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التفاقية الدولية للقضاء علىا
 ع أشكال التمييز العنصريمجي

  جلنة القضاء على التمييز العنصري
  الدورة السادسة والسبعون

  ٢٠١٠مارس / آذار١٢ -فرباير / شباط١٥

           ٩النظر يف التقارير املقدمة من الـدول األطـراف مبوجـب املـادة                  
  من االتفاقية

  املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري    

  األرجنتني    
نظرت اللجنـة يف تقريري األرجنتني الدوريني التاسـع عشر والعشرين املقـدمني             -١

 CERD/C/SR.1977 (١٩٧٨ و١٩٧٧، يف جلستيها (CERD/C/ARG/19-20)يف وثيقة واحدة 

واعتمدت اللجنة يف جلـستها     . ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٨ و ١٧، املعقودتني يف    )SR.1978و
١٩٩٩ (CERD/C/SR.1999) املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠مارس / آذار٤، املعقودة يف ،.  

  مقدمة  -ألف   
كما ترحب هبذه الفرصـة     . ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الذي قدمته األرجنتني        -٢

شكرها على احملادثات املفتوحة والصرحية الـيت       املتاحة الستئناف احلوار مع الدولة الطرف وت      
كانت هلا مع الوفد رفيع املستوى، املؤلف من أخصائيني كـثريين يف جمـاالت ذات صـلة               
باالتفاقية، وملا قدمته، شفهياً وكتابياً، من ردود مستفيضة ومفصلة علـى قائمـة املـسائل               

  .واألسئلة الشفهية اليت طرحها األعضاء
ماً بالتقرير الوايف الذي قدمته الدولة الطرف، والذي يتبـع املبـادئ            وحتيط اللجنة عل    -٣

التوجيهية العامة للجنة خبصوص تقدمي التقارير ويتناول باألساس التدابري اليت اعتمدهتا األرجنتني            
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      ال يركـز   أن اللجنة تالحظ أن التقريـر       غري  . ٢٠٠٤لوضع االتفاقية موضع التنفيذ منذ عام       
 مسألة التمييز العنصري وال يتضمن بيانات إحصائية متكّن اللجنة مـن اإلملـام              مبا يكفي على  

  .الكامل حبالة اجملتمعات األصلية، ال سيما طائفة األرجنتينيني املنحدرين من أصل أفريقي
وتالحظ اللجنة بسرور أن التقريرين قدما يف املوعد املناسب وأن اجملتمـع املـدين                -٤

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل املضي قدماً       .  نشطة يف إعدادمها   األرجنتيين شارك مشاركة  
يف هذا املضمار، باحترام دورة تقدمي التقارير اليت حددهتا اللجنة طبقاً ألحكـام االتفاقيـة               

  .وبتعبئة اجملتمع املدين يف هذا الصدد

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
خراً على الصكوك الدولية التالية تالحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدقت مؤ      -٥

  :حلقوق اإلنسان، وهو ما يعزز تطبيق االتفاقية
، الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال        ٢٠٠٦يف عام     )أ(  

  التمييز ضد املرأة؛
، االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين          ٢٠٠٧يف عام     )ب(  

  وأفراد أسرهم؛
، االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع األشـخاص مـن                       ٢٠٠٧ عام   يف  )ج(  

  .االختفاء القسري
/     يف تـشرين الثـاين     ٢٦١٦٢وتعرب اللجنة عن ارتياحها العتماد القانون رقـم           -٦

، الذي تعترف الدولة الطرف مبوجبه باختصاص اللجنة يف تلقي رسائل األفراد       ٢٠٠٦نوفمرب  
  .تفاقية من اال١٤مبوجب املادة 

وترحب اللجنة بإنشاء مؤسسات شىت تعىن مبناهضة التمييز العنـصري أو بـدعم               -٧
وتنسيق السياسات العامة املتصلة بشؤون اجملتمعات األصلية، ومن تلك املؤسـسات معهـد             
مناهضة التمييز العنصري والعنصرية وكره األجانب، واملعهد الوطين لـشؤون اجملتمعـات            

