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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  واألربعونالدورة التاسعة 

        ٢٠١١يوليه / متوز٢٩-١١
  ــرأةد املـى التمييز ضــاء علــة بالقضــة املعنيـة للجنــ اخلتامياملالحظات    

    
  مجهورية كوريا    

  
 فـــي  CEDAW/C/KOR/7)(نظــرت اللجنة فـي التقرير الدوري الـسابع جلمهوريـــة كوريـا              - ١

 CEDAW/C/SR.987انظــــر  (٢٠١١يوليــــه / متــــوز١٩، املعقودتيــــــن يف ٩٨٨ و ٩٨٧جلــــستيهــا 
، وتــرد إجابــات CEDAW/C/KOR/Q/7وتــرد قائمــة اللجنــة بالقــضايا واألســئلة يف الوثيقــة ). 988 و

  .CEDAW/C/KOR/Q/7/Add.1 كوريا يف الوثيقة ةمجهوري
  

  مقدمة    
 سابعقديرها للدولة الطرف التباعها يف إعـداد تقريرهـا الـدوري الـ            تعرب اللجنة عن ت     - ٢

ــادئ التوجيهيــ  ــة    ةاملب ــارير الدوري ــداد التق ــشأن إع ــة ب ــضمن      للجن ــاً يت ــه فرع ــا أدرجــت في  كم
معلومـــــات عـــــن تنفيـــــذ التوصـــــيات الـــــواردة يف املالحظـــــات اخلتاميـــــة الـــــسابقة للجنـــــة   

(CEDAW/C/KOR/CO)/6) . للعـــرض ا للدولـــة الطـــرف وتعـــرب اللجنـــة أيـــضا عـــن تقـــديره
 اخلطّية على قائمة القضايا واألسئلة اليت أثارها الفريـق العامـل         الشفوي الذي قدمته واإلجابات   

ألسئلة اليت طرحتها اللجنـة شـفويا، ولـو أن          قدمتها ردا على ا    واإليضاحات اليت    قبل الدورة  ملا
  .اإلجابات على بعض األسئلة مل تكن كافية

 الدولــة الطــرف الــيت شــاركت بوفــد رفيــع املــستوى برئاســة وزيــر  وتــثين اللجنــة علــى  - ٣
ــف      ــثلني عــن خمتل ــضم مم ــسانية واألســرة، ي ــساواة اجلن ــن   امل ــات م ــوزارات واإلدارات، ونائب  ال

  .اء الذي دار بني الوفد وأعضاء اللجنةر اللجنة احلوار البنَّ وتقدَّ.اجلمعية الوطنية
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  اجلوانب اإلجيابية    
التقـدير أن الدولـة الطـرف قامـت، منـذ النظـر يف تقريرهـا الـدوري                تالحظ اللجنة مع      - ٤

ن ومراجعـة العديـد مـن القـوانني واألحكـام           ، بـسَ  ٢٠٠٧عـام   ) CEDAW/C/KOR/6 (السادس
ــال           ــسني واالمتث ــني اجلن ــساواة ب ــز امل ــرأة وتعزي ــز ضــد امل ــى التميي ــضاء عل ــة هبــدف الق القانوني

لى وجـه اخلـصوص، ترحـب باعتمادهـا تعـديل           وع. اللتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية    
  :ما يلي

ــدين    )أ(   ــانون امل ــانون األول(الق ــسمرب /ك ــسن    )٢٠٠٧دي ــدد ال ــان حي ــذي ك ، ال
   عاماً لكل من الرجل واملرأة؛١٨ للزواج بـ األدىن

، )٢٠١٠أبريـل   /نيـسان (قانون محاية األطفال والـشباب مـن العنـف اجلنـسي              )ب(  
   على جرائم العنف اجلنسي ضد األطفال؛الذي قرر املقاضاة حبكم املنصب

ــاة     )ج(   ــات وســالمة احلي ــانون األخالقي ــستنري   )٢٠٠٨(ق ــرر شــرط الرضــاء امل ، ق
ها ألغراض إجنابية وحدد تـواتر التـربع وعـدده          رواخلطي يف حاالت التربع بالبويضات أو حص      

  .بالنسبة لكل امرأة
الـيت تركـز علـى      ) ٢٠١١(رتيل  وترحب اللجنة بإطالق اخلطـة الـشاملة ملنـع العنـف املـ              - ٥

  .تعزيز اإلجراء األويل ملناهضة حاالت العنف املرتيل وتوفري محاية أفضل للضحايا
 إلدمــاج الُبعــد اجلنــساين يف بــرامج   الدولــة الطــرفوتقــّدر اللجنــة اجلهــود الــيت تبــذهلا   - ٦

  .التعاون اإلمنائي ولتعزيز احلقوق اإلنسانية للمرأة يف هذا اإلطار
ين اللجنة على تصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة              وُتث  - ٧

  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١١يف 
  

  الشواغل الرئيسية والتوصيات    
تشري اللجنة إىل التزامات الدولة الطرف بالعمـل بـصورة منتظمـة ومـستمرة علـى                  - ٨

 هــذه املالحظــاتت احملــددة يف تــرى أن الــشواغل والتوصــياوتنفيــذ مجيــع مــواد االتفاقيــة، 
 الوقـت الـراهن   بـني   يف الفتـرة مـا      اخلتامية تستلزم أن تويل الدولة الطرف أولويـة االهتمـام           

 أن تركـز     على اللجنة الدولة الطرف  ث  وبناء على ذلك حت   . املقبلوتقدمي التقرير الدوري    
ملقبـل مـا اختذتـه    على هذه اجملاالت يف أنشطتها التنفيذية وأن تعـرض يف تقريرهـا الـدوري ا        

 املالحظـات الدولـة الطـرف إىل تقـدمي هـذه     اللجنـة  وتـدعو  . من تـدابري وحققتـه مـن نتـائج      
اجلمعيـــة الوطنيـــة والـــسلطة القـــضائية لـــضمان وإىل املعنيـــة ت ااخلتاميـــة إىل مجيـــع الـــوزار

  .الكامل تنفيذها
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  اجلمعية الوطنية    
ومــة املــسؤولية الرئيــسية ق احلك تؤكــد اللجنــة مــن جديــد أنــه علــى عــات ويف حــني  - ٩

أهنــا مــسؤولة بــصفة خاصــة عــن التنفيــذ الكامــل اللتزامــات الدولــة الطــرف مبوجــب   كمــا
االتفاقية، فإهنا تشدد على أن االتفاقية ملزمة جلميع أفرع احلكومة، وتدعو الدولة الطرف 
ــع إجراءاهتــا، وحــسب االقتــضاء إىل اختــاذ          ــشجيع مجعيتــها الوطنيــة، مبــا يتماشــى م إىل ت

يتعلــق بتنفيــذ هــذه املالحظــات اخلتاميــة والعمليــة املقبلــة إلعــداد    اخلطــوات الالزمــة فيمــا
  .التقارير اليت ستضطلع هبا احلكومة مبوجب االتفاقية

  
 التحفظات    

حتيط اللجنة علمـا باملعلومـات الـواردة عـن املـشاورات املتواصـلة الـيت جتريهـا                  يف حني     - ١٠
االتفاقيـة  الـواردة يف     ١٦مـن املـادة     ) ز( ١لـى الفقـرة     الدولة الطـرف بـشأن سـحب حتفظهـا ع         

املتعلقة بضمان نفس احلقوق الشخصية للزوج والزوجـة مبـا يف ذلـك احلـق يف اختيـار اللقـب                    و
 إلهنــاء هــذه واضــح إطــار زمــين حتديــد إزاء عــدم القلــقواملهنــة والعمــل، إال أهنــا تعــرب عــن   

 . سحب التحفظواملشاورات 

ــة جمــد و  - ١١ ــسابقة  دا تؤكــد اللجن وحتــث ) CEDAW/C/KOR/CO/6انظــر (توصــياهتا ال
ذات  بـني االعتبـارات  فـصل  ال الطرف على العمل، لدى نظرها يف هذا األمر، على          ةالدول
واإلسـراع  ) د( ١بـالفقرة  واالعتبـارات ذات الـصلة      ١٦مـن املـادة     ) ز( ١ بالفقرة   الصلة

، سـحب حتفظهـا علـى       حمـددة  زمنيـة    ، يف مـدة   لكي يتسىن هلـا   هود املبذولة   اجلبالتايل بوترية   
  .  من االتفاقية١٦ من املادة) ز( ١الفقرة 

  
  االختيارياالتعريف باالتفاقية وبروتوكوهل    

 بـشأن اجللـسات     يجـر أُحتيط اللجنة علمـا باملعلومـات املقدمـة يف إطـار احلـوار الـذي                  - ١٢
 املــسؤولني مــعلجنــة ا اليت ســبق أن أصــدرهت املالحظــات اخلتاميــة الــتقاســماملوســعة املــراد منــها 

. احلكـوميني والـسلطات القـضائية واملنظمـات غــري احلكوميـة ومعهـد النـهوض بـاملرأة الكوريــة        
وتالحظ أيضا جهود الدولة الطـرف مـن أجـل تعمـيم االتفاقيـة وبروتوكوهلـا االختيـاري علـى                    

ــة   ــة الوطني ــة وممتــهين القــانون واملنظمــات اجلمعي ــة تــشعر بــ  . اإلعالمي ــد أن اللجن القلق لعــدم بي
يـساور اللجنـة القلـق      و. إنفاذ القانون من هـذه املبـادرات      موظفي   و ئينيالقضااملوظفني  استفادة  

خاص إزاء جهل النساء أنفسهن باحلقوق املكفولة هلن مبقتضى االتفاقيـة وبـإجراء تقـدمي               بوجه  
 الــشكاوى الــذي يــنص عليــه الربوتوكــول االختيــاري، ومــن مث عجــزهن عــن املطالبــة بتعزيــز    

 . ومحاية وإعمال حقوقهن على حنو تام وعلى قدم املساواة مع الرجال
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 الطــرف علــى مواصــلة التوعيــة باالتفاقيــة وبروتوكوهلــا      تــشجع اللجنــة الدولــةَ    - ١٣
 يف إطار الربوتوكول االختياري وبالتوصيات العامة للجنة وتعميمها         وإجراءاهتااالختياري  

ــع اجلهــات صــاحبة     ــشكل كــاف علــى مجي ــا ب ــة   مجيع ــوزارات احلكومي ــها ال  املــصلحة، ومن
ــانون، وذلــك     ــاذ الق ــانيون والقــضاء ومــسؤولو إنف ــسان  إلجيــادوالربمل ــوعي حبقــوق اإلن  ال

 الدولة الطرف على االضطالع حبمـالت للتثقيـف والتوعيـة           وحتث اللجنةُ . الواجبة للمرأة 
 حلمايـة   القائمـة   املـرأة باألحكـام    تعزيـز درايـة    وهتـدف إىل     ئي،القـضا اجلهـاز   لنـساء و  وجه ا ُت

 املرأة مـن الوصـول إىل اإلجـراءات وسـبل     ومن مث تكفل متكني حقوق اإلنسان الواجبة هلا     
ــهاك       ــق بانت ــا يتعل ــاري فيم ــاها الربوتوكــول االختي ــيت أرس ــصاف ال ــرأة  اتاالنت ــوق امل  حق

