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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  الدورة الثالثة واألربعون

  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠-٢جنيف، 

 ١٦ر املقدمة من الدول األطراف مبوجـب املـادتني          النظر يف التقاري      
   من العهد١٧و

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  مجهورية كوريا    
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الـدوري             -١

أن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة         الثالث جلمهورية كوريا بش   
 تـشرين  ١١ و١٠، املعقـودة يف  ٤٤ و٤٣ و ٤٢يف جلـساهتا    ) E/C.12/KOR/3(والثقافية  

، ٥٥واعتمدت يف جلـستها     ) SR.44 و SR.43و E/C.12/2009/SR.42 (٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين
  .ت اخلتامية الواردة أدناه، املالحظا٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٩املعقودة يف 

  مقدمة  - ألف  
ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث الذي قدمته مجهورية كوريا وكذلك بالردود             -٢

). E/C.12/KOR/Q/3/Add.1(اخلطية على قائمة املسائل، مبا يف ذلك البيانـات اإلحـصائية            
الطرف، الذي ضم عـدداً  وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء مع وفد الدولة          

  . من املمثلني عن وزارات خمتلفة، هلم خربة بشأن املواضيع املشمولة بالعهد
وأخذت اللجنة علما مع التقدير باملسامهة اليت قدمتها اللجنة الوطنية الكورية حلقوق              -٣

  .اإلنسان يف عملية إعداد التقارير
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  اجلوانب اإلجيابية  - باء  
باجلهود اإلجيابية اليت تبذهلا الدولة الطرف يف تعزيز تنفيذ          التقدير   معحتيط اللجنة علماً      -٤

  : وتعرب اللجنة عن ترحيبها بوجه خاص مبا يلي. احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 ٢٠١١-٢٠٠٧وضع خطة العمل الوطنية حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها     )أ(  

سان، بوصفه هيئة استشارية مسؤولة عن تنفيذ       وبإنشاء اجمللس الوطين لسياسات حقوق اإلن     
  هذه اخلطة؛ 

  ؛ Hojuبدء االلتزام بإلغاء نظام رب األسرة   )ب(  
  تصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛   )ج(  
بـشأن   ١٥٥ و ١٨٧التصديق على اتفاقييت منظمة العمل الدوليـة رقـم            )د(  

  السالمة والصحة املهنيتني؛
إدخال تغيريات على قانون مراقبة اهلجرة ملنح األشخاص احلاصلني علـى             )ه(  

وضع إنساين احلق يف العمل وإتاحة الفرصة أمام طاليب اللجوء لتقدمي طلبات للحصول علـى    
  إذن عمل؛ 

ـ  ـي ليشمل التعلي  ـاق التعليم اجملاين واإللزام   ـتوسيع نط   )و(   وي يف  ـم الثان
  ؛ ٢٠٠٤عام 

ب البدين  ا عن العق  رييب إلعطاء عالمات جيدة وسيئة، بديالً     إدخال نظام جت    )ز(  
  يف املدارس؛ 

استخدام برامج القسائم الثقافية لتسهيل حضور األفراد واألسر مـن ذوي             )ح(  
  . الدخول املنخفضة للعروض الثقافية

   العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد  - جيم  
و صعوبات كبرية تعوق تنفيذ العهد تنفيـذاً        تالحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أ        -٥

  . فعاالً يف الدولة الطرف

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - دال  
تشعر اللجنة بالقلق ألن العهد مل يدمج بعد يف القانون احمللي بشكل كامل، رغـم                 -٦

ـ  . (E/C.12/1/Add.59) ٢٠٠١املالحظات اخلتامية اليت صدرت عن اللجنة يف عام          زال وال ت
  :اللجنة تشعر بالقلق ألن
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نطاق احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف إطار الدستور، أضيق مما            )أ(  
  هو عليه يف العهد؛ 

  ؛ )٣املادة (الدستور ال يطبق إال على املواطنني   )ب(  
احلقوق املنصوص عليها يف العهد ألنه نادرا ما ُيحتج هبا أمام احملاكم احمللية               )ج(  

  . و اهليئات القضائية أو السلطات اإلدارية أو ُتنفذ من قبلها تنفيذا مباشراأ
تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بأن متنح العهَد مركزا قانونيا جيعل مـن املمكـن               

ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة على تعليقها       . االحتكام إليه مباشرة يف النظام القانوين احمللي      
وتطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف       . بشأن التطبيق احمللي للعهد   ) ١٩٩٨(٩العام رقم   

تضمني تقريرها الدوري القادم، معلومات مفصلة عن قرارات صادرة عـن احملـاكم أو              
غريها من اهليئات القضائية أو السلطات اإلدارية الوطنية تقضي بإعمال احلقوق الواردة            

  . يف العهد
ملتوخى من املساعدة اإلمنائية الرمسية للدولة الطرف       وتشعر اللجنة بالقلق ألن اهلدف ا       -٧

 يف املائة من الناتج احمللي      ٠,٧ املتمثل يف     أدىن بكثري من اهلدف املتفق عليه دولياً       ٢٠١٥لعام  
 وألن املساعدة الثنائية ال تزال مقيدة جزئيا، يف حني تأخذ اللجنة علماً           ) ١-٢املادة  (اإلمجايل  

ية االقتصادية اليت حتققت يف الدولة الطرف وحتولت بفضلها إىل دولة           مع االرتياح بوترية التنم   
ماحنة للمعونة، وكذلك باملعلومات اليت تفيد بأن الدولة الطرف تعتزم االستمرار يف زيادهتـا              

