
CEDAW/C/SR.892 (A)  األمــم املتحـدة 

 

  اتفاقية القضاء على مجيـع
 أشكال التمييز ضد املرأة

 
Distr.: General 
10 September 2009 
Arabic 
Original: English 

 

 

  .هذا احملضر قابل للتصويب
كمــا ينبغــي تبياهنــا يف مــذكرة وإدخاهلــا علــى نــسخة مــن  . وينبغــي تقــدمي التــصويبات بإحــدى لغــات العمــل

 Chief, Official Records:يف غضون أسبوع واحد من تاريخ هذه الوثيقـة إىل كذلك ينبغي إرساهلا . احملضر

Editing Section, room DC2-750, 2 United Nations Plaza.  
ات حملاضر جلـسات هـذه الـدورة يف وثيقـة تـصويب واحـدة، عقـب هنايـة الـدورة بفتـرة              وستصدر أية تصويب  

  .وجيزة
 

09-42238 (A) 
*0942238* 

   املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةاللجنة
    رابعة واألربعون الالدورة
  )لف أغرفة االجتماعات (٨٩٢ موجز للجلسة حمضر
  ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٩ يوليه/ متوز٢٤، اجلمعة يف املقر، نيويورك، يوم املعقودة

  
  ة جربالسيد :الرئيس

      
  احملتويات

  

  )تابع( من االتفاقية ١٨ األطراف مبوجب املادة النظر يف التقارير املقدمة من الدول
ادس والــــسابع اجملمعــــان املقــــدمان مــــن مجهوريــــة الو ــان الــــســــــريران الدوريــــــالتق  

  الدميقراطية الشعبية



CEDAW/C/SR.892(A)
 

2 09-42238 
 

  .٠٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة   
ــراف مبوجــب       ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم النظــر يف التق

  )تابع( من االتفاقية ١٨ املادة
ــ   ــان   التقريــ ــسابع اجملمعــ ــسادس والــ ــدوريان الــ ران الــ

ــشعبية    ــة الــ ــة الو الدميقراطيــ ــن مجهوريــ ــدمان مــ املقــ
)CEDAW/C/LAO/7(  

ــد         - ١ ــضاء وف ــس أع ــسة، جل ــن الرئي ــوة م ــى دع ــاء عل بن
 .مجهورية الو الدميقراطية الشعبية إىل مائدة اللجنة

): مجهورية الو الدميقراطيـة الـشعبية     (السيد لنغسافاد     - ٢
رض التقريــر الــدوري الــسادس والــسابع اجملمــع  قــال، وهــو يعــ

)CEDAW/C/LAO/7(  إن حكومــة بلــده قــد حققــت التقــدم ،
االقتـصادية الوطنيـة الـيت تتبناهـا         - يف خطة التنمية االجتماعية   

وقد ُنقحـت التـشريعات     . والسياسة الوطنية بشأن متكني املرأة    
ملرسـوم  لتشمل اعتبار التمييز ضد املرأة عمال جنائيا وقد ُسنَّ ا         

 بـشأن تنفيـذ القـانون اخلـاص بتطـوير       رئيس الـوزراء /٢٦رقم 
 لتناول شـروط    ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٦ومحاية املرأة املؤرخ يف     

لقد أنشئ فريق الربملانيات لتعزيـز مـشاركة املـرأة يف     . االتفاقية
- صــــياغة التــــشريعات وتنفيــــذ خطــــة التنميــــة االجتماعيــــة 

مــة الــشعب واملــدعي  االقتــصادية الوطنيــة ورصــد أعمــال حمك 
 .العام

وواصل القول إن جلنة الو الوطنية للنهوض باملرأة قد           - ٣
ــم     ــوزراء رق ــيس ال ــشأها مرســوم رئ ــوزراء يف  /٣٧أن ــيس ال رئ

، وقـد قـدمت الـسياسة الوطنيـة بـشأن           ٢٠٠٣أبريل  /نيسان ١
وتتمتــع اللجنــة الوطنيــة . ٢٠٠٦متكــني املــرأة إىل احلكومــة يف 
ــة  و  ــة، وهــي   مبخصــصات مــن امليزاني ــة والتقني باملــساعدة املالي

تعمل عـن كثـب مـع وكـاالت احلكومـة، مبـا يف ذلـك وزارتـا                  
ــة     ــادة محــالت التوعي ــة  لقي ــيم والزراعــة، واإلدارات احمللي التعل

ــساين    ــشطة تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلن وهــي . وغريهــا مــن أن

ــد      ــة وق ــة إىل اللجن مــسؤولة عــن صــياغة وتقــدمي تقــارير دوري
اع الرفيــع املــستوى لرابطــة أمــم جنــوب   شــاركت يف االجتمــ

شـــرق آســـيا بـــشأن املمارســـات الطيبـــة يف اإلبـــالغ واملتابعـــة 
التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، وهــو 

 / كـانون الثـاين    ١٥-١٤االجتماع الذي عقـد يف فينتيـان مـن          
 .٢٠٠٨يناير 

وأردف قائال إن احتاد الو النسائي يعمـل علـى تعزيـز              - ٤
ــع      ــن مجيـ ــات مـ ــساء الالويـ ــسياسيتني للنـ ــدرة الـ ــة والقـ املعرفـ

اء ــــ اواة وإهنـــركز علــى املــس  ــــ ة بينمــا يُ ـــــ وعات العرقيــــ اجملم
وينظم برامج تدريبيـة، ويقـوم حبمايـة مـصاحل          . العنف اُألسري 

ــهض     ــساء وينـ ــدخل للنـ ــد الـ ــزز توليـ ــال، ويعـ ــساء واألطفـ النـ
 الــرغم مــن وجــود وعلــى. ةــــات الدوليــــاون مــع املنظمــــبالتع

