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 .٠٥/١٠افتتحت اجللسة يف الساعة   
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         

 )تابع( من االتفاقية ١٨
ـــالتقري  ــدوري اخلاـــــــــ ـــمر الـــ ـــس جلمهوريــــــــ ةـــــــــ
؛  CEDAW/C/KOR/5( اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكوري 
 CEDAW/C/KOR/Q/6 و Add.1( 
ة ـــــــــــ جلمهوريالــــســـــــــادسر الــــدوري ـــــــــــالتقري 
؛  CEDAW/C/KOR/6( اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكوري 
 CEDAW/C/KOR/Q/6 و Add.1( 

ــد        - ١ ــضاء وف ــس أع ــسة، جل ــن الرئي ــوة م ــى دع ــاء عل بن
 .ىل طاولة اللجنةمجهورية كوريا إ

قامـت  ): مجهوريـة كوريـا   ( جـني    -السيدة جانغ ها     - ٢
ــة    ــرين الـــدوريني اخلـــامس والـــسادس جلمهوريـ بعـــرض التقريـ

فقالــــت إنــــه منــــذ أن مت ) 6 و CEDAW/C/KOR/5(كوريــــا 
، اختـــذت احلكومـــة ١٩٨٤التـــصديق علـــى االتفاقيـــة يف عـــام 

، تـــدابري شـــاملة ومنهجيـــة للقـــضاء علـــى التمييـــز ضـــد املـــرأة 
. وخــصوصا عــن طريــق إنــشاء اآلليــات املؤســسية ذات الــصلة

وقد أمثرت هذه اجلهود تقدما رائعـا، ومشـل ذلـك اختـاذ تـدبري               
وهــذا الــتغري . طــال انتظــاره، هــو إبطــال نظــام رئاســة األســرة 

الضخم يف البنيان األسـري سـيتيح قيـام املـساواة احلقيقيـة بـني               
أمــام ســحب اجلنــسني داخــل األســرة، كمــا أنــه مهــد الطريــق  

علـى  (التحفظ الوحيد املتبقي جلمهورية كوريا علـى االتفاقيـة          
 )).ز (١٦املادة 

 اللجنـة   ٢٠٠١وأردفت قائلة إنه قـد أنـشئت يف عـام            - ٣
الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان، وهــي هيئــة مــستقلة مكرســة لتعزيــز 

ــها  ــسان ومحايت ــة بوضــوح أن   . حقــوق اإلن ــد قــررت اللجن وق
ــوع اجلــ     ــى ن ــائم عل ــز الق ــهاكا للحــق يف   التميي ــشكل انت نس ي

أمـا وزارة املـساواة بـني اجلنـسني وشـؤون        . املساواة يف املعاملة  

األسرة، اليت هـي اهليئـة الرئيـسية املـسؤولة عـن تعزيـز املـساواة               
ــام       ــشئت يف عـ ــد أنـ ــا، فقـ ــة كوريـ ــسني يف مجهوريـ ــني اجلنـ بـ

 بليــــون دوالر مــــن  ١,٣، وتبلــــغ ميزانيتــــها حاليــــا   ٢٠٠٥
وقد أنشئت وحـدات للـسياسات   . تحدةدوالرات الواليات امل 

املتعلقة باملرأة يف ست وزارات، ومت يف إطـار اخلطـة األساسـية        
إنشاء جلنـة  ) ٢٠٠٧-٢٠٠٣(الثانية للسياسات املتعلقة باملرأة   

ــوزراء     ــيس ال ــوان رئ ــاملرأة يف دي ــة ب ــسياسات املتعلق ــسيق ال . تن
ــاملرأة،      ــة ب ــسياسات املتعلق ــو املــستوى لل ــسقون رفيع ــّين من وُع

ــة   ــة املركزيـ ــر، يف شـــىت اإلدارات احلكوميـ ــة نائـــب وزيـ . برتبـ
ــدد مــن التنظيمــات      ــشطة لع ــصورة ن ــدعم ب ــوزارة ال وتقــدم ال

 على اختاذ مبادرات تعاونيـة      ٢٠٠١النسائية، وتدأب منذ عام     
 .مشتركة مع القطاع اخلاص

ــة    - ٤ ــة جعــل التــشريعات احمللي واســتطردت قائلــة إنــه بغي
فاقيـة ومــع التوصـية العامـة رقــم     مـن االت ١٦متـسقة مـع املــادة   

 للجنة، تعتزم احلكومة تغيري احلـد األدىن لـسن الـزواج إىل             ٢١
 تنقـيح   ٢٠٠٢ومت يف عـام     .  سنة لكـل مـن املـرأة والرجـل         ١٨

قــانون تنميــة املــرأة هبــدف كفالــة مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف  
عمليـــة صـــوغ مجيـــع الـــسياسات احلكوميـــة، كمـــا أنـــه وفقـــا 

للشؤون املالية، سيبدأ نفاذ نظام امليزنة املراعيـة     للقانون الوطين   
 .٢٠١٠لنوع اجلنس يف عام 

ــاق     - ٥ ــدل االلتحـ ــرغم أن معـ ــه بـ ــة إنـ ــلت قائلـ واسترسـ
يف (بالكليات اجلامعية متماثل إىل حد كبري فيما بـني اجلنـسني           

 يف ٨٢,٩ يف املائـة بالنـسبة للنـساء و    ٨١,٨، بلغ ٢٠٠٦عام  
نه قـد اختـذت عـدة خطـوات لتـذليل           ، فإ )املائة بالنسبة للرجال  

ــول      ــرأة يف حقـ ــشاركة املـ ــل مـ ــيت تعرقـ ــة الـ ــات التقليديـ العقبـ
فعلــى ســبيل املثــال، مت تعــديل قــانون . الــسياسة واحليــاة العامــة

االنتخــاب للمناصــب العامــة ليــنص علــى وجــوب أن تــشكل   
ــساء  ــسيب     ٥٠النـ ــل النـ ــحي التمثيـ ــع مرشـ ــن مجيـ ــة مـ  يف املائـ

ونتيجــة . الوطنيــة واجملــالس احملليــةلالنتخــاب لعــضوية اجلمعيــة 
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 يف  ٥,٩لذلك، ارتفعت نسبة النـساء يف اجلمعيـة الوطنيـة مـن             
وإضافة إىل ذلـك، أُبطلـت املمارسـة        .  يف املائة  ١٤,٣املائة إىل   

املتمثلة يف مكافأة األفراد الذين سبقت هلم اخلدمـة يف القـوات            
املـــسلحة بـــدرجات إضـــافية يف امتحانـــات التحـــاقهم بـــسلك 

ــام      اخل ــة جــسيمة أم ــل عقب ــا كانــت متث ــة، حيــث أهن ــة العام دم
 .النساء الراغبات يف مزاولة العمل الوظيفي يف القطاع العام

وأردفت قائلة إنـه قـد حتقـق تقـدم كـبري يف جمـال منـع                  - ٦
وبغيـة معاجلـة هـذه املـسألة علـى حنـو يتـسم              . العنف ضد املرأة  

 ملزيـد   بالشمول، وللحيلولة دون تعرض اإلناث ضحايا العنف      
من الضرر لـدى التماسـهن للمـساعدة، أقيمـت مراكـز شـاملة        

.  مستشفى يف خمتلف أحناء البلـد      ١٤لتقدمي الدعم والعالج يف     
وتضمن التعديل الذي جرى مؤخرا لقانون محاية الشباب مـن        
االستغالل اجلنـسي تـشديدا للعقوبـات علـى ارتكـاب اجلـرائم             

ــاجلنس ضــد املــراهقني، كمــا أنــشئ م    ركــز ملــساندة  املتــصلة ب
ــن        ــسن م ــصغار ال ــددة اهلــدف ل ــدم خــدمات حم ــال، يق األطف

 .ضحايا االعتداءات اجلنسية
وذكرت أنه قد مت سّن تشريعات ملنع البغاء، واملعاقبـة          - ٧

وبغيــة تعزيــز . علــى مزاولــة أنــشطة القــوادة، ومحايــة الــضحايا 
فعالية هذه التشريعات، بـدأت احلكومـة يف تنفيـذ خطـة عمـل              

البغــاء وأنــشأت فرقــة عمــل لرصــد تنفيــذ التــدابري  شــاملة ملنــع 
وقـد ازداد   . ذات الصلة واستعراض التقدم احملرز يف هذا اجملال       

ــأن البغــاء عمــل غــري مــشروع      ــوعي لــدى عامــة اجلمهــور ب ال
وترســـخت فكـــرة أن النـــساء ميكـــن أن يكـــن ضـــحايا للبغـــاء 

وبناء علـى ذلـك، ُتعفـى البغايـا مـن العقـاب             . واالجتار باجلنس 
ــاجلنس    وُتل ــسماسرة االجتــار ب ــيهن ل ــون تكــون عل . غــى أي دي

ــادرات إعــادة تأهيــل ضــحايا البغــاء لتــشمل      ووسِّــع نطــاق مب
تقدمي الدعم الطيب والقانوين والتدريب املهين واملساعدة املاليـة         

 .الالزمة لبدء مزاولة األعمال التجارية

وتطرقت إىل موضـوع عمالـة املـرأة فقالـت إن قـانون              - ٨
ــز غــري     املــساواة يف ــد نقِّــح حبيــث حيظــر التميي ــة ق  جمــال العمال

املباشر، وإن خطة للعمل اإلجيايب تستهدف إزالة احلواجز مـن          
وهنـاك جهـود    . أمام عمالة املـرأة قـد وضـعت موضـع التطبيـق           

