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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الرابعة عشرة
  ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين ٥ -أكتوبر /تشرين األول ٢٢

          علومات أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً          جتميع للم     
   ١٦/٢١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ٥للفقرة 

  مجهورية كوريا    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات واإلجـراءات              
 املعنية، وتقـارير املفوضـية      اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة        

والتقرير . السامية حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة            
ولالطالع على النص الكامل، يرجى . مقدم بشكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات 

ت نظر أو اقتراحات مـن      وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجها      . العودة إىل الوثيقة املرجعية   
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العاملية الصادرة عن 

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف             . املفوضية
جع املعلومـات   وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مرا         . ١٧/١١٩مقرره  

وروعي يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف           . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  
  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

  احلالة يف الدورة السابقة  
ة بعد اإلجراءات املتخذ

  مل ُتقبل/مل يصدق عليها  االستعراض
التصديق أو االنضمام 

  أو اخلالفة 
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     

 )١٩٧٨(أشكال التمييز العنصري 
العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق       
االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     

)١٩٩٠(  
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

  )١٩٩٠(والسياسية 
فاقية القضاء على مجيع أشـكال      ات

  )١٩٨٤(التمييز ضد املرأة 
  )١٩٩٥(اتفاقية مناهضة التعذيب 

  )١٩٩١(اتفاقية حقوق الطفل 
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال     

  )٢٠٠٤(يف املنازعات املسلحة 
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     

ـ      ال حقوق الطفل املتعلق ببيع األطف
واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد      

 )٢٠٠٤(اإلباحية 

اتفاقية حقوق األشخاص 
  )٢٠٠٨(ذوي اإلعاقة 

  

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق    
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 

  والسياسية
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع     

  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
الختيـاري التفاقيـة    الربوتوكول ا 

  مناهضة التعذيب 
اتفاقية محاية مجيع األشخاص مـن      

  االختفاء القسري

ــات و أو /التحفظـ
أو /اإلعالنـــات و

  التفامهات

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     
  والسياسية

  )٢٢حتفظ على املادة (
اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      

  التمييز ضد املرأة
  ))ز()١(١٦حتفظ على املادة (

  اتفاقية حقوق الطفل
) أ(و٢١،  )٣(٩حتفظ على املواد    (
  )‘٥‘)ب)(٢(٤٠و

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق الطفل بشأن بيع األطفـال      
واستغالل األطفال يف البغـاء ويف      

  )‘٢‘)أ)(١(٣املادة (املواد اإلباحية 
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     

  أشكال التمييز العنصري
  )١٩٩٧(١٤املادة 

اتفاقية حقـوق الطفـل     
سحب الـتحفظ علـى     (

  ))٣(٩املادة 
اتفاقية حقوق األشخاص   

  ذوي اإلعاقة 
 ))ه(٢٥حتفظ على املادة (
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  احلالة يف الدورة السابقة  
ة بعد اإلجراءات املتخذ

  مل ُتقبل/مل يصدق عليها  االستعراض
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

  والسياسية
  )١٩٩٠(٤١املادة 

إجراءات الشكوى 
والتحريات واإلجراءات

  )٣(العاجلة

الربوتوكول االختيـاري امللحـق     
عهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      بال

  املدنية والسياسية 
  )١٩٩٠(١املادة 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
القضاء على مجيع أشكال التمييـز      

  ضد املرأة 
  )٢٠٠٦(٨ و١املادتان 

  اتفاقية مناهضة التعذيب
  )٢٠٠٧(٢٢ و٢١ و٢٠املواد 

الربوتوكول االختياري للعهد الدويل      
ــصادية  ــاحلقوق االقت ــاص ب  اخل

 ١٠ و ١واالجتماعية والثقافية املواد    
  ١١و

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
  حقوق الطفل بشأن تقدمي البالغات

  ١٣ و١٢ و٥املواد 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    

  األشخاص ذوي اإلعاقة
  ٦ و١املواد 

اتفاقية محاية مجيع األشخاص مـن      
  االختفاء القسري

  ٣٣ و٣٢ و٣١ و٣٠املواد 
تفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع      اال

  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
  ٧٧ و٧٦املادتان 

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

  احلالة يف الدورة السابقة  
اإلجراءات املتخذة بعد 

  مل يصدق عليها  االستعراض
التصديق أو االنضمام 

  أو اخلالفة
اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة      

  عاقبة عليهاوامل
نظام روما األساسـي للمحكمـة      

  اجلنائية الدولية
االتفاقيات املتعلقة بالالجئني وبعدميي 

  )٤(اجلنسية
ــة   ــف املؤرخ ــات جني  ١٢اتفاقي

 والربوتوكوالن  ١٩٤٩أغسطس  /آب
  )٥(اإلضافيان امللحقان هبا

االتفاقيات األساسية ملنظمة العمـل     
    )٦(الدولية

  )٧(بروتوكول بالريمو

ول اإلضايف الثالث امللحـق     الربوتوك
  )٨(باتفاقيات جنيف

االتفاقيات األساسية ملنظمة العمـل     
  )٩(الدولية

اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم       
١٠(١٦٩(  

اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم       
١١(١٨٩(  

اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف     
  جمال التعليم

لتوقيـع والتـصديق علـى الربوتوكـول        ُشجِّعت مجهورية كوريا على النظر يف ا        -١
؛ والنظـر يف    )١٢(لعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      لاالختياري  

، )١٣(التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم            
        ييت منظمة العمـل الدوليـة      ، واتفاق )١٤(واتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري      
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 بشأن محايـة    ١٩٩٣ واتفاقية الهاي لعام     )١٦(، وبروتوكول بالريمو  )١٥(٩٨ ورقم   ٨٧رقم  
  .)١٧(األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل

 وعلى  ٢١من املادة   ) أ(وأوصت جلنة حقوق الطفل بسحب التحفظات على الفقرة           -٢
وبينما نوهت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد         . )١٨(٤٠ملادة  من ا ‘ ٥‘)ب(٢الفقرة  

، فإهنا أعربت عن القلق إزاء      )ز)(١(١٦املرأة باملشاورات املتعلقة بسحب التحفظ على املادة        
  .)١٩(عدم وجود إطار زمين واضح إلهناء تلك املشاورات وبالتايل سحب التحفظ

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
 تزال اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تشعر بـالقلق ألن            ال  -٣

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مل ُيدمج بعد يف القانون احمللي             
      بشكل كامل؛ وأن نطاق احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف إطار الدستور أضـيق             
مما هو عليه يف العهد؛ وأن الدستور ال ُيطبق إال على املواطنني؛ وألنه نادراً ما ُيحتج باحلقوق                 
املنصوص عليها يف العهد أمام احملاكم احمللية أو اهليئات القضائية أو السلطات اإلدارية ونادراً              

