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 ١ -السؤال   
قامت وزارة املساواة بني اجلنـسني الـسابقة بـصياغة التقريـر الـدوري اخلـامس وقامـت                   

وقـد طُلـب إىل     . وزارة املساواة بني اجلنسني وشؤون األسرة بصياغة التقرير الـدوري الـسادس           
صياغة، استعراض مـضمون التقريـر الـدوري         وزارة وقت ال   ١٨مجيع الوزارات، وكان عددها     

 وزارة وقـت الـصياغة، اسـتعراض        ١٦اخلامس، كما طُلب إىل مجيع الوزارات، وكان عـددها          
وباإلضافة إىل ذلـك، أٌنـشئت جلنـة استـشارية تـضم أعـضاء              . مضمون التقرير الدوري السادس   

ــشري      ــوارد البـ ــة املـ ــيم وتنميـ ــصاد، ووزارة التعلـ ــة واالقتـ ــن وزارة املاليـ ــة مـ ة، ووزارة اخلارجيـ
والتجــارة، ووزارة العــدل، ووزارة اإلدارة احلكوميــة والداخليــة، ووزارة الثقافــة والــسياحة،      

واستعرضـت هـذه اللجنـة    . ووزارة الزراعة واحلراجة، ووزارة الـصحة والرعايـة ووزارة العمـل       
جهــا يف املـواد الـيت تنــدرج حتـت مـسؤولية كــل وزارة وجـرى مجـع التنقيحــات املقترحـة وإدما       

وفيما يتعلق بالتقرير السادس، قامت أيـضا باسـتعراض التقريـر اللجنـة الوطنيـة حلقـوق                 . التقرير
ــسان  ــشئت يف (اإلن ــاين ٢٥أُن ــشرين الث ــوفمرب، / ت ، وهــي مؤســسة مــستقلة مكرســة   )٢٠٠١ن

 .لتعزيز حقوق اإلنسان
اور وفيما يتعلق بالتشاور مع املنظمات غري احلكوميـة، عقـدت جلـسات مناقـشة وتـش       

ـــ     ــرات منتظمــة وُجمعــت    ١٢مــع كــل رابطــة مــن الرابطــات ال ــرأة يف فت ــشؤون امل ــسية ل  الرئي
وفيمــا يتعلــق بإجنــاز . اقتراحاهتــا بــشأن التحــسينات املــستقبلية واســُتخدمت يف التقريــر اخلــامس

التقرير السادس، جـرت استـشارة رابطـات نـساء كوريـا املتحـدة، وهـي شـبكة منظمـات غـري                      
 فـروع إقليميـة، السـتعراض التقريـر وأُدجمـت           ٦ منظمة نسائية وتـضم      ٢٩حكومية مكونة من    
 . آراؤها يف التقرير

ومل يقدَّم التقريران اخلامس والـسادس إىل اجلمعيـة الوطنيـة الكوريـة قبـل تقـدميهما إىل              
األمم املتحدة، غـري أن االحتـاد الربملـاين الـدويل قـام بترمجـة اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                         

. ، وتوزيعها على اجلمعيـة الوطنيـة      )كتيب للربملانيني (ييز ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري      التم
يف شـكل كتـاب وجـرى تـسليمه         ) ٢٠٠٦(والتقرير السادس   ) ٢٠٠٢(وُنشر التقرير اخلامس    

 .للجمعية الوطنية
 

 ٢ -السؤال   
 كـانون   ١ الـذي سـيدخل حيـز النفـاذ يف         (٢٠٠٥ينص القانون املدين املعـدل يف عـام          
علــى أن حيمــل الطفــل لقــب والــده ولكــن يف حالــة توصــل الــزوجني إىل  ) ٢٠٠٨ينــاير /الثــاين

. وهكذا، يتيح القانون للطفل إمكانية محـل لقـب األم         . اتفاق، جيوز أن حيمل الطفل لقب األم      



CEDAW/C/KOR/Q/6/Add.1  
 

07-36810 3 
 

مـن  ) ز (١٦ويف الوقت الراهن، تنظر احلكومة الكورية يف إمكانية سحب التحفظ على املادة             
 .فاقيةاالت
 

 ٣ -السؤال   
أُنـشئت  (وفقا لسياسة احلكومة الرامية إىل تعزيز دور اللجنة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان                

ــاين  ــوفمرب عــام  /يف تــشرين الث ــز، أُلغــي القــانون يف    ) ٢٠٠١ن فيمــا يتعلــق بالقــضاء علــى التميي
نتـصاف   ووظيفـة التحقيـق يف التمييـز بـني اجلنـسني وتـوفري سـبل اإل                ٢٠٠٥يونيه عـام    /حزيران

اليت اضـطلعت هبـا اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة التابعـة للـوزارة ُتعـرف اآلن                          
 . بقانون اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

األفعال التمييزية الـيت تنتـهك   ” من قانون اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ٢حتدد املادة   • 
.  سـببا مبـا فيهـا نـوع اجلـنس          ١٩لـى أسـاس     وهـذا حيظـر التمييـز ع      . “احلق يف املساواة  

واألفعـــال التمييزيـــة تـــشمل العمـــل، واإلمـــداد بالـــسلع أو اســـتخدامها، واخلـــدمات،  
والنقل، واملرافق التجارية، واألرض، واملرافق السكنية، والتمييز أثناء اسـتخدام املرافـق            

النتـهاكات الـيت    وينبغـي معاجلـة ا    . التعليمية أو املؤسسات املهنية واملـضايقات اجلنـسية       
 .ُترتكب يف هذه اجملاالت

تلمـيح جنـسي غـري      ” مـن القـانون املـضايقة اجلنـسية بأهنـا            ٢، من املادة    ٥يعّرف البند    • 
ــه رب العمــل أو موظفــو املؤســسات العامــة يــسبب اإلحــساس      حمتــشم أو فعــل قــام ب

ــةبا ــة اجلــنس  القــدر مــنطحلــ أو اإلهان  أو   يف العمــل التجــاري، أو الوظيفــة  مــن ناحي
العالقات األخرى يف مكان العمل أو خارجه؛ أو املبادرة بـسلوك جنـسي مـن جانـب                 

يف الوظيفـة أو  ضـرر  نـتج عنـه   يرب العمل املـشرف أو مـوظفي املؤسـسات العامـة ممـا           
العمل التجاري بسبب رفض االستجابة إىل تلـك اللغـة، أو األفعـال أو الطلبـات ذات                 

 .“التلميحات اجلنسية غري احملتشمة
وفيما يتعلق بوضع تشريع مستقل يعرِّف التمييز وحيظر صـراحة أفعـال التمييـز، مبـا يف                  ▫ 

ــة حلقــوق اإلنــسان مــشروعا شــامال لقــانون       ــة الوطني ذلــك ضــد املــرأة، أعــدت اللجن
 بنـدا، مبـا فيهـا نـوع اجلـنس،           ٢٠ويـنص هـذا القـانون املقتـرح علـى           . مناهضة التمييـز  

نــة احلكومــة بالفعــل بــسن قــانون مناهــضة  وقــد أوصــت اللج. بوصــفها أســسا للتمييــز
 .التمييز
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 ٤ -السؤال   
تــضطلع وزارة املــساواة بــني اجلنــسني وشــؤون األســرة باإلشــراف والتنــسيق بــصورة     

ــسيق         ــة تن ــشاء جلن ــد قامــت بإن ــاملرأة وق ــة ب ــسياسات املتعلق ــة لل شــاملة للخطــة األساســية الثاني
ني مسؤولني عن سياسة حتقيـق املـساواة بـني          ، وتعيني موظف  )٢٠٠٣(السياسات املتعلقة باملرأة    

وعقــد اجتماعــات للمــديرين العــامني للحكومــات املتروبوليــة وحكومــات  ) ٢٠٠٣(اجلنــسني 
 :وترد اإلجنازات الرئيسية هلذه اخلطة على النحو التايل. األقاليم على فترات منتظمة

ة حتليــل لــدمج منظــورات املــساواة بــني اجلنــسني يف سياســات احلكومــة، جــرت صــياغ 
، وبدأ العمل بـسياسة امليزانيـات       ٢٠٠٤وجرى تطبيقه منذ عام     ) ٢٠٠٣(اآلثار على اجلنسني    

 . ٢٠٠٦املراعية للفوارق بني اجلنسني يف عام 
ــشارك  •  ــسني    ١٨٧ت ــى اجلن ــار عل ــل اآلث ــت سياســة  )٢٠٠٦( مؤســسة يف حتلي ، وأُعلن

 ٢٠٠٦صـدر عـام     (يل الـوطين    امليزانيات املراعية للفوارق بني اجلنـسني يف القـانون املـا          
 ).٢٠١٠على أن ُينفَّذ يف عام 

وحققــت اجلهــود املكثفــة لزيــادة متثيــل املــرأة يف صــنع القــرار املتعلــق بالــسياسة العامــة   
 يف املائــة ٥,٩زادت نــسبة النــساء يف اجلمعيــة الوطنيــة مــن  : نتــائج ناجحــة علــى النحــو التــايل 

نساء األعضاء يف اللجان احلكومية املختلفـة،       ؛ ونسبة ال  )٢٠٠٧( يف املائة    ١٤,١ ←) ٢٠٠٢(
ــة ٣٠,١ ــة ٣٣,٧ ←) ٢٠٠٢( يف املائـ ــسبة املوظفـــات العموميـــات يف  )٢٠٠٦( يف املائـ ؛ ونـ

 يف املائــة ٩,٦ ←) ٢٠٠٢( يف املائــة ٥,٥املناصــب اإلداريــة مــن الرتبــة اخلامــسة ومــا فوقهــا،  
ــة     )٢٠٠٦( ــات الوطني ــدريس يف اجلامع ــات الت ــضاء هيئ ــساء أع ــة، ؛ والن ــة ٩,١والعام  يف املائ
 ).٢٠٠٦( يف املائة ١٠,٩٧ ←) ٢٠٠٢(

واعُتمدت أيضا املبادرة املتعلقة بالرقم املـستهدف لتوظيـف املـديرات بإصـدار املبـادئ                • 
ــة واملؤســسات املنتــسبة     التوجيهيــة إلدارة املــوارد البــشرية بالــشركات اململوكــة للدول

ــسبة   وباإلضــافة إىل ذلــك، جــرى ال ). ٢٠٠٧(للحكومــة  تــشجيع علــى أن تتجــاوز ن
ومـن املقـرر أن تـؤدي هـذه     .  يف املائـة ٣٠النساء بني أعضاء جمالس اإلدارة اخلارجيني       

 . املبادئ التوجيهية إىل زيادة متثيل املرأة يف مناصب إدارة الشركات
ــرقم املــستهدف لتعــيني        ــادة ال ــساء، جــرت زي ــشرية للن ــة واســتخدام القــدرة الب ولتنمي

وصـدر القـانون املتعلـق      ). ٢٠٠٦( يف املائـة     ٢١,٤إىل  ) ٢٠٠٣( يف املائـة     ١٨,٢العاملات من   
وُوضعت خطة املرأة الدينامية يف كوريا عـام        ) ٢٠٠٤(بتحسني نوعية احلياة يف املناطق الريفية       

 .، وهي اخلطة الشاملة لتنمية موارد املرأة٢٠١٠
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اركة النـشطة للمـرأة يف      ولكفالة حتقيق املساواة بـني اجلنـسني يف العمـل وتـشجيع املـش              
 ألـف ُون يف   ٢٠٠(زادت اسـتحقاقات إجـازة األمومـة        : االقتصاد، اتُّخدت اإلجـراءات التاليـة     

، واإلعانــات املاليــة  )٢٠٠٧  ألــف ُون يف الــشهر يف عــام   ٥٠٠  ← ٢٠٠١الــشهر يف عــام  
ــوالدة      ــرأة بعــد ال ــاب األعمــال ملواصــلة توظيــف امل ــة حــىت يف )٢٠٠٦(ألرب  ، وإجــازة األموم

، وبـدء   )٢٠٠٦(حاالت اإلجهاض أو والدة الطفل ميتا، وإنفاذ العمل اإلجيايب لتوظيف املرأة            
وسن قـانون محايـة     ) ٢٠٠٦(خطة شاملة لتحسني وضع العمال غري الدائمني من ناحية العمل           

 ).٢٠٠٦(العمال الدوريني وغري املتفرغني والتدابري األخرى املتعلقة هبم 
نقــل مــسؤولية رعايــة األطفــال مــن وزارة الــصحة والرعايــة إىل وباإلضــافة إىل ذلــك، ب • 

، حتققــت قفــزة يف رعايــة األطفــال مــن ناحيــة  )٢٠٠٤(وزارة املــساواة بــني اجلنــسني 
 ٢١٠,٣ أضـعاف مـن      ٥وزادت ميزانية رعاية األطفال     . الكم والنوع على حد سواء    

ن ُون  تريليــــــو١,٠٤٣٥إىل ) ؛ دوالرات الواليــــــات املتحــــــدة٢٠٠٢(بليــــــون ُون 
 أضـــعاف ٤، ممـــا أدى إىل تقـــدمي الـــدعم إىل )؛ دوالرات الواليـــات املتحـــدة٢٠٠٧(

وزاد عـــدد مراكــــز  ) ٢٠٠٦ (٦٧٠ ٠٠٠إىل ) ٢٠٠٢ (١٩٣ ٠٠٠األطفـــال مــــن  
ويــشري هــذا إىل  ). ٢٠٠٦ (٢٨ ٧٦١إىل ) ٢٠٠٢ (٢٢ ١٤٧رعايــة األطفــال مــن   

 . حد سواءحتقيق قفزة كبرية يف رعاية األطفال من حيث الكم والنوع على
وملنع العنف ضد املرأة ومحاية حقـوق اإلنـسان للمـرأة، جـرى إعمـال القـانون املتعلـق                    

وهــذه ). ٢٠٠٤(وخطــط العمــل الــشاملة ملنــع البغــاء  ) ٢٠٠٤(مبنــع البغــاء ومحايــة الــضحايا  
السياسات تشمل إنشاء مركز دعـم مركـزي للنـساء ضـحايا البغـاء، واالجتـار هبـن ومـا يـرتبط                      

، ومبادرات لدعم إعادة التأهيل يف املنـاطق الـيت يتركـز فيهـا البغـاء،          )٢٠٠٥(ل  بذلك من أفعا  
، وتوسـيع مراكـز     “بيـوت مجاعيـة   ”وتشغيل مراكز إلسـداء املـشورة، ومرافـق لتقـدمي الـدعم و            

 ة متكاملـة   إسداء املشورة وأماكن إيواء ضحايا االعتداء اجلنسي والعنـف املـرتيل، وتـوفري خدمـ              
 متكاملـة رة، والعالج الطيب، والتحقيق واملساعدة القانونية وإنشاء مراكـز          يف جمال إسداء املشو   

 ). مراكز٣(ملنع اإليذاء اجلنسي لألطفال 
ولبناء األساس لسياسات األسرة اليت تعزز املـساواة بـني اجلنـسني، اتُّخـذت اخلطـوات                 

ــشاء وزارة املــساواة بــني اجلنــسني وشــ      ــشاملة لألســرة بعــد إن ــة للــسياسة ال . ؤون األســرةالتالي
فربايـر  /شـباط (وتشمل هذه اخلطوات سن القانون اإلطـاري املتعلـق باألسـرة املتمتعـة بالـصحة                

ووضع خطة مخسية لسياسة األسـرة      ) ٢٠٠٥يناير  /كانون الثاين (ودخوله حيز النفاذ    ) ٢٠٠٤
كمـا بـدأ العمـل      . وتوسـيع مراكـز دعـم األسـرة       ) ٢٠٠٦(‘ ٢٠١٠  األسـر  ترابط’أُطلق عليها   
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ز دعـم أسـر املهـاجرات املتزوجـات وبـدأت بـرامج لتعلـيم اللغـة الكوريـة للمهـاجرات                     يف مرك 
 .وصاحبت ذلك طفرة يف حاالت الزواج باألجانب واألسر املتعددة الثقافات

يـوفر أساسـا أكثـر حتقيقـا للمـساواة بـني اجلنـسني يف               ) ٢٠٠٥(وتعديل القانون املدين     • 
ــام   . ة األســرة األســرة واجملتمــع بالقــضاء علــى نظــام رئاســ   وقــد حتقــق هــذا بفــضل قي

منظمات احلركة النسائية ببـذل جهـود قويـة طـوال أربعـة عقـود، ويف اآلونـة األقـرب                    
عهدا، بفضل أنشطة اللجنة املشتركة بني احلكومة واملنظمـات غـري احلكوميـة للقـضاء               

وقامـت وزارة املـساواة بـني اجلنـسني         ). ٢٠٠٣مـايو   /أيـار (على نظـام رئاسـة األسـرة        
بعقـد جلــسة اســتماع مـشتركة بــشأن النظــام   ) ٢٠٠٣ســبتمرب /أيلــول(وزارة العـدل  و

مـارس  /آذار(اجلديد لتحقيق اهلوية، ووافقـت اجلمعيـة الوطنيـة علـى مـشروع القـانون                
 .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١وسيدخل حيز النفاذ يف ) ٢٠٠٥

 
 ٥ -السؤال   

ي إىل االنتشار الواسع للمواد اإلباحيـة     ميكن أن ُتعزى الزيادة يف جرائم االعتداء اجلنس        
على اإلنترنت وسهولة الوصول إليها، مما أدى إىل تشوه وجهات النظـر بـشأن اجلـنس، وعـدم             

والزيـادة يف عـدد مراكـز إسـداء املـشورة حلمايـة الـضحايا          . كفاية التثقيف باخلصائص اجلنـسية    
 .ةأدت يف النهاية إىل ارتفاع عدد احلاالت املبلغ عنها للشرط

ــة : ، املـــصدر٢٠٠٦-٢٠٠٣(حـــاالت االعتـــداء واجلـــرائم اجلنـــسية   •  ــة الوطنيـ الوكالـ
 ).١انظر اجلدول  ()للشرطة

ــداء اجلنــسي يرجــع إىل أن اجلرميــة       ــدعاوى يف حــاالت االعت ــع ال واخنفــاض معــدل رف
. اجلنـــسية ُتـــصنَّف بوصـــفها جرمـــا ال خيـــضع للتحقيـــق إال بنـــاء علـــى شـــكوى مـــن الـــضحية 

. مــة هــذا احلكــم بتــأين وكــذلك األحكــام األخــرى املتعلقــة حبمايــة الــضحية وتــستعرض احلكو
ــة الــشباب مــن االســتغالل       واقترحــت احلكومــة إدخــال تعــديالت علــى القــانون املتعلــق حبماي

