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

   واألربعونالرابعةالدورة 
      ٢٠٠٩أغسطس / آب٧ -يوليه / متوز٢٠

  قائمة بالقضايا واألسئلة املطروحة فيما يتصل بالنظر يف التقارير الدورية    
  

  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية    
ــرين    نظــر الفريــق الع    ــر اجلــامع للتقري ــدورة يف التقري ــا قبــل ال ــسابع  امــل مل الــسادس وال

  ).CEDAW/C/LAO/7(جلمهورية الو الدميقراطية الشعبية 
  

  حملة عامة    
الـسادس  لتقريـر اجلـامع للتقريـرين       ا إعـداد عملية  عن  يرجى تقدمي املزيد من املعلومات        - ١

أن تـــذكر هـــذه املعلومـــات اإلدارات وينبغـــي . والـــسابع جلمهوريـــة الو الدميقراطيـــة الـــشعبية
ــد جــرت        ــا إذا كانــت ق ــبني م ــر وأن ت ــيت شــاركت يف إعــداد التقري ــة ال واملؤســسات احلكومي

  . سيما املنظمات النسائية  وال،استشارة املنظمات غري احلكومية
ويتضمن التقرير بيانـات إحـصائية حمـدودة مـصنفة حبـسب اجلـنس عـن حالـة املـرأة يف                       - ٢

ويرجـى تقـدمي معلومـات      . النساءخمتلفة من    ذلك فئات    مبا يف  ،ولة باالتفاقية عدة جماالت مشم  
مجع البيانات املـصنفة حـسب اجلـنس والعمـر          عملية   احلكومة حتسني    هباعن الطريقة اليت تعتزم     

االت الـــيت فيمـــا يتعلـــق باجملـــوالنـــساء مـــن الفئـــات العرقيـــة  والنـــساء احلـــضريات والريفيـــات 
  .االتفاقية تشملها
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طلبــت اللجنــة إىل حكومــة مجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية يف مالحظاهتــا اخلتاميــة و  - ٣
ــة   ــات اخلتاميــ ــيم املالحظــ ــسابقة تعمــ ــالتقرير األوّ )١(الــ ــق بــ ــا يتعلــ ــاين والثالــــث   فيمــ يل والثــ

ويرجى تقدمي معلومـات عـن التـدابري املتخـذة إلطـالع املـسؤولني اإلداريـني                . واخلامس والرابع
ميني والــسياسيني، فــضال عــن اجلمهــور العــام والنــساء أنفــسهن مبــن فــيهن    واملــسؤولني احلكــو

النساء الريفيـات والنـساء مـن شـىت الفئـات العرقيـة وفئـات األقليـات، علـى اخلطـوات املتخـذة                       
ــع      ــانون والواق ــرأة والرجــل حبكــم الق ــني امل ــساواة ب ــة امل ــسؤولني   . لكفال ــر أن امل ــذكر التقري وي

من الوعي والفهم ألمـور اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز               احلكوميني لديهم درجة حمدودة     
ويرجـى تقـدمي تفاصـيل عـن التـدابري الـيت اختـذهتا الدولـة         . ضد املـرأة وتعمـيم املنظـور اجلنـساين        

الطــرف لتوعيــة املــسؤولني احلكــوميني والقــضاة واحملــامني، مــن خــالل التــدريب الــوايف، بــشأن 
  . اية حقوق اإلنسان للمرأةالتمييز القائم على نوع اجلنس ومح

  
  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي ومركز االتفاقية    

يرجى بيان اخلطوات األخرى اليت اختذهتا الدولة الطرف منذ النظر يف التقريـر الـسابق                 - ٤
 لوضع إطار تشريعي شامل يتوافق مع االتفاقية لتحقيق محاية كافية للمـرأة مـن   ٢٠٠٥يف سنة   
  . ا يف ذلك توفري سبل االنتصاف، ولتوعية املرأة بشأن حقها يف التحرر من التمييزالتمييز، مب

