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املالحظاااا ااتاةيااة اااقر التقرماار اجلاااة للتقاااممر الابممااة ة ا ال ااا
عار إىل التاس عار جلمهوممة كوماي*
 -1نظ ررال جنة يف ررت ر جناجلام ررا جا ر ال نةاجل ر اما جن عام ررت ا ررع جنر ر ل ررا جنا ررل ررا
امهوامررت ررروا  ،)CERD/C/KOR/17-19جملجلر يف ر عقةجلررت عج ر ك ،عجنرري ر ةررراةه 2691
ع 2692جنظ ررا  CERD/C/SR.2691ع )2692جملعجل ر رويف ر  3ع 4ر ر ر نوو جدعسميفمرر ررم .2018
عج ام ر ر ر ر ل جنة يفر ر ر ررت ر ةرر ر ر رراةه  2703ع 2704جملعجل ر ر ر رويف ر  11ع 12ر ر ر ر ر نوو جدعسم
يفمرم  2018جملال ظ ل جخلا اةت جنا نةت.

ألف -ةقاةة
ا ب جنة يفت اجل مي جناجل اما جن عامت اع جنر ل ا جنا رل را نة عنرت جن.را .
-2
ع عاب ع جلر ماا نةوروجا جنيراما عجنءيفر ذ جنررت ا رف ارل علر جن عنرت جن.را جنالةرل جملرراو .
ع كا جنول ةى جنايفعيف جنيت قر اه الرالس جنيفظرا ر جلامرا جن عنرت جن.را ايفجا ةرى جد ر ةت جنريت
و هررهب ر جنة يفررت ،رمر رركا جنولر ةررى ار ق اررف اررع اعةوار ل ال.ةررت بر لةت عر ج روجا.
ع ب لت جني ،ا ب جنة يفت مب ارت ممثة ع جملؤ ررت جنونيفةرت جلروإل جانرر و عايفظمر ل
ججملامل جمل ين جملفعمت اب ةومت عجن ميف اةت.

ابء -اجلوانب اإلجيا ية
ا ررب جنة يفررت ابنا.ررواجل جايف ةررت ر ح ر س اك لوررت جنامةةررز جنعيفيررات ع عزمررز جنايفررو ،
-3
عابدن .ت جنيت جب.ةعهب جن عنت جن.ا ر ارج جملضم ا ،عاع ةيفه ا مةي:
ج ام ر يف جناع ر مى ةررى جنجل ر نوو جايف ر دي جنرررت ا ر يف جنعجلرروابل جايف دةررت جمليف.ءجلررت
)
ةى اميت جالجت ا ابنء ا ،ر  5نةر وم امى 2013؛
ب)
__________

*

ج ام يف ق نوو جنال

ج ام هت جنة يفت ر يفعاهت جنر عت عجنارع
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 ،ر  1متوزممونةف 2013؛
 26امع جنث ينمنولم  14 -ر نوو جدعسميفمرم .)2018
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ج)

ج ام يف جخل.ت جد

يف) ج ام ر ر يف جخل .ررت جد
شء طمل جما 2018؛

ةت جنث نثت نرة ت جهل اك ،ر  12شء طمل جما 2018؛
ررةت جنث نث ررت نرة ررت جد ررا جملاع ر ر يفك جنثجل ل ر ر ل ،ر 12

ه) ج امر ر يف ال .ررت جنعم ررى جنونيفة ررت جنث نث ررت ناعزم ررز جل رروإل جانرر ر و ع ماهر ر  ،ر 7
آبم غر.س .2018
 -4ع ال ررل جنة يفررت ابا ة ر ل ي ر مر جن عنررت جن.ررا ةررى ج ف قةررت جداررم جملاو ر ك ملك لوررت
جااميت جمليفظمت جنونيفةت ع اع وروهل جخل ص مبيفل جالجت ا ابدنف س عجنيفر ذ عقمعف عجملع قءت ةةف،
ر  5امع جنث ينمنولم .2015