قيــد التنفيــذ حاليــا لتحــسني مرافــق رعايــة األطفــال يف أمــاكن  
 تكـاليف   العمل وزيادة النسبة اليت يتحملـها اجملتمـع برمتـه مـن           

 ٥٠٠وقـد زادت ميزانيـة رعايـة الطفـل بنـسبة            . محاية األمومة 
ــه يف عــام     ــة عمــا كانــت علي ــغ  ٢٠٠٢يف املائ ، فأصــبحت تبل

وتتــوافر لألســر املنخفــضة الــدخل .  بليــون دوالر١,١٦حاليــا 
مرافـــق جمانيـــة لرعايـــة األطفـــال، كمـــا توجـــد إعانـــات ماليـــة 

ــة متاحــة لألســر الــيت لــديها أطفــ   ال دون ســن أساســية للطفول
، سيوســـع نطـــاق هـــذه ٢٠٠٨واعتبـــارا مـــن عـــام . الـــسنتني

ــة . اإلعانــات حبيــث يغطــي األطفــال حــىت ســن اخلامــسة    وبغي
تشجيع مزيد من النساء على مزاولة املهـن غـري التقليديـة، بـدأ              

 نفاذ قانون دعم املـرأة العاملـة يف ميـدان العلـم             ٢٠٠٢يف عام   
 .والتكنولوجيا

لبنيـــان األســـري يف مجهوريـــة واســـتطردت قائلـــة إن ا - ٩
ــة تغــري مــستمر نتيجــة ألن القــيم      ــا يف حال ــا يوجــد حالي كوري
أصــبحت أكثــر تنوعــا والرتفــاع معــدل الطــالق واالزديـــاد       

. املتواصــل يف عــدد حــاالت الــزواج مبــواطين الــدول األخــرى  
وبغية إقامة نظام شـامل للرعايـة االجتماعيـة املوجهـة لألسـرة،       

اإلطــاري بــشأن األســر الــسليمة،  اعتمــدت احلكومــة القــانون 
وبـدأت تنفيـذ خطـة مـدهتا مخـس سـنوات للـسياسات املتعلقــة        

ــادرات شــىت هتــدف إىل     . باألســرة ــضا مب ــة أي ــدعم احلكوم وت
ــدة      ــد أو وال ــد وحي ــا وال ــيت يرعاه ــشية ال مــساعدة األســر املعي

ومت وضـــع وتنفيـــذ مؤشـــر لقيـــاس مـــدى مراعـــاة      . وحيـــدة
 لتزايـد عـدد حـاالت       واسـتجابة . الشركات للظروف األسـرية   

 تطبيق  ٢٠٠٦الزواج من مواطين الدول األخرى، بدأ يف عام         
ــاجرات      ــضم مه ــيت ت ــاعي لألســر ال ــاج االجتم . سياســة لإلدم

وُشكلِّت فرقة عمل، تضم ممـثلني الثـنيت عـشرة وزارة، لرصـد          
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وعــالوة علــى ذلــك، تعكــف احلكومــة  . تنفيــذ هــذه الــسياسة 
للـهجرة، علـى إقامـة نظـام      حاليا، بالتعاون مع املنظمة الدوليـة       

ملنع انتهاك حقـوق املهـاجرات الـاليت تـشملهن تلـك الزجيـات              
 .الدولية
ــل       - ١٠ ــاوز بقلي ــا جي ــشكلن م ــساء ي ــة إن الن ــت قائل وأردف

نـصف جممـوع األفــراد الـذين يزاولـون أنــشطة الزراعـة وصــيد      
ــا  ــة  . األمســـاك يف مجهوريـــة كوريـ وعمـــال علـــى حتـــسني نوعيـ

ــة   ــشتهن، اعتمــدت احلكوم ــة    معي ــن سياســات الرعاي ــددا م  ع
ــذي     ــدريب الـ ــات بالتـ ــزود املزارعـ ــا تـ ــا أهنـ ــة، كمـ االجتماعيـ

 .يستهدف ترقية مهاراهتن يف جمال اإلدارة الزراعية
 ٦ إىل ١املواد من 

رحب مبا أُحـرز مـن تقـدم ملمـوس          : السيد فلنترمان  - ١١
يف جمال القضاء على التمييز ضد املرأة يف الفتـرة الـيت انقـضت              

 التقريــر الــدوري الــسابق، وخباصــة التــصديق علــى  منــذ تقــدمي
وأشار إىل أنه نتيجة هلذه التطـورات،       . الربوتوكول االختياري 

ــدا       ــة ع ــى االتفاقي ــا عل ــع حتفظاهت ــة الطــرف مجي ســحبت الدول
واحدا منها، معربا عن أمله يف تلقي إيضاح ملـىت تعتـزم الدولـة     

 .الطرف سحب هذا التحفظ املتبقي
ــا إ  - ١٢ ــسر عمـ ــصفة   واستفـ ــون بـ ــضاة يرجعـ ــان القـ ن كـ

منتظمــــة إىل أحكــــام االتفاقيــــة والربوتوكــــول االختيــــاري     
ويتناولوهنا بالتفـسري لـدى نظـرهم يف القـضايا املتـصلة بـالتمييز            
القــائم علــى نــوع اجلــنس، وســأل عــن عــدد مــا ُعــرض علــى    

وأشـار إىل اللجنـة الوطنيـة حلقـوق         . احملاكم مـن تلـك القـضايا      
االت التمييــز القــائم علــى نــوع اإلنــسان، فــسأل عــن عــدد حــ

وهل واليـة اللجنـة تغطـي    . اجلنس اليت تتناوهلا اللجنة كل سنة    
كال من القطاعني العام واخلاص، وإن كان األمر كـذلك فمـا            
عدد احلاالت الـيت تنـشأ مـن القطـاع اخلـاص يف الـسنة؟ وهـل                 
أُنشئت وحدة مكرسة للشؤون اجلنسانية، وهل ترجـع اللجنـة          

د إىل أحكام االتفاقية خالل مـداوالهتا؟ وإذا        على وجه التحدي  

قررت اللجنـة أن أحكـام االتفاقيـة قـد انتـهكت، فهـل قرارهـا             
ملــزم لألطــراف املــشمولة يف احلالــة ذات الــصلة؟ وإذا كــان      
القرار ملزمـا، ومل متتثـل الدولـة لتوصـيات اللجنـة، فهـل جيـوز                

 عرض القضية على احملاكم؟
ــه إىل  - ١٣ ــام كالمــ ــار يف ختــ ــبق أن  وأشــ ــة ســ  أن اللجنــ

أوصت، يف تعليقاهتا اخلتامية علـى التقريـرين الـدوريني الثالـث            
والرابع، بأن ُيدرج يف الدستور وسائر التشريعات ذات الـصلة    

.  من االتفاقية  ١تعريف للتمييز يوافق التعريف الوارد يف املادة        
وإذا كـان   . واستفسر عما إن كانت هـذه التوصـية قـد ُنفـذت           

ب، فمــا هــو التــشريع احملــدد الــذي يتــضمن ذلــك  الــرد باإلجيــا
 التعريف؟

رحبت مبا أحرزته الدولة الطـرف مـن   : السيدة سايغا  - ١٤
تقــدم، خــصوصا فيمــا يتعلــق بإنــشاء األجهــزة الوطنيــة املعنيــة   

ــاملرأة ــم أن وزارة  . بالنـــهوض بـ ــا وإن كانـــت تعلـ وقالـــت إهنـ
ــساواة بــني اجلنــسني وشــؤون األســرة تــضطلع باملــسؤولية        امل
ــصلة       ــربامج املت ــسياسات وال ــذ ال ــصميم وتنفي األساســية عــن ت
حبقوق املرأة، فإهنا تود أن تستفسر عما إن كانت قـد اختـذت             
أي خطوات لكفالة متكني الـوزارة مـن التـشاور والتعـاون مـع              

ــصلة  ــة  . اإلدارات والوكــاالت األخــرى ذات ال وأضــافت قائل
مــة إهنــا تــود أن تعــرف أيــضا مــا إن كانــت تعقــد بــصفة منتظ  

ــار      ــاملرأة وكب ــة ب ــسياسات املتعلق ــسيق ال ــة تن اجتماعــات للجن
ــسانية  ــسياسات اجلن ــوزارة خــدمات   . منــسقي ال ــوفر ال وهــل ت
 األمانة لتلك االجتماعات؟

ــة       - ١٥ ــو أن اللجن ــديها ه ــوم ل ــة إن املفه ــتطردت قائل واس
وأعربـت عـن    . املعنية بتعزيز املـساواة بـني اجلنـسني قـد ألغيـت           

ــها يف أن تعــرف مــا   إن كانــت مجيــع املهــام الــيت كانــت   رغبت
موكلـــة ســـابقا إىل تلـــك اللجنـــة قـــد أصـــبحت حاليـــا ضـــمن 

وينبغــي أن تــبني . اختــصاص اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان 
الدولــة الطــرف أيــضا مــا إن كانــت احلكومــة قــد أجــرت أي   
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ــساء       ــسر للن ــن األي ــا إن كــان م ــد م ــستهدف حتدي تقييمــات ت
قـائم علـى نـوع اجلـنس علـى      عرض احلاالت املتصلة بالتمييز ال 
 .اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

تكلمت بصفتها عضوا يف اللجنـة، فرحبـت        : الرئيسة - ١٦
ــدوريني اخلـــامس والـــسادس متـــت    ــرين الـ ــياغة التقريـ ــأن صـ بـ