: وهذه التعديالت تتـضمن التغـيريات التاليـة       . اجلنسي، وهو قيد النظر حاليا يف اجلمعية الوطنية       
، جيـب معاقبـة اجلـاين، بـصفة     ) عامـا  ١٩دون سـن    (ى األحـداث    يف قضايا االعتداء اجلنسي علـ     

عامـة، وال جيـوز إعفـاؤه مـن العقـاب إال إذا أعلنــت الـضحية أهنـا ال ترغـب يف معاقبـة اجلــاين؛          
ــد       ــاة وتيــسري اطــالع اجلمهــور عليهــا؛ وتقيي ــة الشخــصية للجن وتــسجيل تفاصــيل حتقيــق اهلوي

سـسات تعلـيم املـراهقني؛ وتعزيـز تـدابري محايـة            توظيف اجلناة يف قضايا االعتداء اجلنـسي يف مؤ        
 .الضحايا يف سن املراهقة



CEDAW/C/KOR/Q/6/Add.1  
 

07-36810 7 
 

تعديل القـانون املتعلـق باملعاقبـة علـى          : والتدابري املضادة للجرائم اجلنسية تشمل ما يلي       
ــضحايا    ــة ال ــشرين األول(العنــف اجلنــسي ومحاي ــوبر /ت ــق طائفــة  )٢٠٠٦أكت ؛ والنظــر يف تطبي

ــانون اإلصــالح    عقوبــات مقــررة مقــدما علــى ارتكــا   ــسية؛ والنظــر يف تنقــيح ق ب اجلــرائم اجلن
ــاد بوصــفهم أشخاصــا        ــى وجــه االعتي ــسية عل ــد اجملــرمني مــرتكيب اجلــرائم اجلن ــة لتحدي والرقاب

سياسة تقييـد األنـشطة خـارج حمـل         ’خاضعني لإلصالح واإلشراف؛ والتنفيذ الواسع النطاق لـ        
ملــرتكيب اجلـــرائم  ‘ تبــار القــضائي  سياســة اإلشــراف املكثــف والوضـــع حتــت االخ    ’ و‘اإلقامــة 

ــروين ألمــاكن مــرتكيب       ــشعار اإللكت ــق باســتخدام أجهــزة االست ــشر القــانون املتعل ــسية؛ ون اجلن
؛ وتعــديل القــانون املتعلــق حبمايــة الــشباب مــن )٢٠٠٧أبريــل /نيــسان(جــرائم جنــسية معيــنني 

 ).حاليا قيد النظر يف اجلمعية الوطنية(االستغالل اجلنسي 
  اهلامة للقانون املتعلق مبعاقبة مرتكيب اجلرائم اجلنسية ومحاية الضحاياالتنقيحات • 
 ١٣النص على عقوبة الرتكاب جرمية جنسية مثل االغتـصاب ضـد القـصَّر دون سـن              - 

 عاما
الــنص علــى معاقبــة رئــيس املرفــق أو موظفيــه يف حالــة ارتكــاب اعتــداء جنــسي ضــد      - 

 .شخص معوَّق يف املرفق املوفر للحماية
 تشديد العقوبات اجلنائية لسوء السلوك اجلنسي باستخدام أجهزة االتصال - 
 النص على املعاقبة على تعميم مقطوعات الفيديو املنتجة بآالت التصوير - 
 خفض نطاق اجلرائم اليت ال يعاقب عليها إال إذا قدمت الضحية شكوى  - 
 إنشاء فرقة حتقيقات لضحايا جرائم االعتداء اجلنسي  - 
رفع احلد األدىن للـسن لتـصوير أشـرطة الفيـديو واألخـذ بـأقوال الـضحايا يف التحقيـق                     - 

  عاما١٦ عاما إىل دون سن ١٣من دون سن 
توسيع نطاق الشخص املؤهل للمرافقة يف عالقـة حمـل ثقـة مـع الـضحية أثنـاء التحقيـق                - 

 واحملاكمة
ومـع ذلـك، هنـاك    . واجوال يوجد نص قانوين حيد من عقوبة االغتـصاب يف إطـار الـز      • 

سابقة قررت فيها احملكمة العليا رفض اعتبار اغتـصاب يف إطـار الـزواج جرمـا قانونيـا                  
بيــد أنــه يف . ممــا أثــار اجلــدل حــول العقوبــة يف القــضايا املماثلــة ) ١٩٧٠مــارس /آذار(

أغـسطس  /آب(اآلونة األخرية، كانت هناك قضية يف حمكمة املنطقـة املركزيـة لـسيول              
فيها على أحد اجلناة باإلدانة بسبب االعتداء اجلنـسي علـى الزوجـة             حكمت  ) ٢٠٠٤
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ولـذلك، مـن املتوقـع أن تأخـذ قـضايا االغتـصاب يف إطـار الـزواج                  . وإحلاق األذى هبا  
 .مسارا خمتلفا يف املستقبل

فيمــا يتعلــق بــالعنف املــرتيل، هنــاك خطــط قيــد التنفيــذ للتحقيــق مــع اجلنــاة علــى وجــه  - 
إذا  ▫ حتــت الــتحفظ، واألخــذ يف االعتبــار طبيعــة العنــف املــرتيل   اإلعتيــاد املوضــوعني

أرادت الضحية اإلبقاء على الزواج، أو تعليق االهتام بـشرط تلقـي املـشورة أو إرسـال                 
ــة و   ــة   ▫القــضية إىل احملكمــة املدني ــزواج، ُتعامــل القــضية بوصــفها معادل  إذا انفــسخ ال

 .من حيث املبدألقضية عنف عامة أو توجيه االهتام إىل اجلاين، 
وللمحافظة على االستقرار النفسي لضحايا اجلرائم اجلنسية ومنـع شـعورهن بالعـار أو               • 

وعــالوة . اإلهانــة، ُوضــعت موضــع التنفيــذ سياســة تــأمر بتخــصيص ضــابطات شــرطة 
على ذلـك، ملنـع انتـهاك حقـوق اإلنـسان لـضحايا االعتـداء اجلنـسي أثنـاء التحقيـق أو                      

ــيَّن ضــباط  ــسي   احملاكمــة، ُيع ــداء اجلن  ١ ٤٩٥جــرى تعــيني  ( مكرســون لقــضايا االعت
ضابط شرطة قضائي مع التركيز بوجه خـاص علـى جـرائم االعتـداء اجلنـسي، وذلـك                  

 )٢٠٠٧مارس / آذار٣١يف 
أدرجت مواضـيع املـساواة بـني اجلنـسني يف بـرامج            : وقد وضع برنامج تثقيفي منهجي     

دأ التـدريب العملـي للتحقيـق يف اجلـرائم الـيت      تدريب املدعني العامني واملوظفني العموميني؛ وبـ    
، ومـن املتوقـع أن      ٢٠٠٦ إىل عـام     ٢٠٠٣ متـدربا مـن عـام        ٥ ١٦١مـا جمموعـة     (تتعلق باملرأة   

 ).٢٠٠٧ يف عام ٦٣٣يبلغ عدد املتدربني 
التـدريب علـى   ’اجلهود املستمرة حلماية حقوق الضحايا من األطفـال والنـساء تـشمل             • 

  املقــدم لفــرق الــشرطة املعنيــة جبــرائم االعتــداء  ‘داء اجلنــسيالتحقيــق يف قــضايا االعتــ
، وحلقــات عمــل تــستهدف ضــباط الــشرطة  )٢٠٠٧ متــدربا يف عــام ٣٢٠(اجلنــسي 

ــضايا جــرائم        ــات العمــل ملعاجلــة ق ــسي وحتــسني كتيب ــداء اجلن املكرســني جلــرائم االعت
 .االعتداء اجلنسي

يف احلكومـــة املركزيـــة  ، جـــرت تـــدريبات للمـــوظفني العمـــوميني    ٢٠٠٦ويف عـــام  • 
وجيـري  ).  ضـابطا ٩٩(وكـذلك لـضباط الـشرطة    )  موظفـا ١٤٥(واحلكومـات احملليـة   

تقييم برامج التدريب اليت تقدمها احلكومات احمللية يف حماولـة لتـسهيل زيـادة األنـشطة           
 .التدريبية
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 ٦ -السؤال   
 باملـضايقات   قانون تكافؤ فرص العمـل احلـايل حيـدد بطريقـة جديـدة األحكـام املتعلقـة                 

يلتزم مالك املؤسسة التجاريـة بتـوفري التـدريب علـى منـع املـضايقات               : اجلنسية يف مكان العمل   
اجلنسية يف مكان العمل؛ واملـضايقات اجلنـسية مـن جانـب مالـك املؤسـسة التجاريـة حمظـورة؛                    

ضايقات وُيعاقَب مرتكبو املضايقات اجلنسية؛ واملعاملة السيئة للموظفات الالئـي عـانني مـن املـ              
 .اجلنسية ممنوعة

ــة مبــضايقات جنــسية، ُتفــرض غرامــة تــصل إىل      •   ١٠وإذا قــام مالــك املؤســسة التجاري
وإذا تأكد حدوث مـضايقات جنـسية يف مكـان العمـل، جيـب أن ُيعاقَـب                 . ماليني ُون 

. مرتكبها أو يتلقى معاملة تأديبية معادلة للعقوبـة عـن طريـق مالـك املؤسـسة التجاريـة                 
 . م التقيد هبذه القاعدة، يتعرض مالك املؤسسة التجارية لفرض غرامةويف حالة عد

وقد تعـززت احلمايـة القانونيـة للموظفـات الالئـي يثـرن قـضية املـضايقات اجلنـسية يف                     • 
ــه     . مكــان العمــل  ــى أن ــساطة عل ــذي يــنص بب ــسابق ال جيــب علــى مالــك  ”واحلكــم ال

 مت تعديلـه  “ جتاه هؤالء املوظفـات املؤسسة التجارية أن يبذل جهده ملنع املعاملة السيئة  
واآلن، إذا كانـت هنـاك معاملـة متييزيـة جتـاه املوظفـات الالئـي                ). ٢٠٠٦مارس  /آذار(

 .يثرن هذه القضايا، توقع عقوبة معادلة لقضايا املضايقات اجلنسية
 :والعقوبات املتعلقة باجلرائم ذات الصلة باملضايقات اجلنسية هي ▫ 
ــيت وقعــت ضــحية      مالــك املؤســسة التجاريــ  -  ــة ال ــة ســيئة للموظف ــارس معامل ــذي مي ة ال

 . مليون ُون٢٠غرامة تصل إىل : للمضايقات اجلنسية أو اليت أكدت أهنا تعاين منها
 ماليـني   ١٠غرامة تصل إىل    : مالك املؤسسة التجارية الذي ارتكب مضايقات جنسية       - 

 .ُون
جتــاه مرتكــب املــضايقات    مالــك املؤســسة التجاريــة الــذي مل يتخــذ تــدابري عقابيــة        - 

 . ماليني ُون٥غرامة تصل إىل : اجلنسية
: مالك املؤسسة التجاريـة الـذي مل يقـدم تـدريبا ملنـع املـضايقات اجلنـسية والتوعيـة هبـا             - 

 . ماليني ُون٣غرامة تصل إىل 
وعند إلقاء نظرة على اجتاه احلاالت اليت أُبلغت هبا وزارة العمـل منـذ صـدور التـشريع               • 

ق باملضايقات اجلنسية يف مكـان العمـل، يتـضح أن عـدد احلـاالت قـد ارتفـع مـن                     املتعل
، ولكن بعد هذه الفترة، ُيظهـر االجتـاه مزجيـا مـن الزيـادة               ٢٠٠٢ إىل عام    ٢٠٠٠عام  

ويشري هذا إىل أن عدد احلـاالت مل يكـن يـسري بالـضرورة يف اجتـاه الزيـادة               . والنقصان
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فهوم العام للمـضايقات اجلنـسية أجريـت يف         ووفقا لدراسة استقصائية عن امل    . كل عام 
 يف املائـة أن    ٧٥,٦ مستجيب، قالت نسبة     ١ ٠٠٠ مع   ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٢ و ٢١

 .حاالت املضايقات اجلنسية قد اخنفضت عن املاضي
 

 ٧ -السؤال   
إن قانون املعاقبة على القـوادة ألغـراض البغـاء ومـا يـرتبط هبـا مـن أفعـال يعاقـب علـى              

مبا يف ذلك بيـع وشـراء اجلـنس علـى حـد سـواء، أو الوسـاطة أو القـوادة ألغـراض           أفعال البغاء   
بيــد أنــه، طبقــا للنظــام احلــايل للبيانــات اإلحــصائية   . البغــاء، واالجتــار ألغــراض ممارســة البغــاء  

اجلنائية، جتري إدارة البيانات املتعلقة باملنتهكني والضحايا مبوجب قـانون املعاقبـة علـى القـوادة                
علـى حنـو    ‘ االنتـهاك فيمـا يتعلـق بالبغـاء       ’بغاء ومـا يـرتبط هبـا مـن أفعـال حتـت البنـد                ألغراض ال 

، ‘اإلجتـار ألغـراض ممارسـة البغـاء       ’وللوصـول إىل األرقـام املتعلقـة باملنتـهكني وضـحايا            . إمجايل
ولذلك، يصعب يف الوقـت الـراهن تـوفري بيانـات فيمـا يتعلـق               . جيب حتسني النظام احلايل برمته    

 . لفتيات املتجر هبن ألغراض ممارسة البغاءبالنساء وا
وُيقدَّم الدعم لضحايا البغاء مبوجب قانون منـع البغـاء ومحايـة الـضحايا وخطـة العمـل                   

وتقـوم مراكـز إسـداء املـشورة ومرافـق تقـدمي الـدعم يف سـائر أحنـاء الدولـة                     . الشاملة ملنع البغاء  
 كـل مرحلـة خمتلفـة، بـدءا مـن اإلنقـاذ إىل              بتقدمي املـساعدة الالزمـة لـضحايا البغـاء واالجتـار يف           

 .إعادة التأهيل
عدد مرافق تقدمي الـدعم ومراكـز إسـداء املـشورة لـضحايا البغـاء واالجتـار واخلـدمات                    • 

 )٢انظر اجلدول (املقدمة 
 )٣انظر اجلدول (وضع مرافق تقدمي الدعم لضحايا البغاء واالجتار  • 
 )٤انظر اجلدول ) (٢٠٠٦ديسمرب /يف هناية كانون األول(تفاصيل الدعم  • 
وسياسة احلكومة لتقدمي الدعم للنساء الالئي تركن البغاء تكتسب ثقة النـساء ضـحايا               • 

ومع تزايد عدد النـساء الالئـي بـدأن عملـهن التجـاري أو حـصلن علـى عمـل،                    . البغاء
 .أخذت حاالت النجاح تتزايد

 مقيمـة يف مرافـق تقـدمي الـدعم           امـرأة  ٦٧١بعد أن دخل التشريع حيز النفاذ، وجدت         ▫ 
 ).٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول( امرأة على شهادات مهنية ٥٣١عمال وحصلت 

وترد نتائج قانون املعاقبة على القوادة ألغراض البغاء ومـا يـرتبط هبـا مـن أفعـال الـذي                     
 : على النحو التايل٢٠٠٤سبتمرب /دخل حيز النفاذ يف أيلول
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واملشاريع الراميـة إىل تغـيري هـذه املنـاطق          . لتناقص باطراد أخذ عدد بيوت الدعارة يف ا      • 
 .وتشجيع إعادة التأهيل تشهد وضعا مستقرا

: ارتفع عدد األشخاص الـذين وردت أمسـاؤهم يف اهتامـات جنائيـة فيمـا يتعلـق بالبغـاء          ▫ 
 .٢٠٠٦ يف عام ٣٣ ٧٤٧ و٢٠٠٤ يف عام ١٥ ٧٨٧، و٢٠٠٠ يف عام ١٠ ٣٣٧

، نقص عدد املؤسسات الـيت تقـدم    ٢٠٠٤سبتمرب عام   /سابقة أليلول باملقارنة بالفترة ال   ▫ 
ــسبة      ــدعارة بن ــوت ال ــسية يف بي ــة ٣٤,٦اخلــدمات اجلن  ← مؤســسة ١ ٦٧٩( يف املائ

 يف ٥٢وانكمــش عــدد النــساء العــامالت يف تلــك األمــاكن بنــسبة  )  مؤســسة١ ٠٩٧
 .٢٠٠٦مايو / أيار١٠يف )  امرأة٢ ٦٦٣ ← امرأة ٥ ٥٦٧(املائة 

 امرأة يف برامج إعادة التأهيل للنساء يف بيوت الدعارة، تركت البغـاء             ٩٥٧ني الـ   من ب  ▫ 
 ). يف املائة٥٠,٦( امرأة ٤٨٤

وحاالت البغاء باإلكراه، والقوادة املنظمة ألغراض البغـاء أو االجتـار بالبـشر ألغـراض                • 
اجلـرائم  واألربـاح الناجتـة عـن    . البغاء جيـري التحقيـق فيهـا يف احلـبس مـن حيـث املبـدأ              

وقـد أسـهمت تلـك التـدابري        . ذات الصلة بـالقوادة ألغـراض البغـاء ُتـصادر أو ُتحـصل            
 .بصورة هامة يف منع االجتار بالبشر املتصل باملنظمات اإلجرامية

ــاء       ▫  ــرائم البغـ ــة جبـ ــاح املرتبطـ ــى األربـ ــات علـ ــرض الغرامـ ــصادرة وفـ ــاالت املـ  ٢٣(حـ
 حالـة   ٦٦٣الة مـصادرة، و    ح ٤٤٦): ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣١-٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول

 . بليون ُون٤٢,٣عقوبة مالية، وبلغت الغرامات احملصلة 
قبل سن القانون، يف معظم احلاالت، مل يكن جيري التحقيق مع الرجال الذين اشـتروا                • 

بيــد أنــه، بعــد ســن . نــساء ألغــراض اخلــدمات اجلنــسية أو ُيرجــأ توجيــه االهتــام إلــيهم 
وباإلضـافة إىل ذلـك،     . ئحـة اهتـام جنـائي مـستعجلة       القانون، ختضع معظم احلاالت لال    

فإنه بفضل التحقيقات اليت تستهدف البغاء على وجه التحديد، يتزايـد بـصورة كـبرية               
 .عدد حاالت اعتقال اجلناة

ــانون     ▫  ــهكني للق ــاة املنت ــال اجلن ــدد حــاالت اعتق ــشرين األول (١٤ ١٩٢: ع ــوبر /ت أكت
ــبتمرب /أيلــــول-٢٠٠٣ ــوبر /ن األولتــــشري (٢٣ ٩٢٢ ←) ٢٠٠٤ســ -٢٠٠٥أكتــ

