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 اإلنسان حقوق جملس
 الشامل الدوري ابالستعراض املعين العامل الفريق
 الثالثونو  الثالثة الدورة

 2019 أاير/مايو 6-17

مووةامل املعلوموووا  ورقووا  مووو      بشووو ن املصوول ة صووواح ة اجلهووا  مووو  قدَّ
 *الدميقراطية الشع ية كوراي  مجهورية

 اإلنسان حلقوق السامية املت دة األمم مفوضية تقرير  

 أساسية معلوما  -أوالا  
 دورير  أخرذ مر  ،16/21و 5/1 اإلنسرا  حقرو  جملر  بقررار  عمر ا  التقريرر هذا أُعد   -1

  هرر  18 مرر  قدَّمرر امل املالومررا  ورقررا ل مررو   وهررو .االعتبررار يف الشررام  الرردور  االسررتارا 
 ابحلررد تقيررداا  مررو   شرر   يف مارررو  وهررو الشررام ، الرردور  االسررتارا  إىل (1)مصررل   صرراحب 
 .ال لما  لادد األقصى

 املصل ة صاح ة اجلها  م  املقدَّمة املعلوما  -اثنياا  
 (3)اإلنسان حلقوق الدولية واهليئا  اآلليا  مع والتعاون (2)الدولية االلت اما  نطاق -ألف 

 الشررررابي  كرررروراي  مجهوريرررر  تنضرررر  أب  الشررررمالي  كرررروراي  يف اإلنسررررا  حقررررو  جلنرررر  أوصرررر  -2
 علرى  د   تصر وأ  القسرر  االختفرا  مر  األشراا  مجير  حلماي  الدولي  االتفاقي  إىل الدميقراطي 

 .(4)االختيار  وبروتوكوهلا التاذيب مناهض  اتفاقي 
 اتفاقيرر  علررى الدميقراطيرر  الشررابي  كرروراي  مجهوريرر  تصررد    أب  3 املشررةك  الورقرر  وأوصرر  -3

 .(5)الانصر  التميي  أش ال مجي  على للقضا  الدولي  االتفاقي  وعلى التاذيب مناهض 

__________ 

 قب  إرساهلا إىل دوائر الةمج  الت ريري  ابألم  املت دة.  الوثيق  هذهمل ُُترَّر  *
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 الدميقراطيررر  الشرررابي  كررروراي  مجهوريررر  تصرررد    أب  الارررامل يف القتررر  مناهضررر  مركررر  أوصرررىو  -4
 علرى وكرذل  القسرر  االختفرا  مر  األشراا  مجير  حلماي  الدولي  االتفاقي  على عا ل  بصف 

 .(6)املسل   املنازعا  يف األطفال اشةاك بشأ  الطف  حقو  التفاقي  االختيار  الربوتوكول
 الربوتوكرررول علرررى التصررردي  علرررى بقررروة احل ومررر  الارررامل يف القتررر  مناهضررر  مركررر  وشررر َّ  -5

 .(7)والسياسي  املدني  ابحلقو  اخلا  الدويل لاهداب ملل  ا الثاين االختيار 
 احل ومر  تصرد    أب  الارامل حرول املسري   التضرام  منظم و  1 املشةك  الورق  وأوص  -6

 .(8)الدولي  اجلنائي  للم  م  األساس  روما نظام على
 الشرابي  كروراي  مجهورير  توق  ر  أب  النووير  األسرل   علرى للقضرا  الدولير  احلملر  أوصر و  -7

 ذا  كمسررأل   عليهررا  د   تصرر أ و  النوويرر  األسررل   حلظررر املت رردة األمرر  مااهرردة علررى الدميقراطيرر 
 .(9)مماثل  توصي  الاامل يف القت  مناهض  مرك  وقدم دويل. عا   طاب 
 املؤدير  اإل را ا  الدميقراطي  الشابي  كوراي  مجهوري  تبدأ أب  1 املشةك  الورق  وأوص  -8
 .(10)الدولي  الام  منظم  يف عضواا  دول  تصبح أ  إىل
 املقيررد وغررر الفررور  الوصررول إم انيرر  احل ومرر  متررنح أب  الدوليرر  الافررو منظمرر  أوصرر و  -9
 املارري اخلررا  املقرررر ذلرر  يف مبررا البلررد، زايرة تطلررب الرري اخلاصرر  املت رردة األمرر  إ رررا ا  ميرر جل

 املسرري   التضرام  منظمر  قرردم و  الدميقراطير . الشرابي  كروراي  مجهوريرر  يف اإلنسرا  حقرو  حبالر 
 .(11)مماثل  توصيا  1 املشةك  والورق  الاامل حول
 لرر ايرة ا دعررو  الدميقراطيرر  الشررابي  كرروراي  مجهوريرر  تقررد  م أب  3 املشررةك  الورقرر  وأوصرر  -10
 ،تاسررفاا  أو مررو  ة إب رررا ا  أو القضررا  خررار  اإلعرردام حبرراال  املانيرر  اخلاصرر  املقررررة إىل البلررد

 ال إنسراني  أو القاسري  الاقوبر  أو املاامل  ضروب م  وغره التاذيب سأل مب املاي اخلا  املقررو 
 الصررر   مررر  مم ررر  مسرررتو  علرررىأب التمتررر  يف إنسرررا  كررر   حبررر  املاررري اخلرررا  املقرررررو  ،املهينررر  أو

 .(21)واحملامني القضاة ابستق ل املاي اخلا  واملقرر ،والاقلي  البدني 
 الشرابي  كروراي  مجهورير  تردعو أب  احلرير " عر  لرداا ل الردويل الت الف" منظم  وأوص  -11

 مرر  ل امرر اب تتارراو  وأب  البلررد زايرة إىل املاتقررد أو الرردي  حبريرر  املارري اخلررا  املقرررر الدميقراطيرر 
 .(13)اخلا  املقرر طلبا 
 الدولير  اللت اماهترا الدميقراطير  الشرابي  كروراي  مجهورير  متتثر  أب  املررأة وض  جلن  وأوص  -12
 .(14)اإلنسا  حقو  مااهدا  هيئا  شىت م  إليها م املقدَّ  التوصيا  تنفيذ طري  ع 
 الفردير  للب غا  الدميقراطي  الشابي  كوراي  مجهوري  تست يب أب  3 املشةك  الورق  وأوص  -13

 .(15)القسر  واالختفا  االختطاف بامليا  يتال  ايما املت دة األم  وإ را ا  هيئا  إىل املقدَّم 
 الشابي  كوراي  مجهوري  أ  1969 لاام ‘ال وري  اجلو يف املاتطفني أسر رابط ‘ وذكر  -14

 االختفررا  حبرراال  املارري الاامرر  الفريرر  لطلبررا  كاايرر   بصررورة اآل  حررىت تسررت ب مل الدميقراطيرر 
 .(16)هاعن غاملبلَّ  االختطاف حاال  ظروف توضيح أ   م  الطوع  غر أو القسر 

 نظررام إدارة يف الدميقراطيرر  الشررابي  كرروراي  مجهوريرر  ترردم  أب  3 املشررةك  الورقرر  أوصرر و  -15
 شرررؤو  إلدارة 1985 لارررام النموذ يررر  الررردنيا املت ررردة األمررر  قواعرررد لرررديها والاقرررواب  االحت ررراز

 مجي  حبماي  ق املتال 1988 لاام املت دة األم  مبادئ وجمموع  (،ب ني )قواعد األحداث قضا 
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 األمرررر  قواعرررردو  السرررر  ، أو االحت رررراز األشرررر ال مرررر  شرررر    أل يتارضررررو  الررررذي  األشررراا 
 ابن روك(، )قواعرد لم رمرا ل االحت ازير  غرر والتردابر السر ينا  ملاامل  2010 لاام املت دة
 .(17)(ماندي  نيلسو  )قواعد 2015 اامل الس نا  ملاامل  الدنيا النموذ ي  املت دة األم  وقواعد
 الدميقراطي  الشابي  كوراي  مجهوري  متنح أب  اإلنسا  حلقو  ال وري  الوطني  الل ن  وأوص  -16

 البلرد إىل الوصرول إم انير  املت ردة لألمر  التابا  اإلنساني  لوكاال لو  األمحر للصليب الدولي  لل ن 
 .(18)الس نا  ذل  يف  مب الفئا ، أضاف إىل اإلنساني  املساعدة تقدمي أ   م 
 وتنشرر الدميقراطير  الشرابي  كروراي  مجهورير  ُتة   أب  الطف  حلقو  الدويل املرك  أوصىو  -17
 .(19)عليها ق صدَّ  الي اإلنسا  حلقو  الدولي  املااهدا  األق  على

