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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة التاسعة والثالثون

    ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ -يوليه / متوز٢٣
: رأةـــ د امل ـى التمييـز ضـ    ـــ اء عل ــة بالقـض  ــة املعني ـة للجن ــات اخلتامي ــالتعليق  

 مجهورية كوريا
 
ة كوريـــا ـــــادس جلمهوريـس والـــسـي التقريـــرين الـــدوريني اخلامــــرت اللجنـــة فــــــــنظ - ١
)CEDAW/C/KOR/5 و CEDAW/C/KOR/6 (ن يف ــــ، املعقودتي٨٠٢ و ٨٠١ا ــي جلــستيهــــف

وتــرد قائمــة اللجنــة   ). B( 802 ( وCEDAW/C/SR.801 )B (نظــرا (٢٠٠٧يوليــه / متــوز٣١
 كوريـــا يف ة وتـــرد إجابـــات مجهوريـــ،CEDAW/C/KOR/Q/6بالقـــضايا واألســـئلة يف الوثيقـــة 

 .CEDAW/C/KOR/Q/6/Add.1الوثيقة 
 

 مقدمة  
ــدوريني        - ٢ ــا ال ــا يف إعــداد تقريريه ــة الطــرف التباعه ــديرها للدول ــة عــن تق تعــرب اللجن

وتالحــظ اللجنــة .  للجنــة بــشأن إعــداد التقــارير الدوريــةةاخلــامس والــسادس املبــادئ التوجيهيــ
 أيضا عـن تقـديرها   وتعرب اللجنة. فيهما توصياهتا العامةروعيت جودة التقريرين املفيدين اليت    

للدولة الطرف إلجاباهتا اخلطية على قائمة القضايا واألسئلة اليت أثارهـا الفريـق العامـل ملـا قبـل                   
الدورة وللعرض الشفوي واإليـضاحات اإلضـافية الـيت قدمتـها ردا علـى األسـئلة الـيت طرحتـها             

 .اللجنة شفويا
ع املــستوى برئاســة وزيــر وتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف الــيت شــاركت بوفــد رفيــ  - ٣

ــشؤون         ــر ال ــها وزي ــة من ــة خمتلف ــر حكومي ــضم ممــثلني عــن دوائ ــسانية واألســرة، ي ــساواة اجلن امل
ل ووزير اإلدارة احلكومية والـشؤون الداخليـة،        ــارة ووزير العدل ووزير العم    ــة والتج ــاخلارجي
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وتقـدر اللجنـة    . فاقيـة مبا لديهم من خربة عملية يف جمموعة واسـعة مـن اجملـاالت املـشمولة باالت               
 .احلوار البناء الذي دار بني الوفد وأعضاء اللجنة

 / يف آب٩وتــــثين اللجنــــة علــــى الدولــــة الطــــرف لــــسحبها حتفظهــــا علــــى املــــادة    - ٤
 .١٩٩٩ أغسطس

، ٢٠٠٦أكتـوبر  / تـشرين األول  ١٨وهتنئ اللجنة الدولـة الطـرف علـى انـضمامها، يف             - ٥
 .اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةإىل الربوتوكول االختياري امللحق ب

 
 اجلوانب اإلجيابية  

تالحظ اللجنة مع التقـدير أن الدولـة الطـرف قامـت، منـذ النظـر يف تقريرهـا الـدوري                    - ٦
ــع  ــد مــن القــوانني واألحكــام    ١٩٩٨عــام ) CEDAW/C/KOR/4(الراب ــة العدي ــسن ومراجع ، ب

ــز ضــ     ــى التميي ــضاء عل ــة هبــدف الق ــال     القانوني ــسني واالمتث ــني اجلن ــساواة ب ــز امل ــرأة وتعزي د امل
وعلى وجـه اخلـصوص، ترحـب باعتمادهـا تعـديل           . اللتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية    

القانون املدين الذي ألغت به نظام رئيس األسرة، الذي كان مثاال رئيسيا للتمييز بـني اجلنـسني            
 .يف مجهورية كوريا

الــيت تبــذهلا الدولــة الطــرف مــن أجــل تعزيــز اآلليــة الوطنيــة   وترحــب اللجنــة بــاجلهود  - ٧
للنــهوض بــاملرأة، بــدليل الزيــادة الكــبرية يف املــوارد املاليــة لــوزارة املــساواة اجلنــسانية واألســرة، 
ووجــود جلنــة تنــسيق الــسياسات املتعلقــة بــاملرأة، ومنــسقني للــسياسة املتعلقــة بكبــار الــسن مــن 

 .لقة باملرأة داخل الوزاراتاجلنسني وأفرقة للسياسة املتع
ــع        - ٨ ــسانية يف مجي ــاج منظــورات جن ــة يف ســبيل إدم ــى جهــود احلكوم ــة عل ــثين اللجن وت