جيم -دباعي القلق بالتوصياا
التارم املتعلق ابلتمييز العنصري بتعرمفه
 -5أت ررا جنة يفررت دو جن عنررت جن.ررا ةفررهب ارراك الررا ررع ج ام ر يف رامل ش ر اى اظررا
جنامةة ر ررز جنعيفي ر ررات عمض ر ررل عامف ر ر ر ا ن ر ررف ،عجن ر رري ة ر ررى جن ر رراغم ا ر ررع جناو ر ررة ل جنر ر ر ر جلت نة يف ر ررت
 ،CERD/C/KOR/CO/15-16جنفجلررا و  6ع .)7ع ؤر ر جنة يفررت و جنفجلرراك  1اررع جمل ر يفك  11اررع
جن اوا ،ع دا جنجلوجن جنجل دمت جنيت ايف عس وجنب اعةيفرت نةامةةرز ال ركى ر جدى ر لةرت ايفر يف
عامررا عشررال ش ر اة نة ررس جزظررواك نةامةةررز مبو ررب جال ف قةررت .ع ررالعك ةررى جنرري ،عرراب
جنة يف ررت ررع جالن ر س نعر ر يف ع رويف ك ررم ر جنجلر ر نوو جايف ر دي مر ريفع ة ررى و جناي ررا ر ر عجلل
م جنعجلو ت جملوجيف  1ع 2ع.)4
يفيامت م كى ظال ا ا يفجا مؤيفت
 -6تكرم اللجنة أتكيا توصيتها أبر تعجل الابلة الطار ابعتمااد قاانور شااةل معار
بحيظر التمييز العنصري املباشر بغري املباشر القائم على أي ة األسباب احملظومة ،مبا متفق
ةا املااادة  1ةا االتفاقيااةؤ بتمكااا ةا جامااا أمضااف توصاايتها فنفا املرجا  ،الفقاارة  )8أبر
تعال الابلة الطر قانوهنا اجلنائي غية تصنيف الاباف العنصرمة كظرب ةاادة للجرائم
اجلنائية ،مبا متفق ة املادة  4ة االتفاقيةؤ بتوصي اللجنة كذلك أبر تنائ الابلة الطار
آليا ااة جلم ا ا إحصا اااءاا اا ااقر اجل ا ارائم املرتكبا ااة ا ااااف عنصا ااري ،علا ااى أر تكا ااور ا ااذ
اإلحصاءاا ةصنفة ح ب العرق باللاور باألصال اإل اا باألصال القاوةي بالاام بالو ا
ةا حيااج ا جاارة بنااوغ اجلاان بغااري الااك ةا املمشاراا الااا كا أر تااال علااى أشااكال
التمييز املتعاد اجلوانبؤ
خطاب الكرا ية العنصرمة
عا جنة يفت ابنجلةر زجذ جمليف خ جنرر د ر جنوقرهب جنراجاع عجنررت ماررم ابنكاجاةرت عجنعر جيف
-7
ر جن عنت جن.ا  .عمر عاا قةر مض ا اع يف اي ال .ب جنكاجاةت
جنثجلت زجذ جمله امع عجنال
عجناور رامى ة ررى جنكاجاة ررت جنعيفير رامت عجنر ر عمج دلكر ر ا جناف رروإل جنعاق رري ،رمر ر ررعا ابنجلة ررر زجذ
جنجلوجنررب جنيفم.ةررت جنعيفيرامت جنرريت يفجلةه ر ع ر د جا رراليف ،مب ر ر جنرري جان نررهب عع ر دى جناوج ررى
جال ام ي ،عاي اظر اا مءر ع ر ف قمرهب و رف الر ص عر ع روس رو  500ارع جملهر امع
زماك ة و ر اما مو  .2018ع عاب جنة يفت ع جالن س مض ا اع ج اخ جيف
جنةميفة
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عى جدنف ظ جملهةيفت اع قءةى "جمله امع غري جن ا ة " ر جنواثدر جنامسةت نإلش اك جمله امع
جملجلةمر ر جن عنررت جن.ررا يفعو رراالةع ر ات جملفعرروس ،ع ال ررل و اثررى اررر جدنفر ظ رررت
جنايواجل جنرةءةت عجنامةةز زجذ اؤالذ جمله امع جملوجيف  2ع 4ع.)7
 -8توصي اللجنة ،يف وء توصيتها العاةة مقام 35ف )2013ااقر ةكافةاة خطااب
الكرا ية العنصرمة ،أبر تقوم الابلة الطر مبا ملي:
)
إىل ةا ملي:

أر تتخذ تاا ري ملكافةة خطاب الكرا ية حبزم ،بتعتماا اساتاتيجية فاا

''1

التصاااي لاحكااام امل اابقة باألفكااام اااطئااة باملعلوةاااا املظللااة اااقر
املهاجرم بالالجئني ،بخباصة الالجئور امل لمور؛

''2

إاكاء بعي ال كار حبقوق الالجئني؛

''3

تعزمز التفا م بالت اةح ني الالجئني بال كار احملليني؛

ب) أر تواصاال جهود ااا يف دااال مصااا بسااائل اإلعااالم باإلنتن ا بشاابكاا
التواصل االجتماعي لتةاما األفراد أب دموعاا األفراد الاذي منااربر أفكااماف قائماة علاى
أساااا التفااوق العرقااي أب حير ااور علااى الكرا يااة العرقيااة ااا األجانااب ،ب قااق يف ااذ
األفعال بتعاقب امل امبلني عنهاا ،أفاراداف كاانوا أم مجاعااا ،توقا علايهم ،يف حالاة إداناتهم،
العقوابا املناسبة بفق ةقتضياا املادة  4ة االتفاقية؛
ج) أر تكف اال التنفي ااذ الفع ااال للمب ااادا التوجيهي ااة الوطني ااة املق اارم إص اااام ا
خبصوص اللغة امل تخاةة يف القنواا اإلااعية؛
يف) أر ت ا ااتعرر تا ا ارمعافا ببرئقها ااا الر يا ااة لو ا ا حا ا تاا السا ااتخاام عبا ااامة
"ةهاجرم غري شرعيني" ،بتتجنب استخااةها يف امل تقبل؛

