األمم املتحريف

E/C.12/KOR/CO/4

اجمللس االقتصادي واالجتماعي

Distr.: General
19 October 2017
Arabic
Original: English

اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الرابع

جلمهورية كوراي*

 -1نظرت اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعيةة والققاييةة يف التقريةر الةرو الرابة
جلمهو ي ةةة اي ةةو بف ةةال هن ي ةةيل العه ةةر ال ةةروا اة ةةا ابحلق ةةوق االقتص ةةادية واالجتماعي ةةة والققايي ةةة
) (E/C.12/KOR/4يف جلسة ة ةةتيها  54و( 55انظة ة ةةر  E/C.12/2017/SR.54و ،)SR.55املعقة ة ةةوده
يف  20و 21أيلول/سةةمتم  ،2017واعتمةةرت يف جلسةةتها  ،78املعقةةوديف يف  6هفةةرين األول/
أايتوبر  ،2017هيله املالحظات اةتامية.

ألف -مقدمة
 -2هرحب اللجنةة بتقةرا التقريةر الةرو الرابة للرولةة اللةرو وابلةردود الكتابيةة علةق قاةمةة
املساةل ( .)E/C.12/KOR/Q/4/Add.1وهعرب اللجنة عةن هقةريرها للحةوا المنّةا الةيل أجرهة مة
وير الرولة اللرو املفرتك ب القلاعات.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
هرحة ة ةب اللجن ة ةةة ابلت ة ةةرابو التفة ة ةريعية واملاسس ة ةةية والسياس ة ةةاهية املت ة ةةيليف لتع ية ة ة احلق ة ةةوق
-3
ّ
االقتصادية واالجتماعية والققايية يف الرولة اللرو ،ومنها ما يلي:
هعةةريل قةةانول اللجنةةة الورنيةةة الكو يةةة حلقةةوق ا نسةةال يف عةةا  2016الةةيل
(أ)
ينص علق عملية اختيا ش اية وهفاايية؛
(ب)

القانول املتعلق ابملعاقمة علق جرمية االعترا علق األر ال الصاد يف عا 2014؛

(ج)

قانول الالجئ لعا 2013؛

(د)

القانول املتعلق بتحليل وهقييم األثر اجلنساين الصاد يف عا 2011؛

(ه) هعةةريل قةةانول التعلةةيم العةةاا لعةةا  ،2010الةةيل و ة سةةق ا أقصةةق للة دات
يف الرسو الر اسية.

__________

*

اعتمرهتا اللجنة يف دو هتا القانية والست ( 18أيلول/سمتم  6 -هفرين األول/أايتوبر .)2017
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الققايف.

وهرحب اللجنة ابلتصريق يف عا  2010علق اه اقية محاية وهع ي هنوع أشةكال التعمةو

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان
 -5بينما هالحظ اللجنة المياانت ا حصاةية املتعلقة ابألنفلة املن يليف يف إرا خلةة العمةل
الورنية القانية حلقوق ا نسال ،يهي هفعر ابلقلق ألل اةلة مل هُست ر ابلقر الكايف من أجةل
التن يةةيل الكامةةل للمالحظةةات اةتاميةةة املقرمةةة إع الرولةةة اللةةرو عقةةب هقةةرا هقريرهةةا ال ةةرو
القال ة ة ( .)E/C.12/KOR/CO/3ايم ةةا هع ةةرب ع ةةن أس ة ة ها لع ةةر وج ةةود إر ةةا ماسس ةةي ل ةةمال
املفةةااية الكاملةةة للجنةةة الورنيةةة الكو يةةة حلقةةوق ا نسةةال واجملتم ة املةةرين يف و ة و ةةر خل ة
العمل الورنية (املاديف .))1(2
-6

حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)
وقت ممكن؛

نشر التقييم الشامل خلطةة العمةل الوطنيةة اليانيةة حلقةوق اإلنسةان

أقةر

(ب) اإلدمةةال الكامةةل تةةات التوصةةيات خطةةة العمةةل الوطنيةةة الياليةةة حلقةةوق
اإلنسان ،مع جداول زمنية واضحة للتنفيا وإشارات إىل مسؤولية فروع احلكومة وأجهزهتا؛
(ج) وض ةةع إط ةةار مؤاس ةةي ملش ةةاركة اللجن ةةة الوطني ةةة الكوري ةةة حلق ةةوق اإلنس ةةان
واجملتمةةع املةةدى علةةى لةةو كامةةل صةةيا ة خطةةا العمةةل الوطنيةةة حلقةةوق اإلنسةةان ورصةةدها
وتقييمها.
تطبيق العهد
 -7ابلنظر إع حمرودية نلاق األحكا الرسةتو ية املتعلقةة ابحلقةوق االقتصةادية واالجتماعيةة
والققاييةةة ،ي ةال ه ة ال اللجنةةة هفةةعر ابلقلةةق ألل احلقةةوق ال ةوا ديف يف العهةةر مل ةةر إعمالةةا علةةق ةةو
ايامل يف السوابق الق اةية للرولة اللرو ،ألسماب منها إحجا اجلهاز الق اةي عةن اسةتعرا
مرى هوايق التفريعات احمللية م احلقوق الوا ديف يف العهر (املاديف .))1(2
 -8توصةةي اللجنةةة الدولةةة الطةةرف ابريةةاف تةةدابط لكفالةةة التطبيةةق العملةةي الكامةةل للعهةةد
وفقا للمادة  6من الداتور ،وال ايما مةن خةالل )أإ إضةفاء الطةابع املؤاسةي علةى تةدريب
القضةةاة وامةةاممل واملةةدعمل العةةاممل جمةةال أحكةةاع العهةةد وإمكانيةةة التقاضةةي بشةةأن احلقةةوق
االقتصادية واالجتماعية واليقافية؛ و) إ إفكاء الوعي ابحلقوق الواردة العهد لدى عامةة
النةةا ؛ و)لإ اإلدمةةال الكامةةل للحقةةوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة واليقافيةةة داةةتورها
اياق عملية مراجعته اليت أعلن عنها الوفةد .وحتيةل اللجنةة الدولةة الطةرف إىل تعليقهةا العةاع
رقم 1998)9إ بشأن التطبيق املي للعهد.
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اللجوء إىل ابل االنتصاف
 -9هفةةعر اللجنةةة ابلقلةةق ألن ة  ،غةةم هوسةةي نلةةاق ه ةواير املعونةةة القانونيةةة ،هعيةةق التكةةالي
الماهظ ةةة لاج ةرا ات القانونيةةة ،مق ةةل س ةةو خةةتم احملكم ةةة ،إمكانيةةة اللج ةةو إع س ةةمل االنتصةةاو
الق اةية يف حالة انتهاك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والققايية (املاديف .))1(2
 -10توصي اللجنة الدولةة الطةرف اراجعةة القواعةد املتعلقةة براةوع اإلجةراءات القضةائية
لضةةمان عةةدع إعاقتهةةا حلةةق ضةةحااي انتهاكةةات احلقةةوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة واليقافيةةة
ابيل انتصاف فعال.
احلد األقصى من املوارد املتاحة
 -11هفةةعر اللجنةةة ابلقلةةق إزا اسةةتمرا التةةرين الفةةرير لنسةةمة ا ن ةةاق االجتمةةاعي العةةا مةةن
النةةاه احمللةةي ا ةةاا يف الرولةةة اللةةرو ،غةةم ا ه ةةاع قيمت ة املللقةةة علةةق املةةرى اللويةةل .ايمةةا
يساو ها القلق إزا عةر يعاليةة مسةا لة الوايةاالت العامةة والكيةاانت اةا ةة عةن هقةرا اةةرمات
االجتماعيةةة وألل جةةوديف اةةةرمات االجتماعيةةة املقرمةةة وإمكانيةةة احلصةةول عليهةةا وإ حتهةةا بتكل ةةة
معقولة ليست مك ولة ابنتظا (املاديف .))1(2
 -12حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
التعجيةةل بةةزايدة ااةةتيمارها اإلنفةةاق االجتمةةاعي ،اةةا فلة مةةن خةةالل
(أ)
اتبةةاع ايااةةة ماليةةة أكيةةر توجهةةا ل ةو إعةةادة توزيةةع اإلي ةرادات ،بغيةةة حتسةةمل مسةةتوى التمتةةع
ابحلقةةوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة واليقافيةةة ،وال اةةيما ابلنسةةبة للف ةةات املهمشةةة وامرومةةة،
ومعاجلة أوجه عدع املساواة االجتماعية؛
(ب)
اوجب العهد؛

