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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة الحادية والعشرون
 ٠٣-91كانون الثاين/يناير ٥٣9٢

تجمي ععل للمعلوم ععاه دتع ع مفوض ععية األم ععل المتح ععدة الس ععامية لحق ععوق
اإلنسع ع ععان ولقع ع ععا للفقع ع ععرة (51ب) م ع ع ع مرلع ع ععق و ع ع عرار مجلع ع ععس حقع ع ععوق
اإلنسان  5/1والفقرة  1م مرلق ورار المجلس 15/51
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة ،مبا
يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية ،ويف تقارير مفوضة األمم املتحدة السامية
حلقوق اإلنسان ،ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة .والتقرير ُمقدم يف
شكل موجز تقيُّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات .ولالطالع على النص الكامل ،يُرجى العودة إىل
الوثائق املرجعية .وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقرتاحات من مفوضية األمم
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن
املفوضية .وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف
مقرره  .991/91وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة
يف التقرير .وروعيت يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفرتة.
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وال -المعلوماه األساسية واإلطار
لف -نطاق االلتزاماه الدولية

()9

المعاهداه الدولية لحقوق اإلنسان

()٥

احلالة يف أثناء اجلولة السابقة
التصديق أو االنضمام أو
اخلالفة

التحفظات و/أو
اإلعالنات


2

اإلجر ر رراءات املت ر ر ررذة بعر ر ررد
االستعراض

االتفاقيررة الدوليررة للقضرراء علررى يررع اتفاقي ر ررة مناهض ر ررة التع ر ررذي
أشكال التمييز العنصري ()٥٣9٥( )9111
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ()٥٣٣1
العهرد الرردويل اخلراص برراحلقوق املدنيررة
والسياسية ()٥٣٣1
اتفاقي ررة القض رراء عل ررى ي ررع أش رركال
التمييز ضد املرأة ()9199
اتفاقية حقوق الطفل ()9119
الربوتوكول االختياري التفاقية حقروق
الطف ر ررل برت ر ررفن اش ر ر ررتا األطف ر ررال يف
النزاعات املسلحة ()٥٣٣0
الربوتوك ررول االختي رراري التفاقي ررة حق رروق
الطف ررل برت ررفن بي ررع األطف ررال واس ررت الل
األطف ررال يف الب رراء ويف امل ر رواد اإلباحي ررة
()٥٣٣0
اتفاقير ر ر ر ررة حقر ر ر ر رروق األش ر ر ر ر ر اص ذوي
اإلعاقة ()٥٣٣1
االتفاقير ر ر ر ررة الدولير ر ر ر ررة حلماير ر ر ر ررة ير ر ر ر ررع
األشر ر ر اص م ر ررن االختف ر رراء القس ر ررري
(توقيع)٥٣٣9 ،
العهر ررد الر رردويل اخلر رراص بر رراحلقوق املدنير ررة
والسياسررية (ظفررمل ،املررادة /٥٥إعالنرران،
املادتان  9و)٥٣٣1 ،99
الربوتوك ررول االختي رراري التفاقي ررة حق رروق
الطفل برترفن بيرع األطفرال واسرت الل
األطفال يف الب راء ويف املرواد اإلباحيرة
(ظفر ر ر ر ر ر ررمل ،املر ر ر ر ر ر ررادة  ،٢الفق ر ر ر ر ر ر رررة ،٥
)٥٣٣0

مل يُصدق عليها/مل تقبل

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد
الر رردويل اخل ر رراص بر رراحلقوق املدني ر ررة
والسياسية
الربوتوك ر ر ررول االختي ر ر رراري التفاقي ر ر ررة
مناهضة التعذي
االتفاقي ررة الدولي ررة حلماي ررة حق رروق
ي ر ررع العم ر ررال امله ر رراجرين وأفر ر رراد
أسرهم
االتفاقي ر ررة الدولير ر ررة حلماير ر ررة ير ر ررع
األش اص من االختفراء القسرري
(توقيع)٥٣٣9 ،

اتفاقي ر ر ررة مناهض ر ر ررة التع ر ر ررذي
(ظفظر ر ر ر ر ر ر ر ر رران ،املر ر ر ر ر ر ر ر ر ررادة ٥٣
وامل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررادة ،٠٣الفق ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رررة
/9إعالن رران ،امل ررادة  ،9الفق رررة
 9وامل ر ر ر ر ر ر ررادة  ،9الفق ر ر ر ر ر ر رررة ،٥
)٥٣9٥
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احلالة يف أثناء اجلولة السابقة
إج ر رراءات الرتركراوى
والتحقيق واإلجراءات
()٠
العاجلة

اإلجر ر رراءات املت ر ر ررذة بعر ر ررد
مل يُصدق عليها/مل تقبل
االستعراض

االتفاقير ر ررة الدولير ر ررة للقضر ر رراء علر ر ررى
ي ررع أشر رركال التميير ررز العنصر ررري،
املادة 91
الربوتوكول االختياري للعهد الدويل
اخل ر ر ر ر رراص ب ر ر ر ر رراحلقوق االقتص ر ر ر ر ررادية
واالجتماعية والثقافية
العهر ر ررد الر ر رردويل اخلر ر رراص بر ر رراحلقوق
املدنية والسياسية ،املادة .19
الربوتوكول االختيراري األول للعهرد
ال ر رردويل اخل ر رراص ب ر رراحلقوق املدنير ر ررة
والسياسية
الربوتوكر ر ر ررول االختير ر ر رراري التفاقير ر ر ررة
القضاء علرى يرع أشركال التمييرز
ضد املرأة
اتفاقية مناهضة التعرذي  ،املرواد ٥٣
و ٥9و.٥٥
الربوتوكر ر ر ررول االختير ر ر رراري التفاقير ر ر ررة
حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي
البالغات
االتفاقي ر ررة الدولي ر ررة حلماي ر ررة حق ر رروق
ي ر ر ررع العم ر ر ررال امله ر ر رراجرين وأف ر ر رراد
أسرهم
الربوتوكر ر ر ررول االختير ر ر رراري التفاقير ر ر ررة
حقوق األش اص ذوي اإلعاقة
االتفاقير ر ر ر ررة الدولير ر ر ر ررة حلماير ر ر ر ررة ير ر ر ر ررع
األشر ر ر اص م ر ررن االختف ر رراء القس ر ررري
(توقيع)٥٣٣9 ،

صكوك دولية رئيسية خرى ذاه صلة
احلالة يف أثناء اجلولة السابقة اإلجراءات املت ذة بعد االستعراض
التصررديق أو االنضررمام أو اتفاقي ر ر ررة من ر ر ررع جر ر ر ررة اإلب ر ر ررادة
اجلماعية واملعاقبة عليها
اخلالفة
( )1
بروتوكول بالريمو
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مل يُصدق عليها
االتفاقير ر ررات املتعلقر ر ررة بر ر ررالالجئ
وع ر ر ر ررد ي اجلنس ر ر ر ررية( )1باسر ر ر ر رتثناء
اتفاقييت عامي  91٢1و9109
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احلالة يف أثناء اجلولة السابقة اإلجراءات املت ذة بعد االستعراض
اتفاقيررات جنيررخ امل رخررة 9٥
آب/أغس ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررطس 9111
والربوتوكوالن اإلضافيان األول
( )٢
والثاين
االتفاقي ررات األساس ررية ملنظم ررة
العمر ر ر ر ررل الدولير ر ر ر ررة ،باسر ر ر ر ررتثناء
االتفاقير ر ر ر ررات رقر ر ر ر ررم  91و19
( )0
و9٣٢

مل يُصدق عليها

الربوتوك ر ر ر ررول اإلض ر ر ر ررايف الثالر ر ر ر ر
امللح ررق باتفاقي ررات جني ررخ لع ررام
()9
9111
اتفاقيتر ررا منظمر ررة العمر ررل الدولير ررة
()1
رقم  901و991
نظررام رومررا األساسرري للمحكمررة
اجلنائية الدولية
اتفاقير ر ر ر ررة اليونسر ر ر ر رركو ملكافحر ر ر ر ررة
التمييز يف جمال التعليم

