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  مقدمة عامة: اجلزء األول
  اخللفية  - ١  

علــى اتفاقيــة القــضاء علــى ) مجهوريــة الو(قت مجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية صــدَّ  
وعلــى مــدى الــسنوات املاضــية، . ١٩٨١يف عــام ) االتفاقيــة(مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 

 وقـد حبثـت جلنـة     . قدمت مجهورية الو التقرير األول والثاين والثالث والرابع واخلـامس املوحَّـد           
. ٢٠٠٥ذلـك التقريـر يف عـام        ) اللجنـة (األمم املتحدة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة              

 مــن االتفاقيــة، طلبــت اللجنــة مــن مجهوريــة الو تقــدمي التقريــر الــسادس يف   ١٨ووفقــاً للمــادة 
  . ضمن تقرير موّحد٢٠٠٦سبتمرب / والتقرير السابع يف أواخر أيلول٢٠٠٢سبتمرب /أيلول

ا التقرير السادس والسابع املوّحـد التقـدم احملـرز يف تنفيـذ االتفاقيـة، ويعبِّـر                 ويعرض هذ   
  :عن التطور يف اجملاالت املختلفة اليت تغطيها االتفاقية

 االقتـصادي هلـذا البلـد، مبـا يف     -يقدم حملة عامة عـن التطـور االجتمـاعي      : اجلزء األول   •  
  ذلك حالة ومركز املرأة يف مجهورية الو؛

  ؛١٦ إىل املادة ١ويقدم تقييماً لتنفيذ االتفاقية من املادة : ء الثايناجلز  •  
  .ويقدم املالحظات اخلتامية والتوصيات: اجلزء الثالث  •  

لعديد من الدراسـات واملـشاورات فيمـا بـني خمتلـف اهليئـات           لوجاء هذا التقرير نتيجة       
يئـات الوطنيـة املعنيـة بالنـهوض        والوكاالت، وال سيما االحتادات النـسائية يف مجهوريـة الو واهل          

. والقـرى يف مجهوريـة الو     املقاطعات واحملافظـات    باملرأة على املستوى املركزي وعلى مستوى       
وأُنشئت فرقة جلمع البيانات وُنظمـت تـدريبات ألعـضاء الفرقـة كمـا أُجريـت مـشاورات مـع                    

ــصعوبا     ــد للمــشاكل وال ــيم وحتدي ــة إجــراء تقي ت الــيت تعتــرض  القــرويني والــسكان احمللــيني بغي
ــاملرأة وفــضالً عــن هــذا، ُعقــدت أيــضاً اجتماعــات علــى املــستوى الــوطين وعلــى     . النــهوض ب

 واملنظمـات   ،احلكوميـة، ومنظومـة األمـم املتحـدة        إلشراك مجيـع الوكـاالت       قاطعاتمستوى امل 
  .غري احلكومية يف حوار مشترك

. ز آليـة النـهوض بـاملرأة       وتعزيـ  اسـتعراض ومت  . وقد ُسجل تقدُّم كبري يف تنفيذ االتفاقية        
وقــد حــدث تقــدم تــدرجيي يف قطــاعّي  . ومت تعــديل الدســتور والقــوانني املتعلقــة حبقــوق املــرأة  

وتتلقـى  .  بـني النـساء    اإلملام بالقراءة والكتابـة   ففيما يتعلق بالتعليم، زاد معدل      . التعليم والصحة 
ــة البعيــدة تعليمــاً أفــضل   الفتيــات، وال يف قطــاع الــصحة، اخنفــضت  و. ســيما يف املنــاطق اإلثني

واتــسع دور املــرأة يف اُألســرة ويف اجملتمــع بــصورة  . معــدالت الوفيــات بــني اُألمهــات والُرضــع 
وتتـاح للمـرأة فـرص أكـرب وهـي يف وضـع أفـضل         . وتوفرت محاية أفضل حلقوق املـرأة     . مطردة
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يــشارك و. لتحــسني تطورهــا الــذايت ولكــي تــصبح أكثــر ديناميــة يف عمليــة التنميــة االجتماعيــة 
وتـستطيع املـرأة احلـصول علـى القـروض وعلـى أمـوال              . املزيد من النساء يف عملية صنع القرار      

من صناديق ختفيض الفقر وعلى األراضي، وهو ما ميكِّنها مـن املـشاركة يف األعمـال التجاريـة                  
  .والقيام بدور أكثر أمهية يف توليد الدخل لُألسرة

  حالة التنمية يف مجهورية الو  - ٢  
  السكان  )أ(    

،  نـسمة   مليـون  ٥,٦٢، يبلـغ عـدد سـكان مجهوريـة الو حنـو             ٢٠٠٥وفقاً لتعداد عـام       
وهــذا يــبني بوضــوح أن املــرأة والرجــل يتقامســان عــدد   .  مليــون مــن النــساء ٢,٨٢مــن بينــهم 

  .السكان بالتساوي تقريباً
 يف  ٢,١ مليـون نـسمة أو       ١,٠٤، زاد عـدد الـسكان مبقـدار         ١٩٩٥ومنذ تعـداد عـام        

 يف املائـة مـن الـسكان        ٥٠وبنية السكان يف مجهوريـة الو تتـسم بالـشباب، فنحـو             . ائة سنوياً امل
 عامـاً اخنفـض     ١٥غري أن عدد الشباب الذين تقل أعمـارهم عـن           .  عاماً ٢٠تقل أعمارهم عن    

ــام  ٤٤مــن  ــة يف ع ــة٣٩ إىل ١٩٩٥ يف املائ ــن    .  يف املائ ــسكان يف ِس ــضاً عــدد ال ــد ازداد أي وق
  . واإلناثالعمل من الذكور

 إثنيـة   أقليـة  ٤٩فهنـاك   . وتعّد مجهورية الو من أكثر البلدان املتعددة اإلثنيات يف العامل           
 يف ٦٦,٧ التايلنديــة متثــل -فاللغــة الالويــة :  جمموعــات لغويــة رئيــسية يف هــذا البلــد٤رمسيــة و

ائـة، واللغـة     يف امل  ٨,٤ مـني متثـل      - يف املائة، ولغـة مهونـغ        ٢٠,٦ مخري متثل    -املائة؛ ولغة مون    
  . يف املائة١ يف املائة، ومتثل اللغات األخرى ٣,٣ التبتية متثل -الصينية 
 يف املائـة    ١,٥ هنـاك  يف املائـة، و    ٦٧أو حنـو    مـن البـوذيني     وغالبية سكان مجهورية الو       

 يف املائـة مـن      ٣٠,٩ يف املائة من املسلمني والبهائيني، ويعتنق قرابـة          ١من املسيحيني، وأقل من     
  .ان ديانات أخرىالسك

  احلالة السياسية  )ب(    
فجميـــع الـــسلطات تعـــود إىل الـــشعب، . تعـــّد مجهوريـــة الو دولـــة دميقراطيـــة شـــعبية  

وهــي دولــة حتكمهــا ســيادة . وميارســها الــشعب لــصاحل شــعب مجهوريــة الو املتعــدد اإلثنيــات 
سـيد الـبالد،   وتتم ممارسة وكفالة حق شعب مجهوريـة الو املتعـدد اإلثنيـات، بوصـفه              . القانون

. الثــوري الــشعيب النخبــة احلاكمــة الو تطبيــق النظــام الــسياسي حيــث ميثــل حــزب  عــن طريــق 
ويـتم انتخـاب أعـضاء      . وينتخب الشعب هيئة متثـل سـلطاته ومـصاحله تـسمى اجلمعيـة الوطنيـة              

  .اجلمعية الوطنية عن طريق مبدأّي االقتراع العام املباشر واملتكافئ والتصويت السري
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وتتكــون اإلدارة احملليــة .  وزارة وهيئــة وزاريــة١٣ومــة مجهوريــة الو مــن وتتــألف حك  
  . قرية١٠ ٢٩٢ و افظة حم١٣٩ ومدينة فيينتيان العاصمة، و مقاطعة ١٦من 

وتعــد جبهــة البنــاء الــوطين، واحتــاد نقابــات العمــال، واحتــاد الــشباب الثــوري الــشعيب،   
 مجهورية الو األجهزة الـيت تقـوم بتوحيـد          واالحتاد النسائي والتنظيمات االجتماعية األخرى يف     

وتعبئــة مجيــع فئــات الــشعب املتعــدد اإلثنيــات للقيــام مبهــام محايــة البلــد وتنميتــه؛ وتعزيــز حــق    
  .الشعب يف تقرير املصري ومحاية احلقوق واملصاحل املشروعة ألعضاء هذه التنظيمات

ــدعي ال       ــشعبية وامل ــضاً نظــام احملكمــة ال ــك، يوجــد أي ــاموإىل جانــب ذل ويوجــد يف . ع
ومنـذ تقـدمي التقريـر األخـري،        .  قانوناً وعدد من القـرارات والتـشريعات       ٦٣مجهورية الو حالياً    

 مــن القــوانني بغيــة   اً قانونــاً آخــر، وعــدلت الدســتور وعــدد    ١٩اعتمــدت اجلمعيــة الوطنيــة   
  .االستجابة للتطورات احلالية يف البلد

 سياســي قــوي وآمــن يعمــل علــى  وجممــل القــول أنــه يوجــد لــدى مجهوريــة الو نظــام   
  . االقتصادية-لتحقيق التنمية االجتماعية ضمان االستقرار السياسي الذي هيَّأ أوضاعاً مواتية 

  احلالة االقتصادية  )ج(    
وبلـغ النـاتج احمللـي      . يعّد اقتصاد مجهورية الو يف جـوهره اقتـصاداً قائمـاً علـى الزراعـة                

ويف الفتـــرة . ٢٠٠٥ت الواليـــات املتحـــدة يف عـــام  دوالراً مـــن دوالرا٤٩١اإلمجـــايل للفـــرد 
وبلـغ معـدل منـو النـاتج        . ، منـا اقتـصاد مجهوريـة الو بـصورة منتظمـة           ٢٠٠٥ و   ٢٠٠١بـني    ما

فـاخنفض  . وقد تغري البناء االقتـصادي بدرجـة كـبرية        .  يف املائة سنوياً   ٦,٢٤احمللي اإلمجايل حنو    
 ٢٠٠٠ يف املائـة يف عـام   ٥١,٩درجييـة مـن    نصيب الزراعة يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل بـصورة ت           

، يف حني زاد نصيب الصناعة والتشييد بصورة تدرجييـة مـن   ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٤٥,٤إىل  
، وارتفـع نـصيب اخلـدمات       ٢٠٠٥ يف املائة يف عـام       ٢٨,٢ إىل   ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ٢٢,٤
ــن  ــام  ٢٥,٧مـ ــة يف عـ ــام  ٢٦,٤ إىل ٢٠٠٠ يف املائـ ــة يف عـ ــإن  . ٢٠٠٥ يف املائـ ــا، فـ وعمومـ

االستثمار يف التعدين، والقوى املائية، وتصدير املنتجـات الزراعيـة والـصناعية واخلـدمات آخـذ               
  .أيضاً يف االزدياد

 بليـون دوالر،  ١,٨٣وعلى مدى الـسنوات اخلمـس املاضـية، بلغـت مجلـة الـصادرات             
 بليــون ٢,٨٦اردات  يف املائــة ســنوياً، بينمــا بلغــت قيمــة الــو ٧,١وهــو مــا ميثــل زيــادة بنــسبة  

ــسبة     ــادة بن ــل زي ــا ميث ــو م ــنوياً يف املتوســط  ٤,٩دوالر، وه ــة س ــد أدت سياســات  .  يف املائ وق
 التــدرجيي مــع االقتــصاد امــلاحلكومــة يف جمــال التعــاون الــدويل إىل دفــع الــبالد حنــو حتقيــق التك

اً أمـام   اإلقليمي والدويل، وفتح املزيد مـن األسـواق لـصادرات هـذا البلـد، وهـو مـا أتـاح فرصـ                     
وقـد انـضمت مجهوريـة الو إىل منطقـة التجـارة            .  بلـداً  ٤٠مجهورية الو للتصدير إىل أكثر من       
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احلــرة لرابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا واختــذت اخلطــوات الالزمــة اســتعداداً لعــضوية منظمــة   
  .التجارة العاملية

ــة          ــة االجتماعي ــام يف التنمي ــدور ه ــضاً ب ــة أي ــساعدات الدولي ــصا -وقامــت امل دية االقت
، بلـغ إمجـايل املـساعدة       ٢٠٠٥ و   ٢٠٠١وعلى مـدى الـسنوات اخلمـس املاضـية بـني            . الوطنية

وفـضالً  .  مليـون دوالر سـنوياً     ١٨٧ مليون دوالر مبتوسط     ٩٣٥اإلمنائية الرمسية جلمهورية الو     
ويف الفتـرة ذاهتـا فيمـا       .  مليـون دوالر   ١١٥عن هذا، بلغت املسامهة املقدمة مـن احلكومـة حنـو            

ــة علــى  ٢٠٠٥ و ٢٠٠١بــني   مــشروعاً مــن مــشاريع االســتثمار األجــنيب   ٥٨٥، متــت املوافق
  . بليون دوالر٢,٨ متثل يتاملباشر ال

  التنمية االجتماعية  )د(    
 إىل ١٩٩٢/١٩٩٣ يف املائـة يف الفتـرة   ٤٦اخنفض الفقر تدرجيياً يف مجهوريـة الو مـن        

، ٢٠٠٢/٢٠٠٣ائـــة يف الفتـــرة   يف امل٣٣,٥، مث إىل ١٩٩٧/١٩٩٨ يف املائـــة يف الفتـــرة  ٣٩
ومـن املتوقـع أن تـنخفض النـسبة إىل     .  يف املائـة ٢٨,٧، بلغت هذه النـسبة     ٢٠٠٥وحبلول عام   

  .٢٠١٠ يف املائة حبلول عام ٢٣
 يف املائـة يف  ٢,٤ يف املائـة مقابـل   ١,٤، بلـغ معـدل البطالـة    ٢٠٠٥ووفقاً لتعـداد عـام      

 عامـاً، بينمـا     ٦٩ عامـاً وللرجـل      ٦٣ للمـرأة    ، كان العمر املتوقع   ٢٠٠٥ويف عام   . ١٩٩٥عام  
  . عاماً للمرأة والرجل على الترتيب٥٠ عاماً و ٥٢ بلغ ١٩٩٥يف عام 

فوجهــت احلكومــة مزيــداً مــن االهتمــام . وقــد حتــسَّن أيــضا مؤشــر التنميــة االجتماعيــة  
ؤدي إىل لتحسني نوعية التعليم الوطين، وهيأت فرصاً وظروفاً تتيح التعليم للجميع، وهـو مـا يـ        

ويف قطــاع الــصحة، ولــضمان الــصحة العامــة اجليــدة، وضــعت احلكومــة . القــضاء علــى األّميــة
وحسَّنت نظاماً شامالً للعالج الوقائي والصحي، وهو ما أتاح الفرص أمام اجلميـع، وال سـيما     
اُألمهات واألطفال، والفقراء، والسكان الذين يعيشون يف مناطق ريفية ونائية، للحصول علـى             

  .مات الرعاية الصحيةخد
فكـان هنـاك تـدريب للمـدربني، وُنظمـت تـدريبات للعمـال              . ومت تعديل قانون العمـل      

وفضالً عـن هـذا، كـان هنـاك تـشجيع للقطـاع اخلـاص لكـي يـشارك بـصورة                     . املهنيني واملهرة 
  .أكرب يف تطوير العمالة املاهرة

  احلالة العامة للمرأة يف الو  - ٣  
،  نـسمة   مليـون  ٥,٦٢يبلغ جمموع السكان يف مجهورية الو       ،  ٢٠٠٥وفقا لتعداد عام      

وهذا يبني بوضوح أن اإلناث والذكور يتقـامسون نفـس العـدد            .  مليون من النساء   ٢,٨٢منهم  



CEDAW/C/LAO/7
 

8 08-67614 
 

 يف املائــة مــن الــسكان اإلنــاث تتــراوح أعمــارهن بــني صــفر  ٣٩غــري أن . مــن الــسكان تقريبــاً
 يف املائــة تبلــغ ٤ عامــاً، وحنــو ٦٤ و ١٥ يف املائــة تتــراوح؛ أعمــارهن بــني ٥٧عامــاً، و  ١٤ و

  . عاماً أو أكثر٦٥أعمارهن 
وال توجــد يف الوقــت احلاضــر أي بيانــات مــصنفة علــى أســاس اجلنــسني فيمــا يتعلــق       
غــري أن الدراســات أظهــرت أن املــرأة قامــت بــدور أكــرب يف األمــن الغــذائي والرعايــة    . بــالفقر

. نـاطق الريفيـة والنائيـة، وال سـيما بـني النـساء         والفقـر يف معظمـه يوجـد يف امل        . الصحية لُألسرة 
ووفقـاً لالستقـصاء الثالـث    . وتقوم املرأة دائماً بعمل أصعب مـن العمـل الـذي يقـوم بـه الرجـل               

، يقـضي   )٣االستقـصاء    (٢٠٠٣-٢٠٠٢عن اإلنفاق واالستهالك يف مجهوريـة الو يف الفتـرة           
 سـاعات بينمـا     ٢,٣وتقضي املـرأة    . راعةالرجل واملرأة فترات من الوقت متساوية تقريباً يف الز        

 ساعات يف األعمـال     ٢,٦وعالوة على ذلك، تقضي املرأة      .  ساعات يومياً  ٢,٥يقضي الرجل   
  . ساعات فقط٠,٦املرتلية بينما يقضي الرجل 

اإلملـام بـالقراءة   وعلى الـرغم مـن أن تعلـيم املـرأة قـد حتـسَّن، ال يـزال معـدل              وعموما،    
 يف املائـة يف حـني       ٦٣فنـسبة النـساء املتعلمـات تبلـغ         . ل منه بـني الرجـال      بني النساء أق   والكتابة

كمـا أن معـدل التحـاق الفتيـات      .  يف املائـة   ٨٣ بني الرجـال     اإلملام بالقراءة والكتابة  يبلغ معدل   
باملدارس أقل من معدل التحاق األوالد ألسباب خمتلفـة مثـل فقـر اُألسـرة، وكثـرة األطفـال يف                    

  .ل وغري ذلكاُألسرة، وقلة الدخ
فقـد اخنفـض    . حتسَّنت احلالة الصحية للمـرأة بـشكل عـام        وعلى مدى العقود السابقة،       

ــن     ــات م ــني اُألمه ــات ب ــدل الوفي ــام    ١٠٠ ٠٠٠ يف كــل ٦٥٦مع ــاء يف ع ــد األحي ــن املوالي  م
ــام ٥٣٠ إىل ١٩٩٥ ــام ٤٠٥، مث إىل ٢٠٠٠ يف عـ ــدل وفيـــات   . ٢٠٠٥ يف عـ واخنفـــض معـ

 مث إىل ٢٠٠٠ يف عـــام ٨٢ إىل ١٩٩٥مولـــود يف عـــام  ١ ٠٠٠ يف كـــل ١٠٤األطفـــال مـــن 
ــام  ٧٠ ــامّي  . ٢٠٠٥يف عـ ــا بـــني عـ ــرة مـ ، وعلـــى الـــرغم مـــن أن  ٢٠٠٥ و ١٩٩٥ويف الفتـ

 للمــرأة يف ِســن اإلجنــاب، ال يــزال معــدل ٤,٦ إىل ٥,٦معــدالت اخلــصوبة قــد اخنفــضت مــن 
 الـيت تعـيش يف    ويبلـغ معـدل خـصوبة املـرأة    .اخلصوبة يف الو هو األعلى يف جنوب شرق آسـيا        

  . فقط للمرأة اليت تعيش يف املناطق احلضرية٢,٨ مقابل ٥,٤املناطق الريفية 
 يف املائـة مـن قـوة        ٥٢فهي متثـل    . وتقوم املرأة يف الو بدور هام يف القطاع االقتصادي          

ــة  ــة      . العمــل اإلمجالي ــشاريع التجاري ــدخل، وامل ــد ال ــة، وتولي ــشطة الزراعي ــرأة يف األن وتعمــل امل
ومع ذلك، ال تزال فرص حصول املرأة على القـروض واملعلومـات            .  واملتوسطة احلجم  الصغرية

ويـنخفض معـدل أجـور اإلنـاث        . وتشغل املرأة عادة وظائف مؤقتة ومومسيـة      . التجارية حمدودة 
  .يف املشاريع
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ولــدى املــرأة الريفيــة فرصــة أقــل للعمــل بــسبب اخنفــاض مــستواها التعليمــي ومهاراهتــا   
ــة  إىل ١٧الظــروف االقتــصادية، يــتعني علــى املــرأة الــيت يتــراوح عمرهــا مــن    وبــسبب . العملي

عاماً وذات املـستوى التعليمـي املـنخفض أن هتـاجر إىل أحـد البلـدان اجملـاورة وخاصـة إىل                      ٤٥
تايلند للحصول على عمـل، حيـث يـتم اسـتغالل الـبعض بينمـا ُيبـاع الـبعض اآلخـر للعمـل يف                         

نقولـة عـن طريـق االتـصال اجلنـسي وفـريوس نقـص املناعـة                ويصاب البعض باألمراض امل   . البغاء
كذلك تتعرض النـساء البالغـات الـاليت ينـتقلن مـن املنـاطق الريفيـة إىل املنـاطق                   . اإليدز/البشرية

  .احلضرية خلطر اإلصابة هبذه األمراض
 غـري .  يف املائة من العدد اإلمجايل للوزراء واملديرين العمـوميني         ١٠ومتثل املرأة أقل من       

 للجمعيـة  ادسة التشريعية الـس الدورة يف املائة يف  ٢٥أن عدد النساء يف اجلمعية الوطنية قفز إىل         
 فقط مـن بـني    ٤فعلى سبيل املثال، كان     .  يزال دور املرأة حمدوداً يف اإلدارة احمللية       الو. الوطنية
ــة فقــط مــن  ١٣٢وهنــاك . ٢٠٠٦مــن النــساء يف عــام  محافظــات  رئيــساً لل١٣٩  رئــيس قري

، يف حـني ميثـل      ١٠ ٢٩٢ؤسـاء القـرى البـالغ عـددهم          يف املائة مـن جممـوع ر       ١,٢٨نساء أو   ال
  . يف املائة فقط من هذا اجملموع٤,١١ رؤساء القرى وكالء

    
   تقرير عن تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة-اجلزء الثاين 

  
  تعريف التمييز ضد املرأة: ١املادة     

 أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يــتم علــى أســاس “التمييــز ضــد املــرأة”طلح يعــين مــص  
اجلنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيـل مـن االعتـراف للمـرأة، علـى أسـاس تـساوي الرجـل                      
واملــرأة، حبقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية يف امليــادين الــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة  

ي ميدان آخر، أو إبطال االعتراف للمـرأة هبـذه احلقـوق أو متتعهـا هبـا                 والثقافية واملدنية أو يف أ    
  .وممارستها هلا بغض النظر عن حالتها الزوجية

 بوضــوح علــى سياســات احلكومــة بــشأن تعزيــز   ٢٠٠٣يــنص الدســتور املعــدل لعــام    
  :املساواة بني اجلنسني دون متييز، وهو ما تعبِّر عنه بعض املواد التالية

. نتـهج الدولــة سياسـة تعزيـز الوحــدة واملـساواة بـني مجيــع الفئـات اإلثنيــة      ت”: ٨املـادة    
وتتمتع مجيع الفئات اإلثنيـة بـاحلق يف احلمايـة، وصـون وتعزيـز عاداهتـا وثقافاهتـا البديلـة فـضالً                      

. ومجيــع أفعــال التقــسيم والتمييــز بــني الفئــات اإلثنيــة حمظــورة  . عــن عــادات وثقافــات الــوطن 
بري لتطوير وحتـسني املـستويات االجتماعيـة واالقتـصادية جلميـع الفئـات          وتتخذ الدولة كل التدا   
  .“اإلثنية بصورة تدرجيية
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ــ”: ٣٥املـــادة     الو، بـــصرف النظـــر عـــن جنـــسهم، ومكانتـــهم االجتماعيـــة،  ومواطنـ
  .“وتعليمهم، وعقيدهتم، وثقافاهتم اإلثنية، متساوون مجيعاً أمام القانون

 كـــال اجلنـــسني حبقـــوق متـــساوية يف الـــشؤون يتمتـــع مواطنـــو الو مـــن”: ٣٧املـــادة   
  .“السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية والعائلية

، يف مرسـوم    “التمييـز ضـد املـرأة     ”وقد وضـعت مجهوريـة الو تعريفـاً حمـدداً ملـصطلح               
، عــن تنفيــذ قــانون تطــوير ومحايــة  ٢٠٠٦فربايــر / شــباط٦، املــؤرخ ٢٦رئــيس الــوزراء رقــم 

تفرقـة أو  ث يعين التمييـز ضـد املـرأة مجيـع أشـكال التـصرف الـيت حتـدِ           ”: ٢املادة  تقول  ف. املرأة
ــى     ــتم عل ــرأة ي ــداً للم ــاعي      اســتبعاداً أو تقيي ــرام االجتم ــن االحت ــرأة م أســاس اجلــنس وحيــرم امل

حلقوقهـــا، واملـــساواة بـــني اجلنـــسني، وحقـــوق اإلنـــسان، واحلريـــات يف امليـــادين الـــسياسية أو 
  “. أو االجتماعية أو يف أي ميدان آخراالقتصادية أو الثقافية

تعــين املــساواة يف ”:  مــن قــانون تطــوير ومحايــة املــرأة علــى مــا يلــي  ١٣وتــنص املــادة   
وحتـصل املـرأة والرجـل علـى نفـس          . احلقوق بني الرجـل واملـرأة املـساواة يف حـق تقريـر املـصري              

ســر، والــدفاع الــوطين، القيمــة والفــرص يف الــسياسات، واالقتــصاد، والثقافــة االجتماعيــة، واُأل
  “.واألمن، والشؤون اخلارجية كما نص عليها الدستور والقانون

التمييــز ضــد املــرأة علــى النحــو  ) ٢٠٠٥( مــن قــانون العقوبــات ١٧٧وتعــرِّف املــادة   
أي شــخص ميــارس التمييــز، أو التفرقــة، أو االســتبعاد، أو التقييــد ملــشاركة املــرأة يف   ”: التــايل

قتــصادية والثقافيــة واالجتماعيــة والعائليــة علــى أســاس اجلــنس، يعاقــب  الــشؤون الــسياسية واال
مليـون   ٣و  مليـون  ا بـني مخس سـنوات، وبغرامـة تتـراوح مـ    و سنة ا بني بالسجن ملدة تتراوح م   

  “.كيب
وقـد  . لتعريـف الـوارد يف االتفاقيـة      لويتضح أن تعريف التمييز ضد املرأة مـشابه للغايـة             

ذي يــضع األســاس للنــهوض بــاملرأة، يف حــني يعــرِّف قــانون  عــدلت مجهوريــة الو الدســتور الــ
  .العقوبات بشكل واضح اجلزاءات اليت توقَّع على أعمال التمييز ضد املرأة

  
  االلتزامات املتعلقة بالقضاء على التمييز: ٢املادة     

تشجب الدول األطراف مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وتوافق على أن تنتـهج، بكـل                 
ناسبة ودون إبطاء، سياسة القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، وحتقيقـاً لـذلك، تتعهـد                 الوسائل امل 

  :بالقيام مبا يلي
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جتــسيد مبــدأ املــساواة بــني الرجــل واملــرأة يف دســاتريها الوطنيــة أو تــشريعاهتا      )أ(  
ذا املناسبة األخرى، إذا مل يكن هذا املبدأ قد أُدمج فيها حىت اآلن، وكفالة التحقيـق العملـي هلـ                  

  املبدأ من خالل القانون والوسائل املناسبة األخرى؛
اختاذ املناسب من التدابري التشريعية وغريها، مبا يف ذلك ما يقتـضيه األمـر مـن            )ب(  

  جزاءات، حلظر كل متييز ضد املرأة؛
إقرار احلمايـة القانونيـة حلقـوق املـرأة علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل وضـمان                       )ج(  

مــرأة، عــن طريــق احملــاكم الوطنيــة ذات االختــصاص واملؤســسات العامــة        احلمايــة الفعالــة لل 
  األخرى، من أي عمل متييزي؛

االمتنــاع عــن االضــطالع بــأي عمــل أو ممارســة متييزيــة ضــد املــرأة، وكفالــة      )د(  
  تصرف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام؛

التمييــز ضــد املــرأة مــن جانــب أي اختــاذ مجيــع التــدابري املناســبة للقــضاء علــى   )هـ(  
  شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

اختـاذ مجيـع التــدابري املناسـبة، مبــا يف ذلـك التـشريع، لتعــديل أو إلغـاء القــوانني         )و(  
  واألنظمة واألعراف واملمارسات القائمة اليت تشكل متييزاً ضد املرأة؛

  .ييزاً ضد املرأةإلغاء مجيع أحكام قوانني العقوبات الوطنية اليت تشكل مت  )ز(  
أدخلت مجعية الو الوطنية تعـديالت علـى الدسـتور ونقحـت عـدداً مـن القـوانني ملنـع                      

:  املعـدل علـى مـا يلـي    ٢٠٠٣ مـن دسـتور عـام    ٢٩وتـنص املـادة     . أي متييز، ضمن مجلة أمـور     
محايــة احلقــوق يـذ الــسياسات اإلمنائيــة ودعـم تقــدم املـرأة و   تنفبُتعـىن الدولــة واجملتمـع واُألســر   ”

  “.واملنافع املشروعة للمرأة والطفل
 قــانون ٢٠٠٤أكتـوبر  /وفـضالً عـن هـذا، اعتمـدت اجلمعيـة الوطنيـة يف تـشرين األول         

ويعبِّـر القـانون عـن      . ويهـدف هـذا القـانون إىل تعزيـز وحتـسني دور املـرأة             . تطوير ومحاية املرأة  
ن، قامـت حكومـة الو      ومنـذ اعتمـاد القـانو     . حقوق املرأة على نطاق واسع يف كثري مـن املـواد          

  .بنشره وتنفيذه
ــام    ــانون العمــل رفعــت سِِــ     ٢٠٠٦ويف ع ــديالت لق ــة تع ــة الوطني ن ، اعتمــدت اجلمعي

 عامــاً، وهــو ٦٠ إىل ٥٥التقاعــد للمــرأة يف جمــال اإلنتــاج واألعمــال التجاريــة واخلــدمات مــن 
  .يتساوى مع ِسن التقاعد للرجل ما
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  النهوض هباتطوير املرأة و: ٣املادة     
خــذ الــدول األطــراف يف مجيــع امليــادين، وال ســيما امليــادين الــسياسية واالجتماعيــة   تت  

واالقتصادية والثقافية، كل التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريع، لكفالـة تطـور املـرأة وتقـدمها                 
الكــاملني، وذلــك لتــضمن هلــا ممارســة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية والتمتــع هبــا علــى  

  .اة مع الرجلأساس املساو
، وهــذا يتــضح النــهوض هبــاســجلت مجهوريــة الو إجنــازات كــبرية يف تطــوير املــرأة و    

  :يلي مما
 املـؤرخ   ٣٧املرأة هيئة أُنشئت مبرسوم رئيس الوزراء رقـم         لنهوض ب تعد اهليئة الوطنية ل     

: وحيــدد هــذا املرســوم وظــائف اهليئــة وأنــشطتها علــى النحــو التــايل   . ٢٠٠٣أبريــل /نيــسان ١
عدة احلكومة يف دراسة وصياغة سياسات وطنية وخطـة اسـتراتيجية شـاملة لتعزيـز املـرأة         مسا”
يف كافة اجملاالت؛ والعمل كجهة تنسيق جلميـع الوكـاالت واهليئـات ذات الـصلة         النهوض هبا   و

داخل البلد وخارجه يف تنفيذ السياسات املتعلقة باملـساواة بـني اجلنـسني، والقـضاء علـى مجيـع                   
وينص مرسوم رئـيس الـوزراء أيـضا علـى أن األهـداف واألنـشطة               . “ز ضد املرأة  أشكال التميي 

ــة هــي   ــسية للهيئ ــة     ”الرئي ــة احلقــوق واملــصاحل املــشروعة للمــرأة يف كاف ــز ومحاي تــشجيع وتعزي
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيـة والعائليـة علـى النحـو املنـصوص عليـه يف                : امليادين

ة والدســتور والقــانون، وكــذلك يف خمتلــف الــصكوك الدوليــة الــيت سياســات احلــزب واحلكومــ
تلتزم هبا مجهورية الو؛ والتأكد من تنفيذ هذه السياسات علـى نطـاق البلـد بغيـة القـضاء علـى                     

  :وتتوىل اهليئة املسؤوليات الرئيسية التالية. “مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
يف مجيـع   النـهوض هبـا     ن تعزيـز املـرأة و     إعداد خطـة اسـتراتيجية وسياسـات وطنيـة بـشأ            - ١

  امليادين وتقدميها إىل احلكومة للنظر فيها واعتمادها؛
توصــية مجيــع القطاعــات علــى املــستويني املركــزي واحمللــي ومجيــع الوكــاالت املهتمــة     - ٢

  بإدماج املنظور اجلنساين يف كافة جماالت أنشطتها؛
رة بـــشأن تنفيـــذ سياســـات احلـــزب، القيـــام بأنـــشطة الـــدعوة والنـــشر وإســـداء املـــشو  - ٣

 احلكومــة، والــصكوك الدوليــة املتعلقــة بــاحلقوق واملــصاحل      تــشريعاتوالدســتور، وقــوانني و 
  ؛النهوض هبااملشروعة للمرأة و

تــشجيع ورصــد تنفيــذ مجيــع املؤســسات علــى املــستويني املركــزي واحمللــي لــسياسات     - ٤
وك الدوليــة فيمــا يتعلــق بــاحلقوق  احلكومــة، والــصكتــشريعاتاحلــزب، والدســتور، وقــوانني و

  ؛النهوض هباواملصاحل املشروعة للمرأة و
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   العمل الدولية املتعلقة باملرأة ونشر ترمجتها؛طترمجة االتفاقيات واالتفاقات وخط  - ٥
التفاعــل والتنــسيق مــع املنظمــات الدوليــة اللتمــاس املــساعدة املاليــة والتقنيــة واخلــربات   - ٦

   ومحايتها؛النهوض هباة للمرأة ولتعزيز املصاحل املشروع
املــشاركة يف املنتــديات الوطنيــة والدوليــة مــن أجــل املتابعــة الدقيقــة للمــسائل املتعلقــة      - ٧

  ؛النهوض هبابتعزيز املرأة و
إعداد تقرير وطين عن تنفيذ االتفاقية وبرامج العمل الدولية لكـي تنظـر فيهـا احلكومـة                   - ٨

لية املعنية؛ وتقدمي معلومات عن املـرأة يف مجهوريـة الو جلميـع            متهيداً لعرضها على اهليئات الدو    
  الوكاالت املهتمة داخل البلد وخارجه؛

تشجيع والتماس مسامهات ماليـة ودرايـة فنيـة مـن األفـراد، والشخـصيات االعتباريـة،                   - ٩
 ؛ وإعــداد ميزانيــة ســنويةالنــهوض هبــاواملنظمــات االجتماعيــة يف البلــد مــن أجــل تعزيــز املــرأة و

  .ألنشطتها لكي ُتعرض على احلكومة للنظر فيها
أصدر رئـيس الـوزراء     أداء وظائفها بفعالية،    من  املرأة  ب لنهوضولتمكني اهليئة الوطنية ل     

، الـذي يتـضمَّن تعليمـات للـوزارات         ٢٠٠٤ديـسمرب   / كانون األول  ٢٣ املؤرخ   ٣٠األمر رقم   
وعلـى مـستوى    . خلاصة بالنهوض بـاملرأة   واملؤسسات احلكومية واإلدارات احمللية بإنشاء جلاهنا ا      

الوزارات، ُيطلق على هذه اللجنة اسم اللجنة الوزارية للنهوض باملرأة، وعلى مستوى اهليئـات              
، ُتـسمى  قاطعـات الوزارية، ُيطلق عليها اسم اللجنـة العامـة للنـهوض بـاملرأة، وعلـى مـستوى امل                

ــة امل ــةجلن ــاملرأة قاطع ــهوض ب ــس  .  للن ــذه اللجــان بتن ــسياسات   وُتكلــف ه ــوانني وال ــذ الق يق تنفي
والــربامج مــن أجــل النــهوض بــاملرأة داخــل القطاعــات واإلدارات احملليــة؛ وهــي تقــدم تقــارير     

ــاملرأة        ــهوض ب ــة للن ــة الوطني ــذها إىل اهليئ ــشطتها وتنفي ــة عــن خطــط أن ــصورة منتظم ــى . ب وعل
زارة املعنيـة   املستوى الوزاري، يقضي األمر الصادر عن رئـيس الـوزراء بتعـيني نائـب وزيـر للـو                 

 ممـثلني عـن     ٧ إىل   ٥وتتكون اللجنة الوزاريـة للنـهوض بـاملرأة مـن           . لكي يرأس اللجنة الوزارية   
الـوزاري،  النـسائي علـى املـستوى       إدارة التخطيط وامليزانية، وإدارة املـوظفني، ورئيـسة االحتـاد           

ي تــتمكن وعــدد مــن املــوظفني مــن اإلدارات املهتمــة يف الــوزارة املعنيــة حــسب االقتــضاء لكــ   
وكيــل حــاكم ، يتــوىل قاطعــاتوعلــى مــستوى امل. اللجنــة مــن القيــام بوظائفهــا بــصورة كاملــة

  . للنهوض باملرأةقاطعةاملعنية رئاسة جلنة املاملقاطعة 
 وزارة،  ١٣وحـىت اآلن، قامـت      . وتويل اهليئة اهتماماً كبرياً بتطـوير هيكلـها التنظيمـي           

ــة، و ١٦ و ــة وزاري ــة مقاطعــة ١٦ هيئ ــة   ، ومدين ــان العاصــمة بالفعــل بإنــشاء جلاهنــا املعني فيينتي
وقــد حــسَّنت اهليئــة مــن قــدرهتا، ونظمــت حلقــات دراســية عــن الــسياسات  . بالنــهوض بــاملرأة
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واجلـدير باملالحظـة أن اهليئـة توسـعت بدرجـة           . الوطنية بشأن النهوض بـاملرأة وبـشأن االتفاقيـة        
  .كبرية منذ إنشائها

، ٢٠١٠-٢٠٠٦طنيــة عــن النــهوض بــاملرأة للفتــرة  وأعــدت اهليئــة خطــة للــسياسة الو  
وهي علـى غـرار منـهاج عمـل بيجينـغ، واملعاهـدات الدوليـة ذات الـصلة، واألهـداف اإلمنائيـة                      

وقـد وافـق عليهـا رئـيس     . وهتدف هذه اخلطـة إىل إزالـة العقبـات أمـام النـهوض بـاملرأة             . لأللفية
 الوطنيـة هـذه مـن مخـسة         ةلـسياس وتتكـون خطـة ا    . ٢٠٠٦ينـاير   / كـانون الثـاين    ٣٠الوزراء يف   

  :برامج على النحو التايل
  حتسني مشاركة املرأة يف تنفيذ االستراتيجية الوطنية للنمو والقضاء على الفقر؛  - ١
وإتاحــة الفــرص أمــام النــساء والفتيــات للمــساواة مــع الرجــل يف التعلــيم وامليــادين            - ٢

  األخرى؛
  للمرأة؛وحتسني خدمات الرعاية الصحية   - ٣
  وزيادة عدد النساء يف الوظائف القيادية على كافة املستويات؛  - ٤
وتعزيز بناء قدرات املنظمات الوطنية املعنية اليت هتـتم حبمايـة املـرأة وتـشجيع النـهوض                   - ٥
  .هبا

 مـسؤولية وضـع     قاطعـات وقد أسندت احلكومة إىل الوزارات التنفيذية واملنظمـات وامل          
نظـــور اجلنـــساين يف مجيـــع القطاعـــات علـــى مـــستوى اســـتراتيجيات وخطـــط عمـــل إلدراج امل

وقد قام عدد من الـوزارات   . ة والقرية حتت قيادة اهليئة الوطنية للنهوض باملرأة       افظ واحمل قاطعةامل
املنظــور تعمــيم بــذلك حــىت اآلن، بينمــا تــشرع بعــض الــوزارات يف إنــشاء فرقــة مــسؤولة عــن  

 وثـائق وظفي احلكومـة، ومجـع املعلومـات وال       اجلنساين، والدعوة، وبناء القدرات ذات الـصلة ملـ        
وبدأت عمليـة مجـع بيانـات مـصنفة حـسب         . ذات الصلة، وتقييم املنظور اجلنساين يف وكاالهتا      

وأجـرت بعـض الوحـدات دراسـات لتحديـد املـشاكل           . اجلنسني عن التخفيف من وطأة الفقـر      
. ة مثل هـذه املـشاكل     اليت تعرقل دور املرأة بغية صياغة خطط استراتيجية وخطط عمل ملواجه          

. وقد عملت بعض الوزارات علـى حتـسني التطـور الـوظيفي مـع مراعـاة املـساواة بـني اجلنـسني                     
ويف الوقــت نفــسه، مت حتــسني الــسياسات والــربامج واملــشاريع الــيت تركــز علــى املــساواة بــني      

ــة القــضاء علــى الفقــر املتعلــق     . اجلنــسني ــة عــن كيفي  وقُــدمت نــصائح وتوصــيات للمــرأة احمللي
باجلنــسني لــضمان مــشاركتها يف أنــشطة املــشاريع، مبــا يف ذلــك توســيع خــدمات وإدارة هــذه   

  .املشاريع وكذلك يف أنشطة التدريب
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/  آذار ١ املـؤرخ    ٥وأُنشئت أمانة اهليئة بقرار نائبة رئـيس الـوزراء ورئيـسة اهليئـة رقـم                  
ام واملباشـر للهيئـة،     تقـدمي الـدعم العـ     : وحيدد القـرار وظـائف أمانـة اهليئـة وهـي          . ٢٠٠٤مارس  

وإجــراء دراســات وحبــوث عــن الــسياسات، واخلطــط االســتراتيجية املتعلقــة بالنــهوض بــاملرأة؛   
والتنــسيق بــني مجيــع اهليئــات والوكــاالت الوطنيــة والدوليــة ذات الــصلة يف تنفيــذ خطــة عمــل   

بر أكتـو / تـشرين األول   ١٨ املـؤرخ    ٥١وفضالً عن ذلك، أصـدرت اهليئـة اإلشـعار رقـم            . اهليئة
.  مـن أجـل النـهوض بـاملرأة     قاطعات بشأن إنشاء وحدة فرعية للجان الوزارية وجلان امل        ٢٠٠٦

 قاطعـة وتضم هذه الوحدة ثالثة إىل مخسة أعضاء وتعمل بتوجيه مـن اللجنـة الوزاريـة وجلنـة امل                 
  .من أجل النهوض باملرأة

زانيـة ملحقـة    بـشأن ميزانيـة اهليئـة، وهـي ثـاين مي     ١٢وأصدر رئيس الوزراء األمر رقـم      
ويتـضمن األمـر أيـضاً تعليمـات إىل وزارة املاليـة بإضـافة اعتمـاد              . مبيزانية مكتب رئيس الوزراء   

وتـشري  .  ومـا بعـدها    ٢٠٠٨-٢٠٠٧يف ميزانية احلكومة للنهوض باملرأة، بدءاً من السنة املالية          
 والنـهوض   كل هذه األمور إىل أن حكومـة مجهوريـة الو تعلـق أمهيـة كـبرية علـى متكـني املـرأة                     

  .هبا، وتعتربها مسألة ذات أولوية
  احتاد الو النسائي    

 احتــاد الو النــسائي ١٩٥٥أنــشأ حــزب الو الثــوري الــشعيب منــذ بــدء نــشاطه يف عــام   
ولـه هيكـل تنظيمـي ميتـد مـن املـستوى املركـزي            . واالحتاد هيئة على مـستوى وزارة     ). االحتاد(

 النساء واألطفال عن طريـق القيـام بـدوره يف           وهو مكلف حبماية مصاحل   . حىت القواعد الشعبية  
تعزيز التضامن فيما بني نساء الو املتعددة اإلثنيات، وتعريف املرأة حبقوقها وواجباهتا الوطنيـة،              

 االقتــصادية الوطنيــة وكــذلك العمــل -واملــسامهة بــصورة إجيابيــة يف تنفيــذ التنميــة االجتماعيــة 
بـني اجلنـسني والنـهوض بـاملرأة هبـدف حتـسني مـستوى              بصورة إجيابية لتنفيذ سياسات املساواة      

، أكــد ٢٠٠٦ويف عــام .  اإلثنيــاتةمعيــشة مجيــع أفــراد شــعب الو، وال ســيما النــساء املتعــدد 
أن تكــون ”: وهــي“ شــعار الفــضائل الــثالث”املــؤمتر اخلــامس لالحتــاد مــن جديــد مــا يــسمى  

ويبلـغ عـدد أعـضاء االحتـاد        . “سعيدةمواطناً صاحلاً، وتكون لديك تنمية جيدة، وتكّون أُسرة         
وقـد  . ٢٠٠٦ عضواً ميثلون نصف نـساء الو تقريبـاً يف عـام             ١ ٠١١ ٥٩٥على مستوى البلد    

 قرية من القرى اليت مل يكن لـديها احتـادات نـسائية مـن           ٣٩٩وسَّع االحتاد شبكته التنظيمية يف      
كافـة جمـاالت العمـل بغيـة        واليوم، بذل االحتاد جهـداً كـبرياً لتعمـيم املنظـور اجلنـساين يف               . قبل

تــشجيع مــشاركة املــرأة يف عمليــة صــنع القــرار علــى مجيــع املــستويات وكــذلك حتقيــق التنميــة  
ــة   االقتــصادية علــى مــستوى القاعــدة الــشعبية مــن خــالل تنفيــذ اخلطــة اخلمــسية     -االجتماعي
  .٢٠١٠-٢٠٠٦لتطوير املرأة 
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  )٢٠٠٥- ٢٠٠١(تنفيذ خطة االحتاد اخلمسية لتطوير املرأة     
 يف املائــة مــن مجيــع العــاملني يف ٣٩يبلــغ عــدد العــامالت يف اخلدمــة العامــة حــىت اآلن   

فهنـاك  . وقـد زادت أيـضاً نـسبة النـساء يف التنظيمـات احلزبيـة             . اخلدمة العامـة يف مجهوريـة الو      
 يف املائـة مـن مجيـع أعـضاء احلـزب            ١٣,٤٤ امرأة بني أعضاء احلزب، وهو مـا ميثـل           ١٩ ١٦٣

 عضواً فقـط مـن النـساء أو    ٦ ٦٣٤ كان هناك ٢٠٠١بلد، يف حني أنه يف عام على مستوى ال 
للجنـة املركزيـة للحـزب، وانُتخبـت     يف اومت انتخاب أربع نـساء كأعـضاء    .  يف املائة  ١٢,١حنو  

 سـيدة يـشغلن مناصـب رفيعـة مثـل      ٤٣وهنـاك  . إحداهن عضواً يف املكتـب الـسياسي للحـزب      
يف اللجان الدائمة وأعـضاء يف جلـان احلـزب علـى مـستوى              نائبة األمني العام للحزب، وأعضاء      

، ويف مدينة فيينتيان العاصمة، ويف املنطقة اخلاصة، ويف الوزارات واملؤسـسات علـى              قاطعاتامل
 سيدة كأعضاء يف اللجـان الدائمـة        ١٥٥، انُتخب   افظاتوعلى مستوى احمل  . املستوى املركزي 
ــة   ــا     ســيدة٨٩٨؛ وأصــبحت حافظــةللمواللجــان احلزبي ــن رؤســاء أو أعــضاء جملــس اخلالي  م

  .احلزبية
، وترقيــة اثنــتني ملنــصب افظــاتومت ترقيــة أربعــة مــن القيــادات النــسائية إىل رؤســاء حم   
  . سيدة كرؤساء للقرى١٣٢ رئيس املقاطعة، كما مت انتخاب وكيل

وحــضر أربــع جمموعــات مــن ســتني مــن كبــار املــسؤولني يف االحتــاد دورات تدريبيــة      
وأُتيحـت لعـشرين مـن املـسؤولني اإلنـاث الفرصـة للحـصول علـى درجـة                 . ييت نـام  للقادة يف ف  

 سيدات علـى درجـة املاجـستري أو مـا يعادهلـا، وُعينـت               ٢٠٨الدكتوراه أو ما يعادهلا، وحصل      
  .سيدة يف وظيفة بروفوسري وأربع سيدات يف وظيفة بروفوسري منتسب

ورة، ونظــم دورات تدريبيــة وعمــل االحتــاد علــى حتــسني شــبكته اخلاصــة بتقــدمي املــش    
لتحــسني املعــارف واملهــارات التقنيــة عــن تقــدمي املــشورة لقيــادات االحتــاد ولــبعض املــسؤولني   

 خدمـة يف جمـال املـشورة،    ٦ ١٢٩وقدم االحتاد بالفعل . التقنيني من املستويني املركزي واحمللي    
  .دينة فيينتيان العاصمةواستكمل إنشاء مركز لتقدمي املشورة واحلماية للنساء واألطفال يف م

 مـــشروعاً إمنائيـــاً يف فيينتيـــان العاصـــمة، ويف    ١٦ونفَّـــذ االحتـــاد مخـــسة بـــرامج، و      
.  قريـــة يف جمموعهـــا١ ٨٢٦ و افظـــة حم٥٥ ويف منطقـــة خاصـــة واحـــدة، أو يف مقاطعـــة ١٦

