز تقللد ح ار التضاذيو ح اراً م لقااً،
وع ااد إم ااان الت ااذرع با ا ي ا ااروف اس ااتثناتل كم ااربر للتض ااذيو ،وع ااد وج ااوو أي ق ااانون تق اااو
()57
فلما يتضلح ب عماال التضذيو
 -25وأعرباات نا مناه ا التضااذيو ماان جديااد عاان قلقاااا إزات اسااتمرار اعتقاااال ا ااةاص
مبوج ااو ق ااانون ا م اان الق ااومجل وإزات تض اارل بضا ا ا ااةاص ا ضتقل اان مبوج ااو ه ااذا الق ااانون
()58
لالعتقاال واالحتطاز التضسةلن فلما يبدو ،ف الً عن إوالتا باعرتافا ات اإلكرا
 -26وأ ار ن مناه التضذيو إىل أن ا ةاص الةارين من البلد اجملاور قد ُحيتطا ون
ب ااور قانونلا ااد ت ا إىل ساات أ ااار وأعرباات عاان قلقاااا إزات التقااارير الا تةلااد با ن ها الت
ا ةاص قد اتط ه واتر االستةبارا الوطنل إىل أج م مسمى وقد يووعون ا احلابس
رحلون إىل بلدان مالث حل يواجاون ا ر
االنةراوي ووون مراعا ا وال القانونل  ،وأم قد يُ َّ
التضرل للتضذيو( )59وأو ات ب امان أن أي اة حيتطا ساباة تتضلاح باالةرار مان البلاد
اجملاااور ال يُساالو حريتااه إال ق اار مااد ع نا ولاالس أكثاار ماان ا ااد القانونلا الق ااوت ا ضمااوال
هبا ،وكةال ح وهل على مجلع ال مانا القانونل ا ساسل ( )60وقدمت ن حقوق اإلنساان
()61
مالح ا عامل
 -27وأعرب اات ن ا مناه ا التض ااذيو ع اان قلقا ااا إزات التق ااارير ال ا تةل ااد بوج ااوو ع اادو كب اام م اان
حاااال الضناان واإليااذات ا ا االع ،وهااو مااا أوت أحلان ااً إىل وفلااا  ،وإزات الضاادو القلل ا ماان هااذ
احلاال ال أسةر عان إواناا ( )62وأو ات اللطنا ا ضنلا اقاوق اإلنساان با جرات اقلقاا ن ياا
()63
ا مجلااع اوعاااتا اإليااذات ا ا االع ،وملاامان محايا ال ااةايا والشاااوو ماان ا عماااال االنتقامل ا
وأو اات اللطن ا ا ضنل ا اقااوق اإلنسااان ب نشااات م تااو أماان م ااام عس ا ري ك لااان مسااتق لر ااد
()64
الوحدا الضس ري وإجرات اقلقا ا اوعاتا اإليذات والضنن ا ا لع
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 -2إقامة العدلع بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقابع وسيادة القانون

()65

 -28أو ت ن مناه ا التضاذيو ب امان أن تُتااح ا ا مارسا الضمللا ملاع ا اةاص
احملتطا ين مجلاع ال اامانا القانونلا ا ساساال مناذ حل ا ساالو حاريتا  ،وفقااً للمضاايم الدوللا ،
مبااا ا لااك فلمااا يتضلااح باحل ااوال علااى ا شااور القانونل ا منااذ بداي ا ساالو حاريتا وا ثااوال أمااا
()66
ٍ
قال ا ون  48ساع من اعتقاهل
 -29وأعرباات اللطن ا ا ضنل ا اقااوق اإلنسااان عاان قلقاااا إزات اكت ااا السااطون وحمدووي ا فاارص
احل ااوال علااى ا سااعد ال بلا اااارم السااطون( )67وأو اات نا مناه ا التضااذيو ،ا مجلا أمااور،
بتةسن ا وملاع ا اوي ا ا رافح اإل الحل واحلد من االكت ا  ،وتوالن عااملن طبلان إملاافلن
()68
والتم ن من إحال الساطنات الاذين حيتااجون إىل رعايا طبلا متة ا إىل مرافاح طبلا اارجلا
()69
وأو ت ب ن تن ر السل ا ا استةدا تدابم م احتطازي وبدات لالحتطاز
 -30وأو ت اللطن ا ضنل اقوق اإلنسان ب امان بضاد اساتةدا احلابس االنةاراوي إال ا
ا ااروف اس ااتثناتل ج ااداً( )70وأو اات ن ا مناه ا التض ااذيو ب اامان ع ااد اللط ااوت إىل القل ااوو
ا ستةدم ضاقب الن الت إال كتدبم من تادابم ا اال ا اام ،و ق ار ماد ع نا  ،وفقات عنادما
()71
ت ون وسات السل ر البديل ا ق تداالً قد بات بالةش

 -31وأعرباات اللطن ا ا ضنل ا اقااوق اإلنسااان عاان قلقاااا أي ااً الفتقااار الن ااا القااانوين لل ا
مسااتقل منة اال عاان الشاارط للتةقلااح ا اوعاااتا التض اذيو وسااوت ا ضامل ا ( )72وأو اات ن ا
مناه التضذيو ب نشات رلل مستقل وفضال لتقادمي الشا اوت ا تضلقا بالتضاذيو وساوت ا ضاملا ،
()73
مبا ا لك ا مجلع أماكن سلو احلري
 -3الحريات األساسية

