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 .٠٥/١٥افتتحت اجللسة الساعة  
 التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة        يفالنظر  
 )ابعت(قية االتفا  من١٨

التقريران الدوريان املوحدان اخلـامس والـسادس        
) تـــــــــــــــابع( كوريـــــــــــــــا جلمهورية 

)CEDAW/C/KOR/5   و  CEDAW/C/KOR/6 
 )Add.1و   CEDAW/C/KOR/Q/6 و

مجهوريـة  بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعـضاء وفـد           - ١
 .  إىل مائدة اللجنةكوريا 
 ١٤ إىل ١٠املواد 

نه على الـرغم    إت  لقا : زيرداين -السيدة بيلميهوب    - ٢
 مـن حـق وواجـب       هأنـ تـنص علـى     من املبادئ الدسـتورية الـيت       

كــل مــواطن أن يعمــل، وأن عمــل املــرأة والــشباب مرهــون       
ــا    تــوفري ب ــة كوري ــرغم مــن أن مجهوري ــة خاصــة، وعلــى ال محاي

يف التمييز  املتعلقـة بـ   صدقت على اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة         
فثلثـا  . ن الواقـع خمتلـف متامـا   واملهن، يشري التقريـر إىل أ العمالة  

النساء العامالت يعملن بصورة غري متفرغة، وال يتمتعن بـأمن          
 أقــل بكــثري مــن العــاملني  هنأجــوراســتحقاقات، و وظيفــي أو

ويــتم جتاهــل مبــدأ األجــر املتــساوي مقابــل العمــل   . نينــتِظمامل
ــساوي ــةاملتـ ــؤدي الفـــصل.  القيمـ ــال يف  بـــني اجلنـــسني ويـ جمـ

النساء على أساس مؤقـت، بينمـا يـشغل         التوظيف إىل توظيف    
الرجال الوظائف الدائمة، مع مـا يترتـب علـى ذلـك مـن فـرق         

إهنـاء عقـود الكوريـات       ويتم يف كثري من األحيـان     . يف األجور 
م قبــل شــهور قليلــة مــن الــاليت يعملــن علــى أســاس غــري منــتظِ 

 . حتقيق األقدمية اليت متكّنهن من احلصول على وظيفة دائمة
 عن قلقها بشأن خـرب املظـاهرة الـيت أدت إىل     وأعربت - ٣

وأضـــافت أن حكومـــة . ســـجن كـــثري مـــن النـــساء العـــامالت
كوريا على مـا يبـدو ال توافـق علـى املظـاهرات يف الـشوارع،                

علـى إبـالغ   ، م إىل بلـده ونـا عنـدما يعود   ،فحثت أعضاء الوفد  
 .احلكومة بامشئزاز اللجنة

ــشاركة    - ٤ ــدل مـــ ــت إن معـــ ــساء يف اجملـــــ وقالـــ ال النـــ
لعمـل املتفــرغ،  بالنـسبة ل  مـنخفض جـدا، ال ســيما   االقتـصادي 

فالنـساء يــشغلن يف كـثري مــن األحيــان وظـائف قــصرية األجــل    
حرمـان فئـة كاملـة مـن العـاملني          وبـذلك يـتم     . بأجر مـنخفض  

 بالعمــل والــضمان ات املتعلقــة التــشريعاوفرهــاملزايــا الــيت ت مــن
  الــصعبومــن. االجتمــاعي يف واحــد مــن أغــىن بلــدان العــامل  

ــضا ـــ أيـ ــرأة أن توفّ ــى املـ ــة   علـ ــا العائليـ ــها وحياهتـ . ق بـــني عملـ
فاقترحت أن يعقد الوفد مـؤمترا صـحفيا عنـد عودتـه إىل بلـده               
ليشرح سياسة املساواة يف العمـل الـيت ينبغـي تطبيقهـا فـورا يف              

كمــا أن تأنيــث الفقــر مــسألة أخــرى  . مجيــع قطاعــات العمــل 
 . هامة للغاية ينبغي معاجلتها

قالـت إن   ): مجهورية كوريا  ( جني –ها   يدة يانغ الس - ٥
غـري  عـامالت   احلكومة الكورية ملتزمة حبـل املـسائل املتـصلة بال         

العــامالت وإن األجــور املنخفــضة الــيت تتقاضــاها  . املنتِظمــات
لقلـق، باإلضـافة إىل مـستوى مـشاركتهن         غري املنتِظمات تـثري ا    

ـــ  ة املـــــنخفض يف النظـــــامني الـــــوطنيني للمعاشـــــات التقاعديــ
ل القـــوانني املتعلقـــة جتاهـــعمليـــا ويـــتم . والتأمينـــات الـــصحية

 .بالتأمينات
ضــافت أن أحــد العوامــل الــيت تــساهم يف الفــرق يف أو - ٦

 النـساء يتركـز يف الوظـائف ذات الـدخل           عمـل األجور هو أن    
وتعــيش كــثري مــن النــساء الــاليت علــى رأس األســر . املــنخفض

 املهـــين الـــيت ودورات التـــدريب. املعيـــشية حتـــت خـــط الفقـــر
ــشرية      ــوارد الب ــوير امل ــسائية لتط ــز الن ــدمها املراك ــي أحــد  تق  ه

ــارات املتاحــة هلــن  ــة مــن هــؤالء  ٦٠وإن حــوايل . اخلي  يف املائ
ويـتم  . ة جيـدن وظـائف    تدريبيـ النساء الاليت يكملن الدورات ال    

ــدعم املــايل    ــساء للعــاطالت عــن العمــل مــن ا  أيــضا تقــدمي ال لن
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 عمـل جتـاري     إقامـة ة مـن أجـل      الاليت على رأس األسر املعيـشي     
 . خاص هبن

إن ف،  ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١ووفقا لقانون بدأ نفاذه يف       - ٧
أي شخص يعمل ملدة سنتني متتاليتني جيـب أن يـصبح موظفـا             

ومــن بــني الــردود اإلجيابيــة علــى هــذا القــانون اإلجــراء . دائمــا
الذي اختذه مـصرف أوري الـذي مـنح صـفة الوظيفـة الدائمـة               

وإن سـبب   . ٣ ٠٠٠لني غـري املنـتظمني وعـددهم        جلميع العـام  
النـد هـو قـرار       .يإشـركة   اجلـاري يف موقـع      العمـايل   اخلالف  

 مصدر خارجي وصرف عامليها   جديد مع   إبرام عقد   ة  شركال
يوليه، من أجل جتنب تغيري وضـعهم  / متوز١مني قبل غري املنتظِ 
ــوظيفي ــيري     . ال ــة تغ ــدوة يف عملي ــة أن تكــون ق ــى احلكوم وعل
 الوقــت ولــذلك فإهنــا يففيهــا، غــري املنــتِظمني ملني وضــع العــا

 . الراهن يف سبيل وضع خطة شاملة لتحقيق هذا الغرض
 النـساء  عنـد االقتـصادي املـنخفض   وإن معدل النشاط     - ٨

 املـرأة  ومتيل  .  لدورة عملهن  Mيعود بصورة جزئية إىل املنحىن      
 تنـسحب مـن القـوى العاملـة       ، مث   تهااسـ درإهناء  إىل العمل بعد    
ــل  ــاب طفـ ــوت، إلجنـ ــل إىل   ودعـ ــاب الطفـ ــد ذهـ ــل بعـ  إىل العمـ

ــة كــبرية     . املدرســة ــات مالي ــاب العمــل علــى إعان وحيــصل أرب
 . وبعدهاالطفل األمهات يف العمل قبل والدة استمرار  مقابل

وهـذا  أن يعمـل الزوجـان،      شـيوعا   كثر  األوأصبح من    - ٩
 بـــني الـــشباب، ولكـــن املـــرأة عـــادة  الـــصحيح بـــصفة خاصـــة