  .املنصوص عليها يف االتفاقية
  

 القوانني التمييزية    

اختتمـت حبلـول   رعية املعنيـة بقـوانني مكافحـة التمييـز     حتيط اللجنة علما بأن اللجنة الف   - ١٤
 بشأن اعتماد قانون مكافحة التمييـز والنظـر يف فعاليـة             اليت أجرهتا  شاورات امل ٢٠١٠هناية عام   

 لعـدم ورود معلومـات   ها إال أهنـا تعـرب عـن أسـف     ،قانونا نافذا بشأن التمييـز     ٩٠ما يقرب من    
 يفقــدم حنــو إقــرار قــانون مكافحــة التمييــز املعلــق عــن نتــائج هــذه املــشاورات ولــبطء وتــرية الت

 . ٢٠٠٨مايو /الدولة الطرف منذ شهر أيار

  الطــرف إىل اختــاذ خطــوات عاجلــة حنــو اعتمــاد قــانونٍ      الدولــةَتــدعو اللجنــة  و  - ١٥
 مـن االتفاقيـة، ومـع التوصـية العامـة      ٢ و  ١ مبا يتماشى مـع املـادتني        ملكافحة التمييز  شامل
التمييـز  الـذي يـشمل      هميـع أنواعـ    جب لتمييـز لضمن حظرا واضحا    يت، و )٢٠١٠ (٢٨رقم  

مـن قـانون جلنـة      ) ٤ (٢كمـا يأخـذ يف االعتبـار املـادة          املباشـر علـى الـسواء،        املباشر وغـري  
  .التمييز على أساس امليول اجلنسيةاليت حتظر ) ٢٠٠٥كوريا (حقوق اإلنسان الوطنية 

  
 اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    

للجنة علما بالزيادة يف املوارد البشرية واملالية املخصصة لوزارة شـؤون املـساواة             حتيط ا   - ١٦
ــوزارة، يف آذار    ــذ إعــادة تكليــف ال ــة  ٢٠١٠مــارس /بــني اجلنــسني واألســرة من ، بوصــفها اهليئ

. احلكوميــة املــسؤولة عــن اإلشــراف علــى مجيــع الــسياسات املتعلقــة بــاملرأة والــشباب واألســرة 
كـون دمـُج شـؤون األسـرة واملـساواة بـني اجلنـسني يف تكليـف وزاري                اللجنة ختـشى أن ي     لكن

ــة و      ــة التقليدي ــز األعــراف األبوي ــق  واحــد ســببا مباشــرا أو غــري مباشــر يف تعزي اإلضــرار بتحقي
املنظـور اجلنـساين تكفلـه      مراعـاة   واللجنة، وإن كانت تالحظ أن تعمـيم        . املساواة بني اجلنسني  

هــا وزارة شــؤون املــساواة بــني اجلنــسني واألســرة علــى       تقييمــات األثــر اجلنــساين الــيت تطبق   



CEDAW/C/KOR/CO/7  
 

11-44952 5 
 

الــسياسات العامــة والــربامج القائمــة علــى كــل املــستويات احلكوميــة، فإهنــا تعــرب أيــضا عــن     
 مـن أي    يقلـص انزعاجها لكون تقييمات األثـر اجلنـساين ُتـستخدم كـأداة الحقـة ال سـابقة ممـا                   

 ت العامة والـربامج وتـصميمها وتنفيـذها   صياغة هذه السياسا  يف عملية   متارسه الوزارة   قد  نفوذ  
إضافة إىل ذلك، تالحظ اللجنة االفتقار إىل آلية تنـسيق حمـددة بوضـوح تكفـل االتـساق           . فعليا

عـن انزعاجهـا     تعـرب اللجنـة كـذلك     و. األفقي والرأسي يف تنفيذ برامج املساواة بـني اجلنـسني         
مـوارد حمـدودة    اإلمجاليـة   ن امليزانية العامة    مواملتأتية  لكون املوارد املالية املخصصة لتمكني املرأة       

 اجلنـسانية يف متويـل      لالعتباراتللغاية، وذلك رغم طابع اإللزام الذي تصطبغ به امليزنة املراعية           
 . اهليئات احلكومية على حنو ما ورد يف القانون املايل الوطين

رد يف منـهاج عمـل    وإىل التوجيه الـوا    ٦واللجنة، إذ تشري إىل توصيتها العامة رقم          - ١٧
بيجني وخاصـة فيمـا يتعلـق بالـشروط الالزمـة للتـشغيل الفعـال لآلليـات الوطنيـة، توصـي                     

 : الدولة الطرف مبا يلي

ــوح    )أ(   ــدد بوضـ ــصاصات أن حتـ ــة  اختـ ــات الثالثـ ــسانية  (امللفـ ــشؤون اجلنـ الـ
ليات اليت ُتعىن هبا وزارة شؤون املساواة بني اجلنسني واألسرة واملسؤو) والشباب واألسرة

تنـسيق   هلـا، وأن ترسـي إضـافة إىل ذلـك آليـة      الالزمـة املرتبطة هبا واملوارد البشرية واملاليـة       
  اتساق العمل بالوزارة على الصعيدين األفقي والرأسي؛ تكفلواضحة 

أن تعزز قدرة وزارة شؤون املساواة بني اجلنسني واألسرة علـى اسـتعمال               )ب(  
 التشريعات والتدابري السياساتية    وتطبيقمنها يف صياغة    تقييمات األثر اجلنساين لالستفادة     
 لالعتبــاراتعانة هبــا عنــد وضــع امليزانيــات املراعيــة ســتيف جمــال املــساواة بــني اجلنــسني واال

اجلنسانية على مجيع املستويات احلكومية، وأن تقـدم املـشورة بـشأن هـذه التـدابري وتعمـل                  
 . على تنسيقها ورصدها

مـــا باعتمـــاد اخلطـــة األساســـية الثالثـــة للـــسياسات املتعلقـــة بـــاملرأة  حتـــيط اللجنـــة علو  - ١٨
: هــدفني يف جمــال الــسياسات مهــا علــى  مجلــة أمــور أخــرى يفالــيت حتتــوي ) ٢٠١٢-٢٠٠٨(

بيـد أهنـا    .  وحتسني القدرات االقتصادية للمرأة    ،املشاركة النسائية النشطة يف إدارة شؤون األمة      
ــسليب ال    ــر ال ــا إزاء األث ــاملرأة     تعــرب عــن قلقه ــة ب ــسياسات املتعلق ــاد وحــدات ال ــاجم عــن إبع ن

وموظفي شؤون املساواة بني اجلنسني من بعض الوزارات واهليئـات احلكوميـة ومـا قـد يترتـب                  
 .عليه يف تنفيذ اخلطة عموما
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 بــأن تتخــذ الدولــة الطــرف التــدابري الالزمــة لكفالــة التنفيــذ التــام  توصــي اللجنــةُو  - ١٩
، مبـا يف ذلـك مـن        )٢٠١٢-٢٠٠٨(املرأة  املتعلقـة بـ   سياسات  لـ للخطة األساسـية الثالثـة ل     

ــاملرأة و    ــة ب اســتقدام مــوظفي شــؤون املــساواة   معــاودة خــالل إعــادة فــتح الوحــدات املعني
  . اجلنسني بني
  

  العنف ضد املرأة    
ــة، إذ حتــيط علمــا مب   - ٢٠ ــدابري ختلــف إن اللجن ــة ضــحايا العنــف  املتخــذة بالفعــل الت  حلماي

ائلي ومنها على سـبيل املثـال افتتـاح خـط سـاخن للطـوارئ وإقامـة مراكـز                   اجلنسي والعنف الع  
ــة مبــا يف ذلــك مراكــز حمــددة خلدمــة        ــديرها الدول لتقــدمي املــشورة ومالجــئ لــضحايا العنــف ت
الزوجات األجنبيات من ضـحايا العنـف العـائلي، تعـرب مـع ذلـك عـن القلـق مـن جـراء عـدم                         

ا مــع العــدد الفعلــي حلــاالت العنــف العــائلي الــيت اتفــاق املعــدل املــنخفض للحــاالت املُبلــغ عنــه
حتدث يف الدولة الطرف وذلك رغم وجوب التثقيف واللجـوء إىل أخـصائيي الرعايـة الـصحية                 

 ٤ باإلبالغ عن مثل هـذه احلـاالت وفقـا للمـادة             وااللتزام الواقع على األخصائيني االجتماعيني    
قلـق أيـضا إزاء     ويـساور اللجنـة ال    . العـائلي  املتعلـق مبعاقبـة العنـف        ةمن قانون اإلجراءات اخلاص   

ــالغني مــن ضــحايا العنــف اجلنــسي بتقــدمي       ــانون العقوبــات والــذي يلــزم الب ــوارد يف ق الــنص ال
شــكاوى حــىت يتــسىن للقــضاء النظــر يف حــاالهتم، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن اخنفــاض عــدد    

وتعـرب اللجنـة   . ةالضحايا الذين يقدمون بالغات واخنفاض معدالت احملاكمـة وأحكـام اإلدانـ          
لتعامـل مـع حـاالت العنـف     القـادرات علـى ا  كذلك عـن قلقهـا إزاء العـدد احملـدود للـشرطيات         

كمــا تعــرب جمــددا عــن أســفها ألن االغتــصاب الزوجــي ال جترمــه   . اجلنــسي والعنــف العــائلي
 .تشريعات الدولة الطرف بل جترمه السوابق القضائية وحدها

  :أن تقوم مبا يليوهتيب اللجنة بالدولة الطرف   - ٢١

اختاذ التدابري الالزمة للتشجيع علـى اإلبـالغ عـن حـاالت العنـف العـائلي          )أ(  
 يف جمـال التعلـيم ومقـدمي الرعايـة الـصحية            العـاملني  إملام التأكد من واجلنسي، بطرق منها    

جبميـع أنـواع    وعـيهم    باألحكام القانونية ذات الصلة و     اتامإملاما  واألخصائيني االجتماعيني   
لعنـــف ضـــد املـــرأة وضـــمان قـــدرهتم علـــى االمتثـــال لواجبـــهم القاضـــي بـــاإلبالغ عـــن    ا

 احلاالت؛  تلك

مراجعــة قــانون العقوبــات وغــريه مــن التــشريعات ذات الــصلة وتعديلــها      )ب(  
 من ضحايا العنف اجلنسي بتقـدمي شـكاوى لكـي يتـسىن             نيذف األحكام اليت تلزم البالغ    حل

 النظر يف قضاياهم؛ 
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تدابري الالزمة لزيادة عـدد الـشرطيات واختـاذ خطـوات حنـو تعزيـز               اختاذ ال   )ج(  
 كل يراعي االعتبارات اجلنسانية؛قدرهتن على التعامل مع حاالت العنف ضد املرأة بش

تنفيـــذ محـــالت لرفـــع مـــستوى الـــوعي لـــدى النـــساء مبـــن فـــيهن النـــساء    )د(  
التــدابري املتاحــة هــا فياألجنبيــات إلعالمهــن حبقــوقهن وســبل االنتــصاف املتــوافرة هلــن، مبــا 

 للحماية من العنف العائلي ومنعه؛

ف اختاذ مجيع التدابري التشريعية الالزمة لتجـرمي االغتـصاب الزوجـي املعـرَّ            )هـ(  
 على أساس انتفاء رضا الزوجة؛ 

مجع البيانات وإجراء البحوث عن مدى انتـشار العنـف ضـد املـرأة جبميـع                  )و(  
لوسـط العـائلي، وعـن أسـبابه وعواقبـه متـشيا مـع التوصـية                أشكاله، مبا يف ذلك العنف يف ا      