وعمال على زيـادة الـوعي      . مبشاركة من مجيع األطراف املعنية    
كفـل  باالتفاقية على الصعيد الوطين، حثّت احلكومة علـى أن ت     

نشر التعليقات اخلتامية للجنة على أوسع نطـاق ممكـن وتقـدمي            
 .هذه التعليقات إىل اجلمعية الوطنية

وأشارت إىل املالحظات اليت أدىل هبا الـسيد فلنترمـان        - ١٧
فــسألت عمــا إن كانــت هنــاك أي قــوانني وطنيــة أخــرى غــري   
قانون املساواة يف جمال العمالـة تتـضمن تعريفـا صـرحيا للتمييـز              

وقالـت  .  مـن االتفاقيـة    ١ملباشر وغري املباشـر متـشيا مـع املـادة           ا
إهنا تود أن تعرف أيضا ما إن كانـت التـشريعات احملليـة حتظـر             

 .، التمييز ضد املرأة٢صراحة، وفقا للمادة 
نوهت إىل النتائج املتباينة    : السيدة تافاريس دا سيلفا    - ١٨

 لزيـادة متثيـل    ١٩٩٨للتدابري اخلاصـة املؤقتـة املتخـذة منـذ عـام            
املرأة يف املناصب املنتخبة واملناصب العامـة وتـساءلت عمـا إن            

ونظـرا  . كانت ُتفرض جزاءات يف حالة عـدم حتقـق األهـداف          
ــة    ــرأة زاد بنـــسبة تقـــارب الـــضعف يف اجلمعيـ إىل أن متثيـــل املـ
ــسياسية ميكــن أن      ــوائم مرشــحي األحــزاب ال ــة، وأن ق الوطني

ة املئويـة املقـررة للنـساء، فـإن         ُيعلن بطالهنا إذا مل تـشمل النـسب       
من املهم معرفة ما إن كانت توجد آليات مماثلـة يف غـري ذلـك               

ــة   ــاة العامـ ــادين احليـ ــن ميـ ــسن يف  . مـ ــطء التحـ ــالنظر إىل بـ وبـ
مشاركة املـرأة يف ميـدان صـنع القـرار عمومـا، وإن كـان هـذا             
التحسن مطردا، أشارت إىل أن التدابري الـيت هتـدف إىل حتقيـق             

 أن حيالفهـا النجـاح إال حينمـا ُتفـرض جـزاءات             ذلك ال ميكـن   
وتود اللجنة أن تعـرف   . يف حالة عدم حتقق األهداف املنشودة     

ــزم      ــذلك ُيعت ــدابري مــصاحبة ل ــاك أي ت ــا إن كانــت هن ــضا م أي

اختاذهــا يف هــذا الــصدد، مبــا يف ذلــك اجلهــود الــيت ترمــي إىل    
 .تغيري املواقف السائدة يف كال القطاعني العام واخلاص

ــسيدة جــانغ هــا   - ١٩ ــا  ( جــني-ال ــة كوري ردا ): مجهوري
علــى الــسؤال املتعلــق باحتمــال ســحب حتفــظ الدولــة الطــرف  

، قالــت إنــه وفقــا لتعــديل قــانون األحــوال )ز (١٦علــى املــادة 
، سيـصبح بإمكـان األطفـال اعتبـارا مـن           ٢٠٠٥املدنية يف عام    

 أن حيملوا لقب األم، لـدى موافقـة كـال الوالـدين             ٢٠٠٨عام  
ــى ــالربوتوكول االختيــاري، تكفــل     .  ذلــكعل ــا يتعلــق ب وفيم

وزارة العــدل احلقــوق الفرديــة طبقــا ألحكامــه، وذلــك باتبــاع 
وقالــت إنــه لــيس بوســعها أن  . اإلجــراءات القــضائية الــسليمة 

تقدم بصفة فورية أرقاما بشأن ميزانيـة اللجنـة الوطنيـة حلقـوق             
ــأل. اإلنــسان ولكنــها ســتفعل ذلــك يف الوقــت املناســب   ف ويت
 مــن  ٢٠٠مــالك املــوظفني الــدائمني لــدى اللجنــة مــن حنــو       

ــرباء ــن وزارة   . اخلـ ــا مـ ــسؤوليات أساسـ ــا املـ ــد ُنقلـــت إليهـ وقـ
وقــد اعتــرب هــذا أمــرا . املــساواة بــني اجلنــسني وشــؤون األســرة

مناسبا ألن نوع اجلنس كثريا ما يكون عامال واحدا فقط مـن            
علـى  وذكـرت أهنـا ال تعـرف        . عدة عوامل يف حاالت التمييـز     

وجه الدقة عدد حاالت التمييز القـائم علـى نـوع اجلـنس الـيت               
قُــدمت إىل جلنــة حقــوق اإلنــسان، ولكنــها ســتبادر إىل طلــب  

 .هذه املعلومات مث تقدميها
واســـتطردت قائلـــة إن وزارة املـــساواة بـــني اجلنـــسني   - ٢٠

وشـــؤون األســـرة تـــؤدي دورا إشـــرافيا وتنـــسيقيا يف مجيـــع      
ــوع اجلــ   ــصلة بن ــشؤون املت ــرأةال ــد  . نس وامل وهــي تقــوم بتحدي

ــوزارات      ــع ال ــشاور مــع مجي ــسياسات بالت ــر ال األهــداف وتقري
وفيمـا  . املعنية وتـستعرض اخلطـط الـسنوية حلكومـات األقـاليم        

يتعلق بتعريف التمييز الوارد يف قانون املساواة بني اجلنـسني يف     
جمال العمالة، قالت إنه يغطي كال من مظاهر التمييـز املباشـرة            

ــة يف     وغــري  ــام مماثل ــاظره أحك ــل، وتن ــاكن العم املباشــرة يف أم
. األجزاء األخرى للتشريعات الكوريـة، مبـا يف ذلـك الدسـتور           

ويف حني أن كل وزارة مـن الـوزارات قـد متكنـت مـن حتقيـق                 
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أهدافها اجلنسانية، فإن احلكومة جتابه قدرا أكـرب مـن الـصعوبة       
يـــة ويف يف رصــد االمتثـــال لتلــك األهـــداف يف اجلمعيــة الوطن   

وهناك تشريعات قيـد اإلعـداد حاليـا بـشأن          . قطاع الشركات 
متثيل املرأة يف حقول احلياة العامة، وتوجد قيـد التطبيـق تـدابري             

 .حتفيزية فيما يتعلق مبؤسسات القطاع اخلاص
قـال  ): مجهوريـة كوريـا   ( بيـو    -السيد هونـغ كـوان       - ٢١

ضل حكـم   إن مجيع املواطنني يتمتعون باحلمايـة مـن التمييـز بفـ           
ويــضاف إىل .  مــن الدســتور٦-١١منــصوص عليــه يف املــادة  

ذلك أن مشروع قانون مكافحة التمييز املعروض للنظـر حاليـا      
أمـا القـضاء فهـو      . من التمييز املباشـر وغـري املباشـر       كال  يغطي  

 ولـذا   .ملم إملاما تاما باالتفاقية وينظـر يف القـضايا وفقـا لـذلك            
ــيري عقــب التــ    ــزم إجــراء أي تغ ــى الربوتوكــول  مل يل صديق عل

 يف  فال يزال ممكنا للجنة حقوق اإلنـسان أن تنظـر         : االختياري
بيـد أن   . احلاالت الفردية طبقا للحكم املتعلق مبكافحة التمييـز       

ــهائي      ــرار الن ــا؛ والق ــة ليــست ملزمــة قانون توصــيات هــذه اهليئ
 .يوجد بيد احملاكم

قالـت  ): مجهوريـة كوريـا    ( مـي  -السيدة كـيم يـانغ       - ٢٢
ه توجد يف إطار وزارة العمـل وحـدة فرعيـة معنيـة باملـساواة               إن

يف جمال العمالة بالنسبة للرجل واملـرأة، تـوفر إمكانيـة اجلـرب يف              
 .حاالت التمييز القائم على نوع اجلنس

قالت إن هنـاك تعارضـا      :  كّداري -السيدة هالبرين    - ٢٣
يف التــواريخ املــذكورة إلنــشاء معهــد تــشجيع وتعلــيم املــساواة 

 أم يف عــام ٢٠٠٠فهــل أُنــشئ املعهــد يف عــام  : بــني اجلنــسني
؟ وقـــــــد ذُكـــــــر يف التقريـــــــر الـــــــدوري الـــــــسادس  ٢٠٠٣

)CEDAW/C/KOR/6  شخــــصا  ٣ ٥٧٥أن ) ٢٢، الــــصفحة 
شـــاركوا يف دورة التـــدريب االلكترونيـــة علـــى مراعـــاة نـــوع  

وحيث أن هـذا العـدد ميثـل نـسبة ضـئيلة مـن مـوظفي                . اجلنس
.  املـشاركة يف هـذه الـدورة طوعيـة         احلكومة، فإهنا تفتـرض أن    

وقـد يكـون   . ومن مث قد يكون من املستـصوب جعلـها إلزاميـة          

من املفيد أيضا معرفة ما إن كان هناك أي جهد ُيبـذل لقيـاس              
ويرجـى باملثـل تقـدمي معلومـات عـن        . مدى فعالية هذه الدورة   

ــى       ــة عل ــالم اجلماهريي ــائط اإلع ــشجيع وس ــدابري املتخــذة لت الت
واستفــسرت عمــا إن كــان  . واة بــني اجلنــسنيالتــرويج للمــسا

