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   وعملية التشاوراملنهجية  -أوالً  
 ١٦/٢١أُعد هذا التقرير متشياً مع املبادئ التوجيهية املنصوص عليهـا يف القـرار                -١
) A/HRC/DEC/17/119 الوثيقـة  (١٧/١١٩ واملقرر   هومرفق) A/HRC/RES/16/21 الوثيقة(

وأعدت وزارة العدل التقرير الوطين بناء علـى نتـائج   . جمللس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان   
  . وزارة ووكالة حكومية١٢املشاورات مع 

ونظمت حكومة مجهورية كوريا اجتماعني منفصلني مع منظمات مدنية إلعداد هذا             -٢
خاللـه  وتبادلت  ل صياغة التقرير     قب ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٢عقد االجتماع األول يف     . التقرير

واللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان ومنظمات غري حكومية األفكـار          الوزارات املعنية   
 منظمة غري حكومية من بينـها منظمـات قـدمت           ٩٠ودعي حوايل   . بشأن إعداد التقرير  

 وعقـد .  منظمة االجتمـاع األول    ١٨ وحضر ممثلو    أصحاب املصلحة متأتية من   معلومات  
فصلة عـن املـسودة     الردود التقييمية امل   جلمع   ٢٠١٢يه  يون/ حزيران ١٨االجتماع الثاين يف    

شاركوا  منظمة غري حكومية     ١٤األوىل اليت أعدهتا احلكومة وشارك فيه ممثلو مثاين وزارات و         
وإضافة إىل االجتماعني االستـشاريني حـشدت       . يف مناقشات معمقة بشأن املسودة األوىل     

وبعد إجراء املزيد من املناقشات بني      . ء عرب قنوات أخرى مثل الربيد اإللكتروين      احلكومة اآلرا 
الوزارات باالستناد إىل أصداء املنظمات غري احلكومية استكملت احلكومة تقريرها الـوطين            

  .٢٠١٢ يوليه/يف متوزالثاين املقرر تقدميه لالستعراض الدوري الشامل 

   الشامل األولائج االستعراض الدوريلتنفيذ نتاجلهود املبذولة   -ثانياً  
 /االستعراض الدوري الشامل األول الذي أجـري يف أيـار         عقدت احلكومة عقب      -٣

للمجلس الوطين لسياسات حقوق اإلنسان ترأسه وزير العدل وحضره          اجتماعاً   ٢٠٠٨ مايو
ي االستعراض الـدور   وزارة ووكالة حكومية وأطلع املشاركون خالله على نتائج          ١٦ممثلو  
املشاركون التـزام احلكومـة بتنفيـذ       وأكد  . فيها توصيات االستعراض الرئيسية    ا مب الشامل

. تقبلها احلكومة  ملالتوصيات املقبولة واعترفوا يف الوقت ذاته بضرورة تناول التوصيات اليت           
اجمللس الوطين لسياسات حقوق اإلنسان يف اليوم نفسه خطة العمل الوطنيـة حلمايـة              ونقح  

 األول   بغيـة إدراج نتـائج االسـتعراض       ٢٠١١-٢٠٠٧نسان وتعزيزها للفترة    حقوق اإل 
  ".يف مجيع سياسات احلكومةجنساين إدماج منظور "يشمل التوصية بشأن  امم
الشؤون اخلارجية والتجارة واللجنة الوطنيـة الكوريـة حلقـوق          وشاركت وزارة     -٤

ات االسـتعراض    لبحث سبل تنفيـذ توصـي      ٢٠٠٨س  أغسط/آباإلنسان يف اجتماع يف     
وتشارك . مع الوزارات املعنية ومنظمات اجملتمع املدين واألوساط األكادميية       الدوري الشامل   

 بشأن تنفيـذ توصـيات      أبدوه من وجهات نظر    مافيتقييمهم لالستعراض و  يف  املشاركون  
  .االستعراض ورصد تنفيذها
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الدوري  االستعراض   رامية إىل رصد تنفيذ إجراءات متابعة     واعتمدت احلكومة تدابري      -٥
. ٢٠٠٩أكتوبر  / يف تشرين األول   اجمللس الوطين لسياسات حقوق اإلنسان    األول يف   الشامل  

وأنشئ نتيجة لذلك فريق عامل يضم ممثلني لعشر وزارات ووكـاالت حكوميـة معنيـة               
 وتولت وزارة العدل مهمة رصد تنفيـذ        ٢٠١٠فرباير  /االستعراض يف شباط  هذا  بتوصيات  

  .األولالدوري الشامل ة االستعراض إجراءات متابع
الدوري الـشامل    يف تنفيذ توصيات االستعراض      وحبثت وزارة العدل التقدم احملرز      -٦

اجمللس الوطين لسياسات   التنفيذ إىل   األول مبساعدة الفريق العامل ورفعت تقريرها عن وضع         
شر التقريـر   ون. ٢٠١١ ديسمرب/ ويف كانون األول   ٢٠١٠سبتمرب  / يف أيلول  حقوق اإلنسان 

 وّمحل على املوقع اإللكتروين لوزارة العدل       ٢٠١١ديسمرب  /املقدم إىل اجمللس يف كانون األول     
  .إلتاحته لعامة اجلمهور

التطورات الطارئة يف التشريعات واملؤسسات منذ االستعراض الدوري          -ثالثاً  
  الشامل األول

  زهاوتعزي خطة العمل الوطنية الثانية حلماية حقوق اإلنسان    

خطة العمل الوطنية الثانية حلماية حقـوق اإلنـسان وتعزيزهـا           استهلت احلكومة     -٧
خطـة العمـل الوطنيـة األوىل        عقـب    ٢٠١٢مـارس   /آذار يف   ٢٠١٦-٢٠١٢ للفترة
وخطة العمل الوطنية هي إطار شامل بـشأن سياسـات حقـوق            . ٢٠١١-٢٠٠٧ للفترة

 تقييم تنفيذ خطة العمل الوطنية األوىل       فيينا وتشمل اإلنسان تعد وفقاً إلعالن وبرنامج عمل       
 اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان      وتوصيات اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان    وتوصيات  

 واآلراء  ٢٠٠٧مـايو   /أيـار املقدمة إىل احلكومة منذ اعتماد خطة العمل الوطنية األوىل يف           
 كومية بإشراف وزارة العدل    وزارة ووكالة ح   ٢٧وقد شاركت   . للمجموعات املدنية اخلطية  

اجمللـس  وافق عليها    وتشمل هذه اخلطة الثانية اليت       .)١( يف صياغة خطة العمل الوطنية الثانية     
االقتـصادية   مهام يف القطاعات املدنية والسياسية و      ٢٠٩ الوطين لسياسات حقوق اإلنسان   

وتقع على عاتق   . مهورخطة العمل الوطنية إلتاحتها لعامة اجل     ونشرت  . واالجتماعية والثقافية 
اجمللـس  تقرير عن نتائج الرصـد إىل       ويرفع  . وزارة العدل مسؤولية رصد تنفيذ هذه اخلطة      

  . وتعمم هذه النتائج سنوياًالوطين لسياسات حقوق اإلنسان

   يف جمال التحقيقاللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسانتوسيع نطاق سلطة     
قانونية مستقلة أنـشئت    اإلنسان هي هيئة حكومية      الكورية حلقوق    اللجنة الوطنية   -٨

وتتمثل مهامها يف تلقي الشكاوى والتحقيق يف احلـاالت         . ملبادئ باريس  وفقاً   ٢٠٠١ سنة
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ـ   بحـوث   الالتمييز فضالً عن إجراء      أواملزعومة النتهاك حقوق اإلنسان      القوانني املتعلقـة ب
وقـد كانـت    . قوق اإلنسان واألنظمة والسياسات وإصدار توصيات وآراء بشأن قضايا ح       

تتمتع أصالً بسلطة التحقيق يف أعمال التمييز املزعومة اليت ترتكبها كيانات عامـة وخاصـة    
على السواء غري أن السلطة املخولة هلا للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان قُصرت علـى               

ق االحتجاز  االنتهاكات املرتكبة على مستوى املؤسسات احلكومية واحلكومات احمللية ومراف        
القانون املتصل باللجنـة الوطنيـة      ومع ذلك، تكلف اللجنة الوطنية نتيجة لتنقيح        . واحلماية

يتصل بانتـهاكات حقـوق      ما بإجراء حتقيقات في   ٢٠١٢مارس   / يف آذار  حلقوق اإلنسان 
ومـن  . اإلنسان املرتكبة يف املدارس واملنشآت العامة وغريها من املؤسسات العامة كـذلك           

توسيع نطاق السلطة التحقيقية املمنوحة للجنة الوطنية مسامهة إضـافية يف           ن يساهم   املتوقع أ 
  .سان وتعزيزها يف البلدحتسني محاية حقوق اإلن

  سحب التحفظات املتعلقة بالصكوك الدولية حلقوق اإلنسان    
 من  ٣-٩ حتفظها خبصوص املادة     ٢٠٠٨أكتوبر  /سحبت احلكومة يف تشرين األول      -٩

 اليت تنص على احترام حق الزيارة الذي يتمتع به الطفـل أي حقـه يف           الطفل اتفاقية حقوق 
وسحبت أيضاً  . االحتفاظ بصورة منتظمة بعالقات شخصية واتصاالت مباشرة بكال والديه        

يتصل  مافي االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني  من   ٧ حتفظها إزاء املادة     ٢٠٠٩سبتمرب  /يف أيلول 
وسحب التحفظان على التوايل متـشياً مـع تنقـيح النظـامني            . ثلباإلعفاء من املعاملة بامل   
  .وقانون مراقبة اهلجرة للقانون املديناألساسيني املعمول هبما 

سن القانون اإلطاري بشأن التعاون الدويل ألغراض التنمية وتوسـيع نطـاق                
  املساعدة اإلمنائية الرمسية

نظمة التعاون والتنمية يف     التابعة مل  ائيةجلنة املساعدة اإلمن  انضمت مجهورية كوريا إىل       -١٠
 القانون اإلطاري بشأن التعاون الدويل ألغراض التنمية       وسنت   ٢٠١٠ عام   امليدان االقتصادي 

وينص القـانون   . اإلمنائية الرمسية ساعدهتا  األفضل مل يف العام نفسه لضمان الفعالية والكفاءة       
" حتقيق املساواة بني اجلنـسني    "وعلى  " تعزيز حقوق اإلنسان للمرأة والطفل    "اإلطاري على   

ويف الواقـع،   . لمساعدة اإلمنائية الرمسية  لكمبادئ أساسية   " النهوض بالرتعة اإلنسانية  "وعلى  
 املصممة عمالً بالقـانون اإلطـاري األولويـة         ٢٠١٥-٢٠١١سياسة منتصف املدة    متنح  

املبادئ االستراتيجية الستة   للمسامهة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية كجزء من األهداف و         
وتشري أيضاً إىل أخذ حقوق اإلنسان يف احلسبان لـدى ختطـيط مـشاريع              الطويلة األجل   

  .املساعدة وتنفيذها
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  املثول أمام القضاءاملتعلق حبق قانون السن     
ويضع . ٢٠٠٨ يونيه/ نافذاً يف حزيران   املثول أمام القضاء  املتعلق حبق   قانون  الأصبح    -١١

 )٣(عرب املمثلني القانونيني أو لطلب االنتصاف أمام احملاكم مباشرة   )٢(إلجراءات العامة القانون ا 
من انتهاك احلرية البدنية نتيجة لإليداع يف املؤسسات مبوجب ترتيب إداري غـري مـشروع            

  .)٤(من جانب طرف ثالث أو

  التعديالت على قانون الصحة العقلية    
 هبدف منع االنتهاكات احملتملـة      ٢٠٠٨مارس  /ر يف آذا  قانون الصحة العقلية  عدل    -١٢

 أصبحت سارية املفعولالتعديالت اليت تفرض و.  العقليةالصحةحلقوق اإلنسان يف مؤسسات 
اً أشد صرامة على إيداع املصابني بأمراض عقلية غري الطـوعي            شروط ٢٠٠٩مارس  /يف آذار 

سات الصحة العقلية بالتحقق يف املستشفيات من جانب األوصياء القانونيني عليهم وتأمر مؤس
يف اخلروج منها وجتعل يرغبون املؤسسات هذه إذا كان املرضى املودعون طوعاً يف    ابانتظام مم 