 ).٢٠٠٦أغسطس /آب
ــسبة  ▫  ــذين اشــتروا نــساء ألغــراض اخلــدمات    ٨٥,٣أجابــت ن ــة مــن الرجــال ال  يف املائ

الدراسـة االستقـصائية يف   (اجلنسية بـأن تـواتر شـرائهم للخـدمات اجلنـسية قـد اخنفـض             
 )٢٠٠٦أغسطس عام /آب
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اء أو األفعـال املرتبطـة بـه،        وباإلضافة إىل ذلك، بـسبب الـسياسة الراميـة إىل كـبح البغـ              • 
 يف املائـة  ٣٠,٤حتسَّن املفهوم العام بعدم شرعية البغاء واألفعال املرتبطـة بـه مـن نـسبة              

 .٢٠٠٦أغسطس / يف املائة يف آب٩٣,٢قبل سن التشريع إىل 
، تعتــزم وزارة املــساواة بــني اجلنــسني وشــؤون األســرة إجــراء حبــث    ٢٠٠٧ويف عــام  • 

 واملـرأة يف البغـاء الكتـشاف التغـيريات األخـرى يف ممارسـة           بشأن حالة صـناعة اجلـنس     
 .البغاء

 
 ٨ -السؤال   

ال يفـــرِّق النظـــام احلـــايل للبيانـــات اإلحـــصائية اجلنائيـــة بـــني الـــضحايا الكوريـــات         
 .واألجنبيات على حنو مصنَّف

ويف الوقت ذاته، من بـني الوافـدات اجلـدد علـى مرافـق تقـدمي الـدعم لألجنبيـات الـيت                       • 
ديرها وزارة املــساواة بــني اجلنــسني وشــؤون األســرة، تتزايــد باســتمرار نــسبة النــساء تــ

 )٥انظر اجلدول . (أو البغاء/الالئي يعانني من االجتار و
ويف القــانون املتعلــق باملعاقبــة علــى القــوادة ألغــراض البغــاء ومــا يــرتبط هبــا مــن أفعــال   

ــواد حمــد      ــاك م ــضحايا، هن ــة ال ــاء ومحاي ــع البغ ــانون من ــة ودعــم   وق ــستخدم كأســاس حلماي دة ت
 .األجنبيات ضحايا البغاء

فيما يتعلق بقضايا البغاء املتعلقة بأجنبيات، فإهنن يتمتعن باحلمايـة أثنـاء التحقيـق علـى                 • 
ال ميكن تنفيذ أوامر الترحيل أو االحتجاز قبل تربئة املـرأة مـن االهتامـات        : النحو التايل 

جــاء أمــر الترحيــل، أو ميكــن أن ُيلغــى مؤقتــا       املوجــه أو إقامــة الــدعوى؛ وميكــن إر   
االحتجاز يف مرفق موفر للحماية؛ وميكن أن تـستخدم املـرأة مرافـق وخـدمات الـدعم                 

 .أثناء فترات التحقيق
ــا       •  ــوفِّر هلــن حالي ــاإلكراه ت األجنبيــات الالئــي مارســن البغــاء أو وقعــن ضــحية للبغــاء ب

اء املشورة النفـسية والعـالج إلعـادة        املسكن واملأكل، وإسد  “ مرافق دعم األجنبيات  ”
التأهيل، واملساعدة الطبية مبا يف ذلـك العـالج باملستـشفيات وإدارة الـصحة، واخلدمـة                
املرافقة وقـت التحقيـق أو عنـد اإلدالء بالـشهادة يف احملكمـة، وطلـب تقـدمي املـساعدة                    

عـودة  والدعم من مؤسسات سبل االنتصاف القانوين عند الـضرورة، وتقـدمي الـدعم لل             
 .إىل البلد األصلي

 )٦انظر اجلدول . (تعمل حاليا ثالثة مرافق دعم لألجنبيات • 
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وبغية منع األفعال غري القانونية مثـل قيـام رب العمـل بـإكراه األجنبيـات علـى البغـاء،                      • 
ُوضع نص للمعاقبة على األفعال اليت تفرض على األجنبيات تقدمي جوازات الـسفر أو              

ويهـدف هـذا اإلجـراء إىل منـع رب العمـل مـن مـصادرة                . ببطاقات تـسجيل األجانـ    
جواز السفر أو بطاقة تسجيل األجانب لإلرغام علـى الوفـاء بـشروط العقـد أو سـداد                  

 ).٢٠٠٢ديسمرب /تعديل لقانون مراقبة اهلجرة، كانون األول(الدين املتكبد 
ــشئت      •  ــة، أن ــع أحنــاء الدول ــدل ومكاتــب اهلجــرة يف مجي ــة ) ٢٠٠٦(ويف وزارة الع جلن

استشارية حلماية حقوق ومصاحل األجانب، مؤلفة من عـدد متـساو مـن األعـضاء مـن                 
وعن طريـق هـذه اللجنـة، ُتنـاقش املـشاكل والـصعوبات الـيت               . احلكومة واجملتمع املدين  

يواجهها األجانب مبن فيهم النساء ضحايا البغـاء بـاإلكراه، وُتتخـذ التغـيريات الالزمـة        
 .يف السياسات

ه اإلجراءات املتخذة ضد اجلناة املتهمني بانتهاك قـانون املعاقبـة علـى القـوادة               وترد أدنا  
وتـشمل األرقـام    . ألغراض البغاء ومـا يـرتبط هبـا مـن أفعـال، خـالل الـسنوات اخلمـس املاضـية                   

، إىل جانـب القـوادين ومـشتري        )عدا ضحايا البغاء باإلكراه   (أيضا النساء الالئي مارسن البغاء      
 .اجلنس
ءات املتخذة ضد اجلناة املتـهمني بانتـهاك قـانون املعاقبـة علـى القـوادة ألغـراض                   اإلجرا • 

 )عدد األشخاص: الوحدة) (٢٠٠٦-٢٠٠٢(البغاء وما يرتبط هبا من أفعال 
 

/  الــــــــسنة
 اجملموع

الذين أُبلـغ   
 عنهم

الــــــــــــذين 
 عوقبوا

ــذين  الــــــ
 حوكموا

الــــــــــــذين 
ــق  أطلــــــــــ
 سراحهم

ــوا   ــذين حتولـــــــ الـــــــ
كقضايا للحماية من   

 آخرون باجلنساالجتار 
 ١ ٠٠٢ صفر ٥ ١٣٧ ٨ ٢٦٠ ١٤ ٣٩٩ ١٤ ٢٧٨ ٢٠٠٢
 ١ ١٩٤ صفر ٥ ٨٢٢ ٧ ٠١٩ ١٤ ٠٣٥ ١٤ ٠١٠ ٢٠٠٣
١ ٠١٩ ٥٨ ٦ ٧٨٩ ٧ ٢٥١ ١٥ ١١٧ ١٥ ٧٨٧ ٢٠٠٤ 
١ ٠٣١ ٣٠٥ ٧ ٦٢٩ ٦ ٨٥٥ ١٥ ٨٢٠ ١٧ ٢٤٨ ٢٠٠٥ 
١ ٨٠٤ ٣٨٤ ٢٣ ٠١٩ ٦ ٥٨٧ ٣١ ٧٩٤ ٣٣ ٧٤٧ ٢٠٠٦ 

 
ــادة يف احلــاالت الــيت   ▫ ــه    ترجــع الزي مدرســة ”مل ترفــع فيهــا دعــوى إىل العمــل مبــا يطلــق علي

ارتكـاب جرميـة               :  شـراء اجلـنس  ▫والربامج التثقيفية ملدرسة جون تشمل مواضيع مثـل         . “جون
ضــبط الــنفس وقواعــد  ▫شــهادات النــساء الــاليت تــركن البغــاء،   ▫وانتــهاك حلقــوق اإلنــسان، 
ــتفكري البــديل والــسلوك،   وطبقــا لدراســة استقــصائية  ).  ســاعات يف اليــوم٨ (أداء األدوار ▫ال

، حـدثت تغـيريات هامـة يف        )٢٠٠٦(أجريت على الرجال الـذين أهنـوا برنـامج مدرسـة جـون              
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فهمهم ألضرار البغاء، ومفاهيمهم ملا إذا كانت املرأة متارس البغاء طوعا من عدمـه وانتقـادهم                
 .لذوي الصلة بالبغاء

، أجريـــت دراســـة )٢٠٠٣(ة األجنبيـــات للبغـــاء ويف إطـــار البحـــث املتعلـــق مبمارســـ  
النـوادي، واحلانـات، ومـا إىل       ( امرأة تعمل يف مؤسسات الترفيـه        ١٤٥استقصائية باالستبيان لـ    

 . امرأة منهن وجها لوجه٣٢يف كوريا، وجرت أيضا مقابلة ) ذلك
ات األسباب الكامنـة وراء تـدفق األجنبيـ       : وُصممت الدراسة االستقصائية للتوصل إىل     • 

العــامالت بالبغــاء يف كوريــا؛ والطريــق إىل كوريــا والتعيينــات يف مؤســسات الترفيــه؛   
 .ونوع الوظيفة وأوضاع العمل يف املؤسسة، وما إىل ذلك

)  يف املائـة   ٤٥(وطبقا للدراسة االستقصائية، متثل النساء من االحتاد الـسوفيايت الـسابق             • 
مبــن فــيهن  (ومتثــل النــساء مــن الــصني    . األغلبيــة الــساحقة )  يف املائــة٥٤(والفلــبني 

 ١٩٥ومــن بــني الـــ   . ، وفييــت نــام وتايلنــد جــزءا صــغريا    ) الــصينيات-الكوريــات 
فـن   (E-6 يف املائـة علـى تأشـرية         ٩٠,٩مستجيبة للدراسة االستقصائية، حصلت نسبة      

 . يف املائة فحسب على تأشرية سياحة أو زيارة قصرية٨وحصلت نسبة ). وترفيه
 امــرأة علــى األســئلة املتعلقــة بنــوع اخلدمــة الــيت تقــدَّم   ١٩٥ مــن بــني ١٨٨وأجابــت  - 

 يف املائـة    ٣٣,٥وقالـت نـسبة     ). ُسمح للمستجيبات بإعطاء إجابـات متعـددة      (للزبائن  
وتــضمنت الــردود األخــرى التحــادث بــدون . إهنــا تقــدم خــدمات جنــسية مثــل البغــاء

ــون    ــرقص والــشرب مــع الزب ــة٧,١٨(كلفــة، وال ــادالت  ، وال) يف املائ  يف ٥٨(عمــل ن
ــة ــصات )املائ ــة٤٣,١(، وراق ــات ) يف املائ ــة١٥,٤(، ومغني ــات آالت )  يف املائ وعازف

 ). يف املائة١,٦(موسيقية 
ــشمل     •  ــضادة ت ــدابري م ــاذ ت ــام إصــدار تأشــرية    : وأوصــى البحــث باخت ، E-6حتــسني نظ

 والنــهوض بنظــام اإلشــراف فيمــا يتعلــق باألجنبيــات العــامالت يف مؤســسات الترفيــه   
، وإنـشاء مراكـز محايـة ودعـم لألجنبيـات الالئـي             )النوادي، واحلانات، وما إىل ذلـك     (

يقعن ضحايا البغاء باإلكراه وزيادة الـوعي العـام الـذي يـستهدف بالتحديـد املـشترين                 
 .احملتملني للخدمات ذات الصلة بالبغاء

 .بغاءواعتمدت احلكومة توصيات البحث وأدرجتها يف خطة العمل الشاملة ملنع ال 
 للراقصات الوافدات من اخلارج، وتـشديد عمليـات      E-6عدم إصدار مزيد من تأشرية       • 

الفحص عند الدخول يف املطـارات واملـوانئ وتـشديد اإلشـراف علـى الـشركات الـيت                  
 .تستأجر وتوفر فنانات الترفيه األجنبيات
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ئت مراكـز دعـم   لدعم األجنبيات الالئـي عـانني مـن البغـاء واألفعـال املرتبطـة بـه، أنـش           • 
 أغلبيــة E-6، مثلــت حــامالت تأشــرية ٢٠٠٣ويف عــام . ٢٠٠٣لألجنبيــات منــذ عــام 

ــاجرات     ــرية مـــن املهـ ــة األخـ ــم املنتفعـــات يف اآلونـ املنتفعـــات، يف حـــني كانـــت معظـ
 )٧انظر اجلدول . (املتزوجات برجال كوريني

تـشرين  (نـع البغـاء     وباإلضافة إىل ذلك، أنشئت فرقة العمل املعنية برصد تنفيذ تدابري م           • 
ويشترك يف رئاسة فرقة العمل هذه وكيـل وزارة املـساواة بـني             ). ٢٠٠٤نوفمرب  /الثاين

اجلنـــسني وشـــؤون األســـرة ومنـــسق الـــسياسة العامـــة يف مكتـــب تنـــسيق الـــسياسات  
ويتألف أعضاء فرقة العمل مـن مـديرين عـامني          . احلكومية التابع ملكتب رئيس الوزراء    

ية تشمل وزارة العدل، والوكالة الوطنية للـشرطة ووزارة          هيئة حكومية مركز   ١٤من  
 اجتماعــا وتعمــل بــصورة ١٢وعقــدت فرقــة العمــل مــا جمموعــه . اخلارجيــة والتجــارة

 .نشطة
. وجيري تنفيذ مبادرات لغرس ثقافات صحية وسليمة فيما يتعلق باخلـصائص اجلنـسية              • 

ة بالبغاء عن طريق محـالت      وجيري االضطالع بأنشطة لتصحيح املفاهيم املضللة املتعلق      
وُتقدم برامج تثقيفية للطلبة واجلنود، وأفراد اجليش االحتياطي وجـيش الـدفاع            . خمتلفة

 .املدين، بغية منع البغاء
 

 ٩ -السؤال   
ــسعينيات، أصــبحت ظــاهرة    الــيت تنخــرط فيهــا الفتيــات  ‘ Wonjokyoje’يف أواخــر الت

وأدى هـذا إىل    . لقـاء املـال، قـضية اجتماعيـة       املراهقات يف عالقة جنسية مـع رجـال أكـرب سـنا             
ــة الــشباب مــن االســتغالل اجلنــسي     ــانون محاي ــاير عــام  / كــانون الثــاين١٤صــدر يف (ســن ق ين

 ).٢٠٠٠يوليه عام / متوز١ ودخل حيز النفاذ يف ٢٠٠٠
ــة       •  ــانون يف اإلفــصاح عــن املعلومــات املتعلق ــسية هلــذا الق ــات الرئي ــل أحــد احملتوي ويتمث

.  الشخصية للمعتدين جنسيا الذين مارسوا أفعاال جنـسية مـع مراهقـات            بتحقيق اهلوية 
وقــد أرســلت هــذه الــسياسة رســالة قويــة إىل اجلمهــور مفادهــا أن ممارســة اجلــنس مــع 

وقائمـة املعلومـات   . املراهقات متثل أشنع انتهاك حلقـوق املراهقـات، وهـي فئـة ضـعيفة          
مـرة للجمهـور علـى اإلنترنـت يف         املتعلقة بتحقيق اهلوية الشخـصية أُفـصح عنـها ألول           

، وبلـغ عـدد املعتـدين املعلـن عنـهم علـى مواقـع الـشبكة مـا           ٢٠٠١أغسطس عام   /آب
 . معتد٥ ٦٥١جمموعه 
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، جــرى تقــدمي برنــامج تثقيفــي ملــن هــم أقــل  ٢٠٠٣نــوفمرب عــام /ومنــذ تــشرين الثــاين • 
لفحـص  من بني املشتبه فيهم قيـد ا )  أشخاص١ ١٠٦(خطرا للعودة الرتكاب اجلرمية     

لتقرير اإلفصاح عـن تفاصـيل حتقيـق هويتـهم الشخـصية، وذلـك ملنـع تكـرار ارتكـاب                    
 ١١ومعدل تكرار اإلرتكاب ملرتكيب اجلرائم اجلنسية بوجـه عـام يتـراوح بـني               . اجلرمية

 يف املائـة، يف حـني أن معـدل تكـرار اإلرتكـاب ملـن أمتـوا الربنـامج حـىت                      ١٦يف املائة و  
وسـيجري توسـيع    .  وهـذا يـشري إىل فعاليـة هـذا الربنـامج           . يف املائـة   ٠,١اآلن أقل مـن     

 .نطاق هذا الربنامج بصورة هائلة بعد إجراء التنقيحات القانونية
، باإلضـافة إىل معاقبـة الكبـار الـذين يـشترون اجلـنس، بـدأ                ٢٠٠٦يوليه عام   /ويف متوز  • 

ء  مراهقـة بنـا    ٩٤وحـصلت علـى التـدريب       . برنامج عالج وإعـادة تأهيـل للمراهقـات       
وهـذا يـدل    . على أمر بأخذ الدورة صادر عـن مـدعني عـامني أو بتوجيـه مـن الـشرطة                 

على اجلهود املبذولة إلبعاد هؤالء املراهقات عن االستغالل اجلنسي ومساعدهتن علـى            
 .النمو كأفراد متمتعني بالصحة يف اجملتمع

 
 ١٠ -السؤال   

. ديرات يف املناصــب العامــةتابعــت احلكومــة املركزيــة اخلطــة اخلمــسية لزيــادة عــدد املــ 
 ومـا   ٥ونتيجة لذلك، زادت نسبة النساء يف املناصـب احلكوميـة ذات الرتـب العاليـة يف الرتبـة                   

 يف املائــة يف عــام  ٩,٦، الــسنة األوىل للخطــة، إىل  ٢٠٠١ يف املائــة يف عــام  ٤,٨فوقهــا مــن  
 .يف املائة ١٠، وهي زيادة تربو على الضعف وتقترب من الرقم املستهدف البالغ ٢٠٠٦

وكتدبري خاص مؤقت لرفع نسبة النـساء يف مناصـب صـنع القـرار ذات الرتـب العاليـة             • 
يف احلكومة، بدأت هذا العام اخلطة اخلمسية لزيادة عدد املـديرات يف املناصـب العامـة             

وطبقا هلذه اخلطـة، مـن املقـرر زيـادة نـسبة       ). ٢٠١١-٢٠٠٧( وما فوقها    ٤يف الرتبة   
 يف املائة يف عـام  ٥,٤ وما فوقها من    ٤ ذات الرتب العالية يف الرتبة       النساء يف املناصب  

 )٨انظر اجلدول . (٢٠١١ يف املائة حبلول عام ١٠ إىل ٢٠٠٦
 يف ٥,٩ ومـا فوقهـا   ٥ويف احلكومات احمللية، بلغت نسبة النساء يف املناصب يف الرتبة           

