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  .٠٠/١٥افُتتحت اجللسة الساعة   
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         

  )تابع ( من االتفاقية١٨
ــ   ــسادس   التقريـــ ــدوريني الـــ ــرين الـــ ــد للتقريـــ ر املوحـــ

ــسابع ــشعبية  والــــ ــة الــــ ـــة الو الدميقراطيــــ  جلمهوريــــ
(CEDAW/C/LAO/7)) تابع(  

بدعوة من الرئيـسة، شـغل أعـضاء وفـد مجهوريـة الو               - ١
  . مقاعد على طاولة اللجنةالدميقراطية الشعبية

  ١٤ إىل ١٠املواد 
ــسة  - ٢ ــه    : الرئي ــة إىل مواصــلة توجي دعــت أعــضاء اللجن

  .١٤ إىل ١٠األسئلة بشأن املواد 
قالــت إهنــا تــود أن تعــرف  :  أبيــاه-الــسيدة كــوكر   - ٣

تأثري األزمة املالية العاملية على االقتـصاد وخاصـة علـى قطـاعّي           
ــسوجات  ــزام    . املالبــس واملن ــة ضــمان الت ــساءلت عــن كيفي وت

. الشركات األجنبية بقـوانني ومعـايري العمـل الوطنيـة والدوليـة           
ــى معلومــات عــن    وأضــافت أهنــا   ــة للحــصول عل ســتكون ممتن

بــرامج احلكومــة لتعزيــز مهــارات املــرأة حــىت ميكنــها احلــصول  
وينبغـي للحكومـة أن حتـيط       . على وظائف ذات رواتب أعلـى     

ــم    ــة رق ــامالت املهــاجرات ٢٦علمــاً بالتوصــية العام .  عــن الع
وقالت إهنا سـترحب أيـضاً بتقـدمي معلومـات عـن إتاحـة مجيـع            

هاجرات الاليت أُصنب بفريوس نقـص املناعـة         للم العالجوسائل  
  .اإليدز خارج مجهورية الو الدميقراطية الشعبية/البشرية

طلبــت معلومــات عــن   : الــسيدة أروشــا دومينيغيــز    - ٤
املبادرات املالية اليت نفذهتا احلكومة أو ساعدت علـى تنفيـذها           

ــصحية جغرافيــاً وماليــاً       ــى اخلــدمات ال ــضمان احلــصول عل . ل
همها أيـضاً أن تعـرف كيـف ميكـن إدخـال الطـب       وقالت إنه ي 

التقليـــدي يف اخلـــدمات الـــصحية املتخصـــصة واملهنيـــة لتـــوفري  
وتـساءلت عـن    . رعاية حساسة وشاملة للمرأة اإلثنية والريفيـة      

ــسائي يف الوس      ــاد النــ ــع االحتــ ــة مــ ــسيق احلكومــ ــة تنــ كيفيــ
املــسؤولية عــن واملنظمــات النــسائية األخــرى لزيــادة الــوعي     

ــن   ــة عـ ــصحةالفرديـ ــى   . الـ ــصول علـ ــود احلـ ــا تـ ــافت أهنـ وأضـ
معلومات عن برامج احلكومة فيما يتعلق حبمالت التوعية عـن          
اإليدز والوقاية منه، خاصـة بالنـسبة للمـرأة املهـاجرة، وكيـف             
ُتستخدم ثقافة تنظـيم اُألسـرة لزيـادة الـوعي عـن املخـاطر الـيت            

، تنطوي عليها اُألمومـة املبكـرة، وعـدم التباعـد بـني الـوالدات             
وقالـت إهنـا تـود أن تعـرف األسـباب الرئيـسية             . وسوء التغذية 

ــسبب ســرطان       ــات ب ــساء، خاصــة معــدل الوفي ــاة بــني الن للوف
وسيكون من املفيد معرفة املزيـد عـن أي         . الثدي وعنق الرحم  

