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أولً -األرض والشعب
ألف -الجغرافيا
 -1تق ع مجهوريععة كوريععا يف شععب اجلزيععرة الكوريععة ومتتععد بطععول قععدره  950كيلععوم ا وعععرض
ق ع ععدره  540كيل ع ععوم ا وتبلع ع ع مس ع ععاحتها الكلي ع ععة  223 405كيل ع ععوم ات مربع ع ععة .وتقع ع ع ش ع ععب
اجلزيععرة الكوريععة يف الععركن الشععمايب الغععرط مععن احملععي اهلععاد وحتاذيهععا الصع مععن الغععر واليابععان
من الشرق.

باء -السكان واللغة والدين
 -2يُعععد شعععب مجهوريععة كوريععا جمتمع ع ا إثني ع ا متجانس ع ا نسععبي ا .ويُعتقععد أن الشعععب الكععوري
الذي يش ك أفراده يف مسات بدنية مميزة ينحدر من عدة قبائل منغولية هعاجرت إ شعب اجلزيعرة
الكورية من آسيا الوسطى .والكورية هي اللغة الرمسية.
 -3ويف عععام  2014قُععدر جممععوع سععكان مجهوريععة كوريععا ب  50 424 000نسععمة بكثافععة
سععكانية تقععدر ب ع  502.8نسععمة يف الكيلععوم املربع  .وتُبع اإلحصععاءات أن  12.7يف املئععة مععن
جمموع عدد السكان قد بلغوا  65سنة أو أكثر يف عام .2014
 -4وبفضل جناح مجهورية كوريا يف جمعال التنميعة االقتصعادية حتسعن املسعتوى الصعحي الععام
للكععوري حتسععن ا ملموس ع ا خععالل العقععود الثالثععة املا ععية .ويف عععام  1970بل ع متوس ع العمععر
املتوق  58.7عام ا للذكور و 65.6عام ا لإلناث .مث ارتف هعذان الرقمعان ليبلغعا  78.5للعذكور
و 85.1لإلناث يف عام .2013
 -5وق ععد اخنف ععد مع ععدل وفي ععات الر ع ع اخنفا ع ع ا ح ععادا واقع ع ن باخنف ععاض مع ععدل وفي ععات
األمهععات .وأصععبي هيكععل التوسي ع السععكاين اآلن شععبيها بشععكل مزهريععة نتيجععة الخنفععاض معععدل
الععوالدات وارتفععاع متوس ع العمععر املتوق ع  .وستشععكل فئععة الشععبا (دون سععن  15عام عا) نس ععبة
متناقصة من جمموع السكان بينما سيشكل املواطنعون املسعنون (فعوق  65عامع ا) وعو  24.3يف
املائة من جمموع السكان حبلول عام .2030
 -6وع ععادة م ععا ت ععو ألي ععة كب ععرية للتعل ععيم كوس ععيلة لتحقي ععق ال ععذات وأيض ع ا كوس ععيلة للنه ععوض
باجملتم  .وقد بدأ إنشاء املدارس احلديثة يف مثانينيعات القعرن التاسع عشعر ومع تمجسعيي مجهوريعة
كوريا يف عام  1948شرعت احلكومة يف إنشاء نظام تعليمعي حعديث وجعلعت مرحلعة الدراسعة
االبتدائية لف ة ست سنوات مرحلة إلزامية يف ععام  .1953وُوسع نطعاق التعلعيم اإللزامعي الحقعا
ليشمل مرحلة الدراسة املتوسطة اليت تشكل ثالث سنوات من التعليم الثانوي وطُبعق هعذا القعرار
يف مجي أرجاء البلد عام  .2004ولدى مجهورية كوريا اليوم أحد أعلى مععدالت اإلملعام بعالقراءة
والكتابة يف العامل.
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ض ععر الس ع عريعة ال ععيت ش ععهدها البل ععد خ ععالل س ععتينيات
 -7وق ععد كان ععت عملي ععة التص ععني والتح ه
وسبعينيات القرن املا ي مصحوبة هبجرة مستمرة لسكان األرياف إ املدن وال سيما إ مدينة
سيول ما أدى إ توس حضري كبري يف منطقة العاصمة .ولكن خالل السنوات األخرية بدأ
عدد متزايد من الناس ينتقل إ الضواحي املنشمجة حديث ا حول مدينة سيول.
 -8وتش ععمل الثقاف ععة الكوري ععة جمموع ععة واس عععة التن ععوع م ععن العناص ععر الديني ععة .وق ععد ع ععا الكوري ععون
تارخييع ع ا حت ععت ت ع عمجثري الش ععامانية والبوذي ععة والطاوي ععة والكونفوش ععية .ويف العص ععور احلديث ععة ش ععقت الديان ععة
املسع ععيحية طريقهع ععا بقع ععوة يف البلع ععد .وعع ععالوة علع ععى ذل ع ع شع ععهد عع ععدد املع ععؤمن سيع ععادة ملحوظع ععة م ع ع
ظهععور املؤسسععات الدينيععة كمنظمععات اجتماعيععة ذات نفععوذ .وملععا كانععت مجهوريععة كوريععا تكفععل احلقععوق
الدينية يف الدستور فإن الكوري يتمتعون باحلرية يف أن يعيشوا حياة دينية وفقا خلياراهتم وقناعاهتم.

جيم -مؤشرات اجتماعية  -اقتصادية أخرى
 -9س عععت مجهوري ععة كوري ععا جبدي ععة من ععذ  1962إ حتقي ععق تنمي ععة اقتص ععادية .وش ععهد االقتص ععاد
الكوري يف أقل من أربعة عقود حتوالا جذري ا .وأسهمت اس اتيجية التنمية االقتصادية املنفتحة علعى
اخلارج واملعتمدة على التصدير كمحرك للنمو إسهاما كبريا يف التحعول االقتصعادي املثعري للبلعد .وقعد
نعُفذ استنادا إ هذه االس اتيجية عدد من الربامج اإلمنائية اليت حققعت جناحعا اقتصعاديا .ونتيجعة
لذل اسداد الناتج احمللي اإلمجايب جلمهورية كوريا ما بع ععامي  1962و 2014معن  2.4معن
ملي ععارات دوالرات الوالي ععات املتح ععدة إ  1 410.0م ععن ملي ععارات دوالرات الوالي ععات املتح ععدة م ععا
جعل اقتصاد مجهورية كوريا حيتل املرتبة الثالثة عشعرة علعى الصععيد الععاملي (معن حيعث النعاتج احمللعي
اإلمجايب) .وارتفع نصعيب الفعرد معن العدخل القعومي اإلمجعايب معن  91دوالرا معن دوالرات الواليعات
املتحع ععدة يف عع ععام  1962إ  28 180دوالرا مع ععن دوالرات الواليع ععات املتحع ععدة يف عع ععام .2014
وأص ععبي البل ععد يف ع ععام  1996الدول ععة العض ععو التاس عععة والعشع عرين يف منظم ععة التع ععاون والتنمي ععة يف
املي ععدان االقتص ععادي .وأص ععبي أيضع عا يف ع ععام  2010العض ععو الرابع ع والعشع عرين يف جلن ععة املس ععاعدة
اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.

ثانياً -الهيكل السياسي العام
ألف -التاريخ السياسي الحديث
 -10ح عىت أواخععر القععرن التاسع عشععر بقيععت كوريععا الععيت كانععت تععدعى حينععذاك باسععم "أسععرة
جوسي ععون املالك ععة" "مملك ععة منزوي ععة" تع ععارض بش ععدة طلب ععات الغ ععر إلقام ععة عالق ععات دبلوماس ععية
وجتاريععة .ودار التنععافي فيمععا ب ع عععدد مععن البلععدان اآلسععيوية واألوروبيععة لبس ع النفععوذ علععى شععب
اجلزيععرة الكوريععة .ويف عععام  1910ععمت اليابععان بععالقوة مملكععة أسععرة جوسيععون وأقامععت حكم عا
استعماري ا .واستو اليابانيون على مجي الوظعائف احلكوميعة وعلعى الصعناعات كعذل وا عطُهد
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البلععد واسععتُغل بسععبب السععيطرة اإلمربياليععة اليابانيععة .ويف عععام  1945انتهععت فع ة وسععة وثالثع
عاما من احلكم الياباين عندما ُهزمت اليابان أمام قوات احللفاء خالل احلر العاملية الثانية.