  .اإلنسان التابعة لوزارة العدل واألمن وحقوق اإلنساناألصلية، وأمانة حقوق 
 املتعلق باعتماد الوثيقة    ١٠٨٦/٠٥وحتيط اللجنة علماً باهتمام بصدور املرسوم رقم          -٨

  ".من أجل خطة وطنية ملناهضة التمييز"املعنونة 
 يف تـشرين    ٢٦١٦٠وحتيط اللجنة علماً باهتمام أيضاً باعتمـاد القـانون رقـم              -٩

، وهو قانون ينص على وقف عاجل لعمليات طرد الشعوب األصلية من            ٢٠٠٦فمرب  نو/الثاين
  .أراضيها إلتاحة إعادة هتيئة األراضي وتنظيم ما لتلك الشعوب من سندات ملكية مجاعية
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وتالحظ اللجنة بارتياح اختاذ تدابري لتجنب الرسائل العنصرية يف وسائط اإلعـالم،                   -١٠
عين بالتمييز يف اإلذاعة والتلفزيون، وهو هيئة مشتركة بني املؤسسات      ال سيما إنشاء املرصد امل    

تعىن يف هذا اجملال بتنظيم عمل اللجنة االحتادية للبث اإلذاعي واجمللس الوطين للمرأة واملعهد              
  .الوطين ملناهضة التمييز والعنصرية وكره األجانب

ـ          -١١ اهرة اهلجـرة يف أحكـام      وتالحظ اللجنة باهتمام كيفية مراعاة الدولة الطرف ظ
، ٢٠٠٤ينـاير   /القانون الوطين اجلديد املتعلق باملهاجرين، الذي بدأ نفاذه منذ كانون الثاين          

كما تالحظ أن للدولة الطرف تشريعات متقدمة يف جمـال          . وكذلك يف برامج تنظيم اهلجرة    
  ).القانون العام املتعلق باالعتراف بالالجئني ومحايتهم(محاية الالجئني 

وتشيد اللجنة جبهود الدولة الطرف يف جمال التعليم متعدد الثقافات وثنائي اللغـة،                    -١٢
  .ال سيما برامج املنح الدراسية والتوجيه

وتشيد اللجنة باإلجراءات املتخذة من الدولة الطرف يف سبيل مكافحة األمية علـى               -١٣
  .املستويني الوطين واإلقليمي

الدولة الطرف يتضمن معلومات عن حـاالت ميكـن أن          وتالحظ اللجنة أن تقرير       -١٤
  .جتسد تطبيق القانون يف الواقع العملي واستخدام السكان للمؤسسات القائمة

  بواعث القلق والتوصيات  -جيم   
إن اللجنة إذ حتيط علماً بالتقدم احملرز على املستوى التشريعي يف جمـال مناهـضة                 -١٥

مييز العنصري ما زال ال يعترب جرمية يف القانون احمللـي           التمييز العنصري، تالحظ بقلق أن الت     
  .خالفاً ملا تنص عليه االتفاقية

         توصي اللجنة الدولة بأال تـدخر أي جهـد لتجـرمي التمييـز العنـصري يف النظـام                  
  .القانوين األرجنتيين

زيز وتالحظ اللجنة بانشغال أن منصب أمني املظامل، وهو مؤسسة وطنية مكلفة بتع             -١٦
  .٢٠٠٩أبريل /حقوق اإلنسان ومحايتها يف األرجنتني، شاغر منذ نيسان

توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على ملء وظيفة أمني املظامل من خالل إجراء مفتوح              
  .وشفاف، وبضمان فعالية هذه املؤسسة

طين، وحتيط اللجنة علماً مبختلف املؤسسات اليت وصفها الوفد ووردت يف التقرير الو  -١٧
وهي مكلفة حبماية حقوق اإلنسان ومناهضة التمييز العنصري؛ غري أهنا تتساءل عن مـدى              

  .تكاملها وفعالية تنسيقها
توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها يف سبيل تنسيق فّعال ومفيد بـني مجيـع               

