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أوالً -حمتوايت التقرير الرئيسية وعملية إعداده
 -7أُع ددد ه ددذا التقري ددر وفق د دا للمب ددادش التوجيهي ددة العام ددة بش د د ن إع ددداد املعلوم ددات يف إ ددار
السدتعرا الددوري الشددامي بصدياتها الدواردة يف مقدرر جملددس حقدوق اإلنسددان .)A/HRC/DEC/17/119
وهددو يتنددمن التدددابري التشدريعية واإلداريددة والعمليددة الرئيسددية ال د اعتمدددعا ةهوريددة كددوراي الشددعبية
الدميقرا يددة واإلجنددازات ال د وققددت يف جهودهددا الراميددة إع تنفيددذها منددذ السددتعرا الثددا يف
أاير/مايو  9172واألهداف املستقبلية.
 -9وقد تش ركلت فرقة عمي إلعداد هذا التقرير بتنسيق مدن اللنندة الو نيدة لتنفيدذ الصدكو
الدولية حلقوق اإلنسان ،تنم مسؤولني من هيئة رائسة جملس الشعب األعلى ،واحملكمة املركزيدة،
ومكتب النيابة العامة املركزية ،ووزارة اخلارجية ،وجلنة التعليم ،ووزارة الصحة العامة ،ووزارة العمي،
واملكتددب املركددزي لءحصدداء ،وكددذلك ممثلددني عددن من مددات اجتماعيددة مددن قبيددي الودداد النسددائ
الش دكاك  ،واودداد محايددة األشددخاع قوي اإلعاقددة ،واودداد محايددة املسددنرني ،وراب ددة دعددم ال فددي،
وخ دّباء م ددن مؤسس ددات أكادميي ددة مث ددي معه ددد حق ددوق اإلنس ددان ومعه ددد الق ددانون الت دداب ألكادميي ددة
العلوم الجتماعية.
 -3وقد نُ مت حلقة عمدي لفرقدة العمدي كد تكتسدب فهمدا وا دحا ملنهنيدة عمليدة إعدداد
التقريدر ،الد ُةعدت فيهددا معلومددات يف الق اعدات املعنيددة ،مد إع دداء أولويددة للحصدول علددى معلومددات
عددن تنفيددذ التوصدديات املقبولددة يف السددتعرا الثددا اخلدداع لمهوريددة كددوراي الشددعبية الدميقرا يددة.
وقد ُعقدت عدة جولت من املشاورات قبي جتمي مشروع التقرير.
 -2وبعد قلك أُُرسي مشروع التقرير إع مؤسسات الدولة واملن مات الجتماعية املعنية مدن
ومدخالعا وانعكست يف املراجعة النهائية التقرير.
أجي التشاور ،ونُ ر يف تعليقاعا ُ

اثنياً -التدابري التشريعية واملؤسسية املتخذة حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها
ألف -التدابري التشريعية
 -6التشريعات املتعلقة حبقوق اإلنسان
 -5بذلت ةهورية كوراي الشعبية الدميقرا ية خدالل الفدكة املشدمولة ابلتقريدر جهدودا كبدرية يف
سد ردن القدوانني املتعلقددة إلقددوق اإلنسددان أو تعددديلها ،وقلددك ادددف وسددني اإل ددار القددانو حلمايددة
حقوق اإلنسان وتعزيزه إع أقصى حد.
 -6فقد ُس رن قانون املدرسدني  8تشدرين األول/أكتدوبر  ،)9175وقدانون تنفيدذ املنداهل الدراسدية
 92حزيران/يوني د  ،)9176وقددانون نشددر العلددم والتكنولوجيددا  79تش درين األول/أكت دوبر ،)9171
وعد ردل قدانون التعلديم وقددانون التعلديم العدايل ،مددا أد
وقدانون التددريب املهد  79متوز/يوليد ُ ،)9178
إع كفالة مانة قانونية للشعب للتمت إلقوق يف التعليم على مستو أعلى.
وسد ردن قددانون الوقايددة مددن الك دوارا واإل اثددة واإلنعددا  91حزيران/يوني د  ،)9172وقددانون
-1
ُ
خدددمات الرعايددة الجتماعي ددة  92كددانون األول/ديسددمّب  ،)9172وق ددانون املدددخرات  93تش درين
وعد ردل
الثا /نوفمّب  ،)9176وقانون مراقبدة امليداه املعدنيدة  79تشدرين األول/أكتدوبر ُ ،)9171
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قانون احلماية البيئية ،وقانون املساكن ،وقانون إدارة املتنزهات وأماكن الكفيد  ،وقدانون الوقايدة مدن
األوبئة ،وقانون السالمة الصحية للمواد الاذائية ،ما أد إع إرسداء ن دام قدانو ملمدور بدرجدة
أكّب لتمتر الشعب إلياة ج رد متحنرة.

 -8وقد ُع ردل قانون العمي الشكاك يف  31حزيران/يوني  9175لار متديد فكة إجازة
األمومددة مددن  781يوم د ا إع  921يوم د ا ،كمددا ُع د ردل قددانون محايددة العمددال وقددانون قواعددد العمددي،
ورقيَّا وسالمةا صحية ألبناء الشدعب ومحايدة
فحسنا الن ام القانو لتهيئة أو اع عمي أكثر أمانا ُ
ر
حياعم وصحتهم ووسينها.
وع د ردل القددانون اجلنددائ يف  99متوز/يولي د  9175للددنع علددى عقوبددة أشددد فيمددا يتعلددق
-2
ُ
إبساءة استعمال السل ة ،وإمهال الواجبدات ،والنتهاكدات األخدر للقدانون الد يرتكبهدا موففدو
إنفاق القانون أثناء أداء واجباعم.
 -71واعتُمدددت لئحددة هيددي وكددالء النيابددة والقندداة يف مكاتددب النيابددة العامددة واحملدداكم علددى
ةي املستوايت يف  97آقار/مارر  9178ادف إرساء ن ام واننباط صارمني يف تقييم واستعرا
مؤهالت وكالء النيابة والقناة ووسدني التكدوين الندوع العدام لدرتبهم ،وو د ن دام قدانو للقيدام
وع د ردلت لئحددة انتخددا
ابلعمددي القنددائ ب ريقددة عادلددة ونزيهددة ويف فددي التقيددد التددام ابلقددانونُ .
القناة وخّباء احملاكم الشعبيني على ةيد املسدتوايت يف  71آ /أ سد س  9176لندمان احلفدا
متام ا على املبدأ الدميقرا يف انتخدا القنداة وخدّباء احملداكم الشدعبيني ولندمان تنفيدذ السياسدة
القنائية للدولة بفعالية.
مفصددلة لتنفيددذ الق دوانني
 -77واعتُمدددت أين د ا ل دوائو وقواعددد أو ُع د ردلت للددنع علددى مسددائي تقنيددة ر
قات الصلة ،ال تشمي ،مثالا ،لئحة اننباط العمال ،ولئحدة تشدايي متداجر احلبدو  ،ولئحدة
اإلدارة املس ددؤولة للش ددركات الش دكاكية ،ولئح ددة اإلدارة املس ددؤولة للم دزارع ،ولئح ددة التقي دديم ال د
للقددرة علدى العمدي ،ولئحددة املستشدفيات الشدعبية ،ولئحدة املراكددز املتخصصدة لألمدرا املعديددة،
ولئحة دعم الدولة ملن يولدون كثالث توائم ،ولئحة دعم املؤسسات التعليمية ،ولئحدة املددارر
البتدائي ددة والثانوي ددة الداخلي ددة لأل ف ددال احمل ددرومني م ددن رعاي ددة الوال دددين ولئح ددة امل دددارر البتدائي ددة
الص ردم ،ولئحدة كليددات املصدان واملدزارع
واملددارر اإلعداديدة والثانويددة ،ولئحدة مددارر املكفددوفني و ُ
والصيادين ،ولئحة خدمات تكنولوجيا املعلومات والتصالت ،و ريها.
 -1االنضمام إىل املعاهدات الدولية
 -79صد ردقت ةهوريددة كددوراي الشددعبية الدميقرا يددة علددى الّبوتوكددول الختيدداري لتفاقيددة حقددوق
ال فددي املتعلددق ببي د األ فددال واسددتاالل األ فددال يف البادداء ويف امل دواد اإلابحيددة يف تش درين الثددا /
نددوفمّب  .9172كمددا وقرعددت وص د ردقت علددى اتفاقيددة حقددوق األشددخاع قوي اإلعاقددة يف متددوز/
يولي  9173وكانون األول/ديسمّب  9176على التوايل ،وانندمت يف شدباط/فّباير  9176إع
معاهدة مراكش لتيسري النفاق إع املصنفات املنشدورة لفائددة األشدخاع املكفدوفني أو معداق البصدر
أو قوي إعاقات أخر يف قراءة امل بوعات .واننمت إع اتفاقيدة األمدم املتحددة ملكافحدة اجلرميدة
املن مة عّب الو نية يف حزيران/يوني .9176
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ابء -التدابري املؤسسية
 -73تش ركلت اللنندة الو نيدة لتنفيدذ املعاهددات الدوليدة حلقدوق اإلنسدان اللنندة الو نيدة) يف
نيسددان/أبريي  ،9175وه د متثددي دجم دا للنددان تنسدديقية خاصددة تعاهدددات بعينهددا مددن قبيددي جلنددة
التنسدديق الو نيددة لتنفيددذ اتفاقيددة حقددوق ال فددي وجلنددة التنسدديق الو نيددة لتنفيددذ اتفاقيددة القندداء علددى
ةي أشكال التمييز د املرأة .وجتتمد اللنندة الو نيدة ،املؤلفدة مدن ممثلدني عدن مؤسسدات الدولدة
واملن مات الجتماعية ،ابنت ام ملناقشة تددابري تنفيدذ التفاقيدات الد تعد رد ةهوريدة كدوراي الشدعبية
الدميقرا يددة رف دا فيهددا ،وتنشددر التفاقيددات ،وتُع د رد تقددارير خاصددة تعاهدددات بعينهددا وتقددارير السددتعرا
دوزع املالح ددات والتوصدديات اخلتاميددة ال د تعتمدددها ابيئددات املنش د ة توجددب
الدددوري الشددامي ،وتد ر
معاهدات وأفرقة الستعرا الدوري الشامي العاملة .كما أهنا تتقصى حالة تنفيذ اجلهات املعنية
صدداحبة املصددلحة لالتفاقيددات وللقدوانني احملليددة قات الصددلة وتقدددم آراء وتوصدديات إع هيئددة رائسددة
جملس الشعب األعلى ،وجملس الوزراء ،واملؤسسات املختصة األخر .
 -72وق ددد نُ رم ددت يف ك ددانون األول/ديس ددمّب  9176اللنن ددة الو ني ددة حلماي ددة األش ددخاع قوي
اإلعاقددة ،وتتند ردمن مهمتهددا تددوفري تنسدديق موحددد للنهددود الراميددة إع تنفيددذ ق دوانني الدولددة وسياسدداعا
بشد ن محايددة األشددخاع قوي اإلعاقددة .وتتد لف هددذه اللننددة ،الد يرأسددها نئددب رئدديس الددوزراء ،مددن
مسددؤولني وخ دّباء مددن  91مؤسسددة مددن مؤسسددات الدولددة قات الصددلة ابإلعاقددة ور سدداء من مددات
الص رم وراب ة املكفدوفني .وتوجدد يف ةيد احملاف دات واملددن
األشخاع قوي اإلعاقة من قبيي راب ة ُ
واألقن ددية جلن ددة حلماي ددة األش ددخاع قوي اإلعاق ددة ،يرأس ددها رئ دديس اللنن ددة الش ددعبية التابع ددة للمحلي ددة
املعنيددة .كمددا أن هنددا جهددات تنسدديق لشددؤون اإلعاقددة يف ةي د الددوزارات واملؤسسددات الو نيددة قات
املعني.
الصلة ابإلعاقة ،مكلرفة بتنسيق اجلهود الرامية إع محاية األشخاع قوي اإلعاقة يف الق اع ر
 -75وقد أقديم معهدد حقدوق اإلنسدان يف تشدرين الثدا /نوفمّب  9176يف إ دار أكادمييدة العلدوم
الجتماعية ،ادف ال الع ببحوا بش ن املسائي الن رية والعملية الناشدئة يف جمدال زايدة تعزيدز
الن ددام الشدكاك حلمايددة حقددوق اإلنسددان ،وكتابددة كراسددات شددرحية ،وكتددب وأ روحددات ،ومقددالت
صحفية عن املعاهدات الدويل حلقوق اإلنسان والقدوانني احملليدة قات الصدلة تفند إع زايدة الدوع
العام إلقوق اإلنسان وتعزيز عمليات التبادل م البلدان األجنبية يف ميدان حقوق اإلنسان.
ودور األ فددال
 -76ويف نيسددان/أبريي  ،9175أنشددئت إدارات مسددؤولة حصددرا عددن ُدور الر ر د ُ
واملدددارر الداخليددة يف جملددس الددوزراء ،ووزارة الصددحة العامددة ،ووزارة التعلدديم العددام ،واللنددان الشددعبية
اإلقليميدة ،كد يتسددمي تقدددي الرعايددة ال بيددة ،واإلمدداد ابألدويددة واألجهددزة ال بيددة ،والتنميددة الفكريددة
لأل فددال احملددرومني مددن الوالدددين وتعلدديمهم ب ريقددة متكاملددة .وأقيمددت متدداجر لءمددداد ابلسددل يف
عددام  9175يف ةي د احملاف ددات مددن أجددي إمددداد األ فددال احملددرومني مددن رعايددة الوالدددين ابمل دواد
الاذائيددة ،والنددرورايت اليوميددة ،وامل دواد املدرسددية و ريهددا ،م د إنشدداء مركددز لصدديد األيددا حددديثا
ودور املسددنني
ودور األ فددال يف املدددارر الداخليددة ُ
يف عددام  9172مددن أجددي إمددداد ُدور الر ر د ُ
حصرايا ابأليا .

