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  واملؤسسي التشريعي واإلطار لالتفاقية وينالقان الوضع    
 واضـحا  زمنيـا  إطـارا  حـددت  قـد  الطـرف  الدولـة  كانت إذا ما بيان يرجى: ١ - السؤال
  .االتفاقية من) ز( ١-١٦ املادة على حتفظها لسحب
ــا مجهوريــة تتمــسك    يف احلــق” االتفاقيــة، مــن) ز (١-١٦ املــادة علــى بــتحفظ كوري
ــار ــة نأل نظــرا ،“األســرة اســم اختي ــد إىل هتــدف الــيت االســتعراض، عملي  كانــت إذا مــا حتدي
  .جارية الوطنية، القوانني مع متساوقة االتفاقية
 يف ذلـك  ومـع  األسـرية،  باحليـاة  تتعلـق  مـسائل  بشأن والرجل املرأة بني كوريا متّيز وال  
 آثـار  إىل رئيـسية  بـصفة  ُيعـزى  وذلـك  ،)ز( ١-١٦ املـادة  علـى  الـتحفظ  أُبـدي  التـصديق  وقت
 الطفـل  باسـتثناء  األب، أسرة اسم يتبع أن له وفقا الطفل على كان الذي السابق املدين لقانونا

 ٢٠٠٥ يف املـدين  القـانون  تعـديل  أن بيـد . األب معـروف  غـري  الطفـل  أو للهجر، تعرض الذي
 وقـت  ذلـك  علـى  اتفقـا  قـد  الوالـدان  يكـون  أن شـريطة  األم، أسـرة  اسم اتباع من الطفل ميكّن

 بقـدر  تتـسم  ممارسـة  ُحـددت  الطفـل  أسـرة  اسـم  يف بالبـتّ  يتعلق فيما الصفة، ذهوهب. زواجهما
  .اجلنسني بني املساواة من أكرب

 مــشاهبة بتــدابري املتمــسكة البلــدان مــن قــسم أيــضا تتمــسك بينمــا الثانيــة، الناحيــة ومــن  
 يف فخـال  مثـة  النحـو  هـذا  وعلـى . موافقتـها  أخرى بلدان ترجئ مل املعنية، املادة على بتحفظات
 ممارسـات  يف حبـث  إلجـراء  كوريـا  حكومة وختطط. االتفاقية بتفسري يتعلق فيما الدول ممارسات
ــدان ــادة علــى بتحفظــات تتمــسك الــيت البل ــة مــن) ز( ١-١٦ امل ــك، علــى وعــالوة. االتفاقي  ذل
  .التحفظ سحب إمكانيات يف تدرجيي حنو على للنظر احمللية املفاوضات احلكومة ستواصل

  
 جتـسيد  أجـل  مـن  بـذلت  الـيت  اجلهـود  عـن  التفاصـيل  من مزيد تقدمي يرجى: ٢ - السؤال
 األخـرى،  املناسـبة  والتشريعات الدستور يف) االتفاقية من ١ املادة مع متشيا (التمييز حظر
  .اخلاص القطاع على تنطبق وجيعلها االتفاقية جماالت مجيع يغطي حنو على

ــن كجــزء   ــود م ــشريعية، اجله ــدمت الت ــدل وزارة ق ــة يف الع ــا مجهوري ــشروعا كوري  م
. ٢٠٠٧ ديـسمرب /األول كـانون  يف الوطنيـة  اجلمعيـة  إىل عـام  قانون شكل على التمييز ملناهضة
  . املشروع ُيقَّر مل ،٢٠٠٨ مايو/أيار يف الوطنية للجمعية ١٧ الـ الدورة انتهاء بسبب ولكن،

 ملــرأةا ضــد التمييــز أشــكال مجيــع علــى القــضاء التفاقيــة وفقــا ذلــك، غــضون ويف  
 احلكومـة  أنـشأت  التمييز، ملنع آمن قانوين أساس بناء بشأن أخرى دولية مؤسسات وتوصيات

 النظـر  إعـادة  هبـدف  ،٢٠١٠ أبريـل /نيـسان  يف التمييز مناهضة بقوانني معنية خاصة فرعية جلنة
 منـاهض  شـامل  قـانون  وضـع  آفـاق  وأيـضا  التمييـز  بـشأن  قبـل  من قائما قانونا تسعني فعالية يف
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 القـانونيني  واملهنيني الوزارات خرباء خمتلف من املكونة اخلاصة، الفرعية اللجنة وجتري. زللتميي
 وأســـبابه، التمييـــز تعريـــف بـــشأن مناقـــشات اإلنـــسان، حقـــوق منظمـــات مـــن واألخـــصائيني

 حقـوق  حلمايـة  الدوليـة  واملعـايري  القـضية،  لتـسوية  املتخـذة  والتدابري فيها، يتجلى اليت واجملاالت
 الـدورات  واخُتتمـت . الـصلة  ذات اإلفراديـة  والدراسـات  الوطنية، القانونية والسوابق اإلنسان،
 املبــادرات خمتلــف يف احلكومــة ســتبت الفرعيــة اللجنــة نتــائج اســتعراض وعنــد ،٢٠١٠ بنهايــة
  .القضية بشأن عملية تشريعات وسُتعّد التمييز مناهضة بشأن

ــزي فعــل” مــصطلح إن   ــال مــن متيي ــهاك أفع ــساواة يف احلــق انت ــرة يف “امل  مــن ٤ الفق
 ١٩ الــ  األسـباب  أحد بأنه اجلنس نوع حيدد اإلنسان حلقوق الوطنية اللجنة قانون من ٢ املادة
ــة ــها القــانون حيظــر الــيت صــراحة املبين  مــن ١ الفقــرة فــإن ذلــك، عــن وفــضال. التمييــز  مبوجب
 أفعــال دعــاوى يف التحقيــق ســلطة كوريــا يف اإلنــسان حلقــوق الوطنيــة اللجنــة متــنح ٣٠ املــادة
  .وأفراد واجتماعية جتارية مؤسسات هبا تقوم متييزية
ــزي الفعــل ُيعــرَّف  •   ــه التميي ــة األفعــال مــن أي بأن ــة، التالي  عقــالين، ســبب دون املرتكب

 اإلقلــيم أو االجتمــاعي املركــز أو الــسن أو اإلعاقــة أو الديانــة أو اجلــنس نــوع بــسبب
 املميـزة  املالمـح  قبيل من اجلسدية احلالة أو صليةاأل األمة أو األصلية الدولة أو األصلي

 شـكل  أو الـسياسية  اآلراء أو األفكـار  أو البـشرة  لـون  أو العنـصر  أو الزوجيـة  احلالة أو
 مدتـه  انتـهت  الـذي  اجلنـائي  الـسجل  أو الـوالدة  أو احلْمـل  أو األسـرة  حمـيط  أو األسرة
. ذلـك  إىل ومـا  الطـيب  التـاريخ  أو األكادمييـة  املهنـة  أو اجلنـسي  امليـل  أو للعقوبـة  الفعلية

 ضـدهم  التمييـز  أو اسـتبعادهم  أو معيـنني  ألشـخاص  التمييزيـة  األفعال من فعل أي )أ(
ــة أو ــق فيمــا هلــم غرياملراعي ــة يتعل ــا (بالعمال ــدريب والتعــيني التوظيــف ذلــك يف مب  والت

 والتمويـل  تكميليـة،  سـلعة  أو أخـرى  أمـوال  وأي األجـر  ودفـع  والترقية املكان وحتديد
 التمييزيـة  األفعـال   من فعل أي) ب (؛)ذلك إىل وما والفصل والتقاعد العمري واحلد

 ُمـراع  غري حنو على معاملتهم أو ضدهم التمييز أو هلم االستبعاد أو معينني، ألشخاص
 التجاريـة  واملرافـق  النقـل  ووسـائل  واخلـدمات  واستخدامها بالسلع باإلمداد يتعلق فيما

ــق واألرض ــسكنية واملراف ــال مــن فعــل أي) ج (؛ال ــة األفع ــنني ألشــخاص التمييزي  معي
ــتبعادهم أو ــز أو اسـ ــدهم التمييـ ــة أو ضـ ــخاص معاملـ ــنني أشـ ــى معيـ ــو علـ ــزي حنـ  متييـ

ــق فيمــا ــالتعليم يتعل ــدريب ب ــق واســتعمال والت ــة املراف ــدريب مؤســسات أو التعليمي  الت
  .اجلنساين التحرش أفعال من لعف أي) د( و املهين؛

 مــا متييزيــا، ُيعتــرب ال قــائم متييــز عــالج لغــرض التمييزيــة األفعــال مــن فعــل أي أن بيــد  •  
  .للنساء مؤقتة خاصة تدابري باختاذ قانونا بالتايل يسمح
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 تلك على توقيعها بعد حددت، قد الطرف الدولة كانت إذا ما بيان يرجى: ٣ - السؤال
 ومعاقبـة  وقمـع  منـع  بروتوكـول  علـى  التـصديق  يف قـدما  للمـضي   الزمين اإلطار االتفاقية،
 ملكافحــة املتحــدة األمــم التفاقيــة املكمــل واألطفــال، النــساء وخباصــة باألشــخاص، االجتــار
  .الوطنية عرب املنظمة اجلرمية

 منـع  بروتوكـول  ذلـك  يف مبا بروتوكوالت، ثالثة على للتصديق كوريا حكومة تسعى  
 املتحـدة  األمـم  التفاقيـة  املكمـل  واألطفـال،  النـساء  وخباصـة  باألشخاص، االجتار ومعاقبة وقمع

 ملكافحــة املتحــدة األمــم اتفاقيــة علــى التــصديق بــصدد الوطنيــة، عــرب املنظمــة اجلرميــة ملكافحــة
ــة للحــدود العــابرة املنظمــة اجلرميــة ــة علــى للتــصديق وإعــدادا. الوطني  والربوتوكــوالت االتفاقي

. القائمــة احملليــة القــوانني علــى تعــديالت إدخــال يف الــشروع إىل حاجــة مثــة أعــاله، املــذكورة
 وإنفـاذ  قائمة، قوانني وتعديل تشريعات لسن اإلدارة خطط وضع إىل احلكومة تسعى ولذلك،
 املعــايري لتناســب الوطنيــة املمارســات شــامل حنــو علــى لتطــابق الــضرورية، القانونيــة املــدونات
  .٢٠١٢ بنهاية الدولية

  
  باملرأة للنهوض الوطين اجلهاز    

ــقالتع ُيرجــى :٤ - الــسؤال ــأن املتعلقــة الــشواغل علــى لي ــتغريات ب  علــى طــرأت الــيت ال
 املــرأة متتــع علــى ســلبا أثــرت قــد اجلنــسني بــني املــساواة لــوزارة املاليــة واملــوارد الكفــاءات

 كانت إذا عما معلومات تقدمي يرجى الصدد، هذا ويف. واسع نطاق على متساوية حبقوق
 جنـساين  منظـور  إلدخال الطرف الدولة تبذهلا اليت اجلهود على تؤثر سوف التغريات هذه
  .منهجية بصورة والربامج التشريعات يف

 املــرأة، قــضايا مــن واســعة جملموعــة منــهجي حنــو علــى املعاجلــة غــرض املــبني، للغــرض  
 ٢٠٠١ ينـاير /الثاين كانون ٢٩ يف أنشئت كوريا، يف اجلنسني بني املساواة حالة حتسني وأيضا
ــد ذلــك عــدوب اجلنــسني، بــني املــساواة وزارة  بــني املــساواة وزارة امسهــا وأصــبح تنظيمهــا أعي

 برفـاه  املتـصلة  املـسائل  وضـعت  حينمـا  ،٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٢٣ يف األسرة وشؤون اجلنسني
 لفتـرة  ُنِقلـت  األسـرة  بقـضايا  املتعلقـة  الـسلطة  أن من الرغم وعلى. الوزارة والية ضمن األسرة
 بـني  املـساواة  وزارة واليـة  فـإن  ،٢٠٠٨ فربايـر /شباط ٢٩ يف والرفاه الصحة وزارة إىل وجيزة

 حربـــة رأس لتـــشكل ،٢٠١٠ مـــارس/آذار ١٩ يف اســـتعيدت قـــد األســـرة وشـــؤون اجلنـــسني
  .واُألَسر واألطفال بالنساء املتعلقة املبادرات
 زيــادة ،٢٠١٠ مــارس/آذار ١٩ يف الــوزارة، مــسؤوليات باســتعادة بــاالقتران ومتّــت،  

 مـن  مليونـا  ٨٧ مـن   يف املائـة   ٢١٧,٦ بــ  امليزانيـة  وزيـدت  ،٢١١ إىل ١٠٠ مـن  املوظفني عدد
ــات دوالرات ــا ٢٧٦ إىل املتحــدة الوالي ــد. مليون ــزز لق ــوزارة، مركــز ُع  املؤســسة بوصــفها ال
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 وستواصـل  األمـور،  مـن  هبـا  يتـصل  ومـا  اجلنـسني  بـني  املـساواة  بقـضايا  املعنية احملورية احلكومية
 النــهوض ودعــم اجلنــسانية، الــسياسات وتثبيــت املــرأة، حقــوق تعزيــز يف مركــزي دور أداء

  .لألسرة مراعية عمل بيئة وتأمني باملرأة، االقتصادي
  

 يرجـى  الـسابع،  الـدوري  التقريـر  مـن  ٣٧ إىل ٣٤ مـن  الفقـرات  إىل باإلشارة: ٥ - السؤال
 اجلنـسني،  بـني  الفـوارق  تراعـي  الـيت  امليزنـة  مشروع تنفيذ معدل اخنفاض عن معلومات تقدمي
 والتـزام  وعي لتعزيز اختاذها املزمع التدابري بيان ويرجى الطرف، الدولة مؤخرا ضتهعر الذي

 التقريـر  نتـائج  توضـيح  يرجى الصدد، هذا ويف. املشروع بذلك املختصة احلكومية الوزارات
 ميزانيـة  نطـاق  حيـث  مـن  ،)٢٠٠٩ لعـام  (اجلنسني بني الفوارق تراعي اليت امليزنة عن األول

. امليزانيــة بإصــالح خيــتص فيمــا االســتعراض وعمليــة التحليلــي واملنــهج املــستهدفة احلكومــة
 الـذي  “الـوطين  املاليـة  الـشؤون  قـانون ” مـن  املتوقعـة  النتائج عن معلومات تقدمي أيضا ويرجى
 تراعــي وحــسابات ميزانيــات ،٢٠١٠ املاليــة الــسنة بدايــة يف احلكومــة، تقــدم أن علــى يــنص

  .التقرير من ١٤ الفقرة يف إليه شارامل النحو على اجلنسني، بني الفوارق
 مـــن مـــشروعا ١٩٥ فـــإن اجلنـــسني بـــني الفـــوارق تراعـــي الـــيت امليزنـــة ملـــشروع وفقـــا  

 تتـبىن  مبـادرات  دعم ألغراض مسبقا حمددة معايري أساس على وتنفيذها اختيارها مت مؤسسة ٢٩
 الـسنة  بـارز  وحنـ  علـى  ٢٠١٠ سـنة  وكانـت . للمـرأة  اسـتحقاقات  تولّـد  أو اجلنـسني  بني املساواة
  .احلكومية املهام يف وأُدجمت اجلنسني بني للفوارق املراعية امليزنة سياسة ُحددت فيها اليت األوىل

 ميكـن  ،٢٠١٠ أبريـل /نيـسان  يف الـوطين  املـايل  القـانون  على تعديل إدخال طريق وعن  
 العامـة  اتاحلـساب  فقـط  لـيس  اجلنـسني  بـني  للفـوارق  املراعيـة  امليزنـة  مـشروع  فئـة  يف ُتضّمن أن

 احلكومـة  وختطـط . املـشاركة  واملـشاريع  املنظمـات  نطـاق  بذلك موسِّعة أيضا، الصناديق ولكن
 ووضـع  العمـوميني  للموظفني اجلنسني بني للفوارق املراعية الراهنة التدريب برامج توسيع أيضا
 اركةمـش  مـدى  زيـادة  ملواصـلة  امليزانيـة،  ملناقـشة  مناسـبة  منتـديات  بـإدارة  األعمال جدول بنود

  .املستهدفة واملبادرات املؤسسات
 فـإن  اجلنـسني،  بـني  للفـوارق  املراعيـة  امليزنـة  مـشروع  تنفيذ لتيسري الثانية، الناحية ومن  
 إن. اخلـاص  التعليم تلقوا املستهدفة واملشاريع امليزانيات وضع عن املسؤولني الوزارات موظفي
 املـساواة  لـوزارة  منتـسبة  مؤسسة بوصفه اجلنسني، بني املساواة وتعليم لتشجيع الكوري املعهد
 اجلنـسني  بـني  للفـوارق  املراعـي  التـدريب  منـتظم  حنـو  علـى  يقـدم  األسرة، وشؤون اجلنسني بني

 أشـخاص  ٥١٠. (احلكـوميني  للمـوظفني  اجلنـسانية  لالعتبـارات  املراعـاة  مستوى حتسني هبدف
  ).٢٠٠٩ يف أشخاص ٩٠٩ و ؛٢٠٠٨ يف
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ــضال   ــك، عــن وف ــشئ ذل ــ ٢٠٠٨ يف أن ــة املعــين العمــل قفري ــة بامليزن  اخلاصــة - العام
ــة املــشتركة ــز اجلنــسني بــني للفــوارق املراعي ــة مــشروع فهــم لتعزي ــة امليزن  بــني للفــوارق املراعي
 ووزارة واملاليــة االســتراتيجية الــشؤون لــوزارة عامــان مــديران العمــل فريــَق ويــرأس. اجلنــسني
 الرقابـة  عـن  املـسؤولني  األخصائيني نم ١٨ من ويتكون األسرة، وشؤون اجلنسني بني املساواة
 املراعيـة  امليزانيـة  وإدارة بإعـداد  املتعلقـة  اإلجـراءات  وعـرض  شـرح  كيفية حول املناقشات على

ــوارق ــق أجــرى ٢٠٠٩ ويف. اجلنــسني بــني للف ــة العمــل فري ــة مراجع ــراح لكــل مكمل  مــن اقت
 استـشاريا  فريقا فإن ذلك، ىلإ وباإلضافة. اجلنسني بني للفوارق وُمراع بامليزانية متعلق الوزارة
 يف التخـصص  أسـاس  علـى  اختريوا خبريا ١٢ يضم اجلنسني، بني للفوارق املراعية بامليزنة معنيا
 للتقـدمي  الـضرورية  اخلطـأ  إصـالح  وخـدمات  املعلومـات  تـوفري  بواليـة  ُشـكّل  الـسياسات،  جمال

  .اجلنسني بني للفوارق املراعية امليزنة لتقرير السليم
 توليفـه  مت قـد  الوطنيـة  اجلمعيـة  إىل املقـدم  اجلنسني بني للفوارق املراعية يزنةامل تقرير إن  

 اجلنـسني  بـني  للفـوارق  املراعيـة  امليزنـة  تقريـر  يتكـون . الـوزارات  فرادى قدمتها اليت املواد جبمع
 مـن  العـام  االسـتعراض  ويتكـون . املنفـذة  للمبـادرات  وتفـسريات  عام استعراض من وزارة لكل

 ،“الغايـات  لتلـك  املـوارد  واسـتعمال  اجلنسني بني املساواة هدف” أساس على الوزارة أهداف
ــة ــة وخريط ــة للميزن ــوارق املراعي ــني للف ــسني ب ــوفر اجلن ــات ت ــشاريع عــن  األساســية املعلوم  امل

 تفاصـــيل قـــدمت املبـــادرات تفـــسريات وثـــائق فـــإن ذلـــك، غـــضون ويف. امليزانيـــة وتقـــديرات
 توضـيحية  رسـوما  وأيـضا  احملـددة،  الوزاريـة  للمبـادرات  عـة املتوق والفعاليـة  واألهداف لألغراض
 بـني  للفـوارق  املراعيـة  امليزنـة  أنـشطة  مـن  املـستفيدين  عـن  اجلـنس  نوع حسب املصنفة للبيانات
  .املاضية الثالث السنوات خالل اجلنسني
 قُـدم  الـذي  األول التقريـر  ٢٠١٠ لعـام  اجلنسني بني للفوارق املراعية امليزنة تقرير كان  

 بــني للفــوارق املراعيــة امليزنــة عــن والتقيــيم التحليــل تقريــر فــإن وبــذلك،. الوطنيــة اجلمعيــة إىل
 علـى  أُعـد  امليزانيـة،  جمـال  يف الراهنـة  السياسات تشوب اليت العيوب وقّيم حلل الذي اجلنسني،

 اجلنـسني  بـني  للفـوارق  املراعيـة  امليزنـة  ملـشروع  وفعالـة  مـستقرة  إدارة لكفالـة  وقُـّدم  إضايف حنو
 اجلنـسني  بـني  للفـوارق  املراعيـة  امليزنـة  عـن  والتقيـيم  التحليـل  تقريـر  حمتويات وتشمل. مستقبال
 املبـادرات  وحتليـل  وحاهلـا  مقدمة وزارية وثيقة كل حجم جانب إىل الكلية امليزانية حالة حتليل

 والقُـّصر  املهنـيني  يف املعتدلـة  بآثارهـا  األنـشطة  خمتلـف  متثـل  فإهنا ذلك، إىل وباإلضافة. الرئيسية
 مناقــشتها  متّــت بنقــاط  بــاالقتران اإلحــصاءات، وهــذه . املتبنــاة للمــشاريع  أخــرى وأهــداف
 يف سـتنعكس  اجلنـسني،  بـني  للفـوارق  املراعيـة  امليزنة أمهية على املتنامي اآلراء وتوافق للتحسني
 عـن  ٢٠١٠ لعـام  النـهائي  التقريـر  تقـدمي  ويتوقـع . القادمـة  الـسنة  يف سـتقدم  الـيت  الوثـائق  إعداد
  .٢٠١١ مايو/أيار يف الوطنية اجلمعية إىل حسابات إغالق
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 بـني  للفـوارق  املراعيـة  امليزنـة  ملـشروع  القـانوين  األساس الوطين املايل القانون حدد لقد  
 هــذا ويف. إلزاميــا اجلنــسني بــني للفــوارق املراعيــة امليزنــة تنفيــذ حمتوياتــه جعلــت وقــد اجلنــسني،
 قـد  واملاليـة،  االستراتيجية الشؤون وزارة ذلك يف مبا الوزارات، مجيع أن القانون يعترب الصدد،
 والتزمـت  اجلنـسني  بـني  للمـساواة  سـباق  حنـو  على التحسني على اجلمعي تصميمها عن عربت
  .اجلنسني بني للفوارق املراعية امليزنة مشروع وتعزيز تطبيق من بكل أيضا

  
  املؤقتة اخلاصة التدابري    

 املؤسـسية  الترتيبـات  صـياغة  إعـادة  هبـا  سـتؤثر  الـيت  الكيفيـة  توضـيح  يرجى: ٦ - السؤال
 اإلجيابيـة  اإلجـراءات  عمـل  خطـط  تنفيـذ  بفحـص  املعنيـة  ،“اإلجيـايب  العمـل  جلنـة ” بـ املتعلقة

 يف إليـه  املـشار  النحـو  علـى  واملـستقبل،  احلاضـر  يف اإلجيـايب  العمـل  برامج على ومنجزاهتا،
 تقـدمي  يرجى التقرير، من ٩٣ الفقرة إىل أيضا ةوباإلشار. التقرير من ٩٣ و ٩٢ الفقرتني
 علــى تطبيقهــا كيفيــة وبيــان ،“املــرأة بعمالــة املتعلــق اإلجيــايب العمــل” فعاليــة عــن معلومــات
  .املتفرغات وغري العمل يف املنتظمات غري العامالت
ــة تــسمية أعيــدت ٢٠٠٨ يف   ــة لتــصبح اإلجيــايب العمــل جلن ــة اخلــرباء جلن  بالعمــل املعني
 جلنـة  بوصـفها  والعمـل،  العمالـة  وزيـر  يرأسـها  الـيت  العمالـة،  سياسـة  جلنة إىل وانضمت اإلجيايب

 غُّيـر  قـد  اإلجيايب بالعمل املعنية اخلرباء جلنة رئيس أن من الرغم وعلى. منتسبة خاصة استشارية
 اللجنـة  حجـم  فـإن  العمالـة،  لـسياسة  وزيـر  وكيـل  إىل الـوزير  نائـب  مـستوى  علـى  منـصب  من

 ذو أثـر  لـذلك  يكـن  مل وبالتـايل، . تتـأثر  مل صـالحياهتا،  ضـمن  الواقعة املسائل اوأيض وهيكلها،
  .للبلد اإلجيايب العمل برنامج يف مغزى

 مـن  باملتوسـط  اخلـاص  القطـاع  يف اإلنـاث  عمالة معدل ارتفع اإلجيايب العمل تنفيذ وعند  
 للمـديرات  ملئويـة ا النـسبة  وارتفعـت . ٢٠١٠ يف  يف املائة  ٣٤,١٢ إىل ٢٠٠٦ يف  يف املائة  ٣٠,٧
  .٢٠١٠ يف  يف املائة١٥,٠٩ إىل ٢٠٠٦ يف  يف املائة١٠,٢ من حدة أكثر حنو على

  
  بيانات عن العامالت    

  
  ):(  املعدل  العمالة  إلناثا  -

٠٦ (٣٠,٧’ (   ٣٢,٣) ٠٧’(    ٣٣,٥٦) ٠٨’(    ٣٤,٠١) ٠٩’(    ٣٤,١٢) ١٠’(    
  ):(  املديرات  عمالة  معدل  -

٠٦ (١٠,٢’ (   ١١,٢)٠٧’  (  ١٢,٥١) ٠٨’  (  ١٤,١٣)٠٩’  (  ١٥,٠٩) ١٠’(    
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ــة املؤســسة تــستخدم    حــسب عنــهن املبلّــغ العــامالت، لعــدد الــسنوي املتوســط الراهن
  .العمالة انتظام أو نوع حسب متباينا الطلب املؤسسة جتعل وال. ومهنهن وظائفهن

  
 خاصــة تــدابري اســتخدام تعتــزم الطــرف الدولــة كانــت إذا مــا بيــان يرجــى: ٧ - الــسؤال
 للجنـة ) ٢٠٠٤ (٢٥ العامـة  والتوصـية  االتفاقيـة،  مـن  ٤ املـادة  من ١ للفقرة وفقا مؤقتة،
 يـستوجب  املباشـر،  االنتخاب مبقاعد يتعلق شرط وإدخال املؤقتة، اخلاصة بالتدابري املتعلقة

  .النساء من سياسي حزب كل عن املرشحني من املائة يف ٥٠ نسبة تكون أن
 علـى  العامـة  للمناصـب  باالنتخابـات  املتعلـق  القـانون  من ٤٧ املادة من ٣ البند شجعي  
 مرشـحي  مـن   يف املائـة   ٥٠ مـن  أكثـر  يـشكلن  النساء أن على بالنص للمرأة السياسية املشاركة
 يتعلـق  وفيمـا . احملليـة  واجملـالس  الوطنيـة  اجلمعيـة  مـن  كـل  يف النـسيب  للتمثيل السياسية األحزاب
 الوتريـة  األعـداد  حيـز  ختـصص  بـأن  مطالَبـة  األحزاب فإن الرمسية، القائمة يف مرشحني بتنسيب

ــيت واألحــزاب. للمرشــحات ــهك ال ــار تنت ــا أعــاله، املــذكورين واإلجــراء املعي ــل إم ــد أو قب  بع
 ،٢ الفقــرة (باطلــة ســُتعترب أو) ٤٩ املــادة ،٨ البنــد (االنتخابيــة طلباهتــا ســُترفَض التــسجيل،

  ).٥٢ املادة ،١ البند
 مـن  كـل  يف العاديـة،  االنتخابـات  يف إقليميـة  مقاعـد  لـشغل  بالترشـيحات  يتعلـق  وفيمـا   
ــة ــة اجلمعي ــات وجمــالس الوطني ــدن، املقاطع ــإن وامل ــانون ف ــنص الق ــى ي  األحــزاب تعمــل أن عل
 مقاطعـة  كـل  مرشـحي  مـن   يف املائـة    ٣٠ األقـل  علـى  النساء تشكّل بأن التوصية على السياسية

  ).٤٧ املادة ،٤ البند(
 العامـة،  للمناصب باالنتخابات املتعلق القانون على للتعديل وفقا ذلك، إىل اإلضافةوب  
 لـشغل  املرشـحني  تقـدمي  عنـد  ،٢٠١٠ مـارس /آذار ١٢ و ينـاير /الثاين كانون ٢٥ يف أقر الذي

ــد ــة املقاع ــة اجملــالس يف اإلقليمي ــني احمللي ــات ب ــة االنتخاب ــس العام ــة جملل ــس املقاطع ــة وجمل  املدين
 منطقـة  كـل  عـن  مـرأة  ُترشَّـح  أن جيـب  واملقاطعة، والناحية املدينة جمللس اإلقليمية واالنتخابات

 يف حـزب  تـسجيل  إبطـالُ  البنـد  هـذا  انتـهاك  عـن  ويـنجم ). ٥-٤٧ املـادة  (األقـل  على انتخابية
  ).٢-٥٢ املادة (بعينها منطقة
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  الثقافية واملمارسات النمطية القوالب    
 القوالـب  علـى  بالقـضاء  املتعلقـة  التوعيـة  محـالت  ونتـائج  أثـر  وصـف  يرجى: ٨ - السؤال
 علـى  اجملتمـع،  يف املـرأة  ومـسؤوليات  أدوار بـشأن  والتحيـزات  التمييزيـة  التقليديـة  النمطية
  ).السابق التقرير (السادس الدوري التقرير من ٢٦ الفقرة يف إليه املشار النحو

 ُسـّمي  اجلنـسني،  بـني  واملـساواة  بـاملرأة  للنـهوض  القطـري  املـستوى  علـى  الـدعم  لزيادة  
ــه/متــوز ٧-١ ــرأة أســبوع يولي ــى امل ــادة ســاسأ عل ــانون مــن ١٤ امل ــة ق ــرأة تنمي  واحتفلــت. امل

 متنوعـة،  بطـرق  باحلـدث  املدنيـة،  اجملموعـات  وأيـضا  احمللـي،  احلكم وسلطات الوطنية احلكومة
 م،اإلعـال  وسائط ومحالت خاص، حنو على منظمة ومراسم وإقليمية وطنية مراسم ذلك يف مبا

  .اجلنسني بني املساواة مبادئ عن تدافع اليت اجلماعات أو لألفراد جوائز وتقدمي
 التوعيـة  ُحـسِّنت  اجلنـسني،  بـني  املـساواة  حتقيـق  علـى  العمل وتعزيز التعليم طريق وعن  

 الشخـصية  للتنمية األفراد لتوخي الالزم االجتماعي اإلطار تعزيز وملواصلة. العامة واملمارسات
 حنـو  علـى  وفّـر  اجلنـسني  بـني  املـساواة  وتعلـيم  لتـشجيع  الكـوري  املعهد فإن متييز، وند واملهنية
  .اجلنسني بني الفوارق  مراعاة بشأن التعليم منتظم

 األسـرة،  وحـدة  ضمن اجلنسني بني املساواة لتشجيع اجلهود، تلك عن النظر وبصرف  
 مـن  “!معـا ) الـشكر  تقـدمي  لعطلـة  الكوريـة  الكلمـة  (تـشوسيوك ـ  بـ  نتمتع عونا” محلة حتديد مت

 وفـضال . ومتـساو  منـصف  أسـاس  علـى  األعياد احتفاالت يف املشاركة على املرأة تشجيع أجل
 اجلديــدة الــسنة لعطلــة الكوريــة الكلمــة (نــال ‐ وســول تــشوسيوك مــوَمسي خــالل ذلــك، عــن

 يف احمللـي  احلكـم  سـلطات  مـن  ١٦ و املركزيـة  للوزارات  الدولية الشبكة مواقع فإن ،)القمرية
 رسـائل  حتمـل  والفتـات  الـشاشة  نوافـذ  علـى  املنسدلة اخليارات قوائم نشرت واملقاطعات املدن
  .العامة اخلدمة

 تنفيــذ يف بنــشاط املدنيــة، اجلماعــات مبختلــف بــاالقتران كوريــا، حكومــة واضــطلعت  
 ةاجلنــساني األدوار يف املتحيــزة اآلراء مــن احلــد لغــرض اجلنــسني بــني باملــساواة التوعيــة محــالت
ــز جيــري بينمــا ــة القوالــب تعزي ــسانية النمطي ــة اجلن ــشروع مت ،٢٠٠٨ ويف. اإلجيابي ــسعة يف ال  ت
 لـألم  اجلنـسانية  للتوعيـة  التـدريس  غرفة” مشروع ذلك يف مبا القبيل، ذلك من مشتركة جهود

 مـشروع  ذلـك  يف مبـا  ،٢٠٠٩ يف أخـرى  جهـود  بـستة  االضطالع ومتّ. “السبت يوم الوحيدة
 أربعـة  تنفيـذ  مت وأخـريا، . اجلنـسني  بـني  املـساواة  علـى  يقوم جملتمع القادم اجليل يف القيادة تعزيز
 .“متييزية غري إعالم وسائط صوب! نبدأ دعونا” محلة ذلك يف مبا ،٢٠١٠ يف جهود
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  املرأة ضد العنف    
 التقريـــر مـــن ١٨ والفقـــرة التقريـــر مـــن ٥١ و ٢٠ الفقـــرتني إىل باإلشـــارة: ٩ - الـــسؤال
 اآلثــار/النتــائج توضــح اجلــنس، نــوع حــسب مــصنفة إحــصائية بيانــات تقــدمي ُيرجــى الــسابق،
 املـرتيل  العنـف  منـع  قـانون ” تنفيـذ  سـبيل  يف الطـرف  الدولـة  اختـذهتا  الـيت  التـدابري  علـى  املترتبة
  .“)٢٠١٢-٢٠٠٨( باملرأة املتعلقة للسياسات الثالثة األساسية اخلطة” و “الضحايا ومحاية

  
  اجلنسي العنف ضحايا من األطفال على ةمقصور مراكز عن إحصاءات    

  )األشخاص: الوحدة(
  
  الذكور  اإلناث  اجملموع  السنة

١٤٩  ١ ١٤٣  ١ ٢٩٢  ٢٠٠٩  
    

  .كوريا يف) األطفال من الضحايا على مقصور مركز (للطفل سانفالور مركز: بياناتلا    
  اإلناث من العنف لضحايا املتكاملة الدعم مراكز    

  )األشخاص: الوحدة(
  
  الضحايا حسب النوع  
  غريها   البغاء  العنف يف املدرسة   العنف املرتيل  العنف اجلنسي   اجملموع  
 أُنثى  ذكر  أُنثى  ذكر  أُنثى  ذكر  أُنثى  ذكر  أُنثى  ذكر  أُنثى  ذكر  السنة

 صفر  ٦٩٠  صفر  ١٧٧  صفر  ١١٦  صفر  ٢ ٣٤٨  صفر ٧ ١٤٠  صفر١٠ ٤٧١ ٢٠٠٩
    

  داخلية بيانات ،)٢٠٠٩ (األسرة وشؤون اجلنسني بني ملساواةا وزارة: البيانات    
  اجلنسي العنف لضحايا املشورة إسداء مراكز عن إحصاءات    
  )األشخاص: الوحدة(    

  
  اخلدمات االستشارية املقدمة    

      
ضـــحايا العنـــف اجلنـــسي الـــذين    

املتلقون خلدمات استشارية أخرى   قدمت املشورة هلم
  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  موعاجمل  عدد املرافق  السنة

