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  مقدمة  -أوالً  
، حني اسـُتعرض    ٢٠٠٩ديسمرب  /يغطي هذا التقرير الفترة املمتدة من كانون األول         -١

اطية يف إطار اجلولة األوىل من االستعراض       التقرير الذي قدمته مجهورية كوريا الشعبية الدميقر      
  .٢٠١٣  عامالدوري الشامل، إىل

وخالل هذه الفترة، عاىن الشعب الكوري من أكرب فاجعة وطنية بوفاة القائد العظيم               -٢
لكن الـشعب، حتـت القيـادة احلكيمـة للمارشـال           .  على حنو مفاجئ   كيم جونغ إيل  

صفته القائد األعلى جلمهورية كوريـا الـشعبية         املوقّر الذي يبجله كثرياً ب     أون جونغ كيم
الدميقراطية، قد فتح حقبةً جديدة من تارخيه يف إطار جهوده من أجل بناء أمـة اشـتراكية                 

  .مزدهرة تضمن للشعب العيش بسعادة وحقوق اإلنسان احلقيقية
ة هو  تقوم به من أنشط     ملا وترى مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أن املبدأ األمسى         -٣

وقد متسكت اجلمهوريـة    . مجيع االعتبارات وتسخري كل اجلهود خلدمته     حمور  جعل اإلنسان   
دوماً باألفكار اليت يكون حمورها الشعب ومبوقف من حقوق اإلنسان يكفل للناس بالكامل             
الكرامة واملساواة واحلياة اليت تستحق العيش، وهي تبذل كل جهد ممكن لكي تضمن جلميع              

ارسة حقوقهم السياسية واالقتصادية والثقافية ممارسة كاملة والتمتُّع هبا متتعـاً        أفراد الشعب مم  
  .كامالً باعتبارهم سادة الدولة واجملتمع

وقد حظيت التوصيات اليت قدمت أثناء اجلولة األوىل من االستعراض بالعناية وُنِظر              -٤
اإلنسان ومراعـاة األوضـاع     فيها جبدية من منظور احترام الصكوك الدولية املتعلِّقة حبقوق          
  .اخلاصة للبلد مع إيالء االهتمام الواجب الختاذ التدابري الالزمة

  احملتويات الرئيسية وعملية إعداد التقرير  -ثانياً  
حققته من    وما بذلته مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية من جهود        ما يعرض التقرير   -٥

جل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها ومن أجـل        إجنازات خالل السنوات األربع املاضية من أ      
  .مواجهة التحدِّيات وحتديد أهداف املستقبل

وُشكِّلت فرقة عمل إلعداد التقرير ضمت مسؤولني من هيئة رئاسة جملس الـشعب          -٦
األعلى واحملكمة العليا، ووزارة اخلارجية، وجلنة التعليم، ووزارة الصحة العامة، واألجهـزة            

وأُطِلعـت  . ملعنية بتنفيذ التوصيات، وخرباء من مؤسـسات أكادمييـة        احلكومية األخرى ا  
املؤسسات الوطنية املعنية على املبادئ التوجيهية العامة إلعداد املعلومات، وطُِلب إليها تقدمي            

  ).انظر املرفق األول(املعلومات الالزمة على هذا األساس 
علـى األجهـزة    فقط   تقتصر  مل وأجرت فرقة العمل مناقشات ومشاورات عديدة       -٧

احلكومية بل مشلت أيضاً أفراداً يعملون مع املنظمات االجتماعية املعنية حبقوق اإلنسان ومع             
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مؤسسات أكادميية وقانونية وقد أُدرجت إسهاماهتا يف التقرير قبل وضعه يف صيغته النهائيـة              
  ).انظر املرفق الثاين(

  إىل محاية وتعزيز حقوق اإلنسانالتدابري التشريعية واملؤسسية الرامية   -ثالثاً  

  التدابري التشريعية  -ألف  

  التشريعات املتعلِّقة حبقوق اإلنسان  -١  
شهدت الفترة قيد االستعراض اعتماد سلسلةً من القوانني حلماية وتعزيـز حقـوق               -٨

  .يسبق له مثيل يف تشريعات البلد  ملاإلنسان، وهو أمر
 / أيلـول  ٢٥لـس الـشعب األعلـى يف        وجرى خالل انعقاد الدورة السادسة جمل       -٩

 عامـاً، وذلـك    ١٢ سّن القانون املتعلِّق بتطبيق التعليم اإللزامي للجميع ملدة          ٢٠١٢ سبتمرب
وقد أُضفيت على تفاصيل التغيري    .  عاماً الذي كان معموالً به     ١١ليحلّ حمل نظام التعليم ملدة      

ية من خـالل تعـديل الدسـتور        الذي ترتب على تطبيق نظام التعليم اجلديد الصفة القانون        
ومكّن هذا النظام اجلديد من إدخال مزيد مـن         . والقوانني واألنظمة األخرى املتصلة بالتعليم    

التحسينات على التعليم الثانوي العام من خالل تدريس الطالب املعارف األساسية العامـة             
  .واملعارف التقنية األساسية احلديثة

 القانون املتعلق حبماية وتعزيز حقـوق       ٢٠١٢يسمرب  د/ كانون األول  ٢٢وُسنَّ يف     -١٠
باإلضافة إىل القانون املتعلـق برعايـة       وقد أّديا،   ،  الطفل وقانون محاية وتعزيز حقوق املرأة     

، إىل تعزيز اإلطار القانوين اخلـاص حبمايـة         املسنني وقانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة     
 .الضعيفة الفئات

مبـدأ  مثل  بصورة شاملة على مسائل     فينص  حقوق الطفل   قانون محاية وتعزيز    أما    -١١
احلياة االجتماعية والرعاية الطبيـة والتعلـيم،       وحقه يف كل من     محاية وتعزيز حقوق الطفل     

  .عن التزامات األجهزة احلكومية املعنية واملسائل األسرية والقضائية فضالً
ئية املبد ملسائلة على ا  مل شا بصورةينص  قانون محاية وتعزيز حقوق املرأة      كذلك فإن     -١٢
احلياة االجتماعية والسياسية، والتعليم، وحقها يف كل من محاية وتعزيز حقوق املرأة،     جمال   يف

 سائلامل عن فضالً والزواج واألسرة،    ، وامللكية ،رمة الشخصية احلوالرعاية الصحية، والعمل، و   
  .وق املرأةمحاية حق وممارسة اإلشراف يف جمال  التوجيهذات الصلة بتقدمي

مسائل التثقيف على ،  ٢٠١٠ هيولي/متوز ٨يف  ، الذي ُسّن    قانون محاية العمال  وينص    -١٣
ية، والنجدة واإلغاثة يف حاالت الطـوارئ،       ئدابري احلما  ووضع الت  ،بشأن السالمة يف العمل   

 ألجهزة احلكومية املعنية،  لواقعة على ا  لتزامات ا العمل، واال إصابات  يف حالة   الفحص  وإجراء  
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 وصحتهمحياهتم  ومحاية للعاملنيصحية  آمنة و عمل  أوضاع  ة لتهيئة   قانونية  ضمانفأمَّن بذلك   
 .وحتسينهما

، وقانون التعليم   )٢٠١١يناير  /كانون الثاين  ١٩(لتعليم الثانوي العام    اقانون  مد  واعُت  -١٤
كني الزالزل والـربا  كوارث  من  الوقاية  ، وقانون   )٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  ٢٤(العايل  

كـانون   ١٩ (اتبلدالدن و جتميل امل ، وقانون   )٢٠١١أغسطس  /آب ٢٩(وعمليات اإلنقاذ   
 ،)٢٠١٣مـايو   /يارأ ١٩ (املنتزهات وأماكن الترفيه   وقانون صيانة    ،)٢٠١٢ديسمرب  /األول
 .أدى إىل زيادة تعزيز الضمانة القانونية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان ما

، ومبوجب هذا التعـديل     ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١ القانون اجلنائي يف  وُعدِّل    -١٥
معدل العقوبة التأديبية عـن طريـق       وزِيَد  عمل  طريق ال ن  ع يةعقوبة اإلصالح ال معدلُخفِّض  

  .إىل حد ماالعقوبتني كلتا  مدة رتالعمل يف حني قُصِّ
ة يالـصح السالمة  وقانون ،دخلت على قانون الصحة العامة وقانون حقوق النشر      وأُ  -١٦

تعديالت ترمي إىل زيـادة   وقانون الشكاوى وااللتماسات    ،الغذائية، وقانون املساكن  للمواد  
  .نوين حلماية وتعزيز حقوق اإلنساناإلطار القاتفعيل 

 االنضمام إىل املعاهدات الدولية  -٢  

قـوق  حلوقعت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على اتفاقية األمـم املتحـدة              -١٧
متابعة، ُعدل قـانون مجهوريـة   إجراء كو. ٢٠١٣يوليه / متوز٣إلعاقة يف األشخاص ذوي ا  

كوريا الشعبية الدميقراطية حلماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وغريه من القـوانني ذات             
للتـصديق  بالعمل التحضريي   القيام  اً  االتفاقية، وجيري حالي  متطلبات  درج فيها   ُتلكي  الصلة  

 .على االتفاقية

 علـى  ٢٠١٣يونيـه  / حزيران١٩ورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف     وصدقت مجه   -١٨
يف   مبا ،القوانني الوطنية ذات الصلة   وجيري حالياً تنقيح    ،  االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب    

ذلك قانون اجلمهورية املتعلق مبكافحة غسل األموال، إىل جانب اختاذ بعض التدابري العمليـة      
  .نصوص عليها يف االتفاقيةااللتزامات املعمالً ب
 يف إمكانية التوقيع على صكوك دولية أخرى تتعلـق          ،وتنظر املؤسسات املعنية حالياً     -١٩

