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 مقدمة -أوالا  

 من   الرابعددددة  الجولددددة  إطددددار  في  الوطني  التقرير  هددددذا(  الحكومددددة)  كوريددددا  جمهوريددددة  حكومددددة  تقددددد  -1
 .16/21 اإلنسان حقوق  مجلس لقرار وفقا   الشامل الدوري  االستعراض

  وجميع السددددددددددابقة  الجوالت  في ُقبلت التي  التوصدددددددددديات  تنفيذ عن معلومات  التقرير  هذا ويتضددددددددددمن -2
  الجولة منذ  كوريا، جمهورية  في اإلنسان  حقوق   حالة لتحسين  المتخذة واإلدارية والقضائية  التشريعية  التدابير
 .2017  الثاني/نوفمبر تشرين في سابقا   المعقودة الشامل الدوري  لالستعراض الثالثة

 الثالثة   للجولة المدة منتصدددددد   تقرير اختيارها بمحض  الحكومة  قدمت ،2022  نيسددددددان/ بريل وفي -3
  االسدددددددددتعراض  من الثالثة  الجولة  خالل المقدمة التوصددددددددديات جميع  تنفيذ  حالة  عن معلومات  يتضدددددددددمن الذي
 العدل. لوزارة  اإللكتروني الموقع على علنا   التقرير وُنشر اإلنسان. حقوق  مجلس إلى الشامل الدوري 

 التقرير إعداد وعملية المعتمدة  المنهجية -ثانياا  

 المفوضددددددددددية  وضددددددددددعتها  التي  التقارير  لتقديم  التوجيهية  للمبادئ وفقا    التقرير  العدل  وزارة صددددددددددا ت -4
  في  الواردة التوصدية على  وبناء  17/119  اإلنسدان  حقوق   مجلس  مقرر إلى اسدتنادا    اإلنسدان  لحقوق  السدامية
  سددددددياق في المتحدة األمم وضددددددعتها  التي المسددددددتدامة التنمية  هداف إلى  الوزارة   شددددددارت التوجيهية،  المبادئ
 السددددابقة. التوصدددديات جانب إلى  الصددددلة  ذات والغايات األهداف  وحددت التوصدددديات  تنفيذ  حالة  تقرير إعداد
 وتحقيق اإلنسان  حقوق  لحماية  المساءلة ومستوى  الوطنية  السياسات وفعالية  اتساق  يعزز  ن شأنه  من وهذا

 المستدامة.  التنمية  هداف

  مناقشددددات  نظمت  بينما  معنية،  ومؤسددددسددددة  وزارة 12 مع  بالتشدددداور  التقرير هذا الحكومة  وصددددا ت -5
  اإلدالء  اإلنسدددددددددددددددان  لحقوق   الوطنيددة  اللجنددة  من  العدددل  وزارة  طلبددت  ذلدد ،  على  وعالوة  الجمهور.  آراء  لجمع
  جزء و درج اإلنسددددان  لحقوق  الوطنية  واللجنة  المدني المجتمع توصدددديات  واسددددُتعرضددددت  التقرير.  بشددددأن بآرائها
 التقرير. في  منها

 الثالثة الجولة توصيات تنفيذ -ثالثاا  

 المنفذة  التوصيات -ألف 

 اإلنسان لحقوق  الدولية اآلليات تنفيذ -1 

 اإلنسان لحقوق   األساسية  الدولية للمعاهدات وفقا   بالتزاماتها الوفاء   جل  من  جهودا    الحكومة بذلت -6
 المواضددديعية  الخاصدددة  اإلجراءات  جميع إلى  دائمة  دعوة  الحكومة  ووجهت  اإلنسدددان.  حقوق  آلليات واالمتثال
 نظمهدددا  التي  القطريدددة  الزيدددارات  خالل  بنددداء  حوارا    و جرت  المتحددددة  لألمم  التدددابع  اإلنسددددددددددددددددان  حقوق   لمجلس
 في  اإلنسدددان  لحقوق  السدددامية  المفوضدددية مكتب مع  تعاونها  الحكومة  وواصدددلت  .( 1) للبلد  الخاصدددون   المقررون 
  التعاون   في واسدددتمرت ،2020 عا   منذ 19-كوفيد انتشدددار عن الناجمة  الصدددعوبات  من  الر م على سددديول،
 (9-130 - 7-130 التوصيات) .شخصيا   الحضور على  تقو  ال التي بالطرق  والدعم
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 اإلعاقة ذوي  األشخاص حقوق  اتفاقية من( ه )25 المادة على التحفظات سحب  

 ،2008 األول/ديسددددددددمبر كانون  في اإلعاقة ذوي   األشددددددددخاص  حقوق  اتفاقية  على  التصددددددددديق  عند -7
 ضددد التمييز تحظر التي  اإلعاقة  ذوي   األشددخاص  حقوق  اتفاقية  من( ه )25 المادة تطبيق على تحفظ ُ بدي

 من 732 المادة مع بتعارضددها تتعلق شددوا ل بسددبب الحياة على التأمين توفير في اإلعاقة  ذوي   األشددخاص
  ير الحياة.  على  التأمين  برنامج في العقلية  اإلعاقة  ذوي   األشدددخاص  اشدددترا   تحظر  التي ،التجاري   القانون 

ل المذكور الحكم  ن  يتمتعون  الذين العقلية اإلعاقات ذوي  لألشددددددددخاص لُيسددددددددم  2014 آذار/مارس  في ُعد ِّ
  حقوق  اتفاقية  من( ه )25 المادة على التحفظ  سدددددددحب وعليه، الحياة. على  التأمين عقد بإبرا  العقلية بالقدرة

 (12-132 التوصيتان) .2021 األول/ديسمبر كانون  في اإلعاقة ذوي  األشخاص

 اإلنسان وحقوق  التجارية األعمال  

  في   2022- 2018  للفترة   اإلنسدددددددددددددان   حقوق   وحمدايدة   لتعزيز   الثدالثدة   الوطنيدة  العمدل   خطدة  وضدددددددددددددع    ثنداء  - 8
  العامة  السدياسدة  مها    يتضدمن   اإلنسدان   وحقوق   التجارية  عمال األ  عن  منفصدال    فصدال   الحكومة   عدت   ، 2018 عا  
 الجمعية  إلى  قانون   مشدددددددرو   الحكومة   قدمت   ،  يضدددددددا    2021 عا    وفي   السدددددددنوية.   التنفيذ   حالة   وتتبع   الصدددددددلة   ذات 

  اإلنسددددان   حقوق   احترا   عن  الشددددركات  مسددددؤولية   يعالج  الذي  اإلنسددددان   حقوق   لسددددياسددددات  اإلطاري   للقانون  الوطنية 
  لتيسدددددددير   2021و   2020 عامي   في   منتديات  الحكومة  وعقدت   اإلنسدددددددان.   حقوق   وتعزيز   حماية   في  الدولة   وواجب 
  التجارية  باألعمال   المتعلقة  الدولية   المعايير   فهم   من   تتمكن   لكي   للشدركات  توجيهية   مبادئ  ونشدرت   المناقشدات  عقد 

 ( المستدامة   التنمية   هداف  من   6- 12 الغاية   ؛ 26- 130  التوصية )    فضل.   نحو   على   وتنفيذها  اإلنسان   وحقوق 

 الدولي  اإلنمائي  التعاون   

  اإلنسددددددددددان.  حقوق  على  قائم  نهج    سدددددددددداس  على   اإلنمائي   التعاون  برامج   لتنفيذ  جهودا    الحكومة  بذلت  - 9
  ضددددددرورة  على (  2025- 2021)  الدولي   اإلنمائي   التعاون   بشددددددأن  الثالثة  الحكومية   االسددددددتراتيجية   الخطة  وتنص 
  المشدددداريع.  وتصددددميم   الرسددددمية   اإلنمائية  المسدددداعدة  سددددياسددددات   صدددديا ة  عند   اإلنسددددان   وحقوق   الجنس  نو   مراعاة 
 النساء  ذل    في   بما  الضعيفة،   الفئات   حقوق   لتعزيز  مشاريع   إقامة  بدورها  الدولي  للتعاون   الكورية   الوكالة   وتتولى 

  التعاون  برامج   تنفيذ   وخطة ( 2025- 2021)   اإلنسددددان   لحقوق  المدة  منتصدددد    اسددددتراتيجية   إطار   في  واألطفال، 
  ثناء  الحسدددددددبان   في  اإلنسدددددددان   حقوق  الحكومة  وتأخذ   . ( 2023- 2020)   اإلنسدددددددان   حقوق   على   القائمة   اإلنمائي 
  حقوق  على   األثر   تقييم   إجراء   طريق  عن   اإلنمائي   التعاون   إطار   في   المن    تقديم   مشددددداريع   وتقييم   وتنفيذ   تخطيط 
 المنفذة الوكاالت  بشأن  الالزمة   التدابير   باتخاذ   المساءلة   تعزيز   إلى  الحكومة   سعت  ذل ،  على  وعالوة   اإلنسان. 

 القائمة  الثانية   اإلدارة   خطة  إلى   اسددتنادا    المحليين،  للسددكان   المكفولة  اإلنسددان   لحقوق   انتهاكات  ارتكاب   حالة   في 
 ( 69- 132  التوصية )   . ( 2023- 2021)  الدولي   للتعاون   الكورية  الوكالة   وضعتها  التي  اإلنسان   حقوق  على 

 الوطني اإلطار على طرأت التي التغييرات -2 

 الوطنية العمل خطة  

 على   منهدا  حرصددددددددددددددا    ونفدذتهدا(  2022-2018)  الثدالثدة  الوطنيدة  العمدل خطدة  الحكومدة  وضددددددددددددددعدت -10
  كفلت  القانونية، األصددددددول مراعاة  إطار وفي اإلنسددددددان. حقوق  ضددددددمان  في  المتمثلة المؤسددددددسددددددية الممارسددددددة
  جلسددددددات عقد طريق عن  المدني والمجتمع  واألكاديميين اإلنسددددددان لحقوق   الوطنية اللجنة مشدددددداركة  الحكومة
 العمل  خطة لوضددع  الحكومة وتتحضددر  المختصددة.  الوزارات  مع الوثيق  والتعاون   اآلراء وجمع علنية اسددتما 
 مشددداركة  وسدددتكفل  الدولية، والمعايير اإلنسدددان حقوق  بقضدددايا المتعلقة الجديدة  الطلبات  لتلبية  الرابعة الوطنية
 (14-130 - 12-130 التوصيات) المصلحة.  صحاب مختل 
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 اإلنسان لحقوق  الوطنية اللجنة  

  الوطنية، والجمعية الرئيس،  يتلقى   ن على  كوريا  في  اإلنسددددان  لحقوق  الوطنية  اللجنة قانون   ينص -11
 المفوضدددين  ويسدددموا مجتمعية  فئات  من  آراء إلى  يسدددتمع  و المرشدددحين من توصددديات  العليا  المحكمة  ورئيس

 مدة  بانتهاء المتعلقة المسددددددائل  نشددددددر طريق عن  اآلراء اإلنسددددددان لحقوق   الوطنية اللجنة وتجمع  يعينونهم.  و
 وتوز   اإلنترنت شدددددددبكة على المفوضدددددددين، إلى المقدمة بالتوصددددددديات المتعلقة  والمعلومات المفوضدددددددين والية

  يقدمونها  التي  المالحظات عن  المسدددددؤولية تحميلهم  بعد   المفوضدددددين اسدددددتقالل وُيكفل  الصدددددح ية.  النشدددددرات
د    األمر  في  يكن  لم  إذا  لواجبددداتهم   دائهم   ثنددداء  يصددددددددددددددددددرونهدددا  التي  القرارات  و  يجوز  وال  إهمدددال،   و  تعمددد 

 اإلنسدددددددددددددددان  لحقوق   الوطنيددة  اللجنددة  وتعتز   بدالسددددددددددددددجن.  حكم  حقهم  في  صددددددددددددددددر  إذا  إال  المفوضددددددددددددددين عزل
 المفوضدددددددددددين. انتخاب في وتشددددددددددداركية  شدددددددددددفافة  وإجراءات  التنظيمي  االسدددددددددددتقالل لضدددددددددددمان تعديالت إجراء

 (المستدامة  التنمية  هداف من  -16 الغاية ؛(11-130 - 10-130 التوصيات)

 الجيش صفوف في اإلنسان حقوق  تحسين  

  ،2014 عا   في آخرين  رفاق  من  المعاملة  لسوء  تعرضه  بسبب  توفي الذي يون   الجندي  مقتل بعد -12
 المتعلق  اإلطاري   القانون  في العسددددددكري  اإلنسددددددان حقوق  بحماية معني ضددددددابط  تعيين  سددددددس  مؤخرا    ُ درجت
  الوطنية اللجنة  نشددددأت  طويل، نقاش  وبعد  .2015  األول/ديسددددمبر كانون  في  العسددددكريتين  والخدمة بالصددددفة
  التصدددددددددددحيحية  والتدابير بالتحقيقات  المكلفة واللجنة  الضدددددددددددابط  منصدددددددددددب  2022 عا  في اإلنسدددددددددددان  لحقوق 

 نظاما    الحكومة  وتنفذ الجيش.  صدفوف في  والتمييز اإلنسدان حقوق  بانتهاكات  المتعلقة السدياسدية والتوصديات
  الخاص والعالج  المشدددددددددورة وتوفير  والعزل،  الحاالت  وإدارة الهوية تحديد  مراحل عبر  االنتحار لمنع شدددددددددامال  

  بين  مشددددددددددددتركة لجنة  الحكومة  ونظمت الخدمة.  ثناء صددددددددددددعوبات  يواجهون   الذين للجنود العقلية  بالصددددددددددددحة
 وصددددددا ت  2021 عا  يف  الجيش في الجنسددددددي االعتداء  لمنع  الجيش ومؤسددددددسددددددة والخاص العا  القطاعين
   نشدددأت ،2022 عا  وفي لهم.  الدعم وتقديم الضدددحايا  وحماية الجيش  في الجنسدددي االعتداء  لمنع توصددديات

  ذات  الحاالت  معالجة   جل  من  له والتصدددددددددي  الجنسددددددددي العن   لمنع  منظمات والجيش الوطني  الدفا   وزارة
 والدعم الحماية توفير   جل من الجيش  في الجنسدي االعتداء  بشدكاوى   المعنيين  المرشددين عدد  ورفع  الصدلة،

 بين بالفصدددل  يتعلق  مؤخرا   حكم  إدراج  طريق  عن  اإلجراءات تبسددديط على  يضدددا    الحكومة وعملت للضدددحايا.
  شددددامل تحقيق  سددددنويا    وُيجرى   الجانبية.  األضددددرار  لمعالجة  توجيهية  مبادئ  ووضددددعت  عليه، والمجني الجاني
  الحالي  الوقت في وُتطور ،2022 عا  منذ الجيش  في الجنسدددددددددي العن  لمشدددددددددكلة الفعلي الوضدددددددددع  بشدددددددددأن
 ،جذريا   العسددكرية الثقافة تحسددين إلى وسددعيا   للحاالت. المتكاملة  واإلدارة الهوية إخفاء تكفل هات ية تطبيقات
  في  وتأخذ الجنسدددددددددددانية االعتبارات تراعي تثقي ية  ودورات شدددددددددددتى برامج  وتنفيذ وضدددددددددددع على الحكومة تعمل

 العسكرية. للرتب الوظي ية الخصائص  االعتبار

 اإلنسان حقوق  مجال في التثقيف  

  .2018 عا   في  الدراسية المناهج  في اإلنسان  حقوق   مجال  في التثقيف  مادة  التربية  وزارة   درجت -13
 ميددان  في  المعلمين قددرات  لبنداء  شددددددددددددددتى  تددريبيدة  برامج  ونفدذت  تعليميدة  مواد الوزارة   عددت  ذلد ،  على  وبنداء

  التعليم   لقانون   التنفيذي المرسددددو  خضددددع ،2020 عا  وفي .2019 عا  منذ  اإلنسددددان  حقوق   بشددددأن التثقيف
  المدرسددية الحياة بشددأن  بها  خاصددة قواعد  بوضددع  للمدارس بالسددما  يقضددي  فبات  للتعديل  والثانوي   االبتدائي
 من  مكتبا   17و  الوزارة تعاونت ،2021 عا   ومنذ اإلنسددددددان. بحقوق   للتوعية مسددددددتقلة   نشددددددطة على  اسددددددتنادا  
 وعلى المدارس موظفي على  وتوزيعها اإلنسدددددان  حقوق   مجال في التثقيف برامج  وضدددددع على  التعليم مكاتب
 المعلمين. قدرات ببناء الخاص  التدريب إعداد
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 والمتوسدطة االبتدائية المدارس في المقررة المدرسدية الكتب اإلنسدان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  وراقبت -14
  العاصدددددددددمة في  التعليم مكاتب على  المشدددددددددرفين مع  مشدددددددددتركا    إعالنا   و صددددددددددرت  2018-2017 الفترة  خالل

