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

  الدورة الرابعة واألربعون
        ٢٠٠٩أغسطس / آب٧ -يوليه / متوز٢٠

الــردود علــى قائمــة القــضايا واألســئلة املطروحــة فيمــا يتعلــق بــالنظر يف        
  التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني السادس والسابع

    
  *مجهورية الو الدميقراطية الشعبية    

 
  

 .يصدر هذا التقرير بدون حترير رمسي  *  
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الردود على األسئلة املقدمة من اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشـكال        
التمييز ضد املرأة يف أعقاب النظر يف التقرير اجلـامع للتقريـرين الـسادس        

  بيةوالسابع املقدم من مجهورية الو الدميقراطية الشع
    

  معلومات عامة    
جلــامع للتقريــرين  تقــدمي املزيــد مــن املعلومــات عــن عمليــة إعــداد التقريــر ا  يرجــى  - ١

ضمن هـذه املعلومـات     تـ وينبغـي أن ت   . جلمهورية الو الدميقراطية الـشعبية    السادس والسابع   
اإلدارات واملؤسسات احلكومية اليت شاركت يف إعداد التقرير وأن تبني ما إذا كانت قـد               

  .رت استشارة املنظمات غري احلكومية، وال سيما املنظمات النسائيةج
جـرى مــن خــالل العمليـة التاليــة اإلعــداد للتقريــر اجلـامع للتقريــرين الــسادس والــسابع      

  :املعين بتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 صـياغة مـن أجـل إعـداد         أوال، شكلت حكومة مجهورية الو الدميقراطية الـشعبية جلنـة           

التقرير اجلامع وتتضمن اللجنة املذكورة منظمـات ووكـاالت حكوميـة خمتلفـة مـن بينـها أمانـة                   
. جلنة الو الوطنية للنهوض بـاملرأة وغريهـا مـن الـوزارات املختـصة ومـا يـساويها مـن وكـاالت          

تقريـر  ويقع على عاتق هذه اللجنة واجب إعطاء التعليمـات ورصـد إعـداد ودراسـة مـشروع ال              
حبيث جيري التأكد من أن حمتوياته شاملة وصحيحة وذات صلة، يف نفس الوقت الـذي جيـري                 

  .فيه تنفيذ االتفاقية يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
مركـــز ثانيــا، عهـــدت جلنـــة الــصياغة إلعـــداد التقريـــر الـــوطين إىل فريــق خـــرباء مـــن      

 بإعـداد   التابع الحتاد الو النـسائي    ) ركز املعلومات م(املعلومات وتنمية املوارد املتعلقة باجلنسني      
  .مشروع القرير وابتكار أدوات جلمع البيانات وحتليلها حبيث تكون إطارا مرجعيا للتقرير

ثالثــا، عقــدت جلنــة الــصياغة سلــسلة مــن اجللــسات إلحاطــة أعــضائها علمــا بأهــداف    
 وعلى مجيع مـستويات جلنـة الو        .التقرير وعملية صياغته وكذلك باملهام املوكلة إىل كل منهم        

الوطنية للنهوض باملراة واجب التنـسيق مـع مجيـع أصـحاب املـصلحة املعنـيني بغيـة تيـسري مجـع                      
  .البيانات وتقدمي املعلومات إىل فريق خرباء الصياغة

بعــد انتــهاء فريــق خــرباء الــصياغة مــن املــشروع األويل، تعتمــده جلنــة الــصياغة  رابعــا،   
ويف . ع جلان النهوض باملرأة من خمتلف الوزارات والوكـاالت املختـصة       كورقة عمل للتشاور م   

ــة صــقل مــشروع       هــذا الــصدد، ُعقــدت ثــالث جــوالت للتــشاور علــى الــصعيد املركــزي بغي
ويعرض بعد ذلك املشروع املنقح للتقرير للتـشاور مـع املنظمـات الدوليـة املختـصة يف                 . التقرير
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وقـد عقـدت    . يهـا املنظمـات احلكوميـة وغـري احلكوميـة         مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، مبـا ف      
جلنة الصياغة بعد ذلك أربع جلسات لالنتهاء من املشروع املنقح للتقرير والتـصديق عليـه بنـاء                 

وبعد ذلك، قُدم املشروع النهائي للتقريـر       . على املدخالت اجملمعة من اجللسات السابقة الذكر      
  .لتقرير الوطين جلمهورية الو الدميقراطية الشعبيةإىل احلكومة للنظر فيه واعتماده بوصفه ا

  
يتضمن التقرير بيانات إحصائية حمدودة مصنفة حبسب اجلـنس عـن حالـة املـرأة يف        - ٢

ــساء      ــة مــن الن ــات خمتلف ــا يف ذلــك فئ ــة، مب يرجــى تقــدمي  . عــدة جمــاالت مــشمولة باالتفاقي
 البيانـات املـصنفة حـسب       اليت تعتزم هبا احلكومة حتسني عمليـة مجـع         معلومات عن الطريقة  

اجلنس والعمر،والنـساء احلـضريات والريفيـات، والنـساء مـن الفئـات العرقيـة فيمـا يتعلـق                   
  .باجملاالت اليت تشملها االتفاقية

أوال، حلكومة مجهورية الو الدميقراطية الـشعبية سياسـة إحـصائية واضـحة فيمـا يتعلـق                   
دعــا إليــه مرســوم رئــيس الــوزراء رقــم ،كمــا ٢٠٠٢بإنــشاء النظــام اإلحــصائي الــوطين يف عــام 

ــؤرخ ١٤٠ ــدم إىل     . ٢٠٠٢أغــسطس / آب٢٠ امل ــسابق املق ــر ال ــا ســبق ذكــره يف التقري وكم
 ملكتـب   ٠٠٠٩اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، أصدرت احلكومـة اإلشـعار رقـم               

املـصنفة حـسب     املعـين بتـضمني البيانـات        ٢٠٠٠ينـاير   / كـانون الثـاين    ٥رئيس الوزراء املـؤرخ     
وضـمانا لتنفيـذ وفعاليـة اإلشـعار املـذكور يف مجيـع أحنـاء               . اجلنس يف النظام اإلحـصائي الـوطين      

ينـاير  / كـانون الثـاين  ١٠ مؤرخـة  ٠١٨البلد، أصدر مكتب رئيس الوزراء ورقـة إرشـادية رقـم         
  . حيث فيها الوكاالت احلكومية على حتويل شروط اإلشعار إىل واقع٢٠٠٥

لوكـاالت احلكوميـة املختلفــة االضـطالع بتنفيـذ سياسـة احلكومـة بــشأن       ثانيـا، تتـوىل ا    
فعلـى سـبيل املثـال، بـدأت وزارة التعلـيم مجـع البيانـات املـصنفة حـسب اجلـنس                   . مجع البيانات 

:  عن طريق حتسني البيانات اإلحصائية املصنفة حـسب اجلـنس مبؤشـرات مثـل              ٢٠٠٥منذ عام   
ايف، ومعدل التكرار، ومعـدل االنقطـاع عـن الدراسـة،           معدل القيد اإلمجايل، ومعدل القيد الص     

ومعدل إكماهلا، ومعدل اإلملام بـالقراءة والكتابـة، وعـدد املـدارس، وعـدد الفـصول الدراسـية،          
وعدد املعلمني يف كـل مـن املـدارس العامـة واخلاصـة، وغـري ذلـك مـن العناصـر املتعلقـة جبميـع                         

، جـرى أيـضا     ٢٠٠٨ويف عـام    . يع أحناء البلـد   الدرجات واملستويات واجملاالت الدراسية يف مج     
ــة بــأربع لغــات خمتلفــة عــن طريــق ربــط صــعيدي املنــاطق واملقاطعــات       مجــع الدراســات العرقي
بالصعيد الوزاري، والتمكني من ممارسة حتليل املعلومات يف كل مقاطعة ويف املنـاطق احلـضرية               

  .والريفية
 مـن الـسنني فقـد كـان تنفيـذها           ثالثا، رغم أن سياسة احلكومـة قـد أُدخلـت منـذ عـدد               

الفعلي أقل وضوحا على الـصعيد الـوطين نظـرا لـسوء نـشر املعلومـات ونقـص املـوارد البـشرية                      
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وســتويل احلكومــة املزيــد مــن االهتمــام يف التقريــر  . واملاليــة، وخباصــة يف املنــاطق الريفيــة النائيــة
ــصرف       ــصلحة لكــي يت ــع أصــحاب امل ــصح إىل مجي ــدمي الن ــادم بتق ــدوري الق ــشروط  ال ــا لل وا وفق

  .والتوجيهات اإلرشادية الواردة يف اإلشعار السالف الذكر ملكتب رئيس الوزراء
  
طلبت اللجنة، يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة، إىل حكومـة مجهوريـة الو الدميقراطيـة                - ٣

الـث  يل والثـاين والث   الشعبية نشر التعليقـات اخلتاميـة املتعلقـة بـالتقرير اجلـامع للتقـارير األوّ              
ويرجــى تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــذة   .  علــى نطــاق واســع )١(والرابــع واخلــامس

إلطالع املسؤولني اإلداريني، واملسؤولني احلكوميني والسياسيني، فضال عن عامة اجلمهور  
والنساء أنفسهن مبن فيهن الريفيات والنساء مـن شـىت الفئـات العرقيـة وفئـات األقليـات،                  

وينص التقرير . والرجل املرأة والفعلية بني ذة لكفالة املساواة القانونيةعلى اخلطوات املتخ
على أن املسؤولني احلكوميني لديهم درجة حمدودة من الوعي والفهم ألمور اللجنة املعنيـة              

ويرجـى تقـدمي تفاصـيل    . بالقضاء على التمييز ضد املرأة ولتعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين    
ا الدولة الطرف لتوعية املسؤولني احلكوميني والقضاة واحملامني، من        عن التدابري اليت اختذهت   

  .خالل التدريب الكايف، بشأن التمييز اجلنساين ومحاية حقوق اإلنسان للمرأة
فيما يلي اإلجراءات املتنوعة الـيت اختـذهتا احلكومـة فيمـا يتعلـق بنـشر توصـيات اللجنـة             

  .تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةاملعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وا
أوال، قامــت جلنــة الو الوطنيــة للنــهوض بــاملرأة بترمجــة املالحظــات اخلتاميــة إىل اللغــة     

ووزعـت نـسخ مـن هـذه     . الالوية، كما أصدت هذه املالحظـات بـاللغتني الالويـة واإلنكليزيـة        
ملستويات من أجـل مواصـلة نـشرها مـع          املنشورات على مجيع جلان النهوض باملرأة على مجيع ا        

  .نص اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة الذي سبقت ترمجته إىل اللغة الالوية
ــاملرأة واحتــاد الو النــسائي حلقــات عمــل        ــة للنــهوض ب ــة الو الوطني ــا، نظمــت جلن ثاني

باسـتخدام النـصوص    وحلقات دراسية للمسؤولني احلكوميني على الـصعيدين الـوطين واحمللـي،            
املترمجة لالتفاقية واملالحظـات اخلتاميـة للجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة والنـهج                      
اجلنساين والـسندات القانونيـة الالويـة املتعلقـة حبقـوق املـرأة بوصـفها وثـائق أساسـية للمناقـشة                     

لوطنيـة للنـهوض بـاملرأة      وفـضال عـن ذلـك، نظمـت جلنـة الو ا           . املعنية بتنفيذ االتفاقية يف الوس    
ينــاير / كــانون الثــاين١٥ و ١٤أيــضا اجتماعــا إقليميــا لرابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا يــومي  

 عــن أفــضل ممارســات اإلبــالغ والرصــد والتنفيــذ بالنــسبة التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع   ٢٠٠٨
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، كمــا نظمــت أيــضا جمموعــة مــن االجتماعــات بــشأن تــشاطر           

_________________ 
  .٧٥، الفقرة CEDAW/C/LAO/1-5انظر   )١(  
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، ومعرضا ملـا حققتـه مجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية مـن إجنـازات يف جمـال تعمـيم                      التجارب
  .مراعاة املنظور اجلنساين

ثالثا، جرى نشر املعلومات أيضا من خالل وسائط اإلعالم، مثـل اإلذاعـة والتلفزيـون                 
ــصحف ــديو القــصرية       . وال ــل أشــرطة الفي ــة، مث ــذلك بأشــكال خمتلف ــد جــرى االضــطالع ب وق

ت اإلخبارية وعمود عن االتفاقية وعن تعزيـز ومحايـة حقـوق املـرأة واألدوار اجلنـسانية                 واملقاال
ويشارك يف وضع حمتويات هذه األشكال املختلفة لنـشر املعلومـات جلنـة الو الوطنيـة،              . العادلة

للنـــهوض بـــاملرأة ووزارة العـــدل واحتـــاد الو النـــسائي ووزارة الـــصحة العامـــة ووزارة التعلـــيم 
  .وغريها

وهذه بعض األمثلة الـيت قامـت هبـا جلنـة الو الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة يف جمـال التوعيـة             
  .بشأن تعزيز دور املرأة يف جمتمع الو

  
  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي ومركز االتفاقية    

يرجى بيان اخلطوات األخرى األخرى الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف منـذ النظـر يف                    - ٤
 لوضع إطـار تـشريعي شـامل يتوافـق مـع االتفاقيـة لتحقيـق                ٢٠٠٥بق يف سنة    التقرير السا 

محاية كافية للمرأة من التمييز، مبـا يف ذلـك تـوفري سـبل االنتـصاف، ولتوعيـة املـرأة بـشأن                      
  .حقها يف التحرر من التمييز

يتضمن اإلطـار التـشريعي جلمهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية لكفالـة محايـة املـرأة مـن                      
  : ما يلي٢٠٠٥ييز منذ عام التم

أوال، أُدخلــت تعــديالت علــى القــانون اجلنــائي لتجــرمي األفعــال التمييزيــة ضــد املــرأة،     
ملا دعا إليه النظـام القـانوين اجلنـائي جلمهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية الـذي يتكـون مـن             وفقا

مجهوريـة الو الدميقراطيـة     القانون اجلنـائي واألحكـام اجلنائيـة ملـشاريع القـوانني ذات الـصلة يف                
وهلــذا سيــسفر التمييــز ضــد املــرأة علــى أنــه فعــل إجرامــي وانتــهاك للقــانون اجلنــائي     . الــشعبية

  .أواألحكام اجلنائية يف قانون تنمية املرأة ومحايتها
ثانيا، صاغت جلنة الو الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة االسـتراتيجية الوطنيـة لتعزيـز النـهوض               

 بغية إزالـة العقبـات الـيت متنـع املـرأة مـن تعزيـز        ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٦للفترة من   باملرأة، واعتمدهتا   
  .مصاحلها وكفالة مساواهتا يف احلقوق والتنمية مع نظريها الذكر يف مجيع اجملاالت

الـذي اعتمدتـه اللجنـة الوطنيـة        ( من القانون املعدل املعـين بـالتعليم         ٤ثالثا، تنص املادة      
 واجملتمـع   ةالدول”على أن   ) ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٣ املؤرخ   ٤٣ة رقم   مبقتضى قرار اجلمعية الوطني   

علــى تنميــة نظــام التعلــيم الــوطين مــن حيــث النوعيــة، ممــا خيلــق الفــرص للجميــع يعقـدان العــزم  
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للحـصول علــى التعلــيم، وخباصــة لــسكان املنــاطق الريفيــة والنائيــة والنــساء واألطفــال والفئــات  
وتـنص  . رب من األفراد مـن احلـصول علـى التعلـيم املهـين            الضعيفة، وهتيئة ظروف متكن عددا أك     

الدولة قد قررت سياسة ملنح عالوات للطلبـة مـن األسـر الفقـرية والفئـات          ” على أن    ٣٦املادة  
الــضعيفة وخباصــة النــساء وذوي األصــل العرقــي والطلبــة املوهــوبني أو األذكيــاء، وتــشجيع         

 نطـاق مـساعداهتم إىل تلـك الفئـات مـن      احملليـة علـى توسـيع    األشخاص واملنظمات واجملتمعات    
  .“األفراد بالوسائل املناسبة

  
، يرجى توضـيح التـدابري   )١٨الفقرة (إضافة إىل التعليقات اخلتامية السابقة للجنة     - ٥

اليت اختذهتا الدولـة الطـرف إلدراج االتفاقيـة يف النظـام القـانوين الـداخلي وضـمان إمكـان              
“ التمييـز ضـد املـرأة     ”ر التقرير أنه أدرج تعريف ملـصطلح        االحتكام إليها يف احملاكم؛ ويذك    
، بـشأن تنفيـذ قـانون    ٢٠٠٦فربايـر  / شـباط ٦ املـؤرخ  ٢٦يف مرسوم رئيس الـوزراء رقـم    

يـستجد بـشأن أيـة خطـط         ذا الـصدد يرجـى تزويـد اللجنـة مبـا          ويف هـ  . تنمية املرأة ومحايتها  
التفاقيـة يف الدسـتور أو يف أيـة          مـن ا   ١إلدراج تعريف التمييز ضد املرأة وفقا لـنص املـادة           

  .قبل ى النحو الذي أوصت به اللجنة منتشريعات أخرى مالئمة، عل
فيما خيتص بإدراج تعريف التمييز ضد املرأة يف الدستور وغـريه مـن قـوانني الو، تـرى          

ــاء هبــذا الطلــب عــن طريــق تعــديل       ــه ميكــن الوف ــشعبية أن ــة ال ــة الو الدميقراطي حكومــة مجهوري
ويف هــذا الــصدد، يكــون لــدى جلنــة الو الوطنيــة للنــهوض   .  أي قــانون ذي صــلةالدســتور أو

يقع واجب تعديل الدستور على عاتق اجلمعية الوطنية من خـالل           ) ١: (باملرأة التعليقات التالية  
وبالنسبة للتعديالت السابقة، كـان علـى احلكومـة أن تعـني جلنـة          . عملية طويلة نسبيا للنظر فيه    

واسـتغرقت اللجنـة سـنة      . ١٩٩١ للتعديالت املدخلة على دستور عـام        خمصصة لوضع مشاريع  
وعــالوة علــى ذلــك، ال ميكــن . إلكمــال املهمــة وتقــدمي النتــائج إىل اجلمعيــة الوطنيــة لدراســتها

 سنة من اليوم الذي سن فيـه الدسـتور     ١٢وقد مرت   . إدخال تعديالت على الدستور كل يوم     
ال يتــضمن ) ٢(وهلــذا فتعــديل الدســتور لــيس مبــشكلة؛ . إىل اليــوم الــذي ُعــدِّل فيــه ألول مــرة

وهلــذا . ، أي تعريــف للتمييــز ضــد املــرأة٢٠٠٤قــانون تنميــة املــرأة ومحايتــها، الــذي ُســنَّ عــام 
وقـد اعُتمـد املرسـوم      . فمرسوم رئيس الوزراء بـشأن هـذا القـانون يقـدم تعريفـا للتمييـز ضـدها                

ن السلطات يف قانون تنمية املـرأة ومحايتـها        وستنظر احملاكم وغريها م   . كجزء من ذلك القانون   
أو يف أي تشريع يتعلق هبذا املرسوم أثناء إجراءات احملاكمات املتعلقة بقضايا األفعـال التمييزيـة               

قد جيري أيضا إدراج تعريف التمييز ضد املرأة يف تـشريعات أخـرى يف فرصـة              ) ٣(ضد املرأة؛   
  .الحقة
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هتا اخلتامية الـسابقة، بـأن تعمـل الدولـة الطـرف            كانت اللجنة قد أوصت يف تعليقا       - ٦
على تعزيز أجهزهتا الوطنية بتقـدمي مـوارد بـشرية وماليـة كافيـة، فـضال عـن إنـشاء آليـات                      

وأوصـت  . لتعزيز تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع الوزارات واملـستويات احلكوميـة     
ع املـستويات لرصـد تنفيـذ       اللجنة كذلك بوجوب إنشاء هيئات إشرافية حكومية على مجي        

ــاملرأة للفتــرة     انظــر  (٢٠١٠-٢٠٠٥اخلطــة االســتراتيجية الوطنيــة مــن أجــل النــهوض ب
ويسلّم التقرير بـأن آليـات النـهوض بـاملرأة، وخـصوصا فيمـا يتعلـق بـاخلربة                  ). ٢٠الفقرة  

ويرجـى  . الفنية للموظفني واملخصصات احملدودة يف امليزانية، ليـست قويـة مبـا فيـه الكفايـة               
ذكر تفاصيل اخلطوات املتخذة لتقوية اآلليات واملؤسـسات املعنيـة بتعزيزالنـهوض بـاملرأة،              
مبا يف ذلك اللجنة الوطنية للنـهوض بـاملرأة، لتيـسري االتـصال مـع مجيـع القطاعـات، مبـا يف              

. جلنــساين وتنفيــذ االتفاقيــةمراعــاة املنظــور ا، فيمــا يتعلــق بتعمــيم الو النــسائيذلــك احتــاد 
مي معلومــات عـن ختــصيص مــوارد ماليـة وبــشرية لــسري هـذه اآلليــات الوطنيــة    ويرجـى تقــد 

