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  املنهجية وعملية التشاور  -أوالً   

  املنهجية  -ألف   
أُعد التقرير الوطين جلمهورية الو الدميقراطية الشعبية مبوجب االستعراض الـدوري             -١

 قرار جملس حقوق اإلنسان     الشامل وصيغ وفقاً للمبادئ التوجيهية العامة املنصوص عليها يف        
   /أيلـول  ٢٧ املـؤرخ    ٦/١٠٢  اجمللـس   ويف مقرر  ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١

ويركز هذا التقرير على ما وضع وُنفِّذ من قوانني ولوائح تنظيمية، وعلـى             . ٢٠٠٧سبتمرب  
ت مؤسسات الدولة وسياساهتا وممارساهتا، كما يركز على التحديات واملعوقات واألولويـا          

  .الوطنية يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
جهة االتصال لتنسيق عمل     دور   وإلعداد هذا التقرير، أدت وزارة الشؤون اخلارجية        -٢

ة املعنية وسائر اجلهات صاحبة املصلحة وتولت تنظيم مـشاورات          يخمتلف الوكاالت احلكوم  
وأنشأت احلكومة جلنة توجيهية وطنية كُلفت      . ذه املؤسسات واجلهات  واسعة النطاق بني ه   

وأُنشئت صلب هذه اللجنة    . بإعداد تقرير وطين يف إطار عملية االستعراض الدوري الشامل        
 واملؤسسات احلكومية وعـن اجلمعيـة العامـة         اتفرقة عمل تضم ممثلني عن خمتلف الوزار      
 العليا وجبهـة الو للبنـاء        الشعبية عام لدى احملكمة  واحملكمة الشعبية العليا ومكتب املدعي ال     

  .الوطين واملنظمات الشعبية املعنية

  عملية التشاور  -باء   
رياً لعملية االستعراض الدوري الشامل، كلفت حكومة الو وفودها حبضور عدد ضحت  -٣

. من حلقات العمل واحللقات الدراسية اإلقليمية املتعلقة باالسـتعراض الـدوري الـشامل            
وأجرت وفود الو زيارات دراسية إىل بعض البلدان بغية االستفادة من جتربتـها يف جمـال                

ل وطنية إلذكـاء الـوعي بعمليـة        عموُنظمت أيضاً حلقات    . االستعراض الدوري الشامل  
. االستعراض الدوري الشامل يف صفوف السلطات املركزية واحمللية واجلهات صاحبة املصلحة   

رات حول صياغة التقرير الوطين شارك فيها عرب شبكة االتصاالت          وُنظمت سلسلة من املشاو   
عدد من الوزارات واملؤسسات، فضالً عن جبهة الو للبنـاء الـوطين ومنظمـات شـعبية                

لتعليم والبحث ومنظمات دولية تنشط يف      اومنظمات اجملتمع احمللي ومنظمات مهنية ومعاهد       
السامية حلقوق اإلنسان يف    ل اإلقليمي للمفوضة    وُدعي املمث . مجهورية الو الدميقراطية الشعبية   

  .منطقة جنوب شرق آسيا لتيسري عملية التحضري بوصفه خبرياً يف امليدان
  



A/HRC/WG.6/8/LAO/1 

3 GE.10-11165 

  مجهورية الو الدميقراطية الشعبيةتقدمي   -ثانياً   

  مهورية الو الدميقراطية الشعبيةاستعراض عام جل  -ألف   
هد بعيد على هذه األرض اليت أقام الو بلد ذو تاريخ عريق، وشعب الو يعيش منذ ع  -٤

وقد ظلت الو دولة تابعة جلارهتـا  . فيها بلداً مزدهراً خالل حقبات التاريخ ومراحله املختلفة    
 عامـاً، مث    ٦٠لفترة تزيد على مائة سنة قبل أن تقع حتت هيمنة االحتالل لفترة تزيد علـى                

وخالل هذه الفترات .  عاما٢٠ً من تدخل واجتياح قوى االستعمار اجلديد لفترة تناهز   عانت
الغزاة ي  اته اإلثنية لالستغالل على أيد    جمموعاملريرة من تاريخ الو خضع شعب الو مبختلف         

 الو مـن    شـعب  وُحرم أفراد    .بلدهسيادة على   األجانب، وفقد استقالله الوطين وحقه يف ال      
ل من تاريخ البلد،    وخالل تلك املراح  . حقوقهم ومن فرصة املشاركة يف احلياة السياسية للبلد       

تعرضت حقوق أفراد شعب الو النتهاكات جسيمة ومل تكن حتظى بأي شكل من أشكال               
، أصـبح   ١٩٧٥وعقب تأسيس مجهورية الو الدميقراطية الشعبية يف عام         . االحترام واحلماية 

وهم يعيـشون   . اته اإلثنية يتحكمون فعالً يف شؤون بلدهم      جمموعأفراد شعب الو مبختلف     
، وهو ما من  بلد يتمتع باالستقالل والسيادة، حيث يتمتعون باحلق يف تقرير مصريهم         اليوم يف   

        الظروف املؤاتية لتعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان لـشعب الو يف شـىت              شأنه أن يهّيئ    
  .أصقاع البلد

مجهورية الو الدميقراطية الشعبية هي بلد من أقل البلدان منواً غري الساحلية، يقع يف                -٥
وتغطـي مجهوريـة الو     .  ماليـني نـسمة    ستةب شرق آسيا، ويبلغ عدد سكانه حنو        جنو

 كيلومتراً مربعاً يتكون ثلثاهـا مـن        ٢٣٦ ٨٠٠لية قدرها   امجإالدميقراطية الشعبية مساحة    
 بلدان، هـي حتديـداً      مخسةوجلمهورية الو الدميقراطية الشعبية حدود مشتركة مع        . اجلبال

، ومملكة كمبوديا جنوباً، ومجهورية فييت نام االشتراكية شرقاً،         مجهورية الصني الشعبية مشاالً   
  .ومملكة تايلند غرباً واحتاد ميامنار يف الشمال الغريب

 إثنية يعيش أفرادها    جمموعة ٤٩يتكون سكان مجهورية الو الدميقراطية الشعبية من        و  -٦
لغويـة، وهـي     - مشتتني بني الشمال واجلنوب، وينقسم السكان إىل أربعة مجاعات إثنية         

ويتعايش أفراد شـعب  .  تبتية-ني، وصينية يميإ - مخري، ومهونغ  - تاي، ومون    - حتديداً الو 
    ويتمتعـون باملـساواة يف احلقـوق       .  والوئام والتضامن  مالو املتعدد اإلثنيات يف كنف السل     

  . أمام القانون
 من شعب الو هم من  يف املائة٦٧ إىل أن ٢٠٠٥ويشري التعداد الذي أُجري يف عام   -٧

وإىل .  يف املائة من املسلمني والبـهائيني      ١ يف املائة من املسيحيني، وأقل من        ١,٥البوذيني، و 
 يف املائة من أفراد شعب الو هم مـن أتبـاع            ٣٠,٩اع الديانات املذكورة، فإن     تبجانب أ 

  . أخرىالطوائف الروحانية وطوائف
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  اهليكل السياسي  -باء   
 وقامـت   ١٩٩١و الدميقراطية الشعبية دستورها األول يف عام        اعتمدت مجهورية ال    -٨

 االقتصادية واستيفاء شروط    - بغية تلبية احتياجات التنمية االجتماعية       ٢٠٠٣بتعديله يف عام    
 هي  ووينص الدستور بوضوح على أن ال     . التعاون والتكامل على الصعيدين اإلقليمي والدويل     

 هو الذي ميتلك مجيع السلطات وميارسها مبا خيـدم          مجهورية دميقراطية شعبية؛ وأن الشعب    
والنظام السياسي الذي اختاره شعب الو املتعدد اإلثنيات        . مصاحل شعب الو املتعدد اإلثنيات    

 اجلمعية العامة الذين ميثلون سلطات الشعب ءعلى أساس احلق يف تقرير املصري بانتخاب أعضا 
  .حلقوقهمومصاحله، هو الذي يكفل ممارسة أفراد الشعب 

سـلطة  ويتألف النظام اإلداري جلمهورية الو الدميقراطية الشعبية من خمتلف هيئات             -٩
الدولة وأجهزهتا، وهي حتديداً اجلمعية الوطنية واحلكومة وحماكم الشعب واملكاتب الـشعبية            

عبية، وباإلضافة إىل هذه اهليئات، تشارك جبهة الو للبناء الوطين واملنظمات الش          . للنيابة العامة 
 واالحتاد النسائي يف مجهورية     يكاحتاد نقابات العمال يف مجهورية الو واالحتاد الشبايب الثور        

الو ورابطة قدامى احملاربني وغريها من املنظمات االجتماعية واملهنية اليت تنشط يف البلد، يف              
ف شـرائح    خمتل  من عب الو املتعدد اإلثنيات   د ش مجيع اجلهود الرامية إىل توحيد صفوف أفرا      

جل إجناز املهام املتمثلة يف محاية البلد وتنميته، ومحاية حقوق أعـضاء            أاجملتمع وتعبئتهم من    
  .خمتلف املنظمات املذكورة ومصاحلهم املشروعة

اجلمعية الوطنية هي هيئة حكومية متثل حقوق أفراد شعب الو املتعـدد اإلثنيـات        و  -١٠
والسلطة التشريعية املكلفة باختاذ القرارات بـشأن        سلطة الدولة وهي اهليئة العليا ل   . ومصاحله

قضايا جوهرية تتعلق بالبلد، وتشرف على أنشطة اهليئات التنفيذية وحماكم الشعب واملكاتب            
وُينتخب أعضاء اجلمعية العامة على أساس مبـادئ االقتـراع العـام            . الشعبية للنيابة العامة  

  .واملتساوي واملباشر والسري
رف احلكومة على تنفيـذ     هي تش و. الفرع التنفيذي لسلطات الدولة   واحلكومة هي     -١١

واجبات الدولة بطريقة موحدة، وذلك يف شىت امليادين كالسياسة واالقتصاد والثقافة وشؤون            
وتتـألف حكومـة مجهوريـة الو       . اجملتمع والدفاع واألمن القوميني والشؤون اخلارجيـة      

   وتنقـسم اإلدارة احملليـة     . هلما مركز الوزارة   وزارة ومؤسستني    ١٤الدميقراطية الشعبية من    
  . بلدة٨ ٩٥٥ إقليماً و١٤٣ مقاطعة فضالً عن العاصمة فيانتيان، و١٦إىل 
وما فتئت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية تتبع سياسة متسقة هتـدف إىل ضـمان                -١٢

جل االسـتقالل   وعلى غرار املعركة من أ    . حقوق اإلنسان ألفراد شعب الو املتعدد اإلثنيات      
احلماية والتنمية الوطنيتني هتدف إىل ضـمان       احلالية يف جمايل    سياسة  الالوطين يف املاضي، فإن     

املساواة يف احلقوق واحلريات وكفالة احلقوق الدميقراطية ألفراد شعب الو املتعدد اإلثنيات،            
 سامهت التنمية   وخالل العقود الثالثة املاضية،   . وهي حقوق وحريات ال جيوز ألحد انتهاكها      
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، يف حتسني موارد رزق أفـراد       اً تدرجيي اً جناح شهدت اليت   ، االقتصادية الوطنية  -االجتماعية  
وتعمل احلكومة يف الوقت الراهن على تنسيق اجلهود من أجل حتسني وتعزيز النظام             . الشعب

