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  الدميقراطية الشعبيةمعلومات وإحصاءات عن مجهورية الو   -١

   ومعلومات عن السكان واالقتصاد واجملتمعموجز قطري  -ألف   

  البلد والسكان    
وب شـرق آسـيا، وتبلـغ       ـة يف جن  ـة الشعبي ـة الو الدميقراطي  ـتقع مجهوري   -١

 يف  مجهورية الصني الـشعبية   وهلا حدود مشتركة مع     .  كيلومتر مربع  ٢٣٦ ٨٠٠مساحتها  
مملكـة   يف الشرق، و   مجهورية فييت نام االشتراكية   اجلنوب، و  يف مملكة كمبوديا الشمال، و 

  . يف الشمال الغريباحتاد ميامنار يف الغرب، ومجهورية تايلند
 ٢٠ يف املائة يف ٥٥,٦وقد ازداد عدد سكان مجهورية الو الدميقراطية الشعبية بنسبة    -٢

يف ماليني   ٥,٦٢إىل   و ١٩٩٥ يف عام    اليني م ٤,٦ إىل   ١٩٨٥يف عام   ماليني   ٣,٦عاماً من   
وازداد عدد السكان، منذ تعـداد      .  مليون ذكر  ٢,٨ مليون أنثى و   ٢,٨٢، منهم   ٢٠٠٥عام  
 شخصاً ٢٥وتبلغ الكثافة السكانية .  يف املائة سنويا٢,١ً، مبليون نسمة أي بنسبة ١٩٩٥عام 

هنـر  تـداد   يف الكيلومتر املربع، وأكثر املناطق اكتظاظاً بالسكان هي السهول الواقعة على ام           
 يف املائة مـن     ٥٠وبصفة عامة، يتسم هيكل سكان الو بالشباب، فنحو         .  وروافده امليكونغ

بيد أن النسبة املئوية للسكان الذين تقل أعمـارهم         . السكان تقل أعمارهم عن عشرين سنة     
) ٢٠٠٥يف عـام    ( يف املائة    ٣٩ إىل   ١٩٩٥ يف املائة يف عام      ٤٤ سنة اخنفضت من     ١٥عن  

 ).١ انظر اجلدول(

  ١اجلدول 
  ٢٠٠٥-١٩٩٥الزيادة السكانية الطبيعية يف الفترة 

الزيادة خالل الفترة الفاصلة     
  بني التعدادين

األعداد املقدرة للوالدات والوفيات والزيادة 
  الطبيعية خالل الفترة الفاصلة بني التعدادين

    

  تعداد السكان  سنة التعداد
العدد املطلق 

  باآلالف
معدل النمو 

   ٪السنوي
الوالدات 
  باآلالف

الوفيات 
 باآلالف

الزيادة الطبيعية 
  باآلالف

اهلجرة الصافية 
  املقدرة باآلالف

معدل النمو 
 السنوي الطبيعي ٪

٣ ٥٨٤ ٠٠٠  ١٩٨٥                
٢,٥  ٩٩١  ٤ ٥٧٥ ٠٠٠  ١٩٩٥            
٢,٥  ١٣٨-  ١ ١٨٥  ٥٩٠  ١ ٧٧٥  ٢,١  ١ ٠٤٧  ٥ ٦٢٢ ٠٠٠  ٢٠٠٥  

  .٢٠٠٥تعداد عام : املصدر

ويعيش شعب الو على هذه األرض احلبيبـة،        . أمة عريقة يف املنطقة ويف العامل     والو    -٣
ويف منتصف القـرن الرابـع      . حيث مر مبراحل من الوجود والتطور والتنمية، منذ زمن بعيد         

عشر، وحد امللك فا نغوم بلدات الو وأسس مملكة لني زانغ، اليت جرى النـهوض هبـا يف                  
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رة، ولو أن البلد غزاه معتدون أجانب يف أوقات خمتلفة عرب العصور الالحقة وجعلها أمة مزده 
وكانت الوس إقليماً تابعاً ومستعمرة تابعة لقوى أجنبية على مـدى حنـو قـرن               . التاريخ
ويف القرن العشرين، وبصفة خاصة بعد احلرب العاملية الثانية، قاد حزب الو الثوري             . ونصف

  .ري بطويل من أجل حترير البلدالشعيب شعب الو متعدد اإلثنيات يف نضال ثو
، وبعد نضال طويل حافـل باملـشاق        ١٩٧٥ديسمرب  /ويف الثاين من كانون األول      -٤

وبإنشاء مجهوريـة الو الدميقراطيـة      . والتضحيات، انتصر شعب الو ونال استقالله الوطين      
الشعبية على أساس احلق يف تقرير املصري، أصبح شعب الو سيد بلده، وبلـده دولـة ذات                 

  .يادة وعضو كامل العضوية يف اجملتمع الدويلس
 مقاطعة والعاصمة   ١٦ويتألف النظام اإلداري جلمهورية الو الدميقراطية الشعبية من           -٥

وكـل  .  دائرة ١٤٣وتوجد يف البلد    . والعاصمة مقسمة هي وكل مقاطعة إىل دوائر      . فينتيان
.  قرية يف الوقت احلاضر    ٨ ٩٥٥د  ويبلغ العدد اإلمجايل للقرى يف البل     . دائرة مقسمة إىل قرى   

وعلى مستوى  . العاصمة والدائرة والقرية  /الدولة واملقاطعة : ولإلدارة الوطنية أربعة مستويات   
. الدولة، فإن رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء مها رئيس الدولة ورئيس احلكومة على التوايل            

حيكم الـدوائر رؤسـاء     و. وحيكم املقاطعات حكام مقاطعات، بينما حيكم العاصمة عمدة       
ويعني رئيس اجلمهورية حكام املقاطعات، ويعني رئـيس        . دوائر، ويدير القرى رؤساء قرى    

الوزارة رؤساء الدوائر بناء على توصية حكام املقاطعات املعنيني، بينما ينتخب أهايل القرى              
ية وأفقيـة   وللعاصمة فينتيان واملقاطعات والدوائر هياكل إدارية رأس      . رؤساء القرى مباشرة  

واإلدارات الرأسية للمقاطعات والدوائر تتبع من الناحية التقنية        . تتألف من إدارات ومكاتب   
الوزارة املركزية املعنية واجلهاز املركزي املعين على التوايل، يف حني أهنا تتبع مـن الناحيـة                

   .اإلدارية حكام املقاطعات املعنيني ورؤساء الدوائر املعنيني على التوايل
. ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية أحد أشد البلدان متعددة اإلثنيات تنوعاً العـامل             -٦

الو :  لغوية كربى  - جمموعة إثنية، تشكل أربع جمموعات إثنية        ٤٩ويتألف سكان البلد من     
، ) يف املائة٨,٤ (مينيو  إي-ومهونغ ، ) يف املائة٢٠,٦ ( مخري-ومون ، ) يف املائة٦٦,٧(تاي 

وتعيش اجملموعات اإلثنيـة يف الوس،   ).  يف املائة  ١(، وغريها   ) يف املائة  ٣,٣ ( تبتية -وصينية  
على هذه األرض يف وئام يسوده شعور كل جمموعة باحلب واالهتمام والتضامن            ،  منذ القدم 

وتوجـد  . اجملموعات دون متييز قائم على أي أساس مبا يف ذلك األصل اإلثين            جتاه غريها من  
         . تلفة يف مجيع أحناء البلد، من مشاله إىل جنوبه، ومـن شـرقه إىل غربـه               جمموعات إثنية خم  

وال تعيش أي جمموعة إثنية من اجملموعات اإلثنية التسع واألربعني يف منطقة واسعة مبفردهـا               
  .ومبعزل عن اجملموعات اإلثنية األخرى

  ).٢ انظر اجلدول(ويوجد ضمن جمموع السكان عدد صغري من املغتربني   -٧
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  ٢اجلدول 
  السكان حسب نوع اجلنس واجلنسيةتوزع 

 أعداد السكان 

 النسبة املئوية اجملموع الذكور اإلناث اجلنسية

 ٩٩٫٦ ٦١١ ٦٠١ ٥ ٦٢١ ٧٨٩ ٢ ٩٩٠ ٨١١ ٢ الويون
 ٠٫٠ ٩٧٩ ٥٠٨ ٤٧١ كمبوديون
 ٠٫٠ ٨٢٥ ١ ٠٤٥ ١ ٧٨٠ صينيون

 ٠٫٠ ١٥٤ ٨١ ٧٣ ميامناريون
 ٠٫٠ ٩٨٦ ٦١٤ ٣٧٢ تايلنديون
 ٠٫٢ ٧٩٥ ٨ ٣٢٢ ٤ ٤٧٣ ٤ فييتناميون

 ٠٫٠ ١٢٧ ٧٧ ٥٠ مواطنون آسيويون آخرون
 ٠٫٠ ١٩١ ١١٣ ٧٨ أوروبيون
 ٠٫٠ ١٩ ١٠ ٩ أفارقة

 ٠٫٠ ٤٠١ ٢٢٦ ١٧٥ أمريكيون
 ٠٫٠ ١٦ ٨ ٨ أستراليون

 ٠٫٠ ٨٤ ٤٢ ٤٢ مواطنون آخرون
 ٠٫١ ٧٩٤ ٦ ٨٨٤ ٣ ٩١٠ ٢ مواطنون مل ُتذكَر جنسيتهم

 ١٠٠ ٩٨٢ ٦٢١ ٥ ٥٥١ ٨٠٠ ٢ ٤٣١ ٨٢١ ٢ اجملموع  

  .٢٠٠٥تعداد عام : املصدر

 ماليني شخص يتبعـون     ٤ويوجد حنو   . بوذيون)  يف املائة  ٦٧(وغالبية سكان الو      -٨
 معابد ألتباع مذهب ماهيانـا      ٨ معبداً ألتباع مذهب ترييفادا البوذي و      ٤ ٩٣٧البوذية، هلم   

 ٥٥٢ يف املائة من السكان، وتوجـد        ١,٥ني  وتبلغ نسبة املسيحي  . البوذي، على نطاق البلد   
ويوجـد  .  يف املائة من الـسكان     ١وتبلغ نسبة املسلمني والبهائيني أقل من       . كنيسة يف البلد  

 يف املائة من الـسكان      ٣٠,٩وحنو  . يف البلد ) دور عبادة ( نوادي دارما ساهبا     ٥مسجدان و 
  .أرواحييون

 يف املائة، بينما    ٣٩امسة عشرة   ، كانت نسبة السكان دون سن اخل      ٢٠٠٥ويف عام     -٩
ومن املتوقع أن يتغري هـذان      ).  سنة ٦٤-١٥( يف املائة من السكان يف سن العمل         ٥٧كان  

ومبقارنة السكان البالغني   .  يف املائة على التوايل    ٦٣ يف املائة و   ٣٣ إىل   ٢٠١٥الرقمان يف عام    
سنة بالسكان البـالغني   ٦٥ سنة والسكان البالغني من العمر أكثر من         ١٤ -صفر  من العمر   
 سنة، ميكن مالحظة حدوث تزايد يف النسبة املئوية للسكان يف سن العمل       ٦٤-١٥من العمر   

وسكان مجهورية الو الدميقراطية الشعبية موجودون اآلن بالفعل وسط أول          . بالنسبة للمعالني 
نة أخرى حىت    س ٣٠فترة يتحقق فيها عائد دميوغرايف، ومن املقدر أن تستمر هذه الفترة حنو             

  ).٣انظر اجلدول (يبدأ تشيخ السكان 
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  ٣اجلدول 
  ٢٠٠٥ و١٩٩٥السكان حسب العمر ونوع اجلنس يف عامي 

  ٢٠٠٥تعداد عام   ١٩٩٥تعداد عام   
  اجملموع  الذكور  اإلناث  اجملموع  الذكور  اإلناث  الفئة العمرية

  ٣٩  ٤٠  ٣٩  ٤٤  ٤٥  ٤٣  ١٤ -صفر 
٥٧  ٥٦  ٥٧  ٥٣  ٥١  ٥٣  ٦٤- ١٥  
 +٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٦٥  

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  اجملموع
  .٢٠٠٥تعداد عام : املصدر

 سنة  ٦٣ إىل   ٥٢ سنة بالنسبة للذكور ومن      ٥٩ إىل   ٥٠وقد ارتفع العمر املتوقع من        -١٠
وخالل الفترة نفسها، اخنفض معدل اخلـصوبة       . ٢٠٠٥ و ١٩٩٥بالنسبة لإلناث بني عامي     

