األمم املتحدة

HRI/CORE/PRK/2016

الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان

Distr.: General
2 June 2016
Arabic
Original: English

وثيقة أساسية مشتركة تشكل جزءاً من تقارير الدول األطراف
جمهورية كوريا الشعبية

الديمقراطية*

[تاريخ استالم التقرير 11 :نيسان/أبريل ]2016

__________

*

تصدر هذه الوثيقة دون حترير رمسي.

)GE.16-08957(A



HRI/CORE/PRK/2016

احملتويات

2

الصفحة

أولا -

األرض والسكان ............................................ ................................
ألف  -األرض ............................................ ................................
باء  -السكان واللغة والدين ............................... ................................

3
3
3

ثاني ا -

اهليكل السياسي العام ....................................... ................................
ألف  -نبذة عن التاريخ السياسي ........................... ................................
باء  -اهليكل السياسي العام ............................... ................................

3
3
5

ثالث ا -

اإلطار القانوين العام حلماية حقوق اإلنسان .................... ................................
ألف  -التدابري التشريعية املتخذة حلماية حقوق اإلنسان ........................................
باء  -اهليكل القانوين العام حلماية حقوق اإلنسان ...........................................

7
7
10

رابع ا -

اإلعالم والدعاية ............................................ ................................

11

املرق

............................ ................................ ................................

13

GE.16-08957

HRI/CORE/PRK/2016

أولً -األرض والسكان
ألف -األرض
 -1تقع كوريا يف مشال شرقي آسيا وتتألف من شبه اجلزيرة الكورية و 4 198جزيرة حوهلاا.
وحتيط هبا البحار من ثالثة جوانب .وتبلغ مساحتها اإلمجالية  222 200كيلومرتا مربعاا تغياي
اجلبال  80يف املائة منها.
 -2وحتا ااررت كوريا ااا ما اان احلكا اام السا ااتعمار اليابا اااين يف  15آب/أغسا ااي  .1945ومت
تقساايمها قااورا بعااد التحرياار ل الشاامال واجلنااوب عنااد ااط العاارض  38مشااالاو ولحقاا بواسااية
اط تعياا احلاادود العساكرية املنصاو عليااه يف اتفااق اهلدنااة الاذ أراة احلاارب الكورياة .وتبلااغ
املساحة اليت متارس عليها مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية سيادهتا  123 138كيلومرتا مربع ا.

باء -السكان واللغة والدين
 -3مجهوريااة كوريااا الشااعبية الدميقراطيااة دول اةت قومياةت متاانسااة .ولياملااا عااا الكوريااون علااة
األرض الكورية منذ العصور األو لنشأة اإلنسانو قصنعوا تارخيها وثقاقتها.
 -4ول غاية عام 2014و بلغ عدد سكان مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 24 895 000
نسمة .ويعيش يف العاصمة بيونغ يانغ  3 160 400نسمة.
-5

واللغة الوطنية هي الكورية.

 -6وتوجااد يف مجهوريااة كوريااا الشااعبية الدميقراطيااة الااديانات البوذيااة واملساايحية والكاثوليكيااة
الرومانية والكوندية .ولي قيها دين للدولة.

ثانياً -الهيكل السياسي العام
ألف -نبذة عن التاريخ السياسي
-7

تأسست كوريا وتيورت كدولة قبل القرن الثالثا قبل امليالد.

