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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة 
  ٢٠١٠مايو / أيار١٤-٣جنيف،

) ج(١٥وفقاً للفقـرة    اإلنسان،  ق  موجز أعدته املفوضية السامية حلقو        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *مجهورية الو الدميقراطية الشعبية    

 من أصحاب املـصلحة إىل عمليـة        ١٤ املقدمة من    )١(هذا التقرير هو موجز للورقات      
ـ          . االستعراض الدوري الشامل   س وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمـدها جمل

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية             . حقوق اإلنسان 
وذُكرت بـصورة   . السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل مبطالبات حمددة           

منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، ومل ُتغيَّر النصوص األصلية              
وقد يعزى االفتقار إىل املعلومات بشأن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه             . ما أمكن ذلك  

وتتاح على املوقع   . املسائل إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة لورقات بشأن هذه املسائل بعينها          
وقـد  . الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات الـواردة          

  . إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنواتروعي يف

__________ 

  .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار العام  -والً أ  

  نطاق االلتزامات الدولية  -ف أل  
أحاطت رابطة الو لألشخاص ذوي اإلعاقة علما بتصديق مجهورية الو الدميقراطية             -١

  .)٢(٢٠٠٩سبتمرب /عاقة يف أيلولالشعبية على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإل
والحظت منظمة العفو الدولة أن مجهورية الو الدميقراطية الشعبية مل تـصدق علـى                -٢

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة؛            
اد أسرهم؛ واالتفاقية الدولية حلماية     واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفر       

 .)٣(نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةمجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ و

وإنفاذهـا  التشريعات الوطنيـة   أن  ودعت منظمة العفو الدولية احلكومة إىل ضمان          -٣
 العهـد   ايل ومن ضمنه  تدعم التزامات مجهورية الو الدميقراطية الشعبية مبوجب القانون الدو        

وأشارت الورقة املشتركة إىل أن حكومة الو مل        . )٤(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    
تف إىل حد الساعة بالتزاماهتا بتطبيق املعاهدات الدولية اليت وقعتها وصدقتها فـضال عـن               

 .)٥(العديد من أحكام اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

النسائي بالتنسيق مع املنظمات الدولية يف جمال الدعوة ملختلـف          وأوصى احتاد الو      -٤
معاهدات حقوق اإلنسان ونشرها وال سيما االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق ومصاحل املرأة            

  .)٦(والطفل واالجتار بالبشر والعنف ضد النساء

  اإلطار الدستوري والتشريعي   -باء   
 ٢٠٠٣بـصيغته املعدلـة يف       كل من الدسـتور       ملنظمة العفو الدولية، ينص    وفقاً  -٥

ولكن من حيث   . والتشريع احمللي، على حرية التعبري والصحافة والتجمع وتكوين اجلمعيات        
 املمارسة، تواصل السلطات وضع قيود على هذه احلقوق كما يفرض التشريع احمللي قيـوداً             

ظر تنظيم أنشطة دعائية    ويتضمن القانون اجلنائي أحكاما مصاغة بعبارات غامضة حت       . إضافية
ضد الدولة واالفتراء عليها مبا يشوه صورة سياساهتا أو سياسات حزب الو الثوري الـشعيب               

  .)٧(والتحريض على اإلخالل بالنظام وتقويض التضامن الوطين
ورحبت منظمة العفو الدولية بقرار احلكومة حول تسجيل اجلمعيات احمللية املوقع يف              -٦

الذي سيمكن ألول مرة مـن تـشكيل جمموعـات اجملتمـع املـدين        ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
وسـائل  بـشأن     جديداً قانوناًأجازت   إىل أن اجلمعية الوطنية      وأشارت أيضاً . )٨(ومنظماته

 مبا مسح لوكاالت وسائل اإلعالم األجنبية من إنشاء مكاتب هلا           ٢٠٠٨يوليه  /اإلعالم يف متوز  
 .)٩(ن القيود احلالية ال تزال سارية املفعولإ حيث وال يزال يتعني تنفيذ القانون. يف البلد
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والحظت هيئة التضامن املسيحي العـاملي أن القـانون احمللـي يف مجهوريـة الو                 -٧
. )١٠(الدميقراطية الشعبية املتعلق حبرية الدين حمدود للغاية وال يضمن تطبيق املعـايري الدوليـة             

ط الديين ومحايته فضال عن تطبيـق مبادئـه         واستشهدت اهليئة باملرسوم املتعلق بإدارة النشا     
 .)١١(التوجيهية بوصفه الصك الرئيسي الذي ينظم املمارسة الدينية يف البلد

      وأشارت رابطة الو لألشخاص ذوي اإلعاقة إىل مرسوم رئاسة الـوزراء اجلديـد               -٨
  .)١٢( بشأن تأسيس اللجنة الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة ودورها٦١رقم 