جيم -التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
توج ةهورية كوراي الشعبية الدميقرا ية اهتمام ا خاص ا لزايدة الدوع إلقدوق اإلنسدان لدد
-71
ر
م ددوفف أجه ددزة الس ددل ة الش ددعبية وأجه ددزة إنف دداق الق ددانون مل ددا ب ددم م ددن دور حاس ددم يف محاي ددة حق ددوق
اإلنسددان وتعزيزهددا .وخددالل الف ددكة املشددمولة ابلتقريددر ،ن رمددت هيئ ددة رائسددة جملددس الشددعب األعل ددى
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واللننة الو نية مع ا حما رات وحلقات عمي وحلقات دراسية ملوفف تلك األجهزة بش ن التفاقيات
والق دوانني احملليددة قات الصددلة .وعلددى وج د اخلصددوع ،نُ رمددت بددم حلقددات دراسددية وحلقددات عمددي
تناسبة إعداد التقريرين الو نيني عن تنفيذ اتفاقية حقوق ال في واتفاقية القناء علدى ةيد أشدكال
التمييدز ددد املدرأة يف عددام  9175واتفاقيددة حقدوق األشددخاع قوي اإلعاقددة يف عددام  9178وقلددك
لتبادل اآلراء واخلّبات يف جمال تنفيذ التفاقيات والقوانني احمللية قات الصلة.
صع مزيد مدن الفصدول لددورة دراسدة القدانون يف املددارر علدى كافدة مسدتوايعا ،مد
وخ ر
ُ -78
تدددريس الق دوانني احملليددة واملعاهدددات الدوليددة حلقددوق اإلنسددان أين دا يف دورات دراسددية أخددر إع
للعمر والتكوين النفس  .وأدخلت
درر بعينها وقلك ب ريقة مناسبة ُ
جانب منمون املادة ال تُ ر
جامعددات وكليددات احلقددوق دورة دراسددية قائمددة بددذاعا بشد ن املعاهدددات الدوليددة حلقددوق اإلنسددان،
ال كانت سابقا جزءا من دورة القانون الدويل الدراسية ،وقلك لتوفري معرفة مستفيندة ومتعمقدة
عن القوانني الدولية حلقوق اإلنسدان ،كد يكدون م صدن سيصدبحون مدن مدوفف القدانون علدى درايدة
جيدة ابلقواعد الدولية حلقوق اإلنسان.
 -72وقد أد معهد حقوق اإلنسان القائم يف إ دار أكادمييدة العلدوم الجتماعيدة دورا رئيسديا
يف زايدة ال ددوع الع ددام إلق ددوق اإلنس ددان .وس ددامهت الكراس ددات واملنشد دورات واملق ددالت الص ددحفية
واأل روحات بش ن حقوق اإلنسان ال قام هذا املعهد بتنميعها أو بكتابتها ،وكذلك أحاديث
خّبائد يف جمددال حقدوق اإلنسددان قائعد الصدديت عدّب التلفدداز و دريه مددن وسدائ اإلعددالم ،مسددامهة
كبرية يف إقكاء الوع العام إلقوق اإلنسان وابلصكو الدولية حلقوق اإلنسان.

اثلثاً -اإلجنازات يف جمال محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها
ألف -احلقوق املدنية والسياسية
 -6احلق يف احلياة
 -91إن احلق يف احلياة يكفل الدستور الشدكاك والقدانون اجلندائ و دريه مدن القدوانني املعنيدة
ووميد أجهددزة النيابددة واألجهدزة القنددائية وأجهددزة األمدن العدام .ويتنددمن القدانون اجلنددائ أحكامدا
عدة تتعلق لرائم انتها احلق يف احلياة والعقوابت املقابلة ملد جسامة اجلرمية املعنية.
 -97ول تن بددق عقوبددة اإلع دددام إل علددى اجل درائم البالا ددة اخل ددورة .فعلددى س ددبيي املثددال ،ح د
لددو ارتكددب شددخع جرميددة قتددي بشددعة عمدددا ،فإند ل تسددري عليد عقوبددة اإلعدددام إل يف القنددااي
البالاة اخل ورة .ول تُفر عقوبة اإلعدام على من ل يبلادون مدن العمدر  78عامد ا عندد ارتكداام
اجلرائم ،ول تُن رفذ على النساء احلوامي.

 -99ووفق ا للمادة  57من قانون اإلجراءات اجلنائية تندرج القنااي اجلنائية ال تن بق عليهدا
عقوب ددة اإلع دددام د صدمن اختص دداع احمل دداكم عل ددى مس ددتو احملاف ددات أو فوقد د  ،يف ح ددني تقتند د
املادة  278من القانون نفس تنفيدذ عقوبدة اإلعددام رهند ا ابملوافقدة النهائيدة مدن هيئدة رائسدة جملدس
الشعب األعلى.
 -93وقد ُمنو املدانون يف عام  9175و 9178عفوا عاما وفقا للمرسوم الصادر عن هيئة
رائسة جملس الشعب األعلى ،واختذت أجهدزة سدل ة الشدعب املعنيدة التددابري الندرورية ملسداعدعم
على أن حييوا حياة مستقرة بدون أي مناصات.
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 -1استقالل احملاكم
 -92ينع الدستور الشكاك يف املدادة  766مند علدى أن احملداكم مسدتقلة يف إقامدة العددل،
وأن اإلجراءات القنائية جتري وفقا للقانون متاما.
 -95وتعتددّب حمدداكم ةهوريددة كددوراي الشددعبية الدميقرا يددة علددى كافددة املسددتوايت أن القاعدددة األساسددية
تناول القنااي وفقد ا للشدروط واإلجدراءات واألسداليب املنصدوع عليهدا يف قدانون اإلجدراءات املعد
ه ُ
وقددانون تكددوين احملدداكم ،وبدددون اإلقعددان لتوجيهددات أو لبددات أي مؤسسددة .واحملكمددة الد تُنشد
مسؤولة أمام القانون عن التحقيق يف أي قندية بعينهدا وتسدويتها .وتتقيدد كافدة احملداكم تبددأ عددم
تسوية القندااي إل عنددما تتندو احلقدائق واملالبسدات وتثبُدت يف حماكمدة تدا ل يددع جمدالا للشدك
واستنادا إع أدلة مو وعية وعلمية.
 -96ويراقب ممثي النيابدة العامدة وفقد ا للقدانون اجلندائ مدا إقا كاندت احملاكمدة تسدري وفقد ا ملدا يقتندي
القانون .وعندما يعلم إلدوا أي انتهاكات للقانون فإن يقدم شكو إع احملكمة باية التصحيو.