 -8واسا ااتعمرهتا اليابا ااان يف ميلا ااع القا اارن العش ا ارين نوجا ااب معاها اادة أولسا ااا ذات النقا ااا
)1905و و معاهاادة جااونغمي ذات النقااا الساابع  )1907و معاهاادة الن ادماج
اخلم ا
با كوريا واليابان )1910و وهي معاهدات مت ا تالقها بصورة غري قانونية.
 -9و اااض الش ااعب الك ااور كفاحا اا مس االحا شرسا اا مل ااد املعت اادين اإلمبي اااليا الياب ااانيا
طوال  20عام ا بقيادة قخامة الارئي كايم ليال ساونغو وأجناز قياية حتريار الاوطن التارخيياة يف 15
آب/أغسي .1945
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 -10وبعااد التحرياارو قساامت كوريااا ل الشاامال واجلنااوب بساابب تااد ل الق اوات األجنبيااةو
واتبااع اجلانبااان مسااارين ميااادين متام ااو كااا الناااام الش ارتاكي يف الشاامال والناااام الرأمسااا يف
اجلنوب.
 -11قفا ا ااي الشا ا اامالو أنشا ا ااقت اللانا ا ااة الشا ا ااعبية امل قتا ا ااة لكوريا ا ااا الشا ا اامالية يف  8شا ا اابا /
قباياار  1946اسااتنادا ل أجهاازة احلكاام احمللااي الاايت تأسساات يف مجيااع املناااط نبااادرة شااعبية
وأجرياات وقق ا ا لتوجيههااا لصااالحات دميقراطيااة إلنشاااء ناااام شااع دميقراطااي حقيقااي .ومااع أول
انتخاب ا ااات دميقراطي ا ااة مهم ا ااة تارخيي ا ا او تش ا ااكلت اللان ا ااة الش ا ااعبية لكوري ا ااا الش ا اامالية يف ش ا اابا /
قباير  1947وبدأ التحول حنو الشرتاكية.
 -12واسااتاابةا أل مااة النقسااام الااوطخو عقاادت انتخابااات عامااة ماان أجاال لنشاااء حكومااة
مركزيا ااة موح ا اادة يف مجيا ااع أرامل ا ااي كوريا ااا الش ا اامالية وكوريا ااا اجلنوبي ا ااة يف آب/أغس ا ااي 1948و
وتأسس ا اات مجهوري ا ااة كوري ا ااا الش ا ااعبية الدميقراطي ا ااة املمثل ا ااة ملص ا ااا مجي ا ااع الك ا ااوريا يف  9أيل ا ااول/
سا ابتمب  .1948وك ااان تأس ااي مجهوري ااة كوري ااا الش ااعبية الدميقراطي ااة يع ااخ ا ايء س االية ش ااعبية
مستقلة من نوع جديد وكان لعالن ا تارخيي ا مليالد كوريا جوتشه.
 -13وانتصر الشعب الكور يف حرب حترير الاوطن لععاوام  1953-1950ملاد الولياات
املتحدة والبلدان التابعة هلا وداقع عن البلد بشرف .وأكمل الشاعب الكاور التحويال الشارتاكي
لعالقات اإلنتاج يف املناط احليارية والقروياة االل قارتة ل تزياد علاة أربعاة أو عساة أعاوام بعاد
احلرب .وأنشأ الناام الشرتاكي املتحرر من استغالل وامليهاد اإلنسان أل يه اإلنسان.
 -14وعااز ت مجهوريااة كوريااا الشااعبية الدميقراطيااةو ااالل املاايالعها نهااام البناااء الش ارتاكي
ذ املراحل املختلفة من ستينيات القرن املاملي ل تسعينياتهو سلية الشعب والناام الشرتاكي
بشااكل قااو بالعتماااد علااة وحاادة الفكاار الواحااد واجلهااود الوطنيااة لكاال أق اراد الشااعب الااذين
يتحكمااون يف الدولااة وامتمااعو وحققاات تصاانيع ا اشارتاكي ا لوملااع أساااس لقتصا ت
ااد وطااخ مسااتقل.
وقد بنت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية الثقاقة الشرتاكية اليت ساكت يف تعزياز قادرة العماال
علاة اإلباداع وتلبياة حاجااهتم الثقاقياة والعاطفياة الساليمة وق تاوت املقادرة الوطنياة علاة الادقاع عاان
النف استنادا ل ناام الدقاع القائم علة الشعب برمته والشامل لعمة بأسرها.
 -15وقااد تيااورت مجهوريااة كوريااا الشااعبية الدميقراطيااةو حتاات القيااادة املتمياازة للقائااد العااايم
الرقيا كاايم لياال سااونغ والرقيا كاايم جونااغ لياالو لتصاابه دولااة اشارتاكية ورهااا الشااعبو متااااو ة
ن التاريخ حتت لواء قكر جوتشه العتماد علة النف ).
 -16واليااومو حتاات القيااادة احلكيمااة للرقيا املبااال كاايم جونااغ أون الااذ ينفااذ سياسااة قوامهااا
حب الشاعبو يشا الشاعب الكاور بثقاة جديادة طريقاه حناو بنااء أماة مزدهارة وقوياة حتقا مثال
الشعب ورغباته علة حنو كامل.
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باء -الهيكل السياسي العام
 -17الناام السياسي جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ناام مجهور اشرتاكي دميقراطي.