 -9ش ررجعت جلن ررة حق رروق الطف ررل هوري ررة الو الد قراطي ررة الرت ررعبية يف ع ررام  ٥٣99عل ررى
التصررديق علررى الربوتوكررول االختيرراري التفاقيررة مناهضررة التعررذي واالتفاقيررة الدوليررة حلمايررة يررع
األش ر اص مررن االختفرراء القسررري( ،)9٣وأوصررتها بالتصررديق علررى الربوتوكررول االختيرراري التفاقيررة
حقوق األش اص ذوي اإلعاقة( .)99وشرجعت جلنرة القضراء علرى التمييرز العنصرري هوريرة الو
يف عام  ٥٣9٥على التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق يع العمال املهاجرين وأفراد
أسرهم(.)9٥
 -٥وشررجعت جلنررة القضرراء علررى التمييررز العنصررري البلررد علررى إصرردار اإلعررالن االختيرراري
املنص ر رروص علير ر ر يف امل ر ررادة  91م ر ررن االتفاقي ر ررة الدولي ر ررة للقض ر رراء عل ر ررى ي ر ررع أش ر رركال التميي ر ررز
العنصري( .)9٠وأوصت اللجنة البلد أيضاً بالتصديق على التعديالت اليت أُدخلرت علرى الفقررة 0
من املادة  9من االتفاقية الدولية للقضاء على يع أشكال التمييز العنصري(.)91
 -٠وأوص ررت مفوض ررية األم ررم املتح رردة لرتر ر ون الالجئر ر هوري ررة الو الد قراطي ررة الرت ررعبية
باالنضمام إىل اتفاقية عام  91٢9اخلاصة بوضع الالجئ  ،وبروتوكرول عرام  9101امللحرق ارا،
واتفاقي ررة ع ررام  91٢1برت ررفن وض ررع األشر ر اص ع ررد ي اجلنس ررية ،واتفاقي ررة ع ررام  9109املتعلق ررة
خبفض حاالت انعدام اجلنسية(.)9٢
 -1وأوص ر ررت منظم ر ررة األم ر ررم املتح ر رردة للرتبي ر ررة والعل ر ررم والثقاف ر ررة (اليونس ر رركو) هوري ر ررة الو
الد قراطيررة الرتررعبية بالتصررديق علررى اتفاقيررة اليونسرركو لعررام  910٣برتررفن مكافحررة التمييررز يف
جمال التعليم(.)90

باء -اإلطار الدستوري والتشريعي
 -٢أبلغ فريق األمم املتحدة القطري يف هورية الو الد قراطية الرترعبية عرن سرن أو تعرديل
عرردة قروان هامررة يف أعقرراب االسررتعراض الرردوري الرتررامل السررابق منهررا القررانون املتعلررق با كمررة
4
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الرتررعبية ،والقررانون املتعلررق باملرردعي العررام وقررانون العقوبررات والقروان املتعلقررة برراإلجراءات اجلنائيررة
واإلجراءات اجلنائية اخلاصة باألحداث(.)91
 -0ومترتياً مع املادة  ٥من املرسوم الرئاسي لعام  ٥٣٣1املتعلق بوضع املعاهردات واملرتراركة
فيهرا وتنفيرذها ،حثرت جلنرة القضراء علرى التمييرز العنصرري هوريرة الو الد قراطيرة الرترعبية علرى
إدراج أحك ررام االتفاقي ررة يف الق ررانون ا ل رري باعتم رراد ق ررانون ش ررامل ملكافح ررة التميي ررز العنص ررري أو
بتع ررديل القر روان القائم ررة( .)99وش ررجعت جلن ررة حق رروق الطف ررل عل ررى إدراج أحك ررام االتفاقي ررة يف
القروان ا ليررة لكرري يكررون ةررا أسرربقية علررى القروان الوطنيررة و كررن تطبيررق أحكامهررا مباشرررة يف
ا اكم(.)91
 -1ويف إطررار متابعررة املالحظررات اخلتاميررة للجنررة املعنيررة بالقضرراء علررى التمييررز ضررد امل ررأة،
ق ر رردمت هوري ر ررة الو الد قراطي ر ررة الرت ر ررعبية معلوم ر ررات تتعل ر ررق باعتم ر رراد اجلمعي ر ررة الوطني ر ررة خط ر ررة
الستعراض القوان القائمة ،وصياغة قوان جديردة يتنراول معظمهرا ةايرة حقروق املررأة والطفرل،
مب ررا يف ذل ررك ق ررانون التنمي ررة وةاي ررة امل ررأة ،وق ررانون ةاي ررة حق رروق األطف ررال ومص رراحلهم ،والق ررانون
اخلرراص با رراكم الرتررعبية ،وقررانون العقوبررات ،وقررانون األسرررة ،وقررانون العمررل ،والقررانون املتعلررق
بالتعليم وغري ذلك من الصكو القانونية الوطنية(.)٥٣
 -9وحثررت جلنررة حقرروق الطفررل البلررد علررى ملصرريص مررا يكفرري مررن امل روارد البرت ررية واملاليررة
لتنفيذ القانون املتعلق حبماية حقوق األطفال ومصاحلهم بالكامل(.)٥9
 -1وأوصت مفوضية األمم املتحدة لرت ون الالجئ أيضاً هوريرة الو الد قراطيرة الرترعبية
بإصالح القانون املتعلق جبنسرية الو لتروفري احلمايرة الال مرة كيمرا يتسر جلميرع األطفرال املولرودين
على أراضيها احلصول على جنسية الو لتجنيبهم حالة انعدام اجلنسية؛ وتيسري جتنس األش اص
عد ي اجلنسية(.)٥٥

جيل -اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة
 -9٣أشارت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل شرواغل هوريرة الو الد قراطيرة الرترعبية
فيمررا ررص عرردم ت روافر امل روارد الال مررة إلنرترراء م سسررة وطنيررة حلقرروق اإلنسرران ،وشررجعتها علررى
إنرترراء م سسررة وطنيررة حلقرروق اإلنسرران متتثررل ملبررادئ برراريس( .)٥٠وأوصررت جلنررة حقرروق الطفررل
كرذلك بإنرتراء مكتر ألمر املظرامل ،أو هيئرة رصرد مسرتقلة أخررى ،وفقراً ملبرادئ براريس وتزويرد
اةيئ ررة ب رراملوارد الض رررورية( )٥1وإس ررنادها والي ررة واض ررحة لتلق رري الرت رركاوى املقدم ررة م ررن األطف ررال أو
بالنيابة عنهم برتفن انتها حقوقهم والتحقيق فيها.
 -99والحظررت اللجنررة املعنيررة بالقضرراء علررى التمييررز ضررد امل ررأة أن هوريررة الو الد قراطيررة
الرتعبية أنرتفت عدة آليات مرترتكة بر الوكراالت لتعزيرز حقروق اإلنسران وةايتهرا ،مثرل اللجنرة
التوجيهية الوطنية املعنية باألعمال التحضرريية للتصرديق علرى االتفاقيرات الدوليرة حلقروق اإلنسران
GE.14-20904
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وتنفيررذها ،واللجنررة التوجيهيررة الوطنيررة للتحضررري لالسررتعراض الرردوري الرتررامل ،واللجنررة التوجيهيررة
الوطنيررة املعنيررة بتقرردمي التقررارير عررن تنفيررذ االتفاقيررة الدوليررة للقضرراء علررى يررع أشرركال التمييررز
العنصررري .ويف عررام  ،٥٣9٥أنُرتررئت اللجنررة التوجيهيررة الوطنيررة حلقرروق اإلنسرران مررن أجررل تعزيررز
التنسيق ب الوكاالت يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان وةايتها(.)٥٢
 -9٥وأوصى فريق األمم املتحدة القطري احلكومة بفن تنرتئ م سسرة وطنيرة حلقروق اإلنسران
وفق ر راً ملبر ررادئ بر رراريس .فإعمر ررال حقر رروق األقلير ررات ر رردود لل اير ررة ،حي ر ر إن املثلير ررات واملثلي ر ر
ومزدوجرري املي ررل اجلنس رري وم ررايري اةوي ررة اجلنسررانية واألش ر اص ذوي اإلعاق ررة ،م ررثالً ،معرض ررون
لل طر دون أن حيظوا باحلماية اليت توفرها هذه امل سسة(.)٥0
 -9٠أشررارت جلنررة حقرروق الطفررل إىل وضررع خطررة عمررل وطنيررة ملكافحررة االسررت الل اجلنسرري
التجاري لألطفال ،وشجعت على اعتماد خطة عمل وطنيرة برترفن األطفرال تعراع يرع احلقروق
املنصرروص عليهررا يف االتفاقيررة معاجلررة كاملررة وعلررى ملصرريص ميزانيررة ررددة ةررذه اخلطررة وإنرترراء
آليات املتابعة املالئمة ،وتوفري املوارد البرترية الكافية واستحداث آلية للتقييم والرصد(.)٥1