  .املطردة للمساعدة اإلمنائية الرمسية
اعدهتا توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل زيادة الرقم املستهدف ملس           

 وهو اهلدف   ٢٠١٥ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل حبلول عام          ٠,٧اإلمنائية الرمسية إىل    
ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل بالتوصـيات           . املتفق عليه دوليا  

ـ             صادي، اليت قدمتها جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت
بشأن زيادة عنصر املنح يف التزامات املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية ألقل البلدان منوا يف              

  . احملافظ اليت ختصصها الدولة الطرف للمساعدة
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الوالية القضائية احملدودة للجنة الوطنية الكورية حلقوق              -٨

وتشعر اللجنـة   . ردة يف العهد وافتقارها إىل سلطة التحقيق      اإلنسان فيما يتعلق باحلقوق الوا    
 يف املائة، يف حني مل تتجـاوز نـسبة          ٢١ببالغ القلق إزاء تقليص عدد موظفي اللجنة بنسبة         

وتشعر اللجنة بـالقلق بوجـه      .  يف املائة على األكثر    ٢التقليص يف مجيع الوزارات األخرى      
ات يف اآلونة األخرية عرَّضت استقاللية اللجنة خاص، إزاء ما شهدته الدولة الطرف من تطور 

  . إىل ضغط شديد
تذكِّر اللجنة الدولة الطرف مبسؤوليتها عن ضمان امتثال اللجنة الوطنية الكورية حلقوق            

  :كما توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي. اإلنسان ملبادئ باريس بشكل دائم
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  مجيع احلقوق الواردة يف العهد؛تعزيز والية اللجنة وتوسيع نطاقها لتشمل   )أ(  
ختصيص موارد بشرية ومالية كافية، مبا يف ذلك تعيني خـرباء يف جمـال            )ب(  

  حقوق اإلنسان، عمال بالقانون اخلاص باللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان؛ 
متكني األفراد من تقدمي الشكاوى املتعلقة بانتهاكات احلقوق االقتصادية           )ج(  

  . االجتماعية إىل اللجنة مباشرةوالثقافية و
وتشعر اللجنة بالقلق ألن الدولة الطرف مل تعتمد بعد قانونا شامال ضد التمييز نظرا                -٩

قدم إىل اجلمعية الوطنية السابعة عشرة يف كـانون          ألن مشروع قانون مكافحة التمييز الذي     
قلق ألن الصيغة احلالية    كما تشعر اللجنة بال   . ، مت رفضه دون النظر فيه     ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

اليت تتوىل فرقة العمل تقييمها مل تذكر أسباب مناهضة التمييز على سبيل احلصر بل نـصت                
ة من األسباب اليت ُيحظر التمييز على أساسها، كمثال، وألهنا          ـعوضا عن ذلك، على قائم    

ن مل تتضمن سوى بعض أسباب التمييز واستبعدت أسبابا أخرى وردت يف مشروع القـانو             
  ). ٢املادة (األصلي، مثل اجلنسية وامليل اجلنسي 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اإلسراع باعتماد قانون شامل ضد التمييز ينص بوضوح             
 من العهد، ومتشيا مع تعليـق       ٢-٢على مجيع أسباب التمييز على النحو املبني يف املادة          

تصادية واالجتماعيـة والثقافيـة      بشأن عدم التمييز يف احلقوق االق      ٢٠اللجنة العام رقم    
  ). ٢ من املادة ٢ الفقرة(

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الصعوبات اليت تواجه مقدمي طلبات احلصول على مركز              -١٠
وال تزال  . الالجئ وحق اللجوء بسبب فترات االنتظار الطويلة اليت تستغرقها معاجلة طلباهتم          

ت االعتراف مبركز الالجئ وطاليب اللجـوء يف        اللجنة تشعر بالقلق إزاء شدة اخنفاض معدال      
الدولة الطرف وإزاء اإلجراءات اليت تؤدي إىل احلصول على هذا املركز اليت ال تزال تستغرق               

  .وقتا طويال
توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل املزيد من اجلهود الختصار فترة انتظار احلصول على             

  : من خالل التدابري التاليةاالعتراف مبركز الالجئ ومركز طالب اللجوء 
توفري املوارد الكافية لتنفيذ قانون مراقبة اهلجرة املنقح واملرسوم اخلاص            )أ(  

  بتنفيذه، مبا يف ذلك عن طريق زيادة عدد موظفي اهلجرة؛ 
  توحيد إجراءات اللجوء؛   )ب(  
  . مجع البيانات املتعلقة بالالجئني وطاليب اللجوء بصورة منتظمة  )ج(  
تقريرها الدوري القادم معلومات عن التـدابري        للجنة إىل الدولة الطرف تضمني    تطلب ا 

  . املتخذة يف هذا الصدد، مبا يف ذلك إحصاءات منح مركز الالجئ وحق اللجوء
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ويف حني تعترف اللجنة باخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا الدولة الطرف، فإهنا تعـرب          -١١
ا وزارة املساواة بني اجلنسني على مستوى الـصالحيات         عن قلقها ألن التغيريات اليت شهدهت     

  ). ٢املادة (واملوارد املخصصة هلا، أثرت سلبا على متتع املرأة اجلوهري باملساواة 
  مناسـباً   مؤسـسياً  تكرر اللجنة توصيتها اخلتامية السابقة بأن توفر الدولة الطرف إطاراً         

 اجلنسني من العمل بفعاليـة وتطبيـق   وختصص املوارد الالزمة لتمكني وزارة املساواة بني  
وحتث اللجنة الدولة الطرف على القيام، على . املنظور اجلنساين على التشريعات والربامج

