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                 جملس حقوق اإلنسان
                                            الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

         الثانية        الدورة
      ٢٠٠٨     مايو  /      أيار  ١٦-  ٥      جنيف، 

  
                                   ًاملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقا جتميع للمعلومات أعدته 

  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) اءب(١٥للفقرة 
  *مجهورية كوريا

                                                                                                              هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصـة، مبـا يف ذلـك                     
  .                                                                ذلك من الوثائق الرمسية ذات الصلة الصادرة عن األمم املتحدة                                                                   املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري         

                خبالف ما يرد منها   .                                                                                       وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان
  ُ    وذُكرت   .                  جملس حقوق اإلنسان        ّ                                            وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها          .                                           يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية     

                                           وبالنظر إىل كون وترية االستعراض يف اجلولة         .                                                                          بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير          
        ويف حال    .     ٢٠٠٤       يناير   /               كانون الثاين   ١                                                              ً                 األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجع حتمل تارخياً يلي             

           وملا كـان     .               ُ                  ً                                                               لومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة                           عدم وجود مع  
                                                                                                                            هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق الرمسية لألمم املتحدة ، فإن االفتقار إىل معلومات عـن مـسائل                     

                                    أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو       /                                    إىل عدم التصديق على معاهدة ما و                                           ُ              حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى          
   .                                     التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان

  
  

                                                      

                                                                                                   مل يقم حمررو األمم املتحدة، قبل تقدمي هذه الوثيقة إىل الترمجة التحريرية، بالتحقق مـن صـحة املعلومـات          *
  .                    واملراجع الواردة فيها
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   املعلومات األساسية واإلطار-    ً أوال  
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

  ) ٢ (           حلقوق اإلنسان                          املعاهدات العاملية األساسية
                          تاريخ التصديق أو االنضمام

         التحفظات /       اإلعالنات    الفة     أو اخل
                    االعتراف باالختصاصات

               هليئات املعاهدات       احملددة

                                       االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال
        العنصري         التمييز

    نعم   ):   ١٤      املادة  (             شكاوى األفراد       ال شيء     ١٩٧٨       ديسمرب   /            كانون األول ٥

                                   العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية
           والثقافية             واالجتماعية

 -      ال شيء     ١٩٩٠       أبريل /       نيسان  ١٠

        املـادة   (                              الشكاوى املتبادلة بني الدول        ٢٢      املادة      ١٩٩٠       أبريل /       نيسان  ١٠                                         العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
    نعم   ):   ٤١

                                          الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص
                        باحلقوق املدنية والسياسية

 -      ال شيء     ١٩٩٠       أبريل /       نيسان  ١٠

  -    ١٦         من املادة   )  ز ( ١       الفقرة       ١٩٨٤       ديسمرب  /             كانون األول  ٢٧                                          ية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     اتفاق
                                           الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع

                       أشكال التمييز ضد املرأة
   ):  ٩    و  ٨           املادتـان    (                  إجراءات التحقيق         ال شيء     ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٨

    نعم
                              التعذيب وغريه من ضروب املعاملة               اتفاقية مناهضة 

                                           أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
                           الشكاوى املتبادلة بني الدول      ال شيء     ١٩٩٥       يناير   /             كانون الثاين  ٠٩

     نعم   ):   ٢١      املادة  (
     نعم   ):   ٢٢      املادة  (             شكاوى األفراد 

    نعم   ):   ٢٠      املادة  (                إجراءات التحقيق 
  ،  ٩              من املادة     ٣        الفقرة   (     نعم       ١٩٩١      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٠                   اتفاقية حقوق الطفل

    ٢١             من املـادة      )  أ (         والفقرة  
     مـن    ’  ٥ ’  )  ب ( ٢         والفقرة  

  )  ٤٠      املادة 

-  
-  

                                             الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق 
                                بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

  -       ال شيء      ٢٠٠٤      سبتمرب  /       أيلول  ٢٤

       املتعلق                                       الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل 
                                                 ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف        

              املواد اإلباحية

   -      ال شيء     ٢٠٠٤      سبتمرب  /       أيلول  ٢٤

            الربوتوكـول      و  ،                                                                                     الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية             :                                            ً            املعاهدات األساسية اليت ليست مجهورية كوريا طرفاً فيها       
             توقيع فقـط،    (        اإلعاقة                             اتفاقية حقوق األشخاص ذوي      و                                                                                                          تياري التفاقية مناهضة التعذيب، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،                 االخ

  .          فاء القسري                                         االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االخت   و ،                                                 الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   و ، )    ٢٠٠٧
  

                            التصديق أو االنضمام أو اخلالفة                               صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

    نعم                                               اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

     نعم                                          نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  ال  ) ٣ (               بروتوكول بالريمو

    نعم  ) ٤ (                    الالجئون وعدميو اجلنسية

                          نعم، عدا الربوتوكول الثالث  ) ٥ (                               والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا    ١٩٤٩      أغسطس  /    آب  ١٢    رخة                  اتفاقيات جنيف املؤ

    ١٠٥   و  ٢٩   و  ٩٨   و  ٨٧                       نعم، عدا االتفاقيات رقم   ) ٦ (                                     االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

  ال           ال التعليم                  ملكافحة التمييز يف جم  )                                          منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (                 اتفاقية اليونسكو 
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                                                                                                                     إن جلنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، وجلنة حقوق الطفل قـد                    - ١
     ، يف   ) ٧ (                         املهاجرين وأفراد أسـرهم           العمال                                                                                  شجعت الدولة على النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع             

  .  ) ٨ (                                                                            ى التمييز ضد املرأة إىل الدولة أن تنظر يف التصديق على بروتوكول بـالريمو         ـ       اء عل ـ    لقض                            حني طلبت اللجنة املعنية با    
                                                                                                                   والحظت جلنة مناهضة التعذيب أن الدولة قد نظرت يف التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهـضة                 

                                          وي اإلعاقة وتعتزم التوقيع علـى هـذه                                                                      ونظرت الدولة كذلك يف التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذ           .  ) ٩ (       التعذيب
   ٤                                                                               نضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب والتـصديق علـى              ال                        ، والتزمت بالنظر يف ا     )  ١٠ (        االتفاقية

  د ـ                                                وأثنت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ض        .  )  ١١ (                     ملنظمة العمل الدولية             الثماين        ساسية  األ         تفاقيات   ال                    اتفاقيات من أصل ا   
                                              ، إال أهنا أعربت عن القلق ألن الدولة الطرف مل حتدد  ٩                      ، سحب حتفظها على املادة     ١٩٩٩                       قرار الدولة، يف عام          على        ملرأة   ا

                  بأهنا تسعى بنشاط     ٢٠٠٧                    وأفادت الدولة يف عام   .  )  ١٢ (  ١٦         من املادة   )  ز ( ١                                       مهلة زمنية واضحة لسحب حتفظها على الفقرة 
                                                                     لقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية                                     إىل سحب حتفظاهتا على االتفاقية الدولية ل

           ، والفقرة   ٩              من املادة     ٣                          ً                                                         وأعربت جلنة حقوق الطفل أيضاً عن بالغ القلق إزاء حتفظات الدولة على الفقرة                .  )  ١٣ (         والسياسية
                                         عنية حبقوق اإلنسان عن األسف ألن الدولـة                        وأعربت اللجنة امل    .  )  ١٤ (  ٤٠              من املادة     ‘ ٥ ‘  )  ب ( ٢            ، والفقرة     ٢١           من املادة     )  أ (

   . )  ١٥ (  ٢٢                                       الطرف تعتزم اإلبقاء على حتفظها على املادة 

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

  .  )  ١٦ (                                          مزيد من التقـدم يف تنفيـذ االتفاقيـة              حتقيق                                   الدولة من تشريعات هتدف إىل         ّ  سّنته                            رحبت جلنة حقوق الطفل مبا        - ٢
                                                                                                      نسان واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باعتماد تعديل القانون املدين، الذي ينص يف                                              ورحبت اللجنة املعنية حبقوق اإل    

  ،     ٢٠٠١         ويف عـام    .  )  ١٧ (    ٢٠٠٨                                                                                                    مجلة أمور على إلغاء نظام رئيس األسرة، الذي كان من املقرر أن يدخل حيز النفـاذ يف عـام                    
ّ     احلّجيـة                                          ثقافية بقلق أن الدستور ينص على التساوي يف                                                         الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وال                      بـني العهـد     