  حقوق   مجددال  في  التثقيف  وتعزيز  اإلنسدددددددددددددددان  بحقوق   الوعي  لزيددادة  ،مكتبددا    17  عددددهددا  البددال   والمقدداطعددات،
  في  اإلنسدددان  حقوق   مجال  في  التثقيف تيسدددير على  يضدددا    اإلنسدددان  لحقوق   الوطنية اللجنة وعملت اإلنسدددان.
  وبداإلضددددددددددددددافدة  .2020  عدا   في الجدامعدات في  اإلنسددددددددددددددان  حقوق  مراكز  مجلس  تنظيم  خالل  من الجدامعدات

 التثقيف  توفير  خالل  من  بدأسددددددددددددددره  المجتمع  في  اإلنسدددددددددددددددان  بحقوق   الوعي  لنشددددددددددددددر  جهودا    بدذلدت  ذلد ، إلى
  مجدال  في  التددريدب  توفير) العدامدة  والمؤسددددددددددددددسددددددددددددددات  المجتمع  مثدل  مضددددددددددددددمدار  كدل في  المسددددددددددددددتهددفدة للفئدات
 شددددتى.  مضددددامين إعداد  خالل  ومن ،(المثال سددددبيل  على والصددددحفيين  الحكوميين للموظفين  اإلنسددددان حقوق 

 (المستدامة  التنمية  هداف من 7-4 الغاية ؛65-130 التوصية)

 والسياسية المدنية الحقوق  -3 

 بالبشر االتجار على القضاء  

ن   -15   الثاني/   كانون  من  ابتداء  يطبق  وسدوف  ،و يرهم  الضدحايا  وحماية بالبشدر االتجار  منع قانون  سدُ
  المعايير  مع  تمشددددددديا    الجرائم ومجموعة  بالبشدددددددر باالتجار المتعلقة المفاهيم  القانون  هذا ويحدد .2023  يناير

 تحديد جهود وتعزيز الحكومة؛  جهزة جميع في  اسدتجابة نظا   إنشداء على نفسده،  الوقت  في  وينص الدولية،
  القانون،  هذا  وبموجب  ذل . إلى وما الجمهور؛ توعية  وتعزيز لهم؛  والدعم  الحماية  وتوفير الضددددددددددددحايا هوية
 االتجار لمنع شدداملة  خطة إعداد طريق عن سددياسددات وضددع إلى منهجية  بصددورة تسددعى   ن  للحكومة  يمكن

 لتحديد  مؤشددددرات واسددددتخدا  وضددددع  يضددددا   الحكومة  وتعتز   وزارة. كل  تحرزه الذي  التقد  واسددددتعراض بالبشددددر
  تحديدهم،  تم  الذين  للضدددحايا والمعيشدددي  والقانوني الطبي الدعم وتوفير  الحاالت، في والبت الضدددحايا، هوية

  الطبية  المصروفات  وتغطية لإلنقاذ؛ الالزمة  األموال  مثل) المالي الدعم  يقد   الحاضر،  الوقت  وفي و يرهم.
 التقاضددددي  وخدمات القانونية والمشددددورة ،(ذل  إلى  وما  الجنازة؛ ومصددددروفات  الدراسددددية، والرسددددو  والمعيشددددية

 من 3-16و  2-16و 7-8 الغايات  ؛112-132و 47-130 -  44-130 التوصددددددديات)  النفسدددددددي. والدعم
 (المستدامة  التنمية  هداف

 العائلي العن   منع  

  العائلي العن    جرائم  على   بالمعاقبة   المتعلقة   الخاصدددة   الحاالت   قانون   وسدددن   بتعديل  الحكومة   وقامت  - 16
 جنائية عقوبة  وفرض   العائلي  العن    جرائم   تعريف   توسددددديع   بهدف  وذل   ، 2021  الثاني/يناير   كانون  من   اعتبارا  
 النفسدددية  الصدددحة   خدمات  ذل    في   بما  للضدددحايا،  شدددتى  خدمات   الحكومة   وتقد   الزجري.  األمر   انتها    حالة   في 

 وما الطوارئ  و رقا    السدددددداخنة   والخطوط  والمالجئ   المشددددددورة   تقديم   مراكز  طريق  عن  والطبية   القانونية  والخدمات 
  التدريب نفقات  ودعمت  المشدددددورة،   تقديم   مراكز   في   العاملين   عدد  الحكومة   زادت   ، 2020 عا   وفي   . ( 2) ذل   إلى 

  تعزيز  تا   مما   العا ،   التأجيري  اإلسدددددددددددددكان   نطاق  ووسدددددددددددددعت  -  المهني   التدريب  تمويل  مثل  بطرق   -   المهني 
  وتنفذ  وخارجها.   اإلنترنت   شدددبكة  على  الضدددحايا  دعم   نظا    ويعزز  السدددكن.   وسدددالمة  للضدددحايا  الدائم  االسدددتقالل 
  العدائلي.  العن    منع   بشددددددددددددددأن   للتددريدب   برامج   عدا ،  كدل   و يرهدا   والمددارس   المحليدة   والحكومدات   الوطنيدة   المعداهدد 

 ( المستدامة   التنمية   هداف  من   3- 16و  2- 5  الغايتان  ؛ ( 35- 130 -   27- 130  التوصيات ) 

 البديلة والخدمات  ضميريا    المستنكفون   

 البديلة   الخدمة  في  المواطنين  تعيين  قانون   الحكومة  سددنت ،2020  الثاني/يناير  كانون  من  واعتبارا   -17
  المحكمة  عن  الصدادر  للقرار  متابعة  إجراء وهذا الثالثة. الدورة  خالل  تؤي د لم التي للتوصدية  تنفيذا   لها  و دائهم
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  ير  العسددددددددددددددكريدة الخددمدة  قدانون   من  5  المدادة   ن  على  ينص  الدذي  ،2018  حزيران/يونيده  في  الددسددددددددددددددتوريدة
  البدديلدة  الخددمدة  بشددددددددددددددأن  لوائ   على  الجدديدد  القدانون   وينص  البدديلدة. الخددمدة  على  تنص  ال  ألنهدا  دسددددددددددددددتوريدة
 اعتبارا   للخدمة اسدتدعاههم وبد   اإلصدالحية.  المرافق  في  شدهرا   36  قضداء تسدتلز   التي  ،ضدميريا    للمسدتنكفين

 من  اعتبارا    اإلصدددددددددالحية  المرافق في  واجباتهم  شدددددددددخصدددددددددا    886  ويؤدي ،2022 األول/ كتوبر  تشدددددددددرين من
 االسددددددددتنكاف بسددددددددبب  المسددددددددجونين  األشددددددددخاص جميع  عن  ُ فرج ذل ،   ضددددددددون   وفي .2022  حزيران/يونيه
  هداف من 1-16 الغاية ؛(106-132 -  94-132 التوصدددديات) .2019  شددددباط/فبراير بحلول الضددددميري 
 (المستدامة  التنمية

 الخصوصية في الحق  

   سددددددددددرار حماية قانون  دسددددددددددتورية  بعد   الدسددددددددددتورية المحكمة  قضددددددددددت ،2018  آب/  سددددددددددطس في -18
  اإلنترنت.   خطوط حز  اعتراض طريق عن  االتصدداالت  من  واسددعة  طائفة اعتراض يجيز  الذي  ،االتصدداالت

  االتصددال  تأكيد بيانات  توفير  طلب  على بناء  مؤخرا    تكميلي  شددرط  إلدراج  القانون  هذا ُعدل ذل ، على  وبناء
 وتجري  اإلنترنت. خطوط حز   العتراض الالزمة القضدائية  المراقبة  إجراءات وتحضدير  الرئيسدية  المحطة في

  السددلكية  االتصدداالت  خدمات لمقدمي  للسددما  والالسددلكية  السددلكية  االتصدداالت  شددركات  قانون  تعديل  مناقشددة
  خددمدة  في  المشددددددددددددددتركين إخطدار  ثم  بدالتحقيق  المعنيدة للوكداالت االتصدددددددددددددداالت  بيداندات  بتوفير  والالسددددددددددددددلكيدة
 والالسلكية. السلكية االتصاالت

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق  -4 

 الضعيفة الفئات لصال  المتخذة  التدابير  

 شددددداملة رفاه   "دولة  لقيا    األسددددداس   وإرسددددداء   االجتماعية   المسددددداواة  عد   لمعالجة  جهودا    الحكومة  بذلت  - 19
 القاعدة الحكومة  و لغت  الضدددعيفة.  الفئات  لفائدة   االجتماعي  األمان  شدددبكة   توسددديع  مواصدددلة   طريق  عن  للجميع" 
 على  الحصدددول   هلية   بحجب  تقضدددي   قاعدة  وهي   األسددداسدددي،  المعيشدددي  األمن   بتوفير  الملز    بالشدددخص   المتعلقة 

 نهج  إطار   في  الدخل،   من   معينا    قدرا   يكسدددددددب  ذل ،   و ير  مباشدددددددر   قريب   لديه  من  على   المعيشدددددددة  اسدددددددتحقاقات 
  إلى  الحكومة   سددعت   ، 2018 عا    ومنذ   . 2021 عا   إلى   2017 عا   من   سددنوات    ربع  مدى   على   يمتد   تدريجي 
  المعاشدددات   اسدددتحقاقات  قيمة  ورفع   الطفل،   عالوة  زيادة   خالل  من   االسدددتقطاب   حل  إلى   ترمي   سدددياسدددات   وضدددع 

  العمل  فرص  من   المزيد  وإيجاد  اإلعاقة،  ذوي   لألشددخاص   التقاعدية   المعاشددات  واسددتحقاقات   األسدداسددية   التقاعدية 
  ، 2017 عا    ومنذ   الكورية.  الطريقة  على  والمرض  الحوادث   بدالت  بشددددأن   تجريبي  مشددددرو    وتنفيذ  السددددن  لكبار 
  الخرف،   لمرضددددددددددى  الوطنية  الرعاية   تعزيز   طريق  عن   الخرف   مرضددددددددددى   رعاية  عن  الدولة  مسددددددددددؤولية  نظا   ُنفذ 

 بيئدة  وخلق   الفحوصددددددددددددددات   وإجراء  الطبيدة   التكداليف   وخفض   الددعم،   مراكز  ذلد    في   بمدا   التحتيدة   البنيدة   وتوسددددددددددددديع 
  الرعاية  مراكز   توسديع   طريق  عن   يضدا   الرعاية  توفير  عن  الدولة  مسدؤولية   وتعززت  بالخرف.   للمصدابين  مالئمة 
 ( 24- 130  -  23- 130  التوصيات )   . 2019 عا    في  اإلعاقة  تصنيف  نظا   وإلغاء  العامة   النهارية 

 بالسكن المتعلقة الحقوق  ضمان  

  بشددأن إرشددادات   الحكومة   وقدمت   السددكن.   في   الحق  ضددمان   إلى   ترمي  شددتى  سددياسددات   الحكومة   تنفذ  - 20
  دراسددددات   إجراء  سددددياق   في  اإلسددددكان  واسددددتحقاقات  العا    التأجيري   اإلسددددكان   ذل    في   بما   السددددكنية،   الرعاية  نظا  

  السددكنية، بالرعاية   المتعلقة  المشددورة   خدمات   وتقديم  الئقة   ير  مسدداكن   في   المقيمين   تشددمل   للزيارات   اسددتقصددائية 
 دون   يحول  مما   العا ،   التأجيري  اإلسددددددددددددكان  إلى  االنتقال   صددددددددددددواب   مدى  بشددددددددددددأن  المشددددددددددددورة   تقديم  ذل    في  بما 

  وفرت  ذل ،  إلى  وباإلضددددددافة   المعلومات.   نقص  بسددددددبب   مناسددددددبة   عيش  بيئة  على   الحصددددددول  من  الناس  حرمان 
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  التأجيري  لإلسدددددكان   فرصدددددة  140  000 ، 2021 عا    إلى   2018 عا   من  الفترة   خالل  المتوسدددددط،   في  الحكومة 
 اإلسددددددكان لتوفير   األولوية   و عطت  الحكومة،  من   المدعو    الخاص   التأجيري  لإلسددددددكان   فرصددددددة  40  000 العا  

 ( المستدامة   التنمية   هداف  من  1- 11 الغاية )   النقل.  تكاليف  ودعمت  الضعيفة  للفئات  العا    التأجيري 

 السن كبار رعاية  

 المعنية المحلية الوكاالت عدد الحكومة  رفعت  السدددددددددن، كبار  عيش  ظروف  تحسدددددددددين إلى سدددددددددعيا   -21
 لهذه  خصددديصدددا    مصدددممة رعاية  خدمات ووفرت  ،2021  عا   في 37 إلى وكالة  34  من السدددن كبار بحماية
 ترويجية  نشددددددطة  نفذت المعاملة،  سددددددوء منع إلى   يضددددددا    منها وسددددددعيا   .2020  الثاني/يناير  كانون  منذ الفئة

  خدمات الفور، على توفر  ذل ، إلى  وباإلضددافة  .2020  عا  منذ  شددخص 50 000  حوالي شددملت  وتدريبية
 وتدابير االسدتجابة، وتدابير الطوارئ، حاالت رصدد ذل  في بما الطوارئ، بحاالت  الخاصدة  واألمن  السدالمة
 وحيدين يعيشون  الذين  السن كبار  لها  يتعرض التي  الحوادث   و  الحرائق مثل  الطارئة  الحاالت  في المتابعة،

  المعدات  عن  لالسدددددددتعاضدددددددة  الحكومة  تخطط  الخدمات، هذه  تعزيز إلى وسدددددددعيا    اإلعاقة. ذوو  واألشدددددددخاص
 (62-130 - 55-130 التوصيات) .2023 عا  بحلول  سرة 300 000 لفائدة متطورة بمعدات الداخلية

 الوالد الوحيدة األسر دعم  

  األطفال رعاية إعانات على  للحصدددددددددول  المؤهلين  األطفال سدددددددددن  الحكومة  رفعت ،2019 عا  في -22
  منها  تسدددددددتفيد الذي الدعم  لزيادة عاما   18  من   قل إلى عاما   14 من   قل  من الوالد  الوحيدة  لألسدددددددر المقدمة
  رعاية  إعانات  المعيشددة  إعانات من  يسددتفيد الذي  الوحيد الوالد  ُيمن    ن   يضددا ،  ويمكن  الوالد.  الوحيدة  األسددر

 تتراو   األطفال  لرعاية  إضددددددددافية  إعانات على  ،عاما    34و 25  سددددددددن  بين الوحيد، الوالد  ويحصددددددددل  األطفال،
  في  الوالددد  الوحيدددة  األسددددددددددددددرة  دعم  قددانون   وطبق  .شددددددددددددددهريددا    كوري   وون   100  000و  50  000  بين  قيمتهددا

  حالته  عن  النظر  بغض الكورية،  الجنسددددددددددددية يحمل طفال    يربي الذي األجنبي  لتمكين 2021  نيسددددددددددددان/ بريل
  قامت ذل ، إلى وباإلضددددددددددافة الوالد.  الوحيدة لألسددددددددددر  المخصددددددددددص  الدعم من االسددددددددددتفادة  من  االجتماعية،
  يلز    مدا  لفرض الطفدل  إعدالدة  مددفوعدات  ودعم  تفعيدل  قدانون   وإنفداذ  بتعدديدل  ،2021  تموز/يوليده  في  الحكومدة،

 على السدددددددددفر  حظر   و القيادة  رخصدددددددددة تعليق ذل  في بما  ذل ، إلى وما جنائية  وعقوبات إدارية  حكا  من
  تفعيددل   تعزيز   جددل  من  الطفددل،  لتربيددة  النفقددة  واجددب   داء  عن  عمدددا    يتقدداعس  الددذي  الحدداضددددددددددددددن   ير  الوالددد

 لنفقات  المؤقت  العاجل  الدعم من  االستفادة  مدة  الحكومة  زادت ذل ،  إلى  وباإلضافة  الطفل.  إعالة  مدفوعات
  الدخل ذي  الوحيد للوالد المقد   الدعم عزز مما ،شددددددددهرا   12 إلى   قصددددددددى  كحد  شددددددددهر 9 من  األطفال  تربية

 من  5-8و  1-5  الغدايتدان  ؛(49-130  -  48-130  التوصدددددددددددددديدات) األطفدال.  تربيدة  يتولى  الدذي  المنخفض
 (المستدامة  التنمية  هداف

 األساسية العمال حقوق   تعزيز  

 على  القضددددددددددددددداء   إلى   ترمي   تدددابير   وتعزيز   اتخدداذ   على   ، 2017  حزيران/يونيدده   منددذ   الحكومددة،   عملددت  - 23
  االقتصددددددددادي   المجلس   وعقد   األسدددددددداسددددددددية.  العمال   حقوق   تعزيز    جل  من   العادلة،   ير   االسددددددددتخدا   ممارسددددددددات 
 العمال تمثيل  نظا    تحسددددين   سددددبل  لمناقشددددة  2019  األول/ كتوبر   تشددددرين  منذ  اجتماعات   والعمالي   واالجتماعي 