سبيل األولوية، مبراجعة شاملة لتشريعاهتا هبدف ضمان املساواة القانونية والفعليـة بـني             
 ٣ واملادة ٢ من املادة ٢ النساء والرجال يف مجيع جماالت احلياة، كما تقضي بذلك الفقرة      

ا العـام   ـاه الدولة الطرف إىل تعليقه    ـدد، توجه اللجنة انتب   ـويف هذا الص  . من العهد 
بشأن املساواة بني الرجل واملرأة يف حـق التمتـع جبميـع احلقـوق      ) ٢٠٠٥(١٦رقم  

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتطلب إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الـدوري           
  .دم معلومات مفصلة عن التقدم احملرز يف هذا اجملالالقا
اليت تقتـرن   ) ٢-واو(وضع إقامة الزوجة األجنبية      وال تزال اللجنة تشعر بالقلق ألن       -١٢

  ). ٢املادة (مبواطن كوري ما زال مرتبطا هبذا الزوج 
ـ              ه توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل املزيد من اجلهود للقضاء على التمييز الذي تواجه

املرأة األجنبية املتزوجة من مواطن كوري عن طريق السماح هلا باحلصول على اإلقامة أو              
  . التجنيس مبعزل عن الزوج

وال تزال اللجنة تشعر بالقلق ألن التمييز ضد املرأة ال يزال قائما يف كثري من جماالت                 -١٣
ال سيما إلغاء نظـام رب      احلياة على الرغم من التعديالت اليت أدخلت على القانون املدين، و          

وتكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء استمرار الفجوة يف األجور بني الرجال            . Hojuاألسرة  
والنساء، وتدين نسبة النساء الاليت يتقلدن مناصب رفيعة يف احلياة السياسية والعامة، والفصل             

مشاركة النساء يف سوق كما تشعر اللجنة بالقلق حيال اخنفاض معدل . بني اجلنسني يف املهن   
العمل يف الدولة الطرف، وهو أدىن من متوسط منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي              

 مع القلق أن اخنفاض     أيضاًوتالحظ اللجنة   . رغم ارتفاع معدل التحاق اإلناث بالتعليم العايل      
اجهها عندما تريـد    معدل اخلصوبة عند املرأة يف الدولة الطرف قد يعكس الصعوبات اليت تو           

  ). ٣املادة (التوفيق بني احلياة املهنية واألسرية 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

اختاذ التدابري التشريعية والسياسية الالزمة للتأكد من أن النظام البـديل             )أ(  
  اخلاص بتسجيل األسر يكفل املساواة بني اجلنسني، وكرامة الفرد، وخصوصيته؛ 

 يف الترتيبات املؤسسية، مثل التخفيضات الضريبية ومنح حوافز يف          النظر  )ب(  
  جمال الضمان االجتماعي لتمكني الرجال والنساء من التوفيق بني احلياة العائلية واملهنية؛ 
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تشجيع الرجال على املشاركة يف رعاية األسرة عن طريق أمـور منـها               )ج(  
   واإلجازة الوالدية؛ اختاذ تدابري سياساتية حافزة مثل إجازة األبوة

السماح بنظام اجلداول الزمنية املرنة يف العمل، مما يتيح للرجال والنساء             )د(  
  اجلمع بني العمل املدفوع األجر ومسؤولياهتم العائلية؛ 

توسيع شبكة اخلدمات االجتماعية، مبا فيها مرافق رعاية الطفل، مثـل             )ه(  
  . وجبات الغذائية يف املدارسمراكز الرعاية النهارية العامة وتقدمي ال

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر فرص العمل يف الدولـة الطـرف، وال سـيما         -١٤
وتعرب اللجنة عن أسفها ألن املعلومات املقدمة بشأن السياسات الوطنيـة         . للشباب والنساء 

  ). ٦املادة (لتوظيف الشباب مل تكن مفصلة مبا فيه الكفاية 
لة الطرف بالتشجيع على زيادة فرص عمالة النساء والشباب الـذين           توصي اللجنة الدو  

 باختاذ مجيـع التـدابري      أيضاًوتوصي الدولة الطرف    . يتسم متثيلهم يف قوة العمل بالنقص     
، ٢٠١٠ يف املائة من املشاركة النسائية يف سوق العمل حبلول عـام             ٥٥الالزمة لتحقيق   

مة وتوفري الدعم والتدريب وإعـادة      عن طريق تكثيف جهودها خللق فرص عمل مستدا       
التدريب الكافيني للنساء لتمكينهن من العودة إىل سوق العمل بعد االنقطاع عن العمـل          

كما توصي اللجنة الدولة الطرف خبلق فرص عمل للشباب من خـالل            . لتربية األطفال 
  . تعزيز أنشطة التدريب املهين اليت تتناسب مع احتياجات السوق

يف املائة من إمجايل القوة العاملة تتألف من عمـال           ٣٤,٩جنة بالقلق ألن    وتشعر الل   -١٥
يف املائة من النساء العامالت يعملن يف وظائف غري نظامية وألن            ٤٤,١غري نظاميني، وألن    

وتعرب اللجنة عـن    . معظم العاملني يف املناطق االقتصادية اخلاصة ال يعملون بشكل منتظم         
  : من أنأيضاًقلقها 

متوسط الدخل الشهري للعامل غري النظامي يبلغ حنو نصف متوسط الدخل          )أ(  
  الشهري للعامل النظامي؛ 

