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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الحادية والعشرون
  ٥٣9٢كانون الثاين/يناير   ٠٣-91

السعععامية لحقععععوق  األمعععل المتحععععدة فوضعععيةمتجميعععل للمعلومعععاه   دتعععع    
)ب( معععععع  مرلععععععق وععععععرار مجلععععععس حقععععععوق 51اإلنسععععععان ولقععععععا  للفقععععععرة 

  51/15م  مرلق ورار المجلس  1والفقرة  1/5 اإلنسان

 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية  
 

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة، مبا 
ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية، ويف تقارير مفوضة األمم املتحدة السامية  يف

حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة. والتقرير ُمقدم يف 
العودة إىل شكل موجز تقيُّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات. ولالطالع على النص الكامل، يُرجى 

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 

قوق اإلنسان يف املفوضية. وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس ح
. وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة 91/991 مقرره

 يف التقرير. وروعيت يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفرتة. 
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 المعلوماه األساسية واإلطار  - وال   
 (9)نطاق االلتزاماه الدولية - لف 

 (٥)المعاهداه الدولية لحقوق اإلنسان  

 احلالة يف أثناء اجلولة السابقة 
اإلجررررررررراءات املت ررررررررذة بعررررررررد 

 مل يُصدق عليها/مل تقبل االستعراض
أو  التصديق أو االنضمام

 اخلالفة
االتفاقيرررة الدوليرررة للقضررراء علرررى  يرررع 

 ( 9111أشكال التمييز العنصري )
صادية العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقت

 ( ٥٣٣1واالجتماعية والثقافية )
العهرد الرردويل اخلراص برراحلقوق املدنيررة 

 ( ٥٣٣1والسياسية )
اتفاقيررررة القضرررراء علررررى  يررررع أشرررركال 

 ( 9199التمييز ضد املرأة )
 ( 9119اتفاقية حقوق الطفل )

الربوتوكول االختياري التفاقية حقروق 
الطفررررررل برتررررررفن اشرررررررتا  األطفررررررال يف 

 ( ٥٣٣0النزاعات املسلحة )
الربوتوكرررول االختيررراري التفاقيرررة حقرررروق 
الطفرررل برترررفن بيرررع األطفرررال واسرررت الل 
األطفررررال يف الب رررراء ويف املررررواد اإلباحيررررة 

(٥٣٣0 ) 
اتفاقيررررررررررة حقرررررررررروق األشررررررررررر اص ذوي 

 ( ٥٣٣1) اإلعاقة
االتفاقيرررررررررررة الدوليرررررررررررة حلمايرررررررررررة  يرررررررررررع 
األشرررررر اص مررررررن االختفرررررراء القسررررررري 

 ( ٥٣٣9)توقيع، 

اتفاقيرررررة مناهضررررررة التعررررررذي  
(٥٣9٥ ) 

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد 
الررررردويل اخلررررراص بررررراحلقوق املدنيرررررة 

 والسياسية
الربوتوكرررررررول االختيررررررراري التفاقيرررررررة 

 مناهضة التعذي 
االتفاقيررررة الدوليررررة حلمايررررة حقرررروق 
 يررررررع العمررررررال املهرررررراجرين وأفررررررراد 

 أسرهم
االتفاقيررررررة الدوليررررررة حلمايررررررة  يررررررع 
األش اص من االختفراء القسرري 

 (٥٣٣9)توقيع، 

التحفظات و/أو 
          اإلعالنات

العهررررد الررررردويل اخلرررراص بررررراحلقوق املدنيرررررة 
/إعالنرران، ٥٥والسياسررية )ظفررمل، املررادة 

 (  ٥٣٣1، 99و 9املادتان 
 الربوتوكرررول االختيررراري التفاقيرررة حقرررروق
الطفل برترفن بيرع األطفرال واسرت الل 
األطفال يف الب راء ويف املرواد اإلباحيرة 

، ٥الفقررررررررررررررررة ، ٢)ظفرررررررررررررررمل، املرررررررررررررررادة 
٥٣٣0 ) 

اتفاقيررررررررة مناهضررررررررة التعررررررررذي  
 ٥٣)ظفظرررررررررررررررررررران، املررررررررررررررررررررادة 

الفقررررررررررررررررررررررررررررررة ، ٠٣واملرررررررررررررررررررررررررررررادة
، الفقرررررة 9/إعالنرررران، املررررادة 9
، ٥، الفقرررررررررررررررررة 9واملررررررررررررررررادة  9

٥٣9٥)   
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 احلالة يف أثناء اجلولة السابقة 
اإلجررررررررراءات املت ررررررررذة بعررررررررد 

 مل يُصدق عليها/مل تقبل االستعراض
اوى ركرراءات الرترررررإج

والتحقيق واإلجراءات 
 (٠)العاجلة

االتفاقيرررررررة الدوليرررررررة للقضررررررراء علرررررررى   
 يررررع أشرررركال التمييررررز العنصررررري، 

  91 املادة
الربوتوكول االختياري للعهد الدويل 
اخلرررررررررررراص برررررررررررراحلقوق االقتصررررررررررررادية 

 واالجتماعية والثقافية
العهرررررررد الررررررردويل اخلررررررراص بررررررراحلقوق 

 . 19املدنية والسياسية، املادة 
الربوتوكول االختيراري األول للعهرد 
الرررررردويل اخلرررررراص برررررراحلقوق املدنيررررررة 

 والسياسية
الربوتوكرررررررررول االختيررررررررراري التفاقيرررررررررة 

 يرع أشركال التمييرز  القضاء علرى
 ضد املرأة

 ٥٣ اتفاقية مناهضة التعرذي ، املرواد
 .٥٥و ٥9و

الربوتوكرررررررررول االختيررررررررراري التفاقيرررررررررة 
حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي 

 البالغات
االتفاقيرررررة الدوليرررررة حلمايرررررة حقررررروق 
 يرررررررع العمرررررررال املهررررررراجرين وأفرررررررراد 

 أسرهم
الربوتوكرررررررررول االختيررررررررراري التفاقيرررررررررة 

 اإلعاقةحقوق األش اص ذوي 
االتفاقيرررررررررررة الدوليرررررررررررة حلمايرررررررررررة  يرررررررررررع 
األشرررررر اص مررررررن االختفرررررراء القسررررررري 

 (٥٣٣9)توقيع، 
 صكوك دولية رئيسية  خرى ذاه صلة  

 مل يُصدق عليها  اإلجراءات املت ذة بعد االستعراض احلالة يف أثناء اجلولة السابقة   

التصررديق أو االنضررمام أو 
 اخلالفة

اتفاقيرررررررة منرررررررع جر رررررررة اإلبرررررررادة 
 ماعية واملعاقبة عليهااجل

  (1)بروتوكول بالريمو

املتعلقرررررررة برررررررالالجئ   االتفاقيرررررررات
تثناء باسررررررررر (1)وعرررررررررد ي اجلنسرررررررررية

   9109و 91٢1اتفاقييت عامي 
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 مل يُصدق عليها  اإلجراءات املت ذة بعد االستعراض احلالة يف أثناء اجلولة السابقة   
 9٥اتفاقيرررات جنيرررخ امل رخرررة 
 9111آب/أغسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررطس 

والربوتوكوالن اإلضافيان األول 
  (٢)والثاين

االتفاقيررررات األساسررررية ملنظمررررة 
العمرررررررررررل الدوليرررررررررررة، باسرررررررررررتثناء 

 19و 91االتفاقيرررررررررررات رقرررررررررررم 
 (0)9٣٢و

الربوتوكررررررررررول اإلضررررررررررايف الثالرررررررررر  
باتفاقيرررات جنيرررخ لعررررام  امللحرررق
9111(9) 

اتفاقيترررررا منظمرررررة العمرررررل الدوليرررررة 
 (1)991و 901رقم 

نظررام رومررا األساسرري للمحكمررة 
 اجلنائية الدولية 

اتفاقيرررررررررررة اليونسررررررررررركو ملكافحرررررررررررة 
 التمييز يف جمال التعليم

    

علرررى  ٥٣99لطفرررل  هوريرررة الو الد قراطيرررة الرترررعبية يف عرررام شرررجعت جلنرررة حقررروق ا -9
التصررديق علررى الربوتوكررول االختيرراري التفاقيررة مناهضررة التعررذي  واالتفاقيررة الدوليررة حلمايررة  يررع 