  التدابري السياساتية  -جيم   
بشأن ذكرت رابطة الو لألشخاص ذوي اإلعاقة أهنا نظمت حلقات عمل تشاورية              -٩

إعداد خطط العمل الوزارية املتعلقة باإلعاقة اليت تشارك فيها وزارات احلكومة واحلكومات            
  .)١٣(احمللية ذات الصلة

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع   -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ف أل  

 عاهداتاملالتعاون مع هيئات   -١  

هليئـات  تقـدم    من التقارير الدورية الـيت       الحظت منظمة العفو الدولية أن عدداً       -١٠
حقوق اإلنسان تأخر تقدميها عن املوعد احملدد ومن ضمنها التقريرين السادس عشر        معاهدات  

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز         الواجب تقدميها مبوجب    والسابع عشر   
جلنة القضاء على التمييز العنـصري حلقـة عمـل بفيانتيـان يف             وعقد أعضاء   . العنصري
بعد التقارير الـيت    تقدم  إعداد التقارير؛ ولكن احلكومة مل      بشأن عملية    ٢٠٠٨أبريل  /نيسان

 .)١٤(٢٠٠٧حان موعد تقدميها منذ سنة 

  إلجراءات اخلاصةالتعاون مع ا  -٢  
دعت منظمة العفو الدولية احلكومة إىل تيسري زيارة املقرر اخلاص املعين بـاحلق يف                -١١

مناسب وإىل عدم التمييـز يف      معيشي  احلق يف مستوى    الالئق بوصفه أحد مكونات     السكن  
  .)١٥(هذا الصدد

رية الـدين أو    ورحبت هيئة التضامن املسيحي العاملي بزيارة املقرر اخلاص املعين حب           -١٢
  .)١٦(٢٠٠٩نوفمرب /املعتقد اليت قام هبا يف تشرين الثاين
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  تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان  -باء   

 املساواة وعدم التمييز  -١  

 أن املسؤولني يف الو منعوا األطفال املـسيحيني مـن   والحظت منظمة محلة اليوبيل     -١٣
ن االلتحاق باملدارس وحرمت أعضاء الكنيسة مـن        كنيسة بوكهام يف مقاطعة سفناكيت، م     

  .)١٧(الرعاية الصحية يف املستشفيات احلكومية ومن استخدام آبار القرى
وذكرت جبهة الو للتشييد الوطين، أهنا دعمت جهود احلكومة املبذولة لتعزيز املساواة              -١٤

 .)١٨(يتها يف البلديف احلقوق املشروعة جلماعات الو اإلثنية ولتعزيز حقوق اإلنسان ومحا

رابطة الو لألشخاص ذوي اإلعاقة، إىل انعدام مجع البيانات بشأن اإلعاقة           وأشارت    -١٥
على املستوى الوطين بصورة دقيقة ومضبوطة وأنه مثة فارق كـبري بـني األشـخاص ذوي                

  .)١٩(اإلعاقات يف املدن ويف املناطق الريفية من حيث املعارف والوعي والتعليم

 واألمان على شخصهرد يف احلياة واحلرية حق الف  -٢  

الحظت منظمة العفو الدولية أن مجهورية الو الدميقراطية الشعبية امتنعت يف كانون              -١٦
 ٦٢/١٤٩ عن التصويت على قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم           ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

من دعـم   عن استيائها   الستخدام عقوبة اإلعدام وأعربت     وقف عاملي   الذي سعى إىل تنفيذ     
ودعت منظمـة العفـو الدوليـة       . )٢٠( عن عدم تأييد القرار     بلداً ٥٨ أعرب فيه    الدولة بياناً 

اإللغاء التام  فرض وقف شامل فوري على تنفيذ أحكام اإلعدام هبدف           :احلكومة إىل ما يلي   
كـل  ؛ وختفيف   ٦٣/١٦٨ و ٦٢/١٤٩ مع قراري اجلمعية العامة رقم       اإلعدام متاشياً لعقوبة  

؛ ونشر كافة املعلومات بـشأن فـرض عقوبـة اإلعـدام            اليت مل تنفذ بعد   أحكام اإلعدام   
واستخدامها؛ وتشجيع احلوار يف صفوف أعضاء اجلمعية الوطنية وغريها مـن املؤسـسات             

  .)٢١(اجلرائمفيما يتعلق جبميع التشريعية املناسبة بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام 
 ٥٩ و ٥٠ يف العديد من املناسبات استخدام املادتني        وحسب الورقة املشتركة، جرى     -١٧

من القانون اجلنائي واملصاغتني بعبارات غامضة ختول استخدامها لقمع كافة اآلراء املخالفة،            
لتربير االعتقاالت التعسفية ضد مدافعني عن حقوق اإلنسان ومعارضني سياسيني وأعـضاء            