وكانت األنشطة الرئيسية للمشاريع تنظيم حلقات تدريبية عن حتـسني املعرفـة وقـدرة املـرأة يف      
جمـاالت مــن قبيـل النــهوض بـاملرأة والطفــل، وتعزيــز املـساواة بــني اجلنـسني، ومكافحــة االجتــار      
ــة       ــرأة، واخلــدمات الــصحية األساســية، واحلفــاظ علــى الثقاف ــساء، والعنــف املــرتيل ضــد امل بالن

وركــزت املــشاريع أيــضاً علــى تــوفري التــدريب يف جمــال حتــسني   . الوطنيــة والنــسائية وتعزيزهــا
تقنيــة املهنيــة، وتــوفري الوظــائف واملعـارف املالئمــة يف جمــال التكنولوجيــا، وتــشجيع  املهـارات ال 
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اإلنتاج التجاري، وختفيض الصعوبات اليت تواجه املرأة، وتوفري القـروض وصـناديق رأس املـال               
الدائر، وتشجيع احلـرف اليدويـة واألعمـال الزراعيـة بغيـة توليـد الـدخل للعـائالت ممـا يـساعد                      

  .قر بصورة تدرجييةعلى ختفيض الف
ووضع مركز تدريب املرأة مع مركـز التـدريب املهـين منـاهج دراسـية وكتبـاً مدرسـية                     

ونظــم تــدريبات للمــدربني مــن أجــل النــساء الفقــريات يف جمــال الطهــي والــضيافة، والتجفيــف  
الطبيعي، واحلياكة، والتجميل هبدف متكني املـرأة مـن احلـصول علـى وظـائف تـسهم يف زيـادة          

  .ائالهتمدخول ع
ــة  ١٩٩٧ومنــذ عــام    مركــز (املــوارد املتعلقــة باجلنــسني  ، قــام مركــز املعلومــات وتنمي
حتــت إشــراف االحتــاد بــدور حيــوي يف الــدعوة اخلاصــة باملــساواة بــني اجلنــسني،    ) املعلومــات

ــادة وعيهــا بــاألمور اجلنــسانية، وحتــسني املعرفــة بتحليــل املنظــور       ومتكــني املــرأة عــن طريــق زي
مسؤولني احلكوميني علـى كافـة املـستويات بغيـة تعمـيم املنظـور اجلنـساين يف مجيـع                   اجلنساين لل 

وأنشأ مركز املعلومات، بوصفه وحـدة تقنيـة، فرقـة مـن املـدربني للتـدريب                . اجملاالت والربامج 
ــسانية   ــور اجلن ــى األم ــن   . عل ــة م ــهم  ٩٦وتتكــون الفرق ــدرباً من ــساء و  ٦٠ م ــن الن ــن ٣٦ م  م

وأجـرت الوحـدة عـدداً      . قاطعاتمن املستوى املركزي ومستوى امل    الرجال، مبن فيهم باحثون     
 شــخص مــن ٤ ٥٠٠مــن التــدريبات عــن املنظــور اجلنــساين علــى كافــة املــستويات، حــضرها  

وفـضالً عـن هـذا، أصـدر مركـز املعلومـات مـواد تدريبيـة وأجـرى                  .  من النـساء   ٢ ٦٠٠بينهم  
مت جتميـع  وه الناجحـة علـى نطـاق واسـع،     حبوثاً وحتليالً عن املسائل اجلنسانية، كما وزع نتائج      

املعلومات وقاعدة البيانات املتعلقة هبا، وقام املكتـب برعايـة مخـس مكتبـات فـضالً عـن مكتبـة                    
، وبنــاء علــى اقتــراح مــن االحتــاد، أصــدر مكتــب  ٢٠٠٠ويف أوائــل عــام . جامعــة الو الوطنيــة

، بشأن استخدام البيانـات     ٢٠٠٠يناير  / كانون الثاين  ٥، املؤرخ   ٩رئيس الوزراء اإلشعار رقم     
يف التخطـــيط واملـــصنفة حـــسب نـــوع اجلـــنس يف النظـــام العـــام ملركـــز اإلحـــصاءات الوطنيـــة  

ــوزراء إشــعاراً   ٢٠٠٤ويف أواخــر عــام  .  االقتــصادي-االجتمــاعي  ، أصــدر مكتــب رئــيس ال
. إضــافياً بــشأن املبــادئ التوجيهيــة عــن التنفيــذ الفعلــي للبيانــات املــصنفة حــسب نــوع اجلــنس   

نتيجــة لــذلك، قــام مركــز املعلومــات ومركــز اإلحــصاءات الوطنيــة بتعمــيم مــضمون هــذين     و
اإلشعارين وكذلك أمهية البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس فيما بني اهليئـات املعنيـة لـضمان                

كل هـذا يعبِّـر     . التنفيذ الكامل هلذا اإلشعار، وزيادة توافر البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس          
وعالوة على ذلك، هناك هيئـات      .  الذي توليه حكومة الو للمساواة بني اجلنسني       عن االهتمام 

اجتماعية أخرى تعمل على تشجيع النهوض بـاملرأة مثـل رابطـة الو لزوجـات القـادة، ورابطـة                   
  .أصحاب املشاريع من النساء، ورابطة الو لألشخاص ذوي اإلعاقة
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ار املـسؤولني مـن النـساء، ورابطـة         ويشجع االحتاد إنشاء رابطات خمتلفة مثل رابطة كب         
وتتـوىل رابطـة الو لألشـخاص ذوي    . أصحاب املشاريع من النـساء، ورابطـة البائعـات وغريهـا        

وهي مكلفـة بتحـسني سـبل    .  اإلثنية يف مجيع أحناء البلداألقلياتاإلعاقة متثيل املعاقني من كافة  
 األقليـات خاص يف كافـة     األشـ هـؤالء   معيشة األشخاص ذوي اإلعاقة، ومحايـة وتعزيـز حقـوق           

اإلثنيـة، وتــأمني حـصوهلم علــى خــدمات وفـرص التطــور الــذايت، ومـشاركة العــائالت بــصورة     
وتــشمل األنــشطة الرئيــسية لرابطــة الو  . كاملــة يف اجملتمــع وكــذلك يف حتقيــق الرخــاء الــوطين 

يـد  ، وتشجيع تول  )املقاطعاتبإنشاء فروع يف    (لألشخاص ذوي اإلعاقة توسيع عضوية الرابطة       
، واحلياكـة، والزراعـة، وتربيـة احليوانـات         نـسيج الدخل فيمـا بـني األفـراد ذوي اإلعاقـة، مثـل ال            

الزراعيــة، وكــذلك إجــراء سلــسلة مــن التــدريبات علــى احلقــوق واملــساواة لألشــخاص ذوي     
  . حىت املستوى الثالثاالبتدائياإلعاقة، وتشجيعهم على االلتحاق بالدراسة من املستوى 

ابطـة الو ألصـحاب املـشاريع مـن النـساء، وبعـد ذلـك قامـت بتحـسني             وقد أُنـشئت ر     
ونظمــت الرابطــة اجتماعــات وحلقــات تدريبيــة لتبــادل . هيكلــها التنظيمــي وتوســيع عــضويتها

  .الدروس املستفادة واخلربات وكذلك نشر املعارف واملعلومات عن التسويق
 عـن   ٢٠٠٦مية يف عام    وقامت حكومة الو بتنقيح سياستها الوطنية عن السكان والتن          

وتسمح هذه السياسة جبملة أمور من بينـها حتديـد الـزوجني            . طريق التركيز على املرأة والطفل    
؛ وهتـدف إىل خفـض    وفترات التباعد بـني الـوالدات، وتعزيـز احلـق يف اإلجنـاب     ،لعدد أطفاهلما 

إدراج املنظـور   معدل الوفيات بني اُألمهات والُرضع، وحتسني قدرة اآلليات املختلفة مـن أجـل              
 اإلثنيــة علــى األقليــاتاجلنــساين يف مجيــع القطاعــات، وحتــسني فــرص حــصول املــرأة مــن كــل  
  .اخلدمات االجتماعية، واحلد من هجرة العمال عرب احلدود واالجتار بالبشر

  مشاركة املرأة يف صياغة الدستور والتشريعات    
ت اللجـان التنفيذيـة لالحتـاد      لتمثيل احلقوق واملصاحل املشروعة للمرأة والطفـل، شـارك          

ــشريعات         ــة صــياغة واســتعراض الدســتور والت ــشطة يف عملي ــصورة ن ــستويات ب ــة امل ــى كاف عل
وتولت تنسيق وصياغة قـانون     . والسياسات املتعلقة باحلقوق واملصاحل املشروعة للمرأة والطفل      

هوريــة الو تطــوير ومحايــة املــرأة والطفــل، الــذي اعتمدتــه اجلمعيــة الوطنيــة وأصــدره رئــيس مج 
  .٢٠٠٤رمسياً يف عام 

تعزيز املـساواة بـني اجلنـسني مـن خـالل تعمـيم        بوأولت اجلمعية الوطنية أيضا االهتمام        
. فقد زاد عدد األعضاء اإلنـاث يف اجلمعيـة الوطنيـة          . املنظور اجلنساين يف عمل اجلمعية الوطنية     

ــاراهتن يف      ــة مــن حتــسني مه ــة الوطني ــاث باجلمعي ــن األعــضاء اإلن ــادة،  ومتكَّ  جمــال اإلدارة والقي
غري أنه ال تزال هنـاك حاجـة ملواصـلة حتـسني مهـارات              . واملعرفة القانونية، والقدرة على التعبري    
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وقدرة عضوات اجلمعية الوطنية بطريقة أكثر منهجية لتمكينهن من املشاركة وحتسني دورهـن             
ؤولني وأعـضاء اجلمعيـة     وهنـاك حاجـة أيـضاً لزيـادة الـوعي بـني املـس             . يف عمل اجلمعية الوطنية   

الوطنية عن املنظور اجلنساين، وحتسني معارفهم القانونية، وخاصـة تعمـيم املنظـور اجلنـساين يف           
خمتلف القوانني، وإنشاء نظام لنشر املعلومـات عـن املـسائل اجلنـسانية داخـل اجلمعيـة الوطنيـة،                   

املزيـد مـن التبـادل    وإتاحة الفرص ألعضاء اجلمعيـة الوطنيـة، وخاصـة اإلنـاث، للحـصول علـى               
الدويل للدروس املستفادة واخلربات على املستوى الدويل، ومواصلة حتسني معارفهم وقـدراهتم            

  .ومهاراهتم يف مداوالت اجلمعية الوطنية
  

  التعجيل باملساواة بني الرجل واملرأة: ٤املادة     
املـساواة الفعليـة    ال يعترب اختاذ الدول األطراف تدابري خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل ب            ‐ ١

بني الرجل واملرأة متييزاً كما حتدده هذه االتفاقية، ولكنه جيب أال يـستتبع بـأي حـال، كنتيجـة                   
له، اإلبقاء على معايري غري متكافئـة أو منفـصلة؛ كمـا جيـب وقـف العمـل هبـذه التـدابري عنـدما                        

  تكون أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملة قد حتققت؛
الــدول األطــراف تــدابري خاصــة تــستهدف محايــة اُألمومــة، مبــا يف ذلــك ال يعتــرب اختــاذ   ‐ ٢

  .تلك التدابري الواردة يف هذه االتفاقية، إجراًء متييزياً
 لـضمان املـساواة   قاطعـات اعتمدت حكومة الو بعض التدابري اخلاصة على مـستوى امل         

  :يف احلقوق بني الرجل واملرأة يف كل من اجملاالت التالية
  شاركة السياسية املساواة يفامل    

مجيــع ”: علــى مــا يلــي) ١٩٩٧( مــن قــانون انتخــاب اجلمعيــة الوطنيــة ٣تــنص املــادة   
مواطين الو بصرف النظر عن جنسهم، ومجاعاهتم اإلثنيـة، وعقيـدهتم، ووضـعهم االجتمـاعي،               

 عامــاً، هلــم احلــق يف التــصويت؛ وحيــق ألي   ١٨ومكــان إقامتــهم، ومهنتــهم، ممــن بلغــوا ســن   
  “. عاماً أن ُينتخب كعضو يف اجلمعية الوطنية٢١ن العمر شخص بلغ م

وأثنـــاء انتخـــاب اجلمعيـــة الوطنيـــة، حتـــدد جلنـــة االنتخابـــات العـــدد املـــستهدف مـــن     
وهلـذا  .  قـدراهتن  سنياملرشحات املراد انتخاهبن يف اجلمعية الوطنية وتساعد املرشحات علـى حتـ           

سادسة للجمعيــة الوطنيــة، وهــو مــا ميثــل   ســيدة مت انتخــاهبن يف اهليئــة التــشريعية الــ ٢٩توجــد 
  .يف املائة من مجيع أعضاء اجلمعية الوطنية ٢٥

، كانـــت هنـــاك ٢٠٠٦ففـــي عـــام . وأوىل احلـــزب اهتمامـــاً ببنـــاء القيـــادات النـــسائية  
وزيرتان، واثنتان على درجة وزير، واثنتان من نواب الوزير، وسبع سيدات على درجة نائـب               

  .سُّن مقارنة بالسنوات السابقةوهذا يدل على حدوث حت. وزير
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وعـــــالوة عـــــلى ذلـــــك، حتـــــدد اســـتراتيجية اهليئـــة الوطنيـــة للنـــهوض بـــاملرأة للفتـــرة   
ينبغــي أن ميثــل :  األهــداف بالنــسبة للقيــادات يف املــستقبل علــى النحــو التــايل  ٢٠١٠-٢٠٠٦

ــة للحــزب علــى كــل مــستوى      ــة التنفيذي ــة، وينبغــي أ ١٠عــدد عــضوات اللجن ــل  يف املائ ن متث
 يف املائـة، وينبغـي أن متثـل         ٢٠القيادات النسائية للمنظمات اجلماهرييـة والوكـاالت احلكوميـة          

  . يف املائة٣٠القيادات النسائية يف جماالت التعليم والصحة والثقافة واألعمال التجارية 
  ٢٠٠٤- ٢٠٠١تطوير التعليم من أجل املرأة،     

 تعلــيم املــرأة، وعلــى وجــه التحديــد،  اختــذت احلكومــة تــدابري خاصــة مؤقتــة لتحــسني   
ونتيجة لـذلك، حتـسنت   . ٢٠٠٤-٢٠٠١نفذت وزارة التعليم خطة لتطوير تعليم املرأة للفترة  

  :مؤشرات تعليم املرأة، وهذه بعض األمثلة
 يف ٣,٧ يف املائــة إىل ٩,٩ مــن املــدارس االبتدائيــة مــن بنــاتاخنفــض معــدل تــسرب ال  •  

  املائة؛
 يف  ٤٤,٨ يف املائـة إىل      ٤٣,٩رسات يف املدارس الثانوية العامـة مـن         ارتفعت نسبة املد    •  

 يف ٣٦,٦ يف املائــة إىل ٢٠املائــة، ويف املــدارس الثانويــة اخلاصــة ارتفعــت النــسبة مــن   
  املائة؛

، ظلت فجوة االلتحاق واسعة بني الطالبات والطلبـة يف          ٢٠٠٤-٢٠٠١خالل الفترة     •  
 يف  ٢٨,٦ الفجـوة اخنفـضت بدرجـة كـبرية مـن            املدارس املهنيـة والتقنيـة، ولكـن هـذه        

   يف املائة؛١٠,٤املائة إىل 
ــواد         •   ــايل، وأطقــم امل ــدعم امل ــدمت ال ــيم، وق ــيم حتــسني نظــام التعل واصــلت وزارة التعل

  .الدراسية، واألزياء املدرسية للطلبة احملتاجني وأولئك املقيمني يف مناطق نائية
  تنمية املوارد البشرية للمرأة    

 خطة استراتيجية لتنميـة املـوارد البـشرية للفتـرة حـىت             ٢٠٠٠حلكومة يف عام    وضعت ا   
وحتدد اخلطة تدابري للسياسات اخلاصة هتدف إىل مواصلة االرتقاء مبعـارف املـرأة             . ٢٠٢٠عام  

  .واجلماعات اإلثنية
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  األدوار النمطية للجنسني: ٥املادة     
  :يق ما يليتتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة، لتحق  
ــق       )أ(   ــرأة، هبــدف حتقي ــسلوك الرجــل وامل ــة ل ــة والثقافي تعــديل األمنــاط االجتماعي

القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكـل املمارسـات األخـرى القائمـة علـى فكـرة دونيـة                
  أو تفوق أحد اجلنسني، أو على أدوار منطية للرجل واملرأة؛

ــة اُألســرية     )ب(   ــضمن التربي ــة أن تت ــة    كفال ــة بوصــفها وظيف ــاً ســليماً لُألموم تفهم
اجتماعيـــة واالعتـــراف باملـــسؤولية املـــشتركة لكـــل مـــن الرجـــال والنـــساء يف تنـــشئة أطفـــاهلم  
ــع         ــار األساســي يف مجي ــال هــي االعتب ــصلحة األطف ــا أن م ــى أن يكــون مفهوم وتطــورهم، عل

  .احلاالت
بالرجل، ال سيما مركـز     تشعر حكومة الو بقلق بالغ إزاء املركز املتدين للمرأة مقارنة             

، اعتمـد االحتـاد النـسائي خطـة     ٢٠٠٦ففـي عـام   . املرأة اليت تعيش يف املناطق الريفية مـن البلـد        
، نقـح املـواد واألدلـة       ٢٠٠٥-٢٠٠١وخـالل الفتـرة     . استراتيجية وطنية لتعزيز النهوض باملرأة    

 االحتـادات النـسائية،     وبرامج اإلدارات اخلاصة بالتدريب على النظريات السياسية، والقيـادة يف         
واملعارف األساسية عن املـساواة بـني اجلنـسني، واألوراق املتعلقـة بـالتطور التـارخيي جلمهوريـة               
الو واملــرأة علــى املــستوى الــدويل، واألوراق اخلاصــة بالتــدريب الــتقين واملهــين علــى مواضــيع   

يـادة الـوعي العـام    وعالوة على ذلك، عمل االحتـاد علـى ز  .  كل جمموعة مستهدفة مئتالخمتلفة  
ات يـ نساء اإلثنيات، والنساء مـن كافـة الطبقـات، وعامـة اجلمهـور عـن االتفاق               البني أعضائه، و  

الدولية املتعلقة حبقوق ومـصاحل املـرأة والطفـل بغيـة متكينـها مـن فهـم حقوقهـا بـصورة أعمـق،                       
يــة تقريــر وبالتــايل محايــة حقوقهــا ومــصاحلها، وهتيئــة الظــروف أمــام املــرأة للمــشاركة يف عمل   

السياسات وصنع القرار على كافة املستويات، وكذلك تقاسـم املـسؤوليات بـشكل متزايـد يف             
ر املــرأة ومحايتــها وقــدم  يونظــم االحتــاد حلقــات تدريبيــة عــن قــانون تطــو  . خمتلــف القطاعــات

  .املشورة القانونية للمرأة
ــد بت       ــى نطــاق البل ــسلة مــن احلل نظــيموقامــت مخــسة مراكــز للمعلومــات عل قــات  سل

واآلن تقـدم هـذه املراكـز خـدمات تدريبيـة للجمهـور             . التدريبية املنتظمة عن املسائل اجلنسانية    
زيـادة التوعيـة اجلنـسانية، والتخطـيط القـائم علـى نـوع اجلـنس،         : عـن كـثري مـن املواضـيع مثـل     

وسـوف  . وتعميم املنظور اجلنساين يف خمتلف القطاعات، وتدريب املدربني يف اجملـال اجلنـساين            
تنفيذيـة  الوزارات الـ نظم هؤالء املدربون حلقات تدريبية عـن األمـور اجلنـسانية ملـسؤولني مـن         ي

وســوف تــساعد هــذه احللقــات علــى تغــيري املواقــف    . وخمتلــف املؤســسات علــى نطــاق البلــد  
وفـضالً عـن هـذا،     . التقليدية بـني املـوظفني احلكـوميني وعامـة اجلمهـور جتـاه األمـور اجلنـسانية                
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كز أيضاً حلقات دراسية عـن املـسائل اجلنـسانية ملـسؤولني مـن وزارة اإلعـالم                 نظمت هذه املرا  
  .والثقافة ووزارات أخرى

. وقامت وسائل اإلعالم التابعة لالحتاد على مجيع املـستويات بواجباهتـا بـصورة نـشطة                
ــة         ف ــات تدريبي ــاد حلق ــة لالحت ــالم التابع ــائل اإلع ــة، نظمــت وس ــع الوكــاالت املعني ــاون م بالتع

ها ليتمكنوا من حتسني مضمون وتقنيات وأشكال محالت الـدعوة اجلنـسانية عـن طريـق                ملوظفي
خمتلــف الكتابــات، واملقــاالت، واملعــارض والــصور، واملعــرض التــارخيي للمــرأة، ولقــاءات مــع   
شخصيات نسائية بارزة من خالل اإلذاعة والتلفزيـون وصـحيفة االحتـاد وغريهـا يف املناسـبات                 

ــشر سياســا   ــة ن ــرأة يف     اهلامــة بغي ــد امل ــات وتقالي ــشريعاهتا، وثقاف ــة وت ــوانني الدول ت احلــزب وق
كـل هـذا أتـاح    .  اإلثنيـة األقليـات مجهورية الو، وإجنازات احتاد الو النسائي، والنساء يف كافـة        

إلثنيـات املتعـددة والطبقـات االجتماعيـة فرصـة احلـصول علـى مزيـد مـن                ألقليـات ا  للنساء من ا  
  .ليت جرت بشكل متزايداملعلومات عن أنشطة املرأة ا

) للفتيـات (وبالتعاون مع االحتاد، تقوم وزارة التعلـيم بتنفيـذ برنـامج التعلـيم األساسـي                  
 هبدف تشجيع اآلباء على السماح ألطفاهلم بالـذهاب إىل املدرسـة   ١٩٩٩والذي بدأ منذ عام  

طق ريفيــة وإتاحــة الفــرص أمــام األطفــال، وال ســيما الفتيــات اإلثنيــات والــاليت يعــشن يف منــا   
وجبلية ونائية للذهاب إىل املدرسة واستكمال تعليمهن األساسي ومتابعة الدراسة حىت التعلـيم             

  .وقد أدجمت وزارة التعليم النهج اجلنساين يف املناهج الدراسية للتعليم االبتدائي. العايل
وهنــاك اعتــراف بأنــه ال تــزال توجــد يف جمتمــع الو أمنــاط تــؤثر علــى الفتيــات داخــل      

ففــي اُألســرة، يتوقــع مــن الفتيــات أن يــساعدن اُألمهــات يف   . ســرة أو يف املدرســة واجملتمــعاُأل
 يف املائـة مـن      ٩٠حنـو   (ويعترب الرجل رب اُألسرة     . األعمال املرتلية بينما ال يقوم األوالد بذلك      

ــدد اُألســر   ــوع ع ــده       ). )١(جمم ــاع تعق ــرة يف أي اجتم ــل اُألس ــا بتمثي ــوم الرجــل دائم ــذا يق وهل
ونظـراً ألن النـساء أُّميـات، ال سـيما النـساء اإلثنيـات،              . ات ملناقشة التطـورات يف القريـة      السلط

واملـرأة مقيـدة أيـضاً مـن        . فإنه يتعـذر علـيهن املـشاركة بـصورة كاملـة يف عمليـة تطـوير القريـة                 
حيث االنتقـال مـن مكـان آلخـر بـسبب التقاليـد واألعـراف الـيت متنعهـا مـن العمـل بعيـداً عـن                           

  .قريتها
  .ومع هذا، فقد حتسَّن الوعي العام واملوقف جتاه املرأة يف جمتمع الو بشكل عام  

__________ 
  .٢٠٠٥عام وفقاً لتعداد   )١(  
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  مكافحة االجتار باملرأة واستغالهلا يف البغاء: ٦املادة     
تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التــدابري املناســبة، مبــا يف ذلــك التــشريع، ملكافحــة مجيــع    

  .أشكال االجتار باملرأة واستغالل دعارة املرأة
ــ   ــع أحنــاء العــامل      يع ــق يف مجي ــسبب القل ــاء مــشكلة ناشــئة وت ــساء يف البغ ّد اســتغالل الن

 ٢٠٠٤فقد كشفت دراسـة استقـصائية يف عـام          . وكذلك يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية     
 يف املائــة مــن بــني ٣٥,٧أجرهتـا اجلامعــة الوطنيــة ووزارة العمـل والرعايــة االجتماعيــة علـى أن    

 مقاطعـات  ٤ مدينـة و    ١٢ مكانـاً مـن أمـاكن اخلدمـة يف           ٧٣ملون يف    امرأة وطفل يع   ٤ ٢٣٥
ويف نفـس احلالـة،     . جبمهورية الو ال بد أهنم كانوا يعملون كمقدمي خـدمات جنـسية للزبـائن             

 يف املائة من النساء واألطفال الـذين أُجريـت معهـم مقـابالت بـأهنم كـانوا جيهلـون                    ٩٦,١أفاد  
 يف املائـة مـن األطفـال أهنـم أصـبحوا بالفعـل              ٧,٩ وضـح ، أ ومع هذا . االجتار بالنساء واألطفال  
  .من ضحايا االجتار بالبشر

ــار إىل          ــصعبة، واالفتق ــشية ال ــاء الظــروف املعي ــادة البغ ــسية لزي ــشمل األســباب الرئي وت
وفضالً عن هذا، يتعني على بعـض الفتيـات والنـساء           . السعادة داخل اُألسرة، وخداع الضحايا    

كمـا أن الـضغوط املاليـة تفـرض علـيهن احلـصول علـى               . عالـة آبـائهن   الشابات إرسال أموال إل   
دخل إضايف عـن طريـق العمـل يف املطـاعم والنـوادي الليليـة والفنـادق كمقـدمات للخـدمات،                     

  .حيث يصبحن يف أغلب األحوال ُعرضة لالستغالل اجلنسي من جانب الزبائن الذكور
أي شخص يكسب قوتـه     ” على أن ) ٢٠٠٥( من قانون العقوبات     ١٣١وتنص املادة     

عن طريق عرض خدمات جنسية على شخص آخر يعاقب بالسجن ملدة تتراوح مـا بـني ثالثـة         
 ٥٠ ٠٠٠تـراوح مـا بـني       أشهر وثالث سنوات، أو إعـادة هتذيبـه بـدون الـسجن، مـع غرامـة ت                

وأي شخص يساعد أو يـسهل لفـرد االشـتغال بالبغـاء يعاقـب بالـسجن                .  كيب ٥٠٠ ٠٠٠ و
تـراوح  بني ثالثة أشهر وسنة واحدة أو بإعادة هتذيبه بدون السجن مـع غرامـة ت              ما  ملدة تتراوح   

  “. كيب١ ٠٠٠ ٠٠٠ و ٣٠٠ ٠٠٠ما بني 
أي شــخص حيقــق أرباحــاً مــن البغــاء بــأي صــورة مــن  ” علــى أن ١٣٢وتــنص املــادة   

تــراوح الــصور يعاقــب بالــسجن ملــدة تتــراوح مــا بــني ســتة أشــهر وثــالث ســنوات مــع غرامــة ت 
ــا ــني  م ــب١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ و ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ب ــتغال اجلــاين بتجــارة البغــاء     .  كي ــة اش ويف حال

 عامـاً أو إرغـام أُنثـى حتـت رعايتـه       ١٨ ويكون عمرها أقل مـن       يكمهنة أو استخدام أُنثى كبغ    
بني ثالث ومخس سنوات وبغرامـة      ما  ، يعاقب ذلك الشخص بالسجن ملدة تتراوح        اًلتكون بغي 

  “. كيب٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ و ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠بني ما تتراوح 
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أي شـخص يـرغم شخـصاً آخـر         ”:  أيضاً إىل البغاء القسري فتقول     ١٣٣وتشري املادة     
بـني مخـس وعـشر سـنوات وبغرامـة تتـراوح       مـا  دة تتراوح ملعلى العمل كبغي يعاقب بالسجن     

وأي شـخص أرغـم طفـالً يقـل عمـره عـن             .  كيب ٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠ و   ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠بني   ما
 بالسجن مدة تتراوح ما بني عشر سنوات وعـشرين سـنة مـع               عاماً للعمل يف البغاء يعاقب     ١٨

  “. كيب٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ و ٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠بني ما غرامة تتراوح 
وقد بذلت حكومة الو جهوداً ضخمة للتعاون مع مجيع فئات اجملتمع حملاربة الظـواهر                

خلـاص  ، اعتمـدت اجلمعيـة الوطنيـة القـانون ا         ٢٠٠٤ويف هنايـة عـام      . السلبية يف اجملتمع ومنعهـا    
ــها يبتطــو ــرأة ومحايت ــصاحل       . ر امل ــة امل ــة حلماي ــدابري الالزم ــانوين والت ــار الق ــانون اإلط ــضع الق وي

املشروعة للمرأة وحيدد التزامات الدولة واجملتمع واُألسر فيما يتعلـق بالنـهوض بـاملرأة والقـضاء                
عنـف املـرتيل    على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة ملنـع وحماربـة االجتـار بالنـساء واألطفـال، وال                   

  )اهليئة الوطنية للنهوض باملرأة. (ضد النساء واألطفال
  االجتار بالنساء واألطفال    

يعّد التفاوت يف التنمية بني املناطق الريفيـة واحلـضرية، والفقـر والبطالـة يف القـرى مـن                     
اً وطبقــ. األســباب الرئيــسية لتزايــد العمــال املهــاجرين إىل املنــاطق احلــضرية وإىل بلــدان أخــرى  

. للمصادر احلالية، هاجر الكـثري مـن شـباب الو إىل بلـدان جمـاورة سـعياً للحـصول علـى عمـل               
وقد فعل بعضهم ذلك بصورة قانونية، ولكن البعض اآلخر هاجر بصورة غري قانونيـة وأحيانـاً                

وكثري مـن مـواطين الو الـذين يعيـشون          . ن بالبشر ومبساعدة آخرين، من بينهم اآلباء أو املتاجر      
وهـذا يتـيح هلـم احلـصول علـى دخـل لعـائالهتم،            . ل احلدود يعملـون يف بلـدان جمـاورة        على طو 

  .وحتسني ظروفهم املعيشية، ورمبا لتأمني حياة أفضل هلم يف املستقبل
 مخــوان، وســافاناخيت، مقاطعــات عــن هجــرة العمــال يف ٢٠٠٣ووفقــاً لتقريــر عــام   

اعيــة ومنظمــة العمــل الدوليــة، ميثــل وشامباســاك، والــذي أعدتــه وزارة العمــل والرعايــة االجتم
 يف ٤٤ يف املائة من النـساء و     ٥٦ يف املائة من جمموع السكان، من بينهم         ٧العمال املهاجرون   
 عامـاً، كـان عـدد       ١٧و  أعـوام    ١٠ويف الفئـة العمريـة الـيت تتـراوح مـا بـني              . املائة من الرجـال   

فتيات معرضات بدرجـة أكـرب مـن      وال. العامالت املهاجرات من الفتيات أكرب من عدد األوالد       
ن يومعظـم العمـال املهـاجر     .  األوالد بأن يصبحن ضـحايا لالجتـار بالبـشر واالسـتغالل           ننظرائه

 يف املائـة مـن      ٧٤، وهـؤالء ميثلـون      ) عامـاً  ٣٥ و   ١٨وتتـراوح أعمـارهم مـا بـني         (من الـشباب    
  .جمموع العمال املهاجرين

 يف املائة من ضـحايا االجتـار        ٦٠عية، كان   ووفقاً لتقرير وزارة العمل والرعاية االجتما       
 يف املائـة منـهم علـى        ٣٥ عامـاً، وأُرغـم      ١٨ و   ١٢من األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني        
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 يف املائة يف املـصانع،      ١٧ يف املائة منهم خادمات يف املنازل، وعمل         ٣٢ممارسة البغاء، وأصبح    
وإىل جانــب . لــضحايا ُيبــاعون لتايلنــد وكــان معظــم ا.  يف املائــة يف مــصائد األمســاك ٤وعمــل 

ذلك، وجدت الدراسة أن املهاجرين الذين يعملون يف تايلند كانت أعمـارهم تتـراوح مـا بـني                  
وتكمــن األســباب اجلذريــة هلجــرة العمــال يف  .  عامــاً ومجــيعهم مــن عــائالت فقــرية ٢٥ و ١٥

، والتـأثر باآلثـار الـسلبية        االقتـصادية مثـل فقـر اُألسـر، واملـشاكل اُألسـرية            -احلالة االجتماعيـة    
  .للتحديث وغري ذلك

وتعـرِّف املـادة    . وتتسم قوانني مجهوريـة الو بالـصرامة ضـد االجتـار بالنـساء واألطفـال                
فعــل ينطــوي علــى إجيــاد أو ”االجتــار باألشــخاص بأنــه ) ٢٠٠٥( مــن قــانون العقوبــات ١٣٤

لبلـد أو خارجـه عـن    توفري مكان إلخفاء شخص يقوم بتسليم أو استقبال شـخص مـن داخـل ا           
طريق الغش، أو التهريب، أو القسر، أو فرض فدية، أو بـأي شـكل آخـر مـن أشـكال القـسر،        
لغرض استغالل العمال ودفعهم لالشتغال بالبغاء، ونشر صور إباحيـة، وأمـور أخـرى ال تتفـق                 
مــع التقاليــد الثقافيــة الوطنيــة، ولغــرض احلــصول علــى أعــضاء بــشرية أو احلــصول علــى منــافع   

  .رى غري مشروعةأخ
وارتكاب مثل هـذه األفعـال املـذكورة أعـاله ضـد األطفـال يعتـرب أيـضاً اجتـاراً بالبـشر                        

  .حىت وإن كانت تتم بدون غش أو هتديد أو قسر أو فرض فدية
وأي شخص يرتكب فعل االجتار بالبشر يعاقـب بالـسجن ملـدة تتـراوح مـا بـني مخـس                      

 كيـب وتـصادر   ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ و ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠وعشر سنوات وغرامـة تتـراوح مـا بـني          
  . من هذا القانون٣٢أمواله على النحو املنصوص عليه يف املادة 

ــضحايا مــن         ــودة إىل ارتكــاب الفعــل أو التنظــيم يف مجاعــة أو إشــراك ال ــة الع ويف حال
ــر مــن ضــحية واحــدة، أو كانــت الــضحية أو الــضحايا مــن أقــارب اجملــرمني       األطفــال أو أكث

بصورة خطرية، أو إعاقتهم، أو تعرضهم ملخاطر ذهنية، يعاقب اجملرمـون           أنفسهم، أو إصابتهم    
 ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ســنة وبغرامــة تتــراوح مــا بــني  ٢٠ إىل ١٥بالــسجن ملــدة تتــراوح مــا بــني  

 مـن  ٣٢ كيب مع مصادرة أمواهلم علـى النحـو املنـصوص عليـه يف املـادة             ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ و
  .هذا القانون أو مواجهة عقوبة اإلعدام

حلالة اليت يتـسبب فيهـا الفعـل اإلجرامـي يف إحـداث عاهـة مـستدمية، أو اإلصـابة                ويف ا   
مبـــرض اإليـــدز، أو الوفـــاة، يعاقـــب اجملـــرم بالـــسجن مـــدى احليـــاة وبغرامـــة تتـــراوح مـــا بـــني  

 كيــب ومــصادرة أموالــه، أو توقيــع عقوبــة اإلعــدام ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ و ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
  .ن قانون تطوير املرأة ومحايتها م٣٢على النحو املنصوص عليه يف املادة 
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ويـستند حكـم    . وال تزال غالبية عامة اجلمهور جتهل االجتـار بالبـشر وخاصـة أخطـاره               
ويف الفتـرة مـا بـني    .  مـن قـانون العقوبـات املتعلـق بـاهلجرة غـري الـشرعية          ٧٥احملكمة إىل املـادة     

ــصل يف ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ ــساء واأل     ٣٨٢، مت الف ــف ضــد الن ــضايا العن ــن ق ــضية م طفــال يف  ق
 قـضية تـورط فيهـا األزواج      ١٦٠ قـضية اغتـصاب، و       ٥٢وكان من بني هذه القضايا      . احملاكم

  . قضية دعارة١٣ قضية اجتار بالبشر، و ١٥ قضية صور إباحية، و ٦٩والزوجات، و 
وبالتعــاون مــع املنظمــات الدوليــة والوكــاالت الوطنيــة، تنفــذ حكومــة الو بنــشاط           

وتـشمل أنـشطة    . رة وغري مباشرة إىل مكافحة االجتار بالبـشر       مشروعاً هتدف بصورة مباش    ٢٠
هذه املشاريع صياغة سياسة عامة عـن مكافحـة االجتـار بالبـشر، وتنظـيم حلقـات دراسـية عـن                     
حقــوق اإلنــسان واالجتــار باألشــخاص، وإنفــاذ قــانون تطــوير املــرأة ومحايتــها، وصــياغة قــانون 

مـات عـن االجتـار بالبـشر وهجـرة العمـال،            جديد حلماية حقوق ومصاحل األطفال، ونشر معلو      
  .وتقدمي املساعدة للضحايا، وأنشطة مجع األموال وغري ذلك

، وقَّعت حكومة الو وحكومة تايلند اتفاقاً ثنائياً بشأن حماربة االجتـار            ٢٠٠٥ويف عام     
وأدى توقيع هـذا االتفـاق إىل مواصـلة حتـسني           . باألشخاص، وخاصة االجتار بالنساء واألطفال    

يوليـه  / إىل متـوز   ٢٠٠١أكتـوبر   /ويف الفترة من تشرين األول    . تعاون بني البلدين يف هذا اجملال     ال
ــل    ٢٠٠٧ ــد بترحي ــة تايلن ــار باألشــخاص إىل    ٩٥١، قامــت حكوم ــن ضــحايا االجت  ضــحية م

 ولـداً  ٣٤، و )تقل أعمارهم عن سـنة واحـدة     (مجهورية الو، وكان من بني هؤالء ستة أطفال         
  . امرأة وفتاة٩١١و 

ــى مــساعدة ضــحايا االجتــار          ــيت تعمــل عل وحــىت اآلن، يوجــد عــدد مــن املنظمــات ال
ــشر ــشباب، ووزارة العمــل      . بالب ــسائي، واحتــاد الو لل ومــن بــني هــذه املنظمــات احتــاد الو الن

ــة ــة االجتماعي ــة املعلومــات ذات الــصلة، تواجــه    . والرعاي وبــرغم االفتقــار إىل املعلومــات أو قل
وقد وضعت وزارة العمل والرعايـة      . هذه املشكلة بصورة فعالة   احلكومة صعوبات يف مكافحة     

االجتماعية مـشروعاً ملكافحـة االجتـار بالنـساء واألطفـال يف منطقـة ميكونـغ الكـربى الفرعيـة،                    
  .٢٠٠٠مايو /والذي بدأ يف أيار

  العنف املرتيل واالغتصاب    
، عـاىن   ٢٠٠٣يف عـام    وفقاً للدراسة االستقصائية اليت أجراهـا فريـق التنميـة اجلنـسانية               

.  يف املائـة مـن العنـف البـدين    ١٧ مـن النـساء مـن العنـف العـاطفي و      ١ ٠٠٠ من بني كل   ٣٥
للعنــف اجلنــسي الــذي ارتكبــه  )  يف املائــة١,٦أو ( امــرأة ١ ٠٠٠ مــن بــني كــل  ١٥وتعــرض 
 يف  ٢٥وأُصـيب   . بتعرضهن للعنـف أثنـاء احلمـل      )  يف املائة  ١,٩( امرأة   ١٩وأفادت  . أزواجهن

 حالــة إىل إصــابة تطلبــت عالجــاً طبيــاً، ١٤ حالــة، أدت ٥٧ومــن بــني . ئــة بإصــابات بدنيــةاملا
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وإىل جانـب اإلصـابات البدنيـة، يتـرك العنـف           .  نساء للضرب حىت فقـدان الـوعي       ٦وتعرضت  
  . للمرأةنفسيةأيضاً أثراً على الصحة ال

هلن لعـدم   وأفادت الدراسة االستقصائية بأن أكثر من نصف ضحايا العنف تركن منـاز             
ويف معظــم حــاالت . غــري أن مجــيعهن تقريبــاً عــدن إىل أزواجهــن. قــدرهتن علــى حتمــل العنــف

العنف املرتيل، كانت النـساء تطلـب املـساعدة مـن عـائالهتن أو مـن سـلطة القريـة، والـيت غالبـاً                   
تنصحهن بالبقاء مع أزواجهن من أجل حتديد املسؤوليات بني األزواج والزوجات وحماولـة              ما

  .ني عالقاهتم داخل اُألسرةحتس
ُوضع قـانون   ”: على ما يلي  ) ٢٠٠٤( من قانون تطوير املرأة ومحايتها       ١وتنص املادة     

تـدابري لتطـوير    : املرأة ومحايتها لدعم ومساندة مركز املرأة؛ ولتوضيح احملتويات األساسية وهي         
 عـن املـرأة بغيـة حتـسني     ومحاية املـصاحل املـشروعة للمـرأة؛ ومـسؤولية الدولـة واجملتمـع واُألسـرة          

؛ واملــساواة بــني الرجــل واملــرأة؛ والقــضاء علــى مجيــع أشــكال   تهامعرفتــها وقــدرهتا؛ وشخــصي
التمييز ضد املرأة ملنع ومكافحة االجتار بالنساء واألطفال ومنع العنف املـرتيل؛ وهتيئـة الظـروف                

  .“ة الوطنيةأمام املرأة للمشاركة بقوة وبصورة كاملة يف الدفاع عن الوطن والتنمي
العنــف املــرتيل ضــد النــساء ” بــأن ٢٠٠٤ مــن قــانون اُألســرة لعــام ٢٩وتعــرَّف املــادة   

ــة و      ــسبب أضــراراً بدني ــه شــخص يف اُألســرة وي ــال هــو فعــل يرتكب ــسية أ/واألطف ــساء و نف للن
  “.واألطفال ووضعهم يف اُألسرة

ى النحـو    االغتـصاب علـ    ٢٠٠٥ مـن قـانون العقوبـات املعـدل يف           ١٢٨وتعرِّف املـادة      
أو األســلحة أو مــواد منّومــة أو خمــدرات أو أي وســائل   يــستعمل القــوة أي شــخص”: التــايل

أخرى ضد امـرأة، وتـؤدي إىل فقـداهنا للـوعي لغـرض اغتـصاهبا يعاقـب بالـسجن ملـدة تتـراوح                       
 . كيب٥ ٠٠٠ ٠٠٠ و ١ ٠٠٠ ٠٠٠بني ثالث ومخس سنوات وغرامة تتراوح ما بني  ما

 عامـاً وتكـون حتـت رعايتـه     ١٨ و   ١٥يتراوح عمرها مـا بـني       ويف حالة اغتصاب فتاة       
أو ختضع ملعاجلتـه الطبيـة، يعاقـب اجلـاين بالـسجن ملـدة تتـراوح مـا بـني مخـس وعـشر سـنوات                          

  . كيب١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ و ٢ ٠٠٠ ٠٠٠وغرامة تتراوح ما بني 
ويف حالة ارتكاب عدة أشخاص لفعل االغتصاب بالتنـاوب ضـد طفـل دون اخلامـسة                  

عمره وتنتج عنه أضـرار بدنيـة أو إعاقـة مـستدمية أو الوفـاة، يعاقـب اجلنـاة بالـسجن                     عشرة من   
 ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ومخـس عـشرة سـنة وغرامـة تتـراوح مـا بـني               سـنوات   ملدة تتراوح ما بـني سـبع        

  . كيب١٥ ٠٠٠ ٠٠٠ و
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ــة ارتكــاب اجلــاين لفعــل االغتــصاب والقتــل، يعاقــب بالــسجن ملــدة تتــراوح        ويف حال
 كيـب أو    ٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠ و   ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ وبغرامة تتـراوح مـا بـني          سنة ٢٠ و   ١٥بني   ما

ويعاقب القانون أيضاً على أي حماولـة الرتكـاب مثـل           . بالسجن مدى احلياة أو بعقوبة اإلعدام     
  “.هذه اجلرمية

أي شـخص ميـارس     ”: على مـا يلـي    ) ٢٠٠٥( من قانون العقوبات     ١٢٩وتنص املادة     
 اخلامسة عشر يعاقب بالسجن ملـدة تتـراوح مـا بـني             االتصال اجلنسي مع فتاة أو ولد دون سن       

  “. كيب٥ ٠٠٠ ٠٠٠ و ٢ ٠٠٠ ٠٠٠سنة واحدة ومخس سنوات وبغرامة تتراوح ما بني 
وقد أظهرت دراسة نشرهتا وزارة التعلـيم عـن الكتـب املدرسـية للتعلـيم االبتـدائي مـن             

وهلـذا  . جلـنس الصف األول إىل الصف السادس أن هذه الكتـب حتتـوي علـى حتيـز ضـد نـوع ا                   
قامت وزارة التعليم بإدماج مفهوم املساواة بني اجلنسني يف الكتـب املدرسـية اجلديـدة لـضمان                 
التعــبري عــن التــوازن بــني أدوار الــذكور واإلنــاث يف الكتــاب املدرســي، وقــد اســُتخدمت هــذه 

وتعبِّــر الكتـب املدرســية اجلديـدة عــن   . ٢٠٠٤الكتـب املدرســية علـى أســاس جتـرييب منــذ عـام     
: الــدور املتــوازن الــذي يقــوم بــه األوالد والفتيــات يف األنــشطة الروتينيــة اليوميــة لُألســرة، مثــل

  .يستطيع األوالد والفتيات ممارسة الرياضة وكذلك القيام باألعمال املرتلية
 مـن قـانون   ١٢٧فاملـادة  . وهناك تدابري واضحة متاماً حملاربة األفالم واجملـالت اإلباحيـة           

أي شـخص ُيـصدر أو يـوزع أو يعمـم علـى نطـاق               ”: تنص علـى مـا يلـي      ) ٢٠٠٤(العقوبات  
 أو أفالمــاً إباحيــة أو أي مــواد أخــرى هتــدم الثقافــة والتقاليــد  اًواســع كتبــاً أو جمــالت أو صــور

 بغرامة تتـراوح مـا بـني        وأالوطنية يعاقب بالسجن ملدة تتراوح ما بني ثالثة أشهر وسنة واحدة            
  . كيب٥ ٠٠٠ ٠٠٠ و ٢٠٠ ٠٠٠

  
  احلياة السياسية والعامة: ٧املادة     

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف احليـاة                     
  :السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم املساواة مع الرجل، احلق يف

لية االنتخاب جلميـع    التصويت يف مجيع االنتخابات واالستفتاءات العامة، وأه        )أ(  
  اهليئات اليت ُينتخب أعضاؤها باالقتراع العام؛

املشاركة يف صياغة سياسة احلكومة وتنفيذ هذه السياسة ويف شغل الوظـائف              )ب(  
  العامة وتأدية مجيع املهام العامة على مجيع املستويات احلكومية؛

 تعىن باحلياة العامـة     املشاركة يف مجيع املنظمات واجلمعيات غري احلكومية اليت         )ج(  
  .والسياسية للبلد
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 ٣٧يكفل دستور وقوانني مجهورية الو املساواة بني اجلنسني كمـا نـصت عليـه املـادة                   
 الو البـالغون مـن العمـر        ويتمتـع مواطنـ   ”:  علـى مـا يلـي      ٣٦وتنص املادة   . من الدستور املعدل  

ــالغون مــن العمــر     ١٨ ــع الب ــأكثر حبــق االنتخــاب، ويتمت ــأكثر اً عامــ٢١ عــام ف ــاحلق  ف يف أن ب
ُينتخبوا، عدا املعتوهني واملصابني باضطرابات عقلية واألشخاص الذين أبطلت احملكمـة حقهـم             

  “.يف االنتخاب ويف أن ُينتخبوا
وعالوة على ذلك، ينص قانون تطوير املرأة ومحايتها أيضاً علـى املـساواة يف احلقـوق،                

متساوية للرجل واملرأة، مثل حـق كـل منـهما          قاً سياسية   ة حقو لتكفل الدو ”: ١٤فتقول املادة   
يف أن ينتخب ويف أن ُينتخب، ويف املشاركة يف الشؤون العامة، ويف عمليـة النظـر يف القـوانني                   

ختلـف  مبوصنع القرارات املتعلقة باملسائل ذات األمهية الوطنية ويف التعيني يف املناصب املالئمة              
. الوطين، ويف املنظمـات اجلماهرييـة واالجتماعيـة    للبناءتنظيمات احلزب واحلكومة وجبهة الو     

  “.ويهيئ اجملتمع واُألسرة الظروف أمام املرأة ملمارسة مجيع احلقوق املشار إليها يف هذه املادة
  املرأة بوصفها عضواً يف احلزب السياسي    

حـق الـسكان املتعـددي اإلثنيـات يف أن يكونـوا ُحكَّـام              ”:  من الدسـتور   ٣تقول املادة     
د ميارس وُيكفل من خالل أداء النظام السياسي الذي ميثل حزب الو الثوري الـشعيب نواتـه                 البل

  “.الرئيسية
ــالغ     ٤ويوجــد    ــة حلــزب الو الثــوري الــشعيب الب ــة املركزي  نــساء مــن بــني أعــضا اللجن
ويعـد هـذا تطـوراً إجيابيـاً مقارنـة          .  عضواً والذين انُتخبوا يف املؤمتر الثـامن للحـزب         ٥٥عددهم  
وفــضالً عــن هــذا، هنــاك ســيدة واحــدة عــضو أيــضاً يف   . ية اللجنــة املركزيــة يف الــسابقبعــضو

 عـضواً   ٢٢ ٠١٢ويوجد حـىت اآلن     . املكتب السياسي وهو أعلى هيئة لصنع القرار يف احلزب        
  . يف املائة من جمموع أعضاء احلزب على نطاق البلد١٢,١يف احلزب من النساء أو 

