األمم املت دة

HRI/CORE/LAO/2017

الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

Distr.: General
28 April 2017
Arabic
Original: English

وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول األطراف
مجهورية الو الدميقراطية

الشعبية* **

[اتريخ االستالم ٤ :نيسان/أبريل ]٢٠١٧

__________

*

**

أُعدت الوثيقة األساسية املوحدة لتقدمي التقارير ،مبوجب معاهدات حقوق اإلنساان الاا انتاإل هليمجاا يمجورياة
الو الدميقراطيااة البااع ية ،وقُاادمل واقااا للإ ااا ا التوجيمجيااة امل تسااقة لتقاادمي التقااارير مبوج اب املعاهاادات الدوليااة
حلقوق اإلنسان.
حس ااب املعلوم ااات ااالا ااة ها ال اادوي األط ا ارا ،ببا ااهن مجي ااة لقاريرها ااا ،ت ا ا ه ا ا الوثيقا ااة لت ري اار ر ا ا
ق ل هرساهلا ها وائر الرتية ابألمم املت دة.
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أوالً -معلومات عامة عن مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
ألف -اخلصائص اجلغرافية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للدولة
اجلغرافيا واملناخ
 -١اجلغرافيا :يمجورية الو الدميقراطية البع ية بلد غاري سااحل ل لاس مسااحت ٢36 ٨٠٠
معظإ ج اي وغاابت .ولق يمجورية الو يف ج وب شرق آسيا ،ولتقاسم
كيلومرتا مربعا ولغطّ
َ
حا اادو ها م ا ا يمجوريا ااة الصا ااك البا ااع ية ،ا اااال ،ويلكا ااة كإ ا ااو اي ج ا ااواب ،ويمجوريا ااة اييا اال م
االش ارتاكية شاارقا ،ويلكااة اتيل ااد غ اراب ويمجوريااة ا ااا مياغ ااار يف البااإاي الغاار  .ويب ا ّكل اار
امليكوناس جاةءا ك اريا مان احلادو الغربيااة ما اتيل اد وحاادا أقصار ما مياغااار .ويبا ّكل ار امليكونااس
ااد ش كة نقل ممجإة.
ورو ُ

 -٢التا ا اااري  :ال ا ااالووع أم ا ااة عريق ا ااة يف امل طق ا ااة والع ا ااا  .اق ا ااد ع ا ااا ش ا ااعب الو وقط ا ا ا
مراحال وجااو ولطااور وغااو علااى ها األرف احل ي ااة لفاارتة طويلااة ماان الااةمن .يف م تصااف القاارن
ة
أسااا يلكااة لااك غةانااس املت اادة الااا أ ا ل
وحااد امللااو اااا هنغااوم بَاّلاادات الو و ّ
الراب ا عباارّ ،
الحقا ااا أما ااة مة ها اارة وه ّن غا ااةى ال لا ا َاد معتا اادون أجانا ااب يف أوقا ااات تلفا ااة ما اان التا اااريخ .و ا اال
اتعإرا م اان ق ااوى أج ي ااة وه اااء ق اارن ونص ااف م اان ال ااةمن .ويف
هقل اايم الا ا وو هقليإ ااا اتبع ااا ومس ا َ
اعب الو
القاارن العب ارين ،وخا ااة بعااد احلاارب العامليااة الثانيااة ،قااا حااةب الو الثااور البااع شا َ
املتعااد األع اراق يف كفاااو بط ااوي وثااور يف س ا يل ني اال حريااة ال لااد .وبع ااد نتاااي طوياال ط اااا
ابملبا اااق والتت ا ا يات ،أحا اارو شا ااعب الو االسا ااتقالي الا ااوطين وأنبا ااه يمجوريا ااة الو الدميقراطيا ااة
البع ية ،الدولة املستقلة ذات السيا ة ،يف  ٢كاانون األوي /يساإ  .١9٧5وأ ا شاعب الو
السيد يف بلد .
السكان
 -3حجااا السااكان وا يكاال اجلنسااا  :حسااب أحاادد لعاادا للسااكان واملساااكن أُجاار
يف عا ااام  ،٢٠١5بلا ااس جإا ااو عا ااد سا ااكان يمجوريا ااة الو الدميقراطيا ااة البا ااع ية 6 ٤9٢ ٢٢٨
نسااإة 3 ٢3٧ ٤5٨ ،ماان اإل د و 3 ٢5٤ ٧٧٠ماان ال ا كور .وقااد لتاااعف عااد السااكان
لقري ا ال كاان ي لاس  3 5٨٤ ٨٠3نساإة يف عاام  ١9٨5ع ادما أجار أوي لعادا للساكان.
اانتا ،حاواي ملياون شاإص ها ساكان ال لاد يف كال عبار سا وات .وي قاى ال لاد أحاد أ اغر
ال لاادان يف ج ااوب شاارق آساايا ماان حيااا عااد سااكان احلاااي .ورغاام أن عااد السااكان قااد وا
خ ااالي العق ااو الثالث ااة املاد ااية ،الف ا ا مع اادي ال إ ااو ال اادميغرايف الس ا ا و م اان  ٢.٠٨يف املائ ااة
( )٢٠٠5-١995ها  ١.٤5يف املائة (( )٢٠١5-٢٠٠5انظر اجلدوي .)١
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اجلدوي ١
أعداد السكان ومعدل النمو الدميغرايف السنوي فيما بني التعدادات يف مجهورية الو
س ة التعدا

عد السكان

١995

٤ 5٧٤ ٨٤٨

٢٠٠5

5 6٢١ 9٨٢

١9٨5

3 5٨٤ ٨٠3

6 ٤9٢ ٢٢٨

متوساام معاادي ال إااو الس ا و يف الف ارتات الااا لتإلاال لعاادا ات
السكان واملساكن ()%
٢,٤٧
٢,٠٨
١,٤5

٢٠١5
املصدر :لعدا السكان واملساكن لعام .٢٠١5

 -٤الكثافة السكانية وتوزُّع السكان بني احلواضر واألرايف :بلغل الكثاااة الساكانية يف
ال لاد ككال  ٢٧شإصاا لكال كيلاومرت مربا  .ويعاي  33يف املائاة مان جإاو الساكان يف احلواداار،
بي إااا يعااي  6٧يف املائااة يف األراي 59 ،،يف املائااة م ا مجم يعيبااون يف م اااطل مو اولة ابلب ا كة
الطرقيااة بي إااا يعااي  ٨يف املائااة م ا مجم يف م اااطل غ ااري مو اولة ااا .وأكثاار م اااطل ال لااد كثاا ااة
سااكانية م طقااة ايي تيااان العا ااإة حيااا ل لااس الكثااااة السااكانية  ٢٠9أشااإاص لكاال كيلااومرت
مرب ا  ،وهااو رقاام يكااا يفااوق الاارقم الااوطين متاارواب يف نانيااة .وه ا ا اساات تا متوقتا ألن ايي تيااان
لوس عإراين يف ال لدّ .أماا خاار العا اإة اي تياان ،االتفااواتت يف الكثاااة
العا إة لبمجد أك ُّ
الس ااكانية د ااتيلة .ولس ااشل مقاطعت ااا شام اس ااان وس ااااا كل اثين أعل ااى نسا ا ة كثاا ااة س ااكانية
ل لااس  ٤5شإصااا لكاال كيلااومرت مرب ا  .ويُتوق ا أن لكااون للااو ال س ا ة م إفتااة يف املقاطعااات
اجل ليااة .وه ا ه ا احلالااة يف مقاطعااة اونغساااي حيااا ال لتشاااوو نس ا ة الكثااااة السااكانية ١١
شإص ااا لك اال كيل ااومرت مربا ا  -وها ا األ ا يف ال ل ااد .وم اان املقاطع ااات األخ اارى ذات الكثاا ااة
السكانية امل إفتة ،مقاطعات أاتبيو وسيكونس وكةي غمجوانس (انظر البكل .)١
البكل ١
الكثافة السكانية يف كل مقاطعة2015 ،
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 -5معدالت املوالياد والوفياات :بلاس معادي اخلصاوبة ،علاى مادى سا ة واحادة خاالي اارتة
ما ق ل لعدا الساكان واملسااكن لعاام  ،٢٠١5يف افو ،ييا ال سااء الالئا لارتاوو أعإاارهن
ما ااا با ااك  ١5و ٤9س ا ا ة  3,٢لكا اال ألا ااف ام ا ارأة .ويق ا ا ّدر جإا ااو عا ااد ال ا اوال ات يف يمجوريا ااة الو
الدميقراطيااة البااع ية با ا  ١٨3 ٠٠٠وال ة أو يقاادر معاادي املواليااد األوي با ا  ٢٨وال ة لك اال ١ ٠٠٠
نس ااإة ،أ أن ا الف ا مبع اادي  ٧لك اال  ١ ٠٠٠نس ااإة مقارن ااة مبع اادي  35وال ة لك اال ١ ٠٠٠
نسإة ال ُس ّشل يف لعادا الساكان واملسااكن لعاام  .٢٠٠5وبلاس معادي الواياات األوي نانياة
وايات لكل  ١ ٠٠٠نسإة.
 -6األع اراق :يمجوريااة الو الدميقراطيااة البااع ية بلااد مت ااو األع اراق .اسااكان يتااهلفون ماان ٤9
جإوعة عرقية لعي مت اثرة يف ييا أاااء ال لاد ،ولصاتف داإن أربا جإوعاات عرقياة  -لغوياة،
وه الو  -ات ( 66,٧يف املائة) ،ومون  -مخاري ( ٢٠,6يف املائاة) ،وووناس  -همياان ( ٨,٤يف
املائة) ،والصي ية التي تية ( 3,3يف املائة) .وي تإ ما يةيد قليال على نصف ساكان ال لاد ( 53يف
املائااة) ها جإوعااة الو العرقيااة .ايإااا لبااكل كمجإااو َووونااس اثين واثلااا أك ا اجملإوعااات ،علااى
التواي .ولتم كل من هالك اجملإوعتك أكثر من نصف مليون شإص (انظر اجلدوي .)٢
اجلدوي ٢
عدد السكان حسب اجملموعة العرقية
السكان

3 ٤٢٧ 665
٧٠٨ ٤١٢
595 ٠٢٨
٢١٨ ١٠٨
٢٠١ 5٧6
١63 ٢٨5
١٤٤ ٢55
١٢6 ٢٢9
١١٢ 9٧9
٧٤9 ١53

الو
كمجإو
وونس
وات
ات
ماكونس
كااتنس
ليو
آكمجا
جإوعات عرقية أخرى
املصدر :لعدا السكان واملساكن لعام .٢٠١5

ال س ة املتوية من جإو السكان

53,٢
١١,٠
9,٢
3,٤
3,١
٢,5
٢,٢
٢,٠
١,٨
١١,6

 -٧اجلنسية :حساب لعادا الساكان واملسااكن لعاام  ،٢٠١5كاان عاد الساكان مان هث ياة
الو ي ل ااس  6 ٤٤6 69٠نس ااإة ،أ م ااا ي اااهة  99يف املائ ااة م اان الس ااكان املقيإ ااك يف ال ل ااد.
أمااا بقيااة املقيإااك امجاام ماان ماواطين ل لاادان أخاارى وبلااس عااد هم  ٤5 ٠٠٠نسااإة وهاام ابألساااع
اييت اااميون ( ١9 ٠٠٠نسااإة) و ااي يون ( ١3 ٤٠٠نسااإة) وكإ و يااون واتيل ااديون (حاواي 3 ٠٠٠
نسإة ،على التواي) .أما املقيإون األجانب اآلخرون ،الا ين يفاوق عاد هم  ١ ٠٠٠نساإة ،اقاد ألاوا
من بلدان آسيوية أخرى (انظر اجلدوي .)3
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اجلدوي 3
التوزيع السكا حسب اجلنسية
اإل د

اجل سية

3 ٢٢١ ٢55
١ 6٠٨
3 ٨٤5
١ 3٠5
656
٧ 5٧6
33٠
336
٤٠
٢٤5
6١
٤5
١56
٣ 2٣٧ ٤5٨

الالويون
الكإ و يون
الصي يون
مياغار
التايالنديون
الفييت اميون
املواط ون اآلسيويون اآلخرون
األوروبيون
األاريقيون
األمريكيون
األسرتاليون
املواط ون اآلخرون
لُ ّكر
اجملموع
املصدر :لعدا السكان واملساكن لعام .٢٠١5

أعدا السكان
اجملموع
ال كور

3 ٢٢5 ٤35
١ ٨٢٠
9 555
١ 53٠
٢ 63٧
١١ 36٢
9٤6
6٢٨
٧٠
3٤6
١٤٤
٧٨
٢١9
٣ 25٤ ٧٧0

٦ ٤٤٦ ٦٩0
٣ ٤2٨
1٣ ٤00
2 ٨٣5
٣ 2٩٣
1٨ ٩٣٨
1 2٧٦
٩٦٤
110
5٩1
205
12٣
٣٧5
٦ ٤٩2 22٨

يف املائة

99,٢
٠,٠5
٠,٢
٠,٠٤
٠,٠5
٠,3
٠,٠١
٠,٠
٠,٠
٠,٠
٠,٠
٠,٠
فر
100

 -٨الاادين :معظاام السااكان يَاادين ابل وذيااة .امج ااان اااو أربعااة ماليااك ( 6٤,٧يف املائااة) ماان
أل ااا ال وذيااة و ١,٧يف املائااة ماان أل ااا املسااي ية بي إااا ل لااس نس ا ة أل ااا اإلسااالم وال مجائيااة  ١يف
املائة أما من ل قى من السكان ،ونس تمجم  33يف املائة ،امجام مان أل اا املا هب الروحااين وغاريهم
(انظر اجلدوي .)٤
اجلدوي ٤
توزيع جمموع السكان حبسب الداينة
الداينة

اجملموع

٤ 201 ٩٩٣
112 2٣0
2 122
1 ٦05
1٩ ٩01
2 0٤0 ٣٦5
11٤ 012
٦ ٤٩2 22٨

السكان
اإل د

ال وذية
املسي ية
ال مجائية
اإلسالم
غري ذلو
بال ين
لُ ّكر
اجملموع
املصدر :لعدا السكان واملساكن لعام .٢٠١5
6

