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التفاقية الدولية للقضاء علىا
 مجيع أشكال التمييز العنصري

 جلنة القضاء على التمييز العنصري
 ثمانونالدورة ال

  ٢٠١٢مارس / آذار٩ - فرباير / شباط١٣

 مـن   ٩النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املـادة               
  االتفاقية

  حظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري املال    

  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية    
شر اليت قدمتها مجهوريـة  ثامن ع عشر إىل الدساسنظرت اللجنة يف التقارير الدورية ال       -١

 ٢١٥٠ و ٢١٤٩يف جلستيها   ) CERD/C/LAO/16-18(الو الدميقراطية الشعبية يف وثيقة واحدة       
)CERD/C/SR.2149 و CERD/C/SR.2150 ( ٢٠١٢فربايـر   / شـباط  ٢٩ و ٢٨ املعقودتني يف .

 تنيودـاملعق) CERD/C/SR/SR.2160 و CERD/C/SR/SR.2159( ٢١٦٠و ٢١٥٩ تنياجللس ويف
  .  اعتمدت اللجنة املالحظات اخلتامية التالية،٢٠١٢مارس / آذار٧ و٦يف 

 مقدمة  -ألف  

التقـارير الدوريـة    الذي يضم    املوحد   تقريرالترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف        -٢
 تقـدمي تقـارير    املنقحة اليت ختص مع املبادئ التوجيهية   متاشياًالسادس عشر إىل الثامن عشر      

الـصريح  وار  وترّحب اللجنة أيضاً بـاحل    . تتعلق مبعاهدات حمددة والوثيقة الرئيسية املوحدة     
لردود املقدمة على املسائل اليت والصادق مع وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى كما ترحب با

  .أثارها أعضاء اللجنة أثناء احلوار
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 اجلوانب اإلجيابية  -باء  

 علماً بالتدابري التشريعية والسياساتية اليت اختذهتا الدولة الطرف والـيت            اللجنة يطحت  -٣
 :تساهم يف مكافحة التمييز العنصري، ومن مجلتها

 ؛٢٠٠٩جلمعيات يف عام اعتماد مرسوم رئيس الوزراء بشأن ا  )أ(  

، ٢٠٢٠لعام إلرساء سيادة القانون يف الوس حبلول عـام         اعتماد املخطط ا    )ب(  
 ؛٢٠٠٩يف عام 

الدراسة العلمية اليت أُجريت بشأن التركيبة العرقية لسكان الدولة الطـرف             )ج(  
ـ        ٤٩واليت متّخضت عن اإلقرار الرمسي بوجود        ات  عرقاً خمتلفاً مصنَِّفني ضمن أربـع جمموع

 .ولغوية إثنية

وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية منذ النظـر يف               -٤
  :تقاريرها الدورية السادس إىل اخلامس عشر

  ؛٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، يف   )أ(  
   ؛٢٠٠٩سبتمرب /لول أي٢٥يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،   )ب(  
 ١٣ االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، يف       العهد الدويل اخلاص باحلقوق     )ج(  
  ؛٢٠٠٧فرباير /شباط

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء            )د(  
  ؛٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠يف األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، 

 يف   األطفـال  إشراكالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ب        )ه(  
  .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠يف الرتاعات املسلحة، 

وتالحظ اللجنة كذلك الزيادة احلاصلة يف نسبة متثيل جمموعات إثنيـة صـغرى يف                -٥
  .اهليئات املنتخبة والعامة

  الشواغل والتوصيات  -جيم  
 من القانون اجلنائي يف الدولة الطـرف  ١٧٦لماً بأحكام املادة مع أن اللجنة حتيط ع     -٦

املتعلقة بالتمييز ضد األشخاص املنتمني إىل أقليات عرقية وخمتلف املواد القانونيـة املناِهـضة              
للتمييز الواردة يف قوانني أخرى، كقانون العمل وقانون الرعاية الصحية، ال يزال القلق يساور     

