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 مقدمة -أوالً  
لقددددد أ دددد حت تليددددة ارسددددتعرا) الدددددوري الشددددامد تتليددددة ارسددددتعرا)   الدددد   دددددأت    -1

حيث تعكد  ييدا الددوأل األع دا     منربا  2017عام  واستهلت جولتها الثالثة   2008 عام
ملناقشة س د حتسني  ا    ن  ا    األمم املتحدة على استعرا) سجالت حقوق اإلنسان وجتري حوار 

وضا حقوق اإلنسان  وهو أحد أركان األمم املتحدة الثالثة. وإن يهورية كوريا  وهي ع و   
  لرتحدددا  الددددور املركددد ي 2016لدددس   عدددام جملدددس حقدددوق اإلنسدددان وسددد ت ادددا أن ترأسدددت اج

 حكومدددةالدددذي ت ددد لا  دددس تليدددة ارسدددتعرا) ضدددمن جملدددس حقدددوق اإلنسدددان تاجلدددس . وسدددت قى 
مدن أع دا   مسدوور  ا  يهورية كوريا ملت مدة  تع يد  ويايدة حقدوق اإلنسدان الدوليدة   و د ها ع دو 

  اجتما الدويل.
  وجعلدت مسدةلة يايدة حقدوق 2017أيار/مايو  9وقد تولت اإلدارة اجلديدة مهامها    -2

متوز/يوليددس عددن ماهددة مهمددة اسددرتاتيجية  19اإلنسددان اثا ددة حجددر ال اويددة لشددوون الدولددة  وأعلنددت   
حمددة تشمد س د جتسيد السياسات   أر) الواقا. وتت من املهام تع ي  حرية التع ري واسدتقاللية 

ع يدد  اسددتقاللية اللجنددة الوتنيددة الكوريددة نقددوق اإلنسددان الصددحافة للتمسددمل  امل ددادق الدةقراتيددة  وت
وك ا هتدددددا  وحتدددددر التمييددددد    ييدددددا ق اعدددددات اجتمدددددا  وتوتيدددددد انقدددددوق   العمدددددد و  ال دددددمان 
ارجتمددداعي و  التعلددديم و  الصدددحة  واملسدددالة   ترسددديا الدةقراتيدددة ويايدددة حقدددوق اإلنسدددان   

   دياسة ط د  2017مدن ت//أسسد س ا  كومدة  اعت دار العامل  ر سديما   تسديا. وقدد  ددأت ان
 حمددة لتن يذ هذه املهام.

  2012و عد إجدرا  اجلولدة الثانيدة مدن ارسدتعرا) الددوري الشدامد   تشدرين األوأل/أكتدو ر  -3
  شددداركت 2013أعلندددت انكومدددة عدددن طال دددة تقريدددر اجلدددس للجمهدددور العدددام. و  ت//أسسددد س 

اسددددتعرا) واطتيددددار املهددددام   مسددددعى منهددددا إلدمددددا  تو دددديات ارسددددتعرا) وزارات حكوميددددة   دورة 
الددددوري الشدددامد   املهدددام ارسدددرتاتيجية ا دددددة  وأوردت نتددداه  هدددذه الددددورة   ط دددة العمدددد الوتنيدددة 

 .2012نقوق اإلنسان ال  جيري تن يذها منذ عام 

 المنهجية وعملية التشاور -ثانياً  
وزارة ووكالدة  12ر الوتين   سياق عملية تشداور وتعداون مدا  است وزارة العدأل التقري -4

حكوميددة. و  أثنددا  عمليددة  ددياسة هددذا التقريددر الددوتين  عقدددت وزارة العدددأل جلسددة تشدداور عامددة 
ما ممثلني من جمموعات اجتما املدين وما وزارات معنية واللجنة الوتنية الكورية نقوق اإلنسان 

ات مددن اجلولددة السددا قة لالسددتعرا) الدددوري الشددامد ومقرتحددات نوقشددت فيهددا كي يددة إدرا  تو ددي
نسدددخة مدددن مسدددودة التقريدددر الدددوتين علدددى ا  جمموعدددات اجتمدددا املددددين. ووضدددعت وزارة العددددأل أي ددد

 غيددة يددا ترا  اجلمهدور العددام. وقدد أضدرجددت  عددق املقرتحدات املقدمددة مددن  نرتندتاإلموقعهدا علددى 
التقريدددر الدددوتين. وتندددوي انكومدددة أطدددذ مقرتحدددات اجتمدددا  اجتمدددا املددددين واجلمهدددور العدددام   هدددذا

املدددين الداعيددة إد إحددداا تغيددريات علددى مسددتوع السياسددات  عددني ارعت ددار أثنددا  عمليددة وضددا 
 السياسات وتن يذها.

تو ددية تددرد    70وعقددا اجلولددة الثانيددة مددن ارسددتعرا) الدددوري الشددامد  الدد  نددت  عنهددا  -5
جلمدددا ترا  اجتمدددا املددددين ق دددد أن تقدددرر ق دددوأل التو ددديات  ا  جتماعدددجمموعدددات  عقددددت انكومدددة ا
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وانتهت من حتديد موق ها  شةن التو يات   اجلس الوتين املعين  سياسات حقوق اإلنسان  عدد 
  قدددددمت انكومددددة ردهددددا علددددى اقددددرتا  2014إجددددرا  مشدددداورات وزاريددددة. و  تشددددرين الثدددداين/نوفمرب 

إد هدذا ا   ص تن يدذ تو ديات ارسدتعرا) الددوري الشدامد. واسدتنادجمموعات اجتما املدين فيمدا  د
 2015الرد  عضقدت جلسة تشاورية ملناقشة تن يذ نتاه  ارستعرا) الدوري الشامد   تذار/مارس 

مددا ممثلددني مدددن عشددر وزارات ووكددارت حكوميدددة واللجنددة الوتنيددة الكوريدددة نقددوق اإلنسددان وعشدددرة 
 جمموعات من اجتما املدين.

إد هددددذه املشدددداورات مددددا اجلهددددات ذات املصددددلحة  قددددد مت انكومددددة تقريرهددددا ا  واسددددتناد -6
ال دددوعي ملنتصددد  املددددة إد اللجندددة املعنيدددة اقدددوق اإلنسدددان التا عدددة لألمدددم املتحددددة  شدددةن التقددددم 
انا د   تن يذ التو يات املقدمة أثنا  اجلولة الثانيدة مدن ارسدتعرا) الددوري الشدامد. وقدد زاد 

مام اجلمهور العام  آلية ارستعرا) وفهمس اا زيادة ك رية  كما يت ني  من النددوة الد  اشدرتكت اهت
را)   عقدددها را  ددة ا ددامني الكوريددة وجمموعددات اجتمددا املدددين  شددةن تن يددذ تو دديات ارسدددتع

  15تالتو ية  .الدوري الشامد

 ري الشاملتنفيذ توصيات الجولة الثانية من االستعراض الدو  -ثالثاً  
 قبول المعايير واآلليات الدولية لحقوق اإلنسان -ألف 

يا دولة تدر    عددد مدن املعاهددات الدوليدة الرهيسدية نقدوق اإلنسدان  وقدد يهورية كور -7
ق لددت اددت األفددراد   تقددديف شددكاوع   إتددار أر ددا معاهدددات نقددوق اإلنسددان. ووجهددت انكومددة 

  عقدددا التعهددددات 2008جرا ات اخلا دددة املواضددديعية   عدددام دعددوة م توحدددة جلميدددا املكل دددني  ددداإل
ال وعيدددة الددد  قددددمتها عندددد الرتشدددن لتصددد ن واحددددة مدددن الددددوأل األع دددا  األود   جملدددس حقدددوق 
اإلنسددان. وعقدددت انكومددة حددوارات  ددرمة و نددا ة مددا مكل ددني  دد جرا ات طا ددة أثنددا  ال يددارات 

  واملقرر اخلاص املعين االة املددافعني 2011ع ري   عام القض رية مشلت املقرر اخلاص املعين ارية الت
  واملقددددددرر اخلدددددداص املعددددددين اناه ددددددة التمييدددددد  العنصددددددري   2013عددددددن حقددددددوق اإلنسددددددان   عددددددام 

  واملقددرر اخلدداص املعددين 2015  واملقددرر اخلدداص املعددين  آثددار الن ايددات السددامة   عددام 2014 عددام
عيددات  وال ريددت العامددد املعددين اسددةلة حقددوق اإلنسددان  ددانت   حريددة التجمددا السددلمي وتكددوين ي

ال ريت العامد املعدين اسدةلة ارطت دا  ا  . ودعمت انكومة أي 2016وموسسات األعماأل   عام 
   تقرير منتص  املدة 16تالتو ية  .  سيوأل 111لعقد دورتس الد القسري أو سري ال وعي 

ليها يهورية كوريا  عد  فقدد أضجريدت املشداريا وفيما يتعلت  املعاهدات ال  مل تصد ق ع -8
ارت اقيددة الدوليددة نمايددة ييددا األشددخاص مددن ال حثيددة الدد  تل ددت انكومددة القيددام  ددا وتناولددت 

ارطت دددا  القسدددري والربوتوكدددوأل ارطتيددداري امللحدددت  العهدددد الددددويل اخلددداص  دددانقوق ارقتصدددادية 
  فددد ن ارطتيددداري امللحدددت  ات اقيددة مناه دددة التعدددذياالربوتوكدددوأل . أمدددا عددن وارجتماعيددة والثقافيدددة

انكومددة مسددتمرة   اوثهددا  شددةن املعددايري الدوليددة وا ليددة اصددوص تعريدد  ون دداق ارحتجدداز  
إخل.    إتار الدراسة ال  جتريها  شةن ضرورة تعديد القانون ا لي ون اق التعدديد الدذي يعتدرب 

  6و 4و 3و 2و 1تالتو يات  .ضروريا  
ارت اقية الدولية نماية حقوق ييا العماأل املهداجرين وأفدراد أسدرهم وتعترب انكومة أن  -9

سري متوافقتني إد حد ك ري ما   شةن العمد الالهت للعماأل املن لينيمنتمة العمد الدولية وات اقية 
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الددويل اخلداص القانون ا لي. وترع أن التصديت على الربوتوكوأل ارطتياري الثاين امللحت  العهد 
 انقوق املدنية والسياسية سا ت ألوانس   الوقت اناضر  ألن األمر يتعلدت م اشدرة   لغدا  عقو دة 
اإلعدام. أما فيما يتعلت  التصديت على ارت اقيات األساسية األر ا ملنتمدة العمدد الدوليدة  شدةن 

 س ا عددد مدن ال دروق مدا انرية النقا ية وحتر العمد القسري أو اجلربي فلم يتحقت أي تقدم 
عما هو منصوص عليس   ارت اقيات. على أن ا  القانون ا لي واملمارسة اإلدارية ال  ختتل  كثري 

تنوي إ ال  املوسسدات واملمارسدات املتعلقدة  2017اإلدارة اجلديدة ال  تولت السل ة   عام 
م العمدد  مشدرية   وجدس طداص  العمد ادا   ذلدمل عالقدات إدارة العمدد  غيدة إحدداا جمتمدا مدرت 

إد ك الدددة حقدددوق العمدددد األساسدددية لتل يدددة املعدددايري الدوليدددة وذلدددمل  دددالتحر   مدددة لتسدددريا عمليدددة 
  35و 7و 5و 1تالتو يات  .تلمل ارت اقيات األساسية األر ا التصديت على

ن مد 21لقد جرت املشاورات الوزارية  شةن سحا التح تات على ال قدرة تأ  مدن املدادة  -10
فيمددا يتعلددت  ددالت ين  ألن التعددديالت الالزمددة أضدطلددت علددى التشددريعات ذات  ات اقيددة حقددوق ال  ددد

 2014الصددلة وجتددري امن عمليددة سددحا التح تددات. ومددن جهددة أطددرع  أضدطددد   تذار/مددارس 
الدددد  حتتددددر عقددددود التددددةمني علددددى انيدددداة  النسدددد ة  القددددانون التجدددداريمددددن  732تعددددديد علددددى املددددادة 

اإلعاقددة  لكددن اللجنددة املعنيددة اقددوق األشددخاص ذوي اإلعاقددة قالددت إن التعددديد  لألشددخاص ذوي
  وهدو مدا يسدتدعي إعدادة النتدر   ات اقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةي األ سري منسجم ما  ر

  12و 11و 10تالتو يات  .التح تات سحا
خم ددد  ت صددديلي وقدددد اادددت انكومدددة تن يدددذ ط دددة العمدددد الوتنيدددة الثانيدددة  وهدددي اثا دددة  -11

. وتنددوي انكومددة 2016-2012لسياسددة انكومددة   جمدداأل حقددوق اإلنسددان  الدد  متتددد لل ددرتة 
وضدددا ط دددة العمدددد الوتنيدددة الثالثدددة هدددذا العدددام  والددد  ستض ددد   ايدددث تتوافدددت مدددا سياسدددة اإلدارة 
 اجلديدددة   جمدداأل حقددوق اإلنسددان ومددا املهددام ارسددرتاتيجية املاهددة. وعقدددت جلسددة علنيددة جلمددا
مقرتحددات اجتمددا املدددين واخلددربا . وسددتضعتمد ط ددة العمددد الوتنيددة الثالثددة   اجلددس الددوتين املعددين 
 سياسددات حقددوق اإلنسددان  عددد وضددا مهددام حمددددة تت ددمن جدددوأل عمددد اإلدارة اجلديدددة وعقددد 

إعدددادة تنتددديم ال ريدددت ارستشددداري  2013مشددداورات إضدددافية مدددا اجتمدددا املددددين. وجدددرع   عدددام 
ن لوتنيددة  ايددث ي ددم ممثلددني عددالتقدددم ا ددرز  شددةن ط ددة العمددد ا   الددذي ير ددد ويقددي ماخلددارجي

  15تالتو ية  .جمموعات اجتما املدين وطربا 
قدددانون اللجندددة ولتددددعيم مركددد  اللجندددة الوتنيدددة الكوريدددة نقدددوق اإلنسدددان  جدددرع تعدددديد  -12

يد يك دد الشد افية   عمليدة   وهدو تعدد2016  شد ا//فرباير  الوتنية الكورية نقدوق اإلنسدان
تعيددني وانتخددا/ م وضددي حقددوق اإلنسددان وك الددة تنددو عهم  ويددن ص علددى حصددانتهم الو ي يددة   

