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 شيلينغ، نائبـة    ‐شوب  ، تولت السيدة    يف غياب السيدة مانالو   
 .الرئيسة، رئاسة اجللسة

 .٠٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة  
ــدول األطــراف مبوجــب      النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن ال

 )تابع ( من االتفاقية١٨املادة 
 الدميقراطيةالشعبية رير األويل جلمهورية كوريا التق 

)CEDAW/C/PRK/1  وDAW/PSWG/2005/II/CRP.1/ 

Add.3 و CRP.2/Add.3( 
و مجهوريـة كوريـا    ممثلـ بناء على دعوة الرئيسة، جلس    - ١

 .إىل مائدة اللجنة الدميقراطيةالشعبية 
الشعبية مجهورية كوريا ( ومأو بهو السيد  - ٢
 وهو يعرض التقرير األويل جلمهورية كوريا قال): ميقراطيةالد

إنه مقتنع بأن النظر ) CEDAW/C/PRK/1(الدميقراطية الشعبية 
 والتفاهم التقرير سيقدم األساس الذي يقوم عليه التعاونيف 

ويف . واملشاركة يف محاية وتعزيز حقوق املرأة يف هذا البلد
، انضمت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إىل ٢٠٠١عام 

االتفاقية دف القضاء على مجيع أشكال التمييز املوجه ضد 
ويف ونفس هذه السنة، . جلنسنياملرأة، وحتقيق املساواة بني ا

طنية لتنفيذ االتفاقية من أجل لوت اللجنة التنسيقية ائأنش
تنسيق نظام حقوق اإلنسان الوطين لينسجم مع  ورصد

وعند إعداد . املعايري الدولية والوفاء بالتزامات اإلبالغ عنه
هذا التقرير، اكتشفت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أن 
الشروط األساسية الواردة يف االتفاقية قد مت الوفاء ا يف عدد 

باالجتاهات الدولية اليت اطالعا  أكثر لقطاعات وأصبح امن
 . تنطوي على محاية وتعزيز حقوق املرأة

الرئيس كيم إيل سونغ الراحل قد أصدر وأضاف أن  - ٣
قانون املساواة بني اجلنسني فور حترر بلده من اليابان، من 

. أجل حترير املرأة من التمييز االقطاعي والقمع االقطاعي
شريع اجليد، وسياسات املساواة بني اجلنسني، وبفضل الت

واملعاملة التفضيلية، أصبح للمرأة موقف قوي يف اتمع، 
وهي تساهم بنشاط يف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف 

وتتمتع املرأة باحلقوق املتساوية يف ااالت السياسية . لبلدا
ليم يف واالقتصادية والثقافية والعمالية وتستفيد من التع

املراحل اليت تتجاوز املرحلة الثانوية، فضال عن التعليم ااين 
 .والرعاية الصحية اانية

وقال إن مهمة القرن اجلديد هو تعزيز حقوق املرأة  - ٤
وعلى الرغم من الكوارث الطبيعية اليت وقعت يف . ورفاهيتها

اليت أثرت على اإلنتاج الزراعي، وأضرت والعقد املاضي 
حافظت مجهورية صاد، وبالقطاعات االجتماعية، قتباال

كوريا الشعبية الدميقراطية على االستحقاقات االجتماعية مثل 
 ية اانية العامة على املستوىالتعليم احلر، والرعاية الصح

، وبذلت جهودا مستمرة لزيادة اإلنفاق عتيادياال
 وتثق املرأة بشكل كامل يف النظام االجتماعي. االجتماعي

وبسياسات احلكومة اانية، ويتم بذل كل جهد ممكن ألداء 
 .دورها يف التنمية وإغناء البلد

وأضــاف أن اإلجنــازات الــيت مت حتقيقهــا حــىت اآلن يف   - ٥
تنفيــذ االتفاقيــة تعــزى إىل اآلليــة التــشريعية واملؤســسية الــيت مت  
إنشاؤها ـدف القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، علـى الـرغم                 

وهـو يتطلـع إىل حـوار مفتـوح         . يزال طـويال   الالطريق  من أن   
 .وبناء مع اللجنة

  ٢ و ١املادتان 
استفسرت عن دور املرأة يف : السيدة شيمونوفيتش - ٦

احلكومة أن تقدم يف املستقبل إعداد التقرير، وطلبت من 
وتود . أكرب من اإلحصاءات املوزعة حبسب اجلنسنيعددا 

مركزا أعلى من مركز تعطي اقية التفاأيضا معرفة إذا كانت 
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إذا ن اللجوء إليها أمام احملاكم، والقانون احمللي وهل ميك
وعلى الرغم . كانت أحكامها نافذة مبوجب التشريع احمللي

من أن الدستور يتضمن تعريفا للتمييز، إال أنه من غري 
 وعليه ،الواضح إذا كان التعريف يشمل التمييز غري املباشر

 .كيطلب توضيح ذل
ســألت إذا كــان قــانون املــساواة بــني  : الــسيدة خــان - ٧

اجلنـــسني قـــد مت تنقيحـــه للتأكـــد مـــن أنـــه يتفـــق مـــع أحكـــام  
قيـــة ال يف إطـــار االتفاقيـــة، الـــيت تطلـــب وجـــود مـــساواة حقي 

ومــن األمهيــة . أيــضا مــن الناحيــة العمليــةالقــانون فحــسب بــل 
دمي مبكان معرفة أنه من أجل حتقيق مساواة حقيقيـة، ينبغـي تقـ    

ــسيق   . دعمــا إضــافيا للمــرأة  ــة التن ــة إذا كانــت جلن ــود معرف وت
ــق      ــد حــددت املؤشــرات واملعــامل املالئمــة فيمــا يتعل ــة ق الوطني
بــــالتمتع علــــى قــــدم املــــساواة جبميــــع احلقــــوق االقتــــصادية  

واة بــني اجلنــسني، واالجتماعيــة والثقافيــة، وفقــا لقــانون املــسا 
ــة، و ــت واالتفاقيـ ــسيق  إذا كانـ ــة التنـ ــد اجلنـ ــدابري  قـ ــذت تـ ختـ
ــتعراض  ــة   الســ ــوطين ملعرفــ ــانوين الــ ــار القــ ــت اإلطــ  إذا كانــ

ــوق      ــن احلقـ ــق مـ ــل حـ ــس كـ ــسياسات تعكـ ــشريعات والـ  التـ
إذا كان العمل الذي يتم القيـام       املنصوص عليها يف االتفاقية، و    

 . به يؤدي إىل إحصاءات موزعة حبسب اجلنسني
قالت إـا تأمـل أن كوريـا سـتتوحد يف           : السيدة شن  - ٨

 خبيبـة أمـل ألن الوفـد مل يقـدم           يبتصأوأضافت أا   . بلاملستق
ذي مت إعــداده يف عــام معلومــات حمينــة أثنــاء عرضــه للتقريــر الــ

