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  ةـمقدم

، املُنشأ وفقاً لقرار جملس حقـوق       )الفريق العامل (قام الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          - ١
. ٢٠٠٨مـايو  / أيار ١٩ إىل   ٥، بعقد دورته الثانية يف الفترة من        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١اإلنسان  

وقد ترأس وفد   . ٢٠٠٨مايو  / أيار ٧ يف اجللسة السادسة املعقودة يف       وجرى االستعراض املتعلق جبمهورية كوريا    
. هوان، نائب وزير الشؤون اخلارجية والتجارة جلمهوريـة كوريـا          -  مجهورية كوريا سعادة السيد كيم سونغ     

تقرير هذا ال واعتمد الفريق العامل.  عضواً، انظر املرفق الوارد أدناه٢٦ولالطالع على تشكيلة الوفد، املكون من      
  .٢٠٠٨مايو / أيار٩املتعلق جبمهورية كوريا يف جلسته العاشرة املعقودة يف 

) اجملموعة الثالثيـة  (، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين التالية         ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨ويف    - ٢
  .بريو، ومصر، واألردن: لتيسري االستعراض املتعلق جبمهورية كوريا

  :، صدرت الوثائق التالية ألجل االستعراض املتعلق جبمهورية كوريا٥/١ مرفق القرار  من١٥ووفقاً للفقرة   -٣

  ؛)A/HRC/WG.6/2/KOR/1) (أ(١٥لفقرة وفقاً ل تقرير وطين مقدم  )أ(  

  )ب(١٥جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً للفقـرة                  )ب(  
)A/HRC/WG.6/2/KOR/2(؛  

ــه    )ج(   ــوجز أعدت ــاً  م ــسان، وفق ــوق اإلن ــسامية حلق ــية ال ــرة املفوض   )ج(١٥ للفق
)A/HRC/WG.6/2/KOR/3.(  

الـدامنرك، والـسويد،    وأُحيلت إىل مجهورية كوريا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً               - ٤
ع على هذه األسئلة علـى      وميكن االطال . يرلندا الشمالية، وهولندا  آوالتفيا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     
  . الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل

   موجز مداوالت عملية االستعراض- أوالً 
   عرض الدولة موضوع االستعراض- ألف 

نائب وزير   هوان، -  السيد كيم سونغ   ، قدم سعادة  ٢٠٠٨مايو  / أيار ٧يف اجللسة السادسة املعقودة يف        - ٥
لتقرير الوطين مؤكداً مرة أخرى التزام بلده القوي بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها            الشؤون اخلارجية والتجارة، ا   

وتفي مجهورية كوريا بصدق بتعهداهتا والتزاماهتا الطوعية وقد أكدت على السياسة اليت            . داخل القطر وخارجه  
ريا من حتقيق الدميقراطيـة،     متكنت مجهورية كو  . اءتتبعها إلقامة تعاون تام مع آليات األمم املتحدة وأداء دور بنّ          

 عامـاً مـن احلكـم       ٤٠ القانون، والتعددية، واحلكم السديد يف فترة قصرية نسبياً من الزمن بعد زهاء              وسيادة
وترى مجهورية كوريا أن ما استمدته من خربة ودروس يف سعيها لتحقيق الدميقراطيـة والتطـور                . االستبدادي

سيما الدستور، مبيناً أنـه      وأشار الوفد إىل اإلطار القانوين، وال     . ضاءعاألدول  غريها من ال  ستحق املشاطرة مع    ي
  وعلى الرغم من أنـه    . زها ومحايتها حقوق اإلنسان اليت ينبغي تعزي    ت األساسية و   جمموعة واسعة من احلريا    يسرد
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دف إىل حتقيق   يف مجهورية كوريا، إالَّ أن لديها جمموعة من القوانني اليت هت           ال يوجد قانون خاص حبقوق اإلنسان     
ومجهورية كوريا طرف يف ست معاهدات أساسية من املعاهدات الدوليـة           . روح الدستور وجوهره واألخذ هبما    

. حلقوق اإلنسان وهي تتخذ اآلن اإلجراءات احمللية الالزمة للتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة              
معاهدات دولية حلقوق اإلنـسان، فهـي جتـري، أوالً،          وعندما تنظر مجهورية كوريا يف إمكانية التصديق على         

استعراضاً ملعرفة ما إذا كانت قوانينها وممارساهتا احمللية مطابقة اللتزاماهتا مبوجب املعاهدات، وذلك يتطلـب يف                
وكذلك أشارت مجهورية كوريا إىل إنشاء مكتب حقوق اإلنسان . بعض احلاالت وقتاً أطول نوعاً ما لالستعراض

 وإىل مهامه ودوره، كما أشارت إىل اجمللس الوطين ا وإىل الوالية اليت أنيط هب    ٢٠٠٦ر وزارة العدل يف عام      يف إطا 
املعين بسياسة حقوق اإلنسان، وإىل اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان، وإىل اللجنة املعنية مبكافحة الفـساد       

 بشأن تعزيز ومحاية    ٢٠١١- ٢٠٠٧لعمل الوطنية للفترة    واسترعت االنتباه إىل خطة ا    . باحلقوق املدنية النهوض  و
حقوق اإلنسان، مبينة أن املالحظات والتوصيات املقدمة من هيئات األمم املتحدة لرصد املعاهدات اسـُتخِدمت               

وجيوز جلميع اجلهات املعنية، مبا فيها اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنـسان،            . كمعايري يف خطة العمل الوطنية    
ن الوفـد أن  وبـيَّ . ، آراءها بشأن خطة العمل الوطنية اجلارية    هي األخرى تمع املدين، والصحافة أن تعرض،      واجمل

  .توصيات اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان وآراءها تؤخذ يف االعتبار اجلدي يف عملية وضع السياسات

ت حق الفرد يف احلرية ويف األمان على وكذلك أشار الوفد إىل مسائل معينة يف جمال حقوق اإلنسان، مشل  - ٦
شخصه، وعدم التمييز، وحقوق املرأة، واجملتمع املتعدد الثقافات، وأعرب الوفد عن تقديره للمالحظات اخلتامية              
والتوصيات املقدمة من هيئات املعاهدات وعن استمراره يف تطبيق آرائها يف النظام القانوين احمللي بتعديل القوانني                

وتوجد تدابري إجرائية أخرى حلماية احلقـوق األساسـية         .  وقانون اإلدارة اجلنائية   العقوباتكقانون  ذات الصلة   
 أن الدستور ينص بوضوح على ، فيما يتعلق مبسألة عدم التمييز، الوفدوبّين. للمعتقلني واملشتبه يف ارتكاهبم جرائم

ية منع التمييز الذي ال مربر له سواء كان         وتدرك احلكومة أمت اإلدراك أمه    . عدم جواز تعريض أي شخص للتمييز     
وأشري إىل آخر التطورات التشريعية، كمشروع قانون مناهضة التمييز املعروض على اجلمعية . مباشراً أو غري مباشر

زالت   الوفد، فيما يتعلق حبقوق املرأة، أن النهوض مبركز املرأة وحبقوقها من األمور اليت ما              وبّين. الوطنية لتدرسه 
 وإىل إدراج منظور جنساين يف مجيـع        ٢٠٠١يف عام   بني اجلنسني   ىل األولوية، وأشار إىل إنشاء وزارة املساواة        تو

واختذت مجهورية كوريا تدابري خمتلفة، مبا فيها تدابري قانونية معززة ملعاجلة مشكلة العنـف              . السياسات احلكومية 
 أصل أجنيب يعيشون يف مجهورية كوريا وأن احلكومـة          وذكر الوفد أن عدداً كبرياً من األشخاص من       . ضد املرأة 

وأشري إىل تشريعات جديدة، مثل القانون األساسي       . سعت جاهدة لبناء جمتمع تراعى فيه حقوقهم على أمت وجه         
، كمـا أشـري إىل      ٢٠٠٤بشأن معاملة األجانب املقيمني يف كوريا، ونظام تصريح العمل الذي أقـر يف عـام                

  .اللجنة املشتركة بني الوزارات واملعنية بالسياسات اخلاصة باألجانباملسؤوليات املناطة ب

 الوفد أنه جيب اعتبار مسألة إلغاء عقوبة اإلعدام من منظور مدلوهلا يف إطار بّينورداً على أسئلة مسبقة،   - ٧
توافق يف اآلراء   وذلك يتطلب السعي إلحراز     . العدالة اجلنائية، والظروف االجتماعية، والرأي العام بصورة شاملة       

 الوفد، فيما يتعلق مبـسألة حقـوق        وبّين. على الصعيد الوطين وإجناز مزيد من األحباث املتعمقة يف الوقت نفسه          
العمال املهاجرين، أن األجانب غري احلائزين لتصريح قانوين باإلقامة يف مجهورية كوريا جيب أن يعادوا إىل بلدهم، 

ن جيوز هلم، مع ذلك، التظلم عن طريق وزارة العمل أو برفع دعوى مدنية يف ولك. احلال يف بلدان عديدةكما هو 
مجيع إجـراءات الـتظلم ذات      إىل حني اختاذ     وُيسمح هلم بالبقاء     ،حال التأخر عن دفع املستحقات أو التعويض      
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 ٢٠٠٨مـارس  /وأكد الوفد مرة أخرى، دعوته الدائمة املوجهة جلميع اإلجراءات اخلاصة يف شـهر آذار          . الصلة
وفيما يتعلق باملشاورات اليت أجريت مـع  . من الدورة السابعة جمللس حقوق اإلنسان    املستوى  خالل اجلزء الرفيع    