، يرجــى توضــيح التــدابري )١٨الفقــرة (إضــافة إىل املالحظــات اخلتاميــة الــسابقة للجنــة   - ٥
ــداخلي وضــمان إمكــان          ــانوين ال ــام الق ــة يف النظ ــة الطــرف إلدراج االتفاقي ــذهتا الدول ــيت اخت ال

يف “ التمييـز ضـد املـرأة     ” احملاكم؛ ويذكر التقرير أنه أُدرج تعريـف ملـصطلح           االحتكام إليها يف  
ــوزراء رقــم    ــر / شــباط٦املــؤرخ  PM/26مرســوم رئــيس ال ــذ القــانون  ٢٠٠٦فرباي ، بــشأن تنفي

ويف هذا الصدد، يرجى تزويـد اللجنـة مبـا يـستجد بـشأن              . املتعلق بتنمية قدرات املرأة ومحايتها    
 مـن االتفاقيـة يف الدسـتور أو يف    ١مييز ضد املرأة وفقا لنص املادة أية خطط إلدراج تعريف الت 

  . أية تشريعات أخرى مالئمة، على النحو الذي أوصت به اللجنة من قبل
وكانت اللجنة قد أوصت يف مالحظاهتا اخلتاميـة الـسابقة، بـأن تعمـل الدولـة الطـرف                    - ٦

 كافيـة، فـضال عـن إنـشاء آليـات لتعزيـز         تعزيز أجهزهتا الوطنية بتقدمي موارد بشرية ومالية      على  
تعمــيم املنظــور اجلنــساين يف مجيــع الــوزارات وعلــى مجيــع املــستويات لرصــد تنفيــذ اخلطــة           

ــرة     ــاملرأة للفت ــة مــن أجــل النــهوض ب ). ٢٠انظــر الفقــر   (٢٠١٠-٢٠٠٥االســتراتيجية الوطني
الفنيــة للمــوظفني ويــسلّم التقريــر بــأن آليــات النــهوض بــاملرأة، وخــصوصا فيمــا يتعلــق بــاخلربة  

ويرجى ذكر تفاصيل اخلطـوات     . واملخصصات احملدودة يف امليزانية، ليست قوية مبا فيه الكفاية        
__________ 

  .٤٥، الفقرة CEDAW/C/LAO/CC/1-5انظر   )١(  
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املتخذة لتقوية اآلليات واملؤسسات املعنية بتعزيـز النـهوض بـاملرأة، مبـا يف ذلـك اللجنـة الوطنيـة              
اد النسائي يف الو، فيمـا      للنهوض باملرأة، لتيسري االتصال مع مجيع القطاعات، مبا يف ذلك االحت          

ويرجـى تقـدمي معلومـات عـن ختـصيص مـوارد            . يتعلق بتعميم املنظور اجلنساين وتنفيذ االتفاقية     
ماليــة وبــشرية لــسري هــذه اآلليــات الوطنيــة بــشكل فعــال وعــن تنفيــذ أمــر رئــيس الــوزراء رقــم  

N.30/PM ــؤرخ ــسمرب / كــانون األول٢٣ امل ــوزارا  ٢٠٠٤دي ــضمن تعليمــات لل ــذي يت ت ، وال
  . واملؤسسات احلكومية واإلدارات احمللية بإنشاء جلاهنا الوطنية للنهوض باملرأة

ويرجى وصف التقدم احملـرز يف حتقيـق املـساواة فيمـا يتعلـق بـاملرأة نتيجـة جلملـة أمـور             - ٧
 املـشار إليهـا يف      ٢٠١٠-٢٠٠٦منها تنفيذ اخلطة االستراتيجية الوطنية للنهوض بـاملرأة للفتـرة           

ينبغي أن يشمل هذا التقيـيم أيـة عقبـات أمـام حتقيـق اسـتراتيجيات التنميـة والغايـات                    و. التقرير
املــستهدفة فيمــا يتعلــق بتعمــيم املنظــور اجلنــساين وبنــاء القــدرات املبينــة يف اخلطــة االســتراتيجية 

  . والتدابري العالجية املتخذة والنوايا فيما يتعلق باخلطط االستراتيجية املستقبلية
 بالبيان الوارد يف التقرير والذي يفيد بأن املرأة تتاح هلا سبل حمدودة للحـصول               وإحلاقا  - ٨