ثانيا -التعاون مل آلياه حقوق اإلنسان
لف -التعاون مل هيئاه المعاهداه

()٥9

 -5حالة اإلبالغ
هيئة املعاهدة

املالحظررات اخلتاميررة املدرجررة آخر ررر تقرير ررر قرُرردم منر ررذ آخررر مالحظررات
حالة اإلبالغ
ختامية
االستعراض السابق
يف االستعراض السابق

جلن ر ر ر ررة القض ر ر ر رراء عل ر ر ر ررى آذار/مار ٥٣٣٢
التمييز العنصري

٥٣99

آذار/م ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررار
٥٣9٥

حيررل موع ررد تق رردمي التق ررارير م ررن
التاس ر ر ر ر ررع عرت ر ر ر ر ررر إىل احل ر ر ر ر ررادي
والعرترين يف عام ٥٣9٢

اللجنر ررة املعنير ررة بر رراحلقوق -
االقتصررادية واالجتماعيررة
والثقافية

-

-

تررفخر تقرردمي التقريررر األويل منررذ
عام ٥٣٣1

اللجنر ررة املعنير ررة حبق ر رروق -
اإلنسان

-

-

تررفخر تقرردمي التقريررر األويل منررذ
عام ٥٣99

اللجنررة املعنيررة بالقضرراء متو /يولي ٥٣٣1
على التمييز ضد املرأة

-

-

تر ررفخر تق ر رردمي التقري ر ررين الث ر ررامن
والتاس ر ر ررع من ر ر ررذ أيلول/س ر ر رربتمرب
٥٣91
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املالحظررات اخلتاميررة املدرجررة آخر ررر تقرير ررر قرُرردم منر ررذ آخررر مالحظررات
حالة اإلبالغ
ختامية
االستعراض السابق
يف االستعراض السابق

هيئة املعاهدة
جلنة مناهضة التعذي

-

-

-

جلنة حقوق الطفل

أيلول/سبتمرب 9111

( ٥٣٣1إىل جلنر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة
حقرروق الطفررل)٥٣9٠/
(الربوتوك ر ررول االختي ر رراري
التفاقي ررة حق رروق الطف ررل
برت ررفن اشر ررتا األطف ررال
يف املنا عر ر ررات املسر ر ررلحة
والربوتوك ر ررول االختي ر رراري
التفاقي ررة حق رروق الطف ررل
برتر ر ر ررفن بير ر ر ررع األطفر ر ر ررال
واس ر ررت الل األطف ر ررال يف
الب ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراء ويف املر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رواد
اإلباحية)

ش ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رربا /فرباير حيل موعد تقدمي التقريرر اجلرامع
للتق ر ر ر ر ر ررارير م ر ر ر ر ر ررن الثالر ر ر ر ر ر ر إىل
٥٣99
الس ر ر ر ر ر رراد يف ع ر ر ر ر ر ررام .٥٣90
وس ررينظر يف التقري ر ررين األولي ر ر
مبوجر ر الربوتوك ررول االختي رراري
التفاقي ررة حق رروق الطف ررل برت ررفن
اشر ررتا األطف ررال يف املنا ع ررات
املسلحة والربوتوكول االختياري
التفاقي ررة حق رروق الطف ررل برت ررفن
بي ر ر ر ر ر ررع األطف ر ر ر ر ر ررال واس ر ر ر ر ر ررت الل
األطف ر ررال يف الب ر رراء ويف امل ر ر رواد
اإلباحية يف عام ٥٣90

-

اللجنر ررة املعنير ررة حبق ر رروق -
األشر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر اص ذوي
اإلعاقة

تررفخر تقرردمي التقريررر األويل منررذ
عام ٥٣9٠

تررفخر تقرردمي التقريررر األويل منررذ
عام ٥٣99

-

المحددة المقدمة م هيئاه المعاهداه
 -1الردود لى طلباه المتابعة ُ

املالحظات اخلتامية

هيئة املعاهدة

موعد التقدمي

املوضوع

تاريخ التقدمي

جلنة القضاء على
التمييز العنصري

٥٣9٠

التحقيق يف العنخ الرذي يسرتهدف شرع اةمونرغ ويف رروف
األشر ر ر ر اص م ر ر ررن فئ ر ر ررة اةمون ر ر ررغ ال ر ر ررذين أعي ر ر رردوا إىل أوط ر ر رراهنم
()٥1
و ج
االجتار بالبرتر

-

اللجن ر ر ر ر ر ر ر ر ررة املعني ر ر ر ر ر ر ر ر ررة ٥٣99
بالقضاء على التمييز
ضد املرأة

العنخ املمار على النساء والعامالت املهاجرات

()٠٣

٥٣9٠

()٠9

 -91ش ررجعت جلن ررة حق رروق الطف ررل هوري ررة الو الد قراطي ررة الرت ررعبية عل ررى الوف رراء بالتزاما ررا
بتقدمي التقارير مبوج العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسرية واالتفاقيرة الدوليرة للقضراء
علررى يررع أشرركال التمييررز العنصررري والعهررد الرردويل اخلرراص برراحلقوق االقتصررادية واالجتماعيررة
والثقافية(.)٠٥

GE.14-20904

7

A/HRC/WG.6/21/LAO/2

باء -التعاون مل اإلجراءاه الخاصة

()٠٠

احلالة يف أثناء اجلولة السابقة

احلالة الراهنة

دعوة دائمة

ال

ال

الزيارات املضطلع اا

حرية الدين

الزيارات املوافق عليها من حي املبدأ
الزيارات اليت طُل إجراؤها

اإلعدام بإجراءات موجزة
السكن الالئق

احلقوق الثقافية
حري ر ر ر ررة التجم ر ر ر ررع الس ر ر ر ررلمي وتك ر ر ر رروين
اجلمعيات

الردود على رسائل االدعاء والنرداءات خررالل الفرررتة قيررد االسررتعراض ،أُرسررلت سررتة بالغررات .وردت احلكومررة علررى
أربعة منها.
العاجلة