، وأوصررتها بالتصررديق علررى الربوتوكررول االختيرراري التفاقيررة (9٣)األشرر اص مررن االختفرراء القسررري
جعت جلنرة القضراء علرى التمييرز العنصرري  هوريرة الو . وشر(99)حقوق األش اص ذوي اإلعاقة

على التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق  يع العمال املهاجرين وأفراد  ٥٣9٥يف عام 
 .  (9٥)أسرهم

وشررجعت جلنررة القضرراء علررى التمييررز العنصرررري البلررد علررى إصرردار اإلعررالن االختيررراري  -٥
اقيررررررة الدوليررررررة للقضرررررراء علررررررى  يررررررع أشرررررركال التمييررررررز مررررررن االتف 91املنصرررررروص عليرررررر  يف املررررررادة 

 0. وأوصت اللجنة البلد أيضاً بالتصديق على التعديالت اليت أُدخلرت علرى الفقررة (9٠)العنصري
 . (91)من االتفاقية الدولية للقضاء على  يع أشكال التمييز العنصري 9من املادة 

يررررة الو الد قراطيررررة الرتررررعبية وأوصررررت مفوضررررية األمررررم املتحرررردة لرترررر ون الالجئرررر   هور  -٠
امللحرق ارا،  9101اخلاصة بوضع الالجئ ، وبروتوكرول عرام  91٢9باالنضمام إىل اتفاقية عام 

املتعلقرررة  9109برترررفن وضرررع األشررر اص عرررد ي اجلنسرررية، واتفاقيرررة عرررام  91٢1واتفاقيرررة عرررام 
 . (9٢)خبفض حاالت انعدام اجلنسية

والعلرررررم والثقافررررررة )اليونسررررركو(  هوريررررررة الو  وأوصرررررت منظمرررررة األمررررررم املتحررررردة للرتبيررررررة -1
برترررفن مكافحرررة التمييرررز يف  910٣الد قراطيرررة الرترررعبية بالتصرررديق علرررى اتفاقيرررة اليونسررركو لعرررام 

 .  (90)جمال التعليم

 اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء 
يل الد قراطية الرترعبية عرن سرن أو تعرد أبلغ فريق األمم املتحدة القطري يف  هورية الو -٢

عرردة قرروان  هامررة يف أعقرراب االسررتعراض الرردوري الرتررامل السررابق منهررا القررانون املتعلررق با كمررة 
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الرتررعبية، والقررانون املتعلررق باملرردعي العررام وقررانون العقوبررات والقرروان  املتعلقررة برراإلجراءات اجلنائيررة 
 .  (91)واإلجراءات اجلنائية اخلاصة باألحداث

املتعلق بوضع املعاهردات واملرتراركة  ٥٣٣1سوم الرئاسي لعام من املر  ٥مع املادة اً ومترتي -0
فيهرا وتنفيرذها، حثرت جلنرة القضراء علرى التمييرز العنصرري  هوريرة الو الد قراطيرة الرترعبية علرى 
إدراج أحكرررام االتفاقيرررة يف القرررانون ا لررري باعتمررراد قرررانون شرررامل ملكافحرررة التمييرررز العنصرررري أو 

وشررررجعت جلنررررة حقرررروق الطفررررل علررررى إدراج أحكررررام االتفاقيررررة يف  .(99)بتعررررديل القرررروان  القائمررررة
القرروان  ا ليررة لكرري يكررون ةررا أسرربقية علررى القرروان  الوطنيررة و كررن تطبيررق أحكامهررا مباشرررة يف 

 .  (91)ا اكم
ويف إطرررار متابعرررة املالحظرررات اخلتاميرررة للجنرررة املعنيرررة بالقضررراء علرررى التمييرررز ضرررد املررررأة،  -1

د قراطيرررررة الرترررررعبية معلومرررررات تتعلرررررق باعتمررررراد اجلمعيرررررة الوطنيرررررة خطرررررة قررررردمت  هوريرررررة الو ال
الستعراض القوان  القائمة، وصياغة قوان  جديردة يتنراول معظمهرا ةايرة حقروق املررأة والطفرل، 
مبرررا يف ذلرررك قرررانون التنميرررة وةايرررة املررررأة، وقرررانون ةايرررة حقررروق األطفرررال ومصررراحلهم، والقرررانون 

وقرررانون العقوبرررات، وقرررانون األسررررة، وقرررانون العمرررل، والقرررانون املتعلرررق اخلررراص با ررراكم الرترررعبية، 
 . (٥٣)بالتعليم وغري ذلك من الصكو  القانونية الوطنية

وحثررت جلنرررة حقررروق الطفرررل البلرررد علرررى ملصرريص مرررا يكفررري مرررن املررروارد البرتررررية واملاليرررة  -9
 . (٥9)لتنفيذ القانون املتعلق حبماية حقوق األطفال ومصاحلهم بالكامل

وأوصت مفوضية األمم املتحدة لرت ون الالجئ  أيضاً  هوريرة الو الد قراطيرة الرترعبية  -1
بإصالح القانون املتعلق جبنسرية الو لتروفري احلمايرة الال مرة كيمرا يتسر  جلميرع األطفرال املولرودين 

اص على أراضيها احلصول على جنسية الو لتجنيبهم حالة انعدام اجلنسية؛ وتيسري جتنس األش 
 .  (٥٥)عد ي اجلنسية

  اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جيل 
أشارت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل شرواغل  هوريرة الو الد قراطيرة الرترعبية  -9٣

تها علررى فيمررا  ررص عرردم ترروافر املرروارد الال مررة إلنرترراء م سسررة وطنيررة حلقرروق اإلنسرران، وشررجع
. وأوصرررت جلنرررة حقررروق الطفرررل  (٥٠)إنرتررراء م سسرررة وطنيرررة حلقررروق اإلنسررران متتثرررل ملبرررادئ بررراريس

وتزويرد ملبرادئ براريس اً كرذلك بإنرتراء مكتر  ألمر  املظرامل، أو هيئرة رصرد مسرتقلة أخررى، وفقر
وإسرررنادها واليرررة واضرررحة لتلقررري الرتررركاوى املقدمرررة مرررن األطفرررال أو  (٥1)اةيئرررة بررراملوارد الضررررورية

 النيابة عنهم برتفن انتها  حقوقهم والتحقيق فيها. ب
والحظرررت اللجنرررة املعنيرررة بالقضررراء علرررى التمييرررز ضرررد املررررأة أن  هوريرررة الو الد قراطيرررة  -99

الرتعبية أنرتفت عدة آليات مرترتكة بر  الوكراالت لتعزيرز حقروق اإلنسران وةايتهرا، مثرل اللجنرة 
ريية للتصرديق علرى االتفاقيرات الدوليرة حلقروق اإلنسران التوجيهية الوطنية املعنية باألعمال التحضر



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

GE.14-20904 6 

وتنفيررذها، واللجنررة التوجيهيررة الوطنيررة للتحضررري لالسررتعراض الرردوري الرتررامل، واللجنررة التوجيهيررة 
الوطنيرررة املعنيرررة بتقررردمي التقرررارير عرررن تنفيرررذ االتفاقيرررة الدوليرررة للقضررراء علرررى  يرررع أشررركال التمييرررز 

اللجنررة التوجيهيررة الوطنيررة حلقرروق اإلنسرران مررن أجررل تعزيررز رتررئت ، أنُ ٥٣9٥العنصررري. ويف عررام 
 . (٥٢)التنسيق ب  الوكاالت يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان وةايتها

وأوصى فريق األمم املتحدة القطري احلكومة بفن تنرتئ م سسرة وطنيرة حلقروق اإلنسران  -9٥
املثليررررات واملثليررررر  وفقرررراً ملبررررادئ بررررراريس. فإعمررررال حقررررروق األقليررررات  ررررردود لل ايررررة، حيررررر  إن 

ومزدوجررري امليرررل اجلنسررري وم رررايري اةويرررة اجلنسرررانية واألشررر اص ذوي اإلعاقرررة، مرررثاًل، معرضرررون 
 . (٥0)لل طر دون أن حيظوا باحلماية اليت توفرها هذه امل سسة

أشررارت جلنررة حقرروق الطفررل إىل وضررع خطررة عمررل وطنيررة ملكافحررة االسررت الل اجلنسرري  -9٠
لى اعتماد خطة عمل وطنيرة برترفن األطفرال تعراع  يرع احلقروق التجاري لألطفال، وشجعت ع

املنصررروص عليهرررا يف االتفاقيرررة معاجلرررة كاملرررة وعلرررى ملصررريص ميزانيرررة  رررددة ةرررذه اخلطرررة وإنرتررراء 
 . (٥1)آليات املتابعة املالئمة، وتوفري املوارد البرترية الكافية واستحداث آلية للتقييم والرصد