ديـسمرب  / كـانون األول   ٢٣ املـؤرخ    ٣٠بشكل فعال وعن تنفيذ أمر رئـيس الـوزراء رقـم            
ــة    ٢٠٠٤ ، والــذي يتــضمن تعليمــات للــوزارات واملؤســسات احلكوميــة واإلدارات احمللي

  .بإنشاء جلاهنا للنهوض باملرأة
بأن تدعم مجهورية الو الدميقراطية الشعبية أجهزهتا الوطنية مـن أجـل            بالنسبة للتوصية     

  :تعزيز النهوض باملرأة، تشري احلكومة إىل بعض التدابري املتخذة كما يلي
ــم        ــوزراء رقــ ــيس الــ ــر رئــ ــة أمــ ــدرت احلكومــ ــؤرخ ٣٠أوال، أصــ ــانون ٢١ املــ  كــ
ملـستويات وأنـشطة تلـك     بشأن إنشاء جلنة تعزيز تقدم املرأة على مجيـع ا  ٢٠٠٤ديسمرب  /األول
  .وجرى حىت اآلن تنفيذ األمر املذكور على نطاق واسع. اللجنة

جلنـة الو الوطنيـة   /٢٤ثانيا، أصدر رئيس جلنة الو الوطنية للنـهوض بـاملرأة األمـر رقـم              
 بـشأن إنـشاء اللجنـة املعنيـة بتقــدم     ٢٠٠٤ديـسمرب  / كـانون األول ٢٤للنـهوض بـاملرأة املـؤرخ    

ستويات وأنشطة تلك اللجنة، وذلك بغية كفالـة التنفيـذ املـنظم ألمـر رئـيس         املرأة على مجيع امل   
  .وقد جرى االضطالع أيضا بذلك على نطاق واسع. الوزراء

ديــسمرب / كــانون األول٢١ املــؤرخ ٣٠ثالثــا، باإلضــافة إىل أمــر رئــيس الــوزراء رقــم    
 PACSA/٣٢م ، أصــدرت ســلطة اإلدارة العامــة واخلدمــة املدنيــة أيــضا اإلشــعار رقــ       ٢٠٠٤
 بشأن إنشاء جهاز داعم للجان النهوض باملرأة من املـستوى           ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٠املؤرخ  

وجــرى نــشر اإلشــعار علــى نطــاق واســع بــني مجيــع املنظمــات   . الــوطين إىل املــستوى الــشعيب
ــذ    ــها مــن أجــل التنفي ــة وداخل ــذ شــروط اإلشــعار يف جلــان   . والوكــاالت احلكومي وجيــري تنفي

أة على مجيع املستويات حبيـث يـضطلع اجلهـاز الـداعم للجـان النـهوض بـاملرأة يف                   النهوض باملر 
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مجيع أحناء البلد بدور تكميلي يف بناء قدرات املؤسسات اليت تعمل على تعزيز النهوض بـاملرأة                
حبيث تتـسق مـع أحكـام ومتطلبـات االتفاقيـة واملبـادئ التوجيهيـة لـسياسات احلـزب والدولـة،                     

  . الواقع واحتياجات جمتمع الوفضال عن اتساقها مع
فعلى سبيل املثال أٌنـشئت اهليئـات احلكوميـة         . رابعا، جرى تسجيل عدد من املنجزات       

فعلـى املـستوى الـوطين، توجـد جلنـة الو      : املسؤولة عن النـهوض بـاملرأة علـى مجيـع املـستويات          
اللجـان  وجـد   الوطنية للنهوض باملرأة؛ وعلى املـستوى الـوزاري ومـا يـساويه مـن مـستويات، ت                

الــوزارات املختــصة والوكــاالت املــساوية هلــا؛ وعلــى مــستوى        يف الفرعيــة للنــهوض بــاملرأة  
  .يف املقاطعاتاللجان الفرعية للنهوض باملرأة ، توجد املقاطعات
وأنشأت حىت اآلن مثان وزارات وست وكـاالت مـساوية شـعبا للنـهوض بـاملرأة بغيـة                    

. اللجان الفرعية للنهوض باملرأة يف منظمـات كـل منـها          تقدمي الدعم يف شؤون السكرتارية إىل       
 مقاطعة وفيينتيان العاصمة مكاتب للنهوض بـاملرأة لتقـدمي الـدعم    ١٦وفضال عن ذلك أنشأت  

وهذه اهليئات الداعمة جزء من آليـة الدولـة،         . إىل اللجان الفرعية للنهوض باملرأة يف املقاطعات      
 عن طريق امليزانية اإلمجالية للوكـاالت احلكوميـة لكـل         وجيري تزويدها باملوظفني والدعم املايل    

ومن املؤكد أن هـذه     . وهذه هي جهود أولية للحكومة فيما يتعلق بتعزيز النهوض باملرأة         . منها
. اهليئــات حتتــاج إىل املزيــد مــن التطــوير، حيــث أن تزويــدها بــاملوظفني واألمــوال لــيس كافيــا   

هوض بـاملرأة أن تواصـل التنفيـذ، مبـا يف ذلـك إنـشاء               وجيري التشديد على جلنة الو الوطنيـة للنـ        
برنامج لتدريب املسؤولني العاملني على تعزيز النهوض باملرأة، وأن تقـدم التقريـر إىل احلكومـة                

  .هبدف حتسني آلية أكثر منهجية ومالءمة، وجذب املساعدة األجنبية
  
ملة أمـور منـها تنفيـذ    لمرأة نتيجة جلليرجى وصف التقدم احملرز يف حتقيق املساواة      - ٧

ــرة      ــاملرأة للفت ــهوض ب ــة للن ــا يف  ٢٠١٠-٢٠٠٥اخلطــة االســتراتيجية الوطني ــشار إليه  امل
ــر ــة ع   . التقري ــيم أي ــذا التقي ــشمل ه ــة    قوينبغــي أن ي ــق اســتراتيجيات التنمي ــام حتقي ــات أم ب

يف والغايات املستهدفة فيما يتعلق بتعميم مراعـاة املنظـور اجلنـساين وبنـاء القـدرات املبينـة                   
اخلطة االستراتيجية والتدابري العالجية املتخـذة والنوايـا فيمـا يتعلـق بـاخلطط االسـتراتيجية                

  .املستقبلية
  :فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية وطنية للنهوض باملرأة، ميكن إجيازه كما يلي  
أوال، تنفذ اللجان الفرعية للنهوض باملرأة امللحقة بالوزارات والوكـاالت واملقاطعـات              

طة استراتيجية وطنية للنهوض باملرأة داخل مؤسـساهتا عـن طريـق إدمـاج هـذه اخلطـة ضـمن               خ
خطط عملها الدورية، وخباصـة عـن طريـق زيـادة عـدد النـساء يف مراكـز صـنع القـرار ووضـع                        

وقـد طــورت  . خطـط لتـدريب القيـادات واملــوظفني علـى التـوايل فيمـا يتعلــق بالنـهج اجلنـساين        
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ستراتيجياهتا اخلاصة هبا من أجل تعزيـز املـرأة يف منظماهتـا كجـزء              بعض الوزارات والوكاالت ا   
  .من خططها العامة للعمل

ثانيــا، نفــذت بعــض القطاعــات هــذه االســتراتيجية حمققــة نتــائج ملموســة يف قطــاعي      
ووضعت وزارة التعليم خطة العمل اخلاصة هبـا حبيـث تعـزز            . التعليم والزراعة على سبيل املثال    

ــاملرأة ب  ــهوض ب ــدرجيي لنطــاق معــدالت   : اعتمــاد مخــسة أهــداف الن اهلــدف األول التوســيع الت
التحاق الفتيات باملدارس يف مجيع املستويات ليـصبحن متكافئـات مـع الفتيـان؛ واهلـدف الثـاين                  

 يف املائــة حبلــول عــام ٨٢ ســنة بنــسبة ٤٠-١٥القــضاء علــى أميــة النــساء البالغــات مــن العمــر  
مؤاتيـة للعـامالت متكنـهن مـن احلـصول علـى التـدريب        ؛ واهلدف الثالث هتيئـة ظـروف      ٢٠١٠

املهين ومهارات اإلنتاج الـتقين؛ واهلـدف الرابـع تـوفري ظـروف متكـن املـوظفني احلكـوميني مـن                     
حتديث معرفتهم بالعلوم السياسية واإلدارة؛ واهلـدف اخلـامس وضـع خطـة لتحـديث املهـارات                 

. حملاســـبة، والـــشؤون املـــصرفية، وغريهـــاالتخطـــيط اإلمنـــائي، واملاليـــة وا: املهنيـــة للمـــرأة مثـــل
وخططــت وزارة الزراعــة أيــضا لزيــادة عــدد النــساء يف التــدريب الــتقين علــى اإلنتــاج الزراعــي 
ــذ خطــط العمــل هــذه        ــات وجــرى تنفي ــة احليوان واحلراجــة وخباصــة يف زراعــة احملاصــيل وتربي

  .بالتدريج
حتديات أثنـاء تنفيـذ اخلطـة       ثالثا، صادفت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية صعوبات و         

  :االستراتيجية الوطنية للنهوض باملرأة، ومتثل ذلك يف
جرى تغيري أعـضاء جلـان النـهوض بـاملرأة يف بعـض الـوزارات والـسلطات املـساوية أو                 -  

  .نقلهم إىل مناصب جديدة، مما نتج عنه صعوبات يف متابعة األنشطة
لوكـاالت املـساوية هلـا شـعبا للنـهوض          مل تنشئ حىت اآلن بعض الـوزارات املختـصة وا           -  

بــاملرأة، أو إذا كانــت هــذه الــشعب قــد أُنــشئت بالفعــل، فهــي مل تــتمكن مــن العمــل   
باستمرار على حنو منتظم أو مل تعمل على اإلطالق نتيجة لنقص املـوظفني أو أهنـا متـر                  

  .بعملية تعديل إداري داخلي
جل تعزيـز النـهوض بأنـشطة املـرأة     مل ختصص كثري من املؤسسات بنود امليزانيات من أ    -  

أو اللجان الفرعية للنـهوض بـاملرأة، رغـم اسـترعاء انتبـاه مجيـع قطاعـات احلكومـة إىل                  
  .هذه املسألة على نطاق واسع

لدى بعض املنظمات القليل من الفهم بشأن الصحة اإلجنابيـة وصـحة املـرأة واملـساواة                   -  
  .بني اجلنسني واملسائل األخرى ذات الصلة
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 ُتنشر السياسة واالستراتيجية فيما يتعلق بتعزيز النهوض باملرأة على نطاق واسـع يف              مل  -  
  .كل وكالة حكومية

يرى كـثري مـن املـوظفني احلكـوميني أن العمـل مـن أجـل املـساواة بـني اجلنـسني عمـل                          -  
ــو أن         ــاد ه ــا زال االعتق ــايل فم ــين، وبالت ــهم امله ــصل عــن عمل ــشي ومنف إضــايف وهام

  . سبيل حتقيق املساواة بني اجلنسني تقع على عاتق االحتاد النسائيمسؤولية العمل يف
وفيمــا يتعلــق هبــذه الــصعوبات والتحــديات، فقــد ســبق للــوزارات املختــصة أن رمســت   

  .اخلطوط العريضة لبعض اخلطط العالجية
  
إحلاقــا بالبيــان الــوارد يف التقريــر والــذي يفيــد بــأن املــرأة تتــاح هلــا ســبل حمــدودة      - ٨

ل على املعلومات القانونية، مما جيعـل مـن الـصعب عليهـا محايـة حقوقهـا القانونيـة،                   للحصو
يرجى إعالم اللجنة بشأن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطـرف لزيـادة املعرفـة القانونيـة بـني                  

ويرجى توضيح آلية الشكوى املوجودة اليت ميكن أن تلجأ إليهـا املـرأة الـيت تعـاين               . النساء
. وفر للمرأة املعونة القانونية يف هذه احلاالتساين، ويرجى بيان ما إذا كانت ُتمن متييز جن

كما يرجى بيـان مـا إذا كانـت مجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية تنظـر يف إنـشاء مؤسـسة                       
، ٤٨/١٣٤انظر قرار اجلمعيـة العامـة       (وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقا ملبادئ باريس        

  ).املرفق
يـادة املعرفـة القانونيـة للمـرأة، ترغـب حكومـة مجهوريـة الو الدميقراطيـة               فيما يتعلـق بز     

  :الشعبية يف أن تعرض توضيحا إضافيا كما يلي
أوال، تأخــذ حكومــة مجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية بــسياسة تعزيــز وإتاحــة فــرص    

نيــة للمــرأة ومــع ذلــك، تعتــرف احلكومــة بــأن املعرفــة القانو . التنميــة الذاتيــة والــتمكني للمــرأة 
وفـضال عـن    . وال تظهر هذه املشكلة مع املرأة فحسب بل مع الرجل كـذلك           . تزال حمدودة  ال

ذلـك، فإمكانيــة وصــول املــرأة إىل املعلومــات القانونيــة حمــدود مــن الناحيــة البدنيــة ومــن ناحيــة  
يــة ويف ظــل هــذه اخللفيــة، اعتمــدت حكومــة الو تــدابري خمتلفــة لزيــادة املعرفــة القانون  . القــدرة
فأوال وقبل كل شيء تركز احلكومة على تعزيز تعليم املـرأة كوسـيلة رئيـسية للوصـول      . للمرأة

وحــددت وزارة التعلــيم، بوصــفها الوكالــة احلكوميــة  . إىل قاعــدة بيانــات املعلومــات القانونيــة 
إتاحــة عــدد أكــرب مــن فــرص  ) ١: (الرئيــسية الــيت تتنــاول تعلــيم املــرأة، بعــض األهــداف وهــي 

القـضاء علـى األميـة بـني        ) ٢. (باملدارس للفتيات لكي يتساوين بالتدريج مـع الفتيـان        االلتحاق  
هتيئة ظروف للنساء متكنـهن مـن احلـصول علـى          ) ٣. ( سنة ٤٠-١٥النساء البالغات من العمر     

هتيئة ظروف للموظفات احلكوميات متكنهن من اكتـساب معرفـة      ) ٤. (التدريب املهين والتقين  
هتيئة ظروف للنساء متكنهن من احلصول على التـدريب املهـين           ) ٥. (ارةأكرب بالسياسات واإلد  
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.  التكنولوجيــا- يف جمــاالت التخطــيط اإلمنــائي واملاليــة والــشؤون املــصرفية والقــانون والعلــوم  
وعالوة على ذلك، أدخلت مجهورية الو الدميقراية الشعبية أيـضا برناجمـا للتعلـيم غـري النظـامي                  

  .رصة إمتام تعليمهن النظامي حبيث يتمكن من مواصلة تعليمهن العامللنساء الاليت فاتتهن ف
ثانيــا، تــستخدم احلكومــة أيــضا وســائط اإلعــالم اجلمــاهريي لنــشر معلومــات قانونيــة     

تشمل حقوق املرأة والتزاماهتا ومصاحلها حبيث يكون لدى املرأة يف كـل مـن املنـاطق احلـضرية          
وإىل جانب ذلك، ُوزعـت     . فيدة عن محاية حقوقها   والريفية إمكانية احلصول على معلومات م     

  .أيضا كتيبات عن حقوق املرأة على اجلمهور، وخباصة على النساء
ثالثا، تتضمن اآلليـات املوجـودة ملعاجلـة قـضايا املـرأة مركـز اإلرشـاد واحلمايـة للنـساء                      

ة، ورابطـة    املقاضاة، ومكتـب املـدعي العـام، واحملـاكم الـشعبي           -واألطفال، وسلطة التحقيقات    
  .احملامني الالوية، ووحدات الوساطة القروية، وغريها

وهذه بعض التـدابر الـيت اختـذهتا مجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية فيمـا يتعلـق بتعزيـز                       
  .ومحاية املرأة ومتكينها من أن تكون على دراية حبقوقها

أن مجهوريـة الو    وبالنسبة إلنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان، فبالرغم من            
الدميقراطية الشعبية مل تتمكن بعد مـن إنـشاء مثـل تلـك املؤسـسة وفقـا ملبـادئ بـاريس، يوجـد                       
بالفعــل عــدد مــن اهليئــات احلكوميــة تعمــل علــى تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان وفقــا لواقــع      

  .وخصائص الوس
  

  القوالب النمطية واملمارسات الثقافية التمييزية    
. التقريـر، ال تـزال توجـد يف اجملتمـع مواقـف منطيـة وتقاليـد ضـارة                 وفقا ملا ورد يف       - ٩

ويشري التقرير، يف إطار عدة مواد، إىل األثر السريع االنتـشار للقوالـب النمطيـة املتجـذرة                 
ثقافيا بشأن متتع املرأة حبقوقها مبقتضى االتفاقية، مبـا يف ذلـك يف جمـاالت التعلـيم والعمـل،                   

وتــضمنت التعليقــات اخلتاميــة الــسابقة للجنــة  . ذ القــراراتويف مــشاركتها يف عمليــة اختــا
افرة علــى كامــل الــصعيد الــوطين للقــضاء علــى التنمــيط   ضتوصــية باالضــطالع حبملــة متــ 

 ولتوعية اجلمهور بشأن مسائل املساواة بـني اجلنـسني يف           املتجذر التقليدي ألدوار اجلنسني   
 املعتمـدة واألنـشطة املـضطلع هبـا         يرجـى تقـدمي تفاصـيل عـن التـدابري         . مجيع جمـاالت احليـاة    

للتوعيــة بــأدوار اجلنــسني يف اجملتمــع بأســره وال ســيما يف األريــاف، هبــدف تغــيري الــسلوك   
 هـو  ومـا . ثقافية اليت متيز ضـد املـرأة      والقضاء على القوالب النمطية السلبية واملمارسات ال      

  الدور املتوخى لوسائط اإلعالم يف هذا الصدد؟
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طوات امللموسـة الـيت اختـذت لالنتفـاع بالنظـام التعليمـي، مبـا يف                يرجى تفصيل اخل    - ١٠
ذلك املنـهاج الدراسـي، لتعـديل القوالـب النمطيـة اجلنـسانية والقـيم واملمارسـات الثقافيـة                   

  .السلبية أو للقضاء عليها بطريقة منهجية ومستدمية
  :ميكن وصف التفسري اإلضايف لدور اجلنسني يف جمتمع الو احلايل كما يلي  
أوال، يشكل دور املـساواة بـني اجلنـسني الـسياسة الرئيـسية جلمهوريـة الو الدميقراطيـة                  

وقـد اعتنقـت حكومـة الو املـساواة بـني اجلنـسني بوصـفها عنـصرا                 . الشعبية بشأن متكني املـرأة    
أساسيا يف سياستها بشأن توطيد التضامن الـوطين بغيـة الوفـاء بقـضية التحريـر الـوطين الـسابقة                    

  .دفاع والتنمية الوطنيني احلالينيفضال عن ال
ثانيا، الغرض من األخذ بسياسة للمساواة بني اجلنسني القضاء على التمييز ضـد املـرأة                 

إال أنــه مــن الناحيــة العمليــة ال ميكــن القــضاء بــصفة أساســية علــى هــذا  . يف مجيــع أحنــاء الدولــة
 ومـا زالـت بعـض املمارسـات     .التمييز إال من الناحية القانونية ويف بعض املؤسـسات احلكوميـة   

التقليدية غري املالئمة من عدد من الفئات العرقية الالوية موجودة نتيجة موئلها النـائي واملعونـة                
ويف ضـوء هـذه املـشكلة، ربطـت احلكومـة لـذلك             . احلكومية احملدودة ومستوى التعليم املتـدين     

القتـصادية الوطنيـة، وخباصـة يف       بني قضية الدور اجلنـساين ومتكـني املـرأة والتنميـة االجتماعيـة ا             
  .تنفيذ االستراتيجية الوطنية للحكومة للنمو والقضاء على الفقر

ــشاء قــرى          ــذي يتــضمن إن ــامج التخفيــف مــن حــدة الفقــر ال ــذ برن ــا، يهــدف تنفي ثالث
منوذجيــة أو جمموعــات مــن القــرى اإلمنائيــة، والقــرى املتقدمــة ثقافيــا، وقــرى الرعايــة الــصحية   

خاليـة مـن اجلرميـة، إىل زيـادة املعرفـة التثقيفيـة والتوعيـة لـشعب الو املتعـدد                    النموذجية، وقرى   
األعراق حبيث ميكنه فهم سياسـة احلكومـة بـشأن تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني، مـع األخـذ يف                       
االعتبار بأن حتقيق برنامج القـضاء علـى الفقـر يتـضمن عناصـر سياسـية واجتماعيـة واقتـصادية                    

  .وثقافية
والغـرض مـن الـدعوة زيـادة تعميـق        . عوة هي النـهج الرئيـسي لتحقيـق ذلـك         رابعا، الد   