اد ال تتضمن مجيع عناصر تعريف التمييـز العنـصري كمـا ورد يف              اللجنة من أن تلك املو    
  ).١ من املادة ٢الفقرة ( من االتفاقية ١ املادة
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 تعريفـاً شـامالً للتمييـز        يف تشريعاهتا   الدولة الطرف  رجتوصي اللجنة بأن تد     
 من االتفاقية، اليت حتظر التمييز علـى أسـاس          ١العنصري، يتفق متاماً مع أحكام املادة       

 ي اللجنةوصويف هذا الصدد، ت. رق، أو اللون، أو النسب، أو األصل القومي أو اإلثينالع
  .الدولة الطرف التمييز املباشر وغري املباشر يف قوانينها املدنية واإلدارية أيضاً بأن تعّرف

ويساور القلق اللجنة من أن الدولة الطرف مل تّتخـذ مجيـع التـدابري التـشريعية                  -٧
ج أحكام االتفاقية يف قانون البلد وفق ما ينص عليه املرسوم الرئاسي الصادر             إلدرا الضرورية
  ).٢املادة ( بشأن وضع املعاهدات واملشاركة فيها وتنفيذها ٢٠٠٩يف عام 

حتث اللجنة الدولة الطرف على استعراض تشريعاهتا وعلى اّتباع النهج األنسب             
إّما باعتماد قانون شامل ملناهضة التمييـز  من أجل إدراج أحكام االتفاقية يف قانون البلد،    

ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطـرف        . العنصري، وإّما بتعديل القوانني القائمة    
  .بأن تضع يف اعتبارها التوصيات ذات الصلة املبّينة يف هذه املالحظات اخلتامية

املوارد إلنشاء مؤسسة   وحتيط اللجنة علماً مبا يساور الدولة الطرف من قلق إزاء قلة              -٨
وحتيط اللجنة علماً أيضاً بتنوع اهليئات املكلَّفة باإلشراف على تنفيذ          . وطنية حلقوق اإلنسان  

وتـود  .  من وثيقة البلد األساسية٦٥معاهدات حقوق اإلنسان، على النحو الوارد يف الفقرة      
نـسان يف محايـة     اللجنة أن تشدد على الدور احلاسم الذي تؤديه مؤسسة وطنية حلقوق اإل           

  ).٢املادة (وتعزيز حقوق اإلنسان ويف مكافحة التمييز العنصري خصوصاً 
إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة، فإهنا تشجع الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة              

وطنية حلقوق اإلنسان متتثل للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق            
وتدعو اللجنةُ الدولة الطرف إىل التماس املساعدة يف هذا الشأن          ). اريسمبادئ ب (اإلنسان  

  .من اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
 من االتفاقيـة    ٣وتعرب اللجنة عن أسفها لشح املعلومات املقدَّمة عن تنفيذ املادة             -٩
  ).٣املادة (

 املتعلقـة بالفـصل     ٣بشأن املادة   ) ١٩٩٥(١٩قها العام   يإذ تذكر اللجنة بتعل     
العنصري، فإهنا تطلب إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومـات              

  .عن أي أمناط عرقية تتعلق باإلقامة وعن أي تدابري ُتّتخذ لرصد االجتاهات ومنع الفصل
ته الدولة الطرف والذي مفـاده أن       ومع أن اللجنة حتيط علماً بالتوضيح الذي أورد         -١٠

قـد أُدرجـت   " زرع الشقاق بني اجملموعات اإلثنية    "  ب من القانون اجلنائي املتعلقة      ٦٦املادة  
، أعربت  ٢٠٠٥أبريل  /استجابةً لتوصية اللجنة يف دورهتا السادسة والستني املعقودة يف نيسان         

ر املستندة إىل التفوق أو الكراهيـة       اللجنة عن أسفها ألن املادة املذكورة ال حتظر نشر األفكا         
العنصريني وال التحريض على التمييز العنصري وال حظر املنظمات أو األنشطة اليت تـشجع              

