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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الرابعة واألربعون

         ٢٠٠٩أغسطس / آب٧ -يوليه / متوز٢٠
  تامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اخلالحظات امل    

  
  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية     

ادس والسابع جلمهوريـة الو الدميقراطيـة        الس اجلامع للتقريرين نظرت اللجنة يف التقرير       - ١
ــشعبية  يوليـــه / متـــوز٢٤ املعقـــودتني يف ٨٩٣ و ٨٩٢يف جلـــستيها ) CEDAW/C/LAO/7(الـ
وترد قائمـة اللجنـة بالقـضايا واألسـئلة املطروحـة           ). 893 و   CEDAW/C/SR.892انظر   (٢٠٠٩

ــة  ــشعبية يف CEDAW/C/LAO/Q/7يف الوثيقــ ــة الــ ــة الو الدميقراطيــ ــة ، وردود مجهوريــ  الوثيقــ
CEDAW/C/LAO/Q/7/Add.1.  

  
  مقدمـة    

 الـسادس  اجلـامع للتقريـرين  تعرب اللجنة عن تقـديرها للدولـة الطـرف لتقـدمي تقريرهـا          - ٢
الذي يتبع املبادئ التوجيهية الـسابقة الـصادرة عـن اللجنـة إلعـداد التقـارير،                الدوري،  والسابع  
ــه ال  ــلكن ــسابقة ي ــة ال ــة عــن أســفها ألن املعلومــات   وت. شري إىل املالحظــات اخلتامي عــرب اللجن

 مـا يلـزم مـن بيانـات     مل تتـضمن  وعامـة للغايـة  املقدمة يف التقرير كانـت، مـن جوانـب عديـدة،        
 ملـرأة ا لـتمكني اللجنـة مـن تقيـيم وضـع       ،اإلثنيـة املختلفـة   اجملموعـات   تعلـق بـأمور منـها       تمصنفة  

 ود شــفوي وردعــرض مــن ملــا قدمتــهوتعــرب اللجنــة عــن تقــديرها للدولــة الطــرف . بالتحديــد
 إيـضاحات  على قائمـة القـضايا واألسـئلة الـيت طرحهـا فريقهـا العامـل ملـا قبـل الـدورة، و                    ةخطي

قـسم مـن    األسئلة اليت طرحتها اللجنة شفوياً، إال أهنا تأسـف لعـدم اإلجابـة علـى                بشأن  أخرى  
  . هذه األسئلة
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توى برئاسـة النائـب الـدائم       وتثين اللجنة على الدولة الطرف إليفادهـا وفـداً رفيـع املـس              - ٣
لرئيس الوزراء ورئيس جلنة الو الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة، وتعـرب عـن تقـديرها للحـوار البنـاء                     

  . الذي دار بني الوفد وأعضاء اللجنة
  

  اجلوانب اإلجيابية 
 ٢٠٠٦ترحب اللجنة باعتماد االستراتيجية الوطنية لتعزيز النـهوض بـاملرأة للفتـرة مـن         - ٤

 وكفالـة   ن مـصاحله  حتول دون دفاع النـساء عـن      اليت هتدف إىل إزالة العقبات اليت       ،  ٢٠١٠إىل  
  .  يف مجيع اجلوانبنظرائهن الرجال يف احلقوق والتنمية مع نمساواهت

ــا       - ٥ ــة الطــرف مل ــى الدول ــة عل ــثين اللجن ــهوت ــساء    اختذت ــدابري ملكافحــة االجتــار بالن ــن ت  م
،  بالبـشر  اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار    تضطلع هبا    اليت ال تزال  نشطة  األوالفتيات، مبا يف ذلك     

 ٢٠٠٥مـع تايلنـد يف عـام        الـيت أبرمتـها     تفـاهم   الوتنفيذ خطة العمـل اإلقليميـة الثانيـة ومـذكرة           
  . بالبشرعاون الثنائي يف مكافحة االجتاربشـأن الت

بالتـــصديق منـــذ النظـــر يف تقريرهـــا الـــسابق  الدولـــة الطـــرف بقيـــاموترحـــب اللجنـــة   - ٦
  :الصكوك الدولية التاليةعلى االنضمام إىل،  أو

  ؛ ٢٠٠٧العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف عام   )أ(  
ــة حقــوق الطفــل بــشأن اشــتراك األطفــال يف      )ب(   ــاري التفاقي الربوتوكــول االختي

  ؛ ٢٠٠٦الرتاعات املسلحة، يف عام 
اقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفـال واسـتغالهلم         الربوتوكول االختياري التف    )ج(  

  . ٢٠٠٦يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية، يف عام 
  

  الشواغل الرئيسية والتوصيات    
 القـضاء علـى مجيـع       أحكام اتفاقية تنفيذ كافة    الدولة الطرف    بواجبتذِّكر اللجنة     - ٧

ى الدولة الطرف أن تـويل       عل ، وترى أن   بشكل منهجي ومستمر   التمييز ضد املرأة  أشكال  
 يف هـذه املالحظـات اخلتاميـة األولويـة مـن اآلن وحـىت موعـد                 املبينـة الشواغل والتوصيات   

وبناًء على ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف علـى أن تركـز            . تقدمي التقرير الدوري املقبل   
قريرهــا يف ت وأن تبلــغ ة الــيت تــضطلع هبــا لتنفيــذ االتفاقيــة نــشطاألعلــى هــذه اجملــاالت يف  

وتـدعو الدولـة    .  يف هـذا اجملـال     نتـائج حققته مـن     إجراءات و  ما اختذته من  عالدوري املقبل   
الطرف إىل تقدمي هذه املالحظات اخلتامية إىل مجيع الوزارات املعنيـة وإىل اجلمعيـة الوطنيـة              

  . تاما واجلهاز القضائي لكفالة تنفيذها تنفيذا
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  اجلمعية الوطنية     

عـن  يف املقـام األول     الرئيـسية   ة  املـسؤول  هـي  جديـد أنّ احلكومـة       تؤكد اللجنة مـن     - ٨
 تنفيـذا كـامال، وأهنـا ختـضع          االتفاقيـة  مـن واجبـات مبقتـضى     الدولـة الطـرف     علـى    ماتنفيذ  

، وتــشدد يف الوقـت نفــسه علــى أنّ االتفاقيـة ملزمــة جلميــع   ملـساءلة خاصــة يف هـذا الــشأن  
مجعيتـها الوطنيـة علـى أن تتخـذ، وفقـا           احلكومة وتدعو الدولة الطـرف إىل تـشجيع         أجهزة  

تنفيـذ هـذه املالحظـات اخلتاميـة وإعـداد          لإلجراءاهتا وحسب االقتضاء، اخلطوات الالزمـة       
  . مبوجب االتفاقيةاملطلوب تقرير احلكومة املقبل 

  
  الوضع القانوين لالتفاقية     

. لقوانني احملليـة  تكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء عدم وضوح وضع االتفاقية إزاء ا             - ٩
ــصطلح     ــة تالحــظ إدراج تعريــف مل ــرأة ”ورغــم أن اللجن ــز ضــد امل ــيس  “التميي  يف مرســوم رئ

تنفيـذ القـانون املتعلـق بالتنميـة     واملتعلـق ب ، ٢٠٠٦فربايـر  / شـباط ٦ املـؤرخ   PM/26الوزراء رقم   
 يـشمل  زالـت قلقـة مـن أن الدسـتور أو غـريه مـن التـشريعات املناسـبة ال                ومحاية املرأة، فإهنا ما   

 العـام واخلـاص،     القطاعنيتعريفا للتمييز يشمل كال من التمييز املباشر وغري املباشر والتمييز يف            
  .  من االتفاقية١وفقا للمادة 

ــز يف دســتورها        - ١٠ ــة الطــرف إىل النظــر يف إدراج تعريــف للتميي ــة الدول ــدعو اللجن ت
اشـر وغـري املباشـر والتمييـز يف         غريه من التشريعات املناسبة، يشمل كال من التمييـز املب          أو

وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف  .  مــن االتفاقيــة١ العــام واخلــاص، وفقــا للمــادة  القطــاعني
 ، بشكل واضح،  غريه من التشريعات املناسبة    نص دستورها أو  يأن  العمل على   كذلك إىل   

مجيـع   القـضاء علـى      على أن أحكام االتفاقات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان، وال سـيما اتفاقيـة              
  .املتعارضة معها، تسري مباشرة وُتغلَّب على التشريعات أشكال التمييز ضد املرأة

  
  التعريف باالتفاقية

تنظيم حلقـات عمـل وحلقـات    بترمجة االتفاقية إىل اللغة الالوية و ب  علما  اللجنة أخذت  - ١١
املتبعـة   املبتكـرة  األسـاليب وبدراسية بشأن تنفيذ االتفاقيـة يف مجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية        

 اإلملـام الكـايف     النعـدام عن طريق وسائط اإلعالم، إال أنه يـساورها القلـق           عنها  لنشر معلومات   
ــا ل ــة بــني     مــن حقــوق  لمــرأة مب ــساواة اجلوهري ــق بامل ــة املتعل ــة ومبفهــوم االتفاقي مبوجــب االتفاقي