هتيئـة  الدميقراطي الشعيب مبا جيعل آليات الدولة قادرة على خدمة الوطن وأفراد الـشعب و             
  .الظروف املؤاتية لكي يتمتع أفراد شعب الو حبقوقهم وميارسوهنا بشكل تام

ومتثل حماكم الشعب الفرع القضائي للدولة، وتتألف من حمكمة الـشعب العليـا،               -١٣
وحمكمة الشعب  . واحملاكم اإلقليمية، وحماكم القطاعات، وحماكم األقاليم، واحملاكم العسكرية       

. وتتخذ حماكم الشعب قراراهتا بـشكل مجـاعي       . ائي األعلى للدولة  العليا هي اجلهاز القض   
. ويصدر القضاة ما يقررونه من أحكام بشكل مستقل وميتثلون يف ذلك للقـوانني الـسارية             

وتكون أحكام القضاء النهائية ُملزمة جلميع منظمات احلزب والدولـة وجلبهـة الو للبنـاء               
جتماعية واملؤسسات االقتصادية وكافة أفـراد      الوطين، وكذلك مجيع املنظمات الشعبية واال     

  . وجيب على األفراد واملنظمات املعنيني بتلك األحكام تنفيذها تنفيذاً تاماً. الشعب
وتتألف هيئة النيابـة    . ويتوىل املكتب الشعيب للنيابة العامة مهمة رصد تنفيذ القوانني          -١٤

 ولدى احملـاكم اإلقليميـة واحملـاكم        العامة من مكاتب املدعني العامني لدى احملكمة العليا       
وهي خمّولة وُملزمة برصد التنفيذ الـسليم واملوحـد         . العسكرية وحماكم املقاطعات واألقاليم   

للقوانني واللوائح التنظيمية من جانب مجيع الوزارات واملؤسسات اليت لديها مركز الـوزارة             
نظمـات الـشعبية واملنظمـات      واملنظمات املرتبطة باحلكومة وجبهة الو للبناء الوطين وامل       

االجتماعية واإلدارات احمللية واملؤسسات االقتصادية والعاملني يف اخلدمـة العامـة وسـائر             
  . املواطنني؛ وهي اليت تؤدي دور االدعاء العام

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على الصعيد الوطين  -يم ج  
ي ميثل القانون األعلى يف البلـد،       ينص دستور مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، الذ        -١٥

مبا يف ذلك ) ٥١ إىل ٣٤الفصل الرابع، املواد (على حقوق وواجبات أساسية جلميع املواطنني   
وباالسـتناد إىل الدسـتور،     . احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيـة      

بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها،   قانوناً يتعلق العديد منها    ٩٠اعتمدت اجلمعية الوطنية حنو     
مبا يف ذلك النهوض باملرأة ومحايتها، ومحاية حقوق األطفال ومصاحلهم، وحريـة وسـائط              

ومثة أيضاً عدد من القوانني الفرعية واللوائح التنظيمية        . اإلعالم من بني جهات عديدة أخرى     
  . اليت أصدرهتا السلطة التنفيذية

، ركّزت حكومة الو على إجناز العديد مـن         ١٩٧٥ وعقب التحرير الوطين يف عام      -١٦
املهام من أجل تضميد اجلراح اليت خلّفتها احلروب العنيفة وحتسني ظروف عيش أفراد شعب              

، اعتمدت احلكومة اآللية االقتصادية اجلديدة، مما مسح        ١٩٨٦ويف عام   . الو املتعدد اإلثنيات  
موجه حنو السوق ومكّن من إحراز تقـدم  بالتحول من االقتصاد املخطط مركزياً إىل اقتصاد        

ووضعت احلكومة استراتيجيات مرحلية تـستند      . تدرجيي يف جمال التنمية االقتصادية الوطنية     
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 االقتصادية جتّسدت من خالل تنفيذ الربامج املختلفـة  -إىل رؤية واضحة للتنمية االجتماعية    
ء على الفقـر، وخطـط التنميـة        اليت اعتمدهتا احلكومة، كاستراتيجية النمو الوطين والقضا      

، ٢٠٢٠ أفـق    - االقتصادية الوطنية اخلمسية، والرؤيـة الوطنيـة للتعلـيم           -االجتماعية  
، واخلطة الرئيسية للنهوض بسيادة     ٢٠٢٠ أفق   -واالستراتيجية اخلاصة بقطاع الصحة العامة      

وهتـدف  . لأللفية، والربامج الوطنية املتعلقة بتحقيق األهداف اإلمنائية        ٢٠٢٠ أفق   -القانون  
 على درب القضاء على الفقر يف   املضي قدماً هذه اإلجراءات اإلجيابية اليت اختذهتا احلكومة إىل        

 وإىل االرتقاء بالبلد وختليصه من      ٢٠١٥صفوف أفراد شعب الو املتعدد اإلثنيات حبلول عام         
  . ٢٠٢٠وضعه كبلد من أقل البلدان منواً حبلول عام 

قراطية الشعبية طرف يف ست اتفاقيات رئيسية حلقوق اإلنـسان          ومجهورية الو الدمي    -١٧
ويف بروتوكولني اختياريني، وهي حتديداً العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية،            
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقـضاء           

ري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة،          على مجيع أشكال التمييز العنص    
واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقية حقوق الطفل، والربوتوكول االختيـاري           
التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف املـواد               

قوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعـات        اإلباحية، والربوتوكول االختياري التفاقية ح    
ووقّعت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية أيضاً اتفاقية محاية مجيع األشـخاص مـن             . املسلحة

وبوجه عام، أُدرجت أحكام هذه املعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان          . االختفاء القسري 
  . ة الوطنية جلمهورية الو الدميقراطية الشعبيةإىل حد بعيد يف القوانني واللوائح التنظيمي

وعالوة على ذلك، فإن مجهورية الو الدميقراطية الشعبية طرف يف اتفاقيات أخرى              -١٨
 العمل، مثل اتفاقيات جنيف األربـع     تتعلق حبقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وقانون        

وتوكول اإلضايف امللحق باتفاقيـات      والربوتوكولني امللحقني هبا، وال سيما الرب      ١٩٤٩لعام  
والربوتوكـول  ) الربوتوكول األول (جنيف املتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية        

اإلضايف امللحق باتفاقيات جنيف املتعلق حبماية ضحايا املنازعات املـسلحة غـري الدوليـة              
يضاً يف مثاٍن مـن اتفاقيـات       ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية طرف أ     ). الربوتوكول الثاين (

 واالتفاقيـة   ١٣ واالتفاقية رقم    ٦ واالتفاقية رقم    ٤هي االتفاقية رقم    (منظمة العمل الدولية    
         واالتفاقيـة   ١٣٨ واالتفاقيـة رقـم      ١١١ واالتفاقية رقـم     ١٠٠ واالتفاقية رقم    ٢٩رقم  
طفـال، وقمعـه    ويف بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النـساء واأل        ) ١٨٢رقم  

  . واملعاقبة عليه، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
وقد أنشأت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية آليات مشتركة بني الوكاالت لتعزيـز              -١٩

عـداد   اللجنة التوجيهية الوطنية املعنيـة باإل      ن ومحايتها، ومن بني هذه اآلليات     حقوق اإلنسا 
قوق اإلنسان وتنفيذمها، واللجنة التوجيهية الوطنية اخلاصني حبللتصديق على العهدين الدوليني 

املعنية باإلعداد لعملية االستعراض الدوري الشامل، واللجنة التوجيهية الوطنية املعنية بتقـدمي            
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نفيذ أحكامها، التقارير مبوجب االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وت        
واللجنة الوطنية للنهوض باملرأة، واللجنة الوطنية لألمهات واألطفال، واللجنة الوطنية املعنية            
باألشخاص ذوي اإلعاقة، واللجنة الوطنية املعنية بالتنمية الريفية والتخفيف من شدة الفقـر،             

  . واللجنة الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص
حت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية رمسياً مكتب بعثتها        افتت ،٢٠٠٨مايو  /ويف أيار   -٢٠

وهـذا  . الدائمة لدى مكتب األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف، بسويسرا          
اإلجراء من شأنه أن ميكّن البلد من التنسيق الوثيق مع املكاتب املعنية حبقوق اإلنسان لـدى                

 وتنشيط مشاركتها يف أنشطة آليات حقـوق اإلنـسان          األمم املتحدة اليت مقرها يف جنيف     
  . التابعة لألمم املتحدة ومتابعتها

ورحبت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، استرشاداً بسياستها اخلارجيـة املتـسقة             -٢١
ري، الـيت قامـت     غ جاهان ءوالبناءة، باملقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد، السيد أمسا         

ن مجهوريـة الو    إو. ٢٠٠٩نـوفمرب   /تشرين الثاين  ٣٠ إىل   ٢٣الو يف الفترة من     ىل  إبزيارة  
يف توجيه الدعوة إىل مقررين خاصني آخرين من أجل         أيضاً  الدميقراطية الشعبية بصدد النظر     

 شاركت مجهورية الو الدميقراطية الـشعبية       ،وعلى الصعيد اإلقليمي  . زيارة البلد يف املستقبل   
لعملية اليت متخضت عن إنشاء اللجنة احلكومية الدولية املعنيـة حبقـوق            مشاركة نشطة يف ا   

ويف . اإلنسان والتابعة لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا وسامهت يف تلك العملية مسامهة كبرية            
الوقت ذاته، وعلى الصعيد الثنائي، أقامت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية حـوارات مـع              

ويد وأستراليا وكذلك االحتاد األورويب، تناولت فيها مـسائل         بلدان أجنبية، وخباصة مع الس    
حقوق اإلنسان، وذلك من أجل تبادل اخلربات والتجارب واملمارسات اجليدة يف جمال تعزيز             
حقوق اإلنسان ومحايتها هبدف تعزيز التفاهم املتبادل والنهوض بالتعاون وباملساعدة التقنية يف    

  .ميدان حقوق اإلنسان
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية أمهية للدراسات والبحوث املتعلقة حبقـوق          وتويل    -٢٢

فقد وضعت وزارة التعليم منهجاً دراسياً لتعليم حقوق اإلنسان وأنشأت وحـدة            . اإلنسان
حلقوق اإلنسان بكلية القانون والعلوم السياسية التابعة جلامعة الوس الوطنية بغية حتسني النهج 

وعالوة علـى ذلـك،     . عارف األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف الكلية      الدراسي لتعليم امل  
أُنشئ مركز للبحوث يف جمال حقوق اإلنسان داخل األكادميية الوطنية للعلوم االجتماعيـة              

ونظمت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية محالت      . إلجراء البحوث يف جمال حقوق اإلنسان     
إلنسان الواردة يف القانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان،          نشطة لنشر مبادئ ومعايري حقوق ا     

كميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ومعاهدات حقوق اإلنسان اليت تعد            
مجهورية الو طرفاً فيها، بالتوازي مع نشر القوانني واللوائح التنظيمية الوطنيـة يف صـفوف             

وميني على املستويني املركزي واحمللي، ويف صفوف       العاملني يف اخلدمة العامة واملسؤولني احلك     
ومبناسبة االحتفال بيوم حقوق اإلنسان ويوم      . اجلمهور العام، مبا يف ذلك األطفال والشباب      
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مكافحة الفساد واليوم الدويل للشعوب األصلية يف العامل ومناسبات أخرى تتعلـق بتعزيـز              
بالتعاون مع األمم املتحدة وشـركاء     حقوق اإلنسان ومحايتها، نظمت حكومة مجهورية الو        