ــة والعــالج مــن هــذه األمــراض أيــضاً    ــرامج للوقاي ــود أن . ب وت
ــاض       ــات اإلجهــ ــدد عمليــ ــن عــ ــيل عــ ــضاً تفاصــ ــرف أيــ تعــ

قـــانوين الـــيت أُجريـــت وكيـــف يـــؤثر اإلجهـــاض علـــى  ال غـــري
  .معدالت الوفيات

ــسيدة هاياشــي   - ٥ ــسبة    : ال ــرف ن ــود أن تع ــا ت ــت إهن قال
ميزانيــة الرعايــة الــصحية إىل النــاتج احمللــي اإلمجــايل، ومــا هــي  

وطلبــت . اخلطــط الــيت وضــعتها احلكومــة لزيــادة هــذه امليزانيــة
م تـشجيع الـزواج     املزيد من املعلومات عن الربامج اخلاصة بعد      

  .املبكر وإدراج الرجل يف برامج الصحة اإلجنابية
عـن مـدى    حتدثت بوصفها خـبرية، فـسألت       : الرئيسة  - ٦

تأثري حالة النقص يف اإلنتاج الزراعي على تغذية املرأة وكيـف           
تضمن احلكومة أال تؤثر االستثمارات األجنبيـة بـصورة سـلبية           

يئـة واملـرأة يف املنـاطق       على القطـاع الزراعـي، وبالتـايل علـى الب         
وقالت إهنا تود أن تعرف كيف يتم التصدي للـذخائر   . الريفية

وســيكون مــن املفيــد أيــضاً  . غــري املنفجــرة يف املنــاطق الريفيــة 
احلـصول علــى معلومـات مفــصلة عـن القــروض الـصغرى الــيت     
تقــَدم للمــرأة والتــدابري اخلاصــة بعــدم تــشجيع زراعــة األفيــون   

وأخــرياً فإهنــا تــود أن تعــرف كيــف . وكيــف تــؤثر علــى املــرأة
  .أصبح الوصول إىل املدارس ميسراً
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تــود أن تعــرف مــا إذا قالــت إهنــا : الــسيدة أرا بيغــوم  - ٧
ــصادية تـــستهدف       ــة واالقتـ ــة االجتماعيـ ــة التنميـ ــت خطـ كانـ
مجاعات األقليـة اإلثنيـة، ومـا إذا كانـت املـرأة الريفيـة واإلثنيـة               

ت احلكوميــــة ميكنــــها احلــــصول علــــى القــــروض والتــــسهيال
األخــرى، وكيــف يــتم التــصدي ملــشكلة حــصول اجلماعــات    

ــة علــى األراضــي  ــود أن تعــرف مــا إذا   . اإلثني وأضــافت أهنــا ت
كانت هناك تـدابري خاصـة مؤقتـة لتـشجيع املـرأة الريفيـة علـى                

وجيب علـى احلكومـة اختـاذ إجـراءات      . تولِّي الوظائف القيادية  
وسـألت عـن    . والريفيـة خلفض معدل اُألميـة بـني املـرأة اإلثنيـة           

إمكانية حصول ضحايا العنف املـرتيل يف املنـاطق الريفيـة علـى             
وأخرياً طلبـت معلومـات عـن التـدابري         . املساعدة الطبية واملالية  

  .املتخذة حلماية حقوق املرأة املسنَّة واملعاقة
ــسيدة شــوتيكول   - ٨ ــود احلــصول علــى   : ال قالــت إهنــا ت

اصـة مبـساعدة املـرأة الـيت        مزيد مـن املعلومـات عـن الـربامج اخل         
. تنتقل من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية للعمل يف البغـاء          

ــة ملكافحــة        ــه الوطني ــة التوجي ــط جلن ــة رب ــساءلت عــن كيفي وت
االجتار بالبشر بالعمليات الـيت جتـري علـى مـستوى الواليـات،       
وما إذا كانت قد أُنـشئت فـرق متعـددة التخصـصات يف هـذا               

