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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثانية والثالثون

      2005يناير / الثاينكانون 10-28
  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية: التعليقات اخلتامية    

1 -       املوحـدة   والثاين والثالث والرابع واخلامس      يلنظرت اللجنة يف التقارير الدورية األو
 675يف جلسـتيها    ) CEDAW/C/LAO/1-5(ورية الو الدميقراطية الشـعبية      املقدمة من مجه  

  .2005يناير / كانون الثاين19 املعقودتني يف 676 و
  

   الدولة الطرفعرض    

 االقتصـادية  -التقرير، أشار املمثل إىل التحديات السياسية واالجتماعية عرض  لدى    - 2
وكانت املرأة  . 1975 يف عام     عليه ن حصل العديدة اليت واجهها البلد قبل االستقالل وبعد أ       

وظـل  . احلياة السياسية حقها يف خوض    تعترب أقل شأنا وحمرومة من حقها يف حرية التعبري و         
يعيشـون يف املنـاطق     من إثنيات متعددة    حدرين  ن يف املائة من سكان البلد امل      80يقارب   ما

  . الريفية والنائية

 االقتصاد واملؤسسات السياسية ملعاجلة      إصالحات شاملة يف   رياحلكومة جت أخذت  و  - 3
وجيري وضـع   . وقدمت املرأة إسهاما كبريا يف التنمية الوطنية      . لخروج من التخلف  لالفقر و 

كفـل  وي. قائم على حكم القانون يتضمن أحكاما حلماية حقوق املـرأة         داخلي  إطار قانوين   
ـ        2003عام  املعدل  ،  1991دستور عام    رأة والرجـل يف    ، املساواة يف احلقـوق بـني امل
ن فيما بعـد مبرسـوم      س، الذي   2004 املرأة ومحايتها لعام     اء أما قانون من   .كافةالقطاعات  

رئاسي، فقد مضى قدما يف تعزيز حقوق املرأة وإعالن مسؤولية الدولة واتمع واألسرة جتاه              
ملـرأة  القضاء على التمييز ضد املرأة، ومكافحة العنف ضـد ا   هو  وهدف هذا القانون    . املرأة

ي ئدى احتاد الو النسـا    يؤو. مشاركة املرأة ومتكينها  تيسر  بيئة  يئة  واالجتار باملرأة والطفل، و   
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املنتميـات إىل   تضامن فيما بني نسـاء الو       الدورا مهيمنا يف جمال صون حقوق املرأة وحتقيق         
  .مجيع مناحي احلياة

ساء يف اجلمعية الوطنية     فعدد الن  . النساء مناصب قيادية على مجيع املستويات      تشغلو  - 4
 نائبة يف الس التشـريعي      25 إىل   1997 إىل   1992من  ازداد من مثاين نائبات يف الفترة       

 امـرأة مـن     شغلوألول مرة، ت  .  يف املائة  22.9 إىل نسبة    وأ،  )2007-2002(اخلامس  
  . نائبة رئيس اجلمعية الوطنيةمنصبجمموعة مهونغ اإلثنية 

لزامـي  اإل يبتدائالابلوغ التعليم   ترمي إىل   ام األول للتعليم و   وقد أولت احلكومة املق     - 5
ام ــجه االهتمام الواجب إىل زيادة معدل إمل      يوو. 2010 عام   حبلولعلى املستوى الوطين    

 إىل  1995ي عام   ــي املائة ف  ــ ف 48ذي ارتفع من    ــرأة بالقراءة والكتابة، ال   ــامل
وازدادت معـدالت   . مارهن اخلامسة عشر  ملن تتجاوز أع   2000 ي املائة يف عام   ــ ف 60
 يف املائة يف عـام      75 إىل   1995 يف املائة يف عام      68ة االبتدائية من    حلالفتيات يف املر  قيد  

 بالقراءة والكتابة لسنيت  لإلملام  وباملدارس  الفتيات  قيد  حددت احلكومة أهدافا ل   قد  و. 2000
  .2020  و2010