على املعلومات القانونية، مما جيعل مـن الـصعب عليهـا محايـة نفـسها بـشأن حقوقهـا القانونيـة،                     
يرجــى إعــالم اللجنــة بــشأن التــدابري الــيت اختــذهتا الدولــة الطــرف لزيــادة املعرفــة القانونيــة بــني    

يرجى توضيح آلية الشكوى املوجودة اليت ميكـن أن تلجـأ إليهـا املـرأة الـيت تعـاين مـن                   و. النساء
متييز قائم على أساس نوع اجلنس، ويرجى بيان ما إذا كانـت تـوفر للمـرأة املعونـة القانونيـة يف            

كما يرجى بيان ما إذا كانت مجهورية الو الدميقراطيـة الـشعبية تنظـر يف إنـشاء                 . هذه احلاالت 
ــاريس      مؤســسة و ــادئ ب ــا ملب ــسان وفق ــوق اإلن ــستقلة حلق ــة م ــة    (طني ــة العام ــرار اجلمعي انظــر ق

  ). ، املرفق٤٨/١٣٤
  

  القوالب النمطية واملمارسات الثقافية التمييزية    
وفقــا ملــا ورد يف التقريــر، ال تــزال توجــد يف اجملتمــع مواقــف منطيــة وتقاليــد ضــارة           - ٩
ويـشري التقريـر، يف إطـار    . “ري إلجيـاد حلـول  التغيريات سوف تتطلب ما هو أكثر بكث     هذه  ” و

عدة مواد، إىل األثر السريع االنتشار للقوالب النمطية املتجذرة ثقافيا بشأن متتع املرأة حبقوقهـا               
ــة اختــاذ      ــة، مبــا يف ذلــك يف جمــاالت التعلــيم والعمــل، ويف مــشاركتها يف عملي مبقتــضى االتفاقي

بقة للجنـة توصـية باالضـطالع حبملـة متـضافرة         وتـضمنت املالحظـات اخلتاميـة الـسا       . القرارات
على كامل الصعيد الوطين للقضاء على التنميط التقليدي ألدوار اجلنسني ولتعزيز الـوعي العـام           

ويرجى تقدمي تفاصـيل عـن التـدابري        . بشأن مسائل املساواة بني اجلنسني يف مجيع جماالت احلياة        
 اجلنـــسني يف اجملتمـــع بأســـره وال ســـيما يف املعتمـــدة واألنـــشطة املـــضطلع هبـــا للتوعيـــة بـــأدوار
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األرياف، هبدف تغيري السلوك والقضاء على القوالب النمطية السلبية واملمارسات الثقافية الـيت             
  وما هو الدور املتوخى بأن تقوم به وسائط اإلعالم يف هذا الصدد؟ . متيز ضد املرأة

ع بالنظام التعليمي، مبـا يف ذلـك   ويرجى تفصيل اخلطوات امللموسة اليت اختذت لالنتفا       - ١٠
ــسلبية       ــة ال ــسانية والقــيم واملمارســات الثقافي ــة اجلن ــهاج الدراســي، لتعــديل القوالــب النمطي املن

  . بطريقة أو للقضاء عليها بطريقة منهجية ومستدمية
  

  العنف ضد املرأة    
تاميــة  الــيت وضــعتها اللجنــة، وإحلاقــا للمالحظــات اخل  ١٩وفقــا للتوصــية العامــة رقــم    - ١١

، يرجى تقدمي معلومات عن نطاق مجيـع أشـكال العنـف ضـد     )٣٦انظر الفقرة (للجنة السابقة  
ويرجـى أيـضا تقـدمي      . املرأة والتدابري التشريعية وغريها من التدابري املتخذة ملكافحة هذا العنـف          

معلومات عن توافر اخلدمات الصحية واالجتماعية من أجل الضحايا واستخدام برامج خاصـة             
ــات   لب ــة ملختلــف الفئ ــاء القــدرات والتوعي ــ(ن ــاملون   مب ــشرطة واحملــامون والع ــراد ال ا يف ذلــك أف