 .كومة املركزية، وهي نسبة أقل منها يف احل) امرأة١ ٠٣٦ (٢٠٠٥املائة يف عام 
 يف احلكومـات احملليـة،      ٥ولوضع أساس لزيادة عدد املوظفات يف املناصب فوق الرتبة           • 

ــام        ــة، اعُتمــدت يف ع ــة الداخلي ــسار الترقي ــا م ــع حالي ــو يتب ــة  ٢٠٠٧وه ــادرة عمال  مب
 وما فوقهـا    ٦ونسبة املوظفات يف الرتبة     .  يف احلكومات احمللية   ٦املوظفات فوق الرتبة    

 يف املائـة حبلـول عـام        ١٦,٥ إىل أكثـر مـن       ٢٠٠٦ يف املائـة يف عـام        ١٠,٢ستزيد مـن    
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 يف املائـة    ١٨,٨، و ٥ يف املائـة للمناصـب فـوق الرتبـة           ٩,٦النسبة املـستهدفة     (٢٠١١
 )٩انظر اجلدول ). (٦للمناصب فوق الرتبة 

ولكفالة زيادة عدد املوظفات علـى مـستوى املـدير، واملـدير العـام ورئـيس الفريـق مـع                  • 
لتمتع بسلطة صنع القرار، جعلت احلكومة تعـيني أكثـر مـن امـرأة واحـدة يف منـصب                   ا

املدير أو املدير العام إلزاميا وفقا للمبادئ التوجيهية إلدارة املوارد البـشرية للموظفـات              
واحلكومـات احملليـة الـيت ختفـق يف بلـوغ هـذا الـرقم               . العموميات يف احلكومـات احملليـة     

ر لتعــيني موظفــات، عــن طريــق آليــة رصــد منتظمــة لتقيــيم املــستهدف ُتخطــر باســتمرا
 .احلكومات احمللية واحلكم عليها

وقد أجرت اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان حبثـا كُلِّفـت بـه بـشأن تنـسيب املوظفـات                     
وتتــضمن الدراســة ). احلــوائط واألســقف غــري املرئيــة(العموميــات وحــاالت التمييــز يف الترقيــة 

صب، وحالة الترقية وأشـكال التمييـز يف الترقيـة واآلليـات وراء التمييـز             نسبة املوظفات لكل من   
ــشرية واملمارســات األخــرى   ( ــة للمــوارد الب ــار٢ويف ). اإلدارة الداخلي ــام  / أي ــايو ع ، ٢٠٠٧م

جلنــة اخلدمــة (ُوجهــت الــدعوة ملــسؤولني ومتخصــصني مــن الــوزارات واملنظمــات ذات الــصلة 
الداخليــة، واحتــاد مــوظفي احلكومــة الكــوريني واجلمعيــات املدنيــة، ووزارة اإلدارة احلكوميــة و

 .، حلضور منتدى عام ملناقشة القضايا ذات الصلة والسياسات املتعلقة باملوضوع)النسائية
 

 ١١ -السؤال   
ُيعــزى اخنفــاض معــدل اشــتراك املــرأة يف عمليــة صــنع القــرار يف وزارات احلكومــة إىل   

وقـد عملـت احلكومـة الكوريـة        .  يف املاضـي   ٥ق الرتبة   اخنفاض نسبة املوظفات يف املناصب فو     
 .جاهدة على زيادة متثيل املرأة املنخفض بصورة غري متناسبة يف الساحة العامة

 ١٠انظـر اجلـدول     ) (٢٠٠٢-١٩٩٦(يف أعقاب مبادرة تكـافؤ فـرص العمـل للمـرأة             • 
، أصـــبحت مبـــادرة تكـــافؤ فـــرص العمـــل للجنـــسني نافـــذة املفعـــول   )١١واجلـــدول 

ولتوســيع نطــاق اشــتراك املــرأة يف عمليــات صــنع القــرار، جيــري    ). ٢٠٠٧-٢٠٠٣(
 ٤حاليـا تنفيــذ اخلطــة اخلمــسية لزيــادة عــدد املــديرات يف املناصــب العامــة فــوق الرتبــة  

)٢٠١١-٢٠٠٧ .( 
، فـإن نـسبة املوظفـات العموميـات يف املناصـب فـوق              ٢٠٠٦واعتبارا من أواخـر عـام        • 

 .ة يف املائ٩,٦ بلغت ٥الرتبة 
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 يف املائـة  ١٠,٥ أكثـر مـن   ٥يف املناصب الدبلوماسية، بلغت نسبة النـساء فـوق الرتبـة       - 
 إمرأة، مـع تزايـد      ١٢وبلغ عدد النساء يف املناصب ذات الرتب العالية فوق رتبة مدير            

 .معدل اشتراك النساء يف عمليات صنع القرار
 : ، القيام بالتايل٢٠٠٧ية لعام تعتزم وزارة العدل، وفقا خلطتها إلدارة املوارد البشر - 

 ٣,٦ يف املائـة إىل  ٢,٩ مـن  ٤ زيادة حصة النساء يف املناصـب اإلداريـة فـوق الرتبـة             ▫  
 وإعـالن سياسـة إعطـاء األولويـة للمـرأة يف التعيينـات اجلديـدة، واملناصـب                  ▫يف املائة،   

ــشغل علــى أســاس تنافــسي      ــشغل بعقــود ومناصــب الوظــائف املفتوحــة الــيت ُت ، الــيت ُت
وإعطـــاء األولويـــة للمـــرأة إذا كـــان مقـــدم الطلـــب ومقدمـــة الطلـــب حيمـــالن نفـــس   

 .املؤهالت
وتواصل وزارة املساواة بني اجلنسني وشؤون األسـرة العمـل علـى إزالـة العقبـات الـيت                   • 

تعترض اخلطط الرامية إىل زيادة معدل اشتراك املرأة يف اللجان احلكوميـة املختلفـة إىل                
 ).١٢انظر اجلدول . (٢٠٠٧ عام  يف املائة حبلول٤٠

 
 ١٢ -السؤال   

 .، بدأ العمل باآلليات القانونية التالية لزيادة اشتراك املرأة يف السياسة٢٠٠٢منذ عام  
 ٥٦(عنـدما يـسمي أي حــزب سياسـي مرشـحني للتمثيــل النـسيب يف اجلمعيـة الوطنيــة        • 

 مـــن املقاعـــد البـــالغ ٤٥٣(ويف اجملـــالس احملليـــة ) ٢٩٩مـــن املقاعـــد البـــالغ جمموعهـــا 
ويف قائمــة .  يف املائــة مــن النــساء ٥٠، جيــب أن يكــون أكثــر مــن  )٣ ١٧٣جمموعهــا 

ويف حالــة انتــهاك ذلــك  . مرشــحي احلــزب، جيــب ختــصيص كــل عــدد فــردي إلمــرأة  
 مـن القـانون املتعلـق باالنتخابـات         ٥٢ واملـادة    ٤٧يصبح التسجيل باطال وفقـا للمـادة        

 .للمناصب العامة
مي أي حزب سياسي مرشـحني للمقاعـد اإلقليميـة يف اجلمعيـة الوطنيـة أو                وعندما يس  • 

وانتـهاك ذلـك ال     ( يف املائـة مـن النـساء         ٣٠اجملالس احملليـة، جيـب أن يكـون أكثـر مـن             
 مـــن القـــانون املتعلـــق ٥٢ واملـــادة ٤٧يعاقـــب عليـــه بإلغـــاء التـــسجيل، وفقـــا للمـــادة 

 ).باالنتخابات للمناصب العامة
ورهنــا بنــسبة . ك املــرأة يف الـسياسة، ُتعطــى حــوافز لألحـزاب الــسياسية  ولتعزيـز اشــترا  • 

املرشحات يف االنتخابات العامة للجمعيـة الوطنيـة وجمـالس األقـاليم واملـدن علـى حـد                  
ــسياسية      ــة لألحــزاب ال ــات مالي ــنح إعان ــادة (ســواء، ُتم ــصندوق   ٢٦امل ــانون ال ــن ق  م

 ).السياسي
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ــسياسية ُملزمــة بإنفــ   •  ــع األحــزاب ال ــة العامــة   ١٠اق ومجي ــات املالي ــة مــن اإلعان  يف املائ
خاضــعة لعقوبــات مبوجــب (املقدمــة مــن الدولــة ألغــراض املــشاركة الــسياسية للمــرأة  

 ). من قانون الصندوق السياسي٤٧ واملادة ٢٨املادة 
 ٢٠٠٢وترد نتائج تلك اآلليات القانونية واملقارنات بني االنتخابـات احملليـة يف عـامي                

زاد عدد النساء املنتخبات رئيسات ألجهزة احلكومات احملليـة مـن           : حو التايل  على الن  ٢٠٠٦و
؛ وزاد عــدد النــساء املنتخبــات كأعــضاء يف اجملــالس  ) يف املائــة١,٣ (٣إىل )  يف املائــة٠,٩ (٢

 ٨٩إىل )  يف املائـــة٩,٦ (٦٦مـــن ) مـــستوى املـــدن املتروبوليـــة ومـــستوى األقـــاليم(اإلقليميـــة 
ــة١٢,١( ــية      ؛ وز) يف املائـ ــدات األساسـ ــالس الوحـ ــات جملـ ــساء املنتخبـ ــدد النـ ــستوى (اد عـ مـ

 ). يف املائة١٥,١ (٤٣٦إىل )  يف املائة٢,٢ (٧٩من ) املنطقة/املقاطعة/املدينة
 يف املائـة مـن اإلعانـات املاليـة لألحـزاب      ١٠والشرط القاضي بضرورة استخدام نسبة    

أو / حزب مركـزه للقيـادة النـسائية و        ويدير كل . السياسية ألغراض النهوض باملرأة حيقق نتائج     
شبكاته للسلطة النـسائية، فـضال عـن تقـدمي بـرامج تدريبيـة خمتلفـة مثـل التـدريب علـى القيـادة                        
ــشغل     ــل، ودورات للمرشـــحات للمناصـــب الـــيت ُتـ ــساء، والتثقيـــف لقائـــدات اجليـــل املقبـ للنـ

ــرأة يف       ــسياسية للم ــشاركة ال ــوعي بامل ــز ال ــور وتعزي ــل اجلمه ــن ِقب ــد  باالنتخــاب م ــاطق البل  من
 .املختلفة

 
 ١٣ -السؤال   

دونــغ (ُتحــسب النــسبة بــني الــذكور واإلنــاث عنــد الــوالدة حــسب املنــاطق اإلقليميــة   
ومــع ذلــك، تــشري . ولــذلك، ال ُتفــرق النــسبة بــني منــاطق احلــضر والريــف ). وإيــوب، وميــون

نـسبة بـني الـذكور      البيانات اإلحصائية مـن الـسنوات الـسبع املاضـية إىل تنـاقص االخـتالل يف ال                
بيد أنه فيما يتعلق بالطفلني الثالث والرابع، يتنـاقص االخـتالل، ولكـن الفجـوة ذاهتـا                 . واإلناث

 ).١٣انظر اجلدول (مازالت واسعة 
وقد ألغت احلكومة نظام رئاسـة األسـرة، الـذي كـان مـصدرا أساسـيا لتفـضيل البـنني                      

 ).٢٠٠٥ عام مارس/آذار(بفرض الساللة األبوية أو ساللة الذكور 
برنامج حتقيق املـساواة بـني اجلنـسني يف التعلـيم           ’، جرى وضع وتنفيذ     ٢٠٠٤منذ عام    • 

الذي جرى تعديله ملواءمة كل فئة عمرية بدءا مـن الـدارجني إىل             ‘ حسب دورة احلياة  
، جرى تقدمي التـدريب للفئـات العمريـة مـن الـدارجني إىل      ٢٠٠٦وحىت عام  . املسنني

ــراهقني  ــ٤ ٠٠٠(امل ــا ن ــامج      ). سمة تقريب ــداف برن ــد نطــاق أه ــام، امت ــذا الع ــن ه وم
 .التدريب لتشمل املواطنني املسنني، وطلبة الكليات والكبار أيضا
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وقـد يـؤدي انتـهاك واحـد        . واالختبارات الرامية إىل اختيار جنس اجلنني حمظورة متامـا         • 
لغـاء رخـصة   فحسب إىل تعريض املهين الطيب لطائلـة عقوبـات جنائيـة أو إداريـة مثـل إ                

 .الطبيب
 بـسبب   ٢٠٠٥-٢٠٠١وقد ألغيت رخص أربعة أطباء وأربع ممرضات خـالل الفتـرة             ▫ 

 مهنيـا   ١ ٥٤٧ يف املائـة مـن       ٠,٥القيام باختبارات جلنس اجلنني، وهـو مـا ميثـل نـسبة             
 .طبيا ُوقعت عليهم عقوبات إدارية بسبب انتهاك القانون الطيب

 
 ١٤ -السؤال   

 اليت أُدخلـت علـى الكتـب املدرسـية يف املنـاهج الدراسـية الوطنيـة                 ترد أدناه التعديالت   
 .احلالية
مــــادة (أبــــرزت مزيــــدا مــــن النــــساء كشخــــصيات تارخييــــة   • التاريخ

 )للمدارس األولية‘ الدراسات االجتماعية’
  شخصية ١٠٠ من ٣: املناهج التعليمية السادسة - 
  شخصية١٠٠ من ٦: املناهج التعليمية السابعة - 
ــشط يف      •  ــذى لالشــتراك الن ــسائي ُيحت ــدور ن ــا ل ــدمت منوذجي ق

األم والزوجــة العاقلــة ’اجملتمــع بــدال مــن النمــوذج التقليــدي لـــ 
 )للمدارس األولية‘ الدراسات االجتماعية’مادة (‘ والراعية

ــسمى    -  ــدة يف جــيش مــدين ت ــون -هــي ’جمن أدخلــت ‘  ســون ي
 حديثا كشخصية تارخيية

أسـرة  ’لوضـع االجتمـاعي للمـرأة خـالل         الوصف القائـل بـأن ا      • 
‘ التـاريخ الكـوري  ’مـادة  (كان مساويا لوضع الرجـل   ‘ كوريو

 )للمدارس الثانوية
 أدرج باستمرار يف املناهج الدراسية السادسة والسابعة  - 

الرياضـــــــــــــــــيات 
 والعلوم

قـــدمت مبـــادئ توجيهيـــة للتـــدريس يف صـــفوف الرياضـــيات   •
خـربة ومنظـورات املـرأة علـى        والعلوم املناسبة لإلنـاث لتطبيـق       

 املناهج الدراسية والتدريس
وضــعت مبــادئ توجيهيــة لكتابــة الكتــب املدرســية بــدون أي   • 
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ــذكور واإلنــاث    ــز أو إجحــاف ضــد أدوار ال علــى ســبيل  (حتي
 )األدوار يف مكان العمل والبيت: املثال

ــصلة      •  ــات ذات الـ ــة لفحـــص احملتويـ ــادئ توجيهيـ ــت مبـ أدرجـ
نسني عند تقيـيم الكتـب املدرسـية للعلـوم مـن            باملساواة بني اجل  

 ناحية معايري التقييم اجلامع لعدة ختصصات
يف الكتـب املدرسـية للعلـوم يف        ) مـدام كـوري   (قدمت عاملات    • 

 صـورة ُتـربز أشخاصـا، ُتظهـر         ٥٤ومـن بـني     . املدارس الثانوية 
 . صورة نساء أجرين جتارب علمية٢٥

 
 يف الكتـب املدرسـية للتـاريخ بـسبب ظهـور عـدد             وهناك فرصة حمـدودة إلبـراز النـساء        

بيــد أنـه جيــري بـذل اجلهــود إلدراج مزيـد مــن    . قليـل جـدا مــن النـساء يف الــسجالت التارخييـة    
النــساء مــن العــصر احلــديث واملعاصــر، ممــا ســيؤدي يف هنايــة األمــر إىل زيــادة نــسبة النــساء يف    

 .الكتب املدرسية
وار نـسائية خمتلفـة نوعيـا، ولـيس جمـرد تقـدمي             وسيجري حبث وتقدمي مناذج حتتذى ألد      • 

نــساء مــشهورات، بوصــفها منــاذج حتتــذى ألدوار نــسائية أكثــر نــشاطا وقائمــة علــى    
 .املشاركة

 
 ١٥ -السؤال   

ــسجلني يف         ــة امل ــسبة الطلب ــسؤال هــي ن ــذا ال ــا يف ه ــشهد هب ــات اإلحــصائية املست البيان
ها، وليــست نــسبة الطلبــة املنقــولني إىل مؤســسات التعلــيم العــايل مــن بــني الفئــة العمريــة بأســر 
وتتمثـل املمارسـة الفريـدة لكوريـا يف         . املستوى التايل ملواصلة التعليم من بني جممـوع اخلـرجيني         

أن على كل طالب تقريبا يف معهد عال أن يؤدي اخلدمة العسكرية اإللزاميـة أثنـاء تـسجيله يف                   
ة، يعتـرب هـؤالء الطلبـة الـذين يـؤدون خدمتـهم العـسكرية اإللزاميـة                 وعند حساب النسب  . الكلية

ولذلك، يصبح معـدل تـسجيل الـذكور يف املؤسـسة التعليميـة             . مسجلني بالكليات واجلامعات  
أعلى بكثري، مما تنتج عنه إحـصاءات ميكـن أن تكـون مـضللة وتـشري علـى مـا يبـدو إىل وجـود                   

 .فجوة تعليمية خطرية بني اجلنسني
الكليــات املتوســطة، (جعنــا إىل نــسبة النقــل مــن املــدارس الثانويــة إىل الكليــات   وإذا ر 

، يبلغ الفرق بني الرجال والنـساء درجـة        ) سنوات ٤وكليات املعلمني واجلامعات اليت تستغرق      
 يف ٨٢,٩ يف املائــة للنــساء، و٨١,١( يف املائــة ١,٨، بلغــت الفجــوة ٢٠٠٦ويف عــام . ضــئيلة
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يف )  يف املائـة للرجـال     ٧٠,٤ يف املائـة للنـساء، و      ٦٥,٤( يف املائـة     ٥مـن   ، نـزوال    )املائة للرجال 
 )١٤انظر اجلدول . (٢٠٠٠عام 

 
 ١٦ -السؤال   

 من قانون تكافؤ فرص العمل التمييز يف مـستويات األجـر القائمـة علـى                ٨ُتحرِّم املادة    
حالــة حــدوث وتوقــع العقوبــة يف . أســاس قاعــدة تكــافؤ األجــور للعمــل ذي القيمــة املتــساوية 

 .انتهاكات
لكفالة تنفيذ السياسة، ترصد احلكومة وتشرف على املمارسات الفعلية لتكـافؤ فـرص           • 