اجملتمع املدين أثناء عملية إعداد التقرير الوطين، أشار الوفد إىل أن احلكومة سعت للحصول علـى آراء أعـضاء                   
وُعِقد اجتماع استشاري مـع     . ية، واملنظمات غري احلكومية   اجلمعية الوطنية، واألساتذة، وخرباء املنظمات الدول     

 الوفد، باإلضافة إىل ذلك، أن مركز اللجنـة الوطنيـة           وبّين. ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٨منظمات غري حكومية يف     
ولقد أُنشئت اللجنة الوطنية    . الكورية حلقوق اإلنسان، كهيئة مستقلة عن احلكومة، مل ُيَمس حتت اإلدارة احلالية           

وفيما يتعلق بدور   ". ألف" مركزاً من الفئة     ومنحتها جلنة التنسيق الدولية    ٢٠٠١رية حلقوق اإلنسان يف عام      الكو
مجهورية كوريا من حيث تقاسم خربهتا مع جهات أخرى يف جمال إرساء الدميقراطية ووضع إطار حلقوق اإلنسان، 

بـأن  اقتناعاً منـها  ة الرامية إىل نشر الدميقراطية شارك بنشاط يف املبادرات الدولي    تمجهورية كوريا   الوفد أن   بّين  
وأشار الوفد بصفة خاصة إىل جمتمع الدول الدميقراطية، والشراكة         . الدميقراطية تتيح ظروفاً أفضل حلقوق اإلنسان     

وتسعى مجهورية كوريا لزيادة مسامهتها املالية يف       . ألجل احلكم الدميقراطي، فضالً عن حلف مبادرة احلضارات       
  .اديق املخصصة للمساعدة التقنية يف جمال حقوق اإلنسانالصن

وفيما يتعلق مبسألة التدابري العملية املتخذة لضمان تطبيق قانون اإلجراءات اجلنائيـة املعتمـد يف شـهر         - ٨
 الوفد أن اللجوء إىل تسجيل جلسات       بّين تطبيقاً منصفاً أثناء عملية التوقيف واالستجواب،        ٢٠٠٧أبريل  /نيسان
 وأن احلكومة طبقت برامج تثقيفية خمصصة ملوظفي النيابة العامـة           سائداًتجواب على أشرطة الفيديو أصبح      االس

وفيما يتعلق . املكلفني بتنفيذ القوانني إلطالعهم على ما طرأ من تعديالت يف إطار قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد
عقوبات أشد مبوجـب القـانون       ى اجملرمني املعاودين   ذكر الوفد أن احلكومة تفرض عل      ،مبسألة العنف ضد املرأة   

، وتوفَّر املنقَّحمساعدة طبية أفضل للضحايا يف إطار قانون منع العنف املرتيل ومحاية الضحايا  وتقدَّم. اخلاص املنقح
  .للمجرمني أنواع شىت من برامج املعاجلة اخلاصة للحيلولة دون تكرر أعمال العنف

  ردود الدولة موضوع االستعراضاحلوار التفاعلي و -  باء

 وفداً ببيانات، وأثىن العديد من تلك الوفـود علـى           ٣٣ذلك، أدىل   عقب  خالل احلوار التفاعلي الذي       - ٩
 سجلها القطري يف جمال حقوق اإلنسان خالل السنوات مته من تقرير وطين شامل ولتحسنيمجهورية كوريا ملا قد

 ومنِحهـا  ٢٠٠١اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان يف عـام  وكذلك رحبت وفود عديدة بإنشاء     . األخرية
، كما رحبت خبطة العمل الوطنية، وباالستعداد الذي أبدته مجهورية كوريا لتبـادل اآلراء  "ألف"مركز من الفئة    

 حبكـم   بشأن املسائل املتصلة حبقوق اإلنسان، وبالدور الذي تؤديه يف إطار النظام الدويل، وبالقرار الذي اختذته              
  .الواقع بتعليق عقوبة اإلعدام، وكذلك مبشاركة اجملتمع املدين على نطاق واسع يف إعداد التقرير الوطين

وأحاطت الربازيل علماً بالتقدم احملرز من حيث الوفاء بالتعهدات وااللتزامات الطوعية يف جمال تعزيـز                 - ١٠
ل على تنفيذ ونشر املالحظات املقدمة من هيئات        وشجعت الربازيل احلكومة على العم    . حقوق اإلنسان ومحايتها  

املعاهدات وأوصت بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بدون حتفظات، وسألت عما ُيتخذ من               
  .تدابري عملية لضمان حرية تكوين اجلمعيات وحرية التجمع السلمي ضماناً كامالً
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ف يف  التحديات والعقبات الرئيسية، إن وجدت، مما يصاَدوطلبت إندونيسيا مزيداً من اإليضاحات بشأن  - ١١
وأعربت إندونيسيا عن تقديرها للجهود املبذولة على الصعيد الوطين لتعزيز ومحايـة            . تنفيذ خطة العمل الوطنية   

وأحاطت . حقوق املرأة والطفل متشياً واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل              
إندونيسيا علماً بأن التمييز ضد العمال األجانب حمظور متاماً ولكنها أوصت يف نفس الوقت بتعزيز اجلهود املبذولة 

  .لتدعيم قانون توظيف العمال األجانب بغية ضمان محاية فعلية للعمال األجانب يف البلد

مال غري النظامني تطبيقاً كامالً تطبيق قانون محاية العلمجهورية كوريا ضمان  يةكيفعن وسألت باكستان   - ١٢
وتاماً، وعما إذا كان القانون األساسي بشأن معاملة األجانب يعاِلج بصورة ناجعة املسائل املتعلقة بالتمييز ضد                 
األجانب، وعما إذا كان نظام تصريح العمل يستخدم كوسيلة للتمييز ضد العمال القادمني من بلدان مل توقِّع على 

وأقرت باكستان بالتقدم احملرز نوعاً ما يف معاجلة مسائل اجتماعية حساسة ال            . هورية كوريا مذكرة تفاهم مع مج   
ُتبحث عادة فيما يتصل حبقوق املرأة، وسألت عن طبيعة العقبات والتحديات اليت تعوق حتسني وضـع حقـوق                  

  .اإلنسان يف البلد

طبيق قانون األمن الدائم يـشكل مـصدراً        وأعربت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عن قلقها ألن ت          - ١٣
، يف  "نظام التحول عـن اإليديولوجيـة     "ولقد كان   . النتهاكات عامة حلرية التعبري والتجمع على وجه التحديد       

فوِصف سكان الشمال باألعداء، واعترب كل . ، مصدر قلق بالغ أعرب عنه املقرر اخلاص املعين حبرية التعبريالسابق
وبعد أن ذكَّرت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بأن اللجنة .  جرمية مبقتضى قانون األمناحتكاك أو اتصال هبم
، عن قلقها   ٢٠٠٦ و ١٩٩٩ و ١٩٩٢ األعوامأعربت، يف مالحظاهتا اخلتامية املقدمة يف       قد  املعنية حبقوق اإلنسان    

ص باحلقوق املدنية والسياسية مبقتضى      من العهد الدويل اخلا    ١٩ و ١٨ و ٩البالغ إزاء القيود املفروضة على املواد       
مجهورية كوريا الـشعبية     وأعربت. ك القانون لقانون األمن، أوصت بأن تتخذ الدولة تدابري فعلية بغية إبطال ذ          

باإلضافة إىل ذلك، إزاء قانون مراقبة األمن الذي يقيد حريات السجناء السياسيني وسجناء  الدميقراطية عن قلقها،
وأحاطت علماً أيضاً بالقلق الذي أعربت عنه جلنة مناهضة . أوصت باعتماد تدابري ملعاجلة الوضعوالسابقني الرأي 

التعذيب إزاء ادعاءات أفادت بوقوع حاالت تعذيب يف مرافق االعتقال وبأن تعريف التعذيب يف القانون اجلنائي                
ا يتعلق بتقييد حرية الطـالب يف  غري صحيح، كما أحاطت علماً بالقلق الذي أعربت عنه جلنة حقوق الطفل فيم        

  .وأوصت باعتماد تدابري مناسبة لتحسني التشريعات والعدالة اجلنائية. التعبري والتجمع

 ولتعزيـز حقـوق     بني اجلنسني وأثنت تركيا على مجهورية كوريا ملا وضعته من برامج لتحقيق املساواة              - ١٤
لة األجانب الذي يستهدف منع التمييز ضد األجانـب         الطفل، كما أثنت عليها العتماد القانون األساسي ملعام       

وأثنت تركيا على احلكومة لوعيها بالتحديات القائمة       . على الصعيد الوطين   ومساعدهتم على االندماج يف اجملتمع    
وسألت تركيا، على ضوء ما . كازدياد عدد السكان املسنني، واإلدراك التقليدي ملفهوم حقوق اإلنسان يف اجملتمع

اخلطط املوضوعة لتحسني األوضـاع يف      عن  منظمات غري حكومية خمتلفة من تقارير عن مراكز االعتقال،          قدمته  
  .قريبالستقبل املوكذلك سألت تركيا عما إذا كانت احلكومة تعتزم إلغاء عقوبة اإلعدام يف . تلك املرافق