منظــور شــعب الو املتعــدد األعــراق بــشأن األدوار اجلنــسانية يف جمتمــع الو، ولــذلك فبمجــرد   
  .انتشار الرخاء يف املناطق الريفية، ستختفي تدرجييا ممارسات القوالب النمطية السلبية

موظفني مهنـيني يف جمـاالت خمتلفـة إىل املنـاطق       خامسا، جرى شن محلة دعوة بإرسال         
ــشية       ــى حتــسني ظــروفهم املعي ــيني عل ــسكان احملل ــساعدة ال ــة م ــشعبية بغي ويف نفــس الوقــت  . ال

تستخدم احلكومة وسائط اإلعالم اجلمـاهريي لنـشر املعلومـات عـن سياسـات احلكومـة بـشأن                  
  .املساواة بني اجلنسني والتنمية وأمناط احلياة العلمية وغريها
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سادســا، نظمــت جلنــة الو الوطنيــة للنــهوض بــاملرأة واللجــان الفرعيــة للنــهوض بــاملرأة    
جمموعة من حلقات العمل عن تعميم مراعـاة املنظـور اجلنـساين ألعـضاء جلـان النـهوض بـاملرأة                    
علــى مجيــع املــستويات، حــىت ميكنــهم بــدورهم نــشر ذلــك التعمــيم والــدعوة إليــه وتنفيــذه يف    

  .ية كل منهممنظمات ومواقع مسؤول
ــسانية        ــا حيتــوي علــى تــدريس األدوار اجلن ــهاجا تعليمي ســابعا، تــضع وزارة التعلــيم من

وسيتــضمن هــذا املنــهاج احلــق يف الرعايــة الوالديــة واحلــق يف التعلــيم   . واملــساواة بــني اجلنــسني
تعلم ويف املدرسـة سـت    . واحلق يف التنمية واحلق يف احلماية من التمييز واحترام املـرأة وغـري ذلـك              

. الطالبات والطلبة األدوار اجلنسانية، وحقوق وواجبات كل مـن املـرأة والرجـل يف جمتمـع الو          
ويف مستوى التعليم الثانوي، تؤكد الطبعة اجلديـدة عـن املواطنـة حقـوق وواجبـات املـواطنني،                  
ــة        ــة والثقافي ــراد األســرة، فــضال عــن احلقــوق االجتماعي مبــا فيهــا حقــوق الطفــل وواجبــات أف

  .ات األساسية للمواطنني، مبا فيها احلقوق املدنية والسياسيةواحلري
فقـد ُنـشرت    . ثامنا، تـضطلع وسـائط اإلعـالم اجلمـاهريي بـدور هـام يف محلـة الـدعوة                   

املبادئ التوجيهية لـسياسة احلكومـة وقوانينـها ونظمهـا بـشأن تعزيـز ومحايـة حقـوق املـرأة مـن                      
  . حلملة الدعوةخالل وسائط اإلعالم اجلماهريي كإجراء تكميلي

  
  العنف ضد املرأة    

 الـيت وضـعتها اللجنـة، وإحلاقـا للتعليقـات اخلتاميـة             ١٩وفقا للتوصـية العامـة رقـم          - ١١
، يرجى تقدمي معلومات عـن نطـاق مجيـع أشـكال العنـف      )٣٦انظر الفقرة (السابقة للجنة   

ويرجـى  . ا العنـف  لتـدابري املتخـذة ملكافحـة هـذ        ا ضد املرأة والتدابري التشريعية وغريها مـن      
ــضحايا          ــن أجــل ال ــة م ــصحية واالجتماعي ــوافر اخلــدمات ال ــن ت ــات ع ــدمي معلوم ــضا تق أي

مبــا يف ذلــك أفــراد (واســتخدام بــرامج خاصــة لبنــاء القــدرات والتوعيــة ملختلــف الفئــات   
واجلمهـور بوجـه   ) الشرطة واحملامون والعـاملون الـصحيون، والعـاملون بالـسلطة القـضائية      

حـصاءات عـن عـدد الـشكاوى والتحقيقـات واحملاكمـات واإلدانـات              ويرجى تقدمي إ  . عام
أو تعويـضية مقدمـة     /والعقوبات املفروضة على مرتكيب هذه األفعال، وأيـة تـدابري محائيـة و            

  .للضحايا أو ألسرهم، إذا توافرت تلك اإلحصاءات
العنـف  : بناء علـى قـانون تنميـة املـرأة ومحايتـها، يوجـد نوعـان مـن العنـف ضـد املـرأة                        

وما زال العنف منتـشرا مـن النطـاق العـائلي إىل النطـاق              . البدين والنفسي، أواإلضرار باألصول   
ودائمـا مـا تـويل حكومـة مجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية               . العام، مبا يف ذلـك أمـاكن العمـل        

واختـذت احلكومـة مـا يلـي        . اهتماما مبنع أعمال العنف ضد املرأة وتتخذ التدابري الواجبة لذلك         
  :ن تدابريم
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 مـن قـانون تنميـة املـرأة         ٢أوال، فيما يتعلـق بـالعنف العـائلي ضـد املـرأة، يـوفر الفـصل                   
  .ومحايتها وسائل انتصاف وقائية من العنف ضد املرأة

ثانيا، بالنسبة للعنف ضد املرأة يف اجملتمع، يوفر القانون اجلنائي املعـدل احلمايـة للمـرأة               
ذ تـدابري لتعلـيم وتوعيـة اجلميـع بـسياسات احلكومـة إزاء              واضطلعت احلكومة بتنفي  . من العنف 

املرأة وتوسيع نطاق املنظمـات النـسائية وغريهـا مـن املنظمـات اجلماهرييـة الـيت تـصون مـصاحل                     
ويقـع  . املرأة يف أماكن العمل ويف اجملتمـع بوجـه عـام، وستواصـل احلكومـة اختـاذ هـذه التـدابري           

لعام بغية تعزيز ومحاية املرأة يف مجيع ميادين العمـل          واجب تثقيف النساء والشباب يف القطاع ا      
  .على عاتق احتاد الو النسائي ونقابة العمال واحتاد الشباب

ثالثا، يقدم مركز اإلرشاد واحلمايـة للنـساء واألطفـال الـذي أنـشأه احتـاد الو النـسائي                    
خـدمات  وعـالوة علـى ذلـك تتـاح     . اخلدمات للنـساء واألطفـال الـذين يقعـون ضـحايا للعنـف       

ويف املناطق احلضرية توجد مستشفيات يف كـل حـي، أمـا يف             . الرعاية الصحية بوجه عام أيضا    
وستقوم املنظمات النـسائية    . املناطق الريفية فتوجد مستوصفات يف القرية أو يف جمموعة القرى         

  .يف القرى، بالتنسيق مع اخلدمات األخرى، بتقدمي املساعدة إىل النساء
  

ومحايتـها الـصادر يف      مزيد من املعلومات عن تنفيذ قانون تنميـة املـرأة         يرجى تقدمي     - ١٢
العنـف ضـد     والـذي يهـدف إىل القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، ومكافحـة               ٢٠٠٤سنة  

قانون أثر يف احلد من     لويرجى توضيح ما إذا كان هلذا ا      . املرأة، واالجتار بالنساء واألطفال   
 إعالم اللجنة عما إذا كانـت الدولـة الطـرف تنظـر        ويرجى. هذه االنتهاكات حلقوق املرأة   

يف جتــرمي العنــف العــائلي وجتــرمي االغتــصاب بــني األزواج، علــى النحــو الــذي أوصــت بــه  
ويرجى تقدمي معلومـات عـن عـدد املـآوى واخلـدمات            . اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة    

  .ريفيةاملقدمة للضحايا، مبينة بالتفصيل حسب املناطق احلضرية وال
ــها،         ــة املــرأة ومحايت ــانون تنمي ــذ ق ــة فيمــا يتعلــق بتنفي اختــذت احلكومــة اخلطــوات التالي

  :وخباصة ملكافحة االجتار باملرأة وأعمال العنف اليت ترتكب ضدها
أوال، نشرت احلكومـة أحكـام القـانون بغيـة االرتقـاء بـوعي األفـراد وفهمهـم لالجتـار                      

  . لالجتار باألشخاصبالنساء واألطفال، وخطر الوقوع ضحية
ــشر املعلومــات بعــدة         ــضا وســائط اإلعــالم اجلمــاهريي لن ــة أي ــستخدم احلكوم ــا، ت ثاني

أشــكال خمتلفــة، مثــل احلــوارات اإلذاعيــة وأعمــدة الــصحف، ونــشر نــص القــانون مــن خــالل   
  .وسائط اإلعالم والالئحات والكتيبات وغريها من الوسائل املالئمة
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ــا، احتــاد الو النــسائي هــو     ــذه    ثالث ــسية املــسؤولة عــن نــشر القــانون وتنفي املنظمــة الرئي
  .ذلك بعد

 عـن طريـق جتـرمي التمييـز ضـد املـرأة كوسـيلة               ٢٠٠٥رابعا، ُعدل القانون اجلنائي عام        
  .ملنع أعمال العنف ضدها

خامــسا، فيمــا يتعلــق باملــآوى واخلــدمات املقدمــة لــضحايا العنــف ضــد املــرأة، يرجــى    
  .ال التايلالنظر يف اإلجابة على السؤ

  
  االجتار بالنساء واألطفال واستغالل املرأة يف البغاء    

 مشروعا بالتعاون مـع     ٢٠وفقا ملا ورد يف التقرير، تنشط الدولة الطرف يف تنفيذ             - ١٣
 املنظمات الدولية والوكاالت الوطنية اليت هتدف بشكل مباشر أو غري مباشر إىل مكافحـة             

ه التـدابري واملبـادرات وتوضـيح       املعلومـات عـن هـذ      مـن يرجى تقدمي مزيـد     . االجتار بالبشر 
وما هي التدابري العملية والعاجلة القائمـة       . إذا كان هلا أثر على احلد من حاالت االجتار         ما

النـساء والفتيـات الالئـي تعرضـن         ملنع ومكافحة االجتـار بالنـساء والفتيـات وحملاولـة إعـادة           
 أية مبادرات للتعايف وإعـادة اإلدمـاج للنـساء          لالجتار هبن ساملات إىل أوطاهنن؟ وهل توجد      

الالئي يرغنب يف التخلي عن ممارسـة البغـاء، مبـا يف ذلـك تثبـيط الطلـب علـى البغـاء، علـى                     
  ).٣٠ ر الفقرةانظ(النحو الذي أوصت به اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة؟ 

يا االجتـار بالبـشر مـن       فمعظم ضحا . حيدث االجتار بالبشر نتيجة الستغالل فقر األفراد        
أسر املزارعني الفقرية والعاطلني ممن لديهم قدر متـدين مـن التعلـيم، إال أهنـم يرغبـون يف زيـادة                     

وقـد سـافر كـثري مـن       . وهم حياولون تلبية احتياجـاهتم واحتياجـات أسـرهم األساسـية          . دخوهلم
أن عـددا مـساويا     وصادف النجاح حاالت كثرية، إال      . األفراد إىل اخلارج حبثا عن فرص عمل      

وحيث أن حكومة مجهوريـة الو      . انتهى به األمر إىل الوقوع ضحية لالجتار بالبشر أو السخرة         
ــاملرأة           ــدابري ملكافحــة االجتــار ب ــد اختــذت ت ــشكلة، فق ــذه امل ــم هب ــى عل ــشعبية عل ــة ال الدميقراطي

  :واستغالل بغاء النساء والفتيات، وهذه التدابري هي
طنيـة يرأسـها وزيـر الـدفاع واعتمـدت هـذه اللجنـة خطـة                أوال، عينت احلكومة جلنة و      

وتتــضمن خطــة العمــل . العمــل اإلقليميــة الثانيــة ونفــذهتا يف مجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية 
. الثانيــة هــذه أنــشطة تتعلــق بتــدريب وبنــاء قــدرات للعــاملني يف جمــال مكافحــة االجتــار بــاملرأة  

 املقاضاة واحملـامني الـذين      -وسلطات التحقيقات   وجرى تنظيم التدريب ملوظفي إنفاذ القانون       
  .يتناولون مقاضاة حاالت من يقومون باالجتار باملرأة ويستغلون بغاءها
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ثانيا، تعاونت احلكومة مع البلدان اجملاورة، وهي تايلند وفييت نام، كما تعاونـت مـع                 
  .منظمات دولية

تعــاون مــع املنظمــات الدوليــة، ثالثــا، تقــدم احلكومــة تعليمــا عامــا للــضحايا األمــيني بال  
وتدريبا مهنيا وتدريبا على املهارات إىل النساء، ممـا ميكنـهن مـن الوصـول إىل سـوق العمـل يف                

  .الداخل واخلارج
رابعا، أقامت احلكومة آلية خللق الوظائف وقدمت املشورة لألفـراد الـذين يرغبـون يف                 

  .الل يف العمل واالجتار بالبشرالعمل باخلارج، حبيث تقلل إىل أدىن حد من خطر االستغ
خامـسا، تقـدم احلكومــة املـساعدة أيـضا إىل ضــحايا االجتـار بالبـشر عــن طريـق إنــشاء          

وسيجري توسيع نطـاق مراكـز الترحيـب املؤقتـة هـذه يف          . مآوى مؤقتة للنساء واألطفال منهم    
ن يف فيينتيـان،    ويوجـد حاليـا مركـزا     . مجيع أحناء البلـد، وخباصـة يف املنـاطق املزدمحـة بالـضحايا            

ــع           ــة م ــت احلكوم ــك، تعاون ــن ذل ــضال ع ــوب؛ وف ــزين آخــرين يف اجلن ــاء مرك ــا جيــري بن كم
املنظمــات الدوليــة لتنظــيم برنــامج للــتعلم لــضحايا األمــيني يتــضمن تــدريبا مهنيــا وتــدريبا علــى 

  .املهارات
سادســا، قُــدِّم برنــامج تــدرييب للمــسؤولني املعنــيني علــى الــصعيد املركــزي وصــعيدي      

) العمــل والرعايــة االجتماعيــة، احتــاد الو النــسائي، األمــن العــام، الــصحة(قاطعــات واملنــاطق امل
وذلــك فيمــا يتعلــق باإلعــادة إىل الــوطن وإعــادة تأهيــل ضــحايا االجتــار باألشــخاص يف املنــاطق 

  .املستهدفة مثل فيينتيان العاصمة وسافاناخت وشامباساك وسارافان
وقـد أولـت احلكومـة اهتمامـا كـبريا بتـدابري التوعيـة،              . سابعا، تعترب التوعية أمر حيوي      

  . أعاله١٢اليت ميكن العثور عليها يف اإلجابة على السؤال 
ــلطات           ــت سـ ــشر، تلقـ ــار بالبـ ــن االجتـ ــصائية عـ ــات اإلحـ ــق بالبيانـ ــا يتعلـ ــا، فيمـ ثامنـ

 ضــــحية لالجتــــار ٤٩ قــــضية تتعلــــق بـــــ ٣٥، ٢٠٠٨ املقاضــــاة، حــــىت عــــام - التحقيقــــات
قـضية بعمليـة     ٢٠ه، وأحيلت مخس قضايا منها إىل مكتب املدعي العـام، ومتـر             مرتكبا ل  ٢٣ و

التحقيق اليت يقوم هبـا مكتـب املـدعي العـام، بينمـا أحيلـت عـشر قـضايا أخـرى إىل احملـاكم أو                   
  .رفضت نتيجة عدم العثور على دليل

  
هوريـة  االتفاق الثنائي الذي وقعته حكومتا مج      املعلومات عن  يرجى تقدمي مزيد من     - ١٤

 بـــشأن مكافحـــة االجتـــار باألشـــخاص ٢٠٠٥الو الدميقراطيـــة الـــشعبية وتايلنـــد يف ســـنة 
وهـل وقّعـت الدولـة      . وتوضيح ما إذا كان هلذا االتفاق أثـر علـى ختفـيض حـاالت االجتـار               

  الطرف أية اتفاقات ثنائية أخرى بشأن االجتار؟
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ــشعبي      ــة ال ــة الو الدميقراطي ــد يف جمــال  فيمــا يتعلــق بالتعــاون بــني مجهوري ة ومملكــة تايلن
مكافحــة االجتــار بالنــساء واألطفــال، أبرمــت احلكومتــان مــذكرة تفــاهم عــن التعــاون الثنــائي     

وتوفر هذه املذكرة تدابري مـن أجـل منـع وقمـع االجتـار باألشـخاص،         . يتعلق هبذه املشكلة   فيما
الـوطن، واقتفـاء   وخباصة النساء واألطفال، ومساعدة ضحايا االجتار باألشـخاص وإعـادهتم إىل           

  .أثر من اختفوا
وكان لتنفيذ التعاون الثنـائي بـني الو وتايلنـد نتـائج مرضـية، وخباصـة الترتيـب إلعـادة              
  . من ضحايا االجتار باألشخاص الالويني إىل البلد١ ٣١٥

  
ــة اختــاذ        - ١٥ ــر مــن أي وقــت مــضى، يف عملي ــشاركن أكث ــساء ي ــر أن الن ــذكر التقري ي

النــساء  ات اجملتمــع، وأن مجهـور النــاخبني اختــاروا عـددا مــن  القـرارات علــى مجيـع مــستوي  
النـساء   أكثر من ذي قبل لعضوية اجلمعية الوطنية، وأن احلكومة عينت عددا متزايـدا مـن              

غري أن التقرير يعترف أيضا بأن عـدد النـساء يف املناصـب القياديـة علـى                 . يف مناصب عليا  
العوامـل الـيت حتـول دون مـشاركة          د مـن   وبأنـه ال يـزال هنـاك عـد         امجيع املستويات حمدود  

ونظـرا لـنقص متثيـل املـرأة يف الـسلطة القـضائية، علـى املـستويني            . السياسية املرأة يف احلياة  
انظـــر (يت أدلـــت هبـــا اللجنـــة الـــدويل واحمللـــي، وإحلاقـــا بالتعليقـــات اخلتاميـــة الـــسابقة الـــ 

تــوخي اختاذهــا لتحقيــق ، يرجــى تفــصيل التــدابري امللموســة املــضطلع هبــا أو امل )٣٢ الفقــرة
مــشاركة ومتثيــل املــرأة يف هــذه اجملــاالت بــشكل كامــل وعلــى قــدم املــساواة، مــع مراعــاة   

 مـن االتفاقيـة،     ٤ مـن املـادة      ١ الفقـرة    ن اليت وضعتها اللجنة بـشأ     ٢٥التوصية العامة رقم    
  . بشأن املرأة يف احلياة السياسية والعامة٢٣والتوصية العامة رقم 

خلطوط العريضة الستراتيجية وطنية لنهوض باملرأة تتكون من مخـسة          رمست احلكومة ا    
وقـد حـددت خطـة العمـل        . برامج للعمل من أجل زيـادة مـشاركة املـرأة يف املناصـب القياديـة              

  : األهداف التالية٤ رقم
أوال، السعي إىل زيادة عدد النساء يف جلنة احلـزب مـن مـستوى احلـي فـصاعدا بنـسبة                      

   يف املائة؛١٠
 يف املائـة يف الربملـان   ٢٥ا، السعي إىل زيادة عدد النائبات يف اجلمعية الوطنية بنسبة     ثاني  
  الثامن؛

ــة ووكــاالت        ــة يف الوكــاالت احلكومي ــادات األنثوي ــادة عــدد القي ــا، الــسعي إىل زي ثالث
   يف املائة؛٢٠املنظمات اجلماهريية من املستوى الوطين إىل املستوى احمللي بنسبة 
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ــا، يف قطا   ــاعي     رابع ــصحة والقطــاع االجتم ــيم وال ــل التعل ــات مث ــايف وقطــاع  -ع  الثق
 يف املائـة مـن إمجـايل القـوة العاملـة، ال بـد مـن        ٤٠األعمال التجاريـة حيـث تبلـغ نـسبة النـساء        

  تضمينهن يف املناصب القيادية لتلك القطاعات واملؤسسات؛
حتـسني مـستوى    خامسا، هتيئة الظروف لتدريب املزيد مـن املوظفـات احلكوميـات بغية             

  .العلوم السياسية واإلدارة: نظرياهتن األيديولوجية
وميكن تفـسري سـبب وجـود عـدد حمـدود مـن النـساء يف املناصـب القياديـة كمـا يلـي،                          

حيث أنـه يرجـع جزئيـا إىل أن مـستوى تعلـيم النـساء وقـدراهتن لـيس باملـستوى املرتفـع الـذي                         
لية رعايـة أسـرهن جنبـا إىل جنـب مـع            وتقـع علـى عـاتق بعـضهن مـسؤو         . ينبغي أن يكون عليه   

ــة  ــهن       . أعمــاهلن املهني ــاح هلــن لتحــسني معرفت ــيت حتــد مــن الوقــت املت وهــذا أحــد األســباب ال
ــة  ــدراهتن،      . ومــستوياهتن التعليمي ــساء الــاليت ينقــصن مــن شــأن ق ــاك عــدد مــن الن ــا زال هن وم