 أهنـا سـترحب باحلـصول علـى معلومـات عـن             وأضافت. اجملال
مـــشاريع مـــصرف التنميـــة اآلســـيوي املرتبطـــة باالســـتراتيجية  
ــا يف ذلــك األهــداف       ــر، مب ــى الفق ــة للنمــو والقــضاء عل الوطني
والغايات اخلاصـة بتنميـة املـرأة الريفيـة، والنتـائج واآلثـار علـى               

وميكن للحكومة أن تطلـب إجـراء حتليـل للتـأثري           . املرأة الريفية 
اجلنـــساين يف مجيـــع دراســـات اجلـــدوى قبـــل تنفيـــذ املـــشاريع  

ــا يف ذلــك مــشاريع االســتثمار األجــنيب    ــة، مب ــها . اإلمنائي وميكن
أيضاً أن تطلب مساعدة تقنية مـن اجملتمـع الـدويل والوكـاالت             
الدوليــة مبــا يف ذلــك صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة،  

  .الدويلوبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والبنك 
وطلبــــت أرقامــــاً عــــن عــــدد املبــــاين املدرســــية غــــري   - ٩

وقالـت إهنـا    . املستكملة وما إذا كانت هناك خطط لتحـسينها       

ــهج     ــن املنـ ــن املعلومـــات عـ ــد مـ ــتقدِّر احلـــصول علـــى املزيـ سـ
الدراســي خاصــة علــى مــستوى التعلــيم االبتــدائي، وتــساءلت  

. رسـة  موقـع املد   ئماليه لـ  عـ عما إذا كـان هـذا املنـهج يـتم تطوي          
وأضــافت أنــه يلــزم احلــصول علــى املزيــد مــن املعلومــات عــن   
ــات       ــني بعــض اجلماع ــضارة ب ــة ال ــشار املمارســات التقليدي انت
ــال     ــشري إىل أن الرجــ ــصادر تــ ــراً ألن بعــــض املــ ــة، نظــ اإلثنيــ

اإلثنيني غالبـاً مـا يتـذرعون باملمارسـات التقليديـة الـضارة              غري
عــن إمكانيـــة  وتــساءلت  . لتربيــر اغتــصاهبم للنــساء اإلثنيـــات   

إجـــراء دراســـة عـــن اجلماعـــات املعرضـــة للخطـــر لتحديـــد       
  .املمارسات الضارة ووضع استراتيجيات حملاربتها

مجهوريـــــة الو الدميقراطيـــــة  (الـــــسيدة الخانتـــــابون  - ١٠
قالــت إن وزارة التعلــيم بــدأت إصــالحات تعليميــة  ): الــشعبية

 مـع  فقد نفذت الوزارة . خلدمة التنمية االجتماعية واالقتصادية   
شركائها يف التنمية مبـادرات مـن بينـها مـشروع إطـار تطـوير               
قطــــاع التعلــــيم، وقــــانون التعلــــيم، واالســــتراتيجية الوطنيــــة  

ــرة     ــيم للفت ــام التعل ــستهدف . ٢٠١٥-٢٠٠٦إلصــالح نظ وت
هــذه املبــادرات ســكان املنــاطق النائيــة واملعزولــة واحملرومــة،       

لدراســـية وتتـــاح املـــنح ا. وخاصـــة املـــرأة واجلماعـــات اإلثنيـــة
واحلوافز األخرى لتحسني التحـاق الطلبـة واسـتبقائهم وتعزيـز           

ويتــــضمن اإلطــــار . تــــدريب املدرســــني يف األحيــــاء األفقــــر 
اســـتراتيجيات إمنائيـــة لتعزيـــز اإلنفـــاق الـــوطين واحمللـــي علـــى   

