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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة الثامنة واخلمسون

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٧ -سبتمرب / أيلول١٩

 ٤٤النظر يف التقارير املقدَّمة من الدول األطـراف مبوجـب املـادة                 
  االتفاقية من

  مجهورية كوريا: املالحظات اخلتامية    
 الدوريني الثالـث    نتقريرياملوحد اجلامع لل  نظرت اللجنة يف تقرير مجهورية كوريا         -١

ــع  ــستيها )CRC/C/KOR/3-4(والراب ــر (١٦٤٥ و١٦٤٤، يف جل  CRC/C/SR.1644انظ
 ،١٦٦٨  يف جلستها  ، واعتمدت ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢١، املعقودتني يف    )CRC/C/SR.1645و

، املالحظـات   )CRC/C/SR.1668انظـر   (،  ٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين األول   ٧املعقودة يف   
  :التالية اخلتامية

  مقدِّمة  -أوالً  
ترّحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف التقرير املوحد اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث             -٢

لتوجيهية اليت وضعتها اللجنة بشأن     وفقاً للمبادئ ا  والذي جاء   ،  )CRC/C/KOR/3-4(والرابع  
تقدمي التقارير، كما ترحب اللجنة بالردود اخلطّية على قائمـة املـسائل الـيت وضـعتها                

)CRC/C/KOR/Q/3-4/Add.1 .(      اتسم به من    وتعرب عن تقديرها للطابع التحليلي للتقرير وما
 ولة الطرف الـذي ميثـل      حلوار البناء الذي أجرته مع وفد الد      ا وتقدر اللجنة أيضاً  . نقد ذايت 

  .عدة قطاعات
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  تدابري املتابعة اليت اتَّخذهتا الدولة الطرف والتقدُّم الذي أحرزته  -ثانياً  
  :ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابري التشريعية التالية  -٣

اخلاصة املتعلقـة بالتـشجيع علـى التـبين         بشأن احلاالت   تنقيح القانون     )أ(  
  ؛٢٠١١أغسطس /آب؛ يف وبإجراءات التبين

  ؛٢٠١١سبتمرب /يف أيلولالقانون املدين، تنقيح   )ب(  
 / يف آذار  ،تعديل املرسوم التنفيذي لقانون التعلـيم االبتـدائي والثـانوي           )ج(  
  ؛٢٠١١ مارس

 يف  ،احليـاة احتـرام   سن القانون املتعلق بالوقاية من االنتحار وببناء ثقافة           )د(  
  ؛ ٢٠١١ عام

  ؛٢٠١٠مارس / املنازعات األسرية الذي دخل حيز التنفيذ يف آذارتنقيح قانون  ) ه(  
  ؛٢٠١١ يف عام ،األطفال املعاقنيرفاه سن القانون املتعلق بدعم   )و(  
  ؛٢٠١١تنقيح قانون رفاه األطفال، يف عام   )ز(  
  .٢٠١١تعددة الثقافات، يف عام املاألسر دعم تعديل قانون   )ح(  

  :يهاأو انضمامها إلعلى الصكوك التالية الدولة الطرف تصديق ب ترحب اللجنة أيضاًو  -٤
  ؛٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١١ يف ،اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  )أ(  
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز            )ب(  
  .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٨ يف ،ضد املرأة

  :والسياساتية التاليةاملؤسساتية بالتدابري  أيضاًترحب اللجنة و  -٥
 التصدي له، املدرسي و املتعلقة بالوقاية من العنف     الثانية  إنشاء اخلطة اخلماسية      )أ(  
  .٢٠١٠يف عام 
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات   -ثالثاً  

  )قية من االتفا٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املادتان (التدابري العامة للتنفيذ   -ألف  

  التوصيات السابقة املقدمة من اللجنة    
أوجه القلـق الـيت     ترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف ملعاجلة بعض            -٦

بعد النظر يف التقرير الثاين قدمتها اليت ) CRC/C/15/Add.197(التوصيات أعربت عنها اللجنة و   
 املقـدم مبوجـب الربوتوكـول     ويف تقريرهـا اَألّويل    )CRC/C/70/Add.14(للدولة الطرف   

 يف املـواد اإلباحيـة      ل األطفـال  األطفال وبغاء األطفال واسـتغال    االختياري املتعلق ببيع    
)CRC/C/OPSC/KOR/CO/1(        ومبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفـال يف ،

وعلى الرغم من ذلـك، تـشعر اللجنـة         ). CRC/C/OPAC/KOR/CO/1(الرتاعات املسلحة   
تعاجل بقـدر     مل  اليت قدمتها  توصياتالومن أوجه القلق اليت أعربت عنها       ألسف ألن بعض    با

  .تعاجل إطالقاً كاف أو مل
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملعاجلـة التوصـيات               -٧

، CRD/C/124(للدولة الطرف   لتقرير الدوري الثاين    على ا يف املالحظات اخلتامية     املدرجة
سيما تلك التوصيات املتعلقة بإنشاء جلنة فرعية  التنفذ بعد، اليت مل ) ١٤١-٧٩ اتالفقر
احلظـر الـشامل    اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف كوريا، و      ضمن  حبقوق األطفال   ُتعىن  
 الـيت   ة العالي يات الضغط مستو ومراجعة سياستها التعليمية هبدف خفض       ة، البدني وبةللعق
  .نفسهم خاضعني هلا جراءها أاألطفالجيد 

  التحفظات    
لالتفاقيـة   ٩ من املادة    ٣ترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف حتفظاهتا على الفقرة           -٨

ومع ذلك، فإهنا قلقلـة لتمـّسك الدولـة الطـرف           . ٢٠٠٨أكتوبر/يف شهر تشرين األول   
ـ     ،  ٢١من املادة   ) أ(بتحفظاهتا على الفقرة     لـسلطات  ل التبينبشأن ضمان أيلولة التصريح ب

 ةبتحفظاهتا على الفقـر    و ،الفضلى يف املقام األول   لطفل  املصلحة  راعاة الواجبة   املمع  املختصة  
بشأن ضمان متتع كل طفل، ُيدعى أو ُيتهم بأنـه انتـهك             ٤٠من املادة    ‘٥‘)ب(٢ ةالفرعي

و قانون العقوبات يف الدولة الطرف، باحلق يف أن تتوىل سلطة أعلى خمتصة ومستقلة ونزيهة أ              
  .هيئة قضائية مراجعة ذلك القرار وفقاً للقانون

مـن  ) أ(أن تنظر يف سحب حتفظاهتا على الفقـرة      بتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٩
تنفيـذ  أمـام    اليت متثل عقبة     ٤٠ من املادة    ‘٥‘)ب(٢ ة الفرعي ة، وعلى الفقر  ٢١ املادة

  . تنفيذاً كامالًالتفاقيةا
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  التشريعات    
 التفاقية يف قانوهنا الوطين   اتطبيق  قابلية  الدولة الطرف    دستور   بإجازةترحب اللجنة     -١٠

داخليـة  النظمة  وجود ما يكفي من األ    ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم       . تطبيقاً مباشراً 
تنفيذ األحكام العامة لالتفاقية وألن حماكم الدولة الطرف ال تطّبق االتفاقية بصورة مباشـرة        ل

كما اإلجهاض ال تراعي عمليات  ألن التشريعات اليت حتظر   قلقة أيضاً  اللجنةو.  جداً إال نادراً 
قد ينـشأ    و حمددة،إال يف حاالت استثنائية نادرة و       احلوامل، اتجيب املصلحة العليا للمراهق   

، مبـا يف ذلـك       هؤالء احلوامل   منها عاينتزيد من تفاقم األوضاع الصعبة اليت       عنها حاالت ت  
أو دفعهن إىل االنقطاع عـن      /وغري قانونية و  غري مأمونة   ض  عمليات إجها تعريضهن ملخاطر   

  . لغرض التبينكرهاً أطفاهلن التخلي عن أو /الدراسة و
مبا يف ذلـك بتـوخي مزيـد مـن           ،توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري       -١١

يف علـى النحـو الالئـق       التشريعات ذات الصلة، لضمان تنفيذ مجيع أحكام االتفاقية         
  املتعلـق  هاأن تعيد النظر يف تـشريع     ب وتوصيها أيضاً  .القضائية للدولة الطرف  القرارات  

عن طريق كفالة  مبا يف ذلك   ،للطفلاملصاحل الفضلى   مببدأ  لكفالة تقّيده الكامل    باإلجهاض  
ماية حصوهلن على احل  أمونة و املجهاض  وصول األمهات املراهقات العازبات إىل مرافق اإل      

  .التبين القسري ألطفاهلنغري القانونية ومن ت اإلجهاض الئمة من خماطر عملياامل

  التنسيق    
التنسيق فيما يتعلق بتنفيذ الدولة الطرف لالتفاقيـة،        تراجع  تشعر اللجنة بالقلق إزاء       -١٢

اللجنة املعنية بتنسيق سياسات الطفل التابعة للدولة       إىل أن   ،  مجلة أمور األمر الذي يعزى، يف     
ألطفـال  املوجهـة ل  ، وأن سياسات الدولة الطـرف       ٢٠٠٨عام  منذ  تعد تعمل    الطرف مل 

وزارة املساواة بـني    و وزارة الصحة والرعاية     منفصلتني مها  نيوزارتتتوىل تنفيذها    بوالشبا
لدولـة  ا بإنشاء يف الوقت الذي حتيط فيه اللجنة علماًو. اجلنسني، مما أدى إىل سياسات جمّزأة   

حلاجة إىل زيادة تنسيق    إزاء ا  الشبيبة، ال تزال قلقة      الطرف جملسها احلكومي الدويل لسياسات    
  . السياسات املتعلقة بالشبيبة

  :ا يليمبتوصي اللجنة الدولة الطرف   -١٣
 من  استعادة وتعزيز جملسها احلكومي الدويل لسياسات الشبيبة، واألفضل         )أ(  

   املناسبة؛نية واملاليةباملوارد البشرية والتق والالزمةلسلطات  با تتمتع إنشاء هيئة مناسبةذلك
يف الوظائف املتصلة حبقوق الطفل ويف العالقات       ضمان التزام الوضوح      )ب(  

وزارة املساواة بـني اجلنـسني،      و، مبا فيها وزارة الصحة والرعاية،       بني الوزارات املعنية  
تنـسيق مجيـع   والعمل يف أثناء ذلك على واهليئات الوطنية واإلقليمية والبلدية املختصة،   

  . تنسيقاً فعاالًنشاطات اليت تقوم هبا الدولة الطرف لتنفيذ االتفاقيةال
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  خطة العمل الوطنية    
خطة العمـل   ٢٠٠٧مايو /الدولة الطرف يف أيار   اعتماد  ببارتياح  اً  حتيط اللجنة علم    -١٤

تـزال   وعلى الرغم من ذلـك، ال     . ٢٠١١-٢٠٠٧الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      
لصاحل األطفال تغطي مجيع جماالت     شاملة  وجود خطة عمل وطنية حقوقية      عدم  لاللجنة قلقة   