 .)٢٢(أقليات إثنية ودينية

السجناء من اهلمونغ يف مجهوريـة الو       حالة  ، تعد   وب املهددة  مجعية الشع  وحسب  -١٨
 منهم معتقلون بدون أساس قانوين واضـح        ن عدداً إالدميقراطية الشعبية قضية أساسية حيث      

 واحداً وذكرت اجلمعية مثاالً. بعد القبض عليهم يف الغابة أو إعادهتم إىل الوطن من بلد جماور
من مجاعة اهلمونغ مت ترحيلهم إىل الوس من بلد جمـاور        طفالً ٢٦مؤلفة من   يتعلق مبجموعة   

بانتظام ومت نزع شـعرهم  للضرب   وتعرضوا   ٢٠٠٥ديسمرب  /بدون والديهم يف كانون األول    
وإجبارهم على أكل األغذية الفاسدة أو الرباز وجرى االعتداء عليهم جنسيا وتـركهم دون              
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ىت يقولوا للجمهور عـن املعاملـة      وقبل إطالق سراحهم، مت حتذيرهم ح     . رعاية طبية مناسبة  
مجعية الشعوب املهـددة    والحظت  . )٢٣(احلسنة اليت لقوها وأن الطعام كان يقدم هلم بانتظام        

 أنه يعتقد بأن العديد من قادة مجاعة اهلمونغ يقبعون يف السجن يف البلد ولكن املعلومات أيضاً
 جهة خارجية إىل حـد اآلن  بشأن السجون اليت يوجدون فيها شحيحة كما أنه مل مينح ألي       

 .)٢٤(إمكانية التحقق من رفاههم

كقطاع "وأضاف املؤمتر العاملي لشعب اهلمونغ، أن احلكومة صنفت شعب اهلمونغ             -١٩
      حىت يتم قتلهم بشكل قانوين وأن جنودا يستخدمون أسـاليب تآمريـة ويرتـدون             " طرق

      نـاطق النائيـة مثـل منطقـة     مالبس مدنية إلخفاء هويتهم من أجل قتـل اهلمونـغ يف امل    
 .)٢٥(كسايسومبون اخلاصة

الظـروف القاسـية يف     موثوقة بشأن   وحسب منظمة العفو الدولية، ظهرت تقارير         -٢٠
سجون الدولة وأماكن االحتجاز يف مراكز الشرطة بالرغم من سياسة التكتم اليت تنتـهجها              

فيد عن ضرب احلـراس للـسجناء       فثمة نقص يف الغذاء واملاء النظيف وتقارير ت       . السلطات
ودعت منظمة العفـو  . )٢٦(وعزهلم كعقاب؛ وتستخدم يف بعض السجون، املكبالت اخلشبية       

ملراقيب حقوق اإلنسان بالدخول إىل كافة أمـاكن االحتجـاز          الدولية احلكومة إىل السماح     
 .)٢٧(بدون أية عوائق

جرة إىل البلدان اجملـاورة      أن بعض النساء اضطررن إىل اهل      وذكر احتاد الو النسائي     -٢١
بطريقة غري شرعية للبحث عن عمل بسبب األوضاع االقتصادية العسرية وأنه جرى استغالل             

وأشار االحتاد إىل ارتفاع خطر االجتار بالنساء       . البغاءشبكات  لبعضهن بينما بيعت أخريات     
ارد لالرتقـاء   منظمة محلة اليوبيل أنه جيب على الدولة أن جتد مـو          وذكرت  . )٢٨(واألطفال

مبستوى تدريب موظفيها وأنظمتها على الكشف عن ضحايا االجتار بالبشر يف مناطق العبور             
 .)٢٩(وكذلك حماكمة املزيد من املتاجرين بالبشر كلما مت حتديد هويتهم

والحظت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية املماَرسة ضد األطفال،             -٢٢
لبدنية يف البيت قانونية وأن األحكام املناهضة للعنف وإساءة املعاملة الـواردة يف             أن العقوبة ا  

وقانون محاية حقوق األطفال ومصاحلهم     ) ١٩٩٠(وقانون األسرة   ) ١٩٩٠(القانون اجلنائي   
وقانون تطوير املرأة ومحايتها ال ُتفسر على أهنا حتظر كافة أشكال العقوبة البدنية يف ) ٢٠٠٦(

 من قانون ٢٧وتعترب العقوبة البدنية غري قانونية يف املدارس مبوجب املادة          .  األطفال إطار تربية 
محاية حقوق األطفال ومصاحلهم مما يؤكد أن احلكومة تنتهج سياسة ترمـي إىل تأسـيس               

يف إطار نظام العقوبـات،  . مدارس تراعي مصاحل األطفال وحتمي الطالب من العقوبة البدنية  
ة غري قانونية كحكم جنائي وبالرغم من غياب أي حكم قانوين صـريح،             تعد العقوبة البدني  

