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  القضاء على التمييز ضد املرأةاملعنية بجنة الل
  الدورة الثالثة والثالثون

  ليه  2005يو / متوز5-22
  هورية كوريا الشعبية الدميقراطيةمج: تعليقات ختامية    

  
ريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة نظــرت اللجنــة يف التقريــر األويل جلمهو  - 1
)CEDAW/C/PRK/1 ( 2005يوليه / متوز18 قودتني يف املع700  و699يف جلستيها.  

  
  عرض الدولة الطرف للتقرير    

عرض ممثل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية تقرير بلده، فأبلغ اللجنة أن حكومته              - 2
 إميانا منها بضرورة القضاء كليا على مجيع        2001فرباير  / شباط 27انضمت إىل االتفاقية يف     

ومباشرة بعد ذلك بفتـرة قصـرية، مت يف         . عزيز حقوقها أشكال التمييز ضد املرأة، وزيادة ت     
مجيع أشـكال   نفاذ اتفاقية القضاء على      التنسيق الوطنية إل   ، إنشاء جلنة  2001سبتمرب  /أيلول

تتوىل هذه اآللية بصورة منتظمة رصد إنفاذ االتفاقية، وتكييـف نظـام            و. التمييز ضد املرأة  
  . الدولية ويستويف التزامات تقدمي التقاريرحقوق اإلنسان يف البلد مبا يتسق مع املعايري

أن األويل  وقال إن حكومة كوريا الشعبية الدميقراطية تبني هلا أثناء إعـداد التقريـر                - 3
وقـد مت خـالل العمليـة       .  يف عدة قطاعات    قد حتققت بالفعل   األساسية لالتفاقية املتطلبات  

وه فيما يتعلـق حبمايـة حقـوق        اكتساب وعي أفضل باالجتاه الذي يسري اجملتمع الدويل حن        
  .وتعزيزها املرأة

ق التارخيي حلالة املرأة يف بلده أن الرئيس الراحل         وأوضح يف معرض حديثه عن السيا       - 4
 متييـز    مما كانت تتعرض لـه مـن       ةأ شرع يف بداية الثالثينات يف حترير املر       كيم إيل سونغ  

 سن قـانون    1946يوليه  /وز مت 30فقد مت يف    . قطاعيطوال قرون من احلكم اإل    واضطهاد  
املساواة بني اجلنسني، الذي تاله اعتماد دستور البلد، وقانون العمل، وقانون التعليم، وقانون             
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واملؤسسي ملنع التمييـز ضـد      الصحة وغريها من التشريعات والنظم لتوطيد النظام القانوين         
  .ومحايتها املرأة

 وشكلت قوة دافعة    ،قعها االجتماعي  أن املرأة رسخت أقدامها يف مو       املمثل وأوضح  - 5
 بفضل التشـريعات والسياسـات      ، وذلك حنو تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية يف البلد      

فاملرأة تتمتـع بـنفس     . املوفقة يف جمال حتقيق مساواة املرأة بالرجل ومعاملتها معاملة تفضيلية         
ـ           نفس حقوقـه يف مجيـع      حقوق الرجل السياسية واالقتصـادية، واملهنيـة، والثقافيـة وب

  .األخرى القطاعات
 كما هو احلال مـثال      ،وقد أبقت احلكومة املكاسب االجتماعية يف مستواها العادي         - 6

 وذلك بالرغم من سلسلة الكـوارث       ،بالنسبة جملانية التعليم اإللزامي، والتأمني الطيب الشامل      
بصورة جذرية مـن غلـة       وقلصت   الطبيعية اليت تعاقبت على البلد منذ أواسط التسعينات،       

 ام املرحلة متإومل تعد املرأة تكتفي بنيل شهادة       . نتاج الزراعي، وخلفت صعوبات اقتصادية    اإل
جمايل الصحة اإلجنابية وصحة األم،     مكاهنا اآلن االستفادة من خدمات الرعاية يف        إالثانوية، وب 

  .ومن سائر اخلدمات الصحية
 املـرأة تثـق متامـا يف النظـام االجتمـاعي      نه يرى أنإ بقولهكالمه املمثل وختم    - 7

اليت أرساها الرئيس الراحل كيم إيل سـونغ، وواصـلها قائـد األمـة              النافعة  والسياسات  
وقد أمكن حتقيق هذه النتائج على درب إنفاذ االتفاقيـة بفضـل اآلليـات              . إيل يونغ كيم