ملتابعة تنفيـذ    خطة عمل وطنية  لعدم وجود   عالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق       . االتفاقية
  . االتفاقية خالل الفترة اليت تلي اهنيار اخلطة احلالية

  مع الشركاء املعنيني،   بالتشاور والتعاون تعمل،  أن  بتوصي اللجنة الدولة الطرف       -١٥
 تشمل مجيع جماالت االتفاقيـة، وأن        لصاحل األطفال  اعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية    على  

عـالوة  و. آلية للرصد فضالً عن إتاحة     ،الئمةاملالية  املتقنية و البشرية و الوارد  تزودها بامل 
ـ  وضع  على وجه السرعة، يف      على ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف بالبدء،       ل خطة عم

مـع التـزام الـشفافية      ،  ٢٠١١وطين ملتابعة تنفيذ االتفاقية خالل الفترة اليت تلي عام          
وحتث اللجنةُ الدولةَ الطرف علـى أن تـضع يف          .  اجملتمع املدين واألطفال   التشاور مع و

االعتبار، عند قيامها بذلك، الوثيقةَ اخلتامية لدورة اجلمعية العامة االستثنائية املعنية بالطفل          
  .واستعراضها ملنتصف املدة"  صاحل لألطفالعامل"

  الرصد املستقل    
أمناء مظـامل   بإحلاق  ترحب اللجنة بإنشاء مركز الرصد الكوري حلقوق األطفال و          -١٦

ورغم ذلك، تشعر اللجنة بـالقلق ألن هـذه         . يف جمال حقوق األطفال   هبذا املركز يعملون    
قلقة أيضاً ذ االتفاقية على املستوى الوطين، ولرصد تنفيعملية املؤسسة تفتقر إىل آلية مستقلة و   

  :إزاء ما يلي
عدم متتع مركز الرصد الكوري حلقوق األطفال بوضع قـانوين وكونـه              )أ(  
  وزارة الصحة والرعاية؛تتحكم فيه يزانية امليف بند ل خاضعاً

مركز الرصد الكوري حلقوق األطفال نظام أمني املظـامل         تكليف  عدم    )ب(  
ال مبهمـة   الفعـال، و  فيها على النحو    التحقيق   أوهاكات حقوق الطفل    انترصد  مبهمة  
  ؛الشكاوى  تلقي

والية مركز الرصد الكوري حلقوق األطفال لتقييم سـنوي عـن           خضوع    )ج(  
  .استقالليته واستمراريتهمن جانب الدولة الطرف مع إمكانية تأثر اجنازاته 

 الوطنية حلقـوق اإلنـسان     وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء تقليص حجم اللجنة           
رغم توصـيات اللجنـة     أن هذه اللجنة تظل،      و ،٢٠٠٩مارس  / يف املائة يف آذار    ٢١بنسبة  
  . حقوق الطفلجمال  يفختصص دون أي  ،السابقة
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الوضع القانوين ملركز الرصـد الكـوري   حتدد أن بتوصي اللجنة الدولة الطرف      -١٧
املوارد مبا يكفي من     تزويدهالية واضحة و  وتكليفه ب  هبدف    واضحاً حلقوق األطفال حتديداً  

نظـام أمـني املظـامل    للمركز والتشغيل الفعلي للضمان  املستقلة  البشرية والتقنية واملالية    
عـالوة علـى    و.  والتحقيق فيها  ة على رصد انتهاكات االتفاقية    يفعالليتسىن هلما العمل ب   

جلنـة حقـوق    الستقاللية  الظروف املالئمة   على هتيئة   ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف      
تعليـق  ذلك ال يف  مراعية   يف حقوق األطفال،     ا ولتخصصه هاوالستمرار ةالكورياإلنسان  

  .بشأن دور املؤسسات املستقلة حلقوق اإلنسان) ٢٠٠٢(٢العام للجنة رقم 

  املواردختصيص     
ـ ( املوارد املالية املخصصة لتفعيل القطاعات االجتماعية        ةترحب اللجنة بزياد    -١٨ ادة زي
بالغ اللجنة مع   تالحظ  ورغم ذلك،   ). ٢٠٠٨عام   يف املائة عما كانت عليه يف        ١٦,٥ بنسبة

 فـإن   قتصاديحالة متقدمة من النمو اال     أنه يف الوقت الذي تشهد فيه الدولة الطرف          قلقال
تزال منخفضة بالقياس إىل جمموع املـوارد        الهلذه القطاعات   نسبة املخصصات املالية احلالية     

ن والتنميـة يف    لقاعدة بيانات األسرة التابعة ملنظمة التعاو      ٢٠٠٩فوفقاً إلحصائيات   . رةاملتوف
املرتبة األخرية من بني الدول األعضاء      يف هذا اجملال    ، حتتل مجهورية كوريا     امليدان االقتصادي 

املـوارد  مـستوى    يف   ةصارختفاوتات   بالقلق لوجود    وتشعر اللجنة أيضاً  .  والعشرين الست
  .  ملختلف السلطات البلدية ألجل تنفيذ االتفاقيةاملتاحة
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -١٩

حتديث وزيادة مستوى املوارد املالية املخصصة لتنفيذ االتفاقيـة جلعلـه             )أ(  
ستويات منظمـة التعـاون     موافقاً مل واالقتصادي  املتقدمة لنموها   الة  احلأكثر مواءمة مع    

  االقتصادي؛والتنمية يف امليدان 
 من  املركزي والبلدي على املستويني   املوارد املالية   املخصصات من   تقييم    )ب(  

أوجه التفـاوت  املناسب حلقوق األطفال، ولتجنب اإلعمال منظور حقوق الطفل لضمان    
، يف هـذا    توصـيها و. أو أطفال خمتلف املواقع اجلغرافيـة     /بني أطفال خمتلف البلديات و    

، القطاعـات والبلـديات   حـسب  الحتياجات من امليزانيةلمل تقييم شاإجراء  الصدد، ب 
لفوارق اليت تعبِّر عنها املؤشرات     اتدرجياً  تعاجل  وبتخصيص موارد مالية لتلك املناطق اليت       

  املتعلقة حبقوق الطفل؛
وذلـك  اعتماد هنج يراعي حقوق الطفل أثناء إعداد ميزانية الدولـة،             )ج(  

 ، ككـل  امليزانيةلفائدة األطفال على نطاق     املوارد  ل  واستعماتنفيذ نظام لتتبع ختصيص     ب
وحتث اللجنة الدولة الطرف كذلك     .  للطفولة وهو ما يتيح متابعة االستثمارات املخصصة     

على استخدام نظام التتبع هذا إلجراء عمليات تقييم األثر للوقوف على مدى مـسامهة              
ا يكفل قياس األثر املتبـاين      ، مب "مصاحل الطفل الفضلى  "االستثمار يف أي قطاع يف حتقيق       

  ان؛تثمارات على حالة الفتيات والفتيلتلك االس



CRC/C/KOR/CO/3-4 

7 GE.12-40568 

العمل، كلما أمكن، بتوصيات األمم املتحدة لبدء الَْمْيَزنة على أسـاس             )د(  
  النتائج هبدف رصد وتقييم فعالية ختصيص املوارد؛ 

ار ضمان الشفافية واملشاركة يف وضع امليزانية بأسلوب قائم على احلـو            )ه(  
   اجلمهور، وال سيما مع األطفال؛ مع

حتديد البنود االستراتيجية املخصصة يف امليزانيـة لألطفـال احملـرومني             )و(  
مثل أطفـال   (قد تقتضي اختـاذ تدابري اجتماعية إجيابية،       يعيشون ظروفاً صعبة    الذين   أو

زانيـة حـىت يف      وضمان محاية هذه البنود املدرجة يف املي       ،)العمال املهاجرين  الالجئني أو 
  ؛يعية أو يف حاالت الطوارئ األخرى والكوارث الطبةحاالت األزمات االقتصادي

مراعاة التوصيات اليت قدمتها اللجنة أثناء يـوم املناقـشة العامـة يف               )ز(  
  ".  مسؤولية الدول-املوارد املخصصة إلعمال حقوق الطفل " بشأن ٢٠٠٧ عام

   البيانات مجع    
قلق النعدام التنسيق املنهجي يف عملية مجع البيانات وعدم وجـود           تشعر اللجنة بال    -٢٠

ألنـه  اً  اللجنة قلقة أيض  و. ملناطق اليت تشملها االتفاقية يف الدولة الطرف      عن ا بيانات مفّصلة   
رغم السياسات والربامج املختلفة اهلادفة إىل ختفيف الفقر النسيب واملدقع يف أوساط األطفال             

يف الدولة الطرف، وال توجد تدابري خلفض       يعانون الفقر   طفال الذين    بيانات عن األ   توجد ال
  . برامج احلد من الفقريف ميزانيات وقدرات احلكومات احمللية لدعمأوجه التفاوت 

البيانـات   إنشاء نظام منسجم جلمـع    شدة على   تشجع اللجنة الدولة الطرف ب      -٢١
 حيرص، يف مجلة أمور، على مراعـاة    مجيع جماالت االتفاقية و   على حنو مشويل يغطي     املفصلة  

وتوصـي  . االقتـصادية  -ثنية واجلنس والعمر واملوقع اجلغرايف واخللفية االجتماعية        اإل
عن االجتاهات الـيت    متعددة التخصصات   بإجراء دراسات   كذلك  اللجنة الدولة الطرف    

  .يف البياناتقراءهتا ميكن 

   والتوعية والتدريبالنشر    
خطـوة  املقررات الدراسـية    دراج حقوق اإلنسان ولو جزئياً يف       أن إ تعترب اللجنة     -٢٢

لوعي باالتفاقية يف أوساط األطفـال وعامـة    امستوى  تدين  تزل قلقة إزاء      ال إجيابية، إال أهنا  
  .مل أو من أجلهاطفالناس واملهنيني العاملني مع األ

  : ما يليهامنوتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري إضافية إلذكاء الوعي   -٢٣
حقوق الطفـل   التثقيفية يف   دروس  مزيداً من ال  تضمني املناهج الدراسية      )أ(  

  ؛وحقوق اإلنسان
 مـع   ةاملهنية العامل الفئات  االتفاقية جلميع   بشأن  ضمان التدريب املالئم      )ب(  
  م؛أو من أجلهاألطفال 
  .ةاالتفاقيبشأن تعزيز التدبري اهلادفة إىل إذكاء وعي عامة اجلمهور   )ج(  
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   الدويلالتعاون    
،  الدوليةةمسامهاهتا اخلاصة باملساعدقد رفعت تدرجيياً    الدولة الطرف   بأن  اللجنة  تقر    -٢٤

 ٠,١٣يف حدود تزال   الدولية الةبة خمصصات الدولة الطرف للمساعدأن نسولكنها تالحظ 
  دولياً ا عليه فقاملتة  النسبهي نسبة أقل بكثري من       و  القومي اإلمجايل،  هامن ناجت يف املائة تقريباً    

 ببلوغها حبلـول    اليت التزمت الدولة الطرف    و ، يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل      ٠,٧ يوه
  . ٢٠١٥ عام
تشجع اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزامها باهلدف املتفق عليـه دوليـاً               -٢٥