ويبلغ معدل خصوبة النساء الاليت يعشن      . اإلجناب للمرأة يف سن     ٤,٦ إىل   ٥,٦اإلمجايل من   
 يف املائة للنـساء     ٢,٨ يف املائة باملقارنة بنسبة      ٥,٤يف املناطق الريفية نسبة مرتفعة مقدارها       

  .الاليت يعشن يف املناطق احلضرية
 أشخاص يف   ١٠-٨وتتكون األسرة املعيشية يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية من            -١١

ويعيش . راً ألن شعب الو يعيش يف جمموعات أسر ممتدة، ال يف وحدات أسر نواة       املتوسط نظ 
بيد أن النسبة املئوية لسكان املناطق احلـضرية آخـذة يف           . معظم السكان يف املناطق الريفية    

 فحسب ولكنهم يتزايدون أيـضاً يف املـدن         نتيانفيوال يتزايد السكان يف العاصمة      . التزايد
 الوقت نفسه، فإن النمو االقتصادي املتواصل يزيد من جاذبية مجهورية           ويف. املتوسطة احلجم 

  .الو الدميقراطية الشعبية للهجرة الداخلية

  االقتصاد    
اقتصاد مجهورية الو الدميقراطية الشعبية اقتصاد صغري ومتخلـف ويرتكـز علـى               -١٢

م من التغيري اجلاري    وعلى الرغ . الزراعة، وهتيمن عليه أشكال اإلنتاج الكفايف وشبه الكفايف       
ويف الـسنة   . يف هيكل االقتصاد الوطين، فإن الزراعة ال تزال العنصر الرئيسي يف اقتصاد الو            

 يف  ٢٨,٢ يف املائة والـصناعة      ٤٥,٤نتاج الزراعي   إل، كانت حصة ا   ٢٠٠٦-٢٠٠٥املالية  
  ).٢٠٠٥( يف املائة ٢٦,٤املائة وقطاع اخلدمات 

 ٨١٠ منواً يف العامل، حيث بلغ دخـل الفـرد فيـه             والبلد مدرج ضمن أقل البلدان      -١٣
 دوالراً من دوالرات الواليات     ٥٨٠ و ٢٠٠٨دوالرات من دوالرات الواليات املتحدة يف عام        

 ويعيش  .٢٠٠٥ دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة يف عام         ٤٩١ و ٢٠٠٧املتحدة يف عام    
 دوالريـن مـن دوالرات      يف املائة من السكان على دخل يقل عـن        ) ٧١(واحد وسبعون   

 يف املائة من السكان على دخل يقل عـن دوالر           ٢٣الواليات املتحدة يف اليوم، كما يعيش       
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وطبقاً لتقرير التنمية   ). ٢٠٠٥البنك الدويل،   (واحد من دوالرات الواليات املتحدة يف اليوم        
ريـة الو   ، احتلـت مجهو   ٢٠٠٥ الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام          البشري

  . بلداً فيما يتعلق بالتنمية االقتصادية١٧٧ بني ١٣٣الدميقراطية الشعبية املرتبة 
ولتنمية االقتصاد، وضعت حكومة مجهورية الو الدميقراطية الشعبية رؤية للتنميـة             -١٤

، من  ٢٠٢٠، هتدف إىل نقل البلد، حبلول عام        ٢٠١٠-٢٠٠١االجتماعية االقتصادية للفترة    
وجرى حتقيق رؤية التنمية هذه عن طريق اعتماد وتنفيذ         .  من أقل البلدان منواً    وضعه باعتباره 

، الـيت   ٢٠١٠-٢٠٠٦اخلطة الوطنية اخلمسية السادسة للتنمية االجتماعية االقتصادية للفترة         
ومت إعداد اخلطة الوطنيـة     . ركزت على احلد من الفقر، والتنمية الريفية، والنمو االقتصادي        

، املستندة إىل األهـداف     )٢٠١٥-٢٠١١(للتنمية االجتماعية االقتصادية    اخلمسية السابعة   
   .٢٠١١اإلمنائية لأللفية، وستعتمدها اهليئة التشريعية السابعة للجمعية الوطنية يف عام 

 وقد ركزت حكومة مجهورية الو الدميقراطية الشعبية كل جهودها، يف سـعيها إىل              -١٥
ات األخرية، على التغلب على شىت الصعوبات اليت تواجـه          حتقيق التنمية االقتصادية يف السنو    

  .البلد مثل األزمة االقتصادية واملالية العاملية واالفتقار إىل املوارد املالية
وبفضل هذه اجلهود والسياسات السليمة اليت تنتهجها احلكومة، حظي االقتـصاد             -١٦

ة واملالية العاملية، تزايد الناتج احمللي      وعلى الرغم من تأثري األزمة االقتصادي     . الوطين بنمو مطرد  
 ٧,٥، و ٢٠٠٧-٢٠٠٦ يف املائة يف الفترة      ٦,٥سيما بنسبة    اإلمجايل على حنو متواصل، وال    

 يف املائة ٧,٧، و٢٠٠٨-٢٠٠٧ يف املائة يف الفترة ٧,٩، و٢٠٠٦-٢٠٠٥يف املائة يف الفترة 
مبا يف ذلك (قطاع الصناعي   ويظل مصدر النمو، بوجه عام، هو ال      . ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف الفترة   

وقد زادت اخلدمات مبعـدل  .  يف املائة ١٢,٥الذي منا مبعدل قدره     ) التعدين والبناء والتجهيز  
مبا يف ذلك إنتاج األغذية، واحملاصيل األخرى، واحلراجة،        ( يف املائة ومنت الزراعة      ٧,٧قدره  

من التدابري لتحسني منـاخ     وجيري اختاذ مزيد    .  يف املائة  ٣,١مبعدل قدره   ) ومصايد األمساك 
سقاط االقتصادي، الصادر عن    إلووفقاً ل . األعمال التجارية وتعزيز االستثمار يف اقتصاد الو      

البنك الدويل، سيظل اقتصاد الو يشهد منواً قوياً على الرغم من التعايف العاملي البطيء مـن                
  .الكساد االقتصادي

 بوجه عام، يف الطريق الصحيح إىل حتقيـق         ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية ماضية،      -١٧
. ٢٠٢٠ وإعمال الرؤية اخلاصة بالتنمية حبلول عام        ٢٠١٥األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام      

من جانب حكومة   ) احلد من الفقر  (وقد أحرز تنفيذ اهلدف األول من األهداف اإلمنائية لأللفية          
فقد اخنفضت، على مر السنني، نسبة األشخاص       . مجهورية الو الدميقراطية الشعبية تقدماً مرضياً     

       يف املائـة يف     ٣٩ إىل   ١٩٩٩ يف املائة يف عـام       ٤٦الذين يعيشون حتت خط الفقر الوطين من        
 يف املائة   ٢٨,٧وبلغت هذه النسبة    .  على التوايل  ٢٠٠٢ يف املائة يف عام      ٣٣ وإىل   ١٩٩٧عام  

  ).٥ و٤ظر اجلدولني ان (٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٢٦,٩ و٢٠٠٥يف عام 
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  ٤اجلدول 
  نسبة األشخاص الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد من دوالرات الواليات املتحدة يف اليوم

  ٢٠١٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥ ٢٠٠٢  ١٩٩٧  ١٩٩٢  املؤشر
  ٢٤,٢٥  ٢٦,٩  ٢٨,٧  ٣٣  ٣٩  ٤٦  نسبة األشخاص الذين يعيشون حتت خط الفقر الوطين

  غري متاحة غري متاحة  غري متاحة  ٨  ١٠  ١١  )معدل شدة الفقر(نسبة فجوة الفقر 
  غري متاحة غري متاحة  غري متاحة  ٨  ٨  ٩  حصة أفقر ُخمس السكان يف االستهالك الوطين

الدراسة االستقصائية األوىل لإلنفاق واالستهالك يف الو، والدراسة االستقصائية الثانية لإلنفاق             :املصادر
الثة لإلنفـاق واالسـتهالك يف الو، واللجنـة         واالستهالك يف الو، والدراسة االستقصائية الث     

  . التوجيهية الوطنية املعنية بالتنمية الريفية واحلد من الفقر

  ٥اجلدول 
  احلد من الفقر يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية وغريها من بلدان املنطقة

 
  ).٢٠٠٦(البنك الدويل : املصدر  

ص الفقر الكلي خـالل     ـرة تناق ـلفقر الغذائي بوترية أسرع من وتي     وقد تناقص ا    -١٨
 مع تناقص متوسط عدد األشهر، املتسمة بعدم وجود كميات كافية           ٢٠٠٣-١٩٩٢ الفترة

ومع ذلك، فإن سوء التغذية ال يزال مثار قلق شديد          . من األرز يف القرى، خالل الفترة ذاهتا      
 يف املائة من األطفال دون      ٣٧شري التقديرات إىل أن     وت. مجهورية الو الدميقراطية الشعبية   يف  

. سن اخلامسة يعانون، بالرغم من اجلهود املبذولة ملعاجلة هذه املشكلة، من اخنفاض الـوزن             
 يف املائة من األطفـال      ٤٠وسوء التغذية الشديد مشكلة كبرية يف الوقت احلايل، يعاين منها           

    زالت هناك أسر معيشية كثرية ال يوجد لـديها         وفيما يتعلق بالكمية، ما     . دون سن اخلامسة  
       ).  سعر حـراري للفـرد يوميـاً       ٢ ١٠٠(ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجاهتا من الطاقة         

وفيما يتعلق بالنوعية، تتسم األنظمة الغذائية بشدة التركيز على الغذاء األساسي، وهو ما ينتج     
  .عنه مدخول تغذوي غري متوازن
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يات التنمية االقتصادية يف املناطق واحملليات املختلفة ليست متماثلة وتوجـد           ومستو  -١٩
ويف حـني   .  يف املائة  ٣,٨وقد ارتفع معامل جيين بنسبة      . تفاوتات فيما بني املناطق واحملليات    

أن هناك اخنفاضاً يف معدل الفقر على نطاق البلد، فإن املنطقة الشمالية ما زالت متخلفة عن                
  ).٦انظر اجلدول ( هذا الصدد مناطق أخرى يف

  ٦اجلدول 
  مؤشر جيين حسب املنطقة

  . ٢٠٠٨تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية، : املصدر

فقد تناقصت حصة اإلنتاج الزراعي،    . وأخذ هيكل االقتصاد يتغري يف السنوات األخرية        -٢٠
         ٢٠٠٠ يف املائـة يف عـام        ٥١,٩اإلمجايل، مـن    اليت كانت تغطي عادة معظم الناتج احمللي        

 يف  ٢٨,٢ يف املائة إىل     ٢٢,٤وزادت احلصة الصناعية من     . ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٤٥,٥إىل  
.  يف املائة يف الفترة ذاهتـا ٢٦,٤ يف املائة إىل   ٢٥,٧املائة، كما زادت حصة ناتج اخلدمات من        
فقـد  . تغري بالتوازي مع التقدم يف اهليكل االقتصادي      ونتيجة لذلك، أخذ هيكل القوة العاملة ي      

         يف املائـة يف     ٧٨,٦اخنفض مستوى العمالة يف قطاع احلراجة الزراعية اخنفاضاً طفيفـاً مـن             
 يف  ٦,٩، بينما زاد الرقم يف قطاع التشييد من         ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٧٦,٦ إىل   ٢٠٠٠عام  

 يف املائة   ١٤,٥، ويف قطاع اخلدمات من      ٢٠٠٥ئة يف عام     يف املا  ٧,٧ إىل   ٢٠٠٠املائة يف عام    
  . يف املائة١٥,٦إىل 
وحقق تعزيز األمن الوطين والتنمية الوطنية يف مجهورية الو الدميقراطيـة الـشعبية               -٢١

. وعاد هذا بالسالم واالسـتقرار علـى البلـد        . عائدات كبرية خالل العقود الثالثة املاضية     
 االقتصادية تقدماً متواصالً انعكس يف النمو التدرجيي لالقتـصاد          وسجلت التنمية االجتماعية  

، وتراجع الفقـر،    "الكيب"الوطين واإلدارة السليمة للموارد املالية، واستقرار العملة الوطنية         
   .واملسار التقدمي حنو بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية
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  اجملاالن الثقايف واالجتماعي    

  التعليم    
وترمجـة  . لوية عليا يف سياسات حكومة مجهورية الو الدميقراطية الشعبية        أو التعليم  -٢٢