٢ ١٠٤ ٧١٨
56 ٤٠3
9٤3
٧٤9
٨ ٢٧9
١ ٠٠9 ٨93
56 ٤٧3
٣ 2٣٧ ٤5٨

ال كور

٢ ٠9٧ ٢٧5
55 ٨٢٧
١ ١٧9
٨56
١١ 6٢٢
١ ٠3٠ ٤٧٢
5٧ 539
٣ 25٤ ٧٧0

اجملموع

٦٤,٧
1,٧
0,٣
٣1,٤
1,٨
100,0

ال س ة املتوية
ال كور
اإل د
65,٠
١,٧
٠,3
3١,٢
١,٧
100,0

6٤,٤
١,٧
٠,٤
3١,٧
١,٨
100,0
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 -9ا يكل العمري :معظم سكان يمجورية الو الدميقراطية الباع ية مان البا اب الا ين مان
امل اارج أ اام يب اايإون عل ااى ال ااو امل ااك يف األهرام ااات العإري ااة ال ا اوار ة يف الب ااكل  .٢اف ا ا
عام  ،٢٠١5كان عإر نصاف الساكان يقال عان  ٢3,5عاماا ،بي إاا كاان عإار نصاف الساكان
يف ع ااام  ٢٠٠5ي ل ااس  ١٨,5س ا ا ة ،أ أن متوس اام العإ اار ق ااد وا نإ ااا س ا ا واتّ .أم ااا نس ا ا ة
األطفاااي ال ا ين لقاال أعإااارهم عاان  ١5س ا ة اقااد الفتاال بباادة ماان  39يف املائااة ها  3٢يف
املائ ا ااة ،بي إ ا ااا وا ت نسا ا ا ة الس ا ااكان املسا ا ا ك ،وهن كان ا اال واي ة طفيف ا ااة .ووا ت حص ا ااة الفت ا ااة
العإرية  6٤-١5س ة من جإو السكان من  5٧يف املائاة يف عاام  ٢٠٠5ها  6٤يف املائاة يف
عام ( ٢٠١5انظر اجلدوي .)5
البكل ٢
األهرامات العمرية للسكان ،عام 2015
75+
70-74
65-69
60-64
55-59
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45-49
40-44
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0-4
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اجلدوي 5
مؤشرات ا يكل العمري2015-2005 ،
حصة الفتة العإرية

فر١٤-
6٤-١5
 65وأكثر
٢٤-١٠
متوسم العإر
معدي اإلعالة االقتصا ية
معدي اإلعالة يف فو ،الب اب
معدي اإلعالة يف فو ،املس ك
معدل اإلعالة اإلمجايل

٢٠٠5

٢٠١5

٧٠
٧
٧٧

5٠
٧
5٧

39,٤
56,٧
3,9
3٤,3
١٨,5

3٢
63,٧
٤,٢
3١,9
٢3,5

املصدر :لعدا السكان واملساكن لعام .٢٠١5

 -١٠معاادل اإلعالااة :يف عااام  ،٢٠١5كااان معاادي اإلعالااة يف اافو ،الب ا اب  ،5٠نااةوال
ما اان  ٧٠يف عا ااام  .٢٠٠5وه ا ا ا يعا ااين أن كا اال  ١٠٠شا ااإص يف سا اان العإا اال جيا ااب أن يا ااواّر
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احتياجات  5٠طفال لقل أعإارهم عن  ١5عاما .ويعكاا االلفااف يف نسا ة اإلعالاة همكانياة
جااين العائااد الاادميغرايف .وها ا يعااين أن الواااورات ال ايااة عاان خف ا العاابء سااتإمجد الطرياال اااو
واي ة االستثإار يف الت إية االقتصا ية .وبق معدي اإلعالة يف فو ،املس ك على حال حياا
بلس س عة مس ك معالك لكل  ١٠٠شإص عامل .وه املعدالت ليسال هالّ مششارات لقري ياة
علااى العاابء االقتصااا  ،اشإيا األشااإاص يف ساان العإاال ال يعإلااون يف الواقا  ،بي إااا يكااون
بع املعالك اعال جةءا من القوة العاملة (انظر اجلدوي  6أعال ).
 -١١وارلف متوسم العإار املتوقا لا د مان  5٢سا ة ها  65سا ة وللا كور مان  59سا ة
ها  6٢س ة بك عام  ٢٠٠5و.٢٠١5
 -١٢حجا األسرة املعيشية :يف عاام  ،٢٠١5كاان جإاو عاد األسار املعيباية يف يمجورياة
الو الدميقراطيااة البااع ية ي لااس  ،١ ١9٨ ٢٧٢أ أنا ارلف ا ب سا ة  ٢٤يف املائااة مقارنااة مبااا كااان
علي يف لعدا السكان واملساكن لعام  ،٢٠٠5و ١ ١٨3 3٨6مان ذلاو اجملإاو أسار معيباية
خا ة بي إا  ١٤ ٨٨6م أسر معيبية مشسسية .غري أن عد السكان ال ين يعيبون يف ها
األساار يااة سااوى ب سا ة  ١٤يف املائااة يااا ياادي علااى أن عااد السااكان يف كاال أساارة معيبااية يف
الو قد الفا يف عاام  ،٢٠٠5اعاد أاارا األسار املعيباية يف الو كاان ي لاس  5,٨يف املتوسام،
ولكن ه ا العد قد الف يف عام  ٢٠١5لي لس ( 5,3انظر اجلدوي .)6
اجلدوي 6
ع اادد الس ااكان يف األس اار املعيش ااية اخلاحل ااة ،الع اادد واحلج ااا املتوسا ا ل س اار املعيش ااية يف
احلواضر واألرايف
احلشم املتوسم
لألسرة املعيبية

عد األسر املعيبية اخلا ة
السكان يف األسر املعيبية اخلا ة
الةاي ة ابل س ة
الةاي ة ابل س ة
املتوية
املتوية
٢٠٠5 ٢٠١5
٢٠٠5
٢٠١5
٢٠٠5
٢٠١5
يمجورية الو الدميقراطية البع ية 5 ٤99 ٢٤٧ 6 ٢٧٧ 59٢
١ ٤36 36١ ٢ ٠٠3 ٠٤6
احلوادر
األراي ،املو ولة ابلب كة الطرقية ٢ ٨6٢ ١6٧ 3 ٧6٧ 3٢3
األراي ،غا ااري املو ا ااولة ابلب ا ا كة ١ ١9٤ ٢٢٢ 5٠٧ ٢٢3
الطرقية

١٤,٢
39,5
3١,6
5٧.5-

95٢ 3٨6 ١ ١٨3 3٨6
٢65 ٢٠6 ٤٠٨ 6١٠
٤9٠ ٢٧٢ 6٨٧ ٤9٢
١95 ٤١3
٨٧ ٢٨٤

٢٤,3
5٤,١
٤٠,٢
55.3-

5,3
٤,9
5,5
5,٨

5,٨
5,٤
5,٨
6,١
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 -١3األسر املعيشية اليت ترُُّّبا نساء :يف جتإ أبو مثل يمجورية الو الدميقراطياة الباع ية،
يك ااون رب األس اارة املعيب ااية يف الع ااا ة ذكا ارا وها ا ا م ااا أث تتا ا بي ااا ت لع اادا الس ااكان واملس اااكن
لعااام  ٢٠١5الااا أ مجاارت أن األغل يااة الساااحقة ( ٨٧يف املائااة) ماان يي ا األساار املعيبااية يرُّ ااا
رب امارأةأ أسااركا يكااون أوااار هذا كاناال لعااي يف م طقااة
ذكاار (انظاار اجلاادوي  .)٧واحتإاااي أن لا ّ
حتا ارية ،حي ااا  ١٨يف املائ ااة م اان األس اار املعيب ااية لرّ ااا ه د مقاب اال  ١١يف املائ ااة م اان األس اار
املعيبااية يف األراي ،املو اولة ابلبا كة الطرقيااة و ٧يف املائااة ماان األساار املعيبااية يف األراي ،غااري
املو ولة ابلب كة الطرقية.
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اجلدوي ٧
توزيع عدد األسر املعيشية حسب نوع جنس رب األسرة املعيشية وحسب احلواضر واألرايف

احلوادر/األراي،
احلوادر
األراي ،املو ولة ابلب كة الطرقية
األراي ،غري املو ولة ابلب كة الطرقية
اجملموع

عد األسر املعيبية

نو ج ا رب األسرة
ال كور
اإل د
اجملموع

٤٠٨ 6١٠
6٨٧ ٤9٢
٨٧ ٢٨٤
1 1٨٣ ٣٨٦

100
100
100
100

١٧,٨
١١,٢
٧,٤
1٣,2

٨٢,٢
٨٨,٨
9٢,6
٨٦,٨
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االقتصاد
 -١٤ال لااد مصاّف دااإن اتااة أقاال ال لاادان غاوا يف العااا حيااا بلااس نصاايب الفاار ماان الاادخل
الق ا ااوم اإلي ا اااي  ١ ٢3٢والرا با ا اادوالرات ال ا ااوالايت املت ا ا اادة يف ع ا ااام  ،٢٠١5أ ب ا ا اةاي ة
قدرها  ٤9١والرا بدوالرات الوالايت املت دة مقارنة ب يف عام .٢٠٠5
 -١5وخااالي الفاارتة مااا بااك عااام  ٢٠١١و ،٢٠١5ورغاام ثااري األومااة االقتصااا ية واملاليااة
اشل اقتصااا يمجوريااة الو الدميقراطيااة البااع ية غ اوا يف متوساام ال ااالا اال ا اإلياااي
العامليااة ،سا ّ
ب س ة  ٧,9يف املائة مقارنة ب س ة  6,٢٤يف املائة يف الفرتة ما بك عاام  ٢٠٠١و .٢٠٠5ووا
ال ا ا ا ااالا االا ا ا ا ا اإلي ا ا ا اااي للف ا ا ا اار الواح ا ا ا ااد يف السا ا ا ا ا ة املالي ا ا ا ااة  ٢٠١١/٢٠١٠م ا ا ا اان ١ ٢١٧
والرا ب اادوالرات ال ااوالايت املت اادة ها  ١ 9٧٠والرا ب اادوالرات ال ااوالايت املت اادة يف الس ا ا ة
املالية .٢٠١٤/٢٠١5
 -١6وم ااا اتا ا هيك اال االقتص ااا يتغ ا ّاري يف السا ا وات األخ اارية .اق ااد لراجع اال حص ااة القط ااا
الةراعا ا ال ااا كان اال لب ااكل حص ااة األس ااد م اان ال ااالا االا ا اإلي اااي م اان  5١,9يف املائ ااة يف
عام  ٢٠٠٠ها  ٢3,٧يف املائة يف عام  .٢٠١5بي إا وا ت حصة الص اعة من  ٢٢,٤يف املائة
ها  ٢9,١يف املائة ووا ت حصة لا اخلدمات من  ٢5,٧يف املائة ها  ٤٧,٢يف املائة يف نفا
الفرتة.
 -١٧وخالي ارتة ل فيا اخلطاة الوط ياة الساابعة للت إياة االجتإاعياة واالقتصاا ية (،)٢٠١5-٢٠١٠
خصص ا اال احلكوم ا ااة ميةاني ا ااة لالس ا ااتثإار يف ه ارة الكا ا اوارد عل ا ااى الص ا ااعيد اإلقليإا ا ا ويف الت إي ا ااة
االقتصااا ية واحل ااد ماان الفق اار .وقااد أس اافرت ه ا السياسااة ع اان واي ة لدرجييااة يف االس ااتثإار الع ااام
ما ا ا اان  ١ ٧53,٢3مليا ا ا ااار كيا ا ا ااب ،أ  6,١3يف املائا ا ا ااة ما ا ا اان جإا ا ا ااو االسا ا ا ااتثإارات يف الس ا ا ا ا ة
املالية  ،٢٠١١/٢٠١٠ها  3 ٤٢٤,93مليار كيب ،أ  ٧,٧٢يف املائة من جإو االساتثإارات
يف الس ة املالية  .٢٠١5/٢٠١٤ويف ه ا الصد  ،خصصل القطاعات واملقاطعات جةءا ك ريا من
ميةانياكا للإباري الا اعتُ ت اعالة ومتإاشية م أولوايت احلكومة على ال و التاي:
 حظ اجملاي االقتصا ب س ة  3٠يف املائة من جإو االستثإارات؛
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حظ ا اجملاااي االجتإاااع ب س ا ة  35يف املائااة ماان جإااو االسااتثإارات؛ وقطااا التعلاايم
والقطا الص ب س ة  ١٧يف املائة و 9يف املائة من جإو االستثإارات ،على التواي؛



حظ ا ا ا شا ا اال الطا ا اارق ولبا ا ااييد ال ا ا اااايت املكت يا ا ااة ب س ا ا ا ة  35يف املائا ا ااة ما ا اان جإا ا ااو
االس ااتثإارات؛ حي ااا ُخصص اال نسا ا ة  ٢٨يف املائ ااة لب اال الط اارق ونسا ا ة  ٧يف املائ ااة
لتبييد ال اايت املكت ية.

