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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة
  ٢٠١٠مايو / أيار١٤-٣جنيف، 

 حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة     السامية جتميع للمعلومات أعدته املفوضية       
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥

  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومـات الـواردة يف تقـارير هيئـات املعاهـدات،                 
واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا، ويف غري ذلـك مـن               

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظـر أو           .ئق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة     وثا
اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منـها يف التقـارير               

وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس          .العلنية الصادرة عن املفوضية   
وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجـع املعلومـات             .نحقوق اإلنسا 

وقد روعي يف إعداد التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي             .الواردة يف التقرير  
وعند عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق  .أربع سنوات

وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف           .ةاملتاحة إن كانت ال تزال صاحل     
وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيـز               

أو إىل تـدين مـستوى   /على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة مـا و     
  .قوق اإلنسانالتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حل
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام 

 التحفظات/اإلعالنات أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

 هليئات املعاهدات

  مجيـع أشـكال   ء على االتفاقية الدولية للقضا  
 التمييز العنصري

 ال ):١٤املادة (شكاوى األفراد  ال يوجد ١٩٧٤فرباير / شباط٢٢

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية       
 واالجتماعية والثقافية

 -   ٢٠٠٧فرباير / شباط١٣

الشكاوى املتبادلة بني الـدول       )٢٢ و١٨و ١املواد (نعم  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
  ال): ٤١املادة (

  -  ال يوجد  ١٩٨١أغسطس / آب١٤  ضد املرأة مجيع أشكال التمييزاتفاقية القضاء على
  -  ال يوجد  ١٩٩١مايو / أيار٨  اتفاقية حقوق الطفل

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوق      
يف الرتاعـات   األطفال  ك  رابإشالطفل املتعلق   

  سلحةامل

اإلعالن امللزم مبوجب املادة   ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠
   عاما١٨ً: ٣

-  

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوق      
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء األطفـال        

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  -  )٢، الفقرة ٥املادة (نعم   ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠

  -  -  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥   اإلعاقةاتفاقية حقوق األشخاص ذوي
        

والربوتوكـول ،)٣(للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة         الربوتوكول االختياري    : طرفاً فيها  الواملعاهدات األساسية اليت ليست     
وتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـةوالرب امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،         األولاالختياري  
 وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسيةاتفاقية مناهضة التعذيب  ووالربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،           والسياسية،  

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة، واالتفاقيـةاالختياري التفاقية   الربوتوكول  و،  أو الالإنسانية أو املهينة   
ـ           حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،        الدولية   عوالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجي

  .).٢٠٠٨توقيع فقط، عام (األشخاص من االختفاء القسري 
 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 نعم اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
 ال  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 نعم )٤(بروتوكول بالريمو
 ال )٥(عدميو اجلنسيةالالجئون و

  الثالث  اإلضايفنعم، باستثناء الربوتوكول )٦( هباةامللحقة  اإلضافيت والربوتوكوال١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 
 ١٠٥ و٩٨ و٨٧، باستثناء األرقام نعم )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

ملكافحة التمييـز يف    )  للتربية والعلم والثقافة   منظمة األمم املتحدة  (اتفاقية اليونسكو   
 جمال التعليم

 ال
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وفقاً لفريق األمم املتحدة القطري يف مجهورية الو الدميقراطيـة الـشعبية، يـربهن                -١
التصديق األخري على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الذي رحبت به املقررة             

وعلى اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،          ،)٨(و املعتقد اخلاصة املعنية حبرية الدين أ    
والتوقيع على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري على زيادة التزام             

   .)٩(البلد باإلطار الدويل
، دعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة الو إىل قبـول              ٢٠٠٩ويف عام     -٢

والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى         )١٠( من االتفاقية  ٢٠ة  تعديل املاد 
 واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة          ،مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    
اد  واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفر        ،القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    

  . )١١( واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري،أسرهم
بالتصديق على العنصري ، أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز    ٢٠٠٥ويف عام     -٣

  .)١٣(١٤والقيام باإلعالن االختياري املنصوص عليه يف املادة  )١٢( من االتفاقية٨تعديل املادة 
، اقترحت جلة حقوق الطفل التصديق على اتفاقية الهـاي بـشأن     ١٩٩٧ويف عام     -٤

  . )١٤(محاية الطفل والتعاون يف جمال التبين فيما بني األقطار

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن الدستور ينص على أن حـزب الو الثـوري                 -٥

على احلزب الواحد؛ وحتدد املـادة الرابعـة حقـوق        الشعيب هو نواة النظام السياسي القائم       
 عدداً من القوانني اليت     ،١٩٨٩منذ عام   اعتمدت اجلمعية الوطنية    و .)١٥(املواطنني وواجباهتم 

 أن هـذه    فريق األمم املتحدة القطري   والحظ   .)١٦(تشمل جماالت ذات صلة حبقوق اإلنسان     
ولية املصدق عليها رغم أن التـشريعات        حنو تنفيذ االتفاقيات الد    جوهريةالقوانني إسهامات   

  . )١٧( هذه االتفاقياتمل ُتواءم مواءمة كاملة معالداخلية 
وجلنة القضاء على التمييز     )١٨(وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         -٦

 مبواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات الو الدوليـة        )٢٠(وجلنة حقوق الطفل   )١٩(العنصري
  .املتعلقة بتلك اجملاالتمبوجب االتفاقيات 

القطري، انتهت احلكومة حديثاً من صياغة قانون بشأن        األمم املتحدة   ووفقاً لفريق     -٧
وضع املعاهدات، فحددت إجراءات واضحة بشأن وضـع املعاهـدات واملـشاركة فيهـا              

على أن القـانون  وتنفيذها، وأوضحت مركز القانون الدويل جتاه نظام الو القانوين، ونصت      
فريق األمـم املتحـدة   وأوصى  .)٢١(الدويل يسمو على التشريعات الوطنية يف حالة تنازعهما   

  . )٢٢( باعتماد هذا القانون وتنفيذهالقطري
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األمـم املتحـدة    وفريـق    )٢٣(ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         -٨
خرى، يشمل التمييـز    األتور أو يف التشريعات     إىل إدراج تعريف للتمييز يف الدس      )٢٤(القطري

  .املباشر وغري املباشر يف احلياة العامة واخلاصة
أحكام تشريعية جتّرم أعمال القضاء على التمييز العنصري عدم وجود والحظت جلنة   -٩

وأوصت باعتماد تعريف للتمييز العرقي      )٢٥(العنف والتحريض على العنف على أسس عرقية      
ـ  إىل  الو، يف رد املتابعة الذي قدمته،       أشارت  و .)٢٦(فاقيةيتمشى مع االت    ١٧٦ادة  اعتماد امل