ــث      ــات إدارة مؤســسات الب ــساء يف هيئ ــادة عــدد الن ــزم زي ُيعت
اإلذاعي، باعتبـار أن هـذا اإلجـراء وسـيلة فعالـة لتحقيـق ذلـك           

وفيما يتعلق مبسألة التحرش اجلنسي، استفسرت عمـا        . اهلدف
إن كانت تطبق مبادئ توجيهية هبذا الشأن يف القطاع اخلـاص    

وتـود اللجنـة أن تتعـرف علـى األثـر           . ن القطـاع العـام    فضال ع 
احلقيقي للتدابري املطبقـة ملنـع التحـرش اجلنـسي وأن تعـرف مـا               

وسـألت يف  . إن كـان احلظـر ينطبـق أيـضا علـى أربـاب العمـل       
ــا معرضــني للعقــاب     ختــام كالمهــا عمــا إن كــان زبــائن البغاي

 .مبوجب القانون
الحـظ أن البغـاء     قالـت إهنـا ت    :  أبياه -السيدة كوكر    - ٢٤

بيـد  . حمظور قانونا وميكن أن يؤدي إىل اختاذ إجراءات قضائية        
أنه ال جتري مقاضاة البغايا الاليت ميكنـهن إثبـات أهنـن ضـحايا              
لالجتار، خالفا لاليت ُيعترب أهنن يـزاولن بيـع اخلـدمات اجلنـسية             

ونظــرا إىل تعــدد العوامــل الــيت تــدفع . “طــوعي”علــى أســاس 
ة البغــاء، فــإن التمييــز بــني هــاتني الفئــتني لــيس املــرأة إىل مزاولــ

واستفـــسرت عمـــا إن كانـــت قـــد . واضـــحا وضـــوحا قاطعـــا
أُجريت أي حبوث للوقوف على تلك العوامل، وخباصة لتربيـر          

وترجــو اللجنــة أيــضا أن تتلقــي  . ذلــك االخــتالف يف املعاملــة 
معلومــات وافيــة بقــدر أكــرب عــن الــدعم الــذي يقــدم إلعــادة    

ــدابري أخــرى ترمــي إىل مــساعدة   تأهيــل ضــحايا ا  لبغــاء وأي ت
وسـيكون  . النساء الاليت يتعرضن لالستغالل ألغـراض جنـسية       

من املفيد التعرف على أي حبوث تكون قد أجريت، بالتعـاون   
مع بلدان املنشأ، للتحقـق ممـا إن كانـت النـساء الالئـي ُيجلـنب                
 إىل البلد يف سياق الزجيات املدبرة هـن يف واقـع األمـر ضـحايا              

 .لالجتار، بالنظر إىل الفقر املتفشي يف تلك البلدان
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تـــساءل عمـــا إن كـــان القانونـــان : الـــسيد فلنترمـــان - ٢٥
املتعلقان باملعاقبة على البغـاء ومبنعـه حمايـدين جنـسانيا أم أهنمـا              
ينطبقان حصرا على املرأة، وعمـا إن كـان الغـرض منـهما هـو               

ــ. القــضاء علــى البغــاء أم منــع االســتغالل   ذي يتعــرض ومــن ال
الزبــون أم القــواد؟ ويرجــى تقــدمي معلومــات وافيــة : للمقاضــاة

بقدر أكرب عن التوزيع اجلنساين لألشخاص الذين ذُكر أنه قـد           
ــددهم جيــاوز      ــصدد وأن ع ــذا ال ــات يف ه ــيهم اهتام وجهــت إل

وتساءل أيضا عن مـدى الفعاليـة احلقيقيـة         .  شخص ٣٣ ٠٠٠
ــسان لل    ــوق اإلن ــة حق ــانونني يف محاي ــرأةهلــذين الق وتطــرق . م

كــذلك إىل مــسألة احلــصانة مــن املقاضــاة الــيت متــنح لــضحايا    
البغــاء فأكــد أنــه قــد يكــون مــن األفــضل، بــالنظر إىل صــعوبة   

ويف حـني   . اإلثبات، متديد هـذه احلـصانة لتـشمل مجيـع البغايـا           
، CEDAW/C/KOR/Q/6/Add.1(أنه قد ذُكر يف سياق الردود       

 بـــشأن النـــساء أن مـــن الـــصعب تـــوفري بيانـــات ) ٩الـــصفحة 
والفتيات املتجر هبن ألغراض البغاء، فإن اللجنة تود مـع ذلـك            

وســيكون . أن حتــصل علــى بيانــات دقيقــة مــصنفة هبــذا الــشأن
من املفيـد أيـضا معرفـة مـا إن كـان قـانون محايـة الـشباب مـن                    
االسـتغالل اجلنــسي يــنص علــى حـدود عمريــة يف هــذا اجملــال،   

ــى      ــع عل ــيت ُتوقّ ــات ال ــا هــي العقوب ــة،   وم ــذه اجلرمي ــرتكيب ه م
 .خبالف نشر أمسائهم على موقع شبكي

ــسيدة جــانغ هــا  - ٢٦ ــا  (جــني - ال ــة كوري ردا ): مجهوري
علـــى الـــسؤال املتعلـــق مبعهـــد تـــشجيع وتعلـــيم املـــساواة بـــني  

ونـسبة  . ٢٠٠٣اجلنسني، قالـت إن املعهـد بـدأ يعمـل يف عـام              
نـوع  املستفيدين من الربنامج الذي ينفذه املعهد بـشأن مراعـاة           

اجلنس نسبة ضئيلة فعال، ولكن مبرور الـسنوات سـيزداد عـدد            
ــادا مطـــردا    ــه ازديـ ــني بـ ــسيون الـــذين   . امللحقـ ــراد الرئيـ واألفـ

ــشغلون      ــذين ي ــامون ال ــون الع ــامج هــم املوظف ــستهدفهم الربن ي
وظائف متـصلة بنـوع اجلـنس، ولكـن مجيـع املـوظفني املـدنيني               

نـه توجـد    وذكـرت أ  . سيتلقون هذا التـدريب يف هنايـة املطـاف        
حاليا امرأتان ضمن أعضاء هيئة إدارة املؤسـسة الوطنيـة للبـث            

اإلذاعــي، بيــد أنــه يتوقــع هلــذه النــسبة أن تــزداد حينمــا تــصبح  
ويف . املـساواة بـني اجلنـسني حقيقـة واقعـة يف اجملتمـع الكــوري      

كل عام تعطى جوائز لعشرة برامج يـتم انتقاؤهـا علـى أسـاس              
بينما يتعني على مجيع هيئـات      مسامهتها يف حتقيق هذا اهلدف،      

ــارير ســنوية عــن      ــا أن تقــدم تق ــات املرتبطــة هب ــة واهليئ احلكوم
وأقرت بأنه ال يـزال يوجـد جمـال         . التقدم احملرز يف هذا الصدد    

وُتوقّع عقوبـات بالفعـل   . سيما من حيث النوعية   للتحسني، ال 
على أربـاب العمـل الـذين ُيتـهمون بارتكـاب جـرائم التحـرش               

ُوضعت موضع التنفيذ أيـضا بعـض التـدابري الـيت           وقد  . اجلنسي
ترمي إىل تشديد العقوبـة علـى القـوادين وعلـى زبـائن البغايـا؛               

وُيعتـرف بـصفة الـضحية      . وأغلبية هؤالء البغايا هم من النـساء      
ــى      ــا مبوجــب إعالهنــن أهنــن كــذلك ومــن مث حيــصلن عل للبغاي

 وقد أجرت وزارة املـساواة بـني اجلنـسني        . اإلعفاء من العقاب  
: وشـــؤون األســـرة حبوثـــا بـــشأن الزجيـــات املتعـــددة الثقافـــات

وُوجد أهنا يف ازدياد وأهنـا ُتـدبر عـادة عـن طريـق وسـطاء، يف                 
وال جتــري البحــوث . كــل مــن الدولــة الطــرف وبلــدان املنــشأ 

ــة،      ــدان األخــرى املعني ــع ســلطات البل حــىت اآلن باالشــتراك م
ــا إىل التمــاس مــشاركة وزا    ــسعى حالي ــة ت رات ولكــن احلكوم

ونظــــرا إىل أن هــــذه . اخلارجيــــة يف املناقــــشات ذات الــــصلة
الزجيات كثريا ما تتصف بالعنف، فقـد أنـشئت مراكـز لتقـدمي             
ــب       ــات، إىل جان ــذه الزجي ــشموالت يف ه ــساء امل ــساعدة للن امل
خــط هــاتفي مباشــر يعمــل علــى مــدار الــساعة يف كامــل أيــام   

 .األسبوع لتقدمي املشورة والدعم بست لغات للمهاجرات
): مجهوريــة كوريــا  ( هيــان-الــسيد كــوون يونــغ    - ٢٧

أشار إىل التدابري املتخذة ملكافحة البغاء فقال إن مجيـع أنـشطة            
البغاء حمظورة مبوجب قانون املعاقبـة علـى القـوادة ومـا يـرتبط              

وطبقا لذلك القـانون، تعامـل النـساء علـى أهنـن            . هبا من أفعال  
ويف مجيـع   .  هبـن  ضحايا ينبغـي محايـة حقـوق اإلنـسان اخلاصـة          

احلاالت ُتعترب املرأة ضـحية مـا مل تعلـن هـي إعالنـا حمـددا أهنـا                  
وباإلضافة إىل ذلك، ُيعترب البغايا الـذكور  . تصرفت ُحبرِّ إرادهتا  
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هم أيضا ضحايا إذا كانوا قد أرغموا على ممارسـة البغـاء عـن               
بيد أن معظم البغايا الذكور يعملـون بـصفة      . طريق االجتار هبم  