٧٩٠ ٦١ صفر٨٦٥ ٥٧  صفر٦٥٥ ١١٩ ٢٠٢ ٢٠٠٦
٩٦٣ ٦٥ صفر٦٢٨ ٥٨ صفر٥٩١ ١٢٤ ٢٠٢ ٢٠٠٧
١٣٢ ٧٦ صفر١١٥ ٦٩ صفر٢٤٧ ١٤٥ ١٩٦ ٢٠٠٨
٦٨١ ٨٨ صفر٢٢١ ٦٧ صفر٩٠٢ ١٥٥ ١٩٩ ٢٠٠٩
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ــات     ــساواة وزارة: البيانـــ ــؤون اجلنـــــسني بـــــني املـــ ــرة وشـــ  ،)٢٠٠٩- ٢٠٠٦ (األســـ
  داخلية  بيانات

  اجلنسي العنف لضحايا احلماية مرافق عن إحصاءات    
  )األشخاص: الوحدة(    

  
  

    
الدعم النفسي 
   والعاطفي

الدعم يف جمال 
التحقيقات والدعم 

  الدعم التعليمي   الدعم الطيب   القانوين
الدعم يف االعتماد 
  على الذات

  أنثى  ذكر  ثىأن  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  اجملموع  السنة

٥٥٩  صفر٠٦٩ ٢  صفر٠٠٠ ٢  صفر ٢٤٧  صفر٥٣٠ ٩  صفر٤٠٥ ٢٠٠٦١٤
٤٥٨ صفر٣٣٢ ٢ صفر٣٠٩ ٢ صفر ٣٤٧ صفر٨٧١ ١٢ صفر٣١٧ ٢٠٠٧١٨
٤٩٦ ٢ صفر١٠٩ ١ صفر٢٨٦ ٢ صفر ٣٩٤ صفر٧١٣ ٩ صفر٩٩٨ ٢٠٠٨١٥
٥٧٣ ٢ رصف٧٨٩ صفر٦٢٦ ٢ صفر ٤١٧ صفر١٦٥ ٨ صفر٥٧٠ ٢٠٠٩١٤

    
ــات     ــساواة وزارة: البيانـــ ــؤون اجلنـــــسني بـــــني املـــ ــرة وشـــ  ،)٢٠٠٩- ٢٠٠٦ (األســـ

  داخلية  بيانات
  

  املرتيل العنف جرمية ومرتكيب لضحايا الشامل الدعم عن إحصاءات    
  )األشخاص: الوحدة(    

  

  احلاالت  السنة

مرفـــق محايـــة
مبن يف ذلك   (

  )األطفال

خط ساخن لإلنقـاذ    
يف حالـــة الطـــوارئ  

صال على الـرقم    االت
  قانونية  ١٣٦٦

العـــــــالج 
  والتعايف

ــدريب  التـ
  طبية  املهين

برنامج العـالج
  والتصحيح

٤٦٩ ٤-٩٥٥٣٦٥ ٥٥٧٢ ١٨١٣ ٥٥٦١٦٤ ٣٦٢٤ ٢٠٠٦١٦٧
٠٨٥ ١٤٥٤٧١٥٤٦٤ ٧٨٣٣ ٨٩٩٣ ٩٩٩١٦٠ ٦٢٣٤ ٢٠٠٧١٦٧
٩٠٢ ٦٩٢٤ ٤٦٨٥٠٦٣ ٨١٢٣ ٦٣٥٣ ٩٦٢١٥٨ ٧٨١٤ ٢٠٠٨١٥٨
٣١٧ ٧٨٨٥ ٣٩٢٥٦٢٣ ٨١٨٣ ٨٥٩٣ ٤٦٣١٩٠ ٠١٦٤ ٢٠٠٩١٤٠
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  داخلية بيانات األسرة، وشؤون اجلنسني بني املساواة وزارة: البيانات    
 اإلبـالغ  معـدل  لتحـسني  الطرف الدولة اختذهتا اليت التدابري بيان يرجى: ١٠ -  السؤال    

ــاة لتقــدمي املتخــذة ابريالتــد عــن معلومــات وتقــدمي املــرتيل العنــف عــن اإللزامــي  إىل اجلن
  .التقرير يف ٥٦ إىل ٥٣ من الفقرات إىل باإلشارة باإلدانة، أحكام وصدور احملاكمة
 املؤسـسات  مـدراء  علـى  احلكومـة  فرضـت  املـرتيل،  العنـف  عـن  املـسؤول  اإلبـالغ  لتعزيز  
. املـرتيل  العنـف  حـاالت  عـن  بـاإلبالغ  االلتـزام  للمعـاقني،  الـدعم  مرافـق  وأيضا والطبية، التعليمية

 إىل وباإلضـافة ). املـرتيل  العنـف  علـى  املعاقبـة  بشأن اخلاصة باإلجراءات املتعلق القانون ،٤ املادة(
  .املرتيل العنف لضحايا املشورة إلسداء ومراكز الطوارئ حلاالت ساخنة خطوط فُتحت ذلك،

 يـستغرق  رتيلاملـ  العنـف  حاالت من عنها مبلغ حلالة استجابة الراهن املؤقت التدبري إن  
 ويف. اجلـرائم  عـن  اإلبـالغ  لتفـادي  توّجـه  لـوحظ  وبـذلك، . الـضحايا  حلمايـة  تقريبـا  أيام ٨-٧
 يف تـدابري  اختـاذ  مـن  بالتحقيق القائمة السلطات متكّن قانونية قاعدة احلكومة تنفذ الصدد، هذا

 عـودة  قاتبالتحقي القائمة السلطات اعتبار حاالت يف الضحية مبوافقة رهنا الطوارئ، حاالت
 هـذا  تنفيـذ  على املوافقة وتلقي طلب هو املفضل الزمين اإلطار إن. ممكنا املرتيل العنف حدوث
 احلـد  إىل ُتقلَّـل  ذلـك،  وبفعـل . الطلـب  تقـدمي  مـن  سـاعة  ٤٨ خـالل  احملكمة من املؤقت التدبري
  .اإلنسان حقوق انتهاك إمكانية األدىن

 حــاالت ملعاجلــة للتحقيــق خاصــة دةوحــ علــى املؤســسي الطــابع إلضــفاء جهــود وُتبــذَل  
  .وإدانتهم اجلناة على القبض وإلقاء الدعاوى إعداد عملية يرّشد أن شأنه من مما املرتيل، العنف

 علـى  أنـشئت  القـانون  إنفـاذ  وخـدمات  الطبية للخدمات متكامال مركزا ١٨ وبوجود  
 املستـشارين  نمـ  مؤهلة شبكة اليوم يف اآلن تتاح ،٢٠٠٥ أغسطس/آب منذ القطري املستوى

ــشرطيات ــيني واملمرضــات، وال ــرين ومهن ــدة آخ ــاعة ٢٤ م ــول س ــسنة ط ــدمي ال ــساعدة لتق  امل
 اإلعانـة،  وتقـدمي  اجلـرائم  عـن  اإلبـالغ  تيـسري  زيـادة  أجل ومن. واجلنسي املرتيل العنف لضحايا

  .للدعم متكامال مركزا ٣٦ جمموعه ما ٢٠١٤ حبلول يعمل أن املتوقع من
 علـى  اجلنـسي  العنـف  مبعاقبـة  يتعلـق  فيما اخلاصة اإلجراءات ونقان من ٢٠ املادة تنص  

 سـن  الـضحية  يبلغ حىت التقادم قانون ُيعطَّل القصر على جنسيا ُيعتدى فيها اليت احلاالت يف أنه
 ميكـن  النـووي،  احلمـض  قبيـل  مـن  العلميـة،  الدالئل توفر حاالت يف ذلك، عن وفضال. الرشد
 الطـوارئ  حلـاالت  مؤقتـة  تـدابري  تنفـذ  املـرتيل،  للعنف ستجابةوا. سنوات بعشر الفترة ُتمدَّد أن

 قـد  املـرتيل  أو اجلنـسي  العنف جرمية اقتراف يكررون الذين وإن والضحية، املعتدي بني للفصل
 الطـيب  الـدعم  فـإن  ذلـك،  إىل وباإلضـافة . التحقيق من مزيد إلجراء أو لالستجواب ُيحتجزون
 املــضادة التــدابري خمتلــف فــإن اجلنــسي االعتــداء تحــاال ويف للــضحايا، أيــضا متــاح والقــانوين
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 مدنيــة حمكمــة إىل الــدعوى ونقــل املــشورة تقــدم ريثمــا االهتــام تعطيــل قبيــل مــن أيــضا، متاحــة
ــة شــؤون مــن شــأنا ذلــك بوصــف  حــسب كتلــك إجــراءات تتخــذ أن وميكــن. األســرة محاي
  .األسرة روابط واستعادة اجلاين معاقبة أهداف بني التوازن إلجياد االقتضاء
 العنـف  مـن  والـشباب  األطفـال  حبمايـة  املتعلق القانون على التعديل إدخال طريق وعن  
 وهتـك  االغتـصاب  قبيـل  مـن  القُّصر ضد اجلرائم أصبحت ،٢٠١٠ أبريل/نيسان ١٥ يف املرتيل
 العمـل  مكـان  يف واإلكـراه  اجلنـسية،  والعالقـات  اجلرميـة،  ارتكـاب  وحماولـة  اإلكراهي، العرض
ــادة (التـــهم الـــضحية يقـــدم أن الـــضروري مـــن يكـــون أن دون اضـــاةللمق خاضـــعة ). ١٦ املـ
 وصـي  أو قاصـر  موافقـة  فيهـا  حتـصل  الـيت  احلـاالت  علـى  يعاقََـب  أن ميكن ذلك، إىل وباإلضافة

 ســـنوات ســـبع أقـــصاها ملـــدة الـــشاقة األشـــغال مـــع بالـــسجن القـــوة أو اإلكـــراه طريـــق عـــن
 إلبـالغ  جـاهزة  وسـائل  ُحـّددت  األطفـال،  ىعلـ  االعتـداء  عـن  يكـشفون  وللـذين ). ١٧ املادة(

 الالزمـة  الـشهادات  وإصـدار  الُرخص على احلصول عملية ويف. اجلرائم عن املختصة السلطات
ــة ــق يف للعمال ــيم مراف ــل التعل ــدارس املدرســي قب ــق وامل ــاه ومراف ــال، الرف ــق لألطف ــاه ومراف  الرف

 فـإن  والـشباب،  طفـال باأل تتعلـق  أخـرى  ومؤسسات اإلرشاد، خدمات ومؤسسات للمعوقني،
 الـذي  التـدريب  مـن  إلزامـي  جـزء  عنـه  واإلبـالغ  والـشباب  األطفـال  على اجلنسي االعتداء منع

  )٢٣ املادة. (املرشحون يتلقاه
 اخلطـوات  إىل اإلشـارة  ُيرجـى  التقريـر،  مـن  ١٣٥ الفقـرة  إىل باإلشـارة : ١١ -  السؤال    

. أمشـل  حنـو  علـى  الغتـصاب ا جرميـة  تعريـف  هبـدف  الطرف الدولة قانون لتعديل املتخذة
 جرمية باعتباره “الزوجي االغتصاب” إثبات أن إىل يشري الطرف الدولة تقرير أن ويبدو
 باالغتـصاب  االعتـراف  صـعوبة  سـيزيد  هـذا  أن إىل ونظـرا . القانونيـة  للتفسريات عرضة

 بغية القائمة التشريعات مراجعة تعتزم الطرف الدولة كانت إذا ما بيان يرجى الزوجي،
. الــسابق التقريــر مــن ١٨ و ١٧ الفقــرتني إىل باإلشــارة ،“الزوجــي االغتــصاب” رميجتــ

 الـشرطة  تبليـغ  علـى  الـضحايا  لتـشجيع  املتخذة التدابري بيان يرجى ذلك، إىل وباإلضافة
  .الزوجي االغتصاب وخباصة االغتصاب، حباالت

 جمـال  يف لمـاء وع مـؤخرا  صدرت سوابق تعرب سابقا، املقدمة التقارير يف مبّين هو كما  
 التفـسريات  سـياق  ويف. مشـوال  أكثـر  حنـو  علـى  االغتـصاب  جرميـة  تعريـف  يف رأي عن القانون
  .احمللية احملاكم من قضائية سوابق ُحدِّدت الزوجي، االغتصاب حلاالت القانونية
 حـق  ينتـهك  ألنـه  جرميـة  كوريـا،  يف اجلنـائي  القـانون  ميليـه  حسبما االغتصاب، يشكل  
 أفعـال  أي دون جرميـة  يـشكّل  زوجـة  اغتصاب فإن هنا ومن. اجلنسي املصري تقرير يف الضحية
 يبقـى  القانونيـة،  الـسوابق  وتعـديل  تفـسري  طريـق  عن الصفة، هبذه واالغتصاب،. إضافية جنائية
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 حتديـدا  تتعلـق  جديـدة  قوانني إدخال وإن الزوجني، بني ارتكاهبا عند املقاضاة تستوجب جرمية
  .الراهن الوقت يف منفصل حنو على ىُيتوخ ال الزوجي باالغتصاب

  
 حـاالت  مـن  كـل  عـن  اإلبـالغ  يف الزيـادة  تفـسري  مـدى  بيـان  أيضا ُيرجى: ١٢ - السؤال
 ازدياد مبجرد وليس املسائل، هبذه الوعي درجة بارتفاع اجلنسي والتحرش اجلنسي العنف
 مجيـع  حايالـض  املقدمـة  املـساعدة  نـوع  إىل اإلشـارة  أيـضا  ويرجى. اجملتمع يف احلوادث هذه

  ).١٩٩٢ (١٩ رقم العامة للتوصية وفقا املرأة، ضد العنف أشكال
. املقدمـة  اجلنـسي  والتحـرش  اجلنـسي  العنـف  دعـاوى  عدد يف للزيادة متعددة أسباب مثة  

 إىل وباإلضـافة . عليهن املعتدين باهتام طواعية تقدمن الالئي الضحايا عدد يف زيادة حدثت أوال،
 العنـف  حاالت أو حتديدا األطفال تستهدف اليت اجلنسي االعتداء مجرائ يف زيادة حدثت ذلك،

 موافقــة علــى القانونيــة اإلجــراءات اختـاذ  فيهــا يتوقــف ال جنــاة، عـدة  فيــه يــشارك الــذي اجلنـسي 
 إىل رئيـسي  حنـو  على ذلك ويعزى االجتماعية، للبيئة التغري الدائمة الطبيعة فإن وأخريا،. الضحية
  .اجلنسي العنف من أنواع/فئات يف الزيادة يف سامهت ،ترنتاإلن استعمال يف الزيادة

 عرضـة  جرميـة  أهنـا  على منصوص جرائم على احملاكمات عدد معدل يف الزيادة أن بيد  
 الــوعي مــن أعلــى مــستوى اجملتمــع لــدى أن علــى إجيابيــا دلــيال ُتعتَبــر منــها شــكوى ُتقــدَّم ألن

 بالنـساء  املتعلقة الوصمات أن على لزيادةا تلك تدل. اجلنسي والتحرش اجلنسي العنف بقضايا
 فـإن  وبالتـايل  تـدرجييا،  تقل املاضي، يف للقلق كبرية مصادر كانت اليت اجلنسي، العنف ضحايا
 هبـا  معترفـا  أيـضا  أصـبحت  اجلرميـة  ضـحايا  ببساطة هن اجلنسي العنف ضحايا اإلناث أن فكرة
  .واسع نطاق على

 للتوصـية  وفقـا  املـرأة،  ضـد  العنـف  أشـكال  يـع مج لـضحايا  املقدمـة  املساعدة يلي وفيما  
  .االتفاقية من ١٢ رقم العامة

  
 اجلنسي العنف ضحايا  )أ(  

 املـدعون  ُيـشَرك ) األطفـال  ضـد  اجلنسي العنف ذلك يف مبا (اجلنسي العنف دعاوى يف  
 إىل التحقيقـات  مـن  األوىل املراحـل  مـن  تناوهلـا  يف الدعاوى يف بالتحقيقات املختصون العامون
 نظـام  أنـشئ  للجرميـة،  الـسريعة  االسـتجابة  حتقيق وبغية. احلُكم وتنفيذ احملاكمة جلسات ةعملي
 يف القـضائيني  الـشرطيني  إجـراءات  وتنـسيق  باختـاذ  النظـام  ويسمح. املوضعية التحقيقات لقيادة
 املتعلقـة  األنـشطة  قبيـل  من القضائية اإلجراءات يف ُشرع ذلك، إىل وباإلضافة. احلقيقي الوقت
 يـصبحوا  أن خلطـر  يتعرضـون  وللـذين . اجلـرائم  تقابـل  رشـيدة  أحكـام  إصـدار  لكفالـة  اكمةباحمل
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 إىل يــشري الــذي االلكترونيــة املراقبــة جهــاز باســتعمال التكليــف ميكــن متكــرر حنــو علــى جنــاة
  .مماثلة وتدابري ،اإلنترنت طريق عن وإخطارات املتلقاة، املعاملة على واإلشراف مكاهنم،
 إكمـال  الـضحايا،  ضد الثانوي الضرر ملنع إضافية وسيلة ذلك صفبو اإللزامي، ومن  
 ُيتخـذ  أن ميكـن  الفيـديوي  بالتصوير والبيان. هبا املوثوق وعالقاهتن الضحايا مع بالفيديو حتقيق
 تعزيـز  متّ واملـرتيل،  اجلنـسي  العنـف  ضـحايا  مـساعدة  ولتعزيـز . العدل وزارة إىل يقدم وأن دليال
 فـإن  بـذلك،  وبالقيـام . املماثلـة  الـدعم  ومجاعـات  الضحايا دعم مراكز بني الوثيق التعاون نظام

 يف والتخــــصص الــــضحايا، إغاثــــة صــــندوق أحكــــام وراء القائمــــة واملؤســــسات العمليــــات
 أصــبحت للعــالج العامــة الــصحة واســتعمال للــضحايا، التعــويض وطلــب املنــسقة، التحقيقــات

  .فعالية أكثر
 الـضحايا  ومحايـة  اجلنـسي  العنـف  معاقبـة  نقـانو  من ٢٧ املادة تنص ذلك، غضون ويف  

 الـذايت  بـاحلكم  املتمتعة املقاطعات وحكام األسرة، وشؤون اجلنسني بني املساواة وزير أن على
 ختــصيص عــن مــسؤولون البلديــة اهليئــات ورؤســاء النــواحي، وحكــام املــدن، وُعَمــد اخلــاص،
 العـالج  ومرافـق  العامـة،  الصحة ومراكز والعامة، الوطنية املستشفيات من الالزم العدد وإعداد
 يف املرافـق  تلـك  مـن  ٣١٨ فـإن  ٢٠٠٩ هنايـة  من واعتبارا. اجلنسي العنف ضحايا لعالج الطيب
  .التشغيل حالة

 مـن  مرفق أي أن على أعاله املذكور القانون من ٢٨ املادة تنص ذلك، إىل وباإلضافة  
ــق ــة املراف ــا الطــيب، العــالج يقــدم أن ينبغــي احملــددة الطبي ــي، البــدين العــالج ذلــك يف مب  والعقل
  .العالج ذلك تكاليف احلكومة وتدعم. للضحايا

  
  اجلنسي العنف جرائم ضحايا دعم يف اجتاهات    

  )األشخاص: الوحدة(
  
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  السنة

  ٨ ٨٣٤  ٨ ٣٧٦  ٧ ٣٤٠  ٥ ٢١٧  العدد
    

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٦ األسرة، وشؤون اجلنسني بني املساواة وزارة: البيانات    
  .احلكومة بدعم العالج تلقني الالئي اجلنسي العنف ضحايا عدد البيانات تبني) ١(: مالحظة

  
 اجلنسي واالستغالل بالبشر االجتار ضحايا  )ب(  

 بالبـشر  االجتـار  علـى  تنطـوي  الـيت  اجلـرائم  علـى  املنطبقة والسياسات القوانني يلي فيما  
  .اجلنسي واالستغالل
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  اجلنسي االستغالل من به يتصل وما بالبشر راالجتا على العقوبات    

 االغتـصاب  فـإن  الـضحايا،  ومحايـة  اجلنـسي  العنـف  على باملعاقبة املتعلق القانون مبوجب  
 وراء مـا  إىل النقـل  أو البغـاء  ألغـراض  بـاملرأة  واالجتـار  العـرض  وهتك القسري اجلنسي واالعتداء
  .إضافية عقوبة تواجه هبم متجر شخاصأ إخفاء أو وقبول هبم، املتجر األشخاص ونقل البحار،

ــار بترتيـــب امللتـــزمني إن   ــتغالل ألغـــراض باألشـــخاص االجتـ ــاء أو اجلنـــسي االسـ  البغـ
 أخـر  نساء حيملون الذين أو قوادين أو زبائن أو للبغاء، ملؤسسات مديرين أو مالكني بوصفهم

 االجتــار بترتيــب لقــةاملتع األفعــال علــى املعاقبــة قــانون مبوجــب احملاكمــة يواجهــون البغــاء علــى
  .اجلنس ألغراض
 اجلنـسي،  االعتـداء  أي والـشباب،  األطفـال  ضـد  أعـاله  املـذكورة  للجـرائم  واملرتكبون  
 يف مبـا  اجلنائيـة،  القـوانني  مبوجـب  االهتـام  إليهم يوجه األطفال على واالعتداء باجلنس، واالجتار
 وقـانون  اجلنـسي،  العنـف  مـن  ابوالـشب  األطفال حبماية املتعلق والقانون اجلنائي، القانون ذلك
  .الضحايا ومحاية اجلنسي العنف معاقبة وقانون الطفل، رفاه

 يف الـشباب  قبـول  أو الـشباب  علـى  املضرة الصيدلية واملواد االتصال وسائط توزيع إن  
  .الشباب حبماية املتعلق القانون مبوجب عليه ُيقاَضى للشباب مناسبة غري ُتعتَبر أمكنة أي

ــه يواجــه   ــشر باالجتــار موناملت ــة بالب ــانون مبوجــب  إضــافية عقوب ــق الق ــة املتعل  بالعقوب
  .حمددة جرائم على املشددة

 العمـل  معـايري  قـانون  مبوجـب  بالبـشر  االجتار على يعاقَب أن ميكن ذلك، على وعالوة  
 ولتعزيـــز. منطبقـــا كـــان إذا العمالـــة، ضـــمان وقـــانون والغـــرس، الداخليـــة األعـــضاء وقـــانون

 االســتغالل ألغــراض باألشــخاص  االجتــار وملنــع املــشروعة غــري األنــشطة شأنبــ االســتخبارات
 الوقـت  نفـس  يف وعـززت  األجانـب،  للجنـاة  سـفر  جـوازات  قبـول  احلكومـة  رفـضت  اجلنسي،
  .البحار وراء فيما والقنصليات التحقيقات بوكاالت روابطها
 مــن زوجــاتاملت املهــاجرات حلمايــة واخلــدمات القائمــة القــوانني عــن النظــر وبــصرف  
 التابعـة  الدوليـة  التحقيقـات  إدارة مـشترك  حنـو  علـى  استضافت واملرتيل، اجلنسي العنف ضحايا
 املعـين  املـؤمتر ” األمريكيـة،  الـسفارة  مـن  مبـشاركة  معهـا،  متعاملة وزارات وعشر العدل لوزارة
  .“بالبشر لالجتار املناهضة واملؤسسات املضادة بالتدابري
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  اجلنسي التحرش ضحايا  )ج(  
 معاقبـة  قـانون  مـن  ١٠ املـادة  مبوجـب  عليـه  الـراهن  الوقت يف ُيقاضى اجلنسي التحرش  
  .الضحايا ومحاية اجلنسي العنف
  الضحايا ومحاية اجلنسي العنف معاقبة قانون من ١٠ املادة

  )حمتلة قوة ِقبل من الشائن السلوك(
 أي ضـد  شـائن  بـسلوك  بـالقوة  أو خادعـة  خطـة  طريـق  عـن  يقوم شخص أي  )١(  

 يعاقَـب  أخـرى  عالقـات  أو العمالـة  أو التجـاري  العمـل  لغـرض  إشـرافه  أو محايته حتت خصش
 دوالرات مـن  ٤ ٣٤٨ تعـادل  (ُون ماليني ٥ تتجاوز ال بغرامة أو سنتان اقصاها ملدة بالسجن
 ).املتحدة الواليات

ــام إذا  )٢(   ــوم شــخص ق ــة يق ــانون مبوجــب التوقيــف رهــن شــخص أي برعاي  الق
 تتجـاوز  ال بغرامـة  أو سـنوات  ثـالث  أقـصاها  ملدة بالسجن ُيعاقَب خصالش ضد شائن بسلوك
 ).املتحدة الواليات دوالرات من ١٣ ٠٤٣ تعادل (ُون مليون ١٥

 وتعليمــه املعـوق  محايـة  إىل يهـدف  فيـه  عامـل  أو ملرفـق  رئـيس  أي ارتكـب  إذا  )٣(  
 حلمايتـه  خاضـع  معـوق  بـشخص  القوة طريق عن أو خادعة خطة طريق عن الزنا ذلك إىل وما

 ذلـك  ضـد  شـائن  بـسلوك  يقـوم  وحيـث . سـنوات  سـبع  أقـصاها  ملـدة  بالـسجن  يعاقَب وإشرافه
 مليـون  ٣٠ تتجـاوز  ال بغرامـة  أو سـنوات  مخـس  أقصاها ملدة بالسجن يعاقَب قاملعّو الشخص

 ).املتحدة الواليات دوالرات من ٢٦ ٠٨٧ تعادل (ُون
  

  اإلجهاض ضحايا  )د(  
ــضاء ألغــراض   ــى الق ــانوين، غــري اإلجهــاض عل ــّين الق ــانون يب ــق الق ــصحة املتعل  األم ب
 يـسمح  اسـتثنائية  حاالت يف إال مستحث إجهاض عملية جيري أن لطبيب ميكن ال أنه والطفل
 اسـتعمال  علـى  صـارم  حنـو  علـى  ُيقاضـى  ولكـن . قانونـا  مـستحثا  إجهاضـا  بوصـفها  هبا القانون
 إن. اجلـنس  نـوع  واختيـار  النـسل  تنظـيم  ألغـراض  صـيدلية  مستحـضرات  أو جراحية إجراءات

 قــانوين غــري مــستحث إجهــاض عمليــة بــإجراء القــانون ينتــهكون الــذين واألطبــاء املستــشفيات
  .ورخصهم ممارستهم ُتعطل

  
  املرتيل العنف ضحايا  )هـ(  

 مرتكـب  فـصل  بغيـة  مؤقتـة  تـدابري  نـشط  حنـو  علـى  تتخـذ  املـرتيل،  العنـف  على للقضاء  
 وجتـري . أسـرهتا  وأعـضاء  للـضحية  اإلنـسان  حقـوق  ايةمح ألغراض الضحية، عن املرتيل العنف
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 رهــن وضــعهم فــور واجلُنــاة،. متكــرر حنــو علــى املــرتيل العنــف يرتكبــون الــذين مــع حتقيقــات
 فــإن املــرتيل، العنــف حــاالت خلــصائص نظــرا وأيــضا. احملكمــة يف العقوبــة يواجهــون التوقيــف،
 مدنيـة،  حمكمـة  إىل القضية وإحالة تاملشاورا عقب املقاضاة إيقاف ذلك يف مبا املوارد، خمتلف
 مراكـز  طريـق  عـن  ذلـك،  عـن  وفـضال . املـستقرة  احلالـة  إىل والعـودة  املـرتيل  للسالم توخيا تتاح
  .للمحتاجات القانوين وأيضا املايل الدعم يقدَّم للضحايا، الدعم

 العنـف  مبنع املتعلق للقانون وفقا املرتيل، العنف جلرمية املرتكبني تأهيل إعادة وألغراض  
 احملكمـة،  تقـدير  على بناء ويطلب، االهتام إيقاف العام االدعاء يتبع قد الضحايا، ومحاية املرتيل
 احلراسـة،  حتـت  الوضـع  أو احلكـم  تنفيـذ  وقـف  أو اإللزاميـة  الدراسـية  والصفوف اجملتمع خدمة

 ويف .العــادي احلُكــم إصــدار مــن للتطبيــق قابلــة بــدائل بوصــفها املــشورة إســداء أو العــالج، أو
 الـذين  لألطفال والنفسي اجلسدي العالج لتقدمي لألطفال سانفالور مركز أنشئ الغضون تلك
  .اجلنسي العنف ضحية وقعوا

 املــرتيل بــالعنف يتعلــق فيمــا املــشورة إســداء ملركــز التأهيــل وإعــادة العــالج برنــامج إن  
  .زوجيةال واملشاورة اجملموعة مستوى على واملشاورة االنفرادية املشاورة يسدي

 االتـصال  مهـارات  بتنمية معنية دورات السلوك مراقبة ملكتب التثقيف برنامج ويشمل  
 املــرتيل العنــف وراء الكامنــة الظــروف ودراســة األســرية العالقــات وفهــم املــرتيل العنــف وفهــم
 العالقـات  رعايـة  وإعـادة  العنـف  عدم تعترض اليت العقبات وتذليل العنيف غري السلوك ورعاية
  .األسرية

  
  املرأة ضد العنف من أخرى أشكال ضحايا  )و(  

ــة اإلعانــة تقــدمي ألغــراض    مجيــع فــإن املماثلــة، واجلــرائم املــرتيل العنــف لــضحايا املدني
ـــ العــامني املــدعني مكاتــب  الــضحايا لــدعم مــوظفني مــستقل حنــو علــى عينــت البلــد يف ٥٧ ال
 الـدعم  وإجـراءات  سياسـات  يف طـريقهن  تلّمـس  يف الـضحايا  وملساعدة القانونية اإلعانة لتقدمي
 اجلـسدي  الـضرر  يف التسبب على جمرما حمكمة تدين فيها اليت احلاالت ويف. الدولة تتبناها اليت
 والغـش،  الـسلب  بقـصد  للخنق حماولة اخللف من املهامجة أو السرقة أو االغتصاب أو القتل أو
ــوء أو االخــتالس أو االبتــزاز أو ــة س ــة ممارس ــرائم أو املهن ــة ج ــة ميكــن مماثل ــسلطة لرئاس  أو ال

 أي أو الطبيــة والتكــاليف املباشــرة املاديــة األضــرار عــن إمــا تعــويض بطلــب تتقــدم أن الــضحية
  .احلالة تستلزمها تعويضات
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  املرأة بغاء واستغالل باألشخاص االجتار    
 التعـرف  جـرى  الاليت االجتار ضحايا النساء عدد عن بيانات تقدمي ُيرجى: ١٣ - السؤال
 الطـرف  الدولـة  كانـت  إذا مـا  بيـان  أيـضا  وُيرجـى . بـالتقرير  املـشمولة  الفترة اللخ عليهن
 جنـسية  حـسب  احلـاالت  فيهـا  تـصنف  االجتـار  عـن  البيانـات  جلمـع  نظـام  اسـتحداث  تعتزم

 ضــحايا اســتباقي بــشكل حيــدد رمســي نظــام اعتمــاد الطــرف الدولــة تنــوي وهــل. الــضحية
  الضعيفة؟ الفئات وسط بالبشر االجتار

 أهنـن  املؤكـد  الـضحايا  عـدد  عـن  إحـصاءات  عن يبلّغ مل ٢٠٠٩-٢٠٠٦ الفترة خالل  
  .باإلناث االجتار ضحايا

 تــشرين ٣٠ إىل ينــاير/الثــاين كــانون ١ مــن اجملموعــة املعلومــات أســاس علــى ولكــن،  
 والتحـريض  اخلطـف  جـرائم  ضـحايا  كـانوا  أشـخاص  ٢٠٥ جممـوع  فإن ،٢٠١٠ نوفمرب/الثاين

  ).أنثى ١٤٩ و ذكرا ٥٦(
  

  والتحريض اخلطف جرائم ضحايا عن إحصاءات    
  )األشخاص: الوحدة(
  

  الذكور  اإلناث  اجملموع  السنة

٨٣ ٤٤ ١٢٧ ٢٠٠٦ 
١٠٣ ٥٢ ١٥٥ ٢٠٠٧ 
١٨٣ ٧٦ ٢٥٩  ٢٠٠٨ 
٢٣٥ ٦٣ ٢٩٨  ٢٠٠٩ 
١٤٩ ٥٦ ٢٠٥ ٢٠١٠ 

    
  )٢٠١٠- ٢٠٠٦ (اجلنسني بني املساواة وزارة: البيانات    

 اجلـرائم،  لتلـك  وميكـن  منفـصلة،  جرميـة  بوصـفه  بالبشر الجتاَرا القائم القانونُ يربز وال  
 مـن  التـشجيع  أو اخلطـف ” و “أنثـى  بيـع  أو شـراء ” لــ  وفقـا  تصنف أن اجلنائية، للقوانني وفقا
  .“كوريا مجهورية من مشترى أو خمطوف شخص نقل” و “الربح أجل

 عـن  بياناتال وتصنيف مجع ونظم إجراءات بعد تستحدث مل الضحايا، جبنسية ورهنا  
 بالبـشر  االجتـار  ضـحايا  يف النشيط للتحقيق اإلجراءات وأيضا قضاياهن، يف والتحقيق الضحايا
 نظـام  اسـتحداث  عنـد  سـباق  حنـو  علـى  االسـتعراض  مـن  مبزيـد  ستحظى أهنا بيد. ضعفا األكثر
  .االجتار عن البيانات جلمع حمسن
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 من ٢٠ والفقرة التقرير نم ٦٤ الصفحة يف الوارد اجلدول إىل باإلشارة: ١٤ - السؤال
 قوانينـها  يف النظـر  إعـادة  تعتـزم  الطـرف  الدولـة  كانـت  إذا مـا  بيـان  ُيرجى السابق، التقرير
 إىل وباإلشـــارة. اجلـــنس جتـــارة يف العـــامالت النـــساء جتـــرمي منـــع هبـــدف بالبغـــاء املتعلقـــة
 اتمعلومــ تقــدمي أيــضا يرجــى الــسابق، التقريــر مــن ١٩ والفقــرة التقريــر مــن ٦٠ الفقــرة
  . البغاء ملمارسة عودهتن منع على “جون مدرسة” برنامج أثر عن إحصائية
 منـع  وقانون أفعال، من بذلك يتصل وما البغاء ألغراض القوادة على املعاقبة قانون إن  
" ضـحية  "بأهنـا  البغـيّ  صـنفا  ٢٠٠٤ سـبتمرب /أيلـول  ٢٣ يف وضعا اللذين الضحايا ومحاية البغاء
 الوقــت ويف. باحلمايــة حيظــني أن جيــب ولكــن يعــاقنب أن جيــب ال ،مبــدئيا الــضحايا، أن وبينــا

 القـوانني  لتعـديل  ملموسـة  خطـط  توضـع  ومل املـشورة،  إسـداء  مراكـز  يف احلمايـة  تقدم الراهن،
  .البغايا مبعاملة الصلة ذات

ــبني   ــا وي ــي م ــة الظــروف عــن اإلحــصاءات يل ــد الراهن ــشاء بع  ويف. جــون مدرســة إن
ــتّم مل الــيت احلــاالت ــراد أحــد افيهــ ي ــة أف  العــام املــدعي إخطــار جيــري الدراســي، املنــهج الرعي
 أعمـال  إلجنـاز  إضـافية  فرصـة  بإعطـاء  أو للجـرم  املرتكب باهتام إما قرار إىل وُيتوصل املسؤول،
  .الالزمة الدراسية الدورات