 -3احلق يف حماكمة عادلة
 -91وافظ ةهورية كوراي الشعبية الدميقرا ية ابستمرار علدى مبددأ كفالدة الدقدة العلميدة واملو دوعية
واحلياد ،فنالا عن محاية حقوق اإلنسان عند الن ر يف القنااي اجلنائية.

 -98ووفقدا لقددانون اإلجدراءات اجلنائيددة يُتددار للنمهددور حنددور ةيد احملاكمددات .ويف حددال مددا إقا
سر و أو سدر شخصد سينكشدف أو مدا إقا كدان هندا خدوف مدن ممارسدة ثدري سدل علدى
كان ر
اجملتمد ُ ،ميند اجلمهدور مددن حندور احملاكمدة كليدا أو جزئيدا ،وحد عندددما ل يكدون مسدموحا للنمهددور
إلنور جلسة احملاكمة ،فإن احلكم يصدر علن ا.

 -92وتُكفددي متام د ا وفق د ا لقددانون اإلج دراءات اجلنائيددة حقددوق الشددخع اخلا د لالسددتنوا
األويل أو الشددخع املددتهم يف استشددارة حمددام دفدداع مددن اختيدداره ،وتقدددي شددكو إع ممثددي النيابددة
العامددة بش د ن انتهاك ددات مزعومددة حلقوق د  ،وتقدددي اس ددتئناف ددد حك ددم حمكمددة الدرج ددة األوع،
ومددا إع قلددك .كمددا تُكفددي بدرجددة كافيددة حقددوق حمددام الدددفاع يف الجتمدداع مد الشددخع الددذي
جي ددري اس ددتنواب أو الش ددخع امل ددتهم والتح دددا معد د  ،وال ددالع عل ددى س ددني القن ددية ،وتق دددي
شكو إع ممثي النيابدة العامدة أو القا د أو احملكمدة يف حدال علمد إلددوا أي انتهاكدات إلدق
الشددخع الددذي جيددري اسددتنواب أو املددتهم ،والكافد يف احملاكمددة علددى تددو جيعددي املددتهم ل يتعددر
لعقوبة ل موجب با ،وتقدي استئناف إع حمكمة أعلى م رأ أن احلكم الصادر شديد للااية
ابلنسدبة للنرميدة املرتكبدة ،ومدا إع قلدك .وعنددما يُدر أن هندا تعار د ا بدني ُحكدم صددر ومت لبدات
القانون ،حيق للمتهم أو حملام الدفاع تقددي لدب اسدتئناف اسدتثنائ  .ووفقدا لقدانون اإلجدراءات
اجلنائيدة ،الددذي ُعددل يف  97كددانون األول/ديسدمّب  ،9171حد عنددما يتنددازل الشدخع الددذي
جيري استنواب عن حق يف اختيار حمام دفداع بنفسد يف مرحلدة السدتنوا األويل ،فدإن نقابدة
تعني ل حمام دفاع ،باية محاية حقوق ومصاحل القانونية.
احملامني املعنية ر

 -4احلق يف حرية التعبري واحلصول على املعلومات
 -31حيم د حق ددوق املد دوا نني يف حري ددة التعب ددري واحلص ددول عل ددى املعلوم ددات ك ددي م ددن الدس ددتور
الشد دكاك  ،وق ددانون الش ددكاو واللتماس ددات ،وق ددانون حق ددوق التد د ليف والنش ددر ،وق ددانون محاي ددة
الّبجميددات احلاسددوبية ،وقددانون التوثيددق اإللكددكو  ،وقددانون التصددالت السددلكية والالسددلكية و ددري
قلك من القوانني قات الصلة.
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 -37وخددالل الفددكة املشددمولة ابلتقريددر قدددم عدددد مددن املدوا نني إع هيئددة رائسددة جملددس الشددعب
األعلددى ،وجملددس الددوزراء ،و ريمهددا مددن أجهددزة السددل ة وأجهددزة إنفدداق القددانون ،شددكاو ددد مسددؤولني
عمددوميني إلسدداءة اسددتعمابم السددل ة ،وممارسددتهم البريوقرا يددة ،و ددري قلددك مددن رائددق وأسدداليب
بسددبي عيشددهم ،وت لمددات بشد ن العقددوابت
العمددي ددري املستصددوبة ،وشددكاو والتماسددات تتعلددق ُ
القانونيددة ال د فُر ددت علدديهم .و خددذ املؤسسددات املعنيددة الشددكاو واللتماسددات م خددذ اجلديددة
ابعتبارهددا صددوت الشددعب وعقلد  ،وتن ددر فيهددا بنزاهددة وفقدا للمبدددأ واإلجدراء املنصددوع عليهمددا يف
قانون الشكاو واللتماسات.
 -39وكانددت هنددا فددرة يف الكتابددة مددن قنبددي املدوا نني ،أسددفرت عددن زايدة ملحوفددة يف تند ردوع
املنشددورات وع ددددها وأس ددهمت يف وسددني املس ددتو الثق ددايف للشددعب .وأص دددرت وك ددالت النش ددر
تكليفد ا ملؤسسددات وشددركات ومن مددات ،وكددذلك ألفدراد ،بتد ليف كتددب ،وأصدددرت ائفددة متنوعددة
كبددرية م دن املنشددورات .ونُ مددت للم دوا نني عش درات امل درات كددي سددنة معددار وعددرو وحلقددات
دراسية ومسابقات يف ميادين ش ك يعر وا مواهبهم اإلبداعية عر د ا وافيد ا ،وح د املشداركون
الناجحون يف هذه املناسبات بتا ية واسعة وأسبات عليهم الدولة عبارات الثنداء وحدوافز أخدر ،
مما عزز احلمار العام لألنش ة اإلبداعية.
 -33وواص ددلت الدول ددة زايدة الس ددتثمار يف املراف ددق اإلعالمي ددة األساس ددية ا دددف زايدة وس ددني
خددمات تكنولوجيددا املعلومددات والتصددالت وعيئددة فددروف وبيئددة أفنددي للشددعب للنفدداق إع املعلومددات
واحلصددول عليهددا ونقلهددا بواسد ة أجهددزة تكنولوجيددا املعلومدداتَّ .
التحسددن يف خدددمات
ووقددق مزيددد مددن ر
توسد يف تا يتهدا ،مدا أسدفر عدن تا يدة الشدبكة
املعلومات ال تقدمها الشبكة الداخلية ،كمدا حددا ر
الداخليددة ةي د املؤسسددات والشددركات واملن مددات تقريب د ا اعتبددارا مددن عددام  9178إليددث يتسددمي بددا
احلصول على خدمات الشبكة على النحدو املناسدب بدا .وقدد زاد عددد األفدراد الدذين ميكدنهم النفداق
إع الشددبكة الداخليددة زايدة كبددرية ،وهددم حيصددلون علددى معلومددات كافيددة مددن خددالل ابواتددف اخللويددة،
واحلواسدديب ،وأجهددزة تكنولوجيددا املعلومددات األخددر  ،بدددون أي حدددود زمنيددة ومكانيددة .وعلددى وج د
جممد د العل ددم
اخلص ددوع ،أنش ددئت ش ددبكة عل ددى ن دداق البل ددد لنش ددر العل ددم والتكنولوجي ددا تكك ددز عل ددى ر
والتكنولوجيددا ،الددذي افتُددتو يف عددام  ،9176وهددو مددا مي ركددن املؤسسددات والشددركات واملصددان واملدزارع
م ددن الوص ددول إع أح دددا املعلوم ددات املتعلق ددة ابلعل ددم والتكنولوجي ددا و ريه ددا م ددن املعلوم ددات الالزم ددة
إلدارعا .كما عمدت عشرات اآللف من املكتبدات الرقميدة ومراكدز خددمات تكنولوجيدا املعلومدات
واملكتبات املتنقلة ال أقيمت علدى ن داق البلدد إع زايدة وسدني خددماعا ،وهدو مدا يتديو ل للكبدار
فحسب بي لأل فال أينا التمار املعلومات من كافة األنواع واحلصول عليها وتقايها.