ال ينطبق فقط على    وردت مجهورية كوريا بأن الدستور      . )٢٠(ما ُتنفذ من ِقبلها تنفيذاً مباشراً     
على الرغم  "املواطنني لكنه يطبق أيضاً على األجانب وأن احملكمة الدستورية خلصت إىل أنه             

من أن احلريات واحلقوق غري مذكورة يف الدستور، ينبغي أن تكون مضمونة عندما تكـون               
  .)٢١("١٠ضرورية للكرامة اإلنسانية على النحو املنصوص عليه يف املادة 

  ر املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسية العامةاإلطا  -جيم  

  )٢٢(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
  احلالة يف الدولية احلالية  احلالة يف الدورة السابقة  )٢٣(املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

  )٢٠٠٨(ألف   )٢٠٠٤(ألف   اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف كوريا

، واللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية         )٢٤(أعرب كل من جلنة حقوق الطفل       -٤
، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها من تقليص            )٢٥(واالجتماعية والثقافية 

 ومن  ٢٠٠٩مارس  /آذار يف املائة يف     ٢١حجم اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان بنسبة        
، شجع املقرر اخلاص    ٢٠١١ويف عام   . )٢٦(خرية عرَّضت استقالليتها للخطر   أن التطورات األ  

املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري احلكومة أيضاً على تنفيذ التوصـيات الـيت             
أصدرهتا اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان تنفيذاً كامالً وضمان االستقاللية الوظيفيـة            

وطنية الكورية حلقوق اإلنسان عن احلكومة، وضـمان أن تكـون عمليـة             الكاملة للجنة ال  
  .)٢٧(التعيينات فيها واسعة وشفافة، ومنحها املزيد من االستقاللية يف تعيني موظفيها



A/HRC/WG.6/14/KOR/2 

5 GE.12-16015 

ورحبت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف مجلـة أمـور،       -٥
 وبإنـشاء   ٢٠١١-٢٠٠٧ق اإلنسان للفتـرة     بوضع خطة عمل وطنية حلماية وتعزيز حقو      

  .)٢٨(اجمللس الوطين لسياسات حقوق اإلنسان بوصفه هيئة استشارية معنية بتنفيذه

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢٩(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة
مالحظات ختاميـة واردة    

 يف االستعراض السابق
آخر تقرير قُدِّم منذ    
 االستعراض السابق

آخر مالحظات  
 حالة اإلبالغ ختامية

جلنة القضاء على التمييز 
 العنصري

 اخلـامس عـشر     انالتقرير - ٢٠١٢ ٢٠٠٧أغسطس /آب
مل ُينظـر   : السادس عشر و

 فيهما بعد

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية 
 واالجتماعية والثقافية

 /ن الثاينتشري - ٢٠٠١مايو /أيار
 ٢٠٠٩نوفمرب 

حيل موعد تقدمي التقريـر     
 ٢٠١٤ الرابع عام

تأخر تقدمي التقرير الرابـع      - - ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان 
 ٢٠١٠منذ عام 

اللجنة املعنية بالقضاء على 
 التمييز ضد املرأة 

قريـر  حيل موعد تقدمي الت    ٢٠١١ يوليه/متوز - ٢٠٠٧أغسطس /آب
 ٢٠١٥الثامن عام 

حيل موعد التقارير الثالث إىل      - - ٢٠٠٦مايو /أيار جلنة مناهضة التعذيب
أغـسطس  /اخلامس يف آب  

٢٠١٢ 

 /تشرين األول - ٢٠٠٣يناير /كانون الثاين جلنة حقوق الطفل
 ٢٠١١أكتوبر 

حيل موعد تقدمي التقريـرين     
اخلامس والـسادس عـام     

٢٠١٧.  
جرى استعراض التقريـرين    

ــتعلقني  األ ــيني املـ ولـ
ــاري  ــالربوتوكول االختي ب
امللحق باتفاقية حقوق الطفل    
بشأن بيع األطفال واستغالل    
األطفال يف البغاء ويف املـواد      
ــول   ــة والربوتوك اإلباحي
االختياري امللحق باتفاقيـة    
حقوق الطفل بشأن إشـراك     
أطفال يف الرتاعات املسلحة     

 ٢٠٠٨عام 

اللجنة املعنية حبقوق األشخاص    
 وي اإلعاقةذ

مل ُينظر فيه   : التقرير األويل  - ٢٠١١ -
 بعد
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  ردود هيئات املعاهدات على طلبات املتابعة احملددة  -٢  

  مالحظات ختامية    
  مقدم يف  املوضوع  موعد احللول  هيئة املعاهدة

  التمييز ضد األجانب  ٢٠٠٨ جلنة القضاء على التمييز العنصري
  اجلرائم ذات الدوافع العنصرية 

 لزوجات األجنبياتا

٢٠٠٨  

  اآلراء    
 احلالة عدد اآلراء هيئة املعاهدة

 احلوار متواصل )٣٠(٢ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

 حثت جلنة حقوق الطفل مجهورية كوريا على معاجلـة توصـياهتا            ٢٠١١يف عام     -٦
ة ُتعـىن حبقـوق     السابقة اليت مل تنفذ بعد، ال سيما تلك التوصيات املتعلقة بإنشاء جلنة فرعي            

الطفل ضمن اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان، واحلظر الـشامل للعقـاب البـدين؛              
ومراجعة سياستها التعليمية هبدف خفض مستويات الضغط العالية اليت خيضع هلا األطفـال             

  .)٣١(بسبب هذه السياسة

  )٣٢(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
 احلالة الراهنة ابقاحلالة خالل االستعراض الس 

 نعم نعم دعوة دائمة
  )١٩٩٥(حرية التعبري  الزيارات اليت متت 

  )٢٠٠٦(املهاجرون 
حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريـا      

 )٢٠٠٨-٢٠٠٥(الشعبية الدميقراطية 

  حرية التعبري
  ٢٠١٠مايو / أيار

حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريـا      
 )٢٠١٠(الشعبية الدميقراطية 

 - - وافق عليها من حيث املبدأالزيارات امل
 )٢٠١٢(الصحة  - الزيارات اليت طُلبت

الردود على رسائل االدعـاءات والنـداءات       
 العاجلة

 . رسائل مل ترد احلكومة على أيٍ منها٦خالل الفترة قيد االستعراض، أُرسلت 

 - تقارير ومهام املتابعة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
قدمت مجهورية كوريا مسامهات مالية سـنوية إىل املفوضـية الـسامية حلقـوق                -٧

  .)٣٣(اإلنسان
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  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن أسفها للتقـدم البطـيء يف      -٨