  ).٤ من املادة ٢الفقرة ( من االتفاقية ٤التمييز العنصري، مثلما تقتضي املادة 
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 األطـراف األوىل فيما يتعلق بالتزامات الدول      إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة        
بشأن سن تـشريع الجتثـاث التمييـز        ) ١٩٨٥( السابعة   بتوصيتها العامة و) ١٩٧٢(

الـيت تؤكـد أن     ،  ٤بشأن املادة   ) ١٩٩٣( اخلامسة عشرة    بتوصيتها العامة العنصري و 
رج يف قانوهنـا    توصي الدولة الطرف بأن تد    فإهنا   طابعاً إلزامياً ووقائياً،     ٤ألحكام املادة   

وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضيف     .  تنفيذاً كامالً   االتفاقية  من ٤ ادةاملذ   تنفّ أحكاماً اجلنائي
الدولة الطرف الدافع العنصري إىل الظروف املشددة يف ارتكاب اجلرائم عموماً مبوجب            

وعالوةً على ذلك، تطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن          .  من القانون اجلنائي   ٤١املادة  
  . من القانون اجلنائي٦٦علومات عن تطبيق املادة تدرج يف تقريرها الدوري املقبل م

 سيما فيما يتعلـق  ومع أن اللجنة حتيط علماً باجلواب الذي قدمه وفد الدولة الطرف، ال       -١١
بالتحقيق الذي أُجرَي يف ادعاءات قتل شباب من اهلامونغ يف منطقة كسايسومبون اخلاصة يف       

ادعاءات ارتكـاب   من أنه ال يتم التحقيق يف        ، ال يزال القلق يساور اللجنة     ٢٠٠٤مايو  /أيار
  )).ب(٥املادة (أعمال عنف يف حق شعب اهلامونغ بصورة كافية ونزيهة 

حتث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق بشكل سريع وكامل ونزيـه يف مجيـع             
ويف هـذا   . ادعاءات أعمال العنف اليت ُترتكب يف حق أفراد جمموعة اهلـامونغ اإلثنيـة            

) ٢٠٠٥(جه اللجنة عناية الدولة الطرف إىل توصيتها العامة احلادية والثالثني           الشأن، تو 
  .يف إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية بشأن منع التمييز العنصري

وتكرر اللجنة أيضاً توصيتها السابقة بأن تدعو الدولة الطرف هيئـات األمـم               
رة املناطق اليت التجأ إليها أفراد جمموعات املتحدة املعنية حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان لزيا      

  .اهلامونغ اإلثنية
 ٢وحتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت وفّرهتا الدولة الطرف يف رسالتها املؤرخـة يف              -١٢

 وأثناء احلوار الذي تناول ظروف أفراد اهلامونغ الذين أُعيـدوا           ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 
ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها من أن بعـض          .  جماور إىل موطنهم مبوجب اتفاق مع بلد     

األشخاص، الذين تعتربهم مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني أشخاصـاً مـشمولني             
باختصاصها، مل يعودوا إىل موطنهم طوعاً ومن أنه مل ُيسمح للمراقبني الدوليني باالجتمـاع              

  )).ب(٥٤املادة (هبم لدى وصوهلم إىل الدولة الطرف 
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمن إعادة األشخاص أو اجملموعات، الذي            

وحتـث  . ُيعتربون مشمولني باختصاص مفوضية شؤون الالجئني، على أساس طوعي حقاً         
اللجنة الدولة الطرف أيضاً على متكني املراقبني الدوليني من االجتماع بالعائدين دون قيد             

  .أو شرط
ط علماً مبا تبذله الدولة الطرف من جهود يف سبيل مكافحة االجتار            ومع أن اللجنة حتي     -١٣