ت بــــصفة خاصــــة عــــن مــــوارد الــــرزق  واستفــــسر. ٢٠٠١
األساسية للمرأة، مبا يف ذلك كميـة الغـذاء الـذي يـتم إنتاجـه،               

ذائيـة،  وما هي املساعدة الدولية املطلوبة لتلبية االحتياجات الغ       
وتـود أيـضا معرفـة      . ياجـات يـتم تلبيتـها     إذا كانت هذه االحت   و

ــى       ــرأة حتــصل عل ــذاء للتأكــد مــن أن امل ــع الغ ــتم توزي كيــف ي
الكميــات الــضرورية ألســـرا، وكيــف يـــؤدي نظــام توزيـــع     

وأخريا، سـألت إذا كـان يـتم ختـصيص نفـس            . األغذية وظيفته 

ــرأة، وإذا كانـــت     ــل واملـ ــن الرجـ ــل مـ ــذاء لكـ ــن الغـ ــدر مـ  القـ
الكميــات املخصــصة مــن الغــذاء ختتلــف حبــسب الــسن ونــوع  

 .العمل، وعليه من املطلوب تقدمي توضيحات يف هذا الشأن
) ج (٢قال إنه فيما يتعلـق باملـادة        : السيد فلينتريمان  - ٩

من االتفاقية يـود أن يعـرف وسـائل االنتـصاف املتاحـة للمـرأة               
لــشعبية الــيت تــزعم بــأن حقوقهــا منتهكــة يف مجهوريــة كوريــا ا

ر تـشري  ـ مـن التقريـ  ٥٣الفقرة أن وعلى الرغم من   . الدميقراطية
ة، إال أن الـرد     ـدم إىل اللجان الشعبي   ـكاوى تق ـذه الش ـإىل أن ه  

ــم   ــسؤال رقـــــــــــــــــــــــــــ ــى الـــــــــــــــــــــــــــ  ٦علـــــــــــــــــــــــــــ
)CEDAW/PSWG/2005/II/CRP.2/Add.3 (ــ ذكر أن هنــــاك يــ

ويـــود معرفـــة . شـــكاوى قليلـــة تـــصل بانتـــهاك حقـــوق املـــرأة
إذا ل تتـضمن عـددا مـن النـساء، و     وه تشكيل اللجان الشعبية،  

ورمبـــا تـــود . كانـــت اللجـــان الـــشعبية مطلعـــة علـــى االتفاقيـــة
احلكومة أن تطلب مـن شـعبة النـهوض بـاملرأة تـوفري التـدريب               

وكــذلك يف القــضاء العــاملني يف للجــان الــشعبية، فــضال عــن  
وطلــب معلومــات حمــددة عــن  . جمــال قــانون حقــوق اإلنــسان 

ن شـكاوى تتعلـق بانتـهاك حقـوقهن،         عدد النساء الـاليت يقـدم     
 إذا كانت النـساء الـاليت ال يـوافقن علـى نتـائج اللجـان                ألوس

وينبغي تقدمي أمثلـة علـى      . الشعبية يستطعن اللجوء إىل احملاكم    
وأخريا، سأل إذا كانـت جلنـة حقـوق اإلنـسان           . حاالت معينة 

الوطنية قد مت إنشاؤها من أجل رصد هـذه احلقـوق، ال سـيما              
 .رأةحقوق امل

ــال  - ١٠ ــسيدة بيمينتـ ــذكر   : الـ ــر ال يـ ــت أن التقريـ الحظـ
ــرأة    ــه ضــد امل ــف املوج ــى     . العن ــرد عل ــاء يف ال ــك، ج ــع ذل وم

 أن بعــض حــاالت العنــف، خــالل الفتــرة الــيت ٦الــسؤال رقــم 
يغطيها التقرير، وقعت على يـد األزواج ضـد زوجـان، وأنـه             
قــــد مت تقــــدمي احلــــاالت اخلطــــرية منــــها إىل جلــــان اإلرشــــاد 

ــتراكيةاال ــاهرة      . ش ــرأة ظ ــرتيل ضــد امل ــف امل وأضــافت أن العن
. عامليـــة، كانـــت غـــري معروفـــة تقريبـــا حـــىت اآلونـــة األخـــرية  
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وتفترض اللجنة أن هذا النوع مـن العنـف حيـدث يف مجهوريـة          
ــة ولكــن الــشرطة واحملــاكم ال علــم     ــا الــشعبية الدميقراطي كوري

ف ت احلكومة علـى إجـراء حبـث متعمـق يف العنـ            ثوح. هلما به 
املرتيل، مبا أن الدراسات تظهـر أن هلـذا العنـف عواقـب ضـارة               

 .على املرأة واألطفال واألسرة
استفسرت عن تشكيل   :  غناكادجا –السيدة بوكيب    - ١١

جلنة التنسيق الوطنية، واملؤسسات اليت متثلـها، وطبيعـة براجمهـا        
   وإذ أشـارت إىل أن احلكومـة       . عتمـ وأنشطتها، وأثرها على ا

قــشة عــن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ االتفاقيــة، مبــا أن   أجــرت منا
بعض عناصر التمييز ال زالت قائمـة، قالـت إـا مهمتـة مبعرفـة        

وباإلضافة إىل ذلك، تود أيـضا معرفـة إذا         . نتيجة هذه املناقشة  
و كان الفرق يف السن األدىن للزواج بالنسبة للبنني والبنـات هـ   

يف رأي احلكومــة ذلــك إذا كــان نتيجــة بقايــا لتقاليــد قدميــة، و
يتناىف مع األحكام الدستورية اليت تـضمن املـساواة يف احلقـوق            

 .بني النساء والرجال
ــو   - ١٢ ــسيد هــ ــومالــ ــشعبية   (أو بــ ــا الــ ــة كوريــ مجهوريــ

قــال إن حكومتـه أنــشأت جلنـة التنــسيق الوطنيــة   ): الدميقراطيـة 
ــة، ألــا فهمــت      ــضمام إىل االتفاقي ــزة مــن االن ــرة وجي بعــد فت

 عـضوا  ١٧وهنـاك  . لكـبري هلـذا الـصك يف حيـاة املـرأة        املغزى ا 
ويف األساس، اعتقـدت احلكومـة أن علـى املـرأة أن            . يف اللجنة 

تنفذ االتفاقية، وعليه مل تضم يف البداية إال رجلـني يف عـضوية             
وفيمــا بعــد، أدركــت أن القــضاء علــى التمييــز يعتمــد . اللجنــة

مليـة التنفيـذ    أيضا على موقف الرجل جتاه املرأة، وقررت أن ع        
ويف عـــام . جيـــب أن يـــضطلع ـــا كـــل مـــن النـــساء والرجـــال

 . ، مت انتخاب مثانية رجال يف اللجنة٢٠٠٣
ــة    - ١٣ ــشعبية الدميقراطيـ ــا الـ ــة كوريـ ــاف أن مجهوريـ وأضـ