ظروف العمل والضمان االجتماعي للعمال غري النظاميني والعمال املنتدبني           )ب(  
  غري مالئمة؛ 

عدد العمال املشار إليهم أعاله يف تزايد، وأن احتمال تعرضهم للفصل دون              )ج(  
 قبل انتهاء مدة السنتني املنصوص عليها يف عقود عملهم حيول دون حتـوهلم إىل               سابق إنذار 

  عمال نظاميني؛ 
ال غري النظاميني من الفصل التعسفي غـري فعالـة   ـضمانات محاية العم   )د(  

  ). ٧املادة (
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ـ  ـتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تس      ع العمـال غـري   ـارع إىل إكمال تقييمها لوض
وتوصي اللجنة بشدة بأن حيصل العمال غري النظاميني علـى          . املنتدبنيالنظاميني والعمال   

  :احلقوق التالية
  املساواة يف األجر عن األعمال املتساوية القيمة؛   )أ(  
  تغطية كافية فيما يتعلق بالضمان االجتماعي؛   )ب(  
احلماية مبوجب قانون العمل، مبا يف ذلك تعويض إهناء اخلدمـة وبـدل               )ج(  

  العمل اإلضايف؛ العطالت و
  . ضمانات ضد الفصل التعسفي  )د(  

وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء العدد املتزايد من العمال الذين ال حيق هلم احلصول                 -١٦
على احلد األدىن لألجور وأن التشريعات املتعلقة باحلد األدىن لألجور ال تنطبق على مجيـع               

، ٢٠٠٥ على قانون احلد األدىن لألجور لعام        القطاعات على الرغم من التعديل الذي أدخل      
  ). ٧املادة (الذي وسع نطاق تطبيق احلد األدىن القانوين لألجور 

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لتـضمن تطبيـق احلـد األدىن               
 ٧ملادة  من ا  ‘٢‘)أ(للفقرة   لألجور فعليا وتوفري مستوى معيشي الئق للعمال وأسرهم وفقاً        

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توسع نطاق تطبيق التشريعات املتعلقـة            . من العهد 
باحلد األدىن لألجور ليشمل القطاعات اليت ال تسري عليها، وأن تكثف جهودها إلنفاذ             
احلد األدىن القانوين لألجور عن طريق زيادة عمليات التفتيش يف مكان العمل وفـرض              

من العقوبات املناسبة على أصحاب العمل الذين ال ميتثلون للتشريعات          غرامات أو غريها    
وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تكفل عدم تأثري التغريات          . املتعلقة باحلد األدىن  

اليت ُينظر حاليا يف إدخاهلا على حساب احلد األدىن لألجور ليأخذ يف االعتبـار املبـالغ                
  . امة، على العمال املهاجرين بصورة غري متناسبةاملقتطعة لوجبات الطعام واإلق

  :وال تزال اللجنة تشعر بالقلق لألسباب التالية  -١٧
  عدم التوصل حىت اآلن لفهم ماهية التحرش اجلنسي يف العمل؛  )أ(  
  عدم اعتبار التحرش اجلنسي يف مكان العمل جرمية؛  )ب(  
 من فقدان وظائفهم أو     عدم التماس الضحايا لالنتصاف إال فيما ندر خوفا         )ج(  

  بسبب وضعهم كمهاجرين؛
  .التعتيم على التحرش اجلنسي يف غالب األحيان أثناء إجراءات الدعوى  )د(  

توصي اللجنة الدولة الطرف بإحلاح بأن تعتمد وتنفذ التشريعات اليت جتـرم التحـرش              
لدولـة  كما توصي اللجنـة ا . اجلنسي يف مكان العمل، وُتنشئ آليات لرصد هذا التنفيذ   

الطرف مبنح املنظمات العامة اليت تتصدى للتحرش اجلنسي يف مكان العمل سلطة كافية             
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 بأن تستمر الدولة الطرف يف إذكاء       أيضاًوتوصي  . لفرض تدابري عقابية وتعويض ضحاياه    
  . الوعي العام بشأن الطابع اإلجرامي للتحرش اجلنسي

ث الصناعية يف الدولة الطرف وقلة عدد وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع عدد احلواد  -١٨
كما تعرب عن قلقها إزاء االدعاءات اليت تفيد بأن عمليات التفتيش           . املفتشني يف جمال العمل   

تركز على وضع العمال كمهاجرين بدال من التركيز على السالمة املهنية وظروف العمـل              
  ).٧املادة (

مل وتوفري التدريب الكـايف علـى       توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة عدد مفتشي الع       
  . السالمة املهنية وظروف العمل ملفتشي العمل وأرباب العمل واملوظفني

 وفقـاً وتكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها ألن التمتع باحلقوق النقابية غري مكفـول،             -١٩
 . من الدستور، إال لبعض املوظفني العموميني الذين يتم تعيينهم مبوجب القـانون            ٣٣للمادة  

وحتيط اللجنة علما بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لضمان حقوق املوظفني احلكـوميني             
ومع ذلك، تكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها ألن القـانون حيظـر النقابـات يف               . واملعلمني

، مل حتظ ٢٠٠١اجلامعات العامة واخلاصة وألن نقابة املعلمني الكوريني اليت مت تأليفها يف عام         
  ). ٨املادة ( من العهد ٨وافقة وهو ما ميثل خمالفة صرحية للمادة بامل

توصي اللجنة بتعديل التشريعات املتعلقة باخلدمة املدنية وذلـك هبـدف رفـع القيـود      
املفروضة على حق موظفي اخلدمة املدنية يف االنضمام إىل النقابات العمالية واإلضـراب             