ن العمــل املــرتيل باإلضــافة إىل الوظيفــة الــيت تعمــل  مــسؤولة عــ
ويتوقع من اجلمعية الوطنية أن تسن قانونـا جديـدا          . فيها بأجر 
سبتمرب بشأن إجياد ظروف عمـل مالئمـة للعـائالت،          /يف أيلول 

قـدمي الـدعم    اعد أربـاب العمـل علـى ت       ومن شـأن ذلـك أن يـس       
 . دورمها أداءاملشاركة يف من الزوجني الذي ميكّن 

 يعــد هنــاك متييــز مل، منينــتِظوفيمــا يتعلــق بالعــاملني امل - ١٠
إعالنات تطلـب بـصورة حمـددة مـوظفني مـن            شكليف  صريح  
 للتمييـز، كـأن     حـذق إال أن هناك اآلن وسـائل أكثـر         . الرجال

يقوم الرجال والنساء بأداء نفس املهـام داخـل نفـس الـشركة،             
 . ولكن يف أماكن عمل خمتلفة وهبياكل أجور خمتلفة

ــديها مكاتـــب يف     - ١١ ــة الـــيت لـ ــشركات الكوريـ ــزم الـ تلتـ
 .  هلااليت ُوضعتاخلارج باملبادئ التوجيهية 

 أهـــداف املـــساواة بـــني ه مل يـــتم حتديـــدوأضـــافت أنـــ - ١٢
مناقشات مع عـدد    إجراء  اجلنسني بطريقة عشوائية ولكن بعد      

ــوزارات  ــن الـ ــدمو. مـ ــا   قـ ــسات خططـ ــاالت واملؤسـ ت الوكـ
ت غري احلكومية بعملية الرصـد، كمـا        تنفيذية، وقامت املنظما  

ري وهنـــاك معـــاي. مت إجـــراء اســـتعراض وزاري يف هنايـــة الـــسنة
يـتم  فبالنسبة للقطاع اخلـاص،     دقيقة بالنسبة للقطاع العام، أما      

 . عادة تقدمي حوافز ضريبية وغريها من احلوافز
 ٩٠وقالـــت إن فتـــرة إجـــازة األمومـــة تـــستغرق اآلن  - ١٣

الدعم املايل الكامـل     دمت احلكومة   ق ،٢٠٠٦يوما، ومنذ عام    
ومت أيـضا حتديـد فتـرة سـنة كاملـة           . ألجور خالل هذه الفتـرة    ل

لتكــون مبثابــة إجــازة لرعايــة األطفــال، غــري أنــه مل يــستفد مــن  
مس النساء وعدد قليـل جـدا        إال خُ  ٢٠٠٦هذه الفترة يف عام     

ومل توافق بعـد وزارة العمـل علـى اقتـراح جديـد             . من الرجال 
 فترة إلجازة رعايـة     ختصيصه أن يشترط على الرجال      من شأن 
 اعتمـــادات رصـــدوســـيحتاج القطـــاع اخلـــاص إىل . األطفـــال

ووزارة املــساواة بــني اجلنــسني واألســرة  . كــبرية هلــذا الغــرض 
 .ملتزمة التزاما كامال باستحداث هذه األحكام

ــا هــو االقتــصاد    - ١٤ ــة كوري وأضــافت أن اقتــصاد مجهوري
ــشر   ــع ع ــاالراب ــث احلجــم  يف الع ــن حي ــستوى  مل م ــري أن م ، غ

يف وكـان أحـد العوامـل املـسامهة         . منخفضةفيه  مشاركة املرأة   
هو األزمة املالية اآلسيوية الـيت أدت إىل ركـود معـدالت            ذلك  

 . ١٩٩٨العمالة عند النساء يف عام 
 وقالــت إن األجــر املتــساوي مقابــل العمــل املتــساوي   - ١٥

يـتم إسـناد أدوار خمتلفـة لكـل        مبدأ هام، غري أنه ما زال        القيمة
خــط جتميــع واحــد   إىل بالنــسبةوحــىت . مــن النــساء والرجــال 
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عـدة  داخل مصنع مـن املـصانع، لـن يكـون هنـاك إال نـساء يف                 
من مراحل خط التجميع، ولن يكون هنـاك إال رجـال     ل  حمرا

يف مراحـــل أخـــرى، وخيتلـــف مـــستوى األجـــور بـــاختالف      
اب العمــل واخلــرباء وهنــاك مناقــشة جاريــة بــني أربــ . املراحــل

 .  القيمةواملوظفني حول تعريف العمل املتساوي
وأضــافت أنــه يــتم الــسماح للمظــاهرات يف الــشوارع  - ١٦

يف مجهوريــــة كوريــــا إذا مت مــــسبقا طلــــب إذن بــــذلك مــــن 
النــد مل يكــن األمــر يتعلــق   .يإشــركة ويف حالــة . الــسلطات

يـة  ونقانالعمـال بـصورة غـري       فقد اعتـصم    مبظاهرة يف الشارع،    
 . موقع العمليف 
وفيما يتعلق باقتراح عقد مؤمتر صـحفي، أشـارت إىل           - ١٧

 .ي إشــركةأن وســائط اإلعــالم الكوريــة تتــابع التطــورات يف  
ــة  ــة وثيقـ وتـــدرك وزارة املـــساواة بـــني اجلنـــسني  . النـــد متابعـ

 األولويــة العاليــة ه ينبغــي أن تعطــىواألســرة إدراكــا كــامال أنــ 
 . ماتملنتِظحلل مشاكل العامالت غري ا

وعلى الرغم من أن أسبوع العمل الرمسـي يتـألف مـن             - ١٨
 ســاعة خــالل فتــرة مخــسة أيــام، إال أن ســاعات العمــل       ٤٠

ــا ــ أطــول بكــثري، وعملي حتقيــق  ول دونحتــعقبــة ذلــك شكل ي
 واحلياة العائلية، فضال عن أهنا عامـل يـساهم          العملتوازن بني   

يـساهم قـانون    وينبغـي أن    . يف معدل الوالدات املنخفض جـدا     
مالئمـة  عمـل   ظـروف   إجيـاد   بـشأن   سـبتمرب   /يف أيلـول  يتم سنه   

 .لألسرة يف حتقيق توازن أفضل
قالــت ): مجهوريــة كوريـا  ( مـي –يــانغ الـسيدة كـيم    - ١٩

إن هناك يف الوقت الراهن مناقـشات كـثرية عـن العـاملني غـري               
وتبــذل مجهوريــة كوريــا قــصارى جهــدها لاللتــزام . املنــتظمني

قيـــات منظمـــة العمـــل الدوليـــة ذات الـــصلة الـــيت بأحكـــام اتفا
 . عليها وقّعت
وأضــافت أنــه ال توجــد إجــازة أبــوة للرجــال، ولكــن   - ٢٠

إجـازة رعايـة   االسـتفادة مـن     يستطيع كل من الرجال والنـساء       

وعلى الرغم مـن أن عـدد الرجـال الـذين يـستفيدون             . األطفال
ــن هــذه اإلجــازة يف تزايــد، إال أن العــدد اإلمجــايل مــا        زال م

 هــذه أثنــاءصــغريا جــدا، ألن األجــر الــذي يــتم احلــصول عليــه 
ــرة أقــل  ــانون تكــافؤ فــرص    . الفت ــذل اجلهــود لتنقــيح ق ــتم ب وي

العمل، وتشمل التغـيريات املقترحـة سياسـات جديـدة إلجـازة            
الوالدين أثناء الفتـرات احلامسـة مـن حيـاة الطفـل، مـع إعانـات                

ويــضع . الــدين االســتفادة مـن إجــازة الو ماليـة للتــشجيع علــى  
القانون اجلديـد أيـضا يف االعتبـار دور أربـاب العمـل يف إجيـاد                

ــني ال     ــوازن صــحي ب ــق ت ــسمح بتحقي ــل ظــروف ت ــاة عم واحلي
 . العائلية
ات تطبيــق سياســ يف هــذه الــسنة  وقالــت إنــه جيــري    - ٢١