الصادرة عن اللجنة، واستخدام هذه البيانات كأسـاس للمزيـد        )١٩٩٢ (١٩العامة رقم   
 الدولة الطرف إىل تـضمني      وتدعو اللجنةُ . من التدابري الشاملة واملداخالت احملددة اهلدف     

 .  نتائج التدابري اليت اختذهتاتقريرها الدوري املقبل بيانات إحصائية ومعلومات عن
  

  واستغالل البغاءاالجتار    

البـشر،  بجتـار   اليتـصدى ل  يساور اللجنة القلق الفتقار الدولة الطرف إىل تشريع شامل            - ٢٢
جتـار بالبـشر واسـتغالل البغـاء ونقـص البيانـات         انزعاجها إزاء اسـتمرار اال     عنوتكرر اإلعراب   

ق اللجنـة بـشكل خـاص وضـع العـامالت املهـاجرات الالئـي               ومما يثري قلـ   . عن هاتني الظاهرتني  
 والزوجـات األجنبيـات الالئـي يـدخلن البلـد           E-6 للعمل الترفيهـي     ةيدخلن البلد مبوجب تأشري   

 تــشري إىل وقــوع عــن طريــق وكــاالت السمــسرة الدوليــة يف الزجيــات حيــث وردت معلومــاٌت
وتعـرب اللجنـة أيـضا عـن        . اض البغـاء  جتار واستغالهلن ألغـر   الكثري من هؤالء النسوة يف فخ اال      

إىل يف الدولــة الطــرف قلقهــا لكــون النــساء العــامالت يف جمــال البغــاء، رغــم إمكــان وصــوهلن   
ــا بتهمــة      املــشورة، التقــدميمراكــز  بــد أن يثــبنت حالتــهن كــضحايا لتفــادي مالحقتــهن جنائي

بــالتوقيع دون كمــا تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا لكــون الدولــة الطــرف اكتفــت   . امتــهان الــدعارة
جتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، واملعاقبـة             بروتوكـول منـع وقمـع اال       التصديق على 

 .واملكِمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، عليه

بــضمان ) CEDAW/C/KOR/CO/6انظــر (واللجنــة، إذ تكــرر مــن جديــد توصــيتها    - ٢٣
 :  الطرف على القيام مبا يليمن االتفاقية، حتث الدولةَ ٦دة التنفيذ التام للما

ــامل     )أ(   ــانون شـ ــاد قـ ــصدى لاعتمـ ــشريعات    اليتـ ــديل التـ ــشر وتعـ ــار بالبـ جتـ
 جتار؛ الصلة مثل قانون العقوبات حبيث تتضمن جترمي اال ذات
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ــدابري ترمــي إىل حتــسني     )ب(   ــوطين جــرااإلاختــاذ ت ــدئي  ء ال احلــايل للفحــص املب
ــشركات الترف ــة ت     ل ــة رصــد فعال ــشاء آلي ــات وإىل إن ــستقدم أجنبي ــيت ت ــه ال داخــل تواجــد ي

 بغرض ضمان عدم استغالهلن E-6املنشآت اليت تعمل فيها النساء مبوجب تأشريات العمل 
 ألغراض البغاء؛

اختاذ تدابري تشريعية وغري تشريعية لضمان التنفيـذ الفعـال لقـانون الرقابـة                )ج(  
بل مساسـرة    محاية األجنبيات من االستغالل واإليذاء من قِ       على مسسرة الزجيات حىت يتسىن    
 انب أزواجهن؛الزواج واملتاجرين هبن ومن ج

بالبغــاء والتــشريعات ذات الــصلة   املتعلقــة   الوطنيــةسياساتالــمراجعــة   )د(  
معاقبـة  عـدم   بغـاء و  ممارسـة املـرأة لل     صـفة التجـرمي عـن        نـزع فيها قانون العقوبات، بغيـة       مبا

 ت يف جتارة اجلنس؛ النساء العامال

 يف فـخ  اختاذ املزيد من التدابري حلماية ودعم النساء والفتيات الالئي يقعن             )هـ(  
 جتار؛ جتار والتصدي لألسباب اجلذرية املؤدية لالالا

اختاذ التدابري املالئمة ملكافحة استغالل بغـاء النـساء بـسبل منـها احلـد مـن                   )و(  
دة التأهيـل والـتمكني االقتـصادي للنـساء والفتيـات           وتوفري برامج إعـا   الطلب على البغاء،    

 ؛يف اجملتمع من جديد هنتيسري إدماج، ومن مث الالئي سبق استغالهلن ألغراض البغاء

 وخباصـة النـساء   ،جتـار باألشـخاص  التصديق على بروتوكول منع وقمع اال    )ز(  
ــال ــة اجل   ،واألطفـ ــدة ملكافحـ ــم املتحـ ــة األمـ ــل التفاقيـ ــه املكمـ ــة عليـ ــة   واملعاقبـ ــة املنظمـ رميـ

 .الوطنية عرب
  

 املشاركة يف احلياة السياسية والعامة    

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء بطء وترية التقدم احملرز يف جمال توسيع مشاركة املـرأة يف                  - ٢٤
ــع     ــة، وال ســيما يف مواق ــسياسية والعام ــاة ال ــرار  احلي ــسلك  يف وصــنع الق ــان وال ــضائي الربمل الق

ــة   الدبلوماســي والقطــوالــسلك  ــة كنــاظرة للمــدارس الثانوي اع اخلــاص ويف األوســاط األكادميي
وأستاذة جامعية، وذلك رغم توافر التدابري الرامية إىل زيادة عدد النساء يف هذه املراكـز ومنـها          

 .مثال مبادرة توظيف املوظفات العموميات برتبة مديرات

ل املــرأة يف احليــاة  الدولــة الطــرف علــى تعزيــز جهودهــا لزيــادة متثيــوحتــث اللجنــةُ  - ٢٥
 مــن ٤ مــن املــادة ١الــسياسية والعامــة بــسبل منــها اختــاذ تــدابري خاصــة متــشيا مــع الفقــرة  

ــم      ــة رق ــة العام ــا لتوصــية اللجن ــة ووفق ــق   ، )٢٠٠٤ (٢٥االتفاقي ــل بتحقي ــك للتعجي وذل
وهتيب بالدولـة الطـرف أن تنظـر يف اسـتعمال جمموعـة             . املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة    
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تــدابري املمكنــة مثــل ختــصيص احلــصص ووضــع النقــاط املرجعيــة ووضــع األهــداف    مــن ال
 ١٢ و ١١ و ١٠ و ٨ و ٧ســيما فيمــا يتعلــق بالتنفيــذ املعجــل للمــواد       واحملفــزات، ال

وتطلــب إىل الدولــة الطــرف أن توافيهــا يف تقريرهــا الــدوري املقبــل  . مــن االتفاقيــة ١٤ و
ببيانــات ومعلومــات عــن متثيــل املــرأة يف احليــاة الــسياسية والعامــة ويف القطــاع اخلــاص         

 . واألوساط األكادميية والسلك الدبلوماسي
  

 اجلنسية    

 شــروط التأهــل للحــصول حتــيط اللجنــة علمــا باملعلومــات الــواردة خطيــا وشــفهيا عــن  - ٢٦
 الــصعوبات الــيت تعرقــل حــصول  إزاءبيــد أهنــا تعــرب عــن انزعاجهــا  . علــى اجلنــسية الكوريــة 

 يف حالـة عـدم إجنـاهبن أو عـدم تـوافر             األجنبيات املتزوجات من كوريني على اجلنسية الكوريـة       
  . شرط مسبق هو إعالة الزوج هلن حىت يتسىن هلن إيداع طلب التجنس

مـة للتجـنس    نـة الدولـة الطـرف بـأن تعيـد النظـر يف التـشريعات املنظِ               وتوصي اللج   - ٢٧
هبدف حذف مجيـع األحكـام التمييزيـة املتعلقـة بـشروط احلـصول علـى اجلنـسية الكوريـة،                    

 .  من االتفاقية٩وذلك وفقا للمادة 
  

 التعليم    

املــرأة  مثــل قــانون دعــم ة طويلــفتــرة علمــا بالتــدابري املتخــذة منــذ ، إذ حتــيطاللجنــةإن   - ٢٨
مـن  وتكنولوجيا العلوم الرامي إىل تشجيع مشاركة املرأة يف جماالت ال ترتادها اإلناث تقليـديا               

عـن قلقهـا بـشأن اسـتمرار فـصل جمـاالت الدراسـة        مـع ذلـك   العلوم والتكنولوجيا، تعرب  قبيل  
نـسني  يف مؤسسات التعليم العايل والتأهيل املهين مما يسفر يف هناية املطـاف عـن الفـصل بـني اجل            

ــاجم عــن اســتمرار      . يف ســوق العمــل ــة بــشكل خــاص أن هــذا الفــصل ن ــثري قلــق اللجن وممــا ي
فيمــا يتــصل بــأدوار الرجــال والنــساء ومــسؤولياهتم يف  واألمنــاط التقليديــة الــسلوكيات األبويــة 

كما يساور اللجنة القلق إزاء قلة املعلومات املتوافرة أثناء احلوار بـشأن مـدى              . األسرة واجملتمع 
مـدهتا  وتكـون   الثقافـة اجلنـسية     تنـاول   تزام املؤسسات األكادميية بتقدمي دورة دراسية إجبارية        الت
 .  ساعات١٠

 ورفــع ١٠وتوصــي اللجنــة بــأن تــسعى الدولــة الطــرف إىل تعزيــز التزامهــا باملــادة   - ٢٩
 الطـرف علـى وضـع       وتـشجع الدولـةَ   . مستوى الوعي بأمهية التعليم بالنسبة لتمكني املـرأة       

 لتنقــيح الكتــب الدراســية املقــررة يف مجيــع املــستويات بغيــة حــذف مــا ميــت بــصلة    تــدابري
ــدريب إلزامــي للمعلمــني عــن      اجلنــسانية هبــدف  املــسائلللتنميطــات اجلنــسانية، وتقــدمي ت

 املتعلقـة بـأدوار اجلنـسني الـيت ختلـق عقبـات             والتنميطـات التغلب على السلوكيات األبوية     
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 أيـضا بـأن يـستمر تـشجيع النـساء           وتوصـي اللجنـةُ   . لنـساء متييزية تعرقل تعليم الفتيـات وا     
وتوصـي كـذلك بـأن      . غـري التقليديـة   الدراسـة واملهـن     على اختيار جماالت    بشدة  والفتيات  

 الطرف آلية رصد فعالـة لـضمان تلقـي التالميـذ الـدورة الدراسـية اإلجباريـة                  تنشئ الدولةُ 
، وبــأن تنظــر يف إدخــال العمــل  ســاعات١٠ وأن تــدوم تتنــاول الثقافــة اجلنــسيةاملقــرر أن 

ــاول     الــصحة واحلقــوق اجلنــسية  بربنــامج أعــم يتناســب مــع خمتلــف املراحــل العمريــة ويتن
 املــستويني ليكــون جــزءا اعتياديــا مــن املقــرر يفعلــى الــسواء  للفتيــان والفتيــات واإلجنابيــة

 .األويل والثانوي
  

 العمالة    

بيانات مصنفة كافية لتحديد وضـع املـرأة يف         يساور القلق اللجنة من جراء االفتقار إىل          - ٣٠
 جـراء  انزعاجها مـن  عن  اللجنة  تعرب  كذلك  و. سوقي العمل الرمسي وغري الرمسي حتديدا دقيقا      

