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  مقدمة  - أوالً
هذا التقرير الدوري السابع جلمهورية كوريا املقدم مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع              -١

وصـدقت  . ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٦وات املمتدة مـن     أشكال التمييز ضد املرأة يغطي فترة السن      
كوريا على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة يف              

واتبعت كوريا، يف . ٢٠٠٨ وعلى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف عام ٢٠٠٦عام 
والسياسات املوضوعة لغرض   تلك الفترة، استراتيجية من أجل التنفيذ األكثر كفاءة للقوانني          

واستعانت كوريا مبختلف القوانني اليت سنت خالل فتريت التبليغ . إعمال املساواة بني اجلنسني
اخلامسة والسادسة باعتبارها نقطة انطالق فمضت قدماً يف سبيل وضع خطط طويلة وقصرية             

 إشاعة السياسات العامة    األجل ورصد امليزانية وإقامة اهلياكل التنظيمية الالزمة واالخنراط يف        
ومت التشديد بوجه خاص على االهتـداء       . وتثقيف املسؤولني احلكوميني والسكان بوجه عام     

ـ                 ال إىل التدابري امللموسة لتحقيق أهداف من قبيل القضاء علـى ممارسـات التمييـز يف جم
العامـة  االستخدام والوقاية من العنف ضد املرأة وتوسيع نطاق مشاركة املرأة يف القطاعات             

والقضاء على ما ترسب من أوجه التحيز ضد املرأة وتيسري حصول املرأة على الرعاية الصحية       
ومتثلت أولوية عالية أخرى يف اجلهد املبذول يف سبيل  . واحلد من الفقر الذي تعاين منه النسوة      

  . إدماج املرأةحتقيق املساواة بني اجلنسني باعتبار هذه املساواة معياراً يف السياسات الرامية إىل
ويشتمل هذا التقرير على السوابق القضائية املتعلقة بالقضايا الناشئة عن التشريعات             -٢

 أو اليت جرى تعديلها فضالً عن مجلة من التدابري املختـارة الـيت اختـذهتا                اليت سنت حديثاً  
علـى أن   وسوف يربهن هذا    . احلكومة املركزية واحلكومات احمللية واملنظمات غري احلكومية      

يف سبيل القضاء على التمييز ضد املرأة  احلكومة املركزية ليست وحدها هي اليت تبذل جهدها 
. بل إن األمة بأسرها تقوم، على الصعيد الشعيب، ببذل اجلهد الرامي إىل حتقيق هذا اهلـدف               
يل كما يتناول هذا التقرير اجلهود اليت تبذهلا احلكومة املركزية واحلكومات احملليـة يف سـب              

حتسني متتع املرأة حبقوقها يف خمتلف الشرائح االقتصادية االجتماعية مبن يف ذلك املهـاجرون              
ويناقش هذا التقرير أيضاً النتائج غري      . والنازحون واملرأة الريفية وغريها من النسوة احملرومات      

فعلي أو احملتمل يف املقصودة املترتبة على شىت التدابري السياساتية املتخذة مبا يف ذلك االرتداد ال        
  .حقوق املرأة ويقترح االستراتيجيات الرامية إىل إجياد حل هلذا االرتداد ولتلك النتائج

وقام بصياغة هذا التقرير باحثون يف املعهد الكوري للنهوض باملرأة وخرباء آخرون              -٣
ستعراض وتولت كل وزارة من الوزارات احلكومية ا      . بتوجيه من وزارة املساواة بني اجلنسني     

املسودات ومت تنقيح التقرير باالستناد إىل وجهات النظر اليت أبدوها وإىل املناقشات اإلضافية             
واستكملت املسودة  . اليت أجرهتا اللجنة االستشارية اليت تتألف من مسؤولني حكوميني شىت         

ين  منظمة من املنظمات اليت تشمل اجمللس الـوط   ١١٠النهائية مبدخالت إضافية من أكثر من       
  .والرابطة النسائية الكورية املتحدة واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان الكوري للمرأة
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، أُعيد تنظيم وزارة املساواة بني اجلنسني واألسرة وأنـشئت وزارة           ٢٠٠٨ويف عام     -٤
حـىت يف   " وزارة املساواة بني اجلنسني   "وسوف نستخدم عنوان    . املساواة بني اجلنسني احلالية   

تكون األحداث املشار إليها قد استجدت يف وقت سابق إلعادة التنظيم الـيت             احلاالت اليت   
  . أن يرد نص خبالف ذلك، إىل٢٠٠٨جرت يف عام 

  تنفيذ االتفاقية أثناء الفترة املشمولة بالتقرير  - ثانياً  

  ١املادة     
  التعريف القانوين واالجتماعي للتمييز

باعتبارها " األعمال التمييزية "قوق اإلنسان   يعّرف القانون املتعلق باللجنة الوطنية حل       -٥
 ي يعّرف العمل التمييـز    ٤-٢ويف مادته   . ةـأعماالً تنتهك حق الشخص يف املعاملة املتكافئ      

  :كما يلي
أي عمل من األعمال التالية اليت ترتكب، دون مسبب معقول، وتقوم على أساس             "

تماعي أو مكان الـوالدة أو    نوع اجلنس أو الدين أو اإلعاقة أو السن أو املركز االج          
أي متزوج، أعـزب،    (األصل القومي أو األصل اإلثين أو املظهر أو احلالة الزوجية           

أو العرق أو لون البشرة أو األفكار أو ) مفارق، مطلق، مترمل، ومتزوج حبكم الواقع
اآلراء السياسية، أو نوع األسرة أو مركزها أو احلمل أو املولد أو السجل اجلنـائي               

ي ينطوي على عقوبة انقضت مدهتا الفعلية أو امليول اجلنسية أو اخللفية األكادميية        الذ
أي عمل ينطوي على احملاباة أو اإلقـصاء أو         ) أ: (أو السجل الصحي وما إىل ذلك     

مبا يف ذلك التوظيف،    (التفرقة أو املعاملة الضارة بشخص بعينه يف جمال االستخدام          
 والترقية، واألجور، وتسديد املنافع غري األجـور،        والتعيني، والتدريب، والتنسيب،  

وأي عمـل   ) ب(؛  )والقروض والسن القصوى، والتقاعد، والطرد وما إىل ذلـك        
ينطوي على احملاباة، أو االستبعاد، أو التفرقة، أو املعاملة غري املواتية لشخص مـن              

املرافـق  األشخاص يف جمال توريد أو استخدام السلع، أو اخلدمات، أو النقـل، أو              
أي عمل ينطـوي علـى احملابـاة، أو     ) ج(التجارية أو األراضي واملرافق السكنية؛      

االستبعاد، أو التفرقة أو املعاملة غري املواتية لشخص من األشخاص يف توفري التعليم             
أي عمل  ) د(والتدريب أو استخدام املرافق التعليمية أو مؤسسات التدريب املهين؛          

  ".سيينطوي على التحرش اجلن
وأي عمل ينطوي على حماباة لغرض جرب الضرر الناجم عن التمييز القائم ال يعتـرب،     -٦

.  مما يتيح قانوناً، اختاذ التدابري املؤقتة اخلاصة لـصاحل النـسوة           من ناحية أخرى، عمالً متييزياً    
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عملها وتغطي جلنة حقوق اإلنسان الوطنية التمييز املباشر وغري املباشر على حد سواء يف جمال 
  . والتوصيات السياساتية املتعلقة بالتمييزشكاوىالفعلي املتعلق بال

غري "والتمييز  " املباشر"وصنفت احلكومة التمييز اجلنساين إىل فئتني اثنتني مها التمييز            -٧
ويشري التمييز غري املباشر إىل     . ٢٠٠١، وأعلنت عن حظر التمييز غري املباشر يف عام          "املباشر

 تواجهه املرأة حينما تبدو القوانني والسياسات وكأهنا تطبق بـشكل حيـادي             التمييز الذي 
ولكن تتعرض مع ذلك للتمييز بسبب األدوار اجلنسانية املنوطة هبا ومركزها يف صلب األسرة              

 للقانون املتعلق باملساواة بني اجلنسني يف العمالة والدعم املقدم من أجل التوفيق             وفقاًو. واجملتمع
 يشري  )٢٠٠٧ديسمرب  /الذي جرى تعديله يف كانون األول     (عمل والعبء األسري    بني عبء ال  

التمييز غري املباشر إىل التمييز الناجم عن عدم األخذ بعني االعتبار للمميزات املختلفة اليت متيز               
وللقضاء على التمييز املباشر وغري املباشر ضد املـرأة يف مكـان العمـل،              . اجلنسني كليهما 
ت على األحكام املتصلة بالوالدة أو تربية األطفال اللتني تواجه املـرأة علـى              أدخلت تعديال 

صعيديهما سلبيات تتخلل قواعد من قبيل القانون املتعلق باملعاشات التقاعدية للعـاملني يف              
اخلدمة املدنية، والقانون املتعلق باملعاشات التقاعدية للمدرسني يف املدارس اخلاصة، والقانون           

عاملني يف اخلدمة املدنية الوطنية، والقانون املتعلق بالعاملني يف اخلدمة املدنية احملليـة،             املتعلق لل 
والقانون املتعلق مبعلمي املدارس احلكومية االبتدائية، والقانون املتعلق باملـدارس اخلاصـة،            

املتعلق والقانون املتعلق بالتعويض العسكري، والقانون املتعلق باألفراد العسكريني، والقانون          
واألحكام املعدلة تدخل يف احلساب إجازات األمومة . باملعاشات التقاعدية لألفراد العسكريني

  .وإجازات تربية األطفال باعتبارها سنوات عمالة

  ٢املادة     

  التشريعات اجلديدة اليت سنت  -١  

  القانون املتعلق بتسجيل العالقات األسرية    
 )٢٠٠٧مايو  / أيار ١٧الذي سن يف    (عالقات األسرية   يورد القانون املتعلق بتسجيل ال      -٨

نظاماً جديداً لتسجيل اهلوية الشخصية وهو حيل حمل النظام التقليدي الذي عفا عليه الـزمن               
اع يف االحتفاظ   التبوحيدد هذا القانون اإلجراءات الواجبة ا     . حني ألغي نظام الرئاسة األسرية    

دنية لألفراد مثل الوالدة والـزواج والوفـاة وإدارة         بسجل للتغيريات اليت تطرأ على احلالة امل      
  ). أدناه١٤٤انظر الفقرة (امللفات وإصدار الشهادات ذات العالقة باملوضوع 

  قانون مكافحة التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة وسبل االنتصاف املتاحة هلم    
املتاحـة  يرمي قانون مكافحة التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة وسبل االنتصاف             -٩

إىل منع التمييز القائم على أساس اإلعاقة ويـضمن         ) ٢٠٠٧أبريل،  / نيسان ١٠سن يف   (هلم  
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وحيظر القانون التمييز ضد املرأة ذات اإلعاقة يف كافة جماالت        . حقوق األشخاص املصابني هبا   
 ص حتديداً احلياة مبا فيها الوالدة وتربية األطفال وتدبري الشؤون املرتلية والعالقات اجلنسية وين           

  .على الواجبات امللقاة على عاتق احلكومة املركزية واحلكومات احمللية لتحقيق هذا اهلدف

  القانون املتعلق بإجازة تكبيل بعض اجملرمني بنبائط إلكترونية    
إن القانون السابق املتعلق بإجازة تكبيل بعض مرتكيب اجلـرائم اجلنـسية بنبـائط                -١٠

يرمي إىل منع معاودة اإلجرام عن طريق إجازة        ) ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٧سن يف   (إلكترونية  
تكبيل هؤالء املقترفني للجرائم اجلنسية بنبائط إلكترونية وهم جمرمون صدرت حبقهم أحكام            

، مت تنقيح   ٢٠٠٩مايو  / أيار ٩ويف  . بالسجن وعرضة بصورة بالغة الحتمال معاودة اإلجرام      
تعلق بإجازة تكبيل بعض اجملرمني بنبائط إلكترونيـة        هذا القانون وأعيدت تسميته بالقانون امل     

ووفقاً للقانون  . على النحو الذي يشمل اجملرمني الذين تورطوا يف عمليات اختطاف لألطفال          
املنقح، بأن أولئك الذين ارتبكوا بصورة متكررة جرائم ذات طابع جنسي أو جـرائم حبـق              

أن احتمال معاودهتم اإلجرام واردة جيوز      الشبان ممن هم دون سن الثالثة عشرة والذين يعتقد          
ألفراد النيابة العامة أن يقدموا اقتراحاً إىل احملكمة بطلب تكبيل أولئـك اجملـرمني بنبيطـة                

  . سنوات١٠إلكترونية تأمر هبا احملكمة ملدة تصل إىل 

  قانون دعم األسر املتعددة الثقافات    
يرمي إىل  ) ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢١  سن يف (إن قانون دعم األسر املتعددة الثقافات         -١١

منع جوانب التحيز والتمييز ضد العدد املتزايد من األسر املتعددة الثقافات اليت تتـألف مـن                
والدين خمتلفني عرقياً وأطفاهلما، وإىل إرساء نظام دعم ميكنهم من أن حييوا حيـاة أسـرية                

 تضع احلكومة املركزيـة     وينص هذا القانون على أن    . مستقرة ويصبحوا مندجمني يف اجملتمع    
واحلكومات احمللية سياسات توفر مبوجبها الدعم للتعليم والتوجيه واللغة وتربيـة األطفـال             

مراكـز  "وتنشئتهم وتعيني املؤسسات أو املنظمات اليت توفر مثل هذه اخلدمات باعتبارهـا             
  ). أدناه١٤٦انظر الفقرة " (لدعم األسر املتعددة الثقافات

  لسمسرة يف الزواجقانون مكافحة ا    
          / كـانون األول   ١٤سـن يف    (يتضمن قانون مكافحـة السمـسرة يف الـزواج            -١٢

مبادئ توجيهية ختص صناعة السمسرة يف الـزواج، ويلخـص القـانون            ) ٢٠٠٧ديسمرب  
املمارسات السليمة يف جمال أعمال كهذه ويوفر كذلك احلماية لعمالء خدمات السمـسرة،           

ويركز القانون، حتديداً، على منع     . ارسات وثقافة سليمة يف جمال الزواج     حىت يتسىن إرساء مم   
انتهاكات حقوق اإلنسان يف إجراءات التوسط للزجيات الدولية ودرء املشاكل اليت تنشأ عن             

ويفيد القانون، أن مساسـرة الزجيـات       ).  أدناه ٦٠ و ٥٦انظر الفقرتني   (االفتقار للمعلومات   
 مسجلني لدى مكتب حكومي وبأن يضعوا عقوداً رمسية تربطهم          الدولية ملزمون بأن يكونوا   
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بالعمالء وال ميكن هلم اللجوء إىل إعالنات مغلوطة أو مبالغ فيها نظراً ألن عدم الوفاء هبـذه                 
  .الشروط يستوجب العقوبة

  القانون املتعلق بتوفري بيئات اجتماعية مالئمة لألسرة    
 كـانون   ١٤سـن يف    ( اجتماعية مالئمة لألسرة     يرمي القانون املتعلق بتوفري بيئات      -١٣

إىل العمل على إجياد بيئات اجتماعية مالئمة لألسرة حيـث ميكـن            ) ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
التوفيق فيها بني متطلبات األسرة ومتطلبات العمل، وهذا أمر حيتمه السياق االجتماعي املتغري             

املرأة بصورة متزايدة يف القوى     املتسم باخنفاض معدل اخلصوبة وشيخوخة السكان ومشاركة        
ويفرض القانون التزامات متعددة على احلكومة املركزية واحلكومات احمللية من أجل           . العاملة

 هلا عالقة باملوضوع وتستنبط وتكفل نـشر        أن تضع سياسات اجتماعية شاملة وجتري حبوثاً      
ضـرار باألسـرة    مؤشرات ملا هو سليم وغري ضار باألسرة وتقيم جانب السالمة وعدم اإل           

  . والشركات واهليئات العامة

  القانون املتعلق بتعزيز األنشطة االقتصادية النسائية    
         / حزيـران  ٥سـن يف    (يرمي القانون املتعلق بتعزيز األنشطة االقتصادية النـسائية           -١٤

لعاملـة  إىل إرساء نظام شامل لتعزيز األنشطة االقتصادية اليت تؤديها القوى ا          ) ٢٠٠٨يونيه  
ويركز القانون على النسوة الالئي انسحنب من القوة العاملة بسبب احلمل أو الوالدة     . النسائية

أو رعاية األطفال أو غري ذلك من جوانب الرعاية األسرية، والنساء الالئي مل يشاركن يف أي         
وقت من األوقات يف القوى العاملة فيحض على إجراء دراسـات استقـصائية، ووضـع               

. ، وتوفري دعم للتدريب على العمل وتيسري األعمال التجارية غري الضارة باألسـرة            سياسات
وينص القانون كذلك على إجياد أساس قانوين إلنشاء وتشغيل مراكز تقدمي الدعم للمـرأة              

  .اليت انسحبت من القوة العاملة

  قانون املالية الوطنية    
الذي جيمع بـني    ) ٢٠٠٦أكتوبر  /ل تشرين األو  ٤سن يف   (إن قانون املالية الوطنية       -١٥

 مها قانون احملاسبة املتعلقة بامليزانية والقانون األساسي املتعلـق بـإدارة            حالياًقانونني قائمني   
ويشتمل هذا القانون اجلديـد     . األموال يعترب القانون األساسي الناظم لإلدارة املالية الوطنية       

 على اإلنفاق امليزانوي اخلاصة بالرجـل       على حكم يوكل للحكومة تقييم شىت اآلثار املترتبة       
واملرأة وتعديل امليزانية باالستناد إىل النتائج كما يوكل القانون للمحكمة تقـدمي ميزانيـات              

  .٢٠١٠ من السنة املالية اعتباراًوحسابات تفي باحتياجات كال اجلنسني 
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  التشريعات املعدلة  -٢  

  لقانون املدينا    
الـسن القانونيـة   ) ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢١دل يف   ع(حيدد القانون املدين      -١٦

 لتفعيـل مبـدأ     سعياً عاماً تكون هي نفس السن بالنسبة لكال اجلنسني وذلك           ١٨ب للزواج  
 يهم  أنه يضع شرطاًأيضاًوجديد هذا القانون ).  أدناه١٤١انظر الفقرة (املساواة بني اجلنسني 

يتريثا مدة معينة قدرها ثالثة أشـهر إذا كـان          الزوجني اللذين يتفقان على الطالق على أن        
للزوجني طفل وشهر واحد إن مل يكن هلما طفل، تقوم احملكمة األسرية بعد هـذا املوعـد                 

كما يشترط القانون على الزوجني اللذين      . باعتماد نية الطالق لكال الزوجني وتسمح بذلك      
حضانتهم وإعالتهم فضالً عـن     ينويان الطالق التوصل إىل اتفاق بشأن تربية األطفال يشمل          

  .تعيني الويل القانوين
بشكل متزايد املسؤولية عـن     ) ٢٠٠٩مايو  / أيار ٨عّدل يف   (ويعزز القانون املدين      -١٧

نفقة الطفل اليت يتحملها الوالدان املطلقان وذلك من خالل تكليف الوالدين اللذين ينويـان              
 لرقابة حمكمة   ك االتفاق خاضعاً  الطالق بوضع اتفاق تسديد خطي وقت الطالق ويكون ذل        

  ). أدناه١٤٢انظر الفقرة (األسرة 

  القانون املتعلق مبنع البغاء ومحاية ضحاياه    
) ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢١املعدل يف   (إن القانون املتعلق مبنع البغاء ومحاية ضحاياه          -١٨

يني احمللي  يقضي بإجراء دراسات استقصائية مرة كل ثالث سنوات تتعلق بالبغاء على املستو           
باإلضافة إىل ذلك،   . والدويل لتوفري بيانات أساسية تساعد على وضع أكثر السياسات كفاءة         

يوسع القانون يف نطاق التثقيف املتعلق بالوقاية الذي كان فيما مضى مفروضاً على املدارس              
ات االبتدائية والثانوية فحسب، حبيث يشمل املكاتب احلكومية املركزية واحملليـة واملؤسـس           

العامة ويسمح للحكومة بإعانة املنظمات اليت ال تتوخى الربح واليت توفر املأوى واملـساعدة              
  .لضحايا االجتار باألشخاص عرب احلدود

مركز " للنص على إنشاء     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٣ونقح هذا القانون من جديد يف         -١٩
 منع البغاء وتقدمي الدعم     وذلك لغرض تنسيق األنشطة اليت هتدف إىل      " حلقوق اإلنسان للمرأة  

  .للضحايا

  القانون املتعلق مبعاقبة جرائم العنف اجلنسي ومحاية الضحايا    
 تشرين ٢٧عّدل يف (إن القانون املتعلق مبعاقبة جرائم العنف اجلنسي ومحاية الضحايا      -٢٠

ة أثناء  يعزز محاية حقوق اإلنسان اليت يتمتع هبا ضحايا اجلرائم اجلنسي         ) ٢٠٠٦أكتوبر  /األول
إجراءات التحقيق واحملاكمة ويشدد العقوبة املسلطة على جرائم العنف اجلنسي ضد الشابات            

واألشرطة املسجلة اإللزامية للبيانات اليت كانت فيما مضى . الالئي هن دون سن الثالثة عشرة  
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 تنطبق على الضحايا دون سن الثالثة عشرة تنطبق اآلن على مجيع الضحايا دون سن السادسة              
عشرة وميكن لشخص موثوق به من معارف الضحية، أن يرافق هذه األخرية، إذا ما قـدم                

باإلضافة إىل ذلك، هناك حكـم      . التماس يف هذا الشأن، أثناء إجراءات التحقيق واحملاكمة       
. جديد ينص على العقوبة حبق ما يشبه اغتصاب الشابات الالئي يقل سنهن عن الثالثة عشرة              

 شدد العقوبة اليت ترتل مبرتكيب جرائم العنـف         ٢٠٠٨يونيه  / حزيران وهناك تعديل أجري يف   
اجلنسي ضد الشابات الالئي يقل سنهن عن الثالثة عشرة مبا يف ذلك االغتصاب وما يـشبه                

  .االغتصاب واملضايقة اجلنسية

  القانون املتعلق مبنع العنف املرتيل ومحاية الضحايا    
) ٢٠٠٩مايو  / أيار ٨عدل يف   (ملرتيل ومحاية الضحايا    إن القانون املتعلق مبنع العنف ا       -٢١

يوجب على احلكومة املركزية واحلكومات احمللية توفري املأوى لضحايا العنف املرتيل الـذين             
يغادرون بيوهتم هرباً من العنف وذلك من خالل متكينهم على سبيل األولوية من اسـتئجار               

املتـاح  " ١٣٦٦باخلط الساخن  "ل اهلاتفي   كما يوفر القانون األساس القانوين لالتصا     . سكن
كامل ساعات الليل والنهار وعلى مدار السنة وهو يتلقى الطلبات امللحة للمساعدة الـواردة          

باإلضافة إىل ذلك يكلف القانون بإعادة تثقيـف        . من ضحايا العنف املرتيل والعنف اجلنسي     
ث وتوسـيع نطـاق خـرباهتم       املستشارين الذين يعنون بقضايا العنف املرتيل من أجل حتدي        

  .وقدراهتم على توفري الدعم للضحايا

  القانون املتعلق باألخالقيات واألمان على احلياة    
             / حزيـران ٥عـّدل يف  (إن القانون املتعلق باألخالقيات واألمـان علـى احليـاة        -٢٢

 قانوين أو جلـب    يشدد العقوبة املفروضة يف حالة التحريض على البيع غري ال         ) ٢٠٠٨يونيه  
البويضات أو احليوانات املنوية حبيث تتساوى هي والعقوبة اليت تفرض على البيـع الفعلـي               

اليت تعىن بإنتاج    ويفرض هذا القانون على املؤسسات الطبية     . للبويضات أو احليوانات املنوية   
.  العطـاء  األجنة محاية صحة اجلهات املاحنة من خالل توفري الفحوص الطبية واحلد من تواتر            

كما ينص القانون على جواز تلقي اجلهات املاحنة بعض التعويضات املاليـة الـيت تغطـي                
  .التكاليف الفعلية املتكبدة أثناء عملية العطاء من قبيل النقل والتخزين

  القانون املتعلق بصحة األم والطفل    
) ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثاين  ٧عّدل يف   (يعترب القانون املتعلق بصحة األم والطفل         -٢٣

.  للحماية مبوجب القـانون    املرأة احلامل وكذلك كافة النسوة الالئي هن يف سن احلمل أهالً          
نطاق اخلدمات الصحية املقدمة لألم والطفل حبيث تشمل إدارة الصحة  وقد جرى التوسيع يف  

و وفر   عن تقدمي الدعم حلاالت احلمل والوضع وتربية األطفال وعلى هذا النح           فضالًاإلجنابية  
األساس القانوين إلنشاء مرافق الرعاية الصحية املركزة للمواليد اجلدد واإلعانـات املقدمـة             

ويوجب القانون كذلك على مرافق التعايف التايل للوالدة . للمصحات اليت تعاجل حاالت العقم    
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االحتفاظ بسجالت من ينقل من املرضى إىل املستشفيات يف حالة حدوث تعفن أو املرض أو               
  .وادث النامجة عن اإلمهال وذلك بغية تاليف حدوث مثل هذه احلاالت يف املستقبلاحل

   من العنف اجلنسيشبابالقانون املتعلق حبماية الطفولة وال    
 ٩عـّدل يف    ( مـن العنـف اجلنـسي        شبابإن القانون املتعلق حبماية الطفولة وال       -٢٤

ئم اجلنسية حبق األطفال والـشبان      يشدد العقوبة اليت تستوجبها اجلرا    ) ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
 مكتباتيـاً   وجيرم من جديد العمل املتمثل يف إغواء الشابات جلرهن إىل اجلنس ويعتمد نظاماً            

على شبكة اإلنترنت يتيح الوصول إىل املعلومات الشخصية املتعلقة مبقتريف اجلرائم اجلنـسية             
و الوصي، أمكن ألعضاء النيابة     وإذا ما كان اجملرم هو أحد األبوين أ       . ضد األطفال والشبان  

. أو لرئيس احلكومة احمللية أن يقدم طلباً إىل احملكمة باحلرمان من حقوق األبوة أو الوصـاية               
ويف إطار هذا القانون، هناك قيود على استخدام مقتريف اجلرائم اجلنسية تفـرض يف سـبيل                

  . من العملالزيادة يف أنواع أماكن العمل واملدد الزمنية اليت مينعون فيها

  القانون املتعلق باملنازعات األسرية    
       / كـانون األول   ٢١عـدل يف    (جرى تنقيح القانون املتعلق باملنازعات األسـرية          -٢٥

ويـصف  ). ٢٠٠٥مـارس   / آذار ٣١يف  (يف أعقاب تنقيح القانون املدين      ) ٢٠٠٧ديسمرب  
 ويشترط على حمكمة األسـرة  القانون اجلديد بأكثر تفصيل حقوق والتزامات األم البيولوجية  

 يف تقرير الترتيبات املتعلقة بتربية األطفال واليت ختـص األبـوين            أن تلعب دوراً أكثر حزماً    
  ). أدناه١٤٣ و١٤٢انظر الفقرتني (املطلقني 

  القانون املتعلق مبعايري العمل    
رباب مساح أ ) ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢١عدل يف   (يكفل القانون املتعلق مبعايري العمل        -٢٦

العمل للعامالت احلامالت بالتوقف مدة عن العمل من أجل أن جترى عليهن فحوص طبيـة               
. ومينع على أرباب العمل خفض أجورهن لقاء ذلك الوقت الذي تستغرقه الفحوص الطبيـة             

 ينص على أن املرأة اليت تعود إىل العمـل          ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨وهناك تعديل آخر سن يف      
 هلا العودة إىل نفس الوظيفة اليت كانت حتتلها قبـل اإلجـازة أو إىل               بعد إجازة األمومة حيق   

مناصب مناظرة باملهام اليت تنطوي عليها وبنفس مستويات األجور وذلك لـضمان عـدم              
كذلك وحني يقوم أربـاب العمـل       . حرمان العامالت من النسوة نتيجة إلجازات األمومة      

هنا إىل وزارة العدل فإهنم يطـالبون بتبيـان       بتقدمي تقرير عن سياسات االستخدام اليت يتوخو      
تباعها يف سبيل مساعدة املستخدمني لديهم على املوازنة بني واجبـات           االطرق اليت ينتوون    

األسرة وواجبات العمل وطرق حتسني بيئة العمل لتلبية شىت احتياجات املستخدمني من كال             
  .اجلنسني على اختالف أعمارهم وأوضاعهم الصحية
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ن املتعلق باملساواة بني اجلنسني يف االستخدام والدعم املقدم يف سبيل التوفيق بني عبء              القانو    
  العمل والعبء األسري

قـد  ) ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢١عدل يف   (إن قانون التكافؤ يف االستخدام        -٢٧
ـ       بيل تغري ليصبح القانون املتعلق باملساواة بني اجلنسني يف االستخدام والـدعم املقـدم يف س

ويقتضي هذا القانون من دوائر األعمـال تعزيـز   . التوفيق بني عبء العمل والعبء األسري  
التدابري الرامية إىل التوفيق بني العمل وبني األسرة بغية متكني املزيد من النسوة من املشاركة يف 

  ). أدناه٩٨ و٩٢انظر الفقرتني (القوى العاملة 

  ني يف اخلدمة املدنيةالقانون االنتخايب املتعلق بالعامل    
         / تـشرين األول   ٤املعـدل يف    (إن القانون املتعلق بانتخابات املوظفني احلكوميني         -٢٨

يقضي بأن توصي األحزاب السياسية بأعداد متـساوية مـن املرشـحني            ) ٢٠٠٦أكتوبر  
واملرشحات يف انتخابات أعضاء اجمللس البلدي، على حنو يشبه الـشرط احلـايل املتعلـق               

 وينبغي، حتديدا، إدراج أمساء النساء يف املواقع الفرديـة          .انتخابات أعضاء جملس املقاطعات   ب
وإن انتهكت هذه القاعدة فـال يـسمح ألي         . لقائمة املرشحني للمقاعد االنتخابية النسبية    

  .مرشح مدرج يف القائمة من احلزب املعين بأن يسجل باعتباره من املرشحني

  ئيةقانون البيانات اإلحصا    
بأن علـى   ) ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٧املعدل يف   (يوصي قانون البيانات اإلحصائية       -٢٩

مجيع املكاتب احلكومية اليت تنتوي وضع أية إحصاءات أن حتصل على موافقة مـسبقة مـن        
 من بنـود    نوع اجلنس باعتباره بنداً    الوزير املكلف باملكتب اإلحصائي الوطين على استخدام      

لك املكاتب بإنتاج إحصاءات حمددة حبسب نوع اجلنس وقت جتميـع           التصنيف حىت تقوم ت   
  .البيانات

 حملياً والتـدريب    حالة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة باعتبارها قانوناً            -٣  
  على الدعوة هلا

مبا أن كوريا صدقت على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة فـإن                 -٣٠
ومن بني احلاالت اليت استخدمت فيها احملاكم       . االتفاقية نفس األثر الذي للقانون احمللي     هلذه  

تتمثل األوىل يف احلكم بعدم شرعية استبعاد األعضاء        . هذه االتفاقية ميكن ذكر سابقتني اثنتني     
اإلناث من توزيع األصول الراجعة للعشرية وتتمثل احلالة األخرى يف إعالن عدم دسـتورية              

اسة املتعلقة مبنح نقاط زائدة يف االمتحانات احلكومية للرجال الـذين أمتـوا اخلدمـة               السي
وقامت هذه القرارات على أساس أحكام االتفاقية القائلة بلـزوم قيـام            . العسكرية اإللزامية 

احلكومية باختاذ اخلطوات املناسبة للقضاء على نواحي التحيز واألعراف وكافة املمارسـات            
وللحث ". صلة باملفاهيم املسبقة املتعلقة بالدور املسند لكل من املرأة والرجل         األخرى ذات ال  
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على تكاثر السوابق القائمة على أساس االتفاقية، قامت وزارة املساواة بني اجلنسني بتنظـيم              
اتفاقية القضاء على مجيع " عنواهنا ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٧ندوة خاصة باحملاميات يف 

وناقش املشاركون حالة تنفيذ هذه االتفاقية يف البلدان األخـرى          ".  ضد املرأة  أشكال التمييز 
 ٧كما نظمت ندوة عامة أخـرى يف        . واآلثار القانونية املترتبة على التصديق على االتفاقية      

 مبشاركة اهليئة التشريعية واجلهاز القضائي واجلهات األكادميية        ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول 
ة املعنية واملنظمات غري احلكومية بغيـة التـشارك يف االطـالع علـى              والوزارات احلكومي 

ــسادس     ــامس وال ــدوريني اخل ــرين ال ــواردة يف التقري ــة ال ــات اخلتامي املالحظ
(CEDAW/C/KOR/CO/6)           وملناقشة السبل لتنفيذ التوصيات اليت تقدمت هبا اللجنة واملهـام 

كومة مقاطعة جيونغنام، الـيت     ، قامت ح  ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦-٢٤ويف  . املقبلة
كانت تستضيف املؤمتر العاملي املعين حبقوق اإلنسان للمرأة والذي شارك فيه مخـسة مـن               
أعضاء جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة إىل جانب ثالثة آالف شخص من داخـل البلـد                 

قـضايا  وخارجه، بشحذ الوعي باالتفاقية املذكورة وبروتوكوهلا االختياري فـضالً عـن ال       
وبعد املؤمتر العاملي املعقود يف جيونغنام جرى تنظيم        . األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان للمرأة    

ندوة عامة تعىن باالتفاقية يف مدينة سيول كذلك باالشتراك مع املعهد الكـوري للنـهوض               
آلونـة  ويف ا . باملرأة واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مبشاركة أربعة من اخلـرباء باالتفاقيـة           

 عقدت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان      ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢ يف   األخرية وحتديداً 
إجنازات اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز        "مبشاركة من اهليئة اإلدارية مؤمتراً عنوانه       

ة بـني   باإلضافة إىل ذلك تقوم باستمرار وزارة املـساوا       ". ضد املرأة يف كوريا واملهام املقبلة     
اجلنسني بتوزيع البيانات واملعلومات ذات الصلة باالتفاقية على اهليئة التـشريعية واجلهـاز             

  .القضائي ومنظمات أخرى هلا عالقة باملوضوع بغية التشديد على أمهية االتفاقية

  التدابري العالجية ملكافحة التمييز اجلنساين  -٤  
طة بتقدمي توصيات لعالج املمارسـات      إن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان هي املنو        -٣١

 ترمي إىل القـضاء علـى القوالـب    التمييزية وانتهاكات حقوق اإلنسان وقد بذلت جهوداً      
النمطية اجلنسية املتجذرة يف اجملتمع وذلك من خالل استعراض وتسوية حـاالت التحـرش              

   رة الواقعـة    عريضة قدمت إىل اللجنة يف الفت      ٣ ٣٦١ومن أصل   . اجلنسي والتمييز اجلنساين  
 ١٨٠هلا صلة بالتحرش اجلنسي و)  يف املائة١٢,٤٥( حالة ٤١٩، هناك ٢٠٠٨ و٢٠٠٦بني 

ويف ). ١انظر املرفـق الثـاين، اجلـدول        (تنطوي على متييز جنساين     )  يف املائة  ٥,٤(حالة  
السنوات األخرية، تناقص عدد احلاالت اليت تنطوي على التحرش اجلنسي والتمييز حبـسب             

وبينما تزايد عدد احلاالت ذات الـصلة بـالتمييز         . ع اجلنس واملركز االجتماعي   السن ونو 
 شكوى عرضـت،    ١ ١٤٣ ومن أصل    ٢٠٠٨ويف عام   . حبسب بلد املنشأ واحلالة الزوجية    

 حالة تتعلق بأفعال التمييز أوصت اللجنة بشأهنا بضروب مـن العـالج تـشمل               ٩٠هناك  
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     وكـان . أو التعـويض النقـدي    /وق اإلنسان و  التغيريات السياساتية والتثقيف يف جمال حق     
  . حالة من حاالت التحرش اجلنسي باعتباره نوع االنتهاك األكثر تواترا٣٤ًهناك 
وتعقد اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ندوات وحلقات دراسية وحلقـات عمـل              -٣٢