 من  خاصدددددة   فئات  مع  الجماعية  والمفاوضدددددة  العمالية   بالنقابات  المتعلقة   والقضدددددايا  الممارسدددددات  مناقشدددددة  وكذل  
 ومركزهم  المتبعة  والطريقة  العمال   ممثلي   تعيين   إجراءات   تنظيم   الحكومة  قررت  لذل ،  ونتيجة   العمل.    صدددحاب 
 الذي  ، وتعاونهم  العمال  مشدددددداركة   تعزيز  قانون   تعديل   نص   ُطر    الحق،   وقت   وفي  نشدددددداطهم.  مزاولة  وضددددددمان 
 على  الحكومة  وتعمل  ، 2022  األول/ديسدمبر   كانون   في   التنفيذ   حيز   التعديل   وسديدخل  القرار،  هذا   فحوى   يجسدد 
 شدبكة  تعزيز    جل  من  العمل،  حوادث   ضدد   والتأمين  العمل   تأمين  مثل   االجتماعي،   التأمين  تغطية   نطاق   توسديع 
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 من  واعتبارا    المسدددددددددددددتقلين.  والعمال  العمال  من   الخاصدددددددددددددة  الفئات  ذل    في  بما  العمال   لفائدة   االجتماعي  األمان 
 تطبيقه  نطاق   وسدددديوسددددع   مهنة  15 على   يطبق  العمل   حوادث   ضددددد   التأمين  نظا    صددددب   ، 2022  حزيران/يونيه 

  إضدددددددددافيتين،  مهنتين  بإضدددددددددافة  مهنة   14 على  العمل   تأمين  نظا    طبق  ، 2022  الثاني/يناير   كانون   وفي    كثر. 
  تدابير إعداد  من  ، 2021   يلول/سدددددبتمبر   في  بد،   ال  كان  نفسددددده،   الوقت   وفي   والسدددددائقين.   التوصددددديل   عمال  مثل 

  الخاصددددة  والعمالة   خاصددددة  مهنة  يزاولون   الذين  العمال   مثل   الفئات،   مختل   من  العمال  لحماية   وتنفيذها  حمائية 
 وتوسدددديع العمل   بيئة  وتحسددددين   واإلنصدددداف،  الشددددفافية   تسددددوده  عمل  مكان   تهيئة   طريق  عن   المسددددتقلين،  والعمال 
 . ( المستدامة   التنمية    هداف  من  8- 8 الغاية  ؛ 51- 130  التوصية )  الوظيفي.   األمان   شبكة 

 صحية عمل  بيئة توفير  

 الموظفين   حمدايدة  إلى  ترمي  تددابير  وتعزيز  إعدداد  على  ،2018  تموز/يوليده  مندذ  الحكومدة،  عملدت -24
 سددددددددددددن الذي) العمل  معايير قانون   على تعديل   دخل الجهود، هذه  إطار وفي العمل. مكان في التحرش من
  حاالت  في  بالتحقيق  العمل  صدداحب وإلزا   وحظره  العمل  مكان  في التحرش  لتعريف(  2019  تموز/يوليه في

 الموظفين من  التحرش  ضحايا معاملة  وُتحظر عليه. والمجني  الجاني بشأن الالزمة التدابير واتخاذ  التحرش
  وباإلضددددددددافة مكافحته.  وتدابير  العمل  مكان في  التحرش  منع  تدابير  يضددددددددا    القانون   بين وقد  ظالمة. معاملة
ن  ) للتعديل كذل  العمل  معايير قانون  خضددددع ذل ، إلى   لوائ   العتماد( 2021 األول/ كتوبر  تشددددرين  في  سددددُ

 ذل   في  بما) العمل مكان في ما بشددددددددددددددخص   العمل  صدددددددددددددداحب تحرش  حال  في  رامات  فرض  مثل  تقييدية
  التددابير   واتخداذ التحرش حداالت في بدالتحقيق االلتزا   عن  تقداعس  و(  العمدل صدددددددددددددداحدب   قدارب  من بموظ 
  الثانوية.   األضدددددددددددرار  ومنع النظا   فعالية  لتعزيز  السدددددددددددرية على بالحفاظ يتعلق جديد حكم   درج  كما الالزمة.

 (المستدامة  التنمية  هداف من 8-8و 5-8  الغايتان)

 النظاميين  ير العمال لصال  المتخذة  التدابير  

  وسدعيا    النظاميين.    ير   العمال   ضدد   والتمييز   التعسد    لممارسدة   للتصددي   دهوبة   جهودا    الحكومة   بذلت  - 25
  لتحويل   المقدمة   اإلعانات   على   الحصددددول   شددددروط   من   الحكومة   خففت   نظاميين،   عمال   اسددددتخدا    ثقافة   خلق   إلى 

  لمن   الضدددددددريبية   المزايا   من   االسدددددددتفادة   فترة   مددت   ، 2017  عا    وفي   نظاميين،   عمال   إلى   النظاميين    ير   العمال 
   يضددددددا    ونقحت   النظا .   هذا   وعززت   التوظيف،   اسددددددتمارة   نشددددددر   نظا    نطاق   ووسددددددعت   النظامي،   العمل   إلى   ينتقل 

  لحث   المدة   محددة   بعقود   المعينين   الموظفين   عمل   ظروف   وحماية   المسددددددددددددتقر   بالعمل   المتعلقة   التوجيهية   المبادئ 
  فئة   ضدددددددد   التمييز   إدراج   إلزامية   الحكومة   وتفرض   . ( 3) طوعا    الوظيفي   هيكلها   تحسدددددددين   على   الخاصدددددددة   الشدددددددركات 
  مكدان   في   الددعم   فريق   ويعك    تصدددددددددددددحيحيدة.   إجراءات   وتتخدذ   العمدل   تفتيش   عمليدات   في   النظداميين    ير   العمدال 
  التدابير   على   تحسدددددينات   وإدخال   التمييز،   لحالة   تشدددددخيص   لوضدددددع   مشدددددرو    تنفيذ   على   ، 2010  عا    منذ   العمل، 
  وفي   لهم.   المشدددددددددددددورة   وتقدديم   البشدددددددددددددريدة   الموارد   موظفي   وتوعيدة   البلدد،    نحداء   جميع   في   العمدل    مداكن   في   المتخدذة 
   صحاب   مع   مشاورات   وإجراء   الوظيفي   للهيكل   تشخيص   لوضع   المختصين   الخبراء   من   فريق   شكل   ، 2021 عا  
  من   8- 8و   5- 8  الغايتان   ؛ 53- 130  -   52- 130  التوصددددديات )   النظاميين.    ير   العمال   توظيف   بشدددددأن   العمل 
 ( المستدامة   التنمية    هداف 

  التكلفة الميسور  التعليم  

  تحمل دون   من التعل م بفرصددددددددة  الطالب جميع يحظى  ن على ،2021 عا   منذ  الحكومة تحرص -26
 نصددددد  من   قل تكسدددددب التي األسدددددر  بأطفال يتعلق  فيما  ما  .( 4) الثانوية  المرحلة حتى  التعليم تكاليف عبء

  يمكن  التي  التعليم إعانة مثل العامة  المسدددددددداعدة  برامج تنفذ الحكومة فإن ذل ، يعادل ما  و  الدخل  متوسددددددددط
 بمدرسددة  الطفل  التحاق  حالة في  الدراسددية  الرسددو  ذل   في  بما  التعليم نفقات  يضددا   وتوفر  بحرية، اسددتخدامها
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 مالئمة فجعلتها  ،2020   يلول/سدبتمبر يف التعليم إلعانات األسداسدية  الخطة التربية  وزارة ووضدعت  خاصدة.
  ؛64- 130  -  63- 130  التوصددديات )  فئات.   إلى   قسدددمت  التي  الدعم   إعانات  دمج   خالل  من   للمسدددتفيدين   كثر 

 (المستدامة  التنمية  هداف من 2-4و 1-4  الغايتان

 النساء -5 

 الوطني الصعيد على الخطط  

(  2022- 2018)  الجنسددين   بين  للمسدداواة   الثانية   األسدداسددية   الخطة   وتنفيذ   إعداد  على   الحكومة  عملت  - 27
  شدكاال   يتخذ  المر ة   ضدد  العن     ن  إلى   وبالنظر   الجنسدين.  بين   المسداواة   وتعزيز   المر ة  ضدد   التمييز  على  للقضداء 
ن    فقددد   المالحقددة،   مثددل   شدددددددددددددتى    األول/   كددانون   منددذ   ُينفددذ   وهو   المر ة   ضدددددددددددددددد   العن    لمنع   اإلطدداري   القددانون   سدددددددددددددُ
 هذا  ويبين   ومنهجي.   شددددامل  نحو  على   المر ة  ضددددد  العن   منع  إلى   الرامية  السددددياسددددات   لتعزيز   ، 2019 ديسددددمبر 
  الضددددددددحايا  حماية  عن   فضددددددددال   المر ة   ضددددددددد   العن    منع   مجال   في  المحلية  والحكومات  الدولة  مسددددددددؤولية   القانون 
 المر ة   ضددددد  العن    منع   إلى  الرامية   للسددددياسددددات  األولى   األسدددداسددددية   الخطة  ونفذت    عدت  وقد  لهن،  الدعم   وتوفير 

  الصعيد   على   تدابير   لوضع   2018  شباط/فبراير   في   شامال   حكوميا    مجلسا    الحكومة  و نشأت  . ( 2024- 2020) 
  33- 130و  30- 130و  24- 130  -  23- 130و  18- 130  التوصددديات )   . ( 5) الوزارات  بين   التعاون   وتعزيز  الوطني 

 ( المستدامة   التنمية   هداف  من   3- 16و   1- 16و  2- 5و   1- 5  الغايات  ؛ 71- 130و   35- 130و 

 المالحقة جرائم على القضاء  

  جرائم على المعاقبة قانون   وإنفاذ سددددددددن على ،2021 األول/ كتوبر  تشددددددددرين  منذ  الحكومة، عملت -28
 ويعرف  جريمدة.  بداعتبدارهدا  عليهدا  والمعداقبدة  المالحقدة  تعريف  خالل  من  الجرائم  هدذه  لمنع  ،و يرهدا  المالحقدة

 بها االتصددددال  و  الضددددحية من  االقتراب طريق عن  الخوف  و  القلق يسددددبب فعل  بأنها  المالحقة  القانون  هذا
 بعقوبة  المتكررة   و المسدددتمرة المالحقة على بالمعاقبة  القانون   ويسدددم   الضدددحية،  عن ور ما    مبرر  سدددبب  بال

  المرحلة  في الضددددحايا  لحماية والمؤقتة، الطارئة التدابير  مثل حمائية،  إجراءات   يضددددا    وُتعد    و يرها.  السددددجن
  المالحقة  منع قانون  لسدددددن  الحكومة  وتسدددددتعد العن .  جرائم إلى  المالحقة تحول  ومنع للجريمة التالية األولى
 33- 130و  30- 130 التوصدديات )   لهم.  الدعم  وتوفير  الضددحايا  حماية   لتعزيز  ، ذل   إلى  وما  الضددحايا   وحماية 

 (المستدامة التنمية  هداف من 3-16و 2-5و 1-5 الغايات ؛71-130و ؛35-130و

 الرقمية الجنسية الجرائم على القضاء  

 باالشددترا    تدابير  وتنفيذ إعداد  على  الحكومة عملت الرقمية،  الجنسددية للجرائم التصدددي إلى سددعيا   -29
 لضددددحايا الدعم تقديم مركز األسددددرة وشددددؤون  الجنسددددين بين المسدددداواة  وزارة وافتتحت المختصددددة.  الوزارات مع

 بتوفير الرقمية، الجنسدددددددية  الجرائم لضدددددددحايا الدعم  لتقديم  2018  نيسدددددددان/ بريل في الرقمية الجنسدددددددية  الجرائم
 وتقديم مشروعة،   ير  بطرق   المصورة الفيديو مقاطع  لحذف  الالزمة المساعدة تقديم مثل  لهم  شاملة  خدمات
 ذل ، إلى  وباإلضافة والطبي.  القانوني الدعم  تقد  التي اتبالجه  االتصال  وربط  الساعة مدار على المشورة
 الرقمية  الجنسدددية الجرائم  لضدددحايا خصددديصدددا    مصدددممة والتعافي للعالج برامج ،2021 عا   منذ  الوزارة، توفر
 قانون  على تعديل  دخل  نفسدددده، الوقت  وفي اإلقليمي. المسددددتوى   على  المشددددورة  لتقديم  مراكز  إدارة خالل من
  لطلب األهلية  نطاق  لتوسدددددددديع( 2021 تموز/يوليه في  طبق الذي) الضددددددددحايا  وحماية الجنسددددددددي العن   منع
  الضددددحايا  عن  فضددددال   ليشددددمل  اإلنترنت على المتداولة مشددددروعة  ير بطرق   المصددددورة الفيديو مقاطع  حذف

 باالسدددددتغالل المرتبطة الفيديو بأشدددددرطة يتعلق  وفيما  يمثلونهم.  الذين  واألشدددددخاص  وإخوانهم  قاربهم   نفسدددددهم،
ع  والمراهقين،  لألطفال الجنسدددددي   ن دون   من حتى الوقاية،  سدددددبيل  على  بحذفها  يسدددددم  قانوني   سددددداس   ُوضدددددِّ
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  الجرائم  منع  بشدأن التثقيف  إطار وفي  والمراهقين.  األطفال من الضدحايا حماية  لتعزيز ذل ، الضدحية  يطلب
 االبتدائية المدارس صددددددددددفوف من  صدددددددددد  لكل  دراسددددددددددي محتوى   ،2021  عا   في  ُ نتج،  الرقمية،  الجنسددددددددددية
 وعدلت .مجانا    الصددلة ذي المحتوى  لتوفير 2022 عا  في  تعليمية  منصددة افتتا   وتم  والثانوية،  والمتوسددطة

 المعاقبة بشدددددددأن  حكم  إلدراج  الجنسدددددددية الجرائم على بالمعاقبة المتعلقة  الخاصدددددددة  الحاالت  قانون   العدل  وزارة
 ذلد ،  إلى  ومدا  ،(deepfake)  العميق"  "التزييف  بتطبيق  مصددددددددددددددورة  فيدديو  مقداطع  وتوزيع  إنتداج   فعدال  على
 الفيديو مقاطع ومشدددداهدة  وحيازة ذل ، إلى  وما  إباحية بطريقة  شددددخص  جسددددد  صددددورة  تنقي   طريق  عن وذل 

ن  )  مشدددروعة   ير  بطرق   المصدددورة اإلباحية  القانونية العقوبة شدددددت حين  في ،(2020  حزيران/يونيه في سدددُ
  ،2020 عا   من واعتبارا    .(2020   يار/مايو  في  ُسن ت)  مشروعة   ير  بطرق   فيديو  مقاطع بتصوير  المتعلقة
 المقاطع  بحذف  االنترنت  خدمة  تقد  التي الشركات على المفروض االلتزا  الكورية  االتصاالت لجنة  شددت

 من  اإلنترنت  خدمة مقدمي  على  التزامات فرض  خالل من  توزيعها  ومنع الرقمية  الجنسددددية للجرائم  المصددددورة
 ذل ، إلى وما مشدددددددروعة،  ير بطرق   المصدددددددورة الفيديو مقاطع  حذف إلى  بالمسدددددددارعة تقضدددددددي  معين  حجم
 (المستدامة التنمية  هداف من 1-16و 2-5  الغايتان)  توزيعها.  لمنع وإدارية  تقنية  تدابير واتخاذ

 الجنسي العن  ضحايا دعم  

 والحمدايدة، المشددددددددددددددورة  خددمدات الحكومدة  توفر الحمدايدة،  ومرافق  المشددددددددددددددورة مراكز إدارة خالل  ومن -30
  لضددددددحايا  والوجبات المأوى  وتوفر  الالز ، الدعم  وتقديم  التعاون   القانونية المسدددددداعدة  مؤسددددددسددددددات  من  وتطلب
 األسددددبو   يا   طيلة  السدددداعة مدار  على  الحكومة تقد   ،( 6) الموحد  الخدمات مجمع وبفضددددل  الجنسددددي. العن 
 العائلي والعن  الجنسددي العن   لضددحايا  التحقيقات  إلجراء  الالز  والدعم  الطبية والخدمات  المشددورة  خدمات
 (27-130 التوصية) بالجنس. واالتجار

 الجنسين  بين المساواة  ثقافة ونشر الجنساني المنظور مراعاة  تعميم  

  في  60 الجنسدددددددين  من    ي  نسدددددددبة  تتجاوز   ال  على  الجنسدددددددين  بين   للمسددددددداواة   اإلطاري   القانون  وينص  - 31
  الحكم  هذا   درج   وقد  المحلية.   والحكومات   الدولة   تنظمها  التي  اللجان   في   المفوضددددين   األعضدددداء  عدد  من  المائة 
  في   40 يتجاوز   الحكومية  اللجان   في   األعضدددداء   النسدددداء   نسددددبة  متوسددددط   بات  وقد    خرى.   ولوائ    قوانين  عدة   في 

  األسددددرة  وشددددؤون  الجنسددددين   بين   المسدددداواة   وزارة   بذلت  ، 2021 شددددباط/فبراير   وفي  . 2021 عا   من   اعتبارا   المائة 
  متخصدددصدددة   تقييم   لجنة  إنشددداء   خالل   من   الجنسددداني  المنظور  مراعاة   تعميم   إلى   ترمي   سدددياسدددات   لوضدددع  جهودا  
  وفي  األولية.  المداوالت   لتعزيز  الجنسدددددددداني  للمنظور  المراعية  الميزانية   وتسددددددددوية   بالميزنة   المعني   المجلس   داخل 