ه) أر تتخذ خطاواا لتهيئاة يئاة تفضاي إىل اناا ةا العااابة اا املهااجرم
داخل اجملتم عموةاف ،بتي ِّ ر إدةاج املهاجرم يف اجملتم ؤ
العمال املهاجربر
عرراب جنة يفررت ررع جالن ر س دو جنعمر س جملهر امع ال مزجنرروو موج هرروو ج روج ز جنا نةررت،
-9
اغم جناع مالل جنيت ُيفالةهب ةى نظ يف اجالةع جنعمى ر ر يف  ) :2012جد كر يف جنريت ُجلةدر
يف جملاجل جنريت ميكرع لةهر ةرري اكر و جنعمرى؛ ع ب) جنجلةرويف جملفاعبرت ةرى ج ر جدقيرى ملر ك
جاق ات جملرمول ر قةرةم جن عنرت جن.را ؛ ع ج) جنعر جيف اك نةرت د رى جنع دةرت؛ ع يف) جنفراص
جز عيفك جا نةويوس ةى أتشريك اع يفا آالا ،ا اايف جنعم س جمله امع اع ج يوس ةى
اجالةع ق ات يفجدمت ع نف جل نومةت عمزم اع ال.ا جاق ات غري جن ا ةت جمل يفك .)5
 -10توصااي اللجنااة أبر ت ااتمر الابلااة الطاار يف تعااامل نظااام ت اراخيل العماال بسااائر
التاارمعاا املنطبقااة علااى العمااال املهاااجرم غيااة قيااق ةااا ملااي :فأ) تي ااري اال العائلااة؛
بفب) مف القيود الا متن العمال املهاجرم ة تغيري ةكار عملهم؛ فج) التماما يف فاتة
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اإلقاةااة امل اامو حااا كةااا أقصااى؛ بفد) تي ااري إج اراءاا حصااول العمااال املهاااجرم علااى
أتشرية ة صنف آخرؤ
 -11ع رراب جنة يف ررت ررع جالن ر ر س زجذ ار ر عايف ا ررع جلر ر اما فةر ر و قر ر نوو اعر ر مري جنعم ررى
ال م.ءر ر ق .ي جنزاج ت عاي د جنرمي ،عرثريجا ا مام جت اةف ر ق .ل جنييف ت جناوومةةت
عجنءيف ر ذ ع ا ةررت جمل شررةت ،عدو جن رراعط جنرريت ريفظم مررى جنعم ر س جمله ر امع ر اررر جنجل .ر ل غررري
ايف رءت .ع رعا ابنجلةرر مضر ا دو جنعمر س جملهر امع ال ايرةوو ةرى ج ر جديفس نة روا نفرررف
جن رررت ماما ررل ررف جملوجنيفر روو جنكوام روو ر ق .ر ررة جنر ررمي عدو جداابل ُاجل ررم ي راجا ر ر
جنعم ر س جنك رروام  .ع ب ر لت جن رري ،مر ر عا جنة يف ررت جنجلة ررر دو جنعمر ر س جمله ر امع مي رر .اوو
عجلء ر ر ل نر ر ر جا ر ررالت ر ررع ت ج ار ر ر جذجل رر ر ر مت ع نفظة ر ررت ع ر ررع ر ر ر الل جال ر ررا الس
ع جناواش جنيت ق موج هو جملوجيف  1ع 5ع.)6
 -12توصي اللجنة ،يف وء توصيتها العاةة مقام 30ف )2004ااقر التميياز اا غاري
املااواطنني ،أبر تاااخل الابلااة الطاار التعااامالا الضااربممة علااى تا ارمعافا املنطبقااة علااى
العماال املهااجرم غيااة القضااء علااى التميياز ااا غاري املااواطنني فيماا متعلااق ظارب العماال
بشربط العمل ،مبا يف الك قواعا بممامساا التوظيف الا قا تنطوي على أغرار أب آرم
متييزم ااةؤ بتوص ااي أمضا ااف أبر تتص اااز الابل ااة الط اار حب اازم للتميي ااز ااني العم ااال امل ااواطنني
باألجانااب ،وسااائل ةنهااا تعزمااز عملياااا تفتاايق العماال يف القطاعاااا الااا ت ااتخام عمااال
ةهاجرم دبر امل اا و عهم ة حيج ا جرةؤ بتوصي كذلك أبر تكفال الابلاة الطار
تااوفري ةااا مكفااي ة ا ساابل االنتصااا للعمااال املهاااجرم الااذم تننتهااك حقااوقهم ،بتضاام
ة اااءلة امل اامبلني ع ا تلااك االنتهاكاااا بةعاااقبتهم علااى النةااو الواجاابؤ بأخ ارياف ،تطلااب
اللجنااة إىل الابلااة الطاار أر تضا ِّام تقرمر ااا الااابمي املقباال إحصاااءاا عا الاازايماا الااا
تق ااوم ح ااا يئ ااة تفت اايق العم اال ،أب أي يئ ااة كتص ااة أخ اارز ،مب ااا يف ال ااك إحص اااءاا عا ا
االنتهاكاا الا ختلل إليها ا يئة بع سبل االنتصا املتاحة أب العقوابا املفرب ةؤ
الالجئور بةلتم و اللجوء
 -13ةيفم ر يف ررو جنة يف ررت مب ر ءرن ررف جن عن ررت جن .ررا ا ررع ه رويف ،ابناع ر عو ا ررل افوب ررةت جدا ررم
جملاور ك جنرر اةت ن ررؤعو جنال ر  ،اررع ررى ر امب جملرروظف جملعيفةر فوررع اةفر ل جنة رروذ،
ععبل اجذجل امعت عشف لت عايفيفت اقاجا فت جنال ئ ،ع ةجلي نةء ل ج يروس ةرى رفت
جنال ررئ ر اةيف ر ذ جن ر الوس ،ررعا جنة يفررت ابنجلةررر زجذ جاليفف ر ل جن ر م ر اع ر س جملوجلجلررت ةررى
نةء ر ل جنام ر و جنة رروذ .ع عرراب ررع جالن ر س مض ر ا دو اةامررري جنة رروذ ال مزجن روج موج هرروو
ررعوابل يفررت ر ن ر ا راجذجل جال ررا يف  ،ا ررريكا و ق راجا الررى نة ررب جنة رروذ مي ر ا
ة ا لجل  ،مهر جنكوامرت عجانكةةزمرت ،عال مُجلر يف اعةوار ل شر اةت رع جخل.روجل جنوج رب ج جار
نة.عررع ر جنجل راجا .ع ررعا جنة يفررت ابالن ر س ررررني زجذ جناجل ر اما جنرريت فة ر و جملجل ر الل جنرريت
جترات دغراجل قراجا ررفت جنال ررئ ر جا ر عررى ج ر الل .امجلررت غررري ج جلةررت .ع عرراب جنة يفررت
ع جنجلةر دو جن عنت جن.ا ع.ي جدعنومت لةم مء ع ا يفك ون جنال ر ارع ايفر نر اعةيفرت
اع ايف نر الا جمل يف و  5ع.)6
ةى ر ب جنال
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 -14توصااي اللجنااة أبر تكفاال الابلااة الطاار دعاام ةقاااةي طلباااا اللجااوء ة ا قِّباال
ةوظفني حمتفني بأكفاء طوال إجراءاا إقرام صفة الالجئ بتزبما م مبعلوةاا با ةة عا
ااذ اإلج اراءاا لغااة مفهموهناااؤ بتوصااي اللجنااة أمض ااف أبر تواصاال الابلااة الطاار تقااا
املوجااه إىل ةااوظفي ا جاارة باملتمجااني الااافومني الااذم معملااور ة ا طااال