 فيما أعربت اللجنـة     )٣٤(٢٠٠٨مايو  /أيارشروع قانون مكافحة التمييز املعلق منذ       اعتماد م 
املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة حقوق الطفـل عـن أسـفهما ألن              
التعريف التشريعي للتمييز ال يتضمن حظراً صرحياً للتمييز القـائم علـى امليـل اجلنـسي                

           كومة يف ردودها إىل جلنة القـضاء علـى التمييـز العنـصري             وأشارت احل . )٣٥(واجلنسية
ودعـت اللجنـة    . )٣٦( إىل أهنا تضاعف جهودها العتماد قانون مكافحة التمييز        ٢٠٠٨عام  

املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل اختاذ خطوات عاجلة حنو اعتماد قـانون شـامل                
من قانون اللجنة الوطنية حلقـوق      ) ٤(٢تفاقية ومع املادة    ملكافحة التمييز، مبا يتماشى مع اال     

  . )٣٧(اإلنسان
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقهـا مـن اسـتخدام                 -٩

وأوصت اللجنة بتعزيز قدرة وزارة شؤون      . )٣٨(تقييمات األثر اجلنساين كأداة الحقة ال سابقة      
على استعمال تقييمات األثر اجلنـساين يف صـياغة وتطبيـق           املساواة بني اجلنسني واألسرة     
  .)٣٩(التشريعات والتدابري السياساتية

وال تزال اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تشعر بـالقلق ألن              -١٠
 التمييز ضد املرأة ال يزال قائماً يف كثري من جماالت احلياة على الرغم من التعـديالت الـيت                 

وكـررت اللجنـة    ). Hoju(أُدخلت على القانون املدين، وال سيما إلغاء نظام رب األسرة           
اإلعراب عن قلقها إزاء استمرار الفجوة يف األجور بني الرجال والنساء، وتدين نسبة النساء              

، والفصل بني اجلنسني يف املهـن،       )٤٠(الاليت يتقلدن مناصب رفيعة يف احلياة السياسية والعامة       
وأعربت . )٤١(تشعر اللجنة بالقلق حيال اخنفاض معدل مشاركة النساء يف سوق العمل          كما  

اللجنة عن القلق من أن استمرار التمييز يف جمايل الدراسة وسوق العمل هو نتيجة السـتمرار          
املواقف القائمة على السلطة األبوية والقوالب النمطية اخلاصة بأدوار ومسؤوليات الرجـال            

وشجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة   . )٤٢(سرة ويف اجملتمع والنساء يف األ  
الدولة الطرف على تعزيز التشارك يف املسؤولية يف نطاق األسرة وحثت على تعزيز اجلهـود               
الرامية إىل التوسع يف توفري مرافق رعاية الطفل وجعل تكاليفها ميسورة حـىت يتـسىن هلـا                 

  .)٤٣(يما األطفال املنتمون إىل أسر معيشية تعوهلا املرأةاستقبال األطفال، وال س
وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مجهورية كوريا بأن ُتدرج يف               -١١

التشريع قاعدة تنص على توزيع األمالك الزوجية بالتساوي عند الطالق؛ وبأن تتخذ التدابري             
يف احلسبان عند حتديد قسمة األصول يف حـاالت         " الضرر"التشريعية من أجل إبطال أخذ      
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، وأن تقوم، على سبيل األولوية، مبراجعة شاملة لتشريعاهتا هبدف ضمان املساواة            )٤٤(الطالق
  .)٤٥(القانونية والفعلية بني النساء والرجال يف مجيع جماالت احلياة

ة للتمييز، مبا يف    وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء استمرار األشكال املتعدد           -١٢
 ، واألطفال الذين نشأوا كمهـاجرين     ،ذلك التمييز ضد األطفال من خلفيات ثقافية متنوعة       

 ؛نياألطفـال الالجـئ   ضـد   واألطفال القادمني من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؛ و       
دهن  واألمهات العازبات ال سيما املراهقات منهن، مبا يف ذلك استبعا       ؛ اإلعاقة يواألطفال ذو 

  .)٤٦(من تدابري الدعم احلكومي
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم مالءمة التـشريعات واملمارسـات               -١٣

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء إمكانية أن يقوم اآلباء بالتبين      . الراهنة يف تأمني تسجيل مجيع املواليد     
وهو ما يؤدي إىل حـدوث      أو أشخاص مكلفون مبهمة من السلطة العامة بتسجيل املواليد،          

ذلك احلاالت املتعلقـة باألمهـات      أي إشراف قضائي سليم، مبا يف       دون  حاالت تبين فعلية    
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص يف تدابري منع تسجيل األطفال من           . )٤٧(العازبات املراهقات 

  .)٤٨(جانب أطراف ثالثة، مما يعرِّض هؤالء األطفال للبيع
ة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان أيضا إىل عدم وجود ضمانات من           وأشارت مفوضي   -١٤

انعدام اجلنسية لألطفال املولودين يف البلد من آباء أجانب غري قادرين على منح جنـسيتهم               
وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن تنقح الدولة تشريعاهتا            . )٤٩(ألبنائهم

وأوصت اللجنـة   . )٥٠(ييزية املتعلقة بشروط احلصول على اجلنسية     إللغاء مجيع األحكام التم   
املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالسماح للزوجة األجنبية املقترنة مبـواطن           

  .)٥١(كوري باكتساب احلق يف اإلقامة أو التجنيس مبعزل عن الزوج

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن  -باء  
 ٦٥/٢٠٦، امتنعت كوريا عن التصويت على قرار اجلمعية العامـة           ٢٠١٠م  يف عا   -١٥

  .)٥٢(املتعلق بوقف العمل بعقوبة اإلعدام
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلق بالغ بسبب             -١٦

الستخدام املفرط  كثرة اللجوء إىل حماكمة العمال يف إطار العالقات بني العمال واإلدارة، وا           
 من قانون العقوبـات     ٣١٤للقوة ضد العمال املضربني، باالستناد بصورة أساسية إىل املادة          

  .)٥٣("عرقلة األعمال التجارية " باملتعلقة 
وكررت جلنة حقوق الطفل توصيتها السابقة بتنفيذ توصية اللجنة الوطنية حلقـوق              -١٧

صلة حبيث حتظر العقوبة البدنية حظراً صـرحياً يف  اإلنسان بتعديل التشريعات واللوائح ذات ال   
وأوصت جلنة حقوق الطفـل بتعزيـز       . )٥٤(املنازل واملؤسسات ويف مجيع األماكن األخرى     

وتوسيع نطاق االلتزام القانوين باإلبالغ عن حاالت االعتداء على األطفال وحاالت إمهاهلم،            
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يف املدارس، وذلك بإتاحة آليات     مبا يف ذلك عن حاالت تسلُّط بعض األطفال على بعضهم           
وشجعت الدولة الطرف على التعاون مع املمثل اخلاص لألمني         . )٥٥(مناسبة ملثل هذا اإلبالغ   