لتحقيدت التندو ب  دني ا  أثنا  أداههم مهامهم من أي مالحتدات أو قدرار. وت دذأل هدذه اللجندة جهدود
سدات الد  تعي دنهم امل وضني وذلمل  وضا م ادق توجيهية  شةن انتخدا/ امل وضدني وتو دية املوس

اإلعدددالن عدددن شدددغور منصدددا امل دددو) وتتلقدددى ا  اراعددداة هدددذه امل دددادق. وتتدددود هدددذه اللجندددة أي ددد
 .ت املكل دددة  دددالتعينيتو ددديات عدددن املرشدددحني مدددن اجلمهدددور وتقددددم قاهمدددة املرشدددحني إد السدددل ا

  14تالتو ية 
إدارة ا  جمددد   أنشةت اللجنة الوتنية الكورية نقوق اإلنسدان2014و  ت//أسس س  -13

اقدوق األت داأل وشدك لت اللجندة املعنيدة اقدوق األت داأل ا  حقوق ال  ولة والش ا/ مكل ة حصدر 
. و  تلدددمل ات اقيدددة حقدددوق ال  دددد  فعددد زت  دددذلمل اسدددتقاللية ر دددد تن يدددذ 2016  أيار/مدددايو 
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ام األثنددا   اسددتةن ت انكومدددة أعمدداأل جلندددة تنسدديت السياسدددات املتعلقددة  ال  ولدددة وناقشددت  انتتددد
  وضدعت جلندة التنسديت اخل دة 2015السياسات انكومية اإليالية املتعلقة  األت داأل. و  عدام 

  19و 18و 17تالتو يات  .ة املتعلقة  ال  ولة وأعلنت عنهااألساسية األود للسياس
  تقددددام املسددداعدة اإللاهيدددة اخلددداص  التعددداون اإللددداهي الددددويل يالقدددانون اإلتدددار واوجدددا  -14

الرمسيددة  غددر) أساسددي هددو انددد مددن ال قددر   ال لدددان الناميددة  وتع يدد  حقددوق النسددا  واألت دداأل 
واألشدددخاص ذوي اإلعاقدددة  وحتقيددددت املسددداواة  ددددني اجلنسدددني  و لدددوس التنميددددة املسدددتدامة  وترسدددديا 

مليدار دورر أمريكدي   اجمدوب علدى املسداعدة  1.92امل ادق اإلنسانية. وأن قت يهورية كوريا 
  املاهدة مدن دطلهدا القدومي اإليدايل  وزاد  0.14  وهدو مدا ةثدد 2015إللاهية الرمسية   عام ا

. وتندددوي انكومدددة 2015وعدددام  2011  املاهدددة  دددني عدددام  10.2اإلن ددداق اعددددأل سدددنوي قددددره 
زيددادة حصددة املسدداعدة اإللاهيددة الرمسيددة مددن دطلهددا القددومي اإليددايل  مددن طددالأل اخل ددة األساسددية 

  املاهددة الددوأل  0.2  لتصددد إد 2020إد  2016يددة للتعدداون اإللدداهي الدددويل لل ددرتة مددن الثان
  املاهدددة  وهدددو املعددددأل  دددني الددددوأل أع دددا    جلندددة املسددداعدة اإللاهيدددة   0.3  وإد 2020 عدددام
  70تالتو ية  .2030لوأل عام ا

 مبدأ المساواة وعدم التمييز -باء 
تطدر التمييد  ا  تشريع 90نة الوتنية الكورية نقوق اإلنسان ومتر الدستور وقانون اللج -15

  عدددد مددن الق اعددات علددى أسدداس شدد  ارعت ددارات  اددا فيهددا امليددد اجلنسددي وااويددة اجلنسددية. 
علدى الدقدة ا    على يدا خمتلد  امرا  ووا دلت اثهدا حر د2006وعك ت انكومة  منذ عام 

انني عامددة ملكافحددة التمييدد . سددري أن اإلجددرا  التشددريعي التشددريعية العاليددة   مسددعى منهددا لسددن قددو 
مددن مشدداريا القددوانني املقرتحددة مددن انكومددة وواضددعي القددوانني مل ت ددر  ا  يةطددذ جمددراه  ألن عدددد مل

  قدددمت انكومددة 2013 انق ددا  األجددد. و  عددام ا  للنقدا    اجلمعيددة الوتنيددة وتضرحددت جان دد
هامها ارسدرتاتيجية  فعمددت إد تنتديم فريدت عامدد ليتدود قانون مكافحة التميي   اعت اره أحد م

مهمة سن القانون وإجرا  اوا تتناوأل التشريعات األجن ية والسوا ت   هذا اجاأل. ومدا ذلدمل  
 لت العمليدة التشدريعية   حالدة اجلمدود  سد ا اخلدال  ارجتمداعي  شدةن األسد ا/ الد  متدر 

من املساهد ا  وستستعر) عددا  سي. وستجري انكومة اوثعلى أساسها التميي   مثد امليد اجلن
 22و 21تالتو ديات  .وستسدتما إد ترا  اجلمهدور العدام املتصلة  القانون العام ملكافحة التمييد 

  33و 30و 24و 23و
مدددن لدددوذ  السياسدددة املتعلقدددة  ددداملرأة إد لدددوذ  تعمددديم مراعددداة  وأحددددثت انكومدددة حتدددو ر   -16

   ددددد  حتقيددددت املسدددداواة  ددددني اجلنسددددني وذلددددمل   يددددادة ال عاليددددة   اسددددتخدام املنتددددور اجلنسدددداين
السياسات القاهمة  اا   ذلدمل حتليدد وتقيديم األثدر اجلنسداين  واملي انيدة اجلنسدانية  واإلحصدا ات 
اجلنسددانية. وكضل  ددت اللجنددة املعنيددة  املسدداواة  ددني اجلنسددني اهددام تشددمد التنسدديت والتعدداون وتن يددذ 

ت املتعلقدددددة  املسددددداواة  دددددني اجلنسدددددني مدددددن ق دددددد انكومدددددة املرك يدددددة وانكومدددددات ا ليدددددة. السياسدددددا
واسددتحدا التدد ام جديددد  شددةن املسدداعدة اإللاهيددة الرمسيددة يتمثددد    ددذأل جهددود للتشددجيا علددى 

 .املسددددداواة  دددددني اجلنسدددددني   الدددددربام املشددددداركة املتسددددداوية لكدددددال اجلنسدددددني ولوضدددددا تددددددا ري تك دددددد 
  26و 25 تالتو يتان
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وللتصددددي للتمييددد  العنصدددري وكراهيدددة األجاندددا  تعكددد  انكومدددة  مدددة علدددى انتهدددا   -17
سياسات ترمي إد حتر املمارسات التميي ية ضد األجانا وياية حقوقهم اإلنسانية عدن تريدت 

. وسددنت يهوريددة  القددانون املتعلددت اعاملددة األجانددا   كوريدداالتعلدديم واألنشدد ة الدعاهيددة   إتددار 
 ات اقيددددةلتن يددددذ  2014  عددددام  قددددانون يايددددة وتع يدددد  تنددددوب أشدددكاأل التع ددددري الثقددددا  أي ددددا  كوريدددا 

  ال  ان مت إليها يهورية كوريدا. و  هدذه نماية وتع ي  تنوب أشكاأل التع ري الثقا اليونسكو 
نددة لقددانون إنشددا  وتشددغيد اللجا  األثنددا   كانددت اللجنددة الكوريددة ملعددايري ارتصددارت  املنشددةة وفقدد

مددددا اللددددواهن ا  متاشدددديا  ن يهددددا    تقددددوم اهامهددددا  اسددددتقاللية  فددددةجرت استعراضددددالكوريددددة لالتصددددارت
عددددن ذلددددمل  جتددددري اللجنددددة الكوريددددة ملعددددايري ارتصددددارت  واإلجددددرا ات املنصددددوص عليهددددا. وف ددددال  

 شددةن وسدداهد ال ددث الدد  حتددر ) علددى أوجددس التحامددد وتقدددم مالحتددات تن ددوي علددى ا  استعراضدد
و التحقري إزا  أشخاص ينتمون إد  ن  عرقي معني  وت در) عقو دات علدى جهدات ارزدرا  أ

ال ث ال  تنتهمل األحكام ذات الصلة. وت  لا اللجنة الكورية ملعايري ارتصارت  ن س املهمة 
للدددواهن ارسدددتعرا) ا  وفقددد نرتندددتاملتعلقدددة  ةشدددكاأل التع دددري الددد  تن دددوي علدددى متييددد  عرقدددي علدددى اإل

وارتصدددددارت. وإد جاندددددا هدددددذه اجلهدددددود  نشدددددرت اللجندددددة الكوريدددددة ملعدددددايري  نرتندددددتاملتعلقدددددة  اإل
ات تثقي يدة دوريدة   ددا  ارتصدارت م دادق توجيهيدة  شدةن لغدة وسدداه  اإلعدالم وعقددت حصصد

  30و ية تالت .ال ث رستخدامها   ارستعرا)
مددن  6-92ولدديس املقصددود مددن جرةددة العمددد املنددا  لدديدا/ املنصددوص عليهددا   املددادة  -18

فر) عقا/ جناهي  س ا ميدوأل الشدخ ص اجلنسدية   دد املقصدود مدن  القانون اجلناهي العسكري
التنصدددي ص عليهددددا هددددو ان دددداال علدددى النتددددام وارن دددد ا/ العسددددكريني  مدددا مراعدددداة ت يعددددة العددددي  

عدددة مددرات  دد قرار دسددتورية هددذا ا  كمددت ا كمددة الدسددتورية أي دداجلمدداعي   الثكنددات. وقددد ح
الددن ص القددانوين اددذا السددد ا. علددى أن دددة مشدددروب تعددديد إللغددا  هدددذا الددن ص مقدددم إد اجلمعيدددة 

 .إجددددرا  هددددذا التعددددديدالوتنيددددة  وتعكدددد  وزارة الدددددفاب الددددوتين علددددى النتددددر   مدددددع استصددددوا/ 
  34تالتو ية 

 والسياسيةالحقوق المدنية  -جيم 
 الحق في الحياة والحرية واألمن  

لعقو دة اإلعددام اكدم الواقدا إذ مل تن دذ هدذه العقو دة مندذ  ا  ملغيدا  تعد يهورية كوريدا  لدد -19
يسدددتدعي النتدددر الشدددامد ا  . علدددى أن إلغدددا  عقو دددة اإلعددددام فعليددد1997كدددانون األوأل/ديسدددمرب 

را  اجلمهددددور والتصددددور القددددانوين والواقددددا واملتددددةين  ألن األمددددر يت لددددا إجددددرا  اسددددتعرا) شددددامد م
ارجتمدداعي وو ي ددة السياسددة اجلناهيددة ونتددام العقو ددات اجلناهيددة  رمتددس  حيددث عقو ددة اإلعدددام هددي 

الربوتوكددوأل ارطتيدداري الثدداين امللحددت  العهددد الدددويل العقو ددة القصددوع. وسدديضنتر   التصددديت علددى 
 غدق النتدر عمدا إذا كاندت  إلغدا  عقو دة اإلعدداماخلاص  انقوق املدنية والسياسية  ااداد  إد 

  35تالتو ية  .عن تعليت اطتياري لتن يذها انكومة ستقرر إلغا  هذه العقو ة أو اإلعالن رمسيا  
وي دددني  معددددأل ارنتحدددار   يهوريدددة كوريدددا أندددس األعلدددى  دددني ييدددا دوأل منتمدددة التعددداون  -20

ارنتحار يتجس إد ارخن ا)    دد اجلهدود علدى والتنمية   امليدان ارقتصادي. على أن معدأل 
قانون الوقاية من ارنتحار ونشر  عيد السياسة ارست اقية ال  ت ذاا انكومية  اا   ذلمل سن 

  وحتر إنتا  وتوزيا املواد السامة من م يدات األعشا/ مثد 2011  عام  ثقافة احرتام انياة
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لس ك ار السن لالنتحار. ومشلت اجلهود ال  قادهتا انكومة ما يستعما  م يد  اراكوات  الذي كثري 
لتقلددي ص معدددأل ارنتحددار تقددديف املشددورة والدددعم لألشددخاص املعرضددني خل ددر ارنتحددار مددن طددالأل 

املنتشددرة   ال لددد  ةسددره  وتقددديف املشددورة مددن طددالأل اخلدد  ااددات ي  241  المراكدد  الصددحة العقليددة 
على مدار الساعة  واختاذ تدا ري متا عة لصاحل األشخاص الذين ا  يللوقاية من ارنتحار املتا  يوم

يددددطلون أقسدددام ال دددوارق  سددد ا فشدددد حماولدددة ارنتحدددار. وخت ددد  انكومدددة حتميدددد انكومدددات 
  امل يدد مددن املسدوولية عددن الوقايدة مددن ارنتحدار وذلددمل  تقيديم نتدداه  2018 ا ليدة   ددد ا  مدن عددام

 ت عها انكومات ا لية.ط   الوقاية من ارنتحار ال  
والقانون اجلنداهي اخلداص علدى فعدد التعدذيا واملعاملدة القاسدية.  القانون اجلناهيويعاقا  -21

وتقددوم اللجنددة الوتنيددة الكوريددة نقددوق اإلنسددان  عمليددات ر ددد مسددتقلة ألعمدداأل التعددذيا اجددرد 
حتريدات وزيدارات تلقي شكاوع من ضدحايا التعدذيا  وذلدمل  سد د شد  منهدا التحقيدت  وإجدرا  

ا    دو نت حكومة يهوريدة كوريدا اندت   ارسدتعانة احدام يكدون حاضدر 2007تلقاهية. و  عام 
أثنا  استجوا/ املشت س فيهم  لت ادي وقوب أي انتهاكات نقدوق اإلنسدان مثدد أعمداأل التعدذيا 

سدددتجوا/ أثنددا  ارسدددتجوا/. وقدددد أدع ذلدددمل إد زيدددادة معددددأل مشددداركة ا دددامني   جلسدددات ار
إد وضدددا وتشدددغيد  دددرام  للتثقيددد    حقدددوق اإلنسددددان ا  زيدددادة ك دددرية. وعمددددت انكومدددة أي ددد

  37و 16و 13و 3تالتو يات  .اجلي  ضممت لتالهم خمتل  مهام النيا ة العامة والشرتة و 
وأثنددددا  تددددةمني سددددلمية املتدددداهرات  تتقي ددددد الشددددرتة ا دددددأ الددددرد الصددددارم علددددى العندددد     -22