  .املؤسسات املنشأة يف األرجنتني حلماية حقوق اإلنسان ومناهضة التمييز العنصري
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 ٢٠١٠وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم تنظيم تعداد سكاين جديد يف عـام         -١٨
سيتضمن أسئلة متعلقة بتحديد اهلوية الذاتية وموجهة باخلـصوص إىل سـكان األرجنـتني              

وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف، على حنو ما سـبق أن          . األصليني واملنحدرين من أصل أفريقي    
، بأن هذه املعلومات ضرورية لتقييم مدى       ٢٠٠٤ا اخلتامية يف عام     أشارت إليه يف مالحظاهت   

  .تطبيق االتفاقية ومراقبة السياسات املعتمدة لفائدة األقليات والشعوب األصلية
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر نتائج التعداد املقبل الـذي سـينظم يف عـام                 

ـ          ٢٠١٠ شعوب األصـلية واجملتمعـات     ، وتعرب عن أملها يف أن يتيح معلومات عن ال
 من املبادئ التوجيهيـة اخلاصـة بتقـدمي     ٨ويف ضوء الفقرة    . املنحدرة من أصل أفريقي   

، توصي اللجنة الدولة    )١٩٩٩(٢٤ورقم  ) ١٩٧٣(٤التقارير والتوصيتني العامتني رقم     
    الطرف بأن تضمن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن التركيبة الدميغرافية للـسكان،            

  .ال سيما الشعوب األصلية واألقليات من قبيل األرجنتينيني من أصل أفريقي والروما
وتشيد اللجنة جبهود الدولة الطرف من أجل إتاحة تعليم متعدد الثقافـات وثنـائي            -١٩

      ثقافات الشعوب األصـلية   (اللغة لكنها ختشى أن يكون ذلك على حساب ثقافات األقليات           
  ).فريقيأو املنحدرة من أصل أ

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة عملها على تشجيع التعليم متعدد الثقافات وثنائي            
اللغة وبضمان أن يكون تعلماً متبادالً تنهل يف إطاره كل ثقافة من األخرى كي تـصبح                

  .الدولة متعددة الثقافات حبق
/         ثـاين ، يف تـشرين ال    ٢٦١٦٠وتالحظ اللجنة باهتمام اعتمـاد القـانون رقـم            -٢٠

، وهو قانون ينص على وقف عاجل لعمليات طرد الشعوب األصلية هبـدف             ٢٠٠٦نوفمرب  
إتاحة إعادة هتيئة األراضي وتنظيم امللكية اجلماعية للشعوب األصلية، فضالً عن إنشاء سجل             

. وطين للمجتمعات األصلية يرمي إىل تسجيل اجملتمعات األصلية ومـساعدهتا يف إجراءاهتـا            
ظ اللجنة أن هذا القانون ُمّدد لفترة أربع سنوات إضافية لكنها تعرب عن قلق شـديد             وتالح

سالتا وفورموسا وخوخوي   (ألن ست مقاطعات أرجنتينية مل تقبل تطبيق هذا القانون الوطين           
  ).وتوكومان وتشاكو ونيوكني

فعاالً يف  توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل تطبيق هذا القانون تطبيقاً             
مجيع مقاطعات البلد، ال سيما تلك اليت تضم عدداً كبرياً من السكان األصـليني والـيت       

طرد بيعية إىل أعمال عنف وحاالت      من أجل السيطرة على املوارد الط     أدى فيها الصراع    
وهتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ التدابري املطلوبة كي توقـف عمليـات             . قسري

وتوصـيها أيـضاً    . وب األصلية حقها يف امللكية اجلماعية ألراضيها      الطرد وتكفل للشع  
تكثيف جهودها من أجل مواءمة السجل الوطين اخلـاص باجملتمعـات األصـلية مـع               ب

  .السجالت احمللية
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وتالحظ اللجنة أن اخلطة الوطنية اليت وضعتها الدولة الطرف ملكافحة التمييز تتوخى              -٢١
 العدالة، وأن املعهد الوطين ملناهضة التمييز والعنـصرية         ضمان وصول الشعوب األصلية إىل    