  
  اجلنسي االستغالل ألغراض باألشخاص االجتار جرائم مرتكيب أعداد    
  )األشخاص: الوحدة(    

  
 الذين أخفقوا يف إكمال التعليم يف مدرسة جون الذين أكملوا التعليم يف مدرسة جون  لسنةا

٢١٤١٣١ ٢  ٢٠٠٥
٢١٧٥٥٨ ١١ ٢٠٠٦
٢٥٥ ١٢٤١ ١٥  ٢٠٠٧
٨٥٥ ٩٥٦١ ١٧  ٢٠٠٨
٧١٥ ٧٦٢٢ ٣٤ ٢٠٠٩
٨٦٤٥١٧ ١٢ )أكتوبر/ تشرين األول٣٠ (٢٠١٠

٠٣١ ١٣٧٧ ٩٤  اجملموع
    

  )٢٠١٠- ٢٠٠٥ (اجلنسني، بني املساواة ارةوز: البيانات    
 مـن  ١ ٣٨٥ لــ  استقـصائية  دراسـة  نتـائج  إىل يستند حتليليا تقريرا العدل وزارة نشرت 
 املكاتــب مــن واحــد يف جــون مدرســة برنــامج أكملــوا الــذين مقاضــاهتم جتــر مل الــذين اجملــرمني

 اإلحـصائية  ت راتاختبـا  وأجريـت . ٢٠٠٦ يف البلـد  يف الـسلوك  مراقبـة  حتـت  للوضـع  ٢٢ الـ



CEDAW/C/KOR/Q/7/Add.1  
 

11-23610 21 
 

ــه، املتعلقــة واملواقــف البغــاء مبمارســة والــوعي جمموعــة بيانــات علــى ــه، البغــاء ولــوم ب  وموفري
 الـذايت  الـوعي  ودرجـة  بالبغـاء،  املقترنة الفقد وحاالت األخطار وتبيُّن البغاء، ضحايا واعتراف

 أن اتــضح ختبــار،اال لنتــائج ووفقــا. القــضية هبــذه يتعلــق فيمــا املتولــدين الشخــصية واملــسؤولية
  .إحصائيا مغزى ذو الربنامج

  
ــائن هــم الكــوريني الرجــال أن إىل التقــارير بعــض تــشري:١٥ - الــسؤال  األساســيون الزب
. اهلادئ احمليط وجزر آسيا شرق جنوب يف اجلنسية السياحة جمال يف) األحداث (لألطفال
 تبــذهلا الــيت ودللجهــ تفــصيلي وصــف تقــدمي يرجــى التقريــر، مــن ٦٢ الفقــرة إىل باإلشــارة
 إىل واإلشـارة  عليه، واملعاقبة اإلنترنت وعرب اخلارج يف البغاء ممارسة ملنع الكورية احلكومة

  .الصدد هذا يف حمددة إجنازات أية
 واملعاقبـة  اإلنترنـت  وعـرب  اخلـارج  يف البغـاء  ممارسـة  ملنـع  حمـددة  جهودا احلكومة بذلت  
 املــدعني جهــود ملــساعدة “اخلــارج يف البغــاء ةممارســ ملنــع اخلــاص الفريــق” بإنــشاء أوال عليــه،
 الوقـت  نفـس  يف وبالتعـاون  اجلـرائم  ارتكـاب  ضـد  صـارمة  إجـراءات  اختاذ يف والشرطة العامني

  .املعلومات وتقاسم التحقيقات إلجراء مشتركة نظم إلنشاء األجنبية الوكاالت مع
 للقـضاء  اجلهـود  وببـذل  اخلـارج  يف البغـاء  مبمارسـة  املتعلقة التوجيهية ملبادئ” لـ ووفقا  

 نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ٢٣ يف اخلـارج  يف الـسفارات  السـتعمال  أصـدرت  الـيت  ،“املشكلة على
 يف املـشروع  غـري  البغـاء  ممارسـة  بتجنب يتعلق فيما والتجارة، اخلارجية وزارة أكدت ،٢٠١٠
 القيـام  جـل أ مـن  األجنبيـة  احلكومـات  مـع  التعـاون  إىل احلاجة على عنه، البيانات ومجع اخلارج
 اخلـارج  يف البغـاء  ممارسـة  ملعاقبـة  املبذولـة  اجلهود فإن وبالتايل،. البغاء ملمارسة الفعلية باملقاضاة

 املقـيمني،  القـانون  إنفـاذ  ومـوظفي  الدبلوماسـية،  للمكاتـب  املتاحـة  املـوارد  اسـتخدام  عززها قد
ــوظفي ــة ومـ ــة الـــصحافة ومكاتـــب والـــسياحة، الثقافـ ــزء. األجنبيـ ــود مـــن وكجـ ــاك جهـ  وريـ
 األطـراف  مـع  البلـد  حالـة  تـشاطر  علـين  حنـو  علـى  متَّ املعلومات، لتقاسم فعالة نظم الستحداث

 ممارسـة  منـع  إن. البغاء ممارسة مسألة ملناقشة اإلقليميني القنصليني املمثلني اجتماعات يف املعنية
  .أكرب بكثافة ولكن مماثلة بطريقة مستقبال تناوله سيواَصل اخلارج يف البغاء

 أعمـاال  ارتكبـوا  الذين األفراد فإن السفر، جلوازات كوريا قانونُ بوضوح ُيظهر ماوك  
ــدان يف مــشروعة غــري ــة بل ــة صــورة ولطخــوا أجنبي  إصــدار ُيحــدَّد أن ميكــن اخلــارج، يف األم

 رهنـا  سنوات، ثالث تتجاوز وال واحدة سنة عن تقل ال بفترة األفراد ألولئك السفر جوازات
 ممارسـة  تعتـرب  كتلـك،  عقوبـات  تـستحق  اليت الكثرية األفعال ومن. تكبوهار الذي اجلرم بطبيعة
  .اجلرائم أخطر البغاء
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 قبيـل  مـن  اجلماعـات،  من عددا املركزية احلكومة تستهدف األقل على سنة كل ومرة  
 منـع  علـى  التثقيـف  لتلقي والطالبية، والعسكرية الشرطية واجلماعات احملليني، العامني املوظفني
  .اخلارج يف غاءالب ممارسة

 احلكومـة  بـادرت  اخلارج، يف البغاء ممارسة مقاومة على اآلراء يف عام توافق ولتشكيل  
 أوقفـوا ” فيـديو  مـسابقة  ذلـك  يف مبـا  اإلعـالم،  وسائط طريق عن متنوعة عامة محالت شن إىل

. بتوزيعــه وتقــوم احلكومــة أنتجتــه رقمــي فيــديو وقــرص ومهرجــان “اخلــارج يف البغــاء ممارســة
 الوطنيــة الــصورة يف وآثارهــا البغــاء ملمارســة القانونيــة غــري الطبيعــة فــإن ذلــك، إىل إلضــافةوبا

 طريـق  عـن  أُوِصـلت  قـد  اجلنـسني  بـني  املـساواة  أسـاس  علـى  تقـوم  صـحيحة  ثقافـة  إىل واحلاجة
 األرض ســـطح حتـــت مـــا قطـــارات يف واإلعالنـــان التلفزيـــوين والبـــث وامللـــصقات النـــشرات
  .اإلذاعة خدمة وإعالنات
 املـساواة  وزارة أنـشأت  ،اإلنترنت على البغاء ممارسة ضد الصارمة اإلجراءات والختاذ  

 مجلـة  يف واالتـصاالت،  اإلعـالم  ووزارة الوطنيـة  الشرطة ووكالة األسرة، وشؤون اجلنسني بني
. التجاريـة  األعمـال  مـن  هبـا  يتـصل  ومـا  اإلباحية املواقع لرصد تعاونيا نظاما أخرى، مؤسسات

 الـصارمة  اإلجـراءات  واختـاذ  املعلومات جلمع الّشَعب متعدد شامل جهد من جزء النظم وتلك
 الـذين  مقاضـاة  يف املـساعدة  أجـل  مـن  نظـام  خـاص،  حنـو  علـى  واسُتحِدث،. اجلرائم تلك ضد

 أن اجلرميـة  ملـرتكيب  ميكـن  ذلـك  وعلـى  ،اإلنترنت على بالشباب اجلنسي االتصال بإقامة يغرون
 تعــادل  (ُون ماليــني  ١٠ تتجــاوز  ال بغرامــة  أو واحــدة ســنة  اأقــصاه  ملــدة  بالــسجن  يعــاقبوا
 مــن عــدد ُنفــذ الــسياسات، تلــك إنفــاذ ولتحــسني). املتحــدة الواليــات دوالرات مــن ٨ ٦٩٦

 اسـُتحدث  الـذي  تـشغيله،  يـسهل  الـذي “ الـشباب  حـافظ ” اإلبـالغ  نظـام  قبيـل  مـن  املبادرات
  .القُصَّر إغراء ملنع القطري نطاقال على اإلنترنت ومقاهي املدارس يف حواسيب على وُركّب

 الـشرطة  وكالـة  بـذلت  ٢٠١٠ سـبتمرب /وأيلـول  أبريـل /نيـسان  يف ذلك، إىل وباإلضافة  
  .اخلارج يف البغاء ممارسة ضد صارمة إجراءات الختاذ متضافرة جهودا الوطنية

  البغاء ممارسة جرمية مرتكيب اعتقال حاالت عدد      
  )األشخاص: الوحدة(
    
  النوع  

  زبائن البغاء  مالكو بيت البغاء  مسسار البغاء وما إىل ذلك  اجملموع   والدرجةالنوع

  صفر  ٢٠  ٣٨  ٥٨ ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول
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 إطــار يف البلــد دخلــن الــاليت املهــاجرات العــامالت بالنــساء يتعلــق فيمــا: ١٦ - الــسؤال
 ٢٦ العامـة  التوصـية  من ٢٦ الفقرة ضوء يف (ُيرجى الترفيه، جمال يف للعمل E-6 مشروع

 الطـرف  الدولـة  تنـوي  مـا  توضـيح ) املهـاجرات  العامالت بالنساء املتعلقة للجنة) ٢٠٠٨(
 وفعاليـة  صـرامة  أكثـر  النـساء  هـؤالء  فيها تعمل اليت للمنشآت املوضعي الرصد جلعل فعله

 األجنبيـات  بالنـساء  يتعلق وفيما). التقرير من ١٤٣ و ٥٧ و ١١ الفقرات إىل باإلشارة(
ــ ــه مؤســسات يف امالتالع  تقــدمي يرجــى االجتــار، ضــحايا مــن أهنــن يــزعم واللــوايت الترفي

 بالفعـل  فقدن اللوايت البغاء، صناعة ضحايا من األجنبيات النساء كانت إذا عما معلومات
 شــكاوى تقــدمي عنــد الترحيــل خلطــر معرضــات ،E-6 نــوع مــن التأشــرية مبوجــب وضــعهن
  . الشرطة مراكز أو العمل مكتب يف ضدهن

 العمـل،  عقـود  بإصـدار  املعنيـة  التجاريـة  واملـشاريع  الترفيـه  إدارة بـشركات  يتعلـق  فيما  
ــذلت ــة والتفتــيش الفحــص إجــراءات يف للمــشاركة جهــودا احلكومــة ب ــإجراء األولي  دراســة ب

 ألمـاكن  معينـة  شـركات  تـرك  معـدل  نويكـ  حينما. للتأشريات األويل اإلصدار عند استقصائية
 التجاريـة  املـشاريع  معاملـة  تـصبح  غريهـا،  معـدل  مـن  عـادي  غـري  حنو لىع ارتفاعا أكثر عملها
 عــن الــشركات لتلــك خــاص اهتمــام ُيــوىل احلــاالت، تلــك يف. شــبهة حمــل األجنبيــات للنــساء
 صـارمة  إجراءات الختاذ سنوية فترة ُحدِّدت ذلك، إىل وباإلضافة. تواترا األكثر التفتيش طريق

 فيهــا التجاريــة املــشاريع تتــهم الــيت األمــاكن يف شــديدة جــزاءات وتفــرض الترفيــه، ملؤســسات
  .القانونية غري العمالة مبمارسات
 فعـال  فقـدن  اللـوايت  واإلنـاث  القـسري  البغـاء  ممارسـة  من أجنبيات ضحايا تقوم حينما  
 علـى  التأكيـد  فـور  قـضاياهن،  عـن  الـسلطات  بـإبالغ  E-6 نـوع  مـن  التأشـرية  مبوجـب  وضعهن
 التحقـق  يكـون  حـىت  مـضمون  العمالة على قيود دون البلد داخل مكوثهن فإن الضحية، قضية
 حتمـي  وحتديـدا، . أُكملـت  قـد  للمـساعدة  الـسليمة  اإلجـراءات  وتكـون  جرى قد قضاياهن من
 مـن  كـل  مـن  الـضحايا  هبـا  املرتبطـة  واألفعـال  البغـاء  قـوادة  مبعاقبـة  املتعلق القانون من ١١ املادة
ــة أوجــه وفقــد الطــرد  املتعلقــة اخلاصــة بالقــضايا املتعلــق القــانون يــؤمِّن ينمــاب القانونيــة، احلماي
  .التعويض بطلب التقدم يف حقهن  باإلبعاد

  
 مـوظفي  توعيـة  هبـدف  تنفـذ  تـدريب  أنشطة أية عن  تفاصيل تقدمي يرجى: ١٧ - السؤال
 هذا ويف. البغاء جمال يف االستغالل ضحايا من النساء وأوضاع حقوق بشأن القانون إنفاذ

 الـسلطات  قـدرة  عـدم  بـشأن  هبـا  التبليـغ  جـرى  الـيت  الشواغل على التعليق جىير الصدد،
ــى ــاجل أن عل ــصورة تع ــة مناســبة ب ــساء حال ــن التأشــرية حــامالت الن ــوع م ــوايت ،E-6 ن  الل



CEDAW/C/KOR/Q/7/Add.1
 

24 11-23610 
 

 بــني للــربط نظــرا اجلنــسي، االســتغالل بغــرض هبــن االجتــار يــستمر بينمــا البغــاء ميارســن ال
  .البغاء وممارسة باألشخاص االجتار تعريف

 مـن  النـساء  وأوضـاع  حبقـوق  كامـل  وعـي  علـى  ليكونـوا  القـانون  إنفـاذ  موظفي لدعم  
 تقـدمي  واليـة  والتـدريب  القانونية البحوث معهد إىل أُسندت البغاء، جمال يف االستغالل ضحايا

 جمــال يف االســتغالل جرميــة ملــرتكيب اخلاصــة الــسمات معرفــة علــى العــادي التعليمــي التــدريب
 دورات وتتـاح . القـضائيني  للمـسؤولني  اجلـرائم  تلـك  ضـحايا  محاية على يبالتدر وأيضا البغاء
 بينمـا  العـامني،  للمـدعني  والنـساء  لألحـداث  املـستهدفة  باجلرائم تتعلق متخصصة مهنية دراسية
  .للمحققني العمل مستوى على متخصصة دراسية دورات تقدم

 علـى  التعليمي التدريب األسرة وشؤون اجلنسني بني املساواة وزارة تقدم سنة، كل ويف  
ــع ــاء جمــال يف االســتغالل من ــراد احلكــوميني للمــسؤولني البغ ــشرطة وأف ــراد ال  العــسكريني، واألف

 زيــادة إىل التدريبيــة الــربامج هــذه وهتــدف. الــذكر الــسابقة اجلرميــة منــع عــن املــسؤولني وغريهــم
  .الضحايا ملساعدة عالف حنو على إجراءات اختاذ على اإلرادة إهلام إىل وأيضا بالقضايا الوعي

 مـستوى  علـى  الشرطة أفراد لدى اجلنساين الوعي حتسني على التركيز احلكومة وتضع  
 فعــال، حنــو علــى واجبــاهتم أداء يف الــشرطة أفــراد دعــم أغــراض الواضــحة، لألغــراض اإلدارة،
 لالعتبــارات ُمــراع منظــور تعزيــز أجــل مــن للتعلــيم القــانون إنفــاذ مــسؤويل اســتعمال وضــمان

 توافـق  نطـاق  وتوسـيع  اجلـنس،  جـرائم  تتنـاول  الـيت  والسياسات التشريعات معرفة يف نسانيةاجل
 التفـسريات  من استجد ما آلخر ووفقا. اجملتمع يف اجلنسني بني املساواة على االجتماعي اآلراء

 الوطنيــة، واجلمعيــة القــضائية الــسلطة فــإن القانونيــة، التــشريعات وزارة تقــدمها الــيت القانونيــة
 مبنـع  يتعلـق  فيمـا  التعلـيم  أيـضا  تلقيتا اجملتمع، يقودون الذين متثالن عامتني مؤسستني عتبارمهابا

  .البغاء ممارسة
 فـإن  ،E-6 نـوع  من لتأشرية احلامالت للعامالت اجلنسي االستغالل بقضايا يتعلق وفيما  
 ضـحايا  يقعـن  أن من محاية يف الكورية، اجلنسية ذوات النساء شأن شأهنن األجنبيات، العامالت
 تتقـدم  وحينمـا . مـشروعة  غـري  أنـشطة  تكون أن ميكن ملا الفعال الرصد طريق عن البغاء، ممارسة
 الـذي  املهنـة  مـن  التثبت أو الالزم اإلقرار فإن مرفِّهات، الستخدام تأشرية بطلب للترفيه مؤسسة
 للشروط مستوفية “أداء توصية” مع جنب إىل جنبا ُيوفَّر أن جيب املعنية الدولة سلطات تصدره
 خـالل  ذلـك،  عـن  وفضال. منها بالتحقق كوريا يف اإلعالم وسائط تصنيف جملس يقوم القانونية
 احلكومـة  هتـدف  الـشروط  تلـك  وباسـتيفاء . القنصلية مع انفرادية مقابالت جتري اإلصدار عملية
  .E-6 نوع من التأشرية حلامالت اجلنسي االستغالل مبنع قوية بطريقة القيام إىل
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. حمظـور  األجانـب  احتجاز لغرض والتأشريات السفر جوازات إعطاء عن اإلمساك نإ  
 البغـاء  ممارسـة  جتربـة  كابـدن  للـوايت  ميكـن  حيث املشورة إسداء مكاتب فإن الغضون تلك ويف
 يف تـشغيلها  جيـري  املـشاورات  يلتمـسن  أن اإلنـسان  حقـوق  علـى  االعتـداءات  مـن  شـاهبها  وما

 تظهــر وحينمــا. القُطــري النطــاق علــى اهلجــرة ومراكــز) ١ ٣٤٥ (لألجانــب اإلرشــاد مراكــز
 حــىت عمالتــهن، علــى قيــود دون كوريــا، يف مكــوثهن فــسيؤمَّن للعيــان، اجلــرائم تلــك ضــحايا
  .الضرورية اإلعانة من كان مهما ُيمنح

  
 أنــشطة رصــد ووســائل ســبل عــن التفاصــيل مــن مزيــد تقــدمي يرجــى: ١٨ - الــسؤال

ــة الوكــاالت ــسري الدولي ــز لتي ــة هبــدف واج،ال ــات الزوجــات محاي ــضا ويرجــى. األجنبي  أي
 ضـحايا  يقعـن  الـاليت  النـساء  حتديـد  مـن  متكـن  للفحـص  وسـيلة  هناك كانت إذا ما توضيح
  .وتسجيلهن الوكاالت، هذه خالل من لالجتار

  االلكتــروين القنــصلي والنظــام العــدل لــوزارة التــابع بــاهلجرة املتعلــق اإلعــالم نظــام إن  
 القيـام  بغيـة  األجانـب  لـألزواج  التأشـريات  وإصـدار  دراسة عند اسُتعمال اسيةالدبلوم للمكاتب

 فـإن  ذلـك،  إىل وباإلضـافة . الـزواج  لتيـسري  الدوليـة  الوكـاالت  عمليات بتنظيم أفضل حنو على
 الــزواج علــى املــشروع غــري احلــّض وأيــضا املــزورة، واملعلومــات الزائفــة الزجيــات عــن اإلبــالغ
 الـزواج  لتيـسري  الدوليـة  للوكاالت الزيارات من كل طريق عن همامنع جيري اهلجرة، ألغراض
  .التجارية املؤسسات ممارسات يف التدقيق وزيادة

 تـشرين  ١٥ يف وُنفـذ  ٢٠١٠ مـايو /أيـار  ١٤ يف ُعـدِّل  الـذي  اهلجـرة،  مراقبة قانون إن  
 راتبزيـا  ضـروريا،  ذلـك  اعُتـرب  إذا اهلجـرة،  موظفـو  يقوم أن على ينص ،٢٠١٠ نوفمرب/الثاين

 أن ويتوقـع . منـها  الـسجالت  وبطلـب  عليها األسئلة وبطرح الزواج، لتيسري الدولية للوكاالت
 للزوجـات  اإلنـسان  حقـوق  محايـة  وأيـضا  الـزواج  لتيسري الدولية الوكاالت رصد القانون يعزز

  . األجنبيات
 ميتقـد  الـزواج  لتيـسري  الدولية الوكاالت على جيب  الزواج تيسري مراقبة لقانون ووفقا  
 مـن  وغريهـا  اجلنـائي  والـسجل  املهنيـة  والبيانـات  الـصحة  وتقيـيم  املاضـية  الزوجيـة  احلالـة  تاريخ

 املتيــسر ومــن املعنــيني األشــخاص لغــة إىل مترمجــة وهــي شــريك، بكــل الــصلة ذات املعلومــات
 الــذين ِقبــل مــن تزويرهــا أو املعلومــات تلــك تقــدمي عــدم حالــة ويف. للمعاينــة عليهــا احلــصول
  .الفرد ذلك طلب الوكالة ترفض أن الالزم من املطابقة، خدمات على احلصول إىل يسعون

 واإلداريـة  اجلنائيـة  للتـشريعات  متتثـل  أن الـزواج  لتـرويج  الوليـة  الوكـاالت  على ويتعني  
 بــذلك االشــتغال مــن بالبــشر االجتــار تــاريخ ذوو األفــراد ســُيحَرم ذلــك، عــن وفــضال. احملليــة
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 أسـباب  ضـمن  تقـع  جـرائم  ارتكبـت  الـيت  التنفيذيـة  الوكـاالت  فـإن  الغـضون،  تلك ويف. العمل
  .ورخضها تسجيلها احلكومة ُتلغي  األهلية فقدان

  
  القرار صنع ويف العامة واحلياة السياسية احلياة يف املشاركة    

ــسؤال ــرة إىل باإلشــارة: ١٩ - ال ــر مــن ٧٣ الفق ــرة التقري ــر مــن ٢٤ والفق ــة تقري  اللجن
 للغايـة  منخفـضا  يـزال  ال للمـرأة  العام التمثيل معدل أن يف السبب توضيح يرجى السابق،

 عـن  النظـر  بغـض  والربملـان، ) احملليـة  أو الوطنيـة  (احلكومـة  مـن  كـل  يف السياسي، اجملال يف
. “الـسياسية  األحـزاب  قـانون ” و “الـسياسي  الـصندوق  قـانون ” خـالل  من املتخذة التدابري
  .الوضع هذا تصحيح بغرض الطرف دولةال فيها تنظر اليت التدابري ماهية بيان ويرجى

 هــو ذلـك  يف الرئيـسي  والــسبب منخفـضا،  يـزال  ال الــسياسي اجملـال  يف املـرأة  متثيـل  إن  
 واخلدمـة  السياسة جمايل تعترب اليت الكونفوشية، إىل املستند كوريا يف واألبوي التقليدي التصور
 الـسياسة،  جمـال  يف. اجملـالني  هـذين  يف املرأة دخول قُمع وبالتايل،. فقط للرجال مناسبني املدنية
 األحـزاب  وقـانون  العـام  الرمسـي  االنتخـاب  قـانون  علـى  املدخلـة  املستمرة التعديالت طريق عن

. الـسياسة  يف املـشاركات  النـساء  عـدد  يف زيـادة  حدثت السياسي، الصندوق وقانون السياسية
  .السياسة ميدان يف نسبيا ناقصا يزال ما النساء متثيل أن بيد

 جيـل  علـى  للعثـور  جهـود  بـذل  جيـب  للنـساء،  املـنخفض  التمثيـل  مشكلة تسوية غيةوب  
 منظمـات  مـع  التعـاون  يف ذلـك،  عـن  وفضال. ولرعايته السياسة ميدان يف الناشطات من شاب
 طريـق  عـن  السياسة ميدان يف املرأة مشاركة تعزيز احلكومة استهدفت املدنية واجلماعات املرأة
 اآلراء يف عـام  توافـق  وتـأمني  لالنتخـاب  املرشـحات  لـدعم  ومنـصفة  نظيفـة  سياسـية  ثقافة إجياد
  .السياسة ميدان يف املرأة مشاركة ضرورة على

ــضا،   ــاذ قبــل وأي ــادرة اخت ــساواة مب ــني امل ــسني ب ــة يف اجلن  توضــع مل ،١٩٩٥ يف العمال
 كرالـذ  الـسابقة  املبـادرة  تنفيـذ  منـذ  ولكـن . العامـة  اخلدمـة  يف املـرأة  دخـول  تعـزز  رمسيـة  سياسة
 النـساء  شـكّلت  ،٢٠٠٩ يف. مطـرد  ازديـاد  يف املدنيـة  اخلدمـة  يف العامالت النساء نسبة كانت
 الـسنوات  خطـة ” طريـق  وعن احلكومة، يف املدنية اخلدمة يف العاملني من  يف املائة  ٤٦,١ نسبة

  ٥ الرتبــــة فــــوق املــــدراء مــــستوى علــــى احلكوميــــات املوظفــــات بعمالــــة املتعلقــــة اخلمــــس
 يف  ٤,٨ مـن ) مـدير  نائـب  مـستوى  (٥ الرتبـة  فـوق  املـديرات  عدد تفعار “)٢٠٠٦-٢٠٠٢(

ــة ــة١١,٣ إىل ٢٠٠١ يف املائــ ــادة. ٢٠٠٩ يف  يف املائــ ــدد ولزيــ ــديرات عــ ــوق املــ ــة فــ  الرتبــ
 احلكوميـات  للموظفـات  اخلمـس  الـسنوات  خطة” بـ قدما احلكومة مضت) املدير مستوى( ٤

 معــدل زاد ذلــك، عــن يجــةونت. “)٢٠١١-٢٠٠٧ (٤ الرتبــة فــوق املــدراء مــستوى علــى
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 الــسنتني بــني  يف املائــة٦,٨ إىل  يف املائــة٥,٤ مــن ٤ الرتبــة فــوق املدنيــة اخلدمــة يف العــامالت
  .٢٠٠٩ و ٢٠٠٦
 معـدل  أن يف السبب توضيح يرجى التقرير، من ٤٤ الفقرة إىل باإلشارة: ٢٠ - السؤال
 املـديرين،  ووظائف ذيةالتنفي الوظائف مستوى على االخنفاض شديد يزال ال اإلناث متثيل
 العمـل  فـرص  تكـافؤ  قـانون  عليهـا  يـشتمل  الـيت  األحكام تطبيق يف التوسع من الرغم على
  .أكثر أو موظف ٥٠٠ تضم اليت اخلاص القطاع مؤسسات لتشمل املعدل

 األحكـام  تطبيـق  يف وسـع  املعـدل  العمـل  فرص تكافؤ قانون مبوجب اإلجيايب العمل إن  
 اخلـاص  القطاع مؤسسات إىل املتفرغني من موظف ١ ٠٠٠ من أكثر تضم مؤسسات لتشمل
 تطبيـــق يف التوســـع مـــن الـــرغم علـــى ولكـــن. ٢٠٠٩ يف أكثـــر أو موظـــف ٥٠٠ تـــضم الـــيت

  االحتفـاظ  ينبغـي  العمالـة،  أمـاكن  إجياد يف التقدم تعزيز يف فعاال الربنامج يكون حىت األحكام،
  .الطويل األمد على هبا والتقيد بالسياسة
ــة   ــساءا ولترقي ــة املناصــب إىل لن ــدراء، ومناصــب التنفيذي ــة امل  يواصــل أن إىل حاجــة مث
 األطفــال رعايــة عــبء العبــئني، فــإن كوريــا، حالــة يف ذلــك، ومــع. الــوظيفي التطــوير األفــراد
 ثابتـة  مبهـن  حيـتفظن  الالئـي  للنـساء  املنخفـضة  املئويـة  النـسبة  يف رئيـسيان  سببان املرتيل، والعمل
 اجلنـسني  بني املساواة لوزارة “للمرأة املوارد فريق حبث” من لنتائج قاووف. الطويل األمد على

ــذي األســرة وشــؤون ــد ،٢٠٠٨ يف أجــري ال ــة عن ــذين مقارن ــى ال ــواب عل ــة أب ــذين الترقي  بال
. املـدراء  مـستوى  علـى  يبـدأن  الالئـي  للنـساء  النجـاح  معـدالت  يف شأهنا هلا فجوة مثة حيققوهنا،
  .املستوى هذا على بالنشوء يبدأ واملوظفني املوظفات بني التباين فإن ذلك، عن وتتيجة

  
  ترقيتهم متت الذين واألشخاص الترقية أبواب على هم الذين األشخاص بني اإلناث نسبة

  )املائة يف: الوحدة(
  
  اجملموع  

ــيس   نائـــب رئـ
   مديرقسم 

ــدير  ــب م  نائ
  رئيس إدارة

نائب رئيس إدارة   
رئيس إدارة   

ــيس إدارة رئـــــــــــــــ
 موظف تنفيذي   

١٦,١١٥,٥٩,٨٧,٣٤,١  مرشحات للترقية
١١,٤١٢,٩٥,٦٦,١٣,١  متت ترقيتهن

    
  للمرأة املوارد فريق حبث. ٢٠٠٨ اجلنسني، بني املساواة وزارة: البيانات    

 الطـرف  الدولـة  تنفـذها  الـيت  املطـردة  التـدابري  عـن  معلومات تقدمي يرجى: ٢١ - السؤال
 الـشؤون  بـوزارة  الدبلوماسـية  الوظـائف  شـاغلي  مـن  سؤولنياملـ  وسـط  النـساء  عدد لزيادة

  .والتجارة اخلارجية
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 يف ويـشكلن  الدبلوماسـي،  الـسلك  يف العـاملني  جمموع من  يف املائة  ٢٥ النساء تشكّل  
  . اخلارجية اخلدمة امتحان خالل من اجلدد املوظفني من  يف املائة٥٠ حوايل احلاضر الوقت

  
  اخلارجية اخلدمة متحانا خالل من اجلدد املوظفون    
  )املائة ويف األشخاص: الوحدتان(    

  
  نسبة النساء يف املائة  جمموع املوظفني  النساء املوظفات  السنة

٢٠,٠ ٣٠ ٦ ٢٠٠٠
٣٦,٧ ٣٠ ١١ ٢٠٠١
٤٥,٧ ٣٥ ١٦ ٢٠٠٢
٣٥,٧ ٢٨ ١٠ ٢٠٠٣
٣٥,٠ ٢٠ ٧ ٢٠٠٤
٥٢,٦ ١٩ ١٠ ٢٠٠٥
٣٦,٠ ٢٥ ٩ ٢٠٠٦
٦٧,٧ ٣١ ٢١ ٢٠٠٧
٦٥,٧ ٣٥ ٢٣ ٢٠٠٨
٤٨,٨ ٤١ ٢٠ ٢٠٠٩
٦٠,٠ ٣٥ ٢١ ٢٠١٠

    
ــيم وعقـــب   ــوازن التنظـ  مـــنح أو اجلـــدد، املـــوظفني تعـــيني عنـــد املـــوظفني، إلدارة املتـ
ــات، ــة أو الترقي ــى مناصــب شــغل إىل األشــخاص ترقي ــستوى عل ــع امل ــع يف الرفي  اإلدارات مجي
 اجلنـسني  بني املساواة مبادرة ساسأ على وبالتايل،. للمرشحات االهتمام احلكومة تويل العامة،

  يف املائـة   ٣٠ األقـل  علـى  اجلنـسني  مـن  النـاجحون  الطلـب  مقـدمو  يشكل أن ينبغي العمالة، يف
 علـى  احلكوميـات  املوظفـات  عمالـة  مبـادرة  أساس على ذلك، عن وفضال. اجلدد املوظفني من

 أن ينبغـي  الرفيـع،  وىاملست على مناصب شغل إىل والترقية الترقيات ناحية من املدراء، مستوى
 املـدراء  مـستوى  علـى  احلكوميـات  املوظفـات  مـن  أدىن كحـد   يف املائة  ١٠ نسبة النساء تشكل
 الوقـت  يف جيري األهداف، هذه ولتحقيق. ٢٠١١ ديسمرب/األول كانون حبلول ٤ الرتبة فوق

  .التنفيذيات املوظفات عدد لزيادة اخلمس للسنوات خطة تنفيذ احلاضر
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  اجلنسية    
 املتعلق الشرط على اإلبقاء تعتزم الطرف الدولة كانت إذا ما بيان يرجى: ٢٢ - لالسؤا
ــدعم ــات للزوجــات األزواج ب ــاليت األجنبي ــدمن ال ــات يتق ــى للحــصول بطلب ــسية عل  اجلن

  .الكوريني األزواج لصاحل تكافؤ عدم عنصر يشكل قد هذا ألن الكورية،
ــة حبقــوق يتعلــق فيمــا   ــات، الزوجــات ومعامل ــسية اكتــساب يف األجنبي ــة، اجلن  الكوري

 تزكيـة  شـرط  واإلقـرار،  واملراجعة للمواطنة، بطلب التقدم ذلك يف مبا مرحلة، أي يف يوجد ال
 مقطوعـة،  وكانـت  الزوجية العالقات عن الزوج ُيسأل مل إذا بالطلب، التقدم وقت يف. الزوج
 علـى  للحـصول  بطلـب  تتقـدم  أن وميكنـها  الـروابط  تلـك  قطـع  عن مسؤولة ليست الزوجة فإن

 طبيعيـة،  زوجيـة  عالقـات  علـى  اإلبقـاء  متّ إذا ممـا  التحقـق  ألغـراض  املراجعـة،  وخـالل . املواطنة
 التقيـيم  عمليـة  مـن  جـزء  اإلجـراءات  تلـك  أن بيـد . الزوجـة  حـضور  الـالزم  من يكون أن ميكن

 علـى  تنطبـق  الـصفة  وهبـذه  التجـنس،  إىل يـسعون  الـذين  املتـزوجني  األشخاص جلميع األساسي
  .األجانب األزواج على متساو حنو

 يعطــل لــن الــزوج دعــم عــدم فــإن التجــنس، بــشروط تفــي أجنبيــة مــرأة أن وبــافتراض  
 األهليـة  إىل األجنبيـة  املـرأة  فيهـا  افتقـرت  حـاالت  إىل ُوجِّـه  االهتمام أن بيد. للمواطنة اكتساهبا
. الـزوج  إعانـة  علـى  معتمـدة  تصبح ذلك، عن ونتيجة اإلدارية، العملية إلكمال الالزمة اللغوية

 طريـق  عـن  اإلداري والـدعم  الـضرورية  الترمجـة  لتـوفري  تدابري اختذت احلاالت، لتلك واستجابة
  .املدنية املنظمات

  
  التعليم    

 مـن  األفـضل  األداء بـني  متبادلـة  عالقـة  وجـود  الطـرف  الدولـة  تـرى  هـل : ٢٣ - السؤال
 يف معينـة  أكادمييـة  لـربامج  ارهمواختيـ  والعلوم الرياضيات جمايل يف الثانوية املدارس طالب

