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   ملخص رد مجهورية كوريا على التوصيات- أوالً 
  رد مجهورية كوريا    التوصيات  الرقم
السعي إىل تنفيذ وتعميم املالحظات املقدمـة مـن           ١

  ؛ )الربازيل(هيئات املعاهدات 
  مقبولة  

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      التصديق على   ٢
  ؛)الربازيل(من دون حتفظات 

 .فقط من االتفاقية) ه(٢٥ينظر يف تقدمي حتفظ على املادة   

تعزيز اجلهود املبذولة لتدعيم قانون توظيف العمال          ٣
األجانب لضمان محاية فعلية حلقوق العمال األجانب       

  ؛)إندونيسيا(يف البلد 

  مقبولة  

مجهوريـة  " (قانون األمـن "ري فعلية إللغاء  اختاذ تداب   ٤
  ؛)كوريا الشعبية الدميقراطية

أعادت مجهورية كوريا تأكيد أن قانون األمن ينبغـي أال            
  .)أ(يساء استخدامه أو يفسر تفسرياً تعسفياً

اإلعراب عن القلق إزاء قانون مراقبة األمن الـذي           ٥
ي يقيد حرية السجناء السياسيني سابقاً وسجناء الرأ      

واحلث يف نفس الوقت على اعتماد تـدابري ملعاجلـة    
  ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(الوضع 

ستتعمق مجهورية كوريا يف استعراض ردها علـى هـذه            
  .التوصية

اعتماد التدابري الالزمة إلدخـال حتـسينات علـى           ٦
التشريعات والعدالة االجتماعية على أساس أوجـه       

 جلنـة مناهـضة التعـذيب       القلق اليت أعربت عنها   
خبصوص ادعاءات اللجوء إىل التعـذيب يف مرافـق         
االعتقال وتعريف التعذيب بشكل ال يفي باملطلوب       
يف القانون اجلنائي، وأوجه القلق اليت أعربت عنـها         
جلنة حقوق الطفل إزاء تقييد حرية الطالب يف التعبري 

  ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(والتجمع 

يف القانون احمللي تعريفاً واسعاً ملعاقبـة       " التعذيب "يعرف  
  .)ب(مجيع أفعال التعذيب

 على قانون ٢٠٠٨مارس  /أقر التعديل الذي أدخل يف آذار     
التعليم األساسي والثانوي احلكم الذي يكفل للطـالب        
حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف الدستور ويف املعاهدات 

  .الدولية حلقوق اإلنسان

مام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع        االنض  ٧
اجلزائر، والفلبني،  (العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     

اليت ، وسحب التحفظات    )ومصر، واملكسيك، وبريو  
قيـد احلمايـة     واليت تُ  على معاهدات أخرى  أُبديت  

، )املكـسيك (املوفرة للعمال املهاجرين وأسـرهم      
  ؛)وبري(التصديق على بروتوكول بالريمو و

ترحب مجهورية كوريا بنية هـذه التوصـية وروحهـا            
ن وأفراد أسـرهم،    ـاملتمثلتني يف محاية العمال املهاجري    

ة ما أوصـي بـه مـن        ـذه املرحل ـلكنها ال تقبل يف ه    
العمـال  انضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع        

املهاجرين وأسرهم، وهي اتفاقية تتعارض حالياً مع بعض        
  .)ج(ها احمللية الرئيسيةقوانين

ويف اآلن ذاته، ستبذل مجهورية كوريا ما بوسعها حلماية         
مبا يف ذلـك حقـوقهم يف       لألجانـب  وق اإلنسان   ـحق

الصحة والسالمة ويف العمل مبوجب القـوانني الوطنيـة         
القائمة اليت تكفل لألجانب حقوق اإلنسان والرفـاه يف         

  .مجهورية كوريا
ورة إجيابية يف التصديق علـى   وستنظر مجهورية كوريا بص   

  .بروتوكول بالريمو



A/HRC/8/40/Add.1 
Page 3 

  رد مجهورية كوريا    التوصيات  الرقم
  

اختاذ تدابري حلماية وإعمال حقوق مجيع العـامالت          ٨
املهاجرات وضمان عدم تعريضهن ملمارسات متييزية      

  ؛)اجلزائر(

  مقبولة  

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

  مقبولة  

 ١ حسبما هو معرف يف املادة       جترمي التعذيب قانوناً   ١٠
  ؛)كندا(من اتفاقية مناهضة التعذيب 