املرأة على الرعاية الصحية األولية، ال سـيما      ومت االضطالع مببادرات لزيادة حصول        - 6
حصول زيادة  واشتمل ذلك على    . يف املناطق الريفية والنائية، ومت توسيع شبكة املعاجلة الطبية        

ها، واملشاريع املتعلقـة بالتغذيـة، واألمومـة        نفساملرأة على املعلومات عن الرعاية الصحية ل      
ونتيجة هلذه اجلهود، اخنفضت معـدالت      . ق الصحية واملباعدة بني الوالدات، واملراف   املأمونة،  

واألطفال دون سـن    أثناء النفاس    كما اخنفضت معدالت وفيات األمهات       ،اخلصوبة الكلية 
  .2000 و 1995سنيت اخلامسة اخنفاضا كبريا بني 

إىل للنمو والقضاء علـى الفقـر       اليت وضعتها احلكومة    ستراتيجية الوطنية   الدف ا و  - 7
وكان احتـاد الو النسـائي      . ة الوطنية سعيا وراء حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية       التنميحتقيق  

مشاريع فرعية خمتلفة يف إطار هذه االستراتيجية، منها مشاريع تتعلق بالتمويل           وضع  فعاال يف   
، وبناء قدرات املرأة، وتشجيع اإلنتاج الزراعي وإنتاج احلـرف اليدويـة            الصغريواالئتمان  

لتعزيـز  إنشاء صناديق لتنمية القريـة      ومت على أساس جترييب     . صغرية واملتوسطة املشاريع ال و
  . احلصول على االئتمانات

 ملساعدة احلكومة على صوغ وتنفيذ سياسـة        ،ت جلنة وطنية للنهوض باملرأة    نشئوأُ  - 8
على متابعة منهاج عمل بيجني،     تلك اللجنة   كما عملت   . لنهوض باملرأة لوطنية واستراتيجية   

واللجنة يف سبيل وضع مشروع استراتيجية وطنيـة        . مع الوكاالت احمللية واألجنبية   تنسيق  الو
وصدرت إىل كافـة الـوزارات واإلدارات       . 2010 إىل   2005للنهوض باملرأة للسنوات    
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 تابعـة لتلـك الـوزارات       احمللية تعليمات بإنشاء وحدة للنهوض باملرأة داخل كل مؤسسة        
  .واإلدارات

 أنه على الرغم من إحراز نتائج أولية، ما زالـت هنـاك صـعوبات               والحظ املمثل   - 9
اخنفاض املستوى العام للتعلـيم واالفتقـار إىل        منها  تنفيذ االتفاقية،   جمال  وعقبات كثرية يف    

  . معلومات تفصيلية عن حالة املرأة ووجود عادات وتقاليد متخلفة وقوالب مترسخة

م احلكومة بالقضاء على مجيع أشـكال التمييـز         ويف اخلتام، كرر املمثل تأكيد التزا       - 10
. للجنـة الصادرة عـن ا  تعزيز النهوض باملرأة من خالل تنفيذ االتفاقية والتعليقات اخلتامية          بو

وبدعم من اتمع الدويل، سيتم التغلب على التحديات املتبقية لكفالة متتع املرأة يف مجهورية              
  .الرجلحقوق  الو الدميقراطية الشعبية حبقوق متساوية مع

  
  التعليقات اخلتامية للجنة    

  مقدمة    

عـن  على الدولة الطرف لتصديقها على االتفاقية دون حتفظات وتعرب          اللجنة  تثين    - 11
األول والثـاين   املوحـدة   تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الذي جيمع التقارير الدورية          

     وتعرب اللجنة للدولة الطرف    . ةتأخر م ت وصل اوالثالث والرابع واخلامس، لكنها تأسف أل
 التحريرية على قائمة القضايا واملسائل اليت أثارها الفريق العامل ملا قبل            هاعن تقديرها لردود  

ردا على األسئلة اليت وجهتـها اللجنـة        اإلضايف  الدورة، وعلى العرض الشفوي والتوضيح      
  .شفويا

 تقديرها للحوار البناء الذي جرى       وتعرب عن  ،الدولة الطرف وفد  وتثين اللجنة على      - 12
  .بني الوفد وأعضاء اللجنة