تقارير وبعثات املتابعة

ثالثا -تنفيععا االلتزامععاه الدوليععة المتعلقععة بحقععوق اإلنسععان مععل مرا ععاة القععانون
الدولي اإلنساني الواجب التطبيق
لف -المساواة و دم التمييز
 -9٢الحظررت جلنررة القضرراء علررى التمييررز العنصررري أحكررام املررادة  910مررن القررانون اجلنررائي
املتعلقررة بررالتمييز ضررد األش ر اص املنتم ر إىل أقليررات إثنيررة وتتلررخ امل رواد املناهضررة للتمييررز يف
الق روان األخ رررى ،لكنه ررا أوص ررت ب ررإدراج تعري ررخ ش ررامل للتميي ررز العنص ررري تث ررل امتث رراالً ك ررامالً
لالتفاقي ررة الدولي ررة للقض رراء عل ررى ي ررع أش رركال التميي ررز العنص ررري يف الترتر رريعات ووض ررع تعري ررخ
للتمييز املباشر وغري املباشر يف قوان البلد املدنية واإلدارية(.)٠1
 -90وأعربررت جلن ررة القضرراء عل ررى التمييررز العنص ررري عررن أس ررفها ألن املررادة  00م ررن الق ررانون
اجلنررائي املتعلقررة ربررزرع الرتررقاقر ال ظظررر نرتررر األفكررار القائمررة علررى التفرروق العرقرري والكراهيررة
والتحرريض علررى التمييررز العنصررري ،وال متنررع املنظمررات أو األنرتررطة الرريت تررروج للتمييررز العنصررري.
وأوص ررت اللجن ررة ب رإدراج أحك ررام تنف ررذ امل ررادة  1م ررن االتفاقي ررة تنفي ررذاً ك ررامالً يف الق ررانون اجلن ررائي
وإض ررافة بن ررد ال رردوافع العنصر ررية إىل الظ ررروف املرت ررددة للجر ررائم مبوجر ر امل ررادة  19م ررن الق ررانون
اجلنائي(.)٠٢
 -91وأعربررت جلنررة حقرروق الطفررل عررن أسررفها ألن إصرردار شررهادات املرريالد لرريس جمانيراً وعررن
قلقه ررا إ اء احتم ررال ع رردم تس ررجيل املوالي ررد يف الق رررى الص ر رية واملعزول ررة .وش ررجعت جلن ررة حق رروق
الطفل هورية الو الد قراطية الرتعبية على توفري شهادات امليالد جماناً جلميع األطفال املولودين
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علررى أراضرريها .وأوص ررت اللجنررة بإنرت رراء سررجالت احلالررة املدني ررة يف يررع املقاطع ررات ،مبررا فيه ررا
املقاطعات الريفية الص رية ،واستحداث وحدات متنقلة لتسجيل الوالدات(.)٠0
 -99وأوصت مفوضية األمم املتحدة لرت ون الالجئ أيضاً هوريرة الو الد قراطيرة الرترعبية
مبواصلة اجلهود الرامية إىل ظردي نظامهرا لتسرجيل املواليرد ،وظسر إمكانيرة الوصرول إىل املواقرع
النائيررة ،وتقيرريم مرردى احلاجررة إىل املزيررد مررن اخلط روات لضررمان إتاحررة الفرصررة للجميررع لتسررجيل
املواليد(.)٠1
 -91وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إ اء تردد هوريرة الو الد قراطيرة
الرتررعبية يف الث ر عررن املمارسررات القائمررة داخررل بعررض اجلماعررات اإلثنيررة ،وال سرريما فيمررا يتعلررق
ب رراإلرث وال ررزواج املبك ررر ،وال رريت متر رس املس رراواة يف التمت ررع ب رراحلقوق وبارس ررتها م ررن قب ررل ك ررل م ررن
اجلنس  .ودعت هورية الو الد قراطية الرتعبية إىل التصدي لألعراف التمييزية ،وذلرك أساسراً
من خالل التعليم واالسرتاتيجيات األخرى اليت تراعي النواحي الثقافية(.)٠9
 -٥٣وأعربت جلنرة القضراء علرى التمييرز العنصرري عرن قلقهرا مرن أن بعرض اجلماعرات اإلثنيرة
ال تتمتررع باملسرراواة يف فرررص احلصررول علررى اخلرردمات العامررة ،كمررا هررو احلررال يف جمررايل الصررحة
والتعليم( .)٠1ويسراور اللجنرة القلرق أيضراً إ اء التقرارير الريت تفيرد اسرتمرار عردم املسراواة يف معاملرة
بعررض الفئررات اإلثنيررة مررن حي ر احلصررول علررى اخلرردمات األساسررية ،وامل روارد املاليررة وغريهررا مررن
املروارد ،واملرراذ القررارات وفرررص تنميررة القرردرات( .)1٣ودعررت جلنررة القضرراء علررى التمييررز العنصررري
هورية الو الد قراطية الرتعبية إىل التصدي للفروارق اإلثنيرة واجل رافيرة يف تروفري اخلردمات العامرة
وإمكانية احلصول عليها وضمان مالءمة تلك اخلدمات من الناحية الثقافية(.)19

باء -حق الفرد لي الحياة والحرية و من الشخصي
 -٥9يف ع ررام  ،٥٣9٥تلق ررى املق رررر اخل رراص املع ر حبري ررة التعب ررري واملق رررر اخل رراص املع ر حبال ررة
املرردافع عررن حقرروق اإلنسرران واملقرررر اخلرراص املعر باسررتقالل القضرراة وا ررام  ،واملقرررر اخلرراص
املع ر مبسررفلة التعررذي تقررارير عررن ادعرراءات التعررذي علررى أيرردي مررو في السررجون ،وحرمرران
املدافع عن حقوق اإلنسان ا تجزين مرن املسراعدة القانونيرة ورفرض طلبرا م املقدمرة لالجتمراع
باألسرة وا ام (.)1٥
 -٥٥ويف عام  ،٥٣9٠تلقى أربعرة مرن املكلفر بواليرات يف إطرار اإلجرراءات اخلاصرة تقرارير
ع ررن االختف رراء القس ررري مل رردافع ع ررن حق رروق اإلنس رران ك رران يعم ررل عل ررى مس ررفلة االس ررتيالء عل ررى
األراضي .وساعد املردافع الضرحايا علرى التحردث عرن جترارام وشرار يف اولرة وقرخ ديردات
املس ر ول ضررد األش ر اص الررذين يتحرردثون علن راً عررن أراضرريهم الرريت انتُزعررت مررنهم( .)1٠وأحررال
الفريررق العامررل املع ر حبرراالت االختفرراء القسررري أو غررري الطرروعي أيض راً قضررية السرريد س ررومباث
س ر ررومفون ،وه ر ررو م ر رردافع ع ر ررن حق ر رروق اإلنس ر رران ي ر رردعى أن ر ر ش ر رروهد خ ر ررر م ر رررة يف  9٢ك ر ررانون
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األول/ديسر ررمرب  ،٥٣9٥بر ررالقرب مر ررن تفر ررر شر رررطة بلدير ررة فيينتير رران .وقر ررد كر رران يُع ر ر حبر رراالت
األش ر اص الررذين انتُزعررت أراضرريهم يف هوريررة الو الد قراطيررة الرتررعبية وسرراعد الضررحايا علررى
التحدث عن جتارام(.)11
 -٥٠وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن احلكومة تواصل تعزيز اإلطار القانوين ملعاجلة يع
أشرركال االجتررار بالبرتررر مررن خررالل التعررديل الررذي أدخررل يف عررام  ٥٣٣٢علررى قررانون العقوبررات،
وك ررذلك الق ررانون املتعلر رق ب ررالنهوض ب رراملرأة وةايته ررا ( .)1٢()٥٣91وأض رراف الفري ررق أن الق ررانون
األخررري يركررز علررى القضرراء علررى التمييررز ضررد امل ررأة ،ومكافحررة العنررخ و يئررة بيئررة مواتيررة لتمك ر
املرأة .وينص القانون أيضاً على إنرتاء آليات للمرتورة وةاية املرأة والطفرل علرى املسرتوى املركرزي
واإلقليمرري وعلررى مسررتوى املقاطعررات والقرررى .ومررع ذلررك ،ووفق راً للفريررق يبرردو أن القررانون نررادراً
ما حيتج ب للفصل يف دعاوى قانونية تتعلق بانتها املساواة يف احلقوق اليت ينص عليها(.)10
 -٥1وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن هورية الو الد قراطيرة الرترعبية ال ترزال بلرد
املنرتررف والعبررور واملقصررد لضررحايا االجتررار ألغرراض العمررل القسررري واالسررت الل اجلنسرري .وأوصررت
اللجنرة بتنفيرذ الترترريعات الوطنيررة ملكافحرة االجترار باألشر اص والتحقيررق يف يرع حراالت البيررع
واالجتر ررار ومقاضر رراة املس ر ر ول عنهر ررا وتقر رردمي التعر ررويض املناس ر ر إىل األطفر ررال وةاير ررة األطفر ررال
الضر ررحايا وضر ررمان حصر رروةم علر ررى مسر رراعدة اجتماعير ررة ونفسر ررية للتعر ررايف وإعر ررادة اإلدمر رراج(.)11
()19
وفيما يتعلق بتوصريات االسرتعراض الردوري الرترامل املتعلقرة بالتردابري الال مرة ملكافحرة االجترار
الرريت التزمررت هوريررة الو الد قراطيررة الرتررعبية طوع راً باتباعهررا ،طلبررت جلنررة القضرراء علررى التمييررز
العنصرري إىل البلرد معاجلرة األسرباب اجلذريرة لالجترار واالهتمرام بكرل مظهرر مرن مظراهر الضررعخ
يُعزى إىل االنتماء اإلث أو إىل نقل األش اص إىل مكان آخر(.)11
 -٥٢والحظررت اللجنررة املعنيررة بالقضرراء علررى التمييررز ضررد امل ررأة أن هوريررة الو الد قراطيررة
الرترعبية قرد اقرتحررت وضرع قرانون رردد ملكافحرة العنرخ املنررزيل والعنرخ القرائم علررى نروع اجلررنس،
وأن اجلمعيررة الوطنيررة أدرجررت مرتررروع قررانون مكافحررة العنررخ املنررزيل يف برناجمهررا الترت رريعي لفرررتة
السررنوات اخلمررس ( .)٥٣9٢-٥٣99وتتطلررع اجلمعيررة الوطنيررة إىل سررن وتنقرري مررا جمموعر 91
قانوناً على النحرو الترايل  11قانونراً جديرداً و 1٥تعرديالً .ويرترار مرن بر القروان اجلديردة الريت
س ررينظر فيه ررا إىل مرت ررروع الق ررانون املتعل ررق ب ررالعنخ املن ررزيل والعن ررخ ض ررد النس رراء واألطف ررال ال ررذي
وض ر ررعت و ارة الع ر رردل يف ع ر ررام  .)٢٣(٥٣99وك ر رران م ر ررن املتوق ر ررع اعتم ر رراد ه ر ررذا املرت ر ررروع خ ر ررالل
الفرتة .)٢9(٥٣9٠-٥٣99
 -٥0وأعربررت جلنررة حقرروق الطفررل عررن قلقهررا ألن بارسررة الررزواج املبكررر ال ترزال منترترررة لرردى
بعض اجلماعات اإلثنية ،على الررغم مرن أن هرذه املمارسرة ظرورة مبوجر القرانون .وحثرت جلنرة
حقرروق الطفررل هوريررة الو الد قراطيررة الرتررعبية علررى إنفرراذ عقوبررات جزائيررة يف حرراالت الررزواج
املبكر ،وعلى املاذ التدابري املناسبة للقضاء عليها(.)٢٥
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 -٥1والحظرت جلنرة حقروق الطفرل بقلرق أن العنرخ املمرار علرى األطفرال يف املنرزل ال يرزال
شائعاً ،وأعربت عن أسفها لعدم وجود ما يكفي من تدابري إعادة التفهيل وإعادة إدماج األطفال
ضرحايا إسرراءة املعاملرة .وأعربررت جلنررة حقروق الطفررل عررن قلقهرا أيضراً لعرردم وجرود نظررام ل بررالغ
عررن العنررخ .وأوصررت اللجنررة بإنرترراء آليررات لتحديررد نطرراق العنررخ واإليررذاء اجلنسرري واإل ررال
وس رروء املعامل ررة واالس ررت الل يف بيئ ررات منه ررا األس رررة وامل رردار وامل سس ررات العقابي ررة وم سس ررات
الرعايررة ،وترروفري إمكانيررة احلصررول علررى مررا يكفرري مررن خرردمات التعررايف واملرتررورة وإعررادة اإلدمرراج
وإنرتاء نظام إبالغ إلزامي للمهني العامل مع األطفال أو من أجلهم(.)٢٠
 -٥9ويساور جلنة حقوق الطفل القلق ألنر علرى الررغم مرن حظرر العقوبرة البدنيرة يف املردار
االبتدائيررة ،هنررا تقررارير تفيررد جلرروء بعررض املدرس ر إىل العقوبررة البدنيررة كررإجراء تررفدي  .وترتررعر
اللجن ررة ب ررالقلق أيضر راً إ اء مرت ررروعية العقوب ررة البدني ررة يف املن ررزل وع رردم حظره ررا يف أم رراكن الرعاي ررة
البديلة .وأوصت جلنة حقوق الطفل بفن يرنص القرانون صرراحة علرى حظرر يرع أشركال العقوبرة
البدنية لألطفال يف يع األماكن ،وتعزيز األشكال البديلة للتفدي (.)٢1
 -٥1وبينم ررا رحب ررت جلن ررة حق رروق الطف ررل خبط ررة العم ررل الوطني ررة ملكافح ررة اس ررت الل األطف ررال
جنس ررياً ألغ رراض جتاري ررة ،أوص ررت بت ص رريص م ررا يكف رري م ررن امل روارد لتنفي ررذ السياس ررات وال رربامج
املناسبة ملنع االست الل واالعترداء اجلنسري  ،وظقيرق التعرايف لألطفرال الضرحايا وإعرادة إدمراجهم
اجتماعياً(.)٢٢
 -٠٣وش ررجعت جلن ررة حق رروق الطف ررل هوري ررة الو الد قراطي ررة الرت ررعبية عل ررى إي ررالء األولوي ررة
للقضرراء علررى يررع أشرركال التمييررز ضررد األطفررال ،مررع إيررالء اهتمررام خرراص لقضررايا اجلنس ر .
وطلبت اللجنة احلصرول علرى معلومرات ،وال سريما برترفن وضرع اسررتاتيجية وطنيرة شراملة يف كرل
دولررة ملنررع يررع أشرركال العنررخ املمررار علررى األطفررال والتصرردي ةررا وفرررض حظررر قررانوين وطر
صري على يع أشكال العنخ املمار على األطفال يف يع األماكن(.)٢0