وأغلبيــــة عــــرائض االهتــــام تــــصدر حبــــق القــــوادين  . طوعيــــة
وال يوجــه االهتــام للرجــال الــذين يرتكبــون تلــك . والــسماسرة

وفيمـا  . اجلرائم للمرة األوىل، بـل تقـدم هلـم خـدمات املـشورة            
ــتغالل       ــن االسـ ــشباب مـ ــة الـ ــذة حلمايـ ــدابري املتخـ ــق بالتـ يتعلـ

 ٢٠٠١اجلنــسي، أتيحــت لالطــالع العلــين، فيمــا بــني عــامي    
 ٦ ٠٠٠تفاصيل وبيانـات اهلويـة الشخـصية لنحـو          ،  ٢٠٠٧ و

من مرتكيب هـذه اجلـرائم يف حـاالت مشلـت أطفـاال دون سـن                
أمـا درجـة العقوبـة فتعتمـد علـى مـدى جـسامة              . ة عـشرة  الثالث

بيــد أن احلكومــة تعكــف حاليــا . اجلرميــة وعلــى القاضــي أيــضا
علــى حتديــد معــايري ثابتــة فيمــا يتعلــق بأحكــام احلــبس لكفالــة   

 .  االتساق فيما بني القضاة
ــان  - ٢٨ ــسيد فلنترم ــرين   : ال ــة التقري ــة مقدِّم ــال إن الدول ق

ــا إن كــان     ــي أن توضــح م ــادة   ينبغ ــى امل ــتحفظ عل ) ز (١٦ال
 كــانونسُيــسحب لــدى بــدء نفــاذ قــانون األحــوال املدنيــة يف   

وأعــرب عــن الرغبــة يف تلقــي معلومــات  . ٢٠٠٨ينــاير /الثــاين
إضــافية عــن القــضايا الــيت أشــري فيهــا إىل االتفاقيــة ويف معرفــة   
وسيلة االنتصاف املتاحة للنساء يف حالة عدم امتثـال احلكومـة           

ة عــن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان يف  للتوصــيات الــصادر
وعلى وجه اخلصوص، سـيكون مـن       . حاالت التمييز اجلنساين  

املفيــد معرفــة مــا إن كانــت املــساعدة القانونيــة متاحــة للنــساء  
وفيمــا يتعلــق . لتمكينــهن مــن عــرض قــضاياهن علــى القــضاء  

 مـن   ١١حبظر التمييز على أساس نوع اجلنس، الوارد يف املادة          
قال إن من املهم معرفة مـا إن كـان مـدرجا يف هـذا               الدستور،  

احلظــر تعريــف للتمييــز ومــا إن كــان هــذا التعريــف متفقــا مــع  
 . من االتفاقية١التعريف املنصوص عليه يف املادة 

ــي تقـــدمي    :الـــسيدة زو جياوكيـــاو  - ٢٩ ــت إنـــه ينبغـ  قالـ
معلومات إضافية عن مستويات مالك وظـائف وزارة املـساواة         

ومـن  . ؤون األسرة وعن ميزانية هـذه الـوزارة       بني اجلنسني وش  

املهم معرفة املزيد عن اخلطط الطويلة األجل للحكومة ملعاجلـة          
 .مشكلة القوالب النمطية اجلنسانية

ــالبرين   - ٣٠ ــسيدة ه ــّداري-ال ــد   :  ك ــن املفي ــت إن م قال
معرفــة مــا إن كانــت توجــد أحكــام قانونيــة للمعاقبــة علــى         

ــه ال   ــذي يرتكب ــسي ال ــائنالتحــرش اجلن وينبغــي أن توضــح  . زب
الدولــة الطــرف مــا إن كانــت معاجلــة اللجنــة الوطنيــة حلقــوق  
اإلنسان حلاالت التحرش اجلنسي أقل كفـاءة ممـا كانـت عليـه             
ــساواة بـــني اجلنـــسني     ــدما كانـــت وزارة املـ ــة عنـ ــذه املعاجلـ هـ

 .وشؤون األسرة هي اليت تتوىل معاجلة هذه الشكاوى
ــاه-الـــسيدة كـــوكر  - ٣١ ــا إن كانـــت ســـألت :  أبيـ عمـ

ــا      ــة كوري ــشطة الوســطاء يف مجهوري ــزم تنظــيم أن ــة تعت احلكوم
والبلدان األخرى، الذين يرتبون الزجيات اليت تعقد بني النـساء          
األجنبيات والرجال مـن مجهوريـة كوريـا، ومـا إن كانـت قـد               
أجريـــت أي حبـــوث بـــشأن أســـباب تـــورط املـــرأة يف ممارســـة 

 .البغاء
ــسة - ٣٢ ــفها عــــ  : الرئيــ ــت بوصــ ــة، تكلمــ ضوا يف اللجنــ

فاستفــسرت عــن اإلجــراءات الــيت تتبــع علــى الــصعيد الــوطين   
عندما تشتكي املـرأة مـن وقـوع انتـهاكات ملـا هلـا مـن حقـوق                

ومـن املفيـد أيـضا      .  مـن االتفاقيـة    ١٠ و   ٩ و   ٨مبوجب املـواد    
معرفة مـا هـي اهليئـة املـسؤولة عـن النظـر يف هـذه احلـاالت يف                   

ــة املطــاف  ــض  . هناي ــدمي إي ــى   وينبغــي تق ــصديق عل ــشأن الت اح ب
بروتوكــول منــع وقمــع االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء   
واألطفــال، واملعاقبــة عليــه، وكــذلك اتفاقيــة األمــم املتحــدة       
ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب احلــدود الوطنيــة وبروتوكــول       

كما ينبغي تقـدمي معلومـات عـن    . مكافحة االجتار باألشخاص  
ــزواج بالنــ    ــسن ال ــن    احلــد األدىن ل ــأتني م ــاليت ي ــساء ال سبة للن

 .البلدان األخرى
قالـت  ): مجهوريـة كوريـا    ( جـني  -السيدة جانغ هـا      - ٣٣

 قد مت تعديلـه وسيـصبح       ٢٠٠٥إن قانون األحوال املدنية لعام      
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ولـيس مبقـدور اللجنـة      . ٢٠٠٨ينـاير   / الثاين كانون ١نافذا يف   
بيـد  . الوطنية حلقوق اإلنسان أن تصدر توصيات ملزمة قانونـا        

ــوزن     ــة الـ ــياهتا عظيمـ ــبري وتوصـ ــوذ كـ ــع بنفـ ــة تتمتـ . أن اللجنـ
وأردفــت قائلــة إن مجيــع املــوارد املتاحــة لــوزارة املــساواة بــني    
اجلنسني وشؤون األسرة ُتستخدم يف تعزيز السياسات املتعلقـة         

وتبــذل الــوزارة املــساعدة يف . بــاملرأة وتــوفري الرعايــة لألطفــال
ــية الوطنيـــة بغيـــة   كفالـــة أال ُتستنـــسخ إعـــداد املنـــاهج املدرسـ

ــية    ــب املدرسـ ــسانية يف الكتـ ــة اجلنـ ــب النمطيـ ــد أن . القوالـ بيـ
الـــوزارة تقـــر بأنـــه ال يـــزال الزمـــا لـــبعض املعلمـــني أن ُينقُّـــوا 

 .دروسهم من تلك القوالب النمطية
وتطرقت إىل األحكام القانونية النافـذة للمعاقبـة علـى           - ٣٤

 رب العمـل    التحرش اجلنسي الـذي يرتكبـه الزبـائن فقالـت إن          
أو مالك النشاط التجاري مسؤول عمـا جيـري مـن أنـشطة يف              
املكان ذي الـصلة، ولكـن يـصعب مـن الناحيـة العمليـة أحيانـا                

واسـتطردت  . اعتبار رب العمل مسؤوال عـن أفعـال زبـون مـا           
قائلة إن الوقت الذي تستغرقه اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان           

رق حــني كانــت يف معاجلــة الــشكاوى مكــافئ للوقــت املــستغ 
وزارة املــساواة بــني اجلنــسني وشــؤون األســرة هــي الــيت تتــوىل 

وتعكـف  . معاجلة هذه الشكاوى، كما أن اإلجراءات مل تتغري       
اجلمعيــة الوطنيــة حاليــا علــى صــوغ تــشريع لتنظــيم أنــشطة        
وسطاء الزواج ولكن مل ُتبذل جهود لتنظـيم أنـشطة الوسـطاء             

.  تشملهن هذه الزجيـات    يف البلدان األصلية للمهاجرات الاليت    
أمــا متوســط ســن الــزواج فهــو آخــذ يف االرتفــاع، ولــيس مــن 

 سـنة؛ فمعظـم     ١٨ وسـن    ١٦املعتاد أن تتزوج املرأة بـني سـن         
العرائس يكّن يف العشرينات من العمـر بينمـا يبلـغ سـن معظـم              

 . سنة أو أكثر٣٥العرسان 
وأشارت إىل مـا طـرح مـن تـساؤالت بـشأن إمكانيـة               - ٣٥

، فقالـت إن لقـب األسـرة        )ز (١٦ظ على املـادة     سحب التحف 
لــه قيمــة خمتلفــة يف مجهوريــة كوريــا وإنــه لــيس مــشتركا بــني    

