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  كتاب اإلحالة    
  ٢٠١٠أغسطس /آب ٢٧

  ،صاحب السعادة
  . على التمييز العنصرييسرين أن أحيل إليكم التقرير السنوي للجنة القضاء 
إن االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، اليت صّدقت عليهـا      

 دولة، تشكل األساس املعياري الذي ينبغي أن تبىن عليه اجلهـود الدوليـة              ١٧٣حىت اآلن   
  .للقضاء على التمييز العنصري

 عمل كبري متثل يف حبـث       وقد واصلت اللجنة خالل العام املاضي االضطالع حبجم        
.  إضافة إىل القيام بأنشطة أخرى هلا صلة بذلك     ،)انظر الفصل الثالث   (تقارير الدول األطراف  

وحبثت اللجنة أيضاً احلالة يف عدة دول أطراف مبوجب إجراءات اإلنذار املبكر واإلجراءات             
دة دول أطـراف    وعالوة على ذلك، نظرت اللجنة يف حالة ع       . )انظر الفصل الثاين   (العاجلة

  .)انظر الفصل الرابع (مبوجب إجراء املتابعة
ويف إطار السنة الدولية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي، قررت اللجنة عقد مناقشة               

حول موضوع التمييز العنصري ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف أثناء دورهتا الثامنـة               
  .٢٠١١مارس /آذار ١١إىل فرباير /شباط ١٤والسبعني، املقرر عقدها يف الفترة من 

ومع ما اتسمت به إسهامات اللجنة من أمهية حىت اآلن، فمن الواضح أنه مـا زال                 
 دولـة مـن الـدول       ٥٤ويف الوقت احلاضر، مل تقم سوى       . يوجد جمال إلدخال حتسينات   

 األطراف بإصدار اإلعالن االختياري الذي يعترف باختصاص اللجنة يف تلقي بالغـات يف            
 ونتيجة لذلك فإن اإلجراء املتعلق بالبالغات الفرديـة مـا زال            ، من االتفاقية  ١٤إطار املادة   

  .ناقص االستخدام
 دولة من الدول األطراف علـى       ٤٣وفضالً عن ذلك، مل تصدق حىت اآلن سوى          

 من االتفاقية واليت اعُتمدت يف االجتماع الرابع عـشر          ٨التعديالت اليت أُدخلت على املادة      
وتنص هـذه   . لدول األطراف، على الرغم من نداءات اجلمعية العامة املتكررة للقيام بذلك          ل

وُتناشـد  . من امليزانية العادية لألمم املتحدة    التعديالت، يف مجلة أمور، على متويل اللجنة        
 والتـصديق   ١٤ اللجنة الدول األطراف النظر يف إصدار اإلعالن املطلوب مبوجب املادة         

  . مل تكن قد فعلت ذلك بعدإن من االتفاقية، ٨ملادة على تعديالت ا

   مون-سعادة السيد بان كي صاحب ال
  األمني العام لألمم املتحدة

  نيويورك
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ساليب عملها، هبدف زيادة    أل مستمرة   حتسنيوما زالت اللجنة ملتزمة بإجراء عملية        
. صرة للتمييز العنـصري    واعتماد ُنُهج مبتكرة ملكافحة األشكال املعا      فعاليتها إىل أقصى حد   

التطور احلاصل يف ممارسة اللجنة وتفسريها لالتفاقية يف توصياهتا العامة، وآرائهـا            ويتجسد  
  . ومالحظاهتا اخلتامية،بشأن البالغات الفردية، ومقرراهتا

ويف الوقت احلاضر، تدعو احلاجة بإحلاح، أكثر من أي وقت مضى رمبـا، إىل أن                
التابعة لألمم املتحدة على أن ُتسهم أنشطتها يف حتقيق التعايش          حترص هيئات حقوق اإلنسان     

وهبذا املعىن أود أن أؤكد لكم مرة أخرى،  . بني الشعوب واألمم يف جو من الوئام واإلنصاف       
باسم مجيع أعضاء اللجنة، عزمنا على مواصلة العمل من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقيـة ودعـم       

ة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب يف مجيـع         مجيع األنشطة اليت ُتسهم يف مكافح     
املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري      ، مبا يف ذلك عن طريق متابعة        أرجاء العامل 

نتـائج  مؤمتر استعراض   ، و ٢٠٠١وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب املعقود عام          
  .٢٠٠٩ املعقود عام ديربان

أن تفاين أعضاء اللجنة وكفاءهتم املهنية، فضالً عن الطبيعـة          وما من شك لدي يف       
التعددية واملتعددة التخصصات إلسهاماهتم، هي أمور ستكفل إسهام أعمال اللجنة إسـهاماً            
هاماً يف تنفيذ االتفاقية ومتابعة املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنـصري وكـره              

  .يف السنوات القادمةاألجانب وما يتصل بذلك من تعصب 
  .محترا، بقبول فائق االصاحب السعادةوأرجو أن تتفضلوا،  

  كمالأنور  )توقيع( 
  رئيس  
  جلنة القضاء على التمييز العنصري  
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  املسائل التنظيمية وما يتصل هبا من مسائل  - أوالً 

  العنصريالدول األطراف يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز   - ألف  
 والسبعني للجنة القضاء    السابعة، تاريخ اختتام الدورة     ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٧يف    -١

 دولة طرفاً يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع          ١٧٣ العنصري، كانت هناك     على التمييز 
) ٢٠-د( ألـف    ٢١٠٦أشكال التمييز العنصري، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارهـا           

 واليت فُتح باب التوقيع والتصديق عليها يف نيويورك    ١٩٦٥ديسمرب  /ون األول  كان ٢١املؤرخ  
 وفقـاً   ١٩٦٩ينـاير   / كانون الثاين  ٤وقد بدأ نفاذ االتفاقية يف      . ١٩٦٦مارس  / آذار ٧يف  

  . منها١٩ألحكام املادة 
 دولة من الـدول     ٥٤ والسبعني للجنة، كانت     السابعةوحبلول تاريخ اختتام الدورة       -٢

 ١ دولة، قد أصدرت اإلعالن املنصوص عليه يف الفقرة          ١٧٣يف االتفاقية، وعددها    األطراف  
ديـسمرب  /  كانون األول  ٣ من االتفاقية يف     ١٤وبدأ نفاذ املادة    .  من االتفاقية  ١٤من املادة   
 بعد أن أُودع لدى األمني العام اإلعالن العاشر الذي يعترف باختصاص اللجنـة يف               ١٩٨٢

الواردة من األفراد أو جمموعات األفراد الذين يدَّعون أهنـم ضـحايا            تلقي وحبث البالغات    
وترد يف املرفق األول    . انتهاك الدولة الطرف املعنية ألي حق من احلقوق الواردة يف االتفاقية          

هلذا التقرير قائمتا الدول األطراف يف االتفاقية والدول اليت أصدرت اإلعالن املطلوب مبوجب      
           /آب ٢٧ األطـراف الـيت قبلـت، حـىت          ٤٣ ل فيه قائمة بالـدول ا     ، كما ترد  ١٤املادة  

، التعديالت اليت أُدخلت على االتفاقية واعتمدت يف االجتماع الرابع عشر           ٢٠١٠أغسطس  
  .للدول األطراف

  الدورتان وجدوال األعمال  -باء   
 وُعقدت  .٢٠١٠عقدت جلنة القضاء على التمييز العنصري دورتني عاديتني يف عام             -٣

 والـسبعون   السابعةوالدورة  ) ٢٠١٠ إىل   ١٩٧٢اجللسات من   ( والسبعون   السادسةالدورة  
 ١٥يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف خالل الفترة من          ) ٢٠٤٩ إىل   ٢٠١١اجللسات من   (

  . على التوايل٢٠١٠أغسطس / آب٢٧ إىل ٢مارس والفترة من / آذار١٢فرباير إىل /شباط
 والسبعني  والسابعة والسبعني   السادسةاين جدوال أعمال الدورتني     ويرد يف املرفق الث     -٤

  .كما اعتمدهتما اللجنة
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  العضوية واحلضور  -جيم   
  :٢٠١٠ترد فيما يلي قائمة أمساء أعضاء اللجنة لعام   -٥

 بلد اجلنسية اسم العضو
تنتــهي العــضوية يف 

 يناير/ كانون الثاين١٩

  ٢٠١٤  اجلزائر  أمرينور الدين 
  ٢٠١٢  االحتاد الروسي  أفتونوموف. سألكسي 

  ٢٠١٢  غواتيماال  كايل تزايخوسيه فرانسيسكو 
  ٢٠١٤  آيرلندا  كريكليأناستازيا 
  ٢٠١٢  بوركينا فاسو  داه بنتا فكتوار -فاطماتا 

  ٢٠١٤  فرنسا  غوترجييس دي 
  ٢٠١٢  رومانيا  دياكونوإيون 

  ٢٠١٤  توغو  يومسانإ) ديودونيه( كوكو ماوينا إيكا كانا
  ٢٠١٢  الصني  يونغانهوانغ 
  ٢٠١٤  باكستان  كمالأنور 
  ٢٠١٤  تركيا  كوتغون 

  ٢٠١٢  اهلند  الهرييديليب 
  ٢٠١٤  الربازيل  ليندغرِن ألفيس. خوسيه أ

  ٢٠١٢  كولومبيا  مورييو مارتينيزباستور إلياس 
  ٢٠١٢  مجهورية ترتانيا املتحدة  بيتركريس ماينا 
  ٢٠١٢  تحدة األمريكيةالواليات امل  بروسبريبيري ريتشارد 

  ٢٠١٤  النيجر  سيدووالياكوي 
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى       ثورنربيباتريك 

  يرلندا الشماليةآو
٢٠١٤  

  أعضاء مكتب اللجنة  -دال   
  : اللجنة التالية أمساؤهم أعضاء٢٠١٠كان مكتب اللجنة يضم يف عام   -٦

  )٢٠١٢-٢٠١٠ (كمالأنور       :الرئيس  
  )٢٠١٢-٢٠١٠(داه  بنتا فكتوار -فاطماتا     :نواب الرئيس  
  )٢٠١٢-٢٠١٠ (كايل تزايفرانسيسكو         
  )٢٠١٢-٢٠١٠ (بروسبريبيري ريتشارد         
  )٢٠١٢-٢٠١٠( دياكونوإيون       :املقرر  
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التعاون مع منظمة العمل الدولية، ومفوضية األمم املتحدة الـسامية لـشؤون              -اء ه  
 اخلاصـة  واإلجراءاتلتربية والعلم والثقافة، الالجئني، ومنظمة األمم املتحدة ل   

  جمللس حقوق اإلنسانالتابعة 
 بشأن التعاون مـع     ١٩٧٢أغسطس  / آب ٢١املؤرخ  ) ٦-د(٢عمالً مبقرر اللجنة      -٧

، ُدعيـت   )١()اليونسكو(منظمة العمل الدولية، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          
ومتشياً مع املمارسة اليت درجت عليها اللجنـة يف         . للجنةكلتا املنظمتني إىل حضور دوريت ا     

  .اآلونة األخرية، ُدعيت إىل احلضور أيضاً مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
التابعـة   جلنة اخلرباء تقارير  نة القضاء على التمييز العنصري      وُعرضت على أعضاء جل     -٨

، وذلك وفقاً لترتيبات التعاون بـني  يات والتوصيات تطبيق االتفاق   بشأن ملنظمة العمل الدولية  
وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بتقارير جلنة اخلرباء، وال سيما الفروع اليت تتناول             . اللجنتني

، واتفاقية الـشعوب    )١١١رقم   (١٩٥٨لعام  ) يف االستخدام واملهنة  (تطبيق اتفاقية التمييز    
، ومبا ورد يف التقارير من معلومات أخرى تتصل   )١٦٩رقم   (١٩٨٩األصلية والقبلية لعـام    

  .بأنشطة اللجنة
وتقدم مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني تعليقات إىل أعضاء اللجنـة              -٩

 اليت جيري النظر يف تقاريرها، مىت كان للمفوضية نشاط يف البلد            األطرافبشأن مجيع الدول    
وق اإلنسان لكل من الالجـئني وملتمـسي اللجـوء          وتشري تلك التعليقات إىل حق    . املعين

وعدميي اجلنسية والفئات األخرى من األشخاص الذين تعـىن         ) الالجئني السابقني (والعائدين  
  .هبم املفوضية

وحيضر ممثلو مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ومنظمـة العمـل              - ١٠
بشأن املسائل اليت   إحاطة إعالمية موجزة     الدولية دوريت اللجنة ويقدمون إىل أعضاء اللجنة      

  .حتظى باهتمام

  اعتماد التقرير  -واو   
 ٢٠٤٩ يف جلـستها     ،اعتمدت اللجنة تقريرها السنوي املقدم إىل اجلمعية العامـة          -١١

  .٢٠١٠أغسطس / آب٢٧، املعقودة يف ) والسبعونالسابعةالدورة (
  
  

__________ 

، الفصل التاسـع،    )A/27/18 (١٨دورة السابعة والعشرون، امللحق رقم      الوثائق الرمسية للجمعية العامة، ال     )١(
 .الفرع باء
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ـ        -ثانياً    اءات اإلنـذار املبكـر     ك إجـر  ـمنع التمييز العنصري، مبا يف ذل
  واإلجراءات العاجلة

يرمي عمل اللجنة يف إطار إجراءات اإلنذار املبكر واإلجراءات العاجلـة إىل منـع                -١٢
حدوث انتهاكات خطرية لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز العنـصري              

لتسترشد هبـا    )٢(١٩٩٣وقد اسُتعيض عن ورقة عمل اعتمدهتا اللجنة يف عام          . والتصدي هلا 
يف أعماهلا يف هذا اجملال مببادئ توجيهية جديدة اعتمدهتا يف دورهتا احلادية والسبعني املعقودة              

  .)٣(٢٠٠٧أغسطس /يف آب
وفريق اللجنة العامل املعين بإجراءات اإلنذار املبكر واإلجراءات العاجلة، الذي أنشئ            -١٣

، يتألف حالياً من أعضاء اللجنة      ٢٠٠٤غسطس  أ/يف دورهتا اخلامسة والستني املعقودة يف آب      
  :التالية أمساؤهم

  كايل تزايخوسيه فرانسيسكو     :املنسق  
   أفتونوسوف. ألكسي س  :األعضاء  
  أناستازيا كريكلي      
  هوانغ يونغان      
  بيتركريس ماينا       

ليني  القرارين التا  واعتمدت اللجنة يف دورتيها السادسة والسبعني والسابعة والسبعني         -١٤
  :يف إطار إجراءات اإلنذار املبكر واإلجراءات العاجلة

  بشأن نيجرييا) ٧٦(١ القرار  - ألف  
  إن جلنة القضاء على التمييز العنصري،    

طالـت  اليت قتل الوأعمال االعتداءات  التقارير اليت تشري إىل  إذ تثري جزعها    
، نتيجة التـوتر    خمن بينهم أطفال ونساء وشيو    عدداً كبرياً من األشخاص،     مؤخراً  

نيجرييا يف  ب الدينية قرب مدينة جوس يف والية بالتو         - اإلثنية   اجملموعاتالقائم بني   
، وتكرار أعمال العنف اإلثين والـديين يف    ٢٠١٠مارس  /شهري كانون الثاين وآذار   

 شـخص يف    ١٣ ٥٠٠نيجرييا خالل السنوات العشر املاضية ومقتل ما يزيد على          
  ،)١٩٩٩منذ عام (التقديرات تشري إليه حسبما  ،هذه املصادمات

__________ 

 ١٨، الفقرة   )A/48/18 (١٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واألربعـون، امللحـق رقـم             )٢(
 .واملرفق الثالث

 .، املرفق الثالث)A/62/18( ١٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم    )٣(
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              / آذار ٢ بالبيان الذي أدىل به األمني العام لألمم املتحدة يف           وإذ حتيط علماً    
 وبالبيان الذي أدلت به مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان           ٢٠١٠مارس  

ل جهـود    والذي دعت فيه السلطات النيجريية إىل بـذ        ٢٠١٠مارس  / آذار ٩يف  
             متضافرة ملعاجلة األسباب الكامنة وراء تكرار انـدالع العنـف اإلثـين والـديين             

  يف نيجرييا،
 على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع        صدقت إىل أن نيجرييا     وإذ تشري   

أشكال التمييز العنصري وأن عليها التزاماً مبنع أعمال الكراهية والتحـريض علـى             
واإلثين أو أي شكل من أشكال العنف القائم على أسـاس االنتمـاء     العرقيالعنف  

  اإلثين ومحاية الناس من هذه األعمال،
يف نيجرييا يف إطار إجراءات اإلنـذار املبكـر         السائدة   يف احلالة    وإذ تنظر   

  واإلجراءات العاجلة،
             / آب١٩ اللجنة إىل املالحظات اخلتامية الـيت اعتمـدهتا يف        تشري  -١  

ــسطس  ــا   ٢٠٠٥أغ ــشر لنيجريي ــامن ع ــدوري الث ــر ال ــشأن التقري  ب
)CERD/C/NGA/CO/18   واليت أعربت فيها عـن قلقهـا البـالغ إزاء         ) ١٤، الفقرة

 والعداء السائدة بني بعض اجملموعات اإلثنية يف نيجرييا، مبا يف ذلك            التحاملمشاعر  
 الـسكان األصـليني     التمييز الفعلي الذي ميارسه السكان الذين يعتربون أنفـسهم        

ملنطقتهم ضد املستوطنني الوافدين من واليات أخرى وإزاء استمرار العنف اإلثـين            
والطائفي والديين يف نيجرييا الناشئ عن مشاعر العداء هذه وإزاء املنازعات علـى             

   املوارد؛والسيطرة علىاملصاحل التجارية 
واليت اهتا اخلتامية    اللجنة أيضاً إىل توصياهتا الواردة يف مالحظ       تشري  -٢  
رصد مجيع املبادرات واالجتاهات اليت ميكن أن تثري        إىل أن تواصل     نيجرييا   تدعو فيها 

إىل أن  سلوكاً عنصرياً وكارهاً لألجانب ومكافحة اآلثار السلبية هلذه االجتاهات؛ و         
 اجملموعات، عن طريق تشجيع حوار حقيقي، إىل حتسني العالقات بني خمتلف            تسعى
  <ةالتسامح والقضاء على أوجه التحامل والتنميطات السلبيتعزيز هبدف اإلثنية 

 اللجنة ألهنا مل تتلق بعد املعلومات اليت طلبتها عن تنفيـذ            تأسف  -٣  
توصياهتا يف غضون سنة واحدة من اعتماد املالحظات اخلتامية املشار إليها أعـاله،             

  ؛٢٠٠٨ منذ عام يجرييا تأخر تقدميهوألن التقرير الدوري التاسع عشر لن
           اجملموعات اللجنة االعتداءات واجملازر املتكررة بني خمتلف        تشجب  -٤  

 الدينية يف نيجرييا، وتعرب عن أسفها الرتفاع عدد ضحايا هذه األعمال            -اإلثنية  
   على مجيع أشكال التمييز العنصري؛اليت تنتهك االتفاقية الدولية للقضاء
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بشدة على اختاذ مجيع التدابري املناسبة لوقـف         اللجنة نيجرييا    حتث  -٥  
أعمال العنف اإلثين فوراً، ومحاية الضحايا، وتاليف تكرار أعمال القتـل هـذه يف              
             املستقبل امتثاالً اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع أشـكال            

  التمييز العنصري؛
 يف اجملازر وتقدمي املسؤولني عنها       اللجنة نيجرييا على التحقيق    حتث  -٦  

  ؛إىل العدالة وجرب الضحايا وأسرهم
 اللجنة مجيع السلطات احمللية واإلقليمية والوطنية يف نيجرييا         تدعو  -٧  

إىل إجراء دراسات عن األسباب الكامنة وراء العنـف اإلثـين يف نيجرييـا؛ وإىل               
ار أعمال العنف هذه؛ وإىل الذي يفضي إىل تكر  التوتر  التصدي احلازم جلميع أسباب     

  امة جو من التسامح والسالم بينها؛ اإلثنية إلقاجملموعاتتشجيع احلوار بني خمتلف 
عـن  علومات عن الوضـع و    موافاهتا مب  اللجنة إىل نيجرييا     تطلب  -٨  

  .٢٠١٠يوليه / متوز٣٠يف موعد أقصاه إلصالحه التدابري املتخذة 
  بشأن قريغيزستان) ٧٧(١ القرار  -باء   

  إن جلنة القضاء على التمييز العنصري،  
 التقارير اليت تشري إىل االعتداءات وأعمال القتل اليت وقعت          إذ تثري جزعها    

 يف اجلزء اجلنويب من قريغيزستان، نتيجة التوتر القائم بـني           ٢٠١٠يونيه  /يف حزيران 
  اجملموعتني اإلثنيتني األوزبكية والقريغيزية،

 ما أفضى إليه العنف اإلثين من جمازر وأعمال          إزاء وإذ يساورها قلق عميق     
هنب وسلب وتدمري ملنازل املواطنني وممتلكاهتم، وتشريد السكان، وال سيما أفـراد            
            اجملموعة اإلثنية األوزبكية، وكذلك إزاء عجز الـشرطة عـن تـوفري األمـن يف              

  منطقة الرتاع،
 اإلثنية األوزبكية   اجملموعةأن   إزاء املعلومات اليت تفيد      وإذ تشعر بقلق بالغ     

أصبحت على ما يبدو اهلدف الرئيس ألنشطة إنفاذ القانون الالحقة، مبا يف ذلـك              
التهديدات وحاالت التوقيف واالحتجاز غري القانونية وحاالت االختفاء والتعذيب         

  ومنع الوصول إىل القضاء،
إىل أن احملتجـزين     املعلومات اليت تشري يف مجلة أمور        الشديدوإذ تثري قلقها      

دفع ب تطالَبكثرياً ما ُيكرهون على االعتراف جبرائم مل يرتكبوها وأن أُسر احملتجزين    
فدية لقاء اإلفراج عنهم، فضالً عن التقارير اليت تتحدث عن زيادة التمييـز ضـد               
األوزبك من جانب السلطات احمللية وأرباب العمل وكيانات أخـرى يف خمتلـف             

  ط اإلعالم القريغيزية يف تصوير الوضع،املناطق، ودور وسائ
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           عـادة إعمـار أوش    إلخطط  وجود   اليت تتحدث عن     وإذ تقلقها التقارير    
يعيش فيها األوزبك واليت ُدمرت     كان  ال تشمل على ما يبدو إعادة بناء األحياء اليت          

  يونيه،/أثناء أحداث حزيران
قية الدولية للقضاء علـى      إىل أن قريغيزستان صّدقت على االتفا      وإذ تشري   

مجيع أشكال التمييز العنصري وأن عليها التزاماً مبنع أعمال الكراهية والتحريض على     
العنف اإلثين أو أي شكل من أشكال العنف القائم على أساس االنتماء اإلثين ومحاية     

   من هذه األعمال،الناس
ات اإلنـذار    يف احلالة السائدة يف قريغيزستان يف إطار إجـراء         وقد نظرت   

  :املبكر واإلجراءات العاجلة
حتث اللجنة احلكومة على ضمان محاية مجيـع مواطنيهـا مـن              -١  

طات احملليـة   الكراهية اإلثنية، بسبل منها ضمان اتباع وكاالت إنفاذ القانون والسل         
  تكب هذه االنتهاكات مساءلة شخصية؛لة كل من يرهنجاً متوازناً ومساء

حلكومة على إيالء االهتمام الواجب ألشـكال        اللجنة أيضاً ا   حتث  -٢  
التمييز احملتملة القائمة على أسس إثنية يف جماالت أخرى منها العمل والتعليم، وعلى             

 النظر يف الدور الذي تؤديه وسائط اإلعالم الوطنية واحمللية يف هذا الوضـع،              إمعان
           موعـات اجملوضمان إعادة إعمار أوش بطريقة ال تزيد من الظلـم الواقـع علـى            

  اإلثنية األوزبكية؛
على تيـسري وصـول الـضحايا إىل        بشدة   اللجنة احلكومة    حتث  -٣  

العدالة، وعلى التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان وتقدمي املسؤولني إىل العدالـة،        
وجرب الضحايا وأُسرهم بسبل منها إعادة ممتلكاهتم، وتعزيز احلـوار بـني خمتلـف              

  غية إقامة جو من التسامح والسالم؛ية ب اإلثناجملموعات
 اللجنة بوجه خاص الدولة الطرف على التعاون مع البعثـة           حتث  -٤  

املعنية بالسياسات اليت أوفدهتا منظمة األمن والتعاون يف أوروبـا إىل قريغيزسـتان،          
            وعلى دعم إنشاء جلنة حتقيق دولية مـستقلة والتعـاون معهـا، بغيـة إكمـال                

  يق الوطين؛التحق
علومات عن الوضع وعن التدابري املتخـذة       موافاهتا مب  اللجنة   تطلب  -٥  
  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ يف موعد أقصاه إلصالحه

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، نظرت اللجنة أيضاً يف عدد من احلاالت يف إطـار                -١٥
  .ه خاص احلاالت التاليةإجراءات اإلنذار املبكر واإلجراءات العاجلة، منها بوج

معلومات حمدَّثة من منظمات تلقيها بعد  نظرت اللجنة يف دورهتا السادسة والسبعني،         -١٦
ـ      غري حكومية، يف حالة الشعوب األصـلية                     واليـة  بريا دوسـول    يف منطقـة رابوسـا س
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ـ    سبق أن   وَعِقَب الرسائل اليت    . الربازيليف  روراميا    يف  الربازيـل ة  وجهتها اللجنة إىل حكوم
              فيما خيص حالة أراضي الـشعوب األصـلية املـذكورة أعـاله،            ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨عامي  

 ٢٣وأجابت الربازيل برسـالة مؤرخـة       . علومات ُمحدَّثة تطلب جمدداً موافاهتا مب   قررت أن   
  .٢٠١٠أغسطس /آب
مـات عـن    علوموافاهتا مب وكانت اللجنة قد طلبت، يف دورهتا اخلامسة والسبعني،           -١٧

 يف األراضي ذات الطابع الديين اخلاصة بالشعوب األصلية يف والية       تعدين البوكسيت مشروع  
 عن بناء املنجم ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ويف ضوء املعلومات الواردة يف      . اهلندأوريسا يف   

وتأثريه يف الشعوب األصلية، قررت اللجنة يف دورهتا السادسة والسبعني، يف ظل عدم ورود              
  .علوماتمب هتاتطلب جمدداً موافاإجابة من الدولة الطرف، أن 

شوار األصـلي   أوواصلت اللجنة يف دورهتا السادسة والسبعني النظر يف حالة شعب             -١٨
األنشطة التعدينيـة اجلاريـة يف      سياق   وكذلك يف حالة شعيب أواجون ووامبس يف         بريويف  

، ٢٠١٠مـارس   /آذار ١٢ الطرف بتاريخ    ويف رسالة موجهة إىل الدولة    . أراضيهم التقليدية 
وواصلت اللجنة يف دورهتا السابعة     . علومات عن اتفاق دوريسا   جمدداً موافاهتا مب  اللجنة  طلبت  

قبل علومات موافاهتا مبوالسبعني النظر يف حالة جمتمع السكان األصليني يف أنكوماركا وطلبت 
ر عن تسرب الـنفط يف ناحيـة        ويف ضوء ما ورد من تقاري     . ٢٠١١يناير  /كانون الثاين  ٣١

 يف حياة الشعوب األصلية اليت تعيش يف تلـك املنطقـة،             ذلك وتأثريلوريتو   مبقاطعة   أورانينا
  .علومات عن التدابري املتخذة ملعاجلة هذه املسألةموافاهتا مبطلبت اللجنة إىل الدولة الطرف 

 ٢ يف   طية الـشعبية  مجهورية الو الدميقرا  ويف ضوء املعلومات الواردة من حكومة         -١٩
، كررت اللجنة طلبها إىل الدولة الطرف       غ عن حالة شعب مهون    ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 

أن تتخذ مجيع اخلطوات الالزمة لوقف أي عمليات عسكرية مزعومة فوراً والسماح بتقدمي              
          ويف رسـالة  . مهونـغ نسانية واملساعدة الطبية يف املنطقة اليت يعيش فيها شـعب           اإلعونة  امل

، أعربت اللجنة للدولة الطرف عن امتناهنـا للمعلومـات        ٢٠١٠أغسطس  /آب ٢٧مؤرخة  
إال أن اللجنة أعربت عن اسـتمرار قلقهـا إزاء   . ٢٠١٠يوليه /متوز ٣٠اإلضافية الواردة يف    

  .وقررت طلب معلومات إضافيةمهونغ حالة شعب 
 بـشأن التـأثري     النيجرومة  كحونظرت اللجنة يف دورهتا السادسة والسبعني يف رد           -٢٠

السليب املزعوم ألنشطة استخراج اليورانيوم اليت تقوم هبا شركة حكوميـة فرنـسية علـى               
ورحبت اللجنة برّد الدولة الطرف وشجعتها على مجـع         . األراضي التقليدية لشعب الطوارق   

بالتعاون مع  مزيد من املعلومات عن تأثري األنشطة التعدينية يف البيئة عن طريق إجراء دراسة              
وكررت اللجنة يف دورهتا السابعة والسبعني رغبتـها يف احلـصول علـى             . مؤسسة مستقلة 

  . ٢٠١١يناير /كانون الثاين ٣١ قبلمعلومات من الدولة الطرف 
، وحتديداً عـن  باراغوايويف ضوء املعلومات الواردة عن حالة الشعوب األصلية يف      -٢١

 التقليدية، أحالت اللجنة يف دورهتا السادسة       امضيهشعيب ياكيي أكسا وساوهوياماكسا وأرا    
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 ٣١قبـل   علومـات   موافاهتـا مب  والسبعني إىل احلكومة رسالة ُتعرب فيها عن قلقها وتطلب          
وذكرت الدولة الطرف يف ردها أهنا ال تعترف باختصاص اللجنة يف تلقي  . ٢٠١٠يوليه  /متوز

ت اللجنة مسألة اختصاصها يف طلب  ويف رسالة إضافية، أوضح   . والنظر فيها األفراد  شكاوى  
علومـات  موافاهتا مب معلومات إضافية من الدول األطراف وكررت طلبها إىل الدولة الطرف           

  .٢٠١١يناير /كانون الثاين ٣١قبل 
ونظرت اللجنة يف دورهتا السادسة والسبعني يف املسائل املتعلقة بالنقص الكـبري يف               -٢٢

 ٣١وأعربت اللجنة يف رسالة مؤرخة      . أسترالياألصليني يف   متويل املساعدة القانونية للسكان ا    
علومات مفصلة عن هـذه     موافاهتا مب  عن قلقها وطلبت إىل الدولة الطرف        ٢٠١٠مايو  /أيار

 يف الدورة السابعة والـسبعني املعقـودة يف       ألسترالياولدى النظر يف التقرير الدوري      . املسألة
نة أن حركة احلقوق القانونيـة للـسكان        ، أبلغت الدولة الطرف اللج    ٢٠١٠أغسطس  /آب

وتناولت اللجنة مسألة احلاجة إىل متويل كاف       . األصليني سحبت الشكوى اليت تلقتها اللجنة     
  ).CERD/C/AUS/CO/15-17(للخدمات القانونية املقدمة للسكان األصليني يف مالحظاهتا اخلتامية 

 الُرحَّـل الرومـا     مجاعـة  ونظرت اللجنة يف دورهتا السادسة والسبعني يف حالـة          -٢٣
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا      فارم مبقاطعة إيسكس يف      يرلنديني يف ديل  واآل

 ُمعرضـة  واآليرلندينيوبالنظر إىل االدعاءات اليت تشري إىل أن مجاعة الرحَّل الروما  . الشمالية
   مبـذكرة شـفوية    وأجابت احلكومـة  . احلالةاستيضاح هذه   إلجالء وشيك، قررت اللجنة     

 ذكرت فيها أهنا ال تعترف باختصاص اللجنة يف تلقي شكاوى           ٢٠١٠مايو  /أيار ١٠مؤرخة  
إال أن اللجنة طلبت هذه املعلومـات يف        .  من االتفاقية  ١٤األفراد والنظر فيها مبوجب املادة      

ـ     ٩ من املادة    ١ وفقاً للفقرة    ٢٠١٠مارس  /آذار ١٢رسالتها املؤرخة    اً  من االتفاقيـة ووفق
  . من نظامها الداخلي٦٥للمادة 
باسـاروا  /وواصلت اللجنة يف دورهتا السادسة والسبعني النظر يف حالة شعوب سان         -٢٤

األصلية اليت أُفيد أهنا طُردت من أراضيها التقليدية يف حممية الصيد بكاالهاري الوسـطى يف               
ها إزاء ما ذُِكر مـن      وأعربت اللجنة يف رسالة موجهة إىل الدولة الطرف عن قلق         . بوتسوانا

. عدم تنفيذ قرار صادر عن حمكمة بوتسوانا العليا يعترب الطرد خمالفـاً للقـانون والدسـتور               
باسـاروا  /علومات شاملة عن حالة شعوب سان     مبموافاهتا  وطلبت اللجنة إىل الدولة الطرف      

  .األصلية وعن تنفيذ قرار احملكمة العليا
شعوب األصـلية املقيمـة يف       اللجنة يف حالة ال    ويف ضوء املعلومات الواردة، نظرت      -٢٥

 فقد تلقت اللجنة معلومـات تفيـد أن اتفـاق           .الكامريون مبانديوك ونكوتنغ يف     مقاطعيت
، الذي يقـضي بتعـويض      (Sosucam)التسوية بني الدولة الطرف وشركة الكامريون للسكر        

جنة أثناء دورهتا الـسابعة     وقررت الل . الشعوب األصلية عن استخدام الشركة ألراضيها، مل ُينفذ       
  . ٢٠١١يناير /كانون الثاين ٣١قبل علومات موافاهتا مبوالسبعني أن تطلب إىل الدولة الطرف 
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ورا الثـاين ضـمن أراضـي    وبعد تلقي تقارير تشري إىل إعادة تفعيل مشروع سد أ   -٢٦
ـ  ،كولومبيـا مبريا كاتيو الذي يعيش يف منطقة هنر سينو األعلى يف           أسالف شعب إ   رت  نظ

علومات عن  موافاهتا مب اللجنة يف هذه املسألة يف دورهتا السابعة والسبعني وطلبت إىل احلكومة            
  .٢٠١١يناير /كانون الثاين ٣١املسألة قبل هذه 
ائية مويف ضوء املعلومات الواردة عن التأثري احملتمل ملشروع سد توليد الطاقة الكهر             -٢٧
أعربت اللجنة عن قلقها لعـدم استـشارة        ،  ابكوستاريكشعوب تريابا األصلية    أوضاع  يف  

لـشعوب  عي، احلياة الثقافية واملادية     وملا كان هذا املشروع ُيهدد، حسبما ادُ      . شعوب تريابا 
توافيهـا  الشعوب وأن   هذه  ، طلبت اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكفل حقوق          تريابا األصلية 

  .٢٠١١يناير /كانون الثاينقبل الفعلية مشاركتها علومات عن التدابري املتخذة لضمان مب
الة جمتمع سوبانون جببـل     وواصلت اللجنة يف دورهتا السابعة والسبعني النظر يف ح          -٢٨

 ٢٧ ويف رسالة مؤرخة     .الفلبني يف   وكون يف مقاطعة زامبونغا دل نوريت      مبنطقة سي  كاناتوان
 ١٥، كررت اللجنة طلبها السابق الذي وجهته يف رسـالة مؤرخـة             ٢٠١٠أغسطس  /آب
ضمن أراضي  وحقوقها  ، باحترام املمارسات التقليدية جلميع الشعوب       ٢٠٠٨أغسطس  /آب

 كما حثت اللجنة الدولة الطرف على     . العمليات التعدينية يف ظل استمرار هتديدها ب    و اأسالفه
تنفيذ توصـيتها الـسابقة املتعلقـة هبـذه املـسألة والـواردة يف املالحظـات اخلتاميـة                  

)CERD/C/PHL/CO/20 (يف دورهتا اخلامسة والسبعني، بعد النظـر يف تقريـر          يت اعتمدهتا   ال
  .الدولة الطرف

لسكان الروما يف بالفيسكي    لوبعد تلقي تقارير تشري إىل التهديد باإلخالء القسري           -٢٩
، نظرت اللجنة يف هذه احلالة يف دورهتا السابعة والسبعني وأعربت عن سلوفاكياستفرتوك يف  

               /آب ٢٧ويف رسـالة مؤرخـة      . اورات مـع الـسكان الرومـا      قلقها لعدم إجراء مـش    
الـيت  ) CERD/C/SVK/CO/6-8(اخلتاميـة   باملالحظـات   ، ذكَّرت اللجنة    ٢٠١٠أغسطس  
موافاهتـا   َعِقَب نظرها يف تقرير الدولة الطرف يف دورهتا السادسة والسبعني وطلبت  اعتمدهتا

  .٢٠١١يناير /كانون الثاين ٣١قبل  علوماتمب
جملس أوروبا واالحتاد   رسالتني إىل   وقررت اللجنة يف دورهتا السابعة والسبعني توجيه          -٣٠

ا عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنصرية ضـد الرومـا يف عـدة دول           ماألورويب ُتعرب فيه  
  . وخباصة عمليات الطرد اجلماعية والقيود املفروضة على حقهم يف حرية التنقل،أوروبية
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املقدمة من الدول األطـراف     والتعليقات واملعلومات   النظر يف التقارير      -ثالثاً   
   من االتفاقية٩مبوجب املادة 

  األرجنتني  -٣١
، )SR.1978و CERD/C/SR.1977 (١٩٧٨ و ١٩٧٧يف جلـستيها    نظرت اللجنـة     )١

يف تقريري األرجنتني الدوريني التاسـع عشر      ،  ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٨ و ١٧املعقودتني يف   
            واعتمـدت اللجنـة يف    . (CERD/C/ARG/19-20)شرين املقدمني يف وثيقـة واحـدة        والع

، املالحظـات   ٢٠١٠مـارس   / آذار ٤، املعقودة يف    (CERD/C/SR.1999) ١٩٩٩جلستها  
  .اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف   
ترحب هبـذه الفرصـة     و.  املقدم من الدولة الطرف    ترحب اللجنة بالتقرير الدوري     )٢
املفتوح والـصريح   وتعرب عن ارتياحها للحوار     احة الستئناف احلوار مع الدولة الطرف       املت

كـثريين يف جمـاالت ذات صـلة        خرباء  رفيع املستوى، املؤلف من     المع الوفد   الذي أجرته   
باالتفاقية، وملا قدمته، شفهياً وكتابياً، من ردود مستفيضة ومفصلة علـى قائمـة املـسائل               

  . اللجنة طرحها أعضاءواألسئلة الشفهية اليت
وحتيط اللجنة علماً بالتقرير الوايف الذي قدمته الدولة الطرف، والذي يتبـع املبـادئ                )٣

اخلطوات ويتناول باألساس  الوثائق اليت تقدمها الدول األطراف      التوجيهية العامة للجنة خبصوص     
للجنة تالحظ أن التقريـر              غري أن ا   . لتنفيذ االتفاقية  ٢٠٠٤اختذهتا الدولة الطرف منذ عام      اليت  

ال يركز مبا يكفي على مسألة التمييز العنصري وال يتضمن بيانات إحصائية كافية متكّن اللجنة               
من اإلملام الكامل حبالة اجملتمعات األصلية، أو األشخاص املنحدرين مـن أصـلي أفريقـي يف                 

  .الدولة الطرف
يف الدولة  اجملتمع املدين   ومبشاركة  د املناسب   التقريرين يف املوع  بتقدمي  اللجنة  وترحب    )٤

التقارير يف تقدمي وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل املضي   . مشاركة نشطة يف إعدادمها   الطرف  
 اجملتمـع    مـشاركة  نوضماحددته اللجنة طبقاً ألحكام االتفاقية      وفقاً للجدول الزمين الذي     

  .يف إعداد هذه التقارير املدين

  اإلجيابيةاجلوانب   -باء   
الدولة الطرف مؤخراً على الصكوك الدولية التالية حلقـوق         بتصديق   اللجنة   ترحب  )٥

  :االتفاقيةتنفيذ اإلنسان، وهو ما يعزز 
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 الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة           )أ(  
  ؛)٢٠٠٦يف عام (

يف  (مال املهاجرين وأفراد أسـرهم    االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع الع       )ب(  
  ؛)٢٠٠٧عام 

  .)٢٠٠٧يف عام  (االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري  )ج(  
، ٢٠٠٦نـوفمرب   / يف تشرين الثـاين    ٢٦١٦٢اعتماد القانون رقم    ب اللجنة   وترحب  )٦

          د مبوجـب   األفـرا  شكاوىالذي تعترف الدولة الطرف مبوجبه باختصاص اللجنة يف تلقي          
  . من االتفاقية١٤املادة 

تعىن مبناهضة التمييز العنـصري أو      اليت  ؤسسات  عدد من امل  وترحب اللجنة بإنشاء      )٧
ناهضة الوطين مل عهد  مثل امل  األصلية،   الشعوببدعم وتنسيق السياسات العامة املتصلة بشؤون       

تمعات األصلية، وأمانة حقوق    ، واملعهد الوطين لشؤون اجمل     والعنصرية التمييز وكره األجانب  
  .اإلنسان التابعة لوزارة العدل واألمن وحقوق اإلنسان

 املتعلق باعتماد الوثيقة    ١٠٨٦/٠٥وحتيط اللجنة علماً باهتمام بصدور املرسوم رقم          )٨
  ". خطة وطنية ملناهضة التمييزحنو"املعنونة 

ـ            )٩  يف تـشرين    ٢٦١٦٠م  وحتيط اللجنة علماً باهتمام أيضاً باعتمـاد القـانون رق
طـرد  إعالن حالة طوارئ لوقـف عمليـات        ، وهو قانون ينص على      ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين

ية أوضـاع   ووتساألراضي  وإتاحة تنفيذ عملية إلعادة تنظيم      الشعوب األصلية من أراضيها     
  .ماعيةممتلكاهتا اجل

ية يف وسـائط    الرسائل العنصر تناقل  لتجنب  التدابري املتخذة   وتالحظ اللجنة بارتياح      )١٠
اإلعالم، ال سيما إنشاء املرصد املعين بالتمييز يف اإلذاعة والتلفزيون، وهو هيئة مشتركة بـني    

عمل اللجنة االحتادية للبث اإلذاعي واجمللـس الـوطين      بتنسيق  املؤسسات تعىن يف هذا اجملال      
  . والعنصريةللمرأة واملعهد الوطين ملناهضة التمييز وكره األجانب

ظ اللجنة باهتمام كيفية مراعاة الدولة الطرف ظـاهرة اهلجـرة يف أحكـام              وتالح  )١١
، وكذلك يف بـرامج     ٢٠٠٤يناير  /، الذي بدأ نفاذه منذ كانون الثاين      للهجرةالقانون الوطين   

، تشريعات متقدمة يف جمال محاية الالجئني من  للدولة الطرف   وترحب أيضاً مبا    . تنظيم اهلجرة 
  . الالجئني واالعتراف هبممثل القانون العام حلماية

تعـدد الثقافـات   املالدولة الطرف يف جمال التعلـيم  بارتياح جهود  اللجنة   وتالحظ  )١٢
  .ثنائي اللغة، ال سيما برامج املنح الدراسية والتوجيهالو

 معاداة الـسامية  الدولة الطرف يف سبيل مكافحة      باجلهود اليت تبذهلا    اللجنة  وترحب    )١٣
  . واإلقليميعلى املستويني الوطين
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وتالحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف يتضمن معلومات عن حـاالت ميكـن أن                )١٤
  .جتسد تطبيق القانون يف الواقع العملي واستخدام السكان للمؤسسات القائمة

   القلق والتوصياتدواعي  -جيم   
مناهـضة   إذ حتيط علماً بالتقدم احملرز على املستوى التشريعي يف جمـال             ،إن اللجنة   )١٥

جرمية يف القـانون    مل يدرج بعد بوصفه     التمييز العنصري، تالحظ بقلق أن التمييز العنصري        
  .ملا تنص عليه االتفاقية وفقاًاحمللي 

التمييز العنصري  إلدراج   اًبأال تدخر جهد  الطرف  توصي اللجنة الدولة      
  .القانويننظامها يف بوصفه جرمية 

، وهو املؤسسة   )أمني املظامل  ("حمامي الشعب "ب  وتعرب اللجنة عن قلقها ألن منص       )١٦
  .٢٠٠٩أبريل / شاغر منذ نيسانالوطنية املعنية حبقوق اإلنسان يف الدولة الطرف،

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

ط اللجنة علماً مبختلف املؤسسات اليت وصفها الوفد ووردت يف التقرير الوطين، وحتي  )١٧
 غري أهنا تتـساءل عـن مـدى         .كلفة حبماية حقوق اإلنسان ومناهضة التمييز العنصري      املو

  .تنسيقهاوكفاءة تكاملها وفعالية 
تنـسيق  حتقيق  توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها يف سبيل           

حلمايـة  الدولة الطـرف    بني مجيع املؤسسات املنشأة يف       والكفاءة   يتسم بالفعالية 
  .حقوق اإلنسان ومناهضة التمييز العنصري

 ٢٠١٠وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم تنظيم تعداد سكاين جديد يف عـام         )١٨
 األصـليني   اسيتضمن أسئلة متعلقة بتحديد اهلوية الذاتية وموجهة باخلـصوص إىل سـكاهن           

وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف، على حنو ما سبق أن أشارت إليه           . رين من أصل أفريقي   واملنحد
، بأن هذه املعلومات ضرورية لتقيـيم مـدى تطبيـق           ٢٠٠٤يف مالحظاهتا اخلتامية يف عام      

  .األقليات والشعوب األصليةلصاحل االتفاقية ومراقبة السياسات املعتمدة 
نشر نتائج التعداد املقبـل الـذي       تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ت        

معلومات يتضمن يف مجلة أمور     ، وتعرب عن أملها يف أن       ٢٠١٠عام   سينظم يف 
        ويف ضـوء   . من أصـل أفريقـي    واألشخاص املنحدرين   عن الشعوب األصلية    

           من املبادئ التوجيهية اخلاصة بتقدمي التقـارير والتوصـيتني العـامتني            ٨الفقرة  
، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن       )١٩٩٩(٢٤ورقم  ) ١٩٧٣(٤رقم  

 معلومات عن التركيبة الدميغرافية للـسكان، ال سـيما          القادمتقريرها الدوري   
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واألقليات األخـرى   من أصل أفريقي    واألشخاص املنحدرين   الشعوب األصلية   
  .الرومامثل 

تعدد الثقافات وثنـائي    اللجنة جبهود الدولة الطرف من أجل إتاحة تعليم م        وترحب    )١٩
الـشعوب  ، ومن مثّ اإلضرار ب    ثقافات األقليات يؤدي ذلك إىل هتميش      لكنها ختشى أن     ،اللغة

  .ين من أصل أفريقيأو املنحدر/واألصلية 
توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها يف جمال التعليم املتعـدد             

جلميع الثقافات واللغات يف    الثقافات والثنائي اللغة وضمان إجياد املكان املناسب        
  .ات حبق أجل بناء دولة متعددة ثقافإطار العملية التعليمية من

/         ، يف تـشرين الثـاين     ٢٦١٦٠وتالحظ اللجنة باهتمام اعتمـاد القـانون رقـم            )٢٠
وقـف  إعالن حالة طوارئ ملدة أربع سنوات من أجل ، وهو قانون نص على   ٢٠٠٦نوفمرب  

وتـسوية أوضـاع ممتلكاهتـا      األراضي  تنظيم  إتاحة إعادة   وصلية  عمليات طرد الشعوب األ   
تـسجيل  تـشجيع  ، فضالً عن إنشاء سجل وطين للمجتمعات األصلية يرمـي إىل     اجلماعية

وتالحظ اللجنة أن هذا القانون ُمّدد لفترة أربـع         . اجملتمعات األصلية ومساعدهتا يف إجراءاهتا    
 مل تقبـل    يف الدولة الطرف   ست مقاطعات    سنوات إضافية لكنها تعرب عن قلق شديد ألن       

  ).سالتا وفورموسا وخوخوي وتوكومان وتشاكو ونيوكني(تطبيق هذا القانون الوطين 
توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل تطبيـق هـذا              

القانون يف مجيع مقاطعات البلد، اليت تضم عدداً كبرياً من الـسكان األصـليني              
بيعية إىل أعمال عنف    من أجل السيطرة على املوارد الط     صراع  واليت أدى فيها ال   

على اختاذ التدابري الالزمـة     اللجنة الدولة الطرف     وحتث. قسريطرد  وحاالت  
كي توقف عمليات الطرد وتكفل للشعوب األصلية حقها يف امللكية اجلماعيـة            

تكثيف جهودها من أجل مواءمة الـسجل الـوطين         وتوصيها أيضاً ب  . ألراضيها
  . املقاطعاتاخلاص باجملتمعات األصلية مع سجالت

وتالحظ اللجنة أن اخلطة الوطنية اليت وضعتها الدولة الطرف ملكافحة التمييز تتوخى              )٢١
ضمان وصول الشعوب األصلية إىل العدالة، وأن املعهد الوطين ملناهـضة التمييـز وكـره               

ات األصلية أمام احملاكم ويـساهم      يدعم يف هذا السياق مطالبات اجملتمع     والعنصرية  األجانب  
عمليـات إزالـة    معارضتهم ل ملكية أراضي أسالفهم أو     (يف التوعية مبنازعاهتم على األراضي      

غري أن اللجنة تعرب عن قلقها ألن املسؤولني عن أعمال          ). األحراج أو مشكلة تلوث األهنار    
وا، مربزةً أن أحـداث     العنف املرتكبة يف خضم عمليات الطرد القسري مل يقاضوا ومل يعاقب          

 أسفرت عن وفاة شخص يف مقاطعة توكومان وأن عملييت طرد         ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين األول 
  . عنيفتني نفذتا مؤخراً يف مقاطعة نيوكني
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توصي اللجنة الدولة الطرف مبضاعفة جهودهـا لـتمكني اجملتمعـات             
وباختاذ التدابري  األصلية من االستفادة على حنو فعال من املساعدة القضائية اجملانية 

وحتثها أيضاً على فتح حتقيق     . الالزمة لضمان إتاحة هذه املساعدة جلميع السكان      
املسؤولني عن أعمال العنف اليت أسفرت عن سقوط قتلى وجرحـى يف            ومعاقبة  

  . خضم عمليات الطرد القسري املنفذة يف املقاطعات
 الشعوب األصلية سـعياً إىل       لشؤون وحتيط اللجنة علماً بزيادة ميزانية املعهد الوطين        )٢٢

تدعم تنفيـذ واليـة     بارزة   سياسية   شخصية؛ غري أهنا تالحظ بقلق عدم وجود        حتسني عمله 
بشأن ضـرورة   وكذلك التعليق الذي أبداه وفد الدولة الطرف        املعهد على املستوى الوطين،     

  . إعادة النظر يف دور املعهد الوطين لشؤون الشعوب األصلية
ة الدولة الطرف بتيسري اعتماد مشروع قانون يعـزز دور          توصي اللجن   

املعهد على الصعيد الوطين، من خالل تدعيم سلطته السياسية حبيث يتسىن لـه             
الدفاع عن قضايا الشعوب األصلية على املستوى الوطين، وكذلك على مستوى           
املقاطعات باعتبارها مسرح معظم الرتاعات؛ وسيتيح هذا التطور للمجتمعـات          

وميكن أن يتضمن   . أكثر استعداداً لتلبية احتياجاهتا   حماوِر  صلية االعتماد على    األ
        مشروع القانون هذا أيضاً تصنيفاً أوسع ألوجه التمييز علـى حنـو مـا أشـار      

  . إليه الوفد
وتالحظ اللجنة أن املعهد الوطين لشؤون الشعوب األصلية يعكف حالياً على إنشاء              )٢٣

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

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

 مفادها أن الدولة، وليس الشعوب املمثلة، هي صاحبة القرار النـهائي            معلوماتوردها من   
  . بشأن طرق متثيل الشعوب األصلية، رغم اآلليات املعتمدة

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعميق النقـاش اجلـاري علـى              
جياد أفضل وسيلة تكفل متثيل السكان األصليني على النحو         املستوى الداخلي إل  

  .  اليت تعنيهمالشؤوناملناسب ومشاركتهم يف 
وترحب اللجنة مبا تبذله الدولة الطرف من جهود يف سبيل االعتراف باألشـخاص               )٢٤

غري أهنا تعرب عن قلقهـا الـشديد إزاء         . املنحدرين من أصل أفريقي وإدماجهم يف اجملتمع      
 الشائعة عن عدم وجود سكان من أصل أفريقي يف الدولة الطرف، ممـا يتـسبب يف                الفكرة

  .تغييب هذه اجملموعة متاماً عن السياسات العامة املتخذة على الصعيد الوطين
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توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها مـن أجـل االعتـراف           
 وإدماجهم يف  املنحدرين من أصل أفريقي واملهاجرين من أصل أفريقي       باألشخاص

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

تقرير الدولة الطرف ال يتـضمن معلومـات        اإلعراب عن قلقها ألن     اللجنة  وتكرر    )٢٥
ت املتخذة من   اإلجراءاال عن   عن الشكاوى املقدمة خبصوص أفعال التمييز العنصري و       كافية  

 العنصرية العنيفة ومبا أقـدمت      باالعتداءاتقبل الضحايا أو نيابة عنهم، ال سيما فيما يتعلق          
  . عليه الشرطة من أفعال وحشية قائمة على اعتبارات عرقية

 القـادم تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمن تقريرهـا الـدوري              
 واإلجراءات املتخذة والعقوبات    معلومات إحصائية مفصلة عن التحقيقات املُجراة     

املقررة يف قضايا تتعلق جبرائم متصلة بالتمييز العنصري وطبقت فيها األحكام ذات            
الصلة من التشريعات الوطنية القائمة، ال سيما يف حاالت االعتداءات العنـصرية            

 تذكر  ويف هذا الصدد،  . وبة إىل األفراد املكلفني بإنفاذ القانون      املنس العنيفة واجلرائم 
املتعلقة بتدريب املسؤولني عـن إنفـاذ       ) ١٩٩٣(١٣اللجنة بتوصيتها العامة رقم     

القانون يف جمال محاية حقوق اإلنسان وتشجع الدولة الطرف على حتسني تـدريب             
وتذكر اللجنة،  . كامالًتطبيقاً   أحكام االتفاقية    تطبيقهؤالء املسؤولني حرصاً على     
، بأن عـدم وجـود      ))ب(١الفقرة   ()٢٠٠٥(٣١خبصوص توصيتها العامة رقم     

قضايا قد يكون عائداً إىل جهل الضحايا بوجود سبل انتصاف قضائية، وتوصـي             
الدولة الطرف من مث بالعمل على تضمني تشريعاهتا الوطنية أحكاماً مناسبةً تـنص             

سبل انتصاف مفيدة يف تلـك      إتاحة  محاية فعالة من انتهاكات االتفاقية و     توفري  على  
االنتـصاف القـضائي   وبسبل  عامة اجلمهور حبقوقه     كما توصيها بتوعية     .احلاالت

فـراد  األ بشكاوىاملتاحة له يف حال انتهاك تلك احلقوق، ال سيما اإلجراء املتعلق            
  .من االتفاقية ١٤واملنصوص عليه يف املادة 

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

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

 بقلق شـديد  وهي تالحظ   .  كوروميل بألوميين يف مقاطعة نيوكني     ومجاعةمقاطعة توكومان   
أيضاً أن الدولة الطرف مل تنشئ آليات فعالة إلجراء مشاورات هبدف احلصول على املوافقة              
احلرة واملسبقة واملستنرية للمجتمعات املعرضة للتأثر مبشاريع التنميـة واسـتغالل املـوارد             

 املتعلقـة   ١٦٩لى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       الطبيعية، رغم تصديق الدولة الطرف ع     
  . يف البلدان املستقلةوالقبلية بالشعوب األصلية 
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 لتطبيـق   والفعالةتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة           
وتوصي اللجنـة  . القانون الذي حيظر الطرد القسري يف كامل أحناء اإلقليم الوطين        

، ١٦٩ات املناسبة، طبقاً التفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم           الدولة بإنشاء اآللي  
للتشاور مع اجملتمعات املعرضة للتأثر مبشاريع التنمية واستغالل املوارد الطبيعية بغية          

كذلك توصي اللجنـة الدولـة      . احلصول على موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية     
شخاص اجملردين من أراضيهم    الطرف بأن حترص على دفع التعويضات املناسبة لأل       

جمهزة باخلدمات األساسية، مثـل     وإعادة توطينهم على النحو الواجب يف أماكن        
ومـزودة  ومرافق االستحمام واملرافق الـصحية      شبكات مياه الشرب والكهرباء     

. املدارس واملراكز الصحية واملواصالت   ، مبا يف ذلك     املناسبةاالجتماعية  باخلدمات  
لة الطرف أيضاً بالتحقيق يف حاالت الطرد األخرية اليت مشلت          وتوصي اللجنة الدو  

  . سكاناً أصليني ومعاقبة املسؤولني عنها وتعويض الضحايا
املتعدد وحتيط اللجنة علماً مبا تبذله الدولة الطرف من جهود يف سبيل مراعاة بعدها                )٢٧

ها مـن معلومـات، أن       مراعاة كاملةً لكنها تالحظ بقلق شديد، بناًء على ما ورد          اإلثنيات
يف املقام األول، منكـرة     ينحدر مواطنوه من أصل أورويب أبيض       األرجنتني تعترب نفسها بلداً     

  .عملياً وجود شعوب أصلية وجمتمعات منحدرة من أصل أفريقي
توصي اللجنة الدولة الطرف مبضاعفة جهودها يف سبيل أن تعترب نفسها             

األصلية واملنحدرة من أصل أفريقي وتنـهل       دولة متعددة اإلثنيات حتترم ثقافاهتا      
وتـرويج صـورة    السكان  وتوصيها يف هذا الصدد بتنظيم محالت لتوعية        . منها

  . إجيابية عن البلد
وضـعف  الشعوب األصلية يف احلياة السياسية      تدين مشاركة   وتالحظ اللجنة بقلق      )٢٨

  . يف الربملانمتثيلها 
مـن توصـيتها العامـة      ) د(٤ اللجنة، إذ تضع يف اعتبارها الفقرة     إن    

املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية، توصـي الدولـة الطـرف          ) ١٩٩٧(٢٣رقم
مبضاعفة جهودها يف سبيل متكني السكان األصليني، ال سيما النساء منهم، مـن             
املشاركة الكاملة يف تدبري الشؤون العامة، وباختاذ تدابري فعالة تكفل متثيل مجيـع             

  .  مستويات اإلدارة العامةالشعوب األصلية يف خمتلف
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

محايـة  إتاحة  دابري الالزمة لضمان    توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ الت       
. فعالة من التمييز يف جماالت شىت، ال سيما العمالة والسكن والصحة والتعلـيم            
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 معلومات عـن تـأثري      القادمكما تطلب إىل الدولة الطرف أن تضمن تقريرها         
الربامج الرامية إىل ضمان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة للـسكان           

باألخص  توضححصائية عن التقدم احملرز يف هذا الصدد، وأن    إات  األصليني وبيان 
  . اجلهود املبذولة من أجل االرتقاء بظروف املعيشة يف مقاطعة تشاكو األرجنتينية

واللجنة، إذ حتيط علماً بالربامج اليت تنفذها الدولة الطرف، يـساورها قلـق إزاء                )٣٠
يت تستهدف فئات منها الشعوب األصلية وأفراد       األحكام املسبقة والقوالب النمطية السلبية ال     

  .األقليات مثل اجملتمعات املنحدرة من أصل أفريقي
توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابري مناسبة ملكافحة األحكـام             

وينبغـي أن تعمـل الدولـة       . املسبقة العنصرية اليت تفضي إىل التمييز العنصري      
يع التفاهم والتسامح والـصداقة بـني       الطرف، يف احلقل اإلعالمي، على تشج     

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيـضاً      .  يف البلد  ةخمتلف الفئات العرقية املوجود   
بتعزيز احلمالت اإلعالمية والربامج التعليمية املتعلقـة باالتفاقيـة وأحكامهـا،           
وبتكثيف أنشطة التدريب املوجهة إىل قوات الشرطة وموظفي نظـام العدالـة            

 فيما  الداخليملتعلقة باآلليات واإلجراءات املنصوص عليها يف القانون        اجلنائية وا 
  . بالتمييز العنصري يتصل

املتعلقة مبتابعة مؤمتر اسـتعراض نتـائج       ) ٢٠٠٩(٣٣ويف ضوء التوصية العامة رقم        )٣١
، لدى إدراج االتفاقية يف قانوهنـا  ديربان، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ يف اعتبارها       

 املؤمتر العاملي   ٢٠٠١سبتمرب  / إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها يف أيلول        اخلي،الد
 العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضالً            ملكافحة

. ٢٠٠٩أبريل  /قود يف جنيف يف نيسان    عن الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان املع       
 معلومات ملموسـة عـن      القادمالدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري      إىل  لجنة  الوتطلب  

           خطط العمل وغريها من التدابري املعتمدة لتطبيق إعالن وبرنـامج عمـل ديربـان علـى               
  . املستوى الوطين

إعداد تقريرها تتشاور على نطاق واسع، يف سياق وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن   )٣٢
 وال سـيما محاية حقوق اإلنسان، العاملة يف جمال  ، مع منظمات اجملتمع املدين      قادمالالدوري  

  . التمييز العنصرييف مكافحة 
للجمهور فور تقدميها وبأن تنـشر      تقاريرها  بأن تتيح   وتوصي اللجنة الدولة الطرف       )٣٣

ـ                رى           تعليقات اللجنة على تلك التقارير على النحو نفسه باللغـة الرمسيـة واللغـات األخ
  .الشائع استخدامها

، ١٩٩٦ إذ تالحظ أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها األساسـية يف عـام              ،واللجنة  )٣٤
وثيقتها األساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير مبوجب          تقدميتشجعها على   
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الوثيقـة األساسـية    اد  إلعدال سيما املبادئ التوجيهية     واملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان،     
االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان         اعتمدها  املوحدة، اليت   

  ).Corr.1 و(HRI/MC/2006/3 ٢٠٠٦يونيه /يف حزيرانالذي ُعقد 
  من نظامها الداخلي املعدل،    ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١ ألحكام الفقرة    ووفقاً  )٣٥

 أن توافيها يف غضون سنة واحدة من اعتماد هـذه املالحظـات           نة إىل الدولة الطرف   تطلب اللج 
  .  أعاله٢٩ و٢٦ و٢١لتوصيات الواردة يف الفقرات  تنفيذ ااخلتامية مبعلومات عن

وتود اللجنة أيضاً توجيه انتباه الدولة الطرف إىل ما تكتسيه التوصيات الـواردة يف                )٣٦
القادم تضمني تقريرها الدوري    وتطلب إليها    أمهية خاصة     أعاله من  ٢٥ و ٢٣ و ٢٠الفقرات  

  . معلومات مفصلة عما ستّتخذه من تدابري ملموسة تنفيذاً لتلك التوصيات
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري احلادي والعشرين يف موعد              )٣٧

لتوجيهية للوثيقـة اخلاصـة     ، آخذة يف اعتبارها املبادئ ا     ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٤أقصاه  
بلجنة القضاء على التمييز العنصري اليت اعتمدهتا اللجنـة يف دورهتـا احلاديـة والـسبعني                

(CERD/C/2007/1) . وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات حمّدثةً وأن يتناول مجيع النقاط املثارة
  .يف هذه املالحظات اخلتامية

  أستراليا  -٣٢
 SR.2025) و (CERD/C/SR.2024 ٢٠٢٥ و ٢٠٢٤يها  نظرت اللجنـة، يف جلـست       )١

، يف التقارير الدورية من اخلـامس عـشر إىل         ٢٠١٠طس  سأغ/ آب ١١ و ١٠املعقودتني يف   
واعتمدت اللجنة،  . (CERD/C/AUS/15-17) يف وثيقة واحدة     أسترالياالسابع عشر اليت قدمتها     

، املالحظات  ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٤ املعقودة يف    (CERD/C/SR.2043) ٢٠٤٣يف جلستها   
  .اخلتامية التالية

 مقدمة  -ألف   

يف حني ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقاريرها من اخلامس عشر إىل الـسابع               )٢
عشر يف تقرير واحد، تالحظ أن التقرير مل يكن يف توافق تام مع مبادئها التوجيهية املتعلقـة                 

يرها ملا قدمه الوفد من عروض شفهية       وتعرب اللجنة للدولة الطرف عن تقد     . بإعداد التقارير 
  . االتفاقيةتنفيذعن وكتابية أعطت فكرة أوضح 

 اجلوانب اإلجيابية  - باء  

، إلعالن  ٢٠٠٩أبريل  /ترحب اللجنة بإعراب الدولة الطرف عن دعمها، يف نيسان          )٣
األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، باعتبار ذلك خطوة أوىل علـى درب إقامـة               

  .  متواصلة وبناءة مع الشعوب األصليةشراكة
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باعتذار الدولة عن السياسات احلكومية السلبية املاضية،       بارتياح  وحتيط اللجنة علماً      )٤
 إىل الشعوب األصلية وحتديداً     ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٣وهو اعتذار وجهته الدولة الطرف يف       

يقية وجرب األضرار املقـرر     ، باعتبار ذلك خطوة أوىل صوب مصاحلة حق       ةبيالسلإىل األجيال   
  . اعترافاً مبا حدث يف املاضي من انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان

وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة             )٥
وبروتوكوهلا االختياري، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز     

الدعوة الدائمة املوجهة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة املواضـيعية، والحظـت           ضد املرأة، وب  
 كل من املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق    ٢٠٠٩باخلصوص الزيارتني اللتني أجرامها يف عام       

اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية واملقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع             
  .ه من الصحة البدنية والعقليةبأعلى مستوى ميكن بلوغ

وترحب اللجنة بالتزام احلكومة مبعاجلة ما تعانيه الشعوب األصلية من حرمان علـى              )٦
  ". سد الفجوة"حنو ما جاء يف األهداف الستة ملبادرة 

وتالحظ اللجنة باهتمام عملية املشاورة الوطنية الواسعة بشأن حقوق اإلنسان، وهي             )٧
 ٢٠٠٩سـبتمرب   / وأيلـول  ٢٠٠٨ديسمرب  /ترة ما بني كانون األول    مشاورة أُجريت يف الف   

  . حلماية حقوق اإلنسانساحقاً  مجاهريياًوأظهرت دعماً
، ومبـسامهات  هاوترحب اللجنة مبسامهات اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان يف عمل        )٨

  . املنظمات غري احلكومية ومشاركتها النشطة يف هذا الصدد

  التوصياتدواعي القلق و  -جيم   
قدمت معلومات منقوصة عن التـدابري      الطرف  تعرب اللجنة عن أسفها ألن الدولة         )٩

ــذة  ــة املتخ ــذ امللموس ــسابقة لتنفي ــة ال ــا اخلتامي  (CERD/C/AUS/CO/14مالحظاهت
وتعرب عن أسفها أيضاً ألن الكثري من دواعي القلق اليت سـبق            . CERD/C/304/Add.101)و

  .فض إىل تغيري هيكليتزال قائمة ومل ت إثارهتا ال
تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن متتثل مجيع التوصيات والقرارات            

اليت وجهتها إليها وأن تتخذ مجيع اخلطوات الالزمة لضمان أن تعـزز األحكـام     
وتوصي اللجنة أيضاً بـأن تنظـر       . القانونية الوطنية تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً     

ة حملية لتنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع          الدولة الطرف يف إنشاء آلي    
  .أشكال التمييز العنصري داخل النظام االحتادي

ويساور اللجنة قلق إزاء االفتقار إىل أي محاية منيعة من التمييز العنصري يف الدستور               )١٠
يز من الدستور نفسيهما تثريان مسائل تتصل بـالتمي       ‘ ٢٦‘٥١ و ٢٥االحتادي، وألن املادتني    

وهي تالحظ باهتمام التوصيات الواردة يف تقرير املشاورة الوطنية املتعلقة حبقوق           . العنصري
اإلنسان واستنتاج تأييد عام كبري لفكرة اعتماد قانون احتادي حلقوق اإلنسان يعاجل بـصورة             
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وحتيط اللجنة علماً أيضاً باملعلومـات      . شاملة ثغرات النموذج القائم حلماية حقوق اإلنسان      
املقدمة عن خطط الدولة الطرف الستعراض مجيع القوانني االحتادية املتعلقة مبكافحة التمييز،            

  ).٢ و١ن ااملادت(بغية تنسيقها ضمن إطار حقوق اإلنسان 
 اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يأخذ استعراض مجيع القوانني           ثحت  

تعتري احلمايـة القانونيـة     االحتادية ملكافحة التمييز بعني االعتبار الثغرات اليت        
والدستورية من التمييز وأال يتسبب تنسيق تلك القوانني يف أعقاب االستعراض           

وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولـة الطـرف      . يف إضعاف قانون التمييز العنصري    
تدابري لضمان أسبقية قانون التمييز العنصري على سائر التشريعات الـيت قـد             

 اللجنة أيضاً بـأن     وتوصي.  املعروضة يف االتفاقية   سستنطوي على متييز على األ    
        تصوغ الدولة الطرف وتعتمد تـشريعات شـاملة تـوفر محايـة منيعـة مـن                

  .التمييز العنصري
 حلقوق  األستراليةويف حني تضع اللجنة يف اعتبارها التزام الدولة الطرف جتاه اللجنة              )١١

رغ ملـسألة التمييـز العنـصري منـذ         اإلنسان، تعرب عن أسفها لعدم وجود مفوض متف       
، وتالحظ بقلق الصعوبات اليت تواجهها اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان مـن            ١٩٩٩ عام

  ).٢املادة (حيث حمدودية السلطات والقدرات والتمويل 
حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تدعم اضطالع اللجنة األسـترالية             

من خالل تزويدها مبا يكفي من التمويـل        حلقوق اإلنسان مبهامها على حنو سليم       
كما توصـي   . سيما تعيني مفوض متفرغ ملسألة التمييز العنصري       واملوظفني، ال 

اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف توسيع سلطات اللجنة األسـترالية حلقـوق             
  .اإلنسان وتدعيم وظائفها وزيادة متويلها

يومترية ملن يطلبون احلـصول علـى        الب مجع البيانات عملية  ويساور اللجنة قلق ألن       )١٢
دابري األمنية الوطنية، ميكـن أن تـشكل        يف إطار الت  وذلك   بلدان،   ١٠سترالية يف   تأشريات أ 

  ).٢املادة (ساهم يف زيادة وصم فئات معينة تنميطاً عرقياً وأن ت
يف حني تقدر اللجنة ما يشغل الدولة الطرف من هواجس أمنية وطنيـة،     

الدولة الطرف بضمان أن تتخذ تدابري مكافحة اإلرهاب دون         تشدد على التزام    
متييز يف الغرض أو يف األثر على أساس العرق أو اللون أو النـسب أو األصـل                 

وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل بياهنا املتعلق بـالتمييز          . الوطين أو اإلثين  
ـ    (A/57/18العنصري وتدابري مكافحة اإلرهاب      شر، الفـرع   ، الفصل احلادي ع

وتوصيها بتنظيم محالت للتوعية مبخاطر القوالب النمطية اليت تقرن صورة          ) جيم
  .فئات معينة باإلرهاب
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وتالحظ اللجنة بقلق االفتقار إىل إطار قانوين ينظم التزامات الشركات األسـترالية              )١٣
البلـد  اليت كان ألنشطتها املضطلع هبا يف األراضي التقليدية للـشعوب األصـلية، داخـل               

سيما يف قطاع الصناعات االستخراجية، تأثري سليب على حقـوق الـشعوب             وخارجه، ال 
  ).٥ و٤ و٢املواد (األصلية يف األرض والصحة وموارد الرزق وبيئة عيش سليمة 

ــة الطــرف، يف ضــوء توصــيتها العامــة    ــة الدول                 تــشجع اللجن
ى أن تتخذ تدابري تشريعية     بشأن حقوق الشعوب األصلية، عل    ) ١٩٩٧(٢٣رقم  

أو إدارية مالئمة ملنع الشركات األسترالية من القيام بأفعال تؤثر سلباً على متتع              
الشعوب األصلية حبقوقها داخل البلد وخارجه ولتنظيم أنشطة تلك الـشركات           

وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على الوفاء بالتزاماهتا مبوجـب          . يف اخلارج 
لية املختلفة اليت تدعمها يف سبيل تعزيز روح املواطنـة املـسؤولة        املبادرات الدو 
  .لدى الشركات

وإذ تالحظ اللجنة باهتمام تغري السمات الدميغرافية للدولـة الطـرف يف العقـود                )١٤
: تعددة الثقافات املأستراليا  (األخرية، تعرب عن أسفها ألن سياستها الداعمة لتعدد الثقافات          

 مبا  بقلقوحتيط اللجنة علماً    . ٢٠٠٦قد انتهت يف عام     )) ٢٠٠٦-٢٠٠٣(متحدة يف التنوع    
 وانعدام املساواة يف احلصول على اخلـدمات        التمييزيردها من تقارير تربز استمرار مشاكل       

وتقدميها، وهي مشاكل يواجهها أفراد أقليات معينة مبا فيها اجملتمعات األفريقية والـسكان             
             شـرق أوسـطي، وال سـيما النـساء املـسلمات           املنحدرون من أصل آسيوي ومسلم و     

  ).٥ و٢ و١املواد (
 أن تضع وتنفذ سياسة شاملة حمّدثـة        علىتشجع اللجنة الدولة الطرف       

تتوخى دعم تعدد الثقافات وتعكس ما يتسم به جمتمعها من تنوع إثـين وثقـايف      
 القـادم  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرهـا الـدوري         . متزايد

. معلومات عن النهج املتبع إزاء التنوع وتعدد الثقافات يف الـسياسة الوطنيـة            
وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف البعدين العرقي والثقايف ضمن برناجمهـا            

ما يكفي من املوارد لبلـورة       سيما بضمان توافر   املتعلق باإلدماج االجتماعي، ال   
  .اصة للمجتمعات املتنوعة يف الدولة الطرفاستراتيجيات تليب االحتياجات اخل

وتالحظ اللجنة بتقدير اعتراف الدولة الطرف بأن السكان األصليني وسكان جـزر          )١٥
مضيق توريس حيتلون مكانة خاصة يف جمتمعها باعتبارهم أوىل شعوب أسـتراليا، وترحـب    

ن املؤمتر الوطين جمـرد     ألأن القلق يساورها    غري  . بإنشاء املؤمتر الوطين ألوىل شعوب أستراليا     
هيئة استشارية متثل املنظمات واألفراد األعضاء فيها وقد ال متثل علـى أكمـل وجـه أوىل                

وُتعرب اللجنة عن أسفها إزاء التقدم احملدود صوب االعتراف الدسـتوري           . شعوب أستراليا 
يف شـؤوهنا   بالشعوب األصلية ألستراليا، وإزاء البطء يف تنفيذ مبدأ حتكم الشعوب األصلية            

  ).٦ و٥ و٢ و١املواد (بصورة فعلية 
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) ١٩٧٩(٢٣إذ توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل توصيتها العامة رقم         
بشأن حقوق الشعوب األصلية، تكرر توصيتها بأن تـضاعف الدولـة الطـرف             
جهودها يف سبيل ضمان مصاحلة فعلية مع الشعوب األصلية والتأكد من أن تشمل             

ذة لتعديل الدستور األسترايل االعتراف بأن الـسكان األصـليني          أي تدابري متخ  
ويف هذا الـصدد، توصـي      . وسكان جزر مضيق توريس هم أوىل شعوب الدولة       

اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف التفاوض بشأن معاهدة ترمي إىل إقامة عالقـة              
ة الطرف  كما توصي اللجنة بأن تزود الدول     . بناءة ومتواصلة مع الشعوب األصلية    

املؤمتر الوطين ألوىل شعوب أستراليا مبا يكفي من املوارد كـي يـدخل مرحلـة               
  .، كما توصيها بدعم تطوره٢٠١١يناير /كانون الثاينالتشغيل الكامل حبلول 

وتعرب اللجنة عن قلقها ألن جمموعة التشريعات املعتمدة يف إطار خطة االسـتجابة            )١٦
ا زالت متّيز بني األفراد على أساس العرق، بـسبل منـها            إىل الطوارئ يف اإلقليم الشمايل م     

وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء ما جنـم        ". التدابري اخلاصة "استخدام الدولة الطرف ما ُيسمى      
على اجملتمعات املتضررة، مبا يف ذلك تقييد حقوق السكان         من تأثري متييزي    عن هذا اإلجراء    

الئق والتنميـة الثقافيـة     العيشة  املتماعي ومستوى   األصليني يف األرض وامللكية واألمن االج     
ويف حني تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف ستنتهي من إعادة إقرار           . والعمل وسبل االنتصاف  

، تعرب عن قلقهـا إزاء اسـتمرار        ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول قانون التمييز العنصري يف     
العنصري املتصلة خبطة االستجابة إىل     الصعوبات يف استخدام القانون للطعن يف تدابري التمييز         

  ).٥ و٢ و١املواد (الطوارئ وإلتاحة سبل انتصاف للضحايا 
 أن تكفل توافق مجيع التدابري اخلاصة       علىحتث اللجنة الدولة الطرف       

املنصوص عليها يف القانون األسترايل، ال سيما تلك املتصلة خبطة االستجابة إىل            
بشأن معىن  ) ٢٠٠٩(٣٢ع توصيتها العامة رقم     الطوارئ يف اإلقليم الشمايل، م    

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيـز جهودهـا    . ونطاق التدابري اخلاصة  
الرامية إىل تنفيذ توصيات جملس استعراض خطة االسـتجابة إىل الطـوارئ،            

أن تواصل التصدي ملا يعيشه األستراليون األصـليون        : وتشجعها حتديدا على  
عات النائية يف اإلقليم الشمايل من حرمان وانفصام اجتماعي         املقيمون يف اجملتم  

بلغ من احلّدة مستوى غري مقبول؛ وأن تعيد إقامة العالقة مع الشعوب األصلية             
على أساس مشاورة ومشاركة وشراكة حقيقية؛ وأن حتترم احلكومة، يف أفعاهلا           

ـ          وق اإلنـسان   املؤثرة على اجملتمعات األصلية، التزامات أستراليا يف جمال حق
  .ومتتثل قانون التمييز العنصري

مـن  ) أ(٤وتعرب اللجنة عن قلقها جمدداً إزاء حتفظات الدولة الطرف على املـادة               )١٧
وتالحظ عدم جترمي أفعال الكراهية العرقية يف مجيع أحناء البلد، خالفـاً ألحكـام              . االتفاقية
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مل يعتمد بعد تشريعات حتظر التحريض كما تالحظ أن اإلقليم الشمايل  .  من االتفاقية  ٤ املادة
  ).٤املادة (على الكراهية العرقية 

             )١٩٨٥(٧توصي اللجنـة، يف ضـوء توصـيتيها العـامتني رقـم               
 طابعاً إلزامياً، بـأن تتـدارك       ٤تضفيان على املادة     اللتني،  )١٩٩٣(١٥ورقم  
ناهضة التمييز   الطرف عدم وجود تشريعات تكفل بالكامل إنفاذ أحكام م         الدولة

املتصلة ) أ(٤، كما توصيها بسحب حتفظها على املادة        ٤العنصري مبوجب املادة    
بتجرمي بث األفكار العنصرية والتحريض على الكراهيـة العرقيـة أو التمييـز             

اللجنة من جديـد     وتطلب. العنصري وتقدمي أي مساعدة إىل األنشطة العنصرية      
حقات والقرارات القضائية املتعلقة بأفعال     موافاهتا مبعلومات عن الشكاوى واملال    

الكراهية العرقية أو التحريض على الكراهية العرقية يف الواليات واألقاليم الـيت            
  .تغطي تشريعاهتا تلك اجلرائم

 املتعلق بسندات امللكية ١٩٩٣وإذ تعرب اللجنة عن قلقها من جديد إزاء قانون عام      )١٨
ه، تعرب عن أسفها إزاء استمرار تطبيق شروط إثبـات          اخلاصة بالسكان األصليني وتعديالت   

مشددة لالعتراف بالعالقة بني الشعوب األصلية وأراضيها التقليدية، وألن استثمار الشعوب           
  ).٥املادة (األصلية الكثري من وقتها ومواردها مل مينحها االعتراف بارتباطها بتلك األراضي 

املزيد من املعلومات عن هـذه      حتث اللجنة الدولة الطرف على موافاهتا ب        
وتود . املسألة، وعلى اختاذ التدابري الالزمة إلعادة النظر يف شروط اإلثبات املشددة          

اللجنة احلصول على بيانات بشأن مدى مسامهة اإلصالحات التشريعية املدخلة يف           
حتـسني تـسوية    " على قانون سندات امللكية للشعوب األصـلية يف          ٢٠٠٩عام  

وتوصـي  ". األصليني املتعلقة بسندات امللكية يف آجال معقولـة       شكاوى السكان   
اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعزيز اآلليات املناسبة للتشاور الفعال مع الـشعوب            

  .األصلية بشأن مجيع السياسات اليت تؤثر على حياهتا ومواردها
 لتحسني وصول ويف حني ترحب اللجنة باملبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف مؤخراً         )١٩

األستراليني األصليني إىل العدالة، تعرب عن قلقها ألن الزيادة األخرية يف متويـل املـساعدة               
القانونية للسكان األصليني قد ال تكون كافية لتعاجل بصورة مـستدامة اسـتمرار وصـول               

  ). ٦ و٥املادتان (الشعوب األصلية احملدود إىل خدمات التخصص القانوين والترمجة الشفهية 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة متويل املساعدة القانونية املقدمة            

، تعبرياً عن اعترافها بالدور األساسي الذي        باألرقام احلقيقية  إىل الشعوب األصلية  
. تؤديه خدمات املساعدة والترمجة املهنية واملالئمة ثقافياً يف نظام العدالة اجلنائيـة        

ن تعزز الدولة الطرف تدريب موظفي إنفاذ القانون        وعالوة على ذلك، توصي بأ    
  .وأصحاب املهن القانونية يف هذا اجملال



A/65/18 

27 GE. 10-45919 

ويف حني ترحب اللجنة مبوافقة مجيع احلكومات األسترالية علـى إطـار القـوانني                )٢٠
والعدالة الوطين اخلاص بالشعوب األصلية، تعرب عن قلقها من جديد إزاء ارتفاع معدالت             

رطاً واستمرار املشاكل املفضية إىل وفاة عدد كبري من األستراليني األصليني           السجن ارتفاعاً مف  
وتعرب اللجنة عن انشغاهلا خصوصاً إزاء تزايد معدالت سجن         . يف احلبس على مدى األعوام    

  ).٦ و٥املادتان (نساء الشعوب األصلية والظروف املتردية يف سجون كثرية 
بشأن ) ٢٠٠٥(٣١ها العامة رقم     إذ تضع يف اعتبارها توصيت     ،إن اللجنة   

 الدولـة منع التمييز العنصري يف إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية، توصي            
الطرف بتخصيص ما يكفي من املوارد للتصدي للعوامل االجتماعية واالقتصادية          

وتشجع اللجنة الدولة   . املؤثرة يف اتصال الشعوب األصلية بنظام العدالة اجلنائية       
 اعتماد استراتيجية إلعادة االستثمار يف العدالة، مبواصلة وزيـادة          الطرف على 

استخدام احملاكم وآليات التوفيق اخلاصة بالشعوب األصلية، وتطبيق برامج وقاية          
وإعادة توزيع للموارد واعتماد استراتيجيات للعدالة اإلصالحية، كما توصي بأن         

ية، تدابري فورية إلعادة النظر     تتخذ الدولة الطرف، بالتشاور مع اجملتمعات األصل      
يف توصيات اللجنة امللكية املعنية بالتحقيق يف وفيـات الـسكان األصـليني يف              

وتوصي اللجنـة   . هااحلبس، وحتديد التوصيات اليت ال تزال صاحلة هبدف تنفيذ        
أيضاً بأن تنفذ الدولة الطرف التدابري املعروضة يف إطار القوانني والعدالة الوطين            

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضـمان تزويـد       . لشعوب األصلية اخلاص با 
  .السجناء بالرعاية الصحية املالئمة

لحفاظ على اللغات األصلية، لكنها تعرب عن       لترحب اللجنة بالنهج الوطين اجلديد        )٢١
قلقها لعدم رصد الدولة الطرف أي موارد مالية إضافية وعدم تلقي برنامج صـيانة لغـات                

وتعرب اللجنة . صليني وحمفوظاهتم شيئاً من تلك املوارد يف إطار هذا النهج اجلديد        السكان األ 
ثنائي اللغة  الأيضاً عن قلق شديد إزاء قيام حكومة اإلقليم الشمايل مؤخراً بإلغاء متويل التعليم              

يف ضوء احلالة املتردية للغات أصلية كثرية ونقص الفرص الساحنة حلصول األطفال على تعليم              
  ).٥ و٢ن املادتا(تهم أو تعلم تلك اللغة لغب

تشجع اللجنة الدولة الطرف على ختصيص ما يكفي من املوارد لتطبيق             
وتوصي بأن تنظم الدولـة     . النهج الوطين اجلديد للحفاظ على اللغات األصلية      

الطرف، بالتشاور مع اجملتمعات األصلية، استقصاء وطنياً بشأن توفري تعليم ثنائي           
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعتمد الدولة الطـرف مجيـع          . وب األصلية اللغة للشع 

التدابري الالزمة للحفاظ على اللغات األصلية وأن تضع وتنفذ بـرامج إلنعـاش      
ختلط الثقافـات لفائـدة الـشعوب       املثنائي اللغة و  الاللغات األصلية والتعليم    

مع اتفاقية منظمة األمم    ومتشياً  . وتارخيهاالثقافية  األصلية، على حنو حيترم هويتها      
املتحدة للتربية والعلم والثقافة بشأن مناهضة التمييز يف التعليم، اليت صـدقت             
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عليها أستراليا، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف أن تتيح لألقليـات             
  . الوطنية فرصاً ساحنة الستخدام لغاهتا وتعلمها

 الدولة الطرف من أجل التصدي ملا تعانيه       ااختذهتويف حني تقر اللجنة باخلطوات اليت         )٢٢
الـشديد إزاء   قلقها  الشعوب األصلية من حرمان اجتماعي اقتصادي، تعرب مرة أخرى عن           

استمرار التمييز ضد األستراليني األصليني يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           
  ).٥املادة (

 الطرف كفاية واستدامة املوارد     تكرر اللجنة توصيتها بأن تكفل الدولة       
وهي توصـي بـأن     .  االقتصادية -املخصصة للقضاء على الفوارق االجتماعية      

تكفل مجيع املبادرات والربامج يف هذا الصدد مالءمة اخلدمات العامة من الناحية            
 االقتصادي الـذي تعانيـه   -الثقافية وحرصها على تقليص احلرمان االجتماعي       

  .توازي مع دعم السكان األصليني يف األخذ بزمام أمورهمالشعوب األصلية بال
ويساور اللجنة قلق إزاء املعلومات املتصلة باألمن الشخصي للطـالب الـدوليني،              )٢٣
سيما سلسلة اهلجمات العنصرية اليت استهدفت طالباً هنوداً، مما أسفر عن وفاة أحدهم يف               ال

علـى مـستوى    (عود احلكومة والـشرطة     وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء ق     . والية فكتوريا 
عن التصدي لدافع هذه األفعال العرقي، وإزاء نقص البيانات         )  على السواء  ات واالحتاد الوالي

             الوطنية املتاحة بشأن تعرض املهاجرين لألفعال اإلجرامية أكثـر مـن الفئـات األخـرى              
  ).٥ و٤ و٢املواد (

 يف تكثيف جهودها مـن أجـل        توصي اللجنة بأن متضي الدولة الطرف       
مكافحة العنف القائم على العنصرية، وذلك بسبل منها تكليف سلطات إنفـاذ            

 جبمع بيانات عن جنسية ضحايا تلك اجلرائم وانتمائهم اإلثين، وضـمان            القانون
االتساق يف تطبيق القضاة والنيابة والشرطة لألحكام القانونية النافذة اليت تعتـرب            

.  العداوة اإلثنية أو العرقية أو الدينية ظرفاً مـشدداً للعقـاب           دافع الكراهية أو  
وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف بيانات إحصائية حمدثة عن عدد وطبيعة            
ما أُبلغ عنه من جرائم الكراهية وما يتصل هبا من مالحقات وإدانات وقـرارات              

ب سن الـضحايا  ، على أن تكون تلك البيانات مصنفة حبس       اجلناةقضائية يف حق    
  .وجنسهم وأصلهم الوطين أو اإلثين

، مثـل مرافـق احتجـاز       "األماكن اخلارجية املـستبعدة   "ويساور اللجنة قلق ألن       )٢٤
املهاجرين يف جزيرة كريسماس، ال تدخل يف نطاق تنفيذ تشريعات اهلجـرة املعتمـدة يف               