ويلتـــزم مجيـــع أصـــحاب املـــصلحة  . اإلصـــالح والتعجيـــل بـــه
. ٢٠١٥بتحقيــــق األهــــداف اإلمنائيــــة لأللفيــــة حبلــــول عــــام 

 قـصرية األجـل ومتوسـطة       اًوضع اإلطار سياسات وأهـداف     وقد
األجل وطويلة األجل، مبا يف ذلـك مـشروع التعلـيم األساسـي           

وأضـافت أن بـرامج التغذيـة املدرسـية         . ٢٠٠٢عام  ) للفتيات(
أدت إىل خفــض حــاالت نقــص التغذيــة اُألســرية وشــجعت      

إىل اآلباء علـى الـسماح ألطفـاهلم، وخاصـة الفتيـات للـذهاب              
ــدريس    . املدرســة ــات الت ــربامج، إىل جانــب تقني ــد هــذه ال وتع

حل، مهمة بـشكل خـاص إلنـشاء مـدارس كاملـة            ااملتعددة املر 
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يف القرى الصغرية واملناطق النائية حيث ال يريد اآلبـاء إرسـال            
  .أطفاهلم إىل مدارس بعيدة عن منازهلم

 يف املائـــة ٥٠وقـــد ُوضـــعت أرقـــام مـــستهدفة وهـــي    - ١١
. املهنيــــة ويف التعلــــيم العــــايللفتيــــات يف املــــدارس النتظــــام ا
 يف املائة من املنح الدراسية املخصـصة للمـدارس          ٤٠وُخصص  

ــا     ــرية، بينمـ ــر الفقـ ــة واُألسـ ــات اإلثنيـ ــساء واجلماعـ ــة للنـ املهنيـ
 يف املائة من املنح الدراسية اخلاصة بالتعليم العـايل          ٢٠ُخصص  

ة، وُخـــصص للفتيـــات، واجلماعـــات اإلثنيـــة، واُألســـر الفقـــري 
ويتــضمن املنــهج اجلديــد ســنة  . يف املائــة لتعلــيم املدرســني ٤٠

ــة      ــيع اإلثنيـ ــصص للمواضـ ــة ختـ ــة الثانويـ ــد الدراسـ ــافية بعـ إضـ
ويتعني علـى املـدارس اتبـاع املنـهج املطلـوب بالنـسبة             . والتقنية

ــز     ٨٠إىل  ــها تركي ــة، بينمــا ميكن ــة مــن موادهــا التعليمي  يف املائ
ــسبة  ــة ع ٢٠نـ ــة الباقيـ ــا   يف املائـ ــصل بثقافاهتـ ــاالت تتـ ــى جمـ . لـ

  .والتعليم االبتدائي والثانوي باجملان
وتعتزم احلكومة حتسني االسـتراتيجيات املاليـة، وُنظـم           - ١٢

 سياســة دداإعــوجيــري . إدارة املاليــة، ورصــدها، واستعراضــها
وطنيــة عــن التعلــيم الــشامل تركــز علــى إنــشاء مركــز تعليمــي  

ــيم    ــساواة يف التعل ــة   إلجــراء حبــوث عــن امل  ووضــع ُنظــم عادي
وقـد وافقـت احلكومـة علـى أسـاليب       . لرصد وإعداد التقـارير   ل

ومل تــصل ميزانيــة التعلــيم بعــد إىل املــستوى   . تعليميــة جديــدة
الـذي أوصـت بـه األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ولكـن احلكومــة        

  .٢٠١٥ بلوغ هذا املستوى حبلول عام علىتعمل 
اعات اإلثنية فقالـت    وانتقلت إىل التعليم بالنسبة للجم      - ١٣

ــاء      ــستوى األحيـ ــى مـ ــغرية علـ ــة صـ ــدارس داخليـ ــاك مـ إن هنـ
وُخصــصت . والواليــات واحملافظــات وعلــى املــستوى الــوطين  

