
 

GE.22-25894 (A) 

 اإلنسان  حقوق  مجلس

  الشامل الدوري  باالستعراض المعني العامل الفريق
 واألربعون  الثانية الدورة
 2023 شباط/فبراير  3 - الثاني/يناير  كانون  23

 كوريا جمهورية  

 اإلنسان لحقوق  السامية المتحدة  األمم مفوضية أعدته للمعلومات  تجميع  

 أساسية معلومات -أوالا  

  االستعراض نتائج  مراعاة  مع  ،16/21و  5/1  اإلنسان  حقوق   مجلس  بقراري   عملا   التقرير   هذا  أُعد   -1
م  وهو  الصاااااااال ،  ذات  المتحدة  األمم  وثائ  في  الواردة  للمعلومات تجميع  والتقرير   .(1)السااااااااا    شاااااااا   في  مقد 
 الكلمات. لعدد األقصى بالحد   تقي داا  موجز 

 اإلنسان حقوق  آليات مع والتعاون  الدولية االلتزامات نطاق -ثانياا  

  المهاجرين  العمال  جميع حقوق   لحماي   الدولي  االتفاقي   على  كوريا جمهوري   تصاااادق  بأن  أوصااااي   -2
  االختياري   البروتوكول  ،(3)القساااري   االختفاء من  األشااا ا   جميع  لحماي   الدولي   واالتفاقي   ،(2)أسااارهم  وأفراد

  االختياااري  والبروتوكول  ،(4)والثقاااةياا   واالجتماااةياا   االقتصاااااااااااااااادياا  بااالحقوق   ال ااا   الاادولي بااالعهااد  الملح 
  باججراء  المتعل   الطفا   حقوق   التفااقيا   االختيااري   والبروتوكول  ،(5)اإلعااقا   ذوي  األشاااااااااااااا اا   حقوق  التفااقيا 
  للتربيا   المتحادة  األمم منظما  عن  الصااااااااااااااادرة  التعليم  مجاال  في التمييز  م اافحا   واتفااقيا   ،(6)البلغاات  تقاديم
  للعمااال  اللئ   العماا   واتفاااقياا   ،(8)الجنسااااااااااااااياا   انعاادام حاااالت  ب فض المتعلقاا   واالتفاااقياا  ،(7)والثقااافاا   والعلم

  العمااا   إلغاااااء  واتفاااااقياااا   ،(10)(29  )رقم  1930  الجبري،  العماااا   واتفاااااقياااا   ،(9)(189  )رقم  2011  المنزليين
 الدولي . العم  منظم  عن الصادرة ،(11)(105 )رقم 1957 الجبري،

  اتفاقي   من  ()ز( 1)16  المادة  على  التحفظ   أن  المرأة   ضااد  التمييز   على  بالقضاااء   المعني   اللجن   ورأت -3
 .(12)سحبه ينبغي وأنه وغرضها االتفاقي  موضوع مع يتنافى المرأة  ضد التمييز  أش ال جميع على القضاء

 عن  المنبثق   التوصاااااااااااااايات تنفيذ  عن  المدة  لمنتصاااااااااااااا   تقريرها  الح وم   قدمت  ،2022  عام  وفي -4
 .(13)الشام  الدوري  االستعراض من الثالث  الجول 
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ضاااااااااااااي    إلى  سااااااااااااانوي    مالي    مسااااااااااااااهمات   كوريا  جمهوري    وقدمت  - 5   لحقوق  الساااااااااااااامي    المتحدة   األمم  مفو 
 . ( 14) اإلنسان 

 اإلنسان لحقوق  الوطني اإلطار -ثالثاا  

 العامة السياسة وتدابير المؤسساتية األساسية الهياكل  

  اللجن  عن  الصااااااادرة  التوصاااااايات  تنفيذ  اإلعاق   ذوي  األشاااااا ا  بحقوق   المعني   اللجن   أوصاااااات -6
  بجنشااااااء  ،2021  عام  في  اإلنساااااان،  لحقوق   الوطني   للمؤساااااساااااات  العالمي  للتحال   التابع   للعتماد  الفرةي 
 سااير   لكفال   لها،  الم صااصاا   البشااري   الموارد  وتعزيز   المالي  اسااتقللها  وضاامان  واحدة مسااتقل   اختيار  لجن 
 .(15)بفعالي  اإلنسان لحقوق  الوطني  اللجن  عم 

  القاانون  تعاديا  على  الادولا  والثقااةيا  واالجتمااةيا  االقتصااااااااااااااااديا   باالحقوق   المعنيا   اللجنا   وحثات -7
 والثقاةي  واالجتماةي   االقتصااااااااااااااادي   الحقوق  إعمال جع   بغي   اإلنسااااااااااااااان،  لحقوق   الوطني  باللجن   المتعل 
  التمييز   على  بالقضاااء  المعني   اللجن   وأوصاات  .(16)اللجن   جانب من  وتقييمها  الشاا او  في  للتحقي   خاضااعا

 .(17)المرأة  وحقوق  الجنس  نوع المتعلق  اللجن  والي   تعزيز  المرأة  ضد

 وحمايتها اإلنسان حقوق  تعزيز -رابعاا  

  الاادولي  القااانون   مراعاااة  مع  اإلنساااااااااااان  بحقوق   المتعلقااة  الاادوليااة  بااااللتزامااات  الوفااا  -لفأ 
 الساري  اإلنساني

 التمييز وعدم المساواة -1 

  اعتماد  في  التأخير   إزاء  قلقها  عن  والثقاةي   واالجتماةي    االقتصاااااااااادي   بالحقوق   المعني   اللجن   أعربت -8
  والدين  الجنس  أسااااا   على  القائم   التمييز   فقط  يحظر   الدسااااتور   وأن  ساااايما  ال  التمييز،  لمناهضااا   شااااام   تشااااريع
 . ( 19) للتمييز  مناهض    تشريعات   باعتماد   التعجي    على   الدول   الطف   حقوق  لجن    وحثت   . ( 18) االجتماعي   والوضع 

  العنصااري   الدوافع العتبار   الجنائي  القانون   تعدي   العنصااري  التمييز   على  القضاااء لجن   وأوصاات -9
 .(20)الجنائي  الجرائم في للعقوب  اا مشدد اا ظرف

  المهاجرين تجاه  الثق   وعدم بالكراهي   المتسااااااااام  الساااااااااائد  المناخ  إزاء  قلقها عن  ذاتها  اللجن   وأعربت -10
  المتداول   العنصااري   النمطي   والقوالب  العنصااري   الكراهي   على  والتحريض  الكراهي   خطاب  وتزايد  واللجئين،

  وأوصاااااات .(21)االجتماعي  التواصاااااا   وسااااااائط  وفي  اإلنترنت شااااااب    على  ذلك في  بما  اإلعلم،  وسااااااائط في
  بشاااااااأن  المضااااااالل   والمعلومات  الفهم  وساااااااوء  تالتحيزا  لمعالج  اساااااااتراتيجي   واعتماد  الكراهي   خطاب بم افح 

 .(22)واللجئين المهاجرين

  التي اأُلسااار   إلى  فقط  يشاااير   الثقافات"  متعددة "لأُلسااار   القانوني  التعريف  ألن  القل   اللجن   ويسااااور  -11
  أشاااااااا ا   ين  أو أجنبيين  ين  الزواج  حاالت  تسااااااااتثني  وبالتالي  األق ،  على  واحد  كوري   مواطن  من تتكون 
 من  المهاجرين  ُأسااار   يحرم  االساااتبعاد  هذا ألن  أيضاااا   بالقل  وتشاااعر   أجنبي.   لد   من  كوري  إثني   أصااول  ذوي
  .(23)الثقافات متعددة لأُلسر  التحديد وجه على الم صص  المزايا من واسع  بمجموع  التمتع ومن الدعم
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  بااسااااااااااااااتعراض  ملزما  الح وما  أن اإلنساااااااااااااااان بحقوق   المعنيا  اللجنا  الحظات ،2018 عاام وفي -12
  المناع  نقص  فيرو  الختبار   القسااااااااري   األشاااااااا ال من  وغيرها  اإللزامي   األشاااااااا ال  إلغاء  لكفال   تشااااااااريعاتها

E-2 تأشيرة على الحصول طلبات مقدمي يشم  بما والم درات، البشري /اإليدز 
(24). 