إمنائيني آخرين أحداثاً تذكارية لنشر املعلومات ذات الصلة وزيادة إذكاء الـوعي بـاحترام              
  .حقوق اإلنسان ومحايتها

  إعمال حقوق اإلنسان يف مجيع اجملاالت  -ثالثاً   

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -ألف   

  الفقرالتنمية والقضاء على   -١  
  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية هي بلد من أقل البلدان منـواً يف العـامل، وحتتـل                  -٢٣

 بلداً حسب مؤشر التنمية البشرية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي          ١٨٢ من أصل    ١٣٣املرتبة  
 هتـدف إىل    ٢٠٢٠-٢٠٠١لذلك اعتمدت احلكومة خطة إمنائية للفتـرة        . ٢٠٠٨يف عام   

ولتجسيد رؤية احلكومة   . استئصال الفقر إىل   من وضعه كأحد أقل البلدان منواً و       ختليص البلد 
على أرض الواقع، تعمل مجهورية الو الدميقراطية الشعبية يف الوقت الراهن على تنفيذ اخلطة              

، اليت تدخل يف إطار اخلطـة      ٢٠١٠-٢٠٠٦ االقتصادية للفترة    -الوطنية للتنمية االجتماعية    
وتتمثـل األهـداف    . ٢٠١٠ إىل عام    ٢٠٠١العشر سنوات املمتدة من عام      اإلمنائية لفترة   

 عثرة  إزالة العقبات اليت تقف حجر    الرئيسية هلذه اخلطة يف القضاء على املمارسات السلبية و        
. يون، وما إىل ذلـك    فأمام عملية التنمية، كاملمارسات املتمثلة يف القطع واحلرق، وزراعة األ         

تمدت احلكومة االستراتيجية الوطنية للنمو والقضاء على الفقر للفتـرة    وحتقيقاً هلذه الغاية، اع   
، وشرعت يف تنفيذ هذه االستراتيجية اليت تركز على التخفيف من وطـأة             ٢٠١٠-٢٠٠٦

كما اعتمدت احلكومة وشـرعت يف      .  إقليماً ٤٧الفقر يف األقاليم األشد فقراً البالغ عددها        
 االقتصادية لفترة   -ق بشىت جوانب التنمية االجتماعية       مشروعاً تتعل  ١١١ برناجماً و  ١١تنفيذ  

 مـن اجملـاالت     ٣ و ٢د لكل إقليم ومقاطعة بني      دِّ وقد حُ  .٢٠١٠-٢٠٠٦اخلمس سنوات   
واُتخذ العديد من هذه اجملاالت مناذج تسترشد هبا سياسة التنمية الريفيـة            . اإلمنائية الرئيسية 

ب عديدة من احلياة يف املناطق الريفية، وذلك        الشاملة اليت مكَّنت من حتقيق تغريات يف جوان       
وإضافة إىل  . يف إطار برامج لتحقيق التنمية االقتصادية والثقافية تشمل جمموعات من البلدات          

ذلك، سعت احلكومة إىل تنظيم وتوجيه املوظفني العاملني يف جمال التنميـة الريفيـة علـى                
لية، وذلك تنفيذاً لسياسة احلكومة اليت       واحمللي وعلى صعيد اجملتمعات احمل     يالصعيدين املركز 

 وعلى صعيد اجملتمع احمللي، شـارك       .هتدف إىل مد جسور التنمية كي تشمل كافة البلدات        
. متطوعون مشاركة نشطة يف تنفيذ املشاريع املتعلقة باجملاالت اإلمنائية الرئيسية املشار إليهـا            
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نـهم  يشون يف تلك املناطق تدريباً مهنياً مكّ      ونتيجة لذلك، تلقى أفراد اجملتمعات احمللية ممن يع       
  .من إجياد مصادر رزق جديدة ومن حتسني موارد الرزق القائمة

ضعت احلكومة التخفيف من وطأة الفقر يف صدارة أولويات سياسة التنميـة            قد و و  -٢٤
 االقتصادية، وما فتئت ختصص كل سنة استثمارات كربى من أجـل التنميـة     -االجتماعية  

 بوجه خاص، بلغ االسـتثمار  ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ويف عامي . والتخفيف من وطأة الفقرالريفية  
وخالل الـسنوات اخلمـس     ). عملة مجهورية الو  ( كيب   ٣٤٤,١٢يف هذا اجملال ما قيمته      

 مليون  ١٩٠كيب أو حنو    مليار   ١,٨٩٥ملاضية، قامت احلكومة بتعبئة وختصيص ما جمموعه        ا
الستثمار يف التنمية الريفية ويف التخفيف من وطـأة         دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ل     

 ١٩ صندوقاً للحد من الفقر يشمل       ٢٠٠٣ويف الوقت ذاته، أنشأت احلكومة يف عام        . الفقر
صناديق تنمية القرى املخصصة للتصدي ملـشكلة الفقـر يف   ل وفّرقطاعاً يف ست مقاطعات،     

زعـت   مليار كيب، و   ٤١,٧وعه  ما جمم ) ٢٠٠٧ إىل   ٢٠٠٤يف الفترة من    (املناطق الريفية   
وقد ساهم هذا اجلهد من جانب . من األسر املعيشية ٢٢ ٨٠٩ قرية و٤٥٩ إقليماً و  ٤٧على  

 يف املائة يف املتوسـط، ويف       ٧حكومة مجهورية الو يف حتقيق منو اقتصادي سنوي مطرد بلغ           
للفـرد   دوالر  ٣٠٠مقارنة مببلـغ    ) ٢٠٠٨( دوالرات   ٨١٠زيادة دخل الفرد الواحد ليبلغ      

واخنفـضت  . الواحد خالل السبعينات من القرن املاضي قبل إنشاء اآللية االقتصادية اجلديدة          
          يف املائة خالل التـسعينات مـن القـرن املاضـي           ٤٨نسبة الفقر يف صفوف السكان من       

  .٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٢٦,٨إىل 

  احلق يف العمل  -٢  
 شعب مجهورية الو املتعدد اإلثنيات مبوجب       احلق يف العمل هو حق مضمون ألفراد        -٢٥

ومن أجل مساعدة أفراد الـشعب      . الدستور وقانون العمل جلمهورية الو الدميقراطية الشعبية      
ت احلكومة تسعى جاهدة لتنمية املهارات وتوفري التدريب املهين         ئ احلق، ما فت   ذاعلى التمتع هب  

ويف . ، مراكز للتدريب املهين   نشاء إ جلميع أفراد الشعب، فأنشأت، ورخصت للقطاع اخلاص      
  مركـزاً، مـن     ١٥٢الوقت احلايل، يبلغ عدد مراكز التدريب املنتشرة يف شىت أصقاع البلد            

وإضافة إىل اجلهـود    .  مركزاً تابعاً للقطاع اخلاص    ٩٢ مركزاً تابعاً للقطاع العام و     ٦٠بينها  
ن احلكومة مع بلدان أخرى مـن       املبذولة من أجل تنمية العمالة يف خمتلف أحناء البلد، تتعاو         

ويبلغ عدد أفراد شعب الو العاملني يف اخلـارج         . أجل إيفاد عمال من الو للعمل يف اخلارج       
 امرأة، وهو ما ساهم يف خفض معدل        ٤ ١٥٦ عامالً، من بينهم     ١٦ ٣٩٠يف الوقت الراهن    

  .٢٠٠٥يف عام   يف املائة من قوة العمل الوطنية١,٤البطالة يف البلد الذي بلغ 
ويعمل أفراد شعب الو يف بيئة عمل خالية من التمييز بسبب نوع اجلنس أو االنتماء                 -٢٦

االجتماعي أو أية أسباب أخرى، ويتمتعون بشروط عمل جيدة تتناسـب مـع أعمـارهم               
ويف . وتستويف شروط السالمة الصحية وتكفل مبدأ تساوي األجر عن العمل املتساوي القيمة     

عية الوطنية القانون املتعلق بنقابات العمال، يف حـني اعتمـدت            اعتمدت اجلم  ٢٠٠٨عام  
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احلكومة مراسيم عدة تكفل إىل جانب الدستور وسائر القوانني محاية حقوق العمال، نـساًء              
  .ورجاالً، ومصاحلهم املشروعة

  احلق يف التعليم  -٣  
ولويـة يف   احلق يف التعليم هو أحد أهم احلقوق املمنوحة ملواطين الو، وحيظـى باأل              -٢٧

واحلق يف التعلـيم يكفلـه الدسـتور        . مهورية الو الدميقراطية الشعبية   جلالسياسات اإلمنائية   
، الذي جيسد األحكام الواردة     ٢٠٠٧وكذلك القانون املتعلق بالتعليم، بصيغته املعدلة يف عام         

هبدف متكني  يف الدستور إذ ينص على املبادئ العامة املتعلقة بالنهوض بالتعليم وتسيري شؤونه             
مجيع أفراد الشعب من نيل التعليم دون متييز، وعلى حقوق املواطنني وواجبـاهتم يف ميـدان            

وتعمل احلكومة على   . وتعترب احلكومة أن التعليم يقع يف صميم تنمية املوارد البشرية         . التعليم
 نيـل   يل التعليم بشكل فعال وإجياد الفرص جلميع السكان من أجل         نتنفيذ سياسة هتدف إىل     

التعليم، وال سيما السكان الذين يقيمون يف املناطق الريفيـة النائيـة والنـساء واألطفـال                
وقد هيأت احلكومة أيضاً الظروف املؤاتية لزيادة عدد املواطنني الـذين يتلقـون             . واحملرومني
  .تدريباً مهنياً

ـ               -٢٨ الحات وخيضع نظام التعليم يف مجهورية الو الدميقراطيـة الـشعبية حاليـاً إلص
 االقتـصادية   -وإجراءات حتسينية حىت يكون قادراً على تلبية احتياجات التنمية االجتماعية           

ويقع التعليم يف صميم تنمية املوارد البشرية وهو حيظى باألولوية يف إطار اخلطة الوطنية            . للبلد
يجية وخالل العقد املاضي اعتمدت احلكومـة االسـترات       .  االقتصادية -للتنمية االجتماعية   

، وخطة العمل الوطنية من أجل توفري التعليم للجميـع  ٢٠٢٠-٢٠٠١الوطنية للتعليم للفترة   
، ٢٠١٥-٢٠٠٦، واالستراتيجية الوطنية إلصالح نظام التعليم للفترة        ٢٠١٥-٢٠٠٣للفترة  

واإلطار العام لتنمية قطاع التعليم، وهي خطط واستراتيجيات هتدف مجيعاً إىل زيادة فـرص              
م جلميع أفراد شعب الو من خمتلف اجملموعات اإلثنية ويف خمتلف أحناء البلد، وذلك              نيل التعلي 

  . من مرحلة التعليم قبل املدرسي إىل مرحلة التعليم العايل
وتبيِّن الدراسة االستقصائية السنوية اليت أجراها مركز إحصاءات التعليم وتكنولوجيا            -٢٩

 من مدارس احلـضانة     ١ ١٢٣يف الوقت الراهن     إىل أن البلد يعد      ٢٠٠٩املعلومات يف عام    
 مؤسسة للتعليم   ٧٢٢( مدرسة ثانوية    ١ ١٢٥ مدرسة ابتدائية و   ٨ ٨٧١ورياض األطفال، و  
 مؤسـسة للتعلـيم الثـانوي       ٣٦٨ مؤسسة للتعليم الثانوي العايل و     ٣٥الثانوي اإلعدادي و  