()74

 -32وأعرب اات اللطنا ا ا ضنلا ا اق ااوق اإلنس ااان ع اان قلقا ااا ن ا س ااتن ةن مل ااممياً م ااا زالا اوا
يتضرملاون لضقوبا جناتلا ن اراً لضاد وجاوو باادي مادين للةدما الضسا ري وأو ات بااإلفرام عاان
مجلاع ا ساتن ةن ملاممياً ،وملاامان ا و ساطالهت ا ناتلا  ،واالعارتاف القاانوين باالسااتن اف
()75
ال ممي من اصدم الضس ري
 -33وأعربا اات اللطن ا ا عا اان قلقاا ااا إزات زيا اااو اللطا ااوت إىل ق ا اوانن التشا ااام ا ناتل ا ا حملاكم ا ا
ا ااةاص ال ااذين يوجا ااون انتق اااوا إىل إج اراتا احل وم ا ويضرقل ااون ا ااا التطاري ا  ،وإزات
الضقوبا القاسل  ،مبا فلاا عقوبا السطن ،ال اور ا مث هذ احلاال ( )76وأعربات ا قارر
اصا ا ا ضنل ا با اادافضن ع اان حقااوق اإلنس ااان ع اان قلقا ااا إزات التقااارير ال ا تةل ااد ب ا ن وع اااوت
التشااام تُرفمااع حااا عناادما ت ااون البلانااا ا اادىل هبااا ااةلة وختااد ا االة الضام ا وأو اات
ب اامان أال يُضاقمااو علااى التشااام إال مبوجااو القااانون ا اادين وأن ي ااون التضااوي ا قااد متناسااباً
()77
مع ال رر ا سبَّو
 -34وأفاو اللونس و ب ن ا او  7من قاانون ا مان القاومجل تان علاى عقوبا الساطن ان
يثاق أو حياارل أو حيا علاى أنشا من ما مناه ا للة وما أو ع ااو فلااا أو ااة تلقااى
أم اراً مناااا أو ت اارف بت ااافر مضاااا( )78وأعرباات اللطن ا ا ضنل ا اقااوق اإلنسااان عاان قلقاااا ن
ا الحقا الق اتل ال ت اال تُرفع مبوجو هذا القانون ،وأن ال لغ الغام للماو  7قاد ي اون
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هلا أمر مثبت على احلوار الضاا وتةلاد التقاارير ب ماا تادالت ب اور ام ملاروري و ام متناساب ا
()79
ستةد رال الرقاب
حري التضبم ا عدو من احلاال وأن هذا القانون يُ م
 -35وأو اات ا قاارر اصا ا ا ضنل ا با اادافضن عاان حقااوق اإلنسااان ب اامان تضرياان واملااش
ل ح ااا الاوارو ا قااانون ا ماان القااومجل بشا ن مااا يشا هتديااداً ل ماان القااومجل وعااد ت بلقاااا
()80
إال عند ال رور الق وت من أج تةاوي عرمي أنش الدفاع عن حقوق اإلنسان
 -36وأ ار ن اربات من ما الضما الدوللا ا ضنلا بت بلاح االتةاقلاا والتو الا إىل أن
قانون مواةجل الدول الضموملن ملنع ا واةن الضموملن من ا شارك ا تن ل أي ح ة سلاسجل
أو من م سلاسل أارت أو االن ما إللاما( )81وأفاو ب ن ا درسن خي ضون لتادابم ت ويبلا
الخنراطا ا ا نش السلاسل  ،وال ت إىل أن التدابم الت ويبل ا تةاذ ااح ا درسان الاذين
ينةرطون ا أنشا سلاسال ااارم ا درسا  ،وال عالقا هلاا بالتادريس ،تشا رللا اً علاى أساا،
()82
الرأي السلاسجل
 -37وأ ار ا قرر اصاص ا ضق اري التطمع السلمجل وت وين ا مضلاا إىل أن حا احلا ة
وجادرو بر اانلو احلا ة
التقدمجل ا وحد كان تدبماً قاسالاً اختذتاه احل وما واحملااك ا عاا ُ 2014
من مقاعده ا الرب ان عقاو حا احلا ة وسااه مركا احلا ة بو اةه ناقاداً ارحياً للة وما
وا دال الداتر حوال ا ول الا اساتند إللااا احل وما ا التماا ،حا احلا ة ،ف االً عان تا مم
ح احل ة على الضديد من أع ات احل ة الذين م يتورطاوا مبا ار ا أي فضا ام مشاروع ،ا
تشطلع الت ورا الا تارت أن اهلادف مان لاك هاو إسا ا التةادي السلاساجل الاذي يشا له
()83
احل ة
 -38وأو ى ا قرر اصاص ا ضق اري التطمع السلمجل وت وين ا مضلا ب مان أمور مناا
أن ت ساالس ا مضلااا  ،مبااا ا لااك النقابااا وا حا اة السلاساال  ،خي ااع لضملل ا إا ااار علااى
ا كثر ،وأنه بسلت وسريع و ام م لان ،ماع مت لباا واملاة  ،وأن القاوانن والسلاساا ا
()84
ال ل تشطع ت وين ا ح اة ال غم
 -39وأعرباات اللطن ا ا ضنل ا اقااوق اإلنسااان عاان قلقاااا إزات القلااوو الشااديد ا ةرومل ا علااى
احلااح ا التطمااع ،مبااا ا لااك تشااغل الشاارط ن ااا تاارال للتطمضااا الساالمل ا ا الواقااع،
وح اااال االس ااتةدا ا ة اارو للق ااو  ،وح ااار الس االارا واحل ااافال  ،وإزات كث اار ت بل ااح الق ااانون
ا ناااتجل لةاارل رامااا علااى ال ااةةلن وا اادافضن عاان حقااوق اإلنسااان واعتقاااهل إمااا بتام ا
تن اال احتطاجااا أو ا شااارك فلاااا( )85وأباادت ا قاارر اصاااص ا ضااق باااحلح ا حري ا التطمااع
الساالمجل وت ااوين ا مضلااا وا قاارر اصا ا ا ضنل ا با اادافضن عاان حقااوق اإلنسااان( )86وكااذلك
ن مناه التضذيو( )87مالح اا عاملا وأعارة ا قارر اصااص ا ضاق اريا التطماع وت اوين
ا مضلااا عاان اسااتلاته لوفااا بلااك نااا  -ااجل ،وهااو م ا ارع عماار  69عام ااً طُاررح أرمل ااً بواس ا
مدفع ماتجل كانت تشغله الشرط عندما كان يشاار ا م ااهر سالمل ا سالوال ا  14تشارين
()88
الثاين/نوفمرب  2015وبقجل ا لبوب إىل أن توا
 -40وأو اى ا قاارر اصاااص ا ضااق اريا التطماع الساالمجل وت ااوين ا مضلااا  ،ا مجلا أمااور،
ب امان أن خت اع عارسا احلااح ا التطماع السالمجل إلا اار مساابح ،علاى ا كثار ،ولالس لن ااا
ترال ا الواقع ،كما أو اى مبناع حااال احل ار الشاام ل وقاا وا مااكن الا مل ان أن
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تُضقاد فلاااا التطمضاا ( )89وأو ااى ا قاارر اصااص و نا مناه ا التضاذيو باسااتضرال ا ساااللو
ا تبض ا ا ا ا إوار التطمضا ا ااا  -مبا ا ااا ا لا ا ااك اسا ا ااتةدا احلا ا ااافال وا ا ا اراطل ا لا ا ااا وح ا ا اواج
احلافال  -ل مان عد ت بلقاا بش عشاواتجل أو ملاد ا ت ااهرين السالملن ،وأماا ال تا وي
()90
إىل ت ضلد التوترا
 -41وأو ت ا قرر اصا ا ضنلا با ادافضن عان حقاوق اإلنساان با ن تن ار احل وما بضنايا
ا االوعاااتا والتقااارير ا تضلق ا بتضنل اان ا اادافضن عاان حق ااوق اإلنسااان وختااويةا وم ااايقتا
()91
ومراقبتا  ،وب ن عري اقلقا فوري ون يا تبضاً لذلك وخت ع ا نا للمساتل
 -4حظر جميع أشكال الرق