ــى تثقيــف شــعبها    ــه بتعمــل عل ــا يف ذلــك  وتعريف ــة، مب االتفاقي
تنظــيم حلقــات دراســية خاصــة يف املــدارس الثانويــة، ودورات 

لقــضاء ويف فــة علــى أســاس ســنوي للعــاملني يف اسية مكثتدريــ

وإن جلنـة التنـسيق الوطنيـة مـسؤولة عـن           . جمال الـصحة العامـة    
ــة    ــات احلكومي ــف اهليئ ــسيق عمــل خمتل وقامــت بتمحــيص  . تن

التـــشريع الـــوطين وتـــبني هلـــا أن كـــثريا مـــن أحكـــام االتفاقيـــة 
 بـــإجراء رصـــد قـــومتـــنعكس أصـــال يف التـــشريع، كمـــا أـــا ت

تنفيــــذ االتفاقيــــة مــــن جانــــب الــــسلطات احملليــــة،  مــــستمر ل
ومــن . واســتعراض تطبيــق االتفاقيــة يف عمــل اهليئــات القــضائية

وقـد مجعـت بيانـات مـن        . بني أكثر املهام أمهيـة إعـداد التقريـر        
كل من اهليئات احلكومية واملنظمات غـري احلكوميـة املعنيـة يف            

تقريـر  ومن بـني الـذين سـاعدوا يف إعـداد ال          . خمتلف القطاعات 
ــة    ــشريعية واإلداريـــ ــضائية والتـــ ــسؤولون يف اهليئـــــات القـــ مـــ
ــيم، ووزارة العمـــل، واحملكمـــة      ــة، مثـــل وزارة التعلـ للحكومـ

ــة ــة   . العامـ ــات احلكوميـ ــر إىل اهليئـ ــشروع التقريـ ــدمي مـ ومت تقـ
واملنظمات غري احلكوميـة للحـصول علـى رأيهـا، مث مت عرضـه              

مت النائبـات   على رئاسة اجلمعية الـشعبية العليـا، وحينئـذ، قـد          
ومتثل الرئاسة اجلمعيـة الـشعبية العليـا عنـدما          . رأيهن يف التقرير  

 .ال تكون اجلمعية جمتمعة
ولالتفاقيـــة نفـــس املركـــز الـــذي يتمتـــع بـــه التـــشريع   - ١٤

وإذا كـان   . الوطين، وميكن تطبيقها بصورة مباشرة يف احملـاكم       
يـة،  التشريع الوطين ال يعكس نص االتفاقية، يتم تطبيـق االتفاق         

وإذا كان هناك تبـاين بـني نـص االتفاقيـة والتـشريع الـوطين أو                
 مـن االتفاقيـة    ٢٣االتفاق الثنائي، تعتمد السلطات على املـادة        

 . وحترص على محاية مصاحل املرأة
أن تعريـف الدسـتور للتمييـز يتفـق         املتحدث  وإذ اعترب    - ١٥

أو التمييــز، أو اإلقــصاء، "مــع تعريــف االتفاقيــة، أشــار إىل أن  
مفاهيم مـشمولة كلـها يف التـشريع    " التقييد على أساس اجلنس  

، مما أدى إىل التوصـل إىل       "التمييز"ومت مناقشة مفهوم    . الوطين
نتيجة مفادها أنـه علـى الـرغم مـن أن املـرأة والرجـل خمتلفـان،                 

لمرأة قدرات مثل قـدرات الرجـل يف        ل بأن   اإال أن هناك اعتراف   
 . استبعادها أو التمييز ضدهاكثري من امليادين، وينبغي عدم
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وعلى الرغم من أمهية القضاء على التمييـز ضـد املـرأة             - ١٦
، إال أن هذا املفهـوم  ١٩٤٦ يف القرار الوطين منذ عام  ةمكرس

، أثنــــاء الكفــــاح ١٩٣٦ففــــي عــــام . يرقــــى إىل فتــــرة أبعــــد
العــسكري ضــد الــسيطرة اليابانيــة، مت اقتــراح برنــامج سياســي 

. مـساواة القائمـة علـى اجلـنس       اللنـع ا  مؤلف من عـشر نقـاط مل      
، أعلن كـيم إيـل سـونغ أن البلـد بـصفة عامـة         ١٩٤٦ويف عام   

تحـــرر مـــن نـــري اإلقطاعيـــة  يواملـــرأة بـــصفة خاصـــة جيـــب أن  
فلم يكن للمرأة منذ عقـود طويلـة حريـة التـزوج            . واالستعمار

أو اتبــــاع حيــــاة اجتماعيــــة مــــستقلة، ويف إطــــار القــــانون      
 ٢٠٠ ٠٠٠أرغــم جــيش اإلمرباطوريــة االســتعماري اليابــاين، 

امــرأة كوريــة علــى العمــل كرقيــق جنــسي للجــيش وإال فــإن 
وأضـاف أن املـرأة جيـب أن        . مهددات باملوت إذا رفضن ذلك    
لرجــل، وشــريكة يف بنــاء  مــع اتــصبح مــساوية بــشكل كامــل  

 . اتمع
وأضاف أن وضـع املـرأة القـانوين الـذي حيميـه قـانون               - ١٧

ــام  ــق ١٩٤٦عـ ــضا     املتعلـ ــه أيـ ــسني حيميـ ــني اجلنـ ــساواة بـ باملـ
الدســتور، وقــوانني العمــل والتعلــيم والــصحة العامــة والقــانون  

ــساء أعمــال شــاقة   . املــدين والعــائلي  . فــال ميكــن أن تعطــى للن
والواقـع أـن    . ميكن أن حيصلن علـى أجـور غـري متـساوية           وال

يعملن ساعات أقـل وحيـصلن علـى نفـس األجـر إذا كـان هلـن                 
وإذ يعكــــس . و أكثــــر حيتــــاجون إىل رعايــــةثالثــــة أطفــــال أ

الدستور والتشريع أساس املساواة بـني اجلنـسني وعـدم وجـود            
ــشريع أن      ــتور والتـ ــدد الدسـ ــرأة، حيـ ــد املـ ــة ضـ مواقـــف متييزيـ

هلــذه بــدوره هــو الــذي وضــع أحكامهمــا وخيــضع   " املــواطن"
 . األحكام

ــز     - ١٨ ــى التمييــ ــضاء علــ ــويال للقــ ــشوط طــ ــا زال الــ ومــ
وعلــى الــرغم مــن أن الدولــة اختــذت  . رأةاالجتمــاعي ضــد املــ

تدابري تـشريعية وسياسـية بعـد التحريـر، إال أن فكـرة خـضوع               
قـى عهـده إىل      يف تقليد كوريا اإلقطاعي الذي ير      املرأة راسخة 

