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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية والعشرون
   ٢٠١٥يناير / كانون الثاين٣٠-١٩

املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان، وفقـاً       موجز أعدته مفوضية األمم         
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ج(١٥للفقرة  

   ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  *مجهورية الو الدميقراطية الشعبية    

 جهة صاحبة مصلحة إىل عملية      ١٨ املقدمة من    )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات      
وهو يتبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق          . االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من           . ١٧/١١٩اإلنسان يف مقرره    
جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيمـا يتـصل                

ة يف حواشي هناية النص مـصادر املعلومـات         وقد ذُكرت بصورة منهجي   . بادعاءات حمدَّدة 
وعمـالً  . الواردة يف التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري            

، خيُصص، حسب مقتـضى احلـال، فـرع مـستقل     ١٦/٢١بقرار جملس حقوق اإلنسان  
 واملعتمدة بناًء   إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض        

وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية الـسامية حلقـوق         . على التقيد الكامل مببادئ باريس    
وقد روعي يف إعـداد هـذا     . اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة       

  .التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة
__________ 

 .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  ة من اجلهات صاحبة املصلحة املعلومات املقدَّم    

  املعلومات األساسية واإلطار   -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية   -١  
أوصت منظمة هيومن رايتس ووتش مجهورية الو الدميقراطية الشعبية بالتصديق علـى              -١

  .)٢(االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وبسن تشريعات التنفيذ املناسبة
ودعت شبكة الربملانيني من أجل حقوق اإلنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شـرق               -٢

آسيا الدولة إىل التصديق دون مزيد من التأخري على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص              
عن نظام روما األساسـي للمحكمـة         ، فضالً ٢٠٠٨من االختفاء القسري، املوقعة يف عام       

فاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناهتا، وإدماج أحكـام تلـك           اجلنائية الدولية وات  
اً وأوصت منظمة هيـومن رايـتس ووتـش أيـض         . )٣(صكوك يف القانون احمللي وتنفيذها    ال

الو الدميقراطية الشعبية بإجراء التعديالت الالزمة على تشريعاهتا والتصديق علـى            مجهورية
  .)٤(ة الدوليةنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائي

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة   -٢  
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية بإنشاء مؤسسة وطنيـة         ١أوصت الورقة املشتركة      -٣

  .)٥(ملبادئ باريساً مستقلة حلقوق اإلنسان طبق
إىل تنظيم دورات تدريبية بشأن     وأشارت اجلمعية الصينية لدراسات حقوق اإلنسان         -٤

القانون الدويل وحقوق اإلنسان للمسؤولني احلكوميني، ووكاالت إنفاذ القوانني، والقضاة،          
واحملامني، وطالب كلية احلقوق ومنظمات اجملتمع املدين وعامة اجلمهور علـى الـصعيدين             

  .)٦(املركزي واحمللي

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان   -باء  

  اون مع هيئات املعاهدات التع  -١  
أشارت جلنة احلقوقيني الدولية إىل أنه على الرغم من التزام مجهورية الو الدميقراطية               -٥

تعزيز مستوى التعاون مع هيئات املعاهدات واملكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات         "  الشعبية ب 
 جلنة القـضاء علـى التمييـز       اخلاصة، مما يعين تقدمي التقارير الوطنية املتأخرة، كما يف حالة         

العنصري واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وإيالء االعتبار للرد على           
 خالل االستعراض الدوري الشامل     "االستبيانات والطلبات املتعلقة بزيارات املكلفني بواليات     

  .)٧( التقارير إىل هيئات املعاهدات، فإهنا مل تف باملواعيد النهائية لتقدمي٢٠١٠األول يف عام 
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة   -٢  
طلبات قدمها ثالثة من املكلفني بواليات يف إطار         أشارت جلنة احلقوقيني الدولية إىل      -٦

اإلجراءات اخلاصة، هم املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القـضاء أو بـإجراءات              
اص املعين بالسكن الالئق واملقرر اخلاص املعين باحلق يف حريـة           موجزة أو تعسفاً واملقرر اخل    

 وأوصت الورقـة    .)٨(التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات، مل ترد عليها سلطات الدولة بعد         
  .)٩( الدولة بتوجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة١املشتركة 

  وق اإلنسان تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبق  -جيم  

  املساواة وعدم التمييز   -١  
 أن اخلطة الوطنية السابعة للتنمية االجتماعيـة        إىل) االحتاد(حتاد الو النسائي    أشار ا   -٧

) ٢٠١٥-٢٠١١(، واالستراتيجية الوطنية للنهوض باملرأة      ٢٠١٥-٢٠١١االقتصادية للفترة   
 بني اجلنسني والقضاء على     أولت أولوية للمساواة  ) ٢٠١٥-٢٠١١(وخطة الو لتنمية املرأة     

  .)١٠(مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف
تذكر اخلطة الوطنية السابعة املقبلة للتنمية االجتماعية االقتصادية         وأوصى االحتاد بأن    -٨
مجيع  تنفذ ليس على   بوضوح مسألة تعميم مراعاة املنظور اجلنساين لكي       )٢٠٢٠-٢٠١٦(