 للتعذيب التعرض وعدم شخصه على واألمان والحرية الحياة في الفرد حق -2 

  البروتوكول  إلى  االنضاااامام  تعتزم  الدول   كانت  إذا  عما  اإلنسااااان  بحقوق   المعني   اللجن   اسااااتفساااارت -13
 عقوب   إلغاء  إلى  الهادف  والسااااااااااااااياسااااااااااااااي ،  المدني   بالحقوق   ال ا   الدولي  بالعهد  الملح   الثاني  االختياري 
جن إلى اإلعدام أح ام جميع وت فيف القانون، بح م اإلعدام عقوب  وإلغاء اإلعدام،  .(25)السَّ

 مركز  في معااملا  وسااااااااااااااوء تعاذياب حااالت  وقوع تفياد التي باالتقاارير   علماا  ذاتهاا اللجنا   وأحااطات -14
 .(26)المجاور  البلد عن "المنشقين" حماي 

  مقارن   األطفال صااااااااااااافوف في  االحتجاز   معدالت  ارتفاع  إزاء  القل   الطف   حقوق  لجن   ويسااااااااااااااور  -15
  واساااات دام  األحداث،  قانون  في  للحتجاز  واضااااح  أسااااس  وضااااع  على  الساااالطات  اللجن  وحثت  .(27)بالكبار 

  بغرض  منتظم  أساااا   على االحتجاز   في  النظر   إعادة  وضااامان زمني ، فترة وألقصااار  أخير   كملذ االحتجاز 
  أي  على  للقضاااااااااااااااء  الفعال   التدا ير   جميع  وات اذ تشااااااااااااااريعاتها  مراجع  على  الدول   اللجن  وحثت  .(28)إلغائه
 .(29)الكبار  مع طف  الحتجاز  احتمال

  الدول  تحث فجنها  الملئم ،  غير   القصاااااااااااااار  احتجاز   ظروف  إزاء  القل   ذاتها  اللجن   يساااااااااااااااور   وإذ -16
  حريتهم من المحرومين  األطفاال  واحتجااز   الادوليا ، المعاايير   مع  االحتجااز   ظروف تواف  كفاالا  على  الطرف

  للرصااااد  األطفال، رعاي   مؤسااااسااااات فيها  بما  االحتجاز،  مراف  وخضااااوع  إقامتهم،  م ان من قريب   مراف  في
 .(30)المستمر 

 القانون  وسيادة العقاب، من اإلفالت مسألة ذلك في بما العدل، إقامة -3 

  14 ساااااان    عند  الجنائي   للمسااااااؤولي   الدنيا  الساااااان  على  اإلبقاء  على  الدول   الطف   حقوق   لجن  حثت -17
 .(31)احتجازهم وعدم المجرمين معامل  السن هذه دون  األطفال معامل  عدم وضمان سن 

  المحاكم  في  األطفال  حقوق   انتهاكات بشاااااااأن  الواردة  التقارير   إزاء  قلقها عن  ذاتها  اللجن   وأعربت -18
  االعترافات  واست دام  إجراءات،  من  يليها  وما  التحقي   مرحل  في  األوصياء  إشراك  عدم  ذلك في  بما  العادل ،
  الفرد  وبح   البراءة بقرين   واإلخلل  االساااتئناف،  إلى  والوصاااول  األدل   على  االطلع  إم اني   وعدم  القساااري ،

  الدول  وحثت .(32)بشااروط  القانوني   المساااعدة  في  الح   وربط  المحاكم  وعلني   نفسااه،  نفسااه عن  الدفاع في
  المتعلق   القضايا  في  االستماع  جلسات من  الجمهور   واستبعاد  العادل ،  المحاكم   ضمانات  احترام  كفال   على

 .(33)األولى المراح  منذ اإلجراءات في األطفال على القانونيين األوصياء وإشراك بأطفال،

  عدم  وضاااااااامانات والجبر   والعدال   الحقيق   تعزيز   المعني  ال ا   المقرر   الحظ  ،2022  عام  وفي -19
  الجهات شااااتى  أيدي  على  اإلنساااااني  والقانون   اإلنسااااان  حقوق   النتهاكات  تعرض  الكوري   المجتمع  أن  التكرار 
 من كثير   وفي  العشاارين.  القرن  في  البلد  ضااربت  التي  السااياسااي   األحداث خلل  السااياسااي   والكيانات  الفاعل 

  جهودها  مضاااعف   على  الساالطات  ال ا   المقرر  وحث  .(34)لعقود  معالج   دون   االنتهاكات  ظلت  الحاالت،
  مظالمهم  امتدت  الذين  الضاااحايا آلالف  الضااارر   وجبر   العدال  وتحقي   الحقيق  عن  بالكشااا    وعودها  للوفاء
  لتقصااي  الساالطات  ات ذتها  التي  بالتدا ير   أقر  وبينما  .(35)البلد في  السااياسااي   واالضااطرابات  العن  من  لعقود

 تكفا  شاااااااااااااااملا  عملياات  إجراء طري  عن  جهودهاا،  تكثيف  على الح وما  حاث   فقاد  ذكراهاا، وت لياد  الحقاائ 
  ذكراها. وإحيااء  هاا  واالعتراف  الضااااااااااااااحااياا جميع  ومعاانااة  االنتهااكاات جميع في  الملئم  النحو على  التحقي 
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  والترضي   والتعويض  الحقوق   رد    ذلك في  بما  الكام ،  الجبر   لكفال   شامل   عملي   اعتماد  على  الح وم  وحث
 .(36)الضحايا فئات لجميع التأهي  وإعادة

 السياسية والحياة العامة الحياة في المشاركة في والحق األساسية الحّريات -4 

  بجلغاء  2018  لعام  العليا  المح م   بقرار   ال اص   اإلجراءات  إطار   في   واليات  اثنان  م ل فان رحب -20
  عدة أحادثتاه  الاذي  التعاارض  إزاء قلقهماا عن  أعرباا  ،2019  عاام وفي  .(37)الضااااااااااااااميري   االسااااااااااااااتنكااف تجريم

 يم ن بحيث  والدين؛  والوجدان  الفكر  وحري   القانون  مشااااروع  ين  البديل   ال دم   قانون   مشااااروع  من عناصاااار 
 عن  وأعربا   ديل . خدم   أداء في  الح  من  يحرم  ولكنه  اا ضاااااميري  اا مساااااتنكف  الفرد فيها  ي ون   ظروف توجد  أن

  المقترح،  القانون  مشاااااروع  وبموجب  البديل .  ال دم   ألداء  االحتجاز   أماكن  على  اا حصااااار   التشاااااديد  إزاء  قلقهما
 مبرر   وجود  عدم  مع  العسااااااااااا ري ،  ال دم  من  أطول  وهي اا،شاااااااااااهر   36  لمدة  البديل   ال دم  تكون   أن ينبغي

 .(38)للتمييز  موضوعي

  المسااااااااااتنكفين  جميع عن  الدول   تفرج بأن (39)توصاااااااااايتها  اإلنسااااااااااان  بحقوق  المعني   اللجن   وكررت -21
 .(40)كاةياا  اا تعويض لهم تقدم وأن اا ضميري للمستنكفين الجنائي  السجلت تشطب وأن المسجونين، اا ضميري

 .(41)مدني قانون  في وإدراجه التشهير  تجريم بعدم اليونس و وأوصت -22

  كفال   على  الح وم   الدولي   العم   منظم   وتوصااااااااايات   اتفاقيات    تطبي   المعني    ال براء  لجن   وحثت -23
  خارج  تنفذ  التي  باألنشااااط   يتعل   اا ةيم  السااااياسااااي،   الرأي   على  القائم   التمييز   من  بالحماي   المدار   معلمي  تمتع

  . ( 42) األسباب   لهذه  تأديبي    لتدا ير   المعلمين   خضوع   وعدم   بالتدريس،   لها   صل    ال   والتي   والمدرس    الدراسي    الفصول 

 حظر   قصاااااااااااااار   في  تنظر   أن الح وماا  إلى  الاادولياا   العماا  لمنظماا   التااابعاا  ال براء  لجناا  وطلباات -24
 في  الوظائ   تبين  القريب، المسااااتقب   في قائم ،  اعتماد وإم اني  معين   مناصااااب  على  السااااياسااااي   األنشااااط 
 .(43)فيها متأصلا  اا شرط السياسي الرأي يعتبر  التي العام  ال دم 