  
  اجلوانب اإلجيابية    

  .2004 يف عام ، املرأة ومحايتهااءتقدر اللجنة اعتماد قانون من  - 13

، اليت تعزز اآللية الوطنية      اللجنة الوطنية املعنية بالنهوض باملرأة     نشاءترحب اللجنة بإ  و  - 14
  . للمساواة بني اجلنسني

اجلمعيـة  بنسـبة النسـاء     زيادة كبرية يف    لتحقيق  على الدولة الطرف    اللجنة  تثين  و  - 15
 يف 21.1إىل ) 1997-1992( يف املائة يف الس التشـريعي الثالـث        9.4 من   ،الوطنية

 يف املائـة يف الـس   22.9إىل مث ) 2002-1997(املائة يف الس التشـريعي الرابـع     
  ).2007-2002(التشريعي اخلامس 
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تالحظ اللجنة مع التقدير خمتلف اجلهود اليت تبذل ملكافحة االجتار باملرأة والطفل،            و  - 16
نائب رئيس الوزراء،   برئاسة  عنية مبكافحة االجتار بالبشر،     املوطنية  اللجنة  المبا يف ذلك إنشاء     

آليـة جديـدة   ء إنشا و،االتفاقات اإلقليمية والثنائية بشأن التعاون مع البلدان ااورة       إبرام  وب
  .االجتارذلك لتوفري اخلدمات لضحايا 

  
  ي القلق الرئيسية والتوصياتدواع    

 املنتظم واملستمر جلميع أحكـام      نفيذالتزام الدولة الطرف بالت   بحتيط اللجنة علما      

االتفاقية وترى اللجنة يف الوقت ذاته أن دواعي القلق والتوصيات الـيت مت حتديـدها يف                

ة احلالية تستدعي أن متنحها الدولة الطرف أولوية يف االهتمام مـن اآلن           التعليقات اخلتامي 

وحىت موعد تقدمي التقرير الدوري التايل ولذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التركيز             

تخذة والنتـائج   أن تقدم تقريرا عن اإلجراءات امل     فيذ أنشطتها و  نعلى تلك ااالت يف ت    

قبل، وتدعو الدولة الطرف إىل عرض التعليقـات اخلتاميـة          احملققة يف تقريرها الدوري امل    

  .احلالية على مجيع الوزارات ذات الصلة والربملان لضمان تنفيذها تنفيذا كامال

وعلـى  . مركز االتفاقية إزاء التشريعات الداخلية    لعدم وضوح   تشعر اللجنة بالقلق    و  - 17
مهورية الو الدميقراطية الشـعبية هـو        جل الرغم من أن اللجنة حتيط علما بأن اإلطار القانوين        

  .لتمييز ضد املرأةاتعريف إىل القوانني الوطنية الفتقار ، إطار حديث نسبيا فإا تشعر بالقلق

 إلدخـال االتفاقيـة يف       الالزمة تدابريالاللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف      توصي  و  - 18

بـإيراد  اللجنة   كذلك توصي    . يف احملاكم  االحتجاج  النظام القانوين الداخلي، ليمكن ا    

 يف الدستور أو غـري      ، من االتفاقية  1يف املادة   ، بالصيغة الواردة    تعريف التمييز ضد املرأة   

  .ذلك من التشريعات املناسبة

حتيط اللجنة علما بإنشاء اللجنة الوطنية املعنية بالنهوض باملرأة، بوصفها اآللية           بينما  و  - 19
اهليكل املؤسسي واملوارد املالية املتاحـة ألمانـة        ألن  ن قلقها   تعرب ع فإا  الوطنية اجلديدة،   

نظرا وتنفيذ سياسات املساواة بني اجلنسني، و      غري كافيني ملراعاة االعتبارات اجلنسانية       اللجنة
  .قوة تنفيذيةبال  الذي هو منظمة مجاهريية ،االعتماد على احتاد الو النسائيلشدة 