كافـة  زة احلكومـة   أجهـ هيف اجملتمـع عمومـاً، مبـا فيـ        وذلـك   اجلنسني وبالتوصيات العامـة للجنـة،       
االفتقـار إىل املعلومـات بـشأن     على ذلك هـو     ما يدل   و ،واجلهاز القضائي على مجيع املستويات    
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ألن النـساء أنفـسهن،   كـذلك  تعرب عن القلـق     و. أية قرارات اختذهتا احملكمة تشري إىل االتفاقية      
 التفاقيــة، مبوجــب احقــوقمــا هلــن مــن  األريــاف واملنــاطق النائيــة، ال يــدركن نــساءوال ســيما 
  .  ال ميتلكن القدرة على املطالبة هباوبالتايل
امـتالك  حتث اللجنة الدولة الطرف علـى أن تتخـذ مجيـع التـدابري املالئمـة لـضمان                    - ١٢

 لكـل باعتبارهـا إطـاراً     هلـا،   االتفاقيـة وتطبيقهـا     مجيع أجهزة احلكومة املعلومات الكافية عن       
 .لقــة باملــساواة بــني اجلنــسني والنــهوض بــاملرأة القــوانني وأحكــام احملــاكم والــسياسات املتع

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل كفالة أن تـصبح االتفاقيـة ومـا يتـصل هبـا مـن تـشريعات                     
احملــامون تــوفري التعلــيم والتــدريب للجميــع، مبــن فــيهم  بــرامج حمليــة جــزءاً ال يتجــزأ مــن  

لجنـة الدولـة الطـرف بـأن        كمـا توصـي ال     . إنفاذ القانون واجلهاز القضائي    واملسؤولون عن 
 تدريباً كافياً يف جمال حقوق اإلنسان وأحكام م، على مجيع مستوياهت،تكفل تدريب القضاة

وحتث الدولة   .االتفاقية، ومتكني املرأة من اللجوء إىل احملاكم على قدم املساواة مع الرجل           
 الوسـائل يـع   علومات عن االتفاقية باسـتخدام مج     تزويد النساء مب  الطرف كذلك على كفالة     

 الشفوي، لضمان وصول هذه املعلومات إىل مجيع     النقلاملالئمة، مبا فيها وسائط اإلعالم و     
  .مناطق البلد، مبا فيها األرياف واملناطق النائية

  
  الشكاوى القانونية، مبا فيها مؤسسة وطنية حلقوق اإلنساناملعنية بليات اآل    

النـساء   بـشأن التـدابري املتخـذة لزيـادة معـارف          اللجنة علما باملعلومات املقدمـة     أخذت  - ١٣
ملعاجلــة قــضايا املــرأة، مبــا يف ذلــك مكتــب املــدعي العــام املخصــصة القانونيــة واآلليــات القائمــة 

 الدولـة الطـرف نظـام شـامل         ه لـيس لـدى    غري أن اللجنـة يـساورها القلـق ألنـ         . وحماكم الشعب 
املنتميــات إىل اجملموعــات نــساء الوفعــال لتلقــي الــشكاوى، وال ســيما الــشكاوى الــواردة مــن  

فر بيانـات عـن الـشكاوى املقدمـة عـن طريـق اآلليـات القائمـة وعـن                   ا، وتأسف لعدم تـو    العرقية
وتعرب اللجنة عن أسفها ألن الدولة الطـرف مل تنـشئ بعـد مؤسـسة              .  إليها أفضتالنتائج اليت   

تعزيـز حقـوق    املعنيـة ب    للمبـادئ املتـصلة مبركـز املؤسـسات الوطنيـة          وفقاوطنية حلقوق اإلنسان    
ــادئ املعرو  ٤٨/١٣٤قــرار اجلمعيــة العامــة   (اإلنــسان ومحايتــها   فــة باســم  ، املرفــق، وهــي املب

  ).“مبادئ باريس”
ــلُيفيهــا القــانوين لــشكاوى ا نــة الدولــة الطــرف علــى تعزيــز نظــام  حتــث اللج  - ١٤ ل كفَ
ــساءل ــساء ال، وال ســيما لن ــات إىل اجملموعــات  ن ــةاملنتمي ــة ااإلثني للجــوء الفعلــي إىل   إمكاني

وتشجَّع الدولة الطرف على النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقـا             . القضاء
 شـاملة  تزويـد هـذه املؤسـسة بواليـة          احلـرص علـى   وينبغـي للدولـة الطـرف       . ملبادئ باريس 

لتـؤدي أعماهلـا     مـوارد بـشرية وماليـة وتقنيـة          مبـا يكفـي مـن      حقـوق اإلنـسان، و     خيـص  فيما
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أن تعاجل قضية   على   و الفوارق بني اجلنسني   وأنشطتها   ها تكوين تراعى يف أن  على  و،  بفعالية
وعــالوة علــى ذلــك، تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل مجــع . علــى أمت وجــهاملــرأة حقــوق 

بيانات عن عدد الشكاوى املقدمة عن طريق خمتلف اآلليات، وتـصنيف أنـواع الـشكاوى               
وينبغي للدولة الطـرف أن  .  إليهاتفضي بالنتائج اليت    الواردة، فضال عن املعلومات املتعلقة    

  .  تقدم هذه املعلومات يف تقريرها الدوري القادم
  

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
يساور اللجنة القلق ألن فهم الدولة الطرف ملفهوم التدابري اخلاصة املؤقتة ال يتفـق مـع                  - ١٥

ــبني يف     ــى النحــو امل ــدابري عل ــة هلــذه الت ــة  تفــسري اللجن ــدابري  أل، و٢٥ توصــيتها العام ــذه الت ن ه
اجلوهريـة   استراتيجية ضـرورية للتعجيـل بتحقيـق املـساواة الفعليـة أو           كتطبق بشكل منهجي     ال

  .االتفاقيةاملشمولة باالت اجملبني الرجل واملرأة يف مجيع 
 مبفهـوم التـدابري   املعنـيني تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعريـف مجيـع املـوظفني              - ١٦

 يف  ا مـن االتفاقيـة، وتفـسريه      ٤ مـن املـادة      ١ يف الفقـرة     على حنو ما ورودها   اخلاصة املؤقتة   
وتوصي اللجنة بأن تطبق الدولة الطـرف تـدابري خاصـة مؤقتـة              . للجنة ٢٥التوصية العامة   

، وبــأن مهّمــشةأشــكال خمتلفــة يف اجملــاالت الــيت تكــون فيهــا املــرأة ممثلــة متثــيال ناقــصا أو   ب
وتوصي اللجنة أيضا بأن  .ضافية عند احلاجة بغية التعجيل بالنهوض باملرأةختصص موارد إ

تــدرج الدولــة الطــرف يف تــشريعاهتا أحكامــا حمــددة بــشأن تطبيــق التــدابري اخلاصــة املؤقتــة  
  .يف القطاعني العام واخلاصإىل هذه التدابري شجع على اللجوء ت

  
  األجهزة الوطنية املعنية بالنهوض باملرأة    

ــسائي        أ  - ١٧ ــاملرأة واحتــاد الو الن ــهوض ب ــة للن ــة الوطني ــشطة اللجن ــا بأن ــة علم خــذت اللجن
وتـشري أيـضا اللجنـة      . وبإنشاء جلان فرعية للنهوض باملرأة على صعيدي الوزارات واملقاطعـات         

إىل املعلومات اليت قدمها الوفد وتفيد بإنشاء آلية للتنسيق بـني اللجنـة الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة                   
غـري أن اللجنـة يـساورها القلـق لعـدم وضـوح             .  النسائي وجمموعة النساء الربملانيـات     واحتاد الو 

ــها، ولعــدم تلقيهــا مــا يكفــي مــن       واليــات خمتلــف املنظمــات والكيانــات وغيــاب التنــسيق بين
وضـع  خمصصات من ميزانية الدولة الطرف كي يتسىن هلـا االضـطالع بفعاليـة مبـسؤولياهتا إزاء                 

وتعــرب عــن قلقهــا كــذلك ألن أوجــه . يا املــرأة وتنــسيقها وتنفيــذهاقــضاالــسياسات املتعلقــة ب
  . هذه قد متنع تلك املنظمات والكيانات من تنفيذ والياهتا بفعاليةالنقص
توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تعــزز علــى وجــه الــسرعة أجهزهتــا الوطنيــة،       - ١٨
اد الو النـسائي، وبـأن    بـاملرأة واحتـ    للنـهوض فيهـا واليـة ودور كـل مـن اللجنـة الوطنيـة               مبا
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تكفل حتسني تنـسيق أنـشطة اآلليـات املؤسـسية لتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني واتبـاع هنـج                      
وعلى وجه اخلصوص، حتث اللجنة الدول الطرف على تعديل السياسات . متسق لتنفيذها

على تزويد هذه األجهزة بالقـدر      واليت تعتمدها حاليا لتخصيص األموال لألجهزة الوطنية        
لكايف مـن املـوارد البـشرية واملاليـة والتقنيـة لكفالـة تنـسيق عمليـة تنفيـذ سياسـات تعمـيم                       ا

مراعاة املنظور اجلنساين وعملية الوفاء مبـا عليهـا مـن واجبـات مبقتـضى االتفاقيـة، ليتـسىن                   
العمل بفعالية على حتقيق املساواة بني اجلنسني وإقامة روابط متينـة مـع املنظمـات النـسائية                 