  األشااااااااا ا  جميع تمتع  الدول  تكف   بأن (44)توصااااااااايتها  اإلنساااااااااان  بحقوق  المعني   اللجن   وكررت -25
  باساااااات دام  المتعلق   واألنظم   الح   هذا  على  المفروضاااااا   القيود  تواف  تكف  وأن  الساااااالمي  التجمع  في  بالح 
 .(45)العهد مع القوة

  بججراء  والثقااةيا   واالجتمااةيا   االقتصااااااااااااااادي   بالحقوق   المعنيا   اللجنا   أوصاااااااااااااات  ،2017 عام  وفي -26
  ومنع بحري   إليها  واالنضمام  النقابات تكوين  في  األش ا  جميع  ح   لضمان  اللزم   التشريعي   التعديلت
  أن  اللجن   الحظت  التوصااااااااي ،  تلك  تنفيذ متابع   سااااااااياق  وفي  العمالي .  النقابات عم   في  التعساااااااافي  التدخ 
 يتمتعون   العم ،  عن  والعاطلون   ون المفصول  العمال  فيهم بمن  عموميين،  وموظفين  عمال  وجود  أكدت  الدول 
 .(46)الجمعيات تكوين في حقوقهم ممارس  على محدودة بقدرة

  نطاق من تحد  وأن  القانوني   اإلضااااااارابات تنظيم  شاااااااروط  الدول  ت ف  بأن  ذاتها  اللجن   وأوصااااااات -27
 .(47)اإلضراب في للح  الفعال  الممارس  لكفال  األساسي  ال دمات تعريف

  األح ام جميع  السااااااااااالطات تلغي  بأن  اإلعاق   ذوي  األشااااااااااا ا   بحقوق   المعني   اللجن   وأوصااااااااااات -28
  وفي االنت ا ي   العملي  في  الكامل   مشااركتهم تكف   وأن  اإلعاق ،  ذوي  األشا ا   حقوق  تنكر   التي  التمييزي 
  وموادها  ومرافقها  التصااااااويت  وإجراءات  االنت ا ي   اإلجراءات إتاح   تضاااااامن وأن  والعام ، السااااااياسااااااي   الحياة

 .(48)القراءة سهل  وبصيغ  مبسط   لغ  المطبوع  أو اإللكتروني  االنت ا ي 
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 الخصوصية في الحق -5 

  الضاااامانات  الدول   وضااااع  ضاااارورة  إلى  ال صااااوصااااي   في  بالح   المعني   ال اصاااا   المقررة  أشااااارت -29
 األمني   الشاواغ   معالج   لكفال   واالسات بارات،  المراقب   قدرات  على  اإلشاراف مجال في  سايما ال  الصاحيح ،
 لجن  به  تضااااااطلع  الذي  العم   ويتضاااااامن  ال صااااااوصااااااي . في  الشااااااعب  ح  حماي   ضاااااامان  مع  المشااااااروع 
  بالنظر   كاف، غير   ولكنه  الرقاب ، عناصار  من اا أسااساي اا عنصار   بالفع   الوطني   للجمعي   التابع   االسات بارات

 قضاااي  ساااير  في  اا تمام  للتدقي   اللزم   الموارد  وال  القانوني   الصااالحيات  تملك  ال  االسااات بارات  لجن  أن  إلى
 .(49)القضايا ملفات محتويات إلى الكام  الوصول عليها يتعذر  كما بعينها،

 باألشخاص االتجار ذلك في بما الرق، أشكال جميع حظر -6 

  االساااااااتغلل  بشاااااااأن  الواردة  التقارير   إزاء  قلقها عن  العنصاااااااري   التمييز   على  القضااااااااء  لجن   أعربت -30
  زلن  وما نظامي  غير   أوضاااااااااع في  كن  أو E-6  تأشاااااااايرة  البلد  دخلن  اللئي  للمهاجرات  القسااااااااري   الجنسااااااااي
 عن  للمسااااااااءل   ي ضاااااااعون   الذين  األشااااااا ا   نساااااااب   ان فاض  وإزاء  طردهن،  خشاااااااي   اإل لغ  في  مترددات
  الحماي   وتوفير   باألشاااااا ا  االتجار  بشااااااأن شااااااام   قانون   باعتماد  اللجن   وأوصاااااات  باألشاااااا ا .  االتجار 
  الضااااحايا  على يركز  نهج  باعتماد  المرأة   ضااااد  التمييز   على  بالقضاااااء  المعني   اللجن   وأوصاااات  .(50)للضااااحايا
 .(51)البغاء في واستغللهن والفتيات بالنساء االتجار  م افح  إلى الرامي  الجهود في اإلنسان وحقوق 

  المعني ،  الجهات  إلى  وإحالتهم  الضحايا  األطفال  هوي   تحديد   تحسين  الطف   حقوق   لجن   وأوصت -31
  البيع  ضااااحايا  األطفال  معامل   عدم  وضاااامان  هشاااا ،  أوضاااااع في  تعيش  التي  الساااا اني   الفئات  ين ساااايما  ال
  مؤسااااااااسااااااااات في  أ دا  احتجازهم  وعدم  وطردهم، جنائي   لعقوبات  تعرضااااااااهم  أو  المجرمين  معامل   االتجار  أو

 .(52)مغلق 

 ومواتية عادلة عمل ظروف في العمل في الحق -7 

  أشا ال انتشاار   إزاء  بالقل  تشاعر  والثقاةي   واالجتماةي   االقتصاادي   بالحقوق   المعني   اللجن  تزال  ال -32
  إلى  الكبيرة  الشااااااااااااااركااات  لجوء وإزاء  األجاا ، الطوياا  المؤقاات  التوظيف ذلااك  في  بمااا عااادياا ،  غير   توظيف

 من  العمال  يحرم  مما  المتعاقدين  فراد   وتوظيف  العمال   وإيفاد  الباطن  من  التعاقد  على  تنطوي  ممارساااااااااااااات
 .(53)العم  حقوق  حماي 

 في  مواتي   وغير   عادل  غير  عم   لظروف  يتعرضااااون   العمال ألن  القل  عن  ذاتها  اللجن   وأعربت -33
 من وغيره  العم  معايير   بقانون   المشاااااامول  غير   المنزلي،  والعم   األسااااااماك  ومصااااااائد  الزراع  مث   قطاعات

 وتشااااعر   .(54)االجتماعي  الضاااامان في  والح  ومواتي   عادل  عم   ظروف في  الح  تحمي  التي  التشااااريعات
  لألجور   األدنى  الحد  على  يحصااالون  ال  المهاجرين  العمال ألن  بالقل   العنصاااري  التمييز   على  القضااااء لجن 
  ين  حصااااراا  توزع  األرباح  أن  ورد  كما  األسااااماك،  صاااايد  قطاع في  الكوريين  المواطنين  مع  المساااااواة   قدم  على

 .(55)الكوريين العمال

  من  للحد  فعال   تدا ير   بات اذ  والثقاةي   واالجتماةي   االقتصاااااادي   بالحقوق   المعني   اللجن   وأوصااااات -34
 تشاااااااام   أن  ب فال   وذلك  العمال،  لحقوق   الكامل   الحماي  توفر   ال  التي  التوظيف  أشاااااااا ال  اسااااااااتعمال  إساااااااااءة

 جميع  ليشاااااام   العم  بمعايير   المتعلق   التشااااااريعات  نطاق  يوسااااااع  وأن  العمال،  فئات جميع  العم   تشااااااريعات
 .(56)االقتصاد قطاعات
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  واألجانب،  الوطنيين  العمال  ين التمييز  بم افح   العنصااااري   التمييز   على  القضاااااء  لجن   وأوصاااات -35
 غير   ضااد  التمييز   على  للقضاااء  المهاجرين  العمال  على  الساااري   التشااريعات  على  اللزم   التعديلت  وإدخال

 .(57)ومتطلباته العم  بظروف يتعل  ةيما المواطنين

  األجر   وان فاض  المهني  الفصااااااااا  اساااااااااتمرار   الدولي   العم   لمنظم   التابع   ال براء  لجن   والحظت -36
  والحواجز  العقبات  لمعالج    شاام    نهج  اعتماد  الضاروري  من   أن  وارتأت  القيم ،  المتسااوي  العم   عن   المتقاضاى 