. نه ميكن حتقيق املزيـد    أم ب وقال إنه يسلّ  . التشريعية واملؤسسية للقضاء على التمييز ضد املرأة      
، بني كل من جلنـة التنسـيق        ل قنوات االتصال والتعاون مفتوحة    وأعرب عن أمله يف أن تظ     

  .الوطنية واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، أثناء النظر يف التقرير األويل لبلده
  

  التعليقات اخلتامية للجنة    
  مقدمة    

لة الطرف لتصديقها على االتفاقية، وتقدميها لتقريرها األويل يف         تثين اللجنة على الدو     - 8
، والتزامها يف إعداده باملبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة يف هـذا الشـأن، وعلـى                حينه

عامل ملا قبل الدورة، والعرض     الردود اخلطية على قائمة املسائل واألسئلة اليت طرحها الفريق ال         
  .ها شفويا ردا على أسئلة اللجنةت قدمضافية اليتواإليضاحات اإل

وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الوفد الذي أرسلته برئاسة مدير إدارة الشـؤون               - 9
القانونية يف هيئة رئاسة اجلمعية الشعبية العليا ورئيس جلنة التنسيق الوطنية، وعضوية أعضـاء              
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اء الذي دار بـني     ها للحوار البنّ  وتعرب اللجنة عن تقدير   . الوطنية املذكورة التنسيق  من جلنة   
  .الوفد وأعضائها

مـن  ) و(الفقـرة   وحتيط اللجنة علما بالتحفظات اليت أبدهتا الدولة الطرف علـى             - 10
  .، من االتفاقية29املادة  من 1والفقرة ، 9املادة  من 2والفقرة ، 2 املادة

  اجلوانب اإلجيابية    
/ بني اجلنسني املؤرخ متـوز     املتعلق باملساواة     حتيط اللجنة علما مع التقدير بالقانون       - 11

 باعتباره مؤشرا مبكرا على توفر اإلرادة السياسـية لتحقيـق املسـاواة بـني               1946يوليه  
  .والرجل املرأة
نشاء جلنة التنسيق   ، بإ 2001سبتمرب  / يف أيلول  ،وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف      - 12

  . على االتفاقيةشراف، وهي اللجنة املسؤولة عن اإلالوطنية
، واملتمثلـة يف    1972وتثين اللجنة على الدولة الطرف لسياساهتا السارية منذ عام            - 13

 وهي السياسات اليت اسـتفادت      ، عاما 11لفائدة اجلميع ملدة     توفريها للتعليم اإللزامي اجملاين   
  .منها املرأة بوجه خاص وأسفرت عن حمو األمية على حنو كامل

ض األطفال، وأجنحة   يا بتوافر خدمات الدعم كمدارس احلضانة، ور      وترحب اللجنة   - 14
طب األطفال، واملطابخ يف أماكن العمل، ومتكني األمهات العامالت من فتـرات اسـتراحة              
إلرضاع أطفاهلن، فضال عن االستعانة بتدابري خاصة مؤقتة لزيادة عـدد النسـاء يف بعـض                

  .املناصب اإلدارية
  

  والتوصياتدواعي القلق الرئيسية     
 لتعـديل تشـريعاهتا      من استعداد  الدولة الطرف   عن تقديرها ملا أبدته    رب اللجنة ع ت  - 15

 مـن   2والفقرة  ،  2املادة  من  ) و(الفقرة   حتفظاهتا على    سحب الوطنية والنظر تبعا لذلك يف    
وجـوهر   تتنـاىف  9  و 2ترى أن التحفظات علـى املـادتني        اللجنة  ، وإن كانت    9املادة  
  .ومقاصدها االتفاقية

لسحب حتفظاهتا على االتفاقية    واللجنة حتث الدولة الطرف على تسريع جهودها          - 16
  .ضون زمن معلوميف غ
 وحتيط اللجنة علما باإليضاحات اليت أوردت فيها الدولة الطرف أن االتفاقية جتـبّ              - 17

 بصـورة    أن الدولة الطرف مل توضـح      وقت نفسه القانون احمللي، ولكن اللجنة تالحظ يف ال      
  .تنازع بني أحكام االتفاقية والتشريعات احمللية يف حالة حدوث كافية مركز االتفاقية
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اللجنة من الدولة الطرف أن توضح يف تقريرها الدوري القادم مركـز            تطلب  و  - 18
  . بني أحكامها والتشريعات احمللية حدوث تنازعاالتفاقية يف حالة