ــة واحتــاد الو النــسائي      ــة الوطني ــربط بــني اللجن ــة للتنــسيق ت آلي
وفريـــق الربملانيـــات، جيـــري أيـــضا اســـتعراض لطـــرق حتـــسني   

 .التعاون

وقال إنه ما يـزال مـن الـالزم العمـل للتـصدي لتقاليـد                - ٥
. قدمية وقوالب منطية تؤثر على حنو سـليب يف النـساء والفتيـات            

جود حل علـى األمـد القريـب جنحـت          وعلى الرغم من عدم و    
وسـعيا  . احلكومة يف تنفيذ تشريعات حلماية النساء من التمييـز        

إىل التصدي للقوالـب النمطيـة والتقاليـد التمييزيـة املـستمرة يف             
ــة     ــربامج احلكومي ــة ذات الوصــول احملــدود إىل ال ــاطق الريفي املن

ـــوالتع ــرأة     ـ ــز ضــد امل ــى التميي ــة القــضاء عل ليم ربطــت احلكوم
ــة ضــــم ــة االجتماعيــ ــة التنميــ ــة  - ن خطــ االقتــــصادية الوطنيــ

ومثـة جمـال    . باالستراتيجية الوطنيـة للنمـو والقـضاء علـى الفقـر          
فال، ــــاء واألطــار بالنــســــق وهــو االجتــــآخــر يبعــث علــى القل

ــسي اُألس    ــى حنــو رئي ــستهدف عل ــذي ي ـــال ــرية ـ ــة الفق . ر الريفي
راوح مـن   ـــ بـات تت  وا عقو ــكن ملرتكيب االجتار بالبشر أن يتلق     ـمي
وبة املوت إىل دفع التعويضات النقدية عن األضـرار، رهنـا           ــعق

 .خبطورة اجلرمية



CEDAW/C/SR.892(A)  
 

09-42238 3 
 

ــاة     وأر  - ٦ ــشاطا يف احليـ ــزددن نـ ــساء يـ ــائال إن النـ دف قـ
وأعــداد النــساء يف اللجنــة املركزيــة    . الــسياسية واالجتماعيــة 

للحــزب يف ازديــاد، ومثــة عــدد أكــرب مــن الــوزيرات ونائبــات   
ــوزراء والرب ــاتالـ ــة   . ملانيـ ــصلة عامـ ــفريتان وقنـ ــضا سـ ــة أيـ . مثـ

واحلكومــة ملتزمــة بتنفيــذ مزيــد مــن التــدابري لتعزيــز مــشاركة    
النساء يف عمليات اختاذ القـرار، وهـي تـدعو النـساء إىل بلـوغ              

وقالت، وهي تتناول التعليم، إن احلكومة قـد        . امتياز نظرائهن 
 أنـــشأت مركـــز تعزيـــز التعلـــيم للنـــساء واجملموعـــات العرقيـــة  
واملعوقني، ويعمـل املركـز علـى تنفيـذ سياسـات وزارة التعلـيم              
ويأمل يف جعل التعليم اإللزامـي للجميـع حقيقـة واقعـة حبلـول              

وأنــشأت وزارة الــصحة العامــة فريقــا تقنيــا لتعزيــز      . ٢٠١٥
نظام الرعاية الصحية ولتوفري سبل وصول النـساء إليـه، وعلـى            

 .دة وبعدهاوجه اخلصوص للخدمات الصحية السابقة للوال

وأخـــريا قـــال إنـــه ُســـنَّت تـــشريعات وقٌـــدم التـــدريب   - ٧
لــتمكني النــساء مــن املــشاركة حبريــة يف الــصناعة التحويليــة       
واألعمــال التجاريــة وصــناعات اخلــدمات مبــساواة يف األجــور  

وقد أنشأ احتـاد الو النـسائي أيـضا مـدارس           . واحلماية القانونية 
ريــــة الو  وســــلطت حكومــــة مجهو . مهنيــــة للنــــساء فقــــط  

الدميقراطيــة الــشعبية الــضوء علــى أمهيــة التقيــد بقــانون العمــل   
وبقانون تطوير ومحاية النساء لوكاالت، تـشمل وزارة العمـل          
والرفاهة االجتماعية ووزارة التعليم، ولنقابـات العمـال واحتـاد          

ــسائي ــذ     . الو النـ ــة تنفيـ ــة بكفالـ ــة ملتزمـ ــت احلكومـ ــا فتئـ ومـ
 .االتفاقية

  
  ٦ إىل ١املواد 

قال إنه سُيَسّر مبعرفـة مـا إذا كانـت          : السيد فلنترمان   - ٨
االتفاقيــة قــد أدرجــت يف النظــام القــانوين احمللــي ومــا إذا كــان  
القــضاة يعرفــون أنــه جيــب علــيهم تفــسري القــانون احمللــي علــى  

ويـــود احلـــصول علـــى . ضـــوء االلتزامـــات مبوجـــب االتفاقيـــة 
 القـانون  إيضاح بشأن العقبات اليت تعترض إدخال تعديل على  

اخلاص بتطـوير ومحايـة املـرأة ليـشمل تعريفـا للتمييـز يتفـق مـع                 
وباإلضـافة إىل ذلـك، سـيكون ممتنـا لـو حـصل علـى             . االتفاقية

تفاصيل عن نطـاق القـانون، وعلـى حنـو خـاص عمـا إذا كـان                 
ينص على تـدابري خاصـة مؤقتـة وعمـا إذا كـان أوجـد حقوقـا                 

عرف ما هـي سـبل   ويود أن ي. فردية للنساء وجمموعات النساء   
االنتــصاف املتاحــة للنــساء اللــوايت انُتهكــت حقــوقهن ومــا إذا  
كانــت ســوابق قــضائية قائمــة تــستند إىل القــانون أو اإلدانــات  
الصادرة اليت اسـتندت إىل االتفاقيـة، وأيـضا مـا هـي اإلدارات              