وأشارت املبادرة العامليـة    . تعد هذه العقوبة غري قانونية كإجراء تأدييب يف املؤسسات اجلنائية         
  .)٣٠( إىل عدم فرض حظر على استخدام العقوبة البدنية يف مؤسسات الرعاية البديلةأيضاً
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 ك ظاهرة اإلفالت من العقاب وسيادة القانونإقامة العدل مبا يف ذل  -٣  

والحظ املركز األورويب للقانون والعدالة أن دستور الو ينظم النظام القضائي حيث              -٢٣
 بوصفها أعلى حمكمة وتليها احملكمة الشعبية للمقاطعة واحملكمـة          أنشأ احملكمة الشعبية العليا   

 .)٣١(الشعبية للبلدية وأخريا احملكمة الشعبية للدائرة

وأشارت الورقة املشتركة إىل أن السلطات القضائية والـسلطات التنفيذيـة غـري               -٢٤
إقامة العدل خبلل عميق وانتشار الفساد على كل املستويات واالحتجـاز           وتتسم  . منفصلتني

 .)٣٢(التعسفي والتعذيب

يعاقب  أن القانون يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية         والحظت منظمة محلة اليوبيل     -٢٥
وينص القانون على أن املذنب قد يعاقب وحيكم عليه بالسجن ملـدة            . على استغالل السلطة  

 ماليـني  ٧ مليـون إىل   ٢تتراوح بني ثالث ومخس سنوات وتفرض عليه غرامة تتراوح بني           
وذكرت املنظمـة  . إساءات من ذلك القبيلعلى )  دوالر أمريكي٨٤٠ إىل   ٢٤٠من  (كيب  

صاف بالنسبة إىل املتضررين وساقت عددا من حاالت مضايقة الطائفة          أنه ال توجد سبل لالنت    
وأوصت املنظمة أن تلتزم الدولة بالدستور فيما يتعلق مبعاقبة املسؤولني          . )٣٣(املسيحية وقمعها 

الذين يستغلون سلطاهتم باستخدام العنف واألسلحة والتعذيب والعبارات النابية أو التصرفات       
 بأال تتيح اإلفـالت     وأوصت املنظمة الدولة أيضاً   . )٣٤(حية ومسعتها اليت تؤثر على شرف الض    

 .)٣٥(الذين يقمعون األقلية املسيحيةملوظفيها من العقاب 

 أن فرص حصول املرأة على املعلومات القانونية حمدودة مما          احتاد الو النسائي  والحظ    -٢٦
اث فرص لفائدة املزيد من وأوصى االحتاد باستحد. )٣٦(جيعل من الصعب عليها محاية حقوقها     

النساء للمشاركة يف إدارة العدالة بواسطة تعيينهن كقاضيات وعضوات يف النيابـة العامـة              
وحماميات وعضوات يف وحدات الوساطة القروية حىت يتمكن من تعزيز حقـوق ومـصاحل              

 .)٣٧(النساء واألطفال ومحايتها على حنو فعال

تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق يف املشاركة يف        حرية الدين أو املعتقد والتعبري و       -٤  
  احلياة العامة والسياسية 

أفاد املعهد املعين بالشؤون الدينية والسياسة العامة بأن حرية االعتقاد يف ديانة خمتارة               -٢٧
أو عدم اإلميان هبا مكفولة للشخص ولكن ال ميكن ألي كان ممارسة شـعائر ديانتـه إال يف               

ومتثل عملية املوافقة عدة حتديات وليس مثة احترام        .  وضعتها احلكومة ومبوافقتها   احلدود اليت 
والحظ املعهد أيضا أن ممارسة الشعائر الدينية ينبغي أن         . )٣٨(للدين يف العديد من أجزاء البلد     

. حتظى مبوافقة جبهة الو للتشييد الوطين وهي منظمة تعمل كغطاء حلزب الو الثوري الشعيب             
اجلبهة باإلشراف على كافة األنشطة الدينية ومبا أن اجلبهة هلا الكلمـة الفـصل              وقد كلفت   

ومن بني أهم العقبات    . للموافقة على ممارسة الشعائر الدينية، فإنه بإمكاهنا وضع قيود عليها         
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اليت تعوق احلصول على املوافقة، تقدمي دالئل تبني أن املمارسة الدينية ختدم املصاحل الوطنيـة               
  .)٣٩(ة الو الدميقراطية الشعبية مثل التعليم أو التنميةجلمهوري

 يف املائة من سكان البلد      ١والحظت منظمة محلة اليوبيل أن املسيحيني ال ميثلون إال            -٢٨
ولكن احلكومة اختذت إجراءات حتظى باحلصانة من العقاب ضد الكنائس وقادة الكنـائس             

 أنه جـرى    والحظت املنظمة أيضاً  . )٤٠(عتقدهمواملواطنني املسيحيني فيما يتعلق مبمارستهم مل     
كنيسة الو اإلجنيلية   : االعتراف بثالثة كنائس يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية وهي التالية         

