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   لية إ داد التقرير -أوالا  
أعدددت ةنددة الةددياقة التقنيددة التقريددر الددودو ة ادددار الدددورة الثالثددة ل سددتعرا  الدددوري  -1

 الشددداموأت وتلمدددت مدددن اثادددل الدددو ارات التنميذيدددة والقااعدددات اات الةددداةأت وا دددااعت و ارة ا ار يدددة
بدددور  هددة التنسدديت. واسددتند املعاومددات املسددتخدمة ة التقريددر ال التنسدديت مدد  الددو ارات املعنيددة 
 والقااعات اات الةاة واملنظمات احلكومية واملسامهات اليت قدمتهاأت والد  وفقدال لامددادل التو يهيدة

واملدذكرة  أت(1)العامة جملاس حقوق اإلنسان التداب  لألمدم املتحددةأت والقدرارات واملقدررات اات الةداة
 التو يهية ال حقة.

 دهتا مجهوريددة  و الدرقراديددة الشددعديةويركدده هددذا التقريددر الددودو عاددت انميددذ التو دديات الدديت أيدد -2
 116والدديت يداددو هموعهددا  2015ة ادددار الدددورة الثانيددة ل سددتعرا  الدددوري الشددامو ة عددا  

او دديةأت اددا يعكددس األمهيددة الدديت اوليهددا حكومددة  و لتعهيدده و ايددة حقددوق اإلنسددان واةهددود الدديت 
مدد  ال لادسددتور والقددوانمتأت و شدديال وفقددادددذ ا ة هددذا اجملدداةأت بايددة  ددمان اعهيدده حقددوق  ددع   و 

 التهامات مجهورية  و مبو   معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان اليت هل درف فيها.
مدددن مشدددرور التقريدددر لادددو ارات التنميذيدددة والقااعدددات ال وقدددد قددددمت و ارة ا ار يدددة نسدددخ -3

ين واملنظمددات قددك احلكوميددة اات الةدداة )أربدد  مددرات( واملنظمددات الدوليددة ومنظمددات اجملتمدد  املددد
 الدولية )مرامت( لاتشاور بشأنه قدو عر ه عات احلكومة لاموافقة عايه.

   لية تنفيذ التوصيات -اثنياا  
لقددد أتددذت احلكومددة عاددت عااقهددا بكددو  ديددة مسددصولية انميددذ التو دديات الدديت أيدددهتا  -٤

ة مجيددد  التو دديات ال الاادددة او ددية. وبددددأت عمايددة التنميدددذ ب مجدد 116مجهوريددة  و والدديت ادادددو 
ال ويددة واةددنيمها ة هموعدداتأت ا نشددرها واو يعهددا بشددكو رطددل عاددت عدددة قااعددات ووكددا ت 
حكوميددةأت ومنظمددات اجملتمدد  املدددينأت واملنظمددات قددك احلكوميددة الدوليددة العاماددة ة مجهوريددة  و. 

ا اددة الرريسددية لاقاددار وبدددعم مددن بددرمم  األمددم املتحدددة اإللددارل مددن تدد ة مشددرور دعددم انميددذ 
 أت نظمدددت و ارة ا ار يدددة العديدددد مدددن  اسدددات التشددداور مددد  الدددو ارات التنميذيدددة والقااعدددات(2)القدددانوين

اات الةاة من أ و و   تاة عمو حتدد الوكا ت املسصولة واألنشداة املتعدمت ا  دا ر  دا 
 (3)لتنميذ التو ياتأت اليت يتةو معظمهدا خل ادة ا مسدية الودنيدة الثامندة لاتنميدة ا  تماعيدة وا قتةدادية

و ارة دريدت  وأنشدأت الانندة الودنيدة حلقدوق اإلنسدانأت عدن .وتاط عمو الوكا ت املنمدذة املعنيدة
 لر دددد التقدددد  اتدددر  ة انميدددذ التو ددديات. وا تمددد  المريدددت بةدددورة دوريدددةال اقنيددد عدددام ل ال ا ار يدددةأت فريقددد

 مدن القدوانمتأت وو دعت سياسداتال  ستعرا  حالة التنميدذ. وقدد عددلت مجهوريدة  و واعتمددت عددد
 وادابك لتنميذ اا  التو يات.

اإلنسرررررران و ايتهررررررا   مجهوريررررررة الو  التقررررررد  اترررررررو   تع يرررررر  حقرررررروق -اثلثاا  
 الدميقراملية الشعبية

ال حتقيدددت الشدددعار الدددودو املتمثدددو ة بندددا  دولدددة الشدددع  مدددن ال ة الوقدددت نمسدددهأت وسدددعي -5
 ان  الشع  ولةاحل الشع أت يشكو اعهيه و ايدة حقدوق اإلنسدان ةميد   دع   و  ددوة 

كومدة هتيةدة واعهيده الظدروف والديةدة املواايدة واوا دو احل ال.تا دال أعماة ها  اوليه احلكومدة اهتمامد
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لكل يتمت  الشع  عادت ودو كامدو ققوقده السياسدية واملدنيدة وا قتةدادية وا  تماعيدة والثقافيدة 
 مدد  ا لتهامددات الدوليددة ةمهوريددة  و مبو دد  معاهدددات حقددوقال املكمولددة ة الدسددتور والقددوانمتأت  شددي

ال  ديددد قددانومل  ٤2أت اعتمدددت اةمعيددة الودنيددة 2015  اإلنسددان الدديت هددل دددرف فيهددا. ومنددذ عددا
 مبددا ة الدد  الدسددتور. ويددنر الدسددتور املعدددة عاددت أن الدولددة اقددر ققددوق الأتقارمدد قددانومل  31وعدددلت 

 لاقانون.ال اإلنسانأت مبا ة ال  احلقوق األساسية لاموادنمتأت وحتميها واكماها وفق
 مجهوريدة  و احلمداع عادت اسدتقرارها السياسدل وعات مدى السدنوات ا مدس املا ديةأت وا دات -6

ة املاردددة  6.5وأمنهددداأت ال  انددد  اسدددتمرار ارامدددار معددددة النمدددو ا قتةددداديأت الدددذي بادددو ة املتوسدددط 
 الظددروف املعيشددية لاسددكان بةددورة ادرتيددة. واعتمدددت احلكومددة ا اددة اإللاريددةال وحتسددنت أي دد أتسددنو ل 

أت وا ادة ا مسدية الودنيدة الثامندة لاتنميددة 2030أت ورؤيدة 2025-2016ا سد ااينية العشدرية لامد ة 
قادوة ال األقدو لدو  أت باية أن خيرج الداد من فةة الداددان2020-2016ا  تماعية وا قتةادية لام ة 

ا مدددن الددددتو عادددت اااددده ويراقدددل ال فةدددة باددددان الشدددر ة العايدددال معتمددددال ويةددددل بادددد 202٤عدددا  
أت هادفة بشكو عا  ال اعهيه الظروف املعيشية ةمي  أفراد  دع  2030قاوة عا   (٤)املتوسط

  . و املتعدد األعراق وحتسينها بةمة مستمرة

 تنفيذ التوصيات -رابعاا  
 (5)ا ت اد املعاهدات املتعلقة حبقوق اإلنسان وتنفيذها -ألف 

التشدددريعية الثامندددة تاتهدددا لو ددد  واعدددديو القدددوانمت اعتمددددت اةمعيدددة الودنيدددة ة دورهتدددا  -٧
واعكدس هدذه اةهدود الاموحدةأت  .(6)قدوانمت 105أت اليت استهدف ة اجملمور 2020-2015لام ة 

ة  ه  منهداأت اإلرادة السياسدية إلدمداج م دمون واااعدات املعاهددات الدوليدة الديت اُدعيدد  مجهوريدة 
اإلنسددان. واشددمو هددذه القددوانمت اةديدددة القددانون فيهدداأت مبددا ة الدد  معاهدددات حقددوق ال  و درفدد

اةنددارلأت والقددانون املدددينأت وقددانون اعوي ددات الدولددةأت وقددانون املعاهدددات وا اماقددات الدوليددةأت مددن 
. ومهَّدددت التعددددي ت قدددانون (٧)بدددمت قدددوانمت أتدددرىأت وهدددل قدددوانمت ُدو  ندددت ألوة مدددرة عادددت اإلدددد ق

وقد أدر دت  .(8)اإلقايميةأت عات سديو املثاة   احلةر انتخاب اةمعية الودنية واةمعية الشعدية
مجهوريددة  و ة قانو ددا اتاددل أحكددا  املعاهدددات الدوليددة الدديت هددل دددرف فيهدداأت مبددا ة الدد  معاهدددات 
حقددوق اإلنسددانأت فأدر ددت مددث ل ة قددانون العقددوخلت اعريددجت التعددذي أت وا سددار خلأل ددخا أت والمسددادأت 

 ددد املددرأةأت  بأت وقسدديو األمددواة و ويددو اإلرهددابأت والتمييدده العرقددلأت والتمييددهواإلخلدة اةماعيددةأت واإلرهددا
 والتمييه  د األ خا  اوي اإلعاقة و رمت هذه األفعاة.

ولكددل حتقددت مجهوريددة  و مهيدددال مددن المعاليددة ة ر ددد انميددذ معاهدددات حقددوق اإلنسددان  -8
إلنسدان الودنيدة القارمدةأت اليت هل درفأت فقد قامت بتنقيل واعديو اتتةا ات آليات حقوق ا

الديت أُدا دت عايهدا اسدم  أت(9)2012مثو الانندة التو يهيدة الودنيدة حلقدوق اإلنسدان املنشدأة ة عدا  
عددن حتسددمت واوسددي  نادداق و يتهددا و دددكتها   ديددد هددو الاننددة الودنيددة حلقددوق اإلنسددانأت ف دد ل 

ادد  املدددعمت العدداممتأت ا ا ددة اهددات التنسدديت ة مجيدد  املصسسددات احلكوميددة اات الةدداةأت ومكا
 واملصسسدددات التشدددريعيةأت واملنظمدددات اةماهكيدددة بايدددة  دددمان التنميدددذ مدددن  انددد  هدددذه املصسسدددات بقددددر
أكرب من اإلنتا ية. وقدد أنشدأت الانندة الودنيدة لانهدو  خللنسدا  واألمهدات واألدمداةأت والانندة 

نيدة املعنيدة مبكافحدة ا سدار أت والاننة التو يهيدة الود(10)الودنية لأل خا  اوي اإلعاقة واملسنمت
وقدددد عددده ت هدددذه الاندددان وا يةددددات  . ددددكاهتا عادددت املسدددتويمت املركدددهي واتاددددل (11)خلأل دددخا 
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من القوةأت و ادت قدراهتا ة هاة التعاون والتنسيت ال الودنية و  هتا واتتةا اهتا لتكتس  مهيد
مدد  لتاددجت القااعددات ة اجملتمدد  لكددل اشددار  بقدددر أكددرب ة العمايددات التشدداياية لكددو منهمددا. 

(. 156وأنشددأت اةمعيددة الودنيددة سمعهددا النسددارل وحسددنت مددن تدمددة تددط ا اةدداة املدا ددر )
لاشدكاوى  ( وأنشدأ  دناديت1516ا دا  بده ) وفتل مكتد  ررديس الدو را  أي دال تدط ا اةداة املدا در

ة لتاددجت الددو ارات حددن يددتمكن النددا  مددن اإلبدد ح مدا ددرة عددن م حظدداهتم وأسددةاتهم املتعاقددة 
 بق ا هم ومةاحلهم اةماعية والشخةية.

واوا و مجهورية  و اوعية مسصويل الدولة مدن الةدعيد املركدهي ال الةدعيد اتادل وبندا   -9
ة معاهددات األمدم املتحددة األساسدية املتعاقدة ققدوق اإلنسدان والربواوكدو ت اإل دافيةأت قدراهتم ة هدا

ال أي ددد فيهدددا. وستوا دددوال مبدددا ة الددد  املعاهددددات والربواوكدددو ت الددديت ليسدددت مجهوريدددة  و بعدددد درفددد
ة  هودهددا الراميددة ال اعددديو اشددريعاهتاأت أي التحسددمت املاددرد للياهتددا الداتايددة ال ددرورية وامل رمدد

 يتناسدد  مدد  الظددروف المعايددة ويم ددل ال النظددر ة التةددديت عاددت اادد  الةددكو  الدوليددة حلقددوق مبددا
 اإلنسان ة الوقت املناس .

 (12)التو ية والتدريب   جمال حقوق اإلنسان -ابء 
اددددويل مجهوريددددة  و أمهيددددة لدددده دة وعددددل مددددوحبمل الدولددددة وعامددددة اةمهددددور ققددددوق اإلنسددددان  -10

ن أ و انشا   مك قارم عات اح ا  حقوق اإلنسان األساسيةأت أي وعدل قدانوين وادريدهم عايها م
لدنددا  القدددرات وحتسددمت فهددم املسددصولمت ال بددمت مجيدد   ددرارل اجملتمدد . واددويل مجهوريددة  و اهتمامددال أي دد

الدديت اناددوي مسددصولياهتم عاددت انسدديت وانميددذ اعهيدده حقددوق اإلنسددان و ايتهدداأت مبددا ة الدد  موحبمددو 
انون والسدااات األتدرى مدن الةدعيد املركدهي ال الةدعيد اتادلأت وأع دا  اةمعيدة الودنيدة انماا القد

واةمعيددات الشدددعدية اإلقايميددةأت واألكدددادريمت والادد بأت وأ دددحاب املةدداحةأت وعامدددة اةمهددور مدددن 
تدد ة لتاددجت املدددادرات املتخددذة عاددت أسددا  منددتظم. واشددمو بعدد  هددذه األنشدداة انظدديم دورات 

ات دراسية ومناقشاتأت وة بع  املناسدات يدعت تربا  من ا ارج ملشاركة دروسدهم ادريدية وحاق
 لامعاومدات تمد  معاهددات حقدوق اإلنسدان ودلدي ل  ومنظورهم. وقد نشرت و ارة ا ار ية أي ال كتداخلل 

األساسدددية املتعاقدددة ققدددوق اإلنسدددان وعممتهمدددا عادددت املسدددصولمت ومدددوحبمل انمددداا القدددانونأت وأع دددا  
. وأعدددت و ارة العدددةأت ال (13)الودنيددةأت واملسددصولمت الق دداريمتأت واتدداممتأت وددد ب القددانون اةمعيددة

أت كتيدددات عددن (1٤) اندد  الاننددة الودنيددة لانهددو  خللنسددا  واألمهددات واألدمدداة وو ارة األمددن العددا 
وبايدددة ااكدددا  الدددوعل  .عادددت مجيددد   دددرارل اجملتمددد   ايدددة حقدددوق األدمددداة ومةددداحلهم لتو يعهدددا هدددامل 

وحتسمت المهم واعهيه اح ا  حقوق اإلنسانأت حتتمدو مجهوريدة  و خلليدو  العداملل حلقدوق اإلنسدان ة  
كددانون األوة/ديسددمرب مددن كددو سددنةأت خلإل ددافة ال وا ددرات عددن حقددوق اإلنسددان ياقيهددا  دديوف 

احتمددا ت دوليددة أتددرى  واددنظَّم ة مصسسددات اعايميددة لتامددة. واُددنظَّم كددذل  لماردددة عامددة اةمهددور
 اات  اةأت مثو اليو  الدويل لامرأةأت ويو  الاموأت ويو  مكافحة ا سار خلأل خا أت وقكها.