زايدة وعةةي السةةلطات امليةةة والوكةةاالت العامةةة ابلواجبةةات الةةيت تقةةع عليهةةا

(ج) تعزية ةةز لية ةةات الرصة ةةد واملسة ةةاءلة فيمة ةةا يتعلة ةةق بتقة ةةد الوك ة ةاالت العامة ةةة
والكياانت اخلاصة ،على حد اواء ،للخدمات االجتماعية.
الفساد
 -13أتس اللجنة لعر وجود بيةاانت إحصةاةية بفةال الةرعاوى الق ةاةية املتعلقةة ابل سةاد.
ايما يساو ها القلق إزا أوج القصو يف هفريعات مكايحة ال ساد (املاديف .))1(2
 -14توصةةي اللجنةةة الدولةةة الطةةرف بتواةةيع نطةةاق قةةانون ملايةةة املبلغةةمل عةةن املخالفةةات
املض ةةرة ابملص ةةلحة العام ةةة ،وابإلنف ةةاف الكام ةةل لق ةةانون مكافح ةةة االبتة ةزاز والرش ةةوة ،بص ةةيغته
األصلية ،وبكفالة فعاليةة اإلطةار املؤاسةي ملكافحةة الفسةاد .وتوصةي اللجنةة الدولةة الطةرف
أيضةةا برصةةد فعاليةةة ليةةات مكافحةةة الفسةةاد ،مةةن خةةالل يةةع بيةةاانت إحصةةائية عةةن مسةةائل
منها الدعاوى القضائية املتعلقة ابلفساد.
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املؤاسة الوطنية حلقوق اإلنسان
 -15بينما هعرب اللجنة عن هقريرها للعمةل الةيل ه ةلل بة اللجنةة الورنيةة الكو يةة حلقةوق
ا نسال ،يال ه ال هفعر ابلقلةق ألل واليتهةا يف اةال إجةرا التحقيقةات هنحصةر ييمةا هةنص علية
امل ةواد م ةةن  10إع  22م ةةن الرس ةةتو وال هف ةةمل ابلت ةةاا م ةةن حي ة اجل ةةوهر احلق ةةوق االقتص ةةادية
واالجتماعية والققايية.
 -16حتةةث اللجنةةة الدول ةةة الطةةرف علةةى تع ةةديل قةةانون اللجنةةة الوطنيةةة الكوريةةة حلق ةةوق
اإلنسان هبدف ريويةل هةات اللجنةة صةالحية التحقيةق الشةكاوى املتعلقةة عمةال احلقةوق
ال ة ةةواردة العه ة ةةد وتقييمه ة ةةا .وتلف ة ةةت اللجن ة ةةة انتب ة ةةات الدول ة ةةة الط ة ةةرف إىل تعليقه ة ةةا الع ة ةةاع
رقة ةةم 1998)10إ بش ة ةةأن دور املؤاسة ةةات الوطني ة ةةة حلق ة ةةوق اإلنسة ةةان ملاي ة ةةة احلق ة ةةوق
االقتصادية واالجتماعية واليقافية.
األعمال التجارية وحقوق اإلنسان
 -17هفةةعر اللجنةةة ابلقلةةق إزا عةةر يةةر التة ا قةةانوين علةةق الفةرايات الة هوجةةر مقا هةةا يف
الرول ةةة الل ةةرو أو ي ة ة لواليته ةةا بت ةةوخي احل ةةر الواج ةةب ييم ةةا يتعل ةةق ق ةةوق ا نس ةةال .ايم ةةا
يساو ها القلق إزا احلاالت املوثقة من انتهاايات حقوق ا نسال النا ةة عةن عمليةات الفةرايات
الكو ية يف الراخل واةا ج ،وألل املاسسات املالية العامة للرولة اللرو ال جتعل هقةرا القةرو
واملنح للفرايات واملفا ي مرهوان مبراعايف متللمات حقوق ا نسال.
 -18توصةةي اللجنةةة الدولةةة الط ةةرف ين تقةةوع ،اةةياق ص ةةيا ة وتنفيةةا الفةةرع املتعل ةةق
ابألعمال التجارية وحقوق اإلنسان من خطة العمل الوطنية اليالية حلقوق اإلنسان ،اا يلي:
فةةرل الت ةزاع قةةانوى بتةةوخي احلةةرش الواجةةب علةةى الشةةركات الةةيت توجةةد
(أ)
مقارهةا الدولةةة الطةةرف والكيةةاانت اخلاضةةعة لسةةيطرهتا ،اةةا فيهةةا تلة الةةيت تشةةكل السةةلة
إم ةةدادها )املتعاق ةةدون م ةةن الب ةةاطن ،وامل ةةوردون ،وأص ةةحا االمتي ةةازات ،و ةةطهمإ ،وفلة ة
لتحديد ومنع انتهاكات احلقوق الواردة العهد واحلةد مةن طاطرهةا ،وللحيلولةة دون إاةاءة
ااتعمال هةات احلقةوق ،وللمسةاءلة عةن االر السةلبية الةيت تتسةبب أو تسةاهم فيهةا قةرارات
تل الشركات وعملياهتا؛
(ب) اري ةةاف إجة ةراءات بش ةةأن م ةةا ينع ةةرل عليه ةةا م ةةن ادع ةةاءات بش ةةأن انتهاك ةةات