 (20)اإلنسان حلقوق الوطين اإلطار -ابء 
 ل رر  الدسررتور الدميقراطيرر  الشررابي  كرروراي  مجهوريرر  تاررد ل أب  3 املشررةك  الورقرر  أوصرر  -18

  .(21)املاامل  وإسا ة التاذيب وحظر احلياة يف احل  يتضم 
قررررو  حل وطنيرررر  مؤسسرررر  إنشررررا  يف احل ومرررر  تنظررررر أب  الدوليرررر  الافررررو منظمرررر  أوصرررر و  -19

 .(22)اإلنسا  واقاا ملبادئ ابري 
 ذو  حلقرو  مسرتقل  وطنير  مؤسسر  احل ومر  تنشر  أب  الردويل للقانو  هاندونغ مرك  أوصىو  -20

 .(23)ابري  ملبادئ واقاا  اااالا  رصداا  اإلعاق  ذو  األشاا  حقو  اتفاقي  تنفيذ رصد بغي  اإلعاق 
 لضرما  الروطي الصرايد علرى التنسري  احل ومر  تار   ز أب  الدولير  الافرو منظمر  أوص و  -21
 .(24)ايها طرااا  الدميقراطي  الشابي  كوراي  مجهوري  ت و  الي املااهدا  تنفيذ
 لتشرر ي  وطنيرر  عمرر  خطرر  احل ومرر  تضرر  أب  الرردويل للقررانو  هانرردونغ مركرر  ىوأوصرر -22

 .(52)اإلعاق  ذو  األشاا  إدما 

 الووودوي القوووانون مراعووواة موووع اإلنسوووان  قووووقحب املتعلقوووة الدوليوووة االلت اموووا  تنفيووو  - يم 
 التط يق الوا ب اإلنساين

 املشرتكة القضااي -1 

 (26)التميي  وعدم املساواة  

 نظررام هررو اجملتمرر  علررى احل ومرر  سرريطرةل الرئيسرري  اجلوانررب أحررد أ  املرررأة وضرر  جلنرر  ذكررر  -23
 السياسررري . الطبقررر  حيررر  مررر  ائررر  51 إىل السررر ا  يقسررر  الرررذ  اال تمررراع ، للتصرررنيف بو سرررونغ

 و"املتذبرررذب" "األساسررر " وهررر  عريضررر ، طبقرررا  ثررر ث يف مُج  اررر  قرررد الفئرررا  هرررذه أ  والحظررر 
 األسرررة. وخلفيرر  السياسرر  السرر   تشررم  عوامرر  و ررود مرر  ابلرروالدة، ُُيرردَّد ذلرر  وأ  "،املارراد و"
 يرؤثر بو سرونغ نظرام أسرا  علرى شرا ال تصرنيف أ  الارامل حول املسي   التضام  منظم  ذكر و 

 الصر ي  الرعاي  خدما  على احلصول إم اني  ذل  يف مبا تقريباا، حياته  وانب م   انب ك   على
  نائيرررراا. األشرررراا  مااقبرررر  كيفيرررر   يف دوراا  يررررؤد   وأنرررره الامرررر ، واررررر  الغذائيرررر  واحلصرررر  والتالرررري 
 كمرا  الردينيني، املرؤمنني مر  وغرره  املسي يني يشملو  املاادي  لطبقا ا يف املدَر ني أ  وذكر 
 .(27)سياسي  جبرمي  املدانني م  الس ل  يتقامسو  الذي  أولئ  يشملو 
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 تشرررررياا ب الدميقراطيرررر  الشررررابي  كرررروراي  مجهوريرررر  أتخررررذ أب  املرررررأة وضرررر  جلنرررر  أوصرررر و  -24
 .(28)مواطنيها حقو  ومحاي  تا ي  مواصل  أ   م  للتميي  ض مناه  
 تُرردم  أب  ‘الشررمالي  كرروراي  يف اإلنسررا  قررو حب املتالقرر  البيررا   قواعررد مركرر ‘ أوصررىو  -25

 لنشررر مي انيرر  ُُتصرر  وأب  اإلنسررا  قررو حب املتالرر  التالرري  الوطنيرر  الدراسرري  املنرراه  يف احل ومرر 
 .(29)الادال  إىل الوصول يف احل  ذل  يف مبا ،اإلنسا  حبقو  الوع 

 والسياسية املدنية احلقوق -2 

 (30)شاصه على واألم  واحلري  احلياة يف الفرد ح   

 مصررررطلح أ  الشررررمالي  كرررروراي  يف اإلنسررررا  قررررو حب املتالقرررر  البيررررا   قواعررررد مركرررر  ذكررررر -26
 لره  رداا  اضفاضر  تفسررا  يررادإب يسرمح مرا غامضر ، بطريقر  سرتادميُ  مرا كثرراا   "خطررة أااال"
 .(31)خطورة أق   رائ  على اإلعدام عقوب  تطبي بو 

 مالومررا  قرر  تقررد  م مل الدميقراطيرر  الشررابي  كرروراي  مجهوريرر  أ  3 املشررةك  الورقرر  وذكررر  -27
  ثرر  مرر  والررتال  ،اإلعرردام عقوبرر  تنفيررذ ُت رر  الرري احملررددة املارراير أو التفصرريلي  القواعررد عرر 

 .(32)وكيفيتها الوااة بسبب األسرة أاراد وإخطار ،إعدامه  مت الذي  األشاا 
 عنهرررا غاملبلَّررر املمارسررر  أكرررد  قرررد هبرررا املررردىل الشرررهادا  أ  3 املشرررةك  الورقررر  وذكرررر  -28

 .(33)تاسفاا  أو مو  ة إب را ا  أو القضا  خار  اإلعدام يف املتمثل 
 رمسيراا  وقفراا  الدميقراطير  الشرابي  كروراي  مجهورير  تفرر  أب  الدولير  الافرو منظمر  وأوص  -29
 ت شررف أب  أوصرر  كمررا  اإلعرردام. عقوبرر  إلغررا  اجترراه يف أوىل كاطرروة  اإلعرردام لامليررا  مؤقترراا 

 ذلر  يف مبرا اإلعردام، عقوبر  ابسرتادام املتالقر  املالومرا  عر  الدميقراطير  الشابي  كوراي  مجهوري 
 علررررريه  احمل ررررروم واألشررررراا  اإلعررررردام، تنفيرررررذ عمليرررررا و  ،إلعرررررداماب الصرررررادرة ح ررررراماأل مجيررررر 

 اإلعررردام عمليرررا  كانررر   إذا مرررا وأتكيرررد ،الشرررامل  السرررنوي  اإلحصرررا ا  عررر  اضررر ا  ابإلعررردام،
 .(34)القانو  أو املمارس  حي  م  أهن ي  قد الالني 
 ُتظررررا  ال الاقرررواب  قرررانو  مررر  242و 241 املرررادتني أ  3 املشرررةك  الورقررر  وذكرررر  -30

 .(35)االحت از أثنا  املاامل  إسا ة أو التاذيب
 قيررررد ي الررررو  مررررا شررررا  120 000 إىل يصرررر  مررررا أ  الدوليرررر  الافررررو منظمرررر  وذكررررر  -31

 الامرر  يف مه ااسررتاد خلطررر مارَّضررو  وهرر  ماروارر  سياسرر  سرر    ماسرر را  أربارر  يف االحت رراز
 تتارذ أب  وأوصر  املااملر . إسرا ة ضرروب مر  وغرره لتارذيبل التار   خطر ع  اض ا  القسر ،
 ضروب م  وغره التاذيب استادام لوقف وااال  اوري  إ را ا  الدميقراطي  الشابي  كوراي  مجهوري 
 .(36)االحت از مراا  م  وغرها السياس  السَّ    ماس را  يف للم تَ  ي  املاامل  إسا ة
 للامر  خيضراو  السياسر  السَّر    ماسر را  يف السر نا  أ  املررأة وضر  جلن  وذكر  -32

 واإلعرررردام والتاررررذيب لضررررربل خيضرررراو و  الغذائيرررر  احلصرررر  مرررر  أدىن حررررد مرررر  ُم ثَّررررف بشرررر  
 مررر  األدىن احلرررد علرررى إال ُيصرررلو  اررر  ُأسرررره  مررر  ُيسررر نو  الرررذي  األطفرررال أمرررا واالغتصررراب.

