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  األرض والسكان-أوالً 

 األرض -ألف 

ــا يف مشــال شــرقي آســيا وتــتألف مــن شــبه اجلزيــرة الكوريــة و    -١ وتصــل .  جزيــرة حوهلــا٤ ١٩٨تقــع كوري
 يف املائة منها بينما تشكل    ٧٩,٨٧ومـتراً مربعاً تشكل اجلبال نسبة        كيل ٢٢٢ ٢٠٩,٢٣١مسـاحتها اإلمجاليـة إىل      

 .وحييط ا البحر من ثالثة جوانب.  يف املائة٢٠,١٣السهول 

ومت تقسيمها . ١٩٤٥أغسطس  / آب ١٥وحتررت كوريا من احلكم االستعماري لإلمربياليني اليابانيني يف          -٢
 األمــر، وبعــد احلــرب الكوريــة، عــند خــط تعيــني احلــدود  مشــاالً يف بدايــة٣٨إىل مشــال وجــنوب عــند خــط عــرض 

وتبلغ املساحة اليت متارس عليها مجهورية كوريا الشعبية . العسكرية املنصوص عليه يف اتفاق اهلدنة باعتباره احلدود
 كيلومتراً  ١٢٢ ٤٥٧,٣٨٥ كيلومتراً مربعاً حيتل منها الرب الرئيسي مساحة         ١٢٢ ٧٦٢,٣٣٨الدميقراطية سيادا   

 . كيلومتراً مربعا٣٠٤ً ٩٥٣مربعاً بينما تشغل اجلزر مساحة 

 السكان واللغة والدين -باء 

وقد عاش الكوريون يف أراضي كوريا    . إن مجهوريـة كوريـا الشعبية الدميقراطية هي دولة قومية متجانسة           -٣
املبكرة واملتوسطة واألخرية من وأقـاموا صـرحاً تارخييـاً وثقافيـاً مـنذ املـراحل املـبكرة لـتطور البشـرية مـثل املـراحل                  

 .العصر احلجري القدمي

، كـان عـدد سـكان مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطية يبلغ         ١٩٩٦ديسـمرب   / كـانـون األول   ٣١وحــىت    -٤
وكــان عــدد ســكان .  مــن اإلنــاث١١ ٣٣٢ ٠٠٠ مــن الذكــور و١٠ ٧٨٢ ٠٠٠ نســمة، مــنهم ٢٢ ١١٤ ٠٠٠

 .ن نسمة مليو٢,٩العاصمة بيونغ يانغ يصل إىل 

وقـد ابـتكر الشـعب الكوري اللغة الكورية وطورها على مدى فترة    . ويـتحدث الكوريـون الـلغة الكوريـة       -٥
وتستخدم اللغة الكورية، وهي اللغة الوطنية الوحيدة للشعب        . تارخييـة طويـلة، وهـي لغـة تـتميز بالتجانس والنقاء           

 .الكوري، يف مجيع أحناء األراضي الكورية

فهناك من . وتكفل الدولة حرية الدين.  لـلدولة يف مجهوريـة كوريـا الشعبية الدميقراطية       وليـس هـناك ديـن      -٦
 .يؤمنون بالبوذية واملسيحية والكاثوليكية الرومانية والتشوندو
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  اهليكل السياسي العام-ثانياً 

 نبذة عن التاريخ السياسي -ألف 

بيد أنه يف  . ورت نفسها مبتدعة ثقافتها اخلاصة    تأسست كوريا كدولة قبل القرن الثالثني قبل امليالد، وط         -٧
 .القرن التاسع عشر، عانت دولة كوريا اإلقطاعية من ضعف شديد بسبب فساد احلكام اإلقطاعيني وعدم كفاءم

١٩٠٥نوفمرب /يف تشرين الثاين" معاهدة أولسـا ذات النقاط اخلمس"واختلقت اليابان، باملخالفة للقانون،  -٨
، ١٩١٠معاهدة االندماج بني كوريا واليابان يف عام " و١٩٠٧يف عام " مي ذات النقاط السبع  معاهدة جونغ "، و 

 .الغتصاب احلقوق الدبلوماسية واحمللية وحتويل كوريا بالكامل إىل مستعمرة هلا

 عاماً بقيادة ٢٠وخـاض الشـعب الكـوري نضـاالً ثوريـاً شرسـاً ضـد املعـتدين اإلمربياليني اليابانيني طوال              -٩
 .١٩٤٥أغسطس / آب١٥وأجنز الشعب الكوري قضية استعادة الوطن التارخيية يف . خامة الرئيس كيم إيل سونغف

وبعد التحرير، قُسمت كوريا إىل نصفني بسبب تدخل القوات األجنبية واجتاز اجلانبان مسارين مضادين  -١٠
 .متاماً

 استناداً إىل أجهزة ١٩٤٦فرباير / شباط٨لية يف ففي الشمال، أنشئت اللجنة الشعبية املؤقتة لكوريا الشما -١١
احلكــم احملــلي الــيت تأسســت يف مجيــع املــناطق مبــبادرة شــعبية؛ وأجــريت إصــالحات دميقــراطية وأنشــئ نظــام شــعيب  