وكره األجانب يدعم يف هذا السياق مطالبات اجملتمعات األصلية أمام احملاكم ويـساهم يف              
ملكية أراضي أسالفهم أو عمليات إزالة األحراج أو مشكلة (التوعية مبنازعاهتم على األراضي  

 قلقها ألن املسؤولني عن أعمال العنف املرتكبـة يف          غري أن اللجنة تعرب عن    ). تلوث األهنار 
أكتوبر /خضم عمليات الطرد القسري مل يقاضوا ومل يعاقبوا، مربزةً أن أحداث تشرين األول            

 أسفرت عن وفاة شخص يف مقاطعة توكومان وأن عملييت طرد عنيفتني نفذتا مؤخراً              ٢٠٠٦
  . يف مقاطعة نيوكني

فة جهودها لتمكني اجملتمعات األصلية من االسـتفادة    توصي اللجنة الدولة الطرف مبضاع    
وهتيب هبا أيضاً أن تفتح حتقيقات وتعاقـب        . على حنو فعال من املساعدة القضائية اجملانية      

املسؤولني عن أعمال العنف اليت أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى يف خضم عمليـات              
  . الطرد القسري املنفذة يف املقاطعات

اً بزيادة ميزانية املعهد الوطين لشؤون الشعوب األصلية سـعياً إىل           وحتيط اللجنة علم    -٢٢
مؤسسة سياسية رئيسية تدعم تنفيذ واليـة  عدم وجود حتسني اشتغاله؛ غري أهنا تالحظ بقلق      

املعهد على املستوى الوطين، وفقاً ملا جاء يف تعليقات الوفد األرجنتيين بشأن ضرورة إعـادة               
  .  لشؤون الشعوب األصليةالنظر يف دور املعهد الوطين

توصي اللجنة الدولة الطرف بتيسري اعتماد مشروع قانون يعزز دور املعهد على الصعيد             
الوطين، من خالل تدعيم سلطته السياسية حبيث يتسىن له الدفاع عن قضايا الـشعوب              
األصلية على املستوى الوطين، وكذلك على مستوى املقاطعات باعتبارها مسرح معظـم            

أكثـر  جهة اتـصال    ات؛ وسيتيح هذا التطور للمجتمعات األصلية االعتماد على         الرتاع
وميكن أن يتضمن مشروع القانون هذا أيضاً تصنيفاً أوسـع          . استعداداً لتلبية احتياجاهتا  

  . ألوجه التمييز على حنو ما أشار إليه الوفد
هد الوطين لشؤون الشعوب األصلية يعكف حالياً على إنشاء         وتالحظ اللجنة أن املع     -٢٣

وتدعيم آليات املشاركة النشطة للشعوب األصلية يف صياغة السياسات العامة اليت هتمها ويف             
اعتمادها وتنفيذها ومتابعتها، وذلك بفضل إنشاء جملس مشاركة الشعوب األصلية، مبوجب           

 مث يف مرحلـة     ٣٠١/٠٤التعديل رقـم     و ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٦ املؤرخ   ١٥٢قرار املعهد   
غري أن اللجنة تعرب عن قلقها ملا . ٢٣٣٠٢ثانية، إنشاء جملس التنسيق، مبوجب القانون رقم   

وردها من أنباء مفادها أن الدولة، وليس الشعوب املمثلة، هي صاحبة القرار النهائي بـشأن               
  . طرق متثيل الشعوب األصلية، رغم اآلليات املعتمدة

نة الدولة الطرف مبواصلة تعميق النقاش اجلاري على املستوى الداخلي إلجياد           توصي اللج 
أفضل وسيلة تكفل متثيل السكان األصليني على النحو املناسب ومشاركتهم يف القرارات            

  . اليت تعنيهم
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وتعرب اللجنة عن ارتياحها ملا تبذله الدولة الطرف من جهود يف سبيل االعتـراف                -٢٤
غري أهنا تالحظ بانشغال    . ينية املنحدرة من أصل أفريقي وإدماجها يف اجملتمع       بالطائفة األرجنت 