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     يف ذلك     مبا االنضمام إليها،   أو حبقوق اإلنسان 
 .باحيةاملتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإل

 التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان  -٣  

توفر مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية التثقيف يف جمال حقوق اإلنـسان يف            بينما    -٢٠
لرفع اً  خاصاً  اهتمامفإهنا تويل   مؤسسات التعليم الرمسي ومراكز تدريب املوظفني القضائيني،        
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شكال وطرق خمتلفـة تتناسـب مـع        التثقيف بأ فتقوم ب درجة الوعي العام حبقوق اإلنسان،      
 .األهداف املختلفةمستوى 

 وجرى نـشر    ، أحاديث لعلماء ذائعي الصيت يف جمال حقوق اإلنسان        التلفازوبث    -٢١
تتناول هـذه احلقـوق     وكتب أخرى   " فهم القانون الدويل حلقوق اإلنسان    "وتوزيع كتاب   

الـصكوك  واإلنـسان   بشأن طبيعة حقـوق     اكتساب معرفة واسعة    ملساعدة املواطنني على    
  .يف هذا اجملالالرئيسية واآلليات الدولية 

ويف مناسبات مثل يوم حقوق اإلنسان، واليوم الدويل للمرأة، واليوم الدويل للطفل،              -٢٢
، ختصص وسائط اإلعالم اجلماهريي    ومناسبات أخرى  اليوم الدويل لألشخاص ذوي اإلعاقة    و

الصكوك الدولية حلقـوق اإلنـسان الـيت        بات  ومتطلومبادئ  ملضمون  للترويج  اً  كبرياً  حيز
 .انضمت إليها مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 التدابري املؤسسية  -باء  

ت تدابري مؤسسية من أجل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها خالل الفترة قيـد             ذَِخاتُّ  -٢٣
 .االستعراض

 /يف حزيـران  جملـس الـشعب األعلـى       مبوجب القرار الصادر عن هيئة رئاسة       و  -٢٤
، أعيد تشكيل هيكل وزارة التعليم لتتحول إىل جلنة التعليم اليت تـضم وزاريت              ٢٠١٠ يونيه

التعليم العايل والتعليم الثانوي العام وذلك بغية إدخال مزيد من التحسينات النوعيـة علـى               
 .ديدةتقتضيه التطورات اجل اً ملا أكثر فعالية وفقالتعليم وتوجيه العمل التعليمي توجيهاً

، ُنظم جهـاز  ٢٠١٢ديسمرب /ومبوجب قرار جملس الوزراء الصادر يف كانون األول       -٢٥
مراكز   أو نشئت إدارات  هيئة دائمة، وأُ    ليصبح اإلرشاد احلكومي املعين بالوقاية من الكوارث     

 ووزارة  ، ووزارة إدارة املـدن    ،بالوقاية من الكوارث يف كل من وزارة الزراعة       حصراً  معنية  
املؤسـسات    ويف لى األراضي والبيئة، ووزارة السكك احلديدية، ووزارة الغابات،       احلفاظ ع 

نظـام موحـد    أُنـشئ   الوطنية ذات الصلة واللجان الشعبية يف البلديات واألقضية، وبذلك          
  .لإلرشاد يف هذا اجملال تابع للجهاز

عـن التقـدير     تعبرياًكيوم لالحتفال بعيد األم     نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦يوم  ُوحدِّد    -٢٦
على أداء واجبـها    بقصد زيادة تشجيعها    واملرأة يف تطور اجملتمع ورفاه األسر       إلسهام  العايل  

  .أمام اجملتمع واألسرة بشكل مشرفورسالتها 
مبكتب وأعيدت تسمية احملكمة املركزية باحملكمة العليا ومكتب النيابة العامة املركزية         -٢٧

بـشكل  للتعـبري   ، وذلك   ٢٠١٠أبريل  / يف نيسان  الدستور النيابة العامة العليا مبوجب تعديل    
لـسلطة  وعن ممارستهما ل  يف البت النهائي يف القضايا املعروضة عليها،        عن سلطتهما   أوضح  
  .يف ضمان مراعاة قوانني الدولة وأنظمتهاالعليا 
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حتل حمل احملاكم الشعبية لكي  وقضاء  ) مركزأو  (نشئت حماكم شعبية يف كل بلدية       وأُ  -٢٨
يضمن   ما وأقضية عدة، وهو  ) مراكزأو  (قليمية السابقة اليت كانت هلا والية على بلديات         اإل

إنفاذ القانون واالستشارات   أوضاع  ن  قوقهم الدستورية وحيسّ  الكاملة حل مارسة  املللمواطنني  
 .القانونية

ن ألالشعب  تعزيز دور أجهزة سلطة     لزيادة  التدابري املؤسسية الالزمة    اً  واختذت أيض   -٢٩
تعزيز حقوق اإلنسان يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكي         الرئيسية  من مهامها   

 ،يتمكن الشعب من االستفادة بشكل أفضل من التدابري االشتراكية يف جمـاالت كـالتعليم             
الشعب واملسؤولون يف أجهزة سلطة     .  واإلسكان ، وإدارة املناطق احلضرية   ،والرعاية الصحية 

  !".وعمل كل شيء باالعتماد عليهكل شيء من أجل الشعب عمل "بتبين شعار ملزمون 

  محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها اإلجنازات اليت حتققت يف جمال   -رابعاً  

 احلقوق املدنية والسياسية   -ألف  

 احلرية   ويفاحلق يف احلياة  -١  

. حاالت حمدودة للغايـة   تطبق مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عقوبة اإلعدام يف           -٣٠
تفـرض عقوبـة      ال  على سبيل املثال،   ،ففي حالة ارتكاب جرمية تعرض حياة الشخص لألذى       

  .للغاية حىت وإن كان هذا الفعل قد ارُتكب عن عمداً وخطرياً إذا كان الفعل شنيع  إالاإلعدام
 ةحكم اإلعدام يف حال كان مرتكب اجلرمية دون سـن الثامنـة عـشر             ُيوقَّع  وال    -٣١
  . من القانون اجلنائي٢٩نصت عليه املادة  اً ملاامرأة حامل وفقاجلرمية مرتكبة ضد تكن  ومل
 أوامـر  ٢٠١٢ينـاير  /يف كانون الثاينجملس الشعب األعلى    هيئة رئاسة   وأصدرت    -٣٢

مجيع املستويات على ويتخذ جملس الوزراء واللجان الشعبية . بالعفو العام عن أشخاص مدانني
إىل ذلك لألشخاص املفرج عنهم لكي        وما العمل والسكن فرص   الالزمة لتوفري    كل التدابري 

  .منغصاتأي يتسىن هلم استئناف حياهتم الطبيعية بدون 
مدة عقوبتهم مبوجب   قد ُخففت   وكثري من األشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطرية          -٣٣

ة فعال للغاية يف مـساعد    وقد تبني أن اإلجراء اجلديد      . ٢٠١٠  عام القانون اجلنائي املعدل يف   
  .اجملتمع واجلماعةلصاحل  ربأكأن يعملوا بكٍد  عن جرائمهم اًهؤالء على أن يتوبوا توبة نصوح

 من القانون اجلنائي، تلتزم أجهزة إنفاذ القـانون         ٤١ و ٥ورد يف املادتني     اً ملا ووفق  -٣٤
أعلن التوبة عن جرمه وسلم     مببدأ إظهار اللني مع مرتكب اجلرمية ومساحمته إذا         اً  صارماً  التزام

 .نفسه طوعاً
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 استقالل احملاكم   -٢  

تسوية القضايا تسوية نزيهة    لغىن عنه     ال اختذت تدابري لضمان استقالل احملاكم الذي       -٣٥
 . من قانون اإلجراءات اجلنائية٢٧١ من الدستور واملادة ١٦٦نصت عليه املادة  اً ملاوفق

يف   مبـا  ،ات عدة تقضي بعدم انتهاك أي مؤسسة      أصدرت احملكمة العليا توجيه   وقد    -٣٦
وذلـك  معروضة عليها قضية  تنشأ لتسوية   أي حمكمة    يةستقاللالذلك احملاكم األعلى درجة،     

 بانتفاء األثر القـانوين لقـرارات       تقضي  كما ،تقدمي توجيهات فيها تكهٌن بنتيجة احملاكمة     ب
  . احملكمةيةكفل استقاللُت مل  ماوأحكام احملاكم

لقانون اإلجراءات اجلنائية وقانون تنظيم احملـاكم ملزمـةٌ         اً  حملكمة اليت تنشأ وفق   وا  -٣٧
 .كاملة أمام القانون عن الفصل يف القضايا اجلنائيةالسؤولية املبتحمل 

 احلق يف حماكمة عادلة  -٣  

 وتوخي الدقة العلمية،    ، من قانون اإلجراءات اجلنائية الشمول     ٧ و ٥تضمن املادتان     -٣٨
النظـر يف القـضايا   عند ، ومحاية حقوق اإلنسان محاية كاملة      واحليدةعية، واحلذر،   واملوضو
  .اجلنائية
نص، يف  لكي ي ،  ٢٠١١أكتوبر  /قانون اإلجراءات اجلنائية يف تشرين األول     وقد ُعدِّل     -٣٩

مراقب عند االقتضاء، وأن    وكذلك  ، على أن حيضر كاتب قضائي االستجواب،        ١٧١املادة  
نزاهـة احملاكمـة    يـضمن     ممـا  ،والفيـديو وعملية احملاكمة بالصوت    يسجل االستجواب   

 .والدقة العلمية فيهاوموضوعيتها 

يضطلع مبهمته علـى      إذ .يف ضمان نزاهة احملاكمة   اً  هاماً  ويؤدي حمامي الدفاع دور     -٤٠
 ويضمن كـشف    حنو يكفل متاماً حقوق الشخص املتهم مبوجب قانون اإلجراءات اجلنائية،         