بتعزمااز التاااممب ىل
اللجوء يف دال حقوق اإلن ارؤ بتوصي كذلك أبر تتخذ الابلة الطر تااا ري تكفال ساري
إجراءاا إقرام صفة الالجئ طرمقة احتافياةؤ بإ اافة إىل الاك ،تطلاب اللجناة ةا الابلاة
الطر أر تتةقق ة أر أي قرام متعلق مبلتم ي اللجوء بالالجئني و قرام ةنصاف بقاائم
فقااع علااى أساااا االحتياجاااا ة ا انمامااة بلااي علااى أساااا العاارق أب اللااور أب األصاال
القوةي أب اإل اؤ
املهاجربر غري النظاةيني
ُ -15عر رراب جنة يفر ررت ر ررع جالن ر ر س دو جمله ر ر امع غر ررري جنيفظ ر ر اة ال مزجنر رروو مع ر ر نوو ا ر ررع
جالب.ه يف ر جن عنت جن.ا ع عا ابنجلةر زجذ جا اجذجل جنجلمعةرت جنعيفةفرت جنريت ميففررا ارع ر
آلالا اوظفو جن انت عجهل اك عجنيت رفا ع ابل ر الل رثريك ع ةا علةر ل ر عرى
ج ر الل .ع ررعا ابنجلةررر مضر ا زجذ مر س جنجلمررل جنرريت يففررر بر نجل ررت جنعمر س جملهر امع ،عجنرريت
ع ر ر يف جنز م ر ر ذ جنيفجل ر ر ة  .رم ر ر ع رراب جنة يف ررت ررع جن ر ر هل زجذ
ر رؤيفت ر ع ررى ج ر ر الل
ا ر عايفا ر اررع جل ر اما ررع م ر س جنجلمررل جنرريت ررراه جمل ر جلع ررع جلرروإل جانر ر و ع رررفا
ةر ًا ررع ر الل علر ك .رمر رعا ابنجلةررر دو جملهر امع غررري جنيفظر اة جنررمع مجلعرروو بررو
الناه رر ل جلرروإل جانرر و مر يفيفعو ،رررءب عبررعهم اررع ةر جهل رراك ،ر جا ررالت ررع ةرري
ة .ل نف ج جنجل نوو جمل يف و  5ع.)6
جالناه ر ل ن
 -16توصاي اللجنااة الابلاة الطاار أبر تتخاذ تاااا ري ملنا العنااف اا العمااال املهاااجرم
غري النظاةيني ،مب فيهم أعضاء نقاابا العمال ،بأر تكثف التااممب علاى حقاوق اإلن اار
املقاام إىل ةاوظفي الاارطة با جارة ،مباا يف الااك التااممب علاى فاماة املااافعني عا حقااوق
اإلن ااار ،بانااق يف التجما ال االمي ،بحرمااة تكااوم اجلمعياااا ،بانااق يف التنظاايم النقااا ؤ
بتوصااي اللجنااة أمض ااف أبر تكفاال الابلااة الطاار حااق مجي ا العمااال يف املاااامكة يف أناااطة
نقااابا العمااال دبر خااو ةا اإل عااادؤ بتوصااي كااذلك أبر تتخاذ الابلااة الطاار خطااواا
تكفل للضةااي إةكانية اإل الغ ع االنتهاكاا دبر أر مم ر الك أبي ت
شكل ة األشكال
يف ب ااعهم ة ا حيااج ا جاارة بتتاايح اام إةكانيااة االسااتفادة ة ا نساابنل االنتصااا املناساابةؤ
بتطلب اللجنة إىل الابلة الطر أر تقام ياانا ع عاد املهاجرم الاذم جارز تاوقيفهم
بإ عاااد م يف أعقاااب أعمااال القم ا  ،بع ا عاااد القضااااي الااا جاارز التةقيااق فيهااا اابب
االستخاام املفرط للقوةؤ
 -17ع عا جنة يفت ابنجلةر دو جملر يفك  63ارع قر نوو جهل راك ُيفةرز جنام مر د رى غرري اررمى
ر ل ك ج ا ز جملهر امع جنررمع ال ميكرع عر يفام ر جنفروا ،عجنري ررى قالقرت شرها ج رايف يفجا
جو اع عزجاك جنع س .ع عا ابنجلةر مض ا دنف ةى جناغم اع نف ار نةموا زمع ارع جملهر امع
غررري جنيفظر اة الررل نعررع يفجات ر قراجا ج ا ر زام ،لر و عزجاك جنعر س ارري جنرريت رراع ابنيفظررا ر
ةرري جن.عرروو ،عنةرررهب اة ررت اررراجلةت .ع عرراب جنة يفررت ررع جن ر هل مض ر ا دو رامع ل جن عنررت
جن.ا جملاعةجلت ابهل اك ُجتةز ج ا ز جدنف س عال اج ي اي هم جنفضةى جملوجيف  2ع 5ع.)6
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 -18توص ااي اللجن ااة أبر تع ااال الابل ااة الط اار امل ااادة  63ةا ا ق ااانور ا ج اارة لض اامار
اس ااتعرار ةا ااربعية احتج ااان امله اااجرم ال ااذم ال كا ا إ ع اااد م يف الف ااوم ةا ا قِّب اال آلي ااة
ة ااتقلةؤ بتوصااي أمضااف أبر مننظاار يف إةكانيااة احتجااان ةلتم ااي اللجااوء فقااع كتااا ري املااالا
األخاري بألقصار فاتة نةنيااة ممكناة ،بأر تضا الابلاة الطاار حاااف نةنيااف الحتجاان املهاااجرم
بتعط ااي األبلوم ااة للت اااا ري البامل ااة لالحتج ااانؤ بتوص ااي اللجن ااة ك ااذلك أبر تتجن ااب الابل ااة
الطاار احتجااان القاص ارم بتعااال قااانور ا جاارة لتضاامينه أحكاة ااف تتعلااق مبصااال الطفاال
ال نفضلىؤ
فامة األجنبياا
 -19عرراب جنة يف ررت ررع جالن ر س دو جمله ر اجل بررو جنعيف ررا جنجل ر دم ةررى ر و ن ررو
جا ريفس مفاجلرراو ُ ررءُى جالناي ر جنك لةررت ُاغررم ع ر مى ق ر نوو جهل رراك ناضررمةيفف قوج ر ال ررت
ضررو جنعيفررا جايفررري ر ر يف  ،2014عاررو جنجل ر نوو جنرررت معررزز لُرراص جنو رروس جنع جنررت
ع ش ررك س جنر ر م جملا ررت نةيفرر ر ذ جملهر ر اجل .ع ررعا جنة يف ررت ابنجلة ررر مضر ر ا دو جملهر ر اجل غ ررري
جنيفظ اة ل بو جنعيفا جنجل دم ةى و نرو جاريفس مءجلر ابرت نإل عر يف عر غرالإل اةرا
قضرةاهع ،عجنري اغرم نررف ارر هلرع جنام مر ر لر ك جاق ارت الرالس جا راجذجل جنجلضر دةت ،ار مُثر
اؤالذ جنيفر ذ ع جا الت م ماعابع نف اع ج ا جذجل جمل يف و  5ع.)6
 -20توصي اللجنة الابلة الطر ابلقيام مبا ملي:
أر تتخااذ تاااا ري نمامااة املهاااجراا ة ا العنااف القااائم علااى نااوغ اجلاان
)
بتكفل تزبماا الضاةااي ابمل ااعاة القانونياة بالطبياة بالنف اية  -االجتماعياة الكافياة ،غا
النظر ع ب عه ة حيج ا جرة ،بأر تكفل ة اءلة اجلناة؛
اجلن

