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  املنهجية  -أوالً  

  عملية الصياغة  -ألف  
  أُعد هذا التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية الواردة يف قرار اجلمعيـة العامـة لألمـم                -١

            ٥/١إلنـسان  ، وقرار جملـس حقـوق ا   ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١املتحدة  
 ١٩ املـؤرخ    ١٧/١١٩، ومقرر جملس حقوق اإلنـسان       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ  
، وذلك الستعراض جهود تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف مجهوريـة           ٢٠١١يونيه  /حزيران

  . الو الدميقراطية الشعبية
ن االستعراض الدوري ويركز التقرير على تنفيذ التوصيات املنبثقة عن اجلولة األوىل م  -٢

 وعلى التقدم الذي أحـرز      الشامل اليت أيدهتا مجهورية الو الدميقراطية الشعبية كلية أو جزئياً         
 علـى  ويسلط التقريـر الـضوء أيـضاً   . بوجه عام يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف الو    

لبلد والتزاماته التحديات والعوائق اليت تواجهها الو منذ عملية االستعراض األخرية وأولويات ا 
  .يف جمال حتسني متتع شعب الو املتعدد اإلثنيات حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية

  التشاورعملية   -باء  
لقد اضطلعت جلنة الو التوجيهية الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان، اليت أنشأهتا حكومة              -٣

 ومن ممـثلني  حكومية واملكّونة من مسؤولني كبار يف وزارات ومنظمات ٢٠١٢الو يف عام   
                تـرد تـشكيلة اللجنـة يف       (عن منظمات مجاهريية، بدور مركزي يف إعداد هذا التقـدير           

وقد نظمت اللجنة حلقات عمل للتوعية والتعريف بآلية االسـتعراض الـدوري            ). ١املرفق  
قريـر  كما عقدت سلسلة من املشاورات أثناء عملية صـياغة هـذا الت           الشامل وبتوصياته،   

مات حكومية على املستويني املركزي واحمللي، وممثلني عن منظمات         مبشاركة ممثلني عن منظ   
مجاهريية ومنظمات اجملتمع املدين وأعضاء من اجملتمع الدبلوماسي وممثلني عن وكاالت تابعة            

ولـدى  . لألمم املتحدة ومنظمات دولية أخرى ومنظمات دولية غري حكومية عاملة يف الو           
سات األخرية على هذا التقرير، أجريت مشاورات حمددة مع منظمـات اجملتمـع             وضع اللم 

 ومـع الـشركاء اإلمنـائيني       ٢٠١٤أكتوبر  / تشرين األول  ٨يف  ) مجعيات غري رحبية  (املدين  
راء  بغيـة جتميـع آ     ٢٠١٤أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٠ومنظمات دولية غري حكومية يف      
  . ع التقريرصلة بشأن مشروومسامهات هذه األطراف ذات ال
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  التقدم يف تنفيذ التوصيات املنبثقة عن اجلولة األوىل من االستعراض  -جيم  
              املنبثقة عن اجلولة األوىل مـن االسـتعراض       لقد قبلت الو، من جمموع التوصيات         -٤

            ، يف حـني    جزئياً  توصية قبوالً  ١٥ و  كامالً  توصية قبوالً  ٧١ توصيات،   ١٠٧البالغ عددها   
 اجلولة األوىل مـن االسـتعراض     وقد أولت الو، عقب انتهاء      .  توصية بتأييدها  ٢١مل حتظ   

وُترجم التقرير الوطين وتقرير النتـائج      . مباشرة، أمهية ملتابعة التوصيات اليت حظيت بتأييدها      
 إىل لغة الو، ونشرت هذه الوثائق       املنبثقة عن اجلولة األوىل من االستعراض     ومجيع التوصيات   

وكلفـت  . وزعت على املسؤولني احلكوميني واجلهات ذات املصلحة واجلمهـور العـام          و
احلكومة الوزارات واملنظمات احلكومية املعنية بتنفيذ توصـيات االسـتعراض ذات الـصلة             

وجيري تنفيذ توصيات االسـتعراض     . بأدوارها ومهامها بالتعاون مع اجلهات ذات املصلحة      
                  ل تنفيـذ اخلطـة الوطنيـة الـسابعة للتنميـة          بشكل مباشر أو غري مباشـر مـن خـال         

االقتصادية واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وشـىت القـوانني والـسياسات              -االجتماعية  
واالستراتيجيات والربامج واملشاريع الوطنية، حيث جيري حتقيق إجنازات بصورة تدرجيية وهو         

  .  اإلنسان لشعب الوما يساهم يف حتسني عملية تعزيز ومحاية حقوق

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنساناإلطار الدستوري والقانوين ل  -دال  
يعود اإلقرار مبا لإلنسان من قيمة وكرامة واحترامهما يف الو إىل األزمة الغابرة من                -٥

 أوعز  ١٣٥٣ عام    يف Xang Laneفامللك فونغومن الذي قاد شعب الو إلقامة مملكة         . تارخيها
. اإلحسان والتضامن واحترام كرامة اإلنـسان      شعب الو باعتناق قيم احملبة و      يف تعاليمه إىل  

 مع اجلرمية املرتكبة، وعلـى حظـر     وشدد امللك بوجه خاص على أن يكون العقاب متناسباً        
ولقد وضع  . الرق، والنهي عن الصراع من أجل امللكية الذي يتسبب يف وقوع خسائر بشرية            

ء كفاحه ضد اهليمنة واالحتالل األجنبيني ومن أجل التحرر          نصب عينيه، أثنا   شعب الو دوماً  
الوطين واالستقالل يف القرون التالية ومن أجل تنفيذ مهمتني استراتيجيتني لصون البلد وتنميته 
خالل الفترة من نيل االستقالل الوطين إىل وقتنا احلاضر، اهلدف األمسى املتمثـل يف متكـني                

لعيش يف سالم دائم ورخاء، ومها الـشرطان الـضروريان          شعب الو املتعدد اإلثنيات من ا     
  .ليتمكن شعب الو من التمتع الكامل حبقوقه اإلنسانية

والشعب هـو صـاحب     . ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية دولة دميقراطية شعبية        -٦
وحتمـي  . ، وهي متاَرس من قبل الشعب وملصلحة الشعب املتعدد اإلثنيـات          السلطات مجيعاً 

وُيحظر يف الو أي عمـل بريوقراطـي وأي         . احلريات واحلقوق الدميقراطية للشعب   الدولة  
  .مضايقة مبا يضر بكرامة الفرد أو سالمته البدنية أو حياته أو معتقداته أو ملكيته

وقد كّرس الدستور الوطين احلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة             -٧
نسجم مع واجبات الو والتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنـسان          لشعب الو املتعدد اإلثنيات مبا ي     
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وقد ُجّسدت هذه األحكام الدستورية يف شىت القوانني اليت         . على الصعيدين اإلقليمي والدويل   
وتسعى العديـد مـن القـوانني     . اعتمدهتا اجلمعية الوطنية ويف غريها من الصكوك القانونية       

هداف حمددة تتمثل يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان        وغريها من الصكوك القانونية إىل حتقيق أ      
ترد قائمة القوانني اليت اعتمدهتا اجلمعية الوطنية ويف غريها من الصكوك القانونية ذات الصلة              (

  ).٣يف املرفق 
وفيما يتعلق بتنفيذ توصيات االستعراض املتعلقة باحلوكمة واإلدارة العامة وسـيادة             -٨

وكمتها وإدارهتا العامة لزيادة الفاعلية والـشفافية واملـساءلة     القانون، واصلت الو حتسني ح    
 عن ذلك، أرست حكومـة الو       وفضالً. واملشاركة فيهما، ولتقدمي خدمات أفضل للشعب     

، وهو  ٢٠٢٠رؤيتها متطلعة جلعل الو دولة يقوم احلكم فيها على سيادة القانون حبلول عام              
               ة إلقامـة دول سـيادة القـانون، والـيت         اخلطة الرئيـسي  ما جيري حتقيقه من خالل تنفيذ       

وقد وضعت اجلمعية الوطنية خطة تشريعية مخاسـية        . ٢٠٠٩اعتمدهتا حكومة الو منذ عام      
  قانونـاً  ٩٠، باعتبارها أحد أهم عناصر اخلطة الرئيسية، مشلت أكثر من           )٢٠١٥-٢٠١١(

وجه األهم تعديل الدستور، مـن      بعضها العتماده وبعضها اآلخر لتعديله، مبا يف ذلك على ال         
. أجل تلبية االحتياجات احلالية واملستقبلية على صعيد التنمية الوطنية االجتماعية واالقتصادية          

وتويل حكومة الو، بسعيها لزيادة الشفافية واملساءلة يف أسلوب احلوكمة واإلدارة العامـة،             
اعتمد (يذ قانون مكافحة الفساد     الفساد ومكافحته، مركزةً على تعميم وتنف      أمهية كربى ملنع  

، وقوانني وصكوك قانونية أخرى ذات صلة، مبا فيها         )٢٠١٢ وُعّدل يف عام     ٢٠٠٥يف عام   
املرسوم املتعلق بإعالن املسؤولني احلكوميني عن األصول اليت ميلكوهنا واتفاقية األمم املتحدة            

املدنية على مجيع املستويات    ملكافحة الفساد يف أوساط املسؤولني احلكوميني وموظفي اخلدمة         
توجيهـات  "وتعكف حكومة الو يف الوقت احلاضر على تنفيـذ          . ويف أوساط عامة الناس   

أي بناء املنطقة لتكون وحدة استراتيجية، وبناء الناحية لتكون وحدة قويـة            " البناءات الثالثة 
ليـة علـى خمتلـف      شاملة، وبناء القرية لتكون وحدة إمنائية، بغية تعزيز قدرات اإلدارة احمل          

   .املستويات وحتديد مسؤولياهتا بوضوح

  االنضمام إىل اتفاقيات حقوق اإلنسان  -هاء  
تويل حكومة الو أمهية لتنفيذ توصيات االستعراض املتعلقة باالنضمام إىل اتفاقيـات            -٩

 ٧وقد انـضمت الو حـىت اآلن إىل         .  لذلك حقوق اإلنسان وتنفيذها وتقدمي التقارير تبعاً     
االتفاقية الدولية للقضاء علـى التمييـز   ات رئيسية من اتفاقيات حقوق اإلنسان، وهي      اتفاقي

 واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدويل اخلاص       اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة      و العنصري
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية           

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة       ية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة و     واتفاق
وقد وقعت الو على هذه االتفاقية األخرية عقب        . أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      
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وباإلضافة إىل ذلـك، فـإن الو طـرف يف          . اجلولة األوىل من االستعراض الدوري الشامل     
ختياريني التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف           الربوتوكولني اال 

ووقعت الو على اتفاقية محايـة      . املواد اإلباحية وبشأن إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة       
 لتوصـيات   ، وشـرع البلـد تبعـاً      ٢٠٠٨مجيع األشخاص من االختفاء القسري يف عام        

وتعكف الو  .  للتصديق على هذه االتفاقية يف أقرب وقت       االستعراض ذات الصلة يف اإلعداد    
  على دراسة االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم حتسباً            أيضاً

أما فيما خيص الربوتوكولني االختياريني املتعلقني بالبالغات الفردية،        . لالنضمام إليها مستقبالً  
توصيات ذات الصلة، بصدد دراسة هذين الصكني بروية، لكنها         فإن الو، رغم عدم تؤيدها ال     

ستركز يف هذه املرحلة على حتسني اآلليات الوطنية ألهنا تغطي مسألة استنفاد سبل االنتصاف    
وإىل جانب االتفاقيات الرئيسية حلقوق اإلنسان، فإن الو طرف يف اتفاقيات أخـرى             . احمللية

ترد قائمة باالتفاقيات الرئيـسية حلقـوق اإلنـسان         (متعلقة حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان      
  ).٣واالتفاقيات األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت انضمت إليها الو يف املرفق 

ويف سياق تنفيذ توصيات االستعراض املتعلقة بإدراج االلتزامـات املنبثقـة عـن               -١٠
 تـشريعية يف سـبيل إدراج   معاهدات حقوق اإلنسان يف القوانني الوطنية، اختذت الو تدابري   

وجيـري أخـذ    . التزاماهتا مبوجب اتفاقيات حقوق اإلنسان يف قوانينها الوطنية وتنفيـذها         
االلتزامات املنبثقة عن املعاهدات بعني االعتبار يف عملية وضع القوانني وقد تقرر، مبوجـب              

 إعطـاء  ،٢٠٠٩األمر الرئاسي بشأن نصوص املعاهدات واالنضمام إليها وتنفيـذها لعـام           
األسبقية لاللتزامات املنبثقة عن املعاهدات يف حال وقع تضارب بني هذه االلتزامات والقوانني  

وقد ترسخ هذا النهج يف القانون املتعلق بالنشاط التشريعي الذي اعتمدته اجلمعيـة             . الوطنية
  .٢٠١٢الوطنية يف عام 