ديدة بشأن  وتدعو خرباء هلم أفكار تتعلق بأهم العرائض املقدمة والبحوث عن التوجهات اجل           
حلقة عمـل بـشأن سـبل        "٢٠٠٨ومن ضمن ما عقد يف عام       . سياسات مكافحة التمييز  

احللقة الدراسية املتعلقة باالحتفـال بالـذكرى    "و" االنتصاف من التمييز ضد املرأة يف العمل      
  ".السنوية الثالثة ملعاجلة قضايا التحرش اجلنسي

  ٣املادة     

  ت املتعلقة باملرأةاخلطة األساسية الثالثة للسياسا  -١  
، اخلطة األساسية الثالثة للسياسات املتعلقة بـاملرأة        ٢٠٠٧اعتمدت احلكومة، يف عام       -٣٣

جمتمع تسوده املساواة املستدامة بـني      " إىل رؤية تقوم على أساس       استناداًو) ٢٠١٢-٢٠٠٨(
عمل واحليـاة   والتوازن بني عبء ال   "،  "بتمكني املرأة "حددت اخلطة األهداف املتعلقة     " اجلنسني
مـشاركة املـرأة    "وتشمل األهداف السياساتية اخلمسة     ". احترام التنوع والفوارق  "و" األسرية

حتسني القدرة االقتصادية   "و" تعزيز رفاه املرأة وحقوق اإلنسان    "، و "احلثيثة يف إدارة شؤون األمة    
ـ  "و" والتشارك االجتماعي يف حتمل مسؤوليات الرعاية     " "للمرأة اعي وثقافـة   اإلدماج االجتم
والوظائف املنوطة بوحدات السياسات النسائية واملوظفني املهتمني بسياسات املساواة         ". املساواة

بني اجلنسني اليت مت حتديدها يف خمتلف وزارات احلكومة قد مت اآلن احلد منها بصورة ما مقارنة                 
ـ  . بالفترة األخرية املشمولة بالتقرير     وزارة ١٥وزراء وإال أن مكتب الرئيس ومكتب رئـيس ال

  .أخرى حتتفظ بالوحدات واملناصب املتخصصة يف السياسات املتعلقة باملرأة

  إعادة تنظيم وزارة املساواة بني اجلنسني  -٢  
، تولت وزارة املساواة بني اجلنسني إدارة دوائر خدمات الطفولة، اليت ٢٠٠٤يف عام   -٣٤

وراء الوفاء باحلاجة إىل سياسات أسرية       سعياًو. نقلت من وزارة الصحة والرعاية االجتماعية     
من ناحية أخرى   . أقوى توسعت الوزارة وأعيد تسميتها بوزارة املساواة بني اجلنسني واألسرة         

، نقل مكتبان داخل وزارة املـساواة بـني         ٢٠٠٨ومع تويل اإلدارة اجلديدة ملهامها يف عام        
 -اسات رعاية الطفولة     مها مكتب السياسات األسرية ومكتب سي      -اجلنسيــن واألسرة   

إىل وزارة الصحة والرعاية االجتماعية، وعادت وزارة املساواة بـني اجلنـسني واألسـرة              
 وتركز وزارة املساواة بني اجلنسني حاليـاً      . فأصبحت من جديد وزارة املساواة بني اجلنسني      

ـ                      . رأةعلى تقييم األثر اجلنساين، وتطوير قوة بشرية نسائية والنهوض حبقـوق ومـصاحل امل
، متت املصادقة على تعديل أدخل على قانون تنظـيم          ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣١ويف  

احلكومة يتوقع من ورائه أن تعود من جديد وزارة املساواة بني اجلنسني لتصبح وزارة املساواة 
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واألسرة وتوسع يف نطاق مهامها وحجمها التنظيمي مع الزيادة يف عدد أفـراد              بني اجلنسني 
  . موظفا٢٥٠ً إىل ١٠٠املالك من 

  امليزنة اليت تليب احتياجات اجلنسني  -٣  
 حني أدرج هذا    ٢٠٠٦انطلق العمل مببدأ امليزنة اليت تليب احتياجات اجلنسني يف عام             -٣٥

وبادرت وزارة املساواة بني اجلنـسني      ).  أعاله ١٥انظر الفقرة   (املبدأ يف قانون املالية الوطنية      
 وقد ساعدت ٢٠٠٣يل مأسسة امليزنة اليت تليب احتياجات اجلنسني يف عام ببذل جهود يف سب

ومبا أن امليزنة الـيت تـستجيب   . منذ ذلك الوقت على استحداث املنهجية وإجراءات التنفيذ      
 يتوقـع مـن وزارة      ٢٠١٠ من عـام     الحتياجات اجلنسني ستوضع موضع التطبيق اعتباراً     

مليزانيات اليت تليب احتياجات اجلنـسني الـيت تقترحهـا     االستراتيجية واملالية أن تقوم جبمع ا     
. املكاتب اإلدارية احلكومية املركزية وتقدم امليزانيات اليت جيري جتميعها إىل اجلمعية الوطنية           

وقامت الوزارة، حىت هذه الساعة، بتحليل واستخدام اإلحصاءات املفصلة حبـسب نـوع             
 مليار وون كوري    ٧ ٣١٤ والبالغة ما جمموعه     ١٩٥ل اجلنس وامليزانيات اخلاصة باملشاريع ا    

  ).٢انظر املرفق الثاين، اجلدول (

  تقييم لآلثار املترتبة من املنظور اجلنساين  -٤  
يشكل تقييم اآلثار املرتبة من املنظور اجلنساين السياسة الرئيـسية الـيت تتوخاهـا                -٣٦

 الـدوري الـسادس،     انظـر التقريـر    (٢٠٠٥احلكومة إلدماج املرأة وهي تنفذ منذ عام        
CEDAW/C/KOR/6   ولتحسني جودة التحاليل اليت جتريها احلكومة املركزية       ). ٢-٣، الفرع

واحلكومات احمللية للسياسات اليت تتبعها، تقوم وزارة املساواة بني اجلنسني بتعيني أي مؤسسة  
 احمللية أو   من املؤسسات البحثية الوطنية أو العامة أو مؤسسات البحث اليت متوهلا احلكومات           

 تبعاًو. مؤسسات البحث اخلاصة باعتبارها املؤسسات الداعمة للمساعدة يف التحليل والتقييم         
، وباإلضافة إىل املعهد الكوري للنهوض باملرأة الواقع يف سيول، مت           ٢٠٠٩لذلك وحىت عام    

ظر ان(تعيني مخسة من مؤسسات البحث يف أحناء خمتلفة من البلد باعتبارها مؤسسات داعمة              
  ).٣املرفق الثاين، اجلدول 

ومثة حاالت متعددة انعكست فيها النتائج اليت متخض عنها التقييم الذي ُيراعى فيه               -٣٧
نوع اجلنس يف تعديل القوانني أو السياسات ويف وضع اإلحصاءات اليت يراعى فيهـا نـوع               

ى فيه نوع اجلنس    وعلى سبيل املثال، عمدت وزارة الزراعة، نتيجة للتقييم الذي يراع         . اجلنس
للربنامج املتعلق بتنمية القوى العاملة الزراعية، إىل تنقيح الربنامج من أجل توفري أموال منفصلة 

باإلضافة إىل ذلـك    . ختصص لكل زوج من الزوجني عندما يتعاطى كالمها مشاريع خمتلفة         
كومـة يـدعى   قامت الوزارة عند اختيارها للمتدربني املنخرطني يف برنامج تربوي ترعاه احل       

 ٣٠بتخصيص حصة قدرها    " فوج القادة املعنيني باإلدارة الزراعية اليت تعتمد على املعلومات        "
ويف األثناء، أجرت حكومة مقاطعة جيونغي تقييماً روعي فيه نوع اجلـنس            . يف املائة للنسوة  
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رة املنخفضة الدخل وقررت توفري دعم إضايف لربـات         ـلربنامج إسكاين معاٍن خاص باألس    
  .ألسر املعيشيةا

  اإلحصاءات اليت يراعى فيها نوع اجلنس  -٥  
ن املزيد من مكاتب احلكومة املركزية واحلكومات احمللية واملنظمات فـضالً           إحيث    -٣٨

 ازداد الـوعي    ،عن مكاتب التعليم تشارك يف التقييم الذي جيرى مـن منظـور جنـساين             
 امليزنة القائم على أساس مراعاة نوع       ومبا أن نظام  . باإلحصاءات اليت يراعى فيها نوع اجلنس     

 على صعيد اهليئات احلكومية ارتفع الطلب على اإلحصاءات اليت يراعى           اجلنس أصبح إلزامياً  
 من القانون املتعلـق     ١٨ من قانون النهوض باملرأة واملادة       ١٣مث إن املادة    . فيها نوع اجلنس  

. إحصاءات يراعى فيها نوع اجلـنس     تشترطان  )  أعاله ٢٩انظر الفقرة   (بالبيانات اإلحصائية   
، ومن بني مجيع اإلحصاءات اليت وافقت علـى إجرائهـا           ٢٠٠٩يونيه  /وحىت شهر حزيران  

 يف ٥,٧ يف املائة من البيانات املفصلة حبسب نوع اجلنس على حني أن ٥٩,٧احلكومة، هناك 
 يف املائة   ٩١,٣ وهناك.  يف املائة حمايدة جنسانياً    ٣٧,٧املائة ليست مفصلة على هذا النحو و      

من كافة اإلحصاءات ذات الصلة بنوع اجلنس جيري الفصل بينها من املنظور اجلنساين إمـا               
أما البيانات املستخدمة داخل املكاتب اإلدارية فال يفصل بينها حىت اآلن من            .  أو كلياً  جزئياً

 الذي يشترط    جهود يف سبيل تغيري القانون على النحو       حالياًوتبذل  . حيث املنظور اجلنساين  
فيه على املكاتب احلكومية أن تضع بيانات مفصلة حبسب نوع اجلنس ولـو تعلـق األمـر                 

  .باستخدام داخلي

النظم التعاونية بني احلكومة املركزية واحلكومات احمللية الرامية إىل تعزيـز الـسياسات               -٦  
  املتعلقة باملرأة

التعاون بـني احلكومـة الوطنيـة       هناك تدابري خمتلفة جيري اختاذها يف سبيل تعزيز           -٣٩
ومن األمثلة املهمة علـى هـذا       . واحلكومات احمللية يف سبيل تعزيز السياسات املتعلقة باملرأة       

وتقوم وزارة املساواة بني اجلنسني بوضع وتنقـيح        . التعاون تقييم التأثري من منظور جنساين     
تظماً يقوم علـى أسـاس      خمططات التحليل، وحتدد خطط التحليل السنوية وجتري حتليالً من        

النتائج اليت يسفر عنها تقييم التأثري املتعلق بنوع اجلنس والذي جتريـه الوحـدات اإلداريـة                
وللتشجيع على تقيـيم    . ومكاتب التربية على مستوى احلكومة املركزية واحلكومات احمللية       

  .التأثري املتعلق بنوع اجلنس تقدم الوزارة منحاً للحاالت املتميزة
ويف . م كذلك التعاون بني اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلكومـات احملليـة           ويت  -٤٠

 واملتعلق حبقـوق اإلنـسان للمـرأة،        ٢٠٠٨أعقاب املؤمتر العاملي املعقود يف جيونغنام عام        
ونتيجة ألمر صادر   " وحدة معنية حبقوق اإلنسان للمرأة    "أوجدت حكومة مقاطعة جيونغنام     

هبدف حتسني معدل مشاركة املرأة وغري ذلـك  " نسان للمرأة جلنة خاصة حلقوق اإل   "شكلت  
وعقدت كـذلك حلقـات     .  يف املائة يف غضون عشر سنوات      ١٠من املؤشرات مبا نسبته     
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وكل هذا يربهن على جهودها النشطة واملخلصة يف سبيل حتـسني حقـوق    . دراسية إقليمية 
  .اإلنسان للمرأة

حلكومات احمللية تعاونا وثيقا يف جهودها      كما تعاونت مكاتب احلكومة املركزية وا       -٤١
وهذا جزء من السياسات اليت تتوخاهـا اجملتمعـات         " مدن غري ضارة باملرأة   "الرامية إىل بناء    

مث إن وكالة تشييد املدن اإلدارية املتعددة الوظائف التابعة         . احمللية يف سبيل حتقيق اندماج املرأة     
سيول الكربى ومدينة إكسن ومدينة كينبو باشرت للحكومة وكذلك احلكومات احمللية ملدينة 

. ونفذت مشاريع ختطيط حضري الغرض منها خلق مدن ميكن أن تنعم فيها املرأة بالـسعادة            
 جهـوداً "واصطلحت وزارة املساواة بني اجلنسني على مثل هذه اجلهود اليت تبذل باعتبارها             

ثل هذه األفكار على الصعيد     ونظمت بصورة منتظمة محالت مل    " لتشكيل مدن مواتية للمرأة   
، عينت الوزارة مدينة إكسن     ٢٠٠٩مارس  /ويف آذار . الوطين بالتعاون مع احلكومات احمللية    

 هلذا اهلدف،   وحتقيقاً"  لبناء مدينة مواتية للمرأة    اتفاقاً"مدينة مواتية للمرأة وأبرمت مع املدينة       
"  من العنـف ضـد املـرأة       منطقة خالية " مهمة إلجنازها، تشمل تطوير      ٤٤حددت املدينة   

وعملت املدينة منذ ذلك الوقـت      ". منطقة خالية من العقبات يف وجه املارات من النسوة        "و
حتسني احلقوق اليت تتمتع " مخس مهام جديدة تشمل على التقدم يف املشروع وأضافت مؤخراً

، عينـت   ٢٠٠٩ديـسمرب   /ويف كانون األول  ". تيسري الرضاعة الطبيعية  "و" هبا املرأة الريفية  
الوزارة مدينة إيوسو باعتبارها ثاين مدينة مواتية للمرأة وأبرمت االتفاق نفسه يف سبيل الدفع              

يف مدينة للمساواة ومدينة لألمـان      "وتوخت مدينة إيوسو رؤية تتمثل      . باملشروع إىل األمام  
التوسـع يف التـشكيلة   "فحددت أربعني مهمة سياساتية إلجنازها تـشمل    " ومدينة للسعادة 

اعتماد خمطط منوذجي للتـصاميم العمرانيـة املواتيـة        "و" النسائية من املسؤوالت اإلداريات   
وهناك العديد من احلكومات احمللية األخرى اليت تستعد إلطالق مشاريع مدن مواتية            ". للمرأة

للمرأة، وتقوم وزارة املساواة بني اجلنسني باملساعدة يف هذه العملية من خالل توفري التدريب              
  .لمسؤولني احلكوميني احملليني وإجراء مشاورات فيما يتعلق باملشاريعل

  ٤املادة     

  التعيني املستهدف للموظفات اإلداريات  -١  
بذلت احلكومة جهوداً متسقة لتوسيع نطاق مشاركة املرأة االجتماعيـة يف شـىت               -٤٢

وهلذا الغرض،  . القطاعات ومن أجل الرفع من مستوى متثيل املرأة يف عملية صنع السياسات           
 يف املائة من مجيع املوظفني العموميني يف        ١٠ يتمثل يف أن تشكل املرأة ما نسبته         حددت هدفاً 

وقامت بتنفيذ خطة مـدهتا     . ٢٠١٠أو أعلى من ذلك حبلول عام       ) مستوى مدير  (٤الرتبة  
ركزية والبيانات املتعلقة بالتركيبة اجلنسانية داخل احلكومة امل      . ٢٠٠٧مخس سنوات منذ عام     

 بالنسبة للمناصب العالية وأن وجـود       تبني أن النسبة املئوية من الرجال ما تزال مرتفعة جداً         
 يف املائـة يف     ٢,١وهناك فقط ما نسبته     . ف يف املناصب املتوسطة أو املنخفضة     ـاملرأة يتكث 
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 ٧,١ئة، و  يف املا  ٤,٤أو املناصب األعلى اليت تشغلها املرأة، و      ) مستوى املدير العام   (٢الرتبة  
مـستوى   (٤و) مستوى املدير العام   (٣ يف املائة من املوظفني العامني برتبة        ١٣,٥يف املائة، و  

وبالنسبة للمسؤولني العموميني   . ، على التوايل، من النسوة    )مستوى وكيل املدير   (٥و) املدير
ني  تنفيذ خطة السنوات اخلمس الثانيـة لتـشغيل مـوظف          حالياًيف احلكومات احمللية، جيري     

 يف املائـة    ٩,٦وذلك هبدف شغل    ) ٢٠١١-٢٠٠٧(عموميني مبستوى مدير من بني النساء       
 ٧,٦وبلغت النسبة املئوية    . ٢٠١١ أو الرتب األعلى بواسطة النساء حبلول عام         ٥من الرتبة   

  ).٤انظر املرفق الثاين، اجلدول  (٢٠٠٨يف املائة يف عام 

  لنسوة يف اجلامعات العامةالتعيني املستهدف بالنسبة لألساتذة من ا  -٢  
يقتضى من اجلامعات الوطنية أو العامة اليت تدوم الدراسة اجلامعية فيها أربع سنوات               -٤٣

 وضع خطة لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف جمال فرص العمالة مرة كل ثالث سنوات، طبقاً              
رة التعلـيم والعلـم     وتتلقـى وزا  . للقانون املتعلق مبوظفي التعليم العام واملالك العامل فيـه        

والتكنولوجيا تقارير من اجلامعات الوطنية واجلامعات العامة تتعلق بتنفيذ تلك اخلطط وختتار            
.  إىل استعراض النتائج لتسند إليها جـوائز  اجلامعات األربع إىل الست اليت حتتل القمة استناداً       

 الدراسة فيها أربع سنوات     ومل يطبق هذا النظام إال على اجلامعات الوطنية والعامة اليت تدوم          
 ولكن جرى اآلن التوسيع يف هذا النظام ليـشمل          ٢٠٠٧لغاية عام   )  جامعة ٢٥ما جمموعه   (

واجلامعة الكوريـة   )  مؤسسات ٥(، والكليات الصناعية    ) مؤسسات ١٠(الكليات التربوية   
الوطنيـة  ومتثلت التشكيلة النسائية من األساتذة باجلامعات       . ٢٠٠٨الوطنية املفتوحة يف عام     

 يف  ١١ وهي نسبة أعلى بشكل طفيف من نـسبة          ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ١١,٦والعامة يف   
وطوال الفترة نفسها ازدادت    ). ٥انظر املرفق الثاين، اجلدول      (٢٠٠٦املائة اليت سجلت عام     

  . يف املائة١٩,٧ يف املائة إىل ٨,٨النسبة املئوية من األساتذة النسوة يف اجلامعات اخلاصة من 

  التوسع يف عدد العامالت يف ميدان العلم والتكنولوجيا  -٣  
 ٢٠٠٢ يتعلق بدعم النساء يف جمال العلم والتكنولوجيا يف عـام            سنت احلكومة قانوناً    -٤٤

 لذلك، اضـطلعت    تبعاًو. وذلك للتشجيع على مشاركة املرأة والزيادة يف متثيلها يف هذا امليدان          
 فضالً) ٢٠٠٨-٢٠٠٤(زيز املرأة يف جمال العلم والتكنولوجيا    باخلطة األساسية األوىل لدعم وتع    

: وحتدد اخلطة األساسية الثانية األهداف التـايل ذكرهـا        ). ٢٠١٣-٢٠٠٩(عن اخلطة الثانية    
 يف ٢٥الزيادة يف عدد الطالبات الالئي تتخصصن يف ميدان اهلندسة بالكليات بنسبة تـصل إىل         

ت شهادة الدكتوراة يف العلوم الطبيعية واهلندسة كـل         املائة؛ وختريج أكثر من ألف من حامال      
 يف املائة من النسوة من بني من يتم توظيفهن من النسوة اجلدد يف مؤسـسات     ٣٠سنة؛ وتعيني   

ونظام حصص تشغيل النساء اعتمد يف      . البحث اليت متوهلا احلكومة يف جمال العلم والتكنولوجيا       
  .٢٠٠٧وض بتشغيل اإلناث يف عام  وأضيفت احلصص الرامية إىل النه٢٠٠١عام 
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وبالنسبة ملعاهد البحث اليت ينطبق عليها التعيني املـستهدف بالنـسبة إىل العاملـات                -٤٥
 .٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ١٢,٨ إىل   ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ١٢ازدادت التشكيلة النسائية من     

 يف املائة   ٢١,٤ديدات من   وخالل تلك الفترة نفسها، ازدادت النسبة املئوية من املعينات اجل         
 شكلت املرأة ما نسبته     ٢٠٠٨ويف عام   ). ٦انظر املرفق الثاين، اجلدول     ( يف املائة    ٢٢,١إىل  

 يف املائة من الباحثني الـذين متـت         ١٣,٦ة و ـ يف املائة من الباحثني املؤهلني للترقي      ١٣,٨
  .ترقيتهم بالفعل

  ةاملديرات من النسوة يف ميدان األعمال التجاري  -٤  
مع تزايد الطلب على القوى العاملة البشرية ذات املؤهالت العالية، تنـشأ احلاجـة                -٤٦

 / كـانون األول ٣٠على هذا النحـو ويف  . لتشريعات جديدة لتفعيل القوى العاملة النسائية    
، قامت احلكومة بتعديل قانون العمالة املتكافئة ومت األخـذ بنظـام جديـد    ٢٠٠٥ديسمرب  

وطبقت القاعدة اجلديدة على الـشركات      ).  أدناه ٩٢انظر الفقرة   (وة  لتسهيل توظيف النس  
العامة اليت تستثمر فيها احلكومة أو اليت تنتسب إليها فضالً عن املؤسسات اخلاصة اليت يزيـد   

     /، واعتبـاراً مـن آذار     ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١ عامل منذ    ١ ٠٠٠عدد العاملني فيها على     
 ٥٠٠ة على املؤسسات اخلاصة اليت يبلغ عدد العمال فيها          ، مت تعميم تلك القاعد    ٢٠٠٨مارس  

 ٣٤,١، كان متوسط تركيبة النسوة يف تلك املؤسسات تصل إىل           ٢٠٠٩ويف عام   . أو يزيدون 
وزادت تشكيلة اإلناث من بني .  يف املائة من املديرين١٤,١٣يف املائة من مجيع املستخدمني و

 ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ و٢٠٠٧ يف األعـوام  ١,٦٢ و١,٥١ و٠,٨٠املديرين بنقاط مئوية قدرها   
ومن حيث الرتبة فإن تشكيلة     ). ٨املرفق الثاين، اجلدول    (على التوايل، مقارنة بالسنة السابقة      

 يف املائـة علـى      ١٣,٣ يف املائة على مستوى املسؤولني التنفيذيني و       ٦,٦اإلناث متثلت يف    
دىن من املستوى اإلداري ممـا       يف املائة على املستويات األ     ٣٨,٤مستوى املديرين فما فوق و    

  ).٩املرفق الثاين، اجلدول (يؤكد وجود املرأة بصورة مكثفة عالية يف الرتب األدىن 

  ٥مادة     

  تثقيف املوظفني العموميني عن طريق توعيتهم باملساواة بني اجلنسني  -١  
 اجلنسني بغية    حبتمية احلاجة ألن ميلك املوظفون العموميون وعياً باملساواة بني         اعترافاً  -٤٧

 فيه اجلنسان، يقوم املعهد الكوري لتعزيز املساواة بني اجلنـسني والتربيـة   أإقامة جمتمع يتكاف 
 يف إطار وزارة املساواة بني اجلنسني بتثقيـف املـوظفني           ٢٠٠٣عليها الذي أنشئ يف عام      

سـون  ومن بني الطلبة يف هذا املعهد املوظفون احلكوميون واملـشرعون واملدر          . احلكوميني
واألفراد العسكريون وأفراد الشرطة واملـستخدمون يف املنظمـات املنتـسبة إىل احلكومـة              

وقد ازداد عدد املوظفني احلكوميني الذين تلقوا        .والشركات العامة اليت تستثمر فيها احلكومة     
 ٢٠٠٧ يف عـام  ٤ ٠٢٨ إىل ٢٠٠٦ يف عام ٣ ٦٥٢ يف هذا الشأن زيادة مطردة من   تعليماً
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وتعكس هذه الزيادة الطلب املتزايد يف أعقاب سن تشريع خيـص  . ٢٠٠٨ام  يف ع ٤ ٦٩٨و
ويوفر الربنامج حلقات   . امليزانيات اليت تليب احتياجات اجلنسني وتقييم التأثري املتعلق باجلنسني        

دراسة متنوعة تشمل العمل على مراعاة اخلصوصيات اجلنسانية، وضع سياسـات لتحقيـق             
ة املنازعات اليت تنطوي على اعتبارات جنسانية، وتقييم التـأثري          التكافؤ بني اجلنسني، وتسوي   

املتعلق باجلنسني ووضع ميزانيات تليب احتياجات اجلنـسني ووضـع إحـصاءات تراعـي              
وقد صممت هذه الدورات التدريبية على النحـو        . اخلصوصيات اجلنسانية والريادة اجلنسانية   

انية حىت ميكن النظـر إىل الـسياسات        الذي يساعد العمل على مراعاة اخلصوصيات اجلنس      
  .واألعمال التجارية من الزوايا اجلنسانية

ومع تزايد عدد املشاركني يف الربامج التربوية، يغدو املؤشر األكثر موضوعية لآلثار              -٤٨
 لذلك، وضع سلم ملدى مراعاة اخلصوصيات اجلنـسانية         تبعاًو.  ملحاً املترتبة على التربية أمراً   

ويستخدم املقياس قبل العملية التربوية وبعدها من أجـل توزيـع     .  ألثر التربية  ليكون مقياساً 
  .املتدربني على الدورات الدراسية املالئمة ولقياس التقدم احملرز بعد العملية التربوية

  التربية الرامية إىل منع العنف والتحرش اجلنسيني  -٢  
         جرميـة يف   ١٣ ٤٤٦زاد مـن    إن عدد جرائم العنف اجلنسي اليت مت التبليغ هبـا             -٤٩
 على حني ازداد عدد حـاالت التحـرش         ٢٠٠٨ جرمية يف عام     ١٧ ١٧٨ إىل   ٢٠٠٥عام  

انظر املرفق الثـاين،    ( أثناء الفترة نفسها     ١٥٢ إىل   ٦٢اجلنسي اليت قدمت بشأهنا دعاوى من       
التحرش وهذا االجتاه يؤشر على تنامي الوعي بقضايا العنف اجلنسي و         ). ١١ و ١٠اجلدولني  
 مت تعيني عدد من اخلرباء املـربني         قوياً وإلعطاء التربية املتعلقة بالعنف اجلنسي دفعاً     . اجلنسي

ووضع أمسائهم يف قائمة باخلرباء املستشارين الذين تشجع مكاتـب التربيـة يف املـدن ويف                
  .املقاطعات على االستفادة خبرباهتم

 القانون املتعلق باملعاقبة على جـرائم       والتشريع الذي يعىن بالعنف اجلنسي يتمثل يف        -٥٠
العنف اجلنسي ومحاية الضحايا والتشريعات املتعلقة بالتحرش اجلنسي تشمل القانون املتعلـق       
بالنهضة باملرأة والقانون املتعلق باملساواة يف العمالة والقانون اخلاص باللجنة الوطنية حلقـوق             

رأة على رئيس أي منظمة االلتزام املتمثـل يف         ويفرض القانون املتعلق بالنهوض بامل    . اإلنسان
اختاذ اخلطوات الرامية إىل منع التحرش اجلنسي ويشترط توفري التربية املتعلقة مبنع التحـرش              

والقانون املتعلق مبكافحة التمييز ضد األشـخاص       . اجلنسي مرة واحدة يف السنة على األقل      
، ينص على ٢٠٠٧أبريل / شهر نيسان  ذوي اإلعاقة وتوفري سبل االنتصاف هلم الذي اسنت يف        

أن التربية املتعلقة مبنع العنف اجلنسي ضد ذوي اإلعاقة جيب أن تكون جزءاً ال يتجزأ مـن                 
املقرر اخلاص بالتدريب أثناء العمل لفائدة املستخدمني يف املعاهد التربوية واملنشآت التجارية            

ا الثقافة الوقائية تقوم وزارة املساواة بني        وراء تعزيز اآلثار اليت تفرزه     سعياًو. ومرافق الرعاية 
اجلنسني بإعداد وتوزيع املواد التربوية باستخدام البيانات اليت جتمعها مبا يف ذلك احلاالت اليت              
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توجت بالنجاح وتنطوي على منع التحرش اجلنسي واالستراتيجيات الرامية إىل منع التحرش            
  .اجلنسي والتصدي له

  شجيع املساواة بني اجلنسني يف وسائط اإلعالماجلهود املبذولة لت  -٣  
) ٢٠١٢-٢٠٠٨(تشدد اخلطة األساسية الثالثة املتعلقة بالسياسات اخلاصة بـاملرأة            -٥١

 بعني االعتبار البيئة املتغرية وأخذاً. على استخدام وسائط اإلعالم لتحقيق املساواة بني اجلنسني    
دداً على املساواة بني اجلنسني يف القوانني املتعلقة        لوسائط اإلعالم، اجته التشديد إىل التأكيد جم      

بوسائط اإلعالم والقضاء على الفجوات اجلنسانية اليت تواجهها املـرأة أثنـاء التـدريب يف            
الوصول إىل وسائط اإلعالم الرقمية والدعم والعون املاليان يف سبيل تشييد مراكـز إنتـاج               

 واملنشورات والتثقيف اإلعالمي يف جمال املـساواة        الفنون البصرية واأللعاب والفنون التمثيلية    
وقامت احلكومة كذلك برصد وسائط اإلعالم خبصوص املـضامني التمييزيـة           . بني اجلنسني 

ومنحت املنتجني لربامج املساواة بني اجلنسني يف اإلذاعة جوائز وحددت املبادئ التوجيهيـة             
، أجـري   ٢٠٠٩ويف عام   . اإلنترنتاخلاصة باملنتجني ووضعت الربامج التربوية على شبكة        

رصد مكثف للعبارات الدالة على التمييز بني اجلنسني يف وسائط اإلعالم ويف اإلذاعة وعلى              
. شبكة اإلنترنت ونظمت حلقات مناقشة مع العاملني يف وسائط اإلعالم اللتماس العـالج            

مة خنبة من   وأيدت احلكو . وعقدت كذلك حلقات عمل خاصة بالكتاب يف احملطات اإلذاعية        
الربامج اليت تذيعها احملطتان اإلذاعيتان كي يب إس وإي يب إس لنشر ثقافـة املـساواة بـني                  

، وضعت مبادئ توجيهية جديدة تتعلق بوكالء االستعراض يف جلنة ٢٠٠٨ويف عام . اجلنسني
  .املعايري االتصالية الكورية من أجل تنظيم مضامني البث واالتصاالت السلكية والالسلكية

 يف ويعد التوازن بني اجلنسني فيما خيص العاملني يف وسائط اإلعالم عـامالً مهمـاً              -٥٢
من ناحية أخرى، هناك قيود . حتقيق املساواة بني اجلنسني على صعيد مضامني وسائط اإلعالم

على تصحيح التركيبة جبملة من التدابري السياساتية بالنظر إىل الطابع التخصصي الذي تتميز             
وتبني . ومع ذلك هناك عدد متزايد من النساء الالئي يقتحمن هذه الصناعة          . لصناعةبه هذه ا  

انظر املرفق الثـاين،     (٢٠٠٥ عن التشكيلة النسائية منذ عام       فضالًالبيانات تزايد عدد النساء     
  ).١٢اجلدول 

  محاية املرأة ضحية العنف  -٤  
ة الثالثة للسياسات املتعلقـة    ملنع العنف الذي يستهدف املرأة، تشتمل اخلطة األساسي         -٥٣

شحذ الوعي االجتماعي بالعنف ضد املرأة      "على سياسات غرضها    ) ٢٠١٢-٢٠٠٨(باملرأة  
تقـدمي احلمايـة    "و" التحسن الذي يشهده منع العنف اجلنسي والعنف املرتيل       "و" واألطفال

كفاءة من  وللوقوف على نظام أكثر     ". الفعلية والدعم لضحايا العنف اجلنسي والعنف املرتيل      
نظم اخلدمات الوقائية، جيري توسيع برامج اخلدمات القائمة والتنسيق بينها يف مراكز الدعم             
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، حيث توفر لضحايا العنف ضد املرأة خدمات متنوعة من قبيل اإلرشاد واخلدمات             "اجلامعة"
  .)١٤ و١٣انظر املرفق الثاين، اجلدوالن (الطبية والقانونية واملساعدة يف جمال التحقيق 

ولتشجيع ضحايا العنف ضد املرأة على تفعيل استقالهلن االجتمـاعي واالقتـصادي              -٥٤
. تتوىل احلكومة إدارة برنامج يوفر الدعم السكين الذي ميكّن املرأة وأفراد أسرهتا من اإلقامة معاً              

 مت  ،٢٠٠٨ويف عام   . والغرض الرئيسي من هذا الربنامج هو توفري سبل العيش اجلماعي املؤقت          
 مدن متاحة لالستخدام يف     ٥ داراً يف    ٥٠ داراً من الديار يف مدينتني وأصبحت        ٢١تغالل  اس

وهناك مستشارون يوفرون املشورة للساهرين على هذه الديار مـن خـالل            . ٢٠٠٩عام  
ويف تشرين  . التدريب أثناء العمل والبحث عن العمل وتربية األطفال وغري ذلك من املسائل           

ت تشريعات جديدة لتوفري السكن املؤجر املتاح مباشرة لـضحايا          ، سن ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين
  .العنف املرتيل الذين تتوفر فيهم بعض املواصفات

  منع العنف اجلنسي ضد األطفال ومحاية الضحايا  -٥  
تشتمل على تـدابري    " استراتيجية شاملة حلماية املرأة والطفولة    "أعلنت احلكومة عن      -٥٥

وتشمل التـدابري، علـى وجـه       . ختطاف ومن العنف اجلنسي   تتعلق حبماية األطفال من اال    
التحديد، التنسيق بني جمموعات احلراسة التابعة للمجتمع احمللي املعنية بالنـسوة وباألطفـال           
وإقامة نظم تلفزيون الدائرة املغلقة يف ساحات لعب األطفال واملنتجعات واملدارس وتـشغيل            

الكبار واملتقاعدين يف محاية األطفـال، ووضـع        مؤسسات محاية األطفال املعينة، ومشاركة      
. أجهزة للرصد يف املدارس، واالستفادة الفعلية من املنظمات التطوعية املعنية بسالمة األطفال           

فقد وضعت استراتيجية جديـدة حلمايـة       . وحتقق التقدم يف جبهات أخرى عديدة كذلك      
 العنف اجلنسي؛ وأنـشئت     األطفال والنساء على إثر اإلعالن على نطاق واسع عن حاالت         

 ٢٣٤ جلنة يف إطار مكتب رئيس الوزراء لبحث أكثر تدابري احلماية كفاءة؛ وتقوم ما جمموعه  
ولتوفري املـشورة لـضحايا     . حكومة حملية بتسيري شبكات جمتمعية حلماية األطفال والنسوة       

انونية أنـشئت   الصدمات النفسية ومن أجل التقييم النفسي وتوفري الدعم الطيب واملساعدة الق          
وقد كانت هناك ثالثة مراكز من هذا القبيل عاملة        . مراكز ُتعىن بالعنف اجلنسي ضد األطفال     

انظر  (٢٠٠٩ وعشرة مراكز يف عام      ٢٠٠٨ وأربعة مراكز يف عام      ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦يف عام   
  ).١٥املرفق الثاين، اجلدول 

  منع العنف اجلنسي واملرتيل واملعاقبة عليه  -٦  
 جتميع إحصاءات وبيانات على أساس التقارير الواردة من مراكز املشورة           يتم سنوياً   -٥٦

واملآوي والدراسات االستقصائية املتعلقة بالعنف املرتيل واجلنسي مرة كل ثـالث سـنوات             
، استندت كل دراسة استقصائية إىل عينة متثيليـة وطنيـة       ٢٠٠٧ويف عام   . وبشكل منفصل 