بالبشر، بوسائل منها التعاون اإلقليمي، يساور القلق اللجنة من أن االجتـار بالبـشر، الـذي                
  )).ب(٥املادة (وعات اإلثنية، يبقى مشكلة خطرية شأنه أن ميس سكان األرياف واجملم من
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ة عن االستعراض الدوري الشامل بـشأن اختـاذ         باإلضافة إىل التوصيات املنبثق     
تدابري ملكافحة االجتار واليت التزمت الدولة الطرف طوعاً باتباعها، تطلـب اللجنـة إىل              
الدولة الطرف أن تتصدى لألسباب اجلذرية وراء االجتار وأن هتتم بكل مظهر من مظاهر              

  .نقل إىل مكان آخرالضعف الناجم عن االنتماء اإلثين أو الالحق إلحدى عمليات ال
وباعتبار التقاطع احلاصل بني االنتماء العرقي والدين يف الدولة الطرف وباإلشـارة إىل               -١٤

مالحظات املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد، يساور القلق اللجنة من التمييـز الـذي                
  )).د(٥املادة (قارير تتتعرض له جمموعات إثنية معّينة يف ممارسة حريتها الدينية، حسب بعض ال

مجيع التـدابري الالزمـة     لدولة الطرف   تخذ ا بأن ت توصيتها السابقة    اللجنة   كررت  
متتع هؤالء األشخاص حبقهم يف حرية الفكر والوجدان والدين، دومنا متييز، وذلك   ضمانل

  .من االتفاقية ٥عمالً بأحكام املادة 
مضض خبطوات للثين عن ممارسـات      وتعرب اللجنة عن قلقها من قيام الدولة على           -١٥

تتم داخل بعض اجملموعات اإلثنية، خاصة فيما يتعلق باإلرث والتزويج املبكر، الـيت تـضر               
  )).ه(و) د(٥املادة (متع باحلقوق وممارستها باملساواة بني اجلنسني يف الت

إذ تذكّر اللجنة بأنه من واجب الدولة الطرف أن تضمن احلـق يف املـساواة يف             
 حبقوق اإلنسان، فإهنا تطلب إىل الدولة الطرف أن تضع يف اعتبارها عنـد وضـع         التمتع

السياسات العامة ضرورةَ التصدي لألعراف التمييزية، ويكون ذلك باألساس عن طريق           
ويف هذا الشأن، توجه    . التعليم وغريه من االستراتيجيات اليت تراعي االعتبارات الثقافية       

بشأن أبعاد  ) ٢٠٠٠(ىل توصيتها العامة اخلامسة والعشرين      اللجنة عناية الدولة الطرف إ    
  .التمييز العنصري املتعلقة بنوع اجلنس

وبالنظر إىل األعراف واملمارسات التقليدية اليت يتّبعها أفرد جمموعات إثنية يف املناطق              -١٦
 اجلبلية، يساور القلق اللجنة من أن نظام ملكية األراضي يف الدولة الطرف الـذي خيـصص               

، ال يقر بالرابط الذي جيمع بـني اهلويـة   ياألراضي إلقامة املساكن وللزراعة والبستنة والرع    
  ).)ه(٥املادة (الثقافية للمجموعات اإلثنية وأراضي هذه اجملموعات 

تطلب اللجنة الدولة إىل الطرف أن تعيد النظر يف نظام ملكية األراضي لديها كي        
  .ها جزءاً ال يتجزأ من هوية بعض اجملموعات اإلثنيةتعترف باجلانب الثقايف لألرض بوصف

وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفري معلومات هلا أثناء احلوار عن كيفيـة ضـمان                -١٧
احلصول يف الواقع العملي على املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية للجماعـات علـى تنفيـذ               

يما تنفيذ املشاريع اإلمنائيـة كتـشييد       س املشاريع اليت متس استخدام أراضيها ومواردها، وال      
حمطات توليد الطاقة املائية أو األنشطة االستخراجية أو يف إطار امتيازات استغالل األراضـي           

  ).)ه(٥املادة (وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة 
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 تها موافق  يف إعطاء  ماعاتحق اجل ة الدولة الطرف على ضمان احترام       حتث اللجن   
 يف ختطيط وتنفيذ املشاريع الـيت متـس اسـتخدام أراضـيها             نريةاحلرة واملسبقة واملست  