  في  المسددددددداواة  "يو    لتعيين  الجنسدددددددين   بين   المسددددددداواة  بشدددددددأن  اإلطاري   القانون  الحكومة   عدلت  ، 2020   يار/مايو 
  رصددددت  ذل ،  إلى  وباإلضدددافة   الصدددلة.   ذات   اإلحصددداءات  لنشدددر   قانوني    سددداس  وتوفير   الجنسدددين"   بين   األجور 
  والعاملين  اإلعال   لوسدددائط  الجنسدددين   بين   المسددداواة  لموضدددو   مخصدددصدددا    تدريبيا   محتوى  و عدت  اإلعال   وسدددائط 
 ( 21- 130 -   19- 130و  17- 130  التوصيات )   . ( 7) العموميين   والموظفين  فيها 

 العمل في  الجنسين  بين المساواة   تعزيز  

 مبد   على  واألسددددرة العمل  بين التوفيق في والمسدددداعدة  العمل مجال  في الفرص تكافؤ قانون   ينص -32
  بين   التمييز على عقوبة  بفرض يقضددي حكما    يتضددمن وهو القيمة،  المتسدداوي   العمل  عن  األجر في المسدداواة 
 المساواة  دعم  إلى  الرامي  النظا  سير  حالة على مكثفا    إشرافا    ،سنويا    الحكومة وتمارس  األجور.  في الجنسين

 العمل عن  األجر في المسدددددددداواة  ذل  في  بما  واألسددددددددرة، العمل  بين والتوفيق العمل  مجال  في  الجنسددددددددين  بين
 اإليجابية  اإلجراءات  تنفذ العمل،  مجال في الجنسدددددين  بين  التمييز  مكافحة إلى وسدددددعيا   .( 8) القيمة  المتسددددداوي 

 لحثها  عا ،  كل  ،وإناثا   ذكورا    والمديرين، العمال وضددددع عن اإلبالغ التجارية  المؤسددددسددددات من  تقتضددددي التي
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 لتشدمل  المسدتهدفة التجارية  المؤسدسدات قاعدة باسدتمرار وسدعت  وقد المر ة، عمالة  بمعايير طوعا   الوفاء على
  كثر  و عامل  300  تضددددددددم التي العمل  ماكن ذل  في  بما)  كثر  و عامل  500 تضددددددددم  التي  العمل   ماكن
 المحلية.  العامة والشددركات العامة المؤسددسددات وجميع ،(اإلفصددا   لسددياسددة الخاضددعة الشددركات  مجموعة في
 جميع  على  ويتعين  .( 9) المعدايير  بهدذه ت  لم  التي  التجداريدة  المؤسددددددددددددددسددددددددددددددات  قدائمدة  ُعلندت ،2017  عدا  وفي

 الجنسدددددددين  بين األجور  في الفجوة  حالة  عن اإلبالغ اإليجابية  للتدابير تخضدددددددع التي التجارية المؤسدددددددسدددددددات
 .( 10) الضدددددددددددعيفة العمل ألماكن  الدعم  خدمات  تعزيز على العمل ويجري  وراءها، الكامنة  األسدددددددددددباب وتحليل

 من  5-8و  5-5  الغددايتددان  ؛70-130  -  68-130و  48-130و  21-130  -  17-130  التوصدددددددددددددديددات)
 (المستدامة  التنمية  هداف

  استكشاف  على المجتمع  مجاالت  مختل   في لمساعدتهن  الشابات  لتوجيه برنامجا    الحكومة  نفذت -33
 االجتماعي، السدددلم لصدددعود الالز  الدعم وتلقي قيادية مناصدددب اإلناث فيها تشدددغل التي  الوظي ية  المسدددارات
  المجاالت  في  مسدتقبلية  اجتماعية مشداريع  على العثور طريق عن للمر ة  مالئمة  وظائ  إيجاد في  وسداهمت
 د بددت  للمر ة،  الوظيفي  االنقطددا   دون   وللحيلولددة  الالز .  الدددعم  وتقددديم  والمراهق،  واألسددددددددددددددرة  بددالمر ة   المتعلقددة

  لمنع   خدمة  هنا    صدددددب   ،2018 عا   ومنذ  .( 11) النسددددداء توظيف دعم مؤسدددددسدددددات عدد زيادة  على  حكومةال
 الشدددددددددركة.  ثقافة  تحسدددددددددين جهود  وتعزيز العمل مع  وتكيفها للنسددددددددداء  المهني  التطور لدعم الوظيفي االنقطا 
  اسدددمه  ليصدددب   العمل  عن  المنقطعات  للنسددداء  االقتصدددادية األنشدددطة تشدددجيع  قانون  على تعديل   يضدددا    و دخل
(  2022 حزيران/يونيه  في  النفاذ  حيز  دخل)  الوظيفي  االنقطا  ومنع  للمر ة   االقتصادية  األنشطة  تعزيز  قانون 
  منها،  والغرض  المتبعة  السددددددددياسددددددددات  نطاق  توسدددددددديع  خالل من الوظيفي االنقطا   لمنع المقد  الدعم  لتعزيز
  حالة  في التحقيق نشدر وبفضدل  المشداريع.  نطاق  سديعوتو   الوظيفي"  االنقطا   "منع يعر ف الذي الحكم  وإدراج

   رسددت  وإتاحتها، والتوظيف بالعمالة المتعلقة المعلومات وجمع األبيض والكتاب للمر ة   االقتصددادية  األنشددطة
 (50-130 التوصية) المر ة. عمالة لدعم الالزمة األسس الحكومة

 المر ة  تمثيل  زيادة  

 تمكن  عن(  2022-2018)  العدا   القطدا   في  المر ة   تمثيدل  لتعزيز خطدة  وإدارة  وضددددددددددددددع   سددددددددددددددفر -34
  في المائة في  24,4و  التنفيذي، المدير  منصدددددددب في  المائة في 10 بنسدددددددبة الزيادة هذه تحقيق  من  الحكومة
 وفي  .2021 عا  في  العامة  المؤسسات في  التنفيذي المدير  منصب في المائة  في  22,5و  المدير،  منصب
  التوازن   لتحسددين  وشدداملة  الجنسددين  بين  متوازنة  زيادة  لتحقيق  شددراكة  مشددرو   الحكومة نفذت الخاص،  القطا 
 المسداواة  تعزيز جهود لدعم ومشداورات بحوث  وإجراء  طوعية اتفاقات وعرضدت الشدركة،  داخل الجنسدين  بين
 4,0 من صدةالبور  في  المدرجة الشدركات  في  التنفيذيات المديرات نسدبة ارتفعت  لذل ، ونتيجة  الجنسدين.  بين
  الجمعيدة  في  المر ة   تمثيدل  تعزيز  إطدار  وفي .2021  عدا  في  المدائدة في  5,2  إلى 2019  عدا  في  المدائدة  في

 نسدددبة تقل  ال  النسدددبي،  التمثيل لمقاعد  مرشددد   تزكية  عند يراعي،  ن  السدددياسدددي  الحزب  على  يتعين الوطنية،
د المرشددددددددددددحين. قائمة على فردي عدد لكل امر ة  تزكية  وينبغي المائة.  في 50  عن  المرشددددددددددددحات  قيمة وُتحد 

 وفي  الحزب.  بتزكية حظين الالتي  المرشددددددحات نسددددددبة   سدددددداس على السددددددياسددددددي  للحزب  تقد  التي اإلعانات
  حالة  في  المرشدددددددددحين  تسدددددددددجيل  طلب قبول بعد  يقضدددددددددي  القانون  على  تعديل   دخل  ،2018  نيسدددددددددان/ بريل

  70-130  -  66-130 التوصددددددددددديات)  القائمة. على  المرشدددددددددددحات  وترتيب  معينة نسدددددددددددبة  بتزكية  التقيد عد 
 (المستدامة  التنمية  هداف من 5-8و 5-5 الغايتان ؛113-132و

 واألسرة العمل  بين التوفيق  

 الذين األطفال لتربية للتفرغ واحدة سددنة إلى تصددل لمدة  والدية  إجازة  على  يحصددل  ن للعامل  يحق -35
   قل،  و االبتدائية  المرحلة  من  الثاني  الصددددددددد  في يدرسدددددددددون   الذين  و   قل   و سدددددددددنوات  ثماني  عمارهم  تبل 
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  إجازة   خذ  على الذكور  العمال  من  المزيد  ولحث العمل. على  التأمين صددددددددددناديق من الوالدية  اإلجازة وتمول
  التأمين  صددددددددناديق  وتدعم  .( 12) (األجور دعم) لألب الوالدية  اإلجازة  عالوة  لقيمة  األقصددددددددى الحد ُرفع والدية،
 وما  األطفال،  تربية  ثناء العمل  ساعات وتخ يض لألزواج، األمومة  وإجازة األمومة،  إجازة من  العمل على
  عشدددددددرة إلى(  األجر مدفوعة  إجازة  يا   ثالثة)  يا   خمسدددددددة من لألزواج األمومة  إجازة مدة ورفعت ذل . إلى
 األولى  الخمسدددددددددددة  األيا    جر لدعم  لألزواج  األمومة  إجازة  اسدددددددددددتحقاقات  نظا   و نشدددددددددددئ  األجر، مدفوعة  يا 

  األطفال تربية  ثناء العمل  ساعات  تخ يض  فترة  ومددت التفضيلي. الدعم من تستفيد التي  للشركات بالنسبة
  األمومة  إجازة  جر  يضددا    وزيد  األجر. قيمة  رفعت  كما الوالدية  اإلجازة فترة ذل   في  بما  سددنتين، إلى  لتصددل
 للشددددركات شددددهادات  لمن  وذل   ،( 13) "  لألسددددرة المالئمة  التدابير شددددهادة "نظا   الحكومة ونفذت  مراحل. على

 إلى وما المرنة العمل  وترتيبات  األطفال  وتربية  اإلنجاب يدعم  مثاليا   نظاما    تنفذ  التي  العامة  والمؤسددددددددسددددددددات
 العمل مكان في  األطفال لرعاية مركزا    وتدير تنشدددددددددئ التي  التجارية  للمؤسدددددددددسدددددددددات  الدعم  الدولة  وتقد  ذل .
  بين  التوفيق وتشددددجيع  األطفال رعاية  عبء  عن الناجم الوظيفي  االنقطا   ومنع  المرافق، هذه  توسدددديع بهدف
 (المستدامة التنمية  هداف من 5-5 الغاية ؛66-130 التوصية) واألسرة. العمل

 األطفال -6 

 الوطني الصعيد على الخطط  

 العامة للسددياسددة الثانية  والخطة( 2019)  األطفال  بشددأن  الشدداملة الوطنية  السددياسددة  الحكومة  عدت -36
زت  الطفل.  عن  الدولة  مسددددؤولية وتوسدددديع األطفال  حقوق  لضددددمان( 2020)  األطفال بشددددأن األسدددداسددددية  وُعز ِّ

  الوطنية  النهارية الرعاية  مراكز  وتوسدددددددديع  الطفل عالوة  اسددددددددتحداث طريق عن بالطفل المتعلقة  السددددددددياسددددددددات
  الحماية  تقديم  مرحلة  وتحديد  التدخل  يتي  نظاما   الحكومة  نشدددددأت  الحماية، في  الطفل  حق  ولتعزيز والعامة.
  لحقوق  الوطني المركز ُ نشدددددئ  يضدددددا ،  2019  عا   وفي الحماية.  تدابير اتخاذ  بعد  للحاالت  الالحقة  واإلدارة
  القطا   في  الحال عليه كان كما العامة  والسياسات  األطفال دعم عن بالكامل  مسؤولة  مؤسسة ليكون   الطفل
 والمالجئ  الحماية وكاالت عدد  زيادة  طريق  عن  للسدددددياسدددددات  األسددددداسدددددية الهياكل ووسدددددعت ،سدددددابقا    الخاص
 (24-130و 23-130  التوصيتان) المعاملة. لسوء  يتعرضون  الذين لألطفال

 األطفال ضد الجنسي العن  على القضاء  

 القوانين الحكومة عدلت األطفال، ضدد  الجنسدي العن  على القضداء إلى  الرامية الجهود  إطار في -37
 دون   شدددددددددددخص  مع  الجنس ممارسدددددددددددة جريمة على التقاد   قانون   تطبيق  لمنع 2020 عا  في  الصدددددددددددلة  ذات
  ا تصدددددددابا    تعتبر جنسدددددددية  ألفعال  يتعرض الذي للقاصدددددددر  الدنيا السدددددددن ورفع به، التحرش   و  عاما   13 سدددددددن
 مثددل  الخطيرة،  الجنسدددددددددددددديددة  الجرائم  الرتكدداب  والتددآمر  التحضددددددددددددددير  على  والمعدداقبددة  ،عددامددا    16  إلى  13 من

 .عاما   13 سددن دون  شددخص  ضددد باإلكراه   بالحياء  مخلة   فعال لممارسددة  القانونية العقوبة ورفع اال تصدداب،
   فعاال    يمارسدددون  الذين والشدددباب  األطفال  لتعريف  الجنسدددية  الجرائم  من  والشدددباب  األطفال حماية قانون   ونق 

  تدابيرها   يضددددددددددا    الحكومة  وعززت  القانونية. الحماية  لتعزيز  "ضددددددددددحايا"  باعتبارهم تجارية  أل راض جنسددددددددددية
 باالسدددددددتغالل المرتبطة الفيديو   شدددددددرطة  على العقوبة تشدددددددديد طريق عن الرقمية  الجنسدددددددية للجرائم للتصددددددددي
  اإلنترنت،  عبر  األطفال  استدراج على  المعاقبة على ينص  ،مؤخرا   حكم  وإدراج  والمراهقين،  لألطفال  الجنسي
 2-5  الغايتان ؛76-130  التوصدددديتان) التحقيقات. وسددددرية الهوية  كشدددد   عد  بشددددأن  خاصددددة  حكا  وسددددن

 (المستدامة التنمية  هداف من 2-16و
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 األطفال معاملة إلساءة التصدي  

 المسدؤولية العمومي  الموظ  لتحميل 2020  نيسدان/ بريل  في  الطفل رعاية قانون   الحكومة عدلت -38
  األطفال، معاملة بإسداءة المتعلقة البال ات وتلقي المحلية،  الحكومات  جميع  في  األطفال معاملة  إسداءة  عن

 إلى وبداإلضددددددددددددددافدة  ذلد .  إلى  ومدا  الطوارئ، حداالت في  الحمدايدة  والتمداس  المكدان،  عين في  تحقيقدات وإجراء
  قصددددوى   ولوية  باعتبارها  األطفال  سددددالمة لضددددمان  2021 آذار/مارس منذ  الفوري   الفصددددل نظا   طبق ذل ،
 إيداعهم طريق  عن  للخطر  المعرضددددين  األطفال حماية مشددددرو   و نشددددئ  األطفال. معاملة  إسدددداءة تكرار  ومنع
 بيئة في العمر  من  السدادسدة  بعد يتجاوز ولم معاملته  سديئت الذي الطفل  حماية   جل  من  حاضدنة   سدر لدى

 األسدرية،  الحماية نظا   طريق  عن  الطفل  لحماية األولوية  عطيت  نفسده، الوقت  وفي األسدرية.  بالبيئة شدبيهة
 الذين ( 14) األطفال إيواء مراكز عدد الحكومة  وزادت  الحاضدددددددددنة.  واألسدددددددددر  األقارب يوفرها التي الحماية مثل

  حماية ووكاالت   سددددددرهم،  عن المفصددددددولين  األطفال  لحماية  المعالجين بالموظفين  وزودتها معاملتهم  سدددددديئت
 المعاملة  لسددددددددددددوء  تعرضددددددددددددوا الذين لألطفال  الحاالت وإدارة  والتعليم والعالج  المشددددددددددددورة  بتقديم المكلفة  الطفل

 فريق  نشددددئ ذل ، إلى  وباإلضددددافة  .( 15) األطفال من الفئة لهذه المقد  للتعافي  الالز  الدعم  وتعزيز و سددددرهم،
  لألطفال المتا  النفسدددددددددددي العالج دعم  لتعزيز  الطفل بحماية المعنية الوكاالت  داخل النفسدددددددددددي الدعم لتوفير
 والعالج الطبي  التشدددخيص محلية  حكومة كل  تعينها التي الطبية  المؤسدددسدددات توفر  معاملتهم.   سددديئت  الذين

  في  اإلعاقة  ذوي   األشدددخاص  رعاية  قانون  على تعديل  و دخل  معاملتهم.  سددديئت  الذين  لألطفال  المتخصدددص
  اإلعاقة ذوي   األطفال  إيواء  مراكز وتشددددددغيل إنشدددددداء في إليه  يسددددددتند   سدددددداس  هنا   ليكون   2021  تموز/يوليه

  الصددددددددددددحة  وزارة وتوفر  .( 16) األطفال من الفئة لهذه المؤقتة  الحماية توفير   جل  من  معاملتهم   سدددددددددددديئت  الذين
  القطا  في  األطفال معاملة إسددددددددداءة منع  بشدددددددددأن  وإلزامية قانونية  تدريبية  دورة  عا ،  كل  االجتماعية والرعاية
 لوقائع فيديو   شرطة  الوزارة وتعد  األطفال، معاملة  إساءة عن باإلبالغ  المكلفين  األشخاص إلى  موجهة العا 
  اإلجراءات  في  بددالحق  المتعلق  الحكم  الحكومددة  وحددذفددت  واألمهددات.  اآلبدداء  على  وتوزعهددا  التدددريبيددة  الدددورة
  اإلجراءات  اتخداذ  األبويدة  السددددددددددددددلطدة  ذوي  لألشددددددددددددددخداص  يجيز حكم  وهو  ،المددني  القدانون   في  الوارد  التدأديبيدة
  ير  مر األطفال ضددددددددددددددد العن   بأن العا   الوعي مسددددددددددددددتوى   رفع   جل من   طفالهم،  لتعليم الالزمة  التأديبية
 (المستدامة التنمية  هداف من 2-16و 2-5 الغايتان ؛76-130 إلى 73-130  التوصيات) مقبول.