حقةةوق اإلنسةةان النايةةة عةةن أنشةةطة الشةةركات الكوريةةة الةةداخل واخلةةارل ،وكفالةةة إ حةةة
الضحااي إمكانية املطالبة جبرب الضرر من خةالل االيةات القضةائية و ةط القضةائية القائمةة
الدولة الطرف؛
(ج) ربةةا املشةةاايت العامةةة وتقةةد القةةرول واملةةن واإلعةةاانت اراعةةاة احلقةةوق
االقتصادية واالجتماعية واليقافية الداخل واخلارل؛
(د) تعزيةةز ري ةةط جهةةة االتصةةال الوطنيةةة وشةةفافيتها و وليتهةةا وفعاليتهةةا ،بسةةبل
منها األنشطة الاوجيية والوااطة االاتباقية وفقا ملعايط حقوق اإلنسان.
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 -19وتلفةةت اللجنةةة انتبةةات الدولةةة الطةةرف إىل تعليقهةةا العةةاع رقةةم 2017)24إ بشةةأن
التزامات الدول اوجب العهد الدويل اخلةاش ابحلقةوق االقتصةادية واالجتماعيةة واليقافيةة
اياق األنشطة التجارية.
املساعدة اإلمنائية الرمسية
 -20هك ةةر اللجن ةةة ا عة ةراب ع ةةن أسة ة ها ألل املس ةةاعريف ا ةاةي ةةة الر ي ةةة املقرم ةةة م ةةن الرول ةةة
اللةةرو ( 0,14يف املاةةةة) أدب بكقةةو مةةن مسةةتوى االلتة ا املت ةةق علية دوليةةا المةةال  0,7يف املاةةةة
من الرخل القومي ا اا (املاديف .))1(2
 -21توص ةةي اللجن ةةة الدول ةةة الط ةةرف )أإ ابلتعجي ةةل ب ةةزايدة مس ةةتوى مس ةةاعدهتا اإلمنائي ةةة
الرمسية ،بغية بلوغ مستوى االلتزاع الدويل البةالغ  0,7املائةة مةن دخلهةا القةومي اإليةايل،
و) إ ابلسةةعي إىل حتقيةةق تةةوازن أفضةةل حلصةةة املةةن والقةةرول املعونةةة املقدمةةة إىل أقةةل
البلدان منوا وفقا للمالحظات اخلتامية السابقة للجنة.
قوانمل مكافحة التمييز
 -22هف ةةعر اللجن ةةة ابلقل ةةق إزا الت ةةاخر احلا ةةل يف اعتم ةةاد ق ةةوان ش ةةاملة ملكايح ةةة التميية ة ،
وال سيما ابلنظر إع أل دستو الرولة اللرو ال حيظر التميي إال علق أساس نوع اجلنس والةرين
والو ة االجتمةةاعي .ايمةةا يسةةاو ها القلةةق ألل الرولةةة اللةةرو مل هت ةةيل خل ةوات اسةةتماقية ويعالةةة
ابلقر الكايف لتحقيق هوايق اآل ا ب السكال بفال أسس التميي احملظو يف (املاديف .))2(2
 -23تكرر اللجنة ريكيد احلاجة امللحة العتمةاد قةوانمل شةاملة ملكافحةة التمييةز ،وتوصةي
الدولةةة الطةةرف بةةزايدة وعةةي السةةكان واملشةةرعمل ابالر الضةةارة للتمييةةز علةةى ملايةةة الكرامةةة
اإلنسانية واملساواة التمتع حبقوق اإلنسان .وحتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العةاع
رقم 2009)20إ بشأن عدع التمييز احلقوق االقتصادية واالجتماعية واليقافية.
التمييز على أاا امليل اجلنسي واتوية اجلنسانية
 -24يسةةاو اللجنةةة القلةةق إزا جتةةرا األيعةةال اجلنسةةية املقليةةة يف القةةانول اجلنةةاةي العسةةكر .
ايم ةةا هف ةةعر اللجن ةةة ابلقل ةةق ألل األش ة ا ال ةةيلين ه ةربلهم عالق ةةات مقلي ةةة يتعر ةةول للتميي ة يف
التمت ابلعرير مةن احلقةوق الةوا ديف يف العهةر .وعةالويف علةق كلةي ،يسةاو ها القلةق إزا هقةا ير عةن
مواق ة ة وأيعة ةةال هيي ية ةةة هسة ةةتهرو املقلية ةةات واملقلي ة ة وم دوجة ةةي املية ةةل اجلنسة ةةي وم ة ةةاير الوية ةةة
اجلنسانية وحاملي ات اجلنس يف العرير من ميادين احليايف العامة (املاديف .))2(2
 -25توصي اللجنة الدولة الطرف ابرياف تدابط فعالة للقضاء علةى التمييةز حبكةم القةانون
وحبكةةم الواقةةع ضةةد امليليةةات وامليليةةمل ومزدوجةةي امليةةل اجلنسةةي ومغةةايري اتويةةة اجلنسةةانية
وحاملي صفات اجلنسمل .وتوصي اللجنة الدولة الطرف ،على وجه اخلصوش ،اا يلي:
(أ)