، وســـوف يـــتم جعـــل هـــذا  شـــركة٦١٧التمييـــز اإلجيـــايب يف 
 . شمل شركات أصغر يف املستقبلتالتدبري 
من أجـل    وأضافت أن احلكومة تبذل كل جهد ممكن       - ٢٢

ــل اخلالفــ   ــات مث ــد. يإ و KTX يف اتحــل خالف ــا . الن وفيم
 من مراقيب القطارات ومعظمهم مـن       اكثريفإن  ،  KTX ـيتعلق ب 

ـــالنــساء عينتــهم شــركة فرعيــة    ســبب كمــنوي. KTX تابعــة ل
 KTX تقــوم موظفــا يطــالبون بــأن  ٥٠اخلــالف يف أن حــوايل 

 . التعينيعمليةبمباشرة 
النـد، فقـد اسـتعانت الـشركة         .يوبالنسبة ملوضوع إ   - ٢٣

بطــرف ثالــث لتوظيــف العــاملني علــى الــصندوق، وذلــك مــن  
صبح املوظفـون الــذين  وكـان يـتعني أن يُـ   . جـل ترشـيد العمـل   أ

كان بينما  ،   موظفني منتِظمني   شهرا ١٨عملوا لفترة تزيد عن     
آلخـرين الـذين عملـوا    ُيفترض أن يتم النظر يف شأن املـوظفني ا      

تقـدم يف املفاوضـات     إحـراز   وقد مت   . لفترة تتجاوز ثالثة أشهر   
 ثالثـة أشـهر    مـدهتا ولكن العاملني الذين لـديهم عقـود        العمالية  

صبحوا عــاملني  علــى وشــك االنتــهاء يطــالبون أيــضا بــأن يــ      
 . منيمنتِظ
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ــن  - ٢٤ ــون وال ميكـ ــري   أن تكـ ــاملني غـ ــور العـ ــة أجـ مقارنـ
  علــىأجريــتإذا دقيقــة عــاملني املنــتظمني البــأجور املنــتظمني 

ــار إال    متوســط أســاس الُبعــد الواحــد الــذي ال يــضع يف االعتب
فهنـــاك حاجـــة إىل املزيـــد مـــن املعلومـــات . الـــدخل الـــشهري

ــها إلدراك  ــصورة بأكمل ــود كــبرية ملعاجلــة    . ال ــذل جه ــتم ب وي
الفــروق يف األجــور بــني العــاملني املنــتظمني وغــري املنــتظمني،   

 .لني من الرجال والنساءوبني العام
 ١٤ إىل ١٢املواد 
 الــصحية أشــارت إىل أن املؤشــرات: ريــامايالــسيدة د - ٢٥

األساسية للرجال والنـساء تـستحق الثنـاء، وطلبـت مزيـدا مـن              
ــصحي للمــرأة،      ــأمني ال ــة الت إذ املعلومــات عــن موضــوع تغطي

ن غـري كاملـة عنـدما ال تكـون     يف كثري من األحيا  التغطية  بدو  ت
. ن عليـــهللـــشخص املـــؤمَّإال يف مركـــز املعـــال بالنـــسبة املـــرأة 

أيـة دراسـات حـول املوضـوع     قد مت إجـراء    وتساءلت إذا كان    
وقـد أشـار التقريـر اخلـامس إىل         . وكيف ميكـن حتـسني الوضـع      

نني يف وضـع    املـس علـى بقـاء     ضرورة وجـود سياسـات تـساعد        
طلبـت معلومـات عـن أي إجـراءات مت اختاذهـا            صحي جيـد، ف   

 . دديف هذا الص
وأضـافت أن معـدل اإلجهـاض وإن كـان يتنــاقص إال      - ٢٦

أنه ما زال عاليا، على الرغم من املعدل العايل النتشار وسـائل            
ت دراسـة هـذه الظـاهرة،       وسألت إذا كـان قـد متـ       . منع احلمل 
جـنس  اختيـار   بناء علـى     اإلجهاض   عملياتجترى   وإذا كانت 

ة أخالقيـة   ت إذا كانت هناك أيـة مبـادئ توجيهيـ         ألوس. اجلنني
ــنظم أحبــاث   ــة ت ــا األحيائي ــيت  التكنولوجي ــة يف احلــاالت ال  الطبي

وقالـت إهنـا تريـد أن تعـرف         . جتـاوزات ميكن أن تنطوي علـى      
م مجيـع جوانـب     نـسائية تـنظ   إذا كانت هناك سياسات صـحية       

صحة املرأة ومجيـع املؤسـسات الـيت تعمـل يف اجملـال الـصحي،               
واألسـرة دور يف رصـد      زارة املساواة بني اجلنسني      لو وإذا كان 

ن ملـسيئة، وإذا كـان هنـاك خـرباء صـحيو     املمارسات الـصحية ا   

وسـألت إذا كانـت     . داخل الوزارة للمساعدة يف هذه العمليـة      
 ٢٤ العامـة رقـم      ة والرعاية قد جلأت إىل التوصـية      وزارة الصح 

 .  وتنظيم سياسات وخدمات صحيةإلعداد
صـفه مـسألة    سؤاهلا األخري بالعنف اجلنـسي بو     يتعلق  و - ٢٧

واستفسرت عـن الـسبب الـذي مـن أجلـه ال تـستطيع              . صحية
 وإذا كـان  ايااكمات بالنيابة عن الـضح احملالشرطة الشروع يف  

ومما يثري االهتمـام أيـضا      . قد مت اختاذ تدابري ملعاجلة هذه املسألة      
ــف       ــضايا العن ــات يف ق ــدالت اإلدان ــاض مع ــة ســبب اخنف معرف

 . اجلنسي
حدثـة بوصـفها عـضوا يف اللجنـة،         قالت، مت : الرئيسة - ٢٨

ــر يــشري إىل أن معــدل    ــرغم مــن أن التقري ــه علــى ال   حــاالت إن
ــد اخنفــض حثتس املــجهــاضإلا ــسنوات الــست  ت ق  خــالل ال

وإذ الحظـت أن رابطـة      . املاضية، إال أن عـددها مـا زال عاليـا         
مي جتـر بصورة علنيـة إىل عـدم       ٢٠٠١يف عام   األطباء قد دعت    

ا كانت احلكومة قد لبت هـذا       ، سألت إذ  حثتساإلجهاض امل 
 . الطلب وسنت تشريعا مالئما يف هذا الصدد

ــة، ذكــر      - ٢٩ ــسألة اإلجنــاب مبــساعدة طبي ــق مب ــا يتعل وفيم
  يلجأن إىل هـذا اإلجـراء ال يـتلقني       تقرير موازٍ أن النساء الاليت    

ونظـــرا للتقـــدم التكنولـــوجي الـــسريع يف علـــم . محايـــة كافيـــة
ة مبكان بالنسبة للـدول األطـراف       اإلجناب، قالت إنه من األمهي    

أن تـــسن قـــوانني تـــشترط وجـــود موافقـــة خطيـــة واعيـــة مـــن  
لبويـضة أو اجلـنني أو املـين لغـرض          االشخص املعين قبـل تقدميـه       

اإلجناب أو األحباث، وسألت إذا كانت كوريـا قـد سـنت أي             
 . شأنتشريع يف هذا ال

يـة  إىل أن تنفيـذ املرحلـة الثان       تارشـ إذ أ : السيدة تـان   - ٣٠
خطــة اخلمــس ســنوات لتــشجيع املزارعــات قــد بــدأت يف  مــن 
 مـن املعلومـات عـن املرحلـة األوىل          امزيـد طلبت  ،  ٢٠٠٦عام  
وتريـد أن   . إذا كان قد مت تنفيـذها علـى نطـاق واسـع           سألت  و

تعرف أيضا عدد النساء الاليت اسـتفدن منـها وكيـف اسـتفدن      
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ر وهــل أجــرت احلكومــة تقيــيم متابعــة، وإذا كــان األمــ . منــها
كــذلك، فهــل مت التمــاس رأي املزارعــات؟ وســألت أيــضا إذا   