 -11وبعد التحرير قسم االحتاد السوفيايت والواليات املتحعدة شعب اجلزيعرة الكوريعة إ جعزأين
على مسعتوى خع الععرض  .38وبعاءت اجلهعود املبذولعة إلقامعة حكومعة مسعتقلة متحعدة يف شعب
اجلزيرة بالفشل دوم ا ألن كل قوة من قويت االحعتالل فر عت نظامهعا اخلعاى علعى املنطقعة الواقععة
حتت واليتها .وم اشتداد حدة النعزاع ب الواليعات املتحعدة واالحتعاد السعوفيايت أُدرجعت مسعمجلة
شععبة اجلزيععرة الكوريععة يف جععدول أعمععال األمععم املتحععدة الععيت قععررت عقععد انت ابععات عامععة بإشعراف
جلنة األمم املتحدة املؤقتة املعنية بكوريا.
 -12وأُجريععت االنت ابععات األو يف  10أيار/مععايو  1948يف املنععاطق الواقع عة جنععوط خ ع
العععرض  38وانتُ ععب غسععنغمان ري ك عمجول رئععيي جلمهوريععة كوريععا يف عععام  .1948ويف غضععون
ذل ع أُنشععيل يف ععايب خ ع العععرض  38نظععام شععيوعي بزعامععة كععيم إيععل سععون بعععد أن رفععد
االحتاد السوفيايت السماح بدخول جلنة األمم املتحدة املؤقتة املعنية بكوريا.
 -13واندلعت احلر الكورية يف  25حزيران/يوني عام  .1950وأحلقت هذه احلر الدمار
بشب اجلزيرة خملفة وراءها سهاء  3مالي من الكوري ب قتيعل وجعريي وشعردت ماليع غعريهم
وفصلتهم عن أسرهم .ووق اتفاق وقف إطالق النار يف متوس/يولي .1953
 -14ومعر البلعد بصععوبات سياسعية واقتصعادية هائلعة ألن الديقراطيعة يف مجهوريعة كوريعا كانعت
ال تزال يف مراحل تطورها األو خالل وسعينات القعرن املا عي .وتنحعى العرئيي ري ععن احلكعم
يف نيسععان/أبريل  1960نتيج ععة انتفا ععة قاده ععا الطععال وأُنش ععئت اجلمهوريععة الثاني ععة الحق ع ا يف
آ /أغسطي من ذل العام عندما شكل تشان ميون من احلز الديقراطي حكومت .
 -15ولكعن االنقععال العذي وقع يف  16أيار/مععايو  1961بقيعادة اللعواء بعارك شععون  -هععي
أطاح باجلمهورية الثانية .وتسلم اجمللعي األعلعى للتعمعري العوطين بقيعادة اللعواء بعارك مقاليعد إدارة
الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية للحكومة.
 -16وأص ععبي ب ععارك ش ععون  -ه ععي رئ ععيي اجلمهوري ععة يف انت اب ععات أجري ععت يف ع ععام .1963
وسع عععت إدارت ع ع إ حتقي ع ععق التصع ععني الس ع عري وحققع ععت من ع عوا اقتصع ععادي ا كب ع عريا خع ععالل الس ع ععتينيات
والسبعينيات وهي ف ة تسمى يف أحيان كثعرية حبقبعة "معجعزة هعر هعان" .وعلعى العرغم معن النمعو
الكبري لالقتصاد الكوري خالل تل الف ة كان احلكم املمارس حتت رئاسعة بعارك شعون  -هعي
مصحوب ا بقيود شديدة على احلقوق السياسية واحلريات املدنية.
 -17وأفضععى اغتيععال العرئيي بععارك يف تشعرين األول/أكتععوبر  1979إ فع ة انتقاليععة مضععطربة
فُر ت خالهلا األحكام العرفية .ويف وقعت الحعق قعدم شعوي كيعو  -هعاه العذي كعان قعد نُصعب
رئيسعا مؤقتعا للجمهوريععة أثنععاء ذلع الوقععت اسععتقالت يف آ /أغسععطي  .1980وانتُ ععب شععون
دو  -ه عوان رئيس ع ا جلمهوريععة كوريععا مععن جانععب امل عؤمتر الععوطين للتوحيععد الععذي أنشععيل أيععام حكععم
بارك وعمل كمجم للناخب .
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 -18وقوي ع ععت احلرك ع ععات املناص ع ععرة للديقراطي ع ععة ط ع عوال مثانيني ع ععات الق ع ععرن املا ع ععي واس ع ععتعيدت
االنت ابع ععات الرئاسع ععية بع ععاالق اع الشع عععح املباشع ععر وجع ععب التنقع ععيي الدسع ععتوري الع ععذي أُجع ععري يف
عععام  .1987وانتُ ععب روه تععاي  -وو وهععو ل عواء سععابق أيض عا رئيس عا عم عالا بالدسععتور اجلديععد
ومهععد التقععدم الععديقراطي الععذي حتقععق يف ظععل إدارتع الطريععق النت ععا أول رئععيي مععدين منععذ 32
عامع ا .وانت عب كععيم يونع  -سععام العذي ظععل لوقعت طويععل أحعد مناصععري الديقراطيعة رئيسع ا يف
عام  1992على بطاقة احلز احلاكم.
 -19وانت ععب ك ععيم داي  -جونع ع أح ععد سعم ععاء ح ععز املعار ععة الرئيس ععي املع عؤمتر ال ععوطين
للسياسععات اجلديععدة يف االنت ابععات الرئاسععية الععيت جععرت يف عععام  .1997وشععكل هععذا االنتقععال
للس ععلطة م ععن احل ععز احل ععاكم إ ح ععز مع ععارض أول عملي ععة انتق ععال س ععلمي للس ععلطة يف الت ععاريخ
الدستوري الكوري.
 -20ونُصعب روه معو  -هيععون العرئيي السععادس عشعر رئيسعا للجمهوريعة يف شععباط/فرباير 2003
وأطلقععت إدارتع الععيت ُوصععفت بمجهععا "حكومععة املشععاركة" سياسععة السععلم والرخععاء .واسعتُ غمدَّت هععذه
السياسة من الرؤية االس اتيجية للرئيي روه مو  -هيون الرامية إ و أسعي التوحيعد السعلمي
وإعداد البلد لكي يصبي حمورا اقتصعاديا لشعمال شعرقي آسعيا وذلع بتعزيعز السعلم يف شعب اجلزيعرة
الكورية والسعي إ حتقيق الرخاء املش ك ب الكوريت .
 -21ويف ش ععباط/فرباير  2008نُص ع عب يب ميون ع ع  -بع ععاك ال ع عرئيي السع ععاب عش ععر جلمهوريع ععة
كوريععا .ومواصععلةا للتق ععدم التععارخيي امل ععوروث عععن سععلف س عععت إدارت ع إ تط ععوير حمركععات النم ععو
اجلدي ععدة وإنع ععا االقتص ععاد ععا يع ععود ب ععالنف عل ععى الن ععاس الع ععادي  .وس عععت إدارة يب أيضع ع ا إ
مواجهععة التحععديات ععا فيهععا العوملععة وظهععور عصععر املعرفععة واملعلومععات واالحع ار العععاملي وتنععوع
العالقات الدولية.
 -22ويف شباط/فرباير  2013نُصبت بارك جيعون هعاي وهعي أول رئيسعة جلمهوريعة كوريعا.
وقدمت إدارهتا رؤية جديدة بعنوان" :عهد جديد من األمل" وأعطت األولويعة لتحقيعق االنتععا
االقتصععادي والسععادة للشعععب والنهضععة الثقافيععة وو ع أسععاس للتوحيععد السععلمي .وتععويب هععذه
اإلدارة أيض ا ألية كربى للقيم العاملية مثل حقوق اإلنسان والديقراطية.