 -18وتكما اان سا اايادة مجهوريا ااة كوريا ااا الشا ااعبية الدميقراطيا ااة يف العما ااال والفالحا ااا واملثقفا ااا
العاااملا وأبناااء الشااعب العاماال قاطبااة .وميااارس أبناااء الشااعب العاماال الساالية عاان طريا األجهاازة
اليت متثلهمو مثل ل الشعب األعلة و ال الشعب احمللية علة مجيع املستويات.
 -19وتتااألف الوحاادة اإلداريااة ماان  12مقاطعااة أو بلديااة املااعة مباشاارة للساالية املركزيااة)و
و 210مدن أو مناط ) ودوائرو وما يزيد علة  4 000را أو أبو غوو دونغ).
 -20وتتاألف مناومااة أجهازة الدولااة ماان مناوماة أجهاازة السااليةو ومناوماة األجهاازة اإلداريااةو
ومناومة األجهزة القيائية والدعاء.
 -1منظومة أجهزة السلطة
 -21تتألف مناومة أجهازة السالية مان لا الشاعب األعلاةو وهيقاة رئاساة لا الشاعب
األعلةو و ال الشعب احمللية وجلان الشعب احمللية.
 -22و لا الشااعب األعلااة هااو أعلااة جهااا ساالية يف مجهوريااة كوريااا الشااعبية الدميقراطيااة.
ويتااألف ماان ن اواب منتخبااا وقق ا ا ملباادأ التصااويت العااام واملتساااو واملباشاار عاان طري ا الق ارتاع
الساار وتكااون وليااة املا ملاادة عسااة أعاوام .ويتااو لا الشااعب األعلااة الساالية التشاريعية
وساالية تنااايم أجهاازة الدولااة القياديااةو مثاال جلنااة الاادقاع الااوطخو وهيقااة رئاسااة ل ا الش ااعب
األعلاة و لا الااو راءو وييااع املباااد األساسااية لسياسااات الدولااة الدا ليااة واخلارجيااةو ويناااقش
ية الدولة بشأن تنمية القتصااد الاوطخ وميزانياة الدولاة ونتاائي تنفياذها ويواقا عليهااو وينااقش
املسائل السياسية املهمة واألساسية للدولة ويتخذ قرارات بشأرا.
 -23وجلنااة الاادقاع الااوطخ هااي أعلااة هيقااة عسااكرية قياديااة يف ساالية الدولااةو مهمتهااا هااي
توجياه مجيااع القاوات املساالحة وبناااء جهااا الاادقاع يف الدولااةو وهااي مسا ولة أمااام لا الشااعب
األعلة عن أنشيتها.
 -24وال ا ارئي األول للان ا ااة ال ا اادقاع ال ا ااوطخ ه ا ااو القائ ا ااد األعل ا ااة جلمهوري ا ااة كوري ا ااا الش ا ااعبية
الدميقراطية.
 -25وهيقااة رئاسااة ل ا الشااعب األعلااة هااي أعلااة جهااا يف ساالية الدولااة يف غااري أوقااات
انعقاد ل الشعب األعلة .وهي تناقش وتعتمد اللوائه املرقوعة يف الفرتات الفاصلة با دوريت
ل الشعب األعلاة وحتصال علاة مواققاة الادورة التالياة للمالا علاة القاوانا اهلاماة وتشارف
علااة امتثااال أجهاازة الدولااة للقااانون وتتخااذ التاادابري ذات الصاالةو وتناااقش املسااائل املهمااة ملمارسااة
سلية الدولة وتقررها .وميثل رئي هيقة رئاسة ل الشعب األعلة الدولة .واهليقة مس ولة أماام
ل الشعب األعلة.
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 -26ويشكل ل الشعب باملقاطعة أو البلدية التابعة مباشرة للسلية املركزية) واملدينة أو
املنيقاة) والاادائرة اجلهااا احمللااي لسالية الدولااة .ويتااألف لا الشاعب احمللااي ماان ناواب منتخبااا
وقق اا ملباادأ التصااويت العااام واملتساااو واملباشاار عاان طري ا الق ارتاع الساار وتصاال قاارتة وليتااه ل
أربعة أعوام .وميارس لا الشاعب احمللايو وهاو اجلهاا احمللاي املمثال للشاعبو السايادة يف لطاار
منيقة ددة بوصفه جها ا يناقش ويقر اخلية احمللية بشأن تنمية القتصاد الوطخ وامليزانية احمللية
ونتائي تنفيذها ويعتماد اإلجاراءات املناسابة لالمتثاال لقاوانا الدولاة يف املنيقاة املعنياة وينتخاب
امل ا أو يقباال أعياااء جلااان الشااعب والقياااة ومستشااار الشااعب يف احملاااكم علااة املسااتو
املعخ وغري ذلك .واللاان الشعبية للمقاطعة أو البلدياة التابعاة مباشارة للسالية املركزياة) واملديناة
أو املنيقااة) والاادائرة هااي أجهاازة الساالية احملليااة ااارج دورات ااال الشااعب احملليااة .واللانااة
الشعبية احمللية هي أييا اجلها اإلدار والتنفيذ لسلية الدولة يف املساتو املعاخ .وتتاألف مان
ال ارئي ون اواب ال ارئي واألمااا وماان أعياااءو ووليتهااا هااي نف ا وليااة ل ا الشااعب املعااخ.
ومتارس اللانة الشعبية احمللية وظيفة اجلها احمللي لسلية الدولة عندما ل تكاون اجلمعياة الشاعبية