وقفهم السلطات قبل أن أستراليا، وألن ملتمسي اللجوء الذين يصلون على ظهر القوارب أو ت   
يطؤوا املنطقة القارية وهم ال حيملون تأشرية صاحلة خيضعون لترتيبـات معاجلـة تفاضـلية               

. وحيرمون من الضمانات الكاملة إلجراءات الطلب واملراجعة املتوفرة يف املنطقـة القاريـة            
حتديد صـفة   وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء استمرار وقف إجراءات التقييم الرامية إىل             
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الالجئ بالنسبة إىل ملتمسني من بلدان معينة، ال سيما األفغان، وهو ما يفتقـر إىل أسـاس                 
العليا وتعرب اللجنة عن أسفها ألن احملكمة       .  من االتفاقية  ٥تشريعي ويتعارض وأحكام املادة     

 وأخـرياً، .  استنتجت شرعية احتجاز األشخاص عدميي اجلنسية ألجل غري مسمى  يف أستراليا 
تعرب اللجنة عن قلقها ألن األطفال ما زالوا حيتجزون يف ظروف شبيهة بالسجن يف مناطق               

  ).٥ و٢ و١املواد (نائية خمتلفة ويفصلون أحياناً عن والديهم 
بشأن التمييز ضـد    ) ٢٠٠٤(٣٠إذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم         

 تكفـل خلـو     غري املواطنني، تكرر ما تراه من أن الدول األطراف ينبغـي أن           
         سياسات اهلجرة من أي تأثري متييزي على األشخاص املعنـيني بـسبب العـرق             

  وتوصي بـأن تقـوم الدولـة       . أو اللون أو النسب أو األصل الوطين أو اإلثين        
  :الطرف مبا يلي

أن تعيد النظر يف نظام احتجازها اإللزامي مللتمسي اللجوء بغية            )أ(  
وضمان عدم احتجاز ملتمسي اللجوء إال كمالذ أخري        إجياد بديل عن االحتجاز،     

دائماً وحصر ذلك قانوناً يف أقصر فترة الزمة بصورة معقولة وجتنب مجيع أشكال             
  االحتجاز التعسفي؛

أن تسرع يف رفع الوقف املفـروض علـى معاجلـة طلبـات               )ب(  
ـ           ضمان التأشريات املقدمة من ملتمسي اللجوء األفغان، وتتخذ التدابري الالزمة ل

تطبيق إجراءات تقييم ومراجعة موحدة فيما يتصل بـاللجوء وتـساوي مجيـع             
ملتمسي اللجوء يف التمتع باحلق يف اخلدمات العامة بصرف النظـر عـن بلـد               

  منشئهم أو كيفية دخوهلم أستراليا؛
  أن تضع ترتيبات استقبال مناسبة، ال سيما يف حالة األطفال؛  )ج(  
من االتفاقية،  ) ب(٥، وفقاً للمادة    اخليالدأن تكفل يف قانوهنا       )د(  
   عدم الطرد لدى الشروع يف إعادة ملتمسي اللجوء إىل بلداهنم؛مبدأاحترام 

أن تعزز أي تغيريات يف معاجلة طلبات اللجوء مبعـايري محايـة              ) ه(  
  مالئمة مللتمسي اللجوء الذين أوقفت محايتهم؛

 يف ة لشؤون الالجئنيأن تواصل تعاوهنا مع مفوضية األمم املتحد        )و(  
  .املسائل املذكورة أعاله

وتعرب اللجنة عن أسفها ألن الدولة الطرف مل تتخذ أي خطوات فيما يتعلق بتوصية                )٢٥
اللجنة سابقاً بأن تنظر يف عكس عبء اإلثبات يف الدعاوى املدنية املتعلقة بالتمييز العنـصري،               

  ).٥ و٤املادتان (مل عبء اإلثبات بغية ختفيف الصعوبات اليت يواجهها املدعون يف حت
توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، يف إطار تنسيق قوانينها االحتادية             

ملنع التمييز، بتعديل قانون التمييز العنصري، ال سيما أحكامه املتصلة باإلجراءات 
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املدنية، حبيث ُيطلب إىل املدعي إثبات حدوث متييز ظاهر، ومن مث نقل العبء إىل        
  .دعى عليه إلثبات عدم وجود متييزامل

ويف حني تالحظ اللجنة باهتمام طائفة خطط التعويضات اليت ُنفـذت أو أوصـي                )٢٦
بتنفيذها يف الدولة الطرف، تعرب عن أسفها إزاء عدم وجود خطط تعويـضات مناسـبة               

  .  من االتفاقية٦لألجيال السليبة واألجور املسلوبة، وهو ما يتعارض وأحكام املادة 
تكرر اللجنة توصيتها بأن تعاجل الدولة الطرف على النحـو املناسـب،              

وبواسطة آلية وطنية، ما حدث يف املاضي من ممارسات متييز عنصري، وذلـك             
  .بسبل منها تقدمي التعويض الكايف إىل مجيع اجلهات املعنية

مناهـضة  وتكرر اللجنة أن التعليم يؤدي دوراً أساسياً يف تعزيز حقوق اإلنـسان و              )٢٧
 ألن  تـشعر بـالقلق   غري أهنـا    . العنصرية، وتالحظ باهتمام مبادرة مقررات التعليم الوطنية      

املقررات املقترحة قد ال تعكس على حنو سليم ما كان للشعوب األصلية والفئات األخرى احملمية               
  ).٧ و٥ن ااملادت(مبوجب االتفاقية من مكانة وأمهية ومسامهات تارخيية يف اجملتمع األسترايل 

أن تتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة لضمان أن ينقل         بتوصي اللجنة     
املقرر الوطين اجلديد إىل اجملتمع األسترايل رسالة دقيقة بشأن مسامهة مجيع الفئات      

وتوصـي  . احملمية مبوجب االتفاقية وأن جيسد مبدأ املشاركة واملساواة الكاملتني        
ن االتفاقية، بأن تضمِّن الدولة الطرف مقررهـا         م ٧اللجنة أيضاً، يف ضوء املادة      

وتشجع اللجنة الدولة الطـرف     . الوطين مادة التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان      
أيضاً على ضمان اعتماد استراتيجية ملناهضة العنصرية ضمن اإلطـار اجلديـد            
حلقوق اإلنسان، عمالً بالتوصيات الواردة يف تقرير املشاورة املتعلقـة حبقـوق            

سان، وباعتماد برنامج تثقيف جلميع األستراليني يـشري إشـارة حمـددة إىل           اإلن
  . مناهضة التمييز والتحيز والعنصرية

وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها عدم قابلية مجيع حقوق اإلنسان للتجزئة، تشجع الدولـة                )٢٨
صدِّق عليها  الطرف على أن تنظر يف التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل ت             

التمييـز العنـصري، مثـل      مبسألة  مباشراً  اتصاالً   أحكامها   تتصلبعد، ال سيما الصكوك اليت      
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والربوتوكول االختياري           

نسانية أو املهينة،   التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإ           
        ١٩٨٩واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلـدان املـستقلة،              

  ).١٦٩رقم (
املتعلقة مبتابعـة مـؤمتر     ) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة، يف ضوء توصيتها العامة رقم          )٢٩

فاقية يف نظامها القـانوين      االت تطبيقاستعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف، لدى         
 يف املـؤمتر    ٢٠٠١سبتمرب  /إعالن وبرنامج عمل ديربان، املعتمدين يف أيلول      بتنفيذ  ،  الداخلي
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب،           ملكافحة  العاملي  
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د يف جنيف يف شـهر      آخذة يف اعتبارها الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان، املعقو         
 القـادم وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الـدوري          . ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

التدابري املتخذة لتنفيذ إعالن وبرنـامج عمـل    غريها من   معلومات حمددة عن خطط العمل و     
  .ديربان على املستوى الوطين

 اجملتمع املدين العاملة    وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور مع منظمات          )٣٠
، وتوسيع حوارها مع    مكافحة التمييز العنصري  يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وال سيما يف         

  . القادمتلك املنظمات خبصوص إعداد التقرير الدوري 
 اجلمهـور وإطالعـه   وتوصي اللجنة بأن تيسِّر الدولة الطرف إتاحة تقاريرها لعامة            )٣١

التقارير باللغـة الرمسيـة   على تلك عمِّم كذلك مالحظات اللجنة عليها وقت تقدميها، وأن ت    
  .استخدامها، حسب االقتضاءاألخرى الشائع اللغات و

 مـن نظـام اللجنـة       ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١ووفقاً ألحكام الفقرة      )٣٢
 من تاريخ   ةد واح سنةالداخلي املعدَّل، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيها يف غضون            

 ١١اعتماد هذه االستنتاجات مبعلومات عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقـرات             
  .  أعاله٢٣ و١٦و

تكتسيه التوصيات الواردة يف    ما  وتود اللجنة أيضاً أن توجِّه انتباه الدولة الطرف إىل            )٣٣
القادم ريرها الدوري تقتضمني ، وتطلب إليها  من أمهية خاصة  أعاله ٢٦ و ٢٢ و ١٨الفقرات  

  . معلومات مفصلة عن التدابري امللموسة املتخذة لتنفيذ هذه التوصيات
تقريريها الدوريني الثامن عشر والتاسع عشر      بأن تقدِّم   وتوصي اللجنة الدولة الطرف       )٣٤

، آخذة يف اعتبارها    ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠يف وثيقة واحدة حيني موعد تقدميها يف        
التوجيهية الناظمة للوثيقة اخلاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري اليت اعتمـدهتا            املبادئ  

مجيع النقاط املثارة يف هذه تتناول ، وأن (CERD/C/2007/1)اللجنة يف دورهتا احلادية والسبعني 
الدولة الطرف أيضاً على احترام عدد الصفحات األقصى        وحتث اللجنة   . املالحظات اخلتامية 

لوثيقـة  ل صفحة   ٨٠و ٦٠ومبا يتراوح بني    لتقارير اخلاصة باملعاهدات    ل صفحة    بأربعني احملدد
إلعداد التقـارير والـواردة يف الوثيقـة        املنسقة  انظر املبادئ التوجيهية    (املوحدة  األساسية  

HRI/GEN/2/Rev.6 ١٩، الفقرة.(  
  البوسنة واهلرسك  -٣٣
 CERD/C/SR.2036 (٢٠٣٧ و٢٠٣٦يف جلـــستيها  ،نظـــرت اللجنـــة   )١
يف تقريـري البوسـنة   ،  ٢٠١٠أغـسطس   / آب ١٩ و ١٨املعقودتني يف   ) CERD/C/SR.2037و

 واعتمدت،  (CERD/C/BIH/7-8)واهلرسك الدوريني السابع والثامن املقدمني يف وثيقة واحدة         
، املالحظـات   ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٥، املعقودة يف    (CERD/C/SR.2045) ٢٠٤٥يف جلستها   
  .اخلتامية التالية
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  مقدمة  -ف أل  
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها اجلامع للتقريرين الـدوريني الـسابع              )٢

والثامن يف وثيقة واحدة تتضمن ردوداً على شواغل كانت قد أثارهتا اللجنة يف مالحظاهتـا               
، كما ترحب بالفرصة اليت أتاحها ذلك السـتئناف         (CERD/C/BIH/CO/6)اخلتامية السابقة   

وتثين اللجنة على الدولة الطرف وتشكرها أيضاً على مـذكرتيها          . الدولة الطرف احلوار مع   
 بشأن تدابري املتابعة الـيت    ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٨ و ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢املؤرختني  

كما تعرب اللجنة عن تقديرها البـالغ       . اختذهتا خبصوص املالحظات اخلتامية السابقة للجنة     
ء الذي أجرته مع الوفد وكذلك للردود الشفوية املقدمة علـى قائمـة            للحوار الصادق والبنا  

  .املواضيع واألسئلة اليت طرحها أعضاء اللجنة

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
ترحب اللجنة بالتطورات التشريعية واملؤسسية التالية يف سبيل تنفيذ االتفاقية تنفيذاً             )٣

  :كامالً يف البوسنة واهلرسك
 واحـد وموحـد ألمـني مظـامل حقـوق اإلنـسان يف                          إنشاء مكتب   )أ(  

  البوسنة واهلرسك؛
أحدمها بشأن حظر التمييز واآلخر     : ٢٠٠٩اعتماد قانونني جديدين يف عام        )ب(  

  بشأن حرية الدين واملركز القانوين للكنائس والطوائف الدينية؛
، ٢٠٠٨م  اعتماد مجهورية صربيسكا واحتاد البوسنة واهلرسـك، يف عـا           )ج(  

  قوانني بشأن محاية حقوق أفراد األقليات القومية؛
اعتماد خطط العمل املتعلقة بقضايا الروما فيما خيص العمـل والـسكن              )د(  

  ؛٢٠٠٨والرعاية الصحية، وإنشاء اجمللس التنسيقي املعين برصد تنفيذها يف عام 
الرومـا              االلتزام بتنفيذ إعالن وبرنامج عمـل العقـد األورويب إلدمـاج              )ه(  

   يف البوسنة واهلرسك؛٢٠١٥-٢٠٠٥للفترة 
 إلجياد حلـول لظـاهرة      الً عام فريقاًإنشاء جملس وزراء البوسنة واهلرسك        )و(  

  .٢٠٠٨يف عام " مدرستني حتت سقف واحد"
كما ترحب اللجنة باجلهود املبذولة العتماد تشريع حمدد حيظر مجيـع املنظمـات               )٤
  . يف البوسنة واهلرسكلفاشية اجلديدةفاشية واملنظمات اال
 أن الدولة الطرف قد تشاورت مع منظمات اجملتمع املدين   مع التقدير وتالحظ اللجنة     )٥

  .فيما يتعلق بإعداد تقريرها الدوري العاملة يف جمال محاية حقوق اإلنسان،
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  دواعي القلق والتوصيات  -جيم   
 الطـرف إلجـراء تعـداد سـكاين يف                 تالحظ اللجنة اخلطوات اليت اختذهتا الدولة       )٦

تغريات دميغرافية كبرية   من  احلرب  ما أحدثته   ومع ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء       . ٢٠١١عام  
قائمة على أساس األصل اإلثين واحتمال أن يؤثر ذلك على سري عمليـة تعـداد الـسكان                 

  ).٢و) ١(١املادتان (
ري مناسبة وإنشاء آليات كافيـة       تداب باختاذتوصي اللجنة الدولة الطرف       

لضمان اعتماد طرق فعالة جلمع البيانات على حنو يتيح احلصول على إحصاءات            
وتذكر اللجنة  . كاملة وميكن التعويل عليها بشأن التكوين اإلثين لسكاهنا       مصنفة  

املتعلقة بتحديد أفراد بعض اجملموعات العرقية      ) ١٩٩٠(٨بتوصيتها العامة رقم    
. ، وهو ما ينبغي أن يتم دون خوف مـن أي عواقـب            تهم بأنفسهم واإلثنية هوي 

وُتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس التعاون التقين يف هذا الـصدد مـن     
  .صندوق األمم املتحدة للسكان

ويف حني تثين اللجنة على الدولة الطرف الستعدادها لتعديل القوانني ذات الـصلة،               )٧
قلق وجود بعض النصوص الدستورية اليت متنح بعض احلقـوق          عند االقتضاء، فإهنا تالحظ ب    

  )).ج(٥و) ج) (١(٢و) ٤(١املواد (السياسية اهلامة على أساس االنتماء اإلثين 
 األحكام ذات   تعديل إىلتكرر اللجنة توصيتها بأن تبادر الدولة الطرف          

ء مجيـع  بغية إلغان االنتخابات، ووقانودساتري الكيانات الصلة من دستور الدولة  
 على قدم املـساواة    مجيع املواطنني    متتعاألحكام التمييزية، وبصفة خاصة ضمان      

  . بصرف النظر عن أصلهم اإلثينالترشح لالنتخاباتيف التصويت ويف باحلق 
وبينما ترحب اللجنة مبختلف التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف لضمان إجياد حل              )٨

الجئني واملشردين، فإهنا تشعر بالقلق ألن عدداً كـبرياً مـن           فعال للمشاكل املتعلقة بعودة ال    
األشخاص الذين شرَّدهتم احلرب ال يزالون غري قادرين على العودة إىل أماكن إقامتهم السابقة         

  )).ه(و‘١‘)د(٥املادة (أو االندماج بفعالية يف جمتمعاهتم احمللية السابقة أو اجلديدة 
التـدابري الالزمـة    واصلة تنفيـذ    تشجع اللجنة الدولة الطرف على م       
إقامتـهم   أمـاكن  إىل   دائمـة عودة   لالجئني واملشردين داخلياً  اعودة  ب للتعجيل
االضطالع وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب    . استقباهلم حتسني ظروف    عرباألصلية  

وضـمان  ،  للعائديناالندماج االجتماعي واالقتصادي    لتعزيز  نشطة  مبزيد من األ  
 يف  ال سـيما  جتماعية واالقتصادية والثقافية على قدم املساواة، و       اال مقوقهحبمتتعهم  

. والتعليموالعمل  والرعاية الصحية   واملعاشات التقاعدية    احلماية االجتماعية    التجما
 مساعدة مناسبة أو تعويضات مناسبة، حبسب احلالـة،       العائدونوينبغي أن يتلقى    

  .نحقوق اإلنساوضعهم من حيث بغية منع زيادة تدهور 
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وتثين اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بإنشاء مكتب واحد ألمني مظامل حقـوق               )٩
اإلنسان وإنشاء هيئات استشارية أخرى معنية بقضايا األقليات القومية، لكن القلق يساورها            

 آليات مناسبة لرصد أفعال التمييز والعنف القائمة على األصـل           يف واقع األمر  ألنه ال توجد    
  ).٦ و٢ادتان امل(اإلثين 

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري سياسية ومهنية ومالية وتقنيـة       
ملكتب أمني  االستقالل الفعلي واإلدارة الذاتية     وغريها من التدابري لضمان     مناسبة  

          قـرار اجلمعيـة    ( ١٩٩٣مظامل حقوق اإلنسان، وفقاً ملبـادئ بـاريس لعـام           
ومتكـني جمـالس    ) ١٩٩٣ديسمرب  /كانون األول  ٢٠املؤرخ   ٤٨/١٣٤العامة  

  .األقليات القومية احمللية من العمل بفعالية وكفاءة
وبينما تالحظ اللجنة أحكام القانوين اجلنائي ذات الصلة اليت جترم التحريض علـى               )١٠

ن املقبل الكراهية العرقية أو اإلثنية، والقوانني األخرية املتعلقة حبظر التمييز وحبرية الدين والقانو     
املتعلق حبظر مجيع املنظمات الفاشية واملنظمات الفاشية اجلديدة، فإهنا تـشعر بـالقلق إزاء              
استمرار املظاهر العلنية املتمثلة يف خطابات الكراهية والتعـصب وال سـيما مـن جانـب                

  ).٦و) ب(٤املادتان (السياسيني 
 التعصب  توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة السعي إىل مكافحة أوجه          

بوسائل منها تطبيق ما هو موجود من أحكام جنائية حتظر خطابات           اإلثنيات  بني  
الكراهية وجرائم الكراهية، ومواصلة تعزيز ودعم الوحدة الوطنية والتـسامح          
والتعايش السلمي ألفراد خمتلف القوميات واجملموعات الدينية، من خالل تنظيم          

لموسة، ومن خالل تعزيز صالحيات     محالت التوعية وغري ذلك من اخلطوات امل      
وكالة تنظيم االتصاالت فيما يتعلق بتحريض اجلمهور علـى    اليت متارسها   املراقبة  

  .ية أو الدينةالكراهية اإلثني
         وبينما حتيط اللجنة علماً بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف للقضاء على خملفـات              )١١

، فإهنا تعتقد أن ممارسة الفصل بني التالميذ يف         "واحدمدرستني حتت سقف    "ما يسمى بنظام    
" اآلخـر "الثقة واخلوف مـن     وانعدام  عدم االندماج   من شأهنا إدامة    مدارس الدولة الطرف    

  ).٧و) ه(٥ و٣املواد (
املدارس األحاديـة   تكرر اللجنة توصيتها بأن تلغي الدولة الطرف نظام           

أن تضمن تعليم املناهج األساسية نفسها      الفصل بني التالميذ وب   اإلثنية القائم على    
جلميع األطفال وأن تشجع على التسامح بني خمتلف اجملموعات اإلثنيـة وعلـى        

  .تقدير خصائص كل منها
وبينما ترحب اللجنة باخلطوات املتخذة للقضاء على التمييز ضد مجاعة الرومـا يف               )١٢

ال تزال تشعر بالقلق إزاء اسـتمرار       جماالت السكن والعمل والتعليم والرعاية الصحية، فإهنا        
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وتالحظ اللجنة بصفة خاصـة أن محلـة        . أفعال التمييز اليت تستهدف هذه األقلية املهمشة      
 مل حتقق أهدافها بعد، مع      ٢٠٠٨تسجيل مواليد الروما اليت كان ينبغي أن تنتهي حبلول عام           

 التـأمني الـصحي،     ما يترتب على ذلك من آثار خطرية على أهلية الروما يف احلصول على            
  )).ه(٥ و٣ و٢ املواد(واملساعدة االجتماعية، وااللتحاق باملدارس 

تكرر اللجنة توصيتها بأن تواصل الدولة الطرف، باإلشارة إىل تعليـق             
، السعي إىل القضاء على أوجه التحيز ضد مجاعة         )٢٠٠٠(٢٧اللجنة العام رقم    

 على الوثـائق الشخـصية      الروما، وبأن تضمن حصول مجيع أفراد هذه اجلماعة       
الضرورية للتمتع حبقوقهم املدنية والسياسية، وكـذلك حقـوقهم االقتـصادية           

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفـذ بالكامـل          . واالجتماعية والثقافية 
خمتلف استراتيجياهتا وخطط عملها املتعلقة بالروما وفقاً إلعالن وبرنامج عمـل           

، مع تكريس العمل بـصفة خاصـة       ٢٠١٥-٢٠٠٥عقد إدماج الروما للفترة     
لضمان توفري السكن الالئق والرعاية الصحية والعمل والـضمان االجتمـاعي           

  .والتعليم لشعب الروما

اليت اعتمـدهتا الدولـة     )  التشريعية التشريعية وغري (وبينما ترحب اللجنة باخلطوات       )١٣
القائم على الكراهية العرقية واإلثنيـة      الطرف، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز          

  ).٧و) ه(و‘ ١‘)د(٥ و٤ و٣ و٢املواد (يف جمتمع البوسنة 
تكرر اللجنة توصيتها بأن تواصل الدولة الطرف تعزيـز احلـوار بـني               

الثقافات والتسامح والتفاهم وإيالء االهتمام الواجب لثقافة وتـاريخ خمتلـف           
  .سكاجملموعات اإلثنية داخل البوسنة واهلر

تابعة مـؤمتر اسـتعراض   مباملتعلقة ) ٢٠٠٩(٣٣  رقمويف ضوء التوصية العامة للجنة     )١٤
عند تطبيق االتفاقية يف نظامها القانوين الداخلي،       نتائج ديربان، توصي اللجنة الدولة الطرف       

، املؤمتر العاملي   ٢٠٠١سبتمرب  /اعتمدمها، يف أيلول  اللذين  بتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان      
آخذة يف  كافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،            مل

            /قـود يف جنيـف يف نيـسان       الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربـان، املع       اعتبارها  
، معلومـات  القادم تقريرها الدوري تضمنيالدولة الطرف إىل اللجنة وتطلب   .٢٠٠٩أبريل  

 علـى  لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان     خطط العمل وغريها من التدابري املتخذة        حمددة عن 
  .املستوى الوطين

، القـادم إعداد التقرير الدوري   يف سياق   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل،         )١٥
التشاور مع منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال محاية حقوق اإلنسان وتوسـيع احلـوار               

  .مكافحة التمييز العنصرييف وال سيما معها، 
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لى أن تنظر يف إصدار اإلعالن االختياري املنصوص        عوتشجع اللجنة الدولة الطرف       )١٦
           األفـراد  العتراف باختصاص اللجنة يف تلقـي شـكاوى         ل االتفاقية   من ١٤عليه يف املادة    
  . والنظر فيها

 مـن   ٨ من املادة    ٦ى تعديالت الفقرة    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق عل       )١٧
 يف االجتماع الرابع ١٩٩٢يناير / كانون الثاين١٥مدت يف االتفاقية، وهي التعديالت اليت اعُت

 ١٦ املؤرخ   ٤٧/١١١اجلمعية العامة يف قرارها     أقرهتا  عشر للدول األطراف يف االتفاقية واليت       
            نـة إىل قـراري اجلمعيـة       ويف هذا الـصدد، تـشري اللج      . ١٩٩٢ديسمرب  /كانون األول 

اجلمعية العامة بشدة الدول األطراف على      فيهما   حثت   اللذين،  ٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨العامة  
 ،لتصديق على تعديل االتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنـة        الداخلية ل إجراءاهتا  باختاذ  التعجيل  
  .تعديل مبوافقتها على ال خطياً على وجه السرعةاألمني العاموإخطار 

 وإطّالعـه توصي اللجنة بأن تيسِّر الدولة الطرف إتاحة تقاريرها لعامة اجلمهـور            و  )١٨
التقارير باللغـة الرمسيـة   على تلك مالحظات اللجنة كذلك عليها وقت تقدميها، وأن تعمِّم     

  .استخدامها، حسب االقتضاءاألخرى الشائع واللغات 
 مـن نظـام اللجنـة       ٦٥ االتفاقية واملادة     من ٩ من املادة    ١ووفقاً ألحكام الفقرة      )١٩

 من تاريخ   ة واحد سنةالداخلي املعدَّل، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيها يف غضون            
                اعتماد هذه االسـتنتاجات مبعلومـاٍت عـن متابعتـها لتنفيـذ التوصـيات الـواردة يف                

  . أعاله١٣ و١١ و٩ الفقرات
أن توجه انتباه الدولة الطرف إىل ما تكتسيه التوصيات الواردة يف           وتود اللجنة أيضاً      )٢٠

 من أمهية خاصة، وتطلب إليها تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات ١٢ و٨ و٧الفقرات 
  .مفصلة عن التدابري احملددة املتخذة لتنفيذ هذه التوصيات

والعاشر واحلـادي   اسع  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية الت          )٢١
، آخـذةً يف اعتبارهـا      ٢٠١٤ يوليه/ متوز ١٦ يف حيني موعد تقدميها     عشر يف وثيقة واحدة   

املبادئ التوجيهية الناظمة للوثيقة اخلاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري اليت اعتمـدهتا             
يف املُثـارة   قاط  مجيع الن تتناول  ، وأن   )CERD/C/2007/1( احلادية والسبعني    ا دورهت يفاللجنة  

عـدد الـصفحات    احترام  على  أيضاً  حتث اللجنة الدولة الطرف     و. اخلتاميةهذه املالحظات   
 صفحة  ٨٠ و ٦٠ومبا يتراوح بني    اخلاصة باملعاهدات   احملدد بأربعني صفحة للتقارير     األقصى  
دة يف الوثيقة   الواروالتقارير  إلعداد  انظر املبادئ التوجيهية املنسقة     . ( املوحدة األساسيةللوثيقة  

HRI/GEN/2/Rev.6 ١٩، الفقرة.(  
  كمبوديا  -٣٤
، )SR.1980 و CERD/C/SR.1979 (١٩٨٠ و ١٩٧٩يف جلـستيها     ،اللجنةنظرت    )١

 عشر  الثالث إىل   الثامنيف التقارير الدورية من     ،  ٢٠١٠فرباير  /شباط ١٩ و ١٨ املعقودتني يف 



A/65/18 

37 GE. 10-45919 

           واعتمـدت اللجنـة يف      .(CERD/C/KHM/8-13)  يف وثيقـة واحـدة     املقدمة من كمبوديا  
 ، املالحظـات  ٢٠١٠ مـارس / آذار ٤، املعقودة يف    (CERD/C/SR.1998) ١٩٩٨جلستها  

  .اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف   
 ذلـك هلـا   أتاحها  وبالفرصة اليت   ترحب اللجنة بتقدمي كمبوديا تقاريرها الدورية         )٢

 أن تقدمي التقرير قد تأخر أكثر مـن         وإذ تالحظ اللجنة  . الستئناف احلوار مع الدولة الطرف    
، فإهنا )١٩٩٨حان موعد تقدمي التقرير الثامن يف عام    (عشر سنوات عن املوعد احملدد لتقدميه       

من أجل الوفاء    تطلب إىل الدولة الطرف أن تتقيد يف املستقبل باملواعيد احملددة لتقدمي التقارير           
 .تفاقية مبوجب االبالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير

لحوار البناء واجلهود اليت بذهلا الوفد الذي       لوتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف         )٣
املمثل الدائم لكمبوديا لدى األمم املتحـدة لإلجابـة عـن    يتخذ من جنيف مقراً له برئاسة    

وتالحظ اللجنة أن الوفد مل يتضمن أي ممثل عـن الـوزارات            . األسئلة اليت طرحتها اللجنة   
اإلدارات املعنية يف كمبوديا، األمر الذي حد من توافر املعلومات أو األجوبة عن أسـئلة                أو

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إرسال خرباء من كمبوديا         . طرحتها اللجنة خالل االجتماع   
 .عندما متثل يف املرة القادمة أمام اللجنة، هبدف إتاحة إجراء حوار أمشل

من مسامهات  ته العديد من املنظمات غري احلكومية يف كمبوديا         وتقدر اللجنة ما قدم     )٤
  .حّسنت نوعية احلوار مع الدولة الطرف

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية  -باء   
تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف متر مبرحلة إعادة بناء مستمرة أعقبت فترة صـعبة                )٥

اً أن فترات السالم اهلش سواء داخل البلد أو علـى           وطويلة من الرتاع املسلح، وتالحظ أيض     
  .حدوده قد أعاقت تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً

  اجلوانب اإلجيابية  -جيم   
تالحظ اللجنة إدراج املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان يف القـانون الدسـتوري              )٦

القـرار  ( ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ١٠الكمبودي وترحب بقرار اجمللس الدستوري املـؤرخ        
الذي يؤكد من جديد أنه ينبغي للقضاة أن يفسروا التـشريعات           ) ٠٩٢/٠٠٣/٢٠٠٧ رقم

  . حبقوق اإلنسانفيما يتعلق قرارات يف ضوء التزامات كمبوديا الدولية الويتخذوا 
وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري التفاقيـة             )٧

 واعتماد قـانون للتـصديق علـى الربوتوكـول          ٢٠٠٧أبريل  /مناهضة التعذيب يف نيسان   
، ٢٠٠٩أغـسطس   /االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد النساء يف آب          

  .ومها خطوتان هامتان حنو تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
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ـ  وتقدر اللجنة اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف لتدعيم         )٨ ة اإلطار القـانوين حلماي
  .٢٠٠٧أغسطس /حقوق اإلنسان وتعزيزها، وال سيما اعتماد قانون اإلجراءات اجلنائية يف آب

 فضالً عن سلـسلة     ٢٠٠١وتشري اللجنة بارتياح إىل اعتماد قانون األراضي يف عام            )٩
من املراسيم الفرعية الرامية إىل توفري محاية أفضل إلمكانية احلصول على األرض بالنـسبة إىل    

  .مبا فيها الشعوب األصليةاألقليات 
الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا بالتعاون مـع        وتشري اللجنة بارتياح إىل إنشاء        )١٠

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتقـدمي         . األمم املتحدة واجملتمع الدويل   
  .مرتكيب الفظائع املتصلة باخلمري احلمر إىل العدالة

   والتوصياتقلقدواعي ال  -دال   
ترحب اللجنة باعتماد القانون اجلنائي اجلديد وأحكامه املتعلقة باجلرائم املرتكبة ضد             )١١

بيد أهنا تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود        . الكرامة اإلنسانية واجلرائم املرتكبة ضد األمن العام      
  ).٢ و١املادتان (مبوجب القانون الكمبودي ألعمال اليت متثل متييزاً عنصرياً تعريف واضح ل

توصي اللجنة باستكمال التشريعات لضمان تقدمي تعريـف واضـح            
 من االتفاقية وكفالة حق كل شخص يف        ١للتمييز العنصري يتماشى مع املادة      

 مـن   ٥عدم التعرض للتمييز يف إطار التمتع جبميع احلقوق الواردة يف املـادة             
الطرف فهـم مجيـع تلـك       وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة       . االتفاقية

  . األحكام فهماً تاماً ونشرها يف وثائق تعمم على اجلمهور وتنفيذها
التكوين اإلثين  وترحب اللجنة باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف بشأن اللغات و           )١٢

للجنة قلق ألن املعلومات املتاحة مل متكِّن من فهم الوضع فهماً           اومع ذلك، يساور    . للسكان
  .ال سيما فيما يتعلق باألقليات اإلثنيةعميقاً و

الدولة الطرف أن تقدم، يف تقريرها الدوري القـادم،         إىل  تطلب اللجنة     
، األقليات من الشعوب األصـلية    ن األقليات اإلثنية، مبا فيها      عمبوبة  معلومات  

وفقاً لتوصيتها العامة     وذلك ، هلذه األقليات   االقتصادي واالجتماعي  وعن الوضع 
من املبادئ التوجيهيـة لتقـدمي الوثيقـة         ١٢-١٠والفقرات  ) ١٩٩٠(٨رقم  

املوضوعة خصيصاً للجنة القضاء على التمييز العنصري، اليت اعتمدهتا اللجنة يف           
  .)CERD/C/2007/1 (دورهتا احلادية والسبعني

وإذ تقر اللجنة بأن سيادة القانون هي احلجر األساس يف محاية احلقوق املنـصوص                )١٣
االتفاقية، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء وجود تقارير تشري إىل تدخل سياسي وفـساد              عليها يف   

وتقر اللجنة وترحب، مـن جهـة       . ميس اهليئات القضائية وسري عمل بعض اإلدارات العامة       
أخرى، باملسار املتبع من أجل اعتماد قانون ملكافحة الفساد ولكنها تعتقد بضرورة وضع هذا             

  .)٢املادة  (الكامل وإنشاء اآلليات الالزمةالقانون موضع التنفيذ 
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مبواصلة وزيادة جهودها لتعزيز وكفالـة       الدولة الطرف    اللجنةتوصي    
استقالل اجلهاز القضائي وضمان حترره من سيطرة األوساط السياسية وتدخالهتا          

وتوصـي  . وذلك باعتماد مجيع القوانني اإلصالحية ذات الصلة يف وقت مبكـر          
ن تتخذ الدولة الطرف خطوات لزيادة قدراهتا على التحقيـق يف           اللجنة أيضاً بأ  

  .حاالت انعدام الكفاءة والفساد واختاذ اإلجراءات التأديبية بشأهنا
وترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف العتماد عدد كبري من التشريعات              )١٤

ـ            يم وحظـر التمييـز     يف جماالت مثل اللجوء واحلصول على األرض واحلصول علـى التعل
. العنصري، إال أهنا تشعر بالقلق إزاء عدم تطبيق هذه القوانني وإنفاذها على حنو متسق ودقيق            

ويف هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة إزاء القرار الذي اختذته الدولة الطرف               
 الجئني،حتديد مركزهم ك   شخصاً من اإليغور من كمبوديا قبل استكمال عملية          ٢٠بترحيل  

وهو ما أشار إليه بيان املقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة                
، األمر الذي حيول    ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٢القاسية أو الالإنسانية أو املهينة املؤرخ       

دون البت على حنو موضوعي فيما إذا كان املرَّحلون سيتعرضون لالضطهاد أو غـريه مـن                
  ).٥ و٢املادتان (شكال إساءة املعاملة أ

 ضمان تنفيذ التشريعات املعتمدة، مبـا        الدولة الطرف  إىل اللجنة   تطلب  
فيها القانون املتعلق باللجوء، تنفيذاً تاماً ودقيقاً من أجل إتاحة احلماية الكاملـة             

والتمتع باحلقوق واملزايـا  " عدم الترحيل القسري "مبوجب القانون واحترام مبدأ     
  .املساواة على قدم

ويف حني تالحظ اللجنة أن لدى الدولة الطرف آليات عديدة حلقوق اإلنـسان يف                )١٥
خمتلف أجهزهتا احلكومية، فإهنا تظل قلقة ألنه مل يتم بعد إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق           

  ).٢املادة (اإلنسان 
وق الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلق        اللجنة   تشجع  

ية لتعزيز حقوق اإلنـسان     املؤسسات الوطن اإلنسان وفقاً للمبادئ املتعلقة مبركز      
وتوصـي اللجنـة    ). ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العام    ") (مبادئ باريس ("ومحايتها  

السامية األمم املتحدة ملفوضية املكتب التابع مع  بالتشاور  احلكومة يف هذا الصدد     
احلصول على املساعدة التقنية لتنـشيط       والنظر يف    يف كمبوديا حلقوق اإلنسان   

اجلهود اجلارية لصياغة قانون بشأن إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متتثـل            
  . امتثاالً كامالً ملبادئ باريس

وتسلم اللجنة بالنمو االقتصادي امللحوظ الذي شهدته الدولة الطرف مؤخراً وما قد              )١٦
مع ذلك، يساور اللجنة قلق ألن السعي إىل حتقيق         و. يعود به ذلك النمو من منافع على البلد       

النمو واالزدهار االقتصادي يكون يف بعض احلاالت على حساب اجملموعـات الـسكانية             
وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء وجود تقـارير      . الضعيفة بصفة خاصة، مثل الشعوب األصلية     
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 دون  صـليون تقليـدياً   يشغلها السكان األ   أراض   منح االمتيازات الستغالل  تشري إىل سرعة    
مراعاة تامة أو استنفاد لإلجراءات املنصوص عليها مبوجب قانون األراضي واملراسيم الفرعية            

 ).٥ و٢املادتان (ذات الصلة 

بضمان حتقيق توازن مناسب بني التنميـة       توصي اللجنة الدولة الطرف       
اب وحقوق مواطنيها، وضمان أال تتحقق التنمية االقتصادية فيها علـى حـس           

وتوصي اللجنة أيضاً   . حقوق الضعفاء من األفراد واجملموعات املشمولة باالتفاقية      
الدولة الطرف باختاذ تدابري محائية مناسبة مثل تأخري منح االمتيازات السـتغالل            
أراض تسكنها مجاعات أصلية تكون قد أودعت طلباً لتسجيلها قانونياً من أجل            

لك إىل حني تقيـيم وحـسم قـضية         احلصول على سندات ملكية لألراضي وذ     
سندات امللكية اجلماعية وحقوق الشعوب األصلية يف امتالك أراضيها اجملتمعيـة           
اليت هي حمل نزاع، ويف تطويرها والسيطرة عليها واستخدامها، بعد التشاور مع            

  .الشعوب األصلية واحلصول على موافقتها املستنرية
ذ بعـني االعتبـار، عنـد       وتشجع اللجنة أيضاً الشركات على أن تأخ        

 االجتماعيـة   مـسؤوليتها ،   األراضي الستغاللامتيازات اقتصادية   حصوهلا على   
  .يتعلق حبقوق السكان احملليني ورفاههم فيما

ويساور اللجنة قلق إزاء وجود تقارير تشري إىل حدوث أعمال ترهيب وعنف ضد               )١٧
. عات على األرض الـيت متـّسهم      الشعوب األصلية أثناء عمليات اإلخالء القسري أو املناز       

ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء ما يرد من تقارير تفيد بوجود نزعة إىل توجيه اهتامات ضـد                 
القرويني من الشعوب األصلية وإلقاء القبض عليهم عندما حيتجون ضد ما يتعرضون له مـن               

  ).٦املادة  (ميتلكوهناإجالء قسري أو عندما حيتجون على منح امتيازات الستغالل أراض 
على توفري احلماية الكاملة للفئات الـضعيفة        الدولة الطرف    ة اللجن حتث  

من االعتداءات البدنية وأعمال الترهيب عندما تسعى إىل ممارسة حقوقها املرتبطة           
وحتث اللجنة الدولة الطرف على تقـدمي مـرتكيب تلـك           . باألراضي اجملتمعية 

ة الطرف ضمان عمل اجلهاز القضائي بقدر       وينبغي للدول . االنتهاكات إىل العدالة  
وصـول  أكرب من الكفاءة، يف إطار جهودها الرامية إىل حتسينه، من أجل ضمان             

، مبن فيهم األقليات والـشعوب األصـلية،   اجلميع إىل العدالة على قدم املساواة    
منع التمييز العنـصري يف     بشأن  ) ٢٠٠٥(٣١طبقاً للتوصية العامة للجنة رقم      

  . عمل نظام العدالة اجلنائيةإدارة وسري
وفيما تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف أكدت مراراً أن اخلمـري كـروم ُيعتـربون              )١٨

مواطنني كمبوديني، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق ألن عملية توثيق اجلنسية تعترب أكثر إرهاقاً يف               
وتشعر اللجنـة   . اآلخرينحالة أفراد مجاعة اخلمري كروم منها يف حالة املواطنني الكمبوديني           

بالقلق أيضاً ألنه، نتيجة هلذا الوضع، جيري تأخري تأكيد اجلنسية الكمبودية ألفـراد مجاعـة               
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، األمر الذي يفضي إىل عدم حصوهلم على احلقوق واملزايا          منحهم إياها اخلمري كروم أو رفض     
  ).٥املادة (ها الكاملة واملتساوية كما هو منصوص عليه يف دستور الدولة الطرف وقوانين

بضمان متكني كل فرد من اخلمري كـروم        توصي اللجنة الدولة الطرف       
يسعى إىل تأكيد جنسيته وتوثيقها من احلصول على وثائق اجلنسية يف مهلة زمنية             

األشـخاص  مجيـع   مناسبة وبناء على إجراءات متطابقة ومتساوية تسري على         
  .املؤهلني ألن يكونوا مواطنني كمبوديني

معلومات مفادها أن أفراد اخلمري كروم، عندما يقـدمون طلبـاً           اللجنة   تلقتد  وق  )١٩
للحصول على وثائق اهلوية الكمبودية، إما يطالبون بتغيري بعض املعلومات األساسـية مثـل              

  ).٥املادة (إىل ذلك بغية ضمان احلصول على وثائقهم ُيضطرون االسم ومكان الوالدة أو 
 ميثل جانباً أساسياً من جوانب اهلوية الثقافية        بالنظر إىل كون اسم الفرد      
وأن التاريخ الشخصي، مبا يف ذلك تاريخ ومكان الوالدة، ميثـل أيـضاً         واإلثنية  

جزءاً من تلك اهلوية، توصي اللجنة الدولة الطرف بقوة باختاذ التدابري الضرورية            
 أمسـائهم   لضمان متتع اخلمري كروم حبقوقهم متتعاً كامالً فيما يتعلـق بتـسجيل           

  .احلقيقية ومكان والدهتم إذا ما أرادوا ذلك يف إطار سعيهم إىل تأكيد جنسيتهم
وبينما تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتنفيذ برناجمهـا التعليمـي               )٢٠

، فإهنا تشعر بـالقلق إزاء التفـاوت القـائم يف           "التعليم للجميع "الوطين الذي يعرف باسم     
وتشعر اللجنة بقلق بـالغ بـشأن تعلـيم         . التعليم وال سيما يف املناطق النائية     احلصول على   

األطفال يف مناطق، مثل مقاطعيت موندولكريي وراتاناكريي، ينتمـي أغلـب سـكاهنا إىل              
ور اللجنة قلق ألن معدالت القبول والتسجيل أدىن مـن          اويسالشعوب األصلية أو األقليات     

رسوب والتسرب أعلى من متوسـط املـستوى الـوطين           املستوى الوطين وألن معدالت ال    
  ).٥ و٢املادتان (

التعليم " الدولة الطرف بأن تواصل جهودها لتحقيق هدف       ةتوصي اللجن   
والنظر يف إمكانية وضع برامج تعليمية ثنائية اللغة، كلما كـان ذلـك     " للجميع

ائدة األقليات اإلثنية   مناسباً، يف املناطق النائية، كوسيلة لتحسني البيئة التعليمية لف        
  .والشعوب األصلية

وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها عدم إمكانية جتزئة حقوق اإلنسان كافة، فإهنا تـشجع                )٢١
الدولة الطرف على النظر يف التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان اليت مل تصدق عليهـا               

ع التمييز العنصري، مثـل     وضومبمباشراً  اتصاالً   أحكامها   تتصلبعد، وخاصة املعاهدات اليت     
  ).١٩٩٠ (االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

تابعة مـؤمتر اسـتعراض   مب املتعلقة) ٢٠٠٩(٣٣رقم للجنة  العامة  التوصيةويف ضوء     )٢٢
خلي، ، عند تطبيق االتفاقية يف نظامها القانوين الدا        توصي اللجنة الدولة الطرف    نتائج ديربان، 
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املؤمتر العـاملي  ،  ٢٠٠١سبتمرب  /أيلولبتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها يف         
 آخـذة يف    ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب          

ـ        اعتبارها               /ود يف جنيـف يف نيـسان      الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربـان املعق
تقريرها الدوري القادم معلومـات     تضمني   وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف       .٢٠٠٩أبريل  

لتنفيذ إعالن وبرنـامج عمـل      املتخذة  التدابري األخرى   غريها من   حمددة عن خطط العمل و    
  . ديربان على املستوى الوطين

القـادم،  بأن تواصل يف سياق إعداد التقرير الدوري         اللجنة الدولة الطرف     وصيوت  )٢٣
منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمـال محايـة حقـوق           التشاور وتوسيع نطاق احلوار مع      

  .  التمييز العنصريمكافحةاإلنسان، وال سيما يف 
النظر يف إمكانية إصدار اإلعـالن االختيـاري        وتشجع اللجنة الدولة الطرف على        )٢٤

  . من االتفاقية١٤املنصوص عليه يف املادة 
 مـن  ٨ من املادة   ٦ي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على تعديالت الفقرة          وتوص  )٢٥

 يف االجتماع الرابع ١٩٩٢يناير / كانون الثاين١٥االتفاقية، وهي التعديالت اليت اعُتمدت يف 
ويف هذا  . ٤٧/١١١عشر للدول األطراف يف االتفاقية واليت أقرهتا اجلمعية العامة يف قرارها            

ذين حثت فيهمـا    ل ال ٦٢/٢٤٣ و ٦١/١٤٨ة إىل قراري اجلمعية العامة      الصدد، تشري اللجن  
لية للتـصديق علـى     داخال ا على التعجيل باختاذ إجراءاهت     يف االتفاقية   الدول األطراف  بشدة

  .عليهاعلى وجه السرعة مبوافقتها خطياً ، وإخطار األمني العام التتعديال
وإطالعـه  لعامة اجلمهـور    قاريرها  إتاحة ت الدولة الطرف   بأن تيسر   وتوصي اللجنة     )٢٦

الرمسيـة  باللغـة  التقارير على تلك مالحظات اللجنة وأن تعّمم كذلك  عليها وقت تقدميها،    
  . ، حسب االقتضاءاستخدامهاوغريها من اللغات الشائع 

، ١٩٩٨وفيما تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها األساسية يف عـام               )٢٧
 لتقدميللمبادئ التوجيهية املنسقة رف على تقدمي صيغة حمدَّثة منها وفقاً    فإهنا تشجع الدولة الط   

التوجيهيـة إلعـداد     وال سيما املبادئ     ،التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان     
اليت اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات   املوحدة،  األساسية  الوثيقة  

  ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /عقد يف حزيرانحقوق اإلنسان الذي 
              مـن النظـام    ٦٥ مـن االتفاقيـة واملـادة        ٩ من املادة    ١ووفقاً ألحكام الفقرة      )٢٨

          ، يف غـضون سـنة     أن توافيهـا  الداخلي املعدل للجنة، تطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف          
متابعتها للتوصـيات الـواردة يف    ات عن   مبعلوماعتماد هذه االستنتاجات،    تاريخ  واحدة من   

  . أعاله١٨ و١٧ و١٦ و١٥الفقرات 



A/65/18 

43 GE. 10-45919 

لتوصيات الواردة يف   ما تكتسيه ا   الدولة الطرف إىل     انتباهوتود اللجنة أيضاً أن توجه        )٢٩
تقريرهـا  تـضمني   وتطلب إىل الدولة الطـرف      من أمهية خاصة،     ٢٠ و ١٣ و ١١الفقرات  

  .ملتخذة لتنفيذ هذه التوصياتالتدابري امللموسة اعن الدوري القادم 
تقريريها الدوريني الرابع عـشر واخلـامس       بأن تقدم   وتوصي اللجنة الدولة الطرف       )٣٠

آخـذة يف   ،  ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٨تقدميها يف   موعد  حيني   عشر يف وثيقة واحدة   
لعنصري الـيت   للوثيقة اخلاصة بلجنة القضاء على التمييز ا      الناظمة  املبادئ التوجيهية   اعتبارها  

مجيـع النقـاط    تتناول  ، وأن   (CERD/C/2007/1) دورهتا احلادية والسبعني     يفاعتمدهتا اللجنة   
  .املثارة يف هذه املالحظات اخلتامية

  الكامريون  -٣٥
) SR.1984 و CERD/C/SR.1983 (١٩٨٤ و ١٩٨٣يف جلـستيها     ،نظرت اللجنـة    )١

ير الدورية من اخلامس عشر إىل الثامن يف التقار، ٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٣ و ٢٢ يفاملعقودتني  
واعتمدت اللجنـة يف    ). CERD/C/CMR/15-18(املقدمة يف وثيقة واحدة      ،لكامريونلعشر  

   املالحظـات  ٢٠١٠مـارس   / آذار ٥املعقـودة يف    ) CERD/C/SR.2001 (٢٠٠١جلستها  
  . اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف   
اليت مبادئ التوجيهية  للالذي أعدته وفقاً ها اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقرير    ترحب  )٢

 ردودهـا اخلطيـة علـى قائمـة املـسائل           بتقـدمي  و ، إلعداد التقـارير   وضعتها اللجنة 
)CERD/C/CMR/Q/15-18 .(استئناف احلوار  إىل  مببادرة الدولة الطرف    اللجنة أيضاً   ترحب  و

  . ياًه شفتدمقُيت ال للمعلومات اإلضافية اعرب عن ارتياحهتو  سنة،١٢مع اللجنة بعد فترة 
ـ   الدولة الطرف وب   من وفد رفيع املستوى     حبضورأيضاً  وترحب اللجنة     )٣ اء احلوار البّن

دول  باجل يف املستقبل بأن تتقيد   ترحب بالتزام الدولة الطرف      كما   .والصريح الذي أجرته معه   
            تقريرهـا  بالتايل علـى احتـرام املواعيـد النهائيـة لتقـدمي     حتثها   التقارير، و  لتقدميزمين  ال

  . القادمالدوري 

  ةجيابياجلوانب اإل  -باء   
ـ بـصيغته    ١٩٧٢  عام تالحظ اللجنة بارتياح أن دستور      )٤ كـانون   ١٨ ة يف املعدل

  . االتفاقية يف الدستورأحكام ج رادبإترحب هي  و، حيظر التمييز١٩٩٦يناير /الثاين
منـذ  الطرف يف وضع القـوانني      الذي أحرزته الدولة    التقدم  ب وترحب اللجنة أيضاً    )٥

 / متـوز  ٢٧ املـؤرخ    ٢٠٠٥/٠٠٦سيما اعتماد القانون رقم      التقرير السابق، وال  النظر يف   
 /نيـسان  ١٤ املـؤرخ  ٢٠٠٩/٠٠٤ الالجئني، والقانون رقم     ركزاملتعلق مب و ،٢٠٠٥ يوليه
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 جلنائيـة  قانون اإلجراءات اكذلك بدخول تنظيم املساعدة القانونية، و   املتعلق ب و ٢٠٠٩أبريل  
  . ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين ١ يف حيز النفاذ

 املفوضـية  إىلقوق اإلنسان واحلريـات     حلللجنة الوطنية   ا بتحويلوترحب اللجنة     )٦
حقـوق   مديرية كذلك بإنشاء ترحب  و. ٢٠٠٤الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات يف عام       

  . ٢٠٠٥ وزارة العدل يف عام داخلاإلنسان والتعاون الدويل 
 يف أراضيها، نياألصليسكان ارتياح أن الدولة الطرف تقر بوجود ال      بوتالحظ اللجنة     )٧

 ترحـب و. ني األصـلي  سكان حق ال  صونيف ديباجته محاية األقليات وي    ضمن  وأن الدستور ي  
 ١٣  يف  باعتماد الكامريون إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق الـشعوب األصـلية            اللجنة
 يف  ٢٠٠٩يف عـام    اليت أُجريت   " البيغمي" السكان   ديدحتوحبمالت  ،  ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول

هتمام االحتفال باليوم الـدويل الثـاين       باتالحظ اللجنة   عالوةً على ذلك،    و. اجلنوبمنطقة  
عقد حلقة دراسية دون إقليمية يف ياونـدي        ب و ٢٠٠٩أغسطس  /آب ٩  يف للسكان األصليني 

   .بشأن حقوق الشعوب واجملتمعات األصلية يف وسط أفريقيا
وتالحـظ  . وضع خطة وطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان       علماً ب  اللجنة   وحتيط  )٨

ـ  ٢٠٠٦التعليم يف عام    ة ب  خاص ية اعتماد ورقة استراتيجية قطاع     أيضاً بارتياح ز علـى    تركّ
خطة التعلـيم للجميـع   إىل جانب اعتماد التعليم، على صول  يف احل  واملساواةالفرص  حتسني  

لقوالب النمطية  اتب املدرسية واملواد التعليمية تتمثل مهمته يف حتليل          الك إلقراروإنشاء جملس   
تعزيـز   هبا   يرادأولوية  إنشاء مناطق تعليم ذات     وحتيط اللجنة علماً باهتمام أيضاً ب     . التمييزية
  .  التعليم احلصول على الفتيات وأطفال السكان األصليني يففرص
 الربوتوكول االختياري التفاقيـة   إىلطرف  انضمام الدولة ال  ارتياح   اللجنة ب  الحظوت  )٩

اتفاقيـة  إىل  و) ٢٠٠٥ينـاير   /كانون الثاين  ٧(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        
  ). ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين ٢٢(اليونسكو بشأن محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف 

   والتوصياتدواعي القلق  - جيم  
 جملـس الـشيوخ واجمللـس       تني، ومها  األساسي نيأن املؤسست  بقلقتالحظ اللجنة     )١٠

  . مل تبدآ بعد يف أداء مهامهما ،الدستوري
 تـدابري  ال مجيع يف أقرب اآلجال  بأن تتخذ الدولة الطرف     اللجنة  توصي    

          يف تنفيـذ االتفاقيـة    اإلسـهام    اميكنهماللتني   ني املؤسست اتنيالالزمة إلنشاء ه  
  .بشكل فعال

 ختـص تضمن إحصاءات مفصلة    يأن تقرير الدولة الطرف ال       بقلق   ظ اللجنة وتالح  )١١
  .اإلثنيةلسكان اتركيبة 
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 لـسكان بة ا كيربيانات عن ت  ب بأن توافيها توصي اللجنة الدولة الطرف       
 هبـا   فيعـرِّ باالستناد إىل الكيفية اليت     جمع هذه البيانات    أن تُ ل   ويفضَّ .اإلثنية

          الـصادرة ) ١٩٩٠(٨ للتوصية العامة رقـم      وفقاًوأنفسهم  األشخاص املعنيون   
 مـن االتفاقيـة     ١ من املـادة     ٤ و ١ تفسري وتطبيق الفقرتني      بشأن لجنةعن ال 

 من مبادئها التوجيهية املنقحة إلعداد التقـارير الدوريـة          ١١ و ١٠والفقرتني  
)CERD/C/2007/1 .(تمكنها من  د أن هذه املعلومات س    يكعلى تأ اللجنة  رص  وحت
بتلـك  وتدعو الدولة الطـرف إىل موافاهتـا         أفضل   بشكلتنفيذ االتفاقية   م  يتقي

  .القادميف تقريرها الدوري املعلومات 
املساواة يف احلقوق املتعلقة بالدستورية والتشريعية   حتيط اللجنة علماً باألحكام     وبينما    )١٢

م االتفاقيـة، فإهنـا      أحكا  مع اًجلعله متوافق  لقانون العقوبات    ة اجلاري واملراجعةوعدم التمييز   
يس  من االتفاقية ل   ١ن حظر التمييز العنصري على النحو احملدد يف املادة          ألتعرب عن أسفها    

 قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية      هايف قوانني الدولة الطرف، مبا في     بالكامل   ُمدَرجاً
  ).٤و ٢ و١ وادامل (حديثاً ز النفاذ حّياللذين دخال

بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري التشريعية الالزمة حلظر        توصي اللجنة     
وتوصي بأن تقوم الدولة    .  من االتفاقية  ٤ و ٢ و ١اد  و للم التمييز العنصري وفقاً  

ـ على حنو يكفل إدراج      عملية مواءمة قانون العقوبات      بتسريعالطرف    اريفتع
  أيضاًي اللجنةتوصو.  ضوء االتفاقيةعلى ه هلارميجتوفيه عمال التمييز العنصري أل

ل العنـصري   فصنع ال مب  من االتفاقية،  ٣، مبوجب املادة    بأن تقوم الدولة الطرف   
  .تشريعاهتاقتضى مب  عليهماعاقبةامل ومهاظرحبوالدعاية العنصرية و

 للمفوضـية  تعديل اإلطار التنظيمـي      زمعالدولة الطرف ت  وحتيط اللجنة علماً بأن       )١٣
 قد انتقلت مـن    الوطنية   املفوضية أن   تالحظومع ذلك،   . الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات   

 بعد قرار اللجنة الفرعية لالعتماد      ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين األول يف  " باء الفئة"إىل  " ألف الفئة"
جلنة التنسيق  (حقوق اإلنسان   للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية     لجنة التنسيق الدولية    التابعة ل 
 سـتقالل، باال  الوطنيـة  املفوضيةمتتع   إزاء عدم    قلق أيضاً التشعر ب وال تزال اللجنة    ). الدولية

  ). ٢املادة (الوطنية  املفوضيةملمثلي اإلدارة يف  حلق يف التصويت ممنوحخصوصاً أن ا
 الوطنية حلقوق اإلنـسان واحلريـات   املفوضيةن كوإىل اللجنة  إذ تشري     
مـم املتحـدة دون     ألا يف التعاون بني الدولة الطرف ومركز        اًمهمالً  عفاعنصراً  

اإلقليمي حلقوق اإلنسان والدميقراطية يف وسط أفريقيا، توصـي اللجنـة بـأن             
 الدولة الطرف جهودها الرامية إىل تسريع امتثاهلا ملبادئ باريس من أجل            ضاعفت

بـشدة  وحتث اللجنة الدولة الطرف     . استقالل املفوضية الوظيفي واملايل   ضمان  
  .ةًً دستوريركيزةًالوطنية  املفوضية مينح قانون على اعتماد
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عرب عـن أسـفها ألن      تهنا  غري أ  الالجئني يف الكامريون     باستقبالوترحب اللجنة     )١٤
ركـز  املتعلـق مب  و ٢٠٠٥ يوليـه / متوز ٢٧ املؤرخ   ٢٠٠٥/٠٠٦مرسوم تنفيذ القانون رقم     

إزاء ريفية ووضع الالجئني يف املناطق الاللجنة بالقلق أيضاً إزاء تشعر و.  بعدعتمدالالجئني مل ُي
وانعدام األمـن   والغذاء   الصحة والتعليم والسكن والعمل       يف جماالت  شاكل اليت يواجهوهنا  امل
  ).)ه(و )د(و )ب(٥املادة (

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف على وجه السرعة مرسوم تنفيذ             
ركـز  املتعلـق مب  و ٢٠٠٥ يوليـه / متوز ٢٧ املؤرخ   ٢٠٠٥/٠٠٦القانون رقم   

توصي بأن تتخذ الدولة الطرف اخلطوات الالزمة لتحسني وضع         كما   .الالجئني
تأمني فرصهم يف احلصول على     وأمنهم  ضمان  لف، و اريما يف األ  سّي الالجئني، ال 

  .دون متييز والغذاءوالعمل السكن واخلدمات الصحية والتعليم 
عزيـز ومحايـة    ختلف التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لت      مبوإذ حتيط اللجنة علماً       )١٥

متييز وهتميش يف التمتع    ما يتعرضون له من      تشعر بالقلق إزاء     احقوق السكان األصليني، فإهن   
وتأسف اللجنة، علـى وجـه   . حبقوقهم املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية    

ـ      يتناولعدم وجود قانون حمدد يف هذه املرحلة        لاخلصوص،    سكان تعزيز ومحاية حقـوق ال
  .))ه(و )د(٥املادة ( نياألصلي

جهودها الراميـة إىل اعتمـاد       بإمتامبقوة   اللجنة الدولة الطرف     وصيت  
، حتقيقـاً هلـذا     تلـتمس بأن  قوق السكان األصليني و   املتعلق حب قانون  المشروع  
 املساعدة والتعاون التقين من مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق            الغرض،
ـ    على اخلصوص   اللجنة وتوصي. الدوليةمنظمة العمل   من   و اإلنسان  درج بأن ت

تعريف الـشعوب األصـلية الـذي    املذكور الدولة الطرف يف مشروع القانون    
 توصيتها   يف ذلك  ةًي مراع ،مم املتحدة حلقوق الشعوب األصلية    اعتمده إعالن األ  

كما توصي اللجنـة    . قوق الشعوب األصلية  املتعلقة حب ) ١٩٩٧(٢٣العامة رقم   
ـ  " ني اهلامشي سكانال"التخلي عن استخدام مفهوم     بف  الدولة الطر  ف لاالذي خي

عـوق إيـالء االعتبـار       وي  به ليهاإر  اشصم األقليات امل  يي  ذالوروح االتفاقية   
، توصي اللجنة بأن تكفل الدولـة الطـرف   وأخرياً.  الشعوب األصلية خلصائص

   . املذكور القانونصياغةمشاركة السكان األصليني وممثليهم يف عملية 
أطفال السكان  بغرض زيادة فرص    وتسلم اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف          )١٦

العقبـات  ومع ذلك، ال تزال اللجنة تشعر بـالقلق إزاء          . التعليماحلصول على   األصليني يف   
 توافـق عـدم   ) أ: (ماسّي الكامل والفعال حلقهم يف التعليم، وال     اإلعمال   املتبقية أمام    الكثرية
ـ   اليت ي كبرية  الالصعوبات  ) ب (؛ع منط حياهتم وثقافتهم   ماملدرسي  النظام    سكانواجههـا ال
جمانية التعليم  ) ج (؛يالد الالزمة للتسجيل يف املدارس    حلصول على شهادات امل   يف ا  وناألصلي

العبء الذي متثلـه النفقـات       ألطفال السكان األصليني بسبب       بعد حققتت االبتدائي اليت مل  
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على  اليت يتعرض هلا أطفال السكان األصليني        ألوان التنكيد الشتائم و ) د( ؛اء اآلب املوازية على 
  ).)ه(٥املادة (سني والتالميذ  املدّريد

نع التمييز الذي يتعـرض لـه       مبتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف         
 كمـا   .يـه القـضاء عل  ب و ،لسكان األصليني يف ممارسة حقهم يف التعليم      اأطفال  
  : صوص، بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي على وجه اخل،توصي

 أطفال السكان األصليني على التعلـيم العـام         حصولضمان    )أ(  
لى التعلـيم   ع مصوهلح ضمان   بوسائل منها  دون متييز،    ه وأشكال هميع مستويات جب

  ؛هم يف املدارس واحلصول على شهادات امليالد الالزمة لتسجيل جماناًاالبتدائي
 مـع منـط   الالزمـة لتكييـف نظـام التعلـيم         اختاذ التدابري     )ب(  
  وثقافتهم؛  حياهتم

لشعوب األصلية   ل حتياجات اخلاصة االي  وضع برامج تعليم تلبّ     )ج(  
القـائم علـى   ، مبا يف ذلك أسلوب التدريس  تلك الربامج  وتنفيذ هابالتشاور مع 

ـ  على أن تتناول تلـك الـربامج   الفعل،   مثّ التفكريوراقبة  امل  هـا معارفا وتارخيه
   ها؛مَيِقمنظومات  وامهاراهتو

اختاذ التدابري الالزمة ملكافحة العنف الذي يتعرض له أطفـال            )د(  
  .السكان األصليني يف املدارس

، قـضاء حمـدودة    إىل ال  ني األصـلي  سكان ال إمكانية جلوء أن  بقلق  وتالحظ اللجنة     )١٧
 التمثيل العادل   ، أن صاخجه  بوبقلق  وتالحظ اللجنة   . ةالتقليدينُّظم القضائية   سيما يف ال   وال

 ،ناطق اليت تقطنها الـشعوب األصـلية       يف احملاكم العرفية يف امل     األعراف غري مضمون  جلميع  
 البـانتو  إىل الرجوع إىل أعـراف ، على الرغم من التشريعات القائمة،  الشعوبفتضطر هذه   

خـدمات الترمجـة   عدم تـوفر    ية و شعوب األصل  ال بأعرافقضاة ملّمني   عدم وجود   بسبب  
  ).)أ(٥املادة ( املناسبة الشفوية

 املـساواة يف    نياألصليسكان  للتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف         
  : مبا يليعلى وجه اخلصوصتوصيها ، وقضاء الاللجوء إىل

             هـا  قـيم في  املنـاطق الـيت ي  مـن  احملـاكم الوطنيـة      ريبتق  )أ(  
  ن؛ والسكان األصلي

ـ بخدمات الترمجـة الـشفوية      م  تقّدرمسية  هيئات  إنشاء    )ب(    اتلغ
  حملاكم التقليدية؛ ها ا الوطنية، مبا فياحملاكم داخل ة األصليشعوبال

بشكل ية  شعوب األصل  ال بأعرافالقضاة امللّمني   جلوس  ضمان    )ج(  
  . يف احملاكم العرفيةفعلي 
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غابـات   سـكان ال   لصاحلاليت اختذهتا الدولة الطرف     إذ حتيط اللجنة علماً بالتدابري      و  )١٨
هي و.  املتعلقة باألرض  ني األصلي سكان حقوق ال  إزاء انتهاكات ا تشعر بالقلق    األصليني، فإهن 

 يف االعتبار تقاليد    ضعال ت عقارية  لكية ال املاملتعلقة ب السارية  ن التشريعات   ا أل عرب عن أسفه  ت
 قلق بـالغ    للجنةويساور ا . هتا حيا ال منط  و العقاريةها  مظُُنال   و هاأعرافال  وة   األصلي شعوبال

 علـى يـد   ن  وواالعتداءات اليت يتعرض هلا السكان األصـلي      القاسية   املعاملة   خصوصاً إزاء 
وباإلضـافة إىل ذلـك،     .  الوطنية واحملميات الطبيعية   املنتزهات يظفومووظفني احلكوميني   امل

زاد من هشاشة أوضاع    قد  بني تشاد والكامريون    أنبوب النفط   قلق أن مسار    بتالحظ اللجنة   
 البـاغييلي من السكان    عدد قليل سوى  من خطة التعويض    ه مل يستفد    ، وأن نيان األصلي السك

  .))د(و) ب(٥املادة ( األصليني
ـ اكتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري عاجلة و           ة حلمايـة   في

توصـي  على وجه اخلـصوص،     و.  يف األراضي  ني األصلي سكانوتعزيز حقوق ال  
ـ  مراع مبا يلـي   الدولة الطرف بأن تقوم   اللجنة               التوصـية العامـة    يف ذلـك     ةًي

  :حقوق الشعوب األصليةبشأن ) ١٩٩٧(٢٣رقم 
حق الشعوب األصـلية يف امـتالك       يف التشريعات    أن يكرَّس   )أ(  

  ها وتطويرها والتحكُّم هبا؛استخداميف أراضيها وأقاليمها ومواردها و
 بواسـطة  نيعنـي  امل نياألصـلي سكان  مع ال وتتعاون  تشاور  أن ت   )ب(  
رة واملستنرية  احل محلصول على موافقته   ا لمن أج  م اليت متثله  م اخلاصة مؤسساهت

          األخـرى،  م ومـوارده  م أو أقاليمه  مقبل إقرار أي مشروع يؤثر على أراضيه      
          ائيـة امل  أو  أو استخدام أو استغالل املوارد املعدنيـة       بتطويرسيما فيما يتعلق     ال

  أو غريها؛ 
تعـويض منـصف    ى  لع السكان األصليني    حصولمن  أن تض   )ج(  
         درجوا على امتالكهـا أو شـغلها       األراضي واألقاليم واملوارد اليت      عنوعادل  

 واليت متت مصادرهتا أو انتزاعها أو َشْغلها أو استغالهلا أو اإلضرار            أو استخدامها 
  رية؛ احلرة واملستن واملسبقةة السكان األصليني دون موافقهبا 

يف الوقـت  املعمـول هبـا    اإلجراءات القانونية  تقيُّدضمن  أن ت   )د(  
ها مظُ ونُ هاعادات الشعوب األصلية وتقاليد   بب  كما جي الراهن لتسجيل األراضي    

  دون أي متييز؛العقارية 
ـ  ميـس  أي هتديـد     من ني األصلي سكانمي ال أن حت   )ه(   سالمتهم ب

أعمـال العنـف واالعتـداءات      املسؤولني عن    يقاضأن ت اجلسدية والعقلية، و  
  .املرتكبة حبقهم
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 أمام احملاكم الوطنية،    بأحكام االتفاقية مباشرةً  عتداد  ز اال اووإذ حتيط اللجنة علماً جب      )١٩
التفاقية وعـدم وجـود     لعلى تطبيق احملاكم    كافية  ا تعرب عن أسفها لعدم وجود أمثلة        فإهن

اليت ُشرع فيهـا  ال العنصرية واملالحقات األعمتعلقة بامل الشكاوى  تبّين عدد بيانات إحصائية   
العدالـة  اللجـوء إىل     تزايـد كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء      .  احملاكم  اليت بتت فيها   والقضايا

  ). ٦املادة (إلجراءات اجلنائية لة رغم اعتماد قانون جديد غوغائيال
بشأن منـع التمييـز     ) ٢٠٠٥(٣١رقم  توصيتها العامة   بر اللجنة   ذكّت  

 أو  اليت جاء فيها أن انعـدام     ،   إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية      العنصري يف 
قد ة بأفعال التمييز العنصري     قلعملتاألحكام القضائية ا  قلة الشكاوى واحملاكمات و   

خوف على   أو    حبقوقهم بشكل كاٍف،   ضحاياال ون مؤشراً إما على عدم إعالم     تك
ـ     على   انتقام، أو  الألعمتمع أو   اجملوم  لَِللتعرض  من ا  د اخلوف من تكلفـة وتعقُّ

عدم الثقـة يف سـلطات الـشرطة        أو قد تكون مؤشراً على      إجراءات احملاكم،   
توعيتـها بـاجلرائم    اهتمام هـذه الـسلطات أو        على عدم كفاية     وأوالعدالة،  
 بيانـات  القـادم وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف يف تقريرها   . العنصرية

  :إحصائية عن
اليت صدرت  وأحكام اإلدانة    القضائية اليت ُشرع فيها   الحقات  امل  )أ(  

   تتعلق بالتمييز العنصري؛ جرائمبشأن 
  . تلكأحكام اإلدانة عقب  احملاكم اتقررهاليت لتعويض اتدابري   )ب(  
ـ      تستكملبأن  كذلك  توصي اللجنة   و    ها الدولة الطرف وضع خطة عمل

عدالة الىل مكافحة ظاهرة    إية  ز التدابري الرام  تعزوطنية إلصالح النظام القضائي و    ال
قـانون  ب من أجل التعريف   التوعيةا تكثيف محالت    نهموسائل  بوذلك  ،  ئيةالغوغا

  .واسع  على نطاقاإلجراءات اجلنائية
 ٢٥٠ مـن    ونيتـألف الذين  لسكان الكامريون   وإذ تقر اللجنة بالتنوع والثراء اإلثين         )٢٠
معيار استناداً إىل    السكان   عريف ت  طريق عنجتنب التمييز   طرف على   لاالدولة  حبرص  و،  إثنية

 اليت وقعـت    اإلثنيةبالقلق إزاء الصراعات     تشعر   افإهن،  إثينمعيار  إىل  وليس  ) املناطق(جغرايف  
  ). ٧ واملادة )ب(٥املادة ( ْنُيْونغا بايل كل من باُووك ويف مؤخراً

حل  إىل جانب اختاذ تدابري وقائية     ب توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف       
 على ، وتوصي اللجنة  . لتعويض الضحايا  عن طريق اختاذ تدابري    اإلثنيةالصراعات  

 جملتمعـات  ا خمتلـف  يف   توعيةمالت  حب الدولة الطرف    قوموجه اخلصوص، بأن ت   
وتوصـي  . ثنياتتعزيز التفاهم والتسامح والتعايش السلمي بني اإل      هبدف   احمللية

  . السالم االجتماعيإدامةود جهيني يف ُعرفإشراك الزعماء الب أيضاًاللجنة 
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 على  نكليزية والفرنسية اإلاللغتني  أحكام الدستور املتعلقة بتعزيز      علماً ب   اللجنة يطوحت  )٢١
، مـا   على نطاق شامل   املركزية    انتهاج سياسة  تشعر بالقلق إزاء  فإهنا   ،ومع ذلك . حد سواء 

 عن ذلك يف حق      الناتج وراجلالقلق إزاء    هايساور و ،الفرنسيةاللغة   استخدام   ةإىل هيمن يؤدي  
  ). ٧ املادةو )ه(٥املادة (نكليزية اإلاللغة  بنياجلنوب الناطقسكان 

اعتماد توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها يف تنفيذ سياسات     
جور اإلنكليزية  الناطقني باللغة    سكان اجلنوب    الّ يلحق ضمن أ بأن ت  و تني معاً اللغ

اإلجراءات القضائية والتمثيل يف    ولعمل والتعليم   يف فرص ا  لذلك السبب، خاصةً    
وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة عـن          . وسائل اإلعالم 

  . القادمهذه املسألة يف تقريرها الدوري 
تـشجع  فإهنا حقوق اإلنسان للتجزئة، مجيع ة يف اعتبارها عدم قابلياللجنة وإذ تضع    )٢٢

 تنـضم   قوق اإلنسان اليت مل   حل التصديق على املعاهدات الدولية      الدولة الطرف على النظر يف    
 ، على مسألة التمييز العنصري    اً مباشر اًا تأثري هأحكاماليت تؤثر   وال سيما الصكوك    يها بعد،   إل
              منظمـة العمـل الدوليـة      تفاقية وا ،)١٩٤٨(اتفاقية منع ومعاقبة جرمية اإلبادة اجلماعية       ك

 واالتفاقية الدوليـة    ،أن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة      بش) ١٩٨٩(١٦٩رقم  
 واتفاقية اليونسكو ملكافحـة     ،)١٩٩٠(حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        

  ).١٩٦٠(التمييز يف جمال التعليم 
 تابعة مـؤمتر اسـتعراض  مب املتعلقة) ٢٠٠٩(٣٣رقم للجنة  ضوء التوصية العامة    ويف  )٢٣

، عند إدراج أحكام االتفاقية يف نظامها القـانوين         الدولة الطرف اللجنة  نتائج ديربان، توصي    
 ٢٠٠١ سـبتمرب / يف أيلـول  اللذين اعتمدمها   إعالن وبرنامج عمل ديربان     بتنفيذ   الداخلي،

ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بـذلك مـن            العاملي  املؤمتر  
الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان الذي ُعقد يف جنيف          اعتبارها  يف   آخذةً   تعصب

القـادم  تقريرها الدوري   تضمني  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف      . ٢٠٠٩أبريل  /يف نيسان 
معلومات حمددة عن خطط العمل وغريها من التدابري املتخذة لتنفيذ إعالن وبرنـامج عمـل           

  .ين الوطاملستوىديربان على 
يف سياق إعداد تقريرها الدوري القـادم، بتعميـق          ،وتوصي اللجنة الدولة الطرف     )٢٤

 وال سـيما يف  حوارها مع منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال محاية حقـوق اإلنـسان،      
  .التمييز العنصري

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف إصدار اإلعالن االختياري املنـصوص              )٢٥
  . من االتفاقية١٤ يف املادة عليه
 من االتفاقية   ٨ من املادة    ٦على تعديل الفقرة    بالتصديق  وتوصي اللجنة الدولة الطرف       )٢٦

 أثناء االجتماع الرابع عشر للـدول األطـراف يف          ١٩٩٢يناير  / كانون الثاين  ١٥املعتَمد يف   
. ٤٧/١١١ة العامة يف قرارها     والذي أقّرته اجلمعي  ) ، املرفق CERD/SP/45انظر الوثيقة   (االتفاقية  
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 الذي حثت فيه اجلمعية العامة      ٦١/١٤٨ويف هذا الصدد، تشري اللجنة إىل قرار اجلمعية العامة          
تعديل وإخطـار   الداخلية للتصديق على    ال ا الدول األطراف على التعجيل باختاذ إجراءاهت      بشدة

  . مبوافقتها عليهالسرعة على وجهخطياً األمني العام 
أن تقدميها وب وقت  للجمهور  ها  تقاريرإتاحة  الدولة الطرف   تيسر  أن  ب اللجنة   وتوصي  )٢٧
 باللغات   هذه التقارير  النظر يف اليت تعتمدها اللجنة عند انتهائها من         اخلتامية الحظاتاملنشر  ت

  . ، حسب االقتضاء استخدامهاالشائعاللغات غريها من الرمسية و
، فإهنا  ٢٠٠٠ ّدمت وثيقتها األساسية يف عام    وإذ تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف ق        )٢٨

تقدمي التقارير مبوجب   لوفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة      نهام حمدَّثةصيغة   على تقدمي    تشجعها
الوثيقـة األساسـية    إلعداد  املبادئ التوجيهية   وال سيما   قوق اإلنسان،   حلاملعاهدات الدولية   

ترك بني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان       املوحدة، اليت اعتمدها االجتماع اخلامس املش     
  ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /الذي ُعقد يف حزيران

 مـن نظـام اللجنـة       ٦٥املادة  و من االتفاقية    ٩ من املادة    ١ووفقاً ألحكام الفقرة      )٢٩
يف غضون سنٍة واحـدٍة مـن        ،الداخلي املعدَّل، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيها        

         لتوصـيات الـواردة يف    ها ل مبعلوماٍت عـن تنفيـذ    تماد هذه املالحظات اخلتامية،     تاريخ اع 
  . أعاله١٥ و١٤ و١٢الفقرات 

الواردة يف  لتوصيات  وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إىل ما تكتسيه ا             )٣٠
ا الدوري  تقريرهتضمني  وتطلب إليها   من أمهية خاصة،      أعاله ١٨ و ١٧ و ١٦ و ١١الفقرات  

             تلتنفيـذ هـذه التوصـيا     املتخـذة   التدابري امللموسة واملناسبة    معلومات مفصلة عن    القادم  
  .تنفيذاً فعاالً

التاسع عشر والعـشرين     ةريرها الدوري اتقبأن تقدم   وتوصي اللجنة الدولة الطرف       )٣١
 اعتبارها املبـادئ     يف آخذةً ،٢٠١٢ يوليه/ متوز ٢٤يف   يف وثيقة واحدة     احلادي والعشرين و

التمييز العنـصري الـيت     مجيع أشكال   ة القضاء على    اتفاقيلوثيقة اخلاصة ب  ل الناظمةالتوجيهية  
تتناول يف تلك الوثيقة    أن  بو،  (CERD/C/2007/1)  دورهتا احلادية والسبعني   يفاعتمدهتا اللجنة   

  . املالحظات اخلتامية هذهيفاملُثارة مجيع النقاط 
  الدامنرك  -٣٦
 )CERD/C/SR.2035 و CERD/C/SR.2034( ٢٠٣٥ و ٢٠٣٤رت اللجنة، يف جلستيها     نظ  )١

الثامن عشر والتاسع عـشر      ، يف التقريرين الدوريني   ٢٠١٠أغسطس  /آب ١٨ و ١٧املعقودتني يف   
واعتمـدت اللجنــة، يف   . (CERD/C/DNK/18-19) اللذيـن قدمتهما الدامنرك يف وثيقة واحدة   

، املالحظـات   ٢٠١٠أغسطس  /آب ٢٦املعقـودة يف    (CERD/C/SR.2047) ٢٠٤٧جلستها  
  .اخلتامية التالية
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  مقدمة  -ألف   
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريريها الدوريني الثامن عشر والتاسع عشر يف              )٢

وثيقة واحدة تضمنت ردوداً على دواعي القلق اليت أثارهتا اللجنة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة               
 ذلك من فرصة الستئناف احلـوار مـع الدولـة      أتاحه، ومبا   (CERD/DEN/CO/17)السابقة  
وتشيد اللجنة مبا اتسمت به الدولة الطرف من اتساق واحترام للمواعيد يف تقـدمي              . الطرف

التقارير الدورية منذ أن أصبحت طرفاً يف االتفاقية، وبنوعية التقارير اليت تتوافق توافقاً تاماً مع 
تعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار الصريح والصادق الـذي          و. املبادئ التوجيهية للجنة  

كان هلا مع الوفد، وللردود الشفهية على قائمة املواضيع وعلى األسئلة املتنوعة اليت طرحهـا               
وهبذا اخلصوص، تود اللجنة التنويه بالتوازن اجلنساين يف تركيبة الوفد وتالحظ . أعضاء اللجنة

ثالً حلكومة غرينالند، يف أعقاب االستفتاء الذي أجري مؤخراً         بتقدير أن الوفد كان يضم مم     
  .وأفضى إىل نيل شعب غرينالند احلكم الذايت

غـري  وتالحظ اللجنة بتقدير مسامهات املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان ومنظمات            )٣
  . حكومية شىت يف مداوالهتا

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
 ضـمن   التـشدد ية بالتماسك الدميقراطي ومكافحة     ترحب اللجنة بإنشاء دائرة معن      )٤

وزارة شؤون الالجئني واهلجرة واإلدماج، وهي دائرة مكلفة بتنسيق تنفيذ مبادرات خطـة             
          واآلراء املتطرفـة يف     التـشدد من أجـل مكافحـة      " مستقبل مشترك وآمن  "العمل املعنونة   
  .صفوف الشباب

قة باملساواة يف معاملة اإلثنيات واحترام الفرد       وترحب اللجنة بنشر خطة العمل املتعل       )٥
 لدعم املساواة يف املعاملة ٢٠٠٣، وهي عبارة عن تنقيح خلطة عمل عام ٢٠١٠يوليه /متوزيف 

وتالحظ اللجنة أن خطة العمل املنقحة ستستدعي جهداً متعدد         . العنصريةومكافحة  والتنوع  
  .نوع وتكافؤ الفرص التمييز العنصري ودعم التمكافحةاجلوانب من أجل 

وترحب اللجنة أيضاً بنشر دليل قائم على قانون حظر التمييز يف سوق العمل، وهو                )٦
دليل يتوخى مساعدة املنظمات وأصحاب العمل والعمال وغريهم على فهم قواعد سـوق             

  .العمل يف هذا اجملال
دين العاملة  وتالحظ اللجنة بتقدير أن الدولة الطرف تشاورت مع منظمات اجملتمع امل            )٧

  .يف جمال محاية حقوق اإلنسان يف سياق إعداد تقريرها الدوري

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم   
تالحظ اللجنة بأسف أن الدولة الطرف، رغم ما أوصتها به اللجنة يف مالحظاهتـا                )٨

يف  االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري           إدراجاخلتامية السابقة من    
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نظامها القانوين، ال ترى لزوماً لذلك حبجة أن االتفاقية تعد بالفعل مـصدراً مـن مـصادر        
ـ      إدراجغري أن عدم    . القانون يف احملاكم الدامنركية     م القـانوين  ا املعاهدات الدوليـة يف النظ

املعاهـدات يف احملـاكم     يفضي إىل تردد احملامني والقضاة يف االحتكام إىل تلـك            الداخلي
  ).٢املادة  (كيةالدامنر

 االتفاقيـة يف    تدرجتكرر اللجنة ما تراه من أن الدولة الطرف ينبغي أن             
ـ      ـنظامها القانوين كي تكف    ة وتتـيح   ـل تطبيقها املباشر أمام احملاكم الدامنركي

  . التمتع حبمايتها الكاملةاألفرادجلميع 
بالغ عن جـرائم    واللجنة، إذ حتيط علماً جبهود الدولة الطرف يف سبيل تشجيع اإل            )٩

          الكراهية على حنو ما يتجلى يف إعداد املبادئ التوجيهية املتعلقة مبعاجلـة القـضايا مبوجـب          
 باء من القانون اجلنائي، تعرب عن قلقها إزاء السلطات الواسعة اليت ميارسـها              -٢٦٦املادة  

 القضايا، وإزاء كثرة مدير النيابة العامة واليت ختوله وقف التحقيقات أو سحب التهم أو حفظ 
.  الضحايا عـن اإلبـالغ     ثينالقضايا اليت أمر حبفظها مدير النيابة العامة، وهو ما من شأنه            

وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء املقترحات القائمة اليت قدمها سياسيون خمتلفون من أجل              
. كم لـن يلغـى     باء، لكنها ترحب بتأكيدات الدولة الطرف أن هذا احل         -٢٦٦إلغاء املادة   

وإضافة إىل ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء كثرة الشكاوى اليت تردها يف إطـار إجـراء                 
 من االتفاقية، فيما يتصل أساسـاً جبـرائم الكراهيـة           ١٤ املادة   يفالبالغات املنصوص عليه    

  ).٦و) أ(٤املادتان (
إنشاء توصي اللجنة بأن تقيد الدولة الطرف سلطات مدير النيابة العامة ب            

هيئة رقابة مستقلة ومتعددة الثقافات تتوىل تقييم ومراقبة القرارات الصادرة عن           
باء من القانون اجلنائي، لـضمان    -٢٦٦مدير النيابة يف القضايا املشمولة باملادة       

 اجلناةأال يثين حفظ القضايا ضحايا جرائم الكراهية عن التظلم أو يشجع إفالت             
             ولـة الطـرف، متـشياً مـع توصـيتها العامـة          وحتث اللجنة الد  . من العقاب 

باء، ألن ذلك    -٢٦٦، على مقاومة النداءات إىل إلغاء املادة        )٢٠٠٥(٣١رقم  
من شأنه أن يقوض جهود الدولة الطرف ومكاسبها يف جمال مناهـضة التمييـز              

  .العنصري وجرائم الكراهية
دم بيانات مرضية عـن أعـداد       وتعرب اللجنة عن أسفها ألن الدولة الطرف مل تق          )١٠

 من بلدان أخرى  وفدوانالذيالروما ووضعهم القانوين بصفة عامة، ومل تبلغ عن أعداد الروما         
مـن القـرن    استقروا يف الدولة الطرف خالل فترة ما بعد التسعينات          ويف االحتاد األورويب    

  ).٥ و٢املادتان (العشرين 
 مناسبة لتحديـد أعـداد      توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري        

وينبغي للدولة الطرف أيضاً    . الروما املستقرين يف البلد وبيان أوضاعهم القانونية      
          أن توفر املأوى للروما والرحل املوجودين يف البلد، وأن حتميهم محايـة كاملـة             
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 من التمييز والتنميط العرقي وجرائم الكراهيـة، وأن تيـسر حـصوهلم علـى              
  .امةاخلدمات الع

وتالحظ اللجنة بقلق أن من يلتمسون االلتحاق بالشرطة وهم من أصول إثنية غـري               )١١
، كما أن معدالت تـسرهبم مـن معاهـد          بنسبة عالية دامنركية خيفقون يف امتحان الدخول      

وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ارتفاع معدالت البطالـة يف صـفوف             . الشرطة مرتفعة 
من بلدان خارج االحتاد األورويب وأمريكا الـشمالية والبلـدان          وافدين  الاملهاجرين وأبنائهم   

  ).٦ و٥ و٢املواد (الشمالية 
 للوقـوف علـى   حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابري حمددة           

األسباب الرئيسية إلخفاق املرشحني املنحدرين من أصول إثنية غري دامنركية يف           
وينبغي أن تعـزز الدولـة   . عاهد الشرطةامتحان دخول الشرطة ولتسرهبم من م     

الطرف جهودها يف جمال تشجيع األفراد املنحدرين من أصول إثنية غري دامنركية            
وجيـب  . على االنضمام إىل الشرطة بغية إضفاء توازن عرقي على خدمة الشرطة     

على الدولة الطرف أن تعزز جهودها يف سبيل إزالة مجيع العقبات اليت تعرقـل              
 سوق العمل مثل أوجه التحيز والقوالب النمطية العرقية، وذلـك           املهاجرين يف 

  .بتشجيع تغيري عقليات أصحاب العمل من خالل محالت التوعية
وتالحظ اللجنة التعديالت املدخلة مؤخراً على قانون األجانب، اليت أرست نظامـاً              )١٢

من جهة إىل إقامـة      نقطة للحصول على تصريح إقامة دائمة، سعياً         ١٠٠جديداً قائماً على    
صلة مباشرة بني االندماج واحلصول على تصريح اإلقامة، ومن جهة أخـرى إىل تـشجيع               