 مـشروعا جتاريـا يف مجيـع        ١ ٧١٣، فإنه مـن بـني مـا جمموعـه           ٢٠٠٦ويف عام   . العمل
 . حالة خرق للقاعدة واتُّخذت اإلجراءات الالزمة١٨٤أحناء البلد، حتددت 

ملتــساوية للمــرأة يف القطــاعني اخلــاص والعــام، ُنفِّــذت خطــة  وهبــدف ضــمان احلقــوق ا 
ــذ     ــة من ــارس / آذار١العمــل اإلجيــايب لتحــسني ممارســات العمال ــى  . ٢٠٠٦م ــق عل وهــذا ينطب

الشركات اململوكة للدولة، واملنظمات املنتسبة للحكومة والشركات اخلاصـة الـيت تـضم أكثـر               
ركات امللزمـــة بالتقيـــد هبـــذه ، بلـــغ عـــدد الـــش٢٠٠٧ويف عـــام .  موظـــف دائـــم١ ٠٠٠مـــن 

، ٢٠٠٨مــارس عــام / آذار١وبعــد ). ٢٠٠٦ شــركة يف عـام  ٥٤٦( شــركة ٦١٧اإلجـراءات  
سيتسع نطاق الشركات اليت تسري عليها هذه القاعدة ليشمل املشاريع التجارية الـيت يتجـاوز               

 . موظف٥٠٠عدد موظفيها الدائمني 
لى الـشركات الـيت تقـل فيهـا نـسبة           سياسة تنص على أنه جيب ع     : خطة العمل اإلجيايب   ▫ 

 يف املائـة مـن متوسـط جمموعـة املقارنـة أن تنجـز           ٦٠عمالة املرأة ونسبة املـديرات عـن        
 .خطط تنفيذ العمل اإلجيايب وتقارير األداء وأن تقدمها إىل احلكومة

ــرأة  ▫  ــة املــ ــة ٣٠,٨: املعــــدل املــــستهدف لعمالــ ــة ٣٧ ▫، و )٢٠٠٦( يف املائــ  يف املائــ
 ١٤ ▫و ) ٢٠٠٦( يف املائــة ١٠,٢: ملعــدل املــستهدف لعمالــة املــديرات، وا)٢٠١٠(

 ).٢٠١٠(يف املائة 
ومن هذه السنة، جيب تطبيق املبادرة املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني واملبـادرة املتعلقـة               • 

بزيــادة عــدد املــديرات يف املناصــب العامــة علــى شــغل الوظــائف علــى أســاس املنافــسة  
ــشرك ــة  يف الــ ــة  املفتوحــ ــصلة باحلكومــ ــة واملنظمــــات ذات الــ ــة للدولــ . ات اململوكــ

 يف املائــة مــن ٣٠وباإلضــافة إىل ذلــك، جيــب أن حتــصل املــرأة علــى نــسبة تربــو علــى   
 .أعضاء جمالس اإلدارة اخلارجيني يف هذه الشركات العامة واملنظمات
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ــة القائمــة علــى التمييــز اجلنــسي، تــشرف        وللقــضاء علــى ممارســات وإعالنــات العمال
احلكومة وترصد بصورة مكثفة بانتظام الشركات ذات املمارسات اليت تنتهك قواعد املـساواة             

ــضا إعالنــات الوظــائف علــى اإلنترنــت، وتــشرف عليهــا     . بــني اجلنــسني  وترصــد احلكومــة أي
 ). انتهاكا لقاعدة مناهضة التمييز١٨٤: ٢٠٠٦نتائج اإلشراف والتوجيه عام (وتوجهها 

الرامية إىل تعزيز ممارسات العمالة غري التمييزيـة، سـيجري نـشر         وكجزء من املبادرات     • 
وتوزيع منوذج موحد لبيان السرية، ومبادئ توجيهية موحدة للمقابلة وقوائم مرجعيـة             

 ).٢٠٠٧خالل عام (لتكافؤ فرص العمل 
 

 ١٧ -السؤال   
 ٤٢,٧ مليـون، منـهن      ٦,٤٤، بلغ جممـوع اإلنـاث العـامالت مبرتبـات           ٢٠٠٦يف عام    

 يف املائـة يف  ٤٣,٧ يف املائـة عـن   ١ املائة موظفات غري دائمات، وهـو مـا ميثـل نقـصا نـسبته          يف
 )١٥انظر اجلدول  (٢٠٠٤عام 
 مـن املكتـب اإلحـصائي الـوطين         ٢٠٠٥وطبقا لتحليل أجـري باسـتخدام بيانـات عـام            • 

وهـذا  .   ألف ُون   ٨٨٠لكوريا، بلغ متوسط املرتب الشهري للعامالت غري الدائمات         
 ٦٢، ونـسبة  ) مليـون ُون ٢,١٩( يف املائة من مرتب املوظفني الـدائمني   ٤٠ثل نسبة   مي

ــدائمني     ــة مــن مرتــب املــوظفني غــري ال ــون ُون ١,٣٧(يف املائ ــة ملي ــسبة )  يف املائ ون
ومن ناحية  ).  مليون ُون  ١,٣٣( يف املائة من مرتب املوظفات الدائمات        ٦٥,٥

ــإن حــوايل     ــأمني، ف ــضمان االجتمــاعي والت ــات غــري    ٣٠ال ــن املوظف ــة م يف املائ
وحـوايل  . الدائمات مسجالت يف املعاشات التقاعدية الوطنية والتـأمني الـصحي         

 . يف املائة من هؤالء النساء مسجالت يف تأمينات العمل٢٨
ويف حماولة لتحسني حالة العمالة لسائر العمال غـري الـدائمني مبـن فـيهم النـساء، تتخـذ          

 :احلكومة التدابري التالية
ــدائمني يف القطــاع العــام      •  ــشاملة للعمــال غــري ال ــدابري ال أغــسطس /آب(عــن طريــق الت

، ُينقــل املوظفــون العــاملون بعقــود يف القطــاع العــام الــذين جتــددت عقــودهم  )٢٠٠٦
وتـشمل املبـادرات األخـرى حتـسني        . باستمرار إىل الوضع الدائم على فتـرات تدرجييـة        

ة والكف عن االستعانة املفرطة باملـصادر       أوضاع العمل للعمال ذوي األجور املنخفض     
 . اخلارجية

ــدائمني      •  ــة العمــال غــري ال ــشاملة لتحــسني عمال ســبتمرب عــام  /أيلــول(وبوضــع اخلطــة ال
 .موضع التنفيذ، حتاول احلكومة حتسني أحوال املوظفني غري الدائمني) ٢٠٠٦
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تــشرين (املتفــرغني وعــن طريــق القــانون املتعلــق بتــوفري احلمايــة للعمــال املــؤقتني وغــري   • 
ــاين ــوفمرب عــام  /الث ــة الســتخدام املــوظفني املــؤقتني    )٢٠٠٦ن ــرة الكامل ، أصــبحت الفت

ويف حالـة اسـتئجار موظـف بـصفة مؤقتـة ألكثـر مـن عـامني،                 . حمدودة بثالث سنوات  
ويهـدف هـذا إىل تـاليف    . يصبح إلزاميا اعتبار أن هذا املوظف قـد دخـل يف عقـد دائـم           

 .لعمالة املؤقتةالتجديد املستمر لعقود ا
وملعاجلة عدم أمان العمل الذي ينشأ عندما يتجنب أصحاب األعمال التجاريـة جتديـد               • 

العقود مع املوظفـات املؤقتـات بعـد الـوالدة، اعُتمـدت سياسـة تقـدمي اإلعانـات املاليـة                    
 بنـاء  ٢٠٠٦يوليـه عـام   / متـوز ١دخلـت حيـز النفـاذ يف        (الستمرار العمل بعـد الـوالدة       

ويف عـام  ).  من املرسوم املتعلق بإنفاذ قانون تأمني العمالـة        ٢٢ من املادة    ٥ على الفقرة 
 مـوظفني مـؤقتني     ٩ مـشاريع جتاريـة، وحتـول        ٨ مليـون ُون لــ       ١٣، ُمنح مبلـغ     ٢٠٠٦

 .إىل الوضع الدائم
ــوالدة     ▫  ــة الســتمرار العمــل بعــد ال هــي سياســة لتمويــل  : سياســة تقــدمي اإلعانــات املالي

رية الذين جددوا العقود مع العامالت املؤقتـات الالئـي أُهنيـت            أصحاب األعمال التجا  
والغـرض مـن ذلـك      . عقودهن أثناء اإلجازة السابقة أو الالحقة للوالدة أو أثناء احلمل         

 ٤٠٠بلغـت اإلعانـة املاليـة الـشهرية     (هـو تعزيـز اسـتقرار العمـل للموظفـات املؤقتـات       
 ).ت املوظفة إىل الوضع الدائم ألف ُون إذا حتول٦٠٠ألف ُون ملدة ستة أشهر، و 

ــار تقاضــي        •  ــأمني االجتمــاعي، ســيتغري معي ــع معــدل اإلشــتراك يف الت ــق برف وفيمــا يتعل
. مـدفوعات تــأمني العمالــة مــن جممــوع الـدخل إىل جــزء مــن الــدخل خاضــع للــضريبة  
. وباإلضافة إىل ذلك، ستتحول طريقة الدفع من االشتراك الطوعي إىل الـدفع بإخطـار             

 .ا إىل تسهيل تبادل املعلومات بني املؤسساتوسيؤدي هذ
 

 ١٨ -السؤال   
، حــددت أعلــى نــسبة مئويــة مــن  )٢٠٠٧مــارس /آذار(يف دراســة استقــصائية حديثــة  

املستجيبني الشواغل املتعلقة برعاية الطفل باعتبارها عقبة رئيسية أمام عمالة اإلنـاث يف كوريـا               
 أن تعزيز دعـم رعايـة الطفـل سـينتج عنـه ارتفـاع               وهذا يعين ).  يف املائة من املستجيبني    ٥٩,٨(

 .مشاركة اإلناث يف سوق العمل
، يف حماولـة لتعزيـز محايـة األمومـة، قامـت احلكومـة بتمديـد اإلجـازة                  ٢٠٠٠منذ عـام     • 

 يوما وقـدمت الـدعم املـايل ملـدفوعات          ٩٠ يوما إىل    ٦٠السابقة والالحقة للوالدة من     
وبــدأ تقــدمي اإلعانــات املاليــة إلجــازة . جتمــاعيإجــازة األمومــة عــن طريــق التــأمني اال
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 ألــف ُون يف الــشهر ٢٠٠ وارتفــع مبلــغ اإلعانــات املاليــة مــن ٢٠٠١الوالديــة يف عــام 
، تقـدم إعانـات     ١٩٩٥ومنـذ عـام     ). ٢٠٠٧( ألف ُون يف الشهر      ٥٠٠إىل  ) ٢٠٠١(

 .مالية للشركات اليت متنح إجازة والدية
ومنـذ عـام    . شاركة االقتصادية للمـرأة تـدرجييا     وساعدت هذه اجلهود يف رفع معدل امل       
أو فتـرات   ‘ M’وظاهرة منحىن   ).  عاما وما فوقه   ١٥سن  ( يف املائة    ٥٠,٣، بلغ املعدل    ٢٠٠٦

 .التوقف يف احلياة الوظيفية للمرأة بسبب الوالدة مازالت باقية ولكنها تتحسن تدرجييا
 ٤٨,٤): فوقه، بالنـسبة املئويـة     عاما وما    ١٥سن  (معدل املشاركة االقتصادية لإلناث      ▫ 

)٢٠٠٦ (٥٠,٣ ←) ٢٠٠٤ (٤٩,٩ ←) ٢٠٠٢ (٤٩,٨ ←) ٢٠٠٠( 
ــاث     ▫  ــصادية لإلن ــشاركة االقت ــدل امل ــا ١٥ســن (مع ــة ٦٤ ~ عام ــسبة املئوي  ٥٢: ، بالن

)٢٠٠٦ (٥٤,٨ ←) ٢٠٠٤ (٥٤,١ ←) ٢٠٠٢ (٥٣,٥ ←) ٢٠٠٠.( 
 

 ١٩ -السؤال   
قل فيها نسبة عمالة النساء ونسبة املديرات عـن         إىل احلالة اليت ت   ‘ املستوى املعني ’يشري   

وجيــب علــى .  يف املائـة مــن املتوسـط يف الــشركات ذات احلجــم املماثـل يف نفــس الـصناعة    ٦٠
 .أصحاب األعمال التجارية اليت تقل عن هذا املستوى تقدمي خطة لتحسني العمالة

ؤلفـة مـن أربـع       م ٢٠٠٦مـارس عـام     / آذار ١وسياسة العمل اإلجيايب املعمـول هبـا منـذ           
مـايو مـن كـل      /أواخـر أيـار   ( هـي اإلبـالغ عـن وضـع املـوظفني واملوظفـات              ١املرحلـة   . مراحل
واملرحلـة  ). أكتوبر من كـل عـام  / تشرين األول١٥( هي إجناز خطط التنفيذ ٢واملرحلة  ). عام
هـي   ٤واملرحلـة   ). أكتوبر من العام التايل   / تشرين األول  ١٥( هي تقدمي تقارير نتائج التنفيذ       ٣

وقـد إنتـهينا حاليـا حـىت     . تقييم اخلطط وتقارير النتائج ومكافأة الشركات اليت حتقق أداء جيـدا        
 ٢٠٠٦ مـشروعا يف عـام       ٥٤٦وبلغ عدد املشاريع التجارية اخلاضعة هلذه السياسة        . ٢املرحلة  

 .٢٠٠٧ مشروعا يف عام ٦١٧وبلغ 
بيـد أن   .  يف الوقت الراهن   من الصعب حتديد أثر هذه السياسة بدقة على عمالة النساء          • 

 أو حتليل وضع املوظفني واملوظفات مكَّننا من أن نفهـم بدقـة عمالـة النـساء                 ١املرحلة  
وفـضال عـن ذلـك، هنـاك فرصـة متاحـة للـشركات لدراسـة                . يف سوق العمل الكورية   

وميكنــها أيــضا أن . وضــع موظفاهتــا باملقارنــة بالــشركات األخــرى يف نفــس الــصناعة  
وهـذه متثـل قـوة دافعـة لزيـادة نـسبة           .  ممارسـاهتا املتعلقـة بالعمالـة      تضع خططا لتحـسني   

 .عمالة النساء
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 ٢٠ -السؤال   
ــة يف        ــست املاضــية مبين ــسنوات ال ــال الرضــع يف ال ــات األمهــات واألطف معــدالت وفي
 ).١٨ واجلدول ١٧، واجلدول ١٦انظر اجلدول (اجلداول 

 
 ٢١ -السؤال   

لعامــة علــى نطــاق الدولــة، جيــري تــوفري التربيــة   مــن خــالل مراكــز الرعايــة الــصحية ا   
اجلنسية املعدة وفق احلاجة، وتنظـيم األسـرة واملعلومـات األخـرى ذات الـصلة لألفـراد حـسب                   
ــار        ــزوجني حــديثا، والكب ــراهقني، واملت ــال، وامل ــل األطف ــة وحــسب اجلــنس، مث ــات العمري الفئ

 .واملسنني
ــدعم لالحتــاد الكــوري لتنظــيم األ     ــة تقــدم   وتقــدم احلكومــة ال ــة مدني ســرة، وهــو مجعي

توفري التربية اجلنسية للمراهقني وإسداء املـشورة بـشأن املـشاكل اجلنـسية عـن           : اخلدمات التالية 
 وإعـــداد مـــواد تربيـــة جنـــسية للمـــراهقني لكـــي ؛)www.yline.re.kr(طريـــق موقـــع اإلنترنـــت 

ق احلمايـة واالختبـار القـضائي أو أمـاكن اإليـواء؛ وإعـداد وتوزيـع            يستخدمها الشباب يف مرافـ    
 .مواد التربية اجلنسية على املراهقني ذوي اإلعاقات

وهبدف منـع اإلجهـاض املتعمـد، جيـري إعـداد كتيبـات دليليـة وكتيبـات ومقطوعـات                    
 فيديو ذات حمتويات معدلة تشمل كيفيـة جتنـب عمليـات اإلجهـاض، واملـضاعفات الـيت ميكـن                   
ــة،         ــدارس الثانوي ــى امل ــا عل ــع احلمــل، وتوزيعه ــدابري من ــاض، وت ــات اإلجه ــن عملي حــدوثها م

 .واجلامعات ومراكز الرعاية الصحية العامة
 قـرص   ١ ٥٠٠ مقطوعـة فيـديو و     ٧٠٠ كتيـب، و   ٢٥ ٠٠٠ كتيب دليلـي، و    ٢ ٥٠٠ ▫ 

 مضغوط
 يركز على احلمـل، والـوالدة ورعايـة الطفـل،           )www.aga-love.org(وهناك موقع بايب     
 إىل ١٥األعمـار  (يقدم  معلومات شاملة عن الصحة اإلجنابية للمرأة يف سـن اإلجنـاب            

 ). عاما٤٩
 

 ٢٢ -السؤال   
يتــسم معــدل اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية يف كوريــا باإلخنفــاض الــشديد،   

اإليـدز هـم مـن الـذكور        /بون بفريوس نقص املناعة البشرية    واملصا.  يف املائة  ٠,١ويبلغ أقل من    
 .اإليدز عند النساء مشكلة خطرية/يف الغالب وال يشكل انتشار فريوس نقص املناعة البشرية

http://www.yline.re.kr)�/
http://www.yline.re.kr)�/
http://www.aga-love.org/
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وُتنفــذ احلكومــة الكوريــة حاليــا سياســة متويــل ملــن أصــيبوا بفــريوس نقــص املناعــة            
صابني، وإســداء املــشورة للمرضــى وتــشمل هــذه الــسياسة تغطيــة العــالج للمــ. اإليــدز/البــشرية

اخلاضــعني للعــالج يف املؤســسات الطبيــة، وتقــدمي الــدعم ألمــاكن إيــواء حــاملي فــريوس نقــص 
املناعــة البــشرية، وتقــدمي الــدعم املــايل للمــصابني باعتبــارهم مــتلقني إلعانــات ضــمان املعيــشة     

 .األساسية اليت تقدمها احلكومة
ويــوفر هــذا املكــان املأكــل واملــسكن،  . نــساءجيــري اســتخدام مكــان إيــواء منفــصل لل  • 

وفيمـا  . وإسداء املشورة وأشـكال الـدعم األخـرى لتحقيـق االكتفـاء الـذايت للمـصابني               
يتعلق بالنـساء احلوامـل الالئـي أصـنب بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية، تقـدم اخلـدمات                     