                  ً        ً       سند إىل العهد مركزاً قانونيـاً                                                                                           ُ             الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والقوانني احمللية، وحثت الدولة على أن تُ            
   . )  ١٨ (                 ع القوانني الوطنيةـ                ام العهد على مجي     أحك  ّ  لوّية                                                          يسمح باالستشهاد بأحكامه مباشرة أمام احملاكم احمللية، وأن تضمن ع

   اهليكل املؤسسي واخلاص حبقوق اإلنسان- جيم 

                                                                                            ة حبقوق اإلنسان، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، وجلنة حقـوق الطفـل               ـ                    رحبت اللجنة املعني    - ٣
   ".   لف        الفئة أ  "                   ت هذه اللجنة يف      َ َد ِ ِم    ُ   اعتُ    ٠٠٤ ٢         ويف عام     .  )  ١٩ (    ٢٠٠١                                                        بإنشاء اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان يف عام         

  .  )  ٢٠ (                                            ً                                                                                واللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان عضو أيضاً يف اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدوليـة                
                يز العنصري مع                                                                        اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية بالقضاء على التمي                              على التوايل، الحظت       ٢٠٠٧    و     ٢٠٠٦    ويف  

                        اعتزام الدولة إنـشاء     ب                         ورحبت جلنة حقوق الطفل       .  )  ٢١ (                                                                    التقدير املبادرات اليت اختذت لتعزيز اآللية الوطنية للنهوض باملرأة        
   . )  ٢٢ (                                                                         هيئة دائمة داخل احلكومة تعىن برصد تنفيذ االتفاقية، وأوصت بتعجيل اعتماد اهليئة

   التدابري السياساتية- دال 

                                                                                        على التمييز العنصري باعتماد خطة عمل وطنية لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان، يف                                رحبت جلنة القضاء    -  ٤
                    جهود احلكومة الرامية     على                                                   أثنت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة     ٢٠٠٧       ويف عام   .  )  ٢٣ (    ٢٠٠٧     مايو  /    أيار
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                     ، باعتماد سياسـات        ٢٠٠٦        عام                                                                                إىل إدراج املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات احلكومية، وعلى قيام احلكومة، يف           
                                                                                                                 ميزانية تراعي املنظور اجلنساين، يف حني رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بوضع اخلطة األساسية لتحقيق املساواة                

                             وفيما يتصل بتنفيذ الربنامج      .  )  ٢٤ (                    يف جمال توظيف املرأة                        ً           واخلطة اليت ترسم أهدافاً حمددة                                  بني اجلنسني يف جمال العمالة      
                                     لتعزيز برامج التثقيف يف جمال حقوق                                         أشارت احلكومة إىل اجلهود املبذولة                                      للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان،              العاملي  

            ، ومن ذلك                          على نطاق البلد برمته                                                                                     اإلنسان وزيادة املوارد مع احلرص على تنفيذ هذه الربامج واستخدام هذه املوارد             
   ً                                                   وناً بتوفري تثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، ووضع برامج                                                                   تأييد احلكومة ملشروع قانون ينص على إلزام املنظمات قان        

                                                                                                             تدريب تديرها اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان وتشمل اجلنود واملدرسني، وكذلك أفراد الشرطة، واملدعني              
   . )  ٢٥ (               إنفاذ القوانني    سياق                                                           العامني وموظفي املؤسسات اإلصالحية هبدف تعزيز محاية حقوق اإلنسان يف 

  عزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع ت-      ً ثانيا  
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان–ألف 

  التعاون مع هيئات املعاهدات  –١

  )  ٢٦ (            هيئة املعاهدة

           ُ     آخر تقرير قُدم   
           حالة اإلبالغ           رد املتابعة                  آخر مالحظات ختامية  ُ       وُنظر فيه

         دميـه يف                 حيل موعـد تق        ٢٠٠٧      أغسطس  /  آب ٢٠٠٦                               جلنة القضاء على التمييز العنصري
     ٢٠٠٨      أغسطس  /  آب

                                     حيل موعد تقدمي التقرير املوحد الذي      
                                يضم التقريرين اخلامس عشر والسادس 

     ٢٠١٠          عشر يف عام 

                                      اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية      
                     واالجتماعية والثقافية

                                مل يستكمل النظر يف التقرير الثالث -     ٢٠٠١     مايو  /    أيار ١٩٩٩

                                        حيل موعد تقدمي التقرير الرابع يف عام            ٢٠٠٨      فرباير  /    شباط     ٢٠٠٦      نوفمرب  /         رين الثاين  تش ٢٠٠٥                          اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
٢٠١٠     

                                          اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد      
      املرأة

                                        حيل موعد تقدمي التقرير السابع يف عام        -     ٢٠٠٧      يوليه  /   متوز ٢٠٠٣
٢٠١٠     

                                 موعد تقدمي التقرير املوحد الذي         حيل       ٢٠٠٧      يونيه  /      حزيران     ٢٠٠٦     مايو  /    أيار ٢٠٠٤                   جلنة مناهضة التعذيب
                                      يضم التقارير من الثالث إىل اخلـامس      

     ٢٠١٢      يف عام 

                                     حيل موعد تقدمي التقرير املوحد الذي       -     ٢٠٠٣      يناير  /           كانون الثاين ٢٠٠٠               جلنة حقوق الطفل
                                       يضم التقريرين الثالـث والرابـع يف       

     ٢٠٠٨      ديسمرب  /          كانون األول

               الربوتوكـول   –                    جلنة حقوق الطفـل     
                            املتعلق بإشراك األطفـال يف               االختياري  

                الرتاعات املسلحة 

                                        من املقرر أن جيري النظر يف التقريـر         - - ٢٠٠٧
     ٢٠٠٨     مايو  /           األويل يف أيار

               الربوتوكـول   –                    جلنة حقوق الطفـل     
                                        االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغـاء      
                                    األطفال واستغالل األطفال يف املـواد      

        اإلباحية

٢٠٠٧  
 

-  
 

-  
 

                  نظر يف التقريـر                          من املقرر أن جيري ال    
     ٢٠٠٨     مايو  /           األويل يف أيار
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  ىل  إ                                      نشغال لعدم وجود تدابري حملية تفضي        ال                                             ، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن ا           ٢٠٠٦         ويف عام     -  ٥
                ، أعربت جلنـة        ٢٠٠٧         ويف عام     .  )  ٢٧ (                                                                      تنفيذ اآلراء بشأن البالغات اليت اعتمدهتا اللجنة خبصوص مجهورية كوريا         

                                                                                          عنصري عن تقديرها للجهود املبذولة من قبل الدولة هبدف معاجلة القضايا اليت أثـريت يف                                       القضاء على التمييز ال   
                                                                                          ، الحظت جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اجلهـود                  ٢٠٠٧         ويف عام     .       السابق

                             السابقة واالمتثال لاللتزامـات                                                                                    اجلارية من أجل تنقيح التشريعات واختاذ تدابري أخرى تفضي إىل تنفيذ التوصيات             
   . )  ٢٨ (                           اليت قطعتها الدولة على نفسها

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة - ٢

  ال ُ                ُوجهت دعوة دائمة

                                  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة
             بآخر البعثات

    ٣٠       إىل     ٢٥ (                                                            املقرر اخلاص املعـين بـاحلق يف حريـة الـرأي والتعـبري              
                                  اص املعين حبالة حقوق اإلنـسان يف                    ؛ واملقرر اخل   )  ٢٩ ( )    ١٩٩٥       يونيه   /      حزيران

        نـوفمرب   /                   تـشرين الثـاين      ١٠       إىل    ٣ (                                    مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية     
    ١٢       إىل    ٥ (                                                ؛ واملقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين         )  ٣٠ ( )    ٢٠٠٥

                                      ؛ واملقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق         )  ٣١ ( )    ٢٠٠٦       ديسمرب   /           كانون األول 
           كـانون     ١٨       إىل     ١٤ (                 ة الدميقراطيـة                                      اإلنسان يف مجهورية كوريا الـشعبي     

  . )  ٣٣ ( )    ٢٠٠٨      يناير  /             كانون الثاين  ٢٤     إىل   ١٩ (   و )  ٣٢ ( )    ٢٠٠٦      ديسمرب  /    األول

      ال شيء                                   الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

                ُ                   الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق
          عليها بعد

 

                                    ان للمهاجرين احلكومة على ما ملسه                                        شكر املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنس                           التعاون أثناء البعثات /      التيسري
  . )  ٣٤ (                                      من مساعدة وتعاون قيمني قبل البعثة وخالهلا