تعريفاً واسعاً يف القانون احمللي ملعاقبـة       " التعذيب"يعرف    
  . )ب(مجيع أفعال التعذيب

توفري التدريب يف جمال حقوق اإلنسان للمـوظفني          ١١
ذ القوانني، واختاذ تدابري لضمان محاية      بإنفااملكلفني  

 ؛)كندا(لمهاجرين يف مجيع األوقات حقوق اإلنسان ل

  مقبولة  

التحقيق يف مجيع ادعاءات التعرض للتعذيب وسـوء          ١٢
 إنفـاذ  املكلفـني ب   وظفنيدي امل ـة على أي  ـاملعامل

  ؛)كندا(القوانني 

  مقبولة  

إعادة النظر يف نظام تسجيل املقيمني لضمان حـق           ١٣
الفرد يف خصوصيات حياته وقصر استخدام أرقـام        

 على احلاالت الضرورية لتوفري اخلـدمات       التسجيل
  ؛)كندا(العامة 

  مقبولة  

جترمي أفعال االغتصاب الزوجي وإيـذاء األطفـال          ١٤
والعنف املرتيل ومقاضاة مـرتكيب تلـك األفعـال         
ومعاقبتهم وتوفري التدريب يف جمال حقوق اإلنـسان        
للمسؤولني الذين يعاجلون احلاالت املتصلة بـالعنف       

 األطفال واعتماد إجراءات تراعي الطفل املرتيل وإيذاء
  ؛)كندا(يف الدعاوى اجلنائية اليت ختص األطفال 

  مقبولة  

التركيز بصورة خاصة على النساء واألطفال لـدى          ١٥
وضع السياسات املتعلقة حبمايـة حقـوق العمـال         

  ؛)كندا(املهاجرين 

  مقبولة  

توقيع االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن          ١٦
  ؛)فرنسا(الختفاء القسري ا

ستعرب مجهورية كوريا عن موقفها بشأن هذه التوصـية           
عقب الدراسة اليت تقوم هبا حالياً بشأن نطاق القـوانني          

  .احمللية الواجب تنقيحها
االعتراف حبق الفرد يف االستنكاف الضمريي قانوناً،         ١٧

وعدم جترمي رفض تأدية اخلدمة العسكرية الفعليـة،        
 حظر حـايل للتوظيـف يف املؤسـسات         وإلغاء أي 

احلكومية أو العامة متشياً وتوصية اللجنة املعنية حبقوق 
  ؛)سلوفينيا(اإلنسان 

ُينظر حالياً يف برامج للخدمة البديلة اليت ميكن أن يؤديها            
  . املستنكفون ضمريياً
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  رد مجهورية كوريا    التوصيات  الرقم
  

إدراج منظور جنساين، بصورة تلقائية ودائمـة، يف          ١٨
 ؛)سلوفينيا(الدوري الشامل عملية متابعة االستعراض 

  مقبولة  

علماً بأن اجلرمية اجلنسية تصنف ضمن اجلرائم اليت ال    ١٩
حيقق فيها إال بناًء على شكوى مقدمة من الضحية،         
أوصي بإعادة النظر يف ذلك احلكم القانوين باإلضافة        
إىل أحكام أخرى ذات صلة بغية تعزيز احلماية املتاحة 

  ؛)سلوفينيا(للضحايا 

  .يجري استعراض األحكام ذات الصلةس  

احلفاظ على الوقف االختياري الساري حبكم الواقـع          ٢٠
والسري باجتاه  ) بلجيكا وإيطاليا (لتسليط عقوبة اإلعدام    

، وإقرار مـشروع    )بلجيكا وإيطاليا واملكسيك  (إلغائها  
القانون اخلاص بإلغاء عقوبة اإلعدام يف اجلمعية الوطنية        

هولنـدا   (٢٠٠٨يوليه  / متوز ١ يف   اليت ستباشر دورهتا  
  ؛)واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

 يف اآلراء على الـصعيد      ماً عا تستدعي هذه املسألة توافقاً     
 وينبغي النظر على حنو شامل يف جوانب شىت مثل          .الوطين

  . العدالة اجلنائية والظروف االجتماعية والرأي العام

وصية اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز       بناًء على ت    ٢١
ضد املرأة، اعتماد تعريف للتمييز ضد املرأة حسب         