 . كانت املرحلة الثانية ختتلف عن املرحلة األوىل
ــدابري        - ٣١ ــن ت ــرغم م ــى ال ــه عل ــر أن ــن التقري والحظــت م

ــالتمييــز اإلجيــايب، اســتفاد عــدد قليــل مــن النــساء مــن     ربامج ال
ة للـدعم الريفـي، ألن هـذه الـربامج كانـت تـستهدف              ياحلكوم
ة رئيـسية املـزارع الـيت متتلكهـا األسـر والـيت تكـون فيهـا           بصور

وســألت إذا كانــت احلكومــة . شاتالنــساء بــصفة عامــة مهّمــ
تعتــزم تنقــيح هــذه الــربامج مــن أجــل مــساعدة النــساء الــاليت    

 .يعشن يف مزارع متتلكها األسر
وإذ الحظــت أن نقــص الثقافــة الزراعيــة عنــد املــرأة       - ٣٢

صـاحلها عنـدما يتعلـق األمـر بتوزيـع      مقارنة بالرجل يعمل لغري     
تحـصيل  االستحقاقات، قالت إهنا تـود أن تعـرف بدقـة تـأثري ال          

ــة   مــي علــى  يعلتال ــاك أي ــع االســتحقاقات، وإذا كانــت هن توزي
 ،خطط لزيادة عدد النـساء الـاليت يلـتحقن بالكليـات الزراعيـة            

عــدم وإذا كــان ســيتم تنقــيح نظــام االســتحقاقات للتأكــد مــن 
املزارعــات، قالــت املعنيــة براكز امل وفيمــا يتعلــق بــ.املــرأةإمهــال 

ــدمها       ــيت تق ــد عــن اخلــدمات ال ــود أن تعــرف املزي ــا ت هــذه إهن
 . املراكز وعدد النساء الاليت يستفدن منها

وفيما يتعلق بالقانون اخلاص لتحسني نوعية احليـاة يف          - ٣٣
املناطق الريفية وتعزيـز التنميـة الريفيـة، استفـسرت عـن الـدعم              

م لألمهات يف الريف مبوجب هـذا القـانون وعـدد النـساء             املقد
وطلبت أيضا معلومات عـن مـدى انتـشار         . الاليت استفدن منه  

 يف املنــاطق الريفيــة وعــن الــدعم املقــدم لــضحايا املــرتيلالعنــف 
 . هذا العنف

قالـت،  ): مجهوريـة كوريـا    ( جـني  –هـا   السيدة يانغ    - ٣٤
ــى  ــردا علـ ــروح سؤال الـ ــرأة املطـ ــحة املـ ــول صـ ــام حـ ، إن نظـ

ــة       ــى األســر، أي أن التغطي ــوم عل ــام يق ــصحية نظ ــات ال التأمين
تـــشمل الـــزوجني واألطفـــال بوصـــفهم معـــالني للمـــشترك يف   

، ويــتم تــوفري هــذا التــأمني إمــا عــن طريــق   ة الــصحياتالتأمينــ
وعلــى الــرغم مــن أن كــثريا مــن . العمــل أو عــن طريــق الدولــة

يـة، فـإهنن ال     أزواجهـن فيمـا يتعلـق بالتغط      يعتمدن علـى    النساء  
يـــواجهن أيـــة صـــعوبات يف احلـــصول علـــى االســـتحقاقات       

تـــسمح ظـــروفهن باالشـــتراك يف  النـــساء الـــاليت الو. الالزمـــة
 مـؤهالت للحـصول علـى مـساعدة يف هـذا       ةصحيالـ  اتتأمينال

 . الشأن 
ــة     - ٣٥ ــنخفض إلدانـــ ــدل املـــ ــبب املعـــ ــافت أن ســـ وأضـــ

ــه ال    ــذين يرتكبــون جــرائم جنــسية يرجــع إىل أن  األشــخاص ال
ــانون،  ،ميكـــن ــا مل تقـــدم الـــضحية  مبوجـــب القـ حماكمتـــهم مـ

وتعتزم احلكومـة إعـداد بـرامج تثقيفيـة      . شكوى يف هذا الشأن   
 . ترمي إىل تشجيع النساء على اإلبالغ عن اجلرائم اجلنسية

وفيما يتعلق بنوعية احلياة يف املناطق الريفية، قالت إن          - ٣٦
 عـــن الـــسياسة يف وزارة الزراعـــة واحلراجـــة موظفـــة مـــسؤولة

ويف إطـار اسـتراتيجية     . العامة لتعزيز نوعية حيـاة املـرأة الريفيـة        
ــذي اخنفــض إىل      ــف، ال ــسكان يف الري ــادة عــدد ال ــوزارة لزي ال

 يف املائة من جممـوع الـسكان، تقـدم احلكومـة يف الوقـت       ٧,٥
. رعايـة أطفـاهلن   يف  ن  تساعدهالراهن إعانات مالية لألمهات و    

 يف املائـة مـن النفقـات    ٨٠ تـدفع    واألهم من ذلك أن احلكومة    
 . املتصلة بالوالدة

وأضــافت أن النــساء الــاليت يــرغنب يف احلــصول علــى    - ٣٧
 ٢٧ومـع ذلـك، هنـاك       .  معاملـة تفـضيلية    ُيعـاملن ثقافة زراعية   

ــزا للمزارعــــات تقــــدم    ــساعدة يف اجملــــال الزراعــــي   مركــ مــ
 ١٥٨ -وقـد مت أيـضا اختيـار مزارعـات          . لألسـر ومساعدات  

ــام  ــام ١٤٤ و ٢٠٠٥يف ع ــهن ل- ٢٠٠٦ يف ع ــدريبتدريب  ا ت
ــشباب   امتخصـــص ــزارعني الـ ــة املـ ــامج رعايـ ــالل برنـ ــن خـ .  مـ

 مليــون ٢٢٠وباإلضــافة إىل ذلــك، خصــصت احلكومــة مبلــغ  
 .  لتدريب املزارعات٢٠٠٦وون كوري يف عام 
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قالــت ): مجهوريــة كوريـا  ( مـي –يــانغ الـسيدة كـيم    - ٣٨
اقص بـبطء، إال أنـه   معدل اإلجهاض يتنـ أن إنه على الرغم من   

غـري أن   . هنرما زال عاليا بـني النـساء يف العـشرينات مـن عمـ             
هذا املعدل العايل ال ميكن أن يعزى إىل اإلجهاض الناجم عـن            

فمعظــم النــساء يف هــذه الفئــة العمريــة   . اختيــار جــنس اجلــنني 
، واجملتمـــع عازبـــات وغـــري متزوجـــاتالـــاليت أوقفـــن محلـــهن 

.  األمهــات غــري املتزوجــاتالكــوري غــري مــستعد بعــد لقبــول
ــتخدام      ــسية واالس ــة اجلن ــضة للثقاف ــستويات املنخف ــا أن امل كم
احملــدود لوســائل منــع احلمــل ســببان آخــران ملعــدل اإلجهــاض  

 . العايل يف هذه الفئة العمرية
ــانون    - ٣٩ ــور مبوجــــب قــ ــافت أن اإلجهــــاض حمظــ وأضــ

يسمح قانون رعاية األسرة ذات املعيل الواحـد  ال  العقوبات، و 
وبغــض النظــر . إال يف عــدد حمــدود مــن الظــروف اإلجهــاض ب

ــة      ــذي يقــوم بعملي عــن الظــروف، يعاقــب القــانون الطبيــب ال
 . ملرأة اليت جترى هلا العمليةال ااإلجهاض 

، ال تــستطيع قــوانني األخالقيــات األحيائيــة ومبوجــب  - ٤٠
ــضات     إال ــصال البوي ــا باستئ ــة املرخــصة رمسي املؤســسات الطبي

معاجلــة األمــراض املستعــصية أو ألغــراض    البــشرية ألغــراض  
وجيـري النظـر يف مـشروع قـانون عـن محايـة             . عالجية أو حبثية  