وتعرض قـادة الكنـائس إىل االعتقـال        . والكنيسة السبتية والكنيسة الكاثوليكية الرومانية    
االضطهاد ة الربوتستانتية إىل أكرب قدر من  وتعرض أعضاء الطائف  . التعسفي والتهديد واخلطف  

ومت نفي العديد من املـسيحيني يف البلـد مـن           . على احلكومة " خطراً"هنم يعتربون   إحيث  
 أن تسامح احلكومة يف جمال الدين خيتلف        والحظت مجعية الشعوب املهددة أيضاً    . )٤١(بلداهتم

ذين يتبعون كنيسة الو اإلجنيلية على      وواجه اإلجنيليون الربوتستانتيون ال   . من منطقة إىل أخرى   
وبالرغم من ارتفاع مستوى احلرية الدينيـة خـالل         . وجه اخلصوص عدة قيود ومضايقات    

أتباع املذهب الربوتستانيت من السكان األصـليني،       السنوات القليلة األخرية، جتري مضايقة      
ديدهم أو اعتقاهلم على وجه اخلصوص، الذين ينتمون إىل كنائس اعترفت هبا السلطات، أو هت 

ويظل كل من يطلق سـراحه    . أو إجبارهم على تغيري مكان إقامتهم أو التخلي عن معتقدهم         
 .)٤٢(بعد التوقيع على وثيقة يعلن مبوجبها ختليه عن معتقده، حتت مراقبة السلطات املباشرة

رافان والحظت منظمة العفو الدولية أن املوظفني احملليني يف مقاطعيت سفاناكيت وسا            -٢٩
حاولوا إجبار املسيحيني على التنكر لعقيدهتم بوسائل شىت من ضمنها االستجواب واملضايقة            

وتكثّفت أعمال القمع اليت طالت املسيحيني خالل الفتـرة املمتـدة مـن             .  بالقتل والتهديد
 مسيحيا على األقل من الطوائف      ٩٠ وألقي القبض على     ٢٠٠٨سبتمرب  /يوليه إىل أيلول  /متوز

واحتجز بعض منهم لعدة    .  واحتجزوا دون توجيه أي هتمة إليهم أو حماكمتهم        اإلجنيلية أساساً 
. )٤٣( على األقل بعد إجبارمها على التخلي عـن معتقـدمها          أسابيع ولكن أُطلق سراح اثنني    

ودعت منظمة العفو الدولية احلكومة إىل أن حترص على توعية السلطات املعنية ومن ضمنها              
السلطات احمللية بواجباهتا املتصلة حبماية حق األفراد يف حرية الدين وفرض عقوبات قانونيـة              

 على حنو متعسف أو      يتبني بأهنم احتجزوا أشخاصاً    على املوظفني ومنهم رجال الشرطة الذين     
 .)٤٤(فرضوا عليهم عقوبات على أساس دينهم أو أنشطتهم الدينية فحسب

وحسب هيئة التضامن املسيحي العاملي فإن أي من السلطات املتنوعة سواء داخل قرية               -٣٠
 ويعزز ذلك من تعرض     .أو يف مستوى أعلى، هلا عادة دوافع ملضايقة الطائفة املسيحية أو قمعها           

وأوصت اهليئة احلكومـة بـأن تتخـذ        . )٤٥(املسيحيني خلطر إساءة املعاملة على حنو متعسف      
إجراءات ملنع طرد الطوائف املسيحية باإلكراه وإجبار املسيحيني على التخلي عن معتقدهم وأن             

 .)٤٦(و مناسبتكفل التحقيق يف مثل تلك االنتهاكات للحرية الدينية ومعاقبة مرتكبيها على حن
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وأوصى صندوق بيكيت للحرية الدينية بأن تبذل احلكومة جهودا حلمايـة كافـة               -٣١
املواطنني من التمييز بغض النظر عن انتمائهم الديين؛ وبالثناء على اجلهود اليت تبذهلا احلكومة              

ا يف  لتثقيف رجال الشرطة ومسؤويل املقاطعات بشأن القوانني اليت تتعلق بالدين وعلى تدخله           
املسؤولني احملليني وإخضاع بعض حاالت التعدي على األقليات من جانب املسؤولني احملليني؛      

لمساءلة من أجل محاية حقوق املؤمنني؛ ومعاجلة ما يكتنف القوانني من غمـوض خيـول               ل
 .)٤٧(للمسؤولني احملليني قمع األقليات الدينية

م بشكل صـارم يف املناقـشات       والحظت منظمة العفو الدولية أن السلطات تتحك        -٣٢
وتبني أن الصحفيني   .  اإلنترنت العامة ومن ضمنها تلك اليت حتدث يف وسائل اإلعالم أو على          