باء -نوع الحكم
 -23مجهورية كوريا هي مجهورية ديقراطية .وينص دستور مجهوريعة كوريعا يف ديباجتع علعى أن
اهلدف الدستوري األساسي هو إتاحة تكافؤ الفرى جلميع األشع اى والسععي لتنميعة القعدرات
الفرديععة علععى أكمععل وج ع يف مجيع اجملععاالت ععا فيهععا احليععاة السياسععية واالقتصععادية واالجتماعيععة
والثقافية عن طريق سيادة تعزيز النظام األساسي احلر والديقراطي الذي يفضي إ حتقيق املبادرة
اخلاصة والوئعام الععام .ويضعفي الدسعتور أيضع ا الطعاب املؤسسعي علعى مبعدأ الفصعل بع السعلطات
وسيادة القانون.
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 -24والنظععام السياسععي جلمهوريععة كوريععا نظععام شععب رئاسععي يتضععمن بعععد خصععائص النظععام
الربملاين .ويُنت ب الرئيي مباشرة ويُع الرئيي رئيي الوسراء وتوافق على تعيينع اجلمعيعة الوطنيعة.
وتقدم السلطة التنفيذية ن فيها الرئيي مشاري قوان إ اجلمعية الوطنية يف أحيان كثرية.

جيم -التنظيم السياسي
 -1الرئيس
ُ -25خيت ععار رئ ععيي مجهوري ععة كوري ععا وه ععو رئ ععيي الف ععرع التنفي ععذي للحكوم ععة ورئ ععيي الدول ععة
باالق اع السري يف انت ابعات وطنيعة مباشعرة يشعارك فيهعا مجيع املعواطن العذين يبلغعون  19عامع ا
من العمر أو أكثر .ويشغل الرئيي منصب لوالية واحدة غري قابلة للتجديد مدهتا وي سعنوات.
وقد أُجريت آخر انت ابات رئاسية يف كانون األول/ديسمرب .2012
 -26وجي ععب عل ععى املرش ععح ملنص ععب الرئاس ععة اس ععتيفاء الش ععروط التالي ععة -1 :أن يكونع عوا ق ععد
بلغوا  40عاما أو أكثر من العمر؛  -2أن يكونوا من مواطين مجهورية كوريا؛  -3أن يكعون هلعم
احلق يف التصويت (قد يؤدي انتهاك قوان االنت ابات وارتكا جرائم كربى أخرى فضالا ععن
اإلصابة رض عقلي خطري إ حرمان الفرد من حقوق القانونية).
 -27وحيول مان عدم جعواس شعغل املنصعب إالَّ لواليعة واحعدة دون اإلمسعاك قاليعد احلكعم
لف ة مطولة من الزمن .ويف حال عجز الرئيي تؤول سلطات رئاسة اجلمهوريعة إ رئعيي العوسراء
يلي أعضاء جملي الدولة حسب ترتيب حمدد سلف ا يف القانون .ويف حال شغور منصب الرئاسة
جيب انت ا خلف للرئيي يف غضون  60يوما.
 -28وتشمل مهام الرئيي صون استقالل مجهورية كوريا والدفاع ععن الدسعتور والسععي إ
توحيد الوطن بالطرق السلمية ورئاسة الفرع التنفيذي.
 -29وتشمل سلطات العرئيي ممارسعة حعق العنقد علعى مشعاري قعوان اجلمعيعة الوطنيعة (هعو
حععق يكععن إبطالع بتصععويت أغلبيععة ثلثععي أعضععاء اجلمعيععة الوطنيععة) وحضععور اجتماعععات اجلمعيععة
الوطني ععة وخماطبته ععا وط ععرح اس ععتفتاءات عل ععى اجلمه ععور مباش ععرة وإع ععالن احل ععر وعق ععد الص ععلي
والقيام هام القائد األعلى للقوات املسلحة وإعالن األحكام العرفية وإصعدار القعوان وتقعد
امليزاني ععات احلكومي ععة إ اجلمعيع ععة الوطني ععة ومع ععني العف ععو و في ععف العقوبع ععات وم ععني األومسع ععة.
وال يكن ممارسة العديد من السلطات الرئاسية إال وافقة اجلمعية الوطنية.
 -30وال جيوس اهتام الرئيي جبرائم جنائية أثنعاء فع ة واليتع باسعتثناء معا يتعلعق منهعا بالعصعيان
أو اخليانععة .ويُع ع ال عرئيي املس ععؤول احلك ععومي ويفصععلهم وم ععن بي ععنهم رئ ععيي ال ععوسراء وأعض ععاء
جملي الدولة الذين يتولون مناصبهم بناء على تعليمات الرئيي ويكن عزهلم بمجمر من .
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 -2رئيس الوزراء ،ومجلس الدولة ،والفرع التنفيذي
 -31وجب النظام الرئاسي جلمهورية كوريا يؤدي الرئيي مهامع التنفيذيعة ععن طريعق جملعي
الدولة الذي يتمجلف من  15إ  30عضوا ي أسهم رئيي اجلمهورية .ويثل جملي الدولة العذي
يفوض الرئيي سلطات عن طريق هيئة تداولية منشمجة وجب الدستور ومكونعة معن رؤسعاء شعىت
اإلدارات احلكومية حسبما يقرره الرئيي.
 -32ويُعع العرئيي رئععيي الععوسراء وتوافععق اجلمعيععة الوطنيععة علععى ذلع بمجغلبيععة بسععيطة .ويتععو
رئععيي الععوسراء بوصععف املسععاعد التنفيععذي األساسععي ل عرئيي اجلمهوريععة وعض عوا يف جملععي الدولععة
اإلشعراف علععى الععوسارات اإلداريععة وإدارة مكتععب تنسعيق السياسععات احلكوميععة بتوجيع مععن العرئيي.
ويتمتع رئععيي الععوسراء أيضع ا بصععالحية مناقشععة السياسععات الوطنيععة الرئيسععية داخععل جملععي الدولععة
وحضور اجتماعات اجلمعية الوطنية.
 -33ويع ع ال عرئيي أعضععاء جملععي الدولععة بنععاءا علععى توصععية رئععيي الععوسراء وخيضعععون جللسععة
استماع يف اجلمعية الوطنية الستعراض مؤهالهتم .ويرأس هؤالء وساراهتعم اإلداريعة ويشعرفون عليهعا
ويتععداولون يف الشععؤون الرئيسععية للدولععة ويتصععرفون بالنيابععة عععن رئععيي اجلمهوريععة .وجيعوس ألعضععاء
جملععي الدولععة حضععور أي جلسععة مععن جلسععات اجلمعيععة الوطنيععة أو تقععد تقععارير عععن إدارة شععؤون
الدول ععة أو إب ععداء آرائه ععم .ويك ععون أعض ععاء جمل ععي الدول ععة مس ععؤول مجاعي ع عا وفردي ع عا أم ععام رئ ععيي
اجلمهورية فق .
 -34وباإل افة إ جملي الدولة فإن للعرئيي ععدة وكعاالت حتعت سعيطرت املباشعرة معن أجعل
ص ع ععياغة وتنفي ع ععذ السياس ع ععات الوطنيع ع ععة وه ع ععي :جمل ع ععي مراجعع ع ععة احلس ع ععابات والتفت ع ععي ودائع ع ععرة
االسععت بارات الوطنيععة وجلنععة االتصععاالت الكوريععة .ويع ع ال عرئيي رؤسععاء هععذه املنظمععات لكععن
تعيع العرئيي لعرئيي جملععي مراجعععة احلسععابات والتفتععي خيضع ملوافقععة اجلمعيععة الوطنيععة .وجملععي
مراجعة احلسابات والتفتي مستقل عن الرئيي يف اال طالع بواجبات .
 -3السلطة التشريعية
 -35تت ععمجلف اجلمعي ععة الوطني ععة م ععن جمل ععي تشع عريعي واح ععد يض ععم  300عضع عوا (حي ععدد حك ععم
دستوري عدد األعضاء بع  200عضو كحد أدىن) ف ة واليتهم أربعة أعوام .وال جيوس أن ي شي
للجمعية الوطنية سعوى معواطين مجهوريعة كوريعا العذين حيعق هلعم التصعويت والبعالغ معن العمعر 25
عام ا فما فوق.
 -36ومععن أصععل  300عضععو يُنت ععب  246بععاالق اع الشعععح يف الععدوائر االنت ابيععة احملليععة
بينما حيصل بقيعة األعضعاء البعال ععددهم  54عضعوا علعى مقاععدهم ععرب نظعام التمثيعل التناسعح
الذي تُوسع في املقاعد علعى األحعزا السياسعية علعى أسعاس النسعبة املئويعة جملمعوع األصعوات العيت
حصدهتا شعريطة أن تتجعاوس عتبعة  3يف املائعة معن األصعوات الصعحيحة أو حتصعل علعى أكثعر معن
وسة مقاعد يف انت ا الدوائر االنت ابية احمللية .ويرمي هذا النظام إ جتسيد أصوات الشعب
من خمتلف األوساط م تعزيز خربة اجلمعية.
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 -37ويُنععاط باجلمعيععة الوطنيععة عععدد مععن املهععام وجععب الدسععتور وأوهلععا سععن القعوان  .وتشععمل
امله ععام األخ ععرى للجمعي ععة املوافق ععة عل ععى امليزاني ععة الوطني ععة واملس ععائل املتعلق ععة بالسياس ععة اخلارجي ععة
وإعالن احلر ومرابطة القوات الكورية يف اخلارج أو القوات األجنبية داخعل البلعد والتفتعي أو
التحقيق يف مسائل حمددة تتعلق بشؤون الدولة وإجراءات العزل.
 -38وال يُسمجل عضو يف اجلمعية الوطنية خارج اجلمعية عن أيعة آراء يععر عنهعا أو عمليعات
تصععويت يقععوم هبععا يف اجمللععي التش عريعي .ويف أثنععاء دورة اجلمعيععة ال جيععوس اعتقععال أي عضععو يف
اجلمعية أو احتجاسه بدون موافقة اجلمعية باستثناء حالة اجلرم املشهود.
 -39وهنععاك نوعععان مععن الععدورات التش عريعية :عاديععة واسععتثنائية .وتُعقععد الععدورة العاديععة مععرة يف
السععنة مععن أيلول/سععبتمرب إ كععانون األول/ديسععمرب وجيععوس عقععد الععدورة االسععتثنائية بطلععب مععن
ال عرئيي أو مععن رب ع أعضععاء اجلمعيععة أو أكثععر .وال تتجععاوس ف ع ة الععدورة العاديععة  100يععوم وف ع ة
الدورة االستثنائية  30يوما.