هذه األولوية إىل واقع عملي مسعى من املساعي اليت تبذهلا احلكومة، وهو ما جيعل التعلـيم                
وينص الدستور وقانون التعليم على أن التعلـيم        . بالغ األمهية لتنمية مجيع القطاعات األخرى     

  .النسبة للفرد وللمجتمع بصورة مجاعيةحق وواجب على السواء ب
واهلدف من التعليم هو جعل كل      . وينص قانون التعليم على إلزامية التعليم االبتدائي        -٢٣

ويعىن كل  . شخص من أبناء البلد مواطناً جيداً يتمتع متاماً باألخالقيات واملعارف والقدرات          
دة، وتوفري الفرص واألوضاع اليت تتيح  من الدولة واجملتمع بإقامة نظام تعليمي وطين عايل اجلو        

احلصول على التعليم يف البلد جلميع الناس، وبصفة خاصة األشخاص الـذين يعيـشون يف               
وتعـزز  . املناطق النائية والريفية، واجملموعات اإلثنية والنساء واألطفال واألشخاص احملرومني        

الوطين، وتـسمح للمـدارس     الدولة القطاعات اخلاصة وتشجعها على االستثمار يف التعليم         
وتقوم الدولة،  . اخلاصة بالعمل، وفقاً للمعايري اليت حتددها الدولة، يف تطوير املناهج الدراسية          

بالتعاون مع الناس أنفسهم، ببناء املدارس بغية منهجة التعليم الوطين على حنو شامل حبيـث               
هات املاحنة والبلدان الصديقة    كما قدمت اجل  . يصل إىل املناطق اليت تقطنها اجملموعات اإلثنية      

مساعدات قيمة لتطوير التعليم يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وبصفة خاصة يف بنـاء              
  . مدارس ابتدائية لألطفال يف أجزاء كثرية من البلد

وتطوير التعليم جزء ال يتجزأ من االستراتيجية الوطنية للنمو والقضاء على الفقـر،               -٢٤
وبصفة خاصـة   /حتسني إمكانية احلصول على التعليم واحلد من أمية النساء        واهلدف منه هو    

). ٧انظر اجلدول   (النساء اإلثنيات، عن طريق ختصيص ميزانية لزيادة اإلنفاق العام على التعليم            
.  للجميع  وبرامج التعليم  ٢٠٢٠واحلكومة تقوم اآلن بتنفيذ استراتيجية توفري التعليم حبلول عام          

ويتألف نظام التعليم الرمسي    . لتعليم الوطين التعليم الرمسي والتعليم غري الرمسي      ويتضمن نظام ا  
التعليم قبل املدرسي، والتعليم االبتدائي، والتعليم الثـانوي، والتعلـيم          : من مخسة مستويات  

  ). اجلامعي(املهين، والتعليم العايل 
  ٧اجلدول 

  االجتاه يف اإلنفاق العام على التعليم
  ٢٠٠٦/٠٧ ٢٠٠٥/٠٦  ٢٠٠٤/٠٥ ١٩٩٩/٢٠٠٠ ١٩٩٤/٩٥  ١٩٩٠/٩١ 

ميزانية التعليم كنسبة مئوية     
  من الناتج احمللي اإلمجايل

٣,٢  ٣,٢  ٢,٣  ١,٤  ٣,٦  ١,٩  

اإلنفاق على التعليم كنـسبة     
  مئوية من إمجايل اإلنفاق العام

١٥,٠  ١٤,٠  ١١,٠  ٧,٢  ١٣,٩  ٧,٢  

  .٢٠٠٨ التقرير الوطين عن األهداف اإلمنائية لأللفية،: راملصد



HRI/CORE/LAO/2011 

11 GE.11-44240 

والوضع . والتعليم آخذ يف التطور على حنو إجيايب من حيث الكم والنوع على السواء              -٢٥
 يف املائة من مجيع القرى ٩٤اآلن هو أنه جرى بناء وترميم مدارس ابتدائية يف املناطق النائية ويف            

رس االبتدائيـة    يف املائة يف املدا    ٩١,٦ويبلغ صايف معدل االلتحاق بالتعليم      . يف كل أحناء البلد   
كما .  يف املائة يف املدارس الثانوية العالية      ٣٦,٨ يف املائة يف املدارس الثانوية اإلعدادية و       ٦٢,٧و

واملعدل احلـايل إلملـام     .  يف املائة  ٨٦يبلغ معدل التحاق األطفال دون سن السادسة بالتعليم         
وهذا أعلى  .  يف املائة  ٧٧,٠٩ سنة بالقراءة والكتابة     ١٥األشخاص البالغني من العمر أكثر من       

 دار  ١ ١٢٣وتوجد يف الوقت احلاضـر      .  يف املائة  ٧٣، الذي كان    ٢٠٠٥من املعدل يف عام     
 مدرسـة   ٧٢٢( مدرسة ثانوية    ١ ١٢٥مدرسة ابتدائية، و   ٨ ٨٧١حضانة وروضة أطفال، و   

م  مدرسة ثانوية كاملة تتضمن مرحليت التعلـي       ٣٦٨ مدرسة ثانوية عالية و    ٣٥ثانوية إعدادية و  
واجملموعة .  مدرسة وكلية للتعليم العايل  ١٥٢ مدرسة مهنية، و   ٣٩، و )الثانوي اإلعدادية والعالية  

  .األخرية تدار مبعرفة الدولة والقطاع اخلاص على السواء

  الصحة    
 ٢٠٢٠-٢٠٠٠امة للفتـرة   استهلت احلكومة خطة استراتيجية يف قطاع الصحة الع         -٢٦

وتضع هذه االستراتيجية   . الوطنية للنمو والقضاء على الفقر    االستراتيجية  باعتبارها جزًءا من    
األهداف والربامج الشاملة لتلبية االحتياجات يف جمال الرعاية الصحية لشعب          ) الرؤية(احملددة  

وترد فيما يلي األهداف الشاملة لقطـاع       . مجهورية الو الدميقراطية الشعبية املتعدد اإلثنيات     
  :الصحة العامة

حية تتسم بالشمول والعدالة واملساواة يف مجيع أحناء البلـد بغـض     قدمي رعاية ص  ت •
النظر عن نوع اجلنس والسن والوضع االجتماعي والتقاليد والدين واألصل اإلثين           

 ؛وحمل اإلقامة

  ؛جيب أن تليب الرعاية الصحية األساسية احتياجات السكان وتوقعاهتم •
  .الصحية للفقراءالصحية للسكان، وبصفة خاصة احلالة  حتسني احلالة •
االستراتيجية الوطنية للنمو والقضاء على الفقـر، أولويـات         وحددت احلكومة، يف      -٢٧

واستراتيجيات للتخلص من الفقر عن طريق حتسني الرعاية الصحية مع التركيز علـى أفقـر              
  : وترد فيما يلي هذه األولويات واالستراتيجيات. دوائر البلد السبع واألربعني

  ؛ة احلصول على خدمات الرعاية الصحيةزيادة إمكاني •
  ؛زيادة استخدام املياه واملراحيض النظيفة •
  ؛خفض معدل وفيات األطفال •
  ؛تعزيز إنتاج األدوية التقليدية واستخدامها •
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 دائرة فقرية حبلول ٧٢حتقيق توافر خدمات الرعاية الصحية األساسية بشكل تام يف      •
  .٢٠١٠ عام

استراتيجياً للحد من ضعف مستوى اخلدمة فيما يتعلق         برناجماً   ١٢ووضعت احلكومة     -٢٨
شبكة خدمات الرعاية الصحية    ) ٢(التثقيف واإلعالم يف اجملال الصحي؛      ) ١: (بالرعاية الصحية 

تدريب العاملني الطبيني مع التركيز على إعداد العاملني الطبـيني          : بناء القدرات ) ٣(األساسية؛  
النهوض بـصحة   ) ٤( تزويد احملليات بعاملني طبيني مؤهلني؛    اإلثنيني وتعزيز املنظور اجلنساين و    

 توفري املياه النظيفة والبيئة الـصحية؛     ) ٦(تطعيم األمهات واألطفال؛    ) ٥(األمهات واألطفال؛   
        اإليـدز؛ /مكافحة انتشار فريوس نقص املناعة البـشري      ) ٨(مكافحة األمراض السارية؛    ) ٧(
مراقبة املنتجـات الغذائيـة     ) ١٠( جمموعات اللوازم الطبية؛     إنشاء صناديق متجددة لتوفري   ) ٩(

الترويج الستخدام األدوية التقليدية مع األدويـة  ) ١١(والصيدالنية لضمان سالمة املستهلكني؛   
  .تعزيز استدامة قطاع الصحة العامة) ١٢(احلديثة؛ 

تويات احمللية  وتعتزم احلكومة مد شبكة الصحة العامة من املستوى املركزي إىل املس            -٢٩
والقرى وجمموعات القـرى هـي      . مع التركيز بشكل خاص على مستوى القاعدة الشعبية       

ويف الوقت نفسه، جيري تشجيع خدمات الرعاية       . األهداف الرئيسية خلدمات الصحة العامة    
 يف املائة   ٤٨وتليب املنتجات الصيدالنية الوطنية     . الصحية اخلاصة، وقد توسعت هذه اخلدمات     

  . حتياجات الوطنيةمن اال
 ٨١٣ولدى البلـد    . وقد أحرز تنفيذ الربامج يف قطاع الصحة العامة تقدماً ونتائج           -٣٠

 قرية بعيدة عن املراكز الطبيـة       ٥ ٧٨٥مركز رعاية صحية، ويف الوقت نفسه جرى تزويد         
ل يف املائة من السكان احلصو) ٧٧(ويتسىن لسبعة وسبعني  . القائمة مبجموعات اللوازم الطبية   

وحقـق العـالج    .  يف املائة من السكان    ٥٠على املياه النقية، وتوجد مراحيض عائلية لدى        
 مليـون   ١ر٥ومت توزيع   .  يف املائة  ٩٢املباشر للمرضى من قبل العاملني الطبيني نتائج نسبتها         

وجرى تنفيـذ مكافحـة     . ناموسية معاجلة طبياً على األشخاص املعرضني لإلصابة باملالريا       
تنفيذاً دقيقاً أسفر عن احلد من تأثريمهـا     ) H5N1(وأنفلونزا الطيور   ) H1N1(خلنازير  أنفلونزا ا 
  .يف البلد

ـ   ـات النفاسي ـوحتسنت معدالت الوفي    -٣١ وخـالل الفتـرة    . الـة ووفيات األطف
 ٩٨ إىل   ١٧٠ات األطفال دون سن اخلامسة مـن        ـض معدل وفي  ـ، اخنف ٢٠٠٥-١٩٩٥
 ٧٠ إىل   ١٤٠ع مـن    ـات الرضَ ـمعدل وفي ص  ـود حي وتقل  ـ والدة مول  ١ ٠٠٠لكل  
 والدة  ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٦٥٠ والدة واخنفض معدل الوفيات النفاسية من        ١٠٠ ٠٠٠لكل  

وحدث معظم الوفيات   . ٢٠٠٥ يف عام    ٤٠٥ وإىل   ٢٠٠٠ يف عام    ٥٨٠إىل   ١٩٩٥يف عام   
وزادت نـسبة الـوالدات     . ذات الصلة باحلمل قرب وقت الوالدة، أو مباشرة بعد انتهائها         

  ).٩ و٨انظر اجلدولني (احلادثة حتت إشراف عاملني صحيني مهرة 
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  ٨اجلدول 
  معدالت وفيات الرَضع واألطفال

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  
املستهدف 

 ٢٠١٥لعام 
  ٨٠  ٩٨  ١٠٧  ١٧٠  معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة

  ٤٩  ٧٠  ٨٢  ١٠٤  معدل وفيات الرَضع
  ٩٠  ٦٩  ٦٠  ٦٨  نهم ضد احلصبةنسبة األطفال يف سن سنة واحدة الذين مت حتصي

  . ٢٠٠٨تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية، : املصدر

  ٩اجلدول 
  معدل الوفيات النفاسية

  ٢٠٠٥ ٢٠٠٠  ١٩٩٥  
املستهدف 

 ٢٠١٥لعام 
  ٢٦٠  ٤٠٥  ٥٣٠  ٦٥٠   والدة مولود حي١٠٠ ٠٠٠لكل (نسبة الوفيات النفاسية 

  ٥٠  ٢٣  ١٧  )١٩٩٤(١٤  نسبة الوالدات حتت إشراف مولدات ماهرات
  . ٢٠٠٨تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية، : املصدر