. والكتاب قد مارسوا قدرا كبريا من الرقابة الذاتية بسبب اخلوف من أية أعمـال انتقاميـة               
فرض مراقبة صـارمة    ومتتلك احلكومة أغلب وسائل اإلعالم احمللية املطبوعة واإللكترونية وت        

وجرى السماح بنشر بعض املنشورات غري السياسية بيد أنه أُبلـغ بـأن املـسؤولني     . عليها
واملواقع اليت تعترب حساسة من     اإلنترنت  وتوجد وسائل ملراقبة استخدام     . يدققون يف حمتوياهتا  
 .)٤٨(الناحية السياسية

 مـستقلة يف مجهوريـة الو     صـحافة عدم وجود    إىل   وأشارت الورقة املشتركة أيضاً     -٣٣
فالصحافة املكتوبة واإلذاعات والتلفزيون ملك للحكومة أو املنظمات اليت         . الدميقراطية الشعبية 

ورغم أن اجلريدتني األسبوعيتني ومها جريدة      . تدور يف فلك احلزب الواحد الذي يسيطر عليها       
ليزية جتـرؤان يف    كلناطقة باللغة اإلن  لو رينوفاتور الناطقة باللغة الفرنسية وجريدة فيانتيان تاميز ا        

الفـساد وإزالـة    (بعض األحيان على نشر مقاالت تتناول املشاكل االجتماعية واالقتـصادية           
تنشر ) بكساكسون، وفيانتيان ماي، وخاوسان باتيت الو     (، فإن بقية وسائل اإلعالم      )الغابات

وتعـد  ". البلدان الصديقة "نع نقد   ومي. املعلومات ذاهتا كلمة بكلمة واليت حتايب النظام الشيوعي       
وحاولت جمموعة من الصحافيني واملستثمرين تأسـيس       . الرقابة الذاتية متفشية على نطاق كبري     

 غري أن السلطات فرضت بأن تكون اجمللة حتت         ٢٠٠٧ليزية يف سنة    كجملة اقتصادية باللغة اإلن   
 .)٤٩(إشراف وزارة اإلعالم والثقافة

 على حق تكوين مجعيات باسـتثناء       ، تضع احلكومة قيوداً   وحسب الورقة املشتركة    -٣٤
وحصلت بعض اجلمعيـات ذات الطـابع االقتـصادي         . اجلمعيات املرتبطة باحلزب الواحد   

واملنظمات غري احلكومية الدولية اليت هتدف إىل النهوض بالزراعة أو استئصال شأفة الفقـر              
ويسمح مرسوم وقعه رئـيس     . بعلى سبيل املثال على إذن ولكن احلكومة تراقبها عن كث         

 بإنشاء منظمات غري حكومية حملية ابتداء من شـهر تـشرين            ٢٠٠٩ مايو/أيارالوزراء يف   
 .)٥٠(يتعني تقدمي أدلة ملموسة على استقالهلاال يزال إال أنه . ٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

احـد  وحسب الورقة املشتركة، يبدو االرتباط الوثيق القائم بني الدولة واحلزب الو            -٣٥
إن : "ها من الدستور ونص   ٣الذي ميارس السلطة، حزب الو الشعيب الثوري واضحا يف املادة           

حق الشعب يف ممارسة سلطته على البلد متعدد األعراق مكفول حبسن عمل النظام السياسي              
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فهذا احلكم يقر باحتكـار حـزب    ". الذي يشكل حزب الو الشعيب الثوري قيادته املركزية       
طة، وهو حزب الو الشعيب الثوري ويؤسس هلذا األمر ويفرضـه علـى             سياسي واحد للسل  

أرض الواقع مستبعدا بذلك أسس النظام الدميقراطي والتعددية السياسية مبا مبثـل بوضـوح              
تعارضا مع مبادئ الدميقراطية وانتهاكا صارخا لالتفاقيات الدولية اليت وقعتها مجهوريـة الو             

 .)٥١(الدميقراطية الشعبية وصادقت عليها

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -٥  
حسب الورقة املشتركة، فإنه بالرغم من القانون املتعلق بالنقابات العماليـة الـذي               -٣٦

، تكـاد   ٢٠٠٦ بذلك قانون العمل لسنة      ، مكمالً ٢٠٠٨فرباير  /دخل حيز النفاذ يف شباط    
ويعّرف القانون املتعلق . ميقراطية الشعبية منعدمة يف مجهورية الو الد    تكون  حرية العمل النقايب    

منظمة مجاهريية داخل النظـام     "بوصفها  " النقابات يف الو  "،  ٢٠٠٨بالنقابات العمالية لسنة    
وترتبط املنظمة  . "السياسي لإلدارة املوحدة للدميقراطية املركزية يف حزب الو الثوري الشعيب         