 قوق اإلنسان التعاون مل آلياه ح -ثانيا   
 (٥9)التعاون مل هيئاه المعاهداه - لف 

 حالة اإلبالغ -5 

 حالة اإلبالغ
آخررر مالحظررات 

 ختامية
آخرررررر تقريرررررر قُررررردم منرررررذ 

 االستعراض السابق
املالحظررات اخلتاميررة املدرجررة 

 هيئة املعاهدة يف االستعراض السابق 
حيرررل موعرررد تقررردمي التقرررارير مرررن 
التاسرررررررررررع عرترررررررررررر إىل احلرررررررررررادي 

  ٥٣9٢يف عام والعرترين 

آذار/مرررررررررررررررررررررررررررررررار  
٥٣9٥   

جلنررررررررررة القضرررررررررراء علررررررررررى   ٥٣٣٢آذار/مار   ٥٣99
 التمييز العنصري

تررفخر تقرردمي التقريررر األويل منررذ 
  ٥٣٣1عام 

اللجنررررة املعنيررررة بررررراحلقوق  - - -
االقتصررادية واالجتماعيررة 

 والثقافية
تررفخر تقرردمي التقريررر األويل منررذ 

  ٥٣99عام 
اللجنرررررة املعنيرررررة حبقررررروق  - - -

 نساناإل
ترررررفخر تقررررردمي التقريررررررين الثرررررامن 
والتاسررررررررع منررررررررذ أيلول/سرررررررربتمرب 

٥٣91  

اللجنررة املعنيررة بالقضرراء   ٥٣٣1متو /يولي   - -
 على التمييز ضد املرأة



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

7 GE.14-20904 

 حالة اإلبالغ
آخررر مالحظررات 

 ختامية
آخرررررر تقريرررررر قُررررردم منرررررذ 

 االستعراض السابق
املالحظررات اخلتاميررة املدرجررة 

 هيئة املعاهدة يف االستعراض السابق 
تررفخر تقرردمي التقريررر األويل منررذ 

  ٥٣9٠عام 
 جلنة مناهضة التعذي  - - -

حيل موعد تقدمي التقريرر اجلرامع 
للتقررررررررررررررارير مررررررررررررررن الثالرررررررررررررر  إىل 

. ٥٣90د  يف عررررررررررررررام السررررررررررررررا
وسررررينظر يف التقريرررررين األوليرررر  
مبوجرررر  الربوتوكررررول االختيرررراري 
التفاقيرررة حقررروق الطفرررل برترررفن 
اشرررررتا  األطفررررال يف املنا عررررات 
املسلحة والربوتوكول االختياري 
التفاقيرررة حقررروق الطفرررل برترررفن 
بيررررررررررررررع األطفررررررررررررررال واسررررررررررررررت الل 
األطفررررررال يف الب رررررراء ويف املررررررواد 

  ٥٣90اإلباحية يف عام 

/فرباير شرررررررررررررررررررررررربا 
٥٣99  

)إىل جلنرررررررررررررررررررررررررررررررة  ٥٣٣1
 ٥٣9٠حقرروق الطفررل(/

)الربوتوكرررررول االختيررررراري 
التفاقيرررة حقرررروق الطفررررل 
برترررفن اشررررتا  األطفرررال 
يف املنا عرررررررات املسرررررررلحة 
والربوتوكررررررول االختيرررررراري 
التفاقيرررة حقرررروق الطفررررل 
برترررررررررفن بيرررررررررع األطفرررررررررال 
واسررررررت الل األطفررررررال يف 
الب ررررررررررررررررررررراء ويف املرررررررررررررررررررررواد 

 اإلباحية( 

 جلنة حقوق الطفل  9111أيلول/سبتمرب 

تررفخر تقرردمي التقريررر األويل منررذ 
  ٥٣99عام 

اللجنرررررة املعنيرررررة حبقررررروق  - - -
األشرررررررررررررررررررررررررررررررر اص ذوي 

 اإلعاقة

 الردود  لى طلباه المتابعة الُمحددة المقدمة م  هيئاه المعاهداه -1 
 املالحظات اخلتامية  

 هيئة املعاهدة موعد التقدمي املوضوع تاريخ التقدمي
لعنخ الرذي يسرتهدف شرع  اةمونرغ ويف  رروف التحقيق يف ا -

األشرررررررر اص مررررررررن فئررررررررة اةمونررررررررغ الررررررررذين أعيرررررررردوا إىل أوطرررررررراهنم 
ار  (٥1)بالبرتر واالجتج

جلنة القضاء على  ٥٣9٠
 التمييز العنصري

٥٣9٠(٠9)
(٠٣)العنخ املمار  على النساء والعامالت املهاجرات 

اللجنررررررررررررررررررررة املعنيررررررررررررررررررررة  ٥٣99 
بالقضاء على التمييز 

 ضد املرأة

شرررجعت جلنرررة حقررروق الطفرررل  هوريرررة الو الد قراطيرررة الرترررعبية علرررى الوفررراء بالتزاما رررا  -91
بتقدمي التقارير مبوج  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسرية واالتفاقيرة الدوليرة للقضراء 
علرررى  يرررع أشررركال التمييرررز العنصرررري والعهرررد الررردويل اخلررراص بررراحلقوق االقتصرررادية واالجتماعيرررة 

 . (٠٥)لثقافيةوا



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

GE.14-20904 8 

 (٠٠)التعاون مل اإلجراءاه الخاصة -باء 

 احلالة الراهنة احلالة يف أثناء اجلولة السابقة 
 ال ال  دعوة دائمة

  حرية الدين  الزيارات املضطلع اا
 الثقافية  احلقوق  الزيارات املوافق عليها من حي  املبدأ

 جزةاإلعدام بإجراءات مو  الزيارات اليت طُل  إجراؤها
 السكن الالئق

حريرررررررررة التجمرررررررررع السرررررررررلمي وتكررررررررروين 
  اجلمعيات

الردود على رسائل االدعاء والنرداءات 
 العاجلة

خرررالل الفررررتة قيرررد االسرررتعراض، أُرسرررلت سرررتة بالغرررات. ورد ت احلكومرررة علرررى 
 أربعة منها.

   تقارير وبعثات املتابعة

مععل مرا ععاة القععانون  تنفيععا االلتزامععاه الدوليععة المتعلقععة بحقععوق اإلنسععان -ثالثا   
 الدولي اإلنساني الواجب التطبيق 

 المساواة و دم التمييز  - لف 
مررن القررانون اجلنررائي  910الحظررت جلنررة القضرراء علررى التمييررز العنصررري أحكررام املررادة  -9٢

املتعلقرررة برررالتمييز ضرررد األشررر اص املنتمررر  إىل أقليرررات إثنيرررة وتتلرررخ املرررواد املناهضرررة للتمييرررز يف 
 كرررامالً   األخررررى، لكنهرررا أوصرررت برررإدراج تعريرررخ شرررامل للتمييرررز العنصرررري  تثرررل امتثررراالً القررروان  

لالتفاقيرررة الدوليرررة للقضررراء علرررى  يرررع أشررركال التمييرررز العنصرررري يف الترترررريعات ووضرررع تعريرررخ 
 . (٠1)للتمييز املباشر وغري املباشر يف قوان  البلد املدنية واإلدارية

مرررن القرررانون  00يرررز العنصرررري عرررن أسرررفها ألن املرررادة وأعربرررت جلنرررة القضررراء علرررى التمي -90
نرترررر األفكرررار القائمرررة علرررى التفررروق العرقررري والكراهيرررة  املتعلقرررة ربرررزرع الرترررقاقر ال ظظرررراجلنرررائي 

والتحررريض علررى التمييررز العنصررري، وال متنررع املنظمررات أو األنرتررطة الرريت تررروج للتمييررز العنصررري. 
مرررن االتفاقيرررة تنفيرررذاً كررراماًل يف القرررانون اجلنرررائي  1ملرررادة اتنفرررذ إدراج أحكرررام وأوصرررت اللجنرررة بررر

مررررن القررررانون  19وإضرررافة بنررررد الرررردوافع العنصرررررية إىل الظررررروف املرتررررددة للجرررررائم مبوجرررر  املررررادة 
 .  (٠٢)اجلنائي
لرريس جمانيرراً وعررن  وأعربررت جلنررة حقرروق الطفررل عررن أسررفها ألن إصرردار شررهادات املرريالد -91
يرررد يف القررررى الصررر رية واملعزولرررة. وشرررجعت جلنرررة حقررروق املوال إ اء احتمرررال عررردم تسرررجيل قلقهرررا

