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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  

 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة    
 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 
 التقارير الدورية السادسة املقدمة من الدول األطراف  

 
 *مجهورية كوريا  

 

 .صادر دون حترير رمسيا التقرير هذ  * 
 اليت نظرت فيها اللجنـة      CEDAW/C/5/Add.35ولالطالع على التقرير األويل جلمهورية كوريا، انظر الوثيقة           

 الـيت نظـرت     CEDAW/C/5/Add.28ولالطالع على التقرير الدوري الثاين، انظر الوثيقـة         . يف دورهتا السادسة  
لثالــــث، انظــــر الوثيقــــة ولالطــــالع علــــى التقريــــر الــــدوري ا . فيهــــا اللجنــــة يف دورهتــــا الثانيــــة عــــشرة 

CEDAW/C/5/Add.3       ولالطـالع علـى التقريـر الــدوري    .  الـيت نظـرت فيهـا اللجنـة يف دورهتـا التاسـعة عـشرة
 .CEDAW/C/5/Add.5اخلامس، انظر الوثيقة 
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 مـن اتفاقيـة القـضاء     ١٨التقرير الـدوري الـسادس املقـدم مبوجـب املـادة              
  املرأةعلى مجيع أشكال التمييز ضد

  
 مجهورية كوريا  

  
 ٢٠٠٦يوليه /متوز  



CEDAW/C/KOR/6  
 

07-26285 3 
 

 احملتويات
الصفحة 

 ١املادة 
.تعريف التمييز ١-١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .٩
.التحديد املفصل للتمييز غري املباشر ٢-١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .١٠

 ٢املادة 
.التشريعات الصادرة حديثا ١-٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١٠
.التشريعات املعدلة ٢-٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٢
.تمييز بناء على نوع اجلنسإعادة تنظيم آلية اإلغاثة يف حاالت ال ٣-٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥

 ٣املادة 
.إدخال تعميم املنظور اجلنساين يف صوغ السياسات ١-٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦
.حتليل سياسات اآلثار فيما يتعلق باجلنسني ٢-٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..١٦
.تعزيز التنسيق احلكومي يف جمال السياسات املتعلقة باملرأة ٣-٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧
.حتليل امليزانية فيما يتعلق بنوع اجلنس ٤-٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .١٨
.اإلحصاءات املفصلة حسب نوع اجلنس ٥-٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .١٩

 ٤املادة 
.حتديد حصة للنساء املرشحات للجمعية الوطنية واجملالس اإلقليمية ١-٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩
.مبادرة املساواة بني اجلنسني يف العمالة باخلدمة العامة ٢-٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠
.اهلدف املتعلق بتشغيل األساتذة من النساء ٣-٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٢٠
.لنساء يف املدارس االبتدائية والثانويةزيادة املدراء من ا ٤-٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١
.التوظيف املستهدف للعلماء من النساء ٥-٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٢١

 ٥املادة 
.زيادة التوعية بثقافة املساواة بني اجلنسني وتعزيز هذه الثقافة ١-٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢
.امل ملنع التحرش اجلنسيشإنشاء نظام  ٢-٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٢٣
. بني اجلنسنيتعزيز الثقافة األسرية املتعلقة باملساواة ٣-٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤
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 ٦ملادة ا
.منع البغاء ١-٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥
.تعزيز نظام محاية ومساندة ضحايا البغاء باإلكراه والبغايا السابقات ٢-٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦
.احلمالت والبحوث املتعلقة مبنع البغاء ٣-٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٢٨
٢٨ذا االجتارــطاردة هــ ومار باجلنســغاء باإلكراه أثناء التحقيق يف االجتــان لضحايا البـة حقوق اإلنســمحاي ٤-٦
.احلماية املعززة من العنف اجلنسي والعنف العائلي ٥-٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٩
.التعاون الدويل ملنع االجتار باألشخاص ٦-٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٣٠

 ٧املادة 
.تعديل القوانني لزيادة مشاركة املرأة يف السياسة ١-٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠
.التمثيل املُحسَّن للمرأة يف السياسة ٢-٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٣١
.ركة املرأة يف اللجان االستشارية احلكوميةتزايد مشا ٣-٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١
.التمثيل املُحسَّن للمرأة يف املناصب احلكومية الرفيعة ٤-٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢
.زيادة نسبة النساء يف الوظائف العسكرية الرفيعة ٥-٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢

 ٨ملادة ا
.تكوين الوفود احلكومية لدى املؤمترات الدولية ١-٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٣
.ليةاملشاركة يف املنظمات الدو ٢-٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٣٣
.املشاركة احملسَّنة للمرأة يف اخلدمة األجنبية ٣-٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٣٣

 ٩ملادة ا
. منذ التقرير الدوري اخلامس٩ حتدث أية تغيريات بشأن املادة مل  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٣

 ١٠ملادة ا
.التثقيف بشأن املساواة بني اجلنسني ١-١٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٣٤
.التعليم اجلنسي والصحي باملدارس ٢-١٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٣٦
.ت على انتهاج مسارات علمية وهندسيةتشجيع الطالبا ٣-١٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٦
.االلتحاق باملدارس واإلجناز التعليمي ٤-١٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٣٨

 ١١ملادة ا
.)٢٠٠٧-٢٠٠٣(اخلطة األساسية للمساواة بني اجلنسني يف ميدان العمالة  ١-١١ . . . . . . . . . . . . . .٣٩
.إدخال العمل اإلحيايب يف ميدان عمالة املرأة ٢-١١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٩
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.ء العاطالت الالئي يرأسن أسرا معيشيةحتسني التدريب املهين للنسا ٣-١١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٠
.تعزيز محاية األمومة ٤-١١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .٤١
.مرافق رعاية الطفل مبكان العمل ٥-١١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٤٢
.تنظيم سياسات رعاية الطفل وحتسني نوعية خدمات رعاية الطفل ٦-١١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٢
.تقدمي الدعم الالزم لتشغيل النساء ذوات اإلعاقات ٧-١١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٣

 ١٢ملادة ا
.صحة املرأةحالة  ١-١٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٤٣
.عدم تشجيع العملية القيصرية ٢-١٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٤٤
.صحة األمهات ٣-١٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .٤٥
.اخنفاض معدل املواليد ٤-١٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .٤٥
.تدخني البنات ٥-١٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .٤٦
.السياسات الصحية املتعلقة بالنساء يف منتصف العمر ٦-١٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٦
.حتسني صحة النساء احملرومات ٧-١٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٤٦
.صحة املرأةاإلحصاءات والبحوث املتصلة ب ٨-١٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٤٧

 ١٣املادة 
.النساء واملعاشات التقاعدية الوطنية ١-١٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٤٧
.نظام التأمني الوطين األساسي لسبل العيش واملرأة ٢-١٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٨
.القضاء على فقر املرأة ٣-١٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .٤٨
. املنخفضة الدخلتقدمي القروض واالئتمانات لدعم البدء يف املشاريع من قبل النساء باألسر ٤-١٣ . . . . . .٤٩
.قانون رعاية األسر ذات الوالدية الوحيدة ٥-١٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٤٩
.إعفاء السلع األنثوية من ضريبة القيمة املضافة ٦-١٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٠
.ورات اجلنسانية يف السياسات الثقافيةنظتعميم امل ٧-١٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٠

 ١٤ملادة ا
.القانون املتعلق بتسجيع املزارعات وتعزيز مشاركة املرأة يف صوغ السياسات الزراعية ١-١٤ . . . . . . . . .٥١
.اخلطة اخلمسية لتشجيع املزارعات ٢-١٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٥٢
.امليزانية املتصلة بالسياسات املتعلقة باملزارعات ٣-١٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٣
.تعزيز صحة ورعاية النساء الريفيات ٤-١٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٥٣
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.مراكز املزارعات ٥-١٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٥٤
.التعليم فيما يتعلق باملزارعات ٦-١٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٥٤
.التعاونيات ورابطات حتسني املعيشة ٧-١٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٥٤
.استحداث أدوات وبرامج للعمل من أجل تقليل أعباء العمل لدى املزارعات ٨-١٤ . . . . . . . . . . . . .٥٤

 ١٥املادة 
.حق األم يف رفع دعوى قضائية للتحقق من العالقة البيولوجية بني األم والطفل ١-١٥ . . . . . . . . . . . . .٥٥

 ١٦املادة 
.إلغاء نظام رئاسة األسرة ١-١٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٥٥
. اسم أسرة الطفليفالبت  ٢-١٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٥٥
.لغاء فترة حظر الزواج من جديدإ ٣-١٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٥٦
.االعتراف باألبوة ٤-١٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٥٦
.تأمني سداد مصروفات دعم الطفل يف األسر املطلقة ٥-١٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٦
.نظام امللكية للزوجني املقترنني ٦-١٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٥٧

 قـــــــملرفا
.نسبة األساتذة من النساء يف اجلامعات                     ١-٤اجلدول     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٨
.لنساء يف املدارس االبتدائية والثانوية                مركز املدراء من ا        ٢-٤اجلدول     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٨
. املعهد الكوري لتشجيع وتعليم املساواة بني اجلنسني                       يف الدورات اليت يقدمها          املشاركون      ١-٥اجلدول     . . . .٥٨
.إحصاءات األداء املتعلقة مبمارسة منع التحرش اجلنسي                          ٢-٥اجلدول     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٩
. مبنع التحرش اجلنسي           عمليات نشر الكتب التوجيهية املتعلقة                   ٣-٥اجلدول     . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٩
.) املتوسط األسبوعي       ( املعدالت والساعات املتصلة بأداء الكبار للواجبات املرتلية                             ٤-٥اجلدول     . . . . . . . . .٦٠
.عدد مرافق املساندة ومشاريع احلماية املتعلقة بضحايا البغاء باإلكراه والبغايا السابقات                                           ١-٦اجلدول     . . . . .٦٠
.حاالت العنف اجلنسي             ٢-٦اجلدول     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٦٠
.اإلحصاءات املتعلقة جبرائم العنف العائلي                  ٣-٦اجلدول     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦١
.أعضاء اجلمعية الوطنية             ١-٧اجلدول     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٦١
٦٢  النساء املنتخبات يف االنتخابات احمللية الثانية والثالثة  ٢-٧اجلدول    
.املعدل املستهدف ملشاركة املرأة يف اللجان االستشارية احلكومية                              ٣-٧اجلدول     . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٢
.مشاركة املرأة يف اللجان االستشارية احلكومية                      ٤-٧اجلدول     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٢
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.الوزراء من النساء         ٥-٧اجلدول     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٦٣
.) ٥فوق الرتبة      (عمالة املرأة يف مستوى املدراء                 ٦-٧اجلدول     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٣
.) ٢٠٠٣ديسمرب      /  كانون األول      ٣١يف    ( ٥مركز املوظفات باخلدمة املدنية فوق الرتبة                        ٧-٧اجلدول     . . . .٦٣
.املسؤولون احلكوميون من النساء               ٨-٧اجلدول     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٦٤
.املرشحون الناجحون يف امتحان املوظفني املدنيني الدبلوماسيني                                ١-٨اجلدول     . . . . . . . . . . . . . . . .٦٤
.اخلطة السنوية لتعليم اجلنس             ١-١٠اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٦٤
.) ٢٠٠٤-٢٠٠٢( النسبة املئوية للطالبات حسب جمال الدراسة الرئيسي                           ٢-١٠اجلدول  . . . . . . . . . . .٦٥
. املئوية لالنتقال إىل مستوى الدراسة التايل                  النسبة    ٣-١٠اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٥
.معدل توزيع الطلبة يف املدارس الثانوية حسب نوع اجلنس وأصناف املدارس                                     ٤-١٠اجلدول  . . . . . . . . .٦٦
. شخص    ١٠  ٠٠٠محلة الشهادات األكادميية حسب نوع اجلنس ولكل                             ٥-١٠اجلدول  . . . . . . . . . . .٦٧
.م املنفصل    مدارس التعليم املختلط ومدارس التعلي               ٦-١٠اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٧
.معدل دعم املنح الدراسية واإلعفاء من املصروفات                       ٧-١٠اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٨
.  نسبة الطالبات يف املدارس غري النظامية                    ٨-١٠اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٨
.عدد النساء يف اجلامعات والكليات الصناعية املفتوحة                            ٩-١٠اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٩
. طريق التعلم الذايت        ن بكالوريوس ع      عدد النساء الالئي اجتزن امتحان شهادة ال                     ١٠-١٠اجلدول  . . . . . . . .٦٩
.عدد النساء يف التربية البدنية              ١١-١٠اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٦٩
.مشاركة قوة العمل النسائية              ١-١١اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٧٠
.النساء الناشطات اقتصاديا حسب الفئة العمرية                          ٢-١١اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٠
.عمالة النساء حسب الصناعة                 ٣-١١اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٧١
.سب املهنة    العمالة ح     ٤-١١اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٧١
.) ٢٠٠٤يف عام     ( نطاق العمالة غري املنتظمة حسب نوع اجلنس                          ٥-١١اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . .٧٢
.التدريب املهين لرئيسات األسر املعيشية العاطالت                        ٦-١١اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٢
.) ٢٠٠٤يف عام      ( معدل املشاركة وعدد أيام املشاركة يف برنامج التعليم طوال احلياة                                  ٧-١١اجلدول  . . . . .٧٢
.متوسط األجر الشهري وثغرة األجور بني الرجال والنساء                            ٨-١١اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٣
.استحقاقات إجازة األمومة واستحقاقات إجازة رعاية الطفل                               ٩-١١اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٣
.) ٢٠٠٤( األطفال يف مرافق رعاية الطفل حسب السن                        ١٠-١١اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٤
.مرافق رعاية الطفل بأماكن العمل                ١١-١١اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٧٤
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.النساء رئيسات األسر املعيشية               ١٢-١١اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٧٥
.اإلعانة املالية املتباينة لعمالة النساء من ذوات اإلعاقات                          ١٣-١١اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٥
.األسباب الرئيسية العشرة للوفاة                ١-١٢اجلدول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٧٦
.استخدام اخلدمات الطبية             ٢-١٢اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٧٦
.) اإليدز ( ة نقص املناعة املكتسب              متالزم   /األشخاص املصابون بفريوس نقص املناعة                     ٣-١٢اجلدول  . . . . . .٧٦
.) اإليدز  (متالزمة نقص املناعة املكتسب                 /النساء املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية                        ٤-١٢اجلدول  . . . .٧٧
٢( معدل ممارسة تنظيم النسل لدى النساء املتزوجات                           ٥-١٢اجلدول  ٠ ٠ ٣ (. . . . . . . . . . . . . . . .٧٧
( من النساء املتزوجات١ ٠٠٠كل دي حسب العمر لـواتر اإلجهاض العمــمدى ت  ٦-١٢اجلدول   ٢ ٠ ٠ ٧٧)٢
.النسبة املئوية للعملية القيصرية              ٧-١٢اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٧٧
.الرعاية الصحية والفحص الطيب للنساء احلوامل والرضع                         ٨-١٢اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٨
( النسبة املئوية للمدخنني حسب الفئة العمرية ونوع اجلنس                            ٩-١٢اجلدول   ٢ ٠ ٠ ٤(. . . . . . . . . . .٧٨
( ة التدخني    سن بداي     ١٠-١٢اجلدول    ٢ ٠ ٠ ٤ (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٨
( الفحص الطيب للمواطنني املسنني              ١١-١٢اجلدول    ٢ ٠ ٠ ٤ (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٩
.النساء املشتركات يف املعاشات التقاعدية الوطنية                          ١-١٣اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٩
.سداد املعاشات الوطنية            ٢-١٣اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٨٠
.املستحقون للتأمني الوطين األساسي لسبل العيش حسب نوع اجلنس                                  ٣-١٣اجلدول  . . . . . . . . . . . . .٨٠
.املستحقون للتأمني الوطين األساسي لسبل العيش حسب الفئة العمرية                                ٤-١٣اجلدول  . . . . . . . . . . . .٨١
.املستحقون للتأمني الوطين األساسي لسبل العيش حسب نوعية األسرة املعيشية                                       ٥-١٣اجلدول  . . . . . . . .٨١
.ميزانية السياسات املتعلقة بتشجيع النساء املزارعات                         ١-١٤اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨١
. وتدريب النساء املزارعات            تعليم    ٢-١٤اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٨٢
.مشاركة املرأة يف التعاونيات الزراعية                  ٣-١٤اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٢
.حتسني بيئة معيشة النساء يف املناطق الريفية                       ٤-١٤اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٣
.برنامج املساعدة يف العمل فيما يتصل بالنساء املزارعات                               ٥-١٤اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٣
.لزراعية اليت ترأسها امرأة            عدد أفراد األسر املعيشية ا             ٦-١٤اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٤
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 مقدمة  
يتوىل هذا التقرير استعراض وإجياز السياسات املتعلقة بتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني،                

وكان مثـة تركيـز علـى تعمـيم مراعـاة           . ٢٠٠٥-٢٠٠٢ومنجزات هذه السياسات أثناء الفترة      
 هذه السياسات مـن حيـث   املنظور اجلنساين لدى صوغ السياسات وتوسيع نطاق عملية حتليل 
ولقـد أفـضت هـذه اجلهـود        . اجلنس واالضطالع بامليزنة علـى أسـاس مراعـاة املنظـور اجلنـساين            

بشكل كبري إىل تعزيز التوعية بالفوارق بني اجلنسني، كما أهنا قد حسَّنت من متثيـل النـساء يف                  
عات يف وقــد جــرى اســتعراض وتعــديل عــدد مــن التــشري. الــسياسات وســائر قطاعــات اجملتمــع

جمال النهوض باملرأة، وذلك يف نفس الوقت الذي ُبذلت فيـه جهـود مـستمرة مـن أجـل القيـام                     
 .على حنو منتظم بتجميع اإلحصاءات املتصلة باملرأة

، قامـت مجهوريـة كوريـا بالتـصديق علـى اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع                   ١٩٨٤ويف عام    
، واألحكــام ٩اإزاء تنفيــذ املــادة ولــدى االنــضمام، حتفظــت كوريــ. أشــكال التمييــز ضــد املــرأة

ــادة  ) ز(و ) و(و ) د(و ) ج( ــن املــ ــوز. ١٦مــ ــه /ويف متــ ــذه  ٢٠٠٦يوليــ ــع هــ ، ُرفعــــت مجيــ
ــتحفظ علــى احلكــم    ــار اســم   ١٦مــن املــادة  ) ز(التحفظــات، باســتثناء ال ــشأن احلــق يف اختي  ب

 .األسرة

الـسلطة  وقد اضطلعت الوزارة املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني وشـؤون األسـرة، وهـي                   
الرئيسية املسؤولة عن الـسياسات املتعلقـة بـاملرأة، إىل جانـب اهليئـات احلكوميـة األخـرى ذات                   

وكان مثة التمـاس أيـضا للمـدخالت ذات الـشأن مـن             . الصلة، باملشاركة يف صوغ هذا التقرير     
 .قبل املنظمات النسائية لدى إهناء هذا التقرير

واة بني اجلنسني، حيث أصـبحت الـوزارة املعنيـة          ولقد أعيد تنظيم الوزارة املعنية باملسا      
ومـن مث، فقـد أشـري،       . ٢٠٠٥يونيـه   /باملساواة بني اجلنسني وشؤون األسرة، وذلك يف حزيران       

يف هــذا التقريــر، إىل الــربامج واملــشاريع الــيت بــدأت قبــل إنــشاء الــوزارة املعنيــة باملــساواة بــني     
 .زارة املعنية باملساواة بني اجلنسنياجلنيسني وشؤون األسرة باعتبارها من أعمال الو

 
 ١املادة   
 تعريف التمييز ١-١  

هي األفعال اليت تنتـهك     “ األفعال التمييزية ”ارتأت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أن        
ووفقـا لقـانون املـساواة يف العمالـة، يالحـظ أن            . حق الفرد يف احلـصول علـى معاملـة متـساوية          

 اخلاصــة واالســتبعاد والتمييــز واملعاجلــة غــري  املعاملــةيفعمالــة تتمثــل األفعــال التمييزيــة بــشأن ال
فيما يتصل بالتوظيف والتشغيل والتعليم وحتديـد مقـر العمـل    (املواتية للشخص يف جمال العمالة  
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)  العمـل  مـن والترقية واألجور وسائر التعويضات املالية والقروض الرأمساليـة والتقاعـد والفـصل             
أو الــدين أو اإلعاقــة أو الــسن أو املركــز االجتمــاعي أو مدينــة املنــشأ   بنــاء علــى نــوع اجلــنس  

اجلنــسية أو املواطنــة أو اهليئــة البدنيــة أو احلالــة الزوجيــة أو احلمــل أو الــوالدة أو اخللفيــة          أو
ــائي املنتــهي أو االجتــاه      ــسياسي أو الــسجل اجلن ــرأي ال ــون اجللــد أو ال األســرية أو العنــصر أو ل

 .لصحياجلنسي أو البيان ا
 

 التحديد املفصل للتمييز غري املباشر ٢-١  

يف جمـال العمالـة باعتبـاره       “ التمييـز ” إىل   ١٩٨٧ قانون املساواة يف املعاملـة لعـام         ُيشري 
يعين تنفيذ شروط خمتلفة تتعلق بالتشغيل والعمالة أو تطبيق سياسـات غـري مواتيـة دون أسـباب                  

. الزوجيــة أو املركــز االجتمــاعي أو احلمــل معقولــة، وذلــك مــن جــراء نــوع اجلــنس أو احلالــة   
وعلـى سـبيل    . ويتوىل هذا القانون إدراج التمييز غري املباشر بوصفه شكال مـن أشـكال التمييـز              

املثال، قد تكون الشروط اليت حيددها صاحب العمل فيما يتـصل بالتـشغيل أو التوظيـف أيـسر                  
وإذا مـا تعـذر     . جحـاف بـاجلنس اآلخـر     موافاة بالنسبة ألحد اجلنسني، مما ُيفضي بالتـايل إىل اإل         

ولقــد اضــطلع بتعــديل قــانون . ثبــوت االلتــزام بالعدالــة يف هــذه احلــاالت، فإهنــا ُتعــد إذا متييزيــة
ــة، وصــدقت احلكومــة علــى هــذا التعــديل يف اجتماعهــا املنعقــد يف تــشرين      املــساواة يف املعامل

ت تـضم عمالـة نـسائية       ، وهو يشترط علـى جهـات العمـل الـيت مـا برحـ              ٢٠٠٥أكتوبر  /األول
وهــذا اإلجــراء يعكــس تــصميم . منخفــضة املــستوى أن حتــدد هــدفا هلــا يف جمــال تــشغيل املــرأة 
 )٢-١١املادة . (احلكومة على إلغاء التمييز غري املباشر الذي يتعلق بالعمالة

 
 ٢املادة   

ـــريعات وتعــفيمــا يلــي مــوجز ملــا صــدر مــن تــش    ـــديالت تتــصل باملــ ــــ رة رأة أثنــاء الفت
٢٠٠٥-٢٠٠٢. 

 
 التشريعات الصادرة حديثا ١-٢  

 القانون املعين بدعم املرأة يف ميدان العلم والتكنولوجيا ١-١-٢

 هبــدف تعزيــز تعلــيم وتــدريب  ٢٠٠٢ديــسمرب /صــدر هــذا القــانون يف كــانون األول  
وهـو يطالـب رؤسـاء احلكومـات املركزيـة واحملليـة بإعـداد خطـة                . وحفز العاملات واملهندسـات   

اسية ملساندة وتشجيع العاملات واملهندسات، إىل جانب االضطالع بالعمـل اإلجيـايب الـالزم              أس
ويـشترط هـذا    . من خالل حتديد معدل مـستهدف لعمالـة املـرأة يف قطـاع العلـم والتكنولوجيـا                
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القانون أيضا تعيني املسؤوالت يف هذا اجملال بالوظـائف العامـة، باعتبـار ذلـك وسـيلة لتـشجيع                   
 )٥-٤املادة  (.سني املركز االجتماعي للمرأةالعمالة وحت

 القانون اإلطاري املعين بصحة األسرة ٢-١-٢

، هبدف وضع نظـام شـامل       ٢٠٠٥يناير  /دخل هذا القانون حيز النفاذ يف كانون الثاين        
 )٤-١٢ و ٣-٣املادتان  (.للرعاية األسرية

 القانون املعين باملغاسل العامة ٣-١-٢

، بـأن تـنعكس االختالفـات    ٢٠٠٤يوليـه  /ذي بدأ نفاذه يف متوز  يقضي هذا القانون، ال    
البيولوجيــة واالختالفــات يف مواعيــد اســتخدام املغاســل بــني الرجــل واملــرأة لــدى بنــاء املغاســل 

وينص هـذا القـانون علـى أن يكـون عـدد املـراحيض يف دورات امليـاه النـسائية مـساويا                      . العامة
 . دورات املياه اليت يستخدمها الرجالعلى اآلقل جملموع املباول واملراحيض يف

 تشريعات وقف البغاء ٤-١-٢

/ يرمي القـانون املعـين مبنـع البغـاء ومحايـة الـضحايا، الـذي دخـل حيـز النفـاذ يف أيلـول              
، إىل وقف البغاء، ومحاية ضحايا البغـاء القـسري، ومـساعدة البغايـا الـسابقات                ٢٠٠٤سبتمرب  

هذا القـانون إىل حتـسني مرافـق الـدعم، الـيت تتـضمن تـوفري               ولقد أدى   . يف ميدان إعادة التأهيل   
 )٦املادة  (.املساعدة الطبية والتدريب املهين واملعونة القانونية

ويــستهدف القــانون املعــين مبعاقبــة القــوادة واألفعــال ذات الــصلة، الــذي بــدأ نفــاذه يف  
رض والطلـب يف جمـال   ، منع البغاء والقـضاء علـى الـصلة القائمـة بـني العـ       ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول

االجتار من خالل تعزيز التدابري اجلزائية املتعلقة بشىت اجلرائم املتصلة باجلنس، مـن قبيـل االجتـار            
 )٦املادة  (.يف األشخاص والبغاء القسري واإلغواء

 قانون آداب احلياة والسالمة ٥-١-٢

ار قـانوين مـن      مـن أجـل هتيئـة إطـ        ٢٠٠٥ينـاير   /بدأ نفاذ هذا القـانون يف كـانون الثـاين          
شأنه أن يتيح استحداث واستخدام تكنولوجيات علـوم احليـاة مـن أجـل مـداواة ومنـع خمتلـف                    

 .العلل واألمراض

وحيظر هذا القانون االستنساخ البشري، إىل جانب بيع احليوانـات املنويـة والبويـضات         
 .ألهداف ال تتعلق باحلمل وإجناب األطفال
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 ية احلياة يف املناطق الريفية وتشجيع تنمية الريفالقانون اخلاص بتحسني نوع ٦-١-٢

، وهـو ُيطالـب احلكومـات املركزيـة واحملليـة           ٢٠٠٥مـارس   /صدر هذا القانون يف آذار     
بتوسيع نطاق الدعم النشط كيما يصل إىل األمهات يف املناطق الريفية، من قبيل قـرى الزراعـة                 

 )٤-١٤املادة  (.أو الصيد

 عين باخنفاض معدل املواليد وشيوخة السكانامليف القانون اإلطار ٧-١-٢

، قامت احلكومة بسن هـذا القـانون اإلطـاري، كمـا أهنـا شـكلت         ٢٠٠٥مايو  /يف أيار  
جلنة معنية باخنفاض معدل املواليد وشيوخة السكان، وذلك هبدف االضطالع على حنـو نـشط               

ملواليـد وتلـك الـشيوخة      باالستجابة للتحديات االجتماعية املترتبة علـى هـذا االخنفـاض ملعـدل ا            
ويرمي هذا القانون إىل تشجيع هتيئـة بيئـة يف ممكـان العمـل مـن شـأهنا أن            . اليت تصيب السكان  

تفي باحتياجات العاملني فيمـا يتـصل باحلمـل والـوالدة ورعايـة األطفـال والتعلـيم، إىل جانـب                    
ــساعدة   ــز امل ــهم، مــن أجــل تقليــ    تعزي ــى صــعيد والدة األطفــال ورعايت ــة عل ــاء احلكومي ل األعب

 )٤-١٢املادة  (.االقتصادية اليت تتحملها األسرة
 

 التشريعات املعدلة ٢-٢  

 قانون املوظفني املدنيني ١-٢-٢

، إىل متكـني    ٢٠٠٢ينـاير   /املوظفني املدنيني، الذي ُعدل يف كانون الثـاين       يفضي قانون    
والـوالدة ورعايـة    النساء يف الوظائف العامة مـن احلـصول علـى إجـازات لألمومـة أثنـاء احلمـل                   

ولقــد غــيَّري هــذا القــانون مــدة اإلجــازة  . األطفــال الــذين يبلــغ عمــرهم ثــالث ســنوات أو أقــل 
وجعلها سنة واحدة لكل طلف، كحد أقصى، كما أنه يعترب فتـرة اإلجـازة بكاملـها داخلـة يف         

 )٤-١١املادة  (.فترة اخلدمة العاملة

  تنمية املرأةنقانو ٢-٢-٢

 من أجـل إنـشاء جلنـة تنـسيق          ٢٠٠٢ديسمرب  /رأة يف كانون األول   ُعدل قانون تنمية امل    
الــسياسات املتعلقــة بــاملرأة، الــيت تتبــع مكتــب رئــيس الــوزراء، وذلــك لالطــالع بــصورة فعالــة   

ويـنص هـذا التعـديل علـى قيـام كـل وزارة بتــسمية       . بتـشجيع سياسـات املـساواة بـني اجلنـسني     
ــأن      ــن ش ــاملرأة م ــة ب ــسياسات املتعلق ــن ال ــسؤول ع ــوانني    م ه أن حيــدد جمــاالت التحــسني يف الق

 )٣املادة  (.واألنظمة
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 تعديل التشريعات املتصلة بالعمالة ٣-٢-٢

، إىل ختفـيض    ٢٠٠٣سـبتمرب   /أفضى تعديل قانون معايري العمل، الذي صدر يف أيلـول          
، فـضال عـن توفيـق األنظمـة اخلاصـة باإلجـازات             ٤٠ إىل   ٤٤عدد ساعات العمل القانونية من      

ولقد أصبحت إجازة الدورة الشهرية اليت ُتعطى للمرأة، والـيت كانـت ُتعـد         . عايري الدولية مع امل 
 .من اإلجازات املدفوعة األجر، إجازة بدون أجر

، ميكِّـن   ٢٠٠٤ينـاير   /وتعديل قانون األفراد العسكريني، الذي جـرى يف كـانون الثـاين            
اء احلمــل والــوالدة ورعايــة املوظفــات ذوات الــشأن مــن احلــصول علــى إجــازات لألمومــة أثنــ  

 )٤-١١املادة  (.ماألطفال يف الثالثة من عمرهم أو أقل

 فيمـا يتـصل     ٢٠٠٥ينـاير   /وباإلضافة إىل ذلك، فإن التعديل الـذي مت يف كـانون الثـاين             
كـسبب لألخـذ مبعاملـة    “ الزواج أو احلمل”بالقانون األساسي لسياسة العمالة حيظر استخدام   

ــة    وبالتــايل، فــإ. ختالفيــة ن مثــة حظــرا علــى إدراج أســئلة تتعلــق بنــوع اجلــنس أو احلالــة الزوجي
باشــرة ماحلمــل يف مجيــع الوثــائق املتــصلة بــالتوظيف، طاملــا كانــت هــذه األســئلة ال تتــصل     أو

 .بالعمل قيد النظر

ــسي       ٤-٢-٢ ــشة ملــن تعرضــن لالســترقاق اجلن ــانون املعــين مبــساندة ضــمانات املعي الق
 بانالعسكري الذي مارسته اليا

، مت توسيع نطاق هذا القـانون، حيـث أصـبح يـسمى     ٢٠٠٢ديسمرب /يف كانون األول   
القانون املعين مبساندة ضمانات املعيشة للنساء الالئي جندهتن اليابـان السـتغالهلن يف األغـراض               

ويف الوقــت الـذي كـان يركــز فيـه القـانون الــسابق،     . اجلنـسية، فـضال عــن املـشاريع التذكاريـة    
الـسابقات، يالحـظ أن     “ نساء املتعـة  ”، على توفري دعم ضمانات املعيشة لدى        بصورة أساسية 

القانون املعدل يرمي أيضا إىل كشف احلقائق التارخييـة وتعلـيم الـدروس املتـصلة بنـساء الترفيـه                   
وهو يتضمن مجـع واستقـصاء وحبـث وحفـظ وعـرض      . أثناء فترة االستعمار الياباين يف املدارس  

 .شاريع التذكاريةاملواد التارخيية وامل

 القانون املعين مبعاقبة العنف اجلنسي ومحاية الضحايا ٥-٢-٢

، علـى   ٢٠٠٣ديـسمرب   /ينص التعديل، الذي أدخل على هذا القانون يف كـانون األول           
تسجيل شهادات الضحايا يف عمليـات التحقيـق علـى أشـرطة تلفزيونيـة وحفظهـا أيـضا، طاملـا                 

وميكــن األخــذ هبــذه  .  العمــر أو تعــاين مــن إعاقــة مــا  كانــت الــضحايا دون الثالثــة عــشرة مــن  
وجيوز استجواب ضحايا بعـض أنـواع العنـف اجلنـسي،           . الشهادات املسجلة بوصها من األدلة    

 .من قبيل االغتصاب والتحرش اجلنسي، من خالل عقد مؤمترات بواسطة الفيديو
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 التشريعات املتعلقة بالعنف العائلي ٦-٢-٢

السابق املعين مبعاقبة العنف العائلي، كان حيـق ملمثلـي االدعـاء            يف إطار القانون اخلاص      
أن يطالبوا بفرض أمر تقييدي على مرتكيب هذا العنـف، وإن مل يكـن مـن سـلطتهم أن يقومـوا                  

 مـن أجـل متكـني ممثلـي         ٢٠٠٢ديـسمرب   /ولقد ُعدل هذا القانون يف كانون األول      . بتنفيذ ذلك 
لقانون ذي الصلة بـصورة مؤقتـة هبـدف تزويـد الـضحية             االدعاء من املطالبة باحتجاز منتهكي ا     

 )٥-٦املادة  (.مبا يكفي من محاية

، يراعـى أن القـانون املعـين مبنـع        ٢٠٠٤ينـاير   /ومبوجب تعـديل صـدر يف كـانون الثـاين          
ومحاية الضحايا قد أعزى مهمة إدارة مركز توفري املشورة بشأن العنف العـائلي             العنف العائلي   

ايا إىل رؤسـاء اهليئـات البلديـة، بعـد أن كـان ذلـك مـن مهـام عمـد املـدن                       ومرافق محاية الـضح   
ولقد أفضى هذا التعديل، يف نفس الوقت إىل تعزيـز برنـامج تـوفري الرعايـة        . وحكام املقاطعات 

وإذا ما كان مرتكب اجلرمية من املستفيدين من نظام التـأمني الـوطين        . الطبية واحلماية للضحايا  
عاجزا عن حتمل املـصروفات الطبيـة للـضحية، فـإن احلكومـة املركزيـة               األساسي لسبل العيش و   

 )٦-٦املادة  (.أو هيئة احلكم احمللي تتوىل االضطالع هبذه التكلفة، بشكل حمدد

 قانون رعاية األم والطفل ٧-٢-٢

ــسمرب /يف كــانون األول  ــل، حيــث أصــبح    ٢٠٠٢دي ــة األم والطف ــانون رعاي ــدل ق ، ُع
ــرة     ــة األس ــانون رعاي ــسمى ق ــدة ي ــة الوحي ــل    . ذات الوالدي ــديل إىل تأهي ــذا التع ــضى ه ــد أف وق

 .اليت يرأسها والد واحد أو والدة وحيدة، للحصول على إعانات اقتـصادية واجتماعيـة              األسر،
 )٥-١٣املادة (

 قانون موظفي التعليم العام ٨-٢-٢

، إىل التمهيـــد القـــانوين الختـــاذ ٢٠٠٣يوليـــه /أفـــضى تعـــديل هـــذا القـــانون، يف متـــوز 
وهــذا التعــديل ُيطالــب الكليــات . جــراءات إجيابيــة فيمــا يتــصل بتــشغيل االســاتذة مــن النــساء إ

واجلامعات بأن ُتدرج نسبة معينة من النساء يف جلان إدارة شؤون املوظفني، اليت تقوم بتـشغيل                
وعالوة على هذا، فإن اجلامعات الوطنيـة والعامـة ملتزمـة اليـوم بوضـع خطـط                 . مدرسني جدد 

ألسـاتذة مـن النـساء، ال فيمـا يتـصل بالتعيينـات اجلديـدة وحـدها، بـل فيمـا يتـصل                       الستخدام ا 
 )٣-٤املادة  (.أيضا بتغيري الوظائف والنقل والترقية