 .(58)الوطني انتمائهم أو لونهم أو عرقهم بسبب والمهن الوظائ  في العاملون  األش ا  يواجهها التي

  الدول  تكف   بأن توصايتها  تأكيد  والثقاةي   واالجتماةي   االقتصاادي   بالحقوق  المعني   اللجن   وكررت -37
  تطبي   وأوصاات  الئ ،  معيشااي  بمسااتو   التمتع من  وأساارهم  العمال يم  ن مسااتو   عند  لألجور   األدنى  الحد
 .(59)القطاعات جميع في لألجور  األدنى الحد

 في  القائم   الفجوة  اساتمرار   إزاء  قلقها عن  المرأة   ضاد التمييز   على  بالقضااء  المعني   اللجن   وأعربت -38
  اا تركيز  أكثر   النسااااااء  أن  إلى  الدولي   العم   لمنظم   التابع   ال براء لجن   وأشاااااارت .(60)الجنساااااين  ين  األجور 

  الوظائ   جميع من  المائ  في 15  حوالي  سااااااااااااو  يمثلن  لم  النساااااااااااااء  وأن  الرجال، من  اا أجر   األق   المهن في
2018  عاام في  اإلداريا 

  األجور  في  القاائما   الفجوة  بفعااليا   تعاالج  أن  الح وما   إلى  ال براء  لجنا   وطلبات .(61)
 .(62)والمهن التوظيف في الجنسين  ين المساواة  تحق  وأن الجنسين  ين

  الجذري   األسااااااااباب بمعالج   والثقاةي   واالجتماةي   االقتصااااااااادي   بالحقوق  المعني   اللجن   وأوصاااااااات -39
  لجن   وأوصاااااااااااات  .(63)الرعاي   أةباء بساااااااااااابب  جزئي،   دوام  العم  في  الزائد  وتمثيلها  العم  عن  المرأة   لتوق 
 .(64)واست دامها األ وة إجازة على الحصول  تيسير  الطف  حقوق 

 االجتماعي الضمان في الحق -8 

  مبالغ كفاي   الدول  تكف  بأن  والثقاةي   واالجتماةي   االقتصااااااااادي   بالحقوق  المعني   اللجن   أوصاااااااات -40
 .(65)األساسي  العيش لسب  الوطني  ال ط  إطار  في سيما ال االستحقاقات،

  الموجودين  األشاا ا  جميع  حصااول من  بالتحق   العنصااري  التمييز   على  القضاااء لجن   وأوصاات -41
  لجن   وأوصاااااات  .(66)القومي  أصاااااالهم  عن  النظر   بغض األساااااااسااااااي،  االجتماعي  الدعم على  الدول   إقليم في

 .(67)الطف  استحقاقات على جنسيتهم، عن النظر  بصرف األطفال، جميع حصول بضمان الطف  حقوق 

 الئق معيشي مستوى  في الحق -9 

  من  كعنصاااار   اللئ   بالساااا ن  المعني   ال اصاااا   المقررة  بالساااا ن  المعني   ال اصاااا   المقررة  أحاطت -42
  التي  بالجهود  علماا   السااااياق،  هذا في التمييز   عدم  في  وبالح   مناسااااب معيشااااي مسااااتو  في  الح  عناصاااار 
  والمراف   المياه على  الحصاااااااااااول  مساااااااااااأل   عولجت  وقد  تدريجياا.  السااااااااااا ن في  الح   إلعمال  الح وم   تبذلها

  العام.  القطاع  من مموالا   لإلسااااا ان  اا  رنامج  الح وم   ونفذت  النا . من  لكثير  بالنساااااب   واالكتظاظ  الصاااااحي 
  وأمنها  المساااكن  نوةي   المتعلق   الجوانب  بعض  فجن  المحرز،  التقدم  هذا رغم  ألنه  قلقها عن  أعربت  أنها   يد

 تظ   المحروم ،  والفئات  الدخ  المن فضااا   المعيشاااي  لألسااار  بالنساااب  سااايما  ال  تكاليفها،  تحم   على  والقدرة
 .(68)ملح  مسائ 

  اا كبير   اا عائق  يشا    التكلف    الميساور   السا ن  إلى  االفتقار   أن  بالسا ن  المعني    ال اصا    المقررة  والحظت -43
 غير   السا ن  اساتحقاق بأن  وأفيد  .(69)دخلا   األق   للفئات بالنساب   سايما ال  اللئ ،  السا ن  على  الحصاول  أمام
  عشااوائي   مسااتوطنات   في  تعيش  التي  المعيشااي   األساار   عدد  ازداد   كما  ، (70)الفعلي   الساا ن  تكاليف  لتغطي   كاف
 غير  العشوائي  الس ني   الوحدات  تلك في  الس ن  ظروف  وكانت  لإلقام .  المطلوب  المستو   دون  مساكن  أو
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  ثم  ومن  الحيازة، أمن  إلى  العشااااااااوائي  الساااااااا ن  في يعيشااااااااون   الذين  الساااااااا ان ويفتقر  .(71)كبير  حد  إلى كاةي 
  في تعيش  التي  المجموعات أكبر   إحد   الساااااان كبار  ويشاااااا    .(72)القسااااااري   اإلخلء  ل طر   عرضاااااا   يظلون 

  الساااااااا ن لتحسااااااااين  خط  بعد  تضااااااااع  لم  الح وم  ألن  قلقها  عن  اللجن   وأعربت .(73)عشااااااااوائي   مسااااااااتوطنات
  .(74)العشوائي

  األرام ،  أو  المنفصاااااااالت  أو  المطلقات  النساااااااااء  أن بالساااااااا ن  المعني   ال اصاااااااا   المقررة  والحظت -44
  العمال واسااااااتُبعد  .(75)الساااااا ن  على  الحصااااااول في  اا متزايد  اا تمييز  يواجهن  ،أطفاالا  يحتضاااااان  اللتي ساااااايما ال

 .(76)العام الس ن استحقاقات ومن باإليجار  عام  مساكن على الحصول من المهاجرون 

  متوسط  مع يتناسب مستو   إلى  الس ن  استحقاقات  رفع  بالس ن  المعني   ال اص   المقررة  وأوصت -45
 حيث  من  المؤهلين لجميع  والساا ن  االجتماعي  الضاامان  اسااتحقاقات منح  وكفال   بالتضاا م  وربطه  اإليجارات
  رامج  تكون   أن يجب  كما  السااااااا ن. في التمييز   من  الحماي  تكف   أن  الح وم   على  ويجب  الدخ . مساااااااتو 
 وينبغي  للمحتاجين. ومتاح  تمييزي  غير   العام  القطاع  من  الممول   االجتماعي  والضااااااامان  باإليجار   السااااااا ن
ن   في تنظر   أن  للح وم    التي  الساااا ني   الوحدات من معين  مئوي   نسااااب  ت صاااايص  لكفال  تنظيمي   قواعد ساااا 
 خط   وضااع  طري  عن  المن فض  الدخ   ذوي  للساا ان  البناء  ومقاولو  ال اصاا   البناء  شااركات اا حديث  شاايدتها
 .(77)المنازل ملكي  أو لإليجار 

  عليه  والقضاااااء منه  والحد  التشاااارد  لمنع خط    وضااااع  بالساااا ن  المعني   ال اصاااا   المقررة  وأوصاااات -46
 .(78)األج  الطويل  الس ن خيارات على تشرد حال  في يعيشون  الذين األش ا  حصول وضمان

  تفيد  التي  التقارير   إزاء  القل   والثقاةي   واالجتماةي   االقتصااااااااادي   بالحقوق   المعني   اللجن   ويساااااااااور  -47
  الجهود  تعزيز   اللجن   وأوصااااات  المأمون .  الشااااارب  مياه توافر  على  السااااالبي  واألثر   الدول  في  األنهار    تلوث
 .(79)للجميع المأمون  الشرب مياه وتوافر  المياه مصادر  نوةي  ضمان إلى الرامي 

 الصحة في الحق -10 

  تغطي   التمتع  كفال  على  الدول   والثقاةي   واالجتماةي   االقتصاااااااااادي   بالحقوق  المعني   اللجن  حثت -48
  المحروم   للفئات  بالنسااب  ساايما  ال  التكلف ،  ميسااورة  الصااحي   الرعاي   تكون  بحيث كاةي   وطني  صااحي تأمين