ومــع أول انــتخابات دميقــراطية مهمــة تارخييــاً، تشــكلت اللجــنة الشــعبية لكوريــا الشــمالية يف   . دميقــراطي حقيقــي
 .وبدأ التحول حنو االشتراكية ١٩٤٧فرباير /شباط

ويف حماولـة للسـيطرة عـلى أزمـة االنقسام الوطين، عقدت انتخابات عامة من أجل إنشاء حكومة مركزية        -١٢
 وتأسســت مجهوريــة كوريــا ١٩٤٨أغســطس /موحــدة يف مجيــع أراضــي كوريــا الشــمالية وكوريــا اجلــنوبية يف آب

وكــان تأسـيس مجهوريــة كوريــا  . ١٩٤٨سـبتمرب  / أيــلول٩يــني يف الشـعبية الدميقــراطية املمثـلة ملصــاحل مجيـع الكور   
 .الشعبية الدميقراطية يعين جميء سلطة شعبية مستقلة من نوع جديد وكان إعالناً تارخيياً مليالد كوريا جوش

 .وحققت اجلمهورية خطوة إىل األمام باجتياز احملن متمسكة مبثل جوش -١٣

.  الوطن اليت استمرت ثالثة أعوام ودافع بشرف عن اجلمهوريةوانتصـر الشـعب الكـوري يف حـرب حترير       -١٤
وأكمـل الشـعب الكـوري الـتحويل االشـتراكي لعالقـات اإلنـتاج يف املـدن والقـرى خـالل فترة ال تزيد على أربعة            

 .ونتيجة لذلك نشأ نظام اشتراكي على النمط الكوري حموره اإلنسان. أعوام أو مخسة أعوام بعد احلرب
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يـبذل الشعب الكوري، بقيادة كيم يونغ إيل احلكيمة، جهوداً مضنية للقضاء على التخلف جبميع     واآلن،   -١٥
أشـكاله وإحـراز تقـدم كـبري يف امليـادين األيديولوجيـة والتقـنية والـثقافية وغريها من امليادين املساندة لراية جوش،                        

مية املستقلة للبلد، وهي أمسى مهمة تقع على ولتحقيق مزيد من اد للنظام االشتراكي وإجناز إعادة التوحيد السل       
 .عاتق األمة

 اهليكل السياسي العام -باء 

 .إن النظام السياسي جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية هو نظام مجهوري اشتراكي دميقراطي -١٦

ارس العاملون ومي. وأصـحاب السـلطة هـم مجيع العاملني، مبن فيهم العمال والفالحون واملثقفون العاملون         -١٧
 .سلطتهم عن طريق جملس الشعب األعلى وجمالس الشعب احمللية على مجيع املستويات واألجهزة املمثلة هلا

وتــتألف جمموعــات أجهــزة الدولــة مــن جمموعــة أجهــزة الســلطة، وجمموعــة األجهــزة اإلداريــة، وجمموعــة     -١٨
 .األجهزة القضائية وأجهزة النيابة

 جمموعة أجهزة السلطة -١

تـتألف جمموعـة أجهـزة السـلطة من جملس الشعب األعلى، وجلنة الشعب املركزية، وجمالس الشعب احمللية               -١٩
 .وجلان الشعب احمللية

ويتوىل جملس الشعب األعلى وجلنته الدائمة . وجمـلس الشـعب األعلى هو أعلى جهاز سلطة يف اجلمهورية           -٢٠
واب منتخبني وفقاً ملبدأ التصويت العام واملتساوي واملباشر        ويتألف جملس الشعب األعلى من ن     . السـلطة التشريعية  

واهليئة الدائمة للمجلس خارج مواعيد الدورة هي . وينتخب الس ملدة مخسة أعوام. عـن طـريق االقتراع السري     
ن وتقـوم اللجـنة الدائمـة بأعمـال تشـريعية يف الفـترات الفاصلة بني دورات الس وهي مسؤولة ع                  . جلنـته الدائمـة   

 .عملها أمام الس

وميارس الرئيس الرقابة . ورئيـس مجهوريـة كوريا الشعبية الدميقراطية هو رئيس الدولة وميثل سلطة الدولة          -٢١
وينتخبه جملس . واإلشـراف املوحـد عـلى مجيـع أنشطة الدولة مثل السياسة واالقتصاد والثقافة والعالقات اخلارجية        

 .دة والية السالشعب األعلى ومدة واليته مطابقة مل

وتتألف جلنة . ويرأس اللجنة رئيس اجلمهورية. وجلنة الشعب املركزية هي أعلى هيئة قيادية لسلطة الدولة -٢٢
وتتطابق . الشعب املركزية من الرئيس ونواب الرئيس واألمني العام واألعضاء الذين ينتخبهم جملس الشعب األعلى

وتـتوىل جلنة الشعب املركزية التوجيه السيادي جلميع شؤون    . األعـلى مـدة واليـتها مـع مـدة واليـة جمـلس الشـعب               
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وجلنة الشعب املركزية مسؤولة عن . الدولة وأجهزة الدولة واإلشراف عليها حتت القيادة املباشرة لرئيس اجلمهورية
 .أعماهلا أمام جملس الشعب األعلى

