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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة الثامنة والعشرون
 ١٧-٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٧

مووو و ورتوواع املعلوموواع املقدمووة مووح ا اوواع وواح ة امل وول ة ش و ن
مجاورية كوراي*
تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلوماع أساسية
 -١أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/٥و ،٢١/١٦مع مراععاد روريع
االستعراض الدوري الشامل .وهو خالص للمعلومات املقدَّم من  ١٦جه من اجلهات صاحب
املصلح إىل االستعراض الدوري الشامل ،وهو مقدَّم يف شكل موجز تقيداً ابحلد األقصى لععدر
الكلمات( .)١وخيصع فعرم مصلصعل إلسعهامات املؤسسع الوطصيع حلقعوق اإلنسعان املعتمعدد بصعاء
على التقيد الكامل مببارئ ابريس.

اثنيا -املعلوموواع املقدمووة مووح امللسسووة الوقنيووة حلقوووق اإلنسووان املعت وودة نووا
على التقيد الكامل مب ادئ ابريس
 -٢أوصت اللجص الوطصي الكوري حلقوق اإلنسان ( )NHRCKالسلطات ببذل ما يلعزم معن
جهور معن أجعل االناعمام إىل معاهعدات حقعوق اإلنسعان وبروتواوالتعا االختياريع العي مل تصعدق
عليها بعد ،وسحب حتلظاتا على معاهدات حقوق اإلنسان األساسي (.)٢
 -٣والحظت اللجص أن احلكوم نقحت خط العمل الوطصي الثاني بشعنن حقعوق اإلنسعان
للل ع د  ٢٠١٦-٢٠١٢حبيععد تععدرص التوصععيات املقدم ع يف االسععتعراض الععدوري الش عامل الثععاين.
لكصها أفارت أبن القانون مل يص ّلذ تصليذاً اامالً بعد(.)٣

__________

*

مل حترر هذه الوثيق قبل إرساهلا إىل روائر ال مج التحريري ابألمم املتحدد.
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 -٤وأوصععت اللجص ع ابعتمععار خط ع عمععل وطصي ع مصلص عل بشععنن األعمععال التجاري ع وحقععوق
اإلنسان(.)٤
 -٥وذا ععرت اللجصع ع  ،وهع ع حت ععي علمع عاً بتوص ععي م ععن االس ععتعراض ال ععدوري الش ععامل بش ععنن
العصصري واره األجانب( ،)٥أن السلطات مل تبذل ما يكل من جهور لتحسع اإلطعار التشعريع
واملؤسس للتصدي خلطاب الكراهي  .وأوصت ابعتمار قانون شامل ملكافح التمييز حيظر مجيع
أسس التمييز الي تغطيها الصكوك الدولي حلقوق اإلنسان(.)٦
 -٦وأوصت اللجص السلطات بوض تدابري ملااعل العقوابت على مرتكيب اجلعرائم اجلصسعي
يف حععأل األطلععال أو القاص عرين ،وااععاذ إج عراءات شععامل للتصععدي للتحععر اجلصس ع مععن خععالل
خ ععدمات ش ععبكات التواص ععل االجتم ععاع واريه ععا م ععن املص ععابر اإللك ونيع ع  ،والعصع ع اجلصسع ع بع ع
الطالب يف املدارس(.)٧
 -٧والحظت اللجص اجلهور الي تبذهلا احلكوم لتحسع اايع حقعوق اإلنسعان يف القعوات
املسلح  ،لكصها قالت إنه استمر اإلبعال ععن حعاالت عصع للظع وإيعذاء وانتهااعات للحعأل يف
الصح ويف احلياد .ومن الاروري إنشاء ريوان مظامل عسكري راخل اللجص (.)8
-8

وأوصت اللجص ابستحداث بدائل عن اخلدم العسكري للمستصكل ضمرييً(.)9

 -9وأفارت اللجص بصق متثيل املرأد يف سوق العمل .فكثعرياً معا يتعع علعى املعرأد أن ترضعى
بوظععائ اععري نظاميع متدنيع األجععر .وتظععل املوازنع بع العمععل واحليععاد األسعري صعععب  ،وذلع إىل
ح ععد بعي ععد بس ععبب االفتق ععار إىل مراف ععأل عموميع ع الئقع ع للرعايع ع الصهاريع ع وقلع ع اس ععت دام إج ععازات
األبععود( .)١٠وبععذلت احلكوم ع بعععز اجلهععور لععزيرد معععدالت عمال ع الصسععاء والشععباب ،لكععن ر
هذه اجلهور اانت حمدورد يف السصوات الثالث املاضي (.)١١
 -١٠والحظ ععت اللجص ع بتق ععدير أن احلكوم ع ب ععذلت بع ععز اجله ععور لتحس ع اإلط ععار الق ععانوين
واملؤسسع لتعزيععز حقععوق اإلنسععان لععذوي اإلعاقععات .بيععد أمععا شعععرت ابلقلععأل مععن اسععتمرار وجععور
جم ععال للتحسع ع فيم ععا خيع ع رفع ع مس ععتو ،ال ععوع الع ععام بتلع ع احلق ععوق ،وألن الكث ععري م ععن ذوي
اإلعاقععات العقليع االبعاً مععا يورعععون املستشععليات للعععالص الطععيب علععى اععره مععصهم ،بععدالً مععن تععوفري
الرعاي اجملتمعي هلم .وأوصت احلكومع أبن ُدحتعدث حت ّعوالً يف ال ايعز يف سياسعتها وتت عذ إجعراءات
ملس ععاعدد ذوي اإلعاق ععات عل ععى الع ععورد إىل احلي ععاد االجتماعي ع وتش ععج ت ععوفري الرعاي ع هل ععم خ ععارص
املؤسسات(.)١٢
 -١١وال يكل ع مبل ع االسععتحقاقات األساسععي لصظععام معاشععات ابععار السععن لتغطي ع تكععالي
املعيش (.)١٣
 -١٢وااذت احلكوم تدابري سياساتي حلماي حقوق املهاجرين .اعري أن معظعم هعذه التعدابري
تراز على األجانب املسجل  ،مبن فيهم العمال املهعاجرون العذين يصعلون إىل البلعد مبوجعب نظعام
تصاريح العمل ( )EPSواملهاجرون للزواص ،األمر الذي يعؤري ابملهعاجرين اعري املسعجل وأطلعاهلم
هشع  .أضع إىل ذلع أن الصظعام يقيعد حريع املعوظل يف تغيعري أمعاان
إىل أن يعيشوا ظروفعاً جع ّد ّ
عمله ع ع ععم .ويق ع ع ععال إن احتم ع ع ععال تع ع ع ععرض امله ع ع ععاجرات اللع ع ع عوا ل ع ع ععديهن شع ع ع عريات م ع ع ععن ن ع ع ععوم E-6
ّ
()١٤
(اللصون وال فيه) لالستغالل اجلصس ابري .
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اثلث ا -املعلوماع املقدمة مح أ