جيل -إوامة العدل وسيادة القانون
 -٠9أعربررت جلنررة حقرروق الطفررل عررن قلقهررا ألن األطفررال دون سررن اخلامسررة عرترررة الررذين
يرتكبون جرائم خطرية لل اية يعرضون على راكم جنائيرة حرى وإن كانرت أحكرامهم ترنص علرى
تدابري إلعادة التفهيرل أو اإلصرالح .والحظرت جلنرة حقروق الطفرل أن دائررة خاصرة تُعر برتر ون
األطف ررال أُنرت ررئت يف ع ررام  ٥٣٣٠يف ا كم ررة الرت ررعبية العلي ررا ،لكنه ررا أعرب ررت ع ررن أس ررفها ألن
املرتررروع الرامرري إىل إنرترراء رراكم األحررداث مل يُنفررذ بعررد وألن األطفررال حيتجررزون مررع البررال يف
السجون .ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن عقوبة اإلعدام ليست ظورة على حنو صري يف حالة
األطفال .وحثت اللجنة البلد على التفكرد مرن تنفيرذ معرايري قضراء األحرداث تنفيرذاً تامراً ،واملراذ
يع التدابري الضرورية لضمان عدم احتجا األطفال الرذين تررتاوح أعمرارهم بر اخلامسرة عرتررة
والثامنة عرترة إال كمالذ أخري ويف حالة ارتكاام جرائم بال ة اخلطورة(.)٢1
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 -٠٥وأعربرت جلنرة القضرراء علرى التمييررز العنصرري عرن قلقهررا إ اء عردم وجررود شركاوى تتعلررق
ب ررالتمييز العنص ررري يف ض رروء التن رروع اإلث ر للس رركان ،ففوص ررت هوري ررة الو الد قراطي ررة الرت ررعبية
بالتحقق من أن ذلك ال يُعزى إىل عدم وعي الضحايا حبقوقهم ،واخلوف من االنتقام ،و دودية
إمكانيررة الوصررول إىل سرربل االنتصرراف أو انعرردام الثقررة بالرترررطة أو السررلطات القضررائية أو عرردم
الرروعي بررالتمييز العنصررري .وأوصررت اللجنررة أيض راً بررفن تكررون سرربل االنتصرراف القضررائية والسرربل
األخ رررى املتاح ررة للض ررحايا فعال ررة ،وطلب ررت إىل البل ررد ظقيقر راً ة ررذه ال اي ررة إي ررالء اهتم ررام خ رراص
للتحديات اإلضافية اليت تواجهها اجملموعات اإلثنية يف الوصول إىل العدالة(.)٢9
 -٠٠وأوصررت جلنررة حقرروق الطفررل بترروفري احلمايررة جلميررع الضررحايا مررن األطفررال ،كاألطفررال
ضحايا االعتداء والعنخ املنزيل واالست الل اجلنسي واالقتصادي واالختطراف واالجترار واألطفرال
الرتهود على هذه اجلرائم(.)٢1