  .تمع املدين واملنظمات غري احلكومية النسائيةيف اجمل
  

  املنظمات غري احلكومية    
إن اللجنــة إذ تقــّر بالــدور اهلــام الــذي تقــوم بــه املنظمــات النــسائية ومنظمــات حقــوق    - ١٩

اإلنسان النشطة من أجل تنفيذ االتفاقية الفّعال وحتقيق املساواة بني اجلنسني، ال تزال قلقة مـن                
تفتقر إىل املنظمات النسائية ومنظمات حقـوق اإلنـسان الـيت تتـسم باحليويـة                الدولة الطرف أن  

 علما باملرسـوم اجلديـد املتعلـق بإنـشاء اجلمعيـات       تغري أن اللجنة أخذ   . واالستقاللية والنشاط 
  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٩الذي وقعه رئيس الوزراء يف 

ق وضمان شيوع بيئـة     حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ خطوات ملموسة خلل          - ٢٠
مؤاتيــة تــساعد علــى إقامــة اجملتمــع املــدين وتــشكيل اجملموعــات النــسائية الــيت تركــز علــى   
. مسأليت املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وعلى تنفيذمها برامج وأنشطة يف هذين اجملالني

تمع ويتعني على الدولة الطرف أيضا أن تتخذ خطوات فعالة لتشجيع وتيسري مشاركة اجمل            
املدين الفّعالة يف تنفيذ االتفاقيـة التـام، وال سـيما يف متابعـة املالحظـات اخلتاميـة، مـن أجـل                      

وتوصـي اللجنـة بـأن تعتـرف الدولـة الطـرف بأمهيـة              . تفعيل ومحايـة حقـوق املـرأة كإنـسان        
مسامهات هذه املنظمات والتقليل إىل أدىن حد من أي عراقيل تقف يف وجه املنظمات غري 

  . العاملة يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبيةاحلكومية
  

  واملمارسات الثقافية القوالب النمطية    
بينما تشري اللجنـة إىل أن وزارة التعلـيم تقـوم بوضـع منـهاج تعليمـي يتـضمن تـدريس                       - ٢١

ــايري      ــتمرار املعـ ــة بـــشأن اسـ ــهما، فهـــي قلقـ ــأدوار اجلنـــسني واملـــساواة بينـ ــادتني تتعلقـــات بـ مـ
تقاليــد الــسلبية فــضال عــن املواقــف األبويــة والقوالــب النمطيــة الراســخة بــشأن واملمارســات وال

أدوار ومـسؤوليات وهويـات النـساء والرجــال يف مجيـع جمـاالت احليــاة، وخاصـة ضـمن بعــض        
وينتاب اللجنة القلق أيضا من أن هذه العادات واملمارسات تكّرس التمييـز            . اجملموعات العرقية 

 تتجّسد يف وضعهن املهّمش وغري املتكافئ مع الـذكور يف جمـاالت             ضد النساء والفتيات، وأهنا   
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كثرية، مبا فيها جماالت التعليم واحلياة العامة وصنع القرارات، ويف استمرار العنف ضـد املـرأة،                
ويف أن الدولة الطرف مل تتخذ، حىت اآلن، إجـراءات دائمـة ومنهجيـة لتغـيري القوالـب النمطيـة        

واللجنـة قلقـة أيـضا إزاء املمارسـة الـيت           . يدية السلبية أو القـضاء عليهـا      والقيم واملمارسات التقل  
  .أُبلغ عنها املتمثلة يف اغتصاب الفتيات قبل سن البلوغ يف جمموعات عرقية معينة

 أنه ينبغي النظـر إىل الثقافـات كجوانـب ديناميـة حليـاة البلـد ونـسيجه                 ترى اللجنة   - ٢٢
وهي حتث الدولة الطـرف علـى أال تتـأخر يف تطبيـق             . راالجتماعي وبالتايل فهي قابلة للتغيّ    

ــة     اســتراتيجية شــاملة، يــتم يف إطارهــا اســتعراض التــشريعات وصــياغتها، وتعــديل أو إزال
) أ (٥و  ) و (٢القوالب النمطية واملمارسات التقليدية اليت متّيز ضد املرأة، وفقا للمادتني           

 اجلهـود للتوعيـة هبـذا املوضـوع علـى أن            وينبغي أن تشمل هذه التدابري بذل     . من االتفاقية 
ــدابري        ــع مــستويات اجملتمــع، وأن تتخــذ هــذه الت ــساء والرجــال علــى مجي تنــّصب علــى الن

وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اختــاذ تــدابري ابتكاريــة  . بالتعــاون مــع اجملتمــع املــدين
 صـورة املـرأة   لتعزيز فهم املساواة بني املرأة والرجل والعمل مـع وسـائط اإلعـالم لتحـسني     

وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى      . خالية مـن القوالـب النمطيـة والتمييـز      وجبعلها إجيابية   
استخدام مجيع أشكال التعليم، النظامي وغـري النظـامي وغـري الرمسـي، مبـا يف ذلـك عمليـة                    

  والتفاعل االجتماعي مع اجملتمـع احمللـي مـن          تأدية دور اآلباء   التنشئة االجتماعية من خالل   
ــسلبية     ــة واملواقــف واملمارســات ال ــى القوالــب النمطي ــة  . أجــل القــضاء عل ــشجع الدول وت

ــذا املوضــوع، وال ســيما يف أوســاط اجملموعــات        ــى إجــراء دراســات حــول ه الطــرف عل
 املمارســة املُبلــغ عنــها املتمثلــة يف  معلومــات عــنالعرقيـة، علــى أن تــشمل هــذه الدراســات 

وتـشّجع الدولـة الطـرف      . وعـات عرقيـة معينـة     اغتصاب الفتيـات قبـل سـن البلـوغ يف جمم          
  .كذلك على طلب املساعدة، حسب االقتضاء، من اجملتمع الدويل لتحقيق هذا الغرض

  
  العنف ضد املرأة    

، وتعـديل   ٢٠٠٤أخذت اللجنة علما بسن قانون تنمية قدرات املرأة ومحايتها يف عام              - ٢٣
 منه، ووجـود مركـز      ١٧٧ املرأة يف املادة      لقانون العقوبات الذي جيّرم التمييز ضد      ٢٠٠٥عام  

ومـع ذلـك، تعـرب اللجنـة عـن القلـق إزاء انتـشار ظـاهرة                . إرشاد للنـساء واألطفـال ومحايتـهم      
 التفريـق بـني     يفواللجنـة قلقـة أيـضا       . العنف ضد النـساء والفتيـات، مبـا يف ذلـك العنـف املـرتيل              

ن األضـرار األخـرية ال تـستتبع    إ أعمال العنف اجلسيمة الضرر وأعمال العنف األقـل ضـررا، إذ        
قد تبـدو مـشروعة مـن الناحيـة االجتماعيـة      من أن أعمال العنف هذه   و ؛أي مسؤوليات جنائية  

يـؤدي إىل عــدم اإلبــالغ عــن  ويف أن ذلــك  ؛وتقابـل بالــصمت ويفلــت مرتكبوهـا مــن العقــاب  
 يف ذلـك عـن   مجيع أعمال العنف وإىل حـلّ تلـك احلـاالت الـيت ُيبلـغ عنـها خـارج احملـاكم، مبـا           
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وتأسف اللجنة لعـدم وجـود بيانـات ومعلومـات عـن العنـف              . طريق وحدات الوساطة القروية   
ضد املرأة، مبا يف ذلك العنـف املـرتيل، مـصنفة حـسب العمـر واجملموعـات العرقيـة، ودراسـات                     

وهـي تأسـف أيـضا للمعلومـات      . أو االستقصاءات عن مدى انتشار العنف وأسبابه اجلذريـة        /و
لغاية بشأن املآوي واخلدمات الصحية واالجتماعية املتـوافرة للـضحايا وبـشأن بـرامج              احملدودة ل 

  .بناء القدرات والتوعية املخصصة ملختلف الفئات وللجمهور عموما
حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى إيــالء االهتمــام، علــى ســبيل األولويــة، حملاربــة    - ٢٤

لة للتـصدي جلميـع أشـكال العنـف ضـد           العنف ضد النساء والفتيات والعتماد تدابري شام      
وتطلـب إىل الدولـة الطـرف اعتمـاد قـانون      . ١٩النساء والفتيـات عمـال بتوصـيتها العامـة        

 ووضع وتنفيـذ خطـة      هنجنسبسبب نوع   والعنف ضد النساء    املرتيل  خاص متعلق بالعنف    
 ومتعددة القطاعـات للحيلولـة دون العنـف ضـد النـساء، تـشمل سـبل                 متسقة وطنية   عمل
صاف قانونية وتدابري محاية فعالة ومجع البيانـات بـصورة منتظمـة، يف عمليـة قائمـة علـى                   انت

إىل الدولـة الطـرف أن   أيـضا  وتطلـب   .غـري احلكوميـة   وة  يـ املشاركة بني القطاعـات احلكوم    
تقـوم بالتوعيــة العامـة، مــن خـالل وســائل اإلعــالم والـربامج التعليميــة، بـأن مجيــع أشــكال      