مـوارد بشـرية    توفري  الوطنية ب أجهزا  لة الطرف   توصي اللجنة بأن تعزز الدو    و  - 20

يف مجيـع   مراعـاة االعتبـارات اجلنسـانية       لتعزيز  لالزمة  اإنشاء اآلليات   ومالية كافية و  

بأمهية عمل احتـاد الو   اللجنة  ويف حني تعترف    . الوزارات وعلى كافة مستويات احلكومة    

 حتيل التزامها بتنفيذ    البأالطرف  الدولة   توصي   اإالنسائي يف جمال النهوض مبركز املرأة، ف      

هيئـات إشـرافية    كما توصي الدولة الطرف بأن تشـكل         ،االتفاقية إىل منظمة مجاهريية   
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لرصد تنفيذ اخلطة االستراتيجية الوطنية للنهوض بـاملرأة        كافة  حكومية على املستويات    

  .2010 إىل 2005من للفترة 

لسكان يعيشون يف املناطق الريفية، فإـا        يف املائة من ا    80بينما تالحظ اللجنة أن     و  - 21
األقليات الريف و سيما بني نساء     البني النساء،   الفقر والتخلف   تفشي  تشعر بقلق عميق إزاء     

زاء اعتماد املرأة يف األقليات اإلثنية على إنتاج احلشيش من          إ وتشعر اللجنة بالقلق أيضا      اإلثنية
ترحب اللجنة بإعادة التحقيـق     و .للدخلأجل كسب عيشها نظرا لعدم وجود مصادر بديلة         

، لكنها تشعر بالقلق ألن إعادة التحقيق اجلـاري وإعـادة          يضايف مسألة سندات ملكية األر    
كما تشعر اللجنة بالقلق ألنـه      . مقاطعات تسع على   ةإصدار سندات ملكية األراضي مقتصر    

 تقـع ،  حقـل يف كل   اإلنتاج الزراعي   إمجايل  يف حني تنهض املرأة الريفية بأكثر من نصف         
وتشـعر  . بصورة رئيسية   على عاتق املرأة   أيضااألعباء اإلضافية للعمل املرتيل وتربية األطفال       

متثيال كامال يف صنع القرارات اهلامة املتعلقة       ليست ممثلة   اللجنة بقلق شديد ألن املرأة الريفية       
  .ةمتثيال كامال يف جملس القريأا ليست ممثلة بربامج التنمية، كما 

طتها للقضاء على الفقر بني النساء،      خب التعجيل   علىاللجنة الدولة الطرف    ث  حتو  - 22

التماس املساعدة الدولية على حنـو أكثـر        باألقليات اإلثنية،   الريف و سيما بني نساء     ال

مناظري جنسانية يف الربامج اإلمنائية كافة وإشراك املـرأة         فعالية، ويف الوقت ذاته، بتطبيق      

كمـا  .  ويف عمليات تنفيـذها     بالربامج ةتعلقامل اتمال يف عمليات صنع القرار    كاإشراكا  

حتث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لتوفري مصدر بديل للدخل للمـرأة يف              

وتوصي اللجنـة   األقليات اإلثنية اليت تعتمد على إنتاج احلشيش كوسيلة لكسب رزقها           

 ،قاطعاتامليف مجيع   وإعادة تسجيلها   ة األراضي   سندات ملكي يف  بأن تنفذ إعادة التحقيق     

 وتطلـب إىل الدولـة      .القضاء على التمييز ضد املرأة    وحتقيق النتيجة املتوقعة املتمثلة يف      

 كما توصـي    .معلومات تفصيلية بشأن النتائج احملرزة    يف تقريرها التايل    قدم  الطرف أن ت  

بء املضاعف الذي يقـع علـى       اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري للتخفيف من الع        

جديدة للمزارعات وتثقيف الرجـال فيمـا       تكنولوجيات  عاتق املرأة، بطرائق منها توفري      

وتوصي اللجنة بقوة أن تكفل الدولة الطـرف متثيـل          . يتعلق بتقاسم مسؤوليات األسرة   

