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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الفريق العامل ملا قبل الدورة
 الدورة التاسعة والثالثون

   ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ -يوليه / متوز٢٣
 القضايا واألسئلة املتعلقة بالنظر يف التقارير الدوريةبقائمة   

 
 مجهورية كوريا  

 
لتقريــر اجلــامع للتقريــرين الــدوريني اخلــامس   نظــر الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة يف ا   - ١

 ).CEDAW/C/KOR/6و (CEDAW/C/KOR/5 جلمهورية كوريا  والسادس
 

 حملة عامة  

ُيرجى تقدمي معلومات إن كـان قـد شـارك وزراء وهيئـات حكوميـة أخـرى يف إعـداد                     - ٢
ــرين،  ــة،     التقري ــيت أجريــت مــع املنظمــات غــري احلكومي ــشاورات ال ــا إذا كاونطــاق امل نــت وم

 .احلكومة قد اعتمدت التقريرين وقدمتهما إىل اجلمعية الوطنية قبل تقدميهما إىل اللجنة
 

 اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي وحالة تنفيذ االتفاقية  

مــن ) ز (١٦رجــى تقــدمي معلومــات بــشأن أيــة خطــط لــسحب الــتحفظ علــى املــادة  ُي - ٣
 .املرأة، واجلدول الزمين املتوقع لسحبهاتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد 

أعربــت اللجنــة يف تعليقاهتــا اخلتاميــة الــسابقة عــن قلقهــا أنــه مــع أن الدســتور يتــضمن   - ٤
تعريفا للتمييـز، فـإن هـذا التعريـف ال يـشمل التمييـز الـذي لـه كـل مـن الغـرض أو األثـر علـى                             
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حتظـى املـساواة يف     لـدوري اخلـامس،     ووفقـا للتقريـر ا     .)١( مـن االتفاقيـة    ١النحو احملدد يف املادة     
احلقوق، املكفولة بالدستور، باحلماية بأساليب حمددة يف جماالت احليـاة الـسياسية واالقتـصادية              
واالجتماعية والثقافية مبقتضى القـوانني ذات الـصلة، وتـشمل قـانون منـع التمييـز بـني اجلنـسني               

ويالحــظ ). ١٣الفقــرة (عمــل والتخفيــف منــه وقــانون معــايري العمــل وقــانون تكــافؤ فــرص ال  
يونيـه  /التقرير السادس أن قانون منع التمييز بني اجلنـسني والتخفيـف منـه قـد ألغـي يف حزيـران                   

رجى تبيان األسباب اليت دعت إىل إلغاء القـانون، وفيمـا إذا كـان قـد اسـتعيض عنـه               ُي. ٢٠٠٥
ف التمييــز عـالوة علــى ذلـك، هــل تنـوي احلكومــة أن تـستحدث تــشريعا يعـرّ     . بقـانون جديــد 

  من االتفاقية؟١ومينع صراحة من حدوثه ضد املرأة، على النحو الوارد يف املادة 

ــة         ُ - ٥ ــية الثاني ــة األساس ــذ اخلط ــال تنفي ــدم احملــرز يف جم ــة والتق ــة الراهن ــان احلال يرجــى تبي
ــاملرأة   وينبغــي ). ١-٣، الفــرع CEDAW/C/KOR/6) (٢٠٠٧-٢٠٠٣(للــسياسات املتعلقــة ب

ة معلومـات عـن أثـر هـذه الـسياسات حنـو التنفيـذ العملـي ملبـدأ املـساواة بـني                   أن تتضمن اإلجاب  
 .املرأة والرجل

 
 العنف ضد املرأة  

 يف املائــة ووصــلت إىل ٧,٦يــذكر التقريــر أن جــرائم العنــف اجلنــسي ازدادت بنــسبة    - ٦
ــام ٢٠٠٣ جرميـــة مـــن عـــام  ١١ ٢٢٣ ). ٥-٦، الفـــرع CEDAW/C/KOR/6 (٢٠٠٤ إىل عـ