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمن متكني اجلماعـات مـن متثيـل              . ومواردها
 بأن تتخـذ الدولـة    وتوصي اللجنة أيضاً  . مصاحلها بشكل فعال يف عمليات صنع القرار      

  .الطرف مجيع التدابري لضمان حصول اجلماعات على سبيل جرب فعال
وعالوةً على ذلك، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمن احترام القـوانني               

واللوائح املتعلقة باملشاورات وتقييمات األثر والتهجري والتعويضات، كمرسـوم رئـيس     
، حقوق أفراد اجلماعات اليت تعيش      ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٧ الصادر يف    ١٩٢الوزراء رقم   

  .يف املناطق اليت تنفَّذ فيها مشاريع إمنائية احتراماً كامالً
وحتيط اللجنة علماً باهلدف اإلمنائي املتوخى من سياسة نقل اجلماعات من مكان إىل               -١٨

يف القرى الواقعة يف    آخر الرامية إىل مجع وتوطني اجلماعات اإلثنية املشتتة عرب املناطق اجلبلية            
وحتيط اللجنة علماً كذلك    . السفوح لتيسري احلصول على اخلدمات العامة واهلياكل األساسية       

بتأكيد الدولة أنه مت التشاور مع اجلماعات املعنية مبشاريع النقل قبل إعـادة التـوطني وأن                
 من أن تنفيـذ     ويف الوقت نفسه، يساور اللجنة قلق شديد      . عمليات النقل تلك متّت طواعيةً    

هذه السياسة قد اقتلع من جذورها اجلماعات اليت أُجربت على أيضاً على اّتبـاع أسـاليب                
وعالوةً على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها ألهنـا مل تتلـق            . جديدة يف احلياة واالسترزاق   

ياسة معلومات عن الكيفية اليت روعيت هبا بدائل النقل وروابط اجملموعات اإلثنية يف تنفيذ الس    
  ).١ و)ه(٥املادتان (املذكورة 
ل املمكنـة   ائلدولة الطرف بأن تبحث مجيع البد      السابقة ل  اتهاللجنة توصي تكرر    
بني جمموعات   الثقافية   روابط اهتماماً خاصاً لل   يلأن تو ب؛ و نقل من مكان إىل آخر    لتجنب ال 

دولة الطرف فرصاً وعالوةً على ذلك، توصي اللجنة بأن تتيح ال. أراضيهاوبني نة معّيإثنية 
للمجموعات اإلثنية الصغرى لكي تعّرف التنمية وفق شروطها اخلاصة ولكي تـشارك يف   

  .اختاذ القرارات بشأن كيفية إعمال التنمية
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات              

ا اإلثين إىل جانب معلومات     القرى اليت ُنقلت من أماكنها وعن نسبه      /عن عدد األشخاص  
عن األثر الذي ختلّفه سياسة النقل على ثقافة األشخاص والقرى واجلماعات اإلثنية املعنية             

  .هبا وعلى سبل استرزاقهم
وأحاطت اللجنة علماً بتوفر اإلرادة السياسية لدى الدولة الطرف للحد من الفقر يف               -١٩

حلقوق االقتصادية واالجتماعية مثلما يتبّين من تنفيذ       األرياف ولزيادة متتع اجملموعات اإلثنية با     
 والتعليم لكـل الـربامج واخلطـة        ٢٠٢٠سياسات وبرامج كاستراتيجية التعليم حبلول عام       

، وكلها تعطي األولوية للمقاطعـات      ٢٠٢٠االستراتيجية لقطاع الصحة العامة حبلول عام       
موعات اإلثنية ال تتمتع باملساواة مع  ومع ذلك، يساور القلق اللجنة من أن بعض اجمل        . احملرومة
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غريها يف احلصول على اخلدمات العامة، يف جمايل الصحة والتعليم مثالً، إّما بسبب عوائـق               
  )).ه(٥املادة (اللغة أو بسبب رداءة أو انعدام هذه اخلدمات يف املناطق النائية 