والدائرة ) أو املنطقة(واملدينة )  املركزية مباشرةأو البلدية التابعة للسلطة(ويشكل جملس الشعب باملقاطعة  -٢٣
ويتألف جملس الشعب احمللي من نواب منتخبني وفقاً ملبدأ التصويت العام واملتساوي            . اجلهـاز احملـلي لسلطة الدولة     

طار وميارس جملس الشعب احمللي سيادته يف إ. واملباشر عن طريق االقتراع السري وتصل فترة واليته إىل أربعة أعوام
أو البلدية التابعة مباشرة للسلطة (واللجان الشعبية للمقاطعة  . مـنطقة حمـددة باعتـباره اجلهـاز احمللي املمثل للشعب          

وتتألف . والدائـرة هـي أجهـزة السـلطة احملـلية خارج دورات جمالس الشعب احمللية              ) أو املـنطقة  (واملديـنة   ) املركـزية 
لـرئيس واألمـني واألعضـاء وتـتطابق مـدة واليـتها مع مدة والية جملس       اللجـنة الشـعبية احملـلية مـن الـرئيس ونـواب ا        

وتـؤدي اللجـنة الشـعبية احملـلية مهمـة الـتوجيه واإلشراف السياديني خارج دورات جملس الشعب              . الشـعب املـناظر   
ون املـناظهر ومتارس نشاطها حتت توجيه جملس الشعب احمللي وجمالس الشعب أو اللجان الشعبية األعلى منها وتك                

 .مسؤولة أمامها

 جمموعة األجهزة اإلدارية - ٢

 .تتألف جمموعة األجهزة اإلدارية من جملس احلكومة واللجان اإلدارية واالقتصادية احمللية -٢٤

وجمـلس احلكومـة هـو اهليـئة اإلداريـة والتـنفيذية ألعـلى جهاز من أجهزة سلطة الدولة ويعمل حتت توجيه             -٢٥
ويتألف جملس احلكومة من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والرؤساء .  املركزيةرئيس اجلمهورية وجلنة الشعب

ويتوىل جملس احلكومة تنظيم . والوزراء واألعضاء اآلخرين وتتطابق مدة واليته مع مدة والية جملس الشعب األعلى
 أمام جملس الشعب األعلى وجملس احلكومة مسؤول عن أعماله  . وتنفيذ مجيع األعمال اإلدارية واالقتصادية للدولة     

 .ورئيس اجلمهورية وجلنة الشعب املركزية

) أو املنطقة (واملدينة  ) أو البلدية التابعة مباشرة للسلطة املركزية     (واللجـنة اإلداريـة واالقتصـادية للمقاطعة         -٢٦
واب الرئيس واألمني وتتألف من الرئيس ون. والدائـرة هـي الوحـدة اإلدارية والتنفيذية للجهاز احمللي لسلطة الدولة          
وتتوىل تنظيم وتنفيذ مجيع األعمال اإلدارية . واألعضـاء وتـتطابق مـدة واليـتها مع مدة والية جملس الشعب املناظر            

واالقتصـادية يف املـنطقة احملـددة وهـي مسؤولة عن عملها أمام جملس الشعب واللجنة الشعبية على املستوى املناظر                   
 .دية األعلى وجملس احلكومةوتتبع اللجان اإلدارية واالقتصا

 جمموعة األجهزة القضائية وأجهزة النيابة - ٣

 .تتألف جمموعة األجهزة القضائية وأجهزة النيابة من احملاكم والنيابات العامة -٢٧
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أو البلدية التابعة مباشرة للسلطة (وتتألف جمموعة األجهزة القضائية من احملكمة املركزية وحمكمة املقاطعة  -٢٨
وتـتألف حمـاكم اجلمهوريـة مـن القضـاة ومستشاري الشعب الذين             . واحملكمـة الشـعبية واحملكمـة اخلاصـة       ) كـزية املر

وينتخب جملس الشعب األعلى رئيس احملكمة املركزية بينما تنتخب . تنتخبهم أجهزة السلطة على مجيع املستويات  
ب جمالس الشعب احمللية قضاة احملاكم احمللية وتنتخ. اللجنة الدائمة لس الشعب األعلى قضاا ومستشاري الشعب

وتعني احملكمة املركزية قضاة احملكمة اخلاصة وينتخب جنود الوحدة املعنية أو املوظفون            . ومستشـاري الشـعب ـا     
واحملكمة املركزية هي أعلى جهاز قضائي باجلمهورية وهي مسؤولة عن    . أثـناء اجـتماعام مستشـاري الشعب ا       

أما احملاكم احمللية فهي مسؤولة أمام . جملس الشعب األعلى ورئيس اجلمهورية وجلنة الشعب املركزية    أعماهلـا أمـام     
 .جمالس الشعب كل منها فيما خيصه