 من اتفاقية القضاء ١املنصوص عليه يف املادة التعريف 
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وتكثيف عملية        

  ؛ )بلجيكا(مكافحة االجتار بالنساء األجنبيات 

  مقبولة  

دابري املتخذة ملناهضة التعذيب وإساءة     مواصلة تعزيز الت    ٢٢
املعاملة، مبا يشمل االنضمام يف املستقبل القريـب إىل         
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب،       

  ؛ )اجلمهورية التشيكية(وإنشاء آلية وطنية وقائية فعالة 

جتري حالياً مشاورات بني الوزارات بشأن االنضمام إىل          
  .ياري التفاقية مناهضة التعذيبالربوتوكول االخت

إدراج التمييز القائم على أسـاس التوجـه اجلنـسي يف             - ٢٣
  ؛)اجلمهورية التشيكية(مشروع قانون مناهضة التمييز 

يفسر التمييز على أنه حمظور مبوجب الدسـتور ومعاهـدات            
وتقـوم اللجنـة    . حقوق اإلنسان والقوانني احمللية ذات الصلة     

ان بأنشطة رامية إىل مكافحة املمارسات      الوطنية حلقوق اإلنس  
  . التمييزية

جعل قانون األمن الوطين مطابقاً للمعايري الدوليـة          ٢٤
املتصلة بوضوح القانون اجلنائي واختاذ تدابري فعليـة        
إلقرار بدائل للخدمة العـسكرية يـستفيد منـها          

اململكـة  (املستنكفون ضمريياً من اخلدمة العسكرية      
  ؛)املتحدة

مجهورية كوريا تأكيد أن قانون األمـن الـوطين         أعادت    
  .)أ(ينبغي أال يساء استخدامه أو يفسر على حنو تعسفي

ينظر حالياً يف برامج للخدمة البديلة اليت ميكن أن يؤديها          
  .املستنكفون ضمريياً

 من العهـد الـدويل      ٢٢سحب التحفظ على املادة       ٢٥
 حمدد  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف إطار زمين      

  ؛)اململكة املتحدة(

. ال بد من إجراء مشاورات ثالثية ومشتركة بني الوزارات  
وحيتاج األمر إىل مواصلة استعراض حق التعددية النقابيـة    

  .)د(وحقوق العمل للموظفني العموميني
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  رد مجهورية كوريا    التوصيات  الرقم
التصديق على الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة          ٢٦

  ؛)اململكة املتحدة(مناهضة التعذيب 
لياً مشاورات بني الوزارات بشأن االنضمام إىل       جتري حا   

  .الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
وفاء احلكومة واللجنة الدائمة للقانون والعدل التابعة         ٢٧

للجمعية الوطنية بااللتزامات املنـصوص عليهـا يف        
صكوك األمم املتحدة ذات الصلة، والـسعي علـى         

التشريعية اجلارية بغية إلغـاء     الفور إىل إمتام العملية     
  ؛)لكسمربغ(عقوبة اإلعدام قانوناً 

 يف اآلراء على الـصعيد       عاماً تستدعي هذه املسألة توافقاً     
وينبغي النظر على حنو شامل يف جوانب شىت مثل         . الوطين

  . العدالة اجلنائية والظروف االجتماعية والرأي العام

حدى األولويات  اعتبار مسألة تعزيز حقوق املرأة كإ       ٢٨
الرئيسية يف السياسات اليت تضعها احلكومة يف جمال        

  ؛)إيطاليا(حقوق اإلنسان 

  مقبولة  

القيام على وجه السرعة بتعديل التشريعات ذات الـصلة           ٢٩
 يف املدرسة واملرتل حظراً صـرحياً       ة اجلسدي وبةحلظر العق 

وإعمال تدابري تربوية تشجع على تطبيق أشكال تأديـب         
  ؛)إيطاليا(وغري عنيفة إجيابية 

 استعراض التدابري املناسبة مبا يف ذلك       ستواصل مجهورية كوريا   
اعتماد تدابري تكمِّل القانون واملرسـوم املـتعلقني بالعقوبـة          

  .)ه(اجلسدية

 اخلاصـة بوضـع الالجـئني       ١٩٥١تنفيذ اتفاقية عام      ٣٠
، وضمان حتـسني إجـراءات      ١٩٦٧ا لعام   هلوبروتوكو