غري أن اللجنة تعرب عن     . املهاجرين على بذل جهود يف سبيل احلصول على تصريح اإلقامة         
أسفها ألن هذا النظام القائم على النقاط يضع متطلبات عسرية وصارمة ميكـن أن تـستبعد       

  ).٦ و٥ و٢املواد (ني باحلماية الدولية املشمول
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري حمددة لتقييم تنفيذ هـذا              

النظام اجلديد والتأكد من أنه ال يستبعد امللتمسني بسبب الفقر، واالعتماد على            
موارد حكومية، ومستوى التعليم، وعدم دخول سوق العمـل، والنجـاح يف            

وعالوة على ذلك جيب على الدولة الطرف أن تكفـل          . امنركيةامتحان اللغة الد  
             عدم استبعاد النظام اجلديد األشخاص املـشمولني باحلمايـة الدوليـة الـذين            

ال يستوفون الشروط بسبب السن أو اإلصابة أو أوجه ضعف أخرى وال ميكنهم             
 . من مث بلوغ أهداف االندماج املعروضة يف القانون

 النساء األجنبيات من ضحايا العنـف       علىظ اللجنة بقلق أن القانون يشترط       وتالح  )١٣
املرتيل أن يكن قد أقمن يف الدولة الطرف فترة مستمرة ال تقل عن سنتني قبل االنفصال عن                 

  )).ب(٥املادة (أزواجهن بسبب االعتداء، حىت حيق هلن احلصول على تصريح إقامة دائمة 
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ة الطرف تدابري كي ترصد باستمرار وعن       توصي اللجنة بأن تتخذ الدول      
كثب تطبيق هذا الشرط القانوين لضمان أال ُتجرب النساء من ضحايا العنف املرتيل 
على العيش مع أزواجهن املعتدين بغرض إكمال فترة السنتني املطلوبة للحصول           

وينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابري ملموسة لدعم إتاحـة        . على تصريح إقامة  
ات أخرى فيما يتصل بأهلية النساء للحصول على تصريح إقامـة عقـب             خيار

  .عن السنتني املشترط إكماهلمافترة تقل باالنفصال عن أزواجهن 
وتعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها إزاء ما يفرضه القانون الدامنركي من شـروط                )١٤

 سنة،  ٢٤قد بلغا سن    ويتعلق األمر باشتراط أن يكون الزوجان       . مل مشل األسر  على  تقييدية  
وأن تكون صلتهما بالدامنرك أقوى من صلتهما بأي بلد آخر ما مل يكن الـزوج املقـيم يف                  

وتعرب اللجنة عـن    .  عاماً ٢٨الدامنرك مواطناً دامنركياً أو مقيماً يف الدامنرك لفترة جاوزت          
إثنيـة  قلقها مرة أخرى من أن يؤدي ذلك إىل التمييز ضد األشخاص املنـتمني إىل أصـول     

  وقومية غري دامنركية يف التمتع حبقهم يف احلياة األسرية ويف الـزواج ويف اختيـار الـزوج                 
  ).‘٤‘)د(٥املادة (

ـ  حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابري ملموسة لتقييم             ذه ما هل
التمتع باحلق يف حياة أسرية واحلق يف الـزواج         يف  عنصري  من تأثري   التشريعات  

وعالوة على ذلك، جيب أن تقّيم الدراسة ما إذا كان هـذا            . زوجويف اختيار ال  
القانون يقيد على حنو مفرط حق الزواج وما إذا كان الضرر املتوخى تفاديه، أي              

وينبغي للدولة الطرف أيـضاً     . الزواج القسري واملبكر، يربر تقييد تلك احلقوق      
 األشـخاص الـذين     أن تقّيم ما إذا كان هذا الشرط يقّيد على حنو مفرط إرادة           
  .يستوفون شرط السن الدنيا للزواج الشرعي يف الدامنرك

تتمثل " مكافحة االنعزال "واللجنة، يف حني تقدر أن غاية الدولة الطرف من قانون             )١٥
يف منع التجمعات املهمشة وليس التجمعات اإلثنية، تعرب عن أسفها إزاء نقص البيانـات              

 حقوق األشخاص املعنيني يف حرية اإلقامـة ويف ممارسـة       يفن  املتعلقة بتأثري تنفيذ هذا القانو    
  ).‘٦‘و‘ ٣‘)ه(و‘ ١‘)د(٥املادة (ثقافتهم واحلفاظ على هوياهتم الثقافية 

م الدولة الطرف تأثري تنفيذ قانون مكافحة االنعزال توصي اللجنة بأن تقيِّ    
قتران ذلك  حقوق شىت اجملموعات اإلثنية يف ممارسة ثقافتها، وأن تكفل عدم ا          يف  

             بأثر اسـتيعايب يفـضي إىل فقـدان األشـخاص املـشمولني هبـذا القـانون               
  .هوياهتم الثقافية

واللجنة، يف حني تالحظ أن احلكومة خولـت البلـديات واملؤسـسات اخلاصـة        )١٦
تعليم باللغة األم، تعرب عن أسفها ألن احلكومة مل تقدم          التوفري  يف  االستقالل وحرية التقدير    

. توجيهاً سياساتياً عاماً هبذا الشأن إىل البلديات وغريها من اجلهات الفاعلة يف هـذا اجملـال           
وتالحظ اللجنة أن التعليم باللغة األم ال ُيقّدم إال إىل األطفال املنـتمني إىل بلـدان االحتـاد                  
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 األورويب واملنطقة االقتصادية األوروبية وجزر فارو وغرينالند، حرصـاً علـى احتفـاظهم            
غري أن ذلك ال يفسر سبب عدم       . بكفاءهتم اللغوية يف حال عودهتم إىل تلك األماكن الحقاً        

إدماج أفراد اجملموعات اإلثنية األخرى الراغبني يف احلصول على تعليم باللغـة األم يف هـذا                
  ).‘٦‘و‘ ٥‘)ه(٥املادة (الربنامج 

ا الـشأن   توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف سياسة تعليمية عامة هبذ           
لتغطية مجيع الفئات، وأن تتخذ تدابري مالئمة لتقييم ما إذا كان أفراد اجملموعات             
اإلثنية األخرى يطلبون تعليماً باللغة األم، وأن توسع نطاق هذا اإلجراء حبيـث             
يشمل أبناءهم ليستفيدوا منه على قدم املساواة مع األطفال املنحدرين من االحتاد       

  .قة االقتصادية األوروبية وجزر فارو وغرينالنداألورويب وبلدان املنط
 تشرين  ٢٨وتعرب اللجنة عن قلقها جمدداً إزاء القرار الصادر عن احملكمة العليا يف               )١٧
فقد أخل هذا القرار باملعايري الدوليـة  .  من غرينالندتوله خبصوص قبيلة  ٢٠٠٣نوفمرب  /الثاين

ك أن احملكمة استنتجت يف قرارها أن قبيلة        ذل. املكرسة فيما يتصل بتعريف الشعوب األصلية     
وتالحظ اللجنة أيضاً قضية أفراد من .  ليست شعباً أصلياً على حدة خالفا ملا يراه أفرادها     توله

ألهنم ولدوا خارج رباط الزواج من رجال دامنركيني        "  قانوناً عدميي األب "غرينالند اعُتربوا   
مسائل يف ويؤثر هذا الوضع  . من القرن العشرين   كانوا يف غرينالند يف اخلمسينات والستينات     

  ).‘٦‘)د(٥املادة (قانون األسرة وملكية األراضي واملرياث 
              حتث اللجنة الدولة الطرف مـن جديـد، وفقـاً لتوصـيتها العامـة               

ولصكوك أخرى اعتمدهتا األمم املتحدة، على أن هتتم اهتماماً         ) ١٩٩٠(٨رقم  
 باعتباره عامالً حامساً يف تعريف شعب ما وحتديد هويتـه           خاصاً بالتعريف الذايت  

لذلك توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف، بصرف النظر عن    . كشعب أصلي 
قرار احملكمة العليا، تدابري لضمان اختاذ التعريف الذايت وسيلة رئيسية للبت فيما            

د بأن تعتمـد  وتوصي اللجنة يف هذا الصد   . إذا كان الشعب أصلياً أم غري أصلي      
املعايري الدولية  توله    ملموسة لضمان أن يعكس وضع قبيلة      الدولة الطرف تدابري  

  .املكرسة بشأن تعريف الشعوب األصلية
وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تـدابري يف سـبيل التـصدي                

، الذي يتأثر سلباً، حبكم والدته خارج        قانوناً للمشاكل اليت يواجهها عدمي األب    
 ط الزواج، بقوانني شىت منها القوانني الناظمـة للحيـاة األسـرية وملكيـة           ربا

  .األراضي واملرياث
 وىاشـك ويف حني ترحب اللجنة بإنشاء جملس املساواة يف املعاملة الذي ينظـر يف         )١٨

        إذ  ،التمييز يف مجيع اجملاالت، تالحظ أن اإلجراء املنصوص عليه يفتقر إىل اجلانـب الـذايت              
 شخصيا أمام اهليئة    إال كتابياً بطرق منها الرسائل دون املثول      كن لألفراد تقدمي شكاواهم     ال مي 
 أن اجمللس ال يسعه احلصول على أدلة أو توضيحات أو شهادات       وتالحظ اللجنة أيضاً  . املعنية
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ستنتج أهنا ال تصلح لينظـر      من األطراف املعنية، وأن أمانته ميكن أن ترفض الشكاوى اليت يُ          
  ).٦املادة (ا اجمللس فيه

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف إجراء تقدمي الشكاوى إىل اجمللس             
لتمكني أصحاب تلك الشكاوى من اإلدالء بشهادة شفهية، وهو ما سيـساعد            

وحتث اللجنة  . هيئة اجمللس أيضا على تقييم وتقدير سلوك األطراف يف الشكوى         
 لضمان عدم استحواذ األمانـة علـى        الدولة الطرف على تنقيح إجراء اجمللس     

  . سلطات اجمللس برفض الشكاوى قبل عرضها على هيئته
وتالحظ اللجنة بقلق نقص البيانات املتعلقة بالتركيبة اإلثنية للسجناء، وهي بيانات             )١٩

من شأهنا أن تساعدها على فهم طبيعة اجلرائم اليت يرتكبها خمتلف الفئات اإلثنية أو رعايـا                
  . ألخرىالبلدان ا

 وحتث الدولة الطرف على مجـع       ٣١تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم        
أو األصل اإلثين وطبيعة اجلرم يف مجيع سـجون  /بيانات مصنفة حبسب اجلنسية و  

  . الدولة الطرف
 تـشجع واللجنة، إذ تضع يف اعتبارها عدم قابلية مجيع حقوق اإلنسان للتجزئـة،               )٢٠

            التصديق على املعاهدات الدولية حلقـوق اإلنـسان الـيت            أن تنظر يف  الدولة الطرف على    
سألة التمييـز   مب مباشراًاتصاالً  أحكامها  تتصل  اليت  املعاهدات  سيما   مل تصدق عليها بعد، ال    

                 العنصري، مثل االتفاقية الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد                
  ).١٩٩٠(أسرهم 

املتعلقة مبتابعـة مـؤمتر     ) ٢٠٠٩(٣٣توصي اللجنة، يف ضوء توصيتها العامة رقم        و  )٢١
 االتفاقية يف نظامها القـانوين      تطبيقاستعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف، لدى         

 املؤمتر  ٢٠٠١سبتمرب  /يف أيلول اللذين اعتمدمها   إعالن وبرنامج عمل ديربان     بتنفيذ  ،  الداخلي
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب،            ملكافحةالعاملي  

آخذة يف اعتبارها الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربـان، املعقـود يف جنيـف يف                
 القـادم وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الـدوري          . ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

التدابري املتخذة لتنفيذ إعالن وبرنـامج عمـل    ن  غريها م معلومات حمددة عن خطط العمل و     
  .ديربان على املستوى الوطين

 ، يف سياق إعداد التقرير الدوري القـادم،       بأن تواصل  الدولة الطرف وتوصي اللجنة     )٢٢
 وتوسيع احلوار معها    التشاور مع منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال محاية حقوق اإلنسان          

  .لتمييز العنصريوال سيما يف مكافحة ا
 مـن  ٨ من املادة   ٦وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على تعديالت الفقرة            )٢٣

 يف االجتماع الرابع ١٩٩٢يناير /كانون الثاين ١٥يف اليت اعتمدت تعديالت الاالتفاقية، وهي 
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انون  املؤرخ ك  ٤٧/١١١اجلمعية العامة يف قرارها     عشر للدول األطراف يف االتفاقية وأقرهتا       
 ٦١/١٤٨ قراري اجلمعية العامـة      ، تشري اللجنة إىل   هذا الصدد يف  و. ١٩٩٢ديسمرب  /األول

بإجراءاهتا التعجيل على الدول األطراف بشدة ، اللذين حثت فيهما اجلمعية العامة ٦٣/٢٤٣و
على خطياً  داخلية للتصديق على تعديل االتفاقية املتعلق بتمويل اللجنة، وإخطار األمني العام            ال

  .  عليهوجه السرعة مبوافقتها
طالعه عليهـا   وإللجمهور  وتوصي اللجنة بأن تيسِّر الدولة الطرف إتاحة تقاريرها           )٢٤

التقارير باللغة الرمسية وبغريهـا     على تلك   وقت تقدميها، وأن تعمِّم كذلك مالحظات اللجنة        
  .استخدامها، حسب االقتضاءالشائع من اللغات 

ـ     الدولة الطرف  اللجنة، إذ تالحظ أن   و  )٢٥ ، ١٩٩٥ية يف عـام      قدمت وثيقتها األساس
التقارير مبوجب  املنسقة لتقدمي    للمبادئ التوجيهية    وفقاًمنها   على تقدمي صيغة حمدثة      تشجعها

الوثيقـة األساسـية    إلعـداد   املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، السيما املبادئ التوجيهية        
املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان       االجتماع اخلامس   اليت اعتمدها   ،  املوحدة

  ). HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /املعقود يف حزيران
 مـن نظـام اللجنـة       ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١ووفقاً ألحكام الفقرة      )٢٦

 من تاريخ   ة واحد سنةالداخلي املعدَّل، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيها يف غضون            
 ١٣ الفقـرات    تماد هذه االستنتاجات مبعلومات عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الواردة يف         اع
  .  أعاله١٩ و١٨ و١٥و

 ٩ و٨التوصـيات  ما تكتـسيه   الدولة الطرف إىل  انتباهوتود اللجنة أيضا أن توجه     )٢٧
 القـادم ، وتطلب إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الـدوري           من أمهية خاصة   ١١ و ١٠و

  . تلك التوصياتلتنفيذ ات مفصلة عن التدابري امللموسة املتخذة معلوم
تقريريها الـدوريني العـشرين واحلـادي       بأن تقدم   وتوصي اللجنة الدولة الطرف       )٢٨

، آخـذة يف    ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٨والعشرين يف وثيقة واحدة حيني موعد تقدميها يف         
اخلاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري الـيت        املبادئ التوجيهية الناظمة للوثيقة     اعتبارها  

مجيـع النقـاط    تتناول  ، وأن   (CERD/C/2007/1)اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا احلادية والسبعني       
الدولة الطرف أيضاً علـى احتـرام عـدد    وحتث اللجنة . املثارة يف هذه املالحظات اخلتامية  

 ٦٠ومبا يتراوح بـني     اصة باملعاهدات   لتقارير اخل لصفحة  احملدد بأربعني   الصفحات األقصى   
إلعـداد التقـارير    املنـسقة   انظر املبادئ التوجيهية    (املوحدة  لوثيقة األساسية   ل صفحة   ٨٠و

  ).١٩، الفقرة HRI/GEN/2/Rev.6والواردة يف الوثيقة 
  السلفادور  -٣٧
، CERD/C/SR.2015) و(CERD/C/SR.2014 ٢٠١٥ و٢٠١٤ جلـستيها   يفنظرت اللجنة     )١

 السلفادور الدوريني الرابـع     ، على التوايل، يف تقريري    ٢٠١٠أغسطس  / آب ٤ و ٣دتني يف   املعقو
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واعتمدت اللجنة يف   . مني يف وثيقة واحدة   املقدَّ،  (CERD/C/SLV/14-15) عشر واخلامس عشر  
، املالحظـات   ٢٠١٠غسطس  أ/ آب ٢٠، املعقودة يف    (CERD/C/SR.2040) ٢٠٤٠جلستها  

  .اخلتامية التالية

  مةمقد  - ألف  
 يف  ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريريها الدوريني الرابع عشر واخلامس عشر            )٢

      اللجنـة ، مع أهنما ال يتوافقان متاماً مع املبادئ التوجيهية اليت وضـعتها             املوعد احملدد لذلك  
  للدولة الطرف على العرض الذي قدمه      تقديرهاوتعرب اللجنة عن    . فيما خيص إعداد التقارير   

             وفدها، شفهياً وكتابةً، كما تقّدر الردود املهمة علـى األسـئلة العديـدة الـيت طرحهـا                
  .أعضاء اللجنة

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
النهج الذي تتبعه الدولة الطرف جتاه حقـوق        يف  تالحظ اللجنة بارتياح التغري العام        )٣

وتالحـظ اللجنـة   . ن عنه وفد الدولة الطرف الذي أعل واإلنسان والقضايا املتعلقة باالتفاقية     
ـ       كذلك موقف الدولة الطرف من مضمون ودقة املعلو        ن مات الواردة يف تقارير سـابقة وم

 ذلك، تالحظ اللجنة بارتياح إعراب الدولة الطرف        إىلوباإلضافة  . االمتثال لتوصيات اللجنة  
على جعل تشريعاهتا الوطنية    مفتوحة مع اللجنة و   البناء  عن تصميمها على إبقاء قنوات احلوار       

  . أخرىمعاهدات دوليةمع تنسجم مع أحكام االتفاقية و
 االتفاق الذي وقعت عليه أربع مؤسسات حكوميـة       أيضاً  وتالحظ اللجنة بارتياح      )٤
أمانة اإلدماج االجتماعي، والسجل الوطين لألشخاص الطبيعيني، ورابطـة بلـديات           : هي

 [;Secretaría de Inclusión Social العامـة للجمهوريـة  مجهورية السلفادور، وهيئة الدفاع 

Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN); la Corporación de Municipios de 

la República de El Salvador (COMURES); la Procuraduría General de la República 

[(PGR)   ميع األشخاص املنحدرين من الـشعوب       والذي جييز جل   ،٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٨ يف
األصلية ضحايا االضطهاد يف املاضي استعـادة أمسائهم األصلية وحقهم يف تسمية أوالدهم             

 لـسجـل الـوالدات     رائدوترحب اللجنة أيضاً بإنشاء مشروع      . بأمساء أصلية يف املستقبل   
 (Registro de Partidas de Nacimiento eووثـائق اهلويـة خـاص بالـشعوب األصـلية      

(Identificación Civil de los Pueblos Indígenas يف ست بلديات .  
وتالحظ اللجنة باهتمام التدابري املتخذة لصاحل اجملتمعات احمللية األصـلية يف بلديـة               )٥
يزالكو، مبا يف ذلك حق سكاهنا يف احلماية من التمييز العنصري املباشر أو غري املباشـر                وِناه

ـ ويف التمتع حبقوق     صادي اإلنسان واحلريات األساسية يف اجملال السياسي واالجتماعي واالقت
  . يف مناطق أخرى من البلدوتشجع اللجنة على تطبيق تلك التدابري. والثقايف
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ة علماً بأن الدولة الطرف قد وضعت إطار عمـل لتـوفري التعلـيم              ـوحتيط اللجن   )٦
رمسي بغية احملافظة علـى لغـات       ال التعليمت يف إطار نظام     ااملزدوج اللغة واجلامع بني الثقاف    

 من أجل احلفاظ على لغـة       ة بالتدبري املتخذ  أيضاًوترحب اللجنة   . الشعوب األصلية وإحيائها  
  .ل ونشرها وهي من لغات الشعوب األصليةيبيب - ناهوات

          (Ley LEPINA)وترحب اللجنة باعتماد قانون احلماية الشاملة لألطفـال واملـراهقني     )٧
  .(PNJ 05-15) ٢٠١٥-٢٠٠٥  للفترة  وبصياغة خطة وطنية للشباب٢٠٠٩مارس / آذار٢٥يف 
 ١٢صـلية يف  عالن عن عقد املؤمتر الوطين األول للـشعوب األ      اإلوترحب اللجنة ب    )٨

  .٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول
جهت إىل املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق        وتالحظ اللجنة بارتياح الدعوة اليت وُ       )٩

  .٢٠١١زيارة السلفادور يف عام  لنياألصليسكان ساسية للاإلنسان واحلريات األ
ق يف  يف أمريكا الوسطى صـدّ    أول بلد   وتالحظ اللجنة بارتياح أن السلفادور كان         )١٠

 على االتفاقية الدوليـة حلقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة            ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول 
  . يف املنطقةةقدو، مما جعلها ا االختياريوبروتوكوهل

ن  لكون العرض الشفهي الذي قدمته الدولة الطرف تضمَّ        تقديرهاوتعرب اللجنة عن      )١١
 )املؤسـسة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان       (  هيئة الدفاع عن حقوق اإلنـسان      معلومات من 

)Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos (   تني يومن منظمـتني غـري حكـوم
  .وب األصليةالشعمعنيتني بقضايا 

  دواعي القلق والتوصيات  - جيم  
 يف األرقام اخلاصـة بـالتكوين    البالغ إزاء التفاوتات الكبرية    هاتعرب اللجنة عن قلق     )١٢
 تعداد السكان السادس وتعداد املـساكن     قيت من نتائج     البلد وهي أرقام استُ    لسكان اإلثين

 حتيط علماً   للجنةا إال أن . خرى أ مصادر موثوقة ومن  ،  ٢٠٠٧جريا يف عام    اخلامس اللذين أُ  
كذلك باملوقف اليت أعربت عنه الدولة الطرف يف العرض الذي قُدم للجنة والذي تغاضى عن 

وحتـيط  . تعداد املساكن اخلـامس    السكان السادس و   تعدادبواعث قلقها فيما يتعلق بنتائج      
  .٢٠١٢ آخر يف عام  باعتزام الدولة الطرف تنظيم تعداداللجنة علماً

صي اللجنة بأن حتسن الدولة الطرف منهجيتها يف إجراء التعـدادات           تو  
وذلك بالتعاون الوثيق مع األمم املتحـدة والـشعوب األصـلية واألشـخاص             

 املعقـد  اإلثـين املنحدرين من أصل أفريقي، حىت تأخذ يف احلـسبان التكـوين      
اللجنة وتوصي  . للمجتمع السلفادوري، واضعةً يف اعتبارها مبدأ التعريف الذايت       

) ١٩٩٠(٨ رقـم     للجنـة  أيضاً بأن حتيط الدولة الطرف علماً بالتوصية العامة       
 من املبادئ التوجيهية اخلاصة بالتقارير الـيت تقـدمها          ١٢ إىل   ١٠وبالفقرات  

 مـن االتفاقيـة     ٩ مـن املـادة      ١الدول األطراف إىل اللجنة مبوجب الفقرة       
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(CERD/C/2007/1) .      الطرف اختاذ تدابري لبناء    وتوصي اللجنة بأن تدرس الدولة
الثقة من أجل إتاحة مناخ من الثقة فيما خيص الـشعوب األصـلية والـسكان               

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف     . املنحدرين من أصل أفريقي قبل إجراء التعداد      
 إحصاءات مفصلة عن تكـوين الـسكان        القادمأن تدرج يف تقريرها الدوري      

  .٢٠١٢ يف عام وبيانات عن التعداد الذي سُيجرى
و مـن   ليف الدولة الطرف ال تزال خت     الداخلية  كون التشريعات   قلق ل يساور اللجنة   و  )١٣

  . من االتفاقية١ة يف املادة بّين مجيع العناصر امليشتمل علىلتمييز العنصري تعريف ل
 من مالحظاهتا اخلتامية السابقة ٨تكرر اللجنة توصيتها الواردة يف الفقرة   

(CERD/C/SLV/CO/13)            واليت مفادها أنه ينبغي للدولة الطـرف أن تـدرج يف 
 تعريفاً للتمييز العنصري يشتمل على مجيع العناصر املبينـة يف           الداخليةتشريعاهتا  

 أن تقدم معلومات    أيضاًوتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف      .  من االتفاقية  ١املادة  
بشأن ) ٢٠٠٩(٣٢ة رقم يف ضوء توصيتها العامعن اإلجراءات اإلجيابية املتخذة 

 مجيـع   معىن ونطاق التدابري اخلاصة الواردة يف االتفاقية الدولية للقـضاء علـى           
  . التمييز العنصريأشكال

لشعوب األصلية با اعتراف قانوين    نم دستور الدولة الطرف  لو  قلق خل يساور اللجنة   و  )١٤
د جمتمعـات الـشعوب     أفرا وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً الحتمال عدم استفادة       . قوقهاحبو

  . على قدم املساواة مع غريهممن اخلدمات العامةاألصلية 
إذ حتيط اللجنة علماً باعتراف الدولة الطرف، يف هنجها اجلديد الـذي              

تبني من عرضها الشفهي، بالشعوب األصلية كصاحبة حقوق، فإهنا توصي بـأن            
ـ  اعترافاً قانونياً   لشعوب األصلية   امتنح الدولة الطرف            انون البلـد، وفقـاً     يف ق

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم هلا معلومـات  .  من االتفاقية٢للمادة  
عن التماس إصالح الدستور من أجل االعتراف بالـشعوب األصـلية يف            حمدثة  

املؤسسة الوطنية حلقوق   (هيئة الدفاع عن حقوق اإلنسان      السلفادور الذي قدمته    
إىل اجلمعيـة   (Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos) )اإلنسان

 توصـيتها   أيـضاً وتكرر اللجنـة    . ٢٠٠٨ديسمرب  /التشريعية يف كانون األول   
 (CERD/C/SLV/CO/13) من مالحظاهتا اخلتامية السابقة      ١٣الفقرة   الواردة يف   

واليت مفادها أنه ينبغي للدولة الطرف أن تكفل مشاركة الشعوب األصـلية يف             
حلكم ويف إدارة الشؤون العامة على مجيع املستويات، وأن تكفل متتعها باملساواة            ا

  )).ج(٥املادة (مع غريها يف االستفادة من اخلدمات العامة 
لكون الدولة الطرف مل تصدق بعد على اتفاقية منظمة العمـل           قلق  يساور اللجنة   و  )١٥

  .بلدان املستقلة بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف ال١٦٩الدولية رقم 
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 من مالحظاهتـا اخلتاميـة      ١٠تكرر اللجنة توصيتها الواردة يف الفقرة         
 وحتث الدولة الطرف على اختـاذ اخلطـوات         (CERD/C/SLV/CO/13)السابقة  

       التشريعية الضرورية من أجل التصديق على اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة            
  .))٢(٢املادة (لبلدان املستقلة  بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف ا١٦٩رقم 

 لفصل العنصري وفقـاً   اظر  ألن تشريعات الدولة الطرف ال حت     قلق   يساور اللجنة و  )١٦
  . من االتفاقية٣ملادة نص ال

اً صرحياً  حظرفيها  ل الدولة الطرف تشريعاهتا حبيث تدرج       توصي اللجنة بأن تعدّ   
ع مجيع املمارسات من هذا تتخذ مجيع التدابري الضرورية ملنبأن لفصل العنصري ول

  .ظر تلك املمارسات واجتثاثهاحلالنوع يف اإلقليم اخلاضع لواليتها و
 ٤تشريع داخلي يف الوقت احلاضر يتماشى مع املادة قلق لعدم وجود يساور اللجنة و  )١٧

ويـساور  .  العرقيةحبظر املنظمات العنصرية والتحريض على الكراهية     فيما يتعلق   من االتفاقية   
 األفعال العنصرية اليت يرتكبها موظفو القطاع العام        لكون قانون العقوبات يتناول   قلق  نة  اللج
  ).٤ و٢املادتان (تلك اليت يرتكبها األفراد اخلواص  دون

 من مالحظاهتا اخلتامية السابقة   ٩تكرر اللجنة التوصية الواردة يف الفقرة         
(CERD/C/SLV/CO/13)      أن عليها التزاماً باعتماد     اليت تذكّر فيها الدولة الطرف ب

رى من أجل تفعيـل أحكـام       تدابري إجيابية تشريعية وقضائية وإدارية وتدابري أخ      
وحتث اللجنـة   . ينبغي أن ترمي أيضاً إىل منع أفعال التمييز       االتفاقية، وهي تدابري    

الدولة الطرف على اإلسراع يف إجراء مشاورات وطنية بغية تعديل التشريعات           
  .ها تتماشى مع أحكام االتفاقيةالداخلية وجعل

 القادم بأن تورد الدولة الطرف يف تقريرها الدوري         أيضاًوتوصي اللجنة     
معلومات وإحصاءات عن اإلجراءات القانونية والعقوبات اليت يـنص عليهـا           

  أفعـال ارتكـاب    املوظفني العامني واألفراد اخلواص على       إقدامالقانون يف حال    
  .متييز عنصري

غري . ١٩٩٣بسبب استمرار سريان قانون العفو الصادر يف عام         قلق  ر اللجنة   يساوو  )١٨
  . تطبيق قانون العفو جواز فيها عن عدموجود حاالت أُعلنأهنا حتيط علماً ب

توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف قانون العفو وتكـرر توصـيتها              
لطرف التوصية   الدولة ا  تنفذ بأن   CERD/C/SLV/CO/13) من الوثيقة    ١٥الفقرة  (

اليت قدمتها جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان باعتماد برنامج جرب وتقـدمي            
تعويض مادي للضحايا، عند اإلمكان، فتنشئ بذلك مناخاً من الثقـة سـيمكن             

  ).٦املادة ( دون خوف الشعوب األصلية من التعبري عن هويتها
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ن الشعوب األصلية من التمتع الكامل تكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء عدم متك       و  )١٩
حبقوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافية، خاصة فيما يتعلق مبلكية األراضي واحلصول على           

  .املاء الصاحل للشرب
توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف مزيداً من اجلهود لتحسني متتـع              

يـة، مبـا يف ذلـك       الشعوب األصلية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف     
احلصول على املاء اآلمن الصاحل للشرب وضمان حقوقها يف األرض واملوارد اليت    

على امتالكها واستغالهلا، كما تدعوها إىل أن تضع يف اعتبارها التوصية           درجت  
وتطلـب  ). ٥املادة  (بشأن حقوق الشعوب األصلية     ) ١٩٩٧(٢٣العامة رقم   

بشأن برامج نقل ملكيـة     حمّدثة  ا معلومات   اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم هل      
األراضي اليت ينفذها املعهد السلفادوري لإلصالح الزراعي وبشأن الطريقة اليت          

وتطلـب  . شاركت هبا اجملتمعات األصلية يف هذا الربنامج وكيفية استفادهتا منه         
اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم معلومات بشأن أي برامج أخرى متس حقوق             

ب األصلية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا فيها احلصول على املـاء           الشعو
اآلمن الصاحل للشرب وضمانات احلفاظ على حقوقها يف األرض ويف املوارد اليت            

  .على امتالكها واستغالهلادرجت 
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء احلالة االجتماعية واالقتصادية للمنحدرين من أصـل            و  )٢٠

  .وإزاء عدم االعتراف هبم وقلة ظهورهمأفريقي 
 متتع املنحدرين   بذل جهود أكرب لزيادة   حتث اللجنة الدولة الطرف على        

وحتث اللجنة الدولة   . من أصل أفريقي باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
الطرف أيضاً على اعتماد خطة من أجل االعتراف باملنحدرين من أصل أفريقـي             

  . زيادة ظهورهممن أجل و إثنيةًة جمموعبوصفهم
 ،األمهية اليت تستحقها  ب ن لغات الشعوب األصلية مل حتظ بعد      ألقلق  يساور اللجنة   و  )٢١

ـ  طالبـاً مـسجلني يف املؤسـسات التعليم        ٢٢ ٤٨٣  هناك تقارير تفيد أن    علماً بأن          ة يف  ي
تتسىن هلم  ك ال    طالباً، هم من الشعوب األصلية ومع ذل       ٤٧ ٩٤٠من جمموع   ،  ٢٠٠٩عام  

  اللجنـة ، حتيطتاوفيما خيص التعليم املزدوج اللغة واجلامع بني الثقاف       . مجيعاً الدراسة بلغتهم  
عرب عن قلقها   بيبيل يف السلفادور، لكنها ت     -التعليم إلحياء لغة ناهوات     ربنامج وزارة   علماً ب 

  ).٧املادة (صلية األخرى بشأن لغات الشعوب األ
بيبيل، وهي من لغات     - برامج إحياء لغة ناهوات   توصي اللجنة بتوسيع      

وتطلب إىل الدولة الطـرف     . الشعوب األصلية، لكي تشمل لغات أصلية أخرى      
 عن أي مبادرات جديدة مماثلة، باإلضافة إىل برنامج         حمّدثةأن تقدم هلا معلومات     

وبرامج أخرى، مبـا فيهـا تلـك    ) Casas Temáticas(الدور الثقافية املخصصة 
ولغة املايا وغري ذلك مـن اللغـات        ) كاكاأُوبرا(لقة بلغات ِلنكا وكاكاويرا     املتع
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وتوصي اللجنة أيضاً بأن تصدق الدولة الطـرف علـى          . األصلية يف السلفادور  
  .التعليمجمال  التمييز يف ملكافحة ١٩٦٠اتفاقية اليونسكو لعام 

 نتـائج   متر اسـتعراض  تابعة مؤ مب املتعلقة) ٢٠٠٩(٣٣يف ضوء التوصية العامة رقم      و  )٢٢
االتفاقية يف نظامهـا القـانوين      تطبيق   عند   ،الدولة الطرف ديربان، توصي اللجنة بأن تقوم      

املؤمتر  ٢٠٠١سبتمرب  /يف أيلول ا  مه وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمد     نإعالبتنفيذ  ،  الداخلي
ن تعـصب،    األجانب وما يتصل بذلك م     لعنصرية والتمييز العنصري وكره   املكافحة  العاملي  
قـد يف جنيـف يف      يف اعتبارها الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان الذي عُ         آخذةً  
القـادم  تقريرها الـدوري    تضمني  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف      . ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

لتنفيذ إعالن وبرنـامج عمـل   املتخذة تدابري  المن  وغريها  خطط العمل   عن  معلومات حمددة   
  . الوطيناملستوىى ديربان عل

بأن تواصل، يف سياق إعداد التقرير الدوري القـادم،        توصي اللجنة الدولة الطرف     و  )٢٣
توسـيع احلـوار    يف جمال محاية حقوق اإلنسان، و   ةالتشاور مع منظمات اجملتمع املدين العامل     

 نهيئة الدفاع عن حقوق اإلنسا    ع  م يف مكافحة التمييز العنصري، وكذلك        وال سيما  ،معها
  .(Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos) )املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان(

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف إصدار اإلعالن االختياري املنـصوص              )٢٤
األفـراد          العتراف باختصاص اللجنة يف تلقـي شـكاوى         ل  من االتفاقية  ١٤عليه يف املادة    

  .يهاوالنظر ف
 مـن  ٨ من املادة   ٦ق على تعديالت الفقرة     أن تصدّ بالطرف  وتوصي اللجنة الدولة      )٢٥

 االجتماع الرابع يف ١٩٩٢يناير / كانون الثاين١٥مدت يف اليت اعُتهي التعديالت  و،االتفاقية
 ١٦ املـؤرخ    ٤٧/١١١طراف يف االتفاقية وأقرهتا اجلمعية العامة يف قراراها         عشر للدول األ  

               ويف هذا الـصدد، تـشري اللجنـة إىل قـراري اجلمعيـة             . ١٩٩٢ديسمرب  /األولكانون  
، اللذين حثت فيهما اجلمعية العامة بشدة الدول األطراف على          ٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨العامة  

التعجيل بإجراءاهتا الداخلية للتصديق على تعديل االتفاقية املتعلقة بتمويل اللجنـة وإخطـار             
  .خطياً على وجه السرعة مبوافقتها عليهالعام األمني 
للجمهور وإطالعه عليهـا    تقاريرها  إتاحة    الدولة الطرف  وتوصي اللجنة بأن تيسر     )٢٦

الرمسية وبلغـات  ر باللغة تلك التقاريعلى مالحظات اللجنة  تعمم كذلك   تقدميها، وأن   وقت  
  .، حسب االقتضاءةالشعوب األصلي

، ٢٠٠٣يوليه  /لطرف قدمت وثيقتها األساسية يف متوز     وإذ تالحظ اللجنة أن الدولة ا       )٢٧
ة ـلمبادئ التوجيهية املنسق  وفقاً ل منها  صيغة حمدثة   ة الطرف على تقدمي     ـفإهنا تشجع الدول  

املبـادئ التوجيهيـة    سيما   ر مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وال      ـلتقدمي التقاري 
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خلامس املشترك بني جلان هيئات     االجتماع ا مدها  اليت اعت ،  املوحدةة األساسية   ـالوثيقإلعداد  
  .(HRI/MC/2006/3) ٢٠٠٦يونيه /معاهدات حقوق اإلنسان املعقود يف حزيران

 من نظام اللجنة الـداخلي      ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١ووفقاً ألحكام الفقرة      )٢٨
ة واحدة من تاريخ اعتماد هذه      ، يف غضون سن   توافيهااملعدل، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن        

  . أعاله١٩ و١٨ متابعتها للتوصيات الواردة يف الفقرتني عنعلومات مباالستنتاجات، 
 ١٢التوصيات  ما تكتسيه   ة الطرف إىل    ـالدولانتباه  ه  ـوتود اللجنة أيضاً أن توج      )٢٩
تقريرها الـدوري   إىل الدولة الطرف تضمني     ب  ـتطلو،   من أمهية خاصة   ٢٠ و ١٧ و ١٦و
  .تنفيذ هذه التوصياتلاملتخذة معلومات مفصلة عن التدابري امللموسة لقادم ا

لدوريني السادس عشر والـسابع     تقريريها ا بأن تقدم   للجنة الدولة الطرف    اوتوصي    )٣٠
آخـذة يف   ،  ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٣٠ حيني موعد تقدميها يف   وثيقة واحدة   عشر يف   
اخلاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري الـيت         للوثيقة   الناظمةاملبادئ التوجيهية   اعتبارها  

أن تتناول مجيـع النقـاط      و،  (CERD/C/2007/1)اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا احلادية والسبعني       
احتـرام عـدد   علـى  أيضاً  الدولة الطرف وحتث اللجنةُ. املثارة يف هذه املالحظات اخلتامية  

 ٦٠يتراوح بـني    مبا  تقارير اخلاصة باملعاهدات و   صفحة لل احملدد بأربعني    األقصىالصفحات  
ة إلعداد التقارير الواردة قانظر املبادئ التوجيهية املنس (املوحدة   صفحة للوثيقة األساسية     ٨٠و

  ).١٩، الفقرة HRI/GEN.2/Rev.6يف الوثيقة 
 إستونيا  -٣٨

 )CERD/C/SR.2039 و CERD/C/SR.2038( ٢٠٣٩ و ٢٠٣٨، يف جلستيها    نظرت اللجنة   )١
التاسع إلسـتونيا   الثامن و   يف التقريرين الدوريني   ،٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٠ و ١٩املعقودتني يف   

)CERD/C/EST/8-9 (   ٢٠٤٧واعتمـدت اللجنـة يف جلـستها        . املقدمني يف وثيقة واحدة 
)CERD/C/SR.2047 ( املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠أغسطس / آب٢٦املعقودة يف .  

  مقدمة  -ألف   
الـيت وضـعتها     بتقرير الدولة الطرف املقدم وفقاً للمبادئ التوجيهية         ترحب اللجنة   )٢
للجنة إلعداد التقارير، كما ترحب بالتعليقات اخلطية على قائمة املواضيع والردود الشفوية            ا

وترحب اللجنة أيـضاً مبراعـاة الدولـة        . اليت قدمها الوفد على األسئلة اليت طرحتها اللجنة       
وتعرب عن تقديرها للدولة    . ريرها الدورية وتقدميها بصورة منتظمة    الطرف ملواعيد تقدمي تقا   

  .الطرف على منحها فرصة إجراء حوار متواصل وبّناء معها
وتالحظ اللجنة بتقدير مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف إعداد التقرير وما ورد فيه               )٣

  . من إشارات إىل تعليقات هذه املنظمات
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  اجلوانب اإلجيابية  - باء  
ترحب اللجنة بالرؤية اليت حددهتا الدولة الطرف للمجتمع اإلستوين، وهي رؤيـة              )٤

ستتاح فيه لكل فرد الفرصة لكي حيقق ذاته ويشعر باألمان ويـشارك يف             "تصوره كمجتمع   
، وتقّر باجلهود املبذولة لتحقيق     "والسياسية والثقافية للمجتمع  واالجتماعية  احلياة االقتصادية   

  .هذه الغاية
وترحب اللجنة بوضع عدة أدوات للحوار والتشاور مع األقليات، مبا يف ذلك إنشاء               )٥

  .جملس األقليات اإلثنية التابع لوزارة الثقافة، واملائدة املستديرة للقوميات
وترحب اللجنة باعتماد قانون املساواة يف املعاملة، وتالحظ باهتمام إعالن الدولة   )٦

يز احملظورة مبوجب القانون لتشمل التمييز على أسـاس         الطرف توسيع نطاق أسس التمي    
  .اللغة واجلنسية

 بـسبل منـها   وتثين اللجنة على الدولة الطرف العترافها بالتنوع الثقايف يف التعليم،             )٧
. إدراج مواّد تتعلق بثقافة األقليات يف برامج التعليم العام يف املـدارس االبتدائيـة والثانويـة    

  .ح أيضاً إتاحة الفرصة لألقليات للتعلم بلغاهتا األصليةوتالحظ اللجنة بارتيا
وأصبح سارياً  ) ٢٣الفقرة  (دخل على قانون اللغات     أوتّرحب اللجنة بالتعديل الذي       )٨

 الذي ينص على استخدام لغة أجنبية أو شكل لغوي إقليمي خـاص             ،٢٠٠٧مارس  /يف آذار 
العامـة والالفتـات واإلعالنـات       النص األصلي باللغة اإلستونية يف اإلشارات        إىل جانب 

  .واإلشعارات والدعايات
وتثين اللجنة على الدولة الطرف العترافها باختصاص اللجنة يف تلقي البالغات من              )٩

وتالحـظ اللجنـة   .  من االتفاقيـة ١٤األفراد أو جمموعات األفراد والنظر فيها وفقاً للمادة       
الطرف بالتصديق على معاهدات األمم املتحدة      باهتمام أيضاً االلتزام الذي أعربت عنه الدولة        

  .األساسية حلقوق اإلنسان اليت ليست بعد طرفاً فيها

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم   
تالحظ اللجنة باهتمام األعمال اليت يقوم هبا املستشار العـديل واملفـوض املعـين                )١٠

ه ال توجد يف الدولـة الطـرف   باملساواة بني اجلنسني واملساواة يف املعاملة، لكنها تأسف ألن        
) ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة    (مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تتفق متاماً مع مبادئ باريس          

  .))١(٢املادة (
تكرر اللجنة تأكيد أمهية إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنـسان             

تشاور متتثل امتثاالً كامالً ملبادئ باريس، وتوصي الدولة الطرف بأن تواصل، بال          
مع اجملتمع املدين، النظر يف مجيع اخليارات املمكنة إلنشاء هذه املؤسسة، بوسائل            
منها حتويل ومتكني خدمات املستشار العديل واملفوض املعين باملساواة بني اجلنسني           
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واملساواة يف املعاملة لتمتثل ملبادئ باريس، وأن تتخذ خطوات للحصول علـى            
            وليـة للمؤسـسات الوطنيـة لتعزيـز ومحايـة         اعتماد لدى جلنة التنسيق الد    

  .حقوق اإلنسان
 من قانون العقوبات حتصر املالحقة القضائية يف        ١٥١وتالحظ اللجنة أن أحكام املادة        )١١

كما تالحظ  . حالة اخلطابات اليت حتض على الكراهية يف األفعال اليت تؤدي إىل عواقب وخيمة            
  .))ب(و) أ(٤املادة ( سّد هذه الثغرة يف قانون العقوبات اللجنة أن الدولة الطرف ترغب يف

 ٤املتعلقة باملادة   ) ١٩٩٣(١٥إذ تشري اللجنة إىل توصيتها العامة رقم          
من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، فإهنـا تـذّكر             

ت الدولة الطرف بأن ممارسة احلق يف حرية الـرأي والتعـبري تفـرض واجبـا              
 أو الكراهيـة    العرقيومسؤوليات وبأن حظر نشر األفكار القائمة على التفوق         

وبناء على ذلك توصـي     . العنصرية إمنا ينسجم مع احلق يف حرية الرأي والتعبري        
  :اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي

 من  ٤مع املادة   قانون العقوبات ليكون متماشياً     ضمان مراجعة     )أ(  
 من خالل جعل اخلطاب الذي حيّض علـى الكراهيـة بـدوافع             االتفاقية وذلك 

  عنصرية جرمية يعاقب عليها القانون يف مجيع الظروف؛
  .حظر املنظمات العنصرية  )ب(  
تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل أن تصّدق على الربوتوكول اإلضـايف              

 طابع العنصرية وكـره     التفاقية اجلرائم احلاسوبية فيما يتعلق بتجرمي األفعال اليت هلا        
  ).١٨٩ رقم CETS(األجانب واليت ُترتكب باستخدام نظم احلواسيب 

وتالحظ اللجنة بقلق أن الدافع العنصري ال يشكل بصفة عامة ظرفاً مشدداً للعقوبة               )١٢
كما تالحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف تكريس الدافع العنـصري كظـرف            . على اجلرائم 

  .)٦ و٤املادتان (قانون اجلنائي اإلستوين مشدد للعقوبة مبوجب ال
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقـوم، يف سـياق مراجعـة قـانون                

العقوبات، بإدراج حكم حمدد لضمان أن تؤخذ يف االعتبار دوافـع الكراهيـة             
اإلثنية أو العرقية أو الدينية كظروف مشددة للعقوبة يف اإلجـراءات مبوجـب             

  .يل ُتكمل نواياها احلسنة يف هذا اخلصوصالقانون اجلنائي، وبالتا
 اإلستونية، لكنها   اإلدماجوتالحظ اللجنة بتقدير الرؤية اليت تتطلع إليها استراتيجية           )١٣

تشعر بالقلق ألن التأكيد القوي على اللغة اإلستونية يف أهداف هذه االستراتيجية ويف تنفيذها          
ونه يثري نفور أولئك الذين يشعرون بالتمييز       ميكن أن يتعارض مع اهلدف العام لالستراتيجية ك       

  .)٥املادة ( بسبب العناصر العقابية يف النظام اللغوي خاصةوضدهم، 
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 اإلدمـاج ترى اللجنة أن اإلفراط يف التأكيد على اللغة يف استراتيجية             
والعناصر العقابية الواردة فيها هي تدابري ال لـزوم هلـا بـالنظر إىل أن عـدد                 

. يستخدمون اللغة اإلستونية، وهي اللغة الرمسية، ما فتئ يتزايد        األشخاص الذين   
  :ويف هذا اخلصوص توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي

اعتماد هنج غري عقايب إزاء تعزيز اللغة الرمسية، وإعادة النظر يف             )أ(  
 املتعلقـة   ٢٠٠٨دور مديرية تفتيش اللغات وتطبيق الالئحة الصادرة يف عـام           

وحتث اللجنة الدولة الطـرف أيـضاً علـى أن          . روط إجادة اللغة اإلستونية   بش
  ختصص موارد كافية لتوفري دورات لغوية جماناً؛

 اليت يتعني استيفاؤها للتجنس، وال سـيما        ةختفيف شروط اللغ    )ب(  
  للمسنني واألشخاص املولودين يف الدولة الطرف؛

علق بتقدمي اخلـدمات    النظر يف اتباع هنج مزدوج اللغة فيما يت         )ج(  
العامة، سيما يف ضوء حظر التمييز يف احلصول على السلع واخلـدمات العامـة              

وتدعو اللجنة الدولة الطرف    . بالصيغة املنصوص عليها يف تشريع الدولة الطرف      
أيضاً إىل أن تراجع تشريعها الذي جيعل استخدام لغة األقليات يف اخلدمات العامة      

  .عدد السكان اليت تشكل األقليات فيها نصفمقصوراً على املقاطعات 
وتالحظ اللجنة بقلق التدين الكبري يف مستوى مشاركة األقليات يف احلياة السياسية              )١٤

  .))ج(٥املادة (وحمدودية متثيلها يف الربملان 
بالنظر إىل أن إدماج األقليات من الناحيتني املدنية والـسياسية يـشكل              

 اإلستونية، فإن اللجنـة توصـي الدولـة         اإلدماج هدفاً من أهداف استراتيجية   
الطرف بأن تضاعف جهودها لضمان زيادة مشاركة أفراد األقليات يف احليـاة            

سيما يف الربملان وأن تتخذ خطوات فعالـة لكفالـة مـشاركتهم يف          العامة، وال 
  .اإلدارة على مجيع املستويات

حملددي اجلنـسية ال يـزال      وتالحظ اللجنة بتقدير أن خفض عدد األشخاص غري ا          )١٥
 جتنـيس أفـراد   يشكل هدفاً من أهداف الدولة الطرف، وترحب باخلطوات املتخذة لتيسري           

األقليات الذين يقيمون منذ مدة طويلة يف الدولة الطرف، لكنها ال تزال تشعر بـالقلق إزاء                
ة اليت ينظـر  استمرار ارتفاع عدد األشخاص غري احملددي اجلنسية وما ُيزعم من النظرة السلبي      

  .))د(٥املادة (هبا املتقدمون إىل إجراء التجنس 
تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة اليت تدعو فيها الدولة الطـرف     

إىل أن تعزز جهودها خلفض عدد األشخاص غري احملددي اجلنسية، وتدعو اللجنة            
قـدمني  الدولة الطرف إىل أن تواصل دراسة األسباب اليت تقف وراء تـردد املت            

وتكرر اللجنة أيـضاً    . احملتملني يف بدء عملية التجنس، مما يتيح هلا حتسني احلالة         
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دعوهتا الدولة الطرف إىل أن تصّدق على اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية،            
  .األشخاص عدميي اجلنسيةاخلاصة بوضع واالتفاقية 

تعلقة بالتعليم والتوظيـف يف  وتالحظ اللجنة املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف امل       )١٦
صفوف األقليات، لكنها تأسف ألن البيانات ال تتيح فهم وتقييم حالة مجيع الفئات اإلثنيـة               

  .))ه(٥املادة  ( الفئات الضعيفة يف الدولة الطرفبصورة شاملة، وال سيما
، ٢٠١١توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، يف سياق تعداد عام             

املتعلقة باحلالة االجتماعية واالقتصادية جلميع الفئات اإلثنية،       أن ُتجمع البيانات    
وال سيما الفئات الضعيفة على أساس التعريف الذايت الطوعي مـع االحتـرام             

وتطلب اللجنة إىل   . تهمالكامل خلصوصية األفراد املعنيني وعدم الكشف عن هوي       
بتفـسري وتطبيـق    املتعلقة  ) ١٩٩٠(٨الدولة الطرف وفقاً لتوصيتها العامة رقم       

 من مبادئها التوجيهية املنقحـة      ١٢ إىل   ١٠ من االتفاقية والفقرات من      ١املادة  
 هـذه   القادمأن ُتدرج يف تقريرها الدوري      ) CERD/C/2007/1(إلعداد التقارير   

 اإلثنية واجلنسية واللغة املنطوق هبا، هبدف تقيـيم         فئةالبيانات مصنفة حسب ال   
  . من االتفاقية١تعريف الوارد يف املادة حالة هذه الفئات يف إطار ال

وترحب اللجنة مبختلف التدابري واملبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف لصاحل الروما،             )١٧
لكنها تأسف لعدم وجود معلومات بشأن فعالية هذه املبادرات وقلة املعلومات اليت تتعلـق              

 له  عّرض بقلق أيضاً التمييز الذي يت     وتالحظ اللجنة . حبالة الروما بوجه عام يف الدولة الطرف      
  .)٥ و٢املادتان ( يف جمال احلصول على تعليم جيد ، على حد ما زعم،أطفال الروما

بشأن التمييز ضـد    ) ٢٠٠٠(٢٧تشري اللجنة إىل توصيتها العامة رقم         
الروما، وتدعو الدولة الطرف إىل أن جتري حبوثاً لتقييم احلالة احلقيقية جلماعـة             

ى أراضيها، وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تشارك يف املبادرات      الروما عل 
 الوطين واإلقليمي لظاهرة االستبعاد الواسع الرامية إىل إجياد حلول على املستويني    

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تضع حداً ألي         . النطاق للسكان الروما  
  .ن متنعهفصل يتعرض له أطفال الروما يف جمال التعليم وأ

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء االنعدام التام تقريباً للشكاوى املتعلقة بأفعال التمييز              )١٨
 إىل احملاكم وغريها من اهليئات املختصة أثناء الفترة املشمولة بالتقرير،           ُرفعتالعنصري اليت   

ـ  فيه نسبة كبرية من األشخاص أهنم يتعرضون للتمييـز يف            أفادتيف الوقت الذي      اهتمحي
وتالحظ اللجنة أيضاً أن االتفاقية مل ُيـشر إليهـا يف           . اليومية على أساس خلفيتهم اإلثنية    

 اشات التعاقدية لقـدامى احملـاربني  احملاكم على ما يبدو إال يف احلاالت اليت تتعلق مبنح املع 
  .)٦املادة (
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إذ تضع اللجنة يف اعتبارها عدم وجود بلد خال من التمييز العنصري،              
ا تدعو الدولة الطرف إىل أن تتحقق مما إذا كان اخنفاض عـدد الـشكاوى               فإهن

املرفوعة ُيعزى إىل عدم دراية الضحايا حبقوقهم أو اخلوف من االنتقام أو حمدودية             
 والسلطات القضائية   بالشرطةوصوهلم إىل آليات االنتصاف املتاحة أو عدم الثقة         
  . ري أو عدم تعاطفها معهاأو عدم اكتراث السلطات بقضايا التمييز العنص

املتعلقة مبنع التمييز  ) ٢٠٠٥(٣١إذ تشري اللجنة إىل توصيتها العامة رقم        و  
العنصري يف إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية، فإهنا توصي الدولة الطرف بأن             
تراجع سبل االنتصاف املتاحة للضحايا اليت متكّنهم من طلـب اجلـرب لـضمان              

 الطرف أيضاً على أن تنظـر يف        لةا اخلصوص، تشجع اللجنة الدو    ويف هذ . فعاليتها
كما . توسيع نطاق إجراء املصاحلة يف معاجلة قضايا التمييز العنصري عند االقتضاء          

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل إذكاء الوعي باالتفاقية وبأحكام قـانون            
  . العقوبات اليت تتعلق بالتمييز العنصري

 القادم إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري           اللجنة وتطلب  
معلومات حمّدثة بشأن الشكاوى اليت تتعلق بأفعال التمييز العنصري والقرارات          
ذات الصلة املتخذة يف إجراءات احملـاكم اجلزائيـة أو املدنيـة أو اإلداريـة               

ات  بأيـة إجـراء    قواملؤسسات احلكومية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك ما يتعل        
  .تعويض أو سبل انتصاف أخرى مقدمة إىل ضحايا تلك األفعال

اجلندي "تثين اللجنة على الدولة الطرف لتصّديها لتصاعد العنصرية يف أعقاب أزمة            و  )١٩
، مبا يف ذلك تكثيف رقابة الشرطة وتنظيم محالت تثقيفية للجمهور، لكنها تعرب             "الربونزي

 يفصل بني األشخاص املنحدرين من أصل إستوين        عن قلقها إزاء استمرار وجود عداء ضمين      
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ضـعف الـصالت بـني            .  روسي لواملنحدرين من أص  
  .)٧و) ب(٥املادتان  (ن من أصل إستوين وغري اإلستونينياألشخاص املنحدري
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تظل يقظة إزاء أفعال العنـصرية وأن              

ا الرامية إىل منع ومكافحة حاالت التعـصب وتعزيـز التفـاهم          تواصل جهوده 
والتسامح يف مجيع جماالت احلياة على أن تستهدف بـصفة خاصـة الـشباب              

 اكرة،وإضافة إىل ذلك تالحظ اللجنة باهتمام إنشاء معهد الذ        . ووسائط اإلعالم 
 حقوق اإلنسان أثنـاء     حالةوهو معهد مكلف بتقدمي بيان شامل وموضوعي عن         

 وتشجع اللجنة الدولة الطرف علـى أن        ١٩٩١ و ١٩٤٤فترة ما بني عامي     ال
  :تقوم مبا يلي

توسيع نطاق والية املعهد لتشمل أعماله الفترات نفسها الـيت            )أ(  
  حتقق فيها اللجنة الدولية اإلستونية للتحقيق يف اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية؛
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ـ      )ب(   روع االختـصاص  إشراك خرباء يف أعمال املعهد من خمتلف ف
ومن شىت شرائح اجملتمع ممن لديهم آراء متعددة هبدف التوفيق بـني وجهـات              

  نظرهم وضمان وجود سند كاف لنتائج املعهد؛
إىل الدروس املستفادة من أعمال اللجنة       املسعىيف هذا   االستناد    )ج(  

  .الدولية اإلستونية للتحقيق يف اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية
للجنة الدولة الطرف على أن تواصل التنبه آلثار التمييـز غـري املباشـر              وتشجع ا   )٢٠

  .للسياسات العامة على الفئات الضعيفة
 مجيع حقوق اإلنسان للتجزئة، فإهنا تـشجع        عدم قابلية وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها        )٢١

 مل تصدِّق   الدولة الطرف على أن تنظر يف التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت            
ـ               لعليها بعد، وال سيما املعاهدات اليت ألحكامها عالقة مباشرة مبوضوع التمييز العنصري، مث

وتدعو اللجنة  ). ١٩٩٠(االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم          
  .ل التعليمالدولة الطرف إىل أن تنّضم إىل اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز يف جما

تابعـة مـؤمتر    املتعلقة مب ) ٢٠٠٩(٣٣، يف ضوء توصيتها العامة رقم       وتوصي اللجنة   )٢٢
 االتفاقية يف نظامهـا القـانوين    تطبيقعند   ،الدولة الطرف ديربان، بأن تقوم    نتائج  استعراض  
  املؤمتر ٢٠٠١سبتمرب  /إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها يف أيلول       ، بتنفيذ   الداخلي
 من تعـصب،    ك العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذل        ملكافحةالعاملي  

عقـد يف جنيـف يف      ديربان الذي   نتائج  الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض     آخذة يف اعتبارها    
القـادم  تقريرها الـدوري    تضمني  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف      . ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

 لتنفيذ إعالن وبرنـامج عمـل   ملتخذةط العمل وغريها من التدابري ا     معلومات حمددة عن خط   
  . الوطيناملستوىديربان على 

، يف سياق إعداد التقرير الدوري القـادم،       الدولة الطرف بأن تواصل   وتوصي اللجنة     )٢٣
التشاور مع منظمات اجملتمع املدين اليت تعمل يف جمال محاية حقوق اإلنسان وتوسيع احلـوار               

  .ال سيما يف مكافحة التمييز العنصريمعها، و
 ٨ من املادة    ٦ة الطرف بأن تصدِّق على تعديالت الفقرة        ـة الدول ـوتوصي اللجن   )٢٤

 يف االجتمـاع    ١٩٩٢يناير  / كانون الثاين  ١٥اليت اعتمدت يف    هي التعديالت   من االتفاقية و  
          ٤٧/١١١قرارهـا   الرابع عشر للدول األطراف يف االتفاقية وأقرهتـا اجلمعيـة العامـة يف              

، تشري اللجنة إىل قراري اجلمعية      الصددويف هذا   . ١٩٩٢ديسمرب  /ول كانون األ  ١٦املؤرخ  
بشدة الدول األطراف على    العامة   اللذين حثت فيهما اجلمعية      ٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨العامة  

ـ           ة وإخطـار   التعجيل بإجراءاهتا الداخلية للتصديق على تعديل االتفاقية املتعلق بتمويل اللجن
  . عليهمبوافقتهاعلى وجه السرعة خطياً األمني العام 
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 تقاريرها لعامة   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل ممارستها املتمثلة يف إتاحة           )٢٥
علـى تلـك    مالحظات اللجنـة    كذلك   عليها وقت تقدميها، وأن تعمم       اجلمهور وإطالعه 

والـشائع  ارد لتعميمها جبميع اللغات الرمسية       وحتث الدولة الطرف على التماس املو      ،التقارير
  .استخدامها، حسب االقتضاء

ـ       )٢٦ ـ  ـوإذ تالحظ اللجنة أن الدول ـ  ـة الط             ت وثيقتـها األساسـية يف      ـرف قدم
لتقـدمي  وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة     صيغة حمدَّثة   ، فإهنا تشجعها على تقدمي      ٢٠٠١عام  

املبادئ التوجيهيـة إلعـداد     دولية حلقوق اإلنسان، وال سيما      التقارير مبوجب املعاهدات ال   
 اليت اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات    دة،الوثيقة األساسية املوح  

  ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /حقوق اإلنسان املعقود يف حزيران
ـ      ٩ من املـادة     ١ووفقاً ألحكام الفقرة      )٢٧                 مـن نظـام    ٦٥ادة   مـن االتفاقيـة وامل

 من  ة واحد سنةاللجنة الداخلي املعدَّل، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيها يف غضون             
تاريخ اعتماد هذه االستنتاجات مبعلوماٍت عن متابعتها لتنفيـذ التوصـيات الــواردة يف              

  .أعاله ١٧ و١٣ و١١الفقرات 
 ١٤ و ١٢لتوصيات  ما تكتسيه ا   الدولة الطرف إىل     انتباهتوجه  أن  أيضاً  تود اللجنة   و  )٢٨
القادم تقريرها الدوري   إىل الدولة الطرف تضمني     ، وتطلب    من أمهية خاصة   ٢٠ و ١٨ و ١٦و

  .التوصياتتلك لتنفيذ املتخذة عن التدابري احملددة معلومات مفصلة 
يف  عشر   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريني العاشر واحلادي           )٢٩

آخـذة يف اعتبارهـا     ،  ٢٠١٢  ربنوفم/ تشرين الثاين  ٢٠يف  حيني موعد تقدميها    وثيقة واحدة   
لوثيقة اخلاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري اليت اعتمـدهتا          الناظمة ل املبادئ التوجيهية   

 يف  ةاملثار، وأن تتناول مجيع النقـاط      )CERD/C/2007/1( احلادية والسبعني    هتا دور يفاللجنة  
احترام عـدد الـصفحات     على  أيضاً  وحتث اللجنة الدولة الطرف     . هذه املالحظات اخلتامية  
 صفحة  ٨٠ و ٦٠بني  يتراوح  ا  مبوباملعاهدات  صفحة للتقارير اخلاصة    األقصى احملدد بأربعني    

ة الواردة يف الوثيق  وعداد التقارير   إلانظر املبادئ التوجيهية املنسقة      (وحدةللوثيقة األساسية امل  
HRI/GEN/2/Rev.6 ١٩، الفقرة.(  

  فرنسا  -٣٩
 ٢٠٢٧ و ٢٠٢٦، يف جلـستيها     جلنة القضاء علـى التمييـز العنـصري       نظرت    )١
)CERD/C/SR.2026 و CERD/C/SR.2027(    ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٢ و ١١املعقودتني يف، 

السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، املقدمة يف وثيقة واحـدة            ية الدور فرنسا تقاريريف  
)CERD/C/FRA/17-19( .ــدتو ــة  اعتمـ ــستاللجنـ  ٢٠٤٥و ٢٠٤٤ها ييف جلـ
)CERD/C/SR.2044 و CERD/C/SR.2045(  ،٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٥و ٢٤ يف   املعقودتني ،

 .املالحظات اخلتامية التالية
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 مقدمة  - ألف  

) CERD/C/FRA/17-19(على اجلودة العالية للتقرير املفـّصل والـشامل          اللجنة   تثين  )٢
 أُعّد وفقاً للمبادئ التوجيهيـة املتعلقـة        والذين الدولة الطرف ضمن املهل احملددة       املُقدَّم م 

كما تعرب اللجنة عن تقـديرها للحـوار الـصريح          ). CERD/C/2007/1(بإعداد التقارير   
 من أجل تقدمي ردود مفصلة على       الوفدوالصادق الذي أجرته مع الوفد، وللجهود اليت بذهلا         

وعلى معظم األسئلة اليت طرحها     ) CERD/C/FRA/Q/17-19( للنقاش   قائمة املسائل املطروحة  
 .أعضاء اللجنة أثناء احلوار

وترحب اللجنة باملشاركة النشطة ملمثلي اجملتمع املدين يف الدورة ومبـسامهة هـذا               )٣
 . األخري يف مكافحة التمييز العنصري

  اجلوانب اإلجيابية  - باء  
الذي تضطلع به اللجنة االستشارية الوطنية حلقـوق        إىل الدور   بارتياح  تشري اللجنة     )٤

 اليت تصدرها هـذه     ءوتشدد اللجنة على أمهية اآلرا    . اإلنسان على املستويني الوطين والدويل    
 . اللجنة بشأن املشاريع التشريعية وتدعو احلكومة إىل مواصلة استشارهتا يف هذا الصدد

نية الالزمة ملكافحة التمييز العنصري     احلكومة الصكوك القانو  وضع  وتثين اللجنة على      )٥
 املتعلق باحلق يف السكن الذي ميكن التحجج به أمـام           ٢٠٠٧مارس  / آذار ٥من قبيل قانون    
الفرص، كما تـشيد بوضـع آليـات        تكافؤ   بشأن   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٣١احملاكم وقانون   

، وذلـك   حكومية هتدف إىل القضاء على التمييز العنصري ومكافحته على مستوى األقاليم          
 الفرص واملواطنة ومراكز خمصصة داخل احملاكم ُتعىن        تكافؤعلى شكل جلان تعمل على تعزيز       

 .  التمييزةمبكافح

 ٢٠٠٨ يوليـه /  متوز ٢٣يف  الدستوري الصادر   وترحب اللجنة مع التقدير بالتعديل        )٦
ما يف إطار   والذي يتيح لكل املتقاضني اللجوء إىل اجمللس الدستوري للبت يف دستورية قانون             

كما تثين اللجنة على وجود إمكانية للطعن يف دستورية أي مشروع قانون،            . حماكمة قضائية 
 . يف حال تقدم هبذا الطعن عدد كاٍف من النواب

وترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف جلعل مكافحة التمييـز وتعزيـز               )٧
 يف األحياء   زي ترحب بإنشاء ثانويات االمتيا    وه. الفرص يف جمال التعليم أولوية وطنية     تكافؤ  

الدراسـة،   الفقرية وتقدمي خدمات التوجيه الفردي للتالميذ الذين يواجهون صـعوبات يف          
الكليات العليا   واستحداث مدارس امتياز داخلية وفتح باب الصفوف التمهيدية للدخول إىل         

 . االستحقاق  تقوم على أساسأمام التالميذ املنتمني إىل الفئات احملرومة وفقاً ملعايري

وتثين اللجنة على مداخلة رئيس الوفد الذي ذكّر من منطلق واجب الذاكرة، بـأن                )٨
يف إحيـاء   مؤمتر استعراض نتائج ديربان كان فرصة أعربت من خالهلا فرنسا عن رغبتـها              

 .والفصل العنصري واالستعمارالرق وجتارة الرقيق ذكرى ضحايا 
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   ة خطة وطنية ملكافحة العنصريبوضعتعلق توصية خاصة ت  -جيم   
حتيط اللجنة علماً مبا وردها من معلومات ُتفيد أن الدولة الطرف بصدد وضع خطة                )٩

وتأمل اللجنة أن حتظى هذه اخلطة بدعم مجيع السلطات واجلهات          . وطنية ملكافحة العنصرية  
ف جعل سياستها أكثر جتانساً    وترجو اللجنة أن تتيح هذه اخلطة للدولة الطر       . املعنية يف فرنسا  

ويف هذا الصدد، تطلب اللجنة     . إعالن وبرنامج عمل ديربان   وأكثر تطابقاً مع االتفاقية ومع      
 :  الدولة الطرف أن تأخذ يف احلسبان األولويات التاليةإىل

 املتعلقـة باألشـخاص   اإلحصاءاتصقل اإلحصاءات الدميغرافية، وخاصة     )أ(  
ة أو من مجاعات إثنية باملفهوم الوارد يف االتفاقية، فضالً عـن            أصول مهاجر من  املنحدرين  

 املؤشرات االجتماعية واالقتصادية املتعلقة بأشكال التمييز يف الدولة الطرف؛ 

 ضحايا التمييز العنصري؛ حتديد   )ب(  

  أشكال التمييز العنصري وأسباهبا؛ حصر  )ج(  

األشخاص املنحدرين من أصـول     حتديد التدابري الرامية إىل تشجيع ارتقاء         )د(  
الفرنسي، مهاجرة أو من مجاعات إثنية باملفهوم الوارد يف االتفاقية إىل مجيع مستويات اجملتمع              

 ٢ والفقـرة    ١ من املادة    ٤مبا يف ذلك يف إطار تنفيذ التدابري اخلاصة املنصوص عليها يف الفقرة             
  ؛)٢٠٠٩(٣٢يتها العامة رقم  من االتفاقية، واليت أكدهتا اللجنة يف توص٢من املادة 

ضمان جتانس اآلليات القائمة وتعزيزها من أجل معاجلٍة أفضل للمـشاكل             ) ه(  
 املرتبطة بالتمييز العنصري؛ 

دراسة وضع سكان أقاليم ما وراء البحار، وخباصة وضع السكان األصليني،   )و(  
 وإيالؤهم اهتماماً خاصاً؛ 

سؤول حكومي رفيع املستوى ُيكلَّف بوضع      ولكفالة فعالية اخلطة، تعيني م      )ز(  
اخلطة موضع التنفيذ وبإسداء املشورة إىل احلكومة خبصوص السياسة العامة املتعلقة مبكافحة            

 . التمييز العنصري والقضاء عليه

   دواعي القلق والتوصيات  -دال   
. تعرب اللجنة عن قلقها إزاء اخلطب السياسية ذات الطابع التمييـزي يف فرنـسا               )١٠

ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما شهدته الدولة الطرف يف اآلونة األخرية مـن زيـادة يف                 
األفعال واملظاهر اليت تنم عن العنصرية وكره األجانب، وحيال اخلطاب العنصري املتـداول             

 . على شبكة اإلنترنت

 بالعناصـر ملسائل املرتبطـة    اتوصي اللجنة الدولة الطرف، عند تناوهلا         
 السكان، بأن تؤكد حبـزم يف       اليت تكّون الثقافية أو األجنبية     لعرقية أو انية أو   اإلث

تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة    على   على إرادهتا السياسية     خطبها وإجراءاهتا 
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كما توصي اللجنة الدولة الطـرف      .  العرقية أو اإلثنية   اجلماعاتبني الشعوب و  
تصاعد العنـصرية   ل للتصدياملتاحة   مجيع الوسائل    وتستخدم جهودها   بأن تكثف 

ه  إدانة حازمة خلطـاب العنـصرية وكـر        ، ال سيما عرب   ووقفهوكره األجانب   
اختاذ تدابري مالئمة ملكافحة تكـاثر      ب، و نيسياسيال  نيسؤولامل من جانب األجانب  
  ). ٧ و٤ و٢ املواد(نترنت إل العنصرية على شبكة اواملظاهراألفعال 

زاء ما وردها من معلومات تفيد أن الدولة الطرف قد تتخـذ            إبالقلق  وتشعر اللجنة     )١١
 . تدابري يف جمال املواطنة ميكن أن تؤدي إىل متييز على أساس األصل القومي

، أال  ١ من املادة    ٣أن تكفل، وفقاً للفقرة     بتوصي اللجنة الدولة الطرف       
  .  جنسية حمددةاستهدافيف هذا اجملال إىل ُيتخذ يؤدي أي تدبري 

من دستور الدولة الطرف اليت تنص علـى أن          ١وحتيط اللجنة علماً بأحكام املادة        )١٢
فرنسا مجهورية ال تتجزأ، تضمن املساواة أمام القانون جلميع املواطنني دون أي متييز يقـوم               
على أساس األصل القومي أو العرق أو الدين، وهي أحكام حتتج هبا الدولة الطرف لتربيـر                

 . سكان يقوم على أساس مؤشرات إثنية أو عرقيةعدم إجراء إحصاء لل

 أن اهلدف من مجـع البيانـات        الذي مفاده  موقفها   تأكيد اللجنة   تكرر  
 اإلثنية اليت تعيش    اجلماعاتحتديد  من  ف  الدول األطر أن تتمكّن ا  اإلحصائية هو   

التمييز اليت تتعـرض أو     أنواع   والتعرف عليها بشكل أفضل، وحتديد       يف إقليمها 
وحلول مالئمـة ألشـكال     تقدمي ردود   ، و  تلك اجلماعات   تتعرض هلا  ميكن أن 
 اللجنـة الدولـة   لذا توصي . قياس التقدم احملرز يف هذا اجملال     مثّ   ، احملددة التمييز

مـن   ١املتعلقة باملـادة    ) ١٩٩٩(٢٤ىل توصيتها العامة رقم     الطرف، استناداً إ  
لتمييز ضد غري املواطنني،    املتعلقة با ) ٢٠٠٥(٣٠وتوصيتها العامة رقم    االتفاقية،  

اإلثنيـة أو العرقيـة   الذايت للهوية تعريف ال للسكان يقوم على     إحصاءً جتريبأن  
   .على أساس طوعي وسري

وتالحظ اللجنة بأسف أنه على الرغم من السياسات األخرية اليت انتهجتها الدولـة               )١٣
ل األشخاص املنحدرون من    ، ال يزا  والعملالطرف ملكافحة التمييز العنصري يف جمايل السكن        

أصول مهاجرة أو املنتمون إىل مجاعات إثنية باملفهوم الوارد يف االتفاقية، يعانون من القوالب              
النمطية ومن شىت أشكال التمييز اليت حتول دون اندماجهم وتقدمهم على مجيع مـستويات              

 .اجملتمع الفرنسي

 يسري االرتقـاء  من أجل ت  توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها         
 إثنية  املنتمني إىل مجاعات   من أصول مهاجرة أو      نجتماعي لألشخاص املنحدري  اال

زيادة عدد املؤهلني   بسبل منها    على مجيع املستويات،     ،االتفاقيةباملفهوم الوارد يف    
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سلطة يف اجملال االقتـصادي     اليف مراكز   نهم  يالذين يتم تعي   اجلماعاتداخل هذه   
  ).٧ و٥ملادتان ا(ويف دوائر الدولة 

ويساور اللجنة قلق من تنامي مظاهر العنصرية وأشكال العنف ذات الطابع العنصري     )١٤
وهي حتيط علماً بالتصريح الذي أدلت به الدولة الطرف         . ضد أفراد الروما يف الدولة الطرف     

بلداهنم  أمام اللجنة والذي أفادت فيه أهنا وضعت إطاراً ينظّم عودة أفراد الروما الطوعية إىل             
وتشري اللجنة إىل ما وردها من معلومات، منذ تقدمي تقرير الدولة الطرف، تتعلـق              . األصلية

 دون املوافقة احلرة والكاملـة واملـستنرية        بلداهنم األصلية بعمليات ترحيل مجاعي للروما إىل      
 . جلميع األفراد املعنيني

على أن تكون   تذكّر اللجنة الدولة الطرف بتصرحياهتا وتوصيها باحلرص          
، وبتجنـب عمليـات     مجيع السياسات العامة املتعلقة بالروما مطابقة لالتفاقيـة       

 إجياد حلول مستدامة ملعاجلة     وبالسعي إىل  على وجه التحديد،     الترحيل اجلماعي 
 االحترام التام والكامـل حلقـوقهم اإلنـسانية         يف إطار  بالروما   املتصلةاملسائل  

  ). ٥ و٢املادتان (
عي قلق اللجنة كذلك الصعوبات اليت يواجهها أفراد مجاعـة الرومـا يف             ومن دوا   )١٥

 . ممارسة حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية

الرومـا علـى    أفراد   حصول   أن تكفل لى  الدولة الطرف ع   اللجنة   حتث  
 األخـرى يف ظـل      البىن التحتية املؤقتة  وعلى  والسكن  والرعاية الصحية   التعليم  
        ساواة، وأن تأخذ يف هذا الصدد بعني االعتبار توصـيتها العامـة             مبدأ امل  احترام
  . الروما املتعلقة بالتمييز ضد) ٢٠٠٠(٢٧رقم 

، ال سيما يف "الُرّحل"وال تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ حيال الصعوبات اليت يواجهها   )١٦
 التعليم وعلى سـكن  ما يتعلق حبرية التنقل، وممارسة حق التصويت، فضالً عن احلصول على     

ويف هذا اخلصوص، تالحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من التوصـيات الـواردة يف               . الئق
الدولة الطرف بعد للُرّحل عدداً كافيـاً مـن مراكـز           مل توفر   مالحظاهتا اخلتامية السابقة،    

جنـة  والل". قانون بيسون "، واملُسمى   ٢٠٠٠يوليه  / متوز ٥االستقبال اليت ينص عليها قانون      
 . جتديده بانتظامجيب قلقة أيضاً من األحكام القانونية اليت ُتلزم الُرّحل حبيازة تصريح تنقل 

ممارسـة  للُرّحل املساواة يف    أن تضمن   لى  ع اللجنة الدولة الطرف     حتث  
الدولة الطـرف بـأن    كما توصي اللجنة    .  واحلصول على التعليم   التصويتحق  

جل تسوية مسألة املخيمات غـري الـشرعية        من أ " بيسون"قانون  ُتعجِّل بتنفيذ   
تـصاريح  بأن ُتلغي الدولة الطـرف  وتوصي اللجنة كذلك . للروما تسويةً هنائية 

التنقل املفروضة على الُرّحل، مبا يضمن املساواة يف املعاملة بني مجيـع مـواطين              
   ).٥ و٢املادتان (الدولة الطرف 
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بدأ التنوع اللغوي والثقـايف، تعـرب       وانطالقاً من كون الدولة الطرف قد قبلت مب         )١٧
 . اللجنة عن قلقها من أن هذا املبدأ ال ُيطبَّق إال جزئياً يف فرنسا

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها بغية ضمان حق اجلميع،            
علـى  ، يف املشاركة،    ل اإلثين العرق أو اللون أو األص    أساس  دون أي متييز على     

   .)‘٦‘)ه(٥املادة (الثقافية  املساواة، يف األنشطة قدم
وتعرب اللجنة عن تقديرها للتفسريات املفصلة اليت قدمتها الدولة الطـرف بـشأن               )١٨

اجلهود املبذولة يف أقاليم ما وراء البحار لضمان متثيل أفضل واسـتقاللية أكـرب للـسكان                
قوق اجلماعيـة   األصليني، لكنها ال تزال قلقة من أن النظام احلايل ال يسمح باالعتراف باحل            

كما يساور اللجنة   . للشعوب األصلية، ال سيما احلق املوروث عن األجداد يف ملكية األرض          
قلق حيال الصعوبات املتنامية اليت يواجهها بعض سكان أقاليم ما وراء البحار للحصول، دون 

 .متييز، على التعليم والعمل والسكن والرعاية الصحية

 االعتراف بـاحلقوق اجلماعيـة      ن تتيح بأتوصي اللجنة الدولة الطرف       
كما توصي اللجنـة الدولـة      .  يف ما يتعلق حبق التملك     ة خاص للشعوب األصلية 

منظمـة  اتفاقية   التدابري التشريعية الالزمة هبدف التصديق على        بأن تتخذ الطرف  
توصي اللجنـة   و. املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية    ١٦٩العمل الدولية رقم    

 جهودها لكفالة املساواة يف احلـصول علـى         بأن تكثف لطرف  الدولة ا كذلك  
  ). ٥املادة ( ما وراء البحار أقاليموالسكن والرعاية الصحية يف والعمل التعليم 

، لكنـها تـشعر     "املدافع عن احلقوق    "  وحتيط اللجنة علماً مبشروع القانون املتعلق ب        )١٩
ملؤسسة اجلديدة وختشى أن تصبح مهمة      بالقلق إزاء تعدد الوظائف اليت تقع على عاتق هذه ا         

اهليئة العليا للمـساواة    مكافحة التمييز، ال سيما التمييز العنصري، املنوطة يف الوقت احلايل ب          
 ". املدافع عن احلقوق"عنصر من عناصر والية ومكافحة التمييز، جمّرد 

بينما تعرب اللجنة عن أملها يف زيادة التنسيق بني اآلليـات احلكوميـة       
توصـيتها  ، يف ضـوء     توصي املتصلة مبكافحة التمييز العنصري،      باملشاكلعنية  امل

علـى  بأن ُتبقي الدولة الطرف     املتعلقة باخلطة الوطنية ملكافحة التمييز العنصري،       
أشكال التمييز، مبا يف ذلك     خمتلف  مؤسسة مستقلة ومنفصلة تتوىل مهمة مكافحة       

اهليئة  تؤديهدد إىل الدور اهلام الذي      وتشري اللجنة يف هذا الص    . التمييز العنصري 
 ال سـيما  أشكال التمييز،   التصدي ملختلف    يف   العليا للمساواة ومكافحة التمييز   

   .)٢املادة  (التمييز العنصري
اخلتامية   مالحظاهتا تنفيذوتالحظ اللجنة بارتياح التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف            )٢٠

كمـا  ). ٢٤، الفقرة   CERD/C/FRA/CO/16(حملاربني القدامى   السابقة املتعلقة مبسألة معاشات ا    
 والذي يعترب أن بعـض      ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٨حتيط علماً بقرار اجمللس الدستوري الصادر يف        
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         تتعارض مـع مبـدأ املـساواة       ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢ و ١٩٨١أحكام القوانني املالية للسنوات     
 .يف املعاملة

موضع التنفيـذ    هذا القرار     تضع أناللجنة الدولة الطرف على     تشجع    
 كـان   اًعلى ضمان معاملة متساوية جلميع احملاربني القدامى، أي       التام وأن حترص    

 وهتيب اللجنة بالدولـة الطـرف أن        .مكان إقامتهم احلايل وأياً كانت جنسيتهم     
 املقبلة أي طابع متييزي ضد احملـاربني القـدامى       يةقوانني املال ال أال تكتسي    تكفل

  ).٥املادة (
تشجع فهي  ،  ة مجيع حقوق اإلنسان للتجزئ    عدم قابلية وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها        )٢١

تصدق  قوق اإلنسان اليت مل   حل الدولية   املعاهداتالدولة الطرف على النظر يف التصديق على        
سألة التمييز العنـصري،    مبمباشراً  اتصاالً  أحكامها  تتصل  اليت  املعاهدات  بعد، ال سيما    عليها  
 ). ١٩٩٠ (أسرهمأفراد االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين ومثل 

تابعـة مـؤمتر    املتعلقة مب ) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة، يف ضوء توصيتها العامة رقم          )٢٢
عند تطبيق االتفاقية يف نظامهـا القـانوين        استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف        

 املؤمتر  ٢٠٠١سبتمرب  /برنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها يف أيلول      إعالن و الداخلي، بتنفيذ   
 األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب،        وكرهالعنصرية والتمييز العنصري    ملكافحة  العاملي  

يف جنيـف يف    املعقـود   ديربـان   نتـائج   الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض     آخذة يف اعتبارها    
القـادم  تقريرها الـدوري    تضمني  الدولة الطرف    إىلاللجنة  وتطلب  . ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

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

أن  لعامة اجلمهور وقت تقدميها، وب     هاوتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقارير        )٢٣
غريها بوالرمسية  باللغة  هذه التقارير    بعد دراسة اللجنة   تعتمدها   اخلتامية اليت الحظات   امل تعمم

 . ، حسب االقتضاءالشائع استخدامهامن اللغات 

اللجنـة   نظـام  مـن    ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١ووفقاً ألحكام الفقرة      )٢٤
ة مـن   يف غضون سنة واحـد    ،  توافيهاإىل الدولة الطرف أن     الداخلي املعدل، تطلب اللجنة     

      متابعتـها للتوصـيات الـواردة يف       عـن   علومات  مب،  هذه املالحظات اخلتامية  اعتماد  تاريخ  
 .أعاله ١٦ و١٤ و٩ الفقرات

 الواردة يف   لتوصياتما تكتسيه ا  انتباه الدولة الطرف إىل     توجه  وتود اللجنة أيضاً أن       )٢٥
ـ  الدولة الطـرف     إىلوتطلب  ،   من أمهية خاصة   ١٨ و ١٣ و ١٢ الفقرات تقريرهـا  ضمني  ت
  املتخذة لتنفيذ هذه التوصيات     واملالئمة امللموسةالتدابري  عن  معلومات مفصلة   القادم  الدوري  

 . تنفيذاً فعاالً
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العـشرين واحلـادي    تقريريها الـدوريني    بأن تقدم     وتوصي اللجنة الدولة الطرف       )٢٦
خـذة يف   آ،  ٢٠١٢ أغـسطس /آب ٢٧حيني موعد تقدميها يف      ، يف وثيقة واحدة   والعشرين
لوثيقة اخلاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري الـيت         الناظمة ل املبادئ التوجيهية   اعتبارها  

 وتوصي اللجنة كذلك بأن    .)CERD/C/2007/1(دورهتا احلادية والسبعني    يف  اعتمدهتا اللجنة   
الدولـة   اللجنة   حتث و .املالحظات اخلتامية هذه  مجيع النقاط املثارة يف     الدولة الطرف    تتناول

الصفحات األقصى احملدد بأربعني صفحة للتقـارير اخلاصـة         أيضاً على احترام عدد     الطرف  
انظـر املبـادئ    ( صفحة للوثيقة األساسية املوحـدة       ٨٠ و ٦٠باملعاهدات ومبا يتراوح بني     

  ).١٠، الفقرة HRI/GEN.2/Rev.6التوجيهية املنّسقة إلعداد التقارير والواردة يف الوثيقة 
  ماالغواتي  -٤٠
 CERD/C/SR.1982) و(CERD/C/SR.1981 ١٩٨٢ و١٩٨١نظرت اللجنة، يف جلـستيها       )١

، يف التقريرين الدوريني الثاين عشر والثالـث عـشر          ٢٠١٠فرباير  /شباط ٢٢ و ١٩املعقودتني يف   
          واعتمـدت اللجنـة، يف      .(CERD/C/GTM/12-13)لغواتيماال، املقـدمني يف وثيقـة واحـدة         

، املالحظـات   ٢٠١٠مـارس   /  آذار ٨ املعقودة يف    (CERD/C/SR.2003) ٢٠٠٣جلستها  
  .اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف   
ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الذي قدمته غواتيماال وباجلهود اليت بذلتها الدولـة              )٢

وتعرب اللجنة عن ارتياحها إلمكانية مواصلة تبادل       . الطرف لتقدمي تقريريها يف الوقت احملدد     
آلراء مع الدولة الطرف وعن امتناهنا إلجراء حوار مع الوفد وللردود املفّصلة الـيت قـدمها                ا

وتالحظ . الوفد شفوياً وكتابياً على قائمة املسائل وعلى األسئلة اليت طرحها األعضاء شفوياً           
  .اللجنة، عالوة على ذلك، تنوُّع تركيبة الوفد

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
تعاون الدولة الطرف املستمر مع مفوضية األمم املتحـدة الـسامية           ترحب اللجنة ب    )٣

. ٢٠٠٥ينـاير   /كانون الثاين حلقوق اإلنسان منذ أن أنشأت املفوضية مكتباً هلا يف البلد يف            
لدولة الطـرف يف إطـار إعـداد        إىل ا وتأخذ علماً باملساعدة اليت قدمتها املفوضية السامية        

  .لثالث عشرتقريريها الدوريني الثاين عشر وا
وتالحظ اللجنة بارتياح اعتماد سياسات واتفاقات حكومية وإجراءات إدارية هتدف            )٤

  :إىل تعزيز وتنسيق السياسات العامة املتعلقة بالشعوب األصلية، وبوجه خاص التدابري التالية
السياسة العامة اهلادفة إىل التعايش والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري            )أ(  

  ؛٢٠٠٦ام يف ع
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برنامج التعويض الوطين، اهلادف إىل تنفيذ التوصيات اليت قدمتـها جلنـة              )ب(  
 الضحايا املدنيني للرتاع    برعايةإجالء الوقائع التارخيية يف غواتيماال، وال سيما التوصية املتعلقة          

   يف املائة منهم إىل املايا؛٨٣املسلح الداخلي، الذين كان ينتمي 
 الذي ينص، من خالل إنشاء املديريـة        ٢٠٠٤-٢٢ي رقم   االتفاق احلكوم   )ج(  

العامة املزدوجة اللغة املتنوعة الثقافات، التابعة لوزارة التعليم، على تعميم ازدواجيـة اللغـة              
 وإرسـاء الطـابع     ،وعلى الطابع اإللزامي للغات الوطنية، بوصفهما السياسة اللغوية الوطنية        

أو /ثقافات يف املدارس بلغات املايا أو الغاريفونا أو الزينكا واإللزامي للتعليم املتعدد واملتنوع ال   
  .اللغة اإلسبانية

وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف التزمت بتعزيز املساواة يف احلقـوق للـشعوب               )٥
األصلية خالل عملية االستعراض الدوري الشامل الذي جيريه جملس حقوق اإلنسان، وتشجع      

  .ذا االلتزامالدولة الطرف على الوفاء هب

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم   
 تتعلق بالتركيبة الدميغرافيـة     كافيةيساور اللجنة القلق لعدم وجود بيانات إحصائية          )٦

لسكان غواتيماال، وال سيما شعوب املايا والزينكا والغاريفونا، كما أقّر بذلك وفد الدولـة              
هنا تتيح تقييم مدى تطبيـق االتفاقيـة   وتذكِّر اللجنة بأن هذه املعلومات ضرورية أل . الطرف

  .ومراقبة السياسات اليت ُوِضعت لصاحل الشعوب األصلية
توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة حتسني طريقة مجـع البيانـات يف              

، كي تعكس هذه البيانـات      ٢٠١٢سياق اإلحصاء القادم املقرر إجراؤه يف عام        
مبدأ التحديد الذايت   آخذة يف اعتبارها    ،  الطابع اإلثين املعقد للمجتمع الغواتيمايل    

 وللفقـرتني   ١٩٩٠ اليت اعُتمدت يف عام      ٨للهوية، وفقاً لتوصيتها العامة رقم      
واملقدمـة مـن    اخلاصة باللجنة   الوثيقة  املتعلقة ب  من املبادئ التوجيهية     ١٢ و ١٠

. (CERD/C/2007/1) من االتفاقيـة     ٩ من املادة    ١الدول األطراف وفقاً للفقرة     
يف هذا الصدد، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم            و

بيانات إحصائية مصنفة حسب تركيبة السكان، عقب اإلحصاء الذي سـيجري           
  . ٢٠١٢يف عام 

ويساور اللجنة القلق لعدم وجود تشريع داخلي جيرِّم نشر أية أفكار تقـوم علـى                 )٧
، وعلى التحريض على التمييز العنصري وعلى أي عمل         ة العنصري اهيةأو الكر العرقي  التفوق  

من أعمال العنف، وخباصة ضد الشعوب األصلية واألشخاص املنحدرين من أصل أفريقـي             
  ).)أ(٤املادة (الذين يعيشون يف الدولة الطرف 
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توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد قانون حمدد جيرِّم خمتلف مظـاهر             
 من االتفاقية، وبـإجراء اإلصـالحات       ٤كام املادة   التمييز العنصري، وفقاً ألح   

  . تشريعها الوطين مع أحكام االتفاقيةملواءمةالتشريعية الالزمة 
وفيما تأخذ اللجنة علماً باجلهود اليت بذهلا اجلهاز القضائي يف جمال التدريب وتعيني               )٨

 احملاكم بغيـة حتـسني    املترمجني واخلرباء الثقافيني، فضالً عن تعيني عاملني مزدوجي اللغة يف         
فرص احتكام الشعوب األصلية إىل نظام القضاء الرمسي، فإنه يساورها القلـق للـصعوبات              
القائمة أمام إمكانية احتكام أفراد الشعوب األصلية إىل القضاء، وهي صعوبات مرتبطة بوجه             

 النظـام   خاص بعدم االعتراف بالنظام القانوين للشعوب األصلية وعدم أخذه يف االعتبار يف           
القانوين الوطين، وكذلك بعدم وجود عدد كاٍف من املترمجني الشفويني واملوظفني القضائيني            

وتأسف اللجنة بوجه خـاص لعـدم       . املزدوجي اللغة واألكفاء للقيام باإلجراءات القضائية     
انتخاب أي قاضٍ من الشعوب األصلية إّبان انتخاب قضاة حمكمة العدل العليا الذي جرى يف        

  .))أ(٥املادة ( ٢٠٠٩اية عام هن
 املعتَمدة  ٣١تناشد اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء توصيتها العامة رقم            
التمييز العنصري يف إدارة وسري عمل القضاء اجلنائي،        منع   بشأن   ٢٠٠٥يف عام   

أن تدمج النظام القانوين للشعوب األصلية يف النظام القانوين الوطين، وأن حتترم            
. قوق اإلنـسان حلالتقليدية للشعوب األصلية، وفقاً للمعايري الدولية  ُنظُم العدالة   

 بضمان إمكانية استعانة الشعوب األصلية مبترمجني       وتوصي الدولة الطرف كذلك   
شفويني حملّفني، وحمامني معّينني حكماً من ِقَبل احملـاكم، ومـوظفني قـضائيني             

جنة الدولة الطرف على     الل تشجعو. مزدوجي اللغة يف إطار اإلجراءات القضائية     
مفوضية األمم املتحـدة  مكتب مواصلة العمل الذي تقوم به بصورة مشتركة مع   

السامية حلقوق اإلنسان يف غواتيماال بشأن متابعة تنفيذ التوصيات الـواردة يف            
حقوق منظور  إمكانية احتكام الشعوب األصلية إىل القضاء من        "الدراسة املعنونة   

كما ". الشعوب األصلية ونظام العدالة الرمسي    بقانون  يتعلق  اآلفاق فيما   : اإلنسان
تدعو اللجنة الدولة الطرف، وال سيما وحدة التدريب املؤسسي التابعة للجهـاز      
القضائي، إىل مواصلة عقد دورات لفائدة القضاة والعاملني يف القـضاء بغيـة             

ـ           ى قـدم   ضمان إمكانية احتكام الشعوب األصلية إىل القضاء بصورة فعلية وعل
وحتث اللجنة كذلك النيابة العامة علـى تنظـيم دورات          . املساواة مع اآلخرين  

توعية وتدريب لفائدة املّدعني العامني وسائر مـوظفي النيابـة العامـة، حـول           
  .املالحقات اجلزائية املترتبة على جرم التمييز وحول حقوق الشعوب األصلية

خلطرية اليت وقعت مـؤخراً والـيت متـس      وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء األحداث ا        )٩
السالمة اجلسدية للناشطني يف اجملال االجتماعي وللمدافعني عن حقوق الشعوب األصـلية،            

  ).)ب(٥املادة (وال سيما أعمال القتل اليت تعّرض هلا املدافعون عن حقوق الشعوب األصلية 
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 توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء حتقيق يف عمليـات القتـل هـذه              
على اعتماد تشريع حمدد      كذلك اللجنة الدولة الطرف  وحتث  . ومبعاقبة مرتكبيها 

يكفل محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان، وعلى اختاذ التدابري املناسبة للحيلولـة            
اإلعالن املتعلق حبق وواجـب   آخذة يف اعتبارها    دون حدوث مثل هذه األفعال،      

اية حقـوق اإلنـسان واحلريـات       األفراد واجلماعات واملؤسسات يف تعزيز ومح     
وتوصي اللجنة، من ناحية أخرى، باإلسراع يف تنفيذ        . األساسية املعتَرف هبا عاملياً   

مشروع االتفاق احلكومي الذي يتضمن برنامج تدابري لوقاية ومحاية املدافعني عن           
حقوق اإلنسان وغريهم من الفئات الضعيفة، أعدته اللجنة الرئاسـية حلقـوق            

بتنفيذ التوصيات  كذلك  الدولة الطرف   اللجنة  يف هذا الصدد، توصي     و. اإلنسان
اليت قدمتها املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنـسان          

  .٢٠٠٨إبان زيارة املتابعة اليت قامت هبا يف عام 
وب وفيما تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعهدت مراراً بضمان مـشاركة الـشع              )١٠

األصلية يف العمليات السياسية، وخاصة يف املؤسسات ذات الطابع التمثيلي ويف الربملان، فإهنا             
القلق ألن عدد الوظائف احلكومية اليت يشغلها أفراد من الشعوب األصلية،                    عن   جمدداً   تعرب

  )).ج(٥املادة (وال سيما النساء، ومستوى هذه الوظائف، ال يزاالن غري كافيني 
 من  )د(توصي اللجنة الدولة الطرف، آخذة يف احلسبان الفقرة الفرعية            
 واملتعلقة حبقوق الشعوب األصـلية،      )١٩٩٧(٢٣  من توصيتها العامة   ٤الفقرة  

بأن تضاعف جهودها لضمان املشاركة الكاملة للشعوب األصـلية، وال سـيما            
الطـابع  ات  النساء، يف مجيع مؤسسات اختاذ القرارات، وخاصة املؤسـسات ذ         

ن تتخذ تدابري فعالة تكفـل قيـام    ويف الشؤون العامة، وبأ   ،  التمثيلي مثل الربملان  
وعالوة على ذلك،   . الشعوب األصلية بدور على مجيع مستويات اإلدارة العامة       

الدولة الطرف بأن تنفِّذ بصورة فعلية قانون جمالس التنمية احلضرية          اللجنة  توصي  
  .شعوب األصلية يف اختاذ القراراتوالريفية بغية زيادة مشاركة ال

 ١٦٩وعلى الرغم من تصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم               )١١
بالغ عن   تعربومن دعمها إلعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، فإن اللجنة            

املوارد الطبيعية، وتـشدِّد    القلق إزاء التوتر املتزايد بني الشعوب األصلية فيما يتعلق باستغالل           
تكـرر  و. ساكاتيبيكيزعلى خطورة احلالة اليت جنمت عن إقامة مصنع إمسنت يف سان خوان             

لكْون الدولة الطرف تواصل السماح بتجريد الشعوب األصلية من         اإلعراب عن قلقها    اللجنة  
صـول يف   األراضي اليت متلكها تارخيياً، على الرغم من أن هذه األراضي مسجلة حسب األ            

السجالت العمومية املعنية، وألنه ال يراعى عملياً بصورة تامة حق الشعوب األصـلية يف أن               
ويساور . بشأن استغالل املوارد الطبيعية يف أراضيها قبل الشروع يف هذا االستغالل          ُتستشار  

اللجنة القلق كذلك لكْون الدولة الطرف ال تعترف، يف التـشريع الـداخلي، باألشـكال               
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يدية حليازة وامتالك األراضي، وال تتخذ التدابري اإلدارية الالزمة لضمان أشكال احليازة            التقل
  ).‘٥‘)د(٥املادة (هذه 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
إنشاء آليات مناسبة، وفقاً إلعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق           )أ(  

، إلجراء مشاورات   ١٦٩الشعوب األصلية والتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        
فعالة مع اجلماعات اليت قد تتأثر مبشاريع تنمية واستغالل املوارد الطبيعية بغيـة             

ويف هذا الصدد، تذكِّر اللجنة     . احلصول على موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية     
 ال مينـع  ١٦٩الدولة الطرف بأن عدم وجود الئحة تنظيمية بشأن االتفاقية رقم     

وتوصي اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء توصيتها       .  تشاور مسبقة  تنفيذ عمليات 
، باستشارة الشعوب األصلية املعنية )٤من الفقرة ) د(الفقرة الفرعية ( ٢٣العامة 

يف كل مرحلة من مراحل العملية وباحلصول على موافقتها قبل تنفيذ مـشاريع             
  استخراج املوارد الطبيعية؛

ي ينظم استغالل املـوارد الطبيعيـة       إصالح اإلطار القانوين الذ     )ب(  
عمليـات  مـا ل حبيث يتيح إنشاء آليات تشاور مسبق مع الشعوب املتأثرة بشأن    

  ؛من تأثري يف هذه الشعوباالستغالل املعنية 
تسريع عملية اعتماد القانون املتعلق بالتشاور مـع الـشعوب            )ج(  

لق بالتعدين، الذي األصلية الذي عرضته الشعوب األصلية، وإصالح القانون املتع
  الواجب إجراؤه قبل منح تراخيص التعدين؛ يتضمن فصالً خمصصاً للتشاور

السهر على تطبيق الطرق البديلة لتـسوية املنازعـات الـيت             )د(  
 والتفاوض والتوفيـق    الوساطةاستحدثتها األمانة املكلفة بالشؤون الزراعية، مثل       
ليات متوافقاً مع املعايري الدولية     والتحكيم، والسهر على أن يكون تطبيق هذه اآل       

املتعلقة حبقوق اإلنسان وحقوق الشعوب األصلية، وال سيما اتفاقية منظمة العمل         
  قوق الشعوب األصلية؛املتعلق حب وإعالن األمم املتحدة ١٦٩الدولية رقم 

تعزيز موائد احلوار اليت يشارك خالهلا ممثلون عن األمانة املكلفة            ) ه(  
اعية مشاركة نشطة يف أنواع خمتلفة من تبادل وجهات النظر مـع            بالشؤون الزر 

الشعوب األصلية، بغية ضمان أن يسفر هذا التبادل عن اتفاقات ملموسة وقابلة            
  ذ فعلياً؛لالستمرار وميكن التحقق منها وتنف

، يف احلاالت االستثنائية الـيت يرتـأى فيهـا أن مـن             احلرص  )و(  
عادة توطينها يف مكان آخر، علـى التقيـد         الضروري نقل الشعوب األصلية وإ    

 من اتفاقية منظمة العمـل      ١٦ من املادة    ٢باألحكام املنصوص عليها يف الفقرة      
 من إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق الـشعوب   ١٠ واملادة   ١٦٩الدولية رقم   
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 املتعلقة باملوافقة احلرة واملستنرية وبتقـدمي تعـويض   األحكاماألصلية، وال سيما    
، وأن تضمن تزويد أماكن إعادة التوطني باخلدمات األساسـية،          ومنصفادل  ع

 ماء الشرب والكهرباء واملرافق الصحية وباخلـدمات األخـرى املناسـبة،            مثل
  .كاملدارس ومراكز الرعاية وخدمات النقل

وفيما تأخذ اللجنة علماً باعتماد القانون املتعلق بالنظام الـوطين لألمـن الغـذائي                )١٢
 يف املائة من السكان يعيشون      ٥٠,٩، فإهنا تشعر ببالغ القلق لكون       ٢٠٠٥ذوي يف عام    والتغ

 يف املائة يعيشون يف حالة من الفقر املدقع، وغالبيـة هـؤالء مـن               ١٥,٢حتت خط الفقر و   
ـ           . الشعوب األصلية  ، هوتشعر كذلك ببالغ القلق إزاء مستوى سوء التغذية املزمن الذي تعاني

 يف املائة من    ٨٠ يف املائة من األطفال ونسبة كبرية قدرها         ٤٣,٤ نسبة   على املستوى الوطين،  
  .)) ه(٥املادة (الشعوب األصلية 
 لتطبيق اإلطار القانوين    املناسبةتناشد اللجنة الدولة الطرف اختاذ التدابري         

         واملعياري اجلديد، اهلادف إىل ضمان احلق يف الغـذاء جلميـع الغواتيمـاليني،             
وتوصيها كذلك باختاذ مجيع التدابري     . ما الشعوب األصلية، تطبيقاً كامالً    وال سي 

من ينتهك احلق يف الغذاء وفقاً للقانون اجلديد املتعلق بالنظام           الالزمة ملقاضاة كل  
  .الوطين لألمن الغذائي والتغذوي

ـ              )١٣ ة وتعترف اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتوفر للشعوب األصـلية تغطي
غري أهنا تالحظ بقلق أن أعلى األرقام املتعلقـة بوفيـات           . صحية تراعي خصائصها الثقافية   

تنانغو وسولوال وتوتونيكابـان،    يهوياألمهات والرّضع تالحظ يف حمافظات آلتا فرياباس وهو       
ويساور اللجنة القلـق إزاء عـدم       .  يف املائة بالشعوب األصلية    ١٠٠ إىل   ٧٦املأهولة بنسبة   

ت صحية مناسبة متيسرة هلذه اجلماعات، وإزاء عدم كفاية البيانـات املتعلقـة             وجود خدما 
  .)) ه(٥املادة (باملؤشرات الصحية وبالتدابري املعتمدة لتحسينها 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع، بالتشاور الوثيق مع اجلماعـات             
لشعوب األصلية  املتأثرة، استراتيجية كاملة ومناسبة على الصعيد الثقايف، تتيح ل        

وينبغي ضمان تنفيذ هذه االستراتيجية     . تلقي خدمات رعاية صحية جيدة النوعية     
من خالل ختصيص املوارد الكافية، وخاصة للوحدة املعنيـة بـصحة الـشعوب       

نشطة من جانـب     األصلية والصالت بني الثقافات، وكذلك من خالل مشاركة       
القيام بعملية متابعـة شـفافة      سلطات احملافظات والبلديات، ومجع املؤشرات، و     

تحسني فرص حصول نساء وأطفـال      لوينبغي إيالء اهتمام خاص     . للتقدم احملرز 
  .الشعوب األصلية على خدمات الرعاية الصحية

 يف املائة من األحواض اهليدروغرافيـة املوجـودة يف          ٩٠وتشعر اللجنة بالقلق ألن       )١٤
 بشكل مناسب على مـاء الـشرب، إذ إن      غواتيماال ملوثة، األمر الذي حيول دون احلصول      

وتـشعر  . وسـولوال تشه ي وإلكتنانغويهوي وهوسان ماركوساملناطق األكثر تأثراً هي مناطق  
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اللجنة بقلق أكرب لكون هذه احلالة قد تسببت يف انتشار أمراض مرتبطة بعدم تنقيـة املـاء                 
  .)) ه(٥املادة (ولكون مجاعات الشعوب األصلية هي األكثر تأثراً هبا 

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري عاجلة لضمان حصول مجيـع             
الشعوب األصلية املتأثرة على املاء الصاحل للشرب، وخاصة يف منـاطق سـان             

أن  كـذلك  وينبغي للدولة الطرف  . وسولوال وإلكيتشهتنانغو  يهويماركوس وهو 
 املعاجلة املناسـبة    تنشئ آليات مناسبة ملنع ومراقبة تلوث املياه وأن تضمن توفري         

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أخرياً باعتمـاد       . لألحواض اهليدروغرافية امللوثة  
  . على املاء الصاحل للشربكل اجملتمعات احمللية يضمن حصول وطين تشريع 

وتأخذ اللجنة علماً بإعداد االستراتيجية الوطنية حملو األميـة بـصورة كاملـة يف                          )١٥
يف أوسـاط الـشعوب     املرتفعـة   ، اهلادفة إىل خفض معدالت األمية       ٢٠٠٨-٢٠٠٤الفترة  

إال أهنا ما زالت تشعر بالقلق لكون األميـة تتركـز يف املنـاطق    . األصلية يف الدولة الطرف   
 يف املائة على األقل من الشعوب األصـلية، وبـصورة رئيـسية يف              ٦١الريفية، اليت يعيش فيها     

فريابـاز   تنانغو وسان ماركوس وتوتونيكابـان وباخـا      يهويباس وهو  وآلتا فريا  إلكيتشهحمافظات  
 يف املائـة  ٨٧,٥وما يقلقها أكثر أيضاً هو أن هذا الوضع يتفاقم يف حالة النساء، إذ إن         . وسولوال

  .)‘٥‘) ه(٥املادة ( يف املائة منهن على التعليم االبتدائي ٤٣منهن أميات، وال حيصل سوى 
يف األجل القصري واملتوسـط     أن تعمل    على   حتث اللجنة الدولة الطرف     

والطويل على اختاذ تدابري هتدف إىل خفض معدل األمية، وخاصـة يف املنـاطق              
الريفية اليت تعيش فيها بصورة رئيسية الشعوب األصلية، وتوصيها كذلك بـأن            

. تنظر يف إمكانية زيادة عدد املدارس املزدوجة اللغة، وخاصة يف املناطق الريفيـة            
ذا السياق، توصي اللجنة الدولة الطرف بإمتام اإلصالح التربوي حـسب           ويف ه 

األصول، مراعية أحكام االتفاق املتعلق هبوية وحقوق الشعوب األصلية، املوقـع         
  .بني احلكومة والوحدة الثورية الوطنية الغواتيمالية

ايا فقط مـن  ويساور اللجنة القلق إزاء ما تفيد به املعلومات الرمسية من أن أربع قض             )١٦
 قضية متييز عرضت على النيابة العامة قد انتهت يف الواقع إىل إجـراء حماكمـة،                ٤١٢بني  

وتالحـظ  . واحدة منها إثر إجراءات مقتضبة والثالث األخرى خالل نقاش شفوي وعلـين         
اللجنة كذلك انعدام الشفافية فيما يتعلق بشكاوى التمييز العنصري وبالتدابري الـيت اختـذهتا     

  ).٦املادة (زة القضائية املختصة ملعاجلة هذه الشكاوى األجه
، )٥من املـادة  )  ه(الفقرة ( ٣١رقم تذكّر اللجنة، يف ضوء توصيتها العامة        

بأن عدم وجود قضايا متييز عنصري قد يعود إىل عدم إطالع الضحايا علـى سـبل                
ـ       . االنتصاف القضائية القائمة    أن ىوتوصي اللجنة الدولة الطرف بـأن حتـرص عل

يتضمن التشريع الوطين أحكاماً مناسبة فيما يتعلـق بتـوفري احلمايـة الفعالـة              
وتوصيها كذلك  . واإلجراءات وسبل االنتصاف الناجعة ضد انتهاك أحكام االتفاقية       
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 القانونية املتاحة للـسكان    وسبل االنتصاف بتنفيذ برامج هتدف إىل التعريف باحلقوق       
إىل وتوصي، عالوة على ذلك، بأن حتال       .  التمييز يف مواجهة انتهاك حقوقهم يف حالة     

وينبغي للدولة الطرف أن تقدم يف تقريرهـا الـدوري          . ةقضايا التمييز املبلغ  احملاكم  
اآلليات واملؤسسات القائمة املختصة يف النظر      ) أ: (القادم معلومات مفصلة عما يلي    

التمييز، وعدد القضايا   قضايا   التحقيقات اجملراة يف  ) ب(يف قضايا التمييز العنصري؛     
     أنواع اجلرب اليت حصل عليهـا الـضحايا؛       ) ج(املعاجلة، وعدد اإلدانات الصادرة،     

املبادرات اهلادفة إىل التعريف، مبختلف اللغات، بـسبل االنتـصاف القانونيـة            ) د(
  .القائمة لتقدمي الشكاوى بشأن انتهاك احلقوق يف حالة التمييز

ن التحالف ضد العنصرية قد أنشأ مرصد العنصرية يف وسائط          وفيما تالحظ اللجنة أ     )١٧
اإلعالم، اهلادف إىل إجياد فضاء عام مفتوح، فإهنا ما زالت تشعر بالقلق إزاء التميز العنصري               
القائم يف وسائط اإلعالم جتاه الشعوب األصلية، وخاصة إزاء الـصور النمطيـة للـشعوب          

شعوب يف برامج التلفاز ومقـاالت الـصحف             األصلية اليت تستهدف احلط من قدر هذه ال       
  ).٧املادة (

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابري املناسبة ملكافحة التحامـل            
العنصري الذي يؤدي إىل التمييز العنصري يف وسائط اإلعـالم، العامـة منـها     

هم وتوصيها كذلك بأن تعزز، يف جمال اإلعالم، التفـا        . واخلاصة، ويف الصحافة  
والتسامح بني خمتلف اجملموعات العرقية املوجودة يف أراضيها، وبأن تعتمد مدونة           

  .أدبيات لوسائط اإلعالم، تلزمها باحترام هوية الشعوب األصلية وثقافتها
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع عملية اعتماد مشروع القـانون اهلـادف إىل           )١٨

 ١٤نة لدى تقدمي اإلعالن املنصوص عليه يف املادة         ختويل احلكومة االعتراف باختصاص اللج    
  .من االتفاقية

 علقة مبتابعة مؤمتر اسـتعراض نتـائج      املت) ٢٠٠٩(٣٣ويف ضوء التوصية العامة رقم        )١٩
ديربان، توصي اللجنة الدولة الطرف، عند تطبيق االتفاقية يف نظامها القانوين الداخلي، تنفيذ             

 املؤمتر العاملي ملكافحة    ٢٠٠١سبتمرب  /أيلولن اعتمدمها يف    إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذي    
آخذة يف اعتبارها   العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،           

. ٢٠٠٩أبريـل   / يف نيـسان   يف جنيف  املعقودالوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان،       
          ريرها الـدوري القـادم معلومـات ملموسـة        تقاللجنة إىل الدولة الطرف تضمني      وتطلب  

 إعالن وبرنامج عمـل ديربـان علـى        املتخذة لتنفيذ   عن خطط العمل وغريها من التدابري       
  . الوطيناملستوى

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقتها األساسية، وفقاً للمبادئ التوجيهية             )٢٠
ات الدولية حلقوق اإلنسان، وال سيما املبادئ التوجيهية        لتقدمي التقارير مبوجب املعاهد   املنسقة  
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إلعداد الوثيقة األساسية املوحدة، اليت اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئـات             
  .)Corr.1 وHRI/MC/2006/3( ٢٠٠٦يونيه /حزيرانمعاهدات حقوق اإلنسان الذي ُعقد يف 

إعداد تقريرها على نطاق واسع، يف سياق بأن تتشاور وتوصي اللجنة الدولة الطرف   )٢١
سـيما  وال  محاية حقوق اإلنسان،جمال الدوري القادم، مع منظمات اجملتمع املدين العاملة يف        

  .التمييز العنصرييف مكافحة 
 من النظـام الـداخلي   ٦٥ من االتفاقية واملادة ٩ من املادة ١ووفقاً ألحكام الفقرة     )٢٢

دولة الطرف أن توافيها يف غضون سنة واحدة من تاريخ اعتمـاد  املعدل، تطلب اللجنة إىل ال    
  . أعاله١٤ و٩ و٧عن تنفيذ توصياهتا الواردة يف الفقرات املالحظات اخلتامية، بتقرير 

 ١١ و ٨التوصـيتان   ما تكتسيه   الدولة الطرف إىل    انتباه   أن توجه    أيضاًوتود اللجنة     )٢٣
معلومات مفصلة عن التـدابري  القادم  الدوري تقريرهاتضمني ، وتطلب إليها  من أمهية خاصة  

  . لتنفيذ هاتني التوصيتنياملتخذة امللموسة 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريني الرابع عـشر واخلـامس               )٢٤

 املبـادئ   اعتبارها، آخذة يف    ٢٠١٣فرباير  / شباط ١٧ يف موعد أقصاه  عشر يف وثيقة واحدة     
القضاء على التمييز العنصري واملقدمة من الدول األطـراف         اخلاصة بلجنة   لوثيقة  لالتوجيهية  

 أن يتضمن التقريـر     وينبغي. (CERD/C/2007/1) من االتفاقية    ٩ من املادة    ١مبوجب الفقرة   
  . املالحظات اخلتاميةهذه يف املثارة مجيع املسائل يتناول معلومات حمدَّثة وأن 

  داآيسلن  -٤١
، CERD/C/SR.1990) و (CERD/C/SR.1989 ١٩٩٠ و ١٩٨٩ستيها   يف جل  ،نظرت اللجنة   )١

، يف التقريرين الدوريني للدولة الطرف التاسـع        ٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٦ و ٢٥املعقودتني يف   
 تقـدميهما   حان موعد ، اللذين   (CERD/C/ISL/20)عشر والعشرين املقدمني يف وثيقٍة واحدة       

ــاين٤يف  ــانون الث ــاير / ك ــدت اللجنــ .  ٢٠٠٨ين ــستها واعتم  ٢٠٠٦ة يف جل
(CERD/C/SR.2006) املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠مارس / آذار١٠، املعقودة يف ،.  

  مقدمة  -ألف   
 للمبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق      ترحب اللجنة بتقدمي تقرير الدولة الطرف وفقاً        )٢

ا الوفد على األسئلة    بإعداد التقارير، كما ترحب بالردود اخلطية والشفوية الشاملة اليت قدمه         
 مبراعاة الدولة الطرف ملواعيد تقدمي التقارير الدورية        وترحب اللجنة أيضاً  . اليت أثارهتا اللجنة  

وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف على منحها فرصة إجراء حوار          . وتقدميها بصورة منتظمة  
  .متواصل وبناء معها
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
 السياسة املتعلقة   ٢٠٠٧يناير  /الدولة الطرف يف كانون الثاين    د  باعتماترحب اللجنة     )٣

 الـذي   ٢٠٠٧مـايو   / أيار ٢٣بإدماج املهاجرين، وبإعالن السياسات احلكومية الصادر يف        
   . لقضايا املهاجرينيعطي األولوية أيضاً

  )     ٢٠١١-    ٢٠٠٧ (                                                                 وتالحظ اللجنة بارتياح أن خطة األربع سنوات املتعلقة بالشرطة             ) ٤
    .                                                                             ة الطرف تركز بشكل خاص على أن تعكس تعيينات أفراد الشرطة التعدد الثقايف للمجتمع       يف الدول

     ،CERD/C/ISL/18 (                                                 ، فيما يتعلق مبالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة                 بارتياح               وتالحظ اللجنة      ) ٥
                                                                              ، التوضيحات املقدمة من الدولة الطرف بشأن املنهج التدرييب ألفـراد حـرس              )  ١١        الفقرة  

    .                                                          لذي يركز بشكل خاص على محاية الالجئني واألوضاع يف بلداهنم األصلية               احلدود والشرطة ا
                                                                   بالعمل اإلجيايب الذي يضطلع به مركز التعدد الثقايف واملعلومات                          ً   وحتيط اللجنة علماً     ) ٦

                                                                                         ومركز التبادل الثقايف وجملس املهاجرين، وتشجع الدولة الطرف على مواصلة دعمها هلـذه             
    .                 والتمييز العنصري                              وتنفيذ سياسات مكافحة العنصرية     وضع   يف                  املراكز واستشارهتا 

              يف كـانون        ٢٠٠٥ /   ١٣٩                                                     وترحب اللجنة بسن قانون وكاالت العمل املؤقت رقم            ) ٧
                                                                       الذي يكفل مجلة أمور منها متتع العمال األجانب باحلقوق االجتماعية               ٢٠٠٥       ديسمرب   /    األول

                              اقات اجلماعيـة يف آيـسلندا                                                                    على قدم املساواة مع العمال اآليسلنديني، وينص على أن االتف         
   .          ً                                                       تنطبق أيضاً على العمال الذين يتم تعيينهم عن طريق وكاالت العمل املؤقت

                                    على خطة العمل احلكوميـة األوىل           ٢٠٠٩      مارس   /                                وترحب اللجنة باملوافقة يف آذار       ) ٨
   .                  حملاربة االجتار بالبشر

                تعلـق بتعلـيم                    بثالثة قـوانني ت     ٢٠٠٨      يوليه  /     متوز ١                            وترحب اللجنة ببدء العمل يف      ) ٩
                                                                                              األطفال من املستوى قبل املدرسي إىل هناية املرحلة الثانوية، وهذه القوانني تأخذ يف االعتبار              
                                                                                           التغيريات الـيت طرأت على اجملتمع والعمالة، والتركيبة األسرية وتزايد عدد األشخاص الذين            

ـ  ـ     وتالح  .      تالميذ                                                                          ال يتحدثون اللغة اآليسلندية، كما تضع يف احلسبان التعددية الثقافية لل              ةـ           ظ اللجن
    .                                                       خاصة تتعلق باألطفال الذين ال يتحدثون اآليسلندية كلغة أم                      ً أن القوانني تشمل أحكاماً

         النـساء   "                                          بأن برنامج إعادة التوطني مبوجـب تعريـف               بارتياح                  ً    وحتيط اللجنة علماً       )  ١٠
                               الجئات وأطفـال يف إطـار          ٢٠٠٥                                    يف الدولة الطرف يستقبل منذ عام         "               املعرضات للخطر 

    .                                    برنامج املفوضية السامية لشؤون الالجئني

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم   
  .  للدولة الطرفالداخليتالحظ اللجنة أن االتفاقية مل ُتدرج بعد يف النظام القانوين   )١١

تكرر اللجنة تأكيد أمهية إدراج مجيع األحكام املوضوعية اليت تتـضمنها          
. لة توفري احلماية الشاملة من التمييز العنصري       لكفا الداخلياالتفاقية يف القانون    
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 اآليـسلندية تبـّين أن      االئتالف أن وثيقة سياسات حكومة      ُيَشجُِّع اللجنةَ ومما  
االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان اليت مت التصديق عليها سُتدمج بالكامـل يف            

  .الداخليةالتشريعات 
ديد من القوانني التشريعية الرامية إىل      وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت الع        )١٢

كفالة حتقيق املساواة بني األفراد ومنع أنواع حمددة من مظاهر التمييز العنصري، لكنها تفتقر              
 التمييز توفر احلماية جلميع احلقوق املنصوص عليهـا         ملكافحةمع ذلك إىل تشريعات شاملة      

  .  من االتفاقية٥ و٢بشكل صريح يف املادتني 
 ملكافحةلجنة الدولة الطرف على النظر يف اعتماد تشريع شامل          حتث ال   

التمييز يتصدى جلميع مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومـا           
 بذلك من تعصب يف مجيع جماالت احلياة، وينص على مجلة أمور منها توفري              يتصل

  . سبل االنتصاف الفعال يف الدعاوى املدنية واإلدارية
أن الدولة الطرف مل ُتنشئ بعد مؤسـسة وطنيـة حلقـوق            بأسف  حظ اللجنة   وتال  )١٣

 للمبادئ املتعلقة باملؤسـسات     ًاإلنسان لديها والية واسعة النطاق لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وفقا         
).  املرفـق  ،٤٨/١٣٤مبادئ باريس، قرار اجلمعية العامـة       (الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      

  .)٦ و٢املادتان (
تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تنظر الدولة الطرف يف إنشاء مؤسسة             

مستقلة ولديها والية واسعة النطاق لتعزيز ومحاية حقـوق   وطنية حلقوق اإلنسان 
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على منح هـذه         .  ملبادئ باريس  اإلنسان وفقاً 

  .  من االتفاقية١٤املادة  من ٢املؤسسة الصالحيات املنصوص عليها يف الفقرة 
وتالحظ اللجنة أن عدد األجانب يف الدولة الطرف قد ارتفـع بـشكل كـبري يف                  )١٤

 ٧,٦ إىل   ٢٠٠٥ يف املائة من إمجايل عدد السكان يف عام          ٣,٦من  (السنوات القليلة املاضية    
 شـخص،  ٧٠٠ويف ضوء ذلك، تالحظ اللجنة بقلق أن حـوايل        ). ٢٠٠٩يف املائة يف عام     

اجملتمع ضد البولنديني   "هم من الشباب، قد سجلوا أنفسهم يف موقع اإلنترنت املسمى           معظم
  ).٧ و٤املادتان " (يف آيسلندا

 املوقع  إلقفاليف حني تشيد اللجنة بتصرف الدولة الطرف بشكل حاسم            
             مـع توصـيتها العامـة       املذكور على شبكة اإلنترنت، فهـي حتثهـا، متـشياً         

 املتعلقة بالتمييز ضد غري املواطنني، على مواصلة التحلي باليقظـة     )٢٠٠٤(٣٠رقم  
  ملناهضة األفعال العنصرية، مبا يف ذلك خطاب الكراهية على اإلنترنت الذي عـادة            

كما توصي مبواصلة اجلهود الراميـة إىل       . ما ينتشر يف أوقات الصعوبات االقتصادية     
 يف مجيع مناحي احليـاة، علـى أن         منع ومكافحة التحامل وتعزيز التفاهم والتسامح     

وتوصـي اللجنـة   . توّجه هذه اجلهود بشكل خاص حنو الشباب ووسائل اإلعـالم   
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 إدراج  بسبل منـها   بتعزيز تدريس حقوق اإلنسان يف املدارس،        الدولة الطرف أيضاً  
  . هذه املادة يف املناهج املدرسية املعتادة ويف تدريب املعلمني

االتصال بني الشرطة واألشخاص ذوي األصول األجنبية       وتالحظ اللجنة أن مكتب       )١٥
 شكويني بشأن ادعاء التعرض للتمييز العنصري غـري أن          ٢٠٠٤يف ريكيافيك تلقى يف عام      

كما تالحظ اللجنة عـدم تقـدمي       . األطراف املعنية مل ترغب يف اختاذ املزيد من اإلجراءات        
 الـسلع أو    منع احلصول على  (لعام   من قانون العقوبات ا    ١٨٠شكاوى تتعلق بانتهاك املادة     

. منذ تقدمي الدولة الطرف تقريرهـا الـدوري الـسابق          )األماكن العامة ارتياد  اخلدمات أو   
، غـري أن    )أفعال متييزية (من القانون ذاته    ) أ(٢٣٣وقُدمت أربع شكاوى تتعلق بانتهاك املادة       

  ).٦؛ واملادة )ج(و) ب(و) أ(٥املادة (هذه الشكاوى ُرفضت مجيعها بسبب عدم كفاية األدلة 
توصي اللجنة باختاذ تدابري لتوعية األشخاص ذوي األصـول األجنبيـة           

وصوهلم وتيسري  هلم  حبقوقهم وإطالع الضحايا على مجيع سبل االنتصاف املتاحة         
بإنفاذ واملوظفني املكلّفني    لذلك بتدريب القضاة واحملامني      إىل العدالة، والقيام وفقاً   

املتعلقة مبنع التمييـز    ) ٢٠٠٥(٣١للجنة بتوصيتها العامة رقم     وتذكر ا . القوانني
العنصري يف إدارة وعمل نظام العدالة اجلنائية، وتوصي اللجنة الدولة الطـرف            

األطراف من اختـاذ املزيـد مـن    بالتحقق يف مجيع احلاالت من األسباب اليت متنع   
بـأن  ) ١٤الفقـرة    ،CERD/C/ISL/18(وتكرر اللجنة توصيتها السابقة     . اإلجراءات

األمـاكن  ارتياد  جتعل عبء اإلثبات على املُدعى عليه يف الدعاوى املتعلقة مبنع           
املتعلقـة  ) ٢٠٠٤(٣٠ية العامـة رقـم       يف التوص  العامة، على حنو ما يرد أيضاً     
  .بالتمييز ضد غري املواطنني

ء النـساء يف     يف املائة من النساء املقيمات يف مركـز إيـوا          ٤٠وتالحظ اللجنة أن حوايل       )١٦
 بتعديل قـانون    ٢٠٠٨مايو  /وتشري إىل أن الدولة الطرف قامت يف أيار       . ريكيافيك من املهاجرات  

اهلجرة لتمكني األشخاص القادمني من بلدان خارج املنطقة االقتصادية األوروبية مـن االحتفـاظ              
، وذلــك يف    بتصاريح اإلقامة الصادرة هلم يف حالة الطالق من زوج حيمل اجلنسية اآليـسلندية            

  )).ب(٥املادة (املعاملة أو العنف لسوء احلاالت اليت يتعرض فيها الزوج األجنيب أو طفله 
توصي اللجنة الدولة الطرف بدراسة العوامل املؤدية إىل ارتفاع نـسبة             

كما توصي اللجنة الدولـة     . النساء املهاجرات املقيمات يف مراكز إيواء النساء      
 للتوعية بالتعديالت التشريعية اليت تستهدف النساء       الطرف بتنفيذ برنامج شامل   
  .املهاجرات يف مجيع أحناء البلد

، الذي ُعّدل مبوجبـه قـانون       ٨٦/٢٠٠٨وتالحظ اللجنة بارتياح أن القانون رقم         )١٧
، قد أبطل الشرط الذي مفاده أن الزوج أو العشري األجنيب الذي            ٩٦/٢٠٠٢األجانب رقم   
شروعة يف الدولة الطرف، أو تربطه به عالقة معاشرة مسجلة،           يقيم بصورة م   اًيساكن شخص 

 لكي حيصل على ترخيص إقامة كأحد أفراد      قد أمت الرابعة والعشرين من عمره     جيب أن يكون    
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من قانون األجانب تـنص علـى       ) ٣(١٣ومع ذلك، تالحظ اللجنة بقلق أن املادة        . األسرة
 أو أقـل     عامـاً  ٢٤ا سن أحد الزوجني     إجراء حتقيق خاص يف مجيع احلاالت اليت يكون فيه        

  ).‘٤‘)د(٥املادة (زائفاً أو قسرياً ملعرفة ما إذا كان الزواج 
إجراء حتقيق إال إذا كانت هناك أسباب قوية تـدعو        بعدم  توصي اللجنة     

إىل االعتقاد بأن عالقة الزواج أو املعاشرة املسجلة مل تكن بإرادة الطرفني، وُتذكّر 
  .من االتفاقية‘ ٤‘)د(٥ة املادة يف هذا الصدد بأمهي

                 العمـل   األجانـب يف    لقـانون حـق    ٢٠٠٨وترحب اللجنـة بتعـديل عـام          )١٨
 الذي ينص على إصدار تراخيص العمل املؤقت باسم العامل األجنيب، غري            ،٩٧/٢٠٠٢رقم  

إضعاف  العمل يف الترخيص إىل زيادة       صاحبأهنا تشعر بالقلق مع ذلك من أن يؤدي حتديد          
فرص العمال األجانب، ال سيما وأهنم يشكلون نسبة كبرية وغري متناسبة من العاطلني عـن              

  .)‘١‘)ه(٥املادة (العمـل 
املتعلقة مبسألة التمييز   ) ٢٠٠٤(٣٠ إىل توصيتها العامة رقم      ةتشري اللجن   

     معاملـةً ضد غري املواطنني وحتث الدولة الطرف على معاملة العمال األجانـب            
فيما يتعلق بـشروط وقيـود        عن معاملة مواطين الدولة الطرف      تقل تفضيالً  ال

وتوصي اللجنة بأن حتدد تـراخيص العمـل املؤقـت نـوع       . ومتطلبات العمل 
كما . العملصاحب  األنشطة املدفوعة األجر واملدة الزمنية بدالً من حتديد         /العمل

عـن يف قـرارات     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُيمنح العامل وحده حق الط         
اشتراط مفتشية العمل بشأن طلبات تراخيص العمل املؤقت أو رفضها، بدالً من            

  . كليهماتوقيع العامل وصاحب العملاحلصول على 
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد بارتفاع معدالت التـسرب املدرسـي               )١٩

مهاجرة يف املراحل املتقدمة مـن      بصورة غري متناسبة يف أوساط الطالب املنحدرين من أسر          
  . ))ه(٥؛ واملادة ٢-٢املادة  (التعليم الثانوي

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إىل معاجلـة             
وحتسني أوضاع الطالب املنحدرين من أسر مهاجرة يف مراحل التعليم الثـانوي            

ى الدراسـة وتفـادي     واملواظبة عل باملدارس  من أجل زيادة معدالت االلتحاق      
  .التسرب املدرسي

وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها أن حقوق اإلنسان كافة كلٌّ ال يتجزأ، فإهنا تـشجع                 )٢٠
الدولة الطرف على النظر يف التصديق على ما مل تصدِّق عليه بعد من معاهدات دولية حلقوق                

وضوع التمييز العنصري،   مب اًمباشرتتصل أحكامها اتصاالً    اإلنسان، وال سيما املعاهدات اليت      
  . الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمتفاقية االمثل 
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مـؤمتر   املتعلقة مبتابعـة  ) ٢٠٠٩(٣٣، يف ضوء توصيتها العامة رقم       وتوصي اللجنة   )٢١
االتفاقية يف نظامهـا القـانوين   تطبيق  عند   ، الدولة الطرف  تقومبأن  ديربان،  استعراض نتائج   

، ٢٠٠١سـبتمرب  /يف أيلـول  ،إعالن وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدمها     بتنفيذ  لداخلي  ا
ه األجانب وما يتصل بـذلك مـن        املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكر      

 الوثيقة اخلتامية ملؤمتر اسـتعراض نتـائج ديربـان املعقـود يف             آخذة يف اعتبارها  ،  تعصب
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري      .  جنيف  يف ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
ـ   املتخـذة   تـدابري   ال من   هاعملٍ وغري الخطط  عن   معلومات حمددة    القادم الن ـلتنفيـذ إع
  .الوطين املستوى امج عمل ديربان علىـوبرن
 ،القـادم إعداد التقرير الدوري   يف سياق   ،  بأن تواصل  الدولة الطرف    وتوصي اللجنة   )٢٢

وتوسـيع احلـوار    محاية حقوق اإلنسان    جمال  مع منظمات اجملتمع املدين العاملة يف       التشاور  
   .افحة التمييز العنصريمعها، وال سيما يف مك

 من ٨ من املادة   ٦الت الفقرة   ـعلى تعدي بأن تصدق   وتوصي اللجنة الدولة الطرف       )٢٣
 يف االجتماع الرابع ١٩٩٢يناير /ين كانون الثا١٥اليت اعُتمدت يف هي التعديالت االتفاقية، و

 ١٦ املـؤرخ    ٤٧/١١١عشر للدول األطراف يف االتفاقية وأقرهتا اجلمعية العامة يف قرارها           
             اجلمعيـة  يقـرار إىل   اللجنـة    تـشري ،  يف هذا الـصدد   و. ١٩٩٢ديسمرب  /كانون األول 

           ٢٤خ   املـؤر  ٦٢/٢٤٣ و ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ١٩ املؤرخ   ٦١/١٤٨العامة  
 اجلمعية بشدة الـدول األطـراف علـى         ما حثَّت فيه  نذيل ال ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 

واإلسراع إىل إخطار األمني العام خطيـاً       التعديل  لتصديق على   لالتعجيل بإجراءاهتا الداخلية    
  .على التعديلمبوافقتها 

ـ     لع تقاريرهاوتوصي اللجنة بأن تيسِّر الدولة الطرف إتاحة          )٢٤  هامة اجلمهـور وإطالع
التقارير باللغـة الرمسيـة   على تلك مالحظات اللجنة كذلك عليها وقت تقدميها، وأن تعمِّم     

  .استخدامها، حسب االقتضاءاألخرى الشائع واللغات 
فإهنـا  ،  ١٩٩٣يف عـام     اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها األساسـية       إذ تالحظ   و  )٢٥

التقـارير مبوجـب    لتقدمي  وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة     تشجعها على تقدمي نصٍّ حمدَّث      
الوثيقـة األساسـية    املبادئ التوجيهية إلعداد    وال سيما    املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان،   

 املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان        العاشر، اليت اعتمدها االجتماع     املوحدة
  ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /املعقود يف حزيران

 مـن نظـام اللجنـة       ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١ووفقاً ألحكام الفقرة      )٢٦
ـ سنةالداخلي املعدَّل، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيها يف غضون      مـن  ةدـ واح

 ١٣واردة يف الفقرات    ـاالستنتاجات مبعلوماٍت عن متابعتها التوصيات ال     هذه  تاريخ اعتماد   
  . أعاله١٩ و١٨و



A/65/18 

93 GE. 10-45919 

 الـواردة يف    لتوصياتما تكتسيه ا  انتباه الدولة الطرف إىل     توجه  كما تود اللجنة أن       )٢٧
معلومات مفصلة يف تقريرها    تضمني  وتطلب إليها   ،   من أمهية خاصة    أعاله ١٢ و ١١الفقرتني  
  .لتنفيذ هذه التوصياتامللموسة املتخذة تدابري العن القادم الدوري 

 احلادي والعشرين والثاين    ةريرها الدوري اتقبأن تقدم   لة الطرف   وتوصي اللجنة الدو    )٢٨
        / كـانون الثـاين    ١٤يف  حيني موعد تقدميها    يف وثيقٍة واحدة،    والثالث والعشرين   والعشرين  

لوثيقة اخلاصة بلجنة القضاء على     ل الناظمة، آخذةً يف اعتبارها املبادئ التوجيهية       ٢٠١٣يناير  
، وأن  )CERD/C/2007/1( دورهتا احلادية والـسبعني      يفاعتمدهتا اللجنة   التمييز العنصري اليت    

  .املالحظات اخلتاميةاملثارة يف هذه  مجيع النقاط تتناول
  مجهورية إيران اإلسالمية  -٤٢
) SR.2017 و CERD/C/SR.2016 (٢٠١٧ و ٢٠١٦ يف جلـستيها     ،نظرت اللجنـة    )١

هورية إيران اإلسالمية الـدوريني      يف تقريري مج   ،٢٠١٠أغسطس  /آب ٥ و ٤املعقودتني يف   
، واملقدمني يف وثيقـة  ٢٠٠٦ما يف عام   الثامن عشر والتاسع عشر، اللذين كان موعد تقدميه       

، )CERD/C/SR.2042 (٢٠٤٢يف جلستها  اعتمدت اللجنة    و ).CERD/C/IRN/18-19(واحدة  
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠أغسطس /آب ٢٣املعقودة يف 

  مقدمة  -ألف   
. ترحب اللجنة بالتقرير املفصل املقدم من الدولة الطرف، على الرغم مـن تـأخره               )٢

 وفد رفيع املستوى ومتنوع ميثل مؤسسات عديدة للدولة الطـرف،            حضورُ ويشجع اللجنةَ 
  .وتعرب عن ارتياحها للفرصة املتاحة أمامها ملواصلة حوارها مع الدولة الطرف

 تقرير الدولة الطرف يتماشى، بوجه عـام، مـع          وفيما تالحظ اللجنة بارتياح أن      )٣
، فإهنا ُتعرب عن أسـفها ألن التقريـر          لتقدمي التقارير  املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة    

يتضمن معلومات غري كافية بشأن التنفيذ العملي لالتفاقية، وال سيما فيمـا يتعلـق بـإيراد       
  . اإلثين مصنفة حبسب األصل الدولة الطرفعن سكان مؤشرات اقتصادية واجتماعية 

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
  :ترحب اللجنة مبختلف التطورات اليت حدثت يف الدولة الطرف مبا يف ذلك  )٤

  ؛٢٠٠٥املوافقة على قانون حقوق املواطن يف عام   )أ(  
 على تعـديالت    ٢٠٠٥نوفمرب  /تشرين الثاين  ٧الدولة الطرف يف    تصديق    )ب(  

 يف االجتماع الرابـع     ١٩٩٢ يناير/كانون الثاين  ١٥ية، اليت اعُتمدت يف      من االتفاق  ٨املادة  
 ١٦ املـؤرخ    ٤٧/١١١عشر للدول األطراف يف االتفاقية وأقّرهتا اجلمعية العامة بقرارهـا           

  ، واليت تتعلق بتمويل اللجنة؛١٩٩٢ديسمرب /كانون األول
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ـ           )ج(   إنـشاء  يف  رف  تقدمي معلومات حمّدثة عن التقدم الذي أحرزته الدولة الط
  مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان عمالً مببادئ باريس؛

تعديل اخلطة الرابعة للتنمية اليت تسمح بتخصيص موارد يف امليزانية ونسب             )د(  
مئوية من عائدات النفط والغاز لتنمية املقاطعات األقل منواً، وال سيما تلك الـيت تـسكنها                

  جمموعات إثنية حمرومة؛
 الطرف مشاركة نشيطة مع اجملتمع الدويل يف قضايا حقوق          مشاركة الدولة   )ه(  

  . اإلنسان، مثل املبادرة اليت اختذهتا لتعزيز احلوار بني احلضارات
وتثين اللجنة على الدولة الطرف ملواصلتها استضافة جزء كبري من الالجئني الوافدين              )٥

  . من البلدان اجملاورة مثل أفغانستان والعراق

  قلق والتوصيات الدواعي  -جيم   
تأخذ اللجنة علماً بآراء الدولة الطرف بشأن الصعوبات اليت تواجههـا يف حتديـد                )٦

التكوين اإلثين للسكان على حنو يتجاوز اإلشارة إىل تركيز اجملموعات اإلثنيـة يف خمتلـف               
املقاطعات يف مجهورية إيران اإلسالمية، لكنها ترى أن الصعوبات الـيت تواجههـا الدولـة           

وفيما تأخذ اللجنة علمـاً     . ف بشأن هذا املوضوع ليست صعوبات ذات طبيعة خاصة        الطر
، تأسف ألنه مل ُيستفد مـن هـذه الفرصـة،           ٢٠٠٧بأحدث تعداد سكاين أُجري يف عام       

يبدو، للحصول على معلومات مفصلة عن التكوين اإلثين للسكان من خـالل طـرح               فيما
  . عن التحديد الذايت للهوية اإلثنيةسؤال 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتجديد اجلهود املبذولة لتحديث املعلومات           
وتوصـي  . املتعلقة بالتكوين اإلثين، واالعتماد على مبدأ التحديد الذايت للهويـة  

ذايت للهويـة يف عمليـة التعـداد        التحديد  عن ال الدولة الطرف بإدراج سؤال     
إليها نشر نتائج التعـداد     السكاين املقبلة اليت ستجريها الدولة الطرف، وتطلب        

  .القادم وتزويدها هبذه املعلومات يف تقريرها
وفيما تأخذ اللجنة علماً بالتوضيحات اليت قدمتها الدولة الطرف بـشأن إدمـاج               )٧

، فهي تؤكد من جديد على أن وضع االتفاقية، عنـد مقارنتـه        الداخلياالتفاقية يف التشريع    
كما تالحظ أن   . ، ال يزال غري واضح    الداخليالتشريع  ببعض األحكام املختلفة يف الدستور و     

  . احملاكم الداخلية مل تتذرع مطلقاً بأحكام االتفاقية
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ اخلطوات الالزمـة جلعـل التـشريع              

كما توصي الدولة الطرف باختاذ مزيـد مـن         . الداخلي يتماشى مع أحكام االتفاقية    
التفاقية وسبل االعتداد هبا ملكافحة التمييز العنصري، مبا يف         اخلطوات لتعميم أحكام ا   

  .ذلك بلغات األقليات، وبإتاحة التثقيف والتدريب يف هذا اجملال ملوظفي احلكومة
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تأخذ اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن تعريـف التمييـز             و  )٨
رر قلقها ألن هذا التعريف ال يغطي صراحة         من الدستور اإليراين، وتك    ١٩العنصري يف املادة    

  .)١املادة (أشكال التمييز العرقي واإلثين احملظورة مبوجب االتفاقية 
حتث اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى على النظر يف مراجعـة تعريـف         

 بغيـة جعلـه يتماشـى       الداخليةالتمييز العنصري الوارد يف الدستور والقوانني       
  . من االتفاقية١ من املادة ١ رةبالكامل مع أحكام الفق

وفيما تشيد اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتمكني املرأة، فإهنـا تـشعر                )٩
  ).٢املادة (نساء األقليات قد يتعرضن لتمييز مزدوج بالقلق ألن 

) ٢٠٠٠(٢٥توّجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقـم             
لعنصري املتعلق بنوع اجلنس وتوصي الدولة الطرف مبواصلة        بشأن أبعاد التمييز ا   

  .اً خاصاًاهتمامنساء األقليات جهودها لتمكني املرأة والنهوض حبقوقها، مع إيالء 
وتأخذ اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن قـانون الـصحافة               )١٠
دولة الطرف ملكافحة اخلطاب العنصري     كما تأخذ علماً باجلهود اليت تبذهلا ال      . ١٩٨٥ لعام

ومـع  . يف وسائط اإلعالم من خالل تطبيق عقوبات على الصحف اليت تنشر خطاباً عنصرياً            
يف وسـائط    ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء تواصل ورود تقارير عن وجود متييز عنـصري            

اإلعالم موجه ضد فئات منها األذر، ويشمل ذلك وصف هـذه الـشعوب واجلماعـات               
كما يساور اللجنة القلق إزاء تقارير عـن ممارسـة التمييـز            . بأوصاف منطية متس كرامتهم   

العنصري يف احلياة اليومية وإزاء ما يصدر عن املوظفني احلكوميني من أقوال تنم عن التمييـز       
  .)٤املادة (العنصري والتحريض على الكراهية 

افحـة مظـاهر    توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات مناسبة ملك         
 العنصري يف وسائط اإلعالم ويف احلياة اليومية، اليت قـد تفـضي إىل              التحامل

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز، يف جمال اإلعالم،          كما. التمييز العنصري 
التفاهم والتسامح والصداقة بني خمتلف اجملموعات العرقية واإلثنيـة يف الدولـة            

اعتمـاد مدونـة    بسبل منها   فني العموميني،   الطرف، وال سيما من جانب املوظ     
 بإبداء االحترام هلوية وثقافة مجيع الفئات يف        هاسلوك لوسائط اإلعالم تلزم   قواعد  

وتؤكد من  . والديينالعنصري  الدولة الطرف، مع مراعاة احتمال تقاطع التمييز        
ا جديد الطلب الذي وجهته سابقاً إىل الدولة الطرف بتقدمي معلومات يف تقريره           

  . بشأن تطبيق هذا القانون ملكافحة التمييز العنصريالقادمالدوري 
. وتأخذ اللجنة علماً باملعلومات املقدمة بشأن اجمللس األعلى حلقوق اإلنسان وعمله            )١١

كما تأخذ اللجنـة علمـاً      . استقاللهومع ذلك، ُتعرب عن قلقها ألن تكوينه قد يؤثر على           
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نشاء مؤسـسة    أن اجمللس األعلى يعمل حالياً لوضع خطة إل        باملعلومات املقدمة اليت تشري إىل    
  .)٦املادة  (وطنية حلقوق اإلنسان

حتث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بعملية إنشاء مؤسسة وطنيـة             
حلقوق اإلنسان عمالً باملبادئ املتعلقة بإحداث املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية          

 كمـا حتـث   ). ٤٨/١٣٤جلمعية العامة   مبادئ باريس، قرار ا   (حقوق اإلنسان   
 عمل هذه املؤسسة من خالل مّدها باملوارد        الدولة الطرف على ضمان استقالل    

  .املالية والبشرية الكافية
وفيما تأخذ اللجنة علماً بأنه جيري، وفقاً ملا أوردته الدولة الطرف، اختـاذ تـدابري                 )١٢

 وآداهبا يف املدارس، فهي تعرب عن قلقها        لتعزيز لغات األقليات، وبأنه ُيسمح بتدريس لغاهتا      
مناسبة لألشخاص املنتمني لألقليات لتعلم لغتهم األم        إزاء انعدام التدابري الكافية إلتاحة فرص     

من املعلومات عن مستويات اإلملام     يف تلقي مزيد    اللجنة  وتأمل  . واستخدامها كوسيلة للتعليم  
  .)٥املادة  (بالقراءة والكتابة يف صفوف األقليات اإلثنية

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها لتنفيـذ تـدابري تتـيح              
لألشخاص املنتميني ألقليات فرصاً كافية لتعلم لغتهم األم واستخدامها كوسيلة          

كما تطلب إىل الدولة الطرف تقدمي مزيد من املعلومات عن مـستويات      . للتعليم
  .ات اإلثنيةاإلملام بالقراءة والكتابة يف صفوف األقلي

كما يساور اللجنة القلق ألن احلواجز اللغوية قد تؤدي إىل إعاقة وصول األقليـات                )١٣
عن قلقها إزاء تقارير تفيد مبعاملـة     أيضاً  تعرب اللجنة   و. اإلثنية يف الدولة الطرف إىل القضاء     

  .)٦ و٥املادتان (األجانب معاملة قائمة على التمييز يف نظام القضاء اإليراين 
وصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها لضمان الوصـول إىل          ت  

. القضاء هبذه اللغات من خالل توفري مترمجني حتريريني وشفويني، عند االقتضاء          
بشأن ) ٢٠٠٥(٣١وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل توصيتها العامة رقم     

وتوصـي  . ملـها منع التمييز العنصري يف إدارة نظام العدالة اجلنائية وسري ع         
مبن فيهم   ،اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان حق مجيع األشخاص        

  . يف مراعاة األصول القانونية لنظام القضاء وضمان شفافيتها،األجانب
  . من االتفاقية٦عدم تقدمي معلومات كافية عن تنفيذ املادة وتشري اللجنة إىل   )١٤

 شكاوى ليس دليالً على عدم وجود       تكرر اللجنة رأيها بأن عدم تقدمي أية        
متييز عنصري يف البلد ألن ذلك قد يكون نتيجة جهل الضحايا حبقوقهم، أو عـدم     
ثقة األفراد يف سلطات الشرطة والسلطات القضائية، أو عدم اهتمام السلطات أو            

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم محلـة       . عدم وعيها بقضايا التمييز العنصري    
الة إلذكاء وعي اجلمهور بإمكانية اللجـوء إىل هـذه القنـاة لتقـدمي              إعالمية فع 
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وتكرر اللجنـة طلبـها     . الشكاوى املتعلقة بالتمييز العنصري والتماس االنتصاف     
 القـادم السابق الذي وجهته إىل الدولة الطرف لكي ُتَضمِّن تقريرهـا الـدوري             

ع فيها والعقوبـات    ُشر معلومات إحصائية عن الشكاوى املقدمة واحملاكمات اليت      
  . العرقي أو اإلثيناليت فُرضت يف حاالت ارتكاب جرائم تتعلق بالتمييز

 لـوش  واألذر والب العربوُتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حمدودية ما تتمتع به فئات منها              )١٥
             وبعض الفئات من غري املواطنني حبقوق سياسية واقتـصادية واجتماعيـة وثقافيـة،             األكرادو

وال سيما فيما يتعلق بالسكن والتعليم وحرية التعبري والدين والصحة والعمل، على الرغم مـن               
وتأخذ اللجنة علماً باملعلومات اليت تفيد بأن املقاطعات اليت         . النمو االقتصادي يف الدولة الطرف    

  )٥املادة . (تعيش فيها العديد من هذه الفئات، هي من أفقر املقاطعات يف البلد
صي اللجنة الدولة الطرف باختاذ اخلطوات الالزمة لتحقيـق محايـة           وتو  

فعالة من التمييز ضد فئات منها العرب واألذر والبلـوش واألكـراد وبعـض              
بـشأن  ) ٢٠٠٤(٣٠ املواطنني، يف ضوء التوصية العامة رقم        غرياجملموعات من   

ن والصحة  التمييز ضد غري املواطنني، يف جماالت خمتلفة، وال سيما العمل والسك          
كما تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتضمِّن        . والتعليم وحرية التعبري والدين   

معلومات عن تأثري الربامج الرامية إىل إعمال احلقوق االقتصادية         القادم  تقريرها  
       واالجتماعية والثقافية للسكان، وكذلك بيانات إحصائية عن التقدم احملـرز يف          

  .هذا اجملال
، وهـو   "كزينش"عرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بأن تطبيق معيار            وُت  )١٦

إجراء الختيار املسؤولني واملوظفني احلكوميني يشترط إبداء الوالء جلمهورية إيران اإلسالمية           
ودين الدولة، قد حيد من فرص العمل واملشاركة السياسية لألشخاص املنتمني إىل الفئـات              

  .)٥املادة ( والبلوشية واليهودية واألرمنية والكردية وغريها ةيالعربية واألذر
 عن  القادم املعلومات يف التقرير     منوتأمل اللجنة يف احلصول على مزيد         

            استخدام هذا املعيار لفهمه على حنو أفـضل وحتـسني املـشورة املقدمـة إىل              
  .الدولة الطرف

ستوى مشاركة األشخاص من الفئات العربيـة       وُتعرب اللجنة عن القلق إزاء تدين م        )١٧
ويـنعكس ذلـك مـثالً يف       .  والبلوشية والكردية والبهائية وغريها يف احلياة العامة       يةواألذر

 الـسكان الـوطين   املعلومات الشحيحة املقدمة بشأن هذه الفئات يف التقرير الوطين والتعداد    
  .)٥املادة  (والسياسات العامة
 دراسة تشمل مجيع هذه الفئات      إجراءف على   حتث اللجنة الدولة الطر     

كيما يتسىن للدولة الطرف حتديد احتياجاهتا اخلاصة ووضع خطط عمل وبرامج           



A/65/18  

GE.10-45919 98 

ملكافحة ما تواجهه هذه الفئات من متييز عنصري وحرمان          وسياسات عامة فعالة  
  .جماالت حياهتا العامةيف مجيع 

ان كل ال يتجزأ، فإهنا تـشجع       وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها أن مجيع حقوق اإلنس          )١٨
الدولة الطرف على النظر يف التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان الدولية اليت مل تـصدق       
عليها بعد، وال سيما املعاهدات اليت ألحكامها عالقة مباشرة مبوضوع التمييز العنصري، مثل             

ية حلماية حقـوق مجيـع      اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واالتفاقية الدول         
  . العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

تابعـة مـؤمتر    مب املتعلقة) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة، يف ضوء توصيتها العامة رقم          )١٩
عند تطبيق االتفاقية يف نظامهـا القـانوين        استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف        

 املؤمتر  ٢٠٠١سبتمرب  /ين اعتمدمها يف أيلول   إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذ    الداخلي، بتنفيذ   
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب،           ملكافحة  العاملي  

قـد يف جنيـف يف      الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان الذي عُ       آخذة يف اعتبارها    
القـادم  تقريرها الـدوري    تضمني   وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف       .٢٠٠٩أبريل  /نيسان

 العمل وغريها من التدابري املتخذة لتنفيذ إعالن وبرنـامج عمـل        طمعلومات حمددة عن خط   
  . الوطيناملستوى ديربان على 

يف سياق إعداد التقرير الدوري القـادم،       وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل         )٢٠
اية حقـوق اإلنـسان، وال سـيما يف    التشاور مع منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال مح  

  . نصري، وتوسيع احلوار معهامكافحة التمييز الع
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف إصدار اإلعالن االختياري املنـصوص              )٢١

األفـراد  تلقـي شـكاوى     يف  اللجنة  لالعتراف باختصاص    من االتفاقية    ١٤عليه يف املادة    
  . فيها والنظر
وإطالعـه  تقاريرها لعامة اجلمهـور     إتاحة  الدولة الطرف    بأن تيسر    نةوتوصي اللج   )٢٢

التقارير باللغـة الرمسيـة   على تلك كذلك مالحظات اللجنة  تعمم  وقت تقدميها، وأن  عليها  
  .الشائع استخدامها، حسب االقتضاءاألخرى اللغات و

، ١٩٩٩يوليه  /وزوإذ تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تقدم وثيقتها األساسية يف مت             )٢٣
 منها وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة لتقـدمي التقـارير          ثُمحدَّنص  فإهنا تشجعها على تقدمي     

الوثيقة األساسية  املبادئ التوجيهية إلعداد    مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وال سيما        
هدات حقوق اإلنـسان    االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معا      اليت اعتمدها   ،  املوحدة

  ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /املعقود يف حزيران
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 من االتفاقية   ٩ من املادة    ١وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف، وفقاً ألحكام الفقرة           )٢٤
اعتمـاد  تاريخ   يف غضون سنة واحدة من       توافيها من نظامها الداخلي املعدَّل، أن       ٦٥واملادة  

  . أعاله١١ و١٠ و٩لتوصيات الواردة يف الفقرات امتابعتها  عنهذه االستنتاجات معلومات 
لتوصيات الواردة يف   ما تكتسيه ا  وتود اللجنة أيضاً أن توجِّه انتباه الدولة الطرف إىل            )٢٥

تقريرهـا  تضمني  وتطلب إىل الدولة الطرف     من أمهية خاصة،     ١٧ و ١٥ و ١٣ و ٦الفقرات  
  . امللموسة املتخذة لتنفيذ هذه التوصياتالتدابريعن معلومات مفصَّلة القادم الدوري 

تقاريرها الدوريـة العـشرين واحلـادي       بأن تقدم   وتوصي اللجنة الدولة الطرف       )٢٦
 ٤حيني موعـد تقـدميها يف       والعشرين والثاين والعشرين والثالث والعشرين يف وثيقة واحدة         

للوثيقة اخلاصة بلجنة    ظمةاالناملبادئ التوجيهية   آخذة يف اعتبارها    ،  ٢٠١٤يناير  /كانون الثاين 
دورهتـا احلاديـة والـسبعني      يف  القضاء على التمييز العنصري الـيت اعتمـدهتا اللجنـة           

)CERD/C/2007/1(   حتـث  و. مجيع النقاط املثارة يف هذه املالحظات اخلتاميـة       تتناول  ، وأن
ـ لصـفحة  بأربعني على أن حتترم عدد الصفحات احملددة   أيضاً  اللجنة الدولة الطرف     ارير لتق

انظر املبادئ  ( املوحدةلوثيقة األساسية   ل صفحة   ٨٠ و ٦٠يتراوح بني   اخلاصة باملعاهدات ومبا    
  ).١٩، الفقرة HRI/GEN.2/Rev.6التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير، الواردة يف الوثيقة 

  اليابان  -٤٣
ــة   )١ ــرت اللجنـ ــستيها ،نظـ  CERD/C/SR.1988(١٩٨٩ و١٩٨٨ يف جلـ
 يف التقرير اجلامع لتقارير  ،  ٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٥ و ٢٤ملعقودتني يف   ا) CERD/C/SR.1989و

 ٢٠٠٤واعتمدت اللجنة يف جلـستها      . (CERD/C/JPN/3-6)إىل السادس     من الثالث  اليابان
(CERD/C/SR.2004)، اخلتامية التالية  املالحظات،٢٠١٠مارس / آذار٩ املعقودة يف .  

  مقدمة  -ألف   
وتعـرب  . ولة الطرف تقاريرها الدورية من الثالث إىل السادس       ترحب اللجنة بتقدمي الد     )٢

 مع وفد كبري، وللردود الكتابية على قائمة املـسائل          أجرتهاللجنة عن تقديرها للحوار البّناء الذي       
)CERD/C/JPN/Q/6 (       والردود الشفوية املقدمة على األسئلة اليت طرحها أعضاء اللجنة، اليت تتـيح

وإذ تالحـظ  . االتفاقيةاملنصوص عليها يف    لومات املتعمقة عن إعمال احلقوق      جمتمعة املزيد من املع   
اللجنة أن تقرير الدولة الطرف قد تأخر كثرياً، فإهنا تطلب إىل الدولة الطرف أن تراعـي املوعـد    

  . النهائي احملدد لتقدمي التقارير يف املستقبل من أجل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية

  انب اإلجيابيةاجلو  - باء  
تالحظ اللجنة باهتمام برنامج الدولة الطرف الرائد املعين بإعادة تـوطني الجئـي               )٣

  ).٢٠١٠( ميامنار
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وترحب اللجنة بدعم الدولة الطرف إلعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الـشعوب              )٤
  ). ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول(األصلية 

ه شعباً من الـشعوب     اإلينو بوصف وهتنئ اللجنة الدولة الطرف على اعترافها بشعب          )٥
  ).٢٠٠٩(شعب اإلينو ب، وتالحظ باهتمام إنشاء جملس للسياسات املتعلقة )٢٠٠٨(األصلية 

معلومات غري قانونية وضـارة     تداول  وتالحظ اللجنة بتقدير اعتماد أنظمة ملكافحة         )٦
شهري واخلصوصية  على شبكة اإلنترنت، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية املنقحة بشأن مسألة الت           

، واألحكـام   )٢٠٠٢(، والقانون املتعلق حبدود مـسؤولية مقـدمي اخلـدمات           )٢٠٠٤(
  ). ٢٠٠٦( نشر املعلومات غري القانونية والضارةبإجراءات مكافحة لعقود املتعلقة لالنموذجية 

  دواعي القلق والتوصيات  - جيم  
التـدابري  عن  دولة الطرف   تالحظ اللجنة بقلق عدم كفاية املعلومات اليت قدمتها ال          )٧

وتأسف ،  )CERD/C/304/Add.114( العملية املتخذة لتنفيذ املالحظات اخلتامية السابقة للجنة      
  . للتنفيذ احملدود لتلك املالحظات بوجه عام ولالتفاقية ككل

ُتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن متتثل جلميع التوصيات والقرارات            
أن تتخذ مجيع اخلطوات الضرورية لضمان أن تعـزز         اليت وجهتها إليها اللجنة، و    

  . األحكام القانونية الوطنية التنفيذ الفعال لالتفاقية
وتالحظ اللجنة األحكام الوطنية واحمللية اليت تضمن املساواة أمام القـانون، مبـا يف            )٨

تفاقيـة   من اال  ١ من الدستور، لكنها تؤكد أن أسس التمييز الواردة يف املادة            ١٤ذلك املادة   
وبينما تأسف اللجنة كذلك لتفسري الدولة الطرف للتمييز العنـصري          . غري مشمولة بالكامل  

على أساس النسب، فإهنا جتد ما يشجعها يف املعلومات املتعلقة باخلطوات اليت اختذهتا الدولة              
  ).١املادة (الطرف وفقاً لروح االتفاقية ملنع التمييز ضد البوراكومني والقضاء عليه 

تتمسك اللجنة باملوقف الذي أعربت عنه يف توصـيتها العامـة رقـم               
هلا معىن وتطبيق يكمالن أسباب التمييز      ... ‘ النسب‘كلمة  "بأن  ) ٢٠٠٢(٢٩

يشمل التمييز املمـارس     ‘النسب‘التمييز على أساس    "، وأن   "األخرى احملظورة 
وما شـاهبها    ... ضد أفراد جمتمعات حملية بناء على أشكال الشرائح االجتماعية        

من نظم األوضاع املوروثة اليت متنع أو تعوق متتع أفراد هذه اجملتمعات حبقـوق              
" النسب" وإضافة إىل ذلك، تؤكد اللجنة جمدداً أن كلمة          . أسوة بغريهم  "اإلنسان

وأن " العـرق " من االتفاقية ال تشري فقـط إىل         ١ من املادة    ١الواردة يف الفقرة    
ولـذلك،  .  من االتفاقية  ١ول بالكامل يف املادة     التمييز على أساس النسب مشم    

حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تعريف شامل للتمييز العنصري مبا يتفق            
  .مع االتفاقية
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وتشري اللجنة إىل الرأي الذي أعربت عنه الدولة الطرف ومفاده أن سن قانون وطين                )٩
 ينتج عن ذلك من عدم قدرة األفراد أو         ملكافحة التمييز ليس ضرورياً، وتشعر بالقلق إزاء ما       

  ). ٢املادة (التمييز من على التماس سبل انتصاف قانونية اجلماعات 
               تكرر اللجنة التوصـية الـواردة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة              

، وحتث الدولة الطرف على أن تنظر يف اعتماد تشريع حمدد حلظـر    )١٠الفقرة  (
 من االتفاقية، ولتغطية مجيع     ١ املباشر وغري املباشر وفقاً للمادة       التمييز العنصري 

وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تضمن        . احلقوق اليت حتميها االتفاقية   
متتع املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون الذين ترفع إليهم شكاوى تتعلق بـالتمييز             

  .  مع اجلناة ومحاية ضحايا التمييزالعنصري مبا يكفي من اخلربة والسلطة للتعامل
وتالحظ اللجنة باهتمام أن الدولة الطرف عقدت مشاورات وجلسات استماع غري             )١٠

رمسية مع منظمات غري حكومية وجمموعات أخرى يف إطار صياغة التقرير، لكنها تأسـف              
  . معها وتبادهلا هذه املنظمات واجملموعاتمن حملدودية الفرص املتاحة جلمع املعلومات 

تالحظ اللجنة املسامهات اإلجيابية املقدمة من املنظمات غري احلكومية يف            
اليابان والدور الذي تؤديه يف جمال حقوق اإلنسان، وتشجع الدولة الطرف على            
أن تضمن مشاركة املنظمات غري احلكومية مشاركة فعالة يف العملية التـشاورية            

  .القادمأثناء إعداد التقرير الدوري 
تركيبة السكان، لكنـها    عن  وتالحظ اللجنة املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف          )١١

تأسف ألن جمموعة البيانات املتاحة ال تتيح فهم وتقييم حالة الفئات الـضعيفة يف الدولـة                
  .الطرف على حنو كاف

 من املبـادئ التوجيهيـة   ١٢ و١٠توصي اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرتني  
             لتوصـية العامـة   وكـذلك وفقـاً ل    ) CERD/C/2007/1(دمي التقارير   املنقحة لتق 

               مـن االتفاقيـة، والتوصـية العامـة         ١املتعلقة بتفسري املادة    ) ١٩٩٠(٨رقم  
بـشأن  املتعلقة بالتمييز ضد غري املواطنني، بأن جتري حبوثـاُ          ) ٢٠٠٤(٣٠رقم  

م أو غريها من مؤشـرات تنـوع الـسكان          اللغات الشائعة االستخدام أو اللغة األ     
باالقتران مبعلومات مستمدة من دراسات استقصائية اجتماعية جترى علـى أسـاس            
التعريف الذايت الطوعي، مع االحترام الكامل خلصوصية األفـراد املعنـيني وعـدم             

وحالتها يف إطار التعريف     اجلماعاتالكشف عن هويتهم، من أجل تقييم تركيبة هذه         
 بيانات  تقدميكما تشجع اللجنة الدولة الطرف على       .  من االتفاقية  ١ املادة   الوارد يف 

  .  القادممفصلة وحمدثة عن السكان غري املواطنني يف تقريرها الدوري
وتضع اللجنة يف اعتبارها التزام الدولة الطرف بأن تنظر يف إنشاء مؤسـسة وطنيـة       )١٢

، لكنها تشعر باألسـف     )٤٨/١٣٤عية العامة   قرار اجلم (حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس      
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لغاء مشروع القانون املقترح حلماية حقوق اإلنسان الذي يتضمن أحكاماً تنص على إنشاء             إل
جلنة حلقوق اإلنسان، إضافة إىل حاالت التأخري واالفتقار بوجه عام إلجراءات عملية وإطار             

 اللجنة بقلق أيضاً عدم وجود      وتالحظ. زمين إلنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان      
  ). ٢املادة (آلية شاملة وفعالة لتقدمي الشكاوى 

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصوغ وتعتمد مـشروع قـانون              
إنشاء آلية قانونية لتقـدمي     وأن تقوم على وجه السرعة ب     حلماية حقوق اإلنسان    

سان ممولة متويالً   كما حتثها على أن تنشئ مؤسسة مستقلة حلقوق اإلن        . الشكاوى
 وتتمتع بوالية واسعة    ،جيداً ومزودة بعدد كاف من املوظفني وفقاً ملبادئ باريس        

  .املعاصرةالتمييز يف جمال حقوق اإلنسان وباختصاص حمدد للتصدي ألشكال 
وتالحظ اللجنة اإليضاحات اليت قدمتها الدولة الطرف، لكنها تشعر بـالقلق إزاء               )١٣

وتالحظ .  من االتفاقية٤من املادة   ) ب(و) أ(على الفقرتني الفرعيتني    حتفظات الدولة الطرف    
ماعات، مبن  اجلبعض  تصرحيات وأفعال صرحية وفجة ضد      صدور  اللجنة بقلق أيضاً استمرار     

فيها األطفال الذين يلتحقون باملدارس الكورية، وعبارات وهتجمات مؤذية وعنصرية عـرب            
  )). ب(و) أ(٤املادة (لبوراكومني شبكة اإلنترنت موجهة بصفة خاصة ضد ا

تكرر اللجنة اإلعراب عن رأيها بأن حظر نشر األفكار القائمـة علـى               
مع حرية الرأي والتعـبري، ويف      ال يتعارض    أو الكراهية العنصرية     العرقيالتفوق  

اإلبقاء هذا اخلصوص، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف مدى ضرورة            
 من االتفاقية هبدف    ٤من املادة   ) ب(و) أ(رتني الفرعيتني   حتفظاهتا على الفق  على  

وتذكّر اللجنة بأن ممارسة احلق     . سحبهاحىت  احلد من نطاق تلك التحفظات بل       
سيما واجـب    يف حرية التعبري حتمل يف ثناياها واجبات ومسؤوليات خاصة، وال         

 تراعي  طرف مرة أخرى إىل أن    عدم نشر أفكار عنصرية، وتدعو اللجنة الدولة ال       
                   اللـتني تعتـرب   ) ١٩٩٣(١٥ورقـم   ) ١٩٨٥(٧ العـامتني رقـم      يتيهاتوص

 مبقتضامها مادة ملزمة، بالنظر إىل كون أحكامها ال تتسم بطابع التنفيـذ             ٤املادة  
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي. الذايت

 التام ألحكام   معاجلة مشكلة عدم وجود تشريع يقضي باإلنفاذ        )أ(  
  ؛٤مكافحة التمييز مبوجب املادة 

لقـانون  مـن ا  ضمان التنفيذ الفعال لألحكـام ذات الـصلة           )ب(  
 اختاذ خطوات إضافية للتصدي للمظاهر      بسبل منها الدستوري واملدين واجلنائي،    

مـضاعفة اجلهـود    وذلك مثالً عن طريق     اليت حتض على الكراهية والعنصرية،      
   مرتكبيها؛ للتحقيق فيها ومعاقبة
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زيادة محالت التنبيه والتوعية ضد نشر األفكار العنصرية ملنـع            )ج(  
اجلرائم املرتكبة بدوافع عنصرية، مبا فيها اخلطاب الذي حيض علـى الكراهيـة             

  . والدعاية العنصرية عرب اإلنترنت
 وتالحظ اللجنة التدابري اليت تتخذها الدولة الطرف لكي تتيح للموظفني العمـوميني             )١٤

التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، لكنها تكرر ما أعربت عنه من قلق يف مالحظاهتا اخلتاميـة    
إزاء استمرار التصرحيات التمييزية الصادرة عن مـوظفني عمـوميني،          ) ١٣الفقرة  (السابقة  

وتأسف لعدم اختاذ السلطات إجراءات إدارية أو قانونية يف هذا اخلصوص، وهو ما ينتـهك               
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ألن القوانني القائمة اليت تعاقب علـى           . من االتفاقية ) ج(٤املادة  

اإلدالء بتصرحيات تنطوي على التشهري والقذف والترهيب ال تتناول التمييز العنصري بصورة            
  )). ٦(و) ج(٤املادتان (حمددة وال تنطبق إال يف حالة إحلاق الضرر بأفراد معينني 

 بأن تدين الدولة الطـرف بـشدة وتعـارض أي      تكرر اللجنة توصيتها    
تصريح يتغاضى عن التمييز العنصري أو حيض عليه صادر عن موظفني عموميني،            
سواء على املستوى الوطين أم احمللي، وأن تضاعف جهودها الراميـة إىل تعزيـز      

وتوصـي  . التوعية حبقوق اإلنسان يف أوساط السياسيني واملوظفني العمـوميني        
 الدولة الطرف بإحلاح بأن تّسن قانوناً حيظر حظراً مباشراً التصرحيات    اللجنة أيضاً 

يضمن احلـصول علـى     والعنصرية والتصرحيات اليت حتض على كره األجانب،        
سبل محاية وانتصاف فعالة ضد التمييز العنصري عن طريـق احملـاكم الوطنيـة             

الضرورية ملنـع   وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري         . املختصة
وقوع أي حوادث من هذا النوع يف املستقبل، وأن تتيح جلميع موظفي اخلدمـة              
املدنية واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واإلداريني إضافة إىل السكان بوجه عام           

             حقوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك التثقيـف يف جمـال            املناسب بشأن   التثقيف  
  .داً حتديالتمييز العنصري

وبينما تالحظ اللجنة أن وسطاء حمكمة األسرة ال يتمتعون بأي سلطة عامة الختـاذ                )١٥
القرارات، فإهنا تعرب عن قلقها ألن األشخاص املؤهلني من غري املواطنني ال ميكنهم املشاركة 

وتالحظ اللجنة أيضاً أنه مل يتم تقدمي أي بيانات فيما يتعلـق            . كوسطاء يف تسوية املنازعات   
  ). ٥املادة (شاركة غري املواطنني يف احلياة العامة مب

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر يف موقفهـا حبيـث جتيـز                
لألشخاص األكفاء من غري املواطنني، املوصى هبم كمرشحني للوساطة، العمل يف           

 القـادم وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تقدم يف تقريرها          . حماكم األسرة 
  . حق األشخاص من غري املواطنني يف املشاركة يف احلياة العامةعن معلومات 

يف الدولة الطـرف، مبـن      املقيمني  وتالحظ اللجنة باهتمام زيادة عدد غري اليابانيني          )١٦
، لكنها تؤكد من جديد الرأي الذي أعربت عنه يف          جتّنسفيهم أولئك الذين يقدمون طلبات      
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بأن اسم الفرد هو جانب أساسي من جوانب هويته         ) ١٨الفقرة  (ة  مالحظاهتا اخلتامية السابق  
ويف هذا اخلصوص، تعرب اللجنة عن قلقها ألن مقدمي طلبـات           . الثقافية واإلثنية وجيب احترامه   

  ). ٥املادة (التعرض للتمييز وليس كفعل إرادي حر خشية  يواصلون تغيري أمسائهم سالتجّن
تمد هنجاً ُتحترم يف إطـاره هويـة        توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تع       

، وميتنع فيه املوظفـون املعنيـون       التجّنسالرعايا غري اليابانيني الذين يلتمسون      
بعملية التجنس عن استخدام لغة حتض مقدمي الطلبات على تبين أمساء وأحرف            

لتمييز، كما ينبغي أن ُيمتنع عن استخدام هذه        التعرض ل يابانية خشية التضرر أو     
  .  استمارات الطلبات واملنشورات املتعلقة بالتجنساللغة يف

الذي ) ٢٠٠٧(وتالحظ اللجنة القانون املنقح ملنع العنف الزوجي ومحاية الضحايا            )١٧
يرمي إىل توسيع نطاق احلماية حبيث تشمل الضحايا بغض النظر عن جنسيتهم، وتعزيز دور              

تعترض وصول النساء ضحايا العنـف      احلكومات احمللية، لكنها تشري بقلق إىل العقبات اليت         
وتشري اللجنة بقلق بالغ إىل أن      . املرتيل واجلنسي إىل آليات تقدمي الشكاوى وخدمات احلماية       

 صعوبات أمـام األجنبيـات   تثري) ٢٠٠٩(التعديالت اليت أُدخلت على قانون مراقبة اهلجرة  
حوادث عن  معلومات وبيانات   وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توافر      . اللوايت يعانني العنف املرتيل   

  ). ٥املادة (العنف ضد املرأة 
بشأن أبعاد التمييـز    ) ٢٠٠٠(٢٥يف ضوء التوصية العامة للجنة رقم         

العنصري املتعلقة بنوع اجلنس، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمـد مجيـع             
سـيما فيمـا يتعلـق     التدابري الضرورية للتصدي لظاهرة التمييز املضاعف، وال  

وتؤكد اللجنة من جديد أيضاً توصيتها  .  الضعيفة اجلماعاتنساء واألطفال من    بال
اليت تقضي بأن تقوم الدولة الطرف جبمع بيانات وإجـراء          ) ٢٢الفقرة  (السابقة  

حبوث تتعلق بالتدابري املتخذة ملنع التمييز العنصري املتصل بنوع اجلنس، مبـا يف             
  . ذلك التعرض للعنف

قف الدولة الطرف املتعلق بنظام تسجيل األسرة وتالحظ التغـيريات          وتقّر اللجنة مبو    )١٨
، لكنها تعرب جمدداً عن قلقهـا      )٢٠٠٨(التشريعية اليت أُجريت حلماية املعلومات الشخصية       

          سـيما  إزاء الصعوبات اليت ينطوي عليها النظام واستمرار انتهاك احلق يف اخلـصوصية، وال            
  ). ٥ و٢املادتان (فيما يتعلق بالبوراكومني 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تّسن قانوناً أشّد صرامة يتضمن تدابري             
سيما يف جماالت    عقابية حلظر استخدام نظام تسجيل األسر ألغراض متييزية، وال        

  . سكن حلماية خصوصية األفراد بصورة فعالة والزواج والالعمل
طرف بالتمييز ضد البوراكومني كمشكلة     وتالحظ اللجنة باهتمام اعتراف الدولة ال       )١٩

حل الدوا، لكنها تشعر بـالقلق      اجتماعية، واإلجنازات اليت حتققت بقانون التدابري اخلاصة لصا       
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 الشروط التالية املتفق عليها بني الدولة الطرف ومنظمات البوراكو عند إهنـاء التـدابري               ألن
 التنفيذ الكامل لالتفاقية؛ وسـن      :ستوف حىت اآلن  مل تُ  ٢٠٠٢اخلاصة لصاحل الدوا يف عام      

وتأسـف  . قانون يتعلق حبماية حقوق اإلنسان، وقانون يتعلق بتعزيز التثقيف حبقوق اإلنسان          
اللجنة لعدم وجود سلطة عامة مكلفة حتديداً بالتعامل مع حـاالت التمييـز ضـد مجاعـة      

تعاجل مسألة  البوراكومني، وتالحظ عدم وجود مفهوم موحد تستخدمه الدولة الطرف عندما           
وإضافة إىل ذلك، تالحظ اللجنـة      . مجاعة البوراكومني والسياسات املتعلقة هبا أو تشري إليها       

بقلق أنه على الرغم من أن الفجوات االجتماعية واالقتصادية القائمة بني مجاعة البوراكومني             
يف  كما هو احلال مثالً    البوراكومني،   فئاتواجلماعات األخرى قد ضاقت فيما خيص بعض        

 كالعمـل البيئة املعيشية املادية والتعليم، فإن التمييز ال يزال مستمراً يف جماالت احلياة العامة              
وتأسف اللجنة كذلك لعدم وجود مؤشرات لرصد التقدم        . سكن وقيمة األراضي  والزواج وال 

  ).٥ و٢املادتان (احملرز يف حالة البوراكومني 
  :  يليتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا  
          قـضايا تعيني وكالة أو جلنة حكومية خاصة مكلفـة مبعاجلـة             )أ(  

  مجاعة البوراكومني؛ 
الوفاء بااللتزامات اليت قطعتها على نفسها عند إهنـاء العمـل             )ب(  