، ٢٠٠١التعليقات اليت قدمتها جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية يف عام             متشيا مع 
  ). ٨٧االتفاقية رقم (بشأن اتفاقية احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم 

وتشعر اللجنة بقلق بالغ بسبب كثرة اللجوء إىل حماكمة العمال يف إطار العالقـات                -٢٠
املفرط للقوة ضد العمال املضربني، باالسـتناد بـصورة         بني العمال واإلدارة، واالستخدام     

وتكرر اللجنة  ". عرقلة األعمال التجارية  "ب من قانون العقوبات املتعلقة      ٣١٤رئيسية إىل املادة    
اإلعراب عن قلقها من أن احلقوق النقابية ليست مكفولة على حنو كاف يف الدولة الطـرف                

  ).٨املادة (
رف بأن تكفل حق كل فرد يف تكوين النقابات واالنضمام          توصي اللجنة بشدة الدولة الط    

إليها حبرية، واحلق يف الدخول يف مفاوضات مجاعية مـن خـالل النقابـات واحلـق يف                 
عرقلـة األعمـال    " بضراب وذلك باالمتناع عن اللجوء إىل استخدام البند املتعلـق           إلا

دام القوة  ـاستخدم  ـبشكل منهجي إلضعاف احلق يف اإلضراب، وكذلك بع       " التجارية
 بـأن تنظـر     أيضاًوتوصي اللجنة   . مبا يتجاوز احلد الالزم فقط للحفاظ على النظام العام        

الدولة الطرف يف التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن احلريـة النقابيـة              
، وبشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم واملفاوضـات        )٨٧االتفاقية رقم   (ومحاية حق التنظيم    

  ).٩٨االتفاقية رقم (عية اجلما
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ـ   ـق لتعرض العم  ـة بالقل ـوتشعر اللجن   -٢١ دم ـال املهاجرين لالستغالل والتمييز وع
  .دفع الرواتب

توصي اللجنة بإجراء مزيد من التنقيح لنظام تصاريح العمل الذي يعترف بالفعـل حبـق               
م خاص لكون   كما توصي بإيالء اهتما   . العمال املهاجرين يف احلماية مبوجب قانون العمل      

ويصح هذا بصفة خاصة يف سياق      . فترة الثالثة أشهر املمنوحة لتغيري العمل ال تكفي أبدا        
احلالة االقتصادية الراهنة حيث ال جيد العامل املهاجر من خيار يف الغالب، سوى القبـول              

وتوصي . بوظائف تتسم بظروف عمل غري مواتية جملرد احلفاظ على وضعه كعامل نظامي           
ذلك بأن تؤيد الدولة الطرف قرار احملكمة العليا مبنح الصفة القانونيـة لنقابـة              اللجنة ك 

  .العمال املهاجرين
 مبعدالت غري مسبوقة    -وتشعر اللجنة بالقلق ألن الوترية السريعة للنمو االقتصادي           -٢٢

تل املرتبة الثانية عشرة من حيث حجم االقتـصاد مل تقابلـها           حي اليت جعلت البلد     -يف آسيا   
زيادة يف إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، وال سـيما بالنـسبة لألفـراد               

 ٨,٢ويف هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استبعاد          . واجلماعات األشد حرمانا وهتميشا   
يف املائة من جمموع السكان، وخاصة بعض األفراد واجلماعات احملرومة واملهمشة، من نظام             

"  أدىن على الصعيد الـوطين     حداً"الوطين األساسي لسبل العيش الذي يضمن مبدئيا،        التأمني  
لألشخاص الذين يعيشون يف أشد الظروف حرمانا، وذلك يف ظل عدم وجود شبكة وطنية              

ولذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ضـعف اإلنفـاق          . راسخة لتوفري األمان االجتماعي   
خصخصة اخلدمات االجتماعية، مبـا يف ذلـك الرعايـة     االجتماعي العام وارتفاع مستوى     

الصحية والتعليم وإمدادات املياه والكهرباء، األمر الذي زاد من صعوبة حـصول األفـراد              
   .واجلماعات األشد حرمانا وهتميشا على الوصول إىل هذه اخلدمات

 التـأمني   إن اللجنة إذ تالحظ املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن استعراض نظام           
أو معيار الثروة وانضمام " واجب اإلعالة"الوطين األساسي لسبل العيش استنادا إىل معيار       

اجلميع إىل هذا النظام، حتث الدولة الطرف على إكمال االستعراض على وجه الـسرعة              
وضمان أن يستفيد منه األشخاص الذين مل يكملوا احلد األدىن لفترة العيش املستقر مبـن               

  . ن والذين يعيشون يف املالجئوخاص املشردفيهم األش
ن الذين  ـار الس ـدد الكبري من كب   ـا إزاء الع  ـة اإلعراب عن قلقه   ـوتكرر اللجن   -٢٣

ومما يفاقم هذا القلق هو     . ال يستفيدون من نظام املعاشات التقاعدية الوطين إال بصورة جزئية         
ن املعدالت األعلى يف العـامل،      أن معدالت أصحاب األعمال احلرة يف الدولة الطرف يعترب م         

 سنة فقط، لتنتقل ٢٢ عاما ستتضاعف خالل ٦٠وأن نسبة السكان الذين تزيد أعمارهم عن 
  ). ٩املادة ( يف املائة ١٤ يف املائة إىل ٧من 

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف وضع سياسات بديلة أو مكملة لنظام املعاشـات              
 أدىن شامل للمعاشات التقاعدية أو غـري ذلـك مـن            التقاعدية الوطين، مثل وضع حد    