للمـساعدة  مجايل  من دخلها القومي اإل، أو أكثر إن أمكن، يف املائة٠,٧نسبة  بتخصيص  
إعمال حقوق الطفـل  اختاذ مسألة  على ضمان هاكما تشجِّع . ٢٠١٥حبلول عام   الدولية  

وتقتـرح  . مع البلدان الناميـة   اليت تربمها    التعاون الدويل    ياتاتفاقيف  ولويات  أولوية األ 
 اللجنة أن تراعي الدولة الطرف، عند قيامها بذلك، املالحظات اخلتامية اليت وضعتها جلنة            

  .حقوق الطفل فيما خيص البلد املتلقِّي املعين

   الطفل وقطاع األعمال حقوق    
 من أكثـر     اليت تعد واحداً   - ترحب اللجنة اهتمام قطاع األعمال يف الدولة الطرف         -٢٦

حالياً  أهنا تركز    يبدو باملسؤولية االجتماعية للشركات واليت      - يف العامل دينامية  االقتصاديات  
 جلجبوانب تشريعات الدولة الطرف اليت تعا     اً  حتيط اللجنة علم  وفيما  .  البيئية فقط على القضايا  

 إطاريوجد   أنه ال  تالحظ   ا من بينها املعايري املتعلقة بالعمل وباحلد األدىن لألجور؛ فإهن         أموراً
ـ على حقوق اإلنسانالضارة نظّم عملية الوقاية والتخفيف من اآلثار يتشريعي شامل    ة النامج

، خلـصوص وعلى وجه ا  . الدولة الطرف أو خارجها   أراضي  الشركات سواء يف     أنشطةن  ع
  : كذلك إزاء ما يليتشعر اللجنة بالقلق

الدولة الطرف بضائع من دول خاضعة للتحقيق من قبـل منظمـة            استرياد    )أ(  
ىل التـشغيل القـسري      إ - حسبما ُيـدعى     - للجوئها   )والربملان األورويب (العمل الدولية   

  . متواطئة يف خرق صارخ حلقوق الطفلو ما جيعلهاه، ولألطفال
أن شركات الدولة لطرف قد وقّعت أو تنوي التوقيع على عقـود   االدعاء ب   )ب(  

جماالت من آثار سلبية تنعكس على      يستتبع ذلك   استئجار األراضي يف خمتلف البلدان مع ما        
  منها احلق يف املاء ويف السكن؛

 حقوق اإلنسان قبل املفاوضات بشأن اتفاقات       عدم إجراء تقييم لآلثار على      )ج(  
  .  فيهااًالتجارة احلرة اليت دخلت الدولة الطرف أو على وشك الدخول طرف

اجمللس  الذي اعتمد ٢٠٠٨ لعام ٨/٧يف ضوء قرار جملس حقوق اإلنسان رقم   - ٢٧
 ١٧/٤والقـرار رقـم     " احلماية واالحترام واالنتـصاف   "التقرير املعنون إطار    مبوجبه  

ديد متابعـة هـذا     اجلعمل  الفريق  من   الذي يطلب    ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٦  ؤرخامل
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 يف الدراسات الـيت     ل ضرورة إدماج حقوق األطفا    ، ومها القراران اللذان الحظا    األمر
    تبحث العالقة بني األعمال التجارية وحقوق اإلنسان توصي اللجنة الدولـة الطـرف            

  :مبا يلي
  الـشركات مـسؤولية مناذج فعالة لتحديد اد  على اعتم زيادة التشجيع     )أ(  

يف كوريا باعتماد تدابري الوقاية والتخفيف من       املقيمة  الشركات  يلزم  إطار تشريعي   بإجياد  
تلـك  ، سواء وخارجهالبلد داخل عملياهتا ن ععلى حقوق اإلنسان النامجة     الضارة  اآلثار  

علـى  تـشجيع  الينبغي و. عهاالشركات العاملة م  ب التابعة هلا أو     مدادسالسل اإل اخلاصة ب 
، وينبغي طلب وضـع تقييمـات       مبعايري لإلبالغ ؤشرات خاصة حبقوق الطفل و    األخذ مب 
  ؛نشاطات التجارية عن حقوق األطفالانعكاسات البشأن حمددة 

القـسري  بالعمـل   البضائع املنَتجة   استرياد  مراقبة دخول البضائع ملنع       )ب(  
خلـو عمليـة إنتـاج    الشتراط ريعاهتا الوطنية لألطفال واستعمال عقودها التجارية وتش   

  ؛لألطفالعمل من اليت تدخل أسواقها البضائع 
مشاريع يف  تنفيذ  مراعاة شركاهتا حقوق األطفال أثناء      اختاذ تدابري تكفل      )ج(  

ـ     اخلارج والتعاون مع احلكومات األجنبية اليت        ـ رة و تنظر يف عمليات املوافقة احل سبقة امل
عمليات تقييم االنعكاسـات    يف   أو   نيالسكان األصلي ر املشاريع يف    تؤثستنرية حينما   املو

  وق الطفل؛حق/على حقوق اإلنسان
ضمان إجراء تقييمات متصلة حبقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق الطفـل             )د(  

  . وقبل إبرامها اتفاقات التجارة احلرةبشأنلوقاية من انتهاكها قبل التفاوض لواختاذ تدابري 

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (ة مبادئ عام  -باء  

   التمييزعدم    
 مشروع  ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول لرفض برملان الدولة الطرف يف      اللجنة  تأسف    -٢٨

الوارد يف قانون الدولة الطـرف      لتمييز  اتعريف  وألن  ،  قانون مكافحة التمييز دون النظر فيه     
عالوة و. يل اجلنسي وعلى أساس اجلنسية    للتمييز القائم على أساس امل    صرحياً   يتضمن حظراً  ال

لتمييز يف الدولـة الطـرف،     ألشكال املتعددة ل  ا ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار        على
 ثقافية متنوعـة أو األطفـال الـذين نـشأوا     اتخلفي يف ذلك التمييز ضد األطفال ذوو    مبا

ن و واألطفال الالجئ  قراطيةمن مجهورية كوريا الشعبية الدمي    القادمون  كمهاجرين أو األطفال    
ذلك استبعادهن من   وكسيما املراهقات منهن،      اإلعاقة واألمهات العازبات ال     ذوو طفالواأل

  .تدابري الدعم احلكومي
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  :ما يليعلى حتث اللجنة الدولة الطرف   -٢٩
على الفور، على أن يكون التشريع الـذي        سن تشريع مكافحة التمييز       )أ(  

  ؛ من االتفاقية٢املادة  بتعتمده متقيداً متاماً
اختاذ كُلّ التدابري الالزمة، مبا يف ذلك محالت توعية وتثقيف اجلمهـور،              )ب(  

  ؛ إىل فئات مستضعفة أو إىل أقلياتملنع واستئصال املواقف التمييزية جتاه األطفال املنتمني
  . منهناملراهقاتسيما  العازبات، التوفري الدعم املالئم لألمهات   )ج(  

   يف احلياة والبقاء والنموقاحل    
االنتحار للتصدي لرتعة   الدولة الطرف    اليت تبذهلا    هودمع التقدير اجل  اللجنة  تالحظ    -٣٠

 اخلطة األساسية للوقاية مـن االنتحـار      عن طريق    مبا يف ذلك     ،يف أوساط الشباب واألطفال   
 االنتحـار يف    رتفاع الشديد ملـستوى   تشعر بقلق بالغ إزاء اال    تزال    ال على أهنا ). ٢٠٠٤(

  .مجهورية كوريا
بـني  نتحـار   االحتث اللجنة الدولة الطرف على إجراء حبوث عن عوامل خطر             -٣١

، هبـدف   على حـد سـواء  على النظام التعليميواألطفال على أسر األطفال املتضررين   
. تدابري مؤسساتية وإداريـة    و االسترشاد بنتائج هذه البحوث يف وضع سياسات ملموسة       

وقائية مالئمـة   تدابري  إقرار  أن تتضمن تلك السياسات والتدابري      بة كذلك   وتوصي اللجن 
ة يوخـدمات استـشار   للمتابعة، على أن ُتستتبع بتوفري أخصائيني اجتماعيني        وإجراءات  

  . املتأثريننفسية إىل مجيع األطفال

   الفضلىلطفلا مصلحة    
لقة باألطفال من إشـارة     تشعر اللجنة بالقلق إزاء خلو تشريعات الدولة الطرف املتع          -٣٢

، وإزاء ندرة تطبيق هذا املبدأ يف القرارات القـضائية           الفضلى لطفلاصرحية إىل مبدأ مصلحة     
  .بالطفولةاملتعلقة واإلدارية ويف السياسات والربامج 

حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إىل ضمان إدماج مبـدأ               -٣٣
 يف مجيع اإلجراءات التشريعية     ، وتطبيقه باستمرار  ، مالئم على حنو الفضلى  لطفل  امصاحل  

واإلدارية والقضائية، وكذلك يف مجيع السياسات والـربامج واملـشاريع ذات الـصلة             
القانوين جلميع األحكـام    التعليل  وينبغي أيضاً أن يستند     . مباألطفال واليت هلا تأثري عليه    

  .والقرارات القضائية واإلدارية إىل هذا املبدأ
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   آراء الطفلاحترام    
لكنها لتعبري عن آرائهم؛    لألطفال والشباب   ل  اللجنة بعقد الدولة الطرف مؤمتر     ترحب  -٣٤
 تأخـذ   املواقفي ال- إطارها االجتماعي تزال قلقلة ألن اإلجراءات القانونية للدولة الطرف و        ال

  . تعنيهملقرارات اليت يف اعشر، ةسيما الذين هم دون سن اخلامس ، ال األطفاليف احلسبان آراء
يف احلق  ألطفال  مبا يكفل ل  تعديل تشريعاهتا   النظر يف   توصي اللجنة الدولة الطرف ب      -٣٥

وتكـرر  .  اليت تؤثر فيهم   يف مجيع القرارات   أخذ هذه اآلراء يف احلسبان    التعبري عن آرائهم و   
  :، مبا يليفاقية من االت١٢ملادة بأن تقوم الدولة الطرف، عمالً بااللجنة توصياهتا السابقة 

 حق األطفال يف التعبري عن آرائهم       تنقيح قانون رعاية الطفل لتضمينه      )أ(  
  لتعزيزحبرية يف مجيع األمور املتعلقة هبم، واختاذ التدابري الفعالة اليت تشمل سن القوانني

 يف مجيع املسائل    متكينهم من ممارسة حقهم يف االستماع إليهم      احترام آراء األطفال و   
 التأديبيـة يف  املدارس واهليئـات كذلك  و،يةاحملاكم واهليئات اإلدار  عند  ،  هتمهماليت  

  النظام التعليمي؛ 
آلباء واملربّين واملسؤولني اإلداريني احلكـوميني      لمعلومات تربوية   تقدمي    )ب(  

االستماع إليهم   ويف   ميف مراعاة آرائه  األطفال  واجلهاز القضائي واجملتمع ككل بشأن حق       
  ؛ هتمهمملسائل اليت يف مجيع ا
 ملدى مراعاة آراء األطفال ومدى تأثري ذلك على استعراض منتظمإجراء   )ج(  
  ؛ات والربامج وعلى األطفال أنفسهمالسياس