  بقانون التدابري اخلاصة؛
عقد مشاورات مع األشخاص املعنيني العتماد تعريف واضـح           )ج(  

  مني؛وموحد جلماعة البوراكو
تكملة برامج حتسني ظروف معيشة البوراكومني مـن خـالل            )د(  

القائمة علـى مـشاركة عامـة        التوعية   وجهودأنشطة التثقيف حبقوق اإلنسان     
  وراكومني؛ ب، وبصفة خاصة يف املناطق اليت تسكن فيها مجاعات الاجلمهور
تقدمي مؤشرات إحصائية تبني حالة التدابري املشار إليها أعـاله            )ه(  

  ومدى التقدم احملرز يف تنفيذها؛ 
املتعلقـة بالتـدابري    ) ٢٠٠٩(٣٢مراعاة التوصية العامة رقم       ) و(  

اخلاصة، مبا يف ذلك التوصية بإهناء التدابري اخلاصة عندما تتحقق بصورة مستدامة            
  .املساواة بني الفئات املستفيدة والفئات األخرى

شعب من الشعوب األصـلية وتالحـظ   وترحب اللجنة باالعتراف جبماعة اإلينو ك     )٢٠
باهتمام التدابري اليت تعكس التزام الدولة الطرف، مبا يف ذلك إنشاء فريق عامل إلقامة مرفـق         
عام رمزي، وفريق عامل آخر إلجراء دراسة استقصائية تتعلق بوضع مجاعة اإلينـو خـارج             

  : عن قلقها إزاء ما يليعربهوكايدو، لكن اللجنة ت
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ثيل شعب اإلينو يف احملافل التشاورية ويف اهليئة االستـشارية          عدم كفاية مت    )أ(  
  للشخصيات البارزة؛

عدم إجراء أي دراسة استقصائية وطنية تتعلق بالنهوض حبقوق شعب اإلينو            )ب(  
  وحتسني وضعه االجتماعي يف هوكايدو؛

عدم إحراز سوى تقدم حمدود حىت اآلن يف تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن     )ج(  
  ).٥ و٢املادتان (قوق الشعوب األصلية ح

 اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري إضافية باالشتراك مع ممثلي    توصي  
شعب اإلينو لترمجة املشاورات إىل سياسات وبرامج تتضمن خطط عمل واضحة           
وحمددة اهلدف ملعاجلة حقوق شعب اإلينو، ولزيادة مشاركة ممثلـي اإلينـو يف             

 مع ممثلـي    التشاوراللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تنظر، ب      وتوصي  . املشاورات
شعب اإلينو، يف إنشاء فريق عامل ثالث هبدف دراسة وتنفيذ االلتزامات الدولية،  

وحتث اللجنة الدولـة    . مثل إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية       
اإلينـو يف  ية لشعب   الطرف على إجراء دراسة استقصائية وطنية للظروف املعيش       

كما توصيها  ). ١٩٩٧(٢٣العامة رقم   توصيتها   بأن تراعي    يهاهوكايدو، وتوص 
فيما ) ١٩٨٩(١٦٩بأن تنظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم           

  .البلدان املستقلة يتعلق بالشعوب األصلية والقبلية يف
                لغـات   وتسلط اللجنة الضوء على أن اليونـسكو قـد اعترفـت بعـدد مـن                )٢١

، فتهم وتقاليدهم وتارخيهم  ثنية األوكيناوا وثقا  الطابع الفريد إل  إضافة إىل   ) ٢٠٠٩(الريوكيو  
لكنها تأسف لنهج الدولة الطرف إزاء إيالء االعتراف الواجب لتمايز شـعب األوكينـاوا،              

 حتليـل املقـرر   وتؤكد اللجنة من جديد. يعانيه  الذيالتمييزوتعرب عن قلقها إزاء استمرار  
اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك 

له أثـر   مفرط  من تعصب الذي خلص إىل أن تركيز القواعد العسكرية يف أوكيناوا بشكل             
  ).٥ و٢املادتان ( باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اسليب على متتع املقيمني فيه

 اللجنة الدولة الطرف على االخنراط يف مشاورات واسـعة مـع           تشجع  
 ،أفراد األوكينـاوا  يعانيه  شعب األوكيناوا هبدف رصد التمييز الذي       من  ممثلني  

  .وذلك لتعزيز حقوقهم وإرساء تدابري وسياسات مناسبة حلمايتهم
 تعليم األقليات، مبا يف وتالحظ اللجنة بتقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتيسري        )٢٢

، لكنها يف املدارسللتسجيل فر مستشارين ثنائيي اللغة وكتيبات إرشادية بسبع لغات        اذلك تو 
. تعليمتنفيذ برامج عملية للقضاء على العنصرية يف نظام ال        عن  تأسف لعدم وجود معلومات     

يزية على تعليم األطفال، وإضافة إىل ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء األفعال اليت هلا آثار متي
  :مبا يف ذلك ما يلي
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 األخـرى   القومياتعدم إتاحة فرص كافية ألطفال شعب اإلينو أو أطفال            )أ(  
  لتلقي التعليم بلغتهم أو تعلم تلك اللغة؛

عدم التطبيق الكامل ملبدأ التعليم اإللزامي على أطفال األجانب يف الدولـة              )ب(  
 ٢ من اتفاقية حقوق الطفل؛ والفقرة       ٢٨االتفاقية؛ واملادة   من  ‘ ٥‘)ه(٥الطرف وفقاً للمادة    

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، وهـي            ١٣من املادة   
   طرفاً فيها؛نصكوك دخلت اليابا

العقبات القائمة فيما يتصل بشهادات االعتماد املدرسية ومعادلة الشهادات           )ج(  
  املدرسية وااللتحاق بالتعليم العايل؛

املعاملة املتمايزة ملدارس األجانب واملنحدرين من أصل كـوري وصـيين             )د(  
  ائب؛املقيمني يف الدولة الطرف فيما يتعلق باملساعدة العامة واإلعانات واإلعفاء من الضر

النهج الذي يتبعه بعض السياسيني ويوحي باستبعاد مـدارس الكـوريني             )ه(  
الشماليني من االقتراحات احلالية إلدخال تغيريات على تشريعات الدولة الطرف هبدف إتاحة            

 جماناً سواء يف املدارس الثانوية العامة أم اخلاصة أم يف املعاهـد              على التعليم الثانوي   احلصول
         شىت املؤسسات اليت لديها مناهج دراسية مـشاهبة ملنـاهج املـدارس الثانويـة              ويف   ةالتقني

  ).٥ و٢املادتان (
ــة     ــة الطــرف، يف ضــوء توصــيتها العام ــة الدول                        توصــي اللجن

بشأن التمييز ضد غري املواطنني بأن تضمن عدم وجـود أي           ) ٢٠٠٤(٣٠رقم  
 وعدم اصطدام أي طفل مقيم على أراضي الدولـة          متييز يف إتاحة فرص التعليم،    

 اويف هذ . الطرف بعقبات تتعلق بااللتحاق باملدارس وحتقيق مبدأ التعليم اإللزامي        
الصدد، توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن جتري دراسة تتعلق بتعدد األنظمة            

ظـام الـوطين    البديلة املنشأة خارج النالُنظُمالدراسية املتاحة لألجانب وأفضلية  
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر يف إتاحة فرص كافية           . للتعليم العام 

 أو لتعلم هذه اللغات، وتدعوها إىل أن تنظـر يف           لغاهتاألقليات لتلقي التعليم ب   ل
  .كافحة التمييز يف جمال التعليمملاالنضمام إىل اتفاقية اليونسكو 

رز يف عملية حتديد وضع الالجئني، لكنها تكرر من         وتالحظ اللجنة بتقدير التقدم احمل      )٢٣
جديد ما أعربت عنه من قلق إزاء ما ورد يف بعض التقارير عن وجود معايري تفضيلية خمتلفة                 

ملتمسي اللجوء املنحدرين من أصول     أن  تطبق على ملتمسي اللجوء من بعض البلدان، وعن         
 على العودة إىل أماكن يتعرضـون فيهـا          إىل احلماية الدولية جيربون    تاجونخمتلفة والذين حي  

وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء املشاكل اليت يقّر هبا الالجئون أنفسهم، مبـا يف               . للخطر
ذلك االفتقار إىل فرص مناسبة للحصول على معلومات تتعلق باللجوء وفهم اإلجـراءات،             
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 اجلمهور لقـضايا الالجـئني       الثقايف، مبا يف ذلك عدم فهم      لتباينوقضايا اللغة واالتصال وا   
  ).٥ و٢املادتان (

 اللجنة من جديد توصيتها بأن تتخذ الدولـة الطـرف التـدابري             تؤكد  
الضرورية لضمان توافر إجراءات موحدة للجوء وتأمني اخلدمات العامة جلميـع           

ويف هذا السياق، توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف        . الالجئني على قدم املساواة   
 التمتع مبستوى   يفتع مجيع ملتمسي اللجوء جبملة حقوق منها احلق         بأن تضمن مت  

وحتث اللجنة أيضاً الدولـة  . معيشي كاٍف واحلق يف احلصول على الرعاية الطبية   
، عدم تعرض أي شخص لإلعـادة       )ب(٥الطرف على أن تضمن، وفقاً للمادة       

قاد بأن حياته   القسرية إىل بلد يوجد فيه من األسباب املعقولة ما حيمل على االعت           
 تلتمسوتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن . خطرأو سالمته اجلسدية قد تكون يف       

  .التعاون يف هذا اخلصوص مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الصعوبات اليت تواجه يف العالقات بني اليابانيني وغري               )٢٤

اصة حاالت رفض احلق يف ارتياد أماكن عامة أو احلصول على خدمات            اليابانيني، وبصفة خ  
اجلمهور مثل املطاعم، واحلمامات العامة لألسر، واحملالت التجارية        عامة  خمصصة الستخدام   

من ) و(٥ ألسباب عنصرية أو أسباب تتعلق باجلنسية، وهو ما ينتهك املادة            وذلك ،والفنادق
  ).٥ و٢املادتان (االتفاقية 

 اللجنة الدولة الطرف بأن تتصدى هلذا املوقف املعمم عن طريـق       يتوص  
األنشطة التثقيفية املوجهة إىل عموم السكان وأن تعتمد قانوناً وطنياً جيعل منـع             

  .الدخول إىل األماكن املفتوحة للجمهور عمالً غري قانوين
 الطـرف   وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية اخلطوات اليت تتخذها الدولـة             )٢٥

لتنقيح الكتب الدراسية هبدف نقل رسالة دقيقة فيما يتعلق مبسامهة اجملموعات اليت حتميهـا              
  ). ٥ املادة(االتفاقية يف اجملتمع الياباين 

الكتب الدراسية لكـي تعكـس   تنقح  اللجنة الدولة الطرف بأن  توصي  
على حنو أفضل ثقافة وتاريخ األقليات، وبأن تـشجع علـى إصـدار كتـب               

بوعات أخرى تتعلق بتاريخ وثقافة األقليات، مبا يف ذلـك باللغـات الـيت              ومط
وتشجع اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة على دعـم التـدريس           . تتحدث هبا 

  . اإلينو والريوكيو وتدريس هاتني اللغتني يف مرحلة التعليم اإللزاميبلغيت
فحة التحيز العنصري، مثـل     وتالحظ اللجنة التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكا         )٢٦

إنشاء مكاتب استشارية يف جمال حقوق اإلنسان والتثقيف حبقوق اإلنسان وتعزيزها، لكنها            
ال تزال تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عملية تتعلق بوسـائط اإلعـالم وإدراج             

  ). ٧املادة (  الربامج التلفزيونية واإلذاعيةبثحقوق اإلنسان يف 
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ة الدولة الطرف بأن تكثّف محالت التثقيف وإذكاء وعـي           اللجن توصي  
اجلمهور، وأن تدمج أهدافاً تربوية بشأن التسامح واالحترام، وأن تضمن التغطية           

 وغري الوطنية، هبدف    ةاإلعالمية املناسبة للقضايا املتعلقة بالفئات الضعيفة، الوطني      
ة الطرف بـأن تـويل       الدول ضاًوتوصي اللجنة أي  . القضاء على التمييز العنصري   

اهتماماً خاصاً لدور وسائط اإلعالم يف حتسني التثقيف حبقوق اإلنسان وأن تعزز            
التدابري الرامية إىل مكافحة التحامل العنصري اليت تؤدي إىل التمييز العنصري يف            

وإضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بـأن     . وسائط اإلعالم والصحف  
 للصحفيني والعاملني يف القطاع اإلعالمي لزيادة توعيتهم        تتيح التثقيف والتدريب  

  . بالتمييز العنصري
وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها أن مجيع حقوق اإلنسان غري قابلة للتجزئة فإهنا تشجع                )٢٧

الدولة الطرف على النظر يف التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل تصدق              
 املعاهدات اليت ألحكامها عالقة مباشرة مبوضوع التمييز العنصري، مثل          سيما عليها بعد، وال  

، واتفاقيـة   )١٩٩٠(أسـرهم     الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد       فاقيةاالت
املتعلقة بالتمييز يف االستخدام واملهنة، واالتفاقيـة       ) ١٩٥٨(١١١منظمة العمل الدولية رقم     
عدميي اجلنسية، واتفاقية ختفيض حاالت انعدام اجلنسية، واتفاقيـة         املتعلقة مبركز األشخاص    

  . منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
املتعلقة مبتابعـة مـؤمتر     ) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة يف ضوء توصيتها العامة رقم          )٢٨

لقـانوين  االتفاقية يف نظامهـا ا    تطبيق  لدى   ، بأن تقوم الدولة الطرف    استعراض نتائج ديربان  
 ٢٠٠١ تمربسـب /يف أيلـول  إعالن وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدمها       بتنفيذ  ،  الداخلي

ه األجانب وما يتصل بـذلك مـن        املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكر      
يف يف جنيف   الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان املعقود        آخذة يف اعتبارها    ،  تعصب

 القـادم وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضّمن تقريرها الدوري          . ٢٠٠٩أبريل  /سانني
 إعالن وبرنـامج عمـل   تنفيذالتدابري املتخذة ل غريها من   معلومات حمددة عن خطط العمل و     

  .ديربان على املستوى الوطين
ـ               )٢٩ صوص وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر يف إصدار اإلعالن االختيـاري املن

  . والنظر فيهااألفراد العتراف باختصاص اللجنة يف تلقي شكاوى ل االتفاقية من ١٤عليه يف املادة 
وإذ تالحظ اللجنة موقف الدولة الطرف، فإهنا توصيها بأن تصدق على تعـديالت               )٣٠

         / كـانون الثـاين    ١٥اليت اعُتمدت يف    هي التعديالت    من االتفاقية، و   ٨ من املادة    ٦الفقرة  
 يف االجتماع الرابع عشر للدول األطراف يف االتفاقية وأقرهتا اجلمعية العامة يف             ١٩٩٢يناير  
 ٦١/١٤٨العامـة    قـراري اجلمعيـة   إىل  اللجنة  تشري  ،  الصددويف هذا   . ٤٧/١١١ قرارها

 اللذين حثَّت فيهما اجلمعية بشدة الدول األطراف على التعجيل باختاذ إجراءات داخلية             ٦٢/٢٤٣و
   . عليهعلى وجه السرعة مبوافقتهاخطياً ديق على تعديل االتفاقية، وإخطار األمني العام للتص
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  تقاريرها لعامة اجلمهـور وإطالعـه      وتوصي اللجنة بأن تيسِّر الدولة الطرف إتاحة        )٣١
التقارير باللغـة الرمسيـة   على تلك مالحظات اللجنة كذلك عليها وقت تقدميها، وأن تعمِّم     

  . استخدامها، حسب االقتضاءالشائع غات وغريها من الل
 ٢٠٠٠وإذ تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتـها األساسـية يف عـام               )٣٢

)HRI/CORE/1/Add.111(           فإهنا تشجعها على تقدمي نصٍّ حمدَّث وفقاً للمبادئ التوجيهيـة ،
املبادئ التوجيهية  سيما   وال التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان،     لتقدمي  املنسقة  
اليت اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئـات         املوحدة،  الوثيقة األساسية   إلعداد  

  ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /معاهدات حقوق اإلنسان املعقود يف حزيران
 مـن نظـام اللجنـة       ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١ووفقاً ألحكام الفقرة      )٣٣
 من تاريخ   ة واحد سنةاخلي املعدَّل، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيها يف غضون            الد

 ١٢اعتماد هذه االستنتاجات مبعلوماٍت عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقـرات             
  . اله أع٢١ و٢٠و

واردة يف  لتوصيات ال ما تكتسيه ا  انتباه الدولة الطرف إىل     توجه  أن  أيضاً  تود اللجنة   و  )٣٤
معلومـات  تقريرها الدوري تضمني ، وتطلب إليها     من أمهية خاصة   ٢٤ و ٢٢ و ١٩الفقرات  
  . لتنفيذ هذه التوصياتامللموسة املتخذة عن التدابري مفصلة 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية السابع والثامن والتاسـع              )٣٥
، آخـذةً يف اعتبارهـا املبـادئ        ٢٠١٣يناير  /لثاين كانون ا  ١٤اليت حيني موعد تقدميها يف      

 يفالتوجيهية الناظمة للوثيقة اخلاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري اليت اعتمدهتا اللجنة             
يف هـذه   املثـارة    مجيع النقـاط     تتناول، وأن   )CERD/C/2007/1( احلادية والسبعني    ادورهت

  . املالحظات اخلتامية
  كازاخستان  -٤٤
) CERD/C/SR.1992 و CERD/C/SR.1991 (١٩٩٢ و ١٩٩١اللجنة، يف جلستيها    نظرت    )١

 كازاخستان الدوريني الرابـع     ، يف تقريري  ٢٠١٠ مارس/ آذار ١فرباير و / شباط ٢٦املعقودتني يف   
             يفاعتمـدت اللجنـة   و.  املقـدمني يف وثيقـة واحـدة   )CERD/C/KAZ/4-5(واخلـامس  

 ١٠، املعقـودتني يف     )CERD/C/SR.2007 و CERD/C/SR.2006 (٢٠٠٧ و ٢٠٠٦جلستيها  
 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠مارس /آذار

 مقدمة  -ألف   

وتعـرب  . لدولة الطرف ترحب اللجنة بتقدمي التقريرين الدوريني الرابع واخلامس ل         )٢
وفد الرفيع املستوى وللجهـود  الأيضاً عن تقديرها للحوار الصريح والصادق الذي جرى مع        

يت بذهلا لتقدمي ردود شاملة على العديد مـن األسـئلة املطروحـة يف قائمـة املـسائل                  ال
)CERD/C/KAZ/Q/4-5و Add.1 (وعلى األسئلة اليت طرحها أعضاء اللجنة أثناء احلوار. 
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 اجلوانب اإلجيابية  - باء  

مجاعة  ١٤٠يضم حنو   تالحظ اللجنة تسليم الدولة الطرف بأهنا بلد متعدد اإلثنيات،            )٣
، وتعرب عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتقدمي معلومات تتعلـق             إثنية خمتلفة 

 . بيانات إحصائية أخرىبالتركيبة اإلثنية للسكان و

وتالحظ اللجنة مع التقدير املبادرات اإلجيابية اليت اختذهتا الدولة الطرف فيما يتعلق               )٤
امة اليت وضعتها احلكومة من أجل املـساعدة يف         حبقوق األقليات، مبا يف ذلك السياسات اهل      

ثقافية ُتعىن باحلفاظ على ثقافات     - احلفاظ على لغات األقليات، وإنشاء ومتويل مجعيات إثنية       
 . اجلماعات اإلثنية وتقاليدها وعلى وسائل اإلعالم بلغات األقليات

األمم املتحدة  ارتياح أن الدولة الطرف صدقت على معظم معاهدات         بوتالحظ اللجنة     )٥
األساسية يف جمال حقوق اإلنسان، وتثين على الدولة الطرف العترافها باختصاص اللجنـة يف              

 . من االتفاقية١٤ للمادة  األفراد وفقاًمجاعاتتلقي وحبث البالغات الواردة من األفراد أو 

  خطـة  ٢٠٠٩مايو  / أيار ٥الدولة الطرف يف    أيضاً بارتياح اعتماد    تالحظ اللجنة   و  )٦
ال حقوق اإلنسان اليت تتضمن عدة تـدابري متـصلة    ـ يف جم  ٢٠١٢-٢٠٠٩العمل الوطنية   
 .بتنفيذ االتفاقية

الشعب، وتـثين علـى الدولـة    عية  إىل مجاملسندةوتعرب اللجنة عن تقديرها للوالية       )٧
 ،٢٠٠٨أكتوبر  /الشعب الكازاخستاين يف تشرين األول    العتمادها مؤخراً قانون مجعية     الطرف  
ُيعيَّنون مـن بـني     ) اجمللس(ة السفلى للربملان    ـالغرفنواب  ة من   ـ نص على أن تسع    الذي

 .أعضاء اجلمعية

 دواعي القلق والتوصيات  - جيم  

تزايد التوتر اإلثين مما أدى إىل بعـض        اليت تشري إىل    تقارير  التشعر اللجنة بالقلق إزاء       )٨
أن الظروف  ومفادها   الدولة الطرف    وتالحظ املعلومات اليت قدمها وفد    . ةاالشتباكات اإلثني 

االجتماعية واالقتصادية لبعض فئات السكان، وال سيما يف املناطق الريفية، هـي الـسبب              
 . األساسي هلذا التوتر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع اخلطوات الالزمة ملعاجلـة             
 مجيـع الفئـات     منها تعزيز اندماج  بسبل  األسباب اجلذرية للتوتر بني اإلثنيات،      

 وتعزيـز   ،تنمية املناطق الريفية، واحلد من معدالت البطالة      مواصلة  السكانية، و 
وعالوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تعزز الدولـة         . املساواة يف توزيع األراضي   

 اإلثنية ومنعها، مبا يف ذلك من خالل وضع آلية          للرتاعاتالطرف الرصد املبكر    
 اإلثنية، واعتماد تـدابري تثقيفيـة جلميـع         ماعاتاجلفعالة لرصد العالقات بني     

 عن نتائج هذه التدابري     السكان بروح من التفاهم وعدم التمييز، وأن تقدم تقريراً        
 ). ٢املادة  (القادمإىل اللجنة يف تقريرها الدوري 
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مواد قانون التعليم اليت تضمن     بعدد من   وبينما ترحب اللجنة باألحكام الدستورية و       )٩
شخص يف اختيار تعلم لغته األصلية واستخدامها، فضال عن وجود هياكل غـري             حرية كل   

قلق املعلومات املتعلقة بأوجه القـصور يف عـدد         برمسية، مثل مدارس األحد، فإهنا تالحظ       
املدارس والكتب املدرسية، وعدم وجود موظفني مؤهلني وسوء نوعية تعليم لغات األقليات            

 . ونوعية التعليم هبذه اللغات

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة لتنفيذ األحكام            
 : الدستورية وقانون التعليم تنفيذا فعاال، هبدف ضمان ما يلي

 ؛للتعليم يف مدارس لغات األقلياتاجلودة الكافية   )أ(  

توفري ما يكفي من التمويل واملوارد، وخباصة للمـدارس الـيت             )ب(  
 ؛ الصغرية اإلثنيةاتاجلماعتستخدم لغات 

توفري ما يكفي ويليب احلاجة من موظفني مهنيني وكتب مدرسية            )ج(  
 بلغات األقليات؛

مراعاة الكتب املدرسية، على النحو الواجب، لثقافات األقليات         )د(  
 وتقاليدها وتارخيها وملسامهاهتا يف اجملتمع الكازاخستاين؛ 

عي أمام الطالب من مجيع     حتسني فرص الوصول إىل التعليم اجلام       )ه(  
 مع   اعتماد تدابري خاصة مالئمة، متشياً     بسبل منها  اإلثنية، دون متييز،     اجلماعات

 ).٧و) ه(٥املادتان ) (٢٠٠٩(٣٢ رقمالتوصية العامة 

وبينما تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لوضع أحكام قانونية حتظـر               )١٠
ن املواد الواردة يف قانون االنتخابات وقانون العمل وقـانون          التمييز العنصري، مثل العديد م    

 قلق أن الدولة الطـرف     بفإهنا تالحظ   وغريها،  النظام القضائي ومركز القضاة وقانون الثقافة       
 ملنع التمييز ومكافحته يف مجيع اجملاالت، مبا يف ذلك وضع تعريـف              شامالً مل تعتمد تشريعاً  

 باشر على أساس العرق واألصل اإلثين، كما مل تعتمد تـشريعاً          شامل للتمييز املباشر وغري امل    
 .من االتفاقية) ب(و) أ(٤ ة للمادجيرم مجيع جوانب التمييز العنصري وفقاً

، )٨، الفقـرة    CERD/C/65/CO/3(إذ تشري اللجنة إىل توصيتها السابقة         
 فإهنا تشجع الدولة الطرف على مواصلة جهودها من خالل اعتماد قانون شامل           

 للتمييز املباشر وغري املباشر، على النحو املنصوص        ملكافحة التمييز يتضمن تعريفاً   
وعالوة على ذلك، توصي اللجنـة      .  من االتفاقية  ١ من املادة    ١عليه يف الفقرة    

بأن جتري الدولة الطرف مراجعة شاملة للتشريعات القائمة كي جتعلها متماشـية            
 ).ب(و) أ(٤ام املادة  مع أحكمع االتفاقية، وخصوصاًمتاماً 

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء املشاركة احملدودة لألقليات يف احلياة السياسية وصنع القرار   )١١
متثيلـها يف غـرفيت     نقص  على الصعيدين الوطين واإلقليمي، وعلى وجه اخلصوص استمرار         
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يني أعـضاء   وتالحظ اللجنة أن عملية اختيار وتع     . الربملان، أي جملس النواب وجملس الشيوخ     
الـشعب  من بني أعضاء مجعية     لربملان  لالغرفة السفلى   يف  واختيار وتعيني تسعة نواب     اجلمعية  

 األقليات مجاعات، على ما يبدو، إىل مبدأ متثيل وتصويت      تاماً الكازاخستاين ال تستند استناداً   
 . اإلثنية نفسها

ا يف ذلـك    تشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ املزيد من التدابري، مب           
 مجاعـات التدابري اخلاصة، هبدف ضمان املشاركة املنصفة والكافية جلميع أفراد          

األقليات يف احلياة السياسية ويف أي عمليات لصنع القرار، والتـشاور املـسبق             
وعالوة على ذلك، توصـي     . معهم حول املسائل اليت متس حقوقهم ومصاحلهم      

 من خالل وضع    االشعب وأمهيته عية  مجاللجنة بأن تزيد الدولة الطرف إمكانيات       
 هيئة ا بوصفهاقواعد انتخابية تستند إىل مبدأ التمثيل، وإسناد وظائف جديدة إليه  

دائمة تعقد دورات عادية لتنظر يف جمموعة واسعة من القـضايا ذات األمهيـة              
 )).ج(٥ املادة و؛٢، الفقرة ٢املادة  و؛٤، الفقرة ١املادة (اخلاصة لألقليات 

 اجلماعات بالبيانات اليت قدمتها الدولة الطرف عن متثيل         اللجنة علماً حاطت  نما أ وبي  )١٢
 اإلثنية يف هيئات الدولة علـى       اجلماعاتاإلثنية، فإهنا تشعر بالقلق إزاء الوضع احلايل لتمثيل         

 يف املائة من سكان الدولة ٣٦,٤ اإلثنية حنو  اجلماعاتوبينما متثل   . املستويني املركزي واحمللي  
          ، فـإن أكثـر     ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١يف   الذي أُجري    لطرف، وفقا للتعداد السكاين   ا

 يف املائة من موظفي اهليئات      ٩٢أكثر من    يف املائة من موظفي اخلدمة العامة ككل و        ٨٤من  
 . احلكومية املركزية ينحدرون من أصل كازاخي

 لتحسني متثيل األقليات    توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة        
يف اهليئات احلكومية ودوائر اخلدمة املدنية وملنع ومكافحة مجيع أشكال التمييز يف            

وتـدعو اللجنـة    . عملية اختيار املرشحني وتوظيفهم يف اإلدارة املركزية واحمللية       
الدولة الطرف إىل تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابري املتخذة           

لصدد، وبيانات إحصائية عن التمثيل اإلثين يف املناطق اليت تعيش فيهـا            يف هذا ا  
 )).و(٥املادة ( اإلثنية بأعداد كبرية اجلماعات

وبينما تقدر اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للرد على بعض األسئلة املتعلقة               )١٣
معلومات عن احلالة االجتماعية     اإلثنية يف البلد، فإهنا تالحظ خلو التقرير من          اجلماعاتحبالة  

 .  واملناطق اإلثنية يف البلداجلماعاتواالقتصادية ملختلف 

 القـادم توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف يف تقريرها الـدوري             
معلومات مفصلة، وحيثما أمكن، بيانات إحـصائية مـصنفة حبـسب احلالـة             

واملناطق اجلغرافيـة الـيت     االجتماعية واالقتصادية، عن خمتلف اجلماعات اإلثنية       
 )). ه (٥املادة (الدولة الطرف داخل تعيش فيها 
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تـشري إىل   اليت  وبينما ترحب اللجنة باملعلومات الواردة يف تقرير الدولة الطرف، و           )١٤
 يف كازاخستان، وإىل اختاذ تدابري ملنع أعمال التمييـز          الروما شخص من    ٥ ٠٠٠وجود حنو   

 . للرومامعلومات عن احلالة االقتصادية واالجتماعية ضدهم، فإهنا تالحظ عدم وجود 

           توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف، مع مراعـاة التوصـية العامـة              
، الروما عن حالة القادم، معلومات مفصلة يف تقريرها الدوري )٢٠٠٠(٢٧رقم 

جتماعيـة  مبا يف ذلك البيانات املتعلقة بتمتعهم حبقوق اإلنسان االقتـصادية واال          
يف مجاعات الرومـا    كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل مراعاة وضع         . والثقافية

مجيع الربامج واملشاريع املخططة واملنفذة ويف مجيع اإلجراءات املعتمدة، وضمان          
 يف مؤسسات الدولة، وال سيما يف املناطق اليت تعـيش فيهـا             الرومامتثيل أقلية   

 ).٥املادة (

للجنة باعتماد الدولة الطرف لقانون الالجئني الـوطين يف كـانون           وبينما ترحب ا    )١٥
 باملعلومات الواردة بشأن رفض السلطات املزعـوم        ، فإهنا حتيط علماً   ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

ـ . دانـمواطين بعض البل  املقدمـة من   تسجيل طلبات اللجوء     ـ   ـوباإلضاف ك، ـة إىل ذل
ملواطنني قد يؤدي إىل تقييـد حقـوقهم       قلق أن عدم تسجيل طلبات هؤالء ا      بتالحظ اللجنة   

  .االجتماعية واالقتصادية
) ٢٠٠٤(٣٠رقم  اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل توصيتها العامة         توجه  

التمييزية اليت  على القضاء على املمارسات    هابشأن التمييز ضد غري املواطنني وحتث     
وصوالً   تسجيل ملتمسي اللجوء، وعلى ضمان وصول مجيع األشخاص        يفتؤثر  
وتوصي .  للمعايري الدولية  دون متييز إىل إجراءات حتديد وضع الالجئ، وفقاً       تاماً  

اللجنة بأن توفر الدولة الطرف التدريب الكايف للموظفني العموميني ومـوظفي           
جتاه غري املواطنني وملتمـسي  سلوك متييزي إنفاذ القانون وذلك هبدف جتنب أي     

 ). ٥ و٢املادتان (اللجوء 

شعر اللجنة بالقلق إزاء املعلومات املزعومة عن هشاشة وضع العمال املهـاجرين            وت  )١٦
الذين ميكن أن ُتنتهك حقوقهم بسبب عدم إتاحة تسجيلهم بصورة دائمة وبسبب صـعوبة              
              إضفاء الشرعية على وضعهم، مما جيعلهم باستمرار عرضة خلطر االبتـزاز واإلبعـاد، وإزاء              

 الشرطة   أفراد األجانب الذين يعربون البلد، يتعرضون ملعاملة سيئة من جانب        ما ُيدعى من أن     
  . وموظفي اجلمارك وغريهم من موظفي احلدود

 :توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  

 بسبل منها اختاذ تدابري لتسهيل تسوية وضع العمال املهاجرين،          )أ(  
توفري زيادة املرونة يف نظام احلصص، وعمل، والإعادة النظر يف نظام منح تصاريح      

 مساعدة قانونية إضافية؛ 
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ضمان فعالية التحقيق مع أرباب العمل والوسطاء املسؤولني عن           )ب(  
انتهاكات حقوق العمال املهاجرين واألجانب، ومقاضاهتم ومعاقبتهم، وتعزيـز         

 وجه خاص؛ التدابري الرامية إىل مكافحة اهلجرة غري الشرعية واالجتار بالبشر، ب

وضع برامج تدريبية لوكاالت إنفاذ القـانون واإلدارات عـن            )ج(  
حقوق املهاجرين واألجانب، وذلك لتجنب تعرضهم ملعاملة سيئة، مبا يف ذلـك            

         أراضـي  َعـرب   لهم أو بـسبب مـرورهم       ياالبتزاز واإلبعاد، بسبب عدم تسج    
 الدولة الطرف؛ 

ن الطعن يف أوامـر اإلبعـاد       ضمان متكني العمال املهاجرين م      )د(  
 بصورة فعالة؛

، لعمال املهاجرين وأفراد أسرهم، دون متييـز      اضمان حصول     )ه(  
 )).ه(٥املادة  (على الرعاية الصحية والتعليم واملنافع االجتماعية

وبينما تالحظ اللجنة املعلومات املقدمة يف تقرير الدولة الطرف، فإهنا ال تزال تـرى            )١٧
ن عـن إنفـاذ     ودابري املتخذة لتوعية املوظفني العموميني، مبن فيهم املسؤول       ضرورة تعزيز الت  

 . القانون وأعضاء السلطة القضائية، فضال عن اإلعالميني، بأحكام االتفاقية

ـ  ـرف يف تكثيف التوعي   ـتقترح اللجنة أن تنظر الدولة الط        وق ـة حبق
فني املكلفني بإنفـاذ    ملوظاإلنسان، وال سيما بشأن أحكام االتفاقية، ويف تدريب ا        

 واملعلمني واملرشدين االجتماعيني وموظفي القطاع العام ووسائل اإلعالم،        القانون
بشأن تـدريب املـوظفني     ) ١٩٩٣(١٣رقم   االنتباه إىل توصيتها العامة      توجهو

 ). ٧املادة (ن يف جمال محاية حقوق اإلنسان يف هذا الصدد واملكلفني بإنفاذ القان

 من الشكاوى أو قـرارات احملـاكم يف         قلق وجود عدد قليل جداً    بة  وتالحظ اللجن   )١٨
. الدعاوى املدنية أو اإلدارية املتعلقة بأعمال التمييز العنصري خالل الفترة املشمولة بـالتقرير            

وعالوة على ذلك، تالحظ اللجنة قلة املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف عن عدد اجلرائم              
 أن أمني وتالحظ اللجنة أيضاً. ، وعن نتيجة املالحقات القضائيةعرقية املرتكبة بدوافع إثنية أو

 . املظامل تلقى، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، شكوى واحدة تتعلق بالتمييز العنصري

إذ تضع اللجنة يف اعتبارها عدم وجود بلد خال من التمييز العنصري،              
د الشكاوى املقدمـة بـشأن       أسباب قلة عد   حتريفإهنا تدعو الدولة الطرف إىل      

وإذ تكرر اللجنة تأكيد مالحظاهتا اخلتامية الـسابقة،        . التعرض ملثل ذاك التمييز   
بشأن منع التمييـز العنـصري يف       ) ٢٠٠٥(٣١رقم  وتشري إىل توصيتها العامة     

إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية، فإهنا توصي بأن تتحقق الدولة الطرف من             
لك الشكاوى ال يعود إىل عدم توافر سبل تظلم فعالة متكن           أن عدم وجود مثل ت    

الضحايا من طلب اجلرب، أو عدم دراية الضحايا حبقوقهم، أو اخلوف من االنتقام،   
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أو عدم الثقة بالشرطة والسلطات القضائية، أو عدم اكتراث السلطات بقـضايا            
 الطـرف أن    وتطلب اللجنة إىل الدولة   . التمييز العنصري أو عدم تعاطفها معها     

بشأن الشكاوى املرفوعـة    ّدثة  ها يف تقريرها الدوري القادم معلومات حم      يلإتقدم  
ضد أفعال التمييز العنصري، وبشأن القرارات املتخذة يف احملـاكم اجلنائيـة أو             

وجيب أن تتضمن تلك املعلومات عـدد القـضايا املرفوعـة      . املدنية أو اإلدارية  
ا، وما ُمنح من تعويضات أو أُتيح من سـبل          وطبيعتها، واألحكام الصادرة بشأهن   
 ).٦ و٤؛ واملادتان )د(١، الفقرة ٢املادة (تظلم أخرى لضحايا هذه األفعال 

وبينما ترحب اللجنة بتهيئة الظروف املالئمة لعودة املهاجرين من أصل كـازاخي               )١٩
ييز األفراد اآلخرون   أال يتعرض للتم   تأمل وتوطينهم يف إقليم الدولة الطرف، فإهنا        )األوراملان(

 .املوجودون يف الوضع نفسه

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف تطبيق تدابري خاصة على مجيـع               
          األشخاص العائدين إىل البلد، وذلك لتجنب أي متييز ضدهم ألسـباب عرقيـة            

 . أو إثنية

 األماكن والالفتات العامة    أمساءاليت تشري إىل االستعاضة عن      وتالحظ اللجنة التقارير      )٢٠
بأمساء والفتات مكتوبة باللغة الكازاخية، مما قد يثري االستياء         باألويغورية  املكتوبة بالروسية أو    
 . يف صفوف األقليات

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة لضمان استخدام            
 األقليات، واستخدام هنج    كتللغات األقليات، ال سيما يف املناطق اليت تكثر فيها          

 مزدوج اللغة عند إعادة تسمية املدن والقرى واستخدام الالفتات العامة، فضالً          
 . عن محاية احلقوق الثقافية جلميع األقليات فيها

وبينما تالحظ اللجنة وجود جلنة معنية حبقوق اإلنسان ختضع لسلطات رئيس الدولة              )٢١
هنمـا،  أل، فإهنا تعرب عن قلقها      )أمني املظامل (ان  ووجود مفوض حلقوق اإلنسان لكازاخست    

ـ               ةعلى ما يبدو، ال يعمالن بشكل مستقل، وال يتمتعان بالسلطات والـصالحيات الالزم
 . لإلسهام بفعالية يف تنفيذ االتفاقية

إذ تكرر اللجنة تأكيد مالحظاهتا اخلتامية السابقة، فإهنا تشجع الدولـة             
 ة وطنية مستقلة حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً        الطرف على النظر يف إنشاء مؤسس     

للمبادئ املتصلة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها            
 ). ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة ") ( مبادئ باريس("

، فإهنا تشجع الدولـة     أن حقوق اإلنسان كل ال يتجزأ     ضع اللجنة يف اعتبارها     وإذ ت   )٢٢
اليت مل تـصدق عليهـا    الدولية   على صكوك حقوق اإلنسان      الطرف على النظر يف التصديق    

ال سيما املعاهدات اليت ألحكامها عالقة مباشرة مبوضوع التمييـز العنـصري، مثـل               بعد،
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، واتفاقيـة   )١٩٩٠(االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم           
واتفاقيـة  ) ١٩٥٨ (االستخدام واملهنـة  يف   املتعلقة بالتمييز    ١١١منظمة العمل الدولية رقم     

 . ١٩٦٠اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم لعام 

تابعـة مـؤمتر    مب املتعلقة) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة، يف ضوء توصيتها العامة رقم          )٢٣
لدى تطبيق االتفاقية يف نظامهـا القـانوين        استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف        

 املؤمتر  ٢٠٠١سبتمرب  / إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها يف أيلول        بتنفيذ،  الداخلي
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب،           ملكافحة  العاملي  

عقـد يف جنيـف يف      ديربان الذي   نتائج  الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض     آخذة يف اعتبارها    
القـادم  تقريرهـا الـدوري     تضمني  إىل الدولة الطرف    وتطلب اللجنة    ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

معلومات حمددة عن خطط العمل وغريها من التدابري املتخذة لتنفيذ إعالن وبرنـامج عمـل           
 . الوطيناملستوىديربان على 

 ،إعداد التقرير الدوري املقبـل     سياق   يفبأن تواصل   وتوصي اللجنة الدولة الطرف       )٢٤
ات اجملتمع املدين العاملة يف جمال محاية حقـوق اإلنـسان، وال سـيما يف    التشاور مع منظم  
  .نصري، وتوسيع وتعميق احلوار معهامكافحة التمييز الع

 مـن   ٨ من املـادة     ٦وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديالت الفقرة           )٢٥
تماع الرابع عشر للـدول     يف االج  ١٩٩٢يناير  / كانون الثاين  ١٥االتفاقية، اليت اعُتمدت يف يف      

 كـانون   ١٦ املـؤرخ    ٤٧/١١١وأقرهتا اجلمعيـة العامـة بقرارهـا        األطراف يف االتفاقية    
، الذي ٦١/١٤٨وتشري اللجنة، يف هذا الصدد، إىل قرار اجلمعية العامة         . ١٩٩٢ديسمرب  /األول

ى التعـديل   للتصديق عل لداخلية   الدول األطراف على التعجيل باختاذ إجراءاهتا ا       بشدةحثت فيه   
 . عليهيف أسرع وقت ممكن مبوافقتهاخطياً وإخطار األمني العام 

 لعامة اجلمهور وقت تقدميها، هاتقاريرإتاحة الدولة الطرف تيسر وتوصي اللجنة بأن   )٢٦
التقارير بلغة الدولة ولغة االستخدام الرمسـي       على تلك   مالحظات اللجنة     كذلك تعممأن  وب

 . ، حسب االقتضاءستخدامهاالشائع اوغريها من اللغات 

ثيقتها األساسية، فإهنا تشجعها على     مل تقدم و  وإذ تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف         )٢٧
وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدوليـة حلقـوق            ها  تقدمي

الـيت اعتمـدها    ،  حـدة املولوثيقة األساسية   ل املبادئ التوجيهية الناظمة  اإلنسان، وال سيما    
االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنـسان املعقـود يف شـهر               

 .HRI/MC/2006/3) (٢٠٠٦يونيه /حزيران

 من نظامها الـداخلي     ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١ووفقاً ألحكام الفقرة      )٢٨
اعتمـاد  تاريخ يف غضون سنة واحدة من  توافيهاإىل الدولة الطرف أن  املعدل، تطلب اللجنة    

 . أعاله٢٠ و١٦ و٩متابعتها للتوصيات الواردة يف الفقرات عن علومات مبهذه االستنتاجات 



A/65/18  

GE.10-45919 118 

 ١٥ و ١٠ و ٨لتوصيات  ا ما تكتسيه انتباه الدولة الطرف إىل     توجه  وتود اللجنة أيضاً أن       )٢٩
 عنمعلومات مفصلة   القادم  ري  تقريرها الدو تضمني  إىل الدولة الطرف    وتطلب  خاصة،   من أمهية 
 . امللموسة املتخذة لتنفيذ هذه التوصياتالتدابري 

تقريريها الدوريني السادس والسابع يف وثيقة      بأن تقدم   وتوصي اللجنة الدولة الطرف       )٣٠
املبادئ التوجيهيـة   آخذة يف اعتبارها    ،  ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٥ حيني موعد تقدميها يف   واحدة،  

 دورهتا احلادية والسبعني    يفبلجنة القضاء على التمييز العنصري اليت اعتمدهتا اللجنة         للوثيقة اخلاصة   
)CERD/C/2007/1( املالحظات اخلتاميةهذه  مجيع النقاط املثارة يف تتناول، وبأن. 

  موناكو  -٤٥
 ١٩٧٤ و ١٩٧٣يف جلـستيها    نظرت جلنة القـضاء علـى التمييـز العنـصري             )١

CERD/C/SR.1973) و SR.1974 (   يف التقـارير   ،  ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٦ و ١٥املعقودتني يف
. ، املقدمـة يف وثيقـة واحـدة       (CERD/C/MCO/6)الدورية من األول إىل السادس ملوناكو       

، املعقودتني  )SR.1998 و (١٩٩٨CERD/C/SR.1997 و ١٩٩٧واعتمدت اللجنة يف جلستيها     
  . املالحظات اخلتامية التالية،٢٠١٠مارس / آذار٤ و٣يف 

 مقدمة   -ف أل  

ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها وفقاً للمبـادئ التوجيهيـة إلعـداد               )٢
). Add.1 و CERD/C/MCO/Q/6(التقارير، كما ترحب بالردود الكتابية على قائمة املـسائل          

وباإلضافة إىل ذلك، تعرب اللجنة عن ارتياحها للتوضيحات اليت قدمها الوفد شفوياً رداً على  
بيد أن . ة اليت طرحتها اللجنة وللحوار املفتوح والبناء الذي متكنت من إجرائه مع الوفد    األسئل

 وتـدعوها   ، اثنيت عشرة سـنة    مدة تقدمي تقريرها    عناللجنة تشري إىل تأّخر الدولة الطرف       
الدوليـة  التفاقية لوضعته اللجنة وفقاً الذي تقدمي التقارير ل باجلدول الزمينمستقبالً إىل التقيد    

  ").االتفاقية("لقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ل

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
ترحب اللجنة مببادرة الدولة الطرف إىل إجراء حوار مـع اللجنـة، وبتمـسكها                )٣

  .باملنظمات الدولية وجتديد دعمها هلا
تـشرين   ٦أن الدولة الطـرف قـد أصـدرت يف          بارتياح أيضاً   وتالحظ اللجنة     )٤
  .  من االتفاقية١٤ اإلعالن الذي تنص عليه املادة ٢٠٠١نوفمرب /ينالثا
  :وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف القانونني التاليني  )٥

 املتعلق حبرية التعبري العام  ٢٠٠٥يوليه  /متوز ١٥ املؤرخ   ١٢٩٩القانون رقم     )أ(  
ـ          االستفزاز و الذي يعاقب على              ف ذي  التحريض علـى الكراهيـة وكـذلك علـى العن
  الطابع العنصري؛
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 الذي يعـدل    ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  ٤ املؤرخ   ١٣٥٣القانون رقم     )ب(  
 بشأن تنظيم معاجلـة املعلومـات       ١٩٩٣ديسمرب  /كانون األول  ٢٣ املؤرخ   ١١٦٥القانون  

اإلمسية، والذي حيظر معاجلة أي معلومات تتضمن بيانات ذات طابع عرقي أو إثين ويعاقـب       
  . موافقة الشخص املعين على ذلك موافقة كتابية صرحيةدون عليها،

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم   
حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن تبويب السكان الذين              )٦

يقيمون يف أراضيها وإمجايل عدد املواطنني وغري املواطنني حسب اجلنسية واجلنس، بيد أهنـا              
 تقرير الدولة الطرف ال يتضمن أي بيانات إحصائية بشأن التركيب اإلثين لسكاهنا            تالحظ أن 

  . بشأن الوضع االقتصادي واالجتماعي ملختلف الشرائح اليت يتألف منها السكانوال
املبادئ التوجيهية املنقحة للجنة بشأن      من   ١٢ إىل   ١٠وفقاً للفقرات من        

، توصي اللجنة الدولة الطرف مبـدها       )CERD/D/2007/1(التقارير الدورية   إعداد  
، وبيانـات   واإلثـين مبعلومات عن تركيب سكاهنا، مبّوبة حسب األصل القومي         

إحصائية عن احلالة االقتصادية واالجتماعية ملختلف الشرائح، بغية الـتمكن مـن            
تقييم وضعها على املستويات االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكـذلك تقيـيم           

  .حقوقهامستوى محاية 
 ٢ من املادة  ١ويساور اللجنة القلق إزاء متّسك الدولة الطرف بتحفظاهتا على الفقرة             )٧

  . من االتفاقية٤وعلى املادة 
 ١توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف سحب حتفظاهتا على الفقـرة                

  من االتفاقية، بالنظر إىل تطور تشريعها منذ التصديق        ٤ وعلى املادة    ٢من املادة   
  ).١املادة (على االتفاقية 

وتالحظ اللجنة أن الكثري من مشاريع القوانني اليت ترمي بعض أحكامها إىل منـع                )٨
  .التمييز العنصري ومكافحته، ال تزال قيد الدراسة أو النظر

توصي اللجنة الدولة الطرف باإلسراع يف النظر يف مشاريع القوانني هذه               
االتفاقية تنفيذاً كامالً، وال سيما املشروع رقـم        واعتمادها من أجل تنفيذ أحكام      

 املتعلق باجلرائم اخلاصة بنظم املعلومات، الذي ينص على ظرف مشدد جلرم            ٨١٨
التهديد عن طريق شبكة اتصاالت سلكية والسلكية عندما يكـون هـذا اجلـرم           

ىل مرتكباً بدافع العرق أو الدين، ومشروع القانون املتعلق بالرياضة الذي يهدف إ           
وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك     . مكافحة التعصب أثناء التظاهرات الرياضية    

  .بإبالغها يف تقريرها القادم بأحكام مشاريع القوانني هذه املتعلقة بالتمييز العنصري
وحتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن األنشطة اليت يضطلع            )٩

تعزيز ومحاية حقوق    املعين ب   اإلنسان داخل وزارة اخلارجية والوسيط     هبا كل من خلية حقوق    
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بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان             . اإلنسان
  .وفقاً ملبادئ باريس

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية مـستقلة                
ئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحايـة        حلقوق اإلنسان وفقاً للمباد   

، وتزويد هذه املؤسسة باملوارد     )٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة    (حقوق اإلنسان   
املالية والبشرية الالزمة لعملها ومنحها الصالحية والواليـة يف جمـال التمييـز             

  ).٢املادة (العنصري 
 املتعلق  ٢٠٠٥يوليه  /متوز ١٥املؤرخ   ١٢٩٩حتيط اللجنة علماً بكون القانون رقم         )١٠

بيد . حبرية التعبري العام يعاقب على التحريض على الكراهية وعلى العنف ذي الطابع العنصري
أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار خلو التشريع الوطين من أحكام تفي باملقتضيات الواردة              

  . من االتفاقية٤يف املادة 
) ١٩٧٢(١ العامة رقـم     توصياهتالة الطرف إىل    توجه اللجنة انتباه الدو       

 ٤اليت تنص على أن مجيع أحكام املـادة         ) ١٩٩٣(١٥ورقم  ) ١٩٨٥(٧ورقم  
 لتشريع حيظر صراحة التحـريض      الوقائيهي أحكام ملزمة، وتشّدد على الطابع       

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد     . على التمييز العنصري والدعاية العنصرية    
وبأن تـدرج فيـه     هدف إىل استكمال قانون العقوبات      الذي ي  ونقانالمشروع  

مبـا  يرتبط  ظرفاً مشدداً    من االتفاقية، وكذلك     ١ملادة  قائمة على ا  جرمية حمددة   
، بغية تنفيذ   تتسم به اجلرائم من طابع العنصرية والعداء للسامية وكره األجانب         

  ).٤املادة ( تنفيذاً كامالً ٤األحكام الواردة يف املادة 
وبينما حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطـرف يف تقريرهـا ويف                )١١

ردودها اخلطية ويف التوضيحات الشفوية بشأن عدم تطبيق عقوبة اإلبعاد، يـساور اللجنـة              
القلق من كون قانون العقوبات ال يزال ينص على هذه العقوبة واحتمـال تطبيـق الدولـة                 

  .  املواطنني على غريإياهاالطرف 
توصي اللجنة الدولة الطرف، يف إطار اإلصالحات اجلارية على قـانون               

  ). ٥املادة (العقوبات، باعتماد املشروع الرامي إىل إلغاء هذه العقوبة 
وبينما حتيط اللجنة علماً باملعلومات الواردة يف الردود اخلطية ومفادها أن الصفات              )١٢

هي وحدها اليت تطبق يف جمال العمالة، تشعر اللجنة بـالقلق إزاء            املتعلقة باجلنسية وباإلقامة    
عدم وجود تشريع حيمي العمال من غري املواطنني من التمييز العنصري، وال سيما فيما يتعلق               

  .بالتشغيل وبظروف العمل
              العامـة  توصـيتها مع مراعـاة    ،  توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي         

  :ن التمييز ضد غري املواطننيبشأ) ٢٠٠٥(٣٠رقم 
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أن تعّزز محاية العمال غري املواطنني باعتماد تـشريع يرمـي إىل           )أ(    
  محايتهم من التمييز العنصري، وخاصة عند التشغيل؛

أن تكفل تطبيق اآلليات القائمة، وال سيما تفتيش العمل، فيما            )ب(    
  يتعلق بظروف عمل العمال من غري املواطنني؛

 وال سـيما بآليـات      ،ّرف العمال غري املواطنني حبقوقهم    أن تع   )ج(    
  الشكوى، وأن تيسر وصوهلم إليها؛

                       أن تنظر يف االنضمام إىل اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة               )د(    
  بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة ؛) ١٩٥٨(١١١رقم 

  اعي األورويب؛أن تنظر يف االنضمام إىل امليثاق االجتم  )ه(    
أن تضّمن تقريرها القادم بيانات إحصائية عن عـدد عمليـات      )و(    

التفتيش املنجزة، إن ُوجدت، والشكاوى املقدمة، واألحكام الـصادرة، وعنـد          
  .)٦، واملادة ‘١‘)ه(٥املادة (االقتضاء، التعويضات املمنوحة 

ف بشأن وجود أديان خمتلفة     وحتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطر         )١٣
غري املواطنني، وبكـون    آخر ووجود    إثين أشخاص من أصل     وجوديف الدولة الطرف بسبب     

 . من الدستور حتمي حرية الدين٢٣املادة 

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف هذا الصدد يف االعتراف رمسيـاً                
حتياجات مجيع األشخاص  ، استجابة ال  اإلسالميجبميع األديان، مبا يف ذلك الدين       

آخر أو إىل غري املواطنني يف إمارة مونـاكو، بغيـة           إثين  الذين ينتمون إىل أصل     
ـ هذه تشجيع وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بني               ةاجلماعات الدينية املختلف

  ).٥املادة (
 يف سجل تالحظ اللجنة أن مديرية األمن العام يف الدولة الطرف تفكر يف أن تدرج           و  )١٤

شكاوى مراكز الشرطة إشارة خاصة متكن صاحب الشكوى من حتديد ما إذا كانت اجلرمية              
بيد أن القلق يساور اللجنـة إزاء عـدم وجـود           . اليت وقع ضحيتها تكتسي طابعاً عنصرياً     

  .معلومات عن الشكاوى والتحقيقات واألحكام الصادرة بشأن أفعال التمييز العنصري
بشأن ) ٢٠٠٥(٣١ من توصيتها العامة رقم )ب(١قرة تذكّر اللجنة بالف    

نظام العدالة اجلنائية، واليت تنص على أن عـدم         إدارة وسري   التمييز العنصري يف    
عنصري أو ندرهتا ميكن    التمييز  الوجود شكاوى ومالحقات وأحكام بشأن أفعال       

 علـى كافية للضحايا بشأن حقوقهم، أو      توفري معلومات   على عدم   يدال، إما   أن  
من التعرض للتأنيب االجتماعي أو لالنتقام، أو خشيتهم من تكبد خشية الضحايا 

 القضائية وتعقدها، أو عدم الثقـة بالـشرطة والـسلطات           اإلجراءاتتكاليف  
 أو  اليت تنطوي على عنصرية   إىل اجلرائم    السلطات   أو عدم انتباه هذه   القضائية،  
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القادم  يف تقريرها    مبوافاهتا وتوصي اللجنة الدولة الطرف   . علمها بشكل كاف هبا   
  :ببيانات إحصائية تتناول ما يلي

عدد الشكاوى واملالحقـات واإلدانـات املتعلقـة بـالتمييز            )أ(    
  العنصري؛

 التعويض الصادرة عن حماكم الدولة الطرف عقب هـذه          تدابري  )ب(    
  اإلدانات؛

إعالم اجلمهور جبميع سبل التظلم املتاحـة يف جمـال التمييـز              )ج(    
  .العنصري

 مبعلومات عن األسـاليب     مبوافاهتاوتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك          
اليت متكن من إبالغ األشخاص، وخباصة األجانب، حبقوقهم فيما يتعلق باألعمال           

  ).٦املادة (العنصرية أو ذات الصلة بالتمييز العنصري وبآليات تقدمي الشكاوى 
، فإهنا تشجع الدولـة     كل ال يتجزأ   اإلنسان   حقوقيف اعتبارها أن     اللجنة   تضعوإذ    )١٥

قوق اإلنسان اليت مل تنضم إليها بعد،       حلالطرف على النظر يف االنضمام إىل الصكوك الدولية         
 أثر مباشر على مسألة التمييز العنـصري، مثـل          هلاوال سيما الصكوك اليت تتضمن أحكاماً       

  ).١٩٩٠( وأفراد أسرهم االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين
 مبتابعـة مـؤمتر     املتعلقة) ٢٠٠٩(٣٣، يف ضوء توصيتها العامة رقم       توصي اللجنة و  )١٦

تقوم الدولة الطرف لدى تطبيق االتفاقية يف نظامهـا القـانوين           استعراض نتائج ديربان، بأن     
املؤمتر  ٢٠٠١سبتمرب  /يف أيلول  إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها        الداخلي، بتنفيذ 

 ،العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب            
قـود يف جنيـف يف      الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتـائج ديربـان املع        آخذة يف اعتبارها    

تقريرها الـدوري القـادم     تضمني   وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف       .٢٠٠٩أبريل  /نيسان
لتنفيذ إعالن وبرنـامج عمـل   املتخذة التدابري  غريها من   ددة عن خطط العمل و    معلومات حم 

  .ديربان على املستوى الوطين
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور وتوسيع نطاق احلوار الذي جتريه              )١٧

وتشجع اللجنة الدولـة    . القادميف إطار خلية حقوق اإلنسان بشأن إعداد تقريرها الدوري          
 إنشاء منظمات غري حكومية تعىن حبقوق اإلنـسان يف          دعمطرف، إضافة إىل ذلك، على      ال

  .إمارة موناكو
 مـن   ٨ من املادة    ٦على تعديالت الفقرة    بالتصديق  وتوصي اللجنة الدولة الطرف       )١٨

 يف االجتماع الرابع ١٩٩٢يناير / كانون الثاين١٥ يف وهي التعديالت اليت اعُتمدتاالتفاقية، 
واليت أقرهتا اجلمعية العامة يف                     ) ، املرفق CERD/SP/45انظر  (دول األطراف يف االتفاقية     عشر لل 
 مـن قـرار اجلمعيـة                    ١٤ويف هذا الصدد، تشري اللجنـة إىل الفقـرة          . ٤٧/١١١قرارها  
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ـ   الدول األطراف     اليت حثت فيها اجلمعية العامة بشدة      ٦١/١٤٨العامة   علـى  ة  يف االتفاقي
خطيـاً   وعلى إخطار األمني العام      التتعدياللية للتصديق على    داخال االتعجيل باختاذ إجراءاهت  

  . هذه التعديالتمبوافقتها على على وجه السرعة
تقدميها، إتاحة تقاريرها لعامة اجلمهور وقت وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيّسر   )١٩

اللجنة عقب النظر يف هذه التقـارير، بلغاهتـا         دها  تعمم املالحظات اخلتامية اليت تعتم    وبأن  
  . ، حسب االقتضاءالشائع استخدامهاالرمسية وباللغات األخرى 

 مـن نظامهـا                      ٦٥ مـن االتفاقيـة واملـادة        ٩ من املادة    ١ووفقاً ألحكام الفقرة      )٢٠
 سـنة واحـدة مـن                 يف غضونأن توافيهاالداخلي املعدل، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف    

متابعتـها للتوصـيات الـواردة يف                   عـن   اعتماد هذه املالحظات اخلتامية مبعلومات      تاريخ  
  .  أعاله١١ و١٠ و٧الفقرات 

لتوصيات الواردة يف   ما تكتسيه ا  انتباه الدولة الطرف إىل     أيضاً أن توجه     اللجنة   وتود  )٢١
معلومات القادم  تقريرها الدوري   تضمني  وتطلب إليها   ،  من أمهية خاصة  ١٤ و ٨ و ٦الفقرات  
  . لتنفيذ هذه التوصيات بصورة فعالةاملتخذة عن التدابري امللموسة واملناسبة مفصلة 

تقاريرها الدورية السابع والثامن والتاسع يف      بأن تقدم   وتوصي اللجنة الدولة الطرف       )٢٢
آخذة يف اعتبارهـا    ،  ٢٠١٢أكتوبر  /ل تشرين األو  ٢٧حيني موعد تقدميها يف     وثيقة واحدة،   

لوثيقة املتعلقة على وجه التحديد باالتفاقية، اليت اعتمدهتا اللجنة يف          الناظمة ل املبادئ التوجيهية   
 يف  املثارة تلك الوثيقة مجيع النقاط      تتناول، وبأن   (CERD/C/2007/1)دورهتا احلادية والسبعني    
  .هذه املالحظات اخلتامية

  املغرب  -٤٦
 )CERD/C/SR.2033 و (CERD/C/SR.2032 ٢٠٣٣ و ٢٠٣٢ جلستيها   يفت اللجنة،   نظر  )١

 الدوريني السابع عشر والثامن     ، يف تقريري املغرب   ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٧ و ١٦املعقودتني يف   
 ٢٠٤٦واعتمدت اللجنة يف جلـستها      . (CERD/C/MAR/17-18)عشر املقدَّمني يف وثيقة واحدة      

(CERD/C/SR.2046) املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠أغسطس / آب٢٥، املعقودة يف ،.  

  مقدمة  - لفأ  
ترحب اللجنة بالتقريرين الدوريني اللذين قدمتهما الدولة الطرف يف وثيقة واحـدة              )٢

وتبدي اللجنة ارتياحها للحوار    . وباملعلومات التكميلية اليت قدمها شفهياً وفد الدولة الطرف       
. د الدولة الطرف املؤلَّف من ممثِِّلني عن أقسام وزارية خمتلفةالصريح والبّناء الذي أجرته مع وف

وتبدي اللجنة ارتياحها أيضاً لنوعية الوثيقة اليت قدمتها الدولة الطرف متشياً مـع املبـادئ               
  .التوجيهية اليت وضعتها اللجنة فيما يتعلق بصياغة التقارير
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
  :قوانني ترمي إىل منع التمييز العنصري ومكافحته، وخاصةترحب اللجنة باعتماد عدة   )٣

 كل متييـز عنـصري يف       ٤٧٨ و ٣٦ و ٩مدونة الشغل اليت حتظر موادها        )أ(  
  التوظيف واملهن وحتمي منه؛

 منه على عدم ٥١قانون تنظيم وتسيري املؤسسات السجنية الذي تنص املادة   )ب(  
           لني بسبب العرق أو اللون أو اجلنـسية أو اللغـة           جواز إجراء أي متييز يف املعاملة بني املعتق       

  أو األصل؛
 الذي يعدل قانون اجلنـسية      ٢٠٠٧ الصادر يف عام     ٠٦-٦٢القانون رقم     )ج(  

 ويسمح من اآلن فصاعداً للمرأة املغربية بنقل جنسيتها إىل أوالدهـا            ١٩٥٨الصادر يف عام    
  ية؛باملساواة مع الرجل الذي حيمل اجلنسية املغرب

، الذي ٢٠٠٢القانون املتعلق حبق تأسيس اجلمعيات، بصيغته املعدلة يف عام        )د(  
حيظر إنشاء مجعيات على أسس عرقية وينص على حل أي مجعية تشجع أي شـكل مـن                 

  أشكال التمييز العنصري؛
 الذي حتظر   ٢٠٠٦ الصادر يف عام     ٠٤-٣٦قانون األحزاب السياسية رقم       )ه(  

ي حزب سياسي على أساس متييزي، وال سيما علـى أسـاس ديـين                           منه تشكيل أ   ٤املادة  
 متييـزي أو ُمنـاف                  ليمـي أو، بـصفة عامـة، علـى أي أسـاس           أو لغوي أو إثين أو إق     

  حلقوق اإلنسان؛
 منه  رمكرَّ ٣٩، الذي تعاقب املادة     ٢٠٠٣قانون الصحافة الصادر يف عام        )و(  

  العنصري أو على الكراهية أو العنف العنصريني؛أي حتريض على التمييز على 
 من قانون املسطرة اجلنائية اليت تنص على عدم قبـول تـسليم             ٧٢١املادة    )ز(  

  اعتبارات عنصرية؛على شخص إذا كان طلب التسليم قد قُدم 
 املتعلق مبكافحة أعمال العنف   ٢٠١٠ الصادر يف عام     ٠٩-٠٩القانون رقم     )ح(  

  .يةيف التظاهرات الرياض
، مدونة األسرة اليت    ٢٠٠٤وترحب اللجنة كذلك باعتماد الدولة الطرف، يف عام           )٤

ترمي إىل تعزيز مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة وإىل حتديد احلقوق والواجبات داخل األسرة              
  .على حنو منصف، مما يتيح منع حدوث متييز مزدوج أو متعدد واحلماية منه

ذت تـدابري واعتمـدت بـرامج        أن الدولة الطرف قد اخت     وتالحظ اللجنة بارتياح    )٥
وخططاً من أجل تعزيز حقوق اإلنسان، خاصة خطة العمل من أجل الدميقراطية وحقـوق              

  .٢٠٠٩اإلنسان اليت ُشرع يف تطبيقها يف عام 
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 ذُكر فيها أن املغرب أصدروترحب اللجنة باملعلومات املقدَّمة من الدولة الطرف اليت   )٦
 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري           ١٤وجب املادة   اإلعالن مب 

والذي يتيح من اآلن فصاعداً ألي شخص أو جمموعة أشخاص يف املغرب االعتداد بأحكـام         
  .االتفاقية لتقدمي شكوى إىل اللجنة إذا رأوا أهنم تعّرضوا للتمييز العنصري

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم   
يط اللجنة علماً بالشروح اليت قّدمها الوفد بشأن امتناع الدولة الطرف عن حتديد             حت  )٧

 إثنية أو التفريق بني مواطنيها على أساس إثين أو لغوي أو ديين؛ إال أهنا تالحظ           مجاعاتهوية  
  .لسكاهنااإلثين بقلق عدم تضمني تقرير الدولة الطرف أي معطيات إحصائية تتعلق بالتكوين 

املتعلقة بتفسري  ) ١٩٩٠(٨يف ضوء توصيتها العامة رقم      جنة،  توصي الل   
 ١٠ من االتفاقية ويف ضوء الفقرات       ١ من املادة    ٤ و ١وتطبيق أحكام الفقرتني    

 من مبادئها التوجيهية املنقحـة املتعلقـة بـصياغة التقـارير الدوريـة           ١٢إىل  
(CERD/C/2007/1)  ،   ا، وعن  الدولة الطرف معلومات عن تكوين سكاهن     بأن تقدم

 استخدام اللغات األم، وعن اللغات الشائعة، وعن أي مؤشر آخر يتعلق بالتنوع           
وتوصي اللجنة كذلك بأن تبلَّغ بأي معلومات أخرى مستقاة من دراسات . اإلثين

اجتماعية واقتصادية حمددة اهلدف ُتجرى على حنو طوعي مع االحترام الكامـل            
اص املعنيني، حىت يتسىن هلـا تقيـيم        حلرمة احلياة اخلاصة وإغفال هويات األشخ     

  .وضع سكاهنا على الصعيد االقتصادي واالجتماعي والثقايف
تأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل تكرس يف دستورها مبدأ أسبقية املعاهـدات             و  )٨

الدولية على تشريعاهتا الداخلية، وهو أمر تنص عليه بعض قوانينها، ال سيما قانون املـسطرة               
  .انون اجلنسيةاجلنائية وق

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكرس يف دسـتورها مبـدأ أسـبقية               
املعاهدات الدولية على التشريعات الداخلية حىت تعطي هلذا املبدأ قوةً حجية عامة 
وجتيز بذلك للمتقاضني االعتداد أمام احملاكم بأحكـام االتفاقيـة ذات الـصلة             

  .بقضاياهم
 كون التعريف الذي تنص عليه تشريعات الدولة الطـرف          تشعر اللجنة بالقلق إزاء   و  )٩

  . من االتفاقية١فيما يتعلق بالتمييز العنصري ال يتفق متاماً مع أحكام املادة 
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاهتا أو باعتماد تشريع يتناول            

  .التفاقية من ا١حتديداً حظر التمييز العنصري على حنو يتماشى متاماً مع املادة 
اللجنة بقلق أن أحكام القانون اجلنائي يف الدولة الطرف ال تشمل مجيـع             وتالحظ    )١٠

  . من االتفاقية٤اجلرائم الوارد ذكرها يف املادة 
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ـ           ل توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج يف قانوهنا اجلنائي أحكاماً تفعِّ
ر األفكار العنـصرية علـى    من االتفاقية تفعيالً كامالً، وخباصة جترمي نش   ٤املادة  

 مشريةً يف هذا    ،وجه التحديد، وذلك يف إطار اإلصالح العام املقبل لنظام العدالة         
الـيت  ) ١٩٩٣(١٥و) ١٩٨٥(٧و) ١٩٧٢(١ توصياهتا العامة رقم     الشأن إىل 

وتوصي اللجنة الدولة   .  ووقائياً إلزامياً طابعاً   ٤أضفت مبوجبها على أحكام املادة      
رج يف تشريعاهتا اجلنائية الدافع العنصري بوصـفه ظرفـاً          الطرف كذلك بأن تد   

  .مشدداً للتمييز العنصري
وحتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابري املتخذة من              )١١

أجل تعزيز اللغة والثقافة األمازيغيتني، وال سيما تعليمهما، وكذلك من أجل تعزيز كفاءات             
بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم اعتراف دستور الدولـة     . ي للثقافة األمازيغية  املعهد امللك 

، وإزاء استمرار تعرض بعض األمازيغ للتمييـز         رمسيةً الطرف حىت اآلن باللغة األمازيغية لغةً     
          العنصري، ال سيما يف التوظيف ويف احلصول على اخلدمات الـصحية، خاصـةً إذا كـانوا    

  ).٥املادة (ن اللغة العربية ال يتحدثو
بغية تعزيز اللغة والثقافة    جهودها  بتكثيف  توصي اللجنة الدولة الطرف       

األمازيغيتني، ال سيما عن طريق تعليمهما، كما توصيها باختاذ التدابري الالزمـة            
لضمان عدم تعرض األمازيغ ألي شكل من أشكال التمييز العنصري، ال سيما يف      

وهي تشجع الدولـة الطـرف      .  على اخلدمات الصحية   التوظيف ويف احلصول  
 رمسية يف دسـتورها وعلـى       كذلك على التفكري يف إدراج اللغة األمازيغية لغةً       

وأخرياً، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشدد       . ضمان حمو أمية األمازيغ بلغتهم    
بوجه خاص على تنمية املناطق اليت يسكنها األمازيغ وذلك يف إطـار اللجنـة              

  .الستشارية للهيكلة اإلقليميةا
 مـن   ٢١الوارد يف املادة    " مغربية االسم "تتساءل اللجنة عن معىن ونطاق مفهوم       و  )١٢

 املتعلق باحلالة املدنية، والذي يؤدي تطبيقه من        ٢٠٠٢ الصادر يف عام     ٩٩-٣٧القانون رقم   
ألمازيغية منـها   احلالة املدنية إىل استمرار منع تسجيل بعض األمساء، خاصة ا         موظفي  جانب  

  ).٥املادة (
" مغربية االسـم  "توصي اللجنة الدولة الطرف بتوضيح معىن ونطاق مفهوم           

 احلالة املدنية ملا نص     موظفيوتوصي الدولة الطرف أيضاً بضمان تطبيق       . يف تشريعاهتا 
املتعلق باختيار األمسـاء    و ٢٠١٠مارس  /آذاريف  الصادر  عليه تعميم وزارة الداخلية     

  .ن جلميع املواطنني تسجيل األمساء، وخاصة األمازيغية منهاوالذي يضم
إطار تشريعي ومؤسسي يتعلق حبماية الالجـئني       عدم وجود   تالحظ اللجنة بقلق    و  )١٣

وطاليب اللجوء، إىل جانب الصعوبات اليت جتدها تلك الفئات من الناس يف احلـصول علـى      
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ت الصحية واالجتماعية ويف احلصول              عمل والتمييز الذي يعانون منه يف احلصول على اخلدما        
  .على السكن

توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء إطار قانوين ومؤسسي تكون الغاية            
منه توضيح إجراءات اللجوء وضمان محاية حقوق الالجئني وطاليب اللجوء فيما           
           خيص احلصول على العمل والسكن ومحاية تلك الفئات مـن النـاس مـن أي              

  .متييز عنصري
تشعر اللجنة بالقلق إزاء املعلومات اليت تفيد بأن غري املواطنني الـذين ال ميلكـون            و  )١٤

رخصة إقامة، وخاصة منهم القادمون من بلدان جنوب الصحراء، يقعون ضـحية التمييـز              
وتأسف ألنه كثرياً ما يتم احتجازهم دون أن تتاح هلم االستفادة           . العنصري وكره األجانب  

ويساور القلق اللجنـة    . إىل احملاكم اللجوء  دائماً  يستطيعون  الضمانات القانونية وأهنم ال     من  
  ).٥املادة (أيضاً ملالحظتها أن الدولة الطرف ال تطّبق مبدأ عدم اإلعادة على النحو الصحيح 

بشأن ) ٢٠٠٤(٣٠إن اللجنة، إذ تضع يف اعتبارها توصيتها العامة رقم            
نني، توصي الدولة الطرف باختاذ تدابري حلماية غري املواطنني التمييز ضد غري املواط

 األجانـب،   مة من التمييز العنـصري ومـن كـره        الذين ال ميلكون رخصة إقا    
وتوصيها، إضافةً إىل ذلك، باحلرص على إحاطة احتجازهم جبميـع الـضمانات            

لك وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذ    . القانونية وعلى تيسري جلوئهم إىل احملاكم     
  .النحو الصحيح بضمان تطبيق مبدأ عدم اإلعادة على

تشعر اللجنة بالقلق ألن تطبيق اإلجراءات املتعلقة مبكافحة اإلرهاب ال تتيح دائماً            و  )١٥
االستفادة من مجيع الضمانات الواجبة الحترام حقوق اإلنسان، خاصة عندما يتعلق األمـر             

  ).٥املادة (بغري املواطنني 
دولة الطرف بأن حترص على ضمان تطبيق الـضمانات         توصي اللجنة ال    

القانونية األساسية على األشخاص الذين ُيشتبه يف تورطهم يف اإلرهاب، خاصةً            
 ٨ اإلعالن الذي اعتمدته اللجنة يف       مراعاةإذا كانوا حيملون جنسية أجنبية، مع       

 ،A/57/18( بشأن التمييز العنصري وتدابري مكافحة اإلرهاب    ٢٠٠٢مارس  /آذار
  ).٥١٤الفقرة 

تالحظ اللجنة بقلق أن قانون اجلنسية ال ينص على نقل جنسية املرأة املغربيـة إىل               و  )١٦
زوجها األجنيب، يف حني أنه ينص على ذلك بالنسبة للرجل الذي حيمل اجلنـسية املغربيـة                

  ).٥املادة (
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مراجعة قانون اجلنسية لكـي يتـيح              
ملغربية نقل جنسيتها إىل زوجها األجنيب من أجل املساواة يف احلقوق بينها           للمرأة ا 

  .وبني الرجل الذي حيمل اجلنسية املغربية
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ن أحكام مدونة األسرة ال تسري بشكل موحد على مجيـع           أليساور القلق اللجنة    و  )١٧
 من شأن جهل    ومن بواعث قلق اللجنة، باإلضافة إىل ذلك، أنه       . املغاربة داخل اإلقليم الوطين   

  ).٥املادة (القضاة يف املناطق النائية من البلد مبدونة األسرة أن يؤدي إىل متييز مزدوج أو متعدد 
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الـضرورية لـضمان             

تطبيق كامل وموحد ملدونة األسرة يف مجيع أحناء اإلقليم الوطين ولتفادي وقـوع     
ضعف سكاهنا، وخاصةً النساء واألطفال يف املنـاطق النائيـة،          فئات معينة من أ   

وتذكّر اللجنة الدولـة الطـرف خـصوصاً        . ضحية التمييز املزدوج أو املتعدد    
             بشأن أبعـاد التمييـز العنـصري املتعلقـة        ) ٢٠٠٠(٢٥بتوصيتها العامة رقم    

  .بنوع اجلنس
تاحة لألشخاص الذين يرغبون يف تقـدمي       حتيط اللجنة علماً باإلمكانات املختلفة امل     و  )١٨

إال أن اللجنة تالحظ بقلق أن اللجوء إىل القضاء يبقى . شكاوى بشأن أفعال التمييز العنصري  
وتشعر اللجنة بالقلق كـذلك إزاء عـدم كفايـة       . صعباً بالنسبة لبعض األشخاص الضعفاء    

املالحقات اليت ُشـرع فيهـا      املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن الشكاوى املقدَّمة و        
  ).٦املادة (واإلدانات والعقوبات املنطوق هبا 

بشأن ) ٢٠٠٥ (٣١تذكّر اللجنة، مشريةً إىل توصيتها العامة رقم   )أ(  
 عدم وجـود  منع التمييز العنصري يف إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية، بأن            

لعنصري قـد يكـون   شكاوى أو دعاوى لدى القضاء من جانب ضحايا التمييز ا      
مؤشراً على عدم وجود تشريع خاص ذي صلة، أو على اجلهل بوجـود سـبل               
انتصاف، أو على اخلوف من االستهجان االجتماعي أو من أعمال انتقاميـة، أو             

لذا، فإن اللجنة توصـي     . على عدم رغبة السلطات املسؤولة بالبدء يف املالحقات       
  :الطرف مبا يلي الدولة

تعلق بالتمييز العنصري، وإعالم الـسكان، وخاصـة        تعزيز التشريع امل   •
الفئات الضعيفة وال سيما األمازيغ والـصحراويون والزنـوج وغـري           
املواطنني والالجئون وطالبو اللجوء، جبميع سبل االنتصاف القانونيـة         

 املتاحة، وتبسيط تلك السبل وتسهيل اللجوء إليها؛

                  لـى أدلـة علـى     للحـصول ع  " االختبار"التفكري يف اعتماد أسلوب      •
 .التمييز العنصري

 تـشريعاُت الدولـة     جتعلتوصي اللجنة، باإلضافة إىل ذلك، بأن         )ب(  
الطرف عبء اإلثبات على الطرف املدعى عليه بالنسبة ألفعال التمييز العنـصري     

  الواقعة يف سياق قضايا مدنية؛
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 القادم تقريرها   وأخرياً، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم يف         )ج(  
بيانات كاملة عن الشكاوى املقدمة واملالحقات اليت ُشـرع فيهـا واإلدانـات             

  .والعقوبات املنطوق هبا يف قضايا تتعلق بأفعال التمييز العنصري
ترى اللجنة أنه من بواعث القلق استمرار اصطدام األشخاص من فئـات ضـعيفة                 و  )١٩

 بعض األمازيغ والصحراويني والزنوج وغري املواطنني والالجئني        العربية، وخاصة ب غري ناطقة 
وطاليب اللجوء، بصعوبات يف التواصل مع القضاء يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية، وهو             
ما من شأنه أن يؤدي إىل انتهاك حقوقهم يف معاملة متساوية وكذلك يف احلصول على محايٍة                

  ).٦ و٥املادتان (وسبيل انتصاف فعالْين أمام القضاء 
 ٢١توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن التطبيق الكامـل للمـواد        

 من قانون املسطرة اجلنائية وبأن تكفل خـدمات الترمجـة           ١٢٠ و ٧٤ و ٧٣و
الفورية، خاصة عن طريق تدريب عدد أكرب من املترمجني الفوريني احمللفني، وبأن            

 باللغة العربية من نظام     الناطقةري  تضمن استفادة املتقاضني من الفئات الضعيفة غ      
جيد إلقامة العدل، ال سيما منهم األمازيغ والصحراويون والزنوج واملهـاجرون           

  .والالجئون وطالبو اللجوء
ابري واملبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف من أجل ضـمان          دحتيط اللجنة علماً بالت   و  )٢٠

األرضـية  "لة تلك اإلجراءات والتدابري      هبا، ومن مج   والتوعيةالتدريب على حقوق اإلنسان     
بيد أن اللجنة تـشعر     . ٢٠٠٦اليت ُوضعت يف عام     " املواطنة للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان    

بالقلق إزاء استمرار القوالب النمطية العنصرية وإزاء نظرة  باقي السكان السلبية يف الدولة الطرف               
  ).٧املادة ( والالجئني وطاليب اللجوء إىل األمازيغ والصحراويني والزنوج وغري املواطنني

توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل مزيد من اجلهود للتـدريب علـى              
حقوق اإلنسان، وخاصة على مكافحة التمييز العنصري، ومزيد مـن جهـود            

 كذلك يف صفوف املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، وال سيما العاملني يف            التوعية
 وإدارة السجون، ويف صفوف احملامني واملدرِّسني، بقيم        الشرطة والدرك والقضاء  

وتوصـي  . التسامح والوئام بني األعراق أو اإلثنيات والعالقات بني الثقافـات         
 عامـة النـاس     لتوعيةاللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تواصل تنفيذ مبادراهتا         

فئـات  وتثقيفهم بشأن التنوع الثقايف والوئام والتسامح، خصوصاً جتاه بعـض ال          
الضعيفة، وخاصة بعض األمازيغ والصحراويني والزنوج وغري املواطنني والالجئني  

  . وطاليب اللجوء
، فإهنا تشجع الدولـة     كل ال يتجزأ  حقوق اإلنسان   يف اعتبارها أن    وإذ تضع اللجنة      )٢١

د قوق اإلنسان اليت مل تنضم إليها بع      حليف التصديق على املعاهدات الدولية      النظر  الطرف على   
 قد تكون ذات صلة مبسألة التمييز العنصري اليت هي مسألة يف طريق احلل وإجياد                اليت ولكن
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صدى هلا يف تاريخ املغرب احلديث، كاالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء             
  .٢٠٠٦القسري، اليت اعُتمدت يف عام 

تابعـة مـؤمتر    مب ملتعلقةا) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة، يف ضوء توصيتها العامة رقم          )٢٢
لدى تطبيق االتفاقية يف نظامهـا القـانوين        استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف        

 املؤمتر  ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول يف   مهاإعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمد     الداخلي، بتنفيذ   
ذلك من تعـصب،    العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل ب       ملكافحة  العاملي  

الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان الذي ُعقـد يف جنيـف يف             آخذة يف اعتبارها    
القـادم  تقريرها الـدوري    تضمني   وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف       .٢٠٠٩أبريل  /نيسان

معلومات حمددة عن خطط العمل وغريها من التدابري املتخذة لتنفيذ إعالن وبرنـامج عمـل           
  . الوطيناملستوىن على ديربا
بأن تواصل، يف سياق إعداد تقريرها الدوري القادم،        وتوصي اللجنة الدولة الطرف       )٢٣

التشاور مع منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال محاية حقـوق اإلنـسان، وال سـيما يف      
  .مكافحة التمييز العنصري، وبأن تعمق احلوار معها

 مـن  ٨ مـن املـادة   ٦ف بالتصديق على تعديل الفقرة وتوصي اللجنة الدولة الطر   )٢٤
الرابع عـشر للـدول     يف االجتماع    ١٩٩٢يناير  / كانون الثاين  ١٥االتفاقية الذي اعُتمد يف     

            وأقرتـه اجلمعيـة العامـة يف      ) CERD/SP/45انظر مرفـق الوثيقـة      (األطراف يف االتفاقية    
           مـن قـرار اجلمعيـة       ١٤إىل الفقـرة    ويف هذا الصدد، تشري اللجنـة       . ٤٧/١١١قرارها  
 الدول األطراف يف االتفاقيـة علـى        بشدة اليت حثت فيها اجلمعيةُ العامة       ٦١/١٤٨العامة  

خطياً على وجه   التعجيل باختاذ إجراءاهتا الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار األمني العام           
  .مبوافقتها عليهالسرعة 

تقاريرها الدورية لعامة اجلمهور حال     إتاحة   الدولة الطرف    رتيّسوتوصي اللجنة بأن      )٢٥
اللجنة عقب نظرهـا يف تلـك    املالحظات اخلتامية اليت تعتمدها   تعمم كذلك تقدميها، وبأن   

  . باللغة الرمسية وباللغات األخرى الشائع استخدامها، حسب االقتضاءالتقارير، 
، فإهنا  ٢٠٠٢تها األساسية يف عام     وإذ تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيق         )٢٦

 صفحة، وفقاً للمبـادئ التوجيهيـة   ٨٠ إىل ٦٠، من حمدَّثة منها تشجعها على تقدمي نسخة     
املبادئ التوجيهية  املنسقة لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وال سيما           

 اخلامس املشترك بني جلان هيئات      االجتماعاليت اعتمدها   ،  املوحدةبالوثيقة األساسية   اخلاصة  
  .(HRI/GEN/2/Rev.4) ٢٠٠٦يونيه /حزيرانمعاهدات حقوق اإلنسان املعقود يف 

 مـن نظـام اللجنـة       ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١ووفقاً ألحكام الفقرة      )٢٧
، يف غضون سنة واحـدة مـن        توافيهاإىل الدولة الطرف أن     اللجنة  الداخلي املعدل، تطلب    
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 ١٣ و ١١متابعتها للتوصيات الواردة يف الفقـرات       عن  علومات  مبهذه االستنتاجات،   اعتماد  تاريخ  
  . أعاله١٤و

التوصيات الواردة يف   ما تكتسيه    الدولة الطرف إىل     انتباهوتود اللجنة أيضاً أن توجه        )٢٨
تقريرهـا  تـضمني   تطلب إليها   ومن أمهية خاصة،     ٢٦ و ٢٠ و ١٨ و ١٠ و ٩ و ٧الفقرات  

لتنفيذ هذه التوصيات   املتخذة  معلومات مفصلة عن التدابري امللموسة واملناسبة       القادم  ي  الدور
  .تنفيذاً فعاالً

تقاريرها الدورية التاسع عشر والعـشرين      بأن تقدم   وتوصي اللجنة الدولة الطرف       )٢٩
كانون  ١٧حيني موعد تقدميها     صفحة،   ٤٠واحلادي والعشرين يف وثيقة واحدة، ال تتعدى        

اخلاصة بلجنة القضاء   الناظمة للوثيقة    املبادئ التوجيهية    آخذة يف اعتبارها  ،  ٢٠١٤يناير  /ينالثا
، (CERD/C/2007/1)على التمييز العنصري، اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا احلادية والسبعني           
  .وبأن تتناول يف تلك الوثيقة مجيع النقاط املثارة يف هذه املالحظات اخلتامية

  هولندا  -٤٧
) CERD/C/SR/1987 و CERD/C/SR/1986 (١٩٨٧ و ١٩٨٦يف جلستيها    ،نظرت اللجنة   )١

 املقدمني  يف تقريري هولندا السابع عشر والثامن عشر       ،٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٤ و ٢٣املعقودتني يف   
ــة واحــدة  ــدت اللجنــة يف جلــستها   ). CERD/C/NLD/18 (يف وثيق  ٢٠٠٣واعتم

)CERD/C/SR/2003(، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠مارس /ار آذ٥ املعقودة يف ، .  