  . بالنسبة إىل مديري تلك املؤسسات وموظفيهاتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان أمراً إلزامياًال

مل وتشجيع  التعديالت على قانون حظر التمييز على أساس السن يف سياق الع              
  عمل املسنني

قانون حظر التمييز على أساس السن يف سـياق العمـل           اعتمدت التعديالت على      -١٣
 / وأصـبحت سـارية املفعـول يف آذار        ٢٠٠٨مـارس   / يف آذار   املـسنني  تشجيع عمل و

وحتظر التعديالت التمييز دون مربر على أساس السن يف سياق العمل الـذي      . ٢٠٠٩ مارس
وإضافة إىل ذلك، يتمتع األشخاص املعانون من التمييز على أساس          . يفيشمل التعيني والتوظ  

  ومبوجب اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان    توصيات  السن اآلن باحلق يف اإلنصاف عرب       
  .أمر تصحيحي يصدره وزير العمل والعمالة يف حال عدم تنفيذ تلك التوصيات

ميني لضمان حق املواطنني املقيمني التعديالت على قانون انتخاب املوظفني العمو    
  يف اخلارج يف التصويت

يستطيع املواطنون املقيمون يف اخلارج مبن فيهم املقيمون الدائمون يف بلدان أخـرى               -١٤
الذين كانوا يعجزون عن ممارسة حقهم يف التصويت على الرغم مـن حقهـم الدسـتوري      

النتخابات العامة الختيار املمثلني بنـاء      كمواطنني أن يصوتوا اآلن يف االنتخابات الرئاسية وا       
 يف  قانون انتخاب املوظفني العموميني   على نظام التمثيل النسيب بفضل التعديالت املدخلة على         

ومتنح التعديالت أيضاً الكوريني يف املهجر املبلغني عن مكان إقامة حملي . ٢٠٠٩فرباير /شباط
  . ورؤساء احلكومات احملليةحق التصويت يف انتخابات أعضاء اجلمعية احمللية
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  التعديالت على قانون محاية األطفال واألحداث من االعتداء اجلنسي    
. ٢٠١٠أبريل  / يف نيسان  قانون محاية األطفال واألحداث من االعتداء اجلنسي      دل  ُع  -١٥

ويعلَّق سريان قانون التقادم يف حاالت االعتداء اجلنسي على األطفال واألحداث حىت تبلـغ              
وعالوة على ذلك، ُيطلب من احملكمـة أن   . بناء على التعديالت   ة سن الرشد القانوين   الضحي

تأمر مرتكيب اجلرائم اجلنسية حبق األطفال واألحداث الذين صدر حكم بإدانتـهم باتبـاع              
  .هبا  خاص إضافة إىل العقوبة احملكوم عليهميعالج أوتربوي برنامج 

 اية األطفال واألحداث من االعتداء اجلنسيقانون محوأدخلت تعديالت إضافية على       -١٦
 /وتقر التعـديالت الـيت أصـبحت سـارية املفعـول يف آذار            . ٢٠١١سبتمرب  /يف أيلول 
 بوضع الفتيان واألحداث الذكور كضحايا جرائم االغتصاب وتعاقب مبوجب          ٢٠١٢ مارس

ـ    أو )٥(اإلعاقة  ذوي القانون على ممارسة اجلنس مع األطفال      سي الـشائن   على االعتداء اجلن
 وتأمر بتقدمي املساعدة القانونية اجملانيـة       التخويف أواالعتداء  تنفيذ  عليهم حىت يف حال عدم      

عرب برنامج للتمثيل القانوين إىل ضحايا االعتداء اجلنسي من األطفال واألحـداث يف إطـار               
للمراقبـة  وخيضع مرتكبو اجلرائم اجلنسية حبق األطفال واألحداث أيضاً         . اإلجراءات اجلنائية 

وفضالً عن ذلك، تقع علـى عـاتق        . هبا اإلجبارية بعد انقضاء كامل العقوبة احملكوم عليهم      
مقدمي اخلدمات على اإلنترنت مسؤولية حمو املواد اإلباحية اليت ميكن أن يطلع عليها األطفال          

  .واألحداث ويعاقبون على عدم امتثاهلم لذلك

  التعديالت على قانون مراقبة اهلجرة    
 اليت أصبحت سارية املفعول يف تـشرين        قانون مراقبة اهلجرة  تتناول التعديالت على      -١٧
املطول ملنتهكي القانون إذ يهدف القانون إىل تعزيـز          مسألة االحتجاز    ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين

وبالنسبة إىل احملتجزين ملدة تزيد على ثالثة أشهر، من املفـروض           . مراقبة اإلجراءات يف ظله   
  .)٦(موافقة وزير العدل كل ثالثة أشهر لتمديد فترة االحتجازاحلصول على 

 ٢٠١٢ينـاير   / يف كانون الثاين   قانون مراقبة اهلجرة  على  وأدخلت تعديالت إضافية      -١٨
القـانون  هـذا   متعلقة بالواجب الذي يلزم املوظفني احلكوميني بالتبليغ عن حاالت انتهاك           

وكانت األحكام األصلية تلـزم     . ٢٠١٢يه  ليو/سارية املفعول يف متوز   التعديالت  وأصبحت  
املوظفني بتبليغ السلطات املعنية باهلجرة دون تأخري عن منتهكي القانون املسلم هبم خالل أداء  

اآلن، فإن املوظفني يتمتعون مبوجب التعديالت بسلطة تقديرية ختوهلم          ماأ. املوظفني ملهامهم 
ويتوقـع أن   . ني على مساعدهتم وخدماهتم   أال يبلغوا عن عدم شرعية وضع املهاجرين احلاصل       

  .تشجع التعديالت املهاجرين على السعي إىل احلصول على سبل االنتصاف اليت هلم احلق فيها
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  تنقيح قانون محاية ضحايا اجلرائم وسن القانون بشأن صندوق محاية ضحايا اجلرائم    
والساري املفعـول يف     ٢٠١٠مايو  / املنقح يف أيار   قانون محاية ضحايا اجلرائم   وّسع    -١٩
يعد من الضروري    ملو.  نطاق سبل االنتصاف املتاحة لضحايا اجلرائم      ٢٠١٠أغسطس  /آب

ذلك هـو   كان  حيث  ومعسر لكي يدفع هلا التعويض      أن تكون الضحية ضحية معتد جمهول       
. وسع التنقيح نطاق األهلية للحصول على تعويض عن العجز         ماك. الشرط السابق املطلوب  

 الـذي سـّن يف   قانون محاية ضحايا اجلرائم  ذلك، إن الصندوق املنشأ مبقتضى      وعالوة على   
 متاح اآلن كمصدر ثابت     ٢٠١١يناير  / وأصبح نافذاً منذ كانون الثاين     ٢٠١٠أغسطس  /آب

وهو ممّول من العقوبـات     . وكاف لألموال الرامية إىل توفري احلماية والدعم لضحايا اجلرائم        
  .ات التعويض املرفوعة ضدهماملفروضة على املعتدين ومطالب

  سن قانون منع االنتحار والنهوض بثقافة احترام احلياة    
 ودخل  ٢٠١١مارس  / يف آذار  قانون منع االنتحار والنهوض بثقافة احترام احلياة      ّن  ُس  -٢٠

وينص القانون املصمم كتدبري مضاد ملكافحة ارتفـاع        . ٢٠١٢مارس  /حيز التنفيذ يف آذار   
مجهورية كوريا على مسؤوليات الدولة ويعتمد التدابري الرامية إىل منع          معدالت االنتحار يف    

. االنتحار حتقيقاً للهدف النهائي املتمثل يف محاية حياة األشخاص والنهوض بثقافة حتترم احلياة
ومن املطلوب من وزير الصحة والرعاية االجتماعية صياغة إطار بشأن منع االنتحـار كـل               

على احلكومات الوطنية واحمللية إجراء دراسات استقصائية عن وضع يفرض  مامخسة أعوام بين 
ويرسي القانون أيضاً األسس القانونية إلنـشاء     . االنتحار كل مخسة أعوام عمالً هبذا القانون      

مراكز معنية مبنع االنتحار وتشغيلها على الصعيدين الوطين واحمللي وحيدد نطاق املؤسـسات             
  .تثقيف ملنع االنتحاراليت تقدم خدمات اإلرشاد وال

  سن قانون محاية املعلومات الشخصية    
 حيز التنفيذ   ٢٠١١مارس  / الذي سّن يف آذار    قانون محاية املعلومات الشخصية   دخل    -٢١

تعزيز التعويض عن األضرار النامجة عن انتهاك إىل وإذ يهدف القانون . ٢٠١٢مارس /يف آذار
باملعلومات الشخصية واخلصوصيات، يعرض    اخلصوصيات وضمان احلقوق واملصاحل املتصلة      

احلياة العامة واخلاصة واملعايري املتعلقـة مبعاجلـة        تنظم  مبادئ محاية املعلومات الشخصية اليت      
وقد أنشئت جلنة محاية املعلومات الشخصية حتت إشـراف الـرئيس           . املعلومات الشخصية 

 كل ثالثة أعـوام وعلـى   اصةإطار محاية املعلومات اخلوتوافق اللجنة على    . مبوجب القانون 
اختـاذ  بوتصدر أيضاً توصيات    . خطط عملها السنوية اليت تضعها األجهزة اإلدارية املركزية       

تدابري للتصحيح والتحسني موجهة إىل األجهزة اإلداريـة املركزيـة واحلكومـات احملليـة              
الرتاعـات  وعالوة على ذلك، أنشئت أيضاً جلنة الوساطة املعنيـة ب         . واملؤسسات الدستورية 



A/HRC/WG.6/14/KOR/1 

GE.12-16022 8 

وباسـتنان هـذا    . بشأن املعلومات الشخصية لتسوية الرتاعات املتعلقة باملعلومات الشخصية       
عـن  الدفاع  يف بعض احلاالت أن ترفع منظمات مدنية مثل جمموعات          القانون، أصبح ممكناً    

املستهلكني دعاوى مجاعية متصلة باملعلومات الشخصية ويكلف وزير الـشؤون اإلداريـة            
  .عامة بأمر املخالفني بتنفيذ التدابري التصحيحيةواألمنية ال

  تنقيح قانون رعاية الطفل    
 / وسيـصبح نافـذاً يف آب      ٢٠١١أغـسطس   / يف آب  قانون رعاية الطفـل   نقح    -٢٢

ومن املطلوب من وزير الصحة والرعاية االجتماعية نتيجة هلـذا التنقـيح       . ٢٠١٢ أغسطس
وستنشر نتـائج هـذه     . كل مخس سنوات  إجراء دراسات استقصائية عن وضع الطفل العام        

وستجري جلنـة تنـسيق     . الدراسات االستقصائية وتدرج يف إطار السياسات بشأن الطفل       
أن كانـت أهنـت     السياسات بشأن الطفل املتوقع إعادة تنشيطها نتيجة لتنقيح القانون بعد           

 استئناف  وسيسهم.  مداوالت بشأن اإلطار قبل وضع صيغته النهائية       ٢٠٠٨منذ سنة   أعماهلا  
عمل اللجنة أيضاً يف أنشطة التداول والتنسيق الشاملة املتعلقة بالسياسات اخلاصـة بالطفـل            

  .يف ذلك تنفيذ املعاهدات الدولية ذات الصلة امب

  سن قانون تقييم اآلثار املرتبطة بنوع اجلنس وحتليلها    
 وأصبح  ٢٠١١بتمرب  س/يف أيلول اآلثار املرتبطة بنوع اجلنس     وحتليل  قانون تقييم   سّن    -٢٣

ة واحلكومات احملليـة جتـري     وكانت األجهزة اإلدارية املركزي   . ٢٠١٢مارس  /نافذاً يف آذار  
تقييم اآلثار املرتبطة بنوع اجلنس وحتليلها بالنسبة إىل جمموعـة          سابقاً، على أساس تطوعي،     

قـانون  نص  وي. للقانون األساسي بشأن النهوض باملرأة     حمدودة من املشاريع احلكومية وفقاً    
 تقييم اآلثار املرتبطة بنوع اجلنس وحتليلها     على تطبيق   اآلثار املرتبطة بنوع اجلنس     وحتليل  تقييم  