ن مدى تنفيذ االلتزامـات     ويف سياق تنفيذ توصيات االستعراض املتعلقة باإلبالغ ع         -١١
مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان، قّدمت الو تقريرها الدوري اجلامع للتقارير السادس عشر           
والسابع عشر والثامن عشر مبوجب االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز               

 ٢٠١١ة يف عام العنصري إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري التابعة لألمم املتحد         
 للنظر يف تقارير مجهوريـة      ٢٠١٢وشاركت يف الدورة اليت عقدهتا اللجنة يف جنيف يف عام           

 تقريرين فرعيني يتعلقان بالعنف     وأثناء هذه الفترة، قدمت الو أيضاً     . الو الدميقراطية الشعبية  
املـرأة التابعـة    ضد املرأة وباملهاجرات العامالت إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد            

لألمم املتحدة، والتقارير مبوجب الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل إىل جلنـة            
أما فيما يتعلق بالتقارير املتأخرة املطلوبة مبوجب العهـد         . حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة    

االقتـصادية  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق             
واالجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، فقد عزمت الو على االنتهاء            

              بأن التحضريات لوضع التقـارير األوليـة        من وضع هذه التقارير يف املستقبل القريب، علماً       
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لقضاء على التمييز أو الدورية مبوجب معاهدات أخرى مثل اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية ا        
  . يف هذه األثناءضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل قد بدأت أيضاً

  نشر املعلومات وبناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان  -واو  
يف سياق تنفيذ توصيات االستعراض ذات الصلة ببناء القدرات يف جمـال حقـوق                -١٢

التزامـات الو يف جمـال حقـوق        اإلنسان، تويل حكومة الو االهتمام لنشر املعلومات عن         
فقـد نظمـت    . اإلنسان وبناء قدرات املسؤولني احلكوميني وأفراد اجلهات ذات املـصلحة         

حلقات دراسية وحلقات عمل ودورات تدريبية يف جمال حقوق اإلنسان استهدفت فئـات             
ـ             ة خمتلفة مبا يف ذلك املسؤولون احلكوميون على املستويني املركزي واحمللي وأعـضاء اجلمعي

الوطنية والقضاة والنواب العامون وموظفو إنفاذ القانون واملنظمات اجلماهريية ومنظمـات           
وتتلقى الو، يف إطار اجلهـود الـيت تبـذهلا لنـشر            .  عن طلبة القانون   اجملتمع املدين، فضالً  

املعلومات وبناء القدرات، التعاون والدعم من الشركاء اإلمنائيني ضمن أطر ثنائية ومتعـددة             
راف، ال سيما من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة             األط

اإلمنائي وفنلندا واالحتاد األورويب من خالل ما كان يعرف مبشروع القانون الدويل؛ ومـن              
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واالحتاد األورويب وفرنسا والواليات املتحدة األمريكيـة مـن             

نامج الدعم احلايل للخطة الرئيسية للقطاع القانوين؛ ومن أستراليا من خالل مشروع            خالل بر 
أما يف جمال حقوق النساء واألطفال، فتتلقى       . حقوق اإلنسان ضمن وزارة الشؤون اخلارجية     

 برنامج األمم املتحدة للمـرأة الو التعاون واملساعدة الفنية من الشركاء اإلمنائيني مبن يف ذلك    
 والبنك الدويل وبعض    برنامج األغذية العاملي   و صندوق األمم املتحدة للسكان   يف و واليونيس

وتلقـت وزارة العمـل والرعايـة       . الوفود الدبلوماسية يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية      
االجتماعية الدعم من منظمة العمل الدولية يف دراسة اتفاقيات املنظمة اليت انـضمت إليهـا               

اقشات ضمن وزارة الشؤون اخلارجية مع السفارة الربيطانيـة ووفـد           وَتجري من . ونشرها
القـدرات يف    الواليات املتحدة يف فيينتيان لبحث مبادرات ثنائية للتعاون من أجل دعم بناء           

  .جمال حقوق اإلنسان لفائدة املسؤولني احلكوميني يف الو

  التعاون الثنائي واإلقليمي والدويل يف جمال حقوق اإلنسان  -زاي  
فيما خيص تنفيذ توصيات االستعراض املتعلقة بالتعاون الـدويل يف جمـال حقـوق               -١٣

اإلنسان، سامهت مجهورية الو يف أُطُر جملس حقوق اإلنسان واللجنة الثالثة يف اجلمعية العامة              
. لألمم املتحدة وذلك حبضور االجتماعات واإلدالء ببيانات واملشاركة يف رعاية قرارات شىت           

ومة الو تعاوهنا حبسن نية بتقـدمي معلومـات وتوضـيحات إىل املكلفـني              وواصلت حك 
باإلجراءات اخلاصة وغري ذلك من اآلليات التابعة جمللس حقوق اإلنسان بشأن قضايا ومسائل   

ويف سياق متابعـة توصـيات      . بعينها تتعلق بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف مجهورية الو        
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 علـى   خواص إىل زيارة البلد، تعكف حكومة الو حالياً       االستعراض املتعلقة بدعوة مقررين     
اإلعداد هلذه الزيارات وذلك بتنظيم حلقات دراسية لتوعية املسؤولني احلكوميني واجلهـات            

. ذات املصلحة بأدوار ومهام املكلفني باإلجراءات اخلاصة وزيادة إدراكهم هلـذه املـسائل            
اص املعين بالسكن الالئق إىل زيارة البلد يف        وتنوي مجهورية الو دعوة مقرر األمم املتحدة اخل       

              املستقبل القريب وستبحث إمكانية دعوة مقررين خواص آخرين على أساس كـل حالـة              
  .على حدة

وسامهت الو يف تطوير حقوق اإلنسان يف بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا مـن        -١٤
اللجنة احلكومية الدولية املعنية     عمل   وشاركت هبمة يف  . حيث بناء املؤسسات ووضع املعايري    

، ويف اللجنة املعنية بتعزيز ومحاية حقوق       حبقوق اإلنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا       
املرأة والطفل التابعة للرابطة، وجلنة املرأة التابعة للرابطة، وجلنة العمال املهـاجرين التابعـة              

 أمم جنوب شرق آسيا حلقوق اإلنسان وإعالن وسامهت الو يف صياغة إعالن رابطة     . للرابطة
الرابطة بشأن القضاء على العنف ضد املرأة، وإعالن الرابطة بشأن القضاء على العنف ضـد               

ويف الوقت احلاضر، تشارك الو يف      . األطفال، وصكوك إقليمية أخرى متعلقة حبقوق اإلنسان      
ة للرابطة متعلقة مبكافحة االجتار     عملية صياغة صك للرابطة متعلق بالعمال املهاجرين واتفاقي       

، ُتَعد مجهورية   رابطةلللجنة احلكومية الدولية املعنية حبقوق اإلنسان التابعة ل       ويف إطار ا  . بالبشر
الو رائدة يف جمال إجراء دراسات مواضوعية بشأن احلق يف السلم، واحلق يف التعليم، واحلق               

، حلقة عمـل إقليميـة بـشأن        ٢٠١٤وستستضيف مجهورية الو، حبلول هناية      . يف الصحة 
الدراسات القانونية املقارنة يف جمال حقوق اإلنسان يف بلـدان الرابطـة لتبـادل الـدروس       
والتجارب املستفادة فيما بني بلدان املنطقة خبصوص إدراج هذه البلدان التزاماهتـا يف جمـال      

  . حقوق اإلنسان يف نظمها احمللية
 بشأن حقوق اإلنسان مع االحتاد      كومة الو حواراً  وعلى املستوى الثنائي، أجرت ح      -١٥

دلت وجهات النظر بشأن حقوق اإلنسان مع بلدان أخرى للتشجيع          ااألورويب وأستراليا وتب  
على حسن فهم هذه املسائل ولتبادل املمارسات اجليدة والتجارب بشأن حقـوق اإلنـسان     

  . بغرض املسامهة يف زيادة تعزيز العالقات والتعاون الثنائيني

  إعمال حقوق اإلنسان يف شىت اجملاالت  -ثانياً  

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -ألف  

  التنمية واحلد من الفقر   -١  
االقتصادية واحلد   -يف سياق تنفيذ توصيات االستعراض املتعلقة بالتنمية االجتماعية           -١٦

ة يف مـساعي التنميـة الوطنيـة        من الفقر، أولت حكومة الو مسألة احلد من الفقر األولوي         
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 ولالرتقـاء بالبلـد   ٢٠١٥االقتصادية لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية يف عام         -االجتماعية  
وتعكف احلكومة على تنفيذ اخلطـة      . ٢٠٢٠ حبلول عام    خارج وضع فئة البلدان األقل منواً     

ققت يف ذلـك    وقد ح ) ٢٠١٥-٢٠١١(االقتصادية   -الوطنية السابعة للتنمية االجتماعية     
وحافظ البلد على االستقرار السياسي، وعلى النظـام االجتمـاعي          . نتائج بصورة تدرجيية  

. واحلماية االجتماعية، وعلى منو اقتصادي مطرد، مبا أدى إىل رفع املستوى املعيشي للسكان            
 ٨ا  ويف سياق تنفي اخلطة الوطنية السابعة، سجل الناتج احمللي اإلمجايل حىت اآلن زيادة قدره             

              مـن دوالرات الواليـات املتحـدة يف         دوالراً ١ ٥٣٤ وبلغ دخل الفـرد      يف املائة سنوياً  
 ٤أما يف جمال التنمية الوطنية، فقد سعت حكومـة الو جاهـدة إىل حتقيـق                . ٢٠١٣عام  

                 واختـراق يف تنميـة املـوارد البـشرية،        ) ٢(اختراق يف َملَكَة اخليـال،      ) ١: (اختراقات
                 . واختـراق يف احلـد مـن الفقـر        ) ٤(واختراق يف حتسني ُنظُم اإلدارة واحلوكمة،       ) ٣(

              ويف الوقت احلاضر، تعكف حكومة الو على صياغة اخلطـة الوطنيـة اخلمـسية الثامنـة                
ميـة   تركز على مسائل استئصال جذور الفقر والتنمية العادلـة وتن          ٢٠٢٠-٢٠١٦للفترة  

 إىل اإلجنازات اليت حتققت بتنفيذ اخلطة الوطنية        املوارد البشرية وعلى أولويات أخرى استناداً     
  .اإلمنائية لأللفية السابعة ويف السعي لبلوغ األهداف

ففي . وتعكف حكومة الو على تنفيذ مشاريع شىت متعلقة بالتنمية واحلد من الفقر             -١٧
              قريـة  ٧ ٣٨٦وخصصت أراضي للسكان يف     ، قدمت احلكومة مساكن دائمة      ٢٠١٣عام  
 مناطق جديدة من    ٩خرجت  ،  ٢٠١٣ويف عام   .  يف املائة من جمموع عدد القرى      ٨١,١٥أو  

           منطقـة   ٣٠حالة الفقر، وهو ما يعين أن عدد املناطق اليت خرجت من حالة الفقـر بلـغ                 
                  ويوجـد يف  .  منطقـة  ١٤٨لغ   يف املائة من جمموع مناطق البلد بأسـره البـا          ٢٠,٢٧أو  

 قرية، أي أن    ٨ ٥١٤ يف املائة من جمموع القرى البالغ        ٢٣,٠٩ قرية فقرية أو     ١ ٩٦٦البلد  
ويوجـد يف الو يف الوقـت   .  قرية مقارنة بالعام املاضي٣٢٥  بعدد القرى الفقرية قد نقص   

 ٧٤٢عدد القرى، أي زيـادة       يف املائة من جمموع      ٣٦,٣٥ قرية تنموية أو     ٣ ٠٩٥احلاضر  
 يف املائة من جمموع عدد      ٨٤,٢٦ قرية أو    ٧ ١٧٤وتتمتع  . قرية تنموية مقارنة بالعام السابق    

 قريـة مقارنـة بالعـام    ٢٣١القرى بطرقات تتيح الوصول إليها على مدار العام، أي زيادة     
علـى   أسرة   ٩٢ ٣٢٨ أسرة موجودة يف البلد، ُتصّنف       ١ ١٣٨ ٢٧٨ومن جمموع   . السابق

              أسرة على أهنا أسـرة تنمويـة،    ٨٠٨ ٤٢٢ يف املائة، يف حني تصّنف       ٨,١١أهنا فقرية، أي    
ويعكس ذلك ما حتقيق بالفعل على صعيد احلد من الفقر من تقلـيص            .  يف املائة  ٧١,٠٢أي  

 فقـد تراجعـت  .  يف املائة مبقتضى اخلطة الوطنية السابعة    ١٠عدد األسر الفقرية إىل أقل من       
 يف املائـة يف     ٢٠,٥ إىل   ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٢٧نسبة السكان الذين يعيشون يف فقر من        