الالجئ طبقاً ألحكام قانون الالجـئني      االعتراف مبركز   
  ؛)رومانيا(الدويل 

  مقبولة 

القيام حبمالت عامة لزيادة فعالية أحكام التشريع اجلديد          ٣١
الذي ُيبطل نظام رب األسرة وُيقر تساوي احلقوق بـني          

  ؛)املكسيك(الزوجني 

  مقبولة 

 تـدابري   ت املتصلة بالعنف املرتيل واختـاذ     تعزيز التشريعا   ٣٢
لضمان إمكانية استفادة املهاجرين من اخلـدمات، مبـا         

  ؛)املكسيك(يشمل إمكانية جلوئهم إىل نظام العدالة 

  مقبولة 

تعديل قانون األمن الوطين ملنع إسـاءة تفـسريه قانونـاً        ٣٣
  ).الواليات املتحدة األمريكية(

أعادت مجهورية كوريا تأكيد أن قانون األمن الوطين ينبغي أال           
  .ُيساء استخدامه أو ُيفسَّر على حنو تعسفي

  ـــــــــــــــ

  مالحظات
. ُتعيد احلكومة تأكيد أن قانون األمن الوطين ينبغي أال ُيساء استخدامه أو ُيفسَّر على حنـو تعـسفي            )أ(  

ن تفسرياً تعسفياً   وقدمت احملكمة الدستورية معايري صارمة لتفسري القانون على حنو حيول دون التجاوزات وتفسري القانو             
كذلك تبذل وزارة العدل والنيابة العامة جهوداً من أجل تطبيق القانون حبذر وفقاً لقضاء              . وللتأكد من دستورية تطبيقه   

  . احملكمة الدستورية واحملاكم األخرى
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رية حتظر رغم أن القانون احمللي ال حيتوي أحكاماً تقدم تعريفاً مباشراً لفعل التعذيب، توجد أحكام كث  )ب(  
تعريفاً واسعاً يف القانون احمللي ملعاقبة مجيع أفعال التعذيب مبا يف ذلك األفعال اليت " التعذيب"وُيعرَّف مصطلح . التعذيب

لذلك ُتعترب معظم أفعال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أفعال ". أملٍ أو ضررٍ شديٍد"ال تتسبب حىت يف 
وأفعال التعذيب، كاألفعال القاسية اليت يرتكبها موظفون رمسيون، أفعال ُتعاِقب عليهـا            . القانون احمللي وجب  مبتعذيب  

العنف واألفعـال    (١٢٥، واملادة   )االعتقال واحلبس غري القانونيني    (١٢٤، واملادة   )إساءة استعمال السلطة   (١٢٣املادة  
 من القانون ٦٢قانون املتعلق بالعقوبة املشددة على جرائم حمددة، واملادة  من ال٢- ٤من القانون اجلنائي، واملادة ) القاسية

  . االستخبارات الوطنيةجهاز من قانون ١٩اجلنائي العسكري، واملادة 

من بني مجيع األحكام املختلفة الواردة يف االتفاقية، فإن تلك اليت تسمح بلم مشل العمال املهـاجرين                   )ج(  
 من ٤الفقرة (، وحتدد الشروط اليت يؤذَن مبوجبها للعامل املهاجر أن يقوم بعمل حلسابه اخلاص )٤٤املادة (بأفراد أسرهم 

، )٢٩املـادة   (، ومتنح كل طفل من أطفال العامل املهاجر احلق يف تسجيل والدته ويف احلصول على جنسية                 )٥٢املادة  
أحكام تتعارض مع قوانني ) ٦٩ من املادة ١الفقرة (وتنص على اختاذ تدابري مالئمة لضمان عدم استمرار حالة غري نظامية 

وستنظر . اهلجرة وقانون اجلنسية الكورية وقانون توظيف العمال األجانب وقوانني أخرى         مراقبة   مثل قانون    عديدةحملية  
للعمـال  احلكومة بعناية يف إمكانية التصديق على االتفاقية، وستواصل اختاذ تدابري متنوعة ملنع انتهاك حقوق اإلنـسان                