 قانون ضريبة القيمة املضافة ٩-٢-٢

 مــن أجــل إعفــاء منتجــات ٢٠٠٤ينــاير /ُعــدل قــانون القيمــة املــضافة يف كــانون الثــاين 
 )٦-١٣املادة  (.ء من الضرائبالنظافة الصحية اخلاصة بالنسا



CEDAW/C/KOR/6  
 

07-26285 15 
 

 القانون املعين بإنشاء األكادميية العسكرية القصرية األجل ١٠-٢-٢

ــة العــسكرية        ــانون إلتاحــة الفرصــة للمــرأة كيمــا تلتحــق باألكادميي مت تعــديل هــذا الق
، يالحـظ أن القـانون      ٢٠٠٤ومبوجب تعديل صـدر يف عـام        . القصرية األجل يف الوقت الراهن    

ء أكادميية القوات املـسلحة للتمـريض قـد وسَّـع مـن نطـاق أهليـة االلتحـاق، حيـث                     املعين بإنشا 
اب، بعـد أن كانـت قاصـرة علـى النـساء            أصبحت هـذه األكادمييـة تـضم الرجـال والنـساء العـزّ            

 .العازبات

 قانون رعاية األطفال ١١-٢-٢

ر ينــاي/والتعــديل األول، الــذي جــرى يف كــانون الثــاين    . ُعــدل هــذا القــانون مــرتني    
، قــد أدخــل مرافــق جديــدة لرعايــة الطفــل حتــت إشــراف اآلبــاء، وذلــك باإلضــافة إىل   ٢٠٠٤

املرافــق اخلاصــة لرعايــة الطفــل، فــضال عــن نظــام االعتمــاد احلكــومي للفنــيني القــائمني برعايــة   
، إىل جانـب تلــك الــنظم األكثـر تــشددا واخلاصـة بإقامــة وإدارة مرافــق    )٣-١الفئــات (الطفـل  

، قـد تـضمن إنـشاء    ٢٠٠٤ديسمرب /والتعديل الثاين، الذي مت يف كانون األول    . لرعاية األطفال 
. مراكــز لرعايــة الطفــل يف املنــاطق الريفيــة، عــالوة علــى تــشغيل الفنــيني املعنــيني برعايــة الطفــل

 )٦-١١املادة (
 

 إعادة تنظيم آلية اإلغاثة يف حاالت التمييز بناء على نوع اجلنس ٣-٢  

، قـد تـداخلت   ٢٠٠١نية حلقوق اإلنسان، اليت أنشئت يف عـام      يالحظ أن اللجنة الوط    
يف بعض جوانب عملها مع اللجنة املعنيـة بتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني التابعـة لـوزارة شـؤون                      
املساواة بني اجلنسني يف إطار قانون منع التمييز بني اجلنسني وتوفري اإلغاثة الالزمة يف حـاالت                

ــايل، فقــد ألغــي هــ  . وقوعــه ــران وبالت ــه /ذا القــانون يف حزي ــة  ٢٠٠٥يوني ، وأحيلــت مهمــة هتيئ
اإلغاثة الضرورية يف احلاالت احملددة اخلاصة بالتمييز بني اجلنسني، مـن قبيـل حـاالت التحـرش                 
ــة        ــر فعالي ــاح االضــطالع باســتجابة أكث ــسان، ممــا أت ــة حلقــوق اإلن ــة الوطني ــسي، إىل اللجن اجلن

 من قانون اللجنة تنص على أن يـضم أعـضاء هـذه    ٥ة واملاد. وتنسيقا إزاء شىت حاالت التمييز   
وكانت هنـاك أربـع نـساء       .  عضوا، أربعة أعضاء أو أكثر من النساء       ١١اللجنة، البالغ عددهم    

ــسمرب /مــن املفوضــات يف كــانون األول  ــشائها يف   . ٢٠٠٥دي ــذ إن ــة، من ــد اضــطلعت اللجن وق
 حاالت التمييـز، وذلـك حـىت         حالة من  ٤ ٥٦٧، بتناول ما جمموعه     ٢٠٠١يناير  /كانون الثاين 
 حالـة للتمييـز علـى       ١٠٨ومن بني هذه احلاالت، كانت هناك       . ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول 

 حالــة للتمييــز بــسبب التوجــه     ١٢ حالــة للتحــرش اجلنــسي، و    ٤٣ن و أســاس نــوع اجلنــس   
 . حالة للتمييز استنادا إىل املظهر وصفات بدنية أخرى٤٥اجلنسي، و 
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 ٣املادة   
 خال تعميم املنظور اجلنساين يف صوغ السياساتإد ١-٣  

تستهدف اخلطة األساسية الثانية للسياسات املتعلقة باملرأة هتيئة جمتمـع يتـسم باملـساواة               
يف تـصورات الرجـال   اتبـاع سياسـات مـن شـأهنا أن حتـدث تغـيريات       ”بني اجلنسني عن طريـق     

وتشري هـذه   . لقائمة بني الرجل واملرأة   ومواقفهم، إىل جانب هتيئة حتول يف العالقة االجتماعية ا        
اخلطة، على حنو حمدد، إىل أن تعميم املنظور اجلنساين ُيعد مبثابـة االسـتراتيجية األكثـر أمهيـة يف                 

املنظــورات املتعلقــة بنــوع اجلــنس يف  دمــج ”ومــن املهــام الرئيــسية . الــسياسات املتــصلة بــاملرأة
ملعنيـــة ام لتوســيع نطــاق املنظمــات    الــسياسات احلكوميــة، ممــا يــشمل وضــع األســـاس الــالز      

بالسياسات اخلاصة باملرأة، وعـرض ميزانيـات ُتراعـي الفـوارق بـني اجلنـسني، وصـوغ القواعـد              
وعــالوة علــى ذلــك، فقــد كانــت مثــة متابعــة  . املطلوبــة لتحليــل الــسياسات مــن حيــث اجلــنس 

ــة واملنظمـــات ا     يف ــة واحملليـ ــات الوطنيـ ــراكات بـــني احلكومـ ــشاء شـ ــة إلنـ ــار اخلطـ ــسائية إطـ لنـ
 . اخلرباء وأفرقة

ساسـية الثانيـة للـسياسات املتعلقـة        ألوفيما يلي تلـك املهـام الرئيـسية العـشر يف اخلطـة ا              
حتـسني متثيـل    ) ٢(دمج املنظورات املتعلقة بنوع اجلـنس يف الـسياسات احلكوميـة؛            ) ١: (باملرأة

واالستفادة منها على أفـضل     تطوير املوارد البشرية لدى املرأة      ) ٣(املرأة يف عملية صنع القرار؛      
تـــشجيع املـــساواة بـــني اجلنـــسني يف جمـــال العمالـــة ومـــشاركة املـــرأة يف األنـــشطة ) ٤(وجـــه؛ 

توســيع نطــاق ) ٦(حفــز مــسامهة املــرأة يف القطــاعني االجتمــاعي والثقــايف؛   ) ٥(االقتــصادية؛ 
ة ورعايتـها؛  حتـسني صـحة املـرأ   ) ٧(إسهام املرأة يف السالم وتوحيـد كوريـا والتعـاون الـدويل؛            

وضــع سياســات أســرية   ) ٩(منــع العنــف ضــد املــرأة ومحايــة حقــوق اإلنــسان لــديها؛        ) ٨(
ــادة الــوعي العــام بــشأن املــساواة   ) ١٠(شــأهنا أن تــدعم مبــدأ املــساواة بــني اجلنــسني؛    مــن زي
 .اجلنسني بني
 

 حتليل سياسات اآلثار فيما يتعلق باجلنسني ٢-٣  

 أساسـا قانونيـا لتحليـل سياسـات اآلثـار           ٢٠٠٢ يف عـام     وفَّر تعديل قانون تنميـة املـرأة       
فيمــا يتعلــق باجلنــسني، ممــا مهــد الطريــق لوضــع سياســات وختطــيط ميزانيــات تتــسم مبراعــاة       

ومبوجـب القــانون املعـدل، يــتعني علـى احلكومــات الوطنيـة واحملليــة أن     . الفـوارق بـني اجلنــسني  
يــة وضــع وتنفيــذ الــسياسات، وأن تبلــغ   تــدمج مــسألة حتليــل اآلثــار املتعلقــة باجلنــسني يف عمل  

وزيـر شـؤون املـساواة بـني اجلنـسني          (النتائج ذات الصلة إىل وزير شؤون املساواة بني اجلنسني          
ولقد صيغت مبادئ توجيهية وُنفذت مشاريع رائدة فيما يتـصل بعـشر            ). وشؤون األسرة اآلن  

 متديـد نطـاق   وجـرى . ٢٠٠٤سياسات رئيسية لدى وكاالت حكوميـة تـسع، وذلـك يف عـام           
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، ويف كـانون    ٢٠٠٥حتليل اآلثار املتعلقة باجلنسني كيما يشمل كافة اهليئات احلكومية يف عام            
 هيئـة، تتـوىل     ٥٧ هيئة حكومية ذات صـلة، مـن بـني           ٥٥، كانت هناك    ٢٠٠٥ديسمرب  /األول

يئـات  ولقد قامت كل هيئـة مـن اهل       . حتليل اآلثار املتعلقة باجلنسني فيما يتصل بثمانني من املهام        
احلكوميــة بتكــوين ُشــعبة مــسؤولة عــن التحليــل الــالزم، كمــا أن الــوزارة املعنيــة باملــساواة بــني 
اجلنــسني وشـــؤون األســـرة تــوفر دورات التـــدريب وحلقـــات العمــل ذات الـــصلة مـــن أجـــل    

 .املسؤولني املضطلعني باملهام

داخلي الـذي   التحليـل الـ   : ومثة نوعان من حتليل سياسات اآلثـار فيمـا يتعلـق باجلنـسني             
. يتم على يد املسؤولني عن إحدى السياسات، والتحليل املتعمق الذي جيريه خـرباء خـارجيون      

وهذا التحليل املتعمق خاص بالسياسات ذات األثر االجتمـاعي الكـبري، وهـو قـائم اآلن بـشأن        
 قـد تعرضـت   ٢٠٠٥ونتـائج التحلـيالت الـيت جـرت يف عـام       . مثانية مهام لـدى سـبع وكـاالت       

ع يف هنايــة العــام مــن أجــل االضــطالع بتقيــيم شــامل، كمــا مت حتديــد احلــاالت املتــصلة  للتجميــ
 لتيـسري إضـفاء   ٢٠٠٦وقد أدجمـت تلـك النتـائج يف التخطـيط امليـزين لعـام       . بأفضل املمارسات 

ولقــد ُجِعــل هــذا التحليــل  . الطــابع املؤســسي علــى حتليــل سياســات اآلثــار املتعلقــة باجلنــسني   
 .“مراقبة جودة السياسات”ار لتقييم للسياسات ميثابة معي

 
 تعزيز التنسيق احلكومي يف جمال السياسات املتعلقة باملرأة ٣-٣  

، ُشـكلت جلنـة تنـسيق الـسياسات         ٢٠٠٢يف أعقاب تعديل قانون تنمية املـرأة يف عـام            
املتعلقة باملرأة، بوصفها إطارا مؤسسيا الستعراض وتنسيق بـرامج وسياسـات احلكومـة املتـصلة         

وهذه اللجنة مشكَّلة برئاسـة رئـيس الـوزراء، وهـي تتـألف مـن              . ٢٠٠٣املرأة، وذلك يف عام     ب
 .رؤساء اإلدارات ذات الصلة

وباإلضــافة إىل ذلــك، جــرت تــسمية مــسؤولني مــن مــستوى نــواب الــوزراء ليعملــوا      
ولقـد أوليـت    .  مـن املنظمـات اإلداريـة الوطنيـة        ٤٥كمنسقني للسياسات املتعلقـة باجلنـسني يف        

وحتليـل  . هلؤالء املنسقني مهمة اإلشراف على تنفيذ اخلطة األساسية للـسياسات املتـصلة بـاملرأة             
وهــؤالء . سياســات اآلثــار فيمــا يتعلــق باجلنــسني، وحتــسني وضــع املوظفــات داخــل منظمــاهتن 

املنسقون، إىل جانب مدراء السياسات املتصلة باملرأة الذين أدخلـوا يف سـت مـن الـوزارات يف                  
 .، يتولون املسامهة يف تعميم مراعاة املنظورات اجلنسانية يف السياسات احلكومية١٩٩٨عام 

، ٢٠٠٥يونيــه /تنظــيم وزارة شــؤون املــساواة بــني اجلنــسني يف حزيــران     وقــد أعيــد   
وأصبح امسها وزارة املـساواة بـني اجلنـسني وشـؤون األسـرة، وأعزيـت واليـة جديـدة يف جمـال                      

طلعت هــذه الــوزارة مبهمــة تنفيــذ القــانون اإلطــاري املتعلــق واضــ. الــسياسات املتعلقــة باألســرة
ــن           ــان يف املاضــي م ــا ك ــدة، مم ــة الوحي ــرة ذات الوالدي ــة األس ــانون رعاي ــصحية وق ــرة ال باألس
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وُنقلــت مهمــة رعايـــة الطفــل إىل وزارة املــساواة بـــني     . مــسؤوليات وزارة الــصحة والرعايـــة  
 بليـون ُون كـوري      ٤٠٥ الطفـل مببلـغ      وُحـددت ميزانيـة رعايـة     . اجلنسني وشؤون األسرة أيضا   

 بليـون   ٦٠٠,١، و   ٢٠٠٤يف عـام    )  مليـون مـن دوالرات الواليـات املتحـدة         ٤٠٥مما ُيعـادل    (
 يف ٩٥,٣، وهــذا ُيــشكل زيــادة تبلــغ ٢٠٠٦ن يف عــام  بليــون ُو٧٩١، و ٢٠٠٥ُون يف عــام 

 .املائة خالل السنوات الثالث املاضية

صات اجلديـدة، أعيـد تنظـيم الـوزارة، كمـا مت       وبغية حتسني االضـطالع هبـذه االختـصا        
 .توسيع هيكلها، وذلك بتأسيس مكتب سياسات األسرة وفريق ميزانية رعاية الطفل

ــارس /ويف آذار  ــن جلــان       ٢٠٠٢م ــاملرأة، وهــي م ــة ب ــة اخلاصــة املعني ، أصــبحت اللجن
ــة شــؤون املــرأة     ــة دائمــة، وصــار امسهــا جلن ــة وعلــى النقــيض مــن ا . اجلمعيــة الوطنيــة، جلن للجن

اخلاصة، يالحظ أن جلنة شؤون املرأة هـذه حيـق هلـا أن ُتقـدم مقترحـات تـشريعية وأن تـصوت                      
وهي ُتشرف كذلك علـى     . على التشريعات املتصلة بوزارة املساواة بني اجلنسني وشؤون املرأة        

وتــضطلع اللجنــة كــذلك . ميزانيــة الــوزارة وحــساباهتا، فــضال عــن إدارة صــندوق تنميــة املــرأة 
 . سنوية حلسابات الوزارةمبراجعة

تأســسس املعهــد الكــوري لتــشجيع وتعلــيم املــساواة بــني اجلنــسني، ، ٢٠٠٣ويف عــام  
 .بوصفه مؤسسة تعليمية متخصصة تعمل على تعزيز ثقافة املساواة بني اجلنسني

 
 امليزانية فيما يتعلق بنوع اجلنسحتليل  ٤-٣  

نية فيمـا يتعلـق بنـوع اجلـنس علـى           ، أدخل ألول مرة مفهوم حتليل امليزا      ٢٠٠٠يف عام    
يــد رابطــات املــرأة الكوريــة املتحــدة، وذلــك لتحليــل بنــود امليزانيــة املتــصلة بــاملرأة يف النفقــات  

وهــي تقتــرح أيــضا خططــا جديــدة وموســعة لتمويــل وزارة املــساواة بــني اجلنــسني  . احلكوميــة
 .تب احلكوميةوشؤون األسرة، إىل جانب الربامج املتصلة باملرأة لدى سائر املكا

ــوم      ــضا مفه ــرة األوىل أي ــد أدرج للم ــة    ”وق ــشاركة االجتماعي ــم توســيع نطــاق امل دع
ــادئ      “للمــرأة ــة، وذلــك يف املب ــوارد احلكومي ــع امل ــا فيمــا يتــصل بتوزي ــدأ توجيهي ــاره مب ، باعتب

ــة  ــام   التوجيهي ــة لع ــاألعوام    . ٢٠٠٣لتخطــيط امليزاني ــة اخلاصــة ب ــادئ التوجيهي ــا املب  ٢٠٠٤أم
تنـشيط املـشاركة االجتماعيـة     ”:  فقد جاءت باملفاهيم التالية علـى التـوايل        ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥ و

حتديــد ”، و “ مــن قبيــل توســيع نطــاق خــدمات رعايــة الطفــل  تــدابرياذختــا عــن طريــق ةللمــرأ
املطالبــة بإعــداد ”، و “تبارهــا مــن اجملــاالت الرئيــسية لتوزيــع املــواردعمــساندة رعايــة الطفــل با
 .“ يف ضوء نتائج حتليل اآلثار فيما يتعلق بنوع اجلنسميزانية للمشاريع اهلامة
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بدراسة الوسائل والعمليـات    ) وشؤون األسرة (وقد قامت وزارة املساواة بني اجلنسني        
ولقــد أجــرت هــذه . ٢٠٠٣اخلاصــة بتحليــل امليزانيــات املتــصلة بنــوع اجلــنس، وذلــك يف عــام 

 وزارة التعليم وتنميـة املـوارد البـشرية    الوزارة أيضا، من منظور نوع اجلنس، حتليالت مليزانيات       
ومــا فتئــت هــذه الــوزارة . ووزارة الــصحة والرعايــة ووزارة العمــل ووزارة الزراعــة واألحــراج

تقــوم، عــالوة علــى ذلــك، بتحليــل امليزانيــات املتــصلة بــشؤون املــرأة لــدى الوكــاالت اإلداريــة  
، مـع  ٢٠٠١ق امليزانيات منـذ عـام   الوطنية، إىل جانب تلك التفاصيل والتعديالت املتعلقة بنطا      

 .نشر النتائج ذات الصلة يف الوثيقة البيضاء للمساواة بني اجلنسني
 

 اإلحصاءات املفصلة حسب نوع اجلنس ٥-٣  

بـشأن اإلتيــان بإحـصاءات مفــصلة حـسب نــوع اجلـنس، عمــد قـانون تنميــة املــرأة إىل       
يف التحلـيالت ذات الـصلة   ئيـسية  إدراج نـوع اجلـنس بوصـفه وحـدة ر       ”النص ألول مرة علـى      

ومـن مث، فـإن احلكومـة قـد قامـت           . إحصاءات من قبـل احلكومـات الوطنيـة واحملليـة         عند وضع   
ببــذل اجلهــود الالزمــة لدراســة حالــة اإلحــصاءات املفــصلة حــسب نــوع اجلــنس مــع تــشجيع    

 .اإلتيان مبثل هذه اإلحصاءات

نسني مبشروع حبثـي بـشأن      ، اضطلعت الوزارة املعنية باملساواة بني اجل      ٢٠٠٤ويف عام    
ولقد تضمن هـذا    . االستراتيجيات االبتكارية املتصلة باإلحصاءات املفصلة حسب نوع اجلنس       

املشروع حتديد مـدى تـوفر اإلحـصاءات املتعلقـة باألسـرة، والعنـف ضـد املـرأة، واالقتـصادات            
 .والرعاية املرتلية، فضال عن اقتراحه لتدابري حتسينية

 
 ٤املادة   
 ديد حصة للنساء املرشحات للجمعية الوطنية واجملالس اإلقليميةحت ١-٤  

، ٢٠٠٤مـارس  / وآذار٢٠٠٢مـارس  /أدى تعديال قانون األحزاب الـسياسية، يف آذار        
ــة        ــسياسية باجلمعي ــسيب لألحــزاب ال ــل الن ــوائم التمثي ــساء املرشــحات يف ق ــادة حــصة الن إىل زي

 يف املائـة أو أكثـر   ٣٠ أيـضا أن تكـون نـسبة        ومن املوصى بـه   .  يف املائة  ٥٠الوطنية، وذلك إىل    
مــن املرشــحني للجمعيــة الوطنيــة مــن الــدوائر احملليــة ومــن املرشــحني للمجــالس اإلقليميــة،           

ومـن املـتعني علـى األحـزاب الـسياسية أن           . يشمل جمالس العاصمة واملقاطعات، من النساء        مما
ويف انتخابـات اجلمعيـة     ). ١-٧ادة  املـ (تعمل هبذه التوصية حىت تصبح مؤهلة لإلعانـات املاليـة           

 مـن  ٢٩ - امـرأة  ٣٩، مت انتخـاب  ٢٠٠٤أبريـل   /الوطنية السابعة عشرة، اليت دارت يف نيسان      
 يف املائــة مــن األعــضاء املنتخــبني  ١٣ ممــا يــشكل -  مــن الــدوائر احملليــة ١٠التمثيــل النــسيب و 
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مــة يف اجلمعيــة الوطنيــة وهــذا يزيــد كــثريا عــن نــسبة اخلمــسة يف املائــة الــيت كانــت قائ . حــديثا
 ).٢-٧املادة (السادسة عشرة 

 
 مبادرة املساواة بني اجلنسني يف العمالة باخلدمة العامة ٢-٤  

، أعلنـت احلكومـة   ٢٠٠٢لدى انتهاء املبـادرة املتعلقـة بـاملرأة يف جمـال العمالـة يف عـام                
. يف اخلدمــة العامــةمبــادرة املــساواة بــني اجلنــسني يف العمالــة مــن أجــل حتــسني هــذه املــساواة     

ويف إطار هذه املبـادرة، جيـري القيـام،       . ٢٠٠٧وسيصبح النظام اجلديد سائر املفعول حىت عام        
 يف املائــة مــن جممــوع املــوظفني حــديثا، بقبــول  ٣٠إذا مــا اخنفــضت نــسبة أحــد اجلنــسني عــن  

ولقـد  . مرشحني إضافيني من هذه الفئة اجلنسانية بشرط أن تكون درجاهتم يف النطـاق املقبـول        
أفضى هذا النظام إىل زيـادة النـسبة املتوسـطة للنـساء بالتعيينـات اجلديـدة يف اخلدمـة العامـة إىل                      

 .٢٠٠٤ يف املائة يف عام ٤٠,١، وإىل ٢٠٠٣ يف املائة يف عام ٣٩,٣
 

 اهلدف املتعلق بتشغيل األساتذة من النساء ٣-٤  

ــه /أدخــل هــذا اهلــدف يف حزيــران   ــة  ، باعتبــاره جــزءا ٢٠٠٣يوني مــن اخلطــة احلكومي
 وظيفـة إضـافية لألسـاتذة       ٢٠٠ويف البداية، مت ختـصيص      . الوطنية املتصلة بتنمية املوارد البشرية    

وبعد ذلـك، يالحـظ أن تعـديل قـانون مـوظفي التعلـيم العـام يف        . من النساء باجلامعات الوطنية  
اواة بني اجلنسني عنـد     نية واحمللية مبراعاة املس   ط ينص على قيام احلكومات الو     ٢٠٠٣يوليه  /متوز

وعالوة على هـذا، فـإن اجلامعـات الوطنيـة          . تشغيل القائمني بالتدريس يف اجلامعات والكليات     
والعامـة ملتزمــة اليــوم بوضــع خطــة للتوظيــف تتميــز بأخــذ الفــوارق بــني اجلنــسني يف االعتبــار،  

ة إىل وزيـر  وذلك هبدف حتقيق التوازن بني اجلنسني يف صفوف موظفيها، مع تقدمي هـذه اخلطـ         
واللجنـة املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني يف           . التعليم وتنمية املوارد البشرية، كـل ثـالث سـنوات         

العمالة فيما يتصل بالقائمني بالتدريس يف اجلامعات تعمل اآلن بوصفها فريقا استـشاريا لـوزير        
يـادة توظيـف    التعليم واملـوارد البـشرية مـن أجـل تقيـيم جهـود اجلامعـات والكليـات يف جمـال ز                    

 .األساتذة من النساء

وبنــاء علــى ذلــك، كانــت هنــاك زيــادة مطــردة يف نــسبة النــساء العــامالت يف كليــات   
 يف املائـة يف عـام   ٩,١ إىل  ٢٠٠١ يف املائة يف عـام  ٨,٨اجلامعات الوطنية والعامة، وذلك من    

ــام ٩,٢، و ٢٠٠٢ ــة يف عـ ــام ٩,٩٧ ، و٢٠٠٣ يف املائـ ــة يف عـ  يف ١٠,٧، و ٢٠٠٤ يف املائـ
ــام   ــة يف ع ــالغ    ). ١-٤اجلــدول  (٢٠٠٥املائ ــساء، والب ومــن الوظــائف اإلضــافية احملجــوزة للن

ســبتمرب / وظيفــة منــها يف أيلــول١٥٩ كمــا ســبق القــول، كــان قــد جــرى شــغل  ٢٠٠عــددها 
وكان مثة تعيني يف وقـت متـأخر لـسبعة وعـشرين مـن األسـاتذة مـن النـساء يف حقـل                       . ٢٠٠٥
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والنــسبة املئويــة . لوجيــا، ولــسبعة وثالثــني يف حقــل العلــوم االجتماعيــةالعلــوم الطبيعيــة والتكنو
 يف  ٢٠لألساتذة من النساء يف هذين احلقلني من حقـول الدراسـة كانـت تقـل يف املاضـي عـن                     

 .املائة من جمموع عدد األساتذة
 

 زيادة املدراء من النساء يف املدارس االبتدائية والثانوية ٤-٤  

ظــام جديــد لتــشجيع تعــيني مزيــد مــن النــساء يف وظــائف    ، وضــع ن٢٠٠١منــذ عــام  
ولقد اضطلع هبذا اإلجراء يف سـياق وجـود         . االبتدائية والثانوية املدراء ونواب املدراء باملدارس     

 ٢٨,٥ يف املائة فقط من هؤالء املدراء من النساء، يف حني اهنن كن يـشكلن                ١٠,٦نسبة تبلغ   
 عامـا  ٢٥مع توفر خـربة يف ميـدان التـدريس ال تقـل عـن      يف املائة من قوة العمل حبقل التعليم،        

 صــعيد التنفيــذ، تعمــد احلكومــة، بــدال مــن فــرض معيــار موحــد علــى ىوعلــ). ٢-٤اجلــدول (
صعيد الدولة بأسرها، إىل السماح للمدارس بأن حتدد أهدافها السنوية اخلاصة هبـا، وأن تأخـذ                

ومثـة انعكـاس    . دة باملدارس واألقاليم  بنهج تدرجيي، وذلك يف ضوء مراعاة شىت األحوال السائ        
للمنجزات املتصلة بتشغيل املدراء من النساء لدى تقيـيم املـدارس، الـذي تـضطلع بـه كـل عـام                     

 .املكاتب املعنية بالتعليم على صعيدي العاصمة واملقاطعات
 

 التوظيف املستهدف للعلماء من النساء ٥-٤  

ــساء يف      ــن الن ــاء م ــستهدف للعلم ــف امل ــام وضــع التوظي ــن أجــل حتــسني   ٢٠٠١ ع  م
القدرات الوطنية يف حقل العلوم والتكنولوجيا، مـن خـالل تـشجيع وجـود قـوة نـسائية عاملـة                    

ولقــد أضــفي طــابع مؤســسي علـى ذلــك مبوجــب القــانون املتعلــق مبــساندة  . ذات نوعيـة رفيعــة 
وقــــد ُحــــدد اهلــــدف ذو الــــصلة . ٢٠٠٣املــــرأة يف حقــــل العلــــوم والتكنولوجيــــا، يف عــــام  

، ٢٠٠١، وذلك عند إدخال هذا النظـام ألول مـرة يف عـام              ٢٠٠٣يف املائة يف عام      ١٠ بنسبة
 يف  ٣٠، وإىل   ٢٠١٠ يف املائـة فيمـا يتـصل بعـام           ٢٠ومع هذا، فقد أعيد تعديل هذا الرقم إىل         

 مـن  ٢٥وكان مثة توسيع أيضا لنطاق هـذا اإلجـراء، وذلـك مـن مـستوى             . املائة كهدف هنائي  
 مـــن هـــذه املنظمـــات يف عـــام ٩٩تمويـــل احلكـــومي إىل مـــستوى منظمـــات البحـــوث ذات ال

، مما يتضمن مؤسسات البحوث الوطنية والعامة، ومراكز البحوث بالشركات العامـة،            ٢٠٠٣
 .واجلامعات والكليات الوطنية والعامة

 

 



CEDAW/C/KOR/6

 

22 07-26285 
 

 ٥املادة   
 زيادة التوعية بثقافة املساواة بني اجلنسني وتعزيز هذه الثقافة ١-٥  

/ ، يف آذاراملعهد الكوري لتعزيـز ثقافـة املـساواة بـني اجلنـسني وتدريـسها            أفضى إنشاء    
، إىل هتيئـــة نظـــام تعليمـــي متخـــصص مـــن أجـــل املـــوظفني املـــدنيني واملدرســـني ٢٠٠٠مــارس 

ومــوظفي الــشركات العامــة واملنظمــات التابعــة للحكومــة وأعــضاء اجلمعيــة الوطنيــة واجملــالس   
ويرمــي . ورجـال اجلـيش والــشرطة واملنظمـات النـسائية    احملليـة واللجـان االستـشارية احلكوميــة    

هذا املعهد إىل توفري برامج تتعلق بالتدريب وحتليل السياسات فيما يتصل مبراعاة الفـوارق بـني                
ولقـد شـرع املعهـد أيـضا يف منـاهج تعليميـة ذات اتـصال مباشـر باحلاسـوب، حيـث                      . اجلنسني

 .٢٠٠٤ من األشخاص يف عام ٣ ٥٧٥شارك يف هذه الربامج 

ولقد بدأت احلكومة يف القيام بأنشطة خمتلفة من أجل زيادة الوعي العـام بـشأن أمهيـة                  
وهـي  . القضاء على التمييز بناء على نوع اجلـنس، وتـشجيع ثقافـة املـساواة فيمـا بـني اجلنـسني                   

باسـتخدام جمموعـة كاملـة مـن الوسـائط اجلماهرييـة، الـيت        فتئـت تعـزز مـن محـالت الدعايـة         ما
لفزيون، والراديو، ولوحـات اإلعالنـات يف الطـرق العامـة، ومـداخل القطـر النفقيـة،         تتضمن الت 

ومن اجلزاء اهلامة جلهود زيادة الـوعي، تلـك املناسـبات           . واجملالت، وامللصقات باحملالت العامة   
 .، واجلائزة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني)يوليه/ متوز٧-١(املقامة يف أسبوع املرأة السنوي 

 اهتمـت احلكومـة، إىل حـد كـبري، برصـد العناصـر التمييزيـة القائمـة علـى أسـاس                      وقد 
نوع اجلنس يف برامج وإعالنات الوسـائط اجلماهرييـة، وذلـك بالتعـاون مـع اجملموعـات املدنيـة              

ــرة   ــاء الفت ــة      . ٢٠٠٣-٢٠٠١أثن ــذا الرصــد إىل شــركات اإلعــالم وجلن ــائج ه ــد أبلغــت نت وق
ــة، إىل جانــب التو   ــا   اإلذاعــة الكوري ــديالت م ــة بإدخــال تع ــدعيم   . صــيات الالزم ــة ت وكــان مث

ــالم           ــوع اجلــنس يف وســائط اإلع ــى ن ــاء عل ــز بن ــى التميي ــضاء عل ــسألة الق ــانوين مل لألســاس الق
اجلماهريية، وذلك عن طريق قانون تنمية املرأة وقانون اإلذاعة واألنظمة املتـصلة بالرقابـة علـى                

ــد ُنظمــت  . وســائط اإلعــالن  ــن   ”وق ــة دراســية مل ــون لوســائط اإلعــال  حلق ) ٢٠٠٢(“ ميكتب
ساعدة الوسائط اجلماهرييـة علـى تعزيـز دورهـا يف محايـة      من أجل   مم) ٢٠٠٣(“ PDندوة  ”و  

، سـاندت احلكومـة أيـضا إنتـاج بـرامج           ٢٠٠٤ويف عـام    . الثقافة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني    
 .تتضمن رسائل قوية عن هذه املساواة

 إىل تشكيل جلنة السياسات الثقافية املتـصلة باملـساواة    وعمدت وزارة الثقافة والسياحة    
، هبـدف دمـج املنظـورات املتعلقـة بنـوع اجلـنس             ٢٠٠٥أكتوبر  /بني اجلنسني، يف تشرين األول    

وتتـوىل هـذه    . يف الفنون والـصناعة الثقافيـة ووسـائط اإلعـالم والـسياحة والـسياسات الرياضـية               
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اصـة باملـساواة بـني اجلنـسني، وذلـك يف منتـصف       اللجنة إجراء تقييمات للسياسات الثقافيـة اخل   
 .املدة وعلى املدى الطويل األجل أيضا، مع تقدمي التوصيات املتعلقة بالسياسات العامة

 
 إنشاء نظام شامل ملنع التحرش اجلنسي ٢-٥  

ما برحـت احلكومـة تقـدم تـدابري ملنـع التحـرش اجلنـسي مـع التركيـز علـى املؤسـسات                      
تمام كـبري بالتحـسينات املؤسـسية بغيـة الـتمكن مـن دمـج هـذه التـدابري يف                    وكان مثة اه  . العامة

ــة      ــائج فعال ــى نت ــع املؤســسات واحلــصول عل ــام . مجي ــديل  ٢٠٠٢ويف ع ــادئ ”، جــرى تع املب
، ٢٠٠١ الـيت صـيغت يف عـام         ،“ املتعلقة مبنع التحرش اجلنسي يف املؤسـسات العامـة         التوجيهية

 أيـضا  وهنـاك إلـزام  .  بـشأن منـع هـذا التحـرش    وذلك من أجل حتديد مضامني وطـرق للتثقيـف      
من جانب احلكومة بإنشاء مكاتب لتقدمي املشورة ووضع إجراءات لتناول الـشكاوى ومعاقبـة              

ــز بنــ   ٢٠٠٣ويف عــام . املــذنبني ــوع اجلــنس  ا، أجريــت دراســة استقــصائية عــن التميي ء علــى ن
تائج ذات الـصلة إىل     ولقد أفضت الن  .  منظمة ذات عالقة باحلكومة    ٣٣٤والتحرش اجلنسي يف    

، الـيت   “املبادئ التوجيهية املفصلة ملنع التحـرش اجلنـسي يف املؤسـسات العامـة            ”وضع أساس لـ    
وكانت مثة دراسة استقـصائية مماثلـة يف املـدارس االبتدائيـة واإلعداديـة          . ٢٠٠٤ُنشرت يف عام    

 . كذلك٢٠٠٤والثانوية، يف عام 

ومـع هـذا،    . مييـز بـني اجلنـسني واحلـد منـه         ، ألغى قـانون منـع الت      ٢٠٠٥مايو  /ويف أيار  
فإن مثة مرسوما رئاسيا ينص على قيام املؤسـسات العامـة والوكـاالت احلكوميـة بـاإلبالغ عـن                   
مدى اضطالعها بالتثقيف يف جمـال منـع التحـرش اجلنـسي إىل جانـب تنفيـذها للتـدابري املتـصلة                     

 وشـؤون األسـرة، حبلـول هنايـة شـهر        هبذا املنع، وذلك إىل الوزير املعـين باملـساواة بـني اجلنـسني            
 )٣-٥ و ٢-٥اجلدوالن . (فرباير من كل عام/شباط

، كانــت هنــاك نتــائج ملموســة للتحــسني املؤســسي املتعلــق بتعزيــز   ٢٠٠٣ومنــذ عــام  
ولقــد قامــت غالبيــة املؤســسات العامــة، بــصفة خاصــة،   . فعاليــة تــدابري منــع التحــرش اجلنــسي 

ن يف جمــال التحــرش اجلنــسي، وفقــا ملتطلبــات املبــادئ  بتحديــد جمــالس استــشارية أو مستــشاري 
ــادئ        ــوىل وضــع مب ــادة يف عــدد املؤســسات الــيت تت ــة، كمــا كانــت مثــة زي ــة احلكومي التوجيهي

 .توجيهية خاصة هبا يف ميدان منع التحرش اجلنسي

ــع          ــد شــرعت يف وضــع نظــام إداري شــامل ملن ــة ق ــإن احلكوم ــك، ف ــى ذل وعــالوة عل
، هبــدف حتــسني فعاليــة تقييمــات اجلهــود املتــصلة مبنــع هــذا    ٢٠٠٥التحــرش اجلنــسي يف عــام  