 ٧,١١ يقضي بزيادة تقليص نسبة األسر الفقرية إىل         وقد حددت احلكومة هدفاً   . ٢٠١٤عام  
                     يف املائـة    ١٩يف املائة وتقليص نسبة الـسكان الـذين يعيـشون يف فقـر إىل مـا دون                  

  .٢٠١٥ عام يف
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 بفعل الكوارث الطبيعية الـيت أحلقـت        ٢٠١٣وبالرغم من تأثر إنتاج الرز يف عام          -١٨
 هكتار، متكن البلـد مـن       ٥٣ ٧٠٠ مبساحات شاسعة من األراضي املزروعة بلغت        أضراراً
وزاد إنتاج قطاع الصناعة التحويلية وقطاع الصناعة احلرفيـة         .  مليون طن من الرز    ٢حصاد  

 ٢٩,١٢ مليار كيب، أي زيادة بنسبة       ٥ ٠٣٢ فبلغ عائدمها    ٢٠١٣-٢٠١٢الية  يف السنة امل  
                    يف الـسنة   وزاد إنتـاج الكهربـاء أيـضاً      . ٢٠١٢-٢٠١١يف املائة مقارنة بالسنة املالية      

 مليـون   ١٣ ٦٦٨,٠٤فقد بلغ جمموع الطاقة الكهربائية املولّـدة        . ٢٠١٣-٢٠١٢املالية  
وتـشمل التغطيـة   .  يف املائة مقارنة بالعـام الـسابق   ١١يادة بنسبة   ساعة، أي ز  /كيلوواط

 يف املائة من جمموع القرى، يف حني حيصل أكثر ٧٤,٧٧ قرية يف البلد أي  ٦ ٢٦٦بالكهرباء  
  . يف املائة من األسر على الكهرباء٨٧من 
م حتقيق  وقد أولت حكومة الو االهتمام لتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية يف سبيل دع             -١٩

وقد حققت حكومة الو، حىت     . األهداف اإلمنائية الوطنية اليت حددهتا اخلطة الوطنية السابعة       
، اعتربت األمم املتحـدة  ٢٠١٠ويف عام . يومنا هذا، معظم غايات األهداف اإلمنائية لأللفية      

من حيـث   مجهورية الو أحد البلدان اليت يضرب هبا املثل يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية              
 تقـارير   ٣وقدمت الو   . انتقاهلا من تدين مستوى تقدمها إىل حتقيق إجنازات بصورة تدرجيية         

وإذا . ٢٠١٣عن التقدم الذي أحرزته يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية كان آخرها يف عام              
كان العديد من هذه األهداف قد حتقق أو على وشك أن تتحقق، فإن بعضها اآلخر ال سيما                 

االت التغذية واملساواة بني اجلنسني والتعليم االبتدائي واحلد من وفيات األمومة والرضع            يف جم 
 مل تتحقق بعد وحيتاج األمر إىل بذل املزيد مـن اجلهـود             الذخائر غري املنفجرة  والبيئة وإزالة   

  .٢٠١٥لتحقيقها حبلول هناية عام 
ابل يف العامل ولـذلك فـإن        للقصف بالقن  إن مجهورية الو هي البلد األكثر تعرضاً        -٢٠

 يف الو   الذخائر غري املنفجرة  اهلدف التاسع من األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلق باحلد من أثر           
وبعد أربعة عقود من انتهاء حرب اهلند الصينية، ال تزال هذه الذخائر  . هلذا البلد خططاً  وضع  
                إىل  ١٩٦٤فمـن عـام     .  البلـد   وعقبة كأداء يف طريق تنميـة       كبرياً  إنسانياً ل هتديداً كتش

وقدرت الدراسة االستقـصائية    .  نفس ٥٠ ٠٠٠، أودت هذه الذخائر بأرواح      ٢٠٠٨عام  
 ٣٠٠ أن ضحايا هـذه الـذخائر تبلـغ          ٢٠٠٨الذخائر غري املنفجرة يف عام      الوطنية بشأن   
 ١٧٥، سجلت سلطة الـضبط الوطنيـة        ٢٠١٢ إىل   ٢٠١٠ويف الفترة من    . شخص سنوياً 

فهـذه  .  شخصا٢٤٧ً من حوادث الذخائر غري املنفجرة يف مجهورية الو، أصيب فيها         حادثاً
الذخائر حتد من متتع شعب الو حبقوقه اإلنسانية األساسية، ال سيما إمكانية الذهاب بأمـان               

                     أكثـر  ١٩٦٦وقد دمرت هـذه الـذخائر منـذ عـام           . إىل األراضي واحلقول الزراعية   
 ٦ ٠٠٠، مت تطهـري حنـو       ٢٠١٢-٢٠١١ويف الفترة   .  هكتار من األراضي   ٤٤ ٠٠٠من  

 يف املائة من جمموع املـساحة       ٢على أن املساحة اليت طُّهرت حىت اآلن هي أقل من           . هكتار
وقد تسببت هذه املشكلة يف تأخري وإضافة تكاليف جمموعة كبرية من           . املوبوءة هبذه الذخائر  

 هكتار من األراضـي    ٢٠ ٠٠٠ يقضي بتطهري    ددت احلكومة هدفاً  وقد ح . املشاريع اإلمنائية 



A/HRC/WG.6/21/LAO/1 

GE.14-19824 10 

              توسيع وزيادة وترية مسح األراضـي وتطهريهـا         وتنوي احلكومة أيضاً  . ٢٠١٥حبلول عام   
              باعتبار ذلك إحدى األولويات اليت يـتعني إدراجهـا يف اخلطـة            الذخائر غري املنفجرة  من  

  .الوطنية الثامنة

  حلق يف العمل ا  -٢  
فالتعاون الثالثي  . يكفل دستور الو وقوانينها احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة            -٢١

 يف ضـمان     كبرياً حقق تقدماً ) احلكومة واملنظمات العمالية ومنظمات أرباب العمل     (الوثيق  
وقد جرى تعزيـز اإلطـار      . احلق يف العمل ويف ظروف عمل الئقة للسكان بصورة عملية         

ويف أثناء الفترة من اجلولة األوىل لالستعراض الدوري الشامل إىل          . ين إلعمال هذا احلق   القانو
الوقت احلاضر، حصلت تطورات تشريعية منها سن قانون الضمان االجتمـاعي، وتعـديل             
قانون العمل، واعتماد املرسوم املتعلق باحلد األدىن لألجر للقطاع اخلاص وقطـاع اإلنتـاج              

وباإلضافة إىل ذلـك،    . رسوم املتعلق بإنشاء وإدارة مؤسسات التوظيف     وقطاع اخلدمات وامل  
 اعتماد والشروع يف تنفيذ خطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمـل              جرى أيضاً 

األطفال، والقرار الوزاري املتعلق بتنظيم عمل وأنشطة موظفي تفتيش العمل، وخطة العمـل        
وقـد  ). ٢٠١٥-٢٠١١(لدولية املتعلق بالعمل الالئق     الوطنية لتنفيذ برنامج منظمة العمل ا     

 اتفاقيـات تنـدرج ضـمن       ٥ اتفاقيات تابعة ملنظمة العمل الدولية منها        ٩انضمت الو إىل    
 على بناء وحتسني البنيـة التحتيـة        وركز التعاون الثالثي أيضاً   . االتفاقيات األساسية الثمانية  

 لتطوير   مركزاً ١٦٣ونتيجة لذلك، يوجد    . األساسية لتطوير مهارات العمل وللتدريب املهين     
 ١٣ تديرها احلكومـة و   مركزاً ٦٠مهارات العمل والتدريب املهين يف مجيع أحناء البلد، منها          

                  حتـت إشـراف مؤسـسات       مركـزاً  ٩٠ تشرف على إدارهتا منظمات مجاهريية و      مركزاً
 والتدريس واملناهج لتلبية طلبات وقد جرى حتسني أساليب التعليم. وحدات إنتاجية - خاصة

                 ووضعت وزارة العمل والرعايـة االجتماعيـة، بالتعـاون مـع منظمـات             . سوق العمل 
              ،  عـامالً  ١٤٨ ٤٢٥ وظيفة، وعملت على حتـسني مهـارات         ١٧دولية، معايري العمل يف     

ام وتوظيف، ومركز واحـد      شركة استخد  ١٥وأقرت الوزارة إنشاء    .  امرأة ٦٦ ٤٢٥منهم  
               مقاطعـات   ٩ مراكز للمعلومات يف جمال التوظيف يف        ٩خلدمات االستخدام والتوظيف، و   

                عـامالً  ١٨١ ٥٢١ونتيجة للجهود اليت بذلتها احلكومـة، تلقـى         . ويف العاصمة فينسيان  
  . امرأة عروض عمل يف البلد ويف اخلارج٨٦ ٤٧٩منهم 
 أسندت الحتادية الو لنقابات العمال أدوار ومهام حلمايـة حقـوق الـسكان              لقد  -٢٢

املـستوى  :  مستويات تنظيميـة هـي     ٤ويتكون االحتاد من    . العاملني ومصاحلهم املشروعة  
                     ويـضم . املركزي، ومستوى املقاطعات، ومـستوى املنـاطق، واملـستوى اجلمـاهريي          

ويدير االحتاد مركزين لتنمية مهارات اليد      .  امرأة ٩٤ ٢٨٦م  ، منه  عضواً ٢١٠ ٤١٩االحتاد  
 وحدة  ٣٨٠وساعد احتاد النقابات العمالية يف الو يف إنشاء عقود العمل اجلماعية يف             . العاملة

  .٢٠١٥ وحدة حبلول عام ٥٠٠عمل ويسعى االحتاد إىل إجناز 
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  احلق يف التعليم   -٣  
علقة باحلق يف التعليم، ركزت حكومـة الو        يف سياق تنفيذ توصيات االستعراض املت       -٢٣

على اإلصالح اجلاري يف قطاع التعليم الوطين، الرامي إىل حتسني املساعي لتنميـة املـوارد               
البشرية، وتسريع عملية توسيع الفرص حلصول اجلميع على التعليم، وحتسني نوعية التعلـيم،             

وجيري كل  . التعليم بصورة أفضل  وحتسني مستوى اخلدمات التعليمية وترقيتها، وإدارة قطاع        
ذلك على أساس املشاركة الشعبية وتعزيز التعليم املهين وما للثقافة الوطنية واملربني يف الو من         

ـ وينقسم اإلصالح املذكور آن   . ريددور ف                          ٢٠٠٦املرحلـة األوىل مـن      :  إىل مـرحلتني   اًف
العام املقدم يف املؤسسات احلكومية واملؤسسات   وهتدف إىل إصالح قطاع التعليم       ٢٠١٠إىل  

 وهتدف إىل إصالح التعلـيم      ٢٠١٥ إىل   ٢٠١١اخلاصة على حد سواء؛ واملرحلة الثانية من        
  .املهين والتعليم العايل

وتويل احلكومة أمهية الستحداث الفرص ملواطين مجهورية الو يف املناطق احلـضرية              -٢٤
سواء لتمكينهم من احلصول على التعليم يف مجيع مستوياته،         واملناطق النائية الريفية على حد      

، بلغ تـسجيل    ٢٠١٤-٢٠١٣ففي السنة الدراسية    . على النحو الذي يكفله قانون التعليم     
 يف املائـة مقارنـة   ٧,٩ يف املائة يف املتوسط، أي زيادة قدرها ٦٠,٨األطفال دون اخلامسة  

  .٢٠١٥دف توفري التعليم للجميع احملدد لعام بالعام السابق، وهو ما اعُترب مبثابة حتقيق هل
وتصدر وزارة التعليم والرياضة، يف كل عام، مبادئ توجيهات لتعيني طلبة وموظفني   -٢٥

ملواصلة تعليمهم وذلك مبنح األولوية يف تلقي املنح احلكومية للذين ينتمون إىل املناطق األفقر،              
رومني، مع مراعاة االحتياجات احلقيقية هلـذه       ال سيما النساء وأفراد اجملموعات اإلثنية واحمل      

وعالوة على ذلك، متنح األولوية الختيار الذين       . االقتصادية -املناطق من التنمية االجتماعية     
يرغبون يف الدراسة يف اجملال التعليمي من القرى املستهدفة خبطة البناءات الثالثة ومن املدارس              

 ونظمت جامعة الو الوطنية، يف الـسنوات املاضـية،          .اليت تعاين من نقص حاد يف املعلمني      
  . منطقة٥٦برامج لتنمية املوارد البشرية مشلت 

، كـان   ٢٠١٤-٢٠١٣وحبلول السنة الدراسية    .  وقد جرى توسيع شبكة التعليم      -٢٦
 مؤسـسة  ٧١ مدرسة متوسطة وثانوية، و    ١ ٦٢٠ مدرسة ابتدائية، و   ٦ ٨٦١يوجد يف البلد    