  اجلمعية الوطنية    
 األســاس لزيــادة ١٩٩٧االنتخــايب جلمهوريــة الو الــذي اعُتمــد يف عــام ن يــضع القــانو  

يــضم أعــضاء ”:  مــن القــانون٧وتقــول املــادة . عــدد النــواب مــن اإلنــاث يف اجلمعيــة الوطنيــة 
اجلمعيــة الوطنيــة نــسبة مالئمــة مــن ممثلــي الــشعب مــن خمتلــف الطبقــات ومــن اجلنــسني ومــن     

  “.اجلماعات اإلثنية
نتخايب بصورة أفضل، قام احتاد الو النسائي، بالتعـاون مـع اجلمعيـة             ولتنفيذ القانون اال    

ويف . الوطنية، حبمالت انتخابية للمرأة، ممـا يـشري إىل أمهيـة مـشاركة املـرأة يف اجلمعيـة الوطنيـة              
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مـن  )  يف املائـة   ٢٥( عضواً مـن اإلنـاث       ٢٨ التشريعية السادسة للجمعية الوطنية، يوجد       الدورة
  . إحداهن منصب نائب رئيس اجلمعية الوطنية عضواً وتتوىل١١٥بني 

ولتنفيذ خطة تعميم املنظور اجلنساين داخـل اجلمعيـة الوطنيـة، والـيت اعُتمـدت يف عـام                    
، ُنظمت حلقات تدريبية عن املساواة بني اجلنسني ألعضاء اجلمعيـة الوطنيـة، ويـشارك               ٢٠٠٤

خلـارج مــن أجــل اســتخالص  أيـضاً عــدد مــن أعــضاء اجلمعيـة الوطنيــة يف جــوالت دراســية يف ا  
  .الدروس واخلربات املستفادة من بلدان أخرى عن تعزيز النهوض باملرأة الربملانية

  حكومة مجهورية الو    
وهنــاك اآلن . زادت أيــضاً مــشاركة املــرأة يف احلكومــة، مقارنــة باحلكومــات الــسابقة    

ان علـى مــستوى  وزيرتـان يف احلكومـة، بينمـا كانــت هنـاك وزيـرة واحـدة يف الــسابق، وسـيدت       
وعموما، ميثل عـدد    . وزير، واثنتان من نواب الوزراء، وسبع نساء على مستوى نواب الوزراء          

 ٨٦,٣ يف املائـة بينمـا يـشكل الرجـال     ١٣,٦النساء الاليت يشغلن مناصب وزارية يف احلكومة     
 يف ٧٨  يف املائـة مقابـل  ٢٢يف املائة يف حني متثل النساء الاليت يـشغلن مناصـب نـواب الـوزراء          

  .املائة للرجال
  اإلدارة احمللية    

وتنقـسم اإلدارة   . اإلدارة احمللية هـي إدارة الدولـة الـيت متارسـها سـلطات اإلدارة احملليـة                 
ويـضم البلـد    . املقاطعـة، واحملافظـة، والقريـة     : احمللية يف مجهورية الو إىل ثالثة مـستويات، وهـي         

  . قرية١٠ ٢٩٢فظة، و  حما١٣٩ مقاطعة ومدينة فيينتيان العاصمة، و ١٦
وحــاكم املقاطعــة هــو رئــيس ســلطات املقاطعــة، وُعمــدة مدينــة فيينتيــان العاصــمة هــو   

ورئــيس مجهوريــة الو هــو الــذي يعــيِّن ُحكَّــام املقاطعــات   . رئــيس الــسلطة اإلداريــة للعاصــمة 
ويعـّين  . وُعمدة العاصـمة أو ينقلـهم أو يعفـيهم مـن مناصـبهم بنـاء علـى طلـب رئـيس الـوزراء                      

.  سـنوات وميكـن إعـادة تعيينـهما ملـدة إضـافية واحـدة              ٥كم املقاطعـة ُعمـدة العاصـمة ملـدة          حا
  .واحلاكم هو املسؤول األعلى مرتبة يف هذا املستوى

 حاكمـــاً وُعمـــدة ١٦وال توجـــد أي امـــرأة بـــني ُحكَّـــام املقاطعـــات البـــالغ عـــددهم    
. ملباشـران حلـاكم املقاطعـة   ويوجد يف كل مقاطعة وكيالن للحاكم ومها املـساعدان ا   . العاصمة

وتضم األمانات الدائمة للمقاطعـات سـيدة   . حاكم حىت اآلن للومل تعّين سيدة واحدة كوكيلة      
  . رجال١٧ًواحدة و 
ــة            ــل ســلطات املقاطع ــة، وميث ــة للمحافظ ــسلطة اإلداري ــيس ال ــو رئ ــة ه ــيس احملافظ ورئ

وســلطات احملافظــة والعاصــمة وهــو مــسؤول أمامهــا علــى مــستوى احملافظــة يف ممارســة مهــام     
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ــات إدارة احملافظــة  ــام بواجب ــيس    /وحــاكم املقاطعــة . والقي ــّين رئ ــذي يع ُعمــدة العاصــمة هــو ال
 سنوات وجيـوز إعـادة تعيينـه        ٥ويعّين رئيس احملافظة ملدة     . احملافظة أو ينقله أو يعفيه من منصبه      

تور والقـوانني  ورئيس احملافظـة مـسؤول عـن تنفيـذ الدسـ      . لفترة إضافية واحدة يف نفس احملافظة     
  .والتشريعات والتعليمات الصادرة من سلطات أعلى

ــصادية        ــة االقت ــة، والتنمي ــة شــؤون إدارة القري ــة للقري ــسلطة اإلداري وتــشمل وظــائف ال
ــوارد        ــام والنظــام، واحملافظــة علــى امل ــة، واحملافظــة علــى األمــن الع ــة للقري ــة والثقافي واالجتماعي

ويـساعده يف أعمـال    . ئـيس القريـة الـسلطة اإلداريـة للقريـة         ويـرأس ر  . الطبيعية والبيئة يف القريـة    
ــة    ــة وعــدة جلــان قروي ــيس القري ــواب رئ ــرويني    . اإلدارة ن ــة بواســطة الق ــيس القري وُينتخــب رئ

ويف حالة الضرورة، جيوز لرئيس احملافظة أو رئيس البلدية تعـيني           . ويعتمده رئيس بلدية احملافظة   
  . سنوات وجيوز إعادة انتخابه٣لقرية ملدة وُينتخب رئيس ا. رئيس القرية أو إقالته

. ويــؤدي رئــيس القريــة واجباتــه وفقــاً للتوجيهــات الــصادرة إليــه مــن رئــيس احملافظــة      
ورئــيس القريــة مــسؤول عــن ضــمان تطبيــق القــوانني والتــشريعات والتعليمــات الــصادرة مــن     

م والنظـام علـى   ورئـيس القريـة مـسؤول أيـضاً عـن احملافظـة علـى األمـن العـا               . السلطات األعلى 
ولـذلك يعـد    . مستوى القاعدة الشعبية، وهو أيضاً احلكم يف املنازعات اليت تنشأ بني القـرويني            

 لوحــدات ٢ووفقــاً للمــادة  . مهوريــة الوجلرئــيس القريــة عنــصراً هامــاً يف النظــام القــانوين      
، ٢٠٠٥يف عـام    الوساطة القروية التابعة لوزارة العدل واملعنية حبل املنازعات، والـيت اعُتمـدت             

وتـشمل  . فإن اهلدف الرئيسي لوحدة الوساطة القروية هو التوسط يف املنازعات بـني القـرويني             
وتـساعد الوحـدة    . الوالية القضائية لوحدة الوسـاطة املنازعـات البـسيطة والـيت ال هتـدد اجملتمـع               

. يف تقريـر املـصري  أيضاً سلطة إدارة القرية يف تطبيق العدالة داخل القرية، وتعزيز حق املـواطنني     
وهـــي تعمـــل أيـــضاً كناشـــر للقـــوانني والتـــشريعات يف القريـــة، لتـــشجيع الـــسكان مـــن كافـــة 
اجلماعات اإلثنية علـى احتـرام القـوانني والتـشريعات واالمتثـال هلـا بدقـة، وتتـوىل التنـسيق مـع                      

تـه علـى أن      مـن القـرار ذا     ٥وتنص املادة   . اهليئة القضائية واهليئات األخرى املعنية بصورة وثيقة      
طة من رئيس القرية، وعضو من جبهة الو، وعضو من االحتاد النـسائي،             تتكون وحدة الوسا  ”

  .“وعضو من احتاد الشباب، وواحد من أكرب حكماء القرية
ــان العاصــمة ويف ثــالث مقاطعــات        ويتــضح مــن دراســة استقــصائية أُجريــت يف فيينتي

رف النظـر عـن االحتـاد النـسائي القـروي،      أخرى عن مشاركة املرأة يف اللجان القرويـة أنـه بـص       
ففــي القــرى الــيت مشلــها  : يعتــرب عــدد النــساء املــشاركات يف اللجــان القرويــة منخفــضاً للغايــة   

 رئــيس ووكيــل ٣٠٢ ســيدة فقــط مــن بــني  ٢٤ قريــة، توجــد ٩٣االستقــصاء والبــالغ عــددها 
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اب الـذين تتـراوح     غري أن احتاد الشباب القروي، وهو تنظيم مجاهريي مـن الـشب           . رئيس للقرية 
  . يف املائة٣٠,٣ عاماً، يضم أعضاء من اإلناث ميثلن حنو ٣٥ و ١٥أعمارهم ما بني 

، يعـد  ٢٠٠٦ووفقاً لإلحصاءات الـصادرة مـن إدارة الـشؤون اإلداريـة العامـة يف عـام                  
فـال توجـد امـرأة واحـدة بـني ُحكَّـام            . عدد النساء حمـدوداً يف القيـادات علـى مجيـع املـستويات            

 ٣,١٣ يف املائـة و      ١,٣٣طعات، ومن بني رؤساء ووكالء رؤساء القرى، ال يوجد سوى           املقا
، اتـضح   ٢٠٠٠وباملقارنة مـع اإلحـصاءات الـصادرة يف عـام           . يف املائة من النساء على الترتيب     

بــني رؤســاء ووكــالء رؤســاء القــرى يف عــام مــن فكــان عــدد النــساء : أنــه أُحــرز تقــدم طفيــف
  . يف املائة على الترتيب١,٦ و  يف املائة١,٢ ميثل ٢٠٠٠

  املشاكل والعقبات اليت حتول دون مشاركة املرأة يف احلياة السياسية    
على الرغم من التقدم الكبري الذي حتقق من حيث مـشاركة املـرأة يف احليـاة الـسياسية                    

علــى املــستويني املركــزي واحمللــي، ال تــزال هنــاك عوامــل كــثرية حتــول دون مــشاركة املــرأة يف  
ــاة الــسياسية ــة املــوارد املتعلقــة باجلنــسني     . احلي ووفقــاً لدراســة أجراهــا مركــز معلومــات وتنمي

، تـشمل العوامـل الــيت تـشكل عائقــاً أمـام مــشاركة املـرأة يف خمتلــف اللجـان القرويــة       )٢٠٠٣(
  :يلي ما

عادات والتقاليد تعترب واحدة من العقبات الـيت حتـول دون مـشاركة املـرأة يف احليـاة                  فال  
وعلى سبيل املثال، سوف يكون من الصعب علـى املـرأة أن جتـد وظيفـة بعيـدة عـن                    . سياسيةال

املــرتل أو أن تعمــل لــيالً، نظــراً ألن األزواج غيــورون وال يثقــون فــيهن أو يتــصورون أن ذلــك 
فاألعمـال املرتليـة وواجـب تربيـة األطفـال يفـرض علـى املـرأة                . ليس الئقاً من الناحية التقليديـة     

ونظـراً ألنـه    .  املرتل، ولـذلك فإهنـا ال تـستطيع أن تـدخر سـوى وقـت ضـئيل جملتمعهـا                   البقاء يف 
تكــون هنــاك ســابقة لتــويل امــرأة منــصب رئــيس القريــة، يعتقــد القرويــون يف بعــض املنــاطق   مل

ويــرى . الريفيــة أن املــرأة ال تــصلح أن تكــون قائــدة وأن الرجــل وحــده هــو القــادر علــى ذلــك
ــاد   ــضاً أن القي ــون أي ــات الرجــل  القروي ــن واجب ــول . ة م ــت    ٨٠ويق ــذين أُجري ــن ال ــة م  يف املائ

  .املقابالت معهم أن الرجل أصلح من املرأة على القيادة
فـإذا  . وعموماً، ال يزال هناك عدد كبري من النساء الـاليت يفتقـرن إىل املعرفـة والقـدرة                  
ونـادراً مـا تتحـدث    . يـة  املرأة ملواصلة التعليم، فإهنا عادة ما ترفض متذرعـة بـأُمور عائل          اختريت

فهي تشعر بعدم الثقة، وعلى سبيل املثـال، هنـاك بعـض احلـاالت              . املرأة يف االجتماعات العامة   
اليت فـازت فيهـا املـرأة يف انتخـاب رئـيس القريـة ولكنـها رفـضت قبـول هـذا املنـصب وطلبـت                          

الحتـاد  ويف بعـض القـرى، تقـول مجعيـة ا     . ترشيحها ملنصب وكيل رئيس القرية بـدالً مـن ذلـك          
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النسائي إن املرأة تفتقر إىل الدراية الفنية والقدرة علـى اإلدارة، والتنظـيم، والتخطـيط، والعمـل      
  .بطريقة منهجية، بينما يف جلان أخرى، ال تستطيع رئيسة االحتاد النسائي القراءة والكتابة

وهلذا يوصى مراقبـو انتخابـات رئـيس القريـة بتـشجيع املزيـد مـن النـساء علـى خـوض                        
ــات رؤســاء القــرى ا ــات رؤســاء القــرى    . نتخاب ــشريعات اخلاصــة بانتخاب ــيح الت . ويوصــى بتنق

وينبغــي . وينبغــي أن يقتــرب عــدد املرشــحات كــثرياً مــن عــدد املرشــحني لــو أمكــن ذلــك          
للمرشحات الاليت مت اختيارهن النتخابات رؤساء القرى أن يتـشاورن مـع مجيـع أفـراد العائلـة                  

وينبغي لـسلطات احملافظـات والقـرى       . ليس فقط مع رب األسرة    ، و )الذين حيق هلم االنتخاب   (
ويوصــى أيــضاً بــأن يــتم نــشر   . تنظــيم تــدريبات ونــشر معلومــات عــن املــساواة بــني اجلنــسني   

املعلومــات عــن ضــرورة مــشاركة املــرأة يف اللجــان القرويــة عــن طريــق وســائل اإلعــالم أو أي  
حتادات النسائية القروية علـى تنظـيم       وينبغي تدريب اال  . شكل آخر من أشكال نشر املعلومات     

  .العمل والتخطيط اإلمنائي
وميكن تلخيص سياسة احلكومة لتحسني مشاركة املـرأة يف اإلدارة العامـة علـى النحـو            

  :التايل
ــادة مــشاركة املــرأة،        •   وضــع خطــة اســتراتيجية لتعمــيم املنظــور اجلنــساين مــن أجــل زي

  ية؛وخاصة زيادة مشاركتها يف الربجمة اإلمنائ
زيــادة الــوعي عــن املــساواة بــني اجلنــسني مــن جانــب مــسؤويل احلكومــة إلجيــاد هنــج      •  

  جنساين جتاه التخطيط احمللي وكذلك جتاه ختطيط امليزانية؛
  مجع البيانات املصنفة حسب اجلنسني على املستوى احمللي؛  •  
  دارة احمللية؛ضمان إشراك املمثلني اإلناث يف اللجان االقتصادية تنفيذاً لقانون اإل  •  
  حتسني مكاتب املشورة القانونية للمرأة؛  •  
  جتميع املعلومات عن اجلرائم اليت ترتكبها املرأة؛  •  
  .حتسني التدابري لتوفري مزيد من احلماية الفعالة حلقوق املرأة والطفل  •  

ــاً بتنفيــذ مــشروع      احلوكمــة وإصــالح اإلدارة العامــة علــى  عــن وتقــوم احلكومــة حالي
مواصــلة : وتتــضمن األنــشطة الرئيــسية للمــشروع.  املركــزي وعلــى مــستوى املقاطعــةاملــستوى

 االقتـصادية   -عملية الالمركزيـة، وحتـسني قـدرة اإلدارات احملليـة وختطـيط التنميـة االجتماعيـة                 
وقـد أدرج هـذا املـشروع هنجـاً         . على املستوى احمللـي، وحتـسني اإلدارة العامـة وختفـيض الفقـر            

إجراء تقيـيم جنـساين؛ ووضـع خطـة إلدراج النـهج اجلنـساين يف        : ه من بينها  جنسانياً يف أنشطت  
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أنــشطة القطاعــات احلكوميــة؛ وإجــراء تــدريب علــى املــسائل اجلنــسانية للمــوظفني والقــرويني؛ 
واستعراض التدابري واملبادئ إلقامة صناديق إمنائية للمحافظات والقـرى لـضمان حـصول املـرأة               

  .لعلى االئتمانات وعلى األموا
  

  التمثيل واملشاركة على املستوى الدويل: ٨املادة     
تتخـذ الــدول األطـراف مجيــع التـدابري املناســبة لتكفــل للمـرأة، علــى قـدم املــساواة مــع        

الرجــل ودون أي متييــز، فرصــة متثيــل حكومتــها علــى املــستوى الــدويل واالشــتراك يف أعمــال    
  .املنظمات الدولية

ة ثابتــة تقــوم علــى الــسالم واالســتقالل والــصداقة تنتــهج مجهوريــة الو سياســة خارجيــ  
ــاون ــات       . والتع ــددة للعالق ــة، واألشــكال املتع ــدد، والتعددي ــه املتع ــارس سياســة التوّج وهــي مت

 ظروف وواقع البلد؛ وتربط العالقـات الـسياسية       مئتالالدولية؛ وسياسة االنفتاح التدرجيي اليت      
ذا دعـم مـن دور وُسـمعة مجهوريــة الو يف    كــل هـ . والدبلوماسـية بالتعـاون االقتـصادي الـدويل    

ــة  ــة والدولي ــة الو عالقــات دبلوماســية مــع   ٢٠٠٥ويف عــام . الــساحة اإلقليمي ، كــان جلمهوري
وزاد عدد نساء الو الاليت يعملن يف جمال اخلدمات اخلارجية، ولكـن عـدد النـساء                .  بلداً ١٢١

  .الاليت يشغلن منصب السفري والقنصل العام ال يزال متواضعاً
 من قانون تطوير املرأة ومحايتها بأن املـساواة يف احلقـوق بـني الرجـل                ١٣وتنص املادة     

واملرأة حمددة من حيث نوعية التطور يف شخصية كـل منـهما، وأن الرجـل واملـرأة ميـثالن ِقَيمـاً           
 الثقافيـة، ويف  -متساوية وهلما نفـس الفـرص يف األنـشطة الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة           

  .، ويف الدفاع الوطين واألمن، ويف الشؤون اخلارجيةاُألسرة
وهلذا حيـق للمـرأة يف مجهوريـة الو أن متثـل احلكومـة يف الـشؤون الدوليـة وتـشارك يف                       

  .املنظمات الدولية على قدم املساواة مع الرجل
  وزارة الشؤون اخلارجية    

، ١٩٩٩ام  ســيدة يف عــ٨٤بلــغ عــدد النــساء العــامالت يف وزارة الــشؤون اخلارجيــة    
، كـان لـدى وزارة الـشؤون        ٢٠٠٦ففـي عـام     . وقد زاد هذا العدد تـدرجيياً منـذ ذلـك الوقـت           

وتعلـق وزارة الـشؤون     .  مـن النـساء    ١٤٤ مـن الرجـال و       ٥٥٩ موظفني منـهم     ٧٠٣اخلارجية  
اخلارجية أمهية على تطوير املوظفـات، وخاصـة الدبلوماسـيات ليـصبحن علـى كفـاءة متـساوية         

وسـوف يركـز تـدريب املوظفـات يف الوقـت احلاضـر ويف املـستقبل        . رجـال مع نظـرائهن مـن ال   
فحىت اآلن، أوفـدت الـوزارة عـدداً مـن          . على االرتقاء مبعرفتهن األيديولوجية ومهاراهتن التقنية     

 يف املائــة مــن جممــوع املوظفــات، لتلقــي تــدريبات قــصرية ومتوســطة ٣٠املوظفــات، ميثــل حنــو 
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النـهوض بقـدراهتن علـى العمـل بـصورة فعالـة علـى املـستوى         األجل يف الـداخل واخلـارج بغيـة       
وبرغم هذه اجلهود، ال يزال هناك عدد قليل من النـساء يف املناصـب القياديـة املختلفـة                  . الدويل

  .بوزارة الشؤون اخلارجية
وهنــاك عــدد مــن املنظمــات الدوليــة املعتمــدة يف مجهوريــة الو، مثــل األمــم املتحــدة،      

وتبـيَّن أن هنـاك     . دولية، والـسفارات األجنبيـة، واملنظمـات غـري احلكوميـة          واملؤسسات املالية ال  
 موظفاً حملياً يعملون يف مكاتب الوكاالت الدوليـة يف مجهوريـة الو، مـن بينـهم                 ١ ٢١٦حالياً  
  . امرأة، بينما يشغل البعض مناصب مستشارين وخرباء٦٧٠ رجالً و ٥٤٦

  
  اجلنسية: ٩املادة     

اف املــرأة حقــاً مــساوياً حلــق الرجــل يف اكتــساب جنــسيتها أو        متــنح الــدول األطــر    ‐ ١
وتــضمن بوجــه خــاص أال يترتــب علــى الــزواج مــن أجــنيب أو تغــيري . االحتفــاظ هبــا أو تغيريهــا

جنسية الزوج أثنـاء الـزواج، أن تـتغري تلقائيـاً جنـسية الزوجـة، أو أن تـصبح بـال جنـسية أو أن                   
  .تفرض عليها جنسية الزوج

  . األطراف املرأة حقاً مساوياً حلق الرجل فيما يتعلق جبنسية أطفاهلامتنح الدول  ‐ ٢
فاملـادة  . وهلذا فإن احلصول على اجلنسية واالحتفاظ هبا تنظمـه نفـس املبـادئ املعياريـة                

الـشخص الـذي حيمـل جنـسية        ”تـنص علـى أن      ) ٢٠٠٤املعدل يف عـام     ( من قانون اجلنسية     ٢
زواج أو طــالق أحــد مــواطين الو أو ” علــى أن ٤ وتــنص املــادة. “الو هــو أحــد مــواطين الو

ــسية الو     ــؤدي إىل تغــيري جن ــسية ال ي ــساب أحــد  . أحــد األجانــب أو شــخص عــدمي اجلن واكت
  .“الزوجني جلنسية الو أو فقدانه هلذه اجلنسية ال يؤدي إىل تغيري جنسية الزوج اآلخر

 أو بـالتجنس، أو      مـن قـانون اجلنـسية، ُتكتـسب جنـسية الو بـامليالد،             ٩وطبقاً للمـادة      
 مـن   ١٤ إىل   ١١باالستعادة، أو بناء على أسباب أخرى كما هو منصوص عليـه يف املـواد مـن                 

  .نفس القانون
ويــنص قــانون اجلنــسية علــى حقــوق متــساوية للمــرأة مــن حيــث اختــاذ القــرار بــشأن       

ري نــسيتها، ســواء بــامليالد أو بتغــيجل اكتــساب اُألم ةجنــسية أطفاهلــا، بــصرف النظــر عــن طريقــ 
  .جنسيتها
 مـن   ١٠املـادة   (واألشخاص الذين ينتمون إىل الفئة التالية حيملون جنـسية الو بـامليالد               

األطفــال املولــودون ألبــوين حيمــالن جنــسية الو وقــت املــيالد يعتــربون مــن  ”) قــانون اجلنــسية
ــة الو       ــودين داخــل أو خــارج أراضــي مجهوري مــواطين الو بــصرف النظــر عمــا إذا كــانوا مول

  “.اطية الشعبيةالدميقر
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إذا كـان أحـد الوالـدين حيمـل جنـسية           ” من قانون اجلنسية على أنه       ١١وتنص الفقرة     
  :الو، فإن أطفاله حيصلون على جنسية الو بامليالد يف حالة

  ]أو[إذا كانوا مولودين داخل أراضي مجهورية الو الدميقراطية الشعبية؛   ‐ ١
الو الدميقراطيـة الـشعبية ولكـن كـان لـدى       مجهورية  أراضيإذا كانوا مولودين خارج       ‐ ٢

األبوين وقت املـيالد إقامـة دائمـة يف أراضـي مجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية أو كـان ألحـد                       
  .األبوين نفس اإلقامة

ويف حالة الطفل الـذي يولـد خـارج أراضـي مجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية وكـان                      
ــوين إقامــة دائمــة خــارج أراضــي مجهو   ــوان   لــدى األب ــة الــشعبية، يقــرر األب ــة الو الدميقراطي ري

  .جنسية الطفل
إذا كان أحد األبوين حيمل جنـسية الو واآلخـر عـدمي اجلنـسية، حيمـل الطفـل جنـسية                      

  .“الو بصرف النظر عن مكان امليالد
ــادة    ــا يلـــي ١٢وتـــنص املـ ــة الو  ”:  علـــى مـ األطفـــال املولـــودون يف أراضـــي مجهوريـ

ــوين  ــشعبية ألبـ ــة الـ ــدميي الدميقراطيـ ــة الو    عـ ــستمرة يف مجهوريـ ــصورة مـ ــان بـ ــسية ويقيمـ اجلنـ
الدميقراطيــة الــشعبية وينــدجمان يف جمتمــع الو وثقافتــه ميكنــهم اكتــساب جنــسية الو إذا طلــب   

  “.اآلباء ذلك
يـتم إسـقاط جنـسية الو إذا تنـازل عنـها حاملـها، أو       ”:  على ما يلـي   ١٧وتنص املادة     

وفقــدان اجلنــسية ال يغــري مــن جنــسية .  بــصورة مــستمرةإذا مت ســحبها، أو إذا أقــام يف اخلــارج
جيوز سـحب جنـسية الو الـيت اكتـسبها          ”:  على ما يلي   ١٩وتنص املادة   . “أطفال األب املعين  

  :شخص ما خالل مخس سنوات من تاريخ اكتساهبا بناء على طلب احلكومة إذا تبّين
  أن اكتساب جنسية الو ليس قانونياً؛  ‐ ١
 مل حيتــرم جنــسية الو، مــثال عــن طريــق ارتكابــه عمــالً مــن أعمــال أن الــشخص املعــين  ‐ ٢

  .اخليانة أو سبَّب أضراراً لُألمة
 وفـضالً عـن ذلـك،      “.وسحب جنسية الو ال يغري من جنـسية الـزوج اآلخـر وأطفالـه               

زواج أو طــالق أحــد مــواطين الو أو أحــد  ”:  مــن هــذا القــانون علــى مــا يلــي ٤تــنص املــادة 
واكتـساب أحـد الـزوجني      . اجلنـسية ال يـؤدي إىل تغـيري جنـسية الو          األجانب أو شخص عدمي     

  “.جلنسية الو أو فقدانه هلذه اجلنسية ال يؤدي إىل تغيري جنسية الزوج اآلخر
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عند تغيري جنسية أحد األبـوين عـن        ”:  من نفس القانون على ما يلي      ٢٢وتنص املادة     
طفاهلمـا الـذين تقـل أعمـارهم عـن          طريق اكتساب جنسية الو أو التنازل عنها، تـتغري جنـسية أ           

  “. عاماً تبعاً لذلك، إال إذا كان األطفال متزوجني بصورة قانونية١٨
إذا اكتسب أحد اآلباء جنـسية الو بينمـا ظـل اآلخـر             ”:  على ما يلي   ٢٣وتنص املادة     

 األبحيمل جنسية غـري جنـسية الو، جيـوز أن يكتـسب األطفـال جنـسية الو بنـاء علـى طلـب                 
ألطفــال الــذين حيملــون جنــسية الو وتزيــد أعمــارهم عــن    لنــسية الو؛ وجيــوز الــذي حيمــل ج

 عاماً وتزوجوا بصورة قانونية، أن خيتاروا جنسية أحـد األبـوين؛            ١٨عاماً ولكنها أقل من      ١٥
وإذا اكتسب أحد األبوين جنسية الو بينما كان اآلخر عدمي اجلنسية، يعترب أطفاهلمـا املقيمـون      

ــة الو  ــوين      يف أراضــي مجهوري ــسب أحــد األب ــواطين الو؛ وإذا اكت ــن م ــشعبية م ــة ال  الدميقراطي
جنسية الو بينما كان اآلخر عدمي اجلنسية، جيـوز ألطفاهلمـا املقـيمني خـارج أراضـي مجهوريـة                   

  “.الو الدميقراطية الشعبية اكتساب جنسية الو بناء على طلب األب الذي حيمل جنسية الو
تنازل أحد األبوين عن اجلنـسية بينمـا ظـل اآلخـر            إذا  ”:  على ما يلي   ٢٤وتنص املادة     

  “.حمتفظاً هبا، فسوف حيتفظ األطفال جبنسية الو
الطفــل األجـنيب أو عـدمي اجلنـسية الـذي تبنَّـاه أحــد      ”:  علـى مـا يلـي   ٢٥وتـنص املـادة     

ــاه زوجــان       ــسية الــذي تبنَّ مــواطين الو يعتــرب مــن مــواطين الو؛ والطفــل األجــنيب أو عــدمي اجلن
ــناأحــدمه ــة        م ــسية الو مبوافق ــى جن ــسية حيــصل عل ــواطين الو واآلخــر أجــنيب أو عــدمي اجلن  م
  “.األبوين

الطفل الذي حيمل جنسية الو وأبواه بـالتبنِّي أجنبيـان   ”:  على ما يلي   ٢٦وتنص املادة     
وجيـوز هلـذا الطفـل التنـازل عـن          . أو أحدمها أجنيب واآلخر من مـواطين الو حيـتفظ جبنـسية الو            

على طلب األبوين بالتبنِّي؛ والطفل الذي حيمل جنسية الو وأبـواه بـالتبنِّي مـن               جنسية الو بناء    
  “.عدميي اجلنسية أو أحدمها عدمي اجلنسية واآلخر من مواطين الو حيتفظ جبنسية الو

وتوافــق اللجنــة الدائمــة التابعــة للجمعيــة الوطنيــة علــى مــنح جنــسية الو أو ســحبها أو   
  . عنها أو إعادة منحهانازلالت
  

  التعليم: ١٠املادة     
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املـرأة لكـي تكفـل للمـرأة                  
حقوقــاً مــساوية حلقــوق الرجــل يف ميــدان التعلــيم، وبوجــه خــاص لكــي تكفــل، علــى أســاس    

  :تساوي الرجل واملرأة
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 الدراسـات واحلـصول   نفس الظروف للتوجيه الوظيفي واملهين، وللوصول إىل        )أ(  
على الدرجات العلمية يف املؤسسات التعليمية من مجيع الفئـات، يف املنـاطق الريفيـة واحلـضرية                 
على السواء؛ وتكون هذه املساواة مكفولة يف املرحلة الـسابقة لاللتحـاق باملدرسـة ويف التعلـيم            

   التدريب املهين؛العام والتقين واملهين والتعليم التقين العايل، وكذلك يف مجيع أنواع
تــوفر نفــس املنــاهج الدراســية، ونفــس االمتحانــات وهيئــات تدريــسية تتمتــع     )ب(  

  مبؤهالت من نفس املستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛
القـــضاء علـــى أي مفهـــوم منطـــي عـــن دور الرجـــل ودور املـــرأة علـــى مجيـــع    )ج(  

لتعليم املختلط وغريه من أنـواع التعلـيم     مستويات التعليم ويف مجيع أشكاله عن طريق تشجيع ا        
اليت تساعد يف حتقيق هذا اهلدف، وال سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والربامج املدرسـية                

  وتكييف أساليب التعليم؛
  نفس الفرص لالستفادة من املنح التعليمية وغريها من املنح الدراسية؛  )د(  
املتواصـل، مبـا يف ذلـك بـرامج تعلـيم           نفس الفرص للوصول إىل برامج التعلـيم          )هـ(  

الكبار وحمو اُألمية الوظيفية، وال سـيما الـيت هتـدف إىل أن تـضيق، يف أقـرب وقـت ممكـن، أي                       
  فجوة يف التعليم قائمة بني الرجل واملرأة؛

ــرامج         )و(   ــات وتنظــيم ب ــني الطالب ــل األوان ب ــرك املدرســة، قب خفــض معــدالت ت
  سة قبل األوان؛للفتيات والنساء الالئي تركن املدر

  نفس الفرص للمشاركة النشطة يف األلعاب الرياضية والتربية البدنية؛  )ز(  
الوصــول إىل معلومــات تربويــة حمــددة للمــساعدة يف ضــمان صــحة اُألســر          )ح(  

  .ورفاهها، مبا يف ذلك املعلومات والنصح عن ختطيط اُألسرة
. وطنية للنمو والقـضاء علـى الفقـر       يعد التعليم أحد األولويات اهلامة يف االستراتيجية ال         

وقد اعُتمدت سياسة لتحسني احلصول على التعليم وخفض معدل اُألمية بني النـساء، وخاصـة       
ويتـألف  . ويتضمن نظام التعليم الوطين التعليم النظامي والتعلـيم غـري النظـامي           . النساء اإلثنيات 

لتعلــيم االبتــدائي، والتعلــيم  ، واالتعلــيم قبــل املدرســي : التعلــيم النظــامي مــن مخــسة مــستويات  
  .الثانوي، والتعليم املهين، والتعليم العايل

ويـضم قطـاع التعلـيم    . وخيضع نظام إدارة التعليم على كافة املستويات لـوزارة التعلـيم        
 مـن   ٣٠ ١١٠ مـن النـساء و       ٢٣ ٨٠٥ موظفـاً علـى نطـاق البلـد، منـهم            ٥٣ ٩١٥حىت اآلن   
 ٤ ٠٨٣ويوجــد حنــو .  مــن النــساء١ ٦٤٢، منــهم  موظفــاً مكتبيــا٥ً ٢١٢وهنــاك . الرجــال

وعلــى املــستويات احملليــة، توجــد .  مــن النــساء١ ٧٠٤موظفــاً علــى املــستوى املركــزي، منــهم 
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 اً موظفــ١٧ ٠٨٠وهنــاك حنــو .  ومكاتــب للتعلــيم يف احملافظــات اتفــروع للتعلــيم يف املقاطعــ 
 يف املائـة،    ٤٠,٧و ما ميثـل      من النساء، وه   ٦ ٩٥٣من بينهم   ( على مستوى املقاطعات     اًتعليمي

والعـدد اإلمجـايل ملـوظفي التعلـيم يف     ).  يف املائـة ٥٩,٣ من الرجال، وهو مـا ميثـل   ١٠ ١٢٧و  
ــساء أو حنــو  ١٥ ١٤٨ (٣٢ ٧٥٢ هــو اتاحملافظــ ــة، و ٤٦,٣ مــن الن  مــن ١٧ ٦٠٤ يف املائ

ري املـدارس   ويعد رؤساء القرى، وجلان إدارة املدارس، ومدي      ).  يف املائة  ٥٣,٧الرجال أو حنو    
  . توفري التعليم يف القرىضمانمسؤولني عن 

ملواطين الو احلـق يف تلقِّـي       ”:  املعدل على ما يلي    ٢٠٠٣ من دستور    ٣٨وتنص املادة     
هتتم الدولة بتطـوير التعلـيم      ”:  أيضاً على ما يلي    ٢٢وتنص املادة   ،  “التعليم واالرتقاء بأنفسهم  

ل االبتدائية من أجل بناء املواطن الصاحل الـذي تتـوفر لديـه             وتنفذ نظاماً إلزامياً للتعليم يف املراح     
وهتــتم الدولــة واجملتمــع بتطــوير التعلــيم الــوطين الراقــي، . الكفــاءة الثوريــة واملعــارف والقــدرات

لتهيئة الفرص والظروف يف التعليم جلميع أفراد الشعب يف مجيع أحناء البلـد، وخاصـة الـسكان                 
وتـشجع الدولـة    .  واألقليات اإلثنيـة، والنـساء، واألطفـال احملـرومني         يف املناطق النائية واملعزولة،   

القطاع اخلاص على االستثمار يف تطوير التعليم الـوطين، وتـأذن بتـشغيل املـدارس اخلاصـة الـيت                 
تستخدم مناهج الدولة، وتـبين الدولـة، إىل جانـب الـشعب، املـدارس يف مجيـع املراحـل لتكفـل                     

يــه االهتمــام لتطـوير التعلــيم يف املنــاطق الــيت تقطنــها األقليــات  تـوفري نظــام تعلــيم شــامل، ولتوج 
  .“اإلثنية

جلميـع  ”: يف مجهوريـة الو علـى مـا يلـي    ) ٢٠٠٠( مـن قـانون التعلـيم    ٣وتنص املـادة      
مواطين الو احلـق يف التعلـيم بـصرف النظـر عـن االنتمـاء اإلثـين، والعنـصر، واجلـنس، والوضـع                  

عند تطوير التعليم، توّجـه الدولـة االهتمـام إىل األقليـات            ”  أيضاً ٥وتقول املادة   . “االجتماعي
 مـن   ٢وتـنص الفقـرة     . “اإلثنية يف املناطق النائية، والنـساء، واألشـخاص احملـرومني واملوهـوبني           

التعلـيم االبتـدائي تعلـيم أساسـي عـام وإلزامـي يـوفر        ”:  من القـانون ذاتـه علـى مـا يلـي      ٨املادة  
  .“ضروريةللتالميذ املعرفة األساسية وال

  التعليم قبل املدرسي    
ــن         ــع مـ ــاق واسـ ــى نطـ ــوراً علـ ــر تطـ ــال أكثـ ــاض األطفـ ــضانة وريـ ــبحت دور احلـ أصـ
ويف الــسنة الدراســية  . املرافــق املدرســية مبــا يف ذلــك الفــصول واملدرســون والتالميــذ       حيــث
ــاك ٢٠٠٦-٢٠٠٥ ــان هنـ ــد   ١ ٠٨٧، كـ ــاء البلـ ــع أحنـ ــال يف مجيـ ــة أطفـ  دار حـــضانة وروضـ

وباملقارنــة مــع الــسنة الدراســية ).  فــصالً مدرســيا٥٦٦ًانة خاصــة تــضم  دار حــض١٧٤ منــها(
 يف املائـة  ٢٧,٢٨ أو حنـو  ٢٣٢، زاد عدد املدارس والفصول املدرسية مبقـدار   ٢٠٠١-٢٠٠٠

  . يف املائة على الترتيب٦٠,٤٥أو حنو ) ٢ ٠٩٤اجملموع  (٧٨٩و 
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 مــن النــساء، ٢ ٨٦٥منــهم ( مدرســاً ٢ ٨٨٢ويف الــسنة الدراســية ذاهتــا، كــان هنــاك   
وباملقارنـة  ).  يف املائـة   ٠,٥٩ من الرجال، وهـو مـا ميثـل          ١٧ يف املائة، و     ٩٩,٤١وهو ما ميثل    

 يف  ٢٧,٥٧أو حنـو    مدرسـاً    ٦٢٣، زاد هذا العـدد مبقـدار        ٢٠٠١-٢٠٠٠مع السنة الدراسية    
ائـة   يف امل٢٧,٢٢ ُمدرِسـة أو حـوايل   ٦١٥ومن هذا اجملموع، زاد عدد املدرسات بنحو      . املائة

 يف ١٠,٩( يف املائـة  ١٠,٦وبلغ متوسط االلتحـاق بـدور احلـضانة        . من جمموع عدد املدرسني   
 مــن ٢٤ ٨٨٠( تلميــذاً ٤٩ ١٩٧وكــان هنــاك  ). يف املائــة لــألوالد  ١٠,٤املائــة للبنــات و  

ــات  ــة٥١(البنـ ـــ ول٢٤ ٣١٧و )  يف املائـ ــة٤٩(داً ــ ــية   )) يف املائـ ــسنة الدراسـ ــة بالـ ، وباملقارنـ
وتبلـغ نـسبة    .  يف املائـة   ٣٢,٥ تلميذاً، ميثلون    ١٢ ٠٨٧اد هذا العدد بنحو     ، ز ٢٠٠١-٢٠٠٠

  . على الترتيب٢٣,٥:١ و ١٧:١املدرسني والفصول املدرسية يف املتوسط إىل التالميذ 
  التعليم االبتدائي    

متثل املدرسة االبتدائيـة التعلـيم العـام األويل الـذي يـوفر التعلـيم األساسـي والـضروري                     
ويــستغرق إمتــام التعلــيم  .  ســنوات٦ ابتــداًء مــن ســن  ثنيــةجمانــاً جلميــع األقليــات اإل واإللزامــي 

، بلـغ عـدد املـدارس االبتدائيــة    ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الـسنة الدراســية  . االبتـدائي مخـس سـنوات   
ــها  ٨ ٦٥٤العامــة واخلاصــة   ــد  ١٠ مدرســة خاصــة و  ١١٦ مدرســة، من  مــدارس تابعــة للمعب

 مدرسـة ابتدائيـة   ١١ابتدائية كاملة الفصول، من بينها  مدرسة  ٣ ٨٢٩ هناك   توكان. البوذي
ــة  ــة إثني ــاك  . داخلي ــضم    ٣٣٥وكانــت هن ــة ت ــدارس االبتدائي ــصالً ٢٨ ٣٨٩ جمموعــة مــن امل  ف

 هـذه األرقـام عـدم    بيِّنوت.  فصالً فردياً ٢١ ٣٢٩ فصالً مزدوجاً، و     ٧ ٠٦٠دراسياً، من بينها    
  .كفاية املدرسني للفصول

 يف املائـة    ٨٣,٩باملـدارس   الـصايف   ، بلغ االلتحاق    ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف السنة الدراسية      
منـهم   (اً تلميـذ  ٨٩١ ٨٨١وكـان هنـاك     ).  يف املائـة لـألوالد     ٨٦,٥ يف املائة للبنات و      ٨١,٢(

 يف ٥٤ ولداً، وهـو مـا ميثـل    ٤٨٠ ٦٧٠ يف املائة، و ٤٦ من البنات، وهو ما ميثل  ٤١١ ٢١١
 مـن البنـات،     ٥٩٨منـهم   (دارس الداخليـة اإلثنيـة       تلميـذاً باملـ    ١ ٩٦٠، وكان مـن بينـهم       )املائة

منــهم ( تلميــذاً يف املــدارس اخلاصــة ٢٣ ٢٣٦وكــان هنــاك ).  يف املائــة٣٠,٥١وهــو مــا ميثــل 
 من األوالد، وهـو مـا ميثـل    ١٢ ٣٣٧ يف املائة، و ٤٧,١١ من البنات، وهو ما ميثل   ١٠ ٩٨٩

ــة٥٢,٨٩ ــذ إىل املدرســـني    ).  يف املائـ  وإىل الفـــصول الدراســـية  ١:٣٢ويبلـــغ معـــدل التالميـ
١:٣١,٤.  
 ٤٦٢، زاد عـدد املـدارس االبتدائيـة مبقـدار           ٢٠٠١-٢٠٠٠ومقارنة بالسنة الدراسـية       

 فـصالً، وارتفـع     ٦٥٣درسية مبقدار    يف املائة، وزاد عدد الفصول امل      ٥,٦مدرسة، وهو ما ميثل     
املائــة،   يف ٤,١ مــن البنــات، وهــو مــا ميثــل      ٣٤ ٤٦٨منــهم   (٦١ ٩٩٤عــدد التالميــذ إىل   
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واخنفض معدل الرسـوب يف االمتحانـات   ).  يف املائة٣,٣ من البنني، وهو ما ميثل       ٢٧ ٥٢٦ و
، كمـا اخنفـض معـدل التـسرب     ٢٠٠٥ يف املائـة يف عـام   ١٨,٣ يف املائة إىل   ١٩,٧النهائية من   

، ويف الـــصف ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الـــسنة الدراســـية .  يف املائـــة٩,٤ يف املائـــة إىل ١١,٨مـــن 
 يف ٣٣,٧ يف املائــة للبنــات و ٣١,٩منــها ( يف املائــة ٣٢,٩ بلــغ معــدل الرســوب األول فقــط،
وهلـذا مـن    .  يف املائـة   ٣٢,٧وهـذا يـشري إىل تعـذر بلـوغ الـرقم املـستهدف وهـو                ). املائة للبـنني  

برنـامج التعلـيم   ”الضروري إجياد كافة الُسبل والوسـائل لبلـوغ أهـداف التعلـيم الـذي حـددها             
 بلــغ عــدد تالميــذ املــدارس االبتدائيــة الــذين   ٢٠٠٦-٢٠٠٥لدراســية ويف الــسنة ا. “للجميــع

ــذاً  ١١٦ ٨٣٠حـــضروا االمتحانـــات   مـــن ٦٣ ٦٠٢ مـــن البنـــات و ٥٣ ٢٢٨منـــهم (تلميـ
 ٥٠ ٤٣٠( يف املائـــة ٩٣,٤أو حنـــو تلميـــذاً  ١٠٩ ٠٧٤، اجتـــاز منـــهم االمتحانـــات )البـــنني

  ). املائة يف٩٢,٢ للبنني، أو ٥٨ ٦٤٤ يف املائة، و ٩٤,٧للبنات، أو 
وبرغم التقدم الذي أُحرز، فإنه يوجـد عـدد مـن العقبـات، مثـل التوزيـع غـري املتـوازن                       

للمدرسني؛ فمعظم املدرسني يف مناطق املرتفعات النائية لديهم مـؤهالت منخفـضة وهـم دون                
وفـضالً عـن   . )٢(املستوى؛ وغالباً ما يتم تعيينهم كمتطوعني أو بعقود أو بتكليف من القـرويني  

وبيئـة الـتعلُّم والتعلـيم      .  معظم املدارس مدارس شبه دائمة ومؤقتة ويف حالة متـدهورة          يعدا،  هذ
ونتيجـة لـذلك، فـإن معـدالت الرسـوب يف االمتحانـات             . ليست مواتيـة وغـري جذابـة للتالميـذ        

ومثـة عقبـة كـبرية أخـرى تتمثـل يف عـدم كفايـة خمصـصات امليزانيـة                   . النهائية والتسرب مرتفعـة   
ومعظــم األطفــال يف ســن التعلــيم ال يــذهبون إىل املدرســة، خاصــة البنــات يف . علــيمالوطنيــة للت

  .املناطق الريفية واإلثنية النائية
ولتحسني تعليم البنات، اعتمدت حكومة الو خطة لتعزيـز التعلـيم االبتـدائي للبنـات،                 

 التعلـيم يف    عـن طريـق تـشجيع وتعزيـز كفـاءة         (وأطفال األقليات اإلثنية، وأطفال اُألسر األفقـر        
احملافظــات، وتطــوير نظــام التعلــيم املكثــف لــدعم اجلماعــات املــستهدفة، مثــل اإلنــاث وتالميــذ 
األقليات اإلثنية وتالميذ اُألسر األفقر، على سبيل املثال، عـن طريـق تـوفري املدرسـني، وخاصـة                  

 املــشترك املدرســات، ممــن ينتمــون إىل األقليــات اإلثنيــة، وبرنــامج تكميلــي لألغذيــة، والتمويــل
لإلناث، وتعديل اجلداول الدراسية لتناسب مواسم اإلنتـاج الزراعـي   ) مهاجع(لبناء دور مبيت  

أنــشطة البنــات مــن دراســية لــتالئم واألنــشطة األخــرى يف املنــاطق الريفيــة، وتعــديل اجلــداول ال
  ).أجل مساعدة أُسرهن وغري ذلك

__________ 
هنا املدرس الذي يقبل التدريس ألطفال املدرسة يف القرية مقابل الغـذاء وأشـياء     “ املدرس املكلف ”ُيقصد بـ     )٢(  

  .أخرى ضرورية للمعيشة يقدمها السكان
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  املدارس الثانوية    
ية بعـد التعلـيم االبتـدائي تقـدم املعرفـة األساسـية الـيت         املدرسة الثانوية هي مرحلة تعليم      

اجلـزء األول   : ويتضمن التعلـيم الثـانوي جـزأين      . تؤدي إىل التعليم العايل أو العمالة ذات الصلة       
وُيعرف باملدرسة الثانوية الدنيا، ومدهتا ثالث سنوات، واجلزء الثاين وُيعرف باملدرسـة الثانويـة      

  .األعلى، ومدهتا ثالث سنوات
، فكانت هنـاك    ٢٠٠٦-٢٠٠٥وقد منا التعليم الثانوي بشكل عام يف السنة الدراسية            
 فــصالً  ٨ ٠٥٨تــضم )  مدرســة خاصــة ٣٨منــها ( مدرســة ثانويــة علــى نطــاق البلــد     ٩٨٠

، منــهم ٣٩٠ ٦٤١وبلــغ العــدد اإلمجــايل لطلبــة املــدارس الثانويــة علــى نطــاق البلــد   . درســياًم
 مــن ٢ ٥٠١( طالبــاً ٥ ٣٩٠كــان ؛ ومــن بــني هــؤالء  طالبــا٢٢٢ً ٠٨٤ طالبــة و ١٦٨ ٥٥٧

وكانــت نــسبة البنــات يف املــدارس الثانويــة . يف مــدارس خاصــة)  مــن البــنني٢ ٨٨٩ البنــات و
ــة ٤٣ ــدنيا     . يف املائ ــة ال ــدارس الثانوي ــاك يف امل ــان هن ــاً ٢٤٣ ١٣١وك ــن ١٠٦ ٠٨٨( طالب  م

 يف املائــة ٤٦,٢( املائــة  يف٥١,٧ويبلــغ معــدل االلتحــاق  ).  مــن البــنني١٣٧ ٠٤٣ البنــات و
ويبلـغ  . من جمموع عـدد الطلبـة الـذين أكملـوا التعلـيم االبتـدائي             )  يف املائة للبنني   ٥٧ للبنات و 