 -4السلطة القضائية

 -40تتععمجلف السععلطة القضععائية يف مجهوريععة كوريععا مععن احملكمععة العليععا واحملععاكم العليععا واحملععاكم
اإلقليمية وحماكم براءات االخع اع وحمعاكم األسعرة واحملعاكم اإلداريعة واحملعاكم احملليعة واحملكمعة
العسكرية.
 -41وتشععكل احملكمععة العليععا أعلععى احملععاكم درجععة .وتنظععر هععذه احملكمععة يف الطعععون املقدمععة
بشعمجن القضععايا العيت تبععت فيهعا احملععاكم العدنيا .ويعع َّ رئعيي اجلمهوريععة رئعيي قضععاة احملكمعة العليععا
وافقعة اجلمعيعة الوطنيععة .ويعع العرئيي القضعاة اآلخعرين بتوصعية مععن رئعيي قضععاة احملكمعة العليععا.
وواليععة رئععيي القضععاة سععت سععنوات غععري قابلععة للتجديععد .وجيععب علععى رئععيي القضععاة التقاعععد مععن
منصب لدى بلوغ سن السبع  .أما والية القضاة اآلخرين فست سنوات .وجتعوس إععادة تعييعنهم
وفقا لألحكام القانونية لكن عليهم التقاعد من منصبهم لدى بلوغهم سن اخلامسة والست .
 -42ويقتصععر اختصععاى احملكمععة العسععكرية علععى النظععر يف القضععايا اجلنائيععة فق ع  .وتبععت يف
مجي ع اجل عرائم املع ع ف هبععا يف اجملتم ع املععدين وكععذا اجل عرائم املنصععوى عليهععا يف القععانون اجلن ععائي
العسكري وقانون محاية األسرار العسكرية.
 -5المنظمات المستقلة
(أ) المحكمة الدستورية
 -43أنشععئت احملكمععة الدسععتورية يف أيلول/سععبتمرب  1988بصععفتها جععزءا رئيسععي ا مععن النظععام
الدستوري .وُ َّول هعذه احملكمعة تفسعري الدسعتور وإععادة النظعر يف دسعتورية مجيع القعوان وا عاذ
الق عرارات القضععائية املتعلقععة بععإجراءات العععزل أو حب عل حععز مععن األح عزا السياسععية والبععت يف
نزاعات االختصاى والشكاوى الدستورية.
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 -44وتتععمجلف احملكمععة مععن تسعععة قضععاة يعيععنهم رئععيي اجلمهوريععة .بيععد أن ثالثععة مععن القضععاة
يُعيَّنون من مرشح اختارهتم اجلمعية الوطنية ويع َّ ثالثة قضاة من مرشح يوصى هبعم رئعيي
القضاة يف احملكمة العليا .وتبل مدة والية القضاة ست سنوات قابلة للتجديد.
(ب) لجنة النتخابات الوطنية
 -45وفق ا ألحكام املادة  114من الدستور أنشئت جلنة االنت ابات الوطنية بصعفتها وكالعة
دس ععتورية مس ععتقلة .وتض ععطل ه ععذه اللجن ععة ب ععإدارة االنت اب ععات واالس ععتفتاءات الوطني ععة وتنظ ععر يف
الشؤون اإلدارية املتعلقة باألحزا السياسية واألموال.
 -46وتتمجلف جلنة االنت ابات الوطنية من تسعة أعضاء ن فيهم رئيي واحد ونائب رئعيي
يعمععل بععدوام كامععل (مفععوض دائععم) .ويعع رئععيي اجلمهوريععة ثالثععة مععن هععؤالء األعضععاء وتسععمي
اجلمعية الوطنية ثالثعة أعضعاء ويعع رئعيي قضعاة احملكمعة العليعا ثالثعة أعضعاء آخعرين .ويُنت عب
ال عرئيي ونائععب ال عرئيي (املفععوض الععدائم) مععن ب ع املفو ع  .وي عرأس األمانععة األم ع العععام وهععو
موظف حكومي على مستوى وسير.
 -47وتنضععوي أربع جلععان هامععة أخععرى ذات صععلة باالنت ابععات حتععت مظلععة جلنععة االنت ابععات
الوطنيععة .وتتمثععل اللجععان الدائمععة الععثالث يف اللجنععة املعنيععة ببععث النقاشععات املتعلقععة باالنت ابععات
الوطنيععة وجلنععة املداولععة املعنيععة بمجخبععار االنت ابععات املنشععورة علععى اإلن نععت وجلنععة املداولععة املعنيععة
باالستقص ععاءات املتعلق ععة باالنت اب ععات الوطني ععة .وحت ععدد اللجن ععة املعني ععة بب ععث النقاش ععات املتعلق ععة
باالنت ابععات الوطنيععة شععكل املنععاظرات املرتبطععة باالنت ابععات يف حع تت ععذ جلنععة املداولععة املعنيععة
بمجخب ععار االنت اب ععات املنش ععورة عل ععى اإلن ن ععت الق عرارات املتعلق ععة ض ععمون األخب ععار املنش ععورة عل ععى
اإلن نععت خ ععالل أحععد املواعي ععد االنت ابي ععة .وتعععاا جلن ععة املداول ععة املعنيععة باالستقص ععاءات املتعلق ععة
باالنت اب ععات الوطني ععة املس ععائل املتعلق ععة باالستقص ععاءات واس ععتطالعات ال عرأي وتب ععت فيه ععا ومتن ع
انتشععار أيععة معلومععات كاذبععة عععن طريععق االستقصععاءات غععري القانونيععة .وأخ عريا فقععد أنشععئت جلنععة
تعيع ع ح ععدود ال ععدوائر يف انت اب ععات اجلمعي ععة الوطني ععة بوص ععفها جلن ععة مؤقت ععة يف ع ععام 2015
وتضطل هذه اللجنة بتعي حدود الدوائر االنت ابية للجمعية الوطنية.