E/C.12/KOR/CO/3 

GE.09-46878 10 

استحقاقات املساعدة االجتماعية اليت من شأهنا أن متكن األشخاص املسنني من أن يعيشوا             
  .حياة كرمية

وال تزال اللجنة تشعر بالقلق ألن ضحايا العنف املرتيل ما زالوا ال حيظـون حبمايـة       -٢٤
 اإلبالغ اإللزامي عن العنف املرتيل متدنية للغايـة         نسبة كما تشعر اللجنة بالقلق ألن    . كافية

وألن اجلناة ال ُتتخذ يف حقهم اإلجراءات القانونية إال يف حاالت نادرة، وألن بعض احلاالت               
  ).١٠املادة (اليت متت تسويتها مل ُترفع فيها دعاوى 

ري تشريعية،  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة تشريعية كانت أم غ           
وتوصي على وجه اخلصوص، بأن تستمر الدولـة     . للتصدي للعنف املرتيل على حنو كاف     

الطرف يف زيادة الوعي بشأن الطابع اإلجرامي للعنف املرتيل، ومقاضاة اجلنـاة وإنـزال              
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة عدد       . العقوبة هبم، وتعزيز برامج إسداء املشورة     

  .مات الدعم النفسي واالجتماعي للضحايااملالجئ وخد
وتشعر اللجنة بالقلق ألنه على الرغم من جترمي التشريعات يف الدولة الطرف لالجتـار                -٢٥

 غري املشروع ليس فقط ألغراض البغاء أو االستغالل اجلنسي بل ألي غرض بدافع الربح، فإنه              
وعربه وداخله ألغـراض االسـتغالل      ال يزال ُيتاَجر بعدد كبري من النساء واألطفال من البلد           

اجلنسي والعمل القسري وال سيما بالنساء العامالت الاليت دخلن البالد يف األصـل، بتأشـرية       
ويساور اللجنة القلق بوجه خاص، إزاء اخنفاض معدل املالحقـة القـضائية            ). ترفيه( ٦-هاء

  ).١٠املادة (واإلدانة للمتجرين 
 جهودها ملكافحة االجتار بالبشر وخصوصا النـساء        توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف    

  :واألطفال، ألي غرض من األغراض، بوسائل منها
  ؛٦-هاء تعزيز رصد إصدار تأشريات   )أ(  
  دعم الربامج واحلمالت اإلعالمية الرامية إىل مكافحة االجتار؛  )ب(  
ـ           )ج(   دعني إتاحة التدريب اإللزامي للموظفني املكلفني بإنفاذ القـوانني، وامل

  العامني والقضاة على تشريعات مكافحة االجتار؛
  زيادة الدعم الطيب والنفسي والقانوين للضحايا؛  )د(  
إنشاء آلية فعالة لرفع الشكاوى، ميكن للعمال املهاجرين الوصول إليها            )ه(  

  بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين؛
  . العدالةإجراء حتقيق كامل يف حاالت االجتار بالبشر وضمان حتقيق  )و(  

وتالحظ اللجنة مع القلق تزايد انتشار الفقر وحدته على الرغم من ارتفاع معدل منو                -٢٦
  ). ١١املادة (الناتج احمللي اإلمجايل 
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توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص أموال كافيـة مـن أجـل التنفيـذ الكامـل                
 للفقر ُتحدد على    وبينما تالحظ اللجنة وجود خط رمسي     . الستراتيجيتها الستئصال الفقر  

أساسه التكاليف الدنيا للمعيشة، فإهنا توصي بأن تقوم الدولة الطرف برصد فعال لتـأثري              
وحتث اللجنـة   . استراتيجيتها الستئصال الفقر على احملرومني واملهمشني، أفرادا وفئات       

الدولة الطرف على ضمان إدماج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشكل كامل           
 تلك االستراتيجية، كما أوصت اللجنة بذلك يف بياهنا بشأن الفقر والعهـد الـدويل               يف

وتطلب اللجنة إىل ). E/C.12 / 2001/10(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عن نتائج التـدابري              

ب االستراتيجية، مبا يف ذلك بيانات إحصائية ُمحدَّثة، علـى أسـاس            اليت اعتمدهتا مبوج  
سنوي، تتعلق بنسبة السكان الذين يعيشون يف حالة فقر، ومصنفة حبسب نوع اجلـنس              
والفئة العمرية وعدد األطفال لكل أسرة معيشية وعدد األسر املعيشية الوحيدة الوالـد             

  .سكان احلواضر، واجلماعة اإلثنية/وسكان القرى
وتشعر اللجنة بالقلق ألن الدولة الطرف ال متلك استراتيجية للتصدي ملشكلة التشرد              -٢٧

  . ودراسة مدى انتشارها وأسباهبا وتوفري مستوى معيشي الئق للمشردين
حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية ملعاجلة مشكلة التشرد، بعد دراسـة             

وتدعو اللجنة الدولة   . وى معيشي الئق للمشردين   مدى انتشارها وأسباهبا، وضمان مست    
الطرف إىل أن تدرج يف تقاريرها الدورية املقبلة بيانات عن مدى انتشار التشرد يف الدولة      

  . سكان احلواضر/الطرف، مصنفة حسب نوع اجلنس والسن وسكان القرى
، يفيد  ٢٠٠٥داد السكاين والسكين لعام     ـة بقلق عميق من أن التع     ـوتشعر اللجن   -٢٨
)  يف املائة من مجيع األسر املعيشية اليت مشلـها التعـداد           ١٣( مليون أسرة معيشية     ٢,٠٦بأن  