 يف  ٠,١ بني السكان أقل مـن       يومعدل انتشار اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشر        -٣٢
وبالنظر إىل أن مجهورية الو الدميقراطية الشعبية حماطة ببلدان ذات          ). ١٠انظر اجلدول   (املائة  

، وأهنا تشهد زيادة يف تنقـل سـكاهنا       البشريملناعة  معدالت مرتفعة النتشار فريوس نقص ا     
الذين هم يف سن العمل داخل حدودها وعربها، فإن خطر اتساع نطاق وباء فريوس نقـص                

انظـر  (واملرضان الساريان الرئيسيان مها املالريا والسل       .  يف البلد يظل حقيقياً    البشرياملناعة  
رئيسية هي اخلناق والـشاهوق والكـزاز       واألمراض السارية وغري السارية ال    ). ١١اجلدول  

  .والتهاب الكبد باء وأنفلونزا البشر باء
  ١٠اجلدول 

  اإليدز/البشريحصول اجلميع على عالج لفريوس نقص املناعة 

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠  
املــستهدف 

  ٢٠١٥لعام 
ة البشري بني السكان بوجـه      ـانتشار فريوس نقص املناع   

  )٪(عام 
    ٠,٠٦  

)٢٠٠١(  
٠,١  

)٢٠٠٧(  
  
>١  

انتشار فريوس نقص املناعة البشري بـني أفـراد اجملموعـة           
  )٪( سنة ٢٤-١٥الشديدة التعرض للخطر من الفئة العمرية 

    ٠,٤  
)٢٠٠١(  

  
  غري متاحة

  
>٥  

العـامالت يف   "انتشار فريوس نقص املناعة البشري بـني        
   سنة٤٩-١٥من الفئة العمرية " اخلدمة

    ٠,٩  
)٢٠٠١(  

٢  
)٢٠٠٤(  

  
>٥  

  ٥٤,٤ غري متاحة      "العامالت يف اخلدمة"بة املئوية الستخدام الرفال بني النس
)٢٠٠٤(  

  

  . ٢٠٠٨تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية، : املصدر
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 يف مجيع أرجاء البلد عشرة أسـباب        ٢٠٠٦وكانت للوفاة يف املستشفيات يف عام         -٣٣
 ٧,٢(وإصابة الرأس   ) يف املائة  ٨,٨(والسكتة  )  يف املائة  ٢٥,١(هي االلتهاب الرئوي     رئيسية
 ٢,٠(واإلصابات أو احلوادث )  يف املائة٣,٢(والشيخوخة )  يف املائة٥,٣(واملالريا ) يف املائة
)  يف املائـة   ١,٥(وحوادث الطـرق أو املـرور       )  يف املائة  ١,٦(والتهاب السحايا   ) يف املائة 

وأسباب أخرى )  يف املائة١,١(لدماغية  واملالريا الوبيلة أو املالريا ا    )  يف املائة  ١,٢(واإلسهال  
  ).  يف املائة٤٢,٩(

  القوة العاملة وإجياد فرص العمل    
ومعدل البطالة، . أحدثت سياسة حترير االستثمار زيادة يف إجياد فرص العمل اجلديدة        -٣٤

بلد  يف املائة من القوة العاملة على نطاق ال        ١,٤يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، يبلغ حنو        
 شخص مؤخراً تدريباً مهنياً وتدريباً على تنميـة         ١٠٠ ٠٠٠وقد تلقى أكثر من     ). ٢٠٠٥(

ويف الوقت احلاضر،   . وتسمح احلكومة للقطاع اخلاص بإقامة مراكز تدريب مهين       . املهارات
 مركـزاً تـديرها    ٩٢ مركزاً تـديرها الدولـة و      ٦٠ مركز تدريب مهين منها      ١٥٢يوجد  

  .القطاعات اخلاصة
يف حني أن هيكل االقتصاد قد تغري بالتوافق مع سياسة التحديث والتصنيع علـى              و  -٣٥

       انظـر  (الصعيد الوطين، فإن هذا وفر أوضاعاً مواتية للتكامل اإلقليمي واملنافسة اإلقليميـة             
. كما تغري تكوين القوة العاملة يف اجتاه التوافق مـع هيكـل االقتـصاد             ).  أعاله ١٨الفقرة  

 يف  ٧٦,٦ إىل   ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ٧٨,٦وة العاملة يف القطاع الزراعي من       واخنفضت الق 
 ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ٦,٩ بينما ازدادت القوة العاملة يف الصناعة من         ٢٠٠٥املائة يف عام    

 يف  ١٤,٥وازدادت القوة العاملة يف قطاع اخلدمات مـن         . ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٧,٧إىل  
، ازدادت القوة العاملة يف مجيـع القطاعـات         ٢٠٠٥وحبلول عام   . املائة يف   ١٥,٦املائة إىل   

  . مليون شخص٢,٧١الرئيسية إىل 

  الثقافة    
سياسة حكومة الو بشأن الثقافة هتدف إىل تعزيز ثقافة الو الوطنية وبنـاء جمتمـع                 -٣٦

 الثقافات  وتويل احلكومة اهتماماً حلماية الثقافة الوطنية وصون وتعزيز       . الوي متحضر روحياً  
  .والتقاليد اجليدة لكل اجملموعات اإلثنية

القاعدة الشعبية  وما فتئت احلكومة تسعى إىل مد نطاق األنشطة الثقافية إىل مستوى              -٣٧
وباإلضافة إىل صون املواقع الثقافية     . عن طريق مجلة أمور من بينها إنشاء قرى ثقافية منوذجية         

لدميقراطية الشعبية املتعدد اإلثنيات يشارك بنشاط      والتراث الوطين، فإن شعب مجهورية الو ا      
 ١٥٠ ٠٠٠ويف الوقت احلاضر، جرى منح أكثر مـن         . يف إنشاء القرى الثقافية النموذجية    

 قرية وجمموعة   ٥٨٠؛ كما جرى منح أكثر من       "األسر املعيشية الثقافية  "أسرة معيشية مركز    
  .اً لألطفال يف البلد مركزاً ثقافي٣٥قرى مركز القرى الثقافية؛ ومت إنشاء 
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ويغطـي البـث اإلذاعـي      . ومدت احلكومة نطاق وسائط اإلعالم إىل احملليـات         -٣٨
وتبث حمطات اإلذاعة والتلفزيون املركزية وبعض احملطات . والتلفزيوين اآلن معظم أجزاء البلد    

  . احمللية باللغة الالوية وبعض اللهجات اإلثنية األخرى

  هلياكل القانونيةالدستور والسياسة وا  - باء  
، أعلن املؤمتر األول لنواب الشعب هناية امللكيـة         ١٩٧٥بعد نيل االستقالل يف عام        -٣٩

وأنشأ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية مع حتديد أن رئيس اجلمهورية هو رئـيس الدولـة               
 ورئيس الوزراء هو رئيس احلكومة وجملس الشعب األعلى هو اهليئة املمثلة حلقوق ومـصاحل             

  .وأُنشئت جمالس حملية لتمثيل الشعب يف احملليات اليت تتبعها. شعب الو املتعدد اإلثنيات
، اعتمد جملس الشعب األعلى الدستور األول، الذي حول البلد من           ١٩٩٠ويف عام     -٤٠

وباالستناد إىل ما يتضمنه الدستور     . بلد ُيحكم بالتعليمات إىل بلد ُيحكم بالدستور والقوانني       
 جتسد إرادة الشعب وطموحاته، انتهجت حكومة الو سياسة ترمي إىل بناء دولة             من مبادئ 

واعُتمدت منذ ذلك احلني قوانني وقوانني فرعيـة لتنظـيم األنـشطة     . قوامها سيادة القانون  
 لتلبية احتياجات   ٢٠٠٣وُعدل الدستور يف عام     . والعالقات االجتماعية يف اجملاالت املختلفة    

  .اجلديدعهد التنمية الوطنية 
، دولة مستقلة وذات    ٢٠٠٣ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، مبوجب دستور عام          -٤١

وهي بلد ال يتجزأ ينتمي إىل كل اجملموعات اإلثنية اليت يتألف . سيادة تنعم بسالمتها اإلقليمية 
فجميـع  . ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية دولة دميقراطية شـعبية       . منها شعب الو بأسره   

. السلطات تعود إىل الشعب وميارسها الشعب لتحقيق مصاحل شعب الو املتعـدد اإلثنيـات            
وحق شعب الو املتعدد اإلثنيات باعتباره سيد البلد ُيماَرس وُيكفَل من خالل عمل النظـام               

وقد أُنشئت اجلمعية الوطنية    . السياسي الذي يشكل حزب الو الثوري الشعيب نواته القيادية        
) يعية املنشأة مبوجب الدستور لتحل حمل جملس الشعب األعلى املوجود آنـذاك           اهليئة التشر (

وهيئات أخرى تابعة للدولة، وتعمل اجلمعية الوطنية وهذه اهليئات وفقـاً ملبـدأ املركزيـة               
  .وحتمي الدولة حريات الشعب غري القابلة للتصرف وحقوقه الدميقراطية. الدميقراطية

وهي . ئة املمثلة حلقوق ومصاحل شعب الو املتعدد اإلثنيات       واجلمعية الوطنية هي اهلي     -٤٢
سلطة الدولة، وهي أيضاً اهليئة التشريعية اليت تعتمد الدستور والقوانني، وتتخذ يف أعلى جهاز 

الوطنية، وتراقب أعمال وأداء األجهزة التنفيذية وحمـاكم         القرارات بشأن القضايا األساسية   
ويرد فيما يلي بيان باملنظمـات      .  وتصدق على املعاهدات   الشعب واملدعني العامني للشعب،   

): مشاريع القـوانني  (واألشخاص الذين حيق هلم، مبوجب الدستور اقتراح مسودات القوانني          
رئيس الدولة، واللجنة الدائمة للجمعية الوطنية؛ واحلكومة؛ وحمكمة الشعب العليا؛ ومكتب           

 ء الوطين؛ واملنظمات اجلماهريية على املـستوى املدعي العام األعلى للشعب؛ وجبهة الو للبنا 
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باإلدارة العامة ومبـسائل    متعلقاً   قانوناً   ٩٠وحىت اآلن، أقرت اجلمعية الوطنية حنو       . املركزي
  .قضائية واقتصادية واجتماعية وثقافية وعمالية

وجيري انتخاب النواب أعضاء اجلمعية الوطنية على أساس التصويت العام واملتساوي     -٤٣
وللناخبني احلق يف اقتراح فصل ممثليهم إذا تبني أهنـم تـصرفوا            . ملباشر وباالقتراع السري  وا

وقد جرى انتخاب اهليئة التشريعية     . ناصبهم السامية وأهنم فقدوا ثقة الشعب     منافية مل بطريقة  
ومدة عضوية كل   .  يف املائة  ٩٩ وكانت نسبة اإلقبال     ٢٠٠٦احلالية للجمعية الوطنية يف عام      

  .  سنوات٥ تشريعية للجمعية الوطنية هيئة
 عضواً مبن   ٤٥فقد تألفت اهليئة التشريعية األوىل من       . وقد ازداد عدد النائبات تدرجيياً      -٤٤

 إناث؛ وتألفت اهليئـة     ٥ عضواً مبن فيهم     ٧٩ إناث؛ وتألفت اهليئة التشريعية الثانية من        ٤فيهم  
 عضواً  ٩٩ وتألفت اهليئة التشريعية الرابعة من        إناث؛ ٨ عضواً مبن فيهم     ٨٥التشريعية الثالثة من    

.  أنثـى  ٢٥ أعضاء مبن فـيهم      ١٠٩ أنثى؛ وتألفت اهليئة التشريعية اخلامسة من        ٢١مبن فيهم   
 يف املائة   ٢٧ نائبة تبلغ نسبتهن     ٢٩وتوجد يف اهليئة التشريعية السادسة احلالية للجمعية الوطنية         

وباإلضافة إىل ذلك، جرى إنشاء جتمع      .  عضواً ١١٥من جمموع أعضاء اجلمعية الوطنية البالغ       
نائبات داخل اجلمعية الوطنية لتعزيز تعميم املنظور اجلنساين يف هذا اجلهاز الذي ُيَعـد أعلـى                

ومن املتوقع أن تزداد نسبة النائبات يف اهليئة التشريعية السابعة للجمعية الوطنيـة             . جهاز للدولة 
  .  يف املائة٣٠إىل 
مهورية هو رئيس دولة مجهورية الو الدميقراطية الشعبية الذي ميثل شعب           ورئيس اجل   -٤٥