  مقدمة  -ألف   
 . الدولة الطرف تقريريها الدوريني السابع عـشر والثـامن عـشر         بتقدميترحب اللجنة     )٢

مع وفد الدولة الطرف وللردود اخلطية والشفهية       الذي أجرته   وتعرب عن تقديرها للحوار البناء      
وعلى األسـئلة الـيت طرحهـا    ) Add.1 وCERD/C/NLD/Q/17-18(الوافية على قائمة املسائل    

  .أعضاء اللجنة

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
تالحظ اللجنة مع التقدير التدابري التالية اليت اختذهتا الدولة الطرف منـذ النظـر يف                 )٣

  ): CERD/C/452/Add.3(تقريرها الدوري األخري 
ية دخل حيـز النفـاذ      سن قانون مناهض للتمييز يف تقدمي اخلدمات البلد         )أ(  

   ويلزم البلديات بتيسري تقدمي شكاوى اجلمهور املتعلقة بالتمييز؛ ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٨ يف
 بالتعليمات اجلديدة الصادرة    ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١بدء العمل يف      )ب(  
 العام بشأن التمييز، وإلزام الشرطة باالحتفاظ بسجل لكل تقرير وشكوى           واالدعاءللشرطة  

  ية يتعلقان بالتمييز؛ رمس
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 على اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة      ٢٠٠٦نوفمرب  /التصديق يف تشرين الثاين     )ج(  
جبرائم اإلنترنت، وموافقة جملس النواب مؤخراً على الربوتوكول اإلضايف امللحق هبذه االتفاقية         

  وعرضه على جملس الشيوخ للتصديق عليه يف أقرب وقت؛
 بإنشاء فرقة عمل ملكافحة االجتار معنيـة        ،٢٠٠٨رباير  ف/ يف شباط  ،القيام  )د(  

  بتنسيق اإلجراءات اليت تتخذها احلكومة يف هذا اجملال؛
 للتوعية يف جمـال     ٢٠٠٤يونيه  /يف حزيران " متييز؟ اتصل اآلن  "إطالق محلة     ) ه(  

  . مساعدة الضحاياخدماتالتمييز وتنبيه ضحاياه إىل وجود اخلط اهلاتفي الوطين وغريه من 

   والتوصياتدواعي القلق  -جيم   
تقر اللجنة بأن الرسالة اليت وجهتـها احلكومـة إىل الربملـان بـشأن االنـدماج                  )٤
تتضمن معلومات عن سياسات وتدابري مكافحة التمييز، لكنها ) ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين تشرين(

مييز اليت جـرى    تالحظ أن الرسالة ال متثل بديالً مناسباً عن خطة العمل الشاملة ملكافحة الت            
 احلالية املتعلقة باالندماج    السياسةوتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ألن      . ٢٠٠٧العمل هبا حىت عام     

  .)٢املادة (قد حّولت املسؤولية األساسية يف هذا اجملال من الدولة إىل جمتمعات املهاجرين 
إعداد وتنفيذ خطة عمل تتعلق يف اإلسراع بتوصي اللجنة الدولة الطرف     
كما توصيها بكفالة أن    . التصدي للتمييز يف مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقية       ب

تعكس سياساهتا يف جمال اإلدماج حتقيق التوازن املالئم بني مـسؤوليات الدولـة    
  . مبوجب االتفاقية ومسؤوليات جمتمعات املهاجرين

يشترط ) قبل القدوم االستعداد لالندماج   (وتالحظ اللجنة أن قانون االندماج املدين         )٥
على املهاجرين من بلدان بعينها اجتياز اختبار االندماج املدين قبل دخول البلد عند طلـب               

ومبا أن هذا .  تكوين أسرة أو مل مشلهااحلصول على رخصة إقامة مؤقتة لدخول هولندا بغرض
يؤدي تطبيق  على املهاجرين من بلدان معينة، تشعر اللجنة بالقلق من أن           حصراً  الشرط ينطبق   

" الغربيـة "ما ُيسمى بالدول    هذا القانون إىل متييز على أساس اجلنسية، وال سيما بني مواطين            
  )٥ و٢املادتان ". (غري الغربية"و

إلغـاء  توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر يف هذا التشريع بغية                
  الـدول  التطبيق التمييزي الختبار االندماج املدين يف اخلـارج علـى مـواطين           

كما حتث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة قوانينـها املتعلقـة           . "الغربية غري"
  .باهلجرة بشكل منهجي لكفالة عدم تعارضها مع االتفاقية

وحتيط اللجنة علماً باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف اليت مفادها أن قوانينـها                )٦
بيد أن اللجنة تشعر بـالقلق مـن أن         . عينهااملتعلقة مبكافحة التمييز ال تستهدف جمموعات ب      

يؤدي ذلك إىل حدوث متييز غري مباشر وإىل عدم كفاية االهتمام باحتياجـات وشـواغل               
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اجملموعات اليت قد تكون، يف أوقات خمتلفة، ُعرضة للتمييز بطريقة مباشرة أو غري مباشـرة                
  .)٢املادة (

املرونة يف التـصدي    تشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ هنج يتسم ب            
اختاذ تدابري خاصة بسبل منها للتمييز، سواء أكان بطريقة مباشرة أو غري مباشرة،   

 فيها هذا   ميسيف احلاالت اليت    ) ٢٠٠٩(٣٢مالئمة تتفق مع التوصية العامة رقم       
  .  أكثر من غريهاالنوع من التمييز جمموعات بعينها

تعليمية حبكم الواقـع، وال سـيما املـدارس         ن فصل املؤسسات ال   ألوتشعر اللجنة بالقلق      )٧
مركز املعـارف   ن التدابري املتمثلة يف إنشاء      وألاالبتدائية والثانوية، ال يزال مشكلة يف الدولة الطرف،         

  .)٣املادة  (زيز االندماجالتعليم غري كافية لتعاملسند إىل مفتشية لمدارس املختلطة والدور ل
ادة جهودها الرامية إىل حظر وإلغـاء  حتث اللجنة الدولة الطرف على زي      

 إعادة النظر يف سياسات القبول اليت قد تؤدي إىل          بسبل منها الفصل يف املدارس،    
  .نشوء أو تفاقم هذه الظاهرة واختاذ ما يلزم من تدابري أخرى ملنعها

بعـض  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء خطاب العنصرية وكره األجانب الـذي تتبنـاه               )٨
سية املتطرفة، وإزاء استمرار مظاهر العنصرية والتعصب ضد األقليات اإلثنيـة           األحزاب السيا 

  .)٤املادة ( اخلطاب السياسي فيما يتعلق بالتمييز والتردي العام يف هلجة
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ املزيد من التدابري الفعالة ملنع وكبح               

 على هتيئة منـاخ إجيـايب   مظاهر العنصرية وكره األجانب والتعصب، والتشجيع    
  .للحوار السياسي، مبا يف ذلك أثناء احلمالت االنتخابية احمللية والوطنية

وترحب اللجنة باجلهود املنسقة اليت تبذهلا الدولة الطرف ملراقبة وإزالة املواد التمييزية              )٩
 اللجنـة   ومع ذلك، تـشعر   . العنصرية املوجودة يف املواقع اهلولندية على شبكة اإلنترنت       أو  

  ).٤املادة  (بالقلق إزاء انتشار مثل هذه املواد على نطاق واسع على شبكة اإلنترنت
توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إىل مكافحة نشر              

األفكار القائمة على التفوق العرقي يف شبكة اإلنترنت ووسائل اإلعالم، مبـا يف             
  .سيةذلك اخلطاب العنصري لألحزاب السيا

ويف حني حتيط اللجنة علماً باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف بـشأن جـرائم                )١٠
تحـريض  العنف أو   الالتمييز، فإهنا تأسف لعدم تضمني تقريرها معلومات مفصلة عن أعمال           
  ).٤املادة  (ضد أفراد بعينهم على أساس العرق أو اجلماعة أو اللون أو االنتماء اإلثين

الدولة الطرف بتقدمي معلومات مفصلة عن مدى انتـشار         توصي اللجنة       
  . ، حسب االقتضاءهذه اجلرائم وعدد املالحقات القضائية واإلدانات
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وتالحظ اللجنة ارتفاع عدد ملتمسي اللجوء الذين قبلتهم الدولة الطرف، لكنـها              )١١
ها أطفال عنـد  يلداليت سر  احتجاز األطفال غري املصحوبني واأل   تعرب عن قلقها إزاء ممارسة    

  .)٥و٢املادتان  (وصوهلم إىل هولندا
سياساهتا املعلنة اليت تقتضي بالتنفيذ الفعال ل توصي اللجنة الدولة الطرف         

 ترتيباتاللجوء إىل االحتجاز كمالذ أخري، ومضاعفة جهودها الرامية إىل وضع           
  . عيش بديلة لألسر واألطفال يف مثل هذه الظروف

 التماسـك ري اليت اختذهتا الدولة الطرف، مبا يف ذلـك مبـادرة            وبالرغم من التداب    )١٢
، حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت مفادها أن        وطنية إلدارة التنوع  االجتماعي وإنشاء شبكة    

كما تشعر  . من املتوسط أعلى كثرياً   معدالت البطالة بني األقليات اإلثنية، وال سيما النساء،         
يل األقليات اإلثنية يف الوظائف العليا يف القطاعني العام واخلاص          اللجنة بالقلق إزاء ضعف متث    

  .)٥املادة (
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ املزيد من التدابري الفعالة للقضاء على     

التمييز يف الوصول إىل الوظائف، وذلك عن طريق مجلة أمور منها تنظيم محالت             
ث اللجنة الدولة الطرف على تنفيـذ       كما حت . توعية يف القطاعني العام واخلاص    

تدابري رامية إىل حتقيق التمثيل العادل لألقليات اإلثنية يف اهليئات املنتخبة وغريها            
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف استخدام        .  خدمات القطاع العام   من

ـ  ١تدابري خاصة ملعاجلة التفاوتات املذكورة أعاله وفقاً ملـا ورد يف املـادة               ن  م
  ).٢٠٠٩(٣٢االتفاقية، على أن تأخذ يف احلسبان التوصية رقم 

وتالحظ اللجنة بقلق انتشار التمييز يف سياسات وممارسـات القبـول يف املراكـز                )١٣
  .)٥املادة (الرياضية ومرافق تقدمي الطعام وأماكن الترفيه 

 توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز جهودها الرامية إىل معاجلة             
  .املمارساتهذا النوع من 

وتالحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف مل يتضمن معلومات مفصلة عـن الوضـع                )١٤
ألقليات اليت تعيش يف الدولة الطرف، مبن فيهم املسلمون والرومـا           لاالجتماعي واالقتصادي   

علومات كما حتيط اللجنة علماً بامل    . والسوريناميون واألشخاص املنحدرون من أصول أفريقية     
اليت مفادها أن كثرياً من األشخاص املنتمني إىل أقليات إثنية يتعرضون للتهميش االجتمـاعي           

  .)٥املادة  ( والسكنوالتمييز، وال سيما يف جماالت التعليم والصحة 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتضّمن تقريرهـا الـدوري القـادم                

مر ونوع اجلنس واألصل اإلثين،     معلومات أوىف، تشمل بيانات مفصلة حبسب الع      
عن الوضع االجتماعي واالقتصادي جلميع األقليات، وال سـيما فيمـا يتعلـق             

  . بالوصول إىل التعليم والصحة والعمل والسكن
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) ٣ الفقـرة    CERD/C/NLD/18(وبالرغم من املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف          )١٥
، فـإن  جزر األنتيل اهلولنديةذ االتفاقية يف أروبا و    اليت تفيد فيها بأهنا ستقدم تقارير بشأن تنفي       

وتود اللجنة اإلشـارة إىل أمهيـة تقـدمي         . اللجنة تعرب عن أسفها لعدم تقدمي هذه التقارير       
  .)٩املادة  (اقية يف كامل إقليم الدولة الطرفمعلومات مكتملة عن تنفيذ االتف

ـ   الدوري توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمني تقريرها          ادم معلومـات    الق
كاملة عن تنفيذ االتفاقية يف أروبا وجزر األنتيل اهلولندية وتقدمي املـساعدة التقنيـة              

  . واملالية للسلطات يف أروبا وجزر األنتيل بغية تيسري جتميع التقارير، إذا لزم األمر
، فإهنا تشجع الدولـة     كل ال يتجزأ  وإذ تضع اللجنة يف االعتبار أن حقوق اإلنسان           )١٦
رف على النظر يف التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان اليت مل تصدق عليهـا بعـد،                الط
مباشرة مبسألة التمييز العنصري مثـل االتفاقيـة        ة  عالقحكامها  ألسيما املعاهدات اليت     وال

  ).١٩٩٠(الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
مـؤمتر  تابعـة   املتعلقة مب ) ٢٠٠٩(٣٣مة رقم   العاتوصيتها  يف ضوء   توصي اللجنة،   و  )١٧

 االتفاقية يف نظامهـا القـانوين      لدى تنفيذ  ،الدولة الطرف تقوم  ديربان، بأن   نتائج  استعراض  
، ٢٠٠١ سـبتمرب / ، يف أيلول  ااعتمدمهاللذين  إعالن وبرنامج عمل ديربان     بتنفيذ  الداخلي،  

ره األجانب وما يتصل بـذلك مـن        ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وك    املؤمتر العاملي   
قد يف جنيف   ديربان الذي عُ  نتائج  ؤمتر استعراض   اعتبارها الوثيقة اخلتامية مل   ، آخذة يف    تعصب

الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القـادم       إىل   اللجنة   وتطلب. ٢٠٠٩ أبريل/يف نيسان 
الن وبرنـامج عمـل   معلومات حمددة عن خطط العمل وغريها من التدابري املتخذة لتنفيذ إع        

  . املستوى الوطينديربان على
وتوصي اللجنة الدولة الطرف التعاون مع منظمات اجملتمع املدين العاملـة يف جمـال         )١٨

مكافحة التمييز العنصري، والتشاور مع هذه املنظمـات  وال سيما يف    محاية حقوق اإلنسان،    
  . بشأن إعداد التقرير الدوري القادم

وإطالعه عليهـا   للجمهور  إتاحة تقاريرها   الدولة الطرف   أن تيسر   بوتوصي اللجنة     )١٩
، حـسب االقتـضاء،     التقاريرتلك   مالحظات اللجنة على     وأن تعّمم كذلك  وقت تقدميها،   

  . استخدامهاالشائع اللغات بغريها من باللغات الرمسية و
 ١٩٩٦وإذ تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتـها األساسـية يف عـام               )٢٠

)HRI/CORE/1/Add.66 and 67( الدولة الطرف على تقدمي نسخة حمّدثة وفقـاً  تشجع، فإهنا 
           قـوق اإلنـسان،    الدوليـة حل  عاهدات  املتقدمي التقارير مبوجب    لللمبادئ التوجيهية املنسقة    

خلامس  االجتماع ا  هااعتمداليت  ،   املوحدة الوثيقة األساسية املبادئ التوجيهية إلعداد    وال سيما   
 ٢٠٠٦يونيـه   /املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان الذي ُعقد يف حزيـران           

)HRI/MC/2006/3 .(  
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 مـن نظـام اللجنـة       ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١ووفقاً ألحكام الفقرة      )٢١
تاريخ  من   ة واحد سنةالداخلي املعدَّل، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيها يف غضون            

 ٨ و ٤الفقرات   االستنتاجات مبعلوماٍت عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الواردة يف       هذه  اعتماد  
  . أعاله١٠و

الواردة يف  لتوصيات  ما تكتسيه ا  انتباه الدولة الطرف إىل     توجه  أن  أيضاً  تود اللجنة   و )٢٢
القـادم   تقريرها الدوري تضمني  وتطلب إليها   من أمهية خاصة،      أعاله ١٢ و ٧ و ٥الفقرات  

  .لتنفيذ هذه التوصياتامللموسة املتخذة التدابري عن معلومات مفصلة 
التاسع عشر والعـشرين     ةريرها الدوري اوتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تق        )٢٣
، آخـذةً يف اعتبارهـا   ٢٠١٣يناير / كانون الثاين ٩يف   يف وثيقة واحدة،     احلادي والعشرين و

 يفخلاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري اليت اعتمدهتا اللجنة          املبادئ التوجيهية للوثيقة ا   
يف املثـارة   مجيـع النقـاط     تتناول فيهـا  ، وأن   (CERD/C/2007/1) دورهتا احلادية والسبعني  
  .ةاملالحظات اخلتامية احلالي

  بنما  -٤٨
) SR.1994 و (CERD/C/SR.1993 ١٩٩٤ و ١٩٩٣يف جلـستيها     ، اللجنـة  تنظر  )١

يف التقارير الدورية مـن اخلـامس عـشر إىل           ،٢٠١٠مارس  / آذار ٢ و ١ومي  املعقودتني ي 
واعتمـدت اللجنـة يف      .(CERD/C/PAN/15-20)يف وثيقة واحدة    بنما   املقدمة من    العشرين
املالحظـات  ،  ٢٠١٠مـارس   / آذار ١١ املعقودة يف    ،(CERD/C/SR.2008) ٢٠٠٨ جلستها

  .اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف   
 بالتقارير الدورية من اخلامس عشر إىل العشرين املقدمة من الدولـة            ترحب اللجنة   )٢

ذلك من فرصة لتجديد احلوار مع الدولة الطرف بعد         أتاحه  الطرف، وتعرب عن تقديرها ملا      
الذي أجرتـه   كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار املفتوح والصريح         . عشرة أعوام انقضاء  

على األسئلة الكثرية اليت تضمنتها قائمة القضايا واألسـئلة         مع الوفد وللجهود اليت بذهلا للرد       
  . اليت طرحها أعضاء اللجنة أثناء احلوار

دم متأخراً عن موعده، فهي تدعو الدولة الطرف إىل         وإذ تالحظ اللجنة أن التقرير قُ       )٣
 التوجيهيـة  هامبادئوحتثها أيضاً على مراعاة . التقيد مستقبالً باملواعيد النهائية لتقدمي تقاريرها     

  . لدى تقدمي تقاريرها، وعلى إشراك أعضاء اجملتمع املدين يف إعدادها وتنفيذها

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
ترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق               )٤

  . ٢٠٠٧اإلنسان منذ إنشاء املكتب اإلقليمي للمفوضية يف بنما يف عام 
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ى اللجنة بعني اإلجياب اعتماد تشريعات ملكافحة التمييز العنصري، من قبيـل            وتر  )٥
 بشأن  ٢٠٠٢ لعام   ١٦ بشأن التمييز يف العمل، والقانون رقم        ٢٠٠٥ لعام   ١١القانون رقم   

 مـن   ٨الوطنية ملكافحة التمييز مبوجب املادة      للجنة   يف دخول األماكن العامة، وإنشاء ا      احلق
 اللجنة بوجه خاص مبا ورد يف ذلك القانون من إشارة إىل جلنـة              وترحب. القانون املذكور 

  . القضاء على التمييز العنصري
وترحب اللجنة باملؤسسات اليت أنشأهتا الدولة الطرف ملكافحـة التمييـز ومحايـة       )٦

جلماعة السود اإلثنية،   حقوق اإلنسان وتعزيزها، ومنها مكتب أمني املظامل، واجمللس الوطين          
  . لوطنية لشؤون الالجئنياواللجنة 

وترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد بأن الدولة الطرف تعتزم إجراء تعـداد عـام                )٧
ألشخاص الذين  بتحديد اهلوية الذاتية ل    سوف يتناول املسائل املتصلة      ٢٠١٠للسكان يف عام    

  .  املنحدرين من أصل أفريقيينتمون لشعوب أصلية أو البنميني
أراضي املشاع، الذي يتضمن     بشأن   ٢٠٠٨ لعام   ٧٢القانون رقم   وترحب اللجنة ب    )٨

أحكاماً تتيح ملكية األراضي ألهايل جمتمعات الشعوب األصلية الذين ال يعيشون يف منطقـة              
  . من مناطق الشعوب األصلية

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم   
ا أدى إىل هتميش    قلق استمرار التمييز العنصري وجذوره التارخيية، مم      تالحظ اللجنة ب    )٩

.  وإفقـارهم وإضـعافهم    البنميني املنحدرين من أصل أفريقي واملنتمني إىل شعوب أصـلية         
 ويـصنف   رقويساورها القلق أيضاً لعدم وجود أي حكم عام حيظر التمييز على أساس الع            

  .  من االتفاقية٤أفعال التمييز العنصري باعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون، وفقاً للمادة 
توصى اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات من أجل التنفيذ التام             

ألحكام الدستور املتصلة بعدم التمييز وحتظر صراحة التمييز القائم على أسباب           
ومن أجل ضمان توافر سبل االنتصاف الفعالة اليت تكفل إنفـاذ هـذه              ،عرقية

عو الدولـة الطـرف إىل      كما تكرر اللجنة تأكيد توصيتها اليت تد      . التشريعات
  .  من االتفاقية٤اعتماد تشريعات جنائية حمددة مبا يتمشى مع أحكام املادة 

ويساور اللجنة القلق لعدم وجود بيانات إحصائية يف تقرير الدولة الطرف بـشأن               )١٠
التكوين الدميغرايف للسكان، وخباصة بشأن البنميني املنحدرين من أصل أفريقـي، وتالحـظ      

وتشري اللجنة إىل أن هـذه البيانـات        . ٢٠٠٠حدث تعداد سكاين أجري يف عام       أن أ بقلق  
الزمة لتقييم تنفيذ االتفاقية ولرصد السياسات اليت تستفيد منها األقليات والشعوب األصلية            

  . والبنميني املنحدرين من أصل أفريقي
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر نتائج التعداد السكاين املقبـل              

 وأن جيمع التعداد بيانات تشمل، يف ما تـشمل، معلومـات عـن              ٢٠١٠ لعام
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وتوجه اللجنة االنتبـاه،    . الشعوب األصلية والبنميني املنحدرين من أصل أفريقي      
على وجه اخلصوص، إىل أمهية أن يدرج يف تعداد السكان سؤال عن حتديد اهلوية              

. لدولـة الطـرف    يف ا  اإلثـين الذاتية من أجل احلصول على صورة صادقة للبعد         
 من املبادئ التوجيهية لتقـدمي التقـارير        ٨وباإلضافة إىل ذلك، ويف ضوء الفقرة       

)  من االتفاقية  ١ املادة(ف  اطرأل ا رير الدول  بشأن تقدمي تقا   ٤والتوصية العامة رقم    
 من االتفاقية، توصي اللجنة بـأن تـدرج   ١ بشأن املادة   ٢٤والتوصية العامة رقم    

معلومات عـن التكـوين الـدميغرايف       القادم   تقريرها الدوري    الدولة الطرف يف  
  . لسكاهنا، وخباصة عن الشعوب األصلية والبنميني املنحدرين من أصل أفريقي

على الرغم من السياسات املعتمدة واملؤسسات الوطنية      قلقها ألنه   عن  وتعرب اللجنة     )١١
من ناء الشعوب األصلية يواجهون،     صل أفريقي وأب  ن من أ  ون املنحدر ولبنمياملنشأة، ال يزال ا   

الناحية العملية، صعوبات بالغة يف ممارسة حقوقهم ويقعون ضـحايا للتمييـز العنـصري               
كمـا  .  حقوق اإلنساناتوالتهميش بصورة فعلية، كما أهنم معرضون بوجه خاص النتهاك    

رمان من التمتـع  التمييز واحلأن تدمي تشعر اللجنة بالقلق إزاء األسباب اهليكلية اليت من شأهنا      
. والتعليمالعمل والسكن   باحلقوق االقتصادية واالجتماعية ومزايا التنمية، وخباصة يف جماالت         

إزاء املعلومات اليت تفيد بأن معظم أبناء الشعوب األصلية والبنميني          قلقها  وتعرب اللجنة عن    
ة مثل إمـدادات  املنحدرين من أصل أفريقي ال يستفيدون بصورة فعالة من اخلدمات األساسي 

  .  واملرافق الصحية والتعليم وبرامج اإلسكان العام واالئتمانات الصغريةاملياه، والكهرباء
توصي اللجنة بأن تعمد الدولة الطرف إىل مكافحة التمييز، وإىل التنفيذ             

الفعال للتدابري اخلاصة الرامية إىل ضمان متكني البنميني املنحدرين مـن أصـل             
. شعوب األصلية من املمارسة التامة حلقوقهم على قدم املـساواة         أفريقي وأبناء ال  

ويف حني حتيط اللجنة علما بوجود سياسات وطنية شىت تتعلق بتدابري خاصـة يف     
عدد من اجملاالت، يساورها القلق من أن هذه السياسات ال تتصدى على النحو             

احلقوق االقتصادية  الكايف لألسباب اهليكلية اليت يعزى إليها احلرمان من التمتع ب         
وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولـة الطـرف، قـدر          . واالجتماعية ومزايا التنمية  

اإلمكان، بزيادة املوارد املخصصة لتنفيذ السياسات، وخباصـة علـى مـستوى       
يتـسم  التقسيمات اإلدارية والبلدية، وأن تكفل مراقبة هذا التنفيذ على حنـو            

رة أخرى على أمهية التشاور مع من يعنيهم        وتشدد اللجنة م  . الشفافيةبالكفاءة و 
األمر من أبناء الشعوب األصلية والبنميني املنحدرين من أصل أفريقي من أجـل             
وضع اخلطط اإلمنائية والتدابري اخلاصة املناسبة، مع مراعـاة التوصـية العامـة             

  . ٣٢ رقم
أنه على الـرغم مـن      وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء املعلومات الواردة اليت تفيد ب            )١٢

تتمتع فيه الشعوب األصلية باحلكم     وجود منطقة ألبناء الشعوب األصلية باعتبارها كيانا خاصا،         
صلية اليت مل حتصل على مناطق      األشعوب  الجمتمعات  الذايت وملكية أراضي املشاع، هناك بعض       

        ،وإمـبريا   نغـويب مجاعيت  أو كيانات ذات مركز مماثل؛ ويتجلى ذلك يف استبعاد بعض أهايل            
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كما تلفـت   . بري بري وناسو حرمتا من احلصول على كيان من هذا القبيل          مجاعيت  كما أن   
. اللجنة االنتباه إىل عدم تسجيل األطفال الذين يولدون يف مناطق خاصة بالـشعوب األصـلية              

بأبنـاء   اللجنة كذلك اإلعراب عن قلقها إزاء مستوى املعيشة املتدين يف املناطق اخلاصـة               ودوت
األساسـية  الشعوب األصلية، مثل منطقة داريني، حيث تتردى فرص احلصول على اخلدمات            

  . ومستوى السياسات احلكومية الرامية إىل القضاء على الفقر
الدولة الطرف التدابري اليت ال تزال معلقة والراميـة       تنجز  توصي اللجنة بأن      

ميع البنميني من أبناء الـشعوب      إىل ضمان تأمني منطقة أو كيان ذي مركز مماثل جل         
وحتث أيضا الدولة الطرف على أن تبذل وسعها من أجل ضـمان فعاليـة              . األصلية

سياساهتا املتصلة بالقضاء على الفقر يف مجيع أحناء البلد، وخباصة يف املنـاطق الـيت               
  . يقطنها أبناء الشعوب األصلية

اردة بشأن حاالت الطرد والتـشريد      وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء املعلومات الو         )١٣
مشاريع الطاقة واستغالل املوارد الطبيعيـة       سياق   اليت تنال من جمتمعات الشعوب األصلية، يف      

وتضرب اللجنة مثاال على ذلك باحلوادث اليت وقعت على ساحل بوكاس دل تورو             . والسياحة
فيها تدمري املركز الثقـايف   اليت جرى   سان سان دروي  ويف اجملتمعات احمللية مبنطقيت سان سان و      

ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء املعلومات اليت تفيد بوقوع أعمال عنـف        . ناسوجلماعة  
بل إن احلالة تصبح أكثر     . أو قوات األمن  /أثناء هذه احلوادث واالستعانة فيها بقوات الشرطة و       

  . خطورة حينما يتم اللجوء إىل العنف أثناء عمليات الطرد
اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابري الفعالة الالزمـة لـضمان          توصي    

وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى  . عمليات النقل القسرية يف أرجاء البلد حظر  
القيام بدورها كوسيط يف هذه الرتاعات ومحاية مواطنيها، مبن فيهم املواطنون من            

تتعـاون يف الـسعي     أبناء الشعوب األصلية واملنحدرون من أصل أفريقي، وبأن         
اللتماس حلول للرتاعات على األراضي، وتنسيق املشاريع اإلمنائية مبـا يراعـي            

  . مصلحة أبناء الشعوب األصلية
ملتعلقة مبـشاريع   أنه يف مناسبات عديدة أوكلت املشاورات ا      بقلق  وتالحظ اللجنة     )١٤

ـ ع   لشركات القطاع اخلاص اليت تضطل      والسياحة  والتعمري استغالل املوارد  . ذه املـشاريع  هب
أن االتفاقات اليت يتم التوصل إليها عن طريق هـذه املـشاورات         بقلق أيضاً وتالحظ اللجنة   

.  أن حتكم هذه االتفاقـات     تكون ذات طابع جزئي وال تتمشى مع املعايري الدولية اليت ينبغي          
حة ضـد مـصل   كفة امليزان يف املفاوضات واالتفاقات ترجح بقوة        بالغ القلق أن    وتالحظ ب 

وتود اللجنة أن تضرب مثاال علـى ذلـك قـضية مـشروع             . جمتمعات الشعوب األصلية  
وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لعدم وجود آليات فعالة للتشاور . للطاقة الكهرمائية" ٧٥ شان"

مع الشعوب األصلية، وتشدد على وجه اخلصوص على ضرورة احلصول علـى املوافقـة احلـرة                
  .  املشاريع اإلمنائية واستغالل املوارد والسياحة، اليت تؤثر على أسلوب حياهتماملسبقة واملستنرية علىو



A/65/18  

GE.10-45919 140 

اآلليات املالئمة، مبا يتفق واملعايري تنشئ توصي اللجنة الدولة الطرف بأن   
 من اتفاقية منظمة العمل الدولية للـسكان األصـليني          ٥الدولية، وخباصة املادة    

صدقت عليها الدولة الطرف، إلجراء     ، اليت   )١٠٧رقم   (١٩٥٧والقبليني لعام   
املشاورات مع اجملتمعات احمللية اليت حيتمل أن تتأثر باملشاريع اإلمنائية واسـتغالل       

املسبقة واملستنرية على هـذه     واملوارد الطبيعية لكي حتصل على موافقتها احلرة        
 مسؤوليتها يف عمليـة     توكل الدولة الطرف   وتوصي اللجنة أيضا بأال   . املشاريع

احلاالت إىل الطرف الثالث املعين بـاألمر،  لتشاور والتفاوض والتعويض يف هذه     ا
  . أي شركات القطاع اخلاص

دم حصول ضحايا عمليات التشريد على جرب الـضرر         وتعرب اللجنة عن قلقها لع      )١٥
أنه مل يتم التوصل إىل اتفاقات هبذا الصدد إال         بقلق  وتالحظ اللجنة   . والتعويض بصورة كافية  

عدد قليل من أفراد األسر أو اجملتمعات احمللية وأنه مل تدفع هلم مبالغ كافية وأن مسألة جرب مع 
  . الضرر والتعويض تترك يف يد الشركات

رب الـضرر والتعـويض لألشـخاص       فعالة جل توصي اللجنة بتوفري سبل       
وتوصي كذلك بأنه إذا مل يكن هناك       . املعرضني للتشريد بسبب مشاريع اقتصادية    

ص من عملية التشريد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حصول املشردين من            منا
ممتلكاهتم على التعويض املالئم، واختاذ ما يلزم لتوفري أماكن ينتقلون إليها تكون            

 والكهرباء ومرافق الغسل واملرافق     إمدادات املياه جمهزة باخلدمات األساسية مثل     
  . دارس واملراكز الصحية والنقلالصحية، وغريها من املرافق املالئمة كامل

سان  ناسو يف منطقيت سان سان وسان     حبالة مجاعة   وتالحظ اللجنة أنه يف ما يتعلق         )١٦
جلنة البلدان األمريكيـة حلقـوق      أصدرت  تشاركو البافا،   اجملتمع احمللي يف منطقة     دروي، و 
وتالحـظ كـذلك   . فدابري احترازية مؤقتة يف هذا الصدد مل متتثل هلا الدولة الطر       تاإلنسان  

أغـسطس  /اللجنة برسـالة يف آب    بعثت  تشاركو البافا،   ببالغ القلق أنه يف ما يتعلق بقضية        
، يف إطار إجرائها املتعلق باإلنذار املبكر، وأن هذه القضية معروضة حاليا على حمكمة              ٢٠٠٨

اص املعين  البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، كما أهنا كانت موضوع زيارة قام هبا املقرر اخل            
  . ٢٠٠٩يناير /حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية يف كانون الثاين

حتث اللجنة الدولة الطرف على املراعاة الدقيقة للبيانـات والقـرارات       
حـاالت  ظهـور   الصادرة عن اهليئات اإلقليمية والدولية بشأن هذه املسألة ملنع          

وحتث اللجنـة الدولـة      .ان جملتمعاهتا األصلية  حلقوق اإلنس تنطوي على انتهاك    
الطرف على إعادة النظر يف موقفها واالمتثال لطلبات جلنة البلدان األمريكيـة            

تستجيب أيضاً للدعوات املوجهة     حلقوق اإلنسان، وتوصيات املقرر اخلاص، وأن     
، تـشانغينوال  توقف بناء سد على هنر       جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن     من  

وتوصـي  . وأن تسعى إىل ضمان استمرار محاية حقوق اإلنسان جملتمعاهتا األصلية      
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بإجراء فحص دقيق لالتفاقات اليت مت التوصل إليها بـشأن          الدولة الطرف   أيضا  
حقوق التزاماهتا الدولية بشأن    هذه املسألة للتأكد مما إذا كانت تتمشى أم ال مع           

لجنة الدولة الطرف بالتماس اآلليات وما مل يكن األمر كذلك، توصي ال  . اإلنسان
  . اليت متكنها من التفاوض بشأن اتفاقات مالئمة لتلك اجملتمعات

وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء العملية اجلارية يف الدولة الطرف بشأن االعتراف               )١٧
ألصلي إقامتهم امكان  الذين فروا من    بريا  بالالجئني، وخباصة إزاء حالة الالجئني من سكان إم       

  ). كولومبيا(يف تشوكو 
توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف امتثال آليـات مـنح اللجـوء           

وحتث الدولة الطـرف، علـى وجـه        . اخلاصة هبا للمعايري الدولية ذات الصلة     
  . ريإمبمن سكان حلالة الالجئني حتديداً اخلصوص، على أن تستجيب 

مطية والتصورات الـسلبية الـسائدة إزاء       وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء القوالب الن        )١٨
وتالحظ بقلق خاص التـصرحيات     . األقليات واليت تروج هلا وسائط اإلعالم وكتب التاريخ       

وخباصـة  املنحدرين من أصول أجنبية،     اليت يديل هبا املسؤولون احلكوميون ضد األشخاص        
  . من خارج القارة األمريكيةالوافدون  والكولومبيون

ن تقوم الدولة الطرف، على وجه االسـتعجال، بـشن          توصي اللجنة بأ    
.  لزيادة الوعي بالتمييز العنصري ومكافحة القوالب النمطيـة الـسائدة          تمحال

والتدريب يف  التثقيف  وتوصي أيضا بأن توفر الدولة الطرف ملسؤوليها احلكوميني         
  . هذا اجملال

اإليدز /املناعة البشرية قلق ارتفاع مستويات اإلصابة بفريوس نقص       بوتالحظ اللجنة     )١٩
خـدمات الـصحة   قلـة  يف هذا الصدد   كما تالحظ بقلق    ،  جمتمع كونا األصلي  بني سكان   

  . اجلنسية واإلجنابية املتاحة للشعوب األصلية والبنميني املنحدرين من أصل أفريقي
حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توافر خـدمات الـصحة اجلنـسية               

كمـا  . ل مجيع السكان عليها، وخباصة يف جمتمع كونا احمللي        واإلجنابية وإمكانية حصو  
  . حتثها على شن محلة إلذكاء الوعي باألمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي

ويساور اللجنة القلق إزاء املعلومات الواردة اليت تفيد بوقـوع حـاالت ختويـف                )٢٠
قوق الشعوب األصلية، وخباصة يف     يف محاية ح  لتفانيهم  واضطهاد ضد قادة اجملتمعات األصلية      

ما يتعلق باملشاريع االقتصادية الضخمة يف ميادين الطاقة الكهرمائية والتعدين واألشغال العامة            
  . الكربى أو املشاريع السياحية

ان حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ املزيد من التدابري من أجل ضم             
 تويل يف هذا الصدد اهتماماً خاصـاً        األصلية، وأن سالمة قادة وأبناء اجملتمعات     

. للتدابري االحترازية الصادرة عن منظومة البلدان األمريكية حلقـوق اإلنـسان          
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وبالنظر إىل الدور القيم الذي يضطلع به أمني املظامل يف منع وقوع االنتـهاكات،              
  . توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة مواردها املخصصة للمكتب

مل تعتمد التدابري املناسـبة حلمايـة    ألن آليات إقامة العدل      قلقها   وتعرب اللجنة عن    )٢١
مرتكيب االنتهاكات   حقوق البنميني املنحدرين من أصل أفريقي وأبناء الشعوب األصلية، وأن         

عدم كفاية املـشورة القانونيـة وعـدم        لكما يساور اللجنة القلق     . يفلتون من العقاب عادة   
  . وب األصليةتوافرها بصورة دائمة بلغات الشع

 بشأن منع   ٣١العامة رقم   توصيتها  توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل         
وتـشجع الدولـة    . التمييز العنصري يف إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية        

املشورة القانونية وضمان توفري الترمجـة الـشفوية إىل         الطرف على تعزيز توفري     
وتوصي اللجنة بأن تويل الدولة الطرف      . اتلغات الشعوب األصلية أثناء احملاكم    

عدد كبري من البنميني املنحدرين من      احلبس اليت يعيشها    اهتماما خاصا ألوضاع    
وباإلضافة إىل ذلك، حتث اللجنـة الدولـة        . أصل أفريقي احملرومني من حريتهم    

أن تتسم سبل االنتصاف بالفعالية واالسـتقالل والرتاهـة،         الطرف على ضمان    
وحتث اللجنة الدولة الطـرف     . عادل ومناسب حايا على التعويض    وحصول الض 

على التحقيق يف ممارسة التنميط العرقي اليت تستخدمها الشرطة ضد الـسكان            
  . املنحدرين من أصل أفريقي واملعاقبة عليها

الدولة  تشجعال يتجزأن فإهنا    كلٌّ  حقوق اإلنسان   أن  إذا تضع اللجنة يف اعتبارها      و  )٢٢
تصدق عليها   أن تنظر يف التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان الدولية اليت مل          الطرف على   

املتعلقـة  بعد؛ وحتثها بوجه خاص على النظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية              
  ). ١٦٩رقم (بالشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة 

مؤمتر استعراض نتائج    املتعلقة مبتابعة    ٣٣توصيتها العامة رقم    يف ضوء   توصي اللجنة،   و  )٢٣
لدى إدراج أحكام االتفاقية يف قانوهنا الـداخلي، مبراعـاة           ،الدولة الطرف بأن تقوم   ديربان،  

 املؤمتر العـاملي    ٢٠٠١سبتمرب  /أحكام إعالن وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدمها يف أيلول        
وما يتصل بذلك من تعصب، وكـذلك       ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب       

 .٢٠٠٩أبريـل  /قود يف جنيـف يف نيـسان      اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان، املع     الوثيقة  
خطـط  عن  معلومات حمددة   القادم  تقريرها الدوري   تضمني  الدولة الطرف   إىل  وتطلب اللجنة   

  . وى احمللياملستالعمل والتدابري املتخذة لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان على 
وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور وتوسيع نطاق احلوار الذي بدأته              )٢٤

مع منظمات اجملتمع املدين العاملة يف ميدان محاية حقوق اإلنسان، وخباصة يف جمال مكافحة              
  . إعداد التقرير الدوري املقبلسياق التمييز العنصري، يف 
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اإلعالن االختياري املنصوص   إصدار  رف على أن تنظر يف      وتشجع اللجنة الدولة الط     )٢٥
 من  ٨ من املادة    ٦الفقرة  يها بالتصديق على تعديالت      من االتفاقية، وتوص   ١٤عليه يف املادة    

 االجتماع الرابـع عـشر للـدول    ١٩٩٢يناير / كانون الثاين١٥االتفاقية، اليت اعتمدها يف     
 كـانون   ١٦ املـؤرخ    ٤٧/١١١امة يف قرارهـا     اجلمعية الع أقرهتا  األطراف يف االتفاقية، و   

 إىل قراري اجلمعيـة العامـة       االنتباهويف هذا الصدد، توجه اللجنة      . ١٩٩٢ديسمرب  /األول
 كـانون   ٢٤، املـؤرخ    ٦٣/٢٤٢، و ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٩، املؤرخ   ٦١/١٤٨

 التعجيـل   على، اللذين حثت فيهما بقوة الدول األطراف يف االتفاقية          ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
إجراءاهتا الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار األمني العام كتابة على وجـه الـسرعة              ب

  .يهمبوافقتها عل
بأن تيسر الدولة الطرف إتاحة تقاريرها للجمهور وقت تقدميها، وأن    وتوصي اللجنة     )٢٦

لغات الشائع  تعّمم كذلك مالحظات اللجنة على هذه التقارير باللغات الرمسية وغريها من ال           
  .استخدامها، حسب االقتضاء

ـ ،  ١٩٩٦ أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها األساسية يف عـام           وإذ تالحظ اللجنة    )٢٧  افإهن
وفقا للمبادئ التوجيهية املنسقة لتقـدمي التقـارير        نسخة حمدثة    تقدمي   تشجع الدولة الطرف على   

، األساسية التوجيهية إلعداد الوثيقة      وال سيما املبادئ   مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان،    
 املعقـود يف    ،هيئات معاهدات حقوق اإلنسان   جلان  االجتماع اخلامس املشترك بني     اعتمدها  اليت  

  ).Corr.1 وHRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /حزيران
 من النظام الداخلي املعـّدل     ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١الفقرة  وفقاً ألحكام   و  )٢٨
أن توافيها يف غضون سنة من اعتماد هـذه املالحظـات          الدولة الطرف    إىلاللجنة  تطلب  نة،  للج

  .  أعاله١٤ و١٣ و١٢الواردة يف الفقرات  مبعلومات عن متابعتها للتوصيات ،اخلتامية
ما تكتسيه التوصيات الواردة يف     اللجنة أيضاً أن توجِّه انتباه الدولة الطرف إىل         تود  و  )٢٩

من أمهية خاصة، وتطلب إليها تضمني تقريرها الـدوري   أعاله ١٨ و١٥ و ١١ و ٩الفقرات  
  . القادم معلومات مفصلة عن اخلطوات امللموسة املتخذة لتنفيذ هذه التوصيات

بأن تقدم تقاريرها الدورية احلادي والعشرين والثاين       الدولة الطرف   وتوصي اللجنة     )٣٠
، آخذة يف   ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٤حبلول  والعشرين والثالث والعشرين يف وثيقة واحدة       

املبادئ التوجيهية للوثيقة اخلاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري اليت تقـدمها            اعتبارها  
 من االتفاقية، وهي املبادئ التوجيهيـة الـيت         ٩ من املادة    ١الدول األطراف مبوجب الفقرة     

، وأن تتناول هذه الوثيقة مجيع (CERD/C/2007/1)اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا احلادية والسبعني      
  . النقاط املثارة يف هذه املالحظات اخلتامية
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  رومانيا  -٤٩
 )SR.2023 و CERD/C/SR.2022 (٢٠٢٣ و ٢٠٢٢نظرت اللجنـة، يف جلـستيها         )١

الـسادس عـشر     يـة  الدور رومانيا تقارير يف   ،٢٠١٠أغسطس  / آب ١٠و ٩ املعقودتني يف 
. )CERD/C/ROU/16-19( والتاسع عشر املقدمة يف وثيقة واحدة        والسابع عشر والثامن عشر   

ــدتو ــة  اعتم ــستاللجن ــود)CERD/C/SR.2042( ٢٠٤٢ها يف جل / آب ٢٣ يف ة، املعق
 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠ أغسطس

 مقدمة  -ألف   

املقدمة من الدولـة الطـرف يف وثيقـة واحـدة            بالتقارير الدورية ترحب اللجنة     )٢
املستوى  كما ترحب بوفد الدولة الطرف الرفيع     . مات اإلضافية اليت قدمها الوفد شفهياً     وباملعلو

عن تقديرها   وتعرب اللجنة . وباستئناف احلوار مع هذه الدولة بعد انقطاع دام أحد عشر عاماً          
ءة الصرحية والبنا  لنوعية الوثيقة املقدمة من الدولة الطرف وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة وللردود          
 .اليت قدمها الوفد على األسئلة اليت طرحها أعضاء اللجنة أثناء احلوار ومالحظاهتم

 اجلوانب اإلجيابية  - باء  

 يتضمن أحكاماً تتعلق مبنع ٢٠٠٣حتيط اللجنة علماً بارتياح بأن الدستور املُنقّح عام       )٣
 .التمييز

التمييز ومكافحته، ومن   وترحب اللجنة باعتماد قوانني وأوامر عديدة ترمي إىل منع            )٤
 : بينها على وجه اخلصوص

 املتعلق مبنع مجيـع أشـكال       ٢٠٠٠ لعام   ١٣٧املرسوم احلكومي رقم      )أ(  
 ، والذي يشكل اإلطار القانوين العام املنطبق يف هذا اجملال؛ التمييز واملعاقبة عليها

الـذي حيظـر     املتعلق بالطوارئ    ٢٠٠٢ لعام   ٣١املرسوم احلكومي رقم      )ب(  
مينع متجيـد   ألجانب و ا واليت ُترّوج لكره  العنصري  و نظمات والرموز ذات الطابع الفاشي    ملا

 تكاب جرائم ضد السالم واإلنسانية؛شخصيات ثبتت إدانتها بار

 التحريض على التمييز   املتعلقتان ب  قانون العقوبات  من   ٢٤٧ و ٣١٧املادتان    )ج(  
  بدوافع متييزية؛ إساءة استعمال السلطةو

 ٣١/٢٠٠٢ احلكـومي رقـم      املُعدِّل للمرسوم  ١٠٧/٢٠٠٦قانون رقم   ال  )د(  
 والذي يعطي تفسرياً واسعاً للمحرقة يشمل إثنية الروما؛ 

بصيغته املعدلة  ( املتعلق باإلعالم السمعي البصري      ٥٠٤/٢٠٠٢القانون رقم     ) ه(  
ل أشـكا الذي حيظر بث برامج تتضمن أي شكل مـن          ) ٤٠٢/٢٠٠٣واملتممة بالقانون رقم    
  أو امليل اجلنسي؛  أو اجلنسية أو اجلنس أو الدينسبب العرق بالتحريض على الكراهية
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 والذي ينظّم مـسألة      املتعلق باألحزاب السياسية   ١٤/٢٠٠٣القانون رقم     )و(  
 التمثيل السياسي واملشاركة يف احلياة العامة على قدم املساواة ودون متييز بني املواطنني؛ 

ديد الذي يعّرف التمييز املباشر وغري املباشر وحيظره والذي         قانون العمل اجل    )ز(  
 .  مث ُعّدل الحقا٥٣/٢٠٠٠ًأُِقر مبوجب القانون 

وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت هيئات ومؤسسات خمتلفة ختتص مبكافحة             )٥
وجلنـة   وحمامي الـشعب     الوكالة الوطنية للروما  التمييز مثل اجمللس الوطين ملكافحة التمييز و      

لعالقـات  الوزاريـة ل  دارة  اإلواألقليات الوطنية، واجمللس الوطين لإلعالم السمعي البصري        
 . اإلثنيات بني

وتالحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف اختذت عدداً من التدابري ووضعت برامج              )٦
لرومـا  وخططاً هتدف يف مجلة أمور إىل إدماج أفراج األقليات، وإىل تعليم وتدريس أطفال ا             

. وتعزيز اللغات األم لألقليات اإلثنية ومكافحة التمييز ضد األشخاص املنتمني إىل أقليات إثنية    
لتنفيذ التدابري املتعلقـة مبنـع التمييـز        ومن بني هذه الربامج واخلطط االستراتيجية الوطنية        

 .  الروماوضعاالستراتيجية الوطنية لتحسني  و)٢٠١٣-٢٠٠٧(ومكافحته 

ها الدولة الطـرف وتـذكِّر بـأن    تقدملجنة عن تقديرها للمعلومات اليت  وتعرب ال   )٧
للقضاء على مجيع    من االتفاقية الدولية     ١٤رومانيا أصدرت اإلعالن املنصوص عليه يف املادة        

 امليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغات األقليـات، وصّدقت على  أشكال التمييز العنصري 
 لالتفاقيـة   ١٢الربوتوكول رقم    و  أوروبا،  جمللس ية األقليات الوطنية  االتفاقية اإلطارية حلما  و

 . األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية

  دواعي القلق والتوصيات  - جيم  
حتيط اللجنة علماً بالبيانات اليت قدمتها الدولة الطرف حول التركيبة اإلثنية للسكان              )٨

، تعرب اللجنة عن القلق ألن الظروف اليت جرى         ومع ذلك . ٢٠٠٢واليت أفرزها تعداد عام     
فيها هذا التعداد مل تسمح باحلصول على بيانات كاملة ودقيقة وموثوقة حول التركيبة اإلثنية              

 . احلقيقية للدولة الطرف، خاصة فيما يتعلق باألقليات ومن بينها أقلية الروما حتديداً

بيانـات يف إطـار     توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسني طرق مجعها لل         
 وبتوفري الظروف اليت تتيح هلا تزويـد        ٢٠١١املقبل املزمع إجراؤه عام     لتعداد  ا

 التركيبـة اإلثنيـة     عنببيانات كاملة ودقيقة وموثوقة     القادم  اللجنة يف التقرير    
  .  الروما وغريهم من األقليات الوطنيةأفرادعدد عن اصة خبللسكان، و

 املختلفة الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف، ال سـيما             وحتيط اللجنة علماً بالتدابري     )٩
 الوطنية اهلادفة إىل منع التمييز العنصري ومكافحته، فـضالً         جاالستراتيجيات واخلطط والربام  
غري أن اللجنة تأسف لعدم توفري الدولة الطرف معلومـات          . عن محاية اجملموعات األضعف   

 . كافية عن آثار هذه التدابري على أرض الواقع
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 معلومات كاملة عن قادم الاللجنة الدولة الطرف بتضمني تقريرها وصي  ت  
 التمييـز العنـصري ومكافحتـه       ملنع للتدابري العديدة اليت اختذهتا      العملياألثر  

وتوصي اللجنة كذلك الدولة    . وتسهيل اندماج اجملموعات املستضعفة يف اجملتمع     
املعـروض  قليات الوطنية   الطرف بإبالغها عن مصري مشروع القانون املتعلق باأل       

   . الربملان حالياًعلى
ومما يثري قلق اللجنة أن تؤثر تدابري التقشف املؤقتة اليت اعتمدهتا الدولة الطـرف يف                 )١٠

 ملواجهة األزمة االقتصادية واملالية العاملية تأثرياً سلبياً على وضع فئات           ٢٠١٠ و ٢٠٠٩عامي  
 . نصرياجملتمع األضعف واألكثر عرضة للتمييز الع

 العامـة رقـم    يف ضـوء توصـيتها    ،  توصي اللجنة الدولـة الطـرف       
، لتفـادي أن  املناسبة، أو تعزيز ما هو موجود منها     التدابري   ذ باختا ،)٢٠٠٩(٣٣

، للفئات األضـعف  يكون لألزمة االقتصادية آثار ضارة على الوضع االجتماعي         
أن تؤدي   وأالتحديد،  املهاجرين واألقليات، وأقلية الروما ب    الالجئني و ال سيما   و

   .إىل زيادة التمييز العنصري ضد هذه اجملموعات
الدولة الطرف بشأن اختصاص اجمللـس      قدمتها  وحتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت        )١١

الوطين ملكافحة التمييز وواليته ووظائفه، لكنها تالحظ أن هذه املؤسسة ال تستويف بـشكل              
  .)٢املادة  ()٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة (  يس الشروط الواردة يف مبادئ بارتام

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لكي يستويف اجمللس            
قـرار  ( مبادئ بـاريس  الشروط الواردة يف    الوطين ملكافحة التمييز بشكل تام      

  . )٤٨/١٣٤اجلمعية العامة 
 ،يئات املعنية مبكافحة التمييز   وتالحظ اللجنة أن اختصاصات خمتلف املؤسسات واهل        )١٢

 الوطين ملكافحة التمييز وحمامي الشعب، قد تتداخل، األمر الذي من شأنه أن             سوخاصة اجملل 
 ). ٢املادة (خيل بفعالية هذه املؤسسة أو تلك يف مكافحتها للتمييز 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتحديد اختصاصات املؤسسات واهليئات          
، التمييز ومكافحتـه  ظام منع    بغية ضمان فعالية ن    التمييزكافحة  املختلفة املعنية مب  

تنـسيق  لضمان البت يف الشكاوى، واختاذ التدابري الالزمة   ب يتعلق وال سيما فيما  
  . أفضل بني هذه املؤسسات واهليئات

وتالحظ اللجنة أن التشريعات اجلنائية يف الدولة الطرف، ال سيما أحكـام قـانون              )١٣
 . من االتفاقية تغطية كاملة٤غطي اجلرائم املنصوص عليها يف املادة العقوبات، ال ت

 )١٩٨٥(٧و) ١٩٧٢(١توصــياهتا العامــة رقــم تــذكر اللجنــة ب  
، وتوصـي   ٤على الطابع الوقائي واإللزامي للمـادة       اليت تنص   ) ١٩٩٣(١٥و
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الدولة الطرف بتضمني قانون العقوبات، يف التعديل املقبل، أحكاما تكفل وضـع            
  .  من االتفاقية موضع التنفيذ الكامل٤ املادة

وحتيط اللجنة علماً بالتدابري العديدة اليت اختذهتا الدولة الطرف لتحسني وضع أفـراد      )١٤
لكن اللجنة يساورها القلق إزاء اسـتمرار       . الروما ومنع التمييز الذي يتعرضون له ومكافحته      

ن التمييز العنـصري يف نيـل التعلـيم         معاناة أفراد الروما من القوالب النمطية العنصرية وم       
ونوعيته، مبا يف ذلك الفصل العنصري ضد أطفال الروما، كما يف احلصول علـى الـسكن                

كما يساور اللجنة القلق بسبب     . والرعاية واخلدمات الصحية واخلدمات االجتماعية والعمل     
نتفـاع اجلمهـور    بعض األماكن واملرافق املخصصة ال    ارتياد  تعرض أفراد الروما للتمييز يف      

 ). ٥ املادة(

) ٢٠٠٠(٢٧إن اللجنة، إذ تضع يف اعتبارها توصيتها العامـة رقـم              
 جهودهـا الدولة الطرف على مواصلة     تشجع   الروما،   أقليةاملتعلقة بالتمييز ضد    

ويف . ري ضد أفراد الروما ومكافحتـه      التمييز العنص  ملنعواختاذ التدابري الالزمة    
  : يلي لدولة الطرف مباهذا الصدد، توصي اللجنة ا

كفالة تطبيق القوانني السارية وغريها من التدابري اليت حتظر التمييز ضد             )أ(  
  الروما؛ أفراد

سوم الوزاري  املرتعميمضمان حصول أطفال الروما على التعليم وكفالة        )ب(  
وما، من الر واآلباء   املعلمني يف صفوف املتعلق حبظر الفصل     ٢٠٠٧ يوليه/الصادر يف متوز  

 والتعريف به وتطبيقه؛ 

 تفـادي   عن طريق الروما على السكن، مبا يف ذلك       أفراد  تيسري حصول     )ج(  
  من دون توفري بديل للسكن؛ واإلخالء القسرياملصادرة غري القانونية للممتلكات 

 الروما من الرعاية واخلدمات الصحية واخلـدمات        أفرادضمان استفادة     )د(  
 يز دور الوسطاء من الروما يف جمال الرعاية الصحية؛ االجتماعية ومواصلة تعز

 اندماجهم يف   تيسريالروما هبدف   بتعزيز برامج التدريب والتعلم اخلاصة        ) ه(  
 سوق العمل؛ 

واملرافق املخصـصة   بعض األماكن   ضد الروما يف ارتياد     مكافحة التمييز     )و(  
 . ومعاقبتهممييزمن خالل مالحقة املسؤولني عن أعمال الت النتفاع اجلمهور

وتالحظ اللجنة بقلق االستخدام املفرط للقوة وسوء املعاملة وإساءة استخدام السلطة        )١٥
من قبل أفراد الشرطة وقوات األمن يف تعاطيهم مع األشخاص املنتمني إىل أقليات، ال سـيما    

 أمر مـثري    لذي ميارسه موظفو الشرطة والقضاء    وترى أيضاً أن التنميط العرقي ا     . أقلية الروما 
 ). ٥املادة (للقلق 
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 منعحول  ) ٢٠٠٥(٣١اعتبارها توصيتها العامة رقم     يف  إذ تضع اللجنة      
، فهي حتث الدولة    القضاء وسري عمله  نظام  التمييز العنصري ومكافحته يف إدارة      

  : يلي  القيام مباالطرف على
 كفالة تطبيق التدابري املختلفـة    مواصلة اختاذ التدابري الالزمة و      )أ(  
 ملكافحة ٣٦٠/٢٠٠٢القانون رقم  و٢١٨/٢٠٠٢ القانون رقماصة خبالقائمة و

وسوء املعاملة وإساءة استخدام السلطة من قبـل الـشرطة          االستخدام املفرط للقوة    
 ؛ وقوات األمن يف تعاطيهم مع األشخاص املنتمني إىل أقليات، ال سيما أقلية الروما

 ىل أقليات من تلك األفعال؛ تيسري سبل تظلم األشخاص املنتمني إ  )ب(  

ضمان معاجلة فعالة وموضوعية للشكاوى حتت إشراف املفتشية          )ج(  
 للشرطة؛  العامة

كفالة أن تقوم السلطات القضائية مبالحقة مرتكيب هذه األعمال           )د(  
 ؛ فعالةومعاقبتهم بصورة 

 الرومـا يف    إدمـاج أفـراد   يف  إىل جانب ذلـك،      ،الستمرارا  ) ه(  
 . الشرطة صفوف

بالقضاء على ممارسـات التنمـيط        كذلك توصي اللجنة الدولة الطرف     
 ببياناتومبوافاهتا يف تقريرها القادم      الشائعة يف أوساط الشرطة والقضاء،       العرقي
والعقوبات الـيت أنزلـت     واملالحقات القضائية    بالشكاوى املقدمة    تتعلقكاملة  

  . مبرتكيب هذه األعمال
القوالب النمطيـة   املعلومات اليت وردهتا بشأن تفشي       إزاء   وتعرب اللجنة عن قلقها     )١٦

الكراهية ضد األشخاص املنتمني إىل أقليات، ال سيما الروما، يف بعـض            العنصرية وخطاب   
 الـسياسية   تبعـض الشخـصيا   يف صـفوف    الصحف ووسائل اإلعالم واألحزاب السياسية      

  .)٦ و٥ ،٤ املواد(

 ملعاقبة الصحف ووسائل    فعالةبري  اتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تد       
. هذه األفعال  السياسية اليت ترتكب     تاإلعالم واألحزاب السياسية والشخصيا   

بـني   تدابري هتدف إىل تعزيز التـسامح        لجنة الدولة الطرف باختاذ   ل ا توصيكما  
  .  اإلثنيةاجلماعات

ال سـيما كـرة     وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء استمرار العنصرية يف الرياضة،             )١٧
القدم، اليت تترجم بتعابري بغيضة وحوادث ذات طابع عنصري ضد بعض األقليات، مبـا يف               

 ). ٥ و٤املادتان (ذلك أقلية الروما 
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 مكافحـة   جهودها الراميـة إىل   توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة        
الدولة الطرف   كذلك   ةتوصي اللجن و. يف الرياضة، ال سيما كرة القدم     العنصرية  
  . الرياضة لتعزيز ثقافة التسامح والتنوع الثقايف واإلثينباستخدام 

وحتيط اللجنة علماً بوجود سبل خمتلفة للتظلم من أعمال التمييز العنصري، وخاصة              )١٨
لكن اللجنة قلقة   . أمام اجمللس الوطين ملكافحة التمييز وحمامي الشعب وحماكم الدولة الطرف         

القضائية معلومات كافية بشأن الشكاوى املقدمة واملالحقات       إزاء عدم توفري الدولة الطرف      
 ). ٦املادة (واإلدانات والعقوبات الصادرة عن احملاكم 

، املتعلقـة بـالتمييز     )٢٠٠٥(٣١ إىل توصيتها العامة رقم      تشري اللجنة   
ضحايا التمييـز   إحجام  ن  أتذكّر ب و ،لقضاء وسري عمله  نظام ا العنصري يف إدارة    

مؤشراً علـى نقـص يف      يكون  دعاوى قد   الشكاوى وإقامة    عن رفع العنصري  
 املتاحة، أو اخلوف    التظلم، وعدم علم اجلمهور بسبل      هبذا اجملال القوانني اخلاصة   

 ملباشـرة السلطات املـسؤولة    استنكار اجملتمع أو انعدام اإلرادة من جانب        من  
لقة بالتمييز عتوتوصي اللجنة الدولة الطرف بنشر القوانني امل   .  القضائية املالحقات

مجيـع  على   ، الروما أقليةومنها   ، السكان، وخاصة األقليات   طالعالعنصري وإ 
بـأن تقـدم يف إطـار       أيضاً  وتوصي اللجنة الدولة الطرف     .  املتاحة التظلمسبل  

بيانات كاملة عن الشكاوى املقدمة واملالحقات الـيت أجريـت          القادم  تقريرها  
  . ا تتعلق بالتمييز العنصريواإلدانات واألحكام الصادرة يف قضاي

، ال سـيما أقليـة       القومية أن األشخاص املنتمني إىل األقليات    بقلق  وتالحظ اللجنة     )١٩
الروما، ال تتوفر هلم دائماً إمكانية استخدام لغتهم أو التخاطب هبا خالل خمتلـف مراحـل                

اكاً حلقهم يف إقامة ، األمر الذي يشكل انتهالشفوينياإلجراءات القضائية بسبب قلة املترمجني     
  ).٦ و٥املادتان (العدل على النحو الواجب 

 ٣٠٤/٢٠٠٤توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تطبيق القانون رقم           
قومية أقليات  إىل  املتعلق بتنظيم القضاء، الذي ينص على أن لألشخاص املنتمني          

ـ طرف  وتوصي اللجنة الدولة ال   . ام احملاكم ماحلق يف التعبري بلغتهم األم أ      ضمان ب
لـضمان   مترمجني شفويني    تدريبسيما عن طريق      الفعلي هلذا احلق، ال    اإلعمال

حبقهم يف إقامـة     الروما،   أقليةال سيما   ،   املنتمني إىل أقليات قومية    متتع املتقاضني 
  .العدل على النحو الواجب

 وأ ويساور اللجنة القلق لكون التدريب على حقوق اإلنسان والتفاهم بني األعراق            )٢٠
سيما  اإلثنيات ال يزال دون املستوى املطلوب، ولكون الصورة السلبية جداً عن األقليات، ال            

 ). ٧املادة (أقلية الروما، ال تزال سائدة بني سكان الدولة الطرف 
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توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتوفري التـدريب علـى             
ـ     والتوعية بقيم حقوق اإلنسان    ني األعـراق واإلثنيـات      التسامح والتفـاهم ب

 مـوظفي   يف صفوف موظفي إنفاذ القانون، ال سـيما       والعالقات بني الثقافات،    
كمـا  .  السجون، فضالً عن احملامني واملعلمـني إدارةالشرطة والدرك والقضاء و   

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة املبادرات املتعلقة بتوعية اجلمهور العام وتثقيفه يف            
  . ثقايف والتفاهم والتسامح جتاه األقليات، وخاصة أقلية الروماجمال التنوع ال

الدولـة  كل ال يتجزأ، فهي تشجع     أنّ حقوق اإلنسان    يف اعتبارها   اللجنة  إذا تضع   و  )٢١
قوق اإلنسان اليت مل تنـضم إليهـا   حلالطرف على النظر يف التصديق على املعاهدات الدولية      

االتفاقية مبسألة التمييز العنصري مثل     ارتباطاً مباشراً   بعد، ال سيما تلك اليت ترتبط أحكامها        
 ). ١٩٩٠ (أسرهمأفراد الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين و

بـشأن متابعـة    املتعلقة  ) ٢٠٠٩(٣٣توصي اللجنة، يف ضوء توصيتها العامة رقم        و  )٢٢
تفاقيـة يف نظامهـا     لدى تطبيق اال   ،مؤمتر استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف       

سـبتمرب  /لـول إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها يف أي       ي، بتنفيذ   لالقانوين الداخ 
 وما يتصل بـذلك   ه األجانب العنصرية والتمييز العنصري وكر    ملكافحة    املؤمتر العاملي  ٢٠٠١

ـ   ديربان الذي   نتائج   الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض      وكذلكمن تعصب،    ف يف  عقد يف جني
القـادم   تقريرها الـدوري     إىل الدولة الطرف تضمني    وتطلب اللجنة    .٢٠٠٩أبريل  /نيسان

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

العاملة دين  وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور مع منظمات اجملتمع امل            )٢٣
يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وال سيما يف مكافحة التمييز العنصري، وتوسـيع وتعميـق               

 .القادمإعداد التقرير الدوري  سياق احلوار معها، يف

 مـن   ٨  مـن املـادة    ٦وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديل الفقرة           )٢٤
يف االجتماع الرابع عشر للدول األطـراف        ١٩٩٢ير  ينا/ كانون الثاين  ١٥ يف   املُعَتمداالتفاقية،  

. ٤٧/١١١ اجلمعية العامـة بقرارهـا       ، والذي أقّرته  )، املرفق CERD/SP/45انظر   (يف االتفاقية 
، الذي حثـت    ٦١/١٤٨قرار اجلمعية العامة     من   ١٤الفقرة  وتشري اللجنة، يف هذا الصدد، إىل       

للتصديق على التعديل وإخطار    لداخلية  اءاهتا ا الدول األطراف على التعجيل باختاذ إجر     بشدة  فيه  
 . عليهموافقتها  كتابة على وجه السرعة األمني العام

أن  لعامة اجلمهور وقت تقدميها، وب     هاوتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقارير        )٢٥
رمسية باللغة ال هذه التقارير،    بعد دراسة اللجنة  اخلتامية اليت تعتمدها    الحظات  املتعّمم كذلك   

 . ، حسب االقتضاءالشائع استخدامهاوغريها من اللغات 



A/65/18 

151 GE. 10-45919 

، فإهنـا   ١٩٩٦ عام   ثيقتها األساسية قدمت و وإذ تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف         )٢٦
وفقاً للمبادئ التوجيهية املنـسقة      صفحة،   ٨٠ إىل   ٦٠ نسخة حمّدثة من      على تقدمي  تشجعها

ال سيما املبادئ التوجيهية إلعداد     ،   اإلنسان لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق     
االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات املوحدة، اليت اعتمدها    الوثيقة األساسية   

 .HRI/GEN/2/Rev.4) (٢٠٠٦ هيوني/نسان املعقود يف حزيرانحقوق اإل

نظامها الـداخلي    من   ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١ووفقاً ألحكام الفقرة      )٢٧
هـذه  يف غضون سنة واحدة من اعتماد        توافيها،  أن إىل الدولة الطرف  املعدل، تطلب اللجنة    
 ١٦ و ١٥ و ١٤متابعتها للتوصيات الواردة يف الفقـرات       عن  علومات  مباملالحظات اخلتامية،   

 . أعاله١٧و

الواردة يف  يات  ما تكتسيه التوص  انتباه الدولة الطرف إىل     توجه  وتود اللجنة أيضاً أن       )٢٨
تضمن تقريرها  الدولة الطرف أن    إىل  وتطلب   من أمهية خاصة،     ٢٠ و ١٩ و ١٠ و ٨ الفقرات

 . لتنفيذ هذه التوصياتعن التدابري امللموسة املتخذة  معلومات مفصلة الدوري القادم

العـشرين واحلـادي    بأن تقدم تقريريها الـدوريني      الدولة الطرف   وتوصي اللجنة     )٢٩
 /تـشرين األول   ١٥، يف موعـد أقـصاه        صفحة ٤٠ ال تتعدى    ثيقة واحدة  يف و  والعشرين
 اخلاصة بلجنة القـضاء     إلعداد الوثائق املبادئ التوجيهية   آخذة يف اعتبارها    ،  ٢٠١٣ أكتوبر

، )CERD/C/2007/1(دورهتا احلادية والسبعني    يف   اليت اعتمدهتا اللجنة     ،على التمييز العنصري  
  .املالحظات اخلتاميةهذه يع النقاط املثارة يف مجتتناول يف تلك الوثيقة وبأن 
  سلوفاكيا  -٥٠
 CERD/C/SR.1976) و(CERD/C/SR.1975 ١٩٧٦ و١٩٧٥يف جلـستيها     ،نظرت اللجنة   )١

 الـسادس إىل الثـامن       يف التقارير الدوريـة مـن      ،٢٠١٠فرباير  / شباط ١٧ و ١٦املعقودتني يف   
يف اعتمدت اللجنـة    و . وثيقٍة واحدة   املقدمة يف  ،)CERD/C/SVK/6-8(سلوفاكيا  مهورية  جل

 ٣ و ٢ املعقودتني يف    ،CERD/C/SR.1996) و (CERD/C/SR.1995 ١٩٩٦ و ١٩٩٥جلستيها  
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠ مارس/آذار

  مقدمة -ألف  
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف للتقارير الدورية مـن الـسادس إىل الثـامن يف                 )٢

اليت تضمنت ردوداً على دواعي القلق اليت أثارهتا اللجنة يف مالحظاهتـا           ير  هي التقار موعدها، و 
 الدولة  ، وبالفرصة اليت أتاحها ذلك الستئناف احلوار مع       )CERD/C/65/CO/7(اخلتامية السابقة   

 الذي جرى مـع الوفـد       والصادقوتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار الصريح        . الطرف
  . أعضاء اللجنةطرحها قائمة املسائل والطائفة الواسعة من األسئلة اليت دمت على وللردود اليت قُ
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  اجلوانب اإلجيابية - باء 
إطـار  وطيد  ترحب اللجنة مبختلف التدابري التشريعية اليت اعتمدهتا الدولة الطرف لت           )٣

  :تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وال سيما القضاء على التمييز العنصري
الـذي  ،  ٢٠٠٩ ، بصيغته املعدلة عام      ٢٠٠٥عام  لنائي  اجلون  قانالاعتماد   )أ( 

جمموعـة  جترمي  بسبل منها مثالً    ينص على محاية أفضل من اجلرائم املتصلة بالتمييز العنصري،          
  واسعة من اجلرائم املتصلة بالتمييز العنصري؛

مجلة أمور منها   وفر  ، ي ٢٠٠٥اعتماد قانون جديد لإلجراءات اجلنائية عام        )ب( 
  تقدمي املطالبات املتعلقة باألضرار؛عند ية أوسع لضحايا التمييز العنصري محا

، تنص  ٢٠٠٨أبريل  /اعتماد تعديالت على قانون مكافحة التمييز يف نيسان        )ج( 
يف دعى عليه   على مجلة أمور منها اختاذ تدابري خاصة، فضال عن جعل عبء اإلثبات على امل             

   معقول افتراض حدوث متييز عنصري؛القضايا املدنية اليت ميكن فيها بشكل
التصديق على معاهدات دولية أخرى، مثل االتفاقية األوروبيـة املتعلقـة            )د( 

 اليت من شأهنا حتسني فـرص ضـحايا التمييـز           ٢٠٠٩بتعويض ضحايا جرائم العنف عام      
  .العنصري يف االنتصاف

ـ   وترحب اللجنة باعتماد خطة عمل ملنع مجيع أشكال التمي          )٤ ه صرية وكـر  يـز والعن
 كـذلك ، و ٢٠١١-٢٠٠٩ التعصب للفتـرة     مظاهرجانب ومعاداة السامية وغريها من      األ

برنامج اجلماعة األوروبية املتعلـق     "اليت هتدف إىل القضاء على التمييز، مثل        األخرى  التدابري  
  ."بالعمالة والتضامن االجتماعي، بروغريس

 اختذت لتحسني أوضاع أقلية الروما يف       وتشري اللجنة بارتياح إىل اخلطوات املختلفة اليت        )٥
، مثل اعتماد تعديالت على قانون املدارس هتـدف إىل إعـداد            ةلاجماالت التعليم والسكن والعم   

األطفال لدجمهم يف النظام الرمسي للمدارس االبتدائية، وخطة العمل الوطنية بشأن عقـد إدمـاج               
وبناء مرافق تقنية   املنخفضة الدخل   لفقرية  خطة دعم بناء مساكن بلدية خمصصة للفئات ا       "، و روماال

األطروحات األساسية ملفهوم السياسة العامة للحكومـة الـسلوفاكية         " و "يف مستوطنات الروما  
  . "ج االجتماعيادمالربنامج التنفيذي للعمالة واإل"، و"إلدماج مجاعات الروما يف جمال السكن

الت الطـوارئ لتـوفري احلمايـة        اللجنة بتقدير إنشاء مركز العبور يف حا       تالحظو  )٦
  . اإلنسانية لالجئني الذين ينتظرون إعادة توطينهم

  والتوصياتدواعي القلق  -جيم  
 بالبيانات املقدمة عن التركيبة اإلثنية للسكان واألقليات الرئيسية         أحاطت اللجنة علماً    )٧

ءات املتعلقـة بعـدد     املقيمة يف الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق إزاء االختالف يف اإلحصا          
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وتشري اللجنة أيضا بقلق إىل ندرة البيانات االجتماعية        . أعضاء أقلية الروما يف صفوف السكان     
  . واالقتصادية الواردة يف التقرير احلايل وتؤكد على ما توليه من أمهية وقيمة هلذه البيانات

، تـشجع اللجنـة     ٢٠١١تعداد السكان املقرر إجراؤه عام      يف ضوء   و  
ولة الطرف على تعزيز دعمها لفرقة العمل املتعددة التخصصات اليت أنشئت           الد

ـ املئويةلوضع خطة جلمع مزيد من البيانات املوثوقة بشأن النسبة       ن يذ للسكان ال
تطلب اللجنة من الدولة الطـرف أن تـدرج يف           و . من الروما  منفسهيعتربون أ 

ـ     مصنفةتقريرها الدوري القادم بيانات      قتـصادي  اعي واال  عن الوضـع االجتم
املتعلقـة  ) ١٩٩٠(٨متاشيا مع توصيتها العامة رقم      ،  لألقليات يف الدولة الطرف   

 من االتفاقية والفقرات مـن      ١ من املادة    ٤ و ١بتفسري وتطبيق أحكام الفقرتني     
لوثيقـة  ااملنصوص عليهـا يف      لتقدمي التقارير     من املبادئ التوجيهية   ١٢ إىل   ١٠

تمييز العنصري املعتمدة يف دورهتا احلادية والسبعني       اخلاصة بلجنة القضاء على ال    
)CERD/C/2007/1(.  

األجانـب،  وكره  وتشري اللجنة إىل تركيز الدولة الطرف القوي على مكافحة التطرف             )٨
  ).١املادة (باهتمام مماثل ينبغي أن حتظى أشكال التمييز العنصري األخرى ترى أن لكنها 

 األجانـب والتطـرف،     هطرف على مكافحة كر   ويف حني هتنئ اللجنة الدولة ال       
تشجعها على توسيع نطاق تركيزها على هنجها يف مكافحة التمييـز العنـصري             

  .وذلك هبدف التصدي له بكل صوره وأشكاله
وتشري جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل أن جلنة تنسيق اإلجراءات الراميـة إىل                )٩

عنصرية حل حملها فريق خرباء متعدد التخصصات لتنسيق دوافع املرتكبة بالقضاء على اجلرائم 
مجيع إجراءات سلطات الدولة الطرف املعنية مبكافحة التمييز العنصري، وكذلك التعاون مع            

  . املنظمات غري احلكومية
توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطـرف األداء الفعـال هلـذه اهليئـة             

بلغ ييز العنصري يف ضوء املشاكل اليت أُ      اجلديدة بغية القضاء على التم    التنسيقية  
  .عنها بشأن املؤسسة السابقة

ن األحكام القانونية للدولة الطرف وبراجمها وسياسـاهتا        ألوتعرب اللجنة عن قلقها       )١٠
وتعرب عن أسفها لعدم وجود   . اهلادفة إىل القضاء على التمييز العنصري ال تنفذ تنفيذا كامال         

  ). ٥ و٢املادتان (نون مكافحة التمييز يف احملاكم معلومات بشأن االحتجاج بقا
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان التنفيذ الفعال جلميـع القـوانني               

رصد  منها   لبسبوالربامج والسياسات الرامية إىل القضاء على التمييز العنصري،         
مومـا،  تنفيذها، وال سيما على الصعيد احمللي، وزيادة الوعي يف أوساط اجلمهـور ع            

كمـا تـشجع   .  مبثل هذه التدابريف األقليات وكذا السلطة القضائيةوخباصة يف صفو 
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يف تنفيذ  إشراكا فعاالً   اللجنة الدولة الطرف على إشراك املركز الوطين حلقوق اإلنسان          
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومـات حمدثـة           . قانون مكافحة التمييز  

  .القادمام مكافحة التمييز يف تقريرها الدوري بشأن تطبيق احملاكم ألحك
يف حني تشري اللجنة بتقدير إىل اعتماد تدابري خاصة للنهوض بأقلية الروما يف عدد              و  )١١

من اجملاالت، ال يزال يساورها القلق بشأن استمرار هتميش أفراد هـذه األقليـة وهـشاشة                
ن التعليم والسك مثل   يف جماالت    وضعهم االجتماعي واالقتصادي، والتمييز الذي يواجهونه،     

  ).٥ و٢املادتان (والصحة والعمالة 
حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الراميـة إىل مكافحـة               

بـشأن معـىن    ) ٢٠٠٩(٣٢ويف ضوء التوصية العامة رقم      . التمييز ضد الروما  
ـ           ع أشـكال   ونطاق التدابري اخلاصة الواردة يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجي

الدولة الطرف يف عملية جلمـع      تبدأ  التمييز العنصري، توصي اللجنة أيضا بأن       
ـ تيحاالاستنادا إىل   كفالة وضع وتنفيذ التدابري اخلاصة      من أجل   البيانات    اتاج

وتكرر اللجنة أيضا تأكيد ضرورة     . دى فعاليتها التقييم املنتظم مل  ورصد تنفيذها و  
أي حال من األحوال إىل اإلبقاء على حقـوق         ب ان أال تؤدي التدابري اخلاصة    ضم

ملختلف اجلماعات اإلثنية بعد حتقيـق األهـداف الـيت          غري متساوية أو منفردة     
  .من أجلهااُتخذت 

ـ  املرتكبـة وترحب اللجنة باخلطوات املتخذة ملكافحة ومنع أعمال العنف           )١٢  دوافعب
ذلك إنشاء فرقة عمل مشتركة     عقوبات يف القانون اجلنائي، وك    تشديد ال عنصرية، مبا يف ذلك     

     بيـد أهنـا   . بني الوزارات يعهد إليها بتنفيذ خطة العمل من أجل منع مجيع أشكال التمييـز   
 العنـف املعـادي   هـا دوافع عنصرية، مبا في ب االعتداءات اليت ُتشن  زال قلقة بشأن زيادة     تال  

األورويب الذي ترتكبه   ي يستهدف الروما واملهاجرين من خارج االحتاد        ذللسامية والعنف ال  
  ).٧و) ب(٥ و٤املواد (أحيانا مجاعات النازيني اجلدد حليقي الرؤوس 

حتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إىل مكافحـة              
اجلرائم ذات الدوافع العنصرية ومنعها، وال سيما العنف ضد الرومـا واليهـود          

ا يف ذلك عن طريق ضمان التحقيـق        واملهاجرين من خارج االحتاد األورويب، مب     
دوافع عنـصرية وحماكمـة     ب املرتكبةعلى النحو الواجب يف مجيع أعمال العنف        

ال يف االعتبار كظرف    عممرتكبيها ومعاقبتهم، مع أخذ الدافع العنصري هلذه األ       
محالت توعية يف   تنظيم  كما توصي اللجنة الدولة الطرف ب     . من ظروف التشديد  

 من التـدابري    اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف مزيد      وتوصي ا . هذا الشأن 
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أيضا أن       .  اإلثنية جلماعاتلتعزيز التسامح بني ا   

تقدم بيانات إحصائية حمدثة عن عدد وطبيعة جرائم الكراهية املبلغ عنها وعـدد             
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 حسب العمر   مصنفةاحملاكمات واإلدانات والعقوبات الصادرة يف حق مرتكبيها،        
  .ونوع اجلنس واألصل القومي أو اإلثين للضحايا

يف منـهم   الروما واملواقف السلبية    على  وال تزال اللجنة قلقة إزاء استمرار التحامل          )١٣
يف خطاب املسؤولني احلكـوميني واألحـزاب       ما يرد   الدولة الطرف وتعرب عن قلقها إزاء       

ويف ضوء التقارير الواردة عن اخلطاب . ليةتصرحيات عنصرية تستهدف هذه األقمن السياسية 
السياسي السليب ضد األقلية اهلنغارية، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومـات مـن               

  ). ٧ و٤املادتان (الدولة الطرف يف هذا الصدد 
توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف سعيها إىل مكافحة التحامـل               

       عالقات بني عامة اجلمهور ومجاعات األقليـات،      على األقليات اإلثنية وحتسني ال    
وال سيما الروما واهلنغاريني، وذلك هبدف تعزيـز التفـاهم وجتـاوز املواقـف              

 ما يرد يفكما توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف التحقيق يف مجيع      . التمييزية
ـ ماشى مـع    تيال  وموجه ضد هذه األقليات     مما هو   اخلطاب السياسي    ة االتفاقي

  .بفعاليةقائليه ومقاضاة 
يف جمـال حقـوق     اإلجبـاري    اللجنة بتقدير توفري الدولة الطرف للتدريب        وتالحظ  )١٤

 جلماعـات اإلنسان ملسؤويل إنفاذ القانون وفحصهم بشكل منتظم، وكذا حتديد خرباء شرطة            
ة الـشرطة   ال تزال قلقة بشأن ورود تقارير عن وحشي       بيد أهنا   . الروما، إضافة إىل تدابري أخرى    

. أو االعتقال االحترازي  بس االحتياطي   ضد أفراد من أقلية الروما، مبن فيهم قُصر، أثناء فترة احل          
  )). ه(و) ب(٥املادة (كما يساورها القلق إزاء اخنفاض متثيل الروما يف الشرطة 

بشأن منع التمييز   ) ٢٠٠٥(٣١  رقم  العامة تهاإذ تشري اللجنة إىل توصي       
ة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية، تكرر تأكيد توصيتها بـأن           العنصري يف إدار  

تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إىل مكافحة سوء معاملة مسؤويل إنفـاذ            
القانون للروما ومكافحته، مبا يف ذلك عن طريق ضمان التنفيذ الفعال للـوائح             

 بـأن تنظـر     وتكرر أيضا تأكيد توصيتها   . وزارة الداخلية التنظيمية ذات الصلة    
الدولة الطرف يف إنشاء آلية رصد إلجراء حتقيقات يف مزاعم سـوء تـصرف              

وهتيب اللجنـة بالدولـة     . الشرطة، تكون مستقلة عن سلطات الدولة الطرف      
الطرف اختاذ مزيد من اخلطوات لزيادة متثيل الروما يف قوات الشرطة، من خالل             

  .ل املثالعلى سبيبتوظيفهم اعتماد تدابري خاصة فيما يتعلق 
وبالرغم من ترحيب اللجنة بسياسة الدولة الطرف وممارستها فيما يتعلـق بعـدم                )١٥

ن بعض األشخاص رمبا مل يكونوا قادرين على ممارسـة          ألاإلعادة القسرية، تعرب عن قلقها      
  )). ب(٥املادة (ا إىل سلطات بلد جماور لموحقهم يف طلب اللجوء وُس



A/65/18  

GE.10-45919 156 

بـشأن  ) ٢٠٠٤(٣٠توصيتها العامة رقـم      اعتبارها   إذ تضع اللجنة يف      
تشجع الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة       فهي  التمييز ضد غري املواطنني،     

بغية التأكد من قدرة مجيع األشخاص الذين حيتاجون إىل محاية دولية على ممارسة             
حقهم يف الوصول إىل إجراءات اللجوء، حبيث تنفذ مبدأ عدم اإلعادة القـسرية             

 من إحالة طلباهتم بصورة منهجية إىل سلطة خمتصة وتقييم        التأكد  ذا كامال، و  تنفي
  .هلا، متاشيا مع االلتزامات الدولية للدولة الطرفذه السلطة ه

ويف حني ترحب اللجنة مبختلف التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف لضمان املساواة              )١٦
قلق ما أعربت عنه سابقا من ما، تكرر تأكيد   أطفال الرو فائدة  يف احلصول على التعليم اجليد ل     

ارتفاع نسبة  وتعرب عن قلقها إزاء     .  ضد أطفال الروما يف التعليم     الفعلي املمارس  فصلإزاء ال 
ألطفال ذوي اإلعاقـات    املخصصة ل صة  اخلا  ذوي االحتياجات  يف مدارس وفصول   وجودهم
هـؤالء  لقرار بشأن وضـع     ن عمليات اختاذ ا   ألويساور اللجنة القلق بشكل خاص      . العقلية

ال تأخذ يف االعتبار اهلوية الثقافيـة       هذه رمبا   اصة  االحتياجات اخل   ذوي مدارس األطفال يف 
  )).ه(٥ و٣ و٢املواد ( اليت يواجهوهنا للروما والصعوبات اخلاصة

بشأن التمييز ضد   ) ٢٠٠٠(٢٧إذ تشري اللجنة إىل توصيتها العامة رقم            
ضد أطفال الروما يف فصل املمارس  على وضع حد لل   الطرف ، حتث الدولةَ  الروما

   :وتوصي الدولة الطرف كذلك مبا يلي. جمال التعليم ومنعه
القيام بصورة أكثر تواترا بتقييم مجيع التالميـذ املوضـوعني يف            )أ(  

إعاقـة  غري املـصابني ب اصة هبدف نقل مجيع األطفال ذوي االحتياجات اخلمدارس  
   عقلية منها؛

عادة النظر يف اإلجراء املستخدم لتحديد من هم األطفال الذين         إ )ب(  
 اخلاصة، بغية جتنب التمييز ضـد        ذوي االحتياجات  يتعني تسجيلهم يف مدارس   

اتباع املعايري املكرسـة    والرصد الدقيق ملدى    الروما على أساس هويتهم الثقافية،      
عـين بقـضايا    من توصيات احملفـل األول امل      ٢٧ املمارسة، يف ضوء الفقرة      عند

  ؛)A/HRC/10/11/Add.1 ("األقليات واحلق يف التعليم"األقليات 
النظر يف تقدمي حوافز إىل السلطات احمللية لكي تضع خطط عمل            )ج(  

املدارس وتعزيز التشاور والتعاون النشطني بـني       يف  فصل   ال القضاء على هتدف إىل   
   احمللي؛أطفال األقليات والسلطات املدرسية على املستوىآباء 

ضد الروما يف التعليم بطريقـة   املمارس  الفعلي  فصل  التصدي لل  )د(   
  . السكن والعمالةشاملة، تأخذ يف االعتبار عالقته الوثيقة بالتمييز يف جمايل

 مبا  ،وترحب اللجنة باخلطوات املتخذة للقضاء على التمييز ضد الروما يف جمال السكن             )١٧
شيمتشكا كومة املكلف جبماعات الروما ومؤسسة ميالن       يف ذلك عن طريق إشراك مفوض احل      
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الفعلـي  بيد أهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء الفـصل       . من أجل تفادي عمليات اإلخالء القسري     
وعمليات اإلخالء القسري، وكذا غريمها من أشكال التمييز األخرى ذات الصلة بالسكن اليت             

تشعر بالقلق إزاء ظروف السكن يف العديـد مـن          وال تزال اللجنة أيضا     . تواجهها أقلية الروما  
سـلطات  اسـتقالل  وتشري أيضا بقلق إىل أن الدولة الطرف وصفت      . األحياء املتسمة بالفصل  

 عقبة رئيسية أمام حتقيق عدم التمييـز يف         االبناء أو هيئات احلكم الذايت على املستوى احمللي بأهن        
  )).ه(٥ و٣ و٢املواد ( الطرف احلصول على السكن االجتماعي املدعوم من الدولة

، بأن تقـوم    )٢٠٠٠(٢٧ العامة رقم    تهاتوصي اللجنة، يف ضوء توصي        
بتنفيذ قوانينها وسياساهتا ومشاريعها الراميـة    الدولة الطرف على املستوى احمللي    

، إىل ضمان احلق يف السكن للجميع دون متييز، مبا يف ذلك السكن االجتمـاعي             
وتذكِّر الدولة الطرف بأنه ال جيوز هلـا التـذرع          . متثالرصد اال ب و فعاالتنفيذا  

تأكيـد  وتكـرر اللجنـة     . بأحكام قانوهنا الداخلي كمربر لعدم تنفيذ االتفاقية      
الروما  سكن   ظروف الدولة الطرف التدابري الرامية إىل حتسني         تعزز توصيتها بأن 
صوص عليها يف  متتعهم باحلقوق األخرى املن   يف  أمهية مثل هذه الظروف     بالنظر إىل   
ف جهودها الرامية إىل إشراك    يوتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بتكث     . االتفاقية

 أشخاص آخرين يف بنـاء      إىل جانب  كشركاء   مومجعياهتللروما  اجملتمعات احمللية   
كما توصي اللجنة بـأن تعمـل الدولـة        . تهاوصيانجتديدها  وية  شاريع السكن امل

هم بصفة  طردضد  قامة و حترم الروما من اإل    اليت   الطرف حبزم ضد التدابري احمللية    
تتسم  املناطق املأهولة    تقع خارج جم عن إسكاهنم يف خميمات      بأن حت ، و ةغري قانوني 

  .املرافق األساسيةغريها من الرعاية الصحية ومرافق واالفتقار إىل عزلة بال
، ن املستنرية دون موافقته روما  تعقيم نساء ال  املتعلقة ب زاعم  املوال تزال اللجنة قلقة إزاء        )١٨