التحرش يف املؤسسات العامة، إىل جانب االضطالع على حنو منتظم بتوفري مـواد تثقيفيـة ذات             
املبـادئ  ”وبغية التصدي للتحرش اجلنـسي يف الفـضاء احلاسـويب، وضـعت     . صلة يف هذا الشأن  
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ــى صــفحات ا     ــسي عل ــع التحــرش اجلن ــة ملن ــة  التوجيهي ، “الســتقبال اخلاصــة باملؤســسات العام
 .٢٠٠٤ التدريب الالزم ملصممي مواقع اإلنترنت من ذوي الصلة يف عام قُدم كما

 
 تعزيز الثقافة األسرية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ٣-٥  

، علــى ٢٠٠٥يــنص القــانون اإلطــاري للــصحة األســرية، الــذي ُنفــذ مــؤخرا يف عــام    
ــام احلكومــات ا  ــز الثقافــات والقــيم     وجــوب قي ــة ببــذل قــصاراها مــن أجــل تعزي ــة واحمللي لوطني

األسرية الدميقراطية بناء على املساواة بني اجلنسني، وأيضا من أجـل حتقيـق تقـدير سـليم لقيمـة                   
ويتضمن هذا القـانون كـذلك قيـام كـل فـرد مـن       . العمل املرتيل هبدف هتيئة حياة أسرية صحية    

يف تــوفري اإليــرادات ة احليــاة األســرية، ممــا يتــضمن املــشاركة   أفــراد األســرة باملــشاركة يف إدار 
وهو يلزم احلكومة بتهيئة خدمات لدعم األسـرة تتـسم          . وتربية األطفال والعمل داخل املسكن    

باتساع النطـاق وتـوفري تـدريبات بـشأن احليـاة األسـرية، مـع اختـاذ الترتيبـات الالزمـة لتـشجيع                     
ــة أســرية تــستند إىل مفهــوم ا   ويف دراســة استقــصائية ســبق  . ملــساواة بــني اجلنــسني وجــود ثقاف

 ٤٩,٠ يف املائـة مـن النـساء الناضـجات ونـسبة             ٩١,٩ ذكـرت نـسبة      ٢٠٠٤إجراؤها يف عـام     
ومـشاركة النـساء تزيـد عـن        . ا تـشارك يف األعمـال األسـرية اليوميـة         أهنـ من الرجال الناضجني ب   

يوميــة املنفقــة يف األعمــال   ومتوســط الــساعات ال .  يف املائــة٤٢,٩مــشاركة الرجــال مبقــدار   
 دقيقــة، وذلــك ٤٨ ســاعات و ٣األســرية كانــت أكــرب قــدرا أيــضا لــدى املــرأة، حيــث بلغــت 

 دقيقـة فيمـا يتـصل بالرجـال، ممـا يعـين وجـود فـرق يـصل إىل                    ١١بالقياس إىل ساعة واحـدة و       
 )٤-٥اجلدول . ( دقيقة٤٧ساعتني و 

ــؤون      ــساواة بـــني اجلنـــسني وشـ ــة باملـ ــوزارة املعنيـ ــإدارة   والـ ــطلعت بـ ــد اضـ ــرة قـ األسـ
من أجل من تزوجوا حديثا ومن ينـوون الـزواج مـن            “ تثقيف األسر يف جمال املساواة    ”برنامج  

 مــن األزواج هــذا ٥٤٤وقـد أكمــل مــا جمموعـه   . ٢٠٠٤الفتيـات والــشبان، وذلـك منــذ عــام   
. ٢٠٠٤أكتـوبر مـن عـام    /أغـسطس وتـشرين األول  /الربنامج أثناء فتـرة اختبـاره فيمـا بـني آب         

وكانـت مثـة مراعـاة    . وقدم أيضا برنامج مستقل للمعوقني واألزواج العاملني يف ميدان الزراعـة        
، وذلـك عنـد االضـطالع    ٢٠٠٤لتقييم مترتب علـى ذلـك الربنـامج التثقيفـي الـذي مت يف عـام              

ــا جمموعــه      ــامج مبــشاركة م ــد حظــي الربن  مــن األزواج فيمــا بــني شــهري   ٢٥٠بتحــسينه، وق
 .٢٠٠٥أكتوبر من عام /ن األوليونيه وتشري/حزيران
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 ٦املادة   
 منع البغاء ١-٦  

برئاسـة  “ فرقة العمل املعنية بالقضاء على البغـاء      ”شكلت احلكومة فيما بني الوزارات       
وقـد  . ، كيما تقوم بالتصدي لألسباب اجلذريـة للبغـاء      ٢٠٠٣يونيه  /رئيس الوزراء، يف حزيران   

ن املعاقبة علـى القـوادة ومـا يـرتبط هبـا مـن أفعـال،           قانو أفضت أعمال فرقة العمل هذه إىل سنْ      
زز مــن التــدابري اجلزائيــة، وقــانون منــع البغــاء ومحايــة الــضحايا، الــذي يقــضي حبمايــة   الــذي َعــ

وقــد قُــدمت خطــة العمــل الــشاملة ملنــع البغــاء مــن أجــل تنفيــذ القــانونني   . ومــساندة الــضحايا
يئات احلكومية مبهـام خمتلفـة، ممـا يتـضمن         وخطة العمل هذه تنص على قيام اهل      . السالفي الذكر 

شــن محــالت إعالميــة عــن منــع البغــاء ودعــم إعــادة تأهيــل البغايــا الــسابقات وضــحايا البغــاء     
فرقــة العمــل املعنيــة باســتعراض تنفيــذ خطــة العمــل   ”وقــد حتولــت فرقــة العمــل إىل  . القــسري

اف علـى اخلطـة بـصورة     وزارة مـن أجـل اإلشـر      ١٤، اليت حتظـى مبـشاركة       “الشاملة ملنع البغاء  
 .منتظمة

، كمـا أهنمـا دخـال حيـز النفـاذ يف            ٢٠٠٤مـارس   /ولقد صدر هذان القانونـان يف آذار       
عكسان تصميم احلكومة علـى إلغـاء البغـاء بـشكل تـام بنـاء               ومها ي . سبتمرب الالحق /شهر أيلول 

 .على مبدأي فرض عقوبة مشددة على املنتهكني وتوفري احلماية الالزمة للضحايا

قانون املعاقبة على القوادة وما يتصل هبا من أفعال يؤكـدان مـن جديـد عـدم شـرعية                   و 
وهـذا القـانون ال يتـصل مبجـرد األطـراف املـشاركة مباشـرة يف البغـاء، بـل إنـه يتـضمن                        . البغاء

وعـالوة  . أيضا األسـباب املـربرة ملعاقبـة الوسـطاء الـذين يـستفيدون مـن الـصفقات ذات الـصلة          
لقانون يقضي مبنح ضـحايا البغـاء القـسري حـصانة مـن املقاضـاة اجلنائيـة                 على ذلك، فإن هذا ا    

أمـا البغايــا بـشكل طــوعي، فــإهنن   . إزاء وقـوعهن فريــسة لالجتـار ألغــراض االسـتغالل اجلنــسي   
خيضعن لتدابري خمتلفة من تدابري احلماية، مما يتوقف على طابع وحافز البغاء، من قبيـل احلرمـان               

نيـة باحتمـال ممارسـة البغـاء، وتعليـق العقوبـة، واخلدمـة اجملتمعيـة،                من الوصول للمؤسسات املع   
 .واملشورة، والعالج

ــدير برنــامج مدرســة جــون للتثقيــف، بــدال مــن معاقبــة مــن     .واحلكومــة   مــا برحــت ُت
ــذ آب    ــذكور ألول مــرة، وذلــك من ــاء مــن ال ــون البغ ويهــدف هــذا  . ٢٠٠٥أغــسطس /يرتكب

ذلك الطابع اإلجرامي للبغاء، من خالل إلقـاء حماضـرات          الربنامج إىل مساعدة املذنبني يف تبني       
عن اآلثار السلبية الـيت تـصيب اجملتمـع واألسـرة مـن جرَّائـه، واهلـدف املنـشود مـن سـن قـوانني                  

 .تتصل به
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 تعزيز نظام محاية ومساندة ضحايا البغاء باإلكراه والبغايا السابقات ٢-٦  

جعل التثقيف العام بشأن منـع البغـاء أمـرا          أفضى قانون منع البغاء ومحاية الضحايا إىل         
إلزاميا، كما أنه عزز أيضا مـن التـشريعات ذات الـصلة الـيت تتعلـق بتيـسري تـوفري دعـم احلمايـة                       
ــة          ــساعدة الطبي ــوفري امل ــة وت ــق الالزم ــة املراف ــشورة وإقام ــدمي امل ــن خــالل تق ــل م ــادة التأهي وإع

وقد خصصت احلكومـة    ). ١-٦اجلدول  (ات  والقانونية لضحايا البغاء باإلكراه والبغايا السابق     
من صـندوق   )  مليون من دوالرات الواليات املتحدة     ٣,٩ُيعادل  ( بليون ُون كوري     ٣,٩مبلغ  

مــساندة ضــحايا البغــاء بــاإلكراه، وهــو /اذقــ، مــن أجــل مــشروع إن٢٠٠٤اليانــصيب، يف عــام 
 .مشروع يقدم خدمات كاملة من مرحلة اإلنقاذ إىل مرحلة إعادة التأهيل

واشترطت احلكومة على مجيع العاملني يف مرافق دعم ضحايا البغـاء بـاإلكراه والبغايـا               
ومراكز تقدمي املشورة لـضحايا البغـاء بـاإلكراه         ) “مرافق الدعم ”من اآلن فصاعدا    (السابقات  

تــرة فأن يــضطلعوا بالتــدرب يف جمــال تقــدمي املــشورة ل) “مراكــز املــشورة”مــن اآلن فــصاعدا (
 مـن األشـخاص هـذه الـدورات التثقيفيـة حبلـول             ١٦٥قد أكمـل مـا جمموعـه        و. ساعات حمددة 

 .٢٠٠٤نوفمرب /  منذ بدايتها يف تشرين الثاين٢٠٠٥أغسطس /هناية آب

 ٤ ١٨٥ و ٢٠٠٤ شخـصا يف عـام    ٥ ٨٥٦وقد قدمت مرافق الدعم مساندة طبية لـ         
 ١ ٩٢٠ و ٢ ٥٣٠وأعـدت هـذه املرافـق كـذلك     . ٢٠٠٥شخصا يف النصف األول من عـام        

ــام     ــة يف ع ــساندة القانوني ــن حــاالت امل ــام    ويف ٢٠٠٤م ــن ع ــصف األول م ــى ٢٠٠٥الن ، عل
قـــد تلقـــوا مـــساندة تتعلـــق )  مـــن احلـــاالت٤ ٠٢٣( مـــن األشـــخاص ١ ٤١١ومثـــة . التـــوايل

 .٢٠٠٥أغسطس / إىل آب٢٠٠٣سبتمبمر /بالتدريب املهين منذ أيلول

 ٧٧ ٩١٢بتنــاول راكــز وافتتحــت احلكومــة مراكــز للمــشورة، حيــث قامــت هــذه امل   
 شخـصا   ٣٠ ٩٩٧، كمـا أهنـا زودت       ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٢حالة لتقدمي املـشورة فيمـا بـني عـامي           

وأنـشأت احلكومـة، عـالوة      . بالعالج النفسي واإلحالة إىل املرافق واخلـدمات القانونيـة والطبيـة          
ة على ذلك، مراكـز لـدعم إعـادة التأهيـل، فـضال عـن قيامهـا بـإدارة بـرامج للحلقـات الدراسـي                

ــا الــسابقات وإعــادة      اجملتمعيــة مــن أجــل تــوفري املــساندة العمليــة لالســتقالل االقتــصادي للبغاي
 .تأهيلهن

وُشرع على حنو حمدد يف مشروع جترييب يتعلق بالنساء الالئي مارسن البغـاء يف بيـوت                 
رب نـوفم /، وذلـك يف تـشرين الثـاين   )منطقة بوسان ومدينة إنـشيون املتروبوليـة  (للدعارة مبنطقتني   

، مث اتسع نطاق هذا املـشروع ليـشمل تـسع منـاطق إضـافية يف النـصف الثـاين مـن عـام            ٢٠٠٤
وتضمن هذا املشروع توفري حد أدىن من مصروفات املعيـشة، وتقـدمي مـساعدة طبيـة                . ٢٠٠٥

وقانونيـة، وهتيئــة دعـم يتعلــق بالتـدريب املهــين مـن أجــل النـساء الالئــي اتـسمن برغبــة قويــة يف       
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 مـن النـساء خـدمات للمـشورة يف مـنطقيت            ٣٤٩وتلقـى مـا جمموعـه       . ة البغـاء  االبتعاد عن مهنـ   
ووفــرت احلكومــة مــصروفات طارئــة . ٢٠٠٥أغــسطس /التجربــة الــسالفيت الــذكر حبلــول آب

مساندة قانونيـة مـن    وامرأة،   ١٧٣١من أجل    امرأة، ومساندة طبية     ١ ٨٩٠للمعيشة من أجل    
 .رأة خالل عام واحد ام٤٢٤مساندة مهنية من أجل وامرأة،  ٢٩أجل 

ويف حالة اسـتعداد ضـحايا البغـاء بـاإلكراه والبغايـا الـسابقات لبـدء عمـل جديـد عنـد                
ــرض أقــصاه        ــن يــزودن بق ــين، يالحــظ أهن ــال التــدريب امله ــون ُون كــوري  ٣٠إكم أي ( ملي

ــات املتحــدة ٣٠ ٠٠٠ ــسداد هــذا القــرض خــالل ثــالث     ).  مــن دوالرات الوالي ــع ب ومثــة توق
وقـد اسـتفاد مـا جمموعــه    . هلـة مــدهتا سـنة واحـدة بـدون دفـع فوائــد مـا      سـنوات، مـع وجـود م   

، ويف ٢٠٠٤ مــن األعمــال منــذ عـــام    ٣٢امــرأة مــن هــذا النظــام، حيــث اضــطلعن بـــ         ٤١
 . عمال جتاريا١٩ امرأة تدير ٢٢، كانت هناك ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول

ثـور علـى عمـل    وغالبية ضحايا البغاء باإلكراه والبغايا الـسابقات تالقـي صـعوبة يف الع         
وقد تعاونت احلكومة مع دائرة املشورة واسـترداد        . جديد من جراء التخلف عن سداد الديون      

. ٢٠٠٥تقدمي خدمات املشورة ملـن حيتـاجون إليهـا، وذلـك منـذ عـام            الثقة االئتمانية من أجل     
ــد ُرفعــت أمســاء   ــنح      ٨٦وق ــا ُم ــسداد، كم ــتخلفني عــن ال  شخــصا ٨٩ شخــصا مــن قائمــة امل

 . من األشخاص من دفع الفائدة٨٨عفي ترة السداد، وأُمتديدات لف

 مــن أجــل تــوفري إســكان مؤقــت ٢٠٠٥وقــد أدخــل نظــام املــساكن اجلماعيــة يف عــام  
ومثــة احتمــال لعــودة . للبغايـا الــسابقات وضــحايا البغــاء بـاإلكراه عقــب تــركهن ملرافــق الـدعم   

ا، حـىت بعـد حيـازهتن لـشهادات         هؤالء البغايا والضحايا إىل البغاء إذا مل حيصلن على مسكن م          
هنـاك أربعــة مـساكن مفتوحـة يف كــانون    وكانـت  . تأهيليـة تـساعدهن علـى االســتقالل الـالزم    

 .٢٠٠٥ديسمرب /األول

ويوجد شرط منفصل يتعلق بالتشريعات السالفة الذكر الـيت تتـصل مبنـع البغـاء، وهـذا        
غـاء بعــد دخـوهلن لكوريــا   الـشرط خـاص بالنــساء األجانـب الالئــي مت اسـتدراجهن ملمارســة الب    

وهذا الشرط يؤجل مـن ترحيلـهن، كمـا أنـه يتـيح مرافـق               .  اخلاصة بالفن والتسلية   E-6بتأشرية  
ومثة تشغيل ملأويني من أجل ضـحايا البغـاء بـاإلكراه القادمـات مـن اخلـارج،                 . دعم من أجلهن  

طوعيـة إىل  وذلك على أسـاس التجربـةم، هبـدف تـوفري املـشورة والـدعم فيمـا يتـصل بـالعودة ال                  
 .البلدان األصلية
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 احلمالت والبحوث املتعلقة مبنع البغاء ٣-٦  

قامت احلكومة، على حنو اسـتباقي، بـإدارة أنـشطة مـن أنـشطة احلمـالت، مـن خـالل                     
االستخدام الكامل لوسائط اإلعـالم اجلمـاهريي هبـدف زيـادة توعيـة الـسكان بعـدم مـشروعية                   

ووضـعت  . فرقة العمـل املعنيـة بالقـضاء علـى البغـاء          لدى تشكيل    ٢٠٠٣البغاء، وذلك يف عام     
احلكومة أيضا خطة شاملة حلمالت منع البغاء وفقا ملا صدر مؤخرا من قانون يتصل مبنـع هـذا                 

، وقــد أجريــت دراســات استقــصائية وطنيــة، ووزعــت كتيبــات ٢٠٠٤البغــاء، وذلــك يف عــام 
دمت مـواد مـن مـواد الـسياسة         إرشادية ونشرات عن القـوانني اخلاصـة مبنـع البغـاء، وكـذلك قُـ              

ــرأي  ــادة ال ــة الالزمــة     . العامــة إىل ق وعــالوة علــى ذلــك، فــإن احلكومــة قــد اضــطلعت بالدعاي
للتـــشريعات اجلديـــدة والـــسياسات ذات الـــصلة مـــن خـــالل طبـــع وتعمـــيم نـــشرات للدعايـــة  

محلـة الربـاط   ”، شـنَّت احلكومـة      ٢٠٠٥ويف عـام    . وجمموعات حلاالت إعـادة تأهيـل الـضحايا       
. ، وهــي محلــة مناهــضة للبغــاء وتــستهدف الرجــال يف ســن العــشرينات والثالثينــات  “يضاألبــ

وألول مرة، قامت إحدى الوكاالت احلكومية باتباع طريقة لإلعـالن مـن شـأهنا إثـارة الـضيق                   
مــن أجــل لفــت انتبــاه اجلمهــور، وذلــك باإلضــافة إىل إدارة موقــع علــى الــشبكة العامليــة وب     

)www.whitetie.co.kr(الجتذاب الشباب . 

ت البحثية، حيث استخدمت نتائج هـذه       اوقد أمرت احلكومة بإجراء عدد من الدراس       
راسـة برنـامج الـدعم يف       د”وهي تتـضمن    . الدراسات كمرجع أساسي لدى رامسي السياسات     

 ية املــضطلع هبــا علــى صــعيدالدراســة االستقــصائ”، و “)٢٠٠٢(جمـال إعــادة تأهيــل الــضحايا  
البحـث اخلـاص بالبغـاء      ”، و   “)٢٠٠٢(الدولة فيما يتعلق بالصناعات املتصلة باجلنس والبغـاء         

 .“)٢٠٠٣(من قبل النساء األجنبيات 
 

محاية حقوق اإلنسان لضحايا البغـاء بـاإلكراه أثنـاء التحقيـق يف االجتـار بـاجلنس                  ٤-٦  
 ومطاردة هذا االجتار

 مــن الــضابطات مــن النــساء، وذلــك يف  ٣٥٦ياسة الوطنيــة بتعــيني قامــت وكالــة الــس 
، يف مراكـز الـشرطة الـيت هلـا واليـة علـى       ) يف املائـة   ٦٦( من الضباط    ٥٣٤صفوف ما جمموعه    

وهـذه الـسياسة    .  مركـزا  ١٢٨املناطق اليت تتركـز فيهـا بيـوت الـدعارة وحيـاة الليـل، وعـددها                 
ــضحايا      ــسان ل ــوق اإلن ــة حق ــي إىل حتــسني محاي ــات التحقيــق     ترم ــاء عملي ــاإلكراه أثن ــاء ب  البغ

وقـد أعيـد تنظـيم حجـريات تقـدمي املـشورة للنـساء مبراكـز الـشرطة، حيـث حتولـت                      . والتفتيش
وأنــشئ مركــز املــساندة  . مركــز املــشورة والتحقيــق فيمــا يتــصل بــضحايا البغــاء بــاإلكراه    إىل

والتقــارير اجلنائيــة عــرب خــط الطارئــة لــضحايا البغــاء بــاإلكراه لتنــاول طلبــات اإلنقــاذ الطارئــة  
وخـط االتـصال املباشـر ملركـز املـساندة الطارئـة            . هاتفي مباشر طوال الوقـت وبأسـلوب فعـال        

http://www.whitetie.co.kr/
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وُشــكل باإلضــافة إىل ذلــك فريــق للتحقيــق يف أعمــال البغــاء يف املكاتــب   . ١١٧حيمــل الــرقم 
 .اإلقليمية لوكالة الشرطة

يمــا يتــصل بــاجلرائم املتعلقــة  واضــطلعت وكالــة الــشرطة الوطنيــة بتفتيــشات صــارمة ف  
 ١٦ ٢٦٠وخـالل فتـرة عـام واحـد، اعتقـل           . بالبغاء، وذلك منذ صدور تشريعات منـع البغـاء        

 ٣٤,٢وهذا الـرقم يـدل علـى زيـادة مقـدارها            .  امرأة ٤ ٧٨٦ رجال و    ١١ ٤٧٤شخصا، أو   
 يف املائــة يف عمليــات اعتقــال منتــهكي التــشريعات مــن الــذكور، كمــا يــشري إىل نقــصان يبلــغ   

 يف املائة يف عمليات اعتقال منتهكات هذه التشريعات مـن النـساء، وذلـك بالقيـاس إىل         ١٢,٢
 املـنظم،   اءواجلهود النشطة اليت بذلتها وكالة الشرطة الوطنية قد حـّدت مـن البغـ             . العام السابق 

كما أهنا قد أفضت يف نفس الوقت إىل حتسني الوعي العام بعدم مـشروعية البغـاء علـى صـعيد                    
 .لة بأسرهاالدو

 
 احلماية املعززة من العنف اجلنسي والعنف العائلي ٥-٦  

قامت احلكومة بأعمال أكثر حزما تتصل باملنع واالعتقال، وذلك مـن خـالل اإلكثـار                
من الدوريات وعمليات التفتيش يف املناطق السكنية ويف شقق اإلسكان، أثناء الليـل وسـاعات             

لـى حنـو فعـال جلـرائم العنـف اجلنـسي، مـن قبيـل جرميـة                  الصباح الباكر، من أجل االسـتجابة ع      
 .االغتصاب

 ١١ ٢٢٤ يف املائة، حيـث وصـلت إىل       ٧,٦ولقد زادت جرائم العنف اجلنسي بنسبة        
 )٢-٦اجلدول . (٢٠٠٣ وذلك بالقياس إىل عام ٢٠٠٤جرمية يف عام 

عـدم مـشروعية    والتنفيذ املعزز للقوانني اخلاصة بالعنف العائلي وحتسني اإلدراك العـام ل           
 يف  ١٤,٤هذا العنف قد أسهما يف التقليل من االعتقاالت املتصلة جبرائم العنف العائلي بنـسبة               

وقـد  . ٢٠٠٤ يف عـام     ١٥ ٢٠٨املائة، حيـث هبطـت هـذه االعتقـاالت إىل رقـم قياسـي يبلـغ                 
 يف املائة من االعتقاالت بوصفها مـن قـضايا محايـة األسـرة مـن أجـل                  ١٨,٨جرى تناول نسبة    

 )٣-٦اجلدول . (معان يف تيسري إعادة بناء األسرةاإل

 للقـانون اخلـاص املتعلـق مبعاقبـة العنـف           ٢٠٠٢ديسمرب  /وقد أدى تعديل كانون األول     
تعزيـز اسـتعادة الـسالم واالسـتقرار يف         ”العائلي إىل تغيري هدف القانون، الذي كـان يتمثـل يف            

ع الصحة األسـرية ومحايـة حقـوق        تشجي”، وأصبح يتمثل يف     “األسر وتشجيع الصحة األسرية   
وهذا التغري يف اهلدف يتطلب زيادة االهتمـام        . “اإلنسان لضحايا العنف العائلي وأفراد األسرة     

حبماية حقوق اإلنـسان لـضحايا العنـف العـائلي، بـدال مـن االكتفـاء بـالتركيز علـى إعـادة بنـاء                    
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للمدعني العـامني أن يتخـذوهنا ملنـع    اليت ميكن وأفضى هذا التغري أيضا إىل تعزيز التدابري       . األسر
 )٦-٢-٢املادة . (تكرار العنف العائلي

 
 خاصشالتعاون الدويل ملنع االجتار باأل ٦-٦  

الشبكة اإلقليمية والتعاون الـدويل يف جمـال        أسهمت حكومة مجهورية كوريا يف تعزيز        
، مبـا فيهـا املـؤمتر     منع االجتار يف األشـخاص، وذلـك مـن خـالل املـشاركة يف املـؤمترات الدوليـة                 

الوزاري اإلقليمي املعين بتهريب األفراد واالجتار باألشخاص وما يتصل بذلك مـن جـرائم عـرب                
وطنيــة، الــذي انعقــد يف بــايل، واحللقــة الدراســية، الــيت نظمهــا االجتمــاع اآلســيوي األفريقــي،  

رة املعنية باملـساواة    وعالوة على هذا، قامت الوزا    . واليت تتصل مبنع االجتار يف النساء واألطفال      
ووزارة العــدل باستــضافة ثالثــة اجتماعــات لفريــق مــن أفرقــة ) وشــؤون األســرة(بــني اجلنــسني 

وقــد عاجلــت هــذه االجتماعــات قــضايا منــع  . ٢٠٠٣اخلــرباء بــشأن االجتــار الــدويل منــذ عــام  
، حيــث نــاقش  )٢٠٠٥(، واملقاضــاة اجلنائيــة  )٢٠٠٤(، ومحايــة الــضحايا  )٢٠٠٣(االجتــار 

اركون التدابري الالزمة لتعزيز التعاون فيما بـني احلكومـات، إىل جانـب االسـتجابة بـشكل                 املش
 .فعال ملشكلة االجتار يف األشخاص

 
 ٧املادة   
 تعديل القوانني لزيادة مشاركة املرأة يف السياسة ١-٧  

، ما برحت هناك تعـديالت كـبرية يف القـوانني املتـصلة بالـسياسة مـن                 ٢٠٠٢منذ عام    
ومبوجــب تعــديل قــانون األحــزاب الــسياسية، . زيــادة مــشاركة املــرأة يف احليــاة الــسياسيةأجــل 
ــر مــن   ٢٠٠٢مــارس /رى يف آذارســالــذي  ــساء أكث ــد وأن تــشكل الن ــة مــن  ٥٠، ال ب  يف املائ

املقاطعـات، مـع مراعـاة أن    /مرشحات التمثيل النسيب للمجالس اإلقليمية، أي جمـالس العاصـمة    
لــى األقــل فيمـا يتــصل بكــل اثــنني مــن املرشــحني املــدرجني يف  واحــدة عتكـون هنــاك مرشــحة  

ومـن املـتعني علـى األحـزاب الـسياسية أيـضا أن تبـذل اجلهـود الالزمـة لكفالـة                  . قائمة الترشـيح  
 يف املائــة علــى األقــل مــن املرشــحني يف الــدوائر احملليــة باالنتخابــات  ٣٠تــشكيل النــساء لنــسبة 

، لقـانون   ٢٠٠٤والتعـديل، الـذي صـدر يف عـام          . قليميـة العادية للجمعيـة الوطنيـة واجملـالس اإل       
 يف املائــة مــن ٥٠األحــزاب الــسياسية هــذا، قــد أضــاف وجــوب تكــوين النــساء ملــا يزيــد عــن   

 .املرشحني فيما يتصل بالتمثيل النسيب للجمعية العامة

ن املتعلـق باالنتخابـات   و، للقـان ٢٠٠٢مـارس  /ويف سياق التعديل، الذي صدر يف آذار   
ب العامة ومنع املمارسات االنتخابية السيئة، ال جيوز يف انتخابات اجملالس اإلقليميـة أن              للمناص

 .ُيقبل تسجيل قائمة من املرشحني ال تفي معدل تسمية املرشحات واألنظمة ذات الصلة
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، يـنص علـى     ٢٠٠٤مـارس   /وتعديل قانون الـصندوق الـسياسي، الـذي صـدر يف آذار            
 يف املائـة بـشأن النـساء        ٣٠اب وفقـا لنـسبة التـسمية العامـة البالغـة            تقدمي اإلعانات املالية لألحز   

ويتــضمن هـذا التعــديل  . املرشـحات يف الــدوائر احملليـة كمــا ورد يف قـانون األحــزاب الـسياسية    
 يف املائة على األقـل مـن اإلعانـة احلكوميـة علـى تـشجيع مـشاركة            ١٠أيضا أن ُتنفق األحزاب     

 األحــزاب الــسياسية قــد عمــدت إىل حتــسينات ملموســة يف   ومــن مث، فــإن. املــرأة يف الــسياسة
 .مساندة مسامهة املرأة يف السياسة، مما مشل افتتاح مركز القيادات للمرأة

 
  السياسةيفالتمثيل املُحسَّن للمرأة  ٢-٧  

 امــرأة ١٦وقــد كانــت هنــاك . زاد وجــود املــرأة يف اجلمعيــة الوطنيــة إىل حــد ملمــوس 
ــة٥,٩( ــد)  يف املائـ ــسادسة عـــشرة يف الـ ــدد إىل  )٢٠٠٤-٢٠٠٠(ورة الـ ــذا العـ ــع هـ ، مث ارتفـ

وقـد انتخبـت تـسع      ). ٢٠٠٨-٢٠٠٤(يف الدورة السابعة عـشرة      )  يف املائة  ١٣,٧(امرأة   ٤١
بالدورة السابعة عشرة، وبعـد ذلـك، أصـبحت هنـاك امرأتـان             )  يف املائة  ١٣,٠(وثالثون امرأة   

ــساء ا     ــوع النـ ــل جممـ ــا جعـ ــسبيات، ممـ ــثالت النـ ــن املمـ ــصل إىل  مـ ــضاء يـ ــة ٤١ألعـ  يف اجلمعيـ
. وترجع هذه الزيـادة أساسـا إىل التعـديل الـسالف الـذكر لقـانون األحـزاب الـسياسية                   .الوطنية

 )١-٧اجلدول (

) ٤٨( يف املائـة  ٣,١ويف االنتخابات احمللية الثالثة، كانت النساء ُيـشكلن مـا متوسـطه      
ومل ُترشـح  . املقاطعـات /املنـاطق /لس املـدن  يف جمـا )١٤٠( يف املائة ١,٩يف اجملالس اإلقليمية، و     

أي امرأة نفسها يف انتخابات عمـدة العاصـمة املتروبوليـة أو انتخابـات حكـام األقـاليم، ولكـن              
ويف . قامت مثاين نـساء بترشـيح أنفـسهن يف االنتخابـات البلديـة، حيـث انتخبـت اثنتـان منـهن                    

 الــدوائر احملليــة، كمــا انتخبــت    مــن)  يف املائــة١,٨( امــرأة ١١اجملــالس اإلقليميــة، انتخبــت   
كممـثالت نـسبيات، ممـا يـصل مبجمـوع األعـضاء مـن النـساء إىل               )  يف املائة  ٧٥,٣(امرأة   ٥٥
ــة٩,٦ (٦٦ ــرأة   ).  يف املائ ــد شــكلت امل ــة ٢,٢وق ــصبا٧٩( يف املائ ــات جمــالس  )  من يف انتخاب
 )٢-٧اجلدول . (املقاطعات/ املناطق/املدن

 
 اللجان االستشارية احلكوميةتزايد مشاركة املرأة يف  ٣-٧  

.  جلنــة استــشارية للــوزارات١ ٣٤٦، مــا جمموعــه ٢٠٠٤كــان هنــاك، يف هنايــة عــام   
، )مـع اسـتبعاد األعـضاء حبكـم مناصـبهم          (١٧ ٤٧٠ومن بني أعـضاء اللجـان، البـالغ عـددهم           

وهذا املعـدل املتعلـق بنـوع اجلـنس يفـي هبـدف       ).  يف املائة٣٢,٢( امرأة ٥ ٦١٧كانت توجد   
 يف املائة الواردة يف اخلطة األساسية الثانية للسياسات املتصلة بـاملرأة، وهـو يوضـح                ٣٢بة الـ   نس
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أن الــسياسة اخلاصــة بزيــادة مــشاركة املــرأة يف اللجــان االستــشارية احلكوميــة قــد أتــت بــبعض  
 )٤-٧ واجلدول ٣-٧اجلدول . (ائج اإلجيابيةتالن
 

  احلكومية الرفيعةالتمثيل املُحسَّن للمرأة يف املناصب ٤-٧  

، بتـسمية أربـع نـساء       ٢٠٠٣فربايـر   /قامت احلكومة الراهنة، لـدى تـشكيلها يف شـباط          
وزارة العـــدل، ووزارة الـــصحة والرعايـــة، ووزارة البيئـــة، ووزارة : لرئاســـة الـــوزارات التاليـــة

، ســوى ٢٠٠٥أغــسطس /ومــع هــذا، فإنــه مل تكــن هنــاك، يف آب    . املــساواة بــني اجلنــسني  
، ومهــا وزيــرة املــساواة بــني اجلنــسني وشــؤون األســرة   ) يف املائــة١١,١(النــساء وزيــرتني مــن 

، فإن من اجلدير بالذكر أن مثـة مخـس نـساء مـن العـامالت يف               لكورغم ذ . ووزيرة التشريعات 
مستوى نائبات الوزراء يف احلكومة الراهنة، مثل نائبة وزير البيئة واملفوضة على إدارة األغذيـة               

.  وذلــك علــى النقــيض مــن وجــود نائبــة وزيــر واحــدة يف احلكومــة الــسابقة واألدويــة بكوريــا،
 )٢-٧اجلدول (

وعلى الـرغم مـن الزيـادة املطـردة يف أعـداد النـساء بالوظـائف العامـة، فـإن قلـة ضـئيلة                     
وبغية زيادة معدل النساء يف الوظائف العامة علـى هـذا    . منهن فقط يعملن على صعيد املديرين     

 خطة السنوات اخلمس املتعلقة بعمالة املوظفـات احلكوميـات          ٢٠٠٢ الصعيد، وضعت يف عام   
وتوصـي هـذه اخلطـة بتعـيني امـرأة واحـدة أو أكثـر يف وظيفـة مـدير عـام                      . على صعيد املديرين  

ومن جراء هذا، زادت نسبة املوظفات مـن النـساء يف مـستوى املـديرين باحلكومـات                 . مدير أو
 يف املائـة، علـى التـوايل، وذلـك بعـد أن كانـت هـذه                 ٥,٩ يف املائـة و      ٧,٤الوطنية واحملليـة إىل     

ومـع هـذا، فـإن      . نيـة واحملليـة   ط بكافة احلكومات الو   ٢٠٠١ يف املائة يف عام      ٤,٨النسبة ُتعادل   
 )٧-٧ واجلدول ٦-٧اجلدول . ( يف املائة مل تتحقق بعد١٠النسبة املستهدفة البالغة 

 
  الرفيعةزيادة نسبة النساء يف الوظائف العسكرية ٥-٧  

ــدفاع خطــة اإلصــالح العــسكرية، الــيت    ٢٠٠٥ســبتمرب /يف أيلــول  ، عرضــت وزارة ال
 يف املائــة ٣ترمــي إىل القيــام تــدرجييا بزيــادة نــسبة النــساء يف الوظــائف العــسكرية الرفيعــة مــن   

فربايـــر /ومــا فتئـــت هنـــاك، منــذ شـــباط  ). ٢٠٢٠حبلـــول عـــام ( يف املائــة  ٧-٥إىل ) ٢٠٠٥(
نساء على املـشاركة يف القـوات املـسلحة، وخطـة اإلصـالح اجلديـدة               ، خطة لتشجيع ال   ٢٠٠٠

ومـن املتوقـع،    . لة لزيادة أعداد الـضابطات مـن النـساء يف الرتـب األرفـع شـأنا               حتدد طرقا مفصَّ  
ــضابطات بالرتــب الرفيعــة املــستوى إىل     ٢٠٢٠حبلــول عــام   ــساء ال ، أن يــصل عــدد هــؤالء الن

حــول التمييــز املــضاد، فاخلدمــة العــسكرية متثــل   وقــد أثــار هــذا التــدبري مناقــشات  . ١١ ٤٠٠
وقـد أوضـحت   . بكاملها اختيـارا مهنيـا بالنـسبة للمـرأة، ولكنـها واجـب ملـزم بالنـسبة للرجـل          
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وزارة الدفاع أن اخلطة قيد النظر تأخـذ يف االعتبـار ذلـك االخنفـاض املـستمر يف عـدد الرجـال                     
 . الفرص للمشاركة االجتماعيةبالقوات املسلحة، واحلاجة إىل تزويد النساء مبزيد من