 االتفاقيـة، وهـي بالتـايل انتـهاك حلقـوق        مبوجـب كال مـن التمييـز      العنف ضد املرأة هـي أشـ      
ــة أي عقبــات تواجــه النــساء يف     .إنــساناملــرأة ك ــة الطــرف إزال ــة إىل الدول وتطلــب اللجن

العـاملني  تدريب بسائل فورية لالنتصاف واحلماية وتوصي وسعيهن للوصول إىل العدالة ول 
يما مــوظفي إنفــاذ القــانون، ومقــدمي  ســ ، وال القطــاع العــاممــوظفيويف اجلهــاز القــضائي 

اخلدمات الصحية ووحـدات الوسـاطة القرويـة للتأكـد مـن وعـيهم جبميـع أشـكال العنـف                    
النساء والفتيات، وقدرهتم على تزويـد الـضحايا بالـدعم املالئـم مـع مراعـاة الفـوارق                 ضد

 بإتاحـة خـدمات استـشارية ذات جـودة ومالجـئ إضـافية      اللجنة  كما توصي    .بني اجلنسني 
ــواء ضــحايا العنــف   ــايل      .إلي ــا الت ــوفر يف تقريره ــة الطــرف أن ت ــة إىل الدول وتطلــب اللجن

لعنف ضد النساء والفتيات، وعن لوضع حد لعن القوانني والسياسات السارية معلومات 
 هذا تخذهاي واالجتاهات اليت  انتشار أشكال العنف املختلفة عنأثر هذه التدابري، وبيانات

وتوصي اللجنة أيضا الدولة     .ب الفئات العمرية واجملموعات العرقية     حبس  مصنفة ،االنتشار
عن مدى انتـشار هـذا العنـف وأسـبابه          دراسات استقصائية   أو  /الطرف بإجراء دراسات و   

 .اجلذرية

احلـايل  العقوبـات   وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء التعريف الضيق لالغتصاب يف قـانون              - ٢٥
 .اب يف إطار الزواجوعدم جترمي الدولة الطرف لالغتص



CEDAW/C/LAO/CO/7  
 

09-46042 9 
 

ــى توســي     - ٢٦ ــة الطــرف عل ــة الدول ــانون  حتــث اللجن ــصاب يف ق  ع نطــاق تعريــف االغت
 جنـسية بـدون موافقـة املـرأة، ولـيعكس واقـع االعتـداءات         اتليـشمل أيـة عالقـ     العقوبات  

االغتـصاب يف إطـار الـزواج مـن     عملية اجلنسية اليت تتعرض هلا املرأة، وعلى إلغاء استثناء  
 بأن جتري الدولة الطرف مشاورات واسعة النطاق مع  اللجنةوتوصي. صابتعريف االغت

ــراءات          ــوانني واإلج ــا الق ــيت ختــضع هل ــة اإلصــالح ال ــياق عملي ــسائية يف س ــات الن اجملموع
  .القضائية املتعلقة باالغتصاب واالعتداء اجلنسي

  
  بالبشراالجتار     

ــا يف الفقــ   أخــذت  - ٢٧ ــشار إليه ــدابري امل ــا بالت ــة علم ــدريب  و أعــاله ٥رة  اللجن ــشطة الت بأن
تعـرب عـن قلقهـا       إال أهنـا  ،  ر للنساء واألطفال من ضـحايا االجتـا        مؤقّتة والتوعية وإقامة مالجئ  
ــتمرار االجتــار   هبــن يف البلــد، مبــا فيــه االجتــار    بالنــساء والفتيــات واســتغالهلن جنــسيا    إزاء اس

تقـارير تــشري إىل أن  وهــي قلقـة بــشكل خـاص مــن أن ال   .احلـضر الريــف إىل مـن  حلــدود وا عـرب 
تـشعر اللجنـة أيـضا    و. ة والثامنـة عـشر  ةيف املائة من الضحايا فتيـات بـني سـن الثانيـة عـشر            ٦٠

سـيما   بالقلق إزاء عدم كفاية تـدابري احلمايـة املتاحـة لـضحايا االجتـار العائـدين مـن اخلـارج، ال                 
ف جـذور اهلجـرة مـن       الدولة الطر عدم معاجلة   ، وإزاء   يةناطق احلدود املعلى طول   و،  تايلندمن  

اهلادفــة ممــا يعرقــل جهــود الدولــة الطــرف  وإليهــا،  والــصني وغريهــا مــن بلــدان املنطقــة  تايلنــد
  .بالبشرملشكلة االجتار بصورة جادة للتصدي 

خطـة عمـل وطنيـة      أن تعتمد وتنفـذ تنفيـذا فعـاال         حتث اللجنة الدولة الطرف على        - ٢٨
احملاكمـة  أن تقـدم املتـاجرين إىل      منـع االجتـار، و     ، مبـا يف ذلـك     بالبشرشاملة ملكافحة االجتار    

ــهم ــسرعة ومعاقبت ــصورة مباشــرة أو غــري مباشــرة يف االجتــار      ب ، ســواء كــانوا مــشاركني ب
منعهـا،  عـن   أو  بالبـشر   االت االجتـار    التصدي حلـ   الذين يتقاعسون عن     عاقبأن ت ، و بالبشر

الــدعم إىل  تقــدم أنالوســطاء، و/احلمايــة مــن الــذين ميارســون هــذه التجــارة     وأن تــوفر 
 تايلنـد مـع  املربمة اللجنة إىل الدولة الطرف حتسني تنفيذ مذكرة التفاهم  وتطلب  .الضحايا

كمـا توصـي   . يـة نـاطق احلدود املسـيما علـى طـول     ، ال بالبشر املتعلقة باالجتار    ٢٠٠٥سنة  
 العـاملني يف إىل بالبـشر  التـشريعات اخلاصـة مبكافحـة االجتـار       عـن   اللجنة بتـوفري معلومـات      

وموظفي القطاع  واملسؤولني عن إنفاذ القانون، مبن فيهم شرطة احلدود،         اجلهاز القضائي،   
باإلضـافة إىل ذلـك،     . ، وبتدريبـهم عليهـا    واملرشدين االجتماعيني يف مجيع أحناء البلد     العام،  

، تشمل االجتار   بالبشرتوصي اللجنة بأن جتري الدولة الطرف دراسات مقارنة عن االجتار           
إىل احلضر، وأن تعاجل األسباب اجلذرية هلذا االجتار هبدف القضاء الريف ود ومن عرب احلد

هــا بــذل جهودأن تجرين، واعلــى ضــعف الفتيــات والنــساء إزاء االســتغالل اجلنــسي واملتــ 
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ويف هـذا الـصدد، ينبغـي للدولـة الطـرف أن تتخـذ            .تعايف الـضحايا وإدمـاجهم يف اجملتمـع       ل
لنـساء والفتيـات الـاليت تعرضـن لعمليـات االجتـار علـى        اخلطوات الالزمة لكفالة حـصول ا   

حلصول علـى  افرص على  الرعاية الطبية اجليدة واملشورة والدعم املايل واملأوى املناسب، و        
وتناشد اللجنـة الدولـة الطـرف        .مزيد من التدريب، وأيضا على اخلدمات القانونية اجملانية       

 .مجع البيانات وحتليلهاريا، وال سيما هذه املسألة باستمرار وتقييمها دوأن تكفل رصد 
  

  استغالل البغاء    
هنـا تكـرر    أيف حني تالحظ اللجنة زيادة عدد أماكن التـسلية مثـل النـوادي الليليـة، إال                   - ٢٩

وتبدي أسفها حملدودية املعلومـات الـيت قُـّدمت عـن            ،قلقها إزاء استغالل بغاء النساء    التعبري عن   
ملعلومـات عـن أيـة      والنعـدام ا  ا يف ذلك يف املناطق احلدوديـة،        املشكلة وحجمها، مب  انتشار هذه   

.  وإعـادة إدمـاجهن    لتعايف النساء الالئـي يـرغنب يف التخلـي عـن ممارسـة البغـاء              متخذة  مبادرات  
الطلـب علـى البغـاء، كمـا طلبـت      خلفـض  للجنة لعدم بذل الدولة الطرف جهـودا    اكما تأسف   

 . يف مالحظاهتا اخلتامية السابقةاللجنة

توصــي اللجنــة بــأن تــدرس الدولــة الطــرف مــدى انتــشار البغــاء يف مجهوريــة الو      - ٣٠
تقريرهــا املقبــل بيانــات ومعلومــات عــن اســتغالل البغــاء  تــّضمن الدميقراطيــة الــشعبية وأن 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء مسألة استغالل البغاء        .حسب نوع اجلنس  مصنفة  
الطلـب علـى البغـاء      خلفض  اتيجيات شاملة، تتضمن برامج     مزيدا من االنتباه وإعداد استر    

قطع عالقتهن بعـامل   يرغنب يف الالئي النساء لتعايف، ووضع برامج   تهثين النساء عن ممارس   لو
  .الدعم هلنالبغاء ولتقدمي 

  
 املشاركة يف احلياة السياسية والعامة    

يــادة املتواصــلة يف أعــداد  الزبإنــشاء فريــق للربملانيــات مــؤخراً و علمــا باللجنــة أخــذت   - ٣١
، لكنــها تعــرب مــع ذلــك عــن قلقهــا إزاء املــشاركة املنخفــضة جــداً ةالوطنيــاجلمعيــة النــساء يف 