 .(37)أعوام ست  س  يف حىت صغار وه  الام  لغر  ُُيندو  أهن  إىل ابلنظر التالي ،
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رررر    ماسرررر را  أ  الشررررمالي  كرررروراي  يف اإلنسررررا  حقررررو  جلنرررر   وذكررررر  -33  السياسرررر  السَّ
 مارردال  وأ  ،الرب د مرر  الفررار حراول  اللررواي النسرا  مت ايررد حنرو علرى تضرر  الامر  وماسر را 

 .(38)مرتفا  املايما  هذه يف واالستغ ل القسر  والام  التغذي  وسو  الوايا 
 السياسرر  السَّرر    ماسرر را  يف يايشررو  ممرر  كثررري   أ  الدوليرر  الافررو منظمرر  ذكررر و  -34
 أهنرر  جملرررد تاسررف  بشرر   حمتَ رر ي  ظلرروا ل ررنه و  ،دوليرراا  هبررا ماررةف  نائيرر   رميرر  أب  يُرردانوا مل

 .(39)ابلتباي " الذنب ُتمُّله " بسبب أو للدول  هتديد مصدر يُاتربو  أباراد صل  لديه 
 اجلرررررائ  أ  املاررررروف مرررر  ظرررر  قررررد هأنرررر الاررررامل حررررول املسرررري   التضررررام  منظمرررر  ذكررررر و  -35

 مررا ديرر  شرراائر ممارسرر  أو ،خررا  حمرري  يف االسررتيا  عرر  التابررر مثرر  بسرريط  أمررور هرر  السياسرري 
 األشرراا  أ  وذكررر  السياسرري . الررذاي( )االكتفررا   وشرر  يديولو يرر أ غررر آخررر ماتقررد تبرري   أو

 أ  منتظمر ، ورةبصر "خمتفرني" كرانوا  كبررة  سياسري   ررائ  يف تورطروا قرد أهنر  علرى إلريه  يُنظرر الذي 
 .(40)وض اها ليل  بني ذل  ي و  ما وكثراا  حماكم ، دو  السياس  السَّ    ماس را  إىل ُأخذوا
 ماسر را  بو رود الدميقراطي  الشابي  كوراي  مجهوري  تقر أب  1 املشةك  الورق  أوص و  -36

رررر     هنرررراك املسرررر ونني األشرررراا  مجيرررر  سرررررا  ُتطلرررر  وأب  ارررروراا  تغلقهررررا  أبو السياسرررر  السَّ
 انتهاكرررا  عررر  املسرررؤولني مجيررر  مررر  والت قيرر  أبمرررا   وُأسرررره  منرررازهل  إىل الارررودة مررر  ومت يررنه 
 .(41)ومقاضاهت  املاس را  هذه يف ب  َ املرت اإلنسا  حقو 
 مر  كثرري   أ  اكتشرف  قرد ووتر  رايرت  هيروم  منظمر  أ  1 املشرةك  الورق  ذكر و  -37

 قرد املاتادة السَّ    وماس را  االحت از مراا  يف املطاف هب  انتهى الذي  الشماليني ال وريني
 حملياا  السفر مث  اإلنسا ، حلقو  الدويل القانو  مبو ب حممي  نشط أب لقيامه  وعوقبوا احُت  وا

 الب ريرررررر  األعشررررراب يف الامررررر  تشررررررم  خاصررررر  اقتصرررررادي  أنشررررررط  يف واالخنررررررا  تصرررررريح، دو 
 اخلررار ، مرر  م املررا  إل رررا  برر املهرَّ  الصرريني  احملمولرر  اهلواتررف اسررتادامو  الب ريرر ، املررأكوال  أو

 .(42)الف ر حري  أو الديني  احلري  وإظهار
 مجير  الفرور علرى الدميقراطي  الشابي  كوراي  مجهوري  تُنه  أب  1 املشةك  الورق  وأوص  -38

 مررر  ي فررر  مرررا ت فررر  وأ  االحت ررراز، ومرااررر  الااديررر  السررر و  يف اإلنسرررا  حقرررو  انتهاكرررا 
 .(34)املراا  هذه يف اإلنساني  واألوضا  الطاام
 اررررروراا  الدميقراطيررررر  الشرررررابي  كررررروراي  مجهوريررررر  تقررررروم أب  الدوليررررر  الافرررررو منظمررررر  وأوصررررر  -39
 ُمترََّهمرني ي ونروا مل مرا ،األ انرب املواطنرو  اريه  مبر  ،ي تَ ر  احمل مجير  سررا  إبطر   شررو  وب 

 .(44)الدولي  للمااير واقاا  عادل  حماكم  هل  توا ر وأب  دولياا، عليها التارف مي    رمي  ابرت اب
 اخلاصني لمقرري ل الدميقراطي  الشابي  كوراي  مجهوري  تسمح أب  1 املشةك  الورق  وأوص  -40

 اإلنسرا  حبقو  املاني  األخر  اخلاص  ولإل را ا  املت دة لألم  التابانيو  اإلنسا  قو حب املانيني
 ومراكرر  السر و  مجير  إىل ابلوصرول الرردوليني اإلنسرا  حقرو  مرراقي مرر  وغرره  املت ردة األمر  يف

 .(45)مماثل  توصي  الاامل حول املسي   التضام  منظم  قدم و  الاادي . االحت از
 الشرررررابي  كررررروراي  مجهوريررررر  ترررررويل أب  الارررررامل حرررررول املسررررري   التضرررررام  منظمررررر  وأوصررررر  -41

 الت اماهتررا ذلرر  يف مبررا ،الدوليرر  اللت اماهتررا ميتثرر  ل رر  الاقرراي النظررام إلصرر   أولويرر  الدميقراطيرر 
 ابحلقرررررو  اخلرررررا  الررررردويل والاهرررررد والسياسررررري  املدنيررررر  ابحلقرررررو  اخلرررررا  الررررردويل الاهرررررد مبو رررررب

 .(46)والثقااي  واال تماعي  االقتصادي 
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 الشررررابي  كرررروراي  مجهوريرررر  تقرررروم أب  الشررررمالي  كرررروراي  يف اإلنسررررا  حقررررو  جلنرررر  وأوصرررر  -42
 السياسريو ، واملوظفو  الس و  حرا  ايه  مب  ،واملوظفني املسؤولني وتدريب بتالي  الدميقراطي 

 .(47)النسا  م  احلرا  عدد ت يد وأب  اإلنسا ، حلقو  الدولي  والص وك املااير بشأ 
 الشرررابي  كررروراي  مجهوريررر  تقررروم أب  الشرررمالي  كررروراي  يف اإلنسرررا  حقرررو  شرررب   وأوصررر  -43

 .(48)االختطاف قضااي يف ابلت قي  الدميقراطي 
 املاتطفرررني ماظررر   أب ‘1969 لارررام ال وريررر  اجلررو يف املاتطفرررني أسرررر رابطررر ‘ وأارراد  -44

 طفرروااختُ  اا وأشااصرر أمسرراك صرري اد  يشررملو  كررانوا  احلرررب باررد مررا اررةة يف إعررادهت  جتررر مل الررذي 
 وأاررراداا  ، م  يرراي حرررب يف حرررب وأسررر  ،عط هترر  يقضررو  ومررراهقني ،اخلررار  يف الامرر  أثنررا 
 .(49)ال وري  اجلوي  اخلطو  طائرا  على ومسااري  ،اجلنوبي  كوراي  يف واجلي  الب ري  قوا  م 

 (50)القانو  وسيادة ،الاقاب م  اإلا   ذل  يف مبا ،الادل إقام   

 ابنتهاكرررررا  الدميقراطيررررر  الشرررررابي  كررررروراي  مجهوريررررر  تقرررررر أب  1 املشرررررةك  الورقررررر  أوصررررر  -45
 جلنر  وتوصريا  سرتنتا ا ال وموضروع  إُيراي بشر   تست يب  أبو القائم ، اإلنسا  حقو 
 الري ابلشردة تارةف  أبو الدميقراطير ، الشرابي  كروراي  مجهورير  يف اإلنسرا  حبقرو  املاني  الت قي 
  رررائ  تشرر   الرريو  اإلنسررا  حلقررو  واجلسرريم  النطررا  ا والواسرر املنه يرر  االنتهاكررا  هبررا تتسرر 
 .(51)اإلنساني  ضد
 حماكمرر  يف احلر  متامراا  ت ررر  مل احل ومر  أل  أسرفها عر  الدوليرر  الافرو منظمر  وأعربر  -46

 أ  دو  مسرر ونني أو  ي حمتَ رر زالرروا مررا ،أ انررب مواطنررو  ارريه  مبَرر  أاررراداا، أ  وذكررر  ،عادلرر 
 .(25)اإلنسا  حلقو  الدولي  للمااير واقاا  عادل  مب اكم  ُيظوا
 قضررا  و ررود ت فرر  أب  الدميقراطيرر  الشررابي  كرروراي  مجهوريرر  1 املشررةك  الورقرر  وأوصرر  -47