وتعمد على تثقي  أفراد شرتة اخل و/ األماميدة   جمداأل يايدة حقدوق اإلنسدان ارحتجاجات. 
وامتثدداأل القواعددد  والتةكددد مددن دراسددتهم الدددليد املتعلددت  التعامددد مددا األوضدداب املرشددحة لالن جددار 
أثندددا  املتددداهرات. وفيمدددا يتعلدددت  السددديد  ايدددمل  وهدددو مددد ارب أض ددديا  دددرو    متددداهرة جدددرت   

  ا  حتقيقدددا    فتجدددري النيا دددة حاليددد2016وتدددو    أيلوأل/سددد تمرب  2015رب تشدددرين الثددداين/نوفم
عددن ذلددمل  أقامددت الشددرتة  انددادا  وسددتتخذ الشددرتة  نددا  علددى ذلددمل التدددا ري املناسدد ة. وف ددال  

جلنددددة إ ددددال  الشددددرتة  مول ددددة مددددن طددددربا  مددددن جمموعددددات اجتمددددا املدددددين واجلهددددات األكادةيددددة. 
تهاكات الشرتة نقوق اإلنسان حتت إشرا  جلنة إ دال  الشدرتة  وأضنشئت جلنة التحقيت   ان

وهددددي ت دددد لا  تحريددددات   جتدددداوزات حقددددوق اإلنسددددان الدددد  ترتكددددا أثنددددا  تعامددددد الشددددرتة مددددا 
املتاهرات وأثنا  قيامها  التحقيقات. وستنتر جلنة التحقيدت   التدرو  والعوامدد الد  تسدهم   

تددددددا ري ذات الصدددددلة مثدددددد حتسدددددني املوسسدددددات حددددددوا انتهاكدددددات حقدددددوق اإلنسدددددان  وتتخدددددذ ال
  36تالتو ية  .ملنا حدوا جتاوزات حقوق اإلنسان واملمارسات

دددنا  -23   وهدددو سددداري 2014  عدددام  القدددانون اخلددداص املتعلدددت  ددددعم ضدددحايا األلغددداملقدددد سض
. واوجا هذا القانون  يتلقى ضحايا األلغام الدعم   شدكد معوندات 2015امل عوأل منذ عام 

ددث منهددا  428  قضددد م 2017وتعوي ددات. وحدد  شدد ا//فرباير ت يددة  ودضفددا ا  تل دد 135تل ددا  اض
 ضحية   شكد تعوي ات ت ية ومعونات ت ية. وجيري حاليا   80 مليار وضن كوري لد 4.7م لغ 

  44تالتو ية  .تل ا   55  رضفق منها تل ا   293النتر   

 الخصوصية والعالقات الزواجية واألسرية  
ال دددروري أن ةتلدددمل ال دددرد رقدددم تسدددجيد اإلقامدددة  وهدددو األسددداس امل لدددو/ لتحسدددني  مدددن -24

  قددررت 2015راحددة املددواتن وم لددو/ كددذلمل لالعت ددارات اإلداريددة. و  كددانون األوأل/ديسددمرب 
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ا كمددددة الدسددددتورية أن املمارسددددة السددددا قة املتمثلددددة   حتددددر تغيددددري رقددددم تسددددجيد اإلقامددددة خمال ددددة 
د إد أقصددى درجددة حددت ال ددرد   ارسددتقالأل الددذاو مددن حيددث معلومدداهتم للدسددتور  ألاددا قددد تقي دد

مدا قدرار ا كمدة الدسدتورية  و دار تغيدري ا  الشخصية. وعد لت انكومة التشريا ذي الصلة متاشي
عددن تريددت جلنددة تغيددري رقددم تسددجيد اإلقامددة الدد  تنتددر وت ددت   األمددر ا  رقددم تسددجيد اإلقامددة ممكندد
ا عددانوا مددن األضددرار  اددا فيهددا فقدددان انيدداة واإل ددا ة  ددرو  وفقدددان  نددا  علددى تلددا الددذين إمدد

 املمتلكات والتعر) للعن  اجلنسي  وإما ألام معرضون اذه األضرار نتيجة تسر/ معلومات. 
تعدددددددديد قدددددددانون تع يددددددد  اسدددددددتخدام شددددددد كة املعلومدددددددات  2016وجدددددددرع   تذار/مدددددددارس  -25

   فجددددرع "انون شدددد كة املعلومددددات وارتصددددارتقدددد"وارتصددددارت ويايددددة املعلومددددات تفيمددددا يلددددي 
تشددديد إجددرا ات حددذ  املعلومددات الشخصددية املسددر  ة ومنددا الو ددوأل إليهددا. واسددتحدا القددانون 

مسدةلة دفدا تعوي دات عقا يدة تكدون  اوجدا هدذا ال ندد  أي موسسدة مسدوولة عدن ا  املعدد أل أي د
ة مشددددة ويتعددني عليهددا دفددا معرضددة لت عددات قانونيدد أو تقصددريا  ا  تسددريا معلومددات شخصددية عمددد

تعوي ددات ت ددوق  ددثالا مددرات قيمددة األضددرار الدد  نقددت  ال ددحية  وشدددد العقددا/ علددى نقددد 
ددد إدارة شددركة خملاددة  ما معلومددات شخصددية إد اخلددار   وهددو األمددر الددذي حددتددس قددوانني معينددة. وحتض

جددددراهم تتعلددددت  قددددانون شدددد كة املعلومددددات وارتصددددارت مسددددوولية أكددددرب  وأي أر ددددا  جتنيهددددا مددددن 
قددانون ا  اعلومدات شخصدية تضصدادأر أو تضددفأا  الكامدد علدى سد يد الغرامدة. وعددالت انكومدة أي د

  مسددعى لتشددديد الرقا ددة علددى  2016يايددة املعلومددات عددن املواقددا واسددتخدامها إخل.    عددام 
الت ويددد  أي حماولددة إلسددا ة ال ددرد اسددتخدام معلوماتددس اخلا ددة اكددان وجددوده   اسددتحداا و ي ددة

 املعلومددات عددن املواقددا   األحكددام املتعلقددة  ةسدد ا/ إسددقا/ األهليددة نيددازة حقددوق الو ددوأل إد 
املعلومات الشخصية. وتندر  هذه األعماأل كلها   إتار جهود انكومة لوضا تدا ريها نمايدة 

 اخلصو ية ال  تنشة عن الت ور   تكنولوجيا املعلومات وارتصارت.
  ووسادعت ن داق 2011كومة اخل دة الشداملة ملندا العند  األسدري   عدام ووضعت ان -26

املوسسددات املل أمددة  تلقددي تثقيدد  إل امددي   جمدداأل منددا العندد  األسددري  و ددذلت جهودهددا إلذكددا  
الوعي  العن  األسري والق دا  عليدس. وجدرع نشدر ضد ا/ شدرتة   حم دات الشدرتة علدى ييدا 

قددانون انددارت اخلا ددة تعددديد ا  لعندد  األسددري. وجددرع أي دداملسددتويات مكل ددني حصددرا  اسددةلة ا
  املتعلقة  املعاق ة  إخل.  على جراهم العن  األسري  غية تع ي  ارستجا ة امل كدرة للعند  األسدري

وذلددمل  ت ددويق الشددرتة دطددوأل موقددا العندد  للتحقيددت  والسددما  لل ددحايا أو ممثلدديهم القددانونيني 
كمددة  وفددر) العقددا/ علددى أي شددخ ص يددرفق ارنصددياب   لددا استصدددار أمددر  انمايددة مددن ا 

دددن  تغيدددري رقدددم تسدددجيد اإلقامدددة مندددذ أيار/مدددايو    2017لتدددا ري انمايدددة املوقتدددة العاجلدددة. وقدددد مسض
 النسدد ة ل دددحايا العندد  اجلنسدددي والعندد  األسدددري والتجددارة اجلنسدددية الددذين ت دددرروا أو معرضدددني 

تضستكمد هذه السياسة اراعاة احتياجات  لل رر من جرا  تسريا رقم تسجيد اإلقامة  وسو 
 .ملندا العند  اجلنسداين وعامدا   شدامال   عدن ذلدمل  ستسدن انكومدة تشدريعا   ضحايا العند . وف دال  

  39و 27تالتو يتان 

 الحريات األساسية: حريات الدين والتعبير وتشكيل جمعيات والتجمع السلمي  
الناحيددة األمنيددة واإلنصددا  الددذي يتميدد   ددس لوضددا شدد س اجل يددرة الكوريددة ال ريددد مددن ا  نتددر  -27

ر  دد أن يسد قس ا  نتام اخلدمة العسكرية  ف ن استحداا طدمة  ديلة ل اهدة املسدتنك ني ضدمريي
توافدت عددام ومناقشددة متعمقدة. وجتددري مناقشددات عامدة اصددوص هددذه املسدةلة  إذ عقدددت ا كمددة 
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قدانون إد اجلمعيدة الوتنيدة يدن ص علدى  دديد الدستورية جلسة م توحة   املوضوب  وقضد م مشدروب 
 . استقصدا  ترا  اجلمهدورا  عنية أي د  وقامت الوزارة املعن اخلدمة العسكرية للمستنك ني ضمرييا  

  53تالتو ية 
وي ر) نتام الرقا ة األمنية على الشدخ ص الدذي ارتكدا جدراهم ةكدن أن ت در  النتدام  -28

ث دددت احتمددداأل عدددودهتم إد ارتكدددا/ اجلدددراهم. وجتدددري  الددددةقراتي األساسدددي مثدددد التمدددرد  والدددذين
انكومددة مراجعددة موضددوعية وعمليددة ملسددةلة احتمدداأل العددود إد اجلددرم  والدد  وضددا اددا تليددة طا ددة 
 ددا  مددن طددالأل التحقيددت  شددةن السددجني  إد جانددا ان دداال علددى تنددو ب أع ددا  جلنددة املددداورت 

تي  شدددةن وضدددا السدددجني حتدددت اذ قدددرار اعت دددا شدددةن تليدددة الرقا دددة األمنيدددة   غيدددة ك الدددة عددددم اختددد
  58تالتو ية  .ارطت ار

ددر ويض   ددت  صددرامة وفقددا   قددانون األمددن الددوتينو  -29 لقددرارات ا كمددة الدسددتورية وا كمددة  يض س 
علدى اندد ا  . فت  يت القانون يقتصدر حصدر تعس يا   العليا  من أجد منا ت  يت هذا القانون ت  يقا  

روري  وهو ان اال على  قا  وأمن ال لد  وكدذلمل علدى النتدام الددةقراتي األدىن من الن اق ال 
املتحددرر األساسددي  مددن أجددد عدددم تقييددد حريددة التع ددري  غددري وجددس حددت. وي قددى عدددد األشددخاص 

 38  و2012  عدام  26ا تج ين رنتهدا  قدانون األمدن الدوتين متددنيا  فلدم يتجداوز عدددهم 
 .2016  عدددددددددددددام  21  و2015  عدددددددددددددام  26  و2014  عدددددددددددددام  7  و2013  عدددددددددددددام 
  57و 56و 55و 54 تالتو يات

للدسدتور والقدوانني ذات ا  حممية إد أ عد حد ممكن وفقد نرتنتوحرية التع ري   ف ا  اإل -30
تدددددن ص علدددددى أن نشدددددر أي  قدددددانون شددددد كة املعلومدددددات وارتصدددددارتمدددددن  2-44الصدددددلة. فاملدددددادة 

ت   اخلصو ددددية أو انددددت   عدددددم املسدددداس معلومددددات تنتهددددمل حقددددوق أندددداس تطددددرين  مثددددد اندددد
نشدر معلومدات سدري قانونيدة  ا  أي د 7-44 السمعة  يكون عرضة لتدا ري خمصصة. وحتتر املدادة 

وال  قد تقرر جلنة معايري ارتصارت رف ها أو تعليقها أو تقييدها  عد إجرا  مدداورت  شدةاا. 
خصصدة الراميدة إد حتسدني الن اهدة اإلجراهيدة وما فتئدت انكومدة ت د لا اهدام متصدلة  التددا ري امل

 غيدة اسدتحداا حدت لناشدر املعلومدات  قانون ش كة املعلومات وارتصارتوذلمل  اقرتا  تعديد 
  51و 50تالتو يتان  .ديف اعرتا) على التدا ري املخصصة  تق

 الثقافيةو  واالجتماعية االقتصادية الحقوق -دال 
 يةظروف العمل العادلة والموات  

تقدددم انكومددة  ددرام  تدري يددة شدد   مثددد املشددورة   اجدداأل الددو ي ي والتدددريا الددو ي ي  -31
والتدريا املرت    التكي  ما الو ي ة والتوافت املهين وإدارة املتا عة ملعاجلة معددأل عمالدة الشد ا/ 
والنسدددا  وإتاحدددة و ددداه  اسدددتوع جيدددد. وعلدددى وجدددس اخلصدددوص  تعكددد  انكومدددة علدددى تن يدددذ 

ملسدددداعدة تو يدددد  اجموعددددات ذات الدددددطد  2009ام  رزمددددة النجددددا  الددددو ي ي منددددذ عددددام  رندددد
املددنخ ق. أمددا فيمددا يتعلددت اتوسدد ي األعمدداأل واملسددنني  فقددد قددررت انكومددة رفددا سددن التقاعددد 

وأتاحدت  2013  عدام  قانون تشجيا العماأل للمتقدمني   السنوذلمل  تعديد ا  عام 60 إد
 .لتسدددهيد عدددودهتم إد م اولدددة العمدددد متوسددد ي األعمددداأل واملسدددنني  رندددام  دعدددم م صدددد ليناسدددا

  60تالتو ية 
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ويسري نتام اندد األدىن لألجدور علدى ييدا أ دنا  األعمداأل التجاريدة وأمداكن العمدد  -32
 اسددددتثنا  األعمدددداأل التجاريددددة الدددد  ر تو دددد  إر أقددددار/ يعيشددددون مددددا ر/ العمددددد  أو أشددددخاص 

  2013. ومندذ عدام لقدانون ال حدارةيو   ون لألعماأل املن لية  وال حارة ومال  الس ن اخلاضدعني 
يد والعمدددد علدددى تشدددجيا اجلدددس املعدددين  اندددد األدىن لألجدددور علدددى رفدددا اندددد دأ دددت وزارة التشدددغ