ولديـه  . احلكومية املسؤولة عن تنفيذ القانون وإنفـاذه ورصـده        
فية تنفيـذ بـرامج التوعيـة إلعـالم النـساء           أيضا اهتمام مبعرفة كي   

وأخريا، أعرب عن تشجيعه للوفـد     . حبقوقهن مبوجب االتفاقية  
 .على النظر يف املصادقة على الربوتوكول االختياري

رحـب باحلـصول علـى      قالت إهنا تُ  : السيدة بوبيسكو   - ٩
املعلومــات عــن اآلليــات املؤســسية للنــهوض باجلنــسني، مبــا يف  

اللجنة الوطنيـة وجلاهنـا الفرعيـة، وعلـى حنـو           ذلك تفاصيل عن    
وتستفـسر عمـا إذا   . خاص عن كيفية كفالة كفاءهتا وفعاليتـها      

كانت امليزانية اجلديدة يف حالة التنفيذ وعما إذا كانت مطبقـة   
وسألت عن كيفيـة القيـام      . على اللجنة الوطنية وجلاهنا الفرعية    

ئي، وعلـى حنـو     بالتنسيق بـني اللجنـة الوطنيـة واحتـاد الو النـسا           
ــضا عــن      ــسائي مــسؤوال أي خــاص عمــا إذا كــان احتــاد الو الن

وتستفـسر عـن كيفيـة      . العمل مع النساء يف اجملموعات العرقية     
ارتبــاط عمــل احتــاد الو النــسائي باللجنــة الوطنيــة ومهمتــها       
املتمثلــة يف وضــع الــسياسة، وكيــف أدرجــت املنظمتــان أمــورا 

ــسياسات   ــة يف الـ ــات العرقيـ ــسانيةختـــص اجملموعـ ــود . اجلنـ وتـ
احلصول على مزيد مـن التفاصـيل عـن مرسـوم رئـيس الـوزراء         
بشأن الرابطات، مبـا يف ذلـك أنـواع املنظمـات غـري احلكوميـة               

وتـود أيـضا أن تعـرف العالقـة بـني احتـاد             . مح بإنـشائها  اليت سُ 
ومــن املفيــد احلــصول . الو النــسائي واملنظمــة الالويــة املــستقلة

خلطـة االسـتراتيجية لتعمـيم مراعـاة        على تقيـيم مفـصل لتنفيـذ ا       
املنظــور اجلنــساين والنــهوض بالنــساء، وعلــى وجــه اخلــصوص  
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مشوهلـــا لعناصـــر تعمـــيم مراعـــاة املنظـــور اجلنـــساين وعالقتـــها  
 . باالستراتيجية الوطنية للنمو واستئصال الفقر

لت عما إذا كانت احلكومـة قـد        أس: السيدة هاياشي   - ١٠
ــة،     ــدابري خاصــة مؤقت ــذت أي ت ــق    نف ــدابري تتعل ــك ت ــا يف ذل مب

بامليزانيـــة، لتحـــسني قـــدرات املرشـــحات علـــى بلـــوغ العـــدد  
املستهدف من النـساء املوظفـات املنتخبـات، وعمـا إذا كانـت         

. األحزاب السياسية قد ُشـجعت علـى زيـادة عـدد املرشـحات      
وتستفـــسر عمـــا إذا كانـــت قواعـــد قائمـــة لتحديـــد األعـــداد   

وتـود  . لسياسية ويف الربملان  املستهدفة من النساء يف األحزاب ا     
أن تعرف كيف مت اإلقرار بالتحديات اليت تواجهها النـساء يف           
ــة    ــدابري قـــد اختـــذت إلزالـ ــا إذا كانـــت أي تـ االنتخابـــات ومـ

 .العقبات على طريق انتخاهبن

قالت إن حقيقـة أن معظـم ضـحايا         : السيدة بيمينتيل   - ١١
هـن مـصدر قلـق    االنتهاكات املرتلية ُعـْدن يف النهايـة إىل أزواج     

. بــالغ، وهــي تتعــارض مــع اإلحــصاءات الــواردة يف التقريــر      
ــدابري حمــددة لتغــيري األمنــاط     وتستفــسر عمــا إذا اتُّخــذت أي ت
التقليديــة الــيت تــؤثر تــأثريا ســلبيا يف قــرارات النــساء وتعلــيمهن  

ــتقالهلن ــن   . واسـ ــل اغتـــصاب بنـــات مـ ــة، مثـ ــد املؤذيـ والتقاليـ
تجنـب الوفـاة يف سـن مبكـرة،         اجملموعات العرقية قبل احليض ل    

وتستفسر عما إذا كان القانون اخلـاص بتطـوير         . مصدر هتديد 
ومحايــة املــرأة يــشمل تــدابري ملعاقبــة املعتــدين، وعمــا إذا كــان    
تنفيــذها جاريــا وعمــا إذا كانــت تكفــي الستئــصال العنــف       
          .      اجلنسي ضد النساء من اجملموعات العرقية والنساء الريفيات

قالـت إن الوفـد ال يبـدو        : كداري - السيدة هالربن   - ١٢
أنه يفهـم متامـا خطـورة العنـف ضـد املـرأة  بوصـفه قـضية مـن              

إن جتــرمي التمييــز الــذي يــنص عليــه القــانون اخلــاص   . القــضايا
بتطوير ومحاية املرأة غامض ولـيس فعـاال، وال يـشمل اآلليـات       

فـإن تعريـف    وفضال عن ذلك،    . القانونية احملددة للعنف املرتيل   
االغتــصاب ضــيق وينبغــي تعديلــه ليــشمل مجيــع احلــاالت الــيت  

جرت فيها أعمال جنـسية دون املوافقـة، مبـا يف ذلـك حـاالت               
. تتعلـــق بنـــساء غـــري واعيـــات واالغتـــصاب يف إطـــار الـــزواج 