 ضررررما  بغيرررر  اجلنائيررر  اإل رررررا ا  وقرررانو  اجلنررررائ  القرررانو  ُتصررررل ح وأب  مهامررره، يررررؤد  مسرررتق 
 .(53)وعادل  حرة حماكم  يف واحل  الوا ب  القانوني  اإل را ا  اتبا  يف لل   ال ام  االحةام

 ابنتظرام وتنشرر الدميقراطير  الشرابي  كروراي  مجهورير  ترة   أب  3 املشرةك  الورق  أوص و  -48
 اجلنررائ  والت قيرر  واملل يرر  واحلريرر  احليرراة مرر  ابحلرمررا  املتالقرر  تلرر  سرريما وال واللرروائح، القرروانني

 والقواعررررد اخلاصرررر  حماكمهررررا تطبقهررررا الرررري املوضرررروعي  القواعررررد ذلرررر  يف مبررررا ،والاقرررراب واحملاكمرررر 
 .وخار ررره البلرررد داخررر  علنررراا  نشررررها أ ررر  مررر  وذلررر  ،احملررراك  هرررذه عمررر  ترررنظ  الررري اإل رائيررر 
 عرر  الصررادرة ح رراماأل عرر  ابلنشررر الدميقراطيرر  الشررابي  كرروراي  مجهوريرر  تقرروم أب  أيضرراا  وأوصرر 
 م يرد ُتقير  أ ر  مر  الرأمسالي ، اجلرائ  مب اكما  يتال  ايما سيما وال عنها، إلب غابو  احملاك 

 .(45)هبا التنبؤ إم اني و  الوصول وسهول  والوضو  القانوني  الدق  م 
 اسرت واب مراار  ُتشرغ    الدميقراطير  الشابي  كوراي  مجهوري  أ  2 املشةك  الورق  ذكر و  -49

 لرر تمت ترر ال ال األخرررة هررذه وأ  الدولرر  أمرر  وزارة أو الاامرر  السرر م  وزارة تررديرها شررىت واحت رراز
 نررو و  الررذنب نررو  تقرررر وأ  التاسررف ، االحت رراز تطبيرر  مرر  مت  نهررا سرراحق  وامتيررازا  ا سررلط

 احملاكمر ، بارد أنره 2 املشرةك  الورقر  وذكرر  للم اكمر . السرابق  االحت راز عمليا  يف الاقوب 
 الشرررط ، تررديرها الرريو  القسررر  الامرر  ايهررا يُطبرر  الرري االحت رراز مراارر  أحررد إىل السرر نا  يُرسرر 

 (rodongdallyeondae رودونغدالييونردا  ) قصرر أل ر  القسرر  لامر ا لغرر  املؤق  االحت از إىل أو
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 اضر ا  ذكرر ،و  . اجلرمير خطورة ملد  تبااا  ،(kyohwaso كيوهواسو ) اإلص ح  الس   إىل أو
 ياراين اإنره الدولر "، ضرد "خيان  أو خطرة" " رمي  ارت ب قد الشا  رباعتُ  إذا أنه ذل ، ع 

 يتالررر  ايمرررا ال فررراف مسرررتو  دو  أوضرررا  ومررر  التارررذيب ومررر  طويلررر  اسرررت وااب  مررر  عندئرررذ  
 2 املشرةك  الورقر  وذكرر  .الدولر  أمر  لروزارة اتبار  احت راز أمراك  يف الص ي  والنظاا  ابلطاام

ررررر    ماسررررر را  يف التاسرررررف  الحت رررررازا الشررررا  ويوا ررررره عندئرررررذ حماكمررررر  جُترررررر  ال أنرررره  السَّ
 .(55)الدول  أم  وزارة تديرها الي السياس 

 (65)والسياسي  الاام  احلياة يف املشارك  يف واحل  األساسي  احلراي   

 هررر  ُأسرررره  وأارررراد املسرري يني أ  احلريررر " عررر  لرررداا ل الرردويل الت رررالف" منظمررر  ذكررر  -50
 وأ  ،اال تمراع  للتصرنيف سرونغبو  نظامل واقاا  "ماادي " املصنَّف  الطبقا  م  طبق  أدىن عادة
 الصررلبا  أو املقدسرر  ال تررب امررت ك أو الابررادة أو الةانرري  غنررا  أو الصرر ة علررى يارراقَبو  النررا 

 كرروراي  مجهوريرر  تضرر  أب  املنظمرر  أوصرر و  أ نبيرر . دول مرر  مبسرري يني أو مببشررري  االتصررال أو
 ت فرر  وأ  والتابررر، الرررأ  حريرر  يف احلرر  علررى املفروضرر  القيررود ميرر جل حررداا  الدميقراطيرر  الشررابي 
 .(75)علي أو خا  بش   دينه إظهار يف الفرد  حل ال املني واإلعمال احلماي 
 حريررر  يف احلررر  الدميقراطيررر  الشرررابي  كررروراي  مجهوريررر  ُترررةم أب  املررررأة وضررر  جلنررر  وأوصررر  -51

 علرى تشرياا ب أتخذ وأب  الدويل القانو  يف ُم رَّ  هو كما  املاتقد أو والدي  والو دا  الف ر
 .(85)ملواطنيها الديني  احلري  حبماي  الدستوري  االلت اما  لتا   لديها احل   مستواي  أعلى
 تبرررادل علرررى شرررديدة اا قيرررود تفرررر  تررر ال ال احل ومررر  أ  الدوليررر  الافرررو منظمررر  وذكرررر  -52

 وال سررل ي  السررل ي  االتصرراال  خرردما   ميرر ا الاررامل. وابقرر  البلررد يف النررا  بررني املالومررا 
 اإلعرررر م وسرررائ  مرررر  غرهرررا أو مسررررتقل  صررر ف تو ررررد وال للدولررر ، مملوكرررر  واإلذاعيررر  والربيديررر 

 مرر  خمتررارة قلرر  عرر  النظررر بصرررف أنرره الدوليرر  الافررو منظمرر  وذكررر  املرردين. اجملتمرر  منظمررا  أو
 اهلررراتف خررردما  إىل أو اإلنةنررر  إىل الوصرررول مي رررنه  ال السررر ا  عامررر  ارررإ  احلاكمررر ، النابررر 
 .(95)الدولي  احملمول

 ئ ووسررا مسررتقل  صرر ف إبنشررا  احل ومرر  تسررمح أب  الدوليرر  الافررو منظمرر  وأوصرر  -53
  تسرررمح وأ  واأل نبيرر ، احملليرر  اإلعرر م  وسررائ علررى الرقابررر  أنرروا  مجيرر  تُنهرر  وأ  أخررر  إعرر م
 وغرهرا وامل تبرا  املدار  يف (الااملي  الان بوتي  )الشب   اإلنةن  إىل الوصول إبم اني  كذل 

 .(60)الاام  املراا  م 
 تضررم  أب  ‘الشررمالي  كرروراي  يف اإلنسررا  حبقررو  املتالقرر  البيررا   قواعررد مركرر ‘ أوصررىو  -54

 الرذي  لمرواطننيل هتديرداا  يشر   أ  دو  الشر او  نظرام تنفيذ الدميقراطي  الشابي  كوراي  مجهوري 
 .(16)الش او  إ را ا  يستادمو 

 ُتسرررني مثررر  قضرررااي تثرررر أ  للمررررأة مي ررر  ال أنررره أُايرررد أنررره 2 املشرررةك  الورقررر  وذكرررر  -55
 هررررذه أ  إىل نظررررراا  ،األطفررررال رعايرررر  خرررردما  أو املدرسرررري  الت تيرررر  البنيرررر  أو الصرررر ي  اخلرررردما 
 .(26)انتقامي  أعمال إىل وتؤد  لل  وم  سياس  انتقاد أهنا على إليها سُينَظر األقوال
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 ت رروي  حريرر  الدميقراطيرر  الشررابي  كرروراي  مجهوريرر  تضررم  أب  1 املشررةك  الورقرر  أوصرر و  -56
 إىل االنضررررمام علررررى املت و ررررا  النسررررا  مجيرررر  إ بررررار يف املتمثلرررر  املمارسرررر  تُنهرررر  وأ  اجلمايررررا 

 .(36) ورايل االشةاك  النسائ  االُتاد
 بتارررردي  الدميقراطيرررر  الشررررابي  كرررروراي  مجهوريرررر  تقرررروم أب  الدوليرررر  الافررررو منظمرررر  وأوصررر  -57