وتنتخب اجلمعية الوطنية رئـيس     . الو املتعدد اإلثنيات داخل البلد ويف اخلارج على السواء        
ولرئيس اجلمهورية صالحية تقـدمي مقترحـات إىل        . لوالية مدهتا مخس سنوات    اجلمهورية

و فصل كبار املسؤولني يف الدولة، وهم رئيس الوزراء ونواب          اجلمعية الوطنية إلقرار تعيني أ    
ونائب رئيس اجلمهورية مكلف بأداء مهام رئيس اجلمهورية نيابـة          . رئيس الوزراء والوزراء  

عنه أثناء غيابه، كما أنه مسؤول، يف الوقت نفسه، عن أداء مهام حمددة أخرى طبقاً للدستور          
إصدار القوانني اليت تعتمدها اجلمعية الوطنية، وإصدار       ولرئيس اجلمهورية صالحية    . والقوانني

  .مراسيم وأوامر رئاسية، وتعميم التصديق على املعاهدات
وتنفذ احلكومة الدستور والقوانني والقـوانني  . واحلكومة هي الفرع التنفيذي للدولة    -٤٦

قتصادية والثقافية  الفرعية، وتدير سياسات الدولة يف مجيع اجملاالت مثل اجملاالت السياسية واال          
وللحكومة صالحية توقيع   . واالجتماعية، والدفاع الوطين واألمن الوطين، والشؤون اخلارجية      

وتتألف احلكومة  . ورئيس الوزراء هو رئيس احلكومة    . املعاهدات واالتفاقات وتوجيه تنفيذها   
س الـوزراء  وتنتخب اجلمعية الوطنيـة رئـي  . من الوزراء ورؤساء اهليئات املعادلة للوزارات  

وتعقد احلكومة اجتماعات شهرية . ونواب رئيس الوزراء والوزراء لوالية مدهتا مخس سنوات     
ويرأس رئيس الـوزراء اجتماعـات   . منتظمة وجيوز هلا عقد اجتماعات استثنائية عند اللزوم     

وجيوز أن يرأس رئيس اجلمهورية اجتماعاً حكومياً يف مناسـبات خاصـة أو إذا              . احلكومة
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ويقدم رئيس  . واحلكومة مسؤولة أمام رئيس اجلمهورية واجلمعية الوطنية      . ألمر ذلك اقتضى ا 
وألعضاء اجلمعية الوطنية احلق يف توجيه . الوزراء تقارير عن أداء احلكومة إىل اجلمعية الوطنية     

أسئلة إىل رئيس الوزراء أو غريه من أعضاء احلكومة بشأن قضايا البلد اهلامة املتعلقة بأنشطة               
  .جهزة التنفيذيةاأل
وتشكل حماكم الشعب الفرع القضائي للدولة، الذي يتألف من حمكمـة الـشعب               -٤٧

العليا، وحماكم الشعب اإلقليمية، وحماكم الشعب يف املقاطعات، وحماكم الشعب يف املناطق،            
ية وجيوز، إذا اعُترب ذلك ضرورياً، أن تقرر اللجنة الدائمة للجمعية الوطن          . واحملكمة العسكرية 

وتقوم حمكمة الشعب العليا، بصفتها اجلهاز القضائي للدولة، بـإدارة          . إنشاء حمكمة خاصة  
  .حماكم الشعب على مجيع املستويات وفحص أحكامها

ويتألف نظام املدعني العامني للشعب من املدعي العام األعلى للـشعب، واملـدعني             -٤٨
اإلقليميني للشعب، واملدعني العامني للشعب يف املقاطعات، واملدعني العـامني للـشعب يف             

ومكتب املدعي العام للشعب هيئة تابعة للدولة هلا احلق يف          . املناطق، واملدعي العام العسكري   
التنفيذ املوحد للقوانني واللوائح من جانب مجيع الوزارات، واهليئات املعادلة          رصد وتصحيح   

للوزارات، واهليئات امللحقة باحلكومة، وجبهة الو للبناء الوطين، واملنظمـات اجلماهرييـة،            
واملنظمات االجتماعية، واإلدارات احمللية، واملؤسـسات، والعـاملني يف اخلدمـة املدنيـة،             

   .ارس مكتب املدعي العام للشعب حق االدعاء العامكما مي. واملواطنني
وقد أنشئت وحدات وساطة قروية لتسوية املنازعات بني القرويني وبالتايل خفـض              -٤٩

وتتألف وحدة الوساطة القروية من رئيس القرية وعضو من . عدد القضايا املوجودة يف احملاكم
ويعمـل  .  الشباب واالحتاد النسائي   أعضاء أمن القرية وعضو من كل من جبهة القرية واحتاد         

  . نظام الوساطة القروية باعتباره قطاع العدالة غري الرمسي لتسوية املنازعات البسيطة
ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية بلد ذو نظام خمتلط من التقاليد القانونية املدنيـة               -٥٠

حلكومة مرسوماً بـشأن    ، أصدرت ا  ١٩٩٣ويف عام   . واالشتراكية مع هيمنة للقانون املدين    
الترتيب اهلرمي للتشريعات القانونية جلمهورية الو الدميقراطية الشعبية الستخدامه باعتبـاره           
مرجعاً بالنسبة هليئات الدولة واملنظمات اجلماهريية واالجتماعية عنـد اقتـراح مـشاريع             

رئـيس  ، أصـدر    ٢٠٠٣ويف عام   . تشريعات قانونية يف نطاق جماالت اختصاصاهتا     /قوانني
اجلمهورية أمراً رئاسياً بشأن إعداد الصكوك القانونية حيدد الترتيب اهلرمي للصكوك القانونية            

  :والوثائق الرمسية يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية كما يلي
  .الدستور  -١
  .القوانني الصادرة عن اجلمعية الوطنية  -٢
  .قرارات اجلمعية الوطنية  -٣
  .نة الدائمة للجمعية الوطنيةقرارات وتوصيات اللج  -٤
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  .األوامر واملراسيم الرئاسية  -٥
  .قرارات ومراسيم احلكومة  -٦
  .مراسيم وقرارات وأوامر وتوصيات رئيس الوزراء  -٧
قرارات وأوامر وتعليمات وإشعارات الوزراء، ورؤساء اهليئـات املعادلـة            -٨

الـشعب العليـا،    ورؤساء اهليئات امللحقة باحلكومة، ورئيس حمكمـة         للوزارات،
واملدعي العام األعلى للشعب، وحكام املقاطعات، وعمدة العاصـمة، واألمانـات           

  .الدائمة، واملديرين العامني، ورؤساء الدوائر، ورؤساء البلديات
  .اللوائح القروية  -٩

، أصدر رئيس اجلمهورية أمراً رئاسياً يشأن إعداد املعاهدات الدولية        ٢٠٠٩ويف عام     -٥١
وينص األمر علـى القواعـد      . فيها وتنفيذها يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية      واملشاركة  

واإلجراءات املتعلقة باملفاوضات بشأن املعاهدات وبالتوقيع على املعاهدات والتصديق عليها          
وحيدد األمـر بوضـوح وضـع       . واالنضمام إليها وتنفيذها ورصدها وتقدمي التقارير عنها      

ال خيل  ) أ: (وينص األمر، بصفة خاصة، على أن     . قانوين جلمهورية الو  املعاهدات يف النظام ال   
 سن القوانني والقوانني الفرعية واللوائح بالتزامات مجهورية الو الدميقراطية الشعبية مبوجـب           

حتَول املعاهدات، ذات األحكام غـري املتوافقـة مـع          ) ب( املعاهدات اليت هي طرف فيها؛    
 الوطنية أو اليت مل ُتَجَسد بعد يف قوانني، إىل قوانني داخلية لكي             القوانني املعتمدة من اجلمعية   

تكون للمعاهدة، يف حالة تعارض القـانون       ) ج( تصبح نافذة املفعول على الصعيد الوطين؛     
الداخلي معها، الغلبة ولكن جيب أن تكون هذه الغلبة للمعاهدة على القانون الداخلي متسقة              

جيوز أن  ) د(الصادرة عن مجهورية الو الدميقراطية الشعبية؛       مع الدستور الوطين والتحفظات     
. تطبق مباشرة املعاهدات املتسقة بالفعل مع دستور مجهورية الو الدميقراطية الشعبية وقوانينها           

ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية طرف اليوم يف مئات الصكوك القانونية الدولية، مبا فيهـا              
وخالل األعـوام املاضـية، بـذلت       . ألطراف وإقليمية وثنائية  معاهدات واتفاقات متعددة ا   

مجهورية الو الدميقراطية الشعبية جهوداً يف العمل على حتويـل االلتزامـات التعاهديـة إىل               
وُيَمكن اعتماد األمر الرئاسي مجهوريـة      . تشريعات وطنية وأحرزت تقدماً يف جوانب كثرية      

   .اهتا القانونية الدولية مبزيد من الفعالية والنجاحالو الدميقراطية الشعبية من تنفيذ التزام

  اإلطار العام لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -٢  

   قبول املعايري الدولية حلقوق اإلنسان  - ألف  
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية طرف، فيما يتعلق مبعاهـدات األمـم املتحـدة               -٥٢

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     : بروتوكولنياألساسية حلقوق اإلنسان، يف ست اتفاقيات و      
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االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ واالتفاقية 
الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز             

والربوتوكوالن . ة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    ضد املرأة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ واتفاقي     
                                بيع األطفال واستغالل األطفال يف      مها الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل بشأن      

                    وقد وقعت مجهوريـة       .                                شراك األطفال يف الرتاعات املسلحة     إ          وبشأن                             البغاء ويف املواد اإلباحية   
                                                الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء                                   ً                  الو الدميقراطية الشعبية أيضاً على االتفاقية     

                                                                                                 القسري واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية             
                                      ً                                          ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية طرف أيضاً يف اتفاقيات أخرى يف جمال تعزيـز               .           أو املهينة 

االتفاقيـة                                         ة اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها؛ و                                                  حقوق اإلنسان ومحايتها مثل اتفاقية منع جرمي      
 واالتفاقية الدولية لقمـع     ؛التكميلية إللغاء الرق وجتارة الرقيق والنظم والعادات املشاهبة للرق        

اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبـة        جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها؛ و     
  . ار باألشخاص واستغالل بغاء الغريقمع االجت ؛ واتفاقيةضد اإلنسانية

 يف اتفاقيات أخرى متعلقـة حبقـوق        مجهورية الو الدميقراطية الشعبية دولة طرف     و  -٥٣
 والربوتوكولني اإلضافيني، ومها    ١٩٤٩اإلنسان والقانون اإلنساين مثل اتفاقيات جنيف لعام        

 واملتعلق  ١٩٤٩سطس  أغ/ آب ١٢امللحق باتفاقيات جنيف املعقودة يف       الربوتوكول اإلضايف 
امللحـق   والربوتوكول اإلضايف ) الربوتوكول األول (حبماية ضحايا الرتاعات املسلحة الدولية      

 واملتعلق حبماية ضـحايا الرتاعـات       ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢باتفاقيات جنيف املعقودة يف     
ميقراطية مجهورية الو الد  وباإلضافة إىل ذلك، فإن     ). الربوتوكول الثاين (املسلحة غري الدولية    
 ٦ و ٤االتفاقيات أرقام   ( يف إطار منظمة العمل الدولية       يف تسع اتفاقيات   الشعبية طرف أيضاً  

ويف الوقت احلاضر، تواصل مجهوريـة      ). ١٨٢ و ١٤٤ و ١٣٨ و ١١١ و ١٠٠ و ٢٩ و ١٣و
والبلد طرف  . الو الدميقراطية الشعبية النظر يف اتفاقيات أساسية أخرى ملنظمة العمل الدولية          

 اتفاقيـة   مجهورية الو الدميقراطية الشعبية طرف يف     و. ية بالريمو وبروتوكوالهتا الثالثة   يف اتفاق 
ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، باعتبارهـا بلـداً مزقتـه        . األمم املتحدة ملكافحة الفساد   

اتفاقية  احلرب، شاركت مشاركة نشطة، وأدت بنشاط دوراً مهماً، يف عملية صياغة مشروع
، اليت صدقت عليها مجهورية الو الدميقراطية الشعبية بعد التوقيع عليها بفترة لعنقوديةالذخائر ا
وقد استضافت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية بنجاح املؤمتر األول للدول األطراف           . قصرية