جلميع األطفال املولودين اً على توفري شهادات امليالد جمان الد قراطية الرتعبيةالطفل  هورية الو 
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علرررى أراضررريها. وأوصرررت اللجنرررة بإنرتررراء سرررجالت احلالرررة املدنيرررة يف  يرررع املقاطعرررات، مبرررا فيهرررا 
 .  (٠0)تسجيل الوالداتلاث وحدات متنقلة املقاطعات الريفية الص رية، واستحد

 هوريرة الو الد قراطيرة الرترعبية اً وأوصت مفوضية األمم املتحدة لرت ون الالجئ  أيض -99
مبواصلة اجلهود الرامية إىل ظردي  نظامهرا لتسرجيل املواليرد، وظسر  إمكانيرة الوصرول إىل املواقرع 

طررروات لضرررمان إتاحررة الفرصرررة للجميرررع لتسرررجيل النائيررة، وتقيررريم مررردى احلاجرررة إىل املزيررد مرررن اخل
 .  (٠1)املواليد
وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إ اء تردد  هوريرة الو الد قراطيرة  -91

الرتررعبية يف الثرر  عررن املمارسررات القائمررة داخررل بعررض اجلماعررات اإلثنيررة، وال سرريما فيمررا يتعلررق 
س املسرررراواة يف التمتررررع برررراحلقوق وبارسررررتها مررررن قبررررل كررررل مررررن برررراإلرث والررررزواج املبكررررر، والرررريت مترررر

اجلنس . ودعت  هورية الو الد قراطية الرتعبية إىل التصدي لألعراف التمييزية، وذلرك أساسراً 
 . (٠9)من خالل التعليم واالسرتاتيجيات األخرى اليت تراعي النواحي الثقافية

ن قلقهرا مرن أن بعرض اجلماعرات اإلثنيرة وأعربت جلنرة القضراء علرى التمييرز العنصرري عر -٥٣
ال تتمترررع باملسررراواة يف فررررص احلصرررول علرررى اخلررردمات العامرررة، كمرررا هرررو احلرررال يف جمرررايل الصرررحة 

. ويسراور اللجنرة القلرق أيضراً إ اء التقرارير الريت تفيرد اسرتمرار عردم املسراواة يف معاملرة (٠1)والتعليم
األساسررية، واملرروارد املاليررة وغريهررا مررن بعررض الفئررات اإلثنيررة مررن حيرر  احلصررول علررى اخلرردمات 

. ودعررت جلنررة القضرراء علررى التمييررز العنصررري (1٣)املرروارد، واملرراذ القرررارات وفرررص تنميررة القرردرات
 هورية الو الد قراطية الرتعبية إىل التصدي للفروارق اإلثنيرة واجل رافيرة يف تروفري اخلردمات العامرة 

 . (19)اخلدمات من الناحية الثقافيةوإمكانية احلصول عليها وضمان مالءمة تلك 

  حق الفرد لي الحياة والحرية و من  الشخصي -باء 
، تلقرررى املقررررر اخلررراص املعررر  حبريرررة التعبرررري واملقررررر اخلررراص املعررر  حبالرررة ٥٣9٥يف عرررام  -٥9

املرردافع  عررن حقرروق اإلنسرران واملقرررر اخلرراص املعرر  باسررتقالل القضرراة وا ررام ، واملقرررر اخلرراص 
  مبسرررفلة التعرررذي  تقرررارير عرررن ادعررراءات التعرررذي  علرررى أيررردي مرررو في السرررجون، وحرمررران املعررر

املدافع  عن حقوق اإلنسان ا تجزين مرن املسراعدة القانونيرة ورفرض طلبرا م املقدمرة لالجتمراع 
 . (1٥)باألسرة وا ام 

اصرة تقرارير ، تلقى أربعرة مرن املكلفر  بواليرات يف إطرار اإلجرراءات اخل٥٣9٠ويف عام  -٥٥
عرررن االختفررراء القسررررري ملررردافع عرررن حقرررروق اإلنسررران كرررران يعمرررل علرررى مسررررفلة االسرررتيالء علررررى 
األراضي. وساعد املردافع الضرحايا علرى التحردث عرن جترارام وشرار  يف  اولرة وقرخ  ديردات 

. وأحرررال (1٠)عررن أراضرريهم الرريت انُتزعررت مررنهماً املسرر ول  ضررد األشرر اص الررذين يتحرردثون علنررر
لعامرررل املعررر  حبررراالت االختفررراء القسرررري أو غرررري الطررروعي أيضررراً قضرررية السررريد سرررومباث الفريرررق ا

كرررررانون   9٢سرررررومفون، وهرررررو مررررردافع عرررررن حقررررروق اإلنسررررران يررررردعى أنررررر  شررررروهد  خرررررر مررررررة يف 
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، برررررالقرب مرررررن تفرررررر شررررررطة بلديرررررة فيينتيررررران. وقرررررد كررررران يُعررررر  حبررررراالت ٥٣9٥األول/ديسرررررمرب 
ريررة الو الد قراطيررة الرتررعبية وسرراعد الضررحايا علررى األشرر اص الررذين انُتزعررت أراضرريهم يف  هو 

 . (11)التحدث عن جتارام
وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن احلكومة تواصل تعزيز اإلطار القانوين ملعاجلة  يع  -٥٠

علررى قررانون العقوبررات،  ٥٣٣٢أشرركال االجتررار بالبرتررر مررن خررالل التعررديل الررذي أدخررل يف عررام 
. وأضرررراف الفريررررق أن القررررانون (1٢)(٥٣91ق بررررالنهوض برررراملرأة وةايتهررررا )وكررررذلك القررررانون املتعلرررر

األخررري يركررز علررى القضرراء علررى التمييررز ضررد املرررأة، ومكافحررة العنررخ و يئررة بيئررة مواتيررة لتمكرر  
على إنرتاء آليات للمرتورة وةاية املرأة والطفرل علرى املسرتوى املركرزي اً املرأة. وينص القانون أيض

اً للفريررق يبرردو أن القررانون نررادر اً مسررتوى املقاطعررات والقرررى. ومررع ذلررك، ووفقررواإلقليمرري وعلررى 
 . (10)حيتج ب  للفصل يف دعاوى قانونية تتعلق بانتها  املساواة يف احلقوق اليت ينص عليها ما
الد قراطيرة الرترعبية ال ترزال بلرد  وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن  هورية الو -٥1

واملقصررد لضررحايا االجتررار ألغررراض العمررل القسررري واالسررت الل اجلنسرري. وأوصررت  املنرتررف والعبررور
اللجنرة بتنفيرذ الترترريعات الوطنيررة ملكافحرة االجترار باألشر اص والتحقيررق يف  يرع حراالت البيررع 
واالجتررررار ومقاضرررراة املسرررر ول  عنهررررا وتقرررردمي التعررررويض املناسرررر  إىل األطفررررال وةايررررة األطفررررال 

. (11)م علررررى مسرررراعدة اجتماعيررررة ونفسررررية للتعررررايف وإعررررادة اإلدمرررراجالضررررحايا وضررررمان حصرررروة
( 19)تعلق بتوصريات االسرتعراض الردوري الرترامل املتعلقرة بالتردابري الال مرة ملكافحرة االجتراري وفيما

الد قراطيررة الرتررعبية طوعرراً باتباعهررا، طلبررت جلنررة القضرراء علررى التمييررز  الرريت التزمررت  هوريررة الو
عاجلرة األسرباب اجلذريرة لالجترار واالهتمرام بكرل مظهرر مرن مظراهر الضررعخ العنصرري إىل البلرد م

 . (11)يُعزى إىل االنتماء اإلث  أو إىل نقل األش اص إىل مكان آخر
الد قراطيرررة والحظرررت اللجنرررة املعنيرررة بالقضررراء علرررى التمييرررز ضرررد املررررأة أن  هوريرررة الو  -٥٢

خ املنررزيل والعنرخ القرائم علررى نروع اجلررنس، اقرتحررت وضرع قرانون  رردد ملكافحرة العنرقرد الرترعبية 
وأن اجلمعيررة الوطنيررة أدرجررت مرتررروع قررانون مكافحررة العنررخ املنررزيل يف برناجمهررا الترتررريعي لفرررتة 