  .يؤدي إىل تدين ثقتهن يف أنفسهن مما
  

رف تـدابري،   تعتمـد الدولـة الطـ     ن  خلتاميـة الـسابقة، بـأ     اللجنة، يف تعليقاهتا ا    أوصت  - ١٦
يف ذلك تدابري تشريعية وإدارية حسب االقتـضاء، إلفـساح اجملـال للمنظمـات املـستقلة                 مبا

املعلومــات  ُيرجــى تقــدمي املزيــد مــن ). ٤٠الفقــرة  انظــر(املعنيــة بــاملرأة وحبقــوق اإلنــسان  
الوطين والدويل يف    املستويني ومية على واملنظمات غري احلك   النسائية الفئات لتفصيلية عن ا

ــشعبية  ــة ال ــة الو الدميقراطي ــشكيل هــذه اجلهــات     ، مجهوري ــد حتــول دون ت ــات ق ــة عقب وأي
  .ومشاركتها يف احلياة العامة

ال يوجــد يف البلــد حــىت اآلن أيــة منظمــات مــستقلة معنيــة بــاملرأة أو حبقــوق اإلنــسان      
ومـع  . املنظمـات خـالل الـسنوات املاضـية    حيث مل يوجد قانون أو مرسوم حيكم أنـشطة تلـك          

ذلك، أصـدرت احلكومـة مرسـوما جديـدا مـن رئـيس الـوزراء بـشأن إنـشاء رابطـة، وقـد وقـع                    
وسيــضع املرســوم املــذكور إطــارا قانونيــا  . ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٢٩رئــيس الــوزراء عليــه يف  

  .أساسيا يعمل كمرجع إلنشاء منظمات للمجتمع املدين مستقبال
  

  التعليم    
يذكر التقريـر أن معـدل معرفـة القـراءة والكتابـة لـدى النـساء، رغـم التحـسن يف                       - ١٧

فالنـساء الـاليت يعـرفن      . تعليم املرأة، ال يزال بوجـه عـام أدىن مـن املعـدل اخلـاص بالرجـال                
 يف املائــة، يف حــني تبلــغ نــسبة معرفــة القــراءة ٦٣القــراءة والكتابــة ال تزيــد نــسبتهن علــى 

ويـذكر التقريـر كـذلك أن معـدل االلتحـاق باملـدارس         .  يف املائة  ٨٣والكتابة عند الرجال    
بالنسبة للفتيات هو أيضا أدىن من املعدل اخلاص بالفتيان، وذلك ألسـباب شـىت منـها فقـر                  
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وكانت اللجنة قد حثت الدولة الطرف، يف تعليقاهتا        . األسرة وكثرة أبنائها ونقص الدخل    
ور كل التدابري املالئمة، ومن بينها التدابري اخلاصة اخلتامية السابقة، على أن تتخذ على الف

املؤقتة، لتقلـيص معـدل األميـة بـني النـساء وتـوفري التعلـيم النظـامي وغـري الرمسـي للمـرأة،                       
يرجـى تقـدمي املزيـد مـن        . وخصوصا يف األرياف، مبـا يف ذلـك املـرأة املنتميـة ألقليـة عرقيـة               

ا الدولـة الطـرف لتقلـيص معـدل األميـة بـني       املعلومات التفصيلية عن اخلطوات اليت اختـذهت      
النساء، مبا فيهن النـساء الريفيـات ونـساء األقليـات العرقيـة، ولتحـسني معـدالت التحـاق                   

وميكــن أن تــشمل تلــك اخلطــوات بــرامج . الفتيــات باملــدارس وتقلــيص معــدالت تــسرهبن
. تـة أخـرى   ومبادرات معينة، مبا يف ذلـك تقـدمي مـنح دراسـية للفتيـات وتـدابري خاصـة مؤق                  

ويرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف التمست أو تنظر يف التماس املساعدة الدولية 
  .يف هذا اخلصوص

  :اختذت احلكومة التدابري التالية لتقليص معدل األمية بني النساء  
أوال، نفذت احلكومة خطتها الثانية للعمـل للنـهوض بـاملرأة املتـضمنة يف االسـتراتيجية                  
ويتـضمن  . نـهوض بـاملرأة عـن طريـق التركيـز علـى حتقيـق هـدفني مـن أربعـة أهـداف                     الوطنية لل 

زيادة فرص التحاق الفتيات باملدارس لكي تصبح مساوية لفـرص الفتيـان؛            ) ١: (هذان اهلدفان 
 سـنة هبـدف حتقيـق    ٤٠ و ١٥القضاء على األمية بني النساء الاليت تتراوح أعمـارهن بـني     ) ٢(

 بعـض النتـائج     ١وقد حقق تنفيذ اهلـدف رقـم        . ٢٠١٠ حبلول عام     يف املائة من ذلك    ٨٢نسبة  
  :الرئيسية كما يلي

  
  التعليم قبل املدرسي    

 كــان إمجــايل عــدد األطفــال امللــتحقني بكــل مــن ٢٠٠٨-٢٠٠٧الــسنة األكادمييــة يف   -  
 طفـال وبلـغ عـدد       ٦٩ ٧١٧مراكز رعاية األطفـال العامـة واخلاصـة وريـاض األطفـال             

 جنـد أن هنـاك      ٢٠٠٧-٢٠٠٦ فتـاة، وإذا قـورن ذلـك بعـام           ٣٥ ١٥٦الفتيات منـهم    
 طفـال أو  ١٤ ٣٧٧زيادة يف العدد اإلمجايل لألطفـال يف التعلـيم قبـل املدرسـي قـدرها          

 فتــاة، ممــا يــساوي ٧ ٤٨١يف املائــة، وزاد عــدد الفتيــات مبقــدار  ٢٦مــا يعــادل نــسبة 
ــان مب    ٢٧ ــدد الفتيـ ــا زاد عـ ــايل، بينمـ ــدد اإلمجـ ــة مـــن العـ ــدار يف املائـ ــيت، ٦ ٨٩٦قـ  فـ
  . يف املائة من العدد اإلمجايل٢٥يساوي  مما

بلغت نسبة صـايف معـدل التحـاق تالميـذ ريـاض األطفـال الـيت تتـراوح أعمـارهم بـني                        -  
 يف املائـة عـن اهلـدف        ١,٩ يف املائة مـن اخلطـة، بزيـادة نـسبتها            ١٥,٤ سنوات   ٥و   ٣

  .املتوخى
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  التعليم االبتدائي    
ــسنة األكادمي  -   ــة يف الـ ــاك  ٢٠٠٨-٢٠٠٧يـ ــان هنـ ــن  ٩٠٠ ٨١٧ كـ ــل مـ ــا يف كـ  طالبـ

 فتـاة بينمـا بلـغ عـدد         ٤١٩ ٩٩٦املدارس العامة واخلاصـة، وبلـغ عـدد الفتيـات منـهم             
، وجــد أن هنــاك  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ فــىت، وإذا قــورن ذلــك بعــام    ٤٨٠ ٨٢١الفتيــان 

وزاد عــدد .  يف املائــة١، ممــا يــساوي نــسبة ٩ ٠١٠زيــادة يف العــدد اإلمجــايل قــدرها  
 يف املائة، بينما زاد عدد الفتيـان        ١,٥٨ فتاة، مما يساوي نسبة      ٦ ٥٤٤لفتيات مبقدار   ا

  . يف املائة٠,٥٢ فىت، مما يساوي نسبة ٢ ٤٦٦مبقدار 
 يف املائـة للفتيـات      ٨٧ يف املائـة، ويتـضمن       ٨٩,٢بلغ صايف معدل االلتحاق باملـدارس         -  

، وجـدت زيـادة     ٢٠٠٧-٢٠٠٦وإذا ما قورن ذلـك بعـام        .  يف املائة للفتيان   ٩١,٤و  
  . يف املائة١,٨ يف املائة أكرب من النسبة املستهدفة، وقدرها ٢,٨قدرها 

  
  التعليم الثانوي    

، كان عدد طلبة املـدارس الثانويـة الـدنيا يف مجيـع             ٢٠٠٨-٢٠٠٧يف السنة األكادميية      -  
غ عـدد    فتاة، بينما بلـ    ١١٢ ٩١١ طالبا بلغ عدد الفتيات منهم       ٢٥٥ ٠٨٣أحناء البلد   

 وجــد أن عــدد الطلبــة ٢٠٠٧-٢٠٠٦ فــىت، وإذا قــورن ذلــك بـــ ١٤٢ ١٧٢الفتيــان 
ــدار  ــسبة    ٦ ٥١٦زاد مبق ــساوي ن ــا ي ــا، مب ــات   ٢,٦٢ طالب ــدد الفتي ــة، وزاد ع  يف املائ

ــاة، مبــا ٣ ٧٦٧مبقــدار  ــسبة    فت ــان مبقــدار   ٣,٤٥يــساوي ن ــة، وزاد عــدد الفتي  يف املائ
  .ئة يف املا١,٩٧ فىت، مبا يساوي نسبة ٢ ٧٤٩

 يف املائــة وبلغــت نــسبة الفتيــات ٥٩,٢بلــغ معــدل االلتحــاق باملــدارس الثانويــة الــدنيا   -  
 يف املائة عـن خطـة      ١,٢ يف املائة، مما ميثل زيادة بنسبة        ٦٤,٣ يف املائة والفتيان     ٥٣,٨

ومــع . ، زاد التحــاق الفتيــات٢٠٠٨-٢٠٠٧ويف الــسنة األكادمييــة . التنفيــذ الــسنوية
 أن تبـذل جهـدا لـضمان معـدل أكـرب اللتحـاق الفتيـات باملـدارس           ذلك، ينبغي للدولـة   

  .حبيث يصبحن مساويات للفتيان
ــى      -   ــة األعل ــدارس الثانوي ــة يف امل ــغ عــدد الطلب ــسنة الدراســية  ١٥٤ ٧٨٥بل ــا يف ال  طالب

، ٨٧ ٨١٠ وعـــدد الفتيـــان ٦٦ ٩٧٥وبلـــغ عـــدد الفتيـــات منـــهم . ٢٠٠٨-٢٠٠٧
 يف املائــة، وزاد عــدد الفتيــات ٢,١٦ي نــسبة  طالبــا، أ٣ ٢٧٢بزيــادة إمجاليــة قــدرها 

 يف  ١,٠٥( فـىت    ٩١٢وزاد عدد الفتيان مبقـدار      )  يف املائة  ٣,٦٦( فتاة   ٢ ٣٦٤مبقدار  
، وجــد أن العــدد زاد ٢٠٠٧-٢٠٠٦، وإذا مــا قــورن ذلــك بالــسنة الدراســية  )املائــة
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، أي   فتـاة  ٢ ٣٦٤ يف املائة، وزادت الفتيات مبقـدار        ٢,١٦ طالبا، أي    ٣ ٢٧٦مبقدار  
  . يف املائة١,٠٥ فىت، أي ٩١٢ يف املائة، بينما زاد الفتيان مبقدار ٣,٦٦

 يف املائــة يف الــسنة ٣٧,٢بلــغ إمجــايل معــدل التحــاق الطلبــة باملــدارس الثانويــة العليــا      -  
 يف املائـــة والفتيـــان ٣٢,٦، شـــكلت الفتيـــات منـــها نـــسبة ٢٠٠٨-٢٠٠٧الدراســـية 

 وجـد أن هنـاك   ٢٠٠٧-٢٠٠٦بالسنة الدراسـية  وإذا ما قورن ذلك .  يف املائة ٤١,٦
 يف املائـة    ٣٦,٥ يف املائة مقارنة باخلطة السنوية، فقد حققت نـسبة           ٢,٦زيادة نسبتها   
وزاد عدد الطالبـات، إال أنـه مـا زال    .  يف املائة عن النسبة املستهدفة   ٠,٧بزيادة بنسبة   

أكـرب اللتحـاق    وهلذا جيب بـذل جهـود أكـرب لكفالـة معـدالت             . أقل من عدد الطالب   
  .كل من الفتيات والفتيان باملدارس

  
  التعليم العايل    

 يف مجيــع أحنـاء البلـد يف التعلــيم   ٢٠٠٨-٢٠٠٧بلـغ عـدد الطلبــة يف الـسنة األكادمييـة       
 من الذكور وإذا مـا قـورن        ٤٥ ٥٤٦ من اإلناث ، و      ٣٢ ٥٦٣ طالبا، منهم    ٧٨ ١٠٩العايل  

 طالبــا، أي ١٤ ٣٠٢ هنــاك زيــادة قــدرها   وجــد أن٢٠٠٧-٢٠٠٦ذلــك بالــسنة األكادمييــة  
 يف املائـة، بينمـا زاد   ٢٨,٣٦ طالبـة، أي  ٧ ١٩٥ يف املائة، إذ زاد عدد اإلناث مبقدار     ٢٢,٤١

وزاد عـدد الطالبـات مبعـدل أسـرع         .  يف املائـة   ١٨,٤٩ طالبا، أي    ٧ ١٠٧عدد الذكور مبقدار    
ا سنــسعى لكفالــة حتقيــق ، ولكننــ٢٠٠٨-٢٠٠٧مــن زيــادة عــدد الطلبــة يف الــسنة األكادمييــة  

  .توازنا أكرب يف التحاق الطالبات والطلبة باملدارس
 للخطة، اعتمدت احلكومة تدابري إضافية للتعليم غري النظـامي          ٢وبالنسبة للهدف رقم      
  :كما يلي

  
  وضعت احلكومة نظاما للتعليم غري النظامي  -  ١    

ارس، املــصمم بــصفة شــددت احلكومــة علــى تطــوير التعلــيم غــري النظــامي خــارج املــد   
واضـطلعت احلكومـة    . خاصة ملنح النساء الاليت تعدت أعمارهن سن املدرسـة فرصـة للدراسـة            

  : ببعض األعمال كما يلي
إنشاء مركز موارد تعلـيم القـراءة والكتابـة للفتيـات والنـساء املكلفـات بوضـع منـهاج                     •  

ــة    ــائق اإللكتروني ــوفري املعلومــات  للمــوارد البــشرية ومــواد التــدريس والطباعــة والوث  لت
  .للمجموعات املستهدفة من النساء يف مجيع أحناء البلد



CEDAW/C/LAO/Q/7/Add.1
 

22 09-37581 
 

ــامي        •   ــري النظـ ــيم غـ ــهاج التعلـ ــديل منـ ــا لتعـ ــيم فريقـ ــت وزارة التعلـ ــم  (عينـ ــرار رقـ القـ
٦٠٧/MEIED ــؤرخ ــارس / آذار٢٣ امل ــهاج    ). ٢٠٠٧م ــق بتحــسني من ــف الفري وكُلِّ

س املـساواة بـني اجلنـسني كجـزء         املستوى األول للتعليم غري النظامي مبا يف ذلك تـدري         
من املنهاج، وخباصة أحكام مـضمون اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد           

ويهدف منهاج املستوى األول للتعليم غري النظامي األساسي إىل تعليم البـالغني            . املرأة
). اجلمـع والطـرح والـضرب والقـسمة       (القراءة والكتابة والقيـام باحلـسابات األساسـية         

  .ويقدم صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة دعما ماليا لتعديل هذا املنهاج
 ميزانيـة سـنوية للتعلـيم غـري النظـامي، كمـا يتـبني               ٢٠٠٥خصصت احلكومة منذ عـام        •  

  )بالكيب: (من اجلدول أدناه
  

٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

٢ ٦٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ٢ ٠٨٠ ٠٨٠ ٠٠٠  ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ١ ٦٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 
    

ــراوح أعمــارهم بــني   ٣٩ ٨٠٤، حتــرر ٢٠٠٨-٢٠٠٧ويف   •   ــراد ممــن تت  ٤٠ و ١٥ أف
ــنة  ــرأة و ٢٢ ٥١١(ســ ـــال١٧ ٢٣٩ امــ ـــة )  رجـــ ــن األميـــ ــك  . مــ ـــورن ذلــ وإذا قـــ

 فـردا يف عـدد مـن يعرفـون     ٥٦ ٠٣٤ وجد أن هناك زيـادة قـدرها      ٢٠٠٧-٢٠٠٦ بـ
  .القراءة والكتابة

وعا للتعلـــيم األساســـي مبيزانيـــة قـــدرها  أنـــشأت احلكومـــة مـــشر-يالتعلـــيم األساســـ  - ٢
 مليـون دوالر مـن مـصرف التنميـة األفريقـي            ٢٠ مليون دوالر، تتـضمن قرضـا قيمتـه          ٣٤,٠٢

مليــون دوالر مــن احلكومــة األســترالية وإســهاما مــن حكومــة الو قــدره     ٥,٢ومنحــة قــدرها 
  : إىلويسعى هذا املشروع . مليون دوالر وإسهاما من شعب الو قدره مليون دوالر ٨

متكــني نــساء وأفــراد مجيــع الفئــات العرقيــة مــن مجيــع األعمــار مــن اإلســهام يف التنميــة    -  
  االجتماعية االقتصادية الوطنية؛

  حتسني التعليم كيفا وكما؛  -  
هتيئة الفرص للفتيات واألطفال والشباب من األقليـات العرقيـة ليتمكنـوا مـن احلـصول                  -  

 التعليم اإللزامي الـذي تتطلبـه الـسياسة احلكوميـة     على التعليم االبتدائي حبيث يكملون  
  . ويتمكنون من مواصلة دراستهم الثانوية وما بعدها١٩٩٦منذ عام 

ــاة املـــشروع     واســـتمرت .  مقـــسمة إىل مـــرحلتني٢٠٠٧-٢٠٠٠وكانـــت فتـــرة حيـ
ــام   ــة األوىل مـــن عـ ــام ٢٠٠٠املرحلـ .  منطقـــة١٢ يف ســـت مقاطعـــات تغطـــي  ٢٠٠٣ إىل عـ
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 وامتـدت إىل مخـس مقاطعـات    ٢٠٠٧ إىل عـام  ٢٠٠٤ة فاسـتمرت مـن عـام        املرحلـة الثانيـ    أما
ومل ُيصمَّم املشروع لتوفري فرص تعلـيم الفتيـات التـدريس فحـسب،       .  منطقة ٤٠إضافية تغطي   

 امــرأة ٣٢٦ معلمــا، منــهم  ٤٨٦بــل لتــدريب معلمــني مــن األقليــات العرقيــة بلــغ عــددهم        
  .رجال ١٦٠ و

تعاونــت احلكومــة مــع اجملتمــع الــدويل بــصدد صــياغة  ويف حماولــة تعزيــز تعلــيم املــرأة،    
  :وتنفيذ مشروعات متنوعة تتناول تعزيز تعليم املرأة، مثل

ــة     - ١   ــات احملليــ ــات واجملتمعــ ــيم الفتيــ ــة تعلــ ــز نوعيــ ــشروع لتعزيــ ــدف . مــ ويهــ
املشروع إىل دعم الفتيات واجملتمعات احملليـة يف جمـاالت التعلـيم وأسـلوب احليـاة الـصحي                   هذا

بالتعــاون مــع (دخل وحتــسني ظــروف املعيــشــة ومــشاركــة األفــراد يف صــنع القــــرار  وإدرار الــ
ICS-Asia .(       إىل اآلن يف سـت مقاطعـات هــي  ٢٠٠١وجيـري تنفيـذ هـذا املـشروع منـذ عـام  :

مبـان  ) ١: (ويقـدم املـشروع   . شامباساك وسارافان وسيكونغ وفيينتيان وسينغ خوانغ وهوافان      
معدات غـرف التـدريس؛     ) ٢(طفال متوهلا مسامهات األفراد؛ و      للمدارس االبتدائية ورياض األ   

معـدات التعلـيم والكتـب املدرسـية        ) ٤(مياه ومراحيض نظيفـة يف املدرسـة واملنــزل؛ و           ) ٣( و
ــية؛ و   إصـــــالح املنـــــازل؛ ) ٥(ومعـــــدات األلعـــــاب الرياضـــــية واألزيـــــاء النظاميـــــة املدرســـ

ــدات    )٦( و ــشربة مببي ــاموس؛ و  الناموســيات والبطــاطني املُ ــشاء مــصارف أرز  ) ٧(ضــد الن إن
ومصارف ماشية وحدائق أسرية وبرك تربية أمساك ملساعدة األفراد على دعم حـضور أطفـاهلم               

  .املدرسة
وفيما يتعلق بـالتعليم العـام، يـوفر املـشروع معلومـات عـن الرعايـة الـصحية، وفـريوس                      

ــشرية  ــسني و  /نقــص املناعــة الب ــل، وأدوار اجلن ــدز، وحقــوق الطف ــة مــن ذوي  اإلي ــة الطلب معامل
اإلعاقــة، وكتــب املكتبــة، والتــدريب علــى الزراعــة وتربيــة املاشــية، والتــدريب فيمــا يتعلــق          