وترحب اللجنة .  تنفذ خالل الفترة املشمولة بالتقرير  بأهنا مل تأكيد الوفد   بالرغم من أهنا تدرك     
للمريض " تنريةاملوافقة املس "وجب  باعتماد أحكام قانونية جديدة حتظر التعقيم غري القانوين وت        

الرعاية الصحية،  بشأن  . ٥٧٦/٢٠٠٤مبا يف ذلك القانون رقم      من هذا القبيل،    جراء عملية   إل
يف تنفيـذ    عاملني يف اجملال الـصحي    العدم اتساق   تدعي  اليت  علما باملعلومات   حتيط   الكنه

  .)٦؛ و)ه(و) ب(٥تان املاد(لقانون ا
حتث اللجنة الدولة الطرف على وضع مبادئ توجيهية واضـحة بـشأن                

 جيـدا   لتوجيهية معروفة ، وضمان أن تكون هذه املبادئ ا      "تنريةاملوافقة املس "شرط  
وتوصي اللجنة بأن تواصل    . روما املمارسني واجلمهور، وال سيما نساء ال      يف أوساط 

 التعقيم وذلك هبدف    يت جتري عمليات  مجيع املراكز الصحية ال   رصد  الدولة الطرف   
عملية قادرون على إعطـاء      ال هثل هذ ن مل ضعوخيالتأكد من أن مجيع املرضى الذين       

يف فـرض عقوبـات      يف ذلك، و   تحقيقالما يقتضي القانون و   ة ك املستنريموافقتهم  
أن يتم االعتراف على النحو الواجـب       ب وتوصي اللجنة أيضا     .حال خرق القانون  
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توفر سبل انتـصاف    بأن  وتنرية  دون موافقة مس  حاالت اإلبالغ عن التعقيم     ميع  جب
  .مكنن أ، إعالجهن وهم وتعويض هلنكافية للضحايا، مبا يف ذلك االعتذار

متصل بالتمييز العنصري يف أي      انتهاكأي   ه مل يتوصل إىل حدوث    وتالحظ اللجنة أن    )١٩
تفـسري الدولـة    إىل  ت أيضا   ويف الوقت نفسه أشار   ،  بت فيها أمني املظامل   من احلاالت اليت    

  انتـهاكات حقـوق  معاجلة تقتصر على    واليتهأن  ميكن أن يعزى إىل     بأن هذا األمر    الطرف  
بـالقلق إزاء   اللجنـة   كما تـشعر    . اإلدارة والسلطات العامة األخرى    نالصادرة ع اإلنسان  

  ).٤ و٦املادتان ( متييز عنصري  حدوثاخنفاض عدد الشكاوى اليت تدعي
قانونية من جانب ضـحايا     دعاوى  تشري اللجنة إىل أن عدم وجود شكاوى و           

االنتـصاف   توافر سبل بالعلم   على عدم    اكون مؤشر ال يعدو أن ي   التمييز العنصري قد    
ويف هذا الصدد، تدعو اللجنة     . تطبيق هذه السبل  يف  السلطات  نقص إرادة   القانونية أو   

ىل سبل انتـصاف    إضحايا التمييز العنصري    إمكانية وصول   ىل ضمان   إالدولة الطرف   
. ههـذ نتـصاف   االسبل   لى اجلمهور ع  عالط، وإ االنتصافقانونية فعالة متكنهم من     

 منـع   بـشأن ) ٢٠٠٥(٣١الطرف إىل توصيتها العامة رقم      الدولة   انتباه   لفت أيضا تو
  . نظام العدالة اجلنائيةسري عملالتمييز العنصري يف إدارة و

تابعة توصيات اللجنة مبأن الدولة الطرف ملتزمة بتأكيدات الوفد ب  علما اللجنةيط  وحت  )٢٠
روما ي للبشأن السكن االجتماع ) وآخرون. ر. لالسيدة  ( ٣١/٢٠٠٥رقم  الفردي  يف الرأي   

  .يناشيف بلدية دوب
 البالغـات   ا بشأن توصياهت توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تنفيذ          

أن وتنفيذا فعاال ويف الوقـت املناسـب         من االتفاقية    ١٤املقدمة مبوجب املادة    
  . تطورات جديدةةاجمللس على أيطالع واصل إت

تشجع فهي  ق اإلنسان للتجزئة،    مجيع حقو ة   يف اعتبارها عدم قابلي     اللجنة وإذ تضع   )٢١
الدولة الطرف على النظر يف التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل تصدق              

مثل وضوع التمييز العنصري،    عالقة مباشرة مب  ألحكامها  اليت  عاهدات  وال سيما امل  عليها بعد،   
  ).١٩٩٠(سرهم االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أ

مـؤمتر  املتعلقة مبتابعـة    ) ٢٠٠٩(٣٣ يف ضوء توصيتها العامة رقم       ،توصي اللجنة و  )٢٢
 لدى تطبيق االتفاقيـة يف نظامهـا القـانوين         بأن تقوم الدولة الطرف      ،ديرباناستعراض نتائج   

ر  املـؤمت  ٢٠٠١سبتمرب  / يف أيلول  مها اعتمد نذيلتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان ال     بالداخلي،  
آخذة وما يتصل بذلك من تعصب،      وكره األجانب   العنصرية والتمييز العنصري    ملكافحة  العاملي  

        /عقـد يف جنيـف يف نيـسان       ديربان الذي   نتائج   الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض   يف اعتبارها   
الدوري القـادم معلومـات      تقريرهاتضمني  ف   الدولة الطر  إىلوتطلب اللجنة   . ٢٠٠٩أبريل  
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ددة عن خطط العمل وغريها من التدابري املتخذة لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربـان علـى             حم
  .الوطيناملستوى 

وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف حوارها مع منظمات اجملتمع املدين العاملة              )٢٣
إعـداد  يف سـياق    يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وال سيما يف مكافحة التمييز العنصري،            

  . القادمقرير الدوريالت
اطالعه عليها   و التقارير لعامة اجلمهور  إتاحة  الدولة الطرف    بأن تيسِّر    توصي اللجنة و  )٢٤

 وغريها من   رمسية ال للغةبا التقاريرعلى تلك   اللجنة  وأن تعمِّم أيضا مالحظات     وقت تقدميها،   
  . ، حسب االقتضاءاستخدامهاالشائع  اللغات
فإهنـا   ،٢٠٠٢عام   قدمت وثيقتها األساسية   دولة الطرف أن ال   اللجنة وإذ تالحظ   )٢٥

 لتقدمي التقـارير مبوجـب       املنسقة  وفقاً للمبادئ التوجيهية   صيغة حمدَّثة  على تقدمي    هاتشجع
الوثيقـة األساسـية    املبادئ التوجيهية إلعداد    املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وال سيما       

ملشترك بني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان       االجتماع اخلامس ا  املوحدة، اليت اعتمدها    
  .(HRI/CM/2006/3) ٢٠٠٦يونيه /املعقود يف شهر حزيران

ها  من نظام٦٥ ادة من االتفاقية وامل ٩ من املادة    ١ وفقاً ألحكام الفقرة     ، اللجنة طلبتو  )٢٦
ـ  تاريخمنسنة واحدة يف غضون أن توافيها   الدولة الطرف    إىلل،  الداخلي املعدَّ  هـذه  اد  اعتم

  . أعاله٢٠و ١٢ عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني االستنتاجات مبعلوماٍت
 ١٠ و ٨ لتوصـيات ما تكستيه ا  انتباه الدولة الطرف إىل     أيضاً أن توجه    تود اللجنة   و  )٢٧
تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة      وتطلب إليها   من أمهية خاصة،     ١٧ و ١٤و

  .ذه التوصياتا هلتنفيذامللموسة املتخذة ري عن التداب
ـ  التاسع والعاشـر     الدوريني   ريهاتقريتقدم   بأنالدولة الطرف    اللجنةوتوصي    )٢٨  ٍةيف وثيق

الناظمة املبادئ التوجيهية   آخذة يف اعتبارها    ،  ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٨ يفموعد تقدميها   حيني  واحدة،  
 دورهتا احلادية والسبعني    يفاليت اعتمدهتا اللجنة     عنصريلوثيقة اخلاصة بلجنة القضاء على التمييز ال      ل

(CERD/C/2007/1)اخلتاميةناول مجيع النقاط املثارة يف هذه املالحظات ت، وأن ت.  
  سلوفينيا  -٥١
) CERD/C/SR.2029 و CERD/C/SR.2028 (٢٠٢٩ و ٢٠٢٨نظرت اللجنة، يف جلستيها       )١

 الدوريني السادس والسابع    ريري سلوفينيا تق، يف   ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٣ و ١٢املعقودتني يومي   
)CERD/C/SVN/7 (   ٢٠٤٤واعتمـدت اللجنـة، يف جلـستها        . املقدمني يف وثيقة واحدة 
)CERD/C/SR.2044( املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠أغسطس / آب٢٤، املعقودة يف ،.  
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  مقدمة  - ألف  
دس والسابع يف وثيقـة     ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف التقريرين الدوريني السا         )٢

واحدة تضمنت ردودا على الشواغل اليت أثريت يف املالحظات اخلتامية السابقة الصادرة عن             
، وترحب بالفرصة املتاحة بذلك الستئناف احلوار مع الدولـة          )CERD/C/62/CO/9(اللجنة  
كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والصادق الذي أجري مع الوفـد،             . الطرف

فضالً عن الردود الشفوية املقدمة على قائمة املواضيع وعلى الطائفة الواسعة من األسئلة اليت              
  .طرحها أعضاء اللجنة

  اجلوانب اإلجيابية  - باء  
الربنامج املتعلق بالرعاية اخلاصة والربنامج     : تالحظ اللجنة بارتياح وضع برناجمني مها       )٣

افة ويهـدف إىل مكافحـة االسـتبعاد والتـهميش          املتعلق باإلدماج الذي تنفذه وزارة الثق     
  .االجتماعيني اللذين يستهدفان األقليات اإلثنية املقيمة يف سلوفينيا

تعزيز قدرات العمال املهاجرين وأسرهم يف      "وترحب اللجنة باعتماد مشروع يسمى        )٤
اء ويهدف املـشروع إىل إنـش     ". احلصول على العمل وتعزيز تعليمهم وإدماجهم يف اجملتمع       

من أجل التيسري واملساعدة يف جمال منع استغالل العمـال املهـاجرين            " مركز للمعلومات "
  .والتمييزِ ضدهم ومن أجل حتسني فرص حصوهلم على العمل يف الدولة الطرف

وترحب اللجنة بالتطورات التشريعية واملؤسسية التالية يف جمال مكافحـة التمييـز              )٥
  :فينياالعنصري ضد مجاعة الروما يف سلو

، ٢٠١٥-٢٠١٠ة جبماعة الروما للفترة     ـاعتماد الربنامج الوطين للتدابري املتعلق      )أ(  
وحيدد هذا الربنامج جمموعة من التدابري ملكافحة التمييز ضد الروما يف . ٢٠١٠مارس /يف آذار

  احلصول على التعليم والسكن والرعاية الصحية والعمل والظروف املعيشية املواتية؛
  ؛٢٠٠٧ماد القانون املتعلق جبماعة الروما، يف عام اعت  )ب(  
إنشاء جملس مجاعة الروما، الذي ميثل مصاحل هذه اجلماعة يف سلوفينيا أمام              )ج(  

  سلطات الدولة؛
، اليت شارك   ٢٠٠٤اعتماد اخلطة االستراتيجية لتعليم أبناء الروما، يف عام           )د(  

  .ايف صياغتها ممثلون عن احتاد الروما يف سلوفيني
وتالحظ اللجنة بعني التقدير أن الدولة الطرف قامت، لدى إعداد تقريرها الدوري،              )٦

  .باستشارة منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال محاية حقوق اإلنسان
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  دواعي القلق والتوصيات  - جيم  
 اليت قدمتها الدولة الطرف بـشأن       ٢٠٠٢أحاطت اللجنة علما ببيانات تعداد عام         )٧

غري أن القلق يساور اللجنـة      . يبة اإلثنية للسكان واألقليات الرئيسية املقيمة يف سلوفينيا       الترك
إزاء نقص البيانات املتعلقة باألشخاص املنحدرين من أقليات معينـة، ال سـيما األقليـات               

  .املنحدرة من مجهوريات يوغوسالفيا السابقة
 ١٢ إىل   ١٠ن  توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، وفقا للفقرات م          

املنصوص عليها يف الوثيقة اخلاصة بلجنـة        لتقدمي التقارير    من املبادئ التوجيهية  
القضاء على التمييـز العنـصري املعتمـدة يف دورهتـا احلاديـة والـسبعني               

)CERD/C/2007/1(         بتقدمي معلومات عن استعمال اللغات األم باعتبارها مؤشرا ،
لومات مستقاة من الدراسات االستقصائية     على االختالفات اإلثنية، إىل جانب مع     

االجتماعية احملددة اهلدف اليت جترى على أساس طوعي، مع االحترام الكامـل            
خلصوصية األفراد املعنيني وحجب هويتهم، كما تشري اللجنة إىل تعليقها العـام            

  .بشأن الشعور باالنتماء إىل فئة عرقية أو إثنية معينة) ١٩٩٠(٨رقم 
لجنة عن تقديرها للتدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف من أجل القضاء           وإذ تعرب ال    )٨

، ٢٠١٥-٢٠١٠على التمييز ضد مجاعات الروما، مثل الربنامج الوطين املعين بالروما للفترة            
فهي ال تزال قلقة إزاء استمرار هتميش أفراد هذه األقلية وهـشاشة وضـعهم االجتمـاعي                

ن متييز، يشمل ميادين التعليم والسكن والـصحة والعمـل   االقتصادي، وإزاء ما يواجهونه م    
  ).٥ و٢املادتان (

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز جهودها الرامية إىل مكافحـة              
) ٢٠٠٩(٣٢وتوصي اللجنة، يف ضوء توصيتها العامة رقم        . التمييز ضد الروما  

ية للقضاء على مجيع    بشأن معىن ونطاق التدابري اخلاصة الواردة يف االتفاقية الدول        
أشكال التمييز العنصري، بأن تشرع الدولة الطرف يف عملية جلمع البيانات من            
أجل كفالة تصميم وتنفيذ تدابري خاصة لصاحل الروما يف ميادين التعليم والسكن            
والصحة والعمل، بناء على االحتياجات، وكفالة رصد تنفيذ تلك التدابري وتقييم           

  .فعاليتها بانتظام
وترحب اللجنة مبختلف التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف من أجل ضمان املساواة              )٩

ألطفال الروما يف احلصول على التعليم، بطرق تشمل االستراتيجية املتعلقة بتعليم الرومـا يف              
مجهورية سلوفينيا، غري أن القلق يساور اللجنة إزاء ممارسات فصل هؤالء األطفال عن غريهم              

 ٢املواد  ( وهي ممارسات مل ُتلغَ إلغاء تاما بعد         -" اخلاصة" العادية أو    -رس السلوفينية   يف املدا 
  ).‘٥‘)ه(٥ و٣و
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بشأن التمييز  ) ٢٠٠٠(٢٧توصي اللجنة، يف ضوء توصيتها العامة رقم          
ضد الروما، بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة للقضاء التـام علـى             

 عن غريهم يف النظام املدرسـي وضـمان متـتعهم          ممارسات فصل أطفال الروما   
كما توصي  . باملساواة يف فرص احلصول على التعليم اجليد على مجيع املستويات         

اللجنة الدولة الطرف بكفالة أن ُتنفَّذ، على صعيد املمارسـة، مجيـُع التـدابري              
ا، وأن  املنصوص عليها يف االستراتيجية املتعلقة بتعليم الروما يف مجهورية سلوفيني         

  . واضحاًُتحدَّد األطر الزمنية واملوارد واملسؤوليات وآليات الرصد حتديداً
وترحب اللجنة باخلطوات املتخذة للقضاء على التمييز ضد الروما يف جمال السكن،              )١٠

  غـري أن اللجنـة   . مبا يف ذلك عن طريق إشراك وزارة البيئة وفريق اخلرباء العامل التابع هلـا   
إزاء ما تواجهه أقلية الروما من فصل فعلي وغريه من أشكال التمييز فيما يتعلق              ال تزال قلقة    

وما زال القلق يساور اللجنة بشأن األوضاع السكنية السائدة يف العديد من األحياء             . بالسكن
كما تشعر اللجنة بالقلق بشأن إسكان الروما يف خميمات تقع خـارج            . اليت تعاين من الفصل   

، تتسم بالعزلة وتفتقر إىل مرافق الرعاية الصحية وسائر املرافـق األساسـية             املناطق املأهولة 
  ).‘٣‘)ه(٥ و٣ و٢ املواد(

، بأن تقوم الدولة    )٢٠٠٠(٢٧ة، يف ضوء توصيتها العامة رقم       توصي اللجن   
الطرف، على املستوى احمللي، بتنفيذ قوانينها وسياساهتا ومشاريعها الرامية إىل ضمان           

 ورصد  فعاالًجميع دون متييز، مبا يف ذلك السكن االجتماعي، تنفيذاًاحلق يف السكن لل
االمتثال هلا، ال سيما يف إطار الربنامج الوطين للتدابري اخلاصة بشعب الروما للفتـرة              

وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها بأن تعزز الدولة الطرف تدابريها . ٢٠١٥-٢٠١٠
ىل أمهية مثل هـذه الظـروف يف        الرامية إىل حتسني ظروف سكن الروما بالنظر إ       

 بـأن   وتوصي اللجنة أيضاً  . متتعهم باحلقوق األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية      
الرومـا ومجعيـاهتم    مجاعـات   تكثف الدولة الطرف جهودها من أجل إشراك        

كشركاء إىل جانب أشخاص آخرين يف مـشاريع بنـاء املـساكن وجتديـدها              
جم الدولة الطرف عن إسكان الروما يف       وتوصي اللجنة كذلك بأن حت    . وصيانتها

الرعايـة  مرافـق   خميمات تقع خارج املناطق املأهولة، تتسم بالعزلة وتفتقـر إىل           
  .الصحية وسائر املرافق األساسية

 الذي جيرم التحريض علـى      ٢٠٠٨وترحب اللجنة باعتماد القانون اجلنائي يف عام          )١١
ن استمرار بعض السياسيني يف اجملاهرة يف وسائط الكراهية العنصرية، بيد أهنا تشعر بالقلق بشأ

اإلعالم، مبا فيها اإلنترنت، بأقوال حتض على الكراهية والتعصب إزاء األشخاص املنتمني إىل             
  ).٧ و٤املادتان (أقليات 

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف سعيها إىل مكافحة التحامـل             
سني العالقات بني عامـة اجلمهـور       على األشخاص املنتمني إىل أقليات إثنية وحت      
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كما توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف العمل بفعاليـة          . ومجاعات األقليات 
على التحقيق يف كل ما يرد يف اخلطاب السياسي من أقوال موجهة ضـد هـذه           

  .األقليات ال تتماشى مع االتفاقية، وعلى مقاضاة أصحاب تلك األقوال
دستور الدولة الطرف ينص على متثيل األقليـتني اإليطاليـة          وحتيط اللجنة علما بأن       )١٢

واهلنغارية يف الربملان، غري أهنا ما زالت تشعر بالقلق إزاء مسألة متثيل األقليات األخـرى يف                
  )).ج(٥املادة (ة على الصعيد اإلقليمي الربملان السلوفيين ويف اهليئات املنتخب

بري حلماية األشخاص املنتمني    توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدا        
إىل أقليات ال يشري إليها الدستور إشارة صرحية، لـضمان ممارسـة حقـوقهم              
السياسية دون متييز، وأن تتخذ تدابري لكفالة متثيل كل األقليات يف الربملـان ويف   

  .اهليئات املنتخبة على الصعيد اإلقليمي
 الذي يـنظم الوضـع      ٢٠١٠مارس  /وحتيط اللجنة علماً بالتشريع املعتمد يف آذار        )١٣

غـري  ، غري أهنا ال تزال قلقـة إزاء وضـع           "املشطوبني من السجالت  "القانوين لألشخاص   
األلبان املنحدرون مـن    ، مبن فيهم البوسنيون و    السلوفينيني املنحدرين من يوغوسالفيا السابقة    

جهون بالتـايل   واملقدونيون والصرب، الذين مل ُيبت بعد يف وضعهم القانوين ويوا         كوسوفو  
باحلقوق االجتماعية واالقتصادية، من قبيل احلصول على خدمات        من حيث التمتع    صعوبات  

كما تشعر اللجنة بالقلق ألن القانون      . الرعاية الصحية والضمان االجتماعي والتعليم والعمل     
" املشطوبني من السجالت  "اجلديد ال يتوخى إجراء أي محلة للتوعية موجهة حنو األشخاص           

  .))ه(و) د(٥املادة (لذين يعيشون يف اخلارج، من أجل إعالمهم بوجود هذا القانون ا
  :توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف اإلجراءات التالية  
إجياد حل هنائي للوضع القانوين اخلاص جبميع املواطنني املعنـيني            )أ(  

 يعيشون حاليـاً  من دول مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية السابقة الذين     
  يف سلوفينيا؛

ضمان متتعهم التام حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك    )ب(  
  احلصول على اخلدمات الصحية والضمان االجتماعي والتعليم والعمل؛

املـشطوبني مـن    "إجراء محلة للتوعية إلخبـار األشـخاص          )ج(  
 التـدابري التـشريعية      خارج سلوفينيا بوجـود    الذين يعيشون حالياً  " السجالت

  اجلديدة وإمكانية االستفادة منها؛
الـشطب  "منح جرب كامل جلميع األفراد الذين تضرروا بعملية           )د(  

، مبا يف ذلك رد احلقوق والترضية والتعويض وإعـادة التأهيـل            "من السجالت 
  .وضمانات عدم تكرار االنتهاكات
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املعاقبة مل تشمال سوى عدد قليل جداً       ويساور اللجنة القلق ألن املالحقة القضائية و        )١٤
  .)٦املادة (لتمييز العنصري يف الدولة الطرف من أفعال ا

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكفل إدراج أحكـام مناسـبة يف               
التشريعات الوطنية، وأن تطلع اجلمهور على مجيع سبل االنتـصاف القانونيـة            

 على ذلك، تذكر اللجنة الدولة الطرف وعالوة. املتاحة يف جمال التمييز العنصري
بأن عدم تقدمي ضحايا التمييز العنصري شكاوى وعدم جلوئهم إىل اإلجـراءات            

يف هـذا   على عدم وجود تشريعات حمـددة       قد ال يعدو كونه مؤشراً      القانونية  
 أو عدم الوعي بسبل االنتصاف القانونية املتاحة، أو نقص اإلرادة لـدى             اجملال،

  .ء حماكماتالسلطات إلجرا
 ١٤ اجلمهور على اإلجراء الذي تنص عليه املادة      وترى اللجنة أنه ينبغي حتسني إطالع         )١٥

 مـن   ١٤وتقترح على الدولة الطرف أن تعمم اإلعالن الصادر مبوجب املادة           . من االتفاقية 
  .االتفاقية تعميما واسع النطاق مبختلف اللغات املستخدمة يف البلد

فإهنا تشجع الدولة   قابلية حقوق اإلنسان للتجزئة،      اعتبارها عدم    وإذ تضع اللجنة يف     )١٦
الطرف على أن تنظر يف التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل تصدق عليها  
بعد، ال سيما املعاهدات اليت ألحكامها عالقة مباشرة مبوضوع التمييـز العنـصري، مثـل               

  .يع العمال املهاجرين وأفراد أسرهماالتفاقية الدولية حلماية حقوق مج
تابعـة مـؤمتر    املتعلقة مب ) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة، يف ضوء توصيتها العامة رقم          )١٧

ة يف نظامهـا القـانوين    عند تطبيق االتفاقي  ، ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف      نتائج استعراض
 املؤمتر  ٢٠٠١سبتمرب  /لولإعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها يف أي       الداخلي، بتنفيذ   

 العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب،            ملكافحةالعاملي  
عقـد يف جنيـف يف      ديربان الذي   نتائج  الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض     آخذة يف اعتبارها    

ـ الالـدوري   تقريرها  تضمني  إىل الدولة الطرف    تطلب اللجنة   و. ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ادم ق
إعالن وبرنـامج عمـل   معلومات حمددة عن خطط العمل وغريها من التدابري املتخذة لتنفيذ         

  . الوطينستوىديربان على امل
مـع  وتوسيع نطـاق احلـوار      وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور          )١٨

 التمييـز   منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وال سيما يف مكافحة            
  .قادمإعداد التقرير الدوري ال سياق العنصري، يف

 مـن  ٨ من املادة   ٦ على تعديالت الفقرة     بأن تصدق الدولة الطرف   وصي اللجنة   وت  )١٩
يف االجتماع الرابع عشر للـدول       ١٩٩٢يناير  / كانون الثاين  ١٥يف  االتفاقية، اليت اعُتمدت    
 كـانون   ١٦ املـؤرخ    ٤٧/١١١ بقرارهـا    وأقرهتا اجلمعية العامـة   األطراف يف االتفاقية    

 ٦١/١٤٨ اجلمعية العامـة  يوتشري اللجنة، يف هذا الصدد، إىل قرار      . ١٩٩٢ديسمرب  /األول
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على التعجيل باختـاذ    شدة  بالدول األطراف   ما اجلمعية العامة     حثت فيه  نذيل، ال ٦٣/٢٤٣و
ـ  على  واالتفاقية املتعلق بتمويل اللجنة،     تعديل  للتصديق على   داخلية  إجراءات   ني إخطار األم

  . التعديل مبوافقتها علىعلى وجه السرعةالعام كتابة 
 لعامة اجلمهور وقت تقدميها، هاربأن تيسر إتاحة تقاريوتوصي اللجنة الدولة الطرف   )٢٠
 وغريها  قلياتاألولغات   اللغة الرمسية  ب التقاريرعلى تلك   نة  مالحظات اللج أيضا  تعمم  أن  وب

  .، حسب االقتضاءمهاالشائع استخدامن اللغات 
، فإهنا  ٢٠٠٤ يف عام    ثيقتها األساسية قدمت و رف  وإذ تالحظ اللجنة أن الدولة الط       )٢١

لتقدمي التقارير مبوجـب    لتوجيهية املنسقة   وفقاً للمبادئ ا  حمدثة   صيغة   أن تقدم تشجعها على   
األساسـية  املبادئ التوجيهية إلعداد الوثيقـة      حلقوق اإلنسان، وال سيما     املعاهدات الدولية   

اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهـدات حقـوق         املوحدة، اليت اعتمدها يف االجتماع      
  ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /اإلنسان املعقود يف شهر حزيران

 من نظامها الـداخلي     ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١ووفقاً ألحكام الفقرة      )٢٢
هـذه  يف غضون سنة واحدة من اعتماد       ،  توافيهاالطرف أن   إىل الدولة   املعدل، تطلب اللجنة    

  .أعاله ١٣ و١٠تني  متابعتها للتوصيات الواردة يف الفقرعنعلومات مباالستنتاجات، 
 ٩ و٧ما تكتـسيه التوصـيات   انتباه الدولة الطرف إىل توجه وتود اللجنة أيضاً أن      )٢٣
القـادم  الـدوري   تقريرها   تضمنيإىل الدولة الطرف    تطلب  ومن أمهية خاصة،     ١٢ و ١١و

  .امللموسة املتخذة لتنفيذ هذه التوصيات التدابري معلومات مفصلة عن
 من الثامن إىل احلادي عشراريرها الدورية  بأن تقدم تق  الدولة الطرف   وتوصي اللجنة     )٢٤

املبـادئ  آخذة يف اعتبارهـا     ،  ٢٠١٣يوليه  / متوز ٦حيني موعد تقدميها يف     يف وثيقة واحدة،    
يف اليت اعتمدهتا   لوثيقة اخلاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري        الناظمة ل ية  التوجيه

هـذه  مجيع النقاط املثـارة يف      تناول  ، وبأن ت  )CERD/C/2007/1(دورهتا احلادية والسبعني    
كما حتث اللجنة الدولة الطرف على أن حتترم عـدد الـصفحات             .املالحظات اخلتامية 

 صـفحة   ٨٠ و ٦٠بـني   مبا يتراوح   ر اخلاصة باملعاهدة و   صفحة للتقاري بأربعني  احملدد  
 الواردة يف   إلعداد التقارير، انظر املبادئ التوجيهية املنسقة     (وحدة  للوثيقة األساسية امل  

  ).١٩، الفقرة HRI/GEN.2/Rev.6الوثيقة 
  أوزبكستان  -٥٢
، SR.2019) و (CERD/C/SR.2018 ٢٠١٩ و ٢٠١٨يف جلـستيها     ،نظرت اللجنـة    )١

يف تقريري أوزبكـستان الـدوريني الـسادس        ،  ٢٠١٠أغسطس  / آب ٦ و ٥ني يف   املعقودت
 ٢٠٤٠  واعتمدت اللجنة يف جلستيها    .(CERD/C/UZB/6-7)والسابع املقدمني يف وثيقة واحدة      

، ٢٠١٠ أغـسطس / آب ٢٣ و ٢٠، املعقودتني يف    SR.2041) و (CERD/C/SR.2040 ٢٠٤١و
  .املالحظات اخلتامية التالية
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  مقدمة  -ألف   
ترحب اللجنة بالتقرير الشامل الذي قدمته الدولة الطرف يف املوعد احملدد، والـذي               )٢

كما تعرب عن تقـديرها للحـوار الـصريح         . أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية إلعداد التقارير     
علـى   والصادق الذي جرى مع الوفد الرفيع املستوى وللجهود املبذولة لتقدمي ردود شاملة           

  .  أثريت يف قائمة املواضيع واليت أثارها أعضاء اللجنة أثناء احلواراملسائل العديدة اليت

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على صكوك دولية متعددة تتعلـق حبمايـة               )٣

حقوق اإلنسان وال سيما انضمام الدولة الطرف إىل الربوتوكول االختياري الثـاين امللحـق     
  .٢٠٠٨ديسمرب /اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، يف كانون األولبالعهد الدويل 

وترحب اللجنة بالتدابري التشريعية املتخذة لتحسني تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف             )٤
 اإلعـدام   الدولة الطرف منذ النظر يف التقريرين الدوريني الرابع واخلامس، وال سيما إلغاء عقوبة            

أمر (ئية على القرارات اليت تنص على وضع األفراد رهن االحتجاز           وبدء العمل بالرقابة القضا   
  .  وغريها من اإلصالحات القضائية والقانونية٢٠٠٨يناير /، يف كانون الثاين)اإلحضار

وتأخذ اللجنة علماً بارتياح باملعلومات اليت تفيد بأن الدولة الطرف قـد مسحـت                )٥
يها بعد أعمال العنف الـيت انـدلعت         إىل أراض  قريغيزستان الجئ من    ١٠٠ ٠٠٠بدخول  

مؤخراً وتالحظ أيضاً مشاركة احلكومة بنشاط يف ضمان تقدمي املساعدة اإلنسانية لألشخاص 
  .الذين هم حباجة هلا

وترحب اللجنة بوضع خطة عمل وطنية لتطبيق توصيات جلنة القضاء على التمييـز               )٦
ملعلومات اليت قدمها الوفد بشأن العزم على العنصري املتعلقة باملالحظات اخلتامية السابقة، وبا     

وتشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى     . اعتماد خطة مماثلة تتعلق باملالحظات اخلتامية احلالية      
  .تقدمي معلومات شاملة عن تنفيذ اخلطة املذكورة أعاله

  والتوصياتدواعي القلق   -جيم   
ييز العنصري يف القـانون     قلقها لعدم وجود تعريف للتم    اإلعراب عن   تكرر اللجنة     )٧

يتمشى بالكامل مع التعريف الوارد يف االتفاقية، رغم جواز االستـشهاد بأحكـام             الداخلي  
، داخليمباشرة أمام احملاكم الوطنية، ولعدم توضيح العالقة بني االتفاقية والقانون الاالتفاقية بصورة 

  . كافبشكل
يـشمل مجيـع    ترى اللجنة أن سن تشريع خاص بالتمييز العنـصري،            

 من االتفاقية، هو وسيلة ال غىن عنها ملكافحة التمييز          ١العناصر الواردة يف املادة     
تعريفـاً  العنصري بصورة فعالة وتوصي الدولة الطرف بأن تدرج يف قوانينـها            

  . غطي مجيع ميادين احلياة العامة واخلاصةللتمييز العنصري ي
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علومات كافية عن النتـائج امللموسـة       وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تقدم م         )٨
كمـا تالحـظ    . (CERD/C/UZB/CO/5)للتدابري املتخذة لتنفيذ مالحظاهتا اخلتامية السابقة       

اللجنة أن العديد من أوجه القلق اليت كانت قد أعربت عنها سابقاً ال تزال قائمة يف الدولـة                  
  .الطرف ومل ُتتخذ التغيريات اهليكلية الالزمة ملعاجلتها

جع اللجنة الدولة الطرف على أن متتثل جلميع التوصيات والقرارات          تش  
اليت وجهتها إليها اللجنة، وأن تتخذ مجيع اخلطوات الضرورية لضمان التنفيـذ            

  .الفعال ألحكام االتفاقية
وتأخذ اللجنة علماً بأن آخر تعداد سكاين أجري يف الدولة الطرف يعود تارخيه إىل                )٩

ويساور اللجنة القلق   . يؤثر على دقة البيانات املستخدمة يف التقرير      ، وهو ما قد     ١٩٨٩عام  
ألنه على الرغم من تقدمي بعض البيانات الدميغرافية، فإن البيانات الدميغرافية املصنفة عن تنفيذ              

إذ ال توجد مؤشرات اقتصادية واجتماعية، مصنفة حبـسب         . أحكام االتفاقية ليست كافية   
  .، مما يؤدي إىل صعوبة حتديد التمييز ومعاجلتهاألصل اإلثين ونوع اجلنس

اللجنة بأمهية مجع بيانات دقيقة وحمدثة بشأن التكوين اإلثـين          إذ تذكر     
، بيانـات   قـادم الدولة الطرف أن تقدم، يف تقريرها ال      فإهنا تطلب إىل    للسكان،  

ويف هـذا   . مفصَّلة وحديثة ومصنَّفة عن التركيبة اإلثنية واجلنـسانية لـسكاهنا         
 من مبادئها   ١٢ إىل   ١٠ اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل الفقرات        توّجهلصدد،  ا

  .(CERD/C/2007/1)التوجيهية بشأن شكل ومضمون التقارير 
وتشري اللجنة إىل عدم كفاية املعلومات املقدمة بشأن املستوى الفعلي ملشاركة أفراد              )١٠

عات األخرى وبشأن عدد األشخاص،     األقليات القومية واإلثنية يف مؤسسات الدولة والقطا      
مبن فيهم النساء من أصل إثين غري أوزبكي، الذين يـشغلون مناصـب املـسؤولية ضـمن                 

وتأخذ اللجنة علمـاً بـأن النـساء        . مؤسسات القضاء واإلدارة والسياسة والقطاع اخلاص     
 الطرف إىل عـدم     املنتميات أيضاً ألقليات إثنية غالباً ما يتعرضن للتمييز، وتوّجه انتباه الدولة          

وجود بيانات دميغرافية تعكس تداخل التمييز اجلنساين والتمييز العنصري، وإزاء عدم تقـدمي             
. معلومات بشأن التدابري املتخذة حلماية وضمان متتع نساء األقليات متتعاً كـامالً حبقـوقهن             

  )).ج(٥املادة (
سائل، مبا  ينبغي أن تقدم الدولة الطرف املزيد من املعلومات عن هذه امل            

يف ذلك بيانات إحصائية مصنفة حبسب نوع اجلنس واألصل اإلثـين والقطـاع             
  .املهين والوظائف املتقلدة، وكذلك معلومات عن إجراءات االختيار والتوظيف

الدولـة  ويساور اللجنة القلق إزاء العدد اهلائل من األشخاص عدميي اجلنـسية يف               )١١
يت تنظم اكتساب اجلنـسية األوزبكيـة، وإزاء التـدابري         الطرف، وإزاء اإلجراءات املعقدة ال    

ويساور اللجنة القلق بـصفة خاصـة إزاء        . األخرى احملدودة املتخذة لتجنب انعدام اجلنسية     
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اشتراط التنازل عن أية جنسية أخرى الكتساب اجلنسية األوزبكية، مما قد يؤدي إىل انعـدام       
  )).ب(٥املادة (طفال الوالدين عدميي اجلنسية كما يساور اللجنة القلق إزاء حالة أ. اجلنسية

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعديل تشريعها الوطين وإلغاء العقبات   
شخاص األاإلدارية أمام اكتساب األشخاص عدميي اجلنسية، مبا يف ذلك أطفال           

ذلك تشجعها على و عدميي اجلنسية املوجودين على أراضيها، اجلنسية األوزبكية،
ر اجلهود املبذولة ملنع انعدام اجلنسية، وكذلك على النظر يف التصديق على    يف إطا 

 ١٩٦١واتفاقية عـام    بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية       ١٩٥٤اتفاقية عام   
  .املتعلقة باحلد من انعدام اجلنسية

ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تشريع حمدد بشأن الالجئني، وال سيما عـدم                )١٢
ت قانونية حتمي األفراد من الطرد القسري حنـو بلـدان قـد تكـون فيهـا                 وجود ضمانا 

وتأخذ اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطـرف         . صحتهم عرضة للخطر  /حياهتم
بشأن تنفيذ اتفاقات ثنائية بشأن تسليم املطلوبني وتأسف لعدم تقدمي أيـة معلومـات عـن          

وترحب اللجنة ببيـان    . اإلعادة القسرية عدم  ل تنفيذ مبدأ    اآلليات القانونية الداخلية اليت تكف    
 اخلاصة بوضـع الالجـئني     ١٩٥١الوفد الذي يفيد بأن موضوع التصديق على اتفاقية عام          

  .هو رهن الدراسة حالياً) ١٩٦٧(وبروتوكوهلا االختياري 
تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بوضع إطـار تـشريعي حلمايـة              

معايري الدولية، ومواصلة تعاوهنا مع مفوضية األمـم املتحـدة          الالجئني وفقاً لل  
السامية لشؤون الالجئني ومحاية األشـخاص الـذين يلتمـسون اللجـوء يف             

من ) ب(كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، عمالً بالفقرة         . أوزبكستان
  من االتفاقية، عدم إكراه أي شخص على العودة إىل بلد توجـد فيـه              ٥املادة  

وبأن حياتـه أو  فيه لالضطهاد أسباب جوهرية حتمل على االعتقاد بأنه سيتعرض      
ويف هذا الصدد تدعو اللجنة الدولة الطرف       . سالمته اجلسدية قد تكون يف خطر     

إىل إنشاء آلية ملراجعة قرارات طرد األجانب، مع وقف تنفيذ قـرارات الطـرد       
جنة الدولة الطـرف علـى      كما تشجع الل  . ريثما يتم النظر يف هذه املراجعات     

 املتعلقـة بوضـع الالجـئني وبروتوكوهلـا         ١٩٥١التصديق على اتفاقية عام     
  ).١٩٦٧(االختياري 

 يف الدولة   (propiska)وتأخذ اللجنة علماً باستمرار وجود نظام تسجيل إقامة إلزامي            )١٣
اإلقامة، فإهنا وإذ تسلم اللجنة بأن االحتفاظ هبذا النظام هو ألغراض تسجيل عناوين       . الطرف

ترى أن اإلبقاء عليه ميكن أن يؤثر فعلياً على التمتـع بعـدد مـن احلقـوق واحلريـات                   
يعّرض األشخاص من الفئات الـضعيفة      ولألجانب املقيمني يف البلد     ) ‘٢‘و‘ ١‘)د(٥ املادة(

  . للتمييز العنصري
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القـادم  ولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الـدوري         تطلب اللجنة إىل الد     
مـصنفة حبـسب     (لزامـي ات إحصائية عن عدد طلبات تسجيل اإلقامة اإل       بيان

  . وما أفضت إليه) األصل اإلثين ملقدمي الطلبات/املنطقة
وتأخذ اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف واليت تفيد بعـدم تلقـي                )١٤

ييز العنـصري   معلومات عن شكاوى أو قرارات صادرة عن حماكم بشأن أفعال تتعلق بالتم           
أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، وعدم وجود دليل مباشر على تلقي أمني املظامل مثـل هـذه                
الشكاوى، ويساورها القلق ألن ذلك قد يعود إىل جهل الضحايا حبقوقهم أو إىل عدم فعالية               

  ).٦ واملادة ٢من املادة ) د(١الفقرة (هذه اإلجراءات 
نه ال يوجد بلد خيلو من التمييز العنصري،        إذ تضع اللجنة يف اعتبارها أ       

عدم تقدمي سوى عدد قليل للغاية      حتث الدولة الطرف على النظر يف أسباب        فإهنا  
وتوصي اللجنة الدولة الطـرف بـأن       . بالتمييز العنصري من الشكاوى املتعلقة    

تتحقق من أن عدم وجود مثل هذه الشكاوى ال يعود إىل عدم إتاحة سبل تظلم               
 أو اخلوف   ،عدم دراية الضحايا حبقوقهم   أو  كن الضحايا من طلب اجلرب،      فعالة مت 

عـدم اكتـراث    أو  الثقة بالشرطة وبالسلطات القضائية،     انعدام  من االنتقام، أو    
وتطلب اللجنة إىل . السلطات لقضايا التمييز العنصري أو عدم إحساسها بأمهيتها      

 حمدثة عن الشكاوى املقدمة  معلوماتيف تقريرها القادم، الدولة الطرف أن تقدم،  
ن القرارات املتخـذة يف احملـاكم       عبشأن أفعال ذات صلة بالتمييز العنصري و      

وجيب أن تتضمن هذه املعلومات عـدد القـضايا         . اجلنائية أو املدنية أو اإلدارية    
 وما ُمنح من     والعقوبات املفروضة  املرفوعة وطبيعتها واألحكام الصادرة باإلدانة    

  .يح من سبل تظلم أخرى لضحايا هذه األفعالتعويضات أو أُت
وتأخذ اللجنة علماً باملعلومات املقدمة بشأن تعيني مترمجني شـفويني يف حـاالت               )١٥

وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانـات      . تتعلق بأشخاص ال يفهمون اللغة اليت تتم فيها احملاكمة        
  الحتيـاطي والـسجناء يف     إحصائية، فيما يبدو، عن األصل اإلثين للمحتجزين يف احلـبس ا          

  .املرافق اإلصالحية
بشأن منـع التمييـز     ) ٢٠٠٥(٣١تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم        

الدولة الطـرف   تطلب إىل   العدالة اجلنائية، و  دارة وسري عمل نظام     العنصري يف إ  
يني يف حاالت شفو، معلومات حمدثة عن تعيني مترمجني القادمأن تقدم، يف تقريرها 

أشخاص ال يفهمون لغة اإلجراءات القانونية املتخذة بشأهنم، وكـذلك          تتعلق ب 
 االحتياطي والـسجناء يف     حلبسبيانات عن األصل اإلثين للمحتجزين يف مرافق ا       

  .املرافق اإلصالحية
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وتأسف اللجنة ألن املعلومات املتعلقة بأوضاع الروما الواردة يف التقريـر الـدوري        )١٦
ولعدم تقدمي معلومات عن أية استراتيجية وضـعتها الدولـة   ة شحيحللدولة الطرف ال تزال    

  ).٥املادة (الطرف بغية محاية الروما من التمييز 
، معلومـات   القادمتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج، يف تقريرها           

مستويات تعليم  ملعاجلة  مفصَّلة عن أوضاع الروما، وال سيما عن التدابري املتخذة          
و منخفضة إىل حد كبري باملقارنة مع متوسط مستوى التعلـيم يف     الروما، اليت تبد  

بشأن التمييز ضـد الرومـا      ) ٢٠٠٠(٢٧وتذكِّر بتوصيتها العامة رقم     . الدولة
ن التمييز الصادر   وتوصي الدولة الطرف باعتماد استراتيجية ترمي إىل محايتهم مم        

  .شخص أو منظمةعن هيئات الدولة وعن أي 
باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بـشأن عمـل         هتمام  اً با وأخذت اللجنة علم    )١٧

ومع ). أمني املظامل(املركز القومي حلقوق اإلنسان ومفوض الربملان األوزبكي حلقوق اإلنسان 
امتثال هـاتني املؤسـستني     عن حتققها من    ذلك فإن الدولة الطرف مل تقدم معلومات كافية         

) مبـادئ بـاريس   (وطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      باملبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات ال    
  ).٦املادة (

تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان وجود مؤسسة وطنية ُتنـشأ وفقـاً        
مبـادئ  (للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان            

  ).٤٨/١٣٤معية العامة قرار اجل(وتزويدها باملوارد البشرية واملالية الكافية ) باريس
وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها أن مجيع حقوق اإلنسان غري قابلة للتجزئة، فإهنا تشجع                )١٨

الدولة الطرف على النظر يف التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل تصدِّق              
ييز العنصري، مثل   عليها بعد، وال سيما املعاهدات اليت ألحكامها عالقة مباشرة مبوضوع التم          

  ). ١٩٩٠(االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
تابعـة مـؤمتر    مباملتعلقة  ) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة، يف ضوء توصيتها العامة رقم          )١٩

عند تطبيق االتفاقية يف نظامهـا القـانوين        استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف        
 املؤمتر  ٢٠٠١سبتمرب  /إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها يف أيلول       بتنفيذ  ي،  الداخل

ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب،            العاملي  
قـد يف جنيـف يف      الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان الذي عُ       آخذة يف اعتبارها    

القـادم  تقريرها الـدوري    تضمني  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف      . ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
العمل وغريها من التدابري املتخذة لتنفيذ إعالن وبرنـامج عمـل       معلومات حمددة عن خطط     

  .الوطيناملستوى ديربان على 
اإلعالن االختيـاري املنـصوص     صدار  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر يف إ          )٢٠

  .والنظر فيهااألفراد شكاوى  باختصاص اللجنة يف تلقي من االتفاقية لالعتراف ١٤دة عليه يف املا
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 مـن   ٨ من املادة    ٦الفقرة  تعديالت  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على         )٢١
، يف االجتماع الرابع عشر للـدول       ١٩٩٢يناير  / كانون الثاين  ١٥االتفاقية، اليت اعُتمدت يف     

 كـانون   ١٦، املـؤرخ    ٤٧/١١١ة وأقرهتا اجلمعية العامـة بقرارهـا        األطراف يف االتفاقي  
 ٦١/١٤٨وتشري اللجنة، يف هذا الصدد، إىل قراري اجلمعية العامـة        . ١٩٩٢ديسمرب  /األول

ة الدول األطراف على التعجيل باختـاذ       شد، اللذين حثت فيهما اجلمعية العامة ب      ٦٣/٢٤٣و
بتمويل اللجنة وإخطار األمني العـام      املتعلق  فاقية  إجراءاهتا الداخلية للتصديق على تعديل االت     

  . مبوافقتها على هذا التعديل على وجه السرعة كتابةً
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التشاور مع خمتلف منظمات اجملتمع املدين العاملـة               )٢٢

عميق وإىل توسيع وت   مكافحة التمييز العنصري،  يف  وال سيما    يف جمال محاية حقوق اإلنسان،    
  .لقادماملالحظات اخلتامية وإعداد التقرير الدوري ايف سياق متابعة هذه احلوار معها، 

 ٢٠٠٤وإذ تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتـها األساسـية يف عـام               )٢٣
)HRI/CORE/1/Add.129(  على تقدمي نسخة حمدثة وفقاً للمبادئ التوجيهيـة        ها  ، فإهنا تشجع

املبـادئ  قدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وال سيما          املنسقة املتعلقة بت  
االجتماع اخلامس املشترك بني جلان التوجيهية إلعداد الوثيقة األساسية املوحدة، اليت اعتمدها    
  ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /هيئات معاهدات حقوق اإلنسان املعقود يف شهر حزيران

 مـن   ٦٥ من االتفاقية واملـادة      ٩ من املادة    ١قاً ألحكام الفقرة    وتطلب اللجنة، وف    )٢٤
الدولة الطرف، يف غضون سنة واحدة من اعتماد هـذه          وافيها  نظامها الداخلي املعدَّل، أن ت    

  . أعاله١٥ و١٢ن متابعتها للتوصيات الواردة يف الفقرتني مبعلومات عاالستنتاجات، 
لتوصيات الواردة يف   ما تكتسيه ا   الدولة الطرف إىل     وتود اللجنة أيضاً أن توجِّه انتباه       )٢٥

إليها تضمني تقريرها الدوري القـادم      وتطلب   من أمهية خاصة،     ١٦ و ١٠ و ٩ و ٨الفقرات  
  .مفصلة عن التدابري امللموسة املتخذة لتنفيذ هذه التوصياتمعلومات 

اسع يف وثيقـة  بأن تقدم تقريريها الدوريني الثامن والت   الدولة الطرف   وتوصي اللجنة     )٢٦
ملبادئ آخذة يف اعتبارها ا   ،  ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨يف  حيني موعد تقدميها    واحدة،  
يف  للوثيقة اخلاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري اليت اعتمدهتا اللجنة             الناظمة التوجيهية

ة يف هـذه    مجيع النقـاط املُثـار    تتناول  ، وبأن   )CERD/C/2007/1(دورهتا احلادية والسبعني    
بعدد الصفحات األقصى   كما حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تلتزم         . املالحظات اخلتامية 

 صفحة للوثيقـة    ٨٠ و ٦٠يتراوح بني   احملدد بأربعني صفحة للتقارير اخلاصة باملعاهدات ومبا        
 انظر املبادئ التوجيهية املنسقة لتقـدمي التقـارير الـواردة يف الوثيقـة            (املوحدة  األساسية  

HRI/GEN.2/Rev.6 ١٩، الفقرة.(  
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 ٩متابعة النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املـادة              -رابعاً   
 االتفاقية من

، عمل السيد أمري منسِّقاً والسيد ثورنبريي منسِّقاً مناوباً معنيني مبتابعة ٢٠١٠يف عام    -٥٣
  .التقارير املقدمة من الدول األطراف

 والـستني لـسابعة    وا  السادسة والـستني   تيهااعتمدت يف دور  جنة قد   وكانت الل   -٥٤
إلرساهلا إىل كل واملبادئ التوجيهية اخلاصة باملتابعة  )٤(اختصاصات عمل املنسق املعين باملتابعة  

 .)٥(دولة من الدول األطراف مرفقة باملالحظات اخلتامية للجنة

الـدورة   (٢٠٤٨جللـسة   وا) السبعون و السادسةالدورة   (٢٠٠٩لسة  ويف اجل   - ٥٥
ــسابعة ــسبعونال ــود)  وال ــوايل يفاملعق ــى الت ــارس / آذار١١ تني عل  / آب٢٤وم
تابعة تقريراً عن األنشطة اليت     امل ب اناملعنيواملنسق املناوب   دم املنسق   ـ، ق ٢٠١٠  أغسطس
  . هبا إىل اللجنةااضطلع
 تنفيذ التوصيات   ومنذ اختتام الدورة اخلامسة والسبعني، وردت تقارير املتابعة بشأن          -٥٦

االحتـاد الروسـي   : اليت طلبت اللجنة تقدمي معلومات بشأهنا من الدول األطـراف التاليـة   
)CERD/C/RUS/CO/19/Add.1 (  وأذربيجان)CERD/C/AZE/CO/6/Add.1 (  واجلبل األسـود
)CERD/C/MNE/CO/1/Add.1 ( وشيلي)CERD/C/CHL/CO/15-18/Add.1.(  

لسادسة والسبعني والسابعة والسبعني يف تقارير املتابعـة        ونظرت اللجنة يف دورتيها ا      -٥٧
املقدمة من االحتاد الروسي وأملانيا وتوغو ومجهورية مولدوفا والـسويد وكنـدا والنمـسا،          
وواصلت احلوار البّناء مع هذه الدول األطراف إذ أحالت إليها تعليقات وطلبت منها مزيداً              

  .من املعلومات
  

__________ 

الوثائق الرمسية للجمعيـة العامـة، الـدورة        لالطالع على اختصاصات عمل املنسق املعين باملتابعة، انظر          )٤(
 .، املرفق الرابع)A/60/18 (١٨الستون، امللحق رقم 

الستون، امللحق  لوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية و      الالطالع على نص املبادئ التوجيهية، انظر        )٥(
 .، املرفق السادسA/61/18)( ١٨رقم 
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ـ  -خامساًً  ذ االتفاقيـة يف الدول األطراف اليت تأخرت كـثرياً         استعراض تنفي
  عن مواعيد تقدمي تقاريرها

  التقارير اليت تأخر تقدميها عشر سنوات على األقل  -ألف   
  :تقدمي تقاريرهاعن موعد عشر سنوات على األقل  التالية  الدول األطرافتأخرت  -٥٨

د حان منـذ  التقرير الدوري الرابع الذي كان موعد تقدميه ق  سرياليون
 ١٩٧٦عام 

 ١٩٧٧ التقرير األويل الذي كان موعد تقدميه قد حان منذ عام ليبرييا

نذ ـالتقرير الدوري الثاين الذي كان موعد تقدميه قد حان م          غامبيا
 ١٩٨٢عام 

التقرير الدوري اخلامس الذي كان موعد تقدميه قد حان منذ           الصومال
 ١٩٨٤عام 

ذ ـ الدوري الثاين الذي كان موعد تقدميه قد حان من         التقرير بابوا غينيا اجلديدة
 ١٩٨٥عام 

ذ ـالتقرير الدوري الثاين الذي كان موعد تقدميه قد حان من          جزر سليمان
 ١٩٨٥عام 

التقرير الدوري الثامن الذي كان موعد تقدميه قد حان منذ           مجهورية أفريقيا الوسطى
 ١٩٨٦عام 

نذ ـي كان موعد تقدميه قد حان م      التقرير الدوري الثاين الذ    أفغانستان
 ١٩٨٦عام 

التقرير الدوري السادس الذي كان موعد تقدميه قد حان منذ  سيشيل
 ١٩٨٩عام 

التقرير الدوري األويل الذي كان موعد تقدميه قد حان منذ           سانت لوسيا
 ١٩٩١عام 

 قـد حـان منـذ       التقرير األويل الذي كان موعد تقدميـه        مالوي
 ١٩٩٧ عام

التقرير الدوري الثاين عشر الذي كان موعد تقدميه قد حان            فاسوبوركينا 
 ١٩٩٧منذ عام 

التقرير الدوري اخلامس عشر الذي كان موعد تقدميه قـد            النيجر
  ١٩٩٨حان منذ عام 

التقرير الدوري اخلامس عشر الذي كان موعد تقدميه قـد            سوازيلند
  ١٩٩٨حان منذ عام 

شر الذي كان موعد تقدميه قد حان التقرير الدوري احلادي ع  بوروندي
  ١٩٩٨منذ عام 
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التقرير الدوري اخلامس عشر الذي كان موعد تقدميه قـد            العراق
  ١٩٩٩حان منذ عام 

التقرير الدوري العاشر الذي كان موعد تقدميه قد حان منذ            غابون
  ١٩٩٩عام 

التقرير الدوري الثالث عشر الذي كان موعد تقدميه قد حان            األردن
  ١٩٩٩عام منذ 

التقرير الدوري الرابع عشر الذي كان موعد تقدميه قد حان            هاييت
  ٢٠٠٠منذ عام 

التقرير الدوري الثاين عشر الذي كان موعد تقدميه قد حان            غينيا
  ٢٠٠٠منذ عام 

اجلمهورية العربية 
  السورية

التقرير الدوري السادس عشر الذي كان موعد تقدميه قـد          
  ٢٠٠٠حان منذ عام 

التقرير الدوري السادس عشر الذي كان موعد تقدميه قـد            سي الرسويلالكر
  ٢٠٠٠حان منذ عام 

التقرير الدوري اخلامس الذي كان موعد تقدميه قد حان منذ            زمبابوي
  ٢٠٠٠عام 

  التقارير اليت تأخر تقدميها مخس سنوات على األقل  -باء   
  :تقدمي تقاريرهاعن موعد   سنوات على األقل التالية مخسخرت الدول األطرافتأ  -٥٩

التقرير الدوري اخلامس عشر الذي كان موعد تقدميه قـد            ليسوتو
  ٢٠٠٠حان منذ عام 

التقرير الدوري اخلامس عشر الذي كان موعد تقدميه قـد            تونغا
  ٢٠٠١حان منذ عام 

التقرير الدوري اخلامس عشر الذي كان موعد تقدميه قـد            موريشيوس
  ٢٠٠١حان منذ عام 

التقرير الدوري الثاين عشر الذي كان موعد تقدميه قد حان         انالسود
  ٢٠٠٢منذ عام 

التقرير الدوري الثاين عشر الذي كان موعد تقدميه قد حان         بنغالديش
  ٢٠٠٢منذ عام 

وعد تقدميه قد حـان     ـان م ـذي ك ـر األويل ال  ـالتقري  إريتريا
  ٢٠٠٢منذ عام 

ـ  دـالتقرير األويل الذي كان موعد تق       كينيا ـ  ـميه ق ان ـد ح
  ٢٠٠٢ذ عام ـمن

ـ  ـه ق ـد تقدمي ـالتقرير األويل الذي كان موع      بليز ان ـد ح
  ٢٠٠٢منذ عام 
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وعد تقدميه قد حـان     ـان م ـذي ك ـر األويل ال  ـالتقري  بنن
  ٢٠٠٢منذ عام 

التقرير الدوري اخلامس عشر الذي كان موعد تقدميه قـد            اجلزائر
  ٢٠٠٣حان منذ عام 

دوري العاشر الذي كان موعد تقدميه قد حان منذ التقرير ال   سري النكا
  ٢٠٠٣عام 

دميه قد حـان    ـد تق ـذي كان موع  ـرير األويل ال  ـالتق  سان مارينو
  ٢٠٠٣منذ عام 

التقرير الدوري العاشر الذي كان موعد تقدميه قد حان منذ    فييت نام
  ٢٠٠٣عام 

التقرير الدوري الثالث عشر الذي كان موعد تقدميه قـد            قطر
  ٢٠٠٣ منذ عام حان

د تقدميه قد حـان     ـان موع ـذي ك ـرير األويل ال  ـالتق  غينيا االستوائية
  ٢٠٠٣منذ عام 

التقرير الدوري الثامن عشر الذي كان موعد تقدميه قـد            هنغاريا
  ٢٠٠٤حان منذ عام 

التقرير الدوري السابع عشر الذي كان موعد تقدميه قـد            قربص
  ٢٠٠٤حان منذ عام 

دوري السابع عشر الذي كان موعد تقدميه قـد         التقرير ال   مصر
  ٢٠٠٤حان منذ عام 

د تقدميه قد حـان     ـان موع ـذي ك ـرير األويل ال  ـالتق  تايلند
  ٢٠٠٤منذ عام 

د تقدميه قد حـان     ـان موع ـذي ك ـرير األويل ال  ـالتق   ليشيت-تيمور 
  ٢٠٠٤منذ عام 

قـد  التقرير الدوري السادس عشر الذي كان موعد تقدميه          جامايكا
  ٢٠٠٤حان منذ عام 

د تقدميه قد حـان     ـان موع ـذي ك ـر األويل ال  ـالتقري  هندوراس
  ٢٠٠٤منذ عام 

التقرير الدوري اخلامس عشر الذي كان موعد تقدميه قـد            ترينيداد وتوباغو
  ٢٠٠٤حان منذ عام 

التقرير الدوري السادس عشر الذي كان موعد تقدميه قـد           السنغال
  ٢٠٠٥حان منذ عام 
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  اإلجراء الذي اختذته اللجنة لضمان تقدمي الدول األطراف تقاريرها  -جيم   
قررت اللجنة، يف دورهتا الثانية واألربعني، بعد أن أكدت أن تأخر الدول األطراف               -٦٠

يف تقدمي تقاريرها قد أعاقها يف رصد تنفيذ االتفاقية، أن تواصل استعراض تنفيـذ أحكـام                
       اليت تأخرت يف تقدمي تقاريرها ملـدة مخـس سـنوات            االتفاقية من جانب الدول األطراف    

ووفقاً ملقرر اختذته اللجنة يف دورهتا التاسعة والثالثني، وافقت على أن يستند هـذا              . أو أكثر 
. عراض إىل التقارير األخرية اليت قدمتها الدولة الطرف املعنية وإىل دراسة اللجنة هلـا             ـاالست

اسعة واألربعني أن حتدد للدول األطراف الـيت تـأخرت يف           كما قررت اللجنة يف دورهتا الت     
. تقدمي تقريرها األويل ملدة مخس سنوات أو أكثر موعداً الستعراض تنفيذها أحكام االتفاقية            

ووافقت اللجنة، يف حالة عدم تقدمي تقرير أويل، على أن تنظر يف مجيع املعلومات اليت قدمتها                
حدة األخرى أو، يف حالة عدم وجود هذه املعلومات، أن          الدولة الطرف إىل أجهزة األمم املت     

ويف املمارسة العمليـة، تنظـر   . تنظر يف التقارير واملعلومات اليت أعدهتا أجهزة األمم املتحدة   
اللجنة أيضاً يف املعلومات ذات الصلة باملوضوع اليت ترد من مصادر أخرى، مبا فيها املنظمات 

  . الذي تأخر تقدميه كثرياً تقريراً أولياً أم دورياًغري احلكومية، سواء أكان التقرير
 والسبعني أن تؤجل استعراضها املقـرَّر لتنفيـذ         السادسةوقررت اللجنة يف دورهتا       -٦١

. قدمت تقريرا قبـل الـدورة     أوروغواي نظراً ألن هذه الدولة الطرف       االتفاقية من جانب    
 يفباألردن ومالطة والنيجـر      يتعلق   وقررت اللجنة كذلك أن تؤجل االستعراض املقرَّر فيما       

 .بإمتام عملية إعداد تقاريرها يف املستقبل القريباللتزام الوارد من هذه الدول األطراف ضوء ا 
  .وقدمت مالطة تقريرها قبيل الدورة السابعة والسبعني



A/65/18 

177 GE. 10-45919 

   من االتفاقية١٤النظر يف البالغات املقدمة مبوجب املادة   -سادساً  
من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري على           ١٤تنص املادة     -٦٢

أنه جيوز لألفراد أو جمموعات األفراد الذين يدعون أن دولة طرفاً انتهكت حقاً من حقوقهم               
املنصوص عليها يف االتفاقية والذين استنفدوا مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة أن يقـدموا              

ويتضمن الفرع بـاء مـن      . لقضاء على التمييز العنصري لتنظر فيها     بالغات خطية إىل جلنة ا    
 اليت اعترفت باختصاص اللجنة يف النظر يف مثـل          ٥٤ل املرفق األول قائمة بالدول األطراف ا     

  .تلك البالغات
 من االتفاقية يف جلسات مغلقة      ١٤وجيري النظر يف البالغات املقدمة مبوجب املادة          -٦٣

ومجيع الوثائق ذات الصلة بعمل اللجنـة يف إطـار                  ). الداخلي للجنة  من النظام    ٨٨املادة  (
  .هي وثائق سرية) البيانات الواردة من األطراف وغريها من وثائق عمل اللجنة (١٤املادة 
، نظـرت   ٢٠١٠أغـسطس   / آب ١٣وأثناء دورهتا السابعة والسبعني، املعقودة يف         -٦٤

 املتعلق ببيانـات يـزعم اّتـسامها        )د الدامنرك عدن ض ( ٤٣/٢٠٠٨اللجنة يف البالغ رقم     
بالعنصرية صدرت عن أحد أعضاء الربملان الدامنركي ضد أفراد من أصل صومايل، وعدم قيام      

 ٤ واملادة   ٢من املادة   ) د(١املدعي العام بالتحقيق يف االدعاء، وهو ما يشكل انتهاكاً للفقرة           
  .من االتفاقية

، ٤ واملادة   ٢من املادة   ) د(١ الطرف انتهكت الفقرة     وخلصت اللجنة إىل أن الدولة      -٦٥
استناداً إىل حقيقة أن البيانات املذكورة املسيئة ميكن فهمها على أهنا تنطوي على تعميم سليب               

وشددت اللجنة علـى  . ميّس جمموعة بأسرها من األفراد، استناداً إىل أصلهم اإلثين أو القومي  
سياسي ال تعفي الدولة الطرف من التزامها بـالتحقيق         أن البيانات الصادرة يف سياق نقاش       

  .فيما إذا كانت تلك البيانات تعترب متييزاً عنصرياً أم ال
، نظـرت   ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٣وخالل دورهتا السابعة والسبعني، املعقودة يف         -٦٦

 وهـو يتعلـق   )وآخرون ضد الدامنرك هريمانسن  ( ٤٤/٢٠٠٩اللجنة كذلك يف البالغ رقم      
متارسه شـركة   " خصم إثين "منشؤه تطبيق   ) إثنية الّتاي (زعوم يقوم على أساس إثين      بتمييز م 

طريان يف الدامنرك، وعدم قيام املدعي العام بالتحقيق يف هذه االدعاءات، مما يشكل انتـهاكاً               
  .من االتفاقية) و(٥ واملادة ٢من املادة ) د(١ باالرتباط بالفقرة ٦للمادة 
أصحاب البالغ ال ميكن أن ينطبق عليهم وصف الضحية نظـراً   وخلصت اللجنة إىل أن       -٦٧

إىل أن أي ضرر فعلي مل يلحق هبم من جراء الوقائع موضوع البالغ وال ميكن وصفهم كـذلك                  
ولذلك أُعلن عن   . بالضحايا احملتملني نظراً ألن الوقائع موضوع البالغ مل يعد يترتب عليها أي أثر            

  . من االتفاقية١٤ من املادة ١ طبقاً للفقرة  الشخصي،االختصاصعدم قبول البالغ من حيث 
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  البالغات الفرديةمتابعة  - سابعاً  

 عقب إجراء مناقشة استندت إىل ورقـة        ،)٦(، يف دورهتا السابعة والستني    اللجنةقررت    -٦٨
 تنشئ إجراًء ملتابعة آرائها وتوصياهتا      أن،  (CERD/C/67/FU/1) أعدهتا األمانة    أساسيةمعلومات  

  . أو من جمموعات أفرادأفرادعتمدة عقب دراسة البالغات الواردة من امل
ويف الدورة ذاهتا، قررت اللجنة أن تضيف فقرتني جديدتني إىل نظامهـا الـداخلي                -٦٩

، يف أثناء دورهتا الثامنة والستني،      ٢٠٠٦مارس  / آذار ٦ويف  . )٧(حتّدد فيهما تفاصيل اإلجراء   
 مبتابعة اآلراء، تاله السيد دي غوت اعتبارا من الـدورة            معنياً ُعيِّن السيد سيسيليانوس مقرراً   

 إىل اللجنـة يـضمِّنه   ويقّدم املقرر املعين مبتابعة آراء اللجنة بانتظام تقريـراً  . الثانية والسبعني 
وتتناول هذه التوصيات، اليت ترفق بالتقرير السنوي       . يات بشأن ما يلزم اختاذه من تدابري      توص

ة إىل اجلمعية العامة، مجيع احلاالت اليت تستنتج فيها اللجنة وجود انتهاكات الذي تقدمه اللجن
  .اليت تقدم بشأهنا اقتراحات أو توصيات لالتفاقية أو احلاالت األخرى

ويبني . وترد يف اجلدول أدناه حملة عامة عن ردود املتابعة املقدمة من الدول األطراف              -٧٠
كان احلـوار  إن رضية، أو  غري ُمأورضية ود املتابعة ُماجلدول، حيثما أمكن، ما إذا كانت رد     

. دائمـاً سهالً  وهذا التصنيف ليس    . زال مستمراً ي املعين باملتابعة ال   واملقرر   الطرفبني الدولة   
لـة   الدو استعداد تعبِّر عن    إذا كانت ية  رضكثري من ردود املتابعة م    الميكن اعتبار   ،  وعموماً
والردود . الشكوى سبيل انتصاف مالئم لصاحب      تاحةإ تنفيذ توصيات اللجنة أو      الطرف

عترب بـصفة عامـة     تجوانب معينة منها    سوى  تتناول  ال  ال تتناول توصيات اللجنة أو      اليت  
  . غري ُمرضيةردوداً
 هنائية بشأن األسس    آراًء اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد اعتمدت         وقتحىت  و  - ٧١

 تـسع ويف  . حالـة  ١١ يفدوث انتهاكات لالتفاقية    ن هلا ح   وتبيَّ ،شكوى ٢٨ لية  املوضوع
  . انتهاك لالتفاقيةحدوثاستنتاجها مت اللجنة اقتراحات أو توصيات رغم عدم قّدحاالت، 

__________ 

        املرفـق الرابـع،     ،)A/60/18( ١٨ الستون، امللحـق رقـم       الدورةالوثائق الرمسية للجمعية العامة،      انظر   )٦(
 .الفرع األول

 . املرفق الرابع، الفرع الثايننفسه، املرجع   )٧(
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اليت قدمت فيها اللجنة اقتراحات أو توصيات  واحلاالت  يتعلق جبميع حاالت انتهاك االتفاقيةفيماردود املتابعة الواردة حىت تارخيه         
 حدوث انتهاكاتنتاج دون است

 الطرف وعدد احلاالت الدولة
 قعهْو البالغ وصاحبه وَمرقم اليت حدثت فيها انتهاكات

 املتابعة الوارد من رد
  رضٍ ُمرد الدولة الطرف

  غري مرضٍرد
  ورود رد متابعةعدم أو ناقص

 املتابعة حوار
 ما زال جارياً

    X X (A/61/18) ، هاباسي١٠/١٩٩٧ )٥( الدامنرك

    X X (A/61/18) ، كاشف أمحد١٦/١٩٩٩ 

     X (A/62/18) X (A/62/18)  ، حممد حسن جيلي٣٤/٢٠٠٤ 
   X  ، إر٤٠/٢٠٠٧ 

(A/63/18)  
 X   

 رد ناقص
 X 

 ٢٥حيني موعد تقدميه يف (  ، سعادة حممد عدن٤٣/٢٠٠٨ 
 )٢٠١١فرباير /شباط

    

 )٢ (هولندا   )لجنة رداً قطمل تطلب ال (X     دوغان– اظيلم. ، أ١/١٩٨٤

   )مل تطلب اللجنة رداً قط (X    .ك. ، ل٤/١٩٩١
 X    X (A/62/18)  اليهودية يف أوسلوطائفة، ال٣٠/٢٠٠٣ )١ (النرويج

 X    X (A/62/18) ، دراغان دورميتش٢٩/٢٠٠٣ )١ (األسود واجلبل صربيا

  X (A/61/18) ، آنا كوبتوفا١٣/١٩٩٨
A/62/18 

   X ٢(ا سلوفاكي( 

  X (A/61/18) وآخرون. ر. ، ل٣١/٢٠٠٣
A/62/18 

   X 
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   فيها للجنة حدوث انتهاكات لالتفاقية ولكنها قدمت توصيات بشأهناتبنيي  مل اليتااللتماسات
 الطرف وعدد احلاالت الدولة

 قعهْو البالغ وصاحبه وَمرقم اليت حدثت فيها انتهاكات
   املتابعة الوارد من رد

 الدولة الطرف
 رد

  ورود رد متابعةعدم  غري مرضٍرد مرضٍ
    املتابعةحوار

 ما زال جارياً

  )مل تطلب اللجنة رداً قط (X    .س. ب. ي. ، ز٦/١٩٩٥

  )مل تطلب اللجنة رداً قط (X    .س. م. ، ب٨/١٩٩٦

 )٣ (أستراليا

  X ، هاغان٢٦/٢٠٠٢
 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٨

     

  ) رداً قطاللجنةمل تطلب  (X    .ج. ، ب١٧/١٩٩٩

  )مل تطلب اللجنة رداً قط (X    .ب. ، م٢٠/٢٠٠٠

 )٣ (الدامنرك

     X  ، كمال قريشي٢٧/٢٠٠٢

 X       ، أمحد فرح جامع٤١/٢٠٠٨  

  )مل تطلب اللجنة رداً قط (X    راينن، نا٣/١٩٩١ )١ (النرويج

  )ة رداً قطمل تطلب اللجن (X    تشكو، مريوسالف ال١١/١٩٩٨ )١ (اسلوفاكي
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النظر يف نسخ االلتماسات ونسخ التقارير وغري ذلك مـن املعلومـات              -ثامناً   
املتعلقة باألقاليم املشمولة بالوصاية واألقاليم غري املتمتعة باحلكم الـذايت          

 ١٥، طبقاً للمادة )١٥-د(١٥١٤اليت ينطبق عليها قرار اجلمعية العامة     
  من االتفاقية

 من االتفاقية جلنةَ القضاء على التمييز العنصري سلطةَ النظـر فيمـا     ١٥ة  ختوِّل املاد   -٧٢
حتيله إليها هيئات األمم املتحدة املختصة من نسخ االلتماسات ونسخ التقارير وغريها مـن              
املعلومات املتعلقة باألقاليم املشمولة بالوصاية واألقاليم غري املتمتعة باحلكم الـذايت وسـائر             

، وموافاة اجلمعية العامة مبا تبديه    )١٥-د(١٥١٤عليها قرار اجلمعية العامة     طبق  يناألقاليم اليت   
  .من آراء وما تصدره من توصيات يف هذا الصدد

، بناء على طلب اللجنة، تقرير اللجنـة اخلاصـة          كوتويف هذا السياق، حبث السيد        -٧٣
رة، عـن أعماهلـا خـالل       املعنية حبالة تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمَ        

ونسخ ورقات العمل املتعلقة باألقاليم الستة عشر، اليت أعدهتا األمانـة          ،(A/64/23) ٢٠٠٩ عام
وكذلك ،  CERD/C/77/3من أجل اللجنة اخلاصة وجملس الوصاية، واليت ترد قائمة هبا يف الوثيقة             

 ٢٧ والـسبعني يف     الـسابعة ا  وقدم تقريره إىل اللجنة يف دورهت     يف املرفق اخلامس هلذا التقرير،      
 أداء   عليهـا  والحظت اللجنة، كما فعلت يف املاضي، أن من الصعب        . ٢٠١٠أغسطس  /آب

 من االتفاقية ألن نسخ التقارير اليت تلقتها مبقتـضى          ١٥مهامها على حنو شامل مبقتضى املادة       
تفاقيـة  ال حتوي سوى قدر ضئيل من املعلومات املتصلة مباشـرة مببـادئ اال    ) ب(٢الفـقرة  
  .وأهدافها

كما الحظت اللجنة أنه يوجد يف بعض األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت تنوع إثين                -٧٤
كبري يربر القيام برصد دقيق للحوادث أو االجتاهات اليت تعكس متييزاً عنـصرياً وانتـهاكاً               

إلذكـاء  ولذلك شددت اللجنة على ضرورة مضاعفة اجلهود        . للحقوق املكفولة يف االتفاقية   
وشّددت اللجنة أيضاً   . غري املتمتعة باحلكم الذايت   مببادئ االتفاقية وأهدافها يف األقاليم      الوعي  

على ضرورة قيام الدول األطراف اليت تتوىل إدارة األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت بتضمني              
  . األقاليمتقاريرها الدورية املقدمة إىل اللجنة تفاصيل عن تنفيذ االتفاقية يف هذه
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  والستنيرابعة اإلجراء الذي اختذته اجلمعية العامة يف دورهتا ال  -تاسعاً   
ـ تيهـا  نظرت اللجنة يف هذا البند من جدول األعمال يف دور         -٧٥  والـسبعني سادسة ال
          معروضاً على اللجنة، ألغراض نظرها يف هذا البنـد، قـرار اجلمعيـة      وكان  . والسبعنيسابعة  الو

 فيه اجلمعية يف مجلة     خلصتالذي  ،  ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٤/١٤٨العامة  
عن بالغ قلقها ألن التصديق العاملي على االتفاقية مل يتحقق حىت           أعربت  ) أ: (ما يلي إىل  أمور  

وأهابـت  جرى التعهد هبا مبوجب إعالن وبرنامج عمل ديربـان،        اآلن رغم االلتزامات اليت     
 أعربت عن )ب( ضم بعد إىل االتفاقية أن تفعل ذلك على سبيل االستعجال؛  بالدول اليت مل تن   

ها إىل جلنة القـضاء   تقدميإزاء حاالت التأخري الشديد يف تقدمي التقارير اليت فات موعد       قلقها  
بقوة مجيع الدول األطراف يف     ناشدت   اللجنة، و   عمل على التمييز العنصري، مما يعوق فعالية     

من جديد أمهية تقدمي املساعدة التقنية إىل       أكدت  لتزاماهتا مبوجب االتفاقية، و   االتفاقية التقيد با  
يف الـدول األطـراف     دعـت    )ج( ؛لجنةالبلدان اليت تطلبها إلعداد تقاريرها املقدمة إىل ال       

لجنة، وإىل توفري   ال بتمويل   فيما يتعلق االتفاقية    من ٨إىل التصديق على تعديل املادة      االتفاقية  
 ؛بالكاملمن امليزانية العادية لألمم املتحدة لتمكني اللجنة من أداء واليتها كافية ية  موارد إضاف 

أو الكراهية العرقي إىل أن اللجنة تعترب أن حظر نشر األفكار القائمة على التفوق            أشارت   )د(
ن  من اإلعـال  ١٩املادة   العنصرية يتوافق مع احلق يف حرية الرأي والتعبري على النحو املبني يف           

بتشديد اللجنة على أمهية متابعة رحبت ) ه ( من االتفاقية؛٥العاملي حلقوق اإلنسان ويف املادة 
  . االتفاقية وأداء اللجنة ملهامهانتائج املؤمتر العاملي والتدابري املوصى باختاذها لتعزيز تنفيذ
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 متابعة املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره            -عاشراً   
  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

نظرت اللجنة يف مسألة متابعة املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنـصري              -٧٦
وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومؤمتر استعراض نتائج ديربـان يف دورتيهـا               

  .السادسة والسبعني والسابعة والسبعني
 مارتينيز يف الدورة التاسعة لفريق اخلـرباء        -و  ّيوشارك السيد الهريي والسيد مور      -٧٧

 ١٦ إىل   ١٢املنحدرين من أصل أفريقي اليت ُعقدت يف جنيف يف الفترة مـن             بالعامل املعين   
وركزت الدورة على التمييز اهليكلي ضد املنحدرين من أصل أفريقي          . ٢٠١٠أبريل  /نيسان

لمنحدرين من أصل أفريقي يف   للدولية  وعلى حتديد مقترحات ألنشطة ُيضطلع هبا أثناء السنة ا        
  .٢٠١١عام 
اجتماعاً مغلقاً مـع    ) الدورة السابعة والسبعون   (٢٠٢٠وعقدت اللجنة يف جلستها       -٧٨

إلعالن وبرنامج عمـل ديربـان      الفعلي   احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ       العامل رئيس الفريق 
  .ليتنيوتبادل اآلراء واألفكار بشأن ُسبل التفاعل بني كلتا اآل

ويف سياق تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان، قررت اللجنة أن تنظم، يف إطار السنة                -٧٩
لمنحدرين من أصل أفريقي، مناقشةً حول موضوع التمييز العنصري ضد املنحدرين           لالدولية  

  ).انظر الفصل احلادي عشر(من أصل أفريقي، أثناء دورهتا الثامنة والسبعني 
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  قشات املواضيعية والتوصيات العامةاملنا -حادي عشر 
 أن بعض املسائل    ، لدى النظر يف التقارير الدورية للدول األطراف       ،استنتجت اللجنة   -٨٠

ولـذلك  . املتصلة بتطبيق وتفسري أحكام االتفاقية ميكن حبثها على حنو مفيد من منظور عام            
 سيما املسائل املتـصلة     عقدت اللجنة عدداً من املناقشات املواضيعية حول هذه املسائل، وال         

أغـسطس  /آب(، والتمييز على أساس النـسب       )٢٠٠٠أغسطس  /آب(بالتمييز ضد الروما    
وترد نتـائج   ). ٢٠٠٤مارس  /آذار(، والتمييز ضد غري املواطنني والتمييز العنصري        )٢٠٠٢

ويف . ٣٠ إىل   ٢٧ذات األرقـام مـن      هذه املناقشات املواضيعية يف التوصيات العامة للجنة        
، عقدت اللجنة مناقشة مواضيعية بشأن منع اإلبادة اجلماعية واعتمـدت           ٢٠٠٥مارس  /آذار

  .)٨(إعالناً يف هذا املوضوع
وعقدت اللجنة يف دورهتا الثالثة والسبعني مناقشة مواضيعية حول مـسألة التـدابري          -٨١

ن منظمـة   من االتفاقية، مبشاركة ممثلني ع    ) ٢(٢و) ٤(١اخلاصة باملعىن املقصود يف املادتني      
ومنظمة العمل الدولية والـدول األطـراف      ) اليونسكو(األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة      

وتواصلت املناقشة املواضيعية حول هذه املـسألة يف إطـار          . املهتمة ومنظمات غري حكومية   
ويف الدورة اخلامـسة والـسبعني،      . اللجنة يف دورتيها الرابعة والسبعني واخلامسة والسبعني      

   اعتمدت اللجنة مشروع نص حول موضوع التدابري اخلاصة صدر بوصفه التوصـية العامـة              
  ).٢٠٠٩(٣٢رقم 
             ويف الدورة اخلامسة والـسبعني، اعتمـدت اللجنـة أيـضاً توصـيتها العامـة                 -٨٢

  .بشأن متابعة مؤمتر استعراض نتائج ديربان) ٢٠٠٩(٣٣رقم 
             / كـانون األول   ١٨ املـؤرخ    ٦٤/١٦٩مـة   وعقب صدور قـرار اجلمعيـة العا        -٨٣

 سـنة دوليـة     ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١، الذي ُيعلن السنة اليت تبدأ يف        ٢٠٠٩ديسمرب  
للمنحدرين من أصل أفريقي، قررت اللجنة يف دورهتا السابعة والسبعني أن تعقـد مناقـشة               

قي خـالل دورهتـا الثامنـة       مواضيعية حول التمييز العنصري ضد املنحدرين من أصل أفري        
  .٢٠١١مارس / آذار١١فرباير إىل / شباط١٤والسبعني املقرر عقدها يف الفترة من 

__________ 

ية اعُتمـد يف الـدورة الـسابعة والـستني يف            مقرر بشأن منع اإلبادة اجلماع      هذا اإلعالن صدورُ   أعقب   )٨(
انظـر  . األمناط اجلماعية واملنهجية للتمييز العنصري    ، وفيه حددت اللجنة مؤشرات      ٢٠٠٥أغسطس  /آب

 .، الفصل الثاين(A/60/18) ١٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، امللحق رقم 
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   أساليب عمل اللجنة-ثاين عشر 
الذي اعُتمد وفقاً    )٩(تبين اللجنة أساليب عملها على نظامها الداخلي، بصيغته املعدلة          -٨٤

ع أشكال التمييز العنصري، وعلى ممارستها       من االتفاقية الدولية للقضاء على مجي      ١٠للمادة  
  .)١٠(الثابتة على النحو الوارد يف ورقات العمل واملبادئ التوجيهية ذات الصلة

وناقشت اللجنة يف دورهتا السادسة والسبعني أساليب عملها واحلاجة إىل حتـسني              -٨٥
ن إرسال قائمـة   بدالً م،وقررت اللجنة أن يقوم املقرر القطري. حوارها مع الدول األطراف  
 بإرسال قائمة قصرية باملواضيع إىل الدولة الطرف املعنية هبـدف           ،باألسئلة قبل انعقاد الدورة   

. توجيه احلوار وتركيزه بني وفد الدولة الطرف واللجنة أثناء النظر يف تقرير الدولة الطـرف              
  .وال تستوجب قائمة املواضيع هذه تقدمي ردود خطية

رهتا السابعة والسبعني مناقشة أساليب عملها وخباصة السُبل        وواصلت اللجنة يف دو     -٨٦
والحظت اللجنة مع التقدير أن عبء عملـها     . والوسائل املمكنة ملعاجلة عبء عملها املتزايد     

الكبري ناجم عن حتسن معدل تقدمي التقارير الدورية من الدول األطراف، وكذلك ارتفـاع              
، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء استمرار تراكم )لة دو١٧٣(عدد الدول األطراف يف االتفاقية 

 ٦٣/٢٤٣وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها قرار اجلمعية العامـة          . التقارير اليت مل ُينظر فيها بعد     
 بشأن االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال         ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٤املؤرخ  

مع أسبوعاً إضافياً واحـداً يف كـل دورة،         التمييز العنصري، الذي أجازت فيه للجنة أن جتت       
، وبالنظر كذلك إىل العدد الكبري      ٢٠١١حىت عام   و ٢٠٠٩أغسطس  /وذلك ابتداًء من آب   

 علماً أحيطتمن التقارير الدورية للدول األطراف اليت وردت مؤخراً، قررت اللجنة، بعد أن      
على ختصيص أسبوع إضايف واحد     قة  املواف، أن تطلب إىل اجلمعية العامة       املترتبةباآلثار املالية   

  .٢٠١٢لالجتماعات يف كل دورة ابتداًء من عام 
، اجتماعاً  ٢٠١٠أغسطس  / آب ٣وعقدت اللجنة يف دورهتا السابعة والسبعني، يف          -٨٧

وقررت . غري رمسي مع ممثلني عن منظمات غري حكومية ملناقشة ُسبل ووسائل تعزيز التعاون            
رمسية مع منظمات غري حكومية، يف بداية كل أسبوع مـن           اللجنة أن تعقد اجتماعات غري      

  .دوراهتا عند مناقشة تقارير الدول األطراف

__________ 

 .(HRI/GEN/3/Rev.3)اهدات حقوق اإلنسان جتميع النظم الداخلية اليت اعتمدهتا هيئات مع )٩(

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الـدورة احلاديـة        (يشمل ذلك بوجه خاص استعراض أساليب عمل اللجنة          )١٠(
الوثـائق  (؛ وورقة العمل املتعلقة بأساليب العمـل        )، الفصل التاسع  (A/51/18) ١٨ واخلمسون، امللحق رقم  

؛ واختصاصات  )، املرفق الرابع  (A/58/18) ١٨لثامنة واخلمسون، امللحق رقم     الرمسية للجمعية العامة، الدورة ا    
الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، امللحق       (عمل املنسق املعين مبتابعة مالحظات اللجنة وتوصياهتا        

ءات العمل العاجـل    ؛ واملبادئ التوجيهية إلجراءات اإلنذار املبكر وإجرا      )، املرفق الرابع  (A/60/18) ١٨رقم  
 ).، املرفق الثالث(A/62/18) ١٨، امللحق رقم ثانية والستونالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة ال(للجنة 
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  املرفقات

  املرفق األول

  حالة االتفاقية    

الدول األطراف يف االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                -ألف   
   ) أ() دولة١٧٣ (٢٠١٠أغسطس / آب٢٧العنصري، يف 

لروسي، إثيوبيا، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إريتريا، أرمينيا، إسـبانيا،         االحتاد ا   
أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، أملانيا، اإلمارات العربية املتحـدة،           
أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغنـدا، أوكرانيـا، إيـران            

، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا اجلديدة، باراغواي، باكستان،         )اإلسالمية -مجهورية  (
البحرين، الربازيل، بربادوس، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بـنغالديش، بنمـا، بـنن،             

 املتعـددة   -دولـة   (بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة واهلرسك، بولندا، بوليفيا         
ريو، بيالروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، تشاد، ترينيداد وتوباغو، توغـو،          ، ب )القوميات

 ليشيت، جامايكا، اجلبل األسود، اجلزائر، جزر البهاما، جزر سليمان،          -تونس، تونغا، تيمور    
جزر القمر، اجلماهريية العربية الليبية، مجهورية أفريقيا الوسـطى، اجلمهوريـة التـشيكية،             

ملتحدة، اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريا،       مجهورية ترتانيا ا  
مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية، مجهوريـة مقـدونيا           
اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدامنرك، الرأس األخضر، 

بيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفـيس،          رواندا، رومانيا، زام  
سانت لوسيا، سان مارينو، سري النكا، السلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، الـسنغال،             
سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سرياليون، سيـشيل، شـيلي، صـربيا،            

غامبيا، غانا، غواتيمـاال، غيانـا،      الصومال، الصني، طاجيكستان، العراق، ُعمان، غابون،       
، فنلنـدا، فيجـي،     ) البوليفارية -مجهورية  (غينيا، غينيا االستوائية، فرنسا، الفلبني، فرتويال       

نام، قربص، قطر، قريغيزستان، كازاخستان، الكامريون، الكرسي الرسويل، كرواتيا،          فييت
كونغو، الكويت، كينيـا،    كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، ال       

التفيا، لبنان، لكسمربغ، ليبرييا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مـايل، مدغـشقر،            
مصر، املغرب، املكسيك، مالوي، ملديف، اململكة العربية الـسعودية، اململكـة املتحـدة             

__________ 

بوتان، وجيبويت، وسان تومي وبرينسييب،     : وقَّعت الدول التالية على االتفاقية لكنها مل تصدِّق عليها          )أ(
 . بيساو، وناورو- وغرينادا، وغينيا 
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يـق، مونـاكو،    لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامب       
ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلنـدا، هـاييت، اهلنـد،             

  .هندوراس، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليمن، اليونان

 مـن   ١الدول األطراف اليت أصدرت اإلعالن املنصوص عليـه يف الفقـرة              -باء   
  ) دولة٥٤ (٢٠١٠أغسطس / آب٢٧ن االتفاقية، يف  م١٤ املادة