 وأشــكال أخــرى مــن املنـــزيلمناهــضة التعــذيب عــن قلقهــا إزاء انتــشار العنــف  جلنــة وأعربــت 
العنف القائم على نوع اجلنس، مبا يف ذلك االغتـصاب يف إطـار الـزواج، يف مجهوريـة كوريـا،              

 توجيـه االهتامـات، نتيجـة، يف جـزء منـها، التـسويات واالتفاقـات           والحظت اخنفاض معـدالت   
رجى تبيان اخلطـوات املتخـذة   ُي). ١٧، الفقرة CAT/C/KOR/CO/2(اليت تتم يف عملية التحقيق    

ويرجـى تبيـان األسـباب الـيت دعـت إىل زيـادة جـرائم العنـف اجلنـسي،                   . استجابة هلذا الـشاغل   
إذا كانت الدورات التدريبية على التوعية اجلنـسانية إلزاميـة، وجتـرى باسـتمرار للمـوظفني                 وما

ظفني عامني آخرين على مجيع أشـكال العنـف ضـد املـرأة           يف اهليئة القضائية وإنفاذ القانون ومو     
 .لكي يتمكنوا من االستجابة بطريقة تراعي الفوارق بني اجلنسني

ووفقا ملا ورد يف التقرير، فإن عدد شكاوى التحـرش اجلنـسي يف مكـان العمـل يـزداد                    - ٧
ؤ فـرص   وقـد دعـت املنظمـات النـسائية ومنظمـات العمـل إىل تنقـيح قـانون تكـاف                  . يف كل سنة  

عقوبــة التحــرش اجلنــسي يف مكــان بــأن ويــورد التقريــر أنــه يوجــد أيــضا الــرأي القائــل . العمــل

__________ 
اجلـزء  ،  )A/53/38/Rev.1 (٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم          : انظر )١( 

 .٣٧٢الثاين، الفصل الرابع، الفرع باء ، الفقرة 
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وهنــاك عيــب آخــر يف القــانون احلــايل وهــو أنــه ال يتــضمن    . العمــل تتــسم بالتــساهل الــشديد 
). ٦٩، الفقـرة    CEDAW/C/KOR/5(أحكاما بـشأن التحـرش اجلنـسي مـن جانـب رب العمـل               

مــارس /ان قــانون تكــافؤ فــرص العمــل املعــدل الــصادر يف شــهر آذار  رجــى تبيــان فيمــا إذا كــ ُي
 تاألحكـام املتعلقـة بـاجلزاءات يف حـاال         يستجيب هلذه الـشواغل الثالثـة، مبـا يف ذلـك             ٢٠٠٦

ــسي يف مكــان العمــل   ــانون،     . التحــرش اجلن ــر هــذا الق ــضا تقــدمي معلومــات عــن أث ويرجــى أي
ونتائجها، وإن كانـت هنـاك خـدمات    سيما، كيف جيري رصد تنفيذه، وعدد الشكاوى،      وال

 .قانونية وطبية تقدم لضحايا التحرش اجلنسي
 

 االجتار واالستغالل يف البغاء  

جلنة مناهضة التعذيب عن أسفها بشأن عدم وجود بيانات إحصائية عن عـدد             أعربت   - ٨
عـادة  جر هبم ألغراض البغاء وعدم توفر معلومـات عـن أي تعويـضات أو إ              النساء واألطفال املتّ  

رجـى تقـدمي بيانـات إحـصائية        ُي). ١٨، الفقـرة    CEDAW/C/KOR/CO/2(تأهيل تقدم للضحايا    
رجـى أيـضا بيـان      ُي. جتـار الومعلومات مستكملة تشمل نوع ونطاق اخلدمات املتاحة لـضحايا ا         

سـبتمرب  / الـذي دخـل حيـز التنفيـذ يف أيلـول           “قانون القوادة للبغاء واألعمـال املرتبطـة هبـا        ”أثر  
٢٠٠٤) CEDAW/C/KOR/6 ٤-١-٢، الفرع.( 