وجيب إدراج نتائج التقييم والتحليـل     . على كل التشريعات وعلى اخلطط واملشاريع الرئيسية      
 خـاص   يتعلق بالقطاعات اليت تتسم بوجـه      ماوفي. بعدئذ يف ختطيط السياسات وامليزانيات    

بضعفها يف سياق املساواة بني اجلنسني وتؤثر يف حياة الناس اليومية، ينبغي إجـراء عمليـة                
  .هبدف تيسري أوجه التحسني يف السياساتاآلثار املرتبطة بنوع اجلنس وحتليل خاصة لتقييم 

  التعديالت على قانون اخلدمات االجتماعية    
 ٢٠١٢ينـاير   / يف كانون الثـاين    عيةقانون اخلدمات االجتما  أقرت التعديالت على      -٢٤

ويعرض القانون املعدل محايـة حقـوق       . ٢٠١٢أغسطس  /وستصبح سارية املفعول يف آب    
الـيت يؤديهـا    اإلنسان بوصفها مبدأ من املبادئ األساسية للخدمات والواجبات االجتماعية          

يف قطـاع   ويدّعم القانون أنشطة تثقيف العـاملني       . العاملون يف قطاع اخلدمات االجتماعية    
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اخلدمات االجتماعية يف جمال حقوق اإلنسان وحيدد انتهاك حقوق اإلنسان كسبب عـادل             
لطرد املسؤولني التنفيذيني من مؤسسات الرعاية االجتماعية وحيظر توظيف مرتكيب اجلـرائم            

ومن املتوقع أن   . اجلنسية حبق األطفال واألحداث املدانني يف مؤسسات اخلدمات االجتماعية        
تعديالت محاية حقوق اإلنسان يف قطاع اخلدمات االجتماعية برمته وتنهض حبقـوق            التعزز  

  .اإلنسان للمستفيدين من اخلدمات االجتماعية وبرعايتهم االجتماعية

  سن قانون شؤون الالجئني    
 ومن املقرر أن يدخل حيز التنفيذ ٢٠١٢فرباير / يف شباط  قانون شؤون الالجئني  ّن  ُس  -٢٥

تـشريعاً مـستقالً    وتعتمد مجهورية كوريا اآلن نتيجة لسن القانون        . ٢٠١٣يه  يول/يف متوز 
ويندرج . قانون مراقبة اهلجرة   اليت كان ينظمها عادة      حتديد وضع الالجئ  خمصصاً إلجراءات   

 يف جهود احلكومة الكورية املبذولة لالمتثال للقواعـد الدوليـة           قانون شؤون الالجئني  سن  
 من حيث إجراءات حتديد وضع الالجـئ ومحايـة          ع الالجئني االتفاقية اخلاصة بوض  فيها   امب

ويتوقع أن يساهم مسامهة ملحوظة يف مواجهة التحـديات املتـصلة بإنـصاف             . الالجئني
  .ومحاية الالجئني إجراءات حتديد وضع الالجئ وفعاليتها وشفافيتها

  التدابري الرامية إىل ضمان تكافؤ الفرص يف جمال التعليم    
وقـد  . يم اإللزامي يف مجهورية كوريا مراحل التعليم االبتدائي واإلعدادي        يشمل التعل   -٢٦

اختذت احلكومة منذ االستعراض الدوري الشامل األول تدابري خمتلفة لضمان احلق يف التعلـيم              
ذوي التالميذ   أوجلميع األطفال بإيالء عناية خاصة للتالميذ املنتمني إىل األسر املنخفضة الدخل            

  :حت أيضاً برامج حكومية لإلعانات املالية مصممة خصيصاً للتالميذ احملتاجنيوأتي. اإلعاقة
 مليار ون كوري لتقدمي املـساعدة للحـصول علـى           ٤٧٣,٤خصص مبلغ قدره     •

 مليون تلميذ من األسر املنخفـضة الـدخل         ١,٠٧وجبات الطعام يف املدارس إىل      
ت الطعـام    تلميذ يف األرياف من وجبـا      ٧٢٠ ٠٠٠ واستفاد   ٢٠١١خالل سنة   

  مليار ون كوري؛٣٤٥,٩جمموعه  مااجملانية املقدمة يف املدارس اليت بلغت قيمتها 

على حنو يتالءم مع مرحلة     ذوي اإلعاقة   استهل إطار لتوفري خدمات التعليم لألطفال        •
وتوفر خدمات  ذوي اإلعاقة   وتقدم املعونة للتعليم اجملاين إىل صغار األطفال        . منوهم

أكثر مـن العمـر      أوسي لألطفال املعوقني البالغني ثالث سنوات       التعليم قبل املدر  
حيصل األطفال يف سن الدراسة على رعاية أكرب نظراً إىل زيادة عدد املوظفني              مابين

وتتوفر فصول مدرسية طـوال النـهار       ذوي اإلعاقة   يف مراكز دعم تعليم األطفال      
وتتـاح  . طفال املعوقني بعد الفصول املدرسية يف مدارس خاصة لأل       ماوبرامج لفترة   
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لألطفال العاجزين عن الذهاب إىل املدارس فرص أكرب للتعلم على يـد مدرسـني              
 املؤسسات اليت تستضيفهم؛ أوحيضرون إىل منازهلم 

إضافة إىل ذلك، جددت احلكومة الربامج التعليمية البديلة وتـدعم تـشغيل هـذه         •
ناهج الدراسية بغية ضمان فرص     الربامج بتقدمي املساعدة لتدريب املدرسني وإعداد امل      

 .التعليم للمتسربني من املدارس املتخلفني عن التكيف مع املدارس العادية

  التدابري الرامية إىل محاية العمال غري النظاميني    
اعتمدت احلكومة السياسات التايل ذكرها منذ االستعراض األول هبدف التـصدي             -٢٧

رت كمشكلة اجتماعية رئيسية يف مجهورية كوريا عقب ملشكلة العمال غري النظاميني اليت ظه
  :١٩٩٧األزمة املالية اليت شهدهتا آسيا عام 

 من أجـل    ٢٠١١سبتمرب  /استهلت السياسة الشاملة للعمال غري النظاميني يف أيلول        •
وتشدد السياسة أيضاً على تدعيم شبكة األمان       . التصدي للتمييز ضد هؤالء العمال    

 صاحل العمال ذوي األجور املتدنية؛جتماعية لاالجتماعي والرعاية اال

 ليـسمح   ٢٠٠٨ يوليه/متوز يف   عن احلوادث الصناعية  قانون التأمني للتعويض    عدل   •
. بأهلية بعض فئات العمال لالنتفاع بالتأمني من احلوادث الصناعية حسب تقديرها          

 ومحلة عدة   ومن مجلة العمال الذين اكتسبوا حديثاً تلك األهلية املدرسون يف املنازل          
الغولف ووكالء مبيعات التأمني وساقة الشاحنات بالتـأجري العـاملون حلـساهبم            

ونظراً إىل اختالف أمناط تعاقدهم فليس من املناسـب توحيـد اللـوائح             . اخلاص
وعليه، تقرر أنه من الضروري احلصول علـى آراء العمـال أنفـسهم             . التنظيمية

مل واحلكومة القتـراح التـدابري حـسب        والتعاون الثالثي بني العمال وأرباب الع     
 .القطاع الصناعي

 نتيجة للتعديالت علـى  ٢٠١٠وتوّسع نطاق تطبيق التشريعات املتصلة بالعمل سنة       -٢٨
ـ مرسوم إنفاذ قانون معايري العمل ومرسوم إنفـاذ قـانون             االجتمـاعي اخلـاص  ضمانال

 سـاعة يف  ٤٠وع العمل ملدة وبناء على ذلك، مت إنفاذ أسب     . استحقاقات املوظفني التقاعدية  ب
 / شخصاً اعتبـاراً مـن متـوز       ١٩ أشخاص و  ٥الشركات اليت يتراوح عدد موظفيها بني       

لشركات اليت يصل عدد موظفيهـا      تمد نظام االستحقاقات التقاعدية يف ا     واع. ٢٠١١ هيولي
  .٢٠١٠ديسمرب / أشخاص يف كانون األول٤ إىل

   املعيشية البيئةزيادة اإلمدادات باملساكن احلكومية وحتسني    
مـساكن  ( مليون وحدة من الشقق احلكومية لإلجيـار         ١,٥صمم مشروع لتزويد      -٢٩

 ٢٠٠٨سـبتمرب  / يف أيلول٢٠١٨ و٢٠٠٩بني عامي ) Bogeumjari Housing "بومججري"
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قـانون  ويدعم هذا املشروع تشريع خاص هو       . هبدف ضمان مساكن ثابتة وميسورة الكلفة     
ومن مجلة األمور املتاحة مبوجب . ٢٠٠٩مارس /ي سّن يف آذار    الذ تشييد مساكن بومججري  

وحيق لألطفال اخلارجني من مؤسسات     . القانون شقق اإلجيار الدائمة لألسر املنخفضة الدخل      
الرعاية االجتماعية واألشخاص احملتاجني لإلغاثة الفورية االستفادة من مساكن لإلجيار مكيفة           

بذل احلكومة جهودها لتحسني بيئات إقامـة الفئـات         وعالوة على ذلك، ت   . مع احتياجاهتم 
احملرومة بتشييد البىن التحتية من شبكة املياه وشبكة مياه اجملارير والطرق ومواقف السيارات             

  .إىل احلدائق

  توسيع نطاق استحقاقات الضمان االجتماعي    
 املـستفيدون   املبالغ اليت يدفعها  وُخفضت  . دعم الرعاية الطبية للمحرومني   متّ تعزيز     -٣٠
 واألدويـة املـضادة للـسرطان       طيـسي اتصوير بالرنني املغن  غطى اآلن تكاليف فحوص ال    وُت

  .ع نطاق اإلعانات املالية لدعم احلمل والوالدةسِّاملستعصية وُو أووعالجات األمراض النادرة 
ل  بشك املبادئ التوجيهية الوطنية بشأن مستويات املعيشة األساسية      وسعياً إىل حتسني      -٣١

معقول، عملت احلكومة على ترشيد تكاليف املعيشة الدنيا بعكس ظروف املعيشة وتغريات            
وأدمج معدل تضخم أسعار االستهالك تلقائياً يف حساب تكاليف املعيشة الـدنيا            . األسعار

وعالوة على ذلك، حيق اآلن لعدد أكرب من األشخاص املنـتمني إىل الفئـات              . ٢٠١٢ لعام
واألسر الوحيدة الوالد احلصول على اإلعانات وذوي اإلعاقة فئات املسنني   فيها   ااملستضعفة مب 

عمل اللجان احملليـة    ويسرت احلكومة أيضاً    . احلكومية بفضل ختفيض مستوى معايري األهلية     
املعنية مبستويات املعيشة األساسية حىت تتأكد من حصول احملتاجني على اإلعانات احلكومية            

ولـه  عن زوجـه  فرداً منفصالً أفراد أسرة تضم   ينتفع اآلن أن    ميكنونتيجة لذلك،   . املالئمة
  .اإلعانات احلكوميةبدخل 

  توسيع نطاق تغطية التأمني الصحي الوطين لضمان احلق يف الصحة    
ّسع نطاق تغطية التأمني الصحي الوطين الذي هو عبارة عن نظام تـأمني شـامل               ُو  -٣٢

وعلى سبيل املثال، مت تعزيز منح األمومة ودعـم         . اًوإلزامي يف مجهورية كوريا توسيعاً مطرد     
لقاحات الرضع وتشخيص االضطرابات االستقالبية الوراثية ورعاية املواليد الرضع املولودين          

وبالنسبة إىل املسنني، يغطي التأمني اآلن طقـوم أسـناهنم          . املعانني من عيوب   أوقبل األوان   
أسناهنم وفرص إلجراء كشف طيب لـدى       وتتاح هلم خدمات موسعة النطاق خاصة بصحة        

وفضالً عن ذلك، خفـضت معـدالت الـسداد التـشاركي           .  سنة من العمر   ٦٦بلوغهم  
  .يتصل باألمراض النادرة واملستعصية واحلروق اخلطرية والسل مافي
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. وكثفت احلكومة اجلهود للنهوض باحلق يف الصحة بزيادة دعم التـدابري الوقائيـة              -٣٣
تغذية التكميلية لألمهات احلوامل والرضـع علـى نطـاق البلـد            ووسع مشروع تعزيز ال   