  .)١١(احلكومية فحسب، بل أيضاً على مستوى األسر واجملتمعمستويات القطاعات 

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي   -٢  
أوصت جلنة احلقوقيني الدولية مجهورية الو الدميقراطية الـشعبية بتعـديل قـانون               -٩

اهضة العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية لديها إلدراج تعريف للتعذيب يتمشى مع اتفاقية من
  .)١٢(التعذيب، وأحكام تتضمن جرائم حمددة تتعلق بالتعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة

 أن معارضي احلكومة والناشطني يف جمال حقوق اإلنـسان          ٤وذكرت الورقة املشتركة      -١٠
اً كـثري  و .ما حيتجـزون دون مـربرات قانونيـة سـليمة         اً  وأفراد األقليات اإلثنية والدينية غالب    

القومي العتقال أفراد األقليات اإلثنية، وال سيما أفراد أقلية اهلمونغ           هتديد األمن  مت هتم استخد ما
  .)١٣(قوات غري جديرة بالثقة ومناهضة للحكومة منطية على أهنم الذين ينظر إليهم بصورة

وأشارت اجلمعية الصينية لدراسات حقوق اإلنسان إىل أن مجهورية الو الدميقراطية             -١١
د اعتمدت عدة قوانني وأنظمة ملنع االجتار بالبشر ومكافحته ومساعدة الـضحايا،            الشعبية ق 

، وهـي بـصدد     )١٤(ية ملكافحة ظاهرة االجتار بالبشر    وأن احلكومة اعتمدت خطة عمل وطن     
وأشار التحالف من أجل الدميقراطية يف الو إىل أن          .وضع قانون بشأن مكافحة تلك الظاهرة     

أعمـال    من الشباب والفتيات والفتيان، الذين وقعوا ضحايا       احلكومة أمهلت مئات اآلالف   
  .)١٥(السخرة والبغاء يف السوق السوداء لبلد جماور



A/HRC/WG.6/21/LAO/3 

GE.14-19133 4 

عوامـل   وأشارت محلة اليوبيل إىل أن االفتقار إىل املوارد، وسوء التدريب والفساد            -١٢
ويتاجر بالنساء  .منعت احلكومة من االمتثال بفعالية للمعايري الدنيا للقضاء على االجتار بالبشر         

إىل بلدان جماورة، ولكن مجهورية الو الدميقراطية الشعبية هي، يف املقام األول، بلـد عبـور          
  .)١٦(جماور آخرإىل بلد   من بلدان جماورة وصوالًلالجتار بالنساء

إىل أن السخرة شكل رئيسي من أشكال االجتار بالبشر         اً  وأشارت محلة اليوبيل أيض     -١٣
ويشكل الرجال حوايل ثلث عـدد الـضحايا         .أية تدابري فعالة ملنعها     تتخذ وأن احلكومة مل  

ألن معظـم   اً  وهم غري مؤهلني للحصول على خدمات مساعدة الضحايا نظـر          .املتجر هبم 
  .)١٧(للنساء فقط مقدمة اخلدمات

وأشار التحالف من أجل الدميقراطية يف الو إىل انقضاء عام ونصف على اختفـاء                -١٤
 / كـانون األول ١٥ون، وهو قيادي الوي من قـادة اجملتمـع املـدين، يف     سومباث سومف 

يـزال مـصريه     وال. ُزعم من خمفر الشرطة يف فيينتيـان        بعد أن اقتيد كما    ٢٠١٢ ديسمرب
وأشارت شبكة الربملانيني من أجل حقوق اإلنسان التابعة لرابطة أمـم جنـوب             . )١٨(جمهوالً

، مجيع عروض املساعدة    ٢٠١٤يونيه  /حزيرانسلطات الو رفضت، حىت      شرق آسيا إىل أن   
والحظت شبكة الربملانيني من أجل حقوق اإلنسان أنه        . من أجل إجياد حل لقضية سومباث     

فإن مكـان   ،  عاجل على الرغم من النداءات الدولية املوجهة على نطاق واسع إلجراء حتقيق          
ـ     وجود سومباث ال يزال جمهوالً ومل حيـرز أي تقـدم يف            روف اختفائـه    التحقيـق يف ظ

وباملثل، أعربت جلنة احلقوقيني الدولية عن قلقها ألنه مل يعثر حىت اآلن على أي              . )١٩(القسري
ومل يباشر يف أي إجراءات      رمسي أشخاص مشتبه فيهم، وألن املدعي العام مل يفتح أي حتقيق         

. )٢٠(اث سـومفون قـسراً    سومب اختفاء جنائية ضد أي أشخاص يزعم أهنم مسؤولون عن       
صـحيحة   عت شبكة الربملانيني من أجل حقوق اإلنسان احلكومة إىل تقدمي معلومـات           ود

 له مـصلحة   ومفصلة عن التقدم احملرز يف التحقيقات إىل أسرة سومباث وحماميه وغريهم ممن           
مشروعة، مبا يف ذلك اللجنة احلكومية الدولية املعنية حبقوق اإلنسان التابعة لرابطة أمم جنوب      