يـزداد عـدد النـساء األجنبيـات        ،  ووفق املعلومات املتاحة للفريق العامل ملا قبـل الـدورة          - ٩
رجى تقدمي معلومات مستكملة عـن      ُي. جتار بالبشر المن ضحايا جتارة اجلنس، نتيجة عوامل كا      
ابري اليت تتخـذها احلكومـة   جتار وجتارة اجلنس، والتدالعدد النساء والفتيات األجنبيات ضحايا ا  

ملساعدة ودعم هؤالء النساء والفتيات وبيانات مستكملة عن عـدد املتجـرين والقـوادين الـذين                
ويرجـى التحـدث باستفاضـة عـن نتـائج الدراسـة            . متت مقاضاهتم يف السنوات اخلمـس املاضـية       

) ٢٠٠٣(البحثيـــة الـــيت كلفـــت احلكومـــة بإجرائهـــا حـــول البغـــاء مـــن قبـــل نـــساء أجنبيـــات  
)CEDAW/C/KOR/6 رجــى بيــان أثرهــا، وخاصــة كيــف اســتخدم هــذا       ، وُي)٣-٦، الفــرع

 .البحث كأساس لصنع السياسات

ويف تعليقاهتا اخلتامية، أعربت جلنة حقوق الطفل عـن قلقهـا بـشأن التقـارير الـيت تفيـد                    - ١٠
مـع رجـال     اليت تنخرط فيها الفتيـات املراهقـات يف عالقـة جنـسية              Wonjokyujeبانتشار ظاهرة   

رجــى تقــدمي معلومــات عــن اخلطــوات املتخــذة ُي. (CRC/C/15/Add.197) لقــاء املــال أكــرب ســناً
 .ملواجهة هذه احلالة
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 املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة  

يذكر التقرير أن عددا قليالً فقط من املوظفات يف الوظائف العامة يعملن يف املـستوى                - ١١
بالرغم من نسبة العشرة يف املائة احملـددة كهـدف          ) ٤-٧، الفرع   CEDAW/C/KOR/6(اإلداري  

ــان ُي. يف اخلطــة اخلمــسية لتوظيــف النــساء يف الوظــائف العامــة علــى املــستوى اإلداري    رجــى تبي
التــدابري اخلاصــة التــدابري الــيت تنــوي الدولــة الطــرف أن تتخــذها لتلبيــة هــذا اهلــدف، مبــا يف ذلــك 

 .٢٣  و٢٥ من االتفاقية والتوصيتني العامتني للجنة ٤ من املادة ١ املؤقتة، متشيا مع الفقرة

لـى الـرغم مـن الزيـادة املطـردة يف           عووفقا للتقريرين الدوريني اخلامس والسادس، فإنه        - ١٢
عدد النـساء يف الـسياسة، ال يـزال متثيـل املـرأة ناقـصا يف اختـاذ القـرار يف العديـد مـن اجملـاالت،                           

ــة وخاصــة يف اجملــالس اإلق  ــة٣,١(ليمي ــة ) يف املائ  يف ١,٩(املنطقــة /القــضاء/، ويف جمــالس املدين
 ٥,٤املـسؤوالت يف املرتبـة اخلامـسة أو أعلـى           (واخلارجيـة   )  يف املائـة   ٧(املائة، واهليئة القضائية    

وكانـت اللجنـة قـد أوصـت يف تعليقاهتـا اخلتاميـة الـسابقة، أن تقـدم الدولـة الطـرف                 ). يف املائة 
ــدعم ل   ــدا مــن ال ــادة       مزي ــا يف ذلــك وضــع سياســات لزي ــسياسة، مب ــرأة يف ال ــشاركة امل ــادة م زي

العوامـل الرئيـسية الـيت تـؤدي إىل اخنفـاض متثيـل             تبيـان   رجى  ُي. مشاركة املرأة يف اهليئة القضائية    
وما هي التدابري اليت تنفذها الدولة الطرف لزيادة عـدد النـساء يف خمتلـف       . املرأة يف صنع القرار   
 حلكومة، مبا يف ذلك اعتماد تدابري خاصة مؤقتة؟مستويات وفروع ا