إكوادور، أملانيا،  إستونيا،  االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، إسبانيا، أستراليا،         
أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا،          

، بريو، اجلبل األسـود، اجلزائـر، اجلمهوريـة         )ميات املتعددة القو  -دولة   (بولندا، بوليفيا 
التشيكية، مجهورية كوريا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، 
الدامنرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويـسرا، شـيلي،        

، فنلندا، قربص، كازاخستان، كوسـتاريكا،  )ة البوليفاري-مجهورية  (صربيا، فرنسا، فرتويال 
لكسمربغ، ليختنشتاين، مالطة، املغرب، املكسيك، موناكو، النرويج، النمـسا، هنغاريـا،           

  .هولندا

 من  ٨ من املادة    ٦الدول األطراف اليت قبلت التعديالت املدخلة على الفقرة           -جيم   
 ٢٧طـراف، يف    االتفاقية واملعتمدة يف االجتماع الرابـع عـشر للـدول األ          

  ) دولة٤٣ (٢٠١٠أغسطس /آب
، آيرلنـدا،   ) اإلسـالمية  -مجهوريـة   (أستراليا، إكوادور، أملانيا، أوكرانيا، إيران        

آيسلندا، البحرين، بلغاريا، بليز، بوركينا فاسو، بولندا، ترينيداد وتوباغو، جـزر البـهاما،             
ريـا، الـدامنرك، زمبـابوي،    اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كو   

سلوفاكيا، السويد، سويسرا، سيشيل، الصني، العراق، غينيا، فرنسا، فنلندا، قربص، الكرسي           
الرسويل، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمربغ، ليبرييا، ليختنشتاين، املكـسيك،          

الـشمالية، النـرويج،    اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا         
  ).عن اململكة يف أوروبا وجزر األنتيل اهلولندية وجزيرة أروبا(نيوزيلندا، هولندا 



A/65/18  

GE.10-45919 188 

  املرفق الثاين

  جدوال أعمال الدورتني السادسة والسبعني والسابعة والسبعني     

  )٢٠١٠مارس /آذار ١٢ -فرباير /شباط ١٥(الدورة السادسة والسبعون   -ألف   
 مـن        ١٤ به أعضاء اللجنة املنتخبون حـديثاً مبوجـب املـادة            إعالن رمسي يديل    -١

  .النظام الداخلي
  . من النظام الداخلي١٥انتخاب أعضاء املكتب وفقاً للمادة   -٢
  .إقرار جدول األعمال  -٣
  .املسائل التنظيمية ومسائل أخرى  -٤
  .اإلجراءات العاجلةمنع التمييز العنصري، مبا يف ذلك عن طريق تدابري اإلنذار املبكر و  -٥
 ٩النظر يف التقارير والتعليقات واملعلومات املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة              -٦

  .من االتفاقية
  . من االتفاقية٩ من املادة ١تقدمي الدول األطراف للتقارير مبوجب الفقرة   -٧
  . من االتفاقية١٤النظر يف البالغات الواردة مبوجب املادة   -٨
  . املتابعةإجراء  -٩

متابعة املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل             -١٠
  .بذلك من تعصب

  .إجراء االستعراض الدوري الشامل التابع جمللس حقوق اإلنسان  -١١

  )٢٠١٠أغسطس /آب ٢٧-٢(الدورة السابعة والسبعون   -باء   
  .إقرار جدول األعمال  -١
  .لتنظيمية ومسائل أخرىاملسائل ا  -٢
  .منع التمييز العنصري، مبا يف ذلك عن طريق تدابري اإلنذار املبكر واإلجراءات العاجلة  -٣
 ٩النظر يف التقارير والتعليقات واملعلومات املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة              -٤

  .من االتفاقية
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  . من االتفاقية٩ادة  من امل١تقدمي الدول األطراف للتقارير مبوجب الفقرة   -٥
  . من االتفاقية١٤النظر يف البالغات الواردة مبوجب املادة   -٦
  .إجراء املتابعة  -٧
متابعة املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل             -٨

  .بذلك من تعصب، ومؤمتر استعراض نتائج ديربان
  . التابع جمللس حقوق اإلنسانإجراء االستعراض الدوري الشامل  -٩

النظر يف نسخ االلتماسات ونسخ التقارير وغري ذلك من املعلومات املتعلقة باألقاليم              -١٠
املشمولة بالوصاية واألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت ومجيع األقاليم األخرى الـيت            

  . االتفاقية من١٥، طبقاً للمادة )١٥-د (١٥١٤ينطبق عليها قرار اجلمعية العامة 
  .تقرير اللجنة املقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا اخلامسة والستني  -١١
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  املرفق الثالث

اآلراء اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا السابعة والسبعني مبوجب املـادة               
   من االتفاقية١٤

  ٤٣/٢٠٠٨رأي بشأن البالغ رقم     
  سعده حممد عدن      :املقدم من

  ة الشكوىصاحب  : ضحيةالشخص املدعى أنه
  الدامنرك      :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة األوىل( ٢٠٠٨يوليه /متوز ١٥      :تاريخ تقدمي البالغ
 من االتفاقية الدوليـة  ٨ ، املنشأة مبوجب املادةالقضاء على التمييز العنصري  إن جلنة     

  للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،
، املقدم إليها من الـسيدة سـعده        ٤٣/٢٠٠٨غ رقم    من النظر يف البال    وقد فرغت   

   من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، ١٤حممد عدن مبوجب املادة 
 مجيع املعلومات املكتوبة اليت أتاحها هلا كل مـن صـاحبة            وقد أخذت يف اعتبارها     

  البالغ والدولة الطرف، 
  :ما يلي تعتمد  

  رأي    
السيدة سعده حممد عدن وهي مواطنة صومالية، مقيمة حالياً         صاحبة الشكوى هي      -١

) د(١  مقترنة بـالفقرة   ٦وتدعي أهنا ضحية انتهاكات الدامنرك حلقوقها مبوجب املادة         . يف الدامنرك 
وميثلها .  من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري        ٤ واملادة   ٢من املادة   

  ).مركز التوثيق واملشورة(واملشورة املعين بالتمييز العنصري حمامٍ من مركز التوثيق 

  الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى    
 مناقـشة   ٢٠٠٦أغـسطس   /آب ٢٣تدعي صاحبة الشكوى أن اإلذاعة بثت يف          ١-٢

لسيدة بيا كيريسغارد، النائبة يف الربملان وزعيمة حزب الشعب الدامنركي،          أدلت به ا  لتصريح  
 الصومالية تأثري على التشريع     - ما الداعي ألن يكون للرابطة الدامنركية         "...:جاء فيه ما يلي   

املتعلق جبرمية يرتكبها غالباً صوماليون؟ وهل املقصود هو أن حيدد الصوماليون ما إذا كـان               
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إن هذا  حظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث يشكل انتهاكاً حلقوقهم وتعدياً على ثقافتهم؟            
يي، سؤال رابطة ذووي امليل اجلنسي لألطفال عما إذا كانت تعتـرض علـى              يوازي، يف رأ  

حظر االستغالل اجلنسي لألطفال، أو سؤال املغتصبني عما إذا كانوا يعترضون على تـشديد           
 وخالل املناقشة، قال السيد سورين إسربسن، وهو نائب ...."العقوبة على جرمية االغتصاب 

امنركي، يف معرض اإلشارة إىل ممارسة تـشويه األعـضاء   برملاين آخر ميثل حزب الشعب الد   
ملاذا إذن نسأل الصوماليني عن رأيهم يف هذا املوضـوع بينمـا غالبيـة              "التناسلية لإلناث،   

            الـسيدة أي مـع    (معهـا   الصوماليني تقوم بذلك باعتباره أمراً طبيعياً؟ إنين أتفـق متامـاً            
  ". فتلك هي احلقيقة)بيا كيريسغارد

وتؤكد صاحبة الشكوى أن االهتامات الواردة يف هذه التصرحيات هـي اهتامـات               ٢-٢
كاذبة ألنه ال يوجد أي دليل على أن اآلباء واألمهات الصوماليني يف الـدامنرك ميارسـون                

الصوماليني بذوي  وتؤكد أن مقارنة السيدة كيريسغارد      .  بناهتن علىتشويه األعضاء التناسلية    
وذكرت أهنا قدمت   . أمر مهني وأن السيد إسربسن أيد ذلك بالكامل       ال  امليل اجلنسي لألطف  
ومع ذلك، رفضت شرطة مدينة كوبنهاغن، مبوافقـة املـدعي العـام            . شكوى إىل الشرطة  

 يف   به ديلأُالتصريح  "لكوبنهاغن، الشكوى املقدمة ضد السيد سورين إسربسن مشرية إىل أن           
 أي عادة تشويه األعضاء - يشري إىل وقائع فعلية ، وهو يف برنامج إذاعي  إطار مناقشة سياسية    

وما قيل عن ذوي امليل اجلنـسي لألطفـال     . التناسلية لإلناث اليت ميارسها بعض الصوماليني     
  ".واملغتصبني ال يعين مقارنتهم بالصوماليني

، طعن مركز التوثيق واملشورة، باسم صاحبة الـشكوى،        ٢٠٠٧مايو  /أيار ١٦ويف    ٣-٢
كـضحايا  " (املـسلمني "وادعى أن هذا القرار ال يـشري إال إىل    . النيابة العامة يف قرار مدير    

ولذلك طلب مركز التوثيق واملشورة من مدير النيابة        . لكنه ال يشري إىل الصوماليني    ) حمتملني
ويرى املركـز   . العامة أن يعيد القضية إىل الشرطـة واملدعي العام لكوبنهاغن إلعادة فتحها          

فـاملرة  . ، رداً مناسباً على شكواه    ٢٠٠٧مايو  /أيار ١٤بار القرار الصادر يف     أنه ال ميكن اعت   
األوىل اليت أشارت فيها الشرطة إىل األصل الصومايل لصاحبة الشكوى كانت يف رسـالتها              

، لكن املركز يدعي أن ذلك يؤكد عدم إجـراء حتقيـق يف      ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ٥املؤرخة  
الشكوى، ألن الرسالة تناولت قضية أثارهتا شكوى أخرى   لقضية صاحبة   " الصومايل"اجلانب  

  .قدمتها جمموعة من املسلمني يف الدامنرك
، رفض مدير النيابة العامة الشكوى معترباً أنـه         ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين  ١٦ويف    ٤-٢

ليس من حق صاحبة الشكوى وال من حق مركز التوثيق واملشورة الطعن يف قرار املـدعي                
حبة الشكوى ليست لديها مصلحة فردية وقانونية يف القضية لكي تعترب طرفاً يف             العام ألن صا  
كما أشار إىل أنه ال جيوز ملركز التوثيق واملشورة أن ميثل شخصاً ليس طرفاً يف               . قضية جنائية 

  .قضية جنائية، ولذلك فهو غري مفوض للطعن يف القرار أيضاً
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  الشكوى    
أعضاء ات الكاذبة املشار إليها أعاله املوجهة من        تدعي صاحبة الشكوى أن االهتام      ١-٣
 حزب الشعب الدامنركي ميكن أن تثري الكراهية ضد الصوماليني وأن الدولة الطـرف مل               يف

وتـدعي أن   . تعترف باحلاجة إىل محاية الصوماليني من خطاب الكراهية ملنع جرائم الكراهية          
مما جيعل االهتامات اهتامات كاذبة لعدم      (األمر يف هذه القضية ال يتعلق فقط بعدم وجود أدلة           

وجود دليل على أن اآلباء واألمهات الصوماليني ميارسون تشويه األعضاء التناسلية لبناهتن يف             
بل أيضاً باألسلوب املهني الذي يستخدمه املتحدثون باسم حزب الشعب الدامنركي       ) الدامنرك

  .جلنسي لألطفالمقارنة بني الصوماليني وذوي امليل اعندما يعقدون 
وتدعي صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف مل تف بالتزامها باختاذ إجراء فعال بشأن               ٢-٣

حادث آخر يتعلق خبطاب كراهية صادر عن احلزب السياسي نفسه، ممـا يـشكل ظروفـاً        
من القانون اجلنائي الدامنركي، وهي تؤكد الدعاية العنصرية        ) ب(٢٦٦مشددة مبوجب املادة    

  .اليت يقوم هبا ذلك احلزب السياسي ضد الصوماليني الذين يعيشون يف الدامنركاملنهجية 
وتشكو صاحبة الشكوى من أنه على الرغم من االستنتاجات اليت توصلت إليهـا                ٣-٣

اللجنة سابقاً واليت رأت فيها أن الدولة الطرف تفتقر إىل سبل انتصاف فعالة ضد الدعايـة                
 بنفس الطريقة وأن احملاكم الدامنركية غري قادرة        مطابقةحاالت  العنصرية، فإهنا تواصل معاجلة     

على اختاذ قرار بشأن ما إذا كان حيق هلا ولغريها من الصوماليني الذين يعيشون يف الـدامنرك                 
وتعترب أن حرماهنا من حقها يف الطعـن يف قـرار           . احلصـول على احلماية من اإلهانات العنصرية     

  . إىل سبل انتصاف فعالة ضد البيانات العنصريةاللجوءق يف  حيرمها مـن احل العاماملدعي
وتدعي صاحبة الشكوى أهنا تناضل منذ سنوات عديدة ضد ممارسة تشويه األعضاء              ٤-٣

.  عنصرية من الـدامنركيني   العتداءات ذلك، فإهنا قد تكون اآلن هدفاً        ومع. التناسلية لإلناث 
 تفيـد أن    ١٩٩٩منركي للمساواة اإلثنية يف عـام       تشري إىل نتائج دراسة قام هبا اجمللس الدا       و

 لالعتـداءات الصوماليني الذين يعيشون يف الدامنرك ميثلون اجملموعة اإلثنية األكثـر عرضـة            
وتبني نفس الدراسة، حسبما ادعت صـاحب الـشكوى، أن       . العنصرية يف شوارع الدمنرك   

ولذلك، فإهنا تدعي أن    . جلالرمن   األصـل أكثر عرضـة جلرائم الكراهية       الصوماليةاملرأة  
 رقـم   الـبالغ هلا مصلحـة شخصيـة يف هـذه القضيـة مثل السيد حممـد جلـه يف              

وتدعي أن الدولة الطرف مل تعترض على حق السيد جله يف الطعن، يف حـني               . ٣٤/٢٠٠٤
أما فيما يتعلق بالشرط الذي يقضي بـأن تكـون          . أهنا ال تسمح هلا اآلن بالطعن يف قضيتها       

إن صاحبة الشكوى تشري إىل السوابق القضائية للمحكمة األوروبيـة حلقـوق            ، ف "ضحية"
الـبالغ  (اإلنسان وآراء اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنـة القضاء على التمييز العنصري            

وتدعي أن مجيع أفراد جمموعة حمددة ميكن أن حيققوا هذا الـشرط، ألن             ) ٣٠/٢٠٠٣رقم  
. الـضحايا يف اجملموعـة    فرادى   حقوق    يؤثر مباشرة على    قانوين حمدد قد   جمرد وجود نظام  

             الـصوماليون (بوصفها عضواً يف جمموعـة من هـذا القبيـل          ضحية هي أيضاً    وتدعي أهنا   
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أن ميثلـها مركـز     وأن هلا احلق، من حيث كوهنا ضـحية، يف          ،  )الذين يعيشون يف الدامنرك   
  .التوثيـق واملشورة

  بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعيةمالحظات الدولة الطرف     
، ذكرت الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار الـبالغ غـري           ٢٠٠٩فرباير  /شباط ١٦يف    ١-٤

ويف حال قبـول الـبالغ،   . مقبول ألن صاحبة الشكوى مل تستنفد سبل االنتصاف الداخلية 
  .تدعي الدولة الطرف عدم حدوث انتهاك لالتفاقية

ن جديد الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى وكـذلك         تؤكد الدولة الطرف م   و  ٢-٤
وتضيف أن صـاحبة الـشكوى      . ادعاءاهتا فيما يتعلق بأحكام االتفاقية، اليت استندت إليها       

مـن  ) ب(٢٦٦ السيد إسربسن انتهك املادة    أن ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول ١٢أبلغت الشرطة يف    
  .القانون اجلنائي الدامنركي

 ٦٥ يدعى رون إنغلربيث الرسـن إىل جانـب          ومثة شكوى أخرى قدمها شخص      ٣-٤
شخصاً آخرين ضد مثانية أشخاص حمددين من حزب الشعب الدامنركي النتـهاكهم املـادة    

وكان السيد إسربسن من بني األشخاص      .  بياناً خمتلفاً  ١٢من القانون اجلنائي يف     ) ب(٢٦٦
  .الثمانية احملددين الذين ُرفعت شكوى ضدهم

إىل ) تقاريرال(، رفع مفوض شرطة كوبنهاغن الشكاوى       ٢٠٠٧فرباير  /شباط ٦ويف    ٤-٤
أن التصرحيات جتاوزت حرية التعبري الكـبرية       مل يعترب   وأشار إىل أنه    لكوبنهاغن  املدعي العام   

 سبباً  مل ير للغاية اليت يتمتع هبا السياسيون فيما يتعلق بالقضايا االجتماعية املثرية للجدل، وأنه             
بشأن الغرض من تصرحياته اليت تتمشى مع       ) أي السيد إسربسن  (الشخص املعين   الستجواب  

  .أب على اجملاهرة هباهاغن د لكوبنمواقفه السياسية اليت عرف هبا واليت
         وقف التحقيق يف احلـوادث    لكوبنهاغن  ، قرر املدعي العام     ٢٠٠٧مايو  /أيار ٩ويف    ٥-٤
إقامة العدل الدامنركي وطلب من شرطة من قانون ) ٢(٧٤٩عمالً بأحكام املادة مجيعاً  ١٢  لا

             كوبنهاغـن إعالم األطراف املعنيـة بقراره وحبقهم يف الطعـن يف القـرار أمـام مـدير               
  .النيابة العامة

السيد الرسـن بقـرار     ، أعلم مفوض شرطة كوبنهاغن      ٢٠٠٧مايو  /أيار ١٤ويف    ٦-٤
.  معقول الفتراض حدوث جرميـة     وقف عملية التحقيق ألنه ال يوجـد سبب      املدعي العام   

تصرحياته أثناء مناقشة سياسية باإلذاعة حيث أشار إنه أدىل بوفيما يتعلق بالسيد إسربسن، قال 
وليس املقصود مـن    . إىل عادة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث لدى بعض فئات الصوماليني         

كمـا أشـار    . لصومالينيالتصريح بشأن ذوي امليل اجلنسي لألطفال واملغتصبني مقارنتهم با        
ومع ذلك أضاف أنه ال يوجد . املفوض إىل املبادئ التوجيهية املتعلقة بإمكانية الطعن يف القرار

ما يدل على أنه حيق للسيد الرسن الطعن، ولكن إذا رأى أنه حيق له ذلك، فبإمكانه تقـدمي                  
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ون الطعن مـشفوعاً    الطعن خالل فترة أقصاها أربعة أسابيع بعد إعالمه بالقرار، على أن يك           
  .مبعلومات مفصلة تبني األسباب اليت يستند إليها يف تقدميه

، أرسل مركز التوثيق واملشورة إىل شـرطة كوبنـهاغن          ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٦ويف    ٧-٤
رسالة يطلب فيها توضيح ما إذا كانت الرسالة تتعلق بالشكوى اليت قدمتها صاحبة الشكوى              

اليت تشمل أيـضاً الـسيد   ( تذكر إال قضية السيد الرسن ضد السيد إسربسن ألن الرسالة مل 
وطلب املركز بصفة خاصة توضيح ما إذا كان حيق لصاحبة الشكوى أن تطعـن              ). إسربسن

  .يف القرار لكوهنا امرأة صومالية يوجه إليها السيد إسربسن الكالم يف تصرحيه
تتعلق لكوبنهاغن  ام  ، رد املفوض أن قرارات املدعي الع      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٥ويف    ٨-٤

أيضاً بالشكوى اليت قدمها مركز التوثيق واملشورة بالنيابة عن صاحبة الشكوى وأن من حق              
أمام مدير النيابة العامة باسم صـاحبة       لكهوبنهاغن  املركز بالتايل الطعن يف قرار املدعي العام        

  .الشكوى إذا كانت طرفاً يف القضية
كز التوثيـق واملشـورة يف قرار املدعي العـام     ، طعن مر  ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٦ويف    ٩-٤
من القانون اجلنائي، أمام    ) ب(٢٦٦فيما يتعلق بانتهاكات السيد إسربسن للمادة       وبنهاغن  لك

ويف الطعن، كرر املركز اآلراء املعرب عنها يف الشكوى األوىل وأضـاف    . مدير النيابة العامة  
الصوماليني يف   وقائع لعدم وجود دليل على أن     ال يشري إىل ال   لكوبنهاغن  أن قرار املدعي العام     

كما أن القرار ال يتضمن مبادئ توجيهية       . الدامنرك ميارسون تشويه األعضاء التناسلية لإلناث     
بشأن الطعن على أساس أن صاحبة الشكوى صومالية، ومبا أهنا ال متارس شخصياً تشويه األعضاء               

والقرار مل يوجه حتديداً    .  شخصياً ولذلك حيق هلا الطعن     التناسلية ألطفاهلا، فإهنا تشعر بأهنا أُهينت     
  ".األجانب ذوي النشأة املسلمة"إىل الصوماليني املقيمني يف الدامنرك، بل أشار إىل 

، رد مدير النيابة العامة أنه ال يوجد سبب يدعوه          ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١٦ويف    ١٠-٤
وأضاف أنه خلص إىل    .  يؤخذ يف االعتبار   أن أصل صاحبة الشكوى الصومايل مل     افتراض  إىل  

التوثيق واملشورة الذي ميثلها الطعن     مركز  أنه ال ميكن اعتبار أن من حق صاحبة الشكوى أو           
فال توجد معلومات تثبت أن لصاحبة الشكوى مصلحة فردية وقانونية يف القضية            . يف القرار 

عن ذلك، ال ميكن اعتبار املنظمـات       وفضالً  . وأنه ميكن اعتبارها بالتايل طرفاً حيق له الطعن       
وخلص إىل أنـه  . اليت متثل أفراداً طرفاً يف قضية ما مل يكن لديها توكيل من طرف يف القضية 

من ) ٣(٩٩ال ميكـن الطعـن يف هذا القـرار أمام أيـة سلطة إدارية أعلى مبوجب املادة              
  .قانون إقامة العدل

احبة الشكوى أن تستنفد سبل االنتصاف      وتدعي الدولة الطرف أنه كان ينبغي لص        ١١-٤
 من القانون اجلنائي، وذلك حىت بعد رفض املـدعني العـامني          ٢٦٨ و ٢٦٧مبوجب املادتني   

من القانـون اجلنائي ألن شروط املقاضاة مبوجب       ) ب(٢٦٦مباشرة الدعوى مبوجب املادة     
  .ون اجلنائيمن القان) ب(٢٦٦ ال تتطابق مع شروط املقاضاة مبوجب املادة ٢٦٧املادة 
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وفيما يتعلق باألسس املوضوعية للشكوى، تشري الدولـة الطـرف إىل ادعـاءات               ١٢-٤
 ٢مـن املـادة     ) د(١صاحبة الشكوى بأن الدولة الطرف مل متتثل اللتزاماهتا مبوجب الفقرة           

وتسلم بأنه ال يكفي جمرد اإلعالن على الورق بأن أفعال التمييز  .  من االتفاقية  ٦ و ٤واملادتني  
عنصري هي أفعال يعاقب عليها القانون، بل جيب أيضاً أن تنفذ املؤسسات الوطنية املختصة              ال

وتؤكد الدولة أن املؤسسات املختصة امتثلـت بالكامـل هلـذه           . األحكام القانونية بالفعل  
  .الشروط يف قضية صاحبة الشكوى

 مفوض وتؤكد الدولة الطرف أن معاجلة وتقييم شكوى صاحبة الشكوى من جانب           ١٣-٤
 مطابقتان بالكامل للشروط اليت ميكن استنتاجها        لكوبنهاغن شرطة كوبنهاغن واملدعي العام   

  .من االتفاقية، وإن كانت النتائج ختتلف عن تلك اليت كانت تنشدها صاحبة الشكوى
وتسلم الدولة الطرف بأن من واجبها إجراء حتقيق سليم بشأن االدعاءات والتقارير              ١٤-٤

ومع ذلك، تدعي أن االتفاقية ال تقضي باملالحقة القـضائية         . ال التمييز العنصري  املتعلقة بأفع 
ففي حال عدم وجود أي أساس للمقاضاة، يصبح        . يف مجيع القضايا اليت ُتعرض على الشرطة      

وقد حيدث ذلك على سبيل املثال يف حال       . عدم املقاضاة متمشياً بالكامل مع أحكام االتفاقية      
  .راض أن املقاضاة ستؤدي إىل اإلدانةعدم وجود أساس الفت

تشدد الدولة الطرف على أن املسألة املطروحة يف القضية قيد النظر تتعلق بتحديد             و  ١٥-٤
مـن  ) ب(٢٦٦ما إذا كان ميكن اعتبار تصرحيات السيد إسربسن تندرج ضمن نطاق املادة             

دعي العـام أن جيـري      فلم تكن هناك مشاكل تتعلق باألدلة، وتعني على امل        . القانون اجلنائي 
  .تقييماً قانونياً للتصرحيات، وكان ذلك التقييم شامالً وكافياً

وتدعي الدولة الطرف أن مدير النيابة العامة أصدر مبادئ توجيهية جديدة بـشأن               ١٦-٤
من القانون اجلنائي، يف إطار متابعة رأي       ) ب(٢٦٦التحقيق يف احلاالت املتعلقة بانتهاك املادة       

وفقاً للمبادئ التوجيهية   . جله ضد الدامنرك   بشأن   ٣٤/٢٠٠٤ يتعلق بالبالغ رقم     اللجنة فيما 
ينبغي، يف األحوال العادية، مقابلة الشخص الذي يصدر تصرحيات مكتوبة أو شفوية، عندما             

من القانون اجلنائي، ما مل يكن من       ) ب(٢٦٦يتعلق األمر بتقارير تفيد حبدوث انتهاك للمادة        
  .مل تنتهك) ب(٢٦٦الواضح أن املادة 

اليت تفيد  لكوبنهاغن  وتكرر الدولة الطرف رسالة املفوض املوجهة إىل املدعي العام            ١٧-٤
بأن التصرحيات مل تتجاوز حريـة التعبيـر الكبيـرة للغاية اليت يتمتع هبا السياسيون بشأن             

ـ  ة سياسية إذاعية   أثناء مناقش أُديل هبا    التصرحيـات   ة املثرية للجدل، وبأن   القضايا االجتماعي
وبأن التصريح املتعلق باألشخاص ذوي امليل اجلنسي لألطفال واملغتصبني مل يكـن يقـارهنم           

  .بالصوماليني
، ٢٠٠٠أغسطس  / آب ٢٣وقد أقرت احملكمة العليا الدامنركية يف احلكم الصادر يف            ١٨-٤

تماعية املثرية للجدل   أن هناك حرية تعبري كبرية للغاية يتمتع هبا السياسيون بشأن القضايا االج           
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وتـشري إىل الـسوابق   . دون عقـاب  ) ب(٢٦٦لكن ذلك ال يعين أنه حيق هلم جتاهل املادة          
القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان اليت تفيد أن احلق يف حرية التعبري هو حق بالغ               

  .)١(األمهية بالنسبة للسياسيني املنتخبني، ألهنم ميثلون ناخبيهم
الدولة الطرف أنه أُديل بالتصريح أثناء مناقشة إذاعية أعرب فيهـا الـسيد             وتؤكد    ١٩-٤

وال ميكـن اعتبـار   . إسربسن عن تأييده لرسالة السيدة كيريسغارد املوجهة إىل معد الربنامج      
ألن آراء السيدة كيريسـغارد الـواردة يف        ) ب(٢٦٦تصريح السيد إسربسن انتهاكاً للمادة      

  . أصالً)ب(٢٦٦ألحكام املادة الرسالة مل تعترب انتهاكاً 
وتؤكد الدولة الطرف أن تصريح السيد إسربسن بأن معظم الصوماليني ميارسـون              ٢٠-٤

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث باعتباره أمراً طبيعياً هو تصريح خيلو من أي ادعـاء يتـسم           
لت الـسيدة   فقد أد ). ب(٢٦٦بالتعميم وعدم املوضوعية وجيعله ينطوي على انتهاك للمادة         

، أعرب  ٢٠٠٦وبعد مرور ثالث سنوات أي يف عام        . ٢٠٠٣كيريسغارد بتصرحيها يف عام     
وال ميكن اعتبار ذلك، بأي حال من األحوال، أساسـاً          . السيد إسربسن عن تأييده لتصرحيها    

كافياً لكي تستنج صاحبة الشكوى أن حزب الشعب الدامنركي يشن محلة دعائية عنـصرية              
  .اليني يف الدامنركضد الصوممنهجية 

وتؤكد الدولة الطرف أنه ال يوجد أي شك يف األدلة ألن لديها نسخة طبق األصل                 ٢١-٤
ولذلك، مل جتد الدولة الطرف أن من الضروري إجـراء          .  اإلذاعي موضوع القضية   للربنامج

كما أهنا مل جتد أن من الضروري الشروع        . مقابلة مع السيد إسربسن أو مع صاحبة الشكوى       
نوين حيدد ما إذا كان التصريح ينـدرج        ا أي تدبري آخر من تدابري التحقيق إلجراء تقييم ق         يف

ولذلك، تدعي الدولة الطرف أن الطريقة اليت عاجل هبا املدعي          ). ب(٢٦٦ضمن نطاق املادة    
          ٢مـن املـادة     ) د(١العام القضية هي طريقة تفي بالشروط املنصوص عليها فـي الفقـرة            

  . من االتفاقية٦واملادة 
 من االتفاقية بأن    ٤وتشري الدولة الطرف إىل ادعاءات صاحبة البالغ مبوجب املادة            ٢٢-٤

احلكومة أكدت االهتامات الكاذبة اليت وجهها أعضاء حزب الشعب الدامنركي وبأهنا منحت            
و وكل ما خلص إليه املفوض ه     . احلزب حرية تامة ملواصلة دعايته العنصرية ضد الصوماليني       

فهذا القرار ال يشري إىل أن التصرحيات       ). ب(٢٦٦أن التصريح ال يندرج ضمن نطاق املادة        
اليت يديل هبا حزب الشعب الدامنركي أو غريه من األحزاب هي تصرحيات خترج يف مجيـع                

  .احلاالت عن نطاق القانون اجلنائي
، ١٩٩٩عام وفيما خيص إشـارة صاحبـة الشكـوى إىل الدراسة اليت أجريت يف   ٢٣-٤

تؤكد الدولة الطرف أن مثل هذه الدراسة ال تشكل دليالً كافياً يثبـت أن لـدى صـاحبة           
__________ 

، احلكم الـصادر يف     ومامريي ضد فرنسا  ،  ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٨، احلكم الصادر يف     سريو بينتو ضد الربتغال   رو ) ١(
 .٢٠٠١فرباير / شباط٢٧، احلكـم الصـادر فـي وجريوزاليم ضد النمسا، ٢٠٠٦نوفمـرب / تشرين الثاين٧
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الشكوى سبـباً حقيقياً جيعلها ختشى تعرضهـا هلجمـات أو اعتداءات، بـل إهنـا، يف               
 تكـون قـد   - سواء لفظية أو جـسدية  -الواقع، مل تذكر شيئاً يتعلق بأية اعتداءات فعلية   

 تصرحيات السيد إسبريسن، على الرغم من مرور سـنتني تقريبـاً علـى          تعرضت هلا بسبب  
  .٤ولذلك، ختلص إىل أن البالغ ال يثري أية مسألة يف إطار املادة .  اإلذاعيالربنامج

وتشري الدولة الطرف إىل ادعاء صاحبة الشكوى أهنا مل تتمكن ال هي وال مركـز                 ٢٤-٤
 مـن   ٦لشرطة الذي ينتهك أحكـام املـادة        التوثيق واملشورة من الطعن يف قرار مفوض ا       

محاية وسبل انتصاف فعالة مـن      توفري   تشري إىل    ٦وتدعي الدولة الطرف أن املادة      . االتفاقية
خالل احملاكم الوطنية املختصة وغريها من مؤسسات الدولة؛ ومع ذلك، فإن االتفاقية ال تشري 

دارية الوطنية أمام هيئـة إداريـة       ضمناً إىل حق املواطنني يف الطعن يف قرارات السلطات اإل         
كما أن االتفاقية ال حتدد احلاالت اليت جيوز فيها للمواطن الطعن يف القرار أمام هيئـة                . أعلى

وبالتايل، ال ميكن تفسري االتفاقية على أهنا متنع قاعدة عامة تقضي بأن األطراف             . إدارية أعلى 
يتعلق مبالحقة قضائية أمام هيئة إداريـة       يف القضية هم وحدهم املؤهلون عادة للطعن يف قرار          

وتؤكد أن االتفاقية ال تكفل نتيجة حمددة للحاالت املتعلقة بتصرحيات يـدعى أهنـا              . أعلى
. عنصرية مهينة بل تضع فقط شروطاً حمددة للسلطات اليت تقوم مبعاجلة مثل هـذه القـضايا    

  . فعاالً للتظلموبالتايل فإن إمكانية إبالغ احلادث إىل الشرطة يعترب سبيالً
وتدفع الدولة الطرف بأنه نظراً للبيانات العامة اليت قدمتـها صـاحبة الـبالغ يف                 ٢٥-٤

شكواها، فإهنا ترى أنه ال ميكن اعتبار صاحبة الشكوى طرفاً معتدى عليه مبوجب أحكـام               
نية ، كما أنه ال ميكن اعتبارها طرفاً له مصلحة أساسية ومباشرة وفردية وقانو       )ب(٢٦٦املادة  

وكررت أنه ال توجد أدلة مفصلة لالدعـاء تثبـت          . يف نتيجة التحقيق حبيث حيق هلا الطعن      
  .وجود احتمال لتعرض صاحبة الشكوى لضرر شخصي نتيجة التصريح املدىل به

وتكرر الدولة الطرف أن مسألة احلق يف الطعن يف قرار إداري وطين ختتلـف عـن                  ٢٦-٤
 ١٤مبوجب أحكام املادة    " الضحية"نطبق عليها صفة    مسألة ما إذا كانت صاحبة الشكوى ت      

  .من االتفاقية
، حيث قرر مـدير النيابـة        جله ضد الدامنرك   ،٣٤/٢٠٠٤ رقم   البالغوتشري إىل     ٢٧-٤

العامة، يف ضوء أمهية املسألة، النظر يف الطعن دون حتديد ما إذا كانت املنظمة أو الـشخص                 
لك، تبني له يف احلالة الراهنة أنه ال يوجد سـبب  ومع ذ . الذي يطعن يف القرار حيق له الطعن      

يدعوه ألن يتغاضى بصورة استثنائية عن أنه ال حيق ملركز التوثيق واملـشورة وال لـصاحبة                
ولذلك، ختلص إىل أنه أُتيح لصاحبة الشكوى سبيل انتصاف فعال       . الشكوى الطعن يف القرار   

  . من االتفاقية٦مبوجب املادة 
التزام باملالحقة وجود  االتفاقية  منلطرف إىل أنه ال ميكن أن ُيستنتج        وختلص الدولة ا    ٢٨-٤

القضائية يف احلاالت اليت ال يوجد فيها أساس لذلك وإىل أن التشريع الوطين يتـيح سـبل                 
يف هذه احلالـة    كاملةً  انتصاف وفقاً ألحكام االتفاقية وأن السلطات املعنية وفت بالتزاماهتا          
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) د(١ىل أنه ال يوجد أي أساس لتقدمي شكوى مبوجب أحكام الفقـرة             ولذلك، ختلص إ  . احملددة
  . من االتفاقية٦ أو املادة ٤املادة أو  ٢من املادة 

  تعليقات صاحبة الشكوى    
، أكدت صاحبة البالغ أن الدولة الطرف اعترفـت بـأن           ٢٠٠٩مايو  / أيار ٤يف    ١-٥

 تكن ختلو من اإلهانـة، لكنـها        التصرحيات املشار إليها يف القضية الراهنة هي تصرحيات مل        
، اليت تشري إىل أنـه  ٩/٢٠٠٦جتاهلت مبادئها التوجيهية الواردة يف الفقرة الثانية من املذكرة          

  .ينبغي التحقيق يف الشكوى)" ب(٢٦٦ما مل يكن من الواضح أنه وقع انتهاك للمادة "
أن تكفل الـدول     من االتفاقية اليت تقضي ب     ٦وقد أشارت الدولة الطرف إىل املادة         ٢-٥

وتـدعي  . األطراف احلماية وسبل االنتصاف الفعالة يف حال حدوث أي انتهاك لالتفاقيـة           
، وأن )ب(٢٦٦صاحبة الشكوى أن سبيل االنتصاف املناسب الذي ينبغي استنفاده هو املادة          

تـشري إىل   ) ب(٢٦٦فاملادة  . ٢٦٨ و ٢٦٧من غري املناسب أن تشري الدولة الطرف إىل املادتني          
 تـشريان   ٢٦٨ و ٢٦٧ماية على أساس هوية جمموعة ما مبوجب االتفاقية، يف حني أن املادتني             احل

وتنص االتفاقيـة على أن منع التمييز العنصري هو التزام يقع على           . إىل حاالت التشهري الفرديـة   
  . قد اسُتنفدت سبل االنتصاف الداخليةولذلك فإن. كن ألي فرد أن يلغيهعاتق اجملتمع، ال مي

وقد وافقت الدولة الطرف إىل حد ما على أن تـشبيه األشـخاص ذوي األصـل                  ٣-٥
هانة ووصم  إمنا ينطوي على إ   الصومايل يف الدامنرك باملغتصبني وبذوي امليل اجلنسي لألطفال         

وتدعي أن هذه احلالة هي دليل قوي على أن الدولة الطرف مل متتثل لقرار اللجنة     . كبريين هلم 
، ألن الصوماليني ما زالوا حمرومني من سبل االنتصاف الفعالة أو           دامنرك ضد ال  جلهيف قضية   

  .احلماية من االهتامات الكاذبة املؤذية واملثرية للعداء ضدهم
وتكرر صاحبة الشكوى تأكيدها أنه ال توجد أمثلة على ممارسة تشويه األعـضاء               ٤-٥

أن الدولة الطرف مل توافق علـى       وتدعي  . التناسلية لإلناث يف اجملتمع الصومايل يف الدامنرك      
 اليت تفيد بأن الصوماليني هم أكثر اجملموعات اإلثنية عرضة لالضطهاد يف            ١٩٩٩بيانات عام   

 حـل اجمللـس الـدامنركي       ٢٠٠١يف عام    فقد مت . الدامنرك، إذ مل جتر دراسة مماثلة مؤخراً      
 مماثلة بسبب عدم توفر      الذي أجرى الدراسة، ومل جتر منذ ذلك احلني دراسة         اإلثنيةللمساواة  

عنـدما  " قدمية للغايـة  " هي بيانات    ١٩٩٩ومن غري الالئق االدعاء بأن بيانات عام        . املوارد
تكون سياسة الدولة الطرف هي وقف إجراء حبوث يف هذا اجملـال بـإغالق املؤسـسات                

وهنا وك. واملنظمات اليت تعمل من أجل توثيق حاالت التمييز العنصري ومكافحته يف الدامنرك           
  ".حياة طبيعية" يف الشوارع ال يعين أهنا تستطيع أن تعيش العتداءاتمل تتعرض شخصياً 

وأشارت صاحبة الشكوى إىل تقرير وكالة االحتاد األورويب للحقـوق األساسـية،         ٥-٥
، الذي ُيدرج الصوماليني يف الدامنرك ضمن اجملموعات العشر         ٢٠٠٩أبريل  /الصادر يف نيسان  
  . السابقة١٢ل الشهور ا جرائم العنصرية خاللاألشد تعرضاً لل
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وتالحظ أن كره األجانب وكره اإلسالم خيلقان بيئة بالغة العـداء إزاءهـا ألهنـا                 ٦-٥
وبعبارة أخرى فإهنا مستهدفة بشكل مزودج من جانـب حـزب     . صومالية سوداء ومسلمة  

  .الشعب الدامنركي
وتضيف .  السياسيني يف سياقها   وتؤكد صاحبة الشكوى أنه ينبغي تقييم حرية تعبري         ٧-٥

 إىل أن الدولـة الطرف مل تتنـاول القـضية          جله ضد الدامنرك  أن اللجنـة خلصت يف قضيـة      
وبناء على ذلك، كان ينبغي لالدعاء، عندما أُبلغت تصرحيات السيد أسربسن إىل            . بشكل صحيح 

  . للحمايةالشرطة، أن جيري تقييماً للظروف ويقدر وضع صاحبة الشكوى ومدى حاجتها
 تتعلـق   جلـه ضـد الـدامنرك      قضية   أنوتؤكد صاحبة الشكوى أن اللجنة رأت         ٨-٥

من القانون اجلنـائي   ) ب(٢٦٦بتصرحيات علنية وهي ما تركز عليه كل من االتفاقية واملادة           
وأن من غري املعقول أن ُيتوقع من صاحب الشكوى رفع دعوى مبوجب األحكـام العامـة                

  .دون جدوى) ب(٢٦٦ إىل املادة ، بعد استناده٢٦٧للمادة 

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  النظر يف مقبولية البالغ    
قبل النظر يف أي ادعاءات واردة يف بالغ ما، جيب أن تقرر جلنة القضاء على التمييز                  ١-٦

  . أم ال ما إذا كان البالغ مقبوالً، من االتفاقية١٤من املادة ) أ(٧العنصري، وفقاً للفقرة 
وفيما يتعلق مبوضوع استنفاد سبل االنتصاف الداخلية، تذّكر اللجنة بأن صـاحبة              ٢-٦

من القانون اجلنائي، رفضها املدعي     ) ب(٢٦٦الشكوى قدمت شكوى مبوجب أحكام املادة       
وتالحظ أن مـدير النيابـة      . ، ورفضها يف مرحلة الطعن مدير النيابة العامة        لكوبنهاغن العام

  .أن قراره هنائي وغري قابل للطعنالعامة ذكر 
وتالحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأنه كان ينبغي لصاحبة الـشكوى أن ترفـع                ٣-٦

 ٢٦٧املادتـان   (دعوى شخصية مبوجب األحكام العامة املتعلقة بالتصرحيات االفترائية         
 ختتلف عن شروط    ٢٦٧، ألن شروط املقاضاة مبوجب املادة       ) من القانون اجلنائي   ٢٦٨و

جله وتذكر اللجنة أهنا خلصت، يف رأيها بشأن قضية         ). ب(٢٦٦املقاضاة مبوجب املادة    
البـث  (أن التصرحيات كانت قد صدرت مباشرة على الساحة العامة          إىل   ،ضد الدامنرك 

وعليه، فليس من املعقـول أن      ). ب(٢٦٦وهو ما تركز عليه االتفاقية واملادة       ) اإلذاعي
     أو ٢٦٧فع دعوى منفصلة مبوجب األحكام العامـة للمـادة          ُيتوقع من صاحب الشكوى أن ير     

دون جدوى لظروف تتعلق مباشرة مبفهوم      ) ب(٢٦٦ بعد أن استند إىل أحكام املادة        ٢٦٨املادة  
  . اسُتنفدتسبل االنتصاف الداخليةأن ولذلك ختلص اللجنة إىل . هذه املادة وموضوعها
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ادعاءات صاحبة الشكوى، تعلـن اللجنـة       ونظراً لعدم وجود موانع أخرى ملقبولية         ٤-٦
قبول الشكوى، من حيث ادعاء عـدم قيام الدولـة الطرف بتحقيـق شامل يف احلـادث              

  .قيد النظر

  النظر يف األسس املوضوعية    
 من االتفاقية الدولية للقضاء ١٤من املادة ) أ(٧نظرت اللجنة، مبوجب أحكام الفقرة   ١-٧

ي، يف املعلومات املقدمة من كل من صـاحبة الـشكوى           على مجيع أشكال التمييز العنصر    
  .والدولة الطرف

وتتعلق املسألة املعروضة على اللجنة بتحديد ما إذا كانت الدولة الطرف قد وفـت                ٢-٧
بالتزامها اإلجيايب بأن تتخذ إجراءات فعالة ضد حوادث التمييز العنصري املبلغ عنـها، مـع               

مـن القـانون    ) ب(٢٦٦ يف الشكوى مبوجب املادة      أخذها يف االعتبار مدى حتقيق الدولة     
س أو  وجترم هذه املادة التصرحيات العلنية اليت تنطوي على هتديد مجاعة معينة من النا            . اجلنائي
 أو لوهنم أو أصلهم القومي أو اإلثين أو دينهم          عرقهمهانتهم أو احلط من شأهنم بسبب       على إ 

  .أو ميوهلم اجلنسية
ادئ التوجيهية الصادرة عن مدير النيابة العامة بشأن التحقيق يف          وترحب اللجنة باملب    ٣-٧

 مـن   ٤لكنها تكرر أنه ال يكفي ألغراض املـادة         ) ب(٢٦٦القضايا املتعلقة بانتهاك املادة     
االتفاقية، جمرد اإلعالن على الورق أن أفعال التمييز العنصري هي أفعـال يعاقـب عليهـا                

ني اجلنائية وغريها من األحكام القانونية اليت حتظر التمييز         بل جيب أيضاً تنفيذ القوان    . القانون
وهذا . العنصري تنفيذاً فعاالً من جانب احملاكم الوطنية املختصة وغريها من مؤسسات الدولة           

باختـاذ  "تنص على أن تتعهد الدول األطراف        من االتفاقية اليت     ٤االلتزام تفرضه ضمناً املادة     
الرامية إىل القضاء على كل حتريض على هذا التمييز وكل عمل من             التدابري الفورية اإلجيابية  

 اليت  ٢من املادة   ) د(١كما ينعكس االلتزام يف أحكام أخرى من االتفاقية مثل الفقرة           ."أعماله
التمييز العنـصري،   " حبظر وإهناء "تطلب إىل الدول األعضاء أن تقوم جبميع الوسائل املناسبة          

بصدد أي  " محايته ورفع احليف عنه على حنو فعال      "إنسان احلق يف     اليت تكفل لكل     ٦واملادة  
  .)٢(عمل من أعمال التمييز العنصري

وحتيط اللجنة علماً حبجة الدولة الطرف أن التقييم القانوين الذي أجراه املدعي العام               ٤-٧
اليت يتمتع هبا   كان تقييماً شامالً وكافياً وأن التصرحيات مل تتجاوز حرية التعبري الكبرية للغاية             

بأنه ال ميكن   الطرف  كما دفعت الدولة    . السياسيون بشأن القضايا االجتماعية املثرية للجدل     
ألن آراء السيدة بيا كيريسغارد مل تعترب انتهاكاً        ) ب(٢٦٦اعتبار التصرحيات انتهاكاً للمادة     

ى أن  كما أن الدولة الطرف اعترضت على ادعاء صاحبة الـشكو         .  أصالً )ب(٢٦٦للمادة  
ضد الصوماليني  منهجية  حزب الشعب الدامنركي يتمتع حبرية مطلقة للقيام بدعاية عنصريـة          

__________ 

 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٦ مارس/آذار ٦اعتمدت يف اليت راء اآل  ضد الدامنرك،هجل ،٣٤/٢٠٠٤ لبالغ رقما )٢(
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يف الدامنرك مشرية إىل أن تصريح السيد إسربسن جاء بعـد مرور ثالث سنوات على رسالة               
 اعتداءاتوأضافت أن صاحبة الشكوى مل تقدم شكوى تتعلق بتعرضها ألي           . بيا كيريسغارد 

  .و جسدية، بعد أن أدىل السيد إسربسن بتصرحيه ألفظيةفعلية 
ورغم أن اللجنة تدين بشدة ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ألهنا تـشكل               ٥-٧

انتهاكاً خطرياً حلقوق اإلنسان األساسية، فإهنا ترى أن تأييد السيد إسربسن تأييـداً علنيـاً               
رحيه بـأن معظـم الـصوماليني       لتصريح سابق كانت السيدة كيريسغارد قد أدلت به وتص        

. ميارسون تشويه األعضاء التناسلية لإلناث باعتباره أمراً طبيعياً إىل حد كبري، يعتربان عدائيني            
وتالحظ اللجنة أن هذه التصرحيات العدائية ميكن تفسريها بأهنا تعميم سليب خبصوص جمموعة             

مراعاة لوجهات نظـرهم أو     كاملة من الناس، يقوم فقط على أصلهم اإلثين أو القومي دون            
كما تذكر  . آرائهم أو مواقفهم اخلاصة فيما يتعلق مبمارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث          

) ب(٢٦٦والشرطة قد استبعدا منذ البداية انطباق أحكام املادة          لكوبنهاغنبأن املدعي العام    
  .على حالة السيد إسربسن، دون أن يستندا يف ذلك إىل حتقيقات شاملة

 وترى أن صـدور تـصرحيات يف        )٣(وباملثل، تذكر اللجنة بآرائها وقراراهتا السابقة       ٦-٧
سياق نقاش سياسي ال حيل الدولة الطرف من التزامها بالتحقيق فيمـا إذا كانـت هـذه                 

وتؤكد من جديد أن ممارسة احلق يف حرية التعبري         . التصرحيات تصل إىل حد التمييز العنصري     
  .)٤(ؤوليات، وال سيما االلتزام بعدم نشر أفكار عنصريةتنطوي على واجبات ومس

ويف ضوء عدم قيام الدولة الطرف بتحقيق فعال لتحديد ما إذا كان فعل من أفعـال     ٧-٧
 من  ٤ واملادة   ٢من املادة   ) د(١التمييز العنصري قد وقع، ختلص اللجنة إىل أن أحكام الفقرة           

) ب(٢٦٦يق فعال يف الشكوى املقدمة مبوجب املادة        كما أن عدم إجراء حتق    . االتفاقية قد انتهكت  
 يف احلمايـة     من االتفاقية  ٦مبوجب املادة   من القانون اجلنائي يشكل انتهاكاً حلق صاحبة الشكوى         

  .ورفع احليف عنها على حنو فعال بصدد التمييز العنصري املبلغ
 من  ١٤من املادة    ٧وترى جلنة القضاء على التمييز العنصري، عمالً بأحكام الفقرة            -٨

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، أن الوقائع املعروضة عليها تكشف عـن              
  . من االتفاقية٦ و٤ واملادتني ٢من املادة ) د(١انتهاك ألحكام الفقرة 

وتوصي جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن متنح الدولة الطرف صاحبة الشكوى              -٩
ن الضرر املعنوي الذي أصاهبا من جراء انتهاك أحكام االتفاقية املشار إليهـا             تعويضاً كافياً ع  

  اليت أوصت فيها الدول األطـراف باختـاذ        ٣٠رقم  وتذكر اللجنة بتوصيتها العامة     . أعاله
إجراءات صارمة ملواجهة أي نزعة الستهداف أو وصم أو إعطاء صورة منطية مقولبـة أو               "

اطنني على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي           مسات ألفراد جمموعات غري املو    
__________ 

 .٢٠٠٦مارس /آذار ٦اليت اعتمدت يف راء اآل  ضد الدامنرك،هجل ،٣٤/٢٠٠٤ بالغ رقمال )٣(
 .٤، الفقرة )٤املادة (العنف املنظم القائم على األصل اإلثين  بشأن ١٥رقم التوصية العامة  )٤(
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 ١٦واللجنة، إذ تأخذ يف اعتبارها القانون املؤرخ     . )٥("، وال سيما من قبل السياسيني     اإلثينأو  
 مـن  ٨١ الذي يقضي، يف مجلة أمور، بإضافة حكم جديـد يف املـادة        ٢٠٠٤مارس  /آذار

رية تشكل ظرفاً مشدداً، فإهنا توصي أيضاً الدولة        القانون اجلنائي ينص على أن الدوافع العنص      
الطرف بأن تكفل تطبيق التشريع القائم تطبيقاً فعاالً حىت ال تتكرر مثل هذه االنتهاكات يف               

كما تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقوم بنشر رأيها على نطاق واسع، مبا يف               . املستقبل
  .قضائيةذلك يف صفوف املدعني العامني واهليئات ال

وتود اللجنة أن تتلقى من الدامنرك، يف غضون ستة أشهر، معلومات عـن التـدابري                -١٠
  . املتخذة لتنفيذ رأي اللجنة هذا

__________ 

 .١٢بشأن التمييز ضد غري املواطنني، الفقرة . ٣٠التوصية العامة رقم  )٥(
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  ٤٤/٢٠٠٩رأي بشأن البالغ رقم     
ين إدريـش، ويونـا     غنيكوالي هريمنسن، وسي     :املقدم من

إيريك هانـسن مـن      - ميثلهم نيلز (فيلشتروب  
  )ة املعين بالتمييز العنصريمركز التوثيق واملشور

  أصحاب البالغ :األشخاص املدعى أهنم ضحايا
  الدامنرك      :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٩فرباير /شباط ٢٥  : البالغ تقدميتاريخ
 من االتفاقية الدوليـة  ٨، املنشأة مبوجب املادة إن جلنة القضاء على التمييز العنصري      

  ال التمييز العنصري، للقضاء على مجيع أشك
  ،٢٠١٠ أغسطس/آب ١٣ يف وقد اجتمعت  
  : ما يليتعتمد  

   البالغقرار بشأن مقبولية    
نيكوالي هريمنسن، وسيغين إدريـش، ويونـا فيلـشتروب،         أصحاب البالغ هم      ١-١

وهم يدعون أهنم ضـحايا النتـهاكات   . ومجيعهم مواطنون دامنركيون مولودون يف الدامنرك  
مـن  ) و(٥؛ واملادة   ٢من املادة   ) د(١ باالقتران مع الفقرة     ٦م مبوجب املادة    الدامنرك حلقوقه 

إيريك  - وميثل أصحاَب البالغ السيد نيلز. اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري
  .هانسن من مركز التوثيق واملشورة املعين بالتمييز العنصري

فاقية، أحالت اللجنة الـبالغ إىل الدولـة         من االت  ١٤من املادة   ) أ(٦ووفقاً للفقرة     ٢-١
  . ٢٠٠٩يونيه /حزيران ٢٣الطرف يف 

  الوقائع كما عرضها أصحاب البالغ    
 /كانون الثـاين   ٣ يوم   "Kontant" برنامج   DRث الدامنركية   ـة الب ـعرضت شبك   ١-٢

فقد زعم صحفي حيمل كامريا خمفية أنه يرغب يف شراء تذكرة طـائرة مـن               . ٢٠٠٦يناير  
. وسأل عن إمكانية احلصول على ختفيض باعتباره تايلندياً.  يف كوبنهاغنThai Travelوكالة 

وشرح له البائع أن بإمكانه، مبوجب اتفاق مع اخلطوط اجلوية التايلندية، أن مينحه ختفيـضاً               
  . من إثنية التاي كرونة دامنركية إذا كان١ ٠٠٠بقيمة 

بث الربنامج بيوم واحد، بعث ممثل ملركز ، أي قبل ٢٠٠٦يناير /كانون الثاين ٢ويف   ٢-٢
التوثيق واملشورة املعين بالتمييز العنصري، اسُتجوب هو اآلخر يف الربنامج، رسالة إىل شرطة             
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مدينة كوبنهاغن يعلمها بعرض الربنامج التلفزيوين يف اليوم التايل ويقدم بالفعل شكوى ضد             
كانون  ٤ويف . جاً على ممارساهتما التمييزية حمتThai Travelاخلطوط اجلوية التايلندية ووكالة 

الشرطة بأن عدداً من األشـخاص قـدموا       التوثيق واملشورة   ، أعلم مركز    ٢٠٠٦يناير  /الثاين
، Thai Travelوكالـة  /شعروا بتمييز ضدهم من جانب اخلطوط اجلوية التايلنديةشكاوى ألهنم 

رطة مدينة كوبنهاغن بعدم وجـود      وأفادت ش . )١("التخفيض اإلثين "على  مبا أهنم مل حيصلوا     
  .دليل على الدافع اإلثين هلذا التخفيض

التوثيق ، أعلمت الشرطة مركز     ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول  ٦ويف رسالة مؤرخة      ٣-٢
 ٢٠٠٧ديـسمرب   /كانون األول  ٤بأن املدير احمللي للنيابة العامة لكوبنهاغن قرر يف         واملشورة  

 واخلطوط اجلوية التايلندية مبوجب القانون رقـم  Thai Travelوقف التحقيق يف قضية وكالة 
، طعـن   ٢٠٠٧ديـسمرب   /كانون األول  ١٧ويف  . )٢( الذي حيظر مجيع أشكال التمييز     ٦٢٦

 ٢٦وُرفـض هـذا الطعـن يف        . املركز يف هذا القرار أمام املدير العام للنيابة يف الـدامنرك          
إىل األهلية القانونية يف هذه      حبجة أن املركز وأصحاب البالغ يفتقرون        ٢٠٠٨أغسطس  /آب

وبيَّن مدير النيابة أن الشكاوى املشروعة هي تلك . القضية وال حيق هلم من مث الطعن يف القرار
وأفاد بأن األمر يتوقف على مـصلحة       . اليت يقدمها أفراد ميكن اعتبارهم أطرافاً يف الدعوى       

كون املصلحة جوهرية ومباشرة    وجيب أن ت  . الفرد يف القضية ومدى ارتباطه الوثيق بنتيجتها      
 العام أن أصحاب البالغ مل حيرموا يف ما يبدو من احلصول            املدعيورأى  . وشخصية وقانونية 

وقال إن املسائل اليت أثارها املركز تبـدو        . على ختفيضات بسبب أصلهم اإلثين أو جنسيتهم      
فيضات يف األسعار   نابعة من برنامج تلفزيوين كان هدفه التحقق من إمكانية احلصول على خت           

ومبا أن أصحاب البالغ مل حيرموا من هذه اخلدمـة شخـصياً            . من اخلطوط اجلوية التايلندية   
بالشروط ذاهتا املطبقة على غريهم بسبب أصلهم اإلثين أو جنسيتهم فيما يبدو، فال ميكـن               

قـرار  وانتهى ال .  من قانون إقامة العدل    ٧٤٩ من املادة    ٣اعتبارهم متضررين مبوجب الفقرة     
 مـن   ٩٩ من املادة    ٣ببيان عدم إمكانية الطعن فيه أمام هيئة إدارية أعلى درجة وفقاً للفقرة             

  . قانون إقامة العدل

  الشكوى    
يدعي أصحاب البالغ انتهاك الدولة الطرف حقهم يف سبيل انتصاف فعال مبوجب              ١-٣

من االتفاقية مبا أهنم    ) و(٥قرة   والف ٢من املادة   ) د(١ من االتفاقية باالقتران مع الفقرة       ٦املادة  
__________ 

. مل يستلم توكيال إال من مثانيـة أشـخاص        التوثيق واملشورة   مخسني شخصا شكاوى غري أن مركز       قّدم حنو    )١(
 .إىل الشرطة هذه الشكاوى وتذاكر السفر اليت تثبت عدم احلصول على ختفيضاتوأحيلت 

 يف إطـار  يرفض" على أن كل من ١٩٨٧سبتمرب / أيلول٢٩ املؤرخ ٦٢٦من القانون رقم   ) ١(١تنص املادة    )٢(
أو القـومي   أو مشروع أو عمل غري هادف إىل الربح، وعلى أساس عرق الشخص أو لونه أو أصـله                  جتارة  

معـّرض  " االثين أو دينه أو ميوله اجلنسية، تقدمي خدمة إىل ذلك الشخص بالشروط ذاهتا املفروضة على غريه               
عار أو فرض شـروط     احلكم زيادة األس   وحيظر هذا . أو عقوبة بالسجن ملدة أقصاها ستة أشهر      /لدفع غرامة و  

 . أكثر صرامة على األشخاص املنتمني إىل عرق معني أو ما شابه
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احلصول على  حرموا من احلصول على ختفيض بسبب جنسيتهم أو أصلهم اإلثين ومل يتح هلم              
  . سبيل انتصاف فعال

وخبصوص قرار الشرطة األويل بوقف التحقيق حبجة نقص األدلة، يرفض أصـحاب              ٢-٣
 بوضوح أن بعض األشـخاص      البالغ هذا القرار مبا أن الشريط املسجل بكامريا خمفية أظهر         

ونفي الوقائع من قبل اخلطوط اجلويـة التايلنديـة         . املزعوم" التخفيض اإلثين "منحوا بالفعل   
 مينع النيابة من إحالة القضية إىل حمكمة املدينة، اليت كان ني أـينبغال  Thai Travelة ـووكال

ن الدامنركي مينح النيابة مهلة     ويربز أصحاب البالغ أن القانو    . باستطاعتها تقييم األدلة بنفسها   
وألن قرار النيابة احمللية بوقف     . سنتني من تاريخ حدوث االنتهاك لعرض القضية على احملكمة        
 شهراً وأن أقـصى أجـل       ١١التحقيق صدر بعد حدوث الوقائع موضوع الشكوى بسنة و        

عل عندما بات   للطعن يف هذا القرار هو أربعة أسابيع، فإن األجل احملدد كان قد انقضى بالف             
وهكذا مل يكن أمام املدير العام للنيابـة جمـال          . باستطاعة املدير العام للنيابة النظر يف الطعن      

غري أنه بدالً من إسناد قراره إىل احلجج ذاهتا اليت استندت إليها الـشرطة              . لتغيري هذا القرار  
  .انونية، أسنده إىل افتقار أصحاب البالغ وحماميهم لألهلية الق)نقص األدلة(
ويصر أصحاب البالغ على أن ضحايا التمييز العنصري يف الدامنرك ال جيدون سبيل               ٣-٣

 ٢٩ املـؤرخ  ٦٢٦ميكنهم االعتماد على محاية القانون رقـم    انتصاف فعال فيما يبدو إذ ال     
ويرى أصحاب البالغ أن من يتعرضون للتمييز يف إطار اختبار للتمييز           . ١٩٨٧سبتمرب  /أيلول

ويـربز  .  وميلكون من مث األهلية القانونية للتقاضي      ٦٢٦يا مبوجب القانون رقم     يظلون ضحا 
أصحاب البالغ أن النيابة العامة هي اجلهة الوحيدة املخولة، يف النظام القانوين الـدامنركي،              

وبذلك يكون أصحاب البالغ قد     . ٦٢٦إلحالة القضية إىل احملكمة استناداً إىل القانون رقم         
  .النتصاف احملليةاستنفدوا سبل ا

  املوضوعيةالبالغ وأسسه مقبولية بشأن مالحظات الدولة الطرف     
، قدمت الدولة الطرف مالحظات على مقبولية       ٢٠٠٩ أكتوبر/ األول تشرين ١٩يف    ١-٤

وهي ترى أنه ينبغي إعالن عدم مقبوليـة الـبالغ مـن حيـث        . البالغ وأسسه املوضوعية  
.  من االتفاقية  ١٤ من املادة    ١ مبوجب الفقرة    ياالختصاص الشخصي واالختصاص املوضوع   

مـن  ) أ(٧وتفيد أيضاً بأن أصحاب البالغ مل يستنفدوا سبل االنتصاف احمللية وفقاً للفقـرة              
وخبصوص األسس املوضوعية، تدعي الدولة الطرف عدم حـدوث         .  من االتفاقية  ١٤املادة  

  .انتهاك لالتفاقية
لطرف بأن الربنامج التلفزيـوين أظهـر أن        ة ا ـد الدول ـع، تفي ـوخبصوص الوقائ   ٢-٤

 قامت، بناًء على اتفاقها مع اخلطوط اجلوية التايلندية، مبـنح تايلنـديني   Thai Travelوكالة 
م صالت خاصة بتايلند ختفيضاً خاصـاً       ـوأشخاص يسافرون مع تايلنديني وآخرين تربطه     

سفر معينة من الدامنرك     كرونة دامنركية لدى شرائهم من تلك الشركة تذاكر          ١ ٠٠٠بقيمة  
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وقال مدير املركز، يف الربنامج، إن خمطط التخفيضات خمالف لقانون حظر املعاملة            . إىل تايلند 
لذلك دعا مجيع من يعتقدون أهنم تعرضوا لتمييز بعدم احلصول          . التفضيلية على أساس العرق   

 شـرطة   ، طلبـت  ٢٠٠٦مـارس   /آذار ١ويف  . على التخفيض اخلاص إىل االتصال باملركز     
كوبنهاغن، بعد استالم رسالتني من املركز، إحدامها شكوى والثانية تعلمها برغبة ضـحايا             
آخرين يف تقدمي شكوى، احلصول من حمامي أصحاب البالغ على نـسخة مـن الربنـامج                

، أعلمت  ٢٠٠٦مارس  /آذار ٧ويف رسالة مؤرخة    . املذكور كي حتقق يف املسألة بقدر أكرب      
  . بأهنا استلمت نسخة من الربنامج املذكور وأهنا حتقق يف األمرشرطة كوبنهاغن املركز

 دون أن توجـه     السفر، استجوبت الشرطة صاحبة وكالة      ٢٠٠٦مايو  /أيار ٣٠ويف    ٣-٤
وقالت صاحبة الوكالة إن وكالتها اتفقت مع اخلطوط اجلوية التايلندية علـى بيـع              . إليها هتماً 

ختفـيض  "تذاكر بسعر أدىن قليالً، لكنه ال خيول منح         تذاكرها حصراً، وهو اتفاق خيوهلا بيع ال      
وخبصوص الربنامج التلفزيوين، قالت صاحبة الوكالة إن الزبون املعين كان جلوجاً ومضى            ". إثين

رغم تكرارها أن السعر هـو      " ختفيض إثين "يف السؤال عن السعر وعن إمكانية احلصول على         
 وقالت يف هناية األمر إن بإمكان الزبون احلصول على          .ذاته بالنسبة إىل الدامنركيني والتايلنديني    

غـري أن هـذا   . ختفيض لكن هذا التخفيض ينطبق على الدامنركيني والتايلنديني على حد سواء      
، اسـتجوبت  ٢٠٠٦يونيـه  /حزيران ١٥ويف . التصريح األخري مل يظهر يف الربنامج التلفزيوين 
 وقال املدير إنه ال فرق بني الزبائن على أساس          .الشرطة مدير مبيعات اخلطوط اجلوية التايلندية     

  .اجلنسية، بل إن التخفيضات ُتمنح للوكاالت والشركات الكبرية حبسب عدد التذاكر املُبتاعة
، استنتجت جلنة الشكاوى املعنية باملساواة يف معاملة        ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول ١٩ويف    ٤-٤

نصب، أن تطبيق خمطط ختفيضات متـنح يف        ، اليت تولت النظر يف القضية حبكم امل       )٣(اإلثنيات
أو الزبـائن الـذين تـربطهم       إثنية التاي   إطاره شركة اخلطوط اجلوية الزبائن املنحدرين من        

أو الزبائن األعضاء يف اجلمعية التايلندية      إثنية التاي   من  منحدرين  صالت أسرية مع أشخاص     
ييز املباشر على أساس األصـل      الدامنركية إلقليمي يوتلند وفونن، أمر يتعارض مع حظر التم        

 واملتعلق باملـساواة    ٢٠٠٣مايو  /أيار ٢٨ املؤرخ   ٣٧٤العرقي أو اإلثين مبوجب القانون رقم       
ورأت اللجنة أن شرط العضوية يف اجلمعية التايلندية الدامنركيـة خمـلّ            . يف معاملة اإلثنيات  

ون الفرد من أصل  إذا كانت العضوية ختضع لشروط خاصة تقتضي أن يك٣٧٤بالقانون رقم 
وألغت اخلطوط اجلوية التايلندية    . إثين حمدد أو أن تكون له صالت وثيقة بذلك األصل اإلثين          

  . عقب صدور القرار خمطط التخفيضات هذا
، اتصلت شرطة كوبنهاغن باملركز لتحديد هوية أي ضحايا  ٢٠٠٧مايو  /أيار ٨ويف    ٥-٤

نة وأربعة أشهر قد مّرت منذ أن أعلـم         ويف ذلك الوقت، كانت س    . يف القضية واستجواهبم  
__________ 

 املؤرخ  ٣٧٤من القانون رقم    ) ٢(١٠أنشئت جلنة الشكاوى املعنية باملساواة يف معاملة اإلثنيات وفقا للمادة            )٣(
و حظر التعـدي  وهي خمولة لإلفتاء فيما إذا كان حظر التمييز على األسس املذكورة أ . ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢٨

 .، إذا أرادت ذلكالقضاياالنظر يف  يف أيضاًوجلنة الشكاوى خمتصة . على الغري قد انُتهكا
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 شخصاً قد ٢٦وقال املركز إن . املركز الشرطة بأنه سيقدم شكاوى نيابة عن أولئك الضحايا  
 قائلني إهنم يطالبون باسترداد أمواهلم وإن الشركتني        التلفزيويناتصلوا به بعد عرض الربنامج      

التذاكر ويض مقداره الفرق بني أسعار وطالب هؤالء األشخاص بتع. املعنيتني قد حتايلتا عليهم
وأكد املركز إنه يعتزم إقامة دعوى مدنية على الـشركتني إذا مل تفـض           . قبل التخفيض وبعده  

، اسـتجوبت شـرطة     ٢٠٠٧مايو  /أيار ١٠ويف  . اإلجراءات اجلنائية إىل تعويض الضحايا    
شاهدا الربنـامج  كوبنهاغن السيد هريمنسن والسيدة إدريش، ومها اثنان من أصحاب البالغ  

. التليفزيوين وقررا االتصال باملركز للحصول على تعويض عن عدم االستفادة من التخفيض            
ويف . ، أُحيلت القضية إىل النائب العام لتكون حمل تقييم قانوين         ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ٨ويف  
، أحال املركز توكيالً من يونا فيلشتروب، وهـي الثالثـة مـن             ٢٠٠٧أغسطس  /آب ٢٧

، أحال مفوض شرطة    ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول ١٩ويف  . البالغ املعروض على اللجنة   أصحاب  
كوبنهاغن القضية إىل النيابة العامة اإلقليمية لكوبنهاغن ونورهنومل موصياً بإيقاف التحقيق يف            

  .من قانون إقامة العدل يف الدامنرك )٤()٢(٧٤٩القضية عمالً باملادة 
، أخذت النيابة العامة اإلقليمية بتوصية مفوض       ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول  ٤ويف    ٦-٤

ويف . ورأت أن من غري املمكن بصفة معقولة افتراض حدوث جرمية تربر املالحقـة            . الشرطة
، طعن اجمللس يف القرار أمام مدير النيابة العامـة بعـد أن             ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول  ١٧

 ٢٦يابـة العامـة قـراره يف        واختذ مدير الن  . ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول  ٦أخطر به يف    
، معترباً أن أصحاب البالغ مل ُيحرموا يف ما يبدو من احلصول علـى              ٢٠٠٨أغسطس  /آب

وكالـة  م فيما يتصل بطلب حمدد موجه إىل        ـختفيض على أساس أصلهم اإلثين أو جنسيته      
Thai Travel مج ة التايلندية، وإمنا اتصلوا باملركز ألهنم شـاهدوا الربنـا  ـأو اخلطوط اجلوي

وإذ يبـدو أن هـؤالء      .  واعتقدوا أن بإمكاهنم احلصول على تذاكرهم بسعر أدىن        التلفزيوين
األشخاص مل ُيحرموا شخصياً من احلصول على خدمة بالشروط ذاهتا مقارنة بغريهم وذلك             
بسبب أصلهم اإلثين أو جنسيتهم، فال ميكن اعتبار أن هلم مصلحة جوهرية ومباشرة وفردية              

وختمت النيابة العامة اإلقليمية بياهنا . وضوع وال حيق هلم من مث الطعن يف القراروقانونية يف امل
  .بالقول إن املركز منظمة ضغط ال ميكن اعتبارها طرفاً يف قضية جنائية

وعلى الرغم من احلجج املعروضة أعاله، قرر مدير النيابة العامة النظر يف الطعن من                ٧-٤
وقد أكد أن هذا القرار اختذ      . )٥(ىل فتوى جلنة الشكاوى   حيث األسس املوضوعية بالرجوع إ    

 واملتعلـق باملـساواة يف معاملـة        ٢٠٠٣مايو  /أيار ٢٨ املؤرخ   ٣٧٤مبوجب القانون رقم    
اإلثنيات، وهو قانون ال ينص على أية عقوبات جنائية وال يندرج من مث يف نطاق اختصاص                

ه القضايا أيـضاً ملبـادئ أخـرى غـري          وخيضع تقييم األدلة يف هذ    . الشرطة والنيابة العامة  
__________ 

من قانون إقامة العدل على أن باستطاعة مفوض الشرطة أن يوصـي النيابـة العامـة                ) ٢(٧٤٩تنص املادة    )٤(
 .اإلقليمية حبفظ القضية لعدم وجود ما يربر مواصلة التحقيق

 . أعاله٤-٤انظر الفقرة  )٥(
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 واملتعلق حبظـر    ١٩٨٧سبتمرب  /أيلول ٢٩ املؤرخ   ٦٢٦االنتهاكات املشمولة بالقانون رقم     
وختم قائالً إن اخلطوط اجلوية التايلندية عّدلت خمطـط         . املعاملة التفضيلية على أساس العرق    

ء شـرط الفعـل     ختفيضاهتا عقب صدور قرار جلنة الشكاوى، وهو ما حال دون اسـتيفا           
.  من قانون حظر املعاملة التفضيلية على أساس العرق        ١ املنصوص عليه يف املادة      )٦(اإلجرامي

  .لذلك مل يعد ملواصلة التحقيق مربر نظراً إىل عدم حدوث جرمية تقتضي املالحقة
وتدعي الدولة الطرف أن قانون حظر املعاملة التفضيلية على أساس العرق خاضـع               ٨-٤

نائي الدامنركي وأن مبدأ املوضوعية الذي حيكم وظيفة النيابة العامة يفترض عـدم        للقانون اجل 
  . مالحقة أي شخص ما مل تر النيابة العامة أن تلك املالحقة ميكن أن تفضي إىل إدانة

وعالوة على ذلك، يوفر قانون املساواة يف معاملة اإلثنيات محاية من التمييز يف إطار                ٩-٤
. كمل على هذا النحو قانون حظر املعاملة التفضيلية على أسـاس العـرق            القانون املدين وي  

وتتجاوز تلك احلماية يف جوانب معينة تلك اليت يوفرها قانون حظر املعاملة التفضيلية علـى               
أساس العرق، إذ ُتطبق قاعدة تقاسم عبء اإلثبات لضمان تطبيق مبدأ املساواة يف املعاملـة               

أمـا جلنـة    . )٨(قانون أيضاً على التعويض عن الضرر غـري املـايل         وينص ال . )٧(تطبيقاً فعاالً 
، فيمكن أن تكون بديالً عن      )٩(الشكاوى، اليت استعيض عنها مؤخراً هبيئة املساواة يف املعاملة        

احملاكم العادية وأن تنظر من مث يف شكاوى التمييز مبوجب قانون املساواة يف معاملة اإلثنيات،           
  . احلكم بالتعويض عن الضرر املايلرغم أهنا غري خمتصة يف 

وخبصوص الشكوى اليت قدمها أصحاب البالغ، تفيد اللجنة بأن الـبالغ ينبغـي               ١٠-٤
وباإلشـارة إىل   . اعتباره غري مقبول لعدم االختصاص الشخصي حبكم غياب صفة الضحية         

قـوق  جمموعة سوابق جلنة القضاء على التمييز العنصري اعتماداً علـى اللجنـة املعنيـة حب              
، تفيد الدولة الطرف بأن محل صفة الضحية يستدعي أن يثبت الشخص أن فعالً              )١٠(اإلنسان

أو إغفاالً من جانب الدولة الطرف قد أثر سلباً بالفعل على متتعه حبق من حقوقه، أو أن ذلك       
، ويف هذا القضية  . أو ممارسة قضائية أو إدارية قائمة     /األثر وشيك، باالستناد إىل قانون نافذ و      

أو يتأثروا فرديـاً    /تنفي الدولة الطرف صفة الضحية عن أصحاب البالغ ألهنم مل يتعرضوا و           
وكالة بصفة مباشرة أو غري مباشرة بسياسة األسعار اليت تطبقها اخلطوط اجلوية التايلندية أو              

Thai Travel يـة  وتربز الدولة الطرف يف حالة السيدة فيلشتروب أن املعن. وُيّدعى أهنا متييزية
__________ 

 وألن الـشخص   . الفعل اإلجرامي هو الفعل أو اإلغفال الطوعي واخلاطئ الذي يشكل العناصر املادية جلرمية             )٦(
 . ال ميكن أن يعاقب على أفكاره السيئة وحدها، فال وجود ملسؤولية جنائية دون فعل إجرامي

ال لإلبالغ عن الوقائع املـّدعى      تقضي قاعدة تقاسم عبء اإلثبات بأن الشخص املّدعى أنه ضحية ال حيتاج إ             )٧(
 .حدوثها مث يترك للطرف اآلخر إثبات عدم حدوث متييز مباشر أو غري مباشر

 ك اليت تتيحها القاعدة العامـة مبوجـب        ـول على تعويض من تل    ـيكفل هذا احلكم إمكانية أوسع للحص      )٨(
 .  من قانون املسؤولية عن األضرار يف الدامنرك٢٦املادة 

 .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١للجنة يف حلت اهليئة حمل ا )٩(
 .٣-٦ ة، الفقر٢٠٠٧أغسطس / آب٨، رأي معتمد يف مراد إر ضد الدامنرك، ٤٠/٢٠٠٧البالغ رقم  )١٠(
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باألمر ابتاعت من اخلطوط اجلوية التايلندية تذكرة سفر من الدامنرك إىل أستراليا يف الوقـت               
وهلـذا الـسبب    . املزعوم مقتصراً على الرحالت إىل تايلند     " التخفيض اإلثين "الذي كان فيه    

. وحده ترى الدولة الطرف أن صاحبة البالغ هذه ال ميكن اعتبارها ضحية يف هذه القـضية               
حبا البالغ اآلخران، وهم السيد هريمنسن والسيدة إدريش، فقد سـافرا إىل تايلنـد              أما صا 
التخفـيض  " كرونة دامنركية يف الوقت الذي بلغ فيه سعر التذكرة يف إطـار         ٦ ٣٣٠مقابل  
  . لذلك ال ميكن اعتبارمها ضحيتني.  كرونة دامنركية٧ ٩٦٠" اإلثين
وى املتعلق حبق أصحاب البالغ يف الطعن       وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن جزء الشك        ١١-٤

وتشري إىل جمموعة سوابق جلنـة      . ينبغي اعتباره غري مقبول من حيث االختصاص املوضوعي       
القضاء على التمييز العنصري اليت رأت فيها أهنا غري خمتصة يف تقييم قرارات الـسلطات احملليـة                 

هذا اجلزء من البالغ غري مقبول لعدم       واعتربت من مث    . بشأن إجراءات الطعن يف الشؤون اجلنائية     
هذه إطار  ومهما يكن من أمر، فقد نظر مدير النيابة العامة بالفعل، يف            . )١١(االختصاص املوضوعي 

  ).٧-٤الفقرة (القضية، يف الطعن من حيث أسسه املوضوعية على النحو املبني أعاله 
 مقبول لعدم اسـتنفاد سـبل       وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن البالغ ينبغي اعتباره غري          ١٢-٤

االنتصاف احمللية، مبا أن تقدمي الشكوى مبوجب قانون حظر املعاملة التفضيلية على أساس العرق             
، فقـد  )١٢(وكما ذكـر أعـاله    . ليس سبيل االنتصاف الفعال الوحيد املتاح ألصحاب البالغ       

أن خمطـط    ٢٠٠٦سـبتمرب   /أيلـول  ١٩استنتجت جلنة الشكاوى بالفعل يف قرارها املؤرخ        
واستناداً إىل هذا القـرار،     . التخفيضات املتنازع فيه خمالف لقانون املساواة يف معاملة اإلثنيات        

كان باستطاعة أصحاب البالغ رفع دعوى مدنية إىل احملاكم الدامنركية للحصول على تعويض             
يض عن الضرر    من قانون املساواة يف معاملة اإلثنيات وتعو       ٩عن الضرر غري املايل مبوجب املادة       

وكان أصحاب البالغ على    . املايل مبوجب القواعد العامة الناظمة لألضرار يف القانون الدامنركي        
وتضيف الدولة الطرف أنه كـان ألصـحاب        . وعي هبذه اإلمكانية لكنهم قرروا عدم طرقها      

          عاملـة أو إىل هيئة املـساواة يف امل      (البالغ أيضاً خيار تقدمي شكوى فردية إىل جلنة الشكاوى          
. اليت تتوخى توفري بدائل جمانية ومرنة عن احملـاكم العاديـة         ) ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين  ١بعد  

غري أن االلتجـاء إىل جلنـة       . وتقر الدولة الطرف مع ذلك بأن قرارات هذه اللجنة غري ملزمة          
عدة الشكاوى كان من شأنه تيسري وصول أصحاب البالغ إىل احملاكم مستفيدين مـن مـسا              

ومبا أن أصحاب البالغ مل يرفعوا دعوى مدنية ومل يلتجئوا إىل جلنة الـشكاوى،              . قانونية جمانية 
  .تدعي الدولة الطرف أهنم مل يستنفدوا سبل االنتصاف احمللية املتاحة

 من  ٢من املادة   ) د(١وخبصوص األسس املوضوعية، تدعي الدولة الطرف أن الفقرة           ١٣-٤
اتق الدول األطراف التزامات ملموسة وتترك هلا بذلك هامشا مـن           االتفاقية ال تضع على ع    

__________ 

ـ   أمحد فرح جاما ضد الـدامنرك     ،  ٤١/٢٠٠٨البالغ رقم    )١١(         ،٢٠٠٩أغـسطس   / آب ٢١د يف   ـ، رأي معتم
 .٣-٦الفقرة 

 . أعاله٤-٤انظر الفقرة  )١٢(
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وتفيد أيضاً بأن مجيع الدول األطراف متنح هامشاً من حرية التقـدير            . حرية التقدير يف هذا اجملال    
  ).و(٥الواردة يف املادة ومنها احلقوق فيما يتصل بتنفيذ احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية، 

، ٦ واملـادة    ٢من املادة   ) د(١ت أصحاب البالغ مبوجب الفقرة      وخبصوص ادعاءا   ١٤-٤
تدعي الدولة الطرف أن شرطة كوبنهاغن أجرت حتقيقاً سريعاً وشامالً وسليماً يف القـضية              

 ومـدير  Thai Travelواب صـاحبة وكالـة   ـج التلفزيوين واستجـتضمن مراجعة للربنام
.  هريمنسن وهو أحد أصحاب الـبالغ      مبيعات اخلطوط اجلوية التايلندية واستجواب السيد     

وتتمسك الدولة الطرف بأن االتفاقية تلزم الدول األطراف بإجراء حتقيق شـامل يف أفعـال               
وتضيف الدولة  . التمييز العنصري املزعومة لكنها ال تفرض نتيجة حمددة من هذه التحقيقات          

 من استغرق التوكيل الطرف أن طول اإلجراءات عائد أيضاً إىل أصحاب البالغ، مبا أن تقدمي        
  .املركز سنة وأربعة أشهر

 من االتفاقية ال تنص على حق األفراد يف الطعن يف           ٦وتفيد الدولة الطرف بأن املادة        ١٥-٤
 بـأن   تقضيوتبقى القاعدة العامة    . قرارات السلطات اإلدارية الوطنية أمام هيئة إدارية أعلى       

وتالحظ . طعن يف قرار بشأن املالحقة اجلنائيةإمكانية التتاح هلم  ألطراف يف القضية وحدهم     ا
 نظرت يف   صحاب البالغ مبا أهنا   ألالدولة الطرف أن جلنة الشكاوى مثلت سبيل انتصاف فعال          

  .القضية حبكم املنصب واختذت قراراً بشأن خمطط التخفيضات أدى إىل إلغائه

  تعليقات أصحاب البالغ على مالحظات الدولة الطرف    
، علق أصحاب البالغ على مالحظـات الدولـة         ٢٠١٠يناير  /ن الثاين كانو ٢٦يف    ١-٥

الطرف واعتربوا أهنم كانوا زبائن خالل الفترة اليت كانت فيها تلك املمارسة التمييزية قائمة              
بالفعل، وادعوا من مث أهنم تضرروا شخصياً من التمييز املباشر بسبب العرق واألصل اإلثين،              

  .من االتفاقية) و(٥ة وهو ما يشكل انتهاكاً للماد
ويدعي أصحاب البالغ عدم حدوث تأخري يف تقدمي التقرير إىل الشرطة لكن إهنـاء            ٢-٥

، )و(٥وخبصوص امتثال أحكام املـادة   .  من النيابة اإلقليمية سنتني    استغرقالتحقيق فيما بعد    
 أن عـدداً    يشري أصحاب البالغ إىل تقرير دوري قدمته الدولة الطرف إىل اللجنة، وَتبني فيه            

قليالً فقط من جمموع عدد الشكاوى املقدمة إىل الشرطة يصل إىل احملاكم وأن معظم القضايا               
 ١٩ويرى أصحاب البالغ أن قرار جلنة الشكاوى املؤرخ . حتفظ أو تنهى بسبب نقص األدلة    

 ، الذي كان ميكن أن يعتمد على األدلة املقدمة، قرار يتعارض متاماً مع            ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول
أما خبـصوص سـرعة اإلجـراء،       . قرار الشرطة إيقاف التحقيق بسبب نقص األدلة حتديداً       

. )١٣( من الشرطة أكثر من سـنة      استغرقفيتمسك أصحاب البالغ بأن طلب الوكالة الالزمة        
ويرون أن التحقيق الذي أجري مل يستوف شرط السرعة وال ميكن من مث اعتباره متوافقاً مع                

  .  الصادرة عن جلنة القضاء على التمييز العنصري٣١التوصية العامة رقم 
__________ 

 . ٢٠٠٧مايو / أيار٨، وطلبت شرطة املدينة التوكيل يف ٢٠٠٦يناير / كانون الثاينقُّدمت الشكوى يف )١٣(
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وخبصوص صفة الضحية، يذكّر أصحاب البالغ مبجموعة سوابق احملكمة األوروبية            ٣-٥
، حيث  )١٤(حلقوق اإلنسان واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة القضاء على التمييز العنصري          

. متثيل بعض املنظمات هؤالء الضحايااعترفت هذه اهليئات بصفة الضحايا املمكنني وبإمكانية    
 من االتفاقية   ٤ويقر أصحاب البالغ بأن الدولة الطرف امتثلت من حيث املبدأ أحكام املادة             

غـري أن ضـحايا     . مبا أهنا اعتمدت تشريعات جنائية لتنفيذها     ) و(٥وكذلك أحكام املادة    
مينعون فيما بعـد مـن      انتهاكات تلك األحكام يف الواقع يسمح هلم بإبالغ الشرطة لكنهم           

  .الطعن يف القرار الصادر عن الشرطة
وخبصوص استنفاد سبل االنتصاف احمللية، يتمسك أصحاب البالغ بأن النيابة العامة             ٤-٥

أوقفت التحقيق يف القضية رغم قرار جلنة الشكاوى، األمر الذي حـال دون جلـوئهم إىل                
الدولة الطرف أنه كان بإمكاهنم رفع      ويفند أصحاب البالغ حجة     . احملكمة كي تقيم أدلتهم   

ورداً . دعوى مدنية أو تقدمي شكوى إىل جلنة الشكاوى بغرض استنفاد سبل االنتصاف احمللية            
على احلجة األوىل، يفيدون بأن الدعوى اجلنائية كانت ستمكنهم من االنتـصاف الكامـل              

عاوى املدنية فتكلفتـها    أما الد . وتتيح هلم الوصول إىل احملكمة جماناً واحلصول على تعويض        
. أعلى وحيتمل أالَّ تفضي إىل نتيجة إجيابية يف حال وقف اإلجراء اجلنائي بسبب نقص األدلة              

 االلتجاء إىل جلنة الشكاوى، فما كان ليتيح سبل انتصاف أكثر مما يتيحه اإلجراء اجلنائي   وأما
أخرياً بأن انتهاكات   ويتمسك أصحاب البالغ    . ناهيك من أن قرارات تلك اللجنة غري ملزمة       

من االتفاقية تعترب جرائم يف القانون الدامنركي، وتستدعي من مث تقدمي الشكاوى            ) و(٥املادة  
  . إىل الشرطة الدامنركية

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

   البالغالنظر يف مقبولية    
لقضاء على التمييز العنصري    قبل النظر يف أي ادعاء يرد يف بالغ ما، يتعني على جلنة ا              ١-٦

  . من االتفاقية١٤من املادة ) أ(٧أن حتدد ما إذا كان هذا البالغ مقبوالً أم ال عمالً بالفقرة 
وتالحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن البالغ غري مقبول لعدم االختصاص الشخصي              ٢-٦

وا فردياً وبصفة مباشرة    أو يتأثر /بسبب غياب صفة الضحية مبا أن أصحاب البالغ مل يتعرضوا و          
. Thai Travelأو غري مباشرة باملمارسات التمييزية املنسوبة إىل اخلطوