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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

  الفريق العامل ملا قبل الدورة الثالثة والثالثني

  2005يوليه /متوز 5-22
    

  التقارير الدوريةاملطروحة فيما يتعلق بالنظر يف واألسئلة القضايا قائمة     
  

  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    
  

  مقدمة

 جلمهوريـة كوريـا الشـعبية       الدورة يف التقريـر األول    قبل  الفريق العامل ملا    نظر    
  ). CEDAW/C/PRK/1(الدميقراطية 

  
  2  و1املادتان 

ح ئلـوا تحويلها إىل قوانني و   بأحكام الصكوك مباشرة أو     تطبق   هيشري التقرير إىل أن     - 1
يف النظام  تقدمي معلومات بشأن الكيفية اليت مت ا إدماج االتفاقية          يرجى  ). 57الفقرة   (حملية

  .القانوين الوطين وما إذا كانت قابلة للتطبيق بشكل مباشر أمام احملاكم الوطنية

من االتفاقية على ضـوء  ) و (2املادة حتفظا على أبدت يشري التقرير إىل أن احلكومة       - 2
) سـنة 17( لزواج بالنسبة للفتيـات   لسن ا األدىن  احلد  االختالف املنصوص عليه خبصوص     

خبصوص جنسية الطفل املولود ملـواطن      ) 2 (9املادة  ويف  ) 86الفقرة  ) (نة س 18(للفتيان  و
زيـد  يرجى تقدمي امل  ). 129الفقرة  (أجنيب ومواطن من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية        

هذه التحفظات وكذلك   إبداء  من التوضيح للوضع التشريعي الذي تطلب، يف نظر احلكومة،          
 . ني من أجل السماح بسحب التحفظاتلتعديل القواننظر مت إيالؤه أي 
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ما هو وضـع هـذا      . 1946هناك قانون متعلق باملساواة بني اجلنسني صادر سنة           - 3
ز ضد املـرأة كمـا هـو وارد يف          يالقانون وهل تعتزم احلكومة تعديله ليتضمن تعريف التمي       

 شمل التمييز املباشر وغري املباشر؟ اليت ت من االتفاقية 1 املادة

ما زال موجودا   التقرير أنه إضافة إىل األعراف التقليدية، فإن التمييز ضد املرأة           يذكر    - 4
املاديـة والثقافيـة    الظروف  اليت تعيق توفري    اليت حدثت مؤخرا    نتيجة للصعوبات االقتصادية    

املرجو تقـدمي معلومـات     ). 102  و 61الفقرتان  (لمرأة  لالكافية اليت ينص عليها القانون      
 والتدابري الـيت مت     ،مدى فقر املرأة يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية       مفصلة عن طبيعة و   

علـى  ويرجى  . مت حتقيق أي تقدم يف مكافحة فقر املرأة       قد  اختاذها للتصدي له وما إذا كان       
جهود حمددة مت بـذهلا لضـمان اسـتفادة النسـاء        أي  وجه اخلصوص تقدمي معلومات عن      
 . ظام التوزيع العمومي للغذاء والسلع األساسيةاملسؤوالت مبفردهن عن أسرهن من ن

  
  3املادة 

عن تنفيذ االتفاقيـة والنـهوض      رئيسي  مبا أن مؤسسة الدولة هي املسؤولة بشكل          - 5
املعنيـة  حبقوق املرأة يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، فهل تعتزم جلنة التنسيق الوطنية             

للمرأة من أجل تيسـري تنفيـذ االتفاقيـة         وطنية  سة  عمل أو سيا  خطة  تنفيذ االتفاقية تقدمي    ب
جلنة التنسيق  األنشطة اليت قامت ا     ومنهاج عمل بيجني؟ املرجو تقدمي معلومات مفصلة عن         

 ههذحصلت عليه   التدريب اليت   عن  التقرير ونشر االتفاقية    إعداد  عالوة على   الوطنية إىل اآلن    
 . خبصوص االتفاقيةاهليئة 