زالوا يواجهون حتديات مـن       ما والحظت اجلزائر أن العمال املهاجرين والعمال املهاجرين غري النظاميني          - ١٥
ن دون مراعاة اإلجراءات القانونية الواجبـة، كمـا         اجراء ممارسات متييزية، من بينها االعتقال والطرد التعسفي       

وشجعت اجلزائر . الحظت أن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلق يف تشكيل النقابات ال تراعى دائماً
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ديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وأوصت        مجهورية كوريا على التص   
. وإعمال حقوق مجيع العامالت املهاجرات وضمان عدم تعرضهن ملمارسات متييزية سيما حلماية باختاذ تدابري، وال

 إزاء قـانون التجمعـات   ١٩٩٩وبعد اإلحاطة علماً بأن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أعربت عن قلقها يف عام          
وأوصت بأن ُيكرَّس   . التدابري املعتمدة ملعاجلة الوضع   عن  واملظاهرات مبينة أنه يقيد حرية التجمع، سألت اجلزائر         

  .القانون الضمان املتاح لصون حرية تكوين اجلمعيات وحرية التجمع

، "نظام رب األسرة  "ا املدين إلبطال    وأثنت كندا على مجهورية كوريا ملا أدخلته من تعديالت على قانوهن            - ١٦
بناء على توصية اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، ورحبـت كنـدا                  

 ،باجلهود املبذولة العتماد التوصيات اليت قدمتها جلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنـة مناهـضة التعـذيب           
 من اتفاقية مناهضة التعذيب     ١ية كوريا يف القانون جرمية تعذيب حسب احملدد يف املادة            مجهور تقّروأوصت بأن   

وأشارت كندا إىل تقارير أفـادت بـأن        . وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          
اط عندما يتعاملون مـع املهـاجرين       املوظفني املكلفني بتنفيذ القوانني كثرياً ما يلجؤون إىل استخدام القوة بإفر          

واملتظاهرين، وأعربت عن قلقها ألن مراكز االعتقال ال تدار بشكل يسمح حبمايـة حقـوق اإلنـسان هلـؤالء         
األشخاص، وأوصت بتوفري التدريب يف جمال حقوق اإلنسان للموظفني املكلفني بتنفيذ القوانني وباختاذ تـدابري               

وأوصت كندا، باإلضافة إىل ذلك، بالتحقيق يف مجيع . ين يف مجيع األوقاتلضمان محاية حقوق اإلنسان للمهاجر    
وكذلك . املكلفني بتنفيذ القوانني  على أيدي املسؤولني    االدعاءات الواردة بشأن التعرض للتعذيب وإساءة املعاملة        

أفعـال  وأوصت بتجـرمي    . أوصت بإعادة النظر يف نظام تسجيل املقيمني لضمان حقهم يف خصوصيات حياهتم           
االغتصاب الزوجي، وإيذاء األطفال، والعنف املرتيل، ومقاضاة مرتكيب تلك األفعال ومعاقبتهم، كما أوصت بتوفري 

 واعتمادالتدريب يف جمال حقوق اإلنسان للموظفني الذين يعاجلون احلاالت املتصلة بالعنف املرتيل وإيذاء األطفال، 
وأشارت كندا إىل تقارير أفادت بـأن العمـال         . طفالاألاليت ختص   إجراءات تراعي الطفل يف الدعاوى اجلنائية       

املهاجرين يتعرضون ملعاملة متييزية دائمة والنتهاكات مستمرة يف مكان العمل وبأن العامالت املهاجرات وأطفاهلن 
يتعرضون بصفة خاصة ملخاطر االجتار واالستغالل اجلنسي، وأوصت بأن تركز مجهورية كوريا علـى النـساء                 

  .األطفال تركيزاً خاصاً عندما تضع سياسات حلماية حقوق العمال املهاجرينو

 وسألت فرنسا، عما إذا كانت مجهورية كوريا تنظر يف إمكانية إلغاء عقوبة اإلعدام رمسياً، أو على األقل   - ١٧
لتدابري املزمع اختاذها وأعربت عن رغبتها يف احلصول على معلومات إضافية بشأن ا. يف اعتماد قرار بتعليقها قانوناً

وسألت فرنسا عن . سيما يف جمال العمل ملكافحة التمييز، مبا يشمل التمييز القائم على أساس التوجه اجلنسي، وال
التدابري املزمع اختاذها إلصالح النظام األساسي للجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان وعن مدى إسـهام تلـك          

وأخرياً أوصت فرنسا بأن توقع مجهورية كوريا على االتفاقية         . بادئ باريس  يتصل مب  فيماالتدابري يف تعزيز اللجنة     
  .الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

وأعربت كولومبيا عن تقديرها ملشاركة اجملتمع املدين على نطاق واسع يف إعداد التقرير الوطين، ولكنها                 - ١٨
بشأن الدراسة االستقصائية اليت أجريت باالتصال املباشر  يضاً تفاصيل إضافيةأ طلبت إىل مجهورية كوريا أن تقدم

معلومات إضافية بشأن كيفية عمل آلية اللجنة الوطنية الكورية حلقوق           كما طلبت . رت عملية التشاور  واليت يسّ 
  .اإلنسان لتيسري التثقيف املقدم للشركات اخلاصة ووسائط اإلعالم يف جمال حقوق اإلنسان
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وأحاطت سلوفينيا علماً بالتوصية اليت قدمتها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن اعتراف مجهورية كوريا   - ١٩
 ١٨  من املادة  ١ووجدت اللجنة أنه وقع انتهاك للفقرة       .  يف اإلعفاء من اخلدمة العسكرية     ضمريياًحبق املستنكفني   

وأوصت سلوفينيا بأن تتابع مجهورية كوريا . الغني فردينيمن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف ب
قانوناً حبـق الفـرد يف       كما أوصت باالعتراف  . توصية اللجنة مبنح صاحيب البالغني املذكورين سبيل تظلم فعال        

، وإلغاء أي حظر حـايل للتوظيـف يف         الفعليةاالستنكاف الضمريي، وعدم جترمي رفض تأدية اخلدمة العسكرية         
وأحاطت سلوفينيا علماً، باإلضافة إىل ذلك، بالقلق الذي أعربت عنه اللجنة املعنية . احلكومية أو العامةاملؤسسات 

بالقضاء على التمييز ضد املرأة إزاء دوام التصرفات املستمدة من النظام القائم على السلطة األبوية ودوام األفكار                 
ل ومسؤولياهتما يف إطار األسرة واجملتمع، وذلك يشكل، يف رأي  املتأصلة فيما يتعلق بدور املرأة ودور الرجاملقولبة

وأوصت سلوفينيا بأن تـدرج     . من األسباب املؤدية إىل أعمال العنف اليت تتعرض هلا املرأة         جذرياً  اللجنة، سبباً   
 وأحاطت  .مجهورية كوريا، تلقائياً وبصورة دائمة، منظوراً جنسانياً يف عملية متابعة االستعراض الدوري الشامل            

سلوفينيا علماً بأن مجهورية كوريا اختذت إجراءات عديدة لتحسني املساواة بني اجلنسني يف جمال العمل ومشاركة 
. زالت شائعة نسبياً أن املضايقات اجلنسية ماوركزت على ما أفادت به تقارير عديدة     فاملرأة يف احلياة االقتصادية     

شأن حاالت االعتداء اجلنسي، رمبا ألن اجلرمية اجلنسية تصنف يف عداد       والحظت سلوفينيا قلة الدعاوى املرفوعة ب     
وسألت سلوفينيا احلكومة عما تتخـذه مـن        . اجلرائم اليت ال حيقق فيها إالَّ بناء على شكوى مقدمة من الضحية           

 بغيـة   ك احلكم القانوين باإلضافة إىل أحكام أخرى ذات صلة        لإجراءات لتغيري ذلك، وأوصت بإعادة النظر يف ذ       
  .تعزيز احلماية املتاحة للضحايا

، ٢٠٠١ بلجيكا أن اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان أثبتت مراراً، منذ إنشائها يف عام               والحظت  - ٢٠
وركزت بلجيكا على التقدم    . وأوصت بأن تتخذ احلكومة تدابري إللغاء عقوبة اإلعدام       . أهنا مستقلة عن احلكومة   
 املرتيل ولكنها أعربت عن قلقها إزاء تقارير أفادت بانتشار البغاء غري القانوين واالستغالل احملرز يف مكافحة العنف

.  االجتار بالنـساء األجنبيـات     استمرار ٢٠٠٧اجلنسي للمرأة، وقد أكدت هيئتان من هيئات املعاهدات يف عام           
  أيضاً أعربت عن أسفها  و،  )يدزاإل(متالزمة نقص املناعة املكتسب     ملكافحة  املنتهجة  ورحبت بلجيكا بالسياسات    

وسألت بلجيكا، باإلضـافة إىل     . إزاء استمرار املواقف العامة السلبية املتخذة جتاه األشخاص املصابني هبذا املرض          
ذلك، عما يطبق من سياسات ملناهضة التمييز، وأوصت، على غرار ما فعلته اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز                  

 من االتفاقية، كما أوصت بتكثيف الكفاح ١ريف للتمييز ضد املرأة متشياً وما ورد يف املادة ضد املرأة، باعتماد تع
  .ملناهضة االجتار بالنساء األجنبيات