.  ســنة، وســوف حيتــاج األمــر إىل وقــت للــتخلص منــه٢٠٠٠
ويف املستقبل، ينبغي أن تركز اجلهـود التعليميـة علـى كـل مـن               

كمــا أن القوالــب النمطيــة مــستمرة، فينظــر  . نــساءالرجــال وال
وينبغي حتقيـق   . إىل املرأة على أا مسؤولة عن األسرة املعيشية       

تقــدم يف املواقــف، فــضال عــن التكنولوجيــا، مــن أجــل حتريــر    
 .املرأة من املهام املرتلية

ــادة   - ١٩ ــانون األســرة علــى أن الرجــل   ٧وتــنص امل  مــن ق
 ســنة واملــرأة عنــدما ١٨ســن يــستطيع أن يتــزوج عنــدما يبلــغ  

ومل يواجــه هــذا الوضــع معارضــة مــن     .  ســنة١٧تبلــغ ســن  
 فهو يعكـس ميـل املـرأة إىل التـزوج مـن رجـل أكـرب               . اجلمهور
ــها ــغ ســن     من  ســنا، كمــا يعكــس حقيقــة مفادهــا أن املــرأة تبل

أن االتفاقيـة تـشترط     بـ ومع ذلك، اعترافا    . النضوح قبل الرجل  
ــسبة ل  ــزواج بالن ــه مــن  حــدا أدىن لــسن ال ــساء، وأن لرجــال والن

 ١٧الناحيــة العمليــة مل تعــد املــرأة تتــزوج عنــدما يبلــغ عمرهــا  
أما حتفظـات البلـد     . سنة، اقترحت الدولة تعديل قانون األسرة     

على االتفاقية فال تعـين أـا تـود التمـسك بوجهـة نظرهـا، بـل                 
 .تود جتنب سوء التفاهم

عــاتق وأضــاف أن التوزيــع الرشــيد للغــذاء يقــع علــى   - ٢٠
وزارة املشتريات وإدارة األغذيـة، وهـو ترتيـب ال مثيـل لـه يف               

ى والوضــع املثــايل يتمثــل يف أن تتلقــ . معظــم البلــدان األخــرى 
ــري أن     ــه، غ ــاج إلي ــا حتت ــات أدى إىل  كــل أســرة م  وجــود أزم

وال يعتمـد هـذا التوزيـع علـى اجلـنس،           . توزيع الغذاء بالبطاقـة   
يقومــون بأعمــال فهــؤالء الــذين . علــى ســن الفــرد وعملــهبــل 

األرز مــن  غــرام ٨٠٠شــاقة مثــل العمــل يف املنــاجم، يتلقــون   
كــل يــوم، وهــؤالء الــذين يقومــون بأعمــال أخــف حيــصلن إىل 

 غرام، وهؤالء الذين ال يعملـون حيـصلن علـى        ٧٠٠ إىل   ٦٠٠
 غرام من األرز كـل      ٧٠٠وحيصل الطالب على    . كميات أقل 

م وتالميـــذ  غـــرا٦٠٠يـــوم، وتالميـــذ املـــدارس الثانويـــة علـــى 
 غـرام، واألطفـال الـذين يتـراوح         ٥٠٠املدارس االبتدائية علـى     



CEDAW/C/SR.699
 

6 05-42668 
 

 غـرام، واألطفـال الـذين       ٢٠٠عمرهم بني سـنة وسـنتني علـى         
ويـتم توزيـع املعونـة      .  غـرام  ١٠٠يقل عمـرهم عـن سـنة علـى          

الغذائية اليت تقدمها اجلهات املاحنة الثنائيـة واملنظمـات الدوليـة           
 .لرصد توزيع األغذيةوهناك آلية . بناء على رغبتها

وأضاف أن تقرير اللجنة وصف املشاكل االقتصادية  - ٢١
للبلد، وأسباا مبا يف ذلك الكوارث الطبيعية وحالة وقف 

فقد مت تعليق احلرب، ولكنها مل تنته بصورة . إطالق النار
والبلد مرغم على محاية نفسه من احتمال نشوب . رمسية

امليزانية من أجل االستعداد حرب وعليه فإنه يكرس موارد يف 
ومبا أن البلد ليس كبريا أو غنيا فإن هذا اإلنفاق . العسكري

 .يشكل عبءا عليه
أهــداف تنفيــذ االتفاقيــة يف خطــة جلنــة  إدراج وقــد مت  - ٢٢

ــة    ــذ االتفاقي ــسؤولة عــن تنفي ــة امل ــسيق الوطني ــتم حتــيني  . التن وي
بـت  وعلـى الـرغم مـن أن اللجنـة طل         . اخلطة بني فتـرة وأخـرى     

بيانــات موزعــة حبــسب اجلنــسني، إال أن مكتــب اإلحــصاءات  
ــه ختتلـــف عـــن    املركـــزي ال يـــستطيع أن يقـــدمها، ألن طرائقـ

وسوف يتم بذل اجلهود جلعـل هـذه الطرائـق          . الطرائق الدولية 
 .تتفق مع الطرائق الدولية

وتــضم جلنــة التنــسيق الوطنيــة مــسؤولني مــن اهليئــات    - ٢٣
وميكـن اللجـوء إىل االتفاقيـة    . نونالقضائية وهيئـات إنفـاذ القـا     

فمـثال، إذا مل يـتمكن   . بصورة مباشرة يف اإلجراءات القـضائية   
طرفا الطالق من املوافقة على توزيع املمتلكات، تقوم احملـاكم          

فاملمتلكات اليت ميلكهـا    : ور وفقا لشروط االتفاقية   مبتسوية األ 
ــتم       ــا ي ــود إىل هــذا الطــرف، بينم ــزواج تع ــل ال كــل طــرف قب

 .يم املمتلكات اليت مت شراؤها بعد الزواجتقس
 ٣املادة 
م معلومات قالت إن التقرير ال يقد: السيدة سايغا - ٢٤
 احلوار البناء ستقدم مزيدا من وتأمل أن عملية. كثرية

ووجدت أن تفسريات الوفد . التفاصيل عن احلالة يف البلد

وتساءلت إذا . حول تشكيل جلنة التنسيق الوطنية متضاربة
ة بأكملها، وكيف تنسجم مع هيكل نتخبانت هذه اهليئة مك

السلطات الوطنية، وإذا كانت منفصلة عن الوزارات 
احلكومية، وما هي العالقة اليت حتتفظ ا مع اجلمعية الوطنية 

وأعربت عن سرورها ألن . العليا، واللجان الشعبية احمللية
 أن تعرف لدى جلنة التنسيق الوطنية خطة تنفيذية ولكنها تود

إذا كانت هذه اخلطة قصرية األجل أو متوسطة األجل أو 
 .طويلة األجل

ا تود احلصول على ردود قالت إ: السيدة مورفاي - ٢٥
 األسئلة اليت طرحتها اللجنة، مبا يف ذلك طلب مفصلة على