 .٢٠٠٦سياسات احلكومة واألخذ بسياسة يف امليزانية تراعي القضايا اجلنسانية عام 
، بإنـشاء اللجنـة الوطنيـة حلقـوق     ٢٠٠١وهتنئ اللجنة الدولة الطرف على قيامها، عام      - ٩
إلنــسان، الــيت تــوفر التحقيــق وســبل االنتــصاف فيمــا يتعلــق بانتــهاكات حقــوق اإلنــسان الــيت  ا

 .على أساس عوامل خمتلفة من بينها نوع اجلنسترتكب 
 

 اجملاالت املثرية للقلق والتوصيات  
إذ تــشري اللجنــة إىل التزامــات الدولــة الطــرف بالعمــل بــصورة منتظمــة ومــستمرة  - ١٠

ــة، تــرى أن الــشواغل والتوصــيات احملــددة يف التعليقــات    علــى تنفيــذ مجيــع مــواد    االتفاقي
بـني اآلن  يف الفتـرة مـا   اخلتامية احلاضرة تـستلزم أن تـويل الدولـة الطـرف أولويـة االهتمـام        

وبناء على ذلك تطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن تركـز           . وتقدمي التقرير الدوري التايل   
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ذية وأن تعـرض يف تقريرهـا الـدوري املقبـل مـا اختذتـه       على هذه اجملاالت يف أنشطتها التنفي     
وتدعو الدولة الطرف إىل تقدمي هـذه التعليقـات اخلتاميـة إىل            . من تدابري وحققته من نتائج    

 .ت ذات الصلة وإىل الربملان لضمان تنفيذها الكاملامجيع الوزار
الـذي  ، ٢٠٠٥م ويف حني ترحب اللجنة بالتعديل الذي أدخل على القانون املـدين عـا          - ١١

، ممهـدا الطريـق لـسحب الـتحفظ البـاقي           ٢٠٠٨ينـاير   /كانون الثـاين  ١سيصبح نافذ املفعول يف     
للدولة الطرف على االتفاقية، مازال يساورها القلق لعدم حتديد موعد هنـائي لـسحب الـتحفظ      

 .من االتفاقية١٦من املادة ) ز( ١على الفقرة 
اع جبهودهـا بـشأن سـحب حتفظاهتـا علـى           حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى اإلسـر         - ١٢

 .من االتفاقية يف إطار زمين حمدد١٦من املادة ) ز( ١الفقرة 
ويف حني تعترف اللجنة بانطباق االتفاقية املباشر يف النظام القانوين الـداخلي وباإلطـار     - ١٣

ة للقـضاء   التشريعي ملساواة املرأة حبكم الواقع، تعرب عـن قلقهـا إزاء عمليـة التخطـيط املتطاولـ                
ــة،         ــع أحكــام االتفاقي ــال جلمي ــذ الفع ــدم يف التنفي ــبطء يف التق ــرأة وإزاء ال ــز ضــد امل ــى التميي عل
وخاصة فيمـا يتعلـق باملـشاركة والعمالـة بالنـسبة للمـرأة، بـرغم القـوانني والـسياسات الـسارية                     

هــا ويــساور اللجنــة القلــق أيــضا ألن عــدم إيــراد أمثلــة ألي دعــاوى قــضائية تــدخل في. املفعــول
يدل على أن االتفاقية وبروتوكوهلـا االختيـاري والتوصـيات          ١٩٨٤االتفاقية منذ تصديقها عام     

ــة غــري معروفــة بــشكل كــاف لــدى احملــامني والقــضاة      واملــدعني العــامني أو لــدى  العامــة للجن
 .أنفسهن النساء
مـة  تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعزيز وتعجيل تنفيذ القوانني والـسياسات القائ   - ١٤

 حمــددة بوضـوح ومقيــدة زمنيــا،  ، فوريـة وطويلــة األجـل؛  وضـع أهــداف : بالوسـائل التاليــة 
الرصد والتقييم بـصورة فعالـة لآلثـار واالجتاهـات مـع مـرور الوقـت والتقـدم حنـو حتقيـق                      و

وتوصـي  . ةييلزم من إجراءات تصحيح األهداف واملقاصد، وما حتقق من نتائج؛ واختاذ ما     
لطرف التنفيذ الفعـال للقـوانني القائمـة، مبـا يف ذلـك حتـسني سـبل                 أيضا بأن تكفل الدولة ا    

وتدعو أيـضا الدولـة الطـرف إىل تـوفري التـدريب للمحـامني              . االنتصاف املتاحة واستعماهلا  
جراءات الالزمـة يف إطـار بروتوكوهلـا        إلوالقضاة واملدعني العامني فيما يتعلق باالتفاقية وبـا       