حق الطفـل يف    بشأن  ) ٢٠٠٩(١٢مراعاة التعليق العام للجنة رقم        )د(  
  .االستماع إليه

) أ( والفقـرة    ١٩املادة   و ١٧-١٣ و ٨ و ٧املواد  (احلقوق واحلريات املدنية      -جيم  
  ) من االتفاقية٣٧املادة  من

   املواليدتسجيل    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم مالئمة التشريعات واملمارسات الراهنـة يف الدولـة               -٣٦

وتشعر اللجنة  . الظروفكل مولود أياً كانت     تسجيل  لتمكني اآلباء البيولوجيني من     الطرف  
تسجيل املواليد من قبل اآلباء بالتبين أو أشـخاص   كانية  على وجه اخلصوص، إزاء إم     بالقلق،

أي إىل حدوث حاالت تبين فعلية مع غياب        مكلفني مبهمة من السلطة العامة، وهو ما يؤدي         
ساور اللجنة القلق   يو. ألمهات العازبات بااحلاالت املتعلقة   مبا يف ذلك    إشراف قضائي سليم،    

 بـشكل منـتظم بالنـسبة       ن الناحية العمليـة أو    عملية تسجيل املواليد م   لعدم إتاحة    أيضاً
  .للمهاجرين وطاليب اللجوء واملهاجرين غري الشرعيني
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تكفل اختاذ تدابري   على   من االتفاقية، حتث اللجنة الدولة الطرف        ٧ للمادة   وفقاً  -٣٧
بغض النظر عن أصل تسجيل كافة املواليد بغض النظر عن الوضع القانوين آلبائهم و       إتاحة  
عدم إغفال   ، عند قيامها بذلك   ،أن تضمن على   أيضاًوحتث اللجنة الدولة الطرف     . آبائهم

  .، وعلى أن تتأكد من حتقق ذلكللطفلالبيولوجيني  الدينالوذكر التسجيل بدقة أمساء 

   الفكر والوجدان والدين حرية    
خطـوة  حظر الدولة الطرف التعليم الديين اإلجباري يف املدارس         أن  اللجنة  تالحظ    -٣٨
تقييد يف الواقع،    ،تواصلقلقة ألن املدارس اخلاصة التابعة للمؤسسات الدينية        إال أهنا   ،  ةإجيابي

 تـشعر و. يكون التحاقهم هبذه املدارس طوعيـاً    قد ال  ، مبن فيهم الذين   ااحلرية الدينية لطالهب  
 ُيفِضي إىل   على هتيئة مناخ  بالشكل الالئق   الراهنة ال تسّهل    املبادرات   بالقلق ألن    اللجنة أيضاً 

ألطفال لاخلاصة  شاكل  املالتنوع الديين أو ال تأخذ يف احلسبان بشكل كاٍف االحتياجات أو            
  . مبا يف ذلك متطلباهتم الغذائية،املنتمني إىل ديانات معينة

لضمان احترام حق الطفـل  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ إجراءات إضافية      -٣٩
ن احتراماً كامالً، يف الواقع العملي ويف مجيع السياقات،         يف حرية التفكري والوجدان والدي    

يكون اهلـدف مـن    أن  بوتوصي اللجنة كذلك    .  لالتفاقية ١٤ من املادة    ٣الفقرة  عمالً ب 
الذي يويل االعتبار   التنوع الديين   مناخ يفضي إىل تقدير قيمة      هتيئة  هو  اختاذ تلك التدابري    
مبا يف ذلك   وللقيود املفروضة عليها،      بعينها يانلمتطلبات اخلاصة ألد  واملراعاة الواجبني ل  

  .لمتطلبات الغذائيةل

  تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي و التعبريحرية    
بـالرغم مـن توصـياهتا الـسابقة        إزاء مواصلة املـدارس،     تعرب اللجنة عن قلقها       -٤٠

)CRC/C/15/Add.197   ذلـك،  وعالوة على  . السياسية للطالب األنشطة   حظر   ،)٣٧، الفقرة
تشعر اللجنة بالقلق إزاء حظر جلان اإلدارة املدرسية مشاركة التالميذ، وإزاء قلـة الفـرص               

حقهم يف التعبري ويف    ملمارسة   والريفية غري امللتحقني باملدارس      احلضريةاملتاحة ألطفال املناطق    
  . تكوين اجلمعيات

ـ الدولة الطرف،وتدعو تكرر اللجنة توصياهتا السابقة       -٤١  ١٢املـادتني  ق  من منطل
الصادرة إىل تعديل التشريعات واملبادئ التوجيهية واللوائح املدرسية         ، من االتفاقية  ١٧و
تسهيل املشاركة الفعلية لألطفال يف عمليات صناعة القـرار ويف          بغية  ن وزارة التعليم    ع

 متتعاً كـامالً  مجيع األطفال   متتع  ىل ضمان   إ وخارجها، و  درسةالسياسية داخل امل  األنشطة  
 : مـن  التالميذيدخل يف ذلك متكني     التعبري، و حرية  تكوين اجلمعيات ويف    حرية  يف  حبقهم  

املدرسـي،  يف الـسياق    ، مبـا يف ذلـك       إدارهتا  أو السياسيةنشطة  اِأليف  املشاركة   ‘١‘
  .املشاركة اجملدية يف جلان اإلدارة املدرسية ‘٢‘و
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  ة البدنيوبةالعق    
اسـتمرار  بشأن  ) ٣٨، الفقرة   CRC/C/15/Add.197(تكرر اللجنة توصياهتا السابقة       -٤٢

  . الرعاية البديلةيف سياق  داخل املرتل واملدرسة وةالبدنيالعقوبة شيوع ظاهرة 
  :تكرر اللجنة توصياهتا السابقة املتمثلة يف اآليت  -٤٣

تعديل التشريعات واللوائح   بتنفيذ توصية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان         )أ(  
يف املنـازل واملـدارس ويف مجيـع        حظراً صرحياً    ُتحظَر العقوبة البدنية     ذات الصلة حبيث  

  املؤسسات األخرى؛
تنظيم محالت توعية عامة بشأن اآلثار السلبية اليت تترتب على إسـاءة              )ب(  

معاملة األطفال، وذلك من أجل تغيري املواقف إزاء العقوبة البدنيـة، وتعزيـز أشـكال               
مة على العنف يف املدارس ويف املنازل، مبا يف ذلك إدخال نظام            التأديب اإلجيابية غري القائ   

   عن العقاب البدين يف املدارس؛ بديالًوسيئةجترييب إلعطاء عالمات جيدة 
العقاب البـدين بـاإلبالغ عـن      ضحايا  ألطفال  لإنشاء آليات تسمح      )ج(  

  .األحداث  تلك

  م  ضد األطفال، مبا يف ذلك اإلساءة لألطفال وإمهاهلالعنف    
 وحاالت اإلمهال الـيت     تزايد حوادث االعتداء البدين والنفسي    اللجنة بقلق   تالحظ    -٤٤

تلـك  عن   باإلبالغاللتزام القانوين   التحديد الضّيق ل  يتعرض هلا األطفال يف الدولة الطرف، و      
حاالت تسلط بعض األطفـال     وترية وشدة   تزايد  إزاء   بالقلق   وتشعر اللجنة أيضاً  . احلوادث

ترحب بإنـشاء الوكـاالت     فإن اللجنة، بينما    عالوة على ذلك،    و. املدارسيف  على بعضهم   
 مالية واردتتمتع مب الوالعدد حمدودة ألن هذه الوكاالت تظل  فإهنا قلقة ،احمللية حلماية األطفال

 اتاملقدم لضحايا تلك االعتداء   دعم  ال بقلق عدم مالئمة      اللجنة أيضاً  تالحظو.  كافية وبشرية
  . للتعايف من الصدمات النفسية وإلعادة تأهيلهم املهملنيأو/و

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٥
حاالت االعتداء على   عن  بالغ  اإلااللتزام القانوين ب  نطاق  تعزيز وتوسيع     )أ(  

حاالت تسلط بعض األطفال على بعـضهم يف        عن  األطفال وحاالت إمهاهلم، مبا يف ذلك       
مع مراعـاة أمـن وخـصوصية       ملثل هذا اإلبالغ     مناسبة   آلياتوذلك بإتاحة   املدارس،  

   حق املراعاة؛تلك االعتداءاتعن األشخاص املبلِّغني 
املـستوى احمللـي،     مبا يف ذلك على      ،مايةاحلوكاالت  مزيد من   إنشاء    )ب(  

سيما  الأداء عملها بفعالية، الالزمة مبا يكفل هلا باملوارد البشرية والتقنية واملالية تزويدها و
 للتعـايف مـن     أو املهملـني  / و اتلضحايا تلك االعتـداء   من حيث تقدمي الدعم املالئم      

  الصدمات النفسية وإلعادة تأهيلهم؛
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بـشأن حـق الطفـل يف       ) ٢٠١١(١٣تعليق اللجنة العام رقم     مراعاة    )ج(  
  .التحرر من مجيع أشكال العنف

األطفـال،  ضـد   ف   لألمم املتحدة بشأن العن    العاماألمني  دراسة  وباإلشارة إىل     -٤٦
  : تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي

إعطاء األولوية للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد األطفال، مبـا يف              )أ(  
ذلك عن طريق تنفيذ التوصيات الواردة يف دراسة األمم املتحدة بـشأن العنـف ضـد                

  ؛املساواة بني اجلنسنيجلوانب خاص األطفال، مع إيالء اهتمام 
عـن تنفيـذ    لدولة الطرف   لتقدمي معلومات يف التقرير الدوري املقبل         )ب(  

ليها املمثل اخلاص لألمني العام املعـين       شدد ع الدراسة، وخباصة تلك اليت     هذه  توصيات  
  :مبسألة العنف ضد األطفال، وهي حتديداً

ف استراتيجية وطنية شاملة ملنع مجيـع أشـكال         طر ةأن تضع كل دول    '١'
   ؛ والتصدي هلاالالعنف ضد األطف

ميع أشكال العنف ضد األطفـال يف       إقرار حظر قانوين وطين صريح جل      '٢'
  مجيع املرافق؛

وضع خطة عمل  والبيانات وحتليلها ونشرها،    جلمع  النظام الوطين   توحيد   '٣'
  بحوث بشأن العنف ضد األطفال؛لل

 ألمني العام املعين مبسألة العنف ضد األطفال      اخلاص ل مثل  املالتعاون مع     )ج(  
 ومفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق        )اليونيسيف(مم املتحدة للطفولة    منظمة األ و

اإلنسان ومنظمة الصحة العاملية، والوكاالت األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلـك منظمـة          
 ومفوضـية   )اليونـسكو (ربية والعلم والثقافـة     العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة للت     

، جئني ومكتب األمم املتحدة املعين مبكافحة املخدرات واجلرمية       املتحدة لشؤون الال   األمم
  .، والتماس املساعدة التقنية من هذه اجلهاتاملنظمات غري احلكومية الشريكةفضالً عن 