  .)٢١( األمم املتحدة العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعيشرق آسيا وفريق
إىل أن اختفاء سومباث سومفون مل يكن حالـة         اً   أيض ١وأشارت الورقة املشتركة      -١٥

  ناشطني آخرين كانوا قد نظموا محـالت       ١٠وال يزال جيهل إىل اآلن مكان وجود        . معزولة
 احلكومـة بـأن     ١وأوصت الورقة املشتركة    . )٢٢( البيئية تعلقة باألراضي واحلقوق  احلقوق امل 

جتري حتقيقات معمقة ونزيهة وفعالة يف مجيع االدعاءات املتعلقة حباالت االختفاء القـسري،             
 يف سياق ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢مبا يف ذلك التحقيق يف القبض على تسعة ناشطني يف 

  .)٢٣(العدالة واحترام حقوقهم يف األراضيتنادي بالدميقراطية و مظاهرات سلمية مقررة
وأوصت جلنة احلقوقيني الدولية احلكومة بتعديل قانون العقوبات من أجل جترمي مجيـع               -١٦

  .)٢٤(بالنظر إىل اخلطورة الشديدة هلذه األفعال أفعال االختفاء القسري، وفرض العقوبات املناسبة
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ن يف مركز احتجـاز متعـاطي       وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن احملتجزي        -١٧
ويتعرض الذين حياولون   . املخدرات سومسانغا يعيشون يف بيئة عقابية وخاضعة لرقابة شديدة        

، وهـم حمتجـزون   "نقباء الزنزانـات "ية على أيدي الفرار يف بعض األحيان للضرب بوحش 
لسجناء موثوق هبم يعينهم أفراد الشرطة وموظفو املركز لالضطالع بدور رئيسي يف مراقبة ا            

اآلخرين يومياً، بطرق منها خدمة املركز كحراس مساعدين ومعاقبة احملتجزين الذين خيالفون            
  .)٢٥(أنظمة املركز

وأوصت منظمة هيومان رايتس ووتش مجهورية الو الدميقراطية الـشعبية بـإجراء              -١٨
عاملة أو حتقيقات فورية ومستقلة وشاملة يف ادعاءات االحتجاز التعسفي وغريه من ضروب امل

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف مركز سومسانغا وغريه من مراكز احتجاز متعاطي              
بالتوقف عن القبض على األشخاص الذين يتعاطون        كما أوصت املنظمة احلكومة   . املخدرات

، كاملـشردين واملتـسولني وأطفـال       "غري املرغوب فيهم  "املخدرات واألشخاص اآلخرين    
وإضافة إىل ذلـك، أوصـت      . اً واألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية، واعتقاهلم تعسف      الشوارع

املنظمة احلكومة بإصدار تعليمات إىل وزارة الصحة والـوزارات واإلدارات األخـرى ذات             
الصلة من أجل توسيع نطاق إمكانية معاجلة اإلدمان على املخدرات معاجلة جمتمعية وطوعية             

  .)٢٦(توافقه مع املعايري الدولية والناحية الطبيةمن  تناسب هذا العالج وضمان
وأشارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال إىل أن العقوبـة               -١٩

وهي ليست حمظورة متامـاً يف       .البدنية لألطفال غري مشروعة يف املدارس ويف نظام العقوبات        
وأوصت املبادرة العاملية احلكومة بـأن       .اية النهارية املرتل ويف مؤسسات الرعاية البديلة والرع     

  .)٢٧(حيظر صراحة مجيع أشكال العقوبة البدنية، مبا يشمل العقوبة يف املرتلاً تسن تشريع

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون   -٣  
قضائية ليست مستقلة بـل     ذكر التحالف من أجل الدميقراطية يف الو أن السلطة ال           -٢٠

  .)٢٨(ختضع ألوامر قيادة احلزب الشيوعي، وال سيما يف مقاضاة املعارضني

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٤  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية 

يف اً كبرياً اخنفاض معرض مالحظتها أن مثة   قالت منظمة التضامن املسيحي العاملي، يف         -٢١
اً إن األقليـات الدينيـة كـثري       عدد سجناء الضمري املسيحيني احملتجزين بسبب معتقداهتم،      

تتعرض للتمييز وملختلف أنواع االنتهاكات اليت تنال من حقوقها بـدءاً مـن االعتقـال                ما
سراً علـى التخلـي عـن       واالحتجاز والطرد القسري وفرض الغرامات وانتهاء بإرغامها ق       

عـن اسـتمرار     حتدثت املنظمة كذلك   و .معتقداهتا وعن املشاركة يف االحتفاالت األرواحية     
ورود تقارير مقلقة تفيد حدوث انتهاكات ترتكبها الدولة واجلهات الفاعلة من غري الدولـة              

  .)٢٩(حبق األقليات الدينية
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ممارسة الشعائر الدينية ختضع لرقابة     للتحالف من أجل الدميقراطية يف الو، فإن        اً  ووفق  -٢٢
 ويؤثر ذلك تأثرياً كبرياً على معتقدات األقليات اإلثنية اليت ال تزال تعاين من        .حكومية شديدة 