 (15)تع ي  التعاون   جمال حقوق اإلنسان  لى املستوايت الدولية واإل لي ية والثنائية -جيم 
 وا لتهامددات التعاهديددةمددن أ ددو انميددذ او دديات الدددورة الثانيددة ل سددتعرا  الدددوري الشددامو  -11

ةمهوريدة  وأت   اركده مجهوريددة  و عادت التنميددذ اتادل فحسد أت بددو اعاوندت كددذل  مد  اجملتمدد  
الدددويل واملنظمددات الدوليدددةأت مبددا ة الدد  املمو دددية السددامية حلقددوق اإلنسدددان ومكتدهددا اإلقايمدددل. 
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القادري ة مجهوريدة  و  الوقت نمسهأت ااقت مجهوريدة  و املسداعدة مدن مكتد  األمدم املتحددة وة
عددن دريددت  (16)مددن تدد ة مشددرور ا اددة الرريسددية لاقاددار القددانوينأت واسددتمادت مددن التعدداون الثنددارل

ا حتدداد ال بددرمم  ا ددرا  املددوادنمت ة احلوكمددة الر دديدة واملسددا لة وسدديادة القددانونأت الددذي يدعمدده ماليدد
أت ومسدداعدات أتددرى قدددمتها (1٧)سدد اليااألورويب وسويسددراأت وكددذل  مددن بددرمم  التعدداون التقددو مدد  أ

املتحدددة لاامولددةأت و ددندوق األمددم املتحدددة لاسددكانأت وهيةددة األمددم املتحدددة لامددرأةأت منظمددة األمددم 
 بشددأن حقددوق اإلنسددان كددو سددنة مدد  ا حتدداد األورويب وكددوال وسددري مجهوريددة  و حددوار  .والدندد  الدددويل

 ة ة هاة اعهيه حقوق اإلنسان و ايتها.سنتمت م  أس الياأت من أ و ادادة الدرو  املستماد
ققوق واعاونت مجهورية  و بنشاط م  راباة أمم  نوب  رق آسيا ة اعهيه النهو   -12

اإلنسدان  اإلنسان و ايتهاأت مبا ة ال  و   أدر معيارية وسياسدة وتادة لتنميدذ مجيد  آليدات حقدوق
التابعة لاراباة. كما اولت مجهورية  و  ما  املدادرة ة ا را  الدراسات املوا ديعية لارابادة بشدأن 

 احلت ة الس   واحلت ة احلةوة عات التعايم العايل.

 (69و 68و 66التعاون مع هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة )التوصيات  -دال 
التعاون وا اةاة م  آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدةأت اوا و مجهورية  و  -13

مبا ة ال  هاس حقوق اإلنسان وهيةات املعاهداتأت من أ دو اعهيده النهدو  ققدوق اإلنسدان 
أت قدمت مجهورية  و أربعة اقارير ودنيةأت بشأن كو من 2019-2015و ايتها. وت ة الم ة 

؛ وااماقيدة الق دا  عادت مجيد  أ دكاة التمييده (18)نيدة والسياسديةالعهد الدويل ا ا  خلحلقدوق املد
؛ وة (21)؛ وااماقيدددة حقدددوق األ دددخا  اوي اإلعاقدددة(20)؛ وااماقيدددة حقدددوق الامدددو(19) دددد املدددرأة

قدمت اقريرها الودو عن انميذ الربواوكوة ا تتياري  اماقية حقوق الامدو بشدأن  2018 عا 
سداحة والربواوكدوة ا تتيداري  اماقيدة حقدوق الامدو بشدأن بيد  ا  ا  األدمداة ة املنا عدات امل

ال األدمدداة واسددتا ة األدمدداة ة الداددا  وة املددواد اإلخلحيددة ال الاننددة اات الةدداةأت وانتظددر حاليدد
عمايددة ا سددتعرا . وة الوقددت الددراهنأت حتشددد مجهوريددة  و  هودهددا الراميددة ال التعنيددو   ددا  

و ددد  العهدددد الددددويل ا دددا  خلحلقدددوق ا قتةدددادية وا  تماعيدددة والثقافيدددة التقريدددر األويل املقدددد  مب
أت سددتددأ مجهوريددة  و عمايددة  ددياقة التقريددر املقددد  مبو دد  2020اإلسددرار بتسددايمه. وة عددا   ا

ال  اند   2021-2019لامد ة  ا اماقية الدولية لاق ا  عات مجي  أ دكاة التمييده العنةدري
 مبو   ااماقية مناه ة التعذي . التقرير األويل املقد 

 واوا و مجهورية  و التعاون م  اإل را ات ا ا دةأت حيدو و هدت الددعوة لامقدررة ا ا دة -1٤
املعنيدددة بديددد  األدمددداة واسدددتا  م  نسددديالأت مبددددا ة الددد  بادددا  األدمددداة واسدددتا ة األدمددداة ة املددددواد 

 أت201٧ل عادت األدمداة واسدتقداتها ة عدا  اإلخلحية وقكها من املواد اليت انادوي عادت اعتددا   نسد
. 2019ودعددت كددذل  املقددرر ا ددا  املعددو خللمقددر املدددق  وحقددوق اإلنسددان واسددتقداته ة عددا  

 وستوا و مجهورية  و التعاون م  اإل درا ات ا ا دة لألمدم املتحددة مبدا ة الد أت حسد  ا قت دا أت
 دعوة املقررين ا ا مت حس  كو حالة عات حدة.

 (22)تع ي  سيادة القانون واحلوك ة الرشيدة -هاء 
 .(23)2020-2009اوا دو مجهوريدة  و انميدذ ا ادة الرريسدية لاقادار القدانوين لامد ة  -15

حدددن الوقدددت احلا دددرأت  دددددت عادددت حتسدددمت قادددار العدالدددةأت واقامدددة احلوكمدددة  2015ومندددذ عدددا  
 واإلدارة العامة الر يدةأت واعهيه من  المساد ومكافحته.
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فيما خير ااوير قاار العدالة وحتسينهأت ركهت احلكومة  هودهدا عادت حتقيدت أهددافها و  -16
املتعاقددة بو دد  القددوانمت واعدددياهاأت واعهيدده منظمددات قاددار العدالددةأت وبنددا  قدددرات ددد ب القددانون 

أت 2015واملهنيمت القانونيمتأت و  دة اعهيه   ت نشر القوانمت والو دوة ال العدالدة. ومندذ عدا  
 .(2٤)اعدي ل  31وال  ديد قانومل  ٤3ت اةمعية الودنية ة دورهتا التشريعية الثامنة اعتمد
 ومددن أ ددو   دة اعهيدده انميددذ القددوانمتأت أولددت مجهوريددة  و أمهيددة لنشددر القددوانمت والتشددريعات -1٧

فيها وانظيم   ت بشأ اأت والد  مدن ال ومعاهدات حقوق اإلنسان اليت اكون مجهورية  و درف
ة أ ددكاة عديدددة منهددا انظدديم دورات ادريديددة وحاقددات دراسددية لماردددة مددوحبمل الدولددة عاددت تدد 

املستويمت املركهي واتالأت ومدوحبمل انمداا القدوانمت واملدوحبممت الق داريمتأت بايدة   دة وعديهم وقددراهتم ة 
 ديدامتهاة حقوق اإلنسان عات و ه التحديدد. وخلإل دافة ال الد أت أنشدأت مجهوريدة  و قاعددة لا

أت واليت اتيل لانا  احلةوة Androidو iOSالقانونية ة  كو "ااديت قوانمت  و" يعمو بنظامل 
عات املعاومات القانونية واشنعهم عات املشداركة ة ابددا  اعايقداهتم عادت مشداري  القدوانمت. وقدد 

ادددات نشدددرت مجهوريدددة  و ة كثدددك مدددن األحيدددان القدددوانمت بددددع  الاادددات اإلثنيدددة عدددن دريدددت و
 اإلااعة والتامهيون الودنية واجملتمعية.

 (26)ومكتددد  املددددعل العدددا  (15)وفيمدددا يتعادددت بتادددوير الق دددا أت قامدددت وكمدددة الشدددع  العايدددا -18
 بتحسمت انظيمهما وأ هههتما المرعية لكل اتوافت بشكو أف و م  الظروف ا  تماعيدة وا قتةدادية

املتعاقة بعمو اتاكم ومكاا  املدعل العا  من أ و اعهيه قددرات كما ُعد  لت القوانمت .  الساردة
الق دداة واملدددعمت العدداممت. ولدده دة اعهيدده فددر  و ددوة الشددع  ال العدالددة وحتسددينهاأت أ دددرت 
احلكومدددة املرسددددو  املتعادددت خلملعونددددة القانونيددددة واملرسدددو  املتعاددددت بةددددندوق املعوندددة القانونيددددة لامةددددات 

لامساعدة القانونية ة مجي  أوا  ال مكتد 15وة الوقت احلا رأت هنا   .201٧اترومة ة عا  
ة ادارات العدالدة عادت  دعيد اتافظدات وث ثدة مكااد  ة مكااد  ال مكتدد 12الدادأت من بينها 

 العدالة عات  عيد املقادعاتأت اا أدى ال   دة فر  و وة السكان ال العدالة.
ة واإلدارة العامددة الر دديدةأت فقددد ركددهت مجهوريددة  و اهتمامهددا أمددا فيمددا خيددر حتسددمت احلوكمدد -19

عات   دة فعالية احلوكمة واإلدارة العامدة مدن تد ة حتسدمت ا يكدو التنظيمدل ةميد  مسدتو ت اإلدارة 
أبدوارهددا ة  مدد  الظددروف المعايددةأت  دددف ا  ددا رال العامددةأت لكددل اةدددل أكثددر مرونددة وقددوة وااسدداق

ية باريقدة اتسدم بقددر أكدرب مدن المعاليدة واإلنتا يدة. وة الوقدت نمسدهأت عده ت اإلدارة العامة الكا
 ل ددمان التددها  اإلدارة العامددة اتايددة الأتالسددااات والليددات اتايددة حسدددما اددراه مناسدددال مجهوريددة  و أي دد

 .(28)وحسنت كذل  ادارة موحبمل الدولة .(2٧)"خلألمر التو يهل املتعات بعمايات الدنا  الث ث"
لتحسدمت اإلدارة العامدة وحتدديثها مدن تد ة الشدرور ة ال كما بذلت مجهورية  و  هود -20

نظدم ادارة معاومددات املددوحبممت خلعتدارهددا احلاسددوب الكدددك ملددوحبمل الدولددة وا دددار بااقددات ا ويددة 
 . وة2021ملوحبمل الدولة ة مجي  أوا  الداددأت وهدل العمايدة الديت يتوقد  أن ُاكتمدو قادوة عدا  

ة ادارة  ددصون موادنيهدداأت حيددو عدددلت قددانون ال أي ددال هددذا الةددددأت أحددر ت مجهوريددة  و اقدددم
أت وأ رت دراسات إلنشا  قاعدة بيامت الك ونية حديثة لشصون 2018اسنيو األسرة ة عا  

 املوادنمتأت   سيما من أ و التسنيو ومج  الديامت اإلحةارية لاموادنمت.
و املتعاددت مبندد  المسدداد ومكافحتددهأت اعتمدددت مجهوريددة  و منددذ وعاددت  ددعيد اعهيدده العمدد -21
العديددد مددن التشدريعاتأت منهددا عاددت سدديو املثدداة   احلةددر القدانون املتعاددت خللتمتددي   2015عدا  

أت واملرسددددو  املتعاددددت أبت قيددددات املسددددصولمت واملددددوحبممت احلكددددوميمت ة 201٧احلكددددومل ة عددددا  
كومل اقرارات الذمة املالية من مجي  مسصويل وموحبمل وااقت هيةة التمتي  احل .(29)2019 عا 
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. واوا ددو مجهوريددة  و انميددذ تاتهددا ا سدد ااينية املتعاقددة 201٧-2016الدولددة مددرامت تدد ة المدد ة 
 2025-2016أت وتاة العمو بشدأن مند  المسداد ومكافحتده لامد ة 2020مبكافحة المساد حن عا  

الدديت أُدر ددت ة ا اددة ا مسددية الودنيددة الثامنددة لاتنميددة ا  تماعيددة وا قتةددادية. وعدد وة عاددت 
الدد أت أ ددري امتددي  ملكافحددة المسدداد عاددت وددو  ددار  وخللددو األمهيددةأت و  سدديما ة هدداة ر ددد 
وامتي  الساوكيات الماسدة لامسصولمت احلكوميمت وسدااات الدولدة ور داة األعمداة واملقداولمتأت 

اختاا اددابك إلعدادة التأهيدوأت أو ا درا ات تديديدةأت أو اددابك  ناريدة أو اعوي دية أو اكافصيدةأت  م 
أت باددو عدددد األ ددخا  الددذين مارسددوا 2018ال تاددورة اةررددة ة كددو حالددة. وة عددا  ال اسددتناد

 أدانددتهمال  خةدد 55 ددرت م حقددتهم وال  خةدد 113 ددخرأت مددنهم  1 002سدداوكيات مشدددوهة 
 م هص   موحبمل الدولة ور اة األعماة.اتاكم. وي 

 احلقوق السياسية واملدنية -واو 
 (30)احلق   حرية التعبري واإل ال  -1 

حدددت املدددوادنمت ة حريدددة التعددددك والكتابدددة. وة هدددذا الةدددددأت  ٤٤يكمدددو الدسدددتور ة املدددادة  -22
دسددتور والامددوذ الددذي عاددت  ددوهر الال اعتمدددت مجهوريددة  و العديددد مددن القددوانمت اات الةدداة تسيسدد

يكرسدده. وقددد نددر قددانون وسددارط اإلعدد   عاددت احلددت ة حريددة التعدددك ة انتقدداد األ ددخا  الاديعيددمت 
أت واحلددت ة التعدددك عددن الددرأي (31)وا عتددداريمت واملنظمددات مددن تدد ة وسددارط اإلعدد   باريقددة ابداعيددة

ويُعتددرب أي انتهددا   .(32)ة ال املعاومدداتبشددأن الق ددا  اةاريددةأت اتايددة والدوليددةأت واحلددت ة حريددة الو ددو 
مددن القددانون  221حلقددوق الشددخر وحريتدده ة التعدددك املشددرور  ددمو ل أو كتابيددال  ررددة مبو دد  املددادة 