 -١٨ونظإاال احلكومااة علااى ماادى س ا وات اجتإااا املائاادة املسااتديرة م ا البااركاء اإلغااائيك
بقصااد التباااور وي ا األم اواي ألغ اراف ل في ا اخلطااة السااابعة للت إيااة االجتإاعيااة واالقتصااا ية.
ادرها
وخ ا ا ااالي ا ا ا اارتة اخلإ ا ا ااا سا ا ا ا وات ( ،)٢٠١5-٢٠١١للق ا ا اال يمجوري ا ا ااة الو مس ا ا اااعدة ق ا ا ا ُ
اإلياي  ٢6 9٨١,٢6كياب أو حاواي  3 369ملياون والر بادوالرات الاوالايت املت ادة ،أ
اتمجد ،لت فيا ا اخلط ااة ( .)33 ٠٠٠-3٠ ٠٠٠ورّك ااة
م ااا يع ااا ي  9١,٠5مائ ااة م اان امل ل ااس املس ا َ
اسااتإدام امل ا والقااروف أساسااا علااى القطاعااات االجتإاعيااة والثقاايااة واالقتصااا ية ،وال ساايإا
املا املإصصااة لت إيااة القطاااعك االجتإاااع والثقااايف بغاارف قياال األهاادا ،اإلغائيااة لأللفيااة؛
ورتكااةت القااروف علااى ل إيااة القطااا االقتصااا واهلياكاال األساسااية مثاال التعاادين إلنتااا الطاقااة
والةراعة واحلراجة واألشغاي العامة وال قل.
مستوى املعيشة
 -١9يف ع ا ااام  ،٢٠١٤كان ا اال ه ا ااان  ٧6 6٠٤أس ا اار اق ا اارية ،شا ا ا ّكل  ١ ٧36قري ا ااة اق ا اارية
م مجااا  ٢3,٠9يف املائااة م اان جإااو الق اارى يف يي ا أا اااء ال لااد (واق ااا لتقياايم الفق اار ال ا ج اارى يف
ع ا ااام  .)٢٠١٤والفت ا اال نس ا ا ا ة اش ا ااوة الفق ا اار م ا اان  ٢٧,6يف املائ ا ااة يف ع ا ااام ٢٠٠٨-٢٠٠٧
ها  ٢3,٢يف املائة يف عاام  ٢٠١٢و ،٢٠١3ويقادتر أن لا إف للاو ال سا ة ها  ٢٠يف املائاة
يف عااام ( ٢٠١5واقااا للدراسااة االستقصااائية اخلامسااة ل نفاااق واالسااتمجالن يف الو) .وحسااب
لقرير الت إية ال برية الصا ر عن بر ما األمم املت دة اإلغائ يف عاام  ،٢٠١5احتلال يمجورياة
الو الدميقراطية البع ية املرل ة  ١٤١يف جاي الت إية االقتصا ية من بك  ١٨٨بلدا وهقليإاا .وقاد
أاتو هلا غوها االقتصا القاو االرلقااء لادخوي لصا يف ال او الادوي لالقتصاا ات امل إفتاة
الدخل يف "شرحية الدخل املتوسم السفلى".
 -٢٠وغاية يمجورية الو الدميقراطية البع ية أن لتههل للإرو من اتة أقل ال لادان غاوا حبلاوي
عا ااام  .٢٠٢٠وإلغا اااء االقتصا ااا  ،ودا ااعل حكوما ااة الو سلسا االة ما اان اخلطا اام الوط يا ااة للت إيا ااة
االجتإاعية واالقتصا ية .والغرف من آخر خطة َمخسية من اخلطم الوط ياة (،)٢٠٢٠-٢٠١6
رج ال األهاادا ،اإلغائيااة
ه ا الثام ااة ماان نوعمجااا ،هااو اخلاارو ماان اتااة أقاال ال لاادان غ اوا .وقااد أُ َ
لأللفية دإن ه األولوايت واألهدا ،الوط ية.
 -٢١وأعط اال حكوم ااة الو األولوي ااة لل ااد م اان الفق اار يف اخلط ااة الوط ي ااة الس ااابعة لت قي اال
األها اادا ،اإلغائيا ااة لأللفيا ااة يف عا ااام  ،٢٠١5وخلا اارو ال لا ااد ما اان اتا ااة أقا اال ال لا اادان غ ا اوا حبلا ااوي
عااام  .٢٠٢٠والفتاال نسا ة األساار الفقاارية يف يمجوريااة الو الدميقراطيااة البااع ية ماان  ٢٨,٧يف
املائااة يف عااام  ٢٠٠5ها  ٨,١١يف املائااة يف عااام  ،)١(٢٠١٤ات قاال ب ا لو أكثا ُار ماان اهلااد،
__________
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األوي من األهادا ،اإلغائياة لأللفياة الا حاد ال سا ة يف  ٢٤يف املائاة .ويُعاةى ها ا االلفااف
ها اجلإا باك االسااتثإار العاام يف لوسااي شا كة ال قاال وباك لعةيااة لساويل اإلنتااا الةراعا الا
ي ف ا القطااا اخلاااص ،ماان طاار ،امل اواط ك وك ا لو ماان طاار ،م ظإااات اجملتإ ا املاادين االيااة
والدوليااة .ويف حةيران/يوني ا  ،٢٠١5أعل اال م ظإااة األغ يااة والةراعااة لألماام املت اادة (الفاااو) أن
يمجورية الو قد حققل اهلد ١ ،املتعلل ابلقتاء على الفقر املدق واجلو .
 -٢٢وحققل يمجورية الو الدميقراطية البع ية غاية من غااايت األهادا ،اإلغائياة لأللفياة ولتإثال
يف خف معدي الفقر الوطين ايمجا .والفتل نس ة السكان ال ين يعيبون ل خام الفقار الاوطين
مبرور الس ك من  ٤6يف املائة يف عاام  ١99٢ها  ٢3يف املائاة يف عاام  .٢٠١٢ويارل م اااو جمجاو
احلد من الفقر بعوامل كثرية م مجا شل الطرق وب اء اهلياكل األساسية يف األراي.،
 -٢3و تل ااف مس ااتوايت الت إي ااة االقتص ااا ية حس ااب امل اااطل واجلمج ااات االي ااة حي ااا لوج ااد
لفاواتت ايإا بك امل اطل واجلمجاات االياة .وقاد ارلفا معامال جياين ب سا ة  3,٨يف املائاة .وبي إاا
قال ابلفعال احل ُّاد مان الفقار علاى الصاعيد الاوطين ،ال لاةاي امل طقاة الباإالية متإلفاة عان الركاب
مقارنة ابمل اطل األخرى.
 -٢٤وقد عا لعةية األمن والت إياة الاوط يك يف يمجورياة الو الدميقراطياة الباع ية بفوائاد ك ارية
خ ااالي العق ااو الثالث ااة املاد ااية .اق ااد ر م ااك الس ااالم واالس ااتقرار يف ال ل ااد .وس ااشلل الت إي ااة
االجتإاعية واالقتصا ية لقادما متوا اال يتشلاى يف ال إاو التادرجي لالقتصاا الاوطين ،ويف اإل ارة
السااليإة لألم اواي ،واسااتقرار العإلااة الوط يااة (كيااب) ،ولراج ا الفقاار ،ويف التقاادم التاادرجي اب ااا
قيل األهدا ،اإلغائية لأللفية.
اجملاالن االجتماعي والثقايف

التعليم
 -٢5التعلاايم أولويااة عليااا يف سياسااات حكومااة يمجوريااة الو الدميقراطيااة البااع ية .وماان بااك
ما لسعى احلكوماة ها قيقا لرياةُ ها األولوياة ها واقا  ،حياا جعلال التعلايم ع صارا حا اا
يف ل إية يي القطاعاات األخارى .ويا ص الدساتور وقاانون التعلايم علاى أن التعلايم حال وواجاب
معا ابل س ة للفر وللإشتإ ككل.
 -٢6وي ص قانون التعليم على هلةامياة التعلايم االبتادائ  .والغاياة مان التعلايم جعال كال ماواطن
ماان ماواطين الو مواط ااا اااحلا ذا أخااالق ومعااار ،وقاادرات .وكااتم الدولااة واجملتإا بتطااوير لعلاايم
وطين جيّد ،وبتمجيتة الفارص والظارو ،جلإيا أاارا الباعب لل صاوي علاى التعلايم يف ييا أاااء
ال لد ،وخا ة لسكان امل اطل ال ائية واملعةولة ،ولألقلياات العرقياة ،ولل سااء واألطفااي وااارومك.
ولب ااش الدول ااة بب اادة القط ااا اخل اااص عل ااى االس ااتثإار يف التعل اايم ال ااوطين ،ولس ااإ للإ اادارع
اخلا ة ابلعإل واقا للإعايري الا حد كا الدولة يف لطوير امل اها الدراسية .وابلتعاون ما ال ااع
أنفسمجم ،ل ين الدولة مدارع بغية ل ظيم التعليم الوطين على او شامل ك يصل ها امل اطل الاا
لقط مج ااا اجملإوع ااات العرقي ااة .وق اادمل اجلمج ااات املاا ااة وال ل اادان الص ااديقة مس اااعدة قيّإ ااة لتط ااوير
التعليم يف يمجورية الو الدميقراطية البع ية ،وال سايإا يف ب ااء مادارع ابتدائياة لألطفااي يف أجاةاء
عديدة من ال لد.
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 -٢٧ولط ااوير التعل اايم ج ااةء ال يتشا اةأ م اان االسا ارتاليشية الوط ي ااة لل إ ااو والقت اااء عل ااى الفق اار
ويمجا ااد ،ها واي ة الفا اارص يف احلصا ااوي علا ااى التعلا اايم ،واحلا ااد ما اان األميا ااة يف ا اافو ،ال سا اااء،
وال ساايإا ال ساااء ماان األقليااات العرقيااة ،وذلااو عاان طرياال ص ايص ميةانيااة ل اةاي ة اإلنفاااق العااام
علااى التعلاايم ال ا يغط ا  ١٧يف املائااة م اان جإااو ال فقااات احلكوميااة بغاارف سااك ولط ااوير
اهلياكاال األساسااية التعليإيااة و سااك التعلاايم والااتعلُّم .واحلكومااة بصااد ل في ا اس ارتاليشية التعلاايم
حبلوي عام  ٢٠٢٠وبراما التعليم للشإي  .ويتتإن نظام التعليم الوطين التعليم ال ظام والتعلايم
غري ال ظام  .ويتهلف نظام التعليم ال ظام من مخساة مساتوايت :التعلايم ق ال املدرسا  ،والتعلايم
االبتدائ  ،والتعليم الثانو  ،والتعليم املمجين ،والتعليم العاي.
 -٢٨وبصاافة عامااة ،شاامجد التعلاايم لطااورا هجيابيااا كإااا ونوعااا علااى الس اواء .واليااوم ،لُ ا ولص الَ
امل اادارع االبتدائي ااة يف امل اااطل ال ائي ااة ويف  9٤يف املائ ااة م اان ييا ا الق اارى يف ك اال أا اااء ال ل ااد .ويف
عااام  ،٢٠١5بلااس ااايف معاادي التسااشيل  9٨,5يف املائااة يف املاادارع االبتدائيااة ،و ٧٨,١يف املائااة
يف املاادارع اإلعدا يااة ،و 36,٨يف املائااة يف املاادارع الثانويااة .وبلااس ااايف نس ا ة االلت اااق ابلتعلاايم
االبت اادائ  9٧,٢يف املائ ااة .ايإ ااا بل ااس مع اادي الرس ااوب يف التعل اايم االبت اادائ  5,٨يف املائ ااة ومع اادي
التسرب يف التعليم االبتدائ  5,٢يف املائة .أما معدي ال قاء يف التعليم االبتدائ اقد بلاس  ٧٨,3يف
ة
اشال واي ة ك اارية مقارن ااة ب س ا ة  6٧,٧يف املائ ااة يف ع ااام  .٢٠١١وبل ااس
املائ ااة يف ع ااام  ،٢٠١5مس ا ّ
معدي التسرب  ٧,٢يف املائة يف التعليم اإلعدا و ٤,9يف املائة يف التعليم الثانو .

الص ة
 -٢9أطلقال احلكومااة خطاة اسارتاليشية يف قطاا الصا ة للفارتة  ٢٠٢٠-٢٠٠٠كشااةء ماان
االسا ارتاليشية الوط ي ااة لل إ ااو والقت اااء عل ااى الفق اار .ولرس اام ها ا االسا ارتاليشية اا ااد ة (الر ي ااة)
األه اادا ،وال ا ا اما األع اام لتل ي ااة احتياج ااات ش ااعب يمجوري ااة الو الدميقراطي ااة الب ااع ية املتع ااد
األعراق من الرعاية الص ية .وايإا يل األهدا ،األعم لقطا الص ة العامة:


أن لااواتر الرعايااة الص ا ية الب ااملة والعا لااة واملتساااوية يف يي ا أااااء ال لااد بغ ا
عن نو اجل ا والعإر واملركة االجتإاع والتقاليد والدين والعرق واإلقامة؛



أن لل الرعاية الص ية األساسية احتياجات البعب ولوقعال ؛



أن لت سن احلالة الص ية للسكان ،وال سيإا الفقراء م مجم.

ال ظاار

 -3٠ويف االسرتاليشية الوط ية ،حاد ت احلكوماة أولاوايت واسارتاليشيات للقتااء علاى الفقار
بواسطة سك الرعاية الص ية م الرتكية على أاقر مقاطعات ال لد ال الس عاد ها  ٤٧مقاطعاة.
وه األولوايت واالسرتاليشيات ه كالتاي:
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واي ة الفرص يف احلصوي على خدمات الرعاية الص ية؛



واي ة استإدام امليا ال قية واملراحي ؛



الفاف معدي وايات األطفاي؛



لبشي هنتا األ وية التقليدية واستإداممجا؛



ل ااواري  ١٠٠يف املائ ااة م اان خ اادمات الرعاي ااة الص ا ا ية األساس ااية يف  ٧٢يف املائ ااة م اان
املقاطعات الفقرية حبلوي عام .٢٠١٠
GE.17-06854