اب م ل ة آخريح

ألف -نط وواق االلتوام وواع الدولي ووة( ،)١٥والتع وواون م ووا اولي وواع واويي وواع الدولي ووة حلق وووق
()١٦
اإلنسان
 -١٣جععاء يف الورق ع املش ع ا  ١أنععه يصبغ ع للحكوم ع أن تعععرض خط ع تصليذي ع عععن التصععديأل
عل ععى االتلاقي ع الدوليع ع حلماي ع مجيع ع األش ع اي م ععن االختل ععاء القس ععري( ،)١٧واالتلاقي ع الدوليع ع
حلماي حقوق مجي العمال املهاجرين وأفرار أسرهم ،والربوتواعول االختيعاري الثعاين امللحعأل ابلعهعد
ال ععدوخل اخل ععاي ابحلق ععوق املدني ع والسياس ععي  ،اهل ععارإل إىل إلغ ععاء عقوب ع اإلع ععدام( ،)١8والربوتوا ععول
االختياري امللحأل ابلعهد العدوخل اخلعاي ابحلقعوق االقتصعاري واالجتماعيع والثقافيع  ،والربوتواعول
االختيععاري التلاقيع مصاهاع التعععذيب ،والربوتواععول االختيععاري التلاقيع حقععوق األش ع اي ذوي
اإلعاق  ،والربوتواول االختياري التلاقي حقوق الطلل املتعلأل إبجراء تقدمي البالاات(.)١9
 -١٤وأوصععت مصظم ع العلععو الدولي ع ( )AIابلتصععديأل علععى اتلاقيععات مصظم ع العمععل الدولي ع
رقععم  ٢9بشععنن العمععل اجلععربي ،ورقععم  8٧بشععنن احلري ع الصقابي ع وااي ع حععأل التصظععيم ،ورقععم 98
بشععنن ح ععأل التصظ ععيم وامللاوض ع اجلماعي ع  ،ورق ععم  ١٠٥بشععنن إلغ ععاء العمععل اجل ععربي( .)٢٠وأوص ععت
الورق ع املش ع ا  ٣ابلتصععديأل علععى اتلاقي ع مصظم ع العمععل الدولي ع رقععم  ١89بشععنن العمععل الالئععأل
للعمال املصعزليع ()٢١؛
 -١٥وأوص ععى مراععز مصاها ع القت ععل يف الع ععامل ( )CGNKابلتصععديأل عل ععى الربوتوا ععول اإلض ععايف
الثالد التلاقيات جصي (.)٢٢
 -١٦وأُوصيت السلطات بسحب التحلظ على املارد  ٢٢من العهد الدوخل اخلعاي ابحلقعوق
املدني والسياسي ( )٢٣والتحلظ على اتلاقي حقوق األش اي ذوي اإلعاق (.)٢٤
 -١٧وذارت الورقع املشع ا  ١أن قعرارات هياعات معاهعدات األمعم املتحعدد بشعنن الشعكاو،
اللرري مل تصلذ اامل ً بذريع تعارضها م التشريعات الوطصي (.)٢٥

اب  -اإلقار الوقين حلقوق اإلنسان

()٢٦

 -١8رحبت مصظم العلو الدولي ابجلهور الي تبذهلا احلكوم من أجعل إرراص التوصعيات العي
قبلتها من االستعراض الدوري الشامل يف خط عملها الوطصي الثانيع بشعنن حقعوق اإلنسعان العي
اعتمدت يف عام .)٢٧(٢٠١٢
 -١9وذارت الورق املش ا  ١أن التقدم الذي حتقعأل يف وضع خطع عمعل وطصيع جديعدد بشعنن
حقع ععوق اإلنسع ععان للل ع ع د  ٢٠٢١-٢٠١٧مع ععا زال اع ععري واضع ععح ح ع ع ذار/مع ععارس  .٢٠١٧ويصبغ ع ع
للحكوم أن تامن مشارا مصظمات اجملتم املدين يف إعدار اخلط وجتعل العملي شلاف (.)٢8
 -٢٠وأفععارت الورق ع املش ع ا  ١أبن اللجص ع اللرعي ع املعصي ع ابالعتمععار التابع ع للتحععال العععامل
للمؤسسات الوطصي حلقوق اإلنسان ،اررت توصيتها القاضي ابإلعالن عن وظعائ شعاارد وإنشعاء
هياع مسععتقل الختيععار ملوضع اللجصع الوطصيع الكوريع حلقععوق اإلنسععان ،وذلع راععم احتلععا هععذه
األخععريد بتصععصيلها .وجععاء يف الورق ع املش ع ا  ١أيا عاً أنععه راععم إرخععال تعععديل علععى قععانون اللجص ع
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الوطصي حلقوق اإلنسان يف عام  ،٢٠١٦فإنه ال يعص علعى إنشعاء جلصع مسعتقل لالختيعار والتعيع ،
ووض ع مع ععايري اختي ععار ش ععلاف  ،وض ععمان مش ععارا اجملتم ع امل ععدين التام ع والتش ععاور مع ععه( .)٢9وذا ععرت
مصظمع العلععو الدوليع أن إجعراءات اختيععار أعاععاء اللجصع وتعييععصهم وإقععالتهم ومععدد واليععتهم يصبغع أن
حتدر بوضوح وتوض من خالل عملي شلاف تتماشى م مبارئ ابريس(.)٣٠

يم -تنفيووال االلتواموواع الدوليووة املتعلقووة قوووق اإلنسووان ،مووا مراعوواة القووانون الوودو
اإلنساين الساري
 -١القضااي املتعددة القطاعاع