ــضل املمارســات ملكافحــة      ــى دراســة أف ــة عل ــشجع احلكوم وت
ــرأة يف البيــت وخارجــه، وعلــى تفــصيل تلــك      العنــف ضــد امل
التــدابري يف التقريــر التــايل حيتــوي علــى بيانــات حمــددة تــشمل    
اهتامــات موجهــة ضــد املعتــدين وآليــات احملاكمــة واملعاقبــة،       

وينتاهبـا القلـق    . وبرامج لتـدريب الـشرطة والتـدريب القـضائي        
من أن قضايا العنف املرتيل تتناوهلا وحدات الوساطة القرويـة،           

وتـود أيـضا    . داتوترحب مبزيد من التفصيل حول تلك الوح      
أن تعرف عدد املالجئ املنشأة، وما إذا كانـت هنـاك مالجـئ             

 .منفصلة لضحايا العنف املرتيل وضحايا االجتار بالبشر

ــوم   - ١٣ ــسيدة آرا بيغ ــى    : ال ــود احلــصول عل ــا ت ــت إهن قال
معلومات عن مبادرات للقضاء على الـصور النمطيـة التقليديـة           

خلصوص عن محـالت    املنتشرة عن دور اجلنسني، وعلى وجه ا      
التوعية وشحذ الـوعي علـى املـستوى القُطـري الـيت تـستهدف              

وســــألت كيــــف . اجملموعــــات العرقيــــة واجملتمعــــات الريفيــــة
اســُتعملت وســائط اإلعــالم االلكترونيــة واملطبوعــة يف القــضاء 

وتـــود . علـــى الـــصور النمطيـــة واملمارســـات الثقافيـــة الـــسلبية
يـذ القـانون اخلـاص    احلصول على مزيد مـن املعلومـات عـن تنف       

بتطوير ومحاية املرأة، وقانون اُألسـرة، وقـانون العقوبـات لعـام            
، وعما إذا كانت قـد أثّـرت يف احلـد مـن العنـف ضـد                 ٢٠٠٥
ــرأة ــن مقاضــاة      . امل ــى إحــصاءات ع ــد احلــصول عل ــن املفي وم

املعتدين ومعاقبتهم، وعـن عـدد املالجـئ، مبـا يف ذلـك بيانـات               
ة والقانونيــة الــيت تقــدمها، عــن اخلــدمات الــصحية واالجتماعيــ

وتود أن تعرف أيـضا     . موزعة حسب املوقع احلضري والريفي    
ــات مــن       ــساء الريفي ــرامج للقــضاء علــى العنــف ضــد الن عــن ب
ــق     ــدريب املتعلـ ــرامج التـ ــا يف ذلـــك بـ ــة، مبـ ــات العرقيـ اجملموعـ
بالـسياسة اجلنــسانية لـضباط الــشرطة والقـضاة وضــباط مراقبــة    

 بالعدالــة وتــوفري ســبل إقامتــها  احلــدود وبــرامج لزيــادة الــوعي 
 .للنساء يف اجملموعات العرقية
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ــسيدة شــوتيكول   - ١٤ ــود احلــصول علــى   : ال قالــت إهنــا ت
مزيــد مــن املعلومــات عــن اللجنــة التوجيهيــة الوطنيــة ملكافحــة  
ــا     ــضائها، ووالياهتـ ــوين أعـ ــا يف ذلـــك تكـ ــشر، مبـ ــار بالبـ االجتـ

تغدو ممتنـة   وسـ . وأمانتها ومنجزاهتـا وجمـاالت اهتمامهـا احلـايل        
ــاول العمــل علــى      ــة تن ــو حــصلت علــى معلومــات عــن كيفي ل
مكافحة االجتار بالبشر على مـستوى املقاطعـات، مبـا يف ذلـك             
ــاهنن      ــد إىل أوطــ ــارج البلــ ــن خــ ــر هبــ ــات املتجــ ــادة الفتيــ إعــ

وتــود احلــصول علــى إحــصاءات عــن الفتيــات       . وإدمــاجهن 
إن مــذكرة التفــاهم بــني . املتجــر هبــن موزعــة حــسب الوجهــة 

ــة   حكو ــة الو الدميقراطيـ ــة مجهوريـ ــة تايلنـــد وحكومـ ــة مملكـ مـ
ــى مكافحــة االجتــار باألشــخاص،      ــاون عل ــشأن التع ــشعبية ب ال
وخــصوصا النــساء واألطفــال، خطــوة إجيابيــة، وتستفــسر عمــا 
ميكن القيـام باملزيـد ملكافحـة االجتـار بالبـشر، مبـا يف ذلـك مـع                  

 .بلدان أخرى يف املنطقة

ــسون    - ١٥ ــسيدة ليوديدمون ــة  مج(ال ــة الو الدميقراطي هوري
ــشعبية ــو      ): ال ــى حن ــة عل ــد ُمَعّرف ــة البل ــوانني وأنظم ــت إن ق قال

وتعريـف التمييـز ُمـدَرج يف    . واضح وإهنا تتمشى مـع االتفاقيـة      
القانون اخلاص بتطوير ومحاية املرأة، الذي يشمل أيـضا شـرط         
ــام    ــاعني العـ ــه القطـ ــانون احمللـــي ومشولـ ــة يف القـ إدراج االتفاقيـ

 النساء ضحايا العنـف احلـق يف طلـب احلمايـة            ولدى. واخلاص
القانونيــة، وُتقَــّدم املــساعدة عــن طريــق مكتــب املــدعي العــام،  

. وحمكمـــة الـــشعب، واملكتـــب القـــانوين الحتـــاد الو النـــسائي 
وباإلضافة إىل ذلك، لقد ُنِشرت وثائق االتفاقية لزيادة الـوعي           

 .القانوين باملرأة

لــة للجنــة ثت مماوواصــلت القــول إنــه توجــد مؤســسا   - ١٦
وُتمـوَّل  . الوطنية علـى مـستوى املقاطعـات واملـستوى القـروي       