 التـدابري  هـي  ومـا  الـذكور؟  مـن  اجلامعـات  خرجيـي  توظيـف  معـدل  ارتفاع وبني اجلامعات،
  املراحل؟ هذه من مرحلة كل يف اجلنسني بني الفجوات سد هبدف املتخذة

 والعلـوم  الرياضـيات  جمـايل  يف أعلـى  أكادميية معايري الطالب حقق كوريا يف املاضي يف  
 األخـرية  الفتـرة  يف كـبري  حـد  إىل ُضـّيقت  قد األداء يف الفجوة هذه ولكن. الطالبات معايري من

  .واملؤسسية الثقافية اإلصالحات بسبب
ــامج  -    الطــالب بــني األكــادميي األداء يف الفــرق): العلــوم (الــدوليني الطــالب تقيــيم برن

  .كوريا يف والطالبات
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 الطالبــــات <) نقطــــة ٥٢١ (بالطــــال): ٢٠٠٦ (الــــدوليني الطــــالب تقيــــيم برنــــامج  -  
 ).اإلحصائية الناحية من مغزى لذلك ليس) (نقطة ٥٢٣(

ــامج  -   ــيم برنـ ــالب تقيـ ــدوليني الطـ ــالب): ٢٠٠٣ (الـ ــة ٥٤٦ (الطـ ــات >) نقطـ  الطالبـ
 ).العامل يف ٢ الرقم اجلنسني بني الفرق/نقطة ١٨) (نقطة ٥٢٧(

ــامج  -   ــيم برنـ ــالب تقيـ ــدوليني الطـ ــالب): ٢٠٠٠ (الـ ــ ٥٦١ (الطـ ــات >) ةنقطـ  الطالبـ
 ).العامل يف ١ الرقم/نقطة ١٩) (نقطة ٥٤٢(

 امليــدان يف والتنميــة التعــاون منظمــة معيــار) ٢٠٠٦ (الــدوليني الطــالب تقيــيم برنــامج  -  
 ).إحصائيا مغزى ذو) (نقطة ٤٩٩ (الطالبات >) نقطة ٥٠١ (الطالب: االقتصادي

 أن مــن الــرغم علــى دمييــة،األكا املؤســسة يف الرئيــسي املوضــوع باختيــار يتعلــق وفيمــا  
 تلـك  فـإن  عمومـا،  أعلـى  الـذكور  مـن  للخـرجيني  العمالة معدل وأن قائمة اجلنسني بني الفروق
ــائج ــنجم النت ــا ت ــة التفــضيل يف الفــروق عــن جزئي ــيس الفــرديني، واألهلي  عوامــل عــن فقــط ول

. سانيةاجلنـ  والتحيـزات  الـشركات  تتبعهـا  الـيت  التوظيـف  ممارسـات  قبيـل  مـن  وثقافيـة  اجتماعية
 العالمـات  أن إىل نظـرا  مباشـرة،  متبادلـة  عالقة وجود من التحقق ميكن ال أنه من الرغم وعلى
 الـذكر  أداء فـإن  املـرء،  وتطلعـات  اهتمامـات  يف تـؤثر  أن ُيتوقع أن ميكن والعلوم الرياضيات يف

  .عمالةال ومعدل الرئيسي الدراسة جمال اختيار يف يؤثر أن ُيحتَمل املواضيع هذه يف واألنثى
  

  سنوات أربع تستغرق اليت اجلامعات من اخلرجيني عمالة معدل    
  )املائة يف: الوحدة(

  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

٦٩,٨٧٠,٥٧١,٢ الطالب
٦٤,٤٦٥,٣٦٦,٥ الطالبات
٥,٤٥,٢٤,٧ الفرق

٦٧,١٦٨,٠٦٨,٩ اجملموع
    

ــات     ــة: البيان ــيم حولي ــة ،)٢٠٠٨- ٢٠٠٦ (اإلحــصائية التعل ــة إحــصاءات حولي  العمال
  )٢٠٠٨- ٢٠٠٦ (العايل التعليم مدارس خلرجيي

 وزارة ركـزت  والثـانوي،  االبتدائي والتعليم املبكرة الطفولة مراحل من مرحلة كل يف 
 طريـق  عـن  اجلنـسانية  والتحيـزات  النمطيـة  القوالـب  من احلد على والتكنولوجيا والعلوم التعليم
  .املثقِّفني تدريب يف اجلنسني بني ملساواةا على والتأكيد التعليمية املواد تنقيح
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 العلــــوم حقــــل يف املــــرأة مبــــساندة املتعلــــق القــــانون احلكومــــة نــــشرت ،٢٠٠٢ يف 
 العلـوم  حقـل  يف لتمثيلـهن  تـدرجيي  حنـو  علـى  والزيـادة  النـساء  مـشاركة  لتـشجيع  والتكنولوجيا
 هبـا  يتـصل  ماو “للعاِلمات التوظيف هدف” سياسة أفضت الغضون، تلك ويف. والتكنولوجيا

 مؤســـسات يف العـــامالت العاملـــات نـــسبة يف  يف املائـــة٠,٨ بلـــغ ارتفـــاع إىل الـــسياسات مـــن
 وإن. ٢٠٠٨ يف  يف املائــة١٢,٨ إىل ٢٠٠٦ يف  يف املائــة١٢ مــن للحكومــة املنتــسبة البحــوث

 أن املتوقـع  مـن  الـوظيفي  والتطوير التعليم يف اجلنسني بني التباين من للحد املبذولة اجلهود تلك
  . مستقبال تواَصل
 اختاذهـا  الطـرف  الدولـة  تتـوخى  الـيت  التـدابري  عـن  معلومات تقدمي يرجى: ٢٤ - السؤال
 أسـاتذة  وسـط  اإلنـاث  ومعـدل  الثانويـة  املـدارس  مستوى على املعلمات نسبة زيادة هبدف

  .معا واخلاصة العامة اجلامعات
ــوم التعلــيم وزارة إن   ــا والعل ــسب رفــع إىل هتــدف والتكنولوجي ــساء مــن األســاتذة ةن  الن
 والنـهوض  املـرأة  مـشاركة  لتعزيـز  اجلهـد ” حتديد طريق عن القطري النطاق على يعلّمن الالئي
ــا ــات يف هب ــذي “الكلي ــستغرق ال ــالث ي ــدأ ســنوات ث ــصادف. ٢٠٠٤ يف وب  ٢٠١٠ ســنة وت

  .الربنامج من الثالثة الدورة
ــق   ــة االستــشاري والفري ــة للجن ــساواة املعني ــني بامل ــسني ب ــة يف اجلن ــا العمال ــصل فيم  يت
 والتكنولوجيـا،  والعلـوم  التعلـيم  وزارة إطـار  يف أنـشئ  الـذي  اجلامعات، يف بالتدريس بالقائمني
ــا بوصــفه اآلن يعمــل ــشاريا فريق ــة است ــادة اســتعراض وآلي ــساء مــن األســاتذة توظيــف لزي . الن
 مـن  تذةاألسـا  تشغيل هلدف سنويا معدال جامعة كل تقدم أن املطلوب من ذلك، على وعالوة
 لـألداء  تقييمات والتكنولوجيا والعلوم التعليم وزارة جتري الطلبات، هذه أساس وعلى. النساء
 نتـائج  وتـؤثر . والكميـة  اجلـودة  وتقييمـات  املوقعية التقييمات قبيل من الطرق خمتلف طريق عن
  .التعليمية املؤسسات تتلقاه الذي واملايل اإلداري الدعم مستوى يف التقييمات تلك

 يف املعلمـات  توظيـف  معـدل  فإن كوريا، معلمي بني أدناه، اجلدول يف مبيَّن هو كماو  
 قلـيال  املـنخفض  التوظيـف  معـدل  فـإن  ذلـك،  عـن  وفـضال . باسـتمرار  مرتفـع  الثـانوي  التدريس
 طـالب  توجيـه  أن إىل نظـرا  املعلمـات  يف الرغبـة  عـدم  مـن  ينبـع  الثانويـة  املـدارس  يف للمعلمات
  .مشقة أكثر ربُيعت الثانوية املدارس
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  الثانوي التعليم يف اجلديدة التعليم تعيينات يف اجلنسني نسبة    
  )املائة ويف األشخاص: الوحدتان(    

  
  يف املائة  أنثى  ذكر  السنة

٧٥,٧ ٢ ٤٧٧ ٨٩١  ٢٠٠٨
٧٣,٣ ٢ ٨١٦  ١ ٠٢٨  ٢٠٠٩
٧٣,٠ ١ ٨٤٩ ٦٨٣ ٢٠١٠

    
  داخلية بيانات ،)٢٠١٠- ٢٠٠٨ (،والتكنولوجيا والعلوم التعليم وزارة: البيانات    
 للمـدارس  اجلديـدة  التعلـيم  تعيينـات  يف اجلنـسني  نـسبة  سـوى  البيانـات  تبني ال: مالحظة    

  .العامة الثانوية
  

  الثانوية املدارس يف املعلمات عن إحصاءات    
  )املائة ويف األشخاص: الوحدتان(    

  
  )باء+ ألف (املتوسطة + رس الثانوية املدا   )باء(املدارس الثانوية   )ألف(املدارس الثانوية   
  اإلناث  اجملموع   اإلناث  اجملموع    اإلناث  اجملموع    

٥٢٢٥٤,٢ ٢٠٧١٢٧ ٤٦٧٦٥,٧٢٣٥ ٧٨٣٧١ ٠٥٥٤٤١٠٨ ٤٢٤٥٦ ١٢٦  اجملموع
٥٧٤٧٠٤٤٤,٧ ١٨٦٤٥٧٣٩٣٨٨٢٤٧٦٣,٧١ ١ وطنيةالاملدارس 

١٨٠٦٣,٢ ٩٧٣١٠١ ٩٨٧٧٠,٧١٥٩ ٠٣١٦٢ ١٩٣٥٤٨٩ ٩٤٢٣٨ ٧٠  املدارس العامة
٦٣٨٣٤,٨ ٦٦٠٢٥ ٢٣٣٤٢,٥٧٣ ٣٦٤٨ ٤٠٥٣٢١٩ ٢٩٦١٧ ٥٤ املدارس اخلاصة

    
  ).٢٠١٠ (التعليمية، للتنمية الكوري املعهد: البيانات    
  .٢٠١٠ بريلأ/نيسان ١ يف املستخرجة البيانات إىل تستند املقدمة البيانات: مالحظة    
  العمالة    

 يف اخنفــض قــد اقتــصاديا الناشــطات النــساء عــدد أن إىل التقــارير تــشري: ٢٥ - الــسؤال
 التقريـر  إىل باإلشـارة . كـذلك  خفـض  قـد  العـامالت  النـساء  عـدد  وأن األخـرية،  السنوات

 توضـيح  يرجـى  ،)٢٨ و ٢٧ الفقـرتني  (الـسابق  والتقريـر ) التاليـة  والفقـرات  ٣٧ الفقـرة (
 يف املـرأة  مـشاركة  لتعزيـز  اختاذهـا  إمكانيـة  يف الطـرف  لدولـة ا تنظـر  الـيت  اإلضـافية  التدابري
 على املرأة هبا تضار اليت االقتصادي لالنكماش السلبية اآلثار ومعاجلة االقتصادية األنشطة
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 اجلنـسني  بـني  األجـور  يف التفـاوت  عـن  إحـصائية  معلومـات  تقـدمي  أيـضا  ويرجـى . أشد حنو
  . اخللل هذا لتصحيح اختاذها ملزمعا التدابري عن املعلومات من املزيد وتوفري

 العمـل  بـني  التوفيـق  لتـشجيع  احلكومـة  ختطط االقتصادية، لألنشطة املرأة توخي لتعزيز  
 منـوذج  اسـتحداث  جيـري  املثـال،  سـبيل  علـى . للنـساء  املناصـب  زيـادة  وبالتايل، األسرة، وحياة
 سُتــستعّمل خلاصــة،ا التجاريــة باملؤســسات يتعلــق وفيمــا. العــام للقطــاع جزئــي بــدوام للعمــل

  .جزئي بدوام الالئقة العمالة فرص إلجياد العمل تكلفة ودعم املشاورات
 وضـع  جيـري  اطرادهـا،  قُطـع  الـيت  املهنة ذات املرأة عمل ودعم املهين التدريب ولتعزيز  
 لـدعم  املـرأة  مراكـز  عـدد  يـزاد  أن املتوقـع  ومـن  خـاص،  حنـو  علـى  املـرأة  تناسـب  تعليمية برامج
  .٢٠١١ يف ٩٠ إىل ٢٠١٠ يف ٧٧ من دجدي من العمل

ــدعم    املــرن االســتعمال حتــسني جيــري األســرية، واملــسؤوليات العمــل بــني التوفيــق ول
 إىل ومـا  اإلجـازة،  فتـرات  ومتديـد  الزوجـة،  والدة بعـد  ملـا  املدفوعـة  واإلجـازة  األمومة، إلجازة
 األطفـال  يـة رعا إجـازة  خـالل  يعطـى  الـذي  البـدل  فإن ذلك، عن وفضال. السياسات من ذلك
 املـدفوعات  التغـيريات  هـذه  ترفـع  أن املتوقـع  ومـن . ثابـت  معـدل  إىل موحـد  معدل من ُنقح قد

 العمـل  عـن  باملـدفوعات  املتعلقـة  العمالة سياسات أن من الرغم وعلى. املرأة تتلقاها اليت الكلية
 مـن  سـرة، األ حالـة  مـع  يتفـق  للعمـل  نظام إدخال فإن واقعي ُمعطَى العطلة أيام وتوفري اإلضايف
 العمـل  لـساعات  املتـراكم  العـدد  أسـاس  علـى  األطفال لرعاية املتاحة األيام عدد يف الزيادة قبيل

 مرافـق  إلنـشاء  الـدعم  مـن  مزيـد  تقـدمي  أيـضا  احلكومـة  وختطط. الدراسة حمل يزال ال اإلضايف،
  .رافقامل تلك بإنشاء املتعلقة األنظمة تطبيق شدة ولتخفيف العمل مكان يف األطفال لرعاية

 تـستهدف  الـيت  العمالـة  فـرص  نطـاق  احلكومـة  وسـعت  االقتـصادية،  األزمة خضم ويف  
 يكابـدن  اللـوايت  للنـساء  العمالـة  حالـة  عبء ختفيف بغية االجتماعية اخلدمة قطاعات يف النساء

ــسبيا األكــرب االقتــصادية املــشقات  اجلنــسني بــني املــساواة وزارة نفــذت خــاص حنــو وعلــى. ن
 هبـدف  املتحـدة،  الواليـات  دوالرات ماليـني  مـن  ٤,٥ قيمتـه  تكميليا عامشرو األسرة وشؤون
 األكثـر  للطبقات املعيشة سبل على االستقرار إضفاء وأيضا للمرأة العمالة فرص واستبقاء إجياد
ــل مــن ضــعفا ــة، يف العــامالت قبي ــات، املهــاجرات والزوجــات الرعاي ــشقات األجنبي  مــن واملن
  .الشمالية كوريا

 احملـددة  باالحتياجـات  تفـي  الـيت  املهـين  التـدريب  بـرامج  بتوسـيع  حلكومـة ا تقـوم  وبينما  
 عـن  وفـضال . بـالربامج  للملتحقـات  املعيـشية  النفقـات  تـوفر  فإهنـا  العمـل،  عن العاطالت للنساء
 شـغل  تـشجيع  يف العمـل  يف الترقيـة  واسـتحقاقات  اإلعانـات  والفينة الفينة بني اسُتعِملت ذلك،

  .واملتوسطة الصغرية اتاملؤسس يف الشاغرة املناصب
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 األسباب من سبب ألي بالرعاية حيظى ال قد بعينه جنس من عامال أن من الرغم وعلى  
 سوق لتعزيز. للمرأة منصفة األحيان أغلب يف تكن مل املاضي يف التعيني ممارسات فإن العقالنية،
 بنـشاط  احلكومـة  قـوم ت ظامل، حنو على متضررة فيهما املرأة تكون ال عامة اجتماعية وبيئة العمل
 ذلـك،  إىل وباإلضـافة . ٢٠٠٠ منـذ  الوظـائف  شواغر عن واإلعالنات التوظيف ممارسات برصد
 أجـل  مـن  “العمالـة  يف اجلنـسني  بـني  املـساواة  أسـبوع ” بوصـفه  بـه  وحيتفل أبريل/نيسان ١ ُحّدد
 يف اجلنـسني  بني باملساواة االجتماعي الوعي توسيع وبغية. العمالة يف اجلنسني بني املساواة حتقيق

 عـن  اجلنـسني،  بـني  املـساواة  ممارسة يف تفوقوا الذين واألفراد الشركات احلكومة تكافئ العمالة،
  . املرأة عمالة يف العادية غري للحاالت الصحافية التغطية وأيضا التحفيز توفري طريق

  مرجعيــة قائمــة وضــعت والعــامالت، العمــال بــني األجــور يف التباينــات تقليــل وبغيــة  
ــيم ــذايت للتقي ــة للمؤســسات ال ــادة التجاري ــدأ اّتباعهــا مــدى يف وللزي ــد األجــر تــساوي” ملب  عن
 املهنـة،  يف اجلنـسني  بني الفصل شدة ختفيف أجل من ذلك، عن وفضال. “العمل قيمة تساوي
 ُتعطــى اإلنــاث، مــن منخفــضة مــشاركة ذات مهــن يف املهــين للتــدريب املتــدربني اختيــار عنــد

ــة ــز ملنــع وأخــريا،. للنــساء ةالتفــضيلي املعامل ــه ســنويا ُيقــدم األجــور، يف اجلنــساين التميي  التوجي
  .العاملني من رئيسية مئوية نسبة النساء فيها تشكل شركة ١ ٠٠٠ عن يزيد ملا واإلشراف

  
  اجلنس نوع حسب العملة يف اجتاهات    
  )والسّن املائة ويف الُون: الوحدات(    

  
    ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  

٦٣٧ ٣٨٠ ٤٩٠٢ ٥٢٧ ١١٣٢ ٥٤٦ ٢  الذكور   الشهريألجرا إمجايل
٦٢٥ ٥٨١ ٣٥٨١ ٦٨١ ٥٣٣١ ٦٩٢ ١  اإلناث  
٦٦,٥٦٦,٥٦٦,٤  الذكور/اإلناث  

٧,١٦,٧٦,٧  الذكور  متوسط سنوات اخلدمة
٤,٤٤,١٤,١  اإلناث  
٦٢,٠٦١,٢٦١,٢  الذكور/اإلناث  

٤٠٣٩,٤٣٩,٤  الذكور  متوسط السن
٣٥,٥٣٥,٠٣٤,٤  اإلناث  
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ــة وزارة: البيانــات     ــر” والعمــل، العمال ــة ظــروف عــن االستقــصائية الدراســة تقري  العمال
  )٢٠٠٩- ٢٠٠٧ (“العمل نوع حسب

 أقل منها الواحد يضم اليت التجارية املؤسسات تستبعد املقدمة البيانات) ١: (مالحظتان    
  .عاملني ٥ من

  . اإلضايف األجر + الثابت األجر = الشهري األجر إمجايل
  .الُون من ١ ١٥٠ = املتحدة الواليات دوالرات من واحد دوالر) ٢(

  
  اجلنس نوع حسب األجور    

  )املائة ويف الُون: الوحدتان(
    

  اجلنس  السنة
ــاء( + )ألـــــف(  )١٢/بـــ

  الشهري األجر متوسط
 إمجـــايل )ألـــف(

  الثابت األجر  الشهري الراتب
ــر  األجــــــــــــــــ

  اإلضايف
 األجــــر )بــــاء(

  املقدم اخلاص

٧٠٢ ٢٨٠ ٧٧٧٥ ٥٢٥١٥٥ ١١٤ ٣٠٣٢ ٢٧٠ ٣٦٢٢ ٧١٠ ٢  اجملموع  ٢٠٠٩
٢٨٤ ٣١٤ ٤٠٦٦ ٧٠٧١٨٥ ٣٦٠ ١١٣٢ ٥٤٦ ٣٠٣٢ ٠٧٢ ٣  الذكور  
٥٤٣ ١١٥ ٧٧١٣ ٨٢٢٩٣ ٥٩٨ ٥٣٣١ ٦٩٢ ١٦٢١ ٩٥٢ ١  اإلناث  

  
 /اإلنــــاث
٦٣,٥٦٦,٥  الذكور

٣٦٧ ٥٦١ ٦٩٤٥ ٢٨٩١٦٣ ٠٩٥ ٦٨٤٢ ٢٥٨ ١٣١٢ ٧٢٢ ٢  اجملموع  ٢٠٠٨
٧٤٧ ٦٥٢ ٣٧٨٦ ١١٢١٩٥ ٣٣٢ ٤٩٠٢ ٥٢٧ ٨٨٦٢ ٠٨١ ٣  الذكور  
٣٦٥ ٢١٧ ٧٠١٣ ٦٥٧٩٤ ٥٨٦ ٣٥٨١ ٦٨١ ٤٧٢١ ٩٤٩ ١  اإلناث  

  
 /اإلنــــاث
٦٣,٣٦٦,٥  الذكور

٦٨٠ ٣٩٥ ٥٩٩٥ ٨٣١١٥٩ ٩٦٧ ٤٣٠١ ١٢٧ ٠٧٠٢ ٥٧٧ ٢  اجملموع  ٢٠٠٧
٢٣٧ ٤٦٣ ٣٩٥٦ ٢٤٢١٨٨ ١٩٢ ٦٣٧٢ ٣٨٠ ٢٤٠٢ ٩١٩ ٢  الذكور  
٤٩٢ ٠٩٤ ٥٢٨٣ ٠٩٧٩٧ ٤٨٤ ٦٢٥١ ٥٨١ ٤٩٩١ ٨٣٩ ١  اإلناث  

  
 /اإلنــــاث
٦٣,٠٦٦,٤  الذكور

    



CEDAW/C/KOR/Q/7/Add.1
 

36 11-23610 
 

  .والعمل العمالة وزارة: البيانات    
 مستخرجة املقدمة والبيانات. املقدم اخلاص األجر مبالغ البيانات تشمل)١( :مالحظتان    

 الثابتـة  األجـور  وتشمل عاملني؛ مخسة من أكثر منها الواحدة تضم جتارية مؤسسات من
 واألجر العمل، طول عن املدفوع واألجر السن، عن املدفوع واألجر األساسية، األجور
 العمـل  مكـان  إىل التنقـل  وبـدل  الـسلعة،  سعر وبدل البدل، وأجر الكفاءة، عن املدفوع
  .اإلجازات عن املدفوع واألجر اإلضايف، والراتب ومنه،

  .الُون من ١ ١٥٠ = املتحدة الواليات دوالرات من الواحد الدوالر )٢(  
  

 بيـان  يرجـى  الـدوري،  التقريـر  يف ٩٧ إىل ٩٥ من الفقرات إىل باإلشارة: ٢٦ - السؤال
 حـصول  إمكانيـة  إتاحـة  بغـرض  تـشريعات  سـن  أمـر  يف تنظـر  الطـرف  الدولـة  كانت إذا ما

 عقــود إلغــاء ضــد ومحايتــهن الطفــل، رعايــة إجــازة علــى املتفرغــات غــري العــامالت النــساء
 املنطقـي  األسـاس  توضـيح  أيـضا  ويرجـى . الـوالدة  إجـازة  وبعـد  احلمـل  فترة خالل عملهن
 بإنــشاء يتعلــق فيمــا ،٢٠١٠ عــام يف امليزانيــة، يف عنــها املبلــغ الكــبرية التخفيــضات وراء
 التوسـع  عـم د علـى  امليزانيـة  من اإلنفاق من فترة بعد األطفال، لرعاية ووطنية عامة مرافق
 األطفـال  رعايـة  تكاليف مقابلة يف واألمهات لآلباء املايل العون وتقدمي املرافق هذه مثل يف
 مزيـد  تقـدمي  يرجى الصدد، هذا ويف). التقرير من ٩٨ إىل ٩٦ من الفقرات إىل باإلشارة(
 “)٢٠١٦-٢٠١١ (املنخفـضة  اخلـصوبة  بـشأن  الثانية األساسية اخلطة” عن التفاصيل من
 الدولـة  تتوخاهـا  تـدابري  إىل وتـشري  األطفال لرعاية احلُكم الذاتية اخلاصة املراكز ززتع اليت

 األسـر  مـن  األطفـال  بـني  األطفـال  رعايـة  جمـال  يف تسببها اليت اخلدمة فجوة ملعاجلة الطرف
  ). التقرير من ٩٧ و ٩٦ الفقرتني إىل باإلشارة (املختلفة الدخول ذات املعيشية
 إجــازة علــى احلــصول إمكانيــة املتفرغــات وغــري املتفرغــات العــامالت مــن لكــل تتــاح  
  . إلغاؤمها قانونا ميكن وال األمومة، وإجازة األطفال رعاية
ــد  -   ــوالدة بع ــرة ال ــا ٣٠ ولفت ــدها، يوم ــازة تكــون أن ميكــن ال بع ــببا األم إج ــاء س   إلهن

 حكــم ُيطبــق انتــهاك، حــصول حالــة يف): ٢٣ املــادة العمــل، معــايري قــانون. (عملــها
ــسجن ــدة بال ــصاها مل ــة أو ســنوات ثــالث أق ــون ٣٠ تتجــاوز ال غرام ــادل (ُون ملي  تع
 ). املتحدة الواليات دوالرات من ٢٦ ٠٨٧

 فتـرة  وخالل األطفال، لرعاية اإلجازة من النابعة املنصفة غري املعاملة أو الفصل ُيحظَر  -  
 يف اجلنـسني  بـني  واةباملـسا  املتعلـق  القـانون . (حمظـور  اإلهناء فإن األطفال، رعاية إجازة
 الـسجن ): ١٩ املـادة  مـن  ٣ البنـد  األسـرية،  واملـسؤوليات  العمـل  بني والتوفيق العمالة
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 مـن  ١٧ ٣٩١ تعـادل  (ُون مليـون  ٢٠ تتجـاوز  ال وغرامـة  سنوات ثالث أقصاها ملدة
 ).املتحدة الواليات دوالرات

 أن جيـب  العمـل،  ىلإ العـودة  عنـد  األمومـة،  إجـازة  أو األطفال رعاية إجازة هناية لدى  -  
 مـن  ٥ البنـد  العمـل،  معـايري  قـانون . (معادلـة  أو مماثلـة  العمـل  مكـان  يف املعاملـة  تكون
ــادة ــانون ؛٧٤ امل ــساواة وق ــني امل ــسني ب ــة يف اجلن ــدعم العمال ــق وال ــني للتوفي ــل ب  العم

 تعـادل  (ُون ماليـني  ٥ تتجاوز ال غرامة: ١٩ املادة من ٤ البند األسرية، واملسؤوليات
 ).املتحدة الواليات دوالرات نم ٤ ٣٧٨

 صـندوق  فـإن  أمومتـهن،  ومحايـة  بعملـهن  االحتفـاظ  يف املتفرغـات  غـري  العـامالت  لدعم  
 يوليـه /متـوز  1 منـذ  فعال نشاطه مارس “املستمرة وللعمالة األطفال رعاية إلجازة املؤقت الدعم”

  .٢٠١١ يف القائم النظام إصالح طريق عن فعاليته يواصل أن املتوقع ومن ،٢٠٠٦
 العمــل هنايــة عنــد املربمــة) الراهنــة (العمــل عقــود: ٢٠١١ يف النظــام إصــالح جــدول  -  

 انتـهاء  عنـد  املربمـة ) اإلصـالح  بعـد  (العمـل  عقـود  >- اإلرسـال  فترة أو بشأنه املتعاقد
 .الوالدة من شهر خالل أو اإلرسال، فترة أو بشأنه املتعاقد العمل

 متـضررات  يكـن  أن مـن  اخلوف فإن املؤقتات تالعامال إىل بالنسبة ذلك، عن وفضال    
 يف النحـو،  هذا وعلى. األطفال رعاية إجازة استعمال عن يثنيهن عقودهن جتديد عند

 العمـل  فترة لتمديد خيارات ُتدرس والعاملة، العمل رب موافقة فيها تتم اليت احلاالت
 قــانون حإصــال طريــق عــن األقــل، علــى الطفــل رعايــة إجــازة طــول إىل عليــه املتعاقــد
  .األسرية واملسؤوليات العمل بني التوفيق ودعم العمالة يف اجلنسني بني املساواة

 وعامـة  وطنيـة  مرافـق  إلنـشاء  عنـها  املبلـغ  امليزانية ختفيضات وراء الكامنة األسباب إن     
 احمللـي  احلُكـم  مـشاريع  علـى  الطلـب  اخنفاض أوال، كانت، ٢٠١٠ يف األطفال لرعاية
 يف ١٦٥ إىل ٢٠٠٨ يف مكانـا  ١٩٦ من األطفال لرعاية العامة ملرافقا بتوسيع املتعلقة
 دوالرات مـن  ٥ ٣٠٠ تبلـغ  منقحـة  تكميليـة  ميزانيـة  تـأمني  طريـق  عـن  ثانيا،. ٢٠٠٩
 متـت  األطفـال،  لرعايـة  مرفقـا  ١٣٢ وبنـاء  جتهيـز  إلعـادة  ٢٠٠٩ يف املتحـدة  الواليات

 وأخــريا،. األطفــال لرعايــة يــةاحملل العامــة املــشاريع علــى الطلــب تلبيــة ٢٠١٠ يف فعــال
 املتزايـد  التأكيـد  بـسبب  األطفـال،  لرعايـة  وطنيـة  عامـة  مرافـق  إنـشاء  بـدعم  يتعلق فيما
 امليزانيــة فــإن األطغــال، رعايــة مرافــق جتهيــز إعــادة يف نــسبيا املنخفــضة التكلفــة علــى
  .كبري حد إىل خفضت ٢٠١٠ يف مرافق إلنشاء
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  ٢٠١٠ يف األطفال لرعاية مرافق إنشاء دعم    
  )املتحدة الواليات دوالرات بآالف: الوحدة(    

  
  األطفال لرعاية الشقق أساس على القائمة املرافق جتهيز إعادة  األطفال لرعاية الوطنية العامة املرافق بناء  

  ٢١  ١٧٢  امليزانية
    

  داخلية بيانات واألسرة، والرفاه الصحة وزارة: البيانات    
  

 احلُكـم  يتلقـى  األطفـال،  لرعايـة  الـشقق  أسـاس  على القائمة املرافق إىل بالنسبة: * مالحظة
  .العمليات لدعم العامة األموال ويستعمل باجملان االستئجار عقود احمللي

 العـبء  ختفيـف  بغية األطفال رعاية على للنفقات الدعم نطاق تدرجييا احلكومة توسع  
. اخلـصوبة  معـدل  الخنفـاض  ئيـسية الر األسـباب  أحـد  يعتـرب  الذي األطفال، رعاية تكاليف على
 املائـة  يف ٥٠ للــ  املعيـشية  لألسـر  إال األطفـال  رعاية لتكاليف الكامل الدعم احلكومة تقدم وال

 قــضية إلثــارة دائمــا ســببا أصــبح أعــاله املــذكور النظــام أن بيــد. للــدخل الكاســبني مــن األدىن
 األسـر  اخلصوص وجه وعلى ى،الوسط الطبقة من املعيشية لألسر الدعم نظام تعزيز إىل احلاجة
 الـسياسة  مـن  تتلقى الدخل املتوسطة املعيشية األسر أن إىل نظرا املزدوج، الدخل ذات املعيشية
  .نسبيا أقل فائدة

  يف املائـة   ٣٠ مـستواه  يتجـاوز  الذي الدخل ذات املعيشية األسر باستثناء ،٢٠١١ ويف  
 الكاملـة  التكـاليف  لتلقـي  األهليـة  العاديـة  املعيشية األسر وأيضا الدخل املتوسطة املعيشية لألسر
 بغـض  األطفـال،  رعايـة  نفقات مجيع احلكومة تغطي الثقافات متعددة ولألسر. األطفال لرعاية
 األسـر  مـن  األطفال حياة يف طيبة بداية نقطة لتوفري املعيشية، لألسرة الدخل مستوى عن النظر

 تنميـة  يف صـعوبات  األحيـان  أغلـب  يف يواجهـون  األطفـال  هـؤالء  ألن نظـرا  الثقافـات،  متعددة
 الكـبري  التقليـل  أجـل  مـن  وأخـريا، . الكـوري  اجملتمـع  يف اللغوية واملهارات االجتماعية املهارات
 األحكـام  نطـاق  احلكومـة  وّسـعت  األطفـال،  رعايـة  بنفقـات  يتعلـق  فيمـا  الوالـدين  على للعبء
 الـيت  الـدخل  من الثاين الربع ذات يةاملعيش لألسر فإن وبالتايل،. األطفال تربية بتكاليف املتعلقة
ـــ دون أطفاهلــا ــذين شــهرا ٣٦ ال ــلون ال ال ــة مرافــق إىل ُيرَس ــة األطفــال رعاي ــة لتلقــي أهلي  إعان
ــة احلكومــة تقــدم. (احلكومــة  الواليــات دوالرات مــن ٨٧ تعــادل (ُون ١٠٠ ٠٠٠ تبلــغ إعان
 سـنة  يبلـغ  طفـل  ذات يةمعيـش  ألسرة ميكن بينما سنتني، يبلغ طفل ذات ألسرة شهريا) املتحدة

 ألســـرة وميكـــن) املتحـــدة الواليـــات دوالرات مـــن ١٣٠ تعـــادل (ُون ١٥٠ ٠٠٠ تتلقـــى أن
 مــــن ١٧٤ تعــــادل (ُون ٢٠٠ ٠٠٠ تتلقــــى أن) لــــه ســــن ال (رضــــيع طفــــل ذات معيــــشية

 رعايـة  نفقـات  عـبء  كبري حد إىل ختفف أن يتوقع هذه السياسة تدابري وجمموعة). الدوالرات
  .األسر فرادى من األطفال
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  الصحة    

 مـن  ٣٠ الفقـرة  وإىل التقريـر،  يف ٤٧ إىل ٤٣ من الفقرات إىل باإلشارة: ٢٧ - السؤال
 إمكانيــة تعزيــز يف احملــرز التقــدم إىل تــشري إحــصائية بيانــات تقــدمي يرجــى الــسابق، التقريــر
 مـن  واإلجنابيـة  اجلنـسية  التربيـة  برامج نطاق وتوسيع الصحية اخلدمات على املرأة حصول

 النــساء إىل املوجهـة  الــربامج سـيما  وال فيــه، املرغـوب  غــري احلمـل  حــاالت مـن  احلــد جـل أ
 مـن  ١٠٧ و ٢٢ الفقـرتني  إىل وباإلشـارة . سـنة  ٢٤ و ٢٠ بـني  أعمـارهن  تتـراوح  الالئي

  العامــــة بالتوصــــية يتعلــــق فيمــــا وموقفهــــا الطــــرف الدولــــة خطــــط هــــي مــــا التقريــــر،
 تطلـب  الـيت  ،)والـصحة  املـرأة  (االتفاقيـة  مـن  ١٢ باملـادة  املتعلقـة  للجنة) ١٩٩( ٢٤ رقم
 يرجـى  الـسابق،  التقريـر  مـن  ٢٩ الفقـرة  إىل وباإلشـارة  اإلجهـاض؟  جتـرم  تشريعات تنقيح
 األعـضاء  علـى  يعتمـدن  الاليت النساء عدد على طرأ الذي التغري عن معلومات تقدمي أيضا