حتليلها من قبل احملكمة وتوصـلها      يضمن    كما  للشك، يدع جماالً  ال  مبا ل قضية احلقيقة يف ك  
ينبغي   مما أشدرضت عليه عقوبة    فُ  أو وإذا حكم على شخص بريء باإلدانة     . إىل قرار بشأهنا  

 .إعادة احملاكمـة تقدمي استئناف من أجل فإنه يساعد املتهم على بالقياس إىل اجلُرم املرتكب،  
علم حمامي الدفاع أن مسؤويل إنفاذ القانون قد ارتكبـوا أي انتـهاكات             حال بلغ إىل     ويف

القضايا، فإنه يعرض املسألة على     التعامل مع   أساؤوا استعمال السلطة أثناء       أو حلقوق اإلنسان 
  .املناسبةأنظار احملكمة لتتخذ اإلجراءات 

 احلق يف تقدمي الشكاوى وااللتماسات وحرية التعبري   -٤  

مبوجب وذلك  ،  ني يف تقدمي الشكاوى وااللتماسات    حق املواطن ورة فّعالة   ُيكفل بص   -٤١
وقد تواصـل   . ٢٠١٠  عام  من الدستور وقانون الشكاوى وااللتماسات املعدل يف       ٦٩املادة  

مـن  نشئت يف مجيع املؤسسات والـشركات واملنظمـات     الشكاوى اليت أُ  تناول  تعزيز آلية   
وتتوىل املؤسـسات   . وجيري تفعيل هذه اآللية بانتظام     ، إىل القاعدة الشعبية   ياملركزاملستوى  
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 معاجلة الشكاوى يف اليوم املخصص للنظر       واألقضيةعلى صعيد املركز واحملافظات والبلديات      
يف الشكاوى مرة واحدة كل شهر فيما تعاجلها مؤسـسات أخـرى بطريقـة مكثفـة يف                 

  .االجتماعات التشاورية اليت يعقدها كبار املسؤولني
. ىل اهتمام خاص للشكاوى املتعلقة بطريقة وأساليب عمل مسؤويل إنفاذ القانونويو  -٤٢

الـشكاوى  على حنـو صـارم بتنـاول        أجهزة إنفاذ القانون على مجيع املستويات       وتقوم  
وااللتماسات املتعلقة بانتهاك حقوق املواطنني وتفرض بشأهنا عقوبات األمر الذي يزيد مـن             

  .فيهاثقة املواطنني 
يف الـشكاوى وااللتماسـات   بالنظر   مؤسسات الدولة على مجيع املستويات       موتقو  -٤٣
اإلخالص يف خدمته   من  ملصلحة الشعب وبروح    حتقيقاً  بتسويتها خالل املدة الزمنية املقررة      و

 مممارسـاهت منـع   إىل جانب اختاذ تدابري ترمي إىل منع إساءة املسؤولني استعمال الـسلطة و            
 .وأساليب عملهمالبريوقراطية وحتسني طريقة 

 وقانون محايـة    ،العلم والتكنولوجيا قانون   و ،نون حقوق النشر  وينص الدستور، وقا    -٤٤
. احلاسوبية على ضمان حرية املواطن يف التعبري والصحافة ومحايتها على حنو فعـال            امج  الرب

 طمن خالل وسائ  املختلفة   بشأن القضايا االجتماعية والسياسية      م عن آرائه  ون املواطن ويعرب
اً  سـنوي  تقاماإلقليمية اليت     أو  يف املعارض الوطنية   ويشاركونواملنتديات،  اجلماهريي  اإلعالم  

 يـة األدب األعمـال    ومسابقاتاحلاسوبية،  ربامج  المسابقات    ويف إلجنازات العلمية والتقنية،  ل
ـ م أعمـاهل يعرضوالكي لعروض السمعية والبصرية ية اليت متنح فيها جوائز، وا والفن ة  اإلبداعي

 ،فـن الدب و بإبـداعاهتم يف األ    ،لكبار عن ا  فضالً ،طفاليساهم األ   كما .ويضمنوا محايتها 
 .الاألطفب األعمال اخلاصةجمموعة يف   أودورياتيف ال نشر إبداعاهتموُت

، مكفولة مبوجب قـانون االتـصاالت     حقوق املواطنني يف الوصول إىل املعلومات       و  -٤٥
وهي القوانني اليت ُسّنت خالل      ،احلاسوبشبكات   إدارة    وقانون التوثيق اإللكتروين، وقانون  
 الصفة القانونية على التزامات الدولـة واملؤسـسات         واليت أضفت ،  ٢٠١٢ و ٢٠١١عامي  

وُسجل تقدم ملحوظ يف حوسبة مجيع      . والشركات واملنظمات بضمان هذه احلقوق ومحايتها     
 خدمة املعلومات وتوسيع نطـاق      حتسني  ويف مناحي احلياة االقتصادية واالجتماعية الوطنية،    

  .تغطيتها

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   -باء  

هتدف حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إىل حتويل البلـد يف املـستقبل               -٤٦
القريب إىل قوة اقتصادية قائمة على املعرفة بفضل التقدم العلمي والتكنولـوجي وجهـود               

يف جمال محاية وتعزيز احلقوق االقتـصادية       مرموقة   أجل حتقيق إجنازات     الشعب املخلصة من  
  .واالجتماعية والثقافية على أرض الواقع
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 احلق يف الرعاية الصحية  -١  

فإهنـا  ،  تطبق احلكومة بانتظام نظام تقدمي الرعاية الطبية الكاملة للجميع جماناً         بينما    -٤٧
تمكني أبناء الشعب كافة يف مجيع أرجاء البلد من         األسس املادية والتقنية ل   إرساء  ، إىل   تسعى

 .اجليدة يف الوقت املناسبالصحية احلصول عند احلاجة، على خدمات الرعاية 

ـ   بلوغ املستوى العاملي فيما يتعلق باملؤشرات الصحية        إىل   وسعياً  -٤٨  رالرئيسية مثل العم
 ومعدل الوقاية   ،عات الرضّ  صحيني مهرة، ومعدل وفي    عاملني والوالدة حتت إشراف     املتوقَّع،

استراتيجية و،  )٢٠١٥-٢٠١١( للصحة   القطريةستراتيجية  ضعت اال ومن األمراض السارية،    
السل واملالريا، داء  و)اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     كافحة  م، وبرنامج   العقاقريإدارة  

  .أخرى خاصة بقطاعات حمددةاستراتيجية الصحة اإلجنابية وبرامج و
أكرب اإلجنازات اليت حتققت يف جمال الصحة العامة خالل الـسنوات األربـع             أحد  و  -٤٩

يف مجيع أحناء   واألجهزة الطبية   املاضية حتديث كثري من املراكز الصحية وقواعد إنتاج العقاقري          
لتطبيق نظام الرعاية الطبية اجملانية وغري ذلك مـن سياسـات           األوضاع  يئت  البلد، وبذلك هُ  
  .بقدر أكرب يف النهوض بصحة الشعبمن أجل اإلسهام الصحة الشعبية 

على الصحة العامة بانتظام وأسفر ذلك عن زيـادة         من ميزانية الدولة    إلنفاق  اوزيد    -٥٠
  . يف املائة مقارنة بالعام السابق١٠٥,٤ بنسبة ٢٠١٣اإلنفاق يف السنة املالية 

ستحضرات الـصيدالنية،   تدابري ترمي إىل حتديث مصانع امل     اً  واختذت احلكومة أيض    -٥١
، وإنتاج دواء كوريو التقليدي على أساس علمي وتـصنيعي،           بشكل طبيعي  إنتاج العقاقري و

واالستعمال الفعال للينابيع املعدنية ومحامات املياه العالجية لكي يتسىن للشعب االسـتفادة            
  .من نظام الرعاية الطبية اجملانيةعلى حنو أفضل 

 تقدمي خدمة التطبيب عن بعـد بواسـطة         ٢٠١٢  عام يفلد  البوبدأ يف مجيع أحناء       -٥٢
ث نظام خدمة التطبيب عن     حِداسُتوقد  . ، وجيري توسيع نطاق تطبيقها    التكنولوجيا املتقدمة 

ستـشفيات احملافظـات    مببعد لربط املستشفيات العامة ومستشفيات الوالدة يف العاصـمة          
جرى ة، وعن طريق هذه اخلدمة تُ     ومبائتني ونيف من مستشفيات األقضي    ومستشفيات الوالدة   

وبفضل اسـتحداث نظـام     . مشاورات وتلقى حماضرات وتعطى توجيهات متعلقة بالعمل      
 تسىن للجراحني   ،احملليةاالحتياجات   لتلبية   ٢٠١٣  عام يفالدولة  التوجيه عن بعد على صعيد      

ألدىن مستوى توجيه العمليـات اجلراحيـة يف املستـشفيات ا         األعلى  املهرة يف املستشفيات    
  . بشأهنامستوى وإعطاء اإلرشادات

لطـب  يونغ  غ، ومستشفى ريو  لألطفال من املستوى العاملي   وُشيد مستشفى أوكريو      -٥٣
ألسنان ومراكز طبية حديثـة     لطب ا ألسنان، ومركز مونسو االستشفائي، واملستشفى العام       ا

ى ، ومستـشف ٢وخضعت مصانع التلقيحات ومستشفى بيونغ يانغ البلـدي رقـم       . أخرى
. جتديـد   أو  ومستشفى الوالدة يف بيونغ يانغ ألعمال إعادة بنـاء         ،الصليب األمحر الكوري  
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الطبيـة يف   واألجهـزة   وجرى حتديث عمليات اإلنتاج يف مصانع املستحضرات الصيدالنية         
بلغته يف السنة الـيت       ما ٢٠١٣  لعام العاصمة واحملافظات، فبلغت أرقام اإلنتاج يف هذا اجملال       