األدىن لألجور ملستوع معقوأل  النتر إد النمو ارقتصادي والت خم  غية حتسني توزيدا الددطد. 
  املاهددة   السددنوات القليلددة املاضددية  8-7و  امونددة األطددرية  رضفددا انددد األدىن لألجددور  نسدد ة 

  املاهددة  16.4رفددا انددد األدىن لألجددور  نسدد ة ا  املعددين  انددد األدىن لألجددور مددوطر وقددرر اجلددس 
 .2018 النس ة لعام 

وأحددددد أهددددم التحددددديات الدددد  تواجههددددا سددددوق العمددددد الكوريددددة هددددو التمييدددد   ددددني العمدددداأل  -33
النتددداميني والعمددداأل سدددري النتددداميني. وقدددد وضدددعت انكومدددة نتدددام التددددا ري الشدددامد للعمددداأل سدددري 

  كدددان 2014وحددد  ت//أسسددد س  ا .أي ددد 2014مث   اايدددة عدددام  2011النتددداميني   عدددام 
  املاهددة مددن جممددوب العمدداأل األجددرا   والت دداوت    ددرو   32.4العمدداأل سددري النتدداميني ةثلددون 

العمدددد  دددني العمددداأل النتددداميني وسدددري النتددداميني ك دددري مدددن حيدددث األجدددر والتسدددجيد   ال دددمان 
تو ي . و ضدذلت جهدود شد   ادا   ذلدمل رفدا اندد األدىن لألجدور  وتوسديا ارجتماعي وفرتة ال

معوندددات ال دددمان ارجتمددداعي لتشدددمد العمددداأل سدددري النتددداميني ذوي الددددطد املدددنخ ق  وتوسددديا 
التغ يددة اكافددةة اايددة اخلدمددة للعمدداأل سددري النتدداميني  والتشددجيا علددى التحددو أل مددن وضددا العامددد 

النتددامي وحتددر املمارسددات التميي يددة ضددد العمدداأل سددري النتدداميني  سددري النتددامي إد وضددا العامددد 
وتع يدددد  فعاليددددة نتددددام تصددددحين أوجددددس التمييدددد  وذلددددمل  توسدددديا ن دددداق األوامددددر التصددددحيحية  شددددةن 

على  ذأل جهدود لتحسدني املعاملدة ا  املمارسات التميي ية و  ر) عقو ات. وتعك  انكومة أي 
الددذين تتدديحهم شددركات متعاقدددة ونمايددة  ددرو  العمددد ال عليددة للعمدداأل  دداألجر اليددومي والعمدداأل 

األساسية. ونتيجدة لدذلمل  أطدذ جممدوب أجدر العمداأل سدري النتداميني   السداعة   اررت داب  كمدا 
  املاهدة    61.3حتسن أجر العماأل سري النتاميني مقارنة  ةجر العماأل النتاميني إذ ارت دا مدن 

 2017. ووضعت انكومة ط دة   متوز/يوليدس 2016  املاهة   عام  66.3إد  2011عام 
لتحويد العماأل سري النتاميني   الق اب العام إد عماأل نتاميني  وهي اخل ة الد  سدتتين تقييدد 
اللجو   كثرة إد تو ي  العماأل سري النتاميني  غر) تقلي ص التكالي . وسو  ت ا انكومة 

  العمداأل سدري النتداميني ولتحسدني معاملدة هدور  طارتة تريت ملنا اللجو   كثرة إد تو يدا  أي 
العماأل   الق اعات اخلا ة   غية حتقيت هد  انكومة املتمثد   النهو) اجتما مرتم قيمة 

 العمد.
أمددا فيمددا يتعلددت  العمدداأل   الو دداه  ذات ال ددا ا اخلدداص  الددذين ر متددون اددا يك ددي  -34

  قدانون النقا دات العماليدةرت   م كعمداأل   إتدار من انماية القانونية  س ا وضعهم وسري مع
أم ر اسددا كددد حالددة علددى حدددة  فدد ن ا دداكم تقددرر حدد  امن فيمددا إذا كددان الشددخ ص عددامال  

 دددالنتر إد خمتلددد  أ دددنا  العمدددد ودرجدددة اررت دددا/  دددر/ العمدددد. علدددى أن اناجدددة إد انمايدددة 
 ا اخلددداص ت ايددددأ وهدددم يقعدددون  صدددورة القانونيدددة نشدددةت ألن عددددد العمددداأل   الو ددداه  ذات ال دددا

م اشرة أو سري م اشرة   داهرة حتكم ر/ العمدد اسدا ندوب العمدد. واسدتجا ة للددعوات  تدوفري 
جوهريددة مددن ا  انمايددة القانونيددة للعمدداأل   الو دداه  ذات ال ددا ا اخلدداص  ت ددذأل انكومددة جهددود

     ارحتكدار والتجدارة املنصد ةقانون ضحيث ت صيد املمارسات التجارية سري العادلة   إتار 
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لقدانون التدةمني ضدد   والت  يدت اخلداص وت  يت القانون املتعلت  تنتيم أحكام وشدرو/ ارسدتخدام
. وتنوي انكومة وضا تدا ري نماية حقوق العمد األساسية ملن هم   الو اه  حوادا العمد

ومددة وأر ددا/ العمددد وممثلددو ذات ال ددا ا اخلدداص مددن طددالأل إجددرا  مناقشددة عددام تشددار  فيهددا انك
 عن طربا  من اجارت ذات الصلة.  العماأل  ف ال  

 الحق في الضمان االجتماعي والحق في مستوى معيشي الئق  
تعديد نتام أمن املعيشة األساسية لتحسدني معدايري حتديدد مدن جيدا علديهم  جيري حاليا   -35

ن جيا علديهم تقدديف الددعم وخت يد  تقديف الدعم ايث تعكس انقيقة وذلمل  تقييد ن اق الذي
  اسدددتعيق عدددن معيدددار ارطتيدددار 2015معدددايري األهليدددة للحصدددوأل علدددى هدددذا الددددعم. و  عدددام 

الوحيد املعموأل  س اعدايري متعدددة لتقدديف خمتلد  أندواب اإلعاندات واسدتضحدا طد  ال قدر النسد   
جددر إد معيددار متوسدد   تغيددري  دديغة األهليددة للحصددوأل علددى اإلعانددات مددن نسدد ة انددد األدىن لأل

الدطد  وذلمل لتمكني املتلقني  ح  عندما ي يد دطلهم على اند األدىن  من موا لة انصوأل 
على اإلعانات ال رورية ملواجهدة  درو  معيندة متدر  دا أسدرة املتلقدي. وسضدري  النتدام كدذلمل إلع دا  

ع خت يدد  معددايري الدددطد مددن املسددوولية عددن دعددم املتلقددي. وجددر ا  زوجددة املتددود مقدددم الدددعم وجو دد
من العدي  ا  على تقديف الدعم لتمكني مقدم الدعم وجو ا  لتحديد مدع قدرة مقدم الدعم وجو 

عيشة رهقة استوع دطلس املتوس  و  الوقت ن سس موا لة دعم املتلقي. وطض    معيار الدطد 
إعاقدة شدديدة. ومل يعدد  الدذي يعداين أحدد أفدراد أسدرتس مدنا   قدر أكرب  النس ة ملقددم الددعم وجو د

الددعم  ندا   علدى النتدام  يل م على متلقي اإلعانات للتعليم تل ية شدر/ الوفدا  اعيدار وجدو/ تلقدي
  60و 59تالتو يتان  .املعد أل
   نددا  شدد كة السددالمة اجتماعيددة للق ددا  علددى ال قددر  ا  وأجددرت انكومددة حتددو ر  لوذجيدد -36

علددى متكددني املتلقددني مددن ختلددي ص أن سددهم مددن  ددراثن  ددةن جعلددت تركيدد  الدددعم انكددومي ينصددا 
ال قدددر. واسدددتحداا نتدددام املعاشدددات علدددى العجددد   وحتديدددد مدددن هدددم ال قدددرا  ا تملدددون ودعمهدددم  
واعتماد نتام املعا  األساسي  مسداهد تنددر  كلهدا ضدمن اجلهدود الد  ت دذاا انكومدة لتحسدني 

. و  الوقدت ن سدس  ترك د  انكومدة علدى س د ك الة أمن الدطد لل ئات ال دعي ة ولتقلدي ص ال قدر
اجلما  ني نتام الرعاية والعمد   تع ي  حواف  العمد ال  تساعد السكان ذوي الدطد املدنخ ق 
على مواجهة ال قر والتمكن من إعالة أن سهم  ةن سهم. وقد حد نتام املعدا  األساسدي الدذي 

  املاهددة مددن  70د  ت ويددد حمددد نتددام معاشددات املسددنني السددا ت  دد 2014اسددتحدا   عددام 
 ددددطد ثا دددت. وحددد  اايدددة ا  عامددد 65الشدددرمة السددد لى مدددن املسدددنني الدددذين ت يدددد أعمدددارهم علدددى 

مليدون مدواتن  6.99  املاهدة مدن حندو  65.6مليدون نسدمة  أي  4.58  كان حنو 2016 عام
  59تالتو ية  .مسن  يتلقون املعا  األساسي

من مسداكن ارسدتئجار العموميدة  531 000نن   مض 2017إد عام  2013ومن عام  -37
إتاحدددة ا    اجمدددوب   إتدددار م دددادرة انكومدددة لتوسددديا اإلسدددكان العمدددومي. وتندددوي انكومدددة أي ددد

ل ل ددة املعاهددد واملتدد وجني اجلدددد.  2017مسددكن الددوأل عددام  150 000مواقددا إسددكان لتددوفري 
اكن اسددتئجار  نوعيددة جديددددة ومشددروب اإلقامددة اجلديددد  الدددذي ي مددن إد أن يكددون  رنددام  مسددد

يتددين إقامددة مسددتقرة لددذوي الدددطد املتوسدد   يتددين طيددارات شدد  مصددن  ة اسددا مقدددمي السددكن 
وندددوب السدددكن وندددوب األر)  مثدددد الندددوب ان دددري واألر)  اإلجيدددار والتعاونيدددات وندددوب السدددكن 

نخ ق التقليدي الكوري. وتعك  انكومة على النهو)  سياسة لصاحل األسر ذات الددطد املد
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وذلددمل  توسدديا إعانددات السددكن لتمكينهددا مددن الوفددا   احتياجاهتددا اخلا ددة  صددورة أف ددد. وحدد  
أسدرة اتوسد   811 000  قضدمت إعانات السكن ند أقصى من األسر  لغ 2016ااية عام 

  61تالتو ية  .وضن كوري 111 000يم السكن ا لغ إعانة سكن إلجيار شهري أو لرتم

 الحق في الصحة  
   63.2إد  2013  املاهدة   عدام  62زادت التغ ية  التةمني الصحي الدوتين مدن  -38

. وت ا انكومدة وتن دذ ط دة التدةمني الدوتين 2015  عام  63.4مث إد  2014املاهة   عام 
هدو ك الدة  2018إد  2014متوس ة األجد كد مخس سنوات. وااد  الذي ةتدد لل درتة مدن 

يددا السددكان وذلددمل  تخ يدد  عددا  التكددالي  ال  يددة وحتسددني الصددحة. تغ يددة  ددحية مق ولددة جلم
مهمة حمددة ل لوس ثالثة أهدا   تشمد ك الدة طددمات الرعايدة الصدحية  32وتتةل  اخل ة من 

األساسددية فيمددا  دد ص الق ددايا الصددحية الكددربع لكددد مرحلددة مددن مراحددد دورة انيدداة  والتصدددي 
 التدددةمني  وتع يددد  دعدددم الرعايدددة الصدددحية لل ئدددات  لغدددال  طددددمات الرعايدددة الصدددحية سدددري املشدددمولة

ال دددعي ة وللمهمشدددني. وعلدددى وجدددس اخلصدددوص  ترمدددي اخل دددة إد دعدددم ال ئدددات املهم شدددة  توسددديا 
ن دداق تقددديف األتددرا  ار دد ناعية لألشددخاص ذوي اإلعاقددة  وحتسددني معددايري األهليددة  وتوسدديا 

األكسددددجني ا مولدددة  وأجهدددد ة نتدددام تغ يدددة تكددددالي  الرعايدددة الصدددحية لتشددددمد أجهددد ة العدددال   
التن س  وسري ذلمل من العال  ال ي ياهي ال روري   ال يت. وتشمد اجلهود ال  ت ذاا انكومة 

وضددا حددد أقصددى للحصددة الدد  يتعددني علددى ال ددرد أن يدددفعها مددن ا  لتددةمني انددت   الصددحة أي دد
 تكالي  الرعاية الصحية اسا فئة الدطد ال  ينتمي إليها املتلقي.

وخت ا سياسة اجلمهورية الكورية   جماأل الصحة العقليدة لتغيدري شدامد  فهدذه السياسدة   -39
كانت ترك     السا ت على العال  ال   للمصا ني  ةمرا) عقليدة  لكنهدا متيدد امن إد الرتكيد  
علدددى الكشددد  امل كدددر علدددى املدددر) العقلدددي  وتع يددد  الددددعم لألشدددخاص املصدددا ني  دددةمرا) عقليدددة 

اددذا التحددو أل   تركيدد  ا  إد اجتمددا  وإتاحددة أسدد ا/ الصددحة العقليددة القويددة للجميددا. ونتددر للعددودة 
 2016أيار/مددايو  29  ا  جددذري تعددديال   قددانون الصددحة العقليددةالسياسددة انكوميددة  فقددد عضددد أل 

م طدددمات الرعايدددة للمصددا ني  دددةمرا) عدددقدددانون حتسددني الصدددحة العقليددة ودوأ دد ن يعدددر   اسددم 
 ددددرو  حتسددددني . وأتددددا  هددددذا التعددددديد 2017أيار/مددددايو  30  ودطددددد حيدددد  التن يددددذ   عقليددددة

  وقل ددد ص جتددداوزات حقدددوق اإلنسدددان   حدددت ك دددريا  ا   وإجدددرا ات تلقدددي العدددال    املستشددد ى حتسدددن
عن ذلمل  أتا  القانون املعدأل حتسني دعم طدمات الرعاية  إذ ن ص علدى دعدم  املرضى. وف ال  

خاص املصا ني  ةمرا) عقلية. وتندوي انكومدة توسديا هياكدد وزيدادة ارندما  ارجتماعي لألش
مددو  ي مراكدد  الصددحة العقليددة إد حددد ك ددري  غيددة اسددتحداا نتددام للكشدد  امل كددر عددن املددر) 

 العقلي وإتالق مصلحة الصحة العقلية   ييا أحنا  ال لد.