إلغاء احلكم الوارد

القانون اجلنائي العسكري الاي جيرع األفعال امليلية؛

(ب) تنقي األحكةاع القانونيةة والتنظيميةة الةيت تتسةم ابلتمييةز أو تةا أ ةر ييةزي،
ميل تل املتعلقة ابلضمان االجتماعي والصحة اإلجنابية والسكن؛
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(ج) احلةةرش علةةى أن قظةةر القةةانون الشةةامل ملكافحةةة التمييةةز املقةةرر اعتمةةادت
التمييز على أاا امليل اجلنسي واتوية اجلنسانية أيضا؛
(د) تنظيم ملالت التوعية من أجل مكافحة األفكار املسبقة املتعلقةة ابمليليةات
وامليليمل ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اتوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسمل.
السكان ط املواطنمل
 -26هفعر اللجنة ابلقلق ألل احلقوق الوا ديف يف دستو الرولةة اللةرو ال ُهةنح إال للمةوارن
وإزا حكةةم احملكمةةة الرسةةتو ية القا ةةي نة ال حيةةق ل ةةو املةوارن التمت ة ابجملموعةةة الكاملةةة مةةن
احلقةةوق االجتماعيةةة .ويسةةاو ها القلةةق علةةق وجة اةصةةو ألل السةةكال غةةو املةوارن يُسةةتقنول
مةةن االسةةت اديف مةةن نظةةا ال ةةمال االجتمةةاعي واةةةرمات العامةةة يف الرولةةة اللةةرو ،مبةةا يف كلةةي
هلي املتعلقة بتسجيل املوالير ومحاية حا االعترا (املاديف .))2(2
 -27توصي اللجنة الدولة الطرف ابريةاف التةدابط الالزمةة لضةمان مماراةة احلقةوق الةواردة
العه ةةد دون يي ةةز عل ةةى أا ةةا األص ةةل الق ةةومي .وحت ةةث اللجن ةةة الدول ةةة الط ةةرف ،بص ةةفة
خاصةةة ،علةةى إ حةةة السةةكان ةةط املةةواطنمل إمكانيةةة التسةةجيل نظامهةةا الةةوط للضةةمان
االجتماعي واالاتفادة من خدمات الرعاية االجتماعية ،وعلى كفالة تسجيل ييةع املواليةد،
بص ةةرف النظ ةةر ع ةةن وض ةةع الوال ةةدين .وحتي ةةل اللجن ةةة الدول ةةة الط ةةرف إىل بيا ةةا امل ةةؤر 13
فار/مار  2017بشأن واجبةات الةدول هةات الالج ةمل واملهةاجرين اوجةب العهةد الةدويل
اخلاش ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية واليقافية )E/C.12/2017/1إ.
أشكال العمالة املخالفة للمعايط
 -28ال هة ال اللجنةةة هفةةعر ابلقلةةق إزا شةةيوع أشةةكال العمالةةة امل ال ةةة للمعةةايو ،مبةةا يف كلةةي
التوظي ة املاقةةت مةةريف رويلةةة ،غةةم اعتمةةاد هةةرابو مقةةل القةةانول قةةم  8074لعةةا  2006بفةةال
محاية من يعملول مريف حمرديف بروا ج ةي .وعالويف علةق كلةي ،ال هة ال اللجنةة هفةعر ابلقلةق ألل
الفةرايات الكة ى هلجةةا ،ب ةةر هقليةةل هكةةالي اليةةر العاملةةة إع أدب حةةر ود خمةةارر احلةواد ،
إع مما س ةةات حت ةةول دول محاي ةةة حق ةةوق العم ةةال ،مق ةةل التعاق ةةر م ةةن الم ةةارن ،و العمال ةةة املاقت ةةة ،
وهعي متعاقرين يردي (املاديف .)7
 -29توصي اللجنة الدولة الطرف ابرياف تدابط فعالةة للحةد مةن إاةاءة ااةتعمال أشةكال
العمالة ةة ال ةةيت ال حتم ةةي ابلكام ةةل حق ةةوق العم ةةال .و ه ةةاا الص ةةدد ،توص ةةي اللجن ةةة )أإ ين
تشمل التشريعات املتعلقة ابلعمالة ييع ف ات العمال ،ان فةيهم مةن يعملةون إطةار نظةاع
التعاقةةد مةةن البةةاطن أو العمالةةة املؤقتةةة ،أو املعينةةمل بوصةةفهم متعاقةةدين فةةرديمل؛ و) إ ين
تنةتخةةا تةةدابط تشةريعية وتنظيميةةة مةةن أجةةل التنفيةةا الكامةةل حلكةةم امكمةةة العليةةا دو 1729
الص ةةادر ع ةةاع  ،2007ال ةةاي قظ ةةر مماراة ةة ع ةةدع هدي ةةد العق ةةود ألا ةةبا ةةط معقول ةةة
ويتضمن عقوابت رادعة للمخالفمل؛ و)لإ ين ترصد عمليات تفتيش أمةاكن العمةل بفعاليةة
حاالت إااءة ااتعمال أشكال العمالة ط املنتظم.
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نطاق اراين التشريعات املتعلقة ابلعمل والضمان االجتماعي
 -30يسةةاو اللجنةةة القلةةق ألل قلاعةةات يعةةاين ييهةةا العمةةال مةةن ظةةروو عمةةل جةةاةريف وغةةو
مواهيةةة ،مقةةل ال اعةةة ومصةةاةر األ ةةاك والعمةةل املنة ا ،غةةو مفةةمولة حكةةا قةةانول معةةايو العمةةل
والتفة ةريعات األخ ةةرى الة ة حتم ةةي احل ةةق يف العم ةةل يف ظ ةةروو عادل ةةة ومواهي ةةة واحل ةةق يف ال ةةمال
االجتماعي (املاد ل  7و.)9
 -31حتث اللجنة الدولة الطرف على توايع نطاق اةراين قةانون معةايط العمةل والقةوانمل
األخةةرى الةةيت حتمةةي حةةق العمةةال العمةةل ةةروف عادلةةة ومواتيةةة وحقهةةم الضةةمان
االجتمةةاعي ليشةةمل ييةةع القطاعةةات االقتصةةادية .وعةةالوة علةةى فل ة  ،توصةةي اللجنةةة يال
ينص أي تشريع متميز يسةري علةى قطاعةات ةةددة ،ميةل الزراعةة ومصةائد األمسةا والعمةل
املنةةزيل ،علةةى مسةةتوى أدق مةةن حقةةوق العمةةال ،وين يعةةاة بةةدل فل ة مسةةألة تزايةةد خطةةر
انتهةةا حقةةوق العمةةال .وحتيةةل اللجنةةة الدولةة الطةةرف إىل الفقةةرة )47وإ و)حإ مةةن تعليقهةةا
العاع رقم 2016)23إ بشأن احلق التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.
األجر املالئم
 -32ال ه ال اللجنة هفعر ابلقلق ألل احلر األدب لألجةو  ،غةم الة ديف األخةويف ،ال ية ال غةو
ايةةاو لتمكة العمةةال وأسةةرهم مةةن التمتة مبسةةتوى معيفةةي الةةةق .ايمةةا يسةةاو ها القلةةق إزا عةةرد
العمال اليلين يتقا ول أقل من احلر األدب لألجو (املاديف .)7
 -33تك ةةرر اللجن ةةة توص ةةيتها للدول ةةة الط ةةرف بض ةةمان ح ةةد أدق لرج ةةور عك ةةن العم ةةال
وأارهم من التمتع استوى معيشي الئةق .كمةا توصةي بسةراين احلةد األدق لرجةور ييةع
القطاعات وبتنفيات من خالل عمليات تفتيش أماكن العمل وعقوابت رادعة.
الفجوة