وأعربت اجلمهورية التشيكية عن تقديرها جلميع اجلهود اليت بذلتها مجهورية كوريا لتدعيم آلياهتا اخلاصة   - ٢١
وسألت عما إذا كانت مجهورية كوريا قد أجرت أي حتليل ملعرفة . سة للمرأةسيما تلك املكر حبقوق اإلنسان، وال

حاالت االنتحار وغريها من حاالت الوفاة املفاجئة يف مرافق االعتقال، على حنو ما الحظته ارتفاع عدد الصلة بني 
ابري ملراقبـة مرافـق     وسألت عما مت اعتماده من تد     . املعاملة أو أفعال التعذيب   سوء  جلنة مناهضة التعذيب، وبني     

وأوصـت اجلمهوريـة    . االعتقال بصورة أفضل وضمان إجراء حتقيق دقيق يف حاالت إساءة املعاملة أو التعذيب            
 املعاملـة، مبـا يـشمل       وسوءالتشيكية بأن تواصل مجهورية كوريا تعزيز التدابري اليت اختذهتا ملناهضة التعذيب            

االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو         يف مستقبل قريب، إىل الربوتوكول       االنضمام،
وسألت اجلمهورية التشيكية . ، كما أوصت بإنشاء آلية وطنية فعالة للوقايةقاسية أو الالإنسانية أو املهينةالعقوبة ال
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رحبت مبـشروع   و. ك العنف يل وعن الوسائل املتاحة لضحايا ذل     عما يوجد من أحكام تشريعية جترِّم العنف املرت       
قانون مناهضة التمييز الذي ُوِضع مؤخراً، وأوصت بتضمني مشروع القانون التمييز القائم على أساس التوجـه                

  .اجلنسي أيضاً

وأثنت هولندا على مجهورية كوريا ملا وضعته مؤخراً من تشريعات ملناهضة التمييز وأعربت عن أملها يف        - ٢٢
 اجملتمع الضعيفة، كالنساء واألطفال واملثليني جنسياً والسحاقيات واألشخاص أن تضمن املساواة يف املعاملة لفئات

 أيضاً باعتماد تشريعات تشدد العقوبات املفروضة يف قضايا العنـف           وأحاطت هولندا علماً  .  والالجئني املعوقني
.  يف مكـان العمـل     توقع أن تفيد تشريعات مماثلة يف مكافحة املضايقات اجلنسية        ُياملرتيل، وسألت عما إذا كان      

قّر اجلمعية الوطنية اليت ستباشر دورهتا يف             مشروع القـانون   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١وأخرياً أوصت هولندا بأن ُت
  .اخلاص بإلغاء عقوبة اإلعدام

وأحاطت ماليزيا علماً بإسقاطات احلكومة اليت أفادت بأنه سيكون جلمهورية كوريا أعلى نـسبة مـن                  - ٢٣
. ، ورحبت بتعهد احلكومة مبعاجلة هذه املـسألة       ٢٠٥٠حبلول عام    ما فوق ف عاماً من العمر     ٦٥السكان البالغني   
احلكومة، باإلضافة إىل توفري شبكة سالمة اجتماعية إىل املسنني، مبعاجلة األمور اليت عن كيفية قيام وسألت ماليزيا 

 فيما يتعلق باملشقة النامجة عن      ٢٠٠١يف عام   أثارت قلق اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         
  . احنالل األواصر األسرية

مجهورية كوريا سحب حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد بنية ورحبت أذربيجان   - ٢٤
كوريا عدم  مجهورية  هبا  تضمن  عن الكيفية اليت    وسألت  . املرأة والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      

حيظر صراحة التمييز على أسس معينة، وهو وجه قَلَق أعربت عنه جلنة حقوق الطفل علماً بأن دستورها ال التمييز 
معرفة مىت وكيف تعتزم احلكومة تعديل قانون اإلجراءات اجلنائية املنقح رغبتها يف دت أذربيجان بوكذلك أ. أيضاً

عنية حبقوق اإلنسان خبصوص عدم متتع األشخاص املعتقلني متتعاً تلقائياً حبقهم           إليالء االعتبار ملا أثار قلق اللجنة امل      
  . يف املثول دون إبطاء أمام قاضٍ ليبت يف مشروعية اعتقاهلم

الصني أن التقرير الوطين يشري إىل حتٍد يتعلق بالتهميش الذي تعاين منه بعض الفئات الـضعيفة                وذكرت    - ٢٥
احلصول على معلومات بشأن فعالية التدابري املتخذة وأيدت رغبتها يف االجتماعية، نتيجة اإلصالحات االقتصادية و

  .قدرات الفئات الضعيفة لتعزيزيف هذا الصدد وبشأن اعتماد تدابري أخرى، إن وجدت، 

ورداً على جوانب القلق اليت أعربت عنها وفود خمتلفة بشأن مسألة العمال املهاجرين، بـني الوفـد أن                    - ٢٦
 وضعت أطراً خمتلفة قانونية ونظامية للقضاء على التمييز ضد العمال األجانب، وخصت بالذكر قـانون             احلكومة

وأشار الوفد إىل سبل التظلم املتاحة يف حال عدم دفع املعاشات التقاعدية وإىل إجراءات . توظيف العمال األجانب
. للجان املعنية بعالقات العمل يف وزارة العمـل       إىل ا التظلمات  وترفع تلك   . تيسري الدخول إىل البلد والعودة إليه     

  .ولقد ُبِذلت جهود عديدة أيضاً لتوفري برنامج ِحريف للعمال املهاجرين قبل عودهتم إىل بلدهم

بني الـوزارات   أجريت  مشاورات  بأن  وأبلغت مجهورية كوريا، فيما يتعلق مبسألة إلغاء عقوبة اإلعدام،            - ٢٧
نوفمرب املاضي بشأن القرار الرمسي املتخذ / على اجلمعية العامة يف شهر تشرين الثاينملناقشة مشروع القرار املعروض
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ولكن توجب هذه املسألة إحراز توافق يف اآلراء على الصعيد الوطين يتطلب وقتـاً مـن                . بتعليق عقوبة اإلعدام  
 ركزت حكومة كوريا مـن      وفيما يتعلق بتطبيق قانون األمن الوطين، وهو موضوع أثاره اجملتمع الدويل،          . الزمن

  . للحيلولة دون اللجوء إىل هذا القانون وتطبيقه بصورة تعسفيةويقظةجديد على ما تتوخاه من حذر 

وخبصوص املسائل املتعلقة باملنظور اجلنساين يف عملية االستعراض الدوري الشامل، ركز الوفـد علـى                 - ٢٨
 وكاملة يف عملية إعداد ومتابعة االستعراض الدوري        مشاركة وزارة الشؤون اجلنسانية واملساواة مشاركة نشطة      

، وقانون منـع  ٢٠٠٢وأشار إىل تعديلني أدخال على القانون اخلاص مبعاقبة أعمال العنف املرتيل يف عام          . الشامل
املناط بالنيابة العامة ومسح هلا بإصدار أوامـر  نطاق الدور ، مبا وسع ٢٠٠٤العنف املرتيل ومحاية الضحايا يف عام    

يف باعتقال مرتكيب تلك األفعال مؤقتاً، ووفر املساعدة الطبية للضحايا إىل حد أن احلكومة تعوض التكاليف الطبية 
  .لموارد املالية الالزمةلمرتكب تلك األفعال حالة افتقار 

وخبصوص مسألة حرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، أكدت مجهورية كوريا مرة أخرى على أن                - ٢٩
  . املعين يطبق بتوخي أكرب قدر من احلذرالقانون

وأقر الوفد، فيما يتعلق بتعريف التعذيب، أنه ال يوجد قانون يعرف التعذيب ولكن توجد قوانني عديدة،   - ٣٠
وركزت مجهورية كوريا على التحسينات اليت طرأت على ظـروف          . من بينها قانون العقوبات، حتظر التعذيب     

 ، مركز اإلبالغ عن انتهاكات حقوق اإلنـسان       ، ومعها ية الكورية حلقوق اإلنسان   وتتخذ اللجنة الوطن  . االعتقال
وركز الوفد على أن عدد حاالت االنتحار يف        .  بشأن تلك املسائل وتوفر احلكومة التدريب ملوظفيها       اتاإلجراء

 الوفيـات يف    مراكز االعتقال ليس أعلى من عددها يف اجملتمع عموماً وأنه تبذل جهود لالستمرار يف خفض عدد               
  .صالحياتاإل عاملة يفسوء املجّراء أي حالة وفاة  عن ٢٠٠٠، وبني أنه مل يبلَّغ منذ عام اإلصالحيةاملرافق 

 من الدستور تقضي بعـدم جـواز      ١١ وركز الوفد، فيما يتعلق بأسباب مناهضة التمييز، على أن املادة           - ٣١
اعية أو الثقافية على أسـاس اجلـنس أو الـدين أو املركـز              التمييز يف احلياة السياسية أو االقتصادية أو االجتم       

وبالتايل حتظر  . ليست إال أسساً من بني أسس أخرى      " اجلنس أو الدين أو املركز االجتماعي     "بيد أن   . االجتماعي
  .مبوجب الدستور، أيضاً، جوانب التمييز القائم على أسباب أخرى منصوص عليها يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