، واملواد  )٢ و ١الفقرتان   (١٨ واملادة   ٥املادة  (البيئة األسرية والرعاية البديلة       -دال  
 ٣٩، واملادة   )٤الفقرة   (٢٧املادة  ، و ٢٥، واملادة   ٢١-١٩ واملواد   ١١-٩

 )من االتفاقية

  األطفال احملرومون من بيئة أسرية    
ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتوفري رعاية شبه أسرية لألطفـال               -٤٧

بيد أن اللجنة تالحظ مع القلق أن       . الذين حيتاجوهنا وإنشاء مرافق إضافية لتقدمي هذه الرعاية       
ؤسسات الرعاية البديلة هذه يقتصر على تنظيمها اإلداري، دون التعـرض لنوعيـة             تقييم م 
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وفضالً عن ذلـك،    . الرعاية ومهارات املوظفني وتدريبهم واملعاملة اليت يتلقاها األطفال فيها        
ُتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص املعلومات عن آلية الشكاوى ملعاجلة حاالت اإليـذاء أو               

ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم وجود نظام لتتبع األطفال الذين          . ؤسساتاإلمهال يف هذه امل   
  .فقدوا االتصال بوالديهم

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٨
احلرص على استعراض، نوعية الرعاية دورياً وباستمرار؛ وتدريب موظفيها           )أ(  

ية املعاملة اليت يتلقاها األطفال يف      املعنيني بانتظام، ال سيما على حقوق األطفال؛ وانسجام نوع        
   من االتفاقية؛٢٥املؤسسات العامة واخلاصة اليت تقدم الرعاية البديلة مع أحكام املادة 

ة وضع آليات لتلقي الشكاوى املتعلقة بإيذاء األطفال يف مرافق الرعاية البديل            )ب(  
 وكفالة استفادة ضحايا اإليذاء مـن إجـراءات الـشكاوى           والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيه   

  وخدمات املشورة والرعاية الطبية وغري ذلك من املساعدة على التعايف، حسب االقتضاء؛
ألطفال يف مرافق الرعاية البديلة إلقامة اتصاالت       ل الدعم املناسب    قدميت  )ج(  

   احلفاظ عليها؛علىمع والديهم و
 الـواردة يف قـرار      ،يهية للرعاية البديلة لألطفال   مراعاة املبادئ التوج    )د(  

  . مراعاة كاملة،٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ املعتمد يف ٦٤/١٤٢اجلمعية العامة 

  التبين    
بينما تالحظ اللجنة اخلطوة اإلجيابية اليت اختذهتا الدولة الطرف مبراجعة قانوهنا بشأن              -٤٩

وإجراءاته وقانوهنا املدين الذي يشترط، عند بدء نفاذه،        احلاالت اخلاصة املتعلقة بتعزيز التبين      
موافقة حمكمة الشؤون األسرية املعنية بعمليات التبين، يساورها القلق إزاء تبين األطفال أثناء             

  :ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما يلي. الفترة االنتقالية قبل بدء نفاذ القانون
هام توفّر اإلشراف التنظيمـي علـى       عدم وجود سلطة مركزية واضحة امل       )أ(  

عمليات التبين وعدم وجود تشريع يقنن التزام السلطات املختصة يف الدولة الطرف بالتدخل             
  يف إجراءات التبين على الصعيد الدويل؛

   عاماً؛١٣ عدم مراعاة آراء الطفل إذا كان عمر الطفل املزمع تبنيه دون   )ب(  
طفال الذين يولـدون ألمهـات مراهقـات     كون األغلبية الساحقة من األ      )ج(  

الوالـدين أو للوصـي     /عازبات ُيتخلّني عنهم ألغـراض التـبين وألنـه ُيـسمح للوالـد            
 أطفاهلن ألغـراض    بتسليماألوصياء القانونيني لألمهات املراهقات العازبات باإلذن       /القانوين

  التبين دون موافقتهن؛
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قدمة إىل األطفال املتبنني علـى      قلة خدمات ما بعد التبين، ال سيما تلك امل          )د(  
الصعيد الدويل مبا يف ذلك ما يتعلق منها مبعاجلة الصعوبات اللغوية اليت يواجهها املُتبنون الذين        

  يسعون للحصول على معلومات عن أصوهلم البيولوجية؛
 بشأن محاية   ١٩٩٣عدم انضمام الدولة الطرف بعد إىل اتفاقية الهاي لعام            )ه(  

  .ون يف جمال التبين على الصعيد الدويلاألطفال والتعا
 اختـاذ التـدابري     الدولة الطرف بأن تشرع على وجه السرعة يف       توصي اللجنة     -٥٠

 عمليات التبين اجلارية قبل بدء نفاذ القانون السالف الذكر من           استفادةالضرورية لكفالة   
عزيز استعراض نظام وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ت  . بنفس القدر املناسبة  احلماية  

 اتساقاً تامـاً مـع      حبيث يكون متسقاً  عمليات التبين الدولية لديها هبدف تعديل تشريعها        
وأن تـضطلع بـصفة     منها،   ٢١ وال سيما املادة     ،مبادئ اتفاقية حقوق الطفل وأحكامها    

  :خاصة مبا يلي
ـ حتديد والية واضحة للوكالة املركزية ملوارد التبين يف كوريا و           )أ(   ا دهتزوي

 ٦املوارد البشرية والتقنية واملالية املناسبة ألداء دورها ووظيفتها أداًء فعاالً وفقاً للمادة             ب
من اتفاقية الهاي، مبا يشمل إتاحة خدمات ما بعد التبين مع املراعاة الواجبـة لكفالـة                

ذه الوصول العملي للمتبنني على الصعيد الدويل الذين قد ال جييدون اللغة الكورية إىل ه             
  املرافق؛

كفالة إيالء آراء الطفل االعتبار الواجب، مع مراعاة السن والنضج، يف             )ب(  
  عملية التبين وإيالء العناية القصوى إىل مصاحل الطفل الفُضلى؛

جعل موافقة األمهات املراهقات العازبات إلزامية للتخلّي عن أطفـاهلن            )ج(  
 اإلكراه حبكـم األمـر      افقتهن خالية من  حبيث تكون مو  للتبين وكفالة هتيئة الظروف هلن      

  الواقع أو الفعلي؛
تنفيذ تدابري تكفل خضوع مجيع عمليات التبين، مبا فيها عملية التـبين              )د(  

لة تأهيالً مناسباً   مؤَهوعلى الصعيد الدويل، إلذن من سلطة مركزية تتمتع بوالية واضحة           
   القضائي؛تنظيملتوفري سبل اإلشراف وال

 األطفال بشأن محاية    ١٩٩٣التصديق على اتفاقية الهاي لعام      النظر يف     )ه(  
  .والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل
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، واملـواد   )٣الفقرة   (١٨ واملادة   ،٦املادة  (اإلعاقة والرعاية الصحية والرفاه       -هاء  
  )من االتفاقية) ٣-١الفقرات  (٢٧املادة  و،٢٦ و٢٤ و٢٣

  األطفال ذوو اإلعاقة    
رحب اللجنة بقانون دعم رفاه األطفال املعوقني، وبرنامج الدولة الطرف إلعـادة            ت  -٥١

االعتبار لألطفال ذوي اإلعاقة وبرنامج املساعدة على تنشئة األطفال لصاحل األسر اليت لديها             
بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من أن املساعدة اليت تقدمها احلكومة لألطفـال             . أطفال معوقون 
ستهدف األسر املعيشية ذات الدخل املنخفض فقط وال تغطي العالج الطبيعي           ذوي اإلعاقة ت  
ويساور اللجنة القلق أيضاً من الصعوبات اليت يواجهها األطفال ذوو اإلعاقة . والتدريب املهين

وال سيما اإلناث منهم يف االستفادة من خدمات التعليم، بسبب العدد احملدود من املدرسني              
ملدارس وتلقي أغلبية األطفال ذوي اإلعاقة تعليمهم يف مـدارس أو يف            املتخصصني ومديري ا  

  . صفوف خاصة منفصلني عن األطفال املعافني
بـشأن  ) ٢٠٠٦(٩حتث اللجنة الدولة الطرف على مراعاة تعليقها العام رقـم             -٥٢

 :ما يليكما حتثها على حقوق األطفال ذوي اإلعاقة 

  ألطفال ذوي اإلعاقة؛ تقدمي املساعدة املناسبة جلميع ا  )أ(  
تيسري استفادة األطفال ذوي اإلعاقة من خدمات التعليم واختاذ تـدابري             )ب(  

تكفل زيادة عدد املدرسني املتخصصني ومواصلة تعزيز تدابريها الرامية إىل إتاحة التدريب            
املناسب للمدرسني ومديري املدارس هبدف مراعاة االحتياجات التعليمية لألطفـال ذوي          

  قة مراعاةً كاملةً؛ اإلعا
تنفيذ مشروع قانون التعليم اخلاص باألشخاص ذوي اإلعاقة بـصورة            )ج(  

  أكثر فعالية، بوسائل منها دعمه مبخصصات من امليزانية وباملوظفني على النحو املناسب؛ 
ذوي اإلعاقة، كلما كـان     كفالة توفري خدمات التعليم الشامل لألطفال         )د(  
  .ذلك ممكناً

  دمات الرعاية الصحيةالصحة وخ    
ترحب اللجنة بزيادة ميزانية الرعاية الصحية يف الدولة الطرف وختـصيص ميزانيـة               -٥٣

وترحب كذلك بربنامج املساعدة الطبيـة لألسـر املعيـشية          . حمددة لتوفري التأمني الصحي   
حص املنخفضة الدخل وباحلمالت العامة ملكافحة التدخني وكذلك باجلهود املبذولة لتعزيز الف  

بيد أن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق من أنه رغم هذه الزيـادات،               . الطيب لألطفال وتطعيمهم  
وفضالً عن  . ال تزال نسبة ميزانية الرعاية الصحية من امليزانية العامة متدنية يف الدولة الطرف            
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 الطوارئ ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التفاوت يف توفري الرعاية الصحية والرعاية يف حاالت
  . لألطفال ويف نوعيتها بني املراكز الطبية الكبرية واملستشفيات احمللية األصغر حجماً

         ، CRC/C/15/Add.197(تكـرر اللجنــة اإلعـراب عــن توصـيتها الــسابقة      -٥٤
 يف مستوى التمويل املخصَّص للصحة   ة كبري زيادةبأن تزيد الدولة الطرف     )) أ(٤٩الفقرة  

 ملرافق الرعاية العامة ميكّن األسر املنخفضة الدخل من االسـتفادة مـن             وأن تنشئ نظاماً  
وتوصي اللجنة الدولة الطـرف كـذلك باختـاذ تـدابري تتـيح             . النُّظُم الصحية جماناً  

للمستشفيات احمللية الصغرية واملتوسطة احلجم مزيداً من املوارد املالية والتقنية والبشرية           
   .ة يف حاالت الطوارئ لألطفال يف مجيع أحناء البلدتوفر الرعاية الطبية والرعايل