ياق تنفيذ توصيات االستعراض املتعلقة بـالتثقيف يف جمـال حقـوق            ويف س . للتعليم العايل 
 إىل االتفاقيـة الدوليـة      اإلنسان، أَدرج قطاع التعليم الوطين موضوع حقوق الطفل استناداً        

وإضافة إىل ذلك، ُنظّمت أنشطة للنهوض حبقوق الطفل        . حلقوق الطفل يف املناهج الدراسية    
ة متكني األطفال من التعبري عن أنفسهم واكتـساب         والتشجيع على تعليم شامل للجميع بغي     
واستفاد عدة أساتذة وطلبة من معاهد القـانون يف         . روح ابتكارية يف حل املشاكل بأنفسهم     

البلد من دورة تدريبية يف حقوق اإلنسان نظمها ما كان يعرف مبشروع القانون الـدويل يف                
  .٢٠١٣ و٢٠١١ و٢٠١٠السنوات 
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  الرعاية الصحية احلق يف العالج ويف   -٤  
يف سياق تنفيذ توصيات االستعراض املتعلقة بقطاع الصحة العمومية، واصـلت الو           -٢٧

تنفيذ السياسات الرامية إىل حتسني الصحة العامة للسكان من حيث إدارة الوقاية من املـرض       
 وقد جرى توسيع شبكة   . اليت تشكل السياسة الرئيسية، ومسألة العالج اليت تعد سياسة هامة         

الصحة العمومية إىل جانب بناء قدرات األطباء واملمرضات يف شىت املستويات يف كل عام،              
وبلغ معـدل   . وتوسيع الفرص املتاحة للسكان للحصول على الرعاية الصحية بنوعية أفضل         

وعملت احلكومة على زيادة حتسني شبكة الرعاية الـصحية العامـة     .  عاماً ٦٩العمر املتوقع   
توى املركزي إىل املستوى احمللي، مبا يف ذلك املناطق النائية حبيث باتـت             وتوسيعها من املس  

 يف املائة من جمموع القرى يف البلد، ويدخل يف ذلك تقدمي ُعّدة طبية قرويـة يف                 ٩٨تشمل  
 وارتفـع   ٢٠١٣ للرعاية الصحية يف عـام        مركزاً ٩٢٣وكان يوجد يف البلد     . مناطق نائية 

                       وخـالل . ٢٠١٤ُسجلت يف النـصف األول مـن عـام            مركزاً ٩٦٤ إىل   عددها حالياً 
 ٧٧وُنفّذ يف .  موظفا١٩ً ٤٢٩، كان يعمل يف قطاع الرعاية الصحية ٢٠١٤-٢٠١٣الفترة  

 للرعاية الصحية نظام التأمني الصحي، ونظام خدمات التوليد اجملانيـة،            مركزاً ٥٥٧منطقة و 
وجرى توسيع نطاق صندوق الرعايـة      . ل دون اخلامسة  ونظام العالج الصحي اجملاين لألطفا    

، كان مجيع أعضاء تأمني الرعايـة       ٢٠١٣ويف عام   . الصحية للفقراء ليشمل مجيع أحناء البلد     
وبلغ معدل والدة األطفـال مبـساعدة       . السكان  يف املائة من جمموع    ٣٠الصحية يشكلون   

 يف  ٥٤,٢عدل وفيات الرضع إىل      يف املائة من جمموع الوالدات، وتراجع م       ٥٨عاملني طبيني   
                 يف املائـة   ٧٢,١مولود جديد، ووفيات األطفـال دون اخلامـسة إىل           ١ ٠٠٠املائة لكل   

.  امرأة وضعت طفالً   ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٢٢٠طفل، ومعدل وفيات األمومة إىل       ١ ٠٠٠لكل  
املائة، ونسبة األطفال    يف   ١٥ويف السنوات املاضية، بلغت نسبة املولودين بوزن دون املعايري          

 يف املائة، ونسبة الذين يتلقون الرضاعة الطبيعيـة يف األشـهر           ٤٤الذين يعانون سوء التغذية     
 يف املائة، ونسبة استخدام مياه الشرب       ٨٥ يف املائة، ونسبة التلقيح والتطعيم       ٤٠الستة األوىل   

 يف املائة مـن     ٦٢,٥٧نقية   يف املائة، ونسبة الذين ميلكون مرافق احلمامات ال        ٨٢,٤٨النقية  
  . يف املائة من املدارس٥٩,٨٢األسر و

                  وتويل احلكومة أمهية للوقاية من شـىت األمـراض املعديـة مثـل الوقايـة مـن                  -٢٨
                     ، اسـتفاد    وحدة من الناموسـيات املعقمـة طبيـاً        ٤١١ ٩٤٠وقدمت احلكومة   . املالريا
 حالة اشتبه فيهـا     ٣٤ ٦٠٢وقد عوجلت   .  يف مجيع أحناء البلد    خصاً ش ١ ١٤٨ ١٤١منها  

                   يف املائـة يف    ٩٢باإلصابة مبرض السل وبلغت نسبة النجاح يف عـالج هـذه احلـاالت              
، بلغ عدد األشخاص الذين استعملوا خدمات اختبار فـريوس    ٢٠١٣ويف عام   . ٢٠١١عام  

  شخـصاً  ٦٧٩وكانت نتيجة االختبار إجيابية عند        شخصاً ٣٩ ٠١٢ ةنقص املناعة البشري  
لكـن قطـاع    .  أشخاص هبذا املرض   ١٠٤ باإليدز وتويف     شخصاً ٣٥٣منهم وثبت إصابة    

                   للغايـة الرعاية الصحية العمومية متكن من احتواء اإلصابة باملرض وكان انتـشاره حمـدوداً          
 يف املائة عند الفئـات األكثـر عـرض          ٠,٤ يف املائة من جمموع السكان و      ٠,٢مل يتجاوز   
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وحيق لألشخاص املصابني بفريوس اإليدز احلصول علـى محايـة منـصفة     . لإلصابة باملرض 
وقد متكن  . اإليدز/ة للقانون املتعلق بالوقاية من فريوس نقص املناعة البشري        وعالج عادل وفقاً  

وعالوة . ملركزية واحملليةقطاع الصحة العمومية من كبح انتشار محى الضنك يف املستشفيات ا     
نفلونزا الطيور وشكلها اجلديد    إعلى ذلك، ركّزت احلكومة جهودها على رصد ومنع انتشار          

   .، وترصد حبذر كذلك فريوس إيبوالH1N1نفلونزا تمثل يف فريوس إامل

  احلقوق الثقافية   -٥  
 احمللية مثل قـانون      للدستور والقوانني  السياسة احلكومية يف اجملال الثقايف حمددة وفقاً        -٢٩

التراث الوطين وقانون السياحة ومرسوم رئاسة الوزراء املتعلق بالفنانني، وغريها من القوانني            
وتتـوىل  . الرامية إىل التشجيع على التطوير الثقايف وإعمال ما لشعب الو من حقوق ثقافيـة    

الهتمام للقـضاء  احلكومة صون ومحاية وتعزيز الثقافات ذات اخلصائص الوطنية، كما تويل ا          
 والفـن   وتشجع احلكومة األدب الوطين   . على التقاليد الرجعية املضرة بالتقاليد الراقية لألمة      

 على حد سواء على املستويني املركزي واحمللي، وتنظم مـسابقات           الرفيع للمحترفني واهلواة  
ون اجملموعـات   فنية ومهرجانات ثقافية تربز الثقافات الوطنية واإلثنية، مبا يف ذلك آداب وفن           

اإلثنية، يف مناسبات خاصة كما هو احلال أثناء رأس العام اجلديد لكل من فئات الو ومهونغ                
ومخو وغريها من اإلثنيات، ومهرجانات سباق القوارب، ومهرجان ذات لوانغ، وغريها من            

ة ومتنح احلكومة لقب الفنان الوطين واملرموق ألولئك الذي يسامهون بدرجة كبري          . املناسبات
 ٣ ٣٥١ أسرة ثقافيـة و    ٦٨٢ ٨٠٣    ب، أصبح البلد يتمتع     ٢٠١٤وحبلول عام   . يف التطوير الثقايف  

 الثقـايف،    إلدارة للتراث الوطين التارخيي والتراث الوطين      وتويل احلكومة األمهية دائماً   . قرية ثقافية 
: عـاملي، مهـا    بأنه يوجد يف البلد موقعني مدرجني يف قائمة اليونسكو ملواقع التراث ال            علماً

Luang Prabangو Vat Phu Champasak.  

  احلق يف السكن الالئق   -٦  
يف سياق تنفيذ توصيات االستعراض املتعلقة بالتنمية الريفية، تعكف احلكومة علـى              -٣٠

وجتري عملية إعـادة    . تنفيذ سياسة إعادة اإلسكان لضمان املسكن الدائم والعمل للسكان        
     إما ألسباب شخصية حني يرغب الـشخص      ) ١: (رئيسيني مها إسكان الناس يف الو لسببني      

                 للحق الدستوري يف حريـة التنقـل واإلقامـة؛          أو األسرة يف االنتقال إىل سكن آخر وفقاً       
 إقامتـهم وإما يف إطار برامج إعادة اإلسكان احلكومية وهو ما يعين انتقال الناس مـن               ) ٢(

وتشمل برامج إعادة اإلسكان احلكومية     . يدة معدة هلذا الغرض   األصلية إىل مواقع سكنية جد    
جتميع قرى صغرية مشتتة هنا وهناك يف مناطق جبلية نائية يف شكل قرى عنقودية جديدة من                
أجل متكني القرويني من سهولة الوصول إىل سبل التنمية واحلصول على شـىت اخلـدمات               

وتنفذ احلكومة  . رون من املشاريع اإلمنائية    إعادة إسكان الذين يتضر    احلكومية، وتشمل أيضاً  
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هلذه الفئة املتضررة من املشاريع اإلمنائية سياسات وتلتزم بقوانني لضمان تلقيهم تعويـضات             
  .مناسبة ومساعدة يف التماس سبل عيش جديدة

وتويل احلكومة أمهية لتنظيم األراضي للناس للسكن ولإلنتاج، مبا يف ذلك ختصيص              -٣١
ويف الوقـت احلاضـر، تركـز       . يشرف السكان احملليون على إدارهتا ومحايتها     أراض غابية ل  

مجهورية الو على وضع سياسة وطنية لألراضي تتوىل وزارة املوارد الوطنية والبيئـة الـدور               
الرئيسي يف هذه املهمة مبشاركة وكاالت حكومية معنية منها اجلمعية الوطنية وجهات أخرى       

حلكومة ووزارات معنية نصوص قانونية تنص بوضوح على        وقد صدرت عن ا   . ذات املصلحة 
مسألة تعويض ومساعدة الذين يتضررون من مشاريع إمنائية، ومن هذه النـصوص قـانون              
األراضي، واملرسوم املتعلق بتنفيذ قانون األراضي، واملرسوم املتعلق بتعويض وإعادة إسـكان            

  .السكان املتضررين من املشاريع اإلمنائية
 إبداء آرائهم يف مسائل التنمية الوطنية مبا يف ذلك تنفيذ            احلكومة للناس دوماً   وتكفل  -٣٢

فقبل االضطالع مبشاريع إمنائية كبرية جترى مشاورات على النحـو          . سياسة إعادة اإلسكان  
وتأخذ احلكومة آراء السكان بعني االعتبار لدى املـضي         . الصحيح مبشاركة السكان املعنيني   

ومبقتضى القوانني الوطنية، يتعني على منفذي املشاريع إجراء تقيـيم          . ريعيف تنفيذ تلك املشا   
آلثار املشروع على البيئة واقتراح خطة لتخفيف األثر البيئي واالجتماعي لتنظر احلكومـة يف            

ويف هذا الصدد، سعت حكومة الو إىل ضمان استثمارات نوعيـة           . املوافقة على االمتيازات  
الو من قبل القطاع اخلاص من خالل التشجيع على األخذ مبفهوم           ومسؤولة يف تنمية اقتصاد     

املسؤولية االجتماعية للشركة وذلك بتنظيم حلقات عمل بشأن هـذا املوضـوع موجهـة              
  .للوكاالت احلكومية ومؤسسات األعمال واجلهات األخرى ذات املصلحة

  احلقوق املدنية والسياسية   -باء  

  لعامة احلق يف املشاركة يف الشؤون ا  -١  
يف سياق تنفيذ توصيات االستعراض املتعلقة باحلق يف املشاركة يف الشؤون العامـة               -٣٣

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، أولت حكومـة الو  ٢٥ مع املادة    متاشياً
      .أمهية إلعمال هذا احلق األساسي املنصوص عليه يف دستور البالد وقوانينـها ذات الـصلة              

وتنص اللـوائح  .  من دستور مجهورية الو تنص على احلق يف العمل ويف التوظيف        ٣٩فاملادة  
 يف الو جيـب   حكومياً املتعلقة باملوظفني احلكوميني واإلدارة على أنه لكي يتوىل الفرد منصباً         