 
 ٨املادة   
 تكوين الوفود احلكومية لدى املؤمترات الدولية ١-٨  

. ليس مثة متييز بناء علـى نـوع اجلـنس يف تـشكيل الوفـود احلكوميـة بـاملؤمترات الدوليـة           
وهنــاك ارتفــاع يف عــدد النــساء العــامالت بالوظــائف العامــة يف الوفــود احلكوميــة، مــع تزايــد     

 املـرأة يف اخلـدمات العامـة، وإدراج القـضايا املتـصلة بنـوع اجلـنس يف جـداول أعمـال                      مشاركة
 .االجتماعات الدولية

 
 املشاركة يف املنظمات الدولية ٢-٨  

ــراهن يف املنظمــات          ــت ال ــاملني بالوق ــن الكــوريني الع ــع م ــساء حــوايل الرب ــشكل الن ت
وغالبيــة املرشــحني . ٢٤٠لغ عــددهم  العامــة لألمــم املتحــدة، والبــا ةالدوليــة، مــن قبيــل األمانــ 

للعمل يف برنامج املوظفني الفنيني املبتـدئني، الـذي يرمـي إىل تيـسري قيـام الكـوريني ببـدء حيـاة                      
ــساء     ــة، مــن الن ــة يف املنظمــات الدولي ــساواة بــني     . وظيفي ــك، فــإن وزارة امل وباإلضــافة إىل ذل

ــداخلي   ) وشــؤون األســرة(اجلنــسني  ــامج للتــدرب ال فيمــا يتــصل بطالبــات  قــد اضــطلعت بربن
 متدربـة تقريبـا مـع مـنحهن فرصـة املـشاركة يف              ١٥الدراسات العليا؛ وجيري كل عـام اختيـار         

 .املؤمترات الدولية وبرامج التدرب الداخلي اليت تنهض هبا املنظمات الدولية
 

 املشاركة احملسَّنة للمرأة يف اخلدمة األجنبية ٣-٨  

 يف املائة من مـوظفي اخلدمـة        ٩املرأة ُتشكل   ، كانت   ٢٠٠٤ديسمرب  /يف كانون األول   
بالرتبة اخلامـسة ومـا فوقهـا بـوزارة الـشؤون اخلارجيـة والتجـارة، الـذين يبلـغ عـددهم             األجنبية  
 يف ٥,٤ يف املائة بالقياس إىل نـسبة الــ   ٣,٦وهذه النسبة ُتشري إىل وجود منو مقداره   . ١ ٢٣٥

 يف املائـة مـن بـني مـن اجتـازوا            ٣٥ قـد مـثلن      والنـساء . ٢٠٠١املائة اليت كانت سائدة يف عـام        
 )١-٨اجلدول . (٢٠٠١امتحان املوظفني املدنيني الدبلوماسيني منذ عام 

 
 ٩املادة   

 . منذ التقرير الدوري اخلامس٩مل حتدث أية تغيريات بشأن املادة  
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 ١٠املادة   
 التثقيف بشأن املساواة بني اجلنسني  ١-١٠  

ساواة بـني اجلنـسني يف سـياق تنفيـذ املنـاهج التعليميـة الـسابقة،           تطور التثقيف بشأن امل    
وهذه املناهج، اليت بـدأ تطبيقهـا علـى املـدارس االبتدائيـة يف عـام                . ١٩٩٧اليت وضعت يف عام     

ــام      ٢٠٠٠ ــة يف ع ــدارس الثانوي ــشمل امل ــا ت ــا كيم ــدد نطاقه ــدمج   ٢٠٠٢ مث ُم ــى ال ــنص عل ، ت
 يف مجيع األنـشطة املدرسـية، سـواء كانـت أنـشطة             الشامل للتثقيف بشأن املساواة بني اجلنسني     

ومثـة  . أكادميية أم خارجة عن املناهج الدراسـية، وذلـك بالتعـاون مـع األسـر واجملتمعـات احملليـة         
تركيز على دمج املساواة بني اجلنسني يف مناهج التعليم وحتسني إدراك املدرسني للفـوارق بـني                 

ــة، جيــري ت  . اجلنــسني ــق هــذه الغاي ــة حتقي ــة للمدرســني، واســتحداث   وبغي قــدمي دورات تدريبي
وتوزيع مواد للتدريس، وعقد مسابقات وطنية لكتابة املقـاالت مـن جانـب الطلبـة بغيـة زيـادة                   
التوعية بوضع اجلنسني، مع تشغيل مدارس منوذجيـة فيمـا يتـصل بـالتثقيف بـشأن املـساواة بـني              

 .اجلنسني

ـس مــن الكتــب املدرســـــية واملنــاهج  إلغـــــاء التحامــل القــائم علــى نــوع اجلنــــ  ١-١-١٠
 وبيئة التعليم

ــة الــيت       أجريــت استعراضــات منتظمــة لعناصــر التمييــز بــني اجلنــسني والقوالــب النمطي
ــد      ــع مــرات، مــن أجــل حتدي ــاهج، أرب  هــذه تــستند إىل نــوع اجلــنس يف الكتــب املدرســية واملن

ــة الرابعــة     التقــارير النامجــة عــن هــذه  وأحيلــت. القوالــب النمطيــة، منــذ تنفيــذ املنــاهج التعليمي
وقــد تــبني مــن . االستعراضــات إىل رامســي الــسياسات ذوي الــصلة وواضــعي الكتــب املدرســية

االستعراض األخري للكتب املدرسية املتعلقـة باملنـاهج التعليميـة الـسابقة أن مثـة حتـسنا كـبريا يف                    
ومـع  . ث املعـدل  التوازن بني اجلنـسني يف الـصور واألمثلـة، سـواء مـن حيـث العـدد أم مـن حيـ                     

هــذا، فإنــه ســتدخل حتــسينات يف املــستقبل علــى تقــسيم األدوار بنــاء علــى نــوع اجلــنس لــدى   
الشخصيات الناضجة، واالفتقار إىل وجود مناذج نسائية يف كتـب التـاريخ والرياضـة والعلـوم،           

 .والتحامل بسبب نوع اجلنس يف مواد التدريس اإلضافية

مراجعــة العناصــر التمييزيــة القائمــة علــى نــوع  وبنــاء علــى هــذه االستعراضــات، متــت   
اجلنس يف الكتـب املدرسـية واملـواد التعليميـة، كمـا وضـعت ووزعـت مبـادئ توجيهيـة تتـصل                      

 .بتعليم املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك مبادئ توجيهية خاصة باألطفال

التمييـز  وبالنسبة للمدارس من مجيع املـستويات، اختـذ عـدد مـن التـدابري للقـضاء علـى                    
وعلـى سـبيل املثـال،    . التقليدي فيما بني اجلنسني باملدارس، إىل جانب تشجيع املـساواة بينـهما       

طولب بإلغاء نظام عـد الطـالب الـذي يـضع األوالد يف البدايـة، فـضال عـن متكـني البنـات مـن                      
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وهناك جهـود أخـرى أيـضا ترمـي إىل حتـسني محايـة حقـوق                . ارتداء السراويل كأزياء مدرسية   
 .ثناء فترة احلْيضلبات يف الصحة والتعليم أالطا

 تعزيز التوعية بالفوارق بني اجلنسني لدى القائمني بالتدريس ٢-١-١٠

إن مثة أمهية كبرية لتعليم املـساواة بـني اجلنـسني ملدرسـي املـدارس االبتدائيـة والثانويـة،                   
 الواجـب أن تـدمج      ومـن . وذلك فيما يتصل بترسيخ هذا النوع من التعليم يف النظـام املدرسـي            

دورة دراسية تتصل هبذا التعليم يف الربامج التدريبيـة للمدرسـني، وغالبيـة املـدارس تـوفر بـرامج         
 . تدريبية خاصة هبا أيضا

يتــصل بتعلــيم اجلــنس “ وب”، موقــع علــى شــبكة ٢٠٠٤وقــد أعــد مــؤخرا، يف عــام  
، وذلـك مـن أجـل تـوفري مـواد مـن       )www.edugender.or.kr(واملساواة بني اجلنسني للمدرسـني     

مواد التدريس بشأن تعليم املساواة بني اجلنسني وتقدمي حلول للحاالت الـيت تتـضمن مـشاكل                
 .خاصة بعدم املساواة يف هذا الصدد

توزيــع مــواد تتــضمن مبــادئ توجيهيــة مهنيــة ملراعــاة الفــوارق بــني اجلنــسني،    ٣-١-١٠
 لى املدرسني واآلباءوذلك ع

قامت احلكومة بوضع وتوزيع برامج توجيهية مهنية ملراعاة الفوارق بـني اجلنـسني مـن                
واضـطلعت وزارة التعلـيم   . أجل سد الثغرة القائمة بينهما يف اخليار املهين التايل ملرحلة الدراسة 

البـات املـدارس    وتنمية املوارد البشرية بإعداد قرص حاسويب مـدمج للتوجـه املهـين مـن أجـل ط                
، إىل جانب كتيب للتوجيه املهين أيـضا لطالبـات املـدارس اإلعداديـة يف              ١٩٩٩الثانوية يف عام    

؛ ولقــد طبقــت النتــائج امليدانيــة ذات الــصلة لــدى نــشر الطبعــة اجلديــدة مــن هــذا   ٢٠٠٣عــام 
ومثــة مبــادئ توجيهيــة لإلرشــاد املهــين تتــضمن مراعــاة الفــوارق بــني  . ٢٠٠٤الكتيــب يف عــام 

اجلنــسني، وهــي موضــوعة مــن أجــل طالبــات املــدارس اإلعداديــة، وقــد مت توزيعهــا، ال علــى     
علـى صـعيد الدولـة       بمراكـز الـشبا   مـن    ٦٠٠املدارس فحسب، بل أيضا على مـا يقـرب مـن            

وكـان  . بأسرها، وذلك فيما يتصل باملراهقني من اجلنسني من غري امللـتحقني باملـدارس العاديـة               
لربنــامج إرشــادي مهــين، إىل جانــب قــرص حاســويب مــدمج، وذلــك  مثــة إعــداد وتوزيــع أيــضا 
 .بشأن املدارس االبتدائية

، نشرت وزارة التعليم وتنمية املوارد البشرية، من أجـل اآلبـاء، كتيبـا        ٢٠٠٤ويف عام    
نـا  ودعأيهـا األبنـاء والبنـات،       ”للتوجيه املهين يتـضمن مراعـاة الفـوارق بـني اجلنـسني، وعنوانـه               

وهذا الكتيب، الذي يستهدف آباء طلبـة املـدارس االبتدائيـة          . “ل أكثر إشراقا  منضي إىل مستقب  
ة، مــن أجــل فــوالثانويــة، ُيــسلط الــضوء علــى شــىت املواضــيع والقــضايا، وذلــك يف فــصول خمتل 

http://www.edugender.or.kr/
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ولقد تضمن أيضا قوائم للدراسة الذتية ومالحظات موجزة لآلباء، فـضال           . االستخدام العملي 
 .توجيه املهين وطرق حلل املشاكلت إفرادية عديدة للاعن دراس

 وضع مناهج تعليمية بشأن املساواة بني اجلنسني حسب الفئات العمرية ٤-١-١٠

 منـاهج ”ما برحت وزارة املساواة بني اجلنسني وشؤون األسرة تقوم كل عـام بوضـع                
دة وذلك من أجل املـساع     ،“ورات احلياة دتعليمية يف جمال املساواة بني اجلنسني لكل فترة من          

وقـد أعـدت بـرامج تعليميـة بـشأن املـساواة بـني              . يف حتديد هويات مقبولة تتعلق بنـوع اجلـنس        
وهــي تنــوي . ٢٠٠٥، ولـصغار األطفــال يف عــام  ٢٠٠٤اجلنـسني لألطفــال الــدارجني يف عــام  

، كمــا أهنــا ٢٠٠٥تكــرار نفــس هــذا العمــل مــن أجــل املــراهقني يف النــصف الثــاين مــن عــام     
ت واملــسنني، يف الفــة لكــل مــن الفئــات العمريــة مــن قبيــل الناضــجستواصــل صــياغة بــرامج خمت

وتستخدم هـذه الـربامج يف املعهـد الكـوري لتـشجيع وتعلـيم املـساواة بـني اجلنـسني،             . املستقبل
ومن املالحظ أن الوزارة تبذل أيـضا جهـودا طليعيـة إلدراج هـذه الـربامج يف املنـاهج التعليميـة                     

 )١-١٠اجلدول . (االنكليزية
 

 التعليم اجلنسي والصحي باملدارس  ٢-١٠  

قامــت وزارة التعلــيم وتنميــة املــوارد البــشرية، منــذ إنــشاء ُشــعبة سياســة تعلــيم املــرأة،    
وقـد أعـدت مـواد لتعلـيم اجلـنس          . بتشجيع األخذ بـسياسات منتظمـة لتعلـيم اجلـنس باملـدارس           

 مدجمـة  ؛ كمـا وزعـت مبـادئ توجيهيـة وأقـراص حاسـوبية       ٢٠٠٠لكل صف مدرسي يف عـام       
علــى املدرســني، فــضال عــن إدارة بــرامج لتــدريب املدرســني وبــرامج أخــرى تتــضمن حلقــات   

؛ أمـا املبـادئ التوجيهيـة املتـصلة بتعلـيم اجلـنس             ٢٠٠١دراسية ملفتشي املدارس، وذلك يف عام       
. حلالة تعلـيم اجلـنس   وجيري، يف الوقت الراهن، استعراض وتقييم       . ٢٠٠٢فقد صيغت يف عام     

نه ما زال يتعني على الوزارت أن تضطلع بتطوير كـبري للتعلـيم اجلنـسي والـصحي      ومع هذا، فإ  
من خالل تدعيم مزيد من املدارس االبتدائية والثانوية مبدرسني يف جمال التعليم الـصحي؛ ومـن                

 يف املائـة فقـط مـن مجيـع املـدارس هـي الـيت تتـضمن                  ٦٦,٦املالحظ يف الوقت الراهن أن نسبة       
 )١-١٠اجلدول . ( يف هذا الصددموارد بشرية مالئمة

 
 تشجيع الطالبات على انتهاج مسارات علمية وهندسية  ٣-١٠  

ــاث    ــشكل اإلن ــة و ٦١,٢ُت ــة و ٥٧,٥ يف املائ ــة   ٥٣,٠ يف املائ ــة مــن بــني طلب  يف املائ
 سـنوات دراسـية، مممـن يدرسـون أساسـا موضـوعات يف              ٤الكليات اليت تتألف من     /اجلامعات

. ٢٠٠٤وم اإلنـسانية والفنـون والرياضـة، علـى التـوايل، وذلـك يف عـام                 ميادين التدريس والعلـ   
ومـع هـذا،    . من الطالبـات  )  يف املائة  ٥١,١(وفرعا الطب والصيدلة يضمان أيضا نسبة مرتفعة        
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 يف املائـة يف جمـاالت   ١٢,٩ يف املائـة و  ٤٣,٢ يف املائـة و   ٣٧,٠فإن اإلناث ال يشكلن سـوى       
م الطبيعية واهلندسة، على التوايل، وهي فروع ما برحـت تتـسم   فروع العلوم االجتماعية والعلو 

واحلكومـة تـضطلع بـسياسات خمتلـة        ). ٢-١٠اجلـدول   (مبعدل منخفض من التحاق الطالبـات       
 .لتشجيع الطالبات على متابعة مسارات يف ساحيت العلوم واهلندسة

زارة التعلــيم اجلهــود التعليميــة الــيت تراعــي الفــوارق بــني اجلنــسني، تقــوم و  ويف ســياق 
، الذي حيفز الطالبـات     “النساء يف جمايل العلوم واهلندسة    ”وتنمية املوارد البشرية بإدارة برنامج      

 والقـيم املهنيـة لكبـار       يريوهـي حتـاول نقـل املعـا       . على الدخول يف ميـداين العلـوم والتكنولوجيـا        
ح الــالزم علــى العاملــات واملهندســات إىل طالبــات املــدارس والكليــات مــن خــالل تقــدمي النــص 

ويف هذا الصدد أنشئ املكتب الرئيسي، إىل جانب مثانية مكاتـب حمليـة أخـرى،               . أساس فردي 
، وذلــك مبيزانيــة إضــافية تبلــغ ٢٠٠٥، كمــا افتــتح مكتــب حملــي آخــر يف عــام ٢٠٠٤يف عــام 

ــامج ذو ).  مليــون مــن دوالرات الواليــات املتحــدة ١أي (ري وبليــون ُون كــ ١ ويــستند الربن
املهندسـات وطالبـات   / القيام بـصورة فرديـة بتقـدمي النـصح الـالزم فيمـا بـني العاملـات                 الصلة إىل 

معسكر العلـوم التـابع     ”و  “ املخترب املتنقل ”ويتضمن هذا الربنامج    . الكليات واملدارس الثانوية  
معــسكر البحــوث التــابع   ”فيمــا يتــصل بطالبــات املــدارس اإلعداديــة، وكــذلك      “ للربنــامج
بات املدارس الثانوية، فضال عن تقدمي املشورة يف املوقـع وتـوفري التـدريب              بشأن طال “ للربنامج

 .اجلامعات/الداخلي والنهوض بربنامج للمحاضرات من أجل طالبات الكليات

النـــساء يف ”وباإلضـــافة إىل ذلـــك،، نـــشرت وزارة التعلـــيم وتنميـــة املـــوارد البـــشرية   
ت علــى الــدخول يف ميــداين العلــوم ، وهــو منــشور إرشــادي لتــشجيع الطالبــا“مواجهــة العلــوم

وقـد وزع هـذا املنـشور علـى املـدارس اإلعداديـة والثانويـة،               . ٢٠٠٤واهلندسة، وذلك يف عام     
ــاء     ــة التعليميــة، مــن أجــل اســتخدام املدرســني والطالبــات واآلب . إىل جانــب الوكــاالت اإلداري

ائـة مـن متلقـي املـنح         يف امل  ٣٠وتضطلع الوزارة أيضا بعزو األولوية للطالبـات يف حـدود نـسبة             
أي ( مليـون ُون كـوري       ٥الدراسية يف جمايل العلوم والتكنولوجيا، وكذلك بتـوفري منحـة تبلـغ             

 .لكل مرشح ناجح)  من دوالرات الواليات املتحدة٥ ٠٠٠

، بـإدارة برنـامج     ٢٠٠٤وما برحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة تقـوم، منـذ عـام              
وهـو برنـامج يرمـي إىل       ت التكنولوجية يف القرن احلادي والعـشرين،        األكادميية النسائية للتغيريا  

: ومثــة أهــداف مفــصلة مخــسة هلــذا الربنــامج     . تعزيــز احملترفــات يف ميــداين العلــوم واهلندســة    
غري اخلرجيات يف ميداين العلـوم واهلندسـة كيمـا يـصبحن مـن              /مساندة الطالبات اخلرجيات   )١(

تــشجيع طالبــات املــدارس الثانويــة علــى اختيــار فرعــي  ) ٢(املــوارد البــشرية الرفيعــة املــستوى؛ 
حفـز  ) ٤(هتيئـة صـلة بـني الطالبـات واملهندسـات العـامالت يف امليـدان؛                ) ٣(العلوم واهلندسة؛   
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قيــادات املــوارد البــشرية النــسائية يف جمــال اهلندســة مــن خــالل إعــداد شــبكات أفقيــة ورأســية    
إقامـــة شـــبكة لالتـــصاالت بـــني أســـاتذة  ) ٥(بـــني املهندســـات ذوات النوعيـــة الرفيعـــة؛  فيمـــا

ــات ــات اخلرجيــات   / اجلامع ــصناعيني والطالب ــاحثني ال ــات والب ــري اخلرجيــات ومدرســي   /الكلي غ
وتــوفر الــوزارة إعانــات ماليــة لألعمــال البحثيــة املــشتركة بــني        . املــدارس الثانويــة وطالباهتــا  

ومثـة عـدد    . سـاتذة واملدرسـني   غري اخلرجيات وطالبات املدارس الثانوية واأل     /الطالبات اخلرجيات 
غــري اخلرجيــات ممــن يــشاركن يف البحــوث /مــن املــنح جيــري تقدميــه هلــؤالء الطالبــات اخلرجيــات
 فريقــا قــد ٤٠ شخــصا مــن ٣٥٠وهنــاك . القائمــة، مــع إعطــاء مكافــآت للبــارزات يف األداء  

 .٢٠٠٥ فريقا يف عام ٥٠، كما شارك ٢٠٠٤شاركوا يف مخسة قطاعات خمتلفة يف عام 

ــساواة بــني        و  ــذي أنــشأته وزارة امل ــية للطالبــات، ال ــشجيع املــسارات الدراس ــز ت مرك
، مـا فتـئ يـدير برنـامج دعـم           ٢٠٠٣يف مخـس جامعـات منـذ عـام          ) وشـؤون األسـرة   (اجلنسني  

ويتـألف هـذا الربنـامج مـن ترتيـب لقـاءات مـع العاملـات،                . منخفض لطالبات العلـوم واهلندسـة     
ــص    ــة لتقــدمي الن ــابالت فردي ــات اخلرجيــات   وإعــداد مق ــني الطالب ــا ب ــالزم، وذلــك فيم غــري /ح ال

 .اخلرجيات وطالبات املدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية
 

  االلتحاق باملدارس واإلجناز التعليمي ٤-١٠  

يف إطــار التزايــد املــستمر يف نــسبة الطالبــات الالئــي يلــتحقن مبــستوى مدرســي أرفــع      
ونـسبة  . جلنـسني قـد هـبط إىل حـد كـبري يف التعلـيم املدرسـي       شأنا، يراعى أن التمييز فيما بني ا     

، مما يقـل نـسبيا عـن    ٢٠٠٤الكليات يف عام / يف املائة من الطالبات قد دخلن اجلامعات     ٧٩,٧
ــغ     ــذي بل ــة ال ــة٨٢,٨معــدل دخــول الطلب ــات مبعــدل    .  يف املائ ــع هــذا، فقــد التحقــت البن وم

 )٣-١٠اجلدول . (دل التحاق األوالدوهذا يساوي مع. يف املائة باملدارس الثانوية ٩٩,٧

والطلبــة الكوريــون قــد أحــرزوا يف جممــوعهم درجــات عاليــة يف برنــامج تقيــيم الطلبــة   
 مـن بلـدان     ٣٠ بلـدا، وكانـت منـها        ٤٥٠مـن    على الصعيد الدويل، وهو برنامج قد مشل طلبة       

لصلة قـد أوضـحت   ومع هذا، فإن النتائج ذات ا. منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي     
أن هنــاك ثغــرة كــبرية بــني األوالد والبنــات؛ فــاألوالد قــد حــصلوا علــى درجــات أكــرب قــدرا     

وكـان متوسـط درجـات األوالد    . حصلت عليـه البنـات يف مجيـع املواضـيع باسـتثناء القـراءة            مما
وهـذه الثغـرة املتعلقـة      ). ٥٤٦(أكثر ارتفاعا بثماين نقاط من متوسط درجات البنـات          ) ٥٥٤(
ومـن  . وع اجلنس كانت ثالـث ثغـرة مـن بـني كافـة الـدول الـيت دخلـت برنـامج التقيـيم هـذا               بن

ــات     ــادميي للبنـ ــسني األداء األكـ ــبري لتحـ ــد كـ ــضطلع جبهـ ــب أن يـ ــي  , الواجـ ــة يف فرعـ وخاصـ
 .الرياضيات والعلوم
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 ١١املادة   
 )٢٠٠٧-٢٠٠٣(طة األساسية للمساواة بني اجلنسني يف ميدان العمالة  اخل ١-١١  

 مثــة متابعــة يف الوقــت الــراهن خلطــة الرعايــة األساســية للمــرأة العاملــة، الــيت ُنفــذت  إن 
اخلطـة األساسـية    ”، وذلك حتت امسها اجلديد      ٢٠٠٢ إىل   ١٩٩٨مرحلتها الثانية يف الفترة من      

ومـن املقـرر أن ُتطبـق هـذه اخلطـة      . “٢٠٠٣للمساواة بني اجلنـسني يف ميـدان العمالـة يف عـام        
هي تركز على القيام بـشكل مـسبق باسـتخدام قـوة عمـل املـرأة بنـاء علـى                 ، و ٢٠٠٧حىت عام   

مبدأ العمالة املتساوية، مما يعين املضي إىل ما وراء تناول التمييز القائم على أساس نـوع اجلـنس     
 .يف مكان العمل

أهــداف رئيــسية خلطــة العمــل الثالثــة املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني يف  وهنــاك أربعــة  
تعزيز نفاذ التشريعات ذات الصلة من أجل التـصدي للتمييـز القـائم        ) ١: (مالة، وهي ميدان الع 

على نوع اجلنس يف ميـادين التوظيـف وعـزو املناصـب والترقيـة واألجـور وحتـسني منـع وقـوع                      
منازعات تتصل هبذا التمييز يف كل من القطاعني العام واخلـاص والتوسـط يف هـذه املنازعـات،                

ني حياة العمل وحياة األسرة، فيما خيص املرأة، عـن طريـق زيـادة حـصة                مساندة التوافق ب  ) ٢(
اجملتمع يف تكاليف محايـة األمومـة، وتعزيـز نظـام مـنح اإلجـازات لرعايـة األطفـال ودعـم هـذه                       

إرسـاء أسـاس سـليم      ) ٣(الرعاية وهتيئة بيئة للعمل من شأهنا أن تكون مواتية للحيـاة األسـرية،              
الل تعزيز نظـم التـشغيل وبـرامج التـدريب ومـساندة التـأمني علـى                 عمالة املرأة، من خ    لتشجيع

النـساء  (العمالة، لدى النساء، وخاصة أولئك النساء الالئي يتسمن خبلفيـات مـشوبة باحلرمـان               
زيـادة الـوعي العـام بتـساوي اجلنـسني يف           ) ٤(،  )رئيسات األسر املعيشية، والعامالت املؤقتـات     

بــربامج تدريبيــة ذات صــلة وتــدعيم األعمــال التجاريــة   ميــدان العمالــة عــن طريــق االضــطالع  
 .بأفضل املمارسات يف هذا الشأن

 
  إدخال العمل اإلجيايب يف ميدان عمالة املرأة ٢-١١  

 وفقا ملمقياس متكني املرأة، ممـا ورد يف تقريـر           ٥٩حصلت مجهورية كوريا على املرتبة       
، أي أهنـا قـد ارتفعـت        ٢٠٠٥التنمية البـشرية لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وذلـك يف عـام                 

وقـد حتقـق هـذا      . ٢٠٠٤تسع مراتب عن املرتبـة الثامنـة والـستني الـيت حـصلت عليهـا يف عـام                   
 يف  ١٣,٠ يف املائـة إىل      ٥,٩زيادة مشاركة املرأة يف اجلمعية الوطنية من نسبة         أساسا من جراء    

ومــع هــذا، فــإن , )١-٧املــادة  (٢٠٠٤املائــة أثنــاء االنتخابــات العامــة الــسابعة عــشرة يف عــام 
معدل النساء على صعيد املدراء، سواء يف القطاع العام أم اخلاص، مل يتحرك إال مبقدار ضـئيل                 

ويف . ٢٠٠٥ يف املائــة يف عــام ٦ إىل نــسبة ٢٠٠٤ يف املائــة يف عــام ٥سبة حيــث ارتفــع مــن نــ
 لقـانون التـساوي يف العمالـة قـد أدخـل إجـراءات              ٢٠٠٦هذا الشأن، يالحـظ أن تعـديل عـام          
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إجيابيــة مــن شــأهنا أن ُتفــضي، يف هنايــة األمــر، إىل إزالــة احلــواجز اخلفيــة الــيت حتــول دون ترقيــة  
 .املرأة

ملعـدل هـذا، يـتعني علـى الـشركات العامـة واملـشاريع الكـبرية، الـيت          ومبوجب القانون ا   
 موظـــف، أن ُتبلـــغ عـــن حالـــة العمالـــة موزعـــة حـــسب نـــوع اجلـــنس ٥٠٠تـــضم أكثـــر مـــن 

وتلتـزم اهليئـات الـيت ال تفـي مبـستوى معـني             . يتصل بكل رتبة داخل اهليئة املعنية كـل عـام          فيما
ادة عمالتــها، مــع إبــالغ احلكومــة يف هــذا  لتــشغيل املــرأة بإعــداد برنــامج للعمــل يــستهدف زيــ 

، أنـشأت احلكومـة مركـز تقيـيم مـدى املـساواة يف العمالـة، مـن أجـل             ٢٠٠٥ويف عام   . الشأن
. تيسري تطبيق هنـج العمـل اإلجيـايب وكفالـة إجـراء تقـدير عـادل المتثـال الـشركات هلـذا النـهج                 

امج املــساواة يف واملركــز مــسؤول عــن تــصنيف اإلحــصاءات ذات الــصلة، ووضــع دليــل لربنــ    
 .املعاملة، وتوفري الدعم الالزم للشركات

ــة           ــشركات العام ــق يف ال ــد وضــع موضــع التطبي ــذا ق ــة ه ــساواة يف العمال ــامج امل وبرن
. ، باعتبار ذلـك جـزءا مـن جهـود العمـل اإلجيـايب             ٢٠٠٤واملؤسسات التابعة للحكومة يف عام      

لة باملـساواة يف العمالـة، علـى        ، خططهـا املتـص    ١٠١وقد قدمت شركات عامة، يبلغ جمموعهـا        
، وذلـك بـشأن زيـادة       ٢٠٠٧ديـسمرب   / إىل كـانون األول    ٢٠٠٤يوليـه   /صعيد الفتـرة مـن متـوز      

وممـا يزيـد مـن    عمالة اليد العاملة من النـساء، ممـا ُيحـسِّن مـن متثيـل املـرأة علـى صـعيد املـدراء،               
 على الـشركات أن تقـدم   ومن املتعني. أعداد الوحدات املكتبية اليت تشغل موظفات من النساء   

 ٢٠٠٥تقــارير عــن التنفيــذ بـــشأن املــساواة يف املعاملــة، وذلـــك إىل احلكومــة يف هنايــة عـــام        
 .تقوم باستعراضها كيما

 
 حتسني التدريب املهين للنساء العاطالت الالئي يرأسن أسرا معيشية  ٣-١١  

عــاطالت الالئــي ، ُشــرع يف برنــامج التــدريب املهــين املتعلــق بالنــساء ال ١٩٩٨يف عــام  
يرأسن أسرا معيشية، هبدف حتسني القدرة املهنية واالعتمـاد الـذايت لـدى النـساء مـن رئيـسات                   

برنــامج التــدريب للنــساء  ”، حتــول هــذا الربنــامج إىل  ٢٠٠٥يوليــه / متــوز١ويف . هــذه األســر
 لـدى ، كمـا أنـه أدرج يف قـانون تنميـة الكفـاءة املهنيـة        “العاطالت الالئي يرأسن أسرا معيـشية     

ومن ناحية أوىل، يراعى أن نطاق النساء رئيسات األسر املعيشية، الالئـي حيـق هلـن أن         . العمال
يشاركن يف الربنامج التدرييب، قد تعرض للتوسيع ليشمل كافة النـساء رئيـسات األسـر الالئـي                 

ومبوجب الربنامج الـسابق، كـان   . حيتجن إىل تدريب مهين لتحسني وصوهلن إىل أسواق العمل   
أهل هلذا الربنامج قاصرا علـى األرامـل واملطلقـات والالئـي يعجـز أزواجهـن عـن العمـل مـن                   الت

ومـن ناحيـة ثانيـة، أصـبح مـن حـق النـساء العـاطالت مـن رؤسـاء              . جراء عائق بـدين أو مـرض      
األسر املعيشية أن يشاركن يف سـائر الـدورات التدريبيـة اخلارجـة عـن نطـاق برنـامج التـدريب                    
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.  يف املائة من إمجايل طاقة الربنـامج       ٢٠ئي يرأسن أسرا معيشية، يف نطاق       للنساء العاطالت الال  
وهذا التغيري سوف يكفل استفادة املتدربات من دورات تدريبيـة أكثـر تنوعـا هبـدف احلـصول                  

ولقد زيد، يف هناية املطـاف، بـدل التـدريب لتقليـل عـدد النـساء رئيـسات                  . على شىت املهارات  
 .لفن عن الدورة التدريبية من جراء صعوبات ماليةاألسر املعيشية الالئي يتخ

 
 تعزيز محاية األمومة  ٤-١١  

، بتعديل قـانون معـايري      ٢٠٠٥مايو  /حتسنت تدابري محاية األمومة نتيجة القيام، يف أيار        
وأهـم مـن كـل شـيء، مـا تقـرر مـن        . العمل وقانون املساواة يف املعاملـة وقـانون تـأمني العمالـة        

ــة أجــور الــستني  ــام التــسعني لفتــرة إجــازة األمومــة، الــيت كانــت تتحملــها     تغطي  يومــا مــن األي
ومن شأن هذه التغطية أن تسري ابتداء مـن الـشركات     . الشركات، من صندوق تأمني العمالة    

اجلـدول   (٢٠٠٨، مع متديدها لتشمل املؤسسات الكـبرية حبلـول عـام            ٢٠٠٦الصغرية يف عام    
قدم إجــازة خاصــة ذات أجــر للنــساء  ، ســت٢٠٠٦ ينــاير/وابتــداء مــن كــانون الثــاين ). ٩-١١

 .املوظفات الالئي يتعرض لإلجهاض بعد األسبوع السادس عشر من احلمل

، مل ُتقدم أيـة بـدالت للنـساء العـامالت أو أزواجهـن، ممـن يعولـون                  ٢٠٠٠وحىت عام    
ويف تــشرين . طفــال يبلــغ ســنة واحــدة أو أقــل، مــع قيــامهم بأخــذ إجــازة تتعلــق برعايــة الطفــل 

 ٢٠٠أي ( ُون كــوري ٢٠٠ ٠٠٠، تقـرر دفــع مبلــغ شـهري يــصل إىل   ٢٠٠١نــوفمرب /لثـاين ا
 ٢٠٠٣ويف عـامي    . ملن يقضون إجازة من أجل رعاية الطفـل       ) من دوالرات الواليات املتحدة   

 مـن دوالرات  ٣٠٠أي ( ُون كـوري  ٣٠٠ ٠٠٠ على التـوايل، زيـد هـذا املبلـغ إىل      ٢٠٠٤و  
ــدة  ــات املتحــ ــوري ٤٠٠ ٠٠٠، مث إىل )الواليــ ــات  ٤٠٠أي ( ُون كــ ــن دوالرات الواليــ  مــ

 ).املتحدة

، أفــضى تعــديل قــانون األفــراد العــسكريني إىل تأهيــل ٢٠٠٤ينــاير /ويف كــانون الثــاين 
النساء العامالت بالقوات املسلحة للحصول على إجازة أثناء احلمـل، والـوالدة، ورعايـة طفـل                

ضا علــى أن إجــازة األمومــة أو رعايــة وقــد نــص هــذا التعــديل أيــ. يف الثالثــة مــن عمــره أو أقــل
 .الطفل ال تتعارض مع ترقية املرأة

، أدى تعــديل قــانون املــوظفني العمــوميني إىل توســيع  ٢٠٠٢ينــاير /ويف كــانون الثــاين 
نطاق التأهـل إلجـازة رعايـة الطفـل، الـذي كـان مـن حـق مـن تعـول طفـال يبلـغ سـنة واحـدة                             

وبوســع املوظفــات . طفــال يف الثالثــة أو أقــلدد ليــصبح أيــضا مــن حــق مــن تعــول أقــل مث ُمــ أو
ــوالدة، باإلضــافة إىل إجــازة       ــاء احلمــل أو عنــد ال العموميــات اآلن أن حيــصلن علــى إجــازة أثن

خـالل  ”وقد ُعدلت شروط إجازة رعاية الطفل حيـث كانـت ُتعطـى      . األمومة املدفوعة األجر  
. ء التفــسري، وذلــك ملنــع ســو“وأصــبحت تعطــى خــالل عــام واحــد لكــل طفــل “ عــام واحــد
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وعالوة على هذا، قد ألغي البند الذي يشترط اعتبـار نـصف فتـرة إجـازة رعايـة الطفـل ضـمن                
ويف سياق القـانون املعـدل، ُتحتـسب فتـرة اإلجـازة بكاملـها ضـمن فتـرة اخلدمـة                    . فترة التغيب 

 .العاملة
 

  مرافق رعاية الطفل مبكان العمل ٥-١١  

 يف املائـــة مـــن ٢,٣قـــط، أي نـــسبة  طفـــال ف١١ ٧٨٧، كـــان هنـــاك ٢٠٠٤يف عـــام  
 طفـال،  ٩٣٠ ٢٥٢األطفـال الـذي يـستخدمون مرافـق رعايـة الطفـل، والـذين يبلـغ جممـوعهم          