للنساء يف مجيـع منـاحي احليـاة العامـة والـسياسية واملهنيـة، مبـا يف ذلـك يف الوظـائف احلكوميـة                      
ب أيـضاً عـن قلقهـا إزاء    وتعـر  .والدبلوماسية واإلدارية، وبصورة رئيسية على املستويات العليـا 

وتعرب اللجنـة كـذلك     . واجليش والشرطة   قضائياجلهاز ال انعدام املعلومات عن متثيل املرأة يف       
 يف املائة مـن الـسكان       ٨٠ حوايلومبا أن   . عن أسفها لتدين عدد النساء يف اإلدارة العليا عموماً        

ظـم املـسائل اليوميـة، تعـرب     يعيشون يف املنـاطق الريفيـة وأن زعـيم القريـة وجملـسها يتوليـان مع              
  . يف املائة١، اليت تربو بقليل على النساء من زعماء القرىنسبة اللجنة عن قلقها إزاء 
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توصي اللجنة مبواصلة الدولة الطـرف اتبـاع سياسـات دائمـة هتـدف إىل مـشاركة                   - ٣٢
عامــة احليــاة المنــاحي القــرارات يف مجيــع صــنع يف مــع الرجــال الكاملــة واملتكافئــة النــساء 

املتعلقـة   ٢٣  رقـم وتوصي بأن تستخدم الدولة الطرف التوصية العامة .والسياسية واملهنية
، وتـدعو الدولـة الطـرف إىل اعتمـاد تـدابري            اسـتخداماً كـامالً    املرأة يف احلياة العامـة    مبسألة  

 أعـاله، هبـدف تـسريع    ١٦خاصة مؤقتة، كلما اقتضت الضرورة، وفقاً ملـا ورد يف الفقـرة          
سـيما يف    يف احليـاة العامـة والـسياسية، وال       مـع الرجـال     الكاملة واملتكافئـة    النساء  مشاركة  

بأمهيـة مـشاركة    للتوعية  وتوصي بتنفيذ أنشطة    . القراراتيف عملية صنع    املستويات العليا   
القرارات بالنسبة للمجتمع ككل، ووضع بـرامج تدريبيـة وإرشـادية حمـددة             صنع  املرأة يف   
وتوصـي أيـضاً بـأن تـوفر        . ئهـا ناصـب عامـة واملنتخبـات لتبو      مللمرشـحات   خمصصة ل اهلدف  

الدولــة الطــرف للقياديــات احلاليــات واملــستقبليات بــرامج تدريبيــة عــن مهــارات القيــادة    
حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اختـاذ تـدابري لـتمكني الريفيـات حبيـث                    كما  . والتفاوض

شــؤون القريــة والعمــل    يف ، بالتــساوي مــع الرجــال،  يــصبحن قــادرات علــى املــشاركة   
وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف بـأن تقـوم بعمليـات رصـد دقيـق ملـدى                  . كزعيمات للقرى 

 .إبالغ اللجنـة هبـا يف تقريرهـا القـادم    بـ والـيت حتققهـا   لنتـائج  لفعالية التدابري اليت تتخذها و

احليـاة  مناحي والدولة الطرف مدعوة أيضاً لتقدمي بيانات إحصائية عن متثيل املرأة يف مجيع         
  .واجليشة القضائي والشرطاجلهاز السياسية والعامة، مبا يف ذلك 

  
 التعليم    

ــة أخــذت   - ٣٣ ــة القطــاع التعليمــي لف  علمــا باللجن ــرة اعتمــاد إطــار تنمي  ٢٠١٥-٢٠٠٩ت
شاريع املـ تـدابري و  تنفيذ طائفة متنوعـة مـن ال       و ، املعدل املتعلق بالتعليم   ٢٠٠٧يوليه  /وقانون متوز 

يف أوسـاط  م، إال أهنا ال تزال تشعر بقلق بالغ إزاء معـدالت األميـة املرتفعـة جـداً          يف جمال التعلي  
وإزاء أوجه التفاوت الكبري يف معدالت األمية بـني النـساء والرجـال ويف              )  يف املائة  ٣٧(النساء  

وتعـرب اللجنـة     .التعليم بـني النـساء يف املنـاطق احلـضرية والنـساء يف املنـاطق الريفيـة                 مستويات
لقها بصورة خاصة إزاء التدين اهلائل ملعدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى النساء املنتميـات              عن ق 

عـدد  ف،  للمؤسـسات التعليميـة  يئالوضع السكما تعرب عن قلقها إزاء  . معينةعرقيةجملموعات 
يم تباين واضح يف نوعية التعلـ     مثة  ، و  حمدود ، وعدد املدرسني املؤهلني    مرتفع املدارس غري املنجز  

. املنــاطق النائيــة ومــدى القــدرة علــى احلــصول عليــه بــني املنــاطق احلــضرية واملنــاطق الريفيــة أو 
وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقهـا إزاء املواقـف التقليديـة الـيت تـشكل عوائـق أمـام تعلـيم الفتيـات                       

 إىل  وتـشري اللجنـة    .بتأدية مهـام مرتليـة     ن من املدارس الناتج عن انشغاهل     نوإزاء معدالت تسرهب  
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أن التعليم أمر أساسي يف النهوض باملرأة وأن املستوى املتدين لتعلـيم النـساء والفتيـات ال يـزال                   
  .ميثل أحد أخطر العوائق اليت حتول دون متتعهن بكامل حقوقهن اإلنسانية

 مـن االتفاقيـة، مبـا يف       ١٠حتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى تعزيـز امتثاهلـا للمـادة                 - ٣٤
لفتيات منح اوحتث الدولة الطرف على كفالة  .ار تنمية القطاع التعليميذلك يف سياق إط

ميــع جب ، علــى قـدم املــساواة مـع الــذكور، فرصـة االلتحــاق باملؤسـسات التعليميــة    والنـساء 
املواقـف التقليديـة الـيت تـشكل يف بعـض املنـاطق الريفيـة               إلزالة  ، واختاذ خطوات    امستوياهت

ويـتعني علـى الدولـة     .ء وأمـام بقـاء الفتيـات يف املـدارس    عوائق أمام تعليم الفتيـات والنـسا  
بتـدائي مبراحلـه   التعلـيم ا تـوفري ال  لتمكني كل مدرسة ابتدائيـة مـن       هاالطرف تسريع جهود  

؛ وتـدريب املدرسـني   القاعـات الدراسـية  توسـيع نطـاق بنـاء       وال سـيما عـرب      ،   كاملة اخلمس
 تـدابري خاصـة جلـذب عـدد أكـرب      متعددة؛ واختاذتعليمية مراحل التدريس يف على منهجية  

وتوصــي اللجنــة أيــضاً بــأن  .العرقيــة ملمارســة مهنــة التــدريساجملموعــات مــن النــساء مــن 
تستكشف الدولة الطرف مدى إمكانية تطبيق التعليم املتعدد اللغات، وال سيما مـن أجـل               

م، ومـدى   لغاهتم األ لتعليم اللغة الالوية للناطقني بلغات أخرى مع إيالء االهتمام الواجب           
الـيت تـسكنها    قرى  الإمكانية وضع مشروع دائم إلرسال متطوعني من طلبة اجلامعات إىل           

وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى   .العرقية يف الريف لتعليم أهلها اللغة الالويةاجملموعات 
كفالة ختصيص االعتمادات الالزمة يف امليزانية من أجل تنفيـذ خمتلـف املـشاريع والـربامج،                

وعـن  اليت اختـذهتا    تقريرها القادم معلومات عن التدابري      تضمني  ب إىل الدولة الطرف     وتطل
  .يف وضع املرأةأثرها 

  
 قطاع العمل

ــس، إذ         - ٣٥ ــصانع املالبـ ــل يف مـ ــروف العمـ ــا إزاء رداءة ظـ ــن قلقهـ ــة عـ ــرب اللجنـ ن إتعـ
التفـاوت  رار كمـا تـشعر بـالقلق إزاء اسـتم     .املائة من عماهلا شابات من املنـاطق الريفيـة   يف ٨٠

 وعمـل جمموعـة   لقـوة العاملـة  التمييـز بـني النـساء والرجـال يف ا    يف األجور بـني اجلنـسني ونظـام        
تقـل فيهـا   ، وإزاء عمـل النـساء عمومـاً يف أعمـال مؤقتـة ومومسيـة              دون غريها يف مهن معينـة      ما

سات وتشعر اللجنـة بـالقلق أيـضاً إزاء مواجهـة النـساء صـاحبات املؤسـ        .درجة األمن الوظيفي
  . أكرب من العوائق والتحديات مقارنة بنظرائهن الذكوراددعالصغرية واملتوسطة 

مـع  تطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف كفالـة حـصول النـساء علـى فـرص متكافئـة                     - ٣٦
لـى إيـالء   عوحتث الدولـة الطـرف    . من االتفاقية١١يف سوق العمل، وفقاً للمادة الرجال 
 يف مــصانع املالبــس واعتمــاد هنــج شــامل يف هــذا   لتحــسني ظــروف العمــل خــاص اهتمــام 
ماية املرأة من التمييز الكفيلة حبتدابري الكما تدعو الدولة الطرف إىل تعزيز وتنفيذ  .الشأن
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يف األجــور بــني اجلنــسني  للتحقــق مــن التفــاوت   وإىل اختــاذ تــدابري اســتباقية  ،واالســتغالل
وتـدعو الدولـة الطـرف     .لفرص يف العمل، وتطبيق مبدأ املساواة يف األجر وتكافؤ اوإزالته