اللجنـــة الوطنيـــة عـــن طريـــق خمصـــصات امليزانيـــة  لعـــدد مـــن  
الوزارات، بينما ُتموَّل جلـان املقاطعـات واللجـان القرويـة عـن       

ــة    ــات القروي ــات املقاطعــات وامليزاني ــق خمصــصات ميزاني . طري
 واحتاد الو النسائي والربملانيـات،      ومثة رباط بني اللجنة الوطنية    

وتتنـــاول اللجنـــة الوطنيـــة التنـــسيق مـــع إدارات املقاطعـــات      
لقــــد نفــــذت هــــذه اهليئــــات مبــــادرات . واإلدارات القرويــــة

وحلقات عمل للنساء يف مناطق نائية، مبا يف ذلـك النـساء مـن            
وقــد بــدأ احتــاد الو النــسائي بتنفيــذ سياســة . جمموعــات عرقيــة
ــة الراميــ  ــات الويــة غــري   احلكوم  حكوميــة، ة إىل إنــشاء منظم

وجيـري  . ونتيجة عن ذلك أنشئ عدد مـن اجلماعـات النـسائية          
التنـــسيق مـــع جهـــات أخـــرى ذات مـــصلحة علـــى املـــستوى   
القُطــري، مــا أســفر عــن حتقيــق جناحــات، مبــا يف ذلــك ازديــاد  
مــشاركة النــساء يف املواقــع القياديــة، وتعزيــز انتــشار معرفــة       

 .االتفاقية وقدر أكرب من فهم العنف املرتيل

ــدة إلشــراك       - ١٧ ــة تعمــل جاه ــة إن احلكوم وأردفــت قائل
. أكرب عدد ممكن من املرشحات يف انتخابات اجلمعية الوطنيـة         

وُتــنظَّم اجتماعــات لتحديــد واختيــار النــساء اللــوايت ميكــن أن  
يكُن مرشحات، واللوايت شاركن يف برامج تدريبيـة  مث تلقـني            

ــدعم لالنتخــاب  ــة امل  . ال ــساء يف اللجن ــع عــدد الن ــة وارتف ركزي
ولكن ليس من اليسري على النساء الالويـات التغلـب          . للحزب

لقـد تعـني علـيهن تعلُّـم        . على التحديات اليت تتهدد االنتخـاب     
. تأكيد أنفسهن وفهم أن هلن احلق يف امـتالك مهنـة مـن املهـن              

واحتـاد الو النــسائي هـو الوكالــة الـيت وضــعت بـرامج خبطــوط     
 .عريضة للنهوض باملرأة

ــة منتــشرة علــى   وواصــلت  - ١٨  القــول إن القوالــب النمطي
النطـــاق العـــاملي، وإن مجهوريـــة الو الدميقراطيـــة الـــشعبية قـــد 
نفذت تدابري مع احتاد الو النـسائي ملكافحـة القوالـب النمطيـة             

وعلــى الــرغم مــن . الــسلبية علــى مــستويي املقاطعــات والقــرى
هنــا أأهنــا ليــست مــشكلة ميكــن القــضاء عليهــا بيــسر نظــرا إىل   

مثــة . بة جبــذورها يف التقاليــد، فقــد أُجنــز قــدر مــن التقــدم ضــار
اآلن فهم أوسـع للقوالـب النمطيـة بـني الدارسـني واملـثقفني يف             
احلـــــضر والريـــــف، وقـــــد نفـــــذت ســـــلطات ذات صـــــلة       
ــشاء     ــصحية وإلنـ ــدمات الـ ــدمي اخلـ ــدعوة لتقـ ــتراتيجيات الـ اسـ

ومـــا يـــزال . املـــدارس ومرافـــق االتـــصاالت يف املنـــاطق النائيـــة
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وقـد ُصـنِّف    . املرتيل مصدر قلـق علـى مجيـع املـستويات         العنف  
وأنـــشئ مركـــز . نـــوع مـــضر ونـــوع غـــري مـــضر: إىل نـــوعني

لالستــشارة للنــساء اللــوايت يــسعني إىل احلــصول علــى املــشورة 
 ٤٠٠وتشري البيانـات إىل أن      . القانونية واخلدمات االجتماعية  

-٢٠٠٦حالة مـن حـاالت العنـف املـرتيل قـد أُبِلـغ عنـها مـن                  
وحــدثت ثــالث حــاالت . ، ومل تعتــرب أغلبيتــها خطــرية٢٠٠٩

وتناولــت منظمــات حمــددة العنــف    . مــن اغتــصاب األقــارب  
ــام       ــن الع ــسائي ووزارة األم ــك احتــاد الو الن ــا يف ذل ــرتيل، مب امل

واحتاد الو النسائي احتـاد    . ووزارة العدل ومكتب املدعي العام    
ة وطــين لــه فــروع يف املقاطعــات؛ وهــو يقــوم حبمــالت الــدعو  

 .املوجهة إىل ضحايا العنف املرتيل

مجهوريــــــة الو الدميقراطيــــــة (الــــــسيد كييتيــــــساك   - ١٩
قال إن تنفيـذ القـانون اخلـاص بتطـوير ومحايـة املـرأة              ): الشعبية

ــة   ــة الوطنيـ ــام واجلمعيـ ــدعي العـ ــده املـ ــانون  . يرصـ ــح قـ وأوضـ
العقوبــات املــنقح جتــرمي التمييــز ونــص علــى حنــو مــوجز علــى   

تعتــرب احلكومــة مقاضــاة املعتــدين مبوجــب و. مقاضــاة املعتــدين
قــانون العقوبــات مــالذا أخــريا، وبــذلت كــل اجلهــود للقــضاء   

وأُدرجـت هـذه اجلهـود      . على العنف املرتيل عن طريق التوعيـة      
يف واجبات احتاد الو النسائي واللجنة الوطنية واحتـاد الـشباب           