أو البلدية التابعة مباشرة (وتتألف جمموعة أجهزة النيابة من النيابة العامة املركزية، والنيابة العامة للمقاطعة  -٢٩
ويعني جملس الشعب األعلى النائب . والدائـرة ومكـاتب املدعـني اخلاصـني       ) أو املـنطقة  (ديـنة   وامل) للسـلطة املركـزية   

وتشرف أجهزة  . العـام للـنيابة العامـة املركـزية وتعـني النيابة العامة املركزية النواب العامني على خمتلف املستويات                 
للدعاوى حتت توجيه موحد من النيابة العامة       وجتري أعمال التحقيق واالدعاء العام      . النيابة على االمتثال للقوانني   

والنيابة العامة املركزية مسؤولة . املركزية، وتتبع مجيع النيابات العامة النيابات األعلى منها والنيابة العامة املركزية   
 .أمام جملس الشعب األعلى ورئيس اجلمهورية وجلنة الشعب املركزية

 حقوق اإلنسان اإلطار القانوين العام حلماية -ثالثاً 

 التدابري التشريعية املتخذة حلماية حقوق اإلنسان -ألف 

تـنظر مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقـراطية إىل حقـوق اإلنسـان عـلى أـا احلقـوق املسـتقلة اليت ينبغي أن                    -٣٠
ن ميـادين احلياة  ميارسـها الشـعب باعتـباره كائـناً اجـتماعياً يف امليـادين السياسـية واالقتصـادية والـثقافية وغريهـا مـ                      

 .االجتماعية وتسعى بنشاط إىل محايتها وإعماهلا

وعـرف الـرئيس كـيم إيـل سـونغ اإلنسـان بأنـه أمثـن كائن بتجسيد فكر جوش وهو أن اإلنسان سيد كل              -٣١
شـيء وصـاحب القـرار يف كـل شـيء، وطـرح مفهـوم حقـوق اإلنسـان املسـتمد مـن فكـر جـوش وهو أن اإلنسان                               

 .تقالً ينبغي أن يتحرر من مجيع أنواع التبعية االجتماعية والظلم وأن يتمتع حبقوق متساويةباعتباره كائناً مس

وجتسـد مفهـوم حقـوق اإلنسان املستمد من فكر جوش يف برنامج النقاط العشر لالحتاد من أجل استعادة            -٣٢
ية ضمان احلقوق االجتماعية وبغ.  حينما شن الكفاح املسلح ضد اليابانيني ١٩٣٦مايو  /الوطـن الذي نشر يف أيار     

إعمال حرية الكلمة والصحافة والتجمع : " من هذا الربنامج على    ٦والسياسـية جلميـع الناس بالكامل، تنص املادة         
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وتكويــن اجلمعيــات، ومناهضــة احلكــم اليابــاين اإلرهــايب وبقايــا األفكــار اإلقطاعيــة واإلفــراج عــن مجيــع الســجناء    
تلغى نظم األحوال : " على ما يلي٧واة بني البشر واحترام مجيع الناس، تنص املادة وفيما يتعلق باملسا". السياسيني

التمييزية وغريها من مظاهر الظلم، وتكفل املساواة البشرية بني اجلنسني والقوميات واألديان وغري ذلك، ويحسن  
 ".وضع املرأة االجتماعي وحتترم كرامة اإلناث

ية واالقتصـادية والـثقافية، اقـترح بـرنامج وإعالن االحتاد من أجل استعادة              وبغيـة توفـري احلقـوق االجـتماع        -٣٣
، "القضاء على العمل االستعبادي، والتعليم"و" تـبين سياسات شعبية ودميقراطية يف جمال االقتصاد والثقافة     "الوطـن   
إعانة "و" لعمل ورفع األجورحتسني ظروف ا"، و"العمل ملدة مثاين ساعات يومياً"و" التعليم اإللزامي ااين"وإنفاذ 

 ".اجلماهري اليت تعاين من البطالة

وبعد التحرير، وضعت اللجنة الشعبية املؤقتة لكوريا الشمالية برنامج الدفاع عن حقوق الشعب ومصاحله  -٣٤
 .بإعالن منهاج العمل ذي النقاط العشرين املقرر أن تتبعه احلكومة الدميقراطية اليت كانت على وشك التشكيل

 .ووفقاً ملنهاج العمل، اختذت اللجنة شىت التدابري التشريعية لتكفل للشعب حقوقه وحريته -٣٥

وإلرسـاء الدميقـراطية يف ميدان القضاء وحتقيق اإلصالح االجتماعي السياسي الدميقراطي، وضعت اللجنة              -٣٦
دئ األساسية لتشكيل وأداء جملس ، واملبا )١٩٤٦مارس  / آذار ٦(قواعـد اللجـنة الشـعبية املؤقـتة لكوريـا الشـمالية             

) ١٩٤٦مايو / أيار١٤(القضاء واحملكمة والنيابة العامة، وقواعد القضاء اجلنائي لألجهزة القضائية لكوريا الشمالية 
والقـانون اخلـاص بالـتحقيق اجلـنائي األويل الـذي جتـريه الـنيابة العامة واالستجواب التمهيدي الذي جتريه األجهزة                   