األجور بمل اجلنسمل

 -34هعةةرب اللجنةةة عةةن قلقهةةا ألل ال جةويف يف األجةةو بة اجلنسة مل ه ةةق غةةم التةةرابو الة
اييلهتا الرولة اللرو (املاديف .)7
 -35توصي اللجنة الدولة الطرف اا يلي:
أن تعاة األابا اجلاريةة لتوقفةات مسةار النسةاء املهة واالرتفةاع املفةرط
(أ)
لنسبة من يعملن منهن بدواع جزئي بسبب مسؤوليات الرعاية؛
(ب) أن تقةةيم فعاليةةة التةةدابط املتخةةاة ،ميةةل كفايةةة عةةدد مرافةةق الرعايةةة النهاريةةة،
واالاةتفادة مةن ترتيبةات العمةةل املرنةة وإجةازة األبةوة وإنفةةاف نظةاع احلصةص وأن تتخةا تةةدابط
عالجية؛
(ج)
القيمة الواردة
لعدة قطاعات.
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العمال املهاجرون
 -36إل اللجن ةةة ،إك هالح ةةظ املعلوم ةةات ال ة ق ةةرمتها الرول ةةة الل ةةرو وم اده ةةا أل ع ةةردا م ةةن
العمال املهةاجرين يسةتليعول ابل عةل ه يةو عملهةم ،ال هة ال هفةعر ابلقلةق ألل الفةرو الةوا ديف يف
نظ ةةا هة ةراخيص العم ةةل الة ة هقي ةةر احل ةةق يف ه ي ةةو العم ةةل وهرهنة ة كل ب العم ةةل جتع ةةل العم ةةال
املهةةاجرين عر ةةة لالسةةت الل .ايمةةا هفةةعر اللجنةةة ابلقلةةق إزا و ود هقةةا ير عةةن اسةةت الل العمةةال
املهاجرين يف قلاعي ال اعة ومصاةر األ اك اليل يمل يف ايقو من احلةاالت حةر عمةل السة ريف
(املاد ل  6و.)7
 -37توصةةي اللجنةةة الدولةةة الطةةرف لغةةاء القيةةود املفروضةةة علةةى تغيةةط العمةةال املهةةاجرين
لعملهةةم اوجةةب نظةةاع ت ةراخيص العمةةل .وعةةالوة علةةى فل ة  ،وإف تضةةع اللجنةةة اعتبارهةةا
توصةةيتها بشةةأن نطةةاق اةةراين التش ةريعات املتعلقةةة ابلعمةةل ،فهةةي حتةةث الدولةةة الطةةرف علةةى
ضةةمان ملايةةة احلقةةوق املتعلقةةة ابلعمةةل والضةةمان االجتمةةاعي ومراعاهتةةا قطةةاعي مصةةائد
األمسةةا والزراعةةة ،بطةةرق منهةةا منةةع مماراةةة مصةةادرة جةةوازات السةةفر ،والتحقيةةق التقةةارير
املتعلقة ابالاتغالل وابالحتجةاز الفعلةي للعمةال املهةاجرين واالعتةداء البةدى علةيهم ،وتقةد
اجلناة إىل العدالة .وتشجع اللجنة الدولة الطةرف علةى التصةديق علةى اتفاقيةة منظمةة العمةل
الدولية )رقم 29إ لعاع  1930بشةأن العمةل اجلةربي واتفاقيتهةا )رقةم 105إ لعةاع 1957
بشأن إلغاء العمل اجلربي.
احلق

اإلضرا

 -38هفعر اللجنة ابلقلق إزا (أ) املعةايو التقييريةة لا ةراب القةانوين ،الة هنة يعليةا مما سةة
احل ةةق يف ا ة ةراب يف الرولة ةةة اللة ةةرو؛ و(ب) هقة ةةا ير ع ةةن أيع ة ةال االنتقة ةةا مة ةةن العمة ةةال الة ةةيلين
يف ةةاايول يف ا ةراابت ،مب ةةا يف كل ةةي موا ةةلة مالحق ةةة العم ةةال م ةةن خ ةةالل ا ج ةرا ات املرني ةةة
واجلناةيةةة بةةرعوى إعاقةةة سةةو األعمةةال التجا يةةة ؛ و(ج) التعري ة ال ة ا مل هةةو اةةةرمات
األساسية اليل ال يُسمح للعامل ييها اب راب (املاديف .)8
 -39توصةةي اللجنةةة الدولةةة الطةةرف بتخفيةةف شةةروط شةةن اإلضةراابت القانونيةةة وبتضةةييق
نطاق تعريف اخلدمات األاااية لضمان املماراةة الفعالةة للحةق اإلضةرا  .كمةا توصةيها
ابالمتناع عن ارياف اإلجراءات اليت تؤدي إىل انتهاكات احلق اإلضرا و جةراء حتقيقةات
مستقلة االدعاءات املتعلقة يفعال االنتقاع من العمال الاين يشاركون اإلضراابت.
احلقوق النقابية
 -40إل اللجن ةةة ،إك حت ةةي علم ةةا ابلتفة ةريعات الة ة جتية ة هع ةةرد النق ةةاابت ،هف ةةعر ابلقل ةةق إزا
عاو قر يف العمال علق امل او ة اجلماعية .ايمةا يسةاو
هقا ير م ادها أل شرايات است رمت
اللجنةةة القلةةق إزا األحكةةا القانونيةةة الة هعيةةق أدا النقةةاابت لعملهةةا بفةةكل مسةتقل ،مقةةل هلةةي
املتعلقةةة بع ةةوية العمةةال امللةةرودين .وعةةالويف علةةق كلةةي ،هفةةعر اللجنةةة ابلقلةةق ألل العمةةال الةةيلين
ي اولةةول عمةةال غةةو منةةتظم والةةيلين يفةةكلول غالميةةة القةويف العاملةةة يف الرولةةة اللةةرو ،ال يُسةةمح لةةم
بتكوين النقاابت أو االن ما إليها (املاديف .)8
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 -41توصة ةةي اللجنة ةةة الدولة ةةة الطة ةةرف بكفالة ةةة أال تسة ةةتخدع الشة ةةركات تعة ةةدد النقة ةةاابت
إلضعاف قدرة العمال علةى املفاوضةة اجلماعيةة .كمةا توصةيها ابعتمةاد التعةديالت التشةريعية
الالزم ةةة لض ةةمان ح ةةق يي ةةع األش ةةخاش تك ةةوين النق ةةاابت واالنض ةةماع إليه ةةا حبري ةةة وملن ةةع
التةةدخل التعسةةفي عمةةل النقةةاابت .وتشةةجع اللجنةةة الدولةةة الطةةرف علةةى التصةةديق علةةى
اتفاقيةةة منظمةةة العمةةل الدوليةةة )رقةةم 87إ لعةةاع  1948بشةةأن احلريةةة النقابيةةة وملايةةة حةةق
التنظيم واتفاقيتها )رقم 98إ لعاع  1949بشأن حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية.
احلق