املساواد وعدم التمييز

()٣١

 -٢١جععاء يف الورق ع املشع ا  ١أنععه يصبغع للحكوم ع أن تسع ّعن قععانو ً شععامالً ملكافح ع التمييععز
حيظر مجي أشكال التمييز ،مبا فيها التمييز على أساس العرق ونوم اجلعصس وامليعل اجلصسع واهلويع
اجلصساني من خالل املصاقشات م اجملتم املدين واجلهات صاحب املصلح الرئيسي (.)٣٢
 -٢٢وذارت الورق املش ا  ١أن التمييز العصصري وخطاب الكراهي ضد األجانب مصتشران(.)٣٣
 -٢٣وذا ععرت الورق ع املش ع ا  ٢أن احلكوم ع رفا ععت تس ععجيل والرات امل عواطص األجان ععب.
فالوالععدان حيععأل هلمععا تسععجيل أوالرمهععا لععد ،سععلارد بلععدمها .بيععد أن الالجاع االبعاً مععا يع ررون يف
تسجيل أوالرهم لد ،السلارات( .)٣٤وشجعت اللجص الوطصي الكوريع حلقعوق اإلنسعان احلكومع
على إنشاء نظام شامل لتسجيل املواليد(.)٣٥
 -٢٤وأوصععت مصظم ع هيععومن رايععتس ووت ع ( )HRWابعتمععار ل عوائح وسياسععات تتععيح إجععازد
والدي لكل من املرأد والرجل وإزال األحكعام التمييزيع يف القعوان والسياسعات العي تاعر مبصعلح
الوالد الوحيد ،أو الوالدين اري املتزوج رمسياً ،وأطلاهلم(.)٣٦
 -٢٥والحظععت مؤسس ع االيدوسععكوب األس ع الي حلقععوق اإلنسععان زيرد يف عععدر املصععاب
بلريوس نقع املصاعع البشعري  ،وقالعت إن املصعاب اعذا اللعريوس وابإليعدز ال يزالعون يععانون متييعز
اجملتم ع والوصععم االجتمععاع ( .)٣٧وأفععارت الورق ع املش ع ا  ٥مبمارس ع املهصي ع الطبي ع التمييععز يف
حأل املصاب بلريوس نق املصاع البشري /اإليدز ورفاهم تقدمي العالص الطيب هلم(.)٣8
 -٢٦وذا ععرت مصظم ع ع هي ععومن راي ععتس ووتع ع أن األجان ععب ال ععذين يراب ععون يف طل ععب ش ععريد
لتمديد بقائهم يف البلد ملزمون إبثبات أمم اعري حعامل للعريوس نقع املصاعع البشعري  .وأوصعت
برفع مجيع جوانععب القيععور التمييزيع امللروضع علععى السععلر يف حععأل املصععاب بلععريوس نقع املصاعع
البشري /اإليدز(.)٣9
 -٢٧وج ععاء يف الورق ع ع املش ع ع ا  ١والورق ع ع املشع ع ا  ٥أن املثلي ععات واملثلي ع ع ومزروج ع ع املي ععل
اجلصس ع ع ومغ ع ععايري اهلوي ع ع اجلصس ع ععاني وح ع ععامل ص ع ععلات اجلصس ع ع يتعرض ع ععون للتميي ع ععز والوص ع ععم يف
اللااءين الععام واخلعاي( .)٤٠وأفعارت الورقع املشع ا  ٥جبعرائم الكراهيع العي ارتُكبعت يف حقهعم.
ويظل املراهقون من تل اللاات جمموع ضعيل  ،وهم معرضون خلطاب الكراهي وتسل األقعران
وإلماء رراستهم .وخلصت الورق املش ا  ٥إىل أن السلطات مل تُساو ب أفرار اللاات املعذاورد
واريهم يف احلماي (.)٤١
4
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 -٢8وأفارت مصظم العلعو الدوليع أبن القعانون اجلصعائ العسعكري ال يعزال يعاقعب علعى الصشعا
اجلصسع الرضعائ بع أشع اي مععن نلعس اجلعصس يف اجلععي  .فعاملثليون يواجهععون صععوابت ابععريد يف
الوفععاء ابلتزامععاتم العسععكري رون التعععرض للعصع أو تسععل األقعران أو اإلسععاءد الللظيع ( .)٤٢وأبععدت
الورق املش ا  ١والورق املش ا  ٥ومؤسس االيدوسكوب مالحظات مماثل (.)٤٣
 -٢9وأف ع ععارت مصظم ع ع العل ع ععو الدولي ع ع أبن مصظم ع ععات اجملتم ع ع امل ع ععدين م ع ععن املثلي ع ععات واملثلي ع ع
ومزروج ع امليععل اجلصس ع ومغععايري اهلوي ع اجلصسععاني وحععامل صععلات اجلصس ع ال يزالععون يواجهععون
التمييععز ،مبععا يف ذلع علععى يععد السععلطات .فلع عععام ُ ،٢٠١٥رفععز تسععجيل سمؤسسع وراء قععوس
قزحس ( ،)Beyond the Rainbow Foundationورفات شرط مديص سول ال خعي يف اسعتعراض
االعتعزاز ابملثليع  .ومل يُلع احلظععر إال بعععد أن رفع املصظمععون التماسعاً إىل احملكمع ( .)٤٤وأبععدت الورقع
املش ا  ١والورق املش ا  ٥مالحظات مماثل (.)٤٥
 -٣٠وذاععرت مؤسس ع االيدوسععكوب أن مجهوري ع اععوري ال تع ع إل ابلععزواص ب ع األزواص مععن
نلععس اجلععصس .والتشعريعات ال تععص حتديععداً علععى أن الععزواص يكععون بع رجععل وامعرأد ،ولكععن مجيع
احلقععوق والواجبععات املبيص ع يف التش عريعات تص ع الععزواص علععى أنععه ب ع زوص وزوج ع ( .)٤٦وقععدمت
الورق املش ا  ٥مالحظات مماثل (.)٤٧
 -٣١وذارت املؤسس أن املثليعات واملثليع ومزروجع امليعل اجلصسع ومغعايري اهلويع اجلصسعاني
وحامل صلات اجلصسع يواجهعون التمييعز يف سعياق التب ّعه ألنعه ُحيظعر علعيهم فعليعاً تب ّعه األطلعال
الذين تقل أعمارهم عن ١٥سص (.)٤8
 -٣٢وذاعرت الورقع املشع ا  ١أنعه يصبغع للحكومع أن تص ّعرح رمسيعاً أبمععا ال تتسعامح مع أي
شكل من أشعكال التمييعز والوصعم االجتمعاع  ،مبعا يف ذلع ممارسع العصع ضعد الصعاس بصعاء علعى
مععيلهم اجلصسع أو هععويتهم اجلصسععاني وأن تععصظم وتص ّلععذ اععالت عامع وتععدريباً للمععوظل العمععومي
لتعزيععز الععوع واح ع ام التصععوم عصععدما يتعلععأل األمععر ابمليععل اجلصس ع واهلوي ع اجلصسععاني ( .)٤9وأوصععت
مصظم ع العل ععو الدولي ع إبلغ ععاء امل ععارد  )٦(9٢م ععن الق ععانون اجلصععائ العس ععكري الععي حتظ ععر الصش ععا
()٥٠
اجلصس ع الرضععائ ب ع أش ع اي مععن نلععس اجلععصس يف اجلععي وتعاقععب عليععه  .وأوصععت أيا عاً
حبمايع مجيع األشع اي معن خطععاب الكراهيع والعصع بصعرإل الصظععر ععن االنتمعاء اإلثعه أو نععوم
اجلصس أو امليل اجلصس احلقيق أو املتصور أو اهلويت اجلصساني (.)٥١
 -٣٣وأفععارت الورق ع املش ع ا  ٥أبن مغععايري اهلوي ع اجلصسععاني يُرامععون علععى إج عراء عمليععات
جراحي ال رجعع فيهعا اع يُعع إل هلعم قعانو ً بصعوم جصسعهم( .)٥٢وأفعارت مؤسسع االيدوسعكوب
أبن ش ععرو األهلي ع للجراح ع إلثب ععات ن ععوم اجل ععصس معق ععدد ومتييزي ع وتقييدي ع  .وأوص ععت احلكوم ع
أبال تش ع إج عراء عملي ع جراحي ع إلثبععات ن ععوم اجلععصس لتغي ععري هععذا الص ععوم ،وأبن تلغ ع الش ععرو
الصارم املتعلق ابلزواص والوالدي ابعتبارها شروطاً لل اوم لتل العملي (.)٥٣

التصمي والبيا واألعمال التجاري وحقوق اإلنسان
 -٣٤جععاء يف الورق ع املش ع ا  ٣أنععه يصبغ ع للحكوم ع أن تا ع خط ع عمععل وطصي ع مععن أجععل
تصليذ مبارئ األمم املتحدد التوجيهي بشنن األعمال التجاري وحقوق اإلنسعان فعليعاً ،وأن تعتمعد
خطع ملسععاءل سالشععايبولسس (( )chaebolsالتكععتالت األسعري ) عععن األجععر الكععرمي وظععروإل العمععل
وحقوق العمل واحلماي اللعال والتعويز الكايف عن احلوارث الصصاعي (.)٥٤
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 -٢احلقوق املدنية والسياسية

حأل اللرر يف احلياد واحلري واألمان على ش صه

()٥٥

 -٣٥جععاء يف الورقع املشع ا  ١أن عقوبع اإلعععدام مل تصلععذ مصععذ عععام  ،١99٧ومع ذلع  ،اسععتمر
إص ععدار أحك ععام ابإلع ععدام( .)٥٦وأوص ععت مصظم ع العل ععو الدولي ع بت ليع ع مجي ع أحك ععام اإلع ععدام إىل
أحكام ابلسجن رون إبطاء وتسري اإلجراءات املؤري إىل إلغاء عقوب اإلعدام من القانون الياً(.)٥٧
 -٣٦وأفععارت الورقع املشع ا  ١بوفععاد جصععور يف اجلععي ألسععباب جمهولع أو بسععبب االنتحععار.
وذاععرت أنععه يصبغ ع للحكوم ع أن تسععتحدث وظيل ع أم ع مظععامل عسععكري مسععتقل ع ّعول سععلط
إجراء زيرات رون سابأل إنذار واحلصول على املعلومات املصاسب (.)٥8
 -٣٧وذارت الورق املش ا  ١أن القوان الوطصي تلتقر إىل تعري واضعح للتععذيب أو اعريه
م ععن أش ععكال املعامل ع القاس ععي أو الالإنس ععاني أو املهيص ع  ،وأن مع ععدل املالحق ععات القا ععائي مت ععد ّن
فيما أفيد(.)٥9
 -٣8وذاععرت الورق ع املش ع ا  ١أن خط ع عععام  ٢٠١٣ملكافح ع العص ع املصععزخل تعتععرب العص ع
املص ععزخل مس ععنل خاصع ع ابألشع ع اي املت ععورط وال تس ععتلزم ت ععدخالً اجتماعيع عاً .وترا ععز اخلطع ع عل ععى
احملافظ ع علععى حيععاد أس عري عاري ع  .وال ي عزال معععدل املالحقععات القاععائي يف قاععاي العص ع املصععزخل
مص لا عاً .وذاععرت أنععه ال يعاقععب علععى العص ع املصععزخل العقععاب املصاسععب وأن الاععحاي يتعرضععون
لتهديدات مسعتمرد .ويصبغع للحكومع أن تععدل التشعريعات العي ال تكلعل معاقبع معرتكيب العصع
املصزخل ،وحتسن نظام رعم الاحاي(.)٦٠