كما تشعر اللجنة بـالقلق إزاء نظـام        . للسكن تعيش يف مساكن ال تتوفر فيها املعايري الدنيا       
  ).١١املادة (تأجري املساكن احلكومية 

نسيقية يف احلكومة ملعاجلة الـشكاوى      تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بإنشاء جهة ت       
كما . املتعلقة بالسكن وتلبية النداءات اخلاصة باحلصول على املساعدة يف جمال اإلسكان          

توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص اعتمادات مالية كافية لتنفيذ الربامج الراميـة إىل       
 واجلماعات حرمانا   وخباصة لصاحل أشد األفراد    ضمان احليازة والسكن امليسور التكلفة،    
. بشأن احلـق يف الـسكن املالئـم       ) ١٩٩١(٤وهتميشا، مبا يتفق مع تعليقها العام رقم        

وتوصي اللجنة بشدة بإيالء األولوية للمشردين أو الذين يعيشون يف ظروف اسـتثنائية             
كما توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطـرف معلومـات          . دون املستوى بشكل استثنائي   

  .س سنوي، مصنفة حبسب نوع اجلنس والسن واألسر املعيشيةمفصلة على أسا
ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء عدم وجود تشاور فعال مع األشخاص املتأثرين أو الذين                -٢٩

حيتمل تأثرهم باإلبعاد القسري أو عمليات اإلخالء القسري وعدم توفري التعويض الكـايف أو              
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كما تأسف اللجنـة لعـدم      . األسر الذين أُبعدوا بالقوة   املواقع املناسبة إلعادة توطني األفراد و     
احتواء تقرير الدولة الطرف على معلومات كافية عن مدى انتشار عمليات اإلخالء القـسري              

  ). ١١املادة (اليت نفذت يف الدولة الطرف، ال سيما نتيجة احلجم اهلائل للمشاريع اإلمنائية 
إال كإجراء أخري، وبعدم تنفيذ أي مشروع توصي اللجنة بعدم استخدام اإلخالء القسري      

لإلمناء أو لتحسني املناطق احلضرية من دون إخطار مسبق وبإعطـاء مـساكن مؤقتـة               
  .يونغسانللمتضررين لتجنب اللجوء إىل العنف، مثل أعمال العنف اليت وقعت يف حادث 

 بشأن  ٧رقم  وحتث اللجنة الدولة الطرف، على سبيل األولوية، ومتشيا مع تعليقها العام            
  : حاالت إخالء املساكن باإلكراه

أن تكفل لألشخاص الذين أُكرهوا على إخالء مـساكنهم التعـويض             )أ(  
  أو إعادة توطينهم؛ /الكايف و
أن ُتجري مشاورات عامة وجمدية مع املتضررين من السكان واجملتمعات            )ب(  

  سكنية؛ احمللية قبل تنفيذ املشاريع اإلمنائية وخطط هتيئة البيئة ال
أن تضمن، يف مواقع اإلسكان اجلديدة، توفري اخلدمات واملرافق العامـة             )ج(  

وسـهولة   األساسية، مثل مياه الشرب، والكهرباء، ومرافق االغتسال والصرف الصحي،   
  الوصول إىل املدارس ومراكز الرعاية الصحية ووسائل النقل؛ 

سري مع بيانات على    أن توفر معلومات مفصلة عن عمليات اإلخالء الق         )د(  
  . أساس سنوي حبسب نوع اجلنس والسن واألسر املعيشية يف تقريرها الدوري املقبل

 وتشعر اللجنة بالقلق ألنه على الرغم من وجود برنامج االستحقاقات الطبية ال يتسىن              -٣٠
لألفراد احملرومني واملهمشني احلصول على ما يكفي من اخلدمات الطبيـة يف املستـشفيات              

كما تشعر اللجنة بالقلق ألن نظـام       .  يف املائة من مجيع املستشفيات     ٩٠اصة، اليت تشكل    اخل
 يف املائة من جمموع النفقات الطبيـة، وأنـه          ٦٥التأمني الصحي الوطين ال يغطي سوى حنو        

  ).١٢املادة  (نتيجة لذلك، يكون املبلغ الذي يسدده األفراد من جيوهبم كبرياً
ف على زيادة اإلنفاق على الرعاية الصحية، واختاذ مجيع التدابري وحتث اللجنة الدولة الطر

املناسبة لضمان حصول اجلميع على الرعاية الصحية، وبأسعار يف متناول اجلميع، وتوجه            
بشأن احلق يف التمتـع بـأعلى       ) ٢٠٠٠(١٤انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم        

  . مستوى من الصحة اجلسمية والعقلية
تشعر اللجنة بالقلق ألنه على الرغم من إلزامية برامج التربية اجلنسية، هناك نقـص            و  -٣١

كما تـشعر اللجنـة     . يف التربية املنهجية والدقيقة عن الصحة اجلنسية واإلجنابية يف املدارس         
بالقلق إزاء انقطاع عدد من املراهقات احلوامل عن النظام املدرسي، وجلوءهن إىل اإلجهاض             

  .  اليت ُتلصق باألمهات غري املتزوجاتبسبب الوصمة
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ برناجمها اإللزامي للتربية اجلنسية يف املدارس بطريقة   
منتظمة، وأن تضمنه معلومات عن الصحة اجلنسية واإلجنابية وعن استخدام وسائل منـع         

النفسي لألمهـات غـري     كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي الدعم املايل و        . احلمل
  . املتزوجات، والقيام حبمالت إعالمية ملكافحة التحامل اجملتمعي الشديد ضدهن