الضمان االجتماعي

 -42بينمةا هالحةةظ اللجنةةة اعتة ا الرولةة اللةةرو اب قةةالع هةةر يا عةن العمةةل بواجةةب األسةريف
يف هقرا الرعم إع أيرادها ايمعيا ألهلية احلصول علق بعض المرالت االجتماعيةة ،يهةي هفةعر
ابلقلةةق ألل الرولةةة اللةةرو هنة يف الوقةةت الةراهن اسةةت اديف احملتةةاج مةةن األيةراد واألسةةر املعيفةةية
م ةةن بع ةةض م ة ة ا ال ةةمال االجتمة ةةاعي .ايم ةةا يس ةةاو اللجن ةةة القل ةةق ألل ممل ة ة بع ةةض الم ةةرالت
االجتماعية ليس اياييا (املاديف .)9
 -43حتةةث اللجنةةة الدولةةة الطةةرف علةةى أن تنلغةةي كليةةا العمةةل بواجةةب األاةةرة تقةةد
الدعم إىل أفرادها كمعيار ألهلية االاتفادة من مةزااي الضةمان االجتمةاعي ،بغيةة ضةمان تةع
امتاجمل فعةال حبقهةم الضةمان االجتمةاعي .كمةا توصةي اللجنةة الدولةة الطةرف بكفالةة أن
تكون مبالغ االاتحقاقات ،وال ايما إطار النظاع الوط األاااي لضمان ابل العةيش،
كافيةةة .وحتيةةل اللجنةةة الدولةةة الطةةرف إىل تعليقه ةا العةةاع رقةةم 2007)19إ بشةةأن احلةةق
الضمان االجتماعي.
التأممل الصحي الوط
 -44بينما هالحظ اللجنة خلة الرولة اللرو لتوسي نلةاق ه ليةة التةام الصةحي الةور ،
يهي هفعر ابلقلق ألل ه ليت املتسمة بقيود ه ةر عمئةا ماليةا ثقةيال علةق األسةر املعيفةية بسةمب
املصا ي اللمية وأقسا التام اةا الماهظة ال هتحملها (املاد ل  9و.)12
اةةياق نظةةاع الرعايةةة الصةةحية املخصةةخص إىل حةةد كبةةط ،حتةةث اللجنةةة الدولةةة
-45
الطرف على ضمان كفاية تغطية التأممل الصحي الوط حىت تكون الرعاية الصةحية ميسةورة
التكلفةةة ،وال اةةيما ابلنسةةبة للف ةةات امرومةةة واملهمشةةة .وتةةاا الغةةرل ،توصةةي اللجنةةة ين
يغطي النظاع اخلدمات الوقائية والعالجية فيما يتعلق يمةرال وحةاالت طبيةة ،منهةا األمةرال
ط املعدية .كما حتيها على كفالة التغطيةة الشةاملة مةن خةالل إزالةة العقبةات الةيت حتةول دون
االاتفادة من التأممل الصحي الوط ونظاع االاتحقاقات الطبية.
كبار السن
 -46بينمةةا هالحةةظ اللجنةةة أل يةةاه ايمةةا السةةن يفةةكل أولويةةة ةيسةةية ابلنسةةمة للرولةةة اللةةرو،
يهةةي ال ه ة ال هفةةعر ابلقلةةق إزا انتفةةا ال قةةر يف أوسةةا ايمةةا السةةن وإزا التقةةا ير ال ةوا ديف بفةةال
إسا يف معاملتهم ،مبا يف كلي يف مرايق الرعاية (املاديف .)10

GE.17-18109

9

E/C.12/KOR/CO/4

 -47توصةةي اللجنةةة الدولةةة الطةةرف ابريةةاف تةةدابط لضةةمان عةةيش كبةةار السةةن بكرامةةة و
بي ات منة .وتوصيها على وجه اخلصوش اا يلي:
احلةةرش علةةى أن تكةةون شةةروط األهليةةة اوجةةب النظةةاع الةةوط للمعاشةةات
(أ)
التقاعدية مالئمة وأن َكن مبالغ االاتحقاقات كبار السن من التمتع استوى معيشي الئق؛
(ب)
اجملتمعية؛
(ج)

كفالة إمكانية بقاء كبةار السةن

بيةوهتم أطةول فةاة ممكنةة ،وتعزيةز الرعايةة

حتديد األابا اجلارية إلااءة املعاملة ومعاجلتها؛

(د) منةةع إاةةاءة املعاملةةة بطةةرق منهةةا إدخةةال حتسةةينات كبةةطة علةةى نظةةاع رصةةد
مرافق الرعاية وتعزيز نظاع اإلبالغ عن إااءة معاملة كبار السن.
االعتداء على األطفال
 -48هف ةةعر اللجن ةةة ابلقل ةةق إزا ه اية ةر ع ةةرد ح ةةاالت االعت ةةرا عل ةةق األر ةةال داخ ةةل األسة ةريف
يف الرولة ةةة اللة ةةرو ،وال سة ةةيما يف سة ةةياق نظة ةةم لابة ةةالال ومحاية ةةة ال ة ةةحا ال ه ة ة ال غة ةةو مالةمة ةةة
(املاديف .)10
 -49توصي اللجنة الدولة الطرف اا يلي:
أن تكفةةل تعيةةمل املهنيةةمل الةةاين تةةم صةةلة ابألطفةةال علةةى أاةةا إل ةزامهم
(أ)
ابإلبالغ عن االعتداء علةى األطفةال وأن تنظةر مسةألة ااةتحدا مبةدأ إلةزاع أي شةخص
يشتبه وقوع هاا االعتداء ابإلبالغ عنه؛
(ب) أن تكفةةل وجةةود أحكةةاع قانونيةةة وهياكةةل أاااةةية لضةةمان فصةةل األطفةةال
ضحااي االعتداء عن املعتدين عليهم؛
(ج)
احلق

أن تعزز الرعاية البديلة فات الشكل األاري لرطفال ضحااي االعتداء.

املاء

 -50هفعر اللجنة ابلقلق إزا هقا ير عن هلو األهنا يف الرولة اللرو واألثر السةل لةيللي
علق هواير املياه املامونة الصاحلة للفرب (املاديف .)11
 -51توصي اللجنةة الدولةة الطةرف بتعزيةز اجلهةود الراميةة إىل ضةمان جةودة مصةادر امليةات
وتةةوافر امليةةات املأمونةةة الصةةاحلة للشةةر للجميةةع .وتلفةةت اللجنةةة انتبةةات الدولةةة الطةةرف إىل
تعليقها العاع رقم 2002)15إ بشأن احلق املاء.
السكن
 -52يسةةاو اللجنةةة القلةةق ألل سياسةةة الرولةةة اللةةرو يف اةةال السةةكن ال هةةنص علةةق حلةةول
رويلة األجل ملكايحة انعرا املاوى .ايما هفعر اللجنة ابلقلق إزا (أ) العرد الكمو ممن يعيفةول
من األيراد واألسر املعيفية يف مسااين غو الةقة؛ و(ب) ا ه اع هكالي السكن ،ألسةماب منهةا
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وجةةود نقةةص يف املسةةااين؛ و(ج) عةةر اي ايةةة إج ةرا ات محايةةة املسةةتاجرين مةةن ا خةةال القسةةر
(املاديف .)11
 -53حتث اللجنة الدولة الطرف على صيا ة ايااات للسكن:
تع ةةاة األا ةةبا اجلاري ةةة النع ةةداع امل ةةأوى وتس ةةعى إىل إجي ةةاد حل ةةول طويل ةةة
(أ)
األجل لعدعي املأوى؛
(ب)
االجتماعي؛