 ).١٩٤٦يونيه / حزيران٢٠( الشمالية األمنية لكوريا

وتشـمل التشريعات الرامية إىل ضمان اإلصالح االجتماعي السياسي الدميقراطي قانون االصالح الزراعي              -٣٧
(، وقانون العمل اخلاص بعمال املصانع واملكاتب يف كوريـا الشمالية )١٩٤٦مارس / آذار٥(يف كوريا الشماليـة 

 .، وغري ذلك)١٩٤٦يوليه / متوز٣٠(لقانون اخلاص باملساواة بني اجلنسني ، وا)١٩٤٦يونيه / حزيران٢٤

وبغيـة ضـمان إرسـاء الدميقـراطية يف احلياة االجتماعية والثقافية، سنت اللجنة قانون محاية احلياة والصحة          -٣٨
 كانون ٢٤(، وقـانون القضـاء عـلى آثار العادات االقطاعية    )١٩٤٧يـناير  /  كـانون الـثاين    ٢٤(واحلـرية والشـرف     

، وقانون اجلرائم املخلة بالصحة )١٩٤٧يناير / كانون الثاين٢٤(، وقانون محاية امللكية اخلاصة )١٩٤٧يناير /الثاين
 ).١٩٤٧يناير / كانون الثاين٢٤(العامة 

، قوانني دميقراطية تشمل ١٩٤٧فرباير /وأقـرت اللجـنة الشـعبية لكوريـا الشـمالية، بعـد إنشـائها يف شباط          -٣٩
 . اإلصالح الزراعي واعتمدت قوانني وأنظمة جديدة لتوفري دعم قانوين إلجنازات اإلصالح الدميقراطيقانون
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 ٩(، دستورهــا   ١٩٤٨سبتمرب  /واعـتمدت مجهوريـة كوريــا الشـعبية الدميقراطية، بعد تأسيسهـا يف أيلول             -٤٠
مـال الـناجحة وحقوق املواطنني يف       كـأداة قانونيـة لتثـبيت وإعـادة تـأكيد اإلجنـازات واألع            ) ١٩٤٨سـبتمرب   /أيـلول 

 .قطاعات احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

واختـذت مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقـراطية تدابـري إلتاحـة مجيـع حقوق اإلنسان للشعب بسن القانون                      -٤١
، وقانون اإلجراءات   )١٩٥٠ مارس/ آذار ٣(، والقانون اجلنائي    )١٩٥٠مـارس   / آذار ٧(املتعـلق بتشـكيل احملكمـة       

 .وغري ذلك من القوانني املتصلة ذا اال) ١٩٥٠مارس / آذار٣(اجلنائية 

 ١٩٧٢ديسمرب / كانون األول٢٧واعـتمدت مجهوريـة كوريا الشعبية الدميقراطية الدستور االشتراكي يف      -٤٢
لتدعيم جناح البناء االشتراكي وحتسني  ١٩٩٢أبريل /مبـا يـتفق والـنظام االشـتراكي الذي أقامته، وعدلته يف نيسان          

 .محاية حرية املواطنني وحقوقهم الدميقراطية احلقيقية

وصـاغت مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقـراطية عـدداً كـبرياً مـن القوانني ذات الصلة استناداً إىل الدستور                 -٤٣
 .االشتراكي

 ١٩ون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية يف وأعــادت مجهوريـة كوريــا الشـعبية الدميقراطية صياغة القان        -٤٤
 ١٥ فيما يتعلق بالقانون األول ويف ١٩٨٧فرباير / شـباط ٥ وقـامت بتنقـيحهمـا يف       ١٩٧٤ديسـمرب   /كـانون األول  
 . فيما يتعلق بالقانون الثاين١٩٩٢يناير /كانون الثاين

) ١٩٧٦يناير /  كانون الثاين١٠(دنية واعتمدت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية قانون اإلجراءات امل   -٤٥
 ).١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول٢٤(وقانون األسرة ) ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٥(والقانون املدين 

أبريل / نيسان٢٩(وسنت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أيضا القانون اخلاص برعاية وتربية األطفال  -٤٦
، )١٩٧٨أبــريل / نيســان١٨(، وقــانون العمــل االشــتراكي )١٩٧٧أبــريل / نيســان٢٩(، وقــانون األرض )١٩٧٦

، وقانون )١٩٨٦أبريل / نيسان٩(، والقانون اخلاص حبماية البيئة    )١٩٨٠أبريل  / نيسان ٣(وقانون الصحة العامة    
، )١٩٩٢يــناير / كــانون الـثاين ٢٩(، وقــانون إدارة املـدن  )١٩٨٨ديسـمرب  / كــانون األول٨(العـلم والتكـنولوجيا   

ــانون  ــتجاري والق ــثاين ٢٩(ال ــناير /  كــانون ال ــم     ) ١٩٩٢ي ــتع املواطــنني حبقوقه ــني لتحســني مت ــا مــن القوان وغريه
 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 

 اهليكل التشريعي العام حلماية حقوق اإلنسان -باء 
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قراطية حقيقية يف مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقـراطية، توفـر الدولـة جلميع املواطنني حقوقاً وحريات دمي             -٤٧
واهليئات الرئيسية املسؤولة عن توفري احلقوق واحلريات الدميقراطية للشعب هي اللجان . وحياة مادية وثقافية طيبة