      ال شيء                متابعة الزيارات

                                   الردود على رسائل االدعاء والنداءات
        العاجلة

        ديـسمرب   /                كـانون األول     ٣١    و     ٢٠٠٤       يناير   /               كانون الثاين   ١               يف الفترة بني    
                ماعـات اخلاصـة                     وباإلضـافة إىل اجل     .         رسالة   ١١                 تلقت احلكومة        ٢٠٠٧

                        وقد ردت احلكومة خـالل       .      ً   فرداً   ١٥                      ، مشلت هذه الرسائل      )        كاألقليات (
   ).         يف املائة  ٧٢ (        رسائل  ٨                الفترة ذاهتا على 

                               الردود على االستبيانات املتعلقة
  )  ٣٥ (              مبسائل مواضيعية

         ً               اسـتبياناً أرسـلها       ١٢                                                أجابت مجهورية كوريا على استبيانني من أصـل         
      ٢٠٠٤         ينـاير    /               كانون الثاين   ١            صة ما بني                               أصحاب واليات اإلجراءات اخلا   

  . )  ٣٧ (                ، ضمن املهل احملددة )  ٣٦ (    ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١ و

   التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان- ٣

    ١٧       إىل     ١٣                                                                                           قامت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بزيارة رمسية إىل مجهورية كوريـا يف الفتـرة مـن                   -  ٦
                                                  تقدم تربعات لدعم عمل املفوضية السامية حلقـوق           ٢٠٠٤                           فتئت الدولة منذ عام         وما  .  )  ٣٨ (    ٢٠٠٤       سبتمرب   /     أيلول

  .                                                                                     ، وصندوق األمم املتحدة للتربعات للتعاون التقين وصندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب )  ٣٩ (      اإلنسان
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                تعزيـز حقـوق                                                                                    ، استضافت الدولة حلقة دراسية حول موضوع ممارسات اإلدارة السليمة من أجل                 ٢٠٠٤         ويف عام   
  ،     ٢٠٠٤         ويف عام     .  )  ٤٠ (                                                                                           اإلنسان، نظمتها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي           

                                                                                                            استضافت اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان املؤمتر الدويل السابع للمؤسسات الوطنية لتعزيـز ومحايـة                     كذلك  
        تشرين   ١٥   ويف   .  )  ٤١ (                                                   مه املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وجلنة التنسيق الدولية                               حقوق اإلنسان، الذي اشتركت يف تنظي

    دور  "                                                                                             ، نظمت اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان حلقة دراسية دوليـة يف سـيول بعنـوان                     ٢٠٠٧       نوفمرب   /     الثاين
   . )  ٤٢ ( "                                                                        ً املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان املنشأة حديثاً

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان- باء 

   املساواة وعدم التمييز- ١

                                                                                                      ، الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بقلق عدم وجود تعريف للتمييز ضد املرأة                    ٢٠٠٧        يف عام     - ٧
                                                 قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنـة                                  كما أن اللجنة املعنية باحل      .  )  ٤٣ (               من االتفاقية   ١          ً     ً               يتمشى متشياً تاماً مع املادة      

                                   ِّ               على التوايل، استمرار املواقف اليت تكرِّس سلطة            ٢٠٠٧    و     ٢٠٠١                                                           املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الحظتا بقلق، يف          
ـ   .                                                                                                    األب والقوالب النمطية املتأصلة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات املرأة والرجل يف األسرة ويف اجملتمع                            ارت اللجنـة        وأش

    .  )  ٤٤ (                                                                                             املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل أن هذه القوالب النمطية هي السبب الرئيسي للعنف ضد املرأة

              حول مسألة       ٢٠٠٤                                                    ً                                       وأفادت اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان بأن تقريراً صدر عن األمني العام يف عام                 -  ٨
                                                                            عملية صياغة قانون يقضي حبظر التمييز كان من املتوقع أن يصدر يف هناية                                                           القضـاء التام علـى العنصرية قد أشار إىل        

   ويف   .  )  ٤٥ (               َّ                                 ً      ً                                        ، وإىل دراسات بيَّنت أن األقليـات اإلثنية تواجه متييزاً شديداً وتتعرض للتهميش بشكل منهجي                 ٢٠٠٤     عام  
                       يف القانون الوطين وإىل                                                                                          أشارت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل عدم وجود تعريف للتمييز العنصري                  ٢٠٠٧     عام  

                                                                                                                أن مادة الدستور املتعلقة باملساواة وعدم التمييز ال تشري إىل أي سبب من أسباب التمييز احملظـورة املـشار إليهـا يف          
                                                    والحظت اللجنة بقلق أن أحكام القـانون اجلنـائي           .  )  ٤٦ (                                                            االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       

  .  )  ٤٧ (                                                  ُ                                                 الستناد إليها للمعاقبة على أعمال التمييز العنصري مل ُيستشهد هبا قط أمام احملـاكم الوطنيـة                                   القائمة اليت ميكن ا   
   . )  ٤٨ (                                                                               وأوصت الدولة بأن تشرع على وجه السرعة يف صياغة واعتماد القانون املتعلق حبظر التمييز

                    ً       للدولة قد ميثل عائقاً                                                   العنصري بقلق أن التأكيد على التجانس اإلثين                    على التمييز                       والحظت جلنة القضاء      -  ٩
ّ                       وبينما رّحبت اللجنة باعتماد      .  )  ٤٩ (                                                                             أمام تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بني خمتلف اجلماعات اإلثنية والقومية                  

                    ً                             ، كما أبرزت ذلك أيضاً مفوضية األمم املتحـدة             ٢٠٠٧      مايو   /                                                  القانون املتعلق مبعاملة األجانب يف كوريا يف أيار       
       وبينما   .  )  ٥١ (                                                                أعربت عن االنشغال إزاء استمرار التمييز ضد األجانب يف اجملتمع الكوري      ، فإهنا )  ٥٠ (            لشؤون الالجئني

                                         ً                                                                       أحاطت جلنة القضاء على التمييز العنصري علماً باإليضاحات اليت قدمها وفد الدولة الطرف اليت مفادها أن غري                 
                                  ا الدستور على قدم املساواة مع سائر                                                                  املواطنني يتمتعون يف املمارسة العملية مبعظم احلقوق واحلريات اليت ينص عليه

        مـن     ١٠           ألن املادة      )  ٥٢ (                                                                                   املواطنني، فإهنا أعربت عن االنشغال، شأهنا شأن مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني           
                                                                                                       الدستور تنص بوضوح على أن املواطنني وحدهم سواسية أمام القانون ومؤهلون ملمارسة احلقوق املنصوص عليها           

    .  )  ٥٣ (      لدستور                  يف الفصل الثاين من ا
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                                                                                       ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق ألن الدستور ال ينص صراحة على حظر التمييـز                    ٢٠٠٣         ويف عام     -   ١٠
                                                                                                       القائم على أساس اجلنس أو اللون أو اللغة أو الرأي السياسي أو غري السياسي أو األصل القومي أو اإلثين أو على    

                                                      اللجنة كذلك عن بالغ االنشغال إزاء تفشي ظاهرة التمييز       وأعربت  .  )  ٥٤ (                                  أساس اإلعاقة أو املولد أو أي وضع آخر
   . )  ٥٥ (                           اجملتمعي ضد األطفال ذوي اإلعاقة

   حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن على شخصه- ٢

                                                                                                                أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن القلق إزاء ارتفاع عدد حاالت االنتحار وغريها من الوفيات املفاجئة يف مرافق                   -  ١١
                                                                                                           صت الدولة باختاذ إجراءات منها القيام بتحليل شامل للعالقة بني عدد الوفيات وتفشي العنف والتعـذيب                   وأو  .        االحتجاز

                                                                 وأعربت اللجنة عن القلق كذلك إزاء عدد حـاالت االنتحـار يف              .  )  ٥٦ (                                             وغريمها من ضروب سوء املعاملة أثناء االحتجاز      
                                                      نة مناهضة التعذيب واملتعلق مبتابعة تنفيذ توصـيات                                                     وأفادت الدولـة، فـي تقريرهـا املقدم إىل جل        .  )  ٥٧ (          صفوف اجليش 

   . )  ٥٨ (                                                                ً                اللجنة، بأهنا تفكر يف اختاذ تدابري ملموسـة يف هذا الصدد أو اعتمدت فعالً مثل هذه التدابري

                                                                             ً     ً                       وظل القلق يساور جلنة مناهضة التعذيب ألن الدولة مل تدرج يف تشريعاهتا اجلنائية تعريفاً حمدداً جلرميـة                   -   ١٢
                                                                                                    وأعربت جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن االنشغال إزاء تواصـل االدعـاءات                 .  )  ٥٩ (       التعذيب