ز املــرأة يف قطاعــات معينــة ذات املعوقــات الــيت تواجههــا املــرأة يف قطــاع العمالــة، مبــا فيهــا تركُــ
بالنـسبة للعمـال    وخاصـة   لوظيفـة ومزاياهـا     أجور هزيلة وما يتصل بذلك مـن االفتقـار إىل أمـن ا            

األجـور بـني     ، إضـافة إىل الفجـوة الكـبرية يف        )العاملني بدوام جزئي وملدد قصرية    (غري املنتظمني   
 وال يــزال القلــق يــساور اللجنــة بــسبب االفتقــار إىل آليــات رصــد وإجــراءات. النــساء والرجــال

قوقهـا، ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن احتمـال            الشكاوى تلجأ إليها املرأة للمطالبـة حب       ميفعالة لتقد 
 .العمل مكان إحجام النساء عن التماس سبل االنتصاف يف حاالت التحرش اجلنسي يف

ــةَ   - ٣١ ــة الدول ن تقريرهــا الــدوري املقبــل بيانــات   الطــرف علــى أن تــضمِّ وحتــث اللجن
صد  اليقظة يف رالتزام الطرف أيضا على   وحتث الدولةَ . مصنفة عن مؤشرات سوق العمل    

وضع املرأة يف سوق العمل، وعلى زيـادة عـدد النـساء العـامالت يف وظـائف منتظمـة بـأن               
للنــساء للحــصول علــى عمــل منــتظم بــدوام كامــل، اً أكثــر تكفــل إتاحــة الــشركات فرصــ

ــة العــامل ــا، مبــا فيهــا إجــازة الوضــع     ني ومحاي يف وظــائف غــري منتظمــة بتوســيع نطــاق املزاي
هــا العــاملون بــدوام جزئــي أو ملــدد قــصرية وأغلبــهم مــن املدفوعــة األجــر، الــيت حيــصل علي

 الدولـــة الطـــرف إىل إنفـــاذ أحكـــام قـــانون املـــساواة يف العمالـــة  اللجنـــةُدعو وتـــ. النـــساء
وهتيــب . يتعلــق منــها باحلــصول علــى األجــر املتــساوي لقــاء العمــل املتــساوي القيمــة  فيمــا

قيـق االمتثـال للتـشريعات      اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل إرسـاء آليـات رصـد فعالـة لتح             
القائمة ووجود إجراءات تنظم إيداع النساء الشكاوى املتعلقة بانتـهاك حقـوقهن يف جمـال               

 .حاالت التحرش اجلنسييف العمل، ال سيما 
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 ومنـها  ،الـسياساتية الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف        ووحتيط اللجنة علما باجلهود التشريعية        - ٣٢
لق باملساواة بـني اجلنـسني يف العمالـة والـدعم املقـدم للتوفيـق بـني                 على سبيل املثال القانون املتع    

واخلطة األساسـية للمـساواة بـني اجلنـسني يف العمالـة والتوفيـق بـني أعبـاء                  العمل واألسرة   أعباء  
 األسـرية  بـني احليـاة   إقامـة تـوازن  وغـري ذلـك مـن التـدابري الراميـة إىل      ) ٢٠٠٨(األسرة  والعمل  

القلـــق مـــن جـــراء اســـتمرار حتمـــل املـــرأة يف املقـــام األول  ساورها يـــاللجنـــة لكـــن . والعمليـــة
مسؤوليات احلياة املرتليـة واألسـرية وهـو مـا تعكـسه إحـدى النتـائج املتوقعـة للخطـة األساسـية                   

لمــسار الــوظيفي للمــرأة لوهــي تزايــد اخنفــاض معــدل اخلــصوبة ومــا يترتــب عليــه مــن تعطيــل   
وتعرب اللجنة عن القلق أيـضا      . ملسؤوليات األسرية قها بوظائف بدوام جزئي للوفاء با     االتح أو

حيـال  كـذلك   وهي تشعر باالنزعاج    .  حيصلون على إجازة األبوين    نلرجال الذي اعدد  قلة  إزاء  
تزايـد واسـتمرار عمليـة حتويـل عقـود      عـن  األثر السليب على مزايـا الـضمان االجتمـاعي النـاجم      

مالت غــري منتظمــات أو عــامالت النــساء العــامالت مــن عقــود عــامالت منتظمــات لعقــود عــا 
اخنفــاض عــدد مراكــز رعايــة إزاء كمــا يــساور القلــق اللجنــة . أو ملــدد قــصرية/بــدوام جزئــي و

الطفل اليت تديرها الدولـة واالجتـاه إىل خصخـصة هـذه املرافـق وارتفـاع الرسـوم الـيت تفرضـها                      
 ،النــساء العــامالتلعديــد مــن بالنــسبة لمراكــز رعايــة الطفــل اخلاصــة ممــا جيعلــها بعيــدة املنــال  

 . الدخل اليت تعيلها املرأةاملنخفضة وخاصة بالنسبة لألسر املعيشية 

 اللجنة الدولة الطرف على تشجيع التشارك يف املسؤولية يف نطـاق األسـرة              وحتث  - ٣٣
 حتقيق تـوازن بـني مـسؤوليات األسـرة          يفتكثيف جهودها ملساعدة الرجال والنساء      على  و

 املوجهــة للجنـسني عــن تقاســم   اإلضـافية ات التوعيـة والتثقيــف والعمـل بــسبل منـها مبــادر  
 التوظيـف   قـصر ضـمان عـدم     عن طريق    و ،باألطفال واملهام املرتلية بالتساوي   املهام املتعلقة   
وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تعزيـز            . ملرأة بـشكل شـبه حـصري      على ا بدوام جزئي   

جعـل تكاليفهـا ميـسورة حـىت        لطفـل و  مرافـق رعايـة ا    التوسع يف تـوفري     جهودها الرامية إىل    
استقبال األطفال من خمتلف الفئات العمريـة، وال سـيما املنتمـون منـهم إىل أسـر                 يتسىن هلا   

 . ألبوينامعيشية تعوهلا املرأة، وتشجيع املزيد من الرجال على االستفادة من إجازة 
  

 الصحة    

تخــذة لة عــن التــدابري امليــساور القلــق اللجنــة مــن جــراء االفتقــار إىل معلومــات مفــص    - ٣٤
.  مبـا يف ذلـك اإلصـابة باالكتئـاب         ،أجل التصدي ملسألة تردي حالة الصحة الذهنية للمـرأة         من

وفـاة  الثـاين أسـباب     عـد   ُيالـذي   اد معدالت االنتحار بـني النـساء،        وهي تشعر بقلق عميق الزدي    
تـردي األوضـاع    ارتفـاع معـدالت االعـتالل و      ومما يثري قلـق اللجنـة كـذلك         . الدولة الطرف  يف

ــة بالنــساء ألقــل الــدخل االــصحية للمــرأة يف مــستويات   مــن املــستويات األعلــى دخــال،  مقارن
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ــع   وذلــك ــأمني الــصحي للجمي ــة الت ــة تغطي ــة عــن انزعاجهــا لكــون  وتعــرب الل. رغــم كفال جن
ــادتني       اإلجهــاض ال ــا للم ــانون وفق ــا الق ــب عليه ــة يعاق ــزال جرمي ــانون  ٢٧٠  و٢٦٩ي ــن ق  م

لطرف رغم الـسماح بـه يف ظـروف معينـة منـها االغتـصاب وسـفاح احملـارم                   العقوبات للدولة ا  
 . واأليتام  من قانون رعاية املرأة١٥  و١٤املادتني مبوجب 

لـصحة  تـردي ا   الطرف على اختاذ التدابري الالزمـة للتـصدي ل          الدولةَ وحتث اللجنةُ   - ٣٥
ا علـى أن تنفـذ      وهـي تـشجع الدولـة الطـرف أيـض         . الذهنية وال سـيما اإلصـابة باالكتئـاب       

ن تقريرهــا الــدوري وأن تــضمِّ) ٢٠١٣-٢٠٠٩(حنــو تــام سياســاهتا ملنــع االنتحــار   علــى
 بـأن تـويل الدولـة       وتوصـي اللجنـةُ   . املقبل معلومات عن الـسياسات والنتـائج الـيت حققتـها          

ذوات الـدخل املـنخفض، لكفالـة حـصوهلن         من   املسناتالطرف عناية خاصة حلالة النساء      
وهـي حتـث الدولـة الطـرف        .  الـصحية واالجتماعيـة     الرعايـة  ى خـدمات  على حنو كامل علـ    

بغـرض   قـانون العقوبـات،   خاصـة   باإلجهـاض، و  التشريعات املتعلقـة    على النظر يف مراجعة     
 وإتاحـة   ،إجهـاض جيـرين عمليـات     حذف األحكـام الـيت تـنص علـى معاقبـة النـساء الالئـي                

 مع املضاعفات الناشئة عـن      الفرصة هلن للحصول على خدمات ذات نوعية جيدة للتعامل        
 . الصادرة عن اللجنة)١٩٩٩ (٢٤اإلجهاض غري اآلمن وفقا للتوصية العامة رقم 

  
 الريفيات    

 يف املائـة مـن العمـال الـزراعيني يف الدولـة      ٥٣,٣تالحظ اللجنة أن النساء ميـثلن نـسبة         - ٣٦
علـى  تـشمل  بالرجـل  ي علـى حنـو فعلـ    الطرف وأن هناك تدابري ترمي إىل مـساواة املـرأة الريفيـة             

علمــا اللجنــة حتــيط كــذلك و. ســبيل املثــال اخلطــة اخلمــسية الثانيــة لتعزيــز حقــوق املزارعــات   
بيد أن اللجنـة    .  يف املائة يف برنامج مبادرة شباب املزارعني       ٢٠بتخصيص حصة للمرأة نسبتها     
كـة لألسـر يف   يف املائة مـن املـزارع اململو     ٧٠,٣ستأثرون بنسبة   يساورها القلق لكون الرجال ي    

متلـك  صـعوبة   ، وهـو مـا يـبني        مـسنَّات  يف املائـة متلكهـا أرامـل         ٢٦,٣حني أن نـسبة ال تتعـدى        
وتعرب اللجنة عن القلق أيضا لكون احلكومة تـوفر الـدعم والعـون             . واملمتلكاتاملرأة لألرض   

ــى         ــساء معتمــدات عل ــا جيعــل الن ــشية ومعظمهــم مــن الرجــال، مم ــاب األســر املعي ــاليني ألرب امل
 . واجهن أو غريهم من أفراد األسرة للوصول إىل هذا النوع من املساعدةأز

ــةُ   - ٣٧ ــة     وتوصــي اللجن ــة إىل حتــسني حال ــة الطــرف جهودهــا الرامي ــأن تواصــل الدول  ب
مجيــع تــصميم الريفيــات باعتمــاد التــدابري التــشريعية والعمليــة علــى الــسواء، وإىل كفالــة    

ساواة بــني اجلنــسني إىل املنــاطق الريفيــة   املــحبيــث تــستهدف امتــداد الــسياسات والــربامج 
واملمتلكــات متلـك األراضـي    علـى  املـرأة قـدرة  منـها تيـسري   قاصـد  وتنفيـذه علـى حنـو تـام مل    

وتوصــي اللجنــة أيــضا بــأن تنفــذ الدولــة الطــرف       .  هلــا الــدعم والعــون املــاليني   وتقــدمي 
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أن تعجــل باختــاذ اســتراتيجيات وبــرامج للتنميــة الريفيــة مراعيــة لالعتبــارات اجلنــسانية، و 
التــدابري الراميــة إىل تــشجيع الــشابات علــى احتــراف الزراعــة مبــا يكفــل املــشاركة التامــة   