بــني املــراهقني والفتيــات يف املــدارس، وهتيئــة األنــشطة يف “ الــصديق يــساعد صــديقه” بربنـامج 
 وحقـوق   وينظم املشروع تـدريبا يتعلـق بـدور كـل جـنس واملـساواة بـني اجلنـسني،                 . هذا اجملال 

األطفال املتعلقة بأهداف املشروع واللجان التعليمية يف القرى، وآبـاء وأمهـات الطلبـة والطلبـة      
  . من الرجال١٣٢ من النساء و ١٠٣ فردا، منهم ٢٣٥وجرى حىت اآلن تدريب . أنفسهم

مشروع لتعزيـز التعلـيم األساسـي مـن أجـل نوعيـة حيـاة حمـسنة بالتعـاون مـع                       - ٢  
ويقـع مقـر الربنـامج    . ٢٠١١ إىل عـام  ٢٠٠٦عـاملي، جيـري تنفيـذه مـن عـام        منظمة االهتمام ال  

ويهدف املشروع إىل تـوفري التعلـيم       . شيونغ-يف مقاطعة سيكونغ ويغطي منطقيت كاليوم وداك      
  .غري النظامي للفئات املستهدفة عن طريق إدراج التدريب املهين يف أنشطة املشروع
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احتـاد اليابـان الـوطين التـابع        . (تمـع احمللـي   مشروع إلنشاء مركز للتعلـيم يف اجمل        - ٣  
بنـاء مركـز لتعلـيم      : وبدأ املشروع أنشطته يف مقاطعـة لوانـغ برابـانغ بأنـشطة مثـل             ). لليونسكو

اجملتمع احمللي، وتدريب القائمني باإلدارة يف هذا ا ملركز، وتنظـيم التعلـيم والتـدريس مـن أجـل       
للبالغني ميكنهم من احلصول على رأس مـال مـن         وينشئ املشروع أيضا صندوقا متجددا      . املرأة

وتلقـي املـشروع مـساعدة    . أجل أعماهلم اإلضافية حبيث حيـصلون علـى دخـل إضـايف ألسـرهم            
 مركزا للتعليم يف اجملتمـع      ٣٤٠ومتكن املشروع حىت اآلن من إنشاء       .  دوالرا ٢٤ ٧٢٥قدرها  

  . معلم متطوع٧٦ ٦٠٠احمللي يشارك فيها 
ويقـع مقـر املـشروع يف منطقـة         . يس لغة كومو حملـو األميـة      مشروع رائد لتدر    - ٤  

ــانكوك قــدره      ــدعم مــن اليونــسكو يف ب ــان ب ــهيوب مبقاطعــة فيينتي ووضــع .  دوالر٩ ٠٠٠هين
املــشروع دلــيال لتحــسني طــرق تــدريس اللغــة الالويــة لــشعب كومــو حبيــث ميكنــه تعلــم اللغــة   

 الـدروس املـستفادة مـن املـشروع         وتبني نتائج املشروع أنـه مـن املـستطاع تطبيـق          . بسرعة أكرب 
  .الرائد على مراكز أخرى للتعليم يف اجملتمعات احمللية اليت يوجد فيها شعب الكومو

مشروع للتدريب املهـين للنـساء واحملـرومني بالتعـاون مـع املتطـوعني الـدوليني                  - ٥  
يينتيــان ويقــع مقــر املــشروع يف زينــغ خوانــغ ولوانــغ برابــانغ ومقاطعــة فيينتيــان وف        . لليابــان
ويتناول التدريب جماالت صناعة امللبوسات والنجـارة والطهـي وصـالونات التجميـل      . العاصمة

  . دوالرا٢١٨ ٥٥٠وصناعة الزهور وغريها مبيزانية إمجالية قدرها 
  

يرجــى تقــدمي معلومــات مــستوفاة عــن خمصــصات امليزانيــة مــن أجــل تعلــيم النــساء   - ١٨
 الـسنوية جملمـل امليزانيـة اإلمجاليـة الوطنيـة املخصـصة             والفتيات، مبا يف ذلك النسب املئويـة      

  . وحىت اآلن٢٠٠٥منذ النظر يف التقرير اجلامع للتقارير األوَّيل إىل اخلامس يف سنة 
 ميزانيـة   ٢٠٠٧ إىل سـنة     ٢٠٠٥خصصت احلكومة كـل سـنة خـالل الفتـرة مـن سـنة                 

  :للتعليم كما يلي
 ٧٠١ ٦٥٠,١٩ كانــت ٢٠٠٥-٢٠٠٤ أوال، إمجــايل امليزانيــة املخصــصة للتعلــيم يف   

 يف ٤٤,٩٦ مليـون كيــب، أي حــوايل  ٣١٥ ٤٦١,٩٢مليـون كيــب، وخـصص لتعلــيم املــرأة   
  . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل١,١٢املائة من إمجايل ميزانية قطاع التعليم وحوايل 

ـــ           هــــي ٢٠٠٦-٢٠٠٥ثانيــــا، كانــــت امليزانيــــة اإلمجاليــــة املخصــــصة للتعلــــيم لــ
 مليون كيـب، أي     ٤٥٤ ٣٢٩,٨٤ مليون كيب، وبلغ نصيب تعليم املرأة        ١ ٠٠٨ ٠٥٣,٨٣

 يف املائة مـن النـاتج       ١,٣٦ يف املائة من إمجايل امليزانية املخصصة لقطاع التعليم وحوايل           ٤٥,٧
  .احمللي اإلمجايل
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 هـو  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ثالثا، كان إمجايل امليزانية املخصـصة للتعلـيم يف الـسنة األكادمييـة          
 مليـون كيـب،     ٥ ٦٥٠ ٣٣٨ مليون كيب، وكان نصيب تعليم املرأة منه         ١ ٢٤٨ ٤١٧,٦٢

  . من الناتج احمللي اإلمجايل١,٤٣ يف املائة من إمجايل ميزانية التعليم و ٤٥,٢٦أي 
  .٢٠٠٧-٢٠٠١ويبني اجلدول أدناه تفاصيل امليزانية املخصصة للتعليم يف الفترة   

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  ٢٠٠٤/٢٠٠٥  ٢٠٠٣/٢٠٠٤  ٢٠٠٢/٢٠٠٣  ٢٠٠١/٢٠٠٢  ٢٠٠٠/٢٠٠١    الوصف

٥٩٠ ٤٤٩ ٨٢٣١ ٤٢٤ ٣٧٧١ ٣٩٧ ١٠٢١ ٣٥٨ ٣٥٣١ ٣٠٧ ٦٩٥١ ٢٤٨ ١ ٧٧٦ ١٧٣ ١  اإلمجايل  
١١٤ ٢٢٢٦٥٦ ٢٨١٦٤٢ ٢٩٨٦٢٨ ٢٥٧٦٠٩ ١٣٠٥٨٤ ٥٥٤ ٢٧٤ ٥٢٤  إناث  اإلمجايل

٤٧٦ ٦٠١٧٩٣ ٠٩٦٧٨٢ ٨٠٤٧٦٩ ٠٩٦٧٤٨ ٥٦٥٧٢٣ ٦٩٤ ٥٠٢ ٦٤٩  ذكور  
النـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل 

٠٠٠,٠٠ ٤٩٢ ٠٠٠,٠٠٣٩ ٣٠٠ ٠٠٠,٠٠٣٣ ٠٧٦ ٠٠٠,٠٠٢٨ ٦٢١ ٠٠٠,٠٠٢٤ ٤٩٩ ٠٠٠,٠٠٢١ ٧١٩ ١٧ ٠٠٠,٠٠ ٨٨٥ ١٥  )باملليون(
امليزانيـــــــة احلكوميـــــــة  

٩٦٩,٥٠ ٩٨٦ ١٣٢,٦٠٥ ٠٠٦ ٩٢٥,٢٨٧ ٢١٨ ٥٧٧,٣٩٥ ٨٦٢ ٥٨٢,١٩٥ ٨٢١ ٠٠٠,٠٠٣ ٠٣٥ ٤ ٧٥٠,٠٠ ٥٤٧ ٣  )باملليون(
إمجــايل ميزانيـــة التعلـــيم  

٤١٧,٦٢ ٢٤٨ ٠٥٣,٨٣١ ٠٠٨ ٦٥٠,١٩١ ٦٩٦,٣٢٧٠١ ١٨٥,٨٢٥٩٧ ٣٣١,٢٤٤٦٤ ٤٢٢ ٥١٠,٠٠ ٣١٢  )باملليون(
ميزانيـــة التعلـــيم احلاليـــة 

٣٠٥,٥١ ٠٦٢,٩٤٤٦٧ ٢٧١,٧٢٣٥٨ ٨٣٢,٠٢٣٠٨ ٠٧٣,٣٠٢٠٦ ٤٤٥,٥١١٧٥ ١٩١ ٨٤٠,٠٠ ١٦٤  )باملليون(
ــي  ــتثمار يف التعلــ م االســ

١١٢,١١ ٩٩٠,٨٩٧٨١ ٣٧٨,٤٧٦٤٩ ٨٦٤,٣٠٣٩٣ ١١٢,٥٢٣٩٠ ٨٨٥,٧٣٢٨٩ ٢٣٠ ٦٧٠,٠٠ ١٤٧  )باملليون(
تكلفـــة الوحـــدة لكـــل   

٢٢١ ٤٩٤٨٦٢ ١١٩٧٠٧ ٠٩٧٥٠٢ ٠٥٨٤٤٠ ٢١٨٣٥٥ ٣٣٨ ٢٤٣ ٢٦٦  طالب
إمجــايل التكلفــة للطالبــة  

٠٥٩ ٣٦٨٥٦٥ ٤٧٢٤٥٤ ١٥٠٣١٥ ٤٤٥٢٦٨ ٤١٧٢٠٧ ١٨٧ ٥٨٤ ١٣٩  كناتج حملي إمجايل
النــسبة املئويــة إلمجــايل   
تكلفـــة الطالبـــة كنـــاتج 

٠  حملي إمجايل ,١ ٨٨ ,٠٦٠ ,٩٦١ ,٠٩١ ,١٢١ ,٣٦١ ,٤٣
النــسبة املئويــة إلمجــايل   
تكلفة الطالبـة كميزانيـة    

٣  حكومية ,٤ ٩٣ ,٦٤٥ ,٤٣٤ ,٥٧٦ ,٠٤٦ ,٤٩٩ ,٤٤
النــسبة املئويــة إلمجــايل   
تكلفة الطالبـة كميزانيـة    

٤٤,٦٧  ميةتعلي  ٤٤,٣٨٤٤,٦٩٤٤,٨٦٤٤,٩٦٤٥,٠٧٤٥,٢٦
  

  .وزارة التعليم  :املصدر  
    

  الصحة    
وفقا ملا ورد يف التقرير، مـا زال احلـصول علـى خـدمات الرعايـة الـصحية يـشكل                      - ١٩

حتديا، وخباصة يف املناطق الريفية؛ فمؤشرات الصحة يف مجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية               
مــستوى يف املنطقــة؛ ومعــدالت وفيــات األمهــات ووفيــات الرضــع مرتفعــة،   تــسجل أدىن 

وتوجد فجوات ضخمة بني املنـاطق الريفيـة واحلـضرية فيمـا خيـص احلـصول علـى الرعايـة                    
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ما هي التدابري احملددة اليت اختذهتا الدولة الطرف، منـذ النظـر يف التقريـر يف سـنة      . الصحية
لرعاية الصحية يف مجيع أحناء البلد، مبا فيها        ، لضمان حصول املرأة على خدمات ا      ٢٠٠٥

  املناطق الريفية والنائية؟
حرصا على حتـسني حيـاة وصـحة املـرأة، اعتمـدت حكومـة مجهوريـة الو الدميقراطيـة                     

الــشعبية ونفــذت خطــط العمــل التاليــة ذات األولويــة بغيــة تعزيــز إمكانيــة حــصول املــرأة علــى   
  :خدمات الرعاية الصحية، مثل

ــ  )أ(   ــة كجــزء مــن القــرى أو جمموعــة     محل ــة الــصحية النموذجي ــشاء القري ة عــن إن
  .القرى اإلمنائية

  .محلة عن ختفيض وفيات األمهات  )ب(  
محلة عن زيادة بقاء الطفل وخباصة األطفال حديثي الوالدة من خـالل العنايـة           )ج(  

  .يةاملركزة والرضاعة الثديية والتحصني الشامل واآلمن وعالج األمراض غري املعد
محلة عن رصد األمراض الوبائية والوقاية منها ومكافحتها، مـصحوبة مبعاجلـة              )د(  

  .اجلوع واجلفاف وسوء التغذية
محلــة عــن تنميــة املــوارد البــشرية وتــدريب املــوظفني املختــصني وفقــا للخطــة      )هـ(  
  .املرسومة
يط محلة عن إعادة تشكيل املؤسسات واآلليات والتـشريعات احملـسنة والتخطـ             )و(  
  .احملسن

  .محلة عن إنشاء نظام مايل مستدام للرعاية الصحية  )ز(  
ــساعدة         )ح(   ــى املـ ــصول علـ ــارجي واحلـ ــاون اخلـ ــة للتعـ ــة الفعالـ ــن التعبئـ ــة عـ محلـ

  .واالستثمار األجنبيني
  

يرجــى تقــدمي معلومــات مــستوفاة عــن االعتمــادات املخصــصة يف امليزانيــة لــصحة     - ٢٠
ب املئوية السنوية املخصصة يف امليزانية اإلمجالية الوطنية النساء والفتيات، مبا يف ذلك النس

  . وحىت اآلن٢٠٠٥منذ النظر يف التقرير اجلامع للتقارير األّويل إىل اخلامس يف سنة 
يبني اجلدول أدناه امليزانية املخصـصة للرعايـة الـصحية فيمـا يتعلـق بالنـساء وباألطفـال                    

  :٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٥عن املدة من 
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 ٢٠٠٩-٢٠٠٨  ٢٠٠٨-٢٠٠٧  ٢٠٠٧-٢٠٠٦  ٢٠٠٦-٢٠٠٥  الوصف

ــة    ــصة للرعايـــ ــة املخصـــ امليزانيـــ
الــــصحية لألمهــــات واألطفــــال 

  ٤٠ ٠٨٢   ٣٠ ٥٣٠  ٢١ ٠٦٧  ١٨ ٣٨٤  )مباليني الكيبات(
ــة    ــة الرعايــ ــني ميزانيــ ــسبة بــ النــ
الــــصحية لألمهــــات واألطفــــال 
وامليزانيـــــة اإلمجاليـــــة لقطـــــاع   

بدون املساعدة اإلمنائية   (الصحة  
  ١٨,٦  ١٧,٨  ١٧,٥  ١٧,٠  )يةالرمس

ــة    ــة الرعايــ ــني ميزانيــ ــسبة بــ النــ
الــــصحية لألمهــــات واألطفــــال 

بـدون  (وميزانية الدولة اإلمجاليـة    
  ٠,٥١  ٠,٥٠  ٠,٤٠  ٠,٤٣  )املساعدة اإلمنائية الرمسية

ــة    ــة الرعايــ ــني ميزانيــ ــسبة بــ النــ
الــــصحية لألمهــــات واألطفــــال 

ــاتج احمللــي اإلمجــايل   ــدون (والن ب
  ٠,٠٧٩  ٠,٠٧١  ٠,٠٥٥  ٠,٠٥٤  )اإلمنائية الرمسيةاملساعدة 

  
 كـان  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ومن اجلدير بالذكر أن إمجايل امليزانية املخصصة للرعاية الـصحية لألمهـات واألطفـال لــ       

 فقـــد كـــانت هنـــاك زيـــادة         ٢٠٠٨-٢٠٠٧ ، أما بالنسبة لــ    ٢٠٠٦-٢٠٠٥ يف املائة منه يف      ١٤أعلى بنسبة   
 فقد كانت هنـاك زيـادة     ٢٠٠٩-٢٠٠٨، أما بالنسبة لـ     ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ــة إذا ما قــورنت بـ     يف املائ  ٤٤بنسبة  

  .يف املائة، إذا ما قورنت بالسنة املالية السابقة ٣١أخرى بنسبة 
  .وزارة الصحة العامة  :املصدر  
    

 ٣٦ ٠٦٦(إىل أن عددا كبريا جدا من النـساء         ) ١٦انظر اجلدول   (يشري التقرير     - ٢١
، دون مـساعدة    ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤ل يف سـنيت     نــز لـدت بامل  َو)  امـرأة  ١١٤ ١٦٥من بـني    
، )٢٦انظـر الفقـرة     (وإحلاقـا للتعليقـات اخلتاميـة الـسابقة الـيت وضـعتها اللجنـة               . من قابلـة  

يرجى تفصيل اخلطوات امللموسة اليت اختذت للحد من املعدالت املرتفعة لوفيات األمهات 
بيانـات إضـافية عـن معـدل وفيـات األمهـات،            ويف هذا اخلصوص، يرجـى تقـدمي        . والرضع

مــصنَّفة حــسب عمــر املــرأة والقطــاع احلــضري أو الريفــي، منــذ النظــر يف التقريــر اجلــامع  
 ويرجى أيضا تقدمي بيانات إضافية . وحىت اآلن٢٠٠٥للتقارير األّويل إىل اخلامس يف سنة 

  .يععن معدل وفيات الرّضع، مصّنفة حسب اجلنس والعمر وسبب وفاة الرض
  .اختذت احلكومة التدابري العملية التالية للحد من معدالت وفيات األمهات واألطفال  
ــى القــرى        ــوزع عل ــيت ت ــة ال ــة مــن عــدد املعــدات الطبي ويف عــام . أوال، زادت احلكوم
أكتـوبر  / وزاد العـدد حـىت تـشرين األول   ٥ ٥٦١ كان عـدد املعـدات الطبيـة يف القـرى       ٢٠٠٦
ــا ٥ ٦٦٨ إىل ٢٠٠٨ ــستهدفة    يف٩٨ مغطي ــرى امل ــن الق ــة م ــيت مل يكــن   ( املائ ــرى ال وهــي الق
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بغية تقدمي خدمات الرعاية الـصحية لألفـراد        ) مبقدورها احلصول على خدمات الرعاية الصحية     
  .يف الريف واملناطق النائية

ثانيـــا، أرســـلت احلكومـــة قـــابالت مـــدربات ومـــوظفني مـــساعدين حلـــاالت الـــوالدة   
ــوالدة بأ  ــساء علـــى الـ ــساعدة النـ ــوالدة،    ملـ ــوالدة والـ ــل الـ ــا قبـ ــق مـ ـــزل، ويف مرافـ ــان يف املنـ مـ

ــة    (واملــستوصفات  ــة، األمــر الــذي ميارســه أفــراد الفئــات العرقي ، ويف )كبــديل للــوالدة يف الغاب
  .مستشفيات املناطق واملقاطعات واملستشفيات املركزية

سكان ثالثا، أنشأت احلكومة وحدات طبية متنقلة تقدم فحصا طبيا وعالجا باجملان للـ              
  .احملليني، مبا فيهم النساء، وذلك لعمليات احلنك املشقوق وإزالة املياه الزرقاء

ــساء          ــصل إىل ن ــة مــن نطــاق خــدمات تنظــيم األســرة لكــي ت ــا، وســعت احلكوم رابع
األقليــات العرقيــة يف املنــاطق الريفيــة والنائيــة مــن خــالل تــدريب مــوظفني حملــيني علــى توزيــع   

تلـف أشـكال وسـائل منـع احلمـل املقدمـة الرفـاالت واألقـراص                وتتضمن خم . وسائل منع احلمل  
وقـد سـاعد هـذا العمـل     .  مـن القـرى    ٤١٠ويهتم كل مـوزع لوسـائل منـع احلمـل بــ             . واحلقن

نساء األقليات العرقية يف املناطق الريفيـة والنائيـة علـى احلـصول علـى خـدمات تنظـيم األسـرة،                
 وحـىت اآلن، يوجـد      ٢٠٠٦ومنـذ عـام     . يهمايقلل من خطر احلمل والوالدة غري املرغوب ف        مما

 منطقـة، ممـا يزيـد مـن     ١٤ موزعا حمليا لوسائل منع احلمل يف مثـان مقاطعـات تغطـي       ٦٨حاليا  
 يف ٨٧ يف املائــة إىل ٢٨نـسبة تنظــيم األســرة يف القــرى الريفيــة والنائيـة مــن صــفر يف املائــة إىل   

  .املائة على األقل
ا بغيـة األخـذ بأسـلوب صـحي للحيـاة، فتـشجع             خامسا، وتعبئ احلكومة األفـراد أيـض        

وأغذيـة نظيفـة    ) مـاء مغلـي   (األفراد واجملتمعات احمللية على أن يكون لديهم ميـاه شـرب نظيفـة              
  ).تركيب واستخدام مراحيض(ومرافق صحية ) جيدة الطهي(

سادسا، ساعدت احلكومة األفراد علـى محايـة أنفـسهم مـن املالريـا عـن طريـق توزيـع                      
  . مليون فرد يف املناطق املعرضة للمالريا٣,٣ناموسية مشربة مببيدات على  مليون ١,١٩