إقام العدل ،مبا يف ذل اإلفالت من العقاب وسيارد القانون

()٦١

 -٣9أوص ععت مصظم ع العل ععو الدولي ع ابلتنا ععد م ععن أن الق عوان والل عوائح ال ععي حتك ععم اس ععت دام
مععوظل إنلععاذ القععانون القع ّعود تتوافععأل مع املعععايري الدوليع  ،وأن يقععدَّم إىل العدالع رون خععري موظلععو
إنلاذ القانون املسؤولون عن االست دام اري الالزم أو امللر للقود ،واذل رؤساؤهم(.)٦٢
 -٤٠وأفععارت مصظم ع العلععو الدولي ع بعععدم وجععور أي هيا ع مت صص ع للتعامععل م ع الشععكاو،
املرفوع على الشرط (.)٦٣

احلريت األساسي

()٦٤

 -٤١الحظععت حرا ع التصععال الدولي ع ( )IFORبقلععأل ،عععدم االع ع اإل ابحلععأل يف االسععتصكاإل
الاععمريي مععن اخلدمع العسععكري ( .)٦٥وأفععارت مصظمع العلععو الدوليع أبن رفععز اخلدمع العسععكري
يستتب عقوب جصائي تصل إىل السجن ملدد ثالث سصوات( .)٦٦والحظت حرا التصال الدولي ،
بقل ععأل ،االعتي ععار عل ععى س ععجن أع ععدار اب ععريد م ععن املس ععتصكل ض ععمرييً وعل ععى معاقبع ع م ععن يرفا ععون
االستدعاء إىل اخلدم االحتياطي ألسباب تتعلأل ابلامري .وال يوجد من الصاحي الصظريع أي قيعد
عل ععى ط ععول م ععدد العق ععوابت ال اامع ع ل ععرفز اخلدمع ع االحتياطيع ع ( .)٦٧وأب ععدت الرابطع ع األوروبيع ع
لشععهور يهععوه املسععيحي ( )٦8()EAJCWومصظم ع العلععو الدولي ع ( )٦9مالحظععات مماثل ع  .وذاععرت
مصظمع العلععو الدوليع أن العديععد مععن املصظمععات املرتبطع ابحلكومع ال توظع املسععتصكل ضععمرييً
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ذوي الس عوابأل اجلصائي ع  ،وأن الشععراات اخلاص ع الرئيس ععي اثععرياً م ععا تش ع
تلاصيل عن خدمتهم العسكري أثصاء عملي التوظي (.)٧٠