  . )٢٧(املنقحة من القانون اجلنائي يف هذا الصدد

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم   
، مل يكن لدى الو مؤسسة وطنية حلقـوق اإلنـسان           ٢٠١٠يناير  /يف كانون الثاين    -١٠

 .)٢٨(نة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان          معتمدة من جل  
شأهنا شأن جلنة القـضاء علـى        ،)٢٩(جعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       وش

مؤسسة من هذا القبيل على     وفقاً ملبادئ باريس،     ،الو على النظر يف إنشاء    التمييز العنصري،   
الية واسعة وموارد كافية وأن تراعـي يف تـشكيلها وأنـشطتها            أن تعطى هذه املؤسسة و    

  . )٣٠(االعتبارات اجلنسانية
القطري إنشاء آليات وهيئات تنسيق مكلفـة بتعزيـز         األمم املتحدة   والحظ فريق     -١١

املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان اليت دخلت الو طرفاً فيها وبإعداد التقارير ذات الصلة،             
تتلقيـان  لألمومة والطفولة، اللتـان     للنهوض باملرأة واللجنة الوطنية     و الوطنية   مبا فيها جلنة ال   

صندوق األمـم املتحـدة       الدعم من وكاالت، منها صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة و         
وأضاف أن من املرجح أن تظل املنظمـات الـيت          . للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة    

 .)٣١(ت الفاعلة الرئيسية يف هذه اجملاالت علـى املـدى املتوسـط           يعترف هبا الدستور اجلها   
الواليـات  عدم وضوح   وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء            

وحثت الو على توفري املوارد الكافية هلا        )٣٢(وعدم التنسيق فيما بني خمتلف املنظمات الوطنية      
   .)٣٣(تمع املدينوإقامة عالقات قوية مع اجمل

أمهية إعطاء األفرقة القائمة املـشتركة بـني        أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل       و  -١٢
الوزارات، اليت ُتعّد تقارير هيئات املعاهدات، الواليات والقدرات واملوارد الكافيـة ملتابعـة             

  . )٣٤(املالحظات اخلتاميةتنفيذ 

  تدابري السياسة العامة  -دال   
أن على الو أن تضع خطة عمل وطنية حلقوق         ريق األمم املتحدة القطري إىل      أشار ف   -١٣

لتحسني الوعي باالتفاقيات اليت هي طرف فيها وتشجع اجملتمع املـدين علـى              )٣٥(اإلنسان
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االنشغال بقضايا حقوق اإلنسان املعاجلة يف التقارير املقدمة مبوجب املعاهدات ويف املنتديات            
لجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل دمج منظور جنـساين            ودعت ال  .)٣٦(اإلقليمية

  . )٣٧(يف اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم كفاية التدابري املتخذة لكفالة متتع مجيع                -١٤

ى التعليم واخلدمات الصحية، واحلمايـة    األطفال بكامل حقوقهم، ال سيما إمكانية احلصول عل       
القطري باعتمـاد ُنهـج منـسقة ومتعـددة         األمم املتحدة   وأوصى فريق    .)٣٨(من االستغالل 

القطاعات يف هذا الصدد وبإنشاء نظام للرعاية على الصعيدين الوطين ودون الوطين يركز على              
  . )٣٩(القائمة على الصعيد اجملتمعيالطفل واألسرة، باالستناد إىل الدروس املستفادة من املبادرات 

 )٢٠٠٩-٢٠٠٥(خطة عمـل     ٢٠٠٥الو يف عام    والحظ الفريق القطري اعتماد       -١٥
 ،)٤٠(على شبكة املـدارس الوطنيـة     تركز  للربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان،        

  . )٤١(وتعيني جلنة التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان على مستوى املدارس

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٤٢(عاهدةملنشأة مبيئة ااهل
آخر تقرير قُدم   

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه
مايو /قُدم يف أيار    ٢٠٠٥يل أبر/نيسان  ٢٠٠٤  جلنة القضاء على التمييز العنصري

٢٠٠٦  
فوات موعد تقدمي التقريـر املوحـد       
املكون من التقريرين الـسابع عـشر       

  ٢٠٠٧مارس /والثامن عشر منذ آذار
اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية      

  واالجتماعية والثقافية
فوات موعد تقدمي التقرير األويل منذ        -  -  -

  ٢٠٠٩يونيه /حزيران
موعد تقدمي التقرير األويل يف كانون        -  -  -  حبقوق اإلنساناللجنة املعنية 

  ٢٠١٠ديسمرب /األول
القضاء على التمييـز    املعنية ب لجنة  ال

  ضد املرأة
مطلوب يف   ٢٠٠٩أغسطس /آب  ٢٠٠٨

أغسطس /آب
٢٠١١  

موعد تقدمي التقرير املوحد املكـون      
من التقريرين الثامن والتاسع يف عام      

٢٠١٤  
أكتوبر /تشرين األول  ١٩٩٦  حقوق الطفلجلنة 

١٩٩٧  
مـارس  /تلقي التقرير الثاين يف آذار      -

٢٠٠٨  
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال     

  يف الرتاعات املسلحة

فوات موعد تقدمي التقرير األول منذ        -  -  -
  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول
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الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة    
املتعلق ببيع األطفـال    حقوق الطفل   

وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف     
  املواد اإلباحية

فوات موعد تقدمي التقرير األويل منذ          -  -
  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول

اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي      
  اإلعاقة

 يف تشرين   موعد تقدمي التقرير األويل     -  -  -
  ٢٠١١أكتوبر /األول

القطري أن احلكومة، مدعومة من اليونيسيف، بـذلت        ة  األمم املتحد والحظ فريق     -١٦
جهوداً ملواءمة التشريعات واهلياكل الداخلية مع اتفاقيـة حقـوق الطفـل وبروتوكوليهـا              

وقال إن الو بصدد وضع تقريريها إىل جلنة القضاء على التمييز العنـصري              .)٤٣(االختياريني
الثقافية يف صيغتيهما النهائية، وذلك بدعم      واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية و     

 .)٤٤(من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان             
وأضاف أن الفريق القطري يدعم اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لتقدمي تقرير إىل اللجنة املعنيـة               

   .)٤٥(٢٠١١بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام 

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  

  ال  ُوجهت دعوة دائمة
  )٤٦()٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٣٠-٢٣(الدين أو املعتقد  حبرية ةاملعني ةاخلاص ةاملقرر  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات

 يف املـواد  األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال         ببيع مبسألة املعين اخلاص املقرر
  .)٤٧()١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٥-٢١( اإلباحية

  -  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعـسفاً     الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد

  )٢٠٠٦مارس /طُلبت يف آذار(
ين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيـشي           املقرر اخلاص املع  