 وضما  ،اخلار  إىل لسفرل إذ  على احلصول اشةا  إلزال  األخر  والتشرياا  اجلنائ  القانو 
 ضرررروب مررر  وغرررره للتارررذيب تار ضررره أو إذ  دو  البلرررد ترررهملغادر  أحرررد مقاضررراة أو احت ررراز عرردم
 .(64)البلد إىل عودته عند اإلعدام عقوب  أو القسر  االختفا  أو القسر  الام  أو املاامل  إسا ة
 الشررررابي  كرررروراي  مجهوريرررر  تاررررةف أب  الشررررمالي  كرررروراي  يف اإلنسررررا  حقررررو  جلنرررر   أوصررررو  -58

 يفو  عقوبرر ، دو  إليره والاررودة بلرده  مغرادرة يف الشررماليني ال روريني املرواطنني مجيرر  حبر  الدميقراطير 
 .(65)حبري  وعمله  إقامته  م ا  اختيار على قادري  ي ونوا وأ  بلده  داخ  حبري  يتنقلوا أ 

 (66)الر  أش ال مجي  حظر  

 أ رر بردو  القسرر  الامر  منه   بش   تطلب احل وم  أ  1 املشةك  الورق  ذكر  -59
 الرري أو للدولرر  اململوكرر  األعمررال مؤسسررا  يف الارراملو  ذلرر  يف  مبرر ،سرر اهنا مرر  ال ثررر مرر 

 الشررماليني ال رروريني مرر  كبرررة  أغلبيرر  أ   وذكررر  والسرر نا . واألطفررال والنسررا  اخلررار  يف تامرر 
 رشرررراو  دارررر  إىل أو حيرررراهت  مرررر  مررررا مرحلرررر  يف األ ررررر مررررداو  غررررر عمرررر  أدا  إىل اضررررطروا قررررد

 .(76)بذل  يقوموا ل ي 
 علررررى الشررررماليني ال رررروريني مرررر  الاديررررد جُترررررب احل ومرررر  أ  1 املشررررةك  الورقرررر  ذكررررر و  -60

 .مرترررب بررردو  طويلررر  لفرررةا  الامررر  علرررىو  الاسررر ري  شررربه القسرررر  الامررر  ألويررر  إىل النضرررماما
 ،ويشرررغ  لها (dolgyeokdae دولغييوكرردا  ) األلويرر  هررذه علرررى يسرريطر احلرراك  احلرر ب أ   وذكررر 

 مشراري  مر  وغرهرا للمبراين التشرييد مشراري  يف ألولا املقرام يف وتامر  عس ري ، هياك  هلا أ و 
 .(86)األساسي  الاام  الت تي  البني 
 ،(kwanliso كرروانلي و ) السياسرري  السرر و  يف السرر نا  أ  1 املشررةك  الورقرر  وذكررر  -61

 قصررررة لفررةا  االحت رراز ومراارر  (kyohwaso كيوهررروازو ) الااديرر  السَّرر    ماسرر را  وكررذل 
 شررتو  طقرر  يف وأحيررا ا  وخطرررة، صرراب  أوضررا  ظرر  يف الشررا  القسررر  الامرر  أيضرراا  يوا هررو 

 .(96)مناسب  م ب  دو 
 ُير  ال ور ، الدميقراط  النسائ  االُتاد طري  ع  النسا ، أ  2 املشةك  الورق  وذكر  -62

 ُيرر  كمرا  الطروب، وصرن  احلديدير  والسر   التشييد مواق  يف املأ ور غر الام  لتوار تنظيمه 
 .(70)الفردي  املادي  أو املالي  حصصه  دا  إبم اهن  ي   مل إذا الام  هذا ألدا  النسا  جتنيد
 الشررررابي  كرررروراي  مجهوريرررر  تتاررررذ أب  الشررررمالي  كرررروراي  يف اإلنسررررا  حقررررو  جلنرررر   أوصررررو  -63

 .(71)االحت از مراا  يف ذل  يف مبا ،هذه القسر  الام  ممارس  لوقف اوري  إ را ا  الدميقراطي 

 (72)األسري  واحلياة اخلصوصي  يف احل   

 يف ي رو  أ  الدميقراطير  الشابي  كوراي  مجهوري  تضم  أب  الدولي  الافو منظم  أوص  -64
 يف مبررا وغررره ، ُأسرررته أاررراد مرر  ومنررتظ  مباشررر بشرر   يتصرر  أ  البلررد يف شررا  كرر   اسررتطاع 
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 ذلر  ي ر  مل مرا تردخ  دو  أخرر ، بلردا  يف يايشرو  الذي  واألطفال لوالدي اب االتصال ذل 
 وأوص  .اإلنسا  حلقو  الدولي  ملاايرا م و  اإلنسا  حلقو  الدويل القانو  م  يتمشى مبا مربراا 

 أ  إىل املفتقررررة أو حمررردد بشررر   املو َّهررر  غرررر أو الضرررروري  غرررر الرقابررر  إبهنرررا  احل ومررر  املنظمررر 
 .(37)ووالديه  األطفال بني االتصاال  ذل  يف مبا االتصاال ، على مشرو  هدف
 أاارررال أب  القيرررام عررر  اررروراا  احل ومررر  متتنررر  أب  الررردويل للقرررانو  هانررردونغ مركررر  ىأوصرررو  -65
 اإلعاقر  ذو  األشراا  برني الر وا  وتثبي  القسر  التاقي  ذل  يف مبا ممارسا ، أو عادا  أو

  .(74)واألسرة واملن ل ابلس م  التمت  يف احل  ممارس  متن  حوا   ُتل  اص ، وأ  الص   واحل ر

 والثقافية واال تماعية االقتصادية احلقوق -3 

 (75)ومواتي  عادل  عم  بشرو  التمت  ويف الام  يف احل   

 يف ابلررغ شررا  كرر   توظيررف ُيررب احملليرر ، للقرروانني واقرراا  أنرره 4 املشررةك  الورقرر  ذكررر  -66
 علريه  والسريطرة املروظفني علرى لإلشرراف الشركا  تستادم احل وم  وأ  إليها ينتم  وأ  شرك 

 سياسري  وحماضرا  أسبوعي  نقد ا تماعا  طري  ع  به ُيضطَل  اإلشراف أ  وذكر  سياسياا.
 .(76)الامال ح ب جلن  نظمتها

 يف أحررررراراا  ليسرررروا الارررراديني الشررررماليني ال رررروريني الامررررال أ  1 املشررررةك  الورقرررر  ذكررررر و  -67
 واملنرراط  املررد  مرر  ا املت و رر غررر لنسررا لو  للر ررال وظررائف ُتسررن د احل ومرر  وأ  ،عملهرر  اختيررار
  رميرر  هررو مررا لوظيفرر  املررر  شررغ   عرردم أو إذ  دو برر الامرر  يف احلضررور عرردم أ  وذكررر  الريفيرر .

 القسرر  الامر  علرى التردريب ماسر را  يف أشرهر 6و 3 برني ترةاو  ملدة إبيداعه عليها بيااقَ 
 .(77)(dallyeondae rodong داليوندا   رودونغ) الوحش 

 وظرررائف إلررريه  ُتسرررند مل الرررذي  الثانويررر  املررردار  خرُيررر  أ  4 املشرررةك  الورقررر  ذكرررر و  -68
 dolgyeokdae رلرر التطررو  يف يف رررو  ألسرررةل السررما  سرريئ ال لفيرر اخلو  اال تماعيرر  الطبقرر  اخنفررا  بسرربب
 .(78)الام  عدم على الاقاب جتنب أ   م  (الاس ري  األلوي  غرار على هو الذ  التشييد، )لوا 
 عر  إال مناسرب عري   مصردر كسرب  للمروظفني مي ر  ال أنه 4 املشةك  الورق  ذكر و  -69

 هررو ممررا ب ثررر أدىن مسررتو  عنررد املرتبررا  ُترردد السررلطا  أ  إىل نظررراا  شررركاهت  يف الامرر  طريرر 
 شررركاهت  بررةك للمرروظفني ُيسررمح ال أنرره وذكررر  السررو . أبسرراار السررل  علررى لل صررول مطلرروب

 الشررك  داخر  ملشررانيا إىل رشاو  تقدمي عليه  نياملوظف وأ  آخر، م ا  يف املال ي سبوا ل  
 الرشرراو  ت ررو  مررا كثررراا   وأنرره اخلررا ، ابلامرر  ل لت ررا  الرر زم الوقرر  علررى احلصررول أ رر  مرر 
 املروظفني مر  املائر  يف 30 حنرو أ  وذكرر  مررا . عشرر مبقردار للاام  الشهر  األ ر م  أكثر

 .(79)اص اخل أعماهل  م اول  أ   م  عمله  أماك  ملغادرة الرشاو  دا  يستادمو 
 الدولررررررر  إدارا  مررررررر  كثرررررررر  يف الشرررررررهري  األ رررررررور أ  الدوليررررررر  الافرررررررو منظمررررررر  وذكرررررررر  -70
 أ   وذكررر  السررو . مرر  األرز مرر  واحررد كيلرروغرام  لشرررا  ت فرر  ال للدولرر  اململوكرر  ال يررا   أو

 املسررراوم  طريررر  عررر  ذلررر  يف مبرررا أعلرررى، أب رررور املطالبررر  مررر  أو الشررر و  مررر  خيرررااو  الامرررال
 يف ابملشررارك  عليره بااقَريُ  أ  ومي ر  لل  ومر  مقاومر  أنرره علرى ذلر  إىل نظرريُ  نرهإ إذ اجلماعير ،

 .(80)الام " طري  ع  "اإلص   برام 
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 يرغبررو  الررذ  امل ررا  ابختيررار للارراملني احل ومرر  تسررمح أب  1 املشررةك  الورقرر  أوصرر و  -71
 األشرراا  مجير  عر  إلارررا ابو  ،علريه  عقوبر  أو  رر ا  توقير  دو  عملهر  تغيررربو  ايره الامر  يف

 .(81)وظائف شغله  لادم املس ونني
 مرر  الارراملني مااملرر  ومراقبرر  بتنظرري  احل ومرر  تقرروم أب  الدوليرر  الافررو منظمرر  أوصرر و  -72

 ،الارراملو  يقرردمها الرري املظررامل ومااجلرر  لف رر  املناسررب  الوسررائ  تررواربو  ،الامرر   هررا   انررب
 .(82)انتقامي  أبعمال االستهداف خلطر التار  دو  ،مجاعياا  أو اردايا 

 اال تماع  الضما  يف احل   

 ألوير  تامر  حير  التشرييد مواقر  يف حروادث تقر  مرا كثرراا   هأنر 4 املشرةك  الورق  ذكر  -73
  بقررردر السررر م  ماررردا  تررروار عررردم بسررربب الاسررر ر ( الطرررراز علرررى) (dolgyeokdae) التشرررييد
 مرر  وبرردالا  أسررره ، أو لضرر اايا إىل تارروي  يُقرردَّم ال حرروادث، تقرر  عنرردما أنرره وذكررر  .كرراف  
 ي ررو  اإنرره ،مررا حررادث يف الاامرر  أصرريب إذا أنرره  وذكررر  . من رر شررهادة لأُلسرررة ُتصررَدر ،ذلرر 

 .(83)إليه ُيتا  الذ  الا   بنفسه يوا ر أ  ع  مسؤوالا 

 (84)الئ   مايش مستو  يف احل   

 ماظرر  شرررا  يتاررني الاررام، التوزيرر  نظررام اهنيررار بسرربب أنرره الدوليرر  الافررو منظمرر  ذكررر  -74
 .(85)األسوا  م  اليومي  والضروراي  األغذي 

 مايشرر  مسررتو  أ  اآل " اإلنسررا  حقررو  أ رر  مرر  والوحرردة "الامرر  منظمرر  وذكررر  -75
 أولئررر  أو اقرررة أسررر يف يايشررو  الررذي  األطفررال ل رر و  ُتسرر ، قررد الشررماليني ال رروريني بارر 
 وذكر  أاض .  مايش ستو مب يستمتاوا مل الشوار  إىل لاودةا بغي  الرعاي  مراا  م  اروا الذي 
 يف  مبرر ضررافاا، السرر ا  ألكثررر الطبيرر  أو الغذائيرر  اإلمرردادا  ترروار يف أخفقرر  قررد احل ومرر  أ 

 .(86)املراا  هذه يف املو ودي  املرضى األطفال ذل 
 الرري اجلهررود أ  الشررمالي  كرروراي  يف اإلنسررا  قررو حب املتالقرر  البيررا   قواعررد مركرر  وذكررر -76

 املرررر انتهاكرررراا  تشرررر   اجلبررررال يف األشرررر ار غررررر  أ رررر  مرررر  الدولرررر  نطررررا  علررررى احل ومرررر  تبررررذهلا
 والحر  الغرذا . يف حر  مر  ال راعر  علرى وياتمدو  الريفي  املناط  يف يايشو  الذي  ألشاا ل

 كسررب  أ رر  مرر  األغذيرر  زراعرر  مرر  ُمنارروا قررد الشررمالي  هررامغيونغ مقاطارر  يف املررواطنني أ  املركرر 
 .(87)2017 عام صيف يف عي شه  أسباب

 (88)الص   يف احل   

 نتي ر  هرو الصر ي  اخلردما  علرى احلصرول إم انير  حمدودير  أ  2 املشةك  الورق  ذكر  -77
 علرى اينرغ بيونرغ يف املروارد واسرتثمار لتوزي ا يف املساواة بادم املتالق  احل ومي  السياسا  م  لاقود

 أ  وذكررررر  .اقتصررررادايا  النشررررط  الشررررمالي  احلدوديرررر  املنرررراط  سرررريما الو  األخررررر ، املنرررراط  حسرررراب
  نروا  مر  أيضراا  هرو اأُلسررة طبيرب يت راوز مبرا يالطر النظرام خدما  على احلصول إم اني  حمدودي 
 األخر  واللوازم للتدائ  ال زم واخلشب طاامه  إحضار عب  يت ملو  املرضى ل و  نتي   كثرة

 أ  2 املشرةك  الورقر  ذكرر  كمرا  الرداخليني. ملرضرىاب املتالقر   ررا ا اإل حالر  يف لألطبرا  املطلوب 
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 ،األوليررر  االتصرررال مرحلررر  يف الطبيرررني الاررراملني خررردما  علرررى احلصرررول هرررو الوحيرررد اجملررراين الشررر  
 .(89)املستشفيا  ونفقا  واألدوي  الطبي  اإل را ا  ت اليف واأُلسر األاراد يت م  بينما
 داررر  عررردم أ  الشرررمالي  كررروراي  يف اإلنسرررا  قرررو حب املتالقررر  البيرررا   قواعرررد مركررر  ذكررررو  -78

 القنروا  إىل الل رو  علرى أ رربه  قرد أنفسره  إلعالر  لألطبرا  أخرر  رمسير  تاويضا  أو مرتبا 
 مطلوبر ، غرر أدوير  شررا  مرنه  طلب قد املرضى إ  يقال إذ دخ ، أعلى  سبه تُ  أ  مي   الي

 .(90)مباشرة األطبا  م  وذل 
 الشررابي  كرروراي  مجهوريرر  ُتصرر  أب  الشررمالي  كرروراي  يف اإلنسررا  حقررو  جلنرر   أوصررو  -79

 يف مبررا األوليرر ، الصرر ي  والرعايرر  الاامر  للصرر   الت تيرر  البررى بنرا  إلعررادة أكرررب مرروارد الدميقراطير 
 .(91)البلد أحنا  مجي  يف الص ي ، الاامل  القوة ذل 
 حالر  وسرو  احلديثر  احلم  من  وسائ  على احلصول عدم أ  2 املشةك  الورق  ذكر و  -80

 مت رررة إ هرا  عمليرا  إىل النسرا  ايهرا تل رأ حالر  خلقرا قد اإلجنابي  الص   جمال يف التوعي 
 .(92)الوالدة ملن 

 (93)التالي  يف احل   

 أتخرر علرى ُأ رربوا قرد املدرسر  سر  يف األطفرال مر  كثرراا   أ  الدولير  الافرو منظم  ذكر  -81
 بسربب أو التغذير  حالر و  الصر ي  احلالر  سرو  بسربب سرنوا  ث ث أو سنتني ملدة املدرس  دخوهل 

 أبشريا  املسراة  الوالردي  مر  تطلبت املدار  أ  وذكر  أسره . توا ه الي االقتصادي  الصاواب 
 يف البقررررا  مرررر  أبنائهمررررا لتم ررررني املادنيرررر ، واخلررررردة القدميرررر  واألحذيرررر  األرانررررب  لررررود مثرررر  ،ماديرررر 

 (94)ذل  م  بدالا  يدااوا أ  املواد هذه توار م  يتم نوا مل الذي  أولئ  على وكا  املدرس .
 جلميررر  الدميقراطيررر  الشرررابي  كررروراي  مجهوريررر  تضرررم  أب  الدوليررر  الافرررو منظمررر  وأوصررر  -82

 دو  ُترررول الررري الاوائررر  ت يررر  وأ  حقيقررر ا  اجملررراينو  اإلل امررر  والثرررانو  االبتررردائ  التالررري  األطفرررال
 .(95)املدار  يف املنتظ  احلضور على تش     وأ  التالي  على احلصول