ب) أر متنح للمهاجراا غري النظاةياا ةااي العنف القائم على أسااا ناوغ
إةكانية اإلقاةة يف البلا عا إغالق ةلفه ؛
ج) أر تكفل حصاول املهااجراا علاى ةعلوةااا با اةة ،لغ تاة مفهمنهاا ،عا

بسبنل االنتصا املتاحة لضةااي العنف القائم على أساا نوغ اجلن ؤ
اااةاا ن
"املهاجراا عرب الزباج" ب"األسر ةتعادة الثقافاا"

 -21ع رراب جنة يف ررت ررع جالن ر ر س دو جنيفظ ر يف جن ررون جد رري نر ررءى جنع ررة اا ر ل لجلر ر
نة يفءةررت جملازع ررت اررع ا روجنع ررروات "جمله ر اجل ر جنررزعجج") جج ر نررهب جملررا ك ر االا ع اررو
ا ةررت نفررى ع ر م ل رايفجا اررع دةررت زع ه ر جنكرروات .ع ررعا جنة يفررت ابنجلةررر مض ر ا دنررف ال يفرروز
نةمهر اك ر جنررزعجج جنءجلر ذ ر جنءةر عر نالقهر اررع زع هر جنكرروات ال جج ر نررهب رؤيفت يفعجاجا
حيفرريفت ابااةر ز ،اررع قءةررى ا ةررت نفررى ر ري ع ا مررت لراجيف رراك جنررزعج جنكرروات ،ع جج ءر ر
غري ارؤعنت ع لي جناج .رت جنزع ةرت .ع رعا جنة يفرت ابنجلةرر رررني دو جن عنرت جن.را ال اخرر
ا مكفري ارع جنار ج ري نضرم و جا جلر ذ ةرى جنر م جنررت مجل ارف جدب جنكروات نة.فرى عر رويفك
جمله ر اك ر جنررزعجج ة ر ا جد ررى رررءب جن.ررالإل اغ رم ض ر ناه دنف ر س امةرروو جايفرررةت
جنكوامت جمل يفك .)5