ابء -احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وجهددت ةهوريددة كددوراي الشددعبية الدميقرا يددة تنميددة البلددد
 -32خددالل الفددكة املشددمولة ابلتقريددر ر
القتصددادية تددو عيئددة حيدداة ر دددة وراقيددة ألبندداء الشددعب وقامددت إلددي كافددة املشدداكي الناشددئة يف البندداء
توج د ةهوريددة كددوراي الشددعبية الدميقرا ي دة
القتصددادي لتلبيددة امل الددب وحرص د ا علددى مصدداج الشددعب .و ر
حالي د دا ةي د د جهودهد ددا إع النند ددار يف تنفيد ددذ الس د دكاتينية اخلمسد ددية للتنميد ددة القتصد ددادية الو نيد ددة
 .)9191-9176فتنفيددذ األهددداف ال دواردة يف هددذه الس دكاتينية سدديحقق مزيدددا مددن التقدددم يف
متتر الشعب إلقوق القتصادية والجتماعية والثقافية ،ل سديما يف ُسدبي عيشد  .ويف السدنوات الدثالا
املا ددية وققددت إجنددازات ملموسددة يف الق اعددات ال د تددؤثر مباشددرة يف حيدداة النددار ،مددن قبيددي امل دواد
الاذائية واألحذية واملنسوجات و ريها من ق اعات الصناعة اخلفيفة ،والنقي العام ،وما إع قلك.
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 -6احلق يف الصحة
 -35خددالل الفددكة املشددمولة ابلتقريددر حددددت ةهوريددة كددوراي الشددعبية الدميقرا يددة كهدددف رئيس د
لق اع الصحة زايدة وسني خدمات الصحة العامدة بايدة رفد العمدر املتوقد للسدكان ،وخفد وفيدات
الر ر د  ،وزايدة معدددل الددولدات ال د جتددري وددت إش دراف عدداملني صددحيني مهددرة ،ومواءمددة املؤش درات
الصددحية الرئيسددية األخددر م د تلددك اخلاصددة لكثددر بلدددان العددامل تقدددم ا ،وعيئددة فددروف عدديش صددحية
بدرجددة أكددّب للنددار ووفرددرت بددم بيئددة أصددو .وبدُدذلت جهددود منددنية لبلددو هددذه األهددداف ،مثددي و د
اس دكاتينية لق دداع الصددحة مددن أجددي تنفيددذ الس دكاتينية اخلمسددية للتنميددة القتصددادية الو نيددة ،وزايدة
اسددتثمارات الدولددة يف هددذا الق دداع ،واختدداق التدددابري املؤسسددية والعمليددة النددرورية .وبل د اإلنفدداق علددى
الصحة العامة أثناء الفكة املشمولة ابلتقرير  6.6يف املائة يف املتوس من الناتل احملل اإلةايل.
 -36ونُفددذت بننددار أو جيددري تنفيددذ اسدكاتينية منتصددف املدددة لت دوير ق دداع الصددحة يف ةهوريددة
ك ددوراي الشد ددعبية الدميقرا ي ددة  ،)9191-9176واس د دكاتينية مكافح ددة املد ددالراي ،)9171-9172
واسكاتينية مكافحدة داء السدي  ،)9171-9172واخل دة املتعدددة السدنوات للت عديم املتكامدي
 )9191-9176و ريهددا مددن اخل د السدكاتينية املتصددلة بفددروع أخددر  .ولتنسدديق تنفيددذ هددذه
السكاتينيات بفعالية أنشئت إدارة السكاتينية يف وزارة الصحة العامة.
 -31وأقيمت مؤسسات بية حديثة مثي مستشفى ريو يون العام ل ب العيون ،ومستشفى
ريو يون ل ب األسنان ،ومصن األكسنني الصح  ،كما جر وسني مسدتو عددد كبدري مدن
املستشددفيات ومصددان األجهددزة ال بيددة واعتُمدددت تدددابري لبندداء قدددرة العدداملني ال بيددني ،مددن بينهددا
وسددني التعلدديم يف اجلامعددات ال بيددة وتقدددي دورات دراسددية لأل بدداء العدداملني لتنديددد معلومدداعم،
وهذا كل يساهم يف وسني نوعية العالج الوقائ وال  .وادف استناد العمي يف جمدال الن افدة
الصحية ومكافحة األوبئة إع تكنولوجيا املعلومات ،استُحدا ن ام املراقبدة واإلخ دار يف الوقدت
احلقيق د عددن ريددق الشددبكة الداخليددة وبدددأ ت بيق د علددى ن دداق البلددد يف عددام  ،9175وبدُدذلت جهددود
استباقية إلدراج أحدا الت ورات يف علم وتكنولوجيا ال ب و رق العالج يف اخلدمات ال بية.
 -38وجر تشايي ن ام الت بيب عدن بُعدد علدى ن داق البلدد ،وهدو ن دام أنشد يف عدام ،9112
وي درب مباشددراة املستشددفيات املركزيددة ابملستشددفيات القائمددة يف احملاف ددات واملدددن أو املراكددز) واألقنددية
بكفاءة ،ما م ركن الشعب من التمتر على تو أفني بفوائد ن دام الرعايدة ال بيدة اجملانيدة .واعتبدارا
مددن عددام  ،9178أصددبو ن ددام الت بيددب عددن بُعددد يا د  6مستشددفيات مركزيددة ،و 36مستشددفى يف
احملاف دات ،و 721مستشدفى يف املددن أو املراكدز) واألقنددية .وخدالل السدنوات اخلمدس املا ددية
تلقدى آلف مدن الندار علدى ن داق البلدد عالجد ا مدن خدالل هدذا الن دام ،وا فد بنسددبة  51يف
املائة معدل اإلحالة إع مستشفيات أعلى مستو .
 -32وبُددذلت جه ددود كبددرية جلع ددي عمليددة اإلنت دداج يف مصددان املستحن درات الصدديدلنية واألجه ددزة
وسدن جدودة األدويدة وزايدة تنوعهدا
ال بية متماشية م معايري ممارسات التصني اجليدة ،مدا أسدفر عدن ر
وكميتهددا .ويكتس د ن ددام املعلومددات اخلدداع إبدارة سلسددلة التّبيددد ،الددذي أقدديم يف عددام ،9178
أمهية كبرية يف مني اللقاحات ب ريقة خم ة واستخدامها ب ريقة رشديدة .وقدد أ ر هدذا الن دام
ةد بيددانت يف الوقددت احلقيقد عددن الحتفددا ترافددق سلسددلة التّبيددد مددن قنبددي الوحدددات املركزيددة
حد الوحددات علدى مسدتو القواعدد الشددعبية ،وعدن عددد السدكان ،والنسداء احلوامدي ،واأل فددال
الذين مل يبلاوا مدن العمدر سدنة واحددة ،وكدذلك عدن جممدوع كميدة اللقاحدات املخزوندة ،والتخدزين،
والتوريد ،والرصيد املتبق  ،كما أ ر هذا الن ام اختاق تدابري فورية ملعاجلة املسائي ال قد تنش .
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 -21وأقيمدت مصدان للميداه املعدنيدة يف املندا ق الد ُحددد وجدود مصدادر ميداه معدنيدة جيدددة
ووسدنت نوعيدة
فيها ،كما أقيمت متاجر يف كثري من أتاء البلد لتزويد النار تياه شدر جيددة .ر
مياه الصنابري نتينة إلدخال تكنولوجيا التنقية والت هري ابستخدام تكنولوجيا النانو.
 -27وارتف د د العمد ددر املتوق د د للسد ددكان مد ددن  11.3سد ددنة يف عد ددام  9172إع  13.3سد ددنة يف
عددام  ،9171م د تراج د معدددل الوفيددات لكددي  7 111مددن السددكان مددن  8.5يف عددام 9172
إع  8.3يف عام .9171
 -1احلق يف التعليم
 -29عمددت ةهوريدة كددوراي الشدعبية الدميقرا يددة ،الد تعتدّب التعلدديم أهدم عمليددة يتوقدف عليهددا
مستقبي البلدد وتعتدّب وسدني جودتد وبيئتد وأو داع قنديتها الو نيدة األوع والد وتدي مركدز الصددارة،
إع زايدة السددتثمار يف التعلدديم واختددذت عددددا مددن املبددادرات مددن أجددي ت ددويره .ويف خددالل الفددكة
املشمولة ابلتقرير بل اإلنفاق على هذا الق اع  8.6يف املائة يف املتوس من الناتل احملل اإلةايل.
 -23وقد أُُجري استعرا منتصف املددة لتنفيدذ املرسدوم القدانو بشد ن إنفداق التعلديم اإللزامد
للنميد ملدددة  79عامد ا يف الدددورة الثانيددة جمللدس الشددعب األعلددى الثالدث عشددر يف أيلول/سددبتمّب .9172
واستُعر تنفيذ املرسوم مرة أخدر يف الددورة اخلامسدة جمللدس الشدعب األعلدى الثالدث عشدر يف أيلدول/
سبتمّب  ،9171الد ُاختدذ فيهدا قدرار بشد ن زايدة وسدني ن دام التعلديم الثدانوي العدام ووسدني حمتدوايت
التعليم وأشكال وأساليب وسين ا أساسي ا.
 -22وقامت جلنة التعليم بو السدكاتينية الو نيدة لت دوير التعلديم  )9139-9175وأصددرعا
وحددددت أهددداف لكددي مرحلددة علددى حدددة مددن أجددي تنفيددذ اخل ددة .أمددا السدكاتينية
يف عددام ُ ،9172
اخلمسددية لت دوير التعلدديم  )9191-9176وخ ددة العمددي لتحسددني نوعيددة التعلدديم البتدددائ والثددانوي
 )9191-9171فهما قيد التنفيذ .وم اعتبار عدام  9171و 9178عدام العلدم والتعلديم،
وول جديد يف ق اع التعليم ككي ولالرتقاء لو اع التعليم وبيئتد
بُذلت جهود إجيابية إلحداا ر
يف ةي مدارر املرحلة الثانوية بوج خاع.
وو ددعت تدددابري مبتكددرة لتحسددني نوعيددة التعلدديم فف د عددام ُ 9176مدددد اإل ددار الددزم
ُ -25
ألكثدر مددن  61كليدة للتعلدديم املهد سدنة واحدددة ونُقحدت مناهنهددا وحمتددوايت التعلديم فيهددا ،األمددر
الذي رفد نوعيدة التعلديم املهد إع مسدتو أعلدىا ويف عدام  9171أنشدئت حدديث ا حدوايل 711
مدرسة تقنية اثنوية يف  2ميادين لتوفري التعليم ب ريقدة مناسدبة للسدمات القتصدادية واجلارافيدة للمن قدة
املعين ددة ولفد دراد شخص دديات ال لب ددةا ويف ع ددام  9178أنش ددئت م دددارر تقني ددة اثنوي ددة متخصص ددة يف
تكنولوجيا املعلومات يف ةي احملاف ات .ونُقحدت منداهل جامعدات التعلديم وكليدات تددريب املدرسدني
وقلددك ادددف وسددني نوعيددة تدددريب املدرسددنيا وبدُدذلت جهددود إجيابيددة لرفد مسددتو ت بيددق تكنولوجيددا
املعلومات علدى التعلديم ،مدا ندتل عند قيدام اجلامعدات والكليدات كافدة ،وكدذلك عددد كبدري مدن املددارر،
ببندداء شددبكة داخليددة اعتبددارا مددن عددام  ،9178مرتب ددة مباشددراة ابلشددبكة احلاسددوبية الو نيددة ،وهددو
مددا يتدديو لل لبددة واملدرسددني الوصددول إع املدواد الالزمددة لدراسددتهم وتدريسددهم وإلددوثهم العلميددةا ويف
الفددكة  ،9178-9171وولددت عش درات عدددة مددن املدددارر إع مدددارر وقجيددة مددزودة باددرف