ومتشياً مع الطلب املتنامي . أدى إىل ختفيض ملحوظ يف معدل انتشار فقر الدم ا مم٢٠١١ سنة
على خدمات الرعاية الطويلة األجل نتيجة لشيخوخة اجملتمع اعتمـدت احلكومـة خـالل              

 هبدف ختفيف أعباء األسر     األجل للمسنني برنامج تأمني خدمات الرعاية الطويلة       ٢٠٠٨ عام
ويوفر برنامج التأمني خدمات الرعاية     . اليت تدعم أفرادها املسنني احملتاجني إىل عناية مستمرة       

. أكثر من العمر   أو سنة   ٦٥يف املرفق واإلعانات املالية للمواطنني املسنني البالغني         أويف املرتل   
 سنة غري أهنم يعانون من أمراض مرتبطـة         ٦٥عن  وحيق أيضاً للمسنني الذين تقل أعمارهم       
وعالوة على ذلك، استهلت خطة شاملة من أجل        . بالسن أن يستفيدوا من خدمات الربنامج     

املرضى املصابني باخلرف تندرج فيها اجلهود الرامية إىل إتاحة التشخيص املبكـر والعـالج              
  .والرعاية يف الوقت املناسب

  ألشخاص ذوي اإلعاقةمحاية وتعزيز حقوق ورعاية ا    
لألشـخاص ذوي  وضع عدد من السياسات كان هدفها احملدد محاية حقوق اإلنـسان             -٣٤

  :يلي اجلهود التشريعية الكربى ذات الصلة ماوفي. وتعزيز رعايتهم منذ االستعراض األولاإلعاقة 
ذوي القانون اخلاص بشأن الشراء التفضيلي للمنتجات اليت يصنعها األشـخاص           سّن   •

ذوي  إعادة تأهيـل     مرافق لتشجيع بيع السلع املنتجة يف       ٢٠٠٨ عام   ادةاحلاقات  عاإل
 بغية زيادة دخلهم؛اإلعاقة 

ـ عاقـات   ذوي اإل  لدعم األشخاص    ٢٠١٠ عام   زقانون معاشات العجْ  سّن   • ادة احل
 مبوجب القانون اإلعانات لتغطيـة      وتقدم. اًالعاجزين عن التعويل على أنفسهم مالي     

نيا واملعونة املالية لدعم سائر النفقات املرتبطة بإعاقات أولئـك          تكاليف املعيشة الد  
 ؛)٧(األشخاص

 خدمات املساعدة علـى     لتقدمي ٢٠١١عام  ذوي اإلعاقة   قانون النهوض بأنشطة    سّن   •
 ؛)٨(الرعاية املرتلية مبوجب القانون أووتتاح أيضاً خدمات االستحمام . التنقل

 قانوين لتوفري الـدعم  كإطار ٢٠١١عام  قة  ذوي اإلعا قانون دعم رعاية األطفال     سّن   •
ذوي اإلعاقـة   وينص القانون سعياً إىل متكني األطفال       . ذوي اإلعاقة الشامل لألطفال   

يف ذلـك    امن العيش املستقل ضمن جمتمعاهتم على جمموعة متنوعة من تدابري الدعم مب           
  .دعم خدمات رعايتهم ونفقاهتم الطبية

توظيـف  البرنـامج   ، نقحت احلكومة    ي اإلعاقة ذويتصل بتشجيع توظيف     ماوفي  -٣٥
ويـشجع الربنـامج املـنقح توظيـف     . ٢٠١٠ املعمول به منذ عام ي لذوي اإلعاقة  اإللزام

األشخاص املصابني بإعاقات حادة بعكس عدد األشخاص املصابني بإعاقات حادة املوظفني           
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وضحت احلكومة  أ ماك. حىت يعادل العدد املضاعف لألشخاص املصابني بإعاقات غري حادة        
تعريف اإلعاقة املهنية ومعايريها وحسنت نظام التعليم والتدريب املهين للمعوقني ووضـعت            
برامج للمساعدة على التوظيف خاصة مبختلف أنواع اإلعاقة تشمل حتديد الوظائف واملهام            

كومـة  ، حددت احل  ذوات اإلعاقة وبالنسبة إىل النساء    . املتالئمة استراتيجياً مع إعاقات معينة    
وظائف مالئمة هلن وأتاحت هلن فرصاً للتدريب حسب الوظيفة ورفعت قيمة االستحقاقات            

  .)٩(املدفوعة للشركات اليت توظفهن

تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل السابق والتقدم احملـرز يف            -رابعاً  
  هذا الصدد

  )١التوصية (تنفيذ توصيات هيئات معاهدات حقوق اإلنسان وتعميمها     
املالحظات اخلتامية هليئات معاهدات حقوق     وتعميم  كثفت احلكومة جهودها لتنفيذ       -٣٦

 على عملية رفـع     ٢٠١٠ عام   منذوأضفت الصفة املؤسسية    . التابعة لألمم املتحدة  اإلنسان  
ـ             يف ذلـك    االتقارير عن نتائج احلوارات اليت جترى مع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان مب

وتوصـيات  . اجمللس الوطين لسياسات حقوق اإلنسان    اهليئات إىل   لتلك  املالحظات اخلتامية   
معاهدات حقوق اإلنسان وتوصيات االستعراض الدوري الشامل األول مدرجـة يف           هيئات  

ييسر إتاحة   اممذات الصلة    اليت يشري كل فصل منها إىل التوصيات         خطة العمل الوطنية الثانية   
وتعتـزم  . ص من عامة اجلمهور واطالعهم عليهـا      التوصيات للموظفني احلكوميني واألشخا   

يف بصورة كاملة   توصيات هيئات املعاهدات    يكفل انعكاس    امباحلكومة أيضاً تعزيز جهودها     
  .مواده التثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان أوبرامج البلد 

لطـالب  والتجمـع ل  تعـبري   الحرية تكوين اجلمعيـات والتجمـع وحريـة             
  )٩ و٦ التوصيتان(

 فقامت ببـذل جهـود    لتزمت احلكومة بضمان حرية تكوين اجلمعيات والتجمع،        ا  -٣٧
. ملواطننيسالمة ا  أوللتأكد من التمتع السلمي واملشروع بتلك احلرية دون هتديد النظام العام            

 قانون التجمع والتظاهر   من   ١٠التجمعات اخلارجية الليلية حتظر سابقاً مبوجب املادة        وكانت  
 أن مضمون تلك املادة يتعارض مع       ٢٠٠٩سبتمرب  /ستورية قررت يف أيلول   إال أن احملكمة الد   

  .٢٠١٠يه يون/بعد يف منتهى حزيران ما وأصبحت تلك املادة باطلة في.)١٠(الدستور
يقيد أي   الولكن  لطالب  والتجمع ل تعبري  التضمن أي تشريعات بالتحديد حرية       الو  -٣٨

 مكاتب التعليم احمللية قوانني بشأن حقـوق        وقد صاغ عدد من   . قانون أيضاً هاتني احلريتني   



A/HRC/WG.6/14/KOR/1 

GE.12-16022 14 

ويكفل بعض هذه القوانني حرية     . لطالبلتعبري  ال تنص كلها على ضمان حرية       )١١(الطالب
  .التجمع أيضاً

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية       من   ٢٢املادة  على  التحفظ      
  )٢٥التوصية (

العهد الدويل اخلاص باحلقوق     من   ٢٢ادة  املعلى  تظل احلكومة حمافظة على حتفظها        -٣٩
 ٢٠٠٥رف حبق املوظفني احلكوميني يف تنظيم النقابات يف سـنة           وقد اعتُ . املدنية والسياسية 

ومن البوادر اإلجيابية   . تزال قائمة  الطبيعة الوظائف    أوأن التقييدات على أساس املناصب       الإ
ح بتنظيم نقابات متعـددة يف مكـان    الذي مسقانون النقابات وتسوية عالقات العمل    تعديل  

 مـن   ٢٢املادة  على  وتعتزم احلكومة النظر يف سحب حتفظها       . ٢٠١١عمل واحد منذ سنة     
خبصوص احلق  العهد أخذاً يف احلسبان التطورات الطارئة على التشريعات واملؤسسات احمللية           

  .يف تشكيل النقابات

دي املوظفني املسؤولني عـن  التحقيق يف حاالت التعذيب وسوء املعاملة على أي         
  )١٢التوصية (إنفاذ القانون 

جيوز ملركز التبليغ عن انتهاك حقوق اإلنسان التابع لوزارة العدل ومكتـب املـدير             -٤٠
واللجنة الوطنية الكورية حلقوق    املعين حبماية حقوق اإلنسان التابع لوكالة السياسات الوطنية         

التحقيق يف أي حاالت تعذيب وسـوء       مبكافحة الفساد   اإلنسان وجلنة احلقوق املدنية املعنية      
ـ      معاملة مزعومة على أيدي املوظفني املسؤولني عن إنف        ات اذ القانون باإلضـافة إىل التحقيق

اللجنـة الوطنيـة الكوريـة حلقـوق اإلنـسان      وقد أجرت . اجلنائية واإلجراءات القانونية  
اط يف الشرطة وطلبت من املدعي العام       حتقيقاً تلقائياً يف اعتداء مزعوم ارتكبه ضب       ٢٠١٠ سنة

  .)١٢(الشروع يف التحقيقات اجلنائية اليت أفضت إىل اعتقال أربعة ضباط شرطة وحماكمتهم

واالنضمام إىل الربوتوكـول    جرمية جنائية   باعتباره   التعذيب   بشأنسن تشريع       
  )١٠ و٦التوصيتان  (االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

اتفاقية  من  ١ حرفياً على أن التعذيب الذي يرد تعريفه يف املادة           ن اجلنائي القانوينص   ال  -٤١
أن األفعال اليت ميكن تفسريها علـى أهنـا ممارسـات        ال يعترب جرمية جنائية إ    مناهضة التعذيب 

ويتوقع من  .  وقوانني جنائية خاصة   القانون اجلنائي تعذيب هي أفعال ختضع للمحاكمة مبوجب       
صة املعنية بتعديل القانون اجلنائي وهي جهاز استشاري يف خدمة وزير العدل            اللجنة الفرعية اخلا  

القـانون   مـن    ١٢٥ إذا كان من الضروري تعديل املادة      مايعمل يف الوقت احلايل أن تبحث       
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 اليت هي مادة رئيسية بشأن حماكمة املعاملة القاسية النامجة عن املوظفني احلكوميني حىت              اجلنائي
  . من اتفاقية مناهضة التعذيب١يب الوارد يف املادة جتسد تعريف التعذ

وأجرت احلكومة حتليالً وحبثاً للمسائل القانونية املتعلقة بـالربوتوكول االختيـاري             -٤٢
بـني   مااالستعراض والبحث في  التفاقية مناهضة التعذيب ويستلزم بعض اجملاالت مزيداً من         

 اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان    ف  ويف غضون ذلك، تكل   . الوكاالت احلكومية املعنية  
  .توكول االختياريباملهام اليت تقابل دور اآللية الوقائية الوطنية املنصوص عليه يف الربو

  )١٣التوصية (منع سوء استخدام أرقام تسجيل املقيمني واستغالهلا     
 متكنها من   بد منه كآلية أساسية    ال هو نظام    نظام تسجيل املقيمني  ترى احلكومة أن      -٤٣

وعلى الرغم من ذلك، نفذت احلكومة هبدف الوقايـة مـن           . توفري اخلدمات الالزمة للناس   
تعزيـز فـرض    ) ١: يلي ماخماطر انتهاك اخلصوصيات احملتملة عدداً من التدابري اليت تشمل          

القيود على عملية إصدار نسخ عن شهادات ومقتطفات لتسجيل املقيمني ورصد العمليـة،             
والثين عن اسـتخدام    ) ٣طاق بيانات تسجيل املقيمني املتاحة على اإلنترنت،        وتقليص ن  )٢

واملعاقبة على استخدام األرقام غري املشروع     ) ٤إلثبات اهلوية،   أرقام تسجيل املقيمني كوسيلة     
 لفائدة املستخدمني الذين يتيسر هلم النفـاذ إىل قاعـدة           وتدعيم أنشطة التوعية ذات الصلة    