مدرســة بــالقرب مــن جامعــة الوس الوطنيــة لألطفــال اإلثنــيني  
ــيم العــايل     ــذين حــصلوا علــى مــنح دراســية للتعل . املوهــوبني ال

ى إعــداد إضــايف الطلبــة األقــل مــستوى فــإهنم حيــصلون علــ أمــا
وجيـري التـصدي حملـو اُألميـة والتعلـيم          . يؤهلهم للتعلـيم العـايل    

باسـتخدام هنـج امللتقـى اللغـوي املركـز يف حماولـة             الثنائّي اللغـة    
مــا يلتحــق الطلبــة مــن وغالبــاً . خلدمــة كافــة اجلماعــات اإلثنيــة

اجلماعــــات اإلثنيــــة بــــربامج تــــدريب املدرســــني مث يعــــودون 
وستوجه الـسياسة   . للتدريس بلغة الو ولغتهم اإلثنية يف قراهم      

ــام إىل اجلماعــات      ــن االهتم ــداً م ــشامل مزي ــيم ال ــة للتعل الوطني
  .اإلثنية، والنساء، واملعاقني

 مجهوريـــة الو الدميقراطيـــة  (الـــسيد هوانغفونغـــسي   - ١٤
قــال إن الوصــول إىل الرعايــة الــصحية يف املنــاطق     ): الــشعبية

النائية أمر صعب بـسبب التـضاريس اجلبليـة، وتنـاثر الـسكان،             
ــية    ــة أساس ــود بني ــدم وج ــذ تــدابري    . وع ــة تنفي ــزم احلكوم وتعت

لتخفيض الوفيات النفاسية، مبا يف ذلك تعمـيم منـوذج الـصحة            
ــة مــ      ــذ محل ــة، وتنفي ــاطق الريفي ــى املن ــة عل ــاء  القروي ن أجــل بق

األطفــــال، وتــــشجيع الرضــــاعة الطبيعيــــة، وزيــــادة محــــالت 
التحـصني، وزيـادة الـوعي عــن التغذيـة والوقايـة مـن األمــراض       

وباإلضــافة إىل تــدابري وتــشريعات شــاملة أخــرى عــن  . املعديــة
الرعاية الـصحية، اعتمـدت احلكومـة سياسـة التغذيـة الوطنيـة،             

 للمــوظفني وجيــري إعــداد خطــة عمــل لوضــع بــرامج تدريبيــة  
ومت توسيع مرافـق وشـبكات الرعايـة الـصحية علـى            . الصحيني

نطاق البلد، وأُرسلت أطقم طبية إىل مجيـع القـرى، ومت إنـشاء            
  .وحتسني املستوصفات يف الواليات

ــاً     - ١٥ ــاً وثيقـ ــرتبط ارتباطـ ــة تـ ــة الوطنيـ وأضـــاف أن التنميـ
وقـد أدت مثـل هـذه العوامـل         . بعوامل من بينها تركـة احلـرب      

ارتفاع معـدالت الوفيـات النفاسـية ووفيـات الرضـع وهـي          إىل  
إحدى نتائج سوء التغذية، واإلحجـام عـن الرضـاعة الطبيعيـة،            

ــحية أخــــرى   ــة، مــــن بــــني مــــشاكل صــ . واألمــــراض املعديــ
وضعت وزارة الصحة العامـة سياسـات للـصحة اإلجنابيـة            وقد

ويــسرت تــدابري لتحــسني خــدمات الرعايــة الــصحية وختفــيض  
وقـال إن البيانـات     . ت النفاسية ووفيات الرضع   معدالت الوفيا 