ووفقا للتقرير الدوري اخلامس، فإن اخنفـاض متثيـل املـرأة يف احلكومـة واجملـالس احملليـة               - ١٣
يعكس عدم وجـود اهتمـام لـدى النـاخبني باملرشـحات وموقـف األحـزاب الـسليب يف دعمهـن                     

)CEDAW/C/KOR/5 الـــسادس أن األحـــزاب  ويالحـــظ التقريـــر الـــدوري   ). ١١٣، الفقـــرة
السياسية أدخلت حتسينا واضحا يف دعم مشاركة املـرأة يف الـسياسة، مبـا يف ذلـك فـتح مراكـز           

رجى تبيان التدابري الـيت اختـذهتا احلكومـة       ُي). ١-٧، الفرع   CEDAW/C/KOR/6(القيادة للمرأة   
 .تدابرياملرشحات من النساء وتوضيح أثر هذه البملعاجلة مسألة عدم اهتمام الناخبني 

 
  والتعليمالقوالب النمطية

مع أن املمارسـات التمييزيـة مـن قبيـل التفرقـة بـني              فإنه  وفقا للتقرير الدوري اخلامس،      - ١٤
جــنس األجنــة غــري قانونيــة، فــإن الكــشف عنــها واملعاقبــة عليهــا أمــر صــعب، حيــث أن هــذه     

رجى تقـدمي   ُي). ٤٤، الفقرة   CEDAW/C/KOR/5(املمارسات حتدث يف اخلفاء يف املستشفيات       
بيانــات مــستكملة عــن النــسبة بــني اجلنــسني عنــد الــوالدة بترتيــب الــوالدة يف كــل مــن املنــاطق 

رجى كذلك تقدمي معلومات عن أثر اجلهود الـيت تبـذهلا احلكومـة ملعاجلـة               وُي. احلضرية والريفية 
 ).٤٤، الفقرة CEDAW/C/KOR/5(مواقف تفضيل الذكر الواردة يف التقرير 
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حظ التقرير وجود حتسن كبري يف مراجعة عناصر التمييـز بـني اجلنـسني والقوالـب                ويال - ١٥
إال أن تقــسيم األدوار حــسب اجلــنس يف   . النمطيــة اجلنــسانية يف الكتــب واملنــاهج املدرســية    

خصائص البالغني، وعـدم وجـود منـاذج نـسائية رائـدة يف كتـب التـاريخ والرياضـيات والعلـوم                     
ــسا  ــز اجلنـ ــية، والتحيـ ــستقبل    املدرسـ ــضع للتحـــسني يف املـ ــة ختـ ــة التكميليـ ــواد التعليميـ ين يف املـ

)CEDAW/C/KOR/6 ــدابري االســتباقية     ). ١-١-١٠، الفــرع ــدمي معلومــات عــن الت يرجــى تق
املتخذة، أو املتوخاة، لتحقيق هذه التحسينات، مبـا يف ذلـك معلومـات عمـا إذا كانـت الدولـة                    

 .التكميلية، ونتائج هذه املراجعةالطرف قد أجرت مراجعة على املواد التعليمية 

 يف املائـة مـن النـساء        ٤٣,٧ويالحظ التقرير أنه يف حالة التعليم العايل، فـإن مـا نـسبته               - ١٦
وتظــل نــسبة .  يف املائــة للرجــال٧٤,٩يف الفئــة العمريــة املالئمــة مــسجالت فيــه، باملقارنــة مــع 
ــسبة      ــذكور بن ــسبة لل ــا هــي بالن ــاث أدىن مم ــسجيل اإلن ــشري إىل اســتمرار    يف امل٣٠ت ــا ي ــة، مم ائ

، CEDAW/C/KOR/5(فجــوة بــني الرجــال والنــساء يف الفــرص علــى التعلــيم العــايل         وجــود
باإلضــافة إىل ذلــك، أعربــت جلنــة احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة   ). ١٣٣ الفقــرة