. عن الضحايا وكافة املرافـق اخلاصـة بالـضحايا         فضالًتغطي عشرة آالف أسرة معيشية،      
وفيما يتعلق بالدراسـات   . وتستخدم النتائج اليت يتم التوصل إليها يف وضع السياسات العامة         
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، جرى تقييم جوانـب القـوة والـضعف يف الدراسـات            ٢٠١٠االستقصائية املقبلة لعام    
ثر موضـوعية واألكثـر     االستقصائية السابقة وجيري تطوير مؤشرات من أجل التقييم األك        

  . باملوضوع ملرافق احلمايةاتصاالً
ومعظم حاالت العنف اجلنسي تعرض على احملاكم فقط إذا ما اختـارت الـضحية              -٥٧

وفيما عدا تلك احلاالت، تكون املعدالت      . توجيه هتم والشأن ليس كذلك يف معظم األحوال       
ويف .  يف أنواع جرائم العنف األخرىالفعلية للقبض على اجملرمني واهتامهم أعلى مما هو الشأن   

 يف املائة من الضحايا مل يوجهـوا        ٣٧، ومن بني مجيع حاالت االغتصاب هناك        ٢٠٠٧عام  
 يف ٦٧وبالنسبة لباقي احلاالت، بلغ معدل التهم اليت وجهت . أي هتمة ومن مث مل يقاَض أحد   

  . يف املائة٤٤,٣مثل يف املائة، وهو معدل أعلى منه بالنسبة جلرائم العنف األخرى الذي يت
جرمية العنـف   "وقانون اإلجراءات اخلاصة املتعلق باملعاقبة على العنف املرتيل يعرف            -٥٨

باعتبارها أي عمل يستهدف أي فرد من أفراد األسرة ويتمثل يف االعتداء أو اإليـذاء   " املرتيل
هديد الذي يتسبب يف    اجلسدي أو اإلمهال أو اإلساءة أو االحتجاز أو احلبس التكديري أو الت           

وبالنظر إىل طبيعة جرائم العنف املرتيل، يصف هذا القانون         . األذى البدين أو النفسي أو املايل     
إجراًء خاصاً يضاف إىل اإلجراء اجلنائي املعتاد الذي يسمح للمحكمة باختاذ إجراءات محائية             

ج عن طريـق النـصح      شىت لفائدة األسرة من قبيل إصدار أمر تقييدي وفرض املراقبة والعال          
، وفيما يتعلق جبرائم العنف املرتيل، قام أفراد النيابة العامة بتوجيه           ٢٠٠٨ويف عام   . والسجن
وبلـغ  .  شـصاً ٤ ٨٣٣ وطلبوا اختاذ إجراءات للحماية بالنسبة إىل  شخصا١ً ٨٤١هتم إىل  

ائة  يف امل  ٥٠ وهذا ميثل     شخصاً ٦ ٦٧٤جمموع عدد األشخاص اخلاضعني إلجراءات قضائية       
وهذا معدل اهتام أو استخدام لإلجراء احلمائي يزيد        . من جمموع احلاالت املرفوعة إىل احملاكم     

  ).١٦انظر املرفق الثاين، اجلدول (قليالً على املعدل بالنسبة لكافة اجملرمني املتهمني 

  منع العنف املرتيل ضد النساء املهاجرات  -٧  
 راجعة يف جزء كبري منـها       ٢٠٠٠ولية منذ عام    إن الزيادة املتسارعة يف الزجيات الد       -٥٩

وقد متت اإلفادة بأن السماسرة     . إىل الدور النشط الذي تؤديه وكاالت السمسرة يف الزواج        
يتعاطون الكثري من املمارسات التجارية املثرية للمشاكل واليت تنتهك حقوق اإلنسان وخاصة            

ة يف اخلصال الشخصية للزوج املقبل وهذه        ما يعمد السماسرة إىل املبالغ     وغالباً. حقوق املرأة 
ولتسوية هذه املـشاكل، سـن قـانون        . املبالغة تتسبب يف الرتاع بني الزوجني بعد الزواج       

  ).٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤(مكافحة السمسرة يف الزواج 
ومع تزايد أعداد الزجيات الدولية، تتضاعف حاالت العنف املرتيل بسبب الفـوارق              -٦٠

 بشأن  ٢٠٠٦ إىل دراسة استقصائية أجريت يف عام        واستناداً.  أو الثقافية بني الزوجني    اللغوية
 يف املائـة مـن      ١٠,١األسر اليت تشكلت عن طريق الزجيات الدولية، هناك نسبة تصل إىل            

وطبقاً للقانون املتعلق مبنع العنف املـرتيل       . املهاجرات املتزوجات تعرضن لالعتداء اجلسدي    
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، حيق للنساء املهاجرات املتزوجات الالئي هن ضحايا العنف املرتيل احلصول           ومحاية الضحايا 
وهناك مثانية عشر مأوى    . ملدة تصل إىل سنتني   " باملرفق اخلاص بالنساء األجنبيات   "على محاية   

من هذا القبيل عاملة على الصعيد الوطين وتوفر احلماية بفضل الدعم الطيب والدعم القـانوين     
، أصبحت مراكز ٢٠٠٦ومنذ عام  . ، املساعدة على العودة إىل البلد األصلي      و، عند االقتضاء  

 للنسوة املهاجرات الالئي (1366-1577)الدعم العاجل اليت يتوفر فيها خط هاتفي ساخن رقمه 
هن حباجة إىل املساعدة وميكن أن توفر هلن املشورة بثمان لغات خمتلفة مراكز متاحـة يف أي       

 حتدث حالة عنف، يقدم املركز املساعدة عن طريق الذهاب إىل عني            وعندما .مكان يف البلد  
املكان ويوفر املساعدة املتمثلة يف الترمجة وإسداء النصح ويقدم املعلومات املتعلقة باملؤسسات            

أو يرافق الضحايا   /األخرى ذات العالقة من قبيل الشرطة واملستشفيات واحملاكم أو املأوى و          
  .وهناك مراكز أربعة عاملة يف مناطق خمتلفة. القتضاءإىل هذه املؤسسات عند ا

  ٦املادة     

  خطة العمل الشاملة ملنع البغاء واالجتار باألشخاص  -١  
بعد أن سن القانون املتعلق باملعاقبة على القوادة وما يرتبط هبا من أفعال والقـانون                 -٦١

ة خطة عمل شـاملة ملنـع   ، أعدت احلكوم ٢٠٠٤املتعلق مبنع البغاء ومحاية الضحايا يف عام        
البغاء متكن وزارات احلكومة اخلمس عشرة مبا فيها وزارة املساواة بني اجلنسني من تطبيـق               

حتققت نتائج إجيابية فيما يتعلق    " االستراتيجية الشاملة "ومنذ تنفيذ   . السياسات بصورة تعاونية  
كمـا  . اص من النساء  بقمع العمالء والوسطاء ودعم استقالل ضحايا البغاء واالجتار باألشخ        

 وبـالنظر إىل الـسياق      ٢٠٠٧ديـسمرب   /ويف كانون األول  . تغريت نظرة اجملتمع إىل البغاء    
االجتماعي للبغاء اخلفي مت تعزيز خطة العمل بتسع وأربعني الئحة إلنفاذ السياسات تنطوي             

  . مهمة يف اجملاالت الثالثة أال وهي الوقاية واحلماية والتحقيق١٧على 

   العمالءمعاقبة  -٢  
تكمن السمة الرئيسية للقانون املتعلق باملعاقبة على القوادة وما يرتبط هبا من أفعـال                -٦٢

، جيري تنفيـذ برنـامج   ٢٠٠٥ومنذ عام .  يف معاقبة عمالء البغاء٢٠٠٤الذي سن يف عام    
وذلك )" مدرسة جون (تثقيف العمالء من أجل منع معاودة البغاء لقاء تعليق االهتام املوجه            "
ومعدل . غرض تغيري مواقف وسلوكيات الرجال فيما يتعلق بالبغاء منعاً لتكرار االنتهاكات          ل

 يف  ٢٥,٨ إىل   ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ١٩,١االهتامات املوجهة النتهاك القانون ارتفعت من       
، ومن بني احلاالت اليت مل توجه فيها هتم ازداد معدل           ٢٠٠٦ويف عام   . ٢٠٠٧املائة يف عام    

). ١٣انظر املرفق الثاين، اجلدول     (بسبب برنامج مدرسة جون     )  يف املائة  ٧٦,٤(ليقه  ما مت تع  
وواصلت الشرطة قمع انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تتعرض هلا املرأة فيما خيص البغاء مـن               
قبيل اإلكراه على البغاء أو احلبس التكديري ونتيجة لذلك تناقص عـدد االهتامـات الـيت                
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، اعتمدت احملكمة سياسة التحقيق دون االعتقـال        ٢٠٠٦يناير  /اينويف كانون الث  . وجهت
الشخصي بالنسبة لكافة اجلرائم فتناقص بذلك معدل احتجاز عمالء البغاء منذ ذلك التاريخ             

  ). ١٨انظر املرفق الثاين، اجلدول (

  إذكاء الوعي العام بالوقاية من البغاء  -٣  
على البغاء، قامت وزارة املـساواة بـني         وراء إذكاء الوعي بضرورة القضاء       سعياً  -٦٣

واجته التثقيف يف جمال الوقاية إىل الطلبـة يف         . اجلنسني بتنظيم محلة تتعلق بعدم شرعية البغاء      
املدارس االبتدائية واملدارس الثانوية واملوظفني العاملني يف احلكومة املركزية واحلكومات احمللية           

ثقيف على الوقاية مثلما جرى تدريب مـثقفني        وجرى وضع مضامني للت   . واملنظمات العامة 
 يف  ٥٣,٨ومنت النسبة املئوية من األشخاص الذين سلموا بعدم شرعية البغاء مـن             . مهنيني

، والنسبة املئويـة    ٢٠٠٨سبتمرب  / يف املائة يف أيلول    ٧٩,٦ إىل   ٢٠٠٥سبتمرب  /املائة يف أيلول  
 ٦١,٨ى بنتائج إجيابية ازدادت من      من األشخاص الذين وافقوا على أن التشريع اجلديد قد أت         

  . يف املائة أثناء الفترة نفسها٦٧,٢يف املائة إىل 
      /وللوقاية من البغاء يف اخلارج، مت تنقيح القانون املتعلق جبـوازات الـسفر يف آذار                -٦٤

 على النحو الذي مينع جوازات سفر عن األشخاص املـورطني يف البغـاء يف               ٢٠٠٨مارس  
اون مع وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة، والقنصليات الكوريـة وقـوات           وبالتع. اخلارج

الشرطة اليت أرسلت إىل اخلارج نظمت احلكومة محالت ملنع البغـاء تـستهدف الـوطنيني           
وثقافة منع البغاء مشلت وكالء األسفار      . الكوريني واملهاجرين الذين يعيشون يف بلدان أجنبية      

  .ويتم توجيه صناعة األسفار ورصدها يف سبيل منع البغاء. ارجالقائمني بتنظيم السفر إىل اخل

  قمع أحياء األضواء احلمراء والقوادة  -٤  
يف نطاق غلق أحياء األضواء احلمراء، أجريت دراسة استقصائية على الصعيد الوطين              -٦٥

تشتمل على ضوابط تضمن السالمة، تواصلت محالت غلق احملال وتسليط عقوبـات علـى        
 يف ١ ٦٩٦ونتيجة لذلك، تدين عدد حمال البغاء يف املناطق اليت تتكثف فيها من         . اينمالك املب 
 يف املائة كمـا     ٤٥ أي بتناقص قدره     ٢٠٠٨يونيه  / يف حزيران  ٩٣٥ إىل   ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول

 ٦٠ أي بتناقص قدره     ٢ ٢٨٢ امرأة إىل    ٥ ٧١٧اخنفض عدد النسوة الالئي يتعاطني البغاء من        
 مـن   عدد أحياء األضواء احلمراء اليت كانت مفتوحة وتعمل بشكل علين كان          وتدين  . يف املائة 

  .بني أهم النتائج اإلجيابية
وفيما يتعلق بالقوادة، بذلت جهود يف سبيل التحقيق يف اجلرائم وحتديد هوية مالكي               -٦٦

احملال باستخدام تقنيات علمية من قبيل تعقب احلسابات املصرفية والتثبت من التـسجيالت             
وجيري تقدير األرباح اليت يدرها البغاء وتعقب األصول من أجل مصادرة األربـاح             . هلاتفيةا

 لوقف اجلهات اخلفية اليت تـشكل       سعياًباإلضافة إىل ذلك و   . غري الشرعية وفرض عقوبات   
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مهزة الوصل بني مالك حمال البغاء وبني الشرطة أو املوظفني احلكوميني ذوي الشأن تستخدم              
  .بري املراقبة النشطةالعديد من تدا

  محاية ضحايا البغاء وإخراج املرأة من دائرة البغاء  -٥  
يقتضي القانون املتعلق مبنع البغاء ومحاية ضحاياه توفري ثقافة للحماية وإنشاء مرافق              -٦٧

إلسداء النصح وشىت السبل لتوفري املساعدة الوقائية اليت تشمل اخلدمات الطبية واخلـدمات             
وتبذل حماوالت يف سبيل إرسـاء هياكـل        . دة التأهيل بالنسبة لضحايا البغاء    القانونية وإعا 

أساسية لتقدمي الدعم املادي واملعنوي وبذلت جهود يف سبيل توفري دور مجاعية واملـساعدة              
. وجيري تدريب اجلهات اليت تسدي النصح هلذا الغـرض        . على حتقيق االستقالل االقتصادي   
تقييم التقدم احملرز باالستناد إىل مدخالت وفرهتـا النـسوة          باإلضافة إىل ذلك وضع مقياس ل     

أنفسهن، ويتم إسداء خدمات املشورة بشأن الدين وإعادة القروض للنسوة الالئي ختلني عن             
وتوفر مراكز دعم االعتماد علـى الـذات        . حياة البغاء والالئي التحقن مبرافق إعادة التأهيل      

انظر (ص أماكن العمل اجلماعي والتدريب الداخلي       التدريب أثناء العمل من خالل برامج خت      
  ).١٩املرفق الثاين، اجلدول 

  منع بغاء النساء األجانب وتوفري الغوث للضحايا  -٦  
ختضع اجلهات التجارية اليت ترسل أو تستخدم أجانب يتعاطون مهنة الترفيه للرقابة              -٦٨

ام بالقانون املتعلق مبعايري العمل     العمالية، وأصحاب هذه األعمال التجارية يتم تذكريهم بانتظ       
وتتعاون قوى إنفاذ القانون مع شـىت       . وتشجيعهم على احلفاظ على شروط العمل املالئمة      

كذلك . منظمات الرقابة احمللية والدولية املشرفة على جتارة الترفيه واليت توظف نسوة أجنبيات
     ناك خدمات شىت تقدم هلـن      وبالنسبة للمهاجرات املمكن أن يتعرضن لإلكراه على البغاء ه        

مبا فيها احلماية الطارئة وخدمات الترمجة وإسداء املشورة واملساعدة الطبية والقانونية واإلحالة 
إىل الدوائر ذات الشأن وتقدمي املساعدة عند العودة إىل البلد األصلي والتدريب على االعتماد              

  .على الذات
أماكن الترفيه يكرهن يف بعض األحيـان علـى   واألجنبيات الالئي يتم تشغيلهن يف        -٦٩
ومحاية لتلك الضحايا، ينص القانون املتعلق باملعاقبة على القوادة وما يرتبط هبا مـن              . البغاء

أفعال على أن األجنبيات املعنيات ال يرحلن ولو انقضى أجل التأشرية املمنوحة هلن طاملا ظل               
  .التحقيق قائماً

  منع بغاء الشبان  -٧  
وبلغ عدد من مت احتجازهم     . ة ما ميارس نشاط بغاء الشبان عن طريق اإلنترنت        عاد  -٧٠

ومن أصل من . ٢٠٠٧عام   يف٢ ٥٨٢ و٢٠٠٦ عام  يف١ ٩٤٦فيما يتصل ببغاء الشبان يف 
 كـانوا    فـرداً  ١ ٨٣٥ هناك    حمتجزاً ٢ ٥٨٢ والبالغ عددهم    ٢٠٠٧مت احتجازهم يف عام     
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انظـر املرفـق    ( كانوا من بني الشبان املورطني       ٥٠٥ و  قواداً ٢٤٢عمالء لبغاء األحداث، و   
  ).٢٠الثاين، اجلدول 

ومبوجب أحكام القانون املتعلق حبماية احلياة اجلنسية للشبان، يشكل شراء خـدمات              -٧١
وهنـاك سـجل    . جنسية من شبان دون التاسعة عشرة أو اختاذ ترتيبات هبذا اخلصوص جرمية           

من قائمة جبميع من أدينوا باستغالل األطفال والعمالء        باملعلومات الشخصية، متاح للعموم، يتض    
وال يعاقب الـشبان الـذين   . الذين اشتروا خدمات جنسية مرتني أو أكثر ومبن يتعاطى القوادة   

 للحكم  طبقاًو. يتعاطون البغاء بل تتخذ حبقهم تدابري حتميهم من قبيل التثقيف وإسداء املشورة           
 بناء على أمر من املدعي العام، تقـوم وزارة          افة وتوجيهاً القانوين الذي يشترط تلقي الشبان ثق     

 بتنفيذ برنامج يفصل وفقاً ملتطلبات كل فـرد         ٢٠٠٦الصحة والرفاه وشؤون األسرة منذ عام       
. من أجل محاية الشبان وإعادة تأهيلهم مبا يف ذلك برنامج بأربعني ساعة من إعـادة التأهيـل                

  .تثقيف الشبان الذين يواجهون أزماتوتدار هذه الربامج من قبل سبعة مراكز ل

  حظر االجتار بالبشر  -٨  
يرد التشريع املتعلق حبظر االجتار بالبشر يف القانون اجلنائي والقانون املتعلق بـإنزال               -٧٢

عقوبات شديدة على بعض اجلرائم والقانون املتعلق باملعاقبة على القوادة وما يرتبط هبا مـن               
 باملعاقبة على جرائم من قبيل اختطاف الـشبان أو          ئي أحكاماً ويتضمن القانون اجلنا  . أفعال

اختفاء األشخاص  " "اختطاف األشخاص أو إغواؤهم أو االجتار هبم ألغراض الربح        "إغوائهم  
" االختطاف أو اإلغواء لغرض الزواج    " "أو إغواؤهم أو االجتار هبم لغرض نقلهم إىل اخلارج        

وإذا كـان  ".  أو إغواؤهم أو قبوهلم أو إخفـاؤهم       إخفاء األشخاص الذين يتم االجتار هبم     "و
الغرض من االجتار يف البشر هو البغاء، فإن القوانني من مثل القانون املتعلق باملعاقبـة علـى                 
القوادة واألفعال املرتبطة هبا والقانون املتعلق حبماية حياة الشبان اجلنسية يطبقان فضالً عـن              

ويف الوقت نفسه يرتل قانون معايري العمـل        . ية طفالً قانون رعاية الطفولة إذا ما كان الضح      
 وعن  عقوبة باملستخدمني الذين يستخدمون السخرة اليت تستهدف املستخدمني لديهم كرهاً         

  .أخرى تقيد حريتهم النفسية أو اجلسدية طريق العنف أو التهديد أو االحتجاز أو بأي وسيلة

  محاية حقوق اإلنسان للمهاجرات  -٩  
د عدد العامالت املهاجرات، أصبحت محاية ما يتمتعن به من حقوق اإلنسان مع تزاي  -٧٣

ومنذ اعتماد نظام رخصة االستخدام اليت تعترف مبركز املهاجرين باعتبارهم          . قضية مطروحة 
وعدد العمال األجانـب الـذين مت       . ما انفكت تركيبتهم اجلنسانية والعمرية تتغري     " عاملني"

 من   عامالً ١٦٥ ٥٥٧ متثل يف    ٢٠٠٨ لتصريح بالعمل يف عــام      قبوهلم يف البلد واحلاملني   
والعامالت ). ٢١انظر املرفق الثاين، اجلدول (نسوة عامالت )  يف املائة٩,٦ (١٥ ٨٣٧بينهم 

املهاجرات ومعظمهن يشتغلن يف الصناعة التحويلية، هن باألساس من تايلند أو فييت نام أو              
لعمالة اخلاصة املتاحة ملن هن من أصـل كـوري يف           ومن ناحية أخرى، فإن فرص ا     . الفلبني
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 يستخدمهن باألساس نساء من أصل كوريات من الصني         الصني ويف االحتاد السوفيايت سابقاً    
ومعظمهن يعملن باملطاعم وباملستشفيات ويوفرن رعاية للمرضى أو هن خادمات يف املنازل            

  ).٢٢انظر املرفق الثاين، اجلدول (
ويف . لعامالت املهاجرات احلصول على الرعاية الصحية لألمومـة       ومن حق النسوة ا     -٧٤

حالة العامالت املهاجرات لغري احلامالت لوثائق، ميكن محاية أمومتهن أثناء العمـل حيثمـا              
حظر العمل أثناء النوبـات الليليـة أو         (٦٨ مبوجب املادة    يكون قانون معايري العمل سارياً    

اإلجازة بسبب   (٧١واملادة  ) عد ساعات العمل النظامية   العمل ب  (٤٩، واملادة   )نوبات العطل 
ومحاية ملا يتمتعن به من حقوق اإلنسان يطبق القانون املتعلق باملعاقبة على جـرائم              ). احليض

  .العنف اجلنسي ومحاية الضحايا

  ٧املادة     

  املعدل اجلنساين للمسؤولني املنتخبني  -١  
ركة السياسية للمرأة تـشمل التعـديالت       إن التشريعات اخلاصة بالتوسع يف املشا       -٧٥

املدخلة على قانون الصندوق السياسي وقانون األحزاب الـسياسية املـؤرخني كالمهـا يف              
 يف  ١٠أما القانون األول فينص على وجوب أن تستخدم ما ال يقل عن             . ٢٠٠٤مارس  /آذار

رأة يف جمـال  املائة من اإلعانة احلكومية املقدمة لكل حزب سياسي يف سبيل النـهوض بـامل           
 يف املائة من    ٥٠السياسات ويقتضي القانون الثاين أن تكون يف كل حزب سياسي، ما نسبته             

وبالنظر إىل هذين القانونني ازدادت عضوية      . املرشحني للمقاعد االنتخابية النسبية من النسوة     
نية الـسابعة    يف املائة يف اجلمعية الوط     ١٣اإلناث يف اجلمعية الوطنية زيادة كبرية وصلت إىل         

وهنـاك اجتـاه    .  يف املائة يف اجلمعية الوطنية الثامنة عشرة       ١٣,٧عشرة وبقيت مستقرة عند     
إجيايب شهدته الفترة ما بني اجلمعيتني الوطنيتني السابعة عشرة والثامنة عشرة يتمثل يف ازدياد              

 ينتخبها الـشعب   يف املائة من بني املقاعد اليت      ٥,٧ يف املائة إىل     ٤,١التركيبة من اإلناث من     
 مباشراً يف الدوائر االنتخابية احمللية اليت يصعب فيها على النساء احلصول على مقاعد               انتخاباً

  ).٢٣انظر املرفق الثاين، اجلدول (
       ، شـكلت النـسوة     ٢٠٠٦ة اليت جرت يف عام      ـات احمللية الرابع  ـوأثناء االنتخاب   -٧٦

 يف املائـة علـى املـستوى        ١٥ء اجمللس املنتخبني و    يف املائة من مجيع أعضا     ١٣,٦ما نسبته   
  ).٢٤املرفق الثاين، اجلدول ( يف املائة على مستوى املقاطعات ٤,٧القطري و

  معدل النسوة العامالت يف اخلدمة املدنية  -٢  
تزايدت بالتدريج التركيبة من اإلناث العامالت يف اخلدمة املدنية بسبب تفضيل املرأة              -٧٧

وظائف اليت يتيحها القطاع العام والتدابري اليت اختذت على صعيد السياسات           بشكل متزايد لل  
وللقضاء على التمييـز    . يف سبيل القضاء على العراقيل اليت متنع املرأة من اقتحام هذا القطاع           



CEDAW/C/KOR/7 

GE.10-46602 30 

اجلنساين يف العمالة على صعيد اخلدمة املدنية، اعتمدت احلكومة سياسات من قبيـل إلغـاء               
سب نوع اجلنس وحتديد مستويات مستهدفة لعمالة املرأة وإلغاء النقاط          التوظيف املنفصل حب  

الزائدة اليت كانت متنح للجنود السابقني يف امتحانات اخلدمة املدنيـة ومبـادرات العمالـة               
ونتيجة لذلك، ازداد متثيل املرأة يف القطاع العام ووصلت نسبة النسوة           . املتساوية بني اجلنسني  

ومن بني العاملني يف املكاتب ). ٢٥املرفق الثاين، اجلدول  (٢٠٠٨ عام  يف املائة يف  ٤٠,٨إىل  
         وهذا ميثـل زيـادة      ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٢٩,٣احلكومية احمللية، متثلت نسبة اإلناث يف       

       مقارنة بالرقم الـذي سـجل يف  )  امرأة١٥ ٩٨٣اجملموع ( من النقاط املئوية     ٤,١مبا نسبته   
  ).٢٦رفق الثاين، اجلدول امل (٢٠٠٤عام 
وعلى صعيد املرشحني الناجحني يف االمتحانات الوطنية الختيار موظفني حكوميني            -٧٨

 يف ٢٠٠٨ يف املائـة يف عـام   ٤١,٦للعمل مبناصب إدارية، متثل متوسط نسبة اإلنـاث يف   
بكثري يف  امتحان اخلدمة املدنية وامتحان اخلدمة اخلارجية جمتمعني وكانت نسبة اإلناث أعلى            

 يف املائة من املرشحني الناجحني مـن        ٦٥,٧امتحان اخلدمة اخلارجية حيث كانت ما نسبته        
 يف املائة من بـني      ٥١,٢وعلى صعيد امتحان اخلدمة املدنية، متثلت نسبة النساء يف          . النسوة

 املرشحني الناجحني وهذا يزيد على النصف بالنسبة للمناصب يف اإلدارات أو السالمة العامة            
 يف  ٣٨,٨يف حني أن نسبة اإلناث الالئي اجتزن االمتحان الوطين اخلاص باحملامني متثلت يف              

انظر املرفق الثاين،   ( يف املائة    ٢١,٥وكانت حصة النسوة يف امتحان اإلداريني التقنيني        . املائة
من ناحيـة أخـرى ومـن بـني         . ، وهي نسبة دوهنا يف االمتحانات األخرى      )٢٧اجلدول  

ذين اجتازوا االمتحانات اخلاصة باحملامني وأهنوا تدريبهم مبعهد البحث والتدريب األشخاص ال
 كانـت  ٢٠٠٦ويف عام . القضائيني، عّين عدد متزايد من النسوة ملنصب قاض أو نائب عام 

            على أن هذا الـرقم ارتفـع         يف املائة من القضاة الذين عينوا حديثاً       ٢٦,٦نسبة النسوة هي    
 فإن نسبة   وفيما خيص املدعني العامني الذين عينوا حديثاً      . ٢٠٠٩يف املائة يف عام      ٣٩,٣إىل  

 يف املائـة يف     ٤٣,٦ إىل   ٢٠٠٧ يف املائة يف عام      ٣٢,٥النساء على هذا الصعيد ازدادت من       
  .٢٠٠٩عام 

  التوسع يف تعيني املدرسات يف املناصب اإلدارية  -٣  
 وزارة التعليم والعلـم     حالياً(وارد البشرية،   ، قامت وزارة التعليم وامل    ٢٠٠٥يف عام     -٧٩

املبادئ التوجيهية املتعلقة باملدرسني املعينني ملنصب إداري يف املدارس         "بتوزيع  ) والتكنولوجيا  
 للتربية يف املدن الكربى واملقاطعات، وطلبت من هذه املكاتب أن            مكتباً ١٦على  " احلكومية

 بشأن تعيني املدرسات يف مناصب املديرين ووكالء     ٢٠٠٦ من عام    اعتباراً تقدم تقريراً سنوياً  
 يف املائة مـن مجيـع       ٦٦,٩وتفيد البيانات اليت مجعتها الوزارة أن النسوة يشكلن         . املديرين

املدرسني يف املدارس االبتدائية والثانوية ولكن نسبتهن منخفضة جداً على صـعيد مـديري              
 يف املائة على التـوايل      ١٧,٨ يف املائة و   ١٠,٣املدارس ووكالء مديريها حيث ال متثل سوى        

وتعترب نسبة النساء أعلى فيما يتعلـق مبـديري املـدارس     ). ٢٧انظر املرفق الثاين، اجلدول     (
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 وكانت النسبة املئويـة أعلـى بـصورة         ووكالء مديري املدارس الذين متت ترقيتهم حديثاً      
  .يف املائة ٢٠,١ملحوظة بالنسبة لوكالء املديرين اجلدد وهي تتمثل يف 

  مشاركة املرأة بصورة متزايدة يف خمتلف اللجان االستشارية  -٤  
متثل اللجان احلكومية نظاما للمشاركة املدنية يف احلوكمة عن طريـق اسـتعراض               -٨٠

 يف املائة ضمن جلان احلكومة      ٢٧وشكلت النسوة حنو    . وتوفري املشورة بشأن أهم السياسات    
وفيمـا يتعلـق باللجـان      . ٢٠٠٨مسي طفيف يف عـام       مع تغري ا   ٢٠٠٧املركزية يف عام    

 ٣٧االستشارية التابعة للحكومات احمللية يف كربى املدن واملقاطعات شكلت املرأة ما نسبته             
 ويرجـع هـذا     ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٣٣,١ ولكن تناقصت إىل     ٢٠٠٧يف املائة يف عام     

  ).٢٩املرفق الثاين، اجلدول (التناقص باألساس إىل تنقيح أدخل على طرائق مجع البيانات 

  التدريب على القيادة الذي حتظى به املرأة  -٥  
لكي تتمكن منظمة ما من أن تتكيف بسرعة مع البيئات املـتغرية وتـؤيت ريعهـا                  -٨١

والتدريب على القيادة اجته يف معظمه،      . األفضل، يعتقد أن القيادة عامل أساسي بالنسبة إليها       
ومع تزايد عدد املوظفات يكون التدريب  . ين حيتلون املناصب العليا   حىت اآلن، إىل الرجال الذ    

على القيادة بالنسبة للمرأة مفيداً يف رسم األهداف التنظيمية وخلق الوازع لدى أفـراد أي               
، قام معهـد تـدريب املـسؤولني    ٢٠٠٦ولغاية  . فريق لتحقيق احلد األقصى من إنتاجيتهم     

 واألمن بتوفري برامج التدريب علـى القيـادة بـشكل           املركزي يف ظل وزارة اإلدارة العامة     
، أدمج الربنامج ضمن برامج تدريبيـة شـاملة      ٢٠٠٧ من عام    اعتباراًمنفصل للنسوة ولكن    

، تقوم وزارة املساواة بني اجلنسني بتوفري برامج التـدريب          ٢٠٠٧ومنذ عام   . لكال اجلنسني 
  ).٣٠املرفق الثاين، اجلدول (على القيادة للنسوة 

وعلى سبيل املثال،   . وتنظم بعض احلكومات احمللية برامج تدريبية لفائدة النسوة فقط          -٨٢
 مركز بوزان للمرأة والنهوض     حالياً(واصل مركز مدينة بوزان الكربى ومركز بوزان للمرأة         

، وهو برنـامج لتنميـة      ٢٠٠٧ منذ   ٤٠-١٠مشروع القيادات النسائية يف بوزان      ) باألسرة
املرأة وهي يف سن املراهقة ويف العشرينات والثالثينـات واألربعينـات           الروح القيادية لدى    

ويهدف املشروع إىل تعزيز القـدرة      . كذلك لتكون املرأة هي القوة الدافعة للتنمية اجملتمعية       
النسائية على التنمية الذاتية واإلدارة الذاتية والتنمية القيادية فضالً عن مساعدة املـرأة علـى               

 وقيادات فيتسىن بالتايل بناء شبكة من النساء من أجـل           عية بوصفهن أفراداً  املشاركة االجتما 
  .التنمية اجملتمعية وتنميتهن الذاتية يف هناية املطاف
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  ٨املادة     

  املشاركة يف املنظمات الدولية  -١  
 يعملون يف املنظمات الدولية مبا فيها األمم         كورياً  مواطناً ٣٢٦من أصل ما جمموعه       -٨٣

ويف إطار برنـامج املـوظفني املهنـيني        . حنو الثلث من هؤالء املواطنني من النسوة      املتحدة  
املتدربني، وهو برنامج يقوم بتدريب األشخاص من أجل التقدم إىل مناصـب باملنظمـات              

باإلضافة .  يف املائة من املشاركني الذين يقع عليهم االختيار هن من النسوة           ٨٠الدولية، حنو   
 على معاجلة القضايا الدوليـة       متدربة داخلياً  ٣٠ املساواة بني اجلنسني     إىل ذلك تنتقي وزارة   

وتدعم مـشاركتهن يف االجتماعـات      ) ٢٠٠٨-١٩٩٨ يف املائة أثناء الفترة      ١٥(كل سنة   
  .الدولية وبرامج التدريب الداخلي

  حتسن مشاركة املرأة يف اخلدمة اخلارجية  -٢  
            ، ضـمن   ٢٠٠٨أغـسطس   / مـن آب   اعتبـاراً يشار إىل أن املرأة غدت تشكل،         -٨٤

 ٢٠,٧ داخل وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة، ما نسبته         دبلوماسياً موظفاً ١ ٥٧٠ما جمموعه   
ونسبة النسوة  . ٢٠٠٤ يف املائة عام     ٩ ب نقطة مئوية مقارنة     ١١,٧يف املائة أي بزيادة قدرها      

اقية على استقرارها يف مستوى يزيـد       الالئي اجتزن بنجاح امتحان اخلدمة اخلارجية الوطين ب       
  ).٢٧اجلدول  (٢٠٠٧ يف املائة منذ ٥٠على 

  ٩املادة     
 منذ التقرير الـدوري اخلـامس الـذي قـدم           ٩مل حيدث أي تغيري يف إطار املادة          -٨٥

(CEDAW/C/KOR/5).  