جلامعات ومؤسـسات    من ا  ١٥٢درسة للتعليم املهين و    م ٣٩، و )مبرحلتيه اإلعدادية والعالية  
التعليم العايل التابعة للقطاعني العام واخلاص؛ ويبلغ معدل اإلملام بالقراءة والكتابة يف صفوف             

 يف املائة؛ يف حني يبلغ هذا املعـدل يف صـفوف            ٨٣,٨  عاماً ٤٠ إىل   ١٥  من الفئة العمرية 
لتحاق بالتعليم قبل  يف املائة؛ ويبلغ معدل اال٧٨,٥١ عاماً ١٥املواطنني ممن تتجاوز أعمارهم     

 يف املائة؛ وتصل نسبة     ٩١,٦ ويبلغ صايف معدل االلتحاق باملدرسة       ؛ يف املائة  ١٩,٧املدرسي  
 يف املائة، يف حني يبلـغ معـدل         ٦٢,٧إىل  االلتحاق باملرحلة اإلعدادية من التعليم الثانوي       
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 الطالب املـسجلني     يف املائة؛ وميثل عدد    ٣٦,٨االلتحاق باملرحلة العليا من التعليم الثانوي       
  . ساكن١٠٠ ٠٠٠طالب لكل  ١ ٩٧٧مبؤسسات التعليم العايل 

  احلق يف الصحة  -٤  
قطاع الصحة العامة هو قطاع آخر من القطاعات اليت حتظى بعناية خاصة من جانب   -٣٠

واحلق يف الصحة مكفول مبوجب الدستور والقانون املتعلق بالرعاية الصحية وسائر           . احلكومة
 مـن   ٢٥وحتـدد املـادة     . ات الصلة السارية يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية       القوانني ذ 

الدستور سياسة احلكومة وواجباهتا يف جمال تنمية قطاع الصحة العامة من أجـل النـهوض               
وما فتئت احلكومة تتخذ تدابري من أجل تعزيز فرص وصول مجيـع أفـراد              . مبعايري الصحة 

ة، وخباصة السكان الذين يقيمون يف املناطق الريفية النائية         الشعب إىل خدمات الرعاية الصحي    
وقد أنشأت احلكومة شبكات لتقدمي املساعدة إىل ضحايا احلرب، وخباصة ضحايا           . والفقراء

حرب اهلند الصينية، مبن فيهم املعوقون، وإىل األشخاص الذين تأثروا بتفـشي األمـراض،              
وما فتئت البىن األساسـية     .  الكوارث الطبيعية  ويبكوركزت أيضاً على تقدمي اإلغاثة إىل من      

 مستشفيات مركزيـة    أربعةفالبلد يعد اليوم    . للرعاية الصحية تتوسع وتتحسن يوماً بعد يوم      
مركز لعالج أمراض العيون، ومركز لعالج      ( مراكز للعالج    ثالثة مستشفيات إقليمية و   أربعةو

 مركـزاً   ١٦و) ذوي اإلعاقـة  األمراض اجللدية، ومركز وطين إلعادة تأهيل األشـخاص         
 مركزاً للرعاية الصحية،    ٧٧٥ مركزاً استشفائياً يف األقاليم و     ١٢٦استشفائياً يف املقاطعات و   

. قريـة  ٣ ٧٢٨ اليت تتألف من     القرى من جمموعات    ٧٤٢ مركزاً عامالً، تغطي     ٧٤٢منها  
ن املستشفيات   اليت تقع بعيداً ع    للقرى من اللوازم الصحية     ٥ ٦٨٨وإضافة إىل ذلك، ُوفرت     

 ٩٨,٠ونتيجة لذلك، تغطي خدمة الصحة العامة يف الوقت الراهن          . ومراكز الرعاية الصحية  
 من املتطوعني العاملني يف     ١٣ ٩٠٧وهناك  .  املنتشرة يف شىت أصقاع البلد     القرىيف املائة من    

 ٥ ٠٩٤ امرأة، ويعد البلد أيضاً      ٢ ٧٨٠، من بينهم    قرىجمال تعزيز اخلدمات الصحية يف ال     
 من املتخصصني يف العـالج      ٧٩١ و يف القرى  من املمرضات العامالت     ٥٠٤قابلة تقليدية و  

، أنشئت جلان صحية تسهر على تنفيذ األنشطة املضطلع هبـا           القرىوعلى صعيد   . التقليدي
  . يف جمايل النظافة الصحية ومكافحة األمراضحملياً 
ال بتنظيم محالت سـنوية لتـوفري       واختذت احلكومة تدابري فعالة لتعزيز صحة األطف        -٣١

وعينت احلكومة أيضاً فرقاً متنقلة لتوفري التطعيم والتحصني لسكان         . التطعيم والتحصني جماناً  
املناطق النائية الذين يقيمون بعيداً عن املستشفيات ولسائر أفراد السكان غري الواعني مبزايـا              

 يف جماالت الـصحة ومكافحـة       وإضافة إىل ذلك، ُنظمت محالت وطنية للتثقيف      . التطعيم
األمراض تناولت مسائل صحية شىت كمكافحة األمراض السارية، واستخدام املياه النظيفـة،            

ونتيجـة هلـذه التـدابري      . والتصحاح وغريها من املسائل املتعلقة بالنهوض بالرعاية الصحية       
فقد . ياواحلمالت، ما فتئت معدالت الوفيات يف صفوف األمهات واألطفال تنخفض تدرجي          

         حـاالت يف    ٤٠٥ إىل   ٢٠٠٠ حالـة يف عـام       ٥٣٠ل مـن    اخنفض معدل وفيات األطفا   
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  ، كان متوسط العمر املتوقـع      ٢٠٠٥ويف عام   .  مولود جديد  ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٢٠٠٥عام  
 سـنة بالنـسبة     ٥٩ سنة بالنسبة للنـساء و     ٦٣ سنة بالنسبة إىل جمموع السكان، و      ٦١هو  
  . ١٩٩٥ سنة للرجال يف عام ٥٠للنساء و سنة ٥٢  مقارنة ب لرجال، ل

 حول معدل الوفيات يف صـفوف       ٢٠٠٠وتشري دراسة استقصائية أجريت يف عام         -٣٢
ففي املناطق الريفية ، بلـغ      . األمهات إىل وجود فوارق بني املناطق الريفية واملناطق احلضرية        

 املعـدل يف   حالة، يف حني بلغ هـذا   ١٠٠ ٠٠٠ لكل   يات وف ٥٠٨معدل الوفيات النفاسية    
لذلك، أولت احلكومة عنايـة     .  حالة نفاسية    ١٠٠ ٠٠٠ وفاة لكل    ١٧٠املناطق احلضرية   

خاصة لألشخاص املقيمني يف املناطق الريفية النائية لزيادة فرص حصوهلم علـى خـدمات              
الرعاية الصحية باعتماد استراتيجيات متعددة، وخباصة االسـتراتيجية املتعلقـة مبـساعدة            

   فري خدمات شاملة لألمهات واملواليد اجلدد واحلد من حاالت سوء التغذيـة           األمهات، وتو 
         عن طريق تنفيذ االستراتيجية الوطنية للتغذية وخطـة العمـل الوطنيـة بـشأن التغذيـة،               

       ، إضافة إىل األنـشطة األخـرى الراميـة إىل النـهوض خبـدمات             ٢٠١٥-٢٠١٠للفترة  
  .الرعاية الصحية

  لثقافية واحلق يف اإلعالماحلقوق ا  -٥  
تنتهج مجهورية الو الدميقراطية الشعبية سياسة واضحة يف جمايل الثقافة واإلعـالم،              -٣٣

وهي سياسة منصوص عليها يف الدستور ويف القوانني املتصلة باملوضوع، مثل القانون املتعلق             
الوطين، واملرسوم الصادر   بوسائط اإلعالم، والقانون املتعلق بالنشر، والقانون املتعلق بالتراث         

عن رئيس الوزراء املتعلق بالفنانني الوطنيني، وغريها من القوانني اليت هتـدف إىل النـهوض               
ويشكل هذا اإلطار القانوين حجر األسـاس لتحديـد حقـوق           . بقطاعي الثقافة واإلعالم  

  . هااملواطنني وواجباهتم فيما يتعلق بإثراء الثقافة الوطنية وتلقي املعلومات ونشر
ويف إطار السياسة املشار إليها أعاله، يتمتع مواطنو الو باحلق يف احلـصول علـى                 -٣٤

وقد ساعدت سياسة النهوض بوسائط اإلعالم يف زيادة عدد . املعلومات على حنو أوسع نطاقاً
الصحف واملنشورات اليومية واألسبوعية والشهرية والفصلية املمولة من القطاعني احلكـومي     

ويف الوقت نفسه   .  صحيفة ٨٠يقدر عدد الصحف اليت تصدر حالياً مبا يربو على          و. واخلاص
ُشجعت وسائل اإلعالم السمعية والبصرية وكذلك وسائط اإلعالم اإللكتروين، كاإلذاعـة           
والتلفزيون واإلنترنت، وما فتئت حتظى بدعم من سلطات احلكومة من أجل حتقيق تنميتـها              

 يف املائة على    ٦٠ يف املائة و   ٨٠والتلفزيوين يف الوقت الراهن     ويغطي البث اإلذاعي    . املستمرة
وحبلـول عـام    .  مـستقبالً  نطاق التغطية التوايل من جمموع مساحة البلد، ويتوقع أن يزداد         

.  يف املائة من جمموع أراضي البلـد       ١٠٠، ُيتوقع أو يغطي البث اإلذاعي والتلفزيوين        ٢٠١٥
 ي حمطة تلفزيونية تشتغل على الصعيدين املركز      ٢٩ة و  حمطة إذاعي  ٣٧ويوجد يف البلد حالياً     

 يف الوقت الراهن بعض برامج احملطات اإلذاعية والتلفزيونية الوطنية بلغات غري            ثَُّبوُي. واحمللي
 وإضافة إىل وسائط اإلعالم العاملة يف البلد، ميكـن          .اللغة الرمسية، كلغة اهلمونغ ولغة اخلمو     
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ف جمموعاته اإلثنية احلصول على املعلومات مـن مـصادر          ألفراد شعب مجهورية الو مبختل    
أجنبية كاملنشورات ومواقع اإلنترنت وراديو أستراليا وراديو وتلفزيون كل من فييـت نـام              

  . وما إىل ذلكCNBC وCNN وBBC وVOAو RFIوالصني وتايلند، و
لبلدات ولضمان ممارسة احلق يف املعلومات، أُنشئت مكتبات وقاعات للمطالعة يف ا            -٣٥

والقرى واملدارس؛ وتساعد املكتبات املتنقلة والرفوف واملركبـات والـزوارق املخصـصة            
  .يف تلقي املعلومات أيضاًللمطالعة 

ويف إطار خطة التخفيف من وطأة الفقر، ركزت احلكومة على إحداث قرى ثقافية               -٣٦
 أسـرة   ١٥٠ ٠٠٠ويوجد يف الوقت الراهن أكثر من       . حنو إنشاء قرى إمنائية   أوىل  ة  وكخط

قافية، كما أُنشئ يف خمتلـف      من القرى الث   جمموعات   ٣ قرية ثقافية و   ٥٨٠ثقافية وأكثر من    
  . مركزاً ثقافياً لألطفال٣٥أحناء البلد 

  احلق يف السكن الالئق  -٦  
وقد بذلت احلكومة جهوداً لتوفري . ٤٠ و٢٨ احلق يف مادتيه ذاينص الدستور على ه    -٣٧