HRI/CORE/LAO/2017

 -3١وودعل احلكومة  ١٢بر جا اسرتاليشيا لل اد مان الفقار ايإاا يتعلال ابلرعاياة الصا ية:
( )١التثقيا ااف واإلعا ااالم ببا ااشون الص ا ا ة؛ ( )٢ش ا ا كة خا اادمات الرعايا ااة الص ا ا ية األساسا ااية؛
( )3ب اء القدرات :لدريب املو فك الط يك م الرتكية على لادريب عااملك يف اجملااي الطا مان
األقليااات العرقيااة ،ولبااشي املساااواة بااك اجل سااك ولةويااد ال لاادات ابملااو فك الط يااك املااشهلك؛
( )٤لعةية ة األممجات واألطفاي؛ ( )5لطعيم ال ساء واألطفاي؛ ( )6لواري امليا ال قية وال يتة
الصا ا ية؛ ( )٧مكاا ااة األما اراف الس ااارية؛ ( )٨دا ا م انتب ااار ا ااريوع نق ااص امل اع ااة ال با ارية/
اإليدو؛ ( )9هنباء ا يل متشد ة مبشإوعات اللواوم الط ية؛ ( )١٠مراق ة األغ ية وامل تشاات
الصايدالنية ماان أجاال داإان سااالمة املسااتمجلكك؛ ( )١١لباشي اسااتإدام األ ويااة التقليديااة ها
جانب األ وية العصرية؛ ( )١٢واي ة استدامة نظام الص ة العامة.
 -3٢ولعتةم احلكومة لوسي ش كة الص ة العامة كا لباإل املساتوايت االياة ما الرتكياة بباكل
خاص على املستوى البع  .ولستمجد ،خدمات الص ة العامة ابألساع القارى وجإوعاات القارى.
ويف الوقل نفس  ،حيظى ابلتبشي قطا خدمات الرعاية الص ية اخلاص ال يبامجد لوساعا .وللا
املست ترات الصيدالنية الوط ية  ٤٨يف املائة من االحتياجات الوط ية.
 -33وش اامجد ل فيا ا الا ا ما يف القط ااا الصا ا الع ااام لق اادما وأح اارو نت ااائا .ا س ااب اخلط ااة
الوط يااة اخلإسااية الثام ااة ،ه ااان  9٨5مركاةا للرعايااة الصا ية يف ييا أااااء ال لااد م مجااا  ٨59مركاةا
مشهال لتقدمي خدمات التوليد .وعلى الصعيد اال  ،ه ان  ١35مستبافى مقاطعاة مان بي مجاا ١9
مستباافى ميك ا لقاادمي خاادمات اجلراحااة ،و ١٧مستباافى هقليإيااا ميك ا لااواري العااال األساس ا
واجلراحة العا ية واملساتعشلة والاوال ات القيصارية .وعلاى الصاعيد املركاة  ،ه اان مخاا مستبافيات
من بي مجا ثالثة مراكة حماد ة للرعاياة الصا ية .وه اان  ١3مستبافى خا اا أو مركاةا خا اا للرعاياة
الصا ية يعإاال بصااورة ر يااة يف ال لااد (نانيااة م مجااا يف ايي تيااان العا ااإة ومخسااة يف األقاااليم) .و ا
ووارة الصا ة لاراخيص بتقاادمي اخلاادمات الصا ية لعيااا ات خا ااة ي لااس عااد ها  36٠( ١ ٠5٤يف
ايي تيان العا إة و 69٤يف األقاليم).
 -3٤وحسااب لعاادا السااكان واملساااكن لعااام  ،٢٠١5اا ن  6١يف املائااة ماان األساار املعيبااية
لستمجلو ماء البرب من مصادر حم تسان ملياا البارب .و ٧يف املائاة اقام مان األسار حيصال علاى
امليا امل قولة ابأل بيب ،يّا يدي على أن اهلياكل األساساية لتوويا املياا يف إا ساكاين ال لاةاي
حمدو ة ببكل غري مست ب .ونتيشة ل لو ،ا ن نس ة ك رية من األسر املعيبية ( 36يف املائاة)
لبرت ولساتمجلو ق ااين املياا املتاحاة يف األساواق .وحيصال ااو ُمخاا األسار املعيباية علاى املياا
من آابر حمإية ،بي إا إ نس ة دتيلة م مجا ميا األمطار.
 -35ونس ة األسر املعيبية الا لديمجا همكانية الو وي ها مراال ه ا او حمسا ة نسا ة عالياة
ببكل الال .اكل ثالد أسر من بك أرب أسر لساتإدم ماراحي لُعتا ا ية .ولرلفا ها
ال س ة للغاية يف فو ،األسر املعيبية احلتارية ات لاس  9٤يف املائاة .وحاى يف األراي ،،ال لفتاه
نس ا ة احلص ااوي عل ااى مراا اال اإل ا او ااس ا ة لرلف ا  ...حي ااا ل ل ااس  65يف املائ ااة يف األراي،
املو ولة ابلب كة الطرقية و ٤١يف املائة يف األراي ،غري املو ولة ابلب كة الطرقية.
الردا  .حيااا الفا معاادي وايااات الردا ماان ٧٠
 -36و ّساان معاادي وايااات األُممجااات و ُّ
حالااة وااااة لكاال  ١ ٠٠٠مولااو ح ا ها  5٧حالااة وااااة لكاال  ١ ٠٠٠مولااو ح ا يف الفاارتة
نفسمجا .كإا الف معدي وايات األطفاي ون سن اخلامسة من  9٨حالة وااة لكل ١ ٠٠٠
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مول ااو حا ا يف ع ااام  ٢٠٠5ها  ٨6حال ااة وا اااة لك اال  ١ ٠٠٠مول ااو حا ا يف ع ااام .٢٠١5
ولراج ا ا مع اادي الواي ااات ال فاس ااية م اان  ٤٠5ح اااالت وا اااة لك اال  ١٠٠ ٠٠٠مول ااو ح ا ا يف
عام  ٢٠٠5ها  ٢٠6حاالت وااة لكل  ١٠٠ ٠٠٠مولو ح يف عام .٢٠١5
 -3٧وال ياةاي معاادي انتبااار اااريوع نقااص امل اعااة ال بارية/اإليدو يف اافو ،عامااة السااكان
م إفتا .وعلي  ،ا ن اهلاد ،قابال للت قيال .افا عاام  ،٢٠١٢بلاس معادي االنتباار  ٠,٢٨يف
املائااة مقارنااة ابهلااد ،ااااد لعااام  ٢٠١5وهااو ون  ١يف املائااة ماان جإااو السااكان؛ والف ا
معدي انتبار اريوع نقص امل اعاة ال بارية باك الفتاة العإرياة األكثار عرداة ل اابة با  -ولتام
ال ين لرتاوو أعإارهم ما باك  ١5و ٢٤سا ة  -ها  ١,٢يف املائاة مقابال اهلاد ،اااد يف  5يف
املائة بي إا الف معدي انتبار الفريوع باك املباتغلك ابجلا ا الا ين لارتاوو أعإاارهم باك ١5
و ٤9س ة لي لس  ٢,٤٤يف املائة مقارنة ابهلد ،ااد وهو ون  5يف املائة.
 -3٨وااللصاااي اجل س ا بااك اجل سااك هااو الس ا ب األك ا يف انتبااار الااوابء يف يمجوريااة الو
الدميقراطية البع ية .كإا أن أغاا اجلإاعاات ذات السالون اافاو ،ابملإااطر لاشثر علاى انتباار
ااريوع نقااص امل اعااة ال بارية جغراايااا .ولبااإل ها الفتااات الرجاااي الا ين يمجاااجرون للعإاال ون
أساارهم والعإاااي املمجاااجرين العائاادين ها بلاادهم ،ال ساايإا اإل د ما مجم .أمااا الفتااة األكثاار لعردااا
خلطر اإل ابة ابلوابء امج اتة املبتغلك ابجل ا ،ال سيإا أولتو ال ين ال يعإلون يف مشسسات
الرتاي ألن الةابئن يعت ون يارسة اجل ا معمجم أسلم هلم.
 -39ولس ا ا ااشل الواي ا ا ااات املرل ط ا ا ااة ابمل ا ا ااالراي الفاد ا ا ااا م ا ا اان  ٧,١يف ع ا ا ااام  ٢٠٠٠ها ٠,٢9
لكل  ١٠٠ ٠٠٠نسإة يف عام  ،٢٠١١وعا لل الغاية ااد ة لعام  ٢٠١5وها أقال مان ٠,٢
لكا اال  ١٠٠ ٠٠٠نسا ااإة .وقا ااد كانا اال اس ا ارتاليشية مكاا ا ااة املا ااالراي اعالا ااة جا اادا حيا ااا أ ت
ها انتبار استإدام ال اموسايات يف افو ،ال االغك واألطفااي .وأ مجارت الدراساة االستقصاائية
الوط يااة ببااهن اسااتإدام ال اموساايات أن  ٨١يف املائااة ماان األطفاااي ون ساان اخلامس اة ي ااامون
ل موسايات معا َجلاة مب يادات احلبارات وأن نسا ة  9٨مان األطفااي ي اامون ال موسايات
من أنوا تلفة.
 -٤٠وبلغاال نس ا ة حاااالت الساال اجلدياادة املكتباافة أث اااء الاادورات العالجيااة القصاارية اال
املالحظة امل اشرة  ٧٢يف املائة اتشاووت مبقدار  ٢يف املائة نس ةَ  ٧٠يف املائاة الاا كانال حماد ة
كغاياة ماان غاااايت خطااة عااام  .٢٠١5وبلغاال نسا ة حاااالت الساال الااا قاال شاافا ها يف هطااار
الاادورات العالجيااة القصاارية اال املالحظااة امل اشاارة  9١يف املائااة اتشاااووت مبقاادار  6يف املائااة
الغاية الا كانل حمد ة لعام  .٢٠١5ويف عام  ،٢٠٠9بلس معدي اإل ابة ابلسل  ١5١ه اابة
لكاال  ١٠٠ ٠٠٠نسااإة .ويف دااوء الغايااة الااا كاناال حمااد ة لعااام  ٢٠١5والااا لعااا ي ٢٤٠
ه ابة لكل ١٠٠ ٠٠٠نسإة ،من املإكن بلوغ الغاية ااد ة ايإا خيص مكاا ة السل.
 -٤١ويف عااام  ،٢٠٠6ثلاال أهاام عباارة أسا اب ماان أسا اب الوااااة يف املستباافيات يف كاال
أااء ال لد يف االلتمجاب الرئو ( ٢5,١يف املائة) ،والسكتة الدماغياة ( ٨,٨يف املائاة) ،وه ااابت
ال ا ارأع ( ٧,٢يف املائا ااة) ،واملا ااالراي ( 5,3يف املائا ااة) ،والبا اايإوخة ( 3,٢يف املائا ااة) ،واإل ا اااابت
أو احلوا د ( ٢,٠يف املائة) ،والتمجاب الس ااي ( ١,6يف املائاة) ،وحاوا د الساري أو املارور (١,5
يف املائ ااة) ،واإلس اامجاي ( ١,٢يف املائ ااة) ،وامل ااالراي اخل يث ااة أو امل ااالراي الدماغي ااة ( ١,١يف املائ ااة)،
وغريها من األس اب ( ٤٢,9يف املائة).
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القوى العاملة وإجياد فرص العمل
 -٤٢أ ت سياسة رير االستثإار ها واي ة يف هجيا ارص عإل جديدة .وحسب لعدا السكان
واملساااكن لعااام  ،٢٠١5لتااهلف القااوة العاملااة يف يمجوريااة الو الدميقراطيااة البااع ية ماان 3 5٤٧ ٨5٢
شإصا ،يف حك بلاس عاد العااطلك عان العإال  ٧3 ٢٧٠شإصاا أ  ٢,١يف املائاة .ولغ تاري لكاوين
القوة العاملة أيتا ليتالءم م هيكل االقتصا  .االفتل القوة العاملاة يف القطاا الةراعا مان ٧١,3
يف املائااة يف عااام  ٢٠١٠ها  65,3يف املائااة يف عااام  ٢٠١5بي إااا وا ت يف قطااا الصا اعة ماان ٨,3
املائااة يف عااام  ٢٠١٠ها  ١١,٤يف املائااة يف عااام  .٢٠١5ووا ت القااوة العاملااة يف قطااا اخلاادمات
من  ٢٠,٤يف املائة ها  ٢3,3يف املائة يف نفا الفرتة.
 -٤3ويف الس ا ة املاليااة  ،٢٠١5-٢٠١٤بلااس عااد مراكااة التاادريب املمجااين ومشسسااات ل إيااة
ممجارات العإل  ١65مركةا ومشسسة ،م مجا عبرة لديرها ووارة العإال والرعاياة االجتإاعياة ،و5٢
ل ااديرها ووارات أخ اارى ،و ١3لكمج ااا م ظإ ااات ش ااع ية أم ااا املراك ااة التس ااعون املت قي ااة اي ااديرها القط ااا
اخلاص .وللقى  ٢٤٨ ٧65شإصا يف اآلونة األخرية لدري ا ممج يا ولدري ا لت إية املمجارات.
الثقافة
 -٤٤لرم سياسة حكومة الو ببهن الثقااة ها لعةية ثقااة الو الوط ية وها ب ااء جتإا الو
املت تر روحيا .ولوي احلكومة االهتإام حلإاية الثقااة الوط ية ولصون ولعةية الثقاااات والتقالياد
اجلإيلة جلإي اجملإوعات العرقية.
 -٤5وما اتتل احلكومة اوي لواري مةيد من األنبطة الثقااية لعامة البعب بوسائل م مجا ب ااء
قاارى ثقاايااة غوذجيااة .وابإلدااااة ها حفاال املواقا الثقاايااة والارتاد الااوطين ،يبااارن شااعب يمجوريااة
الو الدميقراطي ااة الب ااع ية املتع ااد األعا اراق ب ب ااا يف ب اااء الق اارى الثقااي ااة ال إوذجي ااة .ويف الوق اال
وما ا أكث اار
احلاد اارُ ،ما ا أكث اار م اان  ١5٠ ٠٠٠أس اارة معيب ااية مرك ااة "أس اارة معيب ااية ثقااي ااة"؛ ُ
من  5٨٠قرية وجإوعة من القرى مركة قرى ثقااية؛ وأنب يف ال لد  35مركةا ثقاايا لألطفاي.
ووسعل احلكوماة نطااق التغطياة بوساائم اإلعاالم كا يباإل ال لادات .ا طااق التغطياة
-٤6
ّ
ندمات اإلذاعاة والتلفةياون يباإل معظام أجاةاء ال لاد .ول اا اإلذاعاة والتلفةياون املركاةاين وبعا
ااطات االية براجمجا ة
بلغة الو وب ع اللمجشات العرقية األخرى.