 من الدستور تكفل املساواة يف احلقوق بني املـرأة          77ومما يثري قلق اللجنة أن املادة         - 19
والرجل يف مجيع اجملاالت، ولكن ليس مثة يف تشريعات الدولة الطرف أي تعريـف صـريح                

  . من االتفاقية1للتمييز ضد املرأة وفقا لتعريفه الوارد يف املادة 
أو يف  دستورها  واللجنة تشجع الدولة الطرف على أن تدرج على حنو كامل يف              - 20

 على كل مـن التمييـز       غته اليت تسري  لتمييز بصي ل اتعريفذات الصلة   تشريعاهتا الوطنية   
وهي تشجعها  .  من االتفاقية  1مع تعريفه الوارد يف املادة      مبا يتسق   املباشر،   املباشر أو غري  

على اختاذ تدابري وسياسات استباقية للقضاء على التمييز ضد املرأة والتحقق من مساواهتا             
وتوصي اللجنة الدولـة    . )املوضوعي(والفعلي  ) الرمسي(ين  نوقاستوى ال امللرجل على   با

الطرف أيضا بتنظيم محالت لزيادة التعريف باالتفاقية، وخباصة فيما يتعلق مبعىن ونطـاق             
صحاب املهن القضـائية  عني، وأالتمييز غري املباشر، تستهدف ضمن من تستهدف، املشرّ    

  .والقانونية
يوليـه  /ساواة بني اجلنسني املؤرخ متوز     ترحب بوجود قانون امل    ، وإن كانت  واللجنة  - 21

 نضمام البلد إىل االتفاقية   ن هذا القانون مل ُينقح مبا يعكس ا       ، فإهنا تعرب عن قلقها أل     1946
  .2001يف عام 

ية قانون املساواة بـني     واللجنة الدولة الطرف بأن تنقح على سبيل األول       توصي  و  - 22
  . مبا يتسق مع أحكام االتفاقية1946يوليه /متوزدر يف الصااجلنسني 

 وخباصة احلكم الـذي     ،ويساور اللجنة القلق إزاء األحكام القانونية التمييزية القائمة         - 23
 مـن   7 عاما تباعا؛ واملادة     18  و 17ينص على أن السن األدىن لزواج الفتيات والفتيان هو          

ويساورها .  عاما 14طفال الذين تقل أعمارهم عن      قانون اجلنسية املتعلقة بتحديد جنسية األ     
 املتصـورة  اخلصـائص    ، يف بعض احلـاالت    ،القلق أيضا إزاء وجود تشريعات محائية متليها      

  . املرأةساواة والتمييز ضدامل عدم مي مما من شأنه أن يد،لرجل واملرأةلاجتماعيا 
مراجعة شـاملة   إجراء  إىل  حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تبادر دون إبطاء          و  - 24

االضطالع جلميع التشريعات بقصد حتديد األحكام اليت تنطوي على التمييز ضد املرأة، و           
  .بعملية إصالح لقوانينها من أجل جعلها مطابقة ألحكام االتفاقية

تالحظ اللجنة أن اللجان الشعبية تعاجل وتنظم مجيع جوانب حياة النـاس            يف حني   و  - 25
 القلق ألن هـذه اللجـان    هايساورفإهنا  . حياة املرأة على كافة املستويات    يف ذلك    ، مبا تقريبا
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 قـدم واإلجراءات اليت تتبعها قد ال يتسىن هلا معاجلة حقوق املرأة وتلبية احتياجاهتـا علـى                
ن لسبل االنتصاف الفعلية فيما يتعلق      وتعرب أيضا عن قلقها لالفتقار البيّ     . املساواة مع الرجل  

  .قوق املرأةبشكاوى انتهاكات ح
وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف متثيل املرأة متثيال كافيـا يف اللجـان                - 26

الشعبية وتوفري التدريب إىل هذه اللجان يف جمال حق املرأة يف املسـاواة وااللتزامـات               
وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمـد سـبال فعليـة             املتعهد هبا مبوجب االتفاقية   

مـن  ) ج (2ما يتعلق جبميع أشكال التمييز ضد املرأة متاشيا مـع املـادة             لالنتصاف في 
  . وتوصي أيضا بأن تضع الدولة الطرف آلية لرصد فعالية سبل االنتصاف هذه.االتفاقية