)  يف املائـة للبـنني     ٣,٩ للبنات و    ١,٨( يف املائة    ٣ يف املائة، ومعدل اإلعادة      ٨٥معدل االنتقال   
  ). يف املائة للبنني١٢,١ يف املائة للبنات و ١١,٩( يف املائة ١٢ومعدل التسرب 

 مــــن البنــــات ٦٢ ٤٦٩ (١٤٧ ٥١٠وبلــــغ عــــدد طلبــــة املــــدارس الثانويــــة العليــــا    
ــنني ٨٥ ٠٤١ و ــن الب ــدل االلتحــاق   ).  م ــغ مع ــة ٣٤,٥ويبل ــات  ٢٩,٥( يف املائ ــة للبن  يف املائ
ويبلـغ  . من جمموع عدد الطلبة الذين أكملـوا الدراسـة الثانويـة الـدنيا            )  يف املائة للبنني   ٣٩,٤ و
 يف  ٢,٢ يف املائة للبنـات و       ٠,٨( يف املائة    ١٦ يف املائة، ومعدل اإلعادة      ٨٨,٨دل االنتقال   مع

  ). يف املائة للبنني١٠,٧ يف املائة للبنات و ٨,١( يف املائة ٩,٦ومعدل التسرب ) املائة للبنني
 مـن اإلنـاث     ٦ ٥٢٧ منـهم    ١٥ ١٣٢وكان العدد اإلمجايل ملدرسي املـدارس الثانويـة           

 ٢٥٣ومـن بـني هـؤالء كـان     ).  يف املائـة ٥٦,٨٧( من الـذكور  ٦ ٦٠٥و ) يف املائة  ٤٣,١٣(
 مــن ١٥٥و )  يف املائــة٣٧,٧٣( مــن اإلنــاث ٩٨مدرســاً يعملــون يف املــدارس اخلاصــة منــهم  

ــذكور  ــة٦١,٢٧(ال ــة    ).  يف املائ ــة إىل املدرســني يف املــدارس الثانوي ــغ معــدل الطلب ، ٨:٢٥وبل
  .٦:٥٣ ويف املدارس الثانوية العليا ٨:٤٥ الثانوية الدنيا بينما بلغ املعدل يف املدارس

 يف املائــة ٦,٩ يف املائــة لإلنــاث و  ٥,٤( يف املائــة ٦، أكمــل ٢٠٠٥وطبقــاً لتعــداد    
 سـنوات فـأكثر الدراسـة الثانويـة الـدنيا      ٦من الفئة العمرية من السكان الذين يبلغون      ) للذكور
  .الدراسة الثانوية العليا)  يف املائة للذكور٦,٢ث و  يف املائة لإلنا٤,١( يف املائة ٥وأكمل 
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ففـي الـسنة الدراسـية    . وتنتهج احلكومة سياسة تـشجيع التعلـيم العـام لألقليـات اإلثنيـة        
، كــان عــدد طلبــة املــدارس الداخليــة اإلثنيــة االبتدائيــة والثانويــة علــى النحــو    ٢٠٠٦-٢٠٠٥
ــايل ــذ املـــدارس االبتدائيـــة     : التـ ــن (بلـــغ عـــدد تالميـ ) الـــصف األول إىل الـــصف اخلـــامس  مـ
، منـهم    طالبـاً  ٦ ٠٣٥ من اإلناث؛ وبلغ عدد طلبة املـدارس الثانويـة           ١٥٦، منهم   تلميذاً ٧١١
 مـــن مـــوظفي التـــدريس ٤٩٠ مـــن الـــذكور؛ وكـــان هنـــاك ٤ ١٦٢  مـــن اإلنـــاث و١ ٨٧٣

ــاك  ٢٣٣ مــن النــساء و ٢٥٧وغريهــم، منــهم   مدرســاً، منــهم ٣٩٥ مــن الرجــال؛ وكــان هن
  . من الرجال١٩٤إلناث و من ا ٢٠١

 يف املائــة يف الــسنة الدراســية ٤٦,٧وزاد معــدل التحــاق الطلبــة باملــدارس الثانويــة مــن   
 يف ٤٦,٢ (٢٠٠٦-٢٠٠٥ للـــسنة الدراســـية الـــسنةيف يف املائـــة  ٥١,٧ إىل ٢٠٠١-٢٠٠٠

.  املائـة  يف١٠,٨وكان الفرق بني التحـاق البنـات والبـنني         ).  يف املائة للبنني   ٥٧و   املائة للبنات 
ــن        ــة العليــا م ــدارس الثانوي ــصايف لطلبــة امل ــدل االلتحــاق ال ــة يف الــسنة  ٢٢,٧وزاد مع  يف املائ

ــية  ــة ٣٤,٥ إىل ٢٠٠١-٢٠٠٠الدراسـ ــات و  ٢٩,٥( يف املائـ ــة للبنـ ــة ٣٩,٤ يف املائـ  يف املائـ
وحـىت اآلن، زاد عـدد الطلبـة مـن البنـات والبـنني              . ٢٠٠٦-٢٠٠٥يف السنة الدراسـية     ) للبنني
  . أكملوا الدراسة الثانوية الدنيا والعلياالذين

وزاد عدد طلبة املدارس الثانوية الدنيا والعليا الذين انتقلوا إىل الـصفوف العليـا مقارنـة        
وزاد معـدل اإلعـادة     . ، واخنفـض معـدل التـسرب      ٢٠٠١-٢٠٠٠بعددهم يف الـسنة الدراسـية       

 يف ٣ إىل   ٢٠٠١-٢٠٠٠ الدراسـية     يف املائـة يف الـسنة      ٢,٩لطلبة املـدارس الثانويـة الـدنيا مـن          
، يف حـني اخنفـض معـدل اإلعـادة بـني طلبـة املـدارس        ٢٠٠٥-٢٠٠٤املائة يف الـسنة الدراسـية    

 يف املائـة يف الـسنة     ١,٦ إىل   ٢٠٠١-٢٠٠٠ يف املائة يف السنة الدراسية       ١,٧الثانوية العليا من    
  .٢٠٠٥-٢٠٠٤الدراسية 
ــة علــى تــشج     ــة الو أمهي ــة  وتعلِّــق حكومــة مجهوري يع التعلــيم لــشعوب األقليــات اإلثني

الصغرية وسكان املناطق النائية واعتمـدت سياسـة خاصـة هلـذا الغـرض وذلـك عـن طريـق بنـاء                      
  .مدارس ابتدائية وثانوية إثنية يف مجيع املقاطعات على نطاق البلد لتزويدهم بفرص للدراسة

الحتياجــات احلقيقيــة، ومــع أن التعلــيم الثــانوي قــد توسَّــع، فإنــه مل يــتمكن مــن تلبيــة ا  
فالتالميذ الذين أكملـوا الدراسـة االبتدائيـة مل يكـن بوسـعهم مواصـلة               . خاصة يف املناطق النائية   

ونتيجـة لـذلك، كـان يـتعني علـى          . وفضالً عن هذا، كان هنـاك نقـص يف املدرسـني          . دراستهم
ت كافيـة،   واملرافـق املدرسـية ليـس     . املدرسني التدريس لساعات أكثر وتـدريس مواضـيع كـثرية         

فاملناضد واملقاعد حمدودة ويف حالة سيئة، والفصول الدراسية معتمة ومعدات التدريب ليـست            
  .كافية
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وقد اعتمدت احلكومة اآلن بعض التـدابري ملواجهـة حتـديات التعلـيم الثـانوي، وذلـك،                  
علــى ســبيل املثــال، بإنــشاء شــبكات مــن املــدارس الثانويــة لزيــادة فــرص التعلــيم أمــام أطفــال      

ألقليات اإلثنيـة مـن البنـات والبـنني يف املنـاطق الريفيـة النائيـة، واختـاذ تـدابري لتلبيـة احلاجـة إىل                     ا
مواصلة تعليم التالميذ الذين يكملون التعليم االبتدائي، وختفيض معدالت التسرب، خاصـة يف            

التعليميـة  ويشمل هذا املشروع حتسني اجلودة واالتساق، وبناء قـدرة اإلدارات        . املناطق الريفية 
يف املقاطعات لتتمكن من االهتمام مبـسألة تعلـيم التالميـذ، وختـصيص مدرسـات مـن األقليـات                   
اإلثنية، وتقدمي برامج تغذية تكميليـة للتالميـذ، واملـسامهة بـاألموال لبنـاء مهـاجع للنـساء وغـري                    

  .ذلك
  اإلملام بالقراءة والكتابة    

ــسكان واإل      ــن ال ــصائية ع ــاً لإلحــصاءات االستق ــام  وفق ــة يف ع ــضح أن ٢٠٠٥قام ، يت
وُسجل أعلى معـدل لإلملـام بـالقراءة والكتابـة       .  يلّمون بالقراءة والكتابة   ١٠٠من بني كل     ٧٣

يف املنـــاطق الريفيـــة حيـــث )  يف املائـــة٥٤(يف املنـــاطق احلـــضرية وأدىن معـــدل )  يف املائـــة٨٩(
ــإن معــدل ا   . توجــد طــرق صــاحلة  ال ــسبة للمتوســط علــى نطــاق البلــد، ف ــالقراءة  وبالن ــام ب إلمل

ويبلــغ هــذا .  عامــاً أعلــى منــه بــني اإلنــاث١٥والكتابــة مــن الــذكور الــذين يبلغــون مــن العمــر 
  . يف املائة لإلناث٦٣ يف املائة للذكور و ٨٣املعدل 

.  يف املائـة ٥٥ويبلغ معدل اإلملام بالقراءة والكتابة بني األقليات اإلثنية القليلة الـسكان      
 بــالقراءة والكتابــة بــني األقليــات اإلثنيــة يف مجهوريــة الو، والــذي يبلــغ  ومقارنــة مبعــدل اإلملــام

ويبلـغ معـدل اإلملـام بـالقراءة والكتابـة          . يف املائة، فإن هذا املعـدل مـنخفض بدرجـة كـبرية            ٨٥
 يف املائـة بينمـا يبلـغ املعـدل بـني اإلنـاث يف               ٤١بني اإلناث يف األقليات اإلثنية القليلـة الـسكان          

ــات اإلث ــة الو  األقلي ــة جبمهوري ــة٧٩ني ــة     .  يف املائ ــة القليل ــة اإلثني ــن األقلي ــذكور م ــسبة لل وبالن
 يف ٩١ يف املائة بينما يبلـغ املعـدل يف األقليـات اإلثنيـة جبمهوريـة الو      ٧٩السكان، يبلغ املعدل   

  .املائة
  التعليم غري النظامي    

يم النظــامي، يتكــون التعلــيم غــري النظــامي مــن فــصول ومــستويات تعلــيم مماثلــة للتعلــ     
ويوجــد هــذا النظــام مــن التعلــيم إلتاحــة خــدمات التــدريس للــسكان الــذين ال توجــد لــديهم    
الفرصة ملواصلة تعليمهم، أو ال ميكنهم مواصـلة تعلـيمهم يف املـدارس النظاميـة، أو لألشـخاص                 

  .الذين يشغلون وظائف دائمة
ــة     ــسنة األكادمييـ ــاك  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف الـ ــان هنـ ــدرباً ل٢٣ ٢٦٤، كـ ــدارس  متـ لمـ

 حمافظــة ٢٢وتوجــد حــىت اآلن ).  مــن الرجــال١١ ٠٥٥ مــن النــساء و ١٢ ٢٠٩(االبتدائيــة 
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 متـدرباً  ٣٧٤وجـد  يو. أعلنت استكمال املدارس االبتدائية عن طريق دورات تدريبيـة يف البلـد           
 ٣ ١١٨و )  مــن الرجــال١٨٩ مــن النــساء و ٨٥(أهنــوا املــستوى األول مــن التعلــيم الثــانوي  

  ). من الرجال٢ ٢٣٨ من النساء و ٨٨٠( املستوى األخري من الدراسة الثانوية متدرباً أهنوا
ــسنة   ٣٠٢، مت إنـــشاء )٢٠٠٥(وحـــىت اآلن    ــة بالـ ــيم اجملتمعـــي، ومقارنـ ــزاً للتعلـ  مركـ

وتعمــل هــذه املراكــز، لــيس .  مركــزا١٢٦ً، زاد هــذا العــدد مبقــدار ٢٠٠١-٢٠٠٠الدراســية 
ــستخدم أيــ   ضاً كمراكــز للتــدريب املهــين األساســي لعامــة   فقــط كمراكــز للدراســة، ولكنــها ُت

 مـن  ٢ ٢٤٥( شخـصاً علـى التـدريب املهـين     ٤ ٨٧٩، حـصل    ٢٠٠٥وحبلـول عـام     . اجلمهور
 شــخص يتــدربون ٣٨ ٠٠٠ كــان هنــاك، ٢٠٠٥ويف عــام ).  مــن الرجــال٢ ٦٣٤النــساء و 

 شــخص يتــدربون علــى مــستوى التعلــيم املهــين،   ٥ ٠٠٠علــى مــستوى التعلــيم االبتــدائي، و  
ــانوي، و     ٢ ٥٠٠ و ــيم الثـ ــستوى األول للتعلـ ــى املـ ــدربون علـ ــخص يتـ ــخص ٥ ٠٠٠ شـ  شـ

  . للتعليم الثانوييتدربون على املستوى األخري
وتسعى حكومة مجهورية الو لتطوير التعليم غري النظامي والتعليم املهـين بغيـة تـشجيع                 

 والثـانوي واملهـين     حمو األمية بني السكان عن طريق التدريب على مـستويات التعلـيم االبتـدائي             
ويوجد عدد من النساء أكرب من عدد الرجـال الـذين تـدربوا بنجـاح علـى                 . يف خمتلف اجملاالت  

مــستوى التعلــيم االبتــدائي، بينمــا يقــل عــدد النــساء عــن الرجــال الــذين تــدربوا بنجــاح علــى     
  . يف املائة٣٠مستوى التعليم الثانوي وهذا العدد أقل من 

  تدريب املدرسني    
 معاهد تعليمية يف مجيـع أحنـاء        ١٠، كان هناك    ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ة الدراسي سنةالحبلول    

لمـستوى االبتـدائي وريـاض األطفـال،     لالبلد، منها مخسة معاهد على مـستوى الكليـة، وثالثـة          
 مـن   ٧ ٦٨٥منـهم   ( طالبـاً    ١٥ ٣٧٨وهنـاك   . وواحد ملدرسي الفنون، وواحـد للتربيـة البدنيـة        

وعالوة علـى ذلـك، قـدمت املعاهـد التعليميـة           ). من الذكور  ٧ ٦٩٣و  )  يف املائة  ٥٠(اإلناث  
املختلفة أيضاً دورات خاصة مثل دورات تعليم اللغة االنكليزيـة بعـد الظهـر ويف املـساء، وهـي              

يف الـــسنة )  مـــن الـــذكور٣ ٧٨٩ مـــن اإلنـــاث و ٣ ٢٧٠منـــهم ( طالبـــاً ٧ ٠٥٩تـــستوعب 
  .٢٠٠٦-٢٠٠٥الدراسية 
 مـــن ٣٣٣ مـــن اإلنـــاث و ٢٢٨(هـــد التعليميـــة  مدرســـاً يف املعا٥٦١وكـــان هنـــاك   
 ٢ ٩٦٠( كمدرســني ٥ ٧٧٢، ختــرج ٢٠٠٦-٢٠٠٥وبالنــسبة للــسنة الدراســية  ). الــذكور

 مدرســاً إثنيــاً ١٤٨ومــن بــني هــذا العــدد، كــان هنــاك ).  مــن الــذكور٢ ٨١٢مــن اإلنــاث و 
لغـت حنـو   ولكن القدرة على إعداد مدرسني ُجـدد للعمـل ب  ).  يف املائة ٦٦من اإلناث أو     ٩٨(

وهلـذا كـان    .  شخصاً يف السنة، ومل يكن هذا العـدد يلـيب االحتياجـات احلقيقيـة للبلـد                ٢ ٩٥٠
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يــتعني االســتعانة مبدرســني متعاقــدين مل حيــصلوا علــى التــدريب املالئــم كمدرســني للعمــل يف     
ــة  ــدارس االبتدائي ــيني   . امل ــة، مت تع ــدارس الثانوي ــؤهلني أو حنــو   ٧ ٢١٠ويف امل  مدرســني غــري م

  . املائة من مجيع مدرسي املدارس الثانوية، لسد هذه الفجوةيف ٤٩
وقـد زاد   . وهناك عدد متساو من النـساء والرجـال الـذين يدرسـون باملعاهـد التعليميـة                 

 مدرسـني  ١٠٤ مبقـدار    ٢٠٠١-٢٠٠٠عدد املدرسني يف املعاهد التعليمية يف الـسنة الدراسـية           
رية من مدرسي املدارس االبتدائيـة والثانويـة   وال تزال هناك نسبة كب).  رجال٦٨ً سيدة و    ٣٦(

. وختـصيص مدرسـني ُجـدد ال يلـيب االحتياجـات احلقيقيـة للبلـد              . الذين يعتربون دون املـستوى    
وفضالً عن هذا، ال يزال املدرسون يواجهون صعوبات تتعلق بـالظروف املعيـشية، والرواتـب،               

  .وكذلك عدم كفاية االستثمار يف التعليم من جانب احلكومة
  التعليم والتدريب املهنيان    

 مدرســة ٢١ مدرســة تقنيــة ومهنيــة، منــها  ٥١، كــان هنــاك ٢٠٠٦-٢٠٠٥يف عــام   
ــاك    ــيم؛ وكــان هن ــإلدارة   ١٦ مدرســة خاصــة و  ١٤حتــت إدارة وزارة التعل  مدرســة ختــضع ل

 ٩ ٧٩٧( طالباً تقنياً ومهنياً على نطاق البلـد         ٢٥ ٣٢٧وكان هناك   . املباشرة لوزارات أخرى  
 مـن   ٨ ٩٦٦ (٢٢ ٦٥٢وكـان عـدد الطلبـة التقنـيني         ).  مـن الـذكور    ١٥ ٥٣٠إلنـاث و    من ا 

 مـن  ١ ٨٤٤ مـن اإلنـاث و   ٨٣١( طالبـاً مهنيـاً    ٢ ٦٧٥و  )  مـن الـذكور    ١٣ ٦٨٦اإلناث و   
 مـن  ٤٦٦( مدرسـاً تقنيـاً ومهنيـاً يف القطـاعني العـام واخلـاص        ١ ٥١٣وكـان هنـاك     ). الذكور

، زاد هـذا العـدد      ٢٠٠١-٢٠٠٠ ة الدراسـي  سنةنـة بالـ   ، ومقار ) من الـذكور   ١ ٠٤٧اإلناث و   
  ). من الذكور٦١٧ من اإلناث و ٣٠١(مدرساً  ٩١٨مبقدار 

، ارتفــع عــدد املــدارس التقنيــة واملهنيــة إىل  ٢٠٠١-٢٠٠٠ومقارنــة بالــسنة الدراســية   
 حـني كـان الطلبـة ميثلـون          يف املائـة يف    ٣٨,٦٨وكان طالبات هذه املدارس ميثلن      .  مدرسة ٢٨

وتعـد  . وهذا يدل على أنه ال تزال هناك فجـوة كـبرية بـني النـساء والرجـال                .  يف املائة  ٦١,٣٢
ــسبة املدرســات   ــة٣٠,٧٩(ن ــسبة املدرســني    )  يف املائ ــة بن ــة مقارن  يف ٦٩,٢١(منخفــضة للغاي

، زاد بدرجـة كـبرية   ٢٠٠١-٢٠٠٠غري أن عدد املدرسـات، مقارنـة بالـسنة الدراسـية            ). املائة
  .ة ُمدرس٤٦٦ إىل ١٦٥من 

   واجلامعاتالتعليم العايل    
 الوطنيـــة يف مدينـــة فيينتيـــان سيوجـــد يف البلـــد ثـــالث جامعـــات، وهـــي جامعـــة الو   

ــذلك      ــانغ، وكـ ــة لوانغربابـ ــوفانوفونغ يف مقاطعـ ــة شـ ــاك، وجامعـ ــة شامباسـ ــمة، وجامعـ العاصـ
 طالبــاً علــى ٤٨ ٨٤٧، كــان هنــاك مــا جمموعــه ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف ســنة . كليــة خاصــة ٢٧

، أو حــوايل ٣٠ ٠٧١ يف املائــة مــن الطالبــات و  ٣٨,٤١، أو حــوايل ١٨ ٧٧٦(نطــاق البلــد 
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ومـن بـني هـؤالء، يـدرس        . يدرسـون يف هـذه اجلامعـات والكليـات        )  يف املائة من الطلبة    ٦١,٦
  .يف كليات خاصة)  طالبا٨ً ٢٤٣ طالبة و ٦ ٨٨٣( طالباً ١٥ ١٢٦

ــاك دورات خاصــة للخــرجيني للحــصول علــى درجــة       ــك، هن ــدبلوم وإىل جانــب ذل  ال
يف خمتلــف كليــات اجلامعــة الوطنيـــة    ) دورات بعــد الظهــر ودورات مـــسائية  (والبكــالوريوس  

وتـضم  ).  طالبـاً  ٥ ٤٣٧ طالبـة و     ٦ ٨١٢( طالبـاً    ١٢ ٢٤٩واملؤسسات األخـرى، وحيـضرها      
 مــن ٤٠٦ مدرســاً، منــهم ١ ١٨٤اجلامعــات، مبــا يف ذلــك جامعتــا شامباســاك وشــوفانوفونغ  

وزاد معدل الطلبة إىل سـكان      ).  يف املائة  ٦٥,٧( من الرجال    ٧٧٨و  ) ة يف املائ  ٣٤,٣(النساء  
ــن   ــد مـ ــسكان إىل  ١٠٠ ٦٤٧/٠٠٠البلـ ــن الـ ــسنة   ١٠٠ ٨٤٥/٠٠٠ مـ ــسكان يف الـ ــن الـ  مـ
 ٧,٢ يف املائة من النـساء و        ٣,٥، تلقى   ٢٠٠٥ووفقاً لتعداد عام    . ٢٠٠٥-٢٠٠٤األكادميية  

  .ياًيف املائة من الرجال على نطاق البلد تعليماً عال
ــو         ــد، مت إيفــاد حن ــة يف البل ــدد الطلب ــاً ٩٥٦وباإلضــافة إىل ع ــن النــساء  ٢٨١( طالب  م

، إىل جانب عـسكريني ورجـال شـرطة ومـوظفني حكـوميني للدراسـة يف             ) من الرجال  ٦٧٥ و
ومـن بـني    .  بلداً، وخاصة يف فييت نـام، والـصني، واليابـان، وأسـتراليا، وتايلنـد              ٣٧اخلارج يف   

 مــن ١٣٨( علــى مــنح دراســية اً طالبــ٥١٣ن حاليــاً يف اخلــارج، حــصل الطلبــة الــذين يدرســو
ــاث و  ــذكور ٣٧٥اإلن ــن ال ــشاريع    ٢٦٠، وحــصل ) م ــن امل ــل م ــى متوي ــاً عل ــة ٨٧( طالب  طالب

  .ميولون ذاتياً) اً طالب١٢٧ طالبة و ٥٦( طالباً ١٨٣وهناك ) اً طالب١٧٣ و
 مقـاطعيت شامباسـاك   وعموما، قامت حكومة مجهوريـة الو ببنـاء جـامعتني أخـريني يف            

ــايل        ــيم الع ــى التعل ــة للحــصول عل ــام الطلب ــرص أم ــانغ إلتاحــة الف ــة بالــ . ولوانغبارب  سنةومقارن
ــي ــامعيني إىل  ٢٠٠١-٢٠٠٠ ةالدراسـ ــة اجلـ ــدد الطلبـ ــع عـ ــة أو ٣ ٣٣٠ (٩ ٩٨٢، ارتفـ  طالبـ
ــة، و ٥٥,٤٥ غــري أن نــسبة الطالبــات مقارنــة    ).  يف املائــة٦٠,٠١ أو اً طالبــ٦ ٦٥٢ يف املائ

وتنطبـق هـذه النـسبة املنخفـضة        .  يف املائة فقط   ٣٤,٤٨طلبة ال تزال منخفضة، وهي حوايل       بال
أيضاً على عدد الطالبات الاليت يدرسن يف اخلارج، فعلى سبيل املثال، فإن نسبة الطالبـات مـن            

 يف املائة فقط، ومـن بـني طلبـة املاجـستري            ٢٧ طالباً تبلغ    ٣٣بني طلبة الدكتوراه البالغ عددهم      
 يف املائة فقط من اإلناث، ومـن بـني طلبـة البكـالوريوس              ٢٧ طالباً، يوجد    ٢٥٥الغ عددهم   الب

 يف املائة فقط من اإلنـاث، يف حـني أن نـسبة اإلنـاث تبلـغ                 ٣٤ طالباً، يوجد    ٦٧البالغ عددهم   
  . طالَّب٨ يف املائة من الطلبة امللتحقني بدورات تقنية ومهنية وعددهم ٥٠

  املشاكل والعقبات    
قــاً للبيانــات اجملمعــة، توجــد عوامــل كــثرية تعــوق حــصول النــساء والفتيــات علــى     وف  

  :التعليم بالتساوي مثل
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قيود التقاليد اليت تفرض على الفتيات البقاء يف املرتل لرعاية الصغار ومساعدة اُألسـرة               •  
ــة ــة، يقــوم    . يف أداء األعمــال املرتلي ــة، حيــث تعــيش األقليــات اإلثني ــاطق الريفي ويف املن

بعض األقليات اإلثنية بتمكني الرجال، وهلذا ال تشَجع الفتيات علـى الدراسـة بـسبب                
واملرأة املتزوجة الشابة اليت لـديها أطفـال تقـل فرصـتها يف الـذهاب إىل                . التحيز الثقايف 

  املدرسة؛
ــنخفض،         •   ــيم م ــديهم تعل ــيني أو ل ــسكان مــن األم ــة ال ــة حيــث غالبي ــاطق الريفي ويف املن

   فهم أمهية التعليم ونصح أبنائهم بالذهاب إىل املدرسة؛يصعب على اآلباء
ــذهاب إىل        •   ــات لل ــسبة للفتي ــسياً بالن ــيم عــامالً رئي ويعــد احلــصول علــى خــدمات التعل

ــة          ــاطق نائي ــيش يف من ــة تع ــات إثني ــتمني إىل أقلي ــاليت ين ــات ال ــة، وخاصــة الفتي املدرس
 إىل املـدارس الـيت تبعـد     ومعزولة، ألهنن ال جيدن التشجيع ألسباب كثرية على الذهاب        

ويف الوقـت احلاضـر، فـإن ثُلـث القـرى تقريبـاً علـى نطـاق البلـد ال                    . كثرياً عن قريتهن  
  توجد هبا مدارس ابتدائية؛

وخاصــة فتيــات األقليــات (حالــة املــدارس ال جتتــذب الفتيــات للــذهاب إىل املدرســة  و  •  
قليـة اإلثنيـة، وعـدم      مثل عدم وجود طالبات أو طالبـات مـن نفـس األ           ) اإلثنية الصغرية 

  وجود مبان مدرسية، ودورات مياه، وساحات لأللعاب وغري ذلك؛
ويقال إن السبب الرئيسي الذي مينع الفتيات من الذهاب إىل املدرسة هو فقر اُألسـرة                 •  

  ؛)عدم وجود أزياء مدرسية ووسائل نقل إىل املدرسة(
 املدرسة ملـساعدة آبـائهم علـى        عدم وجود قوى عاملة يدفع األوالد والفتيات إىل ترك          •  

  كسب قوهتم؛
تنــاثر القــرى، وعــدم اكتمــال برنــامج املهنــة الدائمــة، وتنقــل القــرويني مــن مكــان إىل     •  

آخر، ووجود مدارس بدائية يف القرى، وبعض القرى لـيس هبـا مـدارس أو توجـد هبـا                   
  مدارس بدون مدرسني؛

يفهـم اآلبـاء غـري املـتعلمني أمهيـة       وال  . ال تتناسب العطلة املدرسـية مـع موسـم احلـصاد            •  
  التعليم؛ وكثري من اخلرجيني يواجهون صعوبة يف إجياد الوظائف وغري ذلك؛

 دعـم  علـى  الثانويـة  املـدارس  يف تعلـيمهم  مواصـلة  إمكانيـة  تعتمـد  ،بالنسبة لبعض الطلبـة     •  
 حلـصص ا علـى  أيضاً يعتمد واجلامعات املهنية املدارس يف التعليم مواصلة أن كما أُسرهم
  .أنفسهم للطلبة الدراسي واألداء احلكومة حتددها اليت
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  :والتدابري اليت ُتتخذ ملواجهة هذه املشاكل هي على النحو التايل  
فُيـسمح هلـم بالدراسـة يف نفـس         . أُتيحت أمام الطالبات والطلبة فرص متساوية للتعليم        •  

  ون متييز؛الفصل، وبنفس املنهج الدراسي، ومع نفس املدرسني املؤهلني د
ــتعلُّم        •   ــة ال ــة املفــاهيم احملافظــة، تتــاح للمــرأة فــرص للمــشاركة يف عملي عــن طريــق إزال

ويف بعـض   . وقد شـاركت االحتـادات النـسائية يف مجيـع اخلطـط الـيت تنفَـذ               . والتدريس
ــيم النظــامي وغــري        ــهج الدراســي للتعل ــساين يف املن ــيم املنظــور اجلن ــات، مت تعم املقاطع

 حمتوى املنهج الدراسـي والـصور يف الكتـب املدرسـية للتعـبري عـن                النظامي، ومت تعديل  
  املساواة بني اجلنسني؛

مت تنظــيم دورات تدريبيــة عــن املــسائل اجلنــسانية للمــسؤولني عــن ســلطات التعلــيم يف   •  
املقاطعات وكـذلك للمدرسـني لتمكينـهم مـن إدمـاج املنظـور اجلنـساين يف تدريـسهم                  

وفـضالً عـن   .  االهتمام اخلاص باملرأة وبالسكان اإلثنيني     بغية إجياد وعي بني الطلبة عن     
  هذا، مت أيضاً نشر التوعية فيما بني الطلبة عن حقوق الطفل؛

حــصل األوالد والفتيــات علــى مــنح دراســية بالتــساوي للتعلــيم االبتــدائي والتعلــيم           •  
الدراسـية  ويف بعض املقاطعات، ووفقاً لـسياسة املدرسـة اإلثنيـة، تقـسم املـنح          . الثانوين

 يف مقاطعـة لوانغربابنـغ، قُـدمت    بالتساوي بني الطالبات والطلبـة، وعلـى سـبيل املثـال،          
وتقـدم  . منحتان دراسيتان لكل حمافظة على أسـاس واحـدة للـذكور وواحـدة لإلنـاث              

ــة إكــسيكونغ     ــيني يف مقاطع ــسكان اإلثن ــرأة وال ــة للم ــدارس التعليمي  منحــة دراســية  امل
  لكل جمتمع قروي؛ دوالراً سنوياً ١٥٠قيمتها 

ُيدرج تنظيم اُألسرة يف املنهج الدراسـي للمـدارس الثانويـة مثـل الدراسـات الـسكانية،                  •  
  ودراسات عن املواطن، والرعاية الصحية يف سن اإلجناب؛

، يتم إخطار السكان وتشجيعهم على اصطحاب أطفـاهلم الـذين           دراسيةقبل كل سنة      •  
  بلغوا سن الدراسة إىل املدارس؛

لنــسبة ألولئــك الــذين يتغيبــون كــثرياً عــن املدرســة، يقــدم املدرســون النــصح لآلبــاء    با  •  
  ويشجعوهنم على مساعدة التالميذ ونصحهم باالنتظام يف املدارس؛

ــه إذا مل ترســل أي أُســرة أطفاهلــا إىل        •   ــدابري خاصــة تقــضي بأن اختــذت بعــض القــرى ت
  .ريةاملدرسة، فال ُيسمح هلذه اُألسرة بالبقاء يف تلك الق
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  استراتيجية احلكومة لكفالة املساواة يف حصول كال اجلنسني على فرص التعليم    
بناء على واقع تعلـيم املـرأة ومـشاكله األساسـية، حتـاول احلكومـة تـشجيع النـساء مـن                       

ولتحقيـق األهـداف والغايـات    . مجيع الطبقات واألعمار للحصول علـى التعلـيم بـشكل متزايـد     
ة الوطنية للنهوض باملرأة، قام قطاع التعليم بدراسة ووضع اسـتراتيجية           اليت حددهتا االستراتيجي  

  :خاصة للوفاء مبهمتيه الرئيسيتني على النحو التايل
  هتيئة ظروف مواتية أمام املرأة للحصول على التعليم؛  - ١
  .تنظيم دورات تدريبية للمرأة لتزويدها باملعرفة والقدرة  - ٢

ــة وباإلشــارة إىل اخلطــة االجتماع   ــة،    -ي ــة لأللفي االقتــصادية للبلــد، واألهــداف اإلمنائي
وبرنامج توفري التعليم للجميع، واالستراتيجية الوطنية للنمو والقضاء على الفقـر، واإلجنـازات،             
وأوجــه قــصور تطــوير التعلــيم للمــرأة يف الــسنوات الــسابقة، وضــع قطــاع التعلــيم اســتراتيجية    

  : وتتضمن األهداف التالية٢٠١٠-٢٠٠٥لتطوير تعليم املرأة للفترة 
  :زيادة مواظبة الفتيات على الدراسة بالتساوي مع األوالد على النحو التايل  - ١

 إىل ٢٠٠٦-٢٠٠٥ يف املائـة يف عـام   ١٠,٩زيادة معدل االلتحاق بدور احلضانة مـن        •  
  ؛٢٠١٠ يف املائة يف عام ١٦

 يف ٨١,٢يم االبتـدائي مــن  زيـادة معـدل االلتحــاق الـصايف باملـدارس للفتيــات يف التعلـ       •  
، وزيــــادة معــــدل ٢٠١٠ يف املائــــة يف عــــام ٨٩ إىل ٢٠٠٦-٢٠٠٥املائــــة يف عــــام 

 يف املائــة إىل ٦٥,٦االلتحــاق الــصايف اجلديــد بالــصف األول باملــدارس االبتدائيــة مــن  
  . يف املائة خالل الفترة ذاهتا١٠٠

 يف املائـة    ٢ نفـس الـصف إىل       هتيئة الظروف املواتية خلفض نسبة بقاء بنات املدرسة يف          - ٢
  . يف املائة على األقل كل عام٣على األقل ونسبة تسرهبن إىل 

 يف املائة واملستوى النهائي مـن       ٤٦,٢املدارس الثانوية الدنيا من     ببنات  الزيادة التحاق     - ٣
ــن    ــا مـ ــة العليـ ــدارس الثانويـ ــام  ٢٩,٥املـ ــة يف عـ ــة ٦٣,٤ إىل ٢٠٠٦-٢٠٠٥ يف املائـ  يف املائـ

  .٢٠١٠ املائة على الترتيب يف عام  يف٣٥,٥ و
حماولة القضاء على أُميـة النـساء يف كافـة اجلماعـات املـستهدفة ممـن تتـراوح أعمـارهن                      - ٤

ــاً مــــن ٢٤ و ١٥ بــــني ــام ٧٤,٧ عامــ ــة يف عــ ــة يف ٩٠ إىل ٢٠٠٤-٢٠٠٣ يف املائــ  يف املائــ
ــراوح أعمــارهن مــا بــني   ٢٠١٠ عــام ــة٧٧,٥ عامــاً مــن ٤٠ و ١٥؛ وممــن تت  يف عــام  يف املائ

ــام  ٨٨ إىل ٢٠٠٤-٢٠٠٣ ــة يف عـ ــارهن  ٢٠١٠ يف املائـ ــن بلغـــت أعمـ ــ١٥؛ وممـ ــن اً عامـ  مـ
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؛ وجيب أن تضم كـل      ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٨٠ إىل   ٢٠٠٤-٢٠٠٣يف املائة يف عام      ٧١,٣
  . يف املائة على األقل٥٠مجاعة مستهدفة نساًء بنسبة 

ــة علــى مــستوى املدرســة االبتدائيــ    - ٥ ــة تنظــيم دورات تدريبي  شــخص، ٤٠ ٠٠٠ة لقراب
  . يف املائة من املتدربني٦٠ شخص، حبيث متثل املرأة ٨ ٠٠٠وتدريب مهين لنحو 

 يف املائـة  ٣٠زيادة نسبة بنات املدارس الذين يلتحقون بالتعليم العـايل واجلامعـات مـن          - ٦
  .٢٠١٠ يف املائة يف عام ٤٠ إىل ٢٠٠٤-٢٠٠٣يف عام 

مة خطة لزيادة نـسبة املخصـصات يف امليزانيـة          ولتحقيق هذه األهداف، وضعت احلكو      
 يف املائـة يف     ١٦ إىل   ٢٠٠٥ يف املائـة يف عـام        ١١,٦الوطنية بصورة متسقة لتطوير التعلـيم مـن         

  .٢٠١٠عام 
  

  العمالة: ١١املادة     
تتخذ الدول األطراف مجيع مـا يقتـضي احلـال اختـاذه مـن تـدابري للقـضاء علـى التمييـز                        ‐ ١

العمل لكي تكفل هلا، على أسـاس تـساوي الرجـل واملـرأة، نفـس احلقـوق                 ضد املرأة يف ميدان     
  :وال سيما
  احلق يف العمل بوصفه حقاً غري قابل للتصرف لكل البشر؛  )أ(  
احلــق يف التمتــع بــنفس فــرص التوظيــف، مبــا يف ذلــك تطبيــق معــايري االختيــار    )ب(  

  نفسها يف شؤون التوظيف؛
لعمـل، واحلـق يف الترقـي واألمـن الـوظيفي، ويف            احلق يف حرية اختيار املهنة وا       )ج(  

مجيــع مزايــا وشــروط اخلدمــة، واحلــق يف تلقــي التــدريب وإعــادة التــدريب املهــين، مبــا يف ذلــك 
  التلمذة الصناعية والتدريب املهين املتقدم والتدريب املتكرر؛

يف احلق يف املساواة يف األجر، مبا يف ذلـك االسـتحقاقات، واحلـق يف املـساواة               )د(  
  املعاملة فيما يتعلق بالعمل املتعادل القيمة، وكذلك املساواة يف املعاملة يف تقييم نوعية العمل؛

ــة،     )هـ(   ــيما يف حـــاالت التقاعـــد، والبطالـ احلـــق يف الـــضمان االجتمـــاعي، وال سـ
ــل          ــى العم ــدرة عل ــدم الق ــن أشــكال ع ــشيخوخة، وأي شــكل آخــر م ــرض، والعجــز، وال وامل

  فوعة األجر؛وكذلك احلق يف إجازة مد
احلـق يف الوقايـة الــصحية وسـالمة ظــروف العمـل، مبـا يف ذلــك محايـة وظيفــة         )و(  
  .اإلجناب
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توخياً ملنـع التمييـز ضـد املـرأة بـسبب الـزواج أو األمومـة، ولـضمان حقهـا الفعلـي يف                         ‐ ٢
  :العمل، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة

إجـازة األمومـة والتمييـز يف الفـصل         حلظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل أو          )أ(  
  من العمل على أساس احلالة الزوجية، مع فرض جزاءات على املخالفني؛

إلدخـال نظـام إجـازة األمومـة املدفوعـة األجـر أو مـع التمتـع مبزايـا اجتماعيــة            )ب(  
  مماثلة دون أن تفقد املرأة الوظيفة اليت تشغلها أو أقدميتها أو العالوات االجتماعية؛

لتشجيع توفري ما يلزم من اخلدمات االجتماعية املساندة لتمكني الوالدين مـن              )ج(  
اجلمع بني التزاماهتما األسرية وبـني مـسؤوليات العمـل واملـشاركة يف احليـاة العامـة، وال سـيما                    

  عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية األطفال؛
احلمل يف األعمال الـيت يثبـت أهنـا مؤذيـة           لتوفري محاية خاصة للمرأة أثناء فترة         )د(  

  .هلا
جيب أن تستعرض التشريعات الوقائية املتصلة باملسائل املـشمولة هبـذه املـادة استعرضـاً                 ‐ ٣

دورياً يف ضوء املعرفـة العلميـة والتكنولوجيـة، وأن يـتم تنقيحهـا أو إلغاؤهـا أو توسـيع نطاقهـا                       
  .حسب االقتضاء

  املرأة والرجل يف العمالةاملساواة أمام القانون بني     
يتمتـع  ”:  على مـا يلـي  ٢٠٠٣ من دستور مجهورية الو املعدل يف عام ٣٩تنص املادة     

ويتمتـع الـسكان العـاملون بـاحلق يف        . ن ال حيظرهـا القـانون      مه ةمواطنو الو حبق العمل وممارس    
درة علـى   الراحة وتلقي العالج الطيب عند املرض، واحلـصول علـى املـساعدة يف حالـة عـدم القـ                  

العمـــل واإلعاقـــة، ويف الـــشيخوخة، ويف احلـــاالت األخـــرى علـــى النحـــو الـــذي نـــص عليـــه    
  .“القانون

 مــن قــانون تطــوير املــرأة ومحايتــها إىل التطــوير األساســي للمــرأة علــى ٨وتــشري املــادة   
 “.تطــوير مــدين، ومعنــوي، وتعليمــي، ومهــين، وتطــوير العــامالت املــاهرات   ”: النحــو التــايل

العمـال املهنـيني    وير  طـ ت”:  من نفس القانون أيضا على تطـوير العمالـة املـاهرة           ١٢ة  وتنص املاد 
واملهرة وهتيئة ظروف مواتيـة لتـدريب املـرأة مهنيـاً، ورفـع كفـاءة العمـال املهـرة، وإثـراء جتربـة                      

  “.العمل، ووجود مبدأ للعمل من أجل توظيف املرأة مثل الرجل يف اجملتمع
ياســة احلكومـة تقــضي بتعزيــز  س”انون أيــضاً علـى أن   مـن نفــس القـ  ١٥وتـنص املــادة    

وتشجيع املرأة على أن يكون هلـا احلـق يف أن تنـتج، وأن تـؤدي األعمـال التجاريـة، وأن تقـدم                 
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اخلدمات وفقاً للقوانني، وأن يكون هلا احلق يف اختيار الوظيفـة، وأن تعمـل، وأن حتـصل علـى                   
  “.أجر وإعانة من العمل

مبــدأ كفالــة املنفعــة املتبادلــة بــني أربــاب   ”ون العمــل املعــدل  مــن قــان٣وحتــدد املــادة   
ــة     والعمــال  العمــل ــدين، أو املكان ــون، أو اجلــنس، أو ال ــى أســاس العــرق، أو الل ــز عل دون متيي

  “. السياسية‐االجتماعية 
ال حيـق لـصاحب العمـل إهنـاء         ”:  مـن قـانون العمـل املعـدل علـى أنـه            ٣٠وتنص املادة     

وظف على وقف العمل إذا كان العامل املعين سـيدة حامـل أو وضـعت     عقد العمل أو إرغام امل    
  .“طفالً، وتقل فترة ما بعد امليالد عن عام واحد

: حقوقـا متـساوية يف احلـصول علـى أجـر          ” من قـانون العمـل املعـدل         ٤٥وحتدد املادة     
ور حيق للعمال الذين يؤدون عمالً بنفس الكمية واجلودة والقيمة احلصول على رواتـب أو أجـ                

  .“متساوية دون متييز على أساس اجلنس، أو السن، أو اجلنسية، أو العرق
حيظــر علــى رب العمــل توظيــف أو  ”:  مــن قــانون العمــل علــى أنــه ٣٨وتــنص املــادة   

أو عمـل يتطلـب     تكليف عـامالت للعمـل يف تلـك القطاعـات الـيت تنطـوي علـى عمـل شـاق،                     
 مـن هـذا   ١٦ص عليهـا يف املـادة     الوقوف فتـرة طويلـة مـن الوقـت، وأي أعمـال أخـرى منـصو               

مـال مؤقتـة    أعإىل  ل هذه احلاالت، يقـوم رب العمـل بنقـل العـامالت املعنيـات               ثويف م . القانون
وخالل هذه الفترة، حيق للعامالت املعنيات احلـصول علـى رواتـب أو أجـور بالكامـل                 . أخرى

أشـهر، حتـصل العـامالت      وبالنسبة للفترة اليت تزيـد علـى ثالثـة          . لفترة ال تزيد على ثالثة أشهر     
وال ُيـسمح للعـامالت احلوامـل أو الـاليت لـديهن طفـل              . املعنيات على أجر وفقاً للعمل اجلديـد      

  “.أقل من عام واحد بالعمل وقتاً إضافياً أو أثناء العطالت
وحـدات العمـل إنـشاء    جيـب علـى مجيـع    ”:  من قانون العمل املعدل٥٨وطبقاً للمادة    

إللزامي عـن طريـق دفـع اشـتراكات لـصندوق الـضمان االجتمـاعي               نظام للضمان االجتماعي ا   
 وقـــد بـــدأ صـــندوق الـــضمان  .“وفقـــاً لنظـــام الـــضمان االجتمـــاعي الـــذي أنـــشأته احلكومـــة 

 ١٦ ٤٧٩( شخـصاً    ٢٧ ٨٧٧، وهنـاك حـىت اآلن       ٢٠٠١االجتماعي اخلاص عملـه منـذ عـام         
 مبـوظفي احلكومـة، فـإن    أما فيما يتعلق. يشاركون يف هذا الصندوق   )  رجالً ١١ ٣٩٨امرأة و   

، كــان هنــاك ٢٠٠٥، وحــىت عــام ١٩٩٦صــندوق الــضمان االجتمــاعي بــدأ عملــه منــذ عــام  
ولكـــن إدارة الـــضمان االجتمـــاعي .  شخـــصاً يـــسددون اشـــتراكات هلـــذا الـــصندوق٧ ٥٣٠

  .جتمع أي بيانات ومعلومات حتدد كم عدد النساء والرجال املشتركني يف هذه اخلدمة مل
حيق للعامالت قبل الوضـع وبعـده احلـصول علـى           ”بوضوح على أنه     ٣٩وتنص املادة     

إجازة أمومة ال تقل عن اثـنني وأربعـني يومـاً مدفوعـة األجـر بالكامـل مـن الراتـب املعتـاد عنـد            
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قيامهن بالعمل من أرباب العمل أو من صندوق الضمان االجتماعي إذا ُسـددت االشـتراكات               
 ‐ وهـذا جيـب أن يقـرره الطبيـب           ‐العاملـة مبـرض     ويف حالـة إصـابة      . بالكامل هلـذا الـصندوق    

بسبب الوضـع، حيـق هلـذه العاملـة احلـصول علـى إجـازة إضـافية ملـدة ثالثـني يومـاً علـى األقـل                           
وخالل فترة اإلثين عشر شهراً بعد الوالدة، حيق للعاملـة احلـصول علـى              . بنصف راتب أو أجر   

 وإلحـضار طفلـها للحـصول علـى     راحة ملـدة سـاعة واحـدة يوميـاً إلرضـاع طفلـها أو رعايتـه،              
العاملــة لإلجهــاض، حتــق هلــا إجــازة يقررهــا الطبيــب    ضويف حالــة تعــرُّ. التحــصينات املقــررة

  “.باألجر املعتاد
حيق للعاملة، عند الـوالدة، احلـصول       ”:  من قانون العمل على ما يلي      ٤٠وتنص املادة     

رره احلكومة، يدفعه رب العمـل       يف املائة من األجر األدىن الذي تق       ٦٠على عالوة ال تقل عن      
وعنـدما  . أو صندوق الـضمان االجتمـاعي، إذا ُسـددت االشـتراكات هلـذا الـصندوق بالكامـل                

 يف املائـة مـن      ٥٠تضع العاملة طفلـني أو أكثـر مـرة واحـدة، ُتحـسب العـالوة اإلضـافية بنـسبة                    
ل علـى نفـس     ويف حالة اإلجهاض الذي يؤكـده الطبيـب، حيـق للعاملـة احلـصو             . عالوة اُألمومة 

 عامـاً لتتـساوى   ٦٠ عامـاً إىل    ٥٥وقد عدلت مجهورية الو سن التقاعد للمـرأة مـن           . “العالوة
وحيــق للمـرأة أيـضاً التقاعــد يف سـن اخلامـسة واخلمــسني إذا كانـت مـدة خدمتــها       . مـع الرجـل  

  .عاماً ٢٥
  املرأة يف الوظائف احلكومية    

واإلقامـــة، كـــان هنــــاك    عـــن الــــسكان  ٢٠٠٥وفقـــاً للدراســـة االستقــــصائية عـــام      
لعــام ومقارنــة بتعــداد الــسكان .  يف املائــة مـن النــساء ٣١ موظفـاً مــدنيا مــن بينــهم  ١٦٨ ٣٨٨
 يف املائة مـن جممـوع املـوظفني املـدنيني،           ٢٧ موظفة مدنية أو     ١٣٠ ٥٠٠، كان هناك    ١٩٩٥

  . يف املائة٤وهذا ميثل زيادة بنسبة 
  املرأة يف سوق العمل    

 عن السكان واإلقامـة، متثـل املـرأة يف مجهوريـة     ٢٠٠٥وفقاً للدراسة االستقصائية عام    
 مواطنـاً   ٢ ٧٧٦ ٧١٢ويعمـل   .  يف املائة من القوة العاملـة      ٥٠ يف املائة من السكان و       ٥٠الو  

ــة٦٦,٦( ــصادي، و  )  يف املائـ ــاع االقتـ ــصاً ١ ٣٥١ ٦٩٦يف القطـ ــة٣٢,٤( شخـ يف )  يف املائـ
. يف القطــاع االقتــصادي)  يف املائــة١,٤( موظفــاً ٣٧ ٨٢٠ويعمــل . اديالقطــاع غــري االقتــص