ابء -الدستور وا يك ن السياسي والقضائي
 -٤٧يف أعقاااب االسااتقالي يف عااام  ،١9٧5أعلاان املااش ر األوي ل اواب البااعب ايااة امللكيااة
وأنبااه يمجوريااة الو الدميقراطيااة البااع ية جاااعال رئ اايا اجلإمجوريااة رئاايا الدولااة ،ورئاايا ال ااووراء
رئاايا احلكومااة ،واجمللااا األعلااى للبااعب اجلمجاااو الا ميثاال حقااوق ومصااا شااعب الو املتعااد
األعراق .وأنبتل جالا حملية ثل البعب على املستوى اال .
 -٤٨ويف عااام  ،١99١اعتإااد اجمللااا األعلااى للبااعب أوي سااتور ا ا ّاوي ال لااد ماان حكاام
قائم على دور لعليإات ها حكم قائم على الدستور والقوانك .واست ا ا ها امل ا ا امل صوص
عليمجااا يف الدسااتور والااا لع ا عاان هرا ة البااعب ولطلعال ا  ،انتمجشاال حكومااة الو سياسااة ل اااء
ولااة لقااوم علااى ساايا ة القااانون .واعتُإاادت م ا ذلااو احلااك ق اوانك وق اوانك ارعيااة بغيااة ل ظاايم
وعاادي الدسااتور م ارلك يف عااام ٢٠٠3
األنبااطة والعالقااات االجتإاعيااة يف تلااف اجملاااالتُ .
و ٢٠١5بغرف لل ية احتياجات احلق ة اجلديدة من الت إية الوط ية.
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 -٤9ومبوج ااب س ااتور ع ااام  ،٢٠١5اا ا ن يمجوري ااة الو ول ااة مس ااتقلة ذات س اايا ة ووح اادة
هقليإيااة .وه ا بلااد ال يتشاةأ ميلك ا يي ا اجملإوعااات العرقيااة الااا يتااهلف م مجااا شااعب الو ككاال.
ويمجوريااة الو ولااة ميقراطيااة شااع ية .اشإي ا الساالطات يف يااد البااعب ال ا ميارساامجا بغ ارف
يارسااة حاال شااعب يمجوريااة الو
خدمااة مصااا شااعب يمجوريااة الو املتعااد األع اراق .ولتشسااد َ
املتعد األعراق ،بو ف سيد ال ال  ،وكفالة ذلو احلل ،يف لط يل ال ظام السياسا بقياا ة حاةب
الو الثااور البااع الا هااو نوالُا  .وقااد أُنبااتل اجلإعيااة الوط يااة (وها اهليتااة التباريعية امل بااهة
مبوجب الدستور لالستعادة اا عان اجمللاا األعلاى للباعب) وأجمجاةة حكومياة أخارى ب ااء علاى
م دأ املركةية الدميقراطية ولعإل است ا ا هليا  .و إا الدولاة احلارايت واحلقاوق الدميقراطياة للباعب
الا ال جيوو التصر ،ايمجا.
 -5٠و ثل اجلإعية الوط ياة حقاوق شاعب الو املتعاد األعاراق ومصااحل  .وها أعلاى جمجااو يف
ساالطة الدولااة ها جانااب اهليتااات التباريعية الااا لعتإااد الدسااتور والقاوانك ،ولتإ ا الق ارارات ببااهن
القتااااي الوط يااة األساسااية ،ولباار ،علااى عإاال وأ اء األجمجااةة الت في يااة وحماااكم البااعب واملاادعك
الع ااامك للب ااعب ،ولصا ا ّدق عل ااى املعاه اادات .ومبوج ااب الدس ااتور ،حي اال اقا ارتاو مب اااري الق ا اوانك
للإ ظإا ااات واألشا ااإاص التاليا ااة أ ا ااا هم :رئا اايا الدولا ااة ،واللش ا ااة الدائإا ااة يف اجلإعيا ااة الوط يا ااة؛
واحلكوما ااة؛ وحمكإا ااة البا ااعب العليا ااا؛ ومكتا ااب املا اادع العا ااام األعلا ااى؛ وج مجا ااة الو ل ا اااء الا ااوطن
وامل ظإات اجلإاهريية على املستوى املركة  .وحى ها ا التااريخ ،أ ادرت اجلإعياة الوط ياة ااو 9٠
قانو يتعلل ابإل ارة العامة واملسائل القتائية واالقتصا ية واالجتإاعية والثقااية ومبشاي العإل.
 -5١ويُ تإااب أعتاااء اجلإعيااة الوط يااة علااى أساااع م اادأ االقارتا العااام وامل اشاار واملتكاااا
والتصااويل الساار  .ولل اااخ ك احلاال يف اق ارتاو اصاال يثلاايمجم هذا مااا ث اال أ اام لصااراوا علااى اااو
ال يليل ببر ،م ا مجم وأ م اقدوا ثقة البعب ايمجم .وقد انتُإ ل اهليتة التبريعية احلالياة للشإعياة
وسشلل نسا ة هق ااي بلغال  99يف املائاة .ول لاس اارتة والياة كال هيتاة لباريعية
الوط ية يف عام ُ ٢٠٠6
للشإعية الوط ية مخا ( )5س وات.
 -5٢وقااد وا عااد ال ائ ااات لاادرجييا .اكاناال أوي هيتااة لباريعية لتااهلف ماان  ٤5عتاوا كااان
ماان بي ا مجم أرب ا ( )٤ه د؛ واهليتااة التب اريعية الثانيااة ماان  ٧9عت اوا كااان ماان بي ا مجم مخااا ()5
ه د؛ واهليتااة التباريعية الثالثااة ماان  ٨5عتاوا كااان ماان بيا مجم ناااين ( )٨ه د؛ واهليتااة التباريعية
الرابعة من  99عتوا كان من بي مجم  ٢١امرأة؛ واهليتة التبريعية اخلامساة مان  ١٠9أعتااء كاان
م اان بي ا ا مجم  ٢5ام ا ارأة .ولت اام اهليت ااة التب ا اريعية احلالي ااة ،وه ا ا سا ااا ع هيت ااة لب ا اريعية للشإعيا ااة
الوط يا ااة ٢9 ،ئ ا ااة أ ما ااا يعا ااا ي  ٢٧يف املائا ااة ما اان جإا ااو أعتا اااء اجلإعيا ااة الوط يا ااة ال ا ااالس
عااد هم  ١١5عتاوا .وابإلدااااة ها ذلااو ،أنبا ُّإا لل ائ ااات اخاال اجلإعيااة الوط يااة ااد،
لعةية لعإيم امل ظور اجل ساين يف ه ا اجلمجااو األعلاى مان أجمجاةة الدولاة .ومان املتوقا أن لرلفا نسا ة
ال ائ ات يف اهليتة التبريعية السابعة للشإعية الوط ية لت لس  3٠يف املائة.
 -53ويمجوريااة الو الدميقراطيااة البااع ية مقسااإة ه اراي ها  ١٧هقليإااا ها جانااب مدي ااة ايي تيااان
العا ا ا ااإة .والعا ا ا ااإة ككا ا اال هقلا ا اايم ما ا اان األقا ا اااليم مقسا ا ااإة ها مقاطعا ا ااات حيا ا ااا ي لا ا ااس عا ا ااد
املقاطعا ااات  ١٤٨مقاطعا ااة يف ال ل ا ااد .ول قسا اام ك ا اال مقاطعا ااة ها ق ا اارى حيا ااا ي ل ا ااس عا ااد الق ا اارى
حاليا  ٨ 5٠٧قرى .ويتم التقسيم اإل ار الوطين على أربعاة مساتوايت :الدولاة واإلقلايم /العا اإة
ايا الدول ااة ورئ اايا
واملقاطع ااات والق اارى .اعل ااى مس ااتوى الدول ااة ،يك ااون الا ارئيا ورئ اايا ال ااووراء رئ ا َ
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احلكومة ،على التواي .وحيكم كل هقليم حماال ،بي إا حيكام عإادةأ مدي اة ايي تياان العا اإة .وحيكام
كاال مقاطعااة حاااكم بي إااا ياادير شااشون كاال قريااة رئيساامجا .ويعا ّاك الارئيا حمااااظ األقاااليم ايإااا يعااك
رئيا الووراء كل حاكم مقاطعة ب اء على لو ية حماال اإلقليم املعين بي إا ي تإب القرويون م اشارة
ر ساااء الق اارى .ولفيي تيااان العا ااإة واألقاااليم واملقاطع ااات هياكاال ه اري ااة رأسااية وأاقي ااة لتااهلف م اان
ه ارات ومكال ااب .و ت ا اإل ارات واملكال ااب الرأس ااية لألق اااليم واملقاطع ااات ا ي ااا لس االطة ك اال م اان
الووارة والوكالة املركةيتك بي إا ت ه اراي لسلطة حمااظ األقاليم وحكام املقاطعات ،على التواي.
 -5٤وال ارئيا هااو رئاايا الدولااة يف يمجوريااة الو الدميقراطيااة البااع ية ال ا ميثاال شااعب الو
املتعد األعراق اخل ال لد ويف اخلار  .ول تإب اجلإعية الوط ية الرئيا لفرتة والياة مادكا مخاا
س ا وات .ويتإت ا ال ارئيا بص ااالحية لق اادمي مقرتح ااات ها اجلإعي ااة الوط ي ااة للإوااق ااة عل ااى لعي ااك
أو هقالة ك ار املسشولك يف الدولة ،وهم رئيا الووراء و ئب رئيا الووراء والووراء .ويكلتف ئب
ال ارئيا ابلقيااام بواج ااات نيابااة عاان ال ارئيا يف غياب ا ويف الوقاال نفس ا مكلااف ابلقيااام بواج ااات
أخاارى معي ااة مبوجااب الدسااتور والق اوانك .ولل ارئيا ااالحية ساان الق اوانك الااا لعتإاادها اجلإعيااة
الوط ية وه دار مراسيم وأوامر رائسية ،ولقرير التصديل على املعاهدات.
 -55واحلكومة ه الفر الت في يف الدولة .امج ل ف الدستور والقوانك والقاوانك الفرعياة،
ولدير سياسات الدولة يف يي امليا ين السياسية واالقتصا ية والثقااية واالجتإاعياة ويف جااالت
الداا الوطين واألمن القوم والبشون اخلارجية .ولتإت احلكومة بسلطة التوقي علاى املعاهادات
وااللفاقااات واإلشارا ،علااى ل في ا ها .ورئاايا الااووراء هااو رئاايا احلكومااة .ولتااهلف احلكومااة ماان
الااووراء ور ساااء هيتا ل
اات معا لااة للااووارات .ول تإااب اجلإعيااة الوط يااة رئاايا الااووراء ون اواب رئاايا
الووراء والووراء ملدة مخا س وات .ولعقد احلكومة اجتإاعات شمجرية م تظإاة وجياوو هلاا أن لعقاد
ايا الاووراء .وقاد يارتأع الارئيا
اجتإاعات استث ائية ع د احلاجاة .ويارأع اجتإاعاات احلكوماة رئ ُ
اجتإا احلكومة يف م اس ات خا اة أو هذا اقتتال التارورة ذلاو .واحلكوماة مساشولة أماام كال
ماان رئاايا اجلإمجوريااة واجلإعيااة الوط يااة .ويرا ا رئاايا الااووراء لقااارير ها اجلإعيااة الوط يااة عاان أ اء
احلكومااة .وحياال ألعتاااء اجلإعيااة الوط يااة اسااتشواب رئاايا الااووراء أو غااري ماان أعتاااء احلكومااة
ببهن املسائل ال ُقطرية اهلامة ذات الصلة أبنبطة األجمجةة الت في ية.
 -56ولبكل حماكم البعب الفر القتائ للدولة املشلف من حمكإة البعب العليا؛ وحماكم
البعب اإلقليإية؛ وحماكم البعب على عيد املقاطعات؛ وحماكم البعب علاى اعيد امل ااطل؛
وااكإا ااة العسا ااكرية .وقا ااد لقا اارر اللش ا ااة الدائإا ااة يف اجلإعيا ااة الوط يا ااة هنبا اااء حمكإا ااة خا ا ااة،
هذا ما اعتُ ذلو دروراي .ولادير حمكإاة الباعب العلياا ،بصافتمجا جمجااو الدولاة القتاائ  ،حمااكم
البعب على يي املستوايت ولدقل ايإا لصدر من أحكام.
اامك ماان املاادع العااام األعلااى للبااعب وماان ماادعي
 -5٧ويتااهلف نظااام ماادعي البااعب العا ّ
البعب اإلقليإيك؛ ومدعي الباعب اإلقليإياك ،ومادعي الباعب امل ااطقيك ومان املادع العاام
العسكر  .ومكتب املدع العام للبعب هيتةأ حكومياة مان حقمجاا ر اد ل فيا القاوانك واللاوائ
ل في ا ا ي ا وموحادا مان قة ال ييا الاووارات وامل ظإاات املعا ةلاة للاووارات ،وامل ظإاات التابعاة
لل كومااة ،وج مجااة الو ل اااء الااوطن ،وامل ظإااات اجلإاهرييااة ،وامل ظإااات االجتإاعيااة ،واإل ارات
االي ااة ،واملشسس ااات التشاري ااة ،وامل ااو فك امل اادنيك ،وامل ا اواط ك .ومي ااارع مكت ااب امل اادع الع ااام
للبعب حل اال عاء العام.
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 -5٨وق ااد أُنب ااتل وح اادات الوس اااطة القروي ااة لتس ااوية امل اوع ااات ال ااا ل ب ااب ب ااك الق اارويك
اااالف ب ا لو عااد القت ااااي املراوعااة يف اا اااكم .ولتااهلف وح اادة الوساااطة القروي ااة ماان رئ اايا
القريااة ،وااار واحااد ماان كاال ماان ج مجااة القريااة وا ااا الب ا اب واال ااا ال سااائ  .ويااش نظااام
الوساطة القروية و يفة القتاء غري الر يف لسوية امل اوعات ال سيطة.
 -59ويمجوري ااة الو الدميقراطي ااة الب ااع ية بل ااد لا ا نظ ااام ااتلم م اان التقالي ااد القانوني ااة املدني ااة
واالش ارتاكية م ا غل ااة القااانون املاادين علي ا  .ويف عااام  ،١993أ اادرت احلكومااة مرسااوما ببااهن
التسلسال اهلرما لقاوانك يمجوريااة الو ليكاون مرجعاا للدولااة وللإ ظإاات اجلإاهريياة واالجتإاعيااة
يف اقا ارتاو مب اااري القوانك/ال ص ااوص القانوني ااة ك اال يف جالا ا  .ويف ع ااام  ،٢٠٠3أ اادر رئ اايا
اجلإمجوري ااة أما ارا رائس اايا يرل ااب الص ااكون القانوني ااة حس ااب التسلس اال اهلرما ا للص ااكون القانوني ااة
والواثئل الر ية يف يمجورية الو الدميقراطية البع ية على ال و التاي:
(أ)

الدستور؛

(ب)

القوانك الا وااقل عليمجا اجلإعية الوط ية؛

( )

قرارات اجلإعية الوط ية؛

()

القرارات والتو يات الصدارة عن اللش ة الدائإة يف اجلإعية الوط ية؛

(ها)

األوامر واملراسيم الرائسية؛

(و)

القرارات واملراسيم الصا رة عن احلكومة؛

(و)

املراسيم والقرارات واألوامر والتو يات الصا رة عن رئيا الووراء؛

(و) املق ا ااررات واألوام ا اار والتعليإ ا ااات واإلخط ا ااارات الص ا ااا رة ع ا اان ال ا ااووراء ور س ا اااء
امل ظإااات املعا ةلااة للااووارات ،وعاان ر ساااء امل ظإااات التابعااة لل كومااة ،ورئاايا حمكإااة البااعب
العليا ،واملدع العام األعلى للباعب ،وحكاام املقاطعاات ،وعإادة العا اإة ،واألم ااء الادائإك،
وع َإد ال لدايت؛
واملديرين العامك ،ور ساء املقاطعات ُ
( )

لوائ القرية.

 -6٠ويف عااام  ،٢٠٠9أ اادر رئاايا اجلإمجوريااة أم ارا رائساايا ببااهن االنتااإام ها املعاهاادات
الدولية واملباركة ايمجا ول في ها يف يمجورية الو الدميقراطياة الباع ية .وحياد األمار الرائسا قواعاد
وهجاراءات التفااوف علااى املعاهادات والتوقيا ة والتصااديل عليمجاا واالنتاإام هليمجااا ول فيا ها ور ااد
ل في ا ها ولقاادمي لقااارير عاان ل في ا ها .وي ا ّاك األماار الرائس ا بودااوو مركااة املعاهاادات يف ال ظااام
القانوين يف الو .وي ص األمر ابخلصوص على ما يل ( :أ) ال خيل َسن قانون أو قاوانك ارعياة أو
ل اوائ ابلتةامااات يمجوريااة الو الدميقراطيااة البااع ية ال اشااتة عاان املعاهاادات الااا ه ا طاار ،ايمجااا؛
(ب) يتع ّاك ه را املعاهاادات الاا ال لت ااام أحكاممجاا ما القاوانك الااا اعتإادكا اجلإعيااة الوط يااة
ادر أحكاممجااا بعااد يف الق اوانك االيااة ك ا لاادخل حيااة ال فاااذ علااى الصااعيد الااوطين؛
أو الااا لُا َ
( ) يف حاي التتارب بك القانون االا وأحكاام املعاهادة لكاون الغل اة ألحكاام املعاهادة ،بياد
أن للااو الغل ااة جيااب أن لتساال م ا الدسااتور الااوطين وم ا الت فظااات الااا لكااون يمجوريااة الو
الدميقراطية البع ية قد لقدمل ا؛ ( ) جيوو لط يال املعاهادات الاا لتسال أحكاممجاا ابلفعال ما
أحكام ستور يمجورية الو الدميقراطية البع ية وقواني مجا لط يقا م اشرا .ويمجورياة الو الدميقراطياة
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الب ااع ية يف الوق اال احلاد اار ط اار ،يف مت ااات م اان الص ااكون القانوني ااة الدولي ااة لب ااإل معاه ا ل
ادات
و ل
الفاقات متعد ة األطرا ،وهقليإية وث ائية .وعلى مدى الس وات املاداية ،ساإرت يمجورياة الو
جمجو ها إل را التةاماكا التعاهدية يف لبريعاكا الوط ية اهحروت لقادما يف العدياد مان اجلواناب.
ويتي اعتإا األمر الرائس جلإمجورية الو الدميقراطية البع ية أن ل ّف مبةيد مان الفعالياة وال شااو
التةاماكا القانونية الدولية.