علععى امل ّشععح تقععدمي

 -٤٢وأوصععت مصظم ع العلععو الدولي ع  ،يف مجل ع أمععور ،جبعععل التش عريعات تتماشععى م ع القععانون
ال ع ععدوخل حلق ع ععوق اإلنس ع ععان واملع ع ععايري الدولي ع ع ع حلق ع ععوق اإلنس ع ععان ،حبي ع ععد ت ع ععص عل ع ععى االع ع ع ع اإل
ابالسععتصكاإل الاععمريي وعلععى أن يسععجل األف عرار اسععتصكافهم؛ وبت يععري املسععتصكل ضععمرييً ،إن
مل يُعلوا الياً من اخلدم العسعكري  ،بع هعذه اخلدمع وأراء خدمع بديلع اعري عقابيع مصاسعب ذات
طبيع ع مدني ع حقيقي ع  ،حتععت رقاب ع مدني ع ذات مععدد تعععدل مععدد اخلدم ع العسععكري  ،واإلف عراص عععن
مجي املسعجون جملعرر ممارسعتهم حقهعم يف رفعز أراء اخلدمع العسعكري يف ظعل ععدم وجعور بعديل
مععدين( .)٧١وقععدمت الرابطع األوروبيع لشععهور يهععوه املسععيحي ( ، )٧٢وحراع التصععال الدوليع (،)٧٣
ومراز مصاها القتل يف العامل( ،)٧٤والورق املش ا  )٧٥(١توصيات مماثل .
 -٤٣وذارت مصظم هيومن رايعتس ووتع أن احلكومع اسعتمرت يف اسعت دام قعوان التشعهري
اجلصائي ع إلسععكات وسععائ اإلعععالم ونشععطاء اجملتم ع املععدين الععذين يعععربون عععن رائهععم أو يعععدون
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
التح ع ع عريز اجلصائيع ع ع ع ( .)٧٦وق ع ع ععدمت الورقع ع ع ع املشع ع ع ع ا  ١والتح ع ع ععال الع ع ع ععامل ملش ع ع ععارا املع ع ع عواطص
( )CIVICUSمالحظات وتوصيات مماثل (.)٧٧
 -٤٤وأوصى التحال العامل ملشارا املواطص بامان متت الصحلي والكتاب حبري العمل
ورون خوإل من العقوب بسعبب تعبعريهم ععن راء نقديع أو تغطيعتهم مواضعي قعد جتعدها احلكومع
حساس ع ؛ وابالمتصععام عععن إخاععام وسععائ التواصععل االجتمععاع والتقليععدي للرقاب ع  ،والتناععد مععن
صون حري التعبري بكل أشكاهلا(.)٧8
 -٤٥وأفععارت الورق ع املش ع ا  ١أبنععه ُحيظععر علععى املععوظل العمععومي واملعلم ع قععانو ً التعبععري
عععن رائهععم السياسععي واالنتسععاب إىل أح عزاب سياسععي  .فواجععب احليععار السياس ع ملععروض علععى
املوظل العمومي واملعلم وموظل املؤسسات العام والتعاونيات بغي احملافظع علعى احليعار يف
اخلدمات العام  .وم ذلع  ،فعإن معن خياععون للقعوان يعُ دلعر يف معصعهم معن ممارسع حقعوقهم يف
حري التعبري يف حياتم اليومي خعارص أعمعاهلم .وذاعرت الورقع املشع ا  ١أنعه يصبغع للحكومع أن
تععصقح القعوان ذات الصععل حبيععد تُاععمن اليعاً حريع التعبععري للمععوظل العمععومي الععذين يتقلععدون
مصاصب تصليذي عليا أو مصت ب  ،واملعلم والعامل يف املعاهد العام والتعاونيات(.)٧9
 -٤٦وأف ع ع ععارت مصظم ع ع ع العل ع ع ععو الدولي ع ع ع أبن احملكم ع ع ع الدس ع ع ععتوري قا ع ع ععت يف ا ع ع ععانون األول/
ريسمرب  ٢٠١٤حبل احلزب التقدم املوحد بذريع انتهااه سالصظام الدميقراط األساس س .وهذا
التطععور مثععار قلععأل ابل ع  ،ألمععا املععرد األوىل الععي ُحيععل فيهععا حععزب سياس ع يف مجهوري ع اععوري مصععذ
عام  .)8٠(١9٥8وأبدت مؤسس االيدوسكوب مالحظات مماثل (.)8١
 -٤٧وأوض ع ععحت مصظم ع ع هي ع ععومن راي ع ععتس ووت ع ع أن ق ع ععانون األم ع ععن الق ع ععوم ( )NSLيل ع ععرض
عز خعرين علععى
عقععوابت جزائيع علععى أي شع
يصاععم إىل سمصظمع مصاهاع للحكومع س أو حيع ّ
أنش ععن أو انا ععم إىل مصظمع ع ت ععدإل إىل الع ع وي ل ع ع سمصظمع ع
االنا ععمام إليه ععا ،وعل ععى أي شع ع
مصاهاع ع للحكومع ع س أو تش ععجيعها أو اإلش ععارد ا ععا أو العم ععل ابالتل ععاق معه ععا .ومل يع ع َّعرإل ذلع ع
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املصععطلح بوضععوح يف القععانون( .)8٢وأحاطععت مؤسس ع االيدوسععكوب علم عاً ابلتوصععيات الصععاررد
ع ععن االس ععتعراض ال ععدوري الش ععامل( )8٣ال ععي ت ععدعو إىل تع ععديل ق ععانون األم ععن الق ععوم  ،وذا ععرت أن
السلطات مل تعدله(.)8٤
 -٤8وذا ععرت مصظمع ع العل ععو الدوليع ع أن ععه ُجلع ع ابس ععتمرار إىل االحتج ععاز واملالحقع ع القا ععائي
يف إطععار قععانون األمععن القععوم بوصععلهما شععكالً مععن أشععكال الرقاب ع ل هيععب مععن ميععارس حقععه يف
حريع التعبععري وتكععوين اجلمعيععات وسععجصه( .)8٥وأبععد ،التحععال العععامل ملشععارا املعواطص  ،والورقع
املش ا  ،١ومؤسس االيدوسكوب مالحظات مماثل (.)8٦
 -٤9وأوصععت مصظم ع العلععو الدولي ع إبلغععاء قععانون األمععن القععوم أو تعديلععه تعععديالً جععوهريً
حبيد يتسأل م القانون الدوخل حلقوق اإلنسان واملعايري الدوليع حلقعوق اإلنسعان( .)8٧وعلعى وجعه
اخلصع ععوي ،أوصع ععت مصظم ع ع هيع ععومن رايع ععتس ووت ع ع  ،يف مجل ع ع أمع ععور ،بتعع ععديل تعري ع ع ساملصظم ع ع
املصاها ع للدول ع س يف املععارد  ٢حبيععد يقتصععر علععى اجلماعععات الععي تععدعو إىل قلععب نظععام احلكععم
معرف ع وفالاض ع ل ش ععارد إىل
ابلعص ع  ،وإبلغععاء املععارد  ٧الي عاً ألمععا تسععتعمل مصععطلحات اععري ّ
األعمال اخلارج عن القانون ،مثل اإلشارد بع سمصظم مصاهاع للدولع س أو إشعاعتها أو االناعمام
إليها ،وتعميم سوقائ زائل س ستدر إبرابك الصظام االجتماع س(.)88
 -٥٠وذاععر التحععال العععامل ملشععارا امل عواطص أن القععانون املععدين يسععتوجب مععن اجلمعيععات
واملؤسس ععات ال ععي تل ععتمس الش ص ععي القانوني ع ع أن حتص ععل عل ععى موافق ع ع ص ععرحي م ععن الس ععلطات
امل تص ع  ،وأن هععذه األخ ععريد قععد تععرفز م ععصح هععذه الش صععي جلمعي ع أو مؤسس ع إن اعتُق ععد أن
لععديها عمليععات اععرص عععن أهععدافها املعلصع  .وأفععار التحععال أبن السععلطات احتجععت يف مصاسععبات
عدد ابلقانون املدين ملعاقب و/أو إسكات مصظمات اجملتم املدين املستقل أو الصرحي (.)89
 -٥١وأفار التحعال أياعاً أبن قعانون مجع األمعوال واسعت دام التربععات يلعرض قيعوراً تعسعلي
ومصهك على حصول مصظمات اجملتم املدين على التمويل .وعلى هعذه املصظمعات ،مبقتاعى هعذا
ُ
القانون ،أن تسجل مجي أنشط حشد املعوارر العي يتجعاوز قعدرها  ١٠ماليع ون (وعو 8 ٣٤٠
روالراً من روالرات الواليت املتحدد األمريكيع ) .أمعا املصظمعات العي جتمع أاثعر معن  ١٠ماليع
ون رون سععابأل تسععجيل فقععد تعتععرب أمععا تصتهع القععانون وقععد تتعععرض للعقوبع  .وذاععر التحععال أن
السلطات رفات مراراً طلبات التسجيل مبوجب هذا القانون(.)9٠
 -٥٢وذاععرت مصظم ع العلععو الدولي ع أن عملي ع اإلخطععار املرهق ع  ،وعععدم وجععور حكععم قععانوين
يسععمح ابلتجمعععات العلويع والطارئع  ،واثععرد خيععارات السععلطات حلظععر التجمعععات أو فععرض قيععور
بعيععدد املععد ،عليهععا ،الهععا عصاصععر تععرر يف قععانون التجمع والتظععاهر وتاع أعبععاء ال لععزوم هلععا علععى
املصظم وتقيد احلأل يف التجم السلم (.)9١
 -٥٣والحظ التحال العامل ملشارا املواطص الصه العدائ العذي تصتهجعه السعلطات أاثعر
فععناثر جتععاه املظععاهرات اجلماهرييع  ،وأفععار أبن السععلطات ربعّعرت عمليع قمع ممععصه للمععدافع عععن
حق ععوق اإلنس عان ،ونش ععطاء اجملتم ع امل ععدين ،وممثل ع الصق ععاابت مل ععصعهم م ععن املش ععارا يف املظ ععاهرات
عز املظعاهرات
العام وتصظيمها .وأعربت ععن قلقهعا معن إفعرا قعوات األمعن يف اسعت دام القعود لل ّ
الس ععلمي ( .)9٢وذا ععرت مصظمع ع العل ععو الدوليع ع أن ع ععدراً م ععن احلع عوارث طل ععت إفع عرا الش ععرط يف
اس ععت دام الق ععود أو اس ععت دمتها مع ع أم ععا مل تك ععن ض ععروري أ ر ععاوإل بش ععنن مس ععاءل الش ععرط .
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فالصاش ع امل عزارم ابي ع م  -ج ع ُج ععرح ع تععويف عصععدما اس ععتعملت الش ععرط خ عراطيم املي ععاه أثص ععاء
احتجاص واس مصاوئ للحكوم يف  ١٤تشرين الثاين/نوفمرب .)9٣(٢٠١٥
 -٥٤وأوصت مصظم العلو الدوليع باعمان التمتع الكامعل ابحلعأل يف حريع التجمع السعلم ؛
والشععروم يف مراجعع شععامل لقععانون التجمع والتظععاهر واللعوائح احلاليع املتعلقع ابسععت دام الشععرط
خراطيم املياه أثصاء املظاهرات حبيعد يتوافقعان مع القعانون العدوخل حلقعوق اإلنسعان واملععايري الدوليع
حلقوق اإلنسان(.)9٤
 -٥٥وياععاإل إىل ذل ع أن التحععال العععامل ملشععارا امل عواطص رعععا احلكوم ع إىل تيا ع بيا ع
مواتي ع للمجتم ع املععدين واحللععا عليهععا ،يف القععانون ويف املمارس ع  ،وأوصععاها أبن متكععن املععدافع
عععن حقععوق اإلنسععان مععن االضععطالم أبنشععطتهم املشععروع رون خععوإل أو عوائععأل أو عقبععات أو
ماععايقات ال مععربر هلععا ،وجتععري حتقيقععات نزيهع وشععامل وفعالع يف مجيع حععاالت االعتععداء علععيهم
وماايقتهم وترهيبهم ،وتقدم مق يف تل اجلرائم إىل العدال (.)9٥