ويساور اللجنة القلق لوجود مظاهر عديدة من مظاهر التمييز غري املباشـر واخلفـي          - 27
 أنه ال يتوافر هلـا       ال ختتار تقلد مناصب إدارية بدعوى      ضد املرأة، كما يثبت ذلك كون املرأة      

 وألهنا ال ترغب يف املشاركة يف احلياة العامة واالجتماعية نظرا ملا تضطلع بـه               الوقت الالزم 
وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها بشأن التصور السائد بأن احليـاة العامـة             . من واجبات أسرية  

  .‘‘حكر على الرجل’’واالجتماعية 
وحتث اللجنة الدولة الطرف على اإلقرار باستمرار وقوف التمييز غري املباشـر              - 28

واخلفي عقبة أمام تنفيذ االتفاقية وعلى حتليل ذلك، مبا يف ذلك اختاذ التدابري الراميـة إىل       
  .حتديد مواطن التمييز هذا والتوعية به والعمل على القضاء عليه بفعالية

التنسيق الوطنية لتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال         وتالحظ اللجنة إنشاء جلنة       - 29
 تعرب عـن    االتمييز ضد املرأة باعتبارها اآللية الوطنية اليت تسهر على النهوض باملرأة، إال أهن            

قلقها ألن هذه اآللية الوطنية قد ال يكون هلا ما يكفي من وضوح الرؤية أو سـلطة اختـاذ                   
البشرية من أجل االرتقاء بوضع املرأة وباملساواة بني اجلنسني         املوارد املالية و  من  القرارات أو   
  .بشكل فعلي

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكفل إتاحة ما يكفي من وضوح الرؤيـة                - 30
  .والسلطة واملوارد لآللية الوطنية من أجل النهوض باملرأة بفعالية

ق بـني جلنـة التنسـيق الوطنيـة     لتنسي ا ىلإوتعرب اللجنة عن قلقها بشأن االفتقار         - 31
واجلمعية الشعبية العليا وهيئة الرئاسة هلذه اجلمعية واجلمعيات واللجان الشعبية احمللية علـى             
صعيد اجلهود املبذولة للنهوض باملساواة بني اجلنسني وضمان إدماج املنظـور اجلنسـاين يف              

ظ اللجنة عزم جلنة التنسيق     وفيما تالح . مجيع اجملاالت املتصلة بوضع التشريعات والسياسات     
الوطنية على اعتماد خطة عمل وطنية لعشر سنوات لصاحل املرأة، إال أن القلق يساورها بشأن               
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االفتقار ملا يكفي من املعلومات املتعلقة مبضمون خطة العمل، وعملية صياغتها، واجلهـات             
  .الفاعلة املشاركة يف ذلك، وجماالت العمل، وآليات الرصد

 بوضع واعتمـاد  ، على املستوى الوطين، اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف وتوصي  - 32
وتنفيذ خطة عمل شاملة ومنسقة ترمي إىل النهوض باملساواة بني اجلنسني وتضمن تعميم             
املنظور اجلنساين على املستويات واجملاالت مجيعها من خالل االرتقاء بعملية التفاعل بـني    

، وتشمل تـوفري    الصعد احلكومية ذات الصلة على مجيع       جلنة التنسيق الوطنية والكيانات   
التدريب على القضايا املتعلقة بالفوارق بني اجلنسني وإنشاء مراكز تنسيق معنية بالفوارق            

وتطلب إىل الدولة الطرف أن تشرك التنظيمات النسوية        . بني اجلنسني يف الكيانات املعنية    
تمد خطة شاملة لرصد تنفيذ هذه العملية       يف مجيع مراحل عملية حتديد األولويات وأن تع       

وتطلـب  . ام بالتعديالت املناسبة يف ضوء النتائج اليت تتوصل إليها        وتقييم فعاليتها والقي  
ة عن مضمون خطة العمل الوطنيـة       يليفصتاللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم معلومات        

 إطار تنفيذ منـهاج     لعشر سنوات لصاحل املرأة يف تقريرها الدوري املقبل، وأن تضعها يف          
  .عمل بيجني وهذه التعليقات اخلتامية

مستكملة كافية مبوبة حسب    إحصائية  وتأسف اللجنة ألن التقرير مل يتضمن بيانات          - 33
اجلنس عن وضع املرأة يف مجيع اجملاالت املشمولة باالتفاقية، مثـل مسـتوى دخـل املـرأة                 

 الناشئ عن التـدابري املتخـذة والنتـائج          الوظائف، واألثر   يف جمال  يرأسوالرجل، والعزل ال  
  .احملققة
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل الشروع يف وضع نظام شامل جلمع البيانـات               - 34