  .نتاج إىل ذروتهوصل فيها اإل
يئـت بيئـة صـحية     فهُ ،على قدم وساق  " األمراضقرية خالية من    "وأطلقت محلة     -٥٤

، ونشرت املعلومات املتعلقة بالنظافة والتصحاح علـى نطـاق          البلدوتثقيفية يف مجيع أحناء     
 وبذلت جهود من أجل الترويج ألسـلوب احليـاة          ،فذت برامج التطعيم بانتظام   واسع، ونُ 
وأعطيـت األولويـة    . األمـراض أدى بدوره إىل تراجع كبري يف معدل تفشي           ما الصحية،

وشـلل  بـائي   والتهاب الكبد ال  القصوى لتطعيم األطفال وبلغت التغطية بلقاحات احلصبة و       
 . مستويات عالية جداًاجلرعة الثالثة من اللقاح الثالثيو السلواألطفال 

باملياه النظيفـة     إىل تزويد الشعب   يف جهودها الرامية  نتائج طيبة   وحققت احلكومة     -٥٥
 ،ونفذت مشاريع لتوفري مياه الينابيع ذات اجلودة جلميـع الـسكان          . واملياه الصاحلة للشرب  

، مت  ٢٠١٣مـايو   /أيـار   ويف .جنزت حبوث الستخدام مياه البحر يف تعقيم مياه الـشرب         وأُ
أتاح جلميع األسر     ما ملياهتركيب أجهزة حملية لتعقيم املياه ذات تقنية عالية يف مجيع خزانات ا           

نسبة حالياً وتبلغ . تقدمي الطعام واملراكز الثقافية استعمال مياه جيدة النوعية      ومنشآت  املعيشية  
ونسبة من يـستعملون    يف املائة    ٩٩,٩نة ملياه الشرب    السكان الذين يستعملون مصادر حمسَّ    

 .يف املائة ٨٣,٢نة مرافق الصرف الصحي احملسَّ

 يف سـنة    ٧٠,٣ إىل   ٢٠٠٠  عـام  يف بدايـة  سـنة    ٦٨املتوقع من   عمر  الوارتفع    -٥٦
 يف ٨,٥ إىل   ٢٠٠٠  عـام  يف األلـف يف    ٨,٨، وتراجع معدل الوفيات مـن       ٢٠١٠ عام
، أشارت منظمة الصحة العاملية يف أحد تقاريرها        ٢٠١١يناير  /كانون الثاين   ويف .٢٠١٠ عام
 يف مجهورية كوريـا الـشعبية    األوليةطبية  ن كبري يف الصحة العامة والرعاية ال      حتسُّحتقيق  إىل  

حتقيق ، ومشل ذلك ومفعم باحليويةوهو نظام شامل احملليني طباء األالدميقراطية من خالل نظام 
 .حتسن كبري يف جمال صحة األم والطفل واتساع نطاق تغطية التطعيم

 احلق يف التعليم   -٢  

جـودة  تدابري عديدة لتحسني    ة  اختذت احلكوم خالل الفترة املشمولة باالستعراض،       -٥٧
تطـوير الثقافـة االشـتراكية      لوتيسري فرص احلصول عليه للجميع و     وإلتاحة التعليم   التعليم  

 ٢٠١٣على التعليم يف السنة املاليـة       من ميزانية الدولة    إلنفاق  اوقد زاد   . السليمة واملتحضرة 
 .يف املائة مقارنة بالعام السابق ١٠٦,٨بنسبة 

بشأن جمللس الشعب األعلى  جملس الوزراء املتعلق بتنفيذ املرسوم القانوين       قرار  ووفقاً ل   -٥٨
حتـت  ،  مدت وزارة التعليم الثانوي العـام      اعت اً، عام ١٢إنفاذ التعليم اإللزامي للجميع ملدة      

ناهج جديدة وتوفري املـوارد البـشرية       مب األخذإشراف جلنة التعليم، تدابري عملية ترمي إىل        
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 األعمـال   انتـهت تقريبـاً   كانت قـد    ،  ٢٠١٣نوفمرب  /تشرين الثاين  ويف .واملادية الالزمة 
 .نظام تعليمي جديدللعمل بالتحضريية 

  من أجل تنفيذ   ،٢٠١٥  عام ضعت خطة العمل الوطنية لتوفري التعليم للجميع حبلول       وُو  -٥٩
ز ورد من أفكار وأهداف يف إعالن جومتني وإطار عمل دكار لتوفري التعليم للجميع، فأحر              ما

 .التعليمية وحتسني بيئة التعليماألجهزة التعليم وحتديث جودة تقدم يف حتسني تبعاً لذلك 

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف العديد من املسابقات        طالب   النجاح   وحالف  -٦٠
يف يف رومانيـا    للطالب   األوىل يف مسابقات أكادميية وطنية نظمت        املراتبحتلوا  فاالدولية،  

، وحازوا امليدالية الذهبية وامليدالية الفضية يف الدورة الرابعة واخلمسني    ٢٠١٣ و ٢٠١٢عامي  
، وحـصلوا علـى     ٢٠١٣  عام ظمت يف كولومبيا يف   من األوملبياد الدويل للرياضيات اليت نُ     

 ظمـت يف بولنـدا يف  للبيانو الـيت نُ الدولية اجلائزة األوىل وجائزة خاصة يف مسابقة شوبان       
  .خري شاهد على اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لتطوير التعليمهو ذا كل هو. ٢٠١٢ عام
مكتبات إلكترونية  العديد من اجلامعات األخرى     ويف   كيم إيل سونغ  يف جامعة   نشئت  وأُ  -٦١

أوضاعاً يهيئ    ما تستخدم نظام معلومات ذا تقنية متطورة،     ذات حجم كبري    مزودة بقاعدة بيانات    
 . على املستوى الدويلت العلميةلتعليمية واملناقشات والتبادالممتازة تسمح بإجراء البحوث ا

مساعدة الطالب  تقدم إىل    ٢٠١٢  عام نشئت يف تعليمية جديدة أُ  تلفاز  وهناك قناة     -٦٢
، ونتائج املسابقات  املختلفةيف دراساهتم من خالل بث اإلجنازات التعليمية يف اجلامعاتكبرية 

وآخر مشهورون  واحملاضرات اليت يلقيها أساتذة ، احلاسوبيةالوطنية اخلاصة بالربامجواملعارض 
 .املستجدات يف جمال العلم والتكنولوجيا

يـستفيد منـه    لكـي   عد   نظام التعليم عن بُ    نشئ يف دار الدراسة الشعبية الكربى     وأُ  -٦٣
أتاح للعلماء والتقنيني واملسؤولني والطـالب        مما ،األشخاص العاملون يف خمتلف أحناء البلد     

 العلمية والتعليمية يف منـاطقهم احملليـة، إىل         واملنشآت، عرب املكتبات    فوراًإمكانية الوصول   
معـرض  يف  الـيت تنـشأ     شاكل  املأحدث املعلومات العلمية والتقنية اليت تساعدهم يف حل         

 .أنشطتهم العملية

سي القائم، وهو نظام تشارك يف إطاره مجيع املؤسسات تعزيز نظام الدعم املدر   وزِيَد    -٦٤
تعليمية أفضل وركائز مادية وتقنيـة      أوضاع   يف توفري    مشاركة نشطة والشركات واملنظمات   

أكتـوبر  /مارس وتشرين األول/خاصة يف شهري آذار   و ،لمدارس اليت تكون يف عهدهتا    لأمنت  
  .الدعم املدرسيفيهما يقدم ومها الشهران اللذان 

 احلق يف اإلسكان  -٣  

 .ساكن على نفقة الدولة وتقدميها إىل الشعب جماناًاملاحلكومة تنفيذ سياسة بناء واصلت   -٦٥
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 ألف وحدة سكنية يف املستقبل القريب من أجل         ١٠٠بناء  إلمتام  ضعت خطة   وقد وُ   -٦٦
ثـة يف   ين كثري من املنازل احلدي    ذه اخلطة بُ  ووفقاً هل . للشعب  عيش أكثر حتضراً   أوضاعتوفري  

نيت على سبيل   ُب  إذ .جماناً أبناء الشعب إىل  دمت  العاصمة بيونغ يانغ يف السنوات األخرية وقُ      
وسـط العاصـمة خـالل      بالعاليـة   يف األبراج   الشقق السكنية   شقة من   املثال ثالثة آالف    

عـيش ممتـازة لألسـاتذة      أوضاع   شقة سكنية توفر     ٣٠٠نيت  ، وبُ ٢٠١٢ و ٢٠١١ عامي
 وحدة سكنية   ٥٠٠ و ،سكنية للعلماء  وحدة ١ ١٠٠، و كيم إيل سونغ   والباحثني يف جامعة  

  .٢٠١٣ إىل ٢٠١٠وحدة سكنية خالل الفترة املمتدة من  ٨ ٠٠٠جتديد وجرى  ،للفنانني
يف احملافظات والبلديات   حديثاً  ددت  نيت أو جُ  وهناك آالف الوحدات السكنية اليت بُ       -٦٧

إذ . أكثر حتضراً وأسـعد تيح له التمتع حبياة     اليت ت األوضاع  واألقضية، وبذلك هيئت للشعب     
 وحدة يف قضاء تشانغ سـونغ،       ٨٠٠ وحدة سكنية وُجددت     ٤٠٠نيت على سبيل املثال     ُب

 كثري من املساكن واملدارس ورياض األطفال  حديثاًينوإىل جانب ذلك، ُب. وهي منطقة جبلية
   .فوق جزر صغرية وكبرية تقع يف البحر الغريب

  ياة الثقافية احلق يف احل  -٤  
اشتراكية متحـضرة،   دولة   يف إطار هدفها الطموح الرامي إىل بناء         ،احلكومةقامت    -٦٨