 91سررن وتنقرري  مررا جمموعرر  إىل اجلمعيررة الوطنيررة  وتتطلررع(. ٥٣9٢-٥٣99السررنوات اخلمررس )
. ويرترار مرن بر  القروان  اجلديردة الريت تعرديالً  1٥واً جديرداً قانونر 11 على النحرو الترايل اً قانون

والعنرررخ ضرررد النسررراء واألطفرررال الرررذي  نرررزيلفيهرررا إىل مرترررروع القرررانون املتعلرررق برررالعنخ امل سرررينظر
مررررررن املتوقررررررع اعتمرررررراد هررررررذا املرتررررررروع خررررررالل كرررررران . و (٢٣)٥٣99وضررررررعت  و ارة العرررررردل يف عررررررام 

 . (٢9)٥٣9٠-٥٣99 الفرتة
ن بارسررة الررزواج املبكررر ال تررزال منترترررة لرردى وأعربررت جلنررة حقرروق الطفررل عررن قلقهررا أل -٥0

بعض اجلماعات اإلثنية، على الررغم مرن أن هرذه املمارسرة  ظرورة مبوجر  القرانون. وحثرت جلنرة 
حقرروق الطفرررل  هوريرررة الو الد قراطيررة الرترررعبية علرررى إنفررراذ عقوبررات جزائيرررة يف حررراالت الرررزواج 

 . (٢٥)هااملبكر، وعلى املاذ التدابري املناسبة للقضاء علي
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والحظرت جلنرة حقروق الطفرل بقلرق أن العنرخ املمرار  علرى األطفرال يف املنرزل ال يررزال  -٥1
شائعاً، وأعربت عن أسفها لعدم وجود ما يكفي من تدابري إعادة التفهيل وإعادة إدماج األطفال 
غ ضرحايا إسرراءة املعاملرة. وأعربررت جلنررة حقروق الطفررل عررن قلقهرا أيضرراً لعرردم وجرود نظررام ل بررال

عرررن العنرررخ. وأوصرررت اللجنرررة بإنرتررراء آليرررات لتحديرررد نطررراق العنرررخ واإليرررذاء اجلنسررري واإل رررال 
وسررروء املعاملرررة واالسرررت الل يف بيئرررات منهرررا األسررررة واملررردار  وامل سسرررات العقابيرررة وم سسرررات 
الرعايررة، وترروفري إمكانيررة احلصررول علررى مررا يكفرري مررن خرردمات التعررايف واملرتررورة وإعررادة اإلدمرراج 

 . (٢٠)ام إبالغ إلزامي للمهني  العامل  مع األطفال أو من أجلهموإنرتاء نظ
ويساور جلنة حقوق الطفل القلق ألنر  علرى الررغم مرن حظرر العقوبرة البدنيرة يف املردار   -٥9

االبتدائيرررة، هنرررا  تقرررارير تفيرررد جلررروء بعرررض املدرسررر  إىل العقوبرررة البدنيرررة كرررإجراء ترررفدي . وترترررعر 
ء مرتررررروعية العقوبررررة البدنيرررة يف املنررررزل وعرررردم حظرهررررا يف أمرررراكن الرعايررررة اللجنرررة بررررالقلق أيضرررراً إ ا

البديلة. وأوصت جلنة حقوق الطفل بفن يرنص القرانون صرراحة علرى حظرر  يرع أشركال العقوبرة 
 .  (٢1)البدنية لألطفال يف  يع األماكن، وتعزيز األشكال البديلة للتفدي 

الوطنيرررة ملكافحرررة اسرررت الل األطفرررال  وبينمرررا رحبرررت جلنرررة حقررروق الطفرررل خبطرررة العمرررل -٥1
جنسرررياً ألغرررراض جتاريرررة، أوصرررت بت صررريص مرررا يكفررري مرررن املررروارد لتنفيرررذ السياسرررات والرررربامج 
املناسبة ملنع االست الل واالعترداء اجلنسري ، وظقيرق التعرايف لألطفرال الضرحايا وإعرادة إدمراجهم 

 .  (٢٢)اجتماعياً 
علررررى إيررررالء األولويررررة لد قراطيرررة الرتررررعبية اوشرررجعت جلنررررة حقرررروق الطفررررل  هوريررررة الو  -٠٣

، مررع إيرررالء اهتمررام خررراص لقضررايا اجلنسررر . األطفرررالللقضرراء علررى  يرررع أشرركال التمييرررز ضررد 
شراملة يف كرل وضرع اسررتاتيجية وطنيرة برترفن  ال سريماوطلبت اللجنة احلصرول علرى معلومرات، و 

فرررض حظررر قررانوين وطرر  األطفررال والتصرردي ةررا و  املمررار  علررىملنررع  يررع أشرركال العنررخ دولررة 
  .(٢0)األطفال يف  يع األماكناملمار  على صري  على  يع أشكال العنخ 

        القانون وسيادة العدل إوامة -جيل 
أعربرررت جلنرررة حقررروق الطفرررل عرررن قلقهرررا ألن األطفرررال دون سرررن اخلامسرررة عرتررررة الرررذين  -٠9

وإن كانرت أحكرامهم ترنص علرى  يرتكبون جرائم خطرية لل اية يعرضون على  راكم جنائيرة حرى
تدابري إلعادة التفهيرل أو اإلصرالح. والحظرت جلنرة حقروق الطفرل أن دائررة خاصرة تُعر  برتر ون 

يف ا كمررررة الرتررررعبية العليررررا، لكنهررررا أعربررررت عررررن أسررررفها ألن  ٥٣٣٠األطفررررال أُنرتررررئت يف عررررام 
تجررزون مررع البررال   يف املرتررروع الرامرري إىل إنرترراء  رراكم األحررداث مل يُنف ررذ بعررد وألن األطفررال حي

ألن عقوبة اإلعدام ليست  ظورة على حنو صري  يف حالة اً السجون. ويساور اللجنة القلق أيض
األطفال. وحثت اللجنة البلد على التفكرد مرن تنفيرذ معرايري قضراء األحرداث تنفيرذاً تامراً، واملراذ 

أعمرارهم بر  اخلامسرة عرتررة  يع التدابري الضرورية لضمان عدم احتجا  األطفال الرذين تررتاوح 
 . (٢1)والثامنة عرترة إال كمالذ أخري ويف حالة ارتكاام جرائم بال ة اخلطورة
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وأعربرت جلنرة القضرراء علرى التمييررز العنصرري عرن قلقهررا إ اء عردم وجررود شركاوى تتعلررق  -٠٥
بية برررالتمييز العنصرررري يف ضررروء التنررروع اإلثررر  للسررركان، ففوصرررت  هوريرررة الو الد قراطيرررة الرترررع

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 

بررفن تكررون سرربل االنتصرراف القضررائية والسرربل اً الرروعي بررالتمييز العنصررري. وأوصررت اللجنررة أيضرر
ةررررذه ال ايررررة إيررررالء اهتمررررام خرررراص اً خرررررى املتاحررررة للضررررحايا فعالررررة، وطلبررررت إىل البلررررد ظقيقرررراأل

 . (٢9)للتحديات اإلضافية اليت تواجهها اجملموعات اإلثنية يف الوصول إىل العدالة
وأوصررت جلنررة حقرروق الطفررل بترروفري احلمايررة جلميررع الضررحايا مررن األطفررال، كاألطفررال  -٠٠

ملنزيل واالست الل اجلنسي واالقتصادي واالختطراف واالجترار واألطفرال ضحايا االعتداء والعنخ ا
 .  (٢1)الرتهود على هذه اجلرائم

 الحق لي الخصوصية والحياة األسرية  -دال 
التمييررز يف  ل رراءأشررار فريررق األمررم املتحرردة القطررري إىل تعررديل قررانون األسرررة مررن أجررل إ -٠1

   .(0٣)األمور املتعلقة بالزواج واملرياث
والحظرررت جلنرررة حقررروق الطفرررل بقلرررق أن ا بررراء الرررذين يتبنرررون طفررراًل دون سرررن العاشررررة  -٠٢

 كرررنهم ت يرررري اسرررم الطفرررل دون موافقتررر . وأوصرررت جلنرررة حقررروق الطفرررل برررإيالء األولويرررة ملبررردأي 
مصرراا الطفررل الفضررلى واحلفرراي علررى هويررة الطفررل فيمررا يتصررل جبميررع الطلبررات املتعلقررة بت يررري 

 . (09)أمساء األطفال
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن أسفها إ اء عدم توفر خدمات تقدمي املرتورة األسرية أو  -٠0