كما تتوىل أجهزة القضاء والنيابة واألمن العام مهمة        . الشـعبية واللجان اإلدارية واالقتصادية على مجيع املستويات       
 .ذا العمل املنظمات العامة مثل رابطة احملامني الدميقراطيني ونقابة احملامنيوتنهض . محاية حقوق اإلنسان

وجيوز للمواطنني اللجوء إىل أجهزة السلطة . وهناك نظام للتعويض متاح للمواطنني الذين تنتهك حقوقهم -٤٨
الدولة يف احلالة وفقاً وتنظر أجهزة . الشعبية أو أجهزة القضاء أو غريها من أجهزة الدولة يف حالة انتهاك حقوقهم

وحيصل األشخاص الذين مت احتجازهم أو      . لألصـول وحتكـم بـتعويض مالئـم للضحية إذا ما ثبتت صحة االلتماس             
معاقبتهم ظلما على تعويض وفقاً للقانون املدين الذي ينص على مسؤولية اجلهاز أو املؤسسة أو املنظمة عن الضرر 

 .و شخص الغري أثناء أدائه لعملهالذي يلحقه أي من أفرادها مبمتلكات أ

وحيمي الدستور االشتراكي وغريه من القوانني يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على حنو موثوق به               -٤٩
 .وال خيضع أي حق للتقييد أو االنقاص. احلقوق اليت توفرها الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

ميقـراطية قصـارى جهودهـا لتـنفيذ الصـكوك الدوليـة حلقوق             وتـبذل حكومـة مجهوريـة كوريـا الشـعبية الد           -٥٠
 .اإلنسان بأمانة

 .وتطبق أحكام الصكوك إما بتحويلها إىل قوانني وأنظمة حملية أو بصورة مباشرة -٥١

واعترفت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية باحلقوق الواردة يف الصكوك يف قوانينها وأنظمتها باإلضافة  -٥٢
. ونتيجة لذلك، تتوافر محاية جيدة للحقوق  .  االشـتراكي، واختذت أو تتخذ التدابري العملية إلعماهلا        إىل دسـتورها  

وتقضي . ويتمتع مواطنو مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بضمان كاٍف للحريات واحلقوق الدميقراطية احلقيقية
 .لتمييزمجيع أحكام الدستور االشتراكي املتعلقة حبقوق املواطنني بعدم ا

ويتمـتع األجـانب املقـيمون بصـفة دائمـة أو غـري دائمـة يف مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقـراطية هم أيضا                       -٥٣
 .باحلقوق القانونية

وبعد التصديق على عدد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، قامت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  -٥٤
تـنقيح أو اعـتماد القـانون اجلـنائي وقـانون اإلجراءات اجلنائية والقانون              بـتعديل واسـتكمال الدسـتور االشـتراكي و        

 .املدين وقانون األسرة وغريها من القوانني اليت تعكس ما تقضي به الصكوك

  اإلعالم والدعاية-رابعا 
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 حلقوق اختذت احلكومة التدابري إلعالم أجهزة الدولة واملنظمات العامة واجلماهري مبفهوم الصكوك الدولية -٥٥
وغريه من االحتفاالت السنوية الدولية، تقوم ) ديسمرب/ كانون األول١٠(ومبناسـبة يـوم حقوق اإلنسان    . اإلنسـان 

الربامج اإلذاعية واملطبوعات بدور نشط يف نشر املعلومات ذات الصلة وجيري تنظيم احملاضرات والدورات القصرية 
الـلغة الكوريـة ومت توزيعهـا على أجهزة السلطة الشعبية      وقـد تـرمجت نصـوص الصـكوك إىل          . واحلـلقات الدراسـية   

. واألجهـزة اإلداريـة واالقتصـادية والـثقافية واملنظمات العامة وجيري تدريسها يف مؤسسات التعليم العايل النظامي          
، ومت نشر جمموعة الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وجمموعة الصكوك الدولية حلقوق الطفل وغريها باللغة الكورية

 .وتقوم أجهزة الدولة واملنظمات العامة والشعب باستخدامها

ومت تشكيل فريق من فقهاء القانون . وأويل اهتمام كبري إلعداد التقرير املتعلق بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل -٥٦
جهزة الدولة ومت مجع مواد التقرير بصورة رمسية من أ. واخلـرباء من أجهزة الدولة واملنظمات العامة إلعداد التقرير       

وأرســل مشــروع الــتقرير إىل خمتــلف أجهــزة الدولــة واملــنظمات العامــة  . واملــنظمات العامــة عــلى مجيــع املســتويات
وفور تقدمي التقرير إىل األمم املتحدة، وزعت نسخ ومعلومات كتابية على أجهزة        . السـتكماله عـن طريق املناقشة     

ت التعليمية واملنظمات العامة حىت يتسىن للموظفني املعنيني السـلطة الشـعبية عـلى مجيـع املسـتويات وعـلى املؤسسا        
 .استخدامها كمرجع لتعزيز ومحاية حقوق الطفل ومصاحله
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 املرفق