 .قوقها وقدرهتا على املطالبة هبااالختياري وتعزيز معرفة املرأة حل
يــشمل التمييــز  ١٩٨٧ويف حــني تالحــظ اللجنــة أن قــانون املــساواة يف العمالــة لعــام    - ١٥

وإذ املباشر وغري املباشر وينص علـى املـساواة يف املعاملـة بـني املـرأة والرجـل يف مكـان العمـل،                  
ا مــن األعمــال التميزيــة تالحــظ أيــضا أن قــانون اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان يغطــي عــدد  

 ١يساورها القلق ألن تعريف التمييز ضـد املـرأة وفقـا للمـادة              القائمة على أساس نوع اجلنس،      
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 مل يطبـق    ،من االتفاقية الذي يشمل التمييز املباشر وغري املباشر ويغطي مجيـع جمـاالت االتفاقيـة              
ــد  ــز  بعـ ــر التمييـ ــصلة ومل حظـ ــة ذات الـ ــوانني الداخليـ ــاريا يف القـ ــصبح سـ ــاعني   يـ ــى القطـ  علـ
 .واخلاص العام
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تـدرج يف دسـتورها أو يف غـريه مـن التـشريعات                   - ١٦

 ١املـادة   املناسبة حظرا للتمييز ضد املرأة، يشمل التمييز املباشر وغري املباشـر، اتـساقا مـع              
. ع اخلــاصمــن االتفاقيــة، ويغطــي مجيــع جوانــب االتفاقيــة، وأن جتعلــه ســاريا علــى القطــا   

فيمــا يتعلـق بطبيعــة  بإذكــاء الـوعي  وتـشجع الدولــة الطـرف علــى تعزيـز جهودهــا اخلاصـة     
التمييز ضد املرأة ومفهوم االتفاقية للمساواة الفعلية لدى املسؤولني احلكوميني واملشرعني  
والقضاة واحملامني ولدى اجلمهور العام وذلك بغية تعجيل التحقيـق العملـي ملبـدأ املـساواة                

 .من االتفاقية) أ( ٢املرأة والرجل، مبوجب املادة بني 
وإذ ترحــب اللجنــة بالتعــديالت الــيت أدخلــت علــى قــانون منــع العنــف املــرتيل ومحايــة   - ١٧

اب الزوجـي   ــف ألن االغتـص   ـــ ة الضحايا، تأس  ــون معاقبة العنف اجلنسي ومحاي    ــا وقان ــالضحاي
قانون معاقبـة العنـف اجلنـسي ال يالحـق اجلـاين            ه خاص ألن    ــق بوج ــويساورها القل . رمــمل ُيج 

إلبـالغ واملقاضـاة   املنخفـضة ل عـدالت  املويـساور القلـق اللجنـة إزاء      . إال بشكوى مـن الـضحية     
ويقلقها انعدام املعلومات والبيانات عن مدى انتـشار        . واإلدانات فيما يتعلق بالعنف ضد املرأة     

 .كل أشكال العنف ضد املرأة
لدولة الطرف إىل معاجلة العنف ضد املـرأة علـى أنـه انتـهاك حلقـوق                تدعو اللجنة ا   - ١٨

 الـصادرة عـن   ١٩اإلنسان اململوكة للمـرأة، وأن تـستعمل بـشكل كامـل التوصـية العامـة         
وحتث الدولة الطـرف    . اللجنة يف جهوده الرامية إىل معاجلة مجيع أشكال العنف ضد املرأة          

كــل أنــواع مقبوليــة وعي فيمــا يتعلــق بعــدم الــإذكــاء علــى تكثيــف اجلهــود الــيت تبــذهلا يف 
العنف، مبا فيها العنـف املـرتيل، وتطلـب إىل الدولـة الطـرف أن جتعـل االغتـصاب الزوجـي                  
جرمية يعاقب عليها القانون وأن تلغي شرط تقدمي الدعوى مـن الـضحية ملقاضـاة مرتكـب                 

 النـساء الـاليت     وتدعو اللجنة الدولة الطرف للتأكد من متكـن مجيـع         . جرمية العنف اجلنسي  
ــة        ــات، مــن احلــصول علــى وســيلة فوري ــيهن النــساء الريفي يتعرضــن للعنــف املــرتيل، مبــا ف
لالنتــصاف واحلمايــة، مبــا يف ذلــك إصــدار أمــر باحلمايــة وتــوفري عــدد كــاف مــن املالجــئ   

وتـدعو الدولـة الطـرف إىل       .  الوصول إليها، إضـافة إىل املـساعدة القانونيـة         هناملأمونة ميكن 
سيما العاملون يف إنفاذ القانون، والقـضاة ومقـدمو          بكون املسئولون العامون، ال   كفالة أن   