وتعكـف وزارة  العـدل حاليـا علـى          . الزوج والزوجة والطفـل   

وأردفــت قائلــة إنــه يف احلــاالت الــيت  . اســتعراض هــذه املــسألة
يتم فيها التقيد بتوصـيات اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان،              ال
كــون الفــرد هــو املــسؤول عــن عــرض احلالــة علــى احملكمــة،    ي

ــة   ــدم بطلـــب للمـــساعدة القانونيـ ــعه أن يتقـ ويف . ولكـــن بوسـ
 ٩ و   ٨احلاالت اليت تكون فيهـا حقـوق الفـرد مبوجـب املـواد              

 من االتفاقية قد انتهكت، ُتعرض هـذه احلـاالت عرضـا            ١٠ و
نـة  وُتـصدر اللج . ابتدائيا على اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان         

. توصية، مث جيوز للفرد أن يطلب التعويض عن طريـق احملـاكم           
 .وللفرد أيضا خيار أن يتقدم بالقضية إىل  احملكمة الدستورية

 ٩ إىل ٧املواد من 
قالت إن احلكومة جديرة    : السيدة أروخا دومينغويز   - ٣٦

ــاة      ــادة مــشاركة املــرأة يف احلي ــه مــن جهــود لزي ــاء ملــا بذلت بالثن
ن هذه املشاركة مـا زالـت منخفـضة، وخباصـة           بيد أ . السياسية

وأعربــت عــن رغبتــها يف معرفــة مــا إن  . علــى املــستوى احمللــي
ــذه     ــباب اخنفـــاض هـ ــشأن أسـ ــل بـ ــد أُجـــري أي حتليـ ــان قـ كـ
املشاركة، وما هي التدابري اجلاري اختاذها لزيـادة عـدد النـساء       

. املــشاركات يف احليــاة الــسياسية وزيــادة الــوعي هبــذه املــسألة 
هــم بــصفة خاصــة إزالــة العقبــات الــيت متنــع املــرأة مــن   ومــن امل

 .املشاركة يف ميدان السياسة احمللية ويف السلطة التنفيذية
قالـــت إن الزيـــادة يف عـــدد : الـــسيدة زو جياوكيـــاو - ٣٧

النساء الالئي يشاركن يف احلياة السياسية زيـادة ضـئيلة إذا مـا             
هبـا املــرأة يف  ُنظـر إليهـا يف ســياق املـسامهة الكـبرية الــيت تـسهم      

وطبقـا للخطـة اخلمـسية لزيـادة عـدد          . التنمية االقتصادية للبلـد   
املـــديرات يف املناصـــب العامـــة، ُيعتـــزم زيـــادة نـــسبة املـــرأة يف  

 يف املائــة يف ٤,٨املناصــب احلكوميــة ذات الرتــب العاليــة مــن  
بيــد أنــه ينبغــي للدولــة الطــرف .  يف املائــة١٠ إىل ٢٠٠١عــام 

ا اهلــدف منخفــضا علــى هــذا    أن توضــح أســباب كــون هــذ   
وأضافت قائلة إن من املهم معرفـة املزيـد عـن العقبـات             . النحو

 .اليت حتول دون انتخاب املرأة يف االنتخابات الربملانية
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ــسيدة بلميهــوب   - ٣٨ ــه  :  زرداين-ال ــا أحرزت وصــفت م
الدولـة الطــرف مــن تقــدم يف جمــال حقــوق املــرأة بأنــه ضــعيف  

مية االقتصادية الـذي يوجـد عليـه        القدر بالنظر إىل مستوى التن    
وأشارت يف هذا الصدد إىل اخنفـاض مـشاركة املـرأة يف            . البلد

احلياة السياسية وإىل ما طـرأ مـن نقـص علـى عـدد الـوزيرات،            
ــة    ــة القانونيـ ــرأة يف املنظومـ ــاقص للمـ ــل النـ . إىل جانـــب التمثيـ

وتساءلت مىت ستنال املرأة التمثيل الذي تستحقه يف مجهوريـة          
ــا ــاج      و. كوري ــه باإلمكــان إدم ــرا إىل أن ــه نظ ــة إن أضــافت قائل

ــإن احلكومــة ينبغــي أن     ــي، ف ــة يف القــانون احملل أحكــام االتفاقي
 لزيـادة مـشاركة املـرأة يف    ٤تتخذ تدابري خاصة يف إطار املـادة     

 .احلياة السياسية واحلياة العامة
قالـت  ): مجهوريـة كوريـا    ( جـني  -السيدة جانغ هـا      - ٣٩

ــة قــد ازداد، وإن  إن عــدد النــساء األعــ  ــة الوطني ضاء يف اجلمعي
بيـد أن األحـزاب الـسياسية    . كانت النسبة ال تزال غري مرضية     

 يف املائـة مـن املرشـحني طبقـا          ٥٠ممتثلة لشرط أن تكون نسبة      
وقــد اقُتــرح مــؤخرا تعــديل . لنظــام التمثيــل النــسيب مــن النــساء

 قوانني االنتخاب حبيث ُترفع النسبة املشترطة للمرشـحات مـن         
 يف املائة، بغيـة زيـادة عـدد النـساء الالئـي         ٥٤ يف املائة إىل     ٥٠

ــستوى       ــى امل ــيما عل ــة، ال س ــية انتخابي ــشغلن مناصــب سياس ي
 .احمللي، حيث ال تزال نسبة النساء شديدة االخنفاض

وأردفت قائلة إن جـزءا مـن املـشكلة يتمثـل يف ضـآلة               - ٤٠
د مـن   وبغية تـشجيع مزيـ    . العدد الكلي للمرشحات احملتمالت   

ــذ       ــسياسية، تنفـ ــب الـ ــويل املناصـ ــسعي إىل تـ ــى الـ ــساء علـ النـ
األحــزاب الــسياسية بــرامج لتثقيــف النــساء وتدريبــهن علــى       
القيــادة، كمــا عمــدت وزارة املــساواة بــني اجلنــسني وشــؤون   
األســـرة إىل ختـــصيص قـــدر مـــن التمويـــل لـــتمكني اجلامعـــات 
 وغريها من املؤسسات التعليمية مـن تـوفري التـدريب علـى حنـو      

ــل ــات   . مماثـ ــات اجلامعيـ ــوافر للطالبـ ــك، تتـ ــافة إىل ذلـ وباإلضـ
 .خميمات للتدرب على املشاركة السياسية

واسترسلت قائلة إن نسبة النـساء يف مناصـب اخلدمـة            - ٤١
املدنية العالية الرتبـة ال تـزال هـي األخـرى شـديدة االخنفـاض،               
وإن كانت قد زادت بعض الشيء بإلغـاء نظـام مـنح درجـات             

ن سبقت هلم اخلدمة يف القوات املسلحة، الذي كـان          إضافية مل 
ويف الــــسنوات . مــــؤداه مــــنح أفــــضلية للمرشــــحني الــــذكور

ــزن       ــي جيت ــساء الالئ ــداد الن ــدر ملمــوس أع األخــرية، زادت بق
امتحان اخلدمة املدنية وامتحـان اخلدمـة الدبلوماسـية وامتحـان           
مهنــة احملامــاة، األمــر الــذي يتوقــع أن يــؤدي إىل ارتفــاع نــسبة 
ــد      ــة يف غــضون العق ــة الرتب ــة العالي ــساء يف املناصــب اإلداري الن

وبغية زيادة عدد النساء يف مناصـب صـنع القـرار علـى             . املقبل
املستوى احمللي، توصـي وزارة املـساواة بـني اجلنـسني وشـؤون             
األسرة يف الوقت الراهن بأن تنظر احلكومات احملليـة يف تعـيني             

دف الــذي حددتــه واهلــ. نــساء مــن خــارج اهليكــل احلكــومي  
 يف املائــة مــن ١٠احلكومــة يف هــذا اجملــال هــو أن تــشغل املــرأة 

. ٢٠١٠مجيع مناصب اخلدمة املدنية العالية الرتبة حبلـول عـام           
 يف املائـة، فـإن مـن      ٩ونظرا إىل أن هذه النـسبة تتجـاوز حاليـا           

املؤكد أن هـذا اهلـدف قابـل للتحقيـق، وإن كـان هنـاك إقـرار                 
 .برية من الطموحبأنه ليس على درجة ك

وسلّمت بصحة القول بأن مـشاركة املـرأة يف حقـول             - ٤٢
احليــاة الــسياسية واإلدارة العامــة تعــد منخفــضة بالقيــاس إىل      
مستوى البلد يف ميدان التنمية االقتـصادية، وهـو مـا يتـضح يف           
اخنفاض رتبتـه يف إطـار مؤشـر قيـاس الـتمكني اجلنـساين الـذي                

وال توجــد يف الــوزارة . إلمنــائيوضـعه برنــامج األمــم املتحـدة ا  
حاليا سوى وزيرة واحدة، على الرغم من أن عـدد الـوزيرات            
ــرات،       ــع وزي ــها كــان أرب ــدء واليت ــد ب ــة عن ــة احلالي يف احلكوم

كمـــا أن منـــصب رئـــيس . وكانـــت إحـــداهن وزيـــرة للعـــدل 
الوزراء كانت تشغله امرأة، ولكنها استقالت مـؤخرا لترشـيح          

 كـــانونية املقـــرر إجراؤهـــا يف نفـــسها يف االنتخابـــات الرئاســـ
 .٢٠٠٧ديسمرب /األول
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ــل بعـــض     - ٤٣ ــشغل بالفعـ ــرأة تـ ــة إن املـ ــتطردت قائلـ واسـ
، ٢٠٠٦ويف عـام    . مناصب احملكمة العليا واحملكمة الدستورية    