قاسية كاملنع من اإلقامة، ومصادرة الكنائس وإجبارها على التخلي عـن دينـها              مضايقات
  .)٣٠(والتوقيف والسجن التحول إىل األرواحية أو
ت محلة اليوبيل أن احلكومة أدخلت بعض تدابري املراقبة على الكنائس وزعماء            وذكر  -٢٣

 وعلـى وجـه التحديـد،    .)٣١(الكنائس واملواطنني املسيحيني فيما يتعلق مبمارسة معتقداهتم 
أشارت محلة اليوبيل إىل أن الكنائس ملزمة بأن تسجل نفسها لدى احلكومة، وأن حتـصل               

التشييد، والبناء، وطباعة النصوص الدينية، واالتصال       من أعمال إلجناز أي عمل     على املوافقة 
وجيب احلصول مسبقاً على موافقة املـوظفني        .الدينية األجنبية اليت تنتسب إليها     باملؤسسات

  .)٣٢(احملليني لتنظيم أي نوع من التجمعات، مبا يف ذلك التجمع يف املساكن اخلاصة
 قانون العقوبات يتضمن قيـوداً واسـعة       والحظت منظمة هيومن رايتس ووتش أن       -٢٤

االفتراء على الدولة وتشويه سياسات األحزاب أو الدولة والتحريض على اإلخـالل            "حتظر  
أن احلكومة تفرض   اً  وذكرت املنظمة أيض   ."بالنظام أو نشر معلومات أو آراء تضعف الدولة       

وأوصـت   .)٣٣(بوعـة حمطات التلفزيون واإلذاعة واملنـشورات املط   رقابة صارمة على مجيع   
املنظمة احلكومة بإهناء رقابتها على وسائط اإلعالم، وإصالح قواعد ملكية وسائط اإلعـالم             
والترخيص هلا للسماح ملنظمات وسائط اإلعالم بالعمل حبرية ودون خـوف مـن انتقـام               

  .)٣٤(احلكومة بسبب ما تعده من تقارير
التشهري والتضليل اإلعالمـي مهـا      وأشارت اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان إىل أن          -٢٥

حيكـم علـي مرتكـب       قـد  جرميتان جنائيتان يعاقب عليهما بالسجن لفترات طويلة، بل       
  .)٣٥(منهما باإلعدام أي
وأوصت اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان مجهورية الو الدميقراطية الشعبية بضرورة رفع             -٢٦

 والتجمع السلمي، ونزع صفة اجلرم عن       القيود املفروضة يف قانون العقوبات على حرية التعبري       
  .)٣٦( لتقييد االتصاالت اإللكترونيةالتشهري والتضليل اإلعالمي، وعدم سن التشريعات املقررة

 إىل أن املنظمات الدولية املوجودة يف الو واملنظمات غري          ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٢٧
بقون ال تتمتع باحلرية واألمان الالزمني      احلكومية احمللية اليت ال يقودها مسؤولون حكوميون سا       

لكي تقدم مسامهات يف االستعراض الدوري الشامل نظراً ألهنا ختشى من العواقب السلبية اليت              
 احلكومة بإلغـاء    ٢ وأوصت الورقة املشتركة     .)٣٧(أمن موظفيها احملليني   ستنعكس عليها وعلى  

عبري والتجمع السلمي وتكوين اجلمعيـات،      تعديل مجيع القوانني اليت تقيد احلق يف حرية الت         أو
يف ذلك مرسوم اجلمعيات، وقانون وسائط اإلعالم، وقانون املنشورات وخمتلف األحكـام             مبا

بالتأكد مـن   احلكومة كذلك ٢وأوصت الورقة املشتركة  .التقييدية الواردة يف قانون العقوبات 
م املقتـرح املتعلـق باجلمعيـات       مبا يف ذلك مشروع املرسـو     ،  امتثال مجيع القوانني اجلديدة   

واسعة  للقواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وبإجراء مشاورات        كامالً  واملؤسسات، امتثاالً 
  .)٣٨(وشاملة وجمدية مع اجملتمع املدين يف سياق عملية الصياغة
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 والحظ التحالف من أجل الدميقراطية يف الو حظر اخلطابات السياسية والكتابـات             -٢٨
وإضافة إىل ذلك، حتظر     . تنطوي على نقد توجهات احلزب أو مواقف الدولة وسياساهتا         اليت

ويتعرض املنشقون للترهيب  . بشدة املعارضة السياسية واآلراء املعارضة وُتقَمع بطريقة وحشية       
واالختطاف واالعتقال واالحتجاز السري واحملاكمة والسجن بدون مراعاة األصول القانونية          

  .)٣٩( التعذيب أو اإلعدام يف السجونأو املرض، أواً، اجهون املوت جوعالواجبة ويو
والحظ التحالف من أجل الدميقراطية يف الو أيضاً أن املعلومات، مبا يف ذلك املواد                -٢٩

وقد تسبب االفتقار إىل احلماية القانونية      . غري السياسية ختضع لفحص دقيق مسبق قبل نشرها       
. )٤٠(علـى نطـاق واسـع    تشار رقابة ذاتيـة عقاهبا يف ان نواخلوف من رفض احلكومة وم    