  ١٠املادة     

  معدالت االلتحاق باجلامعات  -١  
ناث والذكور مـن خرجيـي الثانويـات        إن معدل االلتحاق باجلامعات بالنسبة لإل       -٨٦

، ومـن بـني     ٢٠٠٨ويف عام   . متشابه جداً وهو يقل بنقطة مئوية واحدة بالنسبة للطالبات        
خرجيي املدارس الثانوية العامة كان معدل االلتحاق باجلامعات أعلى بالنسبة لإلنـاث منـه              

أدىن بالنسبة للطالبات   بالنسبة للذكور ولكن على صعيد خرجيي الثانويات املهنية كان املعدل           
  ).٣١املرفق الثاين، اجلدول (منه للطالب الذكور 
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  دعم التطوير الوظيفي بالنسبة لطالبات اجلامعات   -٢
 ٨٥ يف املائة يف كوريا وأكثر من ٩١إن معدل االلتحاق باملعاهد التعليمية العليا يبلغ   -٨٧

ومعدل اسـتخدام  . ي اجلامعاتيف املائة ممن يوظفون ألول مرة يف سوق العمل هم من خرجي    
 بـني الـذكر      يف املائة وال فرق هنالك عملياً      ٨٦,٦خرجيي كليات الراشدين يصل إىل حد       

 يف املائـة وهـو أدىن       ٦٨,٩إال أن معدل استخدام خرجيي اجلامعات يقتصر على         . واألنثى
وتقوم ). ٣٢ل  املرفق الثاين، اجلدو  ( نقاط مئوية    ٥بالنسبة لإلناث منه بالنسبة للذكور بنحو       

وزارة املساواة بني اجلنسني بتوفري منح ملراكز التطـوير الـوظيفي للطالبـات باجلامعـات               
     ، تلقـى  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٣ويف الفترة ما بني     . ملساعدهتن على االنتقال من املدرسة إىل العمل      

كمـا قامـت وزارة     .  جامعة ٢٠ تلقتها   ٢٠٠٩ جامعة هذه املنح ويف عام       ١٧ما جمموعه   
بتوفري منح ألربعني كليـة     ) وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا   (يم وتنمية املوارد البشرية     التعل

 للنهوض الـوظيفي     الستقبال الطالبات اإلناث دعماً    وجامعة لفائدة أقسام صممت خصيصاً    
ن املذكوران أعاله على مساعدة اإلناث فقط الستكـشاف آفـاق           اربناجموال يقتصر ال  . هبن

 للوقوف على وظائف    في والبحث عن وظائف ولكنهما يوفران أيضاً فرصاً       مستقبلهن الوظي 
  .شىت واالخنراط فيها

  اإلجناز التعليمي  -٣  
 أن درجة التحصيل العلمي اليت حققتها اإلنـاث مـن           ٢٠٠٦تبني إحصاءات عام      -٨٨

ـ   . التالمذة هي أعلى من درجة الذكور على مستوى املدارس االبتدائية          ة، ويف املدارس الثانوي
تتفوق الطالبات اإلناث يف اللغتني الكورية واإلنكليزية ويف اآلداب على حـني أن الطلبـة               

ونسبة الطلبة الذين ال يبلغون املستوى      . الذكور هم أفضل إىل حد ما يف الرياضيات والعلوم        
األدىن املطلوب من التحصيل العلمي أدىن يف حالة اإلناث مما هو يف حالة الذكور يف مجيـع                 

اد وعلى خمتلف املستويات التعليمية ما عدا بالنسبة للرياضيات يف الصفني التاسع والعاشر             املو
  .مما يربهن على أن حتصيل الطالبات اإلناث هو على العموم أعلى منه بالنسبة للطلبة الذكور

  املعدل اجلنساين للمدرسني  -٤  
 يف  ٧٠ إىل   ٦٠(ديـة   تبلغ نسبة املدرسات على مستوى املدارس االبتدائي واإلعدا         -٨٩
وعلى مستوى املدارس االبتدائية متثلت نـسبة       . أعلى بكثري بالنسبة للمدرسني الذكور    ) املائة

  ).٢٨املرفق الثاين، اجلدول ( وهي تتزايد كل عام ٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٤٢املدرسات يف 
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  ١١املادة     

  تخدام والتوفيق بني العمل واألسرةاخلطة األساسية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف االس  -١  
 ٢٤ ٢١٦ ٠٠٠، بلغ جمموع عدد األشخاص النشطني اقتـصاديا         ٢٠٠٧يف عام     -٩٠
 يف  ٠,٩ (٩١ ٠٠٠ امرأة وهذا ميثل زيادة مبقـدار        ١٠ ٠٩٢ ٠٠٠ومنهم ما عدده    . نسمة
 ٦١,٨ومعدل املشاركة االقتصادية للسكان بأسرهم تتمثل يف        . مقارنة بالسنة املاضية  ) املائة

 ٠,١ يف املائة من الرجال وهذا ميثل تناقصا بنسبة ٧٤ يف املائة من النسوة و   ٥٠,٢يف املائة منهم    
 مـن  ٢٣ ٤٣٣ ٠٠٠ حاليـاً ويبلغ جمموع عدد األشخاص املستخدمني . نقطة مئوية لكليهما 

مقارنة )  يف املائة  ١,٢ (١٢٠ ٠٠٠ امرأة وهذا العدد ميثل زيادة مبقدار        ٩ ٨٢٦ ٠٠٠بينهم  
 ٧ ٦٨٨ ٠٠٠وإن أكرب عدد من املستخدمني، حبسب كل صـناعة، يبلـغ            . سنة املاضية بال

نسمة هم مستخدمون يف قطاع املقومات االقتصادية واالجتماعية وغريها مـن اخلـدمات،             
 نسمة يف جمال التجارة وقطاعي اخلدمات الشخصية والعامة         ٣ ٧٨٢ ٠٠٠ويلي ذلك العدد    

أما التوزيع  . باجلملة أو التفصيل واألغذية واإلسكان     نسمة يف قطاعات البيع      ٣ ٠٩٣ ٠٠٠و
 سنة تشكل أكـرب     ٤٩ و ٤٠العمري لقوى العمل من اإلناث فيبني أن الفئة العمرية ما بني            

 نسمة  ١٥ ٩٧٠ ٠٠٠ويبلغ جمموع عدد العاملني بأجر      .  يف املائة  ٢٧نسبة مئوية تتمثل يف     
مقارنـة  )  يف املائة٢,٨ (١٨٣ ٠٠٠  من النسوة مما ميثل زيادة مقدارها      ٦ ٧٥٦ ٠٠٠منهم  

 ٣,٢أي مبعدل بطالة قدره      (٧٨٣ ٠٠٠وعدد األشخاص العاطلني يتمثل يف      . بالسنة املاضية 
 ٥١٧ ٠٠٠و)  يف املائة٢,٦ (٢٦٦ ٠٠٠ويبلغ الرقمان اخلاصان بالنساء وبالرجال    ) يف املائة 

عداد العاطلني عن العمل اخنفض     وباملقارنة بالسنة السابقة، فإن أ    . على التوايل )  يف املائة  ٣,٧(
 يف املائـة منـه   ٩,٥بالنسبة للجنسني وكان معدل االخنفاض أعلى بالنسبة للنسوة وقـدره    

 يف املائة من    ٦٨,٨أما متوسط أجرة العمل بالساعة بالنسبة للمرأة فتمثل يف          . بالنسبة للرجال 
  ).٣٣املرفق الثاين، اجلدول (أجور الرجال 

)  يوماً بعد الوالدة٤٥(دة إجازة األمومة عند الوالدة تسعني يوماً     ويف كوريا، تبلغ م     -٩١
 مليـون   ١٣٢ ٤١٢ امرأة   ٥٨ ٣٦٨، تلقى ما جمموعه     ٢٠٠٧ويف عام   . على أقصى تقدير  

 لرعاية األطفال  خاصاً مرفقا٣٠ً ٨٥٦وهناك .  هلن عن إجازات األمومةوون كوري تعويضاً
ولتـوفري  .  تعترب وطنية أو عامة     مرفقاً ١ ٧٤٨ه  على الصعيد الوطين من هذه املرافق ما عدد       

مناخ عمل خيلو من التحرش تلزم احلكومة بالتربية على منع التحرش اجلنسي جبميع أمـاكن               
، طلب من   ٢٠٠٧ويف عام   . العمل وتتحقق من حالة التنفيذ سنوياً على صعيد كل مؤسسة         

    اوح عدد العـاملني فيهـا       شركة يتر  ٨ ٠٤١كافة شركات الصناعة التحويلية البالغ عددها       
    مؤسـسة   ١ ٧٨٨ القيام بتقص ذايت ألوضاع التعليم كما طلب من           عامالً ١٩ و ١٠ما بني   

. مل تضطلع بأي تربية وقائية أو إهنا اضطلعت بربامج ال تفي بالغرض أن تـصحح الوضـع                
         وهنـاك  .  من أرباب العمل ومن العمال التعاون علـى تـصحيح األوضـاع            وكان متوقعاً 
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 مؤسسة انتـهكت    ١٤٣ مؤسسة متت إعادة حبث أوضاع التصحيح فيها و        ٨٧٧ما جمموعه   
وهناك مخس مؤسـسات مل متتثـل لإلشـعار         . القانون وجهت إليها إشعارات بالتصحيح    

  .بالتصحيح وقع تغرميها
 وحيث مت تغيري قانون العمالة املتكافئة إىل القانون املتعلق باملساواة بني اجلنـسني يف               -٩٢

العمالة ودعم التوفيق بني عبء العمل والعبء األسري فإن اخلطة األساسية املتعلقة باملساواة             
 غّيرت إىل اخلطة األساسية املتعلقة     ٢٠٠٣بني اجلنسني يف العمالة اليت مت االضطالع هبا منذ عام           

 ٢٠٠٨ باملساواة بني اجلنسني يف العمالة والتوفيق بني عبء العمل والعبء األسـري يف عـام       
 وهي الفترة ٢٠١٢ و٢٠٠٨وخالل فترة السنوات األربع الفاصلة ما بني ). ٢٧انظر الفقرة (

اليت سيتم االضطالع خالهلا باخلطة األساسية الرابعة، يتوقع أن يزداد قسط صناعة اخلدمات             
وعلى هذا النحو تركز اخلطـة      . فيما يتسارع اخنفاض معدالت اخلصوبة وشيخوخة السكان      

 القوى العاملة النسائية من خالل مأسسة املساواة بني اجلنسني يف العمالة وهـي              على تفعيل 
  . جتهد يف سبيل استراتيجية شاملة لتسهيل التوفيق بني عبء العمل والعبء األسري

واملهام الرئيسية اليت تنطوي عليها اخلطة األساسية الرابعة للمساواة بني اجلنـسني يف        -٩٣
بناء قدرات املرأة من خالل تطوير القدرات املمكنة واملساعدة         ) ١: (العمالة هي اآليت ذكرها   

دعم رعاية الطفولة بالنسبة للمرأة العاملة مبا يف ذلك التخفيف          ) ٢(على العثور على وظيفة،     
من عبء العناية باألطفال وتوسيع نطاق ما يتحمله اجملتمع من تكاليف والدات األطفـال،              

سرة من قبيل احلد من ساعات العمل الفعلية والتوسع الطوعي          وضع نظام عمل يوائم األ    ) ٣(
مأسسة أماكن العمل اخلالية من التمييـز عـن         ) ٤(يف االستخدام على أساس عدم التفرغ،       

التوسع يف البىن التحتية الالزمة لتشغيل      ) ٥(طريق تأمني فعالية سياسات االستخدام اإلجيايب و      
  .ي يف اآلراءاملرأة على أساس من التوافق االجتماع

  األخذ مببدأ العمل اإلجيايب وتطبيقه يف جمال عمالة املرأة  -٢  
، خطة العمل لتشغيل املرأة من أجل استئـصال         ٢٠٠٦اعتمدت احلكومة، منذ عام       -٩٤

ويتم، ". السقف الزجاجي " ما يطلق عليه     التمييز الصريح والضمين يف جمال الترقية الذي غالباً       
 مقارنة مؤسسات الصناعة نفسها واملتماثلة يف احلجم يف املؤسسات          يف جمال العمل اإلجيايب،   

اليت يقل فيها إىل حد كبري عدد العامالت أو اإلداريات واليت يطلب منها تقدمي خطة تنطوي                
على أهداف تتعلق بتشغيل املرأة وخطوات ملموسة على درب الزيادة يف عدد املستخدمات             

  .من النساء
يب لتشغيل املرأة ينطبق على كافة املؤسسات اليت تـستثمر فيهـا            ومبدأ العمل اإلجيا    -٩٥

احلكومة أو اليت تنتسب إليها والشركات اخلاصة اليت يزيد عدد املستخدمني فيها على األلف، 
، مت التوسع يف هذا الشأن على النحو الذي يشمل أيضاً الـشركات             ٢٠٠٨ولكن ومنذ عام    

ومجيع الشركات املعنية مطالبة بتقـدمي      . ٥٠٠ على   اخلاصة اليت يزيد عدد املستخدمني فيها     
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مايو من كل سنة يتضمن معلومات عن املالك الراهن من املـوظفني            /تقرير حبلول أواخر أيار   
واملؤسسات اليت تقصر عن الوفاء ببعض املعايري يتوجب . حبسب الوظيفة والرتبة ونوع اجلنس   

وتقدم كذلك  " جيايب بالنسبة لتشغيل املرأة   خطة من أجل تنفيذ مبدأ العمل اإل      "عليها أن تقدم    
 ١ ٦٠٧، متثل عدد الشركات املعنية يف       ٢٠٠٩ويف عام   .  يتعلق بالتنفيذ يف مرحلة الحقة     تقريراً

 وتنتقـي  وتقوم احلكومة بتقييم صحة اخلطة ونتائج التنفيذ   . شركات ومجيعها قدم هذه التقارير    
ات عاليـة يف التقيـيم فتعمـد إىل التنويـه            قليالً من الشركات اليت حتظى بعالم      منها عدداً 
والشركات اليت تنتوي تغيري نظامها أو حتسني مرافقها بغية توظيف املزيـد مـن              . بامتيازها

  .النسوة توفر هلا رسوم مشاورة أو قروض حتتاجها يف سبيل تغيري مناخ العمل

  العامالت على أساس غري منتظم والعامالت على أساس عدم التفرغ  -٣  
 ٢٠٠٦مع تزايد عدد العامالت على أساس غري منتظم قامت احلكومـة يف عـام                 -٩٦

بإصدار القانون املتعلق حبماية العامالت ملدة قصرية األجل والعامالت على أساس عدم التفرغ  
ويسمح القانون للعامالت الالئي يتعرضن للتمييـز علـى         .  ملعايري العمل  منعاً للتمييز وتنفيذاً  

دة قصرية األجل أو على أساس عدم التفرغ أن يرفعن شكوى إىل جملس             أساس استخدامهن مل  
كذلك وإذا ما استخدم رب عمل بصورة متواصلة عاملة بعقـد           . العمل لتصحيح أوضاعهن  

  .قصري األجل يزيد على السنتني اعتربت تلك العاملة صاحبة عقد استخدام غري حمدود األجل
 غري مؤهالت للحصول على إجـازة أمومـة         ومبا أن العامالت على أساس غري منتظم        -٩٧

اعتمدت احلكومية نظام إعانة من أجل االستخدام املتواصل للعامالت على أساس غري منتظم بعد              
املرأة على أساس قصري األجل أثناء فترة إجـازة     وعندما ينتهي عقد استخدام     . احلمل أو الوضع  

 بعد تلك الفترة حق لصاحب العمل       األمومة اليت تتمتع هبا وإذا واصل رب العمل استخدامها        
 رباً  ٢٧١ مليون وون كوري لفائدة      ١٧٤، دفع مبلغ    ٢٠٠٧ويف عام   . احلصول على إعانة  

  . مستخدما٢٩١ًمن أرباب العمل يوظفون 

  تقدمي الدعم للتوفيق بني عبء العمل والعبء األسري  -٤  
ني اجلنسني يف العمالـة      املتعلق باملساواة ب   ٢٠٠٧مت يف نطاق القانون املعدل يف عام          -٩٨

والتوفيق بني عبء العمل والعبء األسري التشديد على تقدمي الدعم للتوفيق بني كال هذين              
العبأين عن طريق إضافة أحكام تتعلق حبماية األمومة وتدابري ختص التوفيق بني عبء العمـل               

جازة أمومة  إ) ١: (وتشمل األحكام اجلديدة، على سبيل التحديد، ما يلي       . والعبء األسري 
 ٣٠-١٥(ساعات عمل أقصر لألمهات الالئي هلن أطفال صغار السن          ) ٢(جديدة للوالدة؛   

تقسيم اإلجازة ألجل   ) ٣(و) ساعة يف األسبوع بدالً من اإلجازة كامل اليوم لرعاية األطفال         
  .رعاية الطفولة

ة بنفقـات   إن الدعم املقدم لرعاية الطفولة سياسة صميمية اتبعت على الدوام مقرون            -٩٩
). ٣٨املرفق الثاين، اجلدول     (٢٠٠١ميزانوية كبرية منذ أن اسنت قانون رعاية الرضع يف عام           
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وامليزانيات اليت شهدت زيادات استخدمت لدعم التوسع يف توفري مرافق رعايـة الطفولـة              
، مت  ٢٠٠٢ومنذ عـام    . لذين يتحمالن تكاليف هذه الرعاية    لولتقدمي اإلعانات إىل األبوين ا    

ديد درجات تكاليف رعاية الطفولة حبسب مستويات دخل األبوين، حيث تتحدد األهلية            حت
وتوسـعت  . للمعونة املقدمة يف سبيل رعاية الطفولة ومبلغها حبسب مستويات دخل األبوين          

، ومن أصل كافـة     ٢٠٠٩ويف عام   . احلكومة بالتدريج يف عدد املتلقني هلذه اإلعانة ومبالغها       
 هلا أطفال تتراوح أعمارهم بني الصفر واخلمس سنوات كانت الـشرحية            األسر املعيشية اليت  

السفلى خلمسني يف املائة من األسر املعيشية من حيث رتبة الدخل مؤهلة للحـصول علـى                
   كامل تكلفة رعاية الطفولة العادية، واألسر املعيشية ذات الدخل الذي تتراوح نسبته املئويـة              

 يف املائة من التكلفة العاديـة واألسـر         ٦٠ة للحصول على     يف املائة مؤهل   ٦٠ و ٥٠ما بني   
 يف املائة مؤهلة للحـصول      ٧٠ و ٦٠املعيشية ذات الدخول اليت تتراوح نسبتها املئوية ما بني          

، استفاد عدد من األطفـال      ٢٠٠٨ويف أواخر عام    . ة العادية ـ يف املائة من التكلف    ٣٠على  
 يف املائـة مـن   ٤١,٤أي ما نسبته  طفل  ٢ ٤٧٧ ٠٠٠ طفل من أصل     ١ ١٣٥ ٠٠٠يبلغ  

 ٦٤ طفل أو ما نسبته      ٧٣٠ ٠٠٠خدمات رعاية الطفولة ومن بني هؤالء املستفيدين هناك         
  .يف املائة كانوا يتلقون الدعم الرعائي املقدم لفائدة الطفولة

 يوفر عالوة لتربية ٢٠٠٩يوليه / يف متوزبرناجماًباإلضافة إىل ذلك، اعتمدت احلكومة       -١٠٠
 وون كوري يف الشهر عن كل طفل يقل سنه عن العام الواحد        ١٠٠ ٠٠٠ال مقدارها   األطف

وتبلغ امليزانيـة ذات    .  يف املائة عن خط الفقر     ١٢٠لألسر املعيشية اليت تقل دخوهلا مبا نسبته        
 ١١٠ ٠٠٠ مليار وون كوري يتمتع هبا       ٣٢,٤ ما مقداره    ٢٠٠٩العالقة هبذا املوضوع لعام     

  . يف التغطية اليت يوفرها ويف جمموع البدل املبذولي التوسع تدرجيياًوالربنامج ينو. طفل

  التدريب املهين للنساء  -٥  
تقوم وزارة املساواة بني اجلنسني بتوفري برامج متنوعة للتدريب املهـين واملـساعدة               -١٠١

يـوت  املقدمة للنسوة يف جمال العمالة مبا يف ذلك الربامج الرامية إىل إعادة تشغيل ربـات الب               
والتشغيل يف قطاعات اخلدمات االجتماعية والشابات املمكـن تـشغيلهن املالئـم لـسد              
احتياجات اجملتمع احمللي والتعيني يف املهن احلرفية واالستخدام يف املهن اليت يـشغلها عـادة               

وهذه الربامج موجهة إىل النسوة الالئي مل يشاركن يف القوى العاملة ومن مث ال حيق               . الذكور
وبلغ . حلصول على تأمني االستخدام وتوفر التدريب املهين الذي يليه العون على التشغيل      هلن ا 

      يف  ٤ ٤٢٢ و ٢٠٠٧ امـرأة يف عـام       ٤ ٨٥٢عدد النسوة الالئي شاركن يف هذه الربامج        
 امرأة  ٤ ٦٠٨ وبلغ جمموع عدد الالئي أهنني بنجاح مشاركتهن يف هذه الربامج            ٢٠٠٨عام  

  ).٣٥ و٣٤املرفق الثاين، اجلدوالن  (٢٠٠٨ امرأة يف عام ٤ ٢٤٥ و٢٠٠٧يف عام 
تشمل الـربامج املختلطـة     : وتقوم وزارة العمل بتشغيل برامج تدريبية مهنية عديدة         -١٠٢
 والربامج املخصصة للنـسوة دون      حالياً وبرناجماً آخر للعاطالت     حالياً للمستخدمات   برناجماً

القصري بالنسبة لربات البيوت وبرناجماً آخـر       سواهن تشمل التدريب على التكيف يف األجل        
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أما النسبة املئوية من النسوة يف الربنامج التـدرييب         .  لربات األسر املعيشية العاطالت    خمصصاً
      يف املائـة يف     ٢٨,٤ إىل   ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٢٤ فقد منا من     حالياًاملهين للمستخدمات   

 املشاركني يف الربنامج املخصص للعـاطلني       ، كما ازدادت نسبة النسوة من بني      ٢٠٠٧عام  
وعدد املشاركات .  يف املائة أثناء الفترة نفسها٦٣,٢ يف املائة إىل ٦٢,٦الذي ازداد أيضاً من 

 ٥ ٠٧٦يف برنامج التدريب على التكيف يف األجل القصري املخصص لربات األسر متثـل يف        
ملشاركني يف الربنامج املخصص     على التوايل وعدد ا    ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ يف عام    ٤ ٨٩٦امرأة و 

.  على التـوايل   ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ يف عامي    ٢ ٣١٩ و ٢ ٢٢٥لربات األسر املعيشية متثل يف      
  ).٣٧ و٣٦املرفق الثاين، اجلدوالن (

  تقدمي الدعم لتثقيف وتشغيل املرأة ذات اإلعاقة  -٦  
يـل بـرامج     لتشغيل املرأة ذات اإلعاقة، توفر احلكومة برامج متنوعة من قب          تيسرياً  -١٠٣

التدريب املهين املوافقة الحتياجاهتن واستحداث مهن جديدة مالئمة للمعوقات من النـساء            
وتشمل الربامج احلديثة العهد املتعلقة باملهن خدم       . والعمل على نشرها وبناء القدرات املهنية     

 الـذين  باإلضافة إىل ذلك، متنح حوافز نقدية ألرباب العمـل    . املقاهي وجتهيز املواد البصرية   
  .يوظفون عدداً من العمال ذوي اإلعاقة يزيد على احلصة اإللزامية

  ١٢املادة     

  حالة صحة املرأة  -١  
 يف املائة من الرجـال  ٣٦,١ على التقييم الذايت باعتباره مؤشراً صحياً، يعترب    اعتماداً  -١٠٤

سة االستقصائية  الدرا( يف املائة من النساء حالتهم الصحية إما حسنة جيداً أو حسنة             ٢٩,٣و
 يف  ٢٠,٧ومتثل معدل الوفيات يف     ). ٢٠٠٧الوطنية الرابعة للصحة والتغذية، السنة األوىل،       

 يف املائة بالنسبة للرجال وهو معدل يشي بأن صحة النساء أسوأ            ١٢,٢املائة بالنسبة للنساء و   
 املـخ   ويعترب السرطان ومرض أوعيـة    ). ٣٩انظر املرفق الثاين، اجلدول     (من صحة الرجال    

ومرض أوعية القلب من بني أهم عشرة أسباب للوفاة بالنسبة للنساء والرجال علـى حـد                
وهناك أسباب مهمة أخرى للوفاة بالنسبة للنساء وتشمل األمراض التالية على هـذا             . سواء

السكري، واالنتحار، واألمراض املرتبطة بفرط ضغط الدم، واألمـراض         : النحو من الترتيب  
  ).٤٠املرفق الثاين، اجلدول (لرئة وحوادث املرور وأمراض الكبد التنفسية وذات ا

ونظام التأمني الصحي يف كوريا يغطي السكان كافة واالخنراط فيه إلزامي باستثناء              -١٠٥
واألشخاص املشمولون  . الفقراء من السكان الذين حتميهم املعونة الطبية اليت توفرها احلكومة         

 املـستخدم   -ون إىل فئتني اثنتني     ـج التأمني الصحي الوطين يصنف    ـبالتأمني يف إطار برنام   
 كانت ٢٠٠٧ويف عام ). ٢-نوع(واملؤمن عليه العامل حلسابه اخلاص ) ١-نوع(املؤمن عليه 

 عليهم باعتبارهم عاملني     يف املائة من الرجال مؤمناً     ٤٠ يف املائة من النساء و     ٣٥,٨ما نسبته   



CEDAW/C/KOR/7 

39 GE.10-46602 

 يف املائة من الرجال مؤمن      ٦٠,٤ يف املائة من النسوة و     ٥٧,٧حلساهبم اخلاص، على حني أن      
واملستفيدون من املعونة الطبية من بني األسر املعيشية املنخفضة         . عليهم باعتبارهم مستخدمني  

 يف املائة من الرجال ممن يغطـيهم        ١,٦ يف املائة من النسوة و     ٢,٤الدخل متثلت نسبتهم يف     
       يف املائة من الرجـال يـشملهم التـأمني    ٢,٤لنسوة و يف املائة من ا ٢,٣ و ١- التأمني نوع 

  ).٢٠٠٧الدراسة االستقصائية الوطنية الرابعة للصحة والتغذية، السنة األوىل،  (٢- نوع
     وبلغ عدد النسوة الالئي أصنب يف املدة األخرية بعـدوى فـريوس نقـص املناعـة             -١٠٦

 كبرياً مقارنة بعدد املـصابني يف        اخنفاضاً  وميثل هذا العدد   ٢٠٠٧ امرأة يف عام     ٤٣البشرية  
). ٤١املرفق الثاين، اجلدول     (٢٠٠٨ امرأة مصابة يف عام      ٥٤السنة املاضية، ولكنه ارتفع إىل      

، ومن بني مجيع األشخاص الذين يعانون من فريوس نقـص املناعـة             ٢٠٠٨ويف هناية عام    
وقـد  .  يف املائـة   ٨,٤  كانت جمموعة اإلناث تشكل نسبة مئوية منخفضة قـدرها         البشري

اضطلعت احلكومة حبمالت عالقات عامة وتثقيفية ملنع انتشار هذا املرض وأمرت بـإجراء             
كما .  على العمال الذين يتعاملون مع اجلمهورالبشريالفحوص املتصلة بفريوس نقص املناعة     

قيـود  بذلت احلكومة جهوداً يف سبيل القضاء على التمييز وجوانب التحيز من خالل رفع ال             
 يف كـانون    البـشري على السفر اليت تفرض على األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة           

ذ برامج إلعادة التأهيل وللدعم من أجل إدماج هـؤالء  ـ وتولت تنفي ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
  .يف اجملتمع

 ٢٠٠٥وتفيد الدراسات االستقصائية الوطنية للصحة والتغذية اليت أجريت يف عام             -١٠٧
 أن نسبة النساء املدخنات الالئي تتراوح أعمارهن ما بـني التاسـعة عـشرة               ٢٠٠٧وعام  

          يف املائـة يف  ٦فقد كان معدل من يـدخن منـهن       . والتاسعة والعشرين آخذة يف االرتفاع    
 ١,٦ مما ميثل زيادة قدرها ٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٧,٦ ولكنه ارتفع إىل ما نسبته ٢٠٠٥عام 

ومن ناحية أخرى فإن معدل املدخنات من النسوة البالغات أربعني سنة أو            . ةمن النقاط املئوي  
، ما انفكـت وزارة الـصحة والرعايـة         ٢٠٠٦أبريل  /ومنذ نيسان . أكثر آخذ يف التناقص   

يوفر معلومات ومشورة   ) ٩٠٣٠-١٥٤٤(والشؤون األسرية تشغل مركزاً لالتصال اهلاتفي       
 ينطوي على مثاين حصص هاتفيـة        يوماً ٣٠ قوامه   تتعلق بالكف عن التدخني، وينفذ برناجماً     

 وراء  سعياًو. للمشورة، وينسق مع الشركات واملدارس اليت تقوم حبمالت مناهضة للتدخني         
 االستعدادات السـتحداث عالمـات      حالياًتنظيم محلة أكثر جرأة ملكافحة التدخني، جتري        

ني وسن تـشريع حيظـر وضـع        حتذيرية بصرية توضح اآلثار السلبية اليت تترتب على التدخ        
  .السجاير يف علب هبية املنظر جتلب الشبان والنسوة

  االستفادة من خدمات الرعاية الصحية  -٢  
      ة الوطنية للـصحة والتغذيـة      ـتفيد النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة االستقصائي        -١٠٨
رعاية الـصحية،    أن عدداً من النسوة أزيد من عدد الرجال يفدن من خدمات ال            ٢٠٠٧لعام  

كما ينبئ بذلك معدل املرضى اخلارجيني ملدة أسبوعني وعدد من أخذوا إىل املستشفى كـل    
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، ازداد معـدل    ٢٠٠٥ومقارنة بعـام    . سنة واللجوء إىل خدمات الصيدليات طيلة أسبوعني      
 بالنسبة للنساء والرجال على حد سواء ومعدل املرضى       ٢٠٠٧اللجوء إىل الصيدليات يف عام      

يني ملدة أسبوعني ومعدل من أدخلوا املستشفى سنوياً بقي مستقراً على مدى الفتـرة              اخلارج
أما املعدل السنوي لالحتياجات اليت تعذر الوفاء هبا، أي نسبة األشخاص الذين أرادوا             . املعنية

 يف املائة بالنسبة  ٢٥,٩استشارة الطبيب ولكن مل يتسن هلم ذلك أثناء السنة املاضية فتمثل يف             
وكان املعدل السنوي ملا تعذر     .  يف املائة  ١٨,٥سوة وهو معدل يفوق معدل الرجال البالغ        للن

 بالنسبة للنسوة والرجال على     ٢٠٠٥ منه يف عام     ٢٠٠٧تلبيته من االحتياجات أعلى يف عام       
  .حد سواء

  الصحة اإلجنابية  -٣  
 ،٢٠٠٦ملائة عام    يف ا  ٧٩,٦متثل معدل استخدام موانع احلمل بالنسبة للمتزوجات يف           -١٠٩

ومعـدل  . ٢٠٠٣ من النقاط املئوية مقارنة مبعدل عام        ٤,٩وهذا املعدل ميثل اخنفاضاً مبقدار      
 ٤٠استخدام موانع احلمل كان أعاله فيما يتعلق باملتزوجات الالئي تتراوح أعمارهن مابني             

 ٢٤ و ١٥ة بني    يف املائة وهو أدناه فيما يتعلق بالفئة العمرية املتراوح         ٩٠,٣ سنة بنسبة    ٤٤و
املرفـق الثـاين،   ( يف املائة مما يـدل على أن املعدل يتزايد مع كرب السن   ٤٣,٣عاماً وقوامه   

  ).٤٢اجلدول 
ومعدل حاالت اإلجهاض املستحث بني املتزوجات يبلغ أعلى مستوى له فيما يتعلق              -١١٠

 ١ ٠٠٠ عن كل    ٥٩ه   عاماً بتواتر مقدار   ٢٤ و ٢٠بالفئة من النساء الاليت تتراوح أعمارهن بني        
ات األعمار اليت تتـراوح  ـري يتعلق بفئـامرأة وأعلى معدل يلي ذلك حبسب الترتيب العم  

 ٥ و ٧ و ١٥ و ١٩ وهذا املعدل قدره     ٤٤-٤٠، و ٣٩-٣٥، و ٢٩-٢٥، و ٣٤-٣٠ما بني   
وأسباب بلوغ معدل اإلجهاض أعلى مـستوى لـه يف فئـة            . حبسب كل ألف على التوايل    

فاض معدل استخدام موانع العمل وعدم استخدام طرائق ثابتـة           يشمل اخن  ٢٤-٢٠األعمار  
، ٢٠٠٥ويف عـام    . ملنع احلمل واستخدام اإلجهاض املستحث كأداة لتأخري أوىل الوالدات        

     تناقص معدل حاالت اإلجهاض املستحث بالنسبة لكافة الفئات العمرية مقارنـة مبعدلـه يف    
  ).٤٣املرفق الثاين، اجلدول  (٢٠٠٢عام 
          وهـذا ميثـل تناقـصاً      ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٣٥وبلغ معدل الوالدات القيصرية       -١١١

وقد ). ٤٤املرفق الثاين، اجلدول     (٢٠٠٣ من النقاط املئوية مقارنة مبعدل عام        ٤,٢مبا قدره   
بذلت احلكومة جهوداً متسقة يف سبيل احلد من معدل الوالدات القيصرية عن طريق إنـشاء               

نة املعنية خبفض العمليات القيصرية وعن طريق تنفيذ برنامج استكشايف اختـذ            وتشغيل اللج 
شكل منح احلوافز املالية للمؤسسات الطبية اليت تتميز بارتفاع معدالت الوالدات الطبيعيـة             

  . فيها
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  اخلصوبة وصحة األم  -٤
ن  ع٠,١١ أي بزيادة قدرها ١,١٩ مقدار ٢٠٠٨بلغ معدل اخلصوبة الكلي يف عام   -١١٢

وقد سنت احلكومة القانون    ). ٥٠املرفق الثاين، اجلدول     (١,٠٨ أال وهو    ٢٠٠٥معدل عام   
 وشـددت   ٢٠٠٥اإلطاري املتعلق باخنفاض معدل اخلصوبة والشيخوخة يف اجملتمع يف عام           

واعتمـدت  . على املسؤولية االجتماعية يف إطار الزواج ويف جمال الوالدة وتربية األطفـال           
جل هتيئة مناخ مالئم لألسرة ميكن فيه التوفيق بني عبء العمل والعبء          سياسات متنوعة من أ   

، شاركت وزارات متعددة تابعة للحكومـة يف إنـشاء اخلطـة            ٢٠٠٦ويف عام   . األسري
األساسية األوىل املتعلقة باخنفاض اخلصوبة والشيخوخة يف اجملتمع وجيري تنفيذها وتقييمهـا            

  . ةكل سنة باالستناد إىل اخلطط التنفيذي
ولتعزيز محاية األم، عمدت احلكومة إىل إعفاء املرضى من دفع حصتهم الطبيـة يف                -١١٣

 الربنـامج   ٢٠٠٨ديـسمرب   / وأطلقت يف كانون األول    ٢٠٠٥حالة الوالدة الطبيعية يف عام      
 ألـف وون لغـرض      ٢٠٠اخلاص بتكاليف الرعاية السابقة للوضع الذي يقدم إعانة قدرها          

  . من قبيل الكشوف الطبية فوق الصوتيةالرعاية السابقة للوضع 

  ةالسياسات الصحية حبسب املراحل احلياتي  -٥  
 اليت وضعتها وزارة الصحة والرفاه والشؤون األسرية        ٢٠٠٨إن اخلطة الصحية لعام       -١١٤

تعرض استراتيجية شاملة للنهوض بالصحة تنطبق على كافة مراحل حيـاة اإلنـسان منـذ               
وتنطوي االستراتيجية، حتديداً، على الـدعم      . اء مراحل النماء  اإلخصاب وحىت الوالدة وأثن   

اجملاين خلدمات الرعاية الصحية األساسية من اإلخصاب وحىت الوالدة، واملساعدة املعلوماتية           
احملسنة أثناء الفترة السابقة للوالدة والتالية هلا وإطالق برنامج لكتّيب يتناول األمومـة فيـه               

ية وتوسيع املرافق اليت متكّن األم من البقاء مع وليدها يف نفـس             تسجل مجيع العالجات الطب   
  .الغرفة وتسهيل الرضاعة الطبيعية

ووفقاً لنمط األمراض املزمنة اليت يصاب هبا املرء أثناء حياته تتردى صحة املرأة بعد                -١١٥
 صل واملشاكل اويف حاالت ارتفاع ضغط الدم، وفرط شحميات الدم والتهاب املف         . اليأسسن

ذات الصلة بالغدة الدرقية فإن معدالت اإلصابة بالنسبة لألمراض النسائية تصبح أعلى بكثري             
وأثنـاء  . من املعدالت اخلاصة بالرجال عند كرب السن ويف أعقاب بلـوغ مرحلـة اليـأس        

العشرينات، كانت معدالت اإلصابة بفقر الدم واملرض اجللدي التأتيب أعلى بكـثري لـدى              
 يف املائة بالنـسبة     ٦,٧ب  يف املائة بالنسبة للنساء مقارنة       ٢٨,١:  الرجال النسوة مما هو لدى   

  .للرجال الذين يصابون بفقر الدم
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  حتسني صحة النساء احملرومات  -٦
 أن معـدل    ٢٠٠٧تفيد الدراسة االستقصائية الوطنية املتعلقة بالصحة والتغذية لعام           -١١٦

. ل وفيات النسوة ذوات الدخل األعلى     وفيات النسوة ذوات الدخل املنخفض أعلى من معد       
ومن بني فئات النسوة األربع اليت صنفت حبسب مستويات الدخل من أدناها إىل أعالهـا،               