ينـاير  /ويف كـانون الثـاين  . حيصلون علـى الرعايـة الالزمـة يف مرافـق رعايـة الطفـل مبكـان العمـل          
ــة مرافــق لر     ٢٠٠٦ ــشرط هتيئ ــشركات الــيت ختــضع ل ــة ، قامــت احلكومــة بتوســيع نطــاق ال عاي

 أو أكثـــر مـــن املوظفـــات الـــدائمات إىل ٣٠٠الـــشركات الـــيت تـــضم ”الطفـــل، وذلـــك مـــن 
ــات و ٣٠٠الـــشركات الـــيت تـــضم   ــر مـــن املوظفـ ــات  ٥٠٠أو / أو أكثـ ــن املوظفـ ــر مـ  أو أكثـ

 )١١-١١اجلدول . (، هبدف ختفيف عبء رعاية الطفل“اتالعام
 

  الطفل تنظيم سياسات رعاية الطفل وحتسني نوعية خدمات رعاية ٦-١١  

، وضــعت اخلطــة الــشاملة لتحــسني خــدمات رعايــة الطفــل، مــن أجــل ٢٠٠٥يف عــام  
حتسني نوعية هذه اخلدمات وتعزيز تقاسم األعبـاء االجتماعيـة، هبـدف تـوفري خـدمات لرعايـة                  

. الطفل تتفق مع احتياجات اآلباء العاملني، إىل جانب تقدمي دعم يعكـس اخلـصائص اإلقليميـة           
فإن جلنـة تنـسيق الـسياسات املتـصلة برعايـة الطفـل ختـضع لرئاسـة الـوزير          وباإلضافة إىل ذلك،   

املعين مبكتب تنسيق السياسات احلكومية، بغية تنسيق آراء خمتلف املكاتب احلكوميـة لتحـسني              
 .سياسات رعاية الطفل ودعم امليزانيات

ــشرين األول  ــوبر /ويف تـ ــل     ٢٠٠٤أكتـ ــة الطفـ ــق رعايـ ــيم مرافـ ــة تقيـ ــت عمليـ ، أدخلـ
وأنشئ أيـضا   . يق عليها من أجل حتسني خدمات رعاية الطفل من خالل مراقبة اجلودة           والتصد

ــصديق          ــيم والت ــال التقي ــضطلع بأعم ــذي ي ــل، ال ــة الطف ــق رعاي ــاد مراف ــس الكــوري العتم اجملل
، ومـن املتوقـع     ٢٠٠٥وقد أدير هذا النظام على سبيل التجربة يف عام          . يتصل هبذه املرافق   فيما

وقد أفضى تعديل قانون رعاية الرضـع       . ٢٠٠٦سع نطاقا ابتداء من عام      له أن ُيطبق بصورة أو    
إىل إنــشاء نظــام التــصديق احلكــومي فيمــا يتــصل بــاملهنيني املختــصني برعايــة الطفــل، يف عــام     

 .، لتعزيز نوعية قوة العمل القائمة برعاية الطفل واخلدمات املتصلة هبذه الرعاية٢٠٠٥
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 يل النساء ذوات اإلعاقات تقدمي الدعم الالزم لتشغ ٧-١١  

بــرامج عمــل إلعــادة التأهيــل املهــين مــن أجــل   قامــت وزارة الــصحة والرعايــة بــإدارة   
 مـن األشـخاص مـن ذوي        ٧ ٤٠٠، ُزود ما جمموعه     ٢٠٠٥ويف عام   . النساء ذوات اإلعاقات  

ــة         ــة احملمي ــن خــالل العمال ــك م ــل، وذل ــف بالعم ــة أل ــن الفئ ــات م ــاول   . اإلعاق ــد جــرى تن وق
لة من حاالت دعم العمالة عن طريق التقيـيم املهـين، واإلتيـان بالعمـل، وتـوفري                  حا ١٠٧ ٠٠٠

وسـاندت الـوزارة أيـضا مـشاريع منوذجيـة          . املشورة الالزمة يف فترة االنتقال الالحقـة للتـشغيل        
 .إلعادة التأهيل املهين، مما يتناسب مع النساء املعوقات

ة للمـشاريع الـيت تقـوم بتـشغيل نـساء           وتضطلع وزارة العمل بتقدمي إعانات مالية خمتلفـ        
. مــن ذوات اإلعاقــات، هبــدف زيــادة نــسبة هــؤالء النــساء لــدى اســتخدام أشــخاص معــوقني    

 )١٣-١١اجلدول (
 

 ١٢املادة   
  حالة صحة املرأة ١-١٢  

 معدل اإلصابة باملرض ١-١-١٢

 ٢٤,٥ يف املائـة و      ١٧,١وهـو مؤشـر الـصحة الرئيـسي،          اإلصابة بـاملرض  كان معدل    
ــساء،    ــة فيمــا يتــصل بالرجــال والن ــوايل، يف عــام  علــىيف املائ ــى أن  . ٢٠٠٣ الت ــدل عل وهــو ي

وبالنـسبة  . األحوال الـصحية للنـساء، بـصفة عامـة، أكثـر سـوءا مـن األحـوال املتـصلة بالرجـال                    
لكل من الرجال والنساء، ترجع األسباب الثالثة الرئيـسية للوفـاة إىل األورام اخلبيثـة، وأمـراض      

البــول : ءومــن األســباب األساســية األخــرى لوفــاة النــسا. خ، وأمــراض أوعيــة القلــبأوعيــة املــ
السكري، ومرض االنسداد الرئوي املزمن واألمراض املتصلة بارتفاع ضغط الـدم، واالنتحـار،             

. وحـوادث املـرور، وأمـراض الكبـد، ومـرض ذات الرئـة، وفقـا للترتيـب التنـازيل ملـدى التــواتر          
ن هذه األسباب تتمثل يف أمراض الكبد، وحـوادث املـرور، واالنتحـار،             بالنسبة للرجال، فإ   أما

. ومــرض االنــسداد الرئــوي املــزمن، والبــول الــسكري، والــسل التنفــسي، والــسقوط الرأســي    
 )١-١٢اجلدول (

 استخدام اخلدمات الطبية ٢-١-١٢

 كــان تــواتر اســتخدام اخلــدمات الطبيــة أكثــر ارتفاعــا فيمــا بــني النــساء عنــه فيمــا بــني   
والرجــال أكثــر عرضــة .  يف املائــة، علــى التــوايل٩٧,٧ يف املائــة و ٧٨,٨الرجــال، حيــث بلــغ 

 )٢-١٢اجلدول . (للعالج فيما يتصل باألمراض اخلطرية
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 )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /فريوس نقص املناعة البشرية ٣-١-١٢

صابات بفـريوس نقـص   كانت هناك زيادة تدرجيية، خالل السنوات، يف عدد النساء امل          
 ٣٥، حيــث وصــل هــذا العــدد إىل  )اإليــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب  /املناعــة البــشرية

عـززت احلكومـة   ولقـد  . ، على التـوايل ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ يف األعوام  ٥٣ و   ٣٢ و
من محـالت منـع مـرض اإليـدز والتثقيـف بـشأنه، حيـث شـجعت  الـسكان علـى أخـذ                        

رت برنــامج إلعــادة تأهيــل املرضــى ومراكــز للعــالج يف هــذا   اختبــار هــذا املــرض، وأدا
الــصدد، وقــدمت بــرامج أخــرى للمــشورة والــدعم لــصاحل املرضــى مــن خــالل حتــسني   

 )٤-١٢ واجلدول ٣-١٢اجلدول . (تدريب موظفي الرعاية الصحية احلكوميني

 الصحة اإلجنابية ٤-١-١٢

 إىل ١٥زوجـات مـن سـن    ارتفع معدل ممارسة حتديد النسل فيما بـني النـساء املت         
 يف  ٤٠ و   ٢٠٠٠ يف املائـة يف عـام        ٣٩ إىل   ١٩٩٧ يف املائة يف عام      ٧٩,٣ من   ٤٤سن  

ــام   ــة يف ع ــن    .٣٠٠٢املائ ــواتر اإلجهــاض م ــام ٠,٧ واخنفــض كــذلك متوســط ت  يف ع
واخنفـض كـذلك متوسـط تـواتر اإلجهـاض العمـدي            . ٢٠٠٣ يف عام    ٠,٦ إىل   ٢٠٠٠

يف ن أكثـر ارتفاعـا بكـثري ممـا هـو عليـه احلـال         فقد كـا ٤٤ إىل ٢٠لدى النساء من سن     
وميكن أن ُيعزى ما تقوم بـه الفئـة العمريـة مـن     ). ٦-١٢اجلدول (سائر الفئات العمرية    

 من ممارسة هذا اإلجهاض العمدي على حنو شديد التواتر إىل حمدودية   ٢٤ إىل   ٢٠سن  
مما يزيد من احتمـاالت     ممارسة تنظيم النسل، اليت تستند إىل تدابري مؤقتة وغري مستقرة،           

 .احلمل غري املرغوب لدى هؤالء النساء
 

  عدم تشجيع العملية القيصرية ٢-١٢  

ــا أكثــر ارتفاعــا،      يالحــظ أن معــدل ممارســة العمليــة القيــصرية جبمهوريــة كوري
بشكل نسيب، مما هو سائد بسائر البلدان، ومن مث، فإن احلكومة قد شـكلت جلنـة احلـد                  

، كما اضطلعت بـسياسات ترمـي إىل ختفـيض معـدل ممارسـتها إىل               من العملية القيصرية  
وهي تعلـن عـن نـسبة إجـراء هـذه العمليـة باملستـشفيات الرئيـسية مـن                   . مستوى معقول 

ــة وكــذلك علــى صــفحة     اخلاصــة بالــشركة “ وب”خــالل وســائط اإلعــالم اجلماهريي
، إىل جانـب    وهي تقوم أيضا برصد حالة ممارسـة هـذه العمليـة          . الوطنية للتأمني الصحي  

 )٧-١٢اجلدول . (تشجيعها للمؤسسات الطبية على التقليل من معدل ممارستها
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  صحة األمهات ٣-١٢  

ــوم احلكومــ   ــة بأســرها      ةتق ــى صــعيد الدول ــصحة عل ــامج لتحــسني ال ــإدارة برن  ب
 مركــزا صــحيا عامــا، وذلــك يف ضــوء ١٤٤يتــصل بالنــساء واألطفــال مــن خــالل  فيمــا
ا صحيا عاما تقدم اليوم رعاية      مركز ٢٤٦ومثة  . لية من خصائص  تتميز به املناطق احمل    ما

صحية قبل الوالدة وبعدها، كما توفر خدمات املشورة للنساء احلوامل، وهي ُتعد أيضا 
وباإلضافة إىل ذلك، حتصل النـساء احلوامـل   . خدمات صحية للرضع وفقا ملرحلة منوهم  

ص طبية منتظمة من أجل التبكري والرضع من األسر املعيشية املنخفضة الدخل على فحو   
  )٨-١٢اجلدول . (يف اكتشاف األمراض اخلطرية

وقد حتسنت محاية األمهات عـن طريـق التـأمني الـصحي الـوطين، وهـذا التـأمني             
يغطي اليوم تكاليف الوالدة الطبيعية، إىل جانب االختبـارات الـسابقة للـوالدة واملتعلقـة               

 .باحلصبة األملانية والتشوهات اخللقية
 

  اخنفاض معدل املواليد ٤-١٢  

ــغ        ــوط، حيــث بل ــسما باالجتــاه حنــو اهلب ــد مت ــدل املوالي  ١,٧ و ١,٣اســتمر مع
. ، علـــى التـــوايل٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ يف األعـــوام ١,١٦ و ١,١٩ و

واستجابة لذالك، اقترحت احلكومة إصدار القوانني األساسية املتعلقة باجملتمع اآلخذ يف           
ا ُيلزم احلكومات املركزية واحمللية بوضع السياسات الالزمة بعد استكشاف الشيوخة، مم

وهذه القوانني حتث احلكومة على تعزيز قيام اجملتمع بتقاسم . اهليكل الدميغرايف املرغوب 
أعباء والدة األطفال ورعايتهم، مع القيام يف نفس الوقت، وبأسلوب فعال، بتهيئة بيئـة              

. ني حياة األسرة والعمل، بناء على روح املساواة بني اجلنسنيتسمح بالتعايش املتناغم ب
وقد اقترح القانون اإلطاري املتعلق باالستجابة جملتمع يتسم باخنفاض معدل الوالدة، يف            
اجلمعية الوطنية، وذلك كمحاولة إلضفاء الطابع املؤسـسي علـى تلـك التـدابري املـضادة                 

 بدأ سريان القـانون اإلطـاري املتعلـق بـاجملتمع     ومن مث، فقد. عداد املواليدأملشكلة ضآلة   
، ٢٠٠٥سـبتمرب   /اآلخذ يف الشيوخة واملتسم باخنفاض معدل الـوالدة، وذلـك يف أيلـول            

، فإنه يعمد أيـضا  ٢٠٠٤أما القانون اإلطاري املعين بصحة األسرة، الذي صدر يف عام           
ؤوليات اجملتمـع بـشأن     إىل مطالبة احلكومة املركزية وهيئات احلكومة احملليـة مبراعـاة مـس           

ــة       ــة وصــحة الرضــع وبيئ ــة األموم ــساندة محاي ــهم، إىل جانــب م ــال ورعايت والدة األطف
 .الوالدة
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 دخني البناتت  ٥-١٢  

سجل معـدل املـدخنني لـدى الـشباب يف كوريـا أعلـى مـستويات لـه بالعـامل يف                      
خنفــاض واالزديــاد الــسريع يف عــدد البنــات املــدخنات، إىل جانــب ا. أواخــر التــسعينات

.  سيكارة، قد ظهـرا بوصـفهما قـضية اجتماعيـة خطـرية            لمستوى السن عند تدخني أو    
. ٢٠٠١وقد اضطلعت جلنة الشباب الوطنية حبملة منع الشباب مـن التـدخني منـذ عـام          

نـت أن األوالد     قـد بيَّ   ٢٠٠٣ومع هذا، فإن الدراسة االستقصائية اليت أجريت عن عـام           
ني وهم أصـغر سـنا، كمـا أن أعـداد البنـات املـدخنات               والبنات يقومون بالبدء يف التدخ    

 )١٠-١٢ واجلدول ٩-١٢اجلدول . (زالت آخذة يف التزايد ما
 

  السياسات الصحية املتعلقة بالنساء يف منتصف العمر ٦-١٢  

خنر العظم فيما يتـصل     /قامت احلكومة بإدارة برنامج منع سلس البول أو الغائط         
، على أساس جتـرييب، مـن أجـل حتـسني           ٢٠٠١ يف عام    باملرأة، وهو برنامج سبق وضعه    
ولقد نشرت أيضا كتيبات وشرائط فيديو عن حـاالت         . صحة النساء يف منتصف العمر    

وعـالوة  . منع سلس البول أو الغائط، واضطلعت بتوزيعهـا علـى مراكـز الـصحة العامـة               
 علــى ذلــك، نــشرت احلكومــة ووزعــت كتيبــا إرشــاديا عــن منــع األمــراض والعلــل الــيت

 .تصيب عادة النساء يف منتصف أعمارهن والنساء األكرب سنا
 

  حتسني صحة النساء احملرومات ٧-١٢  

بغية تـشجيع بـرامج التمـريض باملـساكن فيمـا يتـصل بالنـساء املـسّنات باملنـاطق                  
الريفيــة، ســاندت احلكومــة عمليــات تــدريب املمرضــات احملترفــات، ومــوظفي الــصحة   

 .ض يف املساكنالعامة، واملتطوعني للتمري

وكان مثة تدرج يف توسيع نطاق الفحص الصحي اجملـاين للمـواطنني املتقاعـدين               
الذين يتلقون استحقاقات أساسية وطنية لضمان املعيشة، وذلك من حيث مدى األهلية 

ومن بني املسنني الذين تعرضوا لفحوص صحية جمانية، والبالغ عـددهم           . وبنود الفحص 
 يف املائة من اجملمـوع  ٧٣,٥ امرأة، مما يشكل نسبة ٢٥ ٩٤٤، كانت توجد   ٣٥ ٢٩٣

وتتــوىل احلكومــة أيــضا تقــدمي إعانــات ماليــة لفحــص حاســة البــصر ). ١-١٢اجلــدول (
ومن بني من استفادوا مـن فحـص البـصر اجملانيـة،            . واجلراحات االستردادية لكبار السن   

 .ن النساء يف املائة م٦٧، كانت هناك نسبة تصل إىل ١١ ٣١٠والبالغ عددهم 

ــساء        ــة صــحية خاصــة للن ــوفري خــدمات رعاي وتقــوم املراكــز الــصحية العامــة بت
ومراكـز الرعايـة    . املعوقات مع مراعاة مـا هلـن مـن احتياجـات حمـددة، يف نفـس الوقـت                 
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أيــضا   مــن املــدن واملقاطعــات، تتــوىل     ١٦املعنيــة باألشــخاص املعــوقني، والقائمــة يف     
ر املــساندة الالزمــة للمعوقــات يف حــاالت احلمــل الــذي يــوف“ الربنــامج املــساعد”إدارة 

 .ووالدة األطفال ورعايتهم
 

  اإلحصاءات والبحوث املتصلة بصحة املرأة٨-١٢  

أضيفت مؤشرات صحة املرأة إىل الدراسة االستقصائية الوطنية املتعلقة بالـصحة    
اسـات  والتغذية، اليت ُتجرى كل ثالث سنوات، هبدف تيسري اجلهود الالزمة لوضـع سي          

جمموعـة إحـصاءات صـحة    ”، نـشرت احلكومـة   ٢٠٠١ويف عـام  . لتحسني صحة املـرأة   
الــيت تتــضمن القيــام، علــى أســاس نــوع اجلــنس، بإعــادة تفــسري نتــائج الدراســة   “ املــرأة

االستقصائية الوطنية املتعلقة بالصحة والتغذية، وقد طالبت احلكومة أيضا بـإجراء حبـث             
 ذات الصلة، كما وفَّرت إعانة مالية إلجراء دراسة عن حالة اإلجهاض وتدابري السياسة    

 .عن العلل وأمراض السرطان اليت ُتصيب املرأة بصفة خاصة
 

 ١٣املادة   
  النساء واملعاشات التقاعدية الوطنية ١-١٣  

أصبح العمال غري الدائمني، مبا يف ذلك العاملون املؤقتـون الـذين يعملـون لفتـرة                 
عملون جبهات عمل يقـل مـن ُيـستخدمون فيهـا عـن مخـسة         شهر واحد أو أكثر أو من ي      

أفراد، ممن كانوا مشمولني يف املاضي مبعاشات تقاعدية إقليمية، مؤهلني للحصول على            
وقد أدى هذا التغـيري إىل إضـفاء طـابع      . ٢٠٠٣يوليه  /معاشات العمال، اعتبارا من متوز    

ــاملرأة ا    ــة املتعلقــة ب ــة يف جهــات العمــل  رمســي علــى اســتحقاقات املعاشــات الوطني لعامل
 .الصغرية اليت يغلب عليها االجتاه حنو تشغيل النساء

وكانـت هنــاك زيــادة مطــردة يف عـدد املــشتركات يف خطــة املعاشــات الوطنيــة،    
ولقد ارتفعـت نـسبة النـساء يف        . ٢٠٠٤ مليون يف عام     ٥,٩حيث وصل هذا العدد إىل      

 يف املائـة يف  ٣٤,٧ إىل   ٢٠٠٢ام   يف املائـة يف عـ      ٣٢,٥العدد اإلمجـايل للمـشتركني مـن        
 يف املائـة مـن العـدد اإلمجـايل          ٣٩وكذلك شـكلت النـساء مـا يقـرب مـن            . ٢٠٠٤عام  

، ٢٠٠٤ويف عام . للمشتركني يف املعاشات الوطنية، وهو عدد يتجه حنو االرتفاع أيضا
  يف املائة من إمجايل عدد املستفيدين من معاشـات البـاقني         ٣٠كانت النساء ميثلن حوايل     

 )٢-١٣ واجلدول ١-١٣اجلدول . (على قيد احلياة

، كان مثـة إضـفاء للطـابع الرمسـي علـى حـق املـرأة يف احلـصول                   ١٩٩٨ويف عام    
، ُيالحـظ أنـه كـان هنـاك     ٢٠٠٤على معاش مقسم لدى الطـالق، ووفقـا لبيانـات عـام      
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 رجــال مــستفيدا مــن بــني مجيــع املــستفيدين مــن املعاشــات  ٦٨ امــرأة مــستفيدة و ٤٦٨
واحلكومة ماضية يف تعديل قانون املعاشات الوطنية من . ٥٣٦سمة، والبالغ عددهم    املق

يلغي ذلك الشرط الـذي يتـضمن       وهذا التعديل   . أجل تعزيز حق املرأة يف املعاش املقسم      
والتعـديل املقتـرح جيعـل      . الكف عن دفع املعاش املقسم للمطلقة عند عودهتا إىل الزواج         

 وصوله للـسن املؤهـل   د أن يتلقى معاشا للشيخوخة عنمن حق من يتلقى معاشا مقسما  
ديـسمرب  /وكان هذا التعديل موضـع مراجعـة باجلمعيـة الوطنيـة يف كـانون األول              . لذلك
٢٠٠٥. 

 
  نظام التأمني الوطين األساسي لسبل العيش واملرأة ٢-١٣  

 امــرأة مــستفيدة مــن نظــام التــأمني الــوطين األساســي  ٧٥٠ ٠٠٠كانــت هنــاك  
 يف املائــة مــن مجيــع املــستفيدين ٥٨,١، ممــا يــشكل نــسبة ٢٠٠٣ش يف عــام لــسبل العــي

ومـن حيـث الفئـة العمريـة، يراعـى أن النـساء مـن             ). ٤-١٣ واجلدول   ٣-١٣اجلدول  (
 ســنة يــشكلون أكــرب نــسبة مــن ٦٠ إىل ٥١ ســنة أو أكثــر والرجــال مــن ســن ٦١ســن 

 أسـرة مـن     ٢٣٨ ٧٩٠ومـن حيـث نوعيـة األسـرة املعيـشية، كانـت توجـد               . املستفيدين
 يف عـام  ٧١٧ ٨٦١ يف املائة مـن جممـوع األسـر املعيـشية البـالغ      ٣٣,٣املسنني، مما ميثل   

وحيث أن الفئة العمرية املتصلة باملسنني تـشمل نـسبة أكـرب قـدرا مـن النـساء،                  . ٢٠٠٣
ــوطين         ــأمني ال ــن نظــام الت ــستفدن م ــسنات كــثريات ي ــات م ــة مواطن ــرض أن مث ــه يفت فإن

ــسبل العــيش  ــشية الــيت ترأســها امــرأة فقــد تغــري مــن      . األساســي ل ــا عــدد األســر املعي أم
 يف عـــــام ٦٦ ٦٣٦، وإىل ٢٠٠٢ يف عـــــام ٦٥ ١٣٢ إىل ٢٠٠١ يف عـــــام ٧٠ ١٥٢
 .٢٠٠٤ يف عام ٧٠ ٥٩١، وإىل ٢٠٠٣

 
  القضاء على فقر املرأة ٣-١٣  

تقوم احلكومة بوضـع بـرامج حلفـز االعتمـاد الـذايت لـدى النـساء الالئـي يرأسـن                     
ية منخفضة الدخل، وذلك من خالل مساندة عمليـة حتقيـق االعتمـاد الـذايت               أسرا معيش 

 .وتعبئة املوارد اجملتمعية

ومن منطلق النهوض جبزء من الربنامج التدرييب املتصل مبساعدة رئيسات األسر            
نـسان وشـيونان     آ -املنخفضة الدخل، افتتح مركز األمل لرئيسات األسـر بـثالث مـدن             

 .٢٠٠٥ يف عام - بوسان وغوانغيانغ -، ومبدينتني أخريني ٢٠٠٤ يف عام -وبوهانغ 
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 تقدمي القـروض واالئتمانـات لـدعم البـدء يف املـشاريع مـن قبـل النـساء باألسـر                     ٤-١٣  
 املنخفضة الدخل

، ُشـــرع يف برنـــامج تقـــدمي إعانـــة ماليـــة للمهندســـات ٢٠٠٥-٢٠٠٢تـــرة فخـــالل ال 
 .اة بني اجلنسنيورئيسات األسر املعيشية من قبل وزارة املساو

وبرنـــامج تقـــدمي اإلعانـــات املاليـــة لبدايـــة املـــشاريع علـــى يـــد املهندســـات يـــستخدم     
مــن صــندوق تنميــة )  مليــون مــن دوالرات الواليــات املتحــدة١٠أي (بليــون ُون كــوري  ١٠

املرأة كل عام، وذلك من أجل تزويد النساء الالئي حيظني بقدر ما من املهارات بقـرض يـصل                  
ــصى   ــون ُون كــوري  ٧٠إىل حــده األق ــات املتحــدة  ٧٠ ٠٠٠أي ( ملي ــن دوالرات الوالي )  م

 ســنوات ومــنح فتــرة إمهــال مــدهتا ســنة   ٤مــع الــسداد خــالل  ( ســنوات ٥لكــل امــرأة لفتــرة  
وكـان مثـة اسـتفادة مـن هـذا          .  يف املائة لبداية املشروع    ٤,٥، وذلك بفائدة سنوية تبلغ      )واحدة

 .، على التوايل٢٠٠٤  و٢٠٠٣شاريع يف عامي  من امل٣٠٩ و ٢٩٥الربنامج بالنسبة لـ 

ــشية        ــة املــشاريع علــى يــد رئيــسات األســر املعي ــة لبداي ــامج تقــدمي اإلعانــات املالي وبرن
مــن صــندوق )  مليــون مــن دوالرات الواليــات املتحــدة٣أي ( بليــون ُون كــوري ٣يــستخدم 

 مليـون   ٥٠رض أقـصاه    تنمية املرأة كل عام من أجل تزويد رئيسات األسر املعييشية هـؤالء بقـ             
ــات املتحــدة  ٥ ٠٠٠أي (ُون كــوري  ــن دوالرات الوالي ــد    )  م ــع وجــود متدي ــرة ســنتني م لفت

.  يف املائـة لبدايـة املـشروع   ٣,٠اختياري ملدة سنتني واحتـساب معـدل فائـدة سـنوية يـصل إىل          
وهذا القرض متاح للنساء من رئيسات األسر املعيشية الالئـي ال يـستطعن االضـطالع بأنـشطة                 

قتصادية من جراء وفاة الزوج أو الطالق أو العجز، إىل جانب النساء غـري املتزوجـات الالئـي                  ا
 امـرأة مـن هـذا املـشروع يف          ٨٣ولقـد اسـتفادت     . يقمن برعاية آباء هلن أو أطفال ال والد هلـم         

 .٢٠٠٤عام 

، يف برنامج تقدمي القروض لالضطالع باملـشاريع الـصغرية          ١٩٩٩ومنذ البدء، يف عام      
 مليــون مــن ٢أي ( بليــون ُون كــوري ٢عمــال، مببلــغ يــصل إىل ألتوســطة املتعلقــة بــإدارة اوامل

ـــ   )دوالرات الواليــات املتحــدة  ــادة ل ــشية ذات   ٢٤٤، كانــت مثــة إف  مــن رئيــسات األســر املعي
 .الدخل املنخفض

 
  قانون رعاية األسر ذات الوالدية الوحيدة ٥-١٣  

ــانون األول  ، ١٩٧٣ون رعايــة األم والطفــل لعــام   ، ُعــدل قــان ٢٠٠٢ديــسمرب /يف ك
ويف الوقـت الـذي يـنص فيـه القـانون           . حيث أصبح قانون رعاية األسـر ذات الوالديـة الوحيـدة          

ــا          ــة مبفرده ــدة هــي املؤهل ــدة وحي ــا وال ــيت ترعاه ــدخل ال ــضة ال ــى أن األســر املنخف ــسابق عل ال
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وفر نفـس   للحصول على دعم اقتصادي واجتماعي من احلكومـة، فـإن التعـديل الـذي جـرى يـ                 
 .االستحقاقات لألسر املنخفضة الدخل اليت يرعاها والد وحيد

 
  إعفاء السلع األنثوية من ضريبة القيمة املضافة ٦-١٣  

 لقانون ضـريبة القيمـة املـضافة إىل إعفـاء الـسلع       ٢٠٠٤يناير  /أدى تعديل كانون الثاين    
 .البية النساءاألنثوية من هذه الضريبة، حيث أهنا من االحتياجات األساسية لغ

 
 رات اجلنسانية يف السياسات الثقافيةنظو تعميم امل ٧-١٣  

قامت وزارة الثقافة والسياحة بتنظيم قوة عمل معنية بالثقافة النسائية من أجل حتـسني               
إدراك الفـوارق بـني اجلنــسني داخـل الــوزارة، وتعزيـز التعــاون مـع املنظمــات النـسائية وفــرادى       

ن شأهنا أن تـدمح املنظـورات اجلنـسانية يف ميـادين الفـن والـسياحة                ، وصوغ سياسات م   ءاخلربا
الوجــه ”ولقــد أوصــت الــوزارة أيــضا جبعــل الفنانــات والرائــدات الثقافيــات مبثابــة    . والرياضــة

، كمــا أهنــا أعــدت بــرامج للجــوالت يف ميــدان الثقافــة النــسائية لتعزيــز قيمــة    “الثقــايف للــشهر
 .التراث الثقايف للنساء

فإن الـوزارة قـد أجـرت حتلـيال لآلثـار فيمـا يتعلـق باجلنـسني بـشأن              ى هذا،   وعالوة عل  
املقومات الثقافية ومرافق احلياة الرياضية، واضطلعت بدراسات استقصائية حـول ثقافـة املـرأة،              

واستـضافت الـوزارة أيـضا      . ٢٠٠٤فضال عن افتتاحه حملافل حبثية يف جمـال الـسياسات يف عـام              
 .ادة التوعية بثقافة املرأةحمفال ثقافيا نسائيا لزي

 
 حتسني مرافق الراحة للنساء داخل املؤسسات الثقافية العامة ١-٧-١٣

، وذلـك   ٢٠٠٣أجريت دراسة استقصائية عن مرافـق الراحـة املتعلقـة بالنـساء يف عـام                 
ويف أعقاب هـذا، اختـذت التـدابري الالزمـة          . باملؤسسات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة والسياحة     

ــسائية هــذه   ل ــق الراحــة الن ــد زيــدت أعــداد     . تحــسني مراف ــه ق ــال، يالحــظ أن ــى ســبيل املث وعل
 .املراحيض اخلاصة بالنساء، وغرف اإلرضاع، وحجرات لعب األطفال

 مشاركة املرأة يف األنشطة الثقافية ٢-٧-١٣

، ٢٠٠٤تبني من دراسة استقصائية شـاملة بـشأن ثقافـة املـرأة، سـبق اجراؤهـا يف عـام             
 يف  ٥١الفنيـة ومباريـات األلعـاب الرياضـية يـصل إىل            /ل املـشاركة يف األنـشطة الثقافيـة       أن معد 

 يف املائـة مـن      ٨٣,٢ يف املائـة مـن النـساء و          ٩١,٥و  . املائة بالنسبة لكـل مـن الرجـال والنـساء         
 يف ٢٨,٦ يف املائـة مـن النـساء و    ٣٥,٣الرجال قد سـبق هلـم التـردد علـى احلفـالت الفنيـة، و           

 يف املائـة مـن      ٢٨,٥ يف املائة من النساء و       ١٠,٩لرجال كانوا من زوار املعارض، و       املائة من ا  
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 ٥٦,٠(وقد أنفق وقت الفراغ على مـشاهدة التلفزيـون          . الرجال قد حضروا مباريات رياضية    
فيمــا يتــصل )  يف املائــة٤٨,٠(واألعمــال املرتليــة )  يف املائــة٤٩,١( والنــوم والراحــة )يف املائــة

 يف املائـة  ٥٢,٤ يف املائـة و  ٥٧,٥فيما يتعلق بالرجـال، فـإن هـذه النـسب كانـت            بالنساء، أما   
 يف املائـة    ٧٣,٩وقد أعربت نـسبة     .  يف املائة بشأن كل من هذه األنشطة على التوايل         ١٧,١ و

 يف املائــة مــن الرجــال عــن عــدم الرضــا فيمــا خيــص أنــشطة قــضاء وقــت    ٧١,٤مــن النــساء و 
 يف املائــة مــن النــساء قــد أشــارت إىل العــبء االقتــصادي  ٥٣,٠نــسبة مقــدارها ومثــة . الفــراغ

بوصــفه الــسبب الرئيــسي عــن عــدم االرتيــاح، وذكــرت النــساء بعــد ذلــك االفتقــار إىل الوقــت 
 ٦٢,٤ونسبة النساء الالئي قرأن كتبـا مـا تبلـغ           ).  يف املائة  ٧,٦(مث اإلرهاق   )  يف املائة  ٢٣,٠(

).  يف املائـة   ٦٢,٠(ة عـن الرجـال مـن قـارئي الكتـب             يف املائـ   ٠,٤يف املائة، وهـذا يزيـد بنـسبة         
 مـن الكتـب     ٣,٤ من الكتب سـنويا، وهـذا يقـل مبقـدار            ١٢,٢ومع هذا، فإن النساء قد قرأن       

 ). كتابا١٥,٧(عما قرأه الرجال 
 

 ١٤املادة   
ــرأة يف صــــوغ     ١-١٤   ــشاركة املــ ــز مــ ــانون املتعلــــق بتــــشجيع املزارعــــات وتعزيــ  القــ

 الزراعية السياسات

ــاك  كا  ــرأة، أي ٨٦٦ ٠٠٠نــت هن ــامالت،    ٩,٢ ام ــساء الع ــة مــن جممــوع الن  يف املائ
وقـد هـبط هـذا العـدد بنـسبة       . ٢٠٠٤تعمل يف جمال الزراعة أو صناعة الصيد، وذلـك يف عـام             

ومـشاركة املـرأة يف الزراعـة       . ٩٢٣ ٠٠٠ والبـالغ    ٢٠٠٣ يف املائة عن العدد املتعلق بعام        ٦,٢
و مطرد من جراء عمليـات إعـادة التـشكيل الـصناعي منـذ         وصناعات الصيد قد هبطت على حن     

، وقد استمرت احلكومة يف بذل جهودهـا مـن أجـل مـساندة النـساء العـامالت يف                   ٢٠٠١عام  
 )٦-١٤ واجلدول ٣-١١اجلدول . (الزراعة وصناعة الصيد

، يالحـظ أن الـسياسة      ٢٠٠٢ومع صدور القانون املتعلق بتـشجيع املزارعـات يف عـام             
ؤالء املزارعــات، الالئــي كــن يتــسمن بأولويــة منخفــضة يف الــسياسة الزراعيــة، قــد    اخلاصــة هبــ

ــر    . اكتــسنب برناجمــا سياســيا مــستقال   ــصلة باملزارعــات أكث ــسياسة املت وأصــبحت توجيهــات ال
 .وضوحا إىل حد كبري، كما أرسيت القواعد القانونية ذات الصلة يف هذا املنحى

وقـد  . الستـشارية املعنيـة بتـشجيع املزارعـات       ويف سياق هذا القانون، شكلت اللجنـة ا        
ــسياسات         ــرار يف إطــار ال ــة صــنع الق ــرأة يف عملي ــشاركة امل ــز م ــة لتعزي ــود املبذول أفــضت اجله
الزراعية إىل زيادة أعداد النساء يف اللجان احلكومية االستشارية ذات الصلة، مبا يف ذلـك تلـك          

عــدد النــساء، الالئــي يــضطلعن بوظــائف وارتفــع . اللجــان القائمــة يف وزارة الزراعــة واحلراجــة
ومــع هــذا، . ٢٠٠٣ يف املائــة يف عــام ٣٥,٩ إىل ١٩٩٧ يف املائــة يف عــام ٥,١استــشارية مــن 
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، وذلـك  ٢٠٠٤ يف املائـة يف عـام   ٣٢,٤فإن هذا املعدل قـد تعـرض هلبـوط ضـئيل، حيـث بلـغ          
. املطلــوبلعــدم قيــام اللجــان املــشكلة حــديثا بــدعوة العــضوات مــن النــساء وفقــا للمــستوى     

واللجنـة الرئاســية املعنيــة بالزراعــة والــصيد والــسياسات الريفيــة قــد شــكلت جملــسا للــسياسات  
ــات اخلاصــة هبــؤالء        ــسياسية والواجب ــن أجــل استكــشاف االجتاهــات ال ــة باملزارعــات م املتعلق

تــألف مــن الوكــاالت احلكوميــة ذات الــصلة ومنظمــات املزارعــات يوهــذا اجمللــس . املزارعــات
 .واخلرباء

 
   اخلطة اخلمسية لتشجيع املزارعات ٢-١٤  

ــؤالء         ــة هبـ ــسياسات املتعلقـ ــاس الـ ــات أسـ ــشجيع املزارعـ ــسية لتـ ــة اخلمـ ــشكل اخلطـ ُتـ
ولقــد ُنفــذت املرحلــة األوىل مــن اخلطــة يف . املزارعــات، إىل جانــب قــانون تــشجيع املزارعــات