 الطفل رفاه  

  تبل   الذين  األطفال جميع  يتمكن حتى  2018   يلول/سددبتمبر  في  الطفل  عالوة  الحكومة  اسددتحدثت -39
  و آلبائهم المالية المالءة عن النظر بغض العالوة هذه على الحصددددددول من   قل  و  سددددددنوات  سددددددبع  عمارهم
 المائة  في 87,3  و جاب  الطفل،  عالوة من  طفل  مليون   2,73 اسددددددتفاد ،2022  نيسددددددان/ بريل  وحتى دخلهم.

  العبء تخ يف  في سددداهم مما  األطفال،  تربية في مفيدة العالوة  هذه  ن ور وا  راضدددون   بأنهم  المسدددتفيدين من
  الطفل  رعاية  قانون  على  تعديل   دخل  ، يضا    2019  الثاني/يناير  كانون   وفي   طفاال . تربي التي  األسر على
 المدارس لتالميذ المدرسددددددي الدوا  بعد الرعاية خدمات يوفر  المجمعة، للرعاية مركز إلنشدددددداء   سدددددداس لتوفير

  إلزامية   كثر،   و   سدددرة 500  وتأوي   مؤخرا    عليها  صدددودق التي السدددكنية  المجمعات على  وفرضدددت  االبتدائية،
  اإلعاقة،  ذوي   باألطفال يتعلق  وفيما  .2021  الثاني/يناير  كانون   من اعتبارا   المجمعة  الرعاية  مركز إنشدددددددددددداء
  وتخ يف الرعاية، وسددددددداعات  الرعاية خدمات داعمي عدد  زيادة إلى  الخصدددددددوص،  وجه على  اإلشدددددددارة تجدر
 (74-130و 24-130و 23-130 التوصيات) .( 17) الدعم على للحصول بالدخل المتعلق الشرط
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 اإلعاقة ذوو األشخاص -7 

 الطبية الرعاية على اإلعاقة ذوي  األشخاص حصول ضمان  

 المشدرو   مثل  اإلعاقة،  ذوي   لألشدخاص  الصدحية الرعاية  إدارة  مشداريع  تعزيز على الحكومة تعمل -40
  الطبي الفحص  مؤسددددددسددددددات الختيار  ومشددددددرو   اإلعاقة ذوي   لألشددددددخاص الصددددددحية  الرعاية  لتقديم النموذجي
  الخدمات على  والحصدددول  الصدددحة في  الحق ضدددمان قانون  إلى اسدددتنادا    اإلعاقة،  ذوي   لألشدددخاص المالئمة
  الحكومة وبذلت .2017 األول/ديسدددددمبر  كانون   في  النفاذ حيز  دخل الذي  ،اإلعاقة ذوي   لألشدددددخاص الطبية
 ذل   في  بما  اإلعاقة،  ذوي   لألشددددددخاص  الصددددددحية الرعاية  إلدارة  الخدمات  تقديم نظا  لتطوير جهودا    يضددددددا  
  مؤسددددسددددات  واختيار وإنشدددداء  اإلعاقة،  ذوي   األشددددخاص  لخدمة وإقليمية  مركزية وطبية  صددددحية  مراكز تشددددغيل
  اإلعددداقدددة،  ذوي   لألشددددددددددددددخددداص  الطبي  التدددأهيدددل  إعدددادة  مرافق  ودعم  األطفدددال،  تدددأهيدددل  إلعدددادة  عدددامدددة  طبيدددة

 من 8-3 الغاية ؛78-130 - 77-130 التوصديات) ذل  إلى وما  التأهيل، إلعادة اإلقليمية  والمسدتشد يات
 (المستدامة  التنمية  هداف

 اإلعاقة ذوي  األشخاص معاملة إساءة  منع  

 ذوي  األشدددددددددددخاص معاملة  إسددددددددددداءة  لمنع  اإلعاقة ذوي   األشدددددددددددخاص  رعاية  قانون   الحكومة وعدلت -41
 مؤسددسددات  يضددا   و نشددأت معاملتهم.  سدديئت الذين اإلعاقة ذوي  األشددخاص  لحاالت الالحقة  واإلدارة  اإلعاقة
 تدابير ،2022 عا  منذ الحكومة ووضدددددددددعت .2017 عا  منذ اإلعاقة ذوي   األشدددددددددخاص  حقوق   عن  للدفا 

 اإلنسدددان  حقوق   وانتها   ضددددهم  والتمييز اإلعاقة ذوي   األشدددخاص  معاملة  إلسددداءة منهجية  بصدددورة للتصددددي
  مؤسددددسددددة ُتنشددددأ  وسددددوف اإلعاقة. ذوي   األشددددخاص  حقوق  عن للدفا   مؤسددددسددددة 19  طريق  عن لهم المكفولة
 للمرضدددددى  االجتماعية  الرعاية  خدمات  ودعم العقلية  الصدددددحة تحسدددددين قانون   وينص  .2022  عا   في واحدة

 نزالء معاملة  وحظر  خاص عالج  واسدددددددددتعمال المسدددددددددتشددددددددد يات في القسدددددددددري  اإليدا  من الحد على  العقليين
 النفسدددي  الطب مؤسدددسدددات  واعتماد  تقييم  بانتظا  ويجري  قاسدددية، معاملة  العقليين  المرضدددى من المسدددتشددد يات

  الصدددددحة  تعزيز  مرافق  على  للقائمين اإلنسدددددان حقوق   مجال  في  التدريب  ، يضدددددا   ويوفر  القانون. هذا  بموجب
 ذوي   األشدددددخاص لحماية  االنتصددددداف سدددددبل اإلنسدددددان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  وتلتمس فيها.  والعاملين العقلية
 وذل  المعاملة، سدددددددددددوء   و العن  ذل  في بما العادلة،   ير  المعاملة  من  المرافق هذه في  المودعين  اإلعاقة
 ؛ 80- 130و  79- 130  التوصديتان )  المقدمة.   الشدكاوى   في   النظر    و  تحقيقات   إلجراء   المرافق  زيارة   طريق  عن 

 (المستدامة  التنمية  هداف من 1-16 الغاية

 درجات إلى اإلعاقة تصنيف لنظا  التدريجي واإللغاء اإلعاقة ذوي  لألشخاص الدخل ضمان  

 التي اإلعاقة، ذوي  لألشدددددددخاص  األسددددددداسدددددددي  التقاعدي المعاش  اسدددددددتحقاقات قيمة  الحكومة رفعت -42
 كحد كوري  وون  200 000 من ،دخال    األقل الشدديدة  اإلعاقة  ذوي   األشدخاص من المائة في 70 ل تصدرف
  لغدت  ،2019  تموز/يوليده  وفي  .( 18) 2021  عدا   في  كوري   وون   300  000  إلى  2017  عدا   في   قصددددددددددددددى
  درجات  سدددت إلى  اإلعاقة  حالة  تصدددنيف على  يقو  كان الذي  درجات، إلى  اإلعاقة  تصدددنيف نظا   الحكومة

  األسدداس.  هذا على  السددت  الدرجات  حسددب  الخدمات  تقديم  ضددرورة مدى وتحديد الطبية،  المعايير على  بناء
  الرعاية  خدمات  على  الحصددددددددددددول من  اإلعاقة  ذوي   األشددددددددددددخاص  لتمكين لإلصددددددددددددال   النظا   هذا  وخضددددددددددددع
 فيها  يعيشدددددددددددددون  التي  والبيئات  اإلعاقة ذوي  األشدددددددددددددخاص  احتياجات مراعاة مع  الالزمين  والدعم  االجتماعية

 (78-130و 61-130 التوصيتان) شاملة. استقصائية دراسة إلى استنادا  
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 اإلعاقة ذوي  األشخاص ضد  التمييز بتصحي  األمر إعطاء  

  األشخاص ضد  التمييز بتصحي  المعنية  االستشارية  اللجنة ،2008 عا  منذ  العدل  وزارة  وشكلت -43
  فرض ضدددددددرورة مدى  في والنظر اإلنسدددددددان  لحقوق  الوطنية  اللجنة توصددددددديات  تنفيذ من  للتحقق  اإلعاقة  ذوي 

  وامر إعطاء  شدروط  خففت النظا ، وتقوية التصدحي   مر فعالية زيادة إلى وسدعيا    بالتصدحي .  األمر إعطاء
 عن الناجم الضدددددرر وجبر  اإلعاقة ذوي   األشدددددخاص ضدددددد  التمييز  حظر قانون   تعديل  طريق  عن التصدددددحي 
 من  ابتدداء  سددددددددددددددنويدة  ثم  فصددددددددددددددليدة اجتمداعدات  تعقدد اللجندة وكداندت  .2021  حزيران/يونيده  في حقوقهم  انتهدا 
 .2021 عا 

 واللجئون  المهاجرون  -8 

 الوطني الصعيد على الخطط  

 إلى اسددتنادا   سددنوات  خمس كل  باألجانب  المتعلقة  العامة  للسددياسددة   سدداسددية  خططا    الحكومة تضددع -44
  األسدددددددداسددددددددية  الخطة حاليا    تنفذ وهي  ،كوريا جمهورية  في  المقيمين  األجانب معاملة  بشددددددددأن  اإلطاري   القانون 
  للمهاجرين.  االجتماعي اإلدماج سددددددياسددددددة  تعزيز السددددددياسددددددة، هذه  هداف وتشددددددمل .(2022-2018) الثالثة
 الذين  األشدددددددددددددخاص لمكافأة  احتفاالت ونظمت  التالقي" "يو   ب   لالحتفال   يار/مايو 20 يو  الحكومة  وحددت

  كوريا.  في المقيمين األجانب  قصدددددددددددص  تروي  كتب  ونشدددددددددددر  مختلفة،  ثقافية مناسدددددددددددبات  وعقد  يسدددددددددددتحقونها،
 منذ  كوريا في  اسددددددتقروا مهاجرين يضددددددم  المسددددددتشددددددارين  من فريقا   العدل  وزارة شددددددكلت ذل ، إلى  وباإلضددددددافة

  بينهم   فيما  والتفاهم  كوريا  في يعيشدددددون   الذين  واألجانب  الكوري  الجمهور  بين  التواصدددددل لتيسدددددير 2020 عا 
 فيها المشداركون   يتمكن  حتى  تدريبية  دورات   يضدا   العدل  وزارة  ونظمت  المجتمع. مع  المهاجرين  تكيف ودعم
 (25-130 التوصية) المختلفة. الثقافات فهم من

 الثقافات المتعددة واألسر  المهاجرين زواج دعم  

 تعمل  الحياة، نوعية وتحسددددددين الثقافات المتعددة لألسددددددر الدائم االسددددددتقرار ضددددددمان على حرصددددددا   -45
  الثقافات  المتعددة باألسددر المتعلقة  للسددياسددة   سدداسددية  خطة وضددع مثل شددتى،  سددياسددات  تعزيز  على  الحكومة
  الترجمة  خدمات وُتوف ر .الثقافات  المتعددة  األسددددر دعم قانون  إلى  اسددددتنادا    األسددددر هذه لدعم  مركز وتشددددغيل
  مراكز  وتسدداعد األولى. االسددتقرار  مراحل  منذ ذل ، إلى وما  الكورية،  اللغة في ودروس  والتحريرية، الشددفوية
 المشددددداكل  بشدددددأن  الالزمة المشدددددورة لهم  وتقد   كوريا في االندماج على المتزوجين  المهاجرين لدعم االتصدددددال
 المجتمع ودخول  األطفال  تربية ذل  في  بما للمسدددتقبل،  التخطيط  يضدددا    الحكومة  وتدعم لغة. 13 ب  األسدددرية

 الددعم  خددمدات  وتكيف  االسددددددددددددددتقرار"، مرحلدة حسددددددددددددددب  الزواج طريق  عن  المهداجرين  دعم "حزمدة خالل  من
 دعم  إطار وفي  الحاالت.  إدارة نظا   خالل  من طلباتها  تعقيد  درجة  حسدب الثقافات المتعددة  لألسدر المقدمة
  عيش  ظروف  لددعم زيدارات  تنظيم خددمدات ُتوف ر  ، يضددددددددددددددا   الثقدافدات  المتعدددة األسددددددددددددددر  وتعليم  األطفدال  تربيدة

 التعلم  ودعم  المهني  والتوجيده  النفسدددددددددددددديدة المشددددددددددددددورة خددمدات  تقدد   كمدا  اللغدة، مهدارات  تطوير  ودعم األطفدال
  في  بالمر ة  المعني صددايل مركز  ويقد   الدراسددة. سددن  بلغوا  الذين  الثقافات  المتعددة  األسددر  ألطفال األسدداسددي

 النسدددددددددددددداء  توظيف  لتسددددددددددددددهيدل الدداخلي  والتددريدب  المهني  والتددريدب  التوظيف  دعم  خددمدات  البلدد   نحداء  جميع
 (49-132 التوصية) المادي. االستقالل تحقيق من  وتمكينهن الزواج طريق عن المهاجرات

 الثقافي التنو  احترا   تدابير  

 األقليات بين الثقافي التبادل دعم إلى  الحكومة  تسعى الثقافي،  التنو  يحتر  مجتمع  بناء  إطار  في -46
  التنو   عن  اسدتقصدائية  ودراسدات  تدريبية  دورات وتنظيم  المحليون، والسدكان المهاجرون  ذل  في  بما الثقافية،
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 .الثقافي  التنو   وتعزيز حماية قانون  إلى اسددددددددتنادا    ذل ، إلى وما الثقافي،  التنو  بأسددددددددبو  واالحتفال الثقافي،
  حماية  بشدأن اليونسدكو اتفاقية  بتنفيذ المتعلق الثاني  الدوري   التقرير  الحكومة  قدمت  ،تحديدا    2018 عا  وفي

  وتعزيز  لحماية األولى  األسددددداسدددددية  الخطة وضدددددعت  ،2021 عا  وفي الثقافي،  التعبير  شدددددكال  تنو   وتعزيز
  التعليم   الحكومة توفر ،الثقافات المتعددة  األسدر دعم  بقانون  وعمال   .(2024-2021)  ونفذتها الثقافي  التنو 
  ضددد والتحيز االجتماعي  التمييز لمنع  والمربين  العموميين والموظفين  للشددباب الثقافي  التعدد  فهم على  القائم
 العدل،  وزارة  عن الصددددادر العا  اإلشددددعار  الحكومة وعدلت الثقافي.  التنو   واحترا  الثقافات المتعددة األسددددر
 و لغت البشدددرية. المناعة  نقص  فيروس  الختبار  األجانب العمال يخضدددع  ن  األصدددل، في يشدددترط  كان الذي
 البدني الفحص  ورقة  من البشدددددددددددددرية المناعة  نقص  فيروس  اختبار بند  حذف طريق عن  تماما   الشدددددددددددددرط هذا

 (المستدامة التنمية  هداف من 3-10 الغاية ؛85-130و 81-130  التوصيتان) للعمال.