الرعاية الصحية والعاملون االجتماعيون على معرفة تامـة باألحكـام القانونيـة ذات الـصلة               
وعلى وعي تام جبميع أشكال العنف ضد املرأة، وأهنم قـادرون علـى تـوفري الـدعم الكـايف                   
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طـرف علـى مجـع البيانـات وإجـراء البحـوث حـول تفـشي كـل                  وحتـث الدولـة ال    . للضحايا
شكل من أشكال العنف ضد املرأة، وأسبابه وعواقبه، مبـا فيهـا العنـف املـرتيل، واسـتخدام                  

ــداخال     ــة شــاملة وم ــدابري قادم ــات كأســاس لت ــة اهلــدف هــذه البيان وتطلــب إىل . ت موجه
نتـائج  ومـا حتقـق مـن       ية  الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم بيانات إحـصائ          الدولة

 .لتدابري املتخذةل
ويساور القلق اللجنة من استمرار االجتار باألشخاص واستغالل البغاء ومن عدم تـوفر              - ١٩

ويف حني ترحب اللجنة إذ تـرى أن ضـحايا البغـاء القـسري حيـق                . بيانات عن هاتني الظاهرتني   
يـسمى بالبغايـا الطـوعيني معرضـات       اهلن اإلنقاذ واحلماية وإعادة التأهيل، تشعر بـالقلق ألن مـ          

للمقاضاة مبوجـب القـانون، بينمـا ال تطبـق أي عقوبـة علـى الزبـائن اجلـدد للبغايـا إذا حـضروا                        
وتــشعر اللجنــة بــالقلق كــذلك مــن . املــصمم لتثقيــف الزبــائن األغــرار) John School(برنــامج 

 يف عالقـة جنـسية مـن        ، اليت تـدخل فيهـا فتيـات مراهقـات         Wonjokyujeاستمرار انتشار ظاهرة    
 .رجال أكرب منهن سنا مقابل املال

 مـن االتفاقيـة، ومجـع       ٦حتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى التنفيـذ الكامـل للمـادة                - ٢٠
وحتليل البيانات مـن الـشرطة واملـصادر الدوليـة ومقاضـاة العـاملني يف االجتـار باألشـخاص                   

ة الطــرف أن تكثــف جهودهــا يف وتطلــب اللجنــة إىل الدولــ. واســتغالل البغــاء ومعاقبتــهم
. التعاون الدويل واإلقليمي والتعاون الثنائي مع بلدان املنشأ والعبور واملقـصد ملنـع االجتـار              

وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على النظر يف التصديق على الربوتوكول اخلاص مبنع             
األطفــال، وهــو  ســيما االجتــار بالنــساء و   االجتــار باألشــخاص وقمعــه واملعاقبــة عليــه، ال    

وكذلك . الربوتوكول التكميلي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل مراجعــة قوانينــها املتعلقــة بالبغــاء للتأكــد مــن أن النــساء  

لتـسهيل  وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختـاذ تـدابري         . يعتربن جمرمات  العامالت بالبغاء ال  
إعادة اندماج البغايا يف اجملتمع وتوفري برامج إلعادة التأهيل والتمكني االقتـصادي للنـساء    

وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف أيـضا بـأن            .  تعرضن لالسـتغالل يف البغـاء      والفتيات الاليت 
 .Wonjokyujeتوفر للفتيات املراهقات برامج تعليمية لوقف ظاهرة 

 العمل يف وضع مشروع قـانون يـنظم عمـل مساسـرة الـزواج،               ويف حني تالحظ اللجنة    - ٢١
ــادة عــدد الزجيــات الدوليــة، الــيت     ــة إىل ُتنقــل فيهــا املــر قــد تعــرب عــن قلقهــا مــن زي أة األجنبي

ويـساورها القلـق أيـضا مـن تفـشي العنـف املـرتيل يف        . كوريا ألغراض الزواج والبغـاء     مجهورية
 .هذه الزجيات
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 علـى القيـام عـاجال بـإقرار مـشروع القـانون اخلـاص               حتث اللجنـة الدولـة الطـرف       - ٢٢
بتنظيم أنشطة مساسرة الزواج ووضع سياسات وتدابري إضـافية حلمايـة النـساء األجنبيـات                

جــرين ومــن جانــب   مــن االســتغالل واملعاملــة الــسيئة مــن جانــب مساســرة الــزواج واملتَّ       
ة أخـرى لالنتـصاف     وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر للنساء سبال ناجعـ         . أزواجهن

. مــن ســوء معاملــة األزواج وأن تــسمح هلــن بالبقــاء يف البلــد أثنــاء التماســهن لالنتــصاف   
 وســبل هـا قوقحباملــرأة األجنبيـة  تكفـل معرفـة   وتوصـي اللجنـة كــذلك الدولـة الطـرف بــأن     