  .٢٠١٠فينتيان يف عام يف اتفاقية الذخائر العنقودية يف 
 يف رابطة أمـم جنـوب   ة الشعبية دولة عضواًوقد أصبحت مجهورية الو الدميقراطي      -٥٤

 عندما استضافت بنجاح مـؤمتر      ٢٠٠٤ وترأست الرابطة يف عام      ١٩٩٧شرق آسيا يف عام     
ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية طرف يف اتفاقات عديدة لرابطة أمم          . القمة العاشر للرابطة  

 وميثاق رابطة ب شرق آسياوالتعاون يف جنوجنوب شرق آسيا، مبا يف ذلك معاهدة الصداقة      
وينص ميثاق رابطة أمم    ). كانت رابع بلد صدق على ميثاق الرابطة      (أمم جنوب شرق آسيا     

وسـامهت  . على إنشاء هيئة حلقوق اإلنسان تابعة للرابطـة       ) ١٤املادة  (جنوب شرق آسيا    
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 اللجنـة احلكوميـة   مجهورية الو الدميقراطية الشعبية بنشاط يف صياغة مسودة اختصاصات          
  .الدولية حلقوق اإلنسان، التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، اليت جرى إنشاؤها

ومل تقدم مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، بالنسبة التفاقيات حقوق اإلنسان الـيت              -٥٥
أو إعالنات إال فيما يتعلق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق          /أي حتفظات و  هي طرف فيها،    
وحكومة مجهورية الو الدميقراطية الـشعبية علـى        ). ٢٢ و ١٨ و ١املواد  (املدنية والسياسية   

استعداد لاللتزام باملعايري العاملية حلقوق اإلنسان، احملددة يف هذه االتفاقيات، وتنفيذها حبسن            
. نية، مع وضع السياق الوطين والواقع الوطين جلمهورية الو الدميقراطية الشعبية يف االعتبـار             

ات حقوق اإلنسان، مل تعلق مجهورية الو الدميقراطية الشعبية أبـداً نفـاذ             ويف تنفيذ معاهد  
  .أحكام تتضمنها أي معاهدة

وقد خضعت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية لالستعراض الدوري الشامل جمللـس             -٥٦
         ومن التوصيات الصادرة جلمهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية، البـالغ            . حقوق اإلنسان 

         توصية بـشكل جزئـي      ١٥ توصية بشكل تام و    ٧١ توصيات، جرى قبول     ١٠٧وعها  جمم
 توصية بالتأييد من مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ألهنا ال تعكس احلقـائق             ٢١ومل تقابل   

  .على أرض الواقع يف البلد أو ألن البلد ليس جاهزاً يف هذه املرحلة لتنفيذها

ام الذي جتري داخله محاية حقوق اإلنسان علـى املـستوى           اإلطار القانوين الع    - باء  
  الوطين

بوضوح على احلقوق   ) الفصل الرابع (مجهورية الو الدميقراطية الشعبية     ينص دستور     -٥٧
وعلى وجه اخلصوص، فإن    ). ٥١ إىل املادة    ٣٤من املادة   (والواجبات األساسية ملواطين الو     

ظر عن جنسهم ووضعهم االجتماعي وتعلـيمهم       مواطين الو متساوون أمام القانون بغض الن      
ويتمتع مواطنو الو من اجلنسني على السواء حبقـوق         ). ٣٤املادة  (اإلثنية  وفئتهم  ومعتقداهتم  

         متساوية يف اجملاالت السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعيـة ويف الـشؤون األسـرية             
راطية الشعبية على احلـق يف التـصويت ويف         وينص دستور مجهورية الو الدميق    ). ٣٧املادة  (

الترشح لالنتخابات، واحلق يف التعليم، واحلق يف العمل، واحلق يف الرعاية الصحية، واحلق يف              
الترفيه، وحرية التنقل واختيار حمل اإلقامة، واحلق يف تقدمي التماسات وشكاوى إىل األجهزة             

مة البدنية والكرامة والسكن، وحرية اإلميان أو  املعنية واإلعراب هلا عن الرأي، واحلق يف السال       
عدم اإلميان بدين، واحلق يف حرية الكالم والصحافة واالجتماع وتكوين اجلمعيات، واحلـق             
يف القيام مبظاهرات غري متعارضة مع القوانني، واحلق يف حرية البحـث العلمـي وتطبيـق                

واحلق يف االخنراط  ،بداع الفين واألديباملنجزات العلمية والتقنية والتكنولوجيات، واحلق يف اإل 
وحيمي قانون مجهورية الو الدميقراطية الشعبية األجانب       . يف أنشطة غري متعارضة مع القوانني     

  .واألشخاص عدميي اجلنسية



HRI/CORE/LAO/2011 

21 GE.11-44240 

 قانوناً مبا فيها قوانني متعلقـة       ٩٠وقد اعتمدت اجلمعية الوطنية حىت اآلن أكثر من           -٥٨
ر بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها مثل قانون محاية حقوق الطفل          على حنو مباشر أو غري مباش     

ومصاحله، وقانون النهوض باملرأة ومحايتها، وقانون اجلنسية، وقـانون األسـرة، وقـانون             
الشكاوى، والقانون اجلنائي، وقانون اإلجراءات اجلنائية، وقانون حماكم الشعب، وقـانون           

اجلمعية الوطنية، وقانون العمل، وقانون     يف  لنواب  املدعني العامني للشعب، وقانون انتخاب ا     
النظافـة  النقابات العمالية، وقانون التعليم، وقانون األغذية، وقانون العالج الطيب، وقـانون            

والوقاية من األمراض والرعاية الصحية، وقانون وسائط اإلعالم اجلماهريية، وقانون          الصحية  
  .وما إىل ذلكملستهلك، جبهة الو للبناء الوطين، وقانون محاية ا

وينطوي تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان، اليت مجهورية الو الدميقراطيـة الـشعبية              -٥٩
وبناء . طرف فيها، يف اجلمهورية على حتويل االلتزامات التعاهدية إىل تشريعات وطنية حمددة           

على ذلك، جرى حتويل أحكام اتفاقية حقوق الطفل إىل قـانون محايـة حقـوق الطفـل                 
وحتويل أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة إىل قـانون       صاحله،وم

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال  ، بينما جرى حتويل أحكام النهوض باملرأة ومحايتها 
وتنعكس أحكام العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة          .  إىل القانون اجلنائي   التمييز العنصري 

سية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الدستور الـوطين            والسيا
وباإلضافة إىل القوانني اليت اعتمدهتا اجلمعية      . وقوانني مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ذات الصلة      

اهليئات الوطنية، توجد صكوك قانونية عديدة صادرة عن رئيس اجلمهورية واحلكومة والوزارات و           
والقانونان الفرعيان اللذان ينفذان حقوق اإلنـسان بـشكل         . املعادلة للوزارات واإلدارات احمللية   

مباشر مها مرسوم رئيس الوزراء بشأن إدارة األنشطة الدينية ومرسوم رئـيس الـوزراء بـشأن                
اقـة  واحلكومة يف املرحلة النهائية لصياغة مرسوم بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلع          . اجلمعيات

  .األشخاص ذوي اإلعاقةلتنفيذ اتفاقية 
وتتضمن اآلليات الوطنية املعنية حبماية حقوق اإلنـسان إدارة االلتماسـات وشـؤون               -٦٠

وإجـراءات  .  املدعي العام للـشعب اجلنسية التابعة للجمعية الوطنية، وحماكم الشعب، ومكتب    
قانون الشكاوى وقـانون    االنتصاف املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان منصوص عليها يف         

وإذا كان شخص غري راض عـن قـرار         . اإلجراءات اجلنائية والقوانني األخرى ذات الصلة     
صادر عن حمكمة خبصوص قضيته، فإن له احلق يف االستئناف الذي ميتد من حماكم االستئناف  

تظل لدى بيد أنه . وقرار حمكمة الشعب العليا، كقاعدة، قرار هنائي     . إىل حمكمة الشعب العليا   
الشخص غري الراضي عن قرار حمكمة الشعب العليا فرصة التماس العدالة من اجلمعية الوطنية              

  .إدارة االلتماسات وشؤون اجلنسيةعن طريق 
وحمكمة الشعب هي اهليئة القضائية للدولة وهلا اختصاص الفصل يف اجلرائم املرتكبة ضد               -٦١

. ية املنطوية على انتهاك حقوق املـواطنني وكرامتـهم        مبا يف ذلك أفعال األجهزة التنفيذ      ،القانون
، اليت تتضمن اإلكـراه،   )٣الفصل  (وحيدد القانون اجلنائي اجلرائم ضد حقوق املواطنني وحرياهتم         
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والتوقيف واالحتجاز غري القانونيني، واالختطاف واالجتار بالبشر، وانتـهاك حريـة األفـراد يف       
 على حرمة حمل اإلقامة، وانتهاك اخلصوصية الشخـصية،         الكالم ويف تكوين اجلمعيات، والتعدي    

وإعاقة ممارسة احلق يف التصويت ويف الترشح لالنتخابات، وتزوير مـستندات االنتخابـات أو              
التزامات مجهورية الو الدميقراطيـة الـشعبية       ) ٢٠٠٥(ويتضمن القانون اجلنائي املعدل     . إتالفها

 وجترم التعديالت أعمال التمييز ضد أفراد اجملموعات        .مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    
وقد أُنشئت دوائر لقضاء األحداث وقضاء األسـرة يف حمـاكم           . اإلثنية والنساء، واالجتار بالبشر   

  .الشعب لكي تتناول القضايا املتعلقة بشؤون األحداث واألسر
مـن جانـب     املدعي العام للشعب برصد مدى سالمة تطبيق القانون          ويقوم مكتب   -٦٢

سلطات التحقيق واالستجواب وحماكم الشعب هبدف ضمان عدالة اإلجـراءات ومحايـة            
 املدعي العام للشعب معهود إليه أيضاً باملـسؤولية         مكتبو. حقوق اإلنسان املكفولة للمتهم   

   .عن إقامة العدل يف قضايا األحداث، مبا يف ذلك تطبيق تدابري غري احتجازية على األطفال
رابطة احملامني الالوية تؤدي دوراً متزايداً يف النظـام القـضائي جلمهوريـة الو        وبدأت    -٦٣

وتقدم الرابطة املساعدة القانونية الالزمة إىل األشخاص املتـهمني يف قـضايا            . الدميقراطية الشعبية 
وقد أنشأت الرابطـة مكتـب معونـة    . جنائية، مبا يف ذلك تقدمي معونة قانونية جمانية إىل الفقراء  

  .نونية لتقدمي خدمات قانونية جمانية إىل الفقراء الذين ُتنتهك حقوقهمقا
ويف النظام القانوين جلمهورية الو الدميقراطية الشعبية، ال تطبق حماكم الشعب أحكـام               -٦٤

بيد أن املمارسة يف املاضي كانت تتمثل يف قيام         . املعاهدات على حنو مباشر عند البت يف القضايا       
  . بيق القانون الداخلي بالتوافق مع االلتزامات التعاهدية اليت يتحملها البلدحماكم الشعب بتط

ومت وضع عدد من الترتيبات املؤسسية يف البلد لإلشراف على تنفيذ معاهدات حقـوق                -٦٥
ليات مشتركة بني الوكاالت تتضمن اللجنة الوطنية لألمهـات واألطفـال،           آوأُنشئت  . اإلنسان

 باملرأة، واللجنة التوجيهية الوطنية املعنية بالعهدين الـدوليني اخلاصـني           واللجنة الوطنية للنهوض  
على مجيـع أشـكال     حبقوق اإلنسان، واللجنة التوجيهية الوطنية املعنية باالتفاقية الدولية للقضاء          

، واللجنة الوطنية املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة، واللجنة التوجيهيـة الوطنيـة            التمييز العنصري 
الدوري الـشامل جمللـس     واللجنة التوجيهية الوطنية املعنية باالستعراض        االجتار بالبشر،  ملكافحة

  . حقوق اإلنسان
ويف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، تضطلع جبهة الو للبناء الـوطين واملنظمـات               -٦٦

اد الو  وتتضمن املنظمات اجلماهريية احت   . اجلماهريية أيضاً بدور حيوي يف محاية حقوق اإلنسان       
. النسائي، واحتاد شباب الو، واحتاد الو للنقابات العمالية، واحتـاد الو للمحـاربني القـدماء      

وجبهة الو للبناء الوطين هي املنظمة السياسية اليت حتقق التضامن بني كل اجملموعـات اإلثنيـة             
للبناء الـوطين   وجبهة الو   . واألديان والشرائح االجتماعية يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية       