وللمؤشرات القابلة للقياس من أجل تقييم التوجهات اليت يشهدها وضع املرأة ومـدى             
إىل أن تلتمس حسب    وتدعو الدولة الطرف    . تقدمها يف سبيل حتقيق املساواة حبكم الواقع      

الضرورة املساعدة الدولية من أجل توفري التدريب ملسؤوليها على املستوى النظري وبذل 
وتطلب اللجنة أيضا من الدولة الطرف أن تدرج        . اجلهود يف جمال مجع البيانات والتحليل     

اجلنس وحسب املنـاطق    نوع  يف تقريرها املقبل بيانات وحتليالت إحصائية مبوبة حسب         
  .فية واحلضرية، مع اإلشارة إىل األثر الذي حتدثه التدابري املتخذة وإىل النتائج احملققةالري
وتالحظ اللجنة بقلق استمرار سيادة االعتبارات واملواقف التقليدية والنمطية فيمـا             - 35

يتعلق بأدوار ومسؤوليات املرأة والرجل اليت تنطوي على التمييز ضد املرأة وختلف أثرا بالغـا               
 على  ،ويساور اللجنة .  يف جماالت التعليم والعمل ويف جوانب أخرى من حياة املرأة          ال سيما و

 بشأن األمناط اليت حتصر املرأة يف نطاق تقدمي الرعاية ومهام ربـة البيـت               ، القلق سبيل املثال 
. “عتـها لطبي” امليادين املناسـبة     وتكرس مشاركتها يف جماالت مثل التعليم والعمل حسب       
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لجنة عن قلقها ألن مثل هذه التوقعات املنتظرة من املرأة هلا عواقب وخيمة حتـول               وتعرب ال 
دون حصوهلا على احلقوق واالستحقاقات على أساس متكافئ مع الرجل، وتسفر عن تبعيـة           

ويسـاور  . املرأة للرجل وللزوج ولألسرة يف توفري املأوى والغذاء وغري ذلك من اخلـدمات            
يس مهام معينة للمرأة وتدين استحقاقاهتا يزيد من عنائها ويرقـى           اللجنة القلق أيضا ألن تكر    

إىل درجة التمييز املتعدد اجلوانب، وذلك يف ظل سيادة األزمة االقتصادية كما هـو الشـأن                
  .حاليا يف البلد

وحتث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها من أجل التصـدي للمواقـف               - 36
املرأة والرجل، مبا يف ذلك األمناط اخلفية اليت تؤدي إىل          النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات     

إدامة أوجه التمييز املباشر وغري املباشر ضد املرأة والفتاة يف جماالت التعليم والعمل ويف              
وينبغي . من االتفاقية ) أ (5 و) و (2مجيع جوانب حياهتا األخرى، وذلك وفقا للمادتني        

 جمال التعليم على مجيع املسـتويات، ابتـداء مـن    أن تشمل هذه اجلهود اختاذ تدابري يف  
املراحل األوىل من احلياة؛ ومراجعة الكتب واملناهج املدرسية؛ واالضـطالع حبمـالت            

ـ          دي للقوالـب الـيت حتـدد دور        التوعية املوجهة للمرأة والرجل معا من أجـل التص
  .والرجل املرأة
ى وعي بظاهرة العنف املرتيل،      عل توتعرب اللجنة عن قلقها ألن الدولة الطرف ليس         - 37

أشكال العنف ضد املرأة، مبا     مجيع  ملعاجلة  احملددة  وأنه نتيجة لذلك هناك نقص يف التشريعات        
  . وانعدام تدابري توفري الوقاية واحلماية للضحايا،يف ذلك العنف املرتيل

 وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل القيام بأحباث عن مدى انتشار مجيـع أشـكال               - 38
العنف ضد املرأة وأسبابه ونتائجه، مبا يف ذلك العنف املرتيل، وأن تضمن النتائج احملصلة              

وحتث اللجنة الدولة الطرف يف هذا الصدد على إجياد سـبل           . يف تقريرها الدوري املقبل   
كفيلة بإبراز ظاهرة العنف املرتيل، بتوفري التدريب مثال ملوظفي قطاع الصـحة يف جمـال          