. قدددك أن اارسدددة احلدددت ة حريدددة التعددددك تددد  أن تتدددذ ة ا عتددددار ا لتهامدددات 201٧اةندددارل لعدددا  
تهمأت واألمن القدوملأت والنظدا  ا  تمداعلأت والدوال  ا  تمداعلأت واملسا لة املتعاقة بسمعة الترين وكرام

( مددددن العهددددد الدددددويل ا ددددا  خلحلقددددوق املدنيددددة 3)19والقدددديم األتددددرى كمددددا اددددنر عاددددت الدددد  املددددادة 
ة قدددانون وسدددارط اإلعددد   وقدددانون ال مددد  هدددذا احلكدددمأت و دددعت مجهوريدددة  و قيدددودال والسياسدددية. و شدددي

ا  دف من  وسدارط اإلعد   مدن الد وي  لاعندجت ونشدر أي اعد مت مكافحة اةرارم احلاسوبية ومنعه
 ألقرا  احلربأت ومعاومات مشوهة أو م ااةأت والقذف أو التشهك  دد طعدة وكرامدة األفدراد والكيدامت
القانونيددة واملنظمدداتأت وحظددر أي اعدد ن عددن  ررددة أو اقددوا  ي ددر خلألمددن القددوملأت والسدد  أت والنظددا  

لداددد واقاليددده الرفيعددة. وعقدد  حتايددو لامنددوات أ ددراه تدددك ة القددانون الدددويل ة ا  تمدداعلأت وثقافددة ا
 حهيددران/ 2٧ادددار بددرمم  ا ددرا  املددوادنمت ة احلوكمددة الر دديدة واملسددا لة وسدديادة القددانونأت قُددد  اقريددر ة 

( 3)91تاددر ال أن القددوانمت اتايددة اتمشددت مدد  القيددود املنةددو  عايهددا ة املددادة  (33)2018 هيونيدد
مددن العهددد الدددويل ا ددا  خلحلقددوق املدنيدددة والسياسدديةأت و  انتهدد  املدددادل األساسددية لاقددانون الددددويل 

 .حلقوق اإلنسانأت مبا ة ال  املدادل املتعاقة قرية التعدك واإلع  
وقد ُعه  حت املوادن ة التعدك عدن دريدت أ دكاة عديددةأت مدن قديدو احلاقدات الدراسدية  -23

 بشددأن املوا ددي  اات الةدداةأت والتعدددك مددن تدد ة الوسددارط التقايديددة )املادوعدداتأت واإلااعددةأت والتامهيددون(أت
وكددذل  وسددارط التوا ددو ا  تمدداعل عددرب اإلن نددتأت حيددو يداددو عدددد األ ددخا  املسددنامت ة 

مايددون  ددخرأت والددذي أ دددل املنتدددى الرريسددل لانمهددورأت أفددراد ومنظمددات عاددت  2.5فيسدددو  
ال حد سوا أت لاتعدك قرية عن آرارهم املشروعة. وخلإل افة ال ال أت فإن مجهورية  و انه  أي 

 2018خل قتةاد الرقملأت اا مكنت تدمات اكنولو يا املعاومات وا اةدا ت ة أواتدر عدا  
 .(3٤)رية والريمية من احلةوة عايها واستخدامها بسهولةسكان املنادت احل 
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 (154، و153، و152احلق   تكويم اجل عيات )التوصيات  -2 
 اعتددرب احلكومددة أن اةمعيددات واملصسسددات ومنظمددات اجملتمدد  املدددين اتايددة واأل نديددة اسددهم -2٤

 ة اات الةداة ونقحدت واعتمددتة الدنا  الودو والتنمية. وقد و عت احلكومة السياسال هامال اسهام
من التشريعات  ددف ايسدك عمايدات املوافقدة عادت اسدنيو اةمعيدات العامادة ة مجهوريدة ال عدد

مددددادل او يهيدددة  2018وأ ددددرت و ارة ا ار يدددة ة عدددا   .(35) و واألنشددداة الددديت ا ددداا   دددا
نل املوافقدة لانمعيدات بشأن م 238من املرسو   55من املادة  2بشأن التنميذ التمةيال لامقرة 

 واملصسسدات لتاقددل األمدواة واملمتاكددات وا دربا  مددن ا دارج. ومددن أ دو   دة ايسددك عمدو اةمعيدداتأت
لعمايات اةمعيات ولتاجت الواثرت املااوبة من أ و انشا  راباة أو  نشرت و ارة الداتاية دلي ل 

عدت التشدريعات املدذكورة عادت لوكا ت الدولة واأل خا  بو ه عا أت وو  ال مصسسة ليكون مر ع
الددو ارات املعنيددة والقااعددات اات الةدداة ة مجيدد  أوددا  الدادددأت مبددا ة الدد  أي مددوادن قددد يكددون 

بتشددكيو مجعيددة أو مصسسددةأت واثاددل منظمددات اجملتمدد  املدددين الددذين حةدداوا عاددت اعتمدداد ال مهتمدد
ال ةمعيددات ة وقددت أنسدد  وفقددوة واولددة لتيسددك املوافقددة عاددت ا .(36)رطددل ة مجيدد  أوددا  الداددد

لامرسدددو  اةديددددأت اعدددمت   احلكومدددة الدددو ارات املعنيدددة واملنظمدددات املنددداحبرة  دددا لكدددل اتدددول النظدددر ة 
اةمعيات اات الااب  ا قتةادي أو املهو أو التقو أو ا بتكاري واملوافقة عايهدا. وفيمدا يتعادت 

ال وعمد املددن النظدر فيهدا واملوافقدة عايهدا وفقدخلملصسساتأت اتول و ارة الداتاية وحكا  اتافظات 
أدوار ومسدصوليات السدااات اتايدةأت ويدنر ال لنااق عمو كو مصسسة. و دد نمس املرسو  أي د

عات   دة التنسيت الوا ل بمت السااات املركهية واتاية. وة الوقت احلا درأت اعتمددت مجهوريدة 
 شدأت احلكومدة آليدة لادربط بدمت الوكدا ت احلكوميدةمصسسة. وقد أن 25مجعية و 163 و ما هموعه 

 واثال منظمات اجملتم  املدين والشركا  اإللاريمت التدرين لتددادة الددرو  املسدتمادة مدن انميدذ لتادجت
 األنشاة والتشريعات اات الةاة.

وقددد هيددأت مجهوريددة  و الديةددة اةيدددة والظددروف املواايددة لعمددو املنظمددات قددك احلكوميددة  -25
 أت2015 دوليدة العامادة ة مجهوريددة  وأت اسدتنادال ال املدددأ التددو يهل الدذي أ ددره رردديس الدو را  ة عددا ال

 بشددأن ادارة املنظمددات قددك احلكوميددة الدوليددةأت 2010لعددا   013والددذي يو ددل خللتمةدديو املرسددو  رقددم 
ددم  ددف ادارة عمايددات املنظمددات قددك احلكوميدة الدوليددة عاددت وددو فعدداة. وقدد  هددذان التشددريعان عاددت ُعم  

وة  القااعددات اات الةدداة والسددااات اتايددةأت  دددف   دة المهددم وانسدديت التنميددذ ة مجيدد  أوددا  الداددد.
احلكوميددة احلكومددة واملنظمددات قددك لامناقشددة بددمت ال هددذا الةددددأت أنشددأت مجهوريددة  و كددذل  منددرب 

مناقشدددة أف دددو السددددو لاتةددددي واةهدددات املاودددةأت مدددن أ دددو عقدددد ا تماعدددات فةددداية ور دددد التنميدددذ و 
منظمدة  16٧لاتحد ت املاثاة. وة الوقت الراهنأت منحت مجهوريدة  و ادراتير العمايدات ملدا هموعده 

 قك احلكومية.

 (3٧)احلق   حرية الديم -3 
حتدد   مجهوريددة  و وحتمددل حقددوق النددا  وحددريتهم ة اإلرددان خللدددين أو عددد  اإلرددان بدده  -26

مددن الدسددتورأت وحتظددر مجيدد  أعمدداة التمرقددة بددمت األد ن  ٤3عايدده ة املددادة  عاددت النحددو املنةددو 
واسدددُتددة  2002لعدددا   92منددده. وُعدددد  ة مرسدددو  ررددديس الدددو را  رقدددم  9والشدددعوب مبو ددد  املدددادة 

ال املشدداورات الدديت أ ريددت مدد  القااعددات اات ال أت اسددتناد2016لعددا   GOV/315 خلملرسددو  رقددم
وي ددم املرسددو  اةديددد العديددد  .(38)نيمت وأ ددحاب املةدداحة التددرينالةدداة ولتاددجت الهعمددا  الدددي

مددن األحكددا  اةديدددة بشددأن املدددادل واألنظمددة والتدددابك املتعاقددة  ددذه املسددألةأت مددن أ ددو  كددمت 
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الرهدددانأت والقساوسددةأت والوعدداعأت ومعتنقددل الددد متأت واملنظمددات الدينيددة مددن ادارة أنشدداتهم وفقددال 
مسددك املشددرور والددوع  ا ددا  بكددو ديددن عاددت حدددةأت  دددف  ايددة الثقافددة لاقددانون واألنظمددة والت

الودنية واحلماع عايها والنهو   اأت واعهيده الدوال  الدودو بدمت معتنقدل الدد مت مد  املسدامهة ة 
مدددن حاقدددات العمدددو واحلمددد ت لاتوعيدددة ال  ايدددة األمدددة وبنارهدددا. وقدددد عقددددت و ارة الداتايدددة عددددد

النادداق بايددة ااقددل التعايقددات مددن معتنقددل الددد مت والسددااات اتايددة وأ ددرت مشدداورات واسددعة 
واملنظمات الدينية ة مجي  أودا  الدادد مدن أ دو انميدذ املرسدو  املدذكور. وأ دارت معظدم و هدات 
النظددر املعددرب عنهددا ال أن هددذا املرسددو  هددو األنسدد  لاحالددة الراهنددة. وة الوقددت نمسددهأت أنشددأت و ارة 

 و لاتنميددة الودنيددةأت الاتددان لددديهما  دددكات اداريددة عاددت الةددعيدين املركددهي واتاددلأتالداتايددة و دهددة  
 .(39)آلية حلماية واعهيه حقوق وحرية الدين ة مجي  أوا  الداد

 (٤0)احلق   حماك ة  ادلة -4 
أما  القدانون بةدرف ال من الدستور عات أن "موادو  و متساوون مجيع 53انر املادة  -2٧

النظددر عددن  نسددهمأت ومركددههم ا  تمدداعلأت واعادديمهمأت ومعتقددداهتمأت وانتمددارهم العرقددل". ول ددمان 
 ت  مجي  موادو  و خلحلت ة اتاكمة العادلة و اية حقهم ة الاعن ة األدلة املقدمة  ددهم 

مجيعهدا أت الديت ادنر (٤1)مدن الةدكو  القانونيدةال واقدمي أدلة لةاحلهمأت و دعت مجهوريدة  و عددد
عاددت املدددادل األساسددية لت ددرا ات اةناريددة واملدنيددة الدديت اكمددو املسدداواة بددمت مجيدد  املددوادنمت أمددا  

وعادددت و ددده ا ةدددو أت تددد  أن سدددرى اإل دددرا ات  .(٤2)القدددانون واتددداكم وا دددمن احلدددت التدددايل
ال الق ددا  وفقدد باريقددة عانيددة؛ وتدد  أن يتحاددت الق دداة خل سددتق لية واحليدداد وأن يمةدداوا ةاةناريددة 
مددن قددانون اإل ددرا ات اةناريددة بشددكو وا ددل عاددت حقددوق الشددخر  65. واددنر املددادة لاقددوانمت

املددتهمأت والدديت اشددمو عاددت سددديو املثدداة احلددت ة اب قدده خللتهمددة أو الددتهم املو هددة اليدده وحقدده ة 
احلددت ة الاعددن فيهدداأت واحلددت ة ااقددل اي دداحات عددن حقوقدده ووا داادده أثنددا  ا ددرا ات الق دديةأت و 

اإلد   خلألدلة والشهودأت واحلت ة اقدمي دا  ادد ق السدراذ بكمالدةأت واحلدت ة ا دد ر عادت 
التحقيددت واألمددر خلمل حقددة وبيددان رردديس مكتدد  املدددعل العددا أت واحلددت ة احلةددوة عادددت األمددر بمددتل 
سددريل قددا  أو مبحددا  أو مددداف  وا لتقددا  بددهأت واحلددت ة  واحلددت ة أن يكددون اددث ل  واثرددت الق دديةأت

تددك أو مد  م  دموي وداد  اسدتددالهأت واحلدت ة الاعدن ة التةدرفات أو األوامدر الةدادرة عددن 
ررددديس هيةدددة التحقيدددت أو اتققدددمت أو ررددديس مكتددد  املددددعل العدددا  أو املسدددصولمت أو املدددوحبممت الددديت 

رددديس هيةدددة يعتقدددد أ دددا قدددك قانونيدددةأت واحلدددت ة اسدددتةناف أو داددد  الادددا  األوامدددر الةدددادرة عدددن ر 
 التحقيت أو رريس مكت  املدعل العا .