حظر مجي أشكال الرق

()9٦

 -٥٦ذاعرت مصظمع العلعو الدوليع أن تعريع االجتعار ابلبشعر ال يتلعأل مع القعانون الععدوخل(.)9٧
وأفععارت الورق ع املش ع ا  ٢أبن مععوظل إنلععاذ القععانون اثععرياً مععا خيلقععون يف حتديععد هوي ع ضععحاي
االجتعار ابلبشعر وأن معن يُتجعر اعم معن أجععل العمعل واالسعتغالل اجلصسع ال ميكعصهم احلصعول علععى
احلماي املصاسب (.)98

احلأل يف اخلصوصي
 -٥٧ذارت الورقع املشع ا  ١أنعه ميكعن لواعاالت التحقيقعات واالسعت بارات ،مبوجعب قعانون
شععراات االتصععاالت ،أن حتصععل علععى املعلومععات الش صععي للمشع ا مععن شععراات االتصععاالت
رون أمععر صععارر عععن حمكمع  .ويصبغع للسععلطات أن تعععدل القععانون حبيععد ال ميكععن اإلفصععاح عععن
معلومات املش ا إال أبمر قاائ فق (.)99
 -٣احلقوق االتت ادية واال ت اعية والثقافية
 -٥8ذارت الورق املش ا  ٤أن السلطات اانت تسعى مراراً وتكراراً يف السصوات القليل املاضي
إىل إيقععاإل أنشععط بعععز الصقععاابت وقم ع االحتشععارات وحظععر اإلض عراابت والقععبز علععى املصظم ع
والصاشععط الرئيسععي يف الصقععاابت ومالحقععتهم قاععائياً .والحظععت بقلععأل اعتقععال العديععد مععن الصقععابي
ومالحقععتهم ،وأبلغععت عععن حععاالت صععدرت فيهععا علععى قيععاري يف احتععار الصقععاابت الكوري ع ()FKTU
واالحتععار الكععوري للصقععاابت ( )KCTUأحكععام ابلسععجن بسععبب مشععاراتهم يف مظععاهرد عامع  ،واععذل
حاالت اعتقل فيها عدد قياري نقابي وأعااء نقاابت يف قااي مهصي صرف (.)١٠٠
 -٥9والحظععت الورقع املشع ا  ٤بقلععأل رفععز تسععجيل نقععاابت وحمععاوالت إلغععاء تسععجيلها -
ال سيما نقابع املعلمع والععامل يف حقعل التعلعيم الكعوري ( ،)KTUونقابع املعوظل احلكعومي
عجل بوصععلها نقاب ع ألاثععر مععن عقععد مععن
الكوري ع ( .)KGEUفقععد سعععت هععذه األخععريد إىل التسع ّ
الزمن ،لكن ُرفز تسجيلها مراراً وتكراراً .وارعت السلطات أن الصقاب انتهكت القعانون الكعوري
العذي يشع علععى معوظل اخلدمع املدنيع احليعار السياسع  .وأفععارت الورقع املشع ا  ٤أبن نقابع
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املهاجرين تقدمت يف أول األمر بطلعب االعع اإل القعانوين اعا يف ععام  ٢٠٠٥وحكمعت احملكمع
العليععا لصععاحلها بعدئععذ بعععام  .ومع ذلع رفاععت وزارد العمععل تسععجيلها .ويف عععام  ،٢٠١٥بعععد
عش ععر س ععصوات م ععن الصا ععال الق ععانوين ،حكم ععت حمكمع ع ال ععصقز يف مايع ع املط ععاإل لص ععال نقابع ع
املهاجرين( .)١٠١وذارت بعث سيا واحملي اهلارئ للمهاجرين أن شرط اهلجرد هدرت قارد نقاب
املهاجرين ابإلبعار مراراً وتكراراً والحقتهم ،فيما قيل(.)١٠٢
 -٦٠والحظت الورق املش ا  ،٤بقلأل ،القيام مبدامهات ععدد علعى مبعاين الصقعاابت ،وأبلغعت
عن مدامهات تعرضت هلا مكاتب نقاب املوظل احلكومي الكعوري واالحتعار الكعوري للصقعاابت
يف ع ععام  ،٢٠١٣ونقاب ع املعلم ع والع ععامل يف حق ععل التعل ععيم الك ععوري يف ع ععام  ،٢٠١٤ونقاب ع
عمال اخلدمات العمومي والصقل الكوري يف عام .)١٠٣(٢٠١٥
 -٦١وذارت الورق املش ا  ٣أن التشريعات تعّرإل اإلضراب املربر تعريلاً صعيقاً ،وأن معن شعبه
املسععتحيل علععى العمععال أن ياعربوا عععن العمععل يف نطععاق القععانون بطريقع تسععمح هلععم مبمارسع ضععغ
ابععري علععى أرابب عملهععم .ويُصظععر إىل معظععم اإلض عراابت علععى أمععا اععري مشععروع ؛ وم ع أُعلععن عععن
إضراب أبنه اري مشروم ،واجه ال من رعا أو انام إليه تدابري ريبيع  ،مبعا فيهعا اإلقالع  ،وعقعوابت
جصائي ع يف إطععار القععانون اجلصععائ (عرقل ع األعمععال التجاري ع ) ،ورعععاو ،مطالب ع ابلتعععويز ،واحلجععز
التحلظ علعى األصعول( .)١٠٤وأبعدت الورقع املشع ا  ٤مالحظعات مماثلع  ،وأعربعت ععن قلقهعا إزاء
جترمي اإلضراابت واريها من األنشط الصقابي ورعاو ،املطالب ابلتعويز امللر ضد العمال(.)١٠٥
 -٦٢وأفارت الورق املش ا  ٤أبن التشري حيرم املعلم واملوظل العمومي اليعاً معن احلعأل يف
وجيرم إضراابت املعلم واملوظل العمومي ونقعاابتم .وخلصعت إىل أن جتعرمي إضعراابت
اإلضرابّ ،
املعلم ع وامل ععوظل العم ععومي يتع ععارض م ع املع ععايري الدولي ع املتعلق ع حبري ع تك ععوين اجلمعي ععات ،وأن
هياععات الرقاب ع مبصظم ع العمععل الدولي ع ومقععرر األمععم املتحععدد اخلععاي املعععه ابحلععأل يف حري ع التجم ع
السلم وتكوين اجلمعيات انتقداه( .)١٠٦وأبدت الورق املش ا  ٣مالحظات مماثل (.)١٠٧
 -٦٣وذا ععرت الورقع ع املشع ع ا  ٤أن ق ععانون الصق ععاابت وتس ععوي عالق ععات العم ععل ()TULRAA
يُل ض أنه حيمع الصقعابي معن رععاو ،املطالبع ابلتععويز املدنيع  ،لكعن احلمايع قاصعرد وال حتمع
الصقععابي مععن الععدعاو ،الععي تصشععن عععن مصازعععات مععن الواضععح أمععا تصععدرص يف إطععار امللععاهيم الدوليع
حلري تكوين اجلمعيات(.)١٠8
 -٦٤وأوصت الورقع املشع ا  ٤السعلطات إبرخعال التصقيحعات املصاسعب علعى القعانون اجلصعائ
والتشريعات املرتبط به حبيد يُتوق عن الصظر إىل األنشط الصقابي األساسعي  ،مثعل اإلضعراابت،
علععى أمععا جعرائم ،واسععتحداث تشعريعات فعالع حبيععد تتمتع الصقععاابت حبمايع مصاسععب مععن رعععاو،
املطالب ع ابلتعععويز يف مجي ع األح عوال الععي تكععون فيهععا اإلج عراءات حمععل الشععكو ،مج ع الهععا أو
جله ععا ع ععن أنش ععط نقابي ع  ،مب ععا فيه ععا اإلض عراابت .وأوص ععت الس ععلطات أيا عاً ابإلف عراص ع ععن مجيع ع
الصق ععابي احملتجع عزين ألس ععباب تتعل ععأل مبش ععاراتهم يف أنش ععط نقابيع ع  ،ووقع ع املالحق ععات القا ععائي
املعلّقع ضععدهم ،والتناععد مععن توقع األجهععزد احلكوميع  ،مبععا فيهععا الشععرط والععوزارات ،عععن ماععايق
الصقابي واإلاارد عليهم وعرقل عملهم(.)١٠9
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احلأل يف العمل ويف التمت بظروإل عمل عارل ومواتي
 -٦٥ذارت الورق املش ا  ٤أن عدر العمال الذين يعيشون ظروفاً اري مسعتقرد يتجعاوز ١٠
مالي ع ع  ،إال أن تع ععدابري ااي ع ع حقع ععوقهم اع ععري مصاسع ععب  .فمتوس ع ع األجع ععر الشع ععهري للعمع ععال اع ععري
الصظامي يعارل وو  ٤9يف املائ من مثيله للعمال الصظامي (.)١١٠