()92

 -42أمار عدو من اربات ا ما ا تةاد ا ساتقلن اوا إزات االتةااق ا تضلاح مبسا ل انساات
ا تض ا (رالف الةتلا والنسات من عد بلدان رسلوي ااتُ ر ةن وأُك رهن على قباوال الارق ا نساجل
قبا ا احل اارة الضا ل ا ا الثانلا ا وأمناته ااا) ال ااذي أُب ا ا ر ب اان مجاوري ا ا كوري ااا والبل ااد اجمل اااور ا ك ااانون
ا وال/ويسمرب  2015ووجه اصربات ا ستقلون االنتبا إىل أن االتةاق ال تستوا مضاايم مسااتل
الدولا عاان االنتااكااا ا ساالم حلقااوق اإلنسااان وأنااه أُباار وون عمللا تشاااور مناسااب ورأوا أن
االتة اااق ال يرق ااى إىل مس ااتوت الوف ااات مب ال ااو م اان ال يا ا لن عل ااى قل ااد احلل ااا ( )93وأعرب اات نا ا
مناه التضذيو عن قلقااا مان أن االتةااق ال ياوفر ساب االنت ااف والتضاوي وال ي ةا احلاح
()94
ا مضرف احلقلق وال ين وي على ملمانا عد الت رار
 -43وأو اات ن ا مناه ا التضااذيو بتنقاالش اتةاااق عااا  2015ل اامان سااب االنت اااف
ل ةايا الرق ا نسجل أمنات احلرة الضا ل الثانل الالتجل ال ي لن على قلد احللا  ،مبا ا لك احلح
ا التض ااوي وإع اااو الت هل ا  ،وكةال ا حقا اان ا مضرف ا احلقلق ا واحل ااوال عل ااى تض ااوي وعل ااى
()95
ملمانا عد الت رار
 -44والح ت اللطن ا ضنل اقوق اإلنسان مع القلح أن ا تطرين ناوراً ما يُالحقون ق اتلاً
أو يُاادانون ا مجاوري ا كوريااا علااى الاار ماان أمااا بلااد م اادر وعبااور ومق ااد لالعااار بالبشاار
اربااون إىل البلااد لغاارل اسااتغالهل ،
وأعرباات عاان قلقاااا ماان أن عاادواً كباماً ماان الضماااال الا راعلن يُ َّ
مبا ا لاك ا الضما القساري ،وأن النساات الالتاجل يادالن البلاد بالت اما  E-6البااً ماا يقضان
ا اار البغااات ،وأنااه لاالس هنااا أي رللا مناسااب لتةديااد ملااةايا االعااار بالبشاار ،وأن التضرياان
القااانوين لالعااار بالبشاار ال جياار إال أفضاااال البلااع والش ارات ،عااا يضااوق مقاملااا ا ااةاص الااذين
()96
يستقدمون الضماال ا ااجرين ويستغلوم عن طريح عقوو ااوع
 -5الحق في الخصوصية والحياة األُسرية
 -45تالحااظ اللطن ا ا ضنل ا اقااوق اإلنسااان مااع القلااح أن قااانون ااركا االت اااال ياان
على أن ب م ان أي مشغ لالت اال أن ي لو من ا شرت تقدمي مضلوما وون أمار ق ااتجل
رال التةقلح وأعربت عن قلقاا أي اً إزات استةدا وعد كةاي التن ل الضملجل لتةقلقا
احمل ااا القاعدي ا ا إ ااارا اهلاااتن احملمااوال ال ا ياات التقاطاااا بااالقرة ماان مواقااع ا اااهرا
لتةديااد هوي ا ا شاااركن فلاااا ،وإزات االسااتةدا ا ةاارو للت اانت علااى ا ا ااا اهلاتةل ا وعااد
()97
كةاي تن لمه ا ا مارس  ،ال سلما من قب جااز ا ةابرا الوطنل
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 -46وأ ااار التق ااديرا  ،عل ااى ااو م ااا ج ااات ا تقري اار ا ةومل اال الس ااامل حلق ااوق اإلنس ااان
لضا  ،2016إىل أن  616 129فرواً ا مجاوري كوريا سطلوا أمسااته مناذ احلارة ال وريا ا
الةرت  1953-1950ل لو م مشلا ماع أساره ا البلاد اجملااور وتاوا أكثار مان ن ان مان
قدموا هذا ال لو وون أن تتاح هل فر ا إلعااو االت ااال( )98وا عاا  ،2016كار ا ةاول
السااامجل حلقااوق اإلنسااان أن الااثمن الضاااطةجل والنةسااجل واالجتماااعجل واالقت اااوي ا اادفوع بساابو