تزيد مستوى توافر السةكن املالئةم وامليسةور التكلفةة ،اةا

فلة السةكن

(ج) ترا ةةي لي ةةات لوض ةةع ق ةةوانمل بش ةةأن ارتف ةةاع تك ةةاليف الس ةةكن القط ةةاع
اخلةةاش ،اةةا فل ة تكةةاليف السةةكن املعقولةةة ،وتةةنص علةةى هديةةد عقةةود اإلجيةةار لتشةةجيع
ضمان احليازة للمستأجرين األمد الطويل؛
(د) تكفل ملايةة التشةريعات ابلقةدر الكةا جلميةع الف ةات مةن اإلخةالء ،اةا
فل احلق أن تستشةار ،والضةماانت اإلجرائيةة الصةحيحة وإمكانيةة احلصةول علةى اةكن
بديل منااب أو تعويض كاف.
 -54وتلفةةت اللجنةةة انتبةةات الدولةةة الطةةرف إىل تعليقيهةةا العةةاممل رقةةم 1991)4إ بش ةأن
احلق السكن املالئم ورقم 1997)7إ بشأن حاالت إخالء املساكن ابإلكرات.
االنتحار
 -55بينما حتي اللجنة علما بتن يةيل خلة متتاليةة ملعاجلةة مفةكلة ا ه ةاع معةرل االنتحةا يف
الرولةةة اللةةرو ونظةةا احلمايةةة الةةيل جةةرى اعتمةةاده ،يهةةي أتس ة لعةةر وجةةود معلومةةات بفةةال
الترابو املت ةيليف ملعاجلةة األسةماب االجتماعيةة اجليل يةة السةتمرا ا ه ةاع معةرل االنتحةا يف الرولةة
اللرو.
 -56توصةةي اللجنةةة الدولةةة الطةةرف بتعزيةةز اجلهةةود الراميةةة إىل منةةع االنتحةةار ،بطةةرق منهةةا
معاجلة أابابه االجتماعية اجلارية ،اا فيهةا الضةغا املفةرط جمةايل التعلةيم والعمةل ،والفقةر
أواةاط كبةار السةن ،ومةا تتعةرل لةه ف ةةات معينةة ،ميةل امليليةات وامليليةمل ومزدوجةي امليةةل
اجلنسي ومغايري اتوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسمل ،من التمييز وخطا الكراهية.
الصحة العقلية
 -57هفةةعر اللجنةةة ابلقلةةق إزا التةةرين الفةةرير لنسةةمة األش ة ا املصةةاب ابألم ةرا
املست يرين من خرمات الصحة العقلية يف الرولة اللرو (املاديف .)12

العقليةةة

 -58توصةةي اللجنةةة الدولةةة الطةةرف بتواةةيع نطةةاق تةةوافر خةةدمات الصةةحة العقليةةة وزايدة
فةةرش احلصةةول عليهةةا ،وال اةةيما مةةن خةةالل تعزيةةز الرعايةةة اجملتمعيةةة ،وريصةةيص نسةةبة م ويةةة
أكرب من ميزانية الصحة خلدمات الرعاية الصحية العقلية.
احلق

الصحة اجلنسية واإلجنابية

 -59هفعر اللجنة ابلقلق إزا جترا ا جها
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 -60حتةةث اللجنةةة الدولةةة الطةةرف علةةى نةةزع صةةفة اجلرعةةة عةةن اإلجهةةال لضةةمان حةةق
النسةةاء الصةةحة اجلنسةةية واإلجنابيةةة وملايةةة ك ةرامتهن وعلةةى كفالةةة تةةوافر خةةدمات الصةةحة
اجلنس ةةية واإلجنابي ةةة وإمكاني ةةة احلص ةةول عليه ةةا للجمي ةةع .وحتي ةةل اللجن ةةة الدول ةةة الط ةةرف إىل
تعليقها العاع رقم 2016)22إ بشأن احلق الصحة اجلنسية واإلجنابية.
الرعاية الصحية لرشخاش املصابمل بفطو نقص املناعة البشرية/اإليدز
 -61هف ةةعر اللجن ةةة ابلقل ةةق إزا هق ةةا ير ع ةةن ية ةةض امل ةةوظ اللمي ة ة هق ةةرا الرعاي ةةة اللمية ةةة
لألش ا املصاب ب ووس نقص املناعة المفرية/ا يرز (املاديف .)12
 -62حتةةث اللجنةةة الدولةةة الطةةرف علةةى ضةةمان تةةع األشةةخاش املصةةابمل بفةةطو نقةةص
املناعة البشرية/اإليدز حبقهم الصحة حتهم فةرش احلصةول علةى الرعايةة الصةحية دون
ييةةز .وتلفةةت اللجنةةة انتبةةات الدولةةة الطةةرف إىل الفقةرتمل  18و ،19املتعلقتةةمل بعةةدع التمييةةز
وابملسةةاواة املعاملةةة ،مةةن تعليقهةةا العةةاع رقةةم 2000)14إ بشةةأن احلةةق التمتةةع يعلةةى
مستوى من الصحة عكن بلو ه.
املساواة

احلصول على التعليم اجليد

 -63يساو اللجنة القلق ألن  ،غم الترابو ال اييلهتا الرولة اللرو ،حير اللجةو ابسةتمرا
إع ال ةةر وس الليلي ةةة واألنف ةةلة املنظم ةةة خ ةةا ج نل ةةاق املن ةةاه الر اس ةةية ،الة ة ال هس ةةتلي األس ةةر
املعيفةةية احملرومةةة واملهمفةةة حتمةةل هكالي هةةا ،مةةن هكةةايا يةةر احلصةةول علةةق التعلةةيم ،مبةةا يف كلةةي
التعلةةيم العةةاا ،ويعمةةق أوجة عةةر املسةةاوايف .ايمةةا هفةةعر اللجنةةة ابلقلةةق إزا األثةةر التميية للنظةةا
علق ير األيراد يف احلصول علق عمل (املاد ل  13و.)14
 -64توصي اللجنة الدولة الطرف ابريةاف تةدابط فعالةة لضةمان املسةاواة احلصةول علةى
التعلة ةةيم اجلية ةةد وامليسة ةةور التكلفة ةةة ،مة ةةع مراعة ةةاة االحتياجة ةةات اخلاصة ةةة لرف ة ةراد ام ة ةةروممل
واملهمشمل .وتوصيها على وجه اخلصوش اا يلي:
احلةةد مةةن احلاجةةة إىل اللجةةوء إىل الةةدرو الليليةةة واألنشةةطة املنظمةةة خةةارل
(أ)
نطاق املناهج الدرااية بضمان جودة املناهج الدرااية وتوافرها؛
(ب) تنقي نظم االلتحاق ابلتعليم اليانوي والعايل لضمان إ حةة فةرش متسةاوية
للجميع على أاا القدرات؛
(ج) رصد أ ر التدابط التنظيميةة املتخةاة للحةد مةن اللجةوء إىل الةدرو الليليةة
واألنشطة املنظمة خارل نطاق املناهج الدرااية؛
(د) السةةعي إىل حتقيةةق املسةةاواة
الفرش واملعاملة جمال العمل.