وأقيمت أماكن الترفيه واالستجمام    . وأكثر سعادة اً  جهود جبارة لتوفري حياة أغىن ثقافي     ببذل  
يح للـشعب   تتأوضاعاً  ا هيأ   مميف أجزاء خمتلفة من البلد،      لتروحيية  ومراكز األنشطة الثقافية وا   

   .إمكانية االستجمام واالستمتاع بطرق متنوعة أكثر
 ومرفق  ،، بناء مترته مونسو املائي    ٢٠١٣ و ٢٠١٢وشهدت بيونغ يانغ خالل عامي        -٦٩

، ومنـها    أخـرى  رونغنا الشعيب لأللعاب الترفيهية، ونادي مريمي للفروسية ومرافق كـثرية         
ومعامل تنتمـي إىل    اً  زائر أن يشاهد آثار   حيث ميكن لل  الفولكلوري  بيونغ يانغ   مترته  خصوصاً  

بـضع   سنة وأن يطلع على العادات الشعبية يف ظـرف           ٥ ٠٠٠التاريخ الكوري املمتد عرب     
باللياقة البدنية والرياضة ويالحظ حدوث حتـسن       اً  وقد تنامى اهتمام الشعب كثري    . ساعات

ملمارسة الرياضة تنفـرد    حملية  مترتهات جمتمعية   كبري يف أساليب الرياضة يف البلد مع ظهور         
اء خمتلفة من البلد،    بطابعها اخلاص ومالعب مغطاة ومالعب التزحلق على العجالت يف أجز         

يرمي إىل من املستوى العاملي منتجع ماسيكريونغ للتزجل، وهو مشروع ضخم    ومنها خصوصاً   
  .  للشعبتوفري حياة أكثر حتضراً

 مبـن فـيهم الـشباب       ،ف مشارهبم ويف كل عام يستفيد أبناء الشعب على اختال         -٧٠
زايا االشتراكية كاالستجمام يف املنتجعات واملخيمات      املواألطفال، وبقدر ما يطيب هلم، من       

  .يف اجلبال الشهرية واملواقع الطبيعية اخلالبة واملنتجعات العالجية واملناطق الساحلية
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  احلق يف الغذاء  -٥  
العجـز  لى قطاع الزراعة من أجل معاجلة بينما تركز احلكومة يف جهودها الوطنية ع   -٧١

تتخذ تدابري ترمي إىل زيادة حتفيز املزارعني عن طريق حتسني أسـاليب اإلدارة             فإهنا  الغذائي،  
   .الزراعية كتقييم حصيلة اإلنتاج وطرق التوزيع وما إىل ذلك

وأدى ذلـك إىل    جرى القيام على نطاق واسع باستصالح أراضي املد الـساحلية           و  -٧٢
 مبا يف ذلك أراضـي تـايغي   ،يف الساحل الغريبالرطبة ل آالف اهلكتارات من األراضي    حتوي

اتبـاع نظـام    وبفـضل   .  صاحلة للزراعة  أراضٍوكواكسان وريونغماي املغمورة باملد، إىل      
  .زيادة الناتج من احلبوببدرجة أكرب واحملصول املزدوج أمكن ترشيد استعمال األراضي 

ازداد هـذا   الفيضانات واإلعصار املـداري،     إلنتاج الزراعي ب  تأثر ا وعلى الرغم من      -٧٣
ذلك تطبيق العلـوم    مبا يف   يز اجلهود الوطنية على الزراعة،      بعد عام بفضل ترك   اً  عاماإلنتاج  

والتكنولوجيا الزراعية اجلديدة، وتوفري املواد واألدوات الزراعية يف الوقت املناسب، ما أدى            
لألغذيـة  فالبعثة املشتركة بني منظمة األمـم املتحـدة         . ة الشعب باألغذي  إىل حتسني إمداد  

قـد وضـعت    األغذية  إمدادات  وبرنامج األغذية العاملي لتقدير احملاصيل و     ) الفاو(والزراعة  
 طـن   ٥ ٦٦٤ ٠٠٠ هو أكثر من     ٢٠١٣تقديرات مفادها أن اإلنتاج احملصويل املقدر لعام        

  . ٢٠١٢متري، مبا ميثل زيادة كبرية باملقارنة بعام 
خذت تدابري حامسة لدعم قطاع تربية املاشية واستزراع األمساك وزراعة الفاكهة           واُت  -٧٤

وتبذل جهود علـى  . من أجل إتاحة نظام غذائي أفضلتلبية احتياجات الشعب املتزايدة بغية  
هكتار فوق هضبة سيفو     ٥٠ ٠٠٠مساحتها حنو   الصعيد الوطين إلنشاء مزرعة لتربية املاشية       

وبنيت مزارع حديثة لتربية اخلنـازير والـدواجن،        . ٢٠١٥نج وون حبلول عام     مبقاطعة كا 
هزت قوارب الصيد مبعـدات حديثـة،       ومزارع لتربية املاشية يف أحناء كثرية من البلد، وجُ        

تجت املفارخ ومزارع األمساك منتجـات      َنتنشيط الصيد يف أعماق البحار، وأَ     ت إعادة   وجر
تايدونغانغ للفواكه على امتداد ألـف هكتـار،        مزرعة   يانغ   يف بيونغ ت  نشئوأُ. عالية اجلودة 

، ومزرعة فواكه يف كوسان مبقاطعة كانغ وون،        فواكه املختلفة ومصنع تايدونغانغ لتجهيز ال   
الفواكه إنتاج  هكتار، وجرى حتديث املزارع القائمة ما أدى إىل زيادة          تها ثالثة آالف    مساح

  .وحتسني النظام الغذائي للسكان
عمليـة  ل الغذائية ثالثة أمثال نتيجة       املواد زادت القدرة اإلنتاجية لقطاع صناعة     قدو  -٧٥

للمواد الغذائيـة    مصنع حملي مبا يف ذلك مصانع        ٤٠٠ اليت مشلت حنو     التقين الشامل التجديد  
  . ومصانع جتهيز املواد الغذائية، ومصانع نشاء الذرة،األساسية
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  حقوق الفئات اخلاصة  -جيم  

  لحقوق الطف  -١  
باعتبارهم سادة البلد يف املـستقبل، تعتـرب        إىل األمام   األطفال  حتّرك  إن احلكومة إذ      -٧٦

الالزمة ليترعرعوا ويعيشوا عيـشة  وضاع من عملها الرامي إىل هتيئة مجيع األاً هاماً  ذلك جزء 
  .يف بيئة نظيفة ومتطورة ثقافياًصحية 
ون حضانة األطفال وتربيتهم، إىل     قانوهو عندما اعُتمد    ،  ١٩٧٦منذ عام   يف الفترة   و  -٧٧
مدت قوانني تتعلق حبماية حقوق الطفل أال وهي قانون األسـرة، وقـانون              اعتُ ٢٠١٠عام  

الصحة العامة، وقانون التعليم، وقانون التعليم الثانوي العام، وقانون محاية وتعزيـز حقـوق     
إىل اً  عال اسـتناد  الطفل، فكفلت بذلك ضمانات قانونية ثابتة لتعزيز حقوق الطفل بشكل ف          

  .مبدأ مراعاة املصاحل الفضلى للطفل
، بناء مستـشفى أوكريـو لألطفـال املـزود          ٢٠١٣وشهدت بيونغ يانغ يف عام        -٧٨

ددت مستشفيات األطفال اإلقليمية وفق األساليب احلديثة، وجـرى         وُجبتجهيزات حديثة،   
من اخلدمات الطبية املقدمة    اخلدمة يف جمال اإلسعافات األولية والتطعيم وغريها        جودة  حتسني  
  . ألطفالإىل ا
نشئت قواعد إلنتاج حليـب  لنهوض بصحة وتغذية األطفال والتالميذ، أُ    إىل ا اً  وسعي  -٧٩

األرياف، وتضطلع اللجان الـشعبية املعنيـة       ولكن أيضاً يف    يف املدن   ليس فقط   فول الصويا   
 اخلام واملواد األخرى وانتهاء بإنتـاج       املادةبتوريد   باشرة عن العملية برمتها بدءاً    املسؤولية  بامل

  . احلليب ونقله
معدل وفيات الرضع ووفيـات     كان  و. اًكبرياً  ألطفال حتسن تغذية ا وحتسنت أحوال     -٨٠

لكل ألف والدة حية علـى       ٢٢,٧ و ١٦,٧ مها   ٢٠١٠األطفال دون سن اخلامسة يف عام       
معـدل  استقر  و.  بأواخر التسعينيات  قارنةبامل يف املائة    ٥٠بنسبة  اً  التوايل، وهو ما ميثل تراجع    

يف املائة   ٢٧,٩  عند نسبة  ٢٠١٢األطفال دون سن اخلامسة يف عام       لدى  سوء التغذية املزمن    
  .يف املائة ٣٢,٣كان  حيث ٢٠٠٩قارنة بعام باملفسجل بذلك حتسناً 

  يف جمـال   ويف ظل متطلبات عصر االقتصاد القائم على املعرفة واالجتاهات العامليـة            -٨١
 سنة يف إطار اجلهود الرامية      ١٢وير التعليم، بدأ العمل بنظام التعليم اإللزامي للجميع ملدة          تط

، وبالتـايل هتيئـة     مـستوى حتقيقاً أعلى   إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتصلة بالتعليم        
  . الالزمة لألطفال الكتساب معرفة شاملةاألوضاع 

قـوارب للطـالب يف    وأحافالت  وأارات صصت قط وخُ ،نشئت مدارس فرعية  وأُ  -٨٢
النائية، وُمدُّوا باملواد واللوازم املدرسية لكي حيظـوا بفرصـة          واجلزر الصغرية   القرى اجلبلية   