دال -الحق لي الخصوصية والحياة األسرية
 -٠1أشررار فريررق األمررم املتحرردة القطررري إىل تعررديل قررانون األسرررة مررن أجررل إل رراء التمييررز يف
األمور املتعلقة بالزواج واملرياث(.)0٣
 -٠٢والحظررت جلنررة حق رروق الطفررل بقلررق أن ا ب رراء الررذين يتبنررون طف رالً دون سررن العاش رررة
ك ررنهم ت ي ررري اس ررم الطف ررل دون موافقت ر  .وأوص ررت جلن ررة حق رروق الطف ررل ب ررإيالء األولوي ررة ملب رردأي
مصرراا الطفررل الفضررلى واحلفرراي علررى هويررة الطفررل فيمررا يتصررل جبميررع الطلبررات املتعلقررة بت يررري
أمساء األطفال(.)09
 -٠0وأعربت جلنة حقوق الطفل عن أسفها إ اء عدم توفر خدمات تقدمي املرتورة األسرية أو
برامج لتثقيخ الوالدين أو تدري العامل يف احلقل االجتماعي .وأعربرت اللجنرة عرن قلقهرا ألن
األسر ال ظظرى يف بعرض املنراطق الريفيرة والنائيرة بالردعم الرال م لالضرطالع مبسر وليا ا يف تنرترئة
األطف ررال .وأوص ررت اللجن ررة بتعزي ررز ش رربكات ةاي ررة األطف ررال يف البل ررد ب ي ررة تق رردمي املس رراعدة إىل
األسرر ،مرع الرتكيرز بصرفة خاصررة علرى األسرر الريت تعرير أوضرراع فقرر وعزلرة ،بطررق منهرا املرتررورة
وبرامج تثقيخ الوالدين وغريها من برامج التوعية اليت ترتجع على يئة بيئة أسرية سليمة(.)0٥
 -٠1والحظ ررت جلن ررة حق رروق الطف ررل أن الق ررار اخل رراص بإي ررداع األطف ررال ا ررروم م ررن البيئ ررة
األسر ررية م ررن اختص رراص ع رريم القري ررة .وش ررجعت جلن ررة حق رروق الطف ررل هوري ررة الو الد قراطي ررة
الرتررعبية علررى وضررع مبررادئ توجيهيررة واضررحة لضررمان احررتام حقرروق األطفررال يف تتلررخ مراحررل
عمليررة إيررداعهم يف الرعاي رة البديلررة ،مررع إعطرراء األولويررة للترردابري األس ررية واجملتمعيررة ،ووضررع آليررة
لضررمان إعررادة النظررر بصررفة دوريررة يف إيررداع األطفررال يف مراكررز الرعايررة ويف الرعايررة شررب األس ررية
وأشكال الرعاية البديلة(.)0٠
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 -٠9وأعربررت جلنررة حقرروق الطفررل عررن قلقهررا مررن أن املعررايري الال مررة لضررمان سررالمة وصررحة
األطفررال يف امل سسررات العامررة واخلاصررة املس ر ولة عررن رعررايتهم وةررايتهم ال ظرررتم احرتام راً تام راً،
وخاصة يف املناطق األكثر عزلة .وأوصت اللجنة هورية الو الد قراطية الرتعبية بالتفكرد مرن أن
الس رركان ك ررنهم احلص ررول عل ررى مي رراه الرت رررب املعاجل ررة ،وبتوعي ررة الس رركان بف ي ررة املي رراه الص رراحلة
للرترب(.)01
 -٠1وحثت جلنة حقوق الطفل هورية الو الد قراطية الرتعبية علرى وضرع آليرة لرصرد يرع
حرراالت التب ر علررى الصررعيدين الرروط والرردويل ،وشررجعتها علررى التصررديق علررى اتفاقيررة الهرراي
لعام  911٠برتفن ةاية األطفال والتعاون يف جمال التب على الصعيد الدويل(.)0٢

هاء -حريععة ال ععدي و المعتق ععد وحريععة التعبي ععر وتك ععوي الجمعيععاه والتجم ععل الس ععلمي
والحق لي المشاركة لي الحياة العامة والحياة السياسية
 -1٣أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إ اء التمييز الذي تتعرض ل بعرض
اجلماعات اإلثنية يف بارسة حريتهرا الدينيرة .وأوصرت اللجنرة برفن يتمترع يرع األشر اص حبقهرم
يف حرية الفكر والوجدان والدين ،دومنا متييز(.)00
 -19وأعربررت جلنررة حقرروق الطفررل عررن قلقهررا ألن أف رراد األقليررات الدينيررة ضررعون لقيررود يف
بارسررة ح رريتهم الدينيررة ،عل ررى حن ررو مررا يتجل ررى يف أفعررال التح ررر وم ررنعهم مررن دخ ررول امل رردار
احلكومية ،وأوصت اللجنة هورية الو الد قراطية الرترعبية بكفالرة االحررتام الترام للحرق يف حريرة
الدين فيما ص يع األطفال الذين ينتمرون إىل األقليرات الدينيرة ،وتعزيرز التسرام واحلروار بر
األديان(.)01
 -1٥والحظ ر ررت اليونس ر رركو أن هوري ر ررة الو الد قراطي ر ررة الرت ر ررعبية س ر ررنت قانون ر راً جدي ر ررداً يف
ع ررام  ٥٣٣9حي رردد أدوار ومس ر ر وليات وواجب ررات وس ررائو اإلع ررالم األجنبي ررة وا لي ررة ،وح رراالت
احلظر ،وترتيبات اإلدارة ،والتفتير ،وسياسات املسا والعقوبات املتعلقة باالنتهاكات ،مبا يف
ذل ررك اجلر رزاءات التفديبي ررة املفروض ررة عن رردما يك ررون س ررلو الص ررحفي تالفر راً للق ررانون .ومبوجر ر
املررادة  ٢٣مررن القررانون اجلديررد ،كررن لررو ارة اإلعررالم والثقافررة والتكنولوجيررا حظررر ا ترروى الررذي
ينرردرج يف فئررة ا تويررات ا ظررورة ،مثررل إثررارة األعمررال الت ريبيررة الرريت تسررتهدف املصرراا الوطنيررة
والعامة وترتوي احلقيقة أو املسا بكرامة األش اص أو حرمة املنظمات(.)09
 -1٠وأشارت اليونسكو إىل أن الترتهري والقذف واإلهانة جرائم جنائية مبوجر املرادت 11
و 1٢م ر ررن ق ر ررانون العقوب ر ررات .وذك ر رررت أنر ر ر ال يوج ر ررد حالي ر راً يف هوري ر ررة الو املس ر را بكرام ر ررة
األش اص أو حرمة املنظمات قانون حلرية اإلعالم(.)01
 -11والحظت جلنة حقوق الطفل اعتماد املرسوم املتعلق باجلمعيات يف عرام  ،٥٣٣1لكنهرا
أعربرت عرن قلقهررا ألن عمليرة تسرجيل جمموعررات ومنظمرات اجملتمرع املرردين كانرت بطيئرة ومضررنية
GE.14-20904

13

A/HRC/WG.6/21/LAO/2

وألن اجلهررات امل تصررة مل تسررلم إىل ا ن ترخيص راً دائمررا واحررداً .وأوصررت اللجنررة هوريررة الو
الد قراطية الرتعبية بتبسيو عملية التسجيل وتسريعها(.)1٣
 -1٢ويف عررام  ،٥٣9٠أعرررب املقرررر اخلرراص املعر برراحلق يف حريررة التجمررع السررلمي وتكرروين
اجلمعيرات ،واملقررر اخلراص املعر حبالرة املردافع عررن حقروق اإلنسران عررن قلقهمرا حيرال مرتررروع
املب ررادئ التوجيهي ررة لتنفي ررذ مرس رروم رئ رريس ال ررو راء برت ررفن املنظم ررات غ ررري احلكومي ررة الدولي ررة ال ررذي
يتضمن عدة أحكام تنال من التمتع حبرية تكوين اجلمعيات(.)19
 -10وأعربررت جلنررة حقرروق الطفررل عررن أسررفها أيض راً ألن آراء األطفررال ال ُظرررتم يف ا رراكم،
حي ر ال حي ررق لألطف ررال احلض ررور بص ررفة الرت رراهد أو رف ررع ش رركوى أو التم ررا اجل رررب دون موافق ررة
والديهم .وأوصت اللجنة باحرتام آراء الطفل يف يع األماكن ،مبا يف ذلرك يف املنرزل ،وشرجعت
البلد على ضمان عدم حرمان األطفال من حقوقهم يف اجلرب أو يف رفع شكوى إىل ا كمة(.)1٥

واو -الحق لي العمل ولي التمتل بشروط مل ادلة ومؤاتية
 -11حثت جلنة حقوق الطفل البلد على ضمان عدم است دام األطفال يف روف قد تضرر
بصحتهم أو منوهم أو رفاههم(.)1٠

زاي -الحق لي الضمان االجتما ي ولي التمتل بمستوى معيشي الئق
 -19أعربررت جلنررة حقرروق الطفررل عررن القلررق إ اء اتسرراع الفجرروة اإلمنائيررة ب ر املرردن واملنرراطق
الريفير ررة النائية/املعزولر ررة وب ر ر تتلر ررخ املنر رراطق وتتلر ررخ قطاعر ررات اجملتمر ررع ،وحثر ررت هورير ررة الو
الد قراطية الرتعبية على سد تلك الفجوات اإلمنائية(.)11
 -11ويس رراور جلن ررة حق رروق الطف ررل القل ررق ألن تصص ررات امليزاني ررة يف جم ررايل الص ررحة والتعل رريم
ال ت رزال غررري كافيررة .وحثررت اللجنررة البلررد علررى الرتكيررز علررى جمررايل التعلرريم والصررحة لرردى ظديررد
أولويات اعتمادات امليزانية امل صصة لألطفال(.)1٢
 -٢٣وأعربر ررت جلن ر ررة حق ر رروق الطف ر ررل ع ر ررن قلقه ر ررا إ اء انع ر رردام املمارس ر ررات الص ر ررحية املالئم ر ررة
واستهال مياه شرب غري معاجلة .وأوصت اللجنة البلرد بتعزيرز املمارسرات الصرحية السرليمة بر
النا عامة وضمان احلصول على مياه شرب معاجلة(.)10