  )٢٠٠٩يوليه /طُلبت يف متوز(مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق 
واملقررة اخلاصة املعنيـة حبريـة       )٤٨(أعرب املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال        التعاون أثناء البعثات/التيسري

  .ون احلكومة معهما ومساعدهتما هلمالتعاتقديرمها عن  )٤٩(الدين
  -  متابعة الزيارات

وردت احلكومـة عليهـا     . خالل الفترة قيد االستعراض، أُرسلت سبعة بالغات        الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة
  .مجيعاً

لواحد والعشرين الـيت أرسـلها املكلفـون        مل ترد الو على أي من االستبيانات ا         الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
  .)٥٠(بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة
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  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
أن مكتبها اإلقليمي جلنوب شرق آسيا      إىل  ملفوضية السامية حلقوق اإلنسان     اأشارت    -١٧

اإلقليمي دعم إنشاء هياكل    ، مشلت أولويات املكتب     ٢٠٠٨ويف عام   . يف بانكوك يغطي الو   
حلقوق اإلنسان على الصعيدين الوطين واإلقليمي، وحتسني تنسيق أنشطة حقوق اإلنـسان،            
وتقدمي الدعم التقين بشأن االستعراض الدوري الشامل، والوفاء بالتزامات تقدمي تقـارير إىل             

   .)٥١(هيئات املعاهدات، فضالً عن العديد من اجملاالت املواضيعية

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها البـالغ إزاء وضـع                 -١٨

 - األغلبية الساحقة من النساء يف الو        -احلرمان الذي تعيشه املرأة يف املناطق الريفية والنائية         
يز بالفقر واألمية وصعوبات يف الوصـول إىل اخلـدمات الـصحية والتعليميـة              والذي يتم 

       وقالت اللجنة إن املشاريع اإلمنائيـة قـد       . اتالقراراختاذ  واالجتماعية، وعدم املشاركة يف     
ال تنطوي دائماً على منظور جنساين، وإن القوالب النمطية التقليديـة أكثـر انتـشاراً يف                

ودعت اللجنة الو إىل تعزيز مشاركة املرأة يف وضع خطط إمنائية حملية             .)٥٢(اجملتمعات الريفية 
  . )٥٣(اختاذ القراراتوتنفيذها، ويف عمليات 

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء استمرار املعايري واملمارسات والتقاليـد الـضارة، ال              -١٩
ري، بوضـع  القيـام، دون تـأخ  وحثت الو علـى   ،)٥٤(سيما داخل بعض اجلماعات اإلثنية  

لتغيري هذه املمارسات والقوالب النمطية التقليدية التمييزيـة أو القـضاء            استراتيجية شاملة 
القطري أن عدم املساواة يف حصول النساء على املوارد         األمم املتحدة   وأبرز فريق    .)٥٥(عليها

   .)٥٦(مصدر من مصادر القلق
تنفيذ التدابري الالزمـة    على  رأة الو   وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد امل         -٢٠

التفاقية وتطبيقها هلا بوصفها إطاراً جلميع القـوانني        بالكفالة معرفة مجيع األجهزة احلكومية      
. والقرارات الصادرة عن احملاكم والسياسات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني والنهوض بـاملرأة           

 احملاكم بشروط متـساوية وبتزويـدها       وأوصت اللجنة أيضاً بتمكني املرأة من الوصول إىل       
وشجعت اللجنة احلكومـة     .)٥٧(باملعلومات املتعلقة باالتفاقية، حىت يف املناطق الريفية والنائية       

على إطالع املسؤولني على مفهوم التدابري اخلاصة املؤقتة، وأوصت بتشريعات حمددة لتطبيقها            
  .)٥٨(يف القطاعني العام واخلاص

القطري أيضاً وجود تقارير عن ممارسة احلكومة للتمييز        مم املتحدة   األوالحظ فريق     -٢١
العنصري، باسم احلفاظ على النظام االجتماعي، بوسائل منها إلغاء خدمات التأشرية عنـد             
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غـري  "الذين ليست لديهم وثائق هويـة و      الوصول ملواطين بعض البلدان، وإبعاد املهاجرين       
  . )٥٩(من فيينتيان" املرغوب فيهم

ـ          -٢٢  األشـخاص  وقوأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري الو بـاالعتراف حبق
املنتمني إىل األقليات والشعوب األصلية وفقاً للقانون الدويل، بغض النظر عن االسم الـذي              

  . )٦٠(ُيطلق عليهم يف القانون احمللي، ودعت الو إىل مراعاة تعريف اجلماعات لنفسها
  للقضاء على التمييز ضد فئات     فعاليةىل اتباع هنج أكثر     ودعت جلنة حقوق الطفل إ      -٢٣
  . )٦١(، ال سيما الفتيات وأطفال األقليات واألطفال املولودين آلباء غري متزوجنيمعينة

   الشخصياألمنحق الفرد يف احلياة واحلرية و  -٢  
ة ، أعرب املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسي         ٢٠٠٧يف عام     -٢٤

مبن تفيد حبدوث وفيات مزعومة يف صفوف املدنيني،        للسكان األصليني عن قلقه إزاء تقارير       
وذُكرت معلومـات   . فيهم األطفال، كنتيجة لكفاح مجاعات اهلمونغ املتمردة ضد احلكومة        

واملرض يف الغابـة    أسلمها للجوع   مفادها أن اجليش حاصر ما يناهز عشرين مجاعة متمردة و         
وأثار اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات واملقرر اخلاص املعين باحلق يف          .)٦٢(االيت جلأت إليه  

الغذاء وبالسكن الالئق واملمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً،            
، وجه املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خـارج         ٢٠٠٦ويف عام    .)٦٣(معاً، خماوف مماثلة  

 شخصاً من مجاعة اهلمونغ اإلثنية      ٢٦ لء االنتباه إىل تقارير تزعم قتل القوات املسلحة         القضا
  . )٦٤(يف هجوم شنته عليهم يف مقاطعة فيينتيان الشمالية

مـن  ت، يف وقت سابق،    ـري قد أعرب  ـز العنص ـوكانت جلنة القضاء على التميي      -٢٥
ارُتكبت ضد اهلمونغ، وال سيما     ، عن قلقها إزاء تقارير عن أعمال عنف خطرية          ٢٠٠٥عام  

، جمموعة مكونة من مخسة أطفال     ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٩ادعاءات بأن اجلنود عّنفوا وقتلوا، يف       
وأوصت اللجنة بقوة بأن ُيسمح هليئات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة         . )٦٥(من اهلمونغ 

ملتابعـة الـذي قدمتـه، إىل أن        وأشارت الو، يف رد ا     .بزيارة املناطق اليت جلأ إليها اهلمونغ     
  . )٦٦(السلطات املعنية يف الو مل تتلق أي شكوى بشأن هذا احلدث

إىل تقارير عن عمليات االعتقـال      املقرر اخلاص املعين بالشعوب األصلية أيضاً       أشار  و  -٢٦
وغري ذلك من أشكال التهديد والتخويـف املمارسـة ضـد      ة،  بالتعسفية والتهم اجلنائية الكاذ   

والحظ املقرر اخلاص وجلنـة      .)٦٧( األصلية والقبلية، كنتيجة هلّبها للدفاع عن حقوقها       الشعوب
أن القمع ما زال مستمراً ضد مجاعة اهلمونغ اإلثنيـة نتيجـة             )٦٨(القضاء على التمييز العنصري   

ودعت جلنة القضاء علـى      .)٦٩(ملشاركتها يف نزاعات احلرب الباردة قبل أكثر من ثالثة عقود         
 العنصري إىل اختاذ تدابري للتوصل بسرعة إىل حل سياسي وإنساين هلذه األزمـة وهتيئـة      التمييز

وشجعت اللجنة الو بشدة على السماح لوكاالت األمم املتحدة         . الظروف الالزمة لبدء احلوار   
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وأكدت الو جمدداً، يف رد املتابعة الذي        .)٧٠(بتقدمي املساعدة اإلنسانية الطارئة إىل هذه اجلماعة      
  . )٧١(حدوث أعمال لصوصيةمشرية إىل دمته، عدم وجود أي نزاع بني احلكومة واهلمونغ، ق

القطري أن هناك تقارير تفيد حبدوث حاالت تعـذيب         األمم املتحدة   والحظ فريق     -٢٧
وقال الفريق إن أحكام الدستور     . رغم أن الو تنظر يف االنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب         

 يف احلياة، كما أهنا ال تضمن عدم قابلية احلقوق األساسية للتصرف، أو             ال تشمل محاية احلق   
االحتجاز التعسفيني، أو حتمي األشخاص احملرومني مـن حريتـهم، أو           االعتقال و حتمي من   

والحظ أن هناك قيوداً مفروضة على إمكانية الوصول إىل         . تنص على إجراء حماكمات عادلة    
وأعرب عن مزيد من الشواغل بشأن إمكانية االحتجاز         ،)٧٢(السجون أو إىل مستشار قانوين    

  . )٧٣(ملدة تصل إىل سنة وثالثة أيام دون توجيه هتمة
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء زيادة انتـشار                -٢٨

 مشروعاً من العنف ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك العنف املرتيل؛ وألن هذا العنف قد يبدو 
الناحية االجتماعية ومصحوباً بثقافة قائمة على الصمت واإلفالت من العقاب؛ وألن احلاالت    

وحثت اللجنة   .)٧٤(املبلغ عنها ُتسّوى خارج احملكمة، بوسائل منها وحدات الوساطة القروية         
ملـرتيل  على االهتمام باملوضوع على سبيل األولوية، بوسائل منها قانون حمدد بشأن العنف ا            

والعنف القائم على نوع اجلنس ضد املرأة وخطة عمل وطنية متعددة القطاعات يوضعان مع              
وطلبت اللجنة إىل الو إزالة     . القطاعات غري احلكومية من خالل عملية قائمة على املشاركة        

العوائق اليت حتول دون وصول الضحايا إىل العدل واالنتصاف واحلماية، وأوصتها بتـدريب             
، فضالً عن تقـدمي خـدمات       وحدات الوساطة القروية  ني القضائيني واحلكوميني، و   املسؤول

  . )٧٥(مشورة جيدة وتوفري مالجئ إضافية للضحايا
وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الو على توسيع نطاق تعريـف                -٢٩

أة، وإزالـة اسـتثناء     االغتصاب يف قانوهنا اجلنائي ليشمل أي عالقات جنسية دون رضا املر          
وأعربت اللجنـة    .)٧٧(وهو نداء ردده فريق األمم املتحدة القطري       ،)٧٦(االغتصاب الزوجي 

أيضاً عن قلقها إزاء ما ورد من تقارير عن ممارسة اغتصاب الفتيات قبل البلـوغ يف بعـض                  
عنـد  وأوصت اللجنة بإجراء مشاورات واسعة مع اجلماعات النسائية          .)٧٨(اجلماعات اإلثنية 

  . )٧٩(إصالح القوانني واإلجراءات املتصلة باالغتصاب واالعتداء اجلنسي
شأهنا شأن جلنة حقـوق      ،)٨٠(وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         -٣٠

عن قلقها إزاء استمرار االجتار واالستغالل اجلنسي، خاصـة ألن           ،)٨١(١٩٩٧الطفل يف عام    
ويف .  عاما١٨ً و  ١٢ املائة من الضحايا فتيات تتراوح أعمارهن بني          يف ٦٠التقارير تفيد بأن    

، حذر املقرر اخلاص املعين ببيع األطفال بأن الو، إن مل تتخذ على سبيل األولوية               ١٩٩٩عام  
تدابري وقائية حلماية األطفال، قد جتد نفسها تعيش نفس الوضع الذي يعيشه بعض جرياهنـا،              

، أعرب املقرر اخلاص املعين     ٢٠٠٧ويف عام   . واالعتداء عليهم حيث يستعر استغالل األطفال     
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 أعداد نساء الشعوب األصلية اللـوايت       تزايدللشعوب األصلية عن قلقه إزاء      اإلنسان  حبقوق  
  . )٨٢(أصبحن ضحايا لالجتار اجلنسي والبغاء

وحثت اللجنة الو على اعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية شاملة ملكافحـة االجتـار                -٣١
 بشأن االجتار، ال سيما على طول املناطق ٢٠٠٥عام لسني تنفيذ مذكرة التفاهم مع تايلند وحت

وأوصت اللجنة والفريق القطري     .)٨٣(القطرياألمم املتحدة   احلدودية، وهو نداء ردده فريق      
لـسلطات القـضائية    ل املعلومات والتدريب بشأن التشريعات املضادة لالجتـار         وفريأيضاً بت 

واألخصائيني االجتماعيني، وبالسماح للنساء والفتيات املتاجر فيهن باحلـصول         واملسؤولني  
على رعاية طبية جيدة وعلى املشورة والدعم املايل والسكن الالئق وفـرص للمزيـد مـن                

وقدم املقرر اخلاص املعين ببيع األطفال توصيات        .)٨٤(التدريب، وعلى خدمات قانونية جمانية    
وأشـادت جلنـة     .)٨٥(الء أمهية حمددة الحتياجات األقليات اإلثنية     مماثلة، مالحظاً ضرورة إي   

بالتـدابري   )٨٧(واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       )٨٦(القضاء على التمييز العنصري   
  .القانونية والسياساتية اليت سبق اختاذها ملكافحة االجتار باألشخاص