 يف املائـة    ١٥,٦ يف املائـة و    ٢٦,٢ يف املائة و   ٢١,٨متثلت معدالت الوفيات ألسبوعني يف      
املعدالت حبسب الدخل   وفيما يتعلق بالرجال، فإن الفروق يف       .  يف املائة على التوايل    ١٧,٨و

كانت أكرب من النساء، بيد أن معدل أمراض النساء يف مستويي الدخل األدىن أعلـى مـن                 
 ذاتيـاً   كما أن األحوال الصحية املقيمة تقييماً     ). ٣٩املرفق الثاين، اجلدول    (معدالت الرجال   

ني الذين أفادوا   ونسبة اجمليب . كانت أردأ بالنسبة إىل اجمليبني من ذوي مستويات الدخل األدىن         
ونـسبة  . بأهنم يتمتعون بصحة جيدة جداً كانت أدىن بني اجمليبني من ذوي الـدخل األدىن             
 أو جيـدة    اجمليبني يف النصف األدىن من ذوي الدخل الذين أفادوا بأن صحتهم جيدة جـداً             

فردهم وفيما يتعلق باملسنني الذين يعيشون مب     . كانت أدىن بالنسبة للنساء منها بالنسبة للرجال      
واملنتفعني مبزايا أمن األسرة املعيشية األساسية تقوم احلكومة بتوفري خدمات الرعاية الـصحية          

واملرضى الذين أصيبوا بتوقف القلب أو بسكتة والذين ينتمون إىل          . لتلبية احتياجات كل فرد   
  .الطبقة احملرومة هم املستفيدون األوائل من خدمات التمريض اجملانية مبنازل إقامتهم

  منع االكتئاب واالنتحار  -٧  
 يف السنوات األخرية وحتتل كوريا مرتبة عليـا يف      شهد معدل انتحار النسوة ارتفاعاً      -١١٧

، متثل  ٢٠٠٧ويف عام   . هذا املضمار بني بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي         
 ما ميثل حنو ثالثـة       نسمة وهو  ١٠٠ ٠٠٠ يف املائة عن كل      ١٨,١معدل انتحار النساء يف     

منظمة التعـاون   (بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي        ) ٥,١(أمثال متوسط   
ونسبة األشخاص الذين فكـروا يف وقـت مـن          ). ٢٠٠٩والتنمية يف امليدان االقتصادي،     

الغات من   يف املائة بالنسبة للنسوة الب     ٢٠,٤األوقات يف االنتحار خالل السنة املاضية متثل يف         
والنـسبة  .  يف املائة بالنسبة للرجال يف نفس هذه الفئة العمرية     ٩,٥ أو أكثر و    عاماً ١٩العمر  

 يف املائـة    ٣,٥ يف املائة بالنسبة للنساء و     ٦,١املئوية ألولئك الذين حاولوا االنتحار متثلت يف        
ومعـدل  .  من تعرض الرجـل    بالنسبة للرجال كما أن تعرض املرأة لالكتئاب أكثر احتماالً        

) أي الشعور باحلزن أو اليأس ملدة تزيد على أسبوعني بشكل متواصـل           (الشعور باالكتئاب   
 ).٤٥املرفق الثاين، اجلدول    ( يف املائة بالنسبة للرجال      ٨,١ يف املائة بالنسبة للنساء و     ١٧,١يبلغ  

ـ    ) ٢٠١٣-٢٠٠٩(وتشري السياسات الرامية إىل الوقاية من االنتحار         ذل إىل أن احلكومة تب
وتوفر، علـى وجـه اخلـصوص،       .  يف سبيل وضع وتنفيذ سياسات شاملة ومتسقة       جهوداً

لألشخاص الذين ُيحتمل بصورة قوية إقدامهم على االنتحار خدمات صحية نفسية أقـوى             
  .كما بذلت جهود يف سبيل الزيادة يف معدل معاجلة االكتئاب. تنظم بصورة مجاعية
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  ١٣املادة     

   املرأة يف املعاش التقاعدي الوطينالتوسيع يف نطاق حق  -١  
 بعض من  ٢٠٠٧يوليه  /يف متوز " قانون املعاش التقاعدي الوطين   "أدخلت على تعديل      -١١٨

التغيريات اليت توسع يف نطاق حق املرأة يف التمتع مبعاش تقاعدي وطين وللقضاء على التمييز               
وتتوخى السياسة املرسـومة    . دةفأوالً، ُتمنح التغطية اإلضافية فيما خيص الوال      . بني اجلنسني 

 أو املـؤمن هلـا      حالياًمتديد الفترة املؤمنة للمعاش التقاعدي الوطين بالنسبة للمرأة املؤمن هلا           
ثانيـاً،  .  بالنسبة للطفل الثالثحديثاً باثين عشر شهراً بالنسبة للطفل الثاين ومثانية عشر شهراً 

ففي املاضي تغدو زوجة املؤمن له املطلقة       . تغريت الشروط املتعلقة باملعاش التقاعدي املقسم     
غري مؤهلة للمعاش التقاعدي املقسم ُبعيد الزواج من جديد ولكن بعد التعديل أصبح هـذا               

ثالثاً، حني يصبح املستفيدون من املعاش التقاعـدي        . الزواج من جديد ال ميس تلك األهلية      
يظلون مؤهلني جلزء مـن املعـاش       للباقني على قيد احلياة مؤهلني ملعاش تقاعدي ثان فإهنم          

  .التقاعدي للباقني على قيد احلياة ذاك باإلضافة إىل املعاش اجلديد
وازداد سنة بعد سنة عدد النساء املؤمن هلن يف إطار نظام املعاش الوطين، حبيث وصل                 -١١٩

 يف  ٣٨,١وازدادت نسبة اإلنـاث إىل      . ٢٠٠٩مارس  / مليون حبلول آذار   ٦,٩هذا العدد إىل    
 ).٤٦املرفق الثاين، اجلدول     (٢٠٠٩مارس  /ائة من بني مجيع األشخاص املؤمن هلم حبلول آذار        امل

 مـن    يف املائـة   ٣٩,٦ومع تزايد عدد املستفيدين من مجيع أنواع مزايا املعاش، شكلت النساء            
 يف املائـة مـن      ٣١,١وشكلت املرأة ما نـسبته      . ٢٠٠٩مارس  /مجيع املستفيدين يف آذار   

 يف املائة من املستفيدين من معاش الباقني على قيد          ٩٣,٤معاش الشيخوخة و  املستفيدين من   
         وبالنسبة للمعاشات املقسمة املتعلقة مبستحقات معاش الـشيخوخة شـكلت املـرأة      . احلياة

  ).٤٧املرفق الثاين، اجلدول ( يف املائة من املستفيدين ٨٧,٣ما نسبته 

  شي األساسي الوطيناملستفيدات من مزايا األمن املعي  -٢  
 ٨٣٠ ٠٠٠بلغ عدد النساء املستفيدات من مزايا األمن املعيشي األساسي الـوطين              -١٢٠
ويبلغ معدل االستفادة أعاله يف سن      . ٢٠٠٨من مجيع املستفيدين يف عام      يف املائة    ٥٧,٣أي  

 ١٩بالنسبة ملن يبلغـون      ١٩٩ ١٥٢وحتديداً فإن عدد املستفيدين هم      . الستني أو ما بعدها   
 ٣٩-٣٠ بالنسبة لألعمار    ٦٢ ٨٧٢، و ٢٩-٢٠ بالنسبة لألعمار    ٤٠ ٣٤٧ أو أكرب و   عاماً
 ١٠٧ ٤٣٠ و ٥٩-٥٠ بالنسبة لألعمار    ٧٨ ١٠٧ و ٤٩-٤٠ بالنسبة لألعمار    ١٢٥ ٧٢٢و

 بالنـسبة   ٧٤ ٥٨٧ و ٧٩-٧٠ بالنسبة لألعمـار     ١٣٨ ٧٧٨ و ٦٩-٦٠بالنسبة لألعمار   
داد مرتفعـة بالنـسبة للفئـتني       ـترب األع ذا تع ـوعلى ه . وق ذلك ـ أو ما ف   ٨٠لألعمار  

  ).٤٨املرفق الثاين، اجلدول  (٦٩-٦٠ و٤٩-٤٠العمريتني 
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  القروض واالئتمانات املقدمة ملؤازرة النسوة املبتدئات يف جمال األعمال التجارية  -٣
      إن برامج معونة املبتدئات يف جمال األعمال التجارية اخلاص باملهندسـات وصـلت        -١٢١
 ٢٠٠٦ يف عام     جتارياً  مشروعاً ١٦٩ مليون وون كوري وهذا املبلغ موزع على         ٧ ٣٨٦إىل  

وبرامج إعانة املبتدئات يف جمال     .  فرصة يف املتوسط حبسب كل مشروع      ٣,١ويتمثل أثره يف    
األعمال التجارية من ربات األسر املعيشية ميوهلا صندوق النهوض باملرأة وُيعطى لربات األسر      

           ٢٠٠٦وقد بلغ جممـوع مـا جـرى تـوفريه يف عـام              . لدخل املنخفض املعيشية ذوات ا  
 امرأة ويترتب على ذلك متوسط فـرص        ٨٢ مليون وون كوري ملا جمموعه       ٣ ٠٠٠مقدار  

  .  لكل مشروع٢,٣عمل قدره 

  تنقيح قانون رعاية األسرة وحيدة الوالد  -٤  
اية األم واألب واألطفال    دت تسمية قانون رع   ي، أع ٢٠٠٧أكتوبر  /يف تشرين األول    -١٢٢

 األطفـال   اتبقانون رعاية األسرة وحيدة الوالد ومتت التوسعة يف التغطية الداعمة لألسر ذو           
دون سن الثانية والعشرين ممن هم يف املدارس بعد أن كانت هذه التغطية تقتصر على من هم                 

د الذين يبلـغ    ويشمل القانون كذلك األسر اليت تتركب من األجدا       . دون سن الثامنة عشرة   
 سنة أو أكرب وأحفادهم ويوفر على هذا النحو الدعم لألسر اليت ليس هلا سـوى                ٦٥سنهم  

  .األم أو األسر اليت ليس هلا سوى األب فضالً عن األسر ذات األجداد واألحفاد
، تقوم احلكومة بتوفري املساعدة القانونية اجملانية لألسـر وحيـدة           ٢٠٠٧ومنذ عام     -١٢٣

خيص القضايا اليت ترفع واملتعلقة مبدفوعات إعانة األطفال، مبا يف ذلـك إسـداء              الوالد فيما   
املشورة القانونية والتحقيق الذي يسبق احملاكمة والتوصية املتعلقة بالتوفيق والتمثيل القـانوين            
وذلك مبساعدة من مؤسسة الدعم القانوين الكورية ومركز الدعم القانوين الكوري للعالقات            

  مرفقـاً  ٤٢متت التوسعة يف مرافق الرعاية لألسر وحيدة الوالد فأصبح عـددها            و. األسرية
 ٢١ مأوى مؤقتاً و١٤ مرافق الستقالل األمهات العازبات، و٣حلماية األسر وحيدة الوالد، و   

 مأوى لألمهـات    ٢٧ مجاعياً بالنسبة لألسر ذات األمهات غري املتزوجات وهلن أطفال و          بيتاً
كما تقوم احلكومة بتوفري إعانة لتربية األطفـال        . ٢٠٠٨ن يف عام    غري املتزوجات وألطفاهل  

مبا يف  (والدعم املقدم للوفاء برسوم املدارس الثانوية       )  وون كوري للطفل الواحد    ٥٠ ٠٠٠(
  . لألسر وحيدة الوالد املنخفضة الدخل) ذلك رسوم الدخول والتعليم لكل ستة أشهر

   قيم التراث الثقايف اإلنساينحتسنيائي والدعم املقدم لإلنتاج الثقايف النس  -٥  
) ٢٠١٢-٢٠٠٨(قامت وزارة املساواة بني اجلنسني بتضمني اخلطة األساسية الثالثة            -١٢٤

 للتوسع بالقوى العاملة النسائية يف قطاع الـصناعة الثقافيـة ودعـم             املتعلقة بالنسوة خططاً  
وعدد خرجيات الكليات   .  النسائي األنشطة الثقافية النسائية ورفع مستوى قيم التراث الثقايف       

الالئي ختصصن يف جماالت ذات صلة بالفنون والثقافة يكاد يبلغ ضعف عدد اخلرجيني الذكور         
 يف املائة من هذه ٣٩,٧ولكن من بني العاملني يف الصناعة الثقافية مل تكن املرأة تشكل سوى       
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لت الرتب ومـستويات    وتتزايد ضخامة التشكيلة الذكورية كلما ع     . ٢٠٠٦القوى يف عام    
  . من بني العاملني ذوي اخلربة عالياًاألقدمية وميثل الرجال متثيالً

احة توسيع نطاق تركيبـة     يولتحسني األوضاع، تعتزم وزارة الثقافة والرياضة والس        -١٢٥
اإلناث يف شىت الربامج التدريبية، مبا يف ذلك األكادميية الثقافية اليت تتوىل تدريب املخططـني              

ال تصميم األحداث الثقافية واألقسام اخلاصة بالعاملني يف جمال البث املرئي واألقـسام             يف جم 
اخلاصة بعّمال اإلذاعة الرقمية املهنيني وأقسام تدريب اإلذاعي اإللكتروين املرئـي وأقـسام             
للعمال الذين يعنون باإلذاعة الرقمية املهنية، وأقسام للتدريب على البث اإللكتروين املرئـي،             

 وراء حتسني   سعياًعالوة على ذلك، و   . ضع برنامج باحملتوى الثقايف اخلاص بالقادة العامليني      وو
القيم املفيدة للتراث الثقايف النسائي، تقوم الوزارة برسم سياسات لتطوير حمتـوى التـراث              
الثقايف النسائي يف اجملتمعات احمللية، وذلك من أجل وضع شبكات سياساتية خاصة بالتراث             

 النسائي لدعم استكشاف التراث الثقايف النسائي، وتقوم بتوفري فرص للنساء هلا صلة             الثقايف
  .باألنشطة الثقافية من خالل تفعيل الشبكات املعنية

  محاية األشخاص املنتمني إىل الطبقة احملرومة  -٦  
من بني مجيع األشخاص الذين هم خارج القوى العاملة، يعترب معدل الفقـر أعلـى                 -١٢٦
 يف املائة على    ٣٨,٦ يف املائة و   ٦١,٤لرجال ويصل هذا املعدل إىل      لبة للنساء منه بالنسبة     بالنس
كما أن معدل الفقر بالنسبة لإلناث ربات األسر املعيشية يصل إىل ثالثة أمثال معـدل               . التوايل

شية اليت  وباملثل ميثل معدل الفقر الذي يعاين منه أفراد األسر املعي         . الذكور أرباب األسر املعيشية   
 أضعاف معدل الفقر الذي يعاين منه أفراد األسر املعيشية اليت على رأسها             ٢,٦على رأسها أنثى    

 إىل هذه اإلحصاءات، اعتمدت احلكومة سياسات لتحسني احلالة االقتـصادية           استناداًو. ذكر
قـر  ومع ذلك، فإن الف   . للنساء تشمل برامج تعزز رأس املال النسائي وختلق فرص عمل للنساء          
وعلى هذا فـإن  . ٢٠٠٨الذي تعانيه ربات األسر املعيشية استفحل منذ األزمة االقتصادية لعام  

احلكومة تقوم يف الظرف الراهن بإعادة تقييم شبكات األمان االجتماعية القائمة وهي تعد العدة              
 وهناك حقيقة . لشبكات أمان أكثر كفاءة مع التشديد بوجه خاص على االعتبارات اجلنسانية          

 سنة أو هن أكرب     ٦٥ملحوظة يتوجب التصدي هلا وهي أن ربات األسر املعيشية الالئي يبلغن            
 يف املائـة أي     ٦٧,٢من ذلك ميثل معدل الفقر يف حالتهن مستوى عالياً بوجه خاص قدره يف              

 لذلك ومن خالل برنامج التأمني الرعائي الطويل األجـل الـوطين تكفـل              تبعاً. نسبة الثلثني 
فوعات الرعاية الطويلة األجل لكبار السن ممن يواجهون مصاعب يف احلياة اليومية            احلكومة مد 

  .ألكثر من ستة أشهر إما بسبب املرض أو بسبب كرب السن
، اضطلعت احلكومة بربامج تربوية لتمكني املـرأة ذات اإلعاقـة           ٢٠٠٦ومنذ عام     -١٢٧

 بعني االعتبار احتياجـات     خذاًوأ. وملضاعفة الفرص املتاحة هلا للمشاركة مشاركة اجتماعية      
املرأة املعوقة وخصائص اجملتمع احمللي الذي تعيش فيه تسعى الربامج إلدماج املرأة يف اجملتمـع               

 يف  برناجماً ٢٤، نظمت برامج استكشافية عددها      ٢٠٠٦ويف عام   . باستخدام املوارد اجملتمعية  
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 ٢ ٦٣٥البالد شارك فيها مقاطعتني من أصل ست عشرة مقاطعة ومدينتني كبريتني من مدن          
 نسمة ويف   ٢٣ ٢٢٣ مبسامهة   برناجماً ٩٥، نظمت مثاين مقاطعات     ٢٠٠٧ويف عام   . مشاركاً

ويف .  مشارك ٤٠ ٦٠٠ ومشاركة   برناجماً ١١٨ شهدت عشر مقاطعات تنظيم      ٢٠٠٨عام  
  .، قامت املقاطعات الستة عشرة واملدن الكربى بتنظيم الربامج٢٠٠٩عام 

   للمرأةاملدن املالئمة  -٧  
 احلكومة املركزية واحلكومات احملليـة       نشطاً تدعم وزارة املساواة بني اجلنسني دعماً       -١٢٨

واعتمدت املوقف القائل بأهنا ستعمد، عند      . العديدة يف اهتمامها بتشييد مدن مالئمة للمرأة      
كما جيري تطبيـق    . نثوي يف التخطيط احلضري   أالقيام بالتخطيط للمدن، إىل إدراج منظور       

منظور مراع لالعتبارات اجلنسانية على مشاريع ختطيط املدن وشبكات النقل، وتسوية العديد   
من اإلشكاليات اليت مل يكن يف البداية سهالً رؤيتها ومن مث كانت تعوق املـرأة يف احليـاة                  

وعلى سبيل املثال، صممت املماسك املستخدمة يف مترو األنفاق يف البدايـة علـى              . اليومية
عي فقط اخلصائص اجلسدية للرجل ولكن اآلن مت تعديل ذلك التـصميم حبيـث              أساس يرا 

ات املعرقلة للسرعة واليت يقصد هبـا منـع     وءوأعيد اآلن تصميم النت   . يناسب املرأة واألطفال  
. السيارات من اإلسراع يف السري وذلك بغية السماح لعربات صغار املواليد من العبور بيسر             

 النمطي القائل بأن رعاية الطفولة واجب ملقى على عاتق املرأة دون             وراء تغيري التفكري   سعياًو
  .سواها وضع مناضد خاصة للعناية بالرضع يف بيوت الراحة العامة

  ١٤املادة     

  اخلطة اخلماسية الثانية لدعم املزارعات وامليزانيات ذات العالقة  -١  
            سـر املعيـشية    ، بلغ جمموع السكان الـذين تتـشكل منـهم األ          ٢٠٠٨يف عام     -١٢٩

وعـدد  . ١ ٦٤٤ ٠٠٠ يف املائة أي     ٥١,٦ ألفاً تستأثر فيها املرأة مبا نسبته        ٣ ١٨٧املزارعة  
 نـسمة   ١ ٩٠٨ ٠٠٠ سنة أو هم أكرب متثـل يف         ١٥العمال الزراعيني الذين تبلغ أعمارهم      

أغلبيـة  وعلى هذا النحو تشكل املـرأة  . ١ ٠١٧ ٠٠٠ يف املائة من النساء أي  ٥٣,٣منهم  
واخلطة اخلمسية الثانية لتعزيز دور املزارعات تسلم هبؤالء باعتبارهن         . األيدي العاملة الزراعية  

شريكات للمزارعني على قدم املساواة يف اإلنتاج الزراعي ويف إدارته وباعتبـارهن عوامـل              
وعية احلياة   للهدف املتمثل يف حتسني ن     وحتقيقاً. سيادية نشطة حيق هلا التمتع جبملة من احلقوق       

للمزارعات، ساعدت اخلطة على إجناز العديد من املهام اليت حددهتا السياسات العامة، مبا يف              
ذلك التسليم بالوضع املهين للمزارعات وحبقوقهن وزيادة مشاركة املرأة يف منظمات املنتجني            

ق املـرأة   وتوفري الدعم للمبتدئات من النساء يف جمال األعمال التجارية وتوسيع نطاق حقو           
لتشمل املعاشات التقاعدية والتأمني وحتسني البيئة الثقافية للمرأة واعتماد تقييمـات لألثـر             
املتعلق بنوع اجلنس واالخنراط يف جتميع روتيين واستخدام لإلحصاءات اليت يراعى فيها نوع             
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وإىل جانب  . اجلنس مثل الدراسات االستقصائية املتعلقة بالظروف اليت تعيشها املرأة املزارعة         
يف املـدن الكـربى ويف      (اجلهود اليت تبذهلا احلكومة املركزية، عمدت احلكومات احملليـة          

إىل وضع سياسات أساسية كذلك لدعم املزارعات باالستناد إىل القانون املتعلق           ) املقاطعات
 ٢٥، هناك تسع مقاطعـات و     حالياًو. ٢٠٠٥أغسطس  /بدعم املزارعات الذي عدل يف آب     

  . قامت باستصدار أوامر تتعلق باملزارعاتمدينة وبلدة
وما يرصد من أموال يف امليزانية ميكن أن يعكس مبلغ ما يوجـه مـن اهتمـام يف                    -١٣٠

، متثلت امليزانية املرصودة لألعمال التجارية ذات       ٢٠٠٨ويف عام   . السياسات إىل قضايا املرأة   
املائة من جمموع امليزانيـة      يف   ١,١ مليار وون كوري، ومتثل      ١٢٥,٧الصلة باملزارعات يف    

 ٠,٨ مليار وون و   ١١٤,٦ متثلت يف    ٢٠٠٩املرصودة للزراعة واألرقام املماثلة بالنسبة لعام       
.  مليـار وون   ١١,١، تناقصت امليزانية مببلـغ      ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ويف الفترة ما بني     . يف املائة 

ليـار وون بفـضل    م١٧٥ حلقيقة أن ما ينفق على رعاية الطفولة قد اخنفض مبقدار      اعتباراًو
. اإلدارة األكفأ اليت توخيت فإن اإلنفاق على املشاريع غري رعاية الطفولة قد ازداد بالفعـل              

 يف املائة للمساعدة على    ٧١وفيما يتعلق بامليزانية املخصصة للمزارعات، استخدمت ما نسبته         
يف الواقع لتحسني    فقط من امليزانية استخدم       حمدوداً رعاية الطفولة، وهذا يؤشر إىل أن مبلغاً      

 مليار وون ملساعدة األسر اليت      ١٣,٤مع ذلك، خصص مبلغ     . نوعية القوى العاملة النسائية   
عليها أن توفر رعاية للطفولة وملساعدة النسوة يف حالة املرض أو التعرض حلوادث وذلـك               

لة من شـأنه   واملزيد من املساعدة يف جمال العما     . املبلغ شكل زيادة مقارنة مببلغ السنة السابقة      
أن يتيح للمزارعات حتقيق استقاللية ذاتية أكرب واعتماداً بدرجة أقل على بقية أفراد األسرة يف              

     أجـل حرفيتـهن     كما أن ما ينفق يف سبيل حتسني وضع املزارعات ومن         . الظروف األخرى 
زداد  ا - من قبيل تطوير رأس املال البشري والقدرة على اإلدارة وحتسني جانب القيـادة               -

  . إجيابياً من حيث هيكل امليزانيةفيما يتعلق حبصصهن واملفروض أن يشكل هذا اجتاهاً

  االعتراف باملركز القانوين للمزارعات  -٢  
القانون "ب  ذات الصلة ٢٠٠٨يونيه /إن املراسيم املتعلقة بالتنفيذ والصادرة يف حزيران  -١٣١

       /املعـدل يف كـانون األول     " ناعة الغذائيـة  األساسي املتعلق باملناطق الريفية الزراعية والص     
 تعترف باملركز القانوين للمزارعات، الالئي مل يعتربن عوامل مستقلة تضطلع           ٢٠٠٧ديسمرب  

وحىت يف احلاالت . بأنشطة اقتصادية واجتماعية رغم أهنا تشكل لّب القوى العاملة يف الزراعة         
الدخول املتأتية من   (أو تستفيد من املنتجات     ) ضاألر(اليت ال متلك فيها املرأة وسائل اإلنتاج        

) أي اخلليفات يف اجملـال الزراعـي      (فإن املزارعات واملزارعات الشابات     ) املبيعات الزراعية 
وهـذا  .  يف اإلنتاج الزراعي معترف هبن باعتبارهن عوامل زراعة        الالئي هن منخرطات فعالً   

يعترف هبن اآلن ) فوائده(ئل اإلنتاج ونواجته يعين أن أغلبية املزارعات الالئي استبعدن من وسا
  .باعتبارهن عوامل إنتاج اقتصادي
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اجلهود الرامية إىل زيادة مشاركة املرأة يف اإلدارة الزراعية وختفيف عبء العمل امللقـى                -٣  
  على عاتقها

وفقاً لدراسة استقصائية تتعلق باملزارعات، يستفاد أن معظم مالكي املزارع األسرية             -١٣٢
 يف املائة من اجمليبني على الدراسة االستقصائية        ٢٦,٣وفقط  )  يف املائة  ٧٠,٣(م من الرجال    ه

وبالنسبة لألسر املعيـشية  . الغالبية العظمى منهم أرامل طاعنات يف السن أفدن بأهنن مالكات    
هم  يف املائة فقط ممن ردوا       ٦الزراعية اليت يكون فيها زوج اجمليبة على االستبيان حاضراً فإن           

ولتحسني بيئة قلما تعترب املرأة فيها عامالً من عوامـل اإلنتـاج الزراعـي،              . مالك للمزارع 
االتفاق اخلاص بإدارة   "باشرت احلكومة جتربة وشجعت األسر العاملة يف املزارع على اعتماد           

ومبوجبه يشكل الزوجان وحدة لإلدارة ويعترف يف إطاره مبسامهة املـرأة يف احليـاة              " املزارع
 ٢٢ إىل النتائج املتأتية من التجربة اليت أجرهتا إدارة التنمية الريفيـة ومشلـت               استناداًو. زراعيةال

  .٢٠٠٨ أسرة معيشية يف عام ١٣٨ قامت بتوسيع نطاق الربنامج ليشمل ٢٠٠٤ يف عام زوجاً
، انتهجت احلكومة سياسة إيـالء      "املزارعني الشبان " لنصيب املرأة من بني      وضماناً  -١٣

مبادرة " يف املائة من املشاركني يف برنامج        ٢٠لية للمرأة حبيث شكلت نسبة تصل إىل        األفض
برنـامج التـدريب الزراعـي      "كذلك وعلى صعيد اختيار املشاركني يف       ". املزارعني الشبان 

 مـستهدفة   وضع صناع السياسة حصصاً   " األوصياء على املزارعني املبتدئني   "وبرامج  " الداخلي
ق التخفيف يف بعض املعـايري      ـة للنسوة واختذوا التدابري الالزمة إما عن طري        يف املائ  ٢٠نسبتها  

املـزارعني  "ونتيجة لذلك، بلغ عدد النسوة الالئي هـن مـن           . أو عن طريق منح نقاط زائدة     
 ٢,٨وارتفعت جمموعة اإلناث بني مزارعي الرز إىل        )  يف املائة  ١٦,٨(مزارعة   ٣٣٥" الشبان

وللتوسيع يف نطاق عضوية املرأة يف التعاونيات الزراعية،        . ٢٠٠٨ يف عام ) ٢ ٢١٧(يف املائة   
 تبعاًو. شجعتها احلكومة على اعتماد نظام احلصص النسائية يف اختيار األعضاء واملالك العامل

 يف املائـة مـن      ٢٩لذلك تستأثر املرأة على صعيد االحتاد التعاوين الزراعي الوطين مبا نسبته            
 ٥٢٠ يف املائة من اإلداريني وأسست جلان املرأة يف          ٤ من املمثلني و    يف املائة  ١٤األعضاء، و 

والعدد آخذ يف الزيادة املطردة     . ٢٠٠٨ يف عام     فرعاً ٥٦٥ وزادت إىل    ٢٠٠٧فرعاً يف عام    
  . فرع٦٠٠ يف ٢٠٠٩ويتمثل الرقم املستهدف بالنسبة لعام 

املزارعان من وقت، تعمـل     ووفقاً للدراسة االستقصائية املتعلقة مبا يكرسه الزوجان          -١٣٤
.  أطول من أزواجهن يف مجيع األسر املعيشية بغض النظر عن نوع احملـصول             الزوجات وقتاً 

وعلى حني أن النسوة يعملن يف أغلب األحيان يف قطع األرض اجلافة، فإن اآللة تستخدم يف                
رحبية من قبيـل  كما أن احملاصيل األكثر .  أكرب بدنياًالعمل هناك بدرجة أقل وتتطلب جمهوداً     

اخلضروات والفواكه اليت أصبح املزارعون حيبذوهنا مؤخراً للزيـادة يف دخـوهلم تعتمـد يف          
وللوفاء مبطالب املزارعات .  أثقلاجلانب الكبري منها على عمل املرأة مما يضع على عاتقها عبئاً

 ٨٩اع جرى تطوير    يف املزارع اجلديدة واآلالت املناسبة لعملهن يف احلصاد ويف البذر واالستزر          
وبالنسبة لألسر املعيشية اليت تواجه صـعوبة يف        . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٠آلة خمتلفة يف الفترة ما بني       
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 حبلول   حمالً ٩٢شراء اآلالت الزراعية عمدت احلكومة إىل فتح حمال استئجار، بلغ جمموعها            
  . ٢٠٠٩ يف عام  إضافياً حمال٤٠ً و٢٠٠٨عام 

   االجتماعية يف املناطق الريفيةمحاية األمومة وحتسني اخلدمات  -٤  
الربنامج املـساعد يف نطـاق العمـل اخلـاص          "ب اعتمدت احلكومة النظام املتعلق       -١٣٥

 .٢٠٠٣ يف البداية مث عممت هذا النظام على املستوى الوطين يف عام             ٢٠٠٠عام  " باملزارعات
.  منهاراعة بدالًوعندما تتوقف مزارعة عن العمل بسبب الوالدة، يرسل من يساعد ويتوىل الز     

ومت اختبار نظام املساعد شبيه به بالنسبة لألسر املعيشية الزراعية اليت تتعرض للحـوادث أو               
وبالنـسبة  . ٢٠٠٧ واعتمد هذا النظام على املستوى الوطين يف عام          ٢٠٠٦للمرض يف عام    

ـ               ذين لألسر املعيشية الزراعية اليت تتكون من أشخاص طاعنني يف السن يتاح املـساعدون ال
غ جمموع النفقـات اخلاصـة باملـساعدين        ـ، بل ٢٠٠٨ويف عام   . يؤدون األعمال املرتلية  

 ألف أسرة معيشية، وبلغـت النفقـات        ١٣ ل مليار وون كوري يوفر الدعم       ٤,٧الزراعيني  
 مليار وون مبا مسح بتقدمي املساعدة       ١,٥ة ما قدره    ـاملتصلة باملساعدين على األعمال املرتلي    

  .ة معيشية ألف أسر١٦إىل 
ويف املناطق الريفية، وحني حيدث العنف املرتيل، ليس من السهل علـى الـضحايا                -١٣٦

وبالنسبة للمزارعات الالئي تعوزهن    . اللجوء إىل أماكن آمنة بالنظر إىل حمدودية وسائل النقل        
ويف . ٢٠٠٢مان أنشئت املراكز اخلاصة باملزارعات يف عام ألاخلدمات االجتماعية وشبكات ا

 مركزاً من مراكز املزارعات، يسهل الوصول إليهـا         ٣٨، كان هناك عدد يبلغ      ٢٠٠٩ام  ع
وحتـاول  . وهي توفر خدمات رعاية متعددة اجلوانب حتتاج إليها بصورة خاصة املزارعـات      

احلكومة، من خالل توفري هذا الدعم الذي جيعل املرأة املزارعة منتجة، أن تـؤمن ميزانيـة                
  .اكز مما يسمح بتشغيلها على أساس متسقمنفصلة لفائدة هذه املر

  محاية ودعم االندماج االجتماعي للنساء املهاجرات املتزوجات يف املناطق الريفية  -٥  
        إن نسبة الزجيات اليت تكون فيها الزوجة أجنبية ازدادت زيادة كـبرية فارتفعـت                -١٣٧
املرفق ( يف كوريا ٢٠٠٠ يف عام  يف املائة٣,٧ بعد أن كانت ٢٠٠٨ يف املائة يف عام ١١إىل  

 يف املائـة يف     ٧,٦والزجيات اليت تكون فيها الزوجة أجنبية كانت متثل         ). ٤٩الثاين، اجلدول   
والبلدان األصـلية الـيت   . ٢٠٠٨ يف املائة يف املناطق الريفية يف عام ١٣,٨املناطق احلضرية و 

 يف ذلـك ذوات األعـراق       تنتمي إليها الزوجات األجنبيات هي حبسب الترتيب الصني مبا        
وتسعى احلكومة جاهـدة يف سـبيل وضـع         . نام والفلبني  الكورية وغري الكورية، وفييت   

سياسات شىت تساعد األسر املتعددة الثقافات على االندماج يف اجملتمعات احملليـة وتـوفري              
التسهيالت للزوجات املهاجرة من أجل أن يؤدين وظائفهن باعتبارهن موارد بشرية جديدة             

 ٣٢٤، نظمت دروس ختص املهارات الزراعية األساسـية لفائـدة           ٢٠٠٨ويف عام   . متاحة
 حملية وجتري التحضريات لتوفري دروس تتعلق باملهارات الزراعية اخلاصة          ٢٤زوجة أجنبية يف    
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 ٥( حملية ١٤٠ شخص يف ٧٠٠مفصلة على النحو الذي يتفق وأساليب الزراعة احمللية لفائدة    
 أسرة خدمات من املستشارين التربويني      ١ ٨٠٠وة على ذلك تلقت     عال). حبسب كل حملية  

الزائرين والتحقت نساء أخريات عديدات باملدارس النسائية املتعددة الثقافات أو تلقني تربية            
 ٢٠٠٩واشتملت الربامج اليت جرى تنفيذها يف عام        . ٢٠٠٧أسرية متعددة الثقافات يف عام      

 زوجة أجنبية عشن ١٥٦أسر (توفري الدعم لزيارة البلد األم "، و"اخترب الثقافة يف سيول"على 
ربط األسر املتعددة الثقافـات بأسـر أعـضاء         "و)" يف كوريا ملدة تزيد على ثالث سنوات      

وتقوم احلكومة كذلك بإعداد خطط متوسطة األجل وطويلة األجـل          ". رابطات املزارعات 
  .لثقافاتتركز على النهوض باجليل املقبل من األسر املتعددة ا

  ١٥املادة     

  املعاقبة على االغتصاب يف كنف الزوجية  -١  
البنت، ومن  " عذرية"قضت السوابق املاضية بأن االغتصاب يشكل جرمية ألنه يدمر            -١٣٨

، ١٩٧٠مارس / آذار١٠احملكمة العليا، (مث ال ميكن أن يشكل االغتصاب جرمية بني األزواج        
بق احلديثة العهد وكذلك فقهاء القانون يبـدون آراء         والسوا). ٢٩ القرار الرمسي    ٧٠احلكم  
فاالغتصاب يشكل جرمية ألنه ينتهك حق الضحية يف مشيئة ممارسة اجلنس ومـن مث              . متباينة

ويف . يشكل اغتصاب الزوجة جرمية ختلو من األفعال اجلنائية اإلضافية وجيوز املعاقبـة عليهـا             
 ،٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٠ممارسة اجلنس، بتاريخ    سياق التأويل القانوين حلماية احلق يف مشيئة        

أدانت احملكمة املركزية يف سيول زوجاً اغتصب زوجته بالقوة وكانت الزوجة قد انفـصلت            
ويف ". االغتصاب بالقوة الناجم عنه ضـرر     "عنه يف وقت قدمت فيه دعوى بالطالق جبرمية         

االغتصاب ذي الطـابع    "  ب، أدانت احملكمة احمللية يف بوزان زوجاً      ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 
  .الغتصابه بالقوة زوجته املهاجرة مع هتديدها بسالح" اخلاص

  ١٦املادة     

  احلق يف اختيار اسم األسرة للطفل  -١  
من اتفاقية القضاء علـى     ) ز(١-١٦تنظر احلكومة جبدية يف رفع التحفظ على املادة           -١٣٩

حيث " حبق الطفل يف اختيار اسم األسرة     "مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وهي املادة املتعلقة         
، ومت تعديل   ٢٠٠٥ نظام رئاسة األسرة التقليدي احلامل للوائها هو األب قد ألغي يف عام              إن

أن يرث األطفال، من حيـث املبـدأ،   "األحكام ذات الصلة من القانون املدين مبا ينص على     
سجيل العقد أن يرث الطفـل      االسم العائلي لألب ولكن ميكن، إذا ما اتفق الزوجان وقت ت          

  ".االسم العائلي للزوجة
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  حقوق املرأة يف امللكية عند الطالق  -٢  
، حصلت الزوجة على حق املطالبـة       ١٩٩٠بعد أن مت تعديل القانون املدين يف عام           -١٤٠

بيد أنه إذا ما تصرف الـزوج اآلخـر يف          .  الزوج اآلخر  قانوناًباألصول األسرية اليت ميلكها     
 أن يصدر قرار عن احملكمة هبدف منع ممارسة هذا احلق فعندئذ ال يكون هنـاك                األصول قبل 

 من أجـل    ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢١وأدخل تعديل يف    . سبيل لعكس هذا التصرف   
 ٣-٨٣٩املادة (الزوجة يف األصول /اعتماد احلق الزوجي يف إلغاء التصرف حلماية حق الزوج    

حد الزوجني باختاذ تدابري قانونية علماً بأن تلك التدابري رمبا          وإذا ما قام أ   ). من القانون املدين  
تضر حبق الطرف اآلخر يف املطالبة باألصل حيق عندها للطرف اآلخر أن يقدم إىل احملكمـة                

 بإلغاء التدابري أو إعادة األصل إىل نصابه يف غضون سنة واحدة بعد العلم بالتـدبري                التماساً
  .ن رفع الدعوى القانونيةاملتخذ ويف غضون مخس سنوات م

  السن القانونية للزواج  -٣  
بالنظر إىل حقيقة أن متوسط سن الزجية األوىل آخذ يف التأخر يف كوريا وأن زواج                 -١٤١

املرأة يف سن مبكرة قد حيرمها من فرصة تلقي التعليم أدخل تعديل بقصد حتديد سن الزواج                
 بالنسبة ملا كانت عليه هذه      ، وهذا ميثل تغيرياً   عند الثامنة عشرة سواء يف ذلك الرجل أو املرأة        

  ). من القوانني املدنية٨٠٧املادة ( بالنسبة للنساء ١٦ بالنسبة للرجال و١٨السن وهي 

  النظام القانوين لتأمني نفقة الطفل عند الطالق  -٤  
حينما يتخلى الوالد غري احلاضن عن دفع نفقة الطفل حيق للوالد احلاضن أن يرفـع                 -١٤٢
 للمشاق اليت تترتب على كفالة تسديد النفقـة تؤكـد           وتفادياً. وى بغية احلصول عليها   دع

حمكمة األسر، حبسب اإلجراء اجلديد، االتفاق املتعلق بالنفقة الذي يتوصل إليه الوالدان وقت             
الطالق ويضمن يف بروتوكول ُيعىن بنفقة الطفل له قوة القانون على اعتبار أنه سند دين يقوم                

  . من قانون املقاضاة بني أفراد األسرة٤١اس املادة على أس
 يعتمـد   ٢٠٠٩مايو  /والتعديل املدخل على قانون التقاضي بني أفراد األسرة يف أيار           -١٤٣

مجلة من القواعد اجلديدة ملعاجلة القصور املتمثل يف أن القانون القائم ال يعكس على النحـو                
وحيتوي التعديل على حكم جديد     .  ملبلغ ضئيل  تظماًاملالئم طبيعة النفقة باعتبارها تسديداً من     

يتعلق باألمر بالتسديد املباشر وهو يأمر أرباب عمل الوالد غري احلاضن بأن يـدفعوا النفقـة           
وإذا كان املدين لـيس     ). ٢-٦٣قانون التقاضي بني أفراد األسرة، املادة       (مباشرة من املرتب    

وبالنسبة هلـذه احلالـة     . شر يكون عدمي الفاعلية   من املستخدمني بأجر فإن األمر بالدفع املبا      
قانون ( حكماً يتعلق بأمر بالضمانات اإلضافية وأمر بتسديد مبلغ جزايف           أيضاًيتضمن التعديل   

  ).٣-٦٣التقاضي بني أفراد األسرة، املادة 
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  سن القانون املتعلق بتسجيل العالقات األسرية  -٥  
دي القائل بأن ممثل األسرة جيب أن يكون مـن          ال يقر هذا القانون املفهوم التقلي       - ١٤٤

 للقانون، حينما تتزوج املرأة أو تطلق ليس من الواجب أن           وفقاًو. الساللة الذكرية لألسرة  
يتبع تسجيل أسرهتا اخلط الذكوري أباً كان أو زوجاً بل جيوز هلا أن حتـتفظ بتـسجيل                 

ك وعند والدة الطفل ال يـضاف       كذل).  أعاله ٨انظر الفقرة   (عالقاهتا األسرية اخلاصة هبا     
وعلى هذا النحو فـإن نظـام   . املولود إىل السجل األسري لألب وإمنا ينشأ سجل مستقل        

تسجيل العالقات األسرية حيتفظ بالسجل املتعلق بالتغيريات الطارئة على احلالة املدنية لكل            
مبا يف ذلـك    فرد بشكل منفصل، من قبيل الوالدة والزواج والوفاة ويزيل ضروب التمييز            

التمييز ضد املرأة املتأصل يف نظام التسجيل األسري السابق، الذي ينتمي يف سياقه األفراد              
احلق يف الكرامة   "وهذا القانون اجلديد الذي يتوافق وروح       . "hoju"إىل أسرة رئيسها أب،     

 بـني   كرامة الفرد واملـساواة   "وروح  ) ١٠املادة  " ( بشرياً والقيمة باعتبار اإلنسان كياناً   
املوصوفة يف الدستور، وهو حيقق اهلدف املتمثل يف        ) ٣٦املادة  " (اجلنسني يف احلياة األسرية   

 ال يتعرض يف سياقه للتمييـز أي         دميقراطياً  أسرياً  وينشئ نظاماً  "hoju"القضاء على نظام    
  .عضو وكل له استقالله الذايت اخلاص به

ن ينتقد نظام التسجيل اجلديد علـى  ومع أنه حيمي خصوصيات أفراد األسرة اآلخري        -١٤٥
أساس أنه يعرض قدراً من املعلومات يزيد على اللزوم فيما يتعلق بالفرد ويف أغلب األحيـان                

 على ما تدعو إليه احلاجة للحصول على شهادة وهناك          يكون هذا القدر من املعلومات زائداً     
  .ةيف الظرف الراهن تعديالت متعددة قيد النظر يف اجلمعية الوطني

  تقدمي الدعم لألسر املتعددة الثقافات  -٦  
 وراء   حثيثـاً  سـعياً ، سعت العديد من الوزارات التابعة للحكومة        ٢٠٠٦منذ عام     -١٤٦

، ٢٠٠٨ويف عـام  . السياسات اليت توفر الدعم القانوين واالجتماعي للمهاجرات املتزوجات   
 غري املشروعة وحلماية حقوق     اعتمد قانون مكافحة السمسرة يف الزواج ملنع الزجيات الدولية        

وخالل تلك السنة نفسها، اسـنت      ).  أعاله ١٢انظر الفقرة   (اإلنسان للشريكات يف الزواج     
القانون املتعلق بتوفري الدعم لألسر املتعددة الثقافات من أجل التنـسيق املنـهجي ملختلـف               

ري الدعم لألسر املتعددة    واستناداً إىل القانون املتعلق بتوف    ).  أعاله ١١انظر الفقرة   (السياسات  
الثقافات، تتيح مراكز تقدمي الدعم لألسر املتعددة الثقافات للمهاجرات املتزوجات معلومات           
أساسية حتتاجها املرأة يف حياهتا اليومية يف كوريا وتتخذ هذه املراكز الترتيبات الالزمة لتوفري              

 بلغ عـدد املراكـز      ٢٠٠٩م  ويف عا . التثقيف من أجل التكيف االجتماعي والتدريب املهين      
  . مركز على الصعيد الوطين١٠٠العاملة 
كما توفر مراكز تقدمي الدعم لألسر املتعددة الثقافات خدمات التـزاور ملـساعدة               -١٤٧

املهاجرات املتزوجات الاليت هلن أطفال ولنصحهن فيما خيص سـبل االخنـراط يف تربيـة               
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 مناقشات مع الوالـدين املهـاجرين حـول         وجيري اخلرباء االستشاريون الزائرون   . أوالدهن
ويف . الكيفية اليت متكّن على أفضل حنو تسهيل النماء االجتماعي والثنائي اللغـة ألطفـاهلم             

الوقت نفسه، تقوم وزارة الصحة والرعاية وشؤون األسرة بتسجيل األسر املتعددة الثقافات             
ة وتوفد إليها عاملني زائـرين       عن مؤسسات الرعاية الصحي    اليت تعيش يف مناطق نائية بعيداً     

متخصصني يف الرعاية الصحية يف مجلة ما توفره من اخلدمات لتوعية األسر باملخاطر الصحية              
  .وتزويدها باملبادئ التوجيهية املتعلقة بإدارة هذه املخاطر إدارة ذاتية
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  املرفقات

  املرفق األول    

 (CEDAW/C/KOR/CO/6)تنفيذ املالحظات اخلتامية السابقة للجنة     

  حالة التنفيذ  التوصيات  املواد
  ١املادة 
  التمييز

أن ُتدرج يف الدستور أو يف غريه : ١٦الفقرة 
من التشريعات املناسبة حظراً للتمييز ضـد       
املرأة، يشمل التمييز املباشر وغري املباشـر،       

 من االتفاقية، ويغطي مجيع     ١اتفاقاً مع املادة    
 علـى   جوانب االتفاقية وأن جتعله سـاريا     

  .القطاع اخلاص

 يف منت هـذا     ١انظر الفرع املتعلق باملادة     
التشريعات املتعلقة   :٦،  ٥التقرير، الفقرتان   

بنواحي التعويض عن التمييز املباشر وغـري       
 املباشر ضد املرأة يف القطاعني العام واخلاص

  ٢املادة 
  التدابري السياساتية

تعزيز وتعجيل تنفيـذ القـوانني      : ١٤الفقرة  
وضـع  : سياسات القائمة بالوسائل التالية   وال

أهداف، فورية وطويلـة األجـل، حمـددة        
 والرصـد والتقيـيم     بوضوح ومقيدة زمنياً  

بصورة فعالة لآلثار واالجتاهات مع مـرور       
 .الوقت والتقدم حنو حتقيق األهداف واملقاصد

 يف منت هـذا     ٣انظر الفقرة املتعلق باملادة     
ساسية الثالثة  اخلطة األ : ٣٣التقرير، الفقرة   

  املتعلقة بالسياسات اخلاصة باملرأة

أن تكفل الدولة الطرف التنفيذ     : ١٤الفقرة    
الفعال للقوانني القائمة، مبا يف ذلك حتسني       

  سبل االنتصاف املتاحة واستعماهلا

 يف منت هـذا     ٢انظر الفرع املتعلق باملادة     
تفعيل حظر التمييز ضد    : ٩التقرير، الفقرة   

  ادة احلقوق إىل أصحاهبااملعاقني وإع
ُسبل االنتصاف  : ٣٢،  ٣١، الفقرتان   ٢املادة  

  بسبب التمييز القائم على أساس اجلنس
حظر بغـاء   : ٦٩،  ٦٨، الفقرتان   ٦املادة  

  النسوة األجنبيات ومحاية الضحايا
ــان    ــدريب : ١٦ و١٤الفقرت ــوفري الت ت

للمحامني والقضاة وأعضاء النيابة العامة فيما 
اقية واإلجراءات الـيت تتخـذ      يتعلق باالتف 

  مبقتضى بروتوكوهلا االختياري

 يف منت هـذا     ٢انظر الفرع املتعلق باملادة     
االضطالع بالـدفاع   : ٣٠التقرير، الفقرة   

والتدريب يف نطاق اتفاقية القضاء على مجيع 
  أشكال التمييز ضد املرأة

  ٤املادة 
  تدابري خاصة

أن تكثف الدولة جهودها وأن     : ٢٤الفقرة  
تخذ تدابري متواصلة مبا يف ذلـك تـدابري         ت

 من املادة   ١خاصة مؤقتة أخرى وفقاً للفقرة      
   للجنة٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة ٤

 يف منت هـذا     ٤انظر الفرع املتعلق باملادة     
اهلــدف املتعلــق : ٤٢التقريــر، الفقــرة 

بالتوظيف واخلاص باملسؤولني احلكـوميني     
  اإلداريني
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  حالة التنفيذ  التوصيات  املواد
التوسـع يف   : ٤٥،  ٤٤ان  ، الفقرت ٤املادة  

ــم  ــدان العل ــامالت يف مي توظيــف الع
  والتكنولوجيا

اإلداريـات يف جمـال     : ٤٦، الفقرة   ٤املادة  
  األعمال

  ٥املادة 
القوالب النمطية وأوجه 

التحيز املرتبطة بدور 
  املرأة

تنظيم محالت إذكـاء الـوعي      : ٢٦الفقرة  
وتثقيف اجلمهور املوجهة بصورة خاصة إىل      

يان فضالً عن النساء والفتيات     الرجال والفت 
هبدف القضاء على القوالب النمطية املرتبطة      

  من االتفاقية) أ(٥و) و(٢باملادتني 

 يف منت هـذا     ٥انظر الفرع املتعلق باملادة     
تثقيـف املـسؤولني    : ٤٧التقرير، الفقرة   

احلكوميني يف جمال إشاعة الوعي باملـساواة       
  بني اجلنسني

هـود الراميـة إىل     اجل: ٥١، الفقرة   ٥املادة  
تشجيع املساواة بني اجلنـسني يف وسـائط        

  اإلعالم
استهداف املناطق الريفية عنـد     : ٢٦الفقرة    

تنفيذ هذه اإلجراءات ورصد وتقييم أثرهـا       
  على حنو منتظم

 يف منت هـذا     ١٤انظر الفرع املتعلق باملادة     
اخلطـة  : ١٣٠،  ١٢٩التقرير، الفقرتـان    

ملزارعـات  لتعزيـز دور ا    اخلمسية الثانيـة  
  وامليزانيات ذات الصلة

أن تتصدى للقوالب النمطيـة     : ٢٦الفقرة    
واختالل موازين القوة يف العالقـات بـني        
الرجل واملرأة ووضع املرأة الدوين مما يؤبـد        

  التمييز ضد املرأة

 يف منت هـذا     ١٤انظر الفرع املتعلق باملادة     
االعتراف بـاملركز   : ١٣١التقرير، الفقرة   

  مزارعاتالقانوين لل
محاية النسوة  : ٥٤ و ٥٣، الفقرتان   ٥املادة  

  ضحايا العنف
أن تـشجع الدولـة الطـرف       : ٢٦الفقرة    

وسائط اإلعالم على أن ترسم صورة إجيابية       
عن املرأة واملساواة وتكرس التكافؤ يف املركز 
واملسؤوليات بني املرأة والرجل يف اجملـالني       

  اخلاص والعام

 يف منت هـذا     ٥دة  انظر الفرع املتعلق باملا   
بذل اجلهود لتـشجيع    : ٥١التقرير، الفقرة   

  املساواة بني اجلنسني يف وسائط اإلعالم

أن تتأكد من متكّن مجيع النساء      : ١٨الفقرة    
الاليت يتعرضن للعنف املرتيل، مبـن فـيهن        
النساء الريفيات، من احلصول على وسـيلة       
فورية لالنتصاف واحلماية، مبـا يف ذلـك        

باحلماية وتوفري عدد كاف مـن      إصدار أمر   
املالجئ املأمونة ميكنهن الوصـول إليهـا       

  إضافة إىل املساعدة القانونية 

 يف منت هـذا     ٥انظر الفرع املتعلق باملادة     
محاية النـساء   : ٥٤،  ٥٣التقرير، الفقرتان   

  ضحايا العنف
 يف منت هـذا     ١٤انظر الفرع املتعلق باملادة     

بالعنف املرتيل  املتعلقة  : ١٣٦التقرير، الفقرة   
  يف املناطق الريفية

أن تلغي شرط تقدمي الـدعوى      : ١٨الفقرة    
من الضحية ملقاضاة مرتكيب جرمية العنـف       

  اجلنسي

أُلغي يف جانب منه، ويفيد القانون املتعلـق        
 من العنف اجلنسي    شبابحبماية الطفولة وال  

حني يتعرض األطفال الذين تتراوح أعمارهم      
غتصاب أن تقـدمي     سنة لال  ١٩ و ١٣ما بني   

  .الدعوى ال يكون شرطاً ملقاضاة اجلاين
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كفالة أن يكـون املـسؤولون      : ١٨الفقرة    

العامون، ال سيما العاملون يف إنفاذ القانون،       
والقضاة ومقدمو الرعاية الصحية والعاملون     
االجتماعيون على معرفة تامـة باألحكـام       
القانونية ذات الصلة وأهنم قـادرون علـى        

  م الكايف للضحاياتوفري الدع

 يف منت هـذا     ٥انظر الفرع املتعلق باملادة     
التثقيف يف سبيل منع    : ٤٩التقرير، الفقرة   

  العنف والتحرش اجلنسيني

مجع البيانات وإجراء البحـوث     : ١٨الفقرة    
حول تفشي كل شكل من أشكال العنـف        
ضد املرأة، وأسبابه وعواقبه، مبا فيها العنف       

البيانات كأسـاس   املرتيل، واستخدام هذه    
لتدابري قادمة شاملة ومـداخالت موجهـة       

  اهلدف

 يف منت هـذا     ٥انظر الفرع املتعلق باملادة     
منع العنف اجلنسي أو    : ٥٦التقرير، الفقرة   

  املرتيل واملعاقبة عليه
منع العنف اجلنـسي    : ٥٥، الفقرة   ٥املادة  

  الذي يستهدف األطفال ومحاية الضحايا
منع العنـف   : ٦٠،  ٥٩، الفقرتان   ٥املادة  

  ضد النسوة املهاجرات
إدراج بيانات إحـصائية ومـا      : ١٨الفقرة    

  حتقق من نتائج التدابري املتخذة
 الـواردة يف    ١٦ و ١٥ و ١٤ و ١٣اجلداول  

  املرفق الثاين
جترمي االغتـصاب يف نطـاق      : ١٨الفقرة    

  الزوجية
 يف منت هـذا     ١٥انظر الفرع املتعلق باملادة     

الـسوابق املتعلقـة    : ١٣٨التقرير، الفقرة   
  باملعاقبة على اغتصاب الزوجة

أن توفر للنساء سـبالً ناجعـة       : ٢٢الفقرة    
أخرى لالنتصاف من سوء معاملة األزواج      
وأن تسمح هلن بالبقـاء يف البلـد أثنـاء          

  التماسهن لالنتصاف

 يف منت هـذا     ٥انظر الفرع املتعلق باملادة     
منع العنف املرتيل ضد    : ٥٩التقرير، الفقرة   
  النساء املهاجرات

أن تكفل معرفة املرأة األجنبيـة      : ٢٢الفقرة    
حبقوقها وسبل االنتصاف املتاحة هلا مبـا يف        
ذلك التدابري املتاحة حلمايتهن ووقايتهن من      

  العنف املرتيل

  

إقرار مشروع القانون اخلـاص     : ٢٢الفقرة    
بتنظيم أنشطة مساسـرة الـزواج ووضـع        

ـ     ة النـساء   سياسات وتدابري إضافية حلماي
األجنبيات من االستغالل واملعاملة السيئة من      
جانب مساسرة الزواج واملتجرين ومن جانب 

  أزواجهن

 يف منت هـذا     ٢انظر الفرع املتعلق باملادة     
قـانون مكافحـة    : ١٢التقرير، الفقـرة    
  السمسرة يف الزواج

  ٦املادة 
  البغاء

قيام الدولة مبراجعـة قوانينـها      : ٢٠الفقرة  
البغاء للتأكد من أن النساء العامالت املتعلقة ب

  بالبغاء ال يعتربن جمرمات

القانون (ال عقاب على البغاء يف ظل اإلكراه 
املتعلق باملعاقبة على القوادة وما يتصل هبـا        

  )من أفعال
أن توفر للفتيات املراهقـات     : ٢٠ الفقرة   -  

 "وينجوكيوجي"برامج تعليمية لوقف ظاهرة 
 يف منت هـذا     ٦ملادة  انظر الفرع املتعلق با   
منـع بغـاء    : ٧١-٧٠التقرير، الفقرتـان    

  الشابات
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 مـن االتفاقيـة،     ٦تنفيذ املادة   : ٢٠الفقرة    

ومجع وحتليل البيانات من الشرطة واملصادر      
الدولية ومقاضـاة العـاملني يف االجتـار        

  باألشخاص واستغالل البغاء ومعاقبتهم

 يف منت هـذا     ٦انظر الفرع املتعلق باملادة     
 منع االجتار باألشخاص: ٧٢تقرير، الفقرة ال

التصديق على الربوتوكول اخلاص  : ٢٠الفقرة    
مبنع االجتار باألشخاص وقمعه واملعاقبة عليه،      
وال سيما االجتار بالنساء واألطفـال وهـو        
الربوتوكول التكميلي التفاقية األمم املتحـدة      

  ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

ادة تنظيم القوانني احمللية من      إع حالياًجيري  
  أجل التصديق على االتفاقية

اختاذ تدابري لتـسهيل إعـادة      : ٢٠الفقرة    
اندماج البغايا يف اجملتمع وتوفري برامج إلعادة 
التأهيل والـتمكني االقتـصادي للنـساء       
  والفتيات الاليت تعرضن لالستغالل يف البغاء

  يف منت هـذا    ٦انظر الفرع املتعلق باملادة     
محاية النساء ضـحايا    : ٦٧التقرير، الفقرة   

  اإلكراه على البغاء والبغايا الفارات

  ٧املادة 
احلياة السياسية واحلياة 

  العامة

توسيع نطاق الـربامج احلاليـة      : ٢٤الفقرة  
لتدريب القيادات النسائية احلالية واملقبلـة      

  على مهارات القيادة والتفاوض
قـوقهن  تعزيز معرفة النساء حب   : ١٤الفقرة  

  وقدرهتن على املطالبة هبا

يف منت هـذا     ٧انظر الفرع املتعلق باملادة     
التدريب على  : ٨٢،  ٨١التقرير، الفقرتان   

  القيادة اخلاص بالنساء

مواصلة الدولة جلهودها الرامية    : ٢٤الفقرة    
إىل نشر الوعي بأمهية مشاركة املرأة مشاركة 
كاملة وعلى قدم املساواة يف صنع القـرار        

 لى مجيع املستويات بالنسبة للمجتمع ككلع

 يف منت هـذا     ٧انظر الفرع املتعلق باملادة     
نسبة النساء إىل   : ٧٤،  ٧٣التقرير، الفقرتان   

  الرجال من بني املسؤولني املنتخبني
نسبة النـساء   : ٧٨،  ٧٧، الفقرتان   ٧املادة  

 إىل الرجال من بني العاملني يف اخلدمة املدنية
صد بدقة وفعالية التـدابري     أن تر : ٢٤الفقرة    

  املتخذة والنتائج احملققة
تزايد عـدد النـسوة    : ٧٩، الفقرة   ٧املادة  

  املدرسات الالئي حيتلن مراكز إدارية
مـشاركة املـرأة يف     : ٨٠، الفقرة   ٧املادة      

  خمتلف اللجان االستشارية احلكومية
  ١٠املادة 
  التعليم

قة اختاذ تدابري للقضاء على التفر    : ٢٨الفقرة  
املهنية، وال سـيما مـن خـالل التعلـيم          

  والتدريب

 يف منت هـذا     ١٠انظر الفرع املتعلق باملادة     
دعم الترقيـة املهنيـة     : ٨٧التقرير، الفقرة   

  للطالبات اجلامعيات
تشجيع تنويع اخليارات التعليمية    : ٢٦الفقرة    

للبنني والبنات، على أن تؤخذ يف االعتبـار        
  بعد ذلك فرصهن يف سوق العمل

 يف منت هـذا     ١٠انظر الفرع املتعلق باملادة     
معدالت املـسجالت   : ٨٦التقرير، الفقرة   

  بالكليات
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  ١١املادة 
  العمالة

تعجيل وضمان تكافؤ الفـرص     : ٢٨الفقرة  
  للنساء والرجال يف سوق العمل

 يف منت هـذا     ٢انظر الفرع املتعلق باملادة     
  قانون معايري العمل: ٢٦التقرير، الفقرة 

القـانون املتعلـق    : ٢٧، الفقـرة    ٢املادة  
باملساواة بني اجلنسني يف جمال العمالة ودعم       

  التوفيق بني عبء العمل والعبء األسري
اخلطـة األساسـية    : ٩٠، الفقرة   ١١املادة  

املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف جمال العمالة 
ودعم التوفيق بني عبء العمـل والعـبء        

  )٢٠١٢-٢٠٠٨( األسري
اختاذ تدابري للقضاء على التفرقة     : ٢٨الفقرة    

املهنية، وال سـيما مـن خـالل التعلـيم          
  والتدريب

 يف منت هـذا     ١٠انظر الفرع املتعلق باملادة     
تقدمي الدعم للترقيـة    : ٨٧التقرير، الفقرة   

  املهنية لطالبات الكليات اإلناث
كفالة توافر آليات رصد فعالة     : ٢٨الفقرة    

القائمة، فضالً  لتحقيق االمتثال للتشريعات    
 شكاوىعن إجراءات متكّن املرأة من تقدمي       

  بشأن انتهاك حقوقها العمالية

 يف منت هـذا     ١١انظر الفرع املتعلق باملادة     
االستراتيجيات : ٩٥،  ٩٤التقرير، الفقرتان   

الرامية إىل اعتماد وتنفيذ ممارسات استخدام      
  منصفة

رصد حالة املرأة يف سوق العمل      : ٢٨املادة    
ادة عدد النساء يف األعمال املنتظمة من       وزي

خالل كفالة قيام املؤسسات بتوفري مزيد من       
فرص التحاق املرأة بعمل تعمل فيـه علـى       
أساس التفرغ وبصورة منتظمة، فضالً عـن       
تطبيق االستحقاقات على املشتغلني بصورة     

  غري منتظمة

 يف منت هـذا     ١١انظر الفرع املتعلق باملادة     
العـامالت  : ٩٦،٩٧ن  التقرير، الفقرتـا  

بصورة غري منتظمة والعامالت على أساس      
  عدم التفرغ

إنفاذ أحكام قانون تكافؤ فرص     : ٢٨الفقرة    
العمل فيما يتعلق باألجر املتساوي عن العمل 

  املتساوي يف القيمة

تقوم جلنة حقوق اإلنسان الوطنية بوضـع       
املعايري املتعلق بتحديد التفرقة يف األجـور       

 املعايري يف سبيل الظفر حبلول     وتستخدم تلك 
للتفرقة يف األجور بني اجلنـسني وتتقـدم        
بتوصيات بشأن تدابري العـالج ملختلـف       
  الوحدات اإلدارية مبا يف ذلك وزارة العمل

  ١٢املادة 
  الصحة

أن ترصد وصول مجيع النـساء      : ٣٠الفقرة  
إىل اخلدمات الصحية وتتخذ اإلجـراءات      

  املناسبة

 يف منت هـذا     ١٢ باملادة   انظر الفرع املتعلق  
: ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤التقريــر، الفقــرات 

  مركز صحة املرأة
تعزيز التدابري الرامية إىل منـع      : ٣٠الفقرة    -

حاالت احلمل غري املرغوب فيه، مبا يف ذلك        
تعزيز برامج الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة       
والتعليم، وتستهدف بتلك التدابري على وجه      

تراوح أعمارهن بني   التحديد النساء الاليت ت   
   عاما٢٤ و٢٠

 يف منت هـذا     ١٢انظر الفرع املتعلق باملادة     
  الصحة اإلجنابية: ١٠٩التقرير، الفقرة 
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أن تقوم دون إبطـاء بتعـديل       : ٣٠الفقرة    

قانون أخالقيات علم األحيـاء والـسالمة       
البيولوجية لتضمينه شرط املوافقة املـستنرية      

البويضات واحلرة واخلطية يف حاالت التربع ب
  أو استخالصها ألغراض اإلجناب أو البحث

 يف منت هـذا     ٢انظر الفرع املتعلق باملادة     
قانون أخالقيات علم   : ٢٢التقرير، الفقرة   
  األحياء والسالمة

االستفادة الكاملة من توصـية     : ٣٠الفقرة    
 املتعلقة باملرأة والـصحة     ٢٤اللجنة العامة   

مج باعتبارها إطاراً لوضع سياسـات وبـرا      
  جنسانية مراعية لفروق السن

 يف منت هـذا     ١٢انظر الفرع املتعلق باملادة     
السياسات : ١١٥،  ١١٤التقرير، الفقرتان   

  الصحية حبسب املراحل احلياتية

  ١٣املادة 
املزايا االقتصادية 

  واالجتماعية

أن حتلل احلالة وتتخذ تـدابري      : ٣٢الفقرة  
ملموسة ملعاجلة مشكلة تأنيث الفقر بشكل      

امل يف اخلطط والسياسات اإلمنائية الوطنية ش

 يف منت هـذا     ١٤انظر الفرع املتعلق باملادة     
محايـة  : ١٢٧ ،١٢٦التقرير، الفقرتـان    

  احملرومني
  ١٤املادة 

  النساء الريفيات
أن تستهدف املناطق الريفية عند     : ٢٦الفقرة  

تنفيذ هذه اإلجراءات وترصد وتقّيم أثرهـا       
  على حنو منتظم

 يف منت هـذا     ١٤رع املتعلق باملادة    انظر الف 
االعتراف بـاملركز   : ١٣١التقرير، الفقرة   

  القانوين للنساء الريفيات
اجلهود الرامية إىل   : ١٣٢، الفقرة   ١٤املادة  

زيادة املشاركة اإلدارية والتخفيف من عبء 
  عمل النساء املزارعات

محايـة  : ١٣٦،  ١٣٥، الفقرتان   ١٤املادة  
ت االجتماعيـة يف    األمومة وحتسني اخلدما  

  املناطق الريفية
  ١٦املادة 

الزواج واحلياة 
  األسرية

إسراع الدولة جبهودها الراميـة     : ١٢الفقرة  
مـن  ) ز(١إىل سحب حتفظاهتا على الفقرة      

   من االتفاقية يف إطار زمين حمدد١٦املادة 

 يف منت هـذا     ١٦انظر الفرع املتعلق باملادة     
يار أمساء  احلق يف اخت  : ١٣٩التقرير، الفقرة   

  األطفال

اختاذ تدابري فعالة لدعم التوفيق     : ٢٨الفقرة    
بني مسؤوليات األسرة والعمل وتعزيز تقاسم 
املسؤوليات املرتلية واألسرية بـني املـرأة        

  والرجل

 يف منت هـذا     ١١انظر الفرع املتعلق باملادة     
اخلطة األساسية املتعلقة   : ٨٨التقرير، الفقرة   

 يف االستخدام ودعم    باملساواة بني اجلنسني  
التوفيق بني عبء العمل والعبء األسـري       

)٢٠١٢-٢٠٠٨(  
دعم التوفيق بـني    : ٩٨، الفقرة   ١١املادة  

  عبء العمل والعبء األسري
أن تعيد النظر يف القانون املدين      : ٣٤الفقرة    

وتدخل عليه التعديالت الالزمة يف ضـوء       
 ٢١ من االتفاقية والتوصية العامة      ١٦املادة  
ة بشأن املساواة يف الزواج والعالقـات       للجن

  األسرية

 يف منت هـذا     ١٦انظر الفرع املتعلق باملادة     
حقوق امللكية الـيت    : ١٤٠التقرير، الفقرة   

  تتمتع هبا املرأة عند الطالق
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العمل من أجل اإلسراع يف سن      : ٣٦الفقرة    

تعديل القانون املدين لرفع احلد األدىن للسن       
 عاما لكـي  ١٨ات إىل  القانونية لزواج الفتي  

 مـن  ١٦ مـن املـادة   ٢يتوافق مع الفقرة    
 للجنة واتفاقية  ٢١االتفاقية، والتوصية العامة    

  حقوق الطفل

 يف منت هـذا     ١٦انظر الفرع املتعلق باملادة     
الفرق بـني الـذكر    : ١٤١التقرير، الفقرة   

  واألنثى يف السن اليت تؤهلهما للزواج
  

ستعانة على حنو كامـل يف      اال: ٣٧الفقرة    االستعراض العام
تنفيذ االلتزامات املترتبة على إعالن ومنهاج      

  عمل بيجني

قامت الوزارة املعنية باملساواة بني اجلنـسني     
بإدراج إعالن ومنهاج عمل بيجني يف اخلطة   
األساسية الثالثة املتعلقة بالسياسات اخلاصة     

  باملرأة
تنفيذ االتفاقية بغرض حتقيـق     : ٣٨الفقرة    

   اإلمنائية لأللفيةاألهداف
 يف منت هـذا     ١٣انظر الفرع املتعلق باملادة     

محاية املرأة  : ١٢٧،  ١٢٦التقرير، الفقرتان   
  املنتمية إىل الطبقة احملرومة

تضطلع وزارة الشؤون اخلارجية واملعهـد      
الكوري للنهوض باملرأة مبشاريع حبثية ترمي      
إىل إدراج منظور جنساين يرمي إىل حتقيـق      

  منائية لأللفيةاألهداف اإل
النظر يف التصديق على املعاهدة     : ٣٩الفقرة    

اليت ليست طرفاً فيها بعد وهـي االتفاقيـة       
الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين 

  وأفراد أسرهم

  قيد النظر

نشر التعليقات اخلتامية علـى     : ٤٠الفقرة    
  نطاق واسع يف مجهورية كوريا

 يف منت هـذا     ٢انظر الفرع املتعلق باملادة     
الـدعوة إىل تطبيـق     : ٣٠التقرير، الفقرة   

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد    
  املرأة والتدريب يف جمال هذه االتفاقية
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  املرفق الثاين

  اجلداول    

  ١اجلدول     
  عرائض مطروحة على اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان حبسب السنة

  )العدد، النسبة املئوية: الوحدة(

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 

 )٧٧,٥ (٤ ٨٩٢ )٨٠,٨ (٥ ٠٦٧ )٧٩,٦ (٣ ٣٣٤  انتهاكات حقوق اإلنسان

 )٢١,٩ (١ ٣٨٠ )١٨,٥ (١ ١٥٩ )١٩,٧ (٨٢٤ التمييز

  ٢اجلدول     
  ٢٠١٠ملخص للميزانيات املكرسة للجنسني 

 
دد ـع

 األشغال الرئيسية امليزانية األشغال

  ٧ ٣١٤,٤  ١٩٥ )إدارة، دائرة، وكالة(وزارة 
  مبليارات الوون(

 

 تدريب العمال املهنيني يف جمال املالية الدوليني ٠,٥ ١ وزارة االستراتيجية واملالية

 منح دراسية، دعم مقدم للتدريب الداخلي ٦ ٥٦١ ١٩ وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا

 )ل كورياتدريب داخ(وكالة التعاون الدويل الكورية  ٣٧٦ ١ وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة

 تعليم الفارين الكوريني الشماليني ٦٢٣ ٢ وزارة التوحيد 

 التدريب املهين والتدريب القانوين للسجناء ٣٤٦ ٥ وزارة العدل

مبيتات خمصصة للجنديات صيانة مراكـز الطفولـة يف      ١٤ ٣ وزارة الدفاع الوطين 
 مبىن وزارة الدفاع الوطين

منح تدريب داخلي مقدمة للمنظمات العامة واألشغال        ٣٢٨ ١٠ وزارة اإلدارة العامة واألمن
 التطوعية

تعزيز التعليم يف جمايل الفنون والثقافة وتدريب العمـال          ٧٢٢ ١٤ وزارة الثقافة والرياضة والسياحة
 على خلق مضامني

وزارة األغذية والزراعة واحلراجة    
 ومصائد األمساك

 م من املزارعنيتدريب املزارعني وتدريب اجليل القاد ٢ ١٥٣ ٢٢

تدريب القوى العاملة يف احلرف والطاقة والقطاعـات         ٦٣٨ ٤ وزارة معارف االقتصاد
 الصناعية
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دد ـع

 األشغال الرئيسية امليزانية األشغال

وزارة الصحة والرعاية وشـؤون     
 األسرة

إعانة مقدمة لرسوم رعاية األطفال ومعاشـات كبـار          ٥٠ ٨٤٣ ٢٧
 السن األساسية

 زهات الوطنيةأدالء البيئة الطبيعية وحراس املنت ٣١٠ ٥ وزارة البيئة

التدريب املهين للعاطلني عن العمل ودعم العـاملني يف          ٤ ٥٧٠ ١١ وزارة العمل
 اخلارج

مركز خاص بالعودة إىل العمل ودعم مقدم لـضحايا          ٦٧٧ ٢٨ وزارة املساواة بني اجلنسني
 العنف املرتيل

وزارة الشؤون العقارية والنقـل     
 والشؤون البحرية

 وسفن الفضاءتدريب عمال التوزيع  ١٨٩ ٧

 اخلدمات املتعلقة باملعلومات القانونية املقدمة للعمالء ٨ ١ وزارة التشريعات احلكومية

جلنة مقاومة الفـساد واحلقـوق      
 املدنية

العمل على تصحيح التمييز ضد املرأة وتعزيز حقـوق          ١ ٢
 اإلنسان للرياضيني يف جمال ألعاب القوى

 مال املهنيني يف اجملال املايلتدريب الع ٢٥ ١ جلنة اخلدمات املالية

أدالء دفع الضرائب والدعم املتعلق بالتثقيف يف اجملـال          ٣٦ ٢ دائرة الضرائب الوطنية
 الضرييب

 صيانة مراكز رعاية الطفولة أثناء العمل ٢ ١ دائرة املشتريات العامة

 دعم يف سبيل تدريب االختصاصيني يف جمال اإلحصاء ١٤ ١ مكتب اإلحصاء الوطين

 الدعم املقدم لصيانة مراكز التدريب الثقايف التقليدي ٣٥ ١ إدارة التراث الثقايف لكوريا

 تدريب قوة العمل الزراعية املهنية ٢٣٩ ١١ إدارة التنمية الريفية

 تعزيز خدمات احلراجة ٣٨١ ٢ دائرة احلراجة يف كوريا

إدارة املشاريع التجارية الـصغرية     
 واملتوسطة

 ية التكنولوجيا والترويج التجاري لألفكاردعم تنم ٣ ٩٩٤ ٨

 النهوض باإلبداع النسائي والتثقيف اإلبداعي ٤٢ ٣ مكتب امللكية الفكرية لكوريا

 تدريب املهنيني يف جمال التنبؤات باألحوال اجلوية ٤ ١ إدارة األرصاد اجلوية يف كوريا

  العمل بناء مرافق لرعاية الطفولة أثناء ٤ ١ حراس السواحل الكورية

وكالة تـشييد املـدن اإلداريـة       
 املتعددة الوظائف

 التدريب املهين اخلاص مبن سيقيم فيها مستقبالً ٨ ١

  ].٢٠١٠دليل حتليل مشروع امليزانية [، )٢٠٠٩(مكتب ميزانية اجلمعية الوطنية : املصدر  
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  ٣اجلدول 
  يت تقّيم حبسب السنةعدد املنظمات اليت جتري تقييماً لألثر اجلنساين وعدد املشاريع ال

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  
  املشروع  املنظمة  املشروع  املنظمة  املشروع  املنظمة  املشروع  املنظمة املشروع  املنظمة  

  ٧٢  ٣٠  ٧٨  ٣٧  ٦٠  ٣٨  ٥١  ٣٧  ٧  ٦  احلكومة املركزية
  ٢٦٨  ١٦  ١٣٧  ١٦  ٧٥  ١٦  ٣٤  ١٦  ٣  ٣  مكاتب البلدات
  ١ ١٦٨  ٢٣٢  ٤٩٠  ٢١٠  ١٧٩  ١٣٣  -  -  -  -  مكاتب املدن
  ١٦  ١٦  ١٥  ١٥  -  -  -  -  -  -  مكاتب التعليم

  ١ ٥٢٤  ٢٩٤  ٧٢٠  ٢٧٨  ٣١٤  ١٨٧  ٨٥  ٥٣  ١٠  ٩  اجملموع

  .وزارة املساواة بني اجلنسني: البيانات  

  ٤اجلدول     
املعدل اجلنساين للعاملني يف اخلدمة املدنية حبسب الرتب يف احلكومة املركزية واحلكومات 

  )٢٠٠٠٨ ()١(احمللية
  )األشخاص، النسبة املئوية: الوحدة(

  النساء  اجملموع      
النسبة املئوية  

  من النساء
  ٢٥,٩  ٢٧ ٦٤٦  ١٠٦ ٨٦٩  اجملموع الفرعي  )٢(احلكومة املركزية

  ٢,١  ٢٨  ١ ٣١٠  الرتبة العالية  الفئة العالية الرتبة
  ٤,٤  ٢٧  ٦١١  ٣الرتبة 
  ٧,١  ٤٢١  ٥ ٩٣٩  ٤الرتبة 

  

  املستوى اإلداري
  ١٣,٥  ١ ٨٤١  ١٣ ٥٩٤  ٥الرتبة 

  ٢٩,٣  ٨٠ ٦٦٦  ٢٧٥ ٢٣١    اجملموع الفرعي  احلكومة احمللية
  -  -  ٣٦  الرتبة العالية  الفئة العالية الرتبة  

  ٤,٢  ١  ٢٤  ١الرتبة 
  ١,٨  ١  ٥٧  ٢الرتبة 
  ٥,٥  ١٧  ٣٠٧  ٣الرتبة 
  ٥,٠  ١٢٤  ٢ ٤٨٠  ٤الرتبة 

  املستوى اإلداري  

  ٨,١  ١ ٣١٤  ١٦ ١٧٢  ٥الرتبة 
  :مالحظات

تشمل هذه اإلحصاءات فقط أنواع االستخدام القابل للتصنيف حبسب الرتبة مبا يف ذلك الرتبـة                 )١(
 .، واخلاصة، والعقود القصرية األجل، واملستخدمون يف اخلارجية)البحوث والتعليم(العامة 

  . منظمة إدارية مت إدراجها يف سبيل تقييم األداء احلكومي٤٠باالستناد إىل   )٢(
، )مستوى املـدير العـام     (٢،  ٣، الرتبة   )مستوى املدير  (٤الرتبة  ) مستوى نائب املدير   (٥بة  الرت  )٣(

  ).مستوى مساعد الوزير (١الرتبة 
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  ٥اجلدول     
  املعدل اجلنساين لألساتذة يف اجلامعات اليت تدوم فيها الدراسة أربع سنوات

  )النسبة املئوية: الوحدة(

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  
  ١١,٦  ١١,٤  ١١,٠  ١٠,٧  مةالعا/الوطنية
  ١٩,٧  ١٩,٢  ١٨,٨  ١٨,٢  اخلاصة
  ١٧,٧  ١٧,٢  ١٦,٨  ١٦,٢  اجملموع

  ).٢٠٠٨-٢٠٠٥(احلولية اإلحصائية للتعليم : البيانات  

  ٦اجلدول     
   املنتسبة- معهدا من املعاهد البحثية احلكومية ٩٩املعدل اجلنساين للعلماء يف 

  )النسبة املئوية: الوحدة(

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  
  ٢٢,١  ٢٤,٦  ٢١,٤  املعينون اجلدد
  ١٢,٨  ١٢,٩  ١٢,٠  حالياًاملستخدمون 

  .الدائرة اإلحصائية التابعة ملركز الدعم الوطين لفائدة النساء العاملات والتقنيات: البيانات  

  ٧اجلدول     
  املعدل اجلنساين للمدرسني ونواب املديرين واملديرين يف املدارس االبتدائية والثانوية

  )النسبة املئوية: دةالوح(

  اجملموع  التعليم الثانوي التعليم املتوسط  التعليم االبتدائي  
  ٦٦,٩  ٤٨,٧  ٦٩,٢  ٧٢,٨  املدرسون
  ١٠,٣  ٤,٤  ١٣,٨  ١٠,٢  املديرون

  ١٧,٨  ٦,٥  ٢٤,٣  ١٧,٩  نواب املديرين
  ١٠,٩  ١,٥  ١٢,٦  ١١,٧  املديرون اجلدد

  ٢٠,١  ٤,٢  ٢٣,٣  ٢٣,٢  نواب املديرين اجلدد

  .البيانات الداخلية اخلاصة بوزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا: تالبيانا  
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  ٨اجلدول 
   لنوع املنظمةوفقاًاملعدل اجلنساين للعمال واملديرين 

  )النسبة املئوية: الوحدة(

  املشاريع العامة

  اجملموع  السنة  
املستثمرة فيها  

  احلكومة
املنتسبة إىل  

 املشاريع اخلاصة  احلكومة
ئوية من اإلنـاث بـالنظر إىل     النسبة امل   ٣٢,٥  ٢٤,٦  ١٦,٤  ٣٠,٧  ٢٠٠٦

  ٣٤,١  ٢٥,٥  ١٦,٣  ٣٢,٣  ٢٠٠٧  كافة املستخدمني
النسبة املئوية من اإلنـاث بـالنظر إىل        ١١,٢  ٦,٧  ١,٦  ١٠,٢  ٢٠٠٦

  ١٢,١  ٦,٨  ١,٤  ١١,٠  ٢٠٠٧  املديرين

  . املرأة والعمالة٢٠٠٨وزارة العمل، : البيانات  

  ٩اجلدول     
  املهنيات واإلدارياتالعامالت 

  )بآالف األشخاص، النسبة املئوية: الوحدة(

 النسبة املئوية من املشرعات واملهنيات واإلداريات  مجيع النساء املستخدمات  السنة
١٨,٨  ٩ ٧٠٦  ٢٠٠٦  
١٩,٣  ٩ ٨٢٦  ٢٠٠٧  
٢٠,٢  ٩ ٨٧٤  ٢٠٠٨  
بعني االعتبار الفـوارق بـني   ، اإلحصاءات اليت تأخذ  )٢٠٠٨(املعهد الكوري للنهوض باملرأة       :البيانات

  .اجلنسني يف كوريا

  ١٠اجلدول     
  عدد جرائم العنف اجلنسي املقترفة

  )العدد: الوحدة(

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  
  ١٧ ١٧٨  ١٥ ٣٢٥  ١٥ ٣٢٦ ١٣ ٤٤٦  اجملموع  

  ٩ ٨٨٩  ٨ ٧٣٢  ٨ ٧٥٥  ٧ ٣٢١  انتهاك القانون اجلنائي
  ٥ ١٤٣  ٤ ٨٥٨  ٤ ٩٥٥  ٤ ٢٨٢  انتهاك القانون اخلاص املتعلق بالعنف اجلنسي

  ٢ ١٤٦  ١ ٧٣٥  ١ ٦١٦  ١ ٨٤٣  انتهاك القانون املتعلق حبماية الشبان من العنف اجلنسي

  .وكالة الشرطة الوطنية: البيانات  
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  ١١اجلدول     
  حاالت التحرش اجلنسي املرفوعة بشأهنا دعاوي

  )العدد: الوحدة(

٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  
١٥٢  ١٦٣  ١٠٤  ٦٢  

  .جنة الوطنية حلقوق اإلنسان، سنوات متعددةالل: البيانات  

  ١٢اجلدول     
  املعدل اجلنساين للعمال حبسب نوع واسطة اإلعالم

  )األشخاص، النسبة املئوية: الوحدة(

٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥    
  النساء  الرجال  النساء  الرجال  النساء  الرجال  النساء  الرجال

  ١١ ٠١٢  الصحف
)٨٢,٧(  

٢ ٣٠١  
)١٧,٣(  

١٠ ٤٢٠  
)٨٢,٢(  

٢ ٢٥٩  
)١٧,٨(  

١٢ ٢٦٥  
)٨٢,٣(  

٢ ٦٣٢  
)١٧,٧(  

١٤ ٦٦٤  
)٧٩,٦(  

٣ ٧٥٧  
)٢٠,٤(  

االتصاالت السلكية 
  والالسلكية

٥٨٦  
)٨١,٤(  

١٣٤  
)١٨,٦(  

٦١٠  
)٨١,١(  

١٤٣  
)١٩,٠(  

٦٨٠  
)٧٩,٩(  

١٧١  
)٢٠,١(  

٧٧٦  
)٨٠,٢(  

١٩١  
)١٩,٨(  

  ٢٢ ٨٤٥  اإلذاعة
)٧٤,٨(  

٧ ٦٨٥  
)٢٥,٢(  

٢٢ ٣٣٠  
)٧٥,٤(  

٧ ٣٠٤  
)٢٤,٦(  

٢١ ٨٩١  
)٧٤,٧(  

٧ ٤١٧  
)٢٥,٣(  

٢١ ٨٤٥  
)٧٥,٦(  

٧ ٠٦٨  
)٢٤,٤(  

  ٢٧٦  اإلنترنت
)٧٢,١(  

١٠٧  
)٢٧,٩(  

٣٠٦  
)٧٣,٩(  

١٠٨  
)٢٦,١(  

١ ٤٠٨  
)٦٨,٨(  

٦٣٨  
)٣١,٢(  

٤ ٦٠٩  
)٧٢,١(  

١ ٧٨٧  
)٢٧,٩(  

  ٣٤ ٧١٩  اجملموع
)٧٧,٢(  

١٠ ٢٢٧  
)٢٢,٨(  

٣٣ ٦٦٦  
)٧٧,٤(  

٩ ٨١٤  
)٢٢,٦(  

٣٦ ٢٤٤  
)٧٦,٩(  

١٠ ٨٥٨  
)٢٣,١(  

٤١ ٨٩٤  
)٧٦,٦(  

١٢ ٨٠٣  
)٢٣,٤(  

، هيئة اإلذاعة الكوريـة،     )٢٠٠٨-٢٠٠٥(مؤسسة الصحافة الكورية، حولية وسائط اإلعالم الكورية          :البيانات
، هيئة االتصال الكورية، التقريـر املتعلـق   )٢٠٠٧-٢٠٠٥(التقرير املتعلق باستقصاء الصناعة اإلذاعية     

  ).٢٠٠٨(باستقصاء الصناعة اإلذاعية 
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  ١٣اجلدول     
  الجتاهات يف جمال محاية ضحايا العنف من النساءا

  مرفق احلماية  مركز إسداء املشورة
    )١(  

  

العنف 
  اجلنسي

العنف 
  املرتيل

نوعا العنف 
  كالمها

اجملموع 
  الفرعي

العنف 
  اجلنسي

العنف 
  املرتيل

اجملموع 
  ١ ٣٦٦  الفرعي

      )١(            
١٦  ٦٣  ٤٨  ١٥  ٣٣٥  ٢٩  ١٨٢  ١٢٤  ٢٠٠٤  
١٦  ٧٣  ٥٧  ١٦  ٤٤٠  ٢٩  ٢٦٨  ١٤٣  ٢٠٠٥  
١٧  ٧٦  ٥٩  ١٧  ٥٤٥  ٢٩  ٣٤٣  ١٧٣  ٢٠٠٦  
١٧  ٩٠  ٧٠  ٢٠  ٥٠١  ٢٨  ٣٠٢  ١٧١  ٢٠٠٧  
١٦  ٨٣  ٦٥  ١٨  ٤٧٣  ٢٣  ٢٧٧  ١٧٣  ٢٠٠٨  
، استراتيجية اإلدارة الرامية إىل حتسني متتع املرأة        )٢٠٠٩-٢٠٠٤(وزارة املساواة بني اجلنسني       :البيانات

  .حبقوقها
ط اإلعالم الكورية اليت تنشرها رابطة الصحافة الكورية بيانات إحصائية بشأن           ال توفر حولية وسائ     :)١(ملحوظة

 وأُعيد تـشكيل اإلحـصاءات املتعلقـة        ٢٠٠٨العاملني يف القطاع املوفر للربامج بداية من عام         
بالعاملني يف جمال اإلذاعة باالستناد إىل بيانات مأخوذة عن استقصاء الصناعة اإلذاعية الذي أجرته              

  ).هيئة اإلذاعة الكورية سابقاً(تصال الكورية هيئة اال

  ١٤اجلدول     
  مركز الدعم اجلامع لضحايا العنف من النسوة

  عدد ضروب الدعم حبسب نوعها  عدد النسوة حبسب نوع اإليذاء

  السنة
عدد 
  اجملموع  املرافق

العنف 
  اجلنسي

العنف 
  املرتيل

العنف 
 املدرسي

االجتار 
 باجلنس

غري 
  اجملموع  ذلك

اء إسد
  املشورة

املعاجلة 
  الطبية

مجع 
  األدلة

تسجيل 
  البيانات

البيانات 
  اخلطية

٢ ٠٥٦  ٥٤٢  ١ ١٢٣  ٣ ٥٩٢  ٧ ٣٨٦  ١٤ ٦٩٩ ٣٣٨  ٤٨  ٢٢٦  ١ ٢٨٤  ٢ ٨٦٨  ٤ ٧٦٤  ١٤  ٢٠٠٦  
٤ ١٤٦  ١ ١٩٨  ٢ ١١٧  ٦ ٢٢٩  ١٤ ٥٤٦  ٢٨ ٢٣٦ ٧٤٧  ١٠٥  ٣٣٦  ٢ ٤٦٣  ٥ ٧٠١  ٩ ٣٥٢  ١٥  ٢٠٠٧  
٥ ٥٠٢  ١ ٩٧٧  ٢ ٥٧١  ٧ ٣٣٥  ١٨ ٢٥٨  ٣٥ ٦٤٣ ٦٦٥  ٧٠  ٢٠٩  ٢ ٣١٢  ٦ ٨١٨  ١٠ ٠٧٤  ١٦  ٢٠٠٨  

، التقرير السنوي املتعلق بالسياسات اخلاصـة بـاملرأة؛         )٢٠٠٧-٢٠٠٦(وزارة املساواة بني اجلنسني       :البيانات
  .، بيانات داخلية)٢٠٠٨(وزارة املساواة بني اجلنسني 

  ١٥اجلدول     
  ألطفالإحصاءات تتعلق باملراكز اخلاصة بضحايا العنف اجلنسي من ا

  عدد تدابري الدعم حبسب نوعها
  الدعم القانوين الدعم النفساين  الدعم الطيب اجملموع الفرعي  عدد الضحايا  عدد اخلانات  

٩٧٤  ٢ ٧٣٥  ١ ٥٠٧  ٥ ٢١٦  ٦١١  ٣  ٢٠٠٥  
١ ٣١٢  ٣ ٩٤٤  ٢ ٣١٢  ٧ ٥٦٨  ١ ٠٣٩  ٣  ٢٠٠٦  
١ ٣٦١  ٤ ١٣١  ٢ ٢٣٧  ٧ ٧٢٩  ١ ٠٠٤  ٣  ٢٠٠٧  
١ ٣٩٨  ٥ ١٩٦  ٢ ٤٤٩  ٩ ٠٤٢  ١ ٠٦٠  ٤  ٢٠٠٨  
، التقرير السنوي املتعلق بالسياسات اخلاصة باملرأة؛       )٢٠٠٧-٢٠٠٦(وزارة املساواة بني اجلنسني       :البيانات

  .، بيانات داخلية)٢٠٠٨(وزارة املساواة بني اجلنسني 
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  ١٦اجلدول     
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦عدد حاالت العنف املرتيل املبلغ عنها واملعاجلة، 

  )األشخاص: الوحدة(
  ابري املتخذةالتد    

  املبلغ عنها  السنة
جمموع عدد  

  غري املتهمني  املتهمون  التدابري
حماكمة   )قدمية(      

غري رمسية 
  )قدمية(

االهتام والوضع   ال هتمة
  حتت املراقبة

عدم وجود 
  سلطة لالهتام

عدم مساع 
 ،الدعوى
  ال جرمية

إحالة احلالة على 
سبيل احلماية 

  األسرية

 غري ذلك

١٣٢  ٤ ١٩٧  ٤٥  ٣ ٤٥٧  ٣ ٤٤٩  ٢٧٩  ١ ٦٥٧  ٣١٥  ١٣ ٥٣١  ١٣ ٥٠٧  ٢٠٠٦  
١٤٢  ٤ ٧٣٥  ٣٥  ٣ ٠٩١  ٢ ٨٤٧  ٢٠٠  ١ ٤٩٢  ٢٦٥  ١٢ ٨٠٧  ١٢ ٧٨٢  ٢٠٠٧  
١١٨  ٤ ٨٣٣  ٢٢  ٣ ٧٠٧  ٢ ٥٩٣  ٢٢٧  ١ ٤٨٧  ٣٥٤  ١٣ ٣٤١  ١٣ ٣٣٤  ٢٠٠٨  

  .مكتب النائب العام األعلى، بيانات داخلية: البيانات

  ١٧اجلدول     
  انون املتعلق باملعاقبة على البغاءعات القضائية ذات الصلة بالقبالت
  )األشخاص، النسبة املئوية: الوحدة(

 غري املتهمني املتهمون

 احملاكمة
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  .حتليل اجلرائم، مكتب النائب العام األعلى، سنوات متعددة: البيانات
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  ١٨اجلدول 
  ملتعلقة بقمع البغاءاإلحصاءات ا

  )األشخاص: الوحدة(
  )حبسب نوع اإلجرام(عدد جمرمي االجتار باجلنس  اإلجراء املتخذ

عدد 
 احملتجزين

حاالت 
 احتجاز

مالكو دكاكني  اجملموع ال احتجاز
 اجلنس وما إىل ذلك

 البغايا العمالء

٢ ٩٦٣ ١١ ٤٧٤ ٤ ٠٧١ ١٨ ٥٠٨ ١٧ ٦٧٩ ٨٢٩ ١٨ ٥٠٨ ٢٠٠٥ 
٣ ٦٥٤ ٢٧ ٤٨٨ ٣ ٦٥٣ ٣٤ ٧٩٥ ٣٤ ٢٢٦ ٥٦٩ ٣٤ ٧٩٥ ٢٠٠٦ 
٤ ٨٨٦ ٢٩ ٩٩١ ٤ ٣٥٩ ٣٩ ٢٣٦ ٣٨ ٧١٠ ٥٢٦ ٣٩ ٢٣٦ ٢٠٠٧ 
 ٢ ٨٨١ ١٦ ٣٥٤ ٢ ٦٣٧ ٢١ ٨٧٢ ٢١ ٦١٧ ٢٥٥ ٢١ ٨٧٢ يوليه/ متوز٢٠٠٨

  .بيانات قدمتها إىل الكونغرس إدارة الشرطة الوطنية اخلاصة بالنساء والشبان:البيانات

  ١٩اجلدول     
  خلاصة بضحايا البغاءمرافق احلماية ا

 
عــدد 
 غري ذلك مدة احلماية وظيفتها املرافق

مركز إسـداء املـشورة     
بشأن األضرار النامجة عن    

 االجتار باجلنس

  إنقاذ الضحايا، إسداء املشورة، ٢٩
  الوصل باملأوى، مرفق إعادة التأهيل

الدعم الطيب والقانوين مبا يف ذلك تسوية قضايا الدفع         
 املسبق

 مرفق خدمة 

مرفق دعم لضحايا االجتار    
باجلنس مـن الكهـول     

 والشبان

  املبيت واحلماية وإسداء املشورة ٤٣
توفري الدعم الطيب والقانوين والتدريب املهين لغـرض        

 االستقالل االقتصادي

  ) أشهر٦(+ سنة واحدة 
 ١٩الشبان لغاية سن 

 مرفق للعيش

ـ         ١٠ بيت مجاعي تقالل توفري دعم سكين مؤقت ملن ال يعوزهم االس
 االقتصادي

مثلها مثل مرافق احلمايـة     
  العامة

التجديد كل ستة أشـهر     
 لغاية ثالث سنوات

 مرفق للعيش

مركز لتقدمي الدعم للنساء    
 األجنبيات 

  املبيت وإسداء املشورة للبغايا األجنبيات ٣
توفري الدعم للوفاء باالحتياجات الطبية والقانونيـة،       

 ألصليالترمجة ورحلة العودة إىل البلد ا

   أشهر٣
ُتمدد أثناء فترة التحقيـق     

 أو احملاكمة

 مرفق للعيش

مركز لتقدمي الدعم لغرض    
 االستقالل االقتصادي

اختبار مدى الكفاءة، إسـداء املـشورة والتوجيـه          ٦
  خبصوص العمالة

توفري الدعم املهين واملنتظم لغرض تغيري املهنة بالنسبة        
ري الـدعم    مثل التدريب املهـين وتـوف      للبغايا سابقاً 

 إلطالق مشاريع جتارية أو لغرض االستخدام

 مرفق خدمات 

  . االستراتيجية اإلدارية املتعلقة بتحسني متتع املرأة حبقوقها؛ وزارة املساواة بني اجلنسني:البيانات
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  ٢٠اجلدول     
  إحصاءات تتعلق بقمع بغاء الشابات

  )األشخاص: الوحدة(
  احملتجزون حبسب طبيعة االحتجاز اإلجراء املتخذ

 

عدد 
حاالت 
 االحتجاز

عدد 
األشخاص 

 العميل ال احتجاز احتجاز تجزيناحمل

مالك لدكان 
جنس وما 
 بغايا شابات يتصل به

٣٠ ٣٠٥ ١ ٦١١ ١ ٦٥١ ٢٩٥ ١ ٩٤٦ ١ ١٣٩ ٢٠٠٥ 
٦٠ ١٨٣ ١ ٥٠٢ ١ ٥٩٦ ١٤٩ ١ ٧٤٥ ٧٤٤ ٢٠٠٦ 
٥٠٥ ٢٤٢ ١ ٨٣٥ ٢ ٤٥٦ ١٢٦ ٢ ٥٨٢ ٨٣٩ ٢٠٠٧ 
 ٢٧٥ ١١١ ٨٦٠ ١ ٢٠١ ٤٥ ١ ٢٤٦ ٥٠٣ ٢٠٠٨ يوليه/متوز

  . إدارة الشرطة الوطنية اخلاصة بالنساء والشبانالكونغرسبيانات قدمتها إىل : البيانات

  ٢١اجلدول     
 املرخص هلم، ذوو تصاريح -العمال غري املهرة (املقيمون األجانب حبسب بلد املنشأ 

  )٢٠٠٨العمل، استخدام املتدربني، العمال الزائرون، 
  )األشخاص، النسبة املئوية: دةالوح(

 تصريح العمل 

نشأ
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 اجملموع ٢٩٩ ٣٣٢ ١٦ ٨٢٦ ١٨ ١٠٨ ٢ ٢٥٣ ٦ ٧٧٨ ٩ ٠٠٩ ١٤٧ ٣٩١ ١٦٥ ٥٥٧ ٢٤ ٣٥٨ ٥٠٦ ٠٧٣ الكل
  

 النساء
١٦ ٣٧١  

)٣٢,٤( 
٧ ٧٨٧  

)٣٢,٠( 
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  صفر
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٢ ٠٩٨  
)١٢,٥( 

١٣٧ ٩٩٣  
)٤٦,١( 

   -كوريون  ٢٩٤ ٣٤٤ ٤٣١ صفر صفر صفر ١٨ ٣٨ ١ ١٣٦ ١ ١٩٢ ٥ ٠٧٤ ٣٠١ ٠٤١ الكل
   صينيون

 النساء
١٣٨ ٣٥٠  

)٤٦,٠( 
٢ ٦٤٤  

)٥٢,١( 
٢١٥  

)١٨,٠( 
٢١٣  

)١٨,٨( 
  صفر

)٠,٠( 
٢  
)١١,١( 

  صفر
)-( 

  صفر
)-( 

  صفر
)-( 

٨٨  
)٢٠,٤(  

١٣٥ ٤٠٣  
)٤٦,٠( 

 الصني صفر ١ ٤٨٨ صفر صفر ٨٣٧ ٤٢٢ ٢ ٠٣٠ ٤ ٨٩١ ٨ ١٨٠ ٥ ٦٩١ ١٥ ٣٥٩ الكل
  

 النساء
٢ ٥٤٨  
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٨٤٢  
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٣ ٠٨٩  
)١٤,٨( 

١  
)٠,١( 

٢  
)٢,٢( 

  صفر
)٠,٠( 

  صفر
)-( 

  صفر
)-( 

٣٣٦  
)١٩,٦( 

  صفر
)-( 

 صفر ٨٨٤ صفر ٢ ١٦ ١ ١٢٤ ٣ ٤١٠ ٢٠ ٣٣٨ ٢٤ ٨٩٠ ١ ٦٥١ ٢٧ ٤٢٥ الكل تايلند

   
 النساء
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٦٧١  
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٤ ٤٣٧  
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واخلروج والـسياسات اخلاصـة     / املتعلقة بالدخول  ٢٠٠٨احلولية اإلحصائية لعام    [،  )٢٠٠٩(وزارة العدل     :البيانات
  .، معاد ترتيبها"اإلحصاءات املتعلقة باألجانب املقيمني] "باألجانب، وما إىل ذلك
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  ٢٢اجلدول     
  )٢٠٠٨ العمالة اخلاصة، -العمال غري املهرة (ألجانب ااملقيمون 

  )األشخاص، النسبة املئوية: الوحدة(
 صةالعمالة اخلا

 اجملموع الفرعي نوع اجلنس بلد املنشأ
  املطاعم

(E-9-A) 
  التنظيف

(E-9-B) 

الرعاية، 
  العمل املرتيل

(E-9-C) 
  البناء

(E-9-D) 

الصناعة 
  التحويلية
(E-9-F) 

الزراعة، تربية 
  احليوانات الداجنة

(E-9-G) 
  االستحمام

(E-9-I) 
 ١ ٤ ٣٥ ٣٢٦ ١٢٠ ١٤ ٣٦٢ ٨٦٢ الكل اجملموع

   
 النساء

٤٤٦  
)٥١,٧( 

٣٠٠ 

)٨٢,٩( 

  صفر
)٠,٠( 

١١٤ 

)٩٥,٠( 

٢٩ 

)٨,٩( 

٢ 

)٥,٧( 

١ 

)٢٥,٠(  
  صفر

)٠,٠( 

  -الكوريون  ١ ٤ ٣٥ ٣٢٦ ١٢٠ ١٤ ٣٦٢ ٨٦٢ الكل
   الصينيون

 النساء

٤٤٦  
)٥١,٧(  

٣٠٠  
)٨٢,٩( 

  صفر
)٠,٠( 

١١٤  
)٩٥,٠( 

٢٩  
)٨,٩(  
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)٥,٧( 

١  
)٢٥,٠( 

  صفر
)٠,٠( 

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر الكل آخرون

   
 النساء

  صفر
(-) 

  صفر
(-) 

  رصف
(-) 

  صفر
(-) 

  صفر
(-) 

  صفر
(-) 

  صفر
(-) 

  صفر
(-) 

  اخلروج والسياسات املتعلقـة    / اخلاصة بالدخول  ٢٠٠٨احلولية اإلحصائية لعام    [،  )٢٠٠٩(وزارة العدل     :البيانات
  .، أعيد ترتيبها"إحصاءات تتعلق باملقيمني األجانب"، ]باألجانب

  ٢٣اجلدول     
  سوةإحصاءات تتعلق بأعضاء الكونغرس من الن

  )األشخاص، النسبة املئوية: الوحدة(
جمموع  االنتخابات النيابية املقاعد املنتخبة على أساس تناسيب املقاعد املنتخبة مباشرة النساء

 النسبة املئوية  دالعد النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد املقاعد

  السادسة عشرة
)٢٣,٩ ١١ ٢,٢ ٥ ٥,٩ ١٦ ٢٧٣ )٢٠٠٤-٢٠٠٠ 
  لسابعة عشرةا
)٥١,٨ ٢٩ ٤,١ ١٠ ١٣,٠ ٣٩ ٢٩٩ )٢٠٠٨-٢٠٠٤ 

  الثامنة عشرة
)٥٠,٠ ٢٧ ٥,٧ ١٤ ١٣,٧ ٤١ ٢٩٩ )٢٠١٢-٢٠٠٨ 

التقرير الكامل املتعلق باالنتخابات النيابية الثانيـة عـشرة إىل اخلامـسة    . جلنة االنتخابات الوطنية    :البيانات
ا نوع اجلـنس    ـى فيه ـءات اليت يراع  ، اإلحصا )٢٠٠٨(معهد النهوض باملرأة الكوري     : عشرة
  . يف كوريا٢٠٠٨لعام 
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  ٢٤اجلدول     
  النسوة الالئي انتخنب يف االنتخابات الثالثة والرابعة احمللية على الصعيد الوطين

  )األشخاص، النسبة املئوية: الوحدة(
االنتخابات احمللية الثالثة على الصعيد 

 )٢٠٠٢(الوطين 
الرابعة على الصعيد االنتخابات احمللية 

 )٢٠٠٦(الوطين 

 النساء اجملموع املستوى
النسبة 
 النساء اجملموع املئوية

النسبة 
 املئوية

 ١٣٫٦ ٥٢٥ ٣ ٨٦٧ ٣٫٣ ١٤٧ ٤ ٤١٥ اجملموع  

 ٠٫٠ صفر ١٦ ٠٫٠ صفر ١٦ رئيس بلدية بلدة كربى، حاكم

 ١٫٣ ٣ ٢٣٠ ٠٫٩ ٢ ٢٣٢ رئيس إقليم، بلدة، مدينة

 ١٢٫٠ ٨٨ ٧٣٣ ٩٫٦ ٦٦ ٦٨٢ فرعياجملموع ال

 ٤٫٧ ٣١ ٦٥٥ ١٫٨ ١١ ٦٠٩ االنتخابات املباشرة

اجلمعية 
 الوطنية

 ٧٣٫١ ٥٧ ٧٨ ٧٥٫٣ ٥٥ ٧٣ النسبية

 ١٥٫٠ ٤٣٤ ٢ ٨٨٨ ٢٫٢ ٧٩ ٣ ٤٨٥ اجلمعية املقاطعية

، التقرير الكامل املتعلق باالنتخابات الوطنيـة الثانيـة         )٢٠٠٢،  ١٩٩٨(جلنة االنتخابات الوطنية      :البيانات
االنتخابات احمللية اخلامـسة    ) ٢٠٠٦(لثة على الصعيد الوطين، املعهد الكوري للنهوض باملرأة         والثا

  .واحلادية والثالثون واملرأة، حمفل السياسة النسائية احلادي والثالثون

  ٢٥اجلدول     
  الزيادة يف عدد العامالت يف اخلدمة املدنية

  )األشخاص، النسبة املئوية: الوحدة(
 النسبة املئوية النساء العدد اإلمجايل 

٣٥٫٤ ٣٢٤ ٥٧٦ ٩١٥ ٦٨٩ ٢٠٠٤ 
٤٠٫٨ ٣٩٥ ٤٦٤ ٩٦٨ ٨٣٦ ٢٠٠٨ 

وزارة اإلدارة العامة وبيانات تتعلق بأمن األشخاص، العاملون من مجيع الفروع احلكومية مبـا يف                 :البيانات
رية واللجنـة   واجلهاز التشريعي والفرع القضائي واحملكمة الدستو     ) الوطنية واحمللية (ذلك احلكومة   