 .ة الصحةالضرورية أثناء الوالدة، والرعاية السابقة للوالدة، ورعاية الطفل وإدار
وميكن أن حتصل املصابات بفريوس نقص املناعة البـشرية علـى املعلومـات ذات الـصلة                 • 

بــاملرض واملــشورة املتعلقــة بــاجلنس، والــزواج، واحلمــل، والــوالدة، واألدويــة واملقــدار 
 .الذي يؤخذ وذلك عن طريق املساعدة املقدمة من املؤسسات الطبية

 
 ٢٣ -السؤال   

عم الريفيـــات يف ختفيـــف عـــبء رعايـــة األطفـــال عـــن كاهـــل  جنحـــت سياســـاتنا لـــد 
وأشـكال الـدعم تـشمل تقـدمي      . املزارعات وساعدهتن يف التركيز علـى إدارة املـشاريع الزراعيـة        

مساِعدة لألسرة املعيشية الريفية الـيت لـديها طفـل مولـود، وتـشغيل مراكـز املزارعـات، وتقـدمي               
 .ية الطفلإعانات مالية لألسر املعيشية الريفية لرعا

ونظام تقدمي املساعدة لألسرة املعيشية الريفية اليت لديها طفل حـديث الـوالدة مـصمم                
من رسم املساعدة إذا كان جيب علـى األم املزارعـة أن           )  يف املائة  ٨٠(لتقدمي إعانة مببلغ جزئي     

وجـرى توسـيع    . ٢٠٠٠واعُتمـدت هـذه الـسياسة يف عـام          . تترك العمل مؤقتـا بـسبب الـوالدة       
ويف . ٢٠٠٣ق األهلية هلذا الدعم ليشمل اجملتمعات احملليـة الريفيـة يف البلـد بأسـره يف عـام                  نطا

 بليـون   ١,٥ أسـرة معيـشية مزارعـة علـى إعانـات ماليـة بلغـت                ٣ ٨٠٠، حـصلت    ٢٠٠٦عام  
وقد أسهمت هذه السياسة بصورة كـبرية يف حتـسني اإلنتاجيـة الزراعيـة فـضال عـن محايـة               . ُون

 ). ١٩ول انظر اجلد(األمومة 
ومراكز املزارعات مراكز أهلية للرعايـة االجتماعيـة تقـدم بـرامج خمتلفـة بـشأن الثقافـة            

 ).٢٠انظر اجلدول ( مركزا ٣٨ويعمل حاليا على نطاق الدولة ما جمموعه . وتعليم األطفال
ويف حماولة لالستجابة بفعالية لشيخوخة السكان وتناقص عـددهم يف املنـاطق الريفيـة،               
 باملبــادرة املتعلقــة بتقـدمي اإلعانــات لنفقــات رعايــة األطفــال الرضــع  ٢٠٠٤ل يف عــام بـدأ العمــ 
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والــدارجني لــسكان الريــف هبــدف دعــم رعايــة األطفــال الرضــع والــدارجني لألســر املعيــشية     
 .املزارعة

 ألـف طفـل بإعانـات       ٣٣٠ بليـون ُون، اسـتفاد       ٤٤,٤، مبيزانية قـدرها     ٢٠٠٦يف عام    • 
 املائة مـن اإلعانـات املاليـة الـيت تقـدمها احلكومـة لرعايـة الطفـل             يف ٥٠مالية مبا يعادل    

وامتـدت األهليـة لتـشمل      ).  يف املائة ملن هـم يف سـن مخـس سـنوات            ١٠٠(لكل طفل   
ــزارع الــيت تقــل مــساحتها عــن     ــارات٥مــالك امل وأدى هــذا إىل متكــني معظــم  .  هكت

 .الريفيات من احلصول على دعم لرعاية الطفل
 بليون ُون، ارتفع مقدار اإلعانات املاليـة لكـل          ٥٣,٦ مبيزانية قدرها    ،٢٠٠٧ويف عام    • 

 يف املائـة مـن اإلعانـات املاليـة الـيت تقـدمها احلكومـة لرعايـة               ٧٠طفل ريفـي إىل نـسبة       
 ). يف املائة ملن هم يف سن مخس سنوات١٠٠(الطفل 

ــام   •  ــذ ع ــساعدة ل      ٢٠٠٦ومن ــد نطــاق امل ــدعم مل ــدمي ال ــادرة تق ــدأ العمــل مبب ــشمل ، ب ت
الريفيات، حيث امتدت اإلعانات املالية لنفقـة رعايـة الطفـل لتـشمل الريفيـات الالئـي             
لديهن أطفال رضـع أو دارجـون ولكـن يتعـذر علـيهن اسـتخدام مرافـق رعايـة الطفـل                     

 ).٢١انظر اجلدول (
 

 ٢٤ -السؤال   
ــسبة    ــة مــن ســكان الريــف  ٥١,٢متثــل املزارعــات ن ــسبة امــتالكهن  .  يف املائ ــد أن ن بي

للمزارع ضئيلة عادة كما أن عمل املـرأة يف املـشروع الزراعـي لألسـرة عـادة مـا يكـون بـدون                       
ولــذلك، تنفــذ احلكومــة سياســات لتحــسني الوضــع املهــين للمزارعــات ومــساعدهتن        . أجــر

 .ليصبحن مالكات ملشاريع جتارية ريفية
الك املـزارع   تدعم احلكومـة نـشر اتفـاق إدارة األسـر املعيـشية الريفيـة الـذي يوضـح ملـ                    • 

. العائلية وأفراد األسرة العاملني يف مزرعة األسرة أدوارهم، ومسؤولياهتم ومـدفوعاهتم          
، جيري عقد دورات تدريبية للزوجني يف املناطق الريفية علـى اتفـاق             ٢٠٠٦ومنذ عام   

 ٧٣، وقَّــع اإلتفــاق عــدد متزايــد بلــغ  ٢٠٠٦ويف عــام . إدارة األســر املعيــشية الريفيــة 
 أسرة معيـشية    ١٧ و ← ٢٠٠٤أسرتان معيشيتان ريفيتان يف عام      (ريفية  أسرة معيشية   
 ).٢٠٠٦ أسرة معيشية يف عام ٧٣ و← ٢٠٠٥ريفية يف عام 

واملبــادرات املتعلقــة بالــسياسة املــستقبلية تــشمل حتــسني الوضــع القــانوين للمزارعــات،   • 
وباإلضـافة  . راعـة مثال باعتماد املرأة الريفيـة كمزارعـة إذا ثبـت أهنـا تعمـل بالفعـل بالز                

إىل ذلك، ستدعم احلكومـة جهـود املنظمـات النـسائية لـضمان أن تكـون للمزارعـات                  



CEDAW/C/KOR/Q/6/Add.1  
 

07-36810 29 
 

ملكيـــة مـــشتركة للمزرعـــة املكتـــسبة بعـــد الـــزواج، بـــالنظر إىل أن امللكيـــة املـــشتركة 
 .ستساعد على حتسني وضع املرأة الريفية

 املائة يف بـرامج مـن        يف ٢٠ولتثقيف املزارعات، جيري اختيار نساء باألولوية يف نطاق          
قبيل املبادرة املتعلقة بدعم اخللـف يف اجملـال الزراعـي، والـسياسة املتعلقـة باملتـدربني الـزراعيني،                   
ونظام الوصاية فيما يتعلق ببادئي املشاريع الزراعيـة، والتـدريب لطلبـة الكليـات لبـدء املـشاريع                   

ولويــة وتقــدمي املزايــا اخلاصــة  والــسياسات األخــرى قيــد النظــر تــشمل االختيــار باأل  . الزراعيــة
والدعم للزوجني اللذين يـبدءان مشروعهما الزراعي أو الـزوجني املختـارين بوصـفهما رائـدين              

 ).٢٢انظر اجلدول (زراعيني 
. ُتختار مقدمات الطلبات باألولوية لربامج الريادة من أجل قضية تنمية املناطق الريفيـة             • 

ائــدات الــسياحة الريفيــة، الــيت تــوفر التــدريب ويقــدم معهــد التــدريب الزراعــي دورة ر
 .‘اخلربة باملزرعة’للريفيات ليصبحن معلِّمات زراعيات يساعدن اجلمهور على 

ــة      •  ــة النــسائية ألغــراض براجمهــا التثقيفي تقــدَّم أشــكال الــدعم املــايل للمنظمــات الزراعي
ج التبــادل وأنــشطة البحــث وبــرام  . لتعزيــز التكنولوجيــا الزراعيــة وريــادة الريفيــات    

احلــضري والريفــي بقيــادة اجلمعيــات الزراعيــة النــسائية ومجاعــات املــستهلكني حتــصل  
 )٢٣انظر اجلدول . (أيضا على الدعم من صناديق الدولة

وبغية إدماج وجهات نظر املزارعات يف مرحلة ختطيط السياسة، تعتزم وزارة الزراعـة              
ت احملليـة زيـادة نـسبة النـساء األعـضاء إىل      واحلراجة واللجان ذات الصلة بالزراعـة يف احلكومـا        

والـرقم املـستهدف للنـساء األعـضاء        . ٢٠٠٦ يف املائة، على التوايل، يف عام        ٢٢ يف املائة و   ٣٣
 . يف املائة٣٠يف التعاونيات يربو على 

، جيري تنفيذ مبادرة تقدمي الدعم للمهـاجرات الريفيـات املتزوجـات،            ٢٠٠٧منذ عام    ▫ 
ألجنبيات إلعادة استقرارهن بالفعـل يف األسـر املعيـشية الريفيـة يف     بتقدمي  مساعدات ل  

 .كوريا
 

 ٢٥ -السؤال   
 ).٢٤انظر اجلدول (اإلحصاءات املتعلقة بالنساء والفتيات املهاجرات  

مــع أنــه مــن الــصعب تقــدمي إحــصاءات دقيقــة بــشأن توزيــع مهــن األجنبيــات، ميكــن     • 
انظـر  . (E-9درة عدا تأشرية عدم العمـل       استخالص تقدير على أساس التأشريات الصا     

 )٢٥اجلدول 
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إنشاء شبكة على نطـاق     : والتدابري الرامية إىل محاية النساء والفتيات املهاجرات تشمل        
ــضم   ــة ت ــة     ٣ ٠٠٠الدول ــسية واملنطق ــزواج، حــسب اجلن ــد ال ــرأة هــاجرت عن ــوز( ام ــه /مت يولي

اآلخـر وكـذلك ختفيـف      ؛ وختفيف شروط إثبات أن فسخ الـزواج يعـزى إىل الطـرف              )٢٠٠٦
املراجع الشخصية؛ وتدابري محاية حقـوق اإلنـسان مثـل الـسياسة املتعلقـة جبلـسات املقابلـة قبـل                    
الزواج ملنع حاالت الزواج اخلداعي أو املزيف؛ وفحص وضع حاملي تأشرية الفنون والترفيـه،              

املؤقـت  ؛ والتعليـق    )٢٠٠٦(وفحص عمليات شـركات إدارة األداء وتـشديد عمليـات التقيـيم             
ألوامر الترحيل أو االحتجاز يف مرفق محاية إذا كانت تلك األفعال قد تـسبب ضـررا هنائيـا يف                   

اقا رعـامل أكثـر إشـ   ”ممتلكات املرأة األجنبية، أو حياهتا أو حالتها البدنية؛ وصدر كتيب بعنوان       
 جبهــود مــشتركة مــن وزارة العــدل ووزارة املــساواة بــني     “ لتحقيــق األحــالم  -بــدون بغــاء  

 .اجلنسني وشؤون األسرة وُنشر الكتيب عن طريق موقع مكتب اهلجرة على الشبكة العاملية
، بدأت احلكومة الكورية نظام تصاريح العمـل الـذي          ٢٠٠٤أغسطس عام   /ومنذ آب  

مينح تـصريح عمـل للعمـال األجانـب لألعمـال الـيت تتطلـب مهـارات بـسيطة عنـدما اليـتمكن                        
وجيـري العمـل    . ر علـى رعايـا كـوريني راغـبني يف العمـل           صاحب املشروع التجاري مـن العثـو      

ــأخري          ــوقهم بت ــهك حق ــذين ُتنت ــاجرين ال ــال امله ــصاف للعم ــوفري ســبل اإلنت ــة لت ــدابري التالي بالت
 ).تنطبق على العمال الذكور واإلناث على حد سواء(املدفوعات واألفعال اجلائرة األخرى 

ومراكـز إسـداء املـشورة الـشاملة      )  مكتبـا علـى نطـاق الدولـة        ٨٥(تقوم مراكز العمـل      • 
التابعــة لــوزارة العمــل بتقــدمي خــدمات مثــل معاجلــة الــشكاوى وتقــدمي الــدعم اللغــوي 

 .وإسداء املشورة
، ) مكتبا علـى نطـاق الدولـة       ٤٦(تعاجل شعبة التفتيش على العمل التابعة لوزارة العمل          • 

ــانون معــايري العمــل، مثــل عــدم دفــع املرتبــات أو اســ     ــهاكات ق تحقاقات التقاعــد، انت
والعنــف البــدين، الــيت يرتكبــها أصــحاب أو مــديرو املــشاريع التجاريــة، وعــدم التقيــد   

 .وقد يتضمن هذا إقامة دعاوى قانونية. بساعات العمل أو العمل القسري
 شـكوى إىل مكاتـب العمـل التابعـة          ١ ٨٤٨، قـدَّم العمـال األجانـب        ٢٠٠٥ويف عام    ▫ 

ــة يف    ١ ٣٧٧للــوزارة، أُقفلــت منــها   حالــة بــإجراءات إداريــة وُرفعــت دعــاوى قانوني
ــة٦٨٥ ــدِّمت ٢٠٠٦ويف عــام .  حال ــها  ١ ٨٦٠، قُ ــة، أُقفلــت من ــة ١ ١٨٦ حال  حال

يتعلـق معظمهـا بقـضايا      ( حـاالت    ٦١٠باجراءات إداريـة ورفعـت دعـاوى قانونيـة يف           
 ).نقدية
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ة الــسالمة وفيمــا يتعلــق بانتــهاكات قــانون الــسالمة الــصناعية والــصحة، تتنــاول شــعب    • 
قضايا الـسالمة والـصحة   )  مكتبا على نطاق الدولة٤٦(الصناعية التابعة لوزارة العمل  

 ).تشمل الدعاوى القانونية(يف مكان العمل 
بأنـشطة  )  مكتبـا علـى نطـاق الدولـة        ٨٥(وتضطلع مراكز العمل التابعة لوزارة العمـل         • 

كـان عمـل العمـال األجانـب،        متعلقة بإدارة العمل مثل التصريح بإجراء تغـيريات يف م         
الوفاة، واإلصـابة،  (وتلقي التقارير املتعلقة بالتغيريات يف وضع العمل للعمال األجانب         

كمـا أهنـا تـسدي املـشورة للعمـال األجانـب وتتلقـى شـكاواهم                ). وتغيري مكان العمل  
 .أثناء العمل

سريح اجلـائر،   حاالت التـ  )  مكتبا على نطاق الدولة    ١٢(وتتناول جلان عالقات العمل      • 
والقنـوات األخـرى مبـا فيهـا تنميـة      . والتغيري اجلـائر ملكـان العمـل، وفـرض عمـل جـائر         

املوارد البشرية لكوريا ومراكز الـدعم املختلفـة للعمـال املهـاجرين تقـوم أيـضا بإسـداء           
 .املشورة ومعاجلة الشكاوى

وحقـوق  . وهناك برامج تـأمني مـصممة خصيـصا للعمـال األجانـب يف مرحلـة التنفيـذ                 • 
العمال املهاجرين فيما يتعلق باملدفوعات املتأخرة أو حاالت عدم الـدفع، واإلصـابات             
ــصرف النظــر عــن        ــى نفــس مــستوى الكــوريني ب ــة عل ــضات مــشمولة باحلماي والتعوي

 .وضعهم فيما يتعلق باإلقامة
ــق           ــا يتعل ــصاف فيم ــوفري ســبل االنت ــسان بت ــوق اإلن ــة حلق ــة الوطني ــضا اللجن ــوم أي وتق
ات احلقــوق املدنيــة والتمييــز ضــد املهــاجرات وأطفــاهلن، فــضال عــن تقــدمي توصــيات    بانتــهاك

 .للحكومة فيما يتعلق بالسياسات
 

 ٢٦ -السؤال   
التغيريات الرئيسية فيما يتعلق بنظام رئاسة األسرة يف القانون املـدين املعـدل تـشمل مـا                  

 :يلي 
األســـرة واألحكـــام املتعلقـــة ألغيـــت مجيـــع األحكـــام الـــسابقة املتعلقـــة بنظـــام رئاســـة   • 

بالتسجيل الرمسي كأحد أفراد األسرة، واستعادة التسجيل، وتكـوين أسـرة جديـدة أو         
وقـد تغـري تعريـف األسـرة        . فرع جديد يف أسرة كانت قائمة على نظام رئاسة األسرة         

، ٧٨٠، و٧٧٨ألغيــت املــواد (كوحــدة مؤلفــة مــن رئــيس األســرة واألفــراد اآلخــرين  
 ). ٧٧٩انون املدين السابق؛ املادة  من الق٧٩٦-٧٨٢و
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يف القانون املـدين املـنقح، مـن حيـث املبـدأ، يكـون لقـب الطفـل وأصـل أسـرته تـابعني                  • 
للقب األب وأصل أسرته، غري أنه يف حالة اتفاق الوالدين عند تسجيل الـزواج، جيـوز     

 ).٧٨١املادة (إعطاء الطفل لقب  األم وأصل أسرهتا 
ــه، جيــوز     إذا كــان مــن الــضرور  •  ــصاحله ولرعايت ي تغــيري لقــب الطفــل وأصــل أســرته ل

 ).٧٨١املادة (تغيريمها بإذن من احملكمة بناء على طلب األب أو األم، إىل آخره 
وبـدال  . ُرفع احلظر املفروض على زواج رجل وامرأة يرجع أصلهما إىل نفس العـشرية             • 

ء أو بنـات العمومـة أو       من ذلك، ُوضع قيد جديد على الزواج بني األقـارب حـىت أبنـا             
اخلؤولة من الدرجة الثالثة، وينطبق هذا على الذريـة مـن ناحيـة األب واألم علـى حـد                   

 ).٨٠٩املادة (سواء 
العالقة بني الوالدين والطفل املتبىن تعتـرب علـى شـاكلة العالقـة بـني الوالـدين الطبيعـيني                     • 

تبـع الطفـل املتـبىن لقـب        وي. والطفل، وانتهت مجيع عالقات القرابـة الـيت قامـت سـابقا           
 ).٩٠٨املادة (الوالدين املتبنيني 