. الــــالوي ونقابــــات العمــــال ومجيــــع الوكــــاالت احلكوميــــة 
رة اخلارجيــــة املــــصادقة علــــى الربوتوكــــول     وســــتدرس وزا 

وللمنظمـات غـري احلكوميـة احملليـة عالقـة باللجنـة            . االختياري
ومل ينفــذ بعــد مرســوم رئــيس    . الوطنيــة واحتــاد الو النــسائي  

 .احلكومة بشأن الرابطات تنفيذا كامال

مجهوريــــــة الو الدميقراطيــــــة (الــــــسيد فوماتــــــشانه   - ٢٠
هيــة الوطنيــة ملكافحــة االجتــار قــال إن اللجنــة التوجي): الــشعبية

ــا       ــة العلي ــسائي واحملكم ــن احتــاد الو الن ــثلني م ــضم مم ــشر ت بالب
ومكتــب املــدعي العــام ووزارة العمــل ووزارة األمــن العــام،      

ووالية اللجنـة التوجيهيـة    . وأمانتها كائنة يف وزارة األمن العام     
ــدان أخــرى      ــسيق مــع بل ــشر والتن ــع االجتــار بالب ــد . هــي من وق

 للعمل وُنظـم التـدريب لـضباط إنفـاذ القـانون،            اعتمدت خطة 
تـنص مـذكرة    . ولسلطات التحقيـق واالدعـاء، ومنـها احملـامون        

 علــى تــدابري ملنــع االجتــار بالبــشر، وعلــى ٢٠٠٥التفــاهم لعــام 
حنــو خــاص بالنــساء واألطفــال، وقــد خفــضت االجتــار بالبــشر 

وأُدرِجـــت يف املـــذكرة تـــدابري للمـــساعدة يف . ختفيـــضا كـــبريا
ومـا يـزال مـن      . ة الضحايا إىل أوطاهنن ويف تقدمي املشورة      إعاد

املمكن حتسني التعاون الكامل واحلسن التوقيـت بـني البلـدان،           
ن مـــع املتجـــرين ئـــوومـــن املؤســـف أن بعـــض املـــوظفني متواط

وعلـى الـرغم مـن عـدم إبـرام اتفـاق رمسـي مـع بلـدان                  . بالبشر
أخــرى فــإن احلكومــة تتعــاون عــن كثــب معهــا عــن طريــق         

 .نوات الدبلوماسيةالق

مجهوريــة الو الدميقراطيــة (ليوديدمونــسون  الــسيدة   - ٢١
ان ــــي أغلــب األحيــــاء يُعــدن فــــت إن النــســـــقال): عبيةــــالــش

ـــإىل أزواجه ـــهن قــد أســيئت ألهنــــن بعــد أن تكــون معاملتـ ن ـ
ــصاديا   ــستقالت اقتــ ــري مــ ــسائي   . غــ ــاد الو النــ ــاول احتــ ويتنــ
 طريق إجياد فرص لتوليـد الـدخل        ووكاالت أخرى املسألة عن   

 .للنساء

مجهوريــــــة الو الدميقراطيــــــة (الــــــسيد كييتيــــــساك   - ٢٢
ــشعبية ــد درســته     ): ال ــزواج  ق ــصاب يف إطــار ال ــال إن االغت ق

وســيدرس الوفــد دراســة متأنيــة . اللجنــة الوطنيــة دراســة وافيــة
 . هذه الظاهرة اليت مل تكن ُتعتَبر خطرية

هوريــة الو الدميقراطيــة مج(ليوديدمونــسون  الــسيدة   - ٢٣
قالت إن احلكومة تقـدم املـساعدة إىل مجيـع ضـحايا            ): الشعبية

وتقدم أيضا وزارة الصحة العامة املـساعدة إىل        . االجتار بالبشر 
وعلى الـرغم مـن أن احتـاد الو النـسائي يـوفر بعـض               . الضحايا

ري الــشائع ــــس مــن غــــماعية، فليــــية واالجتــدمات الــصحــــاخل
ايا االجتار، بسبب النقص يف خمصصات امليزانيـة،   أن تعود ضح  

ودة ـــ ة عنـد الع   ـــ ول علـى اإلعان   ــل احلـص  ـــ رهن مـن أج   ــإىل أُس 
 .إىل الوطن
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قالــت إنــه تعــني تنفيــذ التعلـــيم     : الــسيدة  بيمينتيــل    - ٢٤
ــزامن ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة    . والتــشريعات علــى حنــو مت

ا، وينبغـي أن   والبيانات عـن اغتـصاب األقـارب ال يعـول عليهـ           
وتــود احلــصول علــى . تكــون القــضية حمــل مزيــد مــن الدراســة

تفاصــيل عــن الــصور النمطيــة للفتيــات مــن جمموعــات عرقيــة،  
 .وعلى حنو خاص االغتصاب الطقسي لفتيات قبل احليض

قال إنه يود احلصول على مزيد مـن      : السيد فلنترمان   - ٢٥
اص املعلومــات عــن مركــز االتفاقيــة ومــضمون القــانون اخلــ      

وحتديدا يستفسر عن املكان الذي ميكـن        . بتطوير ومحاية املرأة  
للمــرأة الالويــة أن تقــّدم إليــه دعــوى التمييــز، وعمــا إذا كــان   

ويستفسر عـن   . ميكنها أن تستند إىل أحكام القانون واالتفاقية      
بل ، وعـــن ُســـ٢٠٠٤عـــدد الـــدعاوى الـــيت قـــد قُـــّدمت منـــذ 
ــساء ضــحايا التمي   ــصاف املتاحــة للن ــزاالنت ــود أن يعــرف  . ي وي

مــرأة أجنبيــة أن تقــدم دعــوى متييــز     اإذا كــان يف إمكــان   مــا
وقـال إنـه ينبغـي للحكومـة أن تنظـر يف            . وكيفية قيامها بـذلك   