برامج لتثقيخ الوالدين أو تدري  العامل  يف احلقل االجتماعي. وأعربرت اللجنرة عرن قلقهرا ألن 
ئة لالضرطالع مبسر وليا ا يف تنرتر الرال م ظظرى يف بعرض املنراطق الريفيرة والنائيرة بالردعم ال األسر

األطفرررال. وأوصرررت اللجنرررة بتعزيرررز شررربكات ةايرررة األطفرررال يف البلرررد ب يرررة تقررردمي املسررراعدة إىل 
منهرا املرتررورة  بطررقاألسرر، مرع الرتكيرز بصرفة خاصررة علرى األسرر الريت تعرير أوضرراع فقرر وعزلرة، 

 . (0٥)وبرامج تثقيخ الوالدين وغريها من برامج التوعية اليت ترتجع على  يئة بيئة أسرية سليمة
والحظرررت جلنرررة حقررروق الطفرررل أن القررررار اخلررراص بإيرررداع األطفرررال ا رررروم  مرررن البيئرررة  -٠1

األسرررررية مررررن اختصرررراص  عرررريم القريررررة. وشررررجعت جلنررررة حقرررروق الطفررررل  هوريررررة الو الد قراطيررررة 
الرتررعبية علررى وضررع مبررادئ توجيهيررة واضررحة لضررمان احرررتام حقرروق األطفررال يف تتلررخ مراحررل 

ة البديلررة، مررع إعطرراء األولويررة للترردابري األسرررية واجملتمعيررة، ووضررع آليررة عمليررة إيررداعهم يف الرعايرر
لضررمان إعررادة النظررر بصررفة دوريررة يف إيررداع األطفررال يف مراكررز الرعايررة ويف الرعايررة شررب  األسرررية 

 . (0٠)وأشكال الرعاية البديلة
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صررحة وأعربررت جلنررة حقرروق الطفررل عررن قلقهررا مررن أن املعررايري الال مررة لضررمان سررالمة و  -٠9
األطفررال يف امل سسررات العامررة واخلاصررة املسرر ولة عرررن رعررايتهم وةررايتهم ال ظرررتم احرتامرراً تامررراً، 

الد قراطية الرتعبية بالتفكرد مرن أن  وخاصة يف املناطق األكثر عزلة. وأوصت اللجنة  هورية الو
الصررراحلة  السررركان  كرررنهم احلصرررول علرررى ميررراه الرتررررب املعاجلرررة، وبتوعيرررة السررركان بف يرررة امليررراه

 .  (01)للرترب
وحثت جلنة حقوق الطفل  هورية الو الد قراطية الرتعبية علرى وضرع آليرة لرصرد  يرع  -٠1

حرراالت التبرر  علررى الصررعيدين الرروط  والرردويل، وشررجعتها علررى التصررديق علررى اتفاقيررة الهرراي 
  .(0٢)برتفن ةاية األطفال والتعاون يف جمال التب  على الصعيد الدويل 911٠ لعام

حريعععة العععدي   و المعتقعععد وحريعععة التعبيعععر وتكعععوي  الجمعيعععاه والتجمعععل السعععلمي  -هاء 
  والحق لي المشاركة لي الحياة العامة والحياة السياسية

أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إ اء التمييز الذي تتعرض ل  بعرض  -1٣
صرت اللجنرة برفن يتمترع  يرع األشر اص حبقهرم اجلماعات اإلثنية يف بارسة حريتهرا الدينيرة. وأو 
 . (00)يف حرية الفكر والوجدان والدين، دومنا متييز

وأعربررت جلنررة حقرروق الطفررل عررن قلقهررا ألن أفررراد األقليررات الدينيررة  ضررعون لقيررود يف  -19
بارسرررة حرررريتهم الدينيرررة، علرررى حنرررو مرررا يتجلرررى يف أفعرررال التحرررر  ومرررنعهم مرررن دخرررول املررردار  

وأوصت اللجنة  هورية الو الد قراطية الرترعبية بكفالرة االحررتام الترام للحرق يف حريرة احلكومية، 
الدين فيما  ص  يع األطفال الذين ينتمرون إىل األقليرات الدينيرة، وتعزيرز التسرام  واحلروار بر  

 .  (01)األديان

يف  سرررررنت قانونررررراً جديرررررداً الد قراطيرررررة الرترررررعبية حظرررررت اليونسررررركو أن  هوريرررررة الو وال -1٥
حيرررردد أدوار ومسرررر وليات وواجبررررات وسررررائو اإلعررررالم األجنبيررررة وا ليررررة، وحرررراالت  ٥٣٣9 عررررام

اإلدارة، والتفتير، وسياسات املسا   والعقوبات املتعلقة باالنتهاكات، مبا يف ترتيبات احلظر، و 
للقررررانون. ومبوجرررر   تالفرررراً   الصررررحفياملفروضررررة عنرررردما يكررررون سررررلو  ذلررررك اجلررررزاءات التفديبيررررة 

الررذي  ا ترروىمررن القررانون اجلديررد،  كررن لررو ارة اإلعررالم والثقافررة والتكنولوجيررا حظررر  ٢٣ املررادة
املصرراا الوطنيرررة  األعمررال الت ريبيرررة الرريت تسررتهدفينرردرج يف فئررة ا تويررات ا ظرررورة، مثررل إثررارة 

 . (09)بكرامة األش اص أو حرمة املنظمات ا والعامة وترتوي  احلقيقة أو املس
 11رائم جنائية مبوجر  املرادت  رت اليونسكو إىل أن الترتهري والقذف واإلهانة جوأشا -1٠
بكرامرررررة  ا املسرررررمرررررن قرررررانون العقوبرررررات. وذكررررررت أنررررر  ال يوجرررررد حاليررررراً يف  هوريرررررة الو  1٢و

 . (01)قانون حلرية اإلعالم األش اص أو حرمة املنظمات
، لكنهرا ٥٣٣1معيات يف عرام والحظت جلنة حقوق الطفل اعتماد املرسوم املتعلق باجل -11

أعربرت عرن قلقهررا ألن عمليرة تسرجيل جمموعررات ومنظمرات اجملتمرع املرردين كانرت بطيئرة ومضررنية 
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وألن اجلهرررات امل تصرررة مل تسرررلم إىل ا ن ترخيصررراً دائمرررا واحرررداً. وأوصرررت اللجنرررة  هوريرررة الو 
 . (1٣)الد قراطية الرتعبية بتبسيو عملية التسجيل وتسريعها

، أعرررب املقرررر اخلرراص املعرر  برراحلق يف حريررة التجمررع السررلمي وتكرروين ٥٣9٠ ويف عررام -1٢
عررن قلقهمرا حيرال مرتررروع  واملقررر اخلراص املعرر  حبالرة املردافع  عررن حقروق اإلنسراناجلمعيرات، 

املبرررادئ التوجيهيرررة لتنفيرررذ مرسررروم رئررريس الرررو راء برترررفن املنظمرررات غرررري احلكوميرررة الدوليرررة الرررذي 
 .  (19)من التمتع حبرية تكوين اجلمعياتيتضمن عدة أحكام تنال 

وأعربررت جلنرررة حقررروق الطفررل عرررن أسرررفها أيضرراً ألن آراء األطفرررال ال ُظررررتم يف ا ررراكم،  -10
حيررر  ال حيرررق لألطفرررال احلضرررور بصرررفة الرتررراهد أو رفرررع شررركوى أو التمرررا  اجلررررب دون موافقرررة 

يف ذلرك يف املنرزل، وشرجعت  والديهم. وأوصت اللجنة باحرتام آراء الطفل يف  يع األماكن، مبا
 . (1٥)البلد على ضمان عدم حرمان األطفال من حقوقهم يف اجلرب أو يف رفع شكوى إىل ا كمة

  ومؤاتيةالحق لي العمل ولي التمتل بشروط  مل  ادلة  -واو 
حثت جلنة حقوق الطفل البلد على ضمان عدم است دام األطفال يف  روف قد تضرر  -11

 . (1٠)أو رفاههمبصحتهم أو منوهم 

 الحق لي الضمان االجتما ي ولي التمتل بمستوى معيشي الئق  -زاي 
أعربررت جلنررة حقرروق الطفررل عررن القلررق إ اء اتسرراع الفجرروة اإلمنائيررة برر  املرردن واملنرراطق  -19

الريفيررررة النائية/املعزولررررة وبرررر  تتلررررخ املنرررراطق وتتلررررخ قطاعررررات اجملتمررررع، وحثررررت  هوريررررة الو 
 . (11)لرتعبية على سد تلك الفجوات اإلمنائيةالد قراطية ا