 اجليدة السياسي  امل ان  ذا  اأُلَسر ألبنا  إال ُيسمح ال أنه 1 املشةك  الورق  الحظ و  -83
 الوسرطى سرونغبو  الرر ائرا  إىل ينتمرو  الرذي  أولئر  أم را ،املرموقر  اجلامارا  حبضرور )سونغبو (

 .(96)إط قاا  خيار هل  ي و  ال أو عمله ، أو تاليمه  يف حمدودة خيارا  يوا هو  اإهن  والدنيا
 املمارسرررا  الدميقراطيررر  الشرررابي  كررروراي  مجهوريررر  ُتظرررر أب  1 املشرررةك  الورقررر  وأوصررر  -84

 احلرررراك  لل رررر ب ُأسرررررته أو الطفرررر  وال  أ  مفرررراده لتصررررور واقرررراا  احل ومرررر  تتباهررررا الرررري التميي يرررر 
 .(97)املرموق  اجلاماا  أو اجليد التالي  إىل ابلوصول يسمح ولل  وم 

 مالمرني عر  روااي  تلقر  قرد ووتر  رايرت  هيروم  منظمر  أ  1 املشةك  الورق  ذكر و  -85
 الرايضرريا  مثرر  مواضرري  ويُهملررو  والدعايرر  احلاكمرر  السياسرري  األيديولو يرر  علررى دروسرره  يركرر و 

 .سررونغبو  لنظررام طبقرراا  اضرر األ الوضرر  ذو  للطرر ب إال بانايرر  املررواد هررذه تُرردرَّ  وال الالرروم. أو
 ال راع  مث  األ ر مداوع  غر أبعمال القيام على آخري  ط ابا  أ ربوا قد املالمني أ  إىل  شار وأ
 .(98)التشييد أعمال يف استادامها مي   الي والصاور املادني  اخلردة ذل  يف مبا املواد، مج  أو
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 املردار  أ  "بن را  كروراي  توحيرد إبعرادة املطرالبو " منظمر  إىل منتمرو  أشاا  وذكر -86
 الاقلير  السر م  يف الطفر  حر  ُيرةم ال هرذا وأ  واجلمراع  الذاي للنقد  لسا  بتنظي  مطالب 
 .(99)الفص  ط ب بني وال راهي  الثق  انادام م   و خل  ع  وُيسفر اإلنساني  وال رام 

 اررررروراا  احل ومرررر  تُنهرررر  أب  "بن ررررا  كرررروراي  توحيرررررد إبعررررادة املطررررالبو " منظمرررر  أوصرررر و  -87
 هتردف الري التردري  ممارسرا  أشر ال ملنر  اسرتباق  بشر   تامر  وأ  الدراسري  املناه  تسيي 

 .(100)الطالب إذالل إىل
 املرردار  مرر  الدميقراطيرر  الشررابي  كرروراي  مجهوريرر  تطلررب أب  1 املشررةك  الورقرر  أوصرر و  -88
 .(101)متيي  ادومن الط ب جلمي  الاادي  الدراسي  املواد يف كااي    ودة ذ  تالي  تقدمي
 طرير  عر  الدميقراطير ، الشرابي  كروراي  مجهورير  ت فر  أب  الدولير  الافو منظم  وأوص  -89

 األطفرال لرد  املتأصرل  ال رامر  ُترةم بطريقر  التالي  يُقدَّم أ  ،ذل  وتشريااهتا سياساهتا تضمني
 وُتقير  ،النقرد  التف رر مثر  احلياتير ، املهرارا  تطروير وم  حبري  آرائه  ع  التابر م  ومت نه 
 .(102)نفسه الوق  يف اإلنسا  حقو  قي  احةام م  احلياة، يف خياراهت  ومواصل  إم ا هت 

 يرر تدريب برررام  لترروار أمررواالا  احل ومرر  ُتصرر  أ  الرردويل للقررانو  هانرردونغ مركرر  وأوصررى -90
 األنررروا  ذو  لطررر بل للتررردري  املرررؤهلني املالمرررني عررردد ايدةز  بغيررر  املهررري ولتطرررويره  لمالمرررنيل

 اسررررتبااد يف املتمثلرررر  الشررررائا  املسررررأل  احل ومرررر  تارررراج أب  أوصرررر  كمررررا  .اإلعاقرررر  مرررر  املاتلفرررر 
 .(103)التالي  م  الذهني  اإلعاقا  ذو  ألشاا ا

 حمدَّدة فئا  أو حمددي  أشخاص حقوق -4 

 (104)النسا   

 إبصررررر   الدميقراطيررررر  الشرررررابي  كررررروراي  مجهوريررررر  تقررررروم أب  1 املشرررررةك  الورقررررر  أوصررررر  -91
 لإلنفراذ قابلر  واضر   قانونير  أح رام علرى اجلنرائ  القانو  يف الن  أ   م  الوطني  التشرياا 

 اجلنسر ، واإلكراه اجلنس ، الانف ذل  يف مبا والبنا ، النسا  ضد الانف أش ال مجي  جترمي بغي 
 .(105)القانوني  األح ام هلذه ل ام ا اإلنفاذ تضم  وأ  ال و  ، واالغتصاب واالغتصاب،

 ،عامراا  17 برر لمررأةل الر وا  س  ُيدد األسرة قانو  أ  الطف  حلقو  الدويل املرك  وذكر -92
 على حصوهل  وإم اني  ،التالي  حي  م  للبنا  فر ال ت ااؤ إاتح  ينته  هذا أ  إىل مشراا 

 .(106)الص   م  مم   مستو  أبعلى التمت  يف وحقه  التالي ،
 نرررو  علرررى قائمررراا  منه يررراا  متييررر اا  يررروا ه  والبنرررا  النسرررا  أ  1 املشرررةك  الورقررر  ذكرررر و  -93

 علرررى قائمررر  لل نسرررني أدوار ألدا  ابسررتمرار يتارضررر  وأهنررر  ،واملنررر ل املدرسرر  مررر  كررر   يف اجلررن 
 .(107)األدوار هلذه االمتثال على وُُيرَب  منطي  قوالب
 ظلرر  وأهنررا لألسرررة الرعايرر  ترروار حنررو املرررأة تو يرره  ررر  أنرره 2 املشررةك  الورقرر  وذكررر  -94
 إىل أد  هرذا أ  وذكر  اخلا . السو  اقتصاد  وانب ماظ  يف متناسب غر حنو على تام 
 باررد أو ماينرر  سرر  يف احل وميرر   وظررائفه ترررك مررنه  يُتوقَّرر  إذ النسررا  ضررد اثنررو  متييرر  ممارسرر 
 .(108)مالياا  أسره  يدعم  وأ  اخلاص  الت ارة إىل يل أ  وأ  ال وا ،
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 نرررو  علرررى القرررائ  الانرررف أ  "بن رررا  كررروراي  توحيرررد إبعرررادة املطرررالبو " منظمررر  ذكرررر و  -95
 عنرررد املو رررودا  املراهقرررا  لرررإل ث صررررُياا  هتديرررداا  يشررر   واللفظيررر  البدنيررر  أشررر اله يف اجلرررن 
 اجلررري  مررر  أارررراد هررر  الرئيسررريو  اجلنررراةو  .االقتصررراد  -  اال تمررراع النظرررام مررر  األدىن الطررررف
 .(109)سلط  ذا  مناصب يف مدار  وموظفو

 التمييرر  مبشرر ل  الدميقراطيرر  الشررابي  كرروراي  مجهوريرر  تقررر أب  1 املشررةك  الورقرر  أوصرر و  -96
 واملمارسرررررا  التاليميررررر  واملنررررراه  الدعايررررر  تلغررررر   أبو البلرررررد يف والبنرررررا  النسرررررا  ضرررررد والانرررررف

 .(110)والبنا  النسا  جتاه التميي ي  املواقف تا   ز الي اال تماعي  والسياسا 

 (111)األطفال  

 الطفولرر  تاررر ف الدميقراطيرر  الشررابي  كرروراي  مجهوريرر  أ  الطفرر  حلقررو  الرردويل املركرر  ذكررر -97
 للاررام الدراسرر  املررنه  األطفررال أمت إذا أنرره وذكررر التالرري . اررةة خرر ل اقرر  مو ررودة ت ررو  أبهنررا

 الوا برا  نفر  علريه  تقر  اإنره عشررة، الثامنر  س  دو  كانوا  وإ  حىت عشر، احلاد  الدراس 
 ُياررر  أنررره شرررأنه مررر  الامرررر حسررراب نظرررام أ  إىل أشرررار كمرررا  ال برررار. علرررى الواقاررر  واملسرررؤوليا 