الة ا اام ال ااوعجل ل ساار مااا زاال مسااتمراً ن النااا ،مااا زال اوا يبةثااون عاان احلقلق ا وحياااولون
االت اااال ب حب اااتا ( )99واق اارتح تقري اار مةومل اال حق ااوق اإلنس ااان لض ااا  2016ع ااد تو االا
()100
للة وم

جيم -الحقوق االقتصادية واالجتمانية والثقافية
الحق في العمل وفي ظروف نمل نادلة ومواتية
 -47كر الةريح الضام ا ضق با عماال التطاري وحقوق اإلنسان أن  22ا ا اتا مان القاو
الضامل ا ا ا س ااتةدم ا وا اااتن م قت ا ا تض االع ا حال ا ا هش ا ا ويضم ا ا ع اادو مرتة ااع ج ااداً م اان
()101
الضامال ا وااتن م منت م
 -48و كاار الةريااح الضام ا أن التقااارير تةلااد ب ا ن ال ااة والسااالم ا م ااان الضم ا مش ا ل
فلم ااا يتضل ااح بالش ااركا ال ااربت وحن ااا ك ااذلك عل ااى ااو مت اي ااد فلم ااا خيا ا الش ااركا ال ااغم
وا توس ( )102و كر ا قرر اصاص ا ضق با واو والنةايا اص ر أن الضماال ا ق اعا خمتلةا
يواجاااون خماااطر مرتةض ا با ن تتا مر ااةتا ساالبلاً ماان ج ارات تضرملااا الاادات اواو كلملاتلا مسل ا
()103
وكذلك احلواو ا تضلق با واو اص ر
 -49و كر ا قرر اصا ا ضنل با ادافضن عان حقاوق اإلنساان أن هناا قلاوواً هاما علاى
عارس حقوق الضم  ،عاا حياد مان احلاح ا ا ةاوملا ا ماعلا واإلملاراة وأ اار إىل أن احلاح
ا اإلملاراة يباادو مقلااداً وون مااربر بساابو التضرياان والتةساام ال االقن لضبااار انا اع الضما ا وأنااه
ُجي ا َّار فلم ااا يب اادو م اان ا ااالال اس ااتةدا أح ااا الق ااانون ا ن اااتجل ،مث ا ا اعرقل ا ا س اام ا عم اااال
التطاري ا ا والح اات أن عارس ا رفااع وعاااوت قانونل ا للم الب ا بتضوي ااا باه ا بتام ا اعرقل ا
()104
سم ا عماال التطاري ا ملد النقابا وأع اتاا أ بةت منتشر على ن اق واسع
 -50وأعرب اات اللطن ا ا ا ضنل ا ا بالق ااات علا ااى التملل ا ا الضن ا ااري ع اان قلقاا ااا م اان أن الضما اااال
ا ااااجرين ال مل اانا التمتااع اقا ا ا التن اال وا االن ااما إىل النقابااا ( )105والحااظ ا قاارر
اصاااص ا ضااق اري ا التطمااع الساالمجل وت ااوين ا مضلااا أن ا درساان وا ااواةن الضمااوملن ُملنااع
عللا ا شارك ا اإلملارابا وتان التشاريضا علاى أن ام الضمااال ال مل انا االن اما إىل
()106
نقاب وأن الضماال ا ة ولن عن عملا ُرنع عنا ع وي النقابا الضمالل
 -51والح اات ن ا ا اربات من ما الضما الدولل ا ا ضنل ا بت بلااح االتةاقلااا والتو االا مااع
ا سن أن قانون نقابا الضماال وت ةلش الضالقا الضمالل ا نقش أبقى على فرل ح ر على
وفااع ا جااور إىل ا سا ولن ا النقابااا الضماللا ا تةاار ن وا ا اتا ا ناتلا علااى أرباااة الضما
والنقابااا ا حاااال عااد االمتثاااال وكاارر اللطن ا الت كلااد علااى أن وفااع أجاار مااواةن نقااابلن
()107
بدوا كام ينبغجل أن ي ون مس ل مةاومل حر وطوعل بن ا طراف
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 -52وأو اات ا قاارر اصا ا ا ضنل ا با اادافضن عاان حقااوق اإلنسااان ب اامان عارس ا حقااوق
الضماااال ،مبااا ا لااك التةاااول ا ماااعجل واحلااح ا اإلملاراة ،وون قلااوو ال مااربر هلااا أو ختوياان،
وإنشااات رللااا مناسااب للوساااط باان اإلوار والنقابااا الضمالل ا  ،ومحاي ا النقابااا والضماااال ماان
()108
م ايقا ا سسا الشركا اصا