وباإلضافة إىل ذلك، ذكرت اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان أن املدافعني عن حقوق اإلنسان             
وال حيضر املـدافعون عـن   . يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ميارسون رقابة ذاتية شديدة       

يتواصلون مـع آليـات      ال و  حلقوق اإلنسان  حقوق اإلنسان بوجه عام االجتماعات الدولية     
  .)٤١(اً من وصمهم باملناهضني للحكومةاألمم املتحدة خوف

وذكر التحالف من أجل الدميقراطية يف الو أن احلكومة تستمر عملياً يف تقييد حق                -٣٠
وتشمل سيطرة احلزب مجيع املنظمات     . أفراد الشعب يف االنضمام إىل اجلمعيات أو تنظيمها       

مرسـوم   أناً  الحظ التحـالف أيـض     و .ريية الوطنية، وبعض املنظمات غري السياسية     اجلماه
أن هدفه هو أن يوفر أساساً قانونياً       اً   املتعلق باجلمعيات، بالرغم من اإلعالن رمسي      ٢٠٠٩ عام

إال أنه يطبق من الناحية العملية كآلية مراقبة ترمي إىل كبح مجاح             رحبية، إلنشاء مجعيات غري  
رحبية عن طريق    وبذلك مسحت احلكومة بصورة انتقائية بتسجيل مجعيات غري       . ملديناجملتمع ا 

يف  الشاملة نظام تسجيل ينطوي على عملية فرز تدخلية للغاية، مبا يف ذلك عمليات التدقيق            
  .)٤٢(داخل املقرات السوابق اليت تقوم هبا الشرطة

منظمات اجملتمـع    عمل م أن احلكومة تضع عقبات أما     ٢والحظت الورقة املشتركة      -٣١
فاجلمعيات املسجلة مطالبة باحلصول على تصاريح منفصلة جلميع         .املدين بعد تسجيلها رمسياً   

 لتنفيذ مشاريع  وإن احلصول على تصاريح   . املشاريع واألنشطة باعتبار ذلك سياسة حكومية     
دوجي امليـل   تركز، يف مجلة أمور أخرى، على مسائل املثليات واملثليني جنسياً ومز           أنشطةو

اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية واحلقوق اإلجنابية واجلنسية واملـسائل املتعلقـة حبقـوق             
والحظت اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان أن احلكومة      . )٤٣(ماعات اإلثنية أمر بالغ الصعوبة    اجل

 صويف جيندرو، املديرة القطرية ملنظمـة      - ، آن ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٧طردت يف   
شـكل   النتقادها هيلفيتاس، وهي منظمة غري حكومية سويسرية تركز على التنمية الزراعية،         

  .)٤٤(احلكم يف البلد يف رسالة وجهتها إىل بعض اجلهات املاحنة الدولية
شبكة الربملانيني من أجل حقوق اإلنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شـرق             وأوصت  -٣٢

على عمل منظمات اجملتمع    اً  مبا يشكل تعدي   ممارسةً،واً  انونق آسيا برفع مجيع القيود املفروضة،    
املدين، وجعل األحكام القانونية املتعلقة باحلق يف حرية التعبري، والتجمع السلمي وتكـوين             

  .)٤٥(اجلمعيات متمشية مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان
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ظـر املظـاهرات   وذكر التحالف من أجل الدميقراطية يف الو كذلك أن احلكومة حت    -٣٣
  .)٤٦(العامة واملسريات االحتجاجية

وأشار احتاد الو النسائي إىل إحراز تقدم يف جمال مشاركة املـرأة علـى الـصعيد                  -٣٤
ـ     اً، السياسي فقد شكلت نسبة النساء بني أعضاء اجلمعية الوطنية ربع أعضاء اجلمعيـة تقريب

  .)٤٧( مجيع املستوياتوزادت مشاركة املرأة يف احلكومة واإلدارة احمللية على
ليـست حـرة وأن      وأشار التحالف من أجل الدميقراطية يف الو إىل أن االنتخابات           -٣٥

ألن احلزب الشيوعي الالوي هو الـذي       اً  الشعب ال ميكن أن ينتخب ممثلني من اختياره نظر        
  .)٤٨(ينتقي مجيع املرشحني للهيئة التشريعية من بني أعضاء احلزب النافذين

   العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية احلق يف  -٥  
أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش أن احلكومة انتهكت حق العمـال يف حريـة                -٣٦

وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش أن       .تكوين اجلمعيات يف القانون ويف املمارسة العملية      
  .)٤٩(على العمال ممارسة احلق يف اإلضراباً احلكومة حتظر فعلي

  احلق يف الصحة   -٦  
زادت علـى     الصحية قـد   ذكر احتاد الو النسائي أن فرص احلصول على اخلدمات          -٣٧
  .)٥٠(مطرد حنو
لالحتاد، شهدت معدالت الوفيات من الرضع واألطفال دون سن اخلامـسة           اً  ووفق  -٣٨

وطين وحققت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية بالفعل اهلدف ال       . مبرور الوقت اً  مطرداً  اخنفاض
من األهداف اإلمنائية لأللفية فيما خيص معدل وفيات األطفال دون سن اخلامـسة واحملـدد               