وتـشري الدراسـة االستقـصائية     .  يف املائة من العدد اإلمجايل للنساء يف سن العمل         ٤٩ويعترب حنو   
 يف املائـة مـن مجيـع القـوة العاملـة يف             ٠,٧( منخفض   ت إىل أن عدد النساء العاطال     ٢٠٠٥عام  
 القوة العاملـة مماثـل لعـدد اإلنـاث يف املنطقـة احلـضرية، الـيت تـضم                   ، وأن عدد الذكور يف    )البلد
وتعمل هـذه   ).  يف املائة  ٤٧,٤١( امرأة   ٣٣٦ ٩٩٨، و   ) يف املائة  ٥٢,٥٨( رجالً   ٣٧٣ ٧٥٣
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وطبقـاً للبيانـات املتاحـة، تعـد        . القوة العاملة أساساً حلساهبا يف القطاع الزراعي والعمـل املـرتيل          
بالنــسبة للرجــال )  يف املائــة٧١(ن مــن أجــل أُســرهن بــال أجــر أعلــى نــسبة النــساء الــاليت يعملــ

  ).يف املائة ٢٩(
  املرأة يف جمتمع الو    

وهلـذا توجـد لـدى احلكومـة سياسـة لتطـوير            . ال يعترب العمل املرتيل مهنة يف جمتمع الو         
 أن مهارات العمل املـرتيل للمـرأة الـيت سـتتاح هلـا الفرصـة للبحـث عـن عمـل وفقـاً لقـدرهتا إىل               

  .تتيح احلكومة فرص عمل ألولئك الذين يقومون بأعمال مرتلية
  املرأة يف قطاع األعمال    

زادت العمالــة يف جمــال التــصدير واألعمــال الــصغرية احلجــم يف مجهوريــة الو بــسبب     
 شـخص يف عـام      ١٧ ٢٠٠وقـد زادت العمالـة يف قطـاع امللبوسـات مـن             . الزيادة يف الواردات  

ــراوح   . ٢٠٠٤ عــام  شــخص يف٢٦ ٠٠٠ إىل ١٩٩٨ ومعظــم العمــال يف مــصانع املالبــس تت
 يف املائـة مـن مجيـع القـوة العاملـة مـن النـساء الـاليت                  ٨٠و  .  عامـاً  ٢٥ و   ١٨أعمارهم مـا بـني      

 ٢٥وتتـراوح األجـور مـا بـني         . وتعتمد أجـور العمـال علـى إنتـاجهم        . يأتني من املناطق الريفية   
ولكـن يف حـني   . والر شـهرياً لـرئيس الوحـدة      د ١٠٠ دوالر شهرياً للمـوظفني اجلـدد و         ٣٠ و

ــدة للعــامالت        ــة جدي ــل دخــالً مناســباً وخــربات عملي تعتــرب هــذه األجــور منخفــضة، فإهنــا متث
ويستطيع الكثري منهن شراء الـسلع الـيت مل حيـصلن عليهـا      . الشابات القادمات من مناطق ريفية    

 يف املائـة مـن      ٧٤وأفـاد   . غريهـا املالبس احلديثـة، والكماليـات، واهلواتـف اخللويـة و         : قط، مثل 
 بـأهنن أرسـلن أمـواالً    ٢٠٠٥بالت يف عام العامالت يف مصانع املالبس الاليت جرت معهن مقا       

  . دوالراً شهريا٧٠ً دوالرات و ١٠إىل أُسرهن تتراوح ما بني 
وفتـرة العمـل طويلـة      . وظروف العمل يف مصانع املالبـس تتناسـب مـع البيئـة احلـضرية               

ويعمـل املوظفـون سـتة    . ري العمل يف بيئة مكتظة، مـع وقـت قـصري للراحـة           وبال عطالت، وجي  
ويبلــغ . اًأيــام يف األســبوع، ومثــاين ســاعات يوميــا مبــا يف ذلــك وقــت إضــايف وهــو لــيس طوعيــ 

، ٢٠٠٥ويف عـام  .  يف املائـة سـنوياً  ٦٠ يف املائـة شـهريا أو أكثـر مـن         ٣٥معدل تغيري الوظيفـة     
لــذين جــرى اســتجواهبم بــأهنم ســيعودون إىل قــراهم للعمــل يف   يف املائــة مــن العمــال ا٥٠أفــاد 

  .حقول اُألرز أو للقيام بأعماهلم اخلاصة
ووجهت حكومـة مجهوريـة الو اهتمامـاً لتحـسني ظـروف العمـل هلـؤالء العمـال عـن                      

ــة الــصارمة للــسياسات العامــة للمــوظفني، ومــساعدهتم وتقــدمي املــشورة وتوزيــع      طريــق املراقب
  .خاطر املرتبطة بأماكن العملاملعلومات عن امل
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 عــامالً يف جمــال التعــدين، واحلــرف اليدويــة، ٣٧ ٠٧٥، كــان هنــاك ١٩٩٩ويف عــام   
 يف املائة من الرجال؛ وكـان حنـو     ٤٦ يف املائة من النساء و       ٥٤والكهرباء، وإمداد املياه، منهم     

 يف املائــة ١٠، و  يف املائــة تقنــيني١٣ يف املائــة مــن هــؤالء العمــال يعملــون يف اإلنتــاج، و  ٧٠
ــة عمــاال٧ًمــوظفني إداريــني، و  ويوجــد العــدد األكــرب مــن عمــال   .  مــومسني ومــؤقتني يف املائ

وباستثناء قطـاع امللبوسـات،     .  يف املائة من النساء    ٨٥اإلنتاج يف قطاع امللبوسات، الذي يضم       
  .ة يف املائ٦٧ يف املائة والرجال ٣٣تبلغ نسبة العامالت يف صناعة اإلنتاج حنو 

وعلى الرغم من وجود الكثري مـن النـساء يف اجملـال الـصناعي ممـن حـصلن علـى نفـس                        
ــهن        ــة وال يوجــد بين ــشغلن مناصــب متدني ــإن معظمهــن ي ــل الرجــال، ف ــيم واملــؤهالت مث التعل

ــرار  وطبقــاً للدراســة االستقــصائية، كــان عــدد العــامالت مرتفعــاً يف    . مــديرات أو صــانعات ق
وكـان عـدد العمـال املـومسيني واملـؤقتني يف جمـال             . قتـة واملومسيـة   وظائف اإلنتـاج واألعمـال املؤ     

والــصناعات املعدنيــة أكــرب منــه يف الــصناعات ) صــناعة القرميــد والــبالط(اإلنتــاج غــري املعــدين 
وطبقـاً للدراسـة    .  عـامالً  ١ ٥٥٩ عاملة يف هذه املشاريع مـن بـني          ٨٠٠وكان هناك   . األخرى

ــة عــن مخــسة    (٢٠٠٤عــام االستقــصائية عــن وحــدات املــشاريع يف   حيــث تزيــد القــوة العامل
 يف املائـة مـن      ٤٦,٣ وحدة مشاريع منـهم      ١ ٦٢٩ عامالً يف    ٩٨ ٤٨٣، كان هناك    )أشخاص
  . يف املائة من الرجال٥٣,٧ و النساء

ويعترب االختالف يف الرواتب واألجور واإليرادات األخرى أمراً عادياً بالنـسبة للنـساء               
ــن أجــر الرجــل      فمتوســط أجــر الع . والرجــال ــل م ــسوجات أق ــس واملن ــة يف صــناعة املالب . امل

ــصناعات األخــرى     ــها يف ال ــى من ــدين أعل ، حــصل ١٩٩٩ويف عــام . واألجــور يف صــناعة التع
.  مليــون كيــب يف الــسنة١,٤١ مليــون كيــب وحــصلت العــامالت علــى ٢,٦٦العمــال علــى 

ــل مــن أ      ــامالت يف صــناعة املالبــس كانــت أق جــور العمــال يف  وُيعــزى هــذا إىل أن أجــور الع
ــ ــاً للبحــث الــذي أجــراه مركــز   .  األخــرىصناعاتال ــة املــوارد املتعلقــة   املووفق علومــات وتنمي

، تبـيَّن أن متوسـط دخـل العاملـة والعامـل       ٢٠٠٦باجلنسني عن املرأة والتجارة الدوليـة يف عـام          
والـسبب  .  كيـب شـهرياً تبعـاً لـذلك        ٧٤٠ ٠٠٠ كيب شـهرياً و      ٤٩١ ٦٦٦يف املشاريع بلغ    

 حــصول العــامالت علــى رواتــب أقــل مــن الرجــال هــو أن الرجــال أكثــر مهــارة وأن املــرأة   يف
  .تستطيع السفر وإجناز األعمال مثل الرجال ال

علومـات وتنميـة املـوارد املتعلقـة باجلنـسني          املوطبقاً لنتيجة البحث الـذي أجـراه مركـز            
، تــبني أن ٢٠٠٥اسية عــام عــن تقيــيم خطــة التنفيــذ اجلنــسانية يف كليــة القــانون والعلــوم الــسي  

 كيــب علــى ٤١٠ ٣٧٣ كيــب و ٤٣٧ ٨٢٣الراتــب الــشهري للمــوظفني واملوظفــات كــان  
وال مييز نظام الرواتب اخلاص باحلكومة ضد املرأة، ولكنه يقوم علـى املؤهـل واخلـربة                . الترتيب
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وعلـى سـبيل املثـال، حيـصل        . ومع هذا، كان دخـل الرجـال أكـرب مـن دخـل النـساء              . يف العمل 
ظــم الرجــال علــى مكافــآت خاصــة بالوظيفــة وحيــصل الرجــال املتزوجــون الــذين ال تعمــل     مع

زوجاهتم يف اخلدمة املدنية على عالوة إضافية يف حني أن املـرأة املتزوجـة ال حتـصل علـى نفـس               
  .املزايا

، ٢٠٠٣-٢٠٠٢وطبقاً لدراسة استقـصائية عـن اإلنفـاق واالسـتهالك املـرتيل يف عـام                  
 يف املائـة  ٦٣وكـان هنـاك   . ائة من اُألسر يف مجهوريـة الو أعماهلـا العائليـة           يف امل  ٢٨كان لدى   

وحتـصل بعـض اُألسـر    .  يف املائـة يف املنـاطق الريفيـة       ١٧من مجيع اُألسـر يف املنـاطق احلـضرية و           
ويوجد هـذا املوقـف يف      . على دخل من األعمال التجارية عن طريق القيام بأنشطة حتقق دخالً          

. ث ميكن حتقيق دخل من أعمال النسج ولكن هذه األعمال ليست مـسجلة            املناطق الريفية حي  
ــة ٤٦ومتثــل اُألســر الــيت تقــوم مبثــل هــذه األعمــال     ــاطق احلــضرية  ٦٨( يف املائ ــة يف املن  يف املائ

ــة  ٣٨ و ــاطق الريفيـ ــة يف املنـ ــها )يف املائـ ــساء و  ٥٣، منـ ــة للنـ ــال ٤٧ يف املائـ ــة للرجـ .  يف املائـ
وم هبا اُألسرة هي أعمال صغرية احلجم حتقق دخالً يبلغ يف املتوسـط             واألعمال التجارية اليت تق   

 كيب يف املناطق احلضرية ومليـون كيـب يف املنـاطق    يني مال٥ كيب شهرياً و   يني مال ٣حوايل  
  .الريفية

وتعترف حكومـة مجهوريـة الو بـأن االسـتثمار يف األعمـال التجاريـة الـصغرية احلجـم                     
ويعمــل احتــاد الو النــسائي مــع . مــرأة ويزيــد مــن دخــل اُألســريــوفر العمالــة وفرصــاً جديــدة لل

ــار    ــال يف إط ــيدات األعم ــيض      ”س ــصادية وختف ــة االقت ــال التنمي ــرأة يف جم ــشجيع امل ــشروع ت م
ــراء معــ  . “الفقــر ــادة دخــوهلن   هنرفاويهــدف هــذا املــشروع إىل إث ــة وتقــدمي قــروض لزي  املهني

  .ومساعدهتن على معرفة حقوقهن القانونية بدرجة أكرب
غري أن عدد النساء الاليت يـشغلن مناصـب إداريـة يف جمـال األعمـال التجاريـة ال يـزال                    
وتتنبأ غرفة الصناعة والتجارة الوطنية بأن يتـوىل املزيـد مـن النـساء مناصـب مرموقـة                  . منخفضاً

يف عملية صنع القرار يف األعمال اخلاصة، على الرغم من حصوهلن علـى نـصف الرواتـب الـيت                 
  .لرجال الذين يشغلون نفس املناصبحيصل عليها ا

  انتقال العمال إىل البلدان األجنبية    
 عــامالً مــن الو مــسجلني بــصورة  ١٨١ ٦١٤ان هنــاك كــ، ٢٠٠٤يف منتــصف عــام   

وأظهـرت البيانـات   .  يف املائة من الرجال ٤٥ يف املائة من النساء و       ٥٥قانونية يف تايلند، منهم     
 مقاطعــة علــى نطــاق البلــد أنــه كــان هنــاك   ١٥ الــيت وردت مــن ٢٠٠٥-٢٠٠٤عــن الفتــرة 

ــهم        ٥٦ ٦٤٤ ــة، من ــدان أجنبي ــة يف بل ــري قانوني ــصورة غ ــون ب ــن الو يعمل ــامالً م  ٢٩ ١٦٢ ع
وعمـال الو الـذين يـذهبون إىل تايلنـد ليـسوا مـن العمـال املهـرة                  . من النـساء  )  يف املائة  ٥١,٥(
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ــة ــاء، والزراعــة، والــصيد، واملــصا  . بدرجــة عالي وتقــوم عــامالت الو . نعوهــم يعملــون يف البن
باألعمال املرتلية، ويعملن يف جمال اخلدمات بالفنادق، أو يف تقدمي املـشروبات يف احلانـات، أو                

ومعظـم هـذه األعمـال تـصنفها منظمـة العمـل الدوليـة علـى أهنـا                  . يف مصانع املالبس واألغذيـة    
واآلثـار  . ار مزدوجـة وانتقال العمـال إىل بلـدان أجنبيـة لـه آثـ     . “ةأعمال دنيئة وخطرية وصعب  ”

وتفيـد البيانـات أن املبلـغ يتـراوح         . اإلجيابية هي أن العامل حيقق دخالً ويرسل أمواالً إىل أُسرته         
ويف هـذا الـصدد، تقـوم العاملـة مـن الو            .  دوالر سـنوياً للـشخص     ٦٦٦ دوالر و    ٥٠٠ما بني   

.  حتقـق دخـالً أقـل      على األرجح بإرسال أموال إىل أُسرهتا أكثر من الرجل على الرغم مـن أهنـا              
التمييــز واملعاملــة غــري املنــصفة للعمــال : واآلثــار الــسلبية النتقــال العمــال إىل بلــدان أجنبيــة هــي

وفــضالً عــن هــذا، أظهــرت اختبــارات حتليــل الــدم أن عمــال الو  . واالجتــار بالنــساء واألطفــال
 /ناعـة البـشرية  ُعرضـة لإلصـابة بفـريوس نقـص امل    أكثـر  املؤقتني الذين يعملـون يف بلـدان أجنبيـة         

  .اإليدز
، منحــت ٢٠٠٢وقــد وقَّعــت حكومتــا مجهوريــة الو وتايلنــد مــذكرة تفــاهم يف عــام     

ــد    ــة يف تايلن ــصورة قانوني ــة العمــل ب ــة   . عمــال الو إمكاني ــد ســاعدت وزارة العمــل والرعاي وق
 عمال الو وأرسـلتهم بـصورة قانونيـة للعمـل يف بلـدان              االجتماعية، بالتعاون مع شركة العمالة    

 يف املائـة مـن   ٦٧ عامالً إىل بلدان أجنبية من بينـهم   ١٢ ٠٥٥، ذهب   ٢٠٠٦ويف عام   . جنبيةأ
  .النساء

  دور اجلنسني يف املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم    
 دراسـة عـن   ٢٠٠٤علومـات وتنميـة املـوارد املتعلقـة باجلنـسني يف عـام              املأجرى مركز     

 ١٥٠احلجــم، عــن طريــق إجــراء مقــابالت مــع دور اجلنــسني يف املــشاريع الــصغرية واملتوســطة 
: وكانت نتائج الدراسة على النحـو التـايل  .  مقاطعات٥ رجل أعمال يف   ١٠٠سيدة أعمال و    

املشاريع اليت متتلكها السيدات أصغر من تلك اليت ميتلكها الرجال مـن حيـث األصـول، ورأس                 
فـضالً عـن هـذا، ال تـسمح هلـن           و. ويواجه كثري من الـسيدات قيـوداً يف احلركـة         . املال، واملزايا 

وعمليـة تـسجيل املـشروع عمليـة     . التقاليد بالعمل أو ممارسة أي أعمال جتارية بعيداً عن البيت  
وعالوة على ذلك، تواجه سيدات األعمال مزيـداً مـن الـصعوبات يف مواصـلة               . طويلة ومعقدة 

حركتـهن والقيـود    هذه اإلجراءات بسبب اخنفاض مستواهن التعليمي، والقيود املفروضة علـى           
ــائق    ــة والوث ــة، وعــدم الثقــة يف األمــور القانوني ــساء الكــثري مــن األعمــال   . الزمني ــسند إىل الن وُت

وباإلضافة إىل ذلك، ُتحرم سـيدات األعمـال مـن احلـصول علـى البيانـات واملعلومـات                  . املرتلية
. لوجيــاوهــن حباجــة إىل النــصح بــشأن التــسويق والتكنو . عــن الــسياسات والقــوانني واللــوائح 



CEDAW/C/LAO/7  
 

08-67614 59 
 

وحيتاج القرويون، وخاصة النساء إىل املزيد من املعرفة والرؤية عن تطور األعمال، والتـسويق،              
  .والفرص التجارية، واحلسابات، وتنظيم املشاريع

وهلذا ينبغـي تـشجيع مـشاركة املـرأة يف أنـشطة املـشاريع الـصغرية واملتوسـطة احلجـم،                      
تمانات اخلاصـة هبـذه املـشاريع للنـساء واجلماعـات           واإلجراءات املصرفية، كما ينبغي توفري االئ     

وعلى مدى الـسنوات املاضـية، اختـذت احلكومـة خطـوات لـدعم القطاعـات اخلاصـة                  . احملرومة
بإلغاء بعض القواعد، وحتسني وصول املشاريع الصغرية واملتوسـطة احلجـم إىل املـصادر املاليـة،                

لومـات، وتقـدمي املـشورة، والوصـول إىل        وإىل خدمات تنمية املشاريع، مثل التدريب ونشر املع       
  .األسواق والتكنولوجيا

  حتسني املعرفة عن طريق تنظيم دورات تدريبية لسيدات األعمال    
نظمـت الوكالـة اليابانيـة للتنميـة الدوليـة دورة تدريبيـة         ،  ٢٠٠٦ينـاير   /يف كانون الثاين    

رابطـة سـيدات األعمـال       عضواً من اللجنـة التنفيذيـة ل       ١٦عن تطوير سيدات األعمال حضرها      
وقــام احتــاد الو النــسائي واحتــاد النقابــات األســترالية . فيمــا يتعلــق باألعمــال التجاريــة الرئيــسية

وجـرت معظـم   ). ٢٠٠٣-٢٠٠١(بتشغيل برنامج التدريب املهـين ألكثـر مـن ثـالث سـنوات            
  .برابنغيف فيينتيان، وجرت أنشطة أخرى يف مقاطعة لوانغ )  يف املائة٧٠(أنشطة الربنامج 

وقد نفذ احتاد الو النسائي هذا الربنامج الذي مشل ثالث مقاطعـات بـصورة مـشتركة                  
: وُنظمــت دورات تدريبيــة يف جمــاالت خمتلفــة مثــل. مــستخدماً مراكــز التــدريب يف املقاطعــات

  .، واحلرف اليدوية)أسبوعان(والطهي ، )أربعة أشهر(واحلياكة ، )أربعة أشهر(التجميل 
 اخلاص بتطـوير املـشاريع الـصغرية واملتوسـطة احلجـم يف مجهوريـة الو يف                 وأفاد التقرير   
 بأن املرأة كانت أكثر اهتماماً باألعمال اليت تـستخدم املهـارات التقليديـة              ٢٠٠٥أبريل  /نيسان

ومع هذا، يـزداد اجتـاه مـشاركة املـرأة يف قطاعـات جديـدة            . مثل النسيج، والطهي، وغري ذلك    
وتعد املرأة اليت تعيش يف املناطق احلـضرية أقـل متكينـاً            . وقطاع السباكة مبا يف ذلك قطاع البناء      

ألهنا مشغولة أساساً باألعمال املرتلية يف حني أن املرأة اليت تعيش يف املنـاطق الريفيـة تعـد أكثـر                    
فــاملرأة هنــاك ال تعمــل فقــط جبــد يف حقــول اُألرز،  . متكينــاً ألهنــا متثــل القــوة العاملــة الرئيــسية 

وهي تشارك يف صنع القرار علـى مـستوى اُألسـرة بدرجـة             . ترعى أيضاً شؤون اُألسرة   ولكنها  
 يف املائـة مـن النـساء يف املنـاطق الريفيـة عمومـاً            ٨٥ويعمـل   . أكرب من املرأة يف املناطق احلضرية     

  .بصورة نشطة داخل اُألسرة، خاصة النساء اإلثنيات
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  جمموعة احلرف اليدوية    
مـشروعاً تعاونيـاً بـني      )  يف املائة من النـساء     ٦٠اليت تضم   (ية  تعد جمموعة احلرف اليدو     

الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة، وكوبليرت يف أملانيا، والوكالة اليابانيـة للتنميـة الدوليـة، وهيئـة                
  .التجارة اخلارجية اليابانية، ووزارة الصناعة والتجارة يف مجهورية الو

ــدارس، ويف     ــة، وعلــى شــكل   وينفــذ هــذا املــشروع يف امل  مراكــز املعروضــات التجاري
وهــذا املــشروع، إىل جانــب مــشاريع مماثلــة لتطــوير احلــرف اليدويــة، ســاعد . حلقــات دراســية

أصحاب احلرف والفنيني يف مجهورية الو على تطوير مهارات تقليديـة مثـل النـسيج، وصـناعة                 
. ضة، وأدوات الزينـة   احلرير، واخلزف، واخلزيران، وإنتـاج األخـشاب، والـورق اليـدوي، والفـ            

اليدوية أيضاً على تطـوير املهـارات التجاريـة مـن أجـل             وهذا املشروع يشجع أصحاب احلرف      
وفـضالً عـن هـذا، يعمـل املـشروع علـى حتـسني املهـارات عـن طريـق معـارض            . زيادة دخـوهلم  

  .املصنوعات اليدوية واليوم الوطين السنوي للحرف اليدوية
  

  صول على الرعاية الصحيةاملساواة يف احل: ١٢املادة     
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف ميـدان                    ‐ ١

الرعاية الصحية مـن أجـل أن تـضمن هلـا، علـى أسـاس تـساوي الرجـل واملـرأة، احلـصول علـى                         
  .خدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك اخلدمات املتعلقة بتخطيط األسرة

 مـن هـذه املـادة تكفـل الـدول األطـراف للمـرأة اخلـدمات           ١غم من أحكام الفقرة     بالر  ‐ ٢
املناسبة فيما يتعلـق باحلمـل والـوالدة وفتـرة مـا بعـد الـوالدة، وتـوفر هلـا اخلـدمات اجملانيـة عنـد                          

  .االقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء احلمل والرضاعة
حيـق  ”: وعيـة الـصحية علـى مـا يلـي         مـن قـانون النظافـة والتـصحاح والت         ٣تنص املـادة      

لكـــل مـــواطن يف الو، بـــصرف النظـــر عـــن العـــرق، واجلـــنس، والـــسن، واملكانـــة االقتـــصادية 
ته، وصـحة أُسـرته     واالجتماعية، احلـصول علـى الرعايـة الـصحية، ومـن واجبـه االهتمـام بـصح                
وتعطـي املـادة    . “وجمتمعه، واملسامهة يف األعمال املتعلقة بالنظافة والتصحاح والتوعية الـصحية         

 مــن نفــس القــانون احلــق أيــضاً للمــرأة والطفــل يف احلــصول علــى التحــصينات يف املواعيــد  ٢٦
  .واألماكن احملددة وفقا للقوانني

الرعاية الصحية لُألمهات واألطفـال هـي       ” من نفس القانون على أن       ٣٠وتنص املادة     
وهــي أيــضا واجــب علــى  الــسياسة الرئيــسية للدولــة ومركــز اهتمــام قطــاع الــصحة العموميــة   

وحيـق للمـرأة والطفـل احلـصول علـى الرعايـة الـصحية وفقـاً         . اجلميع، وخاصة اآلباء واألطفـال   
لــسياسة الدولــة، مبــا يف ذلــك النظافــة والتــصحاح والتوعيــة الــصحية، والعــالج والتأهيــل قبــل    
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يـع األحـوال،   أما األطفـال فينبغـي رعايتـهم يف مج   . الزواج، وأثناء احلمل، وقبل الوالدة وبعدها 
مبن فيهم األطفال التوأم واألطفـال الـشواذ منـذ الـوالدة حـىت ِسـن الدراسـة، والـشباب، وِسـن                      

  .“اإلجناب لكي تتمتع اُألمهات واألطفال بصحة بدنية وعقلية وعاطفية واجتماعية جيدة
جيب توقيع الكشف الطيب على الـشابات والنـساء يف سـن اإلجنـاب وحـصوهلن علـى            و  

وأثناء احلمل، جيب توقيع الكشف الطيب علـى النـساء، وحـصوهلن            .  للتشريعات التحصني وفقاً 
وإذا تــبني أن هنـــاك خطـــراً، ُتتخــذ التـــدابري التحوطيـــة   . قبـــل الـــوالدةواملتابعــة  علــى الرعايـــة  

وقبــل الــوالدة وبعــدها، جيــب أن حتــصل اُألم علــى وقــت   . ُيــسمح بــأداء األعمــال الــشاقة  وال
وجيب أن تتم الـوالدة يف أحـد املستـشفيات، أو يف مركـز طـيب،               . ونمناسب للراحة طبقاً للقان   

وأثنـاء احلمـل وبعـد    . أو يف املرتل، وجيب أن يكون هناك طبيب أو ممـارس طـيب ملتابعـة الوضـع        
  .الوالدة، جيب أن حتصل اُألم على تغذية كافية

. وحيــصل الطفــل املولــود حــديثاً علــى الرضــاعة الطبيعيــة وعلــى التحــصني الكامــل           
  .ولضمان صحة اُألم، ينبغي مراعاة املباعدة بني الوالدات

تعترف الدولـة بأمهيـة   ”:  من قانون تطوير املرأة ومحايتها على ما يلي    ٢٢وتنص املادة     
 واألطفــال لــضمان متــتعهم هــاتوتلتــزم اُألســر برعايــة اُألم. محايــة صــحة اُألمهــات واألطفــال 

لـشابات، والنـساء يف سـن اإلجنـاب، والنـساء           وحيق للنساء، وخاصة الفتيات، وا    . بصحة جيدة 
وأثنـاء  . يف املناطق النائيـة، احلـصول علـى العـالج الطـيب، والفحـص، والتحـصني وفقـاً للقـانون          

ــضاء      ــة حــسب االقت ــيني أو قابل ــوظفني طب ــي وجــود م ــراد أو   . الوضــع، ينبغ ــى األف وحيظــر عل
كــان بعيــد؛ وحيظــر إيــذاء املنظمــات إرغــام امــرأة حامــل علــى وضــع طفلــها يف الغابــة، أو يف م 

وأثناء فترة والدة الطفـل أو      . النساء واألطفال بسبب املعتقدات اخلرافية أو ألي أسباب أخرى        
. لزوج احلـصول علـى إجـازة لرعايـة زوجتـه وأطفالـه وفقـاً للقـوانني                لفترة مرض الزوجة، حيق     

احلقوق واملزايـا األخـرى   وباإلضافة إىل احلقوق واملزايا اخلاصة املـذكورة أعـاله، تتمتـع املـرأة بـ             
  .“املنصوص عليها يف القوانني والتشريعات

ويف قطاع الصحة العمومية، حققت مجهورية الو إجنازات كبرية علـى مـدى اخلمـس                 
عشرة سنة األخرية، وخاصة خفض وفيات اُألمهات والُرضع، واخنفض عدد األطفـال ناقـصي              

  .الوزن كما حصل املزيد من األطفال على التحصني
ري مــن الــسكان علــى امليــاه النظيفــة والتحــصني،   بوعلــى الــرغم مــن حــصول عــدد كــ    

وعلـى الـرغم    . يزال التفاوت قائماً بني املناطق احلضرية والريفية من حيـث الرعايـة الـصحية              ال
ــزال األعلــى يف املنطقــة      ــإن هــذا املعــدل ال ي وتتفــاوت هــذه  . مــن اخنفــاض معــدل األمومــة، ف

ــَد   . ية والريفيــة بدرجــة كــبرية املعــدالت يف املنــاطق احلــضر  وكمــا يف قطــاع التعلــيم، كلمــا َبُع
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املكان زاد احلرمان مـن الرعايـة الـصحية، كمـا أن الفجـوات بـني املـدن واملنـاطق الـيت يـصعب                 
وباملثل، يعد حـصول األقليـات اإلثنيـة علـى الرعايـة الـصحية          . الوصول إليها آخذة يف االتساع    

املـرأة الـيت ترعـى صـحة أفـراد العائلـة، فـضالً عـن الـصحة                  م  يف األمور اليت هتـ    حمدوداً، وخاصة   
  .اإلجنابية
 ٤٠٥ إىل ٥٣٠ مـن  ٢٠٠٥وقد اخنفـض متوسـط معـدل وفيـات اُألمهـات حـىت عـام               

تعـداد عـام    (وتعترب هذه املعدالت عالية يف مجهورية الو        .  من املواليد األحياء   ١٠٠ ٠٠٠لكل  
ــاوت يف     ). ٢٠٠٥ ــاك تف ــك، كــان هن ــى ذل ــالوة عل ــاطق    وع ــات يف املن ــات اُألمه ــدل وفي مع

 مــن املواليــد األحيــاء علــى الترتيــب ١٠٠ ٠٠٠ لكــل ٥٨٠ و ١٧٠احلــضرية والريفيــة، وهــو 
. والسبب يف هذا هو الـوالدة يف املـرتل دون مـساعدة مـن قابلـة يف املنـاطق الريفيـة                     ). ٢٠٠٠(

ــد اجلُــدد   ــة  وطبقــاً للمعلومــات املتا . وقــد أدى هــذا أيــضا إىل وفيــات املوالي حــة، وضــعت قراب
 يف املائة من النـساء      ٢٥يف املائة من النساء يف املناطق الريفية أطفاهلن يف املرتل يف حني أن               ٩٠

وعلــى الــرغم مــن أن معــدالت الــوالدة يف املــرتل كانــت عاليــة يف مجيــع . يف املــدن فعلــن ذلــك
 املنخفــضة، املنــاطق الــثالث وهــي منطقــة املرتفعــات، ومنطقــة املنحــدرات، ومنطقــة األراضــي  

  . يف املائة٨٧الاليت يقمن يف املناطق املرتفعة، وقد بلغ بني النساء  أعلى املعدالت تكان
وكانـت هنـاك أربعـة      . ، حتـسنت واتـسعت شـبكة الـصحة العموميـة          ٢٠٠١ومنذ عام     

ــة       ــة، ومخــسة مراكــز للرعاي ــشفيات إقليمي ــشفيات علــى املــستوى املركــزي، وأربعــة مست مست
 مستـشفى علـى مـستوى       ١٢٦ مستشفى، و    ١٦ املقاطعة، كان هناك     وعلى مستوى . الصحية
ــة ــيم    . احملافظـ ــي، أُقـ ــع احمللـ ــستوى اجملتمـ ــى مـ ــي   ٧٤٢وعلـ ــصحية تغطـ ــدمات الـ ــاً للخـ  مرفقـ
 طاقمـاً طبيـاً علـى       ٥ ٤٢٥وباإلضافة إىل ذلـك، مت توزيـع        .  قرية ٣ ٧٢٨جمتمعاً حملياً و     ٧٤٢

. يف املائــة مــن مجيــع القــرى يف البلــد  ٩٦القــرى، وتوســيع شــبكات الــصحة العموميــة لتغطــي  
 قابلــة، ٥ ٠٣٤ متطوعــاً طبيــاً قرويــاً، و ١٤ ٠٧٧وفيمــا يتعلــق بــاألفراد الطبــيني، كــان هنــاك 

  . ممرضة قروية٥٠٢ و
 نوعـاً خمتلفـاً مـن       ٦٣٤وهناك ستة مصانع للمستحـضرات الـصيدالنية يف البلـد، تنـتج               

وقــد .  نوعــاً مــن األدويــة التقليديــة٦٢ تنــتج األدويــة، وهنــاك ثالثــة مــصانع لألدويــة التقليديــة،
ــدة     ــة بـــصورة متزايـ ــصة مـــن النباتـــات الطبيـ ــة املستخلـ ــاج األدويـ ــع إنتـ ــصنع . توسـ ومتكَّـــن مـ

 نوعـاً مـن األدويـة مـن النباتـات الطبيـة؛ وينـتج        ٥٢ من إنتـاج    ٢املستحضرات الصيدالنية رقم    
 منـها ليـست فقـط    ٧ الطبيـة،     عشرة أنواع من األدوية املستخلـصة مـن النباتـات          ٣املصنع رقم   

ــضا     ــصدير أيـ ــا للتـ ــي وإمنـ ــتهالك احمللـ ــام   . لالسـ ــسجالت عـ ــاً لـ ــاج  ١٩٩٣وطبقـ ــن إنتـ ، متكَّـ
وباإلضـافة إىل القطـاع   .  يف املائـة مـن الطلبـات   ٤٨املستحضرات الصيدالنية احملليـة مـن تغطيـة      
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  صـــيدليات يف فيينتيـــان١٠٨ صـــيدلية، منـــها ١ ٨٧٨ عيـــادة خاصـــة، و ٢٥٤العـــام، هنـــاك 
  .وقد ساهم قطاع الصحة اخلاصة بدرجة كبرية يف جهود الرعاية الصحية العامة. العاصمة
وعلى مدى اخلمس سنوات املاضية، حصل السكان بشكل واضح علـى نوعيـة جيـدة            

 ١٠٤وقــد اخنفــضت معــدالت الوفيــات بــني الُرضــع دون عــام واحــد مــن . مــن العــالج الطــيب
واخنفـضت معـدالت وفيـات      . ملواليـد األحيـاء    مـن ا   ١ ٠٠٠لكل  ) ٢٠٠٥ (٧٠إىل  ) ١٩٩٥(

ــن    ــسة م ــال دون اخلام ــذا  . ١ ٠٠٠لكــل ) ٢٠٠٥ (٩٨إىل ) ١٩٩٥ (١٤٢األطف ــزى ه ويع
واخنفــضت معــدالت  . التحــسن إىل أن األطفــال دون ســن اخلامــسة كــانوا يتلقــون التحــصني   

ــن   ــستخدمون    . )٢٠٠٥ (٤,٥إىل ) ١٩٩٣ (٦,٧اخلــصوبة م ــذين ي ــك ال ــسبة أولئ وبلغــت ن
 يف حني مل تكن هنـاك سـجالت متاحـة قبـل        ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٤٠ تنظيم اُألسرة    وسائل

 مليون ناموسـية مببيـد حـشري        ٢,٩، متت معاجلة    ٢٠٠٤وملكافحة املالريا يف عام     . ذلك العام 
 يف املائة فقـط، وبلغـت نـسبة الوفيـات بـسبب             ١٣,٥مما أدى إىل اخنفاض اإلصابة باملالريا إىل        

وفيمـا يتعلـق بامليـاه النظيفـة،        . ١٠٠ ١٤٤/٠٠٠وكان مـرض الـُسل ميثـل        . املائة يف   ٣املالريا  
وزاد العمــر . ٢٠٠٥ يف املائــة مــن املنــاطق يف عــام  ٦٧كانــت إمــدادات امليــاه النظيفــة تغطــي  

 عامـاً للمـرأة     ٦٣، وإىل   ٢٠٠٥ عامـاً يف     ٦١ إىل   ١٩٩٥ عامـاً يف     ٤٩املتوقع بعد الـوالدة مـن       
  . عاماً للرجل٥٩ و

 يف املائـة مـن األطفـال        ٦٠قاً لسجالت وزارة الـصحة العموميـة، تلقـى أكثـر مـن              وطب  
. ففي الوقـت احلاضـر، حـصل معظـم سـكان الو علـى التحـصني           . دون سن اخلامسة التحصني   

 يف املائة من السكان وزاد عـدد األشـخاص الـذين      ٧٢ويغطي مشروع مكافحة ُحمَّى الضنك      
يـات الُرضـع ومعـدالت وفيـات األطفـال ال تـزال       غـري أن معـدالت وف     . يستخدمون ناموسيات 

مرتفعــة يف املنــاطق الريفيــة النائيــة حيــث تقــل فــرص احلــصول علــى خــدمات الرعايــة الــصحية   
  ).٢٠٠١وزارة الصحة العمومية، (

 ٦٦٢ ٨٢٩، كـان هنـاك      ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤وطبقاً للمعلومات اليت ُجمعت يف عـامي          
، وفقـاً لدراسـة استقـصائية       ٢٠٠٠ ويف عـام     .شخصاً ممن حصلوا على خدمات تنظـيم اُألسـرة        

عن اخلصوبة وحتديد النـسل، أظهـرت سـجالت الـزواج األول والـوالدة األوىل أن األشـخاص                  
 عامــاً تزوجــوا وكــان هلــم أطفــال يف ســن مبكــرة  ٢٤ و ١٥الــذين تتــراوح أعمــارهم مــا بــني  

األعمـار والـزواج    (نية  وتعد مالحظة التغـيريات يف املؤشـرات اجلنـسا        . مقارنة باألجيال السابقة  
ــات اُألمهــات، وتنظــيم التباعــد بــني      ) األول ــد معــدالت اخلــصوبة، ووفي ــصراً مهمــاً لتحدي عن

  .الوالدات يف املستقبل
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تنظيم املباعدة بني الوالدات، ومـشاريع سـالمة        /مشاريع تنظيم اُألسرة  استفاد من   وقد    
 امـــرأة ٢٠٣ ٤٣٦والقـــرى اُألمهـــات ومـــشاريع رعايـــة الطفولـــة يف املقاطعـــات واحملافظـــات  

والغـرض مـن خطـط احلكومـة حلمايـة اُألمهـات عـن طريـق تنفيـذ املـشاريع املـذكورة                      . ورجالً
 يف املائـة يف وفيـات اُألمهـات والُرضـع واألطفـال دون سـن                ٢٥أعاله هو حتقيق خفض بنـسبة       

أفـضل  ويطالَب الرجال أيضاً باملشاركة يف هذه املـشاريع لكـي تكـون لـديهم معرفـة                 . اخلامسة
 امـرأة أخـذت بطريقـة التعقـيم     ٣٣٧، تـبني أن  ٢٠٠٢ويف عـام   . حبقوق املرأة وأدوار اجلنـسني    

وتــبني نتــائج دراســة استقــصائية أجرهتــا وزارة الــصحة  . بينمــا مل يفعــل ذلــك أي مــن الرجــال 
ــام   ــة يف ع ــة٨٥( رجــالً ١٧ ٤٨٢ أن ٢٠٠٢العمومي ــاالت  )  يف املائ ــواقي (اســتخدموا الرف ال

 ٦٩ ١٢٣تعاطــت أقــراص منــع احلمــل، وأن )  يف املائــة٤٧( امــرأة ٩٤ ٨٩٨، وأن )الــذكري
 امـرأة اسـتخدمت الوسـائل الرمحيـة         ٢١ ٥٨٧امرأة تعاطـت األدويـة الـيت تؤخـذ بـاحلقن، وأن             

  .ملنع احلمل
ــاطق           ــل حتــدياً، خاصــة يف املن ــصحية ميث ــة ال ــى خــدمات الرعاي ــزال احلــصول عل وال ي
املؤشرات الـصحية يف مجهوريـة الو مـن أدىن املؤشـرات يف          وكما ذُكر قبل ذلك، تعد      . الريفية
والفجوات بني املناطق الريفيـة واحلـضرية       . فمعدالت وفيات اُألمهات والُرضع مرتفعة    . اإلقليم

وتتــراوح األســباب مــا بــني نقــص مراكــز . كــبرية فيمــا يتعلــق باحلــصول علــى الرعايــة الــصحية
  .ملناطق الريفية وضعف البنية التحتيةالرعاية الصحية وموظفي الرعاية الصحية يف ا

وكان املوقع اجلغرايف أحد العوامـل اهلامـة الـيت حتـدد إمكانيـة احلـصول علـى خـدمات                      
 يف املائـة فقـط مـن القـرى خـدمات            ٨، كـان لـدى      ٢٠٠٥وطبقاً لتعداد عام    . الرعاية الصحية 
الثالثــة عــن اإلنفــاق وطبقــاً للمعلومــات املــستقاة مــن الدراســة االستقــصائية  . للرعايــة الــصحية

واالستهالك املرتيل يف مجهورية الو، يعد متوسط وقت الـذهاب مـن القريـة إىل مركـز الرعايـة                   
 دقـائق للحـصول علـى خـدمات         ١٠٨ويقضي السكان يف املناطق الريفيـة       .  دقيقة ٩٢الصحية  

 . دقيقــة للقيــام بــذلك١٩الرعايــة الــصحية يف حــني أن الــسكان يف املنــاطق احلــضرية يقــضون  
ــة املرتفعــة    ــة  ٣وباملثــل، يقــضي الــسكان يف املنــاطق اجلبلي  ســاعات للوصــول إىل مركــز الرعاي

ويف املنــاطق الريفيــة الــيت .  دقيقــة٤٨الــصحية بينمــا يقــضي الــسكان يف املنــاطق املنبــسطة حنــو  
 سـاعات   ٨ يف املائـة مـن الـسكان         ٢٠يصعب فيها الوصول إىل القرى عن طريق الـرب، يقـضي            

 يف املائـة مـن الـسكان فقـط الوصـول إىل        ٣٠ل إىل أقـرب مستـشفى ويـستطيع         أو أكثر للوصو  
 يف املائـــة مـــن أولئـــك الـــذين ١٥وحنـــو ). الدراســـة االستقـــصائية الثالثـــة(صـــيدلية يف القـــرى 

 يف  ٢٠يواجهون مشاكل صحية مؤقتة يلتمسون العالج من خـدمات الرعايـة الـصحية، منـهم                
ائة يف املنـاطق الريفيـة حيـث يـصعب الوصـول عـن طريـق         يف امل١٠املائة يف املناطق احلضرية و     
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وتعد صعوبة الوصول إىل أماكن تقدمي اخلدمات وعـدم وجـود خـدمات طبيـة يف أمـاكن                  . الرب
  .قريبة من أهم العقبات اليت حتول دون استخدام القرويني للخدمات الصحية

ــاطق املرتفعــة هــم مــن         األقليــات وكمــا يتــضح ممــا ســبق، فــإن معظــم الــسكان يف املن
. وتبني األرقام أن احلصول علـى اخلـدمات الـصحية حمـدود    . التايلندية اليت ليست من أصل الو  

وصعوبة الوصول إىل املركز الصحي هـي الـيت متنـع نـساء الو مـن األقليـات اإلثنيـة األربـع مـن           
 يف ٣٨( تـبيت أعلـى نـسبة    -ومن بني هؤالء، متثل النساء من أصـل صـيين     . طلب العالج الطيب  

وعــالوة علــى ذلـك، هنــاك نــسبة مـن النــساء أكــرب مــن   ). الدراســة االستقــصائية الثالثـة ) (املائـة 
هنم ال يلتمسون العالج يف مراكـز الرعايـة الـصحية بـسبب             إالرجال بني السكان الذين يقولون      

  .الصعوبة يف إجياد هذه املراكز
لتمــاس العــالج يف وتعــد احلالــة املاليــة مــن العوامــل األخــرى الــيت متنــع الــسكان مــن ا     

ويف هــذه احلالــة، يــتعني علــى الــسكان يف  . والعــالجاملستــشفيات، وخاصــة تكــاليف االنتقــال 
ــدما      ــة عن أغلــب األحيــان اقتــراض األمــوال، أو بيــع أغلــى ممتلكــاهتم أو أُصــوهلم لــشراء األدوي

مـن  وتنفـق النـساء     . وغالباً ما حيدث هذا على وجه التحديد للمرأة أكثر مـن الرجـل            . ميرضون
وقـد  .  يف املائة  ٨ حنو   - تايلند على اخلدمات الصحية أمواالً أكثر مما ينفقه الرجل           -أصل الو   

يكــون الــسبب يف طلــب املــرأة للعــالج أكثــر مــن الرجــل هــو حاجــة املــرأة لالهتمــام بــصحتها  
  .اإلجنابية

لـى  أثر نوعية اخلدمات الصحية، والفهم التقليدي للرعاية الصحية والعقبـات اللغويـة ع                
  السلوك واحلاجة إىل اخلدمات الصحية، خاصة ألولئك الذين ينتمون إىل أقليات إثنية

تأثر فهم األقليات اإلثنية للـصحة عمومـاً مبعتقـداهتا وممارسـاهتا التقليديـة وبيئاهتـا، الـيت                    
ــها عــن أســالفها  ــة  . ورثت ــة اإلثني ــسبة لألقلي إذبــح ( مخــري، يعــد االعتمــاد علــى األرواح   -فبالن

وهـذا بـسبب صـعوبة الوصـول إىل         . اخليـار األول للتـداوي مـن املـرض        ) ن لتقـدمي الـروح    احليوا
ويف احلاالت البالغة اخلطورة وحـدها قـد يكـون البـديل هـو العـالج                . خدمات الرعاية الصحية  

وميثل طول املسافة من القرية إىل املستشفى أحد العقبات الكبرية أمـام اختيـار        . يف املستشفيات 
 -وبالنـسبة لألقليـة اإلثنيـة هومونـغ         .  املستشفى، خاصة بالنسبة لُألسر الفقرية     طلب العالج يف  

إيومني، يعد العالج التقليدي، وفقاً للمعلومات املتاحة، هو االختيار األول، نظـرا ألن الكـرباء               
وقـد أظهـرت دراسـة عـن     . لديهم اخلـربة يف العـالج باألدويـة التقليديـة      ) ومعظمهم من النساء  (

ــام  اإلســعافات  ــة يف ع ــة      ١٩٩٩األولي ــام اُألســر اإلثني ــسية أم ــة الرئي ــت العقب ــوال كان  أن األم
  .للحصول على خدمات الرعاية الصحية
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ويف املنــاطق الريفيــة، ال تــزال نوعيــة اخلــدمات الــصحية العامــة رديئــة، ممــا يــؤثر علــى     
ت اإلثنيــة، ونظــراً ألن كــثرياً مــن األطبــاء ال يتحــدثون اللغــا. جهــود الرعايــة الــصحية للــسكان

وضــعت وزارة الــصحة العموميــة ووزارة التعلــيم برناجمــاً تــدريبياً للممرضــات مدتــه ثــالث         
ويف الـدورة  . ، اسـُتكملت دورتـان تـدريبيتان   ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٢وخـالل الفتـرة مـن    . سـنوات 

ويف .  طالبــاً ممــن اســتكملوا التــدريب للعمــل يف اخلــدمات الــصحية اجملتمعيــة  ٨٧األوىل، ُعــيِّن 
 طالباً وكانوا يتدربون يف مستشفيات احملافظات، قبـل تعيينـهم           ١٣١ الثانية، كان هناك     الدورة

  .للعمل يف خدمات صحية جمتمعية خمتلفة وفقاً لعقودهم
وفضالً عن هذا، بدأ تدريب موظفي الرعاية الصحية يف اجلـزء اجلنـويب يف إطـار نفـس         

ــل يف خــدما      ــصحية للعم ــة ال ــوظفي الرعاي ــوفري م ــامج لت ــة يف   الربن ــصحية اجملتمعي ــة ال ت الرعاي
ومن شأن هـذه الـدورات التدريبيـة املـساعدة علـى تقـدمي خـدمات أفـضل                  . املقاطعات اجلنوبية 

وإىل جانب ذلـك، تفيـد بعـض املعلومـات بـأن طلـب العـالج           . للمجتمعات اإلثنية يف املستقبل   
الدراسـة  (اإلثنيـة   الطيب يعتمد على فهم ومعرفة طريقة اسـتخدام األدويـة مـن جانـب األقليـات                 

  ).االستقصائية الثالثة
وطبقاً للمقابالت اليت أُجريت يف هذا اجملال، يبدو أنه كانت هناك زيـادة يف احلـصول                  

فقـد اسـتفادت املـرأة مـن مـوظفي الـصحة            . على معلومـات الرعايـة الـصحية مـن جانـب املـرأة            
كان واجملتمعات احملليـة مـن      العمومية الذين كُلفوا بنشر معلومات عن الرعاية الصحية على الس         

وحصلت املرأة أيضاً على املعلومات الصحية عـن طريـق وسـائل    . مرة إىل أربع مرات يف السنة  
وبـرغم هـذه الوسـائل لتقـدمي املعلومـات، ال يـزال هنـاك               . اإلعالم، مثل برامج اإلذاعة والتلفـاز     

 والتعلـيم والرعايـة     ومن بـني أكـرب العقبـات أمـام احلـصول علـى املعلومـات              . جهل بني السكان  
الصحية عدم اإلملام بالقراءة والكتابة بلغات مجهورية الو، واخنفـاض مـستوى التعلـيم، وبعـض            

  .العادات املتخلفة، واالعتقاد يف اخلرافات، واإلقامة يف مناطق ريفية نائية
 أربـع مهـام     ٢٠٢٠وتشمل اخلطة االستراتيجية للصحة العمومية عن الفترة حـىت عـام              
  : وهيرئيسية،
املهمة األوىل، تطوير شبكات مالئمة للخدمات الصحية العمومية وكفالة املـساواة يف              