 .زيلـاالنتصاف املتاحة هلا، مبا يف ذلك التدابري املتاحة حلمايتهن ووقايتهن من العنف املن
يف احليـاة العامـة     أة  زيـادة مـشاركة املـر     ورغم أن اللجنة تالحظ أنه قـد مت فيمـا يتعلـق ب             - ٢٣
واخلطــة اخلمــسية لزيــادة عــدد كقــانون األحــزاب، اعتمــاد قــوانني وخطــط ، الــسياسيةاحليــاة و

احليـاة  يف  ا  ناقـص ممثلة متثـيال     ال تزال    أةن املر أليساورها  القلق   فإن   املديرات يف املناصب العامة،   
 مبــا يف ذلــك اجلمعيــة  ، يف العديــد مــن اجملــاالت اتاصــة يف عمليــة صــنع القــرار خب و،ةيالــسياس
 والــدوائر ، والــسلك الدبلوماســي ، والقــضاء،املــستوياتمجيــع  واحلكومــات علــى  ،الوطنيــة

 . والقطاع اخلاصة،كادميياأل
، اصــلةوتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تكثيــف جهودهــا واختــاذ تــدابري متو  - ٢٤
 ة مـن االتفاقيـة والتوصـي      ٤ من املادة    ١وفقا للفقرة   أخرى  مؤقتة  خاصة  يف ذلك تدابري     مبا

 يف مجيـع    ة واملعينـ  ة يف اهليئـات املنتخبـ     أةيادة متثيـل املـر    التعجيل بز   ليتسىن  للجنة ٢٥العامة  
 اللجنـة توصـي  و.  والقطـاع اخلـاص  ةكادميي مبا يف ذلك املؤسسات األ ،جماالت احلياة العامة  

 ةيئلقيـادات النـسا   لتـدريب ا  احلاليـة   هـا   بأن تقوم الدولـة الطـرف بتوسـيع نطـاق براجم          أيضا  
واصلة مبالدولة الطرف   أيضا  توصي  وهي  . التفاوض على مهارات القيادة و    احلالية واملقبلة 

 صـنع   مـشاركة كاملـة وعلـى قـدم املـساواة يف     أةمهية مـشاركة املـر  أبنشر الوعي جهودها ل 
ن أىل الدولـة الطـرف      إوهـي تطلـب     . ملستويات بالنسبة للمجتمع ككـل    القرار على مجيع ا   

تقريرهــا أن تبلــغ عــن ذلــك يف  فعاليــة التــدابري املتخــذة والنتــائج احملققــة، و  وترصــد بدقــة 
 . املقبليالدور
 ةصــلأ املتة والقوالــب النمطيــ ةبويــوتالحــظ اللجنــة مــع القلــق اســتمرار املواقــف األ      - ٢٥
، ةاصـة يف املنـاطق الريفيـ      خب و ، والرجل يف األسرة واجملتمـع     أةيات املر دوار ومسؤول أيتعلق ب  فيما

ــارات األيف والــيت تتجلــى   ــاخلي ــة كادميي ــاة العامــة  احملــدودة مــشاركتها ة للمــرأة وواملهني يف احلي
ألن هـذه   أيـضا   القلق  ويساورها  . سوق العمل  النساء كفئة حمرومة يف      وضعوالسياسية  احلياة  و
 .أةيسي للعنف ضد املرمناط هي السبب الرئاأل
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 ومتواصلة للتغلـب علـى      ةن تتخذ تدابري منهجي   إىل أ وتدعو اللجنة الدولة الطرف      - ٢٦
ن تـشمل هـذه التـدابري       أينبغـي   و. أة ضـد املـر    يـة زيتمية املتجذرة ال  استمرار القوالب النمطي  

 فـضال عـن     والفتيـان، ىل الرجـال    ولتثقيف اجلمهور موجهـة خباصـة إ      وعي  محالت إلذكاء ال  
يف ة دوار التقليديــبــاألة  املرتبطــةالنــساء والفتيــات، هبــدف القــضاء علــى القوالــب النمطيــ  

ــا للمــادتني    ــة ) أ (٥و ) و (٢األســرة واجملتمــع، وفق ــة  . مــن االتفاقي ــة الدول ــدعو اللجن وت
رصـد  ت و ،جـراءات تنفيذ هذه اإل  عند   ةاملناطق الريفي إىل أن تستهدف بوجه خاص      الطرف  
مواصـلة تـشجيع تنويـع     إىل  وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف         . نـتظم  علـى حنـو م     ثرها أ وتقيم

يف سـوق   هن  يف االعتبار بعد ذلك فرصـ     على أن ُتؤخذ     ،للبنني والبنات ة  ليميعاخليارات الت 
اخــتالل  وةالنمطيــ أيــضا إىل أن تتــصدى للقوالــب الدولــة الطــرفاللجنــة دعو وتــ. العمــل

لتمييـز ضـد    أة الـدوين، ممـا يؤبـد ا       ضـع املـر    وو أةالرجل واملر موازين القوة يف العالقات بني      
صـورة  علـى أن ترسـم      عـالم   وتوصي اللجنة بأن تشجع الدولـة الطـرف وسـائط اإل          . أةاملر
وتكرس التكافؤ يف املركـز واملـسؤوليات بـني املـرأة والرجـل يف       واملساواة  أة  جيابية عن املر  إ

 .اجملالني اخلاص والعام
 مــن تــدابري يف ســوق العمــلأة املــروضــع حــسني تا اختــذ لترحــب اللجنــة مبــيف حــني و - ٢٧

أة، وتدابري توسيع نطاق عمالة املرأة والقـانون املعـدل لتكـافؤ            شاملة لتنمية موارد املر   كاخلطة ال 
مـا تواجهـه املـرأة يف سـوق العمـل مـن مـصاعب مجـة تتمثـل                  زاء  الفرص، فإن القلق يـساورها إ     

جـور، وارتفـاع نـسبة       األ ةمنخفـض نـة   معييف قطاعـات    فيما تتمثل يف وجودها على حنـو مركـز          
 مبــصادراالســتعانة كشــكال العمــل املــرن   أ، وخمتلــفةغــري منتظمــأعــداد املــشتغالت بأعمــال  

 ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن انعــدام األمــن الــوظيفي وانتفــاء االســتحقاقات،   خارجيــةوعقــود 
ء عـدم كفايـة   زاويـساور اللجنـة القلـق أيـضا إ     .والفجوة الكـبرية بـني أجـر املـرأة وأجـر الرجـل          

ــة،    ــشريعات العمــل القائم ــال لت ــانون     وإزاء االمتث ــى الق ــل عل ــيت تتحاي ــشركات ال ممارســات ال
آليـات  إزاء غيـاب    اللجنـة    يـساور    القلـق حتديـدا، فـإن     و. الـوظيفي من األمن   العامالت  حيرم   مما

قلـق  ويـساورها ال . لمطالبـة حبقوقهـا  تلجـأ إليهـا املـرأة ل   الشكاوى إجراءات لتقدمي   رصد فعالة و  
اللجــوء إىل وســائل االنتــصاف يف حــاالت تعرضــها للتحــرش  حتجــم عــن أيــضا ألن املــرأة قــد 

 .يف مكان العملاجلنسي 
وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعجيل وضمان تكافؤ الفرص للنساء والرجـال             - ٢٨

 مـن  ١مؤقتـة وفقـا للفقـرة    خاصة  تطبيق تدابري   إىل  وتدعو الدولة الطرف    . يف سوق العمل  
الدولـة الطـرف علـى اختـاذ        اللجنـة   وتـشجع   . ٢٥ العامـة    تها من االتفاقيـة وتوصـي     ٤ادة  امل

وحتـث اللجنـة    . ، وال سيما من خالل التعلـيم والتـدريب        ة املهني ةتدابري للقضاء على التفرق   
يف سوق العمل وزيادة عدد النساء أة رصد حالة املرعلى املسارعة بكذلك الدولة الطرف 
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ملـرأة  التحـاق ا  مزيد من فـرص     كفالة قيام املؤسسات بتوفري     من خالل   املنتظمة  عمال  يف األ 
بصورة منتظمة، فضال عن سحب االستحقاقات على التفرغ وبعمل تعمل فيه على أساس 

 وتـدعو اللجنـة الدولـة       .املشتغلني بأعمال غري منتظمـة الـذين هـم يف معظمهـم مـن النـساء               
عـن العمـل   ملتساوي جر افيما يتعلق باألىل إنفاذ أحكام قانون تكافؤ فرص العمل   إالطرف  
 رصـد   آليـات أن تكفل توافر     الدولة الطرف    إىل أيضاتطلب اللجنة   و.  يف القيمة  املتساوي

تقــدمي  متكــن املـرأة مــن  جـراءات فــضال عــن إ ،فعالـة لتحقيــق االمتثـال للتــشريعات القائمـة   
 أن تكفـل تـوافر     إىلوتدعو اللجنة الدولة الطـرف      . ةعماليال اانتهاك حقوقه بشأن  شكاوى  

الوصـول  ليتـسىن هلـن     قوقهن وسبل االنتـصاف املتاحـة       وسائل االنتصاف وتوعية النساء حب    
ىل اختـاذ تـدابري فعالـة       أيـضا إ  تدعو اللجنـة الدولـة الطـرف        و. نواملطالبة حبقوقه  ىل العدالة إ