وتوصي أيضا بأن تعتمد الدولة الطرف تشـريعات        . تعرض لالعتداء كشف عالمات ال  
خاصة بالعنف املرتيل، وأن تضمن تصنيف العنف ضد املرأة والفتاة يف عـداد اجلـرائم               
اجلنائية، وأن تتاح فورا للنساء والفتيات ضحايا العنف وسائل االنتصاف واحلماية، وأن            

ضا الدولة الطرف على التصدي جلميـع       وحتث أي . عاقب مرتكبو هذه األفعال   حاكم ويُ ُي
 املتعلقة بالعنف ضـد املـرأة       19أشكال العنف ضد املرأة والفتاة وفقا لتوصيتها العامة         

وعلى إيالء األمهية على سبيل األولوية العتماد تدابري شاملة تشمل تـوفري التـدريب              
  .لوكاالت إنفاذ القوانني يف جمال التعامل بشكل فعلي مع ضحايا العنف
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وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن ممارسة تشجيع املصاحلة بني الزوجني اللذين يسعيان              - 39
اليت هي ضحية العنف املرتيل     للطالق بقصد محاية وحدة األسرة، مما من شأنه أن يضر باملرأة            

  .وغريه من أشكال سوء املعاملة
الق وأن تشجع وتوصي اللجنة بأن جتري الدولة الطرف حتليال شامال حلاالت الط  - 40

اللجوء إىل التوفيق وكفالة محاية حقـوق املـرأة بالشـكل           إعادة النظر يف    القضاة على   
 موجه للمشرعني   لتوعية بالفروق بني اجلنسني    وتوصي بتنفيذ تدريب من أجل ا      .الواجب

وظفي إنفاذ القـوانني، ومقـدمي اخلـدمات        مل واملوظفني القضائيني والعموميني، خاصة   
حبمـالت   سداء املشورة لضحايا العنف والقيـام إل ي بإجياد خدماتكما توص .الصحية

  .وتنفيذ برامج للتوعية العامةلتوعية ل
ويف ضوء اجملاعة املنتشرة والكوارث الطبيعية اليت حلـت بالبلـد منـذ منتصـف                 - 41

التسعينيات، تعرب اللجنة عن قلقها من عدم كفاية التوضيح املقدم بشأن أثر هذه الظـواهر               
لنساء، خاصة النساء يف الريف والنساء اللوايت يعتـربن العائـل الرئيسـي ألسـرهن               على ا 

ويساور اللجنة قلق من أن يصبحن معرضات لالجتار ولباقي أشكال االسـتغالل،            . والفتيات
  .كالبغاء مثال

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري حمددة للتخفيف من حدة الفقـر               - 42
وتوصي أيضـا بـأن     . ملرأة واحلد من األسباب الكامنة وراء ضعفها      هبدف حتسني وضع ا   

دولية فيما يتعلق بضمان حصول النساء على الساعدة لتماس املتسعى الدولة الطرف إىل ا    
كما حتث الدولة الطرف على مسـاعدة       .  يف املناطق الريفية   ال سيما اإلمدادات الغذائية،   

 سافرن إىل اخلارج دون تصاريح سفر صحيحة النساء العائدات ألسباب اقتصادية والاليت 
. على إعادة االندماج يف أسرهن وجمتمعهن ومحايتهن من مجيع أشكال انتهاك حقـوقهن            

وتدعو الدولة الطرف إىل تدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفي اهلجرة وأفراد شـرطة             
مها، هبـدف   احلدود يتناول أسباب االجتار وأشكال االستغالل األخرى ونتائجهما وتأثري        

متكينهم من مد يد العون إىل النساء اللوايت قد يكن معرضات ألن يصبحن من ضـحايا                
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا باالضطالع      . االجتار أو االستغالل اجلنسي التجاري    

.  موجهة إىل النساء والفتيات    خماطر ونتائج االجتار  بشأن   توعية على نطاق البلد      حبمالت
م هذه الظـاهرة وأن جتمـع بيانـات         الدولة الطرف على أن تقيّ    كذلك   وحتث اللجنة 
تدابري وقائية  اختاذ  منهجية بشأهنا بغية صياغة استراتيجية شاملة تكفل        بصورة  ومعلومات  

. فضال عن تدابري لتأهيل الضحايا وإعادة إدماجهم      ومالحقة الضالعني قضائيا ومعاقبتهم،     
كثيف جهودها للتصدي هلذه الظواهر عن طريـق  كما حتث اللجنة الدولة الطرف على ت 
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وينبغي أن تدرج املعلومات املتعلقـة بنتـائج        .  التعاون الدويل واإلقليمي والثنائي    زيادة
  .البحث والتقدم احملرز يف التقرير الدوري املقبل