وحيظـر القـانون    . ب املذكور، احلزب الواحد   العمالية الوحيدة يف البلد ارتباطا وثيقا باحلز      
وينتج عن عدم   . اإلضرابات ومل يسجل أي نزاع اجتماعي إىل حد اآلن        وعن العمل   التوقف  

وجيب على  . التطبيق املنهجي للتشريعات املتصلة بالعمل حرمان العمال يف الو من حقوقهم          
و الدميقراطية الشعبية املصرح هلا النقابات العمالية أن تنضم إىل احتاد نقابات عمال مجهورية ال

من جانب احلكومة واليت تعمل على منط منظمة مجاهريية يسيطر عليها حزب الو الثـوري               
 .)٥٢(الشعيب بشكل مباشر

  كاٍفاحلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى عيش   -٦  
نـاطق  حسب الورقة املشتركة، ال حتصل النساء، وال سيما النساء الاليت يقطن يف امل      -٣٧

الريفية، على خدمات الرعاية الصحية والتعليم واملعلومات الضرورية بشأن الوقاية من فريوس            
وحتدث خرباء إقليميون يف جمال مرض اإليدز عن ارتفاع معدل          . اإليدز/ البشرية نقص املناعة 

 .)٥٣("وباء خفي"انتشار هذا املرض يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية وأشاروا إىل وجود 

 يف املائة   ٧وحسب الورقة املشتركة، يبلغ عدد النساء الاليت يضعن يف مراكز صحية              -٣٨
وال حتصل األمهات الشابات الاليت يقطن يف املناطق الريفية         . من بني النساء احلوامل فحسب    

ويف هذه الظروف،   . النائية على الغذاء املتوازن وال حيصل إال نصف النساء على ماء الشرب           
الت وفيات األم والطفل عالية للغاية وأما األطفال الصغار فمعرضون بشكل خاص            فإن معد 

 .)٥٤(وتظل معدالت وفيات األمهات واألطفال عالية جداً. إلصابة باألمراض

وحسب احتاد الو النسائي، ال يزال العديد من النساء يواجهن الفقـر واألعمـال                -٣٩
وذلك رغم أن معـدل     احملدودة  الرعاية الصحية   والشاقة وانعدام املعارف واملهارات واألمية      

وأوصى االحتاد بتهيئة ظروف املواتية ملشاركة النساء يف        . )٥٥(وفيات األمهات سجل اخنفاضا   
 .)٥٦(جمال القانون والصحة واملصارف وخدمات الرعاية االجتماعية
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 احلق يف التعليم  -٧  

اري وجماين لفائدة كل األطفال إىل حسب الورقة املشتركة، فإن التعليم االبتدائي إجب  -٤٠
       وقد انتشرت بعض املمارسات اليت مسحت هبا احلكومة بـشكل إرادي          . سن عشر سنوات  

أو عن غري قصد وهذه املمارسة تشكك يف مبدأ اجملانية كما هو مطبق يف الواقع، حيث يتعني            
تعـد اجلهـة املـزودة     على األطفال شراء كتبهم الدراسية وزيهم املدرسي من املدرسة اليت           

     وأما ارتفاع أمثان الكتب واألدوات املدرسية فيجعل التعليم بعيدا عن منال عـدد             . الوحيدة
وأصبح إرسال أطفال إىل املدرسة مكلفا جدا ومستحيال يف بعـض           . ال بأس به من السكان    

. رج املـدن  األحيان ألسباب مادية بالنسبة إىل األسرة الالوية وال سيما تلك اليت تقطن خا            
ويقدر عدد  . وبالتايل، فإن الفتيات هن أوىل ضحايا هذه الوضعية وجيب عليهن ترك املدرسة           

 .)٥٧( يف املائة فحسب يف بعض املقاطعات٣٠األطفال املسجلني يف املدارس بنسبة تبلغ 

وذكر احتاد الو النسائي أن بعض التقاليد السلبية متنع النساء من الذهاب إىل املدرسة            -٤١
وال تزال مستويات التعليم ومهارات العمل واحلـصول        . واملشاركة يف األنشطة االجتماعية   

      فهـن عـادة    . على قروض واملعلومات التجارية حمدودة بالنسبة إىل النساء يف املناطق الريفية          
 .)٥٨(ما يشغلن وظائف مومسية أو مؤقتة

 األقليات والشعوب األصلية  -٨  

الـشعوب  "، إىل أن احلكومة ال تعترف مبفهـوم         وب املهددة وأشارت مجعية الشع    -٤٢
          /ويف تـشرين الثـاين  . ن كافة اجملموعات اإلثنية تتمتـع مبركـز متـساو    إحيث  " األصلية
 .)٥٩( اعترفت احلكومة بعد جدل واسع بتسعة وأربعني جمموعة إثنية٢٠٠٨نوفمرب 