دال -حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة
 -1النساء

()109

 -53أعربت اللطن ا ضنل اقوق اإلنسان عن قلقاا إزات التمللا ملاد ا ارأ وإزات ملانل نساب
النسات ا منا و نع القرار ،وارتةاع نسب النسات ا الضمال م ا نت ما  ،وارتةااع الةطاو ا
()110
ا جور بن الرجاال والنسات
 -54وأ ااار الةريااح الضام ا ا ضااق با عماااال التطاري ا وحقااوق اإلنسااان إىل أن النسااات ياارتكن القااو
الضاملا فلمااا يباادو مبضاادال مرتةااع عنااد زواجااان أو إجناااهبن أطةاااالً وأماان ياواجان ااضوب ا الضااوو إىل
القااو الضاملا بضااد االنق اااع عاان الضما ( )111ورحباات نا ااربات من ما الضما الدوللا ا ضنلا بت بلااح
االتةاقلا والتو لا بالتدابم الا اختاذهتا احل وما للتوفلاح بان الضما وا سا وللا ا ساري كوسالل
()112
لتةسن مشارك ا رأ ا الضم  ،وطلبت إىل احل وم أن توا جاووها ا هذا اجملاال
 -55وأعرباات ن ا مناه ا التضااذيو عاان قلقاااا إزات اتساااع رقض ا انتشااار الضناان ملااد ا ارأ ،
واخنةااال ع اادو الش ا اوت وا الحق ااا  ،والتضلل ااح ا شااروو لل ااتا ا وجا ا ملااد م ارت يب الضن اان
ا نا ا مقابا التثقلاان وا شااور  ،ا ماار الااذي يُضااد مبثابا تربتا للطنااا وإاةاااق ا تااوفم محايا
مالتما لل ااةايا وأعرباات عاان قلقاااا ماان أن اال ت اااة ال وجااجل اام ماادرم ا القااانون ا ناااتجل
كطرمل ا ا قاتم ا ا با ااذاهتا( )113وأ ا ااار اللطن ا ا ا ضنل ا ا بالق ا ااات علا ااى التملل ا ا الضن ا ااري إىل أن
ا ااجرا الالتجل يتضرملن للضنن ا ن و/أو الضنن ا نسجل البااً ماا ال يابلغن عان هاذ ا ارات
()114
بسبو اصوف من فقدان إقامتان القانونل
 -56وأو ت اللطن ا ضنل اقوق اإلنسان السل ا ب ن عار اراح اال ت ااة ال وجاجل،
وتضتمااد اس ارتاتلطل ااامل نااع الضناان ا نساااين والت اادي لااه ،وت اامن إج ارات اقلااح مضمااح ا
حاااال الضناان ا نا واال ت اااة ال وجااجل ،وبا ن تالحااح ا نااا وتنا ال هبا عقوبااا مناسااب ا
()115
حاال إوانتا  ،وتضول ال ةايا تضوي اً مناسباً
 -57وا عااا  ،2012حثاات اللطنا ا ضنلا بالق ااات علااى التمللا الضن ااري الساال ا علااى
ملامان ر ان ا جنبلااا مان ملااةايا الضنان ا نا أو االعتاادات ا نساجل أو االعااار أو ام لااك
ماان أ ا اال الضناان ماان الو ااوال بثقا إىل الضدالا  ،وملاامان ح ااوال النسااات ملااةايا الضناان علااى
إقاما قانونل ا ا البل اد حااا يسااتضدن عااافلتان( )116وا عااا  ،2015قااد ا قاارر اصاااص ا ضااق
()117
بالضن ري تو لا عامل
 -58وا عاا  ،2012قادمت اللطنا ا ضنلا بالق اات علاى التمللا الضن اري جمادواً تو االتاا
الداعلا إىل زياااو ا اااوو الا تبااذهلا احل وما حلمايا ا جنبلااا ا ت وجااا ماان ماواطق مجاوريا
كوريااا مباانةا حقوق ااً متساااوي ا حال ا االنة اااال أو ال ااالق ،وفلمااا يتضلااح بت اااريش اإلقام ا
الحق ااً و اام ل ااك م اان ا ح ااا ( )118وا ع ااا  ،2015ق ااد ا ق اارر اص اااص ا ض ااق بالضن اري
()119
تو لا عامل
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 -2األطفال