احلأل يف الامان االجتماع

()١١١

 -٦٦ذارت الورق املش ا  ٣أن احلكوم قلصت عدر املستليدين معن الصظعام العوطه لتعنم
سبل العي األساسع راعم ععدم حعدوث تغيعري يف مععدل اللقعر .وبلع ععدر املسعتليدين معن بعدل
يف ععام  ،٢٠١٥يف حع يبلع
املعيش (استحقاق نقدي أساس لللقراء)  ١,٢٥مليعون شع
عدر من يعيشون فقراً مطلقاً حواخل  ٤,٣9مالي ش (.)١١٢
 -٦٧والحظت الورق املش ا  ٣أن معدل فقر ابار السن يبلع  ٤9,٦يف املائع ؛ ومع ذلع ،
فإن مبل االستحقاق الذي يدفعه نظام املعاشات الوطه متد ّن(.)١١٣

احلأل يف الصح

()١١٤

عدعم عالني ع
 -٦8ذا ععرت الورق ع املش ع ا  ٣أن ععه يصبغ ع للحكوم ع أن تق ع ح ت ععدابري عملي ع لت ع ّ
الصح وال من عبء اللواتري الطبي (.)١١٥

احلأل يف التعليم

()١١٦

 -٦9ذا ععرت الورقع ع املشع ع ا  ٣أن ععه يصبغع ع للحكومع ع أن تزي ععد حج ععم الص ععصدوق ال ععوطه للم ععصح
الدراسي  ،وتقا على اللوارق يف تلق التعليم ،وتت ذ تدابري لت لي عبء الرسوم الدراسي (.)١١٧
 -٧٠وذاععرت الورقع املشع ا  ٢أنععه يصبغع إرراص التثقيع حبقععوق الطلععل يف املصععاه الدراسععي
الصظامي (.)١١8
 -٧١وأشععارت مصظم ع هيععومن رايععتس ووت ع إىل البيععان الرمس ع الصععارر ع ععن وزارد التعل ععيم يف
عام  ٢٠١٧العذي جعاء فيعه أن املصهعاص الدراسع العوطه اجلديعد املتعلعأل ابل بيع اجلصسعي لعن يعذار
املثلي اجلصسي ( .)١١9وأبدت الورق املش ا  )١٢٠(٥والورق املش ا  )١٢١(١مالحظات مماثل .
 -٤حقوق أشخاص حمدديح أو فياع حمددة

الصساء

()١٢٢

 -٧٢أف ععارت الورقع ع املشع ع ا  ٢ع ععن التميي ععز يف ح ععأل الصس ععاء وع ععن اللج ععود يف األج ععور بع ع
اجلصس ع  .أضع ع إىل ذلع ع أن و ععو  ٥٣يف املائع ع م ععن املوظل ععات يش ععغلن وظ ععائ ا ععري نظاميع ع .
والحظت ضآل نسب الصساء يف مواق صص القرار ويف اجلمعي الوطصي (.)١٢٣
 -٧٣والحظععت مصظم ع هيععومن رايععتس ووت ع قبععول السععلطات العديععد مععن التوصععيات املصبثق ع
عن االستعراض الدوري الشامل بشنن ااي حقوق املعرأد ،اعري أمعا الحظعت أن القعوان املتعلقع
ابإلجه ععاض ذات ص ععبغ عقابي ع وتا ععر ابمل عرأد .فاإلجه ععاض يعت ععرب جرمي ع  .وال يُس ععتث م ععن ذل ع
إال االاتصععاب وسععلاح احملععارم ،وإذا مل يكععن مععن املمكععن للوالععدين أن يتزوجععا قععانو ً أو إذا ا ععان
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اس ععتمرار احلم ععل م ععن امل ععرجح أن يع ععرض ص ععح احلام ععل لل ط ععر أو إذا اان ععت احلام ععل أو زوجه ععا
مصععاب مبععرض مصقععول أو وراث ع واحععد أو أاثععر .ويعععه جتععرمي اإلجهععاض أن اثععرياً مععن عمليععات
اإلجهاض ُجتر ،خارص نطاق القانون(.)١٢٤

األطلال

()١٢٥

 -٧٤الحظت املباررد العامليع إلمعاء مجيع أشعكال العقوبع البدنيع ل طلعال ( )GIEACPCأن
احلكومع قبلععت توصععيت مععن االسععتعراض الععدوري الشععامل لعععام  ٢٠١٢حبظععر العقوبع البدنيع يف
()١٢٦
وسععن قععانون حقععوق الطلععل يف سععول ،وهععو حيظععر العقوب ع البدني ع يف مجي ع
مجي ع األمععاان ُ .
األماان .بيد أن احلظر مل ميتد إىل مقاطعات أخر.)١٢٧(،

ذوو اإلعاق
 -٧٥ذارت الورق املش ا  ٢أن قانون رعاي ذوي اإلعاق ال يغط
اإلعاق أو يشمل من اان مصهم مصاابً باع ذهه أو عقل (.)١٢8

تل احتياجات ذوي

 -٧٦والحظت الورقع املشع ا  ٢زيرد يف ععدر املؤسسعات السعكصي  ،األمعر العذي يعدل علعى
أن اس اتيجي التنهيل خعارص املؤسسعات اعري فعالع  .وال توجعد تعدابري اافيع إلرمعاص ذوي اإلعاقع
يف اجملتم ع احملل ع  .وتقععدم احلكوم ع خععدمات الرعاي ع االجتماعي /الاععمان االجتمععاع بصععاء علععى
رخل األسرد بدل رخل ذوي اإلعاق (.)١٢9