شديد أن الرؤية الشائعة ال تأخذ بعني االعتبار وجود سكان من أصل أفريقي يف البلد، ممـا                 
  . يتسبب يف تغييب هؤالء متاماً عن نطاق اإلجراءات العامة اليت تتخذها الدولة الطرف

طرف مبواصلة جهودها من أجل االعتراف باألرجنتينيني املنحدرين       توصي اللجنة الدولة ال   
أمريكي وإدماجهم يف    -التيين   -من أصل أفريقي واملهاجرين من أصل أفريقي وأفريقي         

السكانية من تنمية ذاهتا والتمتع حبقوقها األساسية اجملتمع، والعمل على متكني هذه الفئات 
  .متتعاً كامالً

نشغال مرة أخرى أن تقرير الدولة الطرف ال يتضمن معلومـات           ابوتالحظ اللجنة     -٢٥
عن الشكاوى املقدمة خبصوص أفعال التمييز العنصري واإلجراءات املتخذة من قبل الضحايا            
أو نيابة عنهم، ال سيما فيما يتعلق باهلجمات العنصرية العنيفة ومبا أقدمت عليه الشرطة مـن     

  . يةأفعال وحشية قائمة على اعتبارات عرق
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري املقبـل معلومـات إحـصائية          

واإلجراءات املتخذة والعقوبات املقررة يف قـضايا تتعلـق         املُجراة  مفصلة عن التحقيقات    
ذات الصلة من التشريعات الوطنيـة  حكام األجبرائم متصلة بالتمييز العنصري وطبقت فيها   

 يف حاالت االعتداءات العنصرية العنيفة واجلرائم اليت ارتكبها أفراد القوة           ال سيما القائمة،  
املتعلقة بتـدريب   ) ١٩٩٣(١٣ويف هذا الصدد، تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم         . العامة

املسؤولني عن إنفاذ القانون يف جمال محاية حقوق اإلنسان وتشجع الدولة الطـرف علـى               
وتذكر .  حرصاً على احترام أحكام االتفاقية احتراماً كامالً       حتسني تدريب هؤالء املسؤولني   

، بأن عدم وجود قضايا     )٢٠٠٥)) (ه(٥الفقرة   (٣١اللجنة، خبصوص توصيتها العامة رقم      
قد يكون عائداً إىل جهل الضحايا بوجود سبل انتصاف قضائية، وتوصي الدولة الطرف من              

 مناسبةً تنص على محاية فعالة من انتهاكات        مث بالعمل على تضمني تشريعاهتا الوطنية أحكاماً      
كما توصيها بتوعية الـسكان حبقـوقهم       . االتفاقية وسبل انتصاف مفيدة يف تلك احلاالت      

االنتصاف القضائي املتاحة هلم يف حال انتهاك تلك احلقوق، ال سيما اإلجراء املتعلق             وبسبل  
  .ية من االتفاق١٤األفراد واملنصوص عليه يف املادة برسائل 

وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء ما وردها من معلومات مفادها أن جمتمعـات                -٢٦
أصلية تعرضت للطرد مؤخراً من أراضي أسالفها، رغم وجود قانون حيظر الطـرد حظـراً               

وحتيط اللجنة  . وما يزيد الوضع خطورة هو اقتران عمليات الطرد تلك بأعمال عنف          . صرحياً
حداث اليت وقعت مؤخراً عند طرد طائفة تشوستشاغاستا األصـلية يف           علماً بقلق شديد باأل   

وهي تالحظ بانشغال أيضاً    . مقاطعة توكومان وطائفة كوروميل بألوميين يف مقاطعة نيوكني       
أن الدولة الطرف مل تنشئ آليات فعالة إلجراء مشاورات هبدف احلصول على املوافقة احلرة              

عرضة للتأثر مبشاريع التنمية واستغالل املوارد الطبيعية، رغم        للمجتمعات امل واملستنرية  واملسبقة  
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 املتعلقة بالشعوب األصلية    ١٦٩تصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          
  . يف البلدان املستقلة