إذا كـان   اإلفادة عما   من االتفاقية،   ) ج (2املادة  و مطلوب مبقتضى    املرجو، كما ه    - 6
شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهن مبقتضى إجراءات تقدمي الشـكاوى         تقدمي  مبقدور النساء   

تلـك املعلومـات    تبني  جيب أن   ). 84-80الفقرات  (وااللتماسات املشار إليها يف التقرير      
يف تلـك الشـكاوى     اجتاهات جديرة بالذكر    ي  أوجلوء النساء لتلك اإلجراءات     تواتر  مدى  

 .وكذا القرارات اليت مت اختاذها
  

  4املادة 

يشري التقرير إىل التدابري اخلاصة املؤقتة اليت مت اختاذها لضمان وجود نسبة من النساء                 - 7
املرجـو  ). 97انظر، على سبيل املثال، الفقرة      (يف بعض القطاعات    مناصب اإلدارة العليا    يف  

هـي  احلوافز، أو    وأاحلصص  استخدام  تدابري مماثلة، مبا فيها     اختاذ  ا إذا كان من املعتزم      مبيان  
الكاملة واملتساوية يف احلكومة ويف اخلدمة املدنيـة ويف         ملرأة  ا للوصول إىل مشاركة     ،موجودة
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، 4من املـادة     1الفقرة  بشأن   للجنة   25خرى، مع أخذ التوصية العامة      األعمومية  اهليئات ال 
 .  املتعلقة باملرأة يف احلياة العامة بعني االعتبار23التفاقية، والتوصية العامة من ا

 5املادة 

يشري التقرير إىل أن التمييز القائم على تصور دونية املرأة وتفوق الرجـل مـا زال                  - 8
ـ         داخل األسرة ويف جمال     موجودا   ى زماـا   العمل ويرجع ذلك جزئيا إىل العادات الـيت ولَّ

املرجو تقدمي معلومـات عـن التـدابري    ). 102الفقرة (التحامل و) 100و  61ن  الفقرتا(
 . املتخذة ملكافحة هذه القوالب النمطية ووصف التقدم احملرز يف هذا الصدد

  
  العنف ضد املرأة

 أية معلومات عن تفشي العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك على            ال يتضمن التقرير األول     - 9
 بتعرض بالعنف ضد املرأة مزاعم      ة املعني ة اخلاص ة املقرر تذكر. يلوجه اخلصوص، العنف املرت   

انظـر   (نساء يف السـجن أو خـالل االسـتجوابات للعديـد مـن وسـائل التعـذيب          
E/CN.4/2003/75/Add.1   العنف ضـد   بشأن   للجنة   19وفقا للتوصية العامة     )967، الفقرة

خذة ملنع ومكافحة العنف ضد املـرأة،       املرأة، املرجو تقدمي معلومات مفصلة بشأن التدابري املت       
للنساء ضحايا  املتاحة  العنف ضد املرأة، وخدمات الدعم      ال  كشأكل  بشأن   اتوسن تشريع 

الوعي بشأن العنـف  لزيادة اجلمهور عامة والشرطة واحملامني والقضاة    أفراد  العنف، وتدريب   
 . ضد املرأة

يف السجن حاليا ووضعهن    واز  االحتجاملرجو تقدمي معلومات عن عدد النساء رهن          - 10
 . واملوارد املخصصة هلن

  
  6املادة 

بالنساء منـذ سـنوات   تقارير عن االجتار  أي  بالرغم من أن التقرير يذكر أنه مل ترد           - 11
شري إىل أن هناك تقارير     ت بالعنف ضد املرأة     ة املعني ة اخلاص ة، فإن املقرر  )105الفقرة  (عديدة  

كعـرائس أو   إىل الصني   من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية      النساء والفتيات   بعن االجتار   
 التدابري القانونية والربناجمية    بيان املرجو   ).966، الفقرة   E/CN.4/2003/75//Add.1انظر  (بغايا  

النساء يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ومنعه ومكافحته،        بللتعرف على االجتار    ة  خذاملت
 وتوفري املعلومات عـن   ،ثنائية مت القيام ا مع البلدان ااورة       وأإقليمية  مبادرات  أية  ل  يمن قب 