()120

 -59أعربت ن مناه التضذيو عن قلقاا إزات استمرار جواز الضقااة البادين ل طةااال ا
ا نا ا ال وا اادار ،وم سس ااا الرعايا ا البديلا ا ومراف ااح الرعايا ا النااريا ا  ،وال س االما ا وور ا يت ااا
()121
ومرافح رعاي ال ة  ،وخبا اارم الضا م
 -3األشخاص ذوو اإلناقة
 -60أو ت اللطن ا ضنل اقوق ا ةاص وي اإلعاق ب عاو الن ر ا ن ا اديد اإلعاق
وت نلةاا ل مان مراعا التقلل ص ات ا ةاص وي اإلعاق واروفا واحتلاجاهت  ،وتوسلع
ن اق ادما الرعاي وا ساعد الشة ل لتشم مجلع ا اةاص وي اإلعاقا  ،مبان فالا وو
()122
اإلعاقا النةسل
 -61وأعربت اللطن ا ضنل اقوق ا اةاص وي اإلعاقا عان قلقااا ن ا اةاص وي
اإلعاق النةسل  -االجتماعل يتضرملاون ،ا مستشاةلا ا مارال الضقللا  ،عمااال تضاد مضاملا
قاس اال أو ال إنس ااانل أو مالنا ا  ،مب ااا ا ل ااك تضرمل ااا لالحتط اااز االنةا اراوي وال اارة ا س ااتمر
والقل ااوو والض ااالم ا ة اارو با وويا ا ( )123وحث اات احل وم ا ا م عل ااى إلغ ااات الض ااالم القس ااري ومحاي ا ا
ا ةاص وي اإلعاق ا مستشةلا ا مرال النةسل من الضنن واإلياذات وساوت ا ضاملا مان
()124
االال إنشات رللا ر د مستقل
 -62وع ااالو عل ااى ل ااك ،حث اات اللطنا ا احل وما ا عل ااى التةقل ااح ا مجل ااع ح اااال الضن اان
واالسااتغالال واإليااذات الا يتضاارل هلااا ا ااةاص وو اإلعاقا وااا ا سسااا واارجاااا علااى
()125
حد سوات ،وتوفم أماكن إيوات مل ن الو وال إللاا
 -63وعرب اللطن عن قلقاا إزات حاال التضقل القساري للنساات وا اإلعاقا علاى الار مان
()126
وجوو أح ا قانونل ا ر هذ ا مارس وحثت السل ا على الق ات على هذ ا مارس
 -64وأ ار اللطن ا ضنلا اقاوق اإلنساان ماع القلاح إىل التقاارير الا تةلاد با ن عادواً كباماً
ماان ا ااةاص ا وجااووين ا مرافااح ال ااة الضقلل ا أووع اوا فلاااا وون م اوافقتا  ،وب ا ن أسااباة
اإلي ااداع اام ال ااوعجل ا ا ستش ااةلا كث اام وتش اام اروفا ااً ال يش ا فلا ااا الش ااة احملتطا ا
هتديداً لنةسه أو لغم  ،وب ن ال مانا اإلجراتل ملد اإليداع ام ال اوعجل ا ا ستشاةلا ام
()127
كافل
 -65وأعرباات اللطن ا ا ضنل ا اقااوق ا ااةاص وي اإلعاق ا عاان قلقاااا ن ن ااا الو اااي
على البالغن يسمش ل و لات باختاا قارارا فلماا يتضلاح با اةاص الاذين يضتاربون ام قااورين
ب ا ااور مس ا ااتمر عل ا ااى إوار ا ا وم بس ا اابو القل ا ااوو النةس ا اال النامج ا ا ع ا اان ا ا اارل أو اإلعاق ا ا
أو الشلةوا وأو ات باالنتقااال مان اختاا القارارا نلابا عان الشاة ي اإلعاقا إىل وعماه
()128
ا اختا قراراته ،مبا حيرت استقالله الذايت وإراوته وأف للاته
 -66وأو ا اات اللطن ا ا ب ةال ا ا مل ا اامانا احملاكم ا ا الضاول ا ا واإلج ا اراتا القانونل ا ا الواجب ا ا
ل ةاص وي اإلعاق  ،والتةل ا ن ا الضدال ا ناتل من إعالن عد ا هلل للمثوال أما
احمل م من أج إتاح اإلجاراتا القانونلا الواجبا ل اةاص وي اإلعاقا علاى قاد ا سااوا
()129
مع مه
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 -67وحثاات اللطن ا الساال ا علااى وملااع اس ارتاتلطلا فضال ا وقاتم ا علااى بااو م حقااوق
اإلنسا ااان ل ا ااةاص وي اإلعاق ا ا إللغا ااات إيا ااداعا ا ا سسا ااا  ،كما ااا حثتاا ااا علا ااى زيا اااو
ااادما الاادع ا اجملتمااع احمللااجل( )130و ااطضت الساال ا علااى ملاامان أن ب ارامل ا ساااعد
االجتماعل ا تت االش مس اااعد ماللا ا كافل ا وعاولا ا ل ااجل يتس ااذ ل ااةاص وي اإلعاقا ا الض االع
()131
باستقاللل ا اجملتمع احمللجل
 -68وأو ت اللطنا بوملاع تادابم لت اللح الةطاو ا التوالان وملامان فضاللا تنةلاذ الن اا
()132
توالن ا ةاص وي اإلعاق
اإلل امجل حل
 -69وأعرباات اللطن ا عاان قلقاااا ن ال ااالة وي اإلعاق ا ا ا اادار ،الضاوي ا يضااووون إىل
ا دار ،اصا وال يتلقون التضلال ا ناساو الحتلاجااهت ا ت ال باإلعاقا علاى الار مان وجاوو
()133
سلاس تضللمل امل للطملع
 -70وأعرباات اللطن ا عاان قلقاااا إزات اخنةااال عاادو احلااافال وساالارا ا جاار ال ا مل اان
ركوهبا ا ا ناطح الريةل واحل ري  ،و ن ا ضايم ا ت ل ب م انل الو وال إىل ا بااين مقلاد باحلاد
()134
ا وىن للةط والقدرا وتاريخ التشللد وم تُ بَّح بضد على مجلع ا باين الضام
 -71وأعرباات اللطنا عاان قلقاااا ماان أن الضديااد ماان مق ااورا االقارتاع ال مل اان ل ااةاص
وي اإلعاق ا الو ااوال إللاااا رام ااً ،وأن ا ضلومااا ا تضلق ا بالت ااويت ال تُقااد إلاالا مااع أا ااذ
ا ناواع ا ةتلةا مان اإلعاقا بضان االعتبااار ،وأن ا ااةاص الاذين أُعلرناات عاد أهللااتا حيرمااون
()135
من احلح ا الت ويت والرت ش لالنتةابا
ارتف هبااا كلغ ا
)136-( 72وأعرباات اللطن ا عاان قلقاااا ن لغ ا اإل ااار ا سااتةدم ا البلااد ال يُضا م
رمسل
 -4المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء

()137

 -73كاار ا قاارر اصاااص ا ضااق بالضن اري أن ن ااا ت اااريش الضم ا يةاارل عاادواً ماان القلااوو
علااى الضماااال ا ااااجرين ،مااثالً فلمااا يتضلااح بضاادو ا ارا ال ا مل اانا فلاااا تغلاام أماااكن الضم ا
والوالة وأق ى مد لإلقام  ،وحيارما مان احلاح ا م مشا ا سار  ،ويلقاجل ب عباات اديد علاى
ا ااجرين الذين يسضون إىل تغلم نوع الت م وأعرة عن قلقه ن الضديد من القلاوو ا ةروملا
ا إطااار ن ااا ت اااريش الضم ا ت يااد ماان احتماااال تضاارل الضماااال ا ااااجرين لتطاااوزا ا جماااال
حقوق اإلنساان علاى أيادي أربااة الضما الاذين مل انا  ،علاى سابل ا ثااال ،إماات عقاد ا اااجر
()138
وون االمل رار إىل تربير قراره
 -74وأو ااى ا قاارر اصاااص ا ضااق بالضن اري واللطن ا ا ضنل ا بالق ااات علااى التملل ا الضن ااري
بتضدي ن ا ت اريش الضم  ،اا فلما يتضلح بتضقد وتشضو أناواع الت اما  ،والتمللا القاات
علااى البل ااد ا االجل ،وتقلل ااد ق اادر الضم اااال ا ااااجرين عل ااى تغل اام م ااان عملا ا  ،وأق ااى م ااد
توال اان مس ااموح هب ااا( )139وأو اات اللطنا ا ا ضنل ا ا بالق ااات عل ااى التملل ا ا الضن ااري ب اامان
أال ي اابش الضماااال ا ااااجرون الااذين ياادالون البلااد بشا قااانوين باادون وماااتح نتلطا عااد مرونا
()140
ن ا ت اريش الضم