وجرى القيام حبمالت توعيـة بالتعـديالت الـيت أُدخلـت علـى القـانون املـدين والقـضاء                    
وباإلضــافة إىل ذلــك، جــرى القيــام حبمــالت توعيــة عامــة خمتلفــة    . علــى نظــام رئاســة األســرة 

 .ضد املرأةلتصحيح أمناط السلوك والقوالب اجلامدة اليت متيز 
البـث التليفزيـوين علـى    :  ما يلي٢٠٠٦ و٢٠٠٤تشمل اإلجراءات املتخذة بني عامي     • 

نطــاق الدولــة لربنــامج يركــز علــى املــشاكل املتعلقــة بنظــام رئاســة األســرة والتغــيريات  
املتوقعـة يف ثقافــة األسـرة بعــد إلغـاء نظــام رئاسـة األســرة؛ ونـشر وتوزيــع مـواد بــشأن       

 نــسخة مــن  ١ ٠٠٠؛ ونــشر وتوزيــع ‘ضاء نظــام رئاســة األســرة التغــيريات بعــد انقــ ’
الكتــاب األبــيض املتعلــق بإلغــاء نظــام رئاســة األســرة؛ ومحــالت إذاعيــة لزيــادة الــوعي  

وهذا العام، بالتعاون مع بعـض املنظمـات غـري احلكوميـة،            . باألشكال املختلفة لألسرة  
لـربامج لزيـادة الـوعي     تقوم وزارة املساواة بني اجلنسني وشؤون األسرة بوضـع خطـط            

 .العام والتثقيف بشأن القانون املدين املنقح ونظام التسجيل الشخصي اجلديد
 

 ٢٧ -السؤال   
 مـن اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع      ١٦ من اتفاقيـة حقـوق الطفـل، واملـادة     ١وفقا للمادة    

بالقـضاء علـى    الـصادرة عـن اللجنـة املعنيـة        ٢١أشكال التمييز ضد املرأة، والتوصية العامة رقم        
التمييز ضد املرأة، قدمت وزارة املساواة بني اجلنـسني وشـؤون األسـرة إىل اجلمعيـة الوطنيـة يف              

 تعـديال للقـانون املـدين يعـدل الـسن القانونيـة للخطبـة أو                ٢٠٠٦نـوفمرب عـام     / تشرين الثـاين   ٧
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يــا يف ومـشروع القــانون قيـد النظــر حال  .  عامــا للرجـل واملــرأة علـى حــد ســواء  ١٨الـزواج إىل  
 .اجلمعية الوطنية

 
 ٢٨ -السؤال   

) ٢٠٠٧ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٦(أصدرت وزارة اخلارجيـة والتجـارة نـشرة صـحفية            
قُبيل دخول الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة حيـز                 

 االختيـاري علـى موقـع       وُنـشر الربوتوكـول   ). ٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثاين  ١٨(النفاذ يف كوريا    
) وزارة املــساواة بــني اجلنــسني وشــؤون األســرة، ووزارة اخلارجيــة والتجــارة  (الــشبكة العامليــة 

 .وأصبح متاحا إلطالع اجلمهور عليه
ــا يف      ــسان منتــدى عام ــة حلقــوق اإلن ــة الوطني ــاين ١٢وعقــدت اللجن ــاير / كــانون الث ين
 .ختياري على حنو أفضل لتحديد الطرق الواقعية لتنفيذ الربوتوكول اال٢٠٠٧

 سـو شـني، عـضو اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى         -قام خرباء مـن بينـهم الـدكتور هـاي            • 
التمييز ضد املرأة بتقـدمي عـروض، واشـترك يف املناقـشة مـسؤولون مـن وزارة املـساواة                   
ــساء       ــة، ورابطــة ن ــة الوطني ــة القــضائية، واجلمعي بــني اجلنــسني وشــؤون األســرة، واهليئ

وتـــضمن الربنـــامج استعراضـــا عامـــا . تحـــدة ومعهـــد تنميـــة املـــرأة الكوريـــةكوريـــا امل
للربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة،          
واستعراضــا للقــوانني واألنظمــة احملليــة ومناقــشات بــشأن الفعاليــة القانونيــة إلجــراءات  

ــة اســتعماهلا   ــردي وكيفي ــصال الف ــضمن منــ . االت ــى حــوايل  ومل يت  ١٠٠شور ُوزِّع عل
مشترك يف املنتـدى عروضـا فحـسب بـل أيـضا الـنص املتـرجم لقـرارات اللجنـة املعنيـة                      
بالقضاء على التمييز ضد املرأة فيما يتعلق باالتصاالت الفردية والتحقيق الذي أُجـري             

 .بشأن املكسيك
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 املرفق  
 ١اجلدول ▪

 )الوكالة الوطنية للشرطة/٢٠٠٦-٢٠٠٣( ةاجلنسيواجلرائم قضايا االعتداء 
 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ السنة

 ١٥ ٣٢٦ ١٣ ٤٤٦ ١٤ ٠٨٩ ١٢ ٥١١ ١١ ٥٨٧ جمموع عدد القضايا
  ٪١٣,٩  ٪٤,٦  ٪١٢,٦  ٪٧,٩ - الزيادة عن السنة املاضية

  
 ٢اجلدول ▪

  مرافق تقدمي الدعم ومراكز إسداء املشورة لضحايا البغاء باإلكراه واخلدمات املقدمة
 )٢٠٠٧مارس /يف هناية آذار(
 

 اخلدمات املقدمة عدد املرافق نوع املرافق
تــــوفري املــــسكن واملأكــــل، وإســــداء املــــشورة،   ٢٦ مرافق الدعم العام

والعالج الصحي والتعايف، واملـساعدة القانونيـة،       
والدعم الطيب مبا يف ذلك العالج مـن األمـراض،          

دريب والــدعم الســتعادة املوثوقيــة املاليــة، والتـــ    
 إلعادة التأهيل واالستقالل

تــــوفري املــــسكن واملأكــــل، وإســــداء املــــشورة،   ١٥ مرافق دعم املراهقني
والعالج الصحي والتعايف، واملـساعدة القانونيـة،       
والدعم الطيب مبا يف ذلك العالج مـن األمـراض،          
والتدريب إلعادة التأهيـل واالسـتقالل، والتعلـيم      

لتحــــــاق ملواصــــــلة الدراســــــة، واملــــــساعدة لإل
باملؤسسات التعليمية والدعم السـتعادة املوثوقيـة       

 املالية
إدارة جمتمعات إعادة التأهيـل، والتـدريب املهـين          ٤ مراكز دعم إعادة التأهيل

والــــتقين، وتقــــدمي املعلومــــات للعمــــل أو بــــدء  
مـــشروع جتـــاري خـــاص، والـــدعم الســـتعادة     

 املوثوقية املالية
واملأكــــل، وإســــداء املــــشورة، تــــوفري املــــسكن  ٣ مرافق دعم األجانب

والعالج الصحي والتعايف، واملـساعدة القانونيـة،       
والدعم الطيب مبا يف ذلك العالج مـن األمـراض،          

 والدعم للعودة إىل البلد األصلي
تـــــوفري املـــــسكن، وإســـــداء املـــــشورة وتقـــــدمي  ٥ “البيوت اجلماعية”

 املعلومات إلعادة التأهيل
مراكز الدعم يف املوقع يف 

  الدعارةبيوت
ــية      ١١ ــشة األساس ــات املعي ــايل لنفق ــدعم امل ــدمي ال تق

 ألـــف ُون ٤٢٠تقـــدمي دعـــم شـــهري مببلـــغ     (
، وإســـــداء املـــــشورة، واملـــــساعدة  )للـــــشخص

 القانونية، والتدريب املهين والدعم الطيب
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 اخلدمات املقدمة عدد املرافق نوع املرافق
إسداء املشورة واإلنقاذ من اخلطر، واإلحالـة إىل         ٢٧ مراكز إسداء املشورة

وتقدمي املـساعدة الطبيـة     مرافق أو مراكز الدعم،     
 أو القانونية، والدعم الستعادة املوثوقية املالية

  
 مليــون ُون لكــل شــخص ألغــراض املــساعدة القانونيــة، والتــدريب   ٧,٦ جــرى ختــصيص ▫ 

ومن بني النساء الالئي تركن البغاء، ميكن أن حتصل مـا لـديها القـدرة             . والدعم الطيب  املهين 
 مليـون ٌون للـشخص بـدون        ٣٠اخلاص على قروض تصل إىل       على بدء مشروعها التجاري     

والغرض من اإلعانة املالية لنفقات املعيشة األساسية اليت ُتقدم عن طريق مراكـز             . حتمل فوائد 
الــدعم يف املوقــع يف بيــوت الــدعارة هــو تغطيــة تكــاليف املعيــشة والــسكن خــالل الفتــرة الــيت 

 .تترك فيها البغاء وتصبح مكتفية ذاتيا
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 ٣اجلدول ▪
 )٢٠٠٦ديسمرب /يف هناية كانون األول (وضع مرافق دعم ضحايا البغاء باإلكراه

 )عدد املرافق، وعدد األشخاص بني قوسني: الوحدة(
 

 اجملموع
مراكز الدعم 

 املراهقني/العام
البيوت 
 اجلماعية

مراكز دعم 
 إعادة التأهيل

مرافق دعم 
 األجانب

مراكز الدعم 
 يف املوقع

١ ٩٣٥ (٦٧٥ 
)وافدا يف السنة

١٥٠٧(٥٠٩ 
وافـــــــــــــدا يف 

 )السنة

٢٣ (١٧ 
وافــــــــــــــدا يف 

 )السنة

١٤٨ (١٢٢ 
ــدا يف  وافــــــــــ

 )السنة

٢٥٧ (٢٧ 
ــدا يف  وافـــــــ

 )السنة

٩٥٧ (٥٥٨ 
وافــــــــــــدا يف 

 )السنة
 

يدعم القانون املتعلق مبنع البغاء ومحاية الضحايا املرأة اليت تعمل طوعـا بالبغـاء فـضال                ▫ 
 .عن ضحايا البغاء باإلكراه 

  
 ٤جلدول ا▪

 )٢٠٠٦ديسمرب /يف هناية كانون األول(تفاصيل الدعم 
 )عدد احلاالت: الوحدة(
 

 املرافق
ــوع  اجملمــــ
 الفرعي

ــساعدة  املـــ
 الطبية

ــساعدة  املـــ
 القانونية

املــساعدة 
للتــدريب 
علــــــــــى 
 العمل

ــساعدة  املـــ
ــيم  للتعلـــــــ
بالقيـــــــــــد 
 باملدارس

 ١ ٧٢٠ ٢ ٥٧٩ ١٧ ٤٤٥ ١٨ ٩٧١ ٣٤ ٣٤٨ اجملموع
 ١ ٧٢٠ ١ ٦٩٩ ١ ٥٨٠ ٩ ٦٩٨ ١٤ ٦٩٧ مرافق الدعم

 صفر صفر ١٥ ٠٤٢ ٣ ٨٤٥ ١٨ ٨٨٧ مراكز إسداء املشورة
مراكـــــز دعـــــم إعـــــادة 

 صفر ١٧٧ صفر ٣٥٥ ٥٣٢ التأهيل
 صفر صفر  ١٠٢ ١٣٠ ٢٣٢ مرافق دعم األجانب

 - ٧٠٣ ٧٢١ ٤ ٩٤٣ ٨ ٥٣٢ الدعم يف املوقع
 )٢ ١٦٥(     املراكز

 
دعم يف املوقع ميثل يف الواقع إعانات ماليـة لنفقـات            دعم مواصلة التعليم يف مراكز ال      ▫ 

 .املعيشة
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 ٥اجلدول ▪
 رأة األجنبية اليت تستخدم مرافق دعم املرأةوضع امل

 )عدد األشخاص: الوحدة(
 

 اجملموع السنة
االجتار 
 باجلنس

العنف 
 املرتيل

األطفال 
 املرافقون

الطبيـة 
 أخريات )احلوادث(

١٣ - ٢٠ ٣٣ ٥٨ ١٢٤ ٢٠٠٣ 
٧ ٥ ٢٤ ٦٤ ٣٩ ١٣٩ ٢٠٠٤ 
١٩ ٢ ٣٥ ٩١ ١٠ ١٥٧ ٢٠٠٥ 
١٧ ٦ ٥١ ١٧٤ ٩ ٢٥٧ ٢٠٠٦ 

 
األطفال الذين وفدوا مع أمهاهتم الالئي عانني من العنف املـرتيل           :  األطفال املرافقون  ▫ 

 .بعد الزواج بكوريني
 .النساء اهلاربات من البيت، واألمهات غري املتزوجات، وما إىل ذلك:  األخريات▫ 

 
 ٦ اجلدول▪

  ٢٠٠٦حالة الدعم يف آخر عام 
أنشطة الزيارات 
 امليدانية واإلنقاذ

املساعدة 
 التعليمية

املساعدة 
 القانونية

املساعدة 
 العالج النفسي الطبية

١١٧ ١٣٠ ١٠٢ ١٢٦ ١٢ 

 إسداء املشورة
املساعدة 
 للعودة للوطن

املساعدة بالترمجة 
 االتصال باملنظمات ذات الصلة الشفوية

١٨٤ ٤٢٨ ٢٨ ١ ٢٨٢ 
  
 ٧اجلدول ▪

 )عدا األطفال املرافقني(أنواع التأشريات لألجنبيات املقيمات يف مرافق دعم األجانب 
 )عدد األشخاص: الوحدة(
 

 اجملموع السنة
E6)  الفن

 )والترفيه
C3 

 )متعددة(
F2-1 

 أخرى )مقيم(
٨ ١٩ ١٥ ٦٢ ١٠٤ ٢٠٠٣ 
١٥ ٥٧ ٥ ٣٨ ١١٥ ٢٠٠٤ 
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 اجملموع السنة
E6)  الفن

 )والترفيه
C3 

 )متعددة(
F2-1 

 أخرى )مقيم(
١١ ٩٣ ١٠ ٨ ١٢٢ ٢٠٠٥ 
٢٦ ١٦٧ ٢ ١١ ٢٠٦ ٢٠٠٦ 

  
 ٨اجلدول ▪

 ٤النسبة املستهدفة للنساء يف املناصب اإلدارية فوق الرتبة 
 

 ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ السنة
 ٦ ٤٩٨ ٦ ٤٩٨ ٦ ٤٩٨ ٦ ٤٩٨ ٦ ٤٩٨ ٦ ٣٠٢ اجملموع

 ٦٥٠ ٥٧٣ ٥٠١ ٤٥٠ ٤٠٢ ٣٤٠ عدد النساء
  ٪١٠,٠  ٪٨,٨  ٪٧,٧  ٪٦,٩  ٪٦,٢  ٪٥,٤ )نسبة مئوية(النساء 

  
 ٩اجلدول ▪

  يف احلكومات احمللية٦النسبة املستهدفة للنساء يف املناصب فوق الرتبة 
 )نسبة مئوية: الوحدة(
 

 ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ السنة
 ١٨,٨ ١٧,٤ ١٦,١ ١٥,٠ ١٤,٢ ١١,٩ ٦الرتبة 

 ١٦,٥ ١٥,٢ ١٤,٠ ١٣,٠ ١٢,٢ ١٠,٢ ٦فوق الرتبة 
 ٩,٦ ٨,٩ ٨,٣ ٧,٦ ٧,١ ٦,١ ٥فوق الرتبة 

  
 ١٠اجلدول ▪

نــسبة النــساء املقبــوالت عــن طريــق نظــام الوظــائف املفتوحــة علــى أســاس تنافــسي لــشغل  
 ٥مناصب املوظفني العموميني من الرتبة 

 )نسبة مئوية: الوحدة(
 

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ السنة
ــة   ــة املدنيــ ــان اخلدمــ امتحــ

اإلدارة والـــسالمة (العاليـــة 
 ٤٤,٦ ٤٤,٠ ٣٨,٤ ٣٣,٤ ٢٨,٤ )العامة

 ٣٦,٠ ٥٢,٦ ٣٥,٠ ٣٥,٧ ٤٥,٧ االمتحان الدبلوماسي
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 ١١اجلدول ▪

 نسبة النساء الالئي اجتزن امتحان نقابة احملامني يف السنة
 )نسبة مئوية: الوحدة(
 

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ السنة
 ٣٢,٣ ٢٤,٣ ٢١,٠ ٢٣,٩ امتحان نقابة احملامني

 
 ١٢اجلدول ▪

 اركة احلالية للمرأة يف جلان احلكومة يف السنةاملعدل املستهدف ومعدل املش
 )نسبة مئوية: الوحدة(
 
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ السنة

 ٤٠ ٣٨ ٣٦ ٣٤ ٣٢ ٣٠ املعدل املستهدف
 - ٣٣,٧ ٣٢,٤ ٣٢,٢ ٣١,٦ ٣٠,١ املعدل الفعلي للمشاركة

  
 ١٣اجلدول ▪

 نسبة الذكور واإلناث عند الوالدة
 )نسبة مئوية: الوحدة(
 

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ 
 ١٠٧,٧ ١٠٨,٢ ١٠٨,٧ ١١٠,٠ ١٠٩,٠ ١١٠,٢ ١٠٩,٦ اجملموع

 ١٠٤,٨ ١٠٥,٢ ١٠٤,٩ ١٠٦,٥ ١٠٥,٤ ١٠٦,٢ ١٠٥,٦ الطفل األول
 ١٠٦,٤ ١٠٦,٢ ١٠٧,٠ ١٠٧,٣ ١٠٦,٤ ١٠٧,٤ ١٠٧,٦ الطفل الثاين
 ١٢٧,٧ ١٣٢,٠ ١٣٥,٢ ١٤٠,٠ ١٤٠,٣ ١٤١,٧ ١٤١,٨ الطفل الثالث

الطفل الرابع وما 
 بعده

١٣٢,٦ ١٣٩,١ ١٤٩,٢ ١٥٢,٥ ١٥٢,٤ ١٦٧,٥ ١٥٤,٥ 

 



CEDAW/C/KOR/Q/6/Add.1
 

40 07-36810 
 

 ١٤اجلدول ▪
 معدل االنتقال إىل املستوى الدراسي التايل

 )نسبة مئوية: الوحدة(
 

من املدرسة األولية إىل 
 املدرسة املتوسطة

من املدرسة املتوسطة إىل 
 املدرسة الثانوية

من املدرسة الثانوية إىل 
 حلة اجلامعيةاملر

من املرحلة اجلامعية إىل 
مرحلة الدراسات 

 العليا
 ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى السنة

٩,٢ ٦,٢ ٥٢,٩ ٤٩,٨ ٩٨,٦ ٩٨,٤ ٩٩,٩ ٩٩,٩ ١٩٩٥ 
١١,١ ٦,٩ ٧٠,٤ ٦٥,٤ ٩٩,٥ ٩٩,٦ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٢٠٠٠ 
٨,٠ ٦,٦ ٨٢,٩ ٨١,١ ٩٩,٧ ٩٩,٨ ٩٩,٩ ٩٩,٩ ٢٠٠٦ 