6

GE.19-00333

CERD/C/KOR/CO/17-19

 -22توصي اللجنة ،يف وء توصيتها العاةة مقم 25ف )2000ااقر األ عااد اجلن اانية
للتميياز ،أر توسا الابلاة الطاار نطااق نظاةهاا األساساي الااوطا ل ن ابنل العايق كاي مااامل
مجي املهاجراا عرب الزباج دبر شربط ،بأر تتخاذ تااا ري تكفال حصاول مجيا املهااجراا
عرب الازباج علاى نفا أشاكال الااعم باالساتةقاقاا علاى أسااا امل ااباة ةا الكاوماياؤ
بتوصي اللجنة أمضاف أبر ت مح الابلة الطار للمهااجراا عارب الازباج تغياري ب اعه ةا
حيج اإلقاةة حبيج كنه العيق يف الابلة الطر عا فك الرا طة الزبجية صر النظر
ع ا أسااباب الطااالق بسااواء أكان ا املهاااجرة تتااوىل معامااة طفاال أب أحااا أف اراد أساارة الاازبج
الكومي أم الؤ بتوصي اللجنة كاذلك أبر تضااعف الابلاة الطار جهود اا ةا أجال تقاا
الاااعم اإلدامي بالقضااائي الكااايف للمهاااجراا عاارب الاازباج الالئااي معااار إىل لااا األصاال
مفقة أطفا الكوممني بالك يف إطام إجراءاا الزباج بحضانة األطفالؤ
 -23مر ر عا جنة يفررت جنجلةررر دو عامررا "جدُ ررا ااع ر يفك جنثجل ل ر ل" ر جنجل ر نوو جملاعةررر ر م
جدُ را جنرريت اكروو ارع اروجنع ررروات عج ر ةرى جدقررى،
جدُ را ااعر يفك جنثجل لر ل م ررري لجلر
يفءة ر ع ر شررخ ص جعت رروس قيفةررت روامررت اررع ة ر
عابنا ر ت ررراث ر الل جنررزعجج ر
يفيب .ع عا ابنجلةر مض ا دو ارج جال اءع يف مييفل ُ ا جمله امع ،مبع ر جني اةامرو جنة وذ
عجنال وو ،اع جن م عاع ن دفت عج عت ارع جال راوجل ق ل جنريت ُ يرع ا مر جا نةُ را ااعر يفك
جنثجل ل ل جمل يف و  2ع.)5
 -24توصااي اللجنااة أبر تراج ا الابلااة الطاار تعرمااف األنساار ةتعااادة الثقافاااا بتوس ا
ذا التعرمف ليامل مجي األنسر الا تعا عضواف على األقل ال حيمل اجلن اية الكومماة ،ةا
قبيال األنساار الااا تتااقلف ةا نبجااني أجنبيااني باألنساار الااا تتكااور ةا أشااخاص ابي أصااول
إ نية كوممة ة ت
لا أجن  ،حبيج تكفل تقا نف االستةقاقاا جلمي األنسر ،دبر متييزؤ
االجتام ابلبار
رر درع ع ر ق ر نوًا ش ر االا ملك لو ررت جالجت ر ا
ررعا جنة يف ررت ابنجلةررر دو جن عن ررت جن .ررا
-25
ابنء ررا .ع عرراب ررع جالن ر س مضر ا زجذ ار عايفار اررع جلر اما ررع جال ررا الس جايفررري جنجلرررات
مله اجل يفالةع قةةم جن عنت جن.ا اأشريك اع جنييفا "ار ذ "6-ع ماو رةع ررومت
عبعةاهع .ع عاب جنة يفت ع جالن س دنرف ةرى جنراغم ارع نظر يف جا فر ذ ،لر و جملهر اجل غرري
جنيفظ اة ر ل ،جملعاب ر ل رركى ال ر ص نالجت ر ا ابنء ررا ،ا مررع ررع جا ررالت ال ررةت اررع جن.رايف.
ع ب لت جني ،مرر عا جنة يفرت جنجلةرر زجذ جيففر ل نررءت جدشرخ ص جنررمع نضرعوو نةمرر ذنت
ع جالجت ا ابنء ا جملوجيف  2ع 5ع.)6
 -26توصي اللجنة الابلة الطر ابلقيام مبا ملي:
أر تعتما قانوانف شاةالف ملكافةة االجتام ابلبار ،مبا متفق ة ربتوكاول ةنا
)
االجتااام ابألشااخاص ،بخباصااة الن اااء باألطفااال ،بقمعااه باملعاقبااة عليااه ،بأر تاانظم فااالا
للتوعية ة أجل إطالغ اجلمهوم العام على التارم ؛
ب) أر تي اار مفا الاااكابز ةا قباال ااةااي االجتااام ابلبااار لاااز ال االطاا
املعنيااة ،بتااوفر انمامااة للضااةااي بتكفاال ا االسااتقرام ة ا حيااج اإلقاةااة بساابل العاايق
األساسية ،على األقل ممثما تنتهي إجراءاا االنتصا ؛
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ج) أر تتقكا ااا ة ا ا أر التةقيقا اااا يف قضا ااااي االجتا ااام ابلباا اار جتا اارز طرمقا ااة
احتافيااة ،بتكفاال ة اااءلة امل اامبلني بحصااول الضااةااي علااى التعااوم الكااايف ،مبااا يف الااك
إعادة التق يلؤ
ت جيل املواليا
 -27عراب جنة يفررت ررع جنجلةرر دو جدنفر س جملونرويفمع نوجنر مع ارع رروس يفءةررت ال مرر ةوو
رف اجل ةر ج م جد رةةت.
كى ايفه ي ،دو جد نب ا .نءوو ار ةى عاليفك نف هلم نر
ع عا ابنجلةر مض ا دو اجذ نةب جايفرةت ن.فى اونويف ال اج ن .إل جنزعجج اع ب رروات ع يف
يفءةررت م ر ط يرروس جن.فررى ةررى روجز ررفا اررع جنءة ر جد ررى نوجن ررف .عابنا ر ت ،جج عرررا
ر جا روجز جنرررفا جد يفرريب ،مءجلررى اررؤالذ جدنف ر س يفعو ر ر ةى ،عابنا ر ت ااارروو اررع ن دفررت
عج عت اع جال اوجل ق ل جال ام ةت جملوجيف  1ع 2ع.)5
 -28تمكا اللجنة ،يف وء توصيتها العاةة مقام  ،30أر ت اجيل املوالياا شارط أساساي
للتمتا طائفااة باسااعة ةا حقااوق اإلن ااارؤ بتوصااي أبر تتخااذ الابلااة الطاار تاااا ري تكفاال
ت ااجيل مجي ا األطفااال املتواجااام يف إقلاايم الابلااة الطاار غ ا النظاار ع ا ب ااعهم ة ا
حيااج اجلن ااية باإلقاةااةؤ بتوصااي أمض ااف أبر تزماال الابلااة الطاار انااواجز الااا ااول دبر
حصول األطفال املولودم خامج نطاق الزباج ألب كومي بأم أجنبية على اجلن ية الكوممةؤ
بتوص ااي اللجن ااة ك ااذلك أبر تص اااق الابل ااة الط اار عل ااى اتفاقي ااة خفا ا ح اااالا انع اااام
اجلن يةؤ
نيل التعليم
 -29عاب جنة يفت ع جالن س اع و جنجل نوو جان ات أو جناعةةم ميفع ةرى و جناعةرةم
نزجاري نةمروجنيف جنكرروام لجلر  .ع ررعا ابنجلةررر مضر ا دنررف ةررى جنراغم اررع و نفر س جملهر امع
ار هلم جنار ةى ر جملر جاو ،لر و قءروهلم مءجلرى اايفر ا ابنررة.ت جناجل مامرت ج يرامت نيفر ظا جمل ا رت،
اا ر و عررى نف ر س جمله ر امع اررع جالناو ر إل ابمل ا ررت ا ر دو جملؤ رررت
عاررو ا ر مفضرري
جن ومررت الضررهب قءرروهلم ع دو عجنر مهم مجلواروج ت راجذجل جنارر ةى .ع عرراب جنة يفررت ررع جنجلةررر
مض ر ا دو مم ا ررت ر ر ةى نف ر س جمله ر امع ر جمل ر جاو جنء مةررت ارري مم ا ررت متةةزمررت ع ررؤقا أتق رريجا
ةءة ا ر يفا ج اؤالذ جدنف س ر ججملامل جنكوات جملوجيف  1ع 2ع.)5