 .٢٠٠٦ عام ، أما املرحلة الثانية فسوف تبدأ يف٢٠٠٥ إىل عام ٢٠٠١الفترة من عام 

وتنــوي احلكومــة زيــادة نــسبة النــساء الالئــي ســيخترن باعتبــارهن مزارعــات شــابات     
 يف برنـامج تعزيـز املـزارعني الـشبان،          ٢٠٠٤ يف املائة حبلـول عـام        ٢٠إىل  ) خليفات زراعيات (

وكانـت  . الذي يوفر إعانات مالية من أجل إقامة مزارع جديدة ويقدم أمواال لتحـسني اإلدارة       
. ءات إجيابية، من قبيل ختفيض معايري االختيار وعزو نقـاط إضـافية، لـصاحل املزارعـات               مثة إجرا 

وعلى سبيل املثال، ُتشترط امللكية الكاملة للمزرعـة مـن أجـل االختيـار كمـزارع شـاب، ومـع               
ومـن جـراء    . هذا، فإن امللكية املشتركة مـع الـزوج مقبولـة أيـضا يف حالـة املزارعـات الـشابات                  

 يف املائـة    ٢٠,٦ إىل   ١٩٩٨ يف املائـة يف عـام        ١٢,٩ املزارعات الشابات مـن      هذا، زادت نسبة  
وحىت بعد تعديل مبادرة املـزارع الـشاب        . ٢٠٠٣ يف املائة يف عام      ٢٥,١ وإىل   ٢٠٠٢يف عام   

إىل مبادرة دعم إنشاء املزارع، يالحظ أن ميزة النقـاط اإلضـافية املعـزاة للمزارعـات قـد ظلـت               
 يف املائة فقـط مـن املـزارع املنـشأة حـديثا واملختـارة يف عـام        ١٣,١بة  ومع هذا، فإن نس   . قائمة

 . كانت ختضع لرئاسة امرأة٢٠٠٤

وعلــى الــرغم مــن هــذه اجلهــود فــإن قلــة مــن املزارعــات فقــط هــي الــيت متكنــت مــن      
االستفادة من هذه املبادرات، فهي تستند أساسا إىل ملكيـة مزرعـة األسـرة، وهـي أكثـر صـيغ                    

ومثــة . وفيهــا تتعــرض املزارعــات للتــهميش بــصورة عامــة  . عيــة شــيوعا بكوريــا امللكيــات الزرا
حاجــة، بالتــايل، إىل بــذل اجلهــود الالزمــة لكفالــة حقــوق املــرأة يف امللكيــة، مــن قبيــل ملكيــة     

ــة واملواشــي األ ــصلة    . راضــي الزراعي ــق بالدراســة املت ــإن االهتمــام املتعل وباإلضــافة إىل ذلــك، ف
تفيدين مـن دعـم احلكومـة اخلـاص باملنـاطق الزراعيـة لـيس يف صـاحل                  بالزراعة لدى اختيـار املـس     

 .املزارعات أيضا
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  امليزانية املتصلة بالسياسات املتعلقة باملزارعات ٣-١٤  

 بليـون ُون كـوري     ١٦,٧هبطت امليزانية املتصلة بالـسياسات املتعلقـة باملزارعـات مـن             
 بليـــون ُون ١٤,٩ إىل ٢٠٠١ام يف عـــ)  مليـــون مـــن دوالرات الواليـــات املتحـــدة١٦,٧أي (

وعلـى الـرغم مـن    . ٢٠٠٢يف عـام  )  مليون من دوالرات الواليات املتحدة١٤,٩أي (كوري  
 مليــون مــن دوالرات الواليــات ٢٠,١أي ( بليــون ُون كــوري ٢٠,١زيــادة هــذه امليزانيــة إىل 

ــام ) املتحــدة ــوري  ٥٤,٨، وإىل ٢٠٠٣يف ع ــون مــن دوالرات  ٥٤,٨أي ( بليــون ُون ك  ملي
، فإن هذه الزيادة كانت ترجع أساسا إىل ارتفـاع اإلعانـات            ٢٠٠٤يف عام   ) لواليات املتحدة ا

ات املدرسـية ألطفـال     فاملالية املقدمة لألسر املعيشية الزراعية يف جمموعها، من قبيل دعم املصرو          
وامليزانية املعزاة خصيصا للمزارعـات مل ترتفـع بـشكل يتناسـب            . الريف ومساندة رعاية الطفل   

ــ ــف         م ــصلة بتثقي ــة املت ــوط امليزاني ــضال عــن هب ــالك ف ــة، وذل ــادة يف إمجــايل امليزاني ــدار الزي ع مق
ــة     . املزارعــات ــادة يف فعالي ــضرورة إىل زي ــة ال تتحــول بال ــادة يف امليزاني وهــذا يــشري إىل أن الزي

 )١-١٤اجلدول . (السياسة املتعلقة باملزارعات
 

   تعزيز صحة ورعاية النساء الريفيات ٤-١٤  

بغية احليلولة دون وقـوع األمهـات الوحيـدات باملنـاطق الريفيـة حتـت طائلـة احلرمـان،                     
شـرعت احلكومــة يف تقـدمي مــصروفات تعليميــة ألطفـال املزارعــات مـن األمهــات الوحيــدات،     

ولقد وسع نطاق أهلية احلـصول علـى الـدعم ليـشمل اآلبـاء الوحيـدين            . ٢٠٠١وذلك يف عام    
 تعـديل معـايري األهليـة اخلاصـة مبلكيـة املـزارع مـن أجـل         ، وكذلك جـرى أيـضا  ٢٠٠٢يف عام   

 . ٢٠٠٤إفادة مزيد من املزارعات، يف عام 

، أدخل برنامج املساعدة يف العمـل الـذي يتعلـق باملزارعـات احلوامـل               ٢٠٠٠ويف عام    
ــة بأســرها يف عــام     عأو مــن قمــن بالوضــع، ومت توســي   ــامج علــى صــعيد الدول  نطــاق هــذا الربن

أجر املساعدات، كما جـرى تبـسيط اإلجـراءات اخلاصـة بطلـب املـساعدة               ولقد زيد   . ٢٠٠٣
ومنـذ تنفيـذ هـذا الربنـامج، يراعـى أن عـدد املـستفيدات قـد تـضاعف تقريبـا،              . ٢٠٠٤يف عام   

 .٢٠٠٤ يف عام ٣ ٣٧٠ وأصبح ٢٠٠١ يف عام ١ ٦٩٢حيث كان 

ــة املعيــشة   ٢٠٠٤مــارس /ويف آذار   يف ، صــدر القــانون اخلــاص املتــصل بتحــسني نوعي
ومبوجــب هــذا القــانون، تلتــزم احلكومــات الوطنيــة  . املنــاطق الريفيــة وتــشجيع التنميــة بــالريف 

أمـا تعزيـز رعايـة املـرأة        . واحمللية بتعزيز رعاية املرأة الريفية ومحاية األمومـة واملركـز االجتمـاعي           
 املعيـشة  فقد أدرج يف أحد األهداف الرئيسية للخطـة األساسـية األوىل املتعلقـة بتحـسني نوعيـة          

 .، اليت صيغت وفقا هلذا القانون)٢٠٠٩-٢٠٠٥(يف املناطق الريفية وتشجيع التنمية بالريف 
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  مراكز املزارعات ٥-١٤  

 ألسباب إقليمية وأسباب أخرى تتعلق بنوع اجلنس، يراعـى أن مثـة             من جراء التهميش   
لثقافيـة، واملـشورة    استبعادا للمزارعـات مـن فـرص التعلـيم، والتفاعـل االجتمـاعي، واألنـشطة ا               

ويف ضوء هذا، أنشأت احلكومـة مراكـز املزارعـات          . بشأن التظلمات، وخدمات رعاية الطفل    
وبعــد التــشغيل التجــرييب ألربعــة مــن املراكــز يف عــام   . الــيت تــزودهن خبــدمات حمــددة وشــاملة 

 مركــزا، مبعــدل مركــزين بكــل  ١٨ مــا جمموعــه ٢٠٠٣-٢٠٠٢، أقــيم خــالل الفتــرة ٢٠٠١
 .٢٠٠٤ يف عام ٢٧ بلغ العدد اإلمجايل هلذه املراكز إقليم، وقد

 
  التعليم فيما يتعلق باملزارعات ٦-١٤  

حقــق التطــور التكنولــوجي الــسريع تغــيريات جذريــة يف سالســل اإلنتــاج والتوزيــع يف  
ميــدان الزراعــة، ومــن مث، فقــد ارتفــع عــدد املزارعــات الالئــي يــشاركن يف التــدريبات املتــصلة  

وباإلضافة إىل ذلك، فـإن مـشاركة املـرأة يف التـدرب علـى              . لى صعيد املعلومات  مبحو األمية ع  
املهارات الزراعية قـد زادت إىل حـد كـبري، ممـا حـسَّن مـن قـدراهتا علـى جماهبـة البيئـة الزراعيـة                          

وبغية تشجيع اكتساب املزارعات للمعارف واخلربات املهنية كيما يصبحن مـدربات           . اجلديدة
ــدت دورة  ــات، أُعـ ــي   ذاتيـ ــدريب الزراعـ ــد التـ ــدريب يف معهـ ــضطلعات بالتـ ــات املـ .  للمزارعـ

 )٢-١٤ اجلدول(
 

  التعاونيات ورابطات حتسني املعيشة ٧-١٤  

ــق        ــد ذلــك اهلــدف املتعل ــشجيع املزارعــات إىل حتدي أفــضت اخلطــة اخلمــسية األوىل لت
ــة  ــرأة يف التعاونيـــات الزراعيـ ــة مـــن إمجـــايل عـــدد ا ٥٠: بتعزيـــز مـــشاركة املـ ألعـــضاء  يف املائـ

وحتقيقــا هلــذه الغايــة، اختــذت احلكومــة ترتيبــات مــن قبيــل تــوفري    .  عــضوة تنفيذيــة٦ ٠٠٠ و
التثقيــف ذي الــصلة للمزارعــات، واالضــطالع بقــدر مــا مــن التحــسني يف مــشاركة املــرأة يف     

 يف ٢٣,٦ ومـع هـذا، فـإن عـضوية املـرأة يف التعاونيـات ال تبلـغ إال جمـرد                 .التعاونيات الزراعيـة  
 من العضوات التنفيـذيات، وهـذا يقـل كـثريا عـن             ٢٣٧ من املمثالت و     ٤ ٨٨٦ وهناك   املائة،

 )٣-١٤اجلدول . (األرقام املستهدفة
 

  استحداث أدوات وبرامج للعمل من أجل تقليل أعباء العمل لدى املزارعات ٨-١٤  

ت مع تزايد عمل املرأة يف اإلنتـاج الزراعـي، أصـبحت القـضايا املتـصلة بعمـل املزارعـا            
واستجابة لذلك، تـوفر احلكومـة      . وصحتهن من القضايا املثارة بوصفها جداول أعمال رئيسية       

الدعم الـالزم السـتحداث خمتلـف أدوات العمـل مـن أجـل تقليـل عـبء العمـل الـذي تتحملـه                        



CEDAW/C/KOR/6  
 

07-26285 55 
 

وكــان مثــة اضــطالع بربنــامج . املزارعــات، فــضال عــن مــساعدهتن يف العــيش بأســلوب صــحي 
، ممــا أدى إىل زيــادة كــبرية يف ٢٠٠٤عيــة وتوفريهــا، منــذ عــام أدوات العمــل الزرااســتحداث 

ولقــد ُصــممت أدوات لتعزيــز . ستفيد مــن هــذا الربنــامجتــأعــداد األســر املعيــشية الريفيــة الــيت  
كفاءة بعـض األعمـال الزراعيـة الـيت تنـهض هبـا املـرأة عـادة، مـن قبيـل انتقـاء الغـالت وزراعـة                           

ــا مالبـــس العمـــل ومعـــدات الز . الفراولـــة ــا  أمـ . راعـــة فقـــد اســـتحدثت أيـــضا ومت اإلمـــداد هبـ
 )٤-١٤ اجلدول(
 

 ١٥املادة   
 والطفل  حق األم يف رفع دعوى قضائية للتحقق من العالقة البيولوجية بني األم ١-١٥  

، ُعدل القانون املدين من أجل اإلقرار حبق األم يف رفـع دعـوى قـضائية               ٢٠٠٥يف عام    
األم والطفـل، وذلـك بعـد أن كـان هنـاك تـسليم حبـق األب                 للتحقق من العالقة البيولوجية بني      

وعلى حنـو عـام، تتكـون العالقـة بـني األم والطفـل بـصورة طبيعيـة عـن طريـق                      . وحده يف ذلك  
ومع هذا، ونظرا لوجود بعض احلاالت اليت يتعذر فيها افتراض تلـك العالقـة بـني األم       . الوالدة

 . أقر حبق األم أيضاوالطفل، كما حيدث يف حالة هجر الطفل، فإنه قد
 

 ١٦املادة   
 لغاء نظام رئاسة األسرة إ ١-١٦  

ألغي نظام رئاسة األسرة، وهـو مثـال بـارز للتمييـز بـني اجلنـسني يف مجهوريـة كوريـا،                   
وذلك مبوجب قرار من احملكمة الدستورية بعدم توافق هذا النظام مـع الدسـتور، ومـا تبـع هـذا           

ينــاير /دخل هــذا التعــديل حيــز النفــاذ يف كــانون الثــاين وســوف يــ. مــن تعــديل القــانون املــدين 
٢٠٠٨. 

 
 البت يف اسم أسرة الطفل  ٢-١٦  

وفقــا للقــانون املــدين الــسابق، كــان علــى الطفــل أن حيــصل علــى اســم أســرة األب،       
وتعـديل القـانون املـدين،      . باستثناء الطفل الـذي تعـرض للـهجر، أو الطفـل غـري معـروف األب               

اكتــساب الطفــل ”، يــنص علــى ٢٠٠٨ينــاير /فعــول يف كــانون الثــاينالــذي سيــصبح ســائر امل
ومع هذا، ويف إطار موافقة كال األبوين عند الزواج، جيوز للطفـل أن حيـصل               .  أسرة أبيه  سمال

وهذا ميكِّن الطفل مـن حيـازة اسـم أسـرة أمـه، مـع اإلبقـاء بـشكل عـام                     . “على اسم أسرة أمه   
وإذا مـا كـان     . “سرة مبوجب قانون حمـل الوالـدين      مبدأ وراثة اسم أسرة األب واسم األ      ”على  

 .األب أجنبيا، فإن من اجلائز للطفل أن يتبع اسم أسرة األب أو اسم أسرة األم
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  إلغاء فترة حظر الزواج من جديد ٣-١٦  

ُعــدل القــانون املــدين مــن أجــل إلغــاء الفتــرة الــيت حيظــر فيهــا الــزواج مــن جديــد، الــيت   
 ال جيـوز للمـرأة أن تعـود       ”والقانون املدين السابق يقول بأنـه       . دهاكانت تنطبق على املرأة وح    

وهـذا التنظـيم كـان      . “إىل الزواج خالل مـدة سـتة أشـهر منـذ فـصم العالقـة الزوجيـة الـسابقة                  
يهدف إىل تفادي االضطراب احملتمـل عنـد البـت يف هويـة األب البيولـوجي للطفـل الـذي يـتم                      

ومـــع هـــذا، فـــإن تطـــور العلـــم . دة إىل الـــزواجمحلـــه خـــالل فتـــرة إجـــراءات الطـــالق والعـــو 
والتكنولوجيا، الذي يبيح االضطالع باختبارات جينيـة واختبـارات أخـرى تتعلـق بـاألبوة، قـد                 

 .هذا الشرط لالنتقاد، مما حفز على املطالبة بإلغائهعرض 
 

  االعتراف باألبوة ٤-١٦  

ه إذا مل يكـن معـروف       ينص القانون املدين السابق علـى حيـازة الطفـل السـم أسـرة أمـ                
ويف حالــة عــدم اعتــراف األب بطفــل مولــود خــارج نطــاق الزوجيــة، فــإن هــذا الطفــل  . األب

ومع هذا، فإن الطفل يدخل يف نطاق ساللة نـسب أبيـه، بـصرف              . يندرج يف ساللة نسب أمه    
 والقـانون املـدين املعـدل يتـضمن    . النظر عن موافقة أمه، وذلك يف حالة اعتراف األب ببنوته له   

أنه جيوز للطفل، مبوافقة الوالدين، أن يواصل استخدام اسم أسرة أمه، حىت يف حالة إقـرار أبيـه          
ويف حالــة تعــذر التوصــل إىل اتفــاق مــا مــن جانــب األبــوين، ميكــن للطفــل أن . بأنـه مــن صــلبه 

 .يستمر يف استخدام اسم أسرة أمه مبوافقة احملكمة
 

 األسر املطلقة تأمني سداد مصروفات دعم الطفل يف  ٥-١٦  

إن هناك أمهية ملناقشة قضية مصروفات دعـم الطفـل، لتـوفري الرعايـة الالزمـة لألطفـال         
ــة     ــني األب واألم يف األســرة املطلق ــساوي ب ــاء بالت ــسيم األعب ــسمرب /ويف كــانون األول. وتق دي

افقـة  ، كان مثـة انتظـار لقيـام اللجنـة التـشريعية والقـضائية التابعـة للجمعيـة الوطنيـة باملو                    ٢٠٠٥
على تعديل قانون تـشريعات األسـرة، وقـانون تنفيـذ القـانون املـدين، والقـانون اخلـاص املتعلـق                     

وأوهلـا، أن عـدم   . وهـذا التعـديل يـنص علـى عـدة أمـور      . بتأمني سداد مصروفات دعـم الطفـل    
توفري مصروفات دعم الطل بصورة منتظمة سيفضي إىل االضـطالع بـأمر تنفيـذ شـرط التـأمني                  

والتقاعد عن االمتثال هلذا األمر قد حييل أمر الـسداد علـى أقـساط            ). يداع النقدي من قبيل اإل  (
وثانيها، أن قوانني تنفيذ القانون املدين السابقة تقول بـأن التخلـي   . إىل أمر بالسداد مرة واحدة 

عن تـوفري مـصروفات الـدعم بـشكل مـستمر مـن شـأنه أن يفـضي إىل إصـدار أمـر مـن جانـب                
عـديل ُيجيـز القيـام،    تات الدعم الـيت مل تـسدد وحـدها، ومـع هـذا، فـإن ال             احملكمة بدفع مصروف  

على سبيل املثـال، بوقـف الـضمان العـادي املنـشأ واملتـصل باملرتـب، كتـأمني ملـصروفات دعـم                      
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أن احلكومــة تنظــر يف وضــع برنــامج لــسداد مــصروفات الطفــل    ،وثالثهــا. الطفــل يف املــستقبل
قها مسألة توفري مصروفات دعم الطفل لألسر املطلقـة         بالوكالة، حيث تأخذ احلكومة على عات     

 .اليت ُتعاين من صعوبات مالية بسبب ختلف الطرفني املعنيني عن تنفيذ أمر السداد
 

  نظام امللكية للزوجني املقترنني ٦-١٦  

ُيقر النظام القانوين احلايل بنظام امللكية املنفصلة فيمـا يتعلـق بـالزوجني املقتـرنني، وهـو                  
وحيـث أن تقـسيم     . يسمح لكـل طـرف أن يتـصرف حبريـة يف املمتلكـات املـسجلة بامسـه                نظام  

املمتلكات ال يتم إال عند الطالق، فإن حق الطرف الـذي ال توجـد مـن جانبـه مطالبـة قانونيـة                 
، قُـدم   ٢٠٠٥ديـسمرب   /ويف كـانون األول   . باملمتلكات احملازة أثناء الزواج ال حيظـى حبمايـة مـا          

ية والقضائية، التابعة للجمعية الوطنية، تعديل للقانون املدين يرمي إىل حتقيـق            إىل اللجنة التشريع  
يمـا بـني الطـرفني اللـذين تـضمهما عالقـة       فاملساواة على الصعيد العملـي بـشأن حقـوق امللكيـة       

وهــذا التعــديل يفــرض حــدا علــى التــصرف مــن طــرف واحــد يف املمتلكــات املتــصلة   . زوجيــة
ومــن اجلــائز للطــرفني أيــضا أن يطالبــا  .  االقتــصادية يف الــزواجباملــسكن الــذي ُيرســي القاعــدة

. بتقــسيم املمتلكـــات، حـــىت أثنـــاء الـــزواج، إذا مـــا كانـــت هنـــاك مناســـبة أو ضـــرورة لـــذلك 
الــيت ال تــدخل فيهــا املمتلكــات الــيت حــصل عليهــا أحــد الطــرفني قبــل  (واملمتلكــات املــشتركة 

ة أثناء الزواج، جيري تقـسيمها علـى حنـو متـساو،        ، واحملاز )الزواج أو عن طريق الوراثة أو اهلبة      
 .وذلك من منطلق األخذ مببدأ املساواة
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 املرفـــــق
 نسبة االساتذة من النساء يف اجلامعات ١-٤اجلدول 

 )يف املائة: الوحدة(
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

 ١٦,٢ ١٥,٤ ١٤,٩ ١٤,٦ ١٤,١ اجملموع
 ١٠,٧ ٩,٩٧ ٩,٢ ٩,١ ٨,٨ اجلامعات الوطنية والعامة

 ١٨,٢ ١٧,٤ ١٦,٩ ١٦,٥ ١٦,١ اجلامعات اخلاصة

 .وزارة التعليم وتنمية املوارد البشرية: املصدر 
  

  من النساء يف املدارس االبتدائية والثانويةدراءمركز امل ٢-٤اجلدول 

 

إمجايل عدد   
مـــــــــــــدراء 
 املدارس

عـــــــــــــدد 
مــــــــــدراء 
ــدارس  املــــ
 من النساء

النــسبة املئويــة 
ملــــــــــــــــدراء 

دارس مــن  املــ 
 النساء

إمجايل عدد   
ــواب  نـــــــــــ
مـــــــــــــدراء 
 املدارس

ــدد  عــــــــــ
نــــــــــواب 
ــدراء  مـــــــ
 املدارس

النــسبة املئويــة 
لنواب مـدراء   
املــدارس مــن   

 النساء

إمجــــايل عــــدد  
املــدراء ونــواب 
املـــــــــــــــــــدراء 

 باملدارس

ــدراء   ــدد املــ عــ
ونــواب املــدراء 
ــن   ــدارس مـ باملـ

 النساء

النـــــسبة املئويـــــة  
للمــدراء ونــواب  
ــدارس   ــدراء بامل امل

 من النساء

٨,٤ ١ ٣٩٧ ١٦ ٥٨٩ ٩,٥ ٨٠٢ ٨ ٤٨٤ ٧,٣ ٥٩٥ ٨ ١٠٥ ٢٠٠١ 
٩,٠ ١ ٥٢٣ ١٦ ٩٩١ ١٠,٤ ٩٠٧ ٨ ٧٤١ ٧,٥ ٦١٦ ٨ ٢٥٠ ٢٠٠٢ 
٩,٧ ١ ٦٩١ ١٧ ٤٤٦ ١١,٨ ١ ٠٦٨ ٩ ٠٣٢ ٧,٤ ٦٢٣ ٨ ٤١٤ ٢٠٠٣ 
١٠,٦ ١ ٨٧٦ ١٧ ٧٤٥ ١٣,٢ ١ ٢٠٦ ٩ ١٦٢ ٧,٨ ٦٧٠ ٨ ٥٨٣ ٢٠٠٤ 

اخلطـة األساســية الثانيــة للـسياسات املتعلقــة بــاملرأة   ”) ٢٠٠٥(ني وشــؤون األســرة وزارة املـساواة بــني اجلنـس   :املصدر
 . “٢٠٠٥ واخلطط املتصلة بعام ٢٠٠٤، املنجزات املتحققة يف عام )٢٠٠٧-٢٠٠٣(

  
ــيم      ١-٥اجلدول  ــدورات الــيت يقــدمها املعهــد الكــوري لتــشجيع وتعل املــشاركون يف ال

 املساواة بني اجلنسني

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 

 ٤٠ ٦٦٠ ٢٢ ٤٧١ اإلمجايل للمشاركنيدد علا

 .املعهد الكوري لتشجيع وتعليم املساواة بني اجلنسني: املصدر 
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 إحصاءات األداء املتعلقة مبمارسة منع التحّرش اجلنسي ٢-٥اجلدول 
 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

 ٪٩٩,٤ ٪٩٦,١ ٪٩٨,٦ ٪٩٧,٣ توفري التثقيف الالزم ملنع التحرش اجلنسي
 ٪٩٣,١ ٪٨٧,٤ ٪٣٤,٤ ٪٣٤,٢ شاء مركز لتقدمي املشورة يف ميدان التحرش اجلنسيإن

 ٪٨٧,٦ ٪٨٦,٧ ٪٣٠,٠ - تعيني مستشارين بشأن التحرش اجلنسي
 ٪٨٥,٩ ٪٧٢,٢ ٪١٦,١ ٪٤٣,٠ ومنع مبادئ توجيهية داخلية يف جمال منع التحرش اجلنسي

 ١١ ٤١٥ ٣٠٩ ٤ ٤١١ ٤ ٦٦٣ عدد املؤسسات املستهدفة

وثيقـة بيـضاء عـن      ،  )٢٠٠٥(وزارة املساواة بـني اجلنـسني وشـــؤون األســـرة            :دراملص 
 .املساواة بني اجلنسني

  
 عمليات نشر الكتب التوجيهية املتعلقة مبنع التحرش اجلنسي ٣-٥اجلدول 

 )كتيب(جمتمع صحي خلْو من التحرش اجلنسي  - ٢٠٠٢
 )شريط فيديو( كيفية التواجد مع بعضهما الفصل املدرسي الذي يتعلم فيه األوالد والبنات -

 )كتيب منقح(جمتمع صحي خلْو من التحرش اجلنسي  - ٢٠٠٣
 )شريط فيديو(ما هي فكرتك عن التحرش اجلنسي؟  -

 )شريط فيديو(حتّد شجاع، إنِك مجيلة  - ٢٠٠٤
 )شريط فيديو(كلية التجمع، البداية يف إطار من السعادة  -

 )شريط فيديو( عمل بدون حترش جنسي دعونا ُنعد مكان - ٢٠٠٥

وثيقــة بيــضاء عــن املــساواة  وزارة املــساواة بــني اجلنــسني وشــؤون األســرة،   : املــصدر 
 .اجلنسني بني
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 )املتوسط األسبوعي(املعدالت والساعات املتصلة بأداء الكبار للواجبات املرتلية  ٤-٥اجلدول 

 )دقيقة: يف املائة، الوقت: الوحدة(

 )دقيقة(متوسط الوقت  )يف املائة (معدل األداء 
 ١٩٩٩ ٢٠٠٤ ١٩٩٩ ٢٠٠٤ 
 النساء الرجال النساء الرجال النساء الرجال النساء الرجال 

 ١٧:٤ ٥٨:٣١١:١ ١١:١ ٩٢,٦ ٤٦,٠ ٩١,٩ ٤٩,٠ الواجبات املرتلية
 ٥٨:١ ٤٨:١٤١:٠ ٣٩:٠ ٨٥,٢ ١٢,٧ ٨٤,٤ ١٦,٦ إعداد الطعام
 ٥٢:٠ ٤٦:٠٣١:٠ ٢٨:٠ ٥٤,٦ ٣,٧ ٥١,٦ ٤,٥ غسيل املالبس

 ٥٠:٠ ٤٨:٠٣٤:٠ ٣٣:٠ ٧٣,٤ ٢١,٣ ٧٠,٩ ٢٠,٨ التنظيف وما إليه
 ٣٢:٠ ٢٩:٠٥٣:٠ ٤٤:٠ ١١,٨ ١٠,٢ ١٣,٠ ١٠,١ هتيئة املسكن

 ٤١:٠ ٤٠:٠٣٨:٠ ٣٧:٠ ٣٧,٢ ٧,٧ ٣٦,٤ ١٠,١ التردد على املتاجر وما إليه
 ٥١:١ ٥٢:١٠٨:١ ٠٦:١ ٤٤,٤ ١٣,٦ ٤٣,٠ ١٦,٢ رعاية األسرة

 .الدراسة االستقصائية لساعات املعيشةاملكتب اإلحصائي الوطين، : املصدر 
  

 عدد مرافق املساندة ومشاريع احلماية املتعلقة بضحايا البغاء باإلكراه والبغايا السابقات ١-٦اجلدول 

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

 ٢٩ ١٧ ٧ - مراكز املشورة
 ٣٥ ٣٨ ٢٦ ٢٥ غاء باإلكراه من ناضجات وفتياتمرافق املساندة لضحايا الب

 ٢ ٢ ٢ ٢ املشاريع التجريبية املتصلة مبساندة إعادة تأهيل البغايا السابقات
 ٢ ٢ ٢ ٢ املخشاريع التجريبية إلنشاء مآوي للبغايا األجنبيات

 

 *حاالت العنف اجلنسي ٢-٦اجلدول 
 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

 ٦ ٩٥٩ ٦ ٥١٩ ٦ ١١٦ ٦ ٧٥٠ االغتصاب
 ٤ ٢٦٤ ٣ ٩١٣ ٣ ٣٣٤ ٣ ٨٩٣ *انتهاك قانون معاقبة العنف اجلنسي

 ١١ ٢٢٣ ١٠ ٤٣٢ ٩ ٤٥٠ ١٠ ٦٤٣ اجملموع
 

 ).٢٠٠٥(الوثيقة البيضاء الصادرة عن الشرطة وكالة الشرطة الوطنية،  :املصدر 
 .اية الضحايائم اجلنسية ومحاالقانون املتعلق مبعاقبة اجلر: قانون معاقبة العنف اجلنسي*   



CEDAW/C/KOR/6  
 

07-26285 61 
 

 اإلحصاءات املتعلقة جبرائم العنف العائلي ٣-٦اجلدول 

 )األشخاص(اإلجراءات املتخذة  
اإلحالة باعتبار األمر من 
 حاالت محاية األسرة

 
ــال  االعتقــــ

 )حاالت(
ــال  االعتقــــ

 االحتجاز )أشخاص(
عـــــــــــــــدم 
 التحفظ

إجـــــــــراءات 
أخــــــــــــــرى 

 األشخاص احلاالت )توجيهات(

٤ ٨١٣ ٤ ٥٥٩ ١٠٦ ١٤ ٧٦٠ ٦٩١ ١٥ ٥٥٧ ١٤ ٥٨٥ ٢٠٠١ 
٤ ٠٨٣ ٣ ٧٠٢ ٦١١ ١٥ ١٢٧ ٥٨٦ ١٦ ٣٢٤ ١٥ ١٥١ ٢٠٠٢ 
٤ ٤٥٩ ٤ ١٨٦ ٤٨٧ ١٦ ٧٨٧ ٤٩٦ ١٧ ٧٧٠ ١٦ ٤٠٨ ٢٠٠٣ 
٢ ٦١٦ ٢ ٥٨٧ ٩١٠ ١٣ ٩٦٩ ٣٢٩ ١٥ ٢٠٨ ١٣ ٧٧٠ ٢٠٠٤ 

 ).٢٠٠٥(الوثيقة البيضاء الصادرة عن الشرطة وكالة الشرطة الوطنية، : املصدر 
  

 أعضاء اجلمعية الوطنية ١-٧ول اجلد

 األعصاء من النساء 
النساء املنتخبات يف   

 الدوائر احمللية
التمثيـــــــل النـــــــسيب 
 لألعضاء من النساء

 

إمجــــــــايل 
ــدد  عـــــــــ
 العدد األعضاء

النــــــــــسبة 
 العدد )يف املائة(

ــسبة  النــــــ
 العدد)يف املائة(

ــسبة  النـــــــ
 )يف املائة(

اجلمعية الوطنية اخلامسة عشرة
)١٥,٢ ٧ ٠,٨ ٢ ٣,٠ ٩ ٢٩٩ )٢٠٠٠-١٩٩٦ 

اجلمعيـــــة الوطنيـــــة الـــــسادسة
 ٢٣,٩ ١١ ٢,٢ ٥ ٥,٩ ١٦ ٢٧٣ )٢٠٠٤-٢٠٠٠(عشرة 

اجلمعية الوطنية الـسابعة عـشرة
)٥٥,٤ ٣١ ٤,١ ١٠ ١٣,٧ ٤١ ٢٩٩ )٢٠٠٨-٢٠٠٤ 

جلنــة االنتخابــات الوطنيـة، دراســة استقــصائية عـن االنتخابــات الوطنيــة، مــن   : املـصدر  
 .طنية الثانية عشرة إىل اجلمعية الوطنية اخلامسة عشرةاجلمعية الو
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 النساء املنتخبات يف االنتخابات احمللية الثانية والثالثة ٢-٧اجلدول 
 )٢٠٠٢(االنتخابات احمللية الثالثة  )١٩٩٨(االنتخابات احمللية الثانية   

 اجملموع  
ــدد  عــــــ
 النساء

ــسبة  النــــــ
 اجملموع )يف املائة(

ــدد  عــــــ
 النساء

ــسبة  النــــــ
 )يف املائة(

 ٤,٠ ٢٠٥ ٥ ٠٩٧ ٢,٢ ٩٧ ٤ ٤٢٧ اجملموع
 ٠,٠ صفر ١٦ ٠,٠ صفر ١٦ احلاكم اإلقليمي/عمدة املدينة املتروبولية
 ٠,٩ صفر ٢٣٢ ٠,٠ صفر ٢٣٢ احلي/املقاطعة/املدينة/مقر حكومة البلدية
 ٩,٦ ٦٦ ٦٨٢ ٥,٩ ٤١ ٦٩٠ اجملموع الفرعي املدينة املتروبولية

 ١,٨ ١١ ٦٠٩ ٢,٣ ١٤ ٦١٦ حملليةالدائرة ا 
 ٧٥,٣ ٥٥ ٧٣ ٣٦,٥ ٢٧ ٧٤ التمثيل النسيبأعضاء اجملالس اإلقليمية

 ٢,٢ ٧٩ ٣ ٤٨٥ ١,٦ ٥٦ ٣ ٤٨٩ احلي/املقاطعة/أعضاء جملس املدينة

 دراسة استقـصائية عـن االنتخابـات احملليـة الثانيـة والثالثـة            جلنة االنتخابات الوطنية،     :املصدر 
)٢٠٠٢، ١٩٩٨.( 
  

 املعدل املستهدف ملشاركة املرأة يف اللجان االستشارية احلكومية ٣-٧اجلدول 
 )يف املائة: الوحدة(

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 

 ٤٠ ٣٨ ٣٦ ٣٤ ٣٢ املعدل املستهدف

وثيقـة بيـضاء بـشأن املـساواة       ،  )وشـؤون األسـرة   ( وزارة املساواة بني اجلنسني   : املصدر 
 .نويا ُتنشر سبني اجلنسني

  
 مشاركة املرأة يف اللجان االستشارية احلكومية ٤-٧اجلدول 

 )٢٠٠٤ديسمرب /يف كانون األول(

 
اللجان اليت تضــم أعضاء 

 من النساء
 

عــــــــــــــدد 
اللجــــــــــان 
 النسبة املئوية العدد احلكومية

عــدد أعــضاء 
 اللجان

عــدد أعــضاء 
اللجـــان مـــن 

 النساء

ــدل  معــــــــــــــــ
مشاركة املـرأة   

 )يف املائة(

 ٣٢,٢ ٥ ٦١٧ ١٧ ٤٧٠ ٩٥,٩ ١ ٢٩١ ١ ٣٤٦ اجملموع
 ٢٧,١ ١ ٦١٩ ٥ ٩٦٦ ٩١,٣ ٣١٣ ٣٤٣ اللجان الوطنية
 ٣٤,٨ ٣ ٩٩٨ ١١ ٥٠٤ ٩٧,٥ ٩٧٨ ١ ٠٠٣ اللجان احمللية

 
وثيقـة بيـضاء بـشأن املـساواة       ،  )وشـؤون األسـرة   ( وزارة املساواة بني اجلنسني   : املصدر 

 . ُتنشر سنويابني اجلنسني
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 الوزراء من النساء ٥-٧اجلدول 
 )يف املائة(النسبة  عدد الوزراء من النساء 

 ١١,١ )البيئة، واملساواة بني اجلنسني (٢ ٢٠٠١
 ٢٢,٢ العدل، والبيئة، والصحة والرعاية، واملساواة بني اجلنسني (٤ ٢٠٠٣
 ١١,١ )املساواة بني اجلنسني وشؤون األسرة والتشريعات (٢ ٢٠٠٤

 
 ).٢٠٠٥(إلدارة احلكومية والشؤون الداخلية وزارة ا: املصدر 
 .٢٢يبلغ العدد اإلمجايل ألعضاء احلكومة من مستوى الوزراء : مالحظة 