، مـع ذلـك،      تبذل االجتار بالنساء األجنبيات مشكلة متفشية لكن احلكومة      ال تعترب   مجهورية كوريا   و  - ٣٢
اجلنس أو ملنع   ألغراض  ستغالل  االقصارى جهودها ملنع استخدام العامالت املهاجرات يف الصناعات القائمة على           

ولكن توجد حاالت   .  شكوى ترفعها الضحية   اجلرائم اجلنسية للتحقيق إالَّ بناء على      وال ختضع بعض  . االجتار هبن 
  . عاما١٣ًأطفال دون سن  هاضحاياعديدة يتم التحقيق فيها تلقائياً، ومن بينها حاالت يكون 

وينص هذا القانون  .٢٠٠٧يوليه / متوز١وفيما يتعلق حبماية العمال غري النظاميني، صدر قانون جديد يف   - ٣٣
ملني لفترة حمددة املدة ال تتجاوز عامني؛ كما ينص على منح العاملني            على أنه جيوز لصاحب العمل أن يوظف عا       

وقد مت وضع   متييز غري مشروع،    تعويضاً أو جرباً لألضرار يف حال       لفترة حمددة املدة أو لبعض الوقت أو املنتدبني         
عمال األجانب الذي ويوجد فيما يتعلق حبماية العمال األجانب قانون توظيف ال. خطة شاملة لتعزيز مهاراهتم أيضاً
وتوفَّر للعمال األجانب نفس احلماية املتاحة للعمال الكوريني يف حال عدم دفع . مينع التمييز ضد العمال األجانب
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ولقد أنشأت . ،كاالفتقار إىل األمن يف مكان العملخمالفات أخرىوجود يف حالة املعاشات التقاعدية أو األجور و
األجانب وهي توفر هلم الترمجة الشفوية بسبع لغات وتدرب العمال األجانب مجهورية كوريا مراكز دعم خاصة ب

  .والثقافة الكورية على اللغة والعادات

وبشأن حتسني تكافؤ الفرص، مت بذل عدد من اجلهود للتشجيع على إدماج املرأة يف سوق العمل، مبـا                    - ٣٤
ويوفر التدريب للنساء   .  يف جمال احلياة العملية    يشمل توفري إعانات الوالدة ورعاية األطفال لتحقيق توازن أفضل        

  .ويطبق مبدأ األجر املتساوي لقاء العمل املتساوي. اللوايت تركن سوق العمل بغية مساعدهتن على إعادة االندماج

  ويوفر تدريب إلزامي ملنع املضايقات اجلنسية يف مكان العمـل، وتفـرض عقوبـات يف حـال عـدم                    - ٣٥
  .التقيُّد بذلك

وأعربت الفلبني عن تقديرها للجهود املبذولة العتماد هنج قائم على أساس مراعاة حقوق اإلنـسان يف                  - ٣٦
يف الوقت املناسب، على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع          معاملة املهاجرين وأسرهم وشجعت على التصديق،     

عزيز ما يبديه اجملتمع من تفاهم واحترام إزاء        كما سألت عما اختذ من تدابري لت      . العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   
  عالم أن تقوم بـدور هـام يف       املهاجرين، ومن بينهم املهاجرون غري النظاميني وعما إذا كان بإمكان وسائط اإل           

  .هذا الصدد

يرلندا الشمالية مبوقف رئيس مجهورية كوريا إزاء حقـوق         آورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و       - ٣٧
ن يف العالقات القائمة بني مجهورية كوريا ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، وحثت مجهورية كوريـا               اإلنسا

كما شجعتها على مواصلة توعيتها     . على أن تقوم بدور أكرب يف جمال محاية حقوق اإلنسان على الصعيد الدويل            
ر عن اإلعاقة أو التوجه اجلنساين واجلنسي       العامة والرمسية حبقوق اإلنسان لضمان جمتمع يشمل اجلميع، بغض النظ         

توصية للواململكة املتحدة إذ حتيط علماً بالردود اليت وفرهتا الدولة فهي تنضم إىل وفود أخرى               . أو األصل القومي  
وطلبت موافاهتـا   . بوضع تشريعات إللغاء عقوبة اإلعدام والتصديق عليها خالل الدورة القادمة للجمعية الوطنية           

، وأعربت عن أملها يف أن يطبق القانون بصورة كاملة ٢٠٠٧عن تنفيذ قانون العقوبات املعتمد يف عام مبعلومات 
وأوصت . وكذلك سألت عن التدابري اليت رمبا اختذت إلصالح قانون األمن الوطين          . وشفافة أثناء عملية التحقيق   

 كما أوصت باختاذ تدابري فعلية ،القانون اجلنائيباملطابقة بني أحكام هذا القانون واملعايري الدولية املتصلة بوضوح         
يف تفكـر   وسألت عما إذا كانت احلكومة      . إلقرار بدائل للخدمة العسكرية يستفيد منها املستنكفون الضمرييون       

 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة          ٢٢إمكانية إعادة النظر يف موقفها إزاء حتفظها املقدم على املادة           
وأخرياً أوصت مجهورية كوريا بالتصديق على      . حمددضمن إطار زمين    أوصت بسحب هذا التحفظ     والسياسية و 

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو   
  . قريباًأن يتم ذلكعما إذا كان من احملتمل املهينة وسألت 

مربغ أن جمموعة من اجلرائم واجلنايات ال تزال تقع حتت طائلة حكم اإلعدام يف مجهورية               والحظت لكس   - ٣٨
 ٢٠٠٧زالوا ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام فيهم وبأنه مت يف عام             سجيناً ما  ٦٠كوريا، وأحاطت علماً بأن زهاء      

 والعدل التابعة للجمعية    وأوصت لكسمربغ بأن تفي احلكومة واللجنة الدائمة للقانون       . إصدار حكمني باإلعدام  
الوطنية مبا تعهدتا به من التزامات مبوجب صكوك األمم املتحدة ذات الصلة وأن تسعيا على الفور إلمتام العملية                  
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 ،وكذلك سألت لكسمربغ عما تعتزم احلكومة اختاذه من تدابري. التشريعية اجلارية بغية إلغاء عقوبة اإلعدام قانوناً
 هذا النقاش على مستوى الرأي العام ويف اجلمعية الوطنية، وعن اجلدول الزمين املتوقـع               سيما إلحراز تقدم يف    ال

  .العتماد قانون إلغاء عقوبة اإلعدام

وطلبت مصر معلومات إضافية بشأن التمييز املنتشر يف اجملتمع ضد األطفال ذوي اإلعاقة، وهو وجه قلق                  - ٣٩
. التدابري املتخذة أو املزمع اختاذها بغية مكافحة هذه الظـاهرة         ، وبشأن   ٢٠٠٣أثارته جلنة حقوق الطفل يف عام       

وسألت عما إذا كانت مجهورية كوريا تعترف باالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد                
  . أسرهم كمعاهدة أساسية من معاهدات حقوق اإلنسان، وأوصت بأن تنضم مجهورية كوريا إىل تلك االتفاقية

وأحاطت بنغالديش علماً بأن قانون توظيف العمال األجانب حيظر التمييز ضد العمال األجانب حظـراً            - ٤٠
 املعاملة التمييزية، واالنتهاكات يف مكان العمل، وبعدم كفاية باستمرارولكن توجد يف الواقع ادعاءات تفيد . باتاً

رية كوريا على بذل جهود إضافية لتنفيذ التدابري وحثت بنغالديش مجهو. ما يوفر للعمال األجانب من محاية وجرب
وطلبت أن تعاجل احلكومة مسألة اهلجرة غري النظامية بأسلوب إنساين . التشريعية املوضوعة حلماية العمال املهاجرين

وأن تنظر يف إمكانية تسوية الوضع القانوين للعمال املهاجرين أو على األقل أن تضمن هلـم حقـوق اإلنـسان                    
هن إغواؤويتم  " للترفيه"وفيما يتعلق بالعامالت املهاجرات اللوايت يدخلن البلد بتأشرية دخول خمصصة           . ةاألساسي

يف إمكانية إعـادة    تفكر  بالعمل يف الصناعات املتصلة باجلنس، سألت بنغالديش عما إذا كانت مجهورية كوريا             
  .النظر يف إصدار هذه الفئة من التأشريات

سي علماً بأن هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة أعربت عن قلقهـا إزاء وضـع              وأحاط االحتاد الرو    - ٤١
ونظراً إىل أن املركز القانوين هلؤالء الزوجات يعتمد كلياً على الـزوج            . مبواطنني كوريني املتزوجات  األجنبيات  

ا اختذ من تـدابري     وسأل االحتاد الروسي عم   . الكوري، فقد أصبحت هذه الفئة من الناس من أكثر الفئات ضعفاً          
لتعزيز احلماية املوفرة للنساء األجنبيات، وذكَّر أيضاً مبا قدمته هيئات املعاهدات من معلومات عن االجتار بالنساء             
وبغاء النساء اللوايت أغلبهن من العامالت املهاجرات غري النظاميات ممن يتحملن العواقب اجلنائية السـتغالهلن،               

  . االجتار بالنساء واستغالهلنختذ من تدابري ملكافحةوسأل االحتاد الروسي عما ا

وأثارت التفيا مسألة التعاون مع املقررين اخلاصني، مشرية إىل الزيارتني اللتني أجرامها املقرر اخلاص املعين   - ٤٢
تفيا وطلبت ال. ٢٠٠٦ واملقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين يف عام ١٩٩٥حبرية الرأي والتعبري يف عام 