دراسددية متعددددة الوفددائف ،وأجهددزة وأدوات تعليميددة جيدددة ،وخمت دّبات ،ومواق د دراسددية خارجيددة،
وحدائق للمرور ،ومرافق كافية ،ووذو ةي املدارر األخر حذوها.
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ووجهددت الدولددة اهتمام دا خاص دا إلزالددة الفددروق بددني البل دددة والريددف يف مسددتو التعل دديم
-26
ر
وول ما يكاور من مدرسة ريفيدة واحددة إع مدرسدتني ريفيتدني يف كدي
الثانوي .فف عام  9176ر
مدينة وقناء إع مدارر وقجية تتوافر فيها أو اع وبيئة تعليميتان جيد ن ،وجيري ب صذل جهود
وفقا خل ة سنوية لتعميم اقجها على مدارر ريفية أخر  .وأُُجري وليي مفصدي حلقدائق التعلديم
يف املدددارر الريفيددة ،وُكلددف مدرسددون أكفدداء مددن مقا عددات ومدددن وأقنددية ومدددربون يف مراكددز دورات
دراسية لتنديد معلومات املدرسني العاملني على كي مدن صدعيد احملاف دة واملديندة والقنداء تهمدة
مساعدة املدرسني الريفيني على وسني قدراعم يف جمال التدريس.
 -21وادف إعداد ةي أفراد اجملتم كعاملني أقكيداء يبلد مسدتواهم الفكدري مسدتو خدريل
جعلهدم علدى درايدة جيددة ابلعلدم والتكنولوجيدا وبُدذلت جهدود إجيابيدة لبلدو
اجلامعةُ ،و د هددف ص
هذا ابدف .واعتُمدت تدابري لتوسي ن داق تا يدة الشدبكة الو نيدة لنشدر العلدم والتكنولوجيدا مد
جمم د العلددم والتكنولوجيددا ووسددني تشددايي أمدداكن الددتعلرم العلم د والتق د اإلقليميددة
الككيددز علددى ر
والق اعية .ونتينة لذلك ،كانت املصان والشدركات كافدة وكدذلك املدزارع كافدة تقريبد ا قدد أنشد ت
اعتبارا من عدام  9178أمداكن الدتعلم العلمد والتقد اخلاصدة ادا ،وهدو مدا مي ركدن الشدعب العامدي
من تعلرم أحدا ما وصي إلي العلم والتكنولوجيا .وأنش ت أقندية كثدرية ،نهيدك عدن املقا عدات
واملدن ،مكتبدات رقميدة ،ميكدن فيهدا للشدعب العامدي الوصدول ل إع الكتدب اإللككونيدة ووسدائ
اإلعالم املتعددة يف مكتباعا فحسب بي أين ا إع املواد اإللككونية املنشورة على املواق الشدبكية
جملم العلم والتكنولوجيا ودار الشعب الكّب للدراسة وحنور حما رات عن بُعد .وقُددم التعلديم
ر
مددن خددالل التلفدداز و ددريه مددن وسددائ اإلعددالم اجلمدداهريي ب ريقددة أكثددر تنوع دا وعمق دا ،مددا يددوفر
للشعب فروفا جيدة للتعلرم مد احلياة.
 -28وزيد وسني ن ام التعليم عن بُعد ،إليث أمثر أول جمموعة من خرجييد يف عدام .9175
وأنشد ت  99جامعددة علددى ن دداق البلددد كليددات أو مرافددق للتعلدديم عددن بُعددد ،يددتعلم فيهددا آلف مددن
الشعب العامي إع أقصى قدرات أحدا مدا وصدي إليد العلدم والتكنولوجيدا يف امليدادين الد عمد .
وبدءا من عام  9171أصبو التعليم عدن بُعدد عدن ريدق الن دام الدو لالتصدالت املتنقلدة متاحد ا،
ما مي ركن الشعب من التعلرم يف أي وقت ويف أي مكان.
 -3احلق يف الغذاء
 -22مد د تع ددديي ق ددانون املد دزارع يف ع ددام  9172و 9175واعتم دداد لئح ددة اإلدارة املس ددؤولة
للم دزارع يف عددام  ،9175بدددأ تنفيددذ أسددلو جديددد يف اإلدارة الزراعيددة ،مي ركددن امل دزارع مددن ال د الع
بعمليددة اإلدارة تبددادرة منهددا وب ريقددة مبتكددرة وحيفددز امل دزارعني علددى تعزيددز مسددؤوليتهم ودورهددم يف
اإلنتاج واإلدارة .وقد ُوجهت جهدود رئيسدية تدو ممارسدة الزراعدة علدى أسدار علمد وتكنولدوج ،
وإدخددال أسدداليب زراعيددة متقدمددة ،واسددتيالد سدداللت عاليددة الالددة مناسددبة ل ددروف البلددد املناخيددة
وألحوال تربت  ،وزايدة نسبة العمي الزراع الذي تؤدي اآللت .ونتينة لذلك ،زاد إنتاج احلبو
اب راد سنة تلو األخر  ،وهو ما حقق قفزات كبرية يف حي مشكلة الاذاء.
 -51ووفق دا لالئحددة تشددايي متدداجر احلبددو ال د اعتُمدددت يف عددام  ،9175أنشددئت متدداجر
للحبو يف أماكن حمددة من أجي شراء فائ األ ذية من الشعب وبيع ل  ،األمر الذي ساهم
يف وقيق استقرار سعر احلبو وتنفيذ سياسة الدولة اخلاصة إبدارة األ ذية.
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 -57و ُاختذت خ وات ش أين ا لزايدة اإلنتاج يف ق اع صيد األيا وتربيدة املاشدية ،ومهدا
ق اعددان بمددا أمهيددة مسدداوية يف معاجلددة مشددكلة الاددذاء .ونتينددة لددذلكُ ،عددززت األسددس املاديددة
والتقنية لصناعة صديد األيدا  ،وزاد إنتداج مصدائد األيدا  ،وجدر وسدني مسدتو قواعدد جتهيدز
األ ذيدة البحريددة ،مددا أد إع وسددني الن ددام الاددذائ للشدعب .وتُسددهم قاعدددة كبددرية احلنددم لالسددتيالد
بدددأ تشددايلها يف عددام  ،9171ولددديها  51 111هكتددار مددن أرا د الرعد فندالا عددن وحدددات
لتصني منتنات املاشية ،إسهام ا كبريا يف وسني الن ام الاذائ للشعب.
 -4احلق يف اإلسكان
 -59واصلت ةهورية كوراي الشعبية الدميقرا يدة اتبداع سياسدة بنداء املسداكن علدى نفقدة الدولدة
وتقدددميها للشددعب جمددانا مهيئ دةا ل د بددذلك ال ددروف الكافيددة ألن حييددا حيدداة مسددتقرة وراقيددة .فعلددى
سدبيي املثدال ،بدُ يف الفدكة  9171-9175شدارع العلمداء يف مدرياي ،وشدارع ريوميوند  ،ومن قددة
س ددكن العلم دداء يف ويس ددون ال د يوج ددد فيه ددا آلف م ددن الش ددقق ومئ ددات م ددن منش د ت اخل دددمات
العامة ،حيث يعيش العلماء واملدرسون و ريهم مدن عامدة الشدعب حيداة متحندرة يف شدقق مدوفررة
بم جمانا.
 -53وبُنيددت أين دا عش درات اآللف مددن املسدداكن أو ُجددددت يف احملاف ددات واملدددن واألقنددية،
وكددذلك يف القددر  .فعلددى سددبيي املثددال ،قامددت حماف ددة هددامايون اجلنوبيددة ببندداء مئددات مددن الشددقق
للعلماء ،وقامت حماف ة هواناهاي الشمالية ببناء أو جتديد آلف مدن املسداكن مدن أجدي املدزارعني،
وقامت بلدية نمفو ببناء قرية زراعية وقجية.
 -52وكفلددت الدولددة إع دداء األولويددة ،عنددد بندداء حم ددات ال اقددة ،لبندداء منددازل جديدددة لألشددخاع
الذين يتعني نقلهدم إع من قدة خمتلفدة مدن أجدي املشدروع ،ولبنداء ندُ ُدزل ومندازل جديددة للعمدال عندد
بندداء مصددان جديدددة .فعلددى سددبيي املثددال ،عنددد بندداء حم ددة الشددبا الب ددي لل اقددة الكهرمائيددة يف
ابيكدوسان ،بُنيدت مئدات مدن املسداكن اجملهدزة لاثا جيدد وابلندرورايت اليوميدة ،قبدي أي شد ء
آخر ،من أجي األشخاع الذين كانت منازبم موجودة يف املن قة ال ستصبو م مورة.
 -55وخالل الفكة املشمولة ابلتقرير اختذت الدولة تدابري ارئة لبنداء مسداكن ألهدايل املندا ق
املتنررة بكوارا من قبيي الفيندانت واألم دار الازيدرة ،وركدزت كافدة اجلهدود علدى إ اثدة دحااي
الكدوارا ك د يتسددمي بددم أن يسددت نفوا حيدداعم العاديددة بسددرعة .فعلددى سددبيي املثددال ،بُد  7 811منددزل
حددديثا يف نددون  21يومدا يف راسددون عندددما تعر ددت للفينددانت يف عددام  ،9175وبُد 77 211
وجددد  75 111مندزل يف ندون  61يومد ا يف حماف دة هدامايون الشدمالية الد تعر دت
مندزل حدديث ا ُ
لفينانت ري مسبوقة يف أيلول/سبتمّب .9176
 -5احلق يف احلياة الثقافية
ُ -56و عت سلسلة من التدابري لتلبية احتياجات الشعب املتزايدة إع قناء وقدت الفدرا يف
أنش د ة ثقافيددة أفنددي فق ددد جددر وسددني املنددا ق قات املن ددافر اخلالربددةا وبُنيددت حددديث ا من ددا ق
تروحيية من قبيي املتنزهات وأمداكن الكفيد فندالا عدن املسدارر ،أو أعيدد تصدميمها .فعلدى سدبيي املثدال،
بُ متحف ال بيعة وحديقة احليوان املركزية يف عام  9176بوصدفهما قاعددتني ممتدازتني لألنشد ة
الثقافيددة والكفيهيددة ،وأل درا التعلدديم ،بينمددا أقيمددت أمدداكن تروحييددة ومتنزهددات مائيددة ومددالهٍ جمهددزة
ترافق حديثة يف احملاف ات واملدن واألقنية ،عي للشعب األو اع املواتية للتمت لنش ة ثقافية
وترفيهية متنوعة.
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 -51ويف عام  9178وحده أنشئت أو ُجددت عشرات من الستادات الداخلية ،واألماكن
الراي ددية ،واملرافددق الراي ددية األخددر  ،وجددر تزويددد املتنزهددات الراي ددية يف كثددري مددن أتدداء البلددد
لجهزة راي ية صاحلة لالستخدام مدن قنبدي األ فدال واملسدنني .ونُ دم عددة مدرات يف السدنة دوري
راي مشك بدني احملاف دات لديس مفتوحدا أمدام العمدال واملدزارعني واملدوففني والشدبا فحسدب
بي أمام أ فال راي األ فال ورابت البيوت أينا ،كما نُ مت عدة مرات يف السنة مسابقات
أخر خاصدة تناسدبات معيندة ،وهدو مدا عدزز الهتمدام العدام ابلراي دة واحلمدار بدا أكثدر مدن أي
وقت منى .وكدان األداء النداجو لراي دي ةهوريدة كدوراي الشدعبية الدميقرا يدة يف املبدارايت والب دولت
الراي ية الدولية أثناء الفكة املشمولة ابلتقرير مثرة سياستها بش ن جعي الراي ة نشا ا يوميا.
 -58وأنشئت حديث ا دور صدحية داخليدة أو جدر جتديدد الددور القائمدة يف عددد مدن املصدان
والشركات ،إليواء العاملني ملدة تكاور من  75إع  31يوما ،مد تدوفري الدولدة علدى نفقتهدا إيدواءا
ملدة  75أو  91أو  31يوما يف دور الع الت ملن يزاولون عمالا مرهقا.