ثالثاً -اإلطار العام لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان
ألف -قبول المعايير الدولية لحقوق اإلنسان
 -48مجهوري ععة كوري ععا ط ععرف يف املعاه ععدات الرئيس ععية الس ععب حلق ععوق اإلنس ععان :العه ععد ال ععدويب
اخل ععاى ب ععاحلقوق املدني ععة والسياس ععية والعه ععد ال ععدويب اخل ععاى ب ععاحلقوق االقتص ععادية واالجتماعي ععة
والثقافيععة واالتفاقيععة الدوليععة للقضععاء علععى مجيع أشععكال التمييععز العنصععري واتفاقيععة القضععاء علععى
مجي أشكال التمييز د املرأة واتفاقيعة مناهضعة التععذيب وغعريه معن عرو املعاملعة أو العقوبعة
القاس ععية أو الالإنس ععانية أو املهين ععة واتفاقي ععة حق ععوق الطف ععل واتفاقي ععة حق ععوق األش ع ع اى ذوي
اإلعاقة .وفيما يلي معلومات مفصلة عن قبول املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان.
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املعاهدات العاملية األساسية حلقوق
اإلنسان

تاريخ التصديق أو االنضمام
أو اخلالفة

االتفاقية الدولية للقضاء علعى مجيع أشعكال
التمييز العنصري

 5كانون األول/ديسمرب
1978

ال توجد

العه ععد ال ععدويب اخل ععاى ب ععاحلقوق االقتص ععادية
واالجتماعية والثقافية

 10نيسان/أبريل 1990

ال توجد

العه ع ع ععد ال ع ع ععدويب اخل ع ع ععاى ب ع ع ععاحلقوق املدني ع ع ععة
والسياسية

 10نيسان/أبريل 1990

نعم (املادة )22

الربوتوك ععول االختي ععاري األول للعه ععد ال ععدويب
اخلاى باحلقوق املدنية والسياسية

 10نيسان/أبريل 1990

ال توجد

اتفاقيععة القضععاء علععى مجي ع أشععكال التمييععز
د املرأة

 27كانون األول/ديسمرب
1984

نعععم (الفقععرة (1س) مععن
املادة )16

الربوتوكعول االختيععاري التفاقيعة القضععاء علععى
مجي أشكال التمييز د املرأة

 18تشرين األول/أكتوبر
2006

ال توجد

إجراءات التحقيق (املادتان
 8و :)9نعم

اتفاقية مناهضة التععذيب وغعريه معن عرو
املعامل ععة أو العقوبع ععة القاسع ععية أو الالإنسع ععانية
أو املهينة

 9كانون الثاين/يناير 1995

ال توجد

الشكاوى ب الدول
(املادة  :)21نعم
شكاوى األفراد
(املادة  :)22نعم

اتفاقية حقوق الطفل

 20تشرين الثاين/نوفمرب
1991

نعع ع ع ع ععم (املع ع ع ع ععادة (21أ)
والفقرة  ‘5‘) (2من
املادة )40

الربوتوكعول االختيعاري التفاقيعة حقعوق الطفععل
بشمجن اش اك األطفال يف املناسعات املسلحة

 24أيلول/سبتمرب 2004

ال توجد

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل
املتعلق ببيع األطفعال واسعتغالل األطفعال يف
البغاء ويف املواد اإلباحية

 24أيلول/سبتمرب 2004

ال توجد

اتفاقية حقوق األش اى ذوي اإلعاقة

 11كانون األول/ديسمرب
2008

نعع ععم (الفقع ععرة (ه) مع ععن
املادة )25

صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

اإلعالنات/التحفظات

االعع ع اف باالختصاص ععات
احملددة هليئات املعاهدات
شكاوى األفراد
(املادة  :)14نعم

الشع ع ع ع ععكاوى ب ع ع ع ع ع الع ع ع ع ععدول
(املادة  :)41نعم

التصديق أو االنضمام أو
اخلالفة

االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

نعععم (عععدا االتفاقيععات رقععم
 87و 98و 29و)105

بروتوكول من االجتار باألش اى وخباصة النساء واألطفال وقمع واملعاقبة علي
بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو

نعم
نعم
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باء -اإلطار القانوني لحماية حقوق اإلنسان على المستوى الوطني
 -49يف مجهوريععة كوريععا يكععون للمعاهععدات الدوليععة حلقععوق اإلنسععان الععيت تُععربم وتسععن حسععب
األصول وجب الدستور األثر نفس الذي ي تب على القانون احمللي.
 -50ويكف ععل دس ععتور مجهوري ععة كوري ععا حق ععوق اإلنس ععان األساس ععية وي ععنص عل ععى فئ ععات حق ععوق
اإلنسان وطابعها .وينص أيض ا على نطعاق حعدود حقعوق اإلنسعان األساسعية وعلعى التعزام الدولعة
بإعادة تمجكيد وكفالة ُحرمة حقوق اإلنسان الفرديعة .ويعنص الدسعتور علعى ععدم التقليعل معن شعمجن
احلريات واحلقوق األساسية جملرد أن الدستور مل ينص عليها حتديدا.
 -51وهناك طائفة من القوان اليت تغطي جماالت حقوق اإلنسعان برمتهعا .وتعيعد هعذه القعوان
تمجكيد حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وحتددها .وال جيوس حلكعم معن األحكعام العواردة يف قعانون
ما أن يتعارض م حقوق اإلنسعان األساسعية بطريقعة تتجعاوس احلعدود املنصعوى عليهعا يف الدسعتور
ويكن عند حدوث جتاوس أن ُحتال املسمجلة إ احملكمة الدستورية إلعادة النظر يف دستورية احلكم.
 -52ومععن حيععث املبععدأ تُكفععل محايععة حقععوق اإلنسععان عععن طريععق العقععا اجلنععائي والتعععويد
عن األ رار .ويكن عن طريق الطعون أو التحكيم اإلداري إلغاء أو إبطال التدابري اإلدارية العيت
تنته ع حق ععوق اإلنس ععان .وع ععالوة عل ععى ذل ع يك ععن ألي ش ع ص تق ععد ش ععكوى إ احملكم ععة
الدسععتورية حينمععا تُسععتنفد مجي ع سععبل االنتصععاف اإلجرائيععة ومل يععؤد ذل ع إ رف ع الظلععم املتعلععق
بانتهاك احلقوق األساسية بسبب فعل أو تقصري من جانب السلطات العامة.
 -53وفضالا عن القرارات القضائية يكن لضعحايا انتهاكعات حقعوق اإلنسعان تقعد عريضعة
إ اللجنععة الوطنيععة حلقععوق اإلنسععان للحصععول علععى االنتصععاف بواسععطة التوصععيات الععيت تصععدرها
هذه املؤسسة .وأُنشئت اللجنة الوطنية حلقعوق اإلنسعان يف تشعرين الثعاين/نوفمرب  2001بصعفتها
مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان مستقلة عن مؤسسات احلكومة .وتضطل اللجنعة الوطنيعة حلقعوق
اإلنسععان بمجنش ععطة خمتلف ععة تشععمل تق عد توص ععيات لتحس ع السياس ععات والق عوان واملؤسس ععات
واملمارسععات .وجتععري أيضععا جمموعععة واسعععة مععن التحقيقععات حععول أو ععاع حقععوق اإلنسععان وتقععدم
توصيات بشمجن املمارسات التمييزية .وباإل عافة إ ذلع تعوفر اللجنعة التثقيعف يف جمعال حقعوق
اإلنسععان للشععركات والصععحافة ومؤسسععات التعلععيم املسععتمر .وتسععاعد يف حتس ع فهععم امل عواطن
حلقععوق اإلنس ععان ع ععن طريععق إع ععداد وتوسي ع أفععالم ذات ص ععلة حبق ععوق اإلنسععان وتنظ ععيم مع ععارض
ل ويج الرسوم املتحركة والصور واألفالم وامللصقات املتعلقة حبقوق اإلنسان.
 -54ومن أجل كفالة اتباع هج متكامل يغطي القضايا املتنوعة يف جمال حقوق اإلنسان العيت
تتعامل معها كعل وسارة أنشعمجت احلكومعة مكتبع ا حلقعوق اإلنسعان يف وسارة الععدل يضعطل بتنسعيق
سياسععات حقععوق اإلنسععان داخععل احلكومععة .ويتععو اجمللععي الععوطين لسياسععات حقععوق اإلنسععان
الععذي يرأسع وسيععر العععدل ويتععمجلف مععن نعوا الععوسراء مععن خمتلععف الععوسارات مهمععة مناقشععة وتنسععيق
القضععايا الرئيسععية املتعلقععة بسياسععات حقععوق اإلنسععان ويض ع سياسععات شععاملة يف جمععال حقععوق
اإلنسان مثل خط العمل الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان.
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 -55ومتث ععل خط ععة العم ععل الوطني ععة سياس ععة ش ععاملة حلق ععوق اإلنس ععان ويش ععارك فيه ععا ع ععدد م ععن
ال ععوسارات واملؤسس ععات املعني ععة .واعتم ععدت يف آذار/مع عارس " 2012خط ععة العم ععل الوطني ععة الثاني ععة
للف ة  "2016-2012اليت تلت "خطة العمل الوطنية األو للفع ة  "2012-2007وجيعري
تنفيذها حالي ا.

جيم -إطار تعزيز حقوق اإلنسان على المستوى الوطني
 -56قدمت مجهورية كوريا معلومات عن حقعوق اإلنسعان إ عامعة اجلمهعور ععن طريعق نشعر
الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان باللغة الكورية وكذل عن طريق الربامج التعليمية يف املدارس.
 -57وتستعرض وسارة العدل االتفاقيات الدوليعة حلقعوق اإلنسعان وتُععدها لتطبعق حمليع ا وتضع
سياسات وطنية حلقوق اإلنسان لتُنفذ على مستوى احلكومة الوطنية واحلكومات احمللية.

 -58وقععد نُشععرت باللغععة الكوريععة نصععوى االتفاقيععات الدوليععة حلقععوق اإلنسععان الععيت أصععبحت
مجهوريععة كوري ععا طرف عا فيه ععا .ويكععن أيض عا احلص ععول ع ععن طريععق وسارة الع ععدل ووسارة اخلارجي ععة عل ععى
املعلومات والتقارير املقدمة من منظمات دولية جتري دراسات بشمجن حقوق اإلنسان.
 -59وق ع ععد تُرمج ع ععت املالحظ ع ععات اخلتامي ع ععة ال ع ععيت تع ع ععدها هيئ ع ععات رص ع ععد املعاه ع ععدات إ اللغ ع ععة
وعممعت علعى اجلمهعور معن خعالل املواقع
الكورية من أجل توسيعها على املؤسسعات ذات الصعلة ُ
الشبكية احلكومية.
 -60ويشععارك ممثلععو احلكومععة يف احللقععات الدراسععية وال عدورات واألحععداث املماثلععة األخععرى الععيت
تنظمه ععا حكومع ععات ومنظمع ععات دوليع ععة ومنظمع ععات غع ععري حكوميع ععة أخع ععرى .وتتشع ععاور احلكومع ععة م ع ع
املنظمات غري احلكومية لدى إعداد التقارير الوطنية عن تنفيذ املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان.
 -61ونشرت احلكومعة ووسععت كتيبع ا بشعمجن خطعة العمعل الوطنيعة العيت تتضعمن األحكعام ذات
الصععلة مععن املعاهععدات األساسععية السععب حلقععوق اإلنسععان (العهععد الععدويب اخلععاى بععاحلقوق املدنيععة
والسياسية والعهعد العدويب اخلعاى بعاحلقوق االقتصعادية واالجتماعيعة والثقافيعة واالتفاقيعة الدوليعة
للقضععاء علععى التمييععز العنصععري واتفاقيععة القضععاء علععى مجيع أشععكال التمييععز ععد املعرأة واتفاقيععة
مناهض ععة التع ععذيب واتفاقي ععة حق ععوق الطف ععل واتفاقي ععة محاي ععة حق ععوق األشع ع اى ذوي اإلعاق ععة)
واملالحظععات اخلتامي ععة لكععل هيئ ععة تعاهديععة م ععن أج ععل إذكععاء ال ععوعي حبقععوق اإلنس ععان يف أوس ععاط
املوظف العمومي وغريهم من املهني فيما يتعلق باآلليات الدولية حلقوق اإلنسان.