 يشكلون نـصف    ١٨ ل ا ألطفال دون سن  القطري أن ا  األمم املتحدة   والحظ فريق     -٣٢
 .)٨٨(ن بني أكثر الفئات عرضة لالعتـداء والعنـف واالسـتغالل          هنم م أسكان الو تقريباً و   

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء استمرار العقوبة البدنية داخل األسـرة وقبـول               
سياسات لإطار  وضع   وذكر الفريق القطري اعتماد قانون األطفال، مضيفاً أن        .)٨٩(اجملتمع هلا 

  .)٩٠(زيد تنفيذ القانون قوةيمحاية الطفل س
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء االستغالل االقتصادي لألطفال، حىت يف              -٣٣

وشجعت على مجلـة أمـور، منـها إنـشاء شـبكة لألخـصائيني               .)٩١(القطاع الرمسي 
للعمل، وذلك برفع السن    السن الدنيا   ومواءمة سن هناية التعليم اإللزامي مع        )٩٢(االجتماعيني
  . )٩٣( عاما١٥ًاألوىل إىل 

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
القطري، ما زال معدل إنفاذ قرارات احملاكم يف نظام الو          األمم املتحدة   وفقاً لفريق     -٣٤

 والحـظ  .)٩٤( مؤخراً القانوين منخفضاً جداً رغم اعتماد قانون بشأن إنفاذ قرارات احملاكم         
نظام العدالة اجلنائية وفقاً للمبادئ األساسية حلقـوق        طبيق  الفريق ضرورة تعزيز القدرات لت    

، من وضع أول خطة للقطـاع   ٢٠٠٩الحظ أن احلكومة انتهت، يف عام       كما   .)٩٥(اإلنسان
مبادئ توجيهيـة   يوفر  القانوين، وهي إعالن صريح لالحتياجات احلالية لنظام الو القانوين،          

  . )٩٦(شاء دولة حتكمها سيادة القانونوإجراءات إلن
وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الو علـى تعزيـز نظـام                 - ٣٥

، خاصة نساء األقليـات     )٩٧(شكاواها القانونية لكفالة وصول النساء الفعال إىل العدالة       
حلكومة أن تنمي   القطري هذا النداء، مضيفاً أن على ا      األمم املتحدة   وردد فريق   . اإلثنية
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قدرات منتديات الوساطة القروية لإلشراف على املنازعات والشكاوى وفقاً للمبـادئ           
  . )٩٨(األساسية حلقوق اإلنسان

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم وجود إطار قانوين إلدارة شـؤون                -٣٦
 أن تشمل البغاء،    قضاء األحداث، وألن أسباب إلقاء القبض على األطفال واحتجازهم ميكن         

ولعدم وجود قضاة متخصصني، وقلة األخـصائيني االجتمـاعيني واملـدافعني القـانونيني             
وأوصت اللجنة بإجراء إصالحات، وشجعت الو على استكـشاف بـدائل            .)٩٩(املؤهلني

   .)١٠٠(للرعاية املؤسسية، كما شجعتها على اعتماد آليات تقليدية للمصاحلة

  احلق يف الزواج  -٤  
اقترحت جلنة حقوق الطفل اعتماد تدابري بشأن اآلثار السلبية للزواج املبكر علـى               -٣٧

  . )١٠١(بني اآلباء واجملتمعات احملليةيف هذا الشأن األطفال، مبا يف ذلك إذكاء الوعي 

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٥  
  العامة واحلياة السياسية املشاركة يف احلياة 

وفيما . القطري أن حرية الدين مضمونة رمسياً يف الدستور       األمم املتحدة   الحظ فريق     -٣٨
تقرره يلزم احلصول على إذن     عدا الكنائس املسيحية الرمسية الثالث والديانة الوطنية البوذية،         

  . )١٠٢(حىت ملمارسة الديناحلكومة احمللية لالجتماع وبناء أماكن العبادة، ويف بعض األحيان 
، استنتجت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين، عقب املهمـة الـيت            ٢٠١٠ويف عام     -٣٩

 بوجه عـام يف ، أن شعب الو متسامح جداً ٢٠٠٩نوفمرب /قامت هبا يف الو يف تشرين الثاين    
، عـدداً مـن      األخرية ١٢ لاملسائل الدينية، ولكن املكلفني بالوالية تلقوا، خالل السنوات ا        

االدعاءات اخلطرية بشأن انتهاكات الو حلقوق اإلنسان، مثل حاالت إلقاء القـبض علـى              
 .)١٠٣(أساس الدين، أو احلمالت الرمسية الرامية إىل إرغام املسيحيني على التخلي عن دينـهم             

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن شواغل مماثلة فيما يتعلق باحلريـة الدينيـة               
وبدا أن الوضع حتسن كثرياً يف األوقات األخرية، ولكن          .)١٠٤(ألقليات، ال سيما املسيحيني   ل

املقررة اخلاصة ظلت قلقة إزاء حاالت منفردة وإزاء بعض السياسات اليت تنتهك بوضـوح              
على قـدر  ، فيما يبدو، ن أعضاء األقليات الدينية حيصلونأوالحظت . حرية الدين أو املعتقد 

بشأن بتوسيع خطط العمل اإلجيايب القائمة فعالً       فأوصت  ُيذكر من التعليم العايل،     قليل أو ال    
وأضافت أن مـن الـضروري إلغـاء الـضوابط          . ألقليات اإلثنية لتشمل هؤالء األعضاء    ا

وقالت إن على الو أيـضاً     . البريوقراطية املفروضة على حرية التنقل يف سياق األنشطة الدينية        
االحتجاز التدريب بشأن واجبهم املتمثل يف تعزيز واحتـرام املعـايري        أن توفر ملوظفي مرافق     

   .)١٠٥(الدولية حلقوق اإلنسان، مبا فيها حرية الدين أو املعتقد
ع م إلدارة   /٩٢وعالوة على ذلك، أوصت املقررة اخلاصة مبراجعة املرسوم رقـم             -٤٠

صاغ بكلمات مبهمـة    تات  وبتجنب أي قانون يفرض التزام     ،)١٠٦(األنشطة الدينية ومحايتها  
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واقترحت نقل توجيهات السياسات التفسريية إىل مستوى الواليات        . على اجلماعات الدينية  
   .)١٠٧(واملقاطعات لتجنب أي تفسري متييزي

القطري، تعود ملكية ومراقبة وسـائط اإلعـالم يف الو          األمم املتحدة   ووفقاً لفريق     -٤١
، تشري إىل   ٢٠٠٨ة، مثل قانون وسائط اإلعالم لعام       أساساً إىل الدولة، ولكن تغيريات حديث     