  .األجانب وضمان حقوقهم ومصاحلهم

، ال بد من اختاذ بعض التدابري، مثل السماح بالتعدديـة النقابيـة             ٢٠قبل سحب التحفظ على املادة        )د(  
وخبصوص تنفيذ التعددية النقابية تنفيذاً تاماً، تسعى       . وتوسيع نطاق أهلية املوظفني العموميني لالنضمام إىل نقابة عمال        

وإمياناً بأن تثبيت العالقات الصناعية أمر .  لتحسني الوضع من خالل عملية توافق ثالثي يف اآلراء      سبل إجياد   احلكومة إىل 
ذو أمهية حامسة فيما يتصل باإلدماج االجتماعي والتنمية الوطنية املستدامة، فقد وافق اجتماع املمثلني الثالثي على إرجاء 

، ستضع اللجنة الثالثية    املهلةوخالل فترة   . ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١ غاية   تنفيذ التعددية النقابية بثالث سنوات إىل     
إطاراً للمشاركة يف مناقشات معّمقة بشأن تدابري احلد من اللبس يف حال السماح لنقابات متعددة بالنشاط على مستوى 

  . املنشآت، وللخروج بتدابري تنفيذ حمددة

 نفاذ القانون املتعلق بتشكيل نقابات املوظفني العموميني        ٢٠٠٦ عام   وخبصوص املوظفني العموميني، فإذ بدأ يف       
وتشغيلها، باتت حقوق العمل األساسية، مثل حق التنظيم وحق املفاوضة اجلماعية، مكفولة للموظفني العموميني دون               

  ).٥الدرجة (مستوى نائب املدير 

سوم إنفاذ قانون التعليم االبتدائي والثانوي، أطفال املدارس حمظورة مبوجب مرضّد إن العقوبة اجلسدية   )ه(  
وتبذل احلكومة ما بوسعها ملنع إساءة استعمال       . باستثناء الظروف اليت تكون فيها تلك العقوبة ضرورية ألغراض تربوية         

إلعدادي العقوبة اجلسدية يف حق أطفال املدارس بواسطة تدابري متنوعة من بينها زيادة تثقيف مدرسي التعليم االبتدائي وا
وإضافة إىل ذلك، تعمل    . يف جمال حقوق الطفل ومنع إعادة تعيني املدرسني الذين فُِصلوا بسبب ممارسة العقوبة اجلسدية             

  .  القانون واملرسوم املتعلقني بالعقوبة اجلسديةكملةكما ستواصل استعراض وت. حكوميت على وضع تدابري تأديبية بديلة
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  مل ُتعاجل بقدر كاف    اليتردود على األسئلة     - ثانياً 
  أثناء دورة االستعراض الدوري الشامل

طرحت باكستان سؤاالً يتعلق مبا إذا كان تصريح العمل مستخدماً للتمييز ضد العمال املهاجرين مـن                  - ١
 على أنه ينبغي ألصحاب      من قانون معايري العمل    ٦ملادة  تنص ا . بلدان مل توقِّع مذكرة تفاهم مع مجهورية كوريا       

وال يتعرض العمال األجانب الذين دخلوا .  عدم التمييز ضد العمال يف شروط عملهم على أساس جنسيتهم   العمل
مجهورية كوريا ويعملون فيها حالياً ملعاملة متييزية فيما يتصل بشروط العمل، حىت إذا كانوا قادمني من بلدان مل                  

  .ع مذكرة تفاهم مع مجهورية كورياتوقِّ

 عن التدابري املتخذة للتصدي النتهاك حقوق اإلنسان على اإلنترنت، مثل انتـهاك             وطرح اليابان سؤاالً    - ٢
. ارة مبا يف ذلك التصرحيات التمييزية واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية          ـخصوصية الناس وبث املعلومات الض    

 إىل محاية خصوصية الفرد بينما حتمي سياسات احلكومة حرية التعبري الكاملة على اإلنترنت، فهي موجهة باألساس
وتعتمد احلكومة، من خالل تعديل قانون شبكة االتصاالت عن ُبعد، املبادئ واللوائح األساسية . وبياناته الشخصية

املتعلقة باملسائل اإلجرائية مبا يف ذلك مجع البيانات الشخصية واستخدامها وواجب حمو البيانات الشخصية وفقاً               
املواقع اإللكترونية اليت تتناول معلومات شخصية ُملزمة باالعتماد على خدمات مأمونـة            ومجيع  . للمعايري الدولية 