 يةرسـ سرة والعمل وتعزيز تقاسم املسؤوليات املرتليـة واأل       لدعم التوفيق بني مسؤوليات األ    
 . والرجلأةبني املر
العــاملني  نزاء اعتمــاد كــثري مــن النــساء علــى أفــراد أســرهإوتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا  - ٢٩

جهــاض بــني النــساء الالئــي تتــراوح  اإلمعــدل ارتفــاع وإزاء  الــصحية،ىل اخلــدمات إللوصــول 
صحة  الـ ةزاء احتمـال عـدم كفايـة محايـ      إيضا  أالقلق  يساورها  و. عاما ٢٤ و   ٢٠عمارهن بني   أ
 .األحيائية للمرأة وحقوقها يف استخدام التكنولوجيا ةجنابياإل
اخلـدمات  إىل  مجيـع النـساء     وصـول   ن ترصـد    أ الدولـة الطـرف      إىلوتطلب اللجنـة     - ٣٠

 ة التدابري الراميتعزيزوهي حتث الدولة الطرف على . ةجراءات املناسباإلتتخذ الصحية، و
 ةا يف ذلــك تعزيــز بــرامج الــصحة اجلنــسي  مبــ، ىل منــع حــاالت احلمــل غــري املرغــوب فيــه  إ

لنـساء الالئـي تتـراوح      اتستهدف بتلك التـدابري علـى وجـه التحديـد           و،   والتعليم ةجنابيواإل
خيــــضع التــــربع بالبويــــضات وتوصــــي اللجنــــة بــــأن . عامــــا ٢٤ و ٢٠عمــــارهن بــــني أ
 حقـوق للوائح ينظمها القانون من أجل محايـة   البحثو أجناب غراض اإل استخالصها أل  أو

وبــأن ختــضع ملراقبــة منتظمــة  ،األحيائيــةتطبيــق التكنولوجيــا املــشتركة يف  للمــرأة اإلنــسان
وتـدعو اللجنـة    .ةخالقيـ املعـايري القانونيـة واأل    يتعلق بكـل مـن نوعيـة الرعايـة واحتـرام             فيما

بتعـديل قـانون أخالقيـات علـم األحيـاء والـسالمة            بطـاء   إدون  إىل أن تقـوم     الدولة الطرف   
بالبويـضات  طية يف حاالت التـربع      املستنرية واحلرة واخل  وافقة  ضمينه شرط امل  البيولوجية لت 

إىل يــضا الدولــة الطــرف  أ وتــدعو اللجنــة .البحــثو أجنــاب غــراض اإلاستخالصــها أل وأ
طـارا  إ والـصحة باعتبارهـا      أة املتعلقـة بـاملر    ٢٤االستفادة الكاملة من توصية اللجنـة العامـة         

 .اعية لفروق السنرامج جنسانية مرلوضع سياسات وب
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اصـة انتـشار    خب و النـسائية،  لفئـات زاء تأنيث الفقر يف بعض ا     إوتعرب اللجنة عن قلقها      - ٣١
 .امرأة تعوهلا املعيشية اليتسر الفقر بني األ

تـدابري ملموسـة ملعاجلـة      أن حتلـل احلالـة وتتخـذ        الدولة الطـرف    إىل  وتطلب اللجنة    - ٣٢
ىل إوتطلـب  . لوطنيـة اإلمنائيـة ا ط والـسياسات  مشكلة تأنيث الفقـر بـشكل شـامل يف اخلطـ      

بلــغ عــن ذلــك يف   وتاحملققــة،رصــد فعاليــة التــدابري املتخــذة والنتــائج  أن تالدولــة الطــرف 
 . املقبليها الدورتقرير
 الـزواج،  فـسخ    يفكفـل املـساواة للمـرأة       ين القـانون املـدين ال       اللجنة القلـق أل   يساور  و - ٣٣

ة حلصة الرجل يف األصول اليت تكون تراكمـت          حصة مساوي  يفها  حقوهو ما يتبني من انعدام      
 .حد الزوجني فقطأباسم أثناء الزواج إذا كانت األصول قد سجلت 

تــدخل عليــه وتوصــي اللجنــة بــأن تعيــد الدولــة الطــرف النظــر يف القــانون املــدين و - ٣٤
 بــشأن  للجنــة٢١ العامــة ة مــن االتفاقيــة والتوصــي١٦يف ضــوء املــادة الالزمــة تعــديالت ال

مـساوية حلقـوق الرجـل يف       حقوقـا   املـرأة   إلعطاء   و األسرية،املساواة يف الزواج والعالقات     
 .أثناء الزواجاألصول اليت تكون تراكمت 

 معروضــا علــى اجلمعيــة القــانون املــدينوبينمــا تالحــظ اللجنــة أن هنــاك تعــديال علــى   - ٣٥
دىن األ العمـر ن  أقلـق   مـع ال  ، تالحـظ    ةقيـ لالتفامبا ميتثل   السن القانونية للزواج    الوطنية لتخفيض   