املعني ااة يف حال ااة انعق ااادو ومت ااارس س االية عق ااد دورات اجلمعي ااة الش ااعبية وتنا اايم انتخ اااب الن اواب
والتع اااون معه اام وغ ااري ذل ااك .وتعم اال اللان ااة الش ااعبية احمللي ااة بتوجي ااه م اان لا ا الش ااعب املع ااخ
وامال أو اللاان الشعبية األعلة منها وهي مس ولة أمامها.
 -2منظومة األجهزة اإلدارية
 -27يتألف ناام األجهزة اإلدارية من ل الو راء واللاان الشعبية احمللية.
 -28و ل الو راء هو اهليقة اإلدارية والتنفيذية ألعلة جهاا مان أجهازة سالية الدولاةو وهاو
اجلهااا اإلدار العااام للدولااة .ويتكااون ل ا الااو راء ماان رئااي الااو راء ونوابااه والر ساااء والااو راء
وغريهم من األعياء حسب القتياءو ومدة وليته هي نف مدة ولية ل الشعب األعلة.
ويتخاذ لا الااو راء اإلجاراءات املعنيااة بتنفيااذ سياساات الدولااة وقوانينهاااو ويعتماد اللاوائه املعنيااة
بااادارة الدولااة بناااءا علااة الدسااتور والق اواناو ويتااو صااياغة يااة الدولااة بشااأن تنميااة القتصاااد
الوطخ وميزانية الدولة ويعتمد اإلجراءات املناسابة لتنفياذهاو ويتاو تناايم وتنفياذ العمال يف اال
الص ااناعات والزراع ااة والتعل اايم والعل ااوم والثقاق ااة والص ااحة العام ااة والشا ا ون اخلارجي ااة وغ ااري ذل ااكو
وتنااايم وتنفيااذ مجيااع األنشااية اإلداريااة والقتصااادية للدولااة .و ل ا الااو راء مس ا ول عاان أعمالااه
أمام ل الشعب األعلةو ويف حالة عدم انعقاده أمام هيقة رئاسة ل الشعب األعلة.
 -29وت ا د اللاااان الشااعبية للمقاطعااة أو البلديااة التابعااة مباشاارة للساالية املركزيااة) واملدينااة
أو املنيقة) والدائرة مهمة اجلها احمللي لسلية الدولة يف غري أوقات انعقاد ل الشاعب علاة
نف ا املسااتو ومهمااة اجلهااا اإلدار والتنفيااذ لساالية الدولااة .وتتااو اللانااة الشااعبية احملليااة
تنايم وتنفيذ مجيع األعمال اإلدارية والقتصادية يف املنيقة احملددة وهي مس ولة عن عملها أمام
ل الشعب املناظر وتكون املعة للاان الشعبية علة املستويات األعلة ومل الو راء.
 -3مجموعة األجهزة القضائية والدعاء
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 -30تتألف موعة األجهزة القيائية والدعاء من احملاكم ومكاتب املدعي العام.
 -31وتتألف موعة أجهزة الدعاء من مكتب املدعي العام األعلةو ومكاتب املدعي العام
يف املقاطعااة أو البلديااة التابعااة مباشاارة للساالية املركزيااة) واملدينااة أو املنيقااة) والاادائرة ومكتااب
املاادعي العااام اخلااا  .ويتااو ل ا الشااعب األعلااة تعيااا ولقالااة املاادعي العااام ملكتااب املاادعي
العااام األعلااةو ويتااو مكتااب املاادعي العااام األعلااة تعيااا ولقالااة املاادعا العاااما علااة تلااف
املسااتويات .وتشاارف أجهاازة الدعاااء علااة المتثااال للق اوانا .و اار أعمااال التحقي ا والدعاااء
العااام يف الاادعاو بتوجيااه موحااد ماان مكتااب املاادعي العااام األعلااةو وتتبااع مجيااع مكاتااب املاادعي
العااام مكاتااب املاادعي العااام األعلااة منهااا ومكتااب املاادعي العااام األعلااة .وهااذا املكتااب األ ااري
مس ا ول أمااام ل ا الشااعب األعلااة ويف حالااة عاادم انعقااادهو أمااام هيقااة رئاسااة ل ا الشااعب
األعلة.
 -32وتت ااألف موع ااة األجه اازة القي ااائية م اان احملكم ااة العلي اااو و كم ااة املقاطع ااة أو البلدي ااة
التابعااة مباش اارة للس االية املركزي ااة) واحملكم ااة الشااعبية واحملكم ااة اخلاص ااة .وينتخ ااب ل ا الش ااعب
األعلااة رئااي احملكمااة العلياااو يف حااا تنتخااب هيقااة رئاسااة ل ا الشااعب األعلااة قياااة ه اذه
احملكمااة ومستشااار الشااعب بااه .وتنتخااب ااال الشااعب احملليااة املناااظرة قياااة احملاااكم احملليااة
مستشار الشعب به .وتعا احملكمة العليا قياة احملكمة اخلاصاة وينتخاب جناود الوحادة املعنياة
أو املوظفون أثناء اجتماعاهتم مستشار الشعب به .واحملكمة العليا هي أعلة جهاا قياائي يف
مجهوريااة كوريااا الشااعبية الدميقراطيااةو وهااي مس ا ولة عاان أعماهلااا أمااام ل ا الشااعب األعلااة ويف
حالة عدم انعقادهو أمام هيقة رئاسة ل الشعب األعلة .أما احملاكم احمللياة قهاي مسا ولة أماام
ال الشعب كل منها قيما خيصه.