                                    والحظت جلنة مناهضة التعذيب بقلـق        .                                                                          املتعلقة بأعمال التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة يف أماكن االحتجاز          
                       وأعربت اللجنة املعنية     .  )  ٦٠ (                    ل التوقيف والتحقيق      ً                                                              أيضاً االستخدام املفرط للقوة وغري ذلك من ضروب سوء املعاملة خال          

                                                                                                    حبقوق اإلنسان عن األسف حيال تواصل ممارسة أشكال معينة من العقوبة التأديبية وأوصت الدولة بأن تكف عن العمل 
       أعربتا                                                                     كما أن جلنة مناهضة التعذيب و اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قد              .  )  ٦١ (                                        بتدابري احلبس التأدييب القاسية والوحشية    

                                                                                          دم القيام بأية حتقيقات متعمقة وعدم إخضاع املوظفني املسؤولني عن هذه األعمال للعقوبات             ـ              ً           عن القلق أيضاً إزاء ع    
                                                                                                                 وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن القلق إزاء ما وردها من تقارير تفيد بأن احملاكم اجلنائية تستند إىل حماضر                    .       املالئمة
  .                                                                               شجع احملققني يف كثري من األحيان على انتزاع االعترافات مـن املـشتبه فـيهم                                           ق وتعتمد عليها، وهو ما ي     ـ       التحقي

        ويف عام    .  )  ٦٢ (                                      ّ                                                              وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بالتأكد من أنّ احملاكم ال تعتمد كأدلة األقوال اليت تصدر حتت التعذيب               
                               ق تطبيق قانون التقادم فيما                                                                                          ، حثت جلنة مناهضة التعذيب على اعتماد مشروع القانون القاضي باستبعاد أو تعلي                ٢٠٠٦

                                                     وقدمت الدولة، يف تقرير املتابعة املقدم إىل كل من           .  )  ٦٣ (                                                                يتعلق باجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، مبا فيها جرائم التعذيب        
                                                                                                                  جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، معلومات عن التدابري اليت اعتمدهتا، كإنشاء مكتـب حقـوق                 

          ، وإصدار   )  ٦٤ ( "                                                               املعايري املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان يف إطار إجراءات التحقيق         "           ، وتنقيح       ٢٠٠٦      مايو   /    أيار           اإلنسان يف   
   . )  ٦٥ (    ٢٠٠٧                                                      القانون املتعلق بتنفيذ العقوبات ومعاملة السجناء، يف عام 

                                                   ً                        جلنة مناهضة التعذيب عن االنشغال، مثلما أبرزت ذلك أيضاً مفوضة األمـم                   أعربت     ،      ٢٠٠٦         ويف عام     -   ١٣
                                                                                          ، إزاء عدم توفر محاية قانونية كافية لألفراد، وخباصة ملتمسو اللجوء، من اإلبعاد أو               )  ٦٦ (                     املتحدة لشؤون الالجئني  

    .  )  ٦٧ (              فيها للتعذيب  وا                         النقل إىل أماكن ميكن أن خيضع

  "               زنزانات بديلة  "                                                                                  وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن االنشغال إزاء ارتفاع عدد األشخاص احملتجزين يف               -   ١٤
                           وطلبت إىل الدولة الطـرف، يف    .                            ُ             اليت يقال إهنا مكتظة ويف حالة ُيرثى هلا       )                                 زانات االحتجاز يف مراكز الشرطة      زن (

                                                 وأفادت الدولة، يف تقريرها املقدم إىل جلنـة مناهـضة     .  )  ٦٨ (                                                   مجلة أمور، إجناز مشاريع بناء مرافق احتجاز جديدة      
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            الزنزانـات   "                                               ذت تدابري ملموسة يف هذا املضمار، كغلق بعض                                                                   التعذيب واملتعلق مبتابعة تنفيذ توصيات اللجنة، بأهنا اخت       
   . )  ٦٩ (                وبناء سجون جديدة  "        البديلة

                                                                                                    والحظت جلنة حقوق الطفل ببالغ القلق أن العقوبة اجلسدية مباحة رمسية يف املدارس وأوصت الدولـة                  -   ١٥
                              التنظيمية ذات الصلة بإدراج                                                                                         بتنفيذ توصيات اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان بتعديل التشريعات واللوائح           

   . )  ٧٠ (                                                                             أحكام تنص صراحة على حظر العقوبة اجلسدية يف البيت ويف املدارس ويف مجيع املؤسسات األخرى

                                                                                                     والحظت جلنة مناهضة التعذيب بقلق انتشار ظاهرة العنف املرتيل وغريه من أشكال العنف القائم علـى                  -   ١٦
                                                               وبينما رحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة           .   اج                                              نوع اجلنس، مبا يف ذلك االغتصاب يف إطار الزو        

                                                     فإهنما أعربتا عن القلق لعدم وجود أحكام قانونية حمددة  ،                                                   واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبا اختذته الدولة من تدابري
            ِّ          ني احملليـة ال جتـرِّم                                                                                               تتعلق بالعنف املرتيل، كما أعربتا، إىل جانب جلنة مناهضة التعذيب، عن األسف ألن القوان             

       ويف عام   .  )  ٧١ (                                    ُ                                               االغتصاب يف إطار الزواج، وألن الدولة مل ُتحرز أي تقدم يف مقاضاة املسؤولني عن ذلك ومعاقبتهم
                                                                                                        أوصى املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين بأن تيسر الدولة الشروط املتعلقة بطلب التجـنس                    ٢٠٠٧

  ً        ً                            ّ                             ماً قانونياً يكفل محاية األزواج األجانب وميكّن الضحايا األجانب من احلصول                               لضحايا العنف املرتيل، وأن تضع نظا
   . )  ٧٢ (                                                          على ما يلزم من خدمات ترمجة شفوية يف مراكز الشرطة وأمام احملاكم

                                 ، أشارت جلنة القضاء على التمييـز   )  ٧٣ (                                                         ومثلما أبرزت ذلك أيضا مفوضة األمم املتحدة لشؤون الالجئني       -   ١٧
  .  )  ٧٤ (                                                                                    إىل جهود الدولة الرامية إىل مكافحة االجتار باألجنبيات لغرض استغالهلن يف البغاء                ٢٠٠٣                 العنصري يف عام    

                                                                                                      ، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عـن                    ٢٠٠٧         ويف عام   
    ّ                                 ل املّتجر هبن يف البغـاء، وأوصـت                                                                                    القلق إزاء انتشار ظاهرة االجتار باألجنبيات واستمرار هذه الظاهرة واستغال         

     )  ٧٥ (                                     النساء العامالت بالبغاء يف فئة اجملرمات     تصنيف                بغية ضمان عدم  ني  ان و                              الدولة، يف مجلة أمور، مبراجعة الق

                                                                                                   أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن القلق إزاء ارتفاع عـدد                  ٢٠٠١         ويف عام     -   ١٨
                       وبينما رحبت جلنة حقـوق    .                                                                اجلنسي لألطفال، وعمل األطفال، واملشاق اليت يسببها تفكك األسرة                       حاالت االستغالل   

       ً     تنفيـذاً     نفذ ُ ُي                                       ، فإهنا أعربت عن القلق ألن هذا القانون ال     ٢٠٠٠                                                  الطفل بإصدار القانون املتعلق حبماية األحداث يف عام    
                                     خطة عمل وطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي                                                    جلنة حقوق الطفل الدولة باختاذ إجراءات منها وضع          وأوصت  .     ً فعاالً

   . )  ٧٦ (              التجاري لألطفال

                                           ً                                                وبينما أحاطت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان علماً مبشروع القانون املتعلق مبكافحة اإلرهاب، فإهنا أوصت   -   ١٩
            ام العهـد                                                                                                        الدولة بأن تتأكد من تطابق مجيع التدابري املتعلقة مبكافحة اإلرهاب والتشريعات ذات الصلة مع أحك              

   . )  ٧٧ ( "               األعمال اإلرهابية "                                                              ً         الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وأن تدرج يف تشريعاهتا تعريفاً لعبارة 

   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

                                                                               ٍ                        أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن القلق إزاء تدخل الدولة يف احلق يف االستعانة مبحـامٍ خـالل                    -   ٢٠
                                                    ٍ                   والحظت جلنة مناهضة التعذيب كذلك أن احلق يف االستعانة مبحـامٍ خـالل               .  )  ٧٨ (       لمحاكمة                  االحتجاز السابق ل  