حاء -الحق لي الصحة
 -٢9أشررار فريررق األمررم املتحرردة القطررري إىل أن اعتمررادات امليزانيررة الوطنيررة امل صصررة لتقرردمي
اخلدمات األساسية ،وال سيما تقدمي اخلردمات الوقائيرة ،ال ترزال من فضرة لل ايرة علرى الررغم مرن
الزيادات املسجلة ،با أدى إىل انقطاع متكرر يف اخلدمات الصحية املقدمة إىل األطفال والنسراء

14

GE.14-20904

A/HRC/WG.6/21/LAO/2

نتيجة انعدام اللوا م األساسية أو انعدام القدرة علرى ت طيرة التكراليخ الترتر يلية الضررورية للتوعيرة
الصحية(.)11
 -٢٥وأعربررت جلنررة حقرروق الطفررل عررن قلقهررا إ اء دوديررة إمكانيررة احلصررول علررى اخلرردمات
الصحية يف املناطق النائية وقلة الرعاية الصحية اجملانية بوج عام ،ومن أن معظم املسترترفيات يف
املقاطعررات يقرردر علررى تق رردمي الرعايررة الصررحية األساسررية فق ررو بسررب االفتقررار إىل التجهي رزات
واألدويررة الال مررة؛ كمررا أعربررت اللجنررة عررن القلررق إ اء اافرراض عرردد الرروالدات يف املسترتررفيات.
وأوصت اللجنة هوريرة الو الد قراطيرة الرترعبية بضرمان إمكانيرة احلصرول علرى الرعايرة الصرحية
األوليررة جمان راً يف يررع منرراطق إقليمهررا ،بوسررائل منهررا تعي ر املزيررد مررن املررو ف الطبي ر  ،وترروفري
املعدات واألدوية الال مة يف يع مسترتفيات املقاطعات(.)19
 -٢٠وأعربت جلنة حقوق الطفل عرن القلرق ألن معردالت وفيرات الرضرع واألطفرال والوفيرات
النفاسية ال تزال من ب أعلى املعدالت يف املنطقة(.)11
 -٢1وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن معردالت سروء الت ذيرة يف البلرد هري مرن بر
أعلى املعدالت يف املنطقة .وأوصت جلنة حقوق الطفل البلد بالقضاء على سوء ت ذية األطفال،
والرتكيز بصفة خاصة على األطفال دون سن اخلامسة(.)9٣

طاء -الحق لي التعليل
 -٢٢أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن املوا بة على الدراسة تتوقخ على لة أمرور،
منهررا ت روافر صسررة صررفوف يف املرردار االبتدائيررة ا ليررة ،والوضررع املررايل لألسرررة .ويسرراور اللجنررة
القلررق أيض راً إ اء ارتفرراع عرردد األطفررال غررري امللتحق ر باملرردار أو املنقطع ر عررن الدراسررة وعرردم
كفاي ررة ع ردد املدرس ر  .وتالح ررمل اللجن ررة أن التعل رريم االبت رردائي جم رراين ،لكنه ررا تع رررب ع ررن قلقه ررا
كذلك ألن من املنتظر أن يسهم ا باء يف تكاليخ التعليم الثانوي(.)99
 -٢0وأشارت اليونسركو إىل أن و ارة التعلريم نفرذت مرتراريع تتلفرة تردعمها منظمرات دوليرة
ومنظمررات غررري حكوميررة وجهررات ماحنررة ترمري إىل املسرراعدة علررى بنرراء املرردار  ،ودعررم املدرسر
والطالب من األسر الفقرية ،ودعم الفتيات واملقيم يف املنراطق الريفيرة ،وإنرتراء مرافرق مرن أجرل
الطررالب املنتم ر إىل أقليررات إثنيررة والطررالب ذوي اإلعاقررة وتقرردمي الرردعم الصررحي وال ررذائي إىل
الطالب وتدري اجملتمعات ا لية على دعم التعليم وتعزيز متكر املررأة ،ووضرع املنراهج الدراسرية
ومواد التعليم والتعلم(.)9٥
 -٢1وأش ررارت اليونس رركو إىل تق ررارير تفي ررد أن الرس رروم الدراس ررية ظ ررورة رمسير راً لك ررن نص ررخ
املدار تستمر يف فرضها .كما أشارت اليونسكو إىل ظديد ل ة الالو ل ةً رمسيرةً ،مبرا يرترمل ل رة
التعليم يف املردار  ،وهرذا ترتير كرن القرول إنر ينطروي علرى متييرز ضرد األطفرال الرذين ينتمرون
إىل م ررا نس رربت  ٥1يف املائ ررة م ررن الس رركان ال ررذين ال يتح رردثون ب ررالالو باعتباره ررا ل ررتهم األم(.)9٠
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وأوصررت اليونسرركو هوريررة الو بتنفيررذ ترت رريعات ظظررر الرسرروم الدراسررية ،واملرراذ يررع الترردابري
الال مررة لضررمان إتاحررة اإلمكانيررة جلميررع األطفررال لاللتحرراق باملرردار جمان راً حق راً .كمررا أوصررت
اليونس رركو هوري ررة الو بتعزي ررز ف رررص احلص ررول عل ررى التعل رريم جلمي ررع الفئ ررات ،ب ررض النظ ررر ع ررن
اعتبررارات نرروع اجلررنس واالنتمرراء اإلث ر والل ررة األم والرردين واملعتقررد واإلعاقررة واملركررز االجتمرراعي
ضمن اعتبارات أخرى(.)91
 -٢9وأعرب ررت جلن ررة حق رروق الطف ررل ع ررن القل ررق إ اء التف رراوت ب ر احل ررد األد الق ررانوين لس ررن
العمررل ( 9٢س ررنة) وسررن إكم ررال التعلرريم اإللزام رري ( 99أو  9٥سررنة) ،ذل ررك أن هررذا التف رراوت
كن أن يرتجع األطفال غري الراغب يف مواصلة تعليمهم بعد إهناء مرحلة التعليم اإللزامري علرى
العمرل بصررورة غررري شررعية قبررل بلرروغ احلررد األد لسرن العمررل .وأوصررت اللجنرة البلررد بزيررادة عرردد
س ررنوات التعل رريم اإللزام رري حبي ر ر يت ر رزامن إكم ررال التعل رريم اإللزام رري م ررع بل رروغ احل ررد األد لس ررن
العمل( ،)9٢والتفكد من عدم انقطاع األطفال عن الدراسة قبل إهناء التعليم اإللزامي(.)90

ياء -الحقوق الثقالية
 -٢1أوصررت اليونسرركو هوريررة الو الد قراطيررة الرتررعبية بررفن تنفررذ بالكامررل األحكررام ذات
الصررلة مررن االتفاقيررة املتعلقررة حبمايررة ال ررتاث الثقررايف والطبيعرري العرراملي ( ،)911٥واتفاقيررة ةايررة
الرتاث الثقايف غري املادي ( )٥٣٣٠واتفاقية ةايرة وتعزيرز تنروع أشركال التعبرري الثقرايف ()٥٣٣٢
الرامي ررة إىل تعزي ررز ف رررص الوص ررول إىل ال ررتاث الثق ررايف وأش رركال التعب ررري اإلب ررداعي واملرت رراركة فيه ررا.
وأوصررت اليونسرركو أيض راً هوريررة الو الد قراطيررة الرتررعبية بررفن تررويل االعتبررار الواج ر ملرترراركة
اجملتمع ررات ا لي ررة واملمارس ر واجله ررات الفاعل ررة الثقافي ررة واملنظم ررات غ ررري احلكومي ررة ،فض رالً ع ررن
األقليات والرتعوب األصلية واملهراجرين والالجئر والرترباب واألشر اص ذوي اإلعاقرة ،وضرمان
ظقيق تكاف الفرص فيما ص النساء والفتيات من أجل التصدي للفوارق ب اجلنس (.)91