ويرجــى تقــدمي إحــصاءات عــن عــدد الــشكاوى . واجلمهــور بوجــه عــام) الــصحيون، والقــضاة
والتحقيقــات واحملاكمــات واإلدانــات والعقوبــات املفروضــة علــى مــرتكيب هــذه األفعــال، وأيــة  

  . ية مقدمة للضحايا أو ألسرهم، إذا توافرت تلك اإلحصاءاتأو تعويض/تدابري محائية و
وُيرجــى تقــدمي مزيــد مــن املعلومــات عــن تنفيــذ القــانون املتعلــق بتنميــة قــدرات املــرأة     - ١٢

 والذي يهدف إىل القضاء على التمييز ضـد املـرأة، ومكافحـة             ٢٠٠٤ومحايتها الصادر يف سنة     
وُيرجى توضـيح مـا إذا كـان هلـذا القـانون أثـر يف               . الالعنف ضد املرأة واالجتار بالنساء واألطف     

وُيرجـى إعـالم اللجنـة عمـا إذا كانـت           . احلد من هذه االنتهاكات حلقوق اإلنسان الـيت للمـرأة         
الدولة الطرف تنظر يف جترمي العنف العائلي وجترمي االغتصاب بني األزواج، على النحـو الـذي                

وُيرجـى تقـدمي معلومـات عـن عـدد املـآوي            . ابقةأوصت به اللجنـة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـس          
  .واخلدمات املقدمة للضحايا، مبينة بالتفصيل حسب املناطق احلضرية والريفية

  
  االجتار بالنساء والفتيات واستغالل املرأة يف البغاء    

 مــشروعا بالتعــاون مــع ٢٠وفقــا ملــا ورد يف التقريــر، تنــشط الدولــة الطــرف يف تنفيــذ   - ١٣
دوليـة والوكــاالت الوطنيـة الـيت هتــدف بـشكل مباشـر أو غــري مباشـر إىل مكافحــة       املنظمـات ال 

وُيرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن هذه التدابري واملبادرات وتوضـيح مـا إذا              . االجتار بالبشر 
ومـا هـي التـدابري العمليـة والعاجلـة القائمـة ملنـع        . كـان هلـا أثـر علـى احلـد مـن حـاالت االجتـار        

ر بالنساء والفتيات وحملاولة إعادة النساء والفتيات الالئـي تعرضـن لالجتـار هبـن               ومكافحة االجتا 
ساملات إىل أوطاهنن؟ وهل توجد أيـة مبـادرات للتعـايف وإعـادة اإلدمـاج للنـساء الالئـي يـرغنب                 
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يف التخلي عن ممارسة البغاء، مبا يف ذلك تثبيط الطلب على البغـاء، علـى النحـو الـذي أوصـت         
  ).٣٠انظر الفقرة (الحظاهتا اخلتامية السابقة؟ به اللجنة يف م

وُيرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن االتفاق الثنـائي الـذي وقعتـه حكومتـا مجهوريـة           - ١٤
 بـشأن مكافحـة االجتـار باألشـخاص وتوضـيح           ٢٠٠٥الو الدميقراطية الشعبية وتايلنـد يف سـنة         

وهـل وقّعـت الدولـة الطـرف أيـة      . رإذا كـان هلـذا االتفـاق أثـر علـى ختفـيض حـاالت االجتـا            ما
  اتفاقات ثنائية أخرى بشأن االجتار؟

  
  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة ويف عملية اختاذ القرارات    

يذكر التقرير أن النساء يشاركن أكثر من أي وقت مضى، يف عمليـة اختـاذ القـرارات                    - ١٥
روا عددا من النساء أكثـر مـن ذي قبـل           على مجيع مستويات اجملتمع، وأن مجهور الناخبني اختا       

غـري  . لعضوية اجلمعية الوطنية، وأن احلكومة عينت عددا متزايـدا مـن النـساء يف مناصـب عليـا                 
أن التقريــر يعتــرف أيــضا بــأن عــدد النــساء يف املناصــب القياديــة علــى مجيــع املــستويات حمــدود 