  الصحة العقلية    
ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحسني الصحة العقلية لألطفـال              -٥٥

بيد أن اللجنـة    .  مركزاً خلدمات الصحة العقلية على الصعيد الوطين       ٣٢ بوسائل منها إنشاء  
ضاع العامة لصحة األطفال العقلية يف الدولـة الطـرف          تشعر بالقلق إزاء تدهور األو    تظل  

. سيما يف أوسـاط الفتيـات      وارتفاع معدل االكتئاب واالنتحار يف أوساط األطفال، وال       
وتالحظ اللجنة أيضاً األخذ بأداة تشخيص تيّسر التشخيص املبكِّر لالنتحار ومنعه، بيـد أن              

   . يف حق الطفل يف اخلصوصيةالقلق يساورها من إمكانية تأثري هذه األداة سلباً
بالرعايـة  متعلقـة   توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري الستحداث سياسة           -٥٦

ألطفال تستند إىل دراسة متعمقة لألسباب اجلذرية لالكتئاب واالنتحار يف          لالصحية العقلية   
العقلية أوساط األطفال، وباالستثمار يف وضع نظام شامل للخدمات، يتضمن تعزيز الصحة            

واألنشطة الوقائية، وخدمات الصحة العقلية خارج املستشفى وداخله، من أجل كفالة منع            
وتشجع اللجنـة الدولـة     . السلوك االنتحاري بصورة فعالة، وال سيما يف أوساط الفتيات        

الطرف على احلرص قدر املستطاع، عند قيامها بذلك، على تفادي إيداع األطفال الـذين              
وفضالً عن ذلك، توصي الدولة الطرف، بأن تضع،        . ألوضاع يف مؤسسات  يتعّرضون هلذه ا  

لدى إعمال أداهتا لتشخيص االنتحار ومنعه، ضمانات مناسبة تكفل إعمال أداة التشخيص            
وتـشدد  . على حنو حيترم حق الطفل يف اخلصوصية احتراماً كامالً واستشارته بصورة الئقة           

 يف العوامل االجتماعية واألسـرية ذات       ،يذ ما سبق  اللجنة أيضاً على أمهية النظر، عند تنف      
   .الصلة باالنتحار باإلضافة إىل هنج الصحة العقلية أو بديالً عنه، حسب االقتضاء

  صحة املراهقني    
تالحظ اللجنة مع التقدير أنه بإمكان مفوض إدارة األغذية والعقاقري يف كوريـا أن                -٥٧

يت تصنع وجبات طعام خفيفة أو جتهزها أو توردها         مينع أيضاً مؤسسات األعمال التجارية ال     
أو توزعها أو تبيعها لألطفال من الدعاية لألغذية العالية السعرات أو املتدنية التغذيـة أثنـاء                

بيد أن اللجنة قلقة إزاء االرتفـاع الكـبري يف عـدد     . الربامج التلفزيونية املخصصة لألطفال   
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وغريها من املشاكل الصحية النامجة عن التغذية غري        األطفال الذين يعانون من بدانة األطفال       
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من استمرار تزايد نسبة التدخني وتنـاول املـشروبات             . الصحية

الكحولية يف أوساط األطفال واملراهقني يف كوريا ومن أن اإلدمان على شـبكة اإلنترنـت               
  . أصبح ميثل مشكلة خطرية

 اللجنة مع القلق أنه بالرغم من التدابري املتخـذة لتـوفري            وفضالً عن ذلك، تالحظ     -٥٨
برامج التربية اجلنسية اإللزامية، ال يزال هناك عملياً نقص يف التربية الصحية اجلنسية واإلجنابية              

ويف هذا السياق، يساور اللجنة بالغ القلـق أيـضاً إزاء           . يف املدارس بصورة منتظمة ودقيقة    
املخطط له يف أوساط املراهقات وما يقابلها من ارتفاع معدالت          ارتفاع معدالت احلمل غري     

  . اإلجهاض لدى املراهقات يف مثل هذه احلاالت
 محالت اإلعالم والتثقيف، مبا يف ذلـك        تكثيفحتث اللجنة الدولة الطرف على        -٥٩

 وسائط اإلعالم اجلماهريية، للتوعية باملخاطر الـصحية للتـدخني واملـشروبات      بإشراك
أن تكفل، عند قيامهـا     ع الدولة الطرف على     وتشجَّ. ية واإلدمان علي اإلنترنت   الكحول
 مراعاة هذه احلمالت وتناوهلا السياق اخلاص باملراهقني وإسهامها يف بناء قدراهتم            بذلك،
اتباع أمناط حياة صحية وممارسة أمناط استهالك متوازنة، وتشجعها أيضاً على اختاذ            على  

 صـحة  علـى ويق املواد الغذائية غري الصحية ذات األثر السليب    تس لضبطتدابري إضافية   
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باختاذ تدابري تكفل توفري بـرامج التربيـة             . األطفال

  .  هبااجلنسية يف املناهج التعليمية بطريقة منتظمة وموثوق

  الضمان االجتماعي ومستوى املعيشة    
ة الطرف لتحسني رفاه النساء واملسنني والشباب عمالً        ترحب اللجنة مببادرات الدول     -٦٠

ومع ذلك، تشعر اللجنة بـالقلق مـن أن         .  من دستورها  ٣٤ من املادة    ٥ و ٤ و ٣بالفقرات  
  . الدستور ال ينص على االلتزام بتحسني رفاه الطفل

حبيـث يـنص علـى      حتث اللجنة الدولة الطرف على النظر يف تعديل تشريعها            -٦١
وينبغـي  . الئقة من الرفـاه ستويات مب األطفال لتمتع حمددة رد مالية وجوب ختصيص موا  

للدولة الطرف أن تكفل املساواة والتكافؤ يف الربامج الرامية إىل احلد من الفقر وحتـسني             
  .مستوى معيشة مجيع األطفال

  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (التعليم، واألنشطة الترفيهية والثقافية   -واو  

  م، مبا يف ذلك التدريب املهين والتوجيهالتعلي    
بالرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للحد من إجهاد التالميذ واعتماد برامج               -٦٢

تكفل إتاحة فرص اللعب لألطفال واملشاركة يف األنشطة الترفيهية والثقافية، تشعر اللجنـة             
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. ة يف النظام التعليمي للدولة الطـرف      بالقلق إزاء ظروف املنافسة القاسية اليت ال تزال منتشر        
ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء انتشار جلوء التالميذ إىل الدروس اخلاصة اإلضـافية خـارج           

غـري املتناسـب    واملناهج الدراسية مما يؤدي إىل أمور منها تعرض األطفال لإلجهاد اخلطري            
ك، تالحظ اللجنة مع القلق تفاقم      وفضالً عن ذل  . والتأثري السليب يف صحتهم البدنية والعقلية     

 االقتصادي املوجودة أصالً والنامجة عن التكاليف املالية هلـذه          -أسباب التفاوت االجتماعي    
الدروس اخلاصة وما تشكله من عائق أمام إعمال حقوق الطفل يف األنشطة الترفيهية والثقافية       

 حدة ظـاهرة تـسلط األقـران        وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء زيادة     . على النحو املناسب  
سيما ضد األطفال ذوي األصول األجنبية، واستخدام اهلواتـف احملمولـة            وانتشارها، وال 

 .وشبكة اإلنترنت وسيلة ملمارسة هذا التسلط

   :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٦٣
، مع  االمتحانات اليت جترى يف هذا اإلطار     تقييم نظامها التعليمي احلايل و      )أ(  

  بشأن أهداف التعليم؛ ) ٢٠٠١(١التعليق العام للجنة رقم و ٢٩مراعاة املادة 
تكثيف جهودها لتعزيز نظام التعليم العام هبدف معاجلة األسباب اجلذرية            )ب(  

       الدروس اخلاصـة خـارج املنـاهج الدراسـية     واسع علىنطاق لالعتماد الشديد على    
  االلتحاق بالتعليم العايل؛  يف عدم املساواة من على ذلكوما يترتب 

 كفالة حق الطفل يف التمتع باألنشطة الترفيهية والثقافية واالسـتجمامية           )ج(  
   من االتفاقية؛ ٣١، مبا يتسق مع املادة على النحو املناسب

جتميع املعلومات بصورة منتظمة عن النتائج احملددة املتعلقـة بتحقيـق             )د(  
  دراجها يف التقرير الدوري القادم للدولة الطرف؛ املساواة يف االلتحاق باملدارس إل

 مع إيالء عناية خاصـة إىل       تسلط األقران تعزيز التدابري املتخذة ملكافحة       )ه(  
األطفال ذوي أصول أجنبية، وكفالة مشاركة األطفال يف املبادرات الرامية إىل احلد مـن              

ال اجلديدة من تسلط األقران     وينبغي هلذه التدابري أن تتناول أيضاً األشك      . تسلط األقران 
 مواقـع واملضايقة خارج الصفوف أو ساحات املدارس، بوسائل منها اهلاتف احملمـول و           

  . االجتماع االفتراضية

الفقـرات   (٣٧ و٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٠ و٢٢املـواد  (تدابري احلماية اخلاصة     -زاي  
  ) من االتفاقية٣٦-٣٢، واملواد ))د (-) ب(

  الالجئون األطفال ملتمسو اللجوء و    
يساور اللجنة القلق من أن تشريع الدولة الطرف ال ينص على الوثائق الثبوتية للحالة                -٦٤

املدنية لألطفال الالجئني وملتمسي اللجوء املولودين داخل إقليمها ومن أن هذا الوضع اهلّش             
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بسبب الذي يعيشه األطفال ملتمسو اللجوء واحلاصلون على اإلقامة ألغراض إنسانية يتفاقم            
. تقييد وصول والديهم إىل سوق العمل ونقص املساعدة املقدمة إليهم لكسب أسباب الرزق            

ساعدة وإدماج الالجئني اجتماعياً، ال سيما      ملكما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود برامج         
بالتصدي لقلة فرص استفادة أطفال الالجئني وملتمسي اللجوء من خدمات التعليم بـسبب             

ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء     . اقهم باملدارس على مركز اآلباء كمهاجرين أم ال       توقف التح 
عدم تنظيم برامج أو دورات تدريبية تعليمية بشأن حقوق الالجئني لفائدة املسؤولني العاملني             

  .مباشرة مع الالجئني أو مع ملتمسي اللجوء
أطفـال  فال، مبن فيهم    ة تسجيل مجيع األط   حتث اللجنة الدولة الطرف على إتاح       -٦٥

وتشجع الدولة الطرف كذلك علـى      . ن يف إقليمها  ي اللجوء، املولود  ملتمسي و نيالالجئ
إتاحة املساعدة املالية واالجتماعية الكافية إىل أسر ملتمسي اللجوء واحلاصـلني علـى             

 االستفادة مـن    فرصومتكني األطفال يف هذه احلاالت من نفس        إلقامة ألغراض إنسانية    ا
  .  التعليم اليت يتمتع هبا رعايا الدولة الطرفخدمات
وفضالً عن ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف على توفري دورات تدريبية خاصة              