األعضاء واخلاليا اإلجنابية، ويـشمل مـشروع القـانون أحكامـا           
تضع حدودا قانونية لعمر الشخص الواهب وعدد املرات الـيت          
تستطيع فيها املرأة أن هتب بويضاهتا، فضال عـن تـدابري أخـرى        

وعندما يصبح مـشروع القـانون      . ية حقوق املرأة اإلجنابية   حلما
قانونــا، ســوف يــتم تــشكيل هيئــة جديــدة لرصــد االســتخدام    

 .اآلمن للبويضات واألجنة
وردا على سـؤال يتعلـق بـشرط وجـود موافقـة خطيـة               - ٤١

املرأة مبوجـب   على  مسبقة لتقدمة البويضة أو اجلنني، قالت إن        
والــسالمة أن تقــدم موافقتــها الواعيــة احليــاة قــانون أخالقيــات 
 . قبل أن تصبح واهبة

قالــت، عــودة علــى ســؤال توظيــف : الــسيدة دايريــام - ٤٢
إنه يتعني على احلكومـة     النساء كعامالت غري منتظمات فقط،      

 إىل قــانون تكــافؤ فــرص العمــل واخلطــة األساســية      أن تلجــأ
ني كــأداتالســتخدامها للمـساواة بــني اجلنــسني يف جمــال العمــل  

ــساء هبــذه      ــانونيتني لوضــع حــد الســتغالل أربــاب العمــل للن ق
 . الطريقة
النــــد، أعربــــت عــــن  .يوفيمــــا يتعلــــق بإضــــراب إ - ٤٣

ا ألنه مت القبض على النساء املضربات بسبب مـا قُمـن            هباستغرا
بــه، غــري أنــه مل يــتم معاقبــة رب العمــل لطــردهن ال لــشيء إال 

،  ضـوء ذلـك    علـى و. لتجنب حتويلهن إىل موظفات متفرغـات     
قالــت إهنــا تــود أن تعــرف إذا كانــت هنــاك ثغــرة يف القــانون    

 النـد   .يالكوري، أو إذا كان اإلجـراء الـذي اختذتـه شـركة إ            
ــربي ــا عت ــك،  .  مبوجــب القــانون  إجــراءا متييزي وباإلضــافة إىل ذل

سألت إذا كانت وزارة املـساواة بـني اجلنـسني واألسـرة تقـدم              
 .قبض عليهناملساعدة إىل النساء الاليت مت ال

طلبـت مـن الوفـد أن يقـدم معلومـات           : السيدة سايغا  - ٤٤
عـن سياســات احلكومــة فيمــا يتعلـق بالنــساء الــاليت هــربن مــن   

ن يف مجهوريــة رمجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة واســتقر 
 . كوريا
ــان  - ٤٥ ــسيدة ت ــى     : ال ــد احلــصول عل ــن املفي ــه م ــت إن قال

ــف املــ   ــات عــن العن ــاطقرتيلمعلوم ــضال عــن    يف املن ــة ف  الريفي
 . احلماية واخلدمات القانونية املتوفرة لضحايا هذا العنف

ــرا إنـــه قالـــت :  زيـــرداين–الـــسيدة بيلميهـــوب  - ٤٦ نظـ
ملشاكل العمل اليت تواجهها الدولة صاحبة التقريـر، يهمهـا أن      

وقالــت إهنـا تريــد أن  . تعـرف املزيـد عــن قـوة احلركــة العماليـة    
عمـــال القـــدرة علـــى محايـــة تعـــرف إذا كـــان لـــدى نقابـــات ال

أعــضائها وإذا كانــت هــذه النقابــات منتــسبة إىل أي احتــادات  
 . عمال دولية
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وفيمــا يتعلــق بوســائط اإلعــالم، أعــادت تأكيــد مــدى  - ٤٧
أمهيــة عقــد الوفــد مــؤمترا صــحفيا علــى الفــور بعــد عودتــه إىل  

وإذ . مجهورية كوريا من أجل التعريـف باجتماعـه مـع اللجنـة           
صادر يف كــــانون إىل قــــانون اإلذاعــــة الــــة املتكلمــــأشــــارت 

ــاين ــاير /الثـ ــامس  ٢٠٠٠ينـ ــدوري اخلـ ــر الـ ــذكور يف التقريـ  املـ
ــزال ســاري      ــانون ال ي ــساءلت إذا كــان الق ــة الطــرف، ت للدول

تنفيـذا  هل مت تنفيذ أحكامه    فاملفعول، وإذا كان األمر كذلك،      
 .كامال
قالت إن املعلومـات الـيت      : السيدة تافاريس دا سيلفا    - ٤٨
متها املنظمات غـري احلكوميـة تظهـر أن نـسبة النـساء الـاليت             قد

تـصل إىل   على رأس األسـر املعيـشية والـاليت يعـشن حيـاة فقـر               
ثالثة أضعاف نـسبة الرجـال الـذين علـى رأس األسـر املعيـشية               

ــشون و ــاة يعي ــرحي ــساء والرجــال   هــوةوإن . فق ــر بــني الن  الفق
طـــط وعليـــه، فإهنـــا تـــود أن تعـــرف إذا كانـــت اخل    . تتزايـــد

ــار مفهــوم     االقتــصادية الــيت وضــعتها احلكومــة تــضع يف االعتب
 . إذا كانت هذه اخلطط حمايدة جنسانيا تأنيث الفقر أو

قالـت إن   ): مجهورية كوريا  (جني –ها  السيدة يانغ    - ٤٩
عــدد العــاملني غــري املنــتظمني يف تزايــد يف كــل أحنــاء العــامل        

ائمـة علـى املعرفـة،    ويف البيئة الراهنة الق. بسبب تغري اجملتمعات 
. من الصعب إعطاء مجيع العاملني غري املنـتظمني مركـزا دائمـا           

وباإلضــافة إىل ذلــك، ليــست املــشكلة ناشــئة عــن العمــل غــري  
املعاملـة  ناشـئة عـن     م أو العمل املؤقـت يف حـد ذاتـه، بـل             املنتِظ

اختـاذ  املتعلـق ب  قـانون   الحيّسن  وعلى األرجح أن    . غري املتساوية 
تــدابري أخــرى لــصاحل العــاملني الــدوريني وغــري   محايــة ودابريتــ

، وضـع   ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ١املتفرغني، الساري املفعول منـذ      
العمال غري املنتظمني، على الرغم من أنه جيب االعتـراف بـأن            

يوليـه مـن    / متـوز  ١فني قبـل    بعض أرباب العمل قد فصلوا موظ     
 .  من تنفيذ التشريع اجلديدبرأجل الته

النــد، تــرى وزارة العمــل،  .يبــشركة إ وفيمــا يتعلــق - ٥٠
ــه ينبغـــي أال تتـــدخل   ــاألأنـ ن يف ن اإلدارة واملـــوظفني يتفاوضـ

الوقت الراهن، وينبغي تشجيع الطرفني على التوصـل إىل حـل           
ويؤمـــــل أال تكـــــون هنـــــاك انتـــــهاكات للقـــــانون . تـــــوفيقي

وعلـى الـرغم مـن أن مكافحـة التمييـز يف        . واملفاوضات جارية 
عب، قامـت وزارة العمـل بإنفـاذ قـانون          القطاع اخلاص أمر ص   

 فـال  .األسر السليمة صحيا وغريه مـن التـشريعات ذات الـصلة      
أيـضا  تقـدم    بـل     املشورة إسداءجرد اإلشراف و  مب الوزارة   ومتق

ــوفر      ــشركات ت ــن أن ال ــسهيالت لاحلــوافز للتأكــد م ــة ت لرعاي
ــا. الـــصحية ــتغري   أمـ ــو يـ ــال فهـ ــات العمـ ــع نقابـ وتـــصل . وضـ
يف  ١٠األعــضاء يف نقابــات العمــال إىل   القــوى العاملــة نــسبة

.  أن النقابـات تتخـذ مواقـف متـشددة    وناملائة، ويعتقـد الكـثري   
االتـصال بالعـاملني غـري      ب  النقابات مهتمة اهتماما كبريا    غري أن 

 . املنتظمني وهي يف حوار مع أرباب العمل
وأضــافت أهنــا عقــدت مــؤمترا صــحفيا قبــل مغادرهتــا     - ٥١

ــورك،   ــد إىل نيوي ــد    البل ــل عن ــؤمتر صــحفي مماث ــزم عقــد م وتعت
عودهتا من أجل شرح نتائج دراسة اللجنة للتقريرين الـدوريني          

وسوف تقوم وزارة املساواة بـني اجلنـسني        . اخلامس والسادس 
. التعليقات اخلتامية للجنـة   بواألسرة بإبالغ الوزارات األخرى     

 مــن قــانون اإلذاعــة الــذي مــا زال ســاري   ٢٩وتــسعى املــادة 
ــساواة يف عــرض شــؤون    املفعــول ــاك م  إىل التأكــد مــن أن هن
وتقــدم وزارة املــساواة بــني اجلنــسني جــوائز ســنوية  . اجلنــسني

للربجمة، وتظل املنظمات غري احلكومية وجلنـة رقابـة املـصنفات       
 .متيقظة بالنسبة ألي انتهاكات للقانون

ويــتم تقــدمي الــسكن املــدعوم وتــوفري الــدعم يف جمــال    - ٥٢
 الجــئ مــن مجهوريــة كوريــا    ١٠ ٠٠٠ة لـــ التعلــيم والعمالــ 

وجيب حتـسني الوضـع االقتـصادي للنـساء       . الشعبية الدميقراطية 
. الاليت على رأس األسر املعيشية مـن خـالل اتبـاع هنـج شـامل              

وركــزت احلكومــة إىل حــد كــبري علــى التنميــة االقتــصادية يف  
ــةاملاضــي، إال أهنــا تتبــع اآلن ت  ــا للمجتمــع مــن  نمي  أكثــر توازن
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لعب فيها كل مـن وزارة     ت، اليت   ٢٠٣٠خطة رؤية عام    خالل  
ويتمثـل اجلـزء    . املساواة بني اجلنسني ووزارة العمل دورا هاما      

اتساع فجـوة  الرئيسي من اخلطة يف التصدي للفقر الناجم عن         
 . يف اجملتمع اءالثر
وقد مت تقييم خطط اخلمس سنوات األساسية املتتاليـة          - ٥٣

والـشيء  . ة مـن مراحـل التنفيـذ      لسياسات املـرأة يف كـل مرحلـ       
نفسه صحيح بالنسبة للخطة األساسية األوىل املتعلقة بتحـسني    
نوعيــــة احليــــاة يف املنــــاطق الريفيــــة وتعزيــــز التنميــــة الريفيــــة  

وإذ اعترفـــــت احلكومـــــة بـــــأن التقاليـــــد ). ٢٠٠٩-٢٠٠٥(
ــرا صــعبا وأن        ــة أم ــرأة الريفي ــاة امل ــت حتــسني حي ــة جعل األبوي

حلياة يف الريف واحلياة يف املدن مـستمرة،     الفروق الكبرية بني ا   
 . املزارعاتاملعنية براكز املأنشأت احلكومة 

قالـت  ): مجهوريـة كوريـا    ( سون –وها  السيدة بيوم    - ٥٤
ــة بتحــسني      ــية األوىل املتعلق ــة األساس ــة األوىل للخط إن املرحل
نوعية احلياة يف املناطق الريفية وتعزيز التنميـة الريفيـة مل حتـّسن             

ــة املــرأة املزارعــة أو مــشاركتها يف صــنع    ملحــوظبــشكل  حال
وعليــه فــإن املرحلــة الثانيــة ترمــي إىل زيــادة ملكيــة  . القــرارات

ــشية  املتعلــق بــ تفــاق الاملــرأة لــألرض ودعــم ا  إدارة األســر املعي
الريفية الـذي وّضـح دور مـالّك املـزارع العائليـة ومـسؤولياهتم              

ين يعملــون يف  الــذأفــراد األســردور ومــدفوعاهتم، فــضال عــن 
 ال ختتلـف اختالفـا   رتيلوإن معدالت العنف امل . املزرعة العائلية 

ــة   ــاطق احلـــضرية والريفيـ ــبريا بـــني املنـ ــة . كـ وتعتـــرف احلكومـ
بضرورة التصدي للمـسألة، وتواصـل تعزيـز تـدابري مثـل اخلـط              

 . ألزمات املرأة “١٣٦٦ ”اهلاتفي الساخن 
قالـت،  : )مجهوريـة كوريـا    ( مـي  –يانغ  السيدة كيم    - ٥٥
 نــتظمني علــى األســئلة املتعلقــة بعمــل العــاملني غــري امل     ةعــود

الند، إنه لـيس مـن العملـي         .يواخلالفات العمالية يف شركة إ    
وبــدال مــن ذلــك ينبغــي أن يتمثــل  . محظــر العمــل غــري املنــتظِ 

اهلـــدف يف تـــوفري مرونـــة يف العمـــل وأمـــن وظيفـــي يف نفـــس  

هم مــن  مــن فــصلوحتمــي التــشريعات احلاليــة العــاملني. الوقــت
ــهم ــركة إ  عمل ــري أن اخلــالف يف ش ــارج    .ي، غ ــع خ ــد يق الن

ــتعانة   .يوإن لـــشركة إ. نطـــاق التـــشريع ــا لالسـ ــد خططـ النـ
مبوظفني يعملـون علـى الـصندوق مـن خـارج الـشركة، إال أن               

انتـهاء  ضـحية    احلاليني مل يقعوا ضـحية الفـصل ولكـن           نيلامالع
ملو وقــد تــدخلت الــشرطة عنــدما اعتــصم عــا  . مــدة عقــودهم

الند يف مكان عملهم بسبب األضرار الـيت حلقـت           .يشركة إ 
 . باملمتلكات وتوقف العمل يف املوقع

واملنظمتــان اجلامعتــان لنقابــات العمــال يف مجهوريــة      - ٥٦
ولنقابـات  . كوريا تنتسبان إىل االحتاد الـدويل لنقابـات العمـال         

. العمال نفوذ، ال سـيما بـشأن مـسألة العـاملني غـري املنـتظمني               
ــى إجــراء      ــشجيع عل ــآلراء للت ــق ل ــاء تواف ــاك حاجــة إىل بن وهن

ــة واإلدارة أي حــــوار بــــني األطــــراف الثالثــــة   بــــني احلكومــ
 . والعاملني
  ١٦ و ١٥املادتان 

قالت إن اسم القـانون     :  كاداري –السيدة هالبريين    - ٥٧
ــحيا   ــسليمة صـ ــرة الـ ــاري لألسـ ــا  اإلطـ ــى مـ ــدو، علـ ــري ، يبـ غـ
ري إىل التركيـز علـى النـواة        موضوعي يف حـد ذاتـه، مبـا أنـه يـش           

ــرة     ــى معاشـ ــة علـ ــر القائمـ ــيش األسـ ــة، وهتمـ ــة التقليديـ العائليـ
شخصني من نفس اجلـنس أو مـن جنـسني خمـتلفني، أو األسـر               

واستفـسرت  . و مـن معيـل واحـد      املؤلفة من زوجني مطلقـني أ     
إذا كانـت   سـألت    احلكومة بشأن هذا املوضـوع، و      عن موقف 

 احلقوق والواجبـات واحلمايـة      األسر غري التقليدية تتمتع بنفس    
 . شأهنا يف ذلك شأن األسر األخرى،القانونية

يبــدو غــري  وأضــافت أن االغتــصاب الزوجــي علــى مــا - ٥٨
معترف به وال يعاقب القانون عليه، على الـرغم مـن أن هنـاك              

وحثـت احلكومـة علـى أن       . اجتهادات قـضائية يف هـذا االجتـاه       
ــار االغتــصاب الزو   ــدة يف اعتب جــي جرميــة خطــرية،  تكــون رائ