ومدددن أ دددو اقددددمي املسددداعدة لامتهمدددمت الدددذين قدددد يكوندددون مدددن المةدددات اترومدددة وادددوفك  -28
وكامددت و ارة  2018احلمايددة  ددمأت اعتمدددت احلكومددة املرسددو  املتعاددت خلملعونددة الق ددارية ة عددا  

 نأت ومكاادد  العدالددة ة املقادعدداتأت ومكاادد العدددةأت وادارات العدالددة ة اتافظدداتأت وسددااات املددد
وأنشد  مكتد   .(٤3)املعونة الق ارية التابعة لراباة اتداممت ة  و بتقددمي املعوندة الق دارية اجملانيدة
مشددورة قانونيددة  150املعونددة الق ددارية التدداب  لراباددة اتدداممت ة  و ة العا ددمة فيينتيددانأت وقددد  

ق ددية  ناريددة  30ق دديةأت منهددا  96بشددأن  2020ال  2015مددن هانيددة لعامددة النددا  ة المدد ة 
 ق ية أسرية. 25ق ية مدنية و ٤1و
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 (٤٤)مناهضة التعذيب، ومعاملة السجناء، واال تقال التعسفي -5 
 .(٤5)مدددن القدددانون اةندددارل 212يعتدددرب التعدددذي  واملعامادددة املهيندددة  رردددة مبو ددد  املدددادة  -29

 يق دل عقوبدة حدسديةال عادت معاقددة أي  دخر يعدر  سدنينال  دمدن نمدس القدانون أي 8٧وانر املادة 
 ل عتدددا  أو التعددذي  الددددين خللسددنن ملدددة ادد اوذ بددمت ث ثددة أ ددهر وثدد ث سددنوات أو ادددابك ا دد حية

 بدون السنن والارامة.
مددن القددانون  5٤( و٧)10مددن قددانون اإل ددرا ات اةناريددة واملدداد ن  25٧واددنر املددادة  -30

 عاددت أندده  ددت ملكاادد  املدددعل العددا  ا ددرا  امتددي  لتةددرفات 201٧املدددعل العددا  لعددا  املتعاددت مبكتدد  
املسددصولمت عددن ا حتنددا  ومرافددت ا حتنددا أت واإل دد حيات ومراكدده ا حتنددا أت وقددك الدد  مددن 
مرافت انماا األحكا . وت  عات مجي  هذه املرافت املذكورة أع ه أن  تثدو لألوامدر الةدادرة عدن 

مدن  55كمدا ادنر املدادة   (٤6)لاقانونال ملدعل العا  لاو ية الق ارية لكو منها وفقرريس مكت  ا
القدانون املتعاددت مبكتدد  املددعل العددا  عاددت و دوب احالددة مجيدد  الشدكاوى والتعايقددات الددواردة مددن 

 سددداعة. ول دددمان امتدددي  مجيددد  مرافدددت ا حتندددا أت ٤8اتتندددهين ال مكتددد  املددددعل العدددا  ة ق دددون 
مة آلية لاتنسيت والتعداون فيمدا بدمت و ارة األمدن العدا  وو ارة العددة ومكتد  املددعل أنشأت احلكو 

 لاعمدو ة ااد  املرافدت. وقدد نُمدذت (٤٧)العا  األعاتأت وعينت مسصولمت من كو واحدة مدن هدذه ا يةدات
األتدددرى  ومدددن املتوقددد  أن حتدددذو املقادعدددات .(٤8)هدددذه الليدددة ة الوقدددت احلدددايل ة ودددافظتمت سدددريديتمت

 حذوها ة الوقت املناس .
لسياسة املعاماة اإلنسانية لاسننا أت الراميدة ال حتسدمت األو دار ال واويل احلكومة اهتمام -31

املعيشددية ة السددنون. وعاددت هددذا األسددا أت تةةددت احلكومددة ميهانيددة لتحسددمت أو ددار مرافددت 
تد ة ااددوير الدنيدة األساسدية لاعديددد مدن مرافدت ا حتنددا   ا حتندا  بةدورة مادردةأت والدد  مدن

ة مجيد  أودا  الدادد  دددف تمد  ا كتظداع ة السدنون. وبُددو سدنن  ديدد ة قريدة  رنديدداوأت 
بعيدادة حديثدة تا دة خللسدننا . وعد وة ال مبحافظة فيانتيانأت و  ُتهده فقدط مبرفدت أوسد  بدو أي د

فمل  .(٤9)وان  أترى من املعاماة اإلنسانية لاسننا عات ال أت ينة  اهتما  احلكومة عات  
مثددو ختمددي  العقوبددة أو اإلفددراج  الأتأو تا ددال عامددال املناسدددات ا ا ددة لألمددةأت  ددنل احلكومددة عمددو 

 1 001من العموأت من بيدنهم ال سنين ٤ 86٤أت استماد 2018-2015وت ة الم ة  .(50)املدكر
تدددري النظددر ة العمدددو عددنهمأت مدددن ال سددنين 1 8٤2أت فهنددا  حاليدددال 2019سددنينة. أمددا ة عدددا  

 تري النظر ة اإلفراج عنهم.ال سنين 3٤9بينهم 
وت  أن اكون عمايات التوقيجت وا حتنا  اليت يقو   ا املوحبمون مدنية عات أمر مدن  -32

التوقيدجت  ويعتدرب ا عتقداة أو .(51)رريس هيةة التحقيت وا ستنواب أو مكتد  املددعل العدا  أو اتكمدة
قددانون  مددن 1٤مددن القددانون اةنددارل. وحتظددر املددادة  21٧أو ا حتنددا  التعسددمل  ررددة مبو دد  املددادة 

 ا را ات األحداث انتها  حقوق الامدو وحر ادهأت واعتقالده أو اوقيمده أو احتندا ه أو امتيشده  سدد ل 
 اةناريدة ف د ل  ةبةورة قدك مشدروعةأت وادنر عادت م حقدة مدراكا هدذه اةدرارم وات داعهم لامسدا ل

 ٤8 . كمددا يددنر القددانون عاددت أندده تددو أت عنددد ال ددرورةأت احتنددا  الامددو ملدددة(52)عدن الارامددات التعوي ددية
ساعة ااا اعات األمر اررة تاكة استو   عقوبة السنن ملدة أقةاها ث ث سنوات أو أكثرأت 

ب احتندا  الامدو واب قهدم  رياة و ود أدلة قوية وكافيةأت ويُاه  ال داط  ب ح الوالدين أبسددا
 .ققوقهم القانونية
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 (53)مكا حة االجتار ابألشخاص -6 
 يعتددرب ا سددار خلأل ددخا   ررددة ة مجهوريددة  و وفقددال لقددانون مكافحددة ا سددار خلأل ددخا  -33
 أت ويعدرَّف وفدت نمدس التعريدجت املنةدو  عايده ة برواوكدوة201٧والقدانون اةندارل لعدا   2015لعا  

ومعاقدة ا سار خلأل خا أت وخبا ة النسا  واألدماةأت املكمو  اماقية األمم املتحددة من  وقم  
ملكافحدددة اةرردددة املنظمدددة عدددرب الودنيدددةأت وااماقيدددة رابادددة أمدددم  ندددوب  دددرق آسددديا ملكافحدددة ا سدددار 
خلأل خا أت ومجهورية  و درف ة كايهما. وة الوقت احلايلأت انمذ احلكومة املرحاة الثانية مدن 

أت وتةةددت ميهانيددة 2020-2016تهدا الودنيددة بشدأن مكافحددة ا سدار خلأل ددخا  لامد ة تا
ودنيددة  دداأت وعينددت الاننددة التو يهيددة الودنيددة املعنيددة مبكافحددة ا سددار خلأل ددخا  لتكددون الوكالددة 
 املنمددذة الرريسدديةأت خللتعدداون مدد  الوكددا ت احلكوميددة املعنيددة وأ ددحاب املةدداحة. وقددد أنشددأت مجهوريددة

منةات لاتعاون الثنارل م  أربعة بادان هاورةأت والتعاون املتعدد األدراف عات املستوى دون  و 
 عن التعاون م  املنظمات الدولية. اإلقايمل واإلقايملأت ف  ل 

وملعاةة األسداب اةذرية ل سدار خلأل دخا أت اعتدرب احلكومدة أن املند  والقمد  مهمتدان  -3٤
 ت التوعيدة خبادر ا سددار خلأل دخا  خللنسدددة ةميد  أفددراد رريسديتانأت حيدو عناددت بتنظديم  دد

اجملتم أت و  سيما النسا  واألدماةأت وركهت عات األ خا  الدذين يعيشدون ة املندادت احلدوديدة 
 ٤51مناقددة مسددتهدفةأت اا  اددت  83والقددرى املعر ددة  اددر  ددديد. وحددن النأت قاددت احلمدد ت 

ونُظمددت  دد ت التوعيددة بشددأن تاددر ا سددار نسددا .  8 805مددنهم  الأت خةدد 1٧ 2٧٤قريددة و
 خلأل دخا  مددن تدد ة وسدارو ومنةددات عديدددةأت مدن قديددو الددربام  اإلااعيدة والتامهيونيددةأت والكتيددداتأت
واملسرحياتأت واألفد   القةدكةأت واملسدابقات املوسديقيةأت والعديدد مدن األنشداة األتدرى. ونُظمدت 

عدد مت  ددد ا سددار خلأل ددخا  وا نددرة قددك دورات ادريديددة لوسددارط اإلعدد   لتعهيدده فعاليددة اإل
 القانونيددةأت ونُظمددت مناسدددات سددنوية ة اليددو  العدداملل ملكافحددة ا سددار خلأل ددخا  مبشدداركة الوكددا ت

 احلكومية وأ حاب املةاحة وعامة اةمهور.
ومدن تد ة اعهيده قدددرات مدوحبمل انمداا القدانون عاددت املسدتويمت املركدهي واتادلأت والددذي  -35
األولوية القةوى ة هاة من  ومكافحة ا سار خلأل خا أت اشدد مجهورية  و عات نشدر  رثو

منهددا ال املعاهددات اات الةداة ال  اندد  القدوانمت اتايدة اات الةدداة وتادة العمدو الودنيددةأت سدعي
لتعهيه قددرات سدااات القدرى والعدامامت ة هداة ا سدار خلأل دخا  عادت املسدتوى اتادلأت بايدة 

ت فهددم وا ددل ومشدد    ددذا العمددو ا ددا . وعدد وة عاددت الدد أت أكدددت احلكومددة بشدددة أي ددال حتقيدد
عاددت التدددري  ة هدداة حتديددد هويددة ال ددحا أت واعتمدداد  دد  مو دده وددو اقدددمي املسدداعدة األوليددة 
لا دددحا  و ايدددة حقدددوقهم ومةددداحلهمأت وأسدددالي  التحقيدددت وا سدددتنواب ا ا دددة ادددرارم ا سدددار 

امل حظددات ا تاميددة بشددأن ا سددار خلأل ددخا  الةددادرة عددن هيةددات األمددم خلأل ددخا أت ونشددر 
 املتحددددة املنشدددأة مبو ددد  معاهدددداتأت وأت قيدددات املدددوحبممت بشدددأن اإل دددرا ات املتعاقدددة خل سدددار

 622دورة ادريديدة ة لتادجت أودا  الدد دأت  دار  فيهدا  13خلأل خا أت اا نظمدت مدا هموعده 
 امرأة. 115منهم  الأتمشارك
حلمايددة ال ددحا  ومسدداعدهتم عاددت سددديو األولويددةأت والدد  ال كدددك ال  واددويل احلكومددة اهتمامدد -36

ل ددددحا  ا سددددار  يدددد   ا هتمددددا  حلقددددوق ال ددددحا  ومةدددداحلهم واقدددددمي كددددو املسدددداعدة ال  مددددة 
واألدمدداة(  وقددد كامددت احلكومددة احتدداد  و النسددارل )مركدده املشددورة واحلمايددة لانسددا  .(5٤)خلأل ددخا 

والنمسددل  اعددادة التأهيددو الددددينال  ددذه املهددا  بو ددمها املنظمددة الرريسددية. واشددمو مهددا  هددذا املركدده أي دد
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الددذي يتاقددت كددذل   1362رقددم  خلجملدانأت واقدددمي املشددورة ا ااميددةأت وتدمددة تددط ا اةدداة املدا ددر
اإلب ح عن حا ت ا سار خلأل خا . كما أنشأ مكاا  لتقددمي املشدورة لانسدا  واألدمداة ة 

مقادعددة ة  1٤8عددن  ة العا ددمة فيانتيددانأت ف دد ل ال أت ومكتددد1٧مجيدد  اتافظددات الدددالو عددددها 
ال أت أنشدأت احلكومدة مركده مجي  أوا  الدادد. وخلإل دافة ال الد أت واسدتنابة  حتيا دات ال دحا 

آتدددر لتيدددوا  املصقدددت ل دددحا  ا سدددار خلأل دددخا  ة وافظدددة لوانانامثدددا. كمدددا عددده ت احلكومدددة 
مددن أ ددو اقدددمي ال التنسدديت بددمت وكددا ت الدولددة ومنظمددات اجملتمدد  املدددين عاددت وددو أكثددر انسددنام

 املساعدة العا اة ة الوقت املناس  ال ال حا .

 االختفاء القسري -7 
حلدو ال لقد اختذت احلكومة مجي  التدابك ال  مة عن دريت ةنة التحقيت املنشأة تةية -3٧

 99و 98و 96و 121لتو يات ا ستعرا  الدوري الشدامو رقدم ال ق ية ا تتما  املهعومة وفق
أت واليت أيدهتا حكومدة  و. وقدد داددت ةندة التحقيدت مدن اإلن بدوة ورابادة رؤسدا  أ هدهة 100و

التابعددة لراباددة أمددم  نددوب  ددرق آسدديا اقدددمي املسدداعدة واإلد   خلملعاومددات اات الةدداة  الشددردة
 خللق دديةأت وهددل عاددت اسددتعداد لتاقددل أي معاومددات مميدددة واات  دداة مددن مجيدد  األدددراف. واتحمددو

لاقانون. وة الوقدت الدراهنأت ال احلكومة مسصولية الدحو عن احلقيقة واقدمي اةناة ال العدالة وفق
و الاننددة املددذكورة التحقيددت ومجدد  املعاومددات واألدلددة وحتاياهدداأت مددن بددمت أمددور أتددرى. كمددا اوا دد

ا تمدد  رردديس الاننددة مدد  أع ددا  السددا  الدباوماسددل وأفددراد أسددرة الشددخر املختمددل إلحددادتهم 
خللتقدددد  اتدددر  ة التحقيدددت. واقدددو  احلكومدددةأت مدددن تددد ة ةندددة التحقيدددتأت خللنظدددر ة مجيددد  ال عامددد

  ركن أن ادمت أسداب ا تتما . اةوان  اليت

  اية  ئات حمددة -واي 
 (55)حقوق املرأة و اية األسرة -1 

لقدد و ددعت احلكومددة سياسددة لتعهيده املسدداواة بددمت اةنسددمتأت وهدل أولويددة أتددرى. ويددنر  -38
عاددت املسدداواة بددمت مجيدد  مددوادو  و مددن كدد  اةنسددمت مددن حيددو احلقددوق  3٧الدسددتور ة املددادة 

مدن القدانون اةندارل   22٤ية وا قتةدادية وا  تماعيدة والثقافيدة واألسدرية. واعاقد  املدادة السياس
كو من رار  التمييه أو التمرقدة  دد املدرأة أو يعيدت أو  دد مدن مشداركتها ة األنشداة السياسدية 
ن وا قتةدددادية والعاميدددة والثقافيدددة وا  تماعيدددة واألسدددرية. كمدددا اعتمددددت مجهوريدددة  و العديدددد مددد

ومدددن أ ددو   دة اعهيددده املسدداواة بدددمت  .(56)القددوانمت الراميددة ال  ايدددة املددرأة وانميتهدددا والنهددو   ددا
اةنسددمتأت فددإن اةمعيددة الودنيددة بةدددد النظددر ة اعتمدداد قددانون املسدداواة بددمت اةنسددمت قاددوة  ايددة 

 .2020عا  
قددددد اعتمدددددت احلكومددددة ال موا دددداة اعهيدددده املددددرأة و كينهددددا ة مجيدددد  اةواندددد أت فال وسددددعي -39