  التاأمين  إطاار  في  بااألهليا   المتعلقا   العقباات  تاذليا   طري  عن  الشاااااااااااااااملا   التغطيا   كفاالا  وعلى  والمهمشاااااااااااااا ،
  .(80)الطبي  االستحقاقات وخط  الوطني الصحي

  المنااعا  نقص بفيرو  المصاااااااااااااااا ين  األشاااااااااااااا اا   تمتع كفاالا  على  الادولا    ذاتهاا اللجنا   وحثات -49
 .(81)تمييز  دون  وتلقيها الرعاي  على الحصول طري  عن الصح ، في بحقهم البشري /اإليدز 

  ال  عليها،  الحصااااول  وإم اني   العقلي   الصااااح   خدمات توافر   نطاق   توساااايع  ذاتها  اللجن   وأوصاااات -50
  الرعاي   ل دمات  الصح  ميزاني  من  أكبر  مئوي  نسب   وت صيص  المجتمعي   الرعاي   تعزيز   طري  عن  سيما

 .(82)العقلي  الصحي 

 في  اإلجهاض  تجريم  إلغاء عن  ،2020  عام في  اإلنسااااااااان،  لحقوق   السااااااااامي   المفوضااااااااي   وأ لغت -51
  في  قضااااااااااات  الدساااااااااااتوري  المح م   بأن  ال اصااااااااااا   اإلجراءات  إطار  في   واليات م لفين  عدة  وأفاد  .(83)البلد
  الجمعي   وأمرت  اإلجهاض،  على  تعاقب  التي  الجنائي  القانون  في  الواردة  األح ام  دستوري   بعدم  2019 عام

2020 عااام   نهاااياا  الجنااائي القااانون   بمراجعاا  الوطنياا 
  لضااااااااااااااماان  تاادا ير   اعتماااد على  الح وماا   وحثوا  .(84)

  حصااااول  دون  تحول تمييزي  حواجز   أي  إزال  وينبغي  والمأمون.  القانوني  اإلجهاض  خدمات  على  الحصااااول
 .(85)للحم  والقانوني اآلمن اإلنهاء على المرأة 
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 التعليم في الحق -11 

  على  واحدة سااان   لمدة  اا إلزامي  اال تدائي قب   التعليم جع  في  النظر   على  الدول   اليونسااا و شاااجعت -52
  التعليم  لكفال   بالتعليم  المتعل   اإلطاري   القانون   اساااااااتعراض  على  الدول   الطف   حقوق   لجن  وحثت .(86)األق 

  واالقتصااااادي  االجتماعي  وضااااعهم  أو  إقامتهم  م ان  أو  أصاااالهم عن  النظر   بغض  األطفال،  لجميع  اإللزامي
  ضاااع   أوضااااع في  يعيشاااون   الذين  لألطفال  التعليمي  الدعم  وتعزيز  وتكثيف  الهجرة، حيث من  وضاااعهم  أو

 .(87)فيها وإدماجهم العام  المدار  إلى وصولهم وكفال  لتيسير  وحرمان

 وحثت  والحضااااااااااااري ،  الريفي   المناط   ين  القائم   التعليمي   التفاوتات  الطف   حقوق   لجن   والحظت -53
  الهياااكا   وتحسااااااااااااااين للمعلمين  التاادريبياا   الاادورات  تعزيز   منهااا بطرق   التفاااوتااات، هااذه  من الحااد  على  الاادولاا 

 .(88)الم صص  الميزانيات وزيادة للمدار  األساسي 

 وحثات  .(89)اإلعاق   ذوي  لألطفاال  ال ااصاااااااااااااا   المادار   هيمنا   إزاء  قلقهاا  عن  ذاتهاا  اللجنا   وأعربت -54
  .( 90) اإلعااقا   ذوي  لألطفاال  المعقولا  التيساااااااااااااايريا   والترتيباات  للجميع  الجاامع  التعليم  توفير   كفاالا  على  الادولا 

  التعليم  مجال في  مناسااااااااااب   تدريبي   دورة   تنظيم اإلعاق   ذوي  األشاااااااااا ا  بحقوق   المعني   اللجن   وأوصاااااااااات
 .(91)المدرسين غير  من التعليم مجال في والعاملين المدرسين لفائدة الجامع

  اهتماام  إيلء مع  للعمر،  الملئم الجنسااااااااااااااي  التثقيف توفير  على  الادولا   الطفا   حقوق  لجنا  وحثات -55
  والهوي   الجنسااي  المي  مسااائ   ومراعاة  البشااري /اإليدز،  المناع   نقص  وفيرو   المراهقات حم   لمنع  خا 

 .(92)كاةي  مراعاة الجنساني 

  من  بالحرمان  المصاااحوب  المفرط،  األكاديمي  العبء  إزاء عمي   بقل  تشاااعر   ذاتها  اللجن  تزال  وال -56
  بالغ  بقل  وتشاااعر   األطفال،  صااافوف في  للنتحار  اا رئيساااي اا سااابب يشااا    الذي  التوتر،  مساااتويات  وارتفاع  النوم
 .(93)طفولتهم من اا عملي األطفال تحرم التي التنافسي ، الشديدة التعليم ظروف إزاء

 اإلنسان وحقوق  التجارية واألعمال  التنمية -12 

 مساااااااااتو  من  البلد  يرفع  بأن والثقاةي   واالجتماةي   االقتصاااااااااادي   بالحقوق   المعني   اللجن   أوصااااااااات -57
  دخله من  المائ  في  0,7   ت صاايص  الدولي  التعهد  تحقي   هدف  الرساامي   اإلنمائي   المساااعدة في  مساااهمته
 .(94)الرسمي  اإلنمائي  للمساعدة اإلجمالي القومي

 عن  النااجما  اإلنساااااااااااااااان حقوق  النتهااكاات  الموثقا   الحااالت إزاء  القل  عن ذاتهاا  اللجنا  وأعربات -58
  تقديم  ين  تربط ال  التي  العام   المالي   المؤساااااااااساااااااااات  وإزاء  وال ارج،  الداخ  في  الكوري   الشاااااااااركات  عمليات
 .(95)اإلنسان حقوق  ومتطلبات والمشاريع للشركات والمنح القروض

  والكيانات  لها،  اا مقر   الدول  من  تت ذ  التي  الشركات  على  قانوني  التزام  بفرض  ذاتها  اللجن   وأوصت -59
  الواجب ،  العناي   بذل   ها،  ال اصا   التوريد  سالسال  في  الموجودة  الكيانات  ذلك  في بما  لرقا تها،  ت ضاع  التي
 واالجتمااةيا   االقتصاااااااااااااااديا   الحقوق  بمراعااة  المااليا   واإلعااناات والمنح  والقروض  العااما   المشااااااااااااااترياات  وربط

  الوطني   الدائرة  تبذل بأن  بالساااااااااااا ن  المعني   ال اصاااااااااااا   المقررة  وأوصاااااااااااات  .(96)وال ارج  الداخ  في  والثقاةي 
  حقوق  مجال  في  الواجب   العناي   ال ا   والقطاع  المؤسااااااااااسااااااااااات  من  والمسااااااااااتثمرون   التقاعدي   للمعاشااااااااااات

  إجراءات  الدول  تت ذ  بأن  والثقاةي   واالجتماةي   االقتصااااادي   بالحقوق   المعني   اللجن   وأوصاااات  .(97)اإلنسااااان
  وأن اا،وخارجي  محلياا   الكوري ،  الشااااااركات أنشااااااط   عن  الناجم   اإلنسااااااان  حقوق   انتهاكات  ادعاءات  على   ناءا 
 .(98)بالتعويضات المطالب  للضحايا تكف 
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 محددة فئات  أو محددين أشخاص  حقوق  -با  

 النسا  -1 

  لكفال  مؤقت  خاصاااا   تدا ير   باساااات دام  المرأة   ضااااد  التمييز  على  بالقضاااااء  المعني   اللجن   أوصاااات -60
  الدول  تنظر   بأن  اللجن   وأوصاات .(99)المسااتو   الرةيع   العام   المناصااب في  المساااواة   قدم  على  المرأة  تمثي 
  الادوائر   على  القاائما   باالمقااعاد  مقاارنا   النساااااااااااااابي  للتمثيا   ال ااضااااااااااااااعا   الوطنيا   الجمعيا   مقااعاد  عادد  زياادة في