 التنفيذ طور  في  توصيات -باء 

 اإلنسان لحقوق  الدولية اآلليات تنفيذ -1 

 الدولية واالتفاقيات المعاهدات على التصديق  

 على   والتصدددددددددددددددديق  لالنضددددددددددددددمددا   تمهيدددا    المحليددة  واألنظمددة  القوانين  لتنقي   جهودا    الحكومدة  بدذلدت -47
  عدلت ،2020 األول/ديسددددددمبر  كانون  وفي بعد.  عليها  تصدددددددق لم  التي اإلنسددددددان  لحقوق  الدولية االتفاقيات
 الموظفين  نقددابددات  وتشددددددددددددددغيددل  إنشددددددددددددددداء  وقددانون   ،العمددل  وعالقددات  العمدداليددة  النقددابددات  تنظيم  قددانون   الحكومددة
  لحقوق  الدولية  للمعايير وفقا   التنظيم في  الحق لضدددمان  المعلمين نقابات وتشدددغيل إنشددداء وقانون   ،العموميين
  لمنظمة األسداسدية واالتفاقيات  والسدياسدية المدنية بالحقوق   الخاص الدولي العهد  من  22 المادة مثل  اإلنسدان
 تضددددددم ولم .( 19) 98و 87و 29 الدولية  العمل لمنظمة  األسدددددداسددددددية االتفاقيات على  وصدددددددقت الدولية، العمل

 ولذل ،  البلد. يعيشددها التي االنقسددا   وحالة  الكوري  العقوبات  لقانون   مراعاة 105 رقم االتفاقية  إليها  الحكومة
 المددنيدة  بدالحقوق   الخداص  الددولي  العهدد  من  22  المدادة  تطبيق  على  التحفظ  سددددددددددددددحدب الحداجدة  اسددددددددددددددتددعدت
  ؛( 20-132و  19-132و 6-130 إلى 1-130 التوصدديات) .حاليا   لالسددتعراض يخضددع الذي  والسددياسددية،
 (المستدامة التنمية  هداف من 8-8و 7-8و 10-16 الغايات

 االختفاء  من  األشددددددددخاص  جميع  لحماية الدولية االتفاقية على بالتصددددددددديق طوعا    الحكومة تعهدت -48
 الفترة  وفي .2019 عا  في المتحدة لألمم  التابع اإلنسددددان  حقوق   مجلس في  عضددددوا    انتخبت عندما القسددددري 

  التدابير   السدددتعراض لجانا   العدل  وزارة  شدددكلت ،2021   يلول/سدددبتمبر إلى  2020  الثاني/نوفمبر  تشدددرين من
 قانون   مشدددددددددددددرو   الحكومة  قدمت ،2022  تموز/يوليه  وفي المحلي.  المسدددددددددددددتوى  على االتفاقية  لتنفيذ الالزمة

 وهي الوطنية  الجمعية إلى القسدددددري  االختفاء من  األشدددددخاص  جميع  لحماية الدولية االتفاقية إلى لالنضدددددما 
 (19-132و 3-132 إلى 1-132و 6-130 التوصيات) .حاليا    موافقتها تنتظر

 ذوي   األشدددخاص  حقوق  التفاقية  االختياري   البروتوكول إلى لالنضدددما  التحضدددير  الحكومة وقررت -49
 البروتوكول إلى االنضددما  قانون  مشددرو  وقد  الثالثة. الدورة اسددتعراض في سددابقا   إليه  شددير الذي  اإلعاقة،
 الالزمة  اإلجراءات اتخاذ حاليا   ويجري  ،2021 األول/ديسددددددددددددمبر  كانون  في  الوطنية  الجمعية إلى  االختياري 
 االختياري   البروتوكول إلى االنضددددما   عند الفردية البال ات  تقديم  إجراء طبق وإذا موافقتها.  على  للحصددددول
  خالل  من  الفرديددة  الحقوق   اإلجراء  هددذا  يكفددل   ن  المتوقع  فمن  اإلعدداقددة،  ذوي   األشددددددددددددددخدداص  حقوق   التفدداقيددة

 (19-132و 12-132و 6-130 التوصيات) الدولية. اإلجراءات
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 المحلية المؤسسات في التغييرات -2 

 اإلنسان حقوق  لسياسة اإلطاري   القانون  لسن  الترويج  

 لوضدددع القانوني األسددداس إلعداد اإلنسدددان  حقوق   لسدددياسدددة اإلطاري   القانون   لسدددن الحكومة تسدددتعد -50
 اإلنسددددددددددان،  حقوق   وتعزيز حماية إلى  ترمي   سدددددددددداسددددددددددية  خطة وهي  وتعزيزها،  وتنفيذها الوطنية العمل  خطة

  لحقوق  الوطنية  واللجنة العدل  وزارة واشددددددتركت  اإلنسددددددان.  لحقوق  والشدددددداملة المتكاملة السددددددياسددددددات  ولشددددددجيع
  ،2021  األول/ديسددددددددددددددمبر  كدانون  في  الوطنيدة الجمعيدة إلى  وتقدديمده  القدانون   مشددددددددددددددرو  إعدداد في اإلنسددددددددددددددان
 (16-130 - 15-130 التوصيات) القانون. لسن التشريعية المناقشة  وستدعمان

 وسياسية مدنية حقوق  -3 

 العسكري  العقوبات  قانون  من 6-92 المادة بشأن المتخذة  التدابير  

 تتعلق قضدددددددية  في  المتهمين  األشدددددددخاص ببراءة  العليا  المحكمة  حكمت ،2022  نيسدددددددان/ بريل في -51
 من جنود  بين الجنسددي النشدداط على تعاقب مادة وهي  ،العسددكري  العقوبات قانون   من  6-92 المادة  بانتها 
 إن القول فيها يتعذر التي القضدايا في الحكم هذا تطبيق الصدعب من  نه المحكمة  ور ت  إلخ.  الجنس، نفس

  نحو  على  تنته  العمل، سدددداعات  خارج خاص مكان في بالتراضددددي تمارس التي  و يرها، الجنسددددية  األفعال
 العسددددددكرية المحاكم  سددددددتطبق ذل ، على  وبناء  الجيش. في  واالنضددددددباط السددددددوية الحياة مبد  ومحدد مباشددددددر

  45-132و  44-132  التوصديات) العليا. المحكمة  لقرار مراعاة العسدكرية القضدائية الوالية نظا  والمحققون 
 (المستدامة التنمية  هداف من 3-10 الغاية ؛68-132 - 65-132و

 الجمعيات  وتكوين التجمع حرية ضمان  

 على   والتظاهرات  التجمعات لضدددددددددددمان  "تدابير  الحكومة  عدت  ،2017الثاني/نوفمبر تشدددددددددددرين في -52
 منذ الحكومة  وطبقت  ممكن. حد   قصدى إلى والتظاهر التجمع حرية لضدمان  والمسدؤولية" االسدتقاللية   سداس
 عقد  لتيسددددددددير يسددددددددتخد  الذي  الشددددددددرطة"، مع الحوار لنظا  الكوري  "النموذج ،2018 األول/ كتوبر  تشددددددددرين
  الشدرطة  خبرة  لتحسدين جهودا   وبذلت التجمع، في  المشداركين  مع والتواصدل  الحوار  خالل  من سدلمي اجتما 

  في التجمعات عدد  زاد الجهود، هذه  وبفضل ذل . إلى وما  الصلة،  ذات  التدريبية  الدورات تطوير  خالل من
  الشدددددددددددرطة  تدخل  عن  الناجمة اإلصدددددددددددابات عدد انخفض ذل ،  ومع .2021 عا  إلى  2018  عا  من الفترة

 في  اإلنسدددددددددددددددان  حقوق   حمددايددة  تعزيز  إطددار  وفي  .( 20) التجمع  مواقع  في  ترتكددب  التي  القددانونيددة   ير  واألفعددال
 حزيران/ في  اإلنسدددددددان حقوق  بشدددددددأن  الشدددددددرطة  ضدددددددباط  تدريب إتما   الحكومة  رسدددددددخت  القانون،  إنفاذ عملية
 وُنفذ اإلنسددان حقوق  على والتظاهر  بالتجمع المتعلقة  الشددرطة   نشددطة  مجمل  ثر  تقييم  واعُتمد  ،2020 يونيه
 تجمعددات  تعرقددل  كدداذبددة  معلومددات  فيهددا  ترد  التي  الحدداالت  عدددد  تزايددد  ومع  .( 21) 2020   يلول/سددددددددددددددبتمبر  في

  الفرصددددددددة  إلتاحة  عنه المبل   التجمع تنظيم عد   حالة في  مسدددددددددبق  إخطار  تقديم يشدددددددددترط  صدددددددددب   اآلخرين،
 (المستدامة التنمية  هداف من 1-16 الغاية ؛(41-130 - 38-130 التوصيات)  لآلخرين.

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق  -4 

 األساسية الطبية الخدمات ضمان  

 كنظا  الطبية  االسدتحقاقات نظا   الحكومة  طبقت األسداسدية،  الطبية الخدمات ضدمان على حرصدا   -53
  اإلجمالي  المبل   الحكومة وتتحمل  الطبية. مشاكلهم  لحل  المنخفض  الدخل ذوي   منه  يستفيد  العامة  للمساعدة
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  تموز/   وفي الطبية.  االسدددددددتحقاقات من  للمسدددددددتفيد الشدددددددخصدددددددية النفقات  باسدددددددتثناء للضدددددددعفاء الطبية للنفقات
 عدد لزيادة( 2023-2021) الطبية  لالسدددتحقاقات  الثانية  الشددداملة  األسددداسدددية  الخطة  وضدددعت ،2020 يوليه

 على  الحصدول في الضدعفاء  فرص  وتحسدين  المعالين  االشدخاص عدد خفض  خالل من  تدريجيا    المسدتفيدين
  حاالت  في الطبية النفقات وتحمل لها،  سددق  وتحديد  الشددخصددية، النفقات تقليل طريق عن الطبية  الخدمات
 (المستدامة  التنمية  هداف من 8-3 الغاية ؛63-130 التوصية) الكوارث.

 السن كبار رعاية  

 اسدددتقراره، ودعم السدددن لكبار  الدخل لضدددمان 2014 عا  في  األسددداسدددي  التقاعد نظا   تطبيق  ومع -54
  الخامسددددة   عمارهم تجاوزت ممن دخال    األقل  السددددن  كبار من المائة في  70 ل  تقاعديا    معاشددددا   الحكومة  تمن 

  نسدبة ورفعت  300 000 إلى  كوري  وون  200  000  من  األسداسدي المعاش  قيمة الحكومة  ورفعت  والسدتين.
  .2021  عدا   في  المدائدة  في  70  إلى  2019  عدا   في  المدائدة  في  20  من  دخال    األقدل  لالسددددددددددددددتفدادة  المؤهلين
 الفقر  خط  بين الفجوة وتضدددددييق  السدددددن  كبار بين الفقر معدل خفض   جل من  يضدددددا   جهودا    الحكومة وبذلت
 مقارنة 2022 عا  في المائة  في 2,5 بنسددددددبة  األسدددددداسددددددي  المعاش قيمة زيادة خالل من السددددددن  كبار  ودخل
 على سددددنة 60)  فوق  وما  عاما   65  عمارهم  تبل  الذين السددددن  كبار  وظائ  عدد ويشددددهد  .( 22) السددددابق  بالعا 
 .( 23) والخاص العا  القطاعين في مطردا   تزايدا  ( معينة لفئة بالنسبة األقل

 النساء -5 

 اإلجهاض في الحق  

  الدسددددتور. مع   يتعارض   اإلجهاض   تجريم   بأن  الدسددددتورية  المحكمة   قضددددت  ، 2019  نيسددددان/ بريل   في  - 55
 فيها  ُيسدم    التي   الظروف   لزيادة  العقوبات   قانون  لتعديل   قانون   مشدرو   العدل   وزارة   قدمت  القرار،  لهذا  واسدتجابة 

 قانون  على  تعديل   إلدخال  قانون  مشدددددرو    البرلمان  إلى  االجتماعية  والرعاية   الصدددددحة   وزارة   ورفعت   باإلجهاض. 
  . 2020  الثاني/نوفمبر   تشرين   في   وإجراءاته   اآلمن   االصطناعي   اإلجهاض   دعم   على  ينص   والطفل   األ    صحة 

  وزارة   وضددعت  ، 2021  آب/  سددطس  وفي   الصددلة.   ذات   القوانين   مشدداريع   اشددترا   مناقشددة   الوزارتين   كال   وسددتدعم 
 المر ة   صدددددحة  لحماية  الطبي   المجال   في   العاملين  ومشددددداورة   لتدريب  ميزانية   مؤخرا   االجتماعية  والرعاية   الصدددددحة 

  خبراء   من   والتدريب   المشورة   على   الحصول   على   الحوامل  النساء   ومساعدة  االصطناعي،   اإلجهاض   إجراء  عند 
  قبل  اتخاذها   ينبغي  التي  واالحتياطات  االصدددطناعي  اإلجهاض   إجراء   بشدددأن  الصدددحي   التأمين   إطار   في   طبيين 
 ( المستدامة   التنمية   هداف  من   6- 5 الهدف  ؛ ( 115- 132 -   114- 132  التوصيات )   وبعدها.  العملية   إجراء 

 اإلعاقة ذوو األشخاص -6 

 العقلية اإلعاقات ذوي  واألشخاص العقليين للمرضى المقدمة االجتماعية الرعاية خدمات تحسين  

 المناسدددددددب  العالج لتلقي  العقليين  للمرضدددددددى الدعم  ،2021  الثاني/يناير  كانون   منذ الحكومة، تقد  -56
 مشددرو  ُنفذ ،2017  حزيران/يونيه وفي  العقليين. المرضددى عالج تكاليف تحمل مشددرو   خالل من  وانه في
  يملكون  ال الذين  العقليين المرضدددددى من العقلية  الصدددددحة رعاية  مرافق نزالء لمسددددداعدة العامة الوصددددداية دعم
 التعديل  وبعد  نفسدددددهم. على  واالعتماد  المجتمع إلى العودة على  وصدددددي  دون  من  القرارات اتخاذ  على  القدرة
 الحكم  ُحذف ،2021 األول/ديسدددددددددددددمبر  كانون  في  اإلعاقة  ذوي   األشدددددددددددددخاص  رعاية  قانون  على   دخل الذي

  اإلعاقة ذوي  لألشددددددخاص للسددددددما   العقلية اإلعاقة ذوي   األشددددددخاص على  القانون   هذا  تطبيق  بتقييد المتعلق
 2-10 الغايتان ؛54-130 التوصية) اإلعاقة. ذوي  لألشخاص االجتماعية  الرعاية  مرافق  باستخدا  العقلية

 (المستدامة التنمية  هداف من 4-10و
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 التنقل في اإلعاقة ذوي  األشخاص حقوق  ضمان  

 األشدددخاص  حق  لضدددمان  األرضدددية منخفضدددة  حافالت لتوفير  الالز  الدعم  تقديم  الحكومة تواصدددل -57
  ضددددددعاف  لألشددددددخاص المُيسددددددر النقل  تعزيز  قانون   وبموجب العا . النقل وسددددددائل  في  التنقل  في  اإلعاقة  ذوي 

  منخفضدددددددة  حافالت تسدددددددتخد   التي النقل لشدددددددركات المالي الدعم والمحلية المركزية الحكومات تقد  ،الحركة
 الدعم  قيمة  بلغت ،2021  عا  إلى  2004  عا  من  الفترة  وفي العادية.  الخطوط  على الركاب  لنقل  األرضية
  المنخفضددددددددددددددة  الحدافالت اسددددددددددددددتخددا  معددل  بل  ،2021  عدا   نهدايدة وبحلول  كوري.  وون   تريليون  1,2 حوالي

 القانون  على تعديل و دخل البلد.  نحاء جميع في المائة في 30,6  الحضدري  النقل  حافالت ضدمن  األرضدية
 األرضدددددددددية  المنخفضدددددددددة  الحافالت اسدددددددددتخدا  معدل  بزيادة يقضدددددددددي  2022  الثاني/يناير  كانون  في المذكور
  األرضددددية  المنخفضددددة  الحافالت  اسددددتخدا   شددددرط  إلدراج 2023  الثاني/يناير  كانون  في النفاذ حيز  وسدددديدخل

 إلغائها.  و النقل حافالت استبدال  عند

 واللجئون  المهاجرون  -7 

 المواليد جميع تسجيل نظا   اعتماد  

 تسدجيل نظا  تطبيق إلى  الداعية التوصدية الحكومة  تؤيد لم الدوري، لالسدتعراض الثالثة  الدورة في -58
 وفي  لتطبيقدددده.  وتسددددددددددددددتعددددد  تؤيددددده  وهي  موقفهددددا   يرت  ولكنهددددا  المهدددداجرين،  األطفددددال  على  المواليددددد  جميع

 للوالدْين يجيز وهو ،األجانب مواليد تسددددجيل قانون  مشددددرو  الوطنية  الجمعية إلى  ُقد  ،2022  حزيران/يونيه
  وطلب  الطفل والدة  تسددددجيل  الكورية، الجنسددددية  يُمن  لم الذي  كوريا، في المولود  الطفل  حالة في  يرهما،  و

  ؛124-132  -  118-132  التوصدددددددديات)  وهويته.  الطفل والدة  إلثبات  وإصدددددددددارها  الشددددددددهادة على  االطال 
 (المستدامة التنمية  هداف من 9-16و 3-10  الغايتان

 والمهاجرين األجانب ضد الكراهية وخطاب  التمييز على القضاء  

  للخطة العامة  السددددددياسددددددة مها  في  األجانب وكره العنصددددددري   التمييز  منع  برنامج الحكومة   درجت -59
(  2022-2018) الثالثة الوطنية العمل  خطة وتضدددمنت ،(2022-2018)  الهجرة  لسدددياسدددة الثالثة  الرئيسدددية
  لزمت  وقد  والمهينة.  التمييزية والمعلومات المحتوى  بشدأن والتشداور  الرصدد  تعزيز إلى  ترمي  سدياسدات  يضدا  

 نتيجة االتصدددددددددددددداالت، خدمات  لمعايير  الكورية اللجنة من  تحذيرا     و  تنبيها  تتلقى التي البث  هيئات الحكومة
  بإبالغ   معين،  عرق  ضد واإلهانة  السخرية   و التحيز  تأجيج  تحظر التي  البث  بشأن  التشاور  لقواعد  انتهاكها

 السددددنوي   التقييم  في البث هيئة  من نقاط  خصددددم على  يقو  نظاما    الحكومة  وضددددعت وقد باألمر.  المشدددداهدين
 واإلهانة، والسدددددددددددخرية التحيز مفردات بشدددددددددددأن اللجنة وتتشددددددددددداور  تقييدية.  تدابير حقها في  اتخذت إذا للبث،
 االجتماعي، التواصددددل  ووسددددائل اإلنترنت  شددددبكة على وتبث  األعراق من  عرقا   تسددددتهدف التي  ذل ، إلى وما