وعالوة على ذلك، يعاقب اآلن األشخاص الذين يكشفون . لتسجيل املقيمنيالبيانات الوطنية  
وفضالً عن ذلك، أصبح تاريخ الوالدة . عن معلومات متعلقة بأرقام تسجيل املقيمني لقاء أجر  

يستخدم كطريقة إلثبات اهلوية حتل حمل أرقام تسجيل املقـيمني يف اسـتمارات الوثـائق               
  .٢٠١١احلكومية منذ عام 

بشأن النهوض باستخدام شبكة املعلومـات واالتـصاالت         املعدل   القانونأن   اومب  -٤٤
، سيقيد مجع أرقام تسجيل  ٢٠١٢أغسطس  /يف آب سيبدأ نفاذه    ومحاية املعلومات وغري ذلك   

املقيمني اخلاصة بالزبائن واستخدامها من جانب اجلهات املقدمة خلدمات االتصاالت السلكية         
وحىت يف حال السماح    . املقدمة خلدمات اإلنترنت تقييداً شديداً    فيها اجلهات    اوالالسلكية مب 

  .)١٣(بذلك، من املفروض أن تتاح أساليب بديلة إلثبات اهلوية للزبائن

  )٢٣ و٢١التوصيتان (قانون مكافحة التمييز     
واصلت احلكومة حبثها واستعراضها لقانون عام بشأن مكافحة التمييز يشمل التمييز             -٤٥

وسعت احلكومة، يف معرض دراستها     .  اجلنس والعرق والدين وامليل اجلنسي     على أسس مثل  
التشريعات احمللية املعنية والقواعد الدولية حلقوق اإلنسان وتشريعات بلدان أخرى، إىل تناول            
املسائل االجتماعية واالقتصادية اليت ميكن أن ينطوي عليها سن قانون عام ملكافحة التمييـز              

 جلنة فرعية   ٢٠١٠ونظمت سنة   .  احلق يف املساواة ومبدأ االستقالل اخلاص      وإىل املوازنة بني  
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خاصة مؤلفة من موظفني حكوميني منتمني إىل الوزارات املعنية وأكادمييني وخرباء قـانونيني            
وطرح مشروعا قانونني ملكافحة    . وجمموعات املصاحل إلجراء مناقشات معمقة يف هذا الصدد       

أن مدهتما انتـهت لـدى       ال إ ٢٠١١ على اجلمعية الوطنية سنة      التمييز اقترحهما املشرعون  
  .٢٠١٢مايو /اختتام الدورة الثامنة عشرة للجمعية الوطنية يف أيار

ــاج       ــرأة وإدم ــوق امل ــز حق ــور املتعزي ــساين نظ ــسياسات يفاجلن  ال
  )١٨و ١٢ التوصيتان(

ة رئيسية لإلدارة إن تعزيز حقوق املرأة هو اهلدف املنشود يف إطار عدة مشاريع وطني            -٤٦
وضع التدابري الراميـة إىل محايـة       ) ١: يلي ماوعلى األخص، يشمل برنامج العمل      . احلالية

احتياجات مصّممة لتلبية   وإجياد فرص للعمل    ) ٢جمموعات اإلناث املستضعفات من العنف،      
وتـدعيم أسـس    ) ٤وضمان حتسني متثيل املرأة يف قطاعات اجملتمع الرئيـسية،          ) ٣املرأة،  

متثيل املرأة يف اللجان احلكومية واجملالس التنفيذيـة         ماأ. اجلنساينلمنظور  للسياسات املراعية   ا
للمؤسسات العامة فهو أمر مدرج بانتظام يف بنود جداول أعمال اجتماعات جملس الدولـة              

 وعالوة على ذلك، نفذت خطة هتـدف  .)١٤(واجتماعات جلنة تنسيق السياسات بشأن املرأة   
  .)١٥(دد أكرب من النساء يف مناصب إدارية رفيعة املستوى يف احلكومةإىل تعيني ع

 لـضمان  ٢٠١١ عـام  قانون تقييم اآلثار املرتبطة بنوع اجلنس وحتليلـها سّن  وقد    -٤٧
نظور املوميكن القانون احلكومة من إدماج      . املساواة الفعلية بني اجلنسني يف سياسات احلكومة      

واعتمـد  . نظورهذا امل باإلضافة إىل وضع ميزانيات تراعي       يف كل السياسات العامة   اجلنساين  
 لتحديد الوضع األخـري للمـساواة بـني         ٢٠١٠ سنة   املؤشر الوطين للمساواة بني اجلنسني    

ونشرت النتائج يف   . اجلنسني يف البلد وتقدمي األهداف الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني          
 وأرست هذه املبادرات األسـس      .)١٦(٢٠١٠لعام   التقرير الوطين عن املساواة بني اجلنسني     

ويف تلك األثناء، ناقـشت جلنـة       . لدمج املنظور املراعي للجنس يف تنفيذ سياسات احلكومة       
مبشاركة خرباء من القطاعني العام     استعراض السياسات بشأن املرأة اليت نظمتها وزارة العدل         

. حايا اجلـرائم اإلنـاث    محاية حقوق املهاجرات عرب الزواج والسجينات وض      واخلاص سبل   
والتدابري املضادة الرامية إىل مكافحة اجلرائم املرتبطة بنوع اجلنس مثل العنف اجلنسي والعنف             

وجتلـت نتـائج    . هي يف عداد األمور املدرجة يف برنامج العمل أيضاً         املرتيل وجتارة اجلنس  
  .ت ذات الصلةاملناقشات يف السياسا

  )٣١التوصية (احلملة الرامية إىل ضمان فعالية تنفيذ القانون املدين املنقح     
القـانون  يستهان هبا على نظام تسجيل هوية األفراد نتيجة إلنفاذ           الطرأت تغيريات     -٤٨
ووزعت احلكومـة   . نظام رب األسرة  الذي ألغى    ٢٠٠٨يناير  / املنقح يف كانون الثاين    املدين
واسـتعرض  .  املنقح وعن نظام البلد املعدل لتسجيل اهلويـة        القانون املدين مية عن    إعال مواد
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تبقى من حتديات مطروحـة يف مناسـبات خمتلفـة           ماالتقدم احملرز يف تنفيذ النظام اجلديد و      
ونقحت أحكام قـوانني   . عن حقوق املرأة  الدفاع  شاركت فيها الوزارات املعنية وجمموعات      

  .)١٧(نظام رب األسرة إلغاء يقتضيه اأخرى وفقاً مل

  التشريع بشأن العنف املرتيلتشديد احملاكمة على االغتصاب يف إطار الزواج و    
 دون أي توضـيح آخـر       القانون اجلنائي يف  " امرأة"تعرف ضحية االغتصاب على أهنا        -٤٩
رفت ويف الواقع، اعت  . مبوجب هذا القانون  " زوجته"يعين أنه ميكن حماكمة أي شخص يغتصب         امم

 / وحمكمـة سـيؤول العليـا يف أيلـول         ٢٠٠٩ينـاير   /حمكمة مقاطعة بوسان يف كانون الثاين     
 الـزوجني ومت تأكيـد هـذين         يف حكميهما بتهميت االغتصاب املشدد ضـد       ٢٠١١ سبتمرب
  .)١٨(احلكمني

والقانون اخلاص بشأن    بالقانون اجلنائي وإن العنف املرتيل جرمية حياكم عليها عمالً          -٥٠
 الذي ينص على فرض تدابري وقائيـة علـى          )١٩( على جرائم العنف املرتيل وغري ذلك      املعاقبة

ومتنح التعديالت املدخلـة    . مرتكيب جرائم العنف املرتيل بغرض تغيري البيئة وتصحيح السلوك        
 سلطة التدخل الطارئ ملوظفي القضاء      ٢٠١١أكتوبر  /على القانون اخلاص يف تشرين األول     

رعة توفري احلماية للضحايا والسماح للضحايا بالتماس احلماية من         العموميني هبدف ضمان س   
فيها جرمية االغتصاب اليت يتعرض هلـا أفـراد          اوتدرج اجلرائم اجلنسية مب   . احملكمة مباشرة 

يؤهل ضـحايا تلـك    ا يف نطاق العنف املرتيل مم ٢٠١٢يناير  /األسرة ابتداء من كانون الثاين    
لوقائية املتاحة لضحايا العنف املرتيل اليت تـشمل املـشورة          اجلرائم لالستفادة من اخلدمات ا    

والسكن يف املآوي واملساعدة للحصول على الرعاية الطبية والتثقيف بغـرض االسـتقالل             
 بشأن منع العنف املرتيل ومحاية الضحايا وغري ذلـك         املعدل   القانونوخيول  . وإعادة التأهيل 

 ضباط الشرطة لدى نشرهم يف موقع جرميـة         ٢٠١٢مايو  /الذي أصبح نافذاً اعتباراً من أيار     
ويسمح القانون  . العنف املرتيل سلطة الدخول إىل موقع اجلرمية والتحقيق فيه حلماية الضحايا          

وعالوة على ذلك،   . املعدل لضباط الشرطة باالستجابة املبكرة الفعالة ملكافحة العنف املرتيل        
لعنف املرتيل جرمية يعاقـب عليهـا     كثفت احلكومة جهودها إلذكاء الوعي خبصوص كون ا       

 .مبوجب القانون وليس مسألة خاصة

  )٢١التوصية (التدبري املضاد الرامي إىل مكافحة االجتار بالبشر     
تعاونت الوزارات املعنية تعاوناً وثيقاً على املستوى الوطين ووطدت عالقات التعاون             -٥١
  .)٢٠(دويل بغية مكافحة االجتار بالبشرال

 على اجلمعية الوطنية يف تـشرين       القانون اجلنائي  احلكومة التعديالت على     وعرضت  -٥٢
  األمم بروتوكولوحتظر التعديالت املقترحة األفعال املنصوص عليها يف        . ٢٠١١نوفمرب  /الثاين
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املتحدة ملنع االجتار باألشخاص وقمعه واملعاقبة عليه امللحق باتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمـة             
 انتهت مدة مشروع القانون نظـراً إىل        وحيث. ع األحكام اجلزائية ذات الصلة     م عرب الوطنية 

، سيطرح املشروع جمـدداً     ٢٠١٢مايو  /أياراختتام الدورة الثامنة عشرة للجمعية الوطنية يف        
وتعتزم احلكومة اختاذ اإلجراءات احمللية الالزمة      . يف دورهتا التاسعة عشرة   الوطنية  على اجلمعية   

  .لربوتوكول بعد إقرار التعديالت املقترحةللتصديق على ا
 هبدف منع   ٢٠١٠ سنة   وكاالت السمسرة يف الزواج   قانون إدارة   وعدلت احلكومة     -٥٣

ويفرض التعـديل علـى     . حاالت الزواج املتعدد البلدان اليت يظن أهنا حاالت اجتار بالبشر         
ا باملعلومـات    مستفيد مـن خـدماهت     الوكاالت الدولية للسمسرة يف الزواج أن تزود كل       

الشخصية عن غريه من املستفيدين خطياً وتتيح خدمات الترمجة التحريرية والفورية لتيـسري             
 ٢٠١٢فربايـر   /وعدل القانون جمدداً يف شـباط     . االتصال بني الشخصني احملتمل زواجهما    

مـع فـرض   إلضافة أحكام حتظر بعض أفعال السماسرة اليت قد تفضي إىل االجتار بالبـشر       
 وفضالً عن ذلك، ترصد احلكومات احمللية املكلفة بتسجيل    .)٢١(عدم االمتثال  حالة   العقاب يف 

الوكاالت الدولية للسمسرة يف الزواج بانتظام ممارسات تلك الوكـاالت بالتعـاون مـع              
  .السلطات املعنية

طنني الكوريني املدانني بارتكاب جرمية جتـارة اجلـنس يف          اوجيوز اآلن حرمان املو     -٥٤
جتديدها بناء على إخطار من مكتب االدعاء العـام          أون استصدار جوازات السفر     اخلارج م 

  .التابع لوزارة الشؤون اخلارجية والتجارة سعياً إىل ردع جتارة اجلنس الدولية
وحيق للمرأة األجنبية املسلم بأهنا ضحية االجتار ألغراض جتارة اجلنس أن حتصل على               -٥٥