  احلصول على خدمات الرعاية الصحية للجميع؛
  ثانيا، تطوير نظام شامل للخدمات الصحية العمومية؛  
  ثالثا، تقدمي اخلدمات الصحية العمومية؛  
  .دمات الصحية العموميةوأخريا، تشجيع االعتماد على الذات يف جمال اخل  
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وهتدف االستراتيجية الوطنية للنمو والقضاء على الفقر إىل التخفيـف مـن وطـأة الفقـر                  
 حمافظـة مـن أفقـر احملافظـات، وإعطـاء األولويـة لـشؤون الـصحة                 ٤٧يف البلد مع التركيـز علـى        

. ةالعموميــة، والــيت تــشمل توســيع شــبكات خــدمات الــصحة العموميــة لتغطــي املنــاطق الريفيــ  
تدريب املـوظفني الطبـيني ورفـع كفـاءهتم بـدءاً مـن املمرضـة إىل                 وهواهلدف من بناء القدرات     

مستوى خرجيي اجلامعـات، مـع التركيـز علـى تـشجيع املـوظفني الطبـيني مـن خمتلـف األقليـات                      
، مــع حــوافز للمتطــوعني الطبــيني يف املنــاطق اإلثنيــة، وضــمان وتــشجيع املــساواة بــني اجلنــسني

وعـالوة علـى ذلـك، تركـز االسـتراتيجية          . ث تكون الظروف املعيـشية بالغـة القـسوة        النائية حي 
  .أيضاً على االهتمام بصحة اُألمهات واألطفال الريفيني

اإليــدز مــنخفض نــسبياً، ولكــن انتــشار  /معــدل اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية     
  الفريوس آخذ يف االزدياد

ــامج األمــم املتحــدة املــشت     ــاً لربن ــشرية  وفق ــدز /رك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة الب اإلي
مركـــز الوقايـــة مـــن اإليـــدز واألمـــراض املنقولـــة عـــن طريـــق االتـــصال اجلنـــسي    ، و)٢٠٠٤(
 يف املائة، وهـو معـدل مـنخفض    ٠,٠٨، يبلغ معدل اإلصابة باإليدز يف مجهورية الو   )٢٠٠٥(

قص املناعة البشرية ألول مـرة      وقد اكُتشف فريوس ن   . نسبياً مقارنة باملعدالت يف بلدان جماورة     
 شخــصاً ١ ٤٧٠وقــد أُصــيب حنــو   . ١٩٩٢ ومــرض اإليــدز يف عــام   ١٩٩٠يف الوس عــام 

ــدز وُوجــد أن   ــون الفــريوس  ٢٧٩باإلي ــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين   ( شخــصاً حيمل برن
مـن   يف املائة من األشخاص املصابني باإليـدز         ٦٢ و.  شخصاً باإليدز  ٥٥٦كما ُتويف   ) باإليدز

 بفــريوس اإليــدز نيوأكثــر مــن نــصف األشــخاص املــصاب.  يف املائــة مــن اإلنــاث٣٨الــذكور و 
 يف املائــة عــن ٩٥,١ومــن بــني املــصابني، أصــيب .  عامــا٣٩ً و ٢٠بــني مــا تتــراوح أعمــارهم 

االنتقـال  ب يف املائـة     ٣,٦ يف املائة عن طريق االتصال املثلـي، و          ٠,٧طريق االتصال اجلنسي، و     
 يف املائــة بـسبب تعــاطي  ٠,٠٨ يف املائــة عـن طريــق نقـل الـدم، و    ٠,٣ الطفـل، و  مـن اُألم إىل 
  .املخدرات
وكانت الوقاية من اإليدز وفريوسه أحد أهداف برنامج احلكومة للقضاء علـى الفقـر،      

وتتجـه معـدالت انتـشار      . املنصوص عليها يف االستراتيجية الوطنيـة للنمـو والقـضاء علـى الفقـر             
ويـزداد  ). ٢٠٠٣ (جنة الوطنية ملكافحة اإليـدز    ني النساء حنو الزيادة، طبقاً لل     اإليدز وفريوسه ب  

ويف عـام  .  يف املائـة سـنوياً  ٨عدد النـساء املـصابات باإليـدز وفريوسـه مبعـدل يبلـغ يف املتوسـط                 
 يف املائة من بني األشخاص الـذين أُصـيبوا باإليـدز، بينمـا تـشري                ٣٣، كانت املرأة متثل     ١٩٩٥

ــدة إىل أن املــرأة متثــل  اإلحــصاءات اجل ــة٦٠دي ــساء    .  يف املائ ــأن عــدد الن وهلــذا ميكــن القــول ب
  ).٢٠٠٦ لجنة الوطنية ملكافحة اإليدز،ال(املصابات باإليدز آخذ يف االزدياد 
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وعلى الرغم من نشر معلومات عن اإليدز على اجلمهـور، تـبني الدراسـات أن الـوعي               
اهليئــة العامليــة للخــدمات (بــه ال تــزال حمــدودة مبــرض اإليــدز وفريوســه مرتفــع، ولكــن املعرفــة  

 يف املائــة مـن أولئـك الــذين جـرت معهــم    ٢٣ لوعلـى ســبيل املثـال، يقـو   ). ٢٠٠٠الـسكانية،  
وال يعـرف أكثـر مـن    . هنم ال يعرفون أنه ميكن أن يصابوا بالفريوس عـن طريـق الـدم      إمقابالت  

وباإلضـافة إىل ذلـك،     .  والرضـاعة  نصفهم أنه ميكـن أن ينتقـل مـن اُألم إىل الطفـل أثنـاء احلمـل                
  .أفاد ثُلث أولئك الذين ميارسون االتصال اجلنسي بصورة متكررة ال يستخدمون الرفاالت

  املرأة معرَّضة لإلصابة باإليدز ألسباب كثرية    
 أن املــرأة ٢٠٠١-٢٠٠٠تبــيِّن الدراســة الــيت أُجريــت يف ثــالث مقاطعــات يف الفتــرة    

 يف املائـة مـن النـساء    ٠,٩فقـد أُصـيب   .  معرَّضـة لإلصـابة باإليـدز   اليت تعمـل يف أمـاكن الترفيـه     
طن تهنـن كـن حيـ     إمنـهن   فقـط    يف املائـة     ٢٢العامالت يف هذه األمـاكن بفـريوس اإليـدز، وقـال            

وإىل جانــب النــساء العــامالت يف قطــاع الترفيــه، فــإن األشــخاص الــذين . باســتخدام الرفــاالت
ــود، والعمــال املهــاجرين، معّرضــون   يــسافرون كــثرياً مثــل الــسائقني، ورجــال ا   لــشرطة، واجلن

ويعـد الفقـر، واجلهـل،      . لإلصابة باملرض ألهنم غالباً ما ميارسون االتصال اجلنـسي غـري املـأمون            
واالعتداء اجلنسي، واالجتار باألشخاص، وهجرة العمال للبحث عن عمل أو للتجارة من بـني              

وال تـــزال بعـــض . ابة بفـــريوس اإليـــدزاألســـباب الرئيـــسية لتعـــرُّض النـــساء والفتيـــات لإلصـــ  
  .املمارسات اليت تنتقل من جيل إىل آخر متثل عقبات أمام االتصال اجلنسي املأمون

  املشاكل والتحديات    
زادت معدالت اإلصابة باإليدز بني الفتيات الاليت يعملـن يف أمـاكن الترفيـه يف بعـض                   •  

  ؛٢٠٠٤ يف املائة يف عام ٤حنو  إىل ٢٠٠١ يف املائة يف عام ١املقاطعات من أقل من 
ال تزال معدالت اإلصـابة بـاألمراض اجلنـسية مرتفعـة بـني الفتيـات العـامالت يف تلـك               •  

  األماكن وزبائهن؛
  يزداد عدد الفتيات والزبائن يف مثل هذه األماكن؛  •  
ال تزال املعرفة مبرض اإليـدز واألمـراض اجلنـسية منخفـضة بـني الفتيـات العـامالت يف                     •  

  كن الترفيه؛أما
  اهلجرة وتغيري أماكن عمل الفتيات العامالت يف أماكن الترفيه؛  •  
  ال يزال معدل استخدام الرفاالت منخفضاً بني الفتيات العامالت يف أماكن الترفيه؛  •  
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يعد تناول الكحول وتعاطي املخدرات من أسباب العالقات اجلنـسية وزيـادة احتمـال                •  
  ونة؛إقامة عالقات جنسية غري مأم

  .مل تكن هناك محالت كافية وشاملة ملكافحة مرض اإليدز  •  
  تبذل حكومة مجهورية ال كل جهد ملنع انتشار اإليدز    

ــرة       ــة اإليـــدز للفتـ ــة عمـــل ملكافحـ ــتراتيجية وخطـ ــة اسـ ــة الوس خطـ وضـــعت حكومـ
سمرب يـ د/ويف كـانون األول .  قامت بتنـسيقها اللجنـة الوطنيـة ملكافحـة اإليـدز           ٢٠٠٥-٢٠٠٠
ــة سياســة جديــدة عــن اإليــدز واألمــراض اجلنــسية     ، ٢٠٠١  اعتمــدت وزارة الــصحة العمومي

ولقـد شـجعت احلكومـة املـشروع التعليمـي الـذي            . األخرى للوقاية من انتشار هـذه األمـراض       
، والتدريب املهين وأنـشطة زيـادة الـوعي بـدعم مـن             “قاءدأصدقاء ينصحون أص  ”حيمل عنوان   

وأُنـشئت اللجنـة املعنيـة جبمـع األمـوال ملكافحـة            . عـين باإليـدز   برنامج األمم املتحدة املـشترك امل     
ــدز ــة       . اإلي ــات والوكــاالت احلكومي ــى املقاطع ــا عل ــوارد وتوزيعه ــة امل ــسية تعبئ ــها الرئي ومهمت

وإىل جانـب ذلـك، طالبـت وزارة الـصحة العموميـة أيـضاً              . لتمكينها من حماربة انتـشار املـرض      
 الـصحية لُألمهـات واألطفـال والتحـصني، وطالبـت           بالتنمية الشاملة، وخاصة خدمات الرعايـة     

بوضع نظام لإلدارة الالمركزية إلتاحة وصـول اجملتمعـات احملليـة بـسهولة إىل خـدمات الرعايـة                  
  .الصحية وتطوير نظام املعلومات الصحية بغية حتقيق خدمة أفضل للمجتمع والشعب

  
  االستحقاقات االجتماعية واالقتصادية: ١٣املادة     

لدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف اجملـاالت             تتخذ ا   
األخرى للحياة االقتصادية واالجتماعيـة لكـي تكفـل هلـا علـى أسـاس تـساوى الرجـل واملـرأة،                     

  :نفس احلقوق وال سيما
  احلق يف االستحقاقات األسرية؛  )أ(  
رهـون العقاريـة وغـري ذلـك مـن          احلق يف احلصول على القروض املـصرفية، وال         )ب(  

  أشكال االئتمان املايل؛
احلق يف االشتراك يف األنشطة التروحيية واأللعاب الرياضية ويف مجيـع جوانـب            )ج(  

  .احلياة الثقافية
  حق املرأة يف االستحقاقات العائلية    

ة كفالـة املـساواة بـني الرجـل واملـرأة يف اُألسـر       ” من قانون اُألسـرة علـى        ٢تنص املادة     
ووجـود العالقـة    . من حيث تساوي املرأة والرجل يف احلقوق يف كافة جوانب العالقة اُألسـرية            
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ــة، أو اجلــنس، أو األصــل         ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــد، أو املكان ــى املول ــد عل اُألســرية ال يعتم
  .“العرقي، أو الثقافة، أو املهنة، أو الديانة، أو اإلقامة وهكذا

ــادة     ــاة    يف اُأل”: ١٣وتقــول امل ــواحي احلي ــة ن ــزوج والزوجــة يف كاف ــساوى ال ســرة، يت
وحيــب كــل منــهما اآلخــر، وحيترمــه، ويهــتم بــه،  . ليــة ويقــرر الزوجــان معــاً أمــور اُألســرة العائ

ويـــساعده، ويرعـــى اإلثنـــان أطفاهلمـــا ويعلمـــاهنم لكـــي تـــصبح أُســـرهتما متماســـكة وســـعيدة  
  .“ومتقدمة
للمــرأة حقــوق ”: ايتــها علــى مــا يلــي  مــن قــانون تطــوير املــرأة ومح ٢٠وتــنص املــادة   

أو عنـدما يكـون ُعمـر       عندما تكون املـرأة يف حالـة محـل          : ومصاحل يف اُألسرة على النحو التايل     
ويف حالـة الـسماح     . طلـب الطـالق   بللزوج  ُيسمح  ، ال    واحد أقل من عام  الطفل املولود حديثاً    

 قيـام عالقـة جنـسية بـني       ويف حالـة  . بالطالق، يكون للزوجة األولوية يف طلـب حـضانة طفلـها          
صــديق وصـــديقته، أو كانـــت شـــريكته حـــامالً قبــل أن يتزوجهـــا ويـــرفض الـــصديق الـــزواج   
بصديقته، حيـق للفتـاة طلـب تعـويض ونفقـة مـن الـصديق حـىت يبلـغ الطفـل الثامنـة عـشرة مـن                           

  .“وحيق لُألم متثيل طفلها املتوقع يف اإلرث والنفقة. عمره
شروع الـضمان االجتمـاعي للعـاملني يف املـشاريع،           بشأن م  ٢٠٠٠وطبقاً ملرسوم عام      

العمل أثناء احلمل أو خالل سـتة أشـهر    اليت ال تستطيع  العضوة”:  على ما يلي   ٣٦تنص املادة   
احلـــصول علـــى نفـــس االســـتحقاقات املقـــررة يف حالـــة املـــرض ق هلـــا بعـــد والدة طفلـــها، حيـــ

اُألم املـشاركة  ”:  علـى مـا يلـي   ٤٣ وتنص املادة   “. من املرسوم  ٣٧واملنصوص عليها يف املادة     
يف مشروع الضمان االجتماعي عند حصوهلا على إجازة محـل، أو بعـد والدة الطفـل، أو بعـد                  

املنـصوص عليهـا يف     سـتحقاقات   الاإلجهاض، أو تـبين أحـد األطفـال، حيـق هلـا احلـصول علـى ا                
  .“حالة الوالدة من سلطة الضمان االجتماعي

لزوجــة العــضو يف مــشروع الــضمان االجتمــاعي وتــضع اُألم أو ا”: ٤٧وتقــول املــادة   
طفالً أو تتبىن طفالً يقل عمره عـن سـنة واحـدة يكـون هلـا احلـق يف اإلعانـة النقديـة املنـصوص                         

 يف املائـة مـن      ٦٠وتعادل اإلعانة   . عليها يف حالة والدة الطفل بصرف النظر عن مكان الوالدة         
أيضاً على أنـه يف حالـة وفـاة العـضو، تـدفع              ٤٨ وتنص املادة    “.احلد األدىن للراتب لكل طفل    

صاريف اجلنـازة يـساوي اسـتحقاقاته       ملـ سلطة الضمان االجتماعي من الصندوق مبلغاً مقطوعاً        
وإذا توفيت زوجة العضو، حيصل العضو علـى مبلـغ مـن املـال يـساوي اسـتحقاق                  . لستة أشهر 

  .ثالثة أشهر من صندوق الضمان االجتماعي
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رسـوم أيـضاً علـى أن األعـضاء الـذين يبلغـون سـن الـستني هلـم                    من امل  ٤٧وتنص املادة     
ــى       . احلــق يف التقاعــد  ــضاً عل ــغ ســن اخلامــسة واخلمــسني احلــصول أي ــذي بل وجيــوز للعــضو ال

  .استحقاقات التقاعد يف حاالت خاصة
فقـد أُقيمـت اآلن     . وقد حققت سـلطة الـضمان االجتمـاعي تقـدماً يف خدمـة العـاملني                

ــا   ــضمان االجتم ــأجر     صــناديق لل ــاملني ب ــساء الع ــام واخلــاص للرجــال والن عي يف القطــاعني الع
  ).١١وملزيد من التفاصيل، انظر الفقرة السابقة يف املادة (

حـق املـرأة يف احلـصول علـى القــروض املـصرفية والرهـون العقاريـة واألشـكال األخــرى             
  لالئتمان املايل

عد عقد اقتـراض األمـوال      ي”: على ما يلي  ) ١٩٩٠( من قانون العقود     ٤٦تنص املادة     
اتفاقــاً موقَّعــاً مــن أطــراف العقــد يــدفع الطــرف املقــرض مبوجبــه املــال أو أي شــكل آخــر مــن    
أشكال امللكية للطرف املقترض، ويرد الطرف املقترض املال أو الشكل اآلخـر مـن املمتلكـات                

  “. العقدبنفس قيمة ونوعية امللكية املقترضة للطرف املقرض يف املوعد املنصوص عليه يف
ــة حيــث تبعــد شــبكة        ــاطق النائي ــة، خاصــة يف املن ــاطق الريفي ومــصادر القــروض يف املن

، ) يف املائـة   ٣٣وتغطـي   (الطرق الوطنيـة، تـأيت مـن العـائالت، واألصـدقاء، واملقرضـني األفـراد                
وقــد . ومبلــغ القــروض ضــئيل، ومناســب الســتخدام العائلــة أثنــاء مواســم الزراعــة خــالل العــام

ــصف ا  ــرض ن ــدة      اقت ــددة للفائ ــعار حم ــصرية دون أس ــواالً آلجــال ق ــة أم ــائالت املدين وتلــيب . لع
ويعـد مـوردو املـواد ومقرضـو     .  يف املائـة فقـط مـن الطلـب        ١٥مؤسسات اإلقراض غري الرمسية     

األموال أيضاً مصادر هامة للقروض بالنـسبة للمـزارعني، وتكـون أسـعار الفائـدة عاليـة للغايـة،              
ومعظم العـائالت الـيت تلجـأ إىل مـصادر التمويـل            . يف املائة سنوياً   ٧٣ و   ٤٢بني  ما  إذ تتراوح   

ــة ألغــراض الزراعــة أو لنفقاهتــا       هــذه هــي تلــك العــائالت الــيت حتتــاج إىل املــال بــصورة عاجل
  .اليومية

 مــن بونـادراً مــا تقتــرض املــرأة أمــواالً مــن املؤســسات النقديــة الرمسيــة وحتــذر االقتــرا   
ــة التقلي . املــصارف ــراض     ومــن الناحي ــراض األمــوال ألن اقت ــرأة باخلجــل مــن اقت ــشعر امل ــة، ت دي

وختجل املرأة مـن الـذهاب إىل أحـد مـصارف اقتـراض األمـوال ألهنـا           . )٣(األموال يعين املديونية  
جتهـــل اإلجـــراءات والـــشكليات املـــصرفية، وتقـــع هـــذه املهمـــة يف هنايـــة األمـــر علـــى األزواج 

نـساء أن باسـتطاعتهن اسـتخدام عقـود ملكيـاهتن           وفضالً عن هذا، ال يعرف معظم ال      . إلجنازها
  .كضمان القتراض األموال من املصارف

__________ 
  .وهلذا يعترب اقتراض األموال عمالً مشيناً. تعد املديونية، من الناحية التقليدية، دليالً على الفقر  )٣(  
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وهلذا السبب يقترض كـثري مـن النـساء األمـوال بأمسـاء أزواجهـن نظـراً ألن أزواجهـن                      
ــاقتراض          ــة ب ــة املتعلق ــات القانوني ــوق وااللتزام ــون احلق ــة ويفهم ــالقراءة والكتاب ــادة ب ــون ع يلم

ومــن الناحيــة التقليديــة، تعتــرب املديونيــة عمــالً . د األمــوال املقترضــةاألمــوال، مبــا يف ذلــك ســدا
 ولذلك ال جترؤ املرأة على الذهاب إىل املصرف القتراض األموال ألهنا ختـشى أن يفـشي       مشيناً

ونتيجة لذلك، غالباً ما تلجـأ املـرأة إىل املقرضـني األفـراد القتـراض األمـوال،              . الناس أمر ديوهنا  
اً للغاية أو معقـداً مثـل االقتـراض مـن املؤسـسات املاليـة النظاميـة والراسـخة                   وهو أمر ليس صعب   

  .مثل املصارف أو جمموعات االدخار والقروض
ونفذ مشاريع لإلقـراض واالدخـار علـى مـستوى القريـة،        وقد وضع احتاد الو النسائي        

وهـذا  .  القرويـة  وصناديق إمنائية دائرة للجماعات النسائية، ومجاعات ادخار، وصناديق للتنميـة         
التـدبري جيــري تنفيــذه يف مدينـة فيينتيــان العاصــمة، ويف املقاطعـات، والــوزارات، ويف عــدد مــن    

فقـد أنـشئت    . وقد أُحرز تقـدم حـىت اآلن يف تـشغيل هـذه املـشاريع املاليـة               . الوكاالت املركزية 
قـدره   قروياً، وجتتـذب رأمسـال   ٢١٠ ٥٤٦ قرية وشارك فيها ٦١٦ حمافظة، و   ٤٤صناديق يف   

وتعد حالـة فيينتيـان العاصـمة مـن أجنـح القـصص، فقـد قـدمت                 .  كيب ٥٣ ٦٦٦ ٤٩١ ٧٦٠
هــذه الــصناديق أمــواالً لعــائالت مــن أجــل اإلنتــاج، والزراعــة، وتربيــة احليوانــات، واألعمــال     

  .التجارية الصغرية
وأدى جنـــاح مـــشاريع اإلقـــراض واالدخـــار، ومجاعـــات االدخـــار، وصـــناديق التنميـــة   

 حتــسني املركــز املــايل ونوعيــة حيــاة املــرأة، وعائالهتــا، واجملتمــع بــشكل عــام، وإىل   القرويــة إىل
حشد األفكار، واملواهب، واملوارد من األفـراد واملنظمـات لغـرض اإلنتـاج واملـساعدة املتبادلـة                 

. ويوجــد لــدى عــدد مــن النــساء يف القــرى املعرفــة واخلــربة يف اإلدارة املاليــة. يف وقــت احلاجــة
العمــل كمــدربات لنــساء أُخريــات لتحــسني تنظــيم االحتــاد النــسائي علــى مــستوى  وبإمكــاهنن 

  .القرية
  حق املرأة يف االشتراك يف األنشطة التروحيية واأللعاب الرياضية واألنشطة الثقافية    

تـشجع الدولـة املـرأة      ”:  من قانون تطوير املرأة ومحايتـها علـى مـا يلـي            ١٦تنص املادة     
ة ملمارسة حقوق متـساوية مـع الرجـل فيمـا يتعلـق باألنـشطة االجتماعيـة        وهتيئ هلا ظروفاً مواتي  

ــشاركة يف األنــشطة الثقافيــة       ــة مثــل احلــق يف امل ــة ‐والثقافي والفنيــة، والرياضــية،   ،االجتماعي
ــة   ــة والتكنولوجيـ ــة والتقنيـ وهتيـــئ . والتعليميـــة، والـــصحية، ويف الدراســـات والبحـــوث العلميـ

  .“اً للمرأة كي تشارك يف األنشطة املذكورة أعالهالعائالت واجملتمع ظروفاً وفرص
. يف الرياضـة والتربيـة الرياضـية   وتتاح للفتيـات فـرص متـساوية مـع األوالد للمـشاركة           
ويف املـدارس االبتدائيـة والثانويـة،       .  من النـساء   ٣٨ مدرباً رياضياً يف البلد، منهم       ٣٧٣ويوجد  
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صل حيــو.  األنــشطة الرياضــية واأللعــابتتــاح فــرص متــساوية للطلبــة والطالبــات للمــشاركة يف
الطلبة والطلبات على نفـس منـاهج وبـرامج التعلـيم ويلعبـون معـاً يف بعـض األلعـاب مـن قبيـل                        

وغريهـا مـن األلعـاب األخـرى الـيت          ) تـنس الريـشة   (كرة القدم، والكـرة الطـائرة، والبـادمينتون         
  .ميكن أن يؤديها اثنان معاً

 ٦ ٤٠٠ أتاحتها اللجنة الوطنية للرياضـة، يـسارع حنـو           وطبقاً للبيانات اإلحصائية اليت     
وطبقـاً ملـصدر   .  فتاة، بعد الفصول الدراسـية، إىل التـدرب أثنـاء فتـرات الراحـة       ٣ ١٠٠ولد و   

املعلومات ذاته، تفـضل النـساء والفتيـات ممارسـة ألعـاب كـرة الـسلة والكـرة الطـائرة يف وقـت                       
ويف ختـام   . ب كرة القدم، والكاراتيه، واملالكمـة     الراحة، ويفضل الرجال واألوالد ممارسة ألعا     

 امــرأة معـاً يف ســباق الــزوارق  ١٥٨ رجــالً و ٢٦٠، شـارك  ٢٠٠٥املهرجـان البــوذي يف عــام  
 بـــالفلبني، شـــارك يف األلعـــاب ٢٠٠٥ويف دورة ألعـــاب جنـــوب شـــرق آســـيا عـــام . الـــوطين

  .  رياضيا٥٤ًرياضية و  ١٣
  

  املرأة الريفية: ١٤املادة     
ــضع   ‐ ١ ــة،       ت ــرأة الريفي ــا امل ــيت تواجهه ــشاكل اخلاصــة ال ــا امل ــدول األطــراف يف اعتباره ال

واألدوار اهلامة الـيت تؤديهـا يف تـأمني أسـباب البقـاء اقتـصادياً ألسـرهتا، مبـا يف ذلـك عملـها يف                         
قطاعــات االقتــصاد غــري النقديــة، وتتخــذ مجيــع التــدابري املناســبة لــضمان تطبيــق أحكــام هــذه     

  .رأة يف املناطق الريفيةاالتفاقية على امل
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضـد املـرأة يف املنـاطق                  ‐ ٢

الريفيــة لكــي تكفــل هلــا، علــى أســاس التــساوي مــع الرجــل، املــشاركة يف التنميــة الريفيــة            
  :واالستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص احلق يف

  وتنفيذ التخطيط اإلمنائي على مجيع املستويات؛املشاركة يف وضع   )أ(  
ــة الــصحية املالئمــة، مبــا يف ذلــك املعلومــات والنــصائح       )ب(   نيــل تــسهيالت العناي

  واخلدمات املتعلقة بتخطيط األسرة؛
  االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي؛  )ج(  
وغــري الرمســي، مبــا يف احلــصول علــى مجيــع أنــواع التــدريب والتعلــيم، الرمســي   )د(  

ذلك ما يتصل منه مبحو األمية الوظيفية، واحلصول كـذلك، يف مجلـة أمـور، علـى فوائـد كافـة                   
  اخلدمات اجملتمعية واإلرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءهتا التقنية؛
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تنظيم مجاعات املـساعدة الذاتيـة والتعاونيـات مـن أجـل احلـصول علـى فـرص                )هـ(  
  ريق العمل لدى الغري أو العمل حلساهبن اخلاص؛اقتصادية متكافئة عن ط

  املشاركة يف مجيع األنشطة اجملتمعية؛  )و(  
فرصــة احلــصول علــى االئتمانــات والقــروض الزراعيــة، وتــسهيالت التــسويق     )ز(  

والتكنولوجيا املناسبة، واملساواة يف املعاملة يف مـشاريع إصـالح األراضـي واإلصـالح الزراعـي                
  توطني الريفي؛وكذلك يف مشاريع ال

التمتع بظروف معيشية مالئمة، وال سيما فيمـا يتعلـق باإلسـكان واإلصـحاح                )ح(  
  .واإلمداد بالكهرباء واملاء، والنقل، واالتصاالت

  التخفيف من فقر املرأة الريفية    
، بــشأن ١٣، اعتمــدت احلكومــة مرســوم رئــيس الــوزراء رقــم   ٢٠٠٢يف أوائــل عــام   

ية املعنية بالتنمية الريفية، عن طريق تكليـف وزارة الزراعـة، بوصـفها            إعادة تنظيم اللجنة املركز   
اهليئة املنـسقة، بتنـسيق أعمـال التنميـة الريفيـة مـع الـوزارات والوكـاالت األخـرى املعنيـة علـى                       

  .نطاق البلد
 قريـة   ٩٧٠، تشمل   ٢٠٠٢ حمافظة خمتلفة عام     ٦٠ منطقة إمنائية يف     ٦١وكانت هناك     

وبلـغ  .  مـن النـساء    ١٧٨ ٨٨٢ مـن الـسكان، مـن بينـهم          ٣٦٧ ٢٤٨ أُسرة تضم    ٦٢ ٩٧٢و  
 ١ ٤٥٤ بليـون كيـب يف       ١٨٤,١٧االستثمار احلكومي على مدى الـسنوات اخلمـس املاضـية           

  .مشروعاً
. وأنشأت احلكومة أيضاً جلنة توجيه وطنية معنية بالتنمية الريفيـة والقـضاء علـى الفقـر                 

وكـان يوجـد    . لى نطاق واسع يف مجيع أحنـاء البلـد        وقد ُنفذت سياسة التنمية الريفية الشاملة ع      
يف كل مقاطعة وحمافظة عدة مناطق للتنميـة املكثفـة، أصـبح كـثري منـها منوذجـاً للتنميـة الريفيـة             

ــشاملة وأصــبحت   ــة ال ــصادية وثقافي ــة،    مراكــز اقت ــاطق اجلبلي ــة ويف املن ــة النائي ــاطق الريفي  يف املن
  .وأحدثت تغيرياً يف صورة املناطق الريفية

ومت تدريب أفـراد متخصـصني يف التنميـة الريفيـة علـى املـستويني املركـزي واحمللـي ومت                  
وُنظم تـدريب مهـين للـسكان       . اختيار متطوعني للتنمية القروية للعمل يف مناطق التنمية املكثفة        

 حمافظـــة تـــشمل ٣٩ مقاطعـــة و ١٥وُنفـــذت مـــشاريع التنميـــة الـــشاملة يف . يف هـــذه املنـــاطق
  . أُسرة٩ ١٧١قرية و  ١٢٧
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 صندوق التخفيف من حدة الفقـر الـذي أنـشأته احلكومـة           غيل تش ٢٠٠٣وبدأ يف عام      
بـدور  ) جلنة التخطيط واالستثمار سابقاً   (وزارة التخطيط واالستثمار    فيه  والبنك الدويل وتقوم    

  .الوكالة املنفذة
 حمافظــة و مخــس مقاطعــات، تــضم ٢٠ مــشروعاً يف ١ ٢١٢وقــام الــصندوق بتمويــل   
وقــد شــجعت هــذه املــشاريع علــى املــشاركة  .  منطقــة للتنميــة املكثفــة٢٣٩ يف  قريــة١ ٩١٣

  .اإلجيابية من جانب املرأة اليت استجابت تبعاً لذلك
 مـشروعاً للقـضاء علـى زراعـة األفيـون عـن             ١٤، وضعت احلكومـة     ٢٠٠٠ومنذ عام     

الثمانيــة لعــالج وباإلضــافة إىل املراكــز . طريــق تــوفري أنــشطة بديلــة للــسكان لكــسب أرزاقهــم 
إدمان األفيون، بذلت احلكومة، عن طريق هذه املشاريع، جهوداً لتدريب السكان فيمـا يتعلـق               

 الـصندوق أيـضاً     موقـد . باملعارف واملهـارات يف الزراعـة، وتربيـة احليوانـات، واحلـرف اليدويـة             
اء صـناديق   ومت إنـش  . دعمه لتشجيع اإلنتاج الزراعي وإنتاج احلرف اليدوية لألغراض التجاريـة         

  .دائرة، ومصارف لُألرز، وإعداد أطقم طبية لإلسعافات األولية
وتعــد التنميــة الريفيــة حمــور جهــود احلكومــة للقــضاء علــى الفقــر، نظــراً ألن الفقــر يف     

 الـيت يلـزم أن توّجـه احلكومـة اهتمامهـا إليهـا وهـي القـضية         ١املناطق الريفيـة هـو القـضية رقـم       
وقـد أُخـذت هـذه    . هلـا يف التنميـة االقتـصادية جلمهوريـة الو ككـل     الرئيسية اليت يلزم التصدي    

 يف املائــة مــن الــسكان يف ٧٣، يعــيش ٢٠٠٥املــسألة علــى حممــل اجلــد ألنــه طبقــاً لتعــداد عــام 
  . يف املائة يف مناطق حضرية٢٧مناطق ريفية، يف حني يعيش 

وتتحمــل املــرأة . يــةوتقــوم املــرأة يف مجهوريــة الو بــدور بــالغ األمهيــة يف التنميــة الريف    
املسؤولية عن اجلانب األكرب من العمل يف القطاع الزراعي وتـوفر مـصدر عمالـة إلنتـاج اُألرز                  

. وتعد زراعة اُألرز الوسيلة الرئيـسية لكـسب الـرزق يف املنـاطق الريفيـة              . أكثر مما يوفره الرجل   
ــداد عــام   ــاً لتع ــة مــن الرجــال و  ٧٦، يعمــل ٢٠٠٥وطبق ــ٨١ يف املائ ــساء يف   يف املائ ة مــن الن

وتقضي املرأة كثرياً من وقتـها يف مجـع خـشب الوقـود واألغذيـة               . حقول اُألرز باملناطق الريفية   
ــستخدم حنــو   . مــن الغابــات  ــود   ٧٩ففــي الوقــت احلاضــر، ي ــة مــن اُألســر خــشب الوق  يف املائ

  ).٢٠٠٥تعداد عام (كمصدر رئيسي للطاقة الالزمة للطهي 
   إىل مرافق الرعاية الصحية العموميةحق املرأة الريفية يف الوصول    

 مخـري، اإلثنيـتني، تـستخدم املـرأة اخلـدمات الـصحية             - تايلنـد ومـون      -يف مجاعّيت الو      
ويرتفـع  . احلديثة والتقليدية بصورة أكثر تكراراً من الرجل مبعدل مـرة إىل ثـالث مـرات تقريبـاً           

 مع أن هـذه اجلماعـة تطلـب         معدل استخدام املرأة من مجاعة مهونغ بصورة طفيفة عن الرجل،         
 مخــري؛ وهتــتم - تايلنــد أو مجاعــة مــون -العــالج يف املستــشفيات بدرجــة أقــل مــن مجاعــة الو 
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 مخــري برعايتــها الــصحية يف املستــشفى مبعــدل يزيــد قلــيالً عــن معــدل  -املــرأة مــن مجاعــة مــون 
كـل عـام يف   املرأة والرجل من مجاعة مهونغ يستخدمان اخلدمات الصحية       أن  الرجال، يف حني    

وحالـة احلـصول علـى الرعايـة الـصحية تـثري الـصعوبات              . املستشفيات على قدم املساواة تقريبـاً     
ــتعني عليهــا أيــضاً أن هتــتم بــصحة        بالنــسبة للمــرأة، نظــراً ألهنــا ال هتــتم فقــط بــصحتها وإمنــا ي

يف وإىل جانــب ذلــك، غالبــاً مــا ينتقــل املوظفــون الــصحيون املؤهلــون حبثــاً عــن عمــل . عائلتــها
  .املناطق احلضرية

ــة الو      ــايل يف مجهوريـ ــصوبة اإلمجـ ــدل اخلـ ــغ معـ ــام   (٤,٥ويبلـ ــصائية عـ ــة استقـ دراسـ
وعدد أطفـال املـرأة     . ويقل معدل اخلصوبة يف املناطق احلضرية عنه يف املناطق الريفية         ). ٢٠٠٥

مركـز  (يف املناطق احلضرية يقل واحـداً يف املتوسـط عـن عـدد أطفـال املـرأة يف املنـاطق الريفيـة                        
وهنـاك  . ٢,٢ن يف البلـد     يويبلغ متوسط عدد األطفـال املولـود      ). ٢٠٠٥اإلحصاءات الوطنية،   

 طفــل بــني النــساء الــاليت ٠,١فاملتوســط يتــراوح مــا بــني . فــروق بــني خمتلــف الفئــات العمريــة
 طفــل بــني النــساء مــن الفئــة العمريــة الــيت ٤,٥ عامــاً، و ١٩  و١٥بــني مــا تتــراوح أعمــارهن 

 يف ١,٣وعلــى مــستوى املقاطعــة يتــراوح املتوســط مــا بــني  .  عامــا٤٩ً و ٤٥ني بــمــا تتــراوح 
 يف ١,٦بـني  مـا    يف مقاطعة هوا فـان واملنطقـة اخلاصـة الـسابقة، وهـو               ٢,٩فيينتيان العاصمة و    

وتبـــيِّن الدراســـة .  يف املنـــاطق الريفيـــة حيـــث ال توجـــد طـــرق بريـــة٢,٧املنـــاطق احلـــضرية و 
ت اخلــصوبة اخنفــضت وفقــاً ملــستويات التعلــيم واألقليــات اإلثنيــة االستقــصائية أيــضاً أن معــدال

 يف املائـة    ٥وهنـاك أقـل مـن       . فكلما ارتفع مستوى تعليم املرأة اخنفض عـدد األطفـال         . املختلفة
 يف املائـة مـن      ٢٨من النساء الاليت أهنني التعليم الثـانوي لـديهن أكثـر مـن أربعـة أطفـال مقابـل                    

. واملرأة املتعلمة متيـل إىل إجنـاب األطفـال يف وقـت متـأخر             .  املدرسة النساء الاليت مل يذهنب إىل    
وباملقارنة مع األقليات اإلثنية املختلفة، يتفاوت أيضاً عدد األطفـال لكـل امـرأة مـن أقليـة إثنيـة                    

فبالنسبة جلماعة الو ومجاعـة ليـو، فـإن متوسـط عـدد األطفـال املولـودين متقـارب                   . إىل أخرى 
 طفالً لكل امرأة على الترتيب يف حني أن املرأة مـن مجاعـة مهونـغ                ١,٨و   ١,٩للغاية، إذ يبلغ    

  . طفل٣,١لديها 
  حق املرأة الريفية يف التعليم    

 يف ٧٣ أن معدل اإلملام بالقراءة والكتابة يف مجهورية الو يبلـغ          ٢٠٠٥يبني تعداد عام      
ثر ميكنــهم القــراءة ك عامــاً فــأ١٥ يف املائــة مــن الــسكان مــن ســن  ٧٣املائــة وهــو مــا يعــين أن  

أن ذلـك   ويوجد أعلـى معـدل لإلملـام بـالقراءة والكتابـة يف مدينـة فيينتيـان العاصـمة،                   . والكتابة
 يف املائـة    ٨٨( عامـاً فـأكثر جييـدون القـراءة          ١٥ يف املائة من السكان الذين تبلغ أعمـارهم          ٩٢

 يف ٨٢ة مــن الــذكور ويبلــغ معــدل اإلملــام بــالقراءة والكتابــ).  يف املائــة للــذكور٩٥لإلنــاث و 
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وتتفـاوت أيـضاً معـدالت      .  يف املائـة فقـط     ٦٣املائة وهو أعلـى مـن معـدل املـرأة، والـذي يبلـغ               
فاملعـدل يف املنـاطق     . اإلملام بالقراءة والكتابة بدرجة كبرية بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية         

بينمـا يف املنـاطق     ). ئة للـذكور   يف املا  ٩٤ يف املائة لإلناث و      ٨٤,٥( يف املائة    ٨٩احلضرية يبلغ   
)  يف املائـــة للـــذكور٧٧ يف املائـــة لإلنـــاث و ٥٤( يف املائـــة ٦٥الريفيـــة يقتـــرب املعـــدل مـــن  

 يف املائـة    ٥٤املناطق احملرومة من الطـرق الربيـة، يـصل معـدل اإلملـام بـالقراءة والكتابـة إىل                    ويف
  ). يف املائة للذكور٦٧ يف املائة لإلناث و ٤١(

 عامــاً فــأكثر يف الــسنة ١٥ســن ى األميــة بــني اجلماعــات املــستهدفة مــن  لقــضاء علــاو  
 شـخص، يف حـني      ٥٠ ٠٠٠ينبغي أن يبلغ الرقم املـستهدف وهـو          ٢٠٠٥-٢٠٠٤األكادميية  

)  مـن الـذكور  ١٩ ٠٥٩ من اإلناث و    ١٩ ٢٠٦( شخصاً   ٣٨ ٢٦٥أن الرقم الذي حتقق هو      
 يف ٧٣علـى األميـة حـىت اآلن نـسبة     وقـد حققـت خطـة القـضاء     .  يف املائـة ٧٦,٥وهو ما ميثل    

  .املائة
 سـنوات يف املنـاطق      ١٠ و   ٦بـني   مـا   وتنخفض كثرياً معدالت التحاق البنات والبـنني          

ومقارنة باجلزء املركـزي، يـصل   .  يف املائة فقط٥٣الريفية اليت ال توجد هبا طرق برية، إذ تبلغ   
وختتلـــف أيـــضاً .  يف املائـــة٤١ىل  إ يف املائـــة، وبالنـــسبة للبنـــات يرتفـــع الفـــرق٣٦الفـــرق إىل 

ــا معــدالت التحــاق األطفــال   ــاً بدرجــة كــبرية ١٥ و ١١بــني ســن  م ــة متوســط  .  عام ومبقارن
 يف املائـة، ومعـدل    ١٦املعدالت يف املنـاطق الريفيـة الـيت ال توجـد هبـا طـرق بريـة، يبلـغ الفـرق                      

ث يف املنـاطق الريفيـة    يف املائـة فقـط مقارنـة باإلنـا         ٤٩التحاق اإلناث منخفض للغاية، إذ يبلـغ        
  . يف املائة٣٨حيث يصل الفرق إىل 

  املرأة يف القطاع الزراعي    
وتعـد  .  يف املائـة   ٧٣يف مجهورية الو، يعيش معظم السكان يف مناطق ريفيـة، أي حنـو                

 يف املائــة مـن الــسكان، منــهم  ٧٨,٥الزراعـة املــصدر الرئيـسي لكــسب الـرزق بالنــسبة حلـوايل     
  . يف املائة من النساء٨١ال و يف املائة من الرج ٧٦

فـاملزارعون  . وعموماً، توجد فروق طفيفة بني خمتلف أجزاء البلد فيما يتعلـق بالزراعـة            
ويعــيش العــدد . يف الوس معظمهــم مــن منتجــي الكفــاف، وحيققــون دخــوالً منخفــضة للغايــة  

غر يف مدينـة   يف املائـة، ويعـيش العـدد األصـ       ٩٣األكرب من املزارعني يف مقاطعـة سـارافان، حنـو           
  . يف املائة٣٥فيينتيان العاصمة، حنو 

، يبلــغ ٢٠٠٢/٢٠٠٣وطبقــاً لدراســة استقــصائية عــن االســتهالك أُجريــت يف الفتــرة     
أو حنــو ( كيــب ســنوياً ٤ ٤٠٤ ٠٠٠متوســط الــدخل املتحقــق مــن الزراعــة لُألســرة الواحــدة  

ــدره دوالر     ٥١٤ ــى أســاس ســعر صــرف ق ــسنة عل ــب١٠ ٥٠٠=  دوالراً يف ال ــغ ).  كي ويبل
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ــة    ــاطق الريفي  دوالر ٦٠١أو حنــو ( كيــب ســنوياً ٦ ٣١٦ ٠٠٠متوســط دخــل اُألســرة يف املن
 دوالراً ٢٥٠أو ( كيــب ٢ ٦٢٤ ٠٠٠غــري أنــه يف املنــاطق احلــضرية يبلــغ املعــدل      ). ســنوياً
  ).سنويا

ــات،    ٨٢و    ــال االقتـــصادي هـــن مزارعـ ــة مـــن النـــساء الالئـــي يعملـــن يف اجملـ  يف املائـ
 يف  ٤٧ويف املناطق احلضرية، متثل العـامالت يف جمـال الزراعـة            . حد الكفاف ينتجن  ومعظمهن  

وهناك اجتاه للمساواة بني اجلنسني يف إنتـاج اُألرز واملـواد الغذائيـة األخـرى وكـذلك يف             . املائة
تربية املاشية، حيث تقوم املرأة بوظائف متكـررة ومـستهلكة للوقـت بينمـا يقـوم الرجـل بعمـل              

  .شاق موفر للوقت
والوظائف اليت تؤديها النساء واألطفال هـي يف معظمهـا وظـائف مرتليـة، مثـل زراعـة                     

  .اخلضر ومجع الغذاء وخشب الوقود من الغابة
وقــد قامــت وزارة الزراعــة بأنــشطة لتعمــيم املنظــور اجلنــساين للزراعــة تــشمل أربعــة       
  :جماالت

  إنتاج األغذية؛  - ١
  إنتاج السلع؛  - ٢
ــة   - ٣ ــى الزراع ــى  القــضاء عل ــوم عل ــيت تق ــة األشــ  ال ــذا   جارإزال ــدائل هل ــوفري ب ــا وت  وحرقه

  األسلوب يف الزراعة؛
  .اإلدارة املستدامة للموارد احلرجية  - ٤

ــستوى           ــن امل ــدءاً م ــشاريع ب ــربامج وامل ــساين يف ال ــور اجلن ــيم املنظ ــوزارة تعم ــق ال وتطب
ن تعمـيم   وُنظمـت حلقـات دراسـية وحلقـات عمـل عـ           . املركزي حىت مستوى القرية واُألسـرة     

علـى مـستوى مـدير      )  من الرجال  ٣٩ من النساء و     ١٥( موظفاً   ٥٤املنظور اجلنساين حضرها    
 دورة تدريبيــة ملــوظفني مــن  ٢٦٥ونظمــت أيــضا . وزارة الزراعــة وإدارة الزراعــة يف املقاطعــة 
ــة يف     ــستوى املقاطع ــستوى املركــزي وم ــهم  ١١ ٣٢٥ موضــوعاً ضــمت  ٤٥امل ــشاركاً، من  م

 أُدرج تعميم املنظور اجلنساين يف احملتويات املوضـوعية لـربامج التـدريب             وقد. من النساء  ٥١٧
  .على التنمية احلرجية املستدامة وكذلك يف مشاريع التنمية الريفية

  حصول املرأة الريفية على االئتمانات والقروض الالزمة للزراعة    
ــاطق        ــاً هامــاً للقــرويني يف املن ــةيعــد اإلقــراض غــري الرمســي مــصدراً مالي وتعتــرب . الريفي

الدائرة من املؤسسات املالية احمللية اليت تقدم اخلدمات إىل جانـب املؤسـسات    القروية  الصناديق  
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الـدائرة معفـاة مـن الـضرائب والرسـوم احلكوميـة،            القرويـة   والـصناديق   . املالية يف النظام الرمسي   
ــوائح  لــسكان احمللــيني ويتــوىل إدارة هــذه الــصناديق وتــشغيلها جمموعــة مــن ا  . وتعمــل بــدون ل

الـدائرة علـى    القرويـة   وعمومـاً، حتـصل الـصناديق       . بالتنسيق مع اجملتمع املدين واملنظمات املاليـة      
وقـد أقامـت الـصناديق الـدائرة هبـذه          . مسامهات مـن جهـات ماحنـة أو منظمـات غـري حكوميـة             

ومتكنــت الــصناديق مــن تقــدمي قــروض لنحــو   .  مــصرف لــُألرز١ ٠٠٠املــسامهات أكثــر مــن  
.  املائة من القـرى، وزادت هـذه القـروض بـسرعة علـى مـدى الـسنوات العـشر املاضـية                     يف ١٥

والغـرض مـن    .  صندوقاً دائراً تقـدم القـروض النقديـة والعينيـة          ١ ٦٤٠ويوجد يف مجهورية الو     
هذه الصناديق هو دعم األنشطة املدرة للدخل أو أنشطة األمن الغذائي وكذلك لـدعم حتـسني                

القرويـة  وهلذا تعترب الـصناديق  . الك ولألغراض التجارية على حد سواءاملنتجات لغرض االسته  
  .ة مالئمة لألنشطة التجارية يف املناطق الريفيةالدائر

وباإلضافة إىل ذلـك، أقـام برنـامج التنميـة الريفيـة مـصارف وصـناديق ائتمانيـة خاصـة                      
اون احتـاد الو النـسائي مــع   وقـد تعــ . بتربيـة املاشـية لتقــدمي القـروض إىل أفـراد اجملتمعــات احملليـة     
وتتفـاوت إجـراءات سـداد القـروض     . منظمات دولية ومنظمـات غـري حكوميـة يف هـذا الـشأن       

فقد يكون السداد عيناً أو نقـداً، بفوائـد أو بـدون فوائـد، جزئيـاً أو         . من جهة ماحنة إىل أخرى    
  .هكذاوكلياً 

سب الــرزق، وعمومــاً، يقــوم الرجــل، يف أغلــب األحــوال، بوصــفه املــسؤول عــن كــ     
بتمثيل اُألسرة عن طريق املشاركة يف االجتماعات املتعلقة بالقروض واالئتمانات ومـن األمـور    

مثـل تربيـة اخلنـازير، والـدجاج،        (املعتادة أن يقرر الرجل نيابة عن املـرأة فيمـا يتعلـق بأنـشطتها               
رأة، نظـراً ألهنمـا   وكال الطرفني سعيدان باألدوار الـيت يقـوم هبـا الرجـل واملـ           ). احلياكة/واخلياطة

يريان أن مشاركة املرأة يف األنشطة املدرة للدخل هي لصاحل اُألسرة، وكذلك اقتراض الرجـل               
وفضالً عـن هـذا،   . والزوج هو رب اُألسرة والزوجة هي اليت تنوب عنه     . للمال نيابة عن املرأة   

و مهاراهتـا احملـدودة يف      هـا بـسبب أُميتـها أ      ئال تستطيع املرأة يف بعض األقليـات اإلثنيـة إبـداء آرا           
  .املشاركة يف اجتماعات القرية