 الحق في التعليم  
  املاهة  والتعليم  50.7ق د ار تداهي    لغت نس ة ارلتحاق  التعليم 2016  عام  -40

  املاهددة   94.1  املاهددة  والتعلديم الثددانوي  94.9  املاهددة  والتعلديم املتوسدد   98.1ار تدداهي 
  املاهة. والتعليم إل امي ح  املرحلة املتوس ة  وتعت م انكومة  68.5واوسسات التعليم العايل 

 د التعليم الثانوي. توسيا ن اق التعليم اإلل امي ليشم
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  ووضدعت حدددا  أعلدى ل يدادة ارلتحدداق القدانون املتعلددت  دالتعليم العدايلوعدد لت انكومدة  -41
 دددالتعليم اجلددددامعي  وأنشدددةت جلنددددة املدددداورت املعنيددددة  رسددددوم ارلتحددداق مددددن أجدددد إتاحددددة التعلدددديم 

اسددية انكوميددة    أتلقددت انكومددة  رنددام  املددنن الدر 2012اجلددامعي  تكل ددة معقولددة. و  عددام 
  املاهددة  50ومتكندت مددن خت ديق عددا  الرسدوم الدراسددية امل روضدة علددى ال دال/ وام ددا   نسد ة 

تريليوندددات ون   3.9  املتوسددد  مدددن طدددالأل تقدددديف منحدددة دراسدددية متوادددا انكومدددة وت لدددغ قيمتهدددا 
راسددية تريليونددات ون كددوري تقت دديها تدددا ري مددن ق يددد جتميددد الرسددوم الد 3.1 كددوري  مددا إضددافة

  ةكدددن تصدددني  املدددنن 2017وط  دددها  وإنشدددا   دددندوق للمدددنن الدراسدددية. واعت دددارا  مدددن عدددام 
الدراسددية انكوميددة   ثالثددة أنددواب  أور   مصددد ال ددال/ علددى معونددات ماليددة خمتل ددة اسددتنادا  إد 
 دطد أسرهم  وثانيا   مصد ال ال/ على منحة دراسدية مددد م لغهدا  ارشدرتا  مدا اجلهدود الد 
ت ذاا كلياهتم من أجد ط ق الرسوم الدراسدية  وثالثدا   مصدد ال دال/ مدن األسدر الد  ادا عددة 
أت دداأل علددى منحدددة دراسددية تقدددم ادددم طصيصددا . وعددالوة علدددى ذلددمل  ي لددغ معددددأل ال اهدددة علدددى 

  املاهددة  وهددو أقددد  كثدددري مددن معدددأل الت ددخم  األمددر الددذي يسدددهم    2.5القددرو) ال ال يددة 
 .نصدددوأل علدددى التعلددديم العدددايل مدددن طدددالأل خت يددد  عدددا  دفدددا الرسدددوم الدراسددديةحتسدددني فدددرص ا

  63تالتو ية 

 حماية حقوق المرأة والطفل -هاء 
ل مان عدم التميي  ضد املرأة وحتقيت املساواة  دني اجلنسدني  نقحدت انكومدة  الكامدد  -42

. علدت  املسداواة  دني اجلنسدنيالقدانون اإلتداري املتليصد ن  القانون اإلتاري املتعلت  النهو)  املرأة
وحتدددوأل لدددوذ  السياسدددات املتعلقدددة  ددداملرأة مدددن النهدددو)  ددداملرأة إد املسددداواة ال عليدددة  دددني اجلنسدددني. 
وأ ددد حت ييدددا الوكدددارت انكوميدددة مسدددوولة امن عدددن اختددداذ التددددا ري الراميدددة إد تعمددديم مراعددداة 

قن حددديثا  علددى أحكددام تتعلددت  تحليددد املنتددور اجلنسدداين طددالأل أدا  واج اهتددا. ويددن ص القددانون املددن
األثددر اجلنسدداين وتقييمددس  واملي نددة املراعيددة للمنتددور اجلنسدداين  واإلحصددا ات اجلنسددانية  والتثقيدد  
املتعلدددت اراعددداة اجلاندددا اجلنسددداين  وانساسدددية اجلنسدددانية  ووضدددا موشدددر املسددداواة  دددني اجلنسدددني 

موشدرا   ادا    23اجلنسني من دداين فئدات و واإلعالن عنس. ويتكون املوشر الوتين للمساواة  ني
ذلددددمل النشددددا/ ارقتصددددادي  واختدددداذ القددددرارات  والتثقيدددد  والتدددددريا الددددو ي ي  والرفدددداه  والرعايددددة 

  27و 26تالتو يتان  .الصحية  والسالمة واألسرة  والثقافة  واإلعالم
املددارس   ييدا ومن أجد التصدي للتحيد  والتمييد  ضدد األسدر الوحيددة العاهدد  تدوفر  -43

املسدتويات التعلديم لألسدر الوحيددة العاهدد وتثقدد  املسدوولني املعنيدني  شدةن تع يد  اخلدربات   هددذا 
  الدذي قدانون دعدم األسدر الوحيددة العاهدد 2016اجاأل. وعالوة علدى ذلدمل  فقدد عضدد أل   عدام 

لرعايددة لألت دداأل يددن ص علددى م دددأ عدددم التمييدد  ضددد أت دداأل األسددر الوحيدددة العاهددد طددالأل تقددديف ا
وتعلدديمهم. وتدددنتم انكومدددة يلدددة توعيدددة  شدددةن األسددر الوحيددددة العاهدددد إد جاندددا تقدددديف الددددعم 
لي ددا  املددراهقني واألمهددات املراهقددات عددن تريددت تقددديف إعانددات إضددافية إلعالددة األ نددا   وإعانددات 

يل. وأ ددددرت التعلددديم ملندددا انق ددداعهم عدددن الدراسدددة  وتقدددديف إعاندددات ادددم لددددعم اسدددتقالام املدددا
لتمكددددني الوالدددددين  القددددانون املتعلددددت   ن دددداذ ودعددددم إعالددددة األ نددددا  2014انكومددددة أي ددددا    عددددام 

الوحيدين الذين لديهم أت األ قضص ر من انصوأل علدى إعالدة األ ندا  مدن الوالددين الدذين لديس ادم 
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 طدمات جامعة لتقديف 2015حت ح انة األ نا . وأضنشئت الوكالة املعنية   عالة األ نا    عام 
  28تالتو ية  .تغ ي ارستشارات وامل اوضات واملنازعات الق اهية والتحصيد وإدارة املتا عة

قدانون و غية معاجلدة انعددام املسداواة  دني املدرأة والرجدد   التو يد  وسدوق العمدد  يدن ص  -44
قددا  العمددد علددى م دددأ األجددر املتسدداوي ل تكددافو فددرص العمددد ودعددم التددوازن  ددني العمددد واألسددرة

املتساوي القيمة  وهو امل دأ الذي يتعر) منتهكوه لعقو ة جناهية. وقد وضعت سياسدات خمتل دة 
لتحقيددت التددوازن  ددني العمددد واألسددرة وانيلولددة دون انق دداب املددرأة عددن الو ي ددة  مثددد إجددازة رعايددة 

ساسدية للعمدد ال  د  والعمدد علدى أسداس عددم الت درس  وترتي دات العمدد املرندة  وإنشدا  هياكدد أ
للسدما   2014عن  عد والعمد املتا    كد مكدان. ووضس دا ن داق إجدازة رعايدة ال  دد   عدام 

للوالددددين الدددذين لدددديهم أت ددداأل دون الثامندددة مدددن العمدددر أو أت ددداأل ذوو إعاقدددة مدددن الدرجدددة الثانيدددة 
كومددة  انصددوأل علددى إجددازة تصددد مدددهتا إد سددنة واحدددة. و غيددة تع يدد  إجددازة األ ددوة  أتلقددت ان

 رنددام  مددنن ام ددا  إجددازة مدددهتا شددهر واحددد. وإذا حصددد الوالدددان علددى إجددازة  2014منددذ عددام 
   100رعاية ال  د على التوايل لل  د ن سس  يرت ا مقدار  دأل إعالة ال  دد للوالدد الثداين إد 

ة مليددون ون كددوري   الشددهر األوأل مددن إجدداز  1.5املاهددة مددن أجرلددا الشددهري العددادي ليصددد إد 
  48و 26تالتو يتان  .رعاية ال  د

ويتعددر) مرتك ددو التحددر  اجلنسددي   مكددان العمددد لعقو ددة جناهيددة إذا كددان هددذا التحددر   -45
يشكد عنا ر جراهم اوجا القانون اجلنداهي  ولكدن التحدر  اجلنسدي   مكدان العمدد يعتدرب  مدن 

 التددوازن  ددني العمددد واألسددرة قددانون تكددافو فددرص العمددد ودعددمحيددث امل دددأ  ممارسددة متيي يددة. ومتددر 
التحدددر  اجلنسدددي الدددذي يرتك دددس  ددداحا عمدددد أو رهددديس أو عامدددد ضدددد عمددداأل تطدددرين   مكدددان 
العمددد. وتض ددر) سرامددة إداريددة علددى  دداحا العمددد الددذي يرتكددا فعددد التحددر  اجلنسددي  وتصدددر 
أوامددر تصددحيحية لصدداحا العمددد رختدداذ إجددرا ات تةدي يددة ضددد أي شددخ ص يرتكددا فعددد التحددر  

نسدددي   مكدددان العمدددد. وةكدددن ل دددحايا التحدددر  اجلنسدددي التمددداس تددددا ري عالجيدددة مدددن طدددالأل اجل
  49تالتو ية  .امل ال ة  تعوي ات مدنية أو تقديف شكوع إد اللجنة الوتنية نقوق اإلنسان

وت ددذأل انكومددة جهددودا  ملنددا العندد  اجلنسددي والعندد  العدداهلي  وضددا تدددا ري شدداملة مددن  -46
شرت   ني الوزارات لتشدديد العقو دة امل روضدة علدى اجلنداة وتع يد  دعدم ال دحايا. طالأل التعاون امل

  أضلغددي انكددم الددذي يددن ص علددى اعت ددار اجلرةددة اجلنسددية جرمددا  2012و  كددانون األوأل/ديسددمرب 
يعاقا مرتك س إر  تقدديف شدكوع. وقدد تسدال إ دال  النتدام املتعلدت  تسدجيد مدرتك  اجلدراهم  ر

س عددنهم  والددذي وضضددا ملنددا العددودة إد اإلجددرام  وذلددمل للسددما   تحديددد هويددة اجلنسددية واإل ددال
مرتك  اجلراهم اجلنسية من طالأل إط ارات الربيد اإللكدرتوين وت  يقدات ااواتد  الذكيدة. وجيدري 
أي ددا  توسدديا املراكدد  ارستشددارية ل ددحايا العندد  اجلنسددي ومراكدد  إيددواههم   اإلضددافة إد توسدديا 

  وهدو 2012ساعدة القانونية اجانية. وأضقر تعيدني حمدام عدام عدن ال دحايا   عدام ن اق  رام  امل
  طدمدة ييدا ضدحايا العند  اجلنسدي  ويدوفر الددعم القدانوين  دد ا  مدن  2013يعمد مندذ عدام 

  40و 39تالتو يتان  .املراحد امل كرة للتصدي لالعتدا  اجلنسي   التحقيقات وا اكمات
قانون تكافو اا يتوافت ما  2006وقد اختذت تدا ري است اقية لتحسني العمالة منذ عام  -47

. واوجددا هددذه التدددا ري  ين غددي للوكددارت العامددة فددرص العمددد ودعددم التددوازن  ددني العمددد واألسددرة
واملوسسات اخلا ة ال  ي يد عدد العماأل الذين تو  هم عن العدد املنصوص عليس   القانون أن 

إد وزير العمالدة والعمدد  ياندا   الوضدا اندايل للعمداأل الدذكور واإلنداا حسدا ندوب الو ي دة  تقدم
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  عضددد لت الالهحددة التن يذيددة 2013وحسددا املنصددا وط دد  تن يددذ حتسددني العمالددة. ومنددذ عددام 
لتوسديا ن دداق مكدان العمددد امللد م  تقددديف ط د  التن يددذ. واوجدا الالهحددة السدا قة  تضلدد م أمدداكن 

  املاهة من عت ة نس ة املو  ات   إيايل املو  ني مقارنة اتوسد   60  ر تصد إد العمد ال
  املاهدددة. واعتمددددت  70الصدددناعات  تقدددديف ط ددد  التن يدددذ. ورفعدددت الالهحدددة املعدلدددة العت دددة إد 

انكومددة أي دددا  النتدددام الدددذي تنشددر فيدددس قاهمدددة أ دددحا/ العمددد الدددذين مل ين دددذوا تددددا ري اسدددت اقية 
 العمالة  ومل ي عوا معايري حمددة. ونتيجة لذلمل  ارت عت نس ة القوة العاملة النساهية   لتحسني

  2016  املاهددة   عددام  37.3و 2015  املاهددة   عددام  36.4الوكددارت العامددة املعنيددة إد 
  املاهدة    16.4و 2015  املاهدة   عدام  15.9وارت عت نس ة النسدا    ق داب اإلدارة إد 

  املاهدة مدن ترشديحات  50. و  الق اب السياسي  جيا أن  ص ص للنسدا  نسد ة 2016عام 
األح ا/ السياسية لتحقيت التمثيد النس    اجلمعية الوتنية  والتمثيد النس    اجالس ا لية. 