 جداول احصائية

 السكان والتركيب السكاين حبسب املقاطعة - ١اجلدول 

)١٩٩٣( 

 الترتيب املقاطعة )باأللف(عدد السكان  النسبة املئوية من اموع
 ١ بيونغان اجلنوبية ٢ ٨٦١  ١٣,٩٧ 
 ٢ بيونغ يانغ ٢ ٧٤١  ١٣,٣٦ 
 ٣ هامغونغ اجلنوبية ٢ ٧٣٢  ١٣,٣١ 
 ٤ بيونغان الشمالية ٢ ٤٣٧  ١١,٨٨ 
 ٥ هامغونغ الشمالية ٢ ٠٦٠  ١٠,٠٤ 
 ٦ هوانغاي اجلنوبية ٢ ٠١٠  ٩,٨٠ 
 ٧ هوانغاي الشمالية ١ ٥١٢  ٧,٣٧ 
 ٨ كانغون ١ ٣٠٤  ٦,٣٦ 
 ٩ ياغانغ ١ ١٥٢  ٥,٦٢ 
 ١٠ نامبو ٧٣١  ٣,٥٦ 
 ١١ ريانغانغ ٦٣٨  ٣,١١ 
 ١٢ كيسونغ ٣٣٤  ١,٦٣ 

 

 متوسط العمر املتوقع حبسب اجلنس يف املناطق احلضرية والريفية - ٢اجلدول 

)١٩٩٣( 

 املنطقة جمموع اجلنسني الذكور اإلناث
 احلضر ٧٣,٣  ٦٨,٥  ٧٧,٢ 
 الريف ٧٢,٧  ٦٨,٣  ٧٦,١ 
 البلد ٧٣,٢  ٦٨,٤  ٧٦,٨ 
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 معدل الوفيات بني الرضع يف املناطق احلضرية والريفية وحبسب اجلنس، لكل ألف مولود -٣اجلدول 
)١٩٩٣( 
 املنطقة جمموع اجلنسني الذكور اإلناث

 احلضر ١١,٧٦  ١٢,٧٢  ١٠,٧٥ 
 الريف ١٦,٥٦  ١٧,٦٨  ١٥,٣٩ 
 البلد ١٣,٨  ١٤,٩١  ١٢,٨٠ 

 
 إلمجايل حبسب اجلنس يف املناطق احلضرية والريفية، لكل ألف شخصمعدل الوفيات ا - ٤اجلدول 

)١٩٩٣( 
 املنطقة جمموع اجلنسني الذكور اإلناث

 احلضر ٥,١٦  ٥,٩٩  ٤,٤٠ 
 الريف ٦,٤٨  ٧,٢١  ٥,٨٥ 
 البلد ٥,٦٨  ٦,٤٦  ٤,٩٧ 

 
 لريفيةمعدل اخلصوبة حبسب فئات السن، لكل ألف امرأة ويف املناطق احلضرية وا - ٥اجلدول 

)١٩٩٣( 
نسبة مئوية املناطق الريفية نسبة مئوية نسبة مئوية املناطق احلضرية  السن اموع

١٩-١٥ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ 
٢٤-٢٠ ٤٩,١١ ١١,٢٠ ٤١,٠٢ ١٠,٤٧ ٦١,٤٩ ١١,٩٧ 
٢٩-٢٥ ٢٦٥,٢٦ ٦٠,٤٨ ٢٤٢,٧٩ ٦١,٩٨ ٣٠٠,٠٩ ٥٨,٤٢ 
٣٤-٣٠ ١٠٠,٨٦ ٢٣,٠٠ ٨٩,٣٥ ٢٢,٨١ ١١٩,٦٢ ٢٣,٢٩ 
٣٩-٣٥ ١٩,٠٨ ٤,٣٥ ١٥,٣٧ ٣,٩٢ ٢٦,٢٣ ٥,١١ 
٤٤-٤٠  ٣,١٨ ٠,٧٣ ٢,٣٥ ٠,٦٠ ٤,٧٢ ٠,٩٢ 
٤٩-٤٥  ١,١٢ ٠,٢٦ ٠,٨٧ ٠,٢٢ ١,٥٧ ٠,٣١ 

 اموع ٤٣٨,٦١ ١٠٠,٠٠ ٣٩١,٧٥ ١٠٠,٠٠ ٥١٣,٧٢ ١٠٠,٠٠
ــوبة   ٢,١٩  ١,٩٦  ٢,٥٧  ــدل اخلصـ معـ

 اإلمجايل
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 )نسبة مئوية( اجلنس التركيب العمري للسكان حبسب - ٦اجلدول 
)١٩٩٣( 