، مل يسبق أن أدين بتـهم جنائيـة، وميلـك            عاماً ٣٥ و ١٨ ما بني    ، بالغاً أن يكون مواطناً  
  .، ويتمتع بصحة جيدة معيناًت الالزمة ومستوى تعليمياًاملؤهال
وينص كل من الدستور والقانون املتعلق بانتخاب أعضاء اجلمعية الوطنية علـى أن               -٣٤

              جلميع مواطين الو، دون متييز بسبب اجلنس أو العرق أو املعتقـد أو الوضـع االجتمـاعي                 
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 فأكثر واحلق يف الترشح لعضوية       عاماً ١٨اب للبالغني   أو األصل أو الوظيفة، احلق يف االنتخ      
لقد بلغت نسبة املشاركة يف انتخابـات اجلمعيـة         .  فأكثر  عاماً ٢١اجلمعية الوطنية للبالغني    

 يف املائة، مما يعكس املستوى      ٩٩ أكثر من    ٢٠١١الوطنية لدورهتا التشريعية السابعة يف عام       
دميقراطي الشعيب جلمهورية الو الذي يتوافـق مـع         العايل لوحدة الشعب وثقته يف النظام ال      

 عن ممارسة الظروف احملددة للبلد وسياقها التارخيي ومستوى منوها االقتصادي والثقايف، فضالً    
  .شعب الو املتعدد اإلثنيات حلقه يف تقرير مصريه وسيادته على األمة

  أمنه على نفسهوحق الفرد يف احلياة واحلرية   -٢  
ياة مكفول مبوجب الدستور والقوانني، ال سيما القانون اجلنائي وقانون          احلق يف احل    -٣٥

اإلجراءات اجلنائية، وما إىل ذلك من التشريعات ذات الصلة اليت نصت على محايـة حريـة            
الفرد وأمنه وحقوقه الدميقراطية، وعلى حرمة املساس جبسده أو شرفه أو انتـهاك مـسكنه،        

 التعسفي الذي قد يلحق الضرر بسمعه الفرد أو جبسده           عن حظر مجيع أشكال التهديد     فضالً
 من قانون اإلجراءات اجلنائية على أنـه        ١٣٨وتنص املادة   . أو حبياته أو بكرامته أو مبمتلكاته     

إذا أُلقي القبض على شخص وتوفرت أدلة كافية على أنه ارتكب جناية يعاقب عليها القانون              
 ٤٨ب العام أو احملكمة إصدار أمـر بـاحلبس          بالسجن، وجب على هيئات التحقيق أو النائ      

ومبقتضى القانون، ال بد من احتجاز املشتبه فيه مبعزل عـن           . ساعة جلمع الشهادات األولية   
اجلناة وجيب احتجازه يف ظروف الئقة ألنه يفترض أنه بريء وحيق للمتهم يف حال كانـت                

م املتـهم إىل احملاكمـة دون   ويف كل األحوال، يقد. اجلناية خفيفة طلب اإلفراج عنه بكفالة     
  .تأخري ال موجب له

وفيما خيص توصيات االستعراض املتعلقة بعقوبة اإلعدام، فإن مجهورية الو بـصدد              -٣٦
ويف هذا اإلطار، فإن القائمة احلالية للجرائم اليت يتعـرض مرتكبوهـا            . وضع قانون جنائي  

 من العهد الـدويل     ٦مع املادة    لعقوبة اإلعدام ستخضع للمراجعة حبيث تكون منسجمة متاماً       
بيد أن مجهورية الو ال تزال يف حاجـة إىل االحتفـاظ            . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   

بعقوبة اإلعدام باعتبارها إجراًء استثنائياً هبدف ردع ومنع ارتكاب أخطر اجلرائم، مع استثناء             
رغم تـوخي القـانون     و.  واحلوامل من هذا اإلجراء يف كل الظروف        عاماً ١٨من هم دون    

اجلنائي عقوبة اإلعدام فقد قررت مجهورية الو تعليق اللجوء إىل هـذه العقوبـة لـسنوات                
وعالوة على ذلك، حيق لكل من حيكم عليه باإلعدام الطعن يف احلكم وطلب العفو              . عديدة

دد  على العفو على ع    وتبني املمارسة أن رئيس مجهورية الو يوافق سنوياً       . أو ختفيف العقوبة  
ففي الفترة  . كبري من السجناء املواطنني واألجانب أو على تقليص عقوباهتم أو الصفح عنهم           

، بلغ العدد اإلمجايل للسجناء الذين استفادوا من اإلجـراء الرئاسـي    ٢٠١٣ إىل   ٢٠١٠من  
  . امرأة٤٧٧ منهم  سجينا٢ً ٧١٢ملنحهم العفو أو تقليص العقوبة أو الصفح 
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  للتعذيباحلق يف عدم التعرض   -٣  
يف سياق تنفيذ توصيات االستعراض املتعلقة مبرافق االحتجاز، تركز مجهوريـة الو              -٣٧

     .على تنفيذ األحكام ذات الصلة من دستورها وقوانينها مبا ينسجم مـع املعـايري الدوليـة               
وعقـب  .  من الدستور تنصان على األحكام املتعلقة مبنع أعمال التعـذيب          ٤٢ و ٦فاملادتان  

 ، طرفاً ٢٠١٢األوىل من االستعراض الدوري الشامل، أصبحت مجهورية الو، يف عام           اجلولة  
               اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية        يف  

جب فبمو. واعتمدت احلكومة تدابري إجيابية لتنفيذ التزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية        . أو املهينة 
 إىل   من القانون اجلنائي، ال هتدف العقوبات إىل العقاب فقط، بل هتـدف أيـضاً              ٢٧املادة  

تقليص عدد األفراد الذين يتعرضون للعقاب، والتحلي بروح صافية مـن أجـل العمـل،               
واالمتثال للقوانني على النحو الصحيح والدقيق، واحترام انضباطية احلياة االجتماعية، وجتنب           

وال يهـدف   . ب اجلناة الذين تعرضوا للعقاب ومن جانب األفراد اآلخـرين         العود من جان  
 من  ١٧١وتنص املادة   . العقاب إىل التسبب يف املعاناة اجلسدية أو املساس بالكرامة اإلنسانية         

              على منع أي شخص من اللجوء إىل العنف أو التعذيب أو إجـراءات             القانون اجلنائي أيضاً  
 يتفق مع القانون ضد املتهمني أو السجناء أثناء االحتجاز أو احملاكمة أو قضاء              أو أفعال مبا ال   

 من قانون اإلجراءات اجلنائية أعمال اإلكراه والتهديد        ١٢ من املادة    ٤وحتظر الفقرة   . العقوبة
. والضرب والتعذيب ضد املشتبه فيه أو املتهم أو مقدم الدعوى أثناء سري إجراءات الدعوى              

 من هذا القانون صراحة على أدوار النيابة العامة يف تفقد           ١٥١ذلك، تنص املادة     عن   وفضالً
مرافق االحتجاز وظروف السجن للتأكد من عدم احتجاز أو سجن أي شخص خارج إطار              

 على وجوب خلو عملية أخذ الشهادات من        ١١٦وباإلضافة إىل ذلك، تنص املادة      . القانون
هديد أو التعذيب؛ كما تنص على أن املخـالفني سـوف         استخدام األكاذيب أو القوة أو الت     

  .يتهمون بارتكاب جناية مبوجب القانون
وتويل حكومة الو أمهية لتحسني ظروف مرافق االحتجاز وتطوير إدارة أفضل هلذه              -٣٨

            ومنـذ . املرافق لضمان ظروف سجن مالئمة للسجناء والسهر على تعلـيمهم ورفـاههم           
 مليون دوالر أمريكـي  ٧٥قت احلاضر، خصصت احلكومة ميزانية بنحو       إىل الو  ٢٠٠٨عام  

             املبادئ الدولية املرعيـة،    ووزعت احلكومة أيضاً  . لتطوير نظام السجون يف مجيع أحناء البلد      
مبا يف ذلك املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان وخاصة اتفاقية مكافحة التعذيب، على سلطات 

ث الوعي والفهم لديها فيما يتعلق بالسياسات اإلنسانية اليت تنتـهجها           مراكز االحتجاز لبع  
ويف الوقت نفـسه،    . احلكومة وباملعايري الدولية الدنيا بشأن إدارة السجون ومعاملة السجناء        

تعاونت مجهورية الو بصدق مع اجملتمع الدويل وذلك مبنح فرص لوفود أجنبية بزيارة مرافق              
  .تيان ويف بعض املقاطعاتاالحتجاز يف العاصمة فيين
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  احلق يف احملاكمة العادلة  -٤  
يف سياق تنفيذ توصيات االستعراض املتعلقة بقطاع العدالة، وضعت مجهوريـة الو              -٣٩

سياسة حتكم قطاع القضاء تعد مبثابة عنصر هام يف سبيل إقامة دولة سيادة القانون يف إطـار        
 وذلك لضمان املساواة بني األفراد أمام       ٢٠٢٠خطة العمل العامة لقطاع العدالة حبلول عام        

ويكفل نظام العدالة احلق يف حماكمة عادلة، ال سيما مـن         . القانون وأمام احملاكم يف التقاضي    
خالل قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون اإلجراءات املدنية وقانون حماكم الـشعب وقـانون             

نص قانون حماكم الشعب على اسـتقاللية       وي. املدعي العام للشعب والقانون املتعلق باحملامني     
القضاة أثناء إجراءات احملاكمة، وحيدد قانون املدعي العام للشعب أدوار املدعني العـامني يف              

وتسعى الو جاهدة للوفـاء بالتزاماهتـا   . رصد مدى امتثال هيئات التحقيق والقضاء للقانون   
دويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة        من العهد ال   ١٤مبوجب املعاهدات الدولية ال سيما املادة       

والسياسية اليت تكفل بصورة شاملة احلق يف حماكمة عادلة وكذلك حقوق املتـهم، مثـل               
افتراض الرباءة واحلق يف املساعدة القانونية والتحرر من اإلكراه والتهديد والتعذيب حلملـه             

  .على اإلقرار بالذنب، وغري ذلك من الضمانات
يف جمال إقامة العدل يف مجهورية الو منذ اجلولة األوىل مـن            ويتمثل التطور األبرز      -٤٠

ويقضي هذا القانون بضرورة    . االستعراض الدوري الشامل يف اعتماد القانون املتعلق باحملامني       
بذل مجيع احملامني قصارى جهودهم ألداء عملهم بفعالية والتمسك حبقوقهم كما نص عليها             

وينص القـانون   .  للقانون فراد واهليئات االعتبارية وفقاً   القانون بغية محاية حقوق ومصاحل األ     
بوجه خاص على أن من حق حمامي الدفاع مقابلة األشخاص أو اهليئات االعتبارية اليت يتوىل               

مي الدفاع اوباإلضافة إىل ذلك، حمل. الدفاع عنهم عقب احتجاز هؤالء أو اعتقاهلم أو سجنهم
ئق احملفوظة يف ملف القضية واحلق يف أخذ نسخ منها           احلق يف االطالع على مجيع الوثا      أيضاً

وقد بلغ . وبفضل هذا القانون، بدأت رابطة احملامني يف الو تتعزز تدرجيياً. أو مالحظات عنها
 وتضم هيكلتها املكتب اإلداري واملكتب الفين        عضواً ١٨٣ عدد أعضاء رابطة احملامني حالياً    

 مكاتب متثيلية   ومتلك الرابطة أيضاً  . تب التعاون الدويل  ومكتب املساعدة القانونية اجملانية ومك    
وقدمت رابطة احملامني يف الو يف      . يف عدة مقاطعات منها مكتبني للمساعدة القانونية اجملانية       

 مساعدة   شخصاً ٩٦ قضية تلقى فيها     ١ ٧٠٠السنوات املاضية مساعدة قانونية يف أكثر من        
  .ئة اعتبارية استشارات قانونية من حمامي الرابطة شخص وهي٣٠٠وتلقى حنو . قانونية جمانية

 آخر من اجلوانب اليت ركـزت       وتعد مسألة العدالة على املستوى اجلماهريي جانباً        -٤١
عليها مجهورية الو من أجل النهوض بالقرى اخلالية من القضايا القضائية وحتـسني الـوعي               

 الوساطة القروية والنهوض بدور     واملعرفة بالشأن القانوين لدى الشعب وحتسني أداء وحدات       
                القواعد العرفية واملمارسات التقليدية اخلاصة بشىت اجملموعات اإلثنية يف تـسوية خالفـات            

والقصد من تطوير العدالة الشعبية هو مساعدة السكان يف اللجوء إىل           . أو مشاجرات بسيطة  
اجلهود اليت تبذل لتعزيز نظـام العدالـة   العدالة بصورة أقل رمسية ودون عناء وذلك يف إطار        
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وفيمـا يتعلـق بتوصـية      .  بالتزامات وتعهدات الو يف جمال حقوق اإلنـسان        الوطين عمالً 
االستعراض بشأن تعريف التمييز وجترمي االغتصاب الزوجي، فإن مراجعة القـانون اجلنائيـة        