اهر   املاهة أو أكثر من العدد اإليايل ملرشدحي للددو  30و املثد  جيا أن ختص ص للنسا  نس ة 
ارنتخا يدة   اجلمعيدة الوتنيددة واجدالس ا ليدة. ونتيجددة لدذلمل  ارت دا عدددد املشدرعات   اجلمعيددة 

  املاهدة   اجلمعيدة  13  املاهة فق    اجلمعية الوتنيدة السادسدة عشدرة  إد  5.9الوتنية من 
  املاهدة    15.7و  املاهدة   اجلمعيدة الوتنيدة الثامندة عشدرة   13.7الوتنية السا عة عشدرة  و

   املاهة   اجلمعية الوتنية العشرين. 17اجلمعية الوتنية التاسعة عشرة  و
الربوتوكدددوأل ارطتيددداري رت اقيدددة حقدددوق ال  دددد  شدددةن ومدددا ان دددمام كوريدددا اجلنو يدددة إد  -48

الددذي يدددن ص  قددانون اخلدمددة العسددكرية  عددد لت انكومدددة اشددرتا  األت دداأل   املنازعددات املسددلحة
. 1سدنة هدم املوهلدون الوحيددون للتجنيدد   ال ئدة  18أن الدذكور الدذين ت يدد أعمدارهم عدن  على

واوجا هذا القانون  يضل م ييا الدذكور  دةدا  الواجدا العسدكري  وإجدرا  فحد ص  ددين للتجنيدد 
اإلل امي   سن التاسعة عشر. وجيند األشخاص الدذين يث دت أادم موهلدون ألدا  اخلدمدة ال عليدة 

سنة الد  جيدرون فيهدا ال حد ص ال ددين مدن أجدد التجنيدد اإلل امدي أو   السدنة التاليدة. ومتدر   ال
أي ا  القانون املتعلت  املعاق ة وما إد ذلمل اخلداص  داجلراهم اخلاضدعة رطتصداص ا كمدة اجلناهيدة 

 سدنة  اخلدمدة العسدكرية أو جتنيددهم   15الدولية التحاق األشخاص الدذين تقدد أعمدارهم عدن 
اجلددي  أو القددوات املسددلحة. وقددد يعاقددا علددى هددذا ارنتهددا   السددجن ملدددة حمددددة ر تقددد عددن 

  20تالتو ية  .ثالا سنوات
ونمايددددة حددددت األت دددداأل ذوي اإلعاقددددة   التعلدددديم  زادت انكومددددة  شددددكد ك ددددري عدددددد  -49

األت داأل   املاهدة مدن  70.4الص و  اخلا ة ومعلمدي التعلديم اخلداص مدن ذوي اخلدربة. ويتلقدى 
ذوي اإلعاقة تعليما  جامعا    املتوس . وتعك  انكومة على وضا مواد تعليمية مصممة لكي 
تناسدددا خمتلددد  أندددواب ومسدددات اإلعاقدددة  وعلدددى تع يددد  التثقيددد    ييدددا أحندددا  ال لدددد فيمدددا يتعلدددت 
  تحسني وعي اجلمهور  األشخاص ذوي اإلعاقة. وقد أضنشئ مرك  الش ا  الوتين للش ا/  وهو
مركدد  عددال  سددكين  لتقددديف املسدداعدة لألت دداأل الددذين يعددانون مددن اضدد را ات سددلوكية وعات يددة  
ويتلقددى فيددس املراهقددون الددذين يعددانون مددن  ددعو ة الددتحكم   عددوات هم وسددلوكهم مسدداعدة شدداملة 

  19تالتو ية  .تشمد اإلرشاد والعال  وانماية والتثقي  من أجد تعافيهم ولوهم لوا   حيا  
يت لا تسجيد ييا املواليد اإل الس اإلل امي عن املولود لددع وردة ال  دد. وتسدجد و  -50

وردات األت دددداأل املولددددودين ملددددواتنني أجانددددا   يهوريددددة كوريددددا وفقددددا  لقددددوانني  لددددداام حدددد    
اندددارت الددد  يكدددون فيهدددا الوالددددان مهددداجرين سدددري نتددداميني. وةكدددن تسدددجيد األت ددداأل املولدددودين 
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جاندددا إذا قددددم والددددوهم شدددهادة مددديالد  دددادرة عدددن أحدددد املستشددد يات. وقدددد عضدددد أل لالجئدددني كة
لتمكددني  2016القددانون املتعل ددت  التسددجيد ومددا إد ذلددمل اخلدداص  الرا  ددة األسددرية   أيار/مددايو 

املددددعي العدددام أو رهددديس انكومدددة ا ليدددة مدددن اإل دددالس عدددن وردة ال  دددد إذا مل ي عدددد األشدددخاص 
  29تالتو ية  .ذلمل وتعر) رفاه ال  د للخ راملل مون  اإل الس 

و غيدددة سدددحا الدددتح م علدددى انكدددم املتعلدددت  دددالت ين   ات اقيدددة حقدددوق ال  دددد  نقحدددت  -51
  وق ددددت 2011انكومددددة قددددانون انددددارت اخلا ددددة املتعلددددت  ددددالت ين  كاملددددس   ت//أسسدددد س 
يدددة علدددى الصدددعيدين   دددرورة انصدددوأل علدددى إذن مدددن ا ددداكم لت دددين ال  دددد الدددذي متدددا  إد انما

  عددددد لت انكومددددة القددددانون املدددددين 2012الدددددويل وا لددددي علددددى حددددد سددددوا . و  شدددد ا//فرباير 
رشرتا/ إذن حمكمة  ت ين قا ر  وأدرجت اإلجرا ات ذات الصلة   القانون املتعلدت  املنازعدات 

قددرارا  األسددرية. وأكدددت انكومددة أي ددا  وجددو/ التمدداس رأي ال  ددد لدددع إ دددار حمكمددة األسددرة 
سددنة  غيددة مراعدداة مصدداحل هددذا ال  ددد واحددرتام رأيددس طددالأل  13 شددةن ت ددين ت ددد ي يددد عمددره علددى 

العمليددة. ووقعددت يهوريددة كوريددا علددى ات اقيددة رهدداي املتعلقددة امايددة األت دداأل والتعدداون   جمدداأل 
 يدذها.   وتعك  حاليا  على سدن قدانون حملدي لتن2013الت ين  على الصعيد الدويل   أيار/مايو 

مدن  21وقد ناقشدت الدوزارات انكوميدة ذات الصدلة سدحا الدتح م علدى ال قدرة تأ  مدن املدادة 
ات اقية حقدوق ال  دد  وجيدري امن اختداذ اإلجدرا ات املتعلقدة  دذا السدحا. وعدالوة علدى ذلدمل  

لتن ص علدى التثقيد   2016عدلت الالهحة املتعلقة  املنازعات األسرية   كانون األوأل/ديسمرب 
اإلل امدي للوالدددين   جمدداأل الت ددين اوجددا القددانون املددين  والددذي كددان إل اميددا  فقدد    جمدداأل الت ددين 
اوجددا قددانون انددارت اخلا ددة املتعلددت  تشددجيا الت ددين وإجددرا ات الت ددين. ووفقددا  لالهحددة املعدلددة  

ني و دال رق ال عالدة جيا على القاهمني  الت ين اإلملام  اخلصاه ص الن سية والعات ية لألت األ املت ن
لرت ية األت األ ق د امل ي قدما    عملية الت ين مدن الناحيدة القانونيدة. ومدن املتوقدا أن ممدي هدذا 
التد ري حقوق األت األ املت نني ويساعد الوالدين القاهمني  الت ين وال  د املت ال علدى التكيد  مدا 

  47و 10تالتو يتان  .شكد األسرة اجلديد
مرسوم إن اذ قانون التعليم  2011العقو ة ال دنية   املدارس  عضد أل   عام و غية حتر  -52

ار تددداهي والثددانوي الددذي جييدد  للمدددير تةديددا ال الددا أو توجيهددس  ولكنددس متددر عليددس اسددتخدام 
أدوات أو أترا  اجلسم إليالم ال دال/. وفيمدا يتعلدت   سدا ة معاملدة األت داأل  سدنت انكومدة 

انددددارت املتعلددددت  العقو ددددة ومددددا إد ذلددددمل اخلدددداص  رةددددة إسددددا ة معاملددددة  قددددانون 2014  عددددام 
األت األ لتع يد  العقو دة وتةديدا اجلنداة   اإلضدافة إد توسديا شد كة امللد مني  داإل الس عدن إسدا ة 
معاملددة األت دداأل  ووضددا حكددم  شددةن أسدد ا/ تقييددد ممارسددة حقددوق الوالدددين  صددورة سددري عادلددة  

لوكددارت املتخصصددة نمايددة ال  ددد مددن الو ددوأل إد املوقددا الددذي أفيددد واشددرتا/ متكددني الشددرتة وا
عدددن إسدددا ة معاملدددة ال  دددد فيدددس. وأضتلقدددت اللجندددة املشدددرتكة  دددني الدددوزارات املعنيدددة اكافحدددة إسدددا ة 

  وأعلنددت عدن التدددا ري امل دادة ملكافحددة إسدا ة معاملددة األت دداأل 2015معاملدة األت دداأل   عدام 
. وأعددددت انكومدددة 2016تعددداون مسدددتمرين   تذار/مدددارس الددد  وضدددعت مدددن طدددالأل تشددداور و 

ددر س األسدد وب املتعلددت  تقددديف  ووزعددت أي ددا  أنواعددا  خمتل ددة مددن املددواد املتعلقددة  تثقيدد  الوالدددين. وكض
املشددورة للوالدددين لت ويددد ام ددا   تعليمددات وإسدددا  املشددورة فيمددا يتعلددت   سددا ة معاملددة األت دداأل  

  41و 40و 38و 17تالتو يات  .معاملة األت األونتمت يالت  شةن منا إسا ة 
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و  إتددددار اجلهددددود الراميددددة إد منددددا ارعتدددددا  اجلنسددددي علددددى األت دددداأل  عدددد زت انكومددددة  -53
التثقيدد    يددادة عدددد املوسسددات املل مددة  اعتمدداد تثقيدد  وقدداهي  شددةن ارعتدددا  اجلنسددي  اددا فيهددا 

وضدة علدى اجلدراهم اجلنسدية  وعيندت فريدت املدارس وأماكن العمد. وشدددت انكومدة العقو دة امل ر 
حتقيددت تددا ا للشددرتة ومدددعني عددامني مكل ددني حصددرا   ددالعن  اجلنسددي  ونتمددت حلقددات عمددد 
سددنوية لتدددريا ا ققددني املكل ددني  دداجلراهم املرتك ددة   حددت النسددا  واألت دداأل  وقددد اختددذت ييددا 

يا اجلددددراهم اجلنسددددية علددددى هددددذه التدددددا ري لتيسددددري ارسددددتجا ة والتحقيددددت السددددريعني. ومصددددد ضددددحا
مسددداعدة حمدددامي الددددفاب العدددام وعلدددى املسددداعدة   إعدددداد ال ياندددات. ور يعاقدددا مرتك دددو اجلدددراهم 
اجلنسية جناهيا  فحسا   د تقي د أمساؤهم أي ا    سجد مدرتك  اجلدراهم اجلنسدية ومتدر علديهم 

مر مددددرتك  اجلددددراهم العمددددد   املرافددددت املخصصددددة لألت دددداأل واألحددددداا. وةكددددن للمحدددداكم أن تددددة
اجلنسية ضد األت األ واألحداا  ارتدا  أساور مراق ة توضا حوأل الكاحدد  وقدد يضدومر   ط داب 

سدنة للعدال  الددواهي ل درتة تصدد  19مرتك  اجلراهم اجلنسية املنحدرفني الدذين ت يدد أعمدارهم عدن 
  41تالتو ية  .عاما   15إد 
مددن طدددمات املسدداعدين املعينددني مددن الدولددة   ويضك ددد لألت دداأل املشددت س فدديهم ارسددت ادة -54

ومرافقددة الشدددخ ص الدددذي ادددم  دددس عالقدددة اهتمانيدددة رلتمددداس مشدددورة اخلدددربا  أو املسددداعدة القانونيدددة. 
سددنة. وقددد جددددت  19ومتجدد  القا ددر  شددكد من صددد عددن ال ددالغني الددذين ت يددد أعمددارهم عددن 

ة تددا ري رسدتعادة الثقدة   إجرا ات إ ال  األحداا جلعد أجنحة اند س أ دغر  واختدذت عدد
العالقات األسرية وتشجيا اجرمني األحداا على ارلتحداق  الكليدات أو متا عدة تددريا مهدين. 
وفيمدددا يتعلدددت  ددداجرمني األحدددداا  تشدددجا  شدددكد ك دددري التددددا ري ال ديلدددة لالحتجددداز  مثدددد وقددد  

رة. و  س ددون ا اكمددة  شددر/ اخل ددوب للتوجيددس  وفددر) طدمددة جمتمعيددة  وفددر) ح ددور حماضدد
مرسددوم إن دداذ القددانون املتعلددت اعاملددة األحددداا املشددمولني  انمايددة  2014ذلددمل  عضددد أل   عددام 

الددددذي يتددددين للحدددددا ال ر ددددة الكافيددددة اإلدر    فادتددددس أثنددددا  التحقيقددددات املتعلقددددة  دددداإلجرا ات 
ت رحددت مددن إتاحددة التةدي يددة  و  الواقددا العملددي  تتةكددد جلنددة املددداورت املعنيددة  املعاملددة   وقدد

ال ر دددة للحددددا السدددجني. ويتعدددني علدددى ا ددداكم ارسدددتماب إد األت ددداأل الدددذين ت يدددد أعمدددارهم 
سددنة لدددع اختدداذ قددرار  شددةن السددل ة األ ويددة أو الو دداية علددى ال  ددد أو ت نيددس. وجيددري  13 عددن

  د   غق النتر حاليا  تعديد القانون املتعلت  املنازعات األسرية من أجد إيال  ارعت ار مرا  ال
  45تالتو ية  .عن سنس    ييا الق ايا األسرية ال  قد توثر على رفاه ال  د

و غيددة التصددديت علددى  روتوكددوأل منددا وقمددا ومعاق ددة ارجتددار  األشددخاص  واا ددة النسددا   -55
ومددة واألت دداأل  املكمددد رت اقيددة األمددم املتحدددة ملكافحددة اجلرةددة املنتمددة عددرب الوتنيددة  عددد لت انك

القددانون اجلندداهي ليددن ص    دديغتس اجلديدددة علددى جرةددة ارجتددار  ال شددر. وقددد وسددا القددانون اجلندداهي 
املعدددددأل ن دددداق سددددر) اخل دددد  وارطت ددددا    اإلضددددافة إد الغددددر) املنصددددوص عليددددس سددددا قا  وهددددو 
"ارتكا/ فعد خمد  انيدا   أو إقامدة اتصداأل جنسدي أو زوا   أو  دد  الكسدا" و"نقدد شدخ ص 