  
 ١٥اجلدول ▪

 غري الدائمني حسب نوع اجلنس/لدائموناملوظفون ا
 )ألف شخص، نسبة مئوية: الوحدة(
 

 رجال نساء

 السنة

عدد 
العامالت 
 بأجر

العامالت 
 الدائمات

العامالت 
غري 
 الدائمات

معدل 
العامالت 

غري 
 الدائمات

عدد 
العمال 
 بأجر

العمال 
 الدائمون

العمال 
غري 
 الدائمني

معدل 
العمال 
غري 
 الدائمني

٣٢,٢ ٢ ٧٣٢ ٥ ٧٥٦ ٨ ٤٨٩ ٤٣,٧ ٢ ٦٦٢ ٣ ٤٣٤ ٦ ٠٩٦ ٢٠٠٤ 
٣١,٥ ٢ ٧٣٦ ٥ ٩٤٧ ٨ ٦٨٢ ٤٣,٧ ٢ ٧٤٧ ٣ ٥٣٩ ٦ ٢٨٦ ٢٠٠٥ 
٣٠,٤ ٢ ٧٠٥ ٦ ٢٠٤ ٨ ٩٠٩ ٤٢,٧ ٢ ٧٥٢ ٣ ٦٩١ ٦ ٤٤٢ ٢٠٠٦ 

  
 ١٦اجلدول ▪

 معدل وفيات األمهات
 )لكل ألف نسمة(معدل الوفيات 

 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ السنة

 ٥,٠ ٥,١ ٥,١ ٥,١ ٥,١ ٥,٢ اجملموع
 ٤,١ ٤,١ ٤,١ ٤,١ ٤,١ ٤,٢ احلضر
 ٨,٧ ٨,٨ ٨,٩ ٩,٠ ٨,٨ ٩,١ الريف
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 ١٧اجلدول ▪
 وفيات األمهات أثناء احلمل، والوالدة وبعد الوالدة

 )عدد األشخاص: الوحدة(
 

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ السنة
 ٥٣ ٥٩ ٥٨ ٧١ ٧٠ ٦٢ اجملموع
 ٤١ ٣٩ ٤٩ ٥٢ ٥٦ ٤٥ احلضر
 ١٢ ٢٠ ٩ ١٩ ١٤ ١٧ الريف

 
 مــن بــني الوفيــات ذات الــصلة باحلمــل، مل ُتــدرج ســوى الوفيــات املتعلقــة بالتوليــد    ▫ 

 .مباشرة
  
 ١٨اجلدول ▪

 معدل وفيات األطفال الرضع
 )لكل ألف طفل رضيع(
 

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ السنة
 ٤,٢ ٤,٦ ٥,٠ ٥,١ ٥,٤ ٤,٥ اجملموع
 ٤,٠ ٤,٥ ٤,٩ ٥,٧ ٦,١ ٥,٠ احلضر
 ٤,٩ ٥,٣ ٥,٥ ٢,٧ ٢,٤ ٢,٦ الريف
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 ١٩اجلدول ▪
 الدعم املساعد لألسر املعيشية الريفية يف السنة

 )عدد األشخاص، مليون ُون: الوحدة(
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ اجملموع

 املبلغ املقدم للدعم عدد األشخاص
عدد 

 األشخاص

املبلغ 
املقدم 
 للدعم

عدد 
 األشخاص

املبلغ 
املقدم 
 للدعم

٢ ٠٧٤ ٢ ٤٥٢ ١ ١٤٠ ١ ٦٩٢ ١٣ ٢٥٤ ١٣ ٨٥٦ 
٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 

عدد 
 األشخاص

املبلغ 
املقدم 
 للدعم

عدد 
 األشخاص

املبلغ 
املقدم 
 للدعم

عدد 
 األشخاص

املبلغ 
املقدم 
 للدعم

عدد 
 األشخاص

املبلغ 
املقدم 
 للدعم

٢ ٩٩٦ ٣ ٨١١ ٢ ٦٥٧ ٣ ٥٠٩ ٢ ٣٠٤ ٣ ٣٧٠ ٢ ٠٧٤ ٢ ٨٣٣ 
 

ــصالحيات امل  ▫  ــام     ُنقلــت ال ــة يف ع ــات احمللي ــادرة إىل احلكوم ــة هبــذه املب . ٢٠٠٥تعلق
 يف املائــة مــن الــصندوق مــن ميزانيــة احلكومــة  ٥٠، جــرت تغطيــة ٢٠٠٤وحــىت عــام  
 . يف املائة من ميزانيات احلكومات احمللية٥٠املركزية و 

  
 ٢٠اجلدول ▪

 عمليات مراكز املزارعات
 )مليون ُون: الوحدة(
٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

 عدد الراكز

 الدعم املقدم

 عدد املراكز

 الدعم املقدم

 عدد الراكز

 الدعم املقدم

 عدد الراكز

 الدعم املقدم

 عدد الراكز

 الدعم املقدم

 عدد الراكز

 الدعم املقدم

٤ ٢٤٤ ٣٨ ٣ ٧٢٢ ٣٤ ٢ ٥٩٤ ٢٧ ١ ٤٥٤ ١٨ ١ ٤٤٥ ١٨ ٣٠٠ ٤ 
 

ــادرة إىل احل   ▫  ــة هبــذه املب ــصالحيات املتعلق ــام    نقلــت ال ــة يف ع ــات احمللي . ٢٠٠٥كوم
 يف املائــة مــن الــصندوق مــن ميزانيــة احلكومــة  ٥٠، جــرت تغطيــة ٢٠٠٤وحــىت عــام 
 . يف املائة من األفراد١٥ يف املائة من ميزانيات احلكومات احمللية و٣٥املركزية، و
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 ٢١اجلدول ▪

 الريفيةاإلعانات املالية لنفقات رعاية األطفال الرضع والدارجني لألسر املعيشية 
 )ألف شخص، مليون ُون: الوحدة(

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ اجملموع

 األشخاص
مبلغ 
 األشخاص املساعدة

مبلغ 
 األشخاص املساعدة

مبلغ 
 األشخاص املساعدة

مبلغ 
 املساعدة

٤٤ ٤٨٤ ٣٣ ٣٨ ٣٠٨ ٣٠ ٢٩ ٢٠٤ ٢٧ ١١١ ٩٩٦ ٩٠ 
 

قُـدِّم الدعــــم لــ      :  مبادرة الدعم لتقدمي املساعـــدة للريفيات لتخفيــــف عـبء العمـل           ▫ 
 .٢٠٠٦ مليون ُون يف عام ١٩ ٢٤٠ ألف شخص مببلغ مقداره ٢٨

  
 ٢٢اجلدول  ▪

 الرائدات الزراعيات
 )عدد األشخاص: الوحدة(
 

 ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ اجملموع
١ ٠١١ ٨٢٣ ٧٠٧ ٥٩٥ ٤٤٢ ٢٦٧ ٢١٣ ٧ ٢٦٧ 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ 
١٤٤ ١٥٨ ١٤٧ ٢٦٤ ٣٣٩ ٤٦٢ ٨٥٩ ٩٨٠ 

 
 .، الرائدات هن الالئي بدأن أعماهلن الزراعية اخلاصة هبن٢٠٠٤ بعد عام ▫ 
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 ٢٣اجلدول ▪
 ٢٠٠٦دعم نفقات التعليم والتدريب للجمعيات الزراعية النسائية يف عام 

 )عدد األشخاص، مليون ُون: الوحدة(
 

 اسم اجلمعية
عدد 
 املتدربون الربامج

لدعم املقدم من مـبلغ ا
 صناديق الدولة

التحـــالف الـــوطين جلمعيـــات 
 ٥٠ ١ ٢٠٩ ١ ربات البيوت الريفيات

اجلمعيـــة املركزيـــة لتحـــسني   
 ٥٠ ٢٠٠ ١ مستوى املعيشة

 ٦٢ ١ ٢٠٨ ٦ مجعية الفالحات الكوريات
االحتــاد الكــوري للمزارعــات 

 ٢٢٦ ١ ٧٩٦ ٥ الناهضات
  
 ٢٤اجلدول ▪

فربايـــر /يف شـــباط( عامـــا حـــسب اجلنـــسية ١٥دون ســـن النـــساء والفتيـــات املهـــاجرات 
٢٠٠٧( 

 )عدد األشخاص: الوحدة(
 

 النساء املهاجرات  عاما١٥الفتيات دون سن  اجلنسية
 ٣١ ٤٧٦ ٤٧٥ ) صينية-كورية (الصني 
 ٥ ٤٠٦ ٥٩٨ الصني

 ٣ ٥٣٩ ٣١ فييت نام
 ٧ ٤٣١ ٢٧٧ الفلبني
 ٤ ٢٣٠ ٦٧ تايلند
 ٣٧١ ١ ٢٠٥ اليابان
 ٢ ٩٢٩ ٣٣٤ منغوليا

 ١ ٧٣٢ ٤٩ إندونيسيا
 ١٧ ١ ٥٤٧ تايوان

 ٤٩٥ ٧٣ أوزبكستان
 ١٢٤ ٣٧ بنغالديش

 ٤٦٤ ١١ سري النكا
 ١٠ ١٠٢ باكستان
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 النساء املهاجرات  عاما١٥الفتيات دون سن  اجلنسية
 ٢ ٢٨٧ ٨ ٠٦٤ الواليات املتحدة األمريكية

 ٢ ٢٠٦ ٥٥٦ كندا
 ٥٠٧ ٢٧٢ )رابطة الدول املستقلة(روسيا 

 ٥٢١ ١٤٣ اململكة املتحدة
 ٤٣ ١٤٥ أملانيا
 ٧٢ ٢٠٦ فرنسا

 ٢١ ١٧ ) روسية-كورية (روسيا 
 ٢٦٧ ٢١٧ استراليا
 ٢٦٩ ١٢٢ نيوزيلندا
 ١١ ٥١ نيجرييا
 ٩ ٢ غانا

 ٢٧٢ ٢٦ مجهورية جنوب أفريقيا
 ٦٤ ٧٠٩ ١٤ ٦٢٧ اجملموع

  
 ٢٥اجلدول ▪

 )٢٠٠٧فرباير /يف شباط(الغرض من إقامة األجنبيات حسب التأشرية الصادرة 
 

 العامالت اجلنسية
الغرض 
 الغرض الثاين األول

الغرض 
 الثالث

الغرض 
 الرابع

الـــــــــــــصني 
ــة (  -كوريــ

 )صينية
 
٣١ ٤٧٦ 

املطاعم 
)E9A( 

١٨ ٦٣٥ 

املساعدة يف 
مستشفى أو 

 )E9C(بيت 
٤ ٩١١ 

الصناعات 
التحويلية 

)E9F( 
١ ٨٣٢ 

صناعة 
التشييد 

)E9D( 
١ ١٢٠ 

 الصني
 
٥ ٤٠٦ 

التدريب 
املهين 

والعمل 
)E-8( 

١ ٥٩٩ 

تدريس 
اللغات 

 )E-2(جنبية األ
٤٣٣ 

مهن خاصة 
 )E-7(أخرى 

٣٢٠ 

حبوث 
)E-3( 

٩٧ 

 فييت نام
 
٣ ٥٣٩ 

التدريب 
املهين 

والعمل 
)E-8( 

١ ٥٢٦ 

الصناعات 
التحويلية 

)E92( 
١ ٠٢٧ 

الصناعات 
املتعلقة 
بالزراعة 
واملواشي 

)E94( 
١١٤ 

مهن 
خاصة 
أخرى 

)E-7( 
١٣ 
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 العامالت اجلنسية
الغرض 
 الغرض الثاين األول

الغرض 
 الثالث

الغرض 
 الرابع

 الفلبني
 
٧ ٤٣١ 

الصناعات 
التحويلية 

)E92( 
٢ ٢٩٢ 

ادق الفن
 )E62(والترفيه 
١ ٧٨٥ 

التدريب 
املهين والعمل 

)E-8( 
١ ٠٦٦ 

الفنون 
والترفيه 

)E-6( 
٦٣٠ 

 تايلند
 
٤ ٢٣٠ 

الصناعات 
التحويلية 

)E92( 
٢ ٣٤٧ 

التدريب املهين 
 )E-8(والعمل 
٦١٩ 

مهن خاصة 
 )E-7(أخرى 
٤٢ 

الصناعات 
املتعلقة 
بالزراعة 
واملواشي 

)E94( 
١٣ 

 اليابان
 
٣٧١ 

تدريس 
ت اللغا

األجنبية 
)E-2( 

٢٤٤ 

مهن خاصة 
 )E-7(أخرى 
٧٠ 

 أساتذة 
)E-1( 

٥٠ 

حبوث 
)E-3( 

٤ 

 منغوليا
 
٢ ٩٢٩ 

الصناعات 
التحويلية 

)E92( 
١ ٥١٥ 

التدريب املهين 
 )E-8(والعمل 
١٨٤ 

الصناعات 
املتعلقة 
بالزراعة 
واملواشي 

)E94( 
٣٠ 

الفنادق 
والترفيه 

)E62( 
٢١ 

 إندونيسيا
 
١ ٧٣٢ 

التدريب 
 املهين

والعمل 
)E-8( 

٩٠٨ 

الصناعات 
التحويلية 

)E92( 
٥٤١ 

الصناعات 
املتعلقة 
بالزراعة 
واملواشي 

)E94( 
١٣ 

الفنون 
والترفيه 

)E-6( 
٥ 

 تايوان
 
١٧ 

مهن 
خاصة 
أخرى 

)E-7( 
٩ 

 )E-1(أساتذة 
٤ 

تدريس 
اللغات 
 األجنبية 

)E-2( 
٣  

 أوزبكستان
 
٤٩٥ 

التدريب 
املهين 

والعمل 
)E-8( 

١٥٠ 

رفيه الفنون والت
)E-6( 

٢٤ 

مطاعم 
)E9A( 

١٤ 

الفنادق 
والترفيه 

)E 62( 
١٣ 
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 العامالت اجلنسية
الغرض 
 الغرض الثاين األول

الغرض 
 الثالث

الغرض 
 الرابع

 بنغالديش
 
١٢٤ 

مهن 
خاصة 
أخرى 

)E-7  ( 
٢ 

 )E-3(حبوث 
١   

 سري النكا
 
٤٦٤ 

التدريب 
املهين 

والعمل 
)E-8( 

٢٦١ 

الصناعات 
التحويلية 

)E92( 
١٢١ 

الصناعات 
املتعلقة 
بالزراعة 
واملواشي 

)E94( 
٧ 

حبوث 
)E-3( 

١ 

 باكستان
 
١٠ 

حبوث 
)E-3( 

٢ 

التدريب املهين 
 )E-8(والعمل 
١   

ــات  الواليـــــ
املتحـــــــــــدة 

 األمريكية
 
٢ ٢٨٧ 

تدريس 
اللغات 
األجنبية 

)E-2( 
١ ٩٠٤ 

مهن خاصة 
 )E-7(أخرى 

٣١٠ 

 أساتذة 
)E-1( 

٥١ 

الفنون 
والترفيه 

)E-6( 
٨ 

 كندا
 
٢ ٢٠٦ 

تدريس 
اللغات 
األجنبية 

)E-2( 
٢ ٠٧٤ 

مهن خاصة 
 )E-7(أخرى 

١٠٤ 

 ة أساتذ
)E-1( 

٢٢ 

فنون 
وأداء 

)E61( 
٣ 

ــيا  روســــــــــ
رابطـــــــــــة (

الـــــــــــــدول 
 )املستقلة

 
٥٠٧ 

الفنادق 
والترفيه 

)E62( 
١١٩ 

الفنون والترفيه 
)E-6( 

٩٥ 

مهن خاصة 
 )E-7(أخرى 
٤٧ 

حبوث 
)E-3( 

٢٩ 

اململكـــــــــــة 
 املتحدة

 
٥٢١ 

تدريس 
اللغات 
األجنبية 

)E-2( 
٤٦٨ 

مهن خاصة 
 )E-7(أخرى 
٤٠ 

الفنادق 
والترفيه 

)E62( 
٧ 

أساتذة 
)E-1( 

٣ 

 أملانيا
 
٤٣ 

مهن 
خاصة 
أخرى 

)E-7( 
١٩ 

تدريس 
اللغات 

 )E-2(األجنبية 
١٠ 

 أساتذة 
)E-1( 

٩ 

حبوث 
)E-3( 

٤ 
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 العامالت اجلنسية
الغرض 
 الغرض الثاين األول

الغرض 
 الثالث

الغرض 
 الرابع

 فرنسا
 
٧٢ 

مهن 
خاصة 
أخرى 

)E-7( 
٢١ 

تدريس 
اللغات 

 )E-2(األجنبية 
١٨ 

فنون وأداء 
)E61( 

١٣ 

أساتذة 
)E-1( 

١٢ 

ــيا  روســــــــــ
 –كوريــــة (

 )روسية
 
٢١ 

مهن 
خاصة 
أخرى 

)E-7( 
٦ 

 )E9A(مطاعم 
٥ 

املساِعدة يف 
مستشفى أو 

 )E9C(بيت 
٤ 

الصناعات 
التحويلية 

)E9F( 
٣ 

 أستراليا
 
٢٦٧ 

تدريس 
اللغات 
األجنبية 

)E-2( 
٢٣١ 

مهن خاصة 
 )E-7(أخرى 
١٩ 

 أساتذة
)E-1( 

٧ 

فنادق 
وترفيه 

)E62( 
٧ 

 نيوزيلندا
 
٢٦٩ 

تدريس 
اللغات 
األجنبية 

)E-2( 
٢٥١ 

مهن خاصة 
 )E-7(أخرى 
١٥ 

 أساتذة
)E-1( 

٣  

 نيجرييا
 
١١ 

حبوث 
)E-3( 

١    

 غانا
 
٩ 

مهن 
خاصة 
أخرى 

)E-7( 
٢    

ــة  مجهوريــــــ
ــوب  جنـــــــــ

 أفريقيا
 
٢٧٢ 

تدريس 
اللغات 
األجنبية 

)E-2( 
٢٦٣ 

مهن خاصة 
 )E-7(أخرى 
٦ 

 أساتدة
)E-1( 

١ 

فنون 
وأداء 

)E61( 
١ 

 اجملموع
 
٦٤ ٧٠٩     

 