دال -عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني
 -62تتعععاون مجهوريععة كوريععا مع منظومععة األمععم املتحععدة حبكععم عضععويتها يف هععذه املنظومععة مععن
أج ععل "حتقي ععق التع ععاون ال ععدويب  ...يف جم ععال تعزي ععز وتش ععجي احع ع ام حق ععوق اإلنس ععان واحلري ععات
األساسية للجمي بدون متييز على أسعاس الععرق أو اجلعني أو اللغعة أو العدين" (الفقعرة  3معن
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امل ععادة  1م ععن ميث ععاق األم ععم املتح ععدة) كم ععا أه ععا ملتزم ععة بالوف ععاء بالتزاماهت ععا وج ععب ميث ععاق األم ععم
املتحدة .والتزاما اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي اعتمدت اجلمعية العامعة لألمعم املتحعدة يف
عععام  1948سععتتقيَّد مجهوريععة كوريععا باملعاهععدات واملعععايري األساسععية حلقععوق اإلنسععان الععيت ُجتسععد
املباد الواردة يف اإلعالن العاملي.
 -63وقدمت مجهورية كوريا بوصفها دولة طرفا يف سب معاهدات أساسية حلقوق اإلنسان
تقارير صادقة عن التدابري اليت ا ذهتا احلكومة لتنفيذ املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان
 -64ولعدى إععداد تقريعر قطععري ععن تنفيعذ املعاهعدات الدوليععة حلقعوق اإلنسعان تضععطل وسارة
واح ععدة ب ععدور جه ععة االتص ععال والتنس ععيق .وتضع ع ال ععوسارة املنس ععقة مش ععروع ا لتقري ععر الدول ععة الط ععرف
بالتعععاون م ع الععوسارات املعنيععة األخععرى .وتعقععد الععوسارة املنسععقة عععددا مععن االجتماعععات التشععاورية
لدراسععة املشععروع .وتسعععى احلكومععة مععن خععالل عقععد اجتماعععات تشععاورية إ جتسععيد آراء اللجنععة
الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية يف صياغة التقارير القطرية.
 -65وتكفل احلكومة وتعزس احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية م
السععي جاهععدة إ محايععة حقعوق اإلنسععان للضعععفاء واألقليعات كاألطفععال والنسععاء وذوي اإلعاقععة
واألجانععب .وحت عي احلكومععة علم ع ا باملالحظععات اخلتاميععة الععيت تبععديها هيئععات معاهععدات حقععوق
اإلنسان لدى و سياساهتا وقوانينها املتعلقة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان.
 -66وبوج خاى تُوسع وسارة اخلارجية املالحظات اخلتامية هليئعات املعاهعدات وكعذا مق حعات
متابعععة هععذه املالحظععات علععى الععوسارات واملؤسسععات املعنيععة .وتطلععب إ وسارات معنيععة أخععرى أيضع ا
تق ععد تق ععارير مرحلي ععة ومعلوم ععات حمدث ععة ع ععن عملي ععات اس ععتعراض التق ععارير القطري ععة .وق ععد أُدرج ععت
توصععيات هيئععات رصععد املعاهععدات يف خطععة العمععل الوطنيععة واسععتعرض اجمللععي الععوطين لسياسععات
حقوق اإلنسان عملية تنفيذ خطة العمل الوطنية .وتسعى احلكومة إ إجيعاد سعبل لتنفيعذ توصعيات
هيئات رصد املعاهدات بالتعاون م خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة يف اجملتم .

هاء -معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل النتصاف الفعالة
 -67يععنص دسععتور مجهوريععة كوريععا يف معواد عديععدة علععى مبععدأ املسععاواة وعععدم التمييععز .وتكفععل
املععادة  11املسععاواة أمععام القععانون واملسععاواة يف محايععة القععانون لكععل ش ع ص .وتععنص الفقععرة  1مععن
املععادة  31علععى أن مجيع املعواطن سواسععية يف حععق الععتعلم وتععنص الفقععرة  4مععن املععادة  32علععى
مني محاية خاصة للمرأة العاملة وعلى عدم إخضاعها إ متييز غري عادل .وتنص أيض ا الفقرة 1
من املادة  36على أن الزواج واحلياة األسرية يقومان على أساس املساواة ب اجلنس .
 -68ويف حع ال يوجععد أي قععانون عععام يتعلععق حبظععر التمييععز فععإن هنععاك قعوان عديععدة حتظععر
التمييععز يف كععل جمععال مععن اجملععاالت .وتتبععاين هععذه الق عوان مععن حيععث أسععبا مكافحععة التمييععز
ونطاق ومستوى احلماية والعقا  .ومن األمثلة على هذه القعوان قعانون اللجنعة الوطنيعة حلقعوق
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اإلنسععان وقععانون مكافحععة التمييععز ععد األشع اى ذوي اإلعاقععة وسععبل االنتصععاف هلععم وقععانون
حظر التمييز على أساس السن يف العمل وتشجي عمعل املسعن وقعانون مععايري العمعل وقعانون
العمل والدعم من أجل التوفيق ب العمل واألسرة وقانون محاية املست دم لف ة حمدودة وغري
املتفرغ وقانون محاية العمال املنتدب .
 -69وبوج عام تتضمن تدابري مكافحة األعمال التمييزية توصيات وتدابري إدارية وعقوبات
جنائيععة .وتقععدم التوصععيات اللجنععة الوطنيععة الكوريععة حلقععوق اإلنسععان وهععي مكلفععة بععالتحقيق يف
الشكاوى الفردية وجب قانون اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وقانون مكافحة التمييز على أسعاس
اإلعاقععة .ويعععدد قععانون اللجنععة الوطنيععة الكوريععة حلقععوق اإلنسععان أسععبا التمييععز البععال عععددها 19
سببا منها العرق ولون البشرة ونوع اجلني واإلعاقة وما إ ذل .
 -70ومععن ناحيععة أخععرى تت ععذ التععدابري اإلداريععة فيمععا يتعلععق بععالتمييز بسععبب السععن يف جمععال
العمععل وكععذا التمييععز ععد العمععال غععري النظععامي  .وقععد أُدرجععت عقوبععات جنائيععة يف قععانون معععايري
العمل وقانون املساواة يف العمل ودعم التوفيق ب العمل واألسرة.
 -71ويف احل ععاالت ال ععيت تش ععكل فيه ععا األعم ععال التمييزي ععة جع عرائم منصوصع عا عليه ععا يف الق ععانون
اجلنععائي يعاق ععب علععى ه ععذه األعم ععال وفق ع ا ل ععذل  .ويكععن ك ععذل إص ععدار أوامععر تعويض ععية ع ععرب
دعععاوى مدنيععة .وإذا التمسععت ععحية االنتصععاف عععرب اإلج عراءات القضععائية سععيُقدم هلععا الععدعم
القانوين شريطة انتمائها إ ذوي الدخل املتدين.
 -72وبوج ع ع خع ععاى ُسع ععن قع ععانون مكافحع ععة التمييع ععز ع ععد األش ع ع اى ذوي اإلعاقع ععة وسع ععبل
االنتصاف املتاحة هلم من أجعل عمان حقعوق اإلنسعان اخلاصعة بعذوي اإلعاقعة وجعب القعانون.
وحيظر القانون التمييز املباشر وغري املباشر د ذوي اإلعاقعة العذي يتضعمن رفعد تقعد ترتيبعات
تيسريية معقولة لذوي اإلعاقة.
 -73وو عععت احلكوم ععة ق ععانون معامل ععة األجان ععب يف كوري ععا يف متوس/يولي ع  2007م ععن أج ععل
حتس ع الو ع القععانوين واالجتمععاعي لألجانععب املقيم ع بكوريععا .ويععزود هععذا القععانون األجانععب
بال ععدعم م ععن أج ععل األنش ععطة االقتص ععادية واملعلوم ععات والتعل ععيم واملس ععاعدة عل ععى ان ععدماجهم يف
اجملتمع واملشعورة بالنسعبة للشعكاوى القانونيعة واملدنيعة .ويعنص القعانون علعى أن يضع وسيعر الععدل
خطة إطارية للسياسات املتعلقة باألجانب كل وي سنوات.
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المرفق
اإلحصاءات الرئيسية (المكتب الكوري الوطني لإلحصاءات)
األرض والسكان2014-1980 :
عدد السكان

() 2

عدد السكان الزراعي

() 1

السنة

مساحة األرض
(بالكيل عومتع عرات
املربعة)

معدل الزيادة
(باآلالف) (نسبة مئوية)

نسبة* الذكور/
(باآلالف)
الكثافة السكانية اإلناث

كنسبة مئوية
من جمم ع ع عوع
عدد السكان

98 011 1980

1.57 38 124

389.0

101.8

10 827

28.4

98 349 1985

0.99 40 806

414.9

101.7

8 521

20.9

98 730 1990

0.99 42 869

434.2

101.3

6 661

15.5

99 286 1995

1.01 45 093

454.2

101.4

4 851

10.8

99 461 2000

0.84 47 008

472.6

101.4

4 031

8.6

99 343 2005

0.21 48 138

483.1

101.0

3 434

7.1

100 033 2010

0.46 49 410

493.9

100.4

3 063

6.2

100 148 2011

0.75 49 779

497.1

100.4

2 962

6.0

100 188 2012

0.45 50 004

499.1

100.3

2 912

5.8

100 266 2013

0.43 50 220

500.9

100.2

2 847

5.7

100 284 2014

0.41 50 424

502.8

100.1

2 752

5.5

*

() 3

نسبة الذكور/اإلناث :عدد الذكور لكل  100أنثى.