كاف -األشخاص ذوو اإل اوة
 -0٣أوصررت جلنررة حقرروق الطفررل هوريررة الو الد قراطيررة الرتررعبية بوضررع ب ررامج وخرردمات
وتعزيزها ،مبا يف ذلك الربامج اليت تقدم الدعم إىل أسر األطفال ذوي اإلعاقرة ،مرن أجرل ترترجيع
اندماج األطفال ذوي اإلعاقة يف اجملتمع(.)99

الم -األولياه والشعوب األصلية
 -09دع ررت جلن ررة القض رراء عل ررى التميي ررز العنص ررري هوري ررة الو الد قراطي ررة الرت ررعبية إىل أن
تعرررتف جلميررع أف رراد اعا ررا اإلثنيررة جبميررع حقرروق اإلنسرران املنصرروص عليهررا يف املررادة  ٢م ررن
االتفاقية دومنا متييز على أسا األصل اإلث  ،وذلك ب ض النظر عن تسمية هذه اجلماعرات يف
القانون ا لي(.)91
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 -0٥وأعربررت جلنررة القضرراء علررى التمييررز العنصررري عررن قلقهررا مررن أن نظررام األراضرري يف البلررد
الرذي يقضرري بت صرريص األرض للسركن والزراعررة والبسررتنة والرعرري ،ال يعررتف بالصررلة بر اةويررة
الثقافية للجماعات اإلثنية وأراضيها .وطلبت اللجنة إىل هورية الو الد قراطية الرترعبية مراجعرة
نظام األراضي لديها من أجل االعرتاف باجلان الثقايف لألرض كجرزء ال يتجرزأ مرن هويرة بعرض
اجملموعات اإلثنية(.)1٣
 -0٠وحثررت جلنررة القضرراء علررى التمييررز العنصررري البلررد علررى احررتام حررق اجملتمعررات ا ليررة يف
إعطاء موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية يف ملطيو وتنفيذ املرتاريع اليت ت ثر يف است دام أراضيها
وموارده ررا .ودع ررت اللجن ررة البل ررد إىل أن تتفك ررد م ررن أن القر روان واألنظم ررة املتعلق ررة باملرت رراورات
وتقييمررات األثررر والترترررد والتعويضررات ظرررتم بالكامررل حقرروق اجلماعررات الرريت تعررير يف منرراطق
سرتنفذ فيهرا مرترراريع إمنائيرة ،وأن تكفرل متتررع هرذه اجلماعرات بالقرردرات الال مرة لتمثيرل مصرراحلها
برترركل فعررال يف عمليررات صررنع القررار .وأوصررت اللجنررة البلررد بضررمان حصررول تلررك اجلماعررات
فعلياً على اجلرب(.)19
 -01وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها ألن تنفيذ سياسات النقل اةادفرة
إىل جتميررع وإعررادة ترروط اجلماعررات اإلثنيررة املتنرراثرة مررن املنرراطق اجلبليررة يف القرررى املن فضررة الرريت
تتروافر فيهررا فرررص أفضررل للوصررول إىل اخلرردمات العامررة واةياكررل األساسررية قررد أفضررى إىل اقررتالع
هذه اجلماعات من جرذورها وإجبارهرا علرى اعتمراد أمنرا حيراة وسربل معيرترة جديردة .وأوصرت
اللجن ررة ب ررالنظر يف ي ررع الب رردائل املمكن ررة إلع ررادة ت رروط تل ررك اجلماع ررات ،م ررع إي ررالء االهتم ررام
للصالت الثقافية اليت تربو بعض اجملموعات اإلثنية بفراضيها(.)1٥
 -0٢وأعربت جلنة القضراء علرى التمييرز العنصرري عرن قلقهرا إ اء عردم كفايرة التردابري املت رذة
للحفاي على الل ات اإلثنية املنطوق اا يف البلد .وحثت اللجنرة البلرد علرى احلفراي علرى الررتاث
الثقايف للجماعات اإلثنية ،مبا يف ذلك ل ا ا ،وأوصت بتوثيق الل ات اإلثنية واملعارف والثقافات
التقليدية ،وتطوير تعليمها يف املدار (.)1٠
 -00ومنرذ عرام  ،٥٣٣٠تنظرر جلنرة القضراء علرى التمييرز العنصرري يف حالرة شرع ونرغ يف
إطار إجرائها ل نذار املبكر والعمل العاجل( .)11ويف عام  ،٥٣9٣واصلت اللجنرة اإلعرراب عرن
قلقها إ اء ادعاءات استمرار اإلجراءات العسكرية ضرد شرع اةمونرغ يف املنطقرة اجلبليرة فرو بيرا،
وأوصررت البلررد باالمتنرراع عررن اسررت دام أي شرركل مررن أشرركال العنررخ ضررد شررع اةمونررغ ومنررع
انتهاكررات حقرروق اإلنسرران( .)1٢وحثررت اللجنررة البلررد علررى وقررخ أيررة عمليررة عسرركرية علررى الفررور
وسح القوات العسكرية من األقاليم املذكورة(.)10
 -01ويف عام  ،٥٣9٥أعربت جلنة القضراء علرى التمييرز العنصرري عرن قلقهرا مرن أن أعمرال
العنررخ الرريت اسررتهدفت شررع اةمونررغ مل ُحيقررق فيهررا علررى النحررو الواج ر  .وحثررت اللجنررة البلررد
على التحقيق برتكل سريع وشامل ونزي يف يع ادعاءات أعمال العنخ اليت تُرتكر حبرق أفرراد
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اعررة اةمونررغ اإلثنيررة .وكررررت اللجنررة توصرريتها السررابقة برردعوة هيئررات األمررم املتحرردة إىل يررارة
املناطق اليت جلف إليها أفراد اعات اةمونغ اإلثنية(.)11

ميل -الالجئون وملتمسو اللجوء
 -09أشررارت مفوضررية األمررم املتحرردة لرت ر ون الالجئ ر إىل تق رارير تفيررد أن تسررعة أف رراد ،مررن
بيرنهم صسررة أطفرال مررن هوريرة كوريررا الرتررعبية الد قراطيرة ،أُبعرردوا يف عرام  ٥٣9٠مررن هوريررة
الو إىل بلررد جمرراور .كمررا أشررارت املفوضررية إىل تقررارير تفيررد أن ه ر الء األف رراد التسررعة أعيرردوا يف
هناية املطاف إىل هورية كوريا الرتعبية الد قراطية دون مراعاة مبدأ عدم اإلعادة القسرية(.)19
 -01والحظت مفوضية األمم املتحدة لرتر ون الالجئر أيضراً أن حكومرة بلرد جمراور أعرادت
قس ر رراً يف ك ر ررانون األول/ديس ر ررمرب  ،٥٣٣1ه ر رراء  1 ٣٣٣م ر ررن اةمون ر ررغ م ر ررن م ر رواط الو ،مب ر ررن
ف رريهم  9٢9الجئ ر راً مس ررجالً ل رردى املفوض ررية عل ررى هوري ررة الو الد قراطي ررة الرت ررعبية .وطلبر ررت
املفوضية الوصول دون أية قيود إىل املناطق اليت عاد إليها اةمونغ من مواط الو ،لكن احلكومرة
مل تت إىل ا ن هذه اإلمكانية(.)11
 -1٣وفيمررا ررص أوضرراع أف رراد اةمونررغ الررذين أعيرردوا إىل مرروطنهم مبوج ر اتفرراق مررع بلررد
جماور ،أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها ألن بعض األش اص الذين تعتربهم
املفوضررية مرتررمول باختصاصررها قررد أعيرردوا إىل وطررنهم بصررورة غررري طوعيررة .وطلبررت اللجنررة إىل
البل ررد ض ررمان إع ررادة األشر ر اص أو اجلماع ررات عل ررى أس ررا ط رروعي حقيق رري ،ومتكر ر املر رراقب
الدولي من االجتماع بالعائدين دون أية قيود(.)9٣٣

نون -الحق لي التنمية والقضايا البيئية
 -19أوصى فريق األمم املتحدة القطري احلكومة مبواصلة تعزيرز اجلهرود الراميرة إىل دعرم النمرو
الرتامل للجميع ،وال سيما يف املناطق الريفية واجلبلية ،والتعجيرل باملراذ تردابري لتحقيرق األهرداف
ا ددة للبلد يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية ،مبا يف ذلك يادة االستثمار يف التعليم االبتدائي
وخفض معدالت سوء الت ذية ووفيات األمهات والرضع(.)9٣9
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