ثالثاً -اإلطار القانوني العام لحماية حقوق اإلنسان
ألف -التدابير التشريعية المتخذة لحماية حقوق اإلنسان
 -33النا ااام الش ارتاكي جلمهوري ااة كوري ااا الش ااعبية الدميقراطي ااة نا ااام اش ارتاكي يتمح ااور ح ااول
اإلنسان وجيسد قكار جوتشاه والشاعب يف مجهورياة كورياا الشاعبية الدميقراطياة هاو سايد امتماع
وكل شيء يف امتمع مسخر خلدمته.
 -34وتنار مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطياة ل حقاوق اإلنساان علاة أراا احلقاوق املساتقلة
اليت ينبغي أن ميارسها الشعب باعتباره كائنا اجتماعيا يف امليادين السياسية والقتصاادية والثقاقياة
وغريها من امليادين وتسعة بنشا ل محايتها ولعماهلا.
 -35و سيدا للمبدأ الفلسفي اجلديد الذ مفاده أن اإلنسان هو سيد كال شايء وصااحب
القارار يف كاال شاايءو وأيي اا لفكاار جوتشااه الااذ م ا داه أن اإلنسااان جيااب أن يكااون ااور مجيااع
اخر خلدمتااهو طاار الارئي كاايم
العتبااارات املتعلقااة باليبيعااة وامتمااع وأن كاال شاايء ينبغااي أن يسا ت
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ليل سونغ مفهوم حقاوق اإلنساان القاائم علاة مبادأ أن اإلنساانو باعتبااره أ ان كاائن يف الوجاودو
ينبغ ااي أن يتح اارر م اان مجي ااع أش ااكال التبعي ااة الجتماعي ااة وأوج ااه ع اادم املس اااواة وأن يتمت ااع ي اااة
مستقلة و القة ل أقصة درجة.
 -36وقد ورد مفهوم حقوق اإلنسان املستمد مان قكار جوتشاه ألول مارة يف برناامي النقاا
العشار لالحتااد مان أجال اساتعادة الاوطن الاذ نشار يف أياار/ماايو  1936أثنااء الكفاا املساله
ملد اليابانيا.
 -37وبغية ملمان احلقاوق الجتماعياة والسياساية جلمياع النااس بالكامالو تان املاادة  6مان
هذا البنامي علة حتقي حرية الكلمة والصحاقة والتامع وتكوين اجلمعياتو ومناهية احلكام
الياباين اإلرهايب وبقايا األقكار اإلقياعياة واإلقاراج عان مجياع السااناء السياسايا  .وقيماا يتعلا
باملساااواة بااا البشاار واح ارتام مجيااع الناااسو تاان املااادة  7علااة مااا يلااي :تلغااة نااام األح اوال
التمييزية وغريها من أوجه عدم املساواةو وتكفل املساواة با بخ البشر بغض الناار عان جنساهم
وأصاالهم العرقااي ودياانهم ومااا ل ذلااكو ويكفاال حتسااا وملااع امل ارأة الجتماااعي واح ارتام كرامااة
اإلناث .
 -38وبغياة تاوقري احلقاوق الجتماعياة والقتصاادية والثقاقياةو دعاا برناامي ولعاالن الحتااد ماان
أج اال اسا ااتعادة الا ااوطن ل اعتما اااد سياسا ااات شا ااعبية ودميقراطيا ااة يف ا ااال القتصا اااد والثقاقا ااة
و القياااء علااة السااخرة والتعلاايم السااتعباد و ولنفاااذ التعلاايم اإللزامااي اماااين و العماال ملاادة
ااان ساااعات يومي اا و و حتسااا ظااروف العماال ورقااع األجااور و لعانااة اجلماااهري الاايت تعاااين ماان
البيالة .
 -39وبعد التحريرو وملعت اللانة الشعبية امل قتة لكوريا الشمالية برنامي الدقاع عان حقاوق
الشعب ومصاحله باعالن منهاج العمل ذ النقاا العشارين املقارر أن تتبعاه احلكوماة الدميقراطياة
اليت كانت علة وشك التشكيل.
 -40ووقق ا ا ملنه اااج العم االو اة ااذت اللان ااة ش ااة الت اادابري التش اريعية لتكف اال للش ااعب حقوق ااه
وحريته.
 -41ولتحقي ا ا اإلص ااال الجتم اااعي السياس ااي ال اادميقراطي ولرس اااء الدميقراطي ااة يف مي اادان
القي اااءو قام اات اللان ااة يف ع ااام  1964بومل ااع وتيبيا ا قواع ااد اللان ااة الش ااعبية امل قت ااة لكوري ااا
الشماليةو واملباد األساسية لتشكيل وأداء ل القياء واحملكمة والدعاء العام للانة الشعبية
امل قتااة لكوريااا الشااماليةو وقواعااد القياااء اجلنااائي لعجهاازة القيااائية لكوريااا الشاامالية والقااانون
اخلااا بااالتحقي اجلنااائي األو الااذ ريااه النيابااة العامااة والسااتاواب التمهيااد الااذ ريااه
األجهزة األمنية لكوريا الشمالية.
 -42وشهدت السنة ذاهتا وملع وتيبي قانون اإلصال الزراعي يف كوريا الشمالياةو والقانون
اخلا بتأميم الصناعات يف كوريا الشاماليةو وقاانون العمال اخلاا بعماال املصاانع واملكاتاب يف
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كورياا الشاماليةو والقاانون اخلاا باملسااواة باا اجلنساا وغاري ذلاك مان القاوانا واللاوائه الرامياة
ل تأما اإلصال الجتماعي والقتصاد الدميقراطي.
 -43وبغية ملمان لملفاء الياابع الادميقراطي علاة احليااة الجتماعياة والثقاقياةو سانت اللاناة
يف عام  1947قانون محاية احلياة والصحة واحلرية والشرفو والقانون املتعل بالقيااء علاة آثاار
العادات اإلقياعيةو وقانون محاية امللكية اخلاصة والقانون املتعل باجلرائم ملد الصحة العامة.
 -44وقاد مكناات القاوانا والقواعااد اجلدياادة الدميقراطياة الاايت اعتماادت عقاب تأسااي اللانااة
الشعبية لكوريا الشمالية من توطيد لجنا ات اإلصال الدميقراطي بصورة قانونية.
 -45واعتمدت مجهورية كورياا الشعبية الدميقراطيةو بعاد تأسيسهااا يف أيلاول/سابتمب 1948و
دستورهااا  9أيلول/سبتمب  )1948لتثبيت ولعادة تأكيد اإلجنا ات واألعمال الناجحة وحقوق
امل ا اواطنا الدميقراطيا ااة بصا ااورة قانونيا ااة يف قياعا ااات احليا اااة السياسا ااية والقتصا ااادية والجتماعيا ااة
والثقاقية.
 -46واةذت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية تدابري حلماية حقوق املواطنا علة حنو قعال
بس اان الق ااانون املتعلا ا بتش ااكيل احمل اااكم  1آذار/م ااارس )1950و والق ااانون اجلن ااائي  3آذار/
مااارس )1950و وقااانون اإلج اراءات اجلنائيااة  3آذار/مااارس  )1950وغااري ذلااك ماان الق اوانا
املتصلة هبذا امال.
 -47واعتمدت مجهورياة كورياا الشاعبية الدميقراطياة الدساتور الشارتاكي يف  27كاانون األول/
ديسمب  1972نا يتف والناام الشرتاكي الاذ أقامتاهو وعدلتاه يف نيساان/أبريال 1992و ويف
تشرين األول/أكتوبر 1998و ويف نيسان/أبريل 2009و ويف نيسان/أبريل 2010و ويف نيساان/
أبريل 2012و ويف نيسان/أبريل  2013لتوطيد اإلجنا ات اليت حققها البنااء الشارتاكي وحتساا
محاية حرية املواطنا وحقوقهم الدميقراطية احلقيقية.
 -48واستنادا ل الدستور الشرتاكيو اعتمدت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية املقات من
القوانا ذات الصلة لتشايع حقوق اإلنسان ومحايتها نا يتف واحلقائ الناشقة.
 -49وأعااادت مجهوريااة كوريااا الشااعبية الدميقراطيااة صااياغة القااانون اجلنااائي وقااانون اإلجاراءات
اجلنائي ا ااة يف  19ك ا ااانون األول/ديس ا اامب 1974و وق ا ااانون اإلج ا اراءات املدني ا ااة يف ع ا ااام 1976و
والقانون املدين وقانون األسرة يف عام .1990
 -50كما سنت قوانا ولوائه أ ر و ناا يف ذلاك القاانون املتعلا برعاياة األطفاال وتنشاقتهم
ماياة
)1976و وقانون العمل )1978و وقاانون الصاحة العاماة )1980و والقاانون اخلاا
البيقااة )1986و والقااانون املتعل ا بانتخابااات ل ا الشااعب علااة مجيااع املسااتويات )1992و
وقانون اجلنسية )1995و وقانون الستقناف واللتماس )1998و والقانون اخلا بالعالقاات
املدني ا ااة اخلارجي ا ااة )1995و والق ا ااانون اخل ا ااا بتش ا ااكيل احمل ا اااكم )1998و وق ا ااانون احمل ا اااما
)1993و وق ا ااانون الكت ا اااب الع ا اادل )1995و وق ا ااانون التعل ا اايم )1999و والق ا ااانون اخل ا ااا
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نكاقح ااة األوبق ااة )1997و وق ااانون الت ااأما )1995و وق ااانون التا ااارة اخلارجي ااة )1997و
وقانون مجعياة الصاليب األمحار يف مجهورياة كورياا الشاعبية الدميقراطياة )2007و وقاانون اليامان
الجتما اااعي )2008و والقا ااانون املتعل ا ا مايا ااة املسا اانا )2007و والقا ااانون املتعل ا ا مايا ااة
ماياة وتعزياز حقاوق األطفاال )2010و
األشخا ذو اإلعاقة )2003و والقاانون اخلاا
ماي ا ااة وتعزي ا ااز حق ا ااوق املا ا ارأة )2010و والق ا ااانون املتعلا ا ا ماي ا ااة العم ا ااال
والق ا ااانون اخل ا ااا
)2010و وقااانون التعلاايم العااا )2011و وقااانون التعلاايم العااام )2011و والقااانون اخلااا
باملكتب ااات )1998و وق ااانون الريامل ااة )1997و والق ااانون املتعلا ا نكاقح ااة التب ااغ )2005و
وقانون النااقة العامة )1998و وقانون األغذية الصحية )1998و وقانون املساكن )2009
والقانون اخلاا ننااط التنمياة القتصاادية )2013و وذلاك لكاي يتسال للماواطنا أن يتمتعاوا
علة حنو أقيل قوقهم الدميقراطية وحريتهم وحياهتم املادية والثقاقية يف مجياع املياادين السياساية
والقتصادية والجتماعية والثقاقية.