. معلومات عن وسائل االنتصاف القانونية املتاحة للمرأة
احد يف العامل مل حتدث وعلى حد علمها، ليس هناك بلد و

 ضد املرأة ومت عرضها على السلطات، وعليه ييزفيه حاالت مت
تود معرفة عدد هذه احلاالت يف مجهورية كوريا الشعبية 

مثل التمييز يف مكان (الدميقراطية، وااالت اليت حتدث فيها 
وماذا كانت ) العمل أو يف احلصول على الرعاية الصحية

 .نتيجة هذه احلاالت
) متوسط العمر (٦قرير، يشري اجلدول ويف مرفق الت - ٢٦

 سنة ٧٧,٦إىل أن متوسط العمر املتوقع للمرأة اخنفض من 
وتساءلت . ٢٠٠٠ سنة يف عام ٧٠,٩٤ إىل ١٩٩١يف عام 

إذا كان هذا االخنفاض املؤسف جاء بسبب الفقر أو اجلوع 
وقد رأت تقارير متضاربة يف . أو بعض العوامل األخرى

 اإلعالم حول مدى انتشار أزمة الغذاء، وتود معرفة وسائط
إذا كان الرجال والنساء واألطفال ميوتون نتيجة لذلك، 
وكيف تتصرف املرأة يف البلد للعثور على الغذاء لنفسها 

ووفقا لبعض تقارير وسائط اإلعالم، تذهب بعض . وألسرا
النساء إىل اخلارج ويعدن إىل بلدهن دون عقاب على ما 

 .نهفعل
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 حمامية جنائية تعرب عن استغراا اوقالت إا بصفته - ٢٧
من التأكيدات اليت وردت يف الردود على قائمة أسئلة اللجنة 

ينتظرن ومفادها أنه ليس هناك إال سبع نساء حمتجزات 
 امرأة فقط يف املؤسسات ٤٠احملاكمة، وأن هنالك 
نع فإما أن البلد اكتشف سر م. اإلصالحية بعد إدانتهن

اجلرائم، أو أن هناك سوء تفاهم، ذلك ألنه مع وجود سكان 
 .عددهم مليونان يتوقع أن يكون هناك آالف احملتجزين

تساءلت إذا كانت خطة : السيدة شيمونوفيتش - ٢٨
جلنة التنسيق الوطنية لتنفيذ االتفاقية تقدم تقييما شامال ملدى 

للبلد أن يتأكد وينبغي . انسجام القوانني الوطنية مع االتفاقية
من أنه يتخذ اإلجراءات املالئمة للوفاء بالتزاماته ال مبوجب 
االتفاقية نفسها فحسب بل أيضا مبوجب خطة عمل بيجني 

وتود معرفة إذا كانت هناك آليات . ٥+ وعملية بيجني 
 . تنفيذية لكل هذه اإلجراءات

 أن يوضح إذا كان يشار إىل وطلبت من الوفد  - ٢٩
صورة مباشرة يف القضايا املعروضة على احملاكم، االتفاقية ب

ما هي احملكمة املسؤولة عن إنفاذ فوإذا كان األمر كذلك، 
وتود أيضا معرفة وسائل االنتصاف . االمتثال لالتفاقية

 .املتوفرة للمرأة إذا تبني أن هناك متييزا ضدها
قالت إا تشارك اخلرباء : السيدة أروشا دومينغيز - ٣٠

اآللية الوطنية للنهوض باملرأة، ويف هذا بشأن قلقهم اآلخرين 
الصدد تود احلصول على مزيد من املعلومات عن دور 
اللجان الشعبية اإلقليمية والقطاعية، والعالقة بني هذه اللجان 

وتساءلت . وجلنة التنسيق الوطنية، وكيف يتم رصد عملها
واالحتاد أيضا عن العالقة القائمة بني جلنة التنسيق الوطنية 
 منظمة ةالنسائي الدميقراطية الكوري، وما إذا كانت هناك أي

أخرى باا مفتوح للمرأة اليت ال تستطيع االنضمام إىل 
وتود التأكيد على أمهية التعاون الوثيق بني اآللية . االحتاد

وبصفة خاصة، تستطيع جلنة . الوطنية للدولة الطرف واللجنة

ن التدريب واإلرشاد املتصل التنسيق الوطنية أن تستفيد م
 .بتنفيذ االتفاقية

قالت إا تثين على الدولة : السيدة بوبيسكو - ٣١
الطرف لتصديقها على االتفاقية وتقدميها التقرير األويل يف 
موعده، على الرغم من الصعوبات االقتصادية وغريها من 

وتود التأكيد على هدف اللجنة . الصعوبات اليت تواجه البلد
مساعدة حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وهو 

 فهم املشاكل اليت تواجه املرأة، واختاذ التدابريعلى وشعبها 
ويف هذا الصدد، توصي احلكومة . الالزمة للنهوض ن

باالتصال باملنظمات الدولية، وال سيما شعبة النهوض باملرأة 
والتدريب يف األمم املتحدة، من أجل طلب املساعدة التقنية 

من أجل تنفيذ ونشر االتفاقية والتعريف بالتوصيات اليت 
 . قدمتها جلنتها

ويف أعقاب التصديق على االتفاقية، مت استعراض  - ٣٢
ومع ذلك، ال يتضح من التقرير إذا كان . عدد من القوانني

 املتعلق باملساواة بني اجلنسني قد مت تعديله ١٩٤٦قانون عام 
قية فيه، باإلضافة إىل توصيات منهاج إلدراج أحكام االتفا

الربملان وحدة تعىن يف وتساءلت إذا كان . عمل بيجني
 .باملساواة وميكن أن تساعد على تنقيح التشريع

مجهورية كوريا الشعبية  (أو بومالسيد هو  - ٣٣
قال يف معرض إشارته إىل العنف املوجه ضد ): الدميقراطية

ون زوجام بصورة خشنة، املرأة، إن األزواج أحيانا يعامل
النوع من العنف والشكاوى املتصلة ذا .  سكارىواإذا كان

 ومن أجل تشجيع ،عرض على احملاكماملرتيل ميكن أن ت
الرجال على عدم سوء معاملة زوجاءم، استحدثت 

وباإلضافة إىل ذلك، ينظم االحتاد . احلكومة برامج تثقيفية
عمل حول حقوق املرأة النسائي الدميقراطي الكوري حلقات 

وقد اخنفض عدد حاالت العنف . يف القرى واتمعات احمللية
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املرتيل يف السنوات األخرية، وال تعتقد احلكومة أن الظاهرة 
 .تشكل ديدا للمجتمع

وتود حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  - ٣٤
 تعتزم زيادة وعي املرأة باالتفاقية، ومن أجل حتقيق هذه الغاية

ومع ذلك، هناك عدد قليل من . توزيع منشورات إعالمية
الناس يف البلد مطلعني على أحكام االتفاقية ويستطيعون 