توسيع النص العـام علـى احلظـر اجلنـائي للتمييـز، نظـرا إىل أنـه                 
  . غري كاف

أن تعــرف املزيــد  قالــت إهنــا تــود: الــسيدة بوبيــسكو  - ٢٦
و النــسائي املتعلقــة حتديــدا باجملموعــات    عــن أنــشطة احتــاد ال  

ــة ـــوس. العرقيـ ــن اس   ــ ــن املمكـ ــان مـ ــا إذا كـ ـــألت عمـ تقالل ــ
وأخـريا، تـود   . املنظمات غري احلكومية الوطنيـة وإدارهتـا لـذاهتا        

احلــصول علــى إيــضاح حــول تــصنيف العنــف املــرتيل باعتبــاره  
  .مضرا وغري مضر

ــالربن   - ٢٧ ــسيدة هـ ــداري - الـ ــن   : كـ ــدا مـ ــت مزيـ طلبـ
يـــضاح حـــول تعريـــف االغتـــصاب، نظـــرا إىل أنـــه غـــامض اإل

وتود احلصول على مزيد من املعلومـات عـن عمليـات       . وضيق
  .وحدات الوساطة القروية وضمانات لكفالة موضوعيتها

 ةالدميقراطيــمجهوريــة الو  (ليوديدمونــسون الــسيدة   -٢٨
قالــت إن احتــاد الو النــسائي ومكتــب املــدعي العــام ): الــشعبية

أجــرى . ســوى ثالثــة تقــارير عــن اغتــصاب األقــاربيتلقيــا  مل
احتاد الو النسائي دراسات استقصائية بني اجملموعات العرقيـة،    
ــل       ــات قب ــصاب الفتي ــارير عــن اغت ــدمي تق ومل تكــشف عــن تق

وحينمــا ال تتــوفر لــدى النــساء ســبل احلــصول علــى   . احلــيض
ومل تكــن . خــدمات الرعايــة الــصحية، ميكنــهن تقــدمي شــكوى

. لنسائي أنشطة تتعلـق حتديـدا باجملموعـات العرقيـة         الحتاد الو ا  
وقد أُنِشئت صناديق مولّدة للدخل لنساء الو بغض النظر عـن           
ــبل       ــوفري س ــام خــاص لت ــة، وأويل اهتم ــها العرقي ــة جمموعت هوي

ــة     ــات العرقيـ ــن اجملموعـ ــات مـ ــيم للفتيـ ــى التعلـ ــصول علـ . احلـ
ــا      ــستقلة هل ــشاء منظمــات م ــسائي يف إن ــساعد احتــاد الو الن وي

  .رهتا الذاتية من قبيل جمموعة الالويات صاحبات املشاريعإدا
مجهوريــــــة الو الدميقراطيــــــة (الــــــسيد كييتيــــــساك   - ٢٩

قال إن مجيـع املخالفـات ُتـصنَّف بأهنـا أقـل أو أكثـر               ): الشعبية
تـشمل حـاالت العنـف املـرتيل     . خطورة وفقا للجرميـة املرتكبـة     

اجلــسدية األقــل خطــورة احلــاالت الــيت مل تتــسبب يف اإلعاقــة   
ووحــدات الوســاطة القرويــة منظمــات . خطــر يهــدد احليــاة أو

ــسرقة        ــك ال ــا يف ذل ــل خطــورة، مب ــاول اجلــرائم األق شــعبية تتن
ــل      ــرتيل األق ــرية وحــاالت العنــف امل ــسيطة والرتاعــات اُألَس الب

وتــشمل الوحــدات رئــيس القريــة وممــثلني مــن احتــاد  . خطــورة
 بـــرامج وقـــد نفــذت احلكومـــة . الو النــسائي ووحـــدة األمــن  

للتــدريب وزيــادة الــوعي لتحــسني قــدرات وحــدات الوســاطة 
وتقــدم حــاالت أشــد خطــورة إىل مكتــب املــدعي      . القرويــة
ــام ــة يف    . الع ــرأة الالوي ــة نفــس حقــوق امل ــرأة األجنبي ــدى امل ول

وقــد تعــني تقــدمي . تقــدمي الــشكوى والــسعي إىل إقامــة العدالــة
والقـــضايا الـــشكاوى اجلنائيـــة إىل الـــشرطة أو املـــدعي العـــام، 
  .املدنية فقط ميكن أن تقدم مباشرة إىل احملاكم احمللية

  
   ٩ إىل ٧املواد 
قالت، وهي تتكلم بوصفها خبرية، إهنا تود       : الرئيسة  - ٣٠

أن تعرف األعداد والنسب املئوية احملددة للنـساء العـامالت يف           
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الشؤون اخلارجية، موزعة حسب فئة املوظفني اإلداريني وفئـة         
  . احملترفنيسينياالدبلوم
قالــت إهنــا تــود أن تعــرف عــدد   : الــسيدة بوبيــسكو  - ٣١

احملاميات والقاضيات وعـدد النـساء يف قـوة الـشرطة والقـوات             
يبــدو أن النــساء ناقــصات التمثيــل علــى املــستوى   . العــسكرية

ــل      ــادة التمثي ــيت اتُّخــذت لزي ــدابري ال ــي، وتستفــسر عــن الت احملل
.  ألنفــــسهنوللتــــصدي الخنفــــاض مــــستوى تقــــدير النــــساء 

ــة    ــاطة القرويـ ــدات الوسـ ــشأ وحـ ــن أنـ ــسر عمـ ــود . وتستفـ وتـ
احلــصول علــى معلومــات عــن التــدابري اخلاصــة املؤقتــة املتخــذة 
لتعــديل قــانون االنتخابــات ملــصلحة مــشاركة النــساء وعـــن       
كيفيــة حتديــد النــسب الــصحيحة لتمثيــل النــساء وعــن التــدابري 