العام املعين مبسألة العنف ضد األطفال ومع الوكاالت ذات الصلة فضالً عن املنظمات غـري               
  .)٥٦(احلكومية الشريكة، وعلى التماس املساعدة التقنية منهم

وأشارت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل التدابري املتخذة، فالحظت              -١٨
أن املعدَّل املنخفض للحاالت املبلَّغ عنها ال يتفق مع العدد الفعلي حلاالت العنف املرتيل الـيت      

وأعربت اللجنة عن القلق إزاء النص الوارد يف قـانون العقوبـات         . حتدث يف الدولة الطرف   
ذي يقضي بضرورة أن يتقدم البالغون من ضحايا العنف اجلنسي بشكاوى حىت يتـسىن              وال

للقضاء النظر يف حاالهتم، وإزاء اخنفاض عدد الضحايا الذين يتقدمون بـشكاوى وبالتـايل              
وأعربت اللجنة كذلك عن قلقها إزاء      . اخنفاض عدد احملاكمات وأحكام اإلدانة يف هذا اجملال       

. ات القادرات على التعامل مع حاالت العنف اجلنسي والعنف العائلي         العدد احملدود للشرطي  
كما أعربت جمدداً عن أسفها ألن االغتصاب الزوجي ال جترمه تشريعات الدولة الطرف بل              

  .)٥٧(جترمه السوابق القضائية وحدها
 من التدابري املتخذة حلماية األطفال من االستغالل، أعربت جلنة حقوق           وعلى الرغم   -١٩
لطفل عن قلقها إزاء مجلة أمور بينها زيادة عدد األطفال العاملني، وعدم كفايـة اللـوائح                ا

القانونية اليت تنظم ممارسات العمالة غري النظامية، وزيادة عدد األطفـال الـذين يـشتغلون             
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تتخذ مجهورية كوريا        . )٥٨(ألغراض الترفيه وكسلعة جنسية   

 ملنع العنف اجلنسي ضد األطفال وبذل املزيد من اجلهود ملقاضاة فعلية ملرتكيب             تدابري مالئمة 
  .)٥٩(االستغالل اجلنسي لألطفال

ورغم جترمي تشريع الدولة الطرف جلميع أشكال االجتار، فإن اللجنة املعنية باحلقوق              -٢٠
من أن عدداً كبرياً     وجلنة حقوق الطفل أعربتا عن القلق        )٦٠(االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

من النساء واألطفال ال يزالون يتعرضون لالجتار انطالقاً من البلد وَعربه وداخلـه ألغـراض              
وحثت . )٦١(االستغالل اجلنسي والسخرة؛ وإزاء تدين معدل مقاضاة املتجرين بالبشر وإدانتهم     

اختاذ تدابري ترمـي   : اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مجهورية كوريا على ما يلي           
إىل حتسني اإلجراء األويل للفحص املبدئي لشركات الترفيه اليت تستقدم أجنبيات وإىل إنشاء             

 E-6آلية رصد فعالة تتواجد داخل املنشآت اليت تعمل فيها النساء مبوجب تأشريات العمـل               
عـال لقـانون    بغرض ضمان عدم استغالهلن ألغراض البغاء؛ واختاذ تدابري لضمان التنفيذ الف          

الرقابة على مسسرة الزجيات حىت يتسىن محاية األجنبيات من االستغالل واإليذاء؛ ومراجعـة             
السياسات الوطنية املتعلقة بالبغاء والتشريعات ذات الصلة مبا فيها قانون العقوبات بغية نزع             

  .)٦٢(صفة التجرمي عن تورط املرأة يف البغاء
ا بأن تضمن مجهورية كوريا، يف مجلة أمـور،         وكررت جلنة حقوق الطفل توصياهت      -٢١

انسجام كافة تشريعاهتا مع أحكام الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك 
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األطفال يف الرتاعات املسلحة؛ وأن تكفل تقّيد مجيع القوانني والكتيبات العسكرية وغريها من 
  .)٦٣(ي وروحهالتوجيهات العسكرية بأحكام الربوتوكول االختيار

  إقامة العدل وسيادة القانون  -جيم  
أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء االرتفاع املتواصـل يف معـدل جنـوح                 -٢٢

والحظت اللجنة أن التدابري الـيت اختـذهتا        . األحداث وارتفاع معدل اجلرائم اليت يرتكبوهنا     
األطفال إىل هذه األوضاع، تركّز     احلكومة، بدالً من أن تتناول األسباب اجلذرية اليت تؤدي ب         

ودعت جلنة حقوق الطفل مجهورية كوريـا       . )٦٤(يف املقام األول، على زيادة التدابري العقابية      
إىل وضع تدابري مناسبة للتصدي جلرائم األحداث بفعالية والرتفاع معدل العودة إىل ارتكاب             

ـ           ديها اتـساقاً تامـاً مـع       اجلرمية؛ والعمل على اتساق إدارة شؤون نظام قضاء األحداث ل
  .)٦٥(االتفاقية

وحثت جلنة حقوق الطفل كذلك الدولة الطرف على مواصلة وضع لوائح إجرائيـة     -٢٣
تراعي خصوصيات الطفل وتكفل معاملة الطفل الضحية مبزيد من االحتـرام خلـصوصيته             

أو /ا و وكرامته؛ وضمان تقدمي احلماية املطلوبة مبوجب االتفاقية جلميع األطفـال الـضحاي           
  .)٦٦(الشهود على جرائم

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  
تعزيز استعراض نظام عمليات التبين     حثت جلنة حقوق الطفل مجهورية كوريا على          -٢٤

علـى  تفاقيـة، و  االالدولية لديها هبدف تعديل تشريعها حبيث يكون متسقاً اتساقاً تاماً مع            
 حتديد والية واضحة للوكالة املركزية ملوارد التبين        : مبا يلي  وص،االضطالع، على وجه اخلص   

يالء إوارد؛ وكفالة إيالء آراء الطفل االعتبار الواجب، و       ا يكفي من امل   يف كوريا وتزويدها مب   
صاحل الطفل الفُضلى؛ وجعل موافقة األمهات املراهقات العازبات إلزاميـة؛          ملالعناية القصوى   

ع مجيع عمليات التبين، مبا فيها عمليات التبين على الصعيد الدويل،           تنفيذ تدابري تكفل خضو   و
 ومؤَهلة تأهيالً مناسباً لتوفري سبل اإلشـراف        ،إلذن من سلطة مركزية تتمتع بوالية واضحة      

  .)٦٧(والتنظيم القضائي
الحظ املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية              و  -٢٥