املصدر:
( )1وسارة األرا ي والنقل والشؤون البحرية إحصاءات املسي العقاري.
( )2املكتب الكوري الوطين لإلحصاءات التوقعات السكانية.
( )3املكت ععب الك ععوري ال ععوطين لإلحص ععاءات (هاي ععة الس ععنة "ص ععفر" أو " )"5دراس ععة استقص ععائية بش ععمجن
الزراعة والغابات ومصائد األمساك.
(مصادر أخرى) تقديرات مستمدة من دراسة استقصائية بشمجن الزراعة.
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الهيكل السكاني ونسبة اإلعالة2014-1980 :
السنة

صفر  14 -عاماا
(نسبة مئوية)

 64-15عام ا
(نسبة مئوية)

 65عاماا فما فوق
(نسبة مئوية)

نسبة اإلعالة
(نسبة مئوية)

1980

34.0

62.2

3.8

60.7

1985

30.2

65.6

4.3

52.5

1990

25.6

69.3

5.1

44.3

1995

23.4

70.7

5.9

41.4

2000

21.1

71.7

7.2

39.5

2005

19.2

71.7

9.1

39.4

2010

16.1

72.8

11.0

37.3

2011

15.6

73.0

11.4

36.9

2012

15.1

73.1

11.8

36.8

2013

14.7

73.1

12.2

36.8

2014

14.3

73.1

12.7

36.9

املصدر :املكتب الكوري الوطين لإلحصاءات التوقعات السكانية.

متوسط حجم األسر المعيشية2015-2005 :
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2.55 2.57 2.61 2.64 2.67 2.71 2.76 2.79 2.83 2.86 2.89
املصدر :املكتععب الكععوري الععوطين لإلحصععاءات التوقعععات السععكانية (عععدد أف عراد األسععر املعيشععية اخلاصععة/عدد
األسر املعيشية اخلاصة).

العمر المتوقع2013-2005 :
السنة

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

المجموع 81.9 81.4 81.2 80.8 80.5 80.1 79.6 79.2 78.6
ذكور

75.1

75.7

76.1

76.5

77.0

77.2

77.6

77.9

78.5

إناث

81.9

82.4

82.7

83.3

83.8

84.1

84.5

84.6

85.1

املصدر :املكتب الكوري الوطين لإلحصاءات جداول األعمار.
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معدل وفيات الرضع ووفيات األمهات2013-2009 :
السنة

2009

2010

2011

2012

2013

معدل وفيات الر

3.2

3.2

3.0

2.9

3.0

معدل وفيات األمهات

0.45

0.55

0.61

0.37

0.38

املصدر :املكتب الكوري الوطين لإلحصاءات إحصاءات أسبا الوفيات.

المعدل اإلجمالي للخصوبة2014-2005 :
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
1.205 1.187 1.297 1.244 1.226 1.149 1.192 1.250 1.123 1.076
املصدر :املكتب الكوري الوطين لإلحصاءات اإلحصاءات احليوية.

األسر المعيشية التي تعيلها نساء2010-1980 :

السنة

األسر املعيشية اليت تعيلها نساء
(بآالف األسر املعيشية)

األسر املعيشية اليت تعيلها نساء
(كنسبة مئوية من جمموع األسر
املعيشية العادية)

1980

1 169

14.7

1985

1 501

15.7

1990

1 787

15.7

1995

2 147

16.6

2000

2 653

18.5

2005

3 485

21.9

2010

4 497

25.9

املصدر :املكتب الكوري الوطين لإلحصاءات تعداد السكان واملساكن .2010-1980
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معامل دجيني2014-1990 :
2014 2013 2012 2011 2010 2005 2000 1995 1990
-

-

0.302 0.302 0.307 0.311 0.310

-

مجي األسر
()1
املعيشية

-

األسر املعيشية
() 2
احلضرية

0.277 0.280 0.285 0.289 0.289 0.281 0.266 0.251 0.256

املصدر :املكتب الكوري الوطين لإلحصاءات.
( )1الدراسة االستقصائية لدخل األسعر املعيشعية ونفقاهتعا والدراسعة االستقصعائية القتصعاد األسعر املعيشعية
الزراعية باست دام بيانات الدخل املتاح لالستعمال.
( )2الدراس ععة االستقص ععائية ل ععدخل األس ععر املعيش ععية ونفقاهت ععا باس ععت دام بيان ععات ال ععدخل املت ععاح لالس ععتعمال
واألسر املعيشية احلضرية (باستثناء األسر املعيشية املكونة من ش ص واحد واألسر املعيشية الزراعية).

البطالة (بالنسبة المئوية)2014-2005 :
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
3.7

3.5

3.2

3.2

3.6

3.7

3.4

3.2

3.1

3.5

املصدر :املكتب الكوري الوطين لإلحصاءات الدراسة االستقصائية للسكان النشيط اقتصادي ا.

األسباب الرئيسية العشرة المؤدية للوفاة
2012

2013

1

األورام اخلبيثة

األورام اخلبيثة

2

أمراض القلب

األمراض الدماغية الوعائية

3

األمراض الدماغية الوعائية

أمراض القلب

4

اإليذاء املتعمد للنفي

اإليذاء املتعمد للنفي

5

الداء السكري

الداء السكري

6

االلتها الرئوي

االلتها الرئوي

7

األمراض املزمنة للجهاس التنفسي السفلي

األمراض املزمنة للجهاس التنفسي السفلي

8

أمراض الكبد

أمراض الكبد

9

حوادث النقل

حوادث النقل

10

أمراض ارتفاع غ الدم

أمراض ارتفاع غ الدم

املصدر :املكتب الكوري الوطين لإلحصاءات إحصاءات أسبا الوفيات.
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المؤشرات القتصادية
معع ع ع ع ع ع ع ع ععدل طع ع ع ع ع ع ع ع ععرح و ع ع ع ع ع ع ع إمج ع ع ع ع ع ععايب
نصع ع ع ع ععيب الفع ع ع ع ععرد مع ع ع ع ععن
الناتج احمللي اإلمجايب الدخل القومي اإلمجايب من ععو الن ععاتج احملل ععي التض ع م مععن النععاتج الديون اخلارجية
احمللي اإلمجايب
( لي ع ع ع ع ع ع ع ععارات دوالرات (ب ع ع ععدوالرات الوالي ع ع ععات اإلمجايب
( الي ع ع ع دوالرات
الواليات املتحدة)
(نسبة مئوية)
(نسبة مئوية)
املتحدة)
الواليات املتحدة)
1971

9.5

292

10.5

11.2

1976

29.8

826

13.1

21.3

-

1981

72.4

1 842

7.2

16.6

-

1986

115.5

1 742

11.2

5.0

1991

325.6

7 508

10.4

9.5

1996

597.9

13 077

7.6

4.3

144 835

2001

533.1

11 180

4.5

3.7

116 038

2005

898.0

18 508

3.9

1.0

161 956

2006

1 011.0

20 823

5.2

0.1 -

229 224

2007

1 122.7

23 033

5.5

2.4

338 707

2008

1 001.7

20 463

2.8

3.0

315 944

2009

902.3

18 303

0.7

3.5

344 607

2010

1 094.3

22 170

6.5

3.2

355 911

2011

1 202.7

24 302

3.7

1.6

400 034

2012

1 222.4

24 696

2.3

1.0

408 928

2013

1 305.4

26 179

2.9

0.9

423 505

1 410.0

28 180

3.3

0.6

425 449

2014

()1

-

مالحظة :أرقام أولية.

20

GE.16-05971