  اإلنفاذ،  الواجب  اإللزامي  الجنسااااااااااااااني  التحصااااااااااااايص  نظام  وإدراج  البرلمانيات  عدد  لزيادة  المحلي  االنت ا ي 
  الجمعي   النت ابات مرشااااااااحين تساااااااامي   لد    ذلك  تلتزم  ال  التي  السااااااااياسااااااااي   األحزاب  على  غرامات  وفرض
 .(100)المحلي  والح ومات المقاطعات ومجالس الوطني 

  وتعدي   المرأة   ضااااااااد  الجنساااااااااني  العن  م افح   إلى  الرامي   الجهود  تعزيز   ذاتها  اللجن   وأوصاااااااات -61
  وتجريم تعريف  صااااااااااااااميم  في  للضااااااااااااااحيا   الحرة الموافقا   عادم تكون  بحياث  الجناائي  القاانون  من 297  الماادة

 .(101)الزوجي االغتصاب

  وضااامان  الجنسااااني  العن  من  المهاجرات بحماي   العنصاااري   التمييز  على  القضااااء لجن   وأوصااات -62
 .(102)الهجرة حيث من وضعهن عن النظر  بغض الكاةي ، بالمساعدة الضحايا تزويد

  م ان في  المضااااايقات عن فصاااا   إدراج  إلى  الدولي   العم   لمنظم   التابع   ال براء لجن   وأشااااارت -63
 يقا  التي  العما  أمااكن على  ينطب  ال القاانون  أن  غير   .2019  عاام في العما ،  معاايير   قاانون   في العما 
 غير   العمال  بعض  يواجهها  التي  للمضاايقات  التصادي من يم  ن ال  وأنه  موظفين، خمسا  عن  موظفيها  عدد

 .(103)العم  أرباب غير  أش ا  يرتكبها التي المضايقات أو النظاميين

 األطفال -2 

  منها  بطرق   األطفال،  معامل  سااااوء  انتشااااار   معدل  ارتفاع  إزاء  قلقها عن  الطف  حقوق   لجن   أعربت -64
  لجميع  للتصااادي  شااااملتين واساااتراتيجي  ساااياسااا   وجود  عدم  وإزاء  المدار ، في  والعن   اإلنترنت  على  العن 
 .(104)معاملتهم وسوء األطفال ضد العن  أش ال

  دون  األساااااااااااارة في  األطفال  معامل  سااااااااااااوء  حاالت تكرار   زيادة  إزاء  قلقها عن  ذاتها  اللجن   وأعربت -65
  لمنع عم  وخط   شاااامل  اساااتراتيجي  بصاااياغ   اللجن   وأوصااات  .(105)اإليذاء  معاودة  لمنع  فعال  تدا ير   ات اذ

 .(106)اإلنترنت  على  العن   ذلك في  بما  معاملتهم، وسوء  األطفال  ضد  العن   أش ال جميع  ورصد  وم افح 

  يزال ال  للقصاااااااااار   الجنسااااااااااي االسااااااااااتغلل  أن  الدولي   العم   لمنظم   التابع   ال براء  لجن   والحظت -66
  البغاء ممارساا   على  اإلكراه   ل طر  بشاادة  معرضااون   أساارهم،  تركوا  الذين  أولئك ساايما  ال  القصاار،  وأن اا مسااتمر 

اإلباحي  التي ُيساااااااااتغ  فيها    المواد  هذه  من  كبير   عدد  وُنشااااااااار   أُنتج  وقد  اإلباحي .  المواد في  االساااااااااتغلل  أو
 .(107)المحمول  األجهزة على االجتماعي التواص  ووسائ  الرسائ  تطبيقات طري  عن ن و القاصر 

 ساااان   13  أعمارهم  تبلغ  الذين  األطفال قدرة  افتراض  إزاء  بالقل  تشااااعر   الطف   حقوق   لجن  تزال  وال -67
  األطفال  معامل   وإزاء  الجنساااايين،  واالعتداء  االسااااتغلل من  لهم  الحماي   توفير   وعدم  الموافق ،  على  فوق   فما

  القانوني   المسااااااااعدة من  وحرمانهم  المجرمين،  معامل   البغاء  ممارسااااااا  في  طواةي   ان رطوا  أنهم ُيعتقد  الذين
 عن  إ لغ عن يثنيهم  الاذي  األمر  بااالحتجااز،  شاااااااااااااابيها  حماايا "  "إلجراءات  واخضاااااااااااااااعهم  الادعم،  وخادماات
 .(108)الجنسي االستغلل

  مظاااااهر   جميع  لمنع  اللزماااا   التاااادا ير   جميع  ات اااااذ  على  الطرف  الاااادولاااا   ذاتهااااا  اللجناااا   وحثاااات -68
  االسااتدراج  وتعريف  اإلنترنت، عبر   واالسااتدراج  البغاء  ذلك في  بما  لألطفال، الجنساايين  واالعتداء  االسااتغلل
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 في  ان رطوا  الذين  األطفال، جميع  أن  وضااااامان الجنساااااي  للر ضاااااا  الدنيا السااااان  ورفع وتجريمه  اإلنترنت عبر 
 .(109)كمجرمين وليس الضحايا معامل  يعاملون  الجنسي، للعتداء وتعرضوا البغاء ممارس 

  أم ن، حيثماا  األطفاال لجميع  األسااااااااااااااريا   الرعاايا  وتيسااااااااااااااير    ادعم  الادولا   ذاتهاا  اللجنا   وأوصاااااااااااااات -69
  أسرهم، كن   في  البقاء  عليهم  يتعذر   الذين  األطفال  حضان   وتعزيز   لتوسيع  الموارد  من ي في  ما  وت صيص

 .(110)ملموس  عم  خط  وضع طري  عن اا تدريجي الرعاي  مؤسسات في اإليداع وإلغاء

  شااااااام   نظام  وجود  عدم  إزاء  قلقها عن  المرأة   ضااااااد  التمييز   على  بالقضاااااااء  المعني   اللجن   وأعربت -70
  األطفال  أن  اللجئين  لشااااااااؤون   السااااااااامي   المتحدة  األمم  مفوضااااااااي   والحظت  .(111)المواليد  لتسااااااااجي   وإلزامي

 يساااااااااج  أن  وُيتوقع  البلد. في  والدتهم  تساااااااااجي  يم ن ال أجنبي  جنساااااااااي  يحملن أل وين  البلد في  المولودين
  اللجوء وملتمسااااااااااااااي  اللجئين ألطفاال اا كبير  اا تحاديا  اآلمر  ويشاااااااااااااا ا    لادانهم.  ساااااااااااااافاارات لاد   الموالياد  اآلبااء

  سااااااافارات  إلى  التوجه  آباؤهم يساااااااتطيع  ال  الذين  النظاميين،  غير   والمهاجرين الجنساااااااي   عديمي  واألشااااااا ا 
 .(112) لدانهم

  ذلك  وإتاح   المواليد  تسااااااااااجي   تعميم  كفال   على  الدول   الطف   حقوق  لجن   حثت  ،2019  عام  وفي -71
  القضااااء لجن   إحاط   ورغم  .(113)أصاااولهما  أو  للوالدين  القانوني  الوضاااع عن  النظر   بصااارف  األطفال  لجميع
 تشعر  تزال  ال  فجنها  ،2020  عام في  بالمواليد"،  اإلخطار   "نظام  في  الجاري   بالتطوير   العنصري   التمييز   على
 .(114)األطفال فئات لشتى المواليد تسجي  بشدة يعوق  النظام بأن تفيد التي التقارير  إزاء بالقل 

  دون  تحول  التي  الحواجز   الطرف  الدول  تزي  بأن  العنصاااري  التمييز   على  القضااااء لجن   وتوصاااي -72
 .(115)أجنبي  وأم كوري  ألب الزوجي  نطاق خارج المولودين لألطفال الكوري  الجنسي  منح

  مراف   إلى  الدول   إقليم في  الموجودين  األطفال جميع  وصاول  بضامان  الطف   حقوق   لجن   وأوصات -73
 .(116)الح ومي والدعم الترفيهي  واألنشط  والرفاه الصحي  والرعاي  والتعليم األطفال رعاي 