لني يف اخلدمة العامة، وذلك يف حدود االعتمادات املتاحة يف ميزانية           السكن واألراضي للعام  
الدولة، وانتهجت سياسة مالئمة فيما يتعلق بتوفري السكن واعتمدت للغرض ما يلـزم مـن             

وحكومة مجهورية الو بصدد تنفيذ سياسية هتدف إىل إنشاء قـرى           . قوانني ولوائح تنظيمية  
ة وذلك بتخصيص األراضي والغابات الالزمة للسكان احملليني من أجل          وجمموعات قرى إمنائي  

استغالهلا يف الزراعة؛ وتوفري األراضي واإلقامة للفقراء يف املناطق الريفية واجلبليـة واملنـاطق           
 فضالً عن توفري الـبىن    يون؛  فالنائية وذلك بغية وضع حد ملمارسة القطع واحلرق ولزراعة األ         

وهتدف سياسة احلكومة املتعلقة بإعادة التوطني يف املنـاطق اجلبليـة           . ماألساسية الالزمة هل  
واملناطق النائية إىل احلد من الفقر وهتيئة الظروف املؤاتية لكي حيصل السكان على وسـائل               
عيشهم ويتمتعون باخلدمات االجتماعية واالقتصادية اليت تقدمها الدولة، كالتعليم والرعايـة           

وحصل األشخاص الذين تأثروا بدرجة كبرية مـن        . ل وما إىل ذلك   الصحية والنقل واالتصا  
املشاريع اإلمنائية الكربى على تعويض ومساعدة مناسبني من أجل إعادة توطينهم وفقاً للوائح             

  .التنظيمية اليت وضعتها احلكومة يف هذا الصدد

  احلقوق املدنية والسياسية  -باء   

  احلق يف املشاركة يف الشؤون العامة  -١  
ينص الدستور وقانون انتخاب أعضاء اجلمعية الوطنية علـى احلـق يف التـصويت               -٣٨

 عامـاً بـاحلق يف      ١٨ويتمتع مجيع مواطين الو البالغني من العمـر         . والترشح لالنتخابات 
املعتقـد أو املركـز      أو الـدين أو   األصل اإلثين   التصويت دون متييز على أساس اجلنس أو        

 عاماً الترشـح النتخابـات      ٢١لذين بلغوا من العمر     لهنة، وحيق   االجتماعي أو اإلقامة أو امل    
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ويف انتخابات اهليئة التشريعية السادسة للجمعية الوطنية الـيت جـرت يف            . اجلمعية الوطنية 
 يف املائـة،    ٩٩,٧٦ بلغت نسبة اإلقبال على االنتخابات ما يزيد على          ٢٠٠٦أبريل  /نيسان

ويعكـس  ثقة الشعب بالنظام الدميقراطي الـشعيب       وهو ما يدل على توافق اآلراء الشعيب و       
.  اليت بلغها  ، ومستوى التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية      للبلد اخللفية واحلقائق التارخيية  

إعمال حق شعب الو يف أن يكون سيد بلده وحقوقه الدميقراطيـة  ويف ذلك دليل أيضاً على   
 البلد وإدارته عن طريـق ممثلـيهم        رييست يف   ويؤدي مجيع سكان الو دوراً    . يف تقرير مصريه  

املنتخبني يف اجلمعية الوطنية، وبصفة خاصة يشارك السكان بنشاط يف التخطيط االجتماعي            
واالقتصادي، وسّن القوانني ورسم سياسات احلكومة املتعلقة باألنشطة الوطنيـة والدوليـة            

عـن   عضواً، مبن فيهم ممثلون      ١١٥وتضم اهليئة التشريعية السادسة للجمعية الوطنية       . للبلد
كل دورة من دورات اجلمعية الوطنيـة علـى         مداوالت  وُتبثّ  . لنساءااإلثنية و اجملموعات  

احملطات التلفزيونية واإلذاعية، وقد اسُتحدث خط اتصال هاتفي مباشر للمـواطنني لرفـع             
دالة وإثارة مـسائل    الشكاوى والتعبري عن آرائهم وإبداء تعليقاهتم وتقدمي التماسات طلباً للع         

  . وأدائهاناشئة عن نشاط السلطاتوتكون تؤثر يف حقوقهم ومصاحلهم 
وتواصل مجهورية الو الدميقراطية الشعبية إصالحاهتا يف جمايل احلكم واإلدارة العامة             -٣٩

اخلدمات عن طريق تغطية نطاق على مجيع املستويات لتوفري اخلدمات العامة بالكامل، وزيادة   
ويف الوقـت   . ة احلكم حبيث تصبح أكثر فعالية وشفافية وإنصافاً وُعرضة للمساءلة         حتسني آلي 

إنـشاء  واستصواب احلايل تعكف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية على دراسة مدى إمكانية        
حماكم إدارية وجمالس شعبية حملية لتمكني الشعب املتعدد اإلثنيات يف مجيع أحناء البلد مـن               

  . مثيلية على مجيع املستويات حلماية حقوقه ومصاحله املشروعةتشكيل هيئاته الت

   الشخصي وسالمتهه يف احلياة وأمنالفردحق   -٢  
 علـى حـق     ،ينص الدستور والقوانني ذات الصلة، وبصفة خاصة قانون العقوبات          -٤٠

رامية وتفرض عقوبة اإلعدام كتدبري استـثنائي للمعاقبة على األفعال اإلج        . املواطنني يف احلياة  
  .األكثر خطورة

وحتمي أحكام الدستور والقوانني وتراعي حقوق املواطنني يف عدم انتـهاك حرمـة            -٤١
  .أجسادهم وشرفهم وبيوهتم، وحقهم يف األمن الشخصي

  حظر التعذيب  -٣  
وفقاً لإلطار القانوين جلمهورية الو الدميقراطية الشعبية، فإن التعذيب فعـل غـري               -٤٢

م  املعاملة فيما يتعلق باملشتَبه هبال التعذيب، والتدابري غري املشروعة وإساءةوُتعترب أفع . مشروع
 اسـتخدام  نياملـوظف على ووفقاً لقانون اإلجراءات اجلنائية، ُيمنع  . والسجناء أفعاالً إجرامية  

اللجوء إىل التهديد أو التعذيب أو أي تـدابري أخـرى غـري              اختاذ تدابري قسرية أو    القوة أو 
. اء استجواب املتهمني أو املدعى عليهم أو أطراف أخرى تشارك يف اإلجراءات           مشروعة أثن 
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تغيري توعيته بضرورة   هو إعادة   املُذنب  وينص القانون اجلنائي بوضوح على أن هدف معاقبة         
املختـصة  وعلى هذا األساس، فإن اهليئـات       . ليس التعذيب وسلوكه ليصبح مواطناً صاحلاً،     

 يف ظل الظروف واحلقائق     التأهيلحتسني مراكز االحتجاز وإعادة     تعمل يف الوقت احلايل على      
وُيضطلع يف الوقت نفسه بدراسات إلعداد مشروع قانون يتعلق مبراكـز           . االقتصادية للبلد 

املعايري الدولية الـدنيا املتعلقـة بـإدارة        تدريباً على    موظفو السجون    تلقّىوقد  . االحتجاز
لسنوات املاضية ُسمح لبعض الوفود األجانب وملمثلي       وعلى مدى ا  . السجون ومعاملة اجلناة  

  . فيينتيان وبعض املقاطعات يفالتأهيلاملنظمات الدولية بزيارة مراكز االحتجاز وإعادة 

  احلق يف حماكمة عادلة  -٤  
بناء دولة قوامهـا سـيادة   ة الو الدميقراطية الشعبية سياسة هتدف إىل تنتهج مجهوري   -٤٣

 تدابري مناسبة لكفالة املختصةوقد اختذت اهليئات . اء حماكمات عادلةضمان إجرإىل القانون و 
النظام ضمن  وَي. اكم وفقاً للدستور والقوانني   احلق يف املساواة بني املواطنني أمام القانون واحمل       

اإلجراءات اجلنائية احلق يف حماكمة عادلة وفقاً للقوانني ذات الصلة، وال سيما قانون       القضائي  
وحتظى رابطة الو للمحامني بالدعم من أجل أن توفر املـساعدة           . جراءات املدنية  اإل وقانون

  .القانونية لضمان إجراء حماكمة عادلة

  حرية الدين أو املعتقد  -٥  
 من ٤٣ و٩وتنص املادتان . يضمن الدستور والقوانني احلق يف حرية الدين أو املعتقد         -٤٤

الـشؤون   املتعلق بإدارة    PM/92املرسوم رقم   وإضافة إىل ذلك فإن     . الدستور على هذا احلق   
ومحاية األديان يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية الصادر عن رئيس الوزراء حيمـي             الدينية  

وحيـق  . وينظم أنشطة املنظمات الدينية وأتباع الديانات يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية          
  . اإلميان بأي منهاجلميع مواطين الو اإلميان بأحد األديان أو عدم

  حرية الكالم والكتابة والتجمع وتكوين اجلمعيات  -٦  
يضمن الدستور والقوانني ذات الصلة حرية الكالم والكتابة والتجمـع وتكـوين              -٤٥

 من الدستور على أن مواطين الو يتمتعون بـاحلق واحلريـة يف             ٤٤وتنص املادة   . اجلمعيات
 تكوين اجلمعيات واخلروج يف مظاهرات ال تتعارض        الكالم والتعبري والتجمع، وهلم احلق يف     

والقوانني والصكوك القانونية ذات الصلة اليت تضمن هذه احلقوق واحلريـات           . مع القوانني 
تشمل القانون املتعلق بوسائط اإلعالم، وقانون املطبوعات، والقانون املتعلـق بالنقابـات،            

وميثل انتهاك حرية الكالم والكتابـة  . ذلكومرسوم رئيس الوزراء املتعلق باجلمعيات وما إىل    
. والتجمع وتكوين اجلمعيات جرمية جنائية، وُيعاقَب مرتكبها مبا يتناسب مع خطورة اجلرمية           

  .وال جيوز أن متس ممارسة هذه احلريات حبقوق وحريات اآلخرين
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   االلتماسات واللجوء إىل العدالةاحلق يف رفع الشكاوى وتقدمي  -٧  
ورية الو الدميقراطية الشعبية تدابري قانونية وإداريـة لـضمان حقـوق            اختذت مجه   -٤٦

السكان يف تقدمي الشكاوى وااللتماسات واللجوء إىل العدالة فيما يتعلق بسلوك املـوظفني             
واجـب   كل من املنظمات احلكومية واملوظفني احلكوميني واملواطنني         ويقع على . احلكوميني

مي الدولة احلريات واحلقوق الدميقراطية للشعب اليت ال جيوز         وحت. االمتثال للدستور والقوانني  
ومينع دستور الو مجيع أفعال الطغيان أو األفعال االستبدادية اليت ميكن أن تنـال              . املساس هبا 

وتتـاح جلميـع    . من كرامة األشخاص وسالمتهم البدنية وحياهتم ووجداهنم وممتلكـاهتم        
 أفعال قامت هبا الدولة فضالً عن أطـراف ثالثـة        األشخاص الذين ُتنتهك حرياهتم من جراء     

ويشمل اإلطار القانوين جلمهوريـة     . إمكانية تقدمي شكاوى والتماسات واللجوء إىل العدالة      
 ات، وقانون اإلجراء  ة اجلنائي اتالو الدميقراطية الشعبية الذي يضمن هذا احلق، قانون اإلجراء        