                                                                                                             االستجوابات والتحقيقات مسموح به فقط مبوجب املبادئ التوجيهية للنيابة العامة، وأوصت الدولـة بإدخـال               
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                           ابعة الذي قدمته إىل جلنة                                   وأعلنت الدولة، يف تقرير املت      .  )  ٧٩ (                                                   التعديالت ذات الصلة على قانون اإلجراءات اجلنائية      
ّ              مناهضة التعذيب، أن اجلمعية الوطنية قد أقّرت يف                             َّ                 مشروع القانون املنقَّح مبـا يكفـل        ٢٠٠٧       أبريل   /        نيسان   ٣٠                                       

                                                                 وظل القلق يساور اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان ألن احملتجـزين             .  )  ٨٠ (        ٍ                               حضور حمامٍ أثناء استجواب املشتبه فيهم     
                                                                              لذين صدر حبقهم أمر بإلقاء القبض ال يتمتعون بشكل تلقائي باحلق يف احلضور                                             ألغراض التحقيقات اجلنائية أو ا    

   . )  ٨١ (                       ٍ                                على وجه السرعة أمام قاضٍ ينظر يف مدى شرعية قرار احتجازهم

                                                                                                              وأعربت جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن القلق إزاء إجراءات االعتقال الطارئة، اليت                 -   ٢١
                                     وأعربت كلتا اللجنتني عن القلـق،       .        ساعة   ٤٨                                                     از أفراد بدون صدور أمر باعتقاهلم لفترة أقصاها                          ميكن مبوجبها احتج  

  ،     ٢٠٠٦           ويف عـام      .                                                                                                ال سيما إزاء ما وردها من تقارير عن االستخدام املفرط هلذه اإلجراءات وعن إساءة استخدامها              
                                     عجيل بإدخال التعديالت ذات الـصلة                                                                                حثت جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الدولة على الت          

   . )  ٨٢ (                          على قانون اإلجراءات اجلنائية

                                                                                                         والحظت جلنة حقوق الطفل بقلق أن األحداث املتهمني بانتهاك القانون واملشمولني بإجراءات محاية قد حيرمون                 -  ٢٢
   . ) ٣ ٨ (           ة القانونية                                                                                من حريتهم دون أن خيضعوا لإلجراءات اجلنائية ودون أن تتاح هلم إمكانية احلصول على املساعد

                                                                حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعـبري، وتكـوين اجلمعيـات             -  ٤
                                         واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية                 والتجمع السلمي،

                            ينص على توقيع عقوبـة          ٢٠٠٣                                                                            الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق أن قانون اخلدمة العسكرية لعام              -   ٢٣
                                                                                 سنوات على كل من يرفض أداء اخلدمة العسكرية النشطة، وأن الذين ال يستوفون شـروط                            السجن ملدة أقصاها ثالث   

                               للتجنيد املدانني يعانون من                                                                     دون من الوظيفة يف املؤسسات احلكومية أو العامة؛ وأن املعارضني          َ َع ب  َ سَت                ُ   اخلدمة العسكرية يُ  
                                     للتجنيد يف اإلعفاء مـن اخلدمـة                                                 وطلبت إىل الدولة أن تعترف حبق املعارضني        .                              الوصم بسبب سوابقهم اجلنائية   

                   ، حيث خلصت إىل حدوث  ) ٥ ٨ (                                               ، اعتمدت اللجنة آراءها بشأن بالغني مقدمني من أفراد    ٢٠٠٦       ويف عام   .  ) ٤ ٨ (        العسكرية
                                                                   رفض االلتحاق باخلدمة العسكرية اإللزامية بسبب القناعات الدينية؛         (              من العهد      ١٨              من املادة     ١                       انتهاك ألحكام الفقرة    

                             وأوصت الدولة بـأن تتـيح         ).                           ً                                                 دانة والعقوبة يشكالن تقييداً لقدرة الفرد على إظهار دينه أو معتقداته                           وبالتايل، فإن اإل  
      ً                     مرضياً يف نظر اللجنـة           ً                            ونظراً إىل أن رد الدولة مل يكن        .                              ً                           لصاحيب البالغني سبيل انتصاف فعاالً، مبا يف ذلك التعويض        
   . )  ٨٦ (       ً  مفتوحاً                                                  املعنية حبقوق اإلنسان، فإن احلوار بشأن هذه املسألة يبقى

                       خلصت فيه إىل حدوث      )  ٨٧ (                                                          ، اعتمدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان آراءها بشأن بالغ            ٢٠٠٣         ويف عام     -   ٢٤
                          من العهد الدويل اخلاص       ٢٦                        باالقتران مع املادة       ١٩              من املادة     ١            والفقرة     ١٨              من املادة     ١                       انتهاك ألحكام الفقرة    

        ِّ                                  الذي يقيِّد حرية التعبري وحرية إظهـار        "                        نظام التحول اإليديولوجي   "                                                باحلقوق املدنية والسياسية فيما يتعلق بتطبيق       
          نتيجـة    ١٠             من املـادة   ٣   و ١                 ً                            وخلصت اللجنة أيضاً إىل حدوث انتهاك للفقرتني       .                             املعتقد بسبب الرأي السياسي   
                             وطلبت إىل الدولة الطرف أن       .                                                 سنة يف احلبس االنفرادي بسبب آرائه السياسية         ١٣                          احتجاز صاحب البالغ مدة     

           تـشرين     ١٤    ويف    .                          ً                                                             ح للضحية سبيل انتصاف فعاالً وأن تضمن عدم تكرر مثل هذه االنتهاكات يف املـستقبل                 تتي
َ                    نظام قََسم االمتثال للقانون "                                                ، أبلغت الدولة اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بإلغاء     ٢٠٠٣       أكتوبر  /    األول          وأقرت حق   "       َ
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                                             نة قد اعتربت أن رد مجهورية كوريـا غـري                      إال أن اللج    .                          ً                         صاحب البالغ يف أن يقدم طلباً للحصول على تعويض        
   . )  ٨٨ (   ٍ                           ً  مرضٍ، وبالتايل يبقى احلوار مفتوحاً

                                                                                         ، أشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل احملاوالت اليت قامت هبا الدولـة يف الفتـرة                    ٢٠٠٦         ويف عام     -   ٢٥
                     مه الدولة الطرف مـن                                                                                        األخرية من أجل تعديل قانون األمن الوطين وإىل عدم وجود توافق يف اآلراء بشأن ما تزع            

                                                           إال أهنا الحظت بقلق أن احملاكمات ال تزال متواصلة وأن القيـود       .                                          ضرورة مستمرة ألسباب تتعلق باألمن الوطين     
  ،     ١٩٩٥           ومنذ عام     .  )  ٨٩ (                                                                                     املفروضة على حرية التعبري ختل بأحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية           

                                                                   إىل حدوث انتهاكات ألحكام العهد يف مخس حاالت تتعلق بتقييد حقوق                                               خلصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      
                                                                               وخلصت اللجنة، يف أربع حاالت من أصل احلـاالت اخلمـس، إىل انتـهاك حريـة                  .                       حبجة محاية األمن الوطين   

                 ويبقـى احلـوار      .  )  ٩١ (                                                                        ، يف حني خلصت يف احلالة اخلامسة إىل حدوث انتهاك حلرية تكوين اجلمعيات             )  ٩٠ (      التعبري
         ، أهنـا       ٢٠٠٦         أغـسطس    /     آب   ١٦                                 وأعلنت احلكومة، يف ردها املؤرخ        .  ً                             اً بشأن مجيع هذه احلاالت اخلمس          مفتوح

         وأكدت يف    .  )  ٩٢ (                                              ً                                                   تسعى بنشاط إىل إلغاء هذا القانون أو تنقيحه حرصاً منها على منع تكرر مثل هذه االنتهاكات               
                                ري وتطبيق القوانني بشكل تعسفي                                                                                    األثناء أهنا ستواصل بذل كل ما يف وسعها للحد قدر اإلمكان من إمكانية تفس             

                                                               وأشارت الدولة، يف تقرير املتابعة الذي قدمته إىل اللجنة، إىل أن عدد   .                                     من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني
   . )  ٩٣ (                                                                           األشخاص املتهمني بانتهاك القانون أو احملتجزين بتهمة انتهاك القانون يف اخنفاض مستمر

                                                                                      قوق اإلنسان عن القلق إزاء ارتفاع عدد كبار املوظفني العامني الذين مينعـون مـن                                        وأعربت اللجنة املعنية حب     -   ٢٦
                وأعربت جلنة حقوق   .  )  ٩٤ (                                                                                   تكوين نقابات العمال واالنضمام إليها، وإزاء رغبة الدولة عن االعتراف بنقابات عمال معينة