ونظـرا  . رأة يف احليـاة الـسياسية  وبأنه ال يزال هناك عدد من العوامل اليت حتول دون مشاركة امل    
لــنقص متثيــل املــرأة يف الــسلطة القــضائية، علــى املــستوى الــدويل واحمللــي، وإحلاقــا باملالحظــات  

، ُيرجــى تفــصيل التــدابري امللموســة  )٣٢انظــر الفقــرة (اخلتاميــة الــسابقة الــيت وضــعتها اللجنــة   
متثيل املـرأة يف هـذه اجملـاالت بـشكل          املضطلع هبا أو التدابري املتوخى اختاذها لتحقيق مشاركة و        

 الــيت وضــعتها اللجنــة بــشأن ٢٥كامــل وعلــى قــدم املــساواة، مــع مراعــاة التوصــية العامــة رقــم 
ــرة  ــادة ١الفقـ ــة رقـــم  ٤ مـــن املـ ــية العامـ ــة، والتوصـ ــاة  ٢٣ مـــن االتفاقيـ ــرأة يف احليـ  بـــشأن املـ
  .والعامة السياسية

ابقة، بأن تعتمد الدولة الطـرف تـدابري، مبـا    وأوصت اللجنة، يف مالحظاهتا اخلتامية الس       - ١٦
يف ذلــك تــدابري تــشريعية وإداريــة، إلفــساح اجملــال للمنظمــات املــستقلة املعنيــة بــاملرأة وحبقــوق   

وُيرجى تقدمي املزيد من املعلومات التفصيلية عـن الفئـات النـسائية            ). ٤٠انظر الفقرة   (اإلنسان  
ين والـدويل يف مجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية           واملنظمات غري احلكومية على املستويني الـوط      

  .وأية عقبات قد حتول دون تشكيل هذه اجلهات ومشاركتها يف احلياة العامة
  

  التعليم    
يذكر التقرير أن معدل معرفـة القـراءة والكتابـة لـدى النـساء، رغـم التحـسن يف تعلـيم              - ١٧

فالنــساء الــاليت يعــرفن القــراءة  . جــالاملــرأة، ال يــزال بوجــه عــام أدىن مــن املعــدل اخلــاص بالر  
 يف املائـة، يف حـني تبلـغ نـسبة معرفـة القـراءة والكتابـة عنـد                   ٦٣والكتابة ال تزيد نسبتهن علـى       

ويذكر التقرير كذلك أن معدل االلتحاق باملدارس بالنسبة للفتيـات هـو            .  يف املائة  ٨٣الرجال  
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 منـها فقـر األسـرة، وكثـرة أبنـاء       أيضا أدىن مـن املعـدل اخلـاص بالفتيـان، وذلـك ألسـباب شـىت               
وكانــت اللجنــة قــد حثــت الدولــة الطــرف، يف مالحظاهتــا اخلتاميــة   . األســرة، ونقــص الــدخل

السابقة، على أن تتخذ علـى الفـور كـل التـدابري املالئمـة، ومـن بينـها التـدابري اخلاصـة املؤقتـة،                         
ي للمـرأة، وخـصوصا يف      لتقليص معدل األمية بـني النـساء وتـوفري التعلـيم النظـامي وغـري الرمسـ                

وُيرجـى تقـدمي املزيـد مـن        ). ٢٤انظـر الفقـرة     (األرياف، مبا يف ذلك املرأة املنتمية ألقلية عرقيـة          
املعلومات التفصيلية عن اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف لتقليص معدل األمية بني النـساء،              

ــة، ولتحــسني       ــات العرقي ــساء األقلي ــات ون ــساء الريفي ــيهن الن ــا ف ــات   مب ــدالت التحــاق الفتي مع
وميكن أن تشمل تلك اخلطوات برامج ومبادرات معينـة،         . باملدارس وتقليص معدالت تسرهبن   

وُيرجـى توضـيح مـا إذا    . مبا يف ذلك تقدمي منح دراسـية للفتيـات وتـدابري خاصـة مؤقتـة أخـرى        
  .كانت الدولة الطرف التمست أو تنظر يف التماس املساعدة الدولية يف هذا اخلصوص