ية واجلغرافية  تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تواصل التصدي للفوارق اإلثن           
يف توفري اخلدمات العامة وتيسري احلصول عليها، وأن تضمن مواءمة تلك اخلدمات مـن              

معىن الثانية والثالثني بشأن    التوصية العامة   وإذ تضع اللجنة نصب عينيها      . الناحية الثقافية 
ـ              ز ونطاق التدابري اخلاصة الواردة يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التميي

، فإهنا تطلب إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومـات              العنصري
عن التدابري اخلاصة املتخذة هبدف احلد من هذه الفوارق ومعلومات عن نتائج التـدابري              

وتطلب اللجنة أيضاً أن تورد الدولة . املتخذة من أجل ختطي عائق اللغة يف توفري اخلدمات    
ها الدوري املقبل بيانات بشأن التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة          الطرف يف تقرير  

  .احلواضر/والثقافية مفصَّلةً حسب اجملموعة اإلثنية واألرياف
ورغم التوضيح الذي قّدمته الدولة الطرف بأنه ما من جمموعة إثنية ُتعترب أقلية، تـشدد      -٢٠

ق حبقوق اجملموعـات اإلثنيـة الـصغرى        اللجنة على ضرورة اإلقرار يف جمتمع متعدد األعرا       
وتعزيزها، مبا يف ذلك ضرورة محاية وجودها وهويتها درءاً للتماثل القسري وضياع الثقافات،             

  ).١، و٢، و٥املواد (إىل جانب ضرورة مراعاة شواغلها عند وضع السياسات العامة 
ـ             سابقة، أن  تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف، انسجاماً مع مالحظاهتا اخلتامية ال

تسلّم بتمتع مجيع أفراد اجملموعات اإلثنية فيها األقل عدداً من باقي اجملموعات الـسكانية          
 من االتفاقية، بغض النظر عن تـسمية        ٥جبميع حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف املادة        

  .هذه اجملموعات يف قانون البلد ودون متييز على أساس األصل العرقي
قلقها إزاء قصور التدابري املتخذة للمحافظة على اللغات اإلثنيـة          وتعرب اللجنة عن      -٢١

املنطوق هبا يف الدولة الطرف، وخاصة منها اللغات غري املكتوبة، واليت تَعّد جزءاً من التراث               
  .))ه(٥املادة (الثقايف الوطين 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الضرورية للمحافظة على التراث             
ويف هذا الشأن، توصـي     . قايف للمجموعات اإلثنية، ومن مجلته لغات تلك اجملموعات       الث

اللجنة بأن تستكشف الدولة الطرف مجيع إمكانيات التقاط وتوثيق اللغـات واملعـارف             
  .والثقافات التقليدية اإلثنية وتطوير تعليمها يف املدارس

 ٢٠٠٥نون الـشكاوى يف عـام       وحتيط اللجنة علماً بالتدابري املتخذة، كاعتماد قا        -٢٢
وتنفيذ املخطط العام إلرساء سيادة القانون، بغرض حتسني سبل الوصول إىل العدالة يف الدولة     

ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها من عدم تقدمي أي شـكاوى تتعلـق بـالتمييز              . الطرف
  ).٦املادة (العنصري نظراً لتنوع أعراق السكان فيها 
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وجود شكاوى ال يدل على انعدام التمييز العنصري وإذ         إذ ترى اللجنة أن عدم        
يف إدارة   منع التمييز العنـصري   بشأن  ) ٢٠٠٥(تذكّر بتوصيتها العامة احلادية والثالثني      

من أن انعـدام    الدولة الطرف   تتحقق  ، توصي اللجنة بأن     وسري عمل نظام العدالة اجلنائية    
 من همخوفإىل  الضحايا حبقوقهم أو  ال يعود إىل عدم وعي    من التمييز العنصري   الشكاوى
 تـهم عدم ثقإىل أو أو إىل قلة الفرص املتاحة هلم يف الوصول إىل سبل االنتصاف،       االنتقام  