 الطـرف  الدولـة  تقريـر  تقـدمي  منـذ  الـصحية،  اخلـدمات  علـى  للحـصول  أسرهن يف العاملني
  .املاضي الدوري
 املــستحث اإلجهــاض عمليــة فــإن اجلنــائي، القــانون مــن ٢٧٠ و ٢٦٩ للمــادتني وفقــا  
 واملعاقبــة منــه والتحقـق  القــانوين غــري لإلهنـاء  القــانوين بــالتعريف املتـصلة  القــضايا وإن حمظـورة، 

 والطفــل األم صــحة قــانون مــن ١٥ و ١٤ املــادتني أن بيــد. اجلنائيــة القــوانني ضــمن تــرد عليــه
ــان األب مــن احملــروم ــسامح حــدود تبين ــادة تعــرف بينمــا املــستحث اإلجهــاض مــع الت  ٢٨ امل

  .اجلنائية القوانني تطبيق من االستثناءات
  

  األب من احملروم والطفل األم صحة قانون من ١٥ و ١٤ املادتان  •  
  :القانوين اإلجهاض على القيود: ١٤ املادة
 وراثيـة  عقليـة  إعاقـة  أو بالنـسل  متعلقـة  إعاقـة  أي من زوجها يعاين أو هي تعاين حيث  -  

  الرئاسي؛ املرسوم حيددها كما جسماين مرض أو
 الرئاسي؛ املرسوم يصفه كما ُمعد مرض أي من زوجها يعاين أو هي تعاين وحيث  -  
 االغتصاب؛ شبه أو باالغتصاب ُتحبَّل وحيث  -  
  قانونا؛ الزواج ميكنهم ال الذين وجةالز أقارب أو األقارب بني احلمل حيدث وحيث  -  
 .طبية أو صحية ألسباب احلامل باملرأة يضر قد أو يضر احلمل على اإلبقاء وحيث  -  
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 عليـه  جتـرى  شـخص  أي يعاقَـب  ال ):اجلنـائي  القانون تطبيق من استثناءات (٢٨ املادة  
 ٢٦٩ دةاملـا  أحكـام  عـن  النظـر  بغـض  القـانون  هـذا  بأحكـام  عمـال  املـستحث  اإلجهاض عملية

  . اجلنائي القانون من) ١ (٢٧٠ واملادة ،)٢( و) ١(
  

 أُسـرهن  مـن  العاملني عضاءألا على يعتمدن الالئي النساء عدد إىل أدناه البيانات تشري  
  .الصحية اخلدمات على احلصول يف
  

  الوطنية الصحة خدمة يف املشتركني عن إحصاءات    
  )باألشخاص: الوحدة(    

  
  
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

٧٨١ ١٤٥ ٩٥٨١٢ ٦١٦ ٨٧٢١١ ١٧٤ ٣٤٠١١ ٤١٥ ١٠  جمموع األعضاء
٩٥٩ ٢٦٦ ٦١٩١٩ ٧٩٩ ٥٥٢١٨ ٢٤٩ ٦٩٣١٨ ٠٢٩ ١٨  جمموع املعالني

٥٠٩ ٢٧٧ ١٧٧١١ ٠٥٩ ٨١٦١١ ٧٧٦ ٣٦٥١٠ ٦٥١ ١٠  املعاالت
    

  ).٢٠٠٩- ٢٠٠٦ (واألسرة، والرفاه الصحة وزارة: البيانات    
  

  الريفية املرأة  
 برنـامج  "تنفيـذ  خـالل  مـن  حتققت اليت النتائج عن معلومات تقدمي يرجى: ٢٨ - لسؤالا

 وباإلشارة. بأكملها الدولة نطاق على موزع ألنه نظرا ،"املزارعات للنساء املساعد العمل
 املماثـل  النظـام  ونتـائج  طرائـق  توضـيح  يرجـى  الدوري، التقرير من ١٣٢ الفقرة إىل أيضا
 نطـاق  علـى  اعتمـد  الـذي  واملـرض،  احلـوادث  مـن  املتضررة الريفية يشيةاملع باُألسر املتعلق
  .٢٠٠٧ عام يف البلد

 مبـادرة  وهـو  املزارعـات،  للنساء املساعد العمل برنامج احلكومة اعتمدت ،٢٠٠٠ يف 
 مــساعد وُيرَســل. الــوالدة بــسبب العمــل عــن التوقــف علــيهن جيــب الالئــي املزارعــات للنــساء
ــة ويعمــل ــساء وميكــن. املزارعــة ةاملــرأ عــن بالنياب  بطلبــات يتقــدمن أن احلوامــل املزارعــات للن

  .يوما ٩٠ و ٣٠ بني املساعدة فترة احلاضر الوقت يف وتتراوح الربنامج، يف للمشاركة
 يف املــساعد  العمــل برنــامج اســتخدمت الــيت املعيــشية األســر بــشأن حبــث وأجــري 
 باالسـتقرار  الفعالية مستوى ِقيس نمابي ،) يف املائة  ٨٦ (جدا عاليا الرضا معدل وكان ،٢٠٠٢
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ــصور ــة٣٣,٢ (املت ــة٢٩,٥ (احلمــل وعــبء ،) يف املائ ــات واســتدامة ،) يف املائ  يف ٢٦ (العملي
  ). يف املائة١٠,٧ (الوطنية بالسياسة والثقة ،)املائة

 املزارعـون  يعـاين  حينمـا  الريفيـة،  املنـاطق  يف والـشيخوخة  الـسكان  تناقص أعقاب ويف 
 يف متّ مـستدامني،  غـري  املـرتيل  والعمـل  الزراعـة  جتعـل  أخرى مصائب أو املرض أو احلوادث من

 علــى وُنــشر رائــدا مــشروعا بوصــفه املزارعــات للنــساء املــساعد العمــل برنــامج اختبــار ٢٠٠٦
  .املرافق تلك استقرار لدعم ٢٠٠٧ يف القُطري النطاق

 عمـاال  يكونـوا  أن املزارعـات  النـساء  عمل يف للمساعدين ميكن األزمات، أوقات ويف 
 املرتـب  كـشوف  تكلفـة  مـن   يف املائـة   ٧٠ وُيـدفع  أيـام،  ١٠ أقـصاها  ملـدة  مباشـر  غـري  حنو على

 األفـراد  سـوى  اخلـدمات  لتلـك  أهـال  يكـن  مل ،٢٠٠٧ قبل. الدولة خزانة من للمساعد اليومي
 سـن  دون وكـانوا  هكتـارات  ثالثـة  مـن  أقـل  مـساحتها  زراعيـة  أرض ملكيتـهم  يف كانت الذين
 الـدميغرايف  بُبعـدها  الـشيخوخة  تعكـس  فأصبحت تدرجييا حتولت قد األهلية شروط إن. ٦٥ الـ
 وميتلكـــون ســـنة ٦٩ الــــ دون كـــانوا للـــذين األهليـــة كانـــت ،٢٠٠٨ يف. الريفيـــة املنـــاطق يف
 ســنة ٧٥ و ٧٠ إىل العمــري احلــد حتــول ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ لـــ وبالنــسبة أقــل، أو هكتــارات ٥

ــى ــوايل عل ــق ،٢٠١٠ ويف. الت ــون ٥,٥ أنف ــادل (ُون ملي ــن ٤ ٧٨٣ تع ــات دوالرات م  الوالي
  .مزارعة أسرة ألف ١٥ على) املتحدة

 للمـــسنني األساســـية العـــيش ســـبل لـــدعم املـــرتيل العمـــل يف املـــساعدون ُوظّـــف لقـــد 
 ُتـدفع  وبينمـا . يومـا  ١٢ أقـصاها  لفتـرة  الـضعيفة  الريفيـة  واألسـر  واملعـوقني  الثقافات واملتعددي

 للتعاونيــات الــوطين االحتــاد يــدفع العامــة، الــصناديق مــن املــساعدين اليفتكــ مــن  يف املائــة٧٠
 واألزواج للُعــّزاب إال لــذلك األهليــة تتــوفر مل ،٢٠٠٦ ويف. املتبقيــة  يف املائــة٣٠ الـــ الزراعيــة
 سـنها  تتجـاوز  الـيت  املعيـشية  األسـر  أصبحت ٢٠٠٧ يف أنه بيد. سنة ٦٥ سنهم تتجاوز الذين
 متعـددة  األسـر  إدراج ٢٠٠٩ سـنة  صـادفت  ذلـك،  عـن  وفضال. ذلك يف مشمولة سنة ٦٥ الـ

 مـن  ٨٧٠ تعـادل  (ُون مليـون  تبلـغ  إعانـة  أسرة ١٥٠٠٠ جمموع تلقى ،٢٠١٠ ويف الثقاقات،
 املــذكور النظــام ثابــت حنــو علــى تــصلح ألن احلكومــة وختطــط). املتحــدة الواليــات دوالرات
 الــذين للزبــائن الرضــا مــستوى سنيحتــ بغيــة النظــام مــستخدم أفكــار فيــه تــنعكس بــأن أعــاله

  .اخلدمة يستعملون
  

  النساء من احملرومة اجملموعات  
 املتعلقة الشروط ختفيف الطرف الدولة اعتزام عن معلومات تقدمي يرجى: ٢٩ - لالسؤا
 هــذا ويف. املــرتيل العنــف ضــحايا مــن املهــاجرات للنــساء اجلنــسية علــى للحــصول بطلــب
 الدولـة  اختـذهتا  اليت التدابري بيان يرجى للجنة، ٢٦ رقم مةالعا التوصية ضوء ويف الصدد،
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 ضـد  جنـسي،  حتـرش  حـاالت  عـن  أبلغـن  الـاليت  املهاجرات، العامالت محاية هبدف الطرف
  .آخر انتقامي عمل أي أو القانوين املركز فقد أو الفصل

. املـرتيل  العنـف  إزاء خـاص  حنـو  علـى  ضـعيفات  املهـاجرات  النساء بأن احلكومة تدرك  
 احلكومـة  ختطـط  كوريا، يف احلياة مع التكيف يف صعوبات يواجهن الضحايا أغلبية ألن نظراو

 يقعـن  اللـوايت  املهـاجرات  النـساء  إىل وبالنـسبة . األفراد ألولئك التجنس شروط ختفيف لدراسة
 للحـصول  الكلـب  تقـدمي  عنـد  ضـرر  مـصدر  الـسجالت  تلـك  تـشكل  ال املرتيل، العنف ضحايا

 العنــف بـسبب  مقطوعـة  الزوجيـة  العالقـات  تكـون  عنــدما ذلـك،  علـى  وةوعـال . املواطنـة  علـى 
 زوجــة أي مثــل املتــساوية بــاحلقوق حيــتفظن أن األشــخاص ألولئــك املــضمون مــن املــرتيل،
 العمـل  بـني  التوفيق ودعم اجلنسني بني املساواة قانون من ١٤ املادة من ٢ البند ينص .مهاجرة

 أي ضـد  أخـرى  جمحفـة  تـدابري  أي يتخـذ  أو عمل رب أي يعزل ال على األسرية واملسؤوليات
 بتعويـضات  طالبـت  أو وظيفتـها  تـؤدي  وهـي  اجلنسي بالتحرش يتعلق فيما الضرر أصاهبا عاملة
 علــيهم يــصدر أن النظــام هــذا ينتــهكون الــذين العمــل ألربــاب وميكــن. اجلنــسي التحــرش عــن

 مــن ١٧ ٣٩١ ادلتعــ (ُون مليــون ٢٠ تبلــغ وبغرامــة ســنوات ٣ أقــصاها ملــدة بالــسجن حكــم
 ولكـن  الكـوريني  املواطنني على فقط ليس السابق احلكم وينطبق). املتحدة الواليات دوالرات

  .املهاجرات النساء ضد مييز ال النحو، هذا وعلى الزائرات، العامالت على أيضا
 زبـائن  ِقبـل  مـن   اجلنسي للتحرش عالجية تدابري عاملة طلبت إذا ذلك، إىل وباإلضافة  

 قبيـل  مـن  متاحـة  خيـارات  العمل أرباب يستكشف أن املطلوب من متنوعة، أخرى أطراف أو
 عـن  اإلبـالغ  بـسبب  العـامالت  فـصل  ميكـن  ال. االنتقـال  أو العمـل  مكـان  بيئـة  يف تغـيري  إجراء
  .جنسية رغبات تلبية رفض أو اجلنايات تلك

 نـسي اجل التحـرش  ضـحايا  مـن  ضـحية  جتارية مؤسسة مالك فيها يفصل اليت احلالة ويف  
 سـوء  عـن  تبلـغ  عاملـة  أو العمل، مكان يف صاحلها يف ليست معاملة يعاملها ذلك، خبالف أو،

 أن للعاملـة  ميكـن  سـابقا،  املـذكور  اجلنـائي  األساسـي  النظـام  عـن  النظر بصرف كذلك، سلوك
 أعقـاب  ويف. احلـادث  وقـوع  مـن  أشـهر  ٣ خـالل  الريفي العمل جملس من الدعم بطلب تتقدم
 تعـاد  أن للعاملـة  ميكـن  التنفيـذ،  وفتـرة  للعمـل  املناسـب  املسار وحتديد القضية، يف التحقيق سري
  .البطالة خالل  السابقة األجور من مئوية نسبة تتلقى أن أو السابق الوضع إىل

 أن علـى  اإلنـسان  حلقـوق  الوطنيـة  اللجنـة  قانون من ٤ املادة تنص ذلك، على وعالوة  
ــذكورة القــوانني ــاله امل ــى تنطبــق أع ــن كــل عل ــوريني املــواطنني م ــب الك  اإلقلــيم يف واألجان
 نقلــها أو عاملــة أي فــصل ميكــن ال أنــه علــى ٥٥ املــادة مــن ١ البنــد يــنص وأيــضا،. الكــوري

ــة يتعلــق فيمــا حرماهنــا أو تأديبيــا إجــراء تلقيهــا أو  االلتمــاس طلــب ألســباب املعاملــة أو بالرتب
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 ختتــار حينمــا النحــو، هــذا وعلــى. اجمللــس أمــام املــساءلة أو مــواد تقــدمي أو ببيانــات اإلدالء أو
 حتمـيهن  اإلنـسان،  حلقـوق  الوطنيـة  اللجنـة  إىل احلنـسي  التحرش قضايا تقدمي املهاجرات النساء
  .مستقبال احلرمان من اللجنة

 يرجــى التقريــر، مــن ١٢٤ و ١٠١ و ٤٨ و ٨ الفقــرات إىل باإلشــارة :٣٠ - الــسؤال
 جزئـي،  بـدوام  العمـل  ذلـك  يف مبا اإلعاقة، تذوا النساء عمالة معدل عن معلومات تقدمي
 غـري  ومـن  اإلعاقـة  ذوي من العاملني الرجال بعمالة املعدل هذا مقارنة إمكانية مدى وبيان

  .بإعاقة املصابني
  

  ٢٠٠٨ يف اإلعاقة ذوي من والرجال اإلعاقة ذوات من للنساء العمالة معدالت
  )املائة يف: الوحدة(

  
ــة معـــــدل  لـــــذوي العمالـــ
  عاقةاإل وذوات

ــدل ــة معـــ ــذوات العمالـــ  لـــ
   لذوي اإلعاقةالعمالة معدل  اإلعاقة

ــة معــدل إمجــايل  لغــري العمال
  املصابني بإعاقة

٥٨,٤  ٤٧,٥٨  ٢٣,٧٢  ٣٧,٦٥  
    

 عـــن احلقـــائق لتقـــصي دراســـة ؛)٢٠٠٨ (واألســـرة والرفـــاه الـــصحة وزارة: البيانـــات    
  اإلعاقة ذوي من أشخاص
 املـصابني  عـن  استقـصائية  لدراسـة  ٢٠٠٨ هنايـة  نـات بيا من البيانات اسُتخرجت: مالحظة
  .سنوات ثالث كل جترى بإعاقة

  
  األسرية والعالقات الزواج    

 لألسـر  الدعم تقدمي قانون "على املترتبة اآلثار عن معلومات تقدمي يرجى: ٣١ - السؤال
  . ٢٠٠٨ لعام “الثقافات متعددة

ــا متعــددة لألســر الــدعم تقــدمي قــانون” ســّن عقــب    ســبتمرب/أيلــول ٢٢ يف “تالثقاف
 ولتحقيقهـا،  مـستقرة  حليـاة  التكيـف  علـى  املهـاجرين  األزواج مبـساعدة  بـسرعة  للقيام ،٢٠٠٨
 احلكومـة  زادت صـحية،  بيئـة  يف النمـو  علـى  الثقافـات  متعـددة  األسـر  ألطفـال  للـسماح  وأيضا
 أكتـوبر /األول تـشرين  مـن  اعتبـارا  ١٥٩ إىل الثقافـات  متعـددة  لألسـر  الدعم تقدمي مراكز عدد

 حتديـدا  تلـيب  سياسـات  لوضـع  صـلة  ذو استقـصائي  حبـث  أُجـري  ذلـك،  علـى  وعالوة. ٢٠١٠
 لألســر الــسياسات جلنــة” أُنــشئت ذلــك، إىل وباإلضــافة. الثقافــات متعــددة األســر احتياجــات
 علــى لإلشــراف ٢٠٠٩ ديــسمرب/األول كــانون يف الــوزراء رئــيس بقيــادة “الثقافــات متعــددة
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 القـــانون أســـاس تعزيـــز مـــن يزيـــد مـــا ولتنـــسيقها، الثقافـــات ددةمتعـــ لألســـر الـــدعم مبـــادرة
  .الثقافات متعددة لألسر االجتماعي لإلدماج والسياسات
 ومعـدالت  الدوليـة،  الزجيـات  نـسبة  عـن  إحـصائية  معلومـات  تقدمي يرجى: ٣٢ - السؤال
 نمـ  الفقـرات  إىل باإلشـارة  البلـد،  يف للـزواج  العامـة  اإلحـصاءات  سياق يف بينها، الطالق
  .الدوري التقرير من ١٤٢ إىل ١٣٧

 جممـوع  مـن   يف املائـة   ١٠,٨ مـشكّال  ،٣٣٣٠٠ ٢٠٠٩ يف الدوليـة  الزجيـات  عدد بلغ  
  .٣٠٩ ٧٥٩ البالغ الزجيات

  الدولية الزجيات يف اجتاهات    
  )املائة ويف العدد: الوحدتان(
  
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

٧٥٩ ٧١٥٣٠٩ ٥٥٩٣٢٧ ٦٣٤٣٤٣ ٣٣٠  الزجيات عدد جمموع
٣٠٠ ٢٠٤٣٣ ٥٦٠٣٦ ٧٥٩٣٧ ٣٨  الدولية الزجيات عدد
١١,٧١٠,٩١١,٠١٠,٨  ) (التوزع معدل  

١٤٢ ١٦٣٢٥ ٥٨٠٢٨ ٦٦٥٢٨ ٢٩  كوري زوج + أجنبية زوجة  •
١٥٨ ٠٤١٨ ٩٨٠٨ ٠٩٤٨ ٩  أجنيب زوج+كورية زوجة  •
    

  ).٢٠٠٩ (الديناميكية للدميغرافيا اإلحصائية احلولية: البيانات
 والبيانـات . الدولية للزجيات الطالق معدل عن اإلحصاءات أدناه الواردة البيانات متثل  
 أنـه،  ُيالحـظ  أن ينبغـي  أنـه  بيـد . الطـالق  وقـت  األجنبيـات  الزوجات جنسية إىل تستند اجملمعة
ــزواج، بعــد ــات الزوجــات ستحــصل ال ــسية علــى األجانــب األزواج أو األجنبي  بوصــفهم اجلن

  .الكوريني طالق أو زواج أنه على طالقهم أو زواجهم سُيصنف وبالتايل، ،كوريني مواطنني
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  الدويل الزواج يف الطالق معدل    
  )املائة ويف العدد: الوحدتان(    

  
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

٩٩٩ ٥٣٥١٢٣ ٠٧٢١١٦ ٥٢٤١٢٤ ١٢٤  الزجيات عدد جمموع
٦٩٢ ٢٥٥١١ ٦٧١١١ ١٣٦٨ ٦  الدولية الزجيات عدد
٤,٩٧,٠٩,٧٩,٤  ) (التوزع معدل  

٣٠٠ ٩٦٢٨ ٧٠٧٧ ٩٣٣٥ ٣  كوري زوج + أجنبية زوجة  •
٣٩٢ ٢٩٣٣ ٩٦٤٣ ٢٠٣٢ ٢  أجنيب زوج+كورية زوجة  •
    

 األجنبيــات، الزوجــات حقــوق محايــة لتعزيــز املتخــذة التــدابري بيــان يرجــى :٣٣ - الــسؤال
 الطـالق، /االنفـصال  حالة يف إلقامتهن، القانوين الوضع يتوقف أال ضمان منها خمتلفة بوسائل
 هذا ويف. الكوري الزوج خطأ إىل تعزى العالقة هناية أن على الدليل توفر على كامل بشكل
 رجـل  مـن  طفل هلا اليت املهاجرة للمرأة حيق كان إذا ما بشأن معلومات تقدمي يرجى الصدد،
  .واجهاز حالة عن النظر بغض اإلقامة حقوق على احلصول كوري

 حـــاالت يف فقـــط لـــيس مـــضمون كوريـــا يف األجنبيـــات الزوجـــات إلقامـــة القـــانوين الوضـــع 
 أيـضا  ولكـن  الكـوري،  الـزوج  خطأ إىل تعزى العالقة هناية أن فيها ثبت اليت الطالق/االنفصال

 احملـددة،  الظـروف  ظل يف. أسرة أو طفل دعم ألغراض أو االختفاء، أو الزوج موت حاليت يف
 يف البقــاء إىل حباجــة أهنــا إىل نظــرا اإلقامــة، بوضــع كوريــا يف تبقــى أن األجنبيــة للزوجــة ميكــن

 اإلقامــة وضـع  تكتـسب  أن ميكنـها  الوقـت،  مـن  معينـة  فتـرة  بعـد  ذلـك،  علـى  وعـالوة . األسـرة 
 ويـشري . األجنبيـات  الزوجـات  أولئـك  حقوق محاية تعزيز بغية الكورية، املواطنة وأيضا الدائمة
 يكــون ال قــد الكــوري الــزوج إىل يعــزى الــذي الزوجيــة العالقــات لفــش إثبــات أن إىل ذلــك
  .األجنبيات للزوجات لإلقامة القانوين الوضع الكتساب الوحيد املسبق الشرط

 املنظمـات  مـن  يطلـنب  أن األجنبيـات  للزوجـات  ميكن الزواج، وهناية الطالق حوادث وإلثبات 
 وتقـوم . احلكومـة  إىل ذلك يقدمن وأن ذلك، على التأكيد كوريا يف رمسيا هبا املعترف النسائية
ــة ــاالعتراف احلكوم ــالتلقي ب ــسائية منظمــة مــن ب ــسمعة، حــسنة ن  أساســا ذلــك وباســتعمال ال
 يف الثقافـات  متعـددة  لألسـر  االجتمـاعي  التكيـف  دعـم  أجـل  مـن  ذلـك،  عـن  وفـضال . حلكمها
 عـن  النظـر  غـض ب لإلقامـة  دائـم  وضـع  علـى  احلصول املتزوجات املهاجرات للنساء حيق كوريا،
 نـّشأت  إذا لإلقامـة  دائـم  وضـع  علـى  حتـصل  أن متزوجـة  مهـاجرة  ملـرأة  ميكن. الزوجية حالتهن
 التمتـع  املـرأة  حـق  من أن السلطة ُحكم يف كان إذا أو كوري بزوج زواجها من املولود طفلها
  .إنسانية أسباب أساس على اإلقامة حبقوق
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	ومن الناحية الثانية، بينما تتمسك أيضا قسم من البلدان المتمسكة بتدابير مشابهة بتحفظات على المادة المعنية، لم ترجئ بلدان أخرى موافقتها. وعلى هذا النحو ثمة خلاف في ممارسات الدول فيما يتعلق بتفسير الاتفاقية. وتخطط حكومة كوريا لإجراء بحث في ممارسات البلدان التي تتمسك بتحفظات على المادة 16-1 (ز) من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، ستواصل الحكومة المفاوضات المحلية للنظر على نحو تدريجي في إمكانيات سحب التحفظ.
	السؤال - 2: يرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن الجهود التي بذلت من أجل تجسيد حظر التمييز (تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية) في الدستور والتشريعات المناسبة الأخرى، على نحو يغطي جميع مجالات الاتفاقية ويجعلها تنطبق على القطاع الخاص.
	كجزء من الجهود التشريعية، قدمت وزارة العدل في جمهورية كوريا مشروعا لمناهضة التمييز على شكل قانون عام إلى الجمعية الوطنية في كانون الأول/ديسمبر 2007. ولكن، بسبب انتهاء الدورة الـ 17 للجمعية الوطنية في أيار/مايو 2008، لم يُقَرّ المشروع. 
	وفي غضون ذلك، وفقا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوصيات مؤسسات دولية أخرى بشأن بناء أساس قانوني آمن لمنع التمييز، أنشأت الحكومة لجنة فرعية خاصة معنية بقوانين مناهضة التمييز في نيسان/أبريل 2010، بهدف إعادة النظر في فعالية تسعين قانونا قائما من قبل بشأن التمييز وأيضا آفاق وضع قانون شامل مناهض للتمييز. وتجري اللجنة الفرعية الخاصة، المكونة من مختلف خبراء الوزارات والمهنيين القانونيين والأخصائيين من منظمات حقوق الإنسان، مناقشات بشأن تعريف التمييز وأسبابه، والمجالات التي يتجلى فيها، والتدابير المتخذة لتسوية القضية، والمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان، والسوابق القانونية الوطنية، والدراسات الإفرادية ذات الصلة. واختُتمت الدورات بنهاية 2010، وعند استعراض نتائج اللجنة الفرعية ستبت الحكومة في مختلف المبادرات بشأن مناهضة التمييز وستُعدّ تشريعات عملية بشأن القضية.
	إن مصطلح ”فعل تمييزي من أفعال انتهاك الحق في المساواة“ في الفقرة 4 من المادة 2 من قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يحدد نوع الجنس بأنه أحد الأسباب الـ 19 المبينة صراحة التي يحظر القانون بموجبها  التمييز. وفضلا عن ذلك، فإن الفقرة 1 من المادة 30 تمنح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا سلطة التحقيق في دعاوى أفعال تمييزية تقوم بها مؤسسات تجارية واجتماعية وأفراد.
	• يُعرَّف الفعل التمييزي بأنه أي من الأفعال التالية المرتكبة، دون سبب عقلاني، بسبب نوع الجنس أو الديانة أو الإعاقة أو السن أو المركز الاجتماعي أو الإقليم الأصلي أو الدولة الأصلية أو الأمة الأصلية أو الحالة الجسدية من قبيل الملامح المميزة أو الحالة الزوجية أو العنصر أو لون البشرة أو الأفكار أو الآراء السياسية أو شكل الأسرة أو محيط الأسرة أو الحمْل أو الولادة أو السجل الجنائي الذي انتهت مدته الفعلية للعقوبة أو الميل الجنسي أو المهنة الأكاديمية أو التاريخ الطبي وما إلى ذلك. (أ) أي فعل من الأفعال التمييزية لأشخاص معينين أو استبعادهم أو التمييز ضدهم أو غيرالمراعية لهم فيما يتعلق بالعمالة (بما في ذلك التوظيف والتعيين والتدريب وتحديد المكان والترقية ودفع الأجر وأي أموال أخرى أو سلعة تكميلية، والتمويل والحد العمري والتقاعد والفصل وما إلى ذلك)؛ (ب) أي فعل من  الأفعال التمييزية لأشخاص معينين، أو الاستبعاد لهم أو التمييز ضدهم أو معاملتهم على نحو غير مُراع فيما يتعلق بالإمداد بالسلع واستخدامها والخدمات ووسائل النقل والمرافق التجارية والأرض والمرافق السكنية؛ (ج) أي فعل من الأفعال التمييزية لأشخاص معينين أو استبعادهم أو التمييز ضدهم أو معاملة أشخاص معينين على نحو تمييزي فيما يتعلق بالتعليم والتدريب واستعمال المرافق التعليمية أو مؤسسات التدريب المهني؛ و (د) أي فعل من أفعال التحرش الجنساني.
	• بيد أن أي فعل من الأفعال التمييزية لغرض علاج تمييز قائم لا يُعتبر تمييزيا، ما يسمح بالتالي قانونا باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للنساء.
	السؤال - 3: يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد حددت، بعد توقيعها على تلك الاتفاقية، الإطار الزمني  للمضي قدما في التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
	تسعى حكومة كوريا للتصديق على ثلاثة بروتوكولات، بما في ذلك بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بصدد التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. وإعدادا للتصديق على الاتفاقية والبروتوكولات المذكورة أعلاه، ثمة حاجة إلى الشروع في إدخال تعديلات على القوانين المحلية القائمة. ولذلك، تسعى الحكومة إلى وضع خطط الإدارة لسن تشريعات وتعديل قوانين قائمة، وإنفاذ المدونات القانونية الضرورية، لتطابق على نحو شامل الممارسات الوطنية لتناسب المعايير الدولية بنهاية 2012.
	الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

	السؤال - 4 :يُرجى التعليق على الشواغل المتعلقة بأن التغيرات التي طرأت على الكفاءات والموارد المالية لوزارة المساواة بين الجنسين قد أثرت سلبا على تمتع المرأة بحقوق متساوية على نطاق واسع. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت هذه التغيرات سوف تؤثر على الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدخال منظور جنساني في التشريعات والبرامج بصورة منهجية.
	للغرض المبين، غرض المعالجة على نحو منهجي لمجموعة واسعة من قضايا المرأة، وأيضا تحسين حالة المساواة بين الجنسين في كوريا، أنشئت في 29 كانون الثاني/يناير 2001 وزارة المساواة بين الجنسين، وبعد ذلك أعيد تنظيمها وأصبح اسمها وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة في 23 حزيران/يونيه 2005، حينما وضعت المسائل المتصلة برفاه الأسرة ضمن ولاية الوزارة. وعلى الرغم من أن السلطة المتعلقة بقضايا الأسرة نُقِلت لفترة وجيزة إلى وزارة الصحة والرفاه في 29 شباط/فبراير 2008، فإن ولاية وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة قد استعيدت في 19 آذار/مارس 2010، لتشكل رأس حربة المبادرات المتعلقة بالنساء والأطفال والأُسَر.
	وتمّت، بالاقتران باستعادة مسؤوليات الوزارة، في 19 آذار/مارس 2010، زيادة عدد الموظفين من 100 إلى 211، وزيدت الميزانية بـ 217.6 في المائة من 87 مليونا من دولارات الولايات المتحدة إلى 276 مليونا. لقد عُزز مركز الوزارة، بوصفها المؤسسة الحكومية المحورية المعنية بقضايا المساواة بين الجنسين وما يتصل بها من الأمور، وستواصل أداء دور مركزي في تعزيز حقوق المرأة، وتثبيت السياسات الجنسانية، ودعم النهوض الاقتصادي بالمرأة، وتأمين بيئة عمل مراعية للأسرة.
	السؤال - 5: بالإشارة إلى الفقرات من 34 إلى 37 من التقرير الدوري السابع، يرجى تقديم معلومات عن انخفاض معدل تنفيذ مشروع الميزنة التي تراعي الفوارق بين الجنسين، الذي عرضته مؤخرا الدولة الطرف، ويرجى بيان التدابير المزمع اتخاذها لتعزيز وعي والتزام الوزارات الحكومية المختصة بذلك المشروع. وفي هذا الصدد، يرجى توضيح نتائج التقرير الأول عن الميزنة التي تراعي الفوارق بين الجنسين (لعام 2009)، من حيث نطاق ميزانية الحكومة المستهدفة والمنهج التحليلي وعملية الاستعراض فيما يختص بإصلاح الميزانية. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن النتائج المتوقعة من ”قانون الشؤون المالية الوطني“ الذي ينص على أن تقدم الحكومة، في بداية السنة المالية 2010، ميزانيات وحسابات تراعي الفوارق بين الجنسين، على النحو المشار إليه في الفقرة 14 من التقرير.
	وفقا لمشروع الميزنة التي تراعي الفوارق بين الجنسين فإن 195 مشروعا من 29 مؤسسة تم اختيارها وتنفيذها على أساس معايير محددة مسبقا لأغراض دعم مبادرات تتبنى المساواة بين الجنسين أو تولّد استحقاقات للمرأة. وكانت سنة 2010 على نحو بارز السنة الأولى التي فيها حُددت سياسة الميزنة المراعية للفوارق بين الجنسين وأُدمجت في المهام الحكومية.
	وعن طريق إدخال تعديل على القانون المالي الوطني في نيسان/أبريل 2010، يمكن أن تُضمّن في فئة مشروع الميزنة المراعية للفوارق بين الجنسين ليس فقط الحسابات العامة ولكن الصناديق أيضا، موسِّعة بذلك نطاق المنظمات والمشاريع المشاركة. وتخطط الحكومة أيضا توسيع برامج التدريب الراهنة المراعية للفوارق بين الجنسين للموظفين العموميين ووضع بنود جدول الأعمال بإدارة منتديات مناسبة لمناقشة الميزانية، لمواصلة زيادة مدى مشاركة المؤسسات والمبادرات المستهدفة.
	ومن الناحية الثانية، لتيسير تنفيذ مشروع الميزنة المراعية للفوارق بين الجنسين، فإن موظفي الوزارات المسؤولين عن وضع الميزانيات والمشاريع المستهدفة تلقوا التعليم الخاص. إن المعهد الكوري لتشجيع وتعليم المساواة بين الجنسين، بوصفه مؤسسة منتسبة لوزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة، يقدم على نحو منتظم التدريب المراعي للفوارق بين الجنسين بهدف تحسين مستوى المراعاة للاعتبارات الجنسانية للموظفين الحكوميين. (510 أشخاص في 2008؛ و 909 أشخاص في 2009).
	وفضلا عن ذلك، أنشئ في 2008 فريق العمل المعني بالميزنة العامة - الخاصة المشتركة المراعية للفوارق بين الجنسين لتعزيز فهم مشروع الميزنة المراعية للفوارق بين الجنسين. ويرأس فريقَ العمل مديران عامان لوزارة الشؤون الاستراتيجية والمالية ووزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة، ويتكون من 18 من الأخصائيين المسؤولين عن الرقابة على المناقشات حول كيفية شرح وعرض الإجراءات المتعلقة بإعداد وإدارة الميزانية المراعية للفوارق بين الجنسين. وفي 2009 أجرى فريق العمل مراجعة مكملة لكل اقتراح من الوزارة متعلق بالميزانية ومُراع للفوارق بين الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن فريقا استشاريا معنيا بالميزنة المراعية للفوارق بين الجنسين، يضم 12 خبيرا اختيروا على أساس التخصص في مجال السياسات، شُكّل بولاية توفير المعلومات وخدمات إصلاح الخطأ الضرورية للتقديم السليم لتقرير الميزنة المراعية للفوارق بين الجنسين.
	إن تقرير الميزنة المراعية للفوارق بين الجنسين المقدم إلى الجمعية الوطنية قد تم توليفه بجمع المواد التي قدمتها فرادى الوزارات. يتكون تقرير الميزنة المراعية للفوارق بين الجنسين لكل وزارة من استعراض عام وتفسيرات للمبادرات المنفذة. ويتكون الاستعراض العام من أهداف الوزارة على أساس ”هدف المساواة بين الجنسين واستعمال الموارد لتلك الغايات“، وخريطة للميزنة المراعية للفوارق بين الجنسين توفر المعلومات الأساسية  عن المشاريع وتقديرات الميزانية. وفي غضون ذلك، فإن وثائق تفسيرات المبادرات قدمت تفاصيل للأغراض والأهداف والفعالية المتوقعة للمبادرات الوزارية المحددة، وأيضا رسوما توضيحية للبيانات المصنفة حسب نوع الجنس عن المستفيدين من أنشطة الميزنة المراعية للفوارق بين الجنسين خلال السنوات الثلاث الماضية.
	كان تقرير الميزنة المراعية للفوارق بين الجنسين لعام 2010 التقرير الأول الذي قُدم إلى الجمعية الوطنية. وبذلك، فإن تقرير التحليل والتقييم عن الميزنة المراعية للفوارق بين الجنسين، الذي حلل وقيّم العيوب التي تشوب السياسات الراهنة في مجال الميزانية، أُعد على نحو إضافي وقُدّم لكفالة إدارة مستقرة وفعالة لمشروع الميزنة المراعية للفوارق بين الجنسين مستقبلا. وتشمل محتويات تقرير التحليل والتقييم عن الميزنة المراعية للفوارق بين الجنسين تحليل حالة الميزانية الكلية إلى جانب حجم كل وثيقة وزارية مقدمة وحالها وتحليل المبادرات الرئيسية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تمثل مختلف الأنشطة بآثارها المعتدلة في المهنيين والقُصّر وأهداف أخرى للمشاريع المتبناة. وهذه الإحصاءات، بالاقتران بنقاط تمّت مناقشتها للتحسين وتوافق الآراء المتنامي على أهمية الميزنة المراعية للفوارق بين الجنسين، ستنعكس في إعداد الوثائق التي ستقدم في السنة القادمة. ويتوقع تقديم التقرير النهائي لعام 2010 عن إغلاق حسابات إلى الجمعية الوطنية في أيار/مايو 2011.
	لقد حدد القانون المالي الوطني الأساس القانوني لمشروع الميزنة المراعية للفوارق بين الجنسين، وقد جعلت محتوياته تنفيذ الميزنة المراعية للفوارق بين الجنسين إلزاميا. وفي هذا الصدد، يعتبر القانون أن جميع الوزارات، بما في ذلك وزارة الشؤون الاستراتيجية والمالية، قد عبرت عن تصميمها الجمعي على التحسين على نحو سباق للمساواة بين الجنسين والتزمت أيضا بكل من تطبيق وتعزيز مشروع الميزنة المراعية للفوارق بين الجنسين.
	التدابير الخاصة المؤقتة