ــساء           - ١٨ ــيم الن ــن أجــل تعل ــة م ــن خمصــصات امليزاني ــستوفاة ع ــات م ــدمي معلوم ُيرجــى تق
والفتيات، مبا يف ذلك النسب املئوية السنوية يف جممل امليزانية اإلمجالية الوطنيـة املخصـصة منـذ                 

  .٢٠٠٥النظر يف التقرير الدوري اجلامع للتقارير األّويل إىل اخلامس يف سنة 
  

  الصحة    
ملا ورد يف التقرير، ما زال احلـصول علـى خـدمات الرعايـة الـصحية ميثـل حتـديا،                    وفقا    - ١٩

وال سيما يف املناطق الريفيـة؛ فمؤشـرات الـصحة يف مجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية تـسجل                    
أدىن مستوى يف املنطقة؛ ومعدالت وفيات األمومة ووفيات الرضـع مرتفعـة، وتوجـد فجـوات                

ومــا هــي .  واحلــضرية فيمــا خيــص احلــصول علــى الرعايــة الــصحيةضــخمة بــني املنــاطق الريفيــة
، لــضمان ٢٠٠٥التــدابري احملــددة الــيت اختــذهتا الدولــة الطــرف، منــذ النظــر يف التقريــر يف ســنة   

ــاطق         ــا املنـ ــا فيهـ ــد، مبـ ــاء البلـ ــع أحنـ ــصحية يف مجيـ ــة الـ ــدمات الرعايـ ــى خـ ــرأة علـ ــصول املـ حـ
  والنائية؟ الريفية
ستوفاة عن االعتمـادات املخصـصة يف امليزانيـة لـصحة النـساء             ُيرجى تقدمي معلومات م     - ٢٠

والفتيات، مبا يف ذلك النسب املئوية السنوية املخصصة يف امليزانية اإلمجالية الوطنيـة منـذ النظـر                 
  .٢٠٠٥يف التقرير الدوري اجلامع للتقارير األّويل إىل اخلامس يف سنة 
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 مـن   ٣٦ ٠٦٦(ددا كـبريا جـدا مـن النـساء          إىل أن ع  ) ١٦انظر اجلدول   (يشري التقرير     - ٢١
. ، دون مـساعدة مـن قابلـة       ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤ولـدت باملنــزل يف سـنيت        )  امرأة ١١٤ ١٦٥بني  

، يرجـى تفـصيل     )٢٦انظـر الفقـرة     (وإحلاقا للمالحظات اخلتامية السابقة الـيت وضـعتها اللجنـة           
ويف هـذا   .  الرضـع  اخلطوات امللموسة اليت اختذت للحد من معدالت وفيـات األمومـة ووفيـات            

اخلصوص، يرجى تقدمي بيانات إضافية عن معدل وفيات األمومـة، مـصّنفة حـسب عمـر املـرأة           
والقطاع احلضري أو الريفي، منذ النظر يف التقرير الدوري اجلامع للتقـارير األّويل إىل اخلـامس        

حـسب  ، ويرجى أيضا تقدمي بيانات إضافية عن معدل وفيات الرّضـع، مـصّنفة              ٢٠٠٥يف سنة   
  .نوع اجلنس والعمر وسبب وفاة الرضيع

وأوصت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة بأن تتخذ الدولة الطـرف مجيـع التـدابري            - ٢٢
الــضرورية لتوعيــة الرجــال والنــساء، خــصوصا يف املنــاطق الريفيــة، وحــول مواقــع البنــاء وعلــى 

اإليــدز / املناعــة البــشرية التجــارة احلاليــة واملــستجدة، مبخــاطر عــدوى فــريوس نقــص       طــرق
ووفقــا ملــا ورد يف التقريــر، يــزداد عــدد املــصابات بعــدوى فــريوس نقــص  ). ٢٨ الفقــرة انظــر(