سابعا، نظمت احلكومة يوما للتحصني الـدوري والتحـصني الـوطين للنـساء واألطفـال                 
 وشـلل األطفـال؛     Bضد التيتانوس والدفتريا والسعال الديكي والسل واحلصبة والتهاب الكبـد           

 وجـد أن نـسبة األطفـال الـذين     ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧امي وإذا حسب ذلـك بالنـسب املئويـة يف عـ      
 يف املائـة علـى التـوايل، وكانـت النـسبة            ٥٨ يف املائـة و      ٥٦جرى حتصينهم ضـد الـسل كانـت         

 ٥٢ يف املائـة و  ٤٠، و B يف املائة للتحصني ضـد الـدفتريا والتـهاب الكبـد         ٦١ يف املائة و     ٥١
.  املائـة للتحـصني ضـد شـلل األطفـال           يف ٦٠ يف املائة و     ٤٦يف املائة للتحصني ضد احلصبة، و       

، مل حيصل على جمموعة كاملة مـن مثانيـة حتـصينات خمتلفـة سـوى            ٢٠٠٧ومع ذلك، ففي عام     
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 يف املائة من األطفال دون سن سـنة، ومل حيـصل علـى التحـصني ضـد الـسعال الـديكي إال                       ٢٧
املائــة مــن  يف ٩٦ يف املائــة مــن النــساء، ويف يــوم التحــصني ضــد احلــصبة جــرى حتــصني ٥٥,٥

  .األطفال دون سن سنة
ثامنا، نظمت احلكومة أيضا يوما للتحصينات الوطنية املتنوعة مما أسـفر عـن احلـد مـن                   

. السعال الديكي والدفتريا والسل واحلصبة والتهاب الكبد، والقضاء التام علـى شـلل األطفـال              
ملائـة، واللقـاح     يف ا  ١٠٠,٢ غطى اللقـاح ضـد الـسل نـسبة           ٢٠٠٦وبالنسب املئوية، ففي عام     

 يف  ٨١,٧ يف املائة، واللقـاح ضـد شـلل األطفـال            ٨٢,٢ Bالثالثي واللقاح ضد التهاب الكبد      
:  كان سجل التحـصني كمـا يلـي   ٢٠٠٧ويف عام .  يف املائة٧١,٨املائة، واللقاح ضد احلصبة  
ئـة   يف املا٤٦ يف املائة، وغطى اللقـاح ضـد شـلل األطفـال نـسبة      ٥٠غطى اللقاح الثالثي نسبة  

 يف املائة حصلوا على حتـصني كامـل، وجـرى حتـصني     ٢٧من األطفال دون سن سنة، كما أن   
 يف  ٩٦ويف يـوم التحـصني الـوطين، جـرى حتـصني            .  يف املائة من النـساء ضـد التيتـانوس         ٥٥,٥

  .٢٠٠٨ و ٢٠٠٧املائة من األفراد املستهدفني ضد احلصبة يف عامي 
شكلة سـوء التغذيـة عـن طريـق تقـدمي امللـح       تاسعا، جرى إيالء االهتمام أيضا حلسم مـ      

وتوزيــع أقــراص فيتــامني أ ومقويــات احلديــد )  يف املائــة٨٥جــرت تغطيــة (املــضاف إليــه اليــود 
  .وأقراص قتل الديدان

 يف املائـة    ٤٩ يف املائـة مـن الـسكان بامليـاه النقيـة، وميكـن لــ                 ٧٤عاشرا، جرى تزويـد       
ــا يوجــ     ــراحيض، كم ــق امل ــهم الوصــول إىل مراف ــدى من ــق    ١٩د ل ــدارس مراف ــن امل ــة م  يف املائ

  .للمراحيض
حادي عشر، اختذت احلكومة تـدابري ملكافحـة تفـشي األوبئـة مثـل األنفلونــزا الطرييـة                    

  .واملتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة
 مـستوصفا يف مجيـع أحنـاء البلـد، تقـع الغالبيـة العظمـى                ٧٨٩ثاين عـشر، بنـاء وجتديـد          

  ). يف املائة٩٠حوايل (ية منها يف املناطق الريف
ــستويات         ــع املـ ــى مجيـ ــشفيات علـ ــد مستـ ــاء وجتديـ ــشر، بنـ ــث عـ ــك  : ثالـ ــضمن ذلـ تـ
 مستــشفى باملقاطعــات وأربعــة مستــشفيات علــى املــستوى      ١٦مستــشفى باملنــاطق و   ١٢٧

 مستـشفى حـديث البنـاء يف املنـاطق، ويقـع معظـم             ١٦ مستشفى جمـددا و      ١٩فيها   الوطين، مبا 
وتقــع ثالثــة مستــشفيات مــن تلــك املبنيــة حــديثا يف       . نــاطق الريفيــة هــذه املستــشفيات يف امل 

وفضال عن ذلك، هنـاك أربعـة مستـشفيات إقليميـة      . املقاطعات يف مقاطعيت لوانغنامثا وفيينتيان    
ــرى يف        ــانغ وأخـ ــغ برابـ ــدة يف لوانـ ــشمايل واحـ ــزء الـ ــديثا، للجـ ــا حـ ــدها وبناؤهـ ــرى جتديـ جـ

 واحدة يف سافاناكت، وللجـزء اجلنـويب واحـدة          ، وللجزء األوسط  )حديثة البناء (أودومكساي  
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فجـرى  : وحـّدثت احلكومـة أيـضا مستـشفيات علـى املـستوى الـوطين       ). جمـددة (يف شامباسـاك  
ويف مستـشفى  . وتزويده مبرافق حديثة يف مستـشفى ماهوسـوت  . بناء قسم جديد لطب القلب  

ة األنفلونـــزا ، جــرى جتديــد مــبىن منفــصل واقتــصر اســتخدامه علــى معاجلــ )الــصداقة(ميتافــاب 
وجرى حتسني غرف املرضـى والعمليـات ومـا بعـد           . الطريية واملتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة    

وجــرت إقامــة مــبىن . العمليــات، وغــرف األطفــال حــديثي الــوالدة يف مستــشفى األم والطفــل 
إضايف جديـد للعـالج وحتـديث اهليكـل األساسـي وتقنيـات اخلـدمات يف مركـز إعـادة التأهيـل                      

  .وجرى أيضا جتديد غرف املرضى يف مركز عالج األمراض اجللدية. تشفى العيونمبس
 لكــل ٧٠، كــان معــدل وفيــات األطفــال دون ســن ســنة   ٢٠٠٥ووفقــا لتعــداد ســنة    
 لكـل   ٩٨ سـنوات فكـان      ٥ من املواليد اجلدد، أما معـدل وفيـات األطفـال دون سـن               ١ ٠٠٠
يف  ٣٧: يف املائــة؛ حــديثي الــوالدة  ٤: األمــراض غــري املعديــة : وتــضمنت األســباب. ١ ٠٠٠

 يف  ١٦:  يف املائـة؛ اإلسـهال     ١٧:  يف املائة؛ التهابات اجلهاز التنفسي احلـادة       ٤: املائة؛ إصابات 
 يف  ٢: اإليـدز / يف املائـة؛ فـريوس نقـص املناعـة البـشرية           ٤:  يف املائـة؛ احلـصبة     ٧: املائة؛ املالريـا  

  :ويبني اجلدول أدناه معدالت وفيات النساء. ئة يف املا٩: املائة؛ أنواع أخرى من االلتهابات
  

  ١ ٠٠٠معدالت الوفيات لكل   النطاق العمري

٤٠٤,٨  ١٩-١٥  
٤٠٥,٢  ٢٤-٢٠  
٤٠٥,٥  ٢٩-٢٥  
٤٠٦,٢  ٣٤-٣٠  
٤٠٦,٨  ٣٩-٣٥  
٤٠٠,٠  ٤٤-٤٠  
٣٠٦,٧  ٤٩-٤٥  
٤٠٥,٠  ٤٩-١٥  
    

 الطرف مجيع التـدابري     أوصت اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة بأن تتخذ الدولة          - ٢٢
توعية الرجال والنساء، خصوصا يف املناطق الريفية، وحول مواقع البناء وعلى          لالضرورية  

اإليـدز  /فـريوس نقـص املناعـة البـشرية       ب اإلصـابة ، مبخـاطر    ةطرق التجارة احلالية واملستجد   
املناعـة  فـريوس نقـص     بووفقا ملا ورد يف التقرير، يزداد عدد املصابات         ). ٢٨انظر الفقرة   (

يرجى تقدمي املزيد من املعلومـات عـن   .  يف املائة سنويا يف املتوسط٨اإليدز مبعدل  /البشرية
. اإليدز املشار إليه يف التقريـر     /البشرية تنفيذ اخلطط والربامج ملكافحة فريوس نقص املناعة      

وينبغي أن تـشمل هـذه املعلومـات تفاصـيل عـن التقـدم احملـرز والتحـديات والفجـوات يف                     
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ويرجى بيـان مـا إذا كانـت        . تنفيذ وعن اآلليات املنشأة للرصد والتقييم، والنتائج احملققة       ال
توجد أية تدابري خاصـة بالوقايـة تـستهدف املـرأة، ومـا هـي التـدابري احملـددة األخـرى الـيت                       
 تــضطلع هبــا الدولــة الطــرف للتــصدي ملــشكلة تأنيــث اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة          

  .اإليدز/البشرية
اإليــدز يف مجهوريــة الو الدميقراطيــة   /ل انتــشار فــريوس نقــص املناعــة البــشرية    مــا زا  

ومـــع ذلـــك تعتـــرب احلكومـــة انتـــشار . الـــشعبية، منخفـــضا نـــسبيا إذا قـــورن بالبلـــدان اجملـــاورة
ــريوس ــة      /الف ــة االجتماعي ــى التنمي ــؤثر عل ــضية خطــرية ت ــدز ق ــد وصــحة   -اإلي ــصادية للبل  االقت
اء علـــى مـــستوى اإلصـــابة بفـــريوس نقـــص املناعـــة      وهتـــدف احلكومـــة إىل اإلبقـــ  . الـــشعب
  :وتتضمن التدابري اليت اختذهتا احلكومة. اإليدز على أدىن حد/البشرية

أوال، عينــت احلكومــة اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة اإليــدز، برئاســة وزيــر الــصحة العامــة     
ووزارة  وكالـة خمتلفـة، مثـل وزارة التعلـيم، ووزارة األمـن العـام،                ١٣ عضوا من    ١٣وعضوية  

األشــغال العامــة واملواصــالت، واالحتــاد النــسائي املركــزي، ونقابــة العمــال، واحتــاد الــشباب،    
ويـرأس جلـان املقاطعـات واملنـاطق ملكافحـة          . وجبهة الو للبناء الوطين، والـصليب األمحـر بـالو         

  .اإليدز نواب حكام املقاطعات ونواب رؤساء املناطق على الترتيب
مركــز مكافحــة اإليــدز، وهــو حتــت إشــراف وزارة الــصحة   ثانيــا، أنــشأت احلكومــة    
  .العامة

  :ثالثا، حتقيقا هلذا الغرض اختذت احلكومة تدابري وقائية وعالجية تتضمن ما يلي  
فحص البغايا يف مجيع أحناء البلد وتزويدهن بعالج األمراض املنقولة جنسيا كـل ثالثـة      -  

  .إىل ستة أشهر
  . مقاطعة١٥فال للبغايا يف أماكن الترفيه يف  يف املائة ر١٠٠تنفيذ مشروع   -  
  .توزيع رفاالت يف مجيع أحناء البلد  -  
لوانـغ برابـانغ وفيينتيـان العاصـمة     (إقامة مراكز فحص طـيب للبغايـا يف أربـع مقاطعـات          -  

  ).وسافاناكت وشامباساك
  ).فيينتيان العاصمة وسافاناكت(إنشاء مراكز صحية للرجال يف مقاطعتني   -  
  .شاء مشروع األصدقاء للتدريس الطوعي للبغاياإن  -  
  .إنشاء مشروع األصدقاء للتدريس الطوعي للمثليني  -  
  .تنظيم محلة دعوة متنقلة عن تغيري سلوك البغايا  -  
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  . موقعا١٦ موقعا، ومواقع االستشارة إىل ٩١توسيع نطاق مواقع اختبار الدم إىل   -  
 مستـشفى يف املقاطعـات      ١٦٤نقولـة جنـسيا يف      حتسني اخلدمات املتعلقـة بـاألمراض امل        -  

  .واملناطق
  .تضمني برنامج ملكافحة اإليدز يف مشاريع بناء اهلياكل األساسية  -  
توعية أعضاء اجلمعية الوطنية واملسؤولني واملؤسـسات األكادمييـة والقطاعـات اخلاصـة               -  

  .بشأن مكافحة اإليدز
اإليدز مـن سـبع إىل      /ص املناعة البشرية  توسيع نطاق إقامة الشبكات حلاملي فريوس نق        -  

  .عشر مقاطعات
  .تعبئة مشاركة املصابني يف التوعية  -  
تــــشجيع املــــصابني علــــى املــــشاركة يف محــــالت مكافحــــة فــــريوس نقــــص املناعــــة     -  

  .اإليدز/البشرية
  .االنتفاع باإلميان بالبوذية وتعاليم بوذا لرفع معنويات املصابني  -  
ــسلوك    -   ــل حلــسن ال ــصحة األســرة ومنظمــة     وضــع دلي ــة ل ــاون مــع املنظمــة الدولي  بالتع

  .اخلدمات السكانية الدولية ومنظمة مشروع شباب الو ملكافحة اإليدز
 يف املائـة عـن طريـق اسـتعمال الرفـاالت           ١٠٠وضع دليل ملمارسة اجلنس بأمان بنسبة         -  

  .وفقا للمبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية
ــل للخــدمات اال   -   ــاون مــع خــرباء     وضــع دلي ــة بالتع ــدم الطوعي ــارات ال ــشارية واختب ست

  .وطنيني يف خمتلف املستشفيات التابعة للوكاالت وبعض املقاطعات
وضع دليل الختبارات الدم السريعة بالتعاون مع مراكز الوبائيات وأمانـة اللجنـة علـى              -  

  .مستوى املقاطعات واملستشفيات الوطنية وعدد من مستشفيات املقاطعات
 شــريت وملــصقات مــن أجــل نــشر املعلومــات  -طبــع كتيبــات وقبعــات وقمــصان يت   -  

  .اإليدز/ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية
  :معاجلة اإليدز بالعالج املضاد للفريوسات الرجعية  -  

، SVK  ،VTC  ،LPB(توسيع نطاق شبكات العـالج املـضاد للفريوسـات الرجعيـة              +  
CPS.(  

  . يف املائة٦٠غطى العالج أكثر من   +  
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  .األمخاج الناهزة/وضع دليل عن العالج املضاد للفريوسات الرجعية  +  
  .تنظيم املشتريات الطبية وتوصيلها  +  
ــاء بــال حــدود        +   ــة ومنظمــة أطب ــسنة مــع منظمــة الــصحة العاملي التعــاون مــرتني يف ال

  .واملتلقي الرئيسي ملركز مشتريات عقاقري العالج املضاد للفريوسات الرجعية
ــضاد          +   ــع ا لعــالج امل ــة مــن أجــل توزي ــاقري واملعــدات الطبي ــاون مــع مركــز العق التع

األمخــاج النــاهزة علــى خمتلــف مراكــز عــالج فــريوس نقــص   /للفريوســات الرجعيــة
  .اإليدز/املناعة البشرية

  :رابعا، اختذت احلكومة تدابري بشأن إجراء دراسات استقصائية ورصد كما يلي  
لدراســة االستقــصائية بــشأن معــدالت اإلصــابة باإليــدز اخنفــاض  بينــت اجلولــة الثالثــة ل  -  

  .٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٠,٤ إىل ٢٠٠٤ يف املائة يف عام ٢تلك املعدالت من 
 أن معـدل اإلصـابة      ٢٠٠٧بينت الدراسة االستقصائية عن اإلصابة بني املثليني يف عـام             -  

  . يف املائة٥,٦كان 
ــل      -   ــني احلوام ــدل اإلصــابة ب ــام  ٠,٣كــان مع ــة يف ع ــة  ٢٠٠٨ يف املائ  حــسب الدراس

  .االستقصائية اليت أجريت يف ثالثة مستشفيات وطنية
 ملعدل اإلصابة بـاألمراض املنقولـة جنـسيا         ٢٠٠٨بينت دراسة استقصائية أجريت عام        -  

ــة بلــغ      ــة ١٣,٦بــني مــدمين املخــدرات أن معــدل اإلصــابة باحلراشــف الربعمي  يف املائ
  . يف املائة١,١ن ومعدل اإلصابة بالسيال

  :خامسا، تتضمن التدابري اليت اختذهتا احلكومة بشأن بناء قدرات املوظفني ما يلي  
  .التدريب على تقدير اجملموعات املستهدفة  -  
  .التدريب على مراقبة ورصد الدراسات االستقصائية  -  
  .الناهزةاألمخاج /تدريب األطباء واملمرضني على العالج املضاد للفريوسات الرجعية  -  
  .التدريب على الوصفات الطبية للمصابني باإليدز  -  
تدريب أمانة جلان مكافحة اإليـدز علـى صـعيد املقاطعـات، وبرنـامج الـصديق يـدرس             -  

  .صديقه، على التطوع يف االتصاالت املتعلقة بتغيري السلوك
  :سادسا، يف ميدان التعاون الدويل  
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ويل ملكافحـــة فـــريوس نقـــص املناعـــة  تلقـــت احلكومـــة مـــساعدة مـــن الـــصندوق الـــد    -  
اإليــدز مــن أجــل الــدورات األوىل والرابعــة والــسادسة مــن محــالت مكافحــة  /البــشرية
  .اإليدز/الفريوس

  :تلقت احلكومة مساعدة أيضا من املنظمات التالية  -  
  . مراكز مراقبة األمراض-مصرف التنمية األفريقي   +  
ز مراقبة األمـراض، املنظمـة الدوليـة لـصحة          مرك(الوكالة األمريكية للتنمية الدولية       +  

  ).األسرة، هيئة العلوم اإلدارية من أجل الصحة، مؤسسة كلينتون
  ).BI, Albion street centre(الوكالة األسترالية للتنمية الدولية   +  
  .وكاالت األمم املتحدة  +  
  .أطباء بال حدود سويسرا وأطباء بال حدود بلجيكا  +  
  .ألفريقي وغريهصندوق التنمية ا  +  
  . دوالرا١٦ ٦١٦ ٨٣٥: ٢٠٠٨-٢٠٠٦ميزانية   +  

  التحديات    
  :من الضروري أن تتخذ احلكومة تدابري فعالة ملواجهة التحديات التالية

  .زيادة عدد أماكن الترفيه، مثل النوادي الليلية  •  
  .زيادة عدد مدمين املخدرات  •  
  .اإليدز/ بفريوس نقص املناعة البشريةزيادة تنقالت األفراد مما يزيد خطر اإلصابة  •  
  .البيانات واملعلومات عن األفراد املعرضني للخطر الشديد حمدودة  •  
  .االفتقار إىل مرافق نشر املعلومات  •  
التــصور اخلــاطئ لــدى كــثري مــن املؤســسات بــأن مكافحــة اإليــدز هــي واجــب قطــاع   •  

  .الصحة العامة وحده
  .نقص املوظفني املختصني  •  
  .فتقار إىل املوارد املاليةاال  •  
العــالج باســتعمال مــضادات الفريوســات الرجعيــة جديــد نــسبيا علــى مركــز مكافحــة   •  

  .اإليدز
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تقـــدير املـــصابني باإليـــدز ممـــن حيتـــاجون إىل مـــضادات الفريوســـات الرجعيـــة مـــازال    •  
  .مشكلة

ــت       •   ــاون املرضــى ل ــاج إىل تع ــة حيت اليف العــالج باســتعمال مــضادات الفريوســات الرجعي
  .مقاومة العقاقري

  .االفتقار إىل األموال من أجل تكاليف انتقال وتشخيص املصابني  •  
اإليدز يف السنوات املاضـية تـؤيت       /عملية احلكومة ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية        •  

وإذا مـا كـان لـدى احلكومـة ميزانيـة كافيـة، ألمكـن               . فقد تناقصت اإلصابات  . مثارها
  .اإليدز/فريوساحتواء انتشار ال

  
  العمالة وإمكانية حصول املرأة الريفية على املمتلكات والفقر    

أوصــت اللجنــة يف تعليقاهتــا اخلتاميــة الــسابقة بــأن تــدرس الدولــة الطــرف أثــر            - ٢٣
إصــالحاهتا االقتــصادية علــى املــرأة، بغيــة تعزيــز املــساواة بــني النــساء والرجــال يف ســوق     

اعات العمالية عن طريـق  نـزات الرمسية وغري الرمسية لفض ال     العمل، مبا يف ذلك تقوية اآللي     
يرجى تقدمي تفاصيل عن اخلطـوات الـيت اختـذهتا    ). ٣٤انظر الفقرة (التمثيل املالئم للمرأة    