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة واملناسبة لتطبيق القانون الذي حيظر             
وتوصي اللجنة الدولـة بإنـشاء اآلليـات        .  القسري يف كامل أحناء اإلقليم الوطين      الطرد

، للتشاور مع اجملتمعـات املعرضـة       ١٦٩املناسبة، طبقاً التفاقية منظمة العمل الدولية رقم        
 للتأثر مبشاريع التنمية واستغالل املوارد الطبيعية بغية احلصول على موافقتها احلرة واملسبقة           

 كذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن حترص على دفع التعويضات املناسـبة             .واملستنرية
لألشخاص اجملردين من أراضيهم وإعادة توطينهم على النحو الواجب يف أماكن موصـولة             

املدارس (الشرب والكهرباء وشبكات اإلصحاح ومزودة باخلدمات املناسبة        بشبكات مياه   
للجنة الدولة الطرف أيضاً بالتحقيق يف حـاالت        وتوصي ا ). واملراكز الصحية واملواصالت  

  . الطرد األخرية اليت مشلت سكاناً أصليني ومعاقبة املسؤولني عنها وتعويض الضحايا
وحتيط اللجنة علماً مبا تبذله الدولة الطرف من جهود يف سبيل مراعاة بعدها اإلثـين      -٢٧

ها من معلومات، أن األرجنـتني      مراعاة كاملةً لكنها تالحظ بقلق شديد، بناًء على ما ورد         
أوروبياً يف املقام األول، منكرة عملياً وجـود الـشعوب األصـلية      وتعترب نفسها بلداً أبيض     

  .واجملتمعات املنحدرة من أصل أفريقي
توصي اللجنة الدولة الطرف مبضاعفة جهودها يف سبيل أن تعترب األرجنتني نفسها دولـة              

وتوصيها . ألصلية واملنحدرة من أصل أفريقي وتنهل منها      متعددة اإلثنيات حتترم ثقافاهتا ا    
  . يف هذا الصدد بتنظيم محالت لتوعية الشعب األرجنتيين وبترويج صورة إجيابية عن البلد

وتالحظ اللجنة بقلق أن الشعوب األصلية ال تشارك البتة يف احلياة السياسية وال متثل         -٢٨
  . يف الربملان إال بقدر حمدود

املتعلقة ) ١٩٩٧(٢٣من توصيتها العامة رقم   ) د(٤ذ تضع يف اعتبارها الفقرة      واللجنة، إ 
حبقوق الشعوب األصلية، توصي الدولة الطرف مبضاعفة جهودها يف سبيل متكني السكان        
األصليني، ال سيما النساء منهم، من املشاركة الكاملة يف تدبري الشؤون العامة، وباختـاذ              

  .  الشعوب األصلية يف خمتلف مستويات اإلدارة العامةتدابري فعالة تكفل متثيل مجيع
غـري أن  . وتالحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود يف سبيل مكافحة الفقر        -٢٩

من دواعي قلقها أن الشعوب األصلية، ال سيما تلك اليت تعيش يف إقليم تشاكو، ما زالت من 
  .أفقر فئات السكان وأكثرها هتميشاً

الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لضمان محاية فعالة مـن التمييـز يف             توصي اللجنة   
كما تطلب إىل الدولة الطرف     . جماالت شىت، ال سيما العمالة والسكن والصحة والتعليم       

أن تضمن تقريرها املقبل معلومات عن تأثري الربامج الرامية إىل ضمان احلقوق االقتصادية             
حصائية عن التقـدم احملـرز يف هـذا         إان األصليني وبيانات    واالجتماعية والثقافية للسك  
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باألخص اجلهود املبذولة من أجل االرتقاء بظروف املعيشة يف مقاطعة          تشرح  الصدد، وأن   
  . تشاكو األرجنتينية

واللجنة، إذ حتيط علماً بالربامج اليت تنفذها الدولة الطرف، يـساورها قلـق إزاء                -٣٠
لنمطية السلبية اليت تستهدف فئات منها الشعوب األصلية وأفراد         األحكام املسبقة والقوالب ا   