معلومات مفصلة تتـضمن بيانـات مـصنفة حـسب نـوع            : ما يلي  تقريرها القادم تضمني  إىل  
 يف القطاعني الرمسي وغري الرمسي علـى الـسواء،           حلالة املرأة يف جمال العمل     اجلنس؛ وحتليل 

حتقيـق  يف وأثرهـا  مع مرور الوقت؛ ومعلومـات عـن التـدابري املتخـذة      هذه احلالة   واجتاهات  
يف قطاعـات العمـل، مبـا يف ذلـك يف جمـاالت العمـل       مع فرص الرجـال  لنساء اتكافؤ فرص   

ــة ومفــصلة عــن     ــدة واألعمــال احلــرة؛ ومعلومــات واقعي الــيت لقلــق املــسائل املــثرية لاجلدي
  .النساء صاحبات املؤسسات الصغرية واملتوسطةطرحت بشأن 

  
  الصحةقطاع 
الـيت  وردود علـى قائمـة القـضايا        من معلومـات    يف التقرير   ا ورد   علما مب اللجنة   تأخذ  - ٣٧

حـصول املـرأة علـى      املتخـذة لتحـسني فـرص       بشأن الربامج واملشاريع والتـدابري العمليـة        أثريت،  
 وإنـشاء   ،النفـاس  احلمل و  يتفترالرعاية الصحية وتقليل معدالت وفيات الرضع واألمهات أثناء         

هنـا تعـرب    إال أ ،   كافـة  صحة األم والطفـل يف أحنـاء البلـد        قة بـ  األنشطة املتعل شارك يف   فريق فين ي  
النفــاس  احلمــل وفتــريتعــن قلقهــا الــشديد مــن أن معــدالت وفيــات الرضــع واألمهــات أثنــاء    

يف احلالـة آخـذة    ويف حـني تالحـظ اللجنـة أن         . تزال مرتفعة جدا، وخباصة يف املناطق الريفية       ال
ــة اخلــدمات املتعلقــة   القلــق يــساورها أيــضا بــشأن  إال أن تحــسن، ال ــة وعــدم كفاي ســوء التغذي

بالتوليد وتنظيم األسرة باإلضافة إىل استمرار افتقار املـرأة إىل إمكانيـة احلـصول علـى خـدمات                  
   .الصحة اجلنسية واإلجنابية

 أكـرب لـصحة اإلنـاث طـوال دورة          اهتمـام على إيـالء     حتث اللجنة الدولة الطرف       - ٣٨
. ص املـوارد الـضرورية لتنفيـذ خمتلـف املـشاريع والـربامج            حياهتن، بوسائل مـن بينـها ختـصي       

وفيـات الرضـع    خلفـض معـدالت     ولويـة   مـنح األ  وحتث اللجنـة الدولـة الطـرف أيـضا علـى            
القـوة العاملـة مـن القـابالت وجعـل      تنميـة قـدرات   والنفـاس    احلمل و  يتفترواألمهات أثناء   

خـدمات التوليـد الطارئـة،      وتـوفري   املنال ة وسهل ةخصائيني يف الوالدات متوافر   األ خدمات
ز األمن  يتعزإىل  وتدعو اللجنة الدولة الطرف     . وبتقدمي خدمات جمانية حيثما يقتضي األمر     

الغذائي وخدمات الرعاية الصحية األولية ومرافـق الـصرف الـصحي الكافيـة، وخباصـة يف                
ة الصحية حصول املرأة على الرعاي  مدى إمكانية   آليات لرصد   إىل إنشاء   املناطق الريفية، و  

مـن أجـل زيـادة      نطـاق جهودهـا     وتوصـي أيـضا بتعزيـز وتوسـيع         . ونظم اخلدمات الـصحية   
يف مجيـع أحنـاء     وحتـسني فـرص احلـصول عليهـا بأسـعار معقولـة             املعرفة بوسـائل منـع احلمـل        

الـذين  البلد، حىت يتـسىن للمـرأة والرجـل اختـاذ اختيـارات مـستنرية بـشأن عـدد األطفـال                     
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وتوصـي اللجنـة كـذلك بنـشر        . الفتـرات الفاصـلة بـني والدهتـم       ن  يرغبون يف إجناهبم وبـشأ    
إيـالء اهتمـام   مـع  الثقافة اجلنسية على نطاق واسع مع التركيز على املراهقني واملراهقات،      

خاص لطرق الوقاية من احلمل املبكر ومكافحـة األمـراض الـيت تنتقـل باالتـصال اجلنـسي،               
ة االعتبار الواجب للتقاليـد واحلـواجز املاديـة         وبأن تويل برامج التوعية مبسألة تنظيم األسر      

  . اليت تقيد املرأة يف املناطق الريفية
 العامــةلتوصــيتها توصــي اللجنــة بــأن تــويل الدولــة الطــرف االهتمــام الواجــب          - ٣٩
أن تواصــل التمــاس الــدعم املــايل والفــين مــن اجملتمــع الــدويل واجملتمــع املــدين بــ، و٢٤ رقــم

وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف        .  الكفيلة بتحـسني صـحة املـرأة       لتتمكن من تنفيذ التدابري   
فـرص  كذلك بأن تقدم معلومات مفصلة يف تقريرها الدوري القادم عن أثر برامج حتـسني               

فتـريت احلمـل    حصول املرأة على الرعاية الصحية وتقليـل وفيـات الرضـع واألمهـات أثنـاء                
  . مع مرور الزمنان اليت تشكلها هاتان املسألتالنفاس، وعن االجتاهات و
  

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    
اإليـدز،  /تعيني جلنة وطنية ضد فريوس نقص املناعة البـشرية        علما ب اللجنة  بينما أخذت     - ٤٠

عــدد مــن املتعلقــة باملعلومــات باإليــدز، /وإنــشاء مركــز مكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
اإليـدز، يـساور    /ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية    ليا  اليت تنفذ حا  اخلطط والربامج والتدابري    

ــا ورد بـــشأن   ــة القلـــق ممـ ــاد اللجنـ ــدد النـــساء الالئـــي  ازديـ ــعـ ــة  يـ صنب بفـــريوس نقـــص املناعـ
، ومـن أن النـساء والفتيـات عرضـة          باملتوسـط سـنويا    يف املائـة     ٨إذ يبلـغ معدلـه      اإليـدز   /البشرية

، وأن فئـات  هنسـلوكية متعلقـة بنـوع جنـس     ملعـايري نتيجـة  هبـذا الوبـاء    إلصابة  لعلى حنو خاص    
بـشدة   يتعرضـن    ،معينة من النساء، مبا يف ذلك النساء املشتغالت بالبغاء والعامالت املهـاجرات           

مـن أن   وتشعر اللجنة بالقلق بوجـه خـاص        . اإليدز/خلطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية     
لنــساء الــدنيا الــيت حتتلــها ل واملرتبــة جــل غــري املتكافئــة بــني املــرأة والر القــوة اســتمرار عالقــات 

مأمونـة  ممارسـات جنـسية     كفالـة اتبـاع     قـدرهتن علـى     حيـوالن بينـهن وبـني       والفتيات يف اجملتمـع     
وتــشعر أيــضا بــالقلق ألن الــسياسات والتــشريعات . لإلصــابة هبــذا الوبــاءويزيــد مــن تعرضــهن 

وال حتمـي  يت متيـز املـرأة دون الرجـل         اهلشاشة ال احلالية ال تأخذ يف االعتبار بالقدر الكايف أوجه         
  . اإليدز/بالقدر الكايف حقوق النساء والفتيات املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية

النــساء الــيت خيلفهــا علــى ملواجهــة اآلثــار احلثيثــة  توصــي اللجنــة مبواصــلة اجلهــود   - ٤١
 .ماعيـة واألسـرية  االجتعواقبـه  اإليـدز، فـضال عـن      /والفتيات فريوس نقص املناعة البـشرية     

اجلنـساين  املنظـور   ي حتث الدولة الطرف على تعزيز تركيزها على متكني املـرأة وإدراج             وه
ــة         ــريوس نقـــص املناعـ ــة بفـ ــا املتعلقـ ــاهتا وبراجمهـ ــمن سياسـ ــارز ضـ ــح وبـ ــو واضـ ــى حنـ علـ
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والدولــة . التــدابري ذات الــصلة مجيــع تنفيــذزيــادة دور الرجــل يف علــى اإليــدز و/البــشرية
مـن  املـوظفني احلكـوميني بـشأن الوقايـة         يف صـفوف    لقيـام حبمـالت توعيـة       الطرف مدعوة ل  

جـزءا  نـهج   ال لتـصبح هـذه   يف هـذا اجملـال،      واحملافظة علـى الـسرية      املصابني به   ومحاية  الوباء  
الدولـة الطـرف   ن تـضمّ وتوصي اللجنة بأن    .  قطاعات حكومية متعددة   متكامال من أنشطة  