ين عـدد   وجلنة حقوق الطفل عن قلقهما يف مالحظاهتما اخلتامية، عن قلقهمـا بـشأن مـسألة تـد                
يرجــى تقــدمي معلومــات عــن . النــساء بكــثري عــن عــدد الرجــال الــذين حيــضرون التعلــيم العــايل 

ــة املــ   يف دخــول النــساء إىل التعلــيم العــايل، وتكــافؤ   ساواة التــدابري االســتراتيجية املتخــذة لكفال
 .الفرص يف ذلك

 
 العمالة  

أ تكــافؤ األجـور للعمــل ذي  يف تعليقاهتـا اخلتاميــة الـسابقة، أوصــت اللجنـة بتنفيــذ مبـد     - ١٧
وباالعتراف بالعمل الذي ال تتقاضى املرأة أجرا عنه، وتوفري محايـة اجتماعيـة             القيمة املتساوية،   

متــساوية للمــرأة يف القطــاعني اخلــاص والعــام علــى حــد ســواء وإلغــاء التوظيــف املقتــصر علــى   
التـدابري املتخـذة    رجـى تقـدمي معلومـات عـن أثـر           ُي. )٢(جنس دون اآلخر واإلعالنات عـن ذلـك       

 .استجابة لتوصيات اللجنة السابقة

ويالحظ التقرير أن عمـل النـساء ال يـزال يتركـز يف الوظـائف ذات الـدخل املـنخفض                     - ١٨
. والوظــائف املنخفــضة املــستوى، وأنــه يوجــد تغــيري طفيــف يف الفــصل بــني اجلنــسني يف املهــن  

رأة ممـن يتقاضـني أجـورا، منـهن          ماليـني امـ    ٥,٢، كان هناك    ٢٠٠٠ويالحظ أيضا أنه يف عام      
إمكانيـة حمـدودة للحـصول علـى التـأمني           يف املائة يف وظائف غري منتظمـة تتـوفر لـديهن             ٧٣,٣

ــة     ــة الوطني ــى العمــل أو املعاشــات التقاعدي ــرات CEDAW/C/KOR/5(عل  ١٦٢ و ١٦١، الفق

__________ 
 .٣٧٩املرجع نفسه، الفقرة  )٢( 
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عتمدها، ما االستراتيجيات اليت وضعتها الدولة الطرف، أو اخلطط اليت سـت          ). ١٧٤ و   ١٧٣ و
رجى أيضا تقدمي معلومات عن حالة املرأة العاملـة يف الوظـائف     لتحسني احلالة الراهنة أكثر؟ ويُ    

االسـتحقاقات الـصحية   غري املنتظمة والتـدابري املتخـذة لكفالـة حقوقهـا يف املعـاش التقاعـدي، و           
 .واألمن الوظيفي

ــة بلغــت      وُي - ١٩ ــوة العامل ــرأة يف الق ــشاركة امل ــر أن م ــر التقري ــام  ٤٩,٩ظه ــة يف ع  يف املائ
٢٠٠٤ )CEDAW/C/KOR/6 ــسبب    ). ١- ١١، اجلــدول ويالحــظ أن التوقــف عــن العمــل ب

ــا      الــزواج والــوالدة ال يــزال الــنمط الــسائد يف األنــشطة االقتــصادية للمــرأة يف مجهوريــة كوري
)CEDAW/C/KOR/5   رجى تقدمي تقييم عن أثر أحكام تعزيـز محايـة األمومـة            ُي). ١٥٨، الفقرة

) ٥-١١ و ٤-١١، الفرعــان CEDAW/C/KOR/6(فــق رعايــة الطفــل يف مكــان العمــل     ومرا
 .بشأن مشاركة املرأة يف سوق العمل

ويذكر التقرير أن نسبة وجود املرأة يف املـستوى اإلداري يف القطـاعني العـام واخلـاص                  - ٢٠
، CEDAW/C/KOR/6 (٢٠٠٥ يف املائة يف عـام       ٦ إىل   ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ٥تراوحت من   