  .يف خمتلف اللجان على مستوى القريةبصورة كاملة وعلى قدم املساواة املرأة الريفية 

 إزاء االرتفاع الشـديد  بالفزععلى الرغم من إحراز شيء من التقدم، تشعر اللجنة      و  - 23
 يف املائة، والفرق الكبري يف معـدل        40الذي ال يزال قائما يف معدل األمية بني النساء البالغ           

. احلضريات والريفيات بني  تعليم  ال التمعد، ويف   الذكور واإلناث بالقراءة والكتابة بني    اإلملام  
وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء االخنفاض الشديد يف معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى نساء              
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أجلت قد  تشعر بالقلق ألن اخلطة األولية جلعل التعليم االبتدائي إلزاميا          هي  و. األقليات اإلثنية 
  .2010 إىل عام 2000من عام 

مبـا يف ذلـك     ناسبة  املدابري  تعلى اختاذ مجيع ال   اللجنة الدولة الطرف فورا     ث  وحت  - 24

 مـن االتفاقيـة وتوصـية اللجنـة         7 من املادة    4اختاذ تدابري خاصة مؤقتة وفقا للفقرة       

لتخفيض معدل األمية بني النساء وبأن تـوفر         املتعلقة بالتدابري اخلاصة املؤقتة      25 العامة

الريفية، ولنسـاء  التعليم، النظامي وغري النظامي على السواء، للمرأة، ال سيما يف املناطق    

جمانيـة  كما توصي اللجنة بأن يتم يف أسرع وقت ممكن تنفيذ إلزاميـة             . األقليات اإلثنية 

صي اللجنة كذلك، بأن تنظر الدولة الطـرف        و وت .التعليم االبتدائي على الصعيد الوطين    

  .يف التماس املساعدة الدولية لتحقيق هذه األهداف

 اللجنة التحسن احلاصل خالل السنوات املاضية، فإن القلق الشـديد           الحظتوبينما    - 25
والرضـع وارتفـاع معـدل      أثناء النفـاس    يساورها إزاء ارتفاع معدالت وفيات األمهات       

ويسـاور  . سيما بني نساء الريف واملناطق النائية ويف صفوف األقليات اإلثنيـة        اخلصوبة، ال 
ية الصحية ومهنيني طبيني يف قرى الريف واملنـاطق         اللجنة القلق إزاء عدم وجود مرافق للرعا      

النائية، فضال عن افتقار النساء واملراهقني للوعي بالصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة، مبا يف ذلك              
  .وسائل منع احلمل وأسلوب املباعدة بني الوالدات

مـع  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بتنفيذ سياستها السكانية الوطنية،            - 26

التركيز على التوسع يف شبكة مرافق رعايتها الصحية ويف أعداد العاملني يف هذه املرافق              

ملا فيه فائدة اجلميـع     يف شىت أحناء البلد، وبالوصول باخلدمات إىل املناطق الريفية والنائية           

نساء األقليات اإلثنية، وتعزيز براجمها التعليمية، ال للنسـاء وحـدهن بـل             مبا يف ذلك    

جال واملراهقني أيضا، فيما خيتص بالصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة، وتيسـري تـوفري             وللر

  .وسائل منع احلمل

ضـي إىل   فويساور اللجنة القلق النتشار الصور النمطية عن دور اجلنسني ممـا ي             

وجود فوارق يف مستوى القيادة وصنع القرار يف مجيع ااالت مبا فيها مستوى األسـرة               

  .ع احمللي واحلياة العامةومستوى اتم

وتوصي اللجنة بشن محلة منسقة على نطاق البالد للقضاء على الصور النمطيـة               

التقليدية لدور اجلنسني وتعزيز الوعي العام بقضايا املساواة بني اجلنسني يف مجيع جمـاالت          

  .احلياة
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صورة مطـردة   ويساور اللجنة القلق ألن مجهورية الو الدميقراطية الشعبية تتعرض ب           - 27
اإليدز وغريه من األمراض املنقولة باالتصـال اجلنسـي،         /خلطر فريوس نقص املناعة البشرية    

  .سيما على امتداد طرق اإلنشاء والتجارة ال

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الضرورية لتوعيـة الرجـال              - 28