باء -الهيكل القانوني العام لحماية حقوق اإلنسان
 -51اللاااان الشااعبية هااي اهليقااات الرئيسااية املس ا ولة عاان حقااوق الشااعب الدميقراطيااة وحريتااه
علة مجيع املستويات .وتتاو هاذه اللااان مسا ولية تعزياز حقاوق اإلنساان للماواطنا يف مياادين
من قبيل الصحة العامةو والتعليمو والعملو والتاارةو واملواد الغذائيةو واليروريات اليوميةو ولدارة
األغذيااةو والرياملااةو ومحايااة البيقااةو والشااكاو وامللتمسااات وغريهااا .كمااا تاانهض أجهاازة القياااء
والدعاااء واألماان العااام باملهااام والوظااائف اهلامااة املتعلقااة مايااة حقااوق اإلنسااان .وباإلملاااقة ل
ذلااكو تياايلع املنامااات الجتماعيااة مايااة حقااوق اإلنسااانو مثاال مجعيااة الدراسااات اخلاصااة
ق ااوق اإلنس ااانو واللان ااة املركزي ااة لالحت اااد الك ااور حلماي ااة األش ااخا ذو اإلعاق ااةو واللان ااة
الكورية املعنية بالتدابري اخلاصة بيحايا السرتقاق اجلنسي للايش الياباين الستعمار والتانياد
القساار و ورابيااة احملاااما الاادميقراطياو ورابيااة احملاااماو ورابيااة الشاابابو والنقابااات العماليااةو
والحتاد النسائيو واجلمعية الكورية لدعم األطفالو وصندوق كوريا للتعليم وغريها.
 -52وهناااظ ناااام للتعااويض عاان األمل ارار بالنساابة للم اواطنا الااذين تنتهااك حقااوقهمو وهااو
التعااويض املاادين والتعااويض اجلنااائي .وجيااو للم اواطنا تقاادو شااكاو أو ملتمسااات ل أجهاازة
الدولة أو أجهزة القياء أو غريها من أجهزة الدولة أو رقع دعاو أمامها لذا انتهكت حقوقهم.
وتناار أجهاازة الدولاة يف احلالااة وققاا ل جاراءات املقاررة وتنصااف الياحية أو تعوملااها علاة النحااو
املالئم لذا ما ثبت أن البالغ أو امللتم له ماا يابره .وياتم التعاويض املادين وققا ا للقاانون اخلاا
بااالتعويض عاان األمل ارار ولوائحااه التنفيذيااةو والتعااويض اجلنااائي وقق ا ا لل اوائه اخلاصااة بالتعوييااات
اجلنائية.
 -53وحيمي الدستور وغريه من القوانا واللوائه األ ر ذات الصلة علة حنو راسخ احلقاوق
املنصو عليها يف الصكوظ الدولية حلقوق اإلنسان.
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 -54وتبااذل مجهوريااة كوريااا الشااعبية الدميقراطيااة قصااار جهودهااا لتنفيااذ التفاقيااات الدوليااة
حلقوق اإلنسان اليت هي طرف قيها با ال .
 -55وقد أدرجت متيلبات الصكوظ الدولية حلقوق اإلنسان يف دستورهاو والقوانا واللاوائه
التنايمي ااة اخلاص ااة بقياع ااات ااددة واة ااذت ت اادابري عملي ااة لتنفي ااذها .ويس ااتنتي م اان ذل ااك أن
احلري ااات واحلق ااوق الدميقراطي ااة احلقيقي ااة مكفول ااة بص ااورة كاقي ااة ملا اواطخ مجهوري ااة كوري ااا الش ااعبية
الدميقراطية .وحيار الدستور والقوانا ذات الصلة التمييز بكاقة أنواعه.
 -56وانياامت مجهوريااة كوريااا الشااعبية الدميقراطيااة ل التفاقيااة الدوليااة للقياااء علااة مجيااع
أشكال التمييز العنصر و والبوتوكول ال تيار لتفاقية القياء علة مجيع أشكال التميياز ملاد
املارأةو والبوتوكااول ال تيااار لتفاقيااة حقااوق اليفاال بشااأن بيااع األطفااال واسااتغالل األطفااال يف
البغاء ويف املواد اإلباحية .ووقعت علة اتفاقية حقوق األشخا ذو اإلعاقة.
 -57وق اادمت مجهوري ااة كوري ااا الش ااعبية الدميقراطي ااة العدي ااد م اان التق ااارير الدوري ااة ع اان تنفي ااذ
الص ااكوظ الدولي ااة حلق ااوق اإلنس ااان ال اايت ه ااي ط اارف قيه ااا .وش اااركت يف الستعرامل ااا ال اادوريا
الشاملا األول والثاين يف لطار ل حقوق اإلنسان.
 -58ويتمتا ااع األجانا ااب املقيما ااون بصا اافة دائما ااة أو غا ااري دائما ااة يف مجهوريا ااة كوريا ااا الشا ااعبية
الدميقراطية هم أييا باحلقوق القانونية.