  .  سوف تأخذ هذه اجلوانب بعني االعتباراجلارية حالياً

   حرية الدين واملعتقداحلق يف  -٥  
يف سياق تنفيذ توصيات االستعراض املتعلقة باحلرية الدينية، تويل حكومة الو أمهية              -٤٢

 املتعلـق   وانني والوثـائق القانونيـة األخـرية      لتنفيذ األحكام ذات الصلة من الدستور والق      
ية املـشروعة   وينص الدستور على أن الدولة ملزمة باحترام ومحاية األنشطة الدين         . باملوضوع

اليت يقيمها املنتسبون إىل الديانات وحتظر مجيع أعمال التمييز الديين والتفرقـة بـني أفـراد                
ولتجسيد . الشعب، وتكفل احلق يف حرية االعتقاد بدين أو عدم االعتقاد بأي دين دون متييز             
الدينيـة يف  أحكام الدستور هذه، أصدر رئيس الوزراء املرسوم املتعلق بإدارة ومحاية األنشطة      

مجهورية الو، وهو املرسوم الذي ينظم وحيمي مجيع األنشطة الدينية هبدف ضمان سري مجيع              
 للقانون، وكذلك ضمان إعمال حق شعب الو يف حرية االعتقاد بدين            األنشطة الدينية وفقاً  

  .أو عدم االعتقاد بأي دين
تعلق بإدارة ومحايـة     على تعديل مرسوم رئيس الوزراء امل      وتعكف حكومة الو حالياً     -٤٣

 مـع أحكـام   األنشطة الدينية يف مجهورية الو للتأكد من تناسبه مع الظروف الراهنة، متاشياً 
االتفاقيات الدولية اليت انضمت إليها مجهورية الو، ولتنفيذ التزاماهتـا الدوليـة وتوصـيات        

 حبريـة الـدين      عن التوصيات اليت قدمها املقرر اخلاص املعين       االستعراض ذات الصلة، فضالً   
، ولتعديل املرسـوم املـذكور آنفـاً   . ٢٠٠٩واملعتقد الذي زار مجهورية الو يف أواخر عام      

نظمت احلكومة سلسلة من اللقاءات التشاورية مع ممثلي خمتلف اجملموعات الدينية واجلهات            
  .ذات املصلحة املعنية لتجميع تعليقاهتا وآرائها بغية حتسني هذا املرسوم

  الكالم والكتابة والتجمع وتكوين اجلمعيات حرية احلق يف  -٦  
الكالم والكتابة والتجمع يف سياق تنفيذ توصيات االستعراض املتعلقة باحلق يف حرية           -٤٤

وتكوين اجلمعيات واحلصول على املعلومات، تويل حكومة الو أمهية لتنفيذ األحكـام ذات             
 مع التزامات الو    شياًرى ذات الصلة متا   الصلة من الدستور والقوانني والصكوك القانونية األخ      

وتعهداهتا مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وغريه من الصكوك الدويل     
            ويشمل اإلطار القانوين الوطين إلعمال هذه احلريات، يف مجلـة         . واإلقليمية حلقوق اإلنسان  

عات اشر وقانون النقابات واملرسوم املتعلق باجلم     ما يشمله، قانون وسائط اإلعالم وقانون الن      
  .واملرسوم املتعلق باملؤسسات واملرسوم املتعلق باملنظمات الدويل غري احلكومية

الكـالم والكتابـة   ومبوجب قانون مجهورية الو، تعد انتهاكات حرية األفـراد يف             -٤٥
 مرتكبوهـا مبوجـب    وغريها من احلريات جرائم جنائية يعاقب     والتجمع وتكوين اجلمعيات  

 من القانون اجلنائي اليت تنص على وقوع أي شخص ينتهك حرية اآلخـرين يف               ١٠٢املادة  
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الكالم والكتابة والتجمع واالجتماع عرضة للعقوبة بالسجن ملدة تتراوح بني سنة وثـالث             
  .سنوات أو اخلضوع لعملية إعادة تأهيل دون السجن وال الغرامة

 جريـدة وجملـة     ٣١٢ سائط اإلعالم، يوجد يف البلد حالياً     ونتيجة لتنفيذ قانون و     -٤٦
 ومنها األسبوعية ومنها الـشهرية ومنـها   مملوكة للدولة والقطاع اخلاص منها ما ينشر يومياً   

 AM حمطة إذاعية يف خمتلف أحناء البلد تبث علـى املوجـات            ٥٧ويوجد أكثر من    . الفصلية
يت نام الدولية وإذاعة الصني الدولية ياعة ف مبا يف ذلك بث إذاعات أجنبية مثل إذ،FM وSWو

خرية تطوير مواقع إذاعيـة     وجرى يف اآلونة األ   . وإذاعة فرنسا الدولية وإذاعة أستراليا الدولية     
لغة الو ولغة مخو ولغة مهونغ واللغـة اإلنكليزيـة          : نترنت بلغات إثنية وأجنبية منها    على اإل 

نترنت فتتيح لكل من أراد يف خمتلف أحناء العـامل          واللغة الفرنسية، تبث براجمها عرب شبكة اال      
 بذل جهود لتطوير جوانب فنية يف سبيل إحالل النظام الرقمي           وجيري حالياً . االستماع إليها 

 قنوات  ٣ قنوات متلكها الدولة و    ٣ حمطة تلفزيونية، منها     ٣٧وهناك يف البلد بأسره     . العصري
 بأن البث التلفزيوين الوطين      أجنبية؛ علماً   قنوات أخرى تبث برامج    ٣ للقطاع اخلاص و   ملكاً

فيينتيـان  وخبالف العاصـمة    . ولغتني أجنبيتني ) الو ومهونغ ومخو  (متاح بثالث لغات إثنية     
واملقاطعات الرئيسية اليت متلك نظام األسالك الكبلية، فإن السكان يف خمتلف أحنـاء البلـد               

إمكاهنم مشاهدة الربامج واالسـتماع     بوسعهم تلقي إشارات البث عرب األقمار الصناعية أو ب        
وهي اإلمكانية املتاحة للمستخدمني املوجودين داخل البلد وخارجه        اإلنترنت  إليها عن طريق    
الذي يتيح للمـستمع    اإلنترنت  وعالوة على ذلك، هناك البث املباشر عرب        . على حد سواء  

  .يةواملشاهد داخل البلد وخارجه متابعة األخبار يف مجهورية الو بأرحي
وقد وضعت احلكومة السياسة الرامية إىل تسهيل وتنظيم احلصول على االنترنـت              -٤٧

  خمتلف مؤسسات االتصاالت لتوسيع شبكات اتصاالهتا فضالً       وتتنافس حالياً . موضع التنفيذ 
 اإلنترنتعن االستمرار يف حتسني وتطوير نظمها، وبذلك مكّنت السكان من احلصول على             

مـن أجـل إدارة   باإلنترنـت     متعلقاً ، أصدرت احلكومة مرسوماً   ٢٠١٤ويف عام   . بسهولة
ويشكل هذا املرسوم األساس    . ووسائل االتصال االجتماعية وتسهيل الوصول إليها     اإلنترنت  

                 القانوين يف التمتع باحلق يف احلصول على املعلومات والتعبري عن الـرأي بطريقـة مـسؤولة        
 من العهد الدويل اخلاص     ١٩يت يسمح هبا القانون الدويل، ال سيما املادة         مبا يتفق مع القيود ال    

  .باحلقوق املدنية والسياسية
ويف سياق تنفيذ توصيات االستعراض املتعلقة مبنظمات اجملتمع املدين، دأبت احلكومة          -٤٨

على تنفيذ األحكام ذات الصلة الواردة يف الدستور ويف صكوك قانونيـة أخـرى متعلقـة                
وضوع، ال سيما املرسوم املتعلق باجلمعيات واملرسوم املتعلق باملؤسسات واملرسوم املتعلق           بامل

 منظمة غري   ١٧٢ منظمة غري رحبية مسجلة، و     ١٤٩ ويوجد حالياً . باملنظمات غري احلكومية  
وتعكف احلكومة  . االقتصادية الوطنية  -حكومية تعمل يف خمتلف جماالت التنمية االجتماعية        

ى تعديل املرسوم املتعلق باجلمعيات واملرسوم املتعلق باملؤسسات وصـياغة املبـادئ     عل حالياً
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التوجيهية بشأن تنفيذ املرسوم املتعلق باملنظمات غري احلكومية، وذلك هبدف زيادة الفعالية يف         
  .أكثر مالءمةيف بيئة إدارة أنشطة هذه املنظمات 

  امة العدلالتماسات وطلب إقرفع تقدمي شكاوى واحلق يف   -٧  
 من الدستور على حق كل مواطن يف الو يف تقدمي شكاوى ورفـع              ٤١تنص املادة     -٤٩

التماسات وطلب إقامة العدل؛ وهيئات الدولة واملوظفون احلكوميون واملواطنون ملزمـون           
وحتمي الدول احلق يف احلريات واحلقـوق الدميقراطيـة         . بالتقيد بأحكام الدستور والقوانني   

 دستور مجهورية الو مجيع أعمال الطغيان أو التسلط وأعمال التهديد الـيت             وحيظر. للسكان
وبإمكان كـل   . تنال من كرامة الناس وسالمتهم اجلسدية وأرواحهم ومعتقداهتم وممتلكاهتم        

فرد ُتنتهك حريته جراء عمل من أعمال الدولة أو طرف ثالث تقدمي شـكوى أو التمـاس                 
تعلق مبمارسة احلق يف الشكوى وطلب إقامـة العـدل          ويرد اإلجراء امل  . وطلب إقامة العدل  

ومبوجب .  لعملية تعديل   الذي خيضع حالياً   ٢٠٠٥ يف القانون املتعلق بالشكاوى لعام       مفصالً
هذا القانون، تتلقى هيئات الدولة، أي اجلهاز التنفيذي واجلهاز القضائي واجلهاز التشريعي،            

 التعبري عن آرائهم    وبإمكان السكان أيضاً  . مقترحات وشكاوى والتماسات من أفراد الشعب     
عن طريق أعضاء اجلمعية الوطنية أو عرض مقترحاهتم مباشرة على السلطات على املستويني             

وتعمل احلكومة وسلطة مكافحة الفساد على املستوى املركزي والـوزاري     . املركزي واحمللي 
ئـق وكـذلك معاجلـة      ومستوى املقاطعات لضمان سلوك املوظفني العموميني السلوك الال       

ويف كل دورة للجمعية الوطنية، ُيفتح خطر هاتفي مباشر لـتمكني أفـراد             . شكاوى الناس 
الشعب من التعبري عن آرائهم بشأن املسائل املعروضة للنقاش يف اجلمعية الوطنيـة أو جملـرد                

 علـى  ويوجد ضمن اجلمعية الوطنية إدارة ُتعىن بشكاوى الناس وتعمل أيضاً. تقدمي تظلماهتم 
جتميع اآلراء والشكاوى اليت يقدمها أفراد الشعب عرب اخلط اهلاتفي املباشر مث تقوم اجلمعيـة               
الوطنية بإطالع اهليئات احلكومية املعنية عليها بغرض البت فيها على النحو الالزم والفعـال              

  . إلحقاق العدالة للشعب

  حقوق جمموعات معينة   -جيم  

  حقوق املرأة وحقوق الطفل   -١  
يف سياق تنفيذ توصيات االستعراض املتعلقة حبقوق املرأة والطفل، اتبعت مجهوريـة              -٥٠

الو السياسات الرامية إىل حتسني وتعزيز املساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة ومحاية حقوق             
وتويل احلكومة أمهية كربى جلملة أمور منها بلـوغ األهـداف           . ومصاحل النساء واألطفال  

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد        لفية املتعلقة باملرأة والطفل وتنفيذ      اإلمنائية لأل 
 ةوتويف مجهوري .  واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني وبرنامج عمل بيجني        املرأة

 تنفيذ اخلطة الوطنية السابعة   الو بالتزاماهتا وتعهداهتا الدولية املتعلقة باملرأة والطفل من خالل          
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االقتصادية واالستراتيجيات والربامج الوطنية وكذلك اإلطار القـانوين         - للتنمية االجتماعية 
للبلد، وال سيما قانون النهوض باملرأة ومحايتها وقانون محاية حقوق ومصاحل الطفل وما إىل              

  .ذلك من القوانني والصكوك ذات الصلة
) ٢٠١٥-٢٠١١(نهوض باملرأة   ويعكف االحتاد النسائي يف الو على تنفيذ خطة ال          -٥١