اليـة   وعلى خطوط التجارة احل    إلنشاءوالنساء، ال سيما يف املناطق الريفية وحول مواقع ا        

  .اإليدز/ مبخاطر عدوى فريوس نقص املناعة البشريةوالناشئة

اللجنة بالتدابري اجلديدة ملكافحة ازدياد حوادث االجتار بالبشر يف البلد          عترف  وبينما ت   - 29
وإنشاء آليـة   ويف املنطقة، مبا يف ذلك تعزيز نظام إنفاذ القوانني، والتعاون مع البلدان ااورة              

خدمة ملساعدة ضحايا االجتار بالبشر ومحايتهم، يساور اللجنة القلق لعدم تقدمي معلومـات             
. وفرية بشأن كيفية عمل تلك اآللية وتأثريها على مكافحـة االجتـار بالنسـاء والفتيـات               

وإزاء إزاء استغالل بغاء املرأة     كما تشعر بالقلق    . يساورها القلق إزاء ازدياد هذا االجتار      كما
  .انعدام املعلومات بشأن انتشار تلك املشكلة وحجمها

الدولة الطرف توفري معلومات تفصيلية عـن تـأثري خمتلـف           إىل  اللجنة  طلب  وت  - 30

التدابري املتخذة ملكافحة االجتار بالنساء والفتيات، مبا يف ذلك عدد املقبوض عليهم مـن              

بض، وعدد الضحايا، والطريقـة الـيت       املتاجرين ن واالجتاهات السائدة يف عمليات الق      

يستفيد ا الضحايا من خدمات العودة واإلعادة للوطن، فضال عن املعلومـات املتعلقـة     

جبمع الدولة الطرف   تقوم  كما توصي اللجنة بأن     . بأي تدابري إضافية ملكافحة ذلك االجتار     

ـ   باختـاذ   مدى استغالل البغاء و   عن  دراسات  إجراء ال علومات و امل ن التـدابري   املزيـد م

  .االستباقية ملعاجلة املشكلة، بوسائل تشمل تثبيط الطلب على البغاء

، على كـل مـن      اإلدارةويساور اللجنة القلق إزاء االخنفاض العام يف متثيل املرأة يف             - 31
 يف املائة من السكان يعيشـون       80ونظرا ألن   . اهليئة القضائية ويف   الوطين واحمللي،    ينالصعيد

لريفية وأن رؤساء القرى وجمالسها يعاجلون معظم األمور اليومية، تشعر اللجنـة            يف املناطق ا  
 يف املائة من رؤسـاء القـرى، وألن عضـوة     1بالقلق الشديد ألن النساء ال ميثلن أكثر من         

  .واحدة فقط من احتاد الو النسائي متثل النساء يف جملس قروي

يف األجهزة اإلدارية   املرأة  زيادة متثيل   وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري ل        - 32

، وفقا للتوصية العامـة     ىوالقضائية على كل من الصعيد الوطين وصعيد املقاطعات والقر        

.  الصادرة عن اللجنة بشأن دور املرأة يف احليـاة السياسـية واحليـاة العامـة               23رقم  

 مـن   1لفقـرة   الدولة الطرف تدابري خاصة مؤقتة، وفقا ل      تتخذ  توصي اللجنة بأن     كما

 الصادرة عن اللجنة بشأن التدابري اخلاصة       25 من االتفاقية وللتوصية العامة رقم       4 املادة
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املؤقتة، وذلك لزيادة النسبة املئوية للنساء يف مجيع مستويات صنع القرار وللتأكـد مـن         

متثيل مصاحل املرأة متثيال تاما وضمان املساواة بني اجلنسني على مجيع مسـتويات صـنع               

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري لتمكني القرويات لكي يتسىن هلـن             . لقرارا

  .شؤون القريةاالشتراك على قدم املساواة يف 

ويساور اللجنة القلق إزاء حالة النساء يف جمايل العمالة والعمـل، حيـث مل تقـدم                  - 33
 االقتصـادية اجلديـدة،     معلومات كافية، ال سيما بشأن قدرة املرأة على اغتنـام الفـرص           