يهوريدددددة كوريدددددا" إد سدددددر) "ارسدددددتغالأل   العمدددددد أو ارجتدددددار  األشدددددخاص ألسدددددرا) إد طدددددار  
دددد دت جدددراهم ارجتدددار  ال شدددر الددد  ت اقمدددت  ارسدددتغالأل اجلنسدددي أو انصدددوأل علدددى األع دددا ". وحض
نتيجدددة لدددذلمل لتددددر  أكثدددر فدددةكثر ضدددمن اإل دددا ات ال دنيدددة والقتدددد والوفددداة  ادددا يتماشدددى مدددا م ددددأ 

قددانون اجلندداهي املعدددأل  يصدد ن الشددخ ص الددذي يو دد  شخصددا  تطددر أو ينقلددس املسددوولية. واوجددا ال
أو يسددلمس  قصددد ارجتددار  ددس  جانيددا  عددو) أن يكددون شددريكا    اجلددرم  حيددث تضعددر   هددذه األفعدداأل 
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دددرب   ت  يدددت الوريدددة الق ددداهية العامليدددة ملعاق دددة املدددواتنني  علدددى أادددا جدددراهم واضدددحة املعدددامل. وقدددد شض
  إقلدددديم يهوريدددة كوريدددا الددددذين ارتك دددوا اجلرةدددة ن سددددها طدددار  يهوريدددة كوريددددا. األجاندددا املقيمدددني 

وعرضدددددت انكومدددددة مشدددددروب القدددددانون املتعلدددددت  املوافقددددددة علدددددى التصدددددديت علدددددى  روتوكدددددوأل ارجتددددددار 
وأودب  مل التصدديت لددع األمدم املتحددة.  2015 األشخاص  واعتمدتس اجلمعية الوتنية   عام 

  43و 42تالتو يتان  .2015كانون األوأل/ديسمرب   5 اذ   كوريا   ودطد الربوتوكوأل حي  الن

 حماية حقوق األقليات -واو 
مددا ت ايددد عدددد السددكان األجانددا املقيمددني   يهوريددة كوريددا  سددنت انكومددة القددانون  -56

ا اإلتاري املتعلت اعاملة األجانا املقيمني   يهورية كوريا  والذي تستند إليس انكومة   وض
اخل   األساسية لسياسدة ااجدرة مدرة كدد مخدس سدنوات. وتوكدد اخل دة األساسدية الثانيدة لسياسدة 
ااجددددرة  الدددد  جيددددري تن يددددذها حاليددددا   علددددى النتددددام العددددام والسددددالمة العامددددة ومسددددوولية املهدددداجرين 
ومسددالاهتم. و  الوقددت ن سددس  فهددي تددن ص أي ددا  علددى مهددام سياسدداتية حمددددة ترمددي إد حتسددني 

ام القدانوين ل دمان احدرتام حقدوق اإلنسدان للمهداجرين ومندا التمييد  ضدد املهداجرين والتوعيدة النت
 ددالتنوب الثقددا . واسددتنادا  إد هددذه اخل ددة األساسددية  ت ددا انكومددة سددنويا  ط  ددا  للتن يددذ وجتددري 

 كدددد تقييمدددا سدددنويا   شدددةن مسدددتوع األدا    تن يدددذ اخل دددة. و اإلضدددافة إد تقيددديم التقددددم ا دددرز  
 .مهمة  توضا موشرات لكد هد  من األهدا  السياساتية لتقييم ال عالية العامة اذ السياسدة

  69و 46و 32و 31تالتو يات 
و  ضدددو  طصددداه ص نتدددام تصدددارين العمدددد  فمدددن املتعدددذر إلغدددا  القيدددود امل روضدددة علدددى  -57

جتندا القيدود امل روضدة علدى انتقاأل العماأل املهداجرين مدن أمداكن العمدد إلغدا   تامدا . سدري أندس  غيدة 
حقوق اإلنسان للعماأل املهاجرين  س ا حتر تغيري مكان العمد  فقد عدلت انكومدة اللدواهن 
ذات الصددلة للسددما   تغيددري مكددان العمددد للعامددد املهدداجر ألسدد ا/ سددري سدد ا مسددوولية العامددد 

العمددددد.  دون اشددددرتا/ انصددددوأل علددددى موافقددددة  دددداحا 2012املهدددداجر اعت ددددارا  مددددن متوز/يوليددددس 
متسدددا هدددذا التغيدددري   مكدددان العمدددد ضدددمن العددددد األقصدددى ندددارت تغيدددري مكدددان العمدددد  ور

 2016املسددمو   ددا جلميددا العمددداأل املهدداجرين. و اإلضددافة إد ذلدددمل  عددد لت انكومددة   عدددام 
اللواهن ذات الصلة ل مان أر متسا تغيري مكان العمد الذي يع ع إد انتها  قانون السالمة 

حة املهنيتددني أو قددانون انددد األدىن لألجددور أو تغيددري مكددان العمددد الددذي تقددرره جلنددة فرعيددة والصدد
تا عدددة جلدددس يايدددة حقدددوق العمددداأل املهددداجرين ومصدددانهم ضدددمن العددددد األقصدددى ندددارت تغيدددري 
 .مكان العمد املسمو   ا للعامد املهداجر مدن أجدد يايدة حقدوق العمداأل املهداجرين ومصدانهم

  65تالتو ية 
ويتمتددا العمددداأل املهددداجرون الدددذين دطلدددوا يهوريدددة كوريدددا   إتدددار نتدددام تصدددارين العمدددد  -58

  2015 ددن س حقددوق العمدددد األساسددية الددد  يتمتددا  ددا املواتندددون الكوريددون. و  ح يران/يونيدددس 
ق ددت ا كمددة العليددا لكوريددا  اعت ددار ييددا األشددخاص  اددن فدديهم العمدداأل سددري النتدداميني  الددذين 

عمدددال  مقا دددد أجدددر  عمدددار    إتدددار القدددانون. وأنشدددئت   وقدددت رحدددت نقا دددة عماليدددة  يقددددمون
للعمدداأل املهدداجرين. ور تقدددم انكومددة  مددن طددالأل مركدد  الدددعم الكددوري للعمدداأل األجانددا الددذي 
أضنشددددئ للعمدددداأل األجانددددا والعمدددداأل املهدددداجرين  املشددددورة فقدددد  لتددددذليد الصددددعو ات النايددددة عددددن 

التوا دددد اللغدددوي   دددد تدددوفر أي دددا  دروسدددا    اللغدددة الكوريدددة والقدددانون  ارطددتال  الثقدددا  وضدددع 
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على مراق ة أمداكن العمدد الد  تو د  العمداأل  2009والثقافة الكوريني. وترك  انكومة منذ عام 
املهداجرين املقيمدني   ال لدد منددذ أقدد مدن ثالثددة أشدهر  ومتدد  العمدداأل املهداجرين  املسداعدة الالزمددة 

ما أحواأل ال لد. وتنشئ انكومة وتددير جمدالس نمايدة حقدوق العمداأل املهداجرين للتكي  األويل 
ومصددانهم   مراكدد  التو يدد  املنتشددرة   ييددا أحنددا  ال لددد  والدد  تندداق  انكومددة مددن طالاددا 
التدا ري الرامية إد حد املنازعات  ني العماأل املهاجرين وأ دحا/ العمدد  وتدوفر التددريا الرامدي 

القدرات املهنيدة للعمداأل املهداجرين. والعمداأل املهداجرون مل مدون  شدةام   ذلدمل شدةن  إد ت وير
املواتنني الكوريني   ارشرتا    التدةمني الصدحي الدوتين والتدةمني ضدد حدوادا العمدد    حدني 
يكددون اشددرتاكهم   التددةمني علددى العمددد اطتياريددا . وعلددى الددرسم مددن ط ددوب ارشددرتا    الددداهرة 

للمعاشات التقاعدية مل دأ املعاملة  املثد  ف ن سياسة اسرتداد امل لدغ اإليدايل تن  دت علدى  الوتنية
ييددا العمدداأل املهدداجرين الددذين دطلددوا ال لددد   إتددار نتددام تصددارين العمددد. وعددالوة علددى ذلددمل  
تن ددذ انكومددة نتددام تددةمني يقتصددر علددى العمدداأل املهدداجرين ويهددد  إد جتنددا مدددفوعات اايدددة 

واألجددور املتددةطرة  وشدد كة أمددان للعددودة اممنددة إد ال لددد األ ددلي  وتددد ريا  لدددعم حددارت  اخلدمددة
اإل ا ة والوفيات الناية عن أس ا/ اال  حوادا العمد. ومن أجد ياية العمداأل املهداجرين 

  املاهددة مددن أمدداكن العمددد    30  ق دداعي ال راعددة وتر يددة املاشددية  ت ددت  انكومددة أكثددر مددن 
مكدان عمدد ت تشدس سدنويا . وت د لا انكومددة  3 000ال راعدة وتر يدة املاشدية  مدن أ ددد  ق داعي

أي ا   صياسة وتوزيا لاذ  لعقود عمد موحدة   ق اعي ال راعة وتر ية املواشي لتحسني  درو  
  67تالتو ية  .عي  العماأل املهاجرين وضمان حقوق العمد و رو  العمد الالهت

للنسددا  املهدداجرات اللددواو يتعرضددن للعندد  العدداهلي مددن طددالأل  وتقدددم انكومددة طدددمات -59
. وأ د حت هدذه 2006مرك  دعم النسا  املهاجرات   حارت ال وارق  الدذي أنشدئ   عدام 

  تقددم انكومدة  2014. ومنذ نيسان/أ ريد 2014لغة خمتل ة منذ عام  13   اخلدمات متاحة 
استشارية شاملة   حارت ال وارق  شدةن  من طالأل ط  دانوري ااات ي للمساعدة  طدمات

انيدداة   كوريددا وتقريددرا  عددن العندد  األسددري. ويددوفر مركدد  إيددوا  النسددا  املهدداجرات انمايددة الكافيددة 
للنسددا  املهدداجرات اللددواو يتعرضددن للعندد  ارسددري واألت دداأل املددرافقني اددن  ويقدددم املسدداعدة   

لقانونيدددة واملغدددادرة. وارت دددا متوسددد  عددددد األشدددخاص جمدددارت اإلرشددداد والعدددال  ال ددد  واملشدددورة ا
شخصدددددا     271 إد 2008شخصدددددا    عدددددام  17املشدددددمولني  انمايدددددة   هدددددذا املركددددد  مدددددن 

. وعدددالوة علدددى ذلدددمل  فقدددد  ددديغت أحكدددام طا دددة   قدددانون املهددداجرين للسدددما  2016 عدددام
سدددري  أو العنددد   تمديدددد إقامدددة املهددداجر   يهوريدددة كوريدددا إذا تعدددر) هدددذا الشدددخ ص للعنددد  ار

اجلنسددي  أو ارجتددار  ال شددر  أو ألشددكاأل أطددرع مددن العندد  املرتكددا   ال لددد  ويلددتمس حاليددا  
انصدددوأل علدددى حماكمدددة أو حتقيدددت جتريدددس هيئدددة حتقيدددت أو إجدددرا ات ت يدددة أطدددرع  وذلدددمل لتمكدددني 

  39إلجرا ات الق اهية. تالتو ية ال حايا من اللجو   ثقة إد ا
ملهددداجرين سدددري النتددداميني انصدددوأل علدددى التدددةمني الصدددحي الدددوتين أو ور مدددت ألت ددداأل ا -60

عامدددا   انصدددوأل جماندددا  علدددى  12اإلعاندددات الصدددحية. ومدددا ذلدددمل  مدددت ادددم  إذا كدددانوا دون سدددن 
مرضدا . و  إتدار اجلهدود الراميدة إد ضدمان طددمات الرعايدة الصددحية  17التحصدني الدوتين ضدد 

عانددات التددةمني الصددحي الددوتين أو ال واهددد الصدددحية  األساسددية ملددن ر مددت اددم انصددوأل علددى إ
ماليددني ون كددوري لكددد حالددة عددال    املستشدد ى أو  5تقدددم انكومددة إعانددة ت يددة ا لددغ أقصدداه 

عاما  ال دواتري ال  يدة املتعلقدة  الرعايدة السدا قة  18لكد عملية جراحية وتسدد لألت األ دون سن 
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ذلددمل  مددت ألت دداأل املهدداجرين سددري النتدداميني الدددطوأل للدوردة والعددال  اخلددارجي. و اإلضددافة إد 
إد مراك  رعاية ال  د إذا كان الوالدان يسددان  شكد من صدد تكل دة رعايدة ال  ولدة املسدتحقة 
ل  لهما. و النس ة ملن تقدد أعمدارهم عدن سدنتني  تك دد انكومدة حصدوأل أفدراد هدذه ال ئدة علدى 

م اشر للمرك  املعين مقا د تكل دة الرعايدة األساسدية  رعاية ال  ولة   املرك  من طالأل تقديف دعم
   66املقدمة لألت األ. تالتو ية 

  إد زيدددادة 2013ويهددد  قدددانون الالجئدددني  الدددذي دطدددد حيددد  الن ددداذ مندددذ متوز/يوليدددس  -61
اخلدددربة   إجدددرا ات ارعدددرتا   دددالالجئني وتدددوفري الرعايدددة ارجتماعيدددة لالجئدددني وملتمسدددي اللجدددو  

ويددن ص القددانون رحقددا  علددى حددت ملتمسددي اللجددو    يددا مددواد مناسدد ة  وانددت    املعددرت   ددم.
ارستعانة احام  وانت   انصوأل على طدمة الرتية الش وية أثندا  املقدا الت  واندت   تقدديف 
تلا انصوأل علدى مركد  رجدئ عندد نقدا/ الددطوأل فيمدا يتعلدت  تحديدد مركد  الالجدئ. وعدالوة 

 ةنحدون  نيداد حدة انر/ األهلية   سدورية  فد ن ملتمسدي اللجدو  السدوريعلى ذلمل  وما اشت
  مركددد ا  إنسدددانيا    حددداأل عددددم ارعدددرتا   دددم كالجئدددني اوجدددا قدددانون 2014اعت دددارا  مدددن عدددام 

  علددى تن يددذ مشددروب جتددري  مدتددس ثددالا سددنوات 2015الالجئددني. وتعمددد انكومددة  منددذ عددام 
إتار إعادة التوتني. وتعتد م انكومدة اسدتعرا) النتداه   وسدتقرر ايث يق د اوج س الالجئون   

   68على أساسها حتويد املشروب التجري  إد مشروب منتتم. تالتو ية 
وتقدددددم انكومددددة أي ددددا  إد ملتمسددددي اللجددددو  ا تدددداجني إعانددددات لتغ يددددة تكددددالي  املعيشددددة  -62

اللجددو  انصددوأل علددى تةشددرية عمددد  عددد  واإلسددكان مددن طددالأل داهددرة ااجددرة الكوريددة. ومددت مللتمسددي
م  انق ددا  سددتة أشددهر علددى تقددديف تلددا انصددوأل علددى مركدد  رجددئ. ويسددت يد األشددخاص املعددرت   دد

من ال مان ارجتماعي  وإعانات س د العي  األساسية  والتعليم  والتدريا على التكي  كالجئني 
 يهوريدة كوريدا واإلقامدة فيهدا. وةكدن ارجتماعي. ويسمن ألزوا  الالجئني املعرت   دم  الددطوأل إد

جلميا األجانا املسدجلني  ادن فديهم الالجئدون  املشداركة توعدا    دورات التثقيد    جمداأل التكيد  
ارجتماعي. وت ذأل انكومة أي ا  جهودا  لتشدجيا الت دادأل الثقدا   دني السدكان واملهداجرين وارنددما  

  68و 64فية اإلقليمية. تالتو يتان ارجتماعي من طالأل دعم املوسسات الثقا

التعهدات والمسااهمات الطوعياة لتعزياز حقاوق اإلنساان وحمايتهاا علا   -رابعاً  
 الصعيد الدولي

  إتدار  2015تدأل التعهدات وارلت امات ال وعية ال  قدمتها يهورية كوريا   عدام  -63
تشد ث انكومدة الصدادق  سعيها للحصوأل على مقعدد الع دوية   جملدس حقدوق اإلنسدان  علدى

 التو دديات الدد  قدددمت طددالأل ارسددتعرا) الدددوري الشددامد الثدداين الددذي نوقشددت حالددة تن يددذه 
  الت صيد   ال صد الثالث. 