ويرجى تقدمي املزيد مـن املعلومـات       .  يف املائة سنويا يف املتوسط     ٨اإليدز مبعدل   /املناعة البشرية 
اإليـدز املـشار إليهـا      /عن تنفيذ اخلطط والربامج ملكافحـة عـدوى فـريوس نقـص املناعـة البـشرية               

وينبغي أن تشمل هذه املعلومات تفاصيل عن التقدم احملرز والتحـديات والفجـوات          . التقرير يف
ويرجـى بيـان مـا إذا كانـت         . يف التنفيذ وعن اآلليات املنشأة للرصد والتقيـيم، والنتـائج احملققـة           

كانت توجد أيـة تـدابري      الربامج والسياسات القائمة تنطوي على منظور جنساين، وبيان ما إذا           
خاصــة بالوقايــة تــستهدف املــرأة، ومــا هــي التــدابري احملــددة األخــرى الــيت تــضطلع هبــا الدولــة    

  .اإليدز/الطرف للتصدي ملشكلة تأنيث اإلصابة بعدوى فريوس نقص املناعة البشرية
  

  العمالة واملرأة الريفية وحيازة املمتلكات والفقر
ــا    - ٢٣ اخلتاميـــة الـــسابقة بـــأن تـــدرس الدولـــة الطـــرف أثـــر   أوصـــت اللجنـــة يف مالحظاهتـ

إصالحاهتا االقتصادية على املـرأة، بغيـة تعزيـز املـساواة بـني النـساء والرجـال يف سـوق العمـل،                      
يف ذلـك تقويـة اآلليـات الرمسيـة وغـري الرمسيـة لفـض النــزاعات العماليـة عـن طريـق التمثيـل                          مبا

مي تفاصــيل عــن اخلطــوات الــيت اختــذهتا الدولــة ويرجــى تقــد). ٣٤انظــر الفقــرة (املالئــم للمــرأة 
ويرجــى تقــدمي تفاصــيل عــن القطاعــات الــيت تعمــل هبــا املــرأة . الطــرف لتنفيــذ تلــك التوصــيات

الغالب، ويرجى أيضا بيان كيفية معاجلة مشاكل العزل املهين وتفاوتات األجـور والتحـرش               يف
ملهنيـــة للمـــرأة يف القطـــاعني اجلنـــسي يف مكـــان العمـــل، ومـــسائل الـــصحة املهنيـــة والـــسالمة ا

  .واخلاص العام
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ــريات فــرص التنميــة          - ٢٤ ــات وخــصوصا الفق ــر، ال تتــاح للقروي ــا ملــا ورد يف التقري ووفق
 االقتصادية مثـل متويـل العـون    -الذاتية، وال تتاح هلن سبل احلصول على اخلدمات االجتماعية      

تقـدمي بيانـات واجتاهـات ُتظهـر        ويف هذا اخلـصوص، يرجـى       . الذايت، والتعليم والرعاية الصحية   
املعدالت اخلاصة مبستويات تعلـيم الريفيـات، واملـسائل املتـصلة بالـصحة وسـبل احلـصول علـى               
اخلدمات الصحية، وطبيعة مشاركتها يف قطاعات العمل الرمسي وغري الرمسـي وسـبل احلـصول            

ف لتحـسني سـبل     ومـا هـي اخلطـوات الـيت اختـذهتا الدولـة الطـر             . على القروض واالئتمان املايل   
ــسوق         ــن الـ ــات عـ ــة ومعلومـ ــول اإلنتاجيـ ــل األصـ ــصادية مثـ ــرص اقتـ ــى فـ ــرأة علـ ــصول املـ حـ

  وتكنولوجيات اإلنتاج؟
ووفقــا ملــا ورد يف التقريــر، يوجــد الفقــر يف األغلــب يف األريــاف واملنــاطق النائيــة،           - ٢٥

ــساء  ــد حثــت الد    . وخــصوصا بــني الن ــسابقة، ق ــة ال ــة يف مالحظاهتــا اخلتامي ــة وكانــت اللجن ول
ــها للقــضاء علــى الفقــر بــني النــساء، وخــصوصا الريفيــات ونــساء       الطــرف علــى تــسريع خطت
األقليات العرقية، وذلـك بالتمـاس املـساعدة الدوليـة بـشكل أنـشط، والقيـام يف الوقـت نفـسه،                     
باستخدام املنظورات اجلنسانية يف مجيع الربامج اإلمنائية وإدماج املرأة إدماجـا كـامال يف عمليـة               