نية ال تتاح هلا الفرصة يف الكـثري        والحظت مجعية الشعوب املهددة أن األقليات اإلث        -٤٣
من األحيان للتأثري على قرارات احلكومة أو املشاركة فيها حىت وإن كانت تلك القـرارات               

وساقت اجلمعية كمثال علـى  . املوارد الطبيعيةوتوزيع تؤثر على األراضي التقليدية لألقليات    
لجدل حيث يتطلب بنـاؤه      الكهرومائي املثري ل   الثاينذلك مشروعا ضخما وهو سد نام تون        

 .)٦٠( من األرض وإعادة توطني السكان القاطنني يف تلك األراضيمساحات شاسعة جداً

وأشارت الورقة املشتركة إىل جتاوزات احلكومة املتواصلة ضد شعب اهلمونغ بسبب             -٤٤
مشاركة آبائهم وأجدادهم يف األعمال العسكرية إىل جانب الواليات املتحدة أثناء حـرب             

وهذا الشعب تعـرض    . )٦٢(املؤمتر العاملي لشعب اهلمونغ مالحظة مماثلة     وقدم  . )٦١(ت نام فيي
لإلبادة وتقلص حبيث ال ميثل اآلن إال بضعة آالف من األشخاص الذين حياولون البقاء علـى   

يف أدغال منطقة سايسومبون الواقعة مشال البلد حيث " اجلذور وأوراق الشجر"احلياة بواسطة  
تطيعون ممارسة الزراعة أو بناء مساكن دائمة خوفا من أن يرصدهم اجلـيش وأن              هنم ال يس  إ

ومن بني  . لكل من يسلم نفسه للسلطات    " العفو العام "وال تزال احلكومة تعرض     . يضطهدهم
، ٢٠٠٥األشخاص اهلمونغ الذين خرجوا من األدغال ليسلموا أنفسهم للسلطات منذ سـنة    

وتـرفض  . يف صفوف السكان  مما يثري حالة من الرعب      سجن العديد من الرجال أو اختفوا       
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املـؤمتر العـاملي لـشعب    وأشار . )٦٣(احلكومة باستمرار وجود مراقبني دوليني على األرض    
 إىل استمرار حكومة مجهورية الو الدميقراطية الـشعبية يف إنكـار احلقـوق              اهلمونغ أيضاً 

 .)٦٤(مونغ وانتهاكهااهلاالقتصادية واالجتماعية والثقافية للسكان األصليني من 

 املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -٩  

والحظت مجعية الشعوب املهددة أن اآلالف من شعب اهلمونغ حاولوا الفـرار إىل               -٤٥
 من املوت والتعذيب واالغتصاب واألسر وأفادت عن وجود ما يقرب مـن             بلد جماور خوفاً  

هؤالء الالجئني  إعادة  ء تقارير تفيد عن     وعربت اجلمعية عن قلقها إزا    .  الجئ هناك  ٥ ٠٠٠
وأعربت منظمة العفو الدولية عن القلق إزاء انعدام املرافـق واملـوارد            . )٦٥(إىل مجهورية الو  

املناسبة يف مواقع إعادة التوطني املعدة لشعب اهلمونغ ملواجهة تـدفق أعـداد كـبرية مـن            
اطق بال عائق كما أن وضع أغلب ومل يسمح للمراقبني املستقلني بدخول تلك املن. األشخاص

 . )٦٧( إىل ذلك أيضاً مثلما أشارت اجلمعية)٦٦(الذين رجعوا جمهول

 اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود  - ثالثاً  

 من األشـخاص    ٢٠٠ ٠٠٠أفادت مجعية الصليب األمحر الالوية أن ما يقرب من            -٤٦
ت منها توفري ماء الشرب والتعلـيم يف املرحلـة          استفادوا من مشروعاهتا املتعلقة بعدة جماال     

 على احلصول علـى القـروض      لنساء يف املناطق النائية فضالً    لاالبتدائية والتعليم غري النظامي     
 وخدمات الرعاية الصحية يف املستشفى ومشروعات متعلقة بفـريوس نقـص            الصغرية جداً 

يات القائمة وهـي ارتفـاع وتـرية        وأشارت اجلمعية إىل التحد   . )٦٨(اإليدز/البشريةاملناعة  
الكوارث وزيادة السكان واهلجرة من الريف إىل املدينة واحتمال تفشي األمـراض املعديـة              

 .)٦٩(اإليدز/وفريوس نقص املناعة البشرية

وذكر احتاد الو النسائي أن احلكومة بذلت جهودا جبارة للترويج حلقوق ومـصاحل               -٤٧
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية :  يف كافة اجملاالت  املرأة الالوية وتعزيزها ومحايتها   

 .)٧٠(واألسرية كما تنص عليه سياسات احلكومة والدستور والقوانني

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية   - رابعاً  
  ال يوجد

  واملساعدة التقنيةالقدرات بناء   - خامساً 
  ال يوجد
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