  .على قدم املساواة مع أطفال املدنالدراسة مبدارس 
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على ُجددت  والبدين،  على مساعدة الطالب على النمو الفكري واألخالقي        اً  وحرص  -٨٣
ملنـهج يف  املقدمة خـارج نطـاق ا   ومدارس األنشطة الرياضية    الطالب  قاعات  نطاق واسع   

الطالب أنشطة ثقافية ورياضية متنوعة بعد      ، وهي أماكن ميارس فيها      العاصمة واملناطق احمللية  
جتديد خميمات احتاد األطفال على الطراز احلديث، وتوفري        جرى  كما  . انتهاء الدوام املدرسي  

  . دلالسياحية يف مجيع أحناء البي يتمتعوا متعة كاملة يف املواقع أوضاع أفضل لألطفال لك
، فإهنم والديهمومبا أن الدولة أخذت على عاتقها االهتمام بأمر األطفال الذين فقدوا       -٨٤

اللوازم املدرسـية   وبمرتني يف العام    ُيزوَّدون باملالبس   كما  . حيظون برعاية جيدة على نفقتها    
توفري مركبـات ملدارسـهم مـن أجـل         جرى  ،  ٢٠١٣ويف عام   . امواملواد الغذائية بانتظ  

  .استخدامها يف اإلدارة وتوفري اللوازم
، وزع الزي املدرسي على ماليني التالميـذ يف املـدارس           ٢٠١٢أبريل  /ويف نيسان   -٨٥

  .مدعوم من الدولةكليات واجلامعات بسعر منخفض جداً االبتدائية والثانوية وال

  حقوق املرأة  -٢  
 زاد بدرجة أكرب مستوى     ٢٠١٠اعتماد قانون محاية وتعزيز حقوق املرأة يف عام         ع  م  -٨٦

ُهيئ املناخ االجتماعي الحترام هذه احلقوق وتوفري أوضـاع العمـل           حبقوقها و الوعي العام   
  . والعيش املناسبة للمرأة

  من أجل تشجيع٢٠١٠ديسمرب /جراء الذي اختذته الدولة يف كانون األول   وفقاً لإل و  -٨٧
حلفز تقدم املـرأة يف احليـاة       جهود  ذلت  املرأة على املشاركة بفعالية أكرب يف احلياة العامة، بُ        

أسفر عن تطوع عدد كبري مـن   مما  الالزمة هلا   األوضاع  توفري  لالسياسية واحلياة االجتماعية و   
   .ربات البيوت من خرجيات الكليات واجلامعات للعمل يف خدمة اجملتمع

أحكام تقضي بتغليب مصاحل املرأة وقوانينها وأنظمتها على    الدولة   وتشتمل سياسات   -٨٨
على مصاحل الرجل لكنها ال تنطوي على أي متييز من أي نوع كان، وتتمتع مجيع النـساء                 
حبقوق متساوية مع الرجال يف املسائل السياسية واالقتصادية والثقافية وكذلك يف املـسائل             

   .املتعلقة باألسرة
 األم ألول مرة يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، ُنظم          عيدالحتفال ب ومبناسبة ا   -٨٩
، وُوزعـت خاللـه     ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦ألمهات يف   الوطين الرابع ل  جتماع  اال

أهنم تنشئة مشرفة، والنـساء     نشَّعديدين و   على النساء اللوايت أجننب أطفاالً    اجلدارة  شهادات  
 والنساء اللـوايت    النموذجيات،والعامالت  احملرومني من الوالدين    فال  اللوايت تولني رعاية األط   

  . جملتمع واجلماعةإىل اقدمن خدمات كثرية 
إىل دمت خدمات خاصة     وقُ ،وشهد االحتفال بعيد األم تنظيم عروض فنية وترفيهية         -٩٠
ز املنـاخ   خمتلفة ما عز  املنشآت العامة لتقدمي الطعام، كما ُنظمت احتفاالت أخرى         لنساء يف   ا

  . تماعي ملعاملة املرأة باحتراماالج
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واختذت جمموعة من التدابري يف هذا      مومة،  لصحة األ اً  خاصاً  وأولت احلكومة اهتمام    -٩١
  .الصدد
 من قانون العمل، حيق للمرأة العاملة أن حتصل، باإلضافة          ٦٦ملا ورد يف املادة     اً  ووفق  -٩٢

اً  يوم٩٠قبل الوالدة واً  يوم٦٠ على إجازة مدهتا إىل اإلجازات العادية واإلجازات اإلضافية،    
وتتلقى املرأة يف مستشفيات الـوالدة املركزيـة        . بعد الوالدة بغض النظر عن مدة خدمتها      

فترة ما قبل   تقدمي الرعاية الصحية يف     ال يقتصر على الوالدة بل يشمل       اً  جمانياً  واإلقليمية عالج 
بيونغ يانغ  ، اليت بدأت منذ افتتاح مستشفى        املاضية خالل الثالثني سنة  فمثالً  . الوضع وبعده 

الطبيـة  األجهزة   امرأة استفدن من استخدام      ٦ ٧٣٠ ٠٠٠من   قُدِّم إىل العالج أكثر      للوالدة
 ٤٠٠طفل بينهم أكثر من      ٧١٠ ٠٠٠ احلديثة واملقويات من كل األنواع، وسجلت والدة      

أو وضعن يف   اً  يت تلقني الرعاية الطبية جمان    أما عدد النساء األجنبيات اللوا    . توأم ثالثي ورباعي  
   .هذا املستشفى خالل نفس الفترة فهو يتجاوز السبعة آالف امرأة

صـحيني  عاملني  حتت إشراف   اليت جرت   ، بلغت نسبة الوالدات     ٢٠١٠ويف عام     -٩٣
يف املائـة بفـضل    ٧٠,٦ يف املائة فيما بلغت نسبة استخدام وسائل منع احلمل       ٩٧,٣مهرة  
وبفضل ة املسؤولة اليت تشمل هبا العيادات واملستشفيات الريفية املرأة قبل الوضع وبعده،         العناي

  . املستوى املرتفع من خدمات تنظيم األسرة املقدمة إليها
مستشفى بيونغ يـانغ للـوالدة   يف إطار نشئ معهد أورام الثدي  ، أُ ٢٠١٢ويف عام     -٩٤

عليهـا،  علمية  ة هبا وعالجها وإجراء حبوث      هبدف الوقاية من أورام الثدي واألمراض املتصل      
. زايا نظام الرعاية الصحية االشـتراكي علـى أكمـل وجـه           التمتع مب فتسىن بذلك للمرأة    

ـ حدث نظام حمكم للكشف املبكر عن أورام الثدي، وختضع النساء يف مجيع أحناء الب             واسُت د ل
  .حص والعالج على فترات منتظمة للفحالياً
مومـة   جمال صحة املرأة يشهد عليه تراجع معدل وفيات األ         جل حتسن كبري يف   وُس  -٩٥
حالـة يف    ٦٨,١ إىل ١٩٩٧والدة حية يف عـام       ١٠٠ ٠٠٠ حاالت وفاة لكل     ١٠٥ من
خفض نـسبة   الرامي إىل   هد السبيل لبلوغ أحد األهداف اإلمنائية لأللفية        ميا  ، مم ٢٠١٢ عام

  . ٢٠١٥عام ثالثة أرباع حبلول النساء أثناء الوالدة مبقدار وفيات 

  حقوق األشخاص املسنني  -٣  
كما هو احلال يف بلدان أخرى، شهدت الـسنوات األوىل مـن القـرن احلـادي                  -٩٦

لدميقراطية، ويف  يف عدد السكان املسنني يف مجهورية كوريا الشعبية ا        اً  حاداً  ارتفاع والعشرين
 يف ١٠ إىل أكثر من الذين جتاوزوا الستني املسّنني  وصلت نسبة األشخاص     تقريباً   ٢٠١٠عام  

وقد دفع هذا التحدي حبكومة     . اًالشيخوخة عاملي مستوى  املائة من السكان، فتخطت بذلك      
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إىل اختاذ العديد من التدابري االجتماعيـة واالقتـصادية             

  .السكان املسننيوالطبية لصاحل والصحية 
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، للتعديل  ٢٠٠٧ل  أبري/مد يف نيسان  اعُتكان قد     الذي ،وخضع قانون محاية املسنني     -٩٧
  . إلتاحة أوضاع معيشية أفضل للمسننيا وفر ضمانة قانونية مممرتني 
 وأصبحت  ٢٠٠٣اليت أُسست يف عام     املسّنني  الكورية ملساعدة   الرابطة  عيد تنظيم   وأُ  -٩٨
حية تقـدمي   االحتاد الكوري لرعاية املسنني، وأسندت إليها صال       باسم   ٢٠٠٦عرف يف عام    ُت
   .هذا اجملال واإلشراف على هذه اجلهوده املوحد يف اجلهود احمللية املبذولة يف توجيال

حركات لتلشيخوخة وغريها من ا   املتعلقة با وبغية مواكبة خطة عمل مدريد الدولية         -٩٩
إىل خطط، وضـع هـذا االحتـاد     اً  العاملية حلل مشكلة املسنني وتنشيط اجلهود احمللية استناد       

  . اًاليت جيري تنفيذها حالي) ٢٠١٤-٢٠١٠(راتيجية االحتاد الكوري لرعاية املسنني است
تعزيـز  بغيـة   نشئ الصندوق الكوري لرعاية املسنني      ، أُ ٢٠١٠أغسطس  /ويف آب   -١٠٠

   .اجلهود الرامية إىل محاية األشخاص املسنني
األشـخاص    ُتقـدَّم إىل   من قانون الضمان االجتماعي،      ١٩ و ١٧للمادتني  اً  وفقو  -١٠١
تناسب مع مدة خدمتهم وأدائهم، إىل جانـب    توإعانات شيخوخة   تقاعدية  معاشات   نياملسن
  . مة طبية تفضيليةخد