 .للمرأة الريفية يف صياغة مثل هذه االستراتيجيات والربامج وتنفيذها
  

 الزواج والعالقات األسرية    

دخــــل علــــى قــــانون األحــــوال الشخــــصية أُحتــــيط اللجنــــة علمــــا بالتعــــديل الــــذي   - ٣٨
زوجيــة يف المــالك األبغــرض محايــة حــق الــزوج يف اســتعادة  ) ٢٠٠٧ديــسمرب /األول كــانون(

توزيعهـا، إال أهنـا تعـرب عـن القلـق      كيفيـة   حالة تصرف الزوج اآلخر فيها قبل بت احملكمة يف          
مــالك الزوجيــة بالتــساوي عنــد طــالق الــزوجني ال ينطبــق يف الدولــة الطــرف األلكــون تقاســم 

وال يـشمل األمـالك غـري امللموسـة         ) املنقـوالت وغـري املنقـوالت     (لموسـة   ملمتلكـات امل  على ا  إال
مــالك الزوجيــة امللموســة    األمثــل املعاشــات التقاعديــة وصــناديق االدخــار، ولكــون تقاســم       

واز يساور اللجنة القلق جلـ    كذلك  و. ما قانونا بالتساوي يستند إىل السوابق القضائية وليس ملزِ      
 قد يؤخذ يف االعتبار عنـد حتديـد قـسمة األصـول يف        بالزواج  أي من الطرفني   “إضرار”اعتبار  

 .حاالت الطالق

 الدولـــة الطـــرف بـــأن تتخـــذ مجيـــع التـــدابري التـــشريعية الالزمـــة وصـــي اللجنـــةُوت  - ٣٩
العتراف باألمالك امللموسة وغـري امللموسـة مثـل املعاشـات التقاعديـة وصـناديق االدخـار                ل

 تـنص علـى توزيـع األمـالك         يف التـشريع قاعـدةً    كجزء من األمالك الزوجيـة، وبـأن تـدرج          
مـن االتفاقيـة ووفقـا للتوصـية العامـة       ١٦الزوجية بالتساوي عند الطالق متـشيا مـع املـادة       

الصادرة عن اللجنـة بـشأن املـساواة فيمـا يتـصل بـالزواج والعالقـات              ) ١٩٩٤( ٢١رقم  
 “الـضرر ” أخـذ ل إبطال  تخذ التدابري التشريعية من أج    وتوصي اللجنة أيضا بأن تُ    . األسرية

  .قسمة األصول يف حاالت الطالقحتديد عند يف احلسبان 
  

 املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان    

تعــرب اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة عــن تقــديرها إلســهام اللجنــة      - ٤٠
نتــهاكات الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان يف كوريــا يف عمليــة اإلبــالغ ولتقــدميها بيانــات عــن عــدد ا 

حقــوق اإلنــسان وشــكاوى التمييــز املودعــة لــديها ســنويا، إال أن اللجنــة تــشاطر جلنــة احلقــوق 
حجـم   شـواغلها بـشأن تقلـيص        )E/C.12/KOR/CO/3انظـر   (االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة     

  يف املائـة   ٢ مل تتعـد   يف املائة يف حـني أن هـذه النـسبة            ٢١اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بنسبة      
ــع يف  ــوزاراتمجي ــة    ،  األخــرىال ــورات األخــرية يف الدول ــن أن التط ــد عرَّضــت  الطــرفوم  ق

 .استقالل اللجنة للخطر
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 الطـرف مبـسؤوليتها عـن ضـمان أن تـستمر اللجنـة الوطنيـة                 الدولةَ ر اللجنةُ تذكِّو  - ٤١
حلقــوق اإلنــسان يف كوريــا يف االمتثــال ملبــادئ بــاريس، وال ســيما فيمــا يتعلــق باســتقاللية   

 الطرف على أن ختصص للجنة الوطنيـة املـوارد البـشرية واملاليـة              وهي حتث الدولةَ  . اللجنة
طنيـة  والكافية حبيث يشمل ذلك اخلرباء يف حقوق اإلنسان، وذلك وفقا لقـانون اللجنـة ال              

ز وظائفها يف جمال الرصد مبا يف ذلـك يف جمـال            يتعزحتثها على   حلقوق اإلنسان يف كوريا، و    
  .نية وحقوق املرأة بغية استعادة املصداقية والشرعية وثقة اجلمهورالقضايا اجلنسا

  
  إعالن ومنهاج عمل بيجني    

وحتـــث اللجنـــة الدولـــة الطـــرف علـــى أن تـــستعني علـــى حنـــو كامـــل يف تنفيـــذها    - ٤٢
 ج عمـل بـيجني اللـذين يعـززان        ا عليها مبوجب االتفاقية من إعالن ومنه      الواقعة اتهاللتزاما
 وتطلــب إىل الدولــة الطــرف أن تــدرج معلومــات عــن ذلــك يف تقريرهــا االتفاقيــة، أحكــام
  . املقبلالدوري

  
  األهداف اإلمنائية لأللفية    

 وتشدد اللجنة أيضا على أ ن التنفيـذ الكامـل والفعـال لالتفاقيـة أمـر ال غـىن عنـه                      - ٤٣
 عوهــي تــدعو إىل أن تــدرج منظــورا جنــسانيا يف مجيــ .  األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــةلتحقيــق
 حنـو   الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وتراعي فيها أحكـام االتفاقيـة علـى    اجلهود

 واضــــح، وتطلــــب إىل الدولــــة الطــــرف أن تــــدرج معلومــــات عــــن ذلــــك يف تقريرهــــا 
  .املقبل الدوري

  
  النشر    

 وتطلب اللجنة نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع يف مجهوريـة كوريـا         - ٤٤
 ع النــاس، مبــن فــيهم املــسؤولون احلكوميــون والــسياسيون والربملــانيون واملنظمــات  إلطــال

 النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، على اخلطوات املطلوبـة الـيت اختـذت لكفالـة أن حتقـق        
 للمرأة املساواة املكرسة حبكم القانون وعلـى مـستوى املمارسـة الفعليـة، وعلـى اخلطـوات                

 وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تواصـل           .  هذا الصدد  األخرى اليت يلزم اختاذها يف    
 النشر على نطاق واسع، وال سـيما لـدى املنظمـات النـسائية ومنظمـات حقـوق اإلنـسان،                 
 لالتفاقية وبروتوكوهلا االختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعالن ومنهاج عمل بـيجني          

املــرأة ”، املعنونــة للجمعيــة العامــة  ونتــائج أعمــال الــدورة االســتثنائية الثالثــة والعــشرين     
  .“املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين: ٢٠٠٠ عام
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  التصديق على املعاهدات    
ــسان     - ٤٥ ــة حلقـــوق اإلنـ ــراف بالـــصكوك الدوليـ ــد الـــدول األطـ ــة أن تقيـ  وتالحـــظ اللجنـ

 ريــات األساســية يف مجيــع جوانــب  يعــزز متتــع املــرأة حبقــوق اإلنــسان واحل  التــسعة )١(الرئيــسية
الـيت   لذا، تشجع اللجنة حكومة مجهورية كوريا على النظـر يف التـصديق علـى املعاهـدة             . احلياة

 ليــست طرفــا فيهـــا بعــد، وهــي االتفاقيـــة الدوليــة حلمايــة حقـــوق مجيــع العمــال املهـــاجرين        
  .قسرياالختفاء ال، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من أسرهم وأفراد

  
  متابعة املالحظات اخلتامية    

وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تقــدم يف غــضون ســنتني معلومــات خطّيــة     - ٤٦
  . أعاله٢١ و ١٥بشأن اخلطوات اليت اختذهتا لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني 

  
  إعداد التقرير املقبل    

كة الواسـعة جلميـع الـوزارات       وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن تكفـل املـشار            - ٤٧
واهليئات العامة يف إعـداد تقريرهـا املقبـل، وأن تتـشاور مـع طائفـة مـن املنظمـات النـسائية                      

  .ومنظمات حقوق اإلنسان خالل تلك املرحلة
 وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تــرد يف تقريرهــا الــدوري القــادم علــى          - ٤٨

 وتدعو   من االتفاقية،  ١٨خلتامية مبوجب املادة     ا املالحظاتالشواغل املعرب عنها يف هذه      
  .٢٠١٥يوليه /الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري املقبل يف متوز

املبادئ التوجيهية املنسقة لتقـدمي التقـارير       ”وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اتباع         - ٤٩
هيـة لتقـدمي وثيقـة      مبوجب املعاهـدات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان مبـا يف ذلـك املبـادئ التوجي                

، املعتمـدة يف االجتمـاع اخلـامس املـشترك          “أساسية موحدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها     
يونيـه  /بني جلان اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقـوق اإلنـسان الـذي ُعقـد يف حزيـران                

وال بد مـن اتبـاع املبـادئ التوجيهيـة لتقـدمي            ). Corr.1 و   HRI/MC/2006/3انظر   (٢٠٠٦
ر خاصــة مبعاهــدات بعينــها، الــيت اعتمــدهتا اللجنــة يف دورهتــا األربعــني يف كــانون        تقــاري

__________ 
 هــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــةالعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والع  )١(  

تفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع   والــسياسية، واال
ــن ضــروب         ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة، واتفاقي ــز ضــد امل ــية   أشــكال التميي ــة القاس ــة أو العقوب املعامل

عمـال املهـاجرين    الالإنسانية أو املهينـة، واتفاقيـة حقـوق الطفـل واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع ال                     أو
، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقـوق األشـخاص              وأفراد أسرهم 
  .ذوي اإلعاقة
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، جنبـا إىل جنـب مـع املبـادئ التوجيهيـة املنـسقة لتقـدمي وثيقـة أساسـية                ٢٠٠٨يناير  /الثاين
وتشكل تلك املبـادئ جمتمعـة املبـادئ التوجيهيـة املنـسقة لتقـدمي التقـارير يف إطـار             . موحدة

وينبغـي أال تتجـاوز الوثيقـة اخلاصـة         . يع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة        اتفاقية القضاء على مج   
  . صفحة٨٠ صفحة، وأال تتجاوز الوثيقة األساسية املوحدة املستكملة ٤٠باملعاهدات 
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	3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف التي شاركت بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير المساواة الجنسانية والأسرة، يضم ممثلين عن مختلف الوزارات والإدارات، ونائبات من الجمعية الوطنية. وتقدَّر اللجنة الحوار البنَّاء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.
	الجوانب الإيجابية