واالستفادة التامة من اإلصالحات اليت أجرا الدولة الطرف من أجل إنشاء اقتصاد سـوقي              
  .وإدماجه يف االقتصاد اإلقليمي والعاملي

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بدراسة تأثري إصالحاا االقتصادية علـى املـرأة،      - 34

لرجل يف سوق العمل، بوسائل تشـمل تعزيـز         دف حتسني درجة املساواة بني املرأة وا      

. يل املالئم للمـرأة   ث عن طريق التم   اآلليات النظامية وغري النظامية لفض منازعات العمل      

يف جمال تنظـيم املشـاريع      املرأة  وهي توصي باختاذ تدابري هادفة لتطوير وحتسني مهارات         

يئة الفرصة أمام املرأة يف جما        اواستفاديل التجارة والتبادل التجـاري      من التكنولوجيا و

كما يب اللجنة بالدولة الطـرف أن تقـيم أي          . على أساس املساواة بني املرأة والرجل     

العـامالت يف   تأثري لإلصالحات االقتصادية ضار باملرأة، مبا يف ذلك تأثريها على النساء            

  .تلك اآلثارلتصحيح اخلدمة املدنية؛ وأن تتخذ تدابري عالجية 

ور اللجنة القلق لعدم وجود وعي أو اعتراف بالعنف العائلي، مبا فيه االغتصاب             ويسا  - 35
وهي . الزوجي، باعتبار ذلك شكال من أشكال التمييز ضد املرأة وانتهاكا حلقوقها اإلنسانية           

تشعر بالقلق ألن العنف العائلي يعترب من وجهة نظر الشبيبة، من اجلنسني على السواء، أمـرا       
ألن القانون اجلنائي يعفي من املسؤوليات اجلنائية يف حاالت العنف اجلسـدي            عاديا متاما، و  

كما تشعر اللجنة بالقلق ألن املواقف التقليدية       . الذي ال خيلف إصابة جسيمة أو ضررا ماديا       
إزاء قولبة أدوار اجلنسني تبقي النساء والفتيات يف وضع التابع، مما حيرمهن من احلصول على               

  .يف املناطق الريفيةوخاصة احلياة، والتعليم متكافئة يف فرص 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري لزيادة الوعي بشأن مجيـع أشـكال               - 36

وهي توصي بتجرمي العنف    . العنف ضد املرأة، مبا فيه العنف العائلي واالغتصاب الزوجي        

زيد مـن البيانـات     العائلي واالغتصاب الزوجي، وبإجراء املزيد من الدراسات ومجع امل        

كما توصي اللجنة الدولة    . بشأن خمتلف أنواع العنف ضد املرأة، ال سيما العنف العائلي         

الطرف باختاذ تدابري أكثر فعالية واستباقا إلحداث تغيريات يف املواقف األبوية التقليديـة             

لعامـة  وتوجه اللجنة نظر الدولة الطـرف إىل توصـيتها ا   . املتعلقة بقولبة أدوار اجلنسني   
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 بشأن العنف ضد املرأة، دعما جلهدها الرامي ملنع ومكافحة مجيع أشكال العنف             19 رقم

  .ضد املرأة

يف ” ةويساور اللجنة القلق ألن القانون يسمح بالزواج دون سـن الثامنـة عشـر               - 37
، وألن نسبة مئوية معتربة من النساء تتزوج فعال قبل بلوغ تلـك             “ضروريةوحاالت خاصة   

  .السن

. وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبنع الزواج دون السن القانونية يف مجيع الظروف             - 38

كما توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف يف تقريرها املقبل معلومات عن نتـائج مجـع              

  .بيانات على الطبيعة بشأن الزواج املبكر والتدابري املتخذة ملنعه

ومنظمـات  نظمات النسـائية    تضطلع به امل  الذي  وإذ تالحظ اللجنة الدور الرئيسي        - 39
الفعالة يف تنفيذ االتفاقية تنفيذا فعاال وحتقيق املساواة بني اجلنسني، فإن القلق            حقوق اإلنسان   