                                     التعبري وتكوين اجلمعيـات بـسبب                                                                                       الطفل عن االنشغال إزاء القيود املفروضة على الطالب فيما يتعلق مبمارسة حرية           
   . )  ٩٥ (                                                                                            الرقابة اإلدارية الصارمة املفروضة على جمالس الطالب واللوائح التنظيمية املتشددة اليت تنظم سري املدارس

                                                                                              وأعرب ثالثة من أصحاب الواليات عن القلق إزاء توقيف عدد من النشطاء يف جمال حقـوق اإلنـسان              -   ٢٧
                    وجاء يف رد احلكومة أن   .  )  ٩٦ (                                    على عمليات إخالء قسري استهدفت قرويني                             ً عقب مظاهرة سلمية نظمت احتجاجاً

ٍ                                       الشرطة ألقت القبض على متظاهرين تدخلوا يف تنفيذ ترتيبات مؤقتة تتعلق بأراضٍ ومباٍن بطريقة غـري قانونيـة                        ٍ                                                                       
       ستهدفت                                                                                          ويف حالة أخرى، أعرب اثنان من أصحاب الواليات عن االنشغال إزاء أعمال القمع اليت ا                .  )  ٩٧ (      وعنيفة

             ً                                                             ويذكر أن عدداً من األشخاص تعرضوا للضرب املربح على أيدي أفراد تابعني              .                                نقابة املوظفني العامني يف كوريا    
                                                                                                              لشرطة مكافحة الشغب وأن مثانية أعضاء تابعني لنقابة املوظفني العامني يف كوريا ألقي عليهم القـبض خـالل                  

   . )  ٩٩ (                             ومل ترد الدولة على هذه الرسالة  .  )  ٩٨ (             تضيات القانون                                     ً     ً     مظاهرة سلمية مت إشعار السلطات هبا مسبقاً وفقاً ملق

                           ، إىل اعتماد قوانني وخطط         ٢٠٠٧                                                                          وبينما أشارت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، يف عام              -   ٢٨
      قـوق                                                                                                              هتدف إىل زيادة مشاركة املرأة يف احلياة العامة والسياسية، فإهنا الحظت بقلق، شأهنا شأن اللجنة املعنية حب                

   . )   ١٠٠ (                                                                                     اإلنسان، أن املرأة غري ممثلة بالقدر الكايف يف املناصب العليا يف جماالت السياسة والقانون والقضاء
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   احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية- ٥

                                                                                             الحظت جلنة خرباء تابعة ملنظمة العمل الدولية أن الدولة بصدد تنفيذ إجراءات إجيابيـة                   ٢٠٠٦        يف عام     -   ٢٩
                                                                                                      زيادة توظيف املرأة، مبوجب عقود اختبار، مبا يف ذلك يف مناصب اإلدارة يف شركات مملوكة للدولـة                         هتدف إىل 

                 ً                                                                   والحظت اللجنة أيضاً، باالستناد إىل تقرير احلكومة، زيادة يف نسبة النساء الـاليت               .                        ومؤسسات تابعة للحكومة  
                                                ة بالقضاء على التمييز ضد املرأة بالتـدابري                                   وبينما رحبت اللجنة املعني     .  )   ١٠١ (                                    يشغلن مناصب مهنية وتقنية وإدارية    

                                                                                                  اهلادفة إىل النهوض بوضع املرأة يف سوق العمل، فإهنا أعربت عن االنشغال إزاء ما تواجهه املرأة من حرمان شديد 
   . )   ١٠٢ (                        ً     ً                                وحيال عدم االمتثال امتثاالً تاماً للتشريعات القائمة يف جمال العمل

   معيشي كاف احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى–٦

                                                                                       ، الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بارتياح اعتماد تشكيلة           ٢٠٠١        يف عام     -   ٣٠
                                                                                  ً                        واسعة من القوانني والربامج اليت هتدف إىل ضمان مستوى معيشي كاف للجميع، إال أهنا أبدت شكوكاً حيـال                  

                                                    ، أعربت جلنة حقوق الطفـل عـن االرتيـاح إزاء               ٢٠٠٣    ام       ويف ع   .  )   ١٠٣ (                                     كفاية املساعدة املقدمة يف هذا املضار     
                                                                                                                 املؤشرات اإلجيابية للغاية املتعلقة بصحة األطفال، إال أهنا أعربت عن االنشغال، كما فعلت ذلك اللجنة املعنيـة                 

                                                ، إزاء اخنفاض االعتمادات املخصصة يف ميزانية احلكومة    ٢٠٠١                                               باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عام    
                                 وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على   .  )   ١٠٤ (                                                             لقطاع الصحة وحيال انتشار مرافق الرعاية الصحية اليت يديرها خواص

                                                                                                                  التمييز ضد املرأة عن القلق ألن الكثري من النساء يعتمدن على أفراد األسرة العاملني للحصول علـى اخلـدمات                   
   . )   ١٠٥ (     ً          ً   عاماً مرتفع جداً  ٢٤   و  ٢٠                                            الصحية، وألن معدل اإلجهاض يف صفوف النساء بني سن 

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع– ٧

                                                                                            رحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري باعتماد خطة مساندة األطفال املنتمني إىل أسر متعددة الثقافات   -   ٣١
                                  نة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية                                    والحظت جلنة حقوق الطفل واللج      .  )   ١٠٦ (    ٢٠٠٦      مايو   /                         يف جمال التعليم، يف أيار    

                                                                                                                              واالجتماعية والثقافية بقلق أن جمانية التعليم تقتصر على مرحلة التعليم االبتدائي رغم مستوى التنمية االقتصادية املرتفع                
                                                                                             كما أن اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أعربت عن االنشغال حيال             .      ً                  نسبياً يف مجهورية كوريا   

                                                                                                            جودة التعليم يف املدارس العامة اليت تعترب متدنية مقارنة باملدارس اخلاصة، وإزاء انتشار مؤسسات التعليم العايل اخلاصة، 
                                                     وأوصت جلنة حقوق الطفـل واللجنـة املعنيـة بـاحلقوق         .                      ً                                وهي ظاهرة تنعكس سلبياً على الفئات املنخفضة الدخل       

   . ) ٧  ١٠ (                                          دولة استراتيجية حمددة بإطار زمين يف هذا الصدد                                         االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن تضع ال

   املهاجرون، والالجئون وملتمسو اللجوء- ٨

                                                           ً                        ، الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق، مثلما أبرزت ذلك أيضاً مفوضـية األمـم             ٢٠٠٦        يف عام     -   ٣٢
                                                                          ، أن العمال املهاجرين يواجهون باستمرار معاملة متييزية وسلوكيات مؤذية يف مكان  )   ١٠٨ (                   املتحدة لشؤون الالجئني

                                                                                                             العمل، وال يتمتعون بسبل احلماية أو اجلرب الكافية، وخيضعون إلجراءات مصادرة واحتجاز أوراقهم الرمسية املثبتة            
                       ة األمم املتحدة لشؤون                                            ً                أوصت جلنة حقوق الطفل، كما أبرزت ذلك أيضاً مفوضي             ٢٠٠٣         ويف عام     .  )   ١٠٩ (      للهوية

                                                                                    ، بأن تعدل مجهورية كوريا قوانينها احمللية إلدراج أحكام خاصة تكفل جلميع األطفال األجانب، مبن  )   ١١٠ (      الالجئني
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                                                                                                             فيهم أطفال العمال املهاجرين غري احلائزين لوثائق رمسية، احلصول على اخلدمات علـى قـدم املـساواة مـع                   
                                                                   حبقوق اإلنسان وجلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تضمن الدولة للعمال                     وأوصت اللجنة املعنية   .  )   ١١١ (      اآلخرين

                                                                                                           املهاجرين التمتع باحلقوق الواردة يف تشريعات العمل واحلقوق املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق               
                أن اللجنـة        ٢٠٠٦       عـام                                                      والحظت جلنة خرباء تابعة ملنظمة العمل الدولية يف           .  )   ١١٢ (                             املدنية والسياسية دومنا متييز   

                                              حالة تتعلق بالتمييز يف مكـان العمـل،            ٣٧٠                                                               الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان نظرت حىت ذلك التاريخ يف حنو           
                                                                                                               وأشارت إىل الدراسات االستقصائية اليت تقرر اجنازها لبحث جمموعة من املسائل من بينها التمييز يف التوظيـف                 