معنية، ضمن مهام أخرى، حبماية حقوق اإلنسان لكل اجملموعات اإلثنية وحبمايـة احلريـات              
ويقوم احتاد الو النسائي، بوصفه منظمة مجاهريية، بتعبئة مجيع نساء الو للمشاركة يف             . الدينية
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تلبية :  احملددة التالية  والحتاد الو النسائي املهام   . التنمية الوطنية واحلد من الفقر يف صفوف النساء       
االحتياجات اإلمنائية لنساء الو، وتعزيز مكانة املرأة ودورها، وتعزيز التضامن فيما بني النـساء              

ويضطلع احتاد الو للنقابـات     . املنتميات إىل كل اجملموعات اإلثنية ومجيع الشرائح االجتماعية       
املني يف مجهورية الو الدميقراطيـة      العمالية، بوصفه منظمة مجاهريية، حبماية حقوق ومصاحل الع       

الشعبية، مبا يف ذلك احلق يف العمل واحلق يف أوضاع عمل عادلة، وحقوق النقابات العماليـة،                
والحتاد شباب الو، بوصفه منظمة مجاهريية، مهام محاية حقوق ومصاحل          . والضمان االجتماعي 

واحتاد . يف التنمية الوطنية للبلد   الشباب لكي يقوموا بتنمية إمكاناهتم على أكمل وجه لإلسهام          
شباب الو معين، ضمن أمور أخرى، حبماية الشباب من أن يقعوا ضـحايا لالجتـار بالبـشر                 

وحيمي احتاد الو للمحاربني القدماء حقـوق       . وبتقدمي املساعدات املالئمة إىل هؤالء الضحايا     
   .ومصاحل األشخاص الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حترير البلد ومحايته

اإلطار القانوين العام الذي جيري داخله تعزيز حقوق اإلنسان على املـستوى              - جيم  
  الوطين

تويل حكومة مجهورية الو الدميقراطية الشعبية أمهية لتعزيز حقوق اإلنـسان علـى               -٦٧
أساس أن زيادة الوعي حبقوق اإلنسان وكرامته يف صفوف املسؤولني احلكوميني وكذلك يف             

واآلليات . تمع الو تسهم يف احترام حقوق اإلنسان وحتد من االنتهاكات         مجيع مستويات جم  
املؤسسية املشتركة بني الوكاالت، اليت أُنشئت، معهود إليها، كما ذكر سابقاً، مبهمة تعزيـز   

وباإلضافة إىل ذلك، أنشأت كل وزارة خمتصة ومؤسـسة         . حقوق اإلنسان يف إطار واليتها    
 موظفني مسؤولني عن القيام، ضـمن       ٥-٢ان يتألف من    خمتصة مركز تنسيق حلقوق اإلنس    

أمور أخرى، بتعزيز حقوق اإلنسان مبوجب الدستور والقوانني واملعاهـدات الدوليـة ذات             
ويف وزارة اخلارجية، تعمل شـعبة حقـوق        . املؤسسة اليت يتبعها املركز   /الصلة بعمل الوزارة  

ا مركز التنسيق املعين بتنـسيق حقـوق        اإلنسان التابعة إلدارة املعاهدات والقانون باعتباره     
، الـذي   )www.ilp.gov.la(وبدعم من مشروع القانون الدويل      . اإلنسان فيما بني الوزارات   

استهله برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وميوله كل من حكومة فنلندا واالحتاد األورويب، تقـوم              
يت مجهورية الو الدميقراطية    وزارة اخلارجية على حنو نشط بنشر معاهدات حقوق اإلنسان ال         

الشعبية طرف فيها وكذلك املعاهدات اليت تنظر فيها مجهورية الو الدميقراطية الشعبية علـى              
خمتلف اجملموعات املستهدفة مبا فيها املسؤولون احلكوميون، وأعـضاء اجلمعيـة الوطنيـة،             

ـ      ستويات احملليـة،  والقضاة، و املدعون العامون، وضباط الشرطة على املستوى املركزي وامل
واحملامون، واألكادمييون، والباحثون، والطالب، وأعضاء املنظمات اجلماهرييـة ومنظمـات         

وقد حقق مشروع القانون الدويل جناحاً هائالً دفع املركـز          . اجملتمع املدين، وعامة اجلماهري   
اء دراسة حالة   اإلقليمي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، الذي يوجد مقره يف بانكوك، إىل إجر           

ومتت ترمجة مجيع معاهدات حقوق اإلنـسان       . إفرادية ملشروع حقوق اإلنسان الناجح هذا     
اجمللـد  (وجرى إعداد جملـدين     . األساسية واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان إىل اللغة الالوية       
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عن معاهدات حقوق اإلنسان ونشرمها على نطاق واسـع، ومت تنظـيم    ) األول واجمللد الثاين  
لقات دراسية وحلقات عمل عديدة عن مواضيع خمتلفة يف جمال حقوق اإلنسان يف مجيـع               ح

   .أحناء البلد
ومن األحداث الرئيسية يف جمال إذكاء الوعي حبقوق اإلنسان يف جمتمع الو االحتفال      -٦٨

بالذكرى السنوية اخلمسني والذكرى السنوية الستني لإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان يف             
وجتدر اإلشارة بوجه خاص إىل االحتفال الكبري الـذي     .  على التوايل  ٢٠٠٨ و ١٩٩٨عامي  

، وتشارك يف رئاسته نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية واملنسق املقيم           ٢٠٠٨أقيم يف عام    
لألمم املتحدة يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، إلحياء الذكرى الستني لإلعالن العـاملي             

  . شخص١ ٣٠٠حضره أكثر من حلقوق اإلنسان و
ونشر املعلومات املتعلقة حبقوق اإلنسان تقوم به أيضاً على حنو نـشط منظمـات                -٦٩

واللجنة الوطنية للنهوض باملرأة، واللجنـة الوطنيـة لألمهـات          أخرى مثل احتاد الو النسائي،      
لعدل أيضاً املركز   وقد أنشأت وزارة ا   . واألطفال، واللجنة الوطنية املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة      

 املدعي العام للشعب، ضمن أمور أخرى، قضاء        ويدعم مكتب . اإلعالمي بشأن حقوق الطفل   
رابطة احملامني الالوية معلومات عن حقوق اإلنسان بني أفراد اجملموعات اإلثنية           وتنشر  . األحداث
شـخاص  وتدافع رابطة الو لألشخاص ذوي اإلعاقة عن حقوق اإلنسان وحقـوق األ           . املختلفة

وجيري مركز حقوق اإلنسان التابع لألكادميية الوطنية للعلوم االجتماعية حبوثاً عن           . ذوي اإلعاقة 
وقد أُنشئت  . عن مواضيع خمتلفة يف جمال حقوق اإلنسان      حقوق اإلنسان وينظم حلقات عمل      

وحدة حلقوق اإلنسان يف كلية القانون والعلوم السياسية يف جامعة الوس الوطنيـة هبـدف               
وتتوفر وزارة التعليم على العمل يف      . دماج تدريس حقوق اإلنسان يف املنهج الدراسي للكلية       إ

  .إعداد كتاب مدرسي عن تعليم حقوق اإلنسان سيجري استخدامه يف املدارس
وتضطلع وسائط اإلعالم، مبا يف ذلك الصحف و اجملـالت والـربامج التلفزيونيـة           -٧٠

 متزايد يف تعزيز حقوق اإلنـسان       لة والقطاع اخلاص، بدور   واإلذاعية اليت يديرها كل من الدو     
عن طريق نشر املعلومات عن حقوق اإلنسان املكفولة مبوجب الدسـتور والقـوانني وكـذلك               

وُتعَرض برامج تلفزيونية وإذاعية خاصة لتعزيز حقوق املـرأة         . مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان   
  .وحقوق الطفل

لشعبية ليست لديها مؤسسة مستقلة حلقـوق اإلنـسان         ومجهورية الو الدميقراطية ا     -٧١
بيد أن الترتيبات واآلليات املؤسسية القائمة جـرى تعزيزهـا          . منشأة مبوجب مبادئ باريس   

تدرجيياً وهي مناسبة للغاية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف هذه املرحلة من مراحل تنمية               
قد أُنشئت منظمات غري حكومية يف شـكل   و. البلد واحلقائق املوجودة فيه على أرض الواقع      

اجلمعيات، سـيزداد عـدد   وباعتماد مرسوم رئيس الوزراء بشأن    . منظمات اجتماعية ومهنية  
 منظمات اجملتمع املدين وستزداد مسامهتها يف التنمية االجتماعية االقتصادية الوطنية واحلد من الفقر            

        ويف الوقت احلاضـر، تعمـل      . ثنيةويف تعزيز حقوق اإلنسان لشعب الو بكل جمموعاته اإل        
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 منظمة غري حكومية دولية بنشاط يف مساعدة مجهورية الو الدميقراطية الشعبية يف             ١٦٠حنو  
  . خمتلف جماالت التنمية الوطنية

  دور عملية تقدمي التقارير يف تعزيز حقوق اإلنسان على املستوى الوطين   - دال  
قراطية الشعبية، يف عملية إعداد التقـارير مبوجـب         ولت حكومة مجهورية الو الدمي    أ  -٧٢

اتفاقيات حقوق اإلنسان واالستعراض الدوري الشامل يف إطار جملس حقوق اإلنسان التـابع             
لألمم املتحدة، اهتماماً ملشاركة مجيع اجلهات صاحبة املصلحة مبا فيها الوكـاالت احلكوميـة              

وكل اآلليات املؤسسية   . هنية واألكادميية والبحثية  املعنية واملنظمات اجلماهريية واالجتماعية وامل    
املشتركة بني الوكاالت، املذكورة يف مواضع أخرى يف هذا التقرير، معهود إليها باإلشـراف              

ويشارك بنشاط يف عملية إعـداد  . على إعداد التقارير يف إطار معاهدات حقوق اإلنسان املعنية 
الستعراض الدوري الشامل، مبا يف ذلـك هـذه         التقارير يف إطار معاهدات حقوق اإلنسان وا      

جبهة الو للبناء الوطين، واحتـاد الو       الوثيقة املوحدة، ممثلو اجلهات الفاعلة غري احلكومية وهي         
رابطة احملامني الالوية، ورابطـة الو    النسائي، واحتاد شباب الو، واحتاد الو للنقابات العمالية، و        

نسان التابع لألكادميية الوطنية للعلوم االجتماعيـة،       لألشخاص ذوي اإلعاقة، ومركز حقوق اإل     
وقد سـنحت   . وجامعة الوس الوطنية، وغريها من املنظمات واملؤسسات االجتماعية واملهنية        

الفرصة للمنظمات الدولية وللمنظمات غري احلكومية الدوليـة املوجـودة يف مجهوريـة الو              
 املعدة مبوجب معاهدات حقـوق اإلنـسان        الدميقراطية الشعبية للتعليق على مشاريع التقارير     

ومن اجلدير بالذكر أنه متت دعوة خرباء من هيئات املعاهـدات           . واالستعراض الدوري الشامل  
املعنية إىل تيسري األداء يف حلقات العمل املنظمة ملناقشة مشاريع التقارير املعدة مبوجب اتفاقيـة               

ييز ضد املرأة واالتفاقية الدولية للقضاء على    حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التم       
. مجيع أشكال التمييز العنصري والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          

من اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان       وتعتزم مجهورية الو الدميقراطية الشعبية دعوة خبري من كل        
عاقة إىل أن يكون شخـصية مرجعيـة رئيـسية يف           واللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإل     

  .حلقات العمل القادمة اليت سُتعقد ملناقشة مشاريع التقارير املعدة مبوجب املعاهدات املعنية
ويف عملية إعداد التقارير املتعلقة حبقوق اإلنسان، جرى االضطالع جبمـع البيانـات               -٧٣

. وأُجريت مقابالت مع اجملموعات املعنية    . يواملعلومات من املستوى املركزي إىل املستوى احملل      
وعلى سبيل املثال، جرى، عند إعداد التقارير مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز              
ضد املرأة، مجع البيانات واملعلومات املباشرة من األشخاص الـذين يعيـشون يف املقاطعـات               

فاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز       املختلفة؛ وفيما يتعلق بإعداد التقارير مبوجب االت      
العنصري، جرى االضطالع جبمع املعلومات من املستوى املركزي إىل املستوى احمللي مبـا يف              
ذلك الزيارات امليدانية اليت مت القيام هبا إىل املشاريع اإلمنائية الرئيسية اليت تؤثر يف سبل معيـشة                 