ويرجى تقدمي تفاصيل عن القطاعات اليت تعمل هبا        . الدولة الطرف لتنفيذ تلك التوصيات    
 معاجلة مشاكل العزل املهـين وتفاوتـات األجـور          املرأة يف الغالب، ويرجى أيضا بيان كيفية      

اجلنـسي يف مكـان العمـل، ومـسائل الـصحة املهنيـة والـسالمة املهنيـة للمـرأة يف                    والتحرش  
  .القطاعني العام واخلاص

وبوجـه  . قد يكون تأثري اإلصالح االقتصادي على املرأة إجيابيا وسلبيا يف نفس الوقـت     
ي، والتحول مـن التخطـيط املركـزي لـإلدارة االقتـصادية            عام فتنفيذ سياسة اإلصالح االقتصاد    

إىل اآللية االقتصادية اليت يوجهها الـسوق، وتوسـيع نطـاق تعـاون وتكامـل البلـد علـى الـصعيد          
 فــصاعدا، كــل هــذا حقــق منــافع كــثرية جلميــع الــسكان، مبــن فــيهم    ١٩٨٦العــاملي مــن عــام  

وفــضال عــن ذلــك، زاد  . وقــد أصــبحت الكــثريات منــهن ســيدات أعمــال ناجحــات   . النــساء
وزاد معـه شـغل القـوة       . باطراد تدفق االسـتثمار األجـنيب إىل مجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية             

 أمــاكن للعمــل قــدمت الوظــائف    ١٥١ ٩٠٦ويوجــد حــىت اآلن  . العاملــة يف الو للوظــائف 
للرجال والنساء على حد سواء، بـل إن بعـض القطاعـات وظفـت عـددا أكـرب مـن العـامالت؛                      

.  وظّف قطاع امللبوسات على سبيل املثال عددا أكرب من النـساء بالنـسبة ألي مكـان آخـر               فقد
ــاك اآلن  ــهم    ٢٧ ٥٢٥وهن ــون يف قطــاع امللبوســات، من ــة، أي ٢٢ ٢٠٢ شخــصا يعمل  عامل

ومـع ذلـك فـسياسة    .  يف املائـة ٢٠ عامال، أي مـا يـساوي   ٥ ٥٠٥ يف املائة؛ و     ٨٠يساوي   ما
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وقــد هيــأ . ســلبية أيــضا علــى اجملتمــع، مبــا يف ذلــك علــى النــساءاإلصــالح االقتــصادي هلــا آثــار 
ــة     ــة االجتماعيـ ــة الوطنيـ ــة للتنميـ ــا مؤاتيـ  -توســـيع نطـــاق التعـــاون االقتـــصادي الـــدويل ظروفـ

ــصادية،  ــوَّل (االقت ــساعدة        ٩٠ُتم ــق امل ــن طري ــة ع ــة احلكومي ــشروعات اإلمنائي ــن امل ــة م يف املائ
قـت قـدرا أكـرب مـن احلريـة للمـرأة لكـي ختتـار منـط          يف حني أن التنميـة االقتـصادية خل   ) الدولية

وبالرغم من أن مجيع هذه األنـشطة حققـت منـافع           . حياهتا ووظيفتها وفرص عملها وغري ذلك     
 - وخباصـة النـساء واألطفـال        -كبرية ألمة الو ونسائها، يوجـد أيـضا عـدد كـبري مـن األفـراد                 
وقــع الكــثري منــهم :  اإلجراميــةمعــرض خلطــر االجتــار بالبــشر والبغــاء وغــري ذلــك مــن األعمــال 

وهــم يتعرضــون خلطــر الوقــوع . ضــحايا لالجتــار بالبــشر والعمــل القــسري والتجــارة يف البغــاء 
  .ضحايا لالجتار بالبشر والعمل القسري والبغاء

ومجيـع  . وتركز سياسة احلكومة على تعزيز املساواة بـني اجلنـسني يف مجيـع القطاعـات                
ووفقـا للقـوانني    . النساء لكي يتقـدمون للعمـل هبـا دون متييـز          القطاعات مفتوحة أمام الرجال و    

واملمارسات حيصل كل من الرجال والنساء علـى نفـس املرتـب واألجـر مقابـل أداء عمـل مـن                     
وعلى سبيل املثال، يتلقى املـديرون العـامون لـإلدارات يف وكالـة حكوميـة نفـس                 . نفس القيمة 

ك، فقـد نـص قـانون العمـل علـى أحكـام             وعـالوة علـى ذلـ     . املرتبات بغض النظر عن جنـسهم     
 الـيت  ٣٩ اليت حتظر توظيف حامل للعمل يف مناطق معينـة، واملـادة   ٣٨حلماية املرأة، مثل املادة     

 الــيت تــنص علــى شــروط   ٤١تــسمح للمــرأة بأخــذ إجــازة قبــل أو بعــد والدة طفــل، واملــادة     
والـسالمة املهنيـتني،    وبالنـسبة للـصحة     . لتوظيف األطفال حبدود معينة للعمـر وسـاعات العمـل         

. وضعت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية نظام تأمني اجتماعي ملوظفي احلكومـة واملؤسـسات            
وأي شركة لديها عشرة موظفني أو أكثر عليها أن تنضم إىل نظام الضمان االجتماعي لتـأمني                

وعلـى  . ةوميكـن تـسجيل أي انتـهاك للقواعـد لـدى الـسلطة املختـص            . الرعاية الصحية ملوظفيها  
 شـكوى مـن امـرأة تقـول         ٢٠٠٨سبيل املثـال، تلقـت وزارة العمـل والرعايـة االجتماعيـة عـام               

ومبقتضى قانون عمل الو، جيب علـى       . فيها إهنا فصلت من العمل أثناء محلها يف الشهر السابع         
وبالنـسبة لنــزاع العمـل، يـشكل قـانون      . رب العمل يف هـذه احلالـة أن يـدفع تعويـضا للمدعيـة            

وُيـستخدم القـانون اجلنـائي وقـانون تنميـة املـرأة ومحايتـها يف               .  صكا هاما لتسوية النـزاع    العمل
معاجلة حاالت العنف ضد املرأة، مبـا يف ذلـك االنتـهاك اجلنـسي والتحـرش اجلنـسي يف أمـاكن                     

  .العمل
  

وفقــا ملــا ورد يف التقريــر، ال تتــاح للقرويــات وخــصوصا الفقــريات فــرص التنميــة    - ٢٤
 االقتـصادية، مثـل متويـل       –وال تتاح هلن سبل احلصول على اخلدمات االجتماعية         الذاتية،  

ــصحية    ــة ال ــيم والرعاي ــذايت، والتعل ــون ال ــات    . الع ــدمي بيان ــذا اخلــصوص، يرجــى تق ويف ه
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واجتاهات ُتظهر املعدالت اخلاصـة مبـستويات تعلـيم الريفيـات، واملـسائل املتـصلة بالـصحة                 
 وطبيعــة مــشاركتها يف قطاعــات العمــل الرمســي وســبل احلــصول علــى اخلــدمات الــصحية،

وما هي اخلطوات اليت اختذهتا     . وغري الرمسي وسبل احلصول على القروض واالئتمان املايل       
الدولة الطرف لتحسني سبل حصول املرأة على فرص اقتصادية مثـل رأس املـال اإلنتـاجي             

  ومعلومات عن السوق وتكنولوجيات اإلنتاج؟
يل التـدابري الـيت اختـذهتا احلكومـة لتيـسري حـصول النـساء علـى                 سبق أن ذُكرت بالتفـص      

 والــسؤال ١٧التعلــيم والرعايــة الــصحية واجتــاه تعلــيم املــرأة يف اإلجابــات علــى الــسؤال رقــم    
  :ومع ذلك ففيما يلي تفسري إضايف.  أعاله٢١ رقم

 علـى   أوال، ركزت احلكومة على مدى السنوات القليلة املاضية قدرا كبريا من املـوارد              
تنمية التعليم، مهتمة بتنمية املناهج الدراسية واهلياكل األساسـية الالزمـة حبيـث يتحـسن قطـاع                 

وجيــري هــذا جنبــا إىل جنــب مــع تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني بالنــسبة    . التعلــيم كمــا وكيفــا 
 وقـد .  االقتصادية، مبـا فيهـا اخلـدمات التعليميـة         -إلمكانية احلصول على اخلدمات االجتماعية      

 يف  ٦٣,٢ إىل   ١٩٩٥ يف املائـة عـام       ٤٧,٩زاد معدل إملام املرأة بـالقراءة والكتابـة بـاطراد مـن             
 الـذي أجرتـه إدارة اإلحـصاءات        ٢٠٠٥ومع ذلك أشارت نتائج تعداد عـام        . ٢٠٠٥املائة عام 

بوزارة التخطيط واالسـتثمار إىل أنـه مـا زالـت توجـد فجـوة كـبرية بـني معـدالت إملـام النـساء                         
ولعدد املقيدين من الذكور واإلناث أثـر مباشـر علـى قـدرهتم علـى               . القراءة والكتابة والرجال ب 

ــالقراءة والكتابــة  ــة للرجــال    . اإلملــام ب ــالقراءة والكتاب ــال، يزيــد معــدل اإلملــام ب فعلــى ســبيل املث
عنـه لـدى النـساء يف       )  يف املائـة   ٩٢,٤( سـنة فـأكثر يف املنـاطق احلـضرية           ١٥البالغني من العمر    

، وباملثـل، يزيـد أيـضا معـدل اإلملـام بـالقراءة والكتابـة للـريفيني                 ) يف املائـة   ٨٤,٥(ناطق  نفس امل 
 يف  ٥٤(عنـه للريفيـات مـن نفـس العمـر           )  يف املائـة   ٧٧,١( سـنة فـأكثر      ١٥البالغني من العمـر     

وتــشري هــذه األرقــام أيــضا إىل أن معــدل اإلملــام بــالقراءة والكتابــة للرجــال والنــساء يف  ). املائــة
  .طق احلضرية أعلى منه يف املناطق الريفيةاملنا

وقـد رمسـت    . ثانيا، سبق أعاله ذكر تفاصيل إمكانية احلصول على اخلـدمات الـصحية             
ــع        ــصحية م ــة ال ــة الرعاي ــضة الســتراتيجية لتنمي ــة اخلطــوط العري ــة يف سياســتها اإلمجالي احلكوم

يف احلـسبان بالوقايـة     التأكيد بشدة على محاية صحة األفـراد يف نفـس الوقـت الـذي تأخـذ فيـه                   
ويسري ذلك جنبـا إىل جنـب مـع توسـيع نطـاق شـبكة               . كمهمة رئيسية وبالعالج كأمر حيوي    

اخلدمة الصحية يف مجيع أحناء البلد حبيث يتمكن كل فرد من احلصول على اخلدمات الـصحية                
 االقتــصادية -وأن يكــون يف صــحة جيــدة مــن أجــل املــشاركة الفعالــة يف التنميــة االجتماعيــة   

  .للبلد
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بــذلت احلكومــة جهــودا كــبرية . ثالثــا، التــدابري الــيت اختــذت للحــصول علــى االئتمــان   
لتهيئــة الفــرص والظــروف لألفــراد مــن مجيــع الفئــات العرقيــة، وخباصــة الفقــراء والنــساء، لكــي  
تكــون لــديهم إمكانيــة احلــصول علــى اخلــدمات املاليــة واملــصرفية عــن طريــق تقــدمي قــروض أو 

 وافقـت اجلمعيـة الوطنيـة علـى متويـل قـدره             ٢٠٠٣/٢٠٠٤وابتداء من سـنة     . ائتمانات صغرية 
 منطقـة مـن أفقـر املنـاطق ذات          ٤٧بليون كيب من أجل إنشاء صناديق التنمية القرويـة يف            ٢٥

 اعتمـدت اجلمعيـة الوطنيـة    ٢٠٠٦-٢٠٠٥ و ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف الـسنتني املـاليتني    . األولوية
 اعتمـدت متـويال مببلـغ    ٢٠٠٧-٢٠٠٦يـب، ويف سـنة    باليـني ك   ١٠أيضا متـويال إضـافيا مببلـغ        

ــة تلــك    ٩,٥ ــة القروي ــون كيــب مــن أجــل صــناديق التنمي ــل هــذا   .  بلي ــشاء مث واهلــدف مــن إن
ــهم احلــصول علــى       ــساء، لكــي ميكن ــة للفقــراء، وخباصــة الن ــة ظــروف مؤاتي الــصندوق هــو هتيئ

يـة الزراعيـة الفـرص      وفضال عن ذلك، يتـيح مـصرف التنم       . االئتمانات واملوارد الالزمة لإلنتاج   
 أنــشأت احلكومــة ٢٠٠٧ويف عــام . للمــزارعني لكــي حيــصلوا علــى رأس املــال الــالزم لإلنتــاج

 منطقـة   ٤٧مصرف نايوباي لتقدمي القروض إىل الفقـراء، مبـن فـيهم النـساء، مـع التركيـز علـى                    
 وفـضال عـن ذلـك قامـت املنظمـات اجلماهرييـة، وخباصـة احتـاد الو النـسائي،                  . فقرية مستهدفة 

بالتعبئة إلنشاء صناديق ادخـار والتـشجيع علـى ذلـك، بغيـة إتاحـة الفـرص للقـائمني باألعمـال                     
للحــصول علــى رأس املــال مــن أجــل اإلنتــاج يف قطاعــات خمتلفــة مثــل احلــرف اليدويــة وتربيــة  

  .املاشية وزراعة احملاصيل وغري ذلك من اخلدمات
منظمة العمل الدولية علـى تنفيـذ       رابعا، تعاونت وزارة العمل والرعاية االجتماعية مع          

اجلـزء اجلنـويب    مشروع ملنع االجتار بالنساء واألطفال يف مخـس مقاطعـات يف اجلـزء األوسـط و           
وحتقيقـا هلـذا   .  قريـة غـري مـستهدفة   ٤٠ قرية مستهدفة و    ٩٥ منطقة و    ٢٣من البلد، مما يغطي     

لنــد، فــضال عــن مكافحــة الغــرض، أنــشئت صــناديق التنميــة القرويــة ملنــع تــدفق العمالــة إىل تاي 
وإنشاء صناديق التنميـة القرويـة      . االجتار بالبشر والتخفيف من حدة الفقر يف املناطق املستهدفة        

ويبلـغ عـدد أعـضائها      .  دوالر ١٢٥ ٠٠٠ كيب، أي    ١٠ ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠وفّر ما يصل إىل     
 مــن النــساء، وتتخــذ هــذه الــصناديق سياســة تقــدمي قــروض   ٧ ٤٦٧ عــضوا، منــهم ١٥ ٦٨١
وأسـفر هـذا عـن     .  فائدة إىل األسـر الفقـرية الـيت اقترضـت نقـودا للعـالج الطـيب ألفرادهـا                  بدون

.  يف املائـة مـن تـدفق العمالـة مـن املقاطعـات املـستهدفة إىل البلـدان األجنبيــة        ٤٠ختفـيض قـدره   
وبإجياز، كرست احلكومة مواردهـا احملـدودة، مقترنـة بتعبئـة املـوارد احملليـة، فـضال عـن املـوارد                     

تتـــربع هبـــا البلـــدان األجنبيـــة أو شـــركاء التنميـــة، لتحـــسني وتـــشييد اهلياكـــل األساســـية  الـــيت 
اجملموعــات الطبيــة واجلــسور والطــرق /الــضرورية، مثــل املــدارس واملستــشفيات واملــستوصفات

ونظم الـري وغريهـا مـن املرافـق األساسـية لتهيئـة ظـروف مؤاتيـة لألفـراد حبيـث تكـون لـديهم                         
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لحـصول علـى اخلـدمات االقتـصادية واالجتماعيـة، ممـا حيـسن اتـصال                إمكانية واسـعة النطـاق ل     
  .األفراد ببعضهم البعض، والتبادل التجاري فيما بينهم، وأحوال معيشتهم

ومتيـز قطـاع الزراعـة    . خامسا، اختذت احلكومة أيضا تدابري يف جمال الزراعة واحلراجـة         
كة بنـشاط يف تنفيـذ اسـتراتيجية التنميـة          واحلراجة بالفعالية يف حماولة القضاء على الفقر واملشار       

  .الشاملة يف املناطق الريفية، حيث توجد مشاريع إمنائية مركزية للنساء
ــة املاشــية         -   ــستغل زراعــة احملاصــيل األساســية وتربي ــرر قطــاع الزراعــة واحلراجــة أن ي ق

  .واحلراجة، باإلضافة إىل تنظيم املنتجني يف زيادة اإلنتاج
ضا مع قطاع التصنيع بغية تعزيـز جتهيـز املنتجـات الزراعيـة مـن أجـل        يتعاون القطاع أي    -  

ــة    ــة واحلراجي ــة املنتجــات الزراعي ــادة قيم ــن     . زي ــد م ــوفري املزي ــى ت ــذا عل ــساعد ه وسي
  .الوظائف وختفيض بطالة نساء احلضر والزيادة الفعالة لوقت عمل الريفيات

ة والـصناعة، والبنـك املركـزي    تقوم وزارة الزراعة واحلراجة بالتعاون مع وزارة التجار     -  
جلمهورية الو الدميقراطية الشعبية، ووزارة االتصاالت السلكية والالسـلكية، والنقـل،           
والربيــد والتــشييد، واحتــاد الو النــسائي، واإلدارات احملليــة بتــدعيم اإلنتــاج يف ميــادين   

. ت عنـه  الزراعة وتربية املاشية واحلراجة، فضال عن التسويق عـن طريـق تـوفري معلومـا              
وقــد حــسنت وزارة الزراعــة واحلراجــة أيــضا مــن النقــل والتخــزين وتقنيــات التجهيــز   

  .ومهارات اإلنتاج والتعبئة وتقدمي القروض
وعــززت الــوزارة أيــضا إدرار الــدخل عــن طريــق زيــادة إنتــاج زراعــة احملاصــيل وتربيــة   -  

إنــشاء نظــام وقامــت الــوزارة ب. املاشــية ومــن خــالل تنظــيم فئــات املنــتجني املتحــدين  
ســالالت، (للتعزيــز الــتقين ونقــل التكنولوجيــا، فــضال عــن اســترياد خــدمات لإلنتــاج   

يف نفس الوقت الذي هتتم فيه بوضـع منـاهج للتـدريب        ) مساد، مبيدات حشرية، آالت   
  .تناسب كل هدف، مع االهتمام بوجه خاص بالنساء والفئات العرقية

  
 يف األغلــب يف األريــاف واملنــاطق النائيــة،  وفقــا ملــا ورد يف التقريــر، يوجــد الفقــر   - ٢٥

وكانــت اللجنــة يف تعليقاهتــا اخلتاميــة الــسابقة، قــد حثــت الدولــة  . وخــصوصا بــني النــساء
طتها للقضاء على الفقر بني النـساء، وخـصوصا الريفيـات ونـساء             التعجيل خب الطرف على   

يــام يف الوقــت األقليــات العرقيــة، وذلــك بالتمــاس املــساعدة الدوليــة بــشكل أنــشط، والق  
نفــسه، باســتخدام املنظــورات اجلنــسانية يف مجيــع الــربامج اإلمنائيــة وإدمــاج املــرأة إدماجــا   

انظـر الفقـرة   (كامال يف عملية اختاذ القرارات بـشأن تلـك الـربامج، ويف عمليـات تنفيـذها           
ومـاذا  . يرجى تفصيل التدابري الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف لتنفيـذ تلـك التوصـيات                ). ٢٢
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ت الدولة الطرف لضمان تزويـد نـساء األقليـات العرقيـة، الالئـي يعتمـدن علـى إنتـاج                    فعل
  خشخاش األفيون، بوسائل بديلة ومستدامة لكسب الرزق؟

جرى توضيح معظم عناصر هذا السؤال إىل حـد كـبري يف اإلجابـة علـى الـسؤال رقـم                      
عـض التـدابري للحـد مـن        اختـاذ ب  ) ١: (وقد تتضمن النقاط التاليـة معلومـات إضـافية        .  أعاله ٢٤

مـــشاركة النـــساء يف اختـــاذ القـــرار والتنفيـــذ فيمـــا يتعلـــق بـــالتخطيط اإلمنـــائي،  ) ٢(الفقـــر؛ و 
  .حلول ملسألة زراعة األفيون )٣( و

أوال، هيأت احلكومة على مدار السنوات املاضـية، إىل جانـب بنـاء اهلياكـل األساسـية                   
ــز األحــ      ــة وتعزي ــن أجــل التنمي ــق م ــن املراف ــا م ــساء   وغريه ــراد، الظــروف للن ــشية لألف وال املعي

. ومكنتــهم مــن املــشاركة يف التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة علــى قــدم املــساواة مــع الرجــال  
وفضال عن ذلك، ُيـسمح للنـساء باملـساواة يف احلـصول علـى التـدريب بغيـة حتـديث معرفتـهن                      