  .)٥١( مولود حي١ ٠٠٠ يف املائة لكل ٨٠بنسبة 

  احلق يف التعليم   -٧  
بلوغ هدف تـوفري التعلـيم       ال بأس به حنو   اً  ذكر احتاد الو النسائي أن هناك تقدم        -٣٩

املساواة بني اجلنسني حتسناً مطرداً يف املستويات التعليميـة         وأظهر معدل    .االبتدائي للجميع 
  .)٥٢(الثالثة يف البلد

  األشخاص ذوو اإلعاقة   -٨  
تشريعات حمدودة تدعم حقوق األشـخاص      اً   أن هناك حالي   ٣ذكرت الورقة املشتركة      -٤٠

ال تزال هناك    خطوة أوىل مهمة، لكن      PM/137ويعترب املرسوم املتعلق باإلعاقة رقم       .ذوي اإلعاقة 
ترجم نـصوص هـذا     حاجة إىل إحراز تقدم كبري يف جمال وضع سياسات وطنية وخطط عمل ت            

 أنه ال توجد مبادئ توجيهية تـسترشد هبـا          ٣ وأضافت الورقة املشتركة     .)٥٣(املرسوم إىل أفعال  
  .)٥٤(اإلدارات احلكومية لضمان مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف عمليات وضع السياسات
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ممـرات خاصـة ومـداخل      أنه ال توجد يف املباين العامة  ٣ذكرت الورقة املشتركة    و  -٤١
والفتات توضيحية وهذا ما حيد من إمكانية حصول األشخاص         ،  ومراحيض ميسورة االستعمال  

اً النقل العام ليست متيسرة أيض     هياكل و .على فرص العمل   و على اخلدمات العامة   ذوي اإلعاقة 
إلعاقة، األمر الذي يزيد من التـأثري علـى إمكانيـة حـصول             للعديد من األشخاص ذوي ا    

  .)٥٥(األشخاص ذوي اإلعاقة على اخلدمات ومشاركتهم يف األنشطة االقتصادية واالجتماعية
 إىل أن األشخاص الذين يعيـشون يف        ٣وإضافة إىل ذلك، أشارت الورقة املشتركة         -٤٢

سبب البعد اجلغرايف، األمر الذي يـؤثر       املناطق الريفية حيصلون بدرجة أقل على املعلومات ب       
ويف كثري   .على إمكانية احلصول على وسائط اإلعالم اليت يشيع استخدامها لنشر املعلومات          

من اجملتمعات الريفية، يؤدي االفتقار إىل مهارات اإلملام بالقراءة والكتابة واستخدام اللهجـة             
مـا تقـدم    اً  ونادر .املكتوبة واملنطوقة اإلثنية إىل زيادة تقييد فرص احلصول على املعلومات         

يف أشكال يسهل االطالع عليها، وال توجد برامج للمترمجني الشفويني اً املعلومات املتاحة علن
ال تستخدم طريقة برايل، وال لغة اإلشـارة،         بوجه عام،  و .للغة اإلشارة يف اخلدمات العامة    

 ة لألشخاص الذين يعانون من إعاقات     النصوص والصور املبّسط   املواد سهلة القراءة، مثل    وال
  .)٥٦(التعلم، حىت يف املدارس اخلاصةذهنية أو من عدم القدرة على 

 أن هناك خدمات حمدودة لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة         ٣وذكرت الورقة املشتركة      -٤٣
 احلكومة بأن   ٣وأوصت الورقة املشتركة    . للحصول على فرص العمل والعمالة واحلفاظ عليها      

باملسؤولية عن متويل اخلدمات اليت تدعم األشخاص ذوي اإلعاقة للحصول على فرص            تضطلع  
  .)٥٧(مشروع ربط أرباب العمل باملوظفني ذوي اإلعاقة العمل والعمالة واحلفاظ عليها، مثل

للرعايـة الـصحية     وجود بنية حتتية    أنه على الرغم من    ٣وذكرت الورقة املشتركة      -٤٤
ات القرى، فإن أهم اخلدمات الصحية موجودة على مـستوى         على مستوى جمموع   األساسية

اً وكثري. ومعظم تلك اخلدمات غري متاحة عملياً لألشخاص ذوي اإلعاقة        . املقاطعة أو اإلقليم  
ما حيتاجون إىل السفر مسافات طويلة للحصول على هذه اخلدمات اليت عادة ما تنطوي على               

األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعيـشون       علىاً  تكاليف نقل إضافية مما جيعل من الصعب جد       
 فإن معظم   ٣ووفقاً للورقة املشتركة    . يف املناطق الريفية االستفادة من تلك اخلدمات الصحية       

التـدريب   حيصلون على  مقدمي خدمات الرعاية الصحية، مبن فيهم األطباء واملمرضات، ال        
  .)٥٨( بشكل أفضلالكايف بشأن طريقة التواصل مع املرضى ذوي اإلعاقة وخدمتهم

احلـصول   أن فهم حقوق األطفال ذوي اإلعاقة يف        إىل ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٤٥
وإن قدرات املعلمني   . يبقى كالمها حمدوداً   يف هذا الشأن   على التعليم العام واملعلومات املتاحة    