  
 )٥فوق الرتبة (عمالة املرأة يف مستوى املدراء   ٦-٧اجلدول 

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

 العدد 
ــسبة  النــــــ

 العدد )يف املائة(
ــسبة  النــــــ

 العدد )يف املائة(
ــسبة  النــــــ

 العدد )ملائةيف ا(
ــسبة  النــــــــ

 )يف املائة(

 ٦,٧ ٢ ٢٢٢ ٥,٩ ١ ٩٧٥ ٥,٤ ١ ٧٤٩ ٥,١ ١ ٦٠٥ اجملموع
 ٧,٤ ١ ٢٠٣ ٦,١ ١ ٠٤٦ ٥,٥ ٨٧٢ ٤,٨ ٧٤١ احلكومة املركزية
 ٥,٩ ١ ٠١٩ ٥,٤ ٩٢٩ ٥,٣ ٨٧٧ ٥,٣ ٨٦٤ احلكومة احمللية

 ).٢٠٠٤(مة املدنية وزارة اإلدارة احلكومية والشؤون الداخلية، وجلنة اخلد: املصدر
  

 )٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١يف  (٥  مركز املوظفات باخلدمة املدنية فوق الرتبة ٧-٧اجلدول 

 ٥ الرتبة ‐ ١الرتبة   
 ٥الرتبة  ٤الرتبة  ٣الرتبة  ٢الرتبة  ١الرتبة  اجملموع اجملموع 

 ٢٤ ١١٦ ٧ ١٢٩ ١ ٣٨٩ ٥٨٣ ٢٧٩ ٣٣ ٤٩٦ )ألف(اجملموع 
 اجملموع ١ ٦٢٣ ٢٩٠ ٤٧ ١٠ ٥ ١ ٩٧٥ )باء(النساء 

 ٪٦,٧ ٪٤,٠ ٪٣,٤ ٪١,٧ ٪١,٨ ٪٥,٩ ألف/باء
 ٩ ٩٧٦ ٤ ٦٥٧ ١ ٠٥٦ ٥٠٩ ٢٤٢ ١٦ ٤٤٠ )ألف(اجملموع 
احلكومة الوطنية ٨٠٥ ١٩٨ ٢٩ ١٠ ٤ ١ ٠٤٦ )باء(النساء 

 ٪٨,١ ٪٤,٣ ٪٢,٧ ٪٢,٠ ٪١,٧ ٪٦,٤ ألف/باء
 ١٤ ١٤٠ ٢,٤٧٢ ٣٣٣ ٧٤ ٣٧ ١٧ ٠٥٦ )ألف(اجملموع 
 احلكومة احمللية ٨١٨ ٩٢ ١٨ صفر ١ ٩٢٩ )باء(النساء 

 ٪٥,٨ ٪٣,٧ ٪٥,٤ ٪٠,٠ ٪٢,٧ ٪٥,٤ ألف/باء

 ).٢٠٠٤(وزارة اإلدارة احلكومية والشؤون الداخلية، وجلنة اخلدمة املدنية : املصدر
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 املسؤولون احلكوميون من النساء ٨-٧اجلدول 
 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ 

 ٩١٥ ٤٧٣ ٨٩١ ٩٤٩ ٨٦٩ ٠٣٠ ٨٥٩ ٣٢٩ ٨٤٩ ١٥٢ ٨٦٥ ٦٥٠ ٨٨٨ ٢١٧ ٩٢٣ ٧١٤ ٩١٣ ١٠٤ ٩٠٣ ٨٢٣ اجملموع

 ٣٢٤ ٥٧٦ ٣٠٢ ٨٣٠ ٢٨٦ ٠٧٤ ٢٨٢ ٠٢٨ ٢٦٧ ٦٤٧ ٢٥٨ ٣٤٧ ٢٦٣ ٨٥٣ ٢٦٣ ٨٥٣ ٢٥٣ ٩١٧ ٢٤٦ ٤٦٨ النساء

 ٪٣٥,٥ ٪٣٤,٠ ٪٣٢,٩ ٪٣٢,٨ ٪٣١,٥ ٪٣١,٥ ٪٢٩,٧ ٪٢٩,٧ ٪٢٧,٨ ٪٢٧,٣)يف املائة(النسبة 

 .احلولية اإلحصائيةوزارة اإلدارة احلكومية والشؤون الداخلية، : املصدر
  

 املرشحون الناجحون يف امتحان املوظفني املدنيني الدبلوماسيني ١-٨اجلدول 

 النساء اجملموع 
ــسبة  النـــــــ

 )يف املائة(

٤٥,٧ ١٦ ٣٥ ٢٠٠٢ 
٣٥,٧ ١٠ ٢٨ ٢٠٠٣ 
٣٥,٠ ٧ ٢٠ ٢٠٠٤ 
٥٢,٦ ١٠ ١٩ ٢٠٠٥ 

 .وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة: املصدر 
  

 اخلطة السنوية لتعليم اجلنس١-١٠اجلدول 

 )احلاالت، النسبة املئوية بني قوسني: الوحدة(
 إدراج خطة التعليم التعليم اجلزئي التعليم الكامل اجملموع 

٣ ٤٦٣ ٨ ٥ ٥٥٣ 
 ٥ ٥٦١ املرحلة االبتدائية

)٦٢,٣( )٠,١( )٩٩,٩( 
١ ٩٨٧ ٤ ٢ ٩١٨ 

 ٢ ٩٢٢ املرحلة االعدادية
)٦٨,٣( )٠,١( )٩٩,٩( 

١ ٢٨٣ ١٢ ٢ ٠٨٦ 
 ٢ ٠٩٨ املرحلة الثانوية

)٦١,٢( )٠,٦( )٩٩,٤( 
٦ ٧٣٥ ٢٤ ١٠ ٥٥٧ 

 ١٠ ٥٨١ اجملموع
)٦٣,٧( )٠,٢( )٩٩,٨( 

 .وزارة التعليم وتنمية املوارد البشرية: املصدر 
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 )٢٠٠٤-٢٠٠٢(النسبة املئوية للطالبات حسب جمال الدارسة الرئيسي  ٢-١٠اجلدول 
 )يف املائة: الوحدة(

 اجملموع  
ــوم  العلـــــــــ
 اإلنسانية

ــوم  العلــــــــــ
 االجتماعية

العلـــــــــوم 
 الطبيعية

ــب  الطـــــــــ
 والصيدلة

ــون  الفنــــــــ
ــة  والتربيــــــ

 البدنية
مهنـــــــــــة 
 التدريس

كليـــــــــــات 
 املعلمني

٩٧,٤ ٤٤,١ ٧٠,١ ٢١,٣ ٤٧,٦ ٦١,٧ ٣٦,٧ ٢٠٠٢ 
 املعاهد العالية ٩٧,٢ ٤٢,٧ ٧٠,٩ ٢٠,٤ ٤٦,٦ ٦١,٤ ٣٦,٢ ٢٠٠٣
٩٦,٠ ٤٦,٢ ٦٦,٥ ٣٧,٦ ٤٥,٤ ٦٢,٦ ٣٦,٧ ٢٠٠٤ 

 غري مطابق

٧٣,٢ ٦١,٩ ٥٤,٤ ٤٩,٦ ٢٢,٤ ٣٧,٢ ٥٧,٣ ٣٦,٦ ٢٠٠٢ 
 اجلامعات ٧٣,٦ ٦١,٥ ٥٣,٩ ٥٠,٨ ٢٢,٤ ٣٧,٧ ٥٧,٥ ٣٦,٨ ٢٠٠٣
٧١,٨ ٦١,٢ ٥٣,٠ ٥١,١ ٤٣,٢ ٣٧,٠ ٥٧,٥ ٣٦,٨ ٢٠٠٤ 
٦٣,٢ ٦١,٠ ٣٩,٥ ٢١,٤ ٣٣,٢ ٣٨,٦ ٣٩,٧ ٢٠٠٢ 

 الدراسات العليا ٦٥,٩ ٦١,٨ ٤٠,٩ ٢٢,٢ ٣٤,٥ ٤٠,١ ٤١,٤ ٢٠٠٣
٦٨,٨ ٦١,٨ ٤٤,٥ ٤٢,٤ ٣٣,٢ ٤٤,٥ ٤٣,٠ ٢٠٠٤ 

 غري مطابق

 ).٢٠٠٤-٢٠٠٢ (احلولية اإلحصائية للتعليموزارة التعليم وتنمية املوارد البشرية، : املصدر
  

 النسبة املئوية لالنتقال إىل مستوى الدراسة التايل ٣-١٠اجلدول 

 
من املرحلة االبتدائية إىل
 املرحلة اإلعداية

من املرحلة اإلعدادية 
غلى املرحلة الثانوية

من املرحلة الثانوية إىل
 املرحلة اجلامعية

من املرحلة اجلامعية إىل 
مرحلة الدراسات العليا

 الذكور اإلناث الذكور اإلناث الذكور ناثاإل الذكور اإلناث 

١٠,٨ ٧,٥ ٧٣,١ ٦٧,٦ ٩٩,٥ ٩٩,٦ ٩٩,٩ ١٠٠,٠ ٢٠٠١ 
١٠,٧ ٨,٠ ٧٥,٨ ٧٢,٤ ٩٩,٦ ٩٩,٥ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٢٠٠٢ 
١٠,٧ ٩,٢ ٨١,٥ ٧٧,٨ ٩٩,٧ ٩٩,٧ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٢٠٠٣ 
٩,٩ ٨,٤ ٨٢,٨ ٧٩,٧ ٩٩,٧ ٩٩,٧ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٢٠٠٤ 

 
 .حولية إحصاءات التعليمليم وتنمية املوارد البشرية، وزارة التع: املصدر 
تشمل املرحلة اجلامعية املعاهد العاليـة وكليـات املعلمـني واجلامعـات العاديـة              : مالحظة 

 .اليت توفر دراسة مدهتا أربع سنوات
 .النسبة املئوية للخرجيني الذين يلتحقون باملرحلة التالية من الدراسة: مستوى االنتقال 
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 معدل توزيع الطلبة يف املدارس الثانوية حسب نوع اجلنس وأصناف املدارس  ٤-١٠ل اجلدو
 )يف املائة(املدارس املهنية 

 توزيع الطلبة

العــــــــــــــــدد 
اإلمجـــــــــــايل 

 للطلبة
املــــــدارس 

 العامة
املدارس 
 الزراعية

املــــدارس  
 الصناعية

املــــدارس 
 التجارية

ــيم   ــدارس تعلـــ مـــ
الــــشؤون /الــــصيد
 البحرية

املــــدارس  
 الشاملة

املـــدارس 
 املهنية

 ٣,٠ ٨,٢ ٠,١ ١٩,٥ ٣,٢ ٠,٧ ٦٥,٣ ٩١٤ ٩٠٦ البنات
٢٠٠١ 

 ٢,٢ ٤,٥ ٠,٤ ٤,٩ ٢٠,٣ ١,١ ٦٦,٥ ٩٩٦ ٢٦٧ األوالد
 ٢,٨ ٧,٥ ٠,١ ١٨,١ ٣,٢ ٠,٧ ٦٧,٧ ٨٥٦ ٠٤٤ البنات

٢٠٠٢ 
 ١,٩ ٤,٣ ٠,٤ ٥,٠ ١٩,١ ١,١ ٦٨,٢ ٩٣٩ ٤٦٥ األوالد
 ٣,٠ ٧,٠ ٠,١ ١٦,٧ ٣,١ ٠,٧ ٦٩,٤ ٨٤٠ ٦٩٨ البنات

٢٠٠٣ 
 ١,٩ ٤,٠ ٠,٤ ٥,٠ ١٨,٤ ١,١ ٦٩,٢ ٩٢٥ ٨٣١ األوالد
 ٢,٤ ٦,٨ ٠,٠ ١٦,٠ ٣,١ ٠,٨ ٧٠,٩ ٨٢٧ ٩٨٢ البنات

٢٠٠٤ 
 ١,٧ ٣,٩ ٠,٥ ٤,٩ ١٧,٧ ١,١ ٧٠,٢ ٩١٨ ٥٧٨ األوالد

 )ئةيف املا(املدارس املهنية 

 نسبة البنات
ـــاجملم وع ــــــــ

 )يف املائة(

املــــــدارس 
العامــــــــــة 

 )يف املائة(
املدارس 
 الزراعية

املــــدارس  
 الصناعية

املــــدارس 
 التجارية

ــيم   ــدارس تعلـــ مـــ
الــــشؤون /الــــصيد
 البحرية

املــــدارس  
 الشاملة

املـــدارس 
 املهنية

٥٦,٢ ٦٢,٥ ١٢,١ ٧٨,٤ ١٢,٨ ٣٦,٠ ٤٧,٤ ٤٧,٩ ٢٠٠١ 
٥٧,٣ ٦١,٣ ١٠,٧ ٧٦,٧ ١٣,٢ ٣٧,١ ٤٧,٥ ٤٧,٧ ٢٠٠٢ 
٥٨,٤ ٦١,٧ ٩,٩ ٧٥,٣ ١٣,٥ ٣٧,٠ ٤٧,٦ ٤٧,٦ ٢٠٠٣ 
٥٥,٩ ٦١,٤ ٨,٤ ٧٤,٥ ١٣,٤ ٣٨,٢ ٤٧,٧ ٤٧,٤ ٢٠٠٤ 
 

 .حولية إحصاءات التعليموزارة التعليم وتنمية املوارد البشرية، : املصدر
 املدارس الثانوية، واملدارس الثانوية الرياضـية، واملـدارس الثانويـة           “العامة”تتضمن فئة املدارس    : مالحظة 

 .لعلمية، إىل جانب املدارس الثانوية العاديةللغات األجنبية، واملدارس الثانوية ا
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  شخص١٠ ٠٠٠محلة الشهادات األكادميية حسب نوع اجلنس ولكل   ٥-١٠جلدول ا
 ةاشهادة الدكتور شهادة املاجستري شهادة البكالوريوس 
  شخص١٠ ٠٠٠لكل  محلة الشهادة  شخص١٠ ٠٠٠لكل  محلة الشهادة  شخص١٠ ٠٠٠لكل  الشهادةمحلة  

 وعاجملم 
معــــــدل 
 اجملموع النساء الرجال النساء

معـــدل  
 اجملموع النساء الرجال النساء

ــدل  معـــ
 النساء الرجال النساء

٠,٦٣ ١,٩٧ ٢٣,٨ ٦ ٢٢١ ٧,٦٣ ١٤,٥٩ ٣٤,٠ ٥٣ ١٠٩ ٥٨,٦٥ ٦٣,٣٠ ٤٧,٧ ٢٩٠ ٧٩٨ ٢٠٠١ 

٠,٦٦ ٢,١٦ ٢٣,٢ ٦ ٧٥٨ ٨,٨٩ ١٤,٩٩ ٣٦,٩ ٥٦ ٩٩١ ٦٢,٠٥ ٦٣,٧٣ ٤٩,٠ ٢٩٩ ٦٣٦ ٢٠٠٢ 

٠,٧٢ ٢,٢٩ ٢٣,٧ ٧ ٢٤٠ ١٠,٧٥ ١٦,٣٠ ٣٩,٨ ٦٤ ٢٥٩ ٦٤,٥٨ ٦٦,٨٢ ٤٨,٨ ٣١٤ ٨٩٠ ٢٠٠٣ 

٠,٨٢ ٢,٥٠ ٢٤,٤ ٨ ٠٠٨ ١١,٥٣ ١٦,١٣ ٤١,٤ ٦٦ ٧٢٠ ٦٨,٢٨ ٦٦,٢٦ ٥٠,٤ ٣٢٤ ٢٠٧ ٢٠٠٤ 
 

 وزارة التعلـيم وتنميـة    http://Kosis.nso.go.kr،  “صـورة الـسكان يف املـستقبل      ”مكتب اإلحـصاءات الوطنيـة،      : املصدر
 .حولية إحصاءات التعليماملوارد البشرية، 
ــة شــهادة البكــالوريوس خرجيــي معاهــد املعلمــني، والكليــات الــصناعية، واجلامعــات املفتوحــة،      : مالحظــة يــشمل محل

 . سنوات٤واجلامعات العادية اليت توفر الدراسة ملدة 
  
 تعليم املختلط ومدارس التعليم املنفصل مدارس ال ٦-١٠اجلدول 

 اجلامعات/الكليات املدارس الثانوية املدارس اإلعدادية 
 التعليم املنفصل التعليم املنفصل التعليم املنفصل 
 

التعلــــــــــيم  
 البنات األوالد املختلط

ــيم  التعلـــــ
 البنات األوالد املختلط

ــيم  التعلـــــ
 البنات األوالد املختلط

١٦ ١ ٣٥٧ ٤٨٦ ٤٢٨ ١ ٠٥٥ ٤٦٦ ٥١٨ ١ ٧٨٦ 
٢٠٠١ 

)٤,٦( )٠,٣( )٩٥,٥( )٢٤,٧( )٢١,٧( )٥٣,٦( )١٦,٨( )١٨,٧( )٦٤,٥( 
١٦ ١ ٣٥٩ ٤٧٩ ٤١٥ ١ ١٠١ ٤٤٤ ٤٨٥ ١ ٨٨٠ 

٢٠٠٢ 
)٤,٣( )٠,٣( )٩٥,٥( )٢٤,٠( )٢٠,٨( )٥٥,٢( )١٥,٨( )١٧,٣( )٦٦,٩( 

١٦ ١ ٣٨٨ ٤٧١ ٤١٢ ١ ١٤٨ ٤٢١ ٤٦٢ ١ ٩٦٧ 
٢٠٠٣ 

)٤,٠( )٠,٢( )٩٥,٨( )٢٣,٢( )٢٠,٣( )٥٦,٥( )١٤,٨( )١٦,٢( )٦٩,٠( 
١٦ ١ ٣٩٤ ٤٦٧ ٤١٣ ١ ٢٠٠ ٤٠٧ ٤٤٩ ٢ ٠٣٢ 

٢٠٠٤ 
)٣,٩( )٠,٢( )٩٥,٩( )٢٢,٥( )١٩,٩( )٥٧,٧( )١٤,١( )١٥,٥( )٧٠,٤( 

 
 .حولية إحصاءات التعليموزارة التعليم وتنمية املوارد البشرية، : املصدر 

ــة ــصناعية،    اجل/تـــشمل الكليـــات: مالحظـ ــد الـ ــد املعلمـــني، واملعاهـ ــا، ومعاهـ ــد العليـ ــات املعاهـ امعـ
 . سنوات٤واجلامعات العادية اليت توفر الدراسة ملدة 

http://kosis.nso.go.kr/
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  معدل دعم املنح الدراسية واإلعفاء من املصروفات ٧-١٠اجلدول 
 )األشخاص، والنسبة املئوية بني قوسني: الوحدة(

 راسات العلياالد الدراسات اجلامعية
 الرجال النساء اجملموع الرجال النساء اجملموع أنواع دعم املصروفات 

١٢ ٠٢٥ ٤ ٣٧٨ ١٦ ٤٠٣ ٧٠ ٥٣٥ ٥٩ ٨٧٨ ١٣٠ ٤١٣ 
 املنح الدراسية

)٧٣٢,٣( )٢٦,٧( )١٠٠,٠( )٥٤,١( )٤٥,٩( )١٠٠,٠( 
١٢٠ ٤٢١ ٨٤ ٨١٨ ٢٠٥ ٢٣٩ ٤٢٦ ٦٣٢ ٤٥٠ ١٦٩ ٨٧٦ ٨٠١ 

٢٠٠١ 
 اإلعفاء من املصروفات

)٥٨,٧( )٤١,٣( )١٠٠,٠( )٤٨,٧( )٥١,٣( )١٠٠,٠( 
١٤ ٢٨٢ ٥ ٢١٢ ١٩ ٤٩٤ ٧١ ٦٠٢ ٥٦ ٦٨٥ ١٢٨ ٢٨٧ 

 املنح الدراسية
)٧٣,٣( )٢٦,٧( )١٠٠,٠( )٥٥,٨( )٤٤,٢( )١٠٠,٠( 

١٠١ ٥٦٩ ٦٣ ١٠٧ ١٦٤ ٦٧٦ ٤٥١ ٨٠٩ ٤٧٠ ١٦٢ ٩٢١ ٩٧١ 
٢٠٠٢ 

 اإلعفاء من املصروفات
)٦١,٧( )٣٨,٣( )١٠٠,٠( )٤٩,٠( )٥١,٠( )١٠٠,٠( 

١٣ ٠٥٢ ٥ ٣٣١ ١٨ ٣٨٣ ٦٧ ٤٣٥ ٥٣ ٩٧٨ ١٢١ ٤١٣ 
 املنح الدراسية

)٧١,٠( )٢٩,٠( )١٠٠,٠( )٥٥,٥( )٤٤,٥( )١٠٠,٠( 
٢٩٤ ٠٨٠ ٣٠٣ ٩٩٤ ٥٩٨ ٠٧٤ ٤٦٣ ٤٧٤ ٥٢٣ ٩٥٨ ٩٨٧ ٤٣٢ 

٢٠٠٣ 
 اإلعفاء من املصروفات

)٤٩,٢( )٥٠,٨( )١٠٠,٠( )٤٦,٩( )٥٣,١( )١٠٠,٠( 
١٤ ١٥١ ٦ ٩٠٩ ٢١ ٠٦٠ ٧٩ ٥١٥ ٦٧ ٤٣٥ ١٤٦ ٩٥٠ 

 اسيةاملنح الدر
)٦٧,٢( )٣٢,٨( )١٠٠,٠( )٥٤,١( )٤٥,٩( )١٠٠,٠( 

٤١٠ ٢١٤ ١٥٤ ٥٨٣ ٥٦٤ ٧٩٧ ٥٠٨ ٠٢٦ ٥٤٦ ٩٠٥ ١ ٠٥٤ ٩٣١ 
٢٠٠٤ 

 اإلعفاء من املصروفات
)٧٢,٦( )٢٧,٤( )١٠٠,٠( )٤٨,٢( )٥١,٨( )١٠٠,٠( 

 .ولية إحصاءات التعليمحوزارة التعليم والتنمية البشرية، : املصدر
  

  نسبة الطالبات يف املدارس غري النظامية ٨-١٠اجلدول 
  ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ مدارس التعليم املدين من املستوى االبتدائي
 ٦١,٢ ٤٥,٣ ٦٦,٧ ٧٩,٥ مدارس التعليم املدين ذات املستوى األعلى

 ٦٣,٥ ٦٦,٢ ٦٥,٥ ٥٧,٦ املدارس التقنية
 ٧٢,٨ ٧٤,٧ ٧٣,٨ ٧٣,٦ مستوى املدارس اإلعدادية

 املستوى الدراسي
 ٢٨,٧ ٣٧,١ ٣٦,٥ ٣٥,٣ مستوى املدارس الثانوية

 - - - ٨١,٨ املدارس الثانوية التابعة لشركات صناعية
 ٥٧,٠ ٥٢,٦ ٥٥,٥ ٤٩,١ املدارس الثانوية املفتوحة

 .حولية إحصاءات التعليمية، وزارة التعليم والتنمية البشر: املصدر 
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 عدد النساء يف اجلامعات والكليات الصناعية املفتوحة  ٩-١٠اجلدول 
 )يف املائة بني قوسني(

 الكليات الصناعية اجلامعات املفتوحة 
 النساء اجملموع النساء اجملموع 

٢٣,٣ (٤١ ٩٠٢ ١٨٠ ٠٦٨ )٪٦٠,٢ (٢٢٢ ٩٨٢ ٣٧٠ ٦٦١ ٢٠٠١٪( 
٢٤,٤ (٤٥ ٥٤٥ ١٨٧ ٠٤٠ )٪٦٠,٨ (٢٢٣ ٣٩٨ ٣٦٧ ٣٠٥ ٢٠٠٢٪( 
٢٤,٨ (٤٧ ٤٣٩ ١٩١ ٤٥٥ )٪٦٣,٠ (١٩٤ ١٤٣ ٣٠٨ ٢٩٠ ٢٠٠٣٪( 
٢٤,٨ (٤٦ ٨٧١ ١٨٩ ٠٣٥ )٪٦٤,٣ (١٨٦ ٨٧٦ ٢٩٠ ٧٢٨ ٢٠٠٤٪( 

 .حولية إحصاءات التعليموزارة التعليم والتنمية البشرية، : املصدر 
  

 شهادة البكالوريوس عن طريق التعليم الذايتعدد النساء الالئي اجتزن امتحان    ١٠-١٠اجلدول 
 )يف املائة بني قوسني(

 
النسبة المئوية للمجموع 

 بين قوسين
 

ـــاملتق دمات ــــــــــــــــ
 من النساء

ــي   ــساء الالئــــ النــــ
 الرجال النساء  النساء الناجحات حضرن االمتحان

٢٧,٧ ٣٤,١ )٦٢,٦ (٣١٨ )٥٧,٦ (٩٣٢ )٥٧,٧ (١ ١٣٤ ٢٠٠١ 
٤١,٠ ٤٠,٣ )٦٠,٠ (٤٥٣ )٦٠,٤ (١ ١٢٤ )٥٩,٦ (١ ٣٣٦ ٢٠٠٢ 
٤٧,١ ٤٩,٤ )٦١,٩ (٥٦٠ )٦٠,٨ (١ ١٣٣ )٥٩,٥ (١ ٣٥٨ ٢٠٠٣ 
٥٢,٠ ٥٩,٦ )٦٧,١ (٦٣٣ )٦٤,٠ (١ ٠٦٢ )٦٢,٢ (١ ٢٧٠ ٢٠٠٤ 

 .حولية إحصاءات التعليموزارة التعليم والتنمية البشرية، : املصدر 
  

  البدنية  عدد النساء يف التربية١١-١٠اجلدول 
 )يف املائة بني قوسني(

 املدرسة الثانوية املدرسة اإلعداية 
ــة    ــة البدنيـــ ــصات يف التربيـــ ــات املتخصـــ الطالبـــ

  سنوات٤باجلامعات اليت متتد الدراسة فيها إىل 

٢٧,٨ (١٠ ٧١٨ )٢٩,٤ (٩٢١ )٣٣,٠ (١٦١ ٢٠٠١( 
٢٦,٣ (١١ ٢٧٨ )٣٠,٠ (٩٣٩ )٣٤,٤ (١٨٥ ٢٠٠٢( 
١٦,٦ (٦ ٧٧٦ )٣٠,٦ (١ ٠١٩ )٣٤,٩ (١٩٧ ٢٠٠٣( 
١٥,٧ (٦ ٩٥٥ )٣٠,٥ (١ ٠٦٥ )٣٣,٨ (١٩٤ ٢٠٠٤( 

 .حولية إحصاءات التعليموزارة التعليم والتنمية البشرية، : املصدر 
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 مشاركة قوة العمل النسائية  ١-١١اجلدول 
 النسبة املئوية للمشاركة االقتصادية )باآلالف(السكان الناشطون اقتصاديا  
 النساء الرجال ساءالن الرجال 

٤٩,٣ ٧٤,٣ ٩ ٢٩٩ ١٣ ١٧٢ ٢٠٠١ 
٤٩,٨ ٧٥,٠ ٩ ٤٨٦ ١٣ ٤٣٥ ٢٠٠٢ 
٤٩,٠ ٧٤,٧ ٩ ٤١٨ ١٣ ٥٣٩ ٢٠٠٣ 
٤٩,٩ ٧٥,٠ ٩ ٦٩٠ ١٣ ٧٢٧ ٢٠٠٤ 

، حوليــــة الــــسكان الناشــــطني اقتــــصاديا مكتــــب اإلحــــصاءات الوطنيــــة، : املــــصدر 
http://kosis.nso.go.kr. 

  
 طات اقتصاديا حسب الفئة العمريةالنساء الناش ٢-١١اجلدول 

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

 
ــدد  العـــــــــــ

 )باآلالف(
ــسبة  النـــ
 املئوية

العـــــــــــدد 
 )باآلالف(

ــسبة  النــــــ
 املئوية

ــدد  العـــــــــ
 )باآلالف(

ــسبة  النـــ
 املئوية

ــدد  العـــــــــــ
 )باآلالف(

ــسبة  النـــ
 املئوية

 ٤٩,٩ ٩ ٦٩٠ ٤٩,٠ ٩ ٤١٨ ٤٩,٠٨ ٩ ٤٨٦ ٤٩,٣ ٩ ٢٩٩ اجملموع
١١,١ ١٦٥ ١١,٤ ١٧٦ ١١,٩ ١٩٣ ١٢,٧ ٢٢١ ١٩-١٥ 
٦٢,٨ ١ ١٩٥ ٦١,٨ ١ ٢٠٢ ٦٢,٦ ١ ٢١٤ ٦٢,٠ ١ ١٨٠ ٢٤-٢٠ 
٦٣,٩ ١ ١٩٢ ٦٠,٧ ١ ١٤٨ ٥٩,٥ ١ ١٦٥ ٥٧,٦ ١ ١٧٦ ٢٩-٢٥ 
٥٠,٤ ١ ٠٨٣ ٤٩,٩ ١ ٠٨١ ٤٩,٩ ١ ٠٧٤ ٤٩,١ ١ ٠٣٦ ٣٤-٣٠ 
٥٨,٩ ١ ١٩٦ ٥٨,٣ ١ ١٧٢ ٥٩,٤ ١ ٢٠٨ ٥٩,٨ ١ ٢٣٣ ٣٩-٣٥ 
٦٥,٥ ١ ٣٨١ ٦٤,١ ١ ٣٦٣ ٦٣,٩ ١ ٣٣٩ ٦٣,٦ ١ ٢٩٦ ٤٤-٤٠ 
٦٢,٧ ١ ١٧٤ ٦١,٦ ١ ٠٨٥ ٦٤,١ ١ ٠٦٠ ٦٤,٤ ١ ٠٠٩٤ ٤٩-٤٥ 
٥٦,٢ ٧٥٦ ٥٥,٦ ٧١٢ ٥٨,١ ٧٢٣ ٥٦,٦ ٦٨١ ٥٤-٥٠ 
٤٩,٥ ٥٤٩ ٤٩,١ ٥٢٢ ٤٩,٦ ٥١١ ٥٠,٧ ٥١٧ ٥٩-٥٥ 

 ٢٨,٣ ١ ٠٠٠ ٢٧,٨ ٩٥٥ ٣٠,١ ٩٩٩ ٣٠,٠ ٩٥٤ ٦٠أكرب من 

، لـــــسكان الناشـــــطني اقتـــــصادياحوليـــــة امكتـــــب اإلحـــــصاءات الوطنيـــــة، : املـــــصدر
http://kosis.nso.go.kr. 
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   عمالة النساء حسب الصناعة٣-١١اجلدول 
 )باآلالف، ونسبة مئوية بني قوسني: الوحدة(

  ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

 )٨,١ (١ ٨٢٥ )٨,٨ (١ ٩٤٩ )٩,٣ (٢ ٠٦٩ )١٠,٠ (٢ ١٤٨ اجملموع الفرعي 
 )٧,٣ (٩٥٩ )٧,٩ (١ ٠٢٦ )٨,٤ (١ ٠٨٥ )٩,٠ (١ ١٣٢ الرجال الزراعة والصيد

 )٩,٢ (٨٦٦ )١٠,١ (٩٢٣ )١٠,٧ (٩٨٤ )١١,٣ (١ ٠١٦ النساء 
 )١٩,١ (٤ ٣٠٦ )١٩,١ (٤ ٢٢٢ )١٩,٢ (٤ ٢٥٨ )١٩,٩ (٤ ٢٨٥ اجملموع الفرعي 

 )٢١,٣ (٢ ٨١٢ )٢١,١ (٢ ٧٤٦ )٢٢,٠ (٢ ٧٣٩ )٢٢,٠ (٢ ٧٦٥ الرجال التعدين والصناعة
 )١٦,٠ (١ ٤٩٤ )١٦,٢ (١ ٤٧٦ )١٦,٩ (١ ٥١٩ )١٦,٩ (١ ٥٢٠ النساء 
 )٧٢,٨ (١٦ ٤٢٧ )٧٢,١ (١٥ ٩٦٨ )٧١,٥ (١٥ ٨٤١ )٧٠,٢ (١٥ ١٣٩ اجملموع الفرعي 

 )٧١,٤ (٩ ٤٢٣ )٧١,١ (٩ ٢٥٩ )٦٩,٠ (٩ ١١٩ )٦٩,٠ (٨ ٦٨٤ الرجال خدمات الصناعة
 )٧٤,٨ (٧ ٠٠٤ )٧٣,٧ (٦ ٧٠٩ )٧١,٨ (٦ ٧٢٢ )٧١,٨ (٦ ٤٥٥ النساء 
 )١٠٠,٠ (٢٢ ٥٥٧ )١٠٠,٠ (٢٢ ١٣٩ )١٠٠,٠ (٢٢ ١٦٩ )١٠٠,٠ (٢١ ٥٧٢ موع الفرعياجمل 

 )١٠٠,٠ (١٣ ١٩٣ )١٠٠,٠ (١٣ ٠٣١ )١٠٠,٠ (١٢ ٩٤٤ )١٠٠,٠ (١٢ ٥٨١ رجالال اجملموع
 )١٠٠,٠ (٩ ٣٦٤ )١٠٠,٠ (٩ ١٠٨ )١٠٠,٠ (٩ ٢٢٥ )١٠٠,٠ (٨ ٩٩١ نساءال 

 .http://kosis.nso.go.kr، ن الناشطني اقتصادياحولية السكامكتب اإلحصاءات الوطنية، : املصدر
  

 العمالة حسب املهنة ٤-١١اجلدول 
 ) شخص، ونسبة مئوية بني قوسني١ ٠٠٠: الوحدة(

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

 )٠,٤ (٤٠ )٤ (.٣٥ )٠,٣ (٣٢ )٠,٣ (٣١ املدراء/أعضاء اهليئات التشريعية
 )١٦,٥ (١ ٥٤٢ )١٦,٥ (١ ٥٠٦ )١٤,٥ (١ ٣٣٩ )١٤,٠ (١ ٢٥٩ التقنيون/املهنيون

 )١٦,٩ (١ ٥٨٢ )١٦,٤ (١ ٤٩٦ )١٦,٠ (١ ٤٧٦ )١٥,٤ (١ ٣٨٢ األعمال املكتبية
 )٣٧,٤ (٣ ٤٩٩ )٣٧,٢ (٣ ٣٨٧ )٣٨,٨ (٣ ٥٧٨ )٣٨,٨ (٣ ٤٩١ اخلدمات
 )٨,٢ (٧٦٤ )٩,١ (٨٢٩ )٩,٨ (٩٠٧ )١٠,٤ (٩٣٥ الصيد/احلراجة/الزراعة

 )٨,٢ (٧٦٩ )٨,١ (٧٤١ )٩,١ (٨٤٢ )١٠,٠ (٨٩٨ العمالة املاهرة
 )١٢,٥ (١ ١٦٨ )١٢,٣ (١ ١١٦ )١١,٤ (١ ٠٥١ )١١,١ (٩٩٤ العمالة غري املاهرة

 )١٠٠,٠ (٩ ٣٦٤ )١٠٠,٠ (٩ ١١٠ )١٠٠,٠ (٩ ٢٢٥ )١٠٠,٠ (٨ ٩٩٠ اجملموع

 .http://kosis.nsl.go.kr، حولية السكان الناشطني اقتصاديامكتب اإلحصاءات الوطنية، : املصدر
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 )٢٠٠٤يف عام (  نطاق العمالة غري املنتظمة حسب نوع اجلنس ٥-١١دول اجل
 )يف املائة(التكوين  )باآلالف(العدد  
 النساء الرجال النساء الرجال 

 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٦ ٠٩٦ ٨ ٤٨٨ املوظفون
 ٥٦,٣ ٦٨,٧ ٣ ٤٣٤ ٥ ٧٥٦ املوظفون الدائمون

 ٤٣,٧ ٣٢,٢ ٢ ٦٦٢ ٢ ٧٣٢ املوظفون غري الدائمني

 .وزارة العمل: املصدر 
  

 التدريب املهين لرئيسات األسر املعيشية العاطالت  ٦-١١اجلدول 

 

ـــتكلف ة ــــــــــــــــــــــ
ــدريب املدعمــة   الت

 ) مليون ُون١(

ــدد  العــــــــــــــ
ــايل  اإلمجـــــــــ
 للمتدربات

ــدربات  ــدد املتــ عــ
ــن   ــي أكملـــ الالئـــ
 دورات التدريب

عــــــدد املتــــــدربات 
ــشغيلهن   ــي مت ت الالئ

 عقب التدريب
ــال  العمـــــ

 )ائةيف امل(

٢٨,٥ ٨٦٨ ٣ ٠٤٨ ٣ ٨٩٣ ٤ ٩٠١ ٢٠٠١ 
٢٩,٤ ٤٤٢ ١ ٥٠٣ ٢ ٤٤٥ ٣ ٠٥٠ ٢٠٠٢ 
٣٢,٩ ٥٦٨ ١ ٧٢٩ ٢ ٨٢٣ ٣ ٢٧٧ ٢٠٠٣ 