  .احلالية عن سرطان الثدي سُتدرج يف التقرير القادم
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وانتقــل إىل تقيــيم حالــة اإلصــابة باإليــدز، فقــال إن        - ١٦
وزارة الــصحة العامــة اعتمــدت عــدداً مــن التــدابري، مــن بينــها   
إنــشاء جلنــة توجيــه تــرتبط باجلمعيــة الوطنيــة، وبرنــامج األمــم   

ــصلة  املت ــاك . حــدة اإلمنــائي، والوكــاالت األخــرى ذات ال وهن
وتبــذل احلكومــة  . أيــضاً املركــز الــوطين للوقايــة مــن اإليــدز     

قــصارى جهــدها لتــوفري العــالج املناســب علــى قــدم املــساواة   
 يف املائـة    ٦٠جلميع ضحايا اإليدز، حيث يتلقى العـالج قرابـة          

 ومــن حيـث الوقايـة، شـجعت احلكومــة   . مـن أولئـك املـصابني   
وهنـاك  . استخدام الواقي الذكري عن طريـق محـالت التوزيـع         

أربعــة مراكــز للعــالج علــى مــستوى الواليــات للنــساء وإثنــان  
ــال، ومحــال  ــرض     تللرج ــشباب مبخــاطر امل ــة ال ــة لتوعي  تثقيفي

. والوقاية والعـالج ومحـالت لزيـادة الـوعي موجهـة إىل البغايـا             
اإليــدز  ويــتم تعريــف مقــاويل املــشاريع اإلمنائيــة مــن خمــاطر        

وتقوم مراكـز الوقايـة بإشـراك مجيـع أصـحاب           . وتدابري الوقاية 
.  فيهم أولئك املصابون باإليدز، لنشر املعلومات      ناملصلحة، مب 

  .وقال إن العامالت املهاجرات ال يتعرضن للتمييز
وأضـــاف أن خمصـــصات ميزانيـــة الـــصحة ارتفعـــت       - ١٧
ــن ــة  مـ ــايل   ٠,٥٢قرابـ ــي اإلمجـ ــاتج احمللـ ــن النـ ــة مـ  يف  يف املائـ

ــرة ــو ٢٠٠٦-٢٠٠٥ الفتـــ ــرة ١٤ إىل حنـــ ــة يف الفتـــ  يف املائـــ
ويف حـــني توجـــد لـــوائح للتـــأمني الـــصحي  . ٢٠٠٨-٢٠٠٧

للقطاعني اخلاص والعام وسياسات تشجيعية للمناطق الريفيـة،        
وقـد شـجعت احلكومـة      . فإنه تلـزم أمـوال للتـأمني علـى احليـاة          

املشاركة عن طريق أنشطة مجـع األمـوال، وتلقـت مـساعدات            
  .ن منظمات ومؤسسات دولية ومن بلدان صديقةم

): مجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية       (السيد فيفينغـوا    - ١٨
ــامالت وعلــى        ــى الع ــرت عل ــة العامليــة أث ــة املالي ــال إن األزم ق

ويف حني يوجد طلـب مرتفـع       . شركات التصدير بوجه خاص   
على املنتجات احلكومية، إال أنه مت االستغناء عن بعـض عمـال     

ــةاحلك ــرامج    . وم ــة ب ــة االجتماعي ــدم وزارة العمــل والرعاي وتق
ويـــنص القـــانون علـــى . تدريبيـــة لتطـــوير مهـــارات العـــامالت

وجوب حـصول الرجـل واملـرأة علـى أجـر متـساو عـن العمـل                 
  .وهناك نظم ومؤسسات للرعاية العامة واخلاصة. املتساوي

وقـــد تعاونـــت الـــوزارة مـــع مملكـــة تايلنـــد للتـــصدي    - ١٩
فقامـــت بفـــرزهم للتحقـــق مـــن . ل املهـــاجرينملـــشاكل العمـــا

ــشروعة، وضــمان حــصوهلم      ــصاحلهم امل ــة م ــسيتهم، ومحاي جن
وعنـد عـودهتم، تـساعدهم      . على األجر املناسب نظـري عملـهم      