باملكاتب الشعبية للنيابـة العامـة      قانون املتعلق   وال، والقانون املتعلق مبحاكم الشعب،      ةاملدني
 ولتمكني السكان من ممارسة حقهم يف تقدمي الشكاوى وااللتماسات        . وقوانني حمددة أخرى  

 قانون معاجلة االلتماسات وهو جيسد ٢٠٠٦، اعتمدت اجلمعية الوطنية يف عام على حنو فعال
نيات تقدمي شـكاوى والتماسـات إىل     املتعدد اإلث اليت تتيح لشعب الو     احلقوق واإلجراءات   

وهـذا تـدبري    . وحيمي هذا القانون مصاحل األفراد والكيانات اجلماعيـة       . املسؤولني املعنيني 
نظماً مفصلة هتدف   تشريعي جديد يف النظام القضائي جلمهورية الو الدميقراطية الشعبية حيدد           

 حبيث ميكن النظر يف    ملنظماتإىل تيسري وتوحيد إجراءات تقدمي الطلبات من جانب األفراد وا         
من أنواع  ووفقاً للقانون فإن هناك ثالثة      .  اهليئة املعنية  تلك الطلبات إلجياد حل فعال من ِقبل      

املقدَّمـة إىل اجلهـاز     (، والدعوى   )املقدَّم إىل السلطات اإلدارية   (الطلب  : االلتماسات وهي 
وُيسهم هـذا القـانون     ). ية الوطنية املقدَّم إىل اجلمع  (، وااللتماس من أجل العدالة      )القضائي

اجلمهور يف جعل جمتمع مجهورية الو جمتمعاً يتـسم باملـساواة           نال استحسان   اجلديد الذي   
والعدالة دون متييز على أساس املركز االجتماعي أو اجلنس أو العمر أو العرق أو اجلنسية أو                

             ئي جلمهوريـة  ويف النظـام القـضا    . اإلثين أو الدين أو على أي أسـس أخـرى         األصل  
الو الدميقراطية الشعبية، فإن القضايا اليت تقوم على أسباب واهية ُتحـلّ دون اللجـوء إىل                

عن طريق وحدات الوساطة القروية املُنشأة      وخباصة  األعراف والتقاليد،   بالرجوع إىل   احملكمة  
  .البسيطةواملخالفات ت وتقوم وحدات الوساطة القروية بتسوية الرتاعا. يف مجيع أحناء البلد

   معينةجمموعاتحقوق   -جيم   

   اإلثنيةاجملموعاتحقوق   -١  
تتبع حكومة الو سياسة ثابتة لتعزيز التضامن واملساواة بني أبناء شعب الو املتعـدد                -٤٧

            اإلثـين، فـإن  األصـل ولضمان خلو جمتمع الو من التمييز على أساس العرق أو           . اإلثنيات
 اجملموعات الدستور تنص على أن تنتهج الدولة سياسات لتعزيز الوحدة بني مجيع            من ٨املادة  
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اإلثنية احلق يف محاية وصون وتعزيز اجملموعات  وجلميع فيها وحتقيق املساواة فيما بينها؛  اإلثنية  
ر مجيع األفعال الـيت تـؤدي إىل الفـصل     الرفيعة لقبائلها وللبلد؛ وُتحظاألعراف والثقافات 

واالرتقـاء  للنـهوض    وتتخذ الدولة كل التدابري الضرورية       اإلثنية؛اجملموعات   بني   والتمييز
وإن أفعاالً كزرع   .  اإلثنية اجملموعاتمبستويات التنمية االجتماعية واالقتصادية جلميع      تدرجيياً  

اإلثنية والتمييز بينها ومنعها من املـشاركة واسـتبعادها واختيـار           اجملموعات  الشقاق بني   
 مـن قـانون     ١٧٦ و ٦٦املادتان  (تعترب جرائم جنائية    األصل اإلثين   على أساس   األشخاص  
اإلثنية يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية يف سـالم ووئـام     اجملموعات  وتعيش  ). العقوبات

  .وهي متساوية أمام القانون
ووجهت احلكومة اهتماماً كبرياً إىل التخفيف من حدة الفقر الذي تعاين منه كـل                -٤٨
وقد ركزت احلكومة يف    .  تدرجيياً اجملموعات إثنية هبدف حتسني ظروف معيشة تلك        موعةجم

اإلثنيـة يف املنـاطق     أفراد اجملموعات   هذا املسعى على تنمية املوارد البشرية، وحمو األمية بني          
 الريفية والنائية واجلبلية، ونشر التقنيات الضرورية للزراعة وتربية املاشية، وإنتـاج احملاصـيل           

اإلثنية على تغيري سبل عيشها القائمة على الطبيعة والعـادات          اجملموعات  ، وتشجيع   التجارية
الضارة، وإنشاء قرى إمنائية وجمموعات القرى اإلمنائية، وإنشاء صناديق دائرة للقرى، وبنـاء             
الطرقات يف املناطق الريفية، وتوسيع نطاق شبكات التعليم والرعاية الصحية لتشمل املنـاطق            

، وحل املشاكل املتعلقة    "القطع واحلرق "لنائية، وتوفري مساكن دائمة وعمل مستدام ملزارعي        ا
وبغية إتاحة فرص أكرب . اإلثنيةاجملموعات باحلركات غري املنظمة وسبل املعيشة البدوية لبعض    

اإلثنية والفئات املهمشة من أجل حصوهلا على التعلـيم، وجهـت احلكومـة          للمجموعات  
اإلثنية اليت تعيش أفراد اجملموعات ى سبيل املثال إىل التدابري املتعلقة بتعزيز حصول   اهتمامها عل 

ابتدائية وثانوية للمجموعـات    يف املناطق النائية على التعليم، وذلك من خالل إنشاء مدارس           
  .ومدارس لليتامى يف مجيع املقاطعاتاإلثنية، 

ـ ومتثل عملية حتقيق املساواة فيما بني         -٤٩  اإلثنيـة مهمـة تـرتبط مبهـام         اتاجملموع
ومسؤوليات مجيع الوزارات واملؤسسات احلكومية، واملنظمات اجلماهريية واالجتماعية، مبـا    

 ونقابات عمال الو، واحتاد احملاربني القدماء،       احتاد الو النسائي، واحتاد الو للشباب،     يف ذلك   
ية بتعزيز ومحايـة حقـوق      وتضم املؤسسات األساسية املعن   . ومجعية الصليب األمحر يف الو    

 اإلثنية التابعة للجمعية الوطنية، وجبهة الو       اجملموعاتشؤون  ب اللجنة املعنية  اإلثنية   اجملموعات
  .للبناء الوطين، واألكادميية الوطنية للعلوم االجتماعية

  حقوق املرأة  -٢  
 الرجـل   توجه حكومة الو االهتمام إىل تعزيز النهوض باملرأة وحتقيق املساواة بـني             -٥٠

 من الدستور وغريه من القوانني ذات الصلة، وال سـيما           ٢٤واملرأة وهو ما تنص عليه املادة       
، وقانون العقوبات، وقانون العمل، وقانون التعلـيم،        بالنهوض باملرة ومحايتها  القانون املتعلق   

راتيجية وقد وضعت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية االست. والصكوك القانونية األخرى للبلد  
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 الواقع  وتعكف بنشاط على تنفيذها مبا يتالءم مع      ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(الوطنية للنهوض باملرأة    
ويقوم البلد أيضاً بتنفيذ منهاج عمل بيجني بنشاط، واتفاقية القضاء علـى مجيـع              . الوطين

ويف هذا اخلصوص ترمي الـسياسات      . أشكال التمييز ضد املرأة، واألهداف اإلمنائية لأللفية      
 احلكومة يف إدراج القـضايا      شرعتوقد  . ية إىل إزالة العقبات اليت تعترض تقدم املرأة       الوطن

وعلى وجه اخلصوص، تتاح للمرأة فرصة      . اجلنسانية يف براجمها وخططها ومشاريعها اإلمنائية     
املشاركة إىل جانب الرجل يف إجراء البحوث والدراسات التحليلية وتسوية القضايا يف إطار             

  .يط اإلمنائي االجتماعي واالقتصاديعملية التخط
وتضم املنظمات اليت تضطلع مبهام ومسؤوليات تتعلق بتعزيز ومحاية حقوق املـرأة،              -٥١

وزارة التعليم، ووزارة العمل والرفاه االجتماعي، وجلنة الو الوطنية للنهوض باملرأة، واحتـاد             
نظمات على املستويات املركزية    وتعمل هذه امل  . الو للشباب واحتاد الو النسائي وما إىل ذلك       

وأنشأ احتاد الو النسائي مركزاً للمعلومات ولتنمية املوارد املتعلقة باجلنسني          . واحمللية والشعبية 
 مركزاً استشارياً للنساء واألطفال هبدف تـوفري        ٢٠٠٤، كما أنشأ يف عام      ١٩٩٧يف عام   

ر بالبـشر والعنـف املـرتيل    خدمات استشارية للنساء واألطفال الذين يقعون ضحايا لالجتا    
 ٤٤١وقد قدم املركز االستشاري منذ إنشائه خدمات استـشارية إىل           . واالستغالل اجلنسي 

 ١ ٥٦٣وحىت اليوم، قدم املركز     . تايلند من ضحايا االجتار العائدين من       ١٤٤منهم  شخصاً  
  .  موضوعا٢٨٠ًأو عرب اخلطوط اهلاتفية مشلت بشكل مباشر خدمة استشارية 

. د أحرزت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية تقدماً كبرياً يف ضمان حقوق املـرأة        وق  -٥٢
 ٢٩للجمعية الوطنيـة، هنـاك      ) احلالية( عضواً يف اهليئة التشريعية السادسة       ١١٥ومن أصل   

واليوم يزداد عدد النساء اللوايت يشغلن مناصب عليا        .  يف املائة  ٣٣,٥امرأة وهو ما ميثل نسبة      
 ٣٨,٩ امرأة يف اخلدمة املدنية وهو ما ميثل نسبة          ٣٥ ٠٠٠وهناك ما يزيد على     . يف احلكومة 

وحيق للمرأة احلصول علـى     .  يف املائة  ٥٤ االقتصادي   القطاع وتبلغ نسبة النساء يف      ؛يف املائة 
كما حيق هلا أن حتتفظ بامسهـا إىل        . إجازة أمومة ملدة ثالثة أشهر بأجر واستحقاقات أخرى       

وللمـرأة احلـق يف     .  سندات ملكية األراضي وغريها من الشهادات      جانب اسم زوجها يف   
وقد قدمت مجهوريـة الو     . االحتفاظ بلقبها بعد الزواج، وهلا احلق يف اإلرث وما إىل ذلك          

اتفاقية القضاء  مبوجب  الدميقراطية الشعبية تقريرها اجلامع للتقريرين الوطنيني السادس والسابع         
جلنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء علـى       وعرضته أمام   رأة،  على مجيع أشكال التمييز ضد امل     

 الوقـت   بـاملرأة يف   اللجنة الوطنية للنهوض  وتعكف  . ٢٠٠٩التمييز ضد املرأة يف هناية عام       
  . اخلتامية للجنة وتوصياهتااملالحظات احلايل على متابعة 

  حقوق الطفل  -٣  
إىل تعزيز ومحايـة حقـوق األطفـال        تويل مجهورية الو الدميقراطية الشعبية أمهية         -٥٣