 يف املائة من النائبـات يف       20النساء يشكلن حوايل    الحظت اللجنة أنه يف حني أن       و  - 43
تعرب فإهنا   يف املائة يف اجلمعيات الشعبية احمللية،        30احلادية عشرة، و    العليا   الشعبية   اجلمعية

عن قلقها من أن عدد النساء يف وظائف صنع القرار يف اجملـال السياسـي ويف اخلـدمات                  
املشاركة الضعيفة للنسـاء يف     إزاء  أيضا  القلق  اللجنة  يساور  و. القضائية واملدنية يظل ضعيفا   

  . القرار املتصلة بقطاع الشؤون اخلارجيةمراكز صنع
وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري هتدف لزيادة عـدد النسـاء يف                - 44

وتوصي أيضا بزيادة نسبتهن يف قطـاع الشـؤون         . مراكز صنع القرار يف مجيع اجملاالت     
تـدابري  كما توصي باعتماد الدولة الطرف ل     . اخلارجية، ويشمل ذلك البعثات اخلارجية    

، هتدف   للجنة 25 والتوصية العامة    التفاقيةمن ا  4 من املادة    1خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة     
إىل تعزيز وتعجيل جهودها املبذولة لالرتقاء باملرأة وانتخاهبا لشغل مراكز يف السـلطة،             
وذلك باالعتماد على برامج تدريب خاصة ومحالت للتوعية غايتها إبراز أمهية مشـاركة             

  . صنع القرار على مجيع املستوياتاملرأة يف
طاقات لتقدمي خدمات تغطية صحية شاملة      من   للدولة الطرف    االلجنة مب تعترف  وإذ    - 45

تقـدمي   من عدم كفاية املعلومات املقدمة بشأن موضع األولوية يف           فإهنا تشعر بالقلق  يف البلد،   
 ا يضر النساء أكثر مم  قد يضر     اخلدمات يف ظل األزمة االقتصادية، ومن أن التأثري السليب         هذه

الصحية عن قلقها حيال املعلومات غري الكافية املتعلقة بتأثري السياسة          اللجنة  وتعرب  . الرجال
  . دون غريهناإلجنابية يف املناطق احلضرية والريفية ومن استهداف السياسة النساء

قبل معلومات  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري امل            - 46
مفصلة عن توافر اخلدمات  املتعلقة بالصحة العامة وبالصحة اإلجنابية وإمكانية حصـول             

وتطلب إىل البلد الطرف أيضا أن يقدم معلومات عـن          . النساء عليها يف مجيع أحناء البلد     
  أثر التدابري املتخذة لتحسني استفادة النساء من برامج الصـحة اإلجنابيـة واجلنسـية،             

بشـأن املـرأة والصـحة       24ي ذلك يف املناطق الريفية، وفقا للتوصية العامة         ــمبا ف 
توصي الدولة الطرف بأن تتوجه يف سياستها املتعلقة بالصـحة           كما .الصادرة عن اللجنة  

  .اجلنسية واإلجنابية إىل الرجال والصبيان
ثري وبـاء    اللجنة جبهود احلكومة املبذولة لزيادة الوعي بأخطـار وتـأ          بينما ترحب و  - 47

اإليدز، فإهنا قلقة من أن الكشف عن حاالت اإلصابة قد يؤدي           /فريوس نقص املناعة البشرية   
  .إىل وصم املصابني بالعار
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 موثوقـة بشـأن فـريوس نقـص املناعـة           مجع بيانات وتشدد اللجنة على أن       - 48
علـى   فيما يتعلق بأثر الوبـاء       ال سيما اإليدز أمر أساسي لفهم حجم املشكلة،       /البشرية

النساء والرجال، ولكفالة عدم ممارسة متييز ضد النساء املصابات أو وصـمهن بالعـار،              
وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تدابري الوقاية        . وحصوهلن على املساعدة املناسبة   
اإليدز يف أوساط النساء والرجال؛ والقيـام حبمـالت         /من فريوس نقص املناعة البشرية    

اإليدز؛ ووضع  /ء البلد بشأن أخطار وتأثري فريوس نقص املناعة البشرية        توعية يف مجيع أحنا   
اإليدز يعتمد علـى    /برنامج شامل للبحث والرصد متعلقني بفريوس نقص املناعة البشرية        