وقد قدمت مجهورية  و اقارير عن انميذ كدو  اند  مدن  واند   .(5٧)من ا اطال ونمذت عدد
العمددو عددن دريددت التقريددرين الددودنيمت الثددامن والتاسدد  مبو دد  ااماقيددة الق ددا  عاددت مجيدد  أ ددكاة 

 حد  أن املسداواة التمييه  دد املدرأة والتقريدر املتعادت بتنميدذ اعد ن بيندمت. ومدن تد ة التنميدذأت ي
بمت اةنسمت ة مجهورية  و ما فتةت اتاور واتحسن بشكو ماردأت حيو احتات مجهوريدة  و 

ة مجيد  أودا  ال بادد 1٤9من بمت  2018ة املص ر العاملل لامنوة بمت اةنسمت لعا   26املرادة 
  اتر .أت اا يعكس التقد  الكدك60ة املرادة  2013العا أت بينما  ا ت ة العا  
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موحبمددددددة  22 530أت بادددددو العددددددد اإلمجددددددايل لاموحبمدددددات احلكوميدددددات 2018وة عدددددا   -٤0
ة املاردددة مدددن امجدددايل القدددوة العامادددة احلكوميدددةأت ادددا يشدددك ال السدددك عادددت الاريدددت  32.25 ردددثان

؛ ويددرد فيمددا يادددل 2020ة املارددة قاددوة عدددا   50الةددحيل وددو حتقيدددت ا دددف اتدددد ة نسددددة 
امددرأة منةدد  و يددر أو مددا يعادلددهأت أي  68خللتمةدديو عدددد النسددا  ة املنا دد  اإلداريددة  اشدداو 

 12.63 امدرأة منةد  مرد  و يدر أو مرد  حداكمأت أي مدا يعددادة 190املاردة؛ واشداو  ة ٧.35 بنسددة
ة املارددة؛ واداددو نسدددة النسددا  ة  15.16امددرأة هددنَّ برادددة مدددير عددا أت أي بنسدددة ٧98ة املارددة؛ و

 ة املارددة 30ة املارددة؛ وخلتتةددارأت فددإن هدددف  دداو املددرأة مددا   يقددو عددن  1٧.5٤رادددة مردد  مدددير 
 دد  اإلداريددة قددد حتقددت عاددت املسددتوى املركددهي. وعاددت مسددتوى املقادعدداتأت بااددت نسدددة مددن املنا

 ة املاردة. وة انتخداخلت 1٤.28ة املارة وة منة  مرد  العمددة  2.٧5 النسا  ة منة  العمدة
ة املاردة مدن  2٧.5امرأةأت أي مدا يعدادة  ٤1الدورة التشريعية الثامنةأت باو عدد النسا  املنتخيدات 

ة املاردة  30وهدل نسددة اقدو عدن ا ددف اتددد ة  الأتع و  1٤9ور األع ا  الدالو عددهم هم
عدد النسا  األع ا  ال ة املارة عن الدورة التشريعية السابعة. ويداو حالي 2.5ولكنها اهيد مبقدار 
 360ة املارددة مددن همددور األع ددا  الدددالو عددددهم  32امددرأةأت أي بنسدددة  116ة هددالس اتافظددات 

 ة املارة املستهدفة. 30اا  قت نسدة  الأتع و 
وا دددم مجهوريدددة  و هموعدددات اثنيدددة متعدددددة اتميددده بتقاليددددها وعاداهتدددا وثقافاهتدددا الانيدددة  -٤1

 واملتنوعددة. ومدد  الدد أت   اددهاة بعدد  اجملموعددات اإلثنيددة الدديت اعددي  ة املنددادت الناريددة اتمسدد  بتقاليددد
من حيدو العندجت والتمييده وقدد اعيدت لا هدا. وفيمدا يتعادت  دذه عات املرأة ال  ااة قد اشكو تار 

املسددألةأت اعتمدددت احلكومددة ادددابك  دداماة لامنتمعددات اإلثنيددة إل ددراكها ة الق ددا  عاددت ااددد  
املعتقدددات والعقايددات والسدداوكيات الدديت اناددوي عاددت لددادر العنددجت  ددد النسددا  واألدمدداةأت وهددل 

ادر هذه التقاليد القدرة وآاثرهدا السديةة عادت رفداه املدرأة اعاَلي بشكو دقيت من ت ة التوعية مبخ
نشر تاة العمدو الودنيدة ملكافحدة العندجت  دد النسدا  واألدمداة ال ولارها. و ات احلم ت أي 

 (.2020-201٤والق ا  عايه )

 (58) اية األسرة -2 
 الوحدددة الاديعيددة واألساسددية الدديتاوا ددو مجهوريددة  و اددوفك احلمايددة المعالددة لألسددرةأت بو ددمها  -٤2

وخلإل افة ال الد أت أ ددر احتداد  .(59)يندو عايها اجملتم أت من ت ة انميذ القوانمت اات الةاة
  و النسددوي قددرارال بشددأن مدددادرة بنددا  األسددرة وحقددوق النسددا  املتعاقددة مبدددادرة "عمايددات الدنددا  الددث ث"

 أت2025-2016معدايك احلدد مدن المقدر والتنميدة لامد ة بشدأن  GOV/348يتما ت م  املرسو  رقم  مبا
 56أت  اددت احلماددة 2019-2018وتدد ة المدد ة  .(60)ال  اندد  و دد  دليددو يتعاددت  ددذه املوا ددي 

 أسر. 1٧ 20٧وال بيت 12 ٤33قرية ة مجي  أوا  الد دأت اا مكن من اااية  65مقادعة و
من قدانون لدا   1٧سنة مبو   املادة  18وُ ظر  واج النسا  ال يت اقو أعمارهن عن  -٤3

سدنة عادت الدهواج والدهواج  18املرأة و ايتهدا. وعد وة عادت الد أت يعتدرب اكدراه األدمداة دون سدن 
 مددن القددانون 269( واملددادة 3)268سددنة  ررددة منةددو  عايهددا ة املددادة  18مدد   ددخر دون سددن 

 وأت بدددعم مددايل مددن منظمددة دوليددةأت  دد تاةنددارل. وا ددافة ال التدددابك القانونيددةأت نظمددت مجهوريددة  
 لاتوعية آباثر الهواج املدكر السادية عات الشددابأت مبدا ة الد  انظديم األسدرة مدن أ دو  دحة الوالددينأت
ولط العي  املدأمون واةيددأت مد  ااددار  د  يقدو  عادت املشداركة اجملتمعيدة. وبُددل ة مشدرور آتدر 

عدددن ارمجدددة دليدددو  اايدددة لألمهدددات الشددداخلتأت ف ددد ل يتعادددت بدندددا  الشددددكات واقاسدددم ا دددربات احلي
 ا دمات الةحية الشاماة ونشره واو يعه خلجملانأت  من أنشاة أترى.
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 (61)حقوق الطفل -3 
وأمهيدة حلمايدة حقدوق الامدو ومةداحلهأت أي لداؤهأت مدن تد ة ال اويل مجهورية  و اهتمام -٤٤

فة ال القدانون املتعادت قمايدة حقدوق الامدو السياسات والتدابك القانونية والليات الودنية. وا ا
 العديددد مددن 2015أت فقددد ادنددت اةمعيددة الودنيددة منددذ عددا  2006ومةدداحله املعتمددد ة عددا  

 .(63)مدن تادط العمدو الودنيدةال واعتمددت مجهوريدة  و عددد .(62)القوانمت املتعاقة ققدوق الامدو
قيدة حقدوق الامدو وبرواوكو هتدا ا تتياريدة من ا هتما  لتنميذ ااماال وة الوقت نمسهأت أولت مهيد

 هدذه ا ادط ة تادط (65)وو ارة الةدحة (6٤)اليت هل درف فيها. وقد أدر دت و ارة التعاديم والر  دة
 .عمو كو منهما

يشدددددكو احلةدددددوة عادددددت الرعايدددددة وا ددددددمات الةدددددحية األساسدددددية  األملفرررررال وال رررررحة  -٤5
لألمهدددددات واألدمددددداة احددددددى املهدددددا  ا امدددددة لقادددددار الةدددددحة. وقدددددد اعتمددددددت احلكومدددددة ا ادددددة 
ا سددد ااينية الودنيدددة بشدددأن الةدددحة اإلتابيدددةأت وتددددمات األمهدددات واألدمددداة حدددديثل الدددو دةأت 

ادت الد أت اعتمددت احلكومدة تادة . وعد وة ع2025-2016والرعاية الةحية لألدماة لام ة 
 دددف تمدد  معدددة وفيددات  2020-2016العمددو الودنيددة بشددأن األمهددات واألدمدداة لامدد ة 

األدمدداة دون سددن ا امسددة وسددو  التاذيددة لدددى األدمدداة دون سددن ا امسددة. ومددن أ ددو حتقيددت 
و دددعت احلكومدددة سياسدددة الرعايدددة الةدددحية لألمهدددات واألدمددداةأت مددد  اقددددمي أهدددداف هدددذه ا ادددةأت 

لألدمددداة دون سدددن ا امسدددة ة مجيددد  مرافدددت الرعايدددة الةدددحية أو  هدددامل  تددددمات الدددو دة والعددد ج
لتعهيده قددرات القداب ت. ومدن ال الةحة العامة ة مجي  أوا  الد دأت كما و دعت ونمدذت تااد

ت ة انميذ هذه ا اطأت ُأحر  اقد  كدك ة تم  معدة األدماة الذين هدم ة سدن ا امسدة 
ة املارةأت وهدو مدا  20.5يعانون من اوقجت النمو ويقو و  م عن احلد املعياري ال نسدة أو أقو و 
ة املارة اتدد ة ا ادة؛ وسدار تمد  معددة وفيدات الر د   22خلملقارنة م  هدف ال رثو تاح

ة  30أت مقارنددددة بنسدددددة 201٧ة األلددددجت ة عددددا   ٤1عاددددت الاريددددت الةددددحيلأت اا ارا دددد  ال 
 ٤5؛ وباو معدة وفيدات األدمداة دون سدن ا امسدة 2020قاوة عا  ة ة ا اة األلجت املستهدف

ة األلدجت املسدتهدفة ة ا ادة. وعادت العمدو أت فقدد  3٤مقارنة بنسددة  أت201٧ة األلجت ة عا  
 .2020ُأحر  اقد  كدك يند  أبن مجي  األهداف ستحقت قاوة عا  

 مت التشددريعات وا دد ذ التعادديم  دددف  ددماناوا ددو مجهوريددة  و حتسدد األملفررال والتعلرريم  -٤6
الو ددوة ال مجيدد  األدمدداة ة كددو أوددا  الداددد ومعاةددة مسددألة األدمدداة الددذين يهنددرون مقاعددد 

 مددن قددانون التعادديم عاددت  ددرورة اسددتكماة املددوادنمت 28وفيمددا يتعاددت خللتشددري أت اددنر املددادة  الدراسددة.
 نمددس القددانون عاددت اسددتمادة الادد ب املنحدددرين مددنمددن  ٤5ال ويددمت لاتعادديم اإللهامددل؛ واددنر املددادة 

 أسر فقكة أو ورومةأت والا ب اوي اإلعاقدةأت والاد ب اوي املواهد  الكددكة أو املمتدا ينأت و  سديما
 لألنظمددة. وقددد نمددذ قاددار التعادديمال المتيددات والادد ب املنتمددون لامنموعددات اإلثنيددةأت مددن اعددامت وفقدد

مت اةنسمت واألمهدات واألدمداة وأدههدا ة تادة العمدو ا مسدية ا اة ا س ااينية لامساواة ب
أت وا ادة ا سد ااينية العشدرية الشداماة لاننسدمت 2020-2016الثامنة لاتعايم والر  دة لامد ة 

 .2025-2016واألمهات واألدماة لام ة 
و ومن أ و معاةة مسدألة األدمداة الدذين يهندرون مقاعدد الدراسدةأت نمدذت مجهوريدة   -٤٧

سياسددة ارمددل ال تمدد  اكدداليجت اعادديم األدمدداة خللنسدددة لددانخل أت مدد  ختةددير اعددامت لتاايددة 
التكددداليجت اإلداريدددة ة املددددار  مدددن مرحادددة مددددار  احل دددانة ال مرحادددة التعاددديم الثدددانوي األعادددت 

مجيدد  أوددا  الداددد؛ ووفددرت الكتدد  املدرسددية لألدمدداة مددن مرحاددة مدددار  احل ددانة ال مرحاددة  ة
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مدرسدة  60م الثانوي األدىن؛ وقدمت اعامت لتااية مجي  التكاليجت املدرسية لألدماة ة التعاي
مددن األسددر المقددكة ال دالددد 1 ٤95ة التعادديم الثددانوي األدىن؛ وقدددمت املددنل الدراسددية ملددا هموعدده 

ال مدرسددة اثنويددة  ديدددة. واعتمدددت احلكومددة أي ددد ٧5فتيدداتأت و دديدت  80٧واترومددةأت مددنهم 
ا ةأت مدن قديدو اإلعمدا  مدن الرسدو  املدرسديةأت ومدنل اإلعدامتأت وبندا  مهدا   الاد بأت ادابك ت

وانظيم املدار  الةيمية لااد ب الراسددمت؛ ووفدرت التعاديم التكميادل لامةدات املسدتهدفة امل اوحدة 
سنة والذين يمتقرون ال المر  ويعيشون ة املنادت النارية أو املنادت اليت  1٤و 6أعمارهم بمت 

 2 688فتداة و 2 131منهم  الأتدالد ٤ 819وافظةأت مبا هموعه  15  او د فيها مدار  ة 
مايدار دو ر أمريكدل مدن ميهانيدة الدولدة لدربمم   1,2فن. وة الوقت نمسهأت تةةدت احلكومدة 

اقدددمي و دددة الاددذا  خلجملددان. وسدداهم ة الددربمم  الشددركا  اإللدداريون ة مدددار  احل ددانة ومدددار  
وباددددو همددددور األدمدددداة  الأتوقعددددم 2 16٤التعادددديم قدددددو ا بتدددددارل واملدددددار  ا بتداريددددة الثانويددددة ة 

وسددددداو  معدددددة التحدددداق األدمددددداة ة سددددن ا امسددددة خلملددددددار   .دمدددد ل  21٤ 91٤املسددددتميدين 
؛ 2018مقادعدددة ة عدددا   126ال  2016مقادعدددة ة عددا   116ة املاردددةأت وارامدد  مدددن  60 نسدددة

مقادعدة  11٤ثدر مدن ة املاردة أو أك 95وارام  عدد املقادعات اليت يداو امجايل معدة ا لتحداق  دا 
  .2018ة عا   12٤ال  201٧ة عا  

  اماقيددات منظمددةال واوا ددو مجهوريددة  و سددن اشددريعات  ديدددة حلمايددة عمددو األدمدداة وفقدد -٤8
بشدأن احلدد األدىن لسدن العمدو  138العمو الدولية اليت هل درف فيهاأت و  سيما ا اماقية رقدم 

األدمداة. وخلإل دافة ال الد أت فدإن مجهوريدة  و  بشأن أسدوأ أ دكاة عمدو 182وا اماقية رقم 
بشددأن قارمدة األعمداة ا ميمددة وقارمدة األعمداة ا اددرة ال او يهيدال لدديها آليدة ث ثيدةأت وأ دددرت أمدر 

حلقوقهم ومةاحلهم الكاماةأت واستخدمت آليدة  ملنظمة العمو الدوليةأت  مامل ال حلماية العماة وفق
 لر د العمو.