12

GE.17-15199

A/HRC/WG.6/28/KOR/2

 -75وحثت ن مناه التضذيو احل وم على أن توفر للضماال ا ااجرين احلماي القانونلا
من االستغالال وسوت ا ضامل واإليذات وم اور وماتقا الشة ل  ،وأن ت من إم انل و اوهل
()141
إىل الضدال
 -76وأو اات اللطن ا ا ضنلا بالق ااات علااى التملل ا الضن ااري ب اامان رتااع الضماااال ا ااااجرين
()142
وأفراو أسره  ،وال سلما ا طةاال ،مبا يالت من سب علع وس ن ورعاي ةل وتضلل
 -77وأمن ا اات مةومل ا اال ا ا ا ون الالج ا اان عل ا ااى الس ا اال ا العتماوه ا ااا ق ا ااانون الالج ا اان ا
عا  ،2013الذي أ ر
ُنش ت مبوجبه إجراتا اللطوت و ُر
اعرتف مبوجبه بااحلقوق ا ساسال لتمساجل
اللطااوت والالج اان( )143ول ناااا أ ااار إىل بقااات مغ ارا فلمااا يتضلااح مبضامل ا ملتمسااجل اللطااوت
وإج اراتا ادي ااد ااة الالج ا ال ا تب اادأ ا م اوان ال ااداوال إىل البل ااد وأ ااار إىل ح اااال
ملتمساجل اللطااوت احملتطا ين ا م اار إنتشاالون بضااد رفا إحاالتا إىل إجاراتا اللطااوت ال املا ،
واحتطاازه ا اااروف وون ا ضااايم أو ااد م ولا ا من قا انت ااار ااغم ا ا ااار ،وحاااال
()144
ترحل ملتمسجل اللطوت قسراً إىل بلدام ا لل
 -78وأو اات نا مناه ا التضااذيو الساال ا بااالن ر ا تنقاالش ا اااو  5ماان مرسااو إنةااا
قانون الالج ن هبدف إزال أسباة عد اإلحال إىل إجراتا اللطوت ،وملمان وجاوو رللا فضالا
الس اات ناف القا ارارا الس االبل  ،وإع ااات االس اات ناف أما اراً إيقافل ا ااً()145؛ وق اادمت مةومل اال ا ا ون
()146
الالج ن تو ل عامل
 -79وأو ااى ا قاارر اصاااص ا ضااق بالضن اري بتطال ا طلبااا اللطااوت ا ااون فاارت زمنل ا
أق اار ،وملاامان مساااعد قانونلا جمانلا لتمسااجل اللطااوت وتاادريو مالتا بشا ن حقااوق اإلنسااان
()147
وإجراتا اللطوت واةجل إنةا القانون
 -80وأو اات مةوملاال ا ون الالج اان باعتماااو باادات الحتطاااز ملتمسااجل اللطااوت ماان أجا
احل ااد م اان احتط ااازه احتط ااازاً تضس ااةلاً و/أو لةا ارتا م ولا ا  ،ومل اامان ع ااد احتطا ااز ملتمس ااجل
اللط ااوت والالج اان وا ااةاص ع اادملجل ا نس اال إال كت اادبم م اان ت اادابم ا ااال ا ا اام ،وعن ااد
()148
ال رور  ،و ق ر مد ع ن
 -81و كر مةوملل ون الالج ن أن مض الالج ان جيادون اضوب إلجيااو ساب عالع
أساسل واالنادمام ا اجملتماع علاى الار مان احارتا احلقاوق ا ساسال لالج ان و لاك ا كثام
ماان ا حلااان بساابو اااديا تتضلااح باللغ ا ال وري ا  ،ومقاف ا الضم ا  ،وطبلض ا االقت اااو الشااديد
التنااافس ،وارتةاااع ت لة ا ا ضلش ا ( )149وأو اات اللطن ا ا ضنل ا بالق ااات علااى التملل ا الضن ااري
باختا مجلع التدابم الالزم للتسذ لالج ن وملتمسجل اللطوت التمتع باحلح ا الضم وللتمتع ه
()150
وأسره مبا يالت من سب علع وس ن ورعاي ةل وتضلل
 -82و كاار مةوملاال ا ون الالج اان أن ا ااةاص احلا الن علااى مرك ا إنساااين لااديا
حقوق عم حمدوو أكثار مان الالج ان ا ضارتف هبا وال مل انا احل اوال علاى التا من ال اةجل
الوطق ،وأن إقامتا ال ُعدَّو إال دو ترتاوح بن  6أ ار و 12اراً ك مر وأو ت احل وم
مبانش ا اةاص احلا الن علاى مركا إنسااين حقااً مساتمراً ا البقاات ا البلاد بادالً مان ردياادا
ق م مت رر لت اريش اإلقام وملمان أن وماتح ت م ا ةاص احلا الن علاى مركا إنسااين
()151
تدال بوملوح على احلح ا الضم
GE.17-15199
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 وأو اات مةوملاال ا ون الالج اان ب نشااات إطااار قااانوين وسلاسااايت لل ا مشا أف اراو أساار-83
)152(
الالج ن ا ضرتف هب وا ةاص احلا لن على مرك إنساين
 نديمو الجنسية-5
 أو اات مةومل اال ا ا ون الالج اان ب وم ااام احلق ااوق وا ض ااايم ا ض اارتف هب ااا ا االتةاقلا ا-84
 ا التش اريضا الوطنل ا ووملااع إج اراتا1954 ا تضلق ا مبرك ا ا ااةاص عاادملجل ا نساال لضااا
)153(
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