 ومنظمات حقوق   نسائيةالنظمات  امليساورها ألن مجهورية الو الدميقراطية الشعبية تفتقر إىل         
  .فعالةوالستقلة اإلنسان النشيطة وامل

صي اللجنة الدولة الطرف بسن تدابري، من بينها تدابري تشـريعية وإداريـة             وتو  - 40

  .ستقلةحقوق اإلنسان املنسائية ومنظمات اللمنظمات لحسب الضرورة، إلفساح اال 

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري              - 41

 مـن   20 مـن املـادة      1ديل الفقرة   لالتفاقية، وعلى أن تقبل، يف أسرع وقت ممكن، تع        

  .موعد اجتماع اللجنةبشأن االتفاقية، 

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تستجيب يف تقريرها الدوري املقبل، الذي              - 42

املعرب عنها يف هـذه التعليقـات       دواعي القلق    من االتفاقية، ل   18سيقدم يف إطار املادة     

 إىل تقدمي تقريرها السادس، الذي كـان مقـررا          وتدعو اللجنة الدولة الطرف   . اخلتامية

سبتمرب عام  /، وتقريرها السابع، املقرر تقدميه يف أيلول      2002سبتمرب عام   /تقدميه يف أيلول  

  .2006يف عام موحد ، يف شكل تقرير 2006

وإذ حتيط اللجنة علما باألبعاد اجلنسانية اليت تنطوي عليها اإلعالنات والـربامج              - 43

األمم املتحدة ودوراا   ومؤمترات القمة اليت عقدا     ؤمترات  اليت اعتمدا امل   ومناهج العمل 

الدورة االستثنائية للجمعية العامة من أجل االستعراض والتقييم        كاالستثنائية ذات الصلة،    

الدورة االستثنائية احلاديـة    (الشاملني لتنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية         

الـدورة االسـتثنائية    (والدورة االستثنائية للجمعية العامة املعنية بالطفـل        ،  )والعشرون

، واملؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييـز العنصـري وكراهيـة           )السابعة والعشرون 
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األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، واجلمعية العاملية الثانية املعنية بالشيخوخة، فإـا             

درج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن تنفيذ جوانب         ب إىل الدولة الطرف أن ت     لتط

  .هذه الوثائق املتصلة مبواد االتفاقية ذات الصلة باملوضوع

تقيد الدول بالصكوك الدولية الرئيسـية السـبعة        أن من شأن    وتالحظ اللجنة     - 44

ـ            ة املتعلقة حبقوق اإلنسان، وهي العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصـادية واالجتماعي

والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضـاء           

على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،             

واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنسـانية              

ينة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين           امله أو

، أن يؤدي إىل تعزيز متتع املرأة حبقوقها اإلنسانية وباحلريات األساسـية يف             وأفراد أسرهم 

شعبية أن  الولذلك، فإن اللجنة يب حبكومة مجهورية الو الدميقراطية         . مجيع مناحي احلياة  

العهـد الـدويل اخلـاص      : صديق املعاهدات اليت ليست طرفا فيها بعد، وهي       تنظر يف ت  

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            

والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية       

 الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد         الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية    أو

  .أسرهم

وتطلب اللجنة تعميم هذه التعليقات اخلتامية على نطاق واسع يف مجهوريـة الو               - 45

املسؤولون احلكوميون والساسـة    مبن فيهم   الدميقراطية الشعبية لتوعية شعب ذلك البلد،       

 اإلنسان، باخلطوات اليت اختذت لضمان      والربملانيون واملنظمات النسائية ومنظمات حقوق    

. املساواة القانونية والفعلية للنساء واخلطوات الالزم اختاذها مستقبال يف هـذا الصـدد            

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع، وال سيما يف صفوف               كما

ا االختيـاري،   املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، تعميم االتفاقية وبروتوكوهل       

والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني، ونتـائج الـدورة             

املسـاواة بـني    : 2000املرأة عام   ”االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، املعنونة       

  .“اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين

  