اثنياً -اإلطار العام لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
ألف -قبول املعايري الدولية حلقوق اإلنسان
 -6١م اان ب ااك معاه اادات األم اام املت اادة األساس ااية حلق ااوق اإلنس ااان ،انت ااإل يمجوري ااة الو
الدميقراطية البع ية ها س الفاقيات وبرولوكولك وها العمجد الدوي اخلاص ابحلقوق االقتصاا ية
واالجتإاعي ااة والثقااي ااة ،والعمج ااد ال اادوي اخل اااص ابحلق ااوق املدني ااة والسياس ااية ،وااللفاقي ااة الدولي ااة
للقت ااء علااى يي ا أشااكاي التإييااة الع صاار ؛ والفاقيااة القتاااء علااى يي ا أشااكاي التإييااة دااد
امل ا ارأة؛ والفاقي ااة حق ااوق الطف اال؛ والفاقي ااة حق ااوق األش ااإاص ذو اإلعاق ااة؛ والفاقي ااة م اهتا ااة
التع يب وغري من دروب املعاملة القاسية أو الالهنسانية أو املمجي ة .وال ولوكوالن وا ال ولوكاوي
االختيااار اللفاقيااة حقااوق الطفاال املتعلاال ب ي ا األطفاااي وبغاااء األطفاااي واسااتغالي األطفاااي يف
امل ا اوا اإلابحيا ااة وال ولوكا ااوي االختيا ااار اللفاقيا ااة حقا ااوق الطفا اال املتعلا اال ابش ا ارتان األطفا اااي يف
ال اةاعات املسل ة .وقد وقعل يمجورية الو أيتا على االلفاقياة الدولياة حلإاياة ييا األشاإاص
ماان االختفاااء القساار  .ويمجوريااة الو طاار ،ك ا لو يف الفاقيااات أخاارى يف جاااي لعةيااة ومحايااة
حقااوق اإلنسااان مثاال الفاقيااة م ا جرميااة اإلاب ة اجلإاعيااة واملعاق ااة عليمجااا؛ وااللفاقيااة التكإيليااة
إلبطااي الارق و ااارة الرقيال واألعارا ،واملإارسااات البا يمجة ابلارق؛ وااللفاقيااة الدولياة لقإا جرميااة
الفص اال الع ص اار واملعاق ااة عليمج ااا؛ والفاقي ااة ع اادم لق ااا م ج ا ارائم احل اارب واجل ا ارائم املرلك ااة د ااد
اإلنسانية؛ والفاقية حظر اال ار ابألشإاص واستغالي عارة اآلخرين.
 -6٢ويمجورية الو ولة طر ،يف الفاقيات أخارى متعلقاة حبقاوق اإلنساان والقاانون اإلنسااين
مثل الفاقيات ج يف وال ولوكولك اإلداايك  ،١9٤9أ ال ولوكوي اإلدايف اللفاقيات ج يف
املشرخا ا ااة  ١٢آب/أغسا ا ااطا  ، ١9٤9واملتعلا ا اال حبإايا ا ااة د ا ا ا ااي ال ةاعا ا ااات املسا ا اال ة الدوليا ا ااة
(ال ولوكااوي األوي) وال ولوكااوي اإلدااايف اللفاقيااات ج يااف املشرخااة  ١٢آب/أغسااطا ١9٤9
املتعلال حبإاياة دا ااي امل اوعاات املسال ة غاري الدولياة (ال ولوكاوي الثااين) .وابإلداااة ها ذلااو،
اا ا ن يمجوري ااة الو الدميقراطي ااة الب ااع ية ط اار ،أيت ااا يف لس ا ا الفاقي ااات مل ظإ ااة العإ اال الدولي ااة
(االلفاقيااات رقاام  6و ١3و ٢9و ١٠٠و ١١١و ١3٨و ١٤٤و ١٧١و .)١٨٢وال لااد طاار،
يف الفاقية األمم املت دة ملكاا ة اجلرمية امل ظإة ع الوط ية ويف ال ولوكوالت الثالثة املل قة ا،
مةقتا احلارب ،عإلياة اياغة
ويف الفاقية األمم املت دة ملكاا ة الفسا  ،وقد شارن ،بصافت بلادا ّ
الفاقياة الا خائر الع قو يااة ،وأ ى ورا هاماا ايمجااا وها االلفاقيااة الاا اادقل عليمجاا يمجوريااة الو
الدميقراطية البع ية بعيد التوقي عليمجا.
 -63وأ ا ل يمجوري ااة الو الدميقراطي ااة الب ااع ية عت اوا يف رابط ااة أم اام ج ااوب ش اارق آس اايا
(آسيان) يف عام  ١99٧ولولل مشخرا رائسة للو الرابطة يف عاام  .٢٠١6ويمجورياة الو طار،
GE.17-06854

19

HRI/CORE/LAO/2017

يف العديد من االلفاقات امل مة يف هطار رابطة أمم ج وب شرق آسيا ومن بي مجا ميثاق رابطة أمم
ج وب شرق آسيا ومعاهدة الصداقة والتعاون يف ج وب شرق آسايا ،ووقعال علاى الفاقياة رابطاة
أمم ج وب شرق آسيا ملكاا ة اال ار ابألشإاص ،ونا ة ال ساء واألطفاي.
 -6٤و ل ااد يمجوريااة الو الدميقراطيااة البااع ية فظااات وال هعااال ت علااى الفاقيااات حقااوق
اإلنساان الاا ها طاار ،ايمجاا ماا عاادا العمجاد الادوي اخلااص ابحلقااوق املدنياة والسياساية (املاوا ١
و ١٨و .)٢٢وحكومااة يمجوريااة الو الدميقراطيااة البااع ية مسااتعدة للتقيااد ابملعااايري الدوليااة حلقااوق
اإلنسان امل صوص عليمجا يف ه االلفاقيات ولت في ها حبسن نياة ،ما مراعااة الساياق الاوطين يف
يمجوريااة الو الدميقراطيااة البااع ية والواق ا ال ا لعيب ا  .ويف ل في ا معاهاادات حقااوق اإلنسااان،
لوقف يمجورية الو الدميقراطية البع ية العإل أب من أحكام املعاهدات.
 -65ول اوي جلا حقاوق اإلنساان يف هطاار استعرادا الادور الباامل حالاة حقاوق اإلنساان يف
يمجوريااة الو الدميقراطيااة البااع ية م ارلك .وماان جإااو التو اايات املقدمااة ها يمجوريااة الو الدميقراطيااة
البااع ية خااالي اجلولااة الثانيااة ماان االسااتعراف الاادور البااامل يف عااام  ،٢٠١5وال ااالس عااد ها ١96
لو ا ااية ،حظيا اال ابلق ا ااوي  ١١6لو ا ااية بكاملمجا ااا ،بي إا ااا ا اال  ٨٠لو ا ااية با اادعم يمجوريا ااة الو
الدميقراطية البع ية أل ا لتعارف م الواق يف ال لد أو ألن ال لد ليا جاهةا لت في ها.

ابء -اإلطار القانو العام حلماية حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين
 -66ي ا ص سااتور يمجوريااة الو الدميقراطيااة البااع ية (الفصاال الراب ا ) بودااوو علااى احلقااوق
والواج ااات األساسااية مل اواطين الو (املاوا ماان  3٤ها  .)5١وي ا ص ابخلصااوص علااى أن م اواطين
الو ،بص اار ،ال ظ اار ع اان ن ااو ج س اامجم ومك ااانتمجم االجتإاعي ااة ومس ااتواهم التعليإا ا ومعتق اادهم
وثقاااكم اإلث ية ،متساوون ييعا أمام القانون (املا ة )3٤؛ كإا ي ص على تا ماواطين الو مان
كال اجل ساك حبقاوق متسااوية يف اجملااالت السياساية واالقتصاا ية والثقااياة واالجتإاعياة والعائلياة
(املا ة  .)3٧وي ص ستور يمجورية الو الدميقراطية البع ية علاى احلال يف التصاويل ويف الرتشا
لالنتإاااابت ،واحلاال يف التعلاايم ،واحل اال يف العإاال ،واحلاال يف الرعاي ااة الص ا ية ،واحلاال يف الرتاي ا
وحرية الت قال واإلقاماة ،واحلال يف الاتظلم والباكوى والتع اري عان الارأ ها األجمجاةة املع ياة ،واحلال
يف حرمة ال دن والكرامة واملسكن ،واحلرية يف اعت اق ي لن أو عدم اعت اق  ،واحلل يف حرياة التع اري
والص ااة والتشإ ولكوين اجلإعيات ول ظيم املظاهرات الا ال الف القوانك ،واحلال يف حرياة
ال ااا العلإ ا ا ولط ي اال امل ش ا اةات العلإيا ااة والتق ي ااة والتك ولوجي ااات ،واحل اال يف اإلب اادا الفا ااين
واأل  ،واحل ا اال يف املب ا اااركة يف أنب ا ااطة ال ا ااالف الق ا اوانك .وحيإ ا ا الق ا ااانون يف يمجوري ا ااة الو
الدميقراطية البع ية األجانب واألشإاص عدمي اجل سية.
 -6٧وقااد اعتإاادت اجلإعيااة الوط يااة حااى اآلن أكثاار ماان  ١٢٠قااانو ماان بي مجااا ق اوانك لتعلاال،
ببااكل م اشاار أو غااري م اشاار ،بتعةيااة حقااوق اإلنسااان ومحايتمجااا مثاال قااانون محايااة حقااوق ومصااا
الطف اال ،وق ااانون غ اااء املا ارأة ومحايتمج ااا ،وق ااانون اجل س ااية ،وق ااانون األس اارة ،وق ااانون الب ااكاوى ،وق ااانون
العق ااوابت ،وق ااانون اإلجا اراءات اجل ائي ااة ،وق ااانون حم اااكم الب ااعب ،وق ااانون م اادعي الب ااعب الع ا ّاامك،
وق ااانون انتإ اااب ن اواب اجلإعي ااة الوط ي ااة ،وق ااانون العإ اال ،وق ااانون ال ق اااابت ،وق ااانون التعل اايم ،وق ااانون
األغ ي ااة ،وق ااانون الع ااال الط ا  ،وق ااانون ال ظاا ااة الص ا ية والوقاي ااة م اان األم اراف والرعاي ااة الص ا ية،
وقانون وسائم اإلعالم ،وقانون ج مجة الو ل اء الوطن ،وقانون محاية املستمجلو ،وغريها من القوانك.
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 -6٨ويسااتلةم ل في ا معاهاادات حقااوق اإلنسااان الااا انتااإل هليمجااا يمجوريااة الو الدميقراطيااة
ويل االلتةامات التعاهدياة ها لباريعات وط ياة حماد ة .وهكا اُ ،ح ّولال أحكاام الفاقياة
البع ية َ
حق ااوق الطف اال ها ق ااانون محاي ااة حق ااوق ومص ااا الطف اال ،وأحك ااام الفاقي ااة القت اااء عل ااى ييا ا
أشكاي التإيية دد املرأة ها قانون غاء املرأة ومحايتمجا ،يف حك أُ رجل أحكاام االلفاقياة الدولياة
للقتاء على ييا أشاكاي التإيياة الع صار يف القاانون اجل اائ  .وأُ رجال أحكاام العمجاد الادوي
اخل اااص ابحلق ااوق املدني ااة والسياس ااية والعمج ااد ال اادوي اخل اااص ابحلق ااوق االقتص ااا ية واالجتإاعي ااة
والثقااي ا ااة يف الدس ا ااتور ال ا ااوطين جلإمجوري ا ااة الو الدميقراطي ا ااة الب ا ااع ية ويف قواني مج ا ااا ذات الص ا االة.
وابإلد ااااة ها القا اوانك ال ااا اعتإ اادكا اجلإعي ااة الوط ي ااة ،ه ااان العدي ااد م اان الص ااكون القانوني ااة
الصا رة عن رئيا اجلإمجورياة واحلكوماة والاووارات وامل ظإاات املعا ةلاة للاووارات واإل ارات االياة.
وه ااان ق ااانو ن ارعي ااان لت فيا ا حق ااوق اإلنس ااان م اش اارة و ااا مرس ااوم رئ اايا ال ااووراء بب ااهن ه ارة
األنبطة الدي ية ومرسوم رئيا الووراء ببهن اجلإعيات .وقاد خلال احلكوماة يف املرحلاة ال مجائياة
ماان ااياغة مباارو مرسااوم ببااهن حقااوق األشااإاص ذو اإلعاقااة لت في ا الفاقيااة محايااة حقااوق
األشإاص ذو اإلعاقة.
 -69وماان بااك اآلليااات الوط يااة الااا لُعا حبإايااة حقااوق اإلنسااان ه ارة االلتإاسااات وشااشون
اجل س ااية يف اجلإعي ااة الوط ي ااة ،وحم اااكم الب ااعب ،ومكت ااب م اادع البا اعب الع ااام .ويا ا ص ق ااانون
الب ااكاوى وق ااانون اإلجا اراءات اجل ائي ااة وقا اوانك أخ اارى ذات االة عل ااى وس ااائل االنتص ااا ،م اان
انتمجاكات حقوق اإلنسان .ا ذا يرف شإص عان قارار اا ر عان حمكإاة يف قتايت  ،حيال لا
استت ا ،القرار يف حمااكم االساتت ا ،ها أن ي لاس حمكإاة الباعب العلياا .ويف العاا ة ،يكاون قارار
حمكإة البعب العليا ائياا .وما ذلاو ،لتااو للباإص الا يكاون غاري ر ل
اف عان قارار حمكإاة
البااعب العليااا ار ااة أخاارى اللتإاااع العدالااة ماان اجلإعيااة الوط يااة عاان طرياال ه ارة االلتإاسااات
وششون اجل سية.
 -٧٠وحمكإااة البااعب ها اهليتااة القتااائية يف الدولااة ،املإتصااة ابااكإااة علااى جارائم انتمجااان
الق ااانون ،مب ااا ايمج ااا األاع اااي ال ااا لرلك مج ااا اهليت ااات الت في ي ااة وال ااا ل تمج ااو ااا حق ااوق املا اواط ك
وك ارامتمجم .وي ا ّاك القااانون اجل ااائ اجل ارائم يف حاال حقااوق امل اواط ك وح ارايكم (الفصاال  ،)3وماان
بي مج ااا اإلك ا ارا واالعتق اااي واالحتش اااو غ ااري الق ااانونيك ،واالختط ااا ،واال ااار ابل ب اار ،وانتمج ااان
احلرايت الفر ية من حرية الكالم وحرية لكوين اجلإعيات ،والتعد علاى حرماة اإلقاماة ،وانتمجاان
اخلصو ااية البإصااية ،وعرقلااة يارسااة احلاال يف التصااويل والرتش ا لالنتإاااابت ،ولةوياار واثئاال
االنتإااابت أو لاادمري للاو الواثئاال .وقااد أُ رجال يف القااانون اجل اائ املعاادي ( )٢٠٠5التةامااات
يمجوري ا ااة الو الدميقراطي ا ااة الب ا ااع ية ال اش ا ااتة ع ا اان املعاه ا اادات الدولي ا ااة حلق ا ااوق اإلنس ا ااان .و ا ا ّةارم
التعديالت أاعاي التإيية يف حل أارا اجملإوعات العرقية وال ساء ،كإاا ّارم اال اار ابل بار .وقاد
أنبتل ائرات األسرة واألحداد يف حماكم البعب ك ل ظر يف القتااي الاا يكاون أحاد أطراامجاا
من األحداد ويف القتااي األسرية.
 -٧١وير ااد مكتااب ماادع البااعب العااام لط ياال ساالطات الت قياال واالسااتشواب وحماااكم
الب ااعب للق ااانون لط يق ااا ا ي ا بغي ااة كفال ااة العدال ااة يف اإلج اراءات ات ااال ع اان محاي ااة حق ااوق
اإلنس ااان للإتّمجإ ااك .ومكت ااب م اادع الب ااعب الع ااام مكل ااف أيت ااا بت قي اال العدال ااة يف قت ااااي
األحداد ،مبا يف ذلو لط يل التدابري غري االحتشاوية على أطفاي.
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 -٧٢وباادأت نقابااة ااااامك الالويااة لااش ورا متعا إااا يف ال ظااام القتااائ يف يمجوريااة الو
الدميقراطية البع ية .ولقدم ال قابة املساعدة القانونية للإتمجإك يف القتااي اجل ائية ،مبا ايمجا لاواري
املساااعدة القانونيااة اجملانيااة للفقاراء .اهنبااهت عيااا ة املعونااة القانونيااة بغيااة لقاادمي خاادمات قانونيااة
جانية للفقراء ال ين لُ تمجو حقوقمجم.
 -٧3ويف ال ظام القانوين يف يمجورية الو الدميقراطية البع ية ،ال لط ل حماكم الباعب أحكاام
املعاهدات م اشرة ع د الفصل يف القتااي .غري أن املإارسة يف املاد ثلل يف أن لطةّل حماكم
البعب القانون اال مبا ي سشم م االلتةامات التعاهدية الواقعة على عالل ال لد.
 -٧٤وا ُّ ا ا عا ااد ما اان الرتلي ا ااات املشسسا ااية يف ال لا ااد ملعاجلا ااة مسا ااهلة اإلش ا ارا ،علا ااى ل في ا ا
معاهاادات حقااوق اإلنسااان .وأنبااتل لرلي اات مباارتكة بااك الوكاااالت ماان بي مجااا اللش ااة الوط يااة
لألممجات واألطفاي ،واللش ة الوط ية لل مجوف ابملارأة ،واللش اة التوجيمجياة الوط ياة املع ياة ابلعمجادين
الاادوليك اخلا ااك حبقااوق اإلنسااان ،واللش ااة التوجيمجيااة الوط يااة املع يااة اباللفاقيااة الدوليااة للقتاااء
علاى ييا أشاكاي التإيياة الع صار  ،واللش اة الوط ياة املع ياة ابألشاإاص ذو اإلعاقاة ،واللش اة
التوجيمجياة الوط ياة املع ياة مبكاا اة اال اار ابل باار ،واللش اة التوجيمجياة الوط ياة املع ياة ابالسااتعراف
الدور البامل يف هطار جلا حقوق اإلنسان.
 -٧5ولش ج مجاة الو ل ااء الاوطن وامل ظإاات اجلإاهريياة أيتاا ورا حياواي يف محاياة حقاوق
اإلنسان يف يمجورية الو الدميقراطياة الباع ية .ومان باك امل ظإاات اجلإاهريياة ا اا الو ال ساائ ،
وا ا الو للب اب ،وا ا الو ل قاابت العإاي ،وا ا الو للإ اربك القدماء .وج مجة الو ل اء
الااوطن ه ا امل ظإااة السياسااية الااا ل سااا رواباام التت اامن بااك يي ا اجملإوعااات العرقيااة واأل اين
والط قات االجتإاعية يف يمجورية الو الدميقراطية البع ية .ومن يلة ما لُع ب ج مجة الو محاية
حقوق اإلنساان جلإيا اجملإوعاات العرقياة ،واحلارايت الدي ياة .وحيباد ا اا الو ال ساائ  ،بصافت
م ظإااة ياهرييااة ،يي ا نساااء الو ك ا يباااركن يف الت إيااة الوط يااة واحلااد ماان الفقاار بااك ال ساااء.
ايقااوم ابملمجااام ااااد ة التاليااة :لل يااة االحتياجااات اإلغائيااة ل ساااء الو ،ولعةيااة مركااة املارأة و ورهااا،
ولعةي ااة التت ااامن ب ااك ال س اااء م اان ييا ا اجملإوع ااات العرقي ااة وييا ا الط ق ااات .ويق ااوم ا ااا الو
ل ق اااابت العإ اااي ،بو ااف م ظإ ااة ياهريي ااة ،حبإاي ااة حق ااوق ومص ااا العإ اااي يف يمجوري ااة الو
الدميقراطية البع ية ،مبا ايمجا احلل يف العإل ،و رو ،العإل العا لة ،واحلقوق ال قابياة ،والتاإان
االجتإاااع  .ويقااوم ا ااا الو للب ا اب ،بصاافت م ظإااة ياهرييااة ،مبمجااام محايااة حقااوق ومصااا
الب ا اب حااى لُ ّإااى همكااا كم ل س امجام يف ل إيااة ال لااد ل إيااة كاملااة .ويُع ا ا ااا الو للب ا اب
أبمور م مجا محاية الب اب من الوقو د ااي اال ار ابل بار ولقادمي املسااعدة املالئإاة لتا ااي .
ويقااوم ا ااا الو للإ اااربك القاادماء حبإايااة حقااوق ومصااا أولتااو ال ا ين د ا وا أبنفساامجم ماان
أجل رير ال لد ومحايت .