التعلةةيم توخيةةا ألهةةداف منهةةا تعزيةةز تكةةافؤ

التنوع اليقا
 -65يساو اللجنة القلق إزا هرين مستوى قمول التعردية الققايية ب سكال الرولة اللرو.
وإك هالحظ اللجنة الترابو املت يليف لتيسةو ا دمةاج االجتمةاعي ل ةو املةوارن يف الرولةة اللةرو،
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يهي هفعر ابلقلق إزا عر وجود سياسةات لتع ية التنةوع الققةايف هصةل إ هةا إع عامةة السةكال
(املاديف .)15
 -66توصي اللجنة الدولة الطرف اا يلي:
تعزيةةز قيمةةة التنةةوع اليقةةا بةةمل السةةكان ،بطةةرق منهةةا مكافحةةة األحكةةاع
(أ)
املسبقة هات ط املواطنمل؛
(ب)

رصد أ ر التدابط املتخاة على مدى تب التنوع اليقا .

 -67وحتيةةل اللجنةةة الدولةةة الطةةرف إىل تعليقهةةا العةةاع رقةةم 2009)21إ بشةةأن حةةق كةةل
فرد أن يشار احلياة اليقافية.

دال -توصيات أخرى
 -68تشةةجع اللجنةةة الدولةةة الطةةرف علةةى أن تقةةدع تقريرهةةا الةةدوري املقبةةل معلومةةات
إضةةافية أكيةةر تفصةةيال بشةةأن التةةدابط املتخةةاة لضةةمان حةةق اجلميةةع االاةةتفادة مةةن التقةةدع
العلمي وتطبيقاته العملية ،وفقا للفقرة  )1إ من املادة  15من العهد.
 -69وتشةةجع اللجنةةة الدولةةة الطةةرف علةةى التصةةديق علةةى الربوتوكةةول االختيةةاري للعهةةد
الدويل اخلاش ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية واليقافية.
 -70وتوصةةي اللجنةةة الدولةةة الطةةرف ابلنظةةر التصةةديق علةةى االتفاقيةةة الدوليةةة حلمايةةة
حقوق ييع العمال املهاجرين وأفراد أارهم واالتفاقيةة الدوليةة حلمايةة ييةع األشةخاش مةن
االختفاء القسري.
 -71وتوصي اللجنة الدولة الطرف ين تراعةي التزاماهتةا اوجةب العهةد مراعةاة مةة وين
تكفل التمتع الكامل ابحلقوق املكراة فيةه عنةد تنفيةا خطةة التنميةة املسةتدامة لعةاع 2030
على الصعيد الوط  .واتيسر الدولة الطرف حتقيةق أهةداف التنميةة املسةتدامة إىل حةد كبةط
إفا ما أنشأت ليات مستقلة لرصد التقدع امرز وعاملت املستفيدين من الةربامج احلكوميةة
بوصةةفهم أصةةحا حقةةوق عكةةنهم املطالبةةة اباةةتحقاقات .ومةةن شةةأن تنفيةةا األهةةداف علةةى
أاا مبادئ املشاركة واملساءلة وعدع التمييز أن يضمن عدع إمهال أحد.
 -72وتوصةةي اللجنةةة الدولةةة الطةةرف ابريةةاف خطةةوات للعمةةل تةةدرجييا علةةى وضةةع وتطبيةةق
مؤشةرات منااةةبة بشةةأن إعمةةال احلقةةوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة واليقافيةةة بغيةةة تيسةةط تقيةةيم
التقةدع الةةاي حتةرزت الدولةةة الطةرف االمتيةةال اللتزاماهتةا اوجةةب العهةد هةةات طتلةف شةرائ
الس ةةكان .و فلة ة الس ةةياق ،حتي ةةل اللجن ةةة الدول ةةة الط ةةرف إىل يل ةةة أم ةةور منه ةةا اإلط ةةار
املفةةاهيمي واملنهجةةي بشةةأن مؤشةرات حقةةوق اإلنسةةان الةةاي وضةةعته مفوضةةية األمةةم املتحةةدة
السامية حلقوق اإلنسان )انظر HRI/MC/2008/3إ.
 -73وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هات املالحظات اخلتامية علةى نطةاق وااةع
علةى ييةةع مسةةتوايت اجملتمةةع ،وال اةةيما صةفوف الربملةةانيمل واملةةو فمل العمةةوميمل والسةةلطات
القضةةائية ،وأن تنطلةةع اللجنةةة ،تقريرهةةا الةةدوري املقبةةل ،علةةى اخلط ةوات املتخةةاة لتنفيةةا هةةات
املالحظات .وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشرا اللجنة الوطنية الكورية حلقةوق اإلنسةان
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واملنظمات ط احلكومية و طها من أعضةاء اجملتمةع املةدى ،متابعةة هةات املالحظةات اخلتاميةة
و عملية التشاور على الصعيد الوط قبل تقد تقريرها الدوري املقبل.
 -74ووفقا لإلجراء املتعلق اتابعة املالحظةات اخلتاميةة الةيت اعتمةدهتا اللجنةة ،ينطلةب إىل
الدول ةةة الط ةةرف أن تق ةةدع ،ض ةةون  18ش ةةهرا م ةةن اعتم ةةاد ه ةةات املالحظ ةةات اخلتامي ةةة،
معلومات عن تنفيا توصيات اللجنة الواردة الفقةرات )18أإ )األعمةال التجاريةة وحقةوق
اإلنسانإ ،و) 23قوانمل مكافحة التمييزإ ،و) 41احلقوق النقابيةإ أعالت.
 -75وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدع ،حبلول  31تشرين األول/أكتوبر ،2022
تقريرهةا الةدوري اخلةامس ،الةاي يتعةمل إعةدادت وفقةا للمبةادئ التوجيهيةة لتقةد التقةارير الةيت
اعتم ةةدهتا اللجن ةةة ع ةةاع E/C.12/2008/2) 2008إ .وابإلض ةةافة إىل فلة ة  ،ت ةةدعو اللجن ةةة
الدولةةة الطةةرف إىل حتةةديث و يقتهةةا األاااةةية املوحةةدة ،حسةةب االقتضةةاء ،وفقةةا للمبةةادئ
التوجيهية ةةة املنسة ةةقة لتقة ةةد التقة ةةارير اوجة ةةب املعاهة ةةدات الدولية ةةة حلقة ةةوق اإلنسة ةةان )انظة ةةر
 ،HRI/GEN/2/Rev.6الفصل األولإ.
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