إىل اخلدمات الطبية األوليـة     املسؤول  ، يقدم الطبيب    احمللينيطباء  األويف إطار نظام      -١٠٢
فيات اإلقليميـة   م العالج التخصصي يف أقسام طب الشيخوخة باملستـش        قدَّملسنني بينما يُ  ا

ُيجـري  و. ومستوصف طب الشيخوخة يف املستشفى العام التابع للصليب األمحر الكـوري          
  .والرعاية الصحيةمعهد طب الشيخوخة دراسة بشأن طب الشيخوخة 

ورعاية الوالدين عند الكرب هي من الصفات اجلميلة اليت يتحلى هبـا كـثري مـن                  -١٠٣
عليه، ما تبقى من سنوات     يعتمدون  لذين ليس هلم من      ا ،املواطنني، ويقضي كثري من املسنني    

  . مع أقربائهم أو جرياهنم أو أصدقائهمالعمر يف عيشة هانئة 
ودور املسنني لكي يقدموا     يزور الناس أسر     ،ويف اليوم الدويل للمسنني من كل عام        -١٠٤

تلفة هلم فتـهيء  تنظم املؤسسات املعنية مناسبات ثقافية خم  إليهم الدعم املادي واملعنوي، كما      
  . جلو االجتماعي املناسب الحترام املسنني ورعايتهمبذلك ا

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  -٤  
 يف  ١٠ يف املائة من السكان، يعاين أكثر من         ٥,٨اً  ميثل األشخاص ذوو اإلعاقة حالي      -١٠٥

  .املائة منهم إعاقات مسعية
التوقيع علـى اتفاقيـة األمـم       بعد  ،  هورية كوريا الشعبية الدميقراطية   مجقد قامت   و  -١٠٦

لقانوهنا املتعلق حبمايـة    اً  جهود متواصلة، وفق  ببذل  املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،      
األشخاص ذوي اإلعاقة، من أجل صون حقوق هؤالء األشـخاص ومـصاحلهم، وإعـادة      
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قوق متـساوية  الالزمة ملشاركتهم يف احلياة العامة والتمتع حب      األوضاع  وتوفري  اً  تأهيلهم صحي 
  .مع األشخاص العاديني

نشئت الشركة الكورية   ويف إطار االحتاد الكوري حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة، أُ          -١٠٧
الرياضـة الكوريـة    ورابطـة   ،  )٢٠١٠يناير،  /كانون الثاين (لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة     

ـ ، واملركز الكوري إلعادة تأهيل األ     )٢٠١٠ ،أغسطس/آب(لألشخاص ذوي اإلعاقة     ال طف
ألشـخاص ذوي اإلعاقـة     لالكوريـة   ورابطة الفنون    ،)٢٠١٢مارس،  /آذار(ذوي اإلعاقة   

  .أفضل حلماية األشخاص ذوي اإلعاقةأوضاعاً ، مما هيأ )٢٠١٢ ،ديسمرب/كانون األول(
بنجـاح  وُزود الكثري من األشخاص ذوي اإلعاقة بأطراف اصطناعية فيما عـوجل              -١٠٨

  . فحيل بينهم وبني فقدان البصرإعتام عدسة العني األشخاص من عشرات اآلالف من 
ويركز املركز الكوري إلعادة تأهيل األطفال ذوي اإلعاقة على الكشف املبكر عن              -١٠٩

 اإلعاقة وعلى التعايف املبكر لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني الثالثة والثامنة، فضالً           حاالت  
يف حتسني املرافق التعليمية    اً  جنازات أيض إققت  وقد حت . على أساس جترييب  الشامل  عن تعليمهم   
ألطفال ذوي اإلعاقة ويف حتديث مضمون منـاهج        لاملعيشية يف املدارس اخلاصة     واألوضاع  

  .يم املهينالتعل
وهتيئـة  ألشـخاص ذوي اإلعاقـة      الفنية ل بداعات  اإلوإلثارة اهتمام عامة الناس ب      -١١٠

جـرى  هذا االهتمـام،    من أجل زيادة حتسني     رج  الداخل واخلا األوضاع واجلو املؤاتيْين يف     
لتقدميها على املسرح مبناسبة اليوم الدويل لألشخاص خفة يد جديدة تصميم رقصات وألعاب    

  .ذوي اإلعاقة
 ومبناسبة اليوم الدويل لألشخاص ذوي اإلعاقـة، ُنظمـت          ،٢٠١٠ من عام    وبدءاً  -١١١

اهلواة وسط اهتمام كبري من النـاس       مباريات وطنية لكرة الطاولة لألشخاص ذوي اإلعاقة و       
وجيري تدريب احملترفني . واملشجعني وبرعاية اجلمعية الكورية لرياضة األشخاص ذوي اإلعاقة

للمـشاركة يف   اً  بالتعاون مع املؤسسات الرياضية حتضري    رمي السهام، والرماية    يف السباحة، و  
  .منافسات األلعاب األوملبية لألشخاص ذوي اإلعاقة

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف الدورة الرابعـة         من   لت مشاركة سباح  كَّوَش  -١١٢
 مناسبة مهمة للفت انتبـاه      ٢٠١٢عام   يف   عشرة لأللعاب األوملبية لألشخاص ذوي اإلعاقة     

 محاية األشـخاص     من أجل  العامل إىل اجلهود اليت تبذهلا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية        
احون والعبو كرة طاولة من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بأربع       وفاز سب . ذوي اإلعاقة 

اليت لذوي اإلعاقة   يدالية برونزية يف الدورة الثالثة أللعاب الشباب األوملبية         مبميداليات فضية و  
  .٢٠١٣عام يف عقدت يف ماليزيا 

 ٢٠١٢مايو  / اليت أُسست يف أيار    ،ألشخاص ذوي اإلعاقة  لرت املدرسة املهنية    فّقد و و  -١١٣
  . وظائف يف فئات العمل املختلفةلتمكينهم من احلصول على هلؤالء األشخاص التدريب التقين 
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توسطة املطة  اخلإىل  اً  ويسعى االحتاد الكوري حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة، استناد         -١١٤
أعمال متهد لرفع مستوى    عن طريق القيام ب   ،  حتسني عمله زيادة  إىل  ) ٢٠١٥-٢٠١٢(األجل  

. األطفـال الشامل من أجل  وتوفري التعليم   أوضاع عمل وعيش الئقة     لتدريب املهين، وتوفري    ا
نشاء مجعية  إل و ،تشجيع األنشطة الرياضية والفنية   لكما ُتبذل جهود إلزالة حواجز التواصل، و      
  .للصم والبكم ومجعية للنساء ذوات اإلعاقة

  التثقيف يف جمال احترام القانون  -دال  
تبني أن  قد  و. احترام القانون بشأن  على تثقيف املواطنني    كيد بدرجة كبرية    جرى التأ   -١١٥

إىل   املستوى املركزي نزوالً  وهو النظام املنشأ ابتداًء من      نظام التثقيف يف جمال احترام القانون       
واملنظمات، ووحدات األحياء السكنية، لـه       األعمال،   مؤسساتمستوى القاعدة الشعبية، و   

هذه احلقوق املنصوص عليهـا يف      يعي متاماً حقوقه وميارس مجيع      ملواطن  دور فعال يف جعل ا    
، ويفـي    حقوق األشـخاص اآلخـرين     وحيترم،   ممارسة كاملة  الدستور والقوانني األخرى  

  . بالتزاماته مبوجب القوانني وفاًء أميناً
خطة فصلية للتثقيف يف جمـال احتـرام     جملس الشعب األعلى    وأرسلت هيئة رئاسة      -١١٦
استندت إليهـا املؤسـسات      املقاطعات والبلديات واألقضية،     نون إىل اللجان الشعبية يف    القا

وقد اختري من بني املـوظفني      . والشركات واملنظمات يف وضع خططها الشهرية واألسبوعية      
لتـويل  املناسبة والسرية الزكية يف جمال احترام القانون        أشخاص مؤهلون من ذوي املؤهالت      

  . حنو منتظم وفعالعمليات التثقيف على
وأُشركت أجهزة القضاء والنيابة العامة واألمن الشعيب بنشاط يف التثقيف يف جمـال               -١١٧

واجتمع املسؤولون بانتظام مع العاملني يف املؤسسات والشركات واملنظمات         . احترام القانون 
لومـات مـن    املقيمني يف املناطق اخلاضعة لواليتهم لشرح القوانني هلم وتزويدهم باملع         مع  و

  . املواطنونن انتهاكات القانون اليت يرتكبهامصدرها املباشر عن كيفية احترام القانون وع
وقامت كل عام حركة الدوائر النموذجية يف جمال احترام القانون، وهـي حركـة                -١١٨

هتدف إىل حتفيز الدوائر على أن تكون خالية من اجلرائم ومن األفعال املخالفة للقانون، مبنح               
وقد أثبتت هذه احلركة فعاليتها     .  وحدة ٧٠ و ٥٠ائز شرفية لوحدات يتراوح عددها بني       جو

املؤسسات والشركات واملنظمات على تكثيف عمليات التثقيف يف جمال         الكبرية يف تشجيع    
  .موظفيها وبالتايل زيادة تقيدهم بالقانون ومنع انتهاكهلدى احترام القانون 
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  حقوق اإلنسانالتعاون الدويل يف جمال   -هاء  
مبوقفها الـرافض للتـسييس     تتمسك  كوريا الشعبية الدميقراطية    ما زالت مجهورية      -١١٩

واالنتقائية واملعايري املزدوجة يف اجملال الدويل حلقوق اإلنسان وهي ال تزال ملتزمـة بتعزيـز               
  . واملوضوعيةيةاحلوار الصادق والتعاون، باالستناد إىل مبدأ احلياد

 ،من هذا املوقف، أولت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عناية خاصـة          اً  وانطالق  -١٢٠
يف اً   للتعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان، وبذلت جهـود         ،خالل السنوات األربع املاضية   