وإن جلنة التنسيق الوطنية هيئة مستقلة تابعة . تنفيذها
للحكومة، مؤلفة من كبار املسؤولني من خمتلف اهليئات 

يق مع وتتعاون على حنو وث. اإلدارية والقضائية الوطنية
اللجان الشعبية احمللية، ولكلها إدارات مسؤولة عن املساواة 
بني اجلنسني، وتتمتع أيضا بعالقة وثيقة مع االحتاد النسائي 

وإن النساء الاليت ال ينتمني إىل االحتاد . الدميقراطي الكوري
 .ل أو املنظمات النسائيةايستطعن االنضمام إىل نقابات العم

يق الوطنية خطة عمل مدا عشر وأعدت جلنة التنس - ٣٥
سنوات للنهوض باملرأة، وهدفها الرئيسي هو تعزيز مشاركة 

 نساءومتثل ال. املرأة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية للبلد
 قطاعي التعليم  يف املائة من جمموع عدد املوظفني يف٨٠

 يف املائة يف القوى ٢٠إن ميثلن أقل من والصحة العامة، إال 
وجيب حتسني هذه . املة يف بعض القطاعات األخرىالع

. احلالة، وينبغي السماح للمرأة بالعمل يف أي ميدان ختتاره
وللخطة أهداف أخرى تتمثل يف حتسني ظروف معيشة 

 املتوقع بسبب الصعوبات هااملرأة، اليت اخنفض عمر
ا يعين أن اإلمدادات الغذائية مماالقتصادية اليت تواجه البلد، 

 ، بدأ العمر املتوقع٢٠٠٠غري أنه منذ عام . ية قليلةوالطب
 . يزدادللمرأة
وحيق للمرأة يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  - ٣٦

غري أنه حسب خربته معظم . تقدمي شكاوى أمام احملاكم
الشكاوى اليت تقدمها النساء ال تتصل بالتمييز القائم على 

بالبريوقراطية املفرطة يف اجلنس، بل بنوعية اخلدمات املقدمة و

مناقشة يف وال ترغب معظم النساء . بعض اهليئات احلكومية
شؤون الشخصية يف املنتديات العامة، ولكن يف حالة العنف 
املرتيل، يتم إحالة املسؤولني عن هذا العنف إىل جلان اإلرشاد 

 .وخيضعون لعقوبات إدارية
غي اإلشارة إىل وفيما يتعلق باحلركة عرب احلدود، ينب - ٣٧

ومع ذلك، منذ . أن عبور احلدود بدون إذن يعترب جرمية
بداية الصعوبات االقتصادية الراهنة، فإن األفراد الذين يعربون 
احلدود حبثا عن الغذاء أو الضروريات األخرى ال خيضعون 

 .للجزاءات اجلنائية
وأضاف أن مكتب اإلحصاءات الرمسي مجع البيانات  - ٣٨

. حتجاز ارمني يف فترة ما قبل احملاكمةاملتعلقة با
واألشخاص الذين مل يفهموا الطريقة اليت يدار ا البلد 
. يوجهون يف كثري من األحيان أسئلة عن عدد السجناء
. وليست هناك سجون يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

ويتم إرسال ارمني إىل املؤسسات اإلصالحية، حيث 
راف دقيق، وحيصلون على أجر مقابل يعملون حتت إش

وال يستطيع املرء أن يفترض أن هناك عالقة . جهودهم
 .تلقائية بني حجم السكان وعدد ارمني

 ٤املادة 
سألت إذا كان للوفد إحصاءات حمينة : السيدة جرب - ٣٩

عن عدد النساء الاليت يشغلن وظائف رفيعة املستوى يف 
ئمة املسائل واألسئلة، اعترفت ويف الرد على قا. القطاع العام

الدولة الطرف بأن مشاركة املرأة يف احلياة العامة غري كافية، 
.  احلكومة تصحيح هذه احلالةوعليه تود معرفة كيف تعتزم

ناصب يشغلن املنساء عدد كاف من ال هناك فليس
وينبغي . السلك الدبلوماسييعملن يف االقتصادية والتقنية أو 
ىل نظام للحصص بالنسبة للوظائف يف أن تلجأ احلكومة إ

هذا اال، وأن تتخذ أيضا خطوات لزيادة مشاركة املرأة يف 
 .احلياة السياسية للبلد
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مجهورية كوريا الشعبية  (جي سونالسيدة هونغ  - ٤٠
قالت إنه ليس جلمهورية كوريا الشعبية : الدميقراطية

الدميقراطيات سفريات، وال يتجاوز عدد العامالت يف 
والعقبة الرئيسية اليت .  يف املائة٤,٧السلك الدبلوماسي 

تعترض مشاركة املرأة يف السلك اخلارجي هو العبء املرتيل 
الذي تواجهه، ال سيما ألن البلد ال يزال ناميا من الناحية 

ومع ذلك، تتخذ احلكومة اآلن خطوات لزيادة . االقتصادية
ر عن طريق عدد النساء الدبلوماسيات وذلك يف مجلة أمو

 يف املائة للحضور يف اجلامعات ٤٠حتديد نسبة قدرها 
 . لدراسة اللغات األجنبيةاوالتأكد من أن للطالبات فرص

واعترفت بأن القوالب النمطية القائمة على اجلنس  - ٤١
زالت قائمة يف بلدها، ألنه مت تلقني املرأة تارخييا بأا أقل  ما

 اآلن أكثر وعيا ومع ذلك، أصبحت املرأة. من الرجل
حبقوقها، وتستطيع اآلن أن تأخذ مكاا الذي تستحقه يف 

 .اتمع
  ٥املادة 
 بأحباث أكدت على ضرورة القيام: السيدة مورفاي - ٤٢

حول أنواع العنف الذي يتم ارتكابه ضد املرأة يف مجهورية 
ويف هذا الصدد، وجهت النظر . كوريا الشعبية الدميقراطية

وسألت إذا .  العامة اليت قدمتها اللجنة١٩قم إىل التوصية ر
كان لدى احلكومة أي إحصاءات عن العنف اجلنسي، ال 
سيما عدد حاالت االغتصاب، وكم عدد الرجال الذين يتم 
حماكمتهم بسبب ارتكام جرائم ضد املرأة، مبا يف ذلك قتل 

وأخريا، تساءلت إذا كان يتم تشجيع الرجال . الزوجات
 .تويل مسؤوليام يف جمال تنظيم األسرةوالنساء على 

قالت إن القوالب النمطية اجلنسية : السيدة دايرامي - ٤٣
تنظم سلوك كل من الرجل واملرأة وتعطي أدوارا حمددة 

وعلى الرغم من أن التقرير . ومسؤوليات حمددة لكل منهما
يبدو أن التمييز العريف القائم على اجلنس من يقترح على ما 

ملاضي وسوف خيتفي عندما يكون العمل اجلسدي خملفات ا
الشاق باليا، إال أن الظاهرة لن ختتفي بدون بذل جهود 