ارد على مساعدة األطفال ذوي اإلعاقة متدنية يف املدارس العادية، وهنـاك نقـص يف املـو               
ال التعليم الـشامل    وإن ما يتاح من التدريب والدعم للمدرسني يف جم        . املخصصة للمدارس 

  .)٥٩(حمدود أيضاً
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 أيضاً أن هناك تفاوتاً بني املناطق احلـضرية واملنـاطق        ٣والحظت الورقة املشتركة      -٤٦
. تيسرهالريفية يف حصول األطفال ذوي اإلعاقة على التعليم من حيث إمكانية وصوهلم إليه و             

وعلى الرغم من أن القانون املتعلق بالتعليم يعزز إدماج األطفال ذوي اإلعاقـة يف املـدارس                
الوصول إىل معظم املدارس غري متيسر عملياً، كما أن هذه املدارس ال تقدم              يزال ال العادية،

  .)٦٠(ومل تكيف منهجية التدريس خدامأشكاالً سهلة االست

  ة األقليات والشعوب األصلي  -٩  
أوصى احتاد الو الشعيب للشباب الثوري احلكومة بتقدمي املزيد من الدعم للحفـاظ               -٤٧

املتعـدد  على تراث الو الثقايف والتقليدي ونشره ألنه سيفيد الظروف املعيشية لـشعب الو              
  .)٦١(اإلثنيات وحيسن أحواله

وب األصـلية يف    ، فإن القضية الرئيسية اليت تواجهها الشع      ٤للورقة املشتركة   اً  ووفق  -٤٨
وكثرياً ما جيري . البلد هي توزيع أراضيها التقليدية على شركات تعمل على استغالهلا صناعياً    

توزيع األراضي عن طريق ممارسات االستيالء على األراضي اليت جترب جمتمعـات الـشعوب              
 أناً   أيـض  ٤وذكرت الورقة املـشتركة     . عنهماً  األصلية على االنتقال إىل مكان آخر رغم      

بـصدد فقـدان     من اجلماعات األصلية يواجهون خطر تزايد إفقارهم ألهنم       اً  املشردين داخلي 
  .)٦٢( رزقهمأراضيهم ومن مث حيرمون من أسباب

 يف منطقة فـو بيـا      سكان اهلمونغ األصليني   وذكر املؤمتر العاملي لشعب اهلمونغ أن       -٤٩
 املـؤمتر العـاملي أن هـؤالء      وذكر   .وهم يف حاجة ماسة إىل الدعم الطيب       و يواجهون جماعة 

  .)٦٣(ان آلخر بسبب اعتداءات احلكومةالسكان أجربوا على االنتقال من مك
شهد زيادة مفاجئـة يف العنـف        ٢٠١٣ إىل أن عام     ٤وأشارت الورقة املشتركة      - ٥٠

. السياسي واإلثين أدت إىل مقتل عدد من املدنيني اهلمونغ على أيدي قـوات الو األمنيـة          
 أن القوات العسكرية جلمهورية الو الدميقراطية الشعبية ترصد ٤ املشتركة   والحظت الورقة 

 وإن احلياة االجتماعيـة اليوميـة هلـذه اجلماعـات        .عن كثب مجاعات اهلمونغ األصلية    
اكتفاءها اقتصادي يتعرضان باستمرار للهدم مما يفضي إىل اجلوع واملرض وسوء التغذية            و

  .)٦٤(واالفتقار إىل األدوية
 أن مجاعات اهلمونغ اليت تعيش يف املناطق الريفية النائية          ٤ذكرت الورقة املشتركة    و  -٥١

من انعدام األمن الغذائي، وال تتاح هلا فرص احلـصول علـى خـدمات              اً  هي األكثر تضرر  
وقد ارتفعت بدرجة عالية معدالت سوء تغذية األطفال         .أساسية، مثل مرافق الرعاية الصحية    

  .)٦٥( حيث تعيش معظم مجاعات اهلمونغاطعات املرتفعات الشمالية،ووفيات األطفال يف مق
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  الالجئون وملتمسو اللجوء   -١٠  
 لعدد مـن    ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ إىل الترحيل القسري يف عامي       ٤أشارت الورقة املشتركة      -٥٢

بعـد    واختفاء البعض منهم   الالجئني اهلمونغ من بلد جماور إىل مجهورية الو الدميقراطية الشعبية،         
إىل أن أحد أكرب خميمات الالجئني هـو قريـة          اً   أيض ٤وأشارت الورقة املشتركة    . )٦٦(وهلموص

فونيكهام يف مقاطعة بورخيامكساي حيث يعاين العائدون من ظروف معيشة صعبة وقيود صارمة             
 الضوء على أن الالجئني     ٤وسلطت الورقة املشتركة    . على حرياهتم، مبا يف ذلك حقهم يف التنقل       

  .)٦٧(ال يف حدود مسافة مخسة كيلومتراتإ ن عدم السماح هلم باخلروج من املخيمأبلغوا ع
والحظت محلة اليوبيل بقلق التقارير اليت تفيد أن مجهورية الو الدميقراطية الـشعبية               -٥٣