 -30توصي اللجنة أبر تعال الابلة الطر القانور اإلطاامي للتعلايم غياة توساي نطااق
التعلاايم اإللزاةااي ليااامل مجيا األطفااال دبر متيياازؤ بتوصااي أمضااف أبر تاانظم الابلااة الطاار
فااالا للتوعيااة حبااق األطفااال يف االلتةاااق ابملامسااة ،تااامل دتمعاااا املهاااجرم بنظااام
املااااماؤ بتوصااي اللجنااة كااذلك أبر تتخااذ الابلااة الطاار تاااا ري لاازايدة ةعااال ت ااجيل
أطفال املهاجرم يف املااما العادمة غية تعزمز اناةاجهم يف اجملتم الكوميؤ
االستفادة ة الضمار االجتماعي
 -31عر رراب جنة يفر ررت ر ررع جنجلةر ررر زجذ جيفف ر ر ل اع ر ر س ر ر ر ةى جمله ر ر امع ر ال.ر ررت جنار ررأا
جنيوي ،مبع ر جني نف س جمله امع .ع ال ل جلةر نف ةى جناغم اع يمةم جن عنت جن.ا
ةررى ز يفك .ةررت جناررأا جنيرروي نةمه ر امع ،ل ر و جنا رويف جنرريت ررة لعه جمله ر اعو ةررى اررع
8

GE.19-00333

CERD/C/KOR/CO/17-19

جنا ويف جملفاعبت ةى جملوجنيف جنكوام  .ع عاب جنة يفت ع جالن س مض ا دو ال.ر جنضرم و
جال امر ي رراءع ل ر ل ر ك اررع جملهر امع عدو جنيفظر يف جد رري جنرون نرررءى جنعرة اار ل
نال ر عنررءعى ل ر ل جملهر اجل ر جنررزعجج لجلر ج وجاررى ،عجنيفرر ذ جنالدرري مارون ا ةررت نفررى
ع ا م ررت ر ل راجيف رراك جن ررزعج) ،ا ر ا رايف غةءة ررت جمله ر امع ا ررع .ة ررت جنض ررم و جال ام ر ي
جد ررةت .ع ررعا جنة يفررت ابالن ر س مض ر ا دو جن عنررت جن.ررا  ،رررب ا ر ل ر يفل ررف جنة يفررت
جنونيفة ررت جل رروإل جانر ر و ،ر رروب جن ر م جملر رراور ر ن ر ا نظ ر يف جملعون ررت عجن ر م ر ر ر الل
جن.وجائ يف ا مكوو جنضوةت عجا ين اع جمله امع جملوجيف  1ع 2ع.)5
 -32توصي اللجنة الابلة الطر ابلقيام مبا ملي:
أر تتخذ تاا ري لزايدة تغطية التاقةني الصاةي للمهااجرم  ،بتتةقاق ةا أر
)
مجي ا أطفااال املهاااجرم ةااامولور ابلتغطيااة الصااةية ،مب ا فاايهم األطفااال غااري املا امولني
ابلتقةني الصاةي الاوطا ،بتراجا التعاامل الاذي تعتازم إدخالاه علاى كطاع التاقةني الصاةي
الااوطا حااا تغطيااة مجي ا املهاااجرم بعلااى أساااا نف ا الرسااوم الااا مااافعها املواطنااور
الكوممور؛
ب) أر ت تعرر سياسافا املتعلقاة ابلضامار االجتمااعي للتةقاق ةا أر مجيا
األشااخاص املتواجااام داخاال إقليمهااا م ااتفيابر ة ا الاااعم االجتماااعي األساسااي ،غ ا
النظر ع أصلهم القوةي؛
ج) أر تتخذ تاا ري تكفل امل اباة ني اجلمي فيما متعلق أب لية االستفادة ة
نظام املعونة بالاعم يف حاالا الطواما دبر متييزؤ
 -33عاب جنة يفت ع جالن
جااميررت مجلايررا ةررى ا روجن جنر
روجام ،ار مررراءع غةءةررت جد
وقل اثى ارج جال ف إل ال جن

س دو جال اوجل ق ل جمليفيوص ةةه ر ق نوو مرت برو
عس جنرريت عقعررهب اررل جن عنررت جن.ررا ج فر إل بررم ًل ااء يفنررت يفعو
نررب اررع جناعررومى ،ال ررةم و اعظررم جد نررب اررم اررع ةر جو
عنت جن.ا جمل يف و  1ع.)6

 -34توص ااي اللجن ااة ،يف ااوء توص اايتها العاة ااة مق اام 31ف )2005ا ااقر ةنا ا التميي ااز
العنصري يف إدامة بسري عمل نظام العاالة اجلنائية ،أبر تعال تارمعها لتوسي نطاق تطبيق
القانور املتعلق حبمامة ةااي اجلر ة حبيج مامل مجي األجانب ،مب فايهم املهااجربر غاري
النظاةيني ،املعر ني اكل خاص للجر ة ،كيماا تضام لكال فارد لضا لوالمتهاا القضاائية
التمت ابنق يف سيبل انتصا فعالؤ