ويف هذا . متضافرة من جانب احلكومة من أجل القضاء عليه
الصدد، تود معرفة إذا كان الرجل ال يزال يعترب رئيس 
األسرة املعيشية يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وإذا 

تتساءل إذا كانت السياسات املتعلقة فهي األمر كذلك كان 
 . بالنهوض باألمر تعتمد على هذا املفهوم

وأضافت أا تريد احلصول على مزيد من التفاصيل  - ٤٤
عن النسبة املنخفضة للنساء يف التعليم املتخصص والتعليم 
التدرييب، وتساءلت إذا كانت هناك أحباث مت القيام ا 

 الذي من أجله تفضل املرأة أنواعا معينة من لتحديد السبب
وتود معرفة السبب الذي من أجله ال متثل النساء . الوظائف

 يف املائة من القضاة وحتث احلكومة على النظر يف ١٠إال 
وأخريا قالت . د التدابري االستثنائية املؤقتة إلعادة التوازنااعتم

 تقدميها يف إا مهتمة مبحتوى الدورات الدراسية اليت يتم
 .مدارس األمهات

قالت إا تريد أيضا مزيد من : السيدة سايغا - ٤٥
التفاصيل عن خطط جلنة التنسيق الوطنية ومدا عشر 
سنوات، وعن أي برامج أخرى دف إىل القضاء على 

وإذا استمر التمييز العريف فإا تأمل أنه . القولبة النمطية
وتود احلصول على . سوف يتم اختاذ تدابري جدية ضده

املعاملة التفضيلية للمرأة يف القانون "ا تعنيه عبارة ملتفسري 
يف رد الدولة الطرف على السؤال رقم الواردة " والسياسات

 .، كما تريد معرفة مضمون هذا القانون والسياسات٨
مجهورية كوريا الشعبية  (جي سونالسيدة هونغ  - ٤٦

ة مفهوم راسخ بقوة يف ثقافة قالت إن تبعية املرأ): الدميقراطية
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، اليت كانت مبثابة جمتمع 

 سنة، وخضعت للحكم االستعماري ٢٠٠٠قطاعي ملدة إ
ويف إطار النظام القدمي، ال يستطيع البنني والبنات . الياباين
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. اجللوس جنبا إىل جنب عندما يبلغون عمر سبع سنوات
ة وجيزة، أصدرت مجهورية كوريا وبعد االستقالل بفتر

 املتعلق باملساواة بني ١٩٤٦الشعبية الدميقراطية قانوا لعام 
. اجلنسني وهدفه القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

ينظر فال يزال . غري أن هذا القانون مل ينفذ بعد تنفيذا كامال
 ةخارج األسراألمور الرجال على أم مسؤولون عن إىل 
ويتغري هذا . عيشية، وتقوم النساء باملهام داخل األسرةامل
 للعمل نظرا ألن الرجال أصبحوا مطلعني على توزيعال

. االتفاقية، وعلى ضرورة القضاء على التمييز ضد املرأة
ويقوم األزواج اآلن ببعض أعمال الطهي، واملهام املرتلية 

شطة األخرى، كما يعتنون باألطفال، وتشارك املرأة يف األن
فمثال، بطل املالكمة : االجتماعية على حنو مل يسبق له مثيل

احملترف يف العامل هو امرأة من مجهورية كوريا الشعبية 
فيتخذ كل من الرجال والنساء من اجليل اجلديد . الدميقراطية

مواقف خمتلفة وتبذل اجلهود لكي يتم القضاء على ما تبقى 
 ". العادات البالية"من 
رغم من أنه ليس هناك تقييد قانوين على وعلى ال - ٤٧

اختيار املرأة لنوع العمل الذي تريده، إال أن أغلبية النساء 
يفضلن العمل يف جمال الصحة العامة والتعليم وقطاع 
التجارة، بدال من مناجم الفحم مثال أو الوظائف األخرى 

وتستكشف جلنة التنسيق الوطنية . اليت تتطلب جهدا كبريا
وأعضاؤه (مع االحتاد النسائي الدميقراطي الكوري بالتعاون 

الوسائل الكفيلة بزيادة عدد النساء يف ) ثالثة ماليني شخص
 .بعض امليادين

وإن الربامج التعليمية األسبوعية لألمهات اليت  - ٤٨
ينظمها االحتاد النسائي الدميقراطي الكوري والرابطة النسائية 

كما يتم التركيز . جاربتوفر الفرص لتبادل املعلومات والت
طفال وتعليمهم وعلى الرعاية يف يف املناقشات على صحة األ

 .فترة ما قبل الوالدة

مجهورية كوريا الشعبية  (أو بومالسيد هو  - ٤٩
قال إن احلكومة تدرك وجود العنف املرتيل، ): الدميقراطية

ويؤدي العنف املرتيل يف . وتبحث عن حل هلذا املوضوع
. ا الشعبية الدميقراطية بصفة عامة إىل الطالقمجهورية كوري

وتدرك السلطات مسألة االغتصاب داخل الزواج من خالل 
ومل يتم مناقشة هذا املوضوع بصورة . دراستها لالتفاقية

 . علنية ولكنه سيتم النظر فيه
كوريا الشعبية مجهورية ( شي سونالسيد هان  - ٥٠

حية الوقائية اليت تتمتع قال إن نظام الرعاية الص): الدميقراطية
به املرأة يرشدها إىل عدد الوالدات والفترات اليت تفصل 

ووفقا للدراسات . بينها، كما يقدم وسائل منع احلمل جمانا
 يف املائة من النساء ٦٠االستقصائية األخرية، أكثر من 

يوضع اللولب الذي يستخدمن وسائل منع احلمل، ال سيما 
غري أنه . احلمل نادرة بني الرجالووسائل منع . داخل الرحم

من املتوقع أن يتغري ذلك ألن احلكومة، بالتعاون الوثيق مع 
منظمة الصحة العاملية، وغريها من املنظمات الدولية توزع 

 .الروافل على الرجال
مجهورية كوريا الشعبية  (أو بومالسيد هو  - ٥١

ملرتلية أضاف أنه إىل حد معلوماته، اخلالفات ا): الدميقراطية
ومبا أن نسبة القضاة بني . ال تنتهي أبدا بوفاة أحد الزوجني

 يف املائة، فإن احلكومة تعتزم استحداث ١٠النساء أقل من 
نظام للحصص لعالج هذه احلالة، ال سيما يف احملاكم املدنية 

 .اليت تعاجل مسائل الطالق
  ٦املادة 
سالت إذا كانت النساء تشغل : السيدة شن - ٥٢
ف يف هيئات صنع القرارات اليت حتدد مسألة توزيع وظائ

فهي قلقة من أن النساء العاطالت عن العمل ال . األغذية
 غرام من األرز يوميا، وهي كمية أقل ٤٠٠حيصلن إال على 