جيا -اإلطار العام لتعزيز حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين
 -٧6لعلل حكومة يمجورية الو الدميقراطية البع ية أوية علاى لعةياة حقاوق اإلنساان انطالقاا
م اان أن واي ة ال ااوع حبق ااوق اإلنس ااان والكرام ااة اإلنس ااانية يف اافو ،املس ااشولك احلك ااوميك ويف
برمت ا لساامجم يف اح ارتام حقااوق اإلنسااان و ُااد ماان االنتمجاكااات .ومثلإااا س ا ل ال ا كر،
جتإ ا الو ّ
ُكلّفل الرتلي ات املشسسية املبرتكة بك الوكااالت يف هطاار واليتمجاا مبمجإاة لعةياة حقاوق اإلنساان.
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وابإلدااة ها ذلو ،أنبه كل ووارة ومشسسة مركة ل سيل خاص حبقوق اإلنسان يتام مساشو ّلك
ها مخس ااة مس ااشولك مكلف ااك أبم ااور م مج ااا لعةي ااة حق ااوق اإلنس ااان مبوج ااب الدس ااتور والق ا اوانك
واملعاهاادات الدوليااة ذات الصاالة بعإاال الووارة/املشسسااة .ويف ووارة اخلارجيااة ،لااش شااع ة حقااوق
اإلنس ااان التابع ااة إل ارة املعاه اادات والق ااانون وره ااا كإرك ااة ل س اايل ب ااك ال ااووارات بب ااهن حق ااوق
اإلنسان .وبدعم من مبرو القاانون الادوي ( ،)www.ilp.gov.laامل َب ةاه مب اا رة مان بار ما األمام
املت دة اإلغائ وبتإويل من حكومة ا ل دا واال ا األورو  ،ال لتواا ووارة البشون اخلارجية يف
لعإاايم معاهاادات حقااوق اإلنسااان الااا انتااإل هليمجااا يمجوريااة الو الدميقراطيااة البااع ية وك ا لو
املعاهادات املوجاو ة قياد نظرهاا يف اافو ،تلاف الفتااات املساتمجداة ،ماان مساشولك حكااوميك،
وأعتاء يف اجلإعية الوط ية وقتاة وم ّدعك عامك ود ا شرطة على املستويك املركاة واالا ،
وماان حمااامك وأكااا مييك وابحثااك وطااالب وأعتاااء يف امل ظإااات اجلإاهرييااة وم ظإااات اجملتإ ا
املدين وعامة اجلإمجور .وقد كان مبرو القانون الدوي ج ا لدرجة أن املركة اإلقليإا لا ما
األمم املت دة اإلغائ يف ابنكون قدم راسة حالة ل اولل مبرو حقوق اإلنسان ال اج ها ا.
وقااد لُرياال يي ا املعاهاادات األساسااية حلقااوق اإلنسااان واإلعااالن العااامل حلقااوق اإلنسااان ها
ووّوعاا
اللغة الالوياة .وأُناتا جلادان (اجمللاد األوي واجمللاد الثااين) بباهن معاهادات حقاوق اإلنساان ُ
على نطاق واس ؛ ونُظم يف ييا أاااء ال لاد العدياد مان احللقاات الدراساية وحلقاات العإال الاا
ل اولل تلف موادي حقوق اإلنسان.
 -٧٧ومن أهم ما نُظم من أحداد يف جااي التوعياة حبقاوق اإلنساان يف جتإا الو االحتفااي
ابلا كرى اخلإسااك والسااتك ل عااالن العااامل حلقااوق اإلنسااان يف عااام  ١99٨و ،٢٠٠٨علااى
التواي .و در اإلشارة بوج خاص ها مباركة ئب رئيا الووراء وووير اخلارجياة وامل سال املقايم
لألما اام املت ا اادة يف يمجوريا ااة الو الدميقراطيا ااة البا ااع ية يف لا اار ع احلفا اال الك ا ااري يف عا ااام ٢٠٠٨
لالحتفاي ابل كرى الستك لصدور اإلعالن حبتور أكثر من  ١ 3٠٠شإص.
 -٧٨ونبطل م ظإاات أخارى أيتاا يف نبار املعلوماات عان حقاوق اإلنساان مثال ا اا الو
ال سائ  ،واللش اة الوط ياة لل مجاوف ابملارأة ،واللش اة الوط ياة لألممجاات واألطفااي ،واللش اة الوط ياة
املع يااة ابألش ااإاص ذو اإلعاق ااة .وأنب ااهت ووارة الع اادي ب اادورها مرك ااة اإلع ااالم حبق ااوق الطف اال.
ويااداا مكتااب م ا ّدعي البااعب العااامك عاان أمااور م مجااا قتاااء األحااداد .ول باار نقابااة ااااامك
الالويااة معلومااات عاان حقااوق اإلنسااان بااك أا ارا تلااف اجملإوعااات العرقيااة .ولااداا رابطااة الو
وجياار مركااة حقااوق
لألشااإاص ذو اإلعاقااة عاان حقااوق اإلنسااان واحلقااوق املرل طااة ابإلعاقااةُ .
اإلنسااان اال هش ارا ،األكا مييااة الوط يااة للعلااوم االجتإاعيااة حبااواث يف حقااوق اإلنسااان وي ا ظم
حلقات عإل لت ااوي تلاف مواداي حقاوق اإلنساان .وأنباتل وحادة حقاوق اإلنساان يف كلياة
القااانون والعل ااوم السياسااية يف جامع ااة الوع الوط ي ااة ااد ،ه م ااا لاادريا حق ااوق اإلنس ااان يف
امل مجا الدراس يف الكلية .ول كب ووارة التعليم على ود كتااب مدرسا عان التثقياف يف جااي
حقوق اإلنسان ك يُستإدم يف املدارع.
 -٧9ولااش وسااائم اإلعااالم ،مبااا ايمجااا الص ا ف واجملااالت احلكوميااة واخلا ااة ،ها جانااب
براما التلفةيون واإلذاعاة ،ورا متعا إاا يف لعةياة حقاوق اإلنساان عان طريال نبار املعلوماات عان
حقااوق اإلنسااان امل صااوص عليمجااا يف الدسااتور والق اوانك وكا لو يف معاهاادات حقااوق اإلنسااان.
ولُ تَا براما للفةيونية وهذاعية خصيصا من أجل لعةية حقوق املرأة وحقوق الطفل.
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 -٨٠وال لوجااد يف يمجوريااة الو الدميقراطيااة البااع ية مشسسااة مسااتقلة مع يااة حبقااوق اإلنسااان واقااا
مل ااا ا ابريااا .بيااد أن ا ر لرساايخ الرتلي ااات واآلليااات املشسسااية القائإااة لاادرجييا وه ا األنسااب لتعةيااة
ومحايااة حقااوق اإلنسااان يف ها املرحلااة ماان لطااور ال لااد وواقعا  .وأنبااتل امل ظإااات غااري احلكوميااة يف
ش ااكل م ظإ ااات اجتإاعي ااة وممج ي ااة .وابعتإ ااا مرس ااوم رئ اايا ال ااووراء بب ااهن اجلإعي ااات س ااية ا ع ااد
م ظإااات اجملتإ ا املاادين ،وسيتوا اال اإلساامجام يف الت إيااة االجتإاعيااة واالقتصااا ية الوط يااة واحلااد ماان
الفقاار ،ويف لعةيااة حقااوق اإلنسااان لبااعب الو تإي ا جإوعال ا العرقيااة .ويف الوقاال احلاداار ،ي باام
او  ١6٠م ظإة غري حكومية ولية يف مساعدة يمجورية الو يف تلف جاالت الت إية الوط ية.