بأسف، أن احملادثات بني مجعيات الصليب األمحر اليت كان هلا الـدور األول يف              الدميقراطية،  
، ٢٠١٠نوفمرب  /تيسري الزيارات العائلية لألسر الكورية املنفصلة، قد توقفت منذ تشرين الثاين          

 ٦٦ ٦٠٠وبّين مسح أجري مؤخرا ألكثر من       . )٦٨(غداة قصف جزيرة يونغ بيونغ باملدفعية     
 يف املائة من هؤالء هم      ٤٣,٨املنفصلة الذين ما زالوا على قيد احلياة أن         فرد من أفراد األسر     

 يف املائة يف الستينات     ١٣,٦ و ، يف املائة يف السبعينات    ٣٧,٣يف الثمانني أو أكثر من العمر، و      
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 إىل وضع آليـة     اوحث املقرر اخلاص على استئناف عملية مل مشل األسر ودع         . )٦٩(من العمر 
 وذلك حفاظاً على مصلحة األسـر       ،)٧٠(يف األشهر والسنوات القادمة   أقوى للم مشل األسر     

م املقرر اخلاص باألمهية الفائقة الستئناف احلوار بني الكوريتني من أجل إجياد             وسلَّ .املنفصلة
مناخ مواٍت ميكن أن يفضي إىل حل عدد من القضايا املعلقة، مثل مل مشل األسـر املنفـصلة           

  .)٧١( إىل الوطنوإعادة الكوريني املخطوفني

حرية الدين أو املعتقد، والتعبري، وتشكيل اجلمعيات والتجمع السلمي، واحلق            -هاء  
  يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن املدارس اخلاصة التابعة للمؤسسات الدينية              -٢٦
ا، مبن فيهم الذين قد ال يكون التحاقهم هبـذه          تواصل، يف الواقع، تقييد احلرية الدينية لطالهب      

  .)٧٢(املدارس طوعياً
وذكرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف آرائها املتعلقة ببالغني، بينهما بالغ مـن               -٢٧

مائة شخص، أن احلق يف االستنكاف الضمريي عن اخلدمة العسكرية حيمل يف صلبه احلق يف               
خيول ألي فرد اإلعفاء من اخلدمة العسكرية اإللزامية إذا         حرية الفكر والوجدان والدين الذي      

وذكَّرت اللجنة املعنيـة حبقـوق      . مل يكن باإلمكان التوفيق بينها وبني دين الفرد ومعتقداته        
اإلنسان مجهورية كوريا بالتزامها بتوفري سبيل انتصاف فعال ألصحاب البالغ، مبا يف ذلـك              

اً مناسباً؛ وجتنُّب حـدوث انتـهاكات مماثلـة         شطب سوابقهم اجلنائية وتعويضهم تعويض    
للمعاهدة يف املستقبل، وهذا يشمل اعتماد تدابري تشريعية تـضمن احلـق يف االسـتنكاف               

  .)٧٣(الضمريي
وأعرب املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري عن قلقه إزاء                -٢٨

فيها الناس حتت ضوء الشموع، من قيـود         اليت خرج    ٢٠٠٨ما ُيفرض، منذ مظاهرات عام      
وُيعزى هذا القلق باألساس إىل تزايـد       . )٧٤(متزايدة على حق األفراد يف حرية الرأي والتعبري       

عدد املالحقات القضائية وحاالت مضايقة األفراد الذين أعربوا عـن آراء خمالفـة ملوقـف               
بري بأن تكفل احلكومة حق األفراد      وأوصى املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتع      . )٧٥(احلكومة

كافةً يف حرية التجمع والتظاهر السلمي بوصفه ممارسة مجاعية للحق يف حرية التعبري، مـن               
 مـن  ٢١خالل االمتناع عن أية ممارسة، يف الواقع، لشرط املوافقة املسبقة الذي ينتهك املادة     

فاذ القانون للقـوة املفرطـة      الدستور؛ وأن حتقق بفعالية يف مجيع مزاعم استخدام موظفي إن         
وينبغي أن حتذف احلكومة التشهري من بـني املخالفـات          . )٧٦(وحماسبة املسؤولني عن ذلك   

وشجَّع . اجلنائية الواردة يف القانون اجلنائي، بالنظر إىل احلظر احلايل للتشهري يف القانون املدين            
تعلق باالنتقاد خصوصاً انتقـاد     املقرر اخلاص احلكومة أيضاً على تعزيز ثقافة التسامح فيما ي         

  .)٧٧(املسؤولني العامني واهليئات العامة والشخصيات املؤثرة، وهو أمر أساسي للدميقراطية
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وأعرب املقرر اخلاص عن قلقه أيضاً من عدم وجود ضمانات كافية تكفـل عـدم                 -٢٩
لى أسـاس   حذف جلنة كوريا ملعايري االتصاالت للمعلومات اليت تتضمن انتقاداً للحكومة ع          

، ٢٠١٠ووفقاً لقرار اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان لعام         . قانون شبكة االتصاالت  
أوصى املقرر اخلاص بنقل الوظائف احلالية للجنة كوريـا ملعـايري االتـصاالت إىل هيئـة                

  .)٧٨(مستقلة
 ٢٣ وأعرب املقرر اخلاص عن قلقه إزاء القرار الذي أصدرته احملكمة الدستورية يف             -٣٠

داخل الوحدات  " مثرياً للفتنة " كتاباً   ٢٣ والذي اعتربت فيه منع      ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 
، وشجع احلكومة على إلغاء احلظر، خـصوصاً يف ظـل            دستورياً العسكرية والثكنات قراراً  

  .)٧٩(غياب معايري واضحة لتحديد أنواع الكتب املثرية للفتنة
تعددية وسائط اإلعالم، فإنه حث احلكومة على تعزيز        وبينما أثىن املقرر اخلاص على        -٣١

ومحاية تنوع وسائط اإلعالم وتعدديتها من خالل منع امتالك عدة شركات يف قطاعي النشر              
  .)٨٠(والبث اإلذاعي والتلفزيوين، وكذلك منع تشكيل احتادات يف هذا امليدان

ن األمن الـوطين، ألهنـا       من قانو  ٧وأوصى املقرر اخلاص بأن ُتلغي احلكومة املادة          -٣٢
غامضة وتكبح النقاشات املشروعة واملسائل ذات االهتمام العام وألن هلا تارخياً طـويالً يف              

  .)٨١(التسبب يف انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان، خصوصاً احلق يف حرية الرأي والتعبري
يف تـشكيل آراء    وبينما سلَّم املقرر اخلاص بالدور املؤثر ملدرِّسي املدارس الرمسيـة             -٣٣

ووجهات نظر طالهبم، فإنه أوصى بأن تضمن احلكومة حقهم يف حرية التعبري وهـو حـق                
لألفراد خصوصاً عندما ميارس هذا احلق خارج واجباهتم الرمسية وعندما يتعلق مبسائل هتـم              