 
 السن جمموع اجلنسني الذكور اإلناث

 ٤ -صفر  ١٠,١٧٦٧ ١١,٠٧٦٦ ٩,٣٧٣٨
٩ - ٥ ٩,٠٩٥٤ ٩,٨٩٤٨ ٨,٣٨٢٠ 
١٤-١٠ ٨,٦١٠٧ ٩,٣٤٩٠ ٧,٩٥١٨ 
٦٩-٦٥ ٢,٤٦٥٩ ١,٨٠٧٥ ٣,٠٥٣٤ 
٧٤-٧٠ ١,٦٥٤٥ ١,٠٦٤٠ ٢,١٨١٣ 
٧٩-٧٥ ٠,٩١٢٥ ٠,٥٠٩٧ ١,٢٧١٩ 
٨٤-٨٠ ٠,٣٩٦٣ ٠,١٩٦٤ ٠,٥٧٤٧ 
٨٩-٨٥ ٠,١٠١٥ ٠,٠٣٦٨ ٠,١٥٩٢ 
٩٤-٩٠ ٠,٠٢٠٠ ٠,٠٠٥٠ ٠,٠٣٣٣ 
٩٩-٩٥ ٠,٠٠٤٠ ٠,٠٠٠٤ ٠,٠٠٧٢ 
  فأكثر١٠٠ ٠,٠٠٠٥ صفر ٠,٠٠٠٩

 
 )نسبة مئوية(توزيع السكان بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية  - ٧اجلدول 

)١٩٩٦( 
 

 احلضر الريف
٦٠,٢ ٣٩,٨ 

 



HRI/CORE/1/Add.108 
Page 15 

 ١٩٩٤-١٩٥٤ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية والعامل، يف الفترة نسبة سكان احلضر يف - ٨اجلدول 
 

 السنة ١٩٥٠ ١٩٦٠ ١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ١٩٩٤
٦٠,٢**  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية *١٧,٧ ٤٠,٦ ٥٣,٩ ٥٧,٢ ٦٠,٢
 العامل ٢٩,١ ٣٤,١ ٣٧,٢ ٣٩,٨ ٤٢,٧ ٤٤,٨
 البلدان املتقدمة ٥٣,٨ ٦٠,٥ ٦٦,٦ ٧٠,٢ ٧٢,٢ ٧٤,٧
 البلدان النامية ١٦,٩ ٢٢,١ ٢٥,٥ ٢٩,٣ ٣٣,٩ ٣٧,٠
 آسيا ١٦,٤ ٢١,٥ ٢٣,٩ ٢٦,٦ ٢٩,٩ ٣٤,١
 أوروبا ٥٦,٣ ٦٠,٩ ٦٦,٧ ٧٠,٣ ٧٣,١ ٧٣,٣

 
 ١٩٦٦عام  **  ١٩٥٣عام  * 

 
 األسر املعيشية  - ٩اجلدول 

)١٩٩٣( 
 متوسط حجم األسرة

 العدد اإلمجايل صةاألسر املعيشية اخلا األسر املعيشة اجلماعية )عدد األشخاص(
٩٩,٠ (٤ ٨٠٢ ٠٣٠ )٪٠,٣ (١١ ١٦٥ ٤,٢٪( ٤ ٨١٣ ١٩٥ 

 
 ١٩٩٣-١٩٨٠ديناميات أعداد األسر املعيشية، يف الفترة  - ١٠اجلدول 

 
 السنة ١٩٩٨٠ ١٩٨٥ ١٩٩٠ ١٩٩٣
عدد األسر املعيشية  ٣ ٤١٣ ٣ ٨٣٣ ٤ ٣٩٨ ٤ ٨٠٢

 )باأللف(
 النسبة املئوية للنمو ١٠٠ ١١٢,٣ ١٢٨,٩ ١٤٠,٧
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 عدد التقنيني واخلرباء، لكل ألف شخص - ١١اجلدول 
)١٩٩٣( 

)نسبة مئوية(اإلناث   الفئة جمموع اجلنسني الذكور اإلناث
 املهندسون ٣٧٦ ٣٠٨ ٦٩ ١٨,٢٤
املهندسون املساعدون ٤٥٣ ٢٧٥ ١٧٨ ٣٩,٣٧
 التقنيون ٨٢٩ ٥٨٣ ٢٤٧ ٢٩,٧٨
 اخلرباء ٥٣٥ ٣٠٥ ٢٣٠ ٤٢,٩٩
 اء املساعدوناخلرب ٤٢٦ ١٤٣ ٢٨٣ ٦٦,٤٩
 جمموع اخلرباء ٩٦١ ٤٤٨ ٥١٣ ٥٣,٤١
 اموع ١ ٧٩٠ ١ ٠٣٠ ٧٦٠ ٤٢,٤٦

 
 ١٩٩٦ و١٩٩٣الناتج القومي اإلمجايل ومتوسط نصيب الفرد من الدخل، يف عامي  - ١٢اجلدول 

 
متوسط نصيب الفرد من الدخل 

 )بدوالرات الواليات املتحدة(
مليون دوالر (الناتج القومي اإلمجايل 

 )والرات الواليات املتحدةمن د
 

١٩٩٣ ٢٠ ٨٨٢ ٩٩١ 
١٩٩٦ ١٠ ٥٢٨ ٤٧٩ 

 

 ١٩٩٦الدين اخلارجي، عام  - ١٣اجلدول 

 ٣ ٦٠٩       )مليون دوالر(الدين اخلارجي 

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