	السؤال - 6: يرجى توضيح الكيفية التي ستؤثر بها إعادة صياغة الترتيبات المؤسسية المتعلقة بـ ”لجنة العمل الإيجابي“، المعنية بفحص تنفيذ خطط عمل الإجراءات الإيجابية ومنجزاتها، على برامج العمل الإيجابي في الحاضر والمستقبل، على النحو المشار إليه في الفقرتين 92 و 93 من التقرير. وبالإشارة أيضا إلى الفقرة 93 من التقرير، يرجى تقديم معلومات عن فعالية ”العمل الإيجابي المتعلق بعمالة المرأة“، وبيان كيفية تطبيقها على العاملات غير المنتظمات في العمل وغير المتفرغات.
	في 2008 أعيدت تسمية لجنة العمل الإيجابي لتصبح لجنة الخبراء المعنية بالعمل الإيجابي وانضمت إلى لجنة سياسة العمالة، التي يرأسها وزير العمالة والعمل، بوصفها لجنة استشارية خاصة منتسبة. وعلى الرغم من أن رئيس لجنة الخبراء المعنية بالعمل الإيجابي قد غُيّر من منصب على مستوى نائب الوزير إلى وكيل وزير لسياسة العمالة، فإن حجم اللجنة وهيكلها، وأيضا المسائل الواقعة ضمن صلاحياتها، لم تتأثر. وبالتالي، لم يكن لذلك أثر ذو مغزى في برنامج العمل الإيجابي للبلد.
	وعند تنفيذ العمل الإيجابي ارتفع معدل عمالة الإناث في القطاع الخاص بالمتوسط من 30.7 في المائة في 2006 إلى 34.12 في المائة في 2010. وارتفعت النسبة المئوية للمديرات على نحو أكثر حدة من 10.2 في المائة في 2006 إلى 15.09 في المائة في 2010.
	بيانات عن العاملات
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	(%):
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	-
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	(%):
	10.2 (06’)  (  11.2(07’)  (  12.51 (08’)  (  14.13(09’)  (  15.09 (10’)
	تستخدم المؤسسة الراهنة المتوسط السنوي لعدد العاملات، المبلّغ عنهن حسب وظائفهن ومهنهن. ولا تجعل المؤسسة الطلب متباينا حسب نوع أو انتظام العمالة.
	السؤال - 7: يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم استخدام تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة 25 (2004) للجنة المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، وإدخال شرط يتعلق بمقاعد الانتخاب المباشر، يستوجب أن تكون نسبة 50 في المائة من المرشحين عن كل حزب سياسي من النساء.
	يشجع البند 3 من المادة 47 من القانون المتعلق بالانتخابات للمناصب العامة على المشاركة السياسية للمرأة بالنص على أن النساء يشكلن أكثر من 50 في المائة من مرشحي الأحزاب السياسية للتمثيل النسبي في كل من الجمعية الوطنية والمجالس المحلية. وفيما يتعلق بتنسيب مرشحين في القائمة الرسمية، فإن الأحزاب مطالَبة بأن تخصص حيز الأعداد الوترية للمرشحات. والأحزاب التي تنتهك المعيار والإجراء المذكورين أعلاه، إما قبل أو بعد التسجيل، ستُرفَض طلباتها الانتخابية (البند 8، المادة 49) أو ستُعتبر باطلة (الفقرة 2، البند 1، المادة 52).
	وفيما يتعلق بالترشيحات لشغل مقاعد إقليمية في الانتخابات العادية، في كل من الجمعية الوطنية ومجالس المقاطعات والمدن، فإن القانون ينص على أن تعمل الأحزاب السياسية على التوصية بأن تشكّل النساء على الأقل 30 في المائة من مرشحي كل مقاطعة (البند 4، المادة 47).
	وبالإضافة إلى ذلك، وفقا للتعديل على القانون المتعلق بالانتخابات للمناصب العامة، الذي أقر في 25 كانون الثاني/يناير و 12 آذار/مارس 2010، عند تقديم المرشحين لشغل المقاعد الإقليمية في المجالس المحلية بين الانتخابات العامة لمجلس المقاطعة ومجلس المدينة والانتخابات الإقليمية لمجلس المدينة والناحية والمقاطعة، يجب أن تُرشَّح مرأة عن كل منطقة انتخابية على الأقل (المادة 47-5). وينجم عن انتهاك هذا البند إبطالُ تسجيل حزب في منطقة بعينها (المادة 52-2).
	القوالب النمطية والممارسات الثقافية

	السؤال - 8: يرجى وصف أثر ونتائج حملات التوعية المتعلقة بالقضاء على القوالب النمطية التقليدية التمييزية والتحيزات بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة في المجتمع، على النحو المشار إليه في الفقرة 26 من التقرير الدوري السادس (التقرير السابق).
	لزيادة الدعم على المستوى القطري للنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين، سُمّي 1-7 تموز/يوليه أسبوع المرأة على أساس المادة 14 من قانون تنمية المرأة. واحتفلت الحكومة الوطنية وسلطات الحكم المحلي، وأيضا المجموعات المدنية، بالحدث بطرق متنوعة، بما في ذلك مراسم وطنية وإقليمية ومراسم منظمة على نحو خاص، وحملات وسائط الإعلام، وتقديم جوائز للأفراد أو الجماعات التي تدافع عن مبادئ المساواة بين الجنسين.
	وعن طريق التعليم وتعزيز العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين، حُسِّنت التوعية والممارسات العامة. ولمواصلة تعزيز الإطار الاجتماعي اللازم لتوخي الأفراد للتنمية الشخصية والمهنية دون تمييز، فإن المعهد الكوري لتشجيع وتعليم المساواة بين الجنسين وفّر على نحو منتظم التعليم بشأن مراعاة  الفوارق بين الجنسين.
	وبصرف النظر عن تلك الجهود، لتشجيع المساواة بين الجنسين ضمن وحدة الأسرة، تم تحديد حملة ”عونا نتمتع بـ تشوسيوك (الكلمة الكورية لعطلة تقديم الشكر) معا!“ من أجل تشجيع المرأة على المشاركة في احتفالات الأعياد على أساس منصف ومتساو. وفضلا عن ذلك، خلال موسمَي تشوسيوك وسول - نال (الكلمة الكورية لعطلة السنة الجديدة القمرية)، فإن مواقع الشبكة الدولية  للوزارات المركزية و 16 من سلطات الحكم المحلي في المدن والمقاطعات نشرت قوائم الخيارات المنسدلة على نوافذ الشاشة ولافتات تحمل رسائل الخدمة العامة.
	واضطلعت حكومة كوريا، بالاقتران بمختلف الجماعات المدنية، بنشاط في تنفيذ حملات التوعية بالمساواة بين الجنسين لغرض الحد من الآراء المتحيزة في الأدوار الجنسانية بينما يجري تعزيز القوالب النمطية الجنسانية الإيجابية. وفي 2008، تم الشروع في تسعة جهود مشتركة من ذلك القبيل، بما في ذلك مشروع ”غرفة التدريس للتوعية الجنسانية للأم الوحيدة يوم السبت“. وتمّ الاضطلاع بستة جهود أخرى في 2009، بما في ذلك مشروع تعزيز القيادة في الجيل القادم لمجتمع يقوم على المساواة بين الجنسين. وأخيرا، تم تنفيذ أربعة جهود في 2010، بما في ذلك حملة ”دعونا نبدأ! صوب وسائط إعلام غير تمييزية“.
	العنف ضد المرأة

	السؤال - 9: بالإشارة إلى الفقرتين 20 و 51 من التقرير والفقرة 18 من التقرير السابق، يُرجى تقديم بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس، توضح النتائج/الآثار المترتبة على التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في سبيل تنفيذ ”قانون منع العنف المنزلي وحماية الضحايا“ و ”الخطة الأساسية الثالثة للسياسات المتعلقة بالمرأة (2008-2012)“.
	إحصاءات عن مراكز مقصورة على الأطفال من ضحايا العنف الجنسي

	(الوحدة: الأشخاص)
	السنة
	المجموع
	الإناث
	الذكور
	2009
	292 1
	143 1
	149
	البيانات: مركز سانفلاور للطفل (مركز مقصور على الضحايا من الأطفال) في كوريا.
	مراكز الدعم المتكاملة لضحايا العنف من الإناث

	(الوحدة: الأشخاص)
	الضحايا حسب النوع
	المجموع
	العنف الجنسي
	العنف المنزلي
	العنف في المدرسة
	البغاء
	غيرها
	السنة
	ذكر
	أُنثى
	ذكر
	أُنثى
	ذكر
	أُنثى
	ذكر
	أُنثى
	ذكر
	أُنثى
	ذكر
	أُنثى
	2009
	471 10
	صفر
	140 7
	صفر
	348 2
	صفر
	116
	صفر
	177
	صفر
	690
	صفر
	البيانات: وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة (2009)، بيانات داخلية
	إحصاءات عن مراكز إسداء المشورة لضحايا العنف الجنسي
	(الوحدة: الأشخاص)

	الخدمات الاستشارية المقدمة
	ضحايا العنف الجنسي الذين قدمت المشورة لهم
	المتلقون لخدمات استشارية أخرى
	السنة
	عدد المرافق
	المجموع
	ذكر
	أنثى
	ذكر
	أنثى
	2006
	202
	119 655
	صفر
	57 865
	صفر
	61 790
	2007
	202
	124 591
	صفر
	58 628
	صفر
	65 963
	2008
	196
	145 247
	صفر
	69 115
	صفر
	76 132
	2009
	199
	155 902
	صفر
	67 221
	صفر
	88 681
	البيانات: وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة (2006-2009)، بيانات داخلية
	إحصاءات عن مرافق الحماية لضحايا العنف الجنسي
	(الوحدة: الأشخاص)

	الدعم النفسي والعاطفي
	الدعم في مجال التحقيقات والدعم القانوني
	الدعم الطبي
	الدعم التعليمي
	الدعم في الاعتماد على الذات
	السنة
	المجموع
	ذكر
	أنثى
	ذكر
	أنثى
	ذكر
	أنثى
	ذكر
	أنثى
	ذكر
	أنثى
	2006
	14 405
	صفر
	9 530
	صفر
	247
	صفر
	2 000
	صفر
	2 069
	صفر
	559
	2007
	18 317
	صفر
	12 871
	صفر
	347
	صفر
	2 309
	صفر
	2 332
	صفر
	458
	2008
	15 998
	صفر
	9 713
	صفر
	394
	صفر
	2 286
	صفر
	1 109
	صفر
	2 496
	2009
	14 570
	صفر
	8 165
	صفر
	417
	صفر
	2 626
	صفر
	789
	صفر
	2 573
	البيانات: وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة (2006-2009)، بيانات داخلية
	إحصاءات عن الدعم الشامل لضحايا ومرتكبي جريمة العنف المنزلي
	(الوحدة: الأشخاص)

	السنة
	الحالات
	مرفق حماية (بمن في ذلك الأطفال)
	خط ساخن للإنقاذ في حالة الطوارئ الاتصال على الرقم 1366
	قانونية
	العلاج والتعافي
	التدريب المهني
	طبية
	برنامج العلاج والتصحيح
	2006
	167 362
	4 556
	164 181
	3 557
	2 955
	365
	-
	4 469
	2007
	167 623
	4 999
	160 899
	3 783
	3 145
	471
	546
	4 085
	2008
	158 781
	4 962
	158 635
	3 812
	3 468
	506
	3 692
	4 902
	2009
	140 016
	4 463
	190 859
	3 818
	3 392
	562
	3 788
	5 317
	البيانات: وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة، بيانات داخلية
	السؤال - 10: يرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين معدل الإبلاغ الإلزامي عن العنف المنزلي وتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتقديم الجناة إلى المحاكمة وصدور أحكام بالإدانة، بالإشارة إلى الفقرات من 53 إلى 56 في التقرير.

	لتعزيز الإبلاغ المسؤول عن العنف المنزلي، فرضت الحكومة على مدراء المؤسسات التعليمية والطبية، وأيضا مرافق الدعم للمعاقين، الالتزام بالإبلاغ عن حالات العنف المنزلي. (المادة 4، القانون المتعلق بالإجراءات الخاصة بشأن المعاقبة على العنف المنزلي). وبالإضافة إلى ذلك، فُتحت خطوط ساخنة لحالات الطوارئ ومراكز لإسداء المشورة لضحايا العنف المنزلي.
	إن التدبير المؤقت الراهن استجابة لحالة مبلغ عنها من حالات العنف المنزلي يستغرق 7-8 أيام تقريبا لحماية الضحايا. وبذلك، لوحظ توجّه لتفادي الإبلاغ عن الجرائم. وفي هذا الصدد، تنفذ الحكومة قاعدة قانونية تمكّن السلطات القائمة بالتحقيق من اتخاذ تدابير في حالات الطوارئ، رهنا بموافقة الضحية في حالات اعتبار السلطات القائمة بالتحقيقات عودة حدوث العنف المنزلي ممكنا. إن الإطار الزمني المفضل هو طلب وتلقي الموافقة على تنفيذ هذا التدبير المؤقت من المحكمة خلال 48 ساعة من تقديم الطلب. وبفعل ذلك، تُقلَّل إلى الحد الأدنى إمكانية انتهاك حقوق الإنسان.
	وتُبذَل جهود لإضفاء الطابع المؤسسي على وحدة خاصة للتحقيق لمعالجة حالات العنف المنزلي، مما من شأنه أن يرشّد عملية إعداد الدعاوى وإلقاء القبض على الجناة وإدانتهم.
	وبوجود 18 مركزا متكاملا للخدمات الطبية وخدمات إنفاذ القانون أنشئت على المستوى القطري منذ آب/أغسطس 2005، تتاح الآن في اليوم شبكة مؤهلة من المستشارين والشرطيات والممرضات، ومهنيين آخرين مدة 24 ساعة طول السنة لتقديم المساعدة لضحايا العنف المنزلي والجنسي. ومن أجل زيادة تيسير الإبلاغ عن الجرائم وتقديم الإعانة، من المتوقع أن يعمل بحلول 2014 ما مجموعه 36 مركزا متكاملا للدعم.
	تنص المادة 20 من قانون الإجراءات الخاصة فيما يتعلق بمعاقبة العنف الجنسي على أنه في الحالات التي فيها يُعتدى جنسيا على القصر يُعطَّل قانون التقادم حتى يبلغ الضحية سن الرشد. وفضلا عن ذلك، في حالات توفر الدلائل العلمية، من قبيل الحمض النووي، يمكن أن تُمدَّد الفترة بعشر سنوات. واستجابة للعنف المنزلي، تنفذ تدابير مؤقتة لحالات الطوارئ للفصل بين المعتدي والضحية، وإن الذين يكررون اقتراف جريمة العنف الجنسي أو المنزلي قد يُحتجزون للاستجواب أو لإجراء مزيد من التحقيق. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدعم الطبي والقانوني متاح أيضا للضحايا، وفي حالات الاعتداء الجنسي فإن مختلف التدابير المضادة متاحة أيضا، من قبيل تعطيل الاتهام ريثما تقدم المشورة ونقل الدعوى إلى محكمة مدنية بوصف ذلك شأنا من شؤون حماية الأسرة. ويمكن أن تتخذ إجراءات كتلك حسب الاقتضاء لإيجاد التوازن بين أهداف معاقبة الجاني واستعادة روابط الأسرة.
	وعن طريق إدخال التعديل على القانون المتعلق بحماية الأطفال والشباب من العنف المنزلي في 15 نيسان/أبريل 2010، أصبحت الجرائم ضد القُصّر من قبيل الاغتصاب وهتك العرض الإكراهي، ومحاولة ارتكاب الجريمة، والعلاقات الجنسية، والإكراه في مكان العمل خاضعة للمقاضاة دون أن يكون من الضروري أن يقدم الضحية التهم (المادة 16). وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعاقََب على الحالات التي تحصل فيها موافقة قاصر أو وصي عن طريق الإكراه أو القوة بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة أقصاها سبع سنوات (المادة 17). وللذين يكشفون عن الاعتداء على الأطفال، حُدّدت وسائل جاهزة لإبلاغ السلطات المختصة عن الجرائم. وفي عملية الحصول على الرُخص وإصدار الشهادات اللازمة للعمالة في مرافق التعليم قبل المدرسي والمدارس ومرافق الرفاه للأطفال، ومرافق الرفاه للمعوقين، ومؤسسات خدمات الإرشاد، ومؤسسات أخرى تتعلق بالأطفال والشباب، فإن منع الاعتداء الجنسي على الأطفال والشباب والإبلاغ عنه جزء إلزامي من التدريب الذي يتلقاه المرشحون. (المادة 23)
	السؤال - 11: بالإشارة إلى الفقرة 135 من التقرير، يُرجى الإشارة إلى الخطوات المتخذة لتعديل قانون الدولة الطرف بهدف تعريف جريمة الاغتصاب على نحو أشمل. ويبدو أن تقرير الدولة الطرف يشير إلى أن إثبات ”الاغتصاب الزوجي“ باعتباره جريمة عرضة للتفسيرات القانونية. ونظرا إلى أن هذا سيزيد صعوبة الاعتراف بالاغتصاب الزوجي، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم مراجعة التشريعات القائمة بغية تجريم ”الاغتصاب الزوجي“، بالإشارة إلى الفقرتين 17 و 18 من التقرير السابق. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى بيان التدابير المتخذة لتشجيع الضحايا على تبليغ الشرطة بحالات الاغتصاب، وبخاصة الاغتصاب الزوجي.

	كما هو مبيّن في التقارير المقدمة سابقا، تعبر سوابق صدرت مؤخرا وعلماء في مجال القانون عن رأي في تعريف جريمة الاغتصاب على نحو أكثر شمولا. وفي سياق التفسيرات القانونية لحالات الاغتصاب الزوجي، حُدِّدت سوابق قضائية من المحاكم المحلية.
	يشكل الاغتصاب، حسبما يمليه القانون الجنائي في كوريا، جريمة لأنه ينتهك حق الضحية في تقرير المصير الجنسي. ومن هنا فإن اغتصاب زوجة يشكّل جريمة دون أي أفعال جنائية إضافية. والاغتصاب، بهذه الصفة، عن طريق تفسير وتعديل السوابق القانونية، يبقى جريمة تستوجب المقاضاة عند ارتكابها بين الزوجين، وإن إدخال قوانين جديدة تتعلق تحديدا بالاغتصاب الزوجي لا يُتوخى على نحو منفصل في الوقت الراهن.
	السؤال - 12: يُرجى أيضا بيان مدى تفسير الزيادة في الإبلاغ عن كل من حالات العنف الجنسي والتحرش الجنسي بارتفاع درجة الوعي بهذه المسائل، وليس بمجرد ازدياد هذه الحوادث في المجتمع. ويرجى أيضا الإشارة إلى نوع المساعدة المقدمة لضحايا جميع أشكال العنف ضد المرأة، وفقا للتوصية العامة رقم 19 (1992).
	ثمة أسباب متعددة للزيادة في عدد دعاوى العنف الجنسي والتحرش الجنسي المقدمة. أولا، حدثت زيادة في عدد الضحايا اللائي تقدمن طواعية باتهام المعتدين عليهن. وبالإضافة إلى ذلك، حدثت زيادة في جرائم الاعتداء الجنسي التي تستهدف الأطفال تحديدا أو حالات العنف الجنسي الذي يشارك فيه عدة جناة، لا يتوقف فيها اتخاذ الإجراءات القانونية على موافقة الضحية. وأخيرا، فإن الطبيعة الدائمة التغير للبيئة الاجتماعية، ويعزى ذلك على نحو رئيسي إلى الزيادة في استعمال الإنترنت، ساهمت في الزيادة في فئات/أنواع من العنف الجنسي.
	بيد أن الزيادة في معدل عدد المحاكمات على جرائم منصوص على أنها جريمة عرضة لأن تُقدَّم شكوى منها تُعتبَر دليلا إيجابيا على أن لدى المجتمع مستوى أعلى من الوعي بقضايا العنف الجنسي والتحرش الجنسي. تدل تلك الزيادة على أن الوصمات المتعلقة بالنساء ضحايا العنف الجنسي، التي كانت مصادر كبيرة للقلق في الماضي، تقل تدريجيا، وبالتالي فإن فكرة أن الإناث ضحايا العنف الجنسي هن ببساطة ضحايا الجريمة أصبحت أيضا معترفا بها على نطاق واسع.
	وفيما يلي المساعدة المقدمة لضحايا جميع أشكال العنف ضد المرأة، وفقا للتوصية العامة رقم 12 من الاتفاقية.
	(أ) ضحايا العنف الجنسي

	في دعاوى العنف الجنسي (بما في ذلك العنف الجنسي ضد الأطفال) يُشرَك المدعون العامون المختصون بالتحقيقات في الدعاوى في تناولها من المراحل الأولى من التحقيقات إلى عملية جلسات المحاكمة وتنفيذ الحُكم. وبغية تحقيق الاستجابة السريعة للجريمة، أنشئ نظام لقيادة التحقيقات الموضعية. ويسمح النظام باتخاذ وتنسيق إجراءات الشرطيين القضائيين في الوقت الحقيقي. وبالإضافة إلى ذلك، شُرع في الإجراءات القضائية من قبيل الأنشطة المتعلقة بالمحاكمة لكفالة إصدار أحكام رشيدة تقابل الجرائم. وللذين يتعرضون لخطر أن يصبحوا جناة على نحو متكرر يمكن التكليف باستعمال جهاز المراقبة الالكترونية الذي يشير إلى مكانهم، والإشراف على المعاملة المتلقاة، وإخطارات عن طريق الإنترنت، وتدابير مماثلة.
	ومن الإلزامي، بوصف ذلك وسيلة إضافية لمنع الضرر الثانوي ضد الضحايا، إكمال تحقيق بالفيديو مع الضحايا وعلاقاتهن الموثوق بها. والبيان بالتصوير الفيديوي يمكن أن يُتخذ دليلا وأن يقدم إلى وزارة العدل. ولتعزيز مساعدة ضحايا العنف الجنسي والمنزلي، تمّ تعزيز نظام التعاون الوثيق بين مراكز دعم الضحايا وجماعات الدعم المماثلة. وبالقيام بذلك، فإن العمليات والمؤسسات القائمة وراء أحكام صندوق إغاثة الضحايا، والتخصص في التحقيقات المنسقة، وطلب التعويض للضحايا، واستعمال الصحة العامة للعلاج أصبحت أكثر فعالية.
	وفي غضون ذلك، تنص المادة 27 من قانون معاقبة العنف الجنسي وحماية الضحايا على أن وزير المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة، وحكام المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي الخاص، وعُمَد المدن، وحكام النواحي، ورؤساء الهيئات البلدية مسؤولون عن تخصيص وإعداد العدد اللازم من المستشفيات الوطنية والعامة، ومراكز الصحة العامة، ومرافق العلاج الطبي لعلاج ضحايا العنف الجنسي. واعتبارا من نهاية 2009 فإن 318 من تلك المرافق في حالة التشغيل.
	وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 28 من القانون المذكور أعلاه على أن أي مرفق من المرافق الطبية المحددة ينبغي أن يقدم العلاج الطبي، بما في ذلك العلاج البدني والعقلي، للضحايا. وتدعم الحكومة تكاليف ذلك العلاج.
	اتجاهات في دعم ضحايا جرائم العنف الجنسي

	(الوحدة: الأشخاص)
	السنة
	2006
	2007
	2008
	2009
	العدد
	217 5
	340 7
	376 8
	834 8
	البيانات: وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة، 2006-2009

	ملاحظة: (1) تبين البيانات عدد ضحايا العنف الجنسي اللائي تلقين العلاج بدعم الحكومة.
	(ب) ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي

	فيما يلي القوانين والسياسات المنطبقة على الجرائم التي تنطوي على الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.
	العقوبات على الاتجار بالبشر وما يتصل به من الاستغلال الجنسي

	بموجب القانون المتعلق بالمعاقبة على العنف الجنسي وحماية الضحايا، فإن الاغتصاب والاعتداء الجنسي القسري وهتك العرض والاتجار بالمرأة لأغراض البغاء أو النقل إلى ما وراء البحار، ونقل الأشخاص المتجر بهم، وقبول أو إخفاء أشخاص متجر بهم تواجه عقوبة إضافية.
	إن الملتزمين بترتيب الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي أو البغاء بوصفهم مالكين أو مديرين لمؤسسات للبغاء، أو زبائن أو قوادين أو الذين يحملون نساء أخر على البغاء يواجهون المحاكمة بموجب قانون المعاقبة على الأفعال المتعلقة بترتيب الاتجار لأغراض الجنس.
	والمرتكبون للجرائم المذكورة أعلاه ضد الأطفال والشباب، أي الاعتداء الجنسي، والاتجار بالجنس، والاعتداء على الأطفال يوجه إليهم الاتهام بموجب القوانين الجنائية، بما في ذلك القانون الجنائي، والقانون المتعلق بحماية الأطفال والشباب من العنف الجنسي، وقانون رفاه الطفل، وقانون معاقبة العنف الجنسي وحماية الضحايا.
	إن توزيع وسائط الاتصال والمواد الصيدلية المضرة على الشباب أو قبول الشباب في أي أمكنة تُعتبَر غير مناسبة للشباب يُقاضَى عليه بموجب القانون المتعلق بحماية الشباب.
	يواجه المتهمون بالاتجار بالبشر عقوبة إضافية  بموجب القانون المتعلق بالعقوبة المشددة على جرائم محددة.
	وعلاوة على ذلك، يمكن أن يعاقَب على الاتجار بالبشر بموجب قانون معايير العمل وقانون الأعضاء الداخلية والغرس، وقانون ضمان العمالة، إذا كان منطبقا. ولتعزيز الاستخبارات بشأن الأنشطة غير المشروعة ولمنع الاتجار  بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي، رفضت الحكومة قبول جوازات سفر للجناة الأجانب، وعززت في نفس الوقت روابطها بوكالات التحقيقات والقنصليات فيما وراء البحار.
	وبصرف النظر عن القوانين القائمة والخدمات لحماية المهاجرات المتزوجات من ضحايا العنف الجنسي والمنزلي، استضافت على نحو مشترك إدارة التحقيقات الدولية التابعة لوزارة العدل وعشر وزارات متعاملة معها، بمشاركة من السفارة الأمريكية، ”المؤتمر المعني بالتدابير المضادة والمؤسسات المناهضة للاتجار بالبشر“.
	(ج) ضحايا التحرش الجنسي

	التحرش الجنسي يُقاضى في الوقت الراهن عليه بموجب المادة 10 من قانون معاقبة العنف الجنسي وحماية الضحايا.
	المادة 10 من قانون معاقبة العنف الجنسي وحماية الضحايا
	(السلوك الشائن من قِبل قوة محتلة)
	(1) أي شخص يقوم عن طريق خطة خادعة أو بالقوة بسلوك شائن ضد أي شخص تحت حمايته أو إشرافه لغرض العمل التجاري أو العمالة أو علاقات أخرى يعاقَب بالسجن لمدة اقصاها سنتان أو بغرامة لا تتجاوز 5 ملايين وُن (تعادل 348 4 من دولارات الولايات المتحدة).
	(2) إذا قام شخص يقوم برعاية أي شخص رهن التوقيف بموجب القانون بسلوك شائن ضد الشخص يُعاقَب بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات أو بغرامة لا تتجاوز 15 مليون وُن (تعادل 043 13 من دولارات الولايات المتحدة).
	(3) إذا ارتكب أي رئيس لمرفق أو عامل فيه يهدف إلى حماية المعوق وتعليمه وما إلى ذلك الزنا عن طريق خطة خادعة أو عن طريق القوة بشخص معوق خاضع لحمايته وإشرافه يعاقَب بالسجن لمدة أقصاها سبع سنوات. وحيث يقوم بسلوك شائن ضد ذلك الشخص المعوّق يعاقَب بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات أو بغرامة لا تتجاوز 30 مليون وُن (تعادل 087 26 من دولارات الولايات المتحدة).
	(د) ضحايا الإجهاض

	لأغراض القضاء على الإجهاض غير القانوني، يبيّن القانون المتعلق بصحة الأم والطفل أنه لا يمكن لطبيب أن يجري عملية إجهاض مستحث إلا في حالات استثنائية يسمح القانون بها بوصفها إجهاضا مستحثا قانونا. ولكن يُقاضى على نحو صارم على استعمال إجراءات جراحية أو مستحضرات صيدلية لأغراض تنظيم النسل واختيار نوع الجنس. إن المستشفيات والأطباء الذين ينتهكون القانون بإجراء عملية إجهاض مستحث غير قانوني تُعطل ممارستهم ورخصهم.
	(هـ) ضحايا العنف المنزلي

	للقضاء على العنف المنزلي، تتخذ على نحو نشط تدابير مؤقتة بغية فصل مرتكب العنف المنزلي عن الضحية، لأغراض حماية حقوق الإنسان للضحية وأعضاء أسرتها. وتجري تحقيقات مع الذين يرتكبون العنف المنزلي على نحو متكرر. والجُناة، فور وضعهم رهن التوقيف، يواجهون العقوبة في المحكمة. وأيضا نظرا لخصائص حالات العنف المنزلي، فإن مختلف الموارد، بما في ذلك إيقاف المقاضاة عقب المشاورات وإحالة القضية إلى محكمة مدنية، تتاح توخيا للسلام المنزلي والعودة إلى الحالة المستقرة. وفضلا عن ذلك، عن طريق مراكز الدعم للضحايا، يقدَّم الدعم المالي وأيضا القانوني للمحتاجات.
	ولأغراض إعادة تأهيل المرتكبين لجريمة العنف المنزلي، وفقا للقانون المتعلق بمنع العنف المنزلي وحماية الضحايا، قد يتبع الادعاء العام إيقاف الاتهام ويطلب، بناء على تقدير المحكمة، خدمة المجتمع والصفوف الدراسية الإلزامية أو وقف تنفيذ الحكم أو الوضع تحت الحراسة، أو العلاج، أو إسداء المشورة بوصفها بدائل قابلة للتطبيق من إصدار الحُكم العادي. وفي تلك الغضون أنشئ مركز سانفلاور للأطفال لتقديم العلاج الجسدي والنفسي للأطفال الذين وقعوا ضحية العنف الجنسي.
	إن برنامج العلاج وإعادة التأهيل لمركز إسداء المشورة فيما يتعلق بالعنف المنزلي يسدي المشاورة الانفرادية والمشاورة على مستوى المجموعة والمشاورة الزوجية.
	ويشمل برنامج التثقيف لمكتب مراقبة السلوك دورات معنية بتنمية مهارات الاتصال وفهم العنف المنزلي وفهم العلاقات الأسرية ودراسة الظروف الكامنة وراء العنف المنزلي ورعاية السلوك غير العنيف وتذليل العقبات التي تعترض عدم العنف وإعادة رعاية العلاقات الأسرية.
	(و) ضحايا أشكال أخرى من العنف ضد المرأة

	لأغراض تقديم الإعانة المدنية لضحايا العنف المنزلي والجرائم المماثلة، فإن جميع مكاتب المدعين العامين الـ 57 في البلد عينت على نحو مستقل موظفين لدعم الضحايا لتقديم الإعانة القانونية ولمساعدة الضحايا في تلمّس طريقهن في سياسات وإجراءات الدعم التي تتبناها الدولة. وفي الحالات التي فيها تدين محكمة مجرما على التسبب في الضرر الجسدي أو القتل أو الاغتصاب أو السرقة أو المهاجمة من الخلف محاولة للخنق بقصد السلب والغش، أو الابتزاز أو الاختلاس أو سوء ممارسة المهنة أو جرائم مماثلة يمكن لرئاسة السلطة أو الضحية أن تتقدم بطلب تعويض إما عن الأضرار المادية المباشرة والتكاليف الطبية أو أي تعويضات تستلزمها الحالة.
	الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء المرأة

	السؤال - 13: يُرجى تقديم بيانات عن عدد النساء ضحايا الاتجار اللاتي جرى التعرف عليهن خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ويُرجى أيضا بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم استحداث نظام لجمع البيانات عن الاتجار تصنف فيها الحالات حسب جنسية الضحية. وهل تنوي الدولة الطرف اعتماد نظام رسمي يحدد بشكل استباقي ضحايا الاتجار بالبشر وسط الفئات الضعيفة؟
	خلال الفترة 2006-2009 لم يبلّغ عن إحصاءات عن عدد الضحايا المؤكد أنهن ضحايا الاتجار بالإناث.
	ولكن، على أساس المعلومات المجموعة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، فإن مجموع 205 أشخاص كانوا ضحايا جرائم الخطف والتحريض (56 ذكرا و 149 أنثى).
	إحصاءات عن ضحايا جرائم الخطف والتحريض

	(الوحدة: الأشخاص)
	السنة
	المجموع
	الإناث
	الذكور
	2006
	127
	44
	83
	2007
	155
	52
	103
	2008
	259
	76
	183
	2009
	298
	63
	235
	2010
	205
	56
	149
	البيانات: وزارة المساواة بين الجنسين (2006-2010)