ــرع  ــرص العمــل يف آذار     ). ٢-١١الف ــانون تكــافؤ ف ــديل ق ــر، أدخــل تع ــا للتقري ــارس /ووفق م
فــي  بنــد العمــل اإلجيــايب إلزالــة العوائــق غــري املرئيــة؛ وجيــب علــى الــشركات الــيت ال ت  ٢٠٠٦

 مـن املوظفـات أن تـضع برنــامج عمـل لزيـادة توظيـف النـساء وأن تقـدم تقريــرا         امـستوى معينـ  
رجــى توضــيح مــاذا يقــصد هبــذا  ُي). ٢-١١، الفــرع CEDAW/C/KOR/6بــذلك إىل احلكومــة 

ــستوى املعــني ” ــرأة يف        ، وُي“امل ــة امل ــى عمال ــديل عل ــذا التع ــر ه ــات عــن أث ــدمي معلوم رجــى تق
 .القطاعني العام واخلاص على حد سواء

 
 الصحة  

ــدوري اخلــامس معلومــات عــن معــدالت وفيــات األمهــات والرضــع      - ٢١ ــر ال ــورد التقري ي
ــوام  ــرة CEDAW/C/KOR/5 (١٩٩٦ و ١٩٩٥ و ١٩٩٠لألعـ ــدمي  ُي). ١٩٢، الفقـ ــى تقـ رجـ

معلومــات مــستكملة عــن معــدالت وفيــات األمهــات والرضــع، مبــا يف ذلــك الفــروق احلــضرية  
 .والريفية

ويشري التقرير إىل أن تكـرار اإلجهـاض العمـدي بـني النـساء الـاليت تتـراوح أعمـارهن                     - ٢٢
، CEDAW/C/KOR/6(لـدى الفئـات العمريـة األخـرى      سنة أكرب بكثري ممـا هـو       ٢٤ و   ٢٠بني  

ما اخلطوات املتخـذة لكفالـة حـصول كـل مـن النـساء والرجـال، مبـن فـيهم                    ). ٦-١٢اجلدول  
املراهقون، على معلومات تالئـم أعمـارهم عـن الـصحة اإلجنابيـة وحتديـد النـسل ووسـائل منـع                  

 .احلمل الرخيصة
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دم كفاية املعلومـات املتعلقـة بعـدد النـساء     وقد أعربت اللجنة سابقا عن قلقها بشأن ع  - ٢٣
اإليــدز /الــاليت يــستخدمن املرافــق الــصحية، وخاصــة املــصابات بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

رجـى تقـدمي معلومـات عـن تـوفر املعاجلـة            ُي. )٣(واألمراض املنقولة عـن طريـق االتـصال اجلنـسي         
 االجتماعيــة للنــساء -ة باســتخدام مــضادات فريوســات النــسخ العكــسي واخلــدمات النفــساني  

رجــى تبيــان إن كانــت الــربامج  ُي. اإليــدز وأطفــاهلن/املــصابات بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
اإليـدز تـدمج املنظـور اجلنـساين ومـا إذا كانـت             /احلالية ملكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية          

 .توجد تدابري حمددة للوقاية املوجهة للمرأة
 

 الريفيات واملهاجرات  

ــاة       ُي - ٢٤ ــة احلي ــسياسية األوىل املتعلقــة بتحــسني نوعي ــر اخلطــة ال ــيم عــن أث رجــى تقــدمي تقي
، الفــرع  CEDAW/C/KOR/6) (٢٠٠٩-٢٠٠٥(املنــاطق الريفيــة وتعزيــز التنميــة الريفيــة       يف
رجى أيضا تقدمي مزيد من املعلومات عن تنفيذ القانون اخلاص بشأن حتسني نوعيـة              ُي). ٤-١٤

، وأثـره   )٤-١٤، الفـرع    CEDAW/C/KOR/6(يفية وتعزيـز التنميـة الريفيـة        احلياة يف املناطق الر   
 .على حياة املرأة الريفية