بينما تعكف جلنة الو الوطنية للنهوض باملرأة على تنفيذ االستراتيجية الوطنية للنهوض باملرأة             
 يف ٤١ الزراعي، واإلنتاج يف املائة من القوة العاملة يف        ٥٤وتشكل املرأة   ). ٢٠١٥-٢٠١١(

ويف اجلانب التعليمي،   . خلدمات يف املائة يف قطاعي التجارة وا      ٥٧املائة يف الصناعة احلرفية و    
وارتفع معـدل تـسجيل     . فقد حتسن املستوى التعليمي للمرأة وتراجع عدد النساء األميات        

، ويف ٢٠١٣ يف عـام  ٣٣,١ إىل  ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ١٠,٩البنات يف دور احلضانة من      
، ويف ٢٠١٣عام  يف املائة يف  ٩٥,٩ إىل   ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٨١,٢املدارس االبتدائية من    
وزاد . ٢٠١٣ يف املائة يف عـام       ٦١ إىل   ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٤٦,٢املدارس الثانوية من    

                 يف ٤٤ ٠٣٥ إىل   ١٦ ٥٩٥عدد الطالبات يف مؤسسات ومعاهـد التعلـيم العـايل مـن             
ظفني  يف املائة من جمموع املو     ٤٣وتشكل النساء العامالت يف القطاع احلكومي       . ٢٠١٢عام  

  .العموميني
ويف الوقت احلاضر، مثة زيادة يف عدد النساء الالئي يضطلعن بدور يف الشؤون العامة    -٥٢

             ففي الدورة التشريعية السابعة للجمعية الوطنية، بلغ عـدد النـساء األعـضاء يف             . القومية
 رئاسـة    حاليـاً  وتشغل امرأة .  يف املائة  ٢٥، أي    عضواً ١٣٢ امرأة من جمموع     ٣٣اجلمعية  

 على رأس جلان ويف مناصب نواب رؤسـاء جلـان يف            ويوجد نساء أيضاً  . اجلمعية الوطنية 
 نساء وزيرات ويف مناصب تعدل منـصب        ٦ويف اجلهاز التنفيذي، يوجد     . اجلمعية الوطنية 

 امـرأة يف منـصب   ٧٠ امرأة يف منصب وكيل وزارة أو يعدل هذا املنصب، و٢٠الوزير، و 
  . امرأة ُعمدة قرية١٩١ امرأة رئيسة بلدية، و١١ نساء سفريات، و٣، ومدير عام إدارة

.  يف جمال تعزيز ومحاية حقوق الطفـل ومـصاحله      وقد أحرزت مجهورية الو تقدماً      -٥٣
. ويتجلى ذلك يف اعتماد وتنفيذ استراتيجيات وبرامج شىت متعلقة بشؤون األمهات واألطفال           

 على تنفيذ االسـتراتيجية الوطنيـة       طفال تعكف حالياً  فاللجنة الوطنية املعنية باألمهات واأل    
، وخطة العمل الوطنية بشأن األمهـات واألطفـال         )٢٠١٥-٢٠١١(لألمهات واألطفال   

، وخطة العمل الوطنية بشأن محاية املرأة والطفل من العنف والقضاء على            )٢٠١٥-٢٠١١(
اإلجراءات اجلنائيـة   وسيمكن اعتماد وسن القانون املتعلق ب     ). ٢٠٢٠-٢٠١٤(هذا العنف   

  . ألحكام اتفاقية حقوق الطفللألحداث من زيادة كفالة محاية حقوق الطفل وفقاً

  حقوق اجملموعات اإلثنية   -٢  
يف سياق تنفيذ توصيات االستعراض املتعلقة حبقوق اجملموعـات اإلثنيـة، مل تفتـأ               -٥٤

ة بني اجملموعـات اإلثنيـة      حكومة الو تتبع سياسات كفيلة بتعزيز الوئام والتضامن واملساوا        
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وينص دستور الو على أن مجهوريـة الو        . وذلك حبظر مجيع أشكال التمييز العرقي أو اإلثين       
ولكـل  . بلد موحَّد وهو ملك للشعب املتعدد اإلثنيات جبميع أفراده وهو غري قابل للتقسيم            

يع أعمـال التمييـز     ومج. جمموعة إثنية احلق يف محاية تقاليدها وثقافتها األصيلة والنهوض هبا         
وتنفـذ  . الديين وهتديد الوئام القائم بني أفراد الشعب ومجيع أعمال التمييز اإلثين حمظـورة            

االقتصادية للمجموعـات    -الدولة مجيع التدابري الالزمة لتعزيز وترقية الظروف االجتماعية         
ـ         ١٧٦ واملادة   ٦٦ للمادة   ووفقاً. اإلثنية ضامن بـني    من القانون اجلنائي فـإن تـشتيت الت

اجملموعات اإلثنية، والتمييز، واملنع من املشاركة، واإلقصاء، واالنتقاء على أساس إثين، كلها            
  .جرائم جنائية

. وتويل احلكومة أمهية حلماية التقاليد والثقافة األصيلة وسبل عيش كل جمموعة إثنية             -٥٥
ة إثنية، رغم وجوب تعلم وتنتهج حكومة الو سياسة ترمي إىل تعزيز اللغة العامية لكل جمموع       

وقد اعتمدت حكومة الو سياسـات خاصـة        . كل جمموعة إثنية لغة الو الرمسية وحروفها      
لتمكني اجملموعات اإلثنية اليت تعيش يف مناطق نائية من احلصول على التعليم وذلـك ببنـاء                

  .مدارس ابتدائية وثانوية داخلية
             فمـن  . الدولة متناسب مـع حجمهـا     وتتمتع اجملموعات اإلثنية بتمثيل يف إدارة         -٥٦

      عـضواً ٩٩ التشريعية الـسابعة، يوجـد   دورهتا يف اجلمعية الوطنية يف    عضواً ١٣٢جمموع  
  عـضواً ٢١ يف املائـة، و ٧٥تاي ومتثل    - من اجملموعة اإلثنية اللغوية الو    )  امرأة ٢٦منهم  (
منهم ( أعضاء ٧ يف املائة، و١٥ري ومتثل مخ - من اجملموعة اإلثنية اللغوية مون)  نساء٥منهم (

 أعـضاء   ٥ يف املائة، و   ٥,٣مهني ومتثل    - إيو - من اجملموعة اإلثنية اللغوية مهونغ    ) امرأتان
ويـشغل  .  يف املائـة   ٣,٨التبتية ومتثل    - من اجملموعة اإلثنية اللغوية الصينية    ) كلهم رجال (

 الوطنية مثل رئاسة اجلمعيـة الوطنيـة        ممثلون عن جمموعات إثنية مناصب عالية يف اجلمعية       
. وعضوية اللجنة الدائمة يف اجلمعية الوطنية ورئاسة ونواب رؤساء جلان يف اجلمعية الوطنيـة          

وتتوىل جلنة اجلمعية الوطنية املعنية بشؤون اإلثنيات املسؤولية عن التأكد مـن أن اجلمعيـة               
خرى اليت تبحثها مبدأي املساواة وعدم       يف مشاريع القوانني واملسائل األ     الوطنية تراعي دائماً  

ويشغل ممثلون عن اجلماعات اإلثنية يف اهليئـات        . التمييز بني أفراد الشعب املتعدد اإلثنيات     
                 مناصب عالية مثل مناصب نائب رئيس الـوزراء ووزيـر ووكيـل وزارة              احلكومية أيضاً 

سيني ونواب حمافظني وعمدات مقاطعات أو مناصب تعدل هذه املناصب، ومنهم حمافظني رئي   
وهناك العديد من أفراد جمموعات إثنية يشغلون مناصب عاليـة يف قـوات       . ونواب عمدات 

وباإلضافة إىل ذلك، هناك العديد من أفراد مجاعات إثنية مـن           . الدفاع الوطين واألمن العام   
ورئيس مستشفى  يشغل منصب مدير عام ونائب مدير عام ودبلوماسي رئيس معهد أكادميي            

  . يف مجيع أحناء البلد
وفيما خيص توصيات االستعراض املتعلقة مبجموعة شعب مهونغ العائد من تايلند يف              -٥٧
، فقد قدمت حكومة الو كل أشكال املساعدة الالزمة هلم يف قرية فـون خـام    ٢٠٠٩عام  
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ء إىل أقـارهبم    وقد عاد بعض هؤال   . ومقاطعة بورليخامغزاي وقرية فا الك ومقاطعة فيينتيان      
وكل أفراد شعب مهونغ هؤالء العائدين من تايلند        . وأقاموا يف قراهم اليت كانوا يعيشون فيها      

               حيق هلم، على غرار مجيع مواطين الو، احلصول على وثائق السفر، مثل جـوازات الـسفر               
و يف  ونظمـت حكومـة ال    . أو بطاقات الركوب، وقد حصل الكثري منهم عليها بالفعـل         

السنوات األخرية زيارات ألفراد يف األوساط الدبلوماسية واملنظمات الدولية والوفود األجنبية           
  .إىل هذه القرى

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   -٣  
يف سياق تنفيذ توصيات االستعراض املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة، تويل حكومة             -٥٨

. اص ذوي اإلعاقة وهتيئة الظروف املواتية هلـم       الو أمهية ملسألة احترام وتعزيز حقوق األشخ      
فقد عززت احلكومة اللجنة الوطنية املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة اليت يرأسها نائب رئيس             

وتضم اللجنة ممثلني عن مجيع     . الوزراء ويتوىل نيابة رئاستها وزير العمل والرعاية االجتماعية       
ولكي يتسىن تنفيذ   . لعمل والرعاية االجتماعية  القطاعات املعنية وتوجد أمانتها ضمن وزارة ا      

أحكام اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اليت انضمت إليها مجهوريـة الو، اعتمـدت              
، وهـو   ٢٠١٤احلكومة املرسوم املتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة يف مجهورية الو يف عـام             

 هذه الـشرحية مـن      الصك القانون األول الذي يتناول مسألة تعزيز ومحاية حقوق ومصاحل         
ويهدف املرسوم إىل هتيئة بيئة مواتية هلؤالء األشخاص للعـيش حيـاة طبيعيـة يف     . السكان

اجملتمع، وتلقي الرعاية الصحية وإعادة التأهيل، والعالج الطيب، والتعليم والتدريب، واحلصول           
واالنضمام على وظائف دائمة، وتلقي املعلومات، والتمويل، والوصول إىل مراكز اخلدمات،           

وحترص احلكومة على القضاء على التمييز وغريه مـن         . إىل مجعيات األشخاص ذوي اإلعاقة    
وعالوة على ذلك، أقيمت مجعيات األشخاص      . املواقف السلبية جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة     

ذوي اإلعاقة حلماية حقوق ومصاحل فئات معينة من األشخاص ذوي اإلعاقة وكذلك لتنمية             
 على مسجالً شخصاً ٦٩ ١٦١ويوجد يف الوقت احلاضر حنو    . هالهتم وكفاءاهتم قدراهتم ومؤ 

 شخص ذي إعاقة يف البلـد       ٦٠٠ ٠٠٠ويقدر أن مثة حنو     . أنه من األشخاص ذوي اإلعاقة    
وإضـافة إىل  .  وغريها من خملفات احلـرب الذخائر غري املنفجرةبأسره معظمهم من ضحايا     

 ال يتجـزأ مـن اخلطـة        إلعاقة تشكل جـزءاً   ذلك، باتت مسألة محاية األشخاص ذوي ا      
 ومن اخلطط االسـتراتيجية  ٢٠٢٠-٢٠١٠االستراتيجية املتعلقة بالعمل والرعاية االجتماعية  

  .الدورية املتعلقة بالعمل والرعاية االجتماعية

  تقدمي املساعدة لضحايا االجتار بالبشر   -٤  
 االجتار بالبـشر، اسـتحدثت      يف سياق تنفيذ توصيات االستعراض املتعلقة مبكافحة        -٥٩

حكومة الو آليات وطنية للتصدي ملشكلة االجتار بالبشر وعملت على حتسني هذه اآلليات،             
وتنفيذ مشاريع والتعاون مع نظرائها يف خارج البلد بغية تعزيز عمل اللجنة التوجيهية الوطنية              
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 يف إقامـة فرقـة عمـل        وتتعاون احلكومة مع حكومة تايلند    . املعنية مبكافحة االجتار بالبشر   
وعـالوة علـى ذلـك، يعمـل مركـز          . مشتركة بني الو وتايلند ملكافحة االجتار بالبشر      

االستشارات واحلماية للنساء واألطفال التابع لالحتاد النسائي يف الو بصورة حثيثـة علـى              
وقـد اعتمـدت   . مساعدة ضحايا االجتار بالبشر وضحايا العنف املرتيل واالستغالل اجلنسي     

 مة الو وتعكف على تنفيذ خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر، وتعمل حاليـاً             حكو
  .٢٠١٥على صياغة قانون بشأن مكافحة االجتار بالبشر يتوقع أن يستكمل يف عام 