                                                وقدمت الدولة، يف تقرير املتابعة الذي أحالته         .  )   ١١٣ (        النظاميني         مال غري                                               القائم على أساس اإلعاقة والتمييز ضد الع      
                                                                                                                     إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، معلومات عن التدابري القائمة أو التدابري اليت مت اعتمادها للتصدي ألوجه القلق                 

   . )   ١١٤ (                                        حيال التمييز الذي يواجهه العمال املهاجرون

                                                                    قوق اإلنسان للمهاجرين أن نظام التوظيف اخلاص بالعمال األجانب ميكـن                                 ويرى املقرر اخلاص املعين حب      -   ٣٣
              وميكن تـصنيف     .                                                                                            تصنيفه إىل ثالث فئات، تتعلق إحدى هذه الفئات بنظام توظيف العمال األجانب غري املاهرين             

   ويف   .  )   ١١٥ ( ني                                                                                                    الربامج اليت تدخل يف نطاق هذه الفئة إىل نظامني، مها نظام تراخيص العمل ونظام املتدربني الصناعي               
                                                                                                     ، أقرت اجلمعية الوطنية مشروع القانون املتعلق بتراخيص العمل اخلاصة بالعمال املهاجرين، والـذي                  ٢٠٠٣     عام  

                                                                         وكان اهلدف يف األصل أن حيل هذا النظام اجلديد حمـل نظـام املتـدربني                 .                                  يقضي بإنشاء نظام تراخيص العمل    
     وبدأ   .                                            بالسلطات إىل إقرار العمل مبوجب النظامني كليهما                                              الصناعيني، إال أن اعتراض احتادات أصحاب العمل دفع 

                                                 الصناعة التحويلية، والبناء، والزراعة، والصيد       :                        يف القطاعات التالية       ٢٠٠٤       يوليه   /                              العمل بنظام التراخيص يف متوز    
ِ                                         ، اسُتكِملت دورة تنفيذ نظام تراخيص العمل احملددة     ٢٠٠٧      أغسطس  /     ويف آب  .  )   ١١٦ (                      البحري، وصناعات اخلدمات   ُ    

                                                                                                             ثالث سنوات، وتعهدت احلكومة بتنقيح هذا النظام بغية التصدي جملموعة من املشاكل من بينها العدد الكـبري                  ب
                                                                                       ويأمل الكثري من العمال املهاجرين غري النظامني يف تسوية وضعهم القـانوين يف إطـار                 .                      للمهاجرين غري املوثقني  

                                             ؛ إال أن التقارير الواردة تفيـد بـأن وزارة       ٠٠٧ ٢                    ُ                                           التنقيح اجلديد الذي أُدخل على نظام تراخيص العمل يف عام           
                وبينما رحبت جلنة   .  )   ١١٧ (                                                                            العدل وإدارة اهلجرة غري راغبتني يف تسوية الوضع القانوين للعمال املهاجرين غري املوثقني

                                                                                                     القضاء على التمييز العنصري بإنشاء مركز توفري خدمات الترمجة الـشفوية للعمـال املهـاجرين األجانـب يف        
               ، إىل أن الدولة     ٢٠٠٧                                                         ، فإن جلنة خرباء تابعة ملنظمة العمل الدولية قد أشارت، يف عام  )   ١١٨ (    ٢٠٠٦     ونيه  ي /      حزيران

                                             وأعلنت اللجنة التابعة ملنظمة العمل الدولية أن   .                                                           اعترفت بقيام مشاكل عديدة فيما يتعلق بنظام املتدربني الصناعيني
       وأكـد    .  )   ١١٩ (    ٢٠٠٧       يناير   /               كانون الثاين   ١     ً      تباراً من                                                              نظام تراخيص العمل بصيغته املنقحة سيدخل حيز النفاذ اع        

  "       شـاقة  " و  "     قذرة "                                                                                          املقرر اخلاص أن معظم الوظائف اليت تدخل يف نطاق نظام املتدربني الصناعيني تعترب وظائف               
                     ً                                                                          وأشار املقرر اخلاص أيضاً إىل أن الشروط املنطبقة يف إطار نظام تراخيص العمل تضع العمـال                  .  )   ١٢٠ ( "    خطرة " و

                               وأشار تقرير صدر عن منظمة العمل   .  )   ١٢١ (                                              موضع ضعف وحتد من حرية تنقلهم من وظيفة إىل أخرى          املهاجرين يف
                                                                                             إىل أن نظام تراخيص العمل مينع العامل املهاجر من تغيري وظيفتـه أكثـر مـن ثـالث                       ٢٠٠٧                 الدولية يف عام    

                           املعلومات عن نظام تراخيص                                                                           وطلبت جلنة خرباء تابعة ملنظمة العمل الدولية احلصول على املزيد من              .  )   ١٢٢ (    مرات
   . ) ٣  ١٢ (       التمييز                                                                         العمل، وال سيما عن الكيفية اليت يكفل هبا هذا النظام محاية العمال املهاجرين من 

                                                                                                    والحظ املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين أن النساء ميثلن يف الوقت احلايل حنو ثلث العمال                  -   ٣٤
                                                                    من األحيان للمضايقة اجلنسية واالعتداء اجلنسي يف مكان العمـل،                                        كما الحظ أهنن يتعرضن يف كثري       .         املهاجرين
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                  ومتتنـع العـامالت     .                                                                                 وأن متوسط دخل النساء املهاجرات أدىن من متوسط الدخل لدى نظرائهن مـن الرجـال        
                                                                                                 املهاجرات الاليت ال حيملن وثائق رمسية عن اإلبالغ عن أعمال العنف اليت ترتكب ضدهن خشية مـن التوقيـف         

                                                               ً                         وأشار املقرر اخلاص إىل أن طرد أطفال املهاجرين غري النظاميني يشكل أيضاً مدعاة للقلق الشديد،      .  )   ١٢٤ (       واإلبعاد
    .  )   ١٢٥ (    ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب  ٢١                                                                    ال سيما منذ بدء تطبيق السياسة اجلديدة بشأن أطفال املهاجرين غري املوثقني يف 

       والالئي   "      ترفيه "                             ئي يصلن إىل كوريا بتأشرية                                                                وأشار املقرر اخلاص إىل تزايد عدد العامالت املهاجرات الال          -   ٣٥
ِ            تضاعف عدد الطلبات على هذه التأشرية اليت اسـُتحِدثت يف       ١٩٩٧           ومنذ عام     .                              يغريهن تعاطي األنشطة اجلنسية      ُ                                         

                                                                              ً               وتتعرض العامالت يف اجلنس يف كثري من األحيان العتداءات خطرة، ويزداد وضعهن القانوين ضعفاً                .     ١٩٩٤     عام  
                                                                   ومعظم العامالت املهاجرات هن من العامالت غري النظاميات الالئي تتجاوز مدة   .             ية والثقافية                 بسبب احلواجز اللغو

                                                                 ، وهو ما يصعب عليهن اإلبالغ عما يتعرضن له من إيـذاء أو              "       الترفيه "                                          إقامتهن يف كوريا املدة احملددة يف تأشرية        
    .  )   ١٢٦ (           طلب االنتصاف

                                                               مهاجرين أن عدد الزجيات الدولية قد سجل زيادة حادة خـالل                                                     وأبلغ املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان لل        -   ٣٦
                                                                              وأشار إىل أن حرمان الزوجات األجنبيات من العمل يعرضهن بشكل تلقائي للتهميش يف        .  ) ٧  ١٢ (                        السنوات القليلة املاضية  

           ً     ً  تبط ارتباطاً كلياً                             ّ                                                    ومن العوامل املزعجة األخرى، أنّ الوضع القانوين للزوجة املهاجرة فيما يتعلق باإلقامة ير  .          سوق العمل
    .  )   ١٢٨ (                                                                            بزوجها الكوري، وهو ما يعرض هذه الفئة من النساء لشىت ضروب إساءة املعاملة يف املرتل

                                                                    الصادر عن مفوضة األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل إحراز بعـض                ٢٠٠٦                              وأشار التقرير العاملي لعام       -   ٣٧
                                         ، وإىل حتسن يف معاملة الالجئني، وأشار التقرير     ١٩٦٧  م                 وبروتوكوهلا لعا    ١٩٥١                               التقدم يف جمال تنفيذ اتفاقية عام 

           والحظت جلنة    .  )   ١٢٩ (    ً                                                                               أيضاً إىل تضاعف عدد موظفي الوحدة املعنية بشؤون الالجئني يف مكتب اهلجرة يف سيول             
                                                                                                                  القضاء على التمييز العنصري مع التقدير املعلومات اليت تلقتها من الوفد واليت تفيد بأن القانون املتعلـق مبراقبـة        