  .يم وللمجتمع احملليومهارهتن حبيث يتمكن من التطوير الفعال ألنفسهن وألسرهن وللتنظ
ــام      ــة ع ــشأت احلكوم ــا، أن ــه     ٢٠٠٢ثاني ــرة بلغــت قيمت ــف حــدة الفق  صــندوقا لتخفي
وهـــذه املقاطعـــات هـــي هوافانـــه .  مليـــون دوالر، وبـــدأ عملـــه يف ثـــالث مقاطعـــات٢٠,٦٧

.  مـشاريع بـاألموال    ٤٠٩ منطقة عـن طريـق تزويـد         ١٤وسافاناكت وشامباساك، وهي تغطي     
 اآلن لتــشمل مقــاطعيت زينغهوانــغ وزيكونــغ، فأصــبح جممــوع وامتــدت عمليــة الــصندوق حــىت
.  قريــة فقــرية٧٨١ قريــة، منــها ١ ٩١٣ منطقــة يوجــد هبــا  ٢٠املقاطعــات اآلن مخــس تغطــي  

وهتدف أنشطة املشروع إىل بناء هياكل أساسـية يف املنـاطق الريفيـة تتـضمن مـدارس، ومراكـز                    
ــة، ونظــم صــغرية النطــاق    ــة الــصحية، وجمموعــات طبي ــة للرعاي .  للــري، وطــرق وجــسور ريفي

وعالوة على ذلك، هناك أنشطة أخرى مـصممة لكـسب دخـول إضـافية، مثـل أعمـال النـسج             
، وقـد دعمهـا     ٢٠١١ إىل عام    ٢٠٠٩وستجري املرحلة الثانية من الصندوق من عام        . وغريها

ها  ماليــني دوالر، منــ١٩,٨البنــك الــدويل واملــساعدة اإلمنائيــة الدوليــة الــسويدية مبــا يــساوي   
ــدويل    ١٥ ــون دوالر منحــة مــن البنــك ال ــة إىل    . ملي ــصندوق يف هــذه املرحل ــات ال ــد عملي ومتت

وقـد قُـدم هـذا املبلـغ ملواصـلة األنـشطة الـيت جـرى                . مقاطعة أخرى، وهي مقاطعـة لوانـغ نامثـا        
وقـد غطـت عمليـة الـصندوق مـن أجـل ختفيـف حـدة                . تنفيذها يف املرحلة األوىل من املشروع     

  . منطقة من املناطق ذات األولوية اإلمنائية احلكومية٤٧ منطقة من أفقر ١٩الفقر حىت اآلن 
ثالثا، بعد أن اعتمدت اجلمعية الوطنية االستراتيجية الوطنية للنمو والقضاء على الفقـر               
الزراعة والتعليم والـصحة العامـة واهلياكـل        : ، اعتمدت احلكومة أربعة قطاعات    ٢٠٠٣يف عام   

ــى     بوصــفها) النقــل(األساســية  ــساعدة عل ــصادي وامل ــدعيم النمــو االقت ــسية لت  القطاعــات الرئي
وتتعاون وزارة التخطيط واالستثمار مع هـذه القطاعـات         . القضاء على الفقر وتعزيز االستثمار    
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األربعة ومع اللجنة التوجيهيـة للتنميـة الريفيـة، فـضال عـن القطاعـات ذات الـصلة علـى صـعيد                      
سؤولني احلكــوميني املعنــيني علــى صــعيد املنــاطق علــى  املقاطعــات، يف جمــال تنظــيم تــدريب املــ 

صياغة خطط العمل من أجل التنمية القائمة على املشاركة جملموعـات القـرى؛ ويتـضمن ذلـك           
ــة والتجــارة،       ــصناعة، واحلــرف اليدوي ــصحة، وال ــيم، وال ــة، والتعل جمــاالت التخطــيط، والزراع

ويشدد التدريب علـى أمهيـة أدوار       . عيةوالطاقة والتعدين، والسياحة، والعمل والرعاية االجتما     
اجلنـسني عـن طريـق التـشجيع علـى تعزيـز مـشاركة املـرأة يف جتهيـز البيانـات ومجـع املعلومـات             
وحتليلها، فضال عن عملية وضع األولويـات ووضـع األنـشطة مـن أجـل تنميـة الفئـات القرويـة                     

ريب موضع التنفيـذ منـذ      وجرى وضع املعرفة واملهارات املكتسبة من التد      . وختفيف حدة الفقر  
وقـد أكملـت    . ذلك احلني يف فئـات القـرى املـستهدفة يف املقاطعـات واملنـاطق املـستهدفة تلـك                 

 صــياغة خطــط ٧٢ منطقــة فقــرية مــن املنــاطق البــالغ عــددها  ٥٧ فئــة قرويــة يف ٦٨حــىت اآلن 
ومنحت صياغة خطـط العمـل القائمـة علـى املـشاركة الفرصـة للنـساء للمـشاركة           . العمل هذه 

علــى قــدم املــساواة مــع الرجــال يف وضــع تفاصــيل لتلــك اخلطــط واختــاذ قــرار بــشأهنا، وبــذلك 
أصبحت املرأة أكثر قدرة علـى فهـم دورهـا وأكثـر ثقـة وفعاليـة مـن أجـل املـشاركة يف عمليـة                    

وعـالوة علـى ذلـك، عملـت وزارة التخطـيط        .  االقتـصادية  -صياغة خطط للتنمية االجتماعية     
 احتاد الو النسائي والوكاالت واإلدارات احمللية األخـرى ذات الـصلة            واالستثمار عن كثب مع   

ــة      ــة االجتماعي ــة للتنمي ــسني يف االســتراتيجية الوطني ــاج أدوار اجلن ــى إدم ــصادية ويف -عل  االقت
  .اخلطط اإلمنائية اخلاصة هبا، ويف نفس الوقت الذي تبىن فيه قدرات املرأة تدرجييا

ــة الوطنيــة     ــة ملكافحــة   رابعــا، اعتمــدت اللجن ملكافحــة املخــدرات االســتراتيجية الوطني
ــة        ــشعبية مــع إدخــال طــرق وأســاليب لوقــف زراع ــة ال ــة الو الدميقراطي املخــدرات يف مجهوري
األفيون عن طريق تنفيذ االستراتيجية الوطنية للنمو والقـضاء علـى الفقـر وبـرامج القـضاء علـى        

ــون       : ألنــشطة املزمــع االضــطالع هبــا   وتتــضمن ا. الفقــر مــن أجــل إجيــاد بــدائل لزراعــة األفي
وضع استراتيجية إمنائية وطنية عامة تودي بزراعة األفيون، ويقـوم باالضـطالع هبـا مركـز                 )١(

إنــشاء صــندوق إمنــائي بغــرض وضــع بــدائل لزراعــة   ) ٢(تنفيــذ قــوى علــى صــعيد املنــاطق؛ و  
بيل املثـال، املـوظفني     توفري خمتلف املوظفني التقنيني ملثل هذه املراكز، وعلى سـ         ) ٣(األفيون؛ و   

وتـستهدف تلـك األنـشطة منـاطق ريفيـة          . الذين يتناولون الشؤون املالية وشؤون إدرار الـدخل       
ــورت    ــنطقيت ي ــل م ــة     -مث ــسومبون، ومقاطع ــسايل، وزاي ــة فونغ ــابعتني ملقاطع ــامغانه الت  أو وس

اي، فيينتيــان، وفينــغ فوخــا، ولوانــغ نومثــا، ومنطقــة موينــغ يف بوكيــو، وخــامكيوت، وفينــغ ز  
  .ومنطقيت فينغثونغ وسامتاي يف هوافانه وغريها من املناطق الفقرية يف املقاطعات األخرى
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  الفئات الضعيفة من النساء    
نظرا ألن مجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية، وفقـا ملـا ورد بـالتقرير، تعتـرب إحـدى              - ٢٦

 رمسيـة، فريجـى تقـدمي     فئـة عرقيـة  ٤٩أكثر الدول تعـددا لألعـراق يف العـامل، إذ يوجـد هبـا        
مزيــد مــن املعلومــات عــن حالــة حقــوق اإلنــسان للنــساء املنتميــات لفئــات عرقيــة ولفئــات 
األقليــات، فيمــا خيــص التعلــيم والعمــل، واملــسائل املتــصلة بالــصحة وســبل احلــصول علــى  

وينبغـي تقـدمي   . اخلدمات الصحية، والتمتع باحلق يف حيازة األراضـي واحلمايـة مـن العنـف             
 مماثلــة فيمــا خيــص النــساء املنتميــات إىل الفئــات الــضعيفة األخــرى، مبــا يف ذلــك معلومــات

  .املسنات واملعوقات
فيما يتعلق بـالتعليم والعمـل وسـبل احلـصول علـى الرعايـة الـصحية لألفـراد مـن مجيـع                        

الفئات العرقية، وخباصة الفئات الـضعيفة مـن النـساء، لـدى حكومـة مجهوريـة الو الدميقراطيـة                   
  : التعليقات والتوضيحات التاليةالشعبية

. أوال، ال تعترب مجهورية الو الدميقراطيـة الـشعبية أن أيـة فئـة عرقيـة الويـة أقليـة عرقيـة                       
 االقتـصادية لتهيئـة مزايـا تتمتـع هبـا           -وقد ُوِضعت سياسـة احلكومـة بـشأن التنميـة االجتماعيـة             

قيــة نفــس احلقــوق املدنيــة    وجلميــع الفئــات العر . بالتــساوي مجيــع الفئــات العرقيــة يف الوس   
ويقـدم تنفيـذ برنـامج ختفيـف حـدة الفقـر مـثال              . والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيـة    

وقد جرى وضع الربنامج هبدف حتقيق التنمية جلميع القرى والفئات القرويـة الـيت جـرى              . طيبا
حلـصول علـى األولويـة    وأهلية ا. وهي أفقر القرى والفئات القروية: تعريفها كأهداف للربنامج 

وعلـى سـبيل املثـال، فجميـع أفـراد أيـة قريـة              . يف التنمية هي درجة الفقر وليـست إثنيـة األفـراد          
مــستهدفة ســـيتمتعون بعدالـــة ومـــساواة مبزايـــا املــشاريع اإلمنائيـــة والتعلـــيم والرعايـــة الـــصحية   

  .والصناديق اإلمنائية والقروض وغريها دون متييز قائم على أصلهم العرقي
ـــ      ــة ال ــا، انتفعــت الفئــات العرقي ــدابري   ٤٩ثاني  مجيعهــا مبختلــف املــشاريع والــربامج والت

ويف جمـال التعلـيم، أنـشئ مركـز لتعزيـز           . اإلمنائية املذكورة أعاله وفقا ألولويـات تلـك الفئـات         
وعند تنفيذ السياسة التعليميـة     . تعليم النساء واألفراد من أصل عرقي واألشخاص ذوي اإلعاقة        

تهدف النــساء واألفــراد مــن أصــل عرقــي، أنــشأت وزارة التعلــيم عــددا مــن املــشاريع   الــيت تــس
التعليمية مثل التدريب املهين والتدريب لرفع املستوى من أجل األفـراد مـن أصـل عرقـي، وهـو           

ونظمت الوزارة أيـضا تـدريبا علـى نوعيـة     . مشروع لتعزيز التعليم األساسي بشأن نوعية احلياة    
ارة أيـضا املعلمـني مـن أصـول عرقيـة لتلبيـة االحتيـاج ملعلمـني يف األريـاف            ودربت الـوز  . احلياة

  .حيث يوجد خليط من األفراد من فئات عرقية كثرية
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  برناجمـا لـسندات    ١٩٩٥ثالثا، نفذت السلطة الوطنية لسندات ملكية األراضي منذ عام            
ومنـذ  )). ٢٠٠٨-٢٠٠٣(واملرحلة الثانية   ) ٢٠٠٣-١٩٩٥(املرحلة األوىل   (ملكية األراضي   

ــها    ٣٩٣ ٢٠٠ أصــدر املــشروع  ٢٠٠٦عــام  ــراد، من ــة األراضــي لألف ــسندات ملكي  شــهادة ب
وجيــري تنفيــذ برنـــامج   .  يف املائـــة٣٦,١٨ شــهادة ختــص نـــساء، أي مــا يعــادل     ١٤٢ ٢٧٦

ــة ومــن الــسهول إىل اهلــضاب     ــاطق احلــضرية إىل الريفي ــة األراضــي مــن املن ويف . ســندات ملكي
 تغطهــا عمليــات الربنــامج، اتبعــت احلكومــة سياســة تفــويض اإلدارات   املنــاطق الريفيــة الــيت مل

احمللية بالسماح لألفراد باستخدام األراضي، حبيث ميكنهم العمل يف األرض لكـسب معيـشتهم            
  .ورعاية األحراج وفقا لسياسة احلكومة

ــا، فيمــا يتعلــق بالنــساء ذوات اإلعاقــة، اختــذت احلكومــة أيــضا سياســة لتعزيــز            رابع
فأنشأت احلكومة جلنة وطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة، ووافقت علـى إنـشاء رابطـة              . حقوقهن

مركـز يف النـغ برابـانغ       (املعاقني، وأنشأت مراكز التدريب املهين لألفراد ذوي اإلعاقة يف البلـد            
، ومنــها مركــز للنــساء ذوات )وآخــر يف ســافاناكت وثالــث يف شامباســاك واثنــان يف العاصــمة

وتتحمـل احلكومـة مـسؤولية    . حلكومـة أيـضا مركـزا إلعـادة تأهيـل املعـاقني        وأنـشأت ا  . اإلعاقة
االحتياجات األساسية للمعيشة للنساء الاليت أصبحن معاقات ملشاركتهن يف ميادين القتـال أو              

وفيمـا يتـصل   . وتكون أسرهن مسؤولة عـن احتياجـاهتن اإلضـافية       . خلدمتهن يف النضال الوطين   
وزارة التعلــيم برناجمــا للتعلــيم والتــدريس للطلبــة املخــتلطني   باألطفــال ذوي اإلعاقــة، وضــعت  

وهناك أيضا مشروع يف مركـز إعـادة التأهيـل الـذي     . بني األطفال العاديني وذوي اإلعاقة   فيما
  .يتناول رعاية ذوي اإلعاقة وتزويدهم بالتعليم

ين ورغم هذه اجلهود، تواجه احلكومة صعوبات فيمـا يتعلـق برعايـة ذوي اإلعاقـة الـذ                  
وتواجـه املـسنات والنـساء الـاليت يعـشن يف منـاطق ريفيـة نائيـة                 . يعيشون يف مناطق ريفية نائيـة     

بدون إمكانية الوصول إىل طريـق بـري مـشاكل صـعبة؛ فـال ميكنـهن مـساعدة أنفـسهن عنـدما                
والنساء ذوات اإلعاقة يواجهن صـعوبة      . يصيبهن املرض، ويفتقرن إىل املوارد الالزمة ملعيشتهن      

  .ركة بسبب نقص األدوات اليت تساعدهن، وهي العصي والكراسي املدولبة وغريهايف احل
  

، يرجى بيان ما إذا كـان الرجـال         )٢٠٠٠ (١٣٢٥مع مراعاة قرار جملس األمن        - ٢٧
والنساء من احملاربني القدماء قد استفادوا من االعتراف والتأهيل على قدم املساواة، مبا يف 

  .ذلك الرعاية الطبية
  :  يلي إجابة احلكومة على هذا السؤالفيما  
ــة مــن عــام       ــورة الوطني ــساء الــاليت انــضممن إىل الث  ١٩٧٥ إىل عــام ١٩٥٤تتمتــع الن

 الـيت   ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٥ املؤرخ   ٣٤٣باملزايا اليت نص عليها مرسوم رئيس الوزراء رقم         
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نــازل أو مركبــات تــوفر الدولــة مبقتــضاه األرض واملنــازل أو متــول جــزءا مــن مــبىن أو تــصلح م 
وفضال عن ذلك، تعاونت احلكومـة أيـضا مـع رابطـة     . لألفراد الواقعني يف الفئة املذكورة أعاله     

واملرسـوم املـذكور أعـاله    . احملاربني القـدماء لتنفيـذ مـشروع يتنـاول رعايـة ومـساعدة املـسنات            
ق باألصـل  ينطبق بالتساوي على مجيع األشخاص الـواقعني يف تلـك الفئـات دون أي متييـز يتعلـ                

  .العرقي أو غري ذلك من التمييز احملظور، بل وفقا ألعماهلم وخدماهتم أثناء النضال الثوري
 جمللـس الـوزراء عـن نظـام     ٧٠وأصدرت احلكومة أيضا مرسوما آخر هو املرسوم رقم           

ووفقــا هلــذا املرســوم، يتمتــع أعــضاء هــذا النظــام بــه، فعلــى ســبيل  . التــأمني االجتمــاعي للدولــة
 يتلقون عالجا وإعادة تأهيل صحي وأعـضاء صـناعية، مثـل العـصي والكراسـي املدولبـة                  املثال،

وإىل جانـب ذلـك، جتـري    . وتقدم احلكومة هلـم هـذه األشـياء باجملـان    . ورسوم االنتقال وغريها 
  .معاملتهم مثل املسؤولني احلكوميني اآلخرين

صـة، مثـل تـوفري منـازل        وفيما يتعلق باملعوقني اخلاصني، فاحلكومة تعاملـهم معاملـة خا           
جديدة وهي عبارة عن دار هبا غرفيت نوم وغرفة جلوس ومطـبخ ومحـام، منــزل لكـل شـخص                    

  .وحارس تدفع له الدولة مرتبه
  

  الزواج والعالقات األسرية    
 من قانون تنمية املرأة ومحايتها أن للرجال ١٧وفقا ملا ورد يف التقرير، تنص املادة   - ٢٨

 ســنة مــن العمــر وأنــه جيــوز يف حــاالت خاصــة   ١٨اج عنــد بلــوغ والنــساء احلــق يف الــزو
ــن     ــل م ــيض احلــد إىل أق ــن      ١٨وضــرورية، ختف ــل م ــيس إىل أق ــر، ولكــن ل ــن العم ــنة م  س

وأوصت اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة بـأن حتظـر الدولـة الطـرف الـزواج                . سنة ١٥
بيان أية خطوات اختـذت  ويرجى ). ٣٨انظر الفقرة (دون السن احملددة يف مجيع الظروف  

 سـنة جلعلـها متوافقـة مـع     ١٨لرفع احلد األدىن لسن الزواج بالنسبة للفتيان والفتيـات إىل   
 للجنة، ومـا إذا كـان قـد وضـع جـدول      ٢١ من االتفاقية، والتوصية العامة رقم      ١٦املادة  

ر كما يرجى إبالغ اللجنة عن مـدى ممارسـة زواج القاصـ   . زمين إلصدار مثل هذا التعديل  
  .يف الدولة الطرف، رغم حظر تعدد الزوجات رمسيا

 ١٧بالنسبة للزواج والعالقات األسـرية، توضـح الوكالـة احلكوميـة املختـصة أن املـادة          
من قانون تنمية املرأة ومحايتها ليس هبا حكم يتناول مثل هذه الظروف اخلاصة، بينمـا يتـضمن            

 أحكامـا تتنـاول مثـل     ١٩٩٠نوفمرب  /اين تشرين الث  ٢٩ املؤرخ   ISPA  ٧/٩٠قانون األسرة رقم  
 املــؤرخ ٠٥ رقــم ٢٠٠٨وقــانون األســرة املعــدل للجمعيــة الوطنيــة لعــام . هــذه احلالــة اخلاصــة

 ١٦ يبطل األحكام املتعلقة هبذه احلالة اخلاصة حبيث تتماشى مـع املـادة              ٢٠٠٨يوليه  /متوز ٢٦
ــرأة      ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــة القــضاء عل ــة أو  وفيمــا. مــن اتفاقي ــق مبــسألة اخلليل  يتعل



CEDAW/C/LAO/Q/7/Add.1  
 

09-37581 45 
 

يــسمى بالزوجــة القاصــر، فهــذا أمــر غــري قــانوين مبقتــضى قــانون مجهوريــة الو الدميقراطيــة    مــا
  .الشعبية

  
  ، من االتفاقية٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري والتعديل املتعلق بالفقرة     

ي لالتفاقيــة أو يرجــى بيــان التقــدم احملــرز يف التــصديق علــى الربوتوكــول االختيــار  - ٢٩
 مـن االتفاقيــة علــى  ٢٠ مـن املــادة  ١االنـضمام إليــه وقبـول التعــديل املـدخل علــى الفقــرة    

  ).٤١انظر الفقرة (النحو الذي أوصت به اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة 
فيما يتعلق بالربوتوكول االختياري، تنظر هيئة الو الوطنية للنهوض باملرأة يف إمكانيـة               
، فهـذا أمـر ينظـر فيـه خـرباء فنيـون وسـتقدم               ٢٠ الو فيها؛ أمـا بالنـسبة لتعـديل املـادة            مشاركة

  .النتائج اليت يتوصلون إليها يف وقت الحق
  