وأ دت انكومة   الددورة السد عني للجمعيدة العامدة لألمدم املتحددة الت امهدا ال دوعي الدذي  -64
اإلنسددان التددا ا لألمددم املتحدددة   اإلضددافة إد يوكددد ع مهددا علددى املسددالة   أنشدد ة جملددس حقددوق 

تعهداهتا ا ليدة والدوليدة نمايدة حقدوق اإلنسدان وتع ي هدا. ومثلمدا هدو م دني   ارلت امدات ال وعيدة  
    2018-2016فقد سالت يهورية كوريا   صد تها ع دوا    جملدس حقدوق اإلنسدان لل درتة 

وتع يددد  و ددداه  جملددس حقدددوق اإلنسدددان مدددن طدددالأل  حتسددني حقدددوق اإلنسدددان   ييدددا أحنددا  العدددامل
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املشدداركة النشدد ة   املناقشددات الراميددة إد يايددة وتع يدد  حقددوق اإلنسددان ويايددة ال ئددات ال ددعي ة  
  ذلمل النسا  واألت األ واألشخاص ذوو اإلعاقة. وعلى وجدس التحديدد  تصددر يهوريدة كوريدا   اا

ليدة وحقدوق اإلنسدان"  إلذكدا  الدوعي العداملي اسدوولية كد سنة أو سدنتني قدرارا   شدةن "انكومدة ا 
  عدني املمثدد الدداهم جلمهوريدة كوريدا 2016انكومات ا لية عن يايدة حقدوق اإلنسدان. و  عدام 
لديم  رهيسدا  جلدس حقدوق اإلنسدان  وقدد م  -لدع مكتا األمم املتحددة   جنيد   تشدوي كيوندغ 

 إلنسان الرامية إد زيادة فعالية اجلس وك ا تس. مسالات هامة   مناقشات جملس حقوق ا
و  س دددون ذلددددمل  تشددددار  انكومددددة   و دددد ها ع ددددوا    جمددددالس تن يذيددددة و  إحدددددع  -65

اللجان املندرجة   إتار تلية األمم املتحدة نقوق اإلنسدان    اجلهدود العامليدة الراميدة إد يايدة 
 ددذلت يهوريددة كوريددا   و دد ها ع ددوا    اجلددس وتع يدد  حقددوق اإلنسددان لل ئددات ال ددعي ة. وقددد 

التن يذي ايئة األمم املتحدة للمرأة  وجلنة مرك  املرأة  جهودا  لتع ي  املساواة  ني اجلنسني ومتكدني 
املدددرأة  وشددداركت  نشدددا/   املناقشدددات العامليدددة  شدددةن تع يددد  ويايدددة حقدددوق ال  دددد  و  اجلدددس 

ذلدمل  عمدد سد ري يهوريدة كوريدا لددع األمدم املتحددة رهيسدا  التن يذي لليونيسدي . وعدالوة علدى 
ملددددومتر الدددددوأل األتددددرا    ات اقيددددة األمددددم املتحدددددة املتعلقددددة اقددددوق األشددددخاص ذوي اإلعاقددددة   

  وسدددعى إد جعدددد اجتمدددا أكثدددر مشدددور  لألشدددخاص ذوي اإلعاقدددة. وقدددد 2016-2015 ال دددرتة
   مية إد ياية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتع ي ها.سالت يهورية كوريا   اجلهود العاملية الرا

 التقدم المحرز والتحديات القائمة في معالجة المسائل الجديدة -خامساً  
اددا أن املعدددايري الدوليدددة للشدددركات عدددرب الوتنيددة وحقدددوق اإلنسدددان توضدددا   جلندددة حقدددوق  -66

موسسدددات األعمددداأل والنقا دددات اإلنسدددان  فقدددد اختدددذت انكومدددة تددددا ري ألدا  دور الوسدددي   دددني 
العماليدددة حينمدددا تقددددم شدددكوع تتعلدددت  األعمددداأل التجاريدددة وحقدددوق اإلنسدددان إد جهدددة ارتصددداأل 
الوتنيددة املنشددةة وفقددا  للم ددادق التوجيهيددة ملنتمددة التعدداون والتنميددة   امليدددان ارقتصددادي املتعلقددة 

نتيم جهة ارتصاأل الوتنية   أعادت انكومة ت2013 املوسسات املتعددة اجلنسيات. و  عام 
ل ددمان مشدداركة كددد مددن انكومددة واخلددربا    جمدداأل املسددوولية ارجتماعيددة للشددركات مددن الق دداب 

  وضج هددددت كددددذلمل دعددددوة إد طددددربا  العمددددد واخلددددربا  املعنيددددني 2017اخلدددداص. واعت ددددارا  مددددن عددددام 
  2017ار/مدارس  الوساتة للمشداركة   جهدة ارتصداأل الوتنيدة  وسدعت يهوريدة كوريدا    تذ

إد إجرا  استعرا) لألقران   أمانة منتمة التعاون والتنميدة   امليددان ارقتصدادي. وفيمدا يتعلدت 
 دد جرا ات الددتتلم  رت ددت جهددة ارتصدداأل الوتنيددة مددوطرا  اجتماعددات  ددني ال ددرفني ملعاجلددة الددتتلم 

والتنميددددة   امليدددددان  وتقددددديف التو دددديات املنصددددوص عليهددددا   امل ددددادق التوجيهيددددة ملنتمددددة التعدددداون
جهودها الراميدة إد  ايارقتصادي املتعلقة  املوسسات املتعددة اجلنسيات. وستوا د يهورية کور 

اإلدارة  وهدددو مدددا  ةيدددعدددن عمل ةيتكدددريس إدارة ن يهدددة جلهدددة ارتصددداأل الوتنيدددة  وستكشددد   شددد اف
   وضدا ط دد  يكسد ها ثقدة خمتلد  أ ددحا/ املصدلحة. وتنتدر يهوريدة كوريددا   الوقدت اندايل

عمدددد وتنيدددة  شدددةن األعمددداأل التجاريدددة وحقدددوق اإلنسدددان  مدددا مراعددداة امل دددادق التوجيهيدددة ملنتمدددة 
ارقتصددددددادي وامل ددددددادق التوجيهيددددددة التقنيددددددة خل دددددد  العمددددددد الوتنيددددددة  نالتعدددددداون والتنميددددددة   امليدددددددا

 والتو يات الصادرة عن اللجنة الوتنية الكورية نقوق اإلنسان. 
دا ات الدد  تدددعو انكومددة إد اختدداذ إجددرا ات للتصدددي رنتهددا  حقددوق ومددا ت ايددد الندد -67

اإلنسددان األساسددية وللمعاملددة القاسددية داطددد املوسسددة العسددكرية  فقددد سددنت انكومددة   كددانون 
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القانون اإلتاري املتعلت  الص ة العسكري واخلدمدة العسدكرية. ويلد م هدذا  2015األوأل/ديسمرب 
وفري تثقي  منتتم   جماأل حقوق اإلنسان العسكرية  وي در) علدى العسكرية  ت لسل ةالقانون ا

ييا اجلندود واجدا اإل دالس عدن أيدة معاملدة قاسدية تصددر عدن أيدة جهدة أطدرع  ويك دد انمايدة 
للجندددي الددذي ي لددغ عددن وقددوب معاملددة قاسددية  مددن أجددد الق ددا  علددى ممارسددة ال ددر/ واملعاملددة 

وزارة الدددفاب الددوتين كددد عددام زيددارات ميدانيددة لت قددد القاسددية داطددد املوسسددة العسددكرية. وجتددري 
حالددددة حقددددوق اإلنسددددان داطددددد املوسسددددة العسددددكرية  وتر ددددد أي ددددا  حالددددة تن يددددذ سياسددددة حقددددوق 
اإلنسدددان داطدددد هدددذه املوسسدددة مدددن طدددالأل جملدددس حقدددوق اإلنسدددان   القدددوات املسدددلحة واللجندددة 

 2017العسددكرية منددذ متوز/يوليددس  . وتدددير املوسسددةيةارستشددارية املعنيددة اقددوق اإلنسددان العسددكر 
فريددت ر ددد حقددوق اإلنسددان العسددكرية  الددذي يتددةل  مددن جنددود وت ددا  ومددواتنني عدداديني  ويتددا ا 
 نشدا/ الندددا ات الداعيددة إد حتسدني حقددوق اإلنسددان   اجلدي . و اإلضددافة إد السياسددات الدد  

حقدوق اإلنسددان  يضعدر) حاليدا  علدى اجلمعيددة  يدةتشدر  عليهدا وزارة الددفاب الددوتين وترمدي إد يا
الوتنية مشروب قدانون تشدريعي  شدةن إنشدا  تليدة ر دد مسدتقلة  وتت دمن حمتويدات هدذا املشدروب 
تعيني مو   عسكري معين اقوق اإلنسان   اللجنة الوتنية الكورية نقوق اإلنسان من أجد 

سدد د انتصددا    حالددة حدددوا  فريمنددا انتهاكددات حقددوق اإلنسددان   املوسسددة العسددكرية وتددو 
 انتهاكات نقوق اإلنسان. وستتا ا انكومة  نشا/ هذه امل ادرات أي ا . 

  حيددث ي لددغ عدددد 2018ومددن املتوقددا أن تصدد ن يهوريددة كوريددا جمتمعددا  مسددنا    عددام  -68
  املاهددة مددن السددكان. و   ددد هددذه التددرو    14عامددا   65املسددنني الددذين ت يددد أعمددارهم عددن 

د أ  حت مساهد من ق يد فقر املسنني  وانتحدار املسدنني  وإسدا ة معاملدة املسدنني  واملسدنون فق
مسدددنني تطدددرين  مواضددديا تثدددري ارهتمدددام العدددام. وملعاجلدددة هدددذه الشدددواسد  وضدددعت  نالدددذين يرعدددو 

   70نتام املعاشات التقاعدية األساسدية  حيدث مصدد حدوايل  2014انكومة   متوز/يوليس 
 عامدددا  علدددى اسدددتحقاقات اعت دددارا  مدددن ح يدددران/ 65املسدددنني الدددذين ت يدددد أعمدددارهم عدددن املاهدددة مدددن 

   رنام   2017مسن ا تدا   من عام  440 000ذلمل  يشار   إد. و اإلضافة 2017 يونيس
تو يد  املسدنني الدذي يسددتهد  ك دار السدن الدذين جيدددون  دعو ات   العثدور علدى و دداه    

 رندام  لت قدد  2007معددأل انتحدار املسدنني  ين دذ اعت دارا  مدن عدام  سوق العمد. وملعاجلة ارت اب
وإجرا  مكاملات هات ية  و اسدتخدام وسداهد أطدرع.  ية املسنني من طالأل القيام   يارات شخص

  تقيم انكومة شراكة ما الق اب اخلداص وتقددم طددمات للتحقدت مدن سدالمة 2011ومنذ عام 
من أجد مساعدة  2014ين ذ  رنام  الصداقة منذ عام املسنني وتوفر طدمات ت وعية أطرع. و 

. وملندا إسدا ة معاملدة املسدنني ويايدة  اعيةاملسنني الذين يعيشون ا ردهم على  نا  ش كات اجتم
على  نا  امل يدد  2004ك ار السن من التعر) لسو  املعاملة  ما فتئت انكومة تعمد منذ عام 

اية املسنني ومراك  إيدوا  املسدنني الدذين يتعرضدون لسدو  من مرافت ال نية التحتية مثد موسسات ي
ت د ح يران/يونيدس يومدا  ملندا  15 يدوم  2017مندذ عدام  داملعاملة وهياكد أساسية أطرع مماثلة. ومض

إسا ة معاملة املسنني من أجد توعية اجلمهور  ذه املسةلة. وعالوة على ذلمل  تعك  انكومدة 
وسسددات ذات الصددلة مثددد قددانون رعايددة املسددنني  الددذي ي ددر) علددى تنقددين التشددريعات وتع يدد  امل

قاهمددة اجلندداة  وفددر) قيددود علددى تو يدد   رعقو ددات أشددد علددى مددن يسددي  معاملددة املسددنني  ونشدد
تةمني رعاية  حية تويد األجد  غيدة إنشدا  نتدام حمكدم  2008اجلناة. وأقرت انكومة   عام 

 شدةن إ دال  موسسدي يرمدي إد للتخ يد   2017للرعاية العامة. وتت او) انكومة منذ عدام 
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تيسدري املعدايري املتعلقدة  ألمن العدا  الدذي يتحملدس املسدنون الدذين يرعدون مسدنني تطدرين مدن طدال
 اقدمي الدعم اإلج اري   إتار النتام الوتين لتةمني س د العي  األساسية.

    