فرص جديدة لنشوء وضع أكثر تعددية ومشولية لوسائط اإلعالم، مبا يف ذلك إمكانية امللكية              
عن طريـق إدخـال مقـاهي اإلنترنـت         ملعلومات والوصول إليها    وقد زاد تدفق ا   . اخلاصة

وصـول سـكان األريـاف إىل       ولكن   ،)١٠٨(وشبكات البث التلفزيوين عرب الساتل والكبل     
  . )١٠٩(املعلومات حمدود واالتصال عرب وسائط اإلعالم الوطنية مل يصل إىل األغلبية

وظل القلق يساور اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ألن الو تفتقـر إىل                 -٤٢
 ولكنها أحاطت علمـاً   . منظمات نسائية ومنظمات حقوق إنسان حيوية ومستقلة ونشيطة       

أبريـل  / نيـسان  ٢٩باملرسوم املتعلق بإنشاء اجلمعيات الذي وقعـه رئـيس الـوزراء يف             
     الـيت  والذي سيسمح، مثلما الحظ أيضاً الفريق القطري، بتسجيل اجلمعيات           ،)١١٠(٢٠٠٩

كيانات مستقلة ألول مرة وبتوفري مبـادئ       كال تستهدف الربح وبأن تعمل هذه اجلمعيات        
وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على      .)١١١(ن ينظرون يف هذه الطلبات    توجيهية للمسؤولني الذي  

التمييز ضد املرأة الو على اختاذ خطوات ملموسة لتهيئة بيئـة متكينيـة للمجتمـع املـدين                 
 ،)١١٣(وقدمت جلنة القضاء على التمييز العنصري توصيات مماثلـة         .)١١٢(واجلماعات النسائية 

  . )١١٤(وكذلك فعلت جلنة حقوق الطفل
 أن الدستور يضمن حرية التجمع، ولكن التنقل        فريق األمم املتحدة القطري   والحظ    -٤٣

والتجمع، يف املمارسة الفعلية، خيضعان ملراقبة إضافية أثناء املناسبات الوطنية البارزة من خالل 
  . )١١٥(م وغريها من األنظمةياملراس
ملرأة عن قلقها إزاء املشاركة جـد       وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد ا         -٤٤

أساسـاً علـى    وذلـك   املنخفضة للمرأة يف مجيع جماالت احلياة العامة والسياسية واملهنية،          
ودعت إىل وضع سياسات مستدامة لتعزيز هذه املشاركة، بوسـائل           ،)١١٦(املستويات العليا 

 يف املائـة    ٨٠ومبا أن    .)١١٨(فريق القطري الوهو نداء ردده     ،)١١٧(منها التدابري اخلاصة املؤقتة   
تقريباً من السكان يعيشون يف املناطق الريفية وأن رئيس القرية وجملـسها يعاجلـان معظـم              

 يف  ١عن  قليالً  القضايا، فإن اللجنة أعربت عن قلقها ألن عدد النساء بني رؤساء القرى يزيد              
  . )١٢٠(على قدم املساواةوحثت على اختاذ تدابري لتمكني القرويات من املشاركة  ،)١١٩(املائة

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
 أن الو تعيش مرحلة انتقالية من اقتصاد مملـوك          فريق األمم املتحدة القطري   الحظ    -٤٥

وأن املتطلبات األساسية لسوق عمل فعال، وحرية تكـوين          ،)١٢١(للدولة إىل اقتصاد السوق   
  . )١٢٢(فاوضة اجلماعية ما زالت يف بدايتهااجلمعيات، واحلق يف امل
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وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء ظروف العمـل              -٤٦
.  يف املائة مـن العمـال      ٨٠السيئة يف مصانع امللبوسات، حيث تشكل الشابات الريفيات         

ملة، وألن النساء غالباً ما يعملن يف       القوة العا التفرقة بني   وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء       
املؤسسات التجاريـة   مومسية ويتمتعن بأمن وظيفي أقل، وألهنن يواجهن يف         وظائف مؤقتة و  

 .)١٢٣(باملقارنة مع نظـرائهن مـن الـذكور   صعوبات  الصغرية واملتوسطة احلجم عدداً من ال     
ييـز بينـهما يف      أن الو تروج للمساواة بني اجلنـسني وعـدم التم          فريق القطري الوالحظ  
فذكر أيضاً توصية منظمة العمل الدولية بأن توائم احلكومة إطارها القانوين مع             ،)١٢٤(العمل

األجر "، ال سيما من خالل إقرار       ١١١ و   ١٠٠أحكام اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقمي       
   .)١٢٥(وتعريف واضح للتمييز يف القانون الوطين" املتساوي لقاء العمل املتساوي

 حيظر أي شكل    ١٩٩٤ إىل أن قانون العمل لعام       فريق األمم املتحدة القطري   وأشار    -٤٧
، ولكنـه ال يقـدم أي تعريـف للعمـل           "استخدام العمال بتدابري إجباريـة    "من أشكال   

ملعنية بتطبيـق االتفاقيـات     وطلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية وا        .)١٢٦(القسري
والتوصيات معلومات عن العقوبات املنطبقة على فرض عمل السخرة أو العمـل القـسري              

  . )١٢٧(بصورة غري مشروعة
، فيما يتعلق بعمل األطفال، بأن الو تقوم حاليـاً          فريق األمم املتحدة القطري   وأفاد    -٤٨

 وذلك بدعم من    طة عمل وطنية  بإعداد دراسة استقصائية وطنية عن عمل األطفال وبوضع خ        
  . )١٢٨(منظمة العمل الدولية

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
الحظ ف ٢٠٠٨ إىل األهداف اإلمنائية لأللفية لعام       فريق األمم املتحدة القطري   أشار    -٤٩

ـ إال أن  ٢٠١٥أن هدف البلد هو خفض معدل الفقر إىل النصف حبلول عام       وء التغذيـة س
ودعا  .)١٢٩( يف املائة من السكان يعانون من سوء التغذية        ٢٣ما زال مشكلة خطرية؛ وأفاد بأن       

 إىل إيالء اهتمام خاص حلماية السكان الضعفاء، ال سيما النـساء            فريق األمم املتحدة القطري   
اغل تتصل بآثـار    و ش وأُثريت. واألطفال، خاصة بني اجلماعات اإلثنية يف املناطق الريفية النائية        

االستثمار األجنيب املباشر على سبل العيش، واالستخدام املناسب لألرض، وحفظ البيئة، وكلها            
 أن سياسـات التغذيـة      فريق القطـري  الوأبرز   .)١٣٠(مرتبطة باألمن الغذائي يف املناطق الريفية     

 التوكيـد علـى     الوطنية اعترفت باحلاجة إىل التنسيق املتعدد القطاعات رغم ضرورة زيـادة          
والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن اخنفـاض النمـو االقتـصادي              .)١٣١(املساءلة

   .)١٣٢(واالجتماعي والثقايف لبعض اجلماعات اإلثنية قد يدل على متييز فعلي
 املقترنة بسياسات إمنائية،    ،جراءات إعادة توطني السكان   أفاد الفريق القطري بأن إ    و  -٥٠

األراضي احلرجية، ودمج القرى، والقضاء على األفيون، والقضاء علـى زراعـة            مثل توزيع   
عند تنفيذها تنفيذاًَ سيئاً، يف آثار ضارة على صحة اإلنسان ويف           قد أسهمت،   القطع واحلرق،   
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وأعربت اللجنة املعنية بالقـضاء علـى        .)١٣٣(مرض املاشية ونقص األراضي الصاحلة للزراعة     
 عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بـأن بـرامج الو للقـضاء علـى                التمييز ضد املرأة أيضاً   

املخدرات، اليت تنطوي على حظر زراعة األفيون دون االستعاضة عنها ببدائل مستدامة، أدت       
وأوصت اللجنة الو بأن تكفل تطوير سبل        .)١٣٤(إىل نقص األغذية واهلجرة على نطاق واسع      

  . )١٣٥(ةعيش بديلة مستدامة للمجتمعات احمللي
. ووفقاً للفريق القطري، فإن النفقات احلكومية يف القطاع الصحي ظلت منخفـضة            -٥١

ورغم صدور مرسوم ينص على جمانية اخلدمة الصحية للفقراء، فإن هذه السياسات ال ُتطّبق              
  . )١٣٦(دائماً يف املمارسة العملية

عن  )١٣٨(فريق القطري الو )١٣٧(وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         -٥٢
بالغ قلقهما إزاء ارتفاع معدالت وفيات األمهات والرضع، ال سيما يف املناطق الريفية، وحثا              

وأهابت اللجنة بـالو  . على تقليص هذه املعدالت على سبيل األولوية باختاذ عدد من التدابري   
        ية والصرف الصحي الكـايف،    أن تعزز مجلة أمور، منها األمن الغذائي والرعاية الصحية األول         

الربامج التثقيفيـة   أن حترص على أن تراعي      ال سيما يف املناطق الريفية، والتثقيف اجلنسي، و       
لتقاليد والعوائق املادية اليت تواجهها النساء يف املنـاطق         ، على النحو الواجب، ا    لتنظيم األسرة 

  . )١٤٠(لةوأعربت جلنة حقوق الطفل عن شواغل مماث .)١٣٩(الريفية
والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اخلطط القائمة ملكافحة فريوس              -٥٣

أعربت عن قلقها ألن التقارير تفيد بـأن عـدد النـساء            إال أهنا   اإليدز،  /نقص املناعة البشرية  
اء اللوايت ميارسن   املصابات يزيد مبعدل مثانية يف املائة يف السنة، وألن بعض الفئات، مبا فيها النس             

وال ميكن للسياسات والتشريعات    . الدعارة والعامالت املهاجرات، معرضة للخطر إىل حد كبري       
فريق األمـم   والحظ   .)١٤١(احلالية أن تراعي مراعاة كافية مواطن الضعف اخلاصة بنوع اجلنس         

ة ـ منخفـض  اإليدز ما زالت  /ةـة انتشار فريوس نقص املناعة البشري     ـ أن نسب  املتحدة القطري 
ـ اة يف السفر الداخلي وعـرب  ـيف الو، ولكن الزيادة السريع     دود، وكـذلك الـتغريات   ـحل

  . )١٤٢(إليدزااالقتصادية، تؤدي إىل زيادة قابلية تعرض البلد لوباء  - االجتماعية
 أن الوصول إىل مياه شرب حمـسنة وإىل مرافـق           فريق األمم املتحدة القطري   والحظ    -٥٤

 .)١٤٣(خطوات إجيابية يف هذا الصدد    اتُّخذت  ناطق الريفية حمدود، ولكن     الصرف الصحي يف امل   
وتقدم اليونيسيف وموئل األمم املتحدة الدعم يف قطاع املياه واملرافق الصحية والنظافة، ال سيما              

  .)١٤٤( منها الوصول إىل املياه والصرف الصحي٢٤ لللمدارس، اليت ال ميكن إال 

  احلق يف التعليم  -٨  
فريـق األمـم املتحـدة      حظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة و         ال  -٥٥

أعربا عن قلقهمـا  إال أهنما عدداً من التدابري واملشاريع املتنوعة املتصلة بالتعليم،   )١٤٥(القطري
، وال سيما الفوارق فيما بني      ) يف املائة  ٣٧(البالغ إزاء معدالت األمية املرتفعة جداً بني النساء         
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وأعربا أيضاً عن قلقهمـا إزاء العـدد        . اجلماعات اإلثنية، وبني النساء يف احلواضر واألرياف      
املرتفع من مباين املدارس غري املكتملة، والعدد احملدود من املعلمـني املـؤهلني، واالخـتالف               

قليدية امللحوظ يف نوعية التعليم والوصول إليه بني املناطق احلضرية والريفية، وكذلك املواقف الت            
 أن معدالت إهنـاء     فريق األمم املتحدة القطري   وأضاف   .)١٤٦(اليت تشكل عوائق لتعليم الفتيات    
 يف املائة ما زالت مصدراً من مصادر القلق وأن هنـاك            ٦٨,٤الدراسة االبتدائية اليت تصل إىل      

 .)١٤٧(٢٠١٥حاجة إىل تسريع اجلهود املبذولة لتحقيق التعليم االبتدائي للجميع حبلـول عـام              
  . )١٤٨(٢٠٠٧وأوصى بتوفري املوارد الكافية لقطاع التعليم، متشياً مع قانون التعليم املعدل لعام 

، بقلق إىل التقارير اليت تفيد بأن عـدم         جلنة القضاء على التمييز العنصري    أشارت  و  -٥٦
 مجاعات إثنية لتعليم األشخاص املنتمني إىليشكل عائقاً رئيسياً  )١٤٩(توفري التعليم إال بلغة الو   

  .وتدريبهم مهنياً ووصوهلم إىل اخلدمات االجتماعية

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
عن  ،٢٠٠٦، منذ عام    أعرب املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للشعوب األصلية         -٥٧

" التحـديث "قلقه إزاء إعادة توطني الشعوب األصلية وتشريدها القسري وترحيلها يف إطار            
ببناء سد  مبا يرتبط   و ،)١٥١(كجزء من برامج القضاء على مزارع املخدرات       ،)١٥٠(ياالقتصاد
وفيما يتعلق هبذا املشروع األخري، أثار املقرر اخلاص املعين         .)١٥٢( يف والية خاموان   ٢نام ثيون   