 وجيوز منح تـصريح     .)٢٢(ة احمللية وفقاً للتشريعات املعمول هبا     احلماية والدعم املتاحني للمرأ   
  .)٢٣(اإلقامة لبعض الضحايا يف بعض الظروفب أوبالعمل 

على االعتداء على األطفال ومحاية حقوق الطفل يف اإلجراءات اجلنائية          املعاقبة      
  )١٤التوصية (

قانون رعاية  ون اجلنائي و  القانإن االعتداء على األطفال جرمية يعاقب عليها مبوجب           -٥٦
 االعتداء البدين واالعتداء اجلنسي واالعتداء العاطفي على        قانون رعاية الطفل  وحيظر  . الطفل

 .)٢٤(والتخلي عنه واالجتار به وإكراهه علـى التـسول يف الـشوارع           الطفل وإمهال الطفل    
ارير عن حـاالت     وكالة إقليمية معنية حبماية الطفل يف كل أرجاء البلد تتلقى تق           ٤٤ وهناك

  .االعتداء على األطفال وحتقق يف مواقع احلاالت املزعومة وتوفر احلماية الطارئة
خطة لتحسني ممارسات التحقيق يف اجلرائم املرتكبة       وقد وضع مكتب االدعاء العام        -٥٧

.  يف إطار جهود احلكومة املبذولة لدمج منظور الطفل يف اإلجراءات اجلنائيـة            ضد األطفال 
أقوال األطفال الضحايا ومنع تعرض األطفـال الـضحايا         صدقية  ضمان  خلطة إىل   وهتدف ا 
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يف سياق اإلجراءات اجلنائية وبيان أقوال األطفال الضحايا ومنظـورهم          " لإليذاء غري املباشر  "
ويشرف املدعون العامون املعنيون جبرائم األطفال على كامل اإلجراءات ابتداء          . قدر اإلمكان 

 حىت تنفيذ احلكم ويسعون إىل احلصول على املشورة املهنية مـن أطبـاء              من التحقيق األويل  
 ٢٠١١وقد أصبح من اإللزامي ابتداء من سـنة         . علماء نفس سريريني   أونفسيني لألطفال   

السعي إىل احلصول على رأي مهين بشأن أقوال الضحايا يف حال ارتكاب جرائم جنسية ضد            
وحتقيقاً لذلك، وظف عاملون مهنيون دربتـهم       .  سنة ١٣ن  األطفال الذين تقل أعمارهم ع    

  .احلكومة يف مراكز الدعم الشامل لضحايا اجلرائم اجلنسية على نطاق البلد
 / يف أيلـول   قانون محاية األطفال واألحـداث مـن االعتـداء اجلنـسي          وعدل    -٥٨

 وأتيحـت سـت دورات       من هذا التقرير   ١٦صفه يف الفقرة    ورد و  ما حسب ٢٠١١ سبتمرب
 للمحـامني املعيـنني     ٢٠١٢يه  يون/ شهر حزيران  مارس إىل /من شهر آذار   الفترة   يفتدريبية  

وهتدف الدورات إىل تعزيز فهم احملامني لألطفال بصفة عامـة          . كمعاونني قانونيني لألطفال  
  .واآلالم النامجة عن االعتداء اجلنسيذوي اإلعاقة ولألطفال 

القانون اخلـاص بـشأن     يل   على تعد  ٢٠١٢يه  يون/حزيرانمنذ  احلكومة  وتعكف    -٥٩
ذوي  أو إلمداد ضحايا اجلرائم اجلنـسية األطفـال         املعاقبة على اجلرائم اجلنسية وغري ذلك     

ويستعني املعاونون . لكي يدلوا بأقواهلم يف اإلجراءات اجلنائيةمبساعدة معاونني مهنيني  اإلعاقة  
ويشاركون . ة واللغوية املهنيون باألشخاص الذين يفهمون خصائص األطفال واملعوقني النفسي       

مـساندهتا   أواإلجراءات القانونية من وجهة نظر حمايدة لتيسري االتصاالت          أويف التحقيقات   
  . دون حتريفهاوضمان الوصف التام ألقوال الضحايا

حظر ممارسة العقاب البدين ضد األطفال والنهوض بأساليب تأديبية خالية مـن                
  )٢٩التوصية (العنف 

 / الـذي سـّن يف آذار      مرسوم إنفاذ قانون التعليم االبتدائي والثانوي     يسمح تعديل     -٦٠
 للمدارس بتأديب التالميذ وفقاً ملبادئها التوجيهية املستقلة غري أنه حيظر ممارسة            ٢٠١١ مارس

ويطلب . أعضاء اجلسم  أوفيه إصابة الشخص بأمل بدين باستخدام األدوات         االعقاب البدين مب  
ع أصداء التالميذ واآلباء واملدرسني قبل أن تنقح مبادئها التوجيهيـة           اآلن من املدارس أن جتم    

برنامج لتقييم مـستوى   (Green Mileage برنامج التقييموإضافة إىل التعديل اعتمد . التأديبية
. وأتيحت فرص أكرب لإلرشاد والعالج للتالميذ الذين يبدون سلوكاً مقلقـاً          ) رضا التالميذ 

يف ذلك تعزيز دعم األنـشطة خـارج         ا منو شخصية التالميذ مب    يموتبذل اجلهود أيضاً لتدع   
  .املناهج الدراسية وأنشطة تكوين استقالل التالميذ الذايت

األوصياء  أووميكن اعتبار ممارسة العقاب البدين املفرط ضد األطفال من جانب اآلباء              -٦١
 من ضـروب العنـف   اًضرب وأ بقانون رعاية الطفل  على األطفال عمالً     عليهم يف املرتل اعتداءً   

للقانون اخلاص بشأن املعاقبة على جرائم العنف املرتيل وغري ذلك وقانون منع العنف          املرتيل وفقاً   
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تتوفر أي لوائح منفصلة تتنـاول بالتحديـد         الومع ذلك،   . املرتيل ومحاية الضحايا وغري ذلك    
  .عليهم يف املرتلاألوصياء  أوممارسة العقاب البدين ضد األطفال من جانب اآلباء 

  )١٥التوصية (محاية حقوق العامالت املهاجرات     
مجهورية كوريا من عمال مهاجرين ومهـاجرات عـرب         تتألف أغلبية املهاجرين يف       -٦٢

. الزواج ومواطنني أجانب هلم تراث كوري ومتثل الفئة األخرية أكرب حصة من املهـاجرين             
وقد وضعت احلكومة يف    . ٢٠١٢يف سنة    مليون أجنيب مقيم يف كوريا       ١,٤ويسجل حوايل   

) ٢٠١٢-٢٠٠٨( السياسة اإلطارية األوىل بـشأن اهلجـرة         ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 
وحتدد الـسياسة اإلطاريـة األوىل      . هبدف تنفيذ السياسات الوطنية للمهاجرين تنفيذاً شامالً      

ات اهلجـرة   األهداف السياسية الرئيسية مثل منع انتهاك حقوق اإلنسان يف إطـار إجـراء            
ألغراض الزواج وتقدمي الدعم إىل املهاجرات عرب الزواج إلدماجهن بشكل دائـم وتـوفري              
الدعم واحلماية للمهاجرات اللوايت يتعرضن للعنف املرتيل وتكوين بيئات معيـشية مالئمـة             

خالل هذه الـسنة،    على االكتمال   السياسة اإلطارية األوىل    مع مشارفة   و. ألطفال املهاجرين 
اليت سـتركز   ) ٢٠١٧-٢٠١٣(احلكومة حالياً على تصميم السياسة اإلطارية الثانية        تعمل  

على إتاحة خدمات شاملة موسعة تشمل الرعاية االجتماعية والرعاية الـصحية واإلرشـاد             
ورعاية األطفال والتعليم والعمل واإلعالم تيسرياً إلدماج املهاجرات عرب الزواج يف اجملتمـع             

  .ائهنودعم تعليم أبن
احلكومة سياسات خمتلفة لدعم األسر الناشئة عن الزواج املتعـدد البلـدان            ونفذت    -٦٣

بقانون دعـم   بتلبية احتياجاهتا املتعلقة بتحسني مستويات املعيشة واإلدماج االجتماعي عمالً          
، ٢٠٠٩ويف سنة   . ٢٠٠٨سبتمرب  / حيز التنفيذ يف أيلول     الذي دخل  األسر املتعددة الثقافات  

اجمللس املشترك املعين بسياسات األسر املتعددة الثقافات الذي يرأسه رئـيس  مة احلكوأنشأت  
الوزراء ويشارك فيه القطاعان العام واخلاص ووضعت السياسة اإلطارية اخلاصـة باألسـر             

دعم األسر املتعددة قانون ، عدلت ٢٠١١ويف سنة . ٢٠١٢-٢٠١٠املتعددة الثقافات للفترة 
يا العنف املرتيل ودعمهم واملساعدة للحصول على الرعاية الطبية  لتحسني محاية ضحاالثقافات

  .واخلدمات الصحية وتوفري املعلومات عن املعيشة والتعليم
 هبدف منع حاالت الزواج املتعدد البلدان       ٥٣يف الفقرة   وُنفذت املبادرات املوصوفة      -٦٤

ـ  . اليت يظن أهنا حاالت اجتار بالبشر   ة أنـشطة للتوعيـة   وعالوة على ذلك، تـوفر احلكوم
وتـشمل  .  إدماجهم يف اجملتمع الكـوري     التحضريية للمهاجرين احملتملني عرب الزواج لتيسري     

اجلهود املبذولة لتوفري املعلومات عن احلياة يف كوريا خـدمات البوابـة املتعـددة اللغـات             
أربـع   املتاحة بثماين لغات خمتلفة ودورية عن احلياة يف كوريا تصدر            )Danoori(" دانوري"

وبالنسبة إىل الرجال الكوريني املتوقع أن يعقدوا زواجاً دوليـاً،          . مرات يف السنة بعشر لغات    
ملساعدهتم على حتسني فهمهم للثقافات     تتيح احلكومة هلم جلسة إعالمية عن الزواج الدويل         
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ووسع نطـاق برنـامج     . األخرى واملهارات يف جمال االتصال واللوائح التنظيمية ذات الصلة        
  .)٢٥( ليشمل شركاء احلياة املتزوجني٢٠٠٩توعية سنة ال

ويعمل مركز الدعم الطارئ للمهاجرات عرب الزواج من أجل تقدمي املشورة والدعم              -٦٥
وتتيح املراكز خدمات املشورة على يـد       . الطارئ إىل الضحايا اللوايت تعرضن للعنف املرتيل      

. ة واملستشفيات ومآوي املهـاجرات ر لغات باالشتراك مع الشرط مهاجرات عرب الزواج بعش   
  . مأوى من ذلك القبيل يف كل البلد١٨وهناك 

محاية حقوق العمال املهاجرين ومحاية حقوق مجيع العامالت املهاجرات لضمان              
  )٨ و٣التوصيتان  (ّيةلممارسات التمييزلعدم تعرضهن 

 أن م تصاريح العملنظاحيق للعمال املهاجرين الذين دخلوا مجهورية كوريا بناء على       -٦٦
حيصلوا على احلماية اليت يتمتع هبا العمال الكوريون عمالً بالتشريعات املعنية املتعلقة بالعمل             

.  وقانون السالمة والـصحة املهنيـتني      وقانون احلد األدىن لألجور   قانون معايري العمل    مثل  
لتمييـز ضـد     يف مجلة أمور مبدأ حظر ا      قانون توظيف العمال األجانب وغري ذلك     ويعرض  

وقد كانت مسألة النقل إىل مكان عمل خمتلف يف عداد الشواغل           . العمال األجانب ومحايتهم  
وُتقبل طلبات النقل املقدمة بسبب املعاملة غري العادلة        . نظام تصاريح العمل  املتواصلة يف ظل    

 واحتجاز األجور وألسباب أخرى خارجة عن نطاق مسؤولية العمال املهاجرين دون أي قيد            
  .٢٠٠٩أكتوبر /نتيجة لتعديل التشريع املتصل بتلك املسألة الذي أقر يف تشرين األول

 مركزاً لتقدمي املشورة إىل العمال املهاجرين يتـيح         ٢٠١١وافتتحت احلكومة سنة      -٦٧
. هبدف تناول شكاوى العمال املهاجرين املتصلة بالعمل       خدمات املشورة بعشر لغات خمتلفة    