 السن كبار -3 

 فقر  في يعيشااااون  الساااان  كبار  نصاااا  من  يقرب  ما  أن بالساااا ن  المعني   ال اصاااا   المقررة  الحظت -74
  والثقاةي   واالجتماةي   االقتصاااادي   بالحقوق   المعني   اللجن   وأوصااات  .(117)سااايئ  معيشاااي   ظروف وفي نسااابي

  مبالغ تم ن وأن مناسااااااااب   التقاعدي   للمعاشااااااااات  الوطني  النظام بموجب  األهلي   شااااااااروط تكون   أن  بضاااااااامان
 .(118)الئ  معيشي مستو  تحقي  من السن كبار  االستحقاقات

  الواردة  التقارير   من  قلقها عن  والثقاةي   واالجتماةي   االقتصاااااااااااادي   بالحقوق   المعني   اللجن   وأعربت -75
  لكبار   الكريم  العيش  ب فال   اللجن   وأوصااات  الرعاي .  مراف  في  ذلك في  بما  السااان، كبار   معامل  ساااوء بشاااأن
  المعامل   لساااااااااوء  الجذري   األساااااااااباب   تحديد  ال صاااااااااو  وجه  على  وأوصااااااااات آمن ،   يئات ظ   في  السااااااااان

 .(119)ومنعها ومعالجتها

 اإلعاقة ذوو األشخاص -4 

  جميع  يشاااااااااام   لإلعاق   مفهوم  باعتماد  اإلعاق   ذوي  األشاااااااااا ا   بحقوق   المعني   اللجن   أوصاااااااااات -76
  اإلعاق   لتقييم  نظمها  توجيه  وإعادة  واحتياجاتهم،  ب صااائصااهم  االعتراف  وضاامان  اإلعاق ،  ذوي  األشاا ا 

  حقوق   منظور  من  اإلعاق   نموذج  بمبادئ  لإلعاق   الطبي  النموذج  عناصاااااااار  عن  االسااااااااتعاضاااااااا   طري  عن
  ذوي  األشاااااااا ا   ساااااااابي   تعترض  التي والبيئي   القانوني   الحواجز  تقييم  إلى تهدف  نظم  وإنشاااااااااء  اإلنسااااااااان،
  اا تمام   وإدماجهم  اإلعاق   ذوي  لألشااا ا   المساااتق   العيش  لتعزيز   اللزمين  والمسااااعدة  الدعم وتوفير   اإلعاق 

 .(120)المجتمع في
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  التشااااااريعات جميع  في اإلعاق   ذوات  والفتيات  النساااااااء  حقوق   مراعاة  تعميم  ذاتها  اللجن   وأوصاااااات -77
 .(121)باإلعاق  المتعلق  والبرامج السياسات في جنساني منظور  وبجدراج الجنساني 

  مرض  بجائح   المتعلق   والتعافي  االساتجاب  خطط  في  اإلعاق   مراعاة  تعميم  ذاتها  اللجن   وأوصات -78
  الرعاي   مؤساساات عن  اإلعاق   ذوي  األشا ا   اساتقللي  تحق   تدا ير   واعتماد  (19-)كوفيد  كورونا  فيرو 

 .(122)المجتمع في للعيش المناسب بالدعم وتزويدهم الطوارئ  أوقات في

  القرار   ات اذ في  الدعم  نظم  بالوكال   القرار   ات اذ  نظم عن  باالساااااااتعاضااااااا   ذاتها  اللجن   وأوصااااااات -79
 .(123)وتفضيلتهم وإرادتهم اإلعاق  ذوي األش ا  استقللي  واحترام الفردي الدعم توفير  تكف  التي

  األطفال  ضاااد  العن   أشااا ال جميع  على  للقضااااء عم  خط   وتنفيذ   وضاااع  ذاتها  اللجن   وأوصااات -80
  ذوات  والفتيات  النساااااء وصااااول  وضاااامان  وخارجها،  الرعاي  مؤسااااسااااات  داخ   معاملتهم، وسااااوء  اإلعاق   ذوي

 .(124)ال دمات إلى الجنساني العن  ضحايا اإلعاق 

  وعدم  اإلعاق ،  ذوات  والفتيات  للنسااء  القساري   التعقيم  ممارسا  على  بالقضااء  ذاتها  اللجن   وأوصات -81
 .(125)موافقتهن دون  الحم  إنهاء

  بالنسااااااااب   الرعاي   مؤسااااااااسااااااااات  في  اإليداع  إنهاء اسااااااااتراتيجي  تنفيذ  تعزيز   ذاتها  اللجن   وأوصاااااااات -82
  إلى  الرامي   المجتمعي   ال دمات توافر   وزيادة  المؤسااسااات  عهدة في  يزالون  ال  الذين  اإلعاق   ذوي  لألشاا ا 

  المعني   ال اصاا   المقررة  وأشااارت  .(126)المجتمع في  والمشااارك   مسااتق   بشاا    العيش من  األشاا ا  تم ين
 تم نهم  لكفال   اإلعاق   ذوي  لألش ا   االجتماعي  والدعم  اللئ   الس ن  الح وم  توفير   ضرورة  إلى  بالس ن

 .(127)مجتمعاتهم في المستق  بالعيش التمتع أو أسرهم مع اإلقام  من

  التي التمييزي   التشاااااريعات جميع  بجلغاء  اإلعاق   ذوي  األشااااا ا   بحقوق   المعني   اللجن   وأوصااااات -83
  الرامي   التدا ير  وتعزيز   المفتوح ،  العم   سااااوق  في  مشاااااركتهم من تحد  أو  اإلعاق   ذوي  األشاااا ا  تسااااتبعد

  إلى  والوصااول المفتوح   العم   سااوق  في  والتوظيف  العم   على  اإلعاق   ذوي  األشاا ا  حصااول  كفال   إلى
 في  العم   من  االنتقال من  اإلعاق   ذوي  األشااااااااااا ا   لتم ين تدا ير   وتنفيذ  للجميع،  الشاااااااااااامل   العم    يئات
  إلى  الرامي   اإليجا ي  للعم   محددة  تدا ير  تنفيذ  وكفال  والميسار   والشاام   المفتوح  التوظيف  إلى  محمي   ورش
 .(128)فعال نحو على اإلعاق  ذوي األش ا  توظيف تعزيز 

  ذوي  لألشاا ا  بالنسااب   الفقر  من  والحد االجتماةي   الحماي   خطط   تعزيز   ذاتها  اللجن   وأوصاات -84
  بطرق   اإلعاق ،  ذوي  لألشاااااا ا   التقاعدي   المعاشااااااات  نظام من  للسااااااتفادة  األهلي   نطاق  وتوساااااايع  اإلعاق 
  معاش  من  اإلعاق   ذوي  األشاااااا ا   جميع  اسااااااتفادة  لكفال   ال دمات،  لمقدمي  اإللزامي   الشااااااروط  إلغاء  منها

 .(129)اإلعاق 

 الجنسين صفات وحاملو الجنسانية الهوية ومغايرو الجنسي الميل ومزدوجو والمثليون  المثليات -5 

  تفيد  التي  التقارير   إزاء  قلقها عن  والثقاةي   واالجتماةي   االقتصااادي   بالحقوق  المعني   اللجن   أعربت -85
  الجنساااااني   الهوي   ومغايري  الجنسااااي  المي   ومزدوجي  والمثليين  المثليات  ضااااد تمييزي   وأعمال مواق    وجود
  اإلنساااان  بحقوق   المعني   اللجن   وأعربت  .(130)العام   الحياة مناحي  من  العديد في  الجنساااين  صااافات  وحاملي

2015  عام في  المقدم   توصاااااااااااااياتها  لتنفيذ تدا ير   أي  ات اذ  لعدم  أسااااااااااااافها عن
  أن  اا رسااااااااااااامي  واإلعلن  ،(131)

 نشااااااااار   أو  األشااااااااا ا  من  الفئ   هذه  ضاااااااااد عن   أو كراهي   خطاب  أو  تمييز   أي  مع تتساااااااااامح  ال  الح وم 
  لتعزيز   تااادريبيااا   ودورات  حملت  وتنظيم  لحماااايتهم  القاااانوني  اإلطاااار   تعزيز   بغرض  ،"التحويليااا  العلجاااات"