  .اجملتمعات احمللية
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الوطنية املعدة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان واالستعراض الدوري الشامل،         والتقارير    -٧٤
وكذلك املالحظات اخلتامية والتعليقات والتوصيات الصادرة عن هيئات املعاهدات املعنية وجملس           
حقوق اإلنسان، تصدر باللغة الالوية، وهي اللغة الرمسية يف البلد، وُتنشر على نطـاق واسـع يف          

 احلكومة اهتماماً كبرياً ملتابعة توصيات هيئات املعاهدات وتوصيات جملس حقوق            وتويل. اجملتمع
وُتَنظَم مشاورات وحلقات دراسية وحلقـات      . اإلنسان فيما يتعلق باالستعراض الدوري الشامل     

عمل بشأن املتابعة مبشاركة نشطة من الوزارات احلكومية واملنظمات اجلماهرييـة ومنظمـات             
  .اجملتمع املدين

وقد ساهم كل من النهج التشاركي يف عملية إعداد التقارير املتعلقة حبقوق اإلنـسان،                -٧٥
وإصدار التقارير الوطنية عن حقوق اإلنسان، وكذلك اإلجراءات املتخذة من جانب احلكومة يف             
متابعة توصيات هيئات املعاهدات والتوصيات الصادرة يف إطار االستعراض الدوري الشامل عـن           

ت العمل واحللقات الدراسية واملشاورات، مسامهة فعالة يف زيادة إذكاء الوعي حبقوق            طريق حلقا 
  . اإلنسان يف جمتمع الو، وأسهم ذلك يف تعزيز حقوق اإلنسان يف البلد ومحايتها

  معلومات أخرى عن حقوق اإلنسان   - هاء  
لدويل يف خمتلف   عاونت حكومة مجهورية الو الدميقراطية الشعبية بنشاط مع اجملتمع ا         ت  -٧٦

وتويل احلكومة، على وجه اخلصوص، أمهيـة       . اجملاالت املتعلقة بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها     
، ومـؤمتر  )١٩٩٠(لتنفيذ نتائج املؤمترات العاملية، مبا فيها مؤمتر القمة العاملي من أجل الطفـل             

، )١٩٩٤(ان والتنميـة    ، واملؤمتر الدويل للـسك    )١٩٩٢(األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية      
، )١٩٩٥(، واملؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة       )١٩٩٥(ومؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية      

، )٢٠٠٠(، ومؤمتر قمة األمم املتحـدة لأللفيـة         )١٩٩٦(ومؤمتر األمم املتحدة الثاين للموئل      
ة املعين بأقـل البلـدان منـواً        ، ومؤمتر األمم املتحد   )٢٠١٠(و  ) ٢٠٠٥(ومؤمترا قمة املتابعة    

املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتـصل           ، و )٢٠٠١(
  .خلإ، )٢٠٠٩(، ومؤمتر األعمال التجارية العاملي بشأن تغري املناخ )٢٠٠١ (بذلك من تعصب

ية الو الدميقراطية   مجهور وقد أُدرج منهاج عمل بيجني يف السياسات واإلجراءات يف          -٧٧
واعتمدت احلكومة االستراتيجية   . الشعبية، وأسفر هذا عن إنشاء اللجنة الوطنية للنهوض باملرأة        

           والفتـرة  . املؤلفـة مـن مخـس خطـط عمـل         ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(الوطنية للنهوض باملرأة    
ـ    ـ هي السن  ٢٠١٠-٢٠٠٩ ـ  ـة األخرية لتنفيذ االستراتيجي ة ة للنـهوض بـاملرأ    ـة الوطني

وتعكف اآلن اللجنة الوطنية للنهوض باملرأة على استعراض وتقييم حصيلة          ). ٢٠١٠-٢٠٠٦(
تنفيذ كل خطة عمل وستقوم بتحسني حمتويات االستراتيجية لتعزيز النهوض باملرأة وسـتحوهلا         

 وفقاً للخطة الوطنية السابعة للتنمية االجتماعيـة        ٢٠١٥-٢٠١١إىل استراتيجية جديدة للفترة     
  .ديةاالقتصا
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مؤمتر القمـة   وجيري حتقيق إعمال حقوق اإلنسان لشعب الو عن طريق تنفيذ نتائج              -٧٨
، وبصفة خاصة املساعي الوطنية الراميـة إىل حتقيـق    )٢٠٠٠(املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية     

فيذ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية فعالً تقريريها عن تن       وقد قدمت   . األهداف اإلمنائية لأللفية  
 وتعلق التقرير الثاين باستعراض منتصف املدة للتقدم الـذي أحرزتـه    . األهداف اإلمنائية لأللفية  

وقد متكنت مجهوريـة الو   . مجهورية الو الدميقراطية الشعبية يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية        
. و االقتـصادي  الدميقراطية الشعبية، منذ التقرير األول، من احلفاظ باستمرار على معدالت النم          

ويف حني أن مجهوريـة الو الدميقراطيـة        . والنمو االقتصادي عامل رئيسي للقضاء على الفقر      
الشعبية أحرزت تقدماً كبرياً وأن لديها إمكانية كبرية لبلوغ الغايتني الواردتني ضمن األهداف             

َضع، التزال هناك حتديات    اإلمنائية لأللفية واملتعلقتني بتوفري التعليم االبتدائي واحلد من وفيات الر         
على طريق حتقيق الغايات األخرى احملددة يف األهداف اإلمنائية لأللفية، وبصفة خاصة القـضاء              

وتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية مترابط مع تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان الـيت            . على اجلوع 
  . رمجهورية الو الدميقراطية الشعبية طرف فيها ويعزز كل منهما اآلخ

  عدم التمييز واملساواة   - واو  
تويل احلكومة، يف انتهاجها سياسة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، أمهيـة كـبرية               -٧٩

 من الدستور   ٣٥وتنص املادة   . ملبدأي عدم التمييز واملساواة املكرسني يف الدستور والقوانني       
جتمـاعي ومـستوى    مجيع مواطين الو، بصرف النظر عن نوع اجلنس والوضع اال         "على أن   

 مـن   ٣٤وتنص املـادة    ". التعليم واملعتقدات الدينية واألصل اإلثين، متساوون أمام القانون       
ُيعترب أي شخص حيمل جنسية الو مواطناً الوياً حسب التعريف الوارد يف            "الدستور على أن    

 جنسية الو عند امليالد وباملنح وعلى أسس أخرى كما هي حمـددة يف            ُتكتسب  و". القانون
ويتمتع أيضاً األشخاص من غري مواطين . جبنسية الو  من القانون املتعلق ١٤ إىل   ١١املواد من   

الو، املوجودون يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، حبماية احلقوق وااللتزامات على أساس            
 من  ٥٠وعلى وجه اخلصوص، تنص املادة      . دستور وقوانني مجهورية الو الدميقراطية الشعبية     

لألجانب واألشخاص عدميي اجلنسية أيضاً احلـق يف محايـة حقـوقهم            "لدستور على أن    ا
وحرياهتم على النحو احملدد يف قوانني مجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية، وأن يتقـدموا             

علـيهم  بشكاواهم إىل احملاكم والوكاالت املعنية يف مجهورية الو الدميقراطية الـشعبية، وأن      
  ". مجهورية الو الدميقراطية الشعبية وقوانينهااحترام دستورواجب 

مجيـع  : " من قانون حماكم الشعب تساوي اجلميع أمام القـانون         ٦وتضمن املادة     -٨٠
مواطين الو متساوون أمام القانون واحملاكم بصرف النظر عن األصل والوضع االجتمـاعي             

املهنة والدين وحمل اإلقامة    واالقتصادي والعرق واألصل اإلثين واللغة ونوع اجلنس والتعليم و        
يصدر "...  من قانون اإلجراءات اجلنائية على أن        ٦وتنص املادة   ". وغري ذلك من األسباب   

احلكم يف أية قضية جنائية على أساس تساوي مجيع مواطين الو أمام القانون واحملاكم بصرف            
لغتهم ونـوع   النظر عن أصلهم ووضعهم االجتماعي واالقتصادي وعرقهم وأصلهم اإلثين و         

وهتـيء حمـاكم    . جنسهم ودينهم وتعليمهم ومهنتهم وحمل إقامتهم وغري ذلك من األسباب         
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الشعب األوضاع املناسبة للناس، وبصفة خاصة املدعى عليهم واجلناة واملتهمني يف الدعاوى            
ويـنص  ". املدنية، ملمارسة حقوقهم من أجل ضمان اختاذ اإلجراءات الصحيحة واملوضوعية         

للمحاكم فقط الوالية القضائية على الدعوى      " على أن    ٣جراءات اجلنائية يف املادة     قانون اإل 
 من القانون ذاته    ٦وتنص املادة   ". املدنية ويصدر احلكم على أساس التساوي بني مواطين الو        

ُتتخذ اإلجراءات املدنية علـى أسـاس       : "على تساوي مجيع املواطنني أمام القانون واحملكمة      
واطنني أمام القانون واحملكمة دون أي متييز بسبب نـوع اجلـنس والعـرق              تساوي مجيع امل  

واألصل اإلثين والوضع االجتماعي واالقتصادي واللغة والتعليم واملهنة واملعتقد وحمل اإلقامة           
يء حمكمة الشعب األوضاع املناسبة للمواطنني، وبصفة خاصة        يوهت. وغري ذلك من األسباب   

م يف التساوي مع غريهم من أجل ضمان أن ُتَنفَذ اإلجـراءات            للمتقاضني، ملمارسة حقوقه  
  ". حسب األصول ومبوضوعية

النـهوض  ة بني اجلنسني وعدم التمييز منصوص عليهما بالتفصيل يف قانون           اواملساو  -٨١
املساواة بني اجلنسني هـي حتقيـق       " من القانون على أن      ١٣وتنص املادة   . باملرأة ومحايتها 

التنمية الذاتية؛ وتتمتع املرأة والرجل، يف اجملاالت الـسياسية واالقتـصادية           التكافؤ بينهما يف    
واالجتماعية الثقافية واملسائل األسرية والدفاعية واألمنية والشؤون اخلارجية، بالقيم والفرص          

  ".نفسها املنصوص عليها يف الدستور والقوانني
. والن يف الدسـتور والقـوانني     ة وعدم التمييز بني اجملموعات اإلثنية مكف      اواملساو  -٨٢

مجهورية الو  وينص دستور   . فاجملموعات اإلثنية التسع واألربعون متساوية كلها أمام القانون       
تنتهج الدولة سياسة تكفل التضامن واملساواة بـني        " على أن    ٨الدميقراطية الشعبية يف املادة     

ير عاداهتا وتقاليدها اجليـدة     ولكل اجملموعات اإلثنية احلق يف صون وتطو      . اجملموعات اإلثنية 
وحيتوي ". وأفعال الفصل والتمييز بني اجملموعات اإلثنية حمظورة. وثقافة البلد وجمتمعاهتا احمللية

القانون اجلنائي على أحكام جترم املخالفة املتمثلة يف التمييز ضد اجملموعات اإلثنية واملخالفـة           
  ).١٧٦ واملادة ٦٦املادة  (املتمثلة يف زرع الشقاق بني اجملموعات اإلثنية

وتويل احلكومة اهتماماً خاصاً لضمان املساواة وعدم التمييز ضـد األشـخاص ذوي               -٨٣
اإلعاقة، الذين يتألف عدد كبري منهم من ضحايا الذخائر غري املنفجرة والـذخائر العنقوديـة               

وي اإلعاقة  وتشجع احلكومة على هتيئة أوضاع مواتية لألشخاص ذ       . وغريها من خملفات احلرب   
تتيح هلم ممارسة حقوقهم على قدم املساواة مع غريهـم يف احليـاة الـسياسية واالقتـصادية                 

ويتلقى األشخاص ذوو اإلعاقة الدعم من الدولة واجملتمع يف معاجلة       . واالجتماعية والثقافية لألمة  
هم األخـرى  القضايا اليت تواجههم مثل الرعاية الصحية وإعادة التأهيل واملهن وممارسة حقـوق      

وجيري اآلن إعداد قانون فرعي بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف شكل            . طبقاً للقانون 
مرسوم لرئيس الوزراء سيكون، حاملا يتم اعتماده، أساساً قانونياً حيدد القواعد واإلجراءات اليت             

  .يةتضمن على حنو فعال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجهورية الو الدميقراطية الشعب

        