ت مراكز أخرى لدعم العمال املهاجرين بغية توفري خدمات املشورة          وفضالً عن ذلك، أنشئ   
وجتري احلكومة عمليات تفتيش يف أماكن العمل اليت توظـف          . بالقرب من أماكن عملهم   

عدداً كبرياً من العمال املهاجرين لتقصي ممارسات توظيفهم ودراسات استقـصائية بـشأن             
ضمان تنفيذ اللوائح التنظيمية بشأن حقوق      العمال املهاجرين وترصد أماكن العمل كوسيلة ل      

  .العمال املهاجرين
 تطبيقـاً ممـاثالً علـى العـامالت         ٦٧ و ٦٦وتطبق التدابري املوصوفة يف الفقرتني        -٦٨

وحيق للعامالت املهاجرات أيضاً االستفادة من محاية األمومة على غرار العامالت           . املهاجرات
بسبب احلمل والوالدة وضمان إجـازيت األمومـة        يف ذلك حظر إهناء اخلدمة       االكوريات مب 

بد منها حلماية أمومتهن بعد انتهاء       الويسمح هلن بالبقاء لفترة     . ورعاية الطفل بأجر مدفوع   
وإذا كانـت العـامالت   . صالحية تأشريات دخوهلن إذا رئي أن الظروف تقتـضي ذلـك   

جرة النتهاك وضعهن   حمتجزات يف مرافق اهل    أواملهاجرات موضع حتقيق من جانب السلطات       
كمهاجرات، فينبغي أن تكلف موظفة أنثى معنية باإلنفاذ حباالهتن بغية منع أي حترش جنسي              

إيداع مطالبات قانونية لالنتصاف مـن      يزمعن  وإذا كانت املهاجرات غري النظاميات      . حمتمل
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 األمـر   االعتداء اجلنسي، فيؤجل تنفيـذ     أويف ذلك جتارة اجلنس      اانتهاك حقوق اإلنسان مب   
  .بترحيلهن ومينحن احلق يف اإلقامة املؤقتة

 اخلاصة بوضع الالجئني وحتسني إجراءات االعتراف       ١٩٥١تنفيذ اتفاقية عام        
  )٣٠التوصية (بوضع الالجئ 

اجملاالت اليت أحرزت تقدماً ملحوظاً منذ االسـتعراض        واحدة من   مسألة الالجئني     -٦٩
 يومـاً نتيجـة   ١٤ أيـام إىل   ٧ض وضع الالجئ من     فقد مت متديد فترة الطعن يف رف      . األول

وأضيفت أيضاً أحكام جديدة    . ٢٠٠٩ يف سنة    قانون مراقبة اهلجرة  للتعديالت املدخلة على    
لألشخاص احلاصلني علـى   وبتمديد تصاريح العمل متصلة بإعفاء الالجئني من املعاملة باملثل    

لى التعديالت إنشاء مركز دعم      وقررت احلكومة بناء ع    .)٢٦(وضع إنساين وملتمسي اللجوء   
الالجئني من أجل دعم سبل عيش ملتمسي اللجوء ومساعدة األشخاص احلاصلني على وضع       

وخصصت التعديالت أيضاً املزيد . وجيري حالياً بناء املركز. الالجئ على االندماج يف اجملتمع    
قانون شـؤون  ، سّن   وعالوة على ذلك  . من املوارد البشرية واإلدارية لتناول مسائل الالجئني      

 ٢٠١٣يـه   يول/ وسوف يدخل حيـز التنفيـذ يف متـوز         ٢٠١٢فرباير  /شباطيف   الالجئني
  .٢٥ورد توضيحه يف الفقرة  ماحسب

  )٥التوصية (تثقيف املوظفني املسؤولني عن إنفاذ القانون يف جمال حقوق اإلنسان     
 املؤسـسات   يفمـوظ ازداد تدعيم أنشطة تثقيف املدعني العامني وضباط الشرطة و          -٧٠

وتدرج دورات التثقيف يف جمال     .  وموظفي دوائر اهلجرة يف جمال حقوق اإلنسان       اإلصالحية
حقوق اإلنسان يف عملية توجيه املوظفني احلكوميني اجلدد ويف دورات التدريب الـوظيفي             

ويشمل منهج تثقيفهم تدريب املدربني يف جمـال حقـوق          . اإللزامي خالل مسارهم املهين   
إعداد أفالم وثائقية وأدلة عملية بشأن حقوق اإلنسان وتنظيم حلقات عمل لتقدمي            اإلنسان و 

وإضافة إىل ذلك، بـذلت جهـود       . العروض عن ممارسات حقوق اإلنسان يف مكان العمل       
جبارة لتحسني أنشطة التثقيف املتصلة حبقوق اإلنسان يف جماالت تقتضي مراعاة اعتبـارات             

  .التفتيشية تداء اجلنسي على األطفال ومحالت دوائر اهلجرةحقوق اإلنسان مثل املرأة واالع

  التحديات والقيود  -خامساً  

  )٢٧ و٢٠التوصيتان (عقوبة اإلعدام     
إلغاء عقوبـة   أن   امب. ١٩٩٨أوقفت مجهورية كوريا تنفيذ عقوبة اإلعدام منذ عام           -٧١

 املبين  القانون اجلنائي يف ذلك    ااإلعدام يتطلب تنقيحاً أساسياً لنظام العدالة اجلنائية يف البلد مب         
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وقد أكدت احملكمـة الدسـتورية      . بد من التأين يف املداوالت     العقوبة اإلعدام، ف  مبدأ  على  
تتجاوز حدود الدستور    ال عقوبة اإلعدام على أساس أن العقوبة        ٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٥ يف

ختـالف بالـضرورة     ال و  من الدستور من حيث تقييد احلق يف احلياة        ٢-٣٧املبينة يف املادة    
 من الدستور اليت تنص على كرامة اإلنسان وقيمته فقط ألهنا حترم مرتكيب اجلرائم              ١٠ املادة

تراعي احلكومة حكم احملكمة، سوف تـستعرض احلاجـة إىل           مافيو .)٢٧(من احلق يف احلياة   
غاء عقوبة اإلعدام تنقيح األحكام اجلنائية اليت تعترف بعقوبة اإلعدام كعقوبة قانونية ومسألة إل   

واعتماد احلكم املطلق بالسجن املؤبد عرب اللجنة الفرعية اخلاصة املعنية بتنقيح القانون اجلنائي             
  .وهي جهاز استشاري يف خدمة وزير العدل

  )٣٣ و٢٤ و٤التوصيات (قانون األمن الوطين     
ى الدقـة    على حنو يتوخ   قانون األمن الوطين  بذلت احلكومة جهودها لضمان تطبيق        -٧٢

 وأكدت احملكمة   .)٢٨(استخدام سيئ حمتمل منذ االستعراض األول      أودون أي تفسري تعسفي     
يتضمنه القانون من    ماالدستورية واحملكمة العليا على السواء شرعية هذا القانون ذاكرتني أن           

وستظل احلكومة تتأكد من ممارسة السلطة التقديرية لدى        . ينتهك مبدأ الوضوح   المقتضيات  
 وفقاً إلرشادات التفسري املقدمة يف احلكمني الصادرين عن كلتـا           قانون األمن الوطين  نفاذ  إ

وسيتواصل فحص احلاالت الفردية بتناول كل حالة على حدة أخذاً يف احلـسبان             . احملكمتني
  .بشكل شامل جسامة هتديدها املزعوم لألمن الوطين وطبيعته وأثره

  )٥التوصية (قانون مراقبة األمن     
ينتهك برنامج مراقبة األمن حرية الوجدان والعقيدة اليت يتمتع هبا الفرد إذ يطبـق     ال  -٧٣

تطبيقاً صارماً على أدىن مستوى مطلوب بناء على تقييم التهديد احملتمل الذي تطرحه العودة              
األفراد موضع املراقبـة    أيديولوجية  إىل انتهاك نظام احلرية والدميقراطية األساسي وليس على         

وتبت جلنة املداوالت املعنية باملراقبة املؤلفة من عضوين داخلـيني مـن وزارة             . معتقداهتم وأ
مبـادئ  العدل وأربعة أعضاء خارجيني يف التهديد الذي يطرحه تكرار اجلرمية بنـاء علـى               

  .صارمةتوجيهية 

 ١٧التوصيتان  (للمستنكفني ضمريياً عن أداء اخلدمة العسكرية       اخلدمة البديلة       
  )٢٤و

للمستنكفني ضمريياً عـن أداء     ترى احلكومة أنه من الصعب اعتماد اخلدمة البديلة           -٧٤
 والتحـدي  اخلدمة العسكرية نظراً إىل التهديدات األمنية املخيمة على شبه اجلزيرة الكوريـة           

علـى  املـشترك   املتمثل يف ضمان املوظفني العسكريني يف حال اعتماد اخلدمة البديلة والنقد            
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وقد حكمت احملكمة الدسـتورية  . واملبين على إنصاف واجب اخلدمة العسكرية   نطاق واسع   
قـانون اخلدمـة     بأن تطبيق احلكم اجلنائي املنصوص عليه يف         ٢٠١١أغسطس  / آب ٣٠يف  

 .)٢٩(يتعدى على حرية الوجدان اليت يكفلها الدسـتور        ال ضد املستنكفني ضمريياً     العسكرية
واصلة استعراضها وحبثها الكاملني ملـسألة اعتمـاد        وعلى الرغم من ذلك، تعتزم احلكومة م      

اخلدمة العسكرية البديلة للمستنكفني ضمريياً أخذاً يف االعتبار الظروف واألجـواء األمنيـة             
  .)٣٠(خطة العمل الوطنية الثانيةالوطنية وإن برنامج العمل مدرج يف 

كاوى من  بتقدمي الش فقط  خضوع اجلرائم اجلنسية للتحقيق واحملاكمة مشروط           
  )١٩التوصية (جانب الضحايا 

يف ذلك أي جرائم جنسية ترتكب ضـد األطفـال           اخيضع معظم اجلرائم اجلنسية مب      -٧٥
للتحقيق واحملاكمة مبوجب نظام العدالة     وذوي اإلعاقة   واألحداث دون التاسعة عشرة من العمر       

ـ  ،ة ضد البالغني  بعض أشكال اجلرائم اجلنسية املرتكب     الوليس هناك إ  . اجلنائية احلايل  فيهـا   ا مب
 اليت تستلزم تقدمي    ، هي جرائم االغتصاب واالعتداء الشائن غري املصحوبة بأي إصابة بأذى بدين         

بد من إيالء عناية شـديدة       ال و .)٣١(الشكاوى من جانب الضحايا حىت ختضع للتحقيق اجلنائي       
ء شرط تقدمي الشكاوى    ينبغي إلغا  ال أوإذا كان ينبغي     ماحلماية خصوصيات الضحايا لتحديد     

  .بشأن اجلرائم اجلنسية ضد البالغني حىت ختضع هذه اجلرائم إلجراءات العدالة اجلنائية

التصديق على الصكوك الدولية حلقـوق اإلنـسان وسـحب التحفظـات                
  )٢٦ و٢٢ و١٦ و٧ و٢التوصيات (

ن  م ٢٠٠٨ سنة   اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    وقعت احلكومة وصدقت على       -٧٦
ضمن الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت أوصيت مجهورية كوريـا باالنـضمام إليهـا يف               

وتسعى يف الوقت احلايل إىل تعديل التشريعات املعنية على         . األولالدوري الشامل   االستعراض  
املتحدة ملنع االجتار باألشخاص وقمعه واملعاقبة        األمم بروتوكولتصدق على   أساس أهنا سوف    

اتفاقية حقـوق   على  مت التصديق   وقد  . لحق باتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية      عليه امل 
اليت تتضارب مع أحـد القـوانني       ) هـ(٢٥ بإبداء حتفظ بشأن املادة      األشخاص ذوي اإلعاقة  

  .أن احلكومة ستنظر يف سحب التحفظ بعد استكمال التعديل اجلاري للقانون املعين الاحمللية إ
، جتري احلكومة حتلـيالً     االختفاء القسري بشأن  باتفاقية األمم املتحدة    يتعلق   ماوفي  -٧٧