ويسررراور جلنرررة حقررروق الطفرررل القلرررق ألن تصصرررات امليزانيرررة يف جمرررايل الصرررحة والتعلررريم  -11
الرتكيررز علررى جمررايل التعلرريم والصررحة لرردى ظديررد  تررزال غررري كافيررة. وحثررت اللجنررة البلررد علررى ال

 . (1٢)أولويات اعتمادات امليزانية امل صصة لألطفال
وأعربرررررت جلنرررررة حقررررروق الطفرررررل عرررررن قلقهرررررا إ اء انعررررردام املمارسرررررات الصرررررحية املالئمرررررة  -٢٣

واستهال  مياه شرب غري معاجلة. وأوصت اللجنة البلرد بتعزيرز املمارسرات الصرحية السرليمة بر  
 . (10)النا  عامة وضمان احلصول على مياه شرب معاجلة

  الحق لي الصحة -حاء 
لقطررري إىل أن اعتمررادات امليزانيررة الوطنيررة امل صصررة لتقرردمي أشررار فريررق األمررم املتحرردة ا -٢9

تقدمي اخلردمات الوقائيرة، ال ترزال من فضرة لل ايرة علرى الررغم مرن  ال سيمااخلدمات األساسية، و 
الزيادات املسجلة، با أدى إىل انقطاع متكرر يف اخلدمات الصحية املقدمة إىل األطفال والنسراء 
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سية أو انعدام القدرة علرى ت طيرة التكراليخ الترتر يلية الضررورية للتوعيرة نتيجة انعدام اللوا م األسا
 . (11)الصحية
وأعربررت جلنررة حقرروق الطفررل عررن قلقهررا إ اء  دوديررة إمكانيررة احلصررول علررى اخلرردمات  -٢٥

الصحية يف املناطق النائية وقلة الرعاية الصحية اجملانية بوج  عام، ومن أن معظم املسترترفيات يف 
يقررردر علرررى تقررردمي الرعايرررة الصرررحية األساسرررية فقرررو بسرررب  االفتقرررار إىل التجهيرررزات  املقاطعرررات

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 

يف  يررع منرراطق إقليمهررا، بوسررائل منهررا تعيرر  املزيررد مررن املررو ف  الطبيرر ، وترروفري األوليررة جمانرراً 
 . (19)املعدات واألدوية الال مة يف  يع مسترتفيات املقاطعات

وأعربت جلنة حقوق الطفل عرن القلرق ألن معردالت وفيرات الرضرع واألطفرال والوفيرات  -٢٠
 . (11)طقةالنفاسية ال تزال من ب  أعلى املعدالت يف املن

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن معردالت سروء الت ذيرة يف البلرد هري مرن بر   -٢1
أعلى املعدالت يف املنطقة. وأوصت جلنة حقوق الطفل البلد بالقضاء على سوء ت ذية األطفال، 

 . (9٣)والرتكيز بصفة خاصة على األطفال دون سن اخلامسة

  الحق لي التعليل -طاء 
ت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن املوا بة على الدراسة تتوقخ على  لة أمرور، أعرب -٢٢

منهررا ترروافر صسررة صررفوف يف املرردار  االبتدائيررة ا ليررة، والوضررع املررايل لألسرررة. ويسرراور اللجنررة 
القلررق أيضرراً إ اء ارتفرراع عرردد األطفررال غررري امللتحقرر  باملرردار  أو املنقطعرر  عررن الدراسررة وعرردم  

دد املدرسررر . وتالحرررمل اللجنرررة أن التعلررريم االبتررردائي جمررراين، لكنهرررا تعررررب عرررن قلقهرررا  كفايرررة عررر
 . (99)كذلك ألن من املنتظر أن يسهم ا باء يف تكاليخ التعليم الثانوي

وأشارت اليونسركو إىل أن و ارة التعلريم نفرذت مرتراريع تتلفرة تردعمها منظمرات دوليرة  -٢0
ي إىل املسرراعدة علررى بنرراء املرردار ، ودعررم املدرسرر  ومنظمررات غررري حكوميررة وجهررات ماحنررة ترمرر

والطالب من األسر الفقرية، ودعم الفتيات واملقيم  يف املنراطق الريفيرة، وإنرتراء مرافرق مرن أجرل 
الطررالب املنتمرر  إىل أقليررات إثنيررة والطررالب ذوي اإلعاقررة وتقرردمي الرردعم الصررحي وال ررذائي إىل 

دعم التعليم وتعزيز متكر  املررأة، ووضرع املنراهج الدراسرية  الطالب وتدري  اجملتمعات ا لية على
 .  (9٥)ومواد التعليم والتعلم

لكررررن نصررررخ اً وأشررررارت اليونسرررركو إىل تقررررارير تفيررررد أن الرسرررروم الدراسررررية  ظررررورة رمسيرررر -٢1
املدار  تستمر يف فرضها. كما أشارت اليونسكو إىل ظديد ل ة الالو ل ًة رمسيرًة، مبرا يرترمل ل رة 

م يف املردار ، وهرذا ترتير   كرن القرول إنر  ينطروي علرى متييرز ضرد األطفرال الرذين ينتمرون التعلي
. (9٠)يف املائرررة مرررن السررركان الرررذين ال يتحررردثون برررالالو باعتبارهرررا ل رررتهم األم ٥1إىل مرررا نسررربت  
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وأوصررت اليونسرركو  هوريررة الو بتنفيررذ ترتررريعات ظظررر الرسرروم الدراسررية، واملرراذ  يررع الترردابري 
مررة لضررمان إتاحررة اإلمكانيررة جلميررع األطفررال لاللتحرراق باملرردار  جمانرراً حقرراً. كمررا أوصررت الال  

اليونسررركو  هوريرررة الو بتعزيرررز فررررص احلصرررول علرررى التعلررريم جلميرررع الفئرررات، ب رررض النظرررر عرررن 
اعتبرررارات نررروع اجلرررنس واالنتمررراء اإلثررر  والل رررة األم والررردين واملعتقرررد واإلعاقرررة واملركرررز االجتمررراعي 

 .  (91)ارات أخرىضمن اعتب
وأعربرررت جلنرررة حقررروق الطفرررل عرررن القلرررق إ اء التفررراوت بررر  احلرررد األد  القرررانوين لسرررن  -٢9

سرررنة(، ذلرررك أن هرررذا التفررراوت  9٥أو  99سرررنة( وسرررن إكمرررال التعلررريم اإللزامررري ) 9٢العمرررل )
علرى  كن أن يرتجع األطفال غري الراغب  يف مواصلة تعليمهم بعد إهناء مرحلة التعليم اإللزامري 

العمرل بصررورة غررري شررعية قبررل بلرروغ احلررد األد  لسرن العمررل. وأوصررت اللجنرة البلررد بزيررادة عرردد 
سررررنوات التعلرررريم اإللزامرررري حبيرررر  يتررررزامن إكمررررال التعلرررريم اإللزامرررري مررررع بلرررروغ احلررررد األد  لسررررن 

 . (90)، والتفكد من عدم انقطاع األطفال عن الدراسة قبل إهناء التعليم اإللزامي(9٢)العمل

  الحقوق الثقالية -ياء 
أوصررت اليونسرركو  هوريررة الو الد قراطيررة الرتررعبية بررفن تنفررذ بالكامررل األحكررام ذات  -٢1

(، واتفاقيرررة ةايرررة 911٥الصرررلة مرررن االتفاقيرررة املتعلقرررة حبمايرررة الررررتاث الثقرررايف والطبيعررري العررراملي )
( ٥٣٣٢التعبرري الثقرايف ) ( واتفاقية ةايرة وتعزيرز تنروع أشركال٥٣٣٠الرتاث الثقايف غري املادي )

الراميرررة إىل تعزيرررز فررررص الوصرررول إىل الررررتاث الثقرررايف وأشررركال التعبرررري اإلبرررداعي واملرتررراركة فيهرررا. 
 هوريررة الو الد قراطيرررة الرترررعبية برررفن تررويل االعتبرررار الواجررر  ملرتررراركة اً وأوصررت اليونسررركو أيضررر

عرررن  نظمرررات غرررري احلكوميرررة، فضرررالً اجملتمعرررات ا ليرررة واملمارسررر  واجلهرررات الفاعلرررة الثقافيرررة وامل
األقليات والرتعوب األصلية واملهراجرين والالجئر  والرترباب واألشر اص ذوي اإلعاقرة، وضرمان 