وإن التعـديل الـذي مت إدخالـه        . بدال من االعتماد على القـضاء     
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 على القـانون اخلـاص ملعاقبـة        ٢٠٠٢ديسمرب  /يف كانون األول  
العنف املرتيل يهتم حبقوق اإلنـسان للـضحايا، إال أنـه ال يركـز       

وتـود  . مبا فيه الكفاية على املسؤولني عن ارتكاب هذا العنـف         
ــرز يف  احلـــصول علـــى مزيـــد مـــ  ن التفاصـــيل عـــن التقـــدم احملـ

التصدي للعنف املرتيل، وعن التحقيق يف الـشكاوى، والقـبض          
وتــود أن تعــرف إذا كــان يــتم احتجــاز . علــى مــرتكيب العنــف

املــشتبه فــيهم علــى الفــور عنــدما يــتم رفــع الــشكوى حبيــث ال 
اهلـروب مـن مرتهلـم، ومـا هـو نـوع            إىل  تضطر املـرأة وأطفاهلـا      

. للضحايا، واألموال املخصصة ألماكن اإليـواء     احلماية املتاحة   
ــيهن   ونظــرا أل ــساء، مبــن ف ــات مــن الن  الزوجــات ن بعــض الفئ

األجنبيات معرضات بصفة خاصة للخطـر، سـألت إذا كانـت           
ــا يف ذلــك      ــواء ميكــن أن تلــيب احتياجــاهتن، مب ــاك أمــاكن إي هن

 .احتياجاهتن اللغوية
لـذي ميكّـن    وأضافت أن أحكام القانون املدين املنقح ا       - ٥٩

األطفال من أن حيملوا اسم أسرة أمهم ينطوي على متييز ضـد            
ــى        ــزواج عل ــد ال ــوا عن ــك أن األهــل جيــب أن يوافق ــرأة، ذل امل

وأشـــارت إىل أن . اســتخدام اســـم األم بـــدال مــن اســـم األب  
اللجنة، يف تعليقاهتـا اخلتاميـة علـى التقريـرين الـدوريني الثالـث              

 الــزواج بــني األفــراد والرابــع، أعربــت عــن قلقهــا بــشأن حظــر
ــساءلت إذا كــان هــذا      ــة، وت ــون نفــس اســم العائل ــذين حيمل ال

 . احلظر ما زال قائما
 ختــــضع اآلن لنظــــام أمــــالك الــــزوجنيوأضــــافت أن  - ٦٠

 املمتلكــات املقتنــاة أثنــاء  صبحالفــصل بــني األصــول، حبيــث تــ 
الزواج واملسجلة باسم أحد الزوجني ملكـا هلـذا الفـرد وحـده             

وتــساءلت إذا كانــت التعــديالت املعتــزم . زواجإذا مت فــسخ الــ
 أو إذا إدخاهلــا علــى القــانون املــدين ســوف تغــري هــذا الوضــع،

تقـــسيم األصـــول بعـــد الطـــالق  عمليـــة  يف كانـــت التغـــيريات
 وعليـه تـستثين االسـتحقاقات       ،ستقتصر علـى اإلقامـة الزوجيـة      

اء هنـــإتعـــويض املتـــصلة بالعمـــل مثـــل املعاشـــات التقاعديـــة، و 
 . والتأمني على احلياة، دمةاخل

ــان - ٦١ ــارإذ : الـــسيدة تـ ــانون اخلالفـــات إىل ت أشـ أن قـ
العائلية، وقانون تنفيذ القانون املدين، والقـانون اخلـاص بتـأمني     

 موافقـة اللجنـة     ٢٠٠٥ األطفال كانت تنتظر يف عام       ةدفع نفق 
التشريعية والقضائية التابعة للجمعية الوطنيـة، سـألت إذا كـان           

أشــار  إذو. التــشريع املعــين وبــدأ نفــاذهقــة علــى قــد متــت املواف
البيـــــان الـــــشفوي الـــــذي قدمـــــه الوفـــــد يف وقـــــت ســـــابق  

)CEDAW/SR.802 (A) ( ــادة يف ــاالت إىل الزيــ  كــــكتفحــ
 قــد مت التحقيــق يف األســباب الكامنــة ، ســألت إذا كــاناألســر
وسألت إذا كانت النـساء املطلقـات حيـصلن علـى           . ذلكوراء  

يــف يــتم البــت يف مــسائل حــضانة   نفقــة هلــن وألطفــاهلن، وك 
 . األطفال وقسمة األصول املقتناة أثناء الزواج

ال ووقالت إهنا تود أن تعرف وضع املعاشـرة الفعليـة،         - ٦٢
ــانون       ــا الق ــيت يوفره ــة ال ــى نفــس احلماي ــت تتلق ســيما إذا كان

ــرة     ــذه املعاش ــدد حــاالت ه ــات، وع ــن  . للزجي ــسرت ع واستف
شرة الفعلية فيما يتعلـق     حقوق الشخصني اللذين يفسخان املعا    

وسـألت إذا  . حبضانة األطفال، ودفع النفقـة، وقـسمة األصـول    
ــسابقة لتفاقــات الكانــت ا ــزواج معترفــ ال  هبــا، وإن مل يكــن  ال

هـــل هنـــاك خطـــط لتعـــديل قـــوانني الـــزواج فاألمـــر كـــذلك، 
 . للسماح مبثل هذه االتفاقات

 ســرويف معـرض اإلشــارة إىل أن القـانون اإلطــاري لأل   - ٦٣
ــ ــذي  اسليمة صــحيال ــي إىل ال ــوفأحكــام وضــع يرم ــة ت ر رعاي

شاملة، استفسرت عن عدد األسـر الـيت تـستفيد مـن القـانون،              
إذا كانت األسر ذات املعيـل الواحـد مؤهلـة لالسـتفادة منـه،              و

وتـود أن تعـرف   . وكم عدد األسـر املعيـشية الـيت تعيلـها امـرأة       
رة أيــضا االســتحقاقات املــستحقة مبوجــب قــانون رعايــة األســ  

 . ٢٠٠٢ذات املعيل الواحد لعام 
ــديل     - ٦٤ ــابع موضــوع تع ــة تت وإذ أشــارت إىل أن احلكوم

قــانون املعاشــات التقاعديــة الــوطين الــذي ســيعطي احلــق يف       
قسمة املعاش التقاعدي ويضع حدا إلهناء املعاشـات التقاعديـة          
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ــألت إذا كانـــت    ــة، سـ ــرة ثانيـ للمطلقـــات الـــاليت يتـــزوجن مـ
افقــت علــى التــشريع املعــين أو أن هنــاك اجلمعيــة الوطنيــة قــد و

عقبات تعتـرض املوافقـة عليـه، وعـدد النـساء الـاليت يتوقـع أن                
 .  وعمرهنيستفدن من التشريع املعدل

قالـت إن   ): مجهورية كوريا  ( جني –ها  السيدة يانغ    - ٦٥
ــسليمة صــحيا   ــانون اإلطــاري لألســرة ال  وهــو األول مــن  ،للق

بموجــب أحكــام ف. مليــا تركيــزا ع،نوعــه يف مجهوريــة كوريــا
 االقانون، يتعني على مجيع احلكومات اإلقليمية أن تفتح مركـز   

 لتـوفري التـسهيالت املنـصوص عليهـا         ٢٠١٠ حبلول عـام     اعائلي
وإن مـــسؤولية . يف القـــانون، مبـــا يف ذلـــك إســـداء املـــشورة    

االضـــطالع بأحكـــام القـــانون، الـــذي اقترحتـــه للمـــرة األوىل  
ــة  ــ قــد ا،وزارة الــصحة والرعاي  إىل وزارة املــساواة بــني  تنتقل

وبعد االستماع إىل ما قالتـه املنظمـات غـري          . اجلنسني واألسرة 
احلكوميــة فيمــا يتعلــق بعنوانــه، قــررت الــوزارة األخــرية إعــادة 
تـــسميته وإطـــالق عليـــه اســـم القـــانون األساســـي للـــسياسات 