 .(132)الصدد هذا في توصياتها تأكيد اللجن  وتكرر  الفئ . هذه بحقوق  والتوةي  التسامح
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 اا جنسي  المتحولين  األش ا   تمتع  ب فال   المرأة   ضد التمييز   على  بالقضاء  المعني   اللجن   وأوصت -86
  إخضاااع  وعدم  الوطني،  الصاااحي  بالتأمين  التغطي   ذلك في بما  الطبي ،  ال دمات  على  الحصاااول  في  بالح 
 .(133)الطوةي  غير  الطبي  للتدخلت الجنسين صفات حاملي

  القانون   تجريم  إزاء  قلقها عن  والثقاةي  واالجتماةي   االقتصااااااااااااااادي   بالحقوق   المعني   اللجن   وأعربت -87
  ال صااااوصاااي  في  بالح  المعني   ال اصاااا   المقررة  وأعربت  .(134)المثلي  الجنسااااي   األفعال  العساااا ري   الجنائي

 في  ال دم  ميم نه  ال  الجنساااني   الهوي   ومغايري   الجنسااي  المي   ومزدوجي  والمثليين  المثليات  ألن  قلقها عن
 مهين  السااااتجواب  ي ضااااعونهم  الرؤساااااء  وألن  والمضااااايق ،  للعن   التعرض من خشااااي   دون   المساااالح   القوات
  الساااااارع  وجه  على  العساااااا ري   الجنائي  القانون   من 6-92  المادة  بجلغاء  وأوصاااااات  ال اصاااااا .  حياتهم بشااااااأن
 .(135)الجنسي التنوع بشأن المسلح  القوات ألفراد تدريب  دورة وتنظيم

 اللجو . وملتمسو والالجئون  المهاجرون  -6 

  المهاجرين  العمال  على  الساااري   التشااريعات  تعدي   العنصااري   التمييز  على  القضاااء  لجن   أوصاات -88
 .(136)عملهم أماكن تغيير  من المهاجرين العمال تمنع التي القيود وإزال  األسر  شم  لم لتيسير 

  التي  التقاارير   إزاء  قلقهاا عن  والثقااةيا  واالجتمااةيا   االقتصاااااااااااااااديا   باالحقوق   المعنيا   اللجنا   وأعربات -89
  الحاالت من كثير  في يشاااااا   نحو  على  األسااااااماك  ومصااااااائد  الزراع  في  المهاجرين  العمال باسااااااتغلل  تفيد
 .(137)الجبري  العم  من اا ضرب

  يزالون  ال  النظاميين  غير   المهاجرين ألن  قلقها  عن  العنصااااري   التمييز   على  القضاااااء  لجن   وُتعرب -90
  إصاابات عن  تسافر   ما  اا غالب عنيف   قمعي   أعماالا   ينفذون   والشارط   الهجرة  ضاباط  وألن  للضاطهاد  يتعرضاون 
  العمال نقاب   ضاااااد  تنفذ  التي  القمع  أعمال  إزاء  أيضااااااا   بالقل  تشاااااعر   كما  الحاالت.  بعض في  وةيات  وت ل 

 .(138)النقا يين القادة إبعاد إلى الحاالت بعض في تؤدي والتي المهاجرين،

  لألجنبي  فقط  متاح    المعيشااي  لألمن  األساااسااي  الوطني  النظام ألن  القل  عن  ذاتها  اللجن   وأعربت -91
  أو طفا    تربيا  تتولى  أو  حااملا  المرأة   كاانات  إذا  الزواج"(  طري   عن  )"مهااجرات  كوري  مواطن من المتزوجا 

  للمهاجرات يسااااااامح  ال  الطلق،  حال  في ألنه  قلقها  عن  اللجن   وأعربت  الكوري. زوجها  عائل  من  فرداا   تدعم
ين  لم  ماا  البلاد في  باالبقااء  الزواج  طري  عن   الدعم  تقاديم  ب فاالا   وأوصاااااااااااااات  .(139)جنسااااااااااااااانيا   اا أدوار   عاادة يؤد 

 حتى  إقامتهن  وضااااااع   تغيير   لهن  والسااااااماح  الزواج  طري  عن  المهاجرات  لجميع  المساااااااواة   قدم  على  والمزايا
 .(140)الزواج إنهاء بعد البلد في العيش في االستمرار  من يتم ن

  يزال ال الجئ  صاااااااف  يلتمساااااااون   الذين  األفراد قبول  معدل ألن  بالقل  تشاااااااعر   ذاتها  اللجن  تزال  وال -92
  حساااااااااب  على معين   مناط  من  اللجئين  توطين  إلعادة يبدو  ما  على  األولوي   يعطي  البلد  وألن  اا من فضاااااااا
 .(141)أخر   مناط 

 يتحق   وأن مهني  بطريق   اللجئ صاااااااف   تحديد  إجراءات تتم  أن  بضااااااامان  ذاتها  اللجن   وأوصااااااات -93
  العرق  من   دالا   الحماي   احتياجات  إلى  فقط يسااتند  وأن  واللجئين  اللجوء  بملتمسااي يتعل   قرار   أي في  العدل
  القدرة تعزيز  بشأن  عملها  الدول   تواص  بأن  المفوضي   وأوصت .(142)اإلثني  أو  القومي  األص   أو  اللون   أو
  واالحتفاظ  اللجئ صااااف    تحديد  الم لفين  الموظفين  قدرات   ناء  جهود تكثيف  منها  بطرق   اللجوء،  مجال في

 .(143)الدولي  المعايير  مع تتماشى التي القرارات ات اذ ضمان أج  من الموارد، وزيادة بالموظفين

  وأوصااات  .(144)اللجوء ملتمسااااي  من  معين   لمجموعات المنهجي  االحتجاز  عن  المفوضااااي   وأ لغت -94
 فترة وألقصاار  أخير   كملذ  إال  اللجوء ملتمسااي احتجاز   في  النظر   بعدم  العنصااري   التمييز   على  القضاااء لجن 
 .(145)مم ن  زمني 
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  مصااااااااااااااالح  على  واإلبقاء  المهاجرين  األطفال احتجاز  حظر   على  الدول   الطف   حقوق  لجن  وحثت -95
 .(146)األسرة شم  ولم اللجوء مسائ  في رئيسي كاعتبار  الفضلى الطف 

  وإعطاء  المهاجرين،  الحتجاز   زمني  حد   وضاااااع  العنصاااااري   التمييز  على  القضااااااء لجن   وأوصااااات -96
  منتظم  باستعراض مستقل  آلي  قيام  لضمان  الهجرة  قانون  وتعدي   للحتجاز،   ديل   تدا ير   الست دام  األولوي 
 .(147)فورا إبعادهم يم ن ال الذين المهاجرين احتجاز  لقانوني 

   هم  المعترف  اللجئين  أساااار   أفراد شاااام   للم    وسااااياسااااي  قانوني  إطار    وضااااع  المفوضااااي   وأوصاااات -97
 .(148)إنساني وضع على والحاصلين

  ذلك في  بما  العيش، ساب   على  اللجوء ملتمساي جميع  حصاول  فر   بضامان  المفوضاي   وأوصات -98
  الحاصلين  جميع وتم ين  اللجئ،  صف   تحديد  إجراء  أثناء  الصحي   والرعاي   االجتماعي  والدعم  العم   سوق 
 .(149)الصحي  الرعاي  ونظام العم  سوق  إلى الوصول من إنساني وضع على

 الجنسية عديمو -7 

  من  العادياد  فاجن الجنساااااااااااااايا ،  انعادام حااالت في للبات  إجراء غيااب في  أناه  المفوضاااااااااااااايا  الحظات -99
  بالحقوق  تمتعهم  معاناة  يعم   مما  وثائ ،  يحملون   وال اا مساتقر   اا وضاع يمنحون   ال الجنساي   عديمي  األشا ا 
  وضاااااااع بشاااااااأن االتفاقي   في  ها  المعترف  والمعايير   الحقوق   بجدراج  المفوضاااااااي   وأوصااااااات .(150)األسااااااااساااااااي 
  الجنساااي ،  انعدام  حاالت في  للبت  إجراء  ووضاااع  الوطني،  القانوني  اإلطار   في الجنساااي   عديمي  األشااا ا 

 .(151)للتفاقي  اا وفق الجنسي  عديمي األش ا  تجنيس وتسريع تيسير  على والنص
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