ــة       ــسة للمحكمـ ــرأة رئيـ ــيني امـ ــة تعـ ــيس اجلمهوريـ ــرح رئـ اقتـ
الدســتورية، ولكــن احلــزب الــسياسي املعــارض أحــبط هــذه       

 ١١ يف املائـة بـني القـضاة و          ١٦,٨ نـسبة املـرأة      وتبلغ. احملاولة
وبـالنظر إىل زيـادة عـدد النـساء         . يف املائة بـني املـّدعني العـامني       

املقبــوالت يف ســلك احملامــاة يف الــسنوات األخــرية، يتوقــع أن   
 .تزداد يف املستقبل القريب نسبة املرأة يف سلك القضاء

دى استفسرت عّمن يرصد مـ    : السيدة زو جياوكياو   - ٤٤
االمتثــال لقــانون الــصندوق الــسياسي، وخباصــة احلُكــم الــذي   

 يف املائــة مــن اإلعانــات  ١٠ُيلــزم األحــزاب الــسياسية بإنفــاق  
ــشاركة       ــز امل ــى تعزي ــة عل ــيت تتلقاهــا مــن الدول ــة ال ــة العام املالي

وسـألت أيـضا    . السياسية للمرأة، مبا يف ذلك أنـشطة التـدريب        
ري املنتميـات إىل حـزب   عن الفرص التدريبيـة املتاحـة للنـساء غـ       

 .سياسي
نوهت إىل أن الـتحفظ    :  زرداين -السيدة بلميهوب    - ٤٥

، ومــن مث ١٦الوحيــد املتبقــي للدولــة الطــرف هــو علــى املــادة  
. ٧فإهنا ملزمة باالمتثال لـسائر مـواد االتفاقيـة، مبـا فيهـا املـادة               

ويـــضاف إىل ذلـــك أهنــــا ملزمـــة بتنفيــــذ االتفاقيـــة مبوجــــب     
ــذي ي  ــع    دســتورها، ال ــيت توق ــة ال ــأن املعاهــدات الدولي قــضي ب

. عليهــا مجهوريــة كوريــا تطــابق يف مفعوهلــا القــوانني احملليــة      
ــدرة       ــيقني الق ــى وجــه ال ــديها عل ــة الطــرف ل ــت إن الدول وقال
االقتــصادية علــى الوفــاء هبــذا االلتــزام، ومــن مث أهابــت هبــا أن   

 .تفي به وفاء تاما ودون إبطاء
وا يف اللجنة فأشـارت     تكلمت بوصفها عض  : الرئيسة - ٤٦

ــسبة   ــة لعــام ١٠إىل أن اهلــدف احملــدد بن  يكــاد ٢٠١٠ يف املائ
يكـــون قـــد حتقـــق، ومـــن مث فإهنـــا تستفـــسر عمـــا إن كانـــت   
احلكومة تعتزم حتديد هدف أعلى من ذلك ملـشاركة املـرأة يف            
جمــال اإلدارة العامــة، وكيــف تعتــزم إســراع خطــى التقــدم يف   

 يلزم فيما يبدو اختـاذ املزيـد        وأضافت قائلة إنه قد   . هذا الصدد 
ــرار التــدابري اخلاصــة املؤقتــة        ــتباقية، علــى غ ــن التــدابري االس م

 . من االتفاقية٤املتوخاة يف املادة 
قالـت  ): مجهوريـة كوريـا    ( جـني  -السيدة جانغ هـا      - ٤٧

ــه      ــذي تقــوم ب ــة ترصــد اإلنفــاق ال إن املنظمــات غــري احلكومي
لكــشف عــن نفقاهتــا  األحــزاب الــسياسية، الــيت يــتعني عليهــا ا  

وتـبني تقـارير الرصـد الـصادرة عـن املنظمـات غـري              . للجمهور
 يف املائـة مـن   ١٠احلكومية أن األحزاب السياسية تنفق بالفعل  

ــصة      ــشطة املخصـ ــن األنـ ــريه مـ ــدريب وغـ ــى التـ ــا علـ ميزانياهتـ
للمشتغالت بالسياسة، وإن كان تفحُّص هذا األمـر علـى حنـو            

تحسني من حيـث الكيفيـة الـيت        أكثر دقة يبني أن هناك جماال لل      
كمــا أن عــدة منظمــات غــري . تنفــق هبــا هــذه األمــوال بالفعــل 

حكومية توفر دورات وبرامج تدريبية على القيادة للنساء غـري          
املنتميـــات إىل أحـــزاب سياســـية، ويـــوفر وزيـــر املـــساواة بـــني 
ــرة التمويـــل الـــالزم هلـــذه الـــدورات    اجلنـــسني وشـــؤون األسـ

 .والربامج
 -ى التعليق الذي أدلت به السيدة بلميهـوب         وردا عل  - ٤٨

ــة     ــشريعات يف مجهوريـ ــشاريع التـ ــع مـ ــت إن مجيـ زرداين، قالـ
كوريا ُتفحص فحـصا دقيقـا لكفالـة أال يكـون أي حكـم مـن                

وإذا ُعثـر علـى     . أحكامها متعارضا على أي حنـو مـع االتفاقيـة         
أي مواضع للتعارض، ُيـنقح القـانون حبيـث يـصبح متـسقا مـع               

ــة أيـــضا يف تنقـــيح التـــشريعات  و. االتفاقيـــة ُتـــستخدم االتفاقيـ
ومـن مث تكـاد ال توجـد    . القائمة، مثـل قـانون األحـوال املدنيـة      

ــة    ــا لالتفاقيـ ــي خمالفـ ــانون حملـ ــون أي قـ ــة ألن يكـ . أي إمكانيـ
ويضاف إىل ذلـك أنـه نظـرا إىل أن االتفاقيـة هلـا بالفعـل نفـس                  

هاد مفعـول القــانون احمللــي، فـإن باإلمكــان التــذرع أو االستــش  
 .هبا يف قضايا احملاكم وأحكامها

ــرأة للمناصــب     - ٤٩ ــشغل امل وتطرقــت إىل اهلــدف احملــدد ل
العامــة العاليــة الرتبــة، فقالــت إن وزارة املــساواة بــني اجلنــسني  
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وشــؤون األســرة تعكــف حاليــا علــى صــوغ اخلطــة األساســية   
الثالثــة للــسياسات املتعلقــة بــاملرأة، إحلاقــا باخلطــة األساســية       

وســـُيدرج يف اخلطـــة . ٢٠٠٧ الـــيت ســـتنتهي يف عـــام الثانيـــة،
ــي       ــساء الالئ ــد للن ــدد املتزاي ــى يعكــس الع ــدة هــدف أعل اجلدي
جيتزن امتحانات اخلدمـة املدنيـة والـسلك الدبلوماسـي وسـلك         

 .احملاماة
 ١٤ إىل ١٠املواد من 

أشـادت باحلكومـة ملـا اختذتـه      : السيدة زو جياوكيـاو    - ٥٠
ساواة بني اجلنسني يف جمـال التعلـيم،        من تدابري إجيابية لتعزيز امل    

مبا يف ذلك تنقيح الكتب املدرسية واملناهج الدراسية وتشجيع         
بيـد أهنـا   . النساء على الدراسة يف جمـاالت العلـم والتكنولوجيـا      

أبدت قلقها من أنه ال تزال توجد حـسبما يبـدو فجـوة كـبرية               
 بني الرجال والنـساء يف جمـايل التعلـيم التخصـصي والدراسـات        

العليا، على حنو ما يتضح من أن نسب النـساء الالئـي حيـصلن               
وقالــت . علــى درجــيت املاجــستري والــدكتوراه منخفــضة نــسبيا 

إهنا قلقة أيضا من حمدودية فرص العمل املتاحـة للنـساء الالئـي             
خيترن الدراسة يف ميادين ُتعد تقليديا وقفا على الرجال، وإهنـا           

تعتــزم احلكومــة تنفيــذها تــود أن تعــرف مــا هــي التــدابري الــيت  
وتـساءلت أيـضا عمـا إن    . لتيسري دخول املرأة إىل هذه امليادين   

 .كانت احلكومة تقدم أي منح دراسية خصيصا للطالبات
واســـتطردت قائلـــة إن التقريـــرين الـــدوريني اخلـــامس   - ٥١

ــدو أي      ــسبما يبـ ــضمنان حـ ــرف ال يتـ ــة الطـ ــسادس للدولـ والـ
ــني يف      ــنس للمعلمـ ــوع اجلـ ــسب نـ ــن نـ ــات عـ ــرحلتني بيانـ  املـ

وترجـو اللجنـة إدراج تلـك املعلومـات يف          . االبتدائية والثانويـة  
ويــشري التقريــر الــدوري الــسادس إىل أن عــدد  . التقريــر التــايل

. النـــساء مـــن نظـــار املـــدارس االبتدائيـــة والثانويـــة قليـــل جـــدا
واستفسرت عن التدابري واخلطـط احملـددة الـيت تعتـزم احلكومـة             

ــدد النــ    ــادة ع ــذها لزي ــدان   تنفي ــة يف مي ساء يف املناصــب القيادي
 .التعليم

قالـت  ): مجهوريـة كوريـا    ( جـني  -السيدة جانغ هـا      - ٥٢
إن وزارة العلم والتكنولوجيا يف بلدها أسـست برناجمـا للمـرأة            
يف ميـــدان العلـــم واهلندســـة يهـــدف إىل تـــشجيع املـــرأة علـــى  