وقد اعتمدت احلكومة تدابري لتنفيذ مبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل بالسعي        . ومصاحلهم
تتفق مع اتفاقية    من الدستور أحكاماً     ٢٩وتتضمن املادة   . جاهدة إىل ترمجتها إىل واقع عملي     
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 القـوانني القائمـة    وقد قامت مجهورية الو الدميقراطية الـشعبية بتحـسني         حقوق الطفل؛ 
واعتمدت قوانني جديدة تتعلق حبقوق ومصاحل الطفل، مبا يف ذلك قانون العقوبات، وقانون             

 وقانون التعليم، وقانون العمل وقانون النظافـة واإلصـحاح والتوعيـة            ة اجلنائي اتاإلجراء
 وقـانون  الصحية، والقانون املتعلق جبنسية الو، وقانون اخلدمة العسكرية، وقانون املـرياث،    

، وقانون العقود، وقانون النهوض باملرأة ومحايتها، واألهم هو قانون محاية           ة املدني اتاإلجراء
 أحكام القوانني املشار إليها أعاله مع مبـادئ وأحكـام           تتفقو. حقوق األطفال ومصاحلهم  

  .اتفاقية حقوق الطفل وهتدف إىل تنفيذها
وحتقيـق  ة الصحية لألمهات واألطفـال      ووجهت احلكومة اهتماماً إىل تعزيز الرعاي       -٥٤

 األمهات واألطفال واستحقاقاهتم، من خالل إنشاء آلية تنسيق         التنمية الشاملة ومحاية حقوق   
حلكومة ويطلق عليها اسم اللجنـة الوطنيـة لألمهـات          لدى ا وطنية ستعمل بوصفها أمانة     

 وزراء وأصـحاب    يرأسها النائب الدائم لرئيس الوزراء وتضم نـواب       واألطفال، وهي جلنة    
املناصب املكافئة من مجيع الوزارات واملنظمات ذات الصلة، يشغلون منصب نائب الرئيس أو     

ولدى اللجنة شبكات تنظيمية يف مجيع أحناء البلد بدءاً من   . أعضاء يف اللجنة  يعملون بصفتهم   
ـ        ستوى املستوى املركزي إىل احمللي ختضع إلشراف حكام املقاطعات أو نواب احلكام على م

وإضافة إىل اللجنة . اإلقليمعلى مستوى األقاليم  أو نواب رؤساء األقاليم املقاطعة، أو رؤساء   
الوطنية املشار إليها، تضم الوزارات واملؤسسات اليت تضطلع مبهام ومسؤوليات تتعلق بتعزيز            

 الصحة  الرعاية الصحية وتطوير التعليم لألطفال ومحاية حقوق األطفال واستحقاقاهتم، وزارة         
العامة، ووزارة التربية، ووزارة العمل والرفاه االجتماعي، ووزارة العدل، ووزارة األمن العام،   

             ومجعية املعـوقني يف الو     واحتاد الو للشباب،  وجبهة الو للبناء الوطين، واحتاد الو النسائي،        
  .  يف البلدوتعمل هذه املنظمات على املستويني املركزي واحمللي. وما إىل ذلك

وقد حققت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية تقدماً تدرجيياً حنو ضـمان حقـوق               -٥٥
امج واستراتيجيات تتعلـق    سياسات وبر وشرع يف تنفيذ    واعتمد البلد   .  ومصاحلهم األطفال
، مثل خطة العمل الوطنية املعنية باألطفال، والربنامج الـوطين ملكافحـة االجتـار              باألطفال
. ، واالستراتيجية الوطنية للتغذية وما إىل ذلك      )٢٠١١-٢٠٠٧( واستغالهلم جنسياً    باألطفال

 والتحصني نـواةً    التطعيموأولت احلكومة أولوية عليا لرعاية صحة األمهات واألطفال جبعل          
أساسية يف عملية إدماج الرعاية الصحية األساسية يف أنـشطة أخـرى تتعلـق باألمهـات                

والتحصني من أجل النساء واألطفال حبضور      للتطعيم  نية سنوية   وتنظم محالت وط  . واألطفال
كبار القادة، مبن فيهم الرئيس، ورئيس الوزراء، ورئيس اجلمعية الوطنية وغريهم من كبـار              

وقد أدرجت األنشطة املـضطلع هبـا لتعزيـز ومحايـة األطفـال يف اخلطـط          . املسؤولني
ية اليت متكن األطفال يف مجيع أحناء البلد من         االقتصاد -واالستراتيجيات اإلمنائية االجتماعية    

وقد نفذت بفعالية تدابري إتاحة العالج والفحص الطيب وتدابري أخرى ترمي           . ممارسة حقوقهم 
وإضافةً إىل ذلك تركز احلكومـة      . إىل خفض معدالت وفيات األطفال وزيادة التغذية جماناً       

يني القصري والطويل، جبعل التعليم     نة على املد  على تنمية املوارد البشرية كأولوية للتنمية الوطني      
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يف و. وقد ارتفع تدرجيياً معدل التحاق األطفـال باملـدارس        . النواة الرئيسية يف هذه العملية    
.  غـري املعـوقني   الوقت احلايل يتابع األطفال املعوقون حتصيلهم الدراسي إىل جانب األطفال         

.  طفـالً  ٧ ٠٣٤اإلثنية تضم ما جمموعه      للمجموعات مدرسة داخلية    ٢٠حالياً  ويعّد البلد   
  .من ذوي االحتياجات اخلاصة بنظام التعليم العام طفالً ٤ ٥٦٩ذلك التحق إىل وإضافة 

وتعكف احلكومة بنشاط على تنفيذ مبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل عن طريق              -٥٦
ـ  واالعتداءاتزيادة االهتمام برعاية األطفال ومحايتهم من املخاطر         تغالل يف العمـل     واالس

واالستغالل اجلنسي واالجتار بالبشر واالجتار باملخدرات والذخائر غري املنفجرة وغريها مـن            
فـضالً عـن     الـصينية،    -خملفات احلرب اليت تركتها احلروب كجزء من احلرب اهلنديـة           

وقد أتاحت احلكومة الظروف والفرص ألطفال وشباب       . مساعدهتم يف اإلجراءات القضائية   
ملتعددي اإلثنيات للمشاركة يف األنشطة االجتماعية داخل البلد وخارجه من أجل تبادل            الو ا 

  . اآلراء اليت تتعلق بقضايا األطفال والشباب وحبقوق الطفل

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  -٤  
 شخص ذي إعاقة يعيشون يف مجهوريـة الو الدميقراطيـة           ١٢٠ ٠٠٠يوجد حنو     -٥٧

وقد قامـت   . خملفات احلرب غريها من   ا الذخائر غري املنفجرة و    الشعبية، وأكثرهم من ضحاي   
حكومة الو بتعزيز وهتيئة الظروف لألشخاص ذوي اإلعاقة لكي يتمتعوا على قدم املـساواة              

ويتلقى األشخاص  . مع اآلخرين باحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية       
ولة واجملتمع فيما يتعلق بظروف معيشتهم وإعادة تأهيلهم      من الد متزايدة  ذوو اإلعاقة مساعدة    

وإضافة إىل ذلك، يتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة       . وإدماجهم اجتماعياً ومشاركتهم يف اجملتمع    
وقوانني أخرى  حبقوقهم املنصوص عليها يف القوانني، وال سيما قانون العمل، وقانون التعليم            

  . ل البدين والعقلي والعمل الالئق بالرعاية الصحية وإعادة التأهيتتعلق
وصدقّت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي              -٥٨

وقد أعّد القطاع املسؤول مشروع مرسوم يتعلق باألشـخاص ذوي          . ٢٠٠٩اإلعاقة يف عام    
نظمات اليت  وتضم امل . اإلعاقة وال يزال املشروع يف الوقت احلايل بانتظار أن تعتمده احلكومة          

وُتبذل جهود مكثفة مـن أجـل تعزيـز حقـوق           تضطلع مبهام ومسؤوليات تتعلق حبماية      
األشخاص ذوي اإلعاقة، وزارة العمل والرفاه االجتماعي، واللجنة الوطنية املعنية بـاملعوقني            

 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل       وُتبذل جهود مكثفة من أجل تعزيز     . وما إىل ذلك  
، ومجعية الو للمكفوفني، ومركز إعادة تأهيل املعوقني، ومركز         ة املعوقني يف الو   مجعيأنشطة  

  .التدريب للمعوقني، ومركز التعليم الشامل إخل
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   والتحدياتواملعوقاتاإلجنازات   -رابعاً   

  اإلجنازات  -ألف   
علـى  التنميـة    احلماية وحتقيق    مليئة باإلجنازات يف جمايل توفري     عاماً   ٣٠على مدى     -٥٩

 عاشت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية يف استقرار سياسي وسالم، ومهـا            ،املستوى الوطين 
  .  ومحايتهاالعامالن اهلامان اللذان سيفضيان إىل تعزيز حقوق اإلنسان يف البلد

وينص الدستور والقوانني على ضمان متتع الشعب املتعدد اإلثنيات مبختلف حقوقه              -٦٠
وقد أُنشئت هيئات حكومية وهـي تـؤدي مهامهـا    . لظروف لذلك اإلنسانية وعلى هتيئة ا   

وإضافة إىل ذلك عملت منظمة التحالف السياسي أي جبهـة          . ومسؤولياهتا مبوجب القوانني  
الو للبناء الوطين واملنظمات اجلماهريية على تعزيز دورها وواجباهتا، باالستناد إىل القـوانني             

الشعب املتعدد اإلثنيات   أفراد  دة حتقيق التضامن بني      الناظمة ألنشطتها، من أجل زيا     واللوائح
وتشجيع اجلماهري وتعبئتها للمشاركة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية ولتنفيـذ القـوانني            

، يف اجملالني السياسي واالقتصادي   املبدئية  سياسة التجديد   وبفضل  . بفعاليةواللوائح التنظيمية   
التعاون واالندماج على املستويني اإلقليمي والدويل، فـإن        مبا يف ذلك السياسات اليت تتعلق ب      

 يف املائـة    ٦اقتصاد مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ظل حيظى مبعدل منو مستمر ال يقل عن              
  .سنوياً يف املتوسط وذلك على مدى العقدين املاضيني

ني قطاعات خمتلفة    قانوناً وقانوناً معدالً، وتغطي هذه القوان      ٩٠واعُتمد ما يزيد على       -٦١
ويشكل . وقد أسهم إنفاذها يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بصورة مباشرة أو غري مباشرة             

التنفيذ اجلاري للخطة الرئيسية املتعلقة بتعزيز سيادة القانون يف مجهوريـة الو الدميقراطيـة              
دد اإلثنيـات يف أن     أساساً قوياً لتعزيز حقوق الشعب املتع     مؤخراً  احلكومة  اليت أقّرهتا   الشعبية  

  .يكون سيد بلده
 والتحـصني   التطعـيم وقد جنحت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية يف تنفيذ برامج            -٦٢

ونتيجة لذلك اخنفـضت معـدالت وفيـات        . ومشاريع التربية الصحية يف مجيع أحناء البلد      
ة الو الدميقراطية   وإضافة إىل ذلك أعلنت مجهوري    . األطفال والوفيات النفاسية اخنفاضاً كبرياً    

  . الشعبية رمسياً أهنا بلد خيلو من شلل األطفال
كّماً وسعت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية جاهدة إىل تطوير نظام التعليم الوطين              -٦٣
 التعليم  ومؤسسات وهو ما أدى إىل زيادة معدل االلتحاق باملدارس االبتدائية والثانوية            نوعاًو

  .  احلكومية واخلاصةالتعليمك ارتفع عدد مؤسسات وإضافة إىل ذل. العايل
ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية طرف يف كثري من اتفاقيات األمم املتحدة الرئيسية              -٦٤