 .من الكمية اليت حيصل عليها أطفال املدارس االبتدائية
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 النساء يفلجنة معلومات تفيد بأن وأضافت أن ل - ٥٣
 ضحية املتاجرين نقعية الشمالية الشرقية يف البلد املنطق

يتم بيعهن من  احلدود إىل الصني ونعربيباألشخاص عندما 
 يف الدعارة أو يف الزواج القسري أو الرق أجل استخدامهن

وتود . التقديري مث يقوم أزواجهن من الصينيني حببسهن
الء النساء عندما يعدن إىل معرفة كيف يتم معاملة هؤ

جزهن تحتلهن وكانت السلطات تعتق وإذا ن،بلده
مت وإذا .  وهل يستطعن التنقل حبرية عرب احلدود،نتستجوو

معرفة ود فإا تجرمي هؤالء النساء العائدات، وضع حد لت
 امرأة يف املؤسسات ٤٠ السبب الذي من أجله مت وضع

 ويف ضوء.  االامات املوجهة ضدهناإلصالحية، وما هي
علقة باإلجهاض القسري واالغتصاب من جانب التقارير املت

حراس مرافق االعتقال وإساءة استعمال احلوامل الذين يضعن 
رضعا من آباء صينيني، حتث الدولة الطرف على إنشاء 
مؤسسة مستقلة حلقوق اإلنسان لتلقي الشكاوى وضمان 

وسألت إذا كانت الدولة الطرف . محاية حقوق اإلنسان
زيارة مجهورية كوريا الشعبية تسمح ألعضاء اللجنة ب

الدميقراطية واالجتماع بالنساء ملناقشة موضوع حقوق 
 .اإلنسان وحالة املرأة يف املؤسسات اإلصالحية

مجهورية كوريا الشعبية  (أو بومالسيد هو  - ٥٤
قال إن وزارة املشتريات وإدارة األغذية هي : الدميقراطية

وعملية دارس احمللية اهليئة احلكومية املركزية اليت تدير امل
وليست لديه إحصاءات حمددة عن عدد النساء . توزيع الغذاء

ويف حني أن . الاليت يعملن يف الوزارة ولكن عددهن كبري
 ينبغي أن ام كمية تبدو غري كافية، إال أنه غر٤٠٠كمية 

ينظر إليها يف سياق أوسع يتعلق بالتوزيع اإلمجايل ألسرة 
 غرام ٧٠٠د آخرون يف األسرة على ورمبا حيصل أفرا. املرأة

.  غرام يف اليوم٦٠٠يف اليوم وبعض األطفال حيصلون على 
كما أن النساء الاليت يعملن حيصلن يف كثري من األحيان على 

 .  غرام إضايف من الغذاء يف مكان العمل٧٠٠

وأضاف أن احلكومة نظرت يف حالة النساء الاليت  - ٥٥
من أجل البحث يعربن ظمهن يعربن احلدود إىل الصني، ومع

ومبا أن معظمهن يتفادين املعامالت القانونية . عن الغذاء
الرمسية ملغادرة ودخول البلد، كثفت كل من مجهورية 
كوريا الشعبية الدميقراطية والصني مراقبتهما حلدودمها عن 

ومن غري الصحيح أن النساء . طريق وضع حراس للحدود
اهلن إىل مراكز االحتجاز الاليت يعدن من الصني يتم إرس

والنساء املوجودات يف املؤسسات . وخيضعن لعقاب شديد
 امرأة لسن يف هذه املؤسسات ألن ٤٠اإلصالحية وعددهن 

أن عوقبت امرأة حامل كما أنه مل حيدث أبدا . عربن احلدود
ألا وضعت أطفاال نصف صينيني، إذ إن القانون حيظر 

 .  خارج الزواجالتمييز ضد األطفال املولودين
 ٨ و ٧املادتان 

 قالت إا تود احلصول :كسيا وكياو زوالسيدة  - ٥٦
املشار إليها يف " خمتلف التدابري"على تفاصيل إضافية عن 

 من التقرير، من أجل زيادة مشاركة املرأة يف ١١٣الفقرة 
احلياة السياسية، بغض النظر عن نظام التعليم ااين اإللزامي 

ورمبا يكون من املفيد معرفة ما إذا كانت . ة سن١١ومدته 
هناك دورات تدريبية يتم تنظيمها من منظور املرأة ليحضرها 

 و املستوى،املسؤولون عن صنع القرارات واملسؤولون الرفيع
وما إذا كانت املرأة تتمتع مبعاملة متساوية أو تفضيلية 

 وما إذا ت العمل التدريبية وبناء القدرات،حلضور حلقا
 .انت املرأة مؤهلة للترقية على قدم املساواة مع الرجلك

وفيما يتعلق بتمثيل املرأة يف اهليئات الدولية، أعربت  - ٥٧
عن اغتباطها ألا رأت عددا من النساء يف وفد الدولة 
الطرف، ذلك أنه مل حيدث قط أن كانت هناك ممثلة يف وفد 

وتساءلت عن . كوريا الشعبية الدميقراطية يف جلنة وضع املرأة
العقبات الرئيسية اليت تعترض تعيني املمثالت وأعربت عن 

 .تتغري يف املستقبلساألمل يف أن احلالة 
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الدولة الطرف إىل إذ وجه نظر : ن فلينتريماالسيد - ٥٨
 اليت قدمتها اللجنة، وإذ أشار إىل ٢٣التوصية العامة رقم 

اب لدى األحز" من التقرير اليت تذكر أن ١١٥الفقرة 
السياسية نسبة عالية من النساء وعدد النساء الاليت يشغلن 

طلب معلومات حمددة عن عدد " مناصب املسؤولية غري قليل
النساء ونسبتهن املئوية الاليت يشغلن مناصب القيادة يف 

واستفسر عما إذا كانت احلكومة تتخذ . األحزاب السياسية
لى خطوات لتشجيع األحزاب السياسية على التغلب ع

العقبات والتأكد من أن املرأة تشارك ومتثل بشكل كامل يف 
وقال إنه يود احلصول على معلومات حول . احلياة السياسية

الوضع املستقل لالحتاد النسائي الدميقراطي الكوري وعالقته 
باحلكومة، كما أنه مهتم مبعرفة ما إذا كانت هناك منظمات 

 هي عالقتها مع نسائية أخرى، وإذا كان األمر كذلك فما
 .االحتاد النسائي

وقال إنه يود احلصول على معلومات إضافية عن  - ٥٩
منظمات حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية 
الدميقراطية، ال سيما منظمات حقوق اإلنسان املهتمة 
بشؤون املرأة، وبسياسات احلكومة اليت تسمح للمجتمع 

 يف ذلك منظمات حقوق املدين ومنظمات اتمع املدين، مبا
 بإجراء اتصاالت والتعاون مع منظمات ،اإلنسان النسائية
 .مماثلة خارج البلد

 . ٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة  
 
 