عقبـات  مـا واجهتـه مـن       تـدابري يف هـذا الـصدد، و        القادم معلومات عما اختذته من    تقريرها  
  . نتائجوحققته من

  
  العامالت املهاجرات    

يف حني تثين اللجنة على الدولة الطرف إلبرام مذكرة تفاهم مـع تايلنـد بـشأن حقـوق           - ٤٢
العمـال املهـاجرين، فإهنــا تـشعر بــالقلق إزاء اسـتمرار تأنيـث اهلجــرة ويف أن نـساء الو يــشكلن       

ويـساورها القلـق أيـضاً لعـدم وجـود اتفاقـات       .  يف املائة من املهـاجرين يف تايلنـد       ٧٠حالياً حنو   
ثنائية ومذكرات تفاهم مع مجيع البلدان واملناطق اليت هتـاجر إليهـا نـساء الو، السـتمرار حظـر                   
وقف العامالت الالئي يهـاجرن عـن طريـق قنـوات غـري رمسيـة إىل بلـدان ومنـاطق أخـرى حبثـا                        

  .يا ملختلف أشكال االستغالل والعنف واالجتارفرص العمل ضحا عن
حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسة هجرة شاملة تراعـي الفـوارق بـني                 - ٤٣

اجلنسني ومواصلة إبرام اتفاقات ثنائية ومذكرات تفاهم مـع البلـدان واملنـاطق الـيت هتـاجر                 
كس هذه االتفاقـات بـشكل   إليها نساء الو حبثاً عن العمل، ويف الوقت نفسه ضمان أن تع    

وباإلضــافة إىل ذلــك، تطلــب   . كامــل حقــوق املــرأة كإنــسان وأن تتوافــق مــع االتفاقيــة      
الدولة الطرف تعزيز أنشطتها اإلعالمية لضمان إدراك النساء احملتملة هجرهتن إدراكـاً             إىل

. يـة تاماً حلقوقهن وللمخاطر احملتمل تعرضهن له حبثاً عن العمل عن طريق قنـوات غـري رمس       
الطرف أيضاً على استحداث سياسات وتشريعات وبرامج تستجيب الدولة  وحتث اللجنة   

 والعائـدات والقادمـات، مبـن       محاية املهاجرات العـامالت اخلارجـات     الحتياجات املرأة بغية    
فيهن أولئك الالئي يسافرن إىل اخلارج عن طريق القنوات غري الرمسية، مـن مجيـع أشـكال           

شجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اعتماد هنـج متـسق وشـامل             وت. انتهاكات حقوقهن 
ملعاجلة األسباب اجلذرية هلجرة املرأة، بوسائل منها هتيئة الظروف الالزمـة لتحقيـق التنميـة               

خلق فرص عمل للنساء مأمونة وخمصصة هلن وذلـك كبـديل اقتـصادي عملـي               واملستدامة  
جنــة بــأن تــويل الدولــة الطــرف االهتمــام وتوصــي الل.  اهلجــرة أو البطالــة يف أوســاطهنمــن

  . يف هذا الصدد٢٦  رقمالواجب لتوصيتها
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  املرأة يف املناطق الريفية    
حتيط اللجنة علماً بربنـامج ختفيـف وطـأة الفقـر وإنـشاء اللجنـة الوطنيـة الدائمـة املعنيـة              - ٤٤

ري اإلمنائيـة، الـيت بـدأت       بالتنمية الريفية والقضاء على الفقر، ومبختلف املشاريع والربامج والتداب        
تنفــذها الدولــة الطــرف، وال ســيما يف املنــاطق الريفيــة والنائيــة، وبــاملرحلتني األوىل والثانيــة         

ومــع ذلــك، تعــرب اللجنــة عــن القلــق العميــق إزاء الوضــع اجملحــف . لربنــامج ملكيــة األراضــي
 يف مجهوريـــة الو لنـــساء املنـــاطق الريفيـــة والنائيـــة الالئـــي يـــشكلن األغلبيـــة الـــساحقة للنـــساء

الدميقراطية الشعبية، الذي يتمثل يف الفقر واألمية وصعوبات احلصول علـى اخلـدمات الـصحية               
والتعليمية واالجتماعيـة وعـدم املـشاركة يف عمليـات صـنع القـرار علـى الـصعيد احمللـي، مبـا يف                     

لتنميــة ويــساورها القلــق أيــضاً إزاء احتمــال أال تــشمل خمتلــف مــشاريع ا  . ذلــك جملــس القريــة
وتشعر اللجنـة بـالقلق أيـضاً ألن القوالـب النمطيـة التقليديـة اخلاصـة باإلنـاث           . منظورا جنسانيا 

ــالقلق إزاء التقــارير   . أكثــر شــيوعاً يف اجملتمعــات الريفيــة  وباإلضــافة إىل ذلــك، تــشعر اللجنــة ب
 مـن  تفيد بأن برنامج الدولة للقـضاء علـى املخـدرات، الـذي يـشمل حظـر زراعـة األفيـون                    اليت

دون استبداله ببدائل مستدامة، يؤدي أيضاً إىل نقص األغذية واهلجرة على نطـاق واسـع وإزاء               
  . إمكانية أن يكون ملشاريع االستثمار اخلارجي تبعات سلبية على حالة نساء املناطق الريفية

ــرأة        - ٤٥ ــادة مــشاركة امل ــة لزي ــدابري الالزم ــة الطــرف إىل اختــاذ الت ــة الدول ــدعو اللجن ت
يزها يف وضع خطـط التنميـة احملليـة وتنفيـذها، وإىل ايـالء اهتمـام خـاص الحتياجـات                    وتعز

املــرأة الريفيــة عــن طريــق ضــمان مــشاركتها يف عمليــات صــنع القــرار وحتــسني فــرص          
وعـالوة  . حصلوها، يف مجلة أمور أخرى، على اخلدمات الصحية والتعليميـة واالجتماعيـة           

ى عدم تنفيـذ مـشاريع التنميـة إال بعـد إجـراء             على ذلك، ينبغي للدولة الطرف احلرص عل      
وباإلضـافة إىل ذلـك، ينبغـي    . أثـر اجلنـسني وإشـراك املـرأة فيـه     من عمليات تقييم ملا تتركه     

للدولة الطرف ضمان أن جتري عمليـات القـضاء علـى األفيـون جنبـا إىل جنـب مـع تـوفري          
ضرر النـساء املنتميـات   سبل عيش بديلة مستدامة بالتعاون مع اجملتمعـات احملليـة، حيـث تتـ            

وتطلــب اللجنــة مــن الدولــة . إىل اجملموعــات العرقيــة يف املنــاطق الريفيــة أكثــر مــن غريهــن 
الطرف أن تدرج يف تقريرهـا القـادم مـا حققتـه التـدخالت احلكوميـة البنـاءة مـن إجنـازات               

  .تفاقيةوبيانات شاملة عن حالة املرأة يف املناطق الريفية يف مجيع اجملاالت املشمولة باال
  

  الفئات الضعيفة من النساء    
ــساء          - ٤٦ ــن الن ــضعيفة م ــات ال ــة بالفئ ــات واإلحــصاءات املتعلق ــة أن املعلوم تالحــظ اللجن

حمدودة للغاية، مبا فيها تلك املتعلقة باملسنات واملعوقات، مثـل ضـحايا الـذخائر غـري املنفجـرة،                  
 ســيما مــن حيــث احلــصول    الالئــي كــثرياً مــا يعــانني مــن أشــكال متعــددة مــن التمييــز وال        
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اخلــدمات التعليميــة وفــرص العمــل والرعايــة الــصحية والتعــرض للعنــف وفــرص اللجــوء     علــى
  .القضاء إىل
ــادم، صــورة شــاملة        - ٤٧ ــدم، يف تقريرهــا الق ــة الطــرف أن تق ــة إىل الدول تطلــب اللجن
التفاقيـة،  احلالة الفعلية للفئات الضعيفة من النساء وذلك يف مجيع اجملاالت املـشمولة با       عن

وتوصــي اللجنــة أن جتــري الدولــة الطــرف حبثــاً . ومعلومــات عــن بــرامج وإجنــازات حمــددة
 اجلنسني مـن أجـل      منوحتليالً بشأن تأثري الذخائر غري املنفجرة على سكان املناطق الريفية           

تبيان خمتلف تبعاهتا على الرجال والنساء استنادا إىل الدور املختلف لكـل مـن اجلنـسني يف                
  .التحليل يف تقريرها الدوري القادمو البحثالعمل، وأن تقدم نتائج جمال 

  
  العالقات األسرية    

ــة علمــاً بالتعــديل الــذي أدخــل عــام      - ٤٨ ــانون األســرة وألغــى   ٢٠٠٨حتــيط اللجن  علــى ق
تــشعر  أهنــا، غــري.  عامــاً يف احلـاالت اخلاصــة والــضرورية ١٥إمكانيـة ختفــيض ســن الــزواج إىل  

االت زواج يف قاصـرات علـى الـرغم مـن حظـر تعـدد الزوجـات بـشكل          بالقلق إزاء وجـود حـ     
 من قانون األسرة املتعلقة بالقـسمة املتـساوية للممتلكـات           ٢٨وتالحظ اللجنة أن املادة     . رمسي