 -52وجيري على قدم وساق تنفيذ مشاري البناء يف من قة وونسان كاملا السدياحية السداحلية
ومنتند الينددابي السدداخنة السددياح يف اينادددو  ،وسددتُننز هددذا العددام ،وسددتوفر للشددعب أو دداعا
أفني لك حييا حياة راقية.

جيم -حقوق الفئات اخلاصة
 -6حقوق الطفل
 -61خالل الفكة املشمولة ابلتقرير ا لعت ةهورية كدوراي الشدعبية الدميقرا يدة بسلسدلة مدن
التدابري لتعزيز رفاه األ فال ونفذعا بننار .فوفق ا لسدكاتينية التوسد يف اإلدارة املتكاملدة ملدر
األ فال  ،)9191-9115بدأ تنفيذ اإلدارة املتكاملة ملر األ فال تنفيذا كامالا يف  77حماف ة
أو بلدايت ختن للسل ة املركزية مباشراة) و 778قناءا .وجر بكفاءة تشايي ن ام الت بيب عن
بُع ددد ،ال ددذي يد درب مستش ددفى أوكري ددو لأل ف ددال يف العاص ددمة بيوند د ايند د رب د د ا مباش ددرا تستش ددفيات
األ فال يف احملاف ات ولقسام األ فال يف مستشفيات األقنية ،و ُاختذت تدابري عملية لتعزيز قدرة
أ باء األ فال ،ما أسفر عن تزويد األ فال خبدمات بية جيدة يف الوقت املناسب.
 -67ويف عام  9175جرت عمليدة ودديث واسدعة الن داق ملصدن املدواد الاذائيدة لأل فدال يف
وصد ردممت مراكددز أخددر للم دواد الاذائيددة لأل فددال حسددب وقج د  ،مددا أد إع زايدة
بيوند اين د ُ
تنددوع املدواد الاذائيددة لأل فددال وو هسددن نوعيتهددا .و ُاختددذت تدددابري تشدريعية لنددمان تددوفري الرعايددة التاذويددة
لأل فال ب ريقة علميدة وامتثدالا ملعدايري الن افدة الصدحية ،وبددأ عدر دوقج دور احلندانة وراي
األ فال يف جمال الرعاية التاذوية لل في للنمهور على ن اق واس من خالل التلفاز و ريه مدن
يشن دور احلنانة وراي األ فال األخر على أن وذو حذوه.
وسائ اإلعالم ،وهو ما ر
 -69ونتين ددة ل ددذلك ،ا فد د مع دددل وفي ددات األ ف ددال الر ر د د ووفي ددات األ ف ددال دون س ددن
اخلامسة لكي  7 111ولدة حيدة) مدن  72.9و 91.9علدى التدوايل يف عدام  9172إع 79.3
و 71.9علددى التدوايل يف عددام  ،9171كمددا ا فد معدددل سددوء التاذيددة املددزمن واحلدداد مددن 91.2
يف املائ ددة و 2.1يف املائ ددة عل ددى التد دوايل يف ع ددام  9179إع  72.7يف املائ ددة و 9.5يف املائ ددة عل ددى
التوايل يف عام .9171
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 -63وأثناء الفكة املشمولة ابلتقرير ،بُ مصن لدفاتر الكتابة تبل اقتد اإلنتاجيدة  751مليدون
دفك سنوايا وأقيمت مصان للحقائب املدرسية يف ةي احملاف دات .وجدر تزويدد ةيد ال لبدة بددءا
مددن لبددة املدددارر البتدائيددة إع لبددة اجلامعددات بدددفاتر وحقائددب مدرسددية وأزايء مدرسددية جيدددة
بسعر إي .
 -62وأقيمددت مراكددز ثقافيددة وتروحييددة يف منددا ق خمتلفددة مددن البلددد ليتسددمي لأل فددال السددكخاء
والستمتاع بوقت فرا هم يف ممارسة أنش ة ثقافية وبدنية شد  .فعلدى سدبيي املثدال ،أقيمدت قاعدة
جمم العلم والتكنولوجيا ،وهو مركز متعدد الوفدائف لنشدر العلدم والتكنولوجيدا
أحالم األ فال يف ر
افتُتو يف كانون الثا /يناير  9176لتهيئة بيئة لأل فال تساعدهم على تنمية تفكدريهم اإلبدداع
وإعدداد أنفسددهم لكتسددا مهددارات تن ددوي علددى قددرة إبداعيددة كبددرية .وبُنيددت أو ُجددددت قصددور
أل فال املددارر وقاعدات ومعسدكرات ومراكدز أخدر بدم ملمارسدة األنشد ة املقدمدة خدارج ن داق
امل ددنهل الدراسد د فند دالا ع ددن متنزه ددات لأل ف ددال ومتنزه ددات راي ددية يف ةيد د احملاف ددات وامل دددن
واألقنية ليمارر فيها األ فال أنش ة بعد انتهاء الدوام املدرس .
 -65وكان أحد اإلجنازات الباهرة الد حققتهدا ةهوريدة كدوراي الشدعبية الدميقرا يدة أثنداء الفدكة
املشددمولة ابلتقريددر يف إ ددار جهودهددا حلمايددة وتعزيددز حقددوق ال فددي يتمثددي يف ال د الع تبددادرات
ش د لتنش ددئة وتعل دديم األ ف ددال ال ددذين فق دددوا وال ددديهم واأل ف ددال ال ددذين يعيش ددون يف من ددا ق نئي ددة
ومنا ق كوارا ،كما زاد الهتمام العام ام علدى تدو مل يسدبق لد مثيدي .ويف الفدكة مدا بدني حزيدران/
ودور األ فددال ،واملدددارر
يوني د  9172ونيسددان/أبريي  9171بُد حددديثا  21مددن ُدور الر ر د ُ ،
الداخليد ددة البتدائيد ددة والثانويد ددة .ومتثد ددي ُدور الر ر د د ودور األ فد ددال واملد دددارر الداخليد ددة البتدائيد ددة
والثانويددة هددذه ،الد تتدوافر فيهددا بيئددة وأو دداع ممتددازة ،النمدداقج الو نيددة مددن حيددث التعلدديم والن افددة
الصددحية .وفيهددا يعدديش األ فددال ويدرسددون يف سددعادة يف فددي رعايددة خاصددة مددن الدولددة واجملتم د .
وهددم ،بعددد التخددرج مددن املدددارر الثانويددة ،إمددا ينتقلددون إع جامعددات أو كليددات أو حيصددلون علددى
وفددائف وفق د ا لر بدداعم .ويتزايددد ابسددتمرار عدددد هددؤلء األ فددال الددذين يدرسددون يف جامعددات أو
تعر اجلزء الشمايل من البلد لفينان شديد بدرجة دري مسدبوقة
كليات من اختيارهم .وعندما ر
يف أيلول/س ددبتمّب  ،9176وجه ددت الدول ددة ةي د موارده ددا إع إنع ددا تل ددك املن ق ددة ،م د إع دداء
األولوية العليا لبناء دور احلندانة وراي األ فدال واملددارر واملستشدفيات ،وعنددما كاندت جهدود
اإلنعا جارية ،نُقي أكثدر مدن  7 611فدي يف املن قدة املنكوبدة ابلكارثدة إع معسدكر سدونادوون
الدويل لأل فال ،وهو األفني من نوع يف البلد ،ك يتمتعوا إلياة املعسكرات.
 -1حقوق املرأة
 -66زاد إقكدداء الددوع العددام ابلدددور ابددام الددذي تؤدي د املدرأة يف النهددو ابلتق ددم الجتمدداع
والرعاية الجتماعية لألسرة ،وآلت املؤسسدات والشدركات واملن مدات واألسدر كافدةا وكدذلك ةيد
فدراد املدوا نني علدى أنفسددهم أن يكفلدوا للمدرأة احلقدوق املنصددوع عليهدا يف قدانون محايدة حقددوق
املرأة وتعزيزها بوصف قلك التزام ا قانوني ا عليهم.
 -61وا د د ُل بت دددابري لتعي ددني نس دداء ق ددادرات يف املناص ددب القيادي ددة والتعري ددف عل ددى ن دداق واسد د
إبجنازاعن .ونتينة لذلك ،يف عام  9178وحدده زادت نسدبة القيدادايت يف إدارات الدوزارات أو فوقهدا
ويف املؤسسددات علددى املسددتو الددوزاري زايدة كبددرية .وترأسددت نسدداء البيددة مؤسسددات التعلدديم والصددحة
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العامددة والصددناعة اخلفيفددة الد أنشددئت حددديثا أثندداء الفددكة املشددمولة ابلتقريددر .كمددا أن نسددبة النائبددات يف
جملس الشعب األعلى الثالث عشر يف عام  9172ونسدبة النسداء العدامالت يف أجهدزة السدل ة احملليدة
يف ع ددام  9175بلات ددا  91.9يف املائ ددة و 91يف املائ ددة عل ددى التد دوايل .ويف ع ددام  9178كان ددت 93.3
يف املائة يف املتوس من النساء تقدم بن خدمات يف اللنان الشعبية على كافة املستوايت.
 -68ويتزايدد عدددد النسدداء املنخر دات يف دورة دراسددية للددتعلم عددن بُعدد يف جامعددات البلددد الرئيسددية.
فعل ددى س ددبيي املث ددال ،ي دددرر اآلن أكث ددر م ددن  71 111ال ددب يف كلي ددة التعل دديم ع ددن بُع ددد التابع ددة
جلامعة كيم شايك للتكنولوجيا ،وه أعلى مركدز للتعلديم العلمد والتكنولدوج يف البلدد ،وتشد ركي
العمر.
النساء  61يف املائة من الدارسني فيها ،وكثريات منهن يف أربعينيات ومخسينيات ُ