وتقوم عضوات جلان مصارف اُألرز بدور أقل يف صـنع القـرارات املتعلقـة باملـصارف                   
وتـشجع كـثري مـن املنظمـات غـري          . والصناديق القروية الدائرة لتربية صغار احليوانـات الزراعيـة        

وتقـوم هـذه    . تنميـة الريفيـة يف مجهوريـة الو       احلكومية مصارف اُألرز، الـيت تعـد أحـد تـدابري ال           
املنظمــات غــري احلكوميــة بإنــشاء مــصارف اُألرز، وتــدريب أعــضاء اجملتمعــات احملليــة، وتقــدمي  

وعندما تـستهلك إحـدى اُألسـر مـا لـديها مـن             . املساعدة فيما يتعلق باُألرز، وبناء خمازن اُألرز      
ــصرف اُألرز    ــن م ــراض أُرز م ــا اقت ــيت وضــعتها    وو. اُألرز، جيــوز هل ــشروط ال ــد وال ــاً للقواع فق
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املنظمات غري احلكومية، ُيطلب مـن مـصرف اُألرز إنـشاء جلنـة تـضم ثالثـة أعـضاء مـن بينـهم                       
  .وسوف تكون مسؤولة عن أعمال احملاسبة. امرأة تكون عضواً يف االحتاد النسائي للقرية

وط واإلجـراءات  وعموماً، ال تستطيع جلنة مـصرف اُألرز القيـام بوظائفهـا وفقـاً للـشر          
وعلى سبيل املثال، تقوم العضوة بدور أقـل يف صـنع          . اليت وضعتها املنظمة غري احلكومية املعنية     

. علــى مجيــع أعمــال املــصارف) ومعظمهــم مـن الرجــال (وهلــذا يــسيطر رؤســاء القــرى . القـرار 
ري ونظراً أن عدد مصارف األرز حمدود وال ميكنها تلبية مجيع احتياجـات األسـر، مـن الـضرو                 

. أن يكون لديها لوائح لإلقراض، بغية مساعدة تلك األسـر الـيت يف حاجـة ماسـة إىل القـروض                   
وعلــى ســبيل املثــال، ميكــن ألي شــخص أن يقتــرض املــال مــن مــصرف لــألرز، باســتثناء تلــك  

وفـضال عـن هـذا، تـستند اللـوائح أيـضا            . األسر اليت يوجد لديها بالفعل كمية كافية مـن األرز         
ألسـرة، ففـي األسـر الـيت لـديها الكـثري مـن األطفـال والـشباب، يـصبح القـرض            إىل عدد أفراد ا   

  .سر األخرى اليت لديها كثري من األفراد البالغنيأكثر ضرورة هلا من اُأل
مــن بــني ) ةاألرملــة أو املطلقــة أو املــسنَّ(وتعــد األســرة الــيت تقودهــا امــرأة بــدون زوج   

أة تعد القوة العاملة الرئيسية لتربيـة صـغار احليوانـات    ونظراً ألن املر. اجلماعات املستهدفة أيضاً  
غـري أنـه    . الزراعية، مثل الدواجن واخلنازير، فينبغي حصوهلا على قروض للقيـام هبـذه األعمـال             

عنــدما تتقــدم املنظمــات غــري احلكوميــة للمــساعدة علــى تــشجيع نــشاط تربيــة احليوانــات مثــل  
ونتيجـة هلـذا، فإهنـا تطلـب        . “عمـل نظـامي   ”ة إىل   الدواجن واخلنازير، فإهنا حتول وظائف املرأ     
  .من الرجل تقاسم املسؤولية مع املرأة أيضاً

وعالوة على ذلـك، نـادراً مـا تـشارك املـرأة يف إدارة الـصناديق القرويـة الـدائرة لتربيـة                        
وهلــذا الــسبب يلــزم توجيــه االهتمــام إىل مــسامهة املــرأة يف تنفيــذ . احليوانــات الزراعيــة الــصغرية

شاريع املاليــة الــصغرى يف املنــاطق املرتفعــة، وخاصــة يف املنــاطق الــيت تعــيش فيهــا األقليــات    املــ
اإلثنيــة، ألن املــرأة تقــوم بــدور رئيــسي يف تربيــة احليوانــات، وخاصــة جتهيــز علــف احليوانــات    

ومع أنـه ُيقـال إن املـرأة تقـوم بتربيـة احليوانـات الزراعيـة الـصغرية، فـإن الرجـل هـو                        . وإطعامها
ومن مث فإن الرجل بوصـفه ربَّـاً لُألسـرة، فإنـه ميثـل اُألسـرة                .  ميثل اُألسرة يف اقتراض املال     الذي

  .يف االجتماعات
  املرأة الريفية وإصالح األراضي    

للمرأة والرجل حقوق متساوية يف احلصول على األراضي، مـن حيـث املمارسـة، غـري                  
وطبقا لقانون مجهورية الو، توجـد للرجـل   . أن التقاليد تشكل العقبة الرئيسية أمام حتقيق ذلك      

ولكن من حيث املمارسة، تسيطر الطريقة التقليدية النتقـال         . واملرأة نفس احلقوق يف األراضي    
 تايلنــد اإلثنيــة تتبــع أيــضاً التقليــد األبــوي، وهــو   -فجماعــة الو . امللكيــة علــى إنفــاذ القــانون 
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وطبقـاً للممارسـة التقليديـة،      .  املمتلكـات  يعين أن غالبية الرجال هلم احلـق يف الـسيطرة علـى            ما
يتقاسم اآلباء امللكية مع كـل فـرد يف اُألسـرة، واالبـن الـذي يرعـى األبـوين جيـوز لـه احلـصول                         

وبالنــسبة للجماعــات . وغالبــاً مــا يقــوم بــذلك الفــرد األكثــر شــباباً يف األســرة. علــى نــصيبهما
، يتبــع انتقــال ملكيــة ) مخــري-ن مــو( ايــومني ومخــو -اإلثنيــة األخــرى، خاصــة مجاعــة مهونــغ  

ــة خيلـــف اإلبـــن   . األراضـــي نـــسب األب ــذه اجلماعـ ــاء(ففـــي هـ ــم ) أو األبنـ ــرة يف االسـ اُألسـ
وعلـى سـبيل املثـال، يـتعني عليهـا االنتقـال إىل بيـت        . واملمتلكات، وتعتمد الزوجة على الزوج  

رأة، فإنـه لـيس   وبالنـسبة للمـ  . لـألرض “ املالـك واإلداري  ”ويعتـرب الرجـل     . الزوج بعد الـزواج   
علومـات وتنميـة املـوارد املتعلقـة        املمركـز   (لديها عموماً أي حق يف أن ترث األرض من أبويها           

  ).١٩٩٧باجلنسني، 
ــام    ــة دراســة       ١٩٩٨ويف ع ــة الوطني ــع اللجن ــشاركة م ــات بامل ــز املعلوم ، أجــرى مرك

سجل علـى   وتـبني النتيجـة أن االسـم املـ        . استقصائية عن حصول املرأة على األراضـي يف الوس        
وكمـا يتـضح مـن الـشكلني        .  األصـلي لـألرض    “كاملالـ ”صك ملكية األرض خيتلف عن اسم       

 يف املائة فقط من صـكوك ملكيـة األراضـي حتمـل أمسـاء الزوجـات، يف حـني                    ١٦، فإن   ٢و   ١
.  يف املائــة مــن هــذه األراضــي حــصلت عليهــا الزوجــات عــن طريــق اإلرث مــن اآلبــاء  ٤٠أن 

 يف املائـة فقـط مـن        ١٨كوك ملكية األراضي أمساء األزواج، ولكـن         يف املائة من ص    ٥٨وحتمل  
وقـد يرجـع الـسبب يف       . مـن آبـاء األزواج    اإلرث  هذه األراضي مت احلـصول عليهـا عـن طريـق            

هــذا يف جانــب منــه إىل أن املــرأة ليــست لــديها معرفــة بــاحلقوق يف األراضــي أو ال تطلــع علــى 
إىل ذلك، هناك أسـباب أخـرى منـها أن املـرأة الـيت           وباإلضافة  . املعلومات اخلاصة هبذه احلقوق   

ــة الو، والفــروق بــني        ــة بلغ ــراء والكتاب ــستطيع الق ــة، وال ت ــة تكــون أُمي ــات إثني تنتمــي إىل أقلي
ومثـة سـبب    . اجلنسني فيما يتعلق باحلق التقليدي يف األراضي، وعدم الثقـة بـالنفس لـدى املـرأة               

وهلـذا ينبغـي أن يظهـر امسـه      . لرجـل رب األسـرة    آخر هو أن النظرة العامة للمجتمـع تعتـرب أن ا          
  .على مثل هذه الصكوك

، وضـعت حكومـات الو ونفـذت مـشروعا مللكيـة األراضـي، وهـو                ١٩٩٠ومنذ عام     
ــاطق        ــة األراضــي يف املن ــصكوك ملكي ــسكان ب ــد ال ــرحلتني، ويهــدف إىل تزوي ــن م ــشروع م م

ويقـوم احتـاد الو النـسائي بـدور         . ةالزراعي/احلضرية، واملناطق اجملاورة للحضر، واملناطق الريفية     
هــام يف تنفيــذ هــذا املــشروع، باملــشاركة يف تنفيــذ أنــشطته مثــل تنظــيم اجتماعــات يف القــرى، 
وتوزيع املعلومات، وزيادة الوعي مبزايا الصك الدائم مللكية األرض وحقوق الرجـل واملـرأة يف               

لـى مـستوى احملافظـة والقريـة        ويف الوقت نفسه، يقوم احتـاد الو النـسائي ع         . استخدام األراضي 
وطبقــاً لدراســة اجتماعيــة  . أيــضاً بــدور هــام يف زيــادة عــدد صــكوك ملكيــة األراضــي للمــرأة   

، حققت املرحلـة األوىل مـن مـشروع ملكيـة األراضـي إجنـازاً             ٢٠٠٤اقتصادية أُجريت يف عام     
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 املـشروع، واصـل     ويف املرحلـة الثانيـة مـن      . كبرياً بتوفري صكوك امللكية لعدد متزايد من النـساء        
أيضاً متثيل املـرأة يف تقريـر الـسياسات املتعلقـة باألراضـي وشـارك بنـشاط يف                  احتاد الو النسائي    

  .رصد تنفيذ مشروع ملكية األراضي
للقانون، يظهر بوضوح أن عـدد      لتحقيق وإصدار صكوك ملكية األراضي وفقاً       وطبقاً    

رنـة بـالرقم قبـل وضـع مـشروع ملكيـة            امللكيات النسائية أكرب من عـدد ملكيـات الرجـال، مقا          
  . من املرفق١األراضي كما يتضح من اجلدول 

  التحتيةوصول املرأة الريفية إىل املياه النظيفة والري والبىن     
 يف املائــة مــن اُألســر حــصلت علــى ميــاه   ٣٥ أن حنــو ٢٠٠٥تــبني نتيجــة تعــداد عــام    
وخــالل الــسنوات العــشر ).  جوفيــةالــصنابري، وميــاه/إمــدادات ميــاه، وميــاه مــن اآلبــار(نظيفــة 

املاضية، حتسَّن الوصول إىل املياه النظيفة، وارتفع عدد اُألسر الـيت حتـصل علـى ميـاه نظيفـة إىل                    
وعنــد إجــراء .  يف املائــة فقــط١٥، كانــت النــسبة ١٩٩٥ويف تعــداد عــام . أكثــر مــن الــضعف

 يف املائـة  ٦٧ للغايـة، فنـسبة   مقارنة بني املقاطعات واملدن واملناطق الريفية، تظهـر فـروق كـبرية           
 يف املائة فقط من اُألسر يف املنـاطق         ٢٧من اُألسر يف املدن حتصل على مياه نظيفة، يف حني أن            

 يف املائـة مـن      ١٣الريفية اليت ميكن الوصول إليها عن طريق الـرب حـصلت علـى ميـاه نظيفـة، و                   
  .ظيفةاملناطق الريفية اليت ال توجد هبا طرق برية حصلت على مياه ن

  التدابري اليت اختذهتا احلكومة للقضاء على التمييز ضد املرأة الريفية    
وهـي تتحمـل    . تقوم املرأة يف الو بدور هام يف الزراعة واألنشطة االقتـصادية األخـرى              

وتــدرك احلكوميــة جيــداً أنــه . املــسؤولية األساســية عــن الغــذاء واالهتمــام بــصحة أفــراد أُســرهتا
 وخاصــة املــرأة يف األقليــات اإلثنيــة الفقــرية، فــإن األهــداف اخلاصــة        ة املــرأة،مهبــدون مــسا 

بالتخفيف من حـدة الفقـر وحتـسني مؤشـرات التعلـيم الـوطين، والـصحة، والـسكان مل تتحقـق                    
  .على النحو املقرر

وهلـذا تتخـذ احلكومـة خطــوات صـارمة يف كافـة القطاعــات االقتـصادية الرئيـسية عــن          
ساعدة املـرأة الفقـرية علـى املـشاركة يف األنـشطة االقتـصادية،              طريق تنفيذ خطة عمل وطنيـة ملـ       

وحتسني احلصول على اخلدمات األساسية، مثل التعلـيم، والـصحة العموميـة، واملـوارد الالزمـة                 
لإلنتاج؛ وتوسيع اخلـدمات الـيت تـساعدها علـى املـشاركة يف العمليـة األساسـية لـصنع القـرار،                 

  .منائية الوطنيةوإدراج احتياجاهتا ضمن السياسة اإل
 ٢٤ إىل   ٢٢ويعد تعزيز املساواة بني اجلنسني جهداً وطنياً هامـاً، تعبِّـر عنـه املـواد مـن                    

 واعتماد الكثري من الـصكوك الدوليـة، مثـل اتفاقيـة القـضاء          ٢٠٠٣من الدستور املعدل يف عام      
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.  الفتـرة األخـرية    على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وإنشاء اهليئة الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة يف              
ويتمثل ضـمان احلـصول املتـساوي علـى اخلـدمات األساسـية ومـوارد اإلنتـاج يف املـساواة بـني                      

الـدعم  (والفعاليـة  ) تعد املرأة الريفية مورداً قيِّماً( ويف الكفاءة - وهو أساس العدالة   -اجلنسني  
زراعـة القائمـة علـى      الاملقدم للمرأة ضروري لتنفيـذ الـسياسات الوطنيـة اخلاصـة بالقـضاء علـى                

ــصحة      قطــع األشــجار   ــالتعليم وال ــة اخلاصــة ب ــسياسات الوطني ــون، وال ــة األفي ــا، وزراع وحرقه
وبتوجيه من اهليئة الوطنية للنهوض بـاملرأة املنـشأة حـديثاً، مـن املتوقـع أن                ). العمومية والسكان 

بـني اجلنـسني     العمل اخلاصة هبا لتعزيـز املـساواة         طتقوم كل وزارة بوضع االستراتيجيات وخط     
وبــدأ بعــض الــوزارات يف  . علــى املــستوى الــوطين وعلــى مــستوى املقاطعــة واحملافظــة والقريــة  

  :إدماج الدور اجلنساين عن طريق اختاذ اإلجراءات التالية
  إنشاء فريق عامل رفيع املستوى معين باملساواة بني اجلنسني؛  •  
تخفيف مــن حــدة الفقــر   مجــع البيانــات املــصنفة حــسب نــوع اجلــنس واملتعلقــة بــال         •  

  واألهداف الوطنية األخرى؛
استخدام هذه البيانات يف رسم صورة عامة عن دور اجلنـسني أو تقيـيم دور اجلنـسني                   •  

  يف كل قطاع؛
املـشاكل املتعلقـة   عـن القـضايا و  وضع خطة استراتيجية عن دور اجلنسني وخطة عمـل          •  

  ؛مبشاركة املرأة يف القطاعات املعنية لضمان العدالة
  تنظيم حلقات عمل، وحلقات تدريبية، وبناء القدرات فيما يتعلق بدور اجلنسني؛  •  
ــع      •   ــوظفني اإلثنـــيني علـــى مجيـ ــمان التمثيـــل املتناســـب للمـ حتـــسني دور اجلنـــسني وضـ

  املستويات؛
  استعراض دور اجلنسني يف مجيع السياسات والربامج واملشاريع اجلديدة؛  •  
عند صياغة مشاريع جديدة تتعلـق بـالتخفيف مـن حـدة الفقـر          التشاور مع املرأة احمللية       •  

  .وضمان مشاركتها يف تنفيذ هذه املشاريع، مبا يف ذلك توسيع اخلدمات والتدريب
  حصول املرأة الريفية على خدمات الرعاية الصحية وخدمات تنظيم اُألسرة    

ي حىت مـستوى    مع أن شبكة اخلدمات الصحية الفعلية كافية بدءاً من املستوى املركز            
احملليات، إال أهنا مل تصل بعـد إىل الكـثري مـن القـرى يف املنـاطق النائيـة؛ وحـىت يف املنـاطق الـيت                          

  . ال تزال منخفضةهاتتاح فيها هذه اخلدمات، فإن نوعيت
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مـن اخلـدمات     يف املائـة     ٨٠ن  أكثر م ، كانت احلكومة ختطط لتوسيع      ٢٠٠٥ويف عام     
 يف مجيع أحناء البلـد، وخاصـة القـرى الريفيـة الفقـرية لتـوفري         لتصل إىل القرى  الصحية األساسية   

اخلدمات الصحية األولية، واملستشفيات، واملراكز الصحية، والصيدليات، والعيـادات الـصحية           
 يف املائــة مــن املنــاطق الريفيــة حباجــة إىل مــوظفي اخلــدمات الــصحية،   ٨٠و . العامــة واخلاصــة

ــة، وجلنــة صــحي   ــة وأطقــم اإلســعافات األولي ويف املستــشفيات واملراكــز . ة علــى مــستوى القري
ــصحية ومعــدات صــحية     ــزم موظفــون للخــدمات ال ــق أهــداف  . الــصحية باحملافظــة، يل ولتحقي

  :اخلدمات الصحية األولية املوسعة، يلزم أن تقوم احلكومة مبا يلي
تقيـــيم مـــشاريع الرعايـــة الـــصحية األساســـية واملـــشاريع األخـــرى املنفـــذة حـــىت اآلن     •  

  خالص الدروس منها؛واست
تعزيز نظام خدمات الصحة على مستوى احملافظـة عـن طريـق التركيـز علـى سياسـات                    •  

تــشجيعية حلفــز املــوظفني الطبــيني علــى العمــل يف املنــاطق النائيــة، وخاصــة املوظفــات   
  واملوظفون الطبيعون اإلثنيون؛

ىت مـستوى   حتسني وتوسيع خـدمات الـصحة األساسـية بـدءاً مـن مـستوى املقاطعـة حـ                   •  
  :القرية عن طريق ما يلي

وينبغـي  . للخدمات الصحية القروية يف مجيـع القـرى علـى نطـاق البلـد       جلان  إنشاء    ○  
أن تضم اللجنة عضوات للمساعدة علـى تـشجيع ممارسـات النظافـة بـني القـرويني          

 بصورة منتظمة؛

 – ٢٠٠٥ مراكـز يف عـام       ٦٠٤ كـان هنـاك      - مركـز صـحي جديـد        ١٠٠إنشاء    ○  
 مركــزاً يف ٩١٧واهلــدف هــو إقامــة . ٢٠١٠مركــزاً جديــداً حبلــول عــام  ٢١٣ و

 ؛٢٠١٠مجيع أحناء البلد حبلول عام 

 مستشفيات إقليمية لتصبح مستشفيات من الفئـة الثانيـة أو           ٣حتسني نوعية ودراية      ○  
وجيـب أن   . الثالثة، وهذا يعين أن يكون يف مقدورها حل املشاكل العاجلة بـسرعة           

ت اإلقليمية من توفري برامج تعليم وتدريب للمـوظفني الـصحيني           تتمكن املستشفيا 
 يف املقاطعات واحملافظات، مبا يف ذلك تقدمي الدعم واملساعدة من الناحية التقنية؛

ــدمي          ○   ــة يف تق ــة الثاني ــن الفئ ــشفيات م ــصبح مست ــات لت ــشفيات املقاطع حتــسني مست
قـرويني لالسـتفادة مـن    وهذا يقتضي هتيئة ظروف مواتية أمام ال     . اخلدمات الصحية 

ــصحية   ــة ال ــن إجــراء     . خــدمات الرعاي ــة م ــشفيات املقاطع ــتمكن مست وجيــب أن ت
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جراحات عاجلة، وجراحات توليـد، ووالدات طبيعيـة مأمونـة، وجراحـة العظـام،              
  مستشفى باملقاطعات؛١٦ومن املتوقع النهوض بذلك يف . واجلراحة الباطنية

فيات أوليـة، خاصـة يف املنـاطق النائيـة        حتسني مستشفيات احملافظات لتصبح مستـش       ○  
وهلذا جيب على مستشفيات احملافظـات أن تكـون مراكـز أماميـة للوقايـة               . والفقرية

والعالج والتأهيل، وتقدمي األدوية األولية الضرورية على مستوى القواعد الـشعبية           
وباإلضـافة إىل ذلـك، جيـب أن        . يف منـاطق مـسؤوليتها    ) املراكز الـصحية والقـرى    (
 مكن من معاجلة بعض األمراض البديلة؛تت

تشجيع مشاركة املرأة مع الرجل يف توسيع شبكة اخلدمات الـصحية األساسـية لتـصل                 •  
  .إىل املناطق النائية

يكلف احتاد الو النسائي بتنفيذ مشاريع معينة مثل الصحة اإلجنابية، واملباعدة بـني               ○  
 الوالدات، ومشاريع التغذية األخرى؛

 مدربات يف جمـال     نلجان الصحية القروية زيادة عضواهتا وتدريبهن ليصبح      ينبغي ل   ○  
شـرب املـاء املغلـي، وأكـل األغذيـة          (مسؤولياهتن ملمارسة املبـادئ الـصحية الثالثـة         

وباإلضـافة إىل ذلـك، ينبغـي       ). ، وغسل األيـدي، واسـتخدام دورات امليـاه        هوةاملط
ملعاجلـة طبيـاً، عنـد النـوم يف         التوصية باستخدام الناموسـيات، خاصـة الناموسـيات ا        

وينبغــي نــصح القــرويني بالــذهاب إىل املركــز الــصحي  . املــرتل أو يف حقــول اُألرز
ــال       ــام، واســتخدام الرف ــاليود يف طهــي الطع ــح املعــاجل ب للتحــصني، واســتخدام املل
لتحديد النسل والوقاية من مرض اإليدز واألمراض األخرى اليت تنتقل عـن طريـق              

 االتصال اجلنسي؛

 تشجيع املرأة والرجل على املشاركة يف صنع القرار وتقاسم املسؤولية؛  ○  

 .ضمان مشاركة املرأة يف شبكة خدمات الرعاية الصحية على مجيع املستويات  ○  

  التدابري الرامية إىل ضمان حصول املرأة الريفية على التعليم النظامي وغري النظامي    
اً لتنفيـذ اخلطـة االسـتراتيجية الوطنيـة لتطـوير           يف قطاع التعليم، وضعت احلكومة برناجم       

  :املرأة على النحو التايل
  هتيئة الظروف أمام املرأة للحصول على فرص التعليم  -  ١    

تعزيز تطـوير التعلـيم علـى مـستوى ريـاض األطفـال وزيـادة التحـاق البنـات باملـدارس                       •  
  لتتساوى مع األوالد؛
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رس االبتدائيـة بـني البنـات واألوالد يف سـن الدراسـة؛          تعزيز املساواة يف االلتحاق باملدا      •  
وهتيئة الظروف لآلبـاء وأوليـاء األمـور، وخاصـة يف املنـاطق الريفيـة واإلثنيـة، إلرسـال                   

  أطفاهلم إىل املدرسة؛
الفتيـات  / إجياد مناذج خمتلفة للتدريس واستراتيجيات للـتعلُّم مـن أجـل تـشجيع النـساء                •  

  اء يف املناطق الفقرية؛على الدراسة وحمو أمية النس
حتــسني مراكــز التعلــيم يف اجملتمعــات احملليــة ومراكــز تطــوير التعلــيم لــتمكني املــرأة مــن   •  

ــرة     ــا واملـــشاركة يف التـــدريب املهـــين املتعلـــق بتعزيـــز اقتـــصاد اُألسـ النـــهوض بتعليمهـ
  ومستويات املعيشة؛

القـات جيـدة بـني اُألسـر،      حتسني شبكات املدارس الثانوية يف املناطق الفقرية وإقامـة ع           •  
وتشجيع العالقات احلميمة مع األسر ملساعدة الطالبات على الدراسة يف قـرى أخـرى      

  بعيدة عن منازهلن؛
) دور مبيــت( والتقنيــة يف كــل منطقــة لتــوفري مهــاجع طبيقيــةحتــسني قــدرة املــدارس الت  •  

  الدراسة؛للطالبات من املقاطعات واملناطق الريفية لزيادة معدل املواظبة على 
إتاحة الفرص لتضييق الثغرات بني احملليات واملقاطعات وبني اجلنسني، وبـني األقليـات               •  

  اإلثنية؛ وإنشاء مدارس داخلية إثنية يف بعض املقاطعات؛
زيادة قدرة املؤسسات التعليمية العليا يف كل أحنـاء البلـد مـع تـوفري مهـاجع للطالبـات                     •  

تـشجيع القطـاع اخلـاص واجملتمعـات احملليـة علـى            عن طريق دعم التمويل احلكـومي، و      
زيادة مسامهاهتا، خاصة لتعزيز العالقـات احلميمـة مـع اُألسـر ملـساعدة الطالبـات أثنـاء                  

  فترة بقائهن يف املرتل؛
  تشجيع املرأة املتزوجة أو العاملة على العودة إىل املدرسة وحتسني معارفها؛  •  
ــد     •   ــديري امل ــشجيع املدرســني، وم ــستوى    مواصــلة ت ــيم يف كــل م ــديري التعل ارس، وم

  لالهتمام باملسائل اجلنسانية وهتيئة بيئة جيدة لألطفال؛
  .إعطاء األولوية لتطوير وتدريب املدرسات يف املناطق الريفية واملناطق اإلثنية النائية  •  

  توفري التعليم والتدريب املرأة  -  ٢    
  ل دائرة حملية؛ وتكليفهن بوظائف مالئمة يف كرصد ومجع املدرسات  •  
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زيــادة نــسبة ومــؤهالت املدرســات علــى مجيــع املــستويات ويف كــل اجملــاالت وحتديــد    •  
املــستوى املطلــوب إلعــداد املدرســات واملوظفــات لتــويل وظــائف ومــسؤوليات يف        

  اإلدارة التعليمية على كل مستوى؛
وحتـسني  الطالبات للحصول علـى التعلـيم العـايل         /وضع معايري وشروط لتشجيع النساء      •  

معارفهن ومهـاراهتن وفقـاً للوظـائف واملـسؤوليات املـسندة إلـيهن يف كـل مـستوى يف                   
  احلكومة والقطاع اخلاص على حد سواء؛

ــات          •   ــات والطالب ــار املوظف ــوظفني، وخاصــة اختي ــار امل ــوانني اخلاصــة باختي حتــسني الق
 للحصول على تدريب قصري األجل وطويل األجل من أجل ضـمان نـسبة مالئمـة مـن       

  املشاركة النسائية؛
التوسع يف تـدريب املدرسـات اإلثنيـات يف املنـاطق الـيت ال يـزال مـستوى التعلـيم فيهـا                  •  

  منخفضاً؛
حتسني أنـشطة حمـو األميـة وتـوفري التـدريب املهـين األساسـي للمـرأة يف القـرى الفقـرية                    •  

ــذلك حتــسني         ــد الــدخل وك ــة االقتــصادية وتولي ــن املــسامهة يف التنمي  حــىت تــتمكن م
  الظروف املعيشية لُألسر الفقرية؛

وضع تشريعات لزيادة مواظبة اإلناث على التـدريب املهـين واإلداري؛ وهتيئـة ظـروف             •  
   إمتام تدريبهن؛ىمواتية للحصول على فرص عمالة لد

ــات، واملهندســات،        •   ــامالت، والتقني ــدريب املهــين للع حتــسني جــودة وحجــم نظــام الت
 الوظــائف وفقــاً لــسوق تقــسيملزيــادة متثيــل املــرأة يف واملــديرات، وســيدات األعمــال 

  العمل؛
حتسني معارف وقدرات املوظفات واملدرسات يف جمـال إدارة املـوارد البـشرية، وإدارة                •  

األموال، وتعزيز قدراهتن مبا يسمح بتعيينهن يف وظائف إدارية على مجيـع املـستويات،              
  خاصة على مستوى إدارة املدارس؛

يعات والسياسات احلالية؛ وهتيئة ظروف مواتية ووضع سياسـات مالئمـة           حتسني التشر   •  
ــدءاً مــن      ــامهن بــدور هــام يف نظــام اإلدارة بكــل قطــاع ب للموظفــات واملدرســات لقي

  .املستوى املركزي إىل املستوى احمللي
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  تشجيع املرأة للحصول على التعليم والتدريب  -  ٣    
حصول على التعليم؛ وإجيـاد فـرص للطالبـات         هتيئة الظروف أمام الفتيات احملرومات لل       •  

يف املناطق الفقرية عن طريق توفري املهاجع أو اُألسر املضيفة ملساعدهتن أثنـاء الدراسـة؛    
وتقدمي الدعم للمدارس البعيدة عن القرية إلقامـة مهـاجع، وخاصـة يف املنـاطق الريفيـة                 

  واإلثنية اليت ترتفع فيها نسبة اإلعادة والتسرب؛
وتشجيع اجملتمع بكامله إلدراك أمهيـة تعلـيم املـرأة؛ وهتيئـة الظـروف لزيـادة دور                 تعزيز    •  

املرأة يف تعليم أطفاهلا، وإدارة اُألسـرة، وكـسب الـرزق، وإدارة عمـل جتـاري، وإدارة                 
  الدولة واجملتمع؛

ــيم علــى مــستوى املقاطعــة واحملافظــة لتحــسني       •   ــز قــدرات موظفــات التعل حــشد وتعزي
ية لتلبية احتياجات اجملتمعـات احملليـة ووضـع نظـام مالئـم وفقـاً ملواسـم          املناهج األكادمي 

  اإلنتاج من أجل تشجيع انتظام الطالبات يف الدراسة؛
مساعدة اجملتمع احمللـي علـى االعتـراف بالـصالت بـني الفقـر واألعبـاء املرتليـة العاديـة،                      •  

ــاء وأو      ــدى اآلب ــة ل ــول للمــشاكل القائمــة إلشــاعة الثق ــور  والبحــث عــن حل ــاء األم لي
  إلرسال بناهتن إىل املدرسة؛

إجــراء حبــوث وحتلــيالت عــن مواضــيع خمتلفــة تتعلــق بتعزيــز العالقــة بــني اجلنــسني يف      •  
ولتحقيـق هـذه   . األنشطة التعليمية لتكون مرجعاً لتخطيط تطوير املرأة بصورة منهجية     

 يف ١١,٦ن األهداف، خططـت احلكومـة لزيـادة امليزانيـة احلكوميـة لتطـوير التعلـيم مـ                
  .٢٠١٠ يف املائة يف عام ١٦ إىل ٢٠٠٥املائة يف عام 

  التدابري الرامية إىل ضمان حصول املرأة على القروض والتكنولوجيا    
واملـسألة الـيت تـثري القلـق     .  للنمو املـستدام اًيعد حتسني القطاعني املايل واملصريف ضروري   

ففــي الوقــت احلاضــر،  .  حتتــاج إىل التحــسنيالبــالغ هــي اإلدارة املاليــة يف املنــاطق الريفيــة الــيت  
غـري أنـه   . يستطيع الوصول إىل هذه اخلـدمات االجتماعيـة سـوى عـدد ضـئيل مـن املـزارعني         ال

نتيجة لتحسني شبكة النقل واملواصالت وزيادة قـدرة النظـام املـصريف، أصـبح مـن األرجـح أن          
الزراعـي يف هنايـة األمـر إىل        فـسوف يتحـول مـصرف التمويـل         . يتسع نظام اإلدارة املاليـة أيـضاً      

وسوف تعمل مؤسسات التمويل الريفي والتمويـل      . مؤسسة مستقلة للتسويق والتمويل الريفي    
وسـوف تكـون   . الصغري يف نطاق التـشريعات والـسياسات الـيت يـضعها مـصرف مجهوريـة الو           

جيات وقـد بـدأ إعـداد اسـتراتي    . هناك أشكال خمتلفة من الدعم ملؤسـسات االئتمانـات الـصغرية      
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ــامج     ــصغري وكــذلك خطــة عمــل للربن ــسية يف  . االئتمــان الريفــي واالئتمــان ال واألهــداف الرئي
  :املستقبل الستراتيجية وخطة عمل االئتمان الريفي واالئتمان الصغري هي على النحو التايل

  دعم إصالح السوق؛  •  
  وضع إطار قانوين ملؤسسات التمويل الصغرية املستدامة؛  •  
 مؤسسات التمويل الصغري عند حتديـد سـعر الفائـدة واختـاذ القـرارات               ضمان استقالل   •  

  األخرى اخلاصة باألعمال التجارية؛
  تنظيم منتدى عن مؤسسات التمويل الصغري؛  •  
. حتسني اهليكل التنظيمي ملصرف التنمية الزراعية ليصبح مؤسـسة ماليـة ريفيـة مـستقلة        •  

  :ئفة من املشاكل مثلغري أن مشروع التمويل الصغري واجه أيضاً طا
  ال حيصل سوى قطاع صغري من السكان الريفيني على اخلدمات االئتمانية؛  -  
ال تزال االئتمانات حمدودة فيما يتعلق بالري، والطرق الـيت تـربط املنـاطق الريفيـة،         -  

  وخمازن اإلنتاج الزراعي، ومواد التجهيز وغريها؛
  القروض؛عدم وجود مبادئ توجيهية وإجراءات خاصة ب  -  
  يوجد لدى املؤسسات املالية خربة حمدودة يف إدارة مشاريع متويل الصغري؛  -  
املزارعني وصـغار   (ال تتوفر اخلربات يف اإلدارة املالية إال لعدد صغري من املقترضني              -  

  ).املستثمرين واملستثمرين املتوسطني
وات واإلنتــاج تكنولوجيــا متقدمــة يــؤدي إىل زيــادة إنتــاج الفاكهــة واخلــضر  ووجــود   
وهلذا، فإنه وفقـاً    . ومن الواضح أن البحوث الداخلية سوف تعمل على زيادة اإلنتاج         . احليواين

  :خلطط التنمية الزراعية، سوف تقوم احلكومة مبا يلي
ــاج الزراعــي          •   ــا عــن اإلنت ــشاملة مــن أجــل نقــل التكنولوجي ــة ال وضــع نظــام للتنمي

  واحلرجي، وخاصة يف املناطق اجلبلية؛
  ضمان تشجيع البحوث واخلدمات املالئمة لالحتياجات الفعلية؛  •  
  التوسع يف مشاريع البحوث والقيام بعمليات حماكاة يف احلقول مع املزارعني؛  •  
إدخال منهجية احلماية للمنتجات احمللية بعد احلصاد والتجهيـز لُألسـر واجملتمعـات               •  

  احمللية؛
  لفة واملناطق الريفية؛تطوير التكنولوجيا يف القطاعات املخت  •  
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  وير تكنولوجيا مالئمة لتحسني تربية احليوانات؛طت  •  
ــك إدارة األحــواض،        •   ــا يف ذل ــة األمســاك يف األحــواض، مب ــا لتربي تطــوير تكنولوجي

  .والتغذية، وزيادة األنواع السمكية
  التدابري يف جمال تشجيع األعمال التجارية    

لنمو والقضاء على الفقر، اليت تـضمن مـشاركة         نفذت احلكومة االستراتيجية الوطنية ل      
املرأة الريفية يف أنشطة توليد الدخل، وخاصة يف جمال تشجيع األعمـال التجاريـة الـصغرية عـن         

  :طريق التدابري التالية
التعاون مع القطاعات املعنية الختصار خطـوات تـسجيل األعمـال التجاريـة، وإصـدار            •  

  عمال التجارية الصغرية احلجم؛ الضرائب من األحتصيلالتراخيص، و
تقدمي تسهيالت لألعمال التجارية الصغرية احلجم يف مناطق احلدود ومنـاطق التجـارة               •  

  احلرة؛
حتــسني املعلومــات الــسوقية عــن طريــق اإلذاعــة واإلنترنــت والتكنولوجيــات اإلعالميــة   •  

  األخرى لألعمال التجارية الصغرية احلجم، خاصة يف جمال النسيج؛
ــسائي       ا  •   ــة واحتــاد الو الن ــة الزراعي ــة الو ومــصرف التنمي ــصرف مجهوري ــع م ــسيق م لتن

واملنظمــات الدوليــة لتحــسني فــرص حــصول األعمــال التجاريــة الــصغرية احلجــم علــى 
  القروض وتطوير جمموعة ادخار األموال للمرأة اإلثنية؛

  .مزيادة مشاركة املرأة يف إدارة رابطة األعمال التجارية الصغرية احلج  •  
  االستراتيجية الوطنية للنمو والقضاء على الفقر    

وضعت حكومـة مجهوريـة الو اسـتراتيجية وطنيـة للنمـو والقـضاء علـى الفقـر أعطـت                      
واختـذت احلكومـة إجـراءات حمـددة بعنايـة يف اجملـاالت             . فيها األولوية لتعميم املنظور اجلنـساين     

أة الفقـرية، وحتـسني فـرص حـصوهلا علـى            برناجمـاً وطنيـاً لـدعم املـر        أعـدت الرئيسية لالقتـصاد و   
اخلدمات األساسية مثل التعلـيم، والرعايـة الـصحية، ومـوارد اإلنتـاج، وتـشجيع مـشاركتها يف                  

ويف أعقـــاب . صـــنع القـــرارات األساســـية، وإدراج احتياجاهتـــا يف سياســـات التنميـــة الوطنيـــة 
ــسية       ــوزارات الرئي ــدأت ال ــاملرأة، ب ــهوض ب ــة للن ــة الو الوطني ــور  توصــيات هيئ ــيم املنظ  يف تعم

  :اجلنساين يف األعمال الوزارية عن طريق ما يلي
إنشاء فريق عامـل رفيـع املـستوى معـين بـأدوار اجلنـسني ويكـون مـسؤوالً عـن تنـسيق                        •  

وتقييم البيانات املصنفة على أساس نوع اجلـنس عـن التخفيـف مـن حـدة الفقـر،                  مجع  
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ن حــدة الفقــر، واجلماعــات وحتديــد ورصــد املــسائل اجلنــسانية وأهــداف التخفيــف مــ 
واملؤشــرات املــستهدفة، وطلــب اســتثمارات لوضــع سياســات وبــرامج عــن التنميــة        
اجلنسانية، وإنـشاء جلنـة تكـون مـسؤولة عـن إجـراء دراسـة عـن املـسائل اجلنـسانية يف                      

  مجيع القطاعات؛
مجــع بيانــات مــصنفة حــسب نــوع اجلــنس عــن التخفيــف مــن حــدة الفقــر واألهــداف   •  

  ألخرى للبلد؛اإلمنائية ا
ــيم         •   ــسني أو لتقي ــة عــن أدوار اجلن ــيت ُجمعــت لرســم صــورة عام ــات ال اســتخدام البيان

  املواقف اجلنسانية يف مجيع القطاعات؛
ــساين حتــدد املواضــيع والقــضايا        •   وضــع خطــة اســتراتيجية وخطــة لتعمــيم املنظــور اجلن

ــد طــر     ــع القطاعــات، وحتدي ــرأة يف مجي ــة مبــشاركة امل ــسية املتعلق ــذ  الرئي ــة للتنفي ق معين
  ووضع مؤشرات قابلة للتحقيق؛

  تنظيم حلقات تدريبية عن املسائل اجلنسانية وبناء قدرة املوظفات؛  •  
  حتسني أدوار اجلنسني يف مجيع القطاعات؛  •  
استعراض السياسات والربامج واملـشاريع املتعلقـة بالقـضايا اجلنـسانية لـضمان تنفيـذها                 •  

  بنجاح؛
 النـساء املقيمـات يف احملليـات عنـد وضـع مـشاريع جديـدة تتعلـق                  إجراء مشاورات مع    •  

بتخفيض الفقر وضمان مشاركتهن يف مثل هذه املشاريع، مبا يف ذلك حـصوهلن علـى               
  .الترقيات واخلدمات التدريبية

  
  املساواة أمام القانون ويف املسائل املدنية: ١٥املادة     

  .رجل أمام القانونمتنح الدول األطراف املرأة املساواة مع ال  ‐ ١
متــنح الــدول األطــراف املــرأة يف الــشؤون املدنيــة، أهليــة قانونيــة مماثلــة ألهليــة الرجــل،    ‐ ٢

وتكفــل للمــرأة، بوجــه خــاص، حقوقــاً مــساوية حلقــوق   . ونفــس فــرص ممارســة تلــك األهليــة 
الرجــل يف إبــرام العقــود وإدارة املمتلكــات، وتعاملــها علــى قــدم املــساواة يف مجيــع مراحــل          

  .إلجراءات املتبعة يف احملاكم واهليئات القضائيةا
توافق الدول األطراف على اعتبار مجيع العقود وسائر أنواع الصكوك اخلاصة اليت هلـا                ‐ ٣

  .أثر قانوين يستهدف تقييد األهلية القانونية للمرأة باطلة والغية
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نون املتـصل حبركـة     متنح الدول األطراف الرجل واملرأة نفس احلقوق فيمـا يتعلـق بالقـا              ‐ ٤
  .األشخاص وحرية اختيار حمل سكناهم وإقامتهم

  مساواة املرأة بالرجل أمام القانون    
ــان     ــنص املادت ــسني      ٣٧ و ٣٥ت ــن كــال اجلن ــواطين الو م ــى أن م ــتور الو عل ــن دس  م

أي ” مــن قــانون العقوبــات علــى أن ٢وتــنص املــادة . يتمتعــون حبقــوق متــساوية أمــام القــانون
 لتوجيه االهتامات وتوقيع اجلزاءات يف حالة ارتكاب ُجـرم يـستند إىل             عرضشخص ميكن أن يت   

فعــل متعمــد أو إىل اإلمهــال ويلحــق أضــراراً بــاجملتمع علــى النحــو الــذي حيــدده هــذا القــانون،   
 مــن قــانون ٤وتــنص املــادة . “فقــط عنــدما تــصدر احملكمــة ُحكمــا بــذلك ] ميكــن معاقبتــه[ و

ــضاً     ــة الو أي ــشعب جلمهوري ــة ال ــى أن حمكم ــوا ”عل ــع م ــام ال طمجي ــساوون أم ــانون ين الو مت ق
 ‐واحملــاكم، بــصرف النظــر عــن نــوع اجلــنس، أو العنــصر، أو العــرق، أو املكانــة االجتماعيــة   

االقتــصادية، أو اللغــة، أو مــستوى التعلــيم، أو املهنــة، أو املعتقــدات، أو املنــشأ، أو أي عوامــل  
شأن القـضايا الـيت تتعلـق بـأي إجـراء يـؤثر علـى               وحيق ملواطين الو التقدم إىل احملكمة بـ       . أخرى

  .“حياهتم، أو صحتهم، أو حقوقهم وحرياهتم، أو كرامتهم، أو ممتلكاهتم
. وينص قانون العقوبات على ختفيف املسؤوليات اجلنائية عن املرأة يف ظـروف خاصـة               
ىل الظــروف الــيت تفــضي إ ” تــنص علــى ٢٠٠٥ مــن القــانون اجلنــائي املــنقح لعــام  ٣١فاملــادة 

ــهم عــن     ــدما يقــل عمــر املت ــة عن ــة   ١٣املــسؤوليات اجلنائي ــى يف حال ــدما تكــون أنث ــاً؛ وعن  عام
حيظـر توقيـع عقوبـة اإلعـدام علـى املتـهم إذا          ” من نفس القانون أنه      ٣٢وتقول املادة   . “احلمل

 عاماً وقت ارتكاب اجلُرم، وعلى املرأة اليت تكون يف حالة محـل وقـت      ١٨كان عمره أقل من     
 علـى   ٣٦وتنص املادة   . “جلُرم، عندما تصدر احملكمة حكمها، أو عند توقيع العقوبة        ارتكاب ا 

 عامـاً أو علـى    ١٨ال جيوز توقيع عقوبة اإلقامة اجلربية على املتهم إذا كان عمره أقل مـن               ”أنه  
املرأة وهي يف حالة محل أو املرأة احلاضنة ألطفال صغار تقل أعمارهم عـن مثانيـة أعـوام وقـت                    

  .“جلُرمارتكاب ا
الشخص الذي يقيم عالقات جنـسية مـع شـخص ثالـث            ” على أن    ١٢٦وتنص املادة     

دون حرمانـه مـن     عادة هتذيبـه    إبني ثالثة أشهر وعام واحد أو ب      ما  يعاقب بالسجن مدة تتراوح     
ويعاقـب الـشريك يف الزنـا    .  كيب٥ ٠٠٠ ٠٠٠ و ٥٠٠ ٠٠٠بني ما  احلرية وبغرامة تتراوح    

  .“بنفس االهتامات
أي شخص ال يرعى أطفاله الـصغار، أو والديـه يف حالـة    ” على أن ١٢٧ املادة  وتنص  

الفقر، أو الزوجة املعاقة أو املريضة وفقاً لقرار احملكمة، يعاقب بـالتوبيخ العـام وبغرامـة تتـراوح                  
  .“ كيب٣ ٠٠٠ ٠٠٠ و ٣٠٠ ٠٠٠بني ما 
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ز توقيـع عقوبـة     ال جيـو  ” مـن قـانون تطـوير املـرأة ومحايتـها علـى أنـه                ٢١وتنص املـادة      
حيظـر توقيـع عقوبـة      ” و   “... مـا    اًالسجن مدى احليـاة علـى املـرأة احلامـل عنـد ارتكاهبـا ُجرمـ               

املرأة اليت تكون يف حالة محل وقت ارتكاب اجلرم، أو عندما تصدر احملكمـة              ... اإلعدام على   
  .“عند توقيع العقوبةأو قرارها، 
اوية للرجل واملرأة يعبِّر عنـها دسـتور        وجممل القول أن مجهورية الو تكفل حقوقاً متس         

ومن الناحيـة العمليـة، ميكـن للمـرأة والرجـل احلـصول علـى اخلـدمات                 . مجهورية الو وقوانينها  
  .القانونية، مع أن نسبة النساء العامالت يف اجملال القانوين أقل من نسبة الرجال

 األنـشطة يف هـذا   وقد قامت جامعة الو الوطنية بتحسني تعليم القانون وكان من أهـم        
ومت وضـع   . اجملال إدماج التدريب اجلنـساين يف منـهج الطلبـة الـذين يدرسـون اإلدارة والقـانون                

خطة استراتيجية وخطة عمل عن تعميم املنظور اجلنساين وإدراجه يف منهج اإلدارة والقـانون،              
 أشــكال وخاصــة الدراســات املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان مبــا يف ذلــك اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع  

علومات وتنميـة املـوارد املتعلقـة باجلنـسني تـدريبات جنـسانية             املونظم مركز   . التمييز ضد املرأة  
ــد     ــاء البل ــع أحن ــضاة يف مجي ــانونيني والق ــوظفني الق ــضاة    . للم ــة الق ــذلك، زادت معرف ونتيجــة ل

نية وفهمهم للمنظور اجلنساين، ويـتم النظـر يف القـضايا وإصـدار األحكـام وفقـاً للحالـة اجلنـسا                   
  .ودون متييز على أساس نوع اجلنس

  املساواة بني املرأة والرجل يف املسائل املدنية    
 مــن قــانون تطــوير املــرأة ومحايتــها بــشكل حمــدد علــى إرث األطفــال  ١٧تــنص املــادة   
 مـن هـذا القـانون    ٢٠وتـنص املـادة   . “حبقوق متساوية يف اإلرثاإلبنة واإلبن   تتمتع  ”: فتقول

ما تكون الزوجة يف حالة محل أو عندما يكون عمـر الطفـل املولـود حـديثاً       عند”أيضاً على أنه    
: غري أنه من حق الزوجة أن تطلب ذلـك        . أقل من عام واحد، ال ُيسمح للزوج بطلب الطالق        

ــة فيمــا يتعلــق حبــضانة األطفــال؛ وإذا قامــت عالقــة      ويف حالــة الطلــب، ُتعطــى للــزوج األولوي
الرجل من املرأة أو ُولد هلما طفل قبل الـزواج، يكـون مـن    جنسية بني رجل وامرأة ومل يتزوج    

حق الزوجة طلب تعويض من الرجل ويكون من حقها أيـضاً طلـب نفقـة لرعايـة الطفـل حـىت                     
 عامـاً؛ ويف حالـة تقـسيم اإلرث، حيـق لـُألم متثيـل طفلـها الـذي مل يولـد يف                       ١٨يبلغ من العمـر     

  .“اإلرث وإدارة هذا اإلرث
  أة والرجل يف اختيار حمل السكن واإلقامةاملساواة بني املر    

يتمتـع مواطنـو الو حبريـة    ” علـى أنـه   ٢٠٠٣ من الدستور املعـدل عـام       ٤٠تنص املادة     
 مـن قـانون اُألسـرة       ١٤وتـنص املـادة     . “اإلقامة واحلركة على النحو املنصوص عليه يف القانون       
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.  وثقافيــة واجتماعيــةمــن حــق الــزوج والزوجــة القيــام بأنــشطة سياســية واقتــصادية ”علــى أنــه 
  .“ن معاً اختيار مكان إقامة اُألسرةاويقرر الزوج