عدم اهتمام السلطات حباالت التمييز العنـصري  إىل  أو ،يف الشرطة والسلطات القضائية   
  . هباوعيهاعدم أو 

القضائية وغريها من سـبل     وتوصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف السبل          
وهي، هلذا الغرض، تطلـب إىل الدولـة        . االنتصاف املتاحة للضحايا للتأكد من فعاليتها     

الطرف أن تويل عناية خاصة للصعوبات اإلضافية اليت تواجهها اجملموعـات اإلثنيـة يف              
وتوصـي اللجنـة أيـضاً بـأن        . الوصول إىل العدالة، كالبعد اجلغرايف والعوائق اللغوية      

الدولة الطرف التوعية باالتفاقية وبأحكام القانون اجلنائي املعمول بـه املتعلقـة             واصلت
  .بالتمييز العنصري

 معلومـات   بلقأن تقدم يف التقرير الدوري امل     وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف        
، اليت يتم استالمها عرب كافة اآلليات، مبـا يف          عن الشكاوى من أعمال التمييز العنصري     

األحكام ذات الـصلة    عن  معلومات  وحدات الوساطة القروية واجلمعية الوطنية،      و ذلك
مبا فيها املعلومات عن أي      القضائية اجلنائية أو املدنية أو اإلدارية،        دعاوى يف ال  اليت تصدر 

  .إعادٍة أو أي سبيل آخر من سبل االنتصاف اليت توفَّر لضحايا مثل تلك األعمال
ماً بتنفيذ مشروع القانون الدويل مببـادرة برنـامج األمـم          ومع أن اللجنة حتيط عل      -٢٣

هنا تعرب عن أسفها ألن املعلومات املقدَّمة يف تقرير الدولة ويف الوثيقـة             إاملتحدة اإلمنائي، ف  
الرئيسية وأثناء احلوار مل متكّن من التأكد من مدى توفري التدريب على االتفاقية وأحكامهـا               

القضاء واملوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـوانني واملدّرسـني          للموظفني احلكوميني وملوظفي    
  ).٧املادة (واألخّصائيني االجتماعيني وغري ذلك من املوظفني العموميني 

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومـات               
منهم وعنيني بتنفيذها   عن التدابري املتخذة لزيادة الوعي باالتفاقية وبأحكامها يف صفوف امل         

ـ وأعضاء وحدات الوسـاطة القرويـة       القضاء   وموظفاملوظفون العموميون و   ن وواملوظف
وتوجه اللجنـة عنايـة     . نون االجتماعي ون واألخّصائي ون بإنفاذ القوانني واملدّرس   واملكلف

بـشأن تـدريب    ) ١٩٩٣( الثالثة عشرة التوصية العامة   الدولة الطرف بوجه خاص إىل      
  .بإنفاذ القوانني يف جمال محاية حقوق اإلنسان املكلفنياملوظفني 

 تشجع  إهناة، ف قسم حقوق اإلنسان لل   أي من وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها عدم قابلية          -٢٤
ق الدولة الطرف على النظر يف التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل تصدِّ             



CERD/C/LAO/CO/16-18 

9 GE.12-41795 

 ألحكامها تأثري مباشر على موضوع التمييز        يكون  املعاهدات اليت   منها سيما عليها بعد، وال  
  ).١٩٩٠(االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ، كالعنصري

بـشأن متابعـة    ) ٢٠٠٩(الثالثة والثالثني   وتوصي اللجنة، يف ضوء توصيتها العامة         -٢٥
بتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربـان      مؤمتر استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف         

 العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنـصري        املؤمترُ ٢٠٠١سبتمرب  /اللذين اعتمدمها يف أيلول   
 وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة اخلتامية ملؤمتر اسـتعراض             