  .)٨٢(اجلميع، كالسياسات التعليمية

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -واو  
صت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بتعزيز عمالة النساء          أو  -٣٤

  .)٨٣(والشباب
وأعربت اللجنة عن قلقها من جديد ألن حقوق النقابات غري مـضمونة بـشكل                -٣٥

وأوصت بتعديل التشريعات املتعلقة باخلدمة املدنية هبدف رفع القيود املفروضـة           . )٨٤(كاٍف
 اخلدمة املدنية يف االنضمام إىل النقابات العمالية واإلضراب، وذلك متـشياً            على حق موظفي  

  .)٨٥(مع التعليقات اليت قدمتها جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية
اختاذ مجيع التدابري املناسبة لـضمان تطبيـق   : وأوصت اللجنة الدولة الطرف مبا يلي    -٣٦

احلد األدىن لألجور فعلياً؛ وتوفري مستوى معيشي الئق للعمال وأسرهم؛ وتوسـيع نطـاق              
  . )٨٦(تطبيق التشريعات املتعلقة باحلد األدىن لألجور
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ن إمجايل القوة العاملة تتألف مـن        يف املائة م   ٣٤,٩وأعربت اللجنة عن القلق ألن        -٣٧
 يف املائة من النساء العامالت يعملن يف وظائف غري نظامية،           ٤٤,١عمال غري نظاميني، وألن     

وأعربت . وألن وظائف معظم العاملني يف املناطق االقتصادية اخلاصة هي وظائف غري نظامية           
النظامي؛ يبلغ حنو نـصف     اللجنة عن قلقها أيضاً من أن متوسط الدخل الشهري للعامل غري            

وأن ظروف العمل والضمان االجتماعي للعمـال       . متوسط الدخل الشهري للعامل النظامي    
غري النظاميني والعمال املنتدبني غري مالئمة وأن ضمانات محاية العمال غري النظـاميني مـن               

  .)٨٧(الفصل التعسفي غري فعالة
ضد املرأة عن قلقها إزاء جوانب احلرمان       وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز         -٣٨

وأوصت اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية         . )٨٨(اليت تواجهها النساء يف قطاع العمل     
واالجتماعية والثقافية باعتماد وتنفيذ التشريعات اليت جترم التحرش اجلنسي يف مكان العمـل             

  .)٨٩(وإنشاء آليات لرصد هذا التنفيذ
ن قلقها إزاء العدد الكبري من احلوادث الصناعية يف الدولة الطرف           وأعربت اللجنة ع    -٣٩

وقلة عدد املفتشني يف جمال العمل؛ كما أعربت عن قلقها إزاء االدعاءات اليت تفيـد بـأن                 
عمليات التفتيش تركز على وضع العمال كمهاجرين بدالً من التركيز على السالمة املهنيـة              

  .)٩٠(وظروف العمل
نة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا إزاء           وأعربت اللج   -٤٠

والحظت أن العامل املهاجر . تعرض العمال املهاجرين لالستغالل والتمييز وعدم دفع رواتبهم   
ال جيد من خيار يف الغالب سوى القبول بوظائف تتسم بظروف عمل غـري مواتيـة جملـرد        

وصت مبزيد من التنقيح لنظام تصاريح العمل؛ وبتأييد        وأ. احلفاظ على وضعه كعامل نظامي    
  .)٩١(قرار احملكمة العليا مبنح الصفة القانونية لنقابة العمال املهاجرين

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -زاي  
الحظت جلنة حقوق الطفل بقلق عميق أن املوارد املالية املخصصة حالياً للقطاعات              -٤١

اعية كنسبة من املوارد املتاحة ال تزال متدنية، يف سياق حالة التنمية االقتصادية املتقدمة   االجتم
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن القلـق إزاء           . )٩٢(للبلد

 يف املائة من جمموع السكان، وخاصة بعض األفـراد واجلماعـات احملرومـة              ٨,٢استبعاد  
والحظت اللجنة املعنية بـاحلقوق  . همَّشة، من نظام التأمني الوطين األساسي لسبل العيش   وامل

االقتصادية واالجتماعية والثقافية املعلومات اليت قدمتها مجهورية كوريا واليت تفيد بأنه جيري            
          " واجـب اإلعالـة   "استعراض نظام التأمني الوطين األساسي لسبل العيش استناداً إىل معيار           

أو معيار الثروة، وانضمام اجلميع إىل هذا النظام، وحثت اللجنة الدولة الطرف على إكمـال          
استعراض النظام، على وجه السرعة، وضمان أن يستفيد منه األشخاص الذين مل يكملوا احلد   

. )٩٣(األدىن لفترة العيش املستقر مبن فيهم األشخاص املشردون والذين يعيشون يف املالجـئ            
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صت اللجنة الدولة الطرف بتخصيص أموال كافية من أجل التنفيذ الكامل الستراتيجيها            وأو
  .)٩٤(الستئصال الفقر

              وكررت اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء العدد الكبري مـن كبـار الـسن الـذين                  -٤٢
هذا القلق أن   ال يستفيدون من نظام املعاشات التقاعدية الوطين إال بصورة جزئية؛ ومما يفاقم             

معدالت أصحاب األعمال احلرة يف الدولة الطرف يعترب من املعدالت األعلى يف العامل، وأن              
وأوصت .  سنة فقط  ٢٢ عاماً ستتضاعف خالل     ٦٠نسبة السكان الذين تزيد أعمارهم عن       

  .)٩٥(اللجنة بالنظر يف وضع سياسات بديلة أو مكملة لنظام املعاشات التقاعدية الوطين
ثت اللجنة على اعتماد استراتيجية للتصدي ملشكلة التشرد بعد دراسـة مـدى             وح  -٤٣

  .)٩٦(انتشارها وأسباهبا، وتوفري مستوى معيشي الئق للمشردين
وأوصت اللجنة بعدم استخدام اإلخالء القسري إال كأجراء أخري، وبعدم تنفيذ أي              -٤٤

بق وبإعطاء مساكن مؤقتـة     مشروع لإلمناء أو لتحسني املناطق احلضرية من دون إخطار مس         
للمتضررين لتجنب اللجوء إىل العنف، مثل أعمـال العنـف الـيت وقعـت يف حـادث                 

وأشارت رسائل املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة أيضاً إىل عمليات إخالء          . )٩٧(يونغسان
  .)٩٨(قسري عنيفة مزعومة جنمت عن مشروع يونغسان للتنمية احلضرية

  احلق يف الصحة  -حاء  
أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها ألنه على              -٤٥