 -62وبدُدذلت جهددود أيند ا لتهيئددة فددروف عمددي جيدددة للنسدداء وإلقامددة مرافددق رعايددة اجتماعيددة
جيدة بن يف املصان والشركات ،كد يتسدمي بدن أداء عملهدن بددون أي مناصدات .فعلدى سدبيي
املثال ،بُنيت حديثا نُدزل للعدامالت تتدوافر فيهدا أو داع معيشدية ممتدازة يف مصدن كديم جوند سدو
بيون اين للنسيل ومصن كديم جوند سدو بيوند ايند للحريدر يف عدام  9172و 9171علدى
التوايل ،بينما ُجددت دور احلنانة وراي األ فال التابعة للمصان والشركات ب ريقة عصرية.
 -11ونُفد د ددذت بنند د ددار الس د د دكاتينية وخ د د ددة العمد د ددي ملكافحد د ددة سد د ددوء تاذيد د ددة ال فد د ددي واألم
 ،)9178-9172واسكاتينية التثقيف يف جمال الصحة اإلجنابية  ،)9178-9172وبرنمل
العمددي لصددحة املولددودين حددديث ا  .)9176-9175ونتينددة لددذلك ،ا فنددت وفيددات األمومددة
لكي  711 111ولدة حية) من  69.1يف عام  9172إع  53.9يف عام .9171

ومددت فكة إجازة األمومة إع  921يوم ا وجر وديث ةي مستشفيات األمومدة يف
ُ -17
حسن األو اع لتمتر املرأة املننبة بصحة جيدة وتعافيها وكدذلك الرعايدة التاذويدة
احملاف ات ،ما ر
لل فددي .وأجددرت أقسددام أورام الثدددي الد أنشددئت حددديثا يف ةيد مستشددفيات الددولدة يف احملاف ددات،
ابلتعاون الوثيق م معهد أورام الثدي التاب ملستشفى بيوند ايند للدولدة ،إلدواثا للوقايدة مدن أورام
الث دددي واألم درا املتص ددلة ا ددا واكتش ددافها املبك ددر وعالجه ددا بفعالي ددة .وأج ددرت أين دا فحوص دا منت م ددة
للنسدداء مددن أجددي الكتشدداف املبكددر بددذه األمدرا  .ويف عددام  9175أنشددئت أقسددام إلسددداء املشددورة
لألسرة يف مستشفيات احملاف ات واملددن واألقندية مدن أجدي تقددي خددمات املشدورة املتصدلة ابلصدحة
اإلجنابية يف بيئة مرحية.
 -3حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 -19جيددري تنفيددذ اس دكاتينية ةهوريددة كددوراي الشددعبية الدميقرا يددة حلمايددة األشددخاع قوي اإلعاقددة
 ،)9191-9178كما أن السكاتينيات يف ق اعات من قبيي التعليم والعمي والصحة العامة
والبندداء لتنفيددذ الس دكاتينية اخلمسددية للتنمي ددة القتصددادية الو ني ددة  )9191-9176تتنددمن أه ددداف ا
مرحلية لتعزيز حقوق األشدخاع قوي اإلعاقدة .وإ دافة إع هدذه ،نُفدذت بنندار خ د عمدي قصدرية
و ويلة األجي و عها الواد الكوري حلماية األشخاع قوي اإلعاقة وقلك بتنسيق مدن اللنندة
الو نية حلماية األشخاع قوي اإلعاقة وابلتعاون الوثيق م مؤسسات الدولة املعنية.
وعززت قُدرات املن مات املنتسبة إع الواد الكدوري حلمايدة األشدخاع قوي اإلعاقدة،
ُ -13
صددم ،وراب دة املكفددوفني ،وراب دة النسدداء قوات اإلعاقدة ،والراب ددة الراي دية لألشددخاع
مدن قبيددي راب دة ال ه
للصدم واملكفدوفني،
قوي اإلعاقة ،والراب ة الفنية لألشدخاع قوي اإلعاقدة ،واملركدز القتصدادي والثقدايف ُ
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ومرك ددز الت دددريب املهد د لألش ددخاع قوي اإلعاق ددة ،م ددا هيرد د األو دداع لألش ددخاع قوي اإلعاق ددة
لسدتاالل مهداراعم اسدتااللا مد ا ووقيدق أمنيداعم .واسدتمر تزايدد نسدبة األشدخاع قوي اإلعاقدة
الدذين يعملددون يف مؤسسددات ومن مددات قات صدلة ابإلعاقددة ،مددا أد إع كددوهنم يف عددام 9178
ميثلون  91يف املائة و 11يف املائة و 51يف املائة و 72.3يف املائة و 82يف املائة على التوايل من
م ددوفف اللنن ددة املركزي ددة لالو دداد الك ددوري حلماي ددة األش ددخاع قوي اإلعاق ددة ،واملرك ددز القتص ددادي
الصددم لددألاثا،
والثقددايف لل ه
صددم واملكفددوفني ،وراب ددة الفنددون ،وراب ددة مكةد لاددة اإلشددارة ،ومصددن ر
الصم لكرة القدم.
الصم واملكفوفني وفريق ُ
وميثلون  711يف املائة من اعناء راب ة ُ
 -12ونُ ددم م درتني كددي عددام دوري و د لكددرة ال اولددة لألشددخاع قوي اإلعاقددة و ددري قوي
اإلعاقة ،وهو ما حيفز األشخاع قوي اإلعاقة على املشاركة يف األلعا الراي ية ويدذك الدوع
الع ددام إبمك ددانعم .وق ددد تن ددافس األش ددخاع قوو اإلعاق ددة يف ةهوري ددة ك ددوراي الش ددعبية الدميقرا ي ددة
بننار يف األلعا األوليمبية لألشخاع قوي اإلعاقة ويف ألعا قوي اإلعاقة عددة مدرات أثنداء
الفكة املشمولة ابلتقرير ،بينما قدم أعنداء يف راب دة الفندون عرو د ا يف بعد البلددان األوروبيدة يف
عام  9175و.9171
 -15و ُاختذت سلسلة من املبادرات إلزالة احلدواجز املاديدة الد ودول دون مشداركة األشدخاع
قوي اإلعاقددة يف األنشد ة العامددة وعيئددة بيئددة أكثددر أمددانا ومدوا ة بددم .فعلددى سددبيي املثددال ،نُقحددت
معايري تصدميم أمداكن لألشدخاع قوي اإلعاقدة يف املبدا  ،ويدنعكس تشدييد بنيدة وتيدة خاليدة مدن
احل دواجز وتسددتويف املعددايري الدوليددة يف خ ددة إعددادة تصددميم قندداء سدداجمييون وخ ددة تشددييد من قددة
وونسان كاملدار السدياحية السداحلية ،اللتدني قُ د شدوط ويدي يف تنفيدذمها .وأنشدئت رفدة للقدراءة
جممد العلددم والتكنولوجيددا
اإللككونيددة وصددفحة رئيسددية مصددممة خصيصدا لألشددخاع قوي اإلعاقددة يف ر
ك يتسمي ألولئك األشخاع ال الع على املعلومات النرورية بسهولة.
الصدم مناهنهدا ملواءمتهدا مد
 -16وبدءا من عام  9175نقحت مدارر املكفوفني ومدارر ُ
منهل التعليم اإللزام الذي يدوم  79عام ا ،والذي يشدد تشديدا رئيسي ا على التعليم العام ،مد
اجلم بين والتدريب امله على النحو الصحيو .ونُ مت ندوات وحلقات دراسية مدرة كدي سدنة
الصددم ك د يتقددايوا اإلجنددازات واخل دّبات املكتسددبة يف عملهددم
ملعلرم د مدددارر املكفددوفني ومدددارر ُ
التعليم د  ،وهددو مددا أثبددت أن د يفن د بدرجددة كبددرية إع وسددني نوعيددة التعلدديم يف هددذه املدددارر.
وحيصي عدد كبري من األشخاع قوي اإلعاقة على تعليم يف اجملال الذي يهمهم عن ريق ن ام
التعل دديم ع ددن بُع ددد ال ددذي أنش د يف اجلامع ددات املركزي ددة أو احمللي ددة ،ويتزاي ددد ع ددددهم يوم دا بع ددد ي ددوم.
و ت وسائ اإلعالم على ن اق واسد الحتفدالت ابفتتدار مركدز إعدادة هيدي األ فدال قوي
اإلعاقة ومركدز التددريب املهد لألشدخاع قوي اإلعاقدة وحفدالت التخدرج اخلاصدة امدا ،مدا أد
إع زايدة الهتمام العام بتعليم األشخاع قوي اإلعاقة.
 -4حقوق املسنني
ُ -11اختذت خ وات إجيابية أثناء الفكة املشمولة ابلتقرير لتنفيذ قانون رعاية املسنني كان من
بينها إنشاء ن ام جيد التن يم لتقدي الدولة ما يلزم من إرشاد ومدن إمدداد ابملدواد مدن أجدي رعايدة
املسنني .ونُ مت جلدان دري دائمدة لرعايدة املسدنني يف جملدس الدوزراء واحملاف دات واملددن واألقندية،
تقدددم بددا اخلدددمات اللننددة املركزيددة لودداد رعايددة املسددنني ،وجلاهنددا اإلقليميددة ،وجهددات التنسدديق يف
اللنان الشعبية يف املدن أو املراكز).
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 -18وأجددر اودداد رعايددة املسددنني ،وفقدا للخ ددة السدكاتينية لرعايددة املسددنني ،)9178-9176
إلواثا واستقصاءات ،وقام لنش ة إلقكاء الوع والدعوة ،وقدم تدريب ا وتثقيف ا ،كمدا قدام لنشد ة
يف جمددال التعدداون الدددويل ،وتعزيددز الحتيا يددات البشدرية واملاديددة واملاليددة .ون رددم أيند ا راب ددات فنيددة
وراي ية وإنتاجية للمسنني ليتسمي بم أن يعيشوا يف سنوات عمرهم الباقية حياة جديرة لن تُعا .
 -12وأصدبو دب الشديخوخة وعلدم الشديخوخة ،اللدذان كدان يف السدابق مدادة اختياريدة ل لبدة
ال ددب أو جددزءا مددن دورات دراسددية أخددر  ،مددادة قائمددة بددذاعا يف عددام  9176يف اجلامعددات ال بيددة،
وقلك ك يتسمي لل لبة اكتسا معرفة مستفينة بش ن أمرا األشخاع املسنني .ونُشر عدد
مددن الكتددب عددن صددحة املسددنني ،مددن قبيددي ‘أسددئلة وأجوبددة بشد ن أمدرا األشددخاع املسددنني ونصددائو
بش ن الرعاية الصحية لألشخاع املسنني‘.
وصدممت كافدة دور املسدنني يف
 -81وأقيمت دار جديدة للمسنني يف بيون اين يف عام ُ 9175
احملاف ددات علددى رارهددا ،بينمددا أقيمددت دور لالسددتنمام لألشددخاع قوي اإلعاقددة يف ةيد احملاف ددات
يف الفددكة  ،9178-9176ك د يتسددمي للمسددنني ولألشددخاع قوي اإلعاقددة الددذين ل تت دوافر بددم
أي وسيلة دعم أن يعيشوا بال قلق وت رعاية الدولة.
 -87وجر الحتفال ابليوم الدويل للمسنني كي عام إلمار كبري فقد نُ مت فيد مبدارايت
راي ددية وألعددا ترفيهيددة للمسددنني ،و ُاختددذت ترتيبددات لتقدددي عددرو فنيددة وخدمددة خاصددة بددم يف
املسددارر ومنش د ت تقدددي خدددمات ال عددام ،كمددا قُدددمت بددم خدمددة تفندديلية يف مراكددز األنش د ة
الثقافية والكفيهية .وأصبو من املمارسات الشدائعة أن يدزور كبدار مسدؤويل أجهدزة السدل ة الشدعبية
دور املسددنني يف حمليددتهم يف هددذا اليددوم ليعرب دوا للمسددنني عددن أ يددب متنيدداعم بددم وليتخددذوا التدددابري
النرورية بشد ن عيشدهم .وتناسدبة هدذا اليدوم قددمت وسدائ اإلعدالم تا يدة واسدعة لألفدراد الدذين
يُعتّبون وقج ا يف احكام املسنني وتقدي املساعدة بم ،وكذلك للمسنني الدذين ت لعدوا وعد ا إع
مهام لصاج اجملتم وعملوا إبخالع صادق ور بة و نية.