وعلى الـرغم مـن أن االختفـاء        . مقارناً للمسائل القانونية املتصلة باالنضمام إىل االتفاقية      
يف مجهورية كوريا، هناك عناصر خمتلفة تـشملها االتفاقيـة          مثار قلق   القسري ليس مسألة    

راضاً إضافياً حسب االقتضاء من بينها تعريف االختفـاء القـسري           وجيري استعراضها استع  
سجالت احملرومني من احلرية وحفظهـا      والواليات القضائية اجلنائية والتعاون القضائي ومجع       
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ويرد وصف املسائل املرتبطة بالتـصديق      . وضمان اطالع أصحاب املصلحة على املعلومات     
  .٤٢يف الفقرة ة التعذيب الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضعلى 
على  االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        وتنطوي    -٧٨

يعرقل  امع القوانني احمللية املقترنة بآثار اجتماعية واقتصادية إضافية مم      عدد من أوجه التضارب     
التفاقية أخذاً يف احلسبان    وتعتزم احلكومة حبث مسألة التصديق على ا      . التصديق على االتفاقية  

  .القوانني احمللية وطبيعة سوق العمل يف كوريا
االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية الذي      التصديق على   النظر يف   وبالنسبة إىل     -٧٩

كان يف عداد تعهدات كوريا والتزاماهتا الطوعية لدى ترشحها لعضوية جملس األمم املتحدة             
بني الـوزارات   ، واصلت احلكومة البحث وعقد املشاورات       ٢٠٠٨ حلقوق اإلنسان يف سنة   

تزال هناك حتديات مطروحة ألن بعـض االتفاقيـات          الو. منظمة العمل الدولية  املعنية ومع   
بشأن العمـل   واالتفاقيتان  ) ٩٨ ورقم   ٨٧رقم  (يف ذلك االتفاقيتان بشأن حرية التجمع        امب

. يعات احمللية املعنية والظـروف احلاليـة      يتضارب مع التشر  ) ١٠٥ ورقم   ٢٩رقم  (القسري  
االتفاقيات األساسية ملنظمة   وستظل احلكومة تسعى إىل اختاذ التدابري الرامية إىل التصديق على           

  . والوزارات املعنيةمنظمة العمل الدولية بالتشاور مع العمل الدولية

  خطط املستقبل  -سادساً  
يف عضوية جملس األمم املتحدة حلقوق      تسعى حكومة مجهورية كوريا إىل املشاركة         -٨٠

وإذ امتثلت اللتزاماهتا ومسامهاهتا الطوعية، ستواظب      . ٢٠١٣اإلنسان لوالية تبدأ مدهتا عام      
  .لمجتمع الدويللحبقوق اإلنسان بالنهوض راسخاً على الوفاء بواجباهتا ملتزمة التزاماً 

اإلنسان وتعزيز هذه احلقوق وستستمر احلكومة يف مساعيها الرامية إىل محاية حقوق          -٨١
بتحسني تنسيق سياسات حقوق اإلنسان بني الوزارات والتعاون مع اجملتمع املدين بغية توطيد             

  .راض الدوري الشامل وتنفيذ توصياتهاآلليات احمللية بشأن املشاركة يف إجراءات االستع
Notes 

 1 The Government convened one public hearing and one closed hearing for the preparation of the 
second NAP. 

 2 By late 2011, 566 habeas corpus cases were filed to courts, among which 48 cases were approved. 

 3 In addition to inmates themselves, their legal representatives, guardians, spouses, immediate 
family members, siblings, civil union partners, and employers can make remedy claims pursuant to 
the Habeas Corpus Act. The amendment of the Act in June 2010 allows the staff of detention 
facilities to make claims as well. 

 4 The Habeas Corpus Act is not applicable to persons who are arrested and detained in accordance 
with criminal procedures, inmates serving their sentences, and immigration detainees pursuant to 
the Immigration Control Act. 

 5 The children with disabilities refer children under the age of 13 who lack mental capacity due to 
physical or mental disabilities. 
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 6 Concerns have been raised that the newly introduced procedure of the approval of the Minister of 

Justice is only a formality. Apart from the approval procedure, detainees may request the head of 

immigration office or immigration detention center for temporary relief from their detention. Over 

the course of 2011, 137 were granted temporary relief. 

 7 The Government offers KRW 90,000 to 150,000 per month as financial subsidy to a person aged 

18 or older with severe disabilities in low-income bracket. 

 8 30,000 people were eligible for standard mobility assistance, home-visit care and nursing care 

services in 2011, but the number is expected to increase to 50,000. 

 9 The benefit for employing women with disabilities increased from KRW 374,000~450,000 to 

KRW 400,000~500,000 per person per month, leading to an increase of 11.7% in growth rate of 

employment of women with disabilities, from 15,904 women in July 2010 to 17,769 in July 2011. 

 10 The ruling, 2008hun-ga25, was made on 24 September 2009. 

 11 Education offices of Seoul, Gyeonggi-do and Gwangju have formulated students’ rights 

ordinances. 

 12 Since the incident of assault by police officers in 2010, the NHRCK temporarily operated the 

Torture Report Center for 3 months from June 2010 and received 15 allegations, among which 2 

cases were considered as possible complaints but rejected subsequently. The NHRCK provided 

consultations for remaining 12 cases. From January 2006 to December 2011, with regard to torture 

and ill treatment by law enforcement officers, 55 persons were charged with interference with 

exercise of rights in abuse of authority, 10 with unlawful arrest and detention, 15 with assault in 

abuse of authority and harsh treatment, and 33 with violation of the Act on the Aggravated 

Punishment for Specific Crimes and Others. 

 13 Although the Act on Promotion of Information and Communication Network Utilization and 

information Protection and others and related legislations do not specify identification methods 

other than the use of  resident registration number, other methods are commonly accepted as well, 

such as face-to-face confirmation, authentication by credit cards and mobile phones, and the use of 

public authentication key and I-PIN. 

 14 With a special target to increase the representation of women in government committees, the 

Government included the number of women in committees in the performance assessment of 

ministries in 2011, with the Operation Guidelines on Government Committees specifying that at 

least 40% of committee members should be women. 

 15 The percentage of female government officials at the managerial level rose from 5.6% in late 2008 

to 8.4% in late 2011. 

 16 According to the equality report, the overall national gender equality index was 61.2 on a scale of 

0 to 100. Health ranked the highest in terms of gender equality, followed by culture and 

information, education and training, economic activities, welfare and family, with decision-making 

and safety rated lowest. 

 17 A total of 279 legislations (6 acts, 63 enforcement decrees and 210 enforcement regulations) were 

identified to require revisions as a result of the abolition of the Family Head System. 

 18 On 16 January 2009, the Busan District Court ruled that forcing a wife to have sexual intercourse 

by threatening her with a gas spray and a knife in spite of her refusal on the excuse of menstruation 

constituted a crime and convicted the husband of aggravated rape (2008go-hap808). On 22 

September 2011, the Seoul High Court also convicted a husband who forced his wife to have 

sexual intercourse after threatening her with a knife of aggravated rape (2011no2052). 

 19 The table below shows domestic violence cases reported and measures taken since 2008. 
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Indictment Non Indictment 

Year 

Number of 
Reports 

Received 

Total 
Number of 
Measures 

Taken Trial Summary 
Suspension of 

Indictment 
No Rights of 
Arraignment Others 

Transferre
d as Family 
Protection 

Case Others 

2008 13,334 13,341 354 1,487 2,593 3,707 249 4,833 118

2009 12,132 12,154 266 996 2,197 3,745 273 4,579 98

2010 5,185 5,240 112 465 918 1,654 143 1,908 40

2011 2,939 2,942 94 435 545 1,365 87 384 32

Total 33,590 33,677 826 3,383 6,253 10,471 752 11,704 288

 

 20 With a view to reinforcing international coordination for fight against human trafficking, the 

Republic of Korea participated in the following international meetings: 

•  ASEAN+3 Ministerial Meeting on Transnational Crime (Myanmar, July 2009); 

•  Working Group Meeting on Monitoring Progress of the Implementation of the UN 
Convention against Transnational Organized Crime (Vienna, Austria, 2010); 

•  UN Office on Drugs and Crime Forum on Transnational Crime Countermeasures 
(Bangkok, Thailand, 2010); 

•  Conference on Intergovernmental Law Enforcement Cooperation for Responses against 
Transnational Organized Crime (Siem Reap, Cambodia, 2010); 

•  Meeting of Parties to the Convention against Transnational Organized Crime (Vienna, 
Austria, 2010); 

•  Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (Vienna, Austria,2011); 

•  International Conference on Organized Crime in Asia (Las Vegas, US,2011); 

•  Conference on Coordinated Investigation against Transnational Organized Crime in the 
Asia Pacific Region (Bangkok, Thailand, 2011). 

 21 When the amendment comes into effect in August 2012, international marriage brokers following 

unlawful practices will be subject to imprisonment of no longer than 3 years and a fine of no more 

than KRW 20 million: alluring and introducing prospects of international marriage with intention 

to deceive and defraud; demanding unreasonable fees or other expenses; arranging children aged 

18 or younger for marriage; setting up 2 or more dates at the same time, arranging 2 or more 

marriage prospects to meet 2 or more partners simultaneously or consecutively at the same place 

on the same day; and accommodating 2 or more foreigners in the same residence for the purpose 

of marriage arrangement. 

 22 Female victims of sex trade are entitled to accommodation, counseling, therapy, medical treatment 

and support, accompaniment service to investigations conducted by enforcement agencies or to 

witness interview by court, and support from legal aid organizations. Migrant female victims may 

also obtain assistance with securing their passage to home country. 

 23 When a foreigner requests a residency permit while seeking remedies against damage incurred 

from forced sex trade, repetitive assault or abuse, or other serious crimes, the Ministry of Justice 

grants them the status of Others (G-1). When the Council on the Protection of Human Rights and 

Promotion of Interests of Foreigners under the Immigration Office approves a foreigner’s petition 

for remedy, the Ministry revises the status to Particular Occupation (E-7) to enable employment in 

the Republic of Korea. 

 24 There were 299 accusations and charges, consisting of 164 investigation cases and 135 court trials 

and rulings, in 2009, and 290 accusations and charges, consisting of 130 investigation cases and 

160 court trials and rulings, in 2010. 

 25 526 persons received such education in 2008, 2,670 persons in 2009 and 2,742 persons in 2010. 
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 26 Permit for Activities beyond Immigration Status was granted to those who have been waiting more 

than a year after filing refugee status application, with a total of 55 persons were granted with the 

permit as of June 2012. No work permit request has been rejected for refugee status applicants. 

 27 The number of ruling is 2008hun-ga23. 

 28 The table below indicates the number of booked cases and detained persons for violating the 

National Security Act. 

Year 2008 2009 2010 2011 

Booked Cases 46 57 97 90 

Detained Persons 16 18 32 19 

 

The status of National Security Act violation prosecution is as follows. 

Year 2008 2009 2010 2011 Total 

Indictment 27 34 43 39 204 

Conviction 

(Probation) 

23 

(18) 

34 

(30) 

43 

(33) 

19 

(13) 

176 

(137) 

Innocent 

(Confirmed) 

2 

(0) 

2 

(0)   

8 

(2) 

On Trial 2 at 1st Trial   20 at 1st Trial 22 

 

 29 The number of ruling is 2008hun-ga22. 

 30 The number of conscientious objectors stood at 728 in 2009, 721 in 2010 and 633 in 2011. 

 31 The Criminal Act and the Special Act on the Punishment of Sexual Crimes and Others stipulate 

that certain types of sexual crimes require complaints filed by victims for criminal investigations. 

Rape, indecent assault by force, quasi-rape and quasi-indecent acts by force, and sexual 

intercourse in abuse of occupational authority are listed as such crimes in the Criminal Act. 

Indecent acts in abuse of occupational authority, indecent acts in public places, and obscene acts 

by using telecommunication tools are stipulated in the Special Act as crimes subject to criminal 

investigation upon complaints. However, the requirement of complaints does not apply to crimes 

committed against children under the age of 19 or persons with disabilities. In addition, there are 

exceptions to the requirement even when victims of rape are adult women, when the rape led to 

death or injury of the victim, when it was followed by the murder of the victim, when it was 

committed with the use of weapons or dangerous objects, when 2 or more persons were involved, 

when the perpetrator broke into victim’s home at night, or if the perpetrator was the victim’s close 

family members. 

        