	ولا يبرز القانونُ القائم الاتجارَ بالبشر بوصفه جريمة منفصلة، ويمكن لتلك الجرائم، وفقا للقوانين الجنائية، أن تصنف وفقا لـ ”شراء أو بيع أنثى“ و ”الخطف أو التشجيع من أجل الربح“ و ”نقل شخص مخطوف أو مشترى من جمهورية كوريا“.
	ورهنا بجنسية الضحايا، لم تستحدث بعد إجراءات ونظم جمع وتصنيف البيانات عن الضحايا والتحقيق في قضاياهن، وأيضا الإجراءات للتحقيق النشيط في ضحايا الاتجار بالبشر الأكثر ضعفا. بيد أنها ستحظى بمزيد من الاستعراض على نحو سباق عند استحداث نظام محسن لجمع البيانات عن الاتجار.
	السؤال - 14: بالإشارة إلى الجدول الوارد في الصفحة 64 من التقرير والفقرة 20 من التقرير السابق، يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إعادة النظر في قوانينها المتعلقة بالبغاء بهدف منع تجريم النساء العاملات في تجارة الجنس. وبالإشارة إلى الفقرة 60 من التقرير والفقرة 19 من التقرير السابق، يرجى أيضا تقديم معلومات إحصائية عن أثر برنامج ”مدرسة جون“ على منع عودتهن لممارسة البغاء. 
	إن قانون المعاقبة على القوادة لأغراض البغاء وما يتصل بذلك من أفعال، وقانون منع البغاء وحماية الضحايا اللذين وضعا في 23 أيلول/سبتمبر 2004 صنفا البغيّ بأنها "ضحية" وبينا أن الضحايا، مبدئيا، لا يجب أن يعاقبن ولكن يجب أن يحظين بالحماية. وفي الوقت الراهن، تقدم الحماية في مراكز إسداء المشورة، ولم توضع خطط ملموسة لتعديل القوانين ذات الصلة بمعاملة البغايا.
	ويبين ما يلي الإحصاءات عن الظروف الراهنة بعد إنشاء مدرسة جون. وفي الحالات التي لم يتمّ فيها أحد أفراد الرعية المنهج الدراسي، يجري إخطار المدعي العام المسؤول، ويُتوصل إلى قرار إما باتهام المرتكب للجرم أو بإعطاء فرصة إضافية لإنجاز أعمال الدورات الدراسية اللازمة.
	أعداد مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي
	(الوحدة: الأشخاص)

	السنة
	الذين أكملوا التعليم في مدرسة جون
	الذين أخفقوا في إكمال التعليم في مدرسة جون
	2005
	2 214
	131
	2006
	11 217
	558
	2007
	15 124
	1 255
	2008
	17 956
	1 855
	2009
	34 762
	2 715
	2010 (30 تشرين الأول/أكتوبر)
	12 864
	517
	المجموع
	94 137
	7 031
	البيانات: وزارة المساواة بين الجنسين، (2005-2010)

	نشرت وزارة العدل تقريرا تحليليا يستند إلى نتائج دراسة استقصائية لـ 385 1 من المجرمين الذين لم تجر مقاضاتهم الذين أكملوا برنامج مدرسة جون في واحد من المكاتب الـ 22 للوضع تحت مراقبة السلوك في البلد في 2006. وأجريت اختبارات ت الإحصائية على بيانات مجموعة والوعي بممارسة البغاء والمواقف المتعلقة به، ولوم البغاء وموفريه، واعتراف ضحايا البغاء، وتبيُّن الأخطار وحالات الفقد المقترنة بالبغاء، ودرجة الوعي الذاتي والمسؤولية الشخصية المتولدين فيما يتعلق بهذه القضية. ووفقا لنتائج الاختبار، اتضح أن البرنامج ذو مغزى إحصائيا.
	السؤال - 15:تشير بعض التقارير إلى أن الرجال الكوريين هم الزبائن الأساسيون للأطفال (الأحداث) في مجال السياحة الجنسية في جنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادئ. بالإشارة إلى الفقرة 62 من التقرير، يرجى تقديم وصف تفصيلي للجهود التي تبذلها الحكومة الكورية لمنع ممارسة البغاء في الخارج وعبر الإنترنت والمعاقبة عليه، والإشارة إلى أية إنجازات محددة في هذا الصدد.
	بذلت الحكومة جهودا محددة لمنع ممارسة البغاء في الخارج وعبر الإنترنت والمعاقبة عليه، أولا بإنشاء ”الفريق الخاص لمنع ممارسة البغاء في الخارج“ لمساعدة جهود المدعين العامين والشرطة في اتخاذ إجراءات صارمة ضد ارتكاب الجرائم وبالتعاون في نفس الوقت مع الوكالات الأجنبية لإنشاء نظم مشتركة لإجراء التحقيقات وتقاسم المعلومات.
	ووفقا لـ ”لمبادئ التوجيهية المتعلقة بممارسة البغاء في الخارج وببذل الجهود للقضاء على المشكلة“، التي أصدرت لاستعمال السفارات في الخارج في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أكدت وزارة الخارجية والتجارة، فيما يتعلق بتجنب ممارسة البغاء غير المشروع في الخارج وجمع البيانات عنه، على الحاجة إلى التعاون مع الحكومات الأجنبية من أجل القيام بالمقاضاة الفعلية لممارسة البغاء. وبالتالي، فإن الجهود المبذولة لمعاقبة ممارسة البغاء في الخارج قد عززها استخدام الموارد المتاحة للمكاتب الدبلوماسية، وموظفي إنفاذ القانون المقيمين، وموظفي الثقافة والسياحة، ومكاتب الصحافة الأجنبية. وكجزء من جهود كوريا لاستحداث نظم فعالة لتقاسم المعلومات، تمَّ على نحو علني تشاطر حالة البلد مع الأطراف المعنية في اجتماعات الممثلين القنصليين الإقليميين لمناقشة مسألة ممارسة البغاء. إن منع ممارسة البغاء في الخارج سيواصَل تناوله مستقبلا بطريقة مماثلة ولكن بكثافة أكبر.
	وكما يُظهر بوضوح قانونُ كوريا لجوازات السفر، فإن الأفراد الذين ارتكبوا أعمالا غير مشروعة في بلدان أجنبية ولطخوا صورة الأمة في الخارج، يمكن أن يُحدَّد إصدار جوازات السفر لأولئك الأفراد بفترة لا تقل عن سنة واحدة ولا تتجاوز ثلاث سنوات، رهنا بطبيعة الجرم الذي ارتكبوه. ومن الأفعال الكثيرة التي تستحق عقوبات كتلك، تعتبر ممارسة البغاء أخطر الجرائم.
	ومرة كل سنة على الأقل تستهدف الحكومة المركزية عددا من الجماعات، من قبيل الموظفين العامين المحليين، والجماعات الشرطية والعسكرية والطلابية، لتلقي التثقيف على منع ممارسة البغاء في الخارج.
	ولتشكيل توافق عام في الآراء على مقاومة ممارسة البغاء في الخارج، بادرت الحكومة إلى شن حملات عامة متنوعة عن طريق وسائط الإعلام، بما في ذلك مسابقة فيديو ”أوقفوا ممارسة البغاء في الخارج“ ومهرجان وقرص فيديو رقمي أنتجته الحكومة وتقوم بتوزيعه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الطبيعة غير القانونية لممارسة البغاء وآثارها في الصورة الوطنية والحاجة إلى ثقافة صحيحة تقوم على أساس المساواة بين الجنسين قد أُوصِلت عن طريق النشرات والملصقات والبث التلفزيوني والإعلانان في قطارات ما تحت سطح الأرض وإعلانات خدمة الإذاعة.
	ولاتخاذ الإجراءات الصارمة ضد ممارسة البغاء على الإنترنت، أنشأت وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة، ووكالة الشرطة الوطنية ووزارة الإعلام والاتصالات، في جملة مؤسسات أخرى، نظاما تعاونيا لرصد المواقع الإباحية وما يتصل بها من الأعمال التجارية. وتلك النظم جزء من جهد شامل متعدد الشّعَب لجمع المعلومات واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد تلك الجرائم. واستُحدِث، على نحو خاص، نظام من أجل المساعدة في مقاضاة الذين يغرون بإقامة الاتصال الجنسي بالشباب على الإنترنت، وعلى ذلك يمكن لمرتكبي الجريمة أن يعاقبوا بالسجن لمدة أقصاها سنة واحدة أو بغرامة لا تتجاوز 10 ملايين وُن (تعادل 696 8 من دولارات الولايات المتحدة). ولتحسين إنفاذ تلك السياسات، نُفذ عدد من المبادرات من قبيل نظام الإبلاغ ”حافظ الشباب“ الذي يسهل تشغيله، الذي استُحدث ورُكّب على حواسيب في المدارس ومقاهي الإنترنت على النطاق القطري لمنع إغراء القُصَّر.
	وبالإضافة إلى ذلك، في نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر 2010 بذلت وكالة الشرطة الوطنية جهودا متضافرة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد ممارسة البغاء في الخارج.
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	صفر
	السؤال - 16: فيما يتعلق بالنساء العاملات المهاجرات اللاتي دخلن البلد في إطار مشروع E-6 للعمل في مجال الترفيه، يُرجى (في ضوء الفقرة 26 من التوصية العامة 26 (2008) للجنة المتعلقة بالنساء العاملات المهاجرات) توضيح ما تنوي الدولة الطرف فعله لجعل الرصد الموضعي للمنشآت التي تعمل فيها هؤلاء النساء أكثر صرامة وفعالية (بالإشارة إلى الفقرات 11 و 57 و 143 من التقرير). وفيما يتعلق بالنساء الأجنبيات العاملات في مؤسسات الترفيه واللواتي يزعم أنهن من ضحايا الاتجار، يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت النساء الأجنبيات من ضحايا صناعة البغاء، اللواتي فقدن بالفعل وضعهن بموجب التأشيرة من نوع E-6، معرضات لخطر الترحيل عند تقديم شكاوى ضدهن في مكتب العمل أو مراكز الشرطة. 
	فيما يتعلق بشركات إدارة الترفيه والمشاريع التجارية المعنية بإصدار عقود العمل، بذلت الحكومة جهودا للمشاركة في إجراءات الفحص والتفتيش الأولية بإجراء دراسة استقصائية عند الإصدار الأولي للتأشيرات. حينما يكون معدل ترك شركات معينة لأماكن عملها أكثر ارتفاعا على نحو غير عادي من معدل غيرها، تصبح معاملة المشاريع التجارية للنساء الأجنبيات محل شبهة. في تلك الحالات، يُولى اهتمام خاص لتلك الشركات عن طريق التفتيش الأكثر تواترا. وبالإضافة إلى ذلك، حُدِّدت فترة سنوية لاتخاذ إجراءات صارمة لمؤسسات الترفيه، وتفرض جزاءات شديدة في الأماكن التي تتهم المشاريع التجارية فيها بممارسات العمالة غير القانونية.
	حينما تقوم ضحايا أجنبيات من ممارسة البغاء القسري والإناث اللواتي فقدن فعلا وضعهن بموجب التأشيرة من نوع E-6 بإبلاغ السلطات عن قضاياهن، فور التأكيد على قضية الضحية، فإن مكوثهن داخل البلد دون قيود على العمالة مضمون حتى يكون التحقق من قضاياهن قد جرى وتكون الإجراءات السليمة للمساعدة قد أُكملت. وتحديدا، تحمي المادة 11 من القانون المتعلق بمعاقبة قوادة البغاء والأفعال المرتبطة بها الضحايا من كل من الطرد وفقد أوجه الحماية القانونية، بينما يؤمِّن القانون المتعلق بالقضايا الخاصة المتعلقة بالإبعاد  حقهن في التقدم بطلب التعويض.
	السؤال - 17: يرجى تقديم تفاصيل  عن أية أنشطة تدريب تنفذ بهدف توعية موظفي إنفاذ القانون بشأن حقوق وأوضاع النساء من ضحايا الاستغلال في مجال البغاء. وفي هذا الصدد، يرجى التعليق على الشواغل التي جرى التبليغ بها بشأن عدم قدرة السلطات على أن تعالج بصورة مناسبة حالة النساء حاملات التأشيرة من نوع E-6، اللواتي لا يمارسن البغاء بينما يستمر الاتجار بهن بغرض الاستغلال الجنسي، نظرا للربط بين تعريف الاتجار بالأشخاص وممارسة البغاء.
	لدعم موظفي إنفاذ القانون ليكونوا على وعي كامل بحقوق وأوضاع النساء من ضحايا الاستغلال في مجال البغاء، أُسندت إلى معهد البحوث القانونية والتدريب ولاية تقديم التدريب التعليمي العادي على معرفة السمات الخاصة لمرتكبي جريمة الاستغلال في مجال البغاء وأيضا التدريب على حماية ضحايا تلك الجرائم للمسؤولين القضائيين. وتتاح دورات دراسية مهنية متخصصة تتعلق بالجرائم المستهدفة للأحداث والنساء للمدعين العامين، بينما تقدم دورات دراسية متخصصة على مستوى العمل للمحققين.
	وفي كل سنة، تقدم وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة التدريب التعليمي على منع الاستغلال في مجال البغاء للمسؤولين الحكوميين وأفراد الشرطة والأفراد العسكريين، وغيرهم المسؤولين عن منع الجريمة السابقة الذكر. وتهدف هذه البرامج التدريبية إلى زيادة الوعي بالقضايا وأيضا إلى إلهام الإرادة على اتخاذ إجراءات على نحو فعال لمساعدة الضحايا.
	وتضع الحكومة التركيز على تحسين الوعي الجنساني لدى أفراد الشرطة على مستوى الإدارة، للأغراض الواضحة، أغراض دعم أفراد الشرطة في أداء واجباتهم على نحو فعال، وضمان استعمال مسؤولي إنفاذ القانون للتعليم من أجل تعزيز منظور مُراع للاعتبارات الجنسانية في معرفة التشريعات والسياسات التي تتناول جرائم الجنس، وتوسيع نطاق توافق الآراء الاجتماعي على المساواة بين الجنسين في المجتمع. ووفقا لآخر ما استجد من التفسيرات القانونية التي تقدمها وزارة التشريعات القانونية، فإن السلطة القضائية والجمعية الوطنية، باعتبارهما مؤسستين عامتين تمثلان الذين يقودون المجتمع، تلقيتا أيضا التعليم فيما يتعلق بمنع ممارسة البغاء.
	وفيما يتعلق بقضايا الاستغلال الجنسي للعاملات الحاملات لتأشيرة من نوع E-6، فإن العاملات الأجنبيات، شأنهن شأن النساء ذوات الجنسية الكورية، في حماية من أن يقعن ضحايا ممارسة البغاء، عن طريق الرصد الفعال لما يمكن أن تكون أنشطة غير مشروعة. وحينما تتقدم مؤسسة للترفيه بطلب تأشيرة لاستخدام مرفِّهات، فإن الإقرار اللازم أو التثبت من المهنة الذي تصدره سلطات الدولة المعنية يجب أن يُوفَّر جنبا إلى جنب مع ”توصية أداء“ مستوفية للشروط القانونية يقوم مجلس تصنيف وسائط الإعلام في كوريا بالتحقق منها. وفضلا عن ذلك، خلال عملية الإصدار تجري مقابلات انفرادية مع القنصلية. وباستيفاء تلك الشروط تهدف الحكومة إلى القيام بطريقة قوية بمنع الاستغلال الجنسي لحاملات التأشيرة من نوع E-6.
	إن الإمساك عن إعطاء جوازات السفر والتأشيرات لغرض احتجاز الأجانب محظور. وفي تلك الغضون فإن مكاتب إسداء المشورة حيث يمكن للواتي كابدن تجربة ممارسة البغاء وما شابهها من الاعتداءات على حقوق الإنسان أن يلتمسن المشاورات يجري تشغيلها في مراكز الإرشاد للأجانب (345 1) ومراكز الهجرة على النطاق القُطري. وحينما تظهر ضحايا تلك الجرائم للعيان، فسيؤمَّن مكوثهن في كوريا، دون قيود على عمالتهن، حتى يُمنح مهما كان من الإعانة الضرورية.
	السؤال - 18: يرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن سبل ووسائل رصد أنشطة الوكالات الدولية لتيسير الزواج، بهدف حماية الزوجات الأجنبيات. ويرجى أيضا توضيح ما إذا كانت هناك وسيلة للفحص تمكن من تحديد النساء اللاتي يقعن ضحايا للاتجار من خلال هذه الوكالات، وتسجيلهن.
	إن نظام الإعلام المتعلق بالهجرة التابع لوزارة العدل والنظام القنصلي الالكتروني  للمكاتب الدبلوماسية استُعملا عند دراسة وإصدار التأشيرات للأزواج الأجانب بغية القيام على نحو أفضل بتنظيم عمليات الوكالات الدولية لتيسير الزواج. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإبلاغ عن الزيجات الزائفة والمعلومات المزورة، وأيضا الحضّ غير المشروع على الزواج لأغراض الهجرة، يجري منعهما عن طريق كل من الزيارات للوكالات الدولية لتيسير الزواج وزيادة التدقيق في ممارسات المؤسسات التجارية.
	إن قانون مراقبة الهجرة، الذي عُدِّل في 14 أيار/مايو 2010 ونُفذ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ينص على أن يقوم موظفو الهجرة، إذا اعتُبر ذلك ضروريا، بزيارات للوكالات الدولية لتيسير الزواج، وبطرح الأسئلة عليها وبطلب السجلات منها. ويتوقع أن يعزز القانون رصد الوكالات الدولية لتيسير الزواج وأيضا حماية حقوق الإنسان للزوجات الأجنبيات. 
	ووفقا لقانون مراقبة تيسير الزواج  يجب على الوكالات الدولية لتيسير الزواج تقديم تاريخ الحالة الزوجية الماضية وتقييم الصحة والبيانات المهنية والسجل الجنائي وغيرها من المعلومات ذات الصلة بكل شريك، وهي مترجمة إلى لغة الأشخاص المعنيين ومن المتيسر الحصول عليها للمعاينة. وفي حالة عدم تقديم تلك المعلومات أو تزويرها من قِبل الذين يسعون إلى الحصول على خدمات المطابقة، من اللازم أن ترفض الوكالة طلب ذلك الفرد.
	ويتعين على الوكالات الولية لترويج الزواج أن تمتثل للتشريعات الجنائية والإدارية المحلية. وفضلا عن ذلك، سيُحرَم الأفراد ذوو تاريخ الاتجار بالبشر من الاشتغال بذلك العمل. وفي تلك الغضون، فإن الوكالات التنفيذية التي ارتكبت جرائم تقع ضمن أسباب فقدان الأهلية  تُلغي الحكومة تسجيلها ورخضها.
	المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة وفي صنع القرار

	السؤال - 19: بالإشارة إلى الفقرة 73 من التقرير والفقرة 24 من تقرير اللجنة السابق، يرجى توضيح السبب في أن معدل التمثيل العام للمرأة لا يزال منخفضا للغاية في المجال السياسي، في كل من الحكومة (الوطنية أو المحلية) والبرلمان، بغض النظر عن التدابير المتخذة من خلال ”قانون الصندوق السياسي“ و ”قانون الأحزاب السياسية“. ويرجى بيان ماهية التدابير التي تنظر فيها الدولة الطرف بغرض تصحيح هذا الوضع.
	إن تمثيل المرأة في المجال السياسي لا يزال منخفضا، والسبب الرئيسي في ذلك هو التصور التقليدي والأبوي في كوريا المستند إلى الكونفوشية، التي تعتبر مجالي السياسة والخدمة المدنية مناسبين للرجال فقط. وبالتالي، قُمع دخول المرأة في هذين المجالين. في مجال السياسة، عن طريق التعديلات المستمرة المدخلة على قانون الانتخاب الرسمي العام وقانون الأحزاب السياسية وقانون الصندوق السياسي، حدثت زيادة في عدد النساء المشاركات في السياسة. بيد أن تمثيل النساء ما يزال ناقصا نسبيا في ميدان السياسة.
	وبغية تسوية مشكلة التمثيل المنخفض للنساء، يجب بذل جهود للعثور على جيل شاب من الناشطات في ميدان السياسة ولرعايته. وفضلا عن ذلك، في التعاون مع منظمات المرأة والجماعات المدنية استهدفت الحكومة تعزيز مشاركة المرأة في ميدان السياسة عن طريق إيجاد ثقافة سياسية نظيفة ومنصفة لدعم المرشحات للانتخاب وتأمين توافق عام في الآراء على ضرورة مشاركة المرأة في ميدان السياسة.
	وأيضا، قبل اتخاذ مبادرة المساواة بين الجنسين في العمالة في 1995، لم توضع سياسة رسمية تعزز دخول المرأة في الخدمة العامة. ولكن منذ تنفيذ المبادرة السابقة الذكر كانت نسبة النساء العاملات في الخدمة المدنية في ازدياد مطرد. في 2009، شكّلت النساء نسبة 46.1 في المائة من العاملين في الخدمة المدنية في الحكومة، وعن طريق ”خطة السنوات الخمس المتعلقة بعمالة الموظفات الحكوميات على مستوى المدراء فوق الرتبة 5(2002-2006)“ ارتفع عدد المديرات فوق الرتبة 5 (مستوى نائب مدير) من 4.8 في المائة في 2001 إلى 11.3 في المائة في 2009. ولزيادة عدد المديرات فوق الرتبة 4 (مستوى المدير) مضت الحكومة قدما بـ ”خطة السنوات الخمس للموظفات الحكوميات على مستوى المدراء فوق الرتبة 4 (2007-2011)“. ونتيجة عن ذلك، زاد معدل العاملات في الخدمة المدنية فوق الرتبة 4 من 5.4 في المائة إلى 6.8 في المائة بين السنتين 2006 و 2009.
	السؤال - 20: بالإشارة إلى الفقرة 44 من التقرير، يرجى توضيح السبب في أن معدل تمثيل الإناث لا يزال شديد الانخفاض على مستوى الوظائف التنفيذية ووظائف المديرين، على الرغم من التوسع في تطبيق الأحكام التي يشتمل عليها قانون تكافؤ فرص العمل المعدل لتشمل مؤسسات القطاع الخاص التي تضم 500 موظف أو أكثر.
	إن العمل الإيجابي بموجب قانون تكافؤ فرص العمل المعدل وسع في تطبيق الأحكام لتشمل مؤسسات تضم أكثر من 000 1 موظف من المتفرغين إلى مؤسسات القطاع الخاص التي تضم 500 موظف أو أكثر في 2009. ولكن على الرغم من التوسع في تطبيق الأحكام، حتى يكون البرنامج فعالا في تعزيز التقدم في إيجاد أماكن العمالة، ينبغي الاحتفاظ  بالسياسة والتقيد بها على الأمد الطويل.
	ولترقية النساء إلى المناصب التنفيذية ومناصب المدراء، ثمة حاجة إلى أن يواصل الأفراد التطوير الوظيفي. ومع ذلك، في حالة كوريا، فإن العبئين، عبء رعاية الأطفال والعمل المنزلي، سببان رئيسيان في النسبة المئوية المنخفضة للنساء اللائي يحتفظن بمهن ثابتة على الأمد الطويل. ووفقا لنتائج من ”بحث فريق الموارد للمرأة“ لوزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة الذي أجري في 2008، عند مقارنة الذين على أبواب الترقية بالذين يحققونها، ثمة فجوة لها شأنها في معدلات النجاح للنساء اللائي يبدأن على مستوى المدراء. وتتيجة عن ذلك، فإن التباين بين الموظفات والموظفين يبدأ بالنشوء على هذا المستوى.
	نسبة الإناث بين الأشخاص الذين هم على أبواب الترقية والأشخاص الذين تمت ترقيتهم
	(الوحدة: في المائة)
	المجموع
	نائب رئيس قسم ( مدير
	مدير ( نائب رئيس إدارة
	نائب رئيس إدارة ( رئيس إدارة
	رئيس إدارة ( موظف تنفيذي
	مرشحات للترقية
	16,1
	15,5
	9,8
	7,3
	4,1
	تمت ترقيتهن
	11,4
	12,9
	5,6
	6,1
	3,1
	البيانات: وزارة المساواة بين الجنسين، 2008. بحث فريق الموارد للمرأة

	السؤال - 21: يرجى تقديم معلومات عن التدابير المطردة التي تنفذها الدولة الطرف لزيادة عدد النساء وسط المسؤولين من شاغلي الوظائف الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة.
	تشكّل النساء 25 في المائة من مجموع العاملين في السلك الدبلوماسي، ويشكلن في الوقت الحاضر حوالي 50 في المائة من الموظفين الجدد من خلال امتحان الخدمة الخارجية. 
	الموظفون الجدد من خلال امتحان الخدمة الخارجية
	(الوحدتان: الأشخاص وفي المائة)

	السنة
	النساء الموظفات
	مجموع الموظفين
	نسبة النساء في المائة
	2000
	6
	30
	20,0
	2001
	11
	30
	36,7
	2002
	16
	35
	45,7
	2003
	10
	28
	35,7
	2004
	7
	20
	35,0
	2005
	10
	19
	52,6
	2006
	9
	25
	36,0
	2007
	21
	31
	67,7
	2008
	23
	35
	65,7
	2009
	20
	41
	48,8
	2010
	21
	35
	60,0
	وعقب التنظيم المتوازن لإدارة الموظفين، عند تعيين الموظفين الجدد، أو منح الترقيات، أو ترقية الأشخاص إلى شغل مناصب على المستوى الرفيع في جميع الإدارات العامة، تولي الحكومة الاهتمام للمرشحات. وبالتالي، على أساس مبادرة المساواة بين الجنسين في العمالة، ينبغي أن يشكل مقدمو الطلب الناجحون من الجنسين على الأقل 30 في المائة من الموظفين الجدد. وفضلا عن ذلك، على أساس مبادرة عمالة الموظفات الحكوميات على مستوى المدراء، من ناحية الترقيات والترقية إلى شغل مناصب على المستوى الرفيع، ينبغي أن تشكل النساء نسبة 10 في المائة كحد أدنى من الموظفات الحكوميات على مستوى المدراء فوق الرتبة 4 بحلول كانون الأول/ديسمبر 2011. ولتحقيق هذه الأهداف، يجري في الوقت الحاضر تنفيذ خطة للسنوات الخمس لزيادة عدد الموظفات التنفيذيات.
	الجنسية

	السؤال - 22: يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم الإبقاء على الشرط المتعلق بدعم الأزواج للزوجات الأجنبيات اللاتي يتقدمن بطلبات للحصول على الجنسية الكورية، لأن هذا قد يشكل عنصر عدم تكافؤ لصالح الأزواج الكوريين.
	فيما يتعلق بحقوق ومعاملة الزوجات الأجنبيات، في اكتساب الجنسية الكورية، لا يوجد في أي مرحلة، بما في ذلك التقدم بطلب للمواطنة، والمراجعة والإقرار، شرط تزكية الزوج. في وقت التقدم بالطلب، إذا لم يُسأل الزوج عن العلاقات الزوجية وكانت مقطوعة، فإن الزوجة ليست مسؤولة عن قطع تلك الروابط ويمكنها أن تتقدم بطلب للحصول على المواطنة. وخلال المراجعة، لأغراض التحقق مما إذا تمّ الإبقاء على علاقات زوجية طبيعية، يمكن أن يكون من اللازم حضور الزوجة. بيد أن تلك الإجراءات جزء من عملية التقييم الأساسي لجميع الأشخاص المتزوجين الذين يسعون إلى التجنس، وبهذه الصفة تنطبق على نحو متساو على الأزواج الأجانب.
	وبافتراض أن مرأة أجنبية تفي بشروط التجنس، فإن عدم دعم الزوج لن يعطل اكتسابها للمواطنة. بيد أن الاهتمام وُجِّه إلى حالات افتقرت فيها المرأة الأجنبية إلى الأهلية اللغوية اللازمة لإكمال العملية الإدارية، ونتيجة عن ذلك، تصبح معتمدة على إعانة الزوج. واستجابة لتلك الحالات، اتخذت تدابير لتوفير الترجمة الضرورية والدعم الإداري عن طريق المنظمات المدنية.
	التعليم

	السؤال - 23: هل ترى الدولة الطرف وجود علاقة متبادلة بين الأداء الأفضل من طلاب المدارس الثانوية في مجالي الرياضيات والعلوم واختيارهم لبرامج أكاديمية معينة في الجامعات، وبين ارتفاع معدل توظيف خريجي الجامعات من الذكور؟ وما هي التدابير المتخذة بهدف سد الفجوات بين الجنسين في كل مرحلة من هذه المراحل؟
	في الماضي في كوريا حقق الطلاب معايير أكاديمية أعلى في مجالي الرياضيات والعلوم من معايير الطالبات. ولكن هذه الفجوة في الأداء قد ضُيّقت إلى حد كبير في الفترة الأخيرة بسبب الإصلاحات الثقافية والمؤسسية.
	- برنامج تقييم الطلاب الدوليين (العلوم): الفرق في الأداء الأكاديمي بين الطلاب والطالبات في كوريا.
	- برنامج تقييم الطلاب الدوليين (2006): الطلاب (521 نقطة) > الطالبات (523 نقطة) (ليس لذلك مغزى من الناحية الإحصائية).
	- برنامج تقييم الطلاب الدوليين (2003): الطلاب (546 نقطة) < الطالبات (527 نقطة) (18 نقطة/الفرق بين الجنسين الرقم 2 في العالم).
	- برنامج تقييم الطلاب الدوليين (2000): الطلاب (561 نقطة) < الطالبات (542 نقطة) (19 نقطة/الرقم 1 في العالم).
	- برنامج تقييم الطلاب الدوليين (2006) معيار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي: الطلاب (501 نقطة) < الطالبات (499 نقطة) (ذو مغزى إحصائيا).
	وفيما يتعلق باختيار الموضوع الرئيسي في المؤسسة الأكاديمية، على الرغم من أن الفروق بين الجنسين قائمة وأن معدل العمالة للخريجين من الذكور أعلى عموما، فإن تلك النتائج تنجم جزئيا عن الفروق في التفضيل والأهلية الفرديين، وليس فقط عن عوامل اجتماعية وثقافية من قبيل ممارسات التوظيف التي تتبعها الشركات والتحيزات الجنسانية. وعلى الرغم من أنه لا يمكن التحقق من وجود علاقة متبادلة مباشرة، نظرا إلى أن العلامات في الرياضيات والعلوم يمكن أن يُتوقع أن تؤثر في اهتمامات وتطلعات المرء، فإن أداء الذكر والأنثى في هذه المواضيع يُحتمَل أن يؤثر في اختيار مجال الدراسة الرئيسي ومعدل العمالة.
	معدل عمالة الخريجين من الجامعات التي تستغرق أربع سنوات

	(الوحدة: في المائة)
	2006
	2007
	2008
	الطلاب
	69,8
	70,5
	71,2
	الطالبات
	64,4
	65,3
	66,5
	الفرق
	5,4
	5,2
	4,7
	المجموع
	67,1
	68,0
	68,9
	البيانات: حولية التعليم الإحصائية (2006-2008)، حولية إحصاءات العمالة لخريجي مدارس التعليم العالي (2006-2008)

	في كل مرحلة من مراحل الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي والثانوي، ركزت وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا على الحد من القوالب النمطية والتحيزات الجنسانية عن طريق تنقيح المواد التعليمية والتأكيد على المساواة بين الجنسين في تدريب المثقِّفين.
	في 2002، نشرت الحكومة القانون المتعلق بمساندة المرأة في حقل العلوم والتكنولوجيا لتشجيع مشاركة النساء والزيادة على نحو تدريجي لتمثيلهن في حقل العلوم والتكنولوجيا. وفي تلك الغضون، أفضت سياسة ”هدف التوظيف للعالِمات“ وما يتصل بها من السياسات إلى ارتفاع بلغ 0.8 في المائة في نسبة العالمات العاملات في مؤسسات البحوث المنتسبة للحكومة من 12 في المائة في 2006 إلى 12.8 في المائة في 2008. وإن تلك الجهود المبذولة للحد من التباين بين الجنسين في التعليم والتطوير الوظيفي من المتوقع أن تواصَل مستقبلا. 
	السؤال - 24: يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي تتوخى الدولة الطرف اتخاذها بهدف زيادة نسبة المعلمات على مستوى المدارس الثانوية ومعدل الإناث وسط أساتذة الجامعات العامة والخاصة معا.
	إن وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا تهدف إلى رفع نسبة الأساتذة من النساء اللائي يعلّمن على النطاق القطري عن طريق تحديد ”الجهد لتعزيز مشاركة المرأة والنهوض بها في الكليات“ الذي يستغرق ثلاث سنوات وبدأ في 2004. وتصادف سنة 2010 الدورة الثالثة من البرنامج.
	والفريق الاستشاري للجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين في العمالة فيما يتصل بالقائمين بالتدريس في الجامعات، الذي أنشئ في إطار وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا، يعمل الآن بوصفه فريقا استشاريا وآلية استعراض لزيادة توظيف الأساتذة من النساء. وعلاوة على ذلك، من المطلوب أن تقدم كل جامعة معدلا سنويا لهدف تشغيل الأساتذة من النساء. وعلى أساس هذه الطلبات، تجري وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا تقييمات للأداء عن طريق مختلف الطرق من قبيل التقييمات الموقعية وتقييمات الجودة والكمية. وتؤثر نتائج تلك التقييمات في مستوى الدعم الإداري والمالي الذي تتلقاه المؤسسات التعليمية.
	وكما هو مبيَّن في الجدول أدناه، بين معلمي كوريا، فإن معدل توظيف المعلمات في التدريس الثانوي مرتفع باستمرار. وفضلا عن ذلك، فإن معدل التوظيف المنخفض قليلا للمعلمات في المدارس الثانوية ينبع من عدم الرغبة في المعلمات نظرا إلى أن توجيه طلاب المدارس الثانوية يُعتبر أكثر مشقة.
	نسبة الجنسين في تعيينات التعليم الجديدة في التعليم الثانوي
	(الوحدتان: الأشخاص وفي المائة)

	السنة
	ذكر
	أنثى
	في المائة
	2008 
	891
	477 2
	75,7
	2009 
	028 1
	816 2
	73,3
	2010
	683
	849 1
	73,0
	البيانات: وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا، (2008-2010)، بيانات داخلية
	ملاحظة: لا تبين البيانات سوى نسبة الجنسين في تعيينات التعليم الجديدة للمدارس الثانوية العامة.
	إحصاءات عن المعلمات في المدارس الثانوية
	(الوحدتان: الأشخاص وفي المائة)

	المدارس الثانوية (ألف)
	المدارس الثانوية (باء)
	المدارس الثانوية + المتوسطة (ألف + باء)
	المجموع
	الإناث
	%
	المجموع
	الإناث
	%
	المجموع
	الإناث
	%
	المجموع
	126 424
	56 055
	44
	108 783
	71 467
	65,7
	235 207
	127 522
	54,2
	المدارس الوطنية
	1 186
	457
	39
	388
	247
	63,7
	1 574
	704
	44,7
	المدارس العامة
	70 942
	38 193
	54
	89 031
	62 987
	70,7
	159 973
	101 180
	63,2
	المدارس الخاصة
	54 296
	17 405
	32
	19 364
	8 233
	42,5
	73 660
	25 638
	34,8
	البيانات: المعهد الكوري للتنمية التعليمية، (2010).
	ملاحظة: البيانات المقدمة تستند إلى البيانات المستخرجة في 1 نيسان/أبريل 2010.
	العمالة