  .دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصةجدوالً زمنياً لتوجيه إىل مجهورية كوريا أن حتدد 

وأشارت إىل  .  عقوبة اإلعدام ريثما يتم إلغاؤها     باإلبقاء على الوقف االختياري لتسليط    وأوصت إيطاليا     - ٤٣
رأة خبصوص عدم وجود تعريف للتمييز ضد أوجه القلق اليت أعربت عنها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد امل

األفكار املقولبة الراسـخة يف  استمرار  من االتفاقية، كما أشارت إىل ١املرأة يكون مطابقاً متاماً ملا ورد يف املادة         
النفوس واليت تشكل، يف مجلة أمور أخرى، سبباً من أسباب العنف ضد املرأة، وأوصت باعتبار مـسألة تعزيـز                   

وأوصـت  . كإحدى األولويات الرئيسية يف السياسات اليت تضعها احلكومة يف جمال حقوق اإلنسان           حقوق املرأة   
إيطاليا باإلضافة إىل ذلك بأن تقوم مجهورية كوريا بتعديل تشريعاهتا ذات الصلة على وجه السرعة لتحظر صراحة 
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  ض أشكال إجيابية وغري عنيفـة     ويف املرتل وتطبق تدابري تربوية تشجع على فر       املدرسة   يف   جسديةفرض عقوبات   
  .من العقوبات

كما أعربت . بني اجلنسنيوأعربت رومانيا عن تقديرها للتقدم احملرز يف مكافحة التمييز وضمان املساواة    - ٤٤
عن ارتياحها للردود اليت قدمها الوفد بشأن التدابري املعتمدة حلماية العامالت املهاجرات من املمارسات التمييزية               

   والالجـئني،  وسألت عما تتبعه احلكومة من سياسة حلماية حقوق ملتمـسي اللجـوء           . ن االنتهاكات وغريها م 
سيما بضمان إجراءات منصفة وشفافة يف حتديد مركزهم كالجئني وضمان حفاظهم على سبل معيشتهم طيلة  وال

اصة بوضـع الالجـئني    اخل١٩٥١وأوصت رومانيا بأن تنفذ مجهورية كوريا اتفاقية عام . فترة النظر يف وضعهم 
  ، وبأن تضمن حتسني إجراءات االعتراف مبركـز الالجـئ طبقـاً ألحكـام قـانون               ١٩٦٧عام  لوبروتوكوهلا  

  .الالجئني الدويل

التشريعات اجلديدة اليت تلغي نظام رب       علىالعملية  وسألت املكسيك عما يترتب من آثار يف املمارسة           - ٤٥
الزوجني، وأوصت بأن تقوم احلكومة حبمالت عامة لزيادة فعالية تلـك           األسرة وتقضي باملساواة يف احلقوق بني       

وكذلك حثت املكسيك احلكومة على تعزيز التشريعات املتصلة بالعنف املرتيل وشجعتها علـى اختـاذ      . األحكام
. العدالةتدابري للتأكد من تناول مسألة محاية املهاجرين يف التشريعات، مبا يشمل إتاحة إمكانية اللجوء إىل نظام                 

وأوصت املكسيك، من هذا املنطلق، بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد              
وأخـرياً  . أسرهم وبسحب التحفظات على معاهدات أخرى مبا يقيد احلماية املتاحة للعمال املهاجرين وأسرهم             

  .ة اإلعدامأوصت املكسيك بأن تتخذ احلكومة تدابري إللغاء عقوب

ورحبت أوكرانيا باجلهود الرامية إىل تعزيز الوعي العام يف جمال حقوق اإلنسان كما رحبت بالتـدابري                  - ٤٦
وأعربت أوكرانيا عن رغبتـها يف احلـصول علـى          . املتخذة حلماية األطفال من العنف وحظر العقوبات البدنية       
 معايري الصحة وكـذلك     تع بأعلى ما ميكن حتقيقه من     معلومات بشأن التدابري املعتمدة لضمان حق الفرد يف التم        

  .توصياهتاوقع سيما خبصوص  بشأن اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان، وال

وسألت الواليات املتحدة األمريكية عن السياسات املعمول هبا للتأكد من أن التعاريف املبهمة الواردة يف      - ٤٧
من املزمـع   واعتقال األفراد بصورة تعسفية أو لتهديدهم، وعما إذا كان          ستغل لتوقيف   قانون األمن الوطين ال تُ    
 األمن الوطين للحيلولة دون   ال يقيد حرية التعبري، وأوصت بتعديل قانون        للسهر على أنه    تعديل القانون املذكور    

  .اً تعسفيه تفسرياًتفسري

 سجيناً ينتظرون تنفيـذ     ٥٨شأن  وأحاطت أستراليا علماً بأن منظمات غري حكومية أعربت عن قلقها ب            - ٤٨
اإلعدام، فسألت عما إذا كانت مجهورية كوريا       عقوبة  أن بعض اجلرائم ال تزال تقع حتت طائلة         بحكم اإلعدام و  

  العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق       وكول االختياري الثاين امللحـق ب     تنظر فعلياً يف إمكانية التوقيع على الربوت      
  .املدنية والسياسية

حتياجـات  اال ذاتلفئات االجتماعية اونس علماً مع االرتياح باجلهود املبذولة لتعزيز حقوق وأحاطت ت   - ٤٩
  .اصة وأثنت على مجهورية كوريا لتوقيعها على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاخل
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 معرفة مىت تعتزم مجهورية كوريا التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي          رغبتها يف    اليابان   دتوأب  - ٥٠
انتهاكات حقوق اإلنسان علـى شـبكة       ملعاجلة  وسألت أيضاً عما اختذته احلكومة من تدابري حىت اآلن          . اإلعاقة

الفرد حياة نترنت دون املساس حبرية التعبري، علماً بأن انتشار استخدام الشبكة مل يكن له وقع على خصوصيات اإل
  .باحية عن األطفالاإلواد املوتمييزية الواد املفحسب بل وأسهم يف نشر معلومات ضارة، ك

وأحاطت أملانيا علماً بالقلق الذي أعرب عنه املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين فيما يتعلق                 - ٥١
 على مـا    ، وبأنه ال يسمح هلن    ،بعدم متتع الزوجات األجنبيات بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا املواطنون الكوريون          

وسألت .  مما يعرضهن إلساءات حمتملة، وأن إقامتهن تعتمد كلياً على الزوج الكوري، بالعمل بصفة قانونية،يبدو
يف أكرب  للسماح مبشاركة الزوجات األجنبيات بنشاط ة املعنياتعما إذا كانت مجهورية كوريا تعتزم تغيري التشريع

  . احلياة االقتصادية ومحايتهن من اإلساءات

ن املهاجرين القادمني من بلدان شىت أخرى يدجمون تدرجيياً يف اجملتمع           وأحاطت بريو علماً بأن العديد م       - ٥٢
الكوري، وأوصت بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وعلـى               

 وعن البشرباجتار حاالت رت بأن املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين أبلغ عن بروتوكول بالريمو وذكَّ
  .إساءة استخدام ما يسمى بتأشريات الفناننياحتمال 

الدولية عاهدات  امل أوضحت مجهورية كوريا السياسة اليت تتبعها للتصديق على          ،ورداً على أسئلة إضافية     - ٥٣
مجهورية كوريا طرف يف ست معاهدات أساسية من املعاهدات الدوليـة           و. قوق اإلنسان وسحب التحفظات   حل

وكذلك تسعى مجهورية كوريـا  . زالت تنظر يف إمكانية التصديق على معاهدات أخرى   نسان وهي ما  حلقوق اإل 
بإجراء مشاورات نشطة مـع اجلهـات       األساسية   بشأن معاهدات حقوق اإلنسان      دهتابألسحب التحفظات اليت    

فمنذ دخول الربوتوكول   . دولية للمعايري ال  تشريعية خمتلفة امتثاالً  واختاذ تدابري    وستواصل بذل هذه اجلهود      ،املعنية
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة حيـز                 

. ، باشرت احلكومة مشاوراهتا للنظر يف إمكانية التصديق على تلك املعاهدات٢٠٠٦يونيه /النفاذ يف شهر حزيران
وباإلضافة إىل ذلك، تقوم اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان بني احلني واآلخر            . ريةوال تزال املشاورات جا   

بزيارة مرافق االعتقال وإجراء حتقيقات بشأهنا، فتشارك فعلياً يف أنشطة مناهضة التعذيب اليت تشكل جـزءاً ال                 
عاملة أو العقوبـة القاسـية أو       يتجزأ من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب امل          

 ليست مجهورية كوريا طرفاً يف االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع           ،التقريرأوضح  وكما  . الالإنسانية أو املهينة  
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري، واتفاقيـات               

وسيتم النظر بدقة يف إمكانية التصديق على ). ١٠٥ و٩٨ و٨٧ و٢٩رقم االتفاقيات (بع رمنظمة العمل الدولية األ
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم مع أخذ خصائص التشريعات احملليـة ذات                

ة الدولية حلماية مجيع األشخاص  االتفاقي على يف إمكانية التوقيعها مجهورية كوريا نظرتواصلو. الصلة يف االعتبار
وفيما يتصل   . تنقيح األحكام املتصلة بالعقوبات    يشمل مبا   نطاق تشريعاهتا احمللية،  تنظر يف   ومن االختفاء القسري    