	4 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قامت، منذ النظر في تقريرها الدوري السادس (CEDAW/C/KOR/6) عام 2007، بسَن ومراجعة العديد من القوانين والأحكام القانونية بهدف القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين والامتثال لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، ترحب باعتمادها تعديل ما يلي:
	(أ) القانون المدني (كانون الأول/ديسمبر 2007)، الذي كان يحدد السن الأدنى للزواج بـ 18 عاماً لكل من الرجل والمرأة؛
	(ب) قانون حماية الأطفال والشباب من العنف الجنسي (نيسان/أبريل 2010)، الذي قرر المقاضاة بحكم المنصب على جرائم العنف الجنسي ضد الأطفال؛
	(ج) قانون الأخلاقيات وسلامة الحياة (2008)، قرر شرط الرضاء المستنير والخطي في حالات التبرع بالبويضات أو حصرها لأغراض إنجابية وحدد تواتر التبرع وعدده بالنسبة لكل امرأة.
	5 - وترحب اللجنة بإطلاق الخطة الشاملة لمنع العنف المنزلي (2011) التي تركز على تعزيز الإجراء الأولي لمناهضة حالات العنف المنزلي وتوفير حماية أفضل للضحايا.
	6 - وتقدّر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدماج البُعد الجنساني في برامج التعاون الإنمائي ولتعزيز الحقوق الإنسانية للمرأة في هذا الإطار.
	7 - وتُثني اللجنة على تصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2008.
	الشواغل الرئيسية والتوصيات

	8 - تشير اللجنة إلى التزامات الدولة الطرف بالعمل بصورة منتظمة ومستمرة على تنفيذ جميع مواد الاتفاقية، وترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تستلزم أن تولي الدولة الطرف أولوية الاهتمام في الفترة ما بين الوقت الراهن وتقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء على ذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تعرض في تقريرها الدوري المقبل ما اتخذته من تدابير وحققته من نتائج. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى الجمعية الوطنية والسلطة القضائية لضمان تنفيذها الكامل.
	الجمعية الوطنية

	9 - وفي حين تؤكد اللجنة من جديد أنه على عاتق الحكومة المسؤولية الرئيسية كما أنها مسؤولة بصفة خاصة عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع أفرع الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع جمعيتها الوطنية، بما يتماشى مع إجراءاتها، وحسب الاقتضاء إلى اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والعملية المقبلة لإعداد التقارير التي ستضطلع بها الحكومة بموجب الاتفاقية.
	التحفظات

	10 - في حين تحيط اللجنة علما بالمعلومات الواردة عن المشاورات المتواصلة التي تجريها الدولة الطرف بشأن سحب تحفظها على الفقرة 1 (ز) من المادة 16 الواردة في الاتفاقية والمتعلقة بضمان نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اللقب والمهنة والعمل، إلا أنها تعرب عن القلق إزاء عدم تحديد إطار زمني واضح لإنهاء هذه المشاورات وسحب التحفظ. 
	11 - وتؤكد اللجنة مجددا توصياتها السابقة (انظر CEDAW/C/KOR/CO/6) وتحث الدولة الطرف على العمل، لدى نظرها في هذا الأمر، على الفصل بين الاعتبارات ذات الصلة بالفقرة 1 (ز) من المادة 16 والاعتبارات ذات الصلة بالفقرة 1 (د) والإسراع بالتالي بوتيرة الجهود المبذولة لكي يتسنى لها، في مدة زمنية محددة، سحب تحفظها على الفقرة 1 (ز) من المادة 16 من الاتفاقية. 
	التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري

	12 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات المقدمة في إطار الحوار الذي أُجري بشأن الجلسات الموسعة المراد منها تقاسم الملاحظات الختامية التي سبق أن أصدرتها اللجنة مع المسؤولين الحكوميين والسلطات القضائية والمنظمات غير الحكومية ومعهد النهوض بالمرأة الكورية. وتلاحظ أيضا جهود الدولة الطرف من أجل تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري على الجمعية الوطنية والمنظمات الإعلامية وممتهني القانون. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم استفادة الموظفين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون من هذه المبادرات. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء جهل النساء أنفسهن بالحقوق المكفولة لهن بمقتضى الاتفاقية وبإجراء تقديم الشكاوى الذي ينص عليه البروتوكول الاختياري، ومن ثم عجزهن عن المطالبة بتعزيز وحماية وإعمال حقوقهن على نحو تام وعلى قدم المساواة مع الرجال. 
	13 - تشجع اللجنة الدولةَ الطرف على مواصلة التوعية بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وإجراءاتها في إطار البروتوكول الاختياري وبالتوصيات العامة للجنة وتعميمها جميعا بشكل كاف على جميع الجهات صاحبة المصلحة، ومنها الوزارات الحكومية والبرلمانيون والقضاء ومسؤولو إنفاذ القانون، وذلك لإيجاد الوعي بحقوق الإنسان الواجبة للمرأة. وتحث اللجنةُ الدولة الطرف على الاضطلاع بحملات للتثقيف والتوعية تُوجه النساء والجهاز القضائي، وتهدف إلى تعزيز دراية المرأة بالأحكام القائمة لحماية حقوق الإنسان الواجبة لها ومن ثم تكفل تمكين المرأة من الوصول إلى الإجراءات وسبل الانتصاف التي أرساها البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بانتهاكات حقوق المرأة المنصوص عليها في الاتفاقية.
	القوانين التمييزية

	14 - تحيط اللجنة علما بأن اللجنة الفرعية المعنية بقوانين مكافحة التمييز اختتمت بحلول نهاية عام 2010 المشاورات التي أجرتها بشأن اعتماد قانون مكافحة التمييز والنظر في فعالية ما يقرب من 90 قانونا نافذا بشأن التمييز، إلا أنها تعرب عن أسفها لعدم ورود معلومات عن نتائج هذه المشاورات ولبطء وتيرة التقدم نحو إقرار قانون مكافحة التمييز المعلق في الدولة الطرف منذ شهر أيار/مايو 2008. 
	15 - وتدعو اللجنة الدولةَ الطرف إلى اتخاذ خطوات عاجلة نحو اعتماد قانونٍ شامل لمكافحة التمييز بما يتماشى مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية، ومع التوصية العامة رقم 28 (2010)، ويتضمن حظرا واضحا للتمييز بجميع أنواعه الذي يشمل التمييز المباشر وغير المباشر على السواء، كما يأخذ في الاعتبار المادة 2 (4) من قانون لجنة حقوق الإنسان الوطنية (كوريا 2005) التي تحظر التمييز على أساس الميول الجنسية.
	الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

	16 - تحيط اللجنة علما بالزيادة في الموارد البشرية والمالية المخصصة لوزارة شؤون المساواة بين الجنسين والأسرة منذ إعادة تكليف الوزارة، في آذار/مارس 2010، بوصفها الهيئة الحكومية المسؤولة عن الإشراف على جميع السياسات المتعلقة بالمرأة والشباب والأسرة. لكن اللجنة تخشى أن يكون دمجُ شؤون الأسرة والمساواة بين الجنسين في تكليف وزاري واحد سببا مباشرا أو غير مباشر في تعزيز الأعراف الأبوية التقليدية والإضرار بتحقيق المساواة بين الجنسين. واللجنة، وإن كانت تلاحظ أن تعميم مراعاة المنظور الجنساني تكفله تقييمات الأثر الجنساني التي تطبقها وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والأسرة على السياسات العامة والبرامج القائمة على كل المستويات الحكومية، فإنها تعرب أيضا عن انزعاجها لكون تقييمات الأثر الجنساني تُستخدم كأداة لاحقة لا سابقة مما يقلص من أي نفوذ قد تمارسه الوزارة في عملية صياغة هذه السياسات العامة والبرامج وتصميمها وتنفيذها فعليا. إضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة الافتقار إلى آلية تنسيق محددة بوضوح تكفل الاتساق الأفقي والرأسي في تنفيذ برامج المساواة بين الجنسين. وتعرب اللجنة كذلك عن انزعاجها لكون الموارد المالية المخصصة لتمكين المرأة والمتأتية من الميزانية العامة الإجمالية موارد محدودة للغاية، وذلك رغم طابع الإلزام الذي تصطبغ به الميزنة المراعية للاعتبارات الجنسانية في تمويل الهيئات الحكومية على نحو ما ورد في القانون المالي الوطني. 
	17 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 6 وإلى التوجيه الوارد في منهاج عمل بيجين وخاصة فيما يتعلق بالشروط اللازمة للتشغيل الفعال للآليات الوطنية، توصي الدولة الطرف بما يلي: 
	(أ) أن تحدد بوضوح اختصاصات الملفات الثلاثة (الشؤون الجنسانية والشباب والأسرة) التي تُعنى بها وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والأسرة والمسؤوليات المرتبطة بها والموارد البشرية والمالية اللازمة لها، وأن ترسي إضافة إلى ذلك آلية تنسيق واضحة تكفل اتساق العمل بالوزارة على الصعيدين الأفقي والرأسي؛ 
	(ب) أن تعزز قدرة وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والأسرة على استعمال تقييمات الأثر الجنساني للاستفادة منها في صياغة وتطبيق التشريعات والتدابير السياساتية في مجال المساواة بين الجنسين والاستعانة بها عند وضع الميزانيات المراعية للاعتبارات الجنسانية على جميع المستويات الحكومية، وأن تقدم المشورة بشأن هذه التدابير وتعمل على تنسيقها ورصدها. 
	18 - وتحيط اللجنة علما باعتماد الخطة الأساسية الثالثة للسياسات المتعلقة بالمرأة (2008-2012) التي تحتوي في جملة أمور أخرى على هدفين في مجال السياسات هما: المشاركة النسائية النشطة في إدارة شؤون الأمة، وتحسين القدرات الاقتصادية للمرأة. بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء الأثر السلبي الناجم عن إبعاد وحدات السياسات المتعلقة بالمرأة وموظفي شؤون المساواة بين الجنسين من بعض الوزارات والهيئات الحكومية وما قد يترتب عليه في تنفيذ الخطة عموما.
	19 - وتوصي اللجنةُ بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لكفالة التنفيذ التام للخطة الأساسية الثالثة للسياسات المتعلقة بالمرأة (2008-2012)، بما في ذلك من خلال إعادة فتح الوحدات المعنية بالمرأة ومعاودة استقدام موظفي شؤون المساواة بين الجنسين. 
	العنف ضد المرأة