	السؤال - 25: تشير التقارير إلى أن عدد النساء الناشطات اقتصاديا قد انخفض في السنوات الأخيرة، وأن عدد النساء العاملات قد خفض كذلك. بالإشارة إلى التقرير (الفقرة 37 والفقرات التالية) والتقرير السابق (الفقرتين 27 و 28)، يرجى توضيح التدابير الإضافية التي تنظر الدولة الطرف في إمكانية اتخاذها لتعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية ومعالجة الآثار السلبية للانكماش الاقتصادي التي تضار بها المرأة على نحو أشد. ويرجى أيضا تقديم معلومات إحصائية عن التفاوت في الأجور بين الجنسين وتوفير المزيد من المعلومات عن التدابير المزمع اتخاذها لتصحيح هذا الخلل. 
	لتعزيز توخي المرأة للأنشطة الاقتصادية، تخطط الحكومة لتشجيع التوفيق بين العمل وحياة الأسرة، وبالتالي، زيادة المناصب للنساء. على سبيل المثال، يجري استحداث نموذج للعمل بدوام جزئي للقطاع العام. وفيما يتعلق بالمؤسسات التجارية الخاصة، ستُستعمّل المشاورات ودعم تكلفة العمل لإيجاد فرص العمالة اللائقة بدوام جزئي.
	ولتعزيز التدريب المهني ودعم عمل المرأة ذات المهنة التي قُطع اطرادها، يجري وضع برامج تعليمية تناسب المرأة على نحو خاص، ومن المتوقع أن يزاد عدد مراكز المرأة لدعم العمل من جديد من 77 في 2010 إلى 90 في 2011.
	ولدعم التوفيق بين العمل والمسؤوليات الأسرية، يجري تحسين الاستعمال المرن لإجازة الأمومة، والإجازة المدفوعة لما بعد ولادة الزوجة، وتمديد فترات الإجازة، وما إلى ذلك من السياسات. وفضلا عن ذلك، فإن البدل الذي يعطى خلال إجازة رعاية الأطفال قد نُقح من معدل موحد إلى معدل ثابت. ومن المتوقع أن ترفع هذه التغييرات المدفوعات الكلية التي تتلقاها المرأة. وعلى الرغم من أن سياسات العمالة المتعلقة بالمدفوعات عن العمل الإضافي وتوفير أيام العطلة مُعطَى واقعي فإن إدخال نظام للعمل يتفق مع حالة الأسرة، من قبيل الزيادة في عدد الأيام المتاحة لرعاية الأطفال على أساس العدد المتراكم لساعات العمل الإضافي، لا يزال محل الدراسة. وتخطط الحكومة أيضا تقديم مزيد من الدعم لإنشاء مرافق لرعاية الأطفال في مكان العمل ولتخفيف شدة تطبيق الأنظمة المتعلقة بإنشاء تلك المرافق.
	وفي خضم الأزمة الاقتصادية، وسعت الحكومة نطاق فرص العمالة التي تستهدف النساء في قطاعات الخدمة الاجتماعية بغية تخفيف عبء حالة العمالة للنساء اللواتي يكابدن المشقات الاقتصادية الأكبر نسبيا. وعلى نحو خاص نفذت وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة مشروعا تكميليا قيمته 4.5 من ملايين دولارات الولايات المتحدة، بهدف إيجاد واستبقاء فرص العمالة للمرأة وأيضا إضفاء الاستقرار على سبل المعيشة للطبقات الأكثر ضعفا من قبيل العاملات في الرعاية، والزوجات المهاجرات الأجنبيات، والمنشقات من كوريا الشمالية.
	وبينما تقوم الحكومة بتوسيع برامج التدريب المهني التي تفي بالاحتياجات المحددة للنساء العاطلات عن العمل، فإنها توفر النفقات المعيشية للملتحقات بالبرامج. وفضلا عن ذلك، استُعمِلت بين الفينة والفينة الإعانات واستحقاقات الترقية في العمل في تشجيع شغل المناصب الشاغرة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
	وعلى الرغم من أن عاملا من جنس بعينه قد لا يحظى بالرعاية لأي سبب من الأسباب العقلانية، فإن ممارسات التعيين في الماضي لم تكن في أغلب الأحيان منصفة للمرأة. لتعزيز سوق العمل وبيئة اجتماعية عامة لا تكون المرأة فيهما متضررة على نحو ظالم، تقوم الحكومة بنشاط برصد ممارسات التوظيف والإعلانات عن شواغر الوظائف منذ 2000. وبالإضافة إلى ذلك، حُدّد 1 نيسان/أبريل ويحتفل به بوصفه ”أسبوع المساواة بين الجنسين في العمالة“ من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في العمالة. وبغية توسيع الوعي الاجتماعي بالمساواة بين الجنسين في العمالة، تكافئ الحكومة الشركات والأفراد الذين تفوقوا في ممارسة المساواة بين الجنسين، عن طريق توفير التحفيز وأيضا التغطية الصحافية للحالات غير العادية في عمالة المرأة. 
	وبغية تقليل التباينات في الأجور بين العمال والعاملات، وضعت قائمة مرجعية  للتقييم الذاتي للمؤسسات التجارية وللزيادة في مدى اتّباعها لمبدأ ”تساوي الأجر عند تساوي قيمة العمل“. وفضلا عن ذلك، من أجل تخفيف شدة الفصل بين الجنسين في المهنة، عند اختيار المتدربين للتدريب المهني في مهن ذات مشاركة منخفضة من الإناث، تُعطى المعاملة التفضيلية للنساء. وأخيرا، لمنع التمييز الجنساني في الأجور، يُقدم سنويا التوجيه والإشراف لما يزيد عن 000 1 شركة تشكل فيها النساء نسبة مئوية رئيسية من العاملين.
	اتجاهات في العملة حسب نوع الجنس
	(الوحدات: الوُن وفي المائة والسنّ)

	2009
	2008
	2007
	إجمالي الأجر الشهري
	الذكور
	2 546 113
	2 527 490
	2 380 637
	الإناث
	1 692 533
	1 681 358
	1 581 625
	الإناث/الذكور
	66,5
	66,5
	66,4
	متوسط سنوات الخدمة
	الذكور
	7,1
	6,7
	6,7
	الإناث
	4,4
	4,1
	4,1
	الإناث/الذكور
	62,0
	61,2
	61,2
	متوسط السن
	الذكور
	40
	39,4
	39,4
	الإناث
	35,5
	35,0
	34,4
	البيانات: وزارة العمالة والعمل، ”تقرير الدراسة الاستقصائية عن ظروف العمالة حسب نوع العمل“ (2007-2009)
	ملاحظتان: (1) البيانات المقدمة تستبعد المؤسسات التجارية التي يضم الواحد منها أقل من 5 عاملين.

	إجمالي الأجر الشهري = الأجر الثابت + الأجر الإضافي. 
	(2) دولار واحد من دولارات الولايات المتحدة = 150 1 من الوُن.
	الأجور حسب نوع الجنس

	(الوحدتان: الوُن وفي المائة)
	السنة
	الجنس
	(ألف) + (باء/12) متوسط الأجر الشهري
	(ألف) إجمالي الراتب الشهري
	الأجر الثابت
	الأجر الإضافي
	(باء) الأجر الخاص المقدم
	2009
	المجموع
	2 710 362
	2 270 303
	2 114 525
	155 777
	5 280 702
	الذكور
	3 072 303
	2 546 113
	2 360 707
	185 406
	6 314 284
	الإناث
	1 952 162
	1 692 533
	1 598 822
	93 771
	3 115 543
	الإناث/ الذكور
	63,5
	66,5
	2008
	المجموع
	2 722 131
	2 258 684
	2 095 289
	163 694
	5 561 367
	الذكور
	3 081 886
	2 527 490
	2 332 112
	195 378
	6 652 747
	الإناث
	1 949 472
	1 681 358
	1 586 657
	94 701
	3 217 365
	الإناث/ الذكور
	63,3
	66,5
	2007
	المجموع
	2 577 070
	2 127 430
	1 967 831
	159 599
	5 395 680
	الذكور
	2 919 240
	2 380 637
	2 192 242
	188 395
	6 463 237
	الإناث
	1 839 499
	1 581 625
	1 484 097
	97 528
	3 094 492
	الإناث/ الذكور
	63,0
	66,4
	البيانات: وزارة العمالة والعمل.
	ملاحظتان: (1) تشمل البيانات مبالغ الأجر الخاص المقدم. والبيانات المقدمة مستخرجة من مؤسسات تجارية تضم الواحدة منها أكثر من خمسة عاملين؛ وتشمل الأجور الثابتة الأجور الأساسية، والأجر المدفوع عن السن، والأجر المدفوع عن طول العمل، والأجر المدفوع عن الكفاءة، وأجر البدل، وبدل سعر السلعة، وبدل التنقل إلى مكان العمل ومنه، والراتب الإضافي، والأجر المدفوع عن الإجازات.

	(2) الدولار الواحد من دولارات الولايات المتحدة = 150 1 من الوُن.
	السؤال - 26: بالإشارة إلى الفقرات من 95 إلى 97 في التقرير الدوري، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في أمر سن تشريعات بغرض إتاحة إمكانية حصول النساء العاملات غير المتفرغات على إجازة رعاية الطفل، وحمايتهن ضد إلغاء عقود عملهن خلال فترة الحمل وبعد إجازة الولادة. ويرجى أيضا توضيح الأساس المنطقي وراء التخفيضات الكبيرة المبلغ عنها في الميزانية، في عام 2010، فيما يتعلق بإنشاء مرافق عامة ووطنية لرعاية الأطفال، بعد فترة من الإنفاق من الميزانية على دعم التوسع في مثل هذه المرافق وتقديم العون المالي للآباء والأمهات في مقابلة تكاليف رعاية الأطفال (بالإشارة إلى الفقرات من 96 إلى 98 من التقرير). وفي هذا الصدد، يرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن ”الخطة الأساسية الثانية بشأن الخصوبة المنخفضة (2011-2016)“ التي تعزز المراكز الخاصة الذاتية الحُكم لرعاية الأطفال وتشير إلى تدابير تتوخاها الدولة الطرف لمعالجة فجوة الخدمة التي تسببها في مجال رعاية الأطفال بين الأطفال من الأسر المعيشية ذات الدخول المختلفة (بالإشارة إلى الفقرتين 96 و 97 من التقرير). 
	تتاح لكل من العاملات المتفرغات وغير المتفرغات إمكانية الحصول على إجازة رعاية الأطفال وإجازة الأمومة، ولا يمكن قانونا إلغاؤهما. 
	- بعد الولادة ولفترة 30 يوما بعدها، لا يمكن أن تكون إجازة الأم سببا لإنهاء  عملها. (قانون معايير العمل، المادة 23): في حالة حصول انتهاك، يُطبق حكم بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات أو غرامة لا تتجاوز 30 مليون وُن (تعادل 087 26 من دولارات الولايات المتحدة). 
	- يُحظَر الفصل أو المعاملة غير المنصفة النابعة من الإجازة لرعاية الأطفال، وخلال فترة إجازة رعاية الأطفال، فإن الإنهاء محظور. (القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين في العمالة والتوفيق بين العمل والمسؤوليات الأسرية، البند 3 من المادة 19): السجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز 20 مليون وُن (تعادل 391 17 من دولارات الولايات المتحدة).
	- لدى نهاية إجازة رعاية الأطفال أو إجازة الأمومة، عند العودة إلى العمل، يجب أن تكون المعاملة في مكان العمل مماثلة أو معادلة. (قانون معايير العمل، البند 5 من المادة 74؛ وقانون المساواة بين الجنسين في العمالة والدعم للتوفيق بين العمل والمسؤوليات الأسرية، البند 4 من المادة 19: غرامة لا تتجاوز 5 ملايين وُن (تعادل 378 4 من دولارات الولايات المتحدة).
	لدعم العاملات غير المتفرغات في الاحتفاظ بعملهن وحماية أمومتهن، فإن صندوق ”الدعم المؤقت لإجازة رعاية الأطفال وللعمالة المستمرة“ مارس نشاطه فعلا منذ 1 تموز/يوليه 2006، ومن المتوقع أن يواصل فعاليته عن طريق إصلاح النظام القائم في 2011.
	- جدول إصلاح النظام في 2011: عقود العمل (الراهنة) المبرمة عند نهاية العمل المتعاقد بشأنه أو فترة الإرسال -< عقود العمل (بعد الإصلاح) المبرمة عند انتهاء العمل المتعاقد بشأنه أو فترة الإرسال، أو خلال شهر من الولادة.
	وفضلا عن ذلك، بالنسبة إلى العاملات المؤقتات فإن الخوف من أن يكن متضررات عند تجديد عقودهن يثنيهن عن استعمال إجازة رعاية الأطفال. وعلى هذا النحو، في الحالات التي تتم فيها موافقة رب العمل والعاملة، تُدرس خيارات لتمديد فترة العمل المتعاقد عليه إلى طول إجازة رعاية الطفل على الأقل، عن طريق إصلاح قانون المساواة بين الجنسين في العمالة ودعم التوفيق بين العمل والمسؤوليات الأسرية.
	إن الأسباب الكامنة وراء تخفيضات الميزانية المبلغ عنها لإنشاء مرافق وطنية وعامة لرعاية الأطفال في 2010 كانت، أولا، انخفاض الطلب على مشاريع الحُكم المحلي المتعلقة بتوسيع المرافق العامة لرعاية الأطفال من 196 مكانا في 2008 إلى 165 في 2009. ثانيا، عن طريق تأمين ميزانية تكميلية منقحة تبلغ 300 5 من دولارات الولايات المتحدة في 2009 لإعادة تجهيز وبناء 132 مرفقا لرعاية الأطفال، تمت فعلا في 2010 تلبية الطلب على المشاريع العامة المحلية لرعاية الأطفال. وأخيرا، فيما يتعلق بدعم إنشاء مرافق عامة وطنية لرعاية الأطفال، بسبب التأكيد المتزايد على التكلفة المنخفضة نسبيا في إعادة تجهيز مرافق رعاية الأطغال، فإن الميزانية لإنشاء مرافق في 2010 خفضت إلى حد كبير.
	دعم إنشاء مرافق لرعاية الأطفال في 2010
	(الوحدة: بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

	بناء المرافق العامة الوطنية لرعاية الأطفال
	إعادة تجهيز المرافق القائمة على أساس الشقق لرعاية الأطفال
	الميزانية
	172
	21
	البيانات: وزارة الصحة والرفاه والأسرة، بيانات داخلية

	ملاحظة: * بالنسبة إلى المرافق القائمة على أساس الشقق لرعاية الأطفال، يتلقى الحُكم المحلي عقود الاستئجار بالمجان ويستعمل الأموال العامة لدعم العمليات.
	توسع الحكومة تدريجيا نطاق الدعم للنفقات على رعاية الأطفال بغية تخفيف العبء على تكاليف رعاية الأطفال، الذي يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض معدل الخصوبة. ولا تقدم الحكومة الدعم الكامل لتكاليف رعاية الأطفال إلا للأسر المعيشية للـ 50 في المائة الأدنى من الكاسبين للدخل. بيد أن النظام المذكور أعلاه أصبح سببا دائما لإثارة قضية الحاجة إلى تعزيز نظام الدعم للأسر المعيشية من الطبقة الوسطى، وعلى وجه الخصوص الأسر المعيشية ذات الدخل المزدوج، نظرا إلى أن الأسر المعيشية المتوسطة الدخل تتلقى من السياسة فائدة أقل نسبيا.
	وفي 2011، باستثناء الأسر المعيشية ذات الدخل الذي يتجاوز مستواه 30 في المائة للأسر المعيشية المتوسطة الدخل وأيضا الأسر المعيشية العادية الأهلية لتلقي التكاليف الكاملة لرعاية الأطفال. وللأسر متعددة الثقافات تغطي الحكومة جميع نفقات رعاية الأطفال، بغض النظر عن مستوى الدخل للأسرة المعيشية، لتوفير نقطة بداية طيبة في حياة الأطفال من الأسر متعددة الثقافات، نظرا لأن هؤلاء الأطفال يواجهون في أغلب الأحيان صعوبات في تنمية المهارات الاجتماعية والمهارات اللغوية في المجتمع الكوري. وأخيرا، من أجل التقليل الكبير للعبء على الوالدين فيما يتعلق بنفقات رعاية الأطفال، وسّعت الحكومة نطاق الأحكام المتعلقة بتكاليف تربية الأطفال. وبالتالي، فإن للأسر المعيشية ذات الربع الثاني من الدخل التي أطفالها دون الـ 36 شهرا الذين لا يُرسَلون إلى مرافق رعاية الأطفال أهلية لتلقي إعانة الحكومة. (تقدم الحكومة إعانة تبلغ 000 100 وُن (تعادل 87 من دولارات الولايات المتحدة) شهريا لأسرة ذات طفل يبلغ سنتين، بينما يمكن لأسرة معيشية ذات طفل يبلغ سنة أن تتلقى 000 150 وُن (تعادل 130 من دولارات الولايات المتحدة) ويمكن لأسرة معيشية ذات طفل رضيع (لا سن له) أن تتلقى 000 200 وُن (تعادل 174 من الدولارات). ومجموعة تدابير السياسة هذه يتوقع أن تخفف إلى حد كبير عبء نفقات رعاية الأطفال من فرادى الأسر.
	الصحة

	السؤال - 27: بالإشارة إلى الفقرات من 43 إلى 47 في التقرير، وإلى الفقرة 30 من التقرير السابق، يرجى تقديم بيانات إحصائية تشير إلى التقدم المحرز في تعزيز إمكانية حصول المرأة على الخدمات الصحية وتوسيع نطاق برامج التربية الجنسية والإنجابية من أجل الحد من حالات الحمل غير المرغوب فيه، ولا سيما البرامج الموجهة إلى النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 سنة. وبالإشارة إلى الفقرتين 22 و 107 من التقرير، ما هي خطط الدولة الطرف وموقفها فيما يتعلق بالتوصية العامةرقم 24 (199) للجنة المتعلقة بالمادة 12 من الاتفاقية (المرأة والصحة)، التي تطلب تنقيح تشريعات تجرم الإجهاض؟ وبالإشارة إلى الفقرة 29 من التقرير السابق، يرجى أيضا تقديم معلومات عن التغير الذي طرأ على عدد النساء اللاتي يعتمدن على الأعضاء العاملين في أسرهن للحصول على الخدمات الصحية، منذ تقديم تقرير الدولة الطرف الدوري الماضي.
	وفقا للمادتين 269 و 270 من القانون الجنائي، فإن عملية الإجهاض المستحث محظورة، وإن القضايا المتصلة بالتعريف القانوني للإنهاء غير القانوني والتحقق منه والمعاقبة عليه ترد ضمن القوانين الجنائية. بيد أن المادتين 14 و 15 من قانون صحة الأم والطفل المحروم من الأب تبينان حدود التسامح مع الإجهاض المستحث بينما تعرف المادة 28 الاستثناءات من تطبيق القوانين الجنائية.
	• المادتان 14 و 15 من قانون صحة الأم والطفل المحروم من الأب
	المادة 14: القيود على الإجهاض القانوني:
	- حيث تعاني هي أو يعاني زوجها من أي إعاقة متعلقة بالنسل أو إعاقة عقلية وراثية أو مرض جسماني كما يحددها المرسوم الرئاسي؛ 
	- وحيث تعاني هي أو يعاني زوجها من أي مرض مُعد كما يصفه المرسوم الرئاسي؛
	- وحيث تُحبَّل بالاغتصاب أو شبه الاغتصاب؛
	- وحيث يحدث الحمل بين الأقارب أو أقارب الزوجة الذين لا يمكنهم الزواج قانونا؛
	- وحيث الإبقاء على الحمل يضر أو قد يضر بالمرأة الحامل لأسباب صحية أو طبية.
	المادة 28 (استثناءات من تطبيق القانون الجنائي): لا يعاقَب أي شخص تجرى عليه عملية الإجهاض المستحث عملا بأحكام هذا القانون بغض النظر عن أحكام المادة 269 (1) و (2)، والمادة 270 (1) من القانون الجنائي. 
	تشير البيانات أدناه إلى عدد النساء اللائي يعتمدن على الأعضاء العاملين من أُسرهن في الحصول على الخدمات الصحية.
	إحصاءات عن المشتركين في خدمة الصحة الوطنية
	(الوحدة: بالأشخاص)

	2006
	2007
	2008
	2009
	مجموع الأعضاء
	10 415 340
	11 174 872
	11 616 958
	12 145 781
	مجموع المعالين
	18 029 693
	18 249 552
	18 799 619
	19 266 959
	المعالات
	10 651 365
	10 776 816
	11 059 177
	11 277 509
	البيانات: وزارة الصحة والرفاه والأسرة، (2006-2009).
	المرأة الريفية

	السؤال - 28: يرجى تقديم معلومات عن النتائج التي تحققت من خلال تنفيذ "برنامج العمل المساعد للنساء المزارعات"، نظرا لأنه موزع على نطاق الدولة بأكملها. وبالإشارة أيضا إلى الفقرة 132 من التقرير الدوري، يرجى توضيح طرائق ونتائج النظام المماثل المتعلق بالأُسر المعيشية الريفية المتضررة من الحوادث والمرض، الذي اعتمد على نطاق البلد في عام 2007.
	في 2000، اعتمدت الحكومة برنامج العمل المساعد للنساء المزارعات، وهو مبادرة للنساء المزارعات اللائي يجب عليهن التوقف عن العمل بسبب الولادة. ويُرسَل مساعد ويعمل بالنيابة عن المرأة المزارعة. ويمكن للنساء المزارعات الحوامل أن يتقدمن بطلبات للمشاركة في البرنامج، وتتراوح في الوقت الحاضر فترة المساعدة بين 30 و 90 يوما.
	وأجري بحث بشأن الأسر المعيشية التي استخدمت برنامج العمل المساعد في 2002، وكان معدل الرضا عاليا جدا (86 في المائة)، بينما قِيس مستوى الفعالية بالاستقرار المتصور (33.2 في المائة)، وعبء الحمل (29.5 في المائة)، واستدامة العمليات (26 في المائة)، والثقة بالسياسة الوطنية (10.7 في المائة).
	وفي أعقاب تناقص السكان والشيخوخة في المناطق الريفية، حينما يعاني المزارعون من الحوادث أو المرض أو مصائب أخرى تجعل الزراعة والعمل المنزلي غير مستدامين، تمّ في 2006 اختبار برنامج العمل المساعد للنساء المزارعات بوصفه مشروعا رائدا ونُشر على النطاق القُطري في 2007 لدعم استقرار تلك المرافق.
	وفي أوقات الأزمات، يمكن للمساعدين في عمل النساء المزارعات أن يكونوا عمالا على نحو غير مباشر لمدة أقصاها 10 أيام، ويُدفع 70 في المائة من تكلفة كشوف المرتب اليومي للمساعد من خزانة الدولة. قبل 2007، لم يكن أهلا لتلك الخدمات سوى الأفراد الذين كانت في ملكيتهم أرض زراعية مساحتها أقل من ثلاثة هكتارات وكانوا دون سن الـ 65. إن شروط الأهلية قد تحولت تدريجيا فأصبحت تعكس الشيخوخة ببُعدها الديمغرافي في المناطق الريفية. في 2008، كانت الأهلية للذين كانوا دون الـ 69 سنة ويمتلكون 5 هكتارات أو أقل، وبالنسبة لـ 2009 و 2010 تحول الحد العمري إلى 70 و 75 سنة على التوالي. وفي 2010، أنفق 5.5 مليون وُن (تعادل 783 4 من دولارات الولايات المتحدة) على 15 ألف أسرة مزارعة.
	لقد وُظّف المساعدون في العمل المنزلي لدعم سبل العيش الأساسية للمسنين والمتعددي الثقافات والمعوقين والأسر الريفية الضعيفة لفترة أقصاها 12 يوما. وبينما تُدفع 70 في المائة من تكاليف المساعدين من الصناديق العامة، يدفع الاتحاد الوطني للتعاونيات الزراعية الـ 30 في المائة المتبقية. وفي 2006، لم تتوفر الأهلية لذلك إلا للعُزّاب والأزواج الذين تتجاوز سنهم 65 سنة. بيد أنه في 2007 أصبحت الأسر المعيشية التي تتجاوز سنها الـ 65 سنة مشمولة في ذلك. وفضلا عن ذلك، صادفت سنة 2009 إدراج الأسر متعددة الثقاقات، وفي 2010، تلقى مجموع 15000 أسرة إعانة تبلغ مليون وُن (تعادل 870 من دولارات الولايات المتحدة). وتخطط الحكومة لأن تصلح على نحو ثابت النظام المذكور أعلاه بأن تنعكس فيه أفكار مستخدم النظام بغية تحسين مستوى الرضا للزبائن الذين يستعملون الخدمة.
	المجموعات المحرومة من النساء

	السؤال - 29: يرجى تقديم معلومات عن اعتزام الدولة الطرف تخفيف الشروط المتعلقة بطلب للحصول على الجنسية للنساء المهاجرات من ضحايا العنف المنزلي. وفي هذا الصدد، وفي ضوء التوصية العامة رقم 26 للجنة، يرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بهدف حماية العاملات المهاجرات، اللاتي أبلغن عن حالات تحرش جنسي، ضد الفصل أو فقد المركز القانوني أو أي عمل انتقامي آخر.
	تدرك الحكومة بأن النساء المهاجرات ضعيفات على نحو خاص إزاء العنف المنزلي. ونظرا لأن أغلبية الضحايا يواجهن صعوبات في التكيف مع الحياة في كوريا، تخطط الحكومة لدراسة تخفيف شروط التجنس لأولئك الأفراد. وبالنسبة إلى النساء المهاجرات اللواتي يقعن ضحايا العنف المنزلي، لا تشكل تلك السجلات مصدر ضرر عند تقديم الكلب للحصول على المواطنة. وعلاوة على ذلك، عندما تكون العلاقات الزوجية مقطوعة بسبب العنف المنزلي، من المضمون لأولئك الأشخاص أن يحتفظن بالحقوق المتساوية مثل أي زوجة مهاجرة. ينص البند 2 من المادة 14 من قانون المساواة بين الجنسين ودعم التوفيق بين العمل والمسؤوليات الأسرية على لا يعزل أي رب عمل أو يتخذ أي تدابير مجحفة أخرى ضد أي عاملة أصابها الضرر فيما يتعلق بالتحرش الجنسي وهي تؤدي وظيفتها أو طالبت بتعويضات عن التحرش الجنسي. ويمكن لأرباب العمل الذين ينتهكون هذا النظام أن يصدر عليهم حكم بالسجن لمدة أقصاها 3 سنوات وبغرامة تبلغ 20 مليون وُن (تعادل 391 17 من دولارات الولايات المتحدة). وينطبق الحكم السابق ليس فقط على المواطنين الكوريين ولكن أيضا على العاملات الزائرات، وعلى هذا النحو، لا يميز ضد النساء المهاجرات.
	وبالإضافة إلى ذلك، إذا طلبت عاملة تدابير علاجية للتحرش الجنسي  من قِبل زبائن أو أطراف أخرى متنوعة، من المطلوب أن يستكشف أرباب العمل خيارات متاحة من قبيل إجراء تغيير في بيئة مكان العمل أو الانتقال. لا يمكن فصل العاملات بسبب الإبلاغ عن تلك الجنايات أو رفض تلبية رغبات جنسية.
	وفي الحالة التي يفصل فيها مالك مؤسسة تجارية ضحية من ضحايا التحرش الجنسي أو، بخلاف ذلك، يعاملها معاملة ليست في صالحها في مكان العمل، أو عاملة تبلغ عن سوء سلوك كذلك، بصرف النظر عن النظام الأساسي الجنائي المذكور سابقا، يمكن للعاملة أن تتقدم بطلب الدعم من مجلس العمل الريفي خلال 3 أشهر من وقوع الحادث. وفي أعقاب سير التحقيق في القضية، وتحديد المسار المناسب للعمل وفترة التنفيذ، يمكن للعاملة أن تعاد إلى الوضع السابق أو أن تتلقى نسبة مئوية من الأجور السابقة  خلال البطالة.
	وعلاوة على ذلك، تنص المادة 4 من قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن القوانين المذكورة أعلاه تنطبق على كل من المواطنين الكوريين والأجانب في الإقليم الكوري. وأيضا، ينص البند 1 من المادة 55 على أنه لا يمكن فصل أي عاملة أو نقلها أو تلقيها إجراء تأديبيا أو حرمانها فيما يتعلق بالرتبة أو المعاملة لأسباب طلب الالتماس أو الإدلاء ببيانات أو تقديم مواد أو المساءلة أمام المجلس. وعلى هذا النحو، حينما تختار النساء المهاجرات تقديم قضايا التحرش الحنسي إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تحميهن اللجنة من الحرمان مستقبلا.
	السؤال - 30: بالإشارة إلى الفقرات 8 و 48 و 101 و 124 من التقرير، يرجى تقديم معلومات عن معدل عمالة النساء ذوات الإعاقة، بما في ذلك العمل بدوام جزئي، وبيان مدى إمكانية مقارنة هذا المعدل بعمالة الرجال العاملين من ذوي الإعاقة ومن غير المصابين بإعاقة.
	معدلات العمالة للنساء من ذوات الإعاقة والرجال من ذوي الإعاقة في 2008
	(الوحدة: في المائة)
	معدل العمالة لذوي وذوات الإعاقة
	معدل العمالة لذوات الإعاقة
	معدل العمالة لذوي الإعاقة
	إجمالي معدل العمالة لغير المصابين بإعاقة
	37.65
	23.72
	47.58
	58.4
	البيانات: وزارة الصحة والرفاه والأسرة (2008)؛ دراسة لتقصي الحقائق عن أشخاص من ذوي الإعاقة

	ملاحظة: استُخرجت البيانات من بيانات نهاية 2008 لدراسة استقصائية عن المصابين بإعاقة تجرى كل ثلاث سنوات.
	الزواج والعلاقات الأسرية

	السؤال - 31: يرجى تقديم معلومات عن الآثار المترتبة على "قانون تقديم الدعم للأسر متعددة الثقافات“ لعام 2008. 
	عقب سنّ ”قانون تقديم الدعم للأسر متعددة الثقافات“ في 22 أيلول/سبتمبر 2008، للقيام بسرعة بمساعدة الأزواج المهاجرين على التكيف لحياة مستقرة ولتحقيقها، وأيضا للسماح لأطفال الأسر متعددة الثقافات على النمو في بيئة صحية، زادت الحكومة عدد مراكز تقديم الدعم للأسر متعددة الثقافات إلى 159 اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر 2010. وعلاوة على ذلك، أُجري بحث استقصائي ذو صلة لوضع سياسات تلبي تحديدا احتياجات الأسر متعددة الثقافات. وبالإضافة إلى ذلك، أُنشئت ”لجنة السياسات للأسر متعددة الثقافات“ بقيادة رئيس الوزراء في كانون الأول/ديسمبر 2009 للإشراف على مبادرة الدعم للأسر متعددة الثقافات ولتنسيقها، ما يزيد من تعزيز أساس القانون والسياسات للإدماج الاجتماعي للأسر متعددة الثقافات.
	السؤال - 32: يرجى تقديم معلومات إحصائية عن نسبة الزيجات الدولية، ومعدلات الطلاق بينها، في سياق الإحصاءات العامة للزواج في البلد، بالإشارة إلى الفقرات من 137 إلى 142 من التقرير الدوري.
	بلغ عدد الزيجات الدولية في 2009 33300، مشكّلا 10.8 في المائة من مجموع الزيجات البالغ 759 309.
	اتجاهات في الزيجات الدولية

	(الوحدتان: العدد وفي المائة)
	2006
	2007
	2008
	2009
	مجموع عدد الزيجات
	330 634
	343 559
	327 715
	309 759
	عدد الزيجات الدولية
	38 759
	37 560
	36 204
	33 300
	معدل التوزع (%)
	11,7
	10,9
	11,0
	10,8
	• زوجة أجنبية + زوج كوري
	29 665
	28 580
	28 163
	25 142
	• زوجة كورية+زوج أجنبي
	9 094
	8 980
	8 041
	8 158
	البيانات: الحولية الإحصائية للديمغرافيا الديناميكية (2009).
	تمثل البيانات الواردة أدناه الإحصاءات عن معدل الطلاق للزيجات الدولية. والبيانات المجمعة تستند إلى جنسية الزوجات الأجنبيات وقت الطلاق. بيد أنه ينبغي أن يُلاحظ أنه، بعد الزواج، ستحصل الزوجات الأجنبيات أو الأزواج الأجانب على الجنسية بوصفهم مواطنين كوريين، وبالتالي، سيُصنف زواجهم أو طلاقهم على أنه زواج أو طلاق الكوريين.
	معدل الطلاق في الزواج الدولي
	(الوحدتان: العدد وفي المائة)

	2006
	2007
	2008
	2009
	مجموع عدد الزيجات
	124 524
	124 072
	116 535
	123 999
	عدد الزيجات الدولية
	6 136
	8 671
	11 255
	11 692
	معدل التوزع (%)
	4,9
	7,0
	9,7
	9,4
	• زوجة أجنبية + زوج كوري
	3 933
	5 707
	7 962
	8 300
	• زوجة كورية+زوج أجنبي
	2 203
	2 964
	3 293
	3 392
	السؤال - 33: يرجى بيان التدابير المتخذة لتعزيز حماية حقوق الزوجات الأجنبيات، بوسائل مختلفة منها ضمان ألا يتوقف الوضع القانوني لإقامتهن، في حالة الانفصال/الطلاق، بشكل كامل على توفر الدليل على أن نهاية العلاقة تعزى إلى خطأ الزوج الكوري. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات بشأن ما إذا كان يحق للمرأة المهاجرة التي لها طفل من رجل كوري الحصول على حقوق الإقامة بغض النظر عن حالة زواجها.
	الوضع القانوني لإقامة الزوجات الأجنبيات في كوريا مضمون ليس فقط في حالات الانفصال/الطلاق التي ثبت فيها أن نهاية العلاقة تعزى إلى خطأ الزوج الكوري، ولكن أيضا في حالتي موت الزوج أو الاختفاء، أو لأغراض دعم طفل أو أسرة. في ظل الظروف المحددة، يمكن للزوجة الأجنبية أن تبقى في كوريا بوضع الإقامة، نظرا إلى أنها بحاجة إلى البقاء في الأسرة. وعلاوة على ذلك، بعد فترة معينة من الوقت، يمكنها أن تكتسب وضع الإقامة الدائمة وأيضا المواطنة الكورية، بغية تعزيز حماية حقوق أولئك الزوجات الأجنبيات. ويشير ذلك إلى أن إثبات فشل العلاقات الزوجية الذي يعزى إلى الزوج الكوري قد لا يكون الشرط المسبق الوحيد لاكتساب الوضع القانوني للإقامة للزوجات الأجنبيات.
	ولإثبات حوادث الطلاق ونهاية الزواج، يمكن للزوجات الأجنبيات أن يطلبن من المنظمات النسائية المعترف بها رسميا في كوريا التأكيد على ذلك، وأن يقدمن ذلك إلى الحكومة. وتقوم الحكومة بالاعتراف بالتلقي من منظمة نسائية حسنة السمعة، وباستعمال ذلك أساسا لحكمها. وفضلا عن ذلك، من أجل دعم التكيف الاجتماعي للأسر متعددة الثقافات في كوريا، يحق للنساء المهاجرات المتزوجات الحصول على وضع دائم للإقامة بغض النظر عن حالتهن الزوجية. يمكن لمرأة مهاجرة متزوجة أن تحصل على وضع دائم للإقامة إذا نشّأت طفلها المولود من زواجها بزوج كوري أو إذا كان في حُكم السلطة أن من حق المرأة التمتع بحقوق الإقامة على أساس أسباب إنسانية.