الرغم من وجود برنامج االستحقاقات الطبية، ال يتسىن لألفراد احملرومني واملهمشني احلصول            
 يف املائـة مـن      ٩٠على ما يكفي من اخلدمات الطبية يف املستشفيات اخلاصة، اليت تشكل            

كما أعربت اللجنة عن قلقها ألن نظام التأمني الصحي ال يغطي سوى            . تشفياتجمموع املس 
وكررت جلنة حقـوق الطفـل توصـيتها        . )٩٩( يف املائة من جمموع النفقات الطبية      ٦٥حنو  

جلمهورية كوريا بأن تزيد زيادة كبرية يف مستوى التمويل املخصص للصحة وأن تنشئ نظاماً 
  .)١٠٠(األسر املنخفضة الدخل من االستفادة من النظم الصحية جماناًملرافق الرعاية العامة ميكِّن 

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها بصفة خاصـة إزاء                -٤٦
تزايد معدالت االنتحار بني النساء، الذي يشكل ثاين أسباب وفيات النـساء يف مجهوريـة               

فل قلقة إزاء تدهور األوضاع العامة لصحة األطفـال         وال تزال جلنة حقوق الط    . )١٠١(كوريا
العقلية وارتفاع معدل االكتئاب واالنتحار يف أوساط األطفـال، وال سـيما يف أوسـاط               

وحثت جلنة حقوق الطفل مجهورية كوريا، يف مجلة أمور، على إجراء حبوث            . )١٠٢(الفتيات
دابري الستحداث سياسة متعلقـة     ؛ وعلى اختاذ الت   )١٠٣(عن عوامل خطر االنتحار بني األطفال     

بالرعاية الصحية العقلية لألطفال تستند إىل دراسة متعمقة لألسـباب اجلذريـة لالكتئـاب            
واالنتحار؛ وعلى االستثمار يف اخلدمات بغية ضمان منع السلوك االنتحاري بصورة فعالـة،             
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طفال الذين  وشجعت جلنة حقوق الطفل على تفادي إيداع األ       . وال سيما يف أوساط الفتيات    
  .)١٠٤(يتعرضون هلذه األوضاع يف مؤسسات

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن التشريعات اليت حتظر عمليات اإلجهاض              -٤٧
ال تراعي كما جيب املصلحة العليا للمراهقات احلوامل، إال يف حـاالت اسـتثنائية نـادرة                

صعبة اليت تعاين منها هذه الفئة من وحمددة، وقد ينشأ عنها حاالت تزيد من تفاقم األوضاع ال       
أو دفعهن /احلوامل، مبا يف ذلك تعريضهن ملخاطر عمليات إجهاض غري مأمونة وغري قانونية و

  .)١٠٥(أو التخلي عن أطفاهلن لغرض التبين/إىل االنقطاع عن الدراسة و
ا حيـال   وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقه          -٤٨

استخدام شركات تسويق املياه املعبأة للمياه اجلوفية اليت حتتاجها اجملتمعات احمللية ألغـراض             
. الزراعة والشرب، وإزاء عدم الكشف عن وجود مواد مسرطنة يف مياه الـشرب املعبـأة               

وأوصت اللجنة بتنفيذ معايري منظمة الصحة العاملية املتعلقة جبـودة ميـاه الـشرب تنفيـذاً        
  .)١٠٦(فعاالً

  احلق يف التعليم  -طاء  
على الرغم مما ُبذل من جهود، تشعر جلنة حقوق الطفل بالقلق إزاء ظروف املنافسة                -٤٩

ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء انتـشار جلـوء         . القاسية اليت ال تزال منتشرة يف نظام التعليم       
مما يؤدي إىل أمور منها تعرض      التالميذ إىل الدروس اخلاصة اإلضافية خارج املناهج الدراسية         

وعالوة علـى   . األطفال لإلجهاد اخلطري وغري املتناسب والتأثري السليب لذلك على صحتهم         
 االقتصادي املوجودة أصـالً     -ذلك الحظت اللجنة بقلق تفاقم أسباب التفاوت االجتماعي         

م إعمال حقـوق    والنامجة عن التكاليف املالية هلذه الدروس اخلاصة وما تشكله من عائق أما           
  . )١٠٧(الطفل يف األنشطة الترفيهية والثقافية على النحو املناسب

وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مجهورية كوريـا            -٥٠
بتنفيذ القرار الذي اختذته احملكمة الدستورية بشأن حتديد ساعات عمـل مـدارس التعلـيم               

دركت مجهورية كوريا أن اإلنفاق املفرط على التعليم اخلاص يفرض          وأ. )١٠٨(املكثف اخلاصة 
أعباء كبرية على اقتصاد األسر املعيشية وميثل السبب الرئيسي لتدين نوعية احليـاة بالنـسبة               
للطبقة املتوسطة؛ ولذلك أوصت اللجنة بتعزيز نظام التعليم العام وتوفري الدعم املايل لألسـر              

  .)١٠٩( التكاليف املرتبطة بالتعليمذات الدخل املنخفض لتغطية
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء حدة ظاهرة تسلط األقران وانتـشارها،               -٥١

وال سيما ضد األطفال ذوي األصول األجنبية، واستخدام اهلواتف احملمولة وشبكة اإلنترنت            
  .)١١٠(وسيلة ملمارسة هذا التسلط
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 السابقة ودعت مجهورية كوريـا إىل تعـديل        وكررت جلنة حقوق الطفل توصياهتا      -٥٢
التشريعات واملبادئ التوجيهية واللوائح املدرسية الصادرة عن وزارة التعليم بغيـة تـسهيل             
املشاركة الفعلية لألطفال يف عمليات صنع القرار ويف األنشطة السياسية داخـل املدرسـة              

م يف حرية تكوين اجلمعيات ويف      وخارجها، وإىل ضمان متتع مجيع األطفال متتعاً كامالً حبقه        
  .)١١١(حرية التعبري

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -ياء  
رحبت جلنة حقوق الطفل بالتدابري املتخذة لكنها أعربت عن القلق من أن املساعدة               -٥٣

اليت تقدمها احلكومة لألطفال ذوي اإلعاقة تستهدف األسر املعيشية ذات الدخل املـنخفض             
وأعربت اللجنة عن القلق من الـصعوبات       . بيعي والتدريب املهين  فقط وال تغطي العالج الط    

اليت يواجهها األطفال ذوو اإلعاقة، وال سيما اإلناث منهم، يف االسـتفادة مـن خـدمات                
التعليم، ومن أن أغلبية األطفال ذوي اإلعاقة يتلقون تعليمهم يف مدارس أو يف صفوف خاصة 

 اللجنة مجهورية كوريا على تنفيذ قانون التعلـيم      وحثت. )١١٢(منفصلني عن األطفال املعافني   
  .)١١٣(اخلاص لألشخاص ذوي اإلعاقة بصورة أكثر فعالية

، طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيـات           ٢٠١٢ويف عام     -٥٤
اللجنة والتوصيات معلومات عن عدد وطبيعة قضايا التمييز القائم على اإلعاقة اليت قُدمت إىل      

الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان وإىل احملاكم بالنظر إىل أن معظم الشكاوى املقدمة إىل اللجنة   
 - حسبما ذُكـر     - تتعلق   ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٨الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان يف الفترة من        

  . )١١٤(بالتوظيف والتعيني والطرد

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -كاف  
 مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن اعتماد قانون جديد لالجـئني            الحظت  -٥٥

، ميثل خطوة هامة يف تطور نظـام اللجـوء يف           ٢٠١٣يوليه  /متوز ١سيدخل حيز النفاذ يف     
  .)١١٥(البلد
وباإلشارة إىل العقبات اليت تعيق احلصول على اللجوء، أوصت املفوضية بأن تكفل              -٥٦

 اإلقليم وإىل نظام اللجوء، خصوصاً يف املنافذ ومراكز احتجـاز           احلكومة حرية الوصول إىل   
وألقت املفوضية الضوء على الثغرات املتبقية يف إجـراءات حتديـد مركـز             . )١١٦(املهاجرين

الالجئ، وأوصت بأن تواصل احلكومة اجلهود املبذولة لتحسني نوعية الرتاهة اإلجرائية لعملية            
 خالل توفري املوارد البشرية واملالية الكافية، وضـمان         البت يف طلبات اللجوء، خصوصاً من     

  .)١١٧(اجلودة يف خدمات الترمجة الفورية وتسجيل املقابالت
 مجهورية كوريا على االمتناع عن احتجـاز        ٢٠١١وحثت جلنة حقوق الطفل عام        -٥٧

يف وأوصت اللجنـة    . )١١٨(األطفال الالجئني أو ملتمسي اللجوء أو األطفال غري املصحوبني        
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 كذلك مجهورية كوريا باعتماد آلية تتيح التحديد املنهجي، ويف أقرب مرحلـة             ٢٠٠٨عام  
ممكنة، هلوية الالجئني وملتمسي اللجوء من األطفال الذين يدخلون البلد والذين ُيحتمـل أن              

  . )١١٩(يكونوا قد ُجندوا أو اسُتخدموا يف أعمال عدائية يف اخلارج
حدة لشؤون الالجئني أيضاً أنه عمالً مبرسوم رئاسـي         والحظت مفوضية األمم املت     -٥٨

حـىت املـستوى   (، أصبح التعليم االبتدائي والثانوي     ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول مؤرخ يف   
ومشل ذلك  . اجملاين متاحاً جلميع األطفال، بغض النظر عن الوضع القانوين آلبائهم         ) اإلعدادي

ووفقاً للمفوضية،  . )١٢٠(ى وضع إنساين  الالجئني وملتمسي اللجوء واألشخاص احلاصلني عل     
فإن قرار التسجيل يعود ملدير املدرسة وال توجد معايري واضحة لشروط القبول، وهو ما ميكن 

وأوصت املفوضية احلكومة بضمان الوصول الفعلـي       . أن يؤدي إىل قرارات تعسفية ومتييزية     
  .)١٢١(جلميع األطفال إىل التعليم

املتحدة لشؤون الالجئني، ُمنحت اجلنـسية لثالثـة الجـئني          ووفقاً ملفوضية األمم      -٥٩
وباإلشارة إىل خمتلف بـرامج     . )١٢٢(٢٠١١ و ٢٠١٠معترف مبركزهم، ألول مرة، يف عامي       

، الحظت املفوضـية أن     "لألسر املتعددة الثقافات  "املساعدة والتدريب اليت أنشأهتا احلكومة      
سرة املتعددة الثقافات بأهنا أسرة حصل فيهـا        قانون دعم األسر املتعددة الثقافات ُيعرِّف األ      

وأوصت املفوضية احلكومة بتعزيـز     . أحد الوالدين على األقل، على اجلنسية الكورية باملولد       
اإلدماج احمللي لالجئني وملتمسي اللجوء واألشخاص احلاصلني على وضع إنساين من خالل            

  .)١٢٣(توسيع نطاق الربامج املتعددة الثقافات لتشملهم
والحظت املفوضية أن احلكومة ال تقدم أي دعم لسبل العيش خالل مراحل عملية               -٦٠

وأشارت إىل أن العديد من ملتمسي اللجوء واألشخاص احلاصلني على وضـع         . )١٢٤(اللجوء
ويعرضهم ذلك إىل خطـر االسـتغالل       . إنساين اضطروا إىل العمل يف القطاع غري النظامي       

. ة ألن عملهم غري قانوين أو ألهنم يعاقَبون بغرامات كبرية         والتوقيف من جانب موظفي اهلجر    
وباإلضافة إىل ذلك، عندما جيدون عمالً فإن وضع العمالة غري النظامية يعرضهم خلطر التمييز              

  .)١٢٥(يف مكان العمل خصوصاً فيما يتعلق باألجور وتعويضات العمال

  احلق يف التنمية والقضايا البيئية  -الم  
 حقوق الطفل مجهورية كوريا على الوفاء بالتزامها باهلدف املتفق عليه           شجعت جلنة   -٦١

 يف املائة، أو أكثر إن أمكن، مـن دخلـها القـومي اإلمجـايل               ٠,٧دولياً بتخصيص نسبة    
  .)١٢٦(٢٠١٥للمساعدة الدولية حبلول عام 

والحظت جلنة حقوق الطفل أنه ال يوجد إطار تشريعي شامل ينظم عملية الوقايـة                -٦٢
التخفيف من اآلثار الضارة على حقوق اإلنسان النامجة عن أنشطة الشركات، سـواء يف              و

والحظت بقلق استرياد بضائع من دول خاضعة للتحقيق . أراضي مجهورية كوريا أو خارجها 
 إىل التشغيل القسري لألطفـال،      - حسبما يدعى    -من قبل منظمة العمل الدولية للجوئها       

وأوصت جلنة حقوق الطفل، يف     . )١٢٧( خرق صارخ حلقوق الطفل    وهو ما جيعلها متواطئة يف    
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مجلة أمور، بأن تتخذ مجهورية كوريا تدابري تكفل تعاون شركاهتا مع احلكومات األجنبيـة              
اليت تنظر يف عمليات املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية حيثما تـؤثر املـشاريع يف الـسكان                

 وضـمان   ؛حقوق الطفـل  /ات على حقوق اإلنسان   األصليني أو يف علميات تقييم االنعكاس     
إجراء تقييمات متصلة حبقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق الطفل واختاذ تـدابري للوقايـة مـن                

  .)١٢٨(انتهاكها، قبل التفاوض بشأن اتفاقات التجارة احلرة وقبل إبرامها
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