الزوجيــة تــشمل اســتثناء علــى هــذه القــسمة يــستند إىل عــدم اجلــدارة وتــشعر بــالقلق ألن هــذا   
  . قد يلحق الغنب باملرأةءاالستثنا
وجـات، علـى النحـو      تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تنفيذ تدابري إللغـاء تعـدد الز             - ٤٩

.  بشأن املـساواة يف العالقـات الزوجيـة واألسـرية    ٢١ ة رقم العامتهاتوصيالذي تدعو إليه   
 مـن قـانون األسـرة       ٢٨وباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنقح املادة           

ــتثنا   ــاء االس ــن أجــل إلغ ــستند إىل     م ــة امل ــساوية للممتلكــات الزوجي ــسمة املت ــق بالق ء املتعل
  .اجلدارة عدم

  
  مجع البيانات وحتليلها    

يساور اللجنـة القلـق لعـدم تقـدمي التقريـر بيانـات إحـصائية كافيـة عـن وضـع املـرأة يف                          - ٥٠
 وعـن   ،والبغـاء مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقية، مبا فيها العنف ضد املرأة، واالجتـار بالبـشر               

ــساء     ــضعيفة مــن الن ــات ال ــساء الريــف وســائر الفئ ــضاً إزاء نقــص    . ن ــق أي ــة القل ــساور اللجن وي
املعلومات املتعلقة بأثر التدابري اليت اختذهتا ومبا واجهته من عقبات وحققته من نتائج يف خمتلـف              

  .اجملاالت املشمولة باالتفاقية
ظام الذي تتبعه جلمع البيانات، مبا يشمل       تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعزيز الن        - ٥١

استخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم االجتاهات اليت تشكلها حالة املـرأة والتقـدم احملـرز               
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حنو حتقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجل، وإىل ختصيص موارد كافية يف امليزانية لـذلك              
عدة الدوليــة، حــسب االقتــضاء، وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل طلــب املــسا. الغــرض

وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف        . ملؤازرهتا يف اجلهود اليت تبذهلا جلمع البيانات وحتليلها       
أيضاً أن تدرج يف تقريرها القادم بيانات إحصائية وحتليالت، مصنفة حـسب نـوع اجلـنس                

املقاطعــة، تــبني واجملموعــات اإلثنيــة واملنــاطق الريفيــة واحلــضرية، وعلــى نطــاق الدولــة أو   
التدابري الـيت اختـذهتا يف إطـار الـسياسات والـربامج، ومـا واجهتـه مـن عقبـات وحققتـه                       أثر
  .النتائج من
  

  ٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة     
تطلـب   يف حني تالحظ اللجنة أن هذه القضايا ختـضع لنظـر الدولـة الطـرف، فإهنـا                  - ٥٢

وقع الربوتوكول االختياري لالتفاقية وتصدق عليه، وتدعو الدولة        إىل الدولة الطرف أن ت    
 من االتفاقية، املتعلقة مبوعد اجتماع ٢٠ من املادة ١الطرف أيضاً إىل قبول تعديل الفقرة     

  .اللجنة
  

  إعداد التقرير القادم    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف كفالة مـشاركة مجيـع الـوزارات واهليئـات العامـة                  - ٥٣
ى نطاق واسع يف إعـداد تقريرهـا القـادم وأيـضاً التـشاور مـع املنظمـات غـري احلكوميـة                      عل

  .خالل مرحلة إعداده
  

  إعالن ومنهاج عمل بيجني    
حتث اللجنة الدولة الطرف، لدى الوفاء مبا عليهـا مـن واجبـات مبقتـضى االتفاقيـة            - ٥٤

 الـذي يعـزز أحكـام       على أن تستعني بإعالن ومنهاج عمـل بـيجني علـى حنـو كامـل، األمـر                
االتفاقيــة، وتطلـــب إىل الدولــة الطـــرف إدراج معلومــات عـــن هــذه املـــسألة يف تقريرهـــا     

  .القادم الدوري
  

  األهداف اإلمنائية لأللفية    
 كامل وفّعـال أمـر ال بـد منـه لتحقيـق              بشكل تشدد اللجنة على أن تنفيذ االتفاقية       - ٥٥

 املنظـور اجلنـساين وجتـسيد أحكـام االتفاقيـة           مراعـاة إىل  وتـدعو   . األهداف اإلمنائية لأللفيـة   
بوضــوح يف مجيــع اجلهــود املبذولــة لتحقيــق هــذه األهــداف، وتطلــب إىل الدولــة الطــرف    

  . القادمياخلصوص يف تقريرها الدور إدراج معلومات هبذا
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  نشر املالحظات اخلتامية    
وريــة الو تطلــب اللجنــة نــشر هــذه املالحظــات اخلتاميــة علــى نطــاق واســع يف مجه  - ٥٦

الدميقراطيــة الــشعبية مــن أجــل توعيــة النــاس، مبــن فــيهم املــسؤولون احلكوميــون والــساسة 
والربملانيون واملنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، باخلطوات اليت اختذت لكفالـة           
مـــساواة املـــرأة قانونـــاً وفعليـــاً مـــع الرجـــل، وبـــاخلطوات األخـــرى املطلـــوب اختاذهـــا يف   

وصي اللجنة بـأن تتـرجم املالحظـات اخلتاميـة إىل اللغـة الالويـة واللغـات                 وت. الصدد ذلك
والدولـة الطـرف مـدعوة      . العرقية الرئيسية وبأن تنشر أيضاً على مستوى اجملتمعات احمللية        

لتنظيم سلـسلة مـن االجتماعـات ملناقـشة التقـدم احملـرز يف وضـع هـذه املالحظـات موضـع                   
الطرف أن تواصل نشرها على نطاق واسع التوصيات وتطلب اللجنة إىل الدولة . التطبيق

العامـة للجنــة وإعـالن ومنــهاج عمــل بـيجني ونتــائج الــدورة االسـتثنائية الثالثــة والعــشرين     
ــشأن موضــوع     ــة ب ــة العام ــام  ”للجمعي ــرأة ع ــة    : ٢٠٠٠امل ــسني والتنمي ــني اجلن ــساواة ب امل

ات النـسائية ومنظمـات     سـيما يف أوسـاط املنظمـ       ، ال “والسالم يف القرن احلادي والعشرين    
  .حقوق اإلنسان

  
  التصديق على املعاهدات األخرى     

تالحظ اللجنة أن امتثال الدولة الطرف لصكوك حقـوق اإلنـسان الـدويل التـسعة                 - ٥٧
. )١(الرئيسية سيعزز متتع النساء حبقوق اإلنسان وباحلريات األساسية يف مجيع مناحي احلياة    

هورية الو الدميقراطية الـشعبية علـى النظـر يف التـصديق       وبالتايل، تشجع اللجنة حكومة مج    
على املعاهدات اليت مل تصبح بعد طرفا فيها، وهـي العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة                    
والــسياسية، واتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية    

ماية حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد           الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية حل      أو
أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقيـة حقـوق             

  .األشخاص ذوي اإلعاقة
  

__________ 
الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة العهــد   )١(  

والــسياسية، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع    
ــريه مــ       ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة، واتفاقي ــز ضــد امل ــية    أشــكال التميي ــة القاس ــة أو العقوب ن ضــروب املعامل

 الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال واملهـاجرين                   أو
وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقـوق األشـخاص               

  .ذوي اإلعاقة
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  متابعة املالحظات اخلتامية    
، معلومـات مكتوبـة     نيتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن تقـدم، يف غـضون عـام               - ٥٨
) العنــف ضــد املــرأة (٢٤ نيتخــذة لتنفيــذ التوصــيات الــواردة يف الفقــرت اخلطــوات امل عــن
  . أعاله) العامالت املهاجرات (٤٣ و

وتوصي اللجنة بأن تستفيد الدولـة الطـرف مـن املـساعدة التقنيـة مـن أجـل وضـع                 - ٥٩
وتـدعو  . وتنفيذ برنامج شامل يهدف إىل تنفيذ التوصيات الواردة أعـاله واالتفاقيـة ككـل             

أيضا الدولة الطرف إىل مواصلة تعزيز تعاوهنا مـع الوكـاالت املتخصـصة والـربامج               اللجنة  
التابعة ملنظومـة األمـم املتحـدة، مبـا فيهـا برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وصـندوق األمـم                       
املتحدة اإلمنائي للمرأة، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وصندوق األمم املتحدة للسكان، 

عامليـة، ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان، وشـعبة اإلحـصاءات                ومنظمة الـصحة ال   
  .وشعبة النهوض باملرأة التابعتان إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة

  
  موعد التقرير القادم    

تطلـــب اللجنـــة إىل الدولـــة الطـــرف الـــرد علـــى املخـــاوف الـــيت أُعـــرب عنـــها يف   - ٦٠
 مــن ١٨تاميــة، وذلــك تقريرهــا الــدوري املقبــل الــذي تقتــضيه املــادة  املالحظــات اخل هــذه

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري الثـامن املقـرر تقدميـه يف           . االتفاقية
 ٢٠١٤سـبتمرب   /، وتقريرها الدوري التاسع املقرر تقدميـه يف أيلـول         ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول

  .٢٠١٤يف شكل تقرير جامع واحد يف عام 
  