لقد انضمت مجهورية الو التفاقيات إقليمية ودولية متعلقة مبكافحة االجتار بالبشر،             -٦٠
وعالوة .  وبروتوكوالهتا الثالثة  دة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية     اتفاقية األمم املتح  منها  

. املبادرة الوزارية املنسقة يف منطقة امليكونغ ملكافحـة االجتـار         على ذلك، شاركت الو يف      
ت نام والصني على مـذكرات تفـاهم ملنـع االجتـار     يووقعت مجهورية الو مع تايلند وفي     

  .ومكافحته ومساعدة الضحايا
وسامهت هيئات إنفاذ القانون يف الو يف مالحقة اجلناة ويف مساعدة ضحايا االجتار               -٦١

 ٢٣١وحوكم .  حالة١٧٧، جرت مالحقات يف ٢٠١٢ و٢٠٠٨ففي الفترة ما بني . بالبشر
                 مـن ضـحايا االجتـار بالبـشر        ٤٢٢    ل، وقُدِّمت املساعدة    ) امرأة ١٤٥منهم  (من اجلناة   

  ويف).  أنثـى  ١٦١منهم   ( عاماً ١٨ دون    طفالً ٢٧١، وكان من هؤالء     ) أنثى ٣٥٨منهم  (
، وقـدمت   ) امـرأة  ٥١منهم   ( جانياً ٨٨ حالة، حوكم فيها     ٥٦، كانت هناك    ٢٠١٣عام  

).  أنثى ٥٩منهم   ( عاماً ١٨ دون    طفالً ٦٥، ومن هؤالء    ) أنثى ٨٧( ضحية   ١٧١    لاملساعدة  
وكان من . ن بلدان جماورة إىل مجهورية الو    من ضحايا االجتار م    ١ ٤١٩ إعادة   وجرى رمسياً 

 ٢٠٠٦ويف الفترة ما بني .  عاما١٨ً من الفتيات والفتيان دون ١ ٠٧٢ أنثى و١ ٣٥٠هؤالء 
 أنثى من ضحايا االجتار بالبشر رعاية طبية وخدمات إعـادة تأهيـل             ٣٦٢، تلقت   ٢٠١٣و

  .وتدريب مهين يف مجهورية الو
نظمة لقمع االجتار بالبشر ومنعه، أولت حكومـة الو         ويف سبيل تنفيذ القوانني واأل      -٦٢

                  إلقامة دورات تدريبية لألفراد املنتسبني هليئات إنفاذ القانون يف مجيع أحناء البلـد،              االهتمام
ال سيما ألفراد الشرطة على املستويني املركزي واحمللي، تناولت أساليب التحقيق يف قـضايا              

،  شخصاً ٧٣٥لغ العدد اإلمجايل للذين شاركوا يف هذه الدورات التدريبية          وب. االجتار بالبشر 
 دورة تدريبيـة تناولـت      ١٣، أجريـت    ٢٠١٢-٢٠٠٩وخالل الفترة   .  امرأة ١١٢منهم  

أساليب حتديد هوية الضحية كانت موجهة لضباط الشرطة واملدعني العامني والقضاة شارك            
ت توعية بشأن اهلجرة العاملة املأمونـة        عن ذلك، نظمت محال    وفضالً.  مشاركاً ٤٤٥فيها  

ومكافحة االجتار بالبشر وكانت موجهة للموظفني الرمسيني واجلمهور العام والطلبة وعمال           
 شخص أنشطة أقيمـت     ١٠ ٠٠٠، حضر حنو    ٢٠١٣ويف عام   . املصانع واجملتمعات احمللية  

  .إلذكاء الوعي
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   القيود والتحديات  -ثالثاً  
غري املتفجرة من خملفات حرب اهلند الـصينية، والكـوارث          لقد شكّلت الذخائر      -٦٣

الطبيعية، وانتشار األمراض، وحمدودية املوارد البشرية، وضيق موارد امليزانية عراقيل حـاالت     
               دون حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة واألهـداف الوطنيـة علـى مـستوى التنميـة                 

  .كامالً  االقتصادية حتقيقاً- االجتماعية
ويشكل الفقر السبب الرئيسي الذي جيعل العديد من األسر يف املناطق النائية غـري                -٦٤

. قادرة على تلبية النفقات اليت تتيح ألطفاهلم االستمرار يف املدارس أو االلتحاق بالتعليم العايل            
 وتظل مسألة ارتفاع معدل تسرب األطفال من املدارس متثل إشـكالية وحيتـاج األمـر إىل             

  .معاجلتها
ومل حتظ القوانني والصكوك القانونية واتفاقيات حقوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك                -٦٥

املعلومات بشأن االستعراض الدوري الشامل، بتوزيع على نطاق واسع يشمل مجيـع أحنـاء    
البلد بسبب ضيق موارد امليزانية والقدرات الوطنية احملدودة وقلة املوارد املقدمة من اجملتمـع              

 ولذلك يبقى وعي بعض املوظفني الرمسيني واجلمهور العام بالقوانني واألنظمة فضالً          . الدويل
عن التزامات مجهورية الو وتعهداهتا يف جمال حقوق اإلنسان ومعرفتهم هبذه املسائل حمدودة             

  .وغري متعمقة مبا فيه الكفاية
ملهنيـة ومهـارات    وال تزال الفرص املتاحة ألفراد عامة الناس الكتساب املهارات ا           -٦٦

العمل وللحصول على التمويل حمدودة؛ ويبقى اخنفاض الدخل وهجرة اليـد العاملـة مـن               
 بشكل حاد؛ وتظل هجرة مواطين الو بصورة غري شرعية للعمل يف            األرياف إىل املدن قائماً   

 بالبـشر والعنـف     لالجتـار بلدان جماورة مستمرة حبيث أدت إىل وقوع بعضهم عرضـة           
  .نسيواالستغالل اجل

 يف  كافياًومل تنفذ سياسات املساواة بني اجلنسني وتعزيز أنشطة النهوض باملرأة تنفيذاً    -٦٧
فال تزال الكثري من النساء يف الو يقعن حتت تأثري أسرهن واملواقف النمطية التقليدية              . اجملتمع

ات تفيدهن  ويتسبب ذلك يف تقييد قدرهتن على اللجوء على العدالة وتلقي معلوم          . إزاء املرأة 
وال يزال عدد النساء الالئي يشغلن وظائف حكومية يف مواقع اختاذ القرار       . يف تنميتهن الذاتية  

  .غري مرتفع مبا فيه الكفاية
ويف سياق تنفيذ توصيات االستعراض اليت قبلتها مجهورية الو، ال تزال هناك إمكانية         -٦٨

ال تسري عملية رصد متابعة التوصيات      لتحسني التنسيق فيما بني شىت الوزارات واملنظمات، و       
. بصورة منهجية، وتواجه عملية مجع البيانات واإلحصائيات عن التنفيذ مجلة من الصعوبات           

 من التوصيات واسعة للغاية وليست حمددة،       وباإلضافة إىل ذلك، تعترب مجهورية الو أن عدداً       
  .  حيقق نتائج ملموسةمما أدى إىل صعوبة تنفيذها تنفيذاً
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  األولويات الوطنية، وااللتزامات، واالحتياجات إىل املساعدة  -بعاًرا  

  األولويات الوطنية   -ألف  
سوف تويل مجهورية الو أمهية لتنفيذ اخلطة الرئيسية املتعلقة بالنهوض بسيادة القانون   -٦٩

شعب بغية حتسني إطارها القانوين وآلياهتا املؤسسية يف سبيل هتيئة ظروف مواتية يتسىن فيها ل             
 مـع   الو املتعدد اإلثنيات ممارسة حقوقه اإلنسانية املكفولة مبوجب الدستور والقوانني متاشياً          

  .التزامات مجهورية الو وتعهداهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان
وستواصل مجهورية الو العمل على حتسني أساليب احلوكمة لديها على املستويات             -٧٠

كفاءة، وذلك لتعزيز املشاركة الشعبية مبا يكفل متتع سـكان  كافة حبيث تكون أكثر فعالية و   
 .  كامالًالبلد حبقوقه اإلنسانية األساسية متتعاً

                   وسوف تعمـل مجهوريـة الو علـى جتـسيد الـسياسات الوطنيـة للتنميـة                 -٧١
عـام يف   االقتصادية، وستواصل جهودها الرامية إىل ختفيف وطأة الفقر بشكل           -االجتماعية  

  .٢٠٢٠ حبلول عام  واالرتقاء بالبلد خارج قائمة أقل البلدان منوا٢٠١٥ًعام 
وستواصل مجهورية الو بذل اجلهد للتخلص من الذخائر غري املتفجرة مـن أجـل                -٧٢

توسيع مساحة األراضي اليت تزرع لفائدة السكان، واستخدام الطاقات احمللية لضمان األمن             
  . للشعبالغذائي والتغذية والرفاه

وستسرِّع مجهورية الو عملية تنفيذ االستراتيجيات الوطنية إلصالح قطاعي الصحة            -٧٣
العمومية والتعليم، وستواصل العمل على حتسني خدمات الصحة العمومية والتعليم للسكان            

  .يف مجيع أحناء البلد
وتنميـة  وستويل مجهورية الو االهتمام ملسألة النهوض بـاملرأة وتنميـة الطفولـة               -٧٤

اجملموعات املستضعفة األخرى ومحاية هذه الشرائح ليتسىن هلا املشاركة يف التنمية الوطنيـة             
  .مشاركة كاملة

  االلتزامات   -باء  
ستنظر مجهورية الو يف إمكانية االنضمام إىل اتفاقيات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك               -٧٥

فاء القسري واتفاقيـة محايـة      التصديق على اتفاقية محاية حقوق مجيع األشخاص من االخت        
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وغريمها من االتفاقيات مثل اتفاقيات منظمـة             

  .العمل الدولية، إخل
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وستواصل مجهورية الو جتسيد أحكام اتفاقيات حقوق اإلنسان اليت انضمت إليهـا              -٧٦
 االستراتيجيات والربامج واملشاريع مجهورية الو يف السياسات والقوانني واألنظمة الوطنية ويف

  .الوطنية وذلك جللب املنافع لشعب الو املتعدد اإلثنيات
وستواصل مجهورية الو نشر املعلومات عن أحكام دستور مجهورية الو وقوانينـها              -٧٧

واتفاقيات حقوق اإلنسان اليت انضمت إليها وكذلك عن توصـيات االسـتعراض، علـى              
  .هات ذات املصلحة واجلمهور العاماملوظفني احلكوميني واجل

وستسعى مجهورية الو جاهدة للوفاء بالتزامها يف جمال اإلبالغ مبوجب معاهـدات              -٧٨
  .حقوق اإلنسان اليت انضمت إليها مجهورية الو

وستواصل مجهورية الو التعاون مع اجملتمع الدويل ضمن األطر الدولية واإلقليميـة              -٧٩
فاهم املتبادل وتبادل الدروس والتجارب يف جمال تعزيـز ومحايـة           والثنائية من أجل تعزيز الت    

  .حقوق اإلنسان
وستنظر مجهورية الو يف إمكانية توجيه دعوة للمقررين اخلواص التـابعني لألمـم               -٨٠

  .املتحدة لزيارة البلد يف املستقبل، حسب مقتضى احلال
 اإلنسان التـابع    ومبا أن مجهورية الو رشحت نفسها لشغل مقعد يف جملس حقوق            -٨١

، فهي عازمة يف حال انتخاهبا على املسامهة هبمـة يف           ٢٠١٨-٢٠١٦لألمم املتحدة للفترة    
  .تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف العامل بأسره

  االحتياجات إىل املساعدة   -جيم  
 إىل املستوى الراهن للتنمية االقتصادية يف مجهورية الو، فهي ال تزال يف حاجة              نظراً  -٨٢
 مزيد من التعاون واملساعدة من جانب اجملتمع الدويل لدعم اجلهود اليت تبـذهلا الو مـن      إىل

أجل التنمية واحلد من الفقر والتخلص من الذخائر غري املتفجرة، وباألخص من أجل تنفيـذ               
  ).٢٠٢٠-٢٠١٦(االقتصادية  -اخلطة الوطنية الثامنة للتنمية االجتماعية 

يات الوطنية والوفاء بااللتزامات يف جمال النهوض حبقوق        ولكي يتسىن حتقيق األولو     -٨٣
 ومحايتها، ال تزال مجهورية الو يف حاجة إىل مزيد من التعاون واملساعدة من جانب               اإلنسان

اجملتمع الدويل خبصوص بناء القدرات إلعمال حقوق اإلنسان واإلبالغ يف هـذا الـصدد،              
 عن التوصيات    لالستعراض الدوري الشامل فضالً    وتنفيذ التوصيات املنبثقة عن اجلولة الثانية     

            املقدمة من هيئات املعاهدات يف إطار اتفاقيات حقـوق اإلنـسان الـيت انـضمت إليهـا                
  .مجهورية الو

        