دال -دور عملية تقدمي التقارير يف تعزيز حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين
 -٨١يف عإلية هعدا التقارير مبوجاب الفاقياات حقاوق اإلنساان وكا لو االساتعراف الادور
الب ااامل يف هطا ااار جل ااا حقا ااوق اإلنسا ااان الت اااب لألما اام املت ا اادة ،ل ااوي حكوما ااة يمجوريا ااة الو
الدميقراطيااة البااع ية اهتإامااا ملباااركة ييا أ ا اب املصاال ة مبااا ااايمجم الوكاااالت احلكوميااة ذات
الصلة ،وامل ظإات اجلإاهريية ،وامل ظإات االجتإاعياة واملمج ياة ،واملشسساات األكا ميياة وال ثياة.
ويي ا الرتلي ااات املشسس ااية املب اارتكة ب ااك الوك اااالت املا ا كورة يف اق ارات أخ اارى م اان ها ا ا التقري اار
مكلف ابإلشرا ،على هعدا لقارير ،كلٌّ مبوجاب معاهادة حقاوق اإلنساان الاا لع يا  .ويتاطل
أ
يثلااو اجلمجااات الفاعلااة ماان غااري الاادوي باادور نباام يف عإليااة هعاادا التقااارير مبوجااب معاهاادات
حقوق اإلنسان واالستعراف الدور الباامل ،ومان يلتمجاا ها الوثيقاة األساساية املوحادة ،وهام
ج مجااة الو ل اااء الااوطن ،وا ااا الو ال سااائ  ،وا ااا الو للبا اب ،وا ااا الو ل قاااابت العإاااي،
ونقاب ااة اا ااامك الالوي ااة ،ورابط ااة الو لألش ااإاص ذو اإلعاق ااة ،ومرك ااة حق ااوق اإلنس ااان الت اااب
لألكا ميي ا ااة الوط ي ا ااة للعل ا ااوم االجتإاعي ا ااة ،وجامع ا ااة الوع الوط ي ا ااة وغ ا ااري ذل ا ااو م ا اان امل ظإ ا ااات
واملشسسااات االجتإاعيااة واملمج يااة .وألي اال للإ ظإااات الدوليااة وامل ظإااات غااري احلكوميااة الدوليااة
املتواجا اادة يف يمجوريا ااة الو الدميقراطيا ااة البا ااع ية ار ا ااة التعليا اال علا ااى مبا اااري التقا ااارير مبوجا ااب
معاهدات حقوق اإلنسان واالستعراف الدور البامل .وعلى وج اخلصاوصُ ،عا خا اء كال
هيتااة ماان هيتااات املعاهاادات ها ليسااري ل ظاايم حلقااات عإاال مل اقبااة مباااري التقااارير مبوجااب
الفاقيااة حقااوق الطفاال ،والفاقيااة القتاااء علااى ييا أشااكاي التإييااة دااد املارأة ،وااللفاقيااة الدوليااة
للقت اااء عل ااى يي ا ا أشا ااكاي التإيي ااة الع ص اار  ،والعمج ا اد الا اادوي اخل اااص ابحلق ااوق االقتصا ااا ية
واالجتإاعيااة والثقااي ااة .ولعت ااةم يمجوريااة الو الدميقراطي ااة الب ااع ية ع ااوة خ ااري م اان اللش ااة املع ي ااة
حبقوق اإلنسان واللش ة املع ية حبقوق األشإاص ذو اإلعاقة ليكاون مصادر معلوماات أساسا
يف حلقات العإل القا مة مل اقبة مبرو التقرير مبوجب كل معاهدة من املعاهدات املع ية.
 -٨٢ولص ااياغة مس ااو ات التق ااارير ع اان حق ااوق اإلنس ااانُ ،يع اال ال ي ااا ت واملعلوم ااات م اان
املستوى املركة ها املستوى اال  .وأجريل مقابالت م اجملإوعات املع ية .اعلى س يل املثااي،
ر ،يف هطااار هعاادا التقااارير مبوجااب الفاقيااة القتاااء علااى يي ا أش اكاي التإييااة دااد امل ارأة ،ي ا ُ
ال يا ت واملعلومات م اشرة من ال اع ال ين يعيبون يف املقاطعات املإتلفة؛ وايإا يتعلل بتقادمي
التقارير مبوجب االلفاقية الدولية للقتاء على ييا أشاكاي التإيياة الع صار ُ ،يعال املعلوماات
ماان املسااتوى املركااة ها املسااتوى اال ا بوسااائل م مج اا هج اراء وايرات ميدانيااة ها مباااري هغائيااة
ك ى لشثر على س ل عي اجملتإعات االية.
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 -٨3ولُ بر ابللغة الالوية ،الا ه اللغة الر ية يف ال لد ،ولُوتو على نطاق واسا يف اجملتإا
التقااار ُير الوط ي ااة الااا لق ادتم مبوجااب معاه اادات حقااوق اإلنس ااان واالسااتعراف ال اادور الب ااامل،
اتا ااال عا اان املالحظا ااات اخلتاميا ااة وعا اان لعليقا ااات ولو ا اايات هيتا ااة املعاها اادة املع يا ااة ولعليقا ااات
ولو ا اايات جلا ااا حقا ااوق اإلنسا ااان .ولا ااوي احلكوما ااة اهتإاما ااا ك ا اريا ملتابعا ااة لو ا اايات هيتا ااات
املعاهاادات ولو اايات جلااا حقااوق اإلنسااان ايإااا يتعلاال ابالسااتعراف الاادور البااامل .ول ا ظتم
مباورات وحلقات راسية وحلقات عإال بباهن املتابعاة مبباار ل
كة نباطة مان الاووارات احلكومياة،
وامل ظإات اجلإاهريية ،وم ظإات اجملتإ املدين.
 -٨٤وقااد أساامجم ال ا مجا التبااارك املتّ ا يف عإليااة لقاادمي التقااارير عاان حقااوق اإلنسااان ونباار
التقارير الوط ياة املتعلقاة حبقاوق اإلنساان ،اتاال عان اإلجاراءات الاا لتإا ها احلكوماة يف متابعاة
لو اايات هيت ااات املعاه اادات والتو اايات امل ثق ااة ع اان االس ااتعراف ال اادور الب ااامل م اان خ ااالي
حلقات العإل واحللقات الدراسية واملباورات ،هسمجاما اعاال يف التوعية أكثر حبقوق اإلنساان يف
جتإ الو ،يا ساهم يف لعةية ومحاية حقوق اإلنسان يف ال لد.

هاء -معلومات أخرى متعلقة حبقوق اإلنسان
 -٨5لقد لعاونل حكومة يمجورية الو الدميقراطية البع ية ّإة م اجملتإ الادوي يف تلاف
اجملاااالت املتصاالة بتعةيااة ومحايااة حقااوق اإلنسااان .ولااوي احلكومااة أويااة ،علااى وج ا اخلصااوص،
لت في ا ق ارارات املااش رات العاملي اة ،وماان يلتمجااا مااش ر القإااة العااامل ماان أجاال الطفاال (،)١99٠
ومش ر األمم املت دة املعين ابل يتة والت إية ( ،)١99٢واملش ر الدوي للسكان والت إية (،)١99٤
ومش ر القإة العامل للت إية االجتإاعية ( ،)١995واملاش ر العاامل الرابا املعاين ابملارأة (،)١995
ومش ر األمم املت دة للإستوط ات ال برية (املوئل الثاين) ( ،)١996وقإة األمم املت ادة لأللفياة
( ،)٢٠٠٠ومش را متابعة القإة ( )٢٠٠5و( ،)٢٠١٠ومش ر األمام املت ادة املعاين أبقال ال لادان
غ اوا ( ،)٢٠٠١واملااش ر العااامل ملكاا ااة الع ص ارية والتإييااة الع صاار وكاار األجانااب ومااا يتصاال
ب ا لو م اان لعص ااب ( ،)٢٠٠١والقإااة العاملي ااة لل اادوائر التشاريااة املع ي ااة بتغ ااري امل اااخ (،)٢٠٠9
وغريها من املش رات.
 -٨6وأُ ر م مج ا ااا عإ ا اال بيش ا ااك يف السياس ا ااات واإلج ا اراءات يف يمجوري ا ااة الو الدميقراطي ا ااة
البا ااع ية ،اا ااتإإ ذلا ااو عا اان هنبا اااء اللش ا ااة الوط يا ااة لل مجا ااوف ابمل ا ارأة .واعتإا اادت احلكوما ااة
االساارتاليشية الوط يااة لل مجااوف ابمل ارأة ( )٢٠١٠-٢٠٠6الااا لتااهلف ماان مخااا خطاام العإاال.
وكان ا اال ا ا اارتة  ٢٠١٠-٢٠٠9الس ا ا ة اخلتامي ا ااة يف ل في ا ا االس ا ارتاليشية الوط ي ا ااة لل مج ا ااوف ابمل ا ارأة
( .)٢٠١٠-٢٠٠6ولعكف اللش ة الوط ية لل مجوف ابملرأة على استعراف ولقيايم نتاائا ل فيا كال
خطة عإل وست ّسن متإون االسرتاليشية لتعةياة ال مجاوف ابملارأة لت ويلمجاا ها اسارتاليشية جديادة
للفرتة  ٢٠١5-٢٠١١مبا يتإاشى م اخلطة الوط ية السابعة للت إية االجتإاعية واالقتصا ية.
 -٨٧وجير هعإااي حقاوق اإلنساان لباعب الو عان طريال ل فيا نتاائا ماش ر قإاة األهادا،
اإلغائيااة لأللفيااة ( ،)٢٠٠٠وخا ااة املساااع الوط يااة لت قياال األهاادا ،اإلغائيااة لأللفيااة .وقااد
قاادمل يمجوريااة الو الدميقراطيااة البااع ية ابلفعاال لقري ارين عاان ل في ا األهاادا ،اإلغائيااة لأللفيااة.
ة
أحرولا يمجورياة الو الدميقراطياة الباع ية مان
وكان التقرير الثاين عان اساتعراف م تصاف املادة لإاا َ
لقدم يف قيال األهادا ،اإلغائياة لأللفياة .وم ا التقريار األوي ،ك ال يمجورياة الو مان احلفاا
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ابسااتإرار علااى معاادالت ال إااو االقتصااا  .اااال إو االقتصااا ماان العواماال الرئيسااية يف القتاااء
علاى الفقار .ورغاام أن يمجورياة الو الدميقراطياة البااع ية أحاروت لقادما ك اريا ورغام ارلفاا احتإاااي
قياال غايااة ه اداك ماان األهاادا ،اإلغائيااة لأللفيااة يتعلقااان ابلتعلاايم االبتاادائ واحلااد ماان وايااات
الرد  ،ال لةاي دايت أخرى لعرتف قيل غاايت أخرى حمد ة يف األهدا ،اإلغائية لأللفياة،
ونا ااة القتاااء علااى اجلااو  .ات في ا األهاادا ،اإلغائيااة لأللفيااة ي ارل م بت في ا معاهاادات حقااوق
اإلنسان الا انتإل هليمجا يمجورية الو الدميقراطية البع ية ويتعةو ب .

واو -املساواة وعدم التمييز
 -٨٨لعلاال احلكومااة أويااة ك اارية يف ال ااا سياسااة لعةيااة ومحايااة حقااوق اإلنسااان علااى م اادأ
عاادم التإييااة واملساااواة املكرسااك يف الدسااتور والق اوانك .ول ا ص املااا ة  35ماان الدسااتور علااى أن
مواطين الو متساوون ييعا أمام القانون ،بصار ،ال ظار عان ناو ج سامجم ومكاانتمجم االجتإاعياة
ومستواهم التعليإا ومعتقادهم وعارقمجم .ولا ص املاا ة  3٤مان الدساتور علاى اعت اار كال شاإص
حا ل على اجل سية الالوية مواط ا الواي حسب التعريف القانوين .ولُكتسب ج سية الو ابملولد
وأبس ا اب أخاارى علااى ال ااو ااااد يف امل اوا ماان  ١١ها  ١٤ماان قااانون ج سااية الو .ويتإت ا
األشااإاص ماان غااري م اواطين الو أيتااا حبإايااة احلقااوق وااللتةامااات يف يمجوريااة الو علااى أساااع
الدستور وقوانك يمجورية الو الدميقراطياة الباع ية .وعلاى اخلصاوص ،لا ص املاا ة  5٠مان الدساتور
علااى أن لألجانااب وعاادمي اجل سااية أيتااا احل اال يف محايااة حقااوقمجم وح ارايكم علااى ال ااو اا ااد يف
قوانك يمجورية الو الدميقراطية البع ية ،وهلم احلل يف لقادمي شاكاواهم ها ااااكم والوكااالت املع ياة يف
يمجورية الو الدميقراطية البع ية ،وعليمجم التةام ابحرتام ستور يمجورية الو وقواني مجا.
 -٨9ولكفل املا ة  6من قانون حماكم البعب املساواة للشإيا أماام القاانون حياا هن ييا
ما اواطين الو متس اااوون أم ااام الق ااانون واا اااكم بغا ا ال ظ اار ع اان األ اال ،والود ا ا االجتإ اااع
واالقتصاا  ،والعاارق واأل ال اإلثااين ،واللغاة ونااو اجلا ا والتعلاايم واملمج اة والداينااة واإلقاماة وغااري
ذلااو ماان االعت ااارات .ول ا ص املااا ة  6ماان قااانون اإلج اراءات اجل ائيااة علااى أن اادور حكاام يف
قتية ج ائية يكون على أساع املساواة بك يي مواطين الو أمام القانون واااكم بصر ،ال ظر
عاان األ اال والودا االجتإاااع واالقتصااا والعاارق واأل اال اإلثااين واللغااة ونااو اجلا ا والاادين
والتعل اايم واملمج ااة واإلقام ااة وغ ااري ذل ااو م اان االعت ااارات .وكيا ا حم اااكم الب ااعب الب اارو لل اااع،
ال ساايإا للإادتعى علاايمجم واجل اااة واملتمجإااك يف القتااااي املدنيااة ،كا ميارساوا حقااوقمجم حر ااا علااى
ا ة ومودااوعية اإلج اراءات؛ ول ا ص املااا ة  3ماان قااانون اإلج اراءات املدنيااة علااى أن للإ ااكم
وحاادها اختصاااص ال ظاار يف عااوى مدنيااة وأن األحكااام لصاادر علااى أساااع م اادأ املساااواة بااك
املاواط ك الالويااك؛ ولا ص املااا ة  6ماان نفااا القااانون علااى لساااو ييا املاواط ك أمااام القااانون
وااكإااة حيااا جاااء ايمجااا أن ال ظاار يف الاادعوى املدنيااة يااتم علااى أساااع لساااو ييا امل اواط ك
أمااام القااانون وااكإااة وغااا ييااة علااى أساااع نااو اجل ا ا ،والعاارق ،واأل اال اإلثااين ،والود ا
االجتإاع واالقتصا واللغاة والتعلايم واملمج اة واملعتقاد واإلقاماة وغاري ذلاو مان االعت اارات .وي غا
اكإة البعب أن كي البرو لل اع ،ال سيإا للإتقادك ،ك ميارسوا حقوقمجم يف املسااواة حر اا
على مراعاة اإلجراءات الواج ة وعلى مودوعيتمجا.
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 -9٠ويت اوي قانون هغاء املرأة ومحايتمجا املسااواة باك اجل ساك وعادم التإيياة ابلتفصايل .اتا ص
املا ة  ١3م على أن املساواة بك اجل ساك لتشلاى يف لكااشواا يف لطاوير الا ات؛ و صال املارأة
والرجل على نفا القيإة والفرص يف اجملااالت السياساية واالقتصاا ية والثقااياة واالجتإاعياة ،ويف
ششون األُسرة والداا واألمن والبشون اخلارجية وال أحكام الدستور والقوانك.
 -9١أما املساواة وعدم التإيياة باك اجملإوعاات العرقياة امجإاا مكفاوالن يف الدساتور والقاوانك.
ول ص املا ة  ٤9على أن يي اجملإوعات العرقية متسااوية أماام القاانون .ويا ص ساتور يمجورياة
الو الدميقراطيااة البااع ية يف املااا ة  ٨م ا علااى أن الدولااة ل ااتمجا سياسااة التتااامن واملساااواة بااك
اجملإوعااات العرقيااة .الشإي ا اجملإوعااات العرقيااة احلاال يف احلفااا علااى عا ال ا ولقاليااد وثقاات ا
ال قية يف ال لاد و اخال جتإعا  .وُحيظار ارلكااب أ اعال للتفرقاة والتإيياة باك اجملإوعاات العرقياة.
ويتتإن القانون اجل ائ أحكاما ّرم التإيية يف حل اجملإوعات العرقياة وجرمياة ور الباقاق باك
اجملإوعات العرقية (املا اتن  66و.)١٧6
 -9٢ولااوي احلكومااة اهتإامااا خا ااا لتااإان املساااواة وعاادم التإييااة يف حاال األشااإاص ذو
اإلعاقة ،والعديد م مجم من د ااي ال خائر غاري امل فشارة والا خائر الع قو ياة وغريهاا مان لفاات
احلاارب .ولبااش احلكومااة كيتااة الظاارو ،املواليااة لألشااإاص ذو اإلعاقااة ك ا ميارس اوا حقااوقمجم
عل ااى ق اادم املس ااواة م ا غ ااريهم يف املي ااا ين السياس ااية واالقتص ااا ية واالجتإاعي ااة والثقااي ااة اخ اال
الدولااة .وحيصاال األشااإاص ذوو اإلعاقااة علااى الاادعم ماان الدولااة واجملتإ ا يف حاال املباااكل الااا
لعرتداامجم مثاال الرعايااة الص ا ية وهعااا ة التههياال واملمجاان ويارسااة حقااوقمجم األخاارى واقااا للقااانون.
ويوجااد يف طااور الصااياغة قااانون ارع ا ببااهن حقااوق األشااإاص ذو اإلعاقااة يف شااكل مرسااوم
يصاادر عاان رئاايا الااووراء ،والا سيصا ابعتإااا أساسااا قانونيااا حيااد قواعااد وهجاراءات مفصاالة
لتإان حقوق األشإاص ذو اإلعاقة ببكل اعاي يف يمجورية الو الدميقراطية البع ية.
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