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقارير عن تلوث شبكات املياه يف القـرى بعناصـر                 -٣٢
كما تشعر بالقلق حيـال     . إشعاعية تتجاوز احلدود اليت تسمح هبا معايري سالمة مياه الشرب         

 شركات تسويق املياه املعبأة للمياه اجلوفية اليت حتتاجها اجملتمعات احمللية ألغـراض             استخدام
كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم الكشف عن وجود مواد مـسرطنة             . الزراعة والشرب 

  . يف مياه الشرب املعبأة
لية من  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة لضمان عدم حرمان اجملتمعات احمل           

 الدولة الطرف بأن    أيضاًوتوصي  . موارد املياه اجلوفية الالزمة ألغراض الزراعة والشرب      
تكفل حصول اجلمهور على ما يكفي من املعلومات املتعلقة باملخاطر الصحية املتعلقة مبياه             

وتوصي اللجنة كـذلك الدولـة      . الشرب املعبأة اليت تبني أهنا حتتوي على مواد مسرطنة        
ن تنفذ معايري منظمة الصحة العاملية املتعلقة جبودة مياه الشرب تنفيذا فعاال، وأن      الطرف بأ 

 بشأن احلق يف التمتع بأعلى مـستوى مـن   ١٤تأخذ يف االعتبار تعليق اللجنة العام رقم      
 بشأن احلق يف املياه، يف املعلومات اليت        ١٥الصحة اجلسمية والعقلية، والتعليق العام رقم       

  ). ١١املادة (رها الدوري املقبل تقدمها يف تقري
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع التكاليف املرتبطة بالتعليم اليت يتعني علـى               - ٣٣

كما تشعر بالقلق إزاء املعلومات اليت تفيد بتفاقم عدم املساواة يف           . اآلباء واألمهات دفعها  
كثري من األحيـان،    التعليم وارتباط فرص الطالب بدخول جامعة ذات مستوى عال، يف           

بقدرة الوالدين على حتمل تكاليف الدروس اخلصوصية بعد املدرسة أو تكاليف الدراسة يف             
  . املدارس اخلاصة

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها الرامية إىل ضمان املساواة بني اجلميع             
وإذ تـدرك   . ملاليةيف احلصول على التعليم دون متييز، على أساس الكفاءة وليس القدرة ا           

اللجنة أن اإلنفاق املفرط على التعليم اخلاص يفرض أعباء كبرية على اقتـصاد األسـر               
املعيشية وميثل السبب الرئيسي لتراجع نوعية احلياة بالنسبة للطبقة املتوسطة، فإهنا توصي            

نخفض الدولة الطرف بتعزيز نظام التعليم العام وتوفري الدعم املايل لألسر ذات الدخل امل            
  ). ١٣املادة (لتغطية التكاليف املرتبطة بالتعليم 

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء زيادة حاالت االكتئاب السريري واالضطراب املتمثـل             - ٣٤
فرط النشاط بني الطالب بسبب املنافسة الشديدة والتـوتر األكـادميي           /يف قصور االنتباه  

  ).١٣ و١٢املادتان (
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  :  تقوم مبا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن
تنفيذ القرار الذي اختذته احملكمة الدستورية بشأن حتديد ساعات عمـل             )أ(  

  مدارس التعليم املكثف اخلاصة؛
  إعداد مناذج تعلم بديلة منوذجية؛  )ب(  
توعية اآلباء واألمهات وعامة الناس حول اآلثار الطويلة األجل إلرهاق            )ج(  

  األطفال بالعمل املدرسي؛
  من نشاط املدارس الليلية ومدارس التعليم املكثف اخلاصة؛احلد   )د(  
، الذي خيلق منافسة غري ضرورية بني املدارس        إجليغوساإعادة تقييم نظام      )ه(  

  . ويقلص خيارات املسارات الدراسية يف التعليم العايل
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تنظيم ذايت وتنوع يف التعلـيم اجلـامعي يف                  -٣٥
االت اآلداب والثقافة، بعد أن طلبت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة من اجلامعة الوطنية             جم

  .فقط" التعليم العملي"الكورية لآلداب التركيز على 
وبينما تالحظ اللجنة املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بـشأن ضـرورة مراجعـة              

 يف ممارسة سـلطتها األكادمييـة       احلسابات العامة، فإهنا توصي بضمان احلرية للجامعات      
  .بشكل كامل ومراقبة مناهجها ووسائل التدريس فيها

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التوقيع على الربوتوكـول االختيـاري      -٣٦
  .امللحق بالعهد

تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع  أن  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف        -٣٧
طاعات اجملتمع، وال سيما بني موظفي الدولة، والسلطة القضائية ومنظمات اجملتمع           بني مجيع ق  

املدين، لترمجتها ونشرها على أوسع نطاق ممكن، وإبالغ اللجنة باخلطوات املتخذة لتنفيـذها       
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على االسـتمرار يف إشـراك           . يف تقريرها الدوري املقبل   

قوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء اجملتمع املدين    املؤسسات الوطنية حل  
  . يف عملية املناقشة اليت جتري على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري املقبل

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية              -٣٨
  . هاجرين وأفراد أسرهمحلماية حقوق مجيع العمال امل

، ٢٠١٤ يونيـه / حزيران٣٠وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، قبل حلول       -٣٩
 للمبادئ التوجيهية املنقحة املتعلقة باإلبالغ اليت وضـعتها         وفقاًتقريرها الدوري الرابع املعد     

  ). E/C.12/2008/2(اللجنة 

        