االتفاقية يف نظامها   إدراج   ، عند ٢٠٠٩أبريل  /يف نيسان جنيف   الذي عقد يف     ، ديربان نتائج
 بـل قالدولة الطرف أن تدرج يف تقريرهـا الـدوري امل         إىل  وتطلب اللجنة   . القانوين احمللي 

معلومات حمددة عن خطط العمل وغريها من التدابري املتخذة لتنفيذ إعالن وبرنـامج عمـل           
  .ديربان على الصعيد الوطين

 مع منظمات اجملتمع املدين العاملة يف        الدولة الطرف حواراً   قيموتوصي اللجنة بأن ت     -٢٦
بإعداد التقرير  بتنفيذ هذه التوصيات و    فيما يتصل    خاصةً،   وتعّززه جمال محاية حقوق اإلنسان   

  .الدوري املقبل
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف إصدار اإلعالن االختياري املنصوص عليه              -٢٧

  .صاص اللجنة يف تلقي الشكاوى من األفراد والنظر فيها باخت لإلقرار من االتفاقية١٤يف املادة 
 ٦وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديالت اليت أُدخلت على الفقرة              -٢٨

 االجتماع  خالل ١٩٩٢يناير  / كانون الثاين  ١٥مدت يف    من االتفاقية، واليت اعتُ    ٨من املادة   
ويف . ٤٧/١١١أقرهتا اجلمعية العامة يف قرارها       اليتالرابع عشر للدول األطراف يف االتفاقية و      

 اليت  ٦٥/٢٠٠ و ٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨هذا الصدد، تشري اللجنة إىل قرارات اجلمعية العامة         
 على التعجيل بإجراءات التصديق الداخليـة        العامة الدول األطراف بقوةٍ    حثت فيها اجلمعيةُ  

ر األمني العام كتابـةً وعلـى   اخطعلى إواملتصلة بتعديل االتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة،       
  .وجه السرعة مبوافقتها على التعديل

االطالع عليها  ريتيسوبوتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة اجلمهور         -٢٩
 أخرى شائع لغات  بنشر مالحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرمسية و        بعند تقدميها، و  

  .احلالاستخدامها، حسب مقتضى 
للجنـة الـداخلي    ا من نظام    ٦٥لمادة  ل من االتفاقية و   ٩ من املادة    ١ووفقاً للفقرة     -٣٠

املالحظات هذه  املعّدل، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنة من اعتماد              
  . أعاله١٣ و١٢ و١١ تااخلتامية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة يف الفقر

 الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة الـيت تكتـسيها   عنايةه  لجنة أيضاً أن توجّ   وتود ال   -٣١
 يف تقريرها الدوري املقبل     رج وتطلب إىل الدولة الطرف أن تد       أعاله، ١٧و ٨ و ٧التوصيات  

  .تدابري ملموسة لتنفيذهاما ُيّتخذ من معلومات مفصلة ع
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احلـادي  إىل  تاسع عـشر    ة ال وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي تقاريرها الدولي        -٣٢
 يف اعتبارها املبـادئ     ةًواضع،  ٢٠١٥مايو  / أيار ٢٤  تاريخ  يف وثيقة واحدة حبلول    والعشرين

مـع  ،  )CERD/C/2007/1(التوجيهية احملددة اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا احلادية والسبعني          
 الدولة الطرف أيضاً على     وحتث اللجنة .  املالحظات اخلتامية   هذه  يف ةراث مجيع النقاط امل   تناول

 صـفحة،   ٤٠مراعاة احلد األقصى لعدد صفحات التقارير اخلاصـة باملعاهـدات وقـدره             
،  صفحة ٨٠ و ٦٠ الذي يتراوح بني     ،لوثيقة األساسية املوحدة  ااألقصى لعدد صفحات     واحلد

  ).١٩الفقرة الفصل أوالً، ، HRI/GEN.2/Rev.6الوثيقة  (إذا ما رغبت يف حتديثها

        