رابعاً -اإلعالم والدعاية
 -59اة ااذت مجهوري ااة كوري ااا الش ااعبية الدميقراطي ااة ت اادابري إلع ااالم أجه اازة الدول ااة واملنام ااات
الجتماعيااة وعامااة اجلمهااور نباااد الصااكوظ الدوليااة حلقااوق اإلنسااان ومتيلباهتااا .ونناساابة يااوم
حقااوق اإلنسااان وغااريه ماان الحتفااالت الساانوية الدوليااةو تياايلع احلكومااة باادور نشااط يف نشاار
املعلومااات ذات الصاالة عاان طري ا وسااائط اإلعااالم وتااناتم امل ارات وحلقااات عماال وحلقااات
دراسااية .وقااد ترمجاات نصااو الصااكوظ الدوليااة حلقااوق اإلنسااان ل اللغااة الكوريااة وو عاات علااة
أجهاازة الساالية الشااعبية واألجهاازة القيااائية وأجهاازة الدعاااء واألجهاازة األمنيااة الشااعبية واألجهاازة
القتصادية والثقاقيةو وجير التثقيف يف ال حقوق اإلنسان يف امل سسات التعليمياة .وصادرت
موعااة الصااكوظ الدوليااة حلقااوق اإلنسااان املاادان األول والثاااين) و موعااة الصااكوظ الدوليااة
حلقوق اليفل ومراجع أ ر باللغة الكوريةو ومت تو يعها.
 -60وعقب تقدو التقارير الدورية عن تنفيذ الصاكوظ الدولياة حلقاوق اإلنساان الايت انيامت
لليها مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةو و عت نسخ من التقارير واإل يار اخلا بتقدميها علة
اللانااة الشااعبية علااة مجيااع املسااتوياتو واللاااان والااو ارات املعنيااةو واألجهاازة القيااائية وأجهاازة
الدعاء واألجهزة األمنية الشعبيةو ورابية الشبابو والنقابات العماليةو والحتاد النسائيو ورابياة
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احملاماو ورابية الدراسات اخلاصة قوق اإلنسانو ومت اإلبالغ عنها من الل وسائط اإلعاالم
اجلماهري .
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المرفق
جدول 1
معلومات أساسية
عدد السكان
معدل الولدات لكل  1 000نسمة)
معدل الوقيات لكل  1 000نسمة)
متوسط العمر
نصيب الفرد من الناتي احمللي اإلمجا يف عام 2013
املصدر :املكتب املركز ل حصاء يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةو .2014