املهاجرون والالجاون وملتمسو اللجوء

()١٣٠

 -٧٧أشار البحد الذي أعدته مصظم العلو الدولي إىل أن عدراً ابرياً من العمعال املهعاجرين
ال يزالعون يتعرضعون النتهااعات حقعوق اإلنسعان .فكثععريون معصهم ،مبعن فعيهم معن يعملعون يف قطععام
الزراع ُ ،جيربون على العمل يف ظروإل ال يوافقون عليها ،حتت التهديد بصوم من العقوب  ،مبا فيهعا
اإلقال ع وعععدم جتديععد التنشععريد أو التهديععد ابلعص ع  ،واحلععال أمععم يُكرهععون علععى الس ع رد .وتُلععرض
علعيهم أياعاً قيععور اعري معقولع علعى تغيععري وظعائلهم ،وذلع سعبب رئععيس السعتغالل أرابب العمععل
إيه ع ععم .و عاجت ع ععر ابلعدي ع ععد م ع ععن العم ع ععال ال ع ععزراعي امله ع ععاجرين بغ ع ععرض اس ع ععتغالهلم ،مب ع ععا يف ذلع ع ع يف
الس ع ع رد( .)١٣١وابملثع ععل ،أفع ععارت بعث ع ع سع ععيا واحملع ععي اهلع ععارئ للمهع ععاجرين أبن عمع ععاالً مهع ععاجرين
ال يزالععون يتعرضععون ابنتظععام السععتغالل خطععري ،يشععمل عععدراً ملرطعاً مععن سععاعات العمععل ،والعمععل
اإلض ععايف ا ععري امل ععدفوم األج ععر ،واحلرم ععان م ععن أيم الراح ع واالس ع احات ،والتهدي ععدات ،والعص ع ،
واالجت ععار ،والسع ع رد( .)١٣٢وذا ععرت الورقع ع املشع ع ا  ٢أن الع ععامالت امله ععاجرات اث ععرياً م ععا يع ععان
التحر والعص اجلصسي (.)١٣٣
 -٧8وأوصععت مصظمع العلععو الدوليع مبععصح املزيععد مععن املرونع يف اإلطععار الععزمه الععذي يتعع فيععه
علععى العمععال امله ععاجرين احلصععول عل ععى وظيل ع جديععدد ،وتع ععديل سق ععانون نظععام تص ععاريح العم ععلس
احلع ععاخل حبيع ععد ال يُقيّع ععد طلع ععب متديع ععد التنشع ععريد أو جتديع ععدها أو يُع ععرفز علع ععى أسع ععاس أن العمع ععال
املهععاجرين اععريوا وظععائلهم( .)١٣٤وأوصععت بعثع سععيا واحملععي اهلععارئ للمهععاجرين ابلسععماح للعمععال
املهععاجرين بتغيععري وظععائلهم مبقتاععى نظععام تصععاريح العمععل رون احلاجع إىل احلصععول علععى اسععتمارد
إفراص من رب عملهم السابأل(.)١٣٥
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 -٧9وأوصت مصظم العلو الدولي إبلغاء املارد  ٦٣من قانون معايري العمل وابلتناعد معن أن
احلق ععوق ال ععي حيميه ععا ،ال س ععيما م ععا يتعل ععأل بس ععاعات العم ععل واالسع ع احات اليوميع ع وأيم الراحع ع
األسبوعي املدفوع األجر ،تشمل مجي العمال ،مبن فيهم العمال املهاجرون(.)١٣٦
 -8٠وأوصت بعث سيا واحملي اهلارئ للمهاجرين مبقاضاد أرابب العمل الذين يتصصعلون معن
مسؤولياتم املتمثل يف ري مدفوعات ماي خدم املهاجرين ونظام معاشاتم التقاعديع  ،وإنشعاء
لي ع تتسععم ابللاعلي ع والكلععاءد حبيععد يتس ع للمهععاجرين احلصععول علععى مععدفوعات ماي ع اخلدم ع
ومعاشاتم التقاعدي بعد سصوات من العمل يف الشرا (.)١٣٧
 -8١والحظععت بعث ع سععيا واحملععي اهلععارئ للمهععاجرين زيرد يف حععاالت اهلجععرد للععزواص .فإقام ع
املهاجرين للزواص يف البلد مدد طويل وااتساام اجلصسي يعتمدان اليعاً علعى أزواجهعم الكعوري  .و ع
حاالت ُرفات 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
للزواص ،واثري مصهم نساء ،أنلسهم يعانون العص املصزخل والتمييز العرق واجلصساين(.)١٣8
 -8٢وقالععت بعث ع سععيا واحملععي اهلععارئ للمهععاجرين إن قععانون نظععام تصععاريح العمععل ال حيععل
مشععكل املهععاجرين اععري املسععجل  ،بععل يععدمي اسععتاجار الشععراات الكوريع املهععاجرين اععري املسععجل
لتل ع ع ععاري االمتثع ع ععال للح ع ع ععد األر ل ج ع ع ععور واالسع ع ععتحقاقات واإلج ع ع ععازات( .)١٣9وذا ع ع ععرت الورق ع ع ع
املش ع ا  ٢أن بع ععز اخل ععدمات الطبي ع قُععدمت مله ععاجرين ا ععري مس ععجل  ،لكصه ععا اقتص ععرت عل ععى
العالص يف املستشليات وتكالي العمليات .وأطلال املهاجرين اري املسجل مستثصون من نظعام
التع ععنم الطع ععيب .وذاع ععرت الورق ع ع املش ع ع ا  ،٢وه ع ع تالحع ععظ العع ععدر الكبع ععري مع ععن األطلع ععال اع ععري
املس ععجل  ،أن املب ععارئ التوجيهي ع الداخلي ع ل ععوزارد الع ععدل علّق ععت إبع ععار األطل ععال امله ععاجرين ا ععري
املسجل امللتحق ابملدارس ح إمعاء املرحلع الثانويع  .لكعن أاثعر معن  ١٠٠طلعل مهعاجر اعري
مسجل احتجزوا بعد أن صدرت يف حقهم أوامر إبعار( .)١٤٠وأفارت الورق املش ا  ٢أبن اااذ
إجراءات صارم يف حأل املهاجرين اري املسجل أر ،إىل وفيات أو جروح ابلغ (.)١٤١
 -8٣وأفارت الورق املشع ا  ٢بععدم وجعور أحكعام قانونيع تقيعد طعول معدد االحتجعاز ،وأبن
احتج ععاز الالجاع ع وملتمسع ع اللج ععوء إىل أج ععل ا ععري مس ععمى ممك ععن رون مراجعع ع قا ععائي  .فق ععد
احتجز بعز الالجا يف مراز احتجعاز املهعاجرين سعصوات يف انتظعار نتيجع طلعب اللجعوء(.)١٤٢
وأوصععت مصظمع العلععو الدوليع باععمان عععدم احتجععاز ملتمسع اللجععوء تع عسعلاً وبعععدم اللجععوء إىل
االحتجاز إال عصد الارورد القصو ،عصدما يكون احتجازهم ضروريً ومتصاسباً م ارض مشروم،
ووض ع سياسععات ونظععم تكلععل ااي ع الالجا ع وملتمس ع اللجععوء بلعالي ع وتُع دقععدرهم علععى تلبي ع
احتياجاتم األساسي على وو يتوافأل م حقوق اإلنسان والكرام اإلنساني (.)١٤٣
 -8٤وأوصععت مصظم ع العلععو الدولي ع ابلشععروم يف إصععالح شععامل لعملي ع رعععم إعععارد تععوط
الوافدين من البلدان اجملاورد ،والتناد من أن هؤالء األشع اي حيتجعزون ألقصعر معدد ممكصع  ،وأن
احتجععازهم يتماشععى م ع الق عوان واملعععايري الدولي ع  ،وال سععيما مععن خععالل السععماح هلععم ابالتصععال
اللععوري أبسععرهم وأصععدقائهم ،وابحملععام ومبصظمععات اجملتم ع املععدين الععي خيتارومععا أثصععاء اامععل ف ع د
احتجازهم وأثصاء االستجواب(.)١٤٤
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