، مسألة االجتار باألشخاص كمربر لترحيل تسعة أطفال أيتام ٢٠١٣مايو /استخدمت، يف أيار
وذكـرت محلـة    . وريا الشعبية الدميقراطية مما يعرض حياهتم للخطر      الجئني من مجهورية ك   

أنه ينبغي محاية األطفال الالجئني الضعفاء وعدم ترحيلهم إىل بلد سيتعرضـون            اً  اليوبيل أيض 
  .)٦٨(فيه للسجن، والتعذيب والتجويع

  املشّردون داخلياً   -١١  
تشييد السدود على هنـر     الترحيل ناشئة عن      أن قضايا  ٤الحظت الورقة املشتركة      -٥٤

امليكونغ، األمر الذي أدى إىل إعادة توطني قرى بأكملها يف مرافق سكنية غري الئقة وفقدان               
  .)٦٩(رزقهم وإحلاق أضرار بالبيئة سبل القرويني

  احلق يف التنمية والقضايا البيئية   -١٢  
نفيذ توصـيات    إىل أن التقدم الذي أحرزته احلكومة يف ت        ٥أشارت الورقة املشتركة      -٥٥

 أنه على الرغم من أن      ٥والحظت الورقة املشتركة     .االستعراض الدوري الشامل كان بطيئاً    
احلكومة وضعت خطة وطنية رئيسية مخسية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، فقـد تعـذر              

فيـة  ما يف املناطق الرياملوارد املالية والتقنية، وال سي  نقص تنفيذ برامج حكومية عديدة بسبب    
 احلكومة بنشر توصيات االستعراض الدوري الشامل       ٥ وأوصت الورقة املشتركة     .)٧٠(النائية

  .)٧١(تمع املدين يف مجيع أحناء البلدعلى نطاق واسع يف أوساط منظمات اجمل
 أن اآلثار املترتبة عن عقود إجيار األراضي واالمتيـازات  ١وذكرت الورقة املشتركة      -٥٦

قوق اإلنسان خطرية وبعيدة املدى وتتعارض مع التزامات مجهوريـة          الواسعة النطاق على ح   
اليت تعهدت هبا خالل االستعراض الدوري الشامل األخـري املتعلـق            الو الدميقراطية الشعبية  

وقد أدت العمليات اجلارية ملنح عقود إجيار األراضي وامتيـازات طويلـة األجـل              . بالبلد
ادرة األراضي على نطاق واسع دون تقدمي تعـويض         للمستثمرين احملليني واألجانب إىل مص    

على سبل  اً  حملية برمتها على إخالء أراضيها، األمر الذي أثر سلب         جمتمعات وأجربت. مناسب
، احلكومة، يف مجلة أمور أخرى، بإصـالح النظـام          ١وأوصت الورقة املشتركة    . )٧٢(رزقها

االمتيازات وإدارهتا هبـدف زيـادة      احلايل اخلاص باملوافقة على مجيع عقود إجيار األراضي و        
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الشفافية واملساءلة، وبإنشاء قاعدة بيانات متاحة لعامة اجلمهور تتضمن الوثائق املتعلقة بعملية            
املوافقة على مجيع عقود إجيار األراضي واالمتيازات القائمة واملقترحة، وإنشاء وكالة تكـون   

تسوية سريعة وكفؤة ومستقلة ونزيهـة      مسؤولة عن تسوية املظامل املتعلقة بقضايا األراضي        
  .)٧٣(اللوائح ذات الصلةوفعالة وتتمتع بسلطة إنفاذ تطبيق القوانني و

مقترنة بقمـع    عدم املشاركة الشعبية   وذكر التحالف من أجل الدميقراطية يف الو أن         -٥٧
هو ما أدى إىل إسكات أصـوات الـشعب، وال سـيما             الصحافة ووسائط اإلعالم احمللية   

ص الذي لديهم احتياجات أشد إحلاحاً، مثل فقراء الريف واألقليات اإلثنية، بعيداً عن        األشخا
 وأوصت جبهة الو للبناء الوطين بزيادة التمويل من         .)٧٤(عملية التنمية وصنع القرار السياسي    

  .)٧٥(أجل التنمية املقدم إىل شعب الو املتعدد اإلثنيات الذي يعيش يف املناطق النائية
ر التحالف من أجل الدميقراطية يف الو إىل أن احلكومة قد مسحت لكثري مـن               وأشا  -٥٨

الشركات التجارية األجنبية أن تستثمر بشكل كبري يف البلد مما أدى إىل االسـتيالء علـى                
 وقد ألقي القبض على مالك األراضـي الـذين   .األراضي بالقوة وبدون تقدمي تعويض عادل    

  .)٧٦(اعاة األصول القانونية الواجبةالتعذيب دون مراحتجوا على ذلك وتعرضوا للسجن و
للتحالف، تتسبب عمليات التعدين وقطع األشجار يف استنفاد املوارد الطبيعية          اً  ووفق  -٥٩

  .)٧٧(بالبيئة مما يتعذر تداركه للبلد ويف إحلاق أضرار مدمرة
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