تأهيـل  وضع تدابري ل   و ، وتدريب موظفي احلدود ومالحقة املتجرين     ،املخاطر وتدابري احلماية  
 . الضحايا وإعادن بشكل آمن إىل بلدهن



 

4 05-23337 

 

 CEDAW/PSWG/2005/II/CRP.1/Add.3

 153املـادة  اكم مبقتضى مت تقدميها إىل احملقضايا ما إذا كانت هناك أية  بيان  املرجو    - 12
 من القانون اجلنائي، وإذا كان األمر كذلك، املرجو تقدمي معلومات عـن هـذه                154 وأ

 . القضايا

  8  و7املادتان 

فـروع  يف كل   تقدمي معلومات مستوفاة عن عدد النساء يف كل مستويات و         يرجى    - 13
لشعيب األعلـى واـالس     ة رئاسة الس ا   ئاحلكومة، مبا يف ذلك الس الشعيب األعلى وهي       

وكذا االجتاهات يف التمثيل السياسـي      ) 111الفقرة  ( الشعبية احمللية    ناواللجالشعبية احمللية   
 ). سنوات املاضيةاخلمس إىل العشر على سبيل املثال، خالل (الزمن للمرأة مع مرور 

 مناصـب   شـغل يذكر التقرير أنه مت اختاذ العديد من التدابري لتمكني النساء مـن               - 14
فعالوة ). 113الفقرة  (العامة  ألنشطة السياسية و  املسؤولني احلكوميني واملشاركة بنشاط يف ا     

؟ فر هذه التـدابري   اما هي طبيعة ومدى تو     سنة،   11اإللزامي الذي مدته    على التعليم ااين    
 . املرجو كذلك اإلشارة إىل ما مت إحرازه من تقدم نتيجة هلذه التدابري

  
  10املادة 

بالرغم من أن التقرير يذكر أن التمييز العريف ضد املرأة يف جمال التعليم مت نسيانه منذ                  - 15
يف ثنايا التقرير إىل تفشي التمييز العريف       عدة  ، فإن هناك إشارات     )152الفقرة  (وقت طويل   

التدابري املتخذة ملكافحة التنميط على أساس نوع اجلنس من خـالل           بيان  املرجو  . ضد املرأة 
النسائية  املثاليةنظام التعليمي، مثال من خالل توفري إرشاد وظيفي ومهين والترويج للنماذج            ال

 . يف برامج ما بعد الثانويةتعليمهن يف الوظائف غري التقليدية وتشجيع النساء على مواصلة 

باملـدارس  النسـاء والفتيـات     معدالت قيد   ات مستوفاة عن    املرجو تقدمي إحصاء    - 16
إتاحـة  فر املـدارس و   اوخاصة، توفري معلومات عن تو    . إمتامهن ملختلف مستويات التعليم   و

 .الريفية والنائيةاحمللية يف اتمعات باملدارس الفتيات معدالت قيد الوصول إليها وكذلك 
  

  11املادة 

أن علـى   مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة      يف  املساواة بني اجلنسني    ينص قانون     - 17
ويف كل جمـاالت احليـاة االقتصـادية        ) 3املادة  ( مساوية للرجال يف العمل      انساء حقوق لل
مستوى مشاركة املرأة يف    وأدائه  قطاع غري نظامي و   بيان ما إذا كان يوجد      املرجو  ). 1 املادة(

وصـول  املرجو كذلك وصف أية تدابري من املزمع القيام ا أو قائمة لضمان             . هذا القطاع 
 . عمل يف القطاعات غري التقليديةالسعي لل على تشجيعهاوي إىل املهن واملتسااملرأة 
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املختلفـة  الدولـة خرجيـات املـدارس     تلحق  املرجو تفسري العملية اليت من خالهلا         - 18
  ). 158الفقرة (باألعمال الالئي يرغنب يف أدائها 

ارات التقنية وكثافة   من بينها امله  عديدة  لعوامل  وفقا  حتدد  املرتبات  يذكر التقرير أن      - 19
وبالنظر إىل أن النساء يف مجهورية كوريـا الشـعبية          ). 162الفقرة  (العمل وظروف العمل    

الرعاية الصحية والتعليم وقطـاعي التجـارة والصـناعة         جمال  تقليديا يف   يوظفن  الدميقراطية  
مني املستخدعن مرتبات   اجلنس  نوع  حسب  مصنفة  اخلفيفة، املرجو تقدمي معلومات مستوفاة      

حبكـم  فرق   هناك   شارة إىل ما إذا كان    ختلفة من سوق العمل واإل    املقطاعات  الالعاملني يف   
 . النساء والرجالمرتبات الواقع بني 

اجلنس عن املشـاركة يف قـوة      نوع  حسب  مصنفة  املرجو تقدمي معلومات إحصائية       - 20
عقـود   الوقـت و   لبعضبعقود   األعمال، مبا يف ذلك العمل       اتي ومستو ،املهنعن   و ،العمل

 . غري دائمة أخرىعقود مؤقتة و
  

  12املادة 

النفاسية ووفيات الرضـع واعـتالل      وفيات  معدالت ال املرجو تقدمي معلومات عن       - 21
 . على مر الزمن والفروق بني احلضر والريفمبا يف ذلك االجتاهات  األمهات والرضع

بـني  الطبية  يف الرعاية   النوعية  وللتصدي للفجوة الكمية    املبذولة  بالرغم من اجلهود      - 22
النائية وتلك املوجودة يف املراكز احلضرية واملناطق السهلية، فـإن التقريـر            احمللية  اتمعات  

 املتنقلة وضمان توافر خـدمات      أفرقة اخلدمة يذكر أنه ما زالت هناك صعوبات تواجه زيادة         
). 189الفقـرة   (ة األمراض   املتنقلة مثل كشف وتشخيص ومعاجل    االعتيادية  الرعاية الصحية   

فر خـدمات الرعايـة     ااملرجو وصف التدابري اإلضافية املزمع اختاذها أو القائمة لضمان تـو          
والـوالدة  أمراض النساء   املتعلقة ب رعاية  الالصحية األساسية لكل املواطنني، مبا يف ذلك توفري         

لطبيني املؤهلني على السـفر     لفائدة النساء، وأية برامج حتفيزية متت إقامتها لتشجيع العاملني ا         
 . النائية أو إقامة عيادام الطبية ااحمللية إىل اتمعات 

على ضوء ااعة الواسعة االنتشار والكوارث الطبيعية اليت حلت جبمهورية كوريـا              - 23
عـن مـدى تـوافر      عرض موجز   تقدمي  يرجى  الشعبية الدميقراطية منذ منتصف التسعينات،      

النساء واألطفـال نتيجـة     الذي تعاين منه    للتصدي لسوء التغذية    ني  تالكافية  األغذية والتغذي 
 . لذلك

عما إذا كانت توجد برامج تثقيفيـة يف جمـال          املرجو تقدمي معلومات أكثر تفصيال        - 24
للفئـات  اجلنسية، مبا يف ذلك مضموا املوضوعي ومدى توافرها         الصحة  الصحة اإلجنابية و  
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املراهقني والنساء غري املتزوجات الالئي قد ال يـتلقني تثقيفـا يف            املعرضة خلطر شديد مثل     
 . اجلنسيةالصحة الصحة اإلجنابية و

فريوس نقـص املناعـة      ب يبلغ عن أي حالة إصابة    اآلن، مل   حىت  يشري التقرير إىل أنه       - 25
ة إصـاب حاالت  قد أبلغ عن أي     إذا كان   يرجى اإلفادة عما    ). 196الفقرة  (اإليدز  /البشرية

اإليدز منذ تقدمي التقرير وكذلك تقدمي معلومات مستوفاة عن         /املناعة البشرية نقص  فريوس  ب
 . التدابري الوقائية اليت مت اختاذها