 .للذكورعاما بالنسبة  ١٨ناث و لإلعاما بالنسبة  ١٦للسن القانونية للزواج ال يزال 
سراع يف سن تعديل القـانون      جل اإل أوحتث اللجنة الدولة الطرف على العمل من         - ٣٦

توافــق مــع يكــي  لعامــا ١٨ إىلدىن للــسن القانونيــة لــزواج الفتيــات املــدين لرفــع احلــد األ
 . حقوق الطفلة اللجنة واتفاقي٢١توصية لعامة وال ، من االتفاقية١٦ من املادة ٢ ةالفقر
يف تنفيذها اللتزاماهتا   أن تستعني على حنو كامل      وحتث اللجنة الدولة الطرف على       - ٣٧

ــا   ــة عليهـ ــة  الواقعـ ــن إمبوجـــب االتفاقيـ ــها مـ ــالن ومنـ ــززان   عـ ــذين يعـ ــيجني اللـ ــل بـ ج عمـ
ن تــدرج معلومــات عــن ذلــك يف تقريرهــا أىل الدولــة الطــرف إ وتطلــب ،اقيــةاالتف أحكــام

 .الدوري املقبل
مـر ال غـىن عنـه       أ ةن التنفيـذ الكامـل والفعـال لالتفاقيـ        أيـضا علـى أ    اللجنة  وتشدد   - ٣٨

ا يف مجيــع جنــسانيأن تــدرج منظــورا ىل إوهــي تــدعو . لأللفيــة ئيــةمناهــداف اإللتحقيــق األ
 علــى حكــام االتفاقيــةتراعــي فيهــا أ لأللفيــة واإلمنائيــةهــداف يــق األ حتقإىل ةاجلهــود الراميــ

ذلـــك يف تقريرهـــا ن تـــدرج معلومـــات عـــن أىل الدولـــة الطـــرف إ، وتطلـــب واضـــح حنـــو
 .املقبل الدوري
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نــسان الــصكوك الدوليــة حلقــوق اإل باألطــراف ن تقيــد الــدول أوتالحــظ اللجنــة  - ٣٩
 مجيـع جوانـب     ساسـية يف  نـسان واحلريـات األ    اإل حبقـوق    أةيعزز متتع املر  السبعة   )١(الرئيسية
 تشجع اللجنة حكومة مجهورية كوريا علـى النظـر يف التـصديق علـى املعاهـدة                 لذا،. احلياة

 حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين     ة وهي االتفاقيـة الدوليـة حلمايـ   بعد،اليت ليست طرفا فيها  
 .وأفراد أسرهم

واسع يف مجهوريـة كوريـا   على نطاق  ةيوتطلب اللجنة نشر هذه املالحظات اخلتام      - ٤٠
، مبــن فــيهم املــسؤولون احلكوميــون والــسياسيون والربملــانيون واملنظمــات   إلطــالع النــاس

أن حتقـق   لكفالـة الـيت اختـذت   املطلوبـة  اخلطوات على  ،اإلنسان ومنظمات حقوق    ئيةالنسا
اخلطـوات  علـى    و ،ةالفعليـ علـى مـستوى املمارسـة       حبكم القانون و  للمرأة املساواة املكرسة    

تواصـل  ن  أ الدولـة الطـرف      إىلوتطلـب اللجنـة     . خرى اليت يلزم اختاذها يف هذا الصدد      األ
 ،اإلنـسان  ومنظمـات حقـوق     ئية وال سـيما لـدى املنظمـات النـسا         ،على نطاق واسع  النشر  

عالن ومنهاج عمل بـيجني     إ و ، والتوصيات العامة للجنة   ،التفاقية وبروتوكوهلا االختياري  ل
 عـام   أةاملـر ” ة املعنونـ  ، الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة        ئيةل الـدورة االسـتثنا    عماأونتائج  
 .“املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين: ٢٠٠٠

وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تــرد يف تقريرهــا الــدوري القــادم علــى          - ٤١
 مـن االتفاقيـة، وهـو       ١٨تاميـة مبوجـب املـادة       الشواغل املعرب عنها يف هذه التعليقـات اخل       

 .٢٠١٠يناير /كانون الثاينالتقرير الذي يقع موعد تقدميه يف 
 
 

                                                         
ــة       )١(  ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــة، والعهــد ال ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــاحلقوق االقت ــدويل اخلــاص ب العهــد ال

لتمييز العنصري، واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال            والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال ا       
عقوبــة القاســية أو الالإنــسانية التمييــز ضــد املــرأة، واتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو ال  

 .املهينة، واتفاقية حقوق الطفل واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم أو