 وتأمل إجنـاز    باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، تتخذ مجهورية كوريا إجراءات حملية اآلن للتصديق عليها            
 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       ٢٢وفد، فيما يتعلق بسحب التحفظات على املادة         ال بّينو. ذلك عما قريب  

  .الدقيقاالعتبار   البت يف هذا األمر بعد أخذ القوانني والنظم يفه سيتماملدنية والسياسية، أن
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لوطنيـة  للتوصيات املقدمة من اللجنة ا    للغاية  وأشارت مجهورية كوريا إىل أن احلكومة تويل أمهية كبرية            - ٥٤
جل األيف التوصيات هذه  تنفيذ بعض ، يف الواقع،أنه ال ميكنبالكورية حلقوق اإلنسان ولكنها تقر يف نفس الوقت 

 أواخر  حىت يف املائة من التوصيات املقدمة من اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان             ٦٧  نسبة وكانت. قصريال
 يف  ٨٧ ولقبقد مت   ت واملمارسات املتصلة حبقوق اإلنسان، و     ، تتعلق بالسياسات والتشريعات واآلليا    ٢٠٠٧عام  

  .املائة من التوصيات املتصلة بانتهاكات حقوق اإلنسان والتمييز

 جتنباً للمشاكل املتصلة    ،، قامت مجهورية كوريا   فيما يتعلق مبسألة الشيخوخة ومعدل الوالدات املتدين      و  - ٥٥
.  الدوائرعلى دعم من خمتلفوكذلك الرضع،  ،يت تنجب مولوداً بوضع خطة شاملة حتصل مبوجبها املرأة ال،بذلك

 طويليت األجل،    طبية شيخوخة وعلى محاية ورعاية   على معاش   من العمر    عاماً   ٦٥ وحيصل املسنون الذين جتاوزوا   
تقدم اإلعانات واخلدمات لألسر الوحيدة الوالد ولألسر       باإلضافة إىل ذلك،    و. أيضاًوتتاح هلم فرص عمل أخرى      

  .ليت يعيش فيها األطفال مع أجدادهم أيضاًا

مساعدهتا نطاق  وفيما يتعلق باألسئلة املطروحة بشأن شبكة السالمة االجتماعية، قامت احلكومة بتوسيع              - ٥٦
بتعزيز خمطط التقاعد ونظام التأمني على الـصحة        كما قامت    كوريا،   عانت منها منذ األزمة املالية اليت     العمومية  

  كوريا الدعم املايل فضالً عـن      وتوفر مجهورية . على وجه التحديد  الفئات الضعيفة   ألجل  ل، و ألجل اجملتمع كك  
  . ضعفاء احلالبرامج أخرى لضمان استقاللية

سـنت مجهوريـة   قد و. التزامه بتحسني أوضاعهنأكد الوفد من جديد   وفيما يتعلق حبماية املهاجرات،       - ٥٧
 احلكومة خدمات ري بتوفقانون يقضي ، وهو٢٠٠٨مارس / شهر آذاركوريا قانون دعم األسر املتعددة الثقافات يف

  .كاملشورة والتعليمخمتلفة 

ـ  األخذهو   ،على األطفال يف املرتل   العقاب اجلسدي املسلط     مبسألة   ما يتسم باألمهية، فيما يتعلق    و  - ٥٨ آراء ب
، بتعيني عـدد مـن      ٢٠٠٧باراً من عام    وقد قامت مجهورية كوريا، اعت    . قطاعات خمتلفة من اجملتمع بغية تعديل التشريع      
  . وتوفر فيها هبذا اخلصوص إجراءات بديلة لتأديب التالميذ،اجلسديةاملدارس النموذجية اليت ال تطبَّق فيها العقوبات 

، يعطي املستنكفني الضمرييني ٢٠٠٧سبتمرب /برنامج جديد، يف شهر أيلولوضع وأعلنت مجهورية كوريا   - ٥٩
اجلمعية يف عرض قانون منقح على       احلكومة تفكرأن  جيب  ولتنفيذ النظام اجلديد    . ية بديلة خدمة مدن تأدية  فرصة  

  .الوطنية هذا العام

 توسـعت الـوزارة   فيما بعدو. ٢٠٠١وأشري أيضاً إىل الوزارة املعنية باملساواة اجلنسانية املنشأة يف عام            - ٦٠
مقاليـد   احلكومة اجلديدة    عندما تسلمت  أخرى   وأعيد تنظيم الوزارة مرة   . ٢٠٠٥ شؤون األسرة يف عام      لتشمل
تعزيز حقوق املرأة وضمان إدراج منظور جنساين يف مجيـع          يف جمال   زالت الوزارة نشطة     وما .هذا العام احلكم  

أوجه التفاوت القائمة بني الرجل واملرأة، اعترفت اللجنة        قولبة و وفيما يتعلق مبسألة األفكار امل    . السياسات العامة 
 باجلهود اليت بذلتها مجهورية كوريا وبالتقدم الذي أحرزته يف ٢٠٠٧القضاء على التمييز ضد املرأة يف عام املعنية ب

ويف جهد يرمي إىل    .  للتقاليد املوروثة عن كونفوشيوس، ما زالت األفكار املقولبة موجودة         لكن نظراً . هذا اجملال 
، أنشئ املعهد الكوري لترويج وتعليم املساواة بـني  اجلنسنيتغيري األفكار املقولبة عن املرأة وتشجيع املساواة بني     
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ويوفر املعهد تدريباً متخصصاً من أجل حتسني . ، حتت إشراف وزارة املساواة بني اجلنسني٢٠٠٣يف عام اجلنسني، 
الغـة   وتتسم مسألة املهاجرات بأمهية ب.فهم مسألة املساواة بني اجلنسني لدى عامة اجلمهور واملوظفني العموميني     

بالنسبة جلمهورية كوريا، ولغرض محاية حقوق اإلنسان للمرأة املهاجرة، ُتدير احلكومة مأوى وتوفر مراكز خدمة 
  .وخدمات ترمجة شفوية للمهاجرات ضحايا العنف املرتيل

ة وفيما يتعلق مبسألة التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، تنظر مجهورية كوريا يف الوقت احلايل يف إمكاني  - ٦١
ولقد دخل القانون املتصل مبناهضة التمييز ضد األشخاص        . التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      

وأسهم عدد من منظمـات     . أبريل من هذا العام   /ذوي اإلعاقة وإتاحة سبل التظلم هلم حيز النفاذ يف شهر نيسان          
ولتطبيق هذا القانون بـصورة متوازنـة   . هذا القانوناجملتمع املدين العاملة يف هذا اجملال مسامهة كبرية يف صياغة         

وستجري مجهورية كوريا تقييماً . مسائلما ينبغي حتسينه من  حتديدع بغية اوض مجهورية كوريا حتليل األستواصل
  .لتقدم احملرز يف هذا الصددلأيضاً 

سينات على اإلجـراءات    حتإدخال  جيب  أنه  إىل   مجهورية كوريا، فيما يتعلق مبسألة الالجئني،        وأشارت  - ٦٢
وينبغي جلمهورية كوريا أن تدعو املنظمات غري احلكومية إىل املشاركة يف هـذا             . ف مبركز الالجئ  املتبعة لالعترا 

وتوفر مجهورية كوريا . وتعمل مجهورية كوريا بالتعاون الوثيق مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني. الصدد
 مللتمسي اللجوء الـذين     العمل أيضاً احلق يف    مبا يعطي ستسعى لتعديل القانون    و. فرص العمل لالجئني النظاميني   

  .تتوفر فيهم شروط معينة

 املبـداة هوان عن تقديره ملشاركة الوفود بنشاط وللتعليقات البناءة          -  وأعرب سعادة السيد كيم سونغ      - ٦٣
أنه بسبب القيـود الزمنيـة املفروضـة     أن بعض النقاط حتتاج إىل إيضاحات إضافية و      وبّين. على التقرير الوطين  

س حقوق اإلنسان يف شهر لستحاول مجهورية كوريا تقدمي ردود خطية أخرى أثناء اجللسة العامة اليت سيعقدها جم
وستستعرض مجهورية كوريا املالحظات والتوصيات اليت قدمتها الدول األعـضاء معربـة عـن              . يونيه/حزيران

م مـن آليـات     خرى تقدم بعد انتهاء حوار االستعراض الدوري الشامل وتقدَّ        استعدادها الدائم لقبول توصيات أ    
 النتائج على مجيع األطراف املعنية      سُتعمَّموبعد انتهاء عملية االستعراض     . ألمم املتحدة يف ا أخرى حلقوق اإلنسان    

صل حبقوق اإلنسان    عنها فيما يت   وحتيط مجهورية كوريا علماً جبدية ببعض جوانب القلق املعرب        . ث معها بَحوسُت
 وتعزيزاً حلقوق املهاجرين ستـسعى    . لعمال املهاجرين وستفتح حواراً بشأن هذا املوضوع على الصعيد الوطين         ل

 تلك  اكتسبتها اخلربات اليت    لة أخرى ومن   بلدان مستقبِ  املتبعة يف أفضل املمارسات    الستفادة من لمجهورية كوريا   
  .زيد من اإلجيابية يف إمكانية االنضمام إىل اتفاقيات مل تصدق عليها بعدوتعتزم مجهورية كوريا النظر مب. البلدان