	20 - إن اللجنة، إذ تحيط علما بمختلف التدابير المتخذة بالفعل لحماية ضحايا العنف الجنسي والعنف العائلي ومنها على سبيل المثال افتتاح خط ساخن للطوارئ وإقامة مراكز لتقديم المشورة وملاجئ لضحايا العنف تديرها الدولة بما في ذلك مراكز محددة لخدمة الزوجات الأجنبيات من ضحايا العنف العائلي، تعرب مع ذلك عن القلق من جراء عدم اتفاق المعدل المنخفض للحالات المُبلغ عنها مع العدد الفعلي لحالات العنف العائلي التي تحدث في الدولة الطرف وذلك رغم وجوب التثقيف واللجوء إلى أخصائيي الرعاية الصحية والالتزام الواقع على الأخصائيين الاجتماعيين بالإبلاغ عن مثل هذه الحالات وفقا للمادة 4 من قانون الإجراءات الخاصة المتعلق بمعاقبة العنف العائلي. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء النص الوارد في قانون العقوبات والذي يلزم البالغين من ضحايا العنف الجنسي بتقديم شكاوى حتى يتسنى للقضاء النظر في حالاتهم، وما يترتب على ذلك من انخفاض عدد الضحايا الذين يقدمون بلاغات وانخفاض معدلات المحاكمة وأحكام الإدانة. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء العدد المحدود للشرطيات القادرات على التعامل مع حالات العنف الجنسي والعنف العائلي. كما تعرب مجددا عن أسفها لأن الاغتصاب الزوجي لا تجرمه تشريعات الدولة الطرف بل تجرمه السوابق القضائية وحدها.
	21 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقوم بما يلي: 
	(أ) اتخاذ التدابير اللازمة للتشجيع على الإبلاغ عن حالات العنف العائلي والجنسي، بطرق منها التأكد من إلمام العاملين في مجال التعليم ومقدمي الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين إلماما تاما بالأحكام القانونية ذات الصلة ووعيهم بجميع أنواع العنف ضد المرأة وضمان قدرتهم على الامتثال لواجبهم القاضي بالإبلاغ عن تلك الحالات؛ 
	(ب) مراجعة قانون العقوبات وغيره من التشريعات ذات الصلة وتعديلها لحذف الأحكام التي تلزم البالغين من ضحايا العنف الجنسي بتقديم شكاوى لكي يتسنى النظر في قضاياهم؛ 
	(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة عدد الشرطيات واتخاذ خطوات نحو تعزيز قدرتهن على التعامل مع حالات العنف ضد المرأة بشكل يراعي الاعتبارات الجنسانية؛
	(د) تنفيذ حملات لرفع مستوى الوعي لدى النساء بمن فيهن النساء الأجنبيات لإعلامهن بحقوقهن وسبل الانتصاف المتوافرة لهن، بما فيها التدابير المتاحة للحماية من العنف العائلي ومنعه؛
	(هـ) اتخاذ جميع التدابير التشريعية اللازمة لتجريم الاغتصاب الزوجي المعرَّف على أساس انتفاء رضا الزوجة؛ 
	(و) جمع البيانات وإجراء البحوث عن مدى انتشار العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، بما في ذلك العنف في الوسط العائلي، وعن أسبابه وعواقبه تمشيا مع التوصية العامة رقم 19 (1992) الصادرة عن اللجنة، واستخدام هذه البيانات كأساس للمزيد من التدابير الشاملة والمداخلات المحددة الهدف. وتدعو اللجنةُ الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية ومعلومات عن نتائج التدابير التي اتخذتها. 
	الاتجار واستغلال البغاء

	22 - يساور اللجنة القلق لافتقار الدولة الطرف إلى تشريع شامل يتصدى للاتجار بالبشر، وتكرر الإعراب عن انزعاجها إزاء استمرار الاتجار بالبشر واستغلال البغاء ونقص البيانات عن هاتين الظاهرتين. ومما يثير قلق اللجنة بشكل خاص وضع العاملات المهاجرات اللائي يدخلن البلد بموجب تأشيرة للعمل الترفيهي E-6 والزوجات الأجنبيات اللائي يدخلن البلد عن طريق وكالات السمسرة الدولية في الزيجات حيث وردت معلوماتٌ تشير إلى وقوع الكثير من هؤلاء النسوة في فخ الاتجار واستغلالهن لأغراض البغاء. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها لكون النساء العاملات في مجال البغاء، رغم إمكان وصولهن في الدولة الطرف إلى مراكز تقديم المشورة، لا بد أن يثبتن حالتهن كضحايا لتفادي ملاحقتهن جنائيا بتهمة امتهان الدعارة. كما تعرب اللجنة عن قلقها لكون الدولة الطرف اكتفت بالتوقيع دون التصديق على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، والمكمِل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
	23 - واللجنة، إذ تكرر من جديد توصيتها (انظر CEDAW/C/KOR/CO/6) بضمان التنفيذ التام للمادة 6 من الاتفاقية، تحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي: 
	(أ) اعتماد قانون شامل يتصدى للاتجار بالبشر وتعديل التشريعات ذات الصلة مثل قانون العقوبات بحيث تتضمن تجريم الاتجار؛ 
	(ب) اتخاذ تدابير ترمي إلى تحسين الإجراء الوطني الحالي للفحص المبدئي لشركات الترفيه التي تستقدم أجنبيات وإلى إنشاء آلية رصد فعالة تتواجد داخل المنشآت التي تعمل فيها النساء بموجب تأشيرات العمل E-6 بغرض ضمان عدم استغلالهن لأغراض البغاء؛
	(ج) اتخاذ تدابير تشريعية وغير تشريعية لضمان التنفيذ الفعال لقانون الرقابة على سمسرة الزيجات حتى يتسنى حماية الأجنبيات من الاستغلال والإيذاء من قِبل سماسرة الزواج والمتاجرين بهن ومن جانب أزواجهن؛
	(د) مراجعة السياسات الوطنية المتعلقة بالبغاء والتشريعات ذات الصلة بما فيها قانون العقوبات، بغية نزع صفة التجريم عن ممارسة المرأة للبغاء وعدم معاقبة النساء العاملات في تجارة الجنس؛ 
	(هـ) اتخاذ المزيد من التدابير لحماية ودعم النساء والفتيات اللائي يقعن في فخ الاتجار والتصدي للأسباب الجذرية المؤدية للاتجار؛ 
	(و) اتخاذ التدابير الملائمة لمكافحة استغلال بغاء النساء بسبل منها الحد من الطلب على البغاء، وتوفير برامج إعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات اللائي سبق استغلالهن لأغراض البغاء، ومن ثم تيسير إدماجهن في المجتمع من جديد؛
	(ز) التصديق على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
	المشاركة في الحياة السياسية والعامة

	24 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء بطء وتيرة التقدم المحرز في مجال توسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في مواقع صنع القرار وفي البرلمان والسلك القضائي والسلك الدبلوماسي والقطاع الخاص وفي الأوساط الأكاديمية كناظرة للمدارس الثانوية وأستاذة جامعية، وذلك رغم توافر التدابير الرامية إلى زيادة عدد النساء في هذه المراكز ومنها مثلا مبادرة توظيف الموظفات العموميات برتبة مديرات.
	25 - وتحث اللجنةُ الدولة الطرف على تعزيز جهودها لزيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة بسبل منها اتخاذ تدابير خاصة تمشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ووفقا لتوصية اللجنة العامة رقم 25 (2004)، وذلك للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة. وتهيب بالدولة الطرف أن تنظر في استعمال مجموعة من التدابير الممكنة مثل تخصيص الحصص ووضع النقاط المرجعية ووضع الأهداف والمحفزات، لا سيما فيما يتعلق بالتنفيذ المعجل للمواد 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 من الاتفاقية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن توافيها في تقريرها الدوري المقبل ببيانات ومعلومات عن تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة وفي القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والسلك الدبلوماسي. 
	الجنسية

	26 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات الواردة خطيا وشفهيا عن شروط التأهل للحصول على الجنسية الكورية. بيد أنها تعرب عن انزعاجها إزاء الصعوبات التي تعرقل حصول الأجنبيات المتزوجات من كوريين على الجنسية الكورية في حالة عدم إنجابهن أو عدم توافر شرط مسبق هو إعالة الزوج لهن حتى يتسنى لهن إيداع طلب التجنس. 
	27 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في التشريعات المنظِمة للتجنس بهدف حذف جميع الأحكام التمييزية المتعلقة بشروط الحصول على الجنسية الكورية، وذلك وفقا للمادة 9 من الاتفاقية. 
	التعليم

	28 - إن اللجنة، إذ تحيط علما بالتدابير المتخذة منذ فترة طويلة مثل قانون دعم المرأة وتكنولوجيا العلوم الرامي إلى تشجيع مشاركة المرأة في مجالات لا ترتادها الإناث تقليديا من قبيل العلوم والتكنولوجيا، تعرب مع ذلك عن قلقها بشأن استمرار فصل مجالات الدراسة في مؤسسات التعليم العالي والتأهيل المهني مما يسفر في نهاية المطاف عن الفصل بين الجنسين في سوق العمل. ومما يثير قلق اللجنة بشكل خاص أن هذا الفصل ناجم عن استمرار السلوكيات الأبوية والأنماط التقليدية فيما يتصل بأدوار الرجال والنساء ومسؤولياتهم في الأسرة والمجتمع. كما يساور اللجنة القلق إزاء قلة المعلومات المتوافرة أثناء الحوار بشأن مدى التزام المؤسسات الأكاديمية بتقديم دورة دراسية إجبارية تتناول الثقافة الجنسية وتكون مدتها 10 ساعات. 
	29 - وتوصي اللجنة بأن تسعى الدولة الطرف إلى تعزيز التزامها بالمادة 10 ورفع مستوى الوعي بأهمية التعليم بالنسبة لتمكين المرأة. وتشجع الدولةَ الطرف على وضع تدابير لتنقيح الكتب الدراسية المقررة في جميع المستويات بغية حذف ما يمت بصلة للتنميطات الجنسانية، وتقديم تدريب إلزامي للمعلمين عن المسائل الجنسانية بهدف التغلب على السلوكيات الأبوية والتنميطات المتعلقة بأدوار الجنسين التي تخلق عقبات تمييزية تعرقل تعليم الفتيات والنساء. وتوصي اللجنةُ أيضا بأن يستمر تشجيع النساء والفتيات بشدة على اختيار مجالات الدراسة والمهن غير التقليدية. وتوصي كذلك بأن تنشئ الدولةُ الطرف آلية رصد فعالة لضمان تلقي التلاميذ الدورة الدراسية الإجبارية المقرر أن تتناول الثقافة الجنسية وأن تدوم 10 ساعات، وبأن تنظر في إدخال العمل ببرنامج أعم يتناسب مع مختلف المراحل العمرية ويتناول الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للفتيان والفتيات على السواء ليكون جزءا اعتياديا من المقرر في المستويين الأولي والثانوي.
	العمالة