  .األقليات مثل اجملتمعات املنحدرة من أصل أفريقي
توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابري مناسبة ملكافحة األحكام املسبقة العنصرية اليت 

إلعالمي، علـى   وينبغي أن تعمل الدولة الطرف، يف احلقل ا       . تفضي إىل التمييز العنصري   
وتوصي .  يف البلدةتشجيع التفاهم والتسامح والصداقة بني خمتلف الفئات العرقية املوجود

اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعزيز احلمالت اإلعالمية والربامج التعليمية املتعلقة باالتفاقية           
دالـة  وأحكامها، وبتكثيف أنشطة التدريب املوجهة إىل قوات الشرطة وموظفي نظام الع          

اجلنائية واملتعلقة باآلليات واإلجراءات املنصوص عليها يف القانون احمللي فيمـا يتـصل             
  . بالتمييز العنصري

املتعلقة مبتابعة مؤمتر اسـتعراض نتـائج       ) ٢٠٠٩(٣٣ويف ضوء التوصية العامة رقم        -٣١
ربـان  ديربان، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ يف اعتبارها إعالن وبرنامج عمـل دي             

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

، وذلك بتطبيق االتفاقية يف نظامهـا       ٢٠٠٩أبريل  /نتائج ديربان املعقود يف جنيف يف نيسان      
هـا الـدوري املقبـل      وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتضمني تقرير      . قانوين الداخلي ال

 عن خطط العمل وغريها من التدابري املعتمدة لتطبيق إعالن وبرنامج عمل            معلومات ملموسة 
  . ديربان على املستوى الوطين

قبل، يف  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تفكر، ألغراض إعداد تقريرها الدوري امل            -٣٢
       عقد مشاورات واسعة مع منظمات اجملتمع املدين اليت تعمل على محاية حقـوق اإلنـسان،               

  . وال سيما، على مناهضة التمييز العنصري
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بنشر وإتاحة تقاريرها الدورية حال تقدميها وبتعمـيم     -٣٣

 التقارير، وذلك دون متييز بني اللغة الرمسيـة         املالحظات اخلتامية اليت تبديها اللجنة على تلك      
  . واللغات احمللية

، ١٩٩٦واللجنة إذ تالحظ أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها األساسـية يف عـام                -٣٤
تشجعها على صياغة وثيقتها األساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير مبوجب      

املبادئ التوجيهية لتقـدمي الوثيقـة األساسـية         سيما   الاملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان،     
املوحدة، اليت اعُتمدت يف االجتماع اخلامس املشترك بني جلان اهليئـات املنـشأة مبوجـب               

  ).Corr.1 و(HRI/MC/2006/3 ٢٠٠٦يونيه /معاهدات حقوق اإلنسان يف حزيران
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        مـن االتفاقيـة     ٩ادة   من امل  ١وترجو اللجنة من الدولة الطرف، طبقا ألحكام الفقرة           -٣٥
 من نظامها الداخلي املعدل، أن توافيها يف غضون سنة واحدة مـن اعتمـاد هـذه                 ٦٥واملادة  

  .  أعاله٢٩ و٢٦ و٢١املالحظات اخلتامية مبعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة يف الفقرات 
التوصيات الـواردة يف    وتود اللجنة أيضاً توجيه انتباه الدولة الطرف إىل ما تكتسيه             -٣٦

 أعاله من أمهية خاصة وترجو منها تضمني تقريرها الدوري املقبـل  ٢٥ و ٢٣ و ٢٠الفقرات  
  . التوصياتتنفيذاً لتلك تدابري ملموسة عما ستّتخذه من معلومات مفصلة 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري احلادي والعشرين يف وثيقة              -٣٧
، آخذة يف اعتبارها املبادئ التوجيهيـة       ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٤د أقصاه   واحدة يف موع  

للوثيقة اخلاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتـا احلاديـة            
وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات حمّدثةً وأن يتناول مجيـع          . (CERD/C/2007/1)والسبعني  

  . هذه املالحظات اخلتاميةالنقاط املثارة يف

        