ويقبل البلد وينفذ االلتزامات . حلقوق اإلنسان واالتفاقيات األخرى اليت تتعلق حبقوق اإلنسان
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 يف نشر أحكام    ،ويتضح ذلك، ضمن مجلة أمور    . تواملسؤوليات املنصوص عليها يف االتفاقيا    
  .االتفاقية وعمليات مراجعة القوانني احمللية لتحقيق امتثاهلا وصياغة وتقدمي التقارير الوطنية

وتتعاون مجهورية الو الدميقراطية الشعبية تعاوناً بناًء مع جملس األمم املتحدة حلقوق              -٦٥
 وقـد   ت؛مال حقوق اإلنسان يف البلد يف عدة جماال       اإلنسان وتزوده باملعلومات املتعلقة بإع    

وعززت كثرياً  . ٢٠٠٩زارت البلد املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد يف هناية عام             
            هذه الزيارة األوىل من نوعها اليت قام هبا مقرر خاص لألمـم املتحـدة فهـم احلقـائق يف                   

 فيما يتعلق باحترام حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حرية الدين           مجهورية الو الدميقراطية الشعبية   
  .أو املعتقد

واستفادت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية من احلوارات الثنائية املتعلقـة حبقـوق              -٦٦
اإلنسان اليت أجرهتا مع أستراليا والسويد واالحتاد األورويب يف إطار تبادل الدروس والتجارب             

  . ومحايتهااإلنسانيف جمال تعزيز حقوق 

   والتحدياتاملعوقات  -باء   
من مساحة   يف املائة    ٨٠و .أراضي البلد عبارة عن أراض جبلية     إن اجلزء األكرب من       -٦٧

ويشكل ذلك عائقاً كبرياً أمام     . مل يتم استصالحها بصورة مناسبة بعد     البلد هي مناطق ريفية     
لق صعوبات أمام اجلهود املبذولة لنشر إنشاء هياكل أساسية ضرورية يف االقتصاد الوطين، وخي     

سياسات احلكومة وخططها اإلمنائية االجتماعية واالقتصادية وقوانينها والتوعية هبا وحتقيـق           
وإضافة إىل ذلك يقف هذا الواقع عائقاً أمام اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لضمان إتاحة          . فهمها

  . عزيز ومحاية حقوقه وحتسني سبل معيشتهاخلدمات العامة للشعب املتعدد اإلثنيات من أجل ت
من هيمنـة  وقد رزح البلد حتت نري احلكم اإلقطاعي واألجنيب وعاىن لفترات طويلة      -٦٨

 من احلروب والرتاعات املسلحة النامجة عن الغزوات األجنبية وهو عامـل أدى             االستعمار مثّ 
 والرتاعات املسلحة، وال سيما     وتشكل اآلثار السلبية للحروب املدمرة    . إىل ختلف البلد وفقره   

الذخائر غري املنفجرة وغريها من خملفات احلرب، العقبة الرئيسية اليت تعترض التنمية الوطنية             
. االجتماعية واالقتصادية وعملية حتسني مستويات معيشة الشعب يف املناطق الريفية النائيـة           

لخسائر يف األرواح   ل الرئيسي   خملفات احلرب السبب  غريها من   ومتثل الذخائر غري املنفجرة و    
، وقد أدت أيضاً إىل زيادة نسبة املعوقني بدرجة      ولألضرار اليت حلقت مبمتلكات أفراد الشعب     

  . كبرية بني السكان
 وسياسات احلكومة وفهمها حمدوداً يف عداد كثري        والنظموال يزال الوعي بالقوانني       -٦٩
 على املستويني املركزي واحمللي وكذلك      وظفنيواملاخلدمة املدنية   املسؤولني والعاملني يف    من  

القوانني كما أن   . بني السكان يف املناطق اجلبلية والريفية بسبب عدم حتصيلهم العلمي العايل          
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 ُتنشراحمللية واملعلومات املتعلقة حبقوق اإلنسان وغريها من االلتزامات القانونية الدولية للبلد مل 
  . بسبب حمدودية املوارد املالية ضمن مجلة صعوبات أخرىعلى نطاق واسع مبا فيه الكفاية،

وال تزال املعتقدات والقوالب النمطية البالية القائمة يف كثري من املناطق احمللية متثـل                -٧٠
عقبات أمام السكان للحصول على اخلدمات العامة واالستفادة منها، كالرعايـة الـصحية             

  .والتعليم واإلعالم يف عدة جماالت
د أدى التأثري السليب للعوملة إىل زيادة حركة املواطنني، إضافة إىل خلـق فجـوة               وق  -٧١

 متتع الناس الكامل    شكل هذا حجر عثرة أمام    وقد  . اجتماعية واقتصادية بني األثرياء والفقراء    
 والوبائية واآلفات االجتماعيـة،     الساريةوإضافة إىل ذلك ال تزال األمراض       . حبقوق اإلنسان 

  . متثل مشاكل يلزم حلها على حنو سريع ومالئم،بالبشر وباملخدراتمثل االجتار 
وما ينجم عنهما من آثـار، مثـل        الدورية  طبيعية  الكوارث  لاووقد أثر تغري املناخ       -٧٢

ال سيما   تأثرياً مباشراً يف النمو يف عدة قطاعات، و        ،العواصف املدارية والفيضانات واجلفاف   
              وإعـصار كيتـسانا يف     ٢٠٠٨الفيـضانات يف عـام      قد أدت   ف. قطاع الزراعة واحلراجة  

احملـّددة   إىل تدين اإلنتاج الغذائي إىل مستويات تقل عن تلك ،، على سبيل املثال   ٢٠٠٩عام  
يف خطة التنمية الزراعية واحلراجية وهو ما جعل اإلنتاج غـري كـاف   املرسومة  يف األهداف   

  .لتلبية احتياجات البلد من األغذية

  األوليات الوطنية وااللتزامات واالحتياجات من املساعدة التقنية -اً خامس  

  األولويات الوطنية  -ألف   
ستواصل مجهورية الو الدميقراطية الشعبية جهودها لتحقيق أهداف ختفيـف حـدة        -٧٣

الفقر يف البلد من خالل املضي قدماً يف تنفيذ اخلطط والربامج االستراتيجية املتعلقة بالتخفيف              
           لنمو والقـضاء علـى الفقـر واألهـداف        ل حدة الفقر، وال سيما االستراتيجية الوطنية        من

  . اإلمنائية لأللفية
احلكـم  جماالت  وستواصل مجهورية الو الدميقراطية الشعبية اإلصالحات اجلارية يف           -٧٤

هتا على تنفيذ   واإلدارة العامة والنظام القانوين للبلد وستعزز جهودها، وتزيد من حتسني قدرا          
القوانني احمللية بفعالية من أجل القيام تدرجيياً ببناء دولة قوامها سيادة القانون، وتعزيز احلقوق              
الدميقراطية للشعب، وترسيخ ثقافة القانون واليقظة القانونية يف البلد ومحاية املصاحل املشروعة            

وإضافة إىل ذلك . ف والعدلللمواطنني، وحتويل جمتمع الو إىل جمتمع حضاري يسوده اإلنصا     
ستواصل مجهورية الو الدميقراطية الشعبية حتسني نظم حماكمها ومكاتب مـدعيها العـامني             

  .حبيث تصبح هذه املؤسسات أكثر فعالية وقوة خلدمة الشعب
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وستستمر مجهورية الو الدميقراطية الشعبية يف تنفيذ الربنامج الوطين للرعاية الصحية             -٧٥
شعب املتعدد اإلثنيات، ويف السياسات والربامج والتدابري الراميـة إىل تعزيـز            للفائدة أفراد ا  

الرعاية الصحية والوقاية من األمراض، مبا يف ذلك توفري اللقاح للنساء واألطفال من أجـل               
  .خفض معدل الوفيات بصورة مستمرة وزيادة العمر املتوقع

يف حتسني نوعية التعلـيم وزيـادة       وستمضي مجهورية الو الدميقراطية الشعبية قدماً         -٧٦
 التعليم لشعب الو املتعدد اإلثنيات عن طريق التنفيذ الفعال للخطة االسـتراتيجية             نيلفرص  

الوطنية للتعليم، وخطة العمل الوطنية املتعلقة بإتاحة التعليم للجميع، واخلطة االسـتراتيجية            
علـى  ( املائة من ميزانية الدولة       يف ١٨، وختصيص نسبة    نظام التعليم الوطنية املتعلقة بإصالح    

  .لالستثمار يف قطاع التعليم) أساس قانون التعليم املعدل
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية إتاحة الفرص وهتيئة الظـروف املواتيـة           وستواصل  -٧٧

الشعب املتعدد اإلثنيات يف املنـاطق احلـضرية        أفراد   املهن والوظائف من أجل      الستحداث
ائية، مبا يف ذلك توفري دورات تدريبية مهنية وتوسيع نطاقها يف خمتلف املناطق يف              والريفية الن 

             مجيع أحناء البلد، كما ستواصل حتسني وتطوير نظام الـضمان االجتمـاعي يف القطـاعني              
  .العام واخلاص

  االلتزامات  -باء   
فاقية مناهـضة التعـذيب     ستنظر مجهورية الو الدميقراطية الشعبية يف التوقيع على ات          -٧٨

التـصديق علـى    يف  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، و           
االنضمام إىل اتفاقيـات    يف  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، و        

  . وما إىل ذلكحقوق اإلنسان وغريها من االتفاقيات مثل اتفاقيات منظمة العمل الدولية
وستسعى مجهورية الو الدميقراطية الشعبية جاهدة إىل إدراج أحكام االتفاقيات اليت             -٧٩
، وإىل تعزيز تنفيذ تلك االتفاقيات يف البلد على حنـو           ة الوطني ات فيها يف التشريع   طرفهي  

  .أكثر فعالية
ة باتفاقيات حقوق   وستواصل مجهورية الو الدميقراطية الشعبية نشر املعلومات املتعلق         -٨٠

على املستويني املركزي واحمللـي  واملوظفني اخلدمة املدنية املسؤولني والعاملني يف اإلنسان بني   
  .وتعميمها على اجلمهور عامة، مبا يف ذلك الشباب واألطفال

  آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان     معوستتعاون مجهورية الو الدميقراطية الشعبية        -٨١
 يف ذلك جملس حقوق اإلنسان، وستفي بالتزاماهتا بإعداد التقـارير مبوجـب             ، مبا وتدعمها

معاهدات حقوق اإلنسان، وستتعاون مع اإلجراءات اخلاصة بتوجيه دعـوات إىل املقـررين          
  . مبسائل مواضيعية من أجل زيارة البلد عند االقتضاءاملعنينياخلاصني 
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ادل الدروس والتجارب مع اجملتمـع      وستواصل مجهورية الو الدميقراطية الشعبية تب       -٨٢
  . الدويل لتعزيز التعاون وتقدمي املساعدة التقنية من أجل النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها

  املساعدة التقنيةمن حتياجات الا  -جيم   
تأمل مجهورية الو الدميقراطية الشعبية أن يستمر اجملتمع الدويل يف تبادل التجـارب               -٨٣

جل حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية يف مجهورية الو الدميقراطيـة          وتقدمي املساعدة من أ   
دورات تدريبيـة قـصرية   الفرص لتنظـيم  الشعبية وتنمية قدراهتا الوطنية، مبا يف ذلك إتاحة   

  .هورية الو الدميقراطية الشعبيةومتوسطة األجل يف جمال حقوق اإلنسان من أجل مج

        