  أو التوصيات/االستنتاجات و -  ثانياً
  :ُوجهت أثناء املناقشة التوصيات التالية إىل مجهورية كوريا  - ٦٤

  ؛)الربازيل(السعي لتنفيذ وتعميم املالحظات املقدمة من هيئات املعاهدات   - ١

  ؛)الربازيل(قية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بدون حتفظات التصديق على اتفا  - ٢
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لتدعيم قانون توظيف العمال األجانب لضمان محاية فعلية حلقـوق          تعزيز اجلهود املبذولة      - ٣
  ؛)ندونيسياإ(يف البلد العمال األجانب 

  ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية" (قانون األمن"اختاذ تدابري فعلية إللغاء   - ٤

 اإلعراب عن القلق إزاء قانون مراقبة األمن الذي يقيد حريات السجناء السياسيني سابقاً              - ٥
مجهورية كوريـا  (الوضع ملعاجلة  على اعتماد تدابري    يف نفس الوقت    احلث  ووسجناء الرأي   

  ؛)الشعبية الدميقراطية

 على أسـاس    اعتماد التدابري الالزمة إلدخال حتسينات على التشريعات والعدالة اجلنائية          - ٦
أوجه القلق اليت أعربت عنها جلنة مناهضة التعذيب خبصوص ادعاءات اللجوء إىل التعذيب 
يف مرافق االعتقال وتعريف التعذيب بشكل ال يفي باملطلوب يف القانون اجلنائي، وأوجـه              
القلق اليت أعربت عنها جلنة حقوق الطفل إزاء تقييد حرية الطالب يف التعبري والتجمـع               

  ؛)ية كوريا الشعبية الدميقراطيةمجهور(

اجلزائر، (االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   - ٧
، وسحب التحفظات على معاهدات أخرى مبا يقيـد     )والفلبني، ومصر، واملكسيك، وبريو   

على بروتوكول بالريمو   ، والتصديق   )املكسيك(احلماية املوفرة للعمال املهاجرين وأسرهم      
  ؛)بريو(

اختاذ تدابري حلماية وإعمال حقوق مجيع العامالت املهاجرات وضـمان عـدم تعريـضهن            - ٨
  ؛)اجلزائر(ملمارسات متييزية 

  ؛)اجلزائر(تكريس ضمان حرية تكوين اجلمعيات والتجمع يف القانون   - ٩

  ؛)كندا(فاقية مناهضة التعذيب  من ات١املادة هو معّرف يف  ماجترمي التعذيب قانوناً حسب  - ١٠

توفري التدريب يف جمال حقوق اإلنسان للموظفني املكلفني بتنفيذ القوانني، واختاذ تـدابري               - ١١
لضمان محاية حقوق اإلنسان للمهاجرين يف مجيع األوقات وقصر استخدام أرقام التسجيل            

  ؛)كندا(على احلاالت الضرورية لتوفري اخلدمات العامة 

على أيدي املسؤولني املكلفني     املعاملة   سوءق يف مجيع ادعاءات التعرض للتعذيب و      التحقي  - ١٢
  ؛)كندا(القوانني بتنفيذ 

إعادة النظر يف نظام تسجيل املقيمني لضمان حق الفرد يف خـصوصيات حياتـه وقـصر                  - ١٣
  ؛)كندا(استخدام أرقام التسجيل على احلاالت الضرورية لتوفري اخلدمات العامة 
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 أفعال االغتصاب الزوجي، وإيذاء األطفال، والعنف املرتيل، ومقاضاة مرتكيب تلـك            جترمي  - ١٤
الذين يعـاجلون   للمسؤولني  توفري التدريب يف جمال حقوق اإلنسان       واألفعال ومعاقبتهم،   

الطفـل يف   اعتماد إجـراءات تراعـي      العنف املرتيل وإيذاء األطفال، و    املتصلة ب االت  احل
  ؛)كندا (طفالاألص الدعاوى اجلنائية اليت خت

التركيز بصورة خاصة على النساء واألطفال لدى وضع السياسات املتصلة حبماية حقوق              - ١٥
  ؛)كندا(العمال املهاجرين 

  ؛)فرنسا(التوقيع على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري   - ١٦

، وعدم جترمي رفـض تأديـة اخلدمـة      االعتراف حبق الفرد يف االستنكاف الضمريي قانوناً        - ١٧
وإلغاء أي حظر حايل للتوظيف يف املؤسسات احلكومية أو العامة متشياً           الفعلية  العسكرية  

  ؛)سلوفينيا(وتوصية اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان 

  إدراج منظور جنساين، بصورة تلقائية ودائمة، يف عملية متابعـة االسـتعراض الـدوري               - ١٨
  ؛)سلوفينيا(الشامل 

اجلرائم اليت ال حيقق فيها إالَّ بناء علـى شـكوى           ضمن  علماً بأن اجلرمية اجلنسية تصنف        - ١٩
ك احلكم القانوين باإلضافة إىل أحكام أخرى ل الضحية، أوصي بإعادة النظر يف ذة منقدمم

  ؛)سلوفينيا( ذات صلة بغية تعزيز احلماية املتاحة للضحايا

بلجيكـا  (لتسليط عقوبة اإلعـدام     لساري حبكم الواقع    االوقف االختياري   احلفاظ على     - ٢٠
 وإقرار مـشروع القـانون      ،)بلجيكا وإيطاليا واملكسيك  ( ئهاوالسري باجتاه إلغا  ) وإيطاليا

يونيـه  / حزيران ١اخلاص بإلغاء عقوبة اإلعدام يف اجلمعية الوطنية اليت ستباشر دورهتا يف            
  ؛)يرلندا الشماليةآى وهولندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظم( ٢٠٠٨

بناء على توصية اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، اعتماد تعريف للتمييز ضد                - ٢١
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد         ١املرأة حسب املنصوص عليه يف املادة       

  ؛)بلجيكا(املرأة، وتكثيف عملية مكافحة االجتار بالنساء األجنبيات 

مواصلة تعزيز التدابري املتخذة ملناهضة التعذيب وإساءة املعاملة، مبا يشمل االنـضمام يف               - ٢٢
قريب إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وإنشاء آلية وطنية          الستقبل  امل

  ؛)اجلمهورية التشيكية(وقائية فعالة 

مناهـضة التمييـز     مشروع قـانون     إدراج التمييز القائم على أساس التوجه اجلنسي يف         - ٢٣
  ؛)اجلمهورية التشيكية(
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جعل قانون األمن الوطين مطابقاً للمعايري الدولية املتصلة بوضوح القانون اجلنائي واختـاذ               - ٢٤
ضمريياً من اخلدمـة  تدابري فعلية إلقرار بدائل للخدمة العسكرية يستفيد منها املستنكفون   

  ؛)اململكة املتحدة (العسكرية

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف إطار ٢٢ب التحفظ على املادة     سح  - ٢٥
  ؛)اململكة املتحدة(زمين حمدد 

  ؛)اململكة املتحدة(التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب   - ٢٦

االلتزامـات  نيـة ب  للجمعيـة الوط    احلكومة واللجنة الدائمة للقانون والعدل التابعة      وفاء  - ٢٧
 على الفور إلمتام العمليـة      السعي و ،صكوك األمم املتحدة ذات الصلة    يف   املنصوص عليها 

  ؛)لكسمربغ (غية إلغاء عقوبة اإلعدام قانوناًالتشريعية اجلارية ب

اعتبار مسألة تعزيز حقوق املرأة كإحدى األولويات الرئيسية يف السياسات اليت تـضعها               - ٢٨
  ؛)إيطاليا(حقوق اإلنسان احلكومة يف جمال 

املدرسة يف  العقاب اجلسدي   القيام على وجه السرعة بتعديل التشريعات ذات الصلة حلظر            - ٢٩
وغري إجيابية  تأديب  أشكال   وإعمال تدابري تربوية تشجع على تطبيق        ،واملرتل حظراً صرحياً  

  ؛)إيطاليا (عنيفة

، وضمان حتسني ١٩٦٧عام لبروتوكوهلا  اخلاصة بوضع الالجئني و١٩٥١تنفيذ اتفاقية عام   - ٣٠
  ؛)رومانيا(إجراءات االعتراف مبركز الالجئ طبقاً ألحكام قانون الالجئني الدويل 

 الذي يبطل نظام رب األسرة ويقر دالقيام حبمالت عامة لزيادة فعالية أحكام التشريع اجلدي  - ٣١
  ؛)املكسيك(بني الزوجني تساوي احلقوق 

املهاجرين من  تصلة بالعنف املرتيل واختاذ تدابري لضمان إمكانية استفادةتعزيز التشريعات امل  - ٣٢
  ؛)املكسيك(اخلدمات، مبا يشمل إمكانية جلوئهم إىل نظام العدالة 

  .)الواليات املتحدة األمريكية(تعديل قانون األمن الوطين ملنع إساءة تفسريه قانوناً   - ٣٣

وصيات يف تقرير النتائج الذي سيعتمده جملـس حقـوق           الت هذهستدرج ردود مجهورية كوريا على        - ٦٥
  .اإلنسان يف دورته الثامنة

اليت قدمتها ) الدول(أو التعليقات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة /مجيع االستنتاجات وو  - ٦٦
على أهنا  أو التوصيات   /االستنتاجات و  وال ينبغي تأويل هذه   . أو موقف الدولة موضوع االستعراض بشأهنا     /و

  .قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل
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