دال -توصياا أخرز
التصامق على املعا ااا األخرز
 -35تض اللجنة يف اعتبام ا عام قا لية مجيا حقاوق اإلن اار للتجزئاة ،فتةاج الابلاة
الطر على النظر يف التصامق على الصكوك الابلية نقوق اإلن ار الاا تصااق عليهاا
عا ،بال سيما املعا ااا الا تتضم أحكاةاف ا صلة ةباشارة ابجلماعااا الاا قاا تتعارر
للتميي ااز العنص ااري ،مب ااا يف ال ااك االتفاقي ااة الابلي ااة نمام ااة مجيا ا األش ااخاص ةا ا االختف اااء
الق اري ،باالتفاقياة الابليااة نماماة حقاوق مجيا العماال املهااجرم بأفاراد أسار مؤ بتوصااي
GE.19-00333
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اللجنااة أبر تصاااق الابلااة الطاار علااى اتفاقيااة عااام  1961اااقر خفا حاااالا انعاااام
اجلن ية ،باتفاقية ةنظمة العمل الابلية لعام  2011اقر العمال املنزليني فمقم )189ؤ
ةتا عة إعالر ب رانةج عمل دمرابر
 -36توصا ااي اللجنا ااة ،يف ا ااوء توصا اايتها العاةا ااة مقا اام 33ف )2009اا ااقر ةتا عا ااة ةا ااممتر
استعرار نتائج دمارابر ،أبر تنفاذ الابلاة الطار إعاالر ب ارانةج عمال دمارابر اللاذم اعتماا ا
املممتر العاملي ملكافةة العنصرمة بالتمييز العنصري بكر األجاناب بةاا متصال اذلك ةا تعصاب
يف عا ااام  ،2001ة ا ا ةراعا اااة الو يقا ااة ااتاةيا ااة ملا ااممتر اسا ااتعرار نتا ااائج دم ا ارابر املعتما اااة يف
عام  ،2009بأر تن ِّ
ضم تقرمر ا الابمي املقبل ةعلوةاا حمادة ع الكؤ
العقا الابيل للمنةامم ة أصل أفرمقي
 -37يف وء قرام اجلمعية العاةة  ،237/68تطلب اللجنة إىل الابلة الطر أر تامج
يف تقرمر ااا الااابمي املقباال ةعلوةاااا دقيقااة ع ا التاااا ري امللموسااة املعتماااة يف إطااام العقااا
الابيل للمنةاامم ةا أصال أفرمقاي ،ةا ةراعااة توصايتها العاةاة مقام 34ف )2011ااقر
التمييز العنصري ا املنةامم ة أصل أفرمقيؤ
التاابم ة اجملتم املاين
 -38توصي اللجنة الابلة الطر مبواصلة التاابم بنايدة التةاابم ةا ةنظمااا اجملتما
املاين العاةلة يف دال فامة حقوق اإلن اار ،بال سايما املنظمااا الاا تعمال علاى ةكافةاة
التمييز العنصري ،يف سياق إعااد التقرمر الابمي املقبل بةتا عة ذ املالحظاا ااتاةيةؤ
الو يقة األساسية املوحاة
 -39ترحااب اللجنااة تقااا الابلااة الطاار ب يقتهااا األساسااية املوحاااة يف عااام ،2016
لكنها تالحظ أر الو يقة ال تتضام ةعلوةااا عا التكيباة اإل نياة لل اكار ،بفاق ةاا تقضاي
ااه املبااادا التوجيهيااة املن ااقة لتقااا التقاااممر مبوجااب املعا ااااا الابليااة نقااوق اإلن ااار،
بال ساايما املبااادا التوجيهيااة لتقااا ب يقااة أساسااية ةوحاااة ف ،HRI/GEN/2/Rev.6الفص اال
األبل)ؤ بتا ااعو اللجن ااة الابل ااة الط اار إىل ااامج ب يقته ااا األساس ااية بفقا ااف ا اذ املب ااادا
التوجيهيااةؤ بيف ااوء ق ارام اجلمعيااة العاةااة  ،268/68ااج اللجنااة الابلااة الطاار علااى
التقيا ابنا األقصى لعاد الكلماا يف ذ الورئق ،ب و  42 400كلمةؤ
ةتا عة ذ املالحظاا ااتاةية
 -40تطل ااب اللجن ااة إىل الابل ااة الط اار  ،بفقا ااف للفق اارة ف )1ةا ا امل ااادة  9ةا ا االتفاقي ااة
بامل ااادة  65ةا ا نظاةه ااا ال ااااخلي ،أر تق ااام ،يف غض ااور س اانة باح اااة ةا ا اعتم اااد ااذ
املالحظاا ااتاةية ،ةعلوةاا ع تنفيذ ا التوصياا الوامدة يف الفقرتني  16فحق العمال
يف التنظيم النقا ) ب 28فت جيل املواليا) أعال ؤ
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الفقراا ااا األ ية اااصة
 -41تود اللجنة أر توجه انتبا الابلة الطار إىل األ ياة اااصاة للتوصاياا الاوامدة يف
الفقا اراا  6فق ااانور ةكافة ااة التميي ااز ،بالتع ااامالا عل ااى الق ااانور اجلن ااائي ،بآلي اااا مجا ا
البياااانا اااقر اجل ارائم املرتكبااة اااباف عنص ارمة) ب 10فالتعااامالا علااى نظااام ت اراخيل
العماال) ،ب 12فالتمييااز ااا غااري املااواطنني يف قااانور العماال) ب 18فاحتجااان املهاااجرم )
ب 26فاالجتااام ابلبااار) ب 30فنياال التعلاايم) أعااال  ،بتطلااب إىل الابلااة الطاار أر تقااام يف
تقرمر ااا ال ااابمي املقب اال ةعلوة اااا ةفص االة عا ا الت اااا ري امللموس ااة املتخ ااذة لتنفي ااذ تل ااك
التوصيااؤ
نار املعلوةاا
 -42توصي اللجنة الابلة الطر إباتحة تقاممر ا لعاةة اجلمهاوم بتي اري االطاالغ عليهاا
بق ا تقااا ها ،ب نااار املالحظاااا ااتاةيااة للجنااة املتعلقااة تلااك التقاااممر ابللغاااا الر يااة
بغري ا ة اللغاا الاائ استخااةها يف البلا ،ح ب االقتضاءؤ
إعااد التقرمر الابمي املقبل
 -43توصي اللجنة الابلة الطر أبر تقام تقرمر ا اجلاة للتقاممر الابممة ةا العاارم
إىل الثاااين بالعا ارم  ،يف ب يقااة باحاااة ،حبل ااول  4كااانور الثاين/منااامر  ،2022ة ا ةراع اااة
املب ااادا التوجيهي ااة لتق ااا التق اااممر ال ااا اعتم ااافا اللجن ااة أ ن اااء دبمف ااا انادم ااة بال اابعني
ف )CERD/C/2007/1بةعاجلة مجي النقاط املثامة يف ذ املالحظاا ااتاةيةؤ بيف وء قرام
اجلمعيااة العاةااة  ،268/68ااج اللجنااة الابلااة الطاار علااى التقيااا ابنااا األقصااى لعاااد
الكلماا يف التقاممر الابممة ،ب و  21 200كلمةؤ
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