 انظر)  .واالتصددددددددددداالت المعلومات بشدددددددددددأن  التشددددددددددداور قواعد  بموجب المفردات هذه تصدددددددددددحي   منها  وتطلب
 من 3-10 الغاية ؛55-132  49-132و  47-132و  46-132و  25-130  التوصدديات( )2و 1 المرفقين
 (المستدامة  التنمية  هداف

 الدراسة سن بلغوا الذين المهاجرين لألطفال المقيم صفة  ومن   التعليم ضمان  

 األجددانددب،  األطفددال  فيهم  بمن  األطفددال،  لجميع  اإللزامي  التعليم  في  الحق  كوريددا  جمهوريددة  وتكفددل -60
 فإن  األجانب، تسددددددددجيل   و  الهجرة  وضددددددددع إثبات  الصددددددددعب من  كان وإذا  إقامتهم. وضددددددددع عن النظر بغض
 امتحددان  ُيجرى   األكدداديمي،  بددالتحصدددددددددددددديددل  يتعلق  وفيمددا  البلددد.  في  اإلقددامددة  إثبددات  عنددد  ُيكفددل  اإللزامي  التعليم
 بفصددددددددددددددول  يلتحقون   الدذين  المسددددددددددددددجلين   ير  األطفدال   ن  ُذكِّر  ولكن  العدا .  التعليم بنظدا  لاللتحداق   كداديمي



A/HRC/WG.6/42/KOR/1 

GE.22-25730 20 

 عن  تمتنع  والحكومة الترحيل.  من  خوف  في  يعيشدون  يجعلهم  مما المقيم  صدفة  يمنحون  ال  كوريا في  تدريبية
  تنفيذ  وتؤخر  دروسددددددددددددددهم،  يكملوا لم ما  بالمدارس الملتحقين  المهاجرين  األطفال على صددددددددددددددارمة رقابة فرض
  الحكومة  عدت ذل ، إلى  وباإلضددافة  .عاما   14 سددن دون   لألطفال حماية  مر تصدددر وال القسددري، الترحيل
 السدددابق،  وفي  الميدانيين. والخبراء األكاديمية األوسددداط من  اآلراء جمع طريق عن المشدددروط اإلعفاء  تدابير
 على  عدامدا   15 لمددة  كوريدا في  مكثوا  والدذين  كوريدا، في  المولودين  لألطفدال  فقط  ُتمن  اإلقدامدة صددددددددددددددفدة  كداندت
 ُوسدع ولكن كوريا. في العامة الثانوية شدهادة على حصدلوا  و الثانوية  و  المتوسدطة  بالمدرسدة  والتحقوا  األقل،
 المقيم  صددفة  من   طريق  عن  ،2025و  2022  عامي  بين مؤقتا   المقيم،  صددفة على  للحصددول األهلية  نطاق

  سددددددت عن تقل ال مدة فيها  ومكثوا  السددددددادسددددددة، سددددددن دون   وهم إليها دخلوا   و  كوريا  في ولدوا  الذين  لألطفال
 الثانوية شدددددهادة على  حصدددددلوا  و  كوريا في الثانوية  و  المتوسدددددطة  و االبتدائية بالمدرسدددددة والتحقوا سدددددنوات،
 ال  مدة فيها  ومكثوا  كثر،  و  السادسة سن  في وهم  كوريا إلى  دخلوا الذين اآلخرين  لألطفال  تمن    و العامة،
 على  حصددددددلوا  و  كوريا في الثانوية  و  المتوسددددددطة  و االبتدائية بالمدرسددددددة والتحقوا سددددددنوات،  سددددددبع عن تقل

 على  طفالهم  يحصدل حتى  كوريا في  بالبقاء مؤقتا   لوالديهم ويسدم  كوريا. في العامة الثانوية الدراسدة  شدهادة
 (130-132و 129-132و 126-132 التوصيات)  البلوغ. سن يصلوا  و العامة الثانوية شهادة

 األجانب العمال حقوق  حماية  

  ظروف   وحمددايددة   األجددانددب   العمددال   ضددددددددددددددددد   والعن    التمييز   منع   إلى   الراميددة   الجهود   إطددار   وفي  - 61
 عدا .   كدل   عمدل   مكدان   3 000  حوالي   شددددددددددددددملدت   تفتيش  عمليدات   ونفدذت   توجيهدات  الحكومدة   قددمدت   عملهم، 
  على  قيود   وُفرضدددت   العمل   ألصدددحاب   الممنوحة  العمل   تصددداري   و لغيت   وقضدددائية،  إدارية   تدابير   واتخذت 
  تعيينهم   عند   مؤاتية    ير  لتدابير  العمل   رباب   ويخضددددددددددع   . مخالفات  فيها  ارُتكبت   التي   الحاالت  في  منحها 
 مشددددداكل   بسدددددبب   المسددددداعدة   على   الحصدددددول   من   األجانب  العمال   تمكن  لعد    ومنعا   . (24)جدد   جانب  عمال 
  األجانب  العمال   دعم   مراكز   من  مركزا   40  بواسطة   والمشورة  الشفوية   الترجمة   خدمات  توفر  باللغة،  تتعلق 
  الشددددددددددددددفويدة   الترجمددة   خدددمددات   شددددددددددددددفويددا    مترجمددا    152  ويقددد    للتوظيف،   مركزا    49و   االتصدددددددددددددددال،   ومراكز 

 وزيارة  العمل،   تصدددددددداري   على   للحصددددددددول   المؤسددددددددسددددددددات  إلى   حضددددددددورهم   عند   األجانب  العمال  لمسدددددددداعدة 
  العمل.   مكدان   ظروف  في  التحقيق   وعندد   الشددددددددددددددكداوى،  مقددمي   حضددددددددددددددور   من   التحقق  ولدى   عملهم،   ماكن 

 ( المستدامة   التنمية    هداف   من   8- 8  الغاية   ؛ 84- 130  إلى   81- 130  التوصيات ) 

 العمل  تصاري  نظا  تحسين  

 الوظائ   في العاملة القوى  نقص سددددددد في المسدددددداعدة إلى  يهدف نظا  هو العمل  تصدددددداري  نظا  -62
 فيهدا والبقداء  كوريدا  إلى بدالددخول  إذندا    ُيمنحون  األجداندب العمدال   ن إلى  وبدالنظر  الكوريون.  فيهدا يعمدل ال  التي
  ، المبد   حيث من  ،عليهم فإن  صددلة، ذي العمل لتصددري  وفقا   به المسددمو   العمل  مكان  في  يعملوا   ن  بشددرط
 مثل ،العامل إلى تعزى  ال  ألسددددددباب العمل  مكان  بتغيير لهم  يسددددددم  ولكن  األصددددددلي العمل  مكان  في العمل
 توصددددية  قبول  منذ ولكن، العمل. ظروف  انتها    و ،األجور دفع  في التأخر  و ،العمل عقد  انتهاء  و إنهاء
ن  اإلنسدددان،  لحقوق   انتهاكات إلى تؤدي  ن  يمكن العمل  مكان  تغيير على المفروضدددة القيود  ن  مفادها   ُحسددد ِّ
  بتغيير   لهم يسددددددددم  لذل ،  ونتيجة  التغيير.  تتي   التي  األسددددددددباب  لزيادة  مرات  ثماني  العمل  مكان  تغيير نظا 
 عن  خارجة  ألسدددددباب العمل  مواصدددددلة  من  تمكنهم عد   حالة في  التغيير  مرات عدد تحديد  دون   العمل   ماكن
 والمعاملة العمل،  شددددددروط  وانتها  العمل،  تصدددددداري  وإلغاء التجاري،  النشدددددداط إ الق  و تعليق مثل إرادتهم،
  تصدددددددداري   على يحصددددددددلون   الذين  العمل   صددددددددحاب على  يتعين بات  ،2021  عا  من  واعتبارا   العادلة.  ير

  واإلدارة العمل،  حوادث  من  والوقاية العمل،  قوانين على  لتدريب  الخضدددددددو  مرة  ألول  جانب عمال اسدددددددتقدا 
 المتعلقة القوانين على التدريب سدددددددداعات زيدت ذل ، إلى وباإلضددددددددافة اإلنسددددددددان. حقوق   وحماية  ،الصددددددددحية
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 على الحاصدددددددددلين  األجانب للعمال سددددددددداعة  15 إلى 12  من المهنية، السدددددددددالمة قوانين ذل  في  بما بالعمل،
  السدددالمة قانون   بموجب عقوبات  بحقهم  صددددرت الذين العمل   صدددحاب  ما  كوريا.  دخول بعد عمل  تصددداري 
  األجانب العمال  حماية  لتعزيز األجانب توظيف من  ُمنعوا  فقد  جانب، عمال  وفاة بسبب  المهنيتين  والصحة

 ومصدددددددددددددددايدد  المزارعين  لفرادى  يجوز  ال  ،2023  عدا   من  واعتبددارا    .2022  عدا   من  بددءا    العمددل  حوادث  من
 العمل،  حوادث  ضددددددددددد العمال  بتأمين  بالتالي  ُيلزمون  وال عمال  خمسددددددددددة من   قل يوظفون   الذين األسددددددددددما ،

 العمال  بسدددددددددددالمة يتعلق  تأمين في  االنخراط   و العمل  حوادث  ضدددددددددددد  التأمين قرروا إذا إال  األجانب توظيف
  حول  مرئية بيانات  تقديم العمل   صدددددددحاب على يجب  بات ،2021 عا   من  واعتبارا    والصددددددديادين.  الزراعيين
  المعيشدددددددية.  البيئة تحسدددددددين بهدف وذل  عمل،  تصدددددددري  على  للحصدددددددول  بطلب  التقد  عند العمال مسددددددداكن

  األجانب للعمال  وُيسدددددم  قانوني.   ير  مؤقت  مبنى عن عبارة  المرفق كان إذا األجانب بتشدددددغيل  ُيسدددددم  وال
 العمدل عالقدات  قوانين  وبتطبيق  عملهم.   مداكن  بتغيير  القدانونيدة   ير  المرافق  هدذه  مثدل في  يعيشددددددددددددددون   الدذين
 تفتيش  عمليات  ثناء التحقق، يجري  العمل،  تصددداري  نظا   بموجب يعملن  الالتي األجنبيات العامالت على
 وُتدفع  وبعدها، الوالدة قبل  إجازة   خذ  لهن  وُيضدمن الوالدة،   و الحمل بسدبب فصدلهن عد  من العمل،   ماكن
 ( المستدامة   التنمية   هداف   من   8- 8 الغاية   ؛ 128- 132  -  127- 132  التوصيات )   األمومة.   إجازة   استحقاقات   لهن 

 األجانب الجريمة بضحايا متعلقة  تدابير  

 لألجانب  2013  عا  من  اعتبارا  ( G-1)  خرى"  "حاالت  المعنون   اإلقامة وضددددددددع  الحكومة منحت -63
 إلى مسددتقرة  إقامة لضددمان وذل   ،بالبشددر واالتجار الجنسددي العن   جرائم  بينها  الجرائم من  عدد ضددحايا من
 القانونية المسددداعدة وتقد  القضدددائية. والدعاوى  التحقيقات مثل الالزمة، االنتصددداف  إجراءات اسدددتكمال حين

 إنفاذ  يتم  عندما  بالبشددددر  االتجار ضددددحايا  من لألجنبيات الدعم  وسددددُيعزز األسددددري. العن  لضددددحايا المجانية
 ضدحايا  حماية  قانون  يميز  وال  الصدلة. ذات  القوانين من و يره ،الضدحايا  وحماية  بالبشدر االتجار  منع قانون 

 مفجوعا    و جريمة  ضدددددحية األجنبي  كان إذا ذل ،  ومع  عليهم.  ينطبق  ممن  واألجانب  الكوريين  بين الجريمة
 إلى  وباإلضددددددافة بلده.  مع متبادل ضددددددمان  وجود  حالة في  إال  تعويض على  الحصددددددول يمكنه ال  عزيز،  بفقد
 ،ذلد   إلى  ومدا المعيشددددددددددددددة  ونفقدات الطبيدة  النفقدات  ذلد   في  بمدا  ،المدالي  الددعم  العدامون   المددعون   يقدد   ذلد ،

 اإل اثة، صددددناديق دعم  نطاق  ولتوسدددديع  كوريا. في  شددددرعية  بصددددورة  المقيمين  األجانب  من  الجريمة لضددددحايا
 للمهداجرين  إ داثدة   موال  توفير بهددف  الضددددددددددددددحدايدا  حمدايدة  قدانون   لتعدديدل  قدانون   مشددددددددددددددرو  العددل وزارة  قددمدت

   خرى   تأمين  خطط  وجود   و  المعني  الشددددخص  بلد مع متبادلة ضددددمانات  وجود  عن  النظر  بغض المتزوجين
 (3-16و 2-5  الغايتان ؛72-130 التوصية)  بالتشريع. المتعلقة المناقشات لدعم

 الالجئ مركز  تحديد تحسين  

 الحكومة  واصدددلت ،2013 عا   في  الالجئين قانون   إنفاذ عن الناشدددئة المتزايدة  للطلبات واسدددتجابة -64
  تدا   ممدا  فعدال،  نحو  على  الالجئ  مركز  تحدديدد  في  والخبرة  بدالكفداءة  المتمتعين  الموظفين  من  عددد  تكريس
  الوقددت  وفي(  3  المرفق  انظر)  اللجوء.  لطددالبي  الفوريددة  الحمددايددة  وتوفير  ( 25) الطويلددة  االنتظددار  قوائم  تفددادي

  التدريب   باسددددددددددددددتكمال الموظفين  الوزارة  لزمت الالجئ،  مركز  تحديد موظفي  قدرة  تعزيز   جل  ومن نفسدددددددددددددده،
 إلى  الالجئين، لشدددددددؤون  المتحدة األمم مفوضدددددددية  من  خبراء  بينهم خارجيين، خبراء  ودعت  الالزمين،  والتعليم
  المخصددددص الشددددفوي  المترجم  شددددهادة  اعتماد فإن ذل ، إلى  وباإلضددددافة  الدورات.  من متنوعة مجموعة  تقديم

 اختبار  واجتازوا التدريب   كملوا الذين  المعتمدين الشدددددددددفويين  المترجمين  ترجمات  تكون   ن يضدددددددددمن  لالجئين
  وقد الحالة.  مراجعة   ثناء الالجئ وضدع بتحديد  يتعلق فيما معززة  ومهارات فهم على  مبنية  خارجية  مؤسدسدة

 الجهود  اسددددددتمرت  فيما  اللجوء لطالبي  اإلجرائية  الحقوق  يضددددددمن  بما  بالفيديو الالجئين مقابالت تسددددددجيل بد 
 تثقيف بدء المثال، سدددددددددددبيل على  بينها،  ومن  اللجوء، طالبي تجاه السدددددددددددلبية  العامة  النظرة  تغيير إلى  الرامية
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 حاليا    الحكومة وتسدتعد  الالجئين. بشدؤون  مباشدر، شدكلب   الجمهور  يخدمون  الذين  المحليين  الحكومة موظفي
  فقط ليس  التحريرية  والترجمدة  الشددددددددددددددفوية  الترجمدة خدمات  الطلبدات مقددمو  يتلقى لكي  الالجئين  قانون  لتعدديل
  والسدما   الطلب،  دراسدة  بنتائج  إخطار على  والحصدول الطلبات تقديم عملية في  يضدا   ولكن المقابالت   ثناء
 مبكر. وقت في عمل تصري  على بالحصول إنسانية  سباب  لديهم لمن

 المنفذة  غير  التوصيات -جيم 

 اإلنسان لحقوق  الدولية اآلليات تنفيذ -1 

 الدولية المعاهدات على التصديق  

  المهدداجرين   العمددال  جميع  حقوق   لحمددايددة  الدددوليددة  االتفدداقيددة  من  موقفهددا  في  تنظر  الحكومددة  تزال  ال -65
 ذل ، ومع .( 26) المحلية والبيئة المحلي القانوني النظا  في شدددددددداملة بصددددددددورة النظر يجب ألنه   سددددددددرهم  و فراد

 األول/  كددانون   في  والنظدداميددة  والمنظمددة  اآلمنددة  الهجرة   جددل  من  العددالمي  االتفدداق  إلى  الحكومددة  انضددددددددددددددمددت
 العمل  سدددوق  إلى  التمييزي   ير ووصدددولهم  المهاجرين،  حقوق  حماية إلى اسدددتند اتفاق وهو ،2018 ديسدددمبر
 (125-132و 15-132 13-132و 1-131 التوصيات)  المستضعفين. المهاجرين وحماية

 ضددددددددددددروب من  و يره   التعذيب  مناهضددددددددددددة  التفاقية   االختياري   البروتوكول  على  التصددددددددددددديق  ويتطلب  - 66
 المحلية،  القوانين  مع  المحتمل   لتعارضددددده   متأنية   دراسدددددة  المهينة    و   الالإنسدددددانية    و  القاسدددددية   العقوبة    و  المعاملة 
  الفرعية   للجنة  يضدمن   البروتوكول   ن  وبما  الخارج.   في  تحدث  التي   الحاالت  وعلى   القومي،  األمن  على   ولتأثيره 
  مددداكن  وجميع   االحتجددداز   بمرافق   المتعلقدددة   المعلومدددات   إلى   الوصدددددددددددددول   المتحددددة   لألمم   التدددابعدددة   التعدددذيدددب   لمنع 