 أقليــة إثنيــة، فــإن اهلياكــل اُألســرية ٤٩والواقــع أنــه نظــرا ألنــه توجــد يف مجهوريــة الو   
ــذلك    ــاً ل ــزواج ختتلــف تبع ــد ال ــة يف األراضــي     . وتقالي ــة اإلثني ــسكن، توجــد لألقلي ــسبة لل وبالن

السكان، ثقافتها املعيشية اليت تتبع عـادة منـط أُسـرة الزوجـة، ومـن               املنخفضة، واليت متثل غالبية     
وطبقــاً هلــذا التقليــد، يقــيم الشخــصان  . الــشائع أن يــرث الــشباب ملكيــة األرض مــن األبــوين  

وهـذا يعـين أن الرجـل املتـزوج يتـرك أُسـرته ليعـيش مـع                 . املتزوجان حديثاً مـع والـدّي الزوجـة       
و اإلثنية، تتبـع الثقافـة املعيـشية منـط أُسـرة كـل مـن الـزوج                وبالنسبة ألقلية خيم  . أقارب زوجته 

وقـد  . والزوجة، ولكنه مـن الناحيـة العمليـة تـسري احليـاة العائليـة وفقـاً لتوجهـات أُسـرة الـزوج              
يقــيم الشخــصان املتزوجــان حــديثاً مــع أُســرة الزوجــة وينــتقالن بعــد ذلــك لإلقامــة مــع أُســرة    

وحيــق لإلبــن أن . ، مييــل اهليكــل اُألســري ناحيــة الــزوج ســونغ اإلثنيــة-ويف أقليــة الو . الــزوج
  .يرث األرض، ويتعني على اإلبنة ترك عائلتها للعيش مع زوجها

ــرأة املتزوجــة تغــريت يف الوقــت احلاضــر، خاصــة يف املــدن        ــد ســكن امل . غــري أن تقالي
ــوين   د فــبعض املتــزوجني يتركــون عــائالهتم بعــ  . فانتقــال الزوجــان ال يعتمــد علــى مــرياث األب

وهــذا االجتــاه . الــزواج أو ينتقلــون إىل العــيش مــع أســرة الــزوج أو الزوجــة حــسب الظــروف  
  .اإلجيايب مل تعد حتدده التقاليد

  
  املساواة يف الزواج وقانون اُألسرة: ١٦املادة     

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف كافـة                      ‐ ١
ة بالزواج والعالقات األسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تـساوي الرجـل             األمور املتعلق 

  :واملرأة
  نفس احلق يف عقد الزواج؛  )أ(  
نفس احلق يف حريـة اختيـار الـزوج، ويف عـدم عقـد الـزواج إال برضـاها احلـر                    )ب(  
  الكامل؛
  نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛  )ج(  
ؤوليات كوالــدة، بغــض النظــر عــن حالتــها الزوجيــة، يف نفــس احلقــوق واملــس  )د(  

  األمور املتعلقة بأطفاهلا؛ ويف مجيع األحوال، تكون مصاحل األطفال هي الراجحة؛ 



CEDAW/C/LAO/7  
 

08-67614 95 
 

نفس احلقوق يف أن تقرر حبرية وبـشعور مـن املـسؤولية عـدد أطفاهلـا والفتـرة                    )هـ(  
ائل الكفيلـة بتمكينـها     بني إجناب طفل وآخـر، ويف احلـصول علـى املعلومـات والتثقيـف والوسـ               

  من ممارسة هذه احلقوق؛
ــى        )و(   ــة والوصــاية عل ــة والقوام ــق بالوالي ــسؤوليات فيمــا يتعل نفــس احلقــوق وامل

ــيهم؛ أو مــا شــابة ذلــك مــن األنظمــة املؤســسية االجتماعيــة، حــني توجــد هــذه       األطفــال وتبّن
  ي الراجحة؛املفاهيم يف التشريع الوطين؛ ويف مجيع األحوال تكون مصاحل األطفال ه

نفس احلقوق الشخـصية للـزوج والزوجـة، مبـا يف ذلـك احلـق يف اختيـار اسـم               )ز(  
  األسرة، واملهنة والوظيفة؛

ــات،        )ح(   ــازة املمتلكـ ــة وحيـ ــق مبلكيـ ــا يتعلـ ــزوجني فيمـ ــال الـ ــوق لكـ نفـــس احلقـ
واإلشراف عليها، وإدارهتـا، والتمتـع هبـا، والتـصرف فيهـا، سـواء بـال مقابـل أو مقابـل عـوض                       

  .يمةذي ق
ــراءات         ‐ ٢ ــع اإلجـ ــذ مجيـ ــانوين، وتتخـ ــر قـ ــه أي أثـ ــل أو زواجـ ــة الطفـ ــون خلطوبـ ال يكـ

الضرورية، مبا فيها التشريع، لتحديد سن أدىن للزواج وجلعل تسجيل الـزواج يف سـجل رمسـي            
  .أمراً إلزامياً

تــويل احلكومــة االهتمــام باملــساواة بــني الرجــل واملــرأة يف الــزواج والعالقــات اُألســرية    
 مـن قـانون اُألسـرة موضـوع تـسجيل           ١١وتتنـاول املـادة     . ما تعبِّر عنه سياساهتا وقوانينها    وهو  

جيب على الشخـصني اللـذين يعتزمـا الـزواج تقـدمي طلـب كتـايب إىل موظـف                  ”: الزواج فتقول 
وإذا تبني أن شخصني يستوفيان مجيع الشروط املطلوبـة، يـدعو موظـف سـجل               . سجل اُألسرة 

  .“يني لتسجيل إجراء الزواج يف حضور ثالثة شهوداُألسرة الشخصني املعن
يتمتـع الرجـل واملـرأة      ”:  من قانون تطوير املرأة ومحايتها على ما يلي        ١٧وتنص املادة     

ويف احلاالت اخلاصة والـضرورية، جيـوز ختفـيض         .  عاماً ١٨باحلق يف التزوج إذا بلغا من العمر        
وجيـب أن يقـوم الـزواج علـى         .  عامـاً  ١٥ عامـاً، علـى أال يقـل عـن           ١٨هذا احلـد إىل أقـل مـن         

ويتمتـع الـزوج    . الرضا املتبادل واإلرادة املتبادلة من الطرفني بدون إكراه من أي جانب أو فرد            
والزوجة حبقوق متـساوية يف النقـاش، ويف اختـاذ القـرار، واالتفـاق املـشترك فيمـا يتعلـق مبكـان                      

  ويقـع علـى عـاتق الـزوجني واجـب     .إقامتهما، وعملهما، وإجناب األطفـال، واألمـور األخـرى     
وجيـب  . حب كل منهما لآلخر، واحترامه، ومساعدته، واالشتراك يف رعايـة التعلـيم لألطفـال             

وتتمتع اإلبنـة واإلبـن حبقـوق متـساوية يف اإلرث           . عليهما بناء أُسرة متضامنة وسعيدة وتقدمية     
  .“وتلقي التعليم على النحو املنصوص عليه يف القانون
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تتمتـع املـرأة حبقـوق    ”:  من قانون تطوير املرأة ومحايتها علـى مـا يلـي       ٢٠ وتنص املادة   
عندما تكون الزوجة يف حالة محل أو عندما يكـون          ”: ومصاحل داخل اُألسرة على النحو التايل     

غـري أنـه مـن      . عمر الطفل املولود حديثاً أقل من عام واحـد، ال ُيـسمح للـزوج بطلـب الطـالق                 
 حالـة الطلـب، ُتعطـى للــزوج األولويـة فيمـا يتعلـق حبــضانة       ويف: حـق الزوجـة أن تطلـب ذلــك   

األطفال؛ وإذا قامت عالقة جنسية بني رجل وامرأة ومل يتزوج الرجـل مـن املـرأة أو ُولـد هلمـا                     
طفل قبل الزواج، يكون من حق الزوجة طلـب تعـويض مـن الرجـل ويكـون مـن حقهـا أيـضاً                       

؛ ويف حالة تقـسيم اإلرث، حيـق لـُألم          )٤(ماً عا ١٨طلب نفقة لرعاية الطفل حىت يبلغ من العمر         
  .“متثيل طفلها الذي مل يولد يف اإلرث وإدارة هذا اإلرث

ــادة     ــاول امل ــرأة نفــس     ٢٠وتتن ــانون اُألســرة أســباب الطــالق ومتــنح الرجــل وامل  مــن ق
ال يتمتـع الـزوج بـاحلق يف طلـب     ” كـذلك علـى أنـه    ٢٢وتنص املـادة  . احلقوق لطلب الطالق  

وهنـاك  . “محل زوجته أو إذا مل يكن الطفل الوليد قد بلغ من العمر عامـاً واحـداً               الطالق أثناء   
 الواليـة علــى  ٢٣وتتنـاول املـادة   .  مـن قـانون تطـوير املـرأة ومحايتـها     ٢٠حكـم مماثـل يف املـادة    

يف حالة عدم اتفاق الزوج والزوجة على الوالية على األطفـال بعـد             ”األطفال، فتنص على أنه     
حملكمـة مـا إذا كـان األب أو اُألم سـيتوىل رعايتـهم آخـذة يف االعتبـار مـصلحة                     الطالق، تقرر ا  

  . يف طلب النفقة بعد الطالق على حقوق متساوية للزوجني٢٤وتنص املادة . “األطفال
 من قانون اُألسرة تقسيم املمتلكات بني الزوجني يف حالة الطـالق،            ٢٨وتتناول املادة     

وليـة مملوكـة لـصاحبها، ويـتعني اقتـسام املوجـودات الـيت              تظل املوجودات األ  ”فنصت على أنه    
جرى احلصول عليها بني القرينني املتزوجني إال إذا كان الـزوج أو الزوجـة مـسؤوالً عـن قطـع                  

وال حيـصل   . العالقات الزوجية أو عن األضرار اليت حلقت باملوجودات الـيت مت احلـصول عليهـا              
ويف حالــة بقــاء األطفــال . يت مت احلــصول عليهــاالطــرف املعتــدي إال علــى ثُلــث املوجــودات الــ 

  .“القُصر مع أحد الوالدين، جيوز هلذا الوالد أن حيصل على حصة أكرب وفقاً لقرار احملكمة
ــادة     ــاول امل ــال      ٣٣وتتن ــوق األطف ــة حق ــدين حلماي ــات الوال ــانون اُألســرة التزام ــن ق  م

ق وااللتزامـات حلمايـة حقـوق       يتمتـع الوالـدان باملـساواة يف احلقـو        ”ومصاحلهم فتنص على أنه     
 كذلك املساواة يف التزامـات الوالـدين جتـاه أوالدمهـا،            ٣٥وتعزز املادة   . “أطفاهلما ومصاحلهم 

ــهم       ”: فتقــول ــوا ســن الرشــد ولكن ــة أطفاهلمــا القُــصر أو بلغ ــزام برعاي ــدين الت يقــع علــى الوال
ة األطفـال بـصرف النظـر      وجيب الوفاء بااللتزامـات املتعلقـة برعايـ       . ة أنفسهم لعاإيستطيعون   ال

  .“عما إذا كان الوالدان ما زاال متزوجني أو مطلقني
__________ 

 من قانون اُألسرة للحصول على مزيد من املعلومات عن هذه االلتزامـات             ٨د يود القرَّاء الرجوع إىل املادة       ق  )٤(  
  ,الزوجية
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العنـف املـرتيل ضـد النـساء     ” من قانون تطوير املرأة ومحايتها على أن      ٣٧وتنص املادة     
واألطفال يعد مشكلة خطرية بالنسبة للمجتمع، فيؤثر على العائالت، ويـسبب انعـدام الـدفء          

ق اُألسـري، ممـا يـستحيل علـى النـساء واألطفـال العـيش يف اُألسـرة،                  يف احلياة العائليـة، والتمـز     
وملكافحــة . ويــؤدي هبــم إىل احتمــال أن يــصبحوا ضــحايا االجتــار وإدمــان املخــدرات، والبغــاء 

ــات      ــوطين، واملنظمـ ــاء الـ ــة الو للبنـ ــة، وجبهـ ــسلطات اإلداريـ ــتعني علـــى الـ ــرتيل، يـ العنـــف املـ
مــام بنــشر املعلومــات علــى العــائالت وتثقيفهــا لكــي اجلماهرييــة، واملنظمــات االجتماعيــة االهت

 )٥(تعيش يف وفاق وتراعي املساواة بني اجلنسني، وهتدف إىل ضمان أن تكون مؤسـسة اُألسـرة             
  .“مستقرة وسعيدة وتقدمية

ينبغــي لُألســرة ”:  مــن قــانون تطــوير املــرأة ومحايتــها علــى مــا يلــي  ٤١وتــنص املــادة   
ــال ودعمهــ   ــساء واألطف ــة     االهتمــام بالن ــذايت يف كاف ــق التطــور ال م وإتاحــة الفــرص هلــم لتحقي

وفــضالً عــن هــذا، يقــع علــى اُألســرة التــزام  . النــواحي، والتمتــع باملــساواة يف احلقــوق واملنــافع 
  .“حبماية النساء واألطفال من االجتار هبم، وكذلك محايتهم من العنف املرتيل

أي شـخص ال يـساعد      ”أن   مـن قـانون تطـوير املـرأة ومحايتـها علـى              ٥١وتنص املـادة      
ضحايا االجتار بالنساء واألطفال أو ضـحايا العنـف املـرتيل يف احلـاالت القاسـية، عنـدما يكـون                    

 مــن قــانون ٨٦يف مقــدوره أو يف مقــدورها تقــدمي مثــل هــذه املــساعدة، يعاقــب وفقــاً للمــادة   
  .“العقوبات
ــان    ــة الو  ٣٧ و ٣٥وتـــنص املادتـ ــتور مجهوريـ اة يف علـــى املـــساو) ٢٠٠٣( مـــن دسـ

. احلقوق بني الرجل واملرأة يف الشؤون السياسية واالقتـصادية والثقافيـة واالجتماعيـة واُألسـرية              
وعالوة على ذلك، تنص املادتان على توجيه االهتمام فيما يتعلـق بـاحلقوق القانونيـة والفـرص                 

اذ قـرار    ظروفاً مواتيـة لـسكان مجهوريـة الو الختـ          وهتيئ هذه السياسة  . االقتصادية واالجتماعية 
بـــشأن إجنـــاب األطفـــال واملباعـــدة بـــني الـــوالدات وفقـــاً لألوضـــاع االقتـــصادية واالجتماعيـــة 

ولذلك تـسهم هـذه الـسياسة يف حتـسني نوعيـة احليـاة الـيت تكفـل بقـاء منـو الـسكان                        . للزوجني
  .مستقراً ومتناسباً مع مستوى التنمية االجتماعية واالقتصادية

ــادة     ــاول امل ــانون ا ١٤وتتن ــول    مــن ق ــشطة فتق ــام بأن ــزوجني يف القي : ُألســرة حقــوق ال
. “يتمتع الزوج والزوجة باحلق يف القيـام بأنـشطة سياسـية، واقتـصادية، وثقافيـة، واجتماعيـة                ”

يتمتع الزوج والزوجة باحلق يف اختيار إمـا اسـم أُسـرة الـزوج              ”:  على ما يلي   ١٥وتنص املادة   
وتنص املـادة   . “ىل من امسّي أُسرة كل منهما     أو اسم أُسرة الزوجة أو االحتفاظ باألحرف األو       

__________ 
  .باملعىن اجملرد لُألسرة  )٥(  
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ن بــاحلق يف اختيــار أمســاء أطفاهلمــا حــسبما يــشاءان ايتمتــع األبــو”:  كــذلك علــى مــا يلــي٣١
 ويكون اسم أُسرة األطفال هو نفس اسم أُسرة والديهم إذا كـان األخـريان            .وباالتفاق املتبادل 

ــد . حيمــالن نفــس اســم اُألســرة   ــتني، جيــوز أن   ن حيمــالن ااوإذا كــان الوال مســّي أُســرتني خمتلف
ويف حالــة عــدم . يــستخدم األطفــال إمــا اســم أُســرة األب أو اســم أُســرة اُألم مبوافقــة والــديهم 

 ٣٧وتـنص املـادة   . “التوصل إىل اتفاق، يـستخدم األطفـال اسـم اُألسـرة الـذي تقـرره احملكمـة         
امللكيـة، وتـرد هـذه     أيضاً على حقـوق متـساوية للـزوجني فيمـا يتعلـق ب     ٢٠٠٣من دستور عام   

 مـن قـانون اُألسـرة علـى     ٢٦وتـنص املـادة   ). ١٩٩٠( مـن قـانون امللكيـة    ٢٠احلقوق يف املادة  
تتمثل ممتلكات الزوجيـة يف املوجـودات الـيت حـصل عليهـا القرينـان املتزوجـان أثنـاء                   ”: يلي ما

ة حبقــوق ويتمتـع الــزوج والزوجـ  . حياهتمـا الزوجيـة، عــدا األمتعـة الشخــصية املنخفـضة القيمــة    
ــل       ــودات بالفعـ ــى املوجـ ــصل علـ ــن حـ ــر عمـ ــصرف النظـ ــة بـ ــات الزوجيـ ــساوية يف ممتلكـ . متـ

واملوجودات اليت كانت ختص الزوج أو الزوجة قبل زواجهما، أو جـرى احلـصول عليهـا عـن                   
ــة       ــزوج أو الزوجــة خــالل حياهتمــا الزوجي ــد لل طريــق املــرياث، أو ُمنحــت علــى وجــه التحدي

يتمتـع الـزوج   ”: علـى مـا يلـي    اُألسـرة   من قـانون   ٢٧نص املادة   وت. “تعترب ممتلكات زوجية   ال
والزوجة حبقوق متساوية يف املوجودات اليت جرى احلصول عليها بصرف النظر عمـا إذا كـان                

ويتمتـع الـزوج والزوجـة بـاحلق يف         . الزوج أو الزوجة قد حصل بالفعل على تلـك املوجـودات          
غـري أنـه جيـب احلـصول علـى        . حتياجات اُألسرة استخدام املوجودات اليت ُحصل عليها وفقاً ال      

  .“موافقة متبادلة بشأن حق االنتفاع مبمتلكات الزوجية أو التصرف فيها
ــادة     ــانون املــرياث  ٦وال تفــرق امل ــة وحــق الطفــل يف   ) ١٩٩٠( مــن ق بــني حــق الطفل
: قيـة األقارب يف سلسلة القرابـة اُألف     ”ولكن القانون ينص على وجه التحديد على أن         . املرياث

األخــوة واألخــوات األكــرب واألصــغر، أو األعمــام والعمــات، أو األخــوال واخلــاالت، أو أبنــاء 
ــاحلق يف املــرياث إذا مل يكــن       ــات األخــت يتمتعــون ب ــات األخ وبن ــاء األخــت، أو بن األخ وأبن

 مـن نفـس القـانون حقوقـاً متـساوية للرجـل واملـرأة          ٤٣ومتنح املـادة    . “للمورث طفل أو زوج   
 مـن قـانون تطـوير املـرأة ومحايتـها علـى وجـه               ١٧وتـنص املـادة     . اء لتنفيذ الوصية  على حد سو  

اإلبنــة أو اإلبــن يتمتعــان حبقــوق متــساوية يف ”التحديــد فيمــا يتعلــق مبــرياث األطفــال علــى أن  
  .“املرياث
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  ، والقضايا والعقبات، والتوصياتخلامتةا: الثالثاجلزء 
  خلامتةا  ١- ٣    

ــةبــذلت حكومــة    - ١ ــع      الو مجهوري ــة القــضاء علــى مجي ــذ اتفاقي دائمــاً كــل اجلهــود لتنفي
أشكال التمييز ضد املرأة من أجل تعزيـز النـهوض بـاملرأة ومحايـة مـصاحل نـساء مجيـع األقليـات            

ــة الو  ــة يف مجهوري ــاً خلــصوصيات      . اإلثني ــة وفق ــذ االتفاقي ــة بتنفي ــادرت الوحــدات املعني ــد ب فق
  .مجهورية الو وواقعها

ــاملرأة    وقــام احتــاد ال  - ٢ و النــسائي، وآليــة تنفيــذ االتفاقيــة، وهيئــة الو الوطنيــة للنــهوض ب
وأُدرجــت اخلطــة االســتراتيجية . بتعزيــز قــدراهتا إلدمــاج املنظــور اجلنــساين يف مجيــع القطاعــات

  . االقتصادية الوطنية-لتعميم املنظور اجلنساين والنهوض باملرأة يف خطة التنمية االجتماعية 
. دستور وعدد من القوانني لتوجيه االهتمام إىل حقوق املرأة وااللتزام هبـا           الومت تعديل     - ٣

وُنظمت دورات تدريبية عن كيفية إدراج أحكام االتفاقية بالكامل والتعبري عنـها يف العمليـات           
  .القانونية الوطنية

 ففيمـا يتعلـق بـالتعليم،   . ومت حتسني قطاعّي التعليم والـصحة العموميـة بـصورة تدرجييـة             - ٤
وحتصل الفتيـات، خاصـة يف املنـاطق اإلثنيـة          . ارتفع معدل اإلملام بالقراءة والكتابة بني اُألمهات      

  .وفيما يتعلق بالصحة، اخنفض معدل وفيات اُألمهات واألطفال. والنائية على تعليم أفضل
 وتتمتــع املــرأة حبمايــة أفــضل حلقوقهــا، ولــديها. وازداد دور املــرأة يف اُألســرة واجملتمــع  - ٥

  .وهي تسهم بصورة إجيابية يف تنمية اجملتمع. فرص متزايدة وظروف مواتية لتطوير الذات
. وتشارك املرأة أكثر من أي وقت مضى يف صنع القرار على كافـة مـستويات اجملتمـع                  - ٦

ــة      ــة الوطني ــر ممــا حــدث مــن قبــل يف اجلمعي ــاخبون عــدداً مــن النــساء أكث وعينــت . واختــار الن
  .اً من النساء يف الوظائف املرموقةاحلكومة عدداً متزايد

واعتمدت احلكومة تدابري لتمكني املرأة مـن أجـل احلـصول علـى القـروض، واألمـوال                   - ٧
ونتيجــة لــذلك، يقــوم عــدد متزايــد مــن النــساء بأعمــال  . اخلاصــة بتخفــيض الفقــر، واألراضــي

  .جتارية ويتولني وظائف تتعلق بتوليد دخل اُألسرة
ــا    ومت تعمــيم االتفاقيــ   - ٨ ــة هب ــق وســائل اإلعــالم واالجتماعــات املتعلق ــاً . ة عــن طري ووفق

  .للتقديرات، ازداد وعي وفهم املوظفني على كافة املستويات لالتفاقية
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  القضايا والعقبات  ٢- ٣    
على الرغم من أن مجهورية الو أحرزت تقدماً يف جوانب كثرية مـن تنفيـذ االتفاقيـة،                   

  :إال أهنا واجهت التحديات التالية
وسـوف تتطلـب هـذه التغـيريات        . ال يزال هناك يف اجملتمع مواقف منطية وتقاليد سلبية          - ١

  .الكثري إلجياد حلول هلا
ليس إنفاذ القوانني املتعلقة بـاملرأة قويـاً مبـا فيـه الكفايـة، إذ ال تـزال هنـاك ثغـرات بـني                          - ٢

  .املبادئ واملمارسة
بدرايــة املوظفــات وامليزانيــة احملــدودة، ليــست آليــات النــهوض بــاملرأة، خاصــة املتعلقــة   - ٣

  .قوية مبا فيه الكفاية
  .ال يزال وعي وفهم موظفي احلكومة لالتفاقية وتعميم املنظور اجلنساين حمدوداً  - ٤
توجد لدى املرأة فرص حمدودة للحصول على املعلومات القانونيـة، ممـا يـصعب عليهـا          - ٥

  .محاية نفسها فيما يتعلق حبقوقها القانونية
ال توجد لدى القرويني، وخاصة الفقراء، فرص لتطوير الذات؛ فليـست لـديهم فـرص             - ٦

 االقتــصادية مثــل متويــل املــساعدة الذاتيــة، والتعلــيم،   -للحــصول علــى اخلــدمات االجتماعيــة  
  .والرعاية الصحية، وغري ذلك

  التوصيات  ٣- ٣    
 يف جمتمـع الو ككـل،       نسنياعتماد تدابري واالضطالع بأنشطة لزيادة الوعي بأدوار اجل         - ١

هبدف إحداث تغيري يف الـسلوك، والقـضاء علـى املواقـف الـسلبية، والتقاليـد واملمارسـات غـري                    
  .املالئمة اليت تعامل أحد اجلنسني على أنه أدىن من اجلنس اآلخر

بناء القدرات يف مجيع القطاعات على املـستويني املركـزي واحمللـي فيمـا يتعلـق بتعمـيم                    - ٢
  . اجلنسايناملنظور

وإجيـاد عوامـل تـساعد علـى متكـني املـرأة مـن        . وضع تـدابري إلنفـاذ القـوانني يف الواقـع         - ٣
  .احلصول على اخلدمات القانونية

مواصلة حتسني اآلليات واملؤسسات املهتمة بتعزيز النهوض بـاملرأة لكـي تتـصل جبميـع                 - ٤
  .تفاقيةالقطاعات فيما يتعلق بتعميم املنظور اجلنساين وتنفيذ اال
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اعتماد تدابري لزيادة مـشاركة املزيـد مـن النـساء يف التنميـة وصـنع القـرار علـى أسـاس                        - ٥
املساواة مع الرجل لكي يزداد عدد النـساء يف املواقـع القياديـة علـى مجيـع املـستويات بـدءاً مـن              

  .املستوى املركزي حىت املستوى احمللي
قيـة وفهمهـا مـن جانـب مـوظفي احلكومـة       تنظيم أنـشطة تدريبيـة لزيـادة الـوعي باالتفا          - ٦

  .على مجيع املستويات
حتـسني طـرق نـشر املعلومــات عـن االتفاقيـة مـن خــالل وسـائل اإلعـالم هبـدف زيــادة            - ٧

  .أدوار اجلنسني يف التنمية
  .مواصلة النهوض مبستوى تعليم املرأة وضمان انتظام املزيد من الفتيات يف الدراسة  - ٨
  .وخاصة املرأة احملرومة، على خدمات الرعاية الصحيةتسهيل حصول املرأة   - ٩
  .توفري العمالة للمرأة، لكي يصبح عمل خادمات املنازل ذا قيمة اقتصادية  - ١٠
حتــسني حــصول املــرأة علــى فــرص اقتــصادية مثــل رأس املــال اإلنتــاجي، واملعلومــات       - ١١

  .السوقية، وتكنولوجيات اإلنتاج وغري ذلك
  .ى رصد تنفيذ االتفاقية وإعداد التقارير املتعلقة بذلكتطوير القدرة عل  - ١٢
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  املرفق  
  حسب نوع اجلنسمصنفة بيانات     

    
  يةتشريعدورة الأعضاء اجلمعية الوطنية حسب ال: ١اجلدول 
  الذكور  اإلناث  اجملموع  االنتخابات

  )%٩١,٢ (٤١  )%٨,٨ (٤  ٥٤  )١٩٨٩-١٩٧٥ ( األوىليةتشريعدورة الال
  )%٩٣,٧ (٧٤  )%٦,٣ (٥  ٧٩  )١٩٩٢-١٩٨٩ (ة الثانييةريعالتشالدورة 
  )%٩٠,٦ (٧٧  )%٩,٤ (٨  ٨٥  )١٩٩٧-١٩٩٢ (ة الثالثيةالتشريعالدورة 
  )%٧٨,٨ (٧٨  )%٢١,٢ (٢١  ٩٩  )٢٠٠٢-١٩٩٧ (ة الرابعيةالتشريعالدورة 
  )%٧٧,١ (٨٤  )%٢٢,٩ (٢٥  ١٠٩  )٢٠٠٧-٢٠٠٢ (ة اخلامسيةالتشريعالدورة 
  .٢٠٠٧وطنية، اجلمعية ال: املصدر

  
  ٢٠٠٦بيانات خاصة باجلنسني عن القيادات يف الدولة والقرى حىت عام : ٢اجلدول 

  الذكور  اإلناث  العدد اإلمجايل  وظيفةال

  )%٩١,٢ (١٩  )%١٣,٦٣ (٣  ٢٢  الوزراء ومن يف حكمهم
  )%٩١,٢ (٢١  )%٢٢ (٦  ٢٧  نواب الوزراء ومن يف حكمهم

  )%٩١,٢( ١٣٣  )%١٥ (٢٣  ١٥٦  مديرو العموم
  )%٩١,٢ (٢٦١  )%١٤ (٤٣  ٣٠٤  نواب مديري العموم

  )%٩١,٢ (١٧  صفر  ١٧  حكام املقاطعات، عمدة مدينة فيينتيان العاصمة
  )%٩١,٢ (٢٩  صفر  ٢٩  وكالء حكام املقاطعات

  )%٩١,٢ (٤٣٦  )%١٨ (٩٣  ٥٢٩  املديرون
  )%٩١,٢ (٤٣٥  )%٢٤ (١٤١  ٥٧٦  نواب املديرين

  )%٩١,٢ (١٣٥  )%٢,٩ (٣  ١٣٩  رؤساء احملافظات
  )%٩٣,٧ (٢١١  )%٢,٨ (٦  ٢١٧  وكالء رؤساء احملافظات

  )%٩٩ (١٠ ١٦٠  )%١ (١٣٢  ١٠ ٢٩٢  رؤساء القرى
  )%٩٦ (١٥ ٥٠٥  )%٤ (٦٦٦  ١٦ ١٧١  وكالء رؤساء القرى

  .٢٠٠٦، PACSA: املصدر



CEDAW/C/LAO/7  
 

08-67614 103 
 

  ) بلدا٢٤ً (٢٠٠٦موظفو وزارة الشؤون اخلارجية املعينون يف اخلارج عام : ٣اجلدول 
  رالذكو  اإلناث  عدد اإلمجايلال  لوصفا

  ١٠٢  ٢٢  ١٢٤  الدبلوماسيون  - ١
  ٩٩  صفر  ٢٢  السفراء  - ٢
  ٢  ١  ٣  موظفو املنظمات الدولية  - ٣
  ٤  ١  ٥  القناصل العموميون  - ٤

  .٢٠٠٧، اخلارجيةالشؤون وزارة : املصدر
  

  اطق احلضرية والريفيةاملن يف ١٥ إىل ١١ ومن سن ١٠ إىل ٦التحاق الطلبة من سن   :٤اجلدول 
   سنة١٥ إىل ١١من    سنوات١٠ إىل ٦من   
  اجملموع  بننيال  بناتال  اجملموع  بننيال  بناتال  ريفيةال/ضريةاحل ةنطقامل

  ٨٨  ٩٠  ٨٧  ٦٩  ٨٨  ٩١  املناطق احلضرية
  ٧٦  ٨٢  ٧١  ٧٤  ٧٥  ٧٢  بطرقزودة املناطق الريفية امل
  ٦٠  ٧١  ٤٩  ٥٣  ٥٦  ٥٠  الطرقاحملرومة من املناطق الريفية 

  ٧٦  ٨٢  ٧٠  ٧٢  ٧٣  ٧٠  اجملموع
  ٢٠٠٣دراسة استقصائية عن اإلنفاق واالستهالك املرتيل، : املصدر

  
  ٢٠٠٦-٢٠٠٥د، بلعدد مدّرسي املدارس االبتدائية يف ال: ٥اجلدول 

  النسبة املئوية  العدد  
  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  اجملموع  الوصف

  ٥٣,٢١  ٤٦,٧٩  ١٤ ٧٧٧  ١٢ ٩٩٩  ٢٧ ٧٧٦  جمموع املدرسني
  ١٠٠  صفر  ٢٩  صفر  ٢٩  املدرسون الرهبان

  ٢٣,٧٢  ٧٦,٣٩  ١٨٧  ٦٠٢  ٧٨٩  املدرسون اخلصوصيون
  ٨٨,١٤  ١١,٨٦  ٤٣١  ٥٨  ٤٨٩  املدرسون التمهيديون

١+١١ طبقـــــا للنظـــــام املدرســـــون اخلرجيـــــون
  ٦١,٤  ٣٨,٦  ٧ ٨٦٣  ٤ ٩٤٥  ١٢ ٨٠٨   وبدون احلصول على تدريب تربوي٣+٨ و
  .٢٠٠٦-٢٠٠٥تقرير : وزارة التعليم: صدرامل
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  ٢٠٠٥-٢٠٠٤متوسط االلتحاق باملدارس االبتدائية، : ٦اجلدول 
  رالذكو  اإلناث  اجملموع  الوصف

  ١٣٠,٤  ١١٩,٢  ١٢٤,٩  معدل االلتحاق اإلمجايل
  ٦٧,١  ٦٥,٢  ٦٦,٤   سنوات٦االلتحاق الصايف لألطفال يف سن 
  ٨٦,٥  ٨١,٢  ٨٣,٩   سنوات١٠-٦االلتحاق الصايف لألطفال يف سن 

  ٧١,٥  ٧٣,٤  ٧٢,٤  االنتقال إىل الصفوف األعلى
  ١٩,٣  ١٧  ١٨,٣  اإلعادة يف نفس الصف

  ٩,٢  ٩,٦  ٩,٤  التسرب
  .٢٠٠٦-٢٠٠٥تقرير : وزارة التعليم: املصدر

  
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤،  حسب نوع اجلنساًعدد طلبة املدارس الثانوية مصنف: ٧اجلدول 
  النسبة املئوية  الذكور  لنسبة املئويةا  اإلناث  اجملموع  القائمة

  ٥٦,٣٧  ١٣٧ ٠٤٣  ٤٣,٦٣  ١٠٦ ٠٨٨  ٢٤٣ ١٣١  املدرسة الثانوية الدنيا
  ٥٧,٦٥  ٨٥ ٠٤١  ٤٢,٣٤  ٦٢ ٤٦٩  ١٤٤ ٥١٠  املدرسة الثانوية العليا

  ٥٦,٨٥  ٢٢٢ ٠٨٤  ٤٣,١٥  ١٦٨ ٥٥٧  ٣٩٠ ٦٤١  اجملموع

  
  طلبة املدارس الثانويةمعدل التحاق : ٨اجلدول 

  الذكور  اإلناث  اجملموع  وصفال

        املدرسة الثانوية الدنيا
  ٥٧  ٤٦,٢  ٥١,٧  صايف االلتحاق

  ٨٤  ٨٦,٣  ٨٥  االنتقال إىل الصفوف األعلى
  ١٢,١  ١١,٩  ١٢  التسرب

  ٣,٩  ١,٨  ٣  اإلعادة يف نفس الصف
        املدرسة الثانوية العليا

  ٣٩,٤  ٢٩,٥  ٣٤,٥  صايف االلتحاق
  ٨٧,١  ٩١,٠  ٨٨,٨   األعلىاالنتقال إىل الصفوف

  ١٠,٧  ٨,١  ٩,٦  التسرب
  ٢,٢  ٠,٨  ١,٦  اإلعادة يف نفس الصف

  .٢٠٠٦-٢٠٠٥تقرير : وزارة التعليم: املصدر
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  ٢٠٠٦-٢٠٠٥، الكليات واملعاهدطلبة : ٩اجلدول 
  النسبة املئوية  عدد الطلبة  
  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  اجملموع  ؤسسات التعليميةامل

  ٦٥,٥  ٣٤,٥  ١٧ ٥٦٤  ٩ ٢٥٠  ٢٦ ٨١٤  عة الوس الوطنيةجام
  ٦٣,١  ٣٦,٩  ٢ ١٦٢  ١ ٢٦٧  ٣ ٢٤٩  جامعة شامباساك
  ٦٤,٤  ٣٥,٦  ١ ٣١٦  ٧٢٦  ٢ ٠٤٢  جامعة سوفانوفونغ

  ٥٤,٥  ٤٥,٥  ٨ ٢٤٣  ٦ ٨٨٣  ١٥ ١٢٦  كليات خاصة
  ٥٤,٧  ٤٥,٣  ٧٨٦  ٦٥٠  ١ ٤٣٦   أخرىمؤسسات
  ٦١,٦  ٣٨,٤  ٣٠ ٠٧١  ١٨ ٧٧٦  ٤٨٨ ٨٤٧  اجملموع

  .٢٠٠٦-٢٠٠٥تقرير : وزارة التعليم: صدرامل
  

  ٢٠٠٦-٢٠٠٥طلبة جامعة الوس الوطنية، : ١٠اجلدول 
  النسبة املئوية  الذكور  النسبة املئوية  اإلناث  اجملموع  الدرجة

  ٧٩  ٨٦  ٢١  ٢٣  ١٠٩  درجة املاجستري
  ٥٨  ٨٦  ٤٢  ٦٢  ٢ ١٤٨  دبلوم التخرج
  ٦١  ١٢ ٤٦٧  ٣٩  ٨ ١٥٥  ٢٠ ٦٢٢  البكالوريوس

  ٨٣  ٥ ٠٩٧  ١٧  ١ ٠٩٥  ٦ ١٩٢  لدبلوما
  ٦٥,٥٢  ١٧ ٧٣٦  ٣٤,٤٨  ٩ ٣٣٥  ٢٧ ٠٧١  اجملموع
  .٢٠٠٦-٢٠٠٥تقرير : وزارة التعليم: املصدر

  
  اجلنسنوع معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة مصنفة حسب السن و: ١١اجلدول 
  ٤٩‐٣٥ السن  ٣٤‐١٥ السن  اجلنس

  %٣٥,٧  %٢٥,٨٨  اإلناث
  %١٧,٢٥  %١٣,٥٤  الذكور
  %٢٦,٤٩  %١٩,٧٨  املختلط
  .٢٠٠٥عام تعداد : املصدر
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  ١٥-١١ وسن ١٠-٦التحاق األطفال من سن : ١٢اجلدول 
  اجملموع  اإلناث  الذكور  املنطقة

  ١٠-٦صايف التحاق األطفال من سن 
  ٦٤  ٦١  ٦٧  اجلزء الشمايل
  ٧٨  ٧٨  ٧٨  اجلزء األوسط
  ٧١  ٦٩  ٧٣  اجلزء اجلنويب

  ١٥-١١ال من سن صايف التحاق األطف
  ٧١  ٦٣  ٨٠  اجلزء الشمايل
  ٨٢  ٧٧  ٨٦  اجلزء األوسط
  ٧١  ٦٦  ٧٥  اجلزء اجلنويب
  ٢٠٠٣-٢٠٠٢،  دراسة استقصائية عن اإلنفاق واالستهالك املرتيل:املصدر

  
   فئات٧مصنفني إىل املوظفون : ١٣اجلدول 

  %)(ر ذكوال  %) (اإلناث  نواملوظف  املوظفنيواع أن  رمزال

  ٦٩  ٣١  ١٦٨ ٣٨٨  كومةاحل  ٠١
  ٦٧  ٣٣  ١١ ٤٤٦  املشاريع العامة  ٠٢
  ٦٠  ٤٠  ١٢١ ٧٨٦   اخلاص-القطاع العام  ٠٣
  ٧٣  ٢٧  ١٩ ٤٨٦  القطاع اخلاص  ٠٤
  ٦٩  ٣١  ٧ ٢١٠  أرباب العمل  ٠٥
  ٦٨  ٣٢  ١ ١٤٩ ٩٠٦  األعمال اخلاصة  ٠٦
  ٢٩  ٧١  ١ ٢٦٠ ٦٧١  العمل العائلي بدون أجر  ٠٧
  ٥٠  ٥٠  ٢ ٧٣٨ ٨٩٣  اجملموع  
  .٢٠٠٥عام تعداد : صدرامل
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  )٢٠٠٤-٢٠٠٢(اجلنس نوع التصدير وعمالة املباشرة حسب ال: ١٤اجلدول 
  رذكوال  ناثاإل  )% (ناثاإل  )اجملموع (ة املباشرعمالةال  الصادرات

  ١٣٨ ٥٠٠  ١٣٨ ٥٠٠  )تقرييب (٥٠  ٢٢٧ ٠٠٠  احلرجياإلنتاج الزراعية و
  ١٣٧ ٥٠٠  ١٣٧ ٥٠٠  ٥٥  ٢٥٠ ٠٠٠  عمال الو يف تايلند

  ٥ ٢٠٠  ٢٠ ٨٠٠  ٨٠  ٢٦ ٠٠٠  امللبوسات
  ١٨ ٠٠٠  ٢ ٠٠٠  )تقرييب (١٠  ٢٠ ٠٠٠  املنتجات اخلشبية

  ٦ ٠٠٠  ١٤ ٠٠٠  )تقرييب (٧٠  ٢٠ ٠٠٠   اليدويةرفاحل
  ٩ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠  ٥٠  ١٨ ٠٠٠  انب األجواحالس

  ٢٨٩ ٢٠٠  ٣٢١ ٨٠٠    ٦١١ ٠٠٠  اجملموع
  )٤٣,٧(  )٥٢,٧(      )نسبة مئوية(

  .٢٠٠٦تنمية البشرية، الالتجارة الدولية و: لتنمية البشريةعن االثالث الوطين  التقرير: املصدر
  

  يف مجهورية الوأصحاب األعمال التجارية عدد : ١٥اجلدول 
  اجملموع  اإلناث  الذكور  عمل التجارينوع ال

  ١٨  ٣  ١٥  اللجنة التنفيذية لغرفة التجارة والصناعة الوطنية
  ٦٦  ٢٢  ٤٤  نسوجاتاملالبس واملرابطة 
  ٩٩  ٤٠  ٣٩  وطنيةالو للحرف الرابطة 

  ٦٠  ١٧  ٤٣  نافعجمموعة الو لألغذية وامل
  ٣٢  ٨  ٢٤  البناءجمموعة الو ملواد 

  ١٧  صقر  ١٧  صناعات التجميعرابطة 
  ٥٧  ١٢  ٤٥  جمموعة قطع غيار السيارات

  ١٧  ٣  ١٤  الصيدالنيةاملستحضرات جمموعة 
  ٤٣  ١٢  ٣١   الفنادق واملطاعمرابطة

  ١٩  ٢  ١٧   والغازالوقودموعة جم
  ١٨  ٢  ١٦  ُبنمصدرِّي الرابطة 

  ١٢  ٢  ١٠  منتجات الو اخلشبية
  ١٢  ١  ١١  الزراعةجتهيز جمموعة 

  ٧  صفر  ٧  واإلنشاءالبناء جمموعة الكهرباء و
  ٧  ٢  ٥  امللحمنتجي جمموعة 
  ٣٦  ١  ٣٥  أعمال البناءجمموعة 
  ٢٩  ١٢  ١٧  ثاثألجمموعة ا
  ٢٩  ٢  ٢٧  التجهيزجمموعة 
  .٢٠٠٦لتجاري والصناعة، الوطنية لغرفة الو : املصدر
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  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤أماكن خمتلفة يف عامي والدات يف عدد ال: ١٦اجلدول 
  اُألمهات الوالداتعدد   الوصف    

  ٤١ ٥٢١  ىاملستشفوضعن أطفاهلن يف نساء   - ١
  ٣٦ ٠٦٦  وضعن أطفاهلن يف املرتل دون مساعدة من القابالتنساء   - ٢
  ٣٦ ٥٧٨  القابالتوضعن أطفاهلن يف املرتل مبساعدة نساء   - ٣

  ١١٤ ١٦٥  الكليالعدد     
  .٢٠٠٥-٢٠٠٤، موميةات وزارة الصحة العءإحصا: املصدر

  
   التحصنيتمعدال: ١٧اجلدول 

  النسبة املئوية  الوصف    

  %٣٩  ضد شلل األطفالالتحصني   - ١
  %٣٨  ديكيسعال الالتحصني ضد التيتانوس والدفتريا وال  - ٢
  %٣١  التحصني ضد احلصبة  - ٣
  %٥١  لالتحصني ضد الُس  - ٤
  %٢٥  )عاماً ٤٩-١٥(التحصني ضد التيتانوس النسائي   - ٥
  %٢٧  اُألمهاتالتحصني ضد تيتانوس   - ٦

  .٢٠٠٥، موميةوزارة الصحة العءات إحصا: املصدر
  

   مشرَّبة مببيداتالقرى والعائالت واألفراد الذين يستخدمون ناموسيات: ١٨اجلدول 
  عدد القرى  الوصف    

  ١٩ ٨٣١   املشربةقرى تستخدم الناموسيات  - ١
  ٥١٤ ٧٩٠   املشربةتستخدم الناموسياتأُسر   - ٢
  ٣ ٣٢٦ ٧٤٧   املشربةالناموسياتحتميهم أفراد   - ٣

  .٢٠٠٥ و ٢٠٠٤، موميةوزارة الصحة العءات إحصا: املصدر
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  ُألسرةيستخدمن تنظيم انساء : ١٩اجلدول 
  الكمية  تنظيم اُألسرةوسائل     

  ٢٣٦ ٥٠٩  )خمتلطة(استخدام األقراص   - ١
  ١٣٢ ٣٥٠  )مفردة(استخدام األقراص   - ٢
  ١٣٢ ٥٥٢  استخدام احلقن  - ٣
  ١٨٠ ٥٥٢  رفاالتاستخدام ال  - ٤
  ٧٨ ٢٤٩  الرمحيةوسائل ال  - ٥
  ١ ٦٦٧  التعقيم  - ٦

  ٦٦٢ ٨٢٩  اجملموع    
  .٢٠٠٥ و ٢٠٠٤، موميةارة الصحة العوزءات إحصا: املصدر

  
  ٢٠٠٥ءات املشاركني يف خمتلف أشكال الرياضة يف إحصا: ٢٠اجلدول 
  اإلناث  الذكور  نوع الرياضة

  ١٤٠  ٣٩١  كرة القدم
  ١٢٧  ١٧٥  الكرة الطائرة
  ٤٠  ٦٦  تنس الطاولة
  -  ٦٩  مالكمة الو
  ١٨  ٢٤  الدراجات

  ١٩  ٤٠  التنس
  ١٥  ١٩  السباحة
  ٦٢  ٦٧  التاكوندو

  ٩  ١٥  الرمال/على الشاطئالكرة الطائرة 
  ٤٣٠  ٨٦٦  اجملموع
  .٢٠٠٦اللجنة الوطنية للرياضية، : املصدر
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  عة واملختومةصكوك ملكية األراضي املوقّ: ٢١اجلدول 
  عة واملختومةصكوك ملكية األراضي املوقّ  

  اجملموع  ملكية الدولة  الشخصية االعتبارية  مللكية املشتركةا  امللكية املكتسبة أثناء الزواج  اإلناث  الذكورالعاصمة/املقاطعات

  ١٢٧ ٩٠٥  ١٤ ٨٥١  ١٣٩  ٧ ٣٢٦  ٢٨ ٢٢٦  ٤٥ ٢٠٢  ٣٢ ١٦١  العاصمة
  ٦٢ ٦٧١  ٤ ٩٩٨  ٢  ٦ ٧٦٤  ١٣ ٦٥٧  ٢٤ ٤٤١  ١٢ ٨٠٩  سافاناكت
  ٥٣ ٩٠٠  ٥ ٣٢٤  ٩  ١ ٤٨٣  ١٣ ٠٨١  ٢٠ ٥٧١  ١٣ ١٣٢  مشباساك

  ٢٨ ٣٦١  ٤ ٣٩٤  ٤  ١ ٢١٥  ١٠ ٤٤٦  ٦ ٠٤٦  ٦ ٢٣٦  ربابنغغلوان
  ٤٦ ٤٩٠  ٢ ٤٣٣  ١  ١ ١٢٢  ١٢ ٥٣٥  ١٨ ٦٥٦  ١١ ٩٢٥   فينتيانمقاطعة
  ١٦ ٦٠١  ١ ٦٢٤    ٥٨٣  ٤ ٢٨٤  ٦ ٥٥٨  ٣ ٥٤٧  مخوان

  ١٠ ٤١٠  ٦٨٢  ١  ٧٣  ٥ ٠٩١  ٢ ٤٦٢  ٢ ١٠١  يابورخيامكس
  ١٨ ٩٥٢  ١ ٣٦٢  ٢  ٣٦٦  ٦ ٢٥٩  ٧ ٥٩٤  ٣ ٣٦٩  سايابوري
  ٩ ٢٣٠  ٢٦٥  ٢٨  ٣٥  ٣ ٤٠٨  ٣ ٤٣٩  ٢ ٠٥٥  سارافان
  ٣٧٤ ٥٢٠  ٣٥ ٩٣٣  ١٨٦  ١٨ ٩٦٧  ٩٦ ٨٣٠  ١٣٥ ٢٦٩  ٨٧ ٣٣٥  اجملموع
  .٢٠٠٦مشروع ملكية األراضي، وزارة املالية، : املصدر

  
  ٢٠٠٦ املوظفون القانونيون يف النظام القانوين جبمهورية الو يف :٢٢اجلدول 

  اإلناث  روذكال  اجملموع  

  ٥١  ١١٣  ١٦٤  وزارة العدلموظفو 
  ٨٧  ٢٤٣  ٣٣٠  املقاطعةى على مستوموظفون 
  ٤٤  ١٧٩  ٣٢٣  على مستوى احملافظةموظفون 

  ٢  ١٧  ١٩  العلياموظفو حمكمة الشعب 
  ٨  ٧٨  ٨٦  موظفو حماكم املقاطعات
  ١١  ١٥٧  ١٦٨  موظفو حماكم احملافظات

  ٢٢  ٧٨  ١٠٠  مكتب املدعي العامموظفو 
  ٥  ١٧  ٢٢  موظفو مكتب احملامي العام للمنطقة الوسطى

  ٦٤  ١٨٧  ٢٥١  نتيان العاصمةيفيملدعي العام باملقاطعة، مدينة موظفو مكتب ا
  ٣١  ٢١١  ٢٤٢  نتيان العاصمةيفيباحملافظة، مدينة مكتب املدعي العام موظفو 
  ٥  ١١٠  ١١٥  مكتب املدعي العسكريموظفو 
  .٢٠٠٧-٢٠٠٦وزارة العدل، حمكمة الشعب العليا، مكتب املدعي العام، : املصدر

  