ووفقــا للتقريــر، مل يــتمكن ســوى عــدد قليــل جــدا مــن املزارعــات مــن االســتفادة مــن   - ٢٥
). ٢-١٤، الفـرع    CEDAW/C/KOR/6(مبادرات اخلطـة اخلمـسية لتوطيـد قـدرات املزارعـات            

ليت بـذلت لتعزيـز ملكيـة األرض للمـرأة ولكفالـة اسـتفادة عـدد أكـرب مـن                    يرجى تبيان اجلهود ا   
 .املزارعات من هذه املبادرات

الحظ املقرر اخلاص املعين بالعنف ضـد النـساء وأسـبابه ونتائجـه، اإلسـاءة إىل العمـال               - ٢٦
 وال يقـدم التقريـران  ). ١١٧٢، الفقرة (E/CN.4/2003/75/Add.1املهاجرين يف مجهورية كوريا     

الدوريان اخلامس والسادس أي معلومات عن حالة املهاجرات، مبا يف ذلـك عـددهن وبلـداهن                
يرجـى إدراج معلومـات وإحـصاءات عـن النـساء والفتيـات املهـاجرات، واملهـن الــيت         . األصـلية 

 .يتركز عملهن فيها، وجنسياهتن، وذكر التدابري املتخذة حلمايتهن من العنف واالستغالل
 

 قات األسريةالزواج والعال  

الـذي تـتم مبوجبـه خالفـة رّب األسـرة            نظـام خالفـة رّب األسـرة،      وفقا للتقرير، ألغـي      - ٢٧
ويــشري . ناحيــة األب، بقــرار احملكمــة الدســتورية بــسبب عــدم توافــق النظــام مــع الدســتور  مــن

ــاين        ــانون الث ــذ يف ك ــز التنفي ــيدخل حي ــدين س ــانون امل ــديل الق ــر إىل أن تع ــاير /التقري  ٢٠٠٨ين

__________ 
 ).هـ (٣٨٢املرجع نفسه، الفقرة  )٣( 
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)CEDAW/C/KOR/6 رجـــى تقـــدمي مزيـــد مـــن املعلومـــات حـــول حمتـــوى ُي). ١-١٦، الفـــرع
رجى أيضا تبيان مـا هـي مبـادرات نـشر           وُي. (hoju)التعديل، وخاصة، مسألة نظام رّب األسرة       

الوعي املتخذة أو املزمع اختاذها لتعميم هـذا التعـديل ولتغـيري املواقـف النمطيـة وأمنـاط الـسلوك                    
 .د املرأةاليت تتسم بالتمييز ض

ــغ      - ٢٨ ــدما يبل ــزوج عن ــذكر أن يت ــر، ميكــن لل ــا للتقري ــاة   ١٨ووفق  ســنة مــن العمــر، والفت
وكانـت قـد أعربـت كـل مـن جلنـة            ). ٢٧٠، الفقـرة    CEDAW/C/KOR/5(سنة من العمر     ١٦

القضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل عن قلقهما بشأن الفرق يف احلد األدىن مـن                  
هــل اختــذت احلكومــة أي  ). ٢٧، الفقــرة (CRC/C/15/Add.197 )٤( والرجــلســن زواج املــرأة

 مـن   ١ سنة لكي تتماشى مع املـادة        ١٨خطوات لرفع احلد األدىن من سن الزواج للفتيات إىل          
 مـن اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،                   ١٦اتفاقية حقوق الطفل، واملـادة      

 املساواة يف الزواج والعالقة األسرية؟ للجنة بشأن ٢١والتوصية العامة 
 

 الربوتوكول االختياري  

ــشر الربوتوكــول         ُي - ٢٩ ــا لن ــع احلكومــة اختاذه ــيت تزم ــدابري املوجــودة أو ال ــان الت رجــى تبي
 .االختياري وتشجع على استخدامه

 

__________ 
 ).ب (٣٨٢املرجع نفسه، الفقرة  )٤( 