الــوزارة علــى إجيــاد وظــائف بديلــة وتقــدم هلــم بــرامج لتطــوير  
  .وجيري رصد حركة العمال املهاجرين املومسيني. مهاراهتم

تيجية واضـــحة إلزالـــة مجيـــع الـــذخائر  وهنـــاك اســـترا  - ٢٠
ــري ــشفيات    غـ ــاطق املستـ ــة ومنـ ــاطق الزراعيـ ــن املنـ ــرة مـ املنفجـ

ــام   ــول عـ ــدارس حبلـ ــة  . ٢٠٢٠واملـ ــات اإلثنيـ ــع اجلماعـ وتتمتـ
باحلــصول علــى تــسهيالت القــروض الــصغرى ذات الفائــدة      

فيمـا بـني    املنخفضة بالنسبة للجماعات األخرى، مـع املـساواة         
ذلت جهـود ضـخمة لتـشجيع ُزراع        وقـد بُـ   . اجلماعات اإلثنية 

األفيــون علــى زراعــة حماصــيل بديلــة، وخاصــة بالنــسبة للنــساء 
ــال  ــة يفواألطف ــاطق الريفي ــثريون    .  املن ــام ك ــذلك، ق ونتيجــة ل

ومت تنفيـذ   . بزراعة الذرة أو اُألرز، أو تربية احليوانات الزراعية       
 قريــة لتــوفري فــرص ٩٥برنــامج تــدرييب للقــروض الــصغرى يف 

ئمة للمرأة الريفيـة وملنـع االجتـار بالنـساء واألطفـال،            وظيفية دا 
  .وقد حقق الربنامج نتائج ُمرضية

ــة  (الـــسيدة ليديدمونـــسون  - ٢١ ــة الو الدميقراطيـ مجهوريـ
ــشعبية ــسية يف    ): ال ــة رئي ــل أولوي ــة متث ــة الزراعي قالــت إن التنمي

ــاملرأة   ــة ويف النـــــهوض بـــ ــة الوطنيـــ ــة التنميـــ ــز . عمليـــ وتركـــ
 للنمــو والقــضاء علــى الفقــر علــى زيــادة  االســتراتيجية الوطنيــة

عدد النساء املـدربات علـى تربيـة احليوانـات الزراعيـة وزراعـة              
احملاصيل النقدية، وزيادة مساحة األراضي الزراعيـة املخصـصة         

وختصيص األراضي يتم على قدم املـساواة بـني الرجـل           . للمرأة
ويقدم مـصرف التنميـة اآلسـيوي تـسهيالت القـروض           . واملرأة
تــأثري األزمــة املاليــة  مــع أن رى للمــرأة اإلثنيــة والريفيــة،  الــصغ
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ــام     ــشكل عــ ــدخول بــ ــاض الــ ــسبب يف اخنفــ ــصادية تــ . االقتــ
اعتمــدت احلكومــة عــدداً مــن التــدابري ملنــع اآلثــار البيئيــة    وقــد

السلبية لالستثمارات األجنبية املباشرة وضمان مـشاركة املـرأة         
حتـاد النـسائي يف     ويـدافع اال  . يف توليد الدخل يف املناطق األفقر     

الوس عن املصاحل املشروعة للنساء واألطفـال، ووضـع بـرامج           
ــن القوالــب       ــتخلص م ــع اجملــاالت وال ــم يف مجي ــادة أدواره لزي

وتشجع احلكومة السكان على احتـرام حقـوق املـرأة          . النمطية
  .واملساواة بني اجلنسني

): مجهورية الو الدميقراطية الـشعبية     (السيد فوماشانه   - ٢٢
إنــه مــن الواضــح أن البغــاء غــري قــانوين علــى الــرغم مــن    قــال 