 .٢٠٠٤النساء والعمالة يف عام وزارة العمل، : املصدر 
  

 )٢٠٠٤يف عام (  معدل املشاركة وعدد أيام املشاركة يف برنامج التعليم طوال احلياة ٧-١١اجلدول 

 التدريب يف مكان العمل 
املؤسسات األكاجييمة 

 التدريب املهين دورات الفنون العقلية اخلاصة
ــق    ــاء حماضــرات عــن طري الق

 التعليم بوسائل أخرى التلفزيون والراديو

 
ــشاركة  املــ

 )يف املائة(
ــشاركة  املــ

 )يف املائة(
متوســـــــــــط 
 عدد األيام

ــشاركة  املــ
 )يف املائة(

متوســـــــــــط 
 عدد األيام

ــشاركة  املــ
 )يف املائة(

متوســـــــــــط 
 عدد األيام

ــشاركة  املــ
 )يف املائة(

متوســـــــــــط 
 عدد األيام

ــشاركة  املــــــ
 )يف املائة(

متوســـــــــــط 
 عدد األيام

ــشاركة  املــ
 )يف املائة(

متوســـــــط 
 عدد األيام

 ١٦,٦ ٠,٣ ٣٧,٧ ٤,٦ ١٩,٥ ٢,١ ٢٧,٩ ٤,٦ ٧٣,٥ ٤,١ ٩,٩ ١٠,٨ ٢١,٦ اجملموع

 ١٥,٣ ٠,٢ ٣٩,٥ ٤,٩ ١٥,٩ ٣,٢ ١٩,٠٤ ٢,٦ ٦٩,٣ ٣,٤ ٩,٩ ١٤,٨ ٢٣,٨ الرجال

 ١٧,٤ ٠,٣ ٣٥,٨ ٤,٣ ٢٨,٥ ١,٢ ٣١,١ ٦,٤ ٧٦,٣ ٤,٨ ١٠,١ ٧,١ ١٩,٥ النساء

 .http://kosis.nso.go.kr ،املؤشرات االجتماعية املتعلقة بكوريامكتب اإلحصاءات الوطنية، : املصدر
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  والنساءمتوسط األجر الشهري وثغرة األجور بني الرجال  ٨-١١اجلدول 
 ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

 ٢ ٣٠٣ ٢ ١٢٠ ١ ٩٦٩ ) ُون كوري١ ٠٠٠(الرجال 
 ١ ٤٤٦ ١ ٣٣١ ١ ٢٤٥ ) ُون كوري١ ٠٠٠(النساء 

 ٦٢,٨ ٦٢,٨ ٦٣,٢ )يف املائة(الفارق يف األجر 

 .http://laborstat.molab.go.kr، إحصاءات العملوزارة العمل، : املصدر 
  

 *زة األمومة واستحقاقات إجازة رعاية الطفل  استحقاقات إجا٩-١١اجلدول 

   ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

ــانون  كــــــــــــ
ينــاير / الثــاين
 فرباير/ شباط ٢٠٠٥

/ آذار
 مارس

/ نيـــــــــــــسان
 يونيه/حزيران مايو/أيار إبريل

 ٣ ٨١٤ ٣ ٧٥١ ٣ ١٨٩ ٣ ٧٤٤ ٢ ٨٤٢ ٣ ٢٧٤ ٣٨ ٥٤١ ٣٢ ١٣٣ ٢٢ ٧١١ عدد المستحقات
ازة إج
غ األمومة ال(المبل ن ب مليون م

 ٤ ٢٠٥ ٤ ١٤٣ ٣ ٥١٤ ٤ ٠٩٧ ٣ ١٥٢ ٣ ٥٧٢ ٤١ ٦١٠ ٣٣ ٥٢٢ ٢٢ ٦٠١ )الونات الكورية

 ٩١٧ ١ ٠١٣ ٨٣٦ ٩٤٦ ٧٠٦ ٨٠٠ ٩ ٣٠٣ ٦ ٨١٦ ٣ ٧٦٣ سداد جديد

دد  ع
 ٣ ٢٩٩ ٣ ٢٦٩ ٢ ٩٠٧ ٣ ٢٢٤ ٢ ٦٩٨ ٢ ٩٤٨ - - - المستحقين

 المجموع
غ  المبل

المليون ( ب
ات  ن الون م

 ٢ ٣٣٠ ٢ ٤٥٢ ٢ ١٨٥ ٢ ٥٧٣ ١ ٩٦٠ ٢ ١٨٩ ٢٠ ٨٠٣ ١٠ ٥٧٦ ٣ ٠٨٧ )ريةالكو

 ١٠ ٢٦ ١٧ ١٢ ١٩ ٢٥ ١٨١ ١٠٤ ٧٨ جديدسداد 

دد  ع
 ٥٩ ٦٩ ٦٧ ٦٦ ٦٢ ٦٢ - - - المستحقين

 الـالرج
غ  المبل

المليون ( ب
ات  ن الون م

 ٣٨ ٤٦ ٤٢ ٤٣ ٣٦ ٤٥ ٣٢٦ ١٣٣ ٥٤ )الكورية

 ٩٠٧ ٩٨٧ ٨١٩ ٩٣٤ ٦٨٧ ٧٧٥ ٩ ١٢٢ ٦ ٧١٢ ٣ ٦٨٥ سداد جديد

دد  ع
 ٣ ٢٤٠ ٣ ٢٠٠ ٢ ٨٤٠ ٣ ١٥٨ ٢ ٦٣٦ ٢ ٨٨٦ - - - المستحقين

ازة  إج
ة  رعاي

 الطفل

 اءــالنس
غ  المبل

المليون ( ب
ات  ن الون م

 ٢ ٢٩٢ ٢ ٤٠٦ ٢ ١٤٣ ٢ ٥٣٠ ١ ٩٢٤ ٢ ١٤٤ ٢٠ ٤٧٨ ١٠ ٤٤٣ ٣ ٠٣٣ )الكورية
 

 .٢٠٠٤م حولية إحصاءات تأمينات العمالة لعااملكتب املركزي ملعلومات العمالة، : املصدر
 .يتضمن املبلغ املدفوعات اإلمجالية لكافة املستحقني مبا فيها التسديدات اجلديدة: *مالحظة

 



CEDAW/C/KOR/6

 

74 07-26285 
 

 )٢٠٠٤* (ل حسب السنففق رعاية الطا  األطفال يف مر١٠-١١اجلدول 

  
ــايل   ــدد اإلمجـ العـ

 )١(لألطفال

ــال يف  األطفــــــــــ
ــة   ــق رعايـــ مرافـــ

 )٢(الطفل

ــال  األطفـــــــــــــــــــ
املـــــــــــدرجون يف 

 )٢(قائمة االنتظار

ل املـدرجني   معد
ــة  يف قائمــــــــــــــ

 االنتظار

 ١٤,٦ ٨١ ٢٩١ ٥٥٦ ٥٩٧ ٣ ٣٠٨ ١٣٠ اجملموع
 ١٩,٨ ٣ ٥١٠ ١٧ ٧٦٠ ٤٨١ ٢٦٢ اجملموع الفرعي 

 ٣٥,١ ١٥ ٩١٩ ٤٥ ٣٩٣ ٤٨٠ ١٤١ أقل من سنة الرضع
 ١٩,٦ ٢١ ٠٠٦ ١٠٧ ٢٤٩ ٥١٤ ٨٣٥ سنة واحدة 

 ١٠,٦ ٤٠ ٨٥٦ ٣٨٦ ١٩٥ ١ ٨٣١ ٨٩٠  سنوات٥-٣

 .http://kosis.nso.go.krمكتب اإلحصاءات الوطنية، صورة السكان يف املستقبل،  )١: (املصدر 

 .وزارة املساواة بني اجلنسني وشؤون األسرة، الدراسة االستقصائية لرعاية االطفل والتعليم )٢(  
ا يتـصل  األطفـال واألسـر املدرجـة يف قائمـة االنتظـار فيمـ            :  األطفال املدرجون يف قائمة االنتظـار      :*مالحظة 

 .باستخدام مرافق رعاية الطفل
  

   مرافق رعاية الطفل بأماكن العمل١١-١١اجلدول 
 )عدد املرافق: الوحدة(

 
 أو أكثر من املوظفات ٣٠٠األعمال اليت تضم 

 الدائمات
املوظفات  من ٣٠٠األعمال اليت تضم أقل من 
 الدائمات

 مبىن املرفق مبىن املرفق 

 

عـــــدد املرافـــــق 
مبا فيها أماكن   (

ــل الــــــيت   العمــــ
تقــــــدم إعانــــــة 
ماليـــــة لرعايـــــة 

 مشترك مستقل اجملموع )الطفل

ــيت   ــات الـ اجلهـ
تقـــــدم إعانـــــة 
ماليــــة لرعايــــة 

 مشترك مستقل اجملموع الطفل

اجلهـــــات الـــــيت 
تقدم إعانة مالية   
 لرعاية الطفل

١ ١٥ ١١٢ ١٢٨ ١٦ ٥ ٦٤ ٨٥ ٢٠٠١٢١٣ 
٥ ١٣ ١٠٣ ١٢١ ١٠ ٥ ٧٤ ٨٩ ٢٠٠٢٢١٠ 
٦ ١٦ ١٠٩ ١٣١ ٧ ٩ ٨٩ ١٠٥ ٢٠٠٣٢٣٦ 
٢٦ ١٩ ١٢٤ ١٦٩ ٣٢ ٩ ٩١ ١٣٢ ٢٠٠٤٣٠١ 

 .وثيقة بيضاء بشأن املساواة بني اجلنسني، )وشؤون األسرة(وزارة املساواة بني اجلنسني : املصدر
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   النساء رئيسات األسر املعيشية١٢-١١اجلدول 

 

العـــــدد اإلمجـــــايل 
لألســــر املعيــــشية  

 )باآلالف(

ــر ا  ــدد األسـ ــشية عـ ملعيـ
الـــــيت ترأســـــها امـــــرأة 

 )باآلالف(

عــدد األســر املعيــشية  
ــل    ــها رجـ ــيت يرأسـ الـ

 )باآلالف(

ــر   ــة لألســ ــسبة املئويــ النــ
املعيشيةاليت ترأسها امـرأة    

 )باآلالف(

١٨,٧ ١٢ ٠٥٨ ٢ ٧٧٥ ١٤ ٨٣٤ ٢٠٠١ 
١٨,٩ ١٢ ٢١٨ ٢ ٨٤٥ ١٥ ٠٦٤ ٢٠٠٢ 
١٩,١ ١٢ ٣٧٩ ٢ ٩١٨ ١٥ ٢٩٨ ٢٠٠٣ 
١٩,٣ ١٢ ٥٤٤ ٢ ٩٩٥ ١٥ ٥٣٩ ٢٠٠٤ 
١٩,٥ ١٢ ٧١٣ ٣ ٠٧٦ ١٥ ٧٨٩ ٢٠٠٥ 

‐٢٠٠٠صـورة األسـر املعيـشية يف املـستقبل،     مكتـب اإلحـصاءات الوطنيـة،     : املصدر 
٢٠٠٢(، ٢٠٢٠.( 

  
 *  اإلعانة املالية املتباينة لعمالة النساء من ذوات اإلعاقات١٣-١١اجلدول 

 )٢٠٠٥ديسمرب /يف كانون األول(

 

ــات العمــل ا   ــصل جبه ــا يت ــا   فيم ــل فيه ــيت يق ل
معدل املستحقني للتعـويض الـشهري اخلـاص       

  يف املائة٣٠بتشغيل املعوقني عن مستوى 

ــا      ــد فيه ــيت يزي ــصل جبهــات العمــل ال فيمــا يت
معدل املستحقني للتعـويض الـشهري اخلـاص        

  يف املائة٣٠بتشغيل املعوقني عن مستوى 

  شهريا ون كوري٤٠٠ ٠٠٠  ون كوري شهريا٣٠٠ ٠٠٠ األوالد القصَّر
  ون كوري شهريا٥٠٠ ٠٠٠  ون كوري شهريا٣٧٥ ٠٠٠ البنات القاصرات
  ون كوري شهريا٥٠٠ ٠٠٠  ون كوري شهريا٣٧٥ ٠٠٠ الرجال الناضجون
  ون كوري شهريا٦٠٠ ٠٠٠  ون كوري شهريا٤٥٠ ٠٠٠ النساء الناضجات

 
 وزارة العمل: املصدر 
تباينــة لعمالــة املعــوقني، حــسب نــوع  م احلكومــة بتــوفري إعانــة ماليــة م وتقــ:* مالحظــة 

 .اجلنس ودرجة التعوق، وذلك جلهات العمل اليت تستخدم هؤالء املعوقني
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   األسباب الرئيسية العشرة للوفاة١-١٢اجلدول 
 النساء الرجال 

 السبب 
حـــــــاالت الوفـــــــاة 

 السبب )١٠٠ ٠٠٠لكل (
حـــــــاالت الوفـــــــاة 

 )١٠٠ ٠٠٠لكل (

 ٩٤,٧ األورام اخلبيثة ١٦٦,٤ األورام اخلبيثة ١
 ٨١,٧ أمراض أوعية الدماغ ٧٢,٧ أمراض أوعية الدماغ ٢
 ٣٥,٨ أمراض أوعية القلب ٣٨,٥ أمراض أوعية القلب ٣
 ٢٦,٠ مرض البول السكري ٣٥,٢ أمراض الكبد ٤
 ١٩,٩ مرض االنسداد الرئوي املزمن ٢٧,٤ حوادث املرور ٥
 ١٤,٣ اع ضغط الدماألمراض املتصلة بارتف ٢٦,٤ االنتحار ٦
 ١١,٩ االنتحار ٢٥,٣ مرض االنسداد الرئوي املزمن ٧
 ١٠,٨ حوادث املرور ٢٤,٣ مرض البول السكري ٨
 ٨,٦ أمراض الكبد ٩,٦ السل التنفسي ٩
 ٥,٤ مرض ذات الرئة ٧,٩ السقوط عموديا ١٠

 ).٢٠٠٣ (احلولية السنوية ألسباب الوفاةمكتب اإلحصاءات الوطنية، : املصدر
  

 استخدام اخلدمات الطبية  ٢-١٢اجلدول 
 )يف املائة :الوحدة(

 جهة تقدمي اخلدمات الطبية 

 
ــدل  معـــــــــــ
 االستخدام

املسشفيات 
 العيادات العامة

املركز الطـيب   
 الشرقي

مركــز الــصحة 
 الصيدلية العامة

جهــات  
 أخرى

 ٠,٠ ٦,٣ ١,٧ ٣,٣ ٣٦,٣ ٧,٦ ٧٨,٨ النساء
 ٠,١ ٦,٦ ١,٢ ٢,٤ ٢٧,٧ ٧,٠ ٦٧,٧ الرجال

 ).٢٠٠٤ (، حياة املرأة يف اإلحصاءاتمكتب اإلحصاءات الوطنية: املصدر 
  

متالزمـة نقـص املناعـة      /األشخــاص املصــابون بفــــريوس نقـص املنــــاعة        ٣-١٢اجلدول 
 )اإليدز(املكتسب 

 )يف املائة بني قوسني(
 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

 ٦١٢ ٥٣٤ ٣٩٨ اجملموع
 )٨,٧ (٥٣ )٦,٠ (٣٢ )٨,٨ (٣٥ مرض اإليدز/بات بفريوس نقص املناعةالنساء املصا

 .وزارة الصحة والرعاية: املصدر 
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متالزمــة نقــص املناعــة  / نقــص املناعــة البــشرية سالنــساء املــصابات بفــريو ٤-١٢اجلدول 
 )اإليدز(املكتسب 

 )أشخاص: الوحدة(
 ٦٠أكثر من  ٥٩‐٥٠ ٤٩‐٤٠ ٣٩‐٣٠ ٢٩‐٢٠ ١٩‐١٠ ٩‐صفر  السن

النـــــــساء املـــــــصاباتمل
بفـــــــــريوس نقـــــــــص

 ٦ ٨ ٩ ١٢ ١٤ ٤ صفر مرض اإليدز/املناعة

 .وزارة الصحة والرعاية: املصدر 
  

 )٢٠٠٣(معدل ممارسة تنظيم النسل لدى النساء املتزوجات   ٥-١٢اجلدول 

 )في المائة: الوحدة(
 ٤٤‐٤٠ ٣٩‐٣٥ ٣٤‐٣٠ ٢٩‐٢٥ ٢٤‐١٥ السن

 ٩١,٥ ٩٠,٨ ٨٠,٨ ٧٤,٨ ٥٦,٨ يم النسلمعدالت ممارسة تنظ

 .وزارة الصحة والرعاية: املصدر 
  

 مـن النـساء     ١ ٠٠٠مدى تواتر اإلجهـاض العمـدي حـسب العمـر لكـل             ٦-١٢اجلدول 
 )٢٠٠٢(املتزوجات 

 ٤٤‐٤٠ ٣٩‐٣٥ ٣٤‐٣٠ ٢٩‐٢٥ ٢٤‐٢٠ عمرال

 ١ ٠٠٠عــدد حــاالت اإلجهــاض العمــدي لكــل  
 ٦ ٢١ ٣٠ ٣٨ ٧٤ من النساء املتزوجات

 .وزارة الصحة والرعاية: املصدر 
  

 النسبة املئوية للعملية القيصرية٧-١٢اجلدول 
 )يف املائة :الوحدة(

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ السنة

 ٣٨,١ ٣٨,٦ ٣٩,٣ ٤٠,٥ ٣٨,٦ ٤١,٥ العملية القيصرية

 .وزارة الصحة والرعاية: املصدر 
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 حية والفحص الطيب للنساء احلوامل والرضع الرعاية الص٨-١٢اجلدول 

 )احلاالت، األشخاص: الوحدة(
 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

 ٤٨١ ٥٠٠ ٣٥٨ ٦٧٥ ٣٠٠ ٤٩٤ رعاية األمهات قبل الوالدة وبعدها
 ٢ ٩٥٢ ٩٩٥ ٢ ٤١٩ ٠٤١ ٢ ٠٩٤ ١٢٥ الرعاية الصحية للرضع واألطفال

 ٥٩ ٥٩٩ ٣٥ ٩٠١ ٣٣ ٨٧٥ األطفال/الفحص الطيب للنساء احلوامل والرضع

 .وزارة الصحة والرعاية: املصدر 
  

 )٢٠٠٤( النسبة املئوية للمدخنني حسب الفئة العمرية ونوع اجلنس ٩-١٢اجلدول 
 )يف املائة: الوحدة(

 النساء الرجال 

٦,١ ٦٦,٢ ٢٩-٢٠ 
٢,١ ٦١,١ ٣٩-٣٠ 
٢,٥ ٥٨,٣ ٤٩-٤٠ 
٣,٦ ٥٠,٤ ٥٩-٥٠ 

 ٧,٦ ٤٥,٣ ٦٠أكثر من 
 ٤,٠ ٥٧,٨ )٢٠كثر من أ(اجملموع 

 .وزارة الصحة والرعاية: املصدر 
  

 )٢٠٠٤(  سن بداية التدخني ١٠-١٢اجلدول 
 )يف املائة: الوحدة(

 
ســنة  ١٥

 اجملموع ٣٠ر من ثأك ٢٩‐٢٥ ٢٤‐١٩ ١٨‐١٦ أو أصغر
املتوســــــــط 

 )سنوات(

 ٢٠,٢ ١٠٠,٠ ٤,٩ ٥,١ ٥٦,٠ ٢٧,٥ ٦,٤ اجملموع
 ٢٠,٠ ١٠٠,٠ ٣,٩ ٥,٠ ٥٦,١ ٢٨,٢ ٦,٨ رجالال
 ٢٤,٢ ١٠٠,٠ ٢١,٢ ٧,٠ ٥٤,٩ ١٦,٩ ٠,٠ نساءال

 .وزارة الصحة والرعاية: املصدر 
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 )٢٠٠٤(  الفحص الطيب للمواطنني املسنني ١١-١٢اجلدول 

 
ــايل   ــدد اإلمجـ العـ
 عدد الرجال عدد النساء للرجال والنساء

نــــــسبة النــــــساء  
ــتلقني   ــي يـــ الالئـــ
 فحوصات طبية

 ٧٣,٥ ٩ ٣٤٩ ٢٥ ٩٤٤ ٣٥ ٢٩٣ اجملموع
 ٧٣,٤ ٧ ١٩٨ ١٩ ٨٩٢ ٢٧ ٠٩٠ الفحص األول
 ٧٣,٨ ٢ ١٥١ ٦ ٠٥٢ ٨ ٢٠٣ الفحص الثاين

 .وزارة الصحة والرعاية: املصدر 
  
   النساء املشتركات يف املعاشات التقاعدية الوطنية١-١٣اجلدول 

 )أشخاص، نسبة مئوية بني قوسني: الوحدة(

 جمموع املشتركني  
ــتراك يف  االشــــــــــ

 االشتراك اإلقليمي كان العملم
االشـــــــتراك 

 الطوعي
االشــتراك الطــوعي

 املستمر

 ١١٥ ٨١٥ ٢٩ ٩٨٢ ١٠ ١٨٠ ١١١ ٥ ٩٥١ ٩١٨ ١٦ ٢٧٧ ٨٢٦ اجملموع ٢٠٠١
 ٥٠ ٣٢٠ ٢٥ ٨٧٤ ٣ ٢٢٧ ٨٦٨ ١ ٧٢٢ ٥٢٥ )٣٠,٩ (٥ ٠٢٦ ٥٨٧ النساء 

 ١٧٩ ٢٣٠ ٢٦ ٨٩٩ ٥ ٧٠٤ ٣٨٩ ٦ ٢٨٨ ٠١٤ ١٦ ٤٩٨ ٩٣٢ اجملموع ٢٠٠٢
 ٧٦ ٦٧٨ ٢٢ ٢٩٠ ١ ٦٩٢ ٣١٥ ١ ٨٩٧ ٦٦٢ )٣٢,٥ (٥ ٣٧٠ ١٦٣ النساء 

 ٢٣٤ ٧٦٧ ٢٣ ٩٨٣ ٥ ٣٩٩ ٣٥٥ ٦ ٩٥٨ ٧٩٤ ١٧ ١٨١ ٧٧٨ اجملموع ٢٠٠٣
 ١٠٠ ١٢١ ١٩ ١٤٨ ١ ٦٧٠ ٢٣٣ ٢ ٢٢٥ ٩٤٣ )٣٤,٢ (٥ ٨٨١ ٢٧١ النساء 

 ٥٥ ٢٥٠ ٢١ ٧٥٢ ٩ ٤١٢ ٥٦٦ ٧ ٥٨٠ ٦٤٩ ١٧ ٠٧٠ ٢١٧ اجملموع ٢٠٠٤
 ٣١ ٠٧٤ ١٦ ٦١٠ ٣ ٤١١ ٢٨٠ ٢ ٤٥٩ ٣٠٢ )٣٤,٧ (٥ ٩١٨ ٢٦٦ النساء 

 .حولية إحصاءات املعاشات الوطنيةدائرة املعاشات الوطنية، : املصدر
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 سداد املعاشات الوطنية  ٢-١٣اجلدول 

 ) أشخاص، حاالت، نسبة مئوية: الوحدة(

 املعوقون املسنون اجملموع  

تعويـــضات 
ــة  اإلعاقــــــــ

 املؤقتة
ــاقني   ــاش الب مع
 ياةعلى قيد احل

العوائد املسددة  
 دفعة واحدة

البـــدالت املـــسددة
دفعــة واحــدة عنــد

 الوفاة

 ٦ ٧٩٤ ١٧١ ١٧٠ ١٤٥ ٧١٧ ٢ ٤٦٩ ٢٧ ٤٥٦ ٦٠٢ ١٩٧ ٩٥٥ ٨٠٣ اجملموع
 ٢٠٠١ ٣٢,٩ ٥٣,٠ ٩٢,٤ ٨,٧ ١٠,١ ٢٨,٢ ٤١,٩ نساء
 ٦٧,١ ٤٧,٠ ٧,٦ ٩١,٣ ٨٩,٩ ٧١,٨ ٥٨,١ رجال
 ٦ ٠٥١ ١٢٩ ٥٧٠ ١٧١ ١٨٦ ٢ ١٩٤ ٣٢ ٨٧٦ ٧١٧ ٤٨٨ ١ ٠٥٩ ٣٦٥ اجملموع
 ٢٠٠٢ ٣٤,٠ ٥٠,٩ ٩٢,٦ ١٠,٧ ١٠,٥ ٢٧,٩ ٤٠,٦ نساء
 ٦٦,٠ ٤٩,١ ٧,٤ ٨٩,٣ ٨٩,٥ ٧٢,١ ٥٩,٤ رجال
 ٧ ٤٧٧ ١٠٩ ١٧٨ ١٩٨ ٣٤٣ ٢ ٨٥٣ ٣٩ ٧٢٧ ٨١٩ ٨٠٠ ١ ١٧٧ ٣٧٨ اجملموع
 ٢٠٠٣ ٣٥,٣ ٤٢,٩ ٩٢,٦ ٩,٣ ١٠,٩ ٢٧,٦ ٣٩,٥ نساء
 ٦٤,٧ ٥٧,١ ٧,٤ ٩٠,٧ ٨٩,١ ٧٢,٤ ٦٠,٥ رجال
 ٤٧٥ ١٠ ٢٢٢ ٢٢٦ ١٩٦ ٣٧٨ ٤٦ ٦٣٥ ١ ٢٢٧ ٠٧٠ ١ ٤٩٩ ٩٠١ اجملموع
 *٢٠٠٤ - - ٩٥,٠ - ١١,٦ ٣٠,٩ ٤٠,٠ نساء
 - - ٥ - ٨٨,٤ ٦٩,١ ٦٠,٠ رجال

 .حولية إحصاءات املعاشات الوطنيةدائرة املعاشات الوطنية، : املصدر
شــخاص ونــسب مئويــة، أمــا الوحــدات املتعلقــة بعــام   هــي أ٢٠٠٣-٢٠٠١الوحــدات املتعلقــة بــالفترة : * مالحظــة

 .، فهي حاالت ونسبة مئوية٢٠٠٤
  

 املستحقون للتأمني الوطين األساسي لسبل العيش حسب نوع اجلنس  ٣-١٣اجلدول 
 )أشخاص: الوحدة(

 رجال نساء اجملموع 

٠٢٥ ٥٠١٥٦٧ ٥٢٦٧٧٨ ٣٤٥ ١ ٢٠٠١ 
١٦٧ ٤٥٨٥٣٣ ٦٢٥٧٤٢ ٢٧٥ ١ ٢٠٠٢ 
٢٣٣ ٤٥٧٥٤١ ٦٩٠٧٥١ ٢٩٢ ١ ٢٠٠٣ 

 .وزارة الصحة والرعاية: املصدر 
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  املستحقون للتأمني الوطين األساسي لسبل العيش حسب الفئة العمرية٤-١٣اجلدول 

 )يف املائة: الوحدة(

 الرجال النساء 
 ٦١أكثر من  ٦٠‐١٨ ١٧‐صفر ٦١أكثر من  ٦٠‐١٨ ١٧‐صفر 

١٩,٤ ٥٠,٩ ٢٩,٧ ٣٧,٤ ٤١,٥ ٢١,١ ٢٠٠١ 
١٩,٧ ٥٠,٨ ٢٩,٥ ٣٩,٠ ٤٠,٤ ٢٠,٦ ٢٠٠٢ 
٢٠,٢ ٥٠,٣ ٢٩,٥ ٣٩,٨ ٣٩,٥ ٢٠,٦ ٢٠٠٣ 

 .وزارة الصحة والرعاية: املصدر 
  

 املستحقون للتأمني الوطين األساسي لسبل العيش حسب نوعية األسرة املعيشية ٥-١٣اجلدول 
 )أسرة معيشية: الوحدة(

 اجملموع 
أســرة معيــشية 
 من املسنني

يشية أسرة مع 
 من الشباب

أسرة معيشية  
ترأسها والدة  

 وحيدة

أسرة معيشية  
يرأســها والــد 

 واحد
أسرة معيشية  
 من املعوقني

أسرة معيشية  
 عامة

أسر معيشية
 أخرى

٣٩ ٩٦٤ ٢١٧ ٤٦٢ ١٠٠ ٣١٣ ١٩ ١٢٨ ٧٠ ١٥٢ ١٣ ٦١٣ ٢٣٧ ٤٤٣ ٦٩٨ ٠٧٥ ٢٠٠١
٣٨ ٣١٢ ٢١٦ ٦٤٥ ١٠٤ ٠٠٩ ١٧ ٢٨٩ ٦٥ ١٣٢ ١٣ ٦٣٨ ٢٣٥ ٨٩٣ ٦٩١ ٠١٨ ٢٠٠٢
٣٧ ٥٣١ ٢٣٠ ٨٢٧ ١١٢ ٩٨٧ ١٧ ١٥٨ ٦٦ ٦٣٦ ١٣ ٩٣٢ ٢٣٨ ٧٩٠ ٧١٧ ٨٦١ ٢٠٠٣

 .وزارة الصحة والرعاية: املصدر
   
 ميزانية السياسات املتعلقة بتشجيع النساء املزارعات  ١-١٤اجلدول 

 )واحد مليون ُون كوري: الوحدة(
  ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

 ١ ٥٢٦ ٨٥٥ ١ ٠٨٠ عملية مراكز النساء املزارعات
 ١ ١٥٢ ١ ٠٣٧ ١ ٠٣٧ توفري املساعدة يف العمل للنساء املزارعات

 ٦٠ ٥٤ ١٥٥ بناء القدرات لدى النساء املزارعات
 ٨٥ ٨٥ ٩٠ التثقيف فيما يتصل مبنظمات النساء املزارعات/التدريب

حلكومــــة مــــع املــــزارعني تعــــاون ا(تعزيــــز املعيــــشة الغذائيــــة الــــصحية 
 - - ٣٤٥ )واملستهلكني

تــــــــــشجيع 
ــساء  النــــــــــ

 تاملزارعا

 ٢ ٨٢٣ ٢ ٠٣١ ٢ ٧٠٧ اجملموع الفرعي
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  ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

تـــوفري املعونـــة املاليـــة للمـــصروفات املدرســـية لـــصاحل التالميـــذ الـــريفيني 
 باملدارس الثانوية

١٩ ٣٨٤ ١٧ ٧١٦ ١١ ٨٨٠ 

 ٣٠٠ ٣٥٣ ٣٢٠ تعلمون الزراعة املستقلةتوفري املعونة املالية للوجبات الغذائية ملن ي
 ٢ ١٠٠ - - قروض املصروفات اجلامعية

 ٣٠ ٢٢١ - - استحقاقات املزارعني بشأن رعاية الطفل

دعـــــــــــــــم  
الرعايـــــــــــة 
ــاطق  باملنـــــــ

 الريفية

 ٢ ٠٠٥ ١٨ ٠٦٩ ١٢ ٢٠٠ اجملموع الفرعي

 ٤ ٨٢٨ ٢٠ ١٠٠ ١٤ ٩٠٧ اجملموع

ــصدر  ــة،  : املــ ــة واحلراجــ ــسية امل  وزارة الزراعــ ــة اخلمــ ــدة للخطــ ــيم منتــــصف املــ ــشجيع  تقيــ ــة بتــ تعلقــ
 ).٢٠٠٥( املزارعات

 . من دوالرات الواليات املتحدة١ ٠٠٠ مليون ُون كوري ُتعادل ١: مالحظة 
  

  تعليم وتدريب النساء املزارعات٢-١٤اجلدول 
 )أشخاص: الوحدة(

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

 ٣١ ٨٩٣ ٢٦ ٤٩١ ٢٤ ٣٢٥ ٢١ ٤٥٠حمو األمية يف جمال احلوسبة
 ٦٣ ٥٣١ ٥٥ ٦٠٣ ٣٠ ٨٠١ ٣٠ ٥٩٤زراعيةاملهارات ال

 ٤٣١ ٤٩٠ ٧٨٧ ٧٨٩ إدارة األعمال الزراعية
 ١٩ ٢٢ ٢٤ - املدربات الزراعيات من النساء

وثيقــة بيــضاء عــن املــساواة ، )وشــؤون األســرة(وزارة املــساواة بــني اجلنــسني : املــصدر 
 .اجلنسني بني
  

 ة مشاركة املرأة يف التعاونيات الزراعي٣-١٤اجلدول 
 اهلدف ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

 ٥٠ ٢٣,٦ ٢٢,٦ ٢١,٢ ١٩,٦ النساء أعضاء التعاونيات
 ٦ ٠٠٠ ٤ ٨٨٦ ٤ ١٦٧ ٢ ٢٢٥ ١ ٩٢٤ عدد املمثالت من النساء
 ٦٠٠ ٢٣٧ ٢٠٧ ١٨١ ٩٤ عدد املديرات من النساء

ة وثيقــة بيــضاء عــن املــساوا، )وشــؤون األســرة(وزارة املــساواة بــني اجلنــسني : املــصدر 
 .اجلنسني بني
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   حتسني بيئة معيشة النساء يف املناطق الريفية٤-١٤اجلدول 
 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

مـــساندة إعـــادة جتهيـــز املطـــابخ وتأســـيس احلمامـــات
 ٢ ٣٩١ ٢ ٦٥٦ ٤ ٢٠٠ )باملاليني من الونات الكورية(

 أداة زراعية٤ ٤٢٤ عية أداة زرا٢ ٩٣٤ أداة زراعية ٢ ٩٣٤ )لألسر املعيشية(اإلمداد بأدوات العمل 
 ٢٤٦ ٢١٧ ١٨٨ )وحدات(إقامة مراكز صحية للمزارعني

 ٢٣٧ ٢٤٠ ٢٥٠ )وحدات(إعداد أماكن للتوقف واالستراحة بالقرى

 .وزارة الزراعة واحلراجة: املصدر

 . من دوالرات الواليات املتحدة١ ٠٠٠ مليون ُون كوري ُتعادل ١: مالحظة
  

 دة يف العمل فيما يتصل بالنساء املزارعات برنامج املساع٥-١٤اجلدول 

 املشاركات 

 املبلع

 ) مليون ُون كوري١: الوحدة(

٥٥٠ ١ ٦٩٢ ٢٠٠١ 
٧٧٨ ٢ ٤٥٢ ٢٠٠٢ 
٨٩٢ ٢ ٨٣٣ ٢٠٠٣ 
١ ٢٠٢ ٣ ٣٧٠ ٢٠٠٤ 

 ٣ ٤٢٢ ١٠ ٣٤٧ اجملموع
 

 .وزارة الزراعة واحلراجة: املصدر 
 .الية املقدمة للربنامج من احلكومة الوطنيةُيشري إىل مبلغ اإلعانة امل“ املبلغ”: مالحظة 
 . من دوالرات الواليات املتحدة١ ٠٠٠ مليون ُون كوري ُتعادل ١   
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 *عدد أفراد األسر املعيشية الزراعية اليت ترأسها امرأة  ٦-١٤اجلدول 
 )أشخاص: الوحدة(

 لعاملني يف الزراعةمعدل األفراد ا األفراد العاملون يف الزراعة   أو أكثر١٥األفراد من سن  
 النساء الرجال اجملموع النساء الرجال اجملموع النساء الرجال اجملموع 

١٠,٨ ١٠,٧ ١٠,٨ ٢ ٠٣١ ١ ٩٠٣ ٣ ٩٣٣ ١٨ ٨٥٩ ١٧ ٧٢٠ ٣٦ ٥٧٩ ٢٠٠١ 
٩,٧ ٩,٨ ٩,٧ ١ ٨٤٣ ١ ٧٤٨ ٣ ٥٩١ ١٩ ٠٤٢ ١٧ ٩٢١ ٣٦ ٠٦٣ ٢٠٠٢ 
٩,٤ ٩,٥ ٩,٥ ١ ٨١٥ ١ ٧١٥ ٣ ٥٣٠ ١٩ ٢٢٠ ١٨ ١١٩ ٣٧ ٣٤٠ ٢٠٠٣ 
٩,١ ٩,٠ ٩,١ ١ ٧٦١ ١ ٦٥٤ ٣ ٤١٥ ١٩ ٤٠٥ ١٨ ٣١٢ ٣٧ ٧١٧ ٢٠٠٤ 

 
 .االستقصائية للسكان الناشطني اقتصاديا، الدراسة مكتب اإلحصاءات الوطنية: املصدر

ــة ”:* مالحظــة  تعــىن األســر الــيت يتمثــل نــشاطها االقتــصادي األساســي يف    “األســر املعيــشية الزراعي
هــو عــضو األســرة الــذي ميثلــها، والــذي يتخــذ القــرارات االقتــصادية “ ألســر املعيــشيةرئــيس ا”و . الزراعــة

 .واملالية الرئيسية
 
 