قددانون  ايددة حقددوق الامددو ومةدداحله بو ددوذ عاددت أن اسددنيو املواليددد  مددن 3واددنر املددادة  -٤9
عادت و دوب ا ددار  دهادة املدي د ة ال هو حت أساسل مكموة لكو دمو. وينر القانون أي 

أ   عمددو مددن اقددمي الاادد . ومددن أ دو  ددمان ااايددة أوسد   ددذه ا دمددةأت والو ددوة  5ق دون 
ورية  و مها  التوعية أبمهية اسنيو املواليد ة تاة ال األدماة ة املنادت الناريةأت أدر ت مجه
ومشدددداريعها. وعدددد وة عاددددت الدددد أت  2020-2016العمدددو الودنيددددة لألمهددددات واألدمدددداة لامدددد ة 

نمذت و ارة الداتاية مدادرة احلماة املتنقاة اجملانية لتسنيو املواليدأت باية الو دوة ال السدكان ة 
 مثو اليو  العاملل لاامو. املنادت النارية ة املناسدات ا امة

 (66)حقوق األشخاص ذوي اإل ا ة -4 
اويل مجهوريدة  و األمهيدة حلمايدة حقدوق األ دخا  اوي اإلعاقدة واعهيههدا. وقدد قامدت  -50

بتحويددددو مرسددددو  لاحكومددددة بشددددأن األ ددددخا  اوي اإلعاقددددة ال قددددانون ال اةمعيددددة الودنيددددة مددددصتر 
همأت والق ددا  عاددت مجيدد  أ ددكاة التمييدده  دددهمأت لتعهيدده  ايددة حقددوقهم ومةدداحل 2019 عددا  ة

 واوفك الظروف املواايدة لنمدارهم الدذايتأت و كيدنهم مدن ا عتمداد عادت الدذاتأت واحلةدوة عادت ا ددمات
ا  تماعيةأت والتمت  خلحلقوق السياسية وا قتةادية والثقافية وا  تماعية واألسرية واملساواة أما  

شدددرت قواعدددد انظيميدددة امةددديايةأت مثدددو دليدددو لاتيسدددك األساسدددل القدددانون. وخلإل دددافة ال الددد أت نُ 
اوي اإلعاقةأت ودليو لخل  األدماة اوي اإلعاقة واألو يا  عايهمأت ودليو لاسااات  لأل خا 

القروية والعامامت ة املشاري  اات الةاة خلألدماة اوي اإلعاقة. ونُظمت   ت لاتوعية بشأن 



A/HRC/WG.6/35/LAO/1 

GE.19-18005 16 

منتظمة ة مجي  أوا  الدادأت بدعم من الشدركا  اإللداريمتأت  حقوق األ خا  اوي اإلعاقة بواكة
 ة اعتمداد تادة العمدوال وستسدتمر ة املسدتقدو. وانظدر احلكومدة حاليد الأتمشارك 2 950وو ات ال 

 .2025-2021الودنية ا ا ة خلأل خا  اوي اإلعاقة لام ة 
وخلإل افة ال ال أت فإن احلكومة لديها أي ال مشاري  أترىأت وهل عات و ه التحديدد  -51

مشرور املصسسات الةاكة ا  تماعية الشاماة لأل خا  اوي اإلعاقدة؛ ومشدرور دراسدة حدوة 
حتسمت فر  حةوة األ خا  اوي اإلعاقة عادت ا ددمات ا  تماعيدة وا قتةدادية؛ واملرحادة 

يدده فددر  العمددو لماردددة األ ددخا  اوي اإلعاقددة؛ ومشددرور حتسددمت سدددو الثانيددة مددن مشددرور اعه 
 عي  األ خا  اوي اإلعاقة والنهو   م؛ واملرحاة الثانية مدن املشدرور الدودو لانهدو  بقددرات
ومسداواة األ ددخا  اوي اإلعاقدة واعهيدده مشدداركتهم الكامادة؛ ومشددرور حتسدمت الظددروف املعيشددية 

عاقددة العقايددة؛ واملشددرور املتعاددت بتعهيدده التعدداون ا  تمدداعل والتدددري  املهددو لأل ددخا  اوي اإل
 واألنشاة املدرة لادتو لماردة األ خا  اوي اإلعاقةأت و  سيما النسا  منهم؛ ومشدرور النهدو 
خللةددم واعهيددده لادددة اإل دددارة؛ ومشدددرور النقددو لمارددددة األ دددخا  اوي اإلعاقدددة؛ واملشدددرور املتعادددت 

ة. وقد نُمذت هذه املشاري  بتمويو ودعم مدن حكومدة  و  طار  وت األ خا  اوي اإلعاق
 والشركا  اإللاريمت الدوليمت.

حقوق المةات اترومةأت مبا ة ال  األ دخا  اوو اإلعاقدةأت ة ال وعه ت احلكومة أي  -52
ا اددة ا مسددية الودنيددة الثامنددة لاتنميددة ا  تماعيددة وا قتةددادية ال  اندد  ا اددة ا سدد ااينية 

 عات اات الةاة وتادط عماهداأت مثدو قااعدات العمدو والرعايدة ا  تماعيدةأت والتعاديم والر  دةأتلاقاا
والةددددحة العامددددةأت وقكهددددا. وسددددتقو  بددددنمس العمددددو ة ا اددددة ا مسددددية الودنيددددة التاسددددعة لاتنميددددة 

 ا  تماعية وا قتةادية.

 (6٧)الت يي  العن ري -5 
سدد   ووال . ومجيدد  اجملموعددات اإلثنيددة  هموعددة اثنيددة اعددي  ة 50ا ددم مجهوريددة  و  -53

متسدداوية أمددا  القددانونأت ومددن وا دهددا املسددامهة عاددت قددد  املسدداواة ة  ايددة األمددة وبنارهددا. واددنر 
 مددن الدسددتور عاددت أن انمددذ الدولددة سياسددات لتحقيددت الددوال  واملسدداواة بددمت اجملموعددات اإلثنيددةأت 8املددادة 

مدوادو كدذل  أن مجيد    3٧و 35رقدل. واصكدد املداد ن وحتظُر مجي  أعماة التمييده العنةدري والع
 وأت دون  ييدده عاددت أسددا  العدددرقأت متسدداوون أمددا  القددانون ويتمتعدددون بددنمس احلقددوق السياسدددية 

وا  تماعية والثقافية واألسرية عات قد  املساواة. كما  رمت مجهورية  وأت مبو    وا قتةادية
أعمدداة التمييدده أو التشددني  عاددت الكراهيددة  ددد أي مددن القددانون اةنددارلأت  22٧و 118املددادامت 

هموعة اثنيةأت وأعماة التمرقةأت والعرقاةأت واحلد من املشاركة أو املمارسات املهدو ة املعايك القارمدة 
 مددن قددانون اإلعدد   عاددت أندده "  ُيسددمل 66مددن املددادة  3عاددت أسددا  ا نتمددا  العرقددل. واددنر المقددرة 

رقةأت وتااب الكراهيدة بدمت اجملموعدات العرقيدةأت واإلتد ة خللدوال  بنشر اع مت اناوي عات التم
الددودو". وعدد وة عاددت الدد أت  ظددر قددانون مكافحددة اةددرارم اإللك ونيددة ومنعهددا التحددري  عاددت 

 التمرقة العنةرية والتمييه العنةري.
 مدن قدانون التعاديم 6ومن أ و اوفك فر  متساوية لاحةوة عات التعاديمأت ادنر املدادة  -5٤

عات أن "كو موادو  وأت بةرف النظدر عدن انتمدارهم اإلثدو والعرقدلأت يتمتعدون ققدوق متسداوية 
ة احلةوة عات التعايم اةيد والتعام مدى احلياة وفقال لاقدانون واألنظمدة". ويدنر القدانون نمسده 

 ن دعم ا اة.عات استمادة األسر اليت اعاين من المقر والمةات اترومة واجملموعات اإلثنية مال أي 
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 2011ويكمددو القددانون املتعاددت خللنظافددة الةددحية والوقايددة مددن األمددرا  واعهيدده الةددحة لعددا   -55
اسدداوي احلقددوق بددمت  2019وقددانون التددأممت الةددحل لعددا   2015وقددانون الرعايددة الةددحية لعددا  

 مجي  اجملموعات اإلثنية ة احلةوة عات الرعاية الةحية والع ج.

 احلقوق اال ت ادية واالجت ا ية والثقا ية -حاء 
 (68)التن ية واحلد مم الفقر -1 

اويل مجهورية  و أولوية قةوى ملسألة احلد من المقر  دف ا راقا  خللداد تارج و    -56
. 2030وحتقيدددت أهدددداف التنميدددة املسدددتدامة قادددوة عدددا   202٤الداددددان األقدددو لدددوال قادددوة عدددا  

تأت اعتمدددت احلكومددة عددددال مددن التشددريعات لتيسددك التنميددذأت مددن قديددو ولتحقيددت هددذه الاموحددا
؛ واملرسددو  املعدددَّة بشددأن معددايك ا ددروج مددن 2018القددانون املتعاددت  عددادة التددودمت والعمددو لعددا  

بشدددأن ا ادددوات  2030. كمدددا اعتمددددت مجهوريدددة  و رؤيدددة 201٧داردددرة المقدددر والتنميدددة لعدددا  
ال مقومات اجملتم  ال ا  خللداد ال و   الدادان املتوساة الدتوأت استناداإللارية الرامية ال ا راق

ا  تماعيدددة وا قتةدددادية والمكريدددة باريقدددة مسدددتدامة اراعدددل الديةدددة. وة الوقدددت الدددراهنأت  كندددت 
مجهوريددة  و مددن حتقيددت معيددارين مددن بددمت ث ثددة معددايك لاخددروج مددن فةددة الدادددان األقددو لددوالأت وفقددال 

 أت اددا يشددك ال أن مجهوريددة2018ي أ ددراه مددص ر األمددم املتحدددة لاتنددارة والتنميددة ة عددا  لاتقيدديم الددذ
كمدا   .(69)202٤ و اسك ة الاريت الةحيل وو ا روج من فةة الدادان األقو لوال قادوة عدا  

كما ات من ا اة ا مسية الودنية   .(٧0)من ا اط لاحد من المقرال اعتمدت مجهورية  و عدد
مص درات اتعادت خلحلدد مدن المقدر وحتقيدت  2020-2016اتنمية ا  تماعية وا قتةدادية لامد ة ل

أهدداف التنميددة املسددتدامة. وأدهدت القااعددات اات الةدداة والسددااات اتايدة احلددد مددن المقددر ة 
تاددط العمددو السددنوية لكددو منهددا. وقددد ركددهت مجهوريددة  و عاددت ثدد ث أولددو ت الاريددة ووريددة 

( والسدددكن الددددارم 2( التنميدددة الريميدددة والق دددا  عادددت المقدددر؛ )1أت وهدددل  )2020-2016لامددد ة 
مايدار   ٤85.02( وحتويو القرى الكدكة ال مدن  اكة. وتةةدت ميهانيدة بقيمدة 3لاسكان؛ )

 كي  لتحقيت هذه األولو ت.
املرحاددة الثالثددة مددن واوا ددو مجهوريددة  و  هودهددا الراميددة ال احلددد مددن المقددر مددن تدد ة  -5٧

مايدون دو ر أمريكدل  5٤أت مبيهانية امجاليدة قددرها 2019-201٧ ندوق احلد من المقر لام ة 
 263مقادعددددة و ٤3وافظددددات و 10ة مخددددس قااعددددات رريسددددية ة ال مشددددروع 1 169اشددددمو 

وتدد ة  .(٧1)مددن السددكان 850 000قريددة واااددل أكثددر مددن  1 820هموعددة مددن القددرى ا ددم 
قريددددددة مبيهانيددددددة امجاليددددددة  666ة ال مشددددددروع 683أت نمددددددذت مجهوريددددددة  و 2018-201٧المدددددد ة 
مايددار دو ر أمريكددل. وبااددت مسددامهة الةددندوق احلكددومل لاحددد مددن المقددر ة  1٤,٧3 بااددت

مايددار  1,55مايددار دو ر أمريكددلأت بينمددا بااددت مسددامهات اجملتمدد  اتاددل  20,68 هددذه امليهانيددة
مددن سددكان  580 000أت واسددتماد منهدا بشددكو مدا ددر أكثدر مددن ة املارددة 15دو ر أمريكدل أو 

ة املارة منهم من النسا . كما اسُتخد   ندوق احلد من المقر ة األنشاة الرامية ال  50  وأت
 ٧مايددار دو ر أمريكددل ة وددافظتمت و 1,22 حتسددمت حبددروف املعيشددة وبددرام  التاذيددة مبداددو قدددره

المقر عات مستوى األسرةأت قدو اعميمده ة مجيد  أودا  مقادعات كمشرور سريا لتخميجت حدة 
 62,38٤أت مكندت هدذه التددابك مدن تمد  المقدر مبقددار 2018الداد ة املستقدو. وحدن عدا  

 16,9٧ قريدة أو بنسددة 1 ٤33ة املارةأت وتمد  عددد القدرى المقدكة مبقددار  5,13بنسدة أسرة أو
 ة املارة. 15,5٤مقادعة أو بنسدة  23ة املارة وعدد املقادعات المقكة مبقدار 
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 (٧2)احلق   التعليم -2 
 اويل احلكومدة أولويدة لاتعاديم ة التنميدة ا  تماعيدة وا قتةدادية والثقافيدةأت مدن تد ة حتسدمت -58

 أت2020-2016أت وتادددة اادددوير التعاددديم والر  دددة لامددد ة (٧3)التشدددريعات واعتمددداد اشدددريعات  ديددددة
من ة املارة  1٧وقد سعت احلكومة ال ختةير نسدة سنوية قدرها  .2030ورؤية التعايم لعا  

 النددداا  اتادددل اإلمجدددايل لقادددار التعاددديم عادددت النحدددو املنةدددو  عايددده ة قدددانون التعاددديمأت و ادت اعتمدددادات
 أت2018-201٧امليهانيدددة السدددنوية املخةةدددة لدندددا  املددددار  وسديددددها ة مجيددد  أودددا  الدادددد. وة المددد ة 