دال -التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان
 -89لددن يتاددري موقددف ةهوريددة كددوراي الشددعبية الدميقرا يددة املتمثدي يف القيددام ،مددن خددالل تعزيددز
عمليددات التب ددادل والتع دداون الدوليددة حلماي ددة وتعزي ددز حقددوق اإلنس ددان احلقيقي ددة ،ببندداء ع ددامل يس ددوده
الستقالل ويتمت في النار إلياة ترفرف عليها الكرامة واملساواة يف بيئة سلمية.
 -83وقددد أو ددحت ةهوريددة كددوراي الشددعبية الدميقرا يددة موقفهددا املبدددئ بش د ن محايددة حقددوق
اإلنسددان وتعزيزهددا علددى ن دداق واس د يف جلسددات اجلمعيددة العامددة لألمددم املتحدددة ودورات جملددس
حقوق اإلنسان واملؤمترات واحللقات الدراسية الدولية األخر املتصلة إلقوق اإلنسان.
 -82كما قدمت ةهورية كدوراي الشدعبية الدميقرا يدة تقريرهدا اجلدام لتقريريهدا اخلدامس والسدادر
الدوريني عن تنفيذ اتفاقية حقوق ال في وتقريرها اجلام لتقاريرها الدورية من الثا إع الراب عن
تنفيددذ اتفاقيددة القندداء علددى ةيد أشددكال التمييددز ددد املدرأة لتن ددر فيهمددا ابيئتددان املعنيتددان املنشد ن
توجب معاهدتني يف أيلول/سبتمّب وتشرين الثا /نوفمّب  ،9171علدى التدوايل .وشد ركي تصدديق
ةهورية كوراي الشعبية الدميقرا ية على الّبوتوكدول الختيداري لتفاقيدة حقدوق ال فدي املتعلدق ببيد
األ فددال واسددتاالل األ فددال يف البادداء ويف املدواد اإلابحيددة يف تشدرين الثددا /نوفمّب  9172وعلددى
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اتفاقية حقوق األشخاع قوي اإلعاقة يف تشرين الثا /نوفمّب  ،9176واستنافتها مقررة األمم
املتحدددة اخلاصددة املعنيددة إلقددوق األشددخاع قوي اإلعاقددة يف أاير/مددايو  ،9171وتقدددميها تقريرهددا
األول عدن تنفيدذ اتفاقيدة حقدوق األشدخاع قوي اإلعاقدة يف كدانون األول/ديسدمّب  9178جدزءا
من جهودها الرامية إع تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان.

رابعاً -التحدايت واألهداف املستقبلية
ألف -العقبات والتحدايت
 -85مددا فتئددت اجلهددود الد تبددذبا ةهوريددة كددوراي الشددعبية الدميقرا يددة حلمايددة حقددوق اإلنسددان
وتعزيزها تواج عقبات وودايت خ درية .وأخ در هدذه العقبدات والتحددايت هد جدزاءات جملدس
األمددن التدداب لألمددم املتحدددة ال د تتعددار م د حقددوق اإلنسددان ،واجل دزاءات النفراديددة الوحشددية
املفرو ددة مددن بعد البلدددان علددى ةهوريددة كددوراي الشددعبية الدميقرا يددة .فهددذه اجلدزاءات تعيددق حد
توريددد األدويددة وتددوفري املرافددق ال بيددة الالزمددة لأل فددال والنسدداء واألشددخاع قوي اإلعاقددة ،نهيددك
عددن التنددارة العاديددة مد البلدددان األجنبيددة مددن أجددي التنميددة القتصددادية البلددد .وتشددكي هددذه اجلدزاءات،
الد متثرددي خرقد ا سددافرا حلددق الشددعب يف الوجددود ،عقبددات رئيسددية أمددام اجلهددود الد تبددذبا ةهوريددة
كوراي الشعبية الدميقرا ية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان.
 -86كمددا تشد ركي عمليددات التسددييس والنتقائيدة واملعددايري املزدوجددة املتفشددية يف جملددس حقددوق
اإلنسددان التدداب لألمددم املتحدددة و ددريه مددن املنتدددايت الدوليددة املعنيددة إلقددوق اإلنسددان عقبددة رئيسددية
أخر أمام اجلهود الد تبدذبا ةهوريدة كدوراي الشدعبية الدميقرا يدة حلمايدة وتعزيدز حقدوق اإلنسدان.
تعنددي قددو معاديددة وبعد البلدددان الاربيددة ابستصدددار تقدرارات بشد ن حقددوق اإلنسددانت
ففد كددي عددام ر
معاديددة جلمهوريددة كددوراي الشددعبية الدميقرا يددة يف جملددس حقددوق اإلنسددان التدداب لألمددم املتحدددة ويف
اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،واجد اة تخ اات يف تقنية حقوق اإلنسانت الزائفة املتعلقة لمهورية
كددوراي الشددعبية الدميقرا يددة .وتددرف هددذه القددو والبلدددان إيددالء اهتمددام للمبددادرات املتخددذة مددن
جانب ةهورية كوراي الشعبية الدميقرا ية حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها وترف العكاف بتلك
املبادرات ،لجئة ابستمرار إع تشدهاداتت حفندة مدن تابداربنيت الكاقبدة ،يُقصدد ادا كلهدا تشدوي
صورة ةهورية كوراي الشعبية الدميقرا ية ،وتنليي الرأي العدام العدامل  ،والتحدري علدى املواجهدة،
وتعيددق فحسددب اجلهددود اإلجيابيددة ال د تبددذبا ةهوريددة كددوراي الشددعبية الدميقرا يددة ومحاسددها حلمايددة
حقوق اإلنسان وتعزيزها.
 -81وسددتقف ةهوريددة كددوراي الشددعبية الدميقرا يددة يف وج د كافددة ودددايت القددو املعاديددة ومناوراعددا
التعويقية وستنمن للشعب التمت الكامي إلقوق وستتصد إلزم ح النهاية جلمي التحركدات
قات الدواف السياسية املناهنة جلمهورية كوراي الشعبية الدميقرا ية فيما يتعلق إلقوق اإلنسان.

ابء -األهداف املستقبلية
 -88تلتزم ةهورية كوراي الشعبية الدميقرا ية بكفالدة متترد ةيد أفدراد الشدعب إلقدوق اإلنسدان
واحلدرايت األساسددية علددى مسددتو أعلددى مددن خددالل جتسدديد سياسددات مددنو األولويددة والحدكام واحلددب
للشعب يف ةي جمالت أنش ة الدولة.
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 -82وستتخذ ةهورية كوراي الشعبية الدميقرا ية اب راد تدابري تشريعية وعمليدة حلمايدة حقدوق
اإلنسددان وتعزيزهددا علددى النحددو الددذي يقتنددي الواق د املت ددور وسددتوفر للشددعب عيش د ا ر دددا وراقي د ا
وقلك من خالل توجي جهودها كافة إع البناء القتصادي.
 -21وسددتف ةهوريددة كددوراي الشددعبية الدميقرا يددة خملصدةا ابلتزاماعددا توجددب املعاهدددات الدوليددة
حلقوق اإلنسدان الد أصدبحت رفد ا فيهدا ،وستسداهم مسدامهات إجيابيدة يف اجلهدود الدوليدة الراميدة
إع محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها من خالل النهو ابلتعداون الددويل وعمليدات التبدادل الدوليدة
يف ميدان حقوق اإلنسان استنادا إع مبادش احلياد واملو وعية واملساواة.

خامساً -خامتة
 -27ستواصي ةهورية كدوراي الشدعبية الدميقرا يدة ،مدن خدالل ت بيدق فكدرة جوتشدي تالشدعب
هددو إب د ت ،وسددني الن ددام الشددع لنددمانت حقددوق اإلنسددان الددذي تُع ددى في د ملصدداج الشددعب
األولوية العليا وامل لقة ،وستبذل ةي اجلهود املمكنة لنمان متترد الشدعب لفندي حندارة علدى
أعلى مستو .
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