	30 - يساور القلق اللجنة من جراء الافتقار إلى بيانات مصنفة كافية لتحديد وضع المرأة في سوقي العمل الرسمي وغير الرسمي تحديدا دقيقا. وكذلك تعرب اللجنة عن انزعاجها من جراء المعوقات التي تواجهها المرأة في قطاع العمالة، بما فيها تركُز المرأة في قطاعات معينة ذات أجور هزيلة وما يتصل بذلك من الافتقار إلى أمن الوظيفة ومزاياها وخاصة بالنسبة للعمال غير المنتظمين (العاملين بدوام جزئي ولمدد قصيرة)، إضافة إلى الفجوة الكبيرة في الأجور بين النساء والرجال. ولا يزال القلق يساور اللجنة بسبب الافتقار إلى آليات رصد وإجراءات فعالة لتقديم الشكاوى تلجأ إليها المرأة للمطالبة بحقوقها، وما يترتب على ذلك من احتمال إحجام النساء عن التماس سبل الانتصاف في حالات التحرش الجنسي في مكان العمل.
	31 - وتحث اللجنة الدولةَ الطرف على أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة عن مؤشرات سوق العمل. وتحث الدولةَ الطرف أيضا على التزام اليقظة في رصد وضع المرأة في سوق العمل، وعلى زيادة عدد النساء العاملات في وظائف منتظمة بأن تكفل إتاحة الشركات فرصاً أكثر للنساء للحصول على عمل منتظم بدوام كامل، وحماية العاملين في وظائف غير منتظمة بتوسيع نطاق المزايا، بما فيها إجازة الوضع المدفوعة الأجر، التي يحصل عليها العاملون بدوام جزئي أو لمدد قصيرة وأغلبهم من النساء. وتدعو اللجنةُ الدولة الطرف إلى إنفاذ أحكام قانون المساواة في العمالة فيما يتعلق منها بالحصول على الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل إرساء آليات رصد فعالة لتحقيق الامتثال للتشريعات القائمة ووجود إجراءات تنظم إيداع النساء الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوقهن في مجال العمل، لا سيما في حالات التحرش الجنسي.
	32 - وتحيط اللجنة علما بالجهود التشريعية والسياساتية التي تبذلها الدولة الطرف، ومنها على سبيل المثال القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين في العمالة والدعم المقدم للتوفيق بين أعباء العمل والأسرة والخطة الأساسية للمساواة بين الجنسين في العمالة والتوفيق بين أعباء العمل والأسرة (2008) وغير ذلك من التدابير الرامية إلى إقامة توازن بين الحياة الأسرية والعملية. لكن اللجنة يساورها القلق من جراء استمرار تحمل المرأة في المقام الأول مسؤوليات الحياة المنزلية والأسرية وهو ما تعكسه إحدى النتائج المتوقعة للخطة الأساسية وهي تزايد انخفاض معدل الخصوبة وما يترتب عليه من تعطيل للمسار الوظيفي للمرأة أو التحاقها بوظائف بدوام جزئي للوفاء بالمسؤوليات الأسرية. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا إزاء قلة عدد الرجال الذين يحصلون على إجازة الأبوين. وهي تشعر بالانزعاج كذلك حيال الأثر السلبي على مزايا الضمان الاجتماعي الناجم عن تزايد واستمرار عملية تحويل عقود النساء العاملات من عقود عاملات منتظمات لعقود عاملات غير منتظمات أو عاملات بدوام جزئي و/أو لمدد قصيرة. كما يساور القلق اللجنة إزاء انخفاض عدد مراكز رعاية الطفل التي تديرها الدولة والاتجاه إلى خصخصة هذه المرافق وارتفاع الرسوم التي تفرضها مراكز رعاية الطفل الخاصة مما يجعلها بعيدة المنال بالنسبة للعديد من النساء العاملات، وخاصة بالنسبة للأسر المعيشية المنخفضة الدخل التي تعيلها المرأة. 
	33 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تشجيع التشارك في المسؤولية في نطاق الأسرة وعلى تكثيف جهودها لمساعدة الرجال والنساء في تحقيق توازن بين مسؤوليات الأسرة والعمل بسبل منها مبادرات التوعية والتثقيف الإضافية الموجهة للجنسين عن تقاسم المهام المتعلقة بالأطفال والمهام المنزلية بالتساوي، وعن طريق ضمان عدم قصر التوظيف بدوام جزئي على المرأة بشكل شبه حصري. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى التوسع في توفير مرافق رعاية الطفل وجعل تكاليفها ميسورة حتى يتسنى لها استقبال الأطفال من مختلف الفئات العمرية، ولا سيما المنتمون منهم إلى أسر معيشية تعولها المرأة، وتشجيع المزيد من الرجال على الاستفادة من إجازة الأبوين. 
	الصحة

	34 - يساور القلق اللجنة من جراء الافتقار إلى معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة من أجل التصدي لمسألة تردي حالة الصحة الذهنية للمرأة، بما في ذلك الإصابة بالاكتئاب. وهي تشعر بقلق عميق لازدياد معدلات الانتحار بين النساء، الذي يُعد ثاني أسباب الوفاة في الدولة الطرف. ومما يثير قلق اللجنة كذلك ارتفاع معدلات الاعتلال وتردي الأوضاع الصحية للمرأة في مستويات الدخل الأقل مقارنة بالنساء من المستويات الأعلى دخلا، وذلك رغم كفالة تغطية التأمين الصحي للجميع. وتعرب اللجنة عن انزعاجها لكون الإجهاض لا يزال جريمة يعاقب عليها القانون وفقا للمادتين 269 و 270 من قانون العقوبات للدولة الطرف رغم السماح به في ظروف معينة منها الاغتصاب وسفاح المحارم بموجب المادتين 14 و 15 من قانون رعاية المرأة والأيتام. 
	35 - وتحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لتردي الصحة الذهنية ولا سيما الإصابة بالاكتئاب. وهي تشجع الدولة الطرف أيضا على أن تنفذ على نحو تام سياساتها لمنع الانتحار (2009-2013) وأن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن السياسات والنتائج التي حققتها. وتوصي اللجنةُ بأن تولي الدولة الطرف عناية خاصة لحالة النساء المسنات من ذوات الدخل المنخفض، لكفالة حصولهن على نحو كامل على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية. وهي تحث الدولة الطرف على النظر في مراجعة التشريعات المتعلقة بالإجهاض، وخاصة قانون العقوبات، بغرض حذف الأحكام التي تنص على معاقبة النساء اللائي يجرين عمليات إجهاض، وإتاحة الفرصة لهن للحصول على خدمات ذات نوعية جيدة للتعامل مع المضاعفات الناشئة عن الإجهاض غير الآمن وفقا للتوصية العامة رقم 24 (1999) الصادرة عن اللجنة.
	الريفيات

	36 - تلاحظ اللجنة أن النساء يمثلن نسبة 53.3 في المائة من العمال الزراعيين في الدولة الطرف وأن هناك تدابير ترمي إلى مساواة المرأة الريفية على نحو فعلي بالرجل تشمل على سبيل المثال الخطة الخمسية الثانية لتعزيز حقوق المزارعات. وكذلك تحيط اللجنة علما بتخصيص حصة للمرأة نسبتها 20 في المائة في برنامج مبادرة شباب المزارعين. بيد أن اللجنة يساورها القلق لكون الرجال يستأثرون بنسبة 70.3 في المائة من المزارع المملوكة للأسر في حين أن نسبة لا تتعدى 26.3 في المائة تملكها أرامل مسنَّات، وهو ما يبين صعوبة تملك المرأة للأرض والممتلكات. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا لكون الحكومة توفر الدعم والعون الماليين لأرباب الأسر المعيشية ومعظمهم من الرجال، مما يجعل النساء معتمدات على أزواجهن أو غيرهم من أفراد الأسرة للوصول إلى هذا النوع من المساعدة. 
	37 - وتوصي اللجنةُ بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تحسين حالة الريفيات باعتماد التدابير التشريعية والعملية على السواء، وإلى كفالة تصميم جميع السياسات والبرامج بحيث تستهدف امتداد المساواة بين الجنسين إلى المناطق الريفية وتنفيذه على نحو تام لمقاصد منها تيسير قدرة المرأة على تملك الأراضي والممتلكات وتقديم الدعم والعون الماليين لها. وتوصي اللجنة أيضا بأن تنفذ الدولة الطرف استراتيجيات وبرامج للتنمية الريفية مراعية للاعتبارات الجنسانية، وأن تعجل باتخاذ التدابير الرامية إلى تشجيع الشابات على احتراف الزراعة بما يكفل المشاركة التامة للمرأة الريفية في صياغة مثل هذه الاستراتيجيات والبرامج وتنفيذها.
	الزواج والعلاقات الأسرية

	38 - تحيط اللجنة علما بالتعديل الذي أُدخل على قانون الأحوال الشخصية (كانون الأول/ديسمبر 2007) بغرض حماية حق الزوج في استعادة الأملاك الزوجية في حالة تصرف الزوج الآخر فيها قبل بت المحكمة في كيفية توزيعها، إلا أنها تعرب عن القلق لكون تقاسم الأملاك الزوجية بالتساوي عند طلاق الزوجين لا ينطبق في الدولة الطرف إلا على الممتلكات الملموسة (المنقولات وغير المنقولات) ولا يشمل الأملاك غير الملموسة مثل المعاشات التقاعدية وصناديق الادخار، ولكون تقاسم الأملاك الزوجية الملموسة بالتساوي يستند إلى السوابق القضائية وليس ملزِما قانونا. وكذلك يساور اللجنة القلق لجواز اعتبار ”إضرار“ أي من الطرفين بالزواج قد يؤخذ في الاعتبار عند تحديد قسمة الأصول في حالات الطلاق.
	39 - وتوصي اللجنةُ الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير التشريعية اللازمة للاعتراف بالأملاك الملموسة وغير الملموسة مثل المعاشات التقاعدية وصناديق الادخار كجزء من الأملاك الزوجية، وبأن تدرج في التشريع قاعدةً تنص على توزيع الأملاك الزوجية بالتساوي عند الطلاق تمشيا مع المادة 16 من الاتفاقية ووفقا للتوصية العامة رقم 21 (1994) الصادرة عن اللجنة بشأن المساواة فيما يتصل بالزواج والعلاقات الأسرية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تُتخذ التدابير التشريعية من أجل إبطال أخذ ”الضرر“ في الحسبان عند تحديد قسمة الأصول في حالات الطلاق.
	المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

	40 - تعرب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن تقديرها لإسهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا في عملية الإبلاغ ولتقديمها بيانات عن عدد انتهاكات حقوق الإنسان وشكاوى التمييز المودعة لديها سنويا، إلا أن اللجنة تشاطر لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (انظر E/C.12/KOR/CO/3) شواغلها بشأن تقليص حجم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بنسبة 21 في المائة في حين أن هذه النسبة لم تتعد 2 في المائة في جميع الوزارات الأخرى، ومن أن التطورات الأخيرة في الدولة الطرف قد عرَّضت استقلال اللجنة للخطر.
	41 - وتذكِّر اللجنةُ الدولةَ الطرف بمسؤوليتها عن ضمان أن تستمر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا في الامتثال لمبادئ باريس، ولا سيما فيما يتعلق باستقلالية اللجنة. وهي تحث الدولةَ الطرف على أن تخصص للجنة الوطنية الموارد البشرية والمالية الكافية بحيث يشمل ذلك الخبراء في حقوق الإنسان، وذلك وفقا لقانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا، وتحثها على تعزيز وظائفها في مجال الرصد بما في ذلك في مجال القضايا الجنسانية وحقوق المرأة بغية استعادة المصداقية والشرعية وثقة الجمهور.
	إعلان ومنهاج عمل بيجين

	42 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين على نحو كامل في تنفيذها لالتزاماﺗﻬا الواقعة عليها بموجب الاتفاقية من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.
	الأهداف الإنمائية للألفية

	43 - وتشدد اللجنة أيضا على أ ن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وهي تدعو إلى أن تدرج منظورا جنسانيا في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتراعي فيها أحكام الاتفاقية على نحو واضح، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.
	النشر

	44 - وتطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في جمهورية كوريا لإطلاع الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات المطلوبة التي اتخذت لكفالة أن تحقق للمرأة المساواة المكرسة بحكم القانون وعلى مستوى الممارسة الفعلية، وعلى الخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل النشر على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج أعمال الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام ٢٠٠٠: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.
	التصديق على المعاهدات

	45 - وتلاحظ اللجنة أن تقيد الدول الأطراف بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان الرئيسية() التسعة يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. لذا، تشجع اللجنة حكومة جمهورية كوريا على النظر في التصديق على المعاهدة التي ليست طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
	متابعة الملاحظات الختامية

	46 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنتين معلومات خطيّة بشأن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 15 و 21 أعلاه.
	إعداد التقرير المقبل

	47 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل المشاركة الواسعة لجميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها المقبل، وأن تتشاور مع طائفة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان خلال تلك المرحلة.
	48 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد في تقريرها الدوري القادم على الشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية، وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في تموز/يوليه 2015.
	49 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع ”المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها“، المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 (انظر HRI/MC/2006/3 و Corr.1). ولا بد من اتباع المبادئ التوجيهية لتقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/يناير 2008، جنبا إلى جنب مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة. وتشكل تلك المبادئ مجتمعة المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي ألا تتجاوز الوثيقة الخاصة بالمعاهدات 40 صفحة، وألا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة المستكملة 80 صفحة.