سـعار  أصحاب املصلحة؛ وتوفري األدوية املضادة للفريوسات االرجتاعية بأ        شراكات مع 
  .معقولة

قـدم بشـأن عـدد النسـاء        ء عدم كفاية التوضيح امل    وتعرب اللجنة عن قلقها إزا      - 49
  .املعتقالت وظروفهن يف االعتقال

 معلومات عن عـدد  بلق املهاوحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم يف تقرير     - 50
  .يف االعتقالأوضاعهن النساء املعتقالت و

) ق اإلنسان منظمات حقو (وتعرب اللجنة عن قلقها من االفتقار إىل منظمات نسائية            - 51
 حبقوق اإلنسان لكفالة مراقبة تنفيذ التزامـات الدولـة الطـرف     مؤسسة مستقلة معنية  وإىل  

  .مبوجب االتفاقية
وتوصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على إجياد بيئة تشـجع علـى إنشـاء                 - 52

 كما تدعو .  من االتفاقية  )ج (7املادة  عمال ب ) منظمات حلقوق اإلنسان  (منظمات نسائية   
 ملسـؤوليات   ا حلقوق اإلنسان هبدف ممارسـته     مؤسسة مستقلة الدولة الطرف إىل إنشاء     

  .الرقابة على تنفيذ الدولة الطرف اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري              - 53

 لالتفاقيـة،  20مـن املـادة    1قبل، يف أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة تلالتفاقية وأن  
  .املتعلقة مبوعد اجتماع اللجنة

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعني متاما يف تنفيذ التزاماهتـا مبوجـب                - 54
االتفاقية بإعالن ومنهاج عمل بيجني، اللذين يدعمان أحكام االتفاقية، وتطلب إىل الدولة            

  .ات عن ذلكالطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلوم
وتؤكد اللجنة أيضا أن تنفيذ االتفاقية تنفيذا كامال وفعاال هو أمر ال غىن عنه من                 - 55

وهي تدعو إىل إدماج املنظور اجلنساين وإىل إبـراز         . أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    
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ئيـة  أحكام االتفاقية على حنو صريح يف مجيع اجلهود اليت ترمي إىل حتقيق األهداف اإلمنا             
  .لأللفية، وتطلب إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك

وتشري اللجنة إىل أن انضمام الدول إىل صكوك حقوق اإلنسان الدولية الرئيسية              - 56
 حيسن من متتع النساء حبقوق اإلنسان وباحلريات األساسية يف مجيـع جوانـب              )1(السبعة
 على النظر يف    مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية   تشجع اللجنة حكومة    وبالتايل،  . احلياة

تفاقية مناهضة التعذيب وغريه من     التصديق على املعاهدات اليت مل تنضم إليها بعد، وهي ا         
واالتفاقية الدولية للقضـاء   أو املهينة، ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية

واالتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال         ،  العنصريعلى مجيع أشكال التمييز     
  .املهاجرين وأفراد أسرهم

مجهوريـة كوريـا الشـعبية      وتطلب اللجنة نشر هذه االستنتاجات اخلتامية يف          - 57
، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة   على نطاق واسع من أجل متكني شعب         الدميقراطية

سيون والربملانيون والنساء ومنظمات حقوق اإلنسان،      مبن فيهم مسؤولو احلكومة والسيا    
من إدراك اخلطوات اليت اختذت من أجل كفالة مساواة النساء قانونا وعلى أرض الواقع،              

وتطلب أيضا إىل الدولة الطرف     . ومن معرفة اخلطوات املستقبلية الالزمة يف هذا الصدد       
 االختياري، والتوصيات العامة    أن تواصل، على نطاق واسع، نشر االتفاقية وبروتوكوهلا       

الثالثـة  الدورة االسـتثنائية    نتائج  والصادرة عن اللجنة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني،        
اجلنسـني، والتنميـة    ، املساواة بني2000املرأة عام ”للجمعية العامة املعنونة والعشرين 

ت حقـوق    ومنظمـا  املنظمات النسائية  ال سيما ،  “والسالم يف القرن احلادي والعشرين    
  .اإلنسان

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل املعرب عنـها يف هـذه                - 58
 مـن االتفاقيـة،     18التعليقات اخلتامية وذلك يف تقريرها الدوري املقبل مبوجب املادة          

  .2006والذي سيحني موعد تقدميه يف عام 
  

  احلواشي  
 واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة           العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية      )1(  

والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشـكال               
نية التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـا                 

  .املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم أو
  
  