أما خبصوص نظام أرقام تسجيل املقيمني، فإن االستمارات . لتشغيل اإلنترنت بغية محاية بيانات زبائنها الشخصية      
يد حمدود هلوية املستعملني هبـدف      غري أنه ُيطلب تأك   . القانونية الرئيسية ال تقتضي إدخال أرقام تسجيل املقيمني       

وعالوة على ذلك، قدمت    . التصدي لآلثار السلبية مبا يف ذلك ما حيدث على اإلنترنت من تشهري واعتداء لفظي             
احلكومة ملستعملي اخلدمات ومقدميها تدريباً يف جمال محاية املعلومات الشخصية، وزوَّدت الضحايا بسبل انتصاف 

وميكن ملقدمي خـدمات    . فري الوساطة يف املنازعات املتعلقة باملعلومات الشخصية      من خالل تلقي الشكاوى وتو    
  . اإلنترنت أن يتخذوا تدابري مؤقتة مببادرة منهم أو بناًء على طلب من ضحايا انتهاك اخلصوصية أو التشهري

تثقيف الشركات وطرحت كولومبيا سؤاالً يتعلق بدور اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف كوريا يف تيسري   - ٣
يف مجهورية كوريا باستقالل    إن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان تتمتع       . ووسائط اإلعالم يف جمال حقوق اإلنسان     

ويشكل تثقيف دوائر األعمال ووسائط اإلعالم يف جمال حقوق اإلنسان          . كامل عن احلكومة يف مزاولة أنشطتها     
ويتنوع تثقيف . ثقيف موظفي إنفاذ القانون والطالب بصفة خاصةأحد امليادين الرئيسية لعمل اللجنة إىل جانب ت     

دوائر األعمال والصحفيني يف جمال حقوق اإلنسان من وضع وتوفري الربامج أو املواد التعليمية، إىل احملاضـرات                 
اخلاصة اليت يلقيها خرباء يف جمال حقوق اإلنسان، واستكشاف أفضل املمارسات من خالل املـؤمترات الدوليـة                 

ويركز تثقيف دوائر األعمال على املسؤولية االجتماعية للشركات واالستثمار املسؤول          . ومتابعة وسائط اإلعالم  
أما تثقيف وسائط اإلعالم فيشمل متثيل األقليات يف املشهد اإلعالمي، ورصد النشاط اإلعالمي فيمـا               . اجتماعياً

 اجلنسية، وتشجيع الصحافة على تناول املسائل املتـصلة         يتعلق باملعوقني واملهاجرين والنساء واملسنني واألقليات     
  .حبقوق اإلنسان وبلورة مشاريع هبدف ترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان يف وسائط اإلعالم

وطرحت هولندا وفرنسا سؤالً بشأن التدابري اليت تتخذها مجهورية كوريا للتأكد من املساواة يف معاملة                 - ٤
على عدم التمييز يف     من الدستور تنص     ١١إنّ املادة   . يف ذلك فئة املثليني واملثليات    الفئات الضعيفة يف اجملتمع، مبا      

وُتفسَّر . احلياة السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية على أساس اجلنس أو الدين أو الوضع االجتماعي



A/HRC/8/40/Add.1 
Page 8 

 

ر ال احلصر، ومن مثّ فإن التمييز على        املادة على أهنا تذكر اجلنس أو الدين أو الوضع االجتماعي على سبيل الذك            
وعالوة على ذلك تتضمن قوانني     . أسس أخرى منصوص عليها يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان حمظور أيضاً          

ويف هذا الصدد، تضطلع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف كوريا بأنشطة مثل . متنوعة أحكاماً مهمة حتظر التمييز
  متييزية لدى تلقي شكاوى تتعلق بأفعال متييزية على أسس من بينها امليول اجلنسية فضالً              التحقيق يف أية ممارسات   

وقدمت احلكومة إىل اجلمعية الوطنية، يف دورهتا . عن تقدمي توصيات إىل السلطات املختصة فيما يتعلق بتوفري اجلرب
التمييز حيظر التمييز غري املربر يف مجيع ، مشروع قانون ملنع ٢٠٠٧ديسمرب /السابعة عشرة املعقودة يف كانون األول

  .مناحي احلياة، وستواصل أخذ آراء الدول األعضاء بعني االعتبار لدى صياغة مشروع قانون جديد

 -  -  -  -  -  

  