24 895 000
13.9
8.4
72.1
 1 013دولرا أمريكيا

جدول 2
عدد السكان حسب السنوات ومعدل النمو السكاني
السنة

عدد السكان

معدل النمو نسبة مقوية)

- 24 052 000
102.4 24 625 000
101.1 24 895 000

متوسط معدل الزيادة السنوية نسبة مقوية)
0.59
0.55

2008
2012
2014
املص اادر :تقري اار ع اان تع ااداد الس ااكان يف مجهوري ااة كوري ااا الش ااعبية الدميقراطي ااة يف ع ااام 2008و املكت ااب املرك ااز
ل حصاء يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةو .2014

جدول 3
السكان وتركيبتهم حسب الفئة العمرية ( 1 000نسمة)
العمر

عام 2008

عام 2012

عام 2014

24 895
24 625
24 052
 23.2 5 578يف املائة)  21.5 5 286يف املائة)  20.8 5 187يف املائة)
 63.7 15 319يف املائة)  65.2 16 046يف املائة)  65.8 16 369يف املائة)
 13.1 3 155يف املائة)  13.4 3 293يف املائة)  13.4 3 340يف املائة)

المجموع
 14-0عام ا
 59-15عام ا
 60عام ا وأكثر
املص اادر :تقري اار ع اان تع ااداد الس ااكان يف مجهوري ااة كوري ااا الش ااعبية الدميقراطي ااة يف ع ااام 2008و املكت ااب املرك ااز
ل حصاء يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةو .2014
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جدول 4
نسبة الذكور واإلناث في السكان
اجلن

السكان باآللف)

النسبة ل السكان

12 136
12 758

48.8
51.2

الذكور
اإلناث
املصدر :املكتب املركز ل حصاء يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةو .2014

جدول 5
نسبة السكان حسب المناطق الحضرية والريفية في عام 2013
املناط الريفية

املناط احليرية

 38.8يف املائة

 61.2يف املائة
املصدر :املكتب املركز ل حصاء يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية.

جدول 6
معدل اإلنفاق على الصحة العامة والتربية والتعليم (بالنسبة المئوية)
الفقة

الصحة العامة

الرتبية والتعليم

6.1
6.4

8.3
8.4

2011
2013
املصدر :املكتب املركز ل حصاء يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية.

جدول 7
الدراسات الستقصائية عن التغذية والصحة
الفقة

السنة

سوء التغذية املزمن سوء التغذية احلاد
32.4

الدراس اة الستقصااائية العنقوديااة 2009
املتعددة امل شرات رقم 4
 15.2يف املائة
 4.0يف املائة
الدراس ا ا ا ا ااة الستقص ا ا ا ا ااائية ع ا ا ا ا اان 27.9 2012
التغذية
املصدر :التقرير النهائي للدراسة الستقصائية الوطنيةو مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةو .2012

14

 5.2يف املائة

نق

الو ن

 18.8يف املائة
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جدول 8
المحاصيل السنوية
السنة

احملصول بآلف األطنان املرتية)
5 124
5 298
5 713

2010
2012
2014
املصدر :املكتب املركز ل حصاء يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية.
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