ثيـل النـساء    اخلاصة املؤقتة اليت اختـذت لتحقيـق هـدف زيـادة مت           
وتـود أن  . يف األحزاب السياسية واجلمعية الوطنيـة واملنظمـات       

تعرف كيـف تـشارك النـساء يف عمليـة إصـالح اإلدارة العامـة               
  .على كل املستويات

ب بتلقــي معلومــات ـــــرحقــال إنــه ُي: الــسيد فنترمــان  - ٣٢
عن األحكام اليت حتكم اجلنسية بعد الزواج بأجنيب أو الـوالدة           

وق الطفــــل يف تلــــك ـــــــيب، مبــــا يف ذلــــك حقـــــــيف بلــــد أجن
  .الظروف

مجهوريــة الو الدميقراطيــة (ليوديدمونــسون  الــسيدة   - ٣٣
ــشعبية ــات     ): ال ــدد احملامي ــات عــن ع ــوفر بيان ــه ال تت ــت إن . قال

ــوات      ــشرطة والق ــوة ال ــساء يف ق ــد عــددا مــن الن ــشمل الوف سي
وأوضـحت أن مثـة عـددا      . العسكرية لدى تقدمي التقرير القـادم     

 النــساء يف مناصــب اختــاذ القــرار وأن عــدد الربملانيــات يف   مــن
ــد ــة الوطنيــة      . تزاي ــايري اجلمعي ــني مبع ــساء أن يف وإذا أمكــن للن

وليــست مثــة تــدابري خاصــة  . حينئــذ يــتمكّن مــن أن يترشــحن 
مؤقتة لزيادة مشاركة النساء، ولكـن الوفـد سـينظر فيهـا وفقـا              

لقد نفـذ احتـاد الو      . للخطة االستراتيجية لتنمية املوارد البشرية    
النــسائي بــرامج تــدريب حمــددة للنــساء ويأمــل يف بلــوغ هدفــه 

وستدرس احلكومـة الطـرق املفـضية إىل الوفـاء       . ٢٠٢٠حبلول  
 .األكرب بالتزاماهتا

مجهوريــــــة الو الدميقراطيــــــة (الــــــسيد كييتيــــــساك   - ٣٤
قـال إنــه أنـِشئت مـؤخرا رابطــة للمحـامني الالويــني     ): الـشعبية 

وعلـى الـرغم مـن أن       .  نـساء عـضوات فيهـا      وإن أقل من عشر   
ــل أن       ــه ميكــن لطف ــسية فإن ــازدواج اجلن ــرف ب ــة ال تعت احلكوم
يــدعي احلــق يف اجلنــسية الالويــة عــن طريــق التــسجيل يف ســن  

ــ وجتــري تنقيحــات لقــانون األســرة يف جمــال تــسجيل    . ١٨ ـال
  .الوالدة والطالق

مجهوريــــــة الو الدميقراطيــــــة (الــــــسيد فوماتــــــشانه   - ٣٥
قال إنه على الرغم مـن عـدم تـوفر أرقـام دقيقـة عـن              ): ةالشعبي

عدد النـساء يف الـشؤون اخلارجيـة فإنـه ال ميـارس التمييـز ضـد            
وجيــري تــشجيع النــساء علــى العمــل يف . املــرأة يف ذلــك اجملــال

اخلارج، ولكـن تلـك املهنـة تتطلـب قـدرا كـبريا مـن التـضحية                 
الت يف  ولـذلك، فـإن عـدد النـساء العـام         . الشخصية واُألسرية 

الــشؤون اخلارجيــة داخــل البلــد أكــرب بكــثري مــن العــامالت يف 
  .اخلارج
ــسيدة هــالربن   - ٣٦ قالــت إن مــن دواعــي  : كــداري - ال

القلـــق عـــدم إدراج االغتـــصاب يف إطـــار الـــزواج يف تعريـــف  
ــصاب ــشأن إدراج    . االغت ــشة  ب ــشَرع يف املناق ــأن ُي وتوصــي ب

  .االغتصاب يف إطار الزواج بوصفه عمال إجراميا
قــال إنــه يــود احلــصول علــى مزيــد مــن       : فلنترمــان  - ٣٧

اإليــضاح حــول األحكــام الــيت حتكــم جنــسية األطفــال الــذين   
يولـــدون ملـــواطنني الويـــني خـــارج مجهوريـــة الو الدميقراطيـــة 

  .الشعبية
مجهوريــــــة الو الدميقراطيــــــة (الــــــسيد كييتيــــــساك   - ٣٨

ج قــال إنــه نظــرا إىل أن احلكومــة ال تعتــرف بــازدوا): الــشعبية
 أن ١٨ـ اجلنــسية، تعــني علــى األطفــال حينمــا يبلغــون ســن الــ  
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ــسيتهم  ــاروا جنــ ــأنّ يف مــــسألة    . خيتــ ــة بتــ وســــتنظر احلكومــ
  .االغتصاب يف إطار الزواج، مراعية كرامة املرأة

  
  ١٤ إىل ١٠املواد 
قالــت إهنــا تــود أن تعــرف مــا إذا  : الــسيدة بيمينتيــل  - ٣٩

ة لتحقيــق  كانــت احلكومــة ســتزيد ميزانيــة التعلــيم كــل ســن      
ولديها أيـضا اهتمـام     . ٢٠١٥األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول     

بسماع ما إذا كانت خدمات تعليمية متعـددة اللغـات متـوفرة       
ــصل       ــك اخلــدمات ت ــت تل ــا إذا كان ــة وم للمجموعــات العرقي

ــة وكيــف تــصلها   ــة الريفي وتــود أن تعــرف . اجملموعــات العرقي
  .ليميةأيضا كيف ُتستعمل اإلذاعة بوصفها أداة تع

  
 .٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة  

  