وقامت بوجه خاص بالرد بطريقة صادقة وعقلية متفتحـة علـى           . حتقيق هذا التعاون  سبيل  
إلنسان التابعة ملنظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك مفوضية طرحتها هيئات حقوق ااألسئلة اليت 

األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وهيئات املعاهدات، كما ردت على مسائل طرحتها            
وأبدت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    . منظمات غري حكومية ذات صلة حبقوق اإلنسان      

وإزالة أي شكوك خبصوص     موقفها املبدئي    توضيحاملمكن عن طريق    أقصى درجات التعاون    
مبا يف ذلـك وفـد       حقوق اإلنسان خالل الزيارات اليت قام هبا العديد من الوفود األجنبية،          

  .االحتاد األورويب
املعادية جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية اليت تعتمدها األمم املتحدة         " القرارات"و  -١٢١

بعد ذلك " مقرر خاص"تعيني إىل جانب ، ٢٠٠٣ذ عام كل عام، يف جمال حقوق اإلنسان من 
للمواجهة ذات الدوافع السياسية وللمـؤامرة الـيت        ، هي مجيعاً نتائج     "جلنة حتقيق "وتشكيل  

حتيكها الواليات املتحدة وأتباعها حتت ذريعة محاية حقوق اإلنسان هبدف اإلطاحة بدولـة             
 دأبت مجهورية كوريـا الـشعبية       وقد. ذات سيادة وبنظام اجتماعي اختاره الشعب نفسه      
وتواطؤ ال عالقة هلما حبماية حقـوق       تآمر  الدميقراطية على الرفض الكلي ملا تتعرض له من         

  .وهي ستبقى ثابتة على هذا املوقفاً، اإلنسان فعلي
وبناء على ذلك، فـإن حقـوق       . وحقوق اإلنسان تضمنها كل دولة ذات سيادة        -١٢٢

ي حماولة للتدخل يف الشؤون الداخلية لدولـة ذات سـيادة           وأ. اإلنسان تعين سيادة الدولة   
إلطاحة بنظامها االجتماعي حتت ذريعة محاية حقوق اإلنسان هي فعل معـاد لإلنـسانية              لو

  .ينبغي رفضهلذلك وينتهك حقوق اإلنسان، و
مـع احلـوار    تعـارض   واملواجهة ذات الدوافع السياسية يف جمال حقوق اإلنسان ت          -١٢٣

  فيما وأي تسامح إزاء هذه املواجهة سيولد انعدام الثقة والتنافر والعداوة         . قينيوالتعاون احلقي 
يؤدي إىل إجهاض اجلهود اليت يبذهلا اجملتمع الدويل حاليا من أجـل محايـة              سبني البلدان و  

  .وتعزيز حقوق اإلنسان احلقيقية
بالتزاماهتا مبوجـب   أوفت وفاًء أميناً    ومبا أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية قد          -١٢٤

فيها، فإهنا ستبذل كل جهـد ممكـن        اً  الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت أصبحت طرف      
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تعزيز احلوار يف جمال حقـوق اإلنـسان        لللوقوف يف وجه ممارسات االستعالء والتعسف و      
  .احلقيقية والتعاون يف اجملال الدويل حلقوق اإلنسان

  ةالتحديات واألهداف املستقبلي  -خامساً  

  العقبات والتحديات  -ألف  
ما زالت اجلهود احلثيثة اليت تبذهلا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية من أجل محاية               -١٢٥

 الـذي   فالتقسيم القسري للـوطن   . وتعزيز حقوق اإلنسان تواجه حتديات وعقبات خطرية      
سة العدائية اليت   والسيااً،   عام ٧٠زهاء  أجنبية يف القرن املاضي والذي مر عليه        فرضته قوات   

تنتهجها الواليات املتحدة جتاه مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة منـذ األيـام األوىل               
لتأسيسها، وحماوالت الواليات املتحدة وغريها من القوى املعادية خنق اجلمهورية وفـرض            

أخطر التحديات والعقبـات الـيت حتـول دون         مجيعها  عقوبات اقتصادية قاسية عليها، هي      
  .طورها بشكل مستقل وسلمي ودون متتع الشعب الكوري حبقوق اإلنسانت

عدم اعتراف الواليات املتحدة جبمهوريـة كوريـا الـشعبية          وبصورة خاصة، فإن      -١٢٦
مجيـع  حتت  اً  وفرض عقوبات عليها وممارسة الضغوط عليها وهتديدها عسكري        الدميقراطية،

أخطر األفعـال املرتكبـة ضـد    ور تشكل هي أمذرائع خالل اخلمسني سنة املاضية أنواع ال 
حلقوق اإلنسان، فهي هتدد باستمرار حـق الـشعب         اً  خطرياً  اإلنسانية، كما تشكل انتهاك   

  . وتشكل تعدياً على هذا احلقالكوري يف احلياة والعيش بسالم

  األهداف املستقبلية   -باء  
اء قوة اقتصادية وبلـد   تسريع وترية بن منمجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية     زيد  ست  -١٢٧

اشتراكي متحضر من خالل اختاذ تدابري إجيابية ومبتكرة حىت يتمكن الشعب من التمتع حبياة              
  .أفضل وأكثر حتضراً

مسك مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بسياسة اشتراكية ترتكز إىل الشعب          توست  -١٢٨
طار القانوين واملؤسـسي    محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها، وستمضي يف استكمال اإل       بشأن  

 ،والعمل وكسب العيش، السياسيةواحلقوق حبقه يف احلريات  كامالًاً لضمان متتع الشعب متتع
 ألفراد اجملتمع التمتع هبا، مبا يضمن    حيقصحية وغري ذلك من احلقوق اليت        والرعاية ال  ،والتعليم

  .حقوقهم ومصاحلهم املشروعة إىل أقصى حد ممكنهلم 
ملية لتنـشيط    مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية اختاذ تدابري إجيابية وع        وستواصل  -١٢٩

  .  معيشة الشعبث بذلك، نقطة حتول يف بناء االقتصاد وحتسنيحِدكي ُتاقتصاد البلد ككل، ل
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وستبذل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية كل جهد ممكن يف سبيل محاية حيـاة               -١٣٠
وإزالـة  اليت تتخذها القوى املعادية ومن هتديداهتا العسكرية،        اإلجراءات  شعبها ورفاهه من    

  .العوائق اليت حتول دون محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها والتمتع هبا
وستواصل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بأمانة تنفيذ الصكوك الدولية حلقوق            -١٣١

ة لأللفية وبذل كل ما يف وسـعها        فيها، وحتقيق األهداف اإلمنائي   اً  اإلنسان اليت أصبحت طرف   
  .حقيقة واقعةواملوضوعية يف اجملال الدويل حلقوق اإلنسان جلعل مبدأ احليادية 

  االستنتاجات  -سادساً  
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية هي دولة اشتراكية تسترشد يف أنشطتها بفكـرة       -١٣٢

إيالء أعلى أولوية   مبدأ  استناداً إىل   وهي ستقوم،   . هلااً  اليت تتخذ من الشعب حمور    " جوتشيه"
بذل جهود حثيثة حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها وبناء بلد         ب،  ضمان مصاحل الشعب وراحته   ل

  .مزدهر يتمتع فيه الشعب بالرخاء وحبياة أفضل
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  املرفق األول
عينة متثل املؤسسات الوطنية اليت شاركت يف إعداد التقرير الوطين املقدم يف إطـار                

  .لة الثانية من االستعراض الدوري الشاملاجلو
  جملس الشعب األعلىهيئة رئاسة   )١(
  أمانة جملس الوزراء   )٢(
  احملكمة العليا  )٣(
  النيابة العامة العليا  )٤(
  الشعبوزارة أمن   )٥(
  جلنة التخطيط احلكومية  )٦(
  جلنة التعليم  )٧(
  وزارة اخلارجية  )٨(
  وزارة املالية  )٩(
  ة العامةوزارة الصح  )١٠(
  وزارة الزراعة  )١١(
  وزارة العمل  )١٢(
  وزارة الثقافة  )١٣(
  وزارة األراضي ومحاية البيئة  )١٤(
  شراف على التشييدوزارة اإل  )١٥(
  وزارة إدارة املدن  )١٦(
  املكتب املركزي لإلحصاء  )١٧(
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  املرفق الثاين
ية اليت شاركت   املنظمات االجتماعية واملؤسسات األكادميية واملنظمات غري احلكوم        

يف املشاورات املتعلقة بإعداد التقرير الوطين املقدم يف إطار اجلولة الثانية مـن االسـتعراض               
  .الدوري الشامل

   العمال الكوريةةاللجنة املركزية لنقاب  )١(
  لزراعيني لعمال الاللجنة املركزية لالحتاد الكوري   )٢(
  ي الكورياللجنة املركزية لالحتاد النسائي الدميقراط  )٣(
   للشباب االشتراكيكيم إيل سونغاللجنة املركزية لرابطة   )٤(
  مهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةجلاللجنة املركزية جلمعية الصليب األمحر   )٥(
  اللجنة املركزية لالحتاد الكوري للصحفيني  )٦(
  اللجنة املركزية لالحتاد الكوري حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة  )٧(
  بطة الطبية الكوريةالرا  )٨(
  املعهد الكوري حلقوق اإلنسان  )٩(
  اللجنة املركزية لنقابة احملامني الكورية  )١٠(
  الرابطة الكورية للمحامني الدميقراطيني   )١١(
  الرابطة الكورية لتنظيم األسرة ولصحة األم والطفل الرضيع  )١٢(
  عليمالصندوق الكوري للت  )١٣(
  م إيل سونغكيكلية احلقوق يف جامعة   )١٤(
  جامعة االقتصاد الوطين  )١٥(
  معهد احلقوق يف أكادميية العلوم االجتماعية  )١٦(

        

  