  مثل   المحلية،   القوانين  مع  المحتمل  تعارضدده   بسددبب   البروتوكول  على   الفوري   التصددديق   الصددعب  من  االحتجاز، 
  االختياري   البروتوكول  على   التصددددددددديق   اسددددددددتعراض  على  حاليا   الحكومة  وتعك   الجيش.    سددددددددرار  حماية  قانون 
 المحتمل تضدداربه    وجه  إلى  بالنظر   والثقافية،  واالجتماعية  االقتصددادية   بالحقوق  الخاص  الدولي   بالعهد   الملحق 

 ( 8- 132 إلى   7- 132  التوصيات )   قوانين.   تعديل   إلى   والحاجة  المحلية   ين القوان  مع 

 المجاني   التعليم  ضدددددددددمان طريق عن  التعليم في  التمييز على  للقضددددددددداء جهودا   الحكومة  بذلت وقد -67
 على التصدددديق  في النظر وسددديتواصدددل الدسدددتور. من 31 بالمادة  عمال   وذل   الثانوية، المدرسدددة إنهاء حتى
 (2-131 التوصية) التعليم؛ مجال في التمييز مكافحة  بشأن اليونسكو اتفاقية

 المحلية المؤسسات في التغييرات -2 

 التمييز لمكافحة الشامل  القانون  سن  

  واصددددددلت وقد الدسددددددتور.  من  11 المادة  بموجب  التمييز  وعد  المسدددددداواة   مبد   كوريا جمهورية تكفل -68
 إلى وما واألعمار، اإلعاقة بشددددددأن  فردية  قوانين سددددددن  خالل من  التمييز على  للقضدددددداء تشددددددريعية جهود بذل
 منذ  مرات عدة الوطنية  الجمعية إلى  التمييز  لمكافحة  الشددددددامل  بالقانون  تتعلق  قوانين مشدددددداريع وقدمت ذل .
  مكافحة   سدددباب بشدددأن  االجتماعية  الخالفات  نتيجة  البرلمان  في تناقش لم المشددداريع هذه  ولكن ،2007 عا 

 إلى  قوانين مشداريع   ربعة  وُقدمت شدجبها.  و المشداريع هذه  سدحب إلى األمر  وانتهى ذل ، إلى  وما  التمييز،
  في  المشدددددددددداريع  هذه  لدراسددددددددددة  جلسددددددددددة  البرلمان  وعقد  والعشددددددددددرين، الحادي القرن   بداية منذ الوطنية  الجمعية
  الجمعية إلى المقدمة  الصدلة  ذات  القوانين  يعلمشدار  التشدريعية  المناقشدة  الحكومة  وسدتدعم  .2022   يار/مايو
 من  3-10  الغدايدة  ؛64-132  ،62-132  -  57-132  ،45-132  -  26-132  التوصدددددددددددددديدات)  الوطنيدة.
 (المستدامة  التنمية  هداف
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 اإلعدا  عقوبة إلغاء  

  عقوبدددة  الواقع،   األمر   بحكم   اإلعددددا    عقوبدددة    لغدددت   كددددولدددة   بهدددا   المعترف   كوريدددا،   جمهوريدددة   تنفدددذ   ولم  - 69
  القرار  لصددددددددال    الحكومة  وصددددددددوتت   . 1997  األول/ديسددددددددمبر   كانون  منذ   وبالتحديد   ، عاما    25 نحو  منذ  اإلعدا  
  الثدداني/  تشدددددددددددددرين   في   اإلعدددا    عقوبددة   تطبيق   وق    بشدددددددددددددددأن   75  دورتهددا   في   العددامددة   الجمعيددة   اتخددذتدده   الددذي 
  في  اإلعدا   عقوبة  مسددددددألة  بشددددددأن   48  دورته   في  اإلنسددددددان   حقوق   مجلس  اتخذه  الذي  والقرار  ( 27) 2020 نوفمبر 
 الدولي  المجتمع  جهود   إلى   عاله   المذكورة   األصددددوات   انضددددمت   وقد  مرة.   ألول   ( 28) 2021  األول/ كتوبر   تشددددرين 
  السددددددددددددلطة  بأسددددددددددددس  يتعلق  فيما  الجدية   بال     مرا   اإلعدا   عقوبة  إلغاء   يمثل  ، ذل   ومع  الحياة.  في   الحق  لحماية 
  الجندائيدة،  العددالدة   في   ووظيفتده   العدا ،   للر ي  شدددددددددددددداملدة   مراعداة   مع   متدأنيدة   مراجعدة   يتطلدب   وهو   للددولدة.   العقدابيدة 
 لمشداريع  التشدريعية   المناقشدة  الحكومة  وسدتدعم  العامة.  الجمعية   قرارات   ذل    في   بما   والدولية،   المحلية  والظروف 
 ( 6- 132 -   4- 132 ، 89- 132 -  70- 132  التوصيات )   البرلمان.   إلى  المقدمة   الصلة   ذات   القوانين 

 التشهير  تجريم إنهاء  

 المتمثلة التشددهير جريمة يشددمل الدسددتور بأن الدسددتورية المحكمة  قضددت ،2021  شددباط/فبراير في -70
 إلغاء  لمسددددألة وافية  مراجعة  إجراء ويجب  .الجنائي القانون  في  عليها والمنصددددوص  ،علنا   المزاعم  إطالق في

   يضددددددددا    ولكن  التعبير حرية  في  فقط ليس  بعناية  النظر  مع  علنا    المزاعم  إطالق في المتمثل التشددددددددهير  تجريم
  بدالعقوبدات،   يتعلق  تعويضددددددددددددددات نظدا   هندا   كدان إذا  ومدا  الضددددددددددددددحدايدا، حمدايدة في فجوة  هندا  كداندت  إذا  فيمدا

  الصددددلة ذات  القوانين  لمشدددداريع  التشددددريعية المناقشددددة  الحكومة  وسددددتدعم ذل . إلى وما قوية، مدنية  وعقوبات
 (132-108و 107-132  التوصيتان)  البرلمان. إلى المقدمة

 القومي  األمن قانون  إلغاء  

  الضدددروري  األدنى  الحد  في   إال   الوطني   األمن  قانون  يطبق  ال   القضدددائية،   السدددوابق  إلى  واسدددتنادا   - 71
   ير   القيود   ولمنع   الدديمقراطي   ونظدامهدا  الددولدة    من   على  وواضدددددددددددددد    محددد   خطر   هندا    يكون   عنددمدا   وذلد  

 25- 132 التوصدددددددددددددديدات )   . (29)القدانون   هدذا   تطبيق  خالل   من   التعبير   حريدة   على   تفرض   التي  المنصددددددددددددددفدة 
 ( 3- 16و   1- 16  الغايتان )   ؛ 111- 132  -   109- 132و   90- 132و 

 19-كوفيد سياق في الوطنية والجهود الطوعية االلتزامات تنفيذ -رابعاا  

 2018-2016) فترتين في المتحدة لألمم التابع اإلنسددددددان حقوق  مجلس في  عضددددددوا   الدولة كانت -72
  داخل اإلنسدددان بحقوق  المتعلقة المناقشدددات  في بنشددداط الحكومة شددداركت  الصدددفة،  وبهذه  .(2022-2020و

 اعتماد عملية الحكومة  قادت الخصدوص،  وجه  وعلى  العامة. للجمعية الثالثة  واللجنة  اإلنسدان  حقوق   مجلس
 اإلنسدددددان  وحقوق   المحلي والحكم اإلنسدددددان  وحقوق  والناشدددددئة  الجديدة الرقمية  بالتكنولوجيات المتعلقة  القرارات
  المناقشدددات في بنشددداط المشددداركة  الحكومة وسدددتواصدددل  اإلنسدددان. بحقوق  المتعلقة  المناقشدددات قاعدة  لتوسددديع
  لحقوق   يةالسددددام  المفوضددددية إلى مالية  مسدددداهمات وسددددتقد  اإلنسددددان  لحقوق  المتحدة األمم آليات  في الجارية
 اإلنسان. لحقوق  المتحدة األمم وآليات المتحدة األمم في للمساهمة اإلنسان

 .19-كوفيد سدددددددياق في الضدددددددعيفة للفئات اإلنسدددددددان  حقوق   وتعزيز لحماية جهودا    الحكومة وبذلت -73
  البطالة  زمة  لحل  تدابير  ووضدددددددددددعت  الطفل، رعاية  جهود في انقطا   ي  لمنع  مختلفة  سدددددددددددياسدددددددددددات ونفذت

 بشدددأن الجمهور تثقيف في اإلنترنت شدددبكة  اسدددُتخدمت ذل ، إلى  وباإلضدددافة النسددداء.  صدددفوف  في المتفاقمة
  اإلشدددددددددددارة بلغة الترجمة توفير وتم  التعلم. في  حقوقهم وضدددددددددددمان  األطفال  لحماية االجتماعي  التباعد  مراحل
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  ذات المعلومات إلى  للوصدددددددددددول  اإلعاقة  ذوي   األشدددددددددددخاص  لجميع 19-كوفيد بشدددددددددددأن الحكومية  لإلحاطات
 فيما  الشدفوية الترجمة توفير  تشدمل  سدياسدات  الحكومة نفذت  الصدحة، في المهاجرين حقوق   ولضدمان  الصدلة.
 .(4 المرفق انظر) التأشيرات. من التحقق دون  19-كوفيد فحص وتوفير  19-بكوفيد يتعلق

Notes 

 1 Special Rapporteur on on the right to adequate housing in May 2018; Special Rapporteur on the right 

to privacy in July 2019; Special Rapporteur on the situation of human rights in the Democratic 

People’s Republic of Korea in July 2018, January and June 2019, February, June and August to 

September 2022; and the Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and 

guarantees of non-recurrence in June 2022. 

 2 Domestic violence counseling centers supported 428,911 counseling cases in 2021, and shelters for 

domestic violence victims provided psychological treatment, investigation and connection with and 

support for medical and legal services to 172,385 victims in 2021. In 2021, they subsidized medical 

expenses for 8,996 persons (13,870 treatment cases) and supported free legal aid and counseling for 

11,010 cases. Female Emergency Hotline 1366 provided 313,868 counseling cases in 2021 and 

temporarily protected 5,433 victims at emergency shelters. 

 3 Due to this, the ratio of fixed-term employees who worked for longer than one and a half year and 

converted to regular workers was in an increasing trend from 16.8% in June 2016 to 26.0% in June 

2019. However, the conversion ratio slightly decreased due to COVID-19 in 2020, but the conversion 

rate increased by 12% in June 2021 on a yearly basis. In the meantime, the ratio of employees 

dispatched or under a service contract or subcontract among all employees of the companies with at 

least 300 employees was 17.4%, decreased from 18.3% in 2020. 

 4 In the Republic of Korea, entering high school is commonplace with 99.7% of the school entrance 

rate between 2005 and 2021. Free high school education was expanded from the third grade of high 

school in the second semester in 2019, the second and third grades in 2020 to all grades in 2021. 

 5 The Status of Policies to Eradicate Sexual Harassment and Violence in the Public Sector and 

Countermeasures, the Measures to Eradicate Sexual Harassment and Violence in the Workplace and 

the Culture and Art Industry, the Measures to Eradicate Sexual Harassment and Violence in the 

Education Sector and the Measures to Eradicate Irregularities Including (Sexual) Violence in the 

Sports Sector were established. 

 6 One-stop centers named “Sunflower Centers” are available for victims of sexual violence. 

 7 The number of requests to deliberate gender discrimination cases in mass media was 119 in 2017, 268 

in 2018, 323 in 2019 and 579 in 2020. The trainees of gender equal media training were expanded 

from the monitoring group of the KCSC in 2017 to adolescents in 2018 and journalists and 

broadcasters in 2020. 

 8 Intensive supervision was conducted for 868 workplaces in 2021, and will be conducted for 1,000 in 

2022. 

 9 The Government has disclosed the lists of business operators who failed to implement it with 42 

workplaces in 2018, 50 in 2019, 51 in 2020 and 30 in 2021. 

 10 The gender wage gap in Korea is showing a decreasing trend with 37.2% in 2015, 36.7% in 2016, 

34.6% in 2017, 34.1% in 2018 and 32.5% in 2019 according to the OECD Statistics. The analysis 

result of the AA in 2021 shows that the ratio of female managers stood at 10.22% in 2006, but 

reached 20.39% in 2017, 20.56% in 2018, 19.76% in 2019, 20.92% in 2020 and 21.30% in 2021. 

 11 The number of Saeil Centers which is the employment support institution for women whose career is 

interrupted was increased from 150 in 2016 to 155 in 2017, 157 in 2018 and 159 in 2021. 

 12 The upper limit amount of parental leave bonuses has been increased from KRW 1.5 million for the 

first child and KRW 2 million for the second and the following child in July 2017, KRW 2 million for 

every child in 2018 to KRW 2.5 million for every child in 2019. 

 13 The number of certified companies increased from 14 in 2018 to 4,918 in 2021. 

 14 The number of shelters for abused children increased from 73 in 2019 to 98 in 2021. 

 15 The number of child protection agencies increased from 67 in 2019 to 77 in 2021. 

 16 In April 2022, local governments were selected to install and operate shelters for abused children with 

disabilities. Six shelters in three regions will be launched in the second half of 2022 to open two 

shelters in each region across the country. 

 17 The number of supporters and annual care hours have been expanded from 4,005 and 720 hours in 

2021 to 8,005 and 840 hours in 2022. Previously, the services were provided to households with 

120% or lower of standard median income without out-of-pocket expenses. Still, with the design for 

out-of-pocket expenses, households with more than the standard median income can receive such 

services from 2022. 

 18 The number of people eligible for KRW 300,000 basic pension benefits for the disabled was 276,000 

as of December 2021. 

 19 The Trade Union and Labor Relations Adjustment Act allows the unemployed and laid-off to join the 

unions of each company; the Act on the Establishment and Operation of Public Officials’ Unions 
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abolished the restriction of joining the unions by rank and allows firefighting, education, and retired 

public officials to join the unions. The Act on the Establishment and Operation of Teachers’ Unions 

allows retired teachers to join the unions. 

 20 The number of assemblies and demonstrations is increasing with 68,315 in 2018, 95,266 in 2019, 

77,453 in 2020, and 86,552 in 2021, but the number of injured police officers decreased from 84 in 

2018, 76 in 2019, 31 in 2020 and 40 in 2021. The number of illegal acts at the scene of assemblies 

also decreased, and the number of those indicted for violating the Assembly and Demonstration Act 

decreased to 3,425 in 2016, 1,276 in 2017, 488 in 2018, 1,220 in 2019, 1,060 in 2020, and 1,211 in 

2021. According to the general public opinion poll, the rate of respondents who answered that 

“assemblies and demonstrations are being held peacefully” has increased from 52% in 2016, 73.9% in 

2017, and 74.8% in 2019 to 84.8% in 2019. 

 21 The human rights impact assessment of assemblies and demonstrations is a system where a 

monitoring group fills in the checklist of the situation of the assembly scenes to revise and 

complement the policies and stance relating to assembly management based on post-evaluation. 

 22 The Government has adjusted the wage level every year considering the inflation rate and further 

evaluated the appropriateness of wages by appropriateness evaluation every five years. 

 23 For the quantitative expansion of the number of projects for older persons’ jobs, the Government has 

allowed regional social and economic organizations (social cooperatives) and non-profit organizations 

to join the projects and tried to diversify and expand the institutions to seek such projects by 

supporting training for such institutions. Accordingly, the number of jobs for the older persons 

increased from 510,000 in 2018, 640,000 in 2019, 740,000 in 2020, 820,000 in 2021 to 845,000 in 

2022. 

 24 As a result of the inspection of over 10,003 business places between 2018 and 2021, 5,416 were 

found to violate labor-related acts. For 18,900 violation cases of the labor-related acts, 17,471 

corrective orders, 27 judicial actions, 484 fines, 237 administrative dispositions, and 681 notifications 

were imposed. 

 25 As a result of persistent efforts to add more RSD officers, the figure climbed to 90 in 2021 from 39 in 

2018 and 18 in 2013, the year of enforcing the Refugee Act. 

 26 The obligation to protect and promote family reunification of migrant workers(Article 44), the 

obligation of the state party to set conditions for migrant workers who entered Korea for employment 

to engage in self-employment(Article 52, paragraph 4), birth registration and nationality of children 

of all migrant workers(Article 29), efforts to regularize undocumented migrant workers (Article 

69(1)) of International Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers of their 

Families are in conflict with the current Immigration Act, Nationality Act, Foreign Workers’ 

Employment Act, etc. 

 27 See the UN General Assembly resolution on the Moratorium on the use of the Death 

Penalty(A/RES/75/183). 

 28 See the UN HRC resolution on the Question of the Death Penalty(A/HRC/RES/48/9). 

 29 Accordingly, the number of persons prosecuted for violating the National Security Act was seven in 

2017, four in 2018, one in 2019, two in 2020, and 11 in 2021. 
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