  
  13املادة 

لدولـة  اليت تقدمها ا  الرعاية العمومية واملزايا    يستثىن أحد من    يشري التقرير إىل أنه ال        - 26
 معلومات عن مدى توافر استحقاقات املعـاش        ومع ذلك، مل يتم تقدمي أية     ). 201الفقرة  (

 االستحقاقات للنساء؟توفر هذه فإىل أي حد . أو التقاعدالتقاعدي 
  

  14املادة 

هي نتيجـة للتخلـف     يشري التقرير إىل أن الفجوة بني النساء احلضريات والريفيات            - 27
ووفقا لـذلك،   ). 208الفقرة  ( للريف   اجلغرافيةوعن الظروف   .والثقايف احلايل للريف  التقين  
النساء الريفيـات إىل مسـتوى   شة يمعظروف النهوض بالتقرير أن احلكومة تعمل على   يفيد  

الصـرف  بناء املساكن احلديثة وإدخال الكهربـاء وخـدمات    املدن، مبا يف ذلك من خالل       
تقـدمي تفاصـيل عـن      يرجـى   ). 221الفقرة  (احلافالت  النقل ب وخدمات  املياه  الصحي و 

 . ساء الريفيات وعن تقدم هذه اجلهودمستويات فقر الن

علـى  احلكـومي   والضمان االجتماعي   الئحة التأمينات االجتماعية احلكومية     نص  ت  - 28
مـا هـي    . لدولـة تابعة ل االستحقاقات للنساء الريفيات العامالت يف أية مؤسسات        إتاحة  

عامـة   يف مؤسسة    فرة للنساء الريفيات اللوايت ال تعملن     ااستحقاقات الضمان االجتماعي املتو   
 ؟مشروع حكوميأو 
  

  16  و15املادتان 

قيود على السفر إىل مناطق ذات صلة بأمن مجهورية كوريـا      وجود  يشري التقرير إىل      - 29
الئحة قانون اهلجرة و  لكما يعلن كذلك أن السفر من البلد وإليه خاضع          . الشعبية الدميقراطية 

املـرأة  إذا كـان بإمكـان      اإلفادة عما   يرجى  ). 232الفقرة  (التأشريات   السفر و  اتجواز
حبرية داخل مجهوريـة كوريـا الشـعبية        أن تسافر   جواز سفر أو ترخيص سفر و     استخراج  
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أو قريب ذكر آخر وما إذا كانت هناك أية         زوجها  الدميقراطية وخارجها دون إذن مسبق من       
 . قيود قانونية من شأا أن تعيق قدرة املرأة على السفر

 يف أن    من قانون املساواة بني اجلنسني للنساء حقوق مساوية للرجال         8 املادةحسب    - 30
كما يشـري   ). 8املادة  ،  74الفقرة  (الطالق  عند  يف املمتلكات أو األرض     يكون هلن نصيب    

التقرير إىل أنه عندما يكون الطرفان غري قادرين على التوصل إىل اتفـاق بشـأن تقسـيم                 
مت إجـراء   قـد    كان   يرجى بيان ما إذا   . األمراكم يف   احملتفصل  املمتلكات عند حل الزواج،     

 يف  املمتلكـات مـن   نصيبا مساويا   حتليل شامل لقرارات احملاكم لتحديد مدى إعطاء النساء         
 . الطالق اليت متت تسويتها من قبل احملاكمقضايا 

والغرض ألطفال  قضايا نفقة ا  ألطفال والنساء يف    لمعىن إعطاء أفضلية    يرجى توضيح     - 31
 ). 231الفقرة (اليت تطبق فيها هذه األفضلية ذلك، والظروف من 

حفيـد  يولد  إىل أن   اإلجناب  يشري التقرير إىل أنه يف حاالت نادرة، يطلب األجداد            - 32
املتمثـل يف  وقف هذا امل لتغيري  اختاذها  ما هي التدابري اليت مت اختاذها أو املزمع         ). 245الفقرة  (

 ؟األبناء على البناتتفضيل 
  
  ةعامسألة م

اليت مت اختاذهـا جتـاه التصـديق علـى الربوتوكـول            واإلجراءات  ما هي التدابري      - 33
 االختياري؟ 

  