سيما العاملني مباشرة مع الالجئني  تتناول حقوق الالجئني لفائدة املسؤولني احلكوميني وال
  .ملتمسي اللجوء أو
لق إزاء احتمال تعرض األطفـال الالجـئني        وباإلضافة إىل ذلك، يساور اللجنة الق       -٦٦

. وملتمسي اللجوء وغري املصحوبني لالحتجاز مبوجب قانون اهلجـرة يف الدولـة الطـرف             
وتالحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن هذا االحتجاز جيري، عند اللجوء إليه، يف مرافـق غـري                 

 ويف الوقـت    كما تالحظ عدم وجود أحكام تكفل إعادة النظـر دوريـاً          . مناسبة لألطفال 
املناسب يف هذا االحتجاز الذي ال خيضع لفترة زمنية قانونية حمددة يف حالة االنتظار لتنفيـذ                

  .قرار اإلعادة إىل الوطن
يف أوضاع اللجوء   حتث اللجنة الدولة الطرف على االمتناع عن احتجاز األطفال            -٦٧
وطن، حتـث الدولـة     ويف حاالت اإلعادة إىل ال    . عدم االصطحاب  اللجوء أو    التماسأو  

،  ممكـن الطرف على ضمان إيواء هؤالء األطفال يف مرافق تراعي حقوقهم إىل أقصى حد  
   .رات املكوث فيها بوضوحتالوقت املناسب وحتديد ف يف ة الدوريوإخضاعها للمراجعة

  األطفال يف أوضاع اهلجرة    
 الـذي    اخلاص باألجانب يف كوريـا،     ٢٠٠٧ ترحب اللجنة باعتماد قانون عام      -٦٨

يسهل إدماج األجانب يف احلياة يف كوريا، وكذلك بالتعديالت املدخلة على مرسوم إنفاذ             
، الذي يسمح ألطفال املهاجرين غـري       ٢٠٠٨ قانون التعليم االبتدائي والثانوي يف عام     

بيد أن اللجنة ال تزال تشعر بـالقلق مـن     . القانونيني بااللتحاق باملدارس واالنتقال بينها    
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من     . دين معدل التحاق األطفال املهاجرين باملدارس     استمرار ت 
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أن تشريع الدولة الطرف الذي يطالب الوالدين بكفالة التحاق أطفاهلم بالتعليم االبتدائي            
   .غري رعاياهااآلباء من واإلعدادي ال ينطبق على 

راتيجيات تكفـل   توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع واعتماد سياسات واسـت          -٦٩
، مبن فيهم أطفالُ املهـاجرين      م إياه بالفعل  التحاق أطفال املهاجرين مبرافق التعليم وتلقيه     

وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على التصديق على اتفاقية محايـة           . غري القانونيني 
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم والعمل على اتساق تشريعها مع األحكـام             

  . ردة فيهاالوا

  االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمالة األطفال    
يف " تدابري شاملة حلمايـة العمـال دون الـسن القانونيـة          "ترحب اللجنة بوضع      -٧٠
ومع ذلك، يساور اللجنـة القلـق إزاء            .  من أجل محاية األطفال من االستغالل      ٢٠٠٥ عام

  :ما يلي
  زيادة عدد األطفال العاملني؛   )أ(  
عدم وفاء أصحاب العمل دائماً عند توظيف األطفال باملعـايري اخلاصـة              )ب(  

بالعمال دون السن القانونية احملددة يف قانون معايري العمل؛ مبا يف ذلك فيما خيص األطفـال                
   عاماً واملطالبون بالعمل ليالً مقابل أجور دون احلد األدىن لألجر؛١٥الذين يزيد عمرهم عن 

لوائح القانونية اليت تنظم ممارسات العمالة غري النظامية، مثـل          عدم كفاية ال    )ج(  
  ساعات الفراغ غري املدفوعة األجر؛ 

  عدم كفاية عمليات تفتيش العمل؛  )د(  
زيادة تفاقم مشكلة عمل األطفال بسبب انتشار اإليذاء والعنف اللفظـيني             )ه(  

  واجلنسيني على نطاق واسع؛
  .تغلون ألغراض الترفيه وكسلعة جنسيةزيادة عدد األطفال الذين يش  )و(  

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٧١
 االقتصادية الدفينة اليت تؤدي     -اختاذ تدابري ملعاجلة العوامل االجتماعية        )أ(  

  إىل عمل األطفال؛
 عمل األشخاص الـذين تقـل       بشأن ظروف كفالة إنفاذ املعايري القائمة       )ب(  

ذاً صارماً، مبا يف ذلك فيما يتعلق باإلنفاذ الفّعال حلظر العمل            عاماً إنفا  ١٨أعمارهم عن   
  ألجر؛لاألدىن احلد الليلي ودفع 

  سن أحكام قانونية جديدة تنظم ممارسات العمالة غري النظامية؛  )ج(  
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   حتسني أداء مفّتشي العمل لكفالة رصد مجيـع جوانـب بيئـة العمـل              )د(  
  بصورة شاملة؛

 لعنف والتحرش اجلنسي يف مكـان العمـل    لتصدي ل للة  اختاذ تدابري فّعا    )ه(  
 وإعـادة   األفعال آليات فّعالة للمساءلة عن حدوث هذه        إتاحة، و هذه املمارسات ومنع  

  .االعتبار للضحايا

  االستغالل اجلنسي    
قـانون  " على   ٢٠٠٧ترحب اللجنة بالتعديالت اليت أدخلتها الدولة الطرف يف عام            -٧٢

، الذي ينص على مجع البيانات بانتظام فيما يتعلـق          "غالل اجلنسي محاية األحداث من االست   
باستغالل األطفال جنسياً وتقدمي الدعم املؤقت والطارئ لكسب الرزق واملساعدة القانونية            

وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء مراكز عّباد الشمس لألطفال        . للضحايا والطبية والتدريب املهين  
يا اإليذاء، اليت تقدم املشورة واحلماية والعالج لألطفال        ومراكز خدمات متكاملة لدعم ضحا    

  :بيد أن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي. ضحايا االستغالل اجلنسي
التزايد احلاد يف أعمال العنف اجلنسي ضد األطفال وارتفـاع معـدالت              )أ(  

  استهالك املواد اإلباحية يف الدولة الطرف؛
  ضاة على استغالل األطفال جنسياً؛تدين معدالت املقا  )ب(  
نقص خدمات إعادة تأهيل الضحايا سواء تلك املتاحة للرجـال أو األوالد             )ج(  

  أو باللغات األجنبية؛
تقليص خمصصات ميزانية الوقاية ودعم الضحايا بالرغم من ارتفاع معدالت     )د(  

  .انتشار هذا اإليذاء
لتدابري الالزمة لكفالة اتساق تشريعها     توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع ا        -٧٣

 من الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة       ٣ و ٢ من االتفاقية واملادتني     ٣٥احمللي مع املادة    
. حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة            

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة مبا يلي
   التدابري املناسبة ملنع العنف اجلنسي ضد األطفال؛اختاذ  )أ(  
   بذل مزيد من اجلهود ملقاضاة استغالل األطفال جنسياً بصورة فعالـة،            )ب(  

مبا يف ذلك جترمي مجيع األعمال اليت يدخل فيها عرض طفل أو تسليمه أو قبولـه بـأي                  
  وسيلة كانت ألغراض استغالله جنسياً؛

 مرتكيب اجلرائم اجلنسية ضـد      اليت تفرض على   العقوبات   تناسبكفالة    )ج(  
   يف إطار النظام القضائي اجلنائي؛اختاذهااألطفال مع خطورة اجلرمية و
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 مرتكيب اجلرائم اجلنـسية دون أي       تأهيلمواصلة بذل جهودها إلعادة       )د(  
  إعفاء من املسؤولية اجلنائية؛

ء، بوسائل منها    للذكور واإلناث على السوا    التأهيلتوفري خدمات إعادة      )ه(  
 لضحايا االجتـار    األكثر شيوعاً  بلدان املصدر    آخذة يف االعتبار   متعدد اللغات،    يف قالب 

  .واالستغالل اجلنسي

  االجتار بالبشر    
بيد أن اللجنة تشعر بالقلق     . ترحب اللجنة باعتماد خطة شاملة ملنع االجتار باجلنس         -٧٤

كال االجتار، ال يزال عدد كبري من النـساء         من أنه رغم جترمي تشريع الدولة الطرف مجيع أش        
واألطفال يتعرض لالجتار انطالقاً من البلد وعربه وداخله ألغـراض االسـتغالل اجلنـسي              

  .ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء تدّني معدل مقاضاة املتاجرين بالبشر وإدانتهم. والسخرة
 مـرتكيب   حملاسـبة ملناسبة  حتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة اختاذ التدابري ا          -٧٥

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بـالنظر    . جرائم بيع األطفال واالجتار هبم واختطافهم     
يف التصديق على بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعـه            

  .وطنيةواملعاقبة عليه املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب ال

ألطفـال  فل املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء ا       الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الط        
  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

تكرر اللجنة اإلعراب عن شواغلها إزاء عدم تغطية تشريع الدولة الطـرف مجيـع                -٧٦
ـ        ٣ و ٢اجلرائم املنصوص عليها يف املـادتني        و املناسـب    مـن الربوتوكـول علـى النح

)CRC/C/OPSC/KOR/CO/1   وفضالً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء نقص        ). ٣٠، الفقرة
ملنع تسجيل األطفال من جانب أطراف ثالثة، األمـر         ) ٣٦الفقرة  (التدابري املشار إليها أعاله     

وتكرر اللجنة أيضاً اإلعراب عن قلقها مـن  . الذي قد يؤدي إىل تعرض هؤالء األطفال للبيع 
تعلق بالتدابري املتخذة لتحديد الوالية القـضائية       تمل تقدم أي معلومات      ن الدولة الطرف  أ

من الربوتوكـول االختيـاري، عنـدما       ) ١(٣خارج اإلقليم بشأن اجلرائم املتصلة باملادة       
يرتكب هذه اجلرمية يف اخلارج مواطن أو شخص مقيم بصفة اعتيادية علـى أراضـيها أو                

ــدما يكــون الــشخص الــضح ــاعن ــة كوري ــاً مــن مــواطين مجهوري  .ية مواطن
)CRC/C/OPSC/KOR/CO/1 ٣٨، الفقرة.(  

  :تكرر اللجنة توصياهتا مبا يلي  -٧٧
 ٢اختاذ التدابري الالزمة لكفالة اتساق تشريعها احمللي اتساقاً تاماً مع املادتني              )أ(  

   من الربوتوكول االختياري؛٣و
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من الربوتوكول  ) ٢(٤ ضوء املادة     يف ،اختاذ التدابري التشريعية الالزمة     )ب(  
 املـشار إليهـا يف       القضائية خارج اإلقليم بشأن اجلـرائم      تهاوالياالختياري، لتحديد   

ب هذه اجلرائم مواطن من مواطين مجهورية كوريا أو رتِكالربوتوكول االختياري عندما َي
الـضحية  الـشخص   كون  ي عندما   شخص مقيم بصفـة اعتياديـة عـلى أراضيها أو      