مدرسددة  8 60٤ة املاردة ة  98,8سددنيو ة املددار  ة مجيدد  أودا  الدد د نسدددة بادو معددة الت
ة املارددة ة  53,3مدرسددة لاتعادديم الثددانوي األدىن و 1 65٧ة املارددة ة  83,1ابتداريددةأت ونسدددة 

 مدار  التعايم الثانوي األعات.
مدوادو  و لاو دوة ال واوا و احلكومة ا  ذ التعايم الودوأت بتدوفك المدر  ةميد   -59

مجي  مستو ت التعاديم وفدر  التعاديم اإللهامدل حدن مسدتوى التعاديم الثدانوي األدىن أو ملددة اسد  
بوقددجت فددر  الرسددو  املدرسددية حددن  أت أ دددرت احلكومددة أمددرال 2012سددنوات خلجملددان. ومنددذ عددا  

مجهوريددة  و سياسددة  املسددتوى الثددانوي األعاددت مددن نظددا  التعادديم العددا . وة الوقددت نمسددهأت اعتمددد
تا ة لتشني  واعهيه مجي  اجملموعات اإلثنيدة والمةدات المقدكة وسدكان املندادت الناريدة لاحةدوة 

املتعاددت خلإلعددامت احلكوميددة. واوا ددو احلكومددة  هودهددا  385لامرسددو  رقددم ال عاددت التعادديمأت وفقدد
 مقادعدة ٤٧الدذي يشدمو من ت ة برمم  نوعية التعاديم األساسدل والو دوة اليده ة مجهوريدة  و 

 وافظة. 12ة 
ومددا فتةددت و ارة التعادديم والر  ددة اعمددو عاددت حتسددمت الدنيددة األساسددية لاتعادديم ة املنددادت  -60

الريميددة والناريددةأت واوا ددو مجدد  التمويددو والدددعم مددن اةهددات املاوددةأت اددا أدى ال حتسددن مص ددرات 
الديت يتنداو  فيهدا معددة اسدنيو الت ميدذ  التعايم ة هذه املنادتأت   سديما وأن عددد املقادعدات

 أت2018ة عددا   126ال  2016ة عددا   116ة املارددة قدد ارامدد  مددن  60ة سدن ا امسددة نسدددة 
ة  95وارام  عدد املدار  ا بتداريدة الديت يدادو فيهدا  داة معددة اسدنيو الت ميدذ اةددد نسددة 

. ووفرت الكت  املدرسدية 2018ا  ة ع 12٤ال  201٧ة عا   11٤املارة أو يتناو ها من 
 دراسدديةال ةميدد  الادد ب مددن مرحاددة مدددار  احل ددانة ال مرحاددة التعادديم الثددانوي األدىنأت وقدددمت منحدد

 ة املاردةأت مد  ال كيدده عادت المتيددات ٤0لاد ب املددار  اإلثنيددة واملعاهدد املتعدددة المنددون بنسددة بااددت 
 الادددا  خلجملددان ة مدددار  احل ددانة واملدددار  ا بتداريددةأت املنتميددات ألسددر فقددكةأت وتةةددت ميهانيددة لتقدددمي

مايددارات   10أت تةةددت احلكومددة 2019وة عددا   ال.دالددد 21٤ 91٤مدرسددة و 216اسددتماد منهددا 
 كي  ا افية لتمويو برام  الادا  املدرسل.

ومدد  الدد أت   اددهاة مجهوريددة  و اوا دده حتددد ت عديدددة ة  هودهددا الراميددة ال حتسددمت  -61
 ة ال بوية والتعايميةأت و  سيما عد  كماية عدد املعاممت. وة هذا الةددأت حتداوة احلكومدة الكما

اتدداد سدددو ملعاةددة نقددر عدددد املعامددمت ة بعدد  املنددادت الريميددةأت مددن تدد ة اعهيدده املعامددمت املتاددوعمت 
 ت اليت اعاين من النقر.اتايمت واعادة او ي  املعاممت من املنادت اليت  ا وفرة من املعاممت ال املناد

 (٧٤)احلق   الر اية ال حية والتغذية -3 
اوا و احلكومة اهتمامها بسياسدة الرعايدة الةدحية لشدع   و مدن تد ة اعتمداد عددد  -62

كمدا ادندت العديدد مدن ا ادطأت مثدو تادة العمدو املتعاقدة   د ذ   .(٧5)من القوانمت والتشدريعات
أت وتادة 2025اة ا س ااينية الودنية لاتاذية لعدا  أت وا 2020-2016قاار الةحة لام ة 

 .2020-2016العمو الودنية لاتاذية لام ة 
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واركده احلكومددة عاددت ااددوير ا ياكددو األساسدية واوسددي   دددكة الةددحة العامددة ة املنددادت  -63
 احل ددرية والريميددة. وة الوقددت احلددايلأت هنددا  عاددت املسددتوى املركددهي مخسددة مستشددميات حكوميددة يداددو

سددريرال؛ وعاددت  ددعيد اتافظدداتأت  160سددريرال وث ثددة مراكدده ع  يددة  ددا  1 638همددور أسددر هتا 
؛ وعادت 201٧سريرال مقارندة بعدا   225سريرالأت به دة قدرها  1 950مستشمت ا م  1٧هنا  

سددريرال مقارنددة  20سددريرالأت بدده دة قدددرها  1 6٤0مستشددمت  ددا  135مسددتوى املقادعدداتأت يو ددد 
سددريرالأت بدده دة  3 5٤2مركددهال  ددحيال ا ددم  1 05٤وعاددت مسددتوى القددرىأت يو ددد  ؛201٧بعددا  
 عيدادة لامحدر. 1 050. كما فتحت و ارة الةدحة بشدكو رطدل 201٧سريرال عن عا   3٤قدرها 

وخلإل افة ال ال أت هنا  تاة لدنا  أربعة مستشميات  ديدة ة أرب  وافظات هل هوا فدانأت 
 يابوري.و يانو توانوأت وسا فانأت و 

واوا دو مجهوريدة  و انميدذ سياسدتها ة هدداة الرعايدة الةدحية وحتسدمت الةدحة العامددةأت  -6٤
مدد  ال كيدده خلألسددا  عاددت الوقايددة مددن األمددرا أت وايدد   األمهيددة لاعدد جأت وانميددذ تاددط التددأممت 
الةدددحلأت وسياسدددة هانيدددة و دة األدمددداة وعددد ج األدمددداة دون سدددن ا امسدددة ة املستشدددميات 

كهية ومستشميات اتافظات واملقادعات واملراكه الةحية. وة الوقدت نمسدهأت قامدت بتحسدمت املر 
  ندوق الةحة لأل دخا  الدذين يعدانون مدن المقدر واوسدي  نااقده ليشدمو مندادت واسدعة ة لتادجت

مقارندة  2018-201٧ة املاردة مدن السدكان تد ة المد ة  9٤أوا  الد دأت حيدو اسدتماد منده 
املارددة  ة ٧٤. ومثَّددو الةددندوق الددودو لاتددأممت الةددحل نسدددة 2016 املارددة ة عددا  ة 62,6بنسدددة 

 من هذا اإلمجايل.

 (٧6)احلق   الع ل والر اية االجت ا ية -4 
انر املادة 39 من الدستور عات ما يال  ”يتمت  موادنو  و خلحلت ة العمو واارسة  -65

وريددة  و األمهيددة لتنميددذ التشددريعات والسياسددات الراميددة ال مجه واددويل مهددن    ظرهددا القددانون".
اعهيه حقوق العموأت مبا ة ال  اس  ااماقيات ملنظمة العمو الدولية هل درف فيها. ومن أ و 
 مان التنميذ المعاة لتا  احلقوق وفقال لاظروف الساردة ة كو ف ةأت اوا دو احلكومدة اعتمداد 

عادت انميدذ العديدد مدن ال واعكدجت احلكومدة حاليد .(٧٧)جملاةاشريعات وسياسات  ديدة ة هذا ا
 .(٧8)املشاري  لتوفك التدري  والتعايم املهو لامةات اترومة من العماة

واسعت مجهورية  و لتعديو قانون العموأت من أ و ا متثداة ملعدايك العمدو الدوليدةأت مد   -66
 اية حقوق العماة ومةاحلهم.احتاد  و العمايل بو مه املنظمة التمثياية حلم

 (٧9)حلق   األرض واهلجرة -5 
األر  ماد  لألمدة أبسددرهاأت اا اعدود ماكيتهددا لشدع   و املتعددد األعددراق برمتده واتددول  -6٧

الدولددة مهمددة الرقابددة املركهيددة ة مجيدد  أوددا  الداددد نيابددة عندده. واظددو الدولددة حا مددة ة مسددألة ا سددتخدا  
 19و ة املارددددة مدددن همددددور أرا دددل الداددددد لاادددداخلتأت ٧0ختةددددير نسددددة املسدددتدا  لألرا ددددل  ددددف 

ة املاردة لادندا  وا سدتخدامات األتدرى. وة  11املارة لاهراعة مبقددار ينداهه مايدوين هكتدارأت و ة
 أت2030أت اعتمدددت اةمعيددة الودنيددة القددرار املتعاددت خلملخاددط العددا  إلدارة األرا ددل لعددا  2018عددا  

 .2019وعدلت قانون األرا ل ة عا  
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 ومدن أ ددو اقدددمي التعددوي  لامت ددررين واقتندا  أرا   ددمأت واإلقددرار قددت األ ددخا  ة حيددا ة -68
بشددأن اعددوي   PM/84املرسددو  رقدم  2016األرا دل املوروثددة و ايتدهأت أ دددرت احلكومددة ة عدا  

 اددت التعدددي ت الدديت أُدتادددت األ ددخا  املت ددررين مددن املشدداري  اإللاريددة واعدددادة اددودينهم. و 
اتعاددددت خللتعددددوي  عددددن احلقددددوق ة األرا ددددل ة ال أحكامدددد 2019عاددددت قددددانون األرا ددددل ة عددددا  

حددا ت لتامددةأت مبددا ة الدد  اقدددمي التعددوي  عندددما يُنتهدد  أحددد القددوانمتأت واسدد داد التكدداليجت 
مجددة عددن األنشدداة امل ادددة عددن اعددادة اكتسدداب احلقددوق ة األرا ددلأت والتعددوي  عددن األ ددرار النا

 املتعاقة خلملنمعة العامةأت والتعوي  عن أنشاة ا ستثمار.
وباية اعادة اقييم املشاري  ا ستثمارية املتعاقة  تار األرا ل وامتيا ات أرا ل الدولةأت   -69

كامت احلكومة و ارة املوارد الاديعية والديةدة خللتعداون مد  الدو ارات املعنيدة والقااعدات والسدااات 
عدن اسدتعرا   دودة ا سدتثمارات  اية خلستعرا  اتارات وامتيا ات األرا دل وحسدا ا ف د ل ات

أت حيو  كنت من فحر واسنيو اتارات وامتيدا ات 201٧و 2015ة الم ة ما بمت عامل 
مدددن األرا دددل. وة الوقدددت  هكتدددارال  11 ٧5٤ ٤1٧مشدددروعال أو  1 ٧58األرا دددل مبدددا هموعددده 

ةندددة امتدددي  تا دددة لتحديدددد املشددداري  ا امادددة أو املهمادددة أو املتوقمدددة. الدددراهنأت عيندددت احلكومدددة 
 ٤38أت والددددذي يشددددمو 2019ويتعددددمت عاددددت الاننددددة أن اكمددددو التمتددددي  قاددددوة أياوة/سدددددتمرب 

ة مجيدد  أوددا  الداددد ُحددددت حددن الن عاددت أ ددا انتهدد  العقددود أو اعتددرب قددك قانونيددة ال مشددروع
ل بعددد الدد  احلكومددة   ددا  املشدداري  الدديت انتهدد  العقددود انتهدد  األنظمددة اات الةدداةأت واو دد أو

 والتشريعات واألنظمة.

 (80)احلقوق الثقا ية -6 
ة ا ويدة الودنيدةأت وهدل مةددر لوحددة األمدةأت وقدوة دافعدة ال أساسديال اشكو الثقافة عنةر  -٧0

احلمدددداع عاددددت ألهددددداف التنميددددة ا  تماعيددددة. واتددددول احلكومددددة مسددددصولية قيددددادة وبددددد  عمايددددات 
لألمدة واجملموعدات اإلثنيدةأت والد   ددف حتقيدت ا نسدنا  ال فريد الثقافات واعهيهها خلعتدارها ارااثل 

بددمت التنميددة ا قتةدداديةأت واحلمدداع عاددت الثقافدددةأت واعهيدده التنميددة الثقافيددة وا  تماعيددةأت والنهدددو  
ت اإلثنيدة احلددت ة  ايددة عاددت أن "ةميد  اجملموعددا 8برفداه  ددع   و. ويدنر الدسددتور ة املدادة 

عاددت أن الدولددة  23األعددراف والثقافددات الرفيعددة لقداراهددا ولاداددد و ددو ا واعهيههددا"أت واددنر املددادة 
اعه  احلماع عادت الثقافدة الودنيدة الديت  ثدو التقاليدد الرفيعدة لادادد وهموعااده اإلثنيدة مد  األتدذ ة 

  .ا عتدار ثقافات اقدمية لتارة من مجي  أوا  العا
 .(81)وقد اعُتمدت حدن الن العديدد مدن القدوانمت والتشدريعات املتعاقدة خللشدصون الثقافيدة -٧1

بتشدددني  وانظددديم املهر دددامت التقايديدددة والاقدددو  الددديت ال وة الوقدددت نمسدددهأت اقدددو  احلكومدددة أي ددد
دابأت اعكس القديم األساسدية والثقافدة التقايديدة ةميد  اجملموعدات اإلثنيدة مدن تد ة المندونأت وال

واحلرف وألاط النسي أت والتاريهأت والاوحاتأت وألاط ا ندسدة املعماريدة التقايديدةأت و ديانة وحمد  
التحدددجت واملعابدددد واملعدددا  التارخييدددة بو دددمها مواقددد  اراثيدددة وميدددة عادددت الةدددعيدين الدددودو واتادددلأت 

 عاددت النهددو ال أي ددواشددني   ددناعة المخددار التقايديددةأت والنقددواأت واوابعهدداأت وقكهددا. واركدده احلكومددة 
عدددن السدددياحة الاديعيدددة والتارخييدددة ة أ دددكاة وألددداط متنوعدددةأت ة اددددار  خللسدددياحة الثقافيدددة ف ددد ل 

 السياحة ا  را  املستدامة وة  و  املعايك اإلقايمية والدولية.
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عدددن أ دددحاب املةددداحة التدددرين ة  لددددعم  دددع   وأت ف ددد ل ال واددويل احلكومدددة اهتمامددد -٧2
مجيدد  أوددا  الدادددأت لامشدداركة بقددوة ة اجملددا ت الثقافيددة. واشدددد الدولددة عاددت  ددون واعهيدده مجيدد  

 لاشددصون الثقافيددةأتال رريسدديال اإلمكددامت قددك املكتشددمة والااقددات ا بتكاريددة لعمددو  النددا  بو ددمه هدددف
 مايددة التقاليددد القيمددة الرفيعددة واوريثهددا واعهيههدداوحشددد القددوى واملددوارد مددن مجيدد  الشددرارل ا  تماعيددة حل

لاد اث الثقدداة ال واحددال باريقدة مثمدرة. وي دم الدادد حددن الن ث ثدة مواقد  لاد اث العددامللأت وعنةدر 
 قك املادي )موسيقت تان لشع   و(.