 احلمايـة القانونيـة جلميـع       ريوفيكفي لت   تشريع واحد  و. العائلية
 . األسر
ــشريعا  ١٩٨٨ويف عــام  - ٦٦ عــن ، اســتحدثت احلكومــة ت

وأعفـت األحكـام التنفيذيـة الالحقـة        . رعاية الرّضع واألطفـال   
األســر ذات الــدخل املــنخفض مــن رســوم التــسجيل يف مركــز 

ويف الوقت الراهن، هناك خطة لتـوفري اإلعانـة        . رعاية األطفال 
كـرب  املالية لألسر ذات الدخل املتوسـط، وكـذلك لألطفـال األ          

 . سنا
وأضـافت أن القــرارات املتعلقــة حبـضانة األطفــال بعــد    - ٦٧

ــق   ــا الطــالق يتف ــعليه ــنح  تتخــذها احملــاكم ن أو االطرف ــيت مت  ال
. بصفة عامة احلضانة إىل أفضل طرف يستطيع رعاية األطفـال         

ــ ــراهن، يــتم قــسمة أمــالك الــزوجني  ويف الوق .  بالتــساويت ال
ــذيتمتــع الزوجــاو بــنفس ا الفعلــي ن يــتم فــسخ زواجهمــ ان الل

، باســــتثناء احلــــق يف املعاشــــات حقــــوق الــــزوجني املطلقــــني

ــة ــذي    . التقاعدي ــشتركة للممتلكــات، ال ــة امل ــانون امللكي وإن ق
خيضع يف الوقت الـراهن للعمليـة التـشريعية سـوف يـؤثر أيـضا               
يف حاالت الزواج الفعلي، إال أنـه لـن حيـل مـشكلة املعاشـات               

 . التقاعدية
قـال  ): مجهوريـة كوريـا    ( هيـون  –يونـغ   ن  السيد كو  - ٦٨

لفتـرة  كانـت توصـي     إن وزارة املساواة بني اجلنـسني واألسـرة         
ــنوات   ــس سـ ــراف مخـ ــضرورة االعتـ ــي  ب بـ ــصاب الزوجـ االغتـ

ــه ــا كــان صــعبا  مثــل هــذا التــدبري قبــول ، إال أنومعاقبت .  ثقافي
ــة  ــستند احملاكمـ ــة  وميكـــن أن تـ ــتخدام همهتديـــدإىل املعنيـ  باسـ

ــتخدامه  ــف أو اسـ ــتم. العنـ ــوايل  ويـ ــام حـ ــرد ١٥ ٠٠٠ اهتـ  فـ
، مت ٢٠٠٦ويف عــام  . بــاللجوء إىل العنــف املــرتيل كــل ســنة    

 يف املائة، وتعليـق أحكـام صـادرة         ١٤,٦إصدار حكم يف حق     
، ومت إصـدار    املـشورة  علـى    همالتماس يف املائة شريطة     ٢٥حبق  

 .بالتماس املشورة يف املائة ٣١,٣أمر لـ 
لعنــف املــرتيل إىل ومتيــل النــساء الــاليت يقعــن ضــحية ل  - ٦٩

ترك أزواجهن، ذلك أنه ليس هناك من ترتيب ميكّن املرأة مـن          
 وإن. اذ احملكمـــة اإلجـــراء الـــالزمالبقـــاء يف مرتهلـــا بـــدون اختـــ

يـتم تـوفري مكـان إيـواء للنـساء          وسـوف   أماكن اإليواء متاحة،    
ار منخفض اعتبارا من عـام      الاليت يهربن من العنف املرتيل بإجي     

تـــصرف النـــساء املهـــاجرات الـــاليت  ضـــع حتـــت ويو. ٢٠٠٨
 “١٣٦٦”يعـــانني مـــن العنـــف املـــرتيل خـــط هـــاتفي ســـاخن 

العنـف  مـرتكيب   ب  قـا ويعتـرب الـرأي العـام أن ع       . ألزمات املرأة 
توعية بالعنف املـرتيل بوصـفه      الاملرتيل خفيفا أكثر من الالزم، و     

 .  يف تزايدمسألة اجتماعية خطرية
قالـت إن   ): كوريامجهورية   ( جني –ها  السيدة يانغ    - ٧٠

املرأة املتزوجة تفضل أن حتـتفظ باسـم عائلتـها عنـدما تتـزوج،              
إال أن األهـل جيـب أن يوافقـوا بــصورة حمـددة علـى نقـل اســم       

ويف املقابـل، يـستطيع الطفـل فيمـا         . عائلة الزوجة إىل األطفـال    
 . بعد أن يقرر أخذ اسم عائلة أمه
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وض علــى وعلــى الــرغم مــن أنــه مت إلغــاء احلظــر املفــر  - ٧١
الزواج بـني األفـراد الـذين حيملـون نفـس اسـم العائلـة ويـأتون                 
مــن نفــس العــشرية، إال أن هــذا الــزواج غــري ممكــن بــني أوالد  

 .الدرجة الثالثةوبنات العم حىت 
تــتم دعــت وفــد مجهوريــة كوريــا، وهــي خت : الرئيــسة - ٧٢

 .  إىل تقدمي مالحظاته اخلتاميةه،البّناء معاللجنة حوار 
قالـت إن   ): مجهورية كوريا (  جني –ها  يدة يانغ   الس - ٧٣

مجهورية كوريا أدرجـت املـساواة بـني اجلنـسني يف مؤسـساهتا             
ــشريعاهتا وتابعــت علــى حنــو نــشط تعمــيم مراعــاة املنظــور      وت

غـري أن  . التباين بـني الـسياسات والواقـع     مشكلة  اجلنساين حلل   
حــاالت التحامــل االجتماعيــة والثقافيــة ضــد النــساء مــا زالــت 
قائمـــة، وإن الزيـــادة األخـــرية يف عـــدد املهـــاجرات تـــشكل      

 شــأهنا يف ذلــك شــأن تــوفري ،حتــديات قانونيــة جديــدة وفوريــة
وإذ تعتــرف احلكومـة بأنـه ال ميكــن حتقيـق تقــدم    . الرعايـة هلـن  

تواصـــل تعـــاون بـــني النـــساء والرجـــال، فإهنـــا  وجـــود بـــدون 
ــاء   راعــي ي ثقيــف الــذيالت الفــوارق بــني اجلنــسني مــن أجــل بن
 .تمع سليم حيترم املساواة بني اجلنسنيجم
يف جـدا   قالـت إن مجهوريـة كوريـا متقدمـة          : الرئيسة - ٧٤

دورة تقدمي التقارير وأحرزت تقدما كبريا يف تنفيـذ االتفاقيـة،           
ــة       ــوانني احملليـ ــة يف القـ ــر لالتفاقيـ ــق املباشـ ــك التطبيـ ــا يف ذلـ مبـ

 ١٦وسحب مجيع التحفظات عليها باستثناء مـا يتعلـق باملـادة            
وإن املشاركة السياسية للمرأة قد حتـسنت إال أن التقـدم           ). ز(

 مـن   ١بطيء وميكن االسـتفادة مـن التـدابري الـواردة يف الفقـرة              
ــادة  ــم   ٤املـ ــة رقـ ــية العامـ ــة والتوصـ ــن االتفاقيـ ــة ٢٥ مـ  املتعلقـ

 . بالتدابري االستثنائية املؤقتة
وإذ أثنــت علــى خطــة احلكومــة يف إطــالع الــصحافة    - ٧٥

ة احلـــوار مـــع اللجنـــة، أعربـــت عـــن األمـــل يف أن علـــى نتيجـــ
املنظمات غري احلكومية اليت أجـرت اتـصاالت غـري رمسيـة مـع              

 . اللجنة سوف تدعى أيضا حلضور جلسة اإلحاطة

 .٢٥/١٧رفعت اجللسة الساعة  

  

 
 
 
 
 