                       إال أهنا أعربت عن القلق،   .                                                                       اهلجرة خيضع يف الوقت الراهن للمراجعة هبدف تعزيز محاية الالجئني وملتمسي اللجوء
                 ً      ، وأبرزت ذلـك أيـضاً       ٢٠٠١                                                                             كما فعلت ذلك اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عام       

                                               احملدود مللتمسي اللجوء الذين حصلوا على مركز الالجئ              ، حيال العدد  )   ١٣٠ (                              مفوضة األمم املتحدة لشؤون الالجئني
   . )   ١٣١ (    ١٩٥١                         منذ بدء نفاذ اتفاقية عام 

                                                                                        كما أن املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية قد شجع مجهورية   -   ٣٨
                                   ذين يلتمسون اللجوء من مجهوريـة                                                             ، على أن تواصل سياستها اإلنسانية بقبول األفراد ال            ٢٠٠٧                كوريا، يف عام    

                                                                                                                 كوريا الشعبية الدميقراطية وأن تيسر انتعاشهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، وتوفر هلم املزيد من الفرص للحصول                
                                                                                                           على تدريب مهين وغري ذلك من أشكال الدعم لتمكينهم من اإلفادة مما يتوفر مـن فـرص عمـل وأسـباب                     

      ، دعا     ٢٠٠٨      يناير  /                                                  قام هبا املقرر اخلاص إىل مجهورية كوريا يف كانون الثاين                           وعند اختتام الزيارة اليت     .  )   ١٣٢ (     العيش
    .  )   ١٣٣ (    ً                                                            أيضاً إىل إنشاء نظام أمشل لدعم األفراد الذين يلتمسون اللجوء يف البلد
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                                            ِّ    اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعو قات-      ً ثالثا  

                                                   املتخذة للتصدي للعنف املرتيل، ال سيما بتعيني مدعني عامني                                        رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بالتدابري  -   ٣٩
                                                    ، رحبت جلنة مناهضة التعذيب بالتدابري اليت اختذهتا            ٢٠٠٦         ويف عام     .  )   ١٣٤ (                                   خاصني مكلفني بالنظر يف هذه اجلرائم     

       لك سن                                              ُ                                                          الدولة للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارُتكبت يف املاضي وتوفري سبل انتصاف بشأهنا، ومن ذ               
                                ، مث إنشاء اللجنة الرئاسية لتقصي     ٢٠٠٠                                                           القانون اخلاص للكشف عن احلقيقة يف حاالت وفاة مشتبه فيها، يف عام 

    .  )   ١٣٥ (                          احلقيقة بشأن الوفيات املريبة

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية-      ً رابعا  
   تعهدات الدولة- ألف 

  ،     ٢٠١١-     ٢٠٠٧                                                يذ خطة عملها الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان للفترة                     التزمت الدولة بتنف    ٢٠٠٨      يف عام   -   ٤٠
  .  )   ١٣٦ (                                   ً                                                    ً  وهي خطة تتضمن، كما سبق ذكره، أحكاماً مؤسسية هتدف إىل محاية األقليات والفئات الضعيفة اجتماعياً

            نسان، ومن مث                    ً                                                                     والتزمت الدولة أيضاً بتوثيق التعاون والشراكة مع اجملتمع املدين وبتعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإل
      ّ                                          كما أنّ الدولة التزمت بدعم الدول األطراف يف تنفيذ   .  )   ١٣٧ (                                        إدراج منظور حقوق اإلنسان يف شىت جماالت اجملتمع 

                                                                                                               التزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان عن طريق التعاون التقين، وباملسامهة يف عملية حتديد وتوضيح معـايري خاصـة                 
    .  )   ١٣٨ (                                                             ان، كتلك املتعلقة بقواعد السلوك البيولوجية وتكنولوجيا املعلومات                                بالقضايا اجلديدة املتصلة حبقوق اإلنس

   توصيات حمددة للمتابعة- باء 

                                                                                 ، أوصت جلنة مناهضة التعذيب الدولة بأن تقدم إليها، يف غضون سنة، معلومـات عـن            ٢٠٠٦        يف عام     -   ٤١
                                         ر التعذيب وسوء املعاملة علـى أيـدي                                  ً                                           اخلطوات احملددة املتخذة تنفيذاً للتوصيات املتعلقة بتدابري مكافحة وحظ        

          الزنزانات  "                                                                                                      املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني؛ وأن تكفل احترام الضمانات القانونية األساسية؛ وحتد من استخدام              
                                                                                                   وتضمن متتع احملتجزين بظروف تليق بالبشر؛ وتسعى إىل منع وختفيض عدد الوفيات يف مرافق االحتجاز؛                 "        البديلة

                            وقدمت الدولـة املعلومـات       .  )   ١٣٩ (                                                           ال إساءة املعاملة والتدابري التعسفية يف املؤسسة العسكرية                      ومتنع خمتلف أشك  
                                                                               ، ومن ذلك معلومات تتعلق بالتدابري امللموسة اليت تتوخى الدولة اختاذها أو                ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران   ٢٧            املطلوبة يف   

   . )   ١٤٠ (         ً       ً                 اختذهتا فعالً امتثاالً لتوصيات اللجنة

  ،     ٢٠٠٧         نـوفمرب    /                                                                       ية حبقوق اإلنسان إىل الدولة أن تزودها، يف موعد أقصاه تشرين الثاين                              وطلبت اللجنة املعن    -   ٤٢
                                       ً                                                                   مبعلومات عن اخلطوات العملية املتخذة متابعةً لتوصيات اللجنة املتعلقة بتمتع العمال املهاجرين باحلقوق املنصوص عليها 

                                                     ملة على أيدي املوظفني املكلفني بإنفـاذ القـوانني،                                                                             يف العهد دون متييز، وعن التدابري املتخذة ملنع التعذيب وسوء املعا          
                      من العهد الـدويل       ١٩              من املادة     ٣                                                                                  وتعديل القانون املتعلق باألمن الوطين الستيفاء الشروط املنصوص عليها يف الفقرة            

       رر أن            ، وقد تق      ٢٠٠٨       فرباير   /       شباط   ٢٥                                     وقدمت الدولة املعلومات املطلوبة يف        .  )   ١٤١ (                               اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   
  ،     ٢٠٠٨        ينـاير   /                ويف كانون الثـاين    ).     ٢٠٠٨      أبريل  /       نيسان-      مارس  /    آذار (                                               تنظر فيها اللجنة يف دورهتا الثانية والتسعني       

                                                                                                                              أبلغت الدولة اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بالتدابري التشريعية والسياساتية اليت تتوخى الدولة اعتمادها أو اليت اعتمدهتا                
    .  ) ٢  ١٤ (                          من املالحظات اخلتامية للجنة  ١٨   و  ١٣   و  ١٢               اردة يف الفقرات    ً       ً               فعالً امتثاالً للتوصيات الو
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  ،     ٢٠٠٨         أغـسطس    /                                                                                             وطلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل الدولة أن تقدم إليها، يف موعد أقـصاه آب                 -  ٤٣
                 يز ضد األجانـب                                                                                                               معلومات عن كيفية متابعة الدولة لتوصيات اللجنة املتعلقة بالتدابري الرامية إىل حظر مجيع أشكال التمي              

   . ) ٣  ١٤ (                               ُ                                                                   والقضاء عليها، وحظر اجلرائم اليت ُترتكب بدافع عنصري واملعاقبة عليها، وتعزيز محاية حقوق الزوجات األجنبيات

                                                                                       ، أوصى املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين باختاذ عدد من التـدابري بغيـة                   ٢٠٠٧         ويف عام     -   ٤٤
                                                          ، مبا يف ذلك التصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة            )   ١٤٤ (                لة حبقوق اإلنسان                                      االمتثال ملعايري العمل الدولية املتص    

                                                                                                                حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ ومراجعة قوانني العمل، وال سيما القانون املتعلق بنظام تـراخيص                
                         ع املقرر اخلاص الدولـة        وشج  .  )   ١٤٦ (                                                                   ؛ وتدابري حلماية النساء، وخباصة النساء املعنيات بالزجيات الدولية         )   ١٤٥ (     العمل

                                          ً                                ً                                     على وضع حوافز للعودة الطوعية للمهاجرين بدالً من اللجوء إىل إجراءات الطرد وفقاً للـضمانات اإلجرائيـة                 
   . )   ١٤٧ (                                      اخلاصة حبماية املهاجرين من العودة القسرية
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CRC-OP-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 
CRC-OP-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child 

pornography 
ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 

Members of Their Families 
CPD  Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CPD Optional Protocol to Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
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