  .الوطنية لالنتخابات

  ٢٦اجلدول     
  الزيادة يف عدد العامالت يف اخلدمة املدنية يف احلكومات احمللية

  )األشخاص، النسبة املئوية: الوحدة(
 النسبة املئوية النساء العدد اإلمجايل 

٢٥٫٢ ٦٤ ٦٨٣ ٢٥٦ ٤٢٤ ٢٠٠٤ 

٢٩٫٣ ٨٠ ٦٦٦ ٢٧٥ ٢٣١ ٢٠٠٨ 

  .لعامالت يف اخلدمة املدنية ضمن احلكومات احمللية بيانات تتعلق با:البيانات
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  ٢٧اجلدول     
التركيبة النسائية للمرشحات الناجحات يف االمتحانات الوطنية لسامي املسؤولني 

  احلكوميني
  )النسبة املئوية: الوحدة(

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 ٤١٫٦ ٤٢٫٢ ٣٩٫٥ ٣٩٫٨ ٣١٫٢ النسبة املئوية العامة من النساء

 ٥١٫٢ ٤٩٫٠ ٤٤٫٦ ٤٤٫٠ ٣٨٫٤ اإلداريات، أفراد األمن دارياتاإل

 ٢١٫٥ ١٦٫٤ ٢٥٫٤ ١٩٫٧ ٢٠٫٣ املوظفات التقنيات 

 ٦٥٫٧ ٦٧٫٧ ٣٦٫٠ ٥٢٫٦ ٣٥٫٠ الدبلوماسيات

  .٢٠٠٨ امرأة إضافية اجتزن االمتحان اخلاص باإلداريني لعام ٤٣هناك 
 املركزية؛ وزارة اإلدارة العامة واحلكـم، احلوليـة         مكتب اإلدارة املركزية، حولية مكتب اإلدارة       :البيانات

اإلحصائية لإلدارة العامة واحلكم، البيانات مأخوذة عن مركز االمتحانات الوطنيـة االفتراضـية؛             
  .وزارة اإلدارة العامة واألمن والبيانات الداخلية

  ٢٨اجلدول     
  املعدل اجلنساين ملدرسي املدارس االبتدائية والثانوية

  ) األشخاص، النسبة املئوية:الوحدة(
 النسبة املئوية اجملموع النسبة املئوية اإلناث النسبة املئوية الذكور السنة

  التعليم االبتدائي
١٠٠٫٠٠ ١٦٣ ٦٤٥ ٧١٫٩٧ ١١٧ ٧٨٠ ٢٨٫٠٣ ٤٥ ٨٦٥ ٢٠٠٦ 

١٠٠٫٠٠ ١٦٧ ١٨٢ ٧٢٫٩٥ ١٢١ ٩٦٣ ٢٧٫٠٥ ٤٥ ٢١٩ ٢٠٠٧ 

١٠٠٫٠٠ ١٧٢ ١٩٠ ٧٤٫٠٣ ١٢٧ ٤٧٩ ٢٥٫٩٧ ٤٤ ٧١١ ٢٠٠٨ 

 املدارس اإلعدادية

١٠٠٫٠٠ ١٠٦ ٩١٩ ٦٢٫٩٩ ٦٧ ٣٤٤ ٣٧٫٠١ ٣٩ ٥٧٥ ٢٠٠٦ 

١٠٠٫٠٠ ١٠٧ ٩٨٦ ٦٣٫٥٩ ٦٨ ٦٧٣ ٣٦٫٤١ ٣٩ ٣١٣ ٢٠٠٧ 

١٠٠٫٠٠ ١٠٨ ٧٠٠ ٦٤٫٥٣ ٧٠ ١٤١ ٣٥٫٤٧ ٣٨ ٥٥٩ ٢٠٠٨ 

  املدارس الثانوية
١٠٠٫٠٠ ١١٧ ٩٣٣ ٣٩٫٠٩ ٤٦ ٠٩٧ ٦٠٫٩١ ٧١ ٨٣٦ ٢٠٠٦ 

١٠٠٫٠٠ ١٢٠ ٢١١ ٤٠٫٣٧ ٤٨ ٥٣٤ ٥٩٫٦٣ ٧١ ٦٧٧ ٢٠٠٧ 

١٠٠٫٠٠ ١٢٢ ٩٠٦ ٤٢٫٠٩ ٥١ ٧٢٨ ٥٧٫٩١ ٧١ ١٧٨ ٢٠٠٨ 

  .دائرة اإلحصاءات التربوية، البيانات املتعلقة باملدارس االبتدائية والثانوية: البيانات
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  ٢٩اجلدول 
  مشاركة املرأة يف اللجنة الوطنية االستشارية

  )العدد، األشخاص، النسبة املئوية: الوحدة(
   حكومات املقاطعات احلكومة املركزية

  
 ةالسن

  العدد
 اللجان

  العدد
 األعضاء

األعضاء 
 من اإلناث

النسبة املئوية 
 من النساء

  العدد
 اللجان

  العدد
 األعضاء

األعضاء 
 من اإلناث

النسبة املئوية 
 من النساء

٣٦٫٠ ٤ ٥٥٦ ١٢ ٦٦٧ ١ ١١١ ٢٩٫٦ ٢ ١٣٢ ٧ ٢٠٦ ٣٨٣ ٢٠٠٦ 

٣٧٫٠ ٥ ٢٤٢ ١٤ ١٦٠ ١ ١٩٣ ٢٧٫٠ ٢ ٤٨٧ ٩ ٢٠٥ ٤٥٨ ٢٠٠٧ 

٣٣٫١ ٥ ٥١٢ ١٦ ٦٣١ ١ ٣٥٩ ٢٧٫٠ ٢ ٥٥٨ ٩ ٤٦٢ ٤٣٣ ٢٠٠٨ 

؛ املعهد الكـوري    ٣وزارة املساواة بني اجلنسني، احلولية اإلحصائية املتعلقة باملرأة واألسرة، اجمللد             :البيانات
  .، اإلحصاءات املراعية لنوع اجلنس يف كوريا)٢٠٠٨(للنهوض باملرأة 

  ٣٠اجلدول     
  التدريب على القيادة اخلاص باملرأة

 املنظمة املكلفة املعنيون بالتثقيف الربنامج السنة

  ة الرابع للمرأةيبرنامج التنمية القياد
 )دورة دراسية مهنية اختيارية(

منظمات إدارية شىت للمسؤوالت ذوات الرتبـة       
 )٥ و٤الرتبتان  (ةاملتوسط

 املعهد املركزي لتدريب املسؤولني

حلقـة  : ٢٠٣٠خميم القيادة النسائية    
 عمل متقدمة

 من املخيمات اإلقليمية الـستة      الذين يتمون واحداً  
 "السياسة النسائية بدء حصاد جديد"عشر، 

مكتب النهوض بالقيادة التـابع لـوزارة       
 املساواة بني اجلنسني، اجلامعة النسائية

٢٠٠٤ 

التدريب على القيادة النسائية يف جمال      
 تعزيـز القـوى     السياسة من أجـل   

التجديدية لـدى املـسؤوالت ذوات      
 الرتب املتوسطة

وزير، نائب الوزير، رؤساء اإلدارات واألقـسام       
 التابعة لوزارة املساواة بني اجلنسني

 املعهد املركزي لتدريب املسؤولني

التــدريب علــى القيــادة املكــرس  ٢٠٠٥
 للمسؤوالت احلكوميات األجنبيات 

املعهـد  /وكالة التعاون الدويل الكورية     بلدا١٣ًاملسؤوالت احلكوميات من 
 املركزي لتدريب املسؤولني

  برنامج القوة القيادية النسائية السادس ٢٠٠٦
 )التعليم املهين(

العامالت يف اخلدمة املدنية، املنظمات اإلداريـة       
 )الرتبة السابعة فما فوق(املختلفة 

 املعهد املركزي لتدريب املسؤولني

والتدريب يف جمال تكنولوجيا    التعليم  
املعلومات املخصصني للنـسوة مـن      
بلدان التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط   

 اهلادي

املسؤوالت احلكوميـات واملربـون يف جمـال        
 من بلدان   تكنولوجيا املعلومات من اثين عشر بلداً     
 التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادي

 -  برعاية وزارة املساواة بني اجلنـسني     
ومركز تكنولوجيا املعلومـات التـابع      
جلامعة آسيا واحمليط اهلادي النسائية يف      

 سيوكميونغ 

٢٠٠٨ 

استراتيجية العمالة اخلاصة بطالبـات     
 الكليات

مركز التنمية /وزارة املساواة بني اجلنسني   طالبات الكليات
البشرية اخلاص باملـشاريع الـصغرية      

 واملتوسطة احلجم
ادة املكــرس التــدريب علــى القيــ ٢٠٠٩

للمشرفات على املـشاريع الـصغرية      
 واملتوسطة احلجم

  وزارة املساواة بني اجلنسني العامالت يف املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم

  .(www.coti.go.kr)(، املعهد املركزي لتدريب املسؤولني (www.moge.go.kr)وزارة املساواة بني اجلنسني  :البيانات
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  ٣١اجلدول     
  لتسجيل بالكليات حبسب نوع اجلنسمعدالت ا

  )النسبة املئوية: الوحدة(
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 

 اإلناث الذكور اإلناث الذكور اإلناث الذكور 

 ٨٣٫٥ ٨٤٫٠ ٨٢٫٢ ٨٣٫٣ ٨١٫١ ٨٢٫٩ اجملموع

 ٨٨٫٦ ٨٧٫٢ ٨٨٫٠ ٨٦٫٣ ٨٨٫١ ٨٦٫٨ خرجيو الثانويات العامة

 ٦٩٫٥ ٧٥٫٧ ٦٦٫٦ ٧٥٫٧ ٦٣٫٣ ٧٣٫٤ خرجيو املدارس املهنية العامة

  . نظام املعلومات اإلحصائية اليت تراعي نوع اجلنس-املعهد الكوري للنهوض باملرأة : البيانات

  ٣٢اجلدول     
قبل التخرج (معدالت االستخدام املتعلقة خبرجيي اجلامعات الذين أهنوا أربع سنوات 

  )بشهر واحد
  )النسبة املئوية: الوحدة(

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ نوع اجلنس

 ٧١٫٢ ٧٠٫٥ ٦٩٫٨ ٦٧٫٧ الطلبة الذكور

 ٦٦٫٥ ٦٥٫٣ ٦٤٫٤ ٦٢٫٣ الطالبات اإلناث

 ٦٨٫٩ ٦٨٫٠ ٦٧٫١ ٦٥٫٠ اجملموع  

، احلولية اإلحصائية اخلاصـة بالعمالـة، واحلوليـة         )٢٠٠٦-٢٠٠١(احلولية اإلحصائية للتعليم      :البيانات
  ).٢٠٠٨-٢٠٠٧(اإلحصائية للعمالة املتعلقة خبرجيي التعليم العايل 

  ٣٣اجلدول     
  النساء واألنشطة االقتصادية

  )بآالف األشخاص، وون، نسبة مئوية نقطة مئوية: الوحدة(
  التغيري مقارنة بالسنة السابقة ٢٠٠٧ ٢٠٠٦

 الرجال النساء اجملموع الرجال النساء اجملموع الرجال النساء اجملموع

 ١٫٢ ٠٫٩ ١٫١ ١٩ ٠٨٤ ٢٠ ٠٨٦ ٣٩ ١٧٠ ١٨ ٨٦٣ ١٩ ٨٩٩ ٣٨ ٧٦٢  سنة فما فوق١٥السكان البالغون 

 ١٫٠ ٠٫٩ ١٫٠ ١٤ ١٢٤ ١٠ ٠٩٢ ٢٤ ٢١٦ ١٣ ٩٧٨ ١٠ ٠٠١ ٢٣ ٩٧٨ السكان الناشطون اقتصاديا

 ٠٫١- ٠٫١- ٠٫١- ٧٤٫٠ ٥٠٫٢ ٦١٫٨ ٧٤٫١ ٥٠٫٣ ٦١٫٩ معدل مشاركة القوة العاملة

 ١٫٢ ١٫٢ ١٫٢ ١٣ ٦٠٧ ٩ ٨٢٦ ٢٣ ٤٣٣ ١٣ ٤٤٤ ٩ ٧٠٦ ٢٣ ١٥١ عدد املستخدمني

 ٢٫٦ ٢٫٨ ٢٫٧ ٩ ٢١٤ ٦ ٧٥٦ ١٥ ٩٧٠ ٨ ٩٧٨ ٦ ٥٧٣ ١٥ ٥٥١ د املستخدمني العاملني بأجرعد

 ٣٫٠- ٩٫٥- ٥٫٣- ٥١٧ ٢٦٦ ٧٨٣ ٥٣٣ ٢٩٤ ٨٢٧ عدد العاطلني

 ٠٫١- ٠٫٣- ٠٫٣- ٣٫٧ ٢٫٦ ٣٫٢ ٣٫٨ ٢٫٩ ٣٫٥ معدل البطالة

 ٠٫٠ ٠٫١ ٠٫١ ٧١٫٣ ٤٨٫٩ ٥٩٫٨ ٧١٫٣ ٤٨٫٨ ٥٩٫٧ معدل االستخدام

  .٢٠٠٨رة العمل، املرأة واالستخدام يف عام  وزا:البيانات  
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  ٣٤اجلدول     
التدريب املهين والدعم الوظيفي اللذان توفرمها للمرأة وزارة املساواة بني اجلنسني 

)٢٠٠٨-٢٠٠٧(  
  )العدد، األشخاص، النسبة املئوية: الوحدة(

 املنظمات املشاركة عدد الربامج

عدد مـن شـاركوا     
 )باء (عدد من أمتوا )ألف(

ــاز   ــدل اإلجن مع
 )ألف/باء(

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ الربنامج

 ٩٦٫٠ ٩٥٫٠ ٤ ٢٤٥ ٤ ٦٠٨ ٤ ٤٢٢ ٤ ٨٥٢ ١٤٤ ١٥٦ ١٨٠ ١٩٤ اجملموع  

 ٩٤٫٠ ٩٤٫٨ ١ ١٣١ ٩٩٢ ١ ٢٠٣ ١ ٠٤٦ ٤٨ ٤٥ ٥٥ ٥٠ )صندوق(إعادة استخدام ربات البيوت 

 ٩٦٫٥ ٩٧٫٠ ١ ٨٨٧ ١ ٩٩٠ ١ ٩٥٥ ٢ ٠٥٢ ٥٧ ٥٨ ٨٠ ٨٢ تماعيةتوفري العمالة يف قطاع اخلدمات االج

 ٩٧٫١ ٩٢٫٣ ٩١٥ ١ ٣٨٩ ٩٤٢ ١ ٥٠٥ ٢٧ ٤٣ ٣٢ ٥٢ توفري الدعم للعمالة اخلاصة مبجتمعات حمددة

 ٩٧٫٢ ٩٥٫٢ ٢٤٣ ٢٣٧ ٢٥٠ ٢٤٩ ٩ ١٠ ١٠ ١٠ الدعم املقدم للعمالة يف جمال احلرف

الدعم املقدم للعمالة يف احلـرف الـيت يتعاطاهـا      
 الذكور تقليدياً

- ٩٥٫٨ - ٦٩ - ٧٢ - ٣ - ٣ 

  . وزارة املساواة بني اجلنسني؛ بيانات داخلية:البيانات  

  ٣٥اجلدول     
  )٢٠٠٩(دعم التدريب املهين والعمالة الذي توفره للمرأة وزارة املساواة بني اجلنسني 

  )العدد، األشخاص، النسبة املئوية: الوحدة(

  عدد الربامج الربنامج
ــن  ــدد م  ع

  )ألف(شاركوا 
عدد من أهنـوا    

 )باء(مشاركتهم 
معدل اإلجناز  

  )ألف/باء(
 ٩٤٫٧ ٦ ٢٤١ ٦ ٥٨٩ ٢٥٢ اجملموع  

 ٩٤٫٠ ٣ ٨١١ ٤ ٠٥٤ ١٦٥ دعم عمالة املرأة العاملة بصورة متقطعة

 ٩٥٫٩ ٢ ٤٣٠ ٢ ٥٣٥ ٨٧ دعم العمالة اخلاصة بفئة حمددة من الشابات

  .، بيانات داخليةوزارة املساواة بني اجلنسني: البيانات    
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  ٣٦اجلدول     
  مشاركة املرأة يف برامج التدريب املهين اليت تعدها وزارة العمل

  )األشخاص، النسبة املئوية: الوحدة(
  النسبة املئوية من النساء النساء اجملموع

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 

 ٢٨٫٤ ٢٤٫٠ ٩١٠ ٣٣٢ ٦٩٨ ٧٥٦ ٣ ٥٧٦ ٣٧٥ ٢ ٩١٣ ٦١٣ حالياًالتدريب اخلاص باملستخدمني 

 ٦٣٫٢ ٦٢٫٦ ٥٦ ٦١٤ ٥١ ٠٩١ ٨٩ ٥٨٠ ٨١ ٥٧٣ التدريب اخلاص بالعاطلني

 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ٤ ٨٩٦ ٥ ٠٧٦ ٤ ٨٩٦ ٥ ٠٧٦ تدريب ربات البيوت على التكيف قصري األجل

 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ٢ ٣١٩ ٢ ٢٢٥ ٢ ٣١٩ ٢ ٢٢٥ تدريب النساء العاطالت ربات أسرة معيشية

ت املتعلقة بربات األسر املعيشية واملهن ذات األولوية اسُتبعدت من البيانـات املتعلقـة              اإلحصاءا  :مالحظة
  .بالتدريب اخلاص بالعاطلني

  .٢٠٠٨-٢٠٠٧وزارة العمل، واملرأة والعمالة   :البيانات

  ٣٧اجلدول     
  املشاركة يف التدريب حبسب نوع اجلنس

  )األشخاص، النسبة املئوية: الوحدة(
 اجملموع 

 ١١٧ ٠٧٤ عاجملمو
 ٥٨ ٩٦٣ الرجال
 )٪٤٩,٦ (٥٨ ١١١ النساء

  .التدريب من أجل تنمية القدرات املهنية). ٨-٢٠٠٨(وزارة العمل : البيانات
  .البيانات املتعلقة بالتدريب اخلاص بالعاطلني يشمل اإلحصاءات املتعلقة بتدريب ربات األسر املعيشية

  ٣٨اجلدول     
  ية بالطفولةاالجتاه املميز مليزانيات العنا

 )باألسعار احلالية ()٢(النسبة املئوية من الناتج احمللي اإلمجايل )١(ميزانية العناية بالطفولة  السنة
٠٫١١ ٨٧٥٫٤ ٢٠٠٤ 

٠٫١٥ ١ ٣٢٧,٣ ٢٠٠٥ 

٠٫٢٢ ٢ ٠٤٥,٤ ٢٠٠٦ 

٠٫٢٨ ٢ ٦٩٢,٩ ٢٠٠٧ 

٠٫٣٣ ٣ ٤٠٩,٣ ٢٠٠٨ 

  :البيانات
 املركزية واحلكومات احمللية جمتمعـة، مبـا يف ذلـك           احلكومة(وزارة الصحة، والرعاية واألسرة       )١(

  ).٢٠٠٦امليزانيات املكرسة لربامج العناية بالطفولة اليت تضطلع هبا احلكومات احمللية منذ عام 
  .املكتب اإلحصائي الوطين  )٢(
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  ٣٩اجلدول     
  ) فما فوق١٩السن (املعدالت املرضية ملدة أسبوعني حبسب مستويات الدخل 

  )سبة املئوية، االحنراف القياسيالن: الوحدة(
 معدل التمارض ملدة أسبوعني

 )االحنراف القياسي(النسبة املئوية  N مستوى الدخل نوع اجلنس

  )٢,٣ (٢١,٨ ٤١٣ الربع األول
  )٣,٥( ٢٦,٢ ٤١٠ الربع الثاين
 )٢,١ (١٥,٦ ٤٢٤ الربع الثالث

 اإلناث

  )٢,٣ (١٧,٨ ٤٠١ الربع الرابع
  )٢,٥ (١٧,٦ ٢٩٩  األولالربع

 )٢,٦ (١٤,١ ٢٨٦ الربع الثاين
 الذكور  )١,٦ (٩,٣ ٣٠٦ الربع الثالث

 )١,٨ (٧,٩ ٢٩٨ الربع الرابع

 االستقـصاء الـوطين     - اإلحصاءات الوطنية املتعلقة بالصحة      ٢٠٠٧[مركز مكافحة األمراض      :البيانات
  )].٢٠٠٧(املتعلق بالتغذية الفترة الرابعة من العام األول 

إن النسبة املئوية من اجمليبني على االستقصاء الذين كـانوا مرضـى خـالل              : املعدالت املرضية مدة أسبوعني   
  .األسبوعني املاضيني بسبب مرض مزمن أو مرض شديد أو حادث أو تسمم

اجلـذر التربيعـي    )/(دخل األسرة املعيشية الشهري   (دخل األسرة املعيشية الشهري املتجانس      : مستوى الدخل 
  .لرباعيةمقسوماً على الفئات ا))  األسرة املعيشيةحلجم

  ٤٠اجلدول     
  أهم عشرة أسباب للوفاة حبسب نوع اجلنس

  ) ساكن، األشخاص١٠٠ ٠٠٠لكل : الوحدة(
 الذكور اإلناث

 عدد من توفوا معدل الوفيات السبب الرتبة عدد من توفوا معدل الوفيات السبب الرتبة

     يثالورم اخلب     الورم اخلبيث 
 ٤٢ ٧٧٨ ١٧٣٫٧ )السرطان( ١ ٢٤ ٧٨٣ ١٠١,١ )السرطان( ١
 ١٣ ٩٤١ ٥٦٫٦ خمي وعائي ٢ ١٥ ٣٣٦ ٦٢,٦ خمي وعائي ٢
 ١٠ ٨٩٧ ٤٤٫٣ املرض القليب ٣ ١٠ ٥٩٧ ٤٣٫٢ املرض القليب ٣
 ٧ ٧٤٧ ٣١٫٥ السكري ٤ ٥ ٥٨١ ٢٢٫٨ السكري ٤
 ٥ ٨٦٨ ٢٣٫٨ مرض الكبد ٥ ٤ ٤٢٧ ١٨٫١ االنتحار ٥
 ٥ ٦٩١ ٢٣٫١ السكري ٦ ٣ ٥٩٢ ١٤٫٧ ط الدمفرط ضغ ٦
 ٥ ٦١٤ ٢٢٫٨ حوادث الطريق ٧ ٢ ٩١٩ ١١٫٩ املرض التنفسي املزمن ٧
 ٤ ٦٠٤ ١٨٫٧ املرض التنفسي املزمن ٨ ٢ ٢٢٧ ٩٫١ ذات الرئة ٨
 ٢ ٣٢٩  ٩٫٥ ذات الرئة ٩ ١ ٩٩٠ ٨٫١ حوادث الطريق ٩
 ١ ٩٢٥ ٧٫٨ حوادث السقوط ١٠ ١ ٤٤٦ ٥٫٩ مرض الكبد ١٠

  .٢٠٠٧اإلحصاءات املتعلقة بأسباب الوفاة لعام ) حولية(، )٢٠٠٨( املكتب الوطين اإلحصائي :البيانات  
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  ٤١اجلدول     
  األيدز/البشرياألشخاص املصابون بفريوس نقص املناعة 

  )األشخاص: الوحدة(
 يدزإلاالوفيات بسبب  يدزإلمرضى ا األشخاص املصابون

 آخرون املرضى اجملموع موعاجمل اإلناث الذكور اجملموع السنة

٤٥ ١٠٥ ١٥٠ ١٠٣ ٤٣ ٧٠١ ٧٤٤ ٢٠٠٧ 

٣٦ ٦٨ ١٠٤ ٧٠ ٥٤ ٧٤٣ ٧٩٧ ٢٠٠٨ 

  ).٢٠٠٩(مركز البيانات اإلحصائية املتعلقة مبكافحة األمراض : البيانات  

  ٤٢اجلدول     
  نسبة املتزوجات الالئي يستخدمن موانع احلمل

  )النسبة املئوية: الوحدة(
 ٤٤-٤٠سن  ٣٩-٣٥سن  ٣٤-٣٠سن  ٢٩-٢٥ سن ٢٤-١٥سن  اجملموع 

٩١٫٥ ٩٠٫٨ ٨٠٫٨ ٦٤٫٨ ٥٦٫٨ ٨٤٫٥ ٢٠٠٣ 

٩٠٫٣ ٨٨٫٠ ٧٤٫٢ ٥١٫٣ ٤٣٫٣ ٧٩٫٦ ٢٠٠٦ 

  . خاصة حبياة املرأة٢٠٠٨، إحصاءات لعام )٢٠٠٨(املكتب اإلحصائي الوطين : البيانات  

  ٤٣اجلدول     
  )١(معدل حاالت اإلجهاض املستحث لدى املتزوجات حبسب العمر والسنة

  : )الوحدة(
 ٤٤-٤٠سن  ٣٩-٣٥سن  ٣٤-٣٠سن  ٢٩-٢٥سن  ٢٤-٢٠سن  

٦ ٢١ ٣٠ ٣٨ ٧٤ ٢٠٠٣ 

٥ ٧ ١٩ ١٥ ٥٩ ٢٠٠٥ 

استقصاء وطين يتعلق باخلصوبة والصحة     [،  )٢٠٠٦(املعهد الكوري للصحة والشؤون االجتماعية        :البيانات
  ].والرعاية األسريتني

اتر حاالت اإلجهاض اليت تشهدها املرأة يف حياهتـا         تو: معدل حالة اإلجهاض املستحث     )١(  :مالحظة
  . باالستناد إىل بيانات يف فترة زمنية حمددة مااًمقدر
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  ٤٤اجلدول 
  النسبة املئوية من والدات املتزوجات بواسطة العملية القيصرية حسب السنة

  )النسبة املئوية: الوحدة(
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٣ ٢٠٠٠ ١٩٩١ ١٩٨٢ السنة

 ٣٥,٠ ٣٩,٢ ٣٧,٧ ١٧,٣ ٤,٤ دات القيصريةالنسبة املئوية للوال

استقصاء وطـين يتعلـق باخلـصوبة       ). (٢٠٠٦(املعهد الكوري للشؤون الصحية واالجتماعية        :البيانات
  ).والصحة والرعاية األسريتني

  ٤٥اجلدول     
  ) سنة فما فوق١٩السن (النسبة املئوية من األشخاص الذين يعتريهم اهنيار عصيب 

  )ملئوية، األشخاصالنسبة ا: الوحدة(
 نوع اجلنس النسبة املئوية من األشخاص الذين تعتريهم حاالت اهنيار عصيب

N  االحنراف القياسي(النسبة املئوية( 

  )٠,٩ (١٧,١ ١ ٧٣٩ إلناثا
  )٠,٨ (٨,١ ١ ٢٤١ لذكورا

ُيعـىن   استقصاء وطـين  - تتعلق بالصحة    ٢٠٠٧إحصاءات وطنية لعام    . مركز مكافحة األمراض    :البيانات
  ).٢٠٠٧(بالتغذية للفترة الرابعة من السنة األوىل 

النسبة املئوية من اجمليبني على االستبيان      : النسبة املئوية من األشخاص الذين أصيبوا باهنيار عصيب            
الذين شعروا باحلزن أو باليأس ملدة أسبوعني متواصلني خالل السنة املاضية إىل حد تأثري ذلك الـشعور علـى     

  .اليوميةحياهتم 

  ٤٦اجلدول     
  املشاركون يف النظام الوطين للتقاعد حبسب السنة

  )األشخاص، النسبة املئوية: الوحدة(
 ٢٠٠٩مارس /آذار ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ السنة

 ١٨ ٢٩٢ ١٥٢ ١٨ ٣٥٥ ٤٠٩ ١٨ ٢٦٦ ٧٤٢ ١٧ ٧٣٩ ٩٣٩ ١٧ ١٢٤ ٤٤٩ اجملموع

 )٣٨,١ (٦ ٩٦٧ ٦١٤ )٣٨,٠ (٦ ٩٦٦ ٣٧٧ )٣٧,٣ (٦ ٨٠٤ ٥٥٩ )٣٦,٣ (٦ ٤٤٦ ٥٣٥ )٣٥,٤ (٦ ٠٦٢ ٧١٠ النساء

 )٦١,٩ (١١ ٣٢٤ ٥٣٨ )٦٢,٠ (١١ ٣٦٩ ٠٣٢ )٦٢,٧ (١١ ٤٦٢ ١٨٣ )٦٣,٧ (١١ ٢٩٣ ٤٠٤ )٦٤,٦ (١١ ٠٦١ ٧٣٩ الرجال

إحـصاءات  ) ٢٠٠٧-٢٠٠٥(احلولية اإلحصائية املتعلقة بالدائرة الوطنية للمعاشات التقاعديـة           :البيانات
  ).٣-١٢/٢٠٠٩-٢٠٠٨(شهرية 
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  ٤٧اجلدول 
  األشخاص الذين يتلقون معاشات تقاعدية وطنية حبسب السنة

  )األشخاص، النسبة املئوية: الوحدة(
  ٢٠٠٩مارس /آذار  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥   السنة
 ٢ ٤٠٣ ٠٠٨ ٢ ٣٣٢ ٤٥٢ ٢ ٢٥٦ ٩١٢ ١ ٩٩٥ ٩٨٤ ١ ٧٦٦ ٥٨٩ اجملموع  اجملموع

 )٣٩,٦ (٩٥٢ ٥٥٧ )٣٩,٧ (٩٢٥ ٦١٩ )٤٠,١ (٩٠٥ ٠٣٣ )٤٠,٢ (٨٠٢ ٥٩٠ )٤٠,٠ (٧٠٧ ٠٦٠ النساء 

 )٦٠,٤ (١ ٤٥٠ ٤٥١ )٦٠,٣ (١ ٤٠٦ ٨٣٦ )٥٩,٩ (١ ٣٥١ ٨٧٩ )٥٩,٨ (١ ١٩٣ ٣٩٤ )٦٠,٠ (١ ٠٥٩ ٥٢٩ الرجال 

 ١ ٩٨٧ ٤٩١ ١ ٩٢٦ ١٩٨ ١ ٧٣١ ٥٦٠ ١ ٥١٧ ٦٤٩ ١ ٣٤٩ ٦٢٦ اجملموع   اجملموع

 )٣١,١ (٦١٨ ٠١٧ )٣١,١ (٥٩٩ ٠٦٣ )٣٠,٩ (٥٣٥ ٦٩٩ )٣١,٠ (٤٧٠ ٢٧٢ )٣١,٠ (٤١٨ ٦٥٩ النساء 

تقاعد 
 الشيخوخة

 )٦٨,٩ (١ ٣٦٩ ٤٧٤ )٦٨,٩ (١ ٣٢٧ ١٣٥ )٦٩,١ (١ ١٩٥ ٨٦١ )٦٩,٠ (١ ٠٤٧ ٢٧٢ )٦٨,٩ (٩٣٠ ٠٦٧ الرجال 

 ٢ ٣٦٨ ٢ ١٢١ ١ ٤٣٠ ٩٠٩ ٦٨٦ اجملموع   

 )٨٧,٣ (٢ ٠٦٧ )٨٦,٩ (١ ٨٤٢ )٨٦,٦ (١ ٢٣٩ )٨٩,١ (٨١٠ )٨٧,٢ (٦٠٢ النساء 

 

املعاش 
التقاعدي 

 )١٢,٧ (٣٠١ )١٣,٢ (٢٧٩ )١٣,٤ (١٩١ )١٠,٩ (٩٩ )١٢,٢ (٨٤ الرجال املقسم

 ٣٤٨ ٧٣٨ ٣٤٠ ٢٤٣ ٣٢٠ ٣٧٧ ٢٨٦ ٦٥٦ ٢٥٤ ١١٦ اجملموع  

 )٩٣,٤ (٣٢٥ ٦١٥ )٩٣,٤ (٣١٧ ٨٤٧ )٩٢,٧ (٢٩٦ ٩٠٤ )٩٣,٠ (٢٦٦ ٥٣٢ )٩٢,٨ (٢٣٥ ٨٢٨ النساء

املعاش التقاعدي للباقي على 
 قيد احلياة

 )٦,٦ (٢٣ ١٢٣ )٦,٦ (٢٢ ٣٩٦ )٧,٣ (٢٣ ٤٧٣ )٧,٠ (٢٠ ١٢٤ )٧,٢ (١٨ ٢٨٨ رجالال

، إحـصاءات شـهرية     )٢٠٠٧-٢٠٠٥(احلولية اإلحصائية لدائرة املعاشات التقاعدية الوطنيـة          :البيانات
)٣-١٢/٢٠٠٩-١٢/٢٠٠٨-٢٠٠٦/ ١٢-٢٠٠٥.(  

  ٤٨اجلدول     
  )٢٠٠٨(ونوع اجلنس املتلقون لربنامج األمن املعيشي األساسي حبسب السن 

  )األشخاص، النسبة املئوية: الوحدة(
 النساء الرجال اجملموع السن

 )٤٩,١ (١٩٩ ١٥٢ )٥٠,٩ (٢٠٦ ١٨١ ٤٠٥ ٣٣٣   أو أقل١٩

٥٤,٤ (٤٠ ٣٤٧ )٤٥,٦ (٣٣ ٨٤٥ ٧٤ ١٩٢ ٢٩–٢٠( 

٦١,٥ (٦٢ ٨٧٢ )٣٨,٥ (٣٩ ٣٩٨ ١٠٢ ٢٧٠ ٣٩–٣٠( 

٥٢,٥ (١٢٥ ٧٢٢ )٤٧,٥ (١١٣ ٨٠١ ٢٣٩ ٥٢٣ ٤٩–٤٠( 

٤٥,٠ (٧٨ ١٠٧ )٥٥,٠ (٩٥ ٣١٤ ١٧٣ ٤٢١ ٥٩–٥٠( 

٦٣,٥ (١٠٧ ٤٣٠ )٣٦,٥ (٦١ ٨٥٨ ١٦٩ ٢٨٨ ٦٩–٦٠( 

٧٣,٣ (١٣٨ ٧٧٨ )٢٦,٧ (٥٠ ٥٠٥ ١٨٩ ٢٨٣ ٧٩–٧٠( 

٨٢,٢ (٧٤ ٥٨٧ )١٧,٨ (١٦ ١١٣ ٩٠ ٧٠٠   ٨٠( 

 )٥٧,٣ (٨٢٦ ٩٩٥ )٤٢,٧ (٦١٧ ٠١٥ ١ ٤٤٤ ٠١٠  اجملموع  

  .٢٠٠٨ املعيشي األساسي لعام املتلقون لربنامج األمن :البيانات
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  ٤٩اجلدول 
  االجتاهات املميزة للزجيات الدولية

  )األشخاص، النسبة املئوية: الوحدة(
  ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

 ٣٤٥ ٥٩٢ ٣٣٢ ٧٥٢ ٣١٦ ٣٧٥ جمموع عدد الزجيات
 ٣٨ ٤٩١ ٣٩ ٦٩٠ ٤٣ ١٢١ اجملموع

 ٢٩ ١٤٠ ٣٠ ٢٠٨ ٣١ ١٨٠ الزوجات األجنبيات
عدد الزجيات  

 بأجنبيات
 ٩ ٣٥١ ٩ ٤٨٢ ١١ ٩٤١ األزواج األجانب

 ١١,١ ١١,٩ ١٣,٦ النسبة املئوية الدولية

املغـادرين والـسياسات املتـصلة      /احلولية اإلحصائية املتعلقة بالوافـدين    ) ٢٠٠٨(وزارة العدل     :البيانات
  ).مكررة الذكر(باألجانب 

  ٥٠اجلدول     
  املعدل اإلمجايل للخصوبة حبسب السنة

  )د املواليدعد: الوحدة(
 ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  

 ١,١٩ ١,٢٥ ١,٠٨ معدل اخلصوبة اإلمجايل

  ). نتائج اإلحصاءات املتعلقة باملواليد٨-٢٠٠٩(املكتب اإلحصائي الوطين : البيانات
        