 ال عوابت والتحدايت -خامساا  
التو ديات املقدمدة ة اددار ال  اند  كدو الننداذ الدذي حققتده مجهوريدة  و ة انميدذ  -٧3

 الدورة الثانية من ا ستعرا  الدوري الشاموأت فقد وا هت التحد ت التالية 
  اددهاة مجهوريددة  و اعدداين مددن مشددكو ا فتقددار ال مددوحبممت اوي تددربة وقدددرة  •

ن الكثك من املدوحبممت احلكدوميمت ة لتادجت اعالية إلعماة حقوق اإلنسانأت اا 
 أعمت حلقوق اإلنسانأت ادا أسدمر عدن اسدنيو اقدد  بادل القااعات ينقةهم فهم 

 ة بع  ها ت العمو املتعاقة بتعهيه حقوق اإلنسان و ايتها؛
 يشددكو نقددر التمويددو الكدداة لتنظدديم األنشدداة وفقددال  اددة عمددو الدولددة عددام ل  •

 آتر أدى ال بط  واكة التقد  اتر  ة بع  اجملا ت؛
قااعدداتأت عاددت املسددتويمت املركددهي واتاددل وة   يددهاة موحبمددو ومسددصولو بعدد  ال •

 القادار ا ددا أت يمتقددرون ال الددوعل ققدوق اإلنسددان وفهمهدداأت و  سدديما ا اماقيددات
 الدوليدة املتعاقدة ققدوق اإلنسددان الديت مجهوريدة  و هدل دددرف فيهداأت ادا يشدكو عقدددة

 رريسية أما  اعماة حقوق اإلنسان؛
ةددادية ةمهوريددة  و اعتددرب ة فةددة أقددو الدادددان   اددهاة التنميددة ا  تماعيددة وا قت •

لوال. وقدد اناادت الدادد مدن مسدتوى متددين لااايدة واسدتاار الن احدرا  بعد  التقدد أت 
ة  ولكنددده مدددا  اة يوا ددده  دددعوخلت فيمدددا يتعادددت بتدددوفك بعددد  ا ددددمات ا  تماعيدددة

 املنادت النارية؛
ك التنميدة ا قتةدادية لاسدكانأت   اهاة الذتارر قك املنمندرة اشدكو حتدد ل أمدا  ايسد •

اا اصثر عايهم بشكو مدا ر وقك مدا ر مبا أ دا  دنعهم مدن التمتد  الكامدو ققدوقهم 
 ة التنمية ا قتةادية وقكها من احلقوق ا  تماعية وا قتةادية؛

 ة السددنوات األتددكةأت وا هددت مجهوريددة  و كددوارث دديعيددة  ددديدةأت مثددو مو ددات •
 مي امت؛اةماف املاولة وال

  اددهاة املعتقددداتأت والتنددور الثقدداةأت ومسددتوى اعادديم سددكان املنددادت الناريددة ة و دد   •
متددددددنأت األمدددددر الدددددذي يمدددددر  بعددددد  املعتقددددددات واملمارسدددددات العتيقدددددة وا رافيدددددة الددددديت 

 اتما ددت مدد  الواقدد  أو   اددوفر الظددروف املعيشددية اةيدددة و  اعدده  النهددو  خلملددرأة  
 واملساواة بمت اةنسمت.
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 األولوايت الوملنية والتعهدات الطو ية واحلاجة إىل التعاون -سادساا  
 األولوايت -ألف 

ال األولددو ت اتددددة ة ال ا سددتمرار ة حتقيددت التنميددة ا  تماعيددة وا قتةددادية اسددتناد -٧٤
بشددأن ا اددة ا مسددية الودنيددة الثامنددة لاتنميددة ا  تماعيددة وا قتةددادية وتاددة العمددو لكددو فدد ة 

واددددوفك بيةددددة مواايددددة  كددددن ال الق ددددا  عاددددت المقددددرأت  دددددف ا ددددروج مددددن و دددد  الدادددددان األقددددو لددددو 
 األ خا  من حتسمت سدو عيشهم والتمت  الكامو ققوق اإلنسان األساسية املكمولة  م.

وموا دداة حشددد مجيدد  الااقددات لتاددوير سدديادة القددانون مددن تدد ة انميددذ ا اددة الرريسددية  -٧5
وينأت و  سيما و   التشريعات وا ياكو التنظيمية وحتسينها من أ و هتيةدة الظدروف لاقاار القان

 املواايددة لكددل يتمتدد   ددع   و بشددكو كامددو ققددوق اإلنسددان األساسددية املكمولددة لدده مبو دد  الدسددتور
 م  ا لتهامات والتعهدات الدولية ةمهورية  و ة هاة حقوق اإلنسان.ال والقانون و شي

الدوعل والمهدم لددى مجيد  املسدصولمت واملدوحبممت احلكدوميمت ة لتادجت القااعداتأت  و  دة -٧6
وأ حاب املةاحةأت وعامة اةمهور خللدستور والقوانمت ومعاهدات حقوق اإلنسان اليت مجهوريدة 
 و درف فيهاأت واو ديات الددورة الثالثدة مدن ا سدتعرا  الددوري الشداموأت وامل حظدات ا تاميدة 

تأت والتو يات املناسدة لت درا ات ا ا دةأت والد   ددف ارسديا احد ا  حقدوق  يةات املعاهدا
اإلنسددان لددديهم و عاهددم يتحاددون بسدداو  مهددو قوامدده املسددصولية والعدددة كمسددألة اات أولويددة ة 

  هود اعهيه حقوق اإلنسان و ايتها.
ة مثدو النسدا  وموا اة ا هتما  بتعهيده و ايدة حقدوق اإلنسدان لامةدات اترومدة وال دعيم -٧٧

 واألدماة واأل خا  اوي اإلعاقة.

 التعهدات الطو ية -ابء 
ستوا ددو مجهوريددة  و حتسددمت وااددوير القددوانمت والتشددريعات ل ددمان حقددوق األ ددخا   -٧8

م  التهاماهتا مبو   معاهدات حقوق اإلنسدان الديت ال املكمولة  م مبو   الدستور والقوانمت  شي
 قدر من الموارد ةمي  أفراد الشع . هل درف فيهاأت وحتقيت أقةت

وستستمر مجهورية  و ة التعاون م  اجملتم  الددويل مدن تد ة آليدات حقدوق اإلنسدان  -٧9
عدن  التابعة لألمم املتحدةأت مبا ة ال  آليات هاس حقدوق اإلنسدان وهيةدات املعاهدداتأت ف د ل 

موا دداة اإلسددها  ة اعهيدده  أدددر حقددوق اإلنسددان التابعددة لراباددة أمددم  نددوب  ددرق آسدديا مددن أ ددو
ال  حقوق اإلنسان و ايتهاأت أي ا حة فهم أف و لواق  اعماة حقوق اإلنسان ة الدادد. وخلإل دافة

 الدد أت ستوا ددو مجهوريددة  و اعهيدده التعدداون الثنددارل بشددأن حقددوق اإلنسددان مددن أ ددو ادددادة الدددرو 
نسدددان واددددادة الددددعم ة ق دددا  املسدددتمادة واملمارسدددات اةيددددة ة هددداة اعهيددده و ايدددة حقدددوق اإل

 حقوق اإلنسان.
وستوا و مجهوريدة  و ايد   األمهيدة  لتهاماهتدا مبو د  معاهددات حقدوق اإلنسدان الديت  -80

هددل دددرف فيهدداأت مبددا ة الدد  اإلسددرار بتدددار  التددأتك احلا ددو ة انميددذ التهاماهتددا املتعاقددة بتقدددمي 
 التقارير مبو   املعاهدات.
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 وستوا ددو مجهوريددة  و التعدداون مدد  الشددركا  اإللدداريمتأت أي اجملتمدد  الدددويلأت وااقددل املسدداعدة -81
مددنهمأت  دددف   دة  هودهددا ة هددا ت التنميددة ا  تماعيددة وا قتةدداديةأت والق ددا  عاددت المقددرأت 

ا الددة وانميدذ ا اددة الودنيدة لاتنميددة ا  تماعيدة وا قتةدداديةأت وحتقيدت أهددداف التنميدة املسددتدامةأت و 
ال ايسددك حبددروف السددكان وحتسددمت أحددوا م املعيشددية بشددكو ماددرد ال الددذتارر قددك املنمنددرةأت سددعي

 من التمت  الكامو ققوق اإلنسان األساسية املكمولة  م. و كينهم
وستوا و مجهورية  و اعهيه اعميم املعاومداتأت والدسدتورأت والقدوانمتأت وااماقيدات حقدوق  -82

فيهاأت واو يات الدورة الثالثة من ا ستعرا  الدوري الشامو عات مجيد  اإلنسان اليت هل درف 
 املسصولمت واملوحبممت احلكوميمت ة لتاجت القااعاتأت  دف اعهيه فهمهم حلقدوق اإلنسدان واحد امهم
  دداأت حددن يددنعكس الدد  ة أدارهددم ملهددامهم بددروذ مددن الددوعل واملسددصوليةأت واعهيدده اإلنمدداا المعدداة واملثمددر

 بكو انةاف وقدسية.لاقانون 
ومن أ و اعهيه األولو ت وانميذ التعهدات الاوعية ة هداة النهدو  ققدوق اإلنسدان  -83

 و ايتهدداأت ستسددتمر مجهوريددة  و ة ااقددل املهيددد مددن املسدداعدة والتعدداون مددن اجملتمدد  الدددويل اسددتكما ل 
 يدة عادت انميدذ هدذه املهدا  لانهود اليت ادذ ا احلكومة من أ و ا ما  مهيدد مدن المعاليدة واإلنتا

 والتعهداتأت مبا ة ال  ا ستعرا  الدوري الشامو.
Notes 
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 38 Decree on Management and Protection of Religious Activities in the Lao PDR number 92/PM of 
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right to use own language or other languages through interpretation during case proceedings, right to 
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 46 The Office of People’s Prosecutor. 
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 50 In accordance with the Presidential Ordinance number 001/POL. 
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 52 The Law on Protection of Children’s Rights and Interests, Article 62. 
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 55 Recommendations 45, 57, 61, 62, 79, 80, 81and 82. 

 56 Such as :the Law on Combatting and Prevention of Violence against Women and Children, Law on 

Development and Protection of Women, Law on Women’s Union, Law on Protection of Rights and 

Interest of Children, and the Law on Family, among others. 

 57 The Vision for Women’s Development 2030, the Strategy on Women’s Development 2025 and the 5 

year Women’s Development Plan (2016-2020), The National POA for implementation of the Beijing 

Declaration and the CEDAW-POA, the National POA on Combating and Elimination of All forms of 

Violence against Women and Children (2014-2020), 8th NSEDP in connection with the 2030 Agenda 

for Sustainable Development. Among others, the Lao PDR adopted 5 Priority areas namely: promote 

women’s participation in political sphere and in public and private organizations and implement the 

said laws on women’s development; strengthening women entrepreneurs and those working in the 

business sector; promote women’s access to health services, including sexual health and reproductive 

health; ensuring the quality of education, training and lifelong learning for women and girls; and 

improve the situation of housewives without income. 
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 58 Recommendations 110, 128 and 145. 

 59 The Law on Family, Law on Family Registration 2018, Law on Protection of the Rights and Interests 

of Children, Law on Development and Protection of Women, Law on Preventing and Combating of 

Violence against Women 2014. 

 60 The Lao Women’s Union. 

 61 Recommendations 11, 176, 193, 194 and 195. 

 62 For instance, the Law on Combating Violence against Women and Children, the Law on Education 

and the Law on State Budget which include allocation of budget for the promotion and protection of 

the right of the child. 

 63 The National POA on Prevention and Elimination of Violence against Women and Children, National 

POA on Mothers and Children 2016-2020, National POA on Elimination of Child Labor 2014-2020 

and the 3rd 5 year POA on Gender Equality 2016-2020. 

 64 Ministry of Education and Sports. 

 65 Ministry of Health. 

 66 Recommendation 189 and 190. 

 67 Recommendations 83 and 84. 

 68 Recommendations 50, 161, 162,163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 and 186. 

 69 Namely: the Gross National Income per capita (GNI), Human Assets Index (HAI). As for the 

remaining criteria i.e. the Economic Vulnerability Index (EVI). 

 70 The 5 year Rural Development and Poverty Elimination plan 2015-2020, and Strategic plan for Rural 

Development and Poverty Elimination 2016-2025 and 2030, Green Development strategy until 2030. 

 71 Education, Public Health, Clean Water and Hygiene, Public Works and Transportation, Agriculture 

and Forestry, and Energy and Mining. 

 72 Recommendations 177-185. 

 73 The Law on Education 2015, Decree on Higher Education 2015, and Decree on Education for Monks 

2017. 

 74 Recommendations 41, 44, 49, 160, 173, 174 and 175. 

 75 The Law on Health Insurance 2019, Law on Prevention and Commutable Disease Control 2018, Law 

on Health Treatment 2015, Law on Control of Alcoholic Drinks 2015, Law on Vaccination 2018, 

Decision on Implementation of the Law on Tobacco Control 2015, Decree on Fines and other 

Measures for Violations of Law and Regulations on Tobacco Control 2019. 

 76 Recommendations 47, 158 and 159. 

 77 Including the Strategic Plan on Labour Development and Social Welfare 2011-2020; Decree on 

Minimum Salary in Private, Production and Services Sectors; Minister’s Decision on Organization 

and Functions of the Labour Inspectors; Decree on Social Protection; Government’s Notice on raising 

the minimum salary rate from 900,000 Kips to 1,100,000 Kips; implementing the priorities on labour 

rights according to the 8th NSEDP 2016-2020. 

 78 Such as: the project for labour skills development according to the market’s needs 2016-2020; project 

on promoting employment for PWDs phase II (2016-2018). 

 79 Recommendations 170-172 and 196. 

 80 Recommendations 187 and 188. 

 81 The Law on National Heritage, Law on Arts and Crafts, Decree on Ethnic Affairs which are all parts 

of the Government’s policy to appeal to the entire society to join in the movement of preserving the 

valuable cultural heritage in a productive and comprehensive manner. 

    