 . (91)ظقيق تكاف  الفرص فيما  ص النساء والفتيات من أجل التصدي للفوارق ب  اجلنس 

 األشخاص ذوو اإل اوة  -كاف 
و الد قراطيرررة الرترررعبية بوضرررع بررررامج وخررردمات أوصرررت جلنرررة حقررروق الطفرررل  هوريرررة ال -0٣

وتعزيزها، مبا يف ذلك الربامج اليت تقدم الدعم إىل أسر األطفال ذوي اإلعاقرة، مرن أجرل ترترجيع 
 . (99)اندماج األطفال ذوي اإلعاقة يف اجملتمع

  األولياه والشعوب األصلية -مال 
لد قراطيررررة الرتررررعبية إىل أن دعررررت جلنررررة القضرررراء علررررى التمييررررز العنصررررري  هوريررررة الو ا -09

مرررن  ٢تعررررتف جلميرررع أفرررراد  اعا رررا اإلثنيرررة جبميرررع حقررروق اإلنسررران املنصررروص عليهرررا يف املرررادة 
وذلك ب ض النظر عن تسمية هذه اجلماعرات يف ، االتفاقية دومنا متييز على أسا  األصل اإلث 

 .  (91)القانون ا لي
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ي عررن قلقهررا مررن أن نظررام األراضرري يف البلررد وأعربررت جلنررة القضرراء علررى التمييررز العنصررر  -0٥
الرذي يقضرري بت صرريص األرض للسركن والزراعررة والبسررتنة والرعرري، ال يعررتف بالصررلة برر  اةويررة 
الثقافية للجماعات اإلثنية وأراضيها. وطلبت اللجنة إىل  هورية الو الد قراطية الرترعبية مراجعرة 

الثقايف لألرض كجرزء ال يتجرزأ مرن هويرة بعرض نظام األراضي لديها من أجل االعرتاف باجلان  
 . (1٣)اجملموعات اإلثنية

وحثررت جلنررة القضرراء علررى التمييررز العنصررري البلررد علررى احرررتام حررق اجملتمعررات ا ليررة يف  -0٠
إعطاء موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية يف ملطيو وتنفيذ املرتاريع اليت ت ثر يف است دام أراضيها 

اللجنررررة البلررررد إىل أن تتفكررررد مررررن أن القرررروان  واألنظمررررة املتعلقررررة باملرترررراورات ومواردهررررا. ودعررررت 
وتقييمررات األثرررر والترترررد والتعويضرررات ظررررتم بالكامررل حقررروق اجلماعرررات الرريت تعرررير يف منررراطق 
سرتنفذ فيهرا مرترراريع إمنائيرة، وأن تكفرل متتررع هرذه اجلماعرات بالقرردرات الال مرة لتمثيرل مصرراحلها 

صررنع القرررار. وأوصررت اللجنررة البلررد بضررمان حصررول تلررك اجلماعررات  برترركل فعررال يف عمليررات
 . (19)فعلياً على اجلرب

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها ألن تنفيذ سياسات النقل اةادفرة  -01
إىل جتميررع وإعررادة ترروط  اجلماعررات اإلثنيررة املتنرراثرة مررن املنرراطق اجلبليررة يف القرررى املن فضررة الرريت 

وافر فيهررا فرررص أفضررل للوصررول إىل اخلرردمات العامررة واةياكررل األساسررية قررد أفضررى إىل اقررتالع تترر
هذه اجلماعات من جرذورها وإجبارهرا علرى اعتمراد أمنرا  حيراة وسربل معيرترة جديردة. وأوصرت 
اللجنرررة برررالنظر يف  يرررع البررردائل املمكنرررة إلعرررادة تررروط  تلرررك اجلماعرررات، مرررع إيرررالء االهتمرررام 

 . (1٥)ية اليت تربو بعض اجملموعات اإلثنية بفراضيهاللصالت الثقاف
وأعربت جلنة القضراء علرى التمييرز العنصرري عرن قلقهرا إ اء عردم كفايرة التردابري املت رذة  -0٢

للحفاي على الل ات اإلثنية املنطوق اا يف البلد. وحثت اللجنرة البلرد علرى احلفراي علرى الررتاث 
لك ل ا ا، وأوصت بتوثيق الل ات اإلثنية واملعارف والثقافات الثقايف للجماعات اإلثنية، مبا يف ذ

 . (1٠)التقليدية، وتطوير تعليمها يف املدار 
، تنظرر جلنرة القضراء علرى التمييرز العنصرري يف حالرة شرع   ونرغ يف ٥٣٣٠ومنرذ عرام  -00

راب عرن ، واصلت اللجنرة اإلعر٥٣9٣. ويف عام (11)إطار إجرائها ل نذار املبكر والعمل العاجل
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 

. وحثررت اللجنررة البلررد علررى وقررخ أيررة عمليررة عسرركرية علررى الفررور (1٢)انتهاكررات حقرروق اإلنسرران
 . (10)لقوات العسكرية من األقاليم املذكورةوسح  ا

، أعربت جلنة القضراء علرى التمييرز العنصرري عرن قلقهرا مرن أن أعمرال ٥٣9٥ويف عام  -01
العنررخ الرريت اسررتهدفت شررع  اةمونررغ مل حُيقررق فيهررا علررى النحررو الواجرر . وحثررت اللجنررة البلررد 

العنخ اليت تُرتكر  حبرق أفرراد على التحقيق برتكل سريع وشامل ونزي  يف  يع ادعاءات أعمال 
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 اعررة اةمونررغ اإلثنيررة. وكررررت اللجنررة توصرريتها السررابقة برردعوة هيئررات األمررم املتحرردة إىل  يررارة 
 . (11)ت اةمونغ اإلثنيةاناطق اليت جلف إليها أفراد  اعامل

 الالجئون وملتمسو اللجوء -ميل 
ارير تفيررد أن تسررعة أفررراد، مررن أشررارت مفوضررية األمررم املتحرردة لرترر ون الالجئرر  إىل تقرر -09

مررن  هوريررة  ٥٣9٠بيرنهم صسررة أطفرال مررن  هوريرة كوريررا الرتررعبية الد قراطيرة، أُبعرردوا يف عرام 
كمررا أشررارت املفوضررية إىل تقررارير تفيررد أن هرر الء األفررراد التسررعة أعيرردوا يف  الو إىل بلررد جمرراور.

 . (19)مراعاة مبدأ عدم اإلعادة القسرية هناية املطاف إىل  هورية كوريا الرتعبية الد قراطية دون
أن حكومرة بلرد جمراور أعرادت اً والحظت مفوضية األمم املتحدة لرتر ون الالجئر  أيضر -01

مرررررن اةمونرررررغ مرررررن مرررررواط  الو، مبرررررن  1 ٣٣٣،  هررررراء ٥٣٣1قسرررررراً يف كرررررانون األول/ديسرررررمرب 
الرتررررعبية. وطلبررررت الو الد قراطيررررة سررررجاًل لرررردى املفوضررررية علررررى  هوريررررة الجئرررراً م 9٢9 فرررريهم

املفوضية الوصول دون أية قيود إىل املناطق اليت عاد إليها اةمونغ من مواط  الو، لكن احلكومرة 
 . (11)مل تت  إىل ا ن هذه اإلمكانية

وفيمرررا  رررص أوضررراع أفرررراد اةمونرررغ الرررذين أعيررردوا إىل مررروطنهم مبوجررر  اتفررراق مرررع بلرررد  -1٣
العنصري عن قلقها ألن بعض األش اص الذين تعتربهم جماور، أعربت جلنة القضاء على التمييز 

املفوضررية مرتررمول  باختصاصررها قررد أعيرردوا إىل وطررنهم بصررورة غررري طوعيررة. وطلبررت اللجنررة إىل 
البلرررد ضررررمان إعررررادة األشرررر اص أو اجلماعررررات علررررى أسررررا  طرررروعي حقيقرررري، ومتكرررر  املررررراقب  

 . (9٣٣)الدولي  من االجتماع بالعائدين دون أية قيود

 لحق لي التنمية والقضايا البيئية ا -نو ن 
أوصى فريق األمم املتحدة القطري احلكومة مبواصلة تعزيرز اجلهرود الراميرة إىل دعرم النمرو  -19

يف املناطق الريفية واجلبلية، والتعجيرل باملراذ تردابري لتحقيرق األهرداف  ال سيماالرتامل للجميع، و 
أللفية، مبا يف ذلك  يادة االستثمار يف التعليم االبتدائي ا ددة للبلد يف إطار األهداف اإلمنائية ل

 .(9٣9)وخفض معدالت سوء الت ذية ووفيات األمهات والرضع
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