ويرجـى تفـصيل    ). ٢٢انظـر الفقـرة     (القرارات بشأن تلك الربامج، ويف عمليات تنفيذها        اختاذ  
وماذا فعلت الدولـة الطـرف لـضمان        . التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتنفيذ تلك التوصيات       

تزويد نساء األقليـات العرقيـة، الالئـي يعتمـدن علـى إنتـاج خـشخاش األفيـون، بوسـائل بديلـة                      
   الرزق؟ومستدامة لكسب

  
  الفئات الضعيفة من النساء

نظرا ألن مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وفقا ملا ورد بالتقرير، تعترب إحـدى الـدول         - ٢٦
 فئة عرقية رمسية، فريجى تقدمي مزيـد مـن املعلومـات     ٤٩تعددا لألعراق يف العامل، إذ يوجد هبا        

ة ولفئات األقليـات، فيمـا خيـص التعلـيم          عن حالة حقوق اإلنسان للنساء املنتميات لفئات عرقي       
والعمل، واملسائل املتصلة بالصحة وسبل احلصول علـى اخلـدمات الـصحية، والتمتـع بـاحلق يف                 

ــف    ــن العن ــة م ــازة األراضــي واحلماي ــساء      . حي ــا خيــص الن ــة فيم ــات مماثل ــدمي معلوم ــي تق وينبغ
  . وذوات اإلعاقةاملنتميات إىل الفئات الضعيفة األخرى، مبا يف ذلك النساء املسنات

، يرجــى بيــان مــا إذا كــان الرجــال )٢٠٠٠ (١٣٢٥ومــع مراعــاة قــرار جملــس األمــن   - ٢٧
والنساء من احملاربني القـدماء قـد اسـتفادوا مـن االعتـراف والتأهيـل علـى قـدم املـساواة، مبـا يف                      

  .ذلك الرعاية الطبية
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  الزواج والعالقات األسرية
ــنص     - ٢٨ ــر، ت ــا ورد يف التقري ــا مل ــادة وفق ــرأة    ١٧امل ــدرات امل ــة ق ــشأن تنمي ــانون ب  مــن الق

 ســنة مــن العمــر وأنــه جيــوز يف ١٨ومحايتــها أن للرجــال والنــساء احلــق يف الــزواج عنــد بلــوغ  
 سـنة مـن العمـر، ولكـن لـيس إىل أقـل         ١٨حاالت خاصة وضرورية، ختفيض احلد إىل أقل من         

أن حتظر الدولـة الطـرف الـزواج        وأوصت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة ب      .  سنة ١٥من  
ويرجـى بيـان أي خطـوات اختـذت         ). ٣٨انظـر الفقـرة     (دون السن احملـددة يف مجيـع الظـروف          

ــان والفتيــات إىل     ــسبة للفتي ــزواج بالن ــها متوافقــة مــع   ١٨لرفــع احلــد األدىن لــسن ال  ســنة جلعل
ضـع جـدول زمـين       للجنة، وما إذا كان قـد و       ٢١ من االتفاقية، والتوصية العامة رقم       ١٦ املادة

كما يرجى إبالغ اللجنة عن مدى ممارسـة زواج القاصـر يف الدولـة    . إلصدار مثل هذا التعديل 
  .الطرف، رغم حظر تعدد الزوجات رمسيا

  
  ، من االتفاقية٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري والتعديل املتعلق بالفقرة 

ــى الربوت      - ٢٩ ــصديق علـ ــرز يف التـ ــدم احملـ ــان التقـ ــى بيـ ــة   يرجـ ــاري لالتفاقيـ ــول االختيـ وكـ
، من االتفاقية على النحـو      ٢٠ من املادة    ١االنضمام إليه وقبول التعديل املدخل على الفقرة         أو

  ).٤١انظر الفقرة (الذي أوصت به اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة 
  