كما أهنـا تـوفر يف إطـار هـذا      . احتراف املهن العلمية واهلندسية   
لربنامج برناجما للتوجيه الفـردي يـتم يف إطـاره إقامـة عالقـات              ا

توجيهيـــة بـــني العاملـــات واملهندســـات والفتيـــات يف املـــدارس  
ــافة إىل ذلـــك، توجـــد خميمـــات  . االبتدائيـــة والثانويـــة وباإلضـ

للعلوم واهلندسة متكن الفتيات من التعـرف علـى هـذه امليـادين             
 .يف بيئة أقل اتصافا بالطابع الرمسي

 يف املائـة مـن      ٢١,٤وأردفت قائلة إن النساء يـشكلن        - ٥٣
العاملني يف املعهد الكوري للدراسات املتقدمـة يف جمـال العلـم            

وتطمح احلكومة إىل االرتفـاع هبـذه النـسبة إىل          . والتكنولوجيا
ــة٣٠ ــرحلتني    .  يف املائ ــة يف امل ــسبة مرتفع وتوجــد املعلمــات بن

ء يف فئـة نظـار املـدارس        االبتدائية والثانوية، ولكـن نـسبة النـسا       
.  يف املائـــة١٢,٦ حنـــو ٢٠٠٦ونـــواهبم مل تتجـــاوز يف عـــام   

 يف املائة حبلول عـام      ٢٠وتعتزم احلكومة زيادة هذه النسبة إىل       
٢٠١٠. 

وذكــرت أنــه ال توجــد مــنح دراســية خمصــصة للنــساء  - ٥٤
ألن اإلناث يف مجهورية كوريا يشكلن عـادة نـسبة كـبرية مـن       

ــنح    الطــالب املتفــوقني ومــ  ــى م ــإهنن حيــصلن بالفعــل عل ن مث ف
 .دراسية تزيد عما حيصل عليه نظراؤهن من الذكور

أشــارت إىل أنــه عنــدما  : الــسيدة أروخــا دومينغــويز  - ٥٥
ــع       ــث والراب ــدوريني الثال ــرين ال ــر يف التقري ــة تنظ ــت اللجن كان

، أعربـت عـن قلقهـا إزاء بعـض       ١٩٩٨للدولة الطرف يف عام     
رأة يف جمال العمالـة، وفـارق األجـر       اجلوانب املتعلقة بأحوال امل   

بني الرجل واملرأة، وعـدم كفايـة احلمايـة االجتماعيـة املتـوافرة             
للمـــرأة يف القطـــاع اخلـــاص، وضـــخامة عـــدد النـــساء الالئـــي  

ويف حــني أن مــن . يــزاولن أعمــاال مؤقتــة أو ذات دوام جزئــي
ــا       ــشريعية وغريه ــدابري الت ــد مــن الت ــد اُختــذ عدي ــه ق الواضــح أن
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ــزال     ملعاجلــة  ــساء ال ت ــسبة كــبرية مــن الن ــإن ن هــذه املــسائل، ف
ــة أو بـــدوام جزئـــي أو يف القطـــاع غـــري    تـــزاول أعمـــاال مؤقتـ

ــا إن كـــان بوســـع الوفـــد أن يقـــدم   . النظـــامي وتـــساءلت عمـ
معلومات أكثر دقـة عـن حالـة هـؤالء النـساء، وال سـيما فيمـا                 
ــسبب         ــة ب ــز وضــعف املكان ــن التميي ــه م ــا يتعرضــن ل ــق مب يتعل

 .ت غري دائماتوضعهن كعامال
واستطردت قائلة إنه ال جـدال يف وجـود ارتبـاط بـني              - ٥٦

كثرة حاالت العمل العرضي بني النساء وارتفاع نـسبتهن بـني      
وبنـاء علـى ذلـك، تـساءلت عمـا إن كانـت احلكومـة         . الفقراء

ــر أي      ــى الفق ــة إىل القــضاء عل ــا الرامي ــد أدرجــت يف خططه ق
. ن الـوظيفي للنـساء    تدابري حمددة تـستهدف حتـسني حالـة األمـ         

ــم       ــسؤال رق ــى ال ــة الطــرف عل ــاء يف رد الدول ــد ج  يف ١٧وق
قائمة القضايا واألسئلة أنه إذا أمتت املـرأة العمـل بعقـد مؤقـت             
ملــدة ســنتني، حيــق هلــا مبوجــب القــانون أن حتــصل علــى عقــد    

واستفسرت عن الكيفية اليت يتم هبـا إنفـاذ هـذا القـانون              . دائم
ــى ال   ــق علـ ــان ينطبـ ــا إن كـ ــال   وعمـ ــات يف كـ ــامالت املؤقتـ عـ

وطلبـــت أيـــضا تقـــدمي معلومـــات . القطـــاعني العـــام واخلـــاص
مــستكملة عــن تــأثري سياســة اإلعانــات املاليــة املتعلقــة مبواصــلة 

 .العمل بعد الوالدة
ــية الثالثـــة   - ٥٧ وأشـــارت يف اخلتـــام إىل أن اخلطـــة األساسـ

لـة  املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف جمال العمالة هتدف، يف مج         
أمور، إىل املساعدة على التوفيـق بـني العمـل واحليـاة األسـرية،              
وهتيئــة بيئــات عمــل مراعيــة لظــروف األســرة، وتعزيــز الــدعم   

ــأثري املتوقــع لتلــك   . املخــصص لرعايــة الطفــل  وســألت عــن الت
التدابري وعن الكيفية اليت سُيشجع هبا الرجال علـى تأديـة دور            

ي تتيسر عمالـة املـرأة خـارج    أكرب يف احلياة املرتلية واألسرية ك   
 .املرتل
ــام -٥٨ ــسيدة ديريـ ــشأن  : الـ ــضاحات بـ ــدمي إيـ طلبـــت تقـ

اهلدف والتأثري املنشود للخطة األساسية املتعلقـة باملـساواة بـني           

والقـانون املعـّدل    ) ٢٠٠٧-٢٠٠٣(اجلنسني يف جمـال العمالـة       
. املتعلـــق باملـــساواة يف جمـــال العمالـــة، وبـــشأن الـــصلة بينـــهما 

 تتـساءل، علـى ســبيل املثـال، عمـا إن كـان قــانون      وقالـت إهنـا  
املساواة يف جمال العمالة سُيستخدم يف إنفـاذ التـدابري املـشمولة            
يف اخلطة األساسية من أجل إسراع خطـى اإلجـراءات الراميـة            

. إىل سد الفجوة القائمة بني الرجال والنـساء يف جمـال العمالـة             
يت تـستجيب هبـا   وأعربت عن رغبتها أيضا يف معرفة الكيفية الـ       

هذه اخلطة وهذا القـانون الحتياجـات وشـواغل الطبقـة الـدنيا             
الـــضخمة مـــن النـــساء احملـــصورات يف أوضـــاع العمالـــة غـــري   
الدائمــة، ومــا إن كانــا يتــضمنان أي تــدابري حمــددة تــستهدف   
معاجلـة االجتــاه املتزايـد إىل األخــذ بأسـاليب االســتعانة مبــصادر    

لك من تدابري تـوفري املرونـة       خارجية والتوظيف املؤقت وغري ذ    
ــة    ــا يف أعقــــاب األزمــ يف جمــــال العمالــــة، الــــيت بــــدأ تطبيقهــ

 .االقتصادية اآلسيوية اليت حدثت يف التسعينات
ــه     - ٥٩ ــة لدي ــشركات الكوري ونوهــت إىل أن عــددا مــن ال

عمليات يـضطلع هبـا يف اخلـارج، فاستفـسرت عمـا إن كانـت            
ــة    للـــشأن هـــذه الـــشركات قـــد زّودت بـــأي مبـــادئ توجيهيـ

ــورط يف ممارســـات التحـــرش اجلنـــسي    ــة أال تتـ األخالقـــي بغيـ
 .وغريها من املمارسات التمييزية يف البلدان األخرى

قالت إهنا تشارك فيما أعرب عنه مـن        : السيدة سايغا  - ٦٠
شــواغل بــشأن االرتفــاع الــشديد لنــسبة العــامالت يف أوضــاع 

 علـى   وقـد ورد يف ردود الدولـة الطـرف        . العمالة غـري الدائمـة    
قائمة القضايا واألسئلة املطروحة من اللجنة ِذكُْر خطة شـاملة          
لتحسني أوضاع العمالة للعمال غري الـدائمني إىل جانـب عـدة      

ــرأة    ــل املـ ــوال عمـ ــسني أحـ ــدف إىل حتـ ــرى هتـ ــادرات أخـ . مبـ
وأضافت قائلة إن اللجنة ترجو أن تتلقى معلومات عـن التـأثري       

ــة    ــادرات وعــن الكيفي ــه تلــك املب ــذي حققت ــا  ال ــيت تكفــل هب  ال
ــدابري املتوخــاة فيهــا    ــاب العمــل للت ــاع أرب ــود . احلكومــة اتب وت

اللجنــة أن تعــرف أيــضا مــا إن كــان حيــق لآلبــاء يف مجهوريــة   
كوريا أن حيصلوا على إجازة أبـّوة، وإن كـان األمـر كـذلك،              
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فهل مدة اإلجازة هي نفسها بالنسبة لآلبـاء واألمهـات، وهـل           
 اإلجازة معا يف فترة واحدة؟جيوز للوالدين أن يأخذا هذه 

 .٠٠/١٣ُرفعت اجللسة الساعة  
 
 