وحتــاول احلكومــة إجيــاد عمــل وفــرص   . وجــود البغــاء اخلفــي 
كمـا  . تعليمية لكـل فـرد كخطـوة أوىل للقـضاء علـى املـشكلة             

وتعمـل جلنــة التوجيــه الوطنيــة  . نظمـت محــالت لزيــادة الــوعي 
ا يف  حملاربة االجتار بالبشر بصورة وثيقة مـع املكاتـب التابعـة هلـ            

  .كل والية
  ١٦ و ١٥املادتان 

قالـــت إهنـــا تـــود أن :  كـــاداري-الـــسيدة هـــالربين   - ٢٣
الطـالق ومـا إذا كانـت أُسـس الطـالق متـساوية         تعرف معدل   

بالنسبة للرجل واملرأة، وما هي العملية املتبعة وكم من الوقت          
وأضافت أهنا تـود معرفـة املزيـد مـن أحكـام القـانون          . تستغرق

يـد األخطـاء الـيت تتـسبب يف الطـالق ومـا إذا              اليت تسعى لتحد  
وتساءلت عمـا إذا    . كانت هناك أي خطط لتغيري هذا القانون      

ــة     ــة غــري املادي ــضمن امللكي ــشتركة يت ــة امل . كــان تعريــف امللكي
وأضافت أنه بينما يوجد حظـر علـى ممارسـة الـزواج مـن فتـاة                
قاصـــــر فـــــإن هـــــذه املمارســـــة ال تـــــزال قائمـــــة يف بعـــــض   

  .يةاإلثن اجلماعات
): مجهورية الو الدميقراطية الـشعبية     (السيد كيتيساك   - ٢٤

 عامـاً للرجـل   ١٨قال إن قـانون اُألسـرة حـدد سـن الـزواج بــ             
وينص قانون اُألسرة املعدل على أن الطـالق ميكـن أن           . واملرأة

يتم أمام رئيس القريـة إذا مل تكـن هنـاك مـشاكل خطـرية مثـل               
ــال  ــشاكل . حــضانة األطف ــاك م ــه  وإذا كانــت هن  خطــرية، فإن

يــتعني علــى الــزوجني املثــول أمــام احملكمــة الــيت تطلــب منــهما   
. إعادة التفكري لفترة مدهتا ثالثة أشـهر قبـل احلكـم يف القـضية             

وأضـاف أن  . وميكن الطعن يف هذه احلالة وميكن إلغـاء احلكـم      
تعريف امللكية املـشتركة يتـضمن األصـول املاديـة وغـري املاديـة              

وقد بدأ الوفـد بالفعـل يف مناقـشة إلغـاء           . جاملكتسبة أثناء الزوا  
البند الـذي يـنظم التقـسيم غـري املتـساوي للملكيـة عنـدما يقـع             

وقــال إن الــزواج مــن فتــاة قاصــر  . اخلطــأ علــى أحــد الطــرفني 
قانوين وأي شخص يشارك يف هذه املمارسة يعتـرب متـهما            غري
وبينمـا ال يـزال عـدد مـن اجلماعـات اإلثنيـة يقـوم هبـذه          . بالزنا

  .املمارسة، إال أن هذا العدد آخذ يف التناقص
ــسة  - ٢٥ ــاك    : الرئيـ ــون هنـ ــها يف أن تكـ ــن أملـ ــت عـ أعربـ

مــشاركة أكــرب مــن جانــب املنظمــات غــري احلكوميــة واجملتمــع  
ــدوري القــادم    ــر ال ــد حبــث التقري ــه علــى  . املــدين عن وقالــت إن

الرغم مـن حمدوديـة املـوارد، فإهنـا حتـث احلكومـة علـى توجيـه            
إىل احتياجـات املـرأة الريفيـة الـيت متثـل الـشرحية             اهتمام خـاص    

  .األكرب بني السكان اإلناث
  .٠٠/١٧ُرفعت اجللسة الساعة   

  