 يف "عامررراا  16 إىل يصررر  "مرررا مايرررار أ  املركررر  وذكرررر ،عامررراا  عمرررره يصررربح يولرررد، عنررردما ،الطفررر 
 .(112)عاماا  15 أو 14 قدره عمراا  ياي أنه على فه يُ  أ  مي   التشري 

 محاير  قرانو  الدميقراطير  الشرابي  كروراي  مجهورير  تاد  ل أب  الدولي  الافو منظم  أوص و  -98
 .(113)عشرة الثامن  س  دو  األطفال مجي  يشم    ل الطف  حقو 
  عامراا  16 سر  علرى ينصا  الام  وقانو  الدستور أ  الطف  حلقو  الدويل املرك  وذكر -99

 إىلو  ةر خطررر بيئررر  يف األطفرررال تشرررغي  إىل يرررؤد  أ  مي ررر  ذلررر  أ  إىل روأشرررا ،للامررر  كسررر 
 .(114)األطفال استغ ل
  مررر  روااي  تلقررر  قرررد ووتررر  رايرررت  هيررروم  منظمررر  أ  1 املشرررةك  الورقررر  الحظررر و  -100

 األطفررال علررى الامرر  يفرضررا  التالرري  ووزارة ال ررور  الامررال حرر ب أ  مفادهررا مشرراليني كرروريني
 اُتراد أ  وذكرر  واجلامارا . وال ليرا  املهنير  واملردار  والثانوي  االبتدائي  املدار  م  ابلتااو 
 مررر  أيضررراا  اسررتفادا قرررد للشررباب ليسررر يونغ كيم  - يسررر غونسليكيم  بطرر ورا ال ررروريني األطفررال
 الطلبرررررا  هرررررذه لتلبيررررر  األطفرررررال يسرررررتغلو  املررررردار  مررررردير  أ  إىل  وأشرررررار  األطفرررررال. عمررررر 

 .(115)ربح على ل صولل وحىت ب  ،وإدارهتا املدار  على ل فاظلو  احل ومي ،
 الامررر  أدر ررر  املررردار  أ  "بن رررا  كررروراي  توحيرررد إبعرررادة املطرررالبو " منظمررر  ذكرررر و  -101

 يرر التاليم الامليرر  مرر  يت رر أ ال  رر  اا  احلقررول يف الامرر  ُيارر  مررا ،الدراسرري  مناه هررا يف ال راعرر 
 .(116)طالب ل  
 محايررر  الدميقراطيررر  الشرررابي  كررروراي  مجهوريررر  تضرررم  أب  الدوليررر  الافرررو منظمررر  وأوصررر  -102

 ذلر  يف مبرا ،اخلطرر الامر  أو (السرارة) القسرر  الامر و  االسرتغ ل أشر ال مجي  م  األطفال
 البردين. الامر  مر  مناسب  غر أنوا  أو مقادير أبدا  األطفال إل ام م  ااال بش   املدار  من 

 .(117)مماثل  توصي  "بن ا  كوراي  توحيد إبعادة املطالبو " منظم  وقدم 
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 املرردار  مرردير  علررى أتديبيرر  عقررواب  احل ومرر  تفررر   أب 1 املشررةك  الورقرر  وأوصرر  -103
 عر  تالر  وأب  ،األ رر مداوعر  غرر أعمرال أدا  ط هبر  مر  طلبرو تي الرذي  واملالمني واإلداريني

 .(118)الاقواب  هذه
 لشررهادا  واقرراا  أنرره "اآل  اإلنسررا  حقررو  أ رر  مرر  والوحرردة الامرر " منظمرر  وذكررر  -104
 ي و و  لرعاي ،ل مراا  إىل الشوار  أطفال لنق  إ را ا  احل وم  تتاذ حديث ، وتقارير هبا مدىل
 املراار  هذه على احلفاظ م  تتم   مل احل وم  أ  وذكر  إرادهت . ضد األحيا  با  يف ذل 
 .(119)ايها يايشو  الذي  األطفال ص   اي مح م  وال ظلها يف الاي  مي   أوضا  يف

  مجهوريررر  تقررروم أب  "اآل  اإلنسرررا  حقرررو  أ ررر  مررر  والوحررردة الامررر " منظمررر  وأوصررر  -105
 م ئمر ، سر   أوضرا  هلر  تضرم  ل   األطفال رعاي  مراا  بت سني الدميقراطي  الشابي  كوراي
 واحلرر والرطوبر  الرربد مر  واحلماير  املناسرب ، الصر   الصررف وخدما  املأمون ، الشرب مياه مث 

 اإلنسرراني  املسرراعدا  تلق رر  منهررا بوسررائ  الصرر  ، علررى األخررر  اخلطررر ومصررادر والررريح واملطررر
 طريرر  عرر  الدميقراطيرر ، الشررابي  كرروراي  مجهوريرر  ت فرر  أب  أيضرراا  وأوصرر  الضرررورة. عنررد الدوليرر 
رد، نظر  إُياد  والا  ر ، الوقرائ  والطرب الطارام مر  واف   بقردر ت ويرده  ُيرر  األطفرال أ  رص 
 .(120)الدولي  املاون  برام  طري  ع  القبي  هذا م  يُتا  ما ذل  يف مبا

 ‘ألطفرالا ضرد مُتراَر  الي البدني  الاقوب  أش ال مجي  إلهنا  الااملي  املبادرة‘ والحظ  -106
 الرعاير  أمراك  ويف املنر ل يف مشرروع  تر ال ال ل نهراو  الاقراي النظام يف حمظورة البدني  الاقوب  أ 

 أشرر ال مجيرر  صررراح  ُيظررر تشررري  بسر    وأوصرر  .املرردار  يف وكررذل  ،النهاريرر  والرعايرر  البديلر 
 .(121)املن ل ذل  يف مبا األماك ، مجي  يف البدني  الاقوب 
 يشر   ير ال ال البدين الانف أ  "بن ا  كوراي  توحيد إبعادة املطالبو " منظم  ذكر و  -107
 البردين الانرف مر  أخرر  حراال  و ود م حظ  أيضاا  مي   هوأن التاليم  النظام يف اثبتاا  عنصراا 
 .(122)اإلغاث  وم    األيتام ودور املساك  داخ  والسلي النش 

 (123)اإلعاق  وذو  شاا األ  

 ضرررررد متررررراَر  تررررر ال ال التميي يررررر  املمارسرررررا  أ  الررررردويل للقرررررانو  هانررررردونغ مركررررر  ذكرررررر -108
 والتاقري  الصر   احل رر ،احلصرر ال املثرال سربي  علرى ،تشرم  ش الأب اإلعاق  ذو  األشاا 
 علررى احلصررول إم انيرر  مرر  ُُيررَرم  اإلعاقرر  ذوا  النسررا  أ  وذكررر .القسررر  والفصرر  ،القسررر 
 كثررر  يف يُرسررلو  إعاقرر  ذو    ي ألبررو  املولررودي  األطفررال وأ  وبارردها، الرروالدة قبرر  ال اايرر  الرعايرر 
رر  إىل يررؤد  مررا احل ومرر ، تتي هررا مؤسسرري   هررا  إىل األحيررا  مرر   .شرررأهن  يف القسررر  الفص 

 أوليرا  أو ابلتبري والردي  ي ونروا أل  الفرصر  مر  ُُيَرمرو  اإلعاقر  ذو  األشراا  أ  املرك  وذكر
 .(124)عليه  أمنا  أو لألطفال أمور
 بيونررغ مرر  طُررردوا قررد اإلعاقرر  ذو  األشرراا  أ  الرردويل للقررانو  هانرردونغ مركرر  وذكررر -109
 .(125)أخر  مد  يف مو ودة مراا  يف أو حمظورة مناط  يف وُع لوا اينغ

 لرديه  ولري  ا تماعيراا  حمرومر  ائر  هر  اإلعاقر  ذوا  النسرا  أ  أيضراا  رك امل هذا ذكرو  -110
 .(126)اال تماعي  للمشارك  نسبياا  حمدودة إم اني  سو 
 .(127)الوالدة عند اإلعاق  ذو  األطفال تس ي  احل وم  تضم  أب  رك امل ىأوصو  -111
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 الصررل  ذا  واإل رررا ا  والررربام  املراارر  مجيرر  احل ومرر  ترصررد أب  نفسرره ركرر امل ىأوصررو  -112
 قررردم علرررى خبصررروبته  ُيتفظرررو  ،األطفرررال ذلررر  يف  مبررر ،اإلعاقررر  ذو  األشررراا  أ  لضرررما 
 .(128)ذويه  ع  واص له  اإلعاق  ذو  األطفال ه ر متن  وأب  ،اآلخري  م  املساواة
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