  ).٣٩، الفقرة CRC/C/OPSC/KOR/CO/1( ؛ مجهورية كوريامن مواطيناطناً مو

  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة    
تكرر اللجنة اإلعراب عن القلق لعدم وجود أي أحكـام حمـددة جتـرِّم التجنيـد         -٧٨

 ١٨بالنسبة إىل األشخاص الذين تقل سنهم عن        املسلحة  الرتاعات  اإلجباري أو اإلشراك يف     
  ).١٢، الفقرة CRC/C/OPAC/KOR/CO/1(عاماً 
  :لدولة الطرف مبا يليلهتا اتكرر اللجنة توصي  -٧٩

أن حتظر يف قانوهنا بشكل صريح انتهاك الربوتوكول االختياري املتعلـق        )أ(  
  بتجنيد األطفال وإشراكهم يف الرتاعات املسلحة؛ 

 انسجام كافة تشريعاهتا مع أحكام الربوتوكـول االختيـاري          تكفلأن    )ب(  
  ؛)١٣، الفقرة CRC/C/OPAC/KOR/CO/1(انسجاماً كلياً 

د مجيع القوانني والكتيبات العسكرية وغريها مـن التوجيهـات          تكفل تقيّ أن    )ج(  
  ).١٣، الفقرة CRC/C/OPAC/KOR/CO/1( وروَحهالعسكرية بأحكام الربوتوكول االختياري 

  إدارة شؤون قضاء األحداث    
يساور اللجنة القلق إزاء االرتفاع املتواصل يف معدل جنوح األحداث وارتفاع معدل   -٨٠

اجلرائم اليت يرتكبوهنا، مبا يف ذلك ارتفاع معدالت العودة إىل اجلرمية يف أوساط هؤالء اجلناة               
 اليت اختذهتا احلكومة، بـدل أن       وتالحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن التدابري      . يف الدولة الطرف  

تتناول األسباب اجلذرية اليت تؤدي باألطفال إىل هذه األوضاع، تركز يف املقام األول علـى               
زيادة التدابري العقابية، مبا فيها إيداع هؤالء األطفال يف مرافق االحتجاز مع البالغني، بـدل               

واللجنة، إذ تالحظ أيضاً أن تعيني      . تمعاختاذ تدابري فعالة إلعادة إدماج األطفال اجلناة يف اجمل        
خطوة إجيابية، فإهنا قلقة إزاء عدم قدرة هؤالء         مدعني عامني يعنون حتديداً بشؤون األحداث     

املدعني العامني على أداء هذه الوظيفة على النحو املناسب لعدم هتيئة ظروف هلم متكنهم من               
  .التخصص الفعلي يف شؤون قضاء األحداث

رائم األحـداث   جلللجنة الدولة الطرف إىل وضع تدابري مناسبة للتصدي         تدعو ا   -٨١
وعليه، توصي اللجنة الدولـة     . رتفاع معدل العود إىل ارتكاب اجلرمية     البفعالية وكذلك   

 اتـساقاً تامـاً مـع     لديها الطرف بالعمل على اتساق إدارة شؤون نظام قضاء األحداث        
  ، ومع املعايري األخـرى ذات الـصلة    منها٤٠ و٣٩ و٣٧املواد مع  سيما   االتفاقية، وال 
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قواعـد  (مبا فيها قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحـداث             
مبـادئ الريـاض    (، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنـوح األحـداث           )بيجني

، )قواعد هافانا (، وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث اجملردين من حريتهم          )التوجيهية
 وتعليق اللجنـة    ،ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية         

وحتث اللجنة الدولـة    . بشأن حقوق الطفل يف قضاء األحداث     ) ٢٠٠٧(١٠رقم   العام
  :الطرف، بصفة خاصة، على ما يلي

 والتقنية واملاليـة     باملوارد البشرية  مزودةإنشاء حماكم خاصة باألحداث       )أ(  
  املناسبة يف مجيع أحناء إقليم الدولة الطرف؛

متكني األطفال املتهمني بانتهاك القانون اجلنائي من املساعدة القانونيـة            )ب(  
املناسبة وغريها من أشكال املساعدة يف وقت مبكر من اإلجراءات القضائية ويف مجيـع              

  مراحل اإلجراءات القانونية؛
إعـادة  ألطفال احملرومني من حريتهم أو املودعني يف مراكز          ا فصلكفالة    )ج(  

، وتوفري بيئة مأمونة هلـم تراعـي         على الدوام   البالغني عنالتأهيل أو يف مرافق االحتجاز      
على اتصال بأسرهم وتوفري األغذية وخدمات التعلـيم        متكينهم من البقاء    احتياجاهتم، و 

  والتدريب املهين هلم؛
إعـادة النظـر يف     ألطفال احملرومني من حريتهم يف      كفالة إعمال حق ا     )د(  
  دوري ؛بشكل   احتجازهمقرارات

 التشجيع على اختاذ  أخري و إال كمالذ   اللجوء إىل االحتجاز    عدم  ضمان    )ه(  
 مثل حتويل العقوبة أو اإلخضاع للمراقبة أو تقـدمي          ،التدابري البديلة للحرمان من احلرية    
  وقف تنفيذ األحكام، حيثما أمكن؛املشورة أو اخلدمة االجتماعية أو 

استخدام أدوات املساعدة التقنية اليت وضعها فريـق األمـم املتحـدة              )و(  
املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث وأعضاؤه، مبا يف ذلك مكتب األمم املتحدة             
 املعين باملخدرات واجلرمية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة واملفوضـية الـسامية حلقـوق            

اإلنسان واملنظمات غري احلكومية، والتماس املساعدة التقنية يف جمال قضاء األحداث من            
  .أعضاء الفريق

  محاية الشهود وضحايا اجلرائم    
منع البغاء ومحاية ضحاياه الذي يسمح لألطفال الضحايا أو الشهود           قانون   سنرغم    -٨٢

، فـإن اسـتجواب األطفـال        عاماً باإلدالء ببيانات عن طريق تسجيل فيديو       ١٦دون سن   
  :تزال غري مناسبة بسبب ما يلي ضحايا اجلرائم اجلنسية والعمليات القانونية املتعلقة هبا ال
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يتعني على الضحايا والشهود يف كثري من األحيان إعادة اإلدالء بشهادهتم             )أ(  
  بسبب نقص خربة املسؤولني يف التسجيل؛

  صحة تسجيل الفيديو؛غالباً ما ترفض احملاكم االعتراف ب  )ب(  
كثرياً ما خيضع الضحايا والشهود إىل االسـتجواب املـضاد يف ظـروف               )ج(  

  تراعي خصوصيتهم على النحو املناسب؛ ال
  احتمال املطالبة باملصاحلة مع اجلناة دون موافقة الضحية؛  )د(  
  عدم كفاية الضمانات املتعلقة خبصوصية الضحية؛  )ه(  
وال الضحايا مأخذ اجلد من جانب املـسؤولني مثـل          غالباً ما ال ُتؤخذ أق      )و(  

  موظفي الشرطة والعاملني يف القطاع الطيب؛
اإلبالغ عن حاالت إيذاء الضحايا لفظياً من جانب العاملني يف القطـاع              )ز(  

  .الطيب أو املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون الذين يتعاملون مع هؤالء الضحايا
ف مبواصلة وضع لوائح إجرائية تراعي خـصوصيات        توصي اللجنة الدولة الطر     -٨٣

ته وحتثها على   الطفل وتكفل معاملة الطفل الضحية مبزيد من االحترام خلصوصيته وكرام         
 جلميع األطفال الضحايا    ،ولوائح قانونية مناسبة  عن طريق سن أحكام      اختاذ تدابري تكفل،  

 املـرتيل واالسـتغالل     أو الشهود على جرائم، مثل األطفال ضحايا اإليذاء والعنـف         /و
اجلنسي واالقتصادي واالختطاف واالجتار والشهود على هذه اجلرائم، احلماية الالزمـة           
مبوجب االتفاقية ومراعاة الدولة الطرف مراعاة كاملة مبادئ األمم املتحدة التوجيهيـة            

بقـرار  املرفقـة  (بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها   
  ).٢٠٠٥/٢٠اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  -حاء  
تشجع اللجنة الدولة الطرف على االنضمام إىل مجيع الصكوك األساسية حلقوق             -٨٤

اإلنسان مبا فيها االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم              
 الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، من أجل تعزيز إعمـال             واالتفاقية

  .حقوق الطفل

  التعاون مع اهليئات اإلقليمية والدولية  -طاء  
توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع اللجنة املعنية باملرأة والطفل التابعـة               -٨٥

ها من صكوك حقوق اإلنسان     لرابطة أمم جنوب شرق آسيا من أجل تنفيذ االتفاقية وغري         
  .يف الدولة الطرف ويف غريها من الدول األعضاء يف الرابطة
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  املتابعة والنشر  -ياء  
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هـذه               -٨٦

ئـات  التوصيات تنفيذاً كامالً بطرائق منها إحالتها إىل أعضاء احلكومـة والربملـان واهلي            
اإلقليمية وسائر السلطات احمللية، حسب االقتضاء، بغية النظر فيها على النحو املناسـب             

  .واختاذ إجراءات إضافية بشأهنا
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتيح الدولة الطرف على نطاق واسع تقريرها اجلـامع               -٨٧

املالحظـات  (هبا  لتقريريها الدوريني الثالث والرابع وردودها اخلطية والتوصيات املتصلة         
اليت اعتمدهتا اللجنة للجمهور عامة وملنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب          ) اخلتامية

شبكة ) احلصر على سبيل الذكر ال(والفئات املهنية واألطفال، بلغات البلد وبوسائل منها      
  .اإلنترنت هبدف إثارة النقاش بشأن االتفاقية والتوعية هبا وتنفيذها

  رير املقبلالتق  -كاف  
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها اجلامع لتقريريها الدوريني اخلامس             -٨٨

 وإىل أن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ هذه         ٢٠١٧يونيه  / حزيران ١٩والسادس حبلول   
وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل املبادئ التوجيهيـة املتعلقـة           . املالحظات اخلتامية 

 ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ١لتقارير اخلاصة باالتفاقية، اليت اعُتمدت يف       بإعداد ا 
)CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 (          وتذكّر الدولة الطرف بأن التقارير املقبلة ينبغي أن تكـون

وحتث اللجنة الدولة   .  صفحة ٦٠متفقة مع املبادئ التوجيهية وأال يتجاوز عدد صفحاهتا         
ويف حال تقدمي تقرير    .  للمبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير    الطرف على تقدمي تقريرها وفقاً    

يتجاوز احلد األقصى لعدد الصفحات، سيطلب إىل الدولة الطرف إعادة النظر يف التقرير             
الدولة الطـرف   وتذكِّر اللجنة   . لمبادئ التوجيهية املشار إليها أعاله    وفقاً ل وإعادة تقدميه   

ر وإعادة تقدميه، فلن يتسن ضمان ترمجته لعرضه على         بأهنا إن مل تتمكن من مراجعة التقري      
  .هيئة املعاهدة كي تنظر فيه

        

  