وباملثل، الحظت جلنة القضاء على التمييز العنـصري أن          .)١٥٣(باحلق يف الغذاء شواغل مماثلة    
تمدت سياسات إلعادة توطني أعضاء اجلماعات اإلثنية من اجلبال واهلضاب املرتفعـة            الو اع 

وأوصت الو بدراسة بدائل لتجنب التشريد؛ وكفالة وعي األشخاص املعنـيني           . إىل السهول 
متاماً بأسباب وطرائق تشريدهم وبالتدابري املتخذة لتعويضهم وإعادة توطينـهم؛ وبالـسعي            

وقالت إن على الو أن تويل أمهية خاصة للعالقات         . رة واملستنرية للحصول على موافقتهم احل   
وأضافت أنه سيكون من    . الثقافية الوثيقة اليت تربط بعض الشعوب األصلية أو القبلية بأرضها         

  . )١٥٤(املفيد بشكل خاص وضع إطار تشريعي يف هذا الصدد

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -١٠  
عنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقهـا ألن نـساء الو             أعربت اللجنة امل    - ٥٨

 يف املائة من مهاجري البلد، وألن العامالت اللوايت يهاجرن عن طريق            ٧٠يشكلن حوايل   
وحثت اللجنة الو على     .)١٥٥(قنوات غري رمسية ما زلن عرضة لالستغالل والعنف واالجتار        

توعية وطلبت إىل الو أن تكفل . ات اجلنسانيةالعتبارتراعي ااعتماد سياسات هجرة شاملة 
حبقوقهن وباملخـاطر احملتملـة وأن تعتمـد سياسـات          املهاجرات احملتمالت توعية تامة     

وتشريعات وبرامج مراعية للمنظور اجلنساين حلماية العامالت املهاجرات اللوايت يغـادرن           
اً شامالً ملعاجلة األسـباب     يفدن إليه من االنتهاكات، وأن تعتمد هنج      أو  البلد ويعدن إليه    

  . )١٥٦(هلجرة النساءاألصلية 
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 فرداً من مهونـغ     ١ ٦٧٥القطري، أفادت التقارير بأن     األمم املتحدة   لفريق   ووفقاً  -٥٩
من بلد جماور إىل الو " عادوا طوعاً"الو، الذين مل يكن بإمكان األمم املتحدة الوصول إليهم،     

 فرداً عادوا مبوجـب ترتيبـات       ١ ٢٧٠ حوايل   ، ُيزعم أن  ٢٠٠٩ويف عام   . ٢٠٠٨يف عام   
بسبب عدم الوصـول بـشكل      ومل يتسن التحقق من الطابع الطوعي حلاالت العودة         . مماثلة

  . )١٥٧(إىل السكان املعنينيمباشر وذي معىن 
، حث األمني العام احلكومة على اختـاذ مجيـع          ٢٠٠٩ديسمرب  /ويف كانون األول    -٦٠

مـن  أكـرب   ، وكذلك جمموعة    ١٥٨ لق الالجئني اهلمونغ ا   اخلطوات الالزمة الحترام حقو   
اهلمونغ الو الذين أُبعدوا من بلد جماور ليعودوا إىل الو، مبن فيهم أفراد أظهرت التقييمـات                

  . )١٥٨(وأهاب باحلكومة أن تيسر إجياد حلول إنسانيةأهنم حباجة إىل محاية، على ما يبدو، 

  التحديات واملعوقاتاإلجنازات وأفضل املمارسات و  -ثالثاً   
، من  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨القطري، تعهدت احلكومة يف عامي      األمم املتحدة   وفقاً لفريق     -٦١

خالل التصديق على املعاهدات األساسية، بالقيام جبملة أمور، منها سن قوانني واختاذ تدابري             
فـراد  أخرى لتحسني حياة املعوقني، مبن فيهم ضحايا الذخائر العنقودية؛ ومحاية مجيـع األ            

واالحتجاز التعسفيني؛ والعمل بنشاط على محايـة  االعتقال اخلاضعني لواليتها من التعذيب و   
األفراد من مجيع أشكال التمييز وتعزيز املساواة أمام القانون؛ وتعزيز حرية املعتقد والتعـبري              

 وقال إن التحدي يكمن يف     .)١٥٩(والصحافة وتكوين اجلمعيات والتجمع واملشاركة السياسية     
  . )١٦٠(كفالة إعمال هذه احلقوق يف التشريعات والسياسات والتنفيذ

ووفقاً للفريق القطري، ُوضعت يف بعض الواليات إجراءات لقضاء األحداث مواتية             -٦٢
وأُنشئت جلنة لتنسيق شؤون األحداث     . لألطفال، وكانت هناك جهود جارية لتوسيع مداها      

وقد أُقـّرت مبـادئ     . وجيهية اخلاصة باألحداث  تشرف على تطبيق اإلجراءات واملبادئ الت     
  . )١٦١(توجيهية للوساطة يف هذه احلاالت وسُتنشر عما قريب

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  توصيات حمددة للمتابعة    
ن تقدم، ، طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل الو أ٢٠٠٩يف عام   -٦٣

يف غضون سنتني، معلومات مكتوبة عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات املتعلقة بـالعنف             
  . )١٦٢(ضد املرأة والعامالت املهاجرات
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، طلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن ُتقدم إليها، يف غضون ٢٠٠٥ويف عام   -٦٤
عريف التمييز العنصري، وحالة أقلية     سنة واحدة، معلومات بشأن متابعة التوصيات املتعلقة بت       

  . )١٦٤(٢٠٠٩وتلقت رداً يف عام  .)١٦٣(اهلمونغ يف اجلبال، والعنف ضد أقلية اهلمونغ

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
 صـيغة   ٢٠٠٦ديسمرب  /القطري، ُوقّعت يف كانون األول    األمم املتحدة   وفقاً لفريق     -٦٥

ويشمل مشروع  . نتيان بشأن فعالية املعونة ومواءمتها    يإعالن في حملية من إعالن باريس، هي      
  . )١٦٥(خطة العمل القطرية إجراءات لكفالة استراتيجيات متسقة مع حقوق اإلنسان

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الو باالستفادة من املـساعدة               -٦٦
 وبزيادة تعزيز التعـاون مـع منظومـة األمـم           التقنية يف تنفيذ توصيات اللجنة واالتفاقية،     

بالتعـاون بـني الو    )١٦٧(وباملثل، رحبت جلنة القضاء على التمييز العنـصري       .)١٦٦(املتحدة
وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي بشأن التصديق على الصكوك الدوليـة حلقـوق اإلنـسان              

الو إىل   )١٦٩(قوق الطفـل  وجلنة ح  )١٦٨(ودعت جلنة القضاء على التمييز العنصري     . وتنفيذها
  .النظر يف التماس مزيد من املساعدة التقنية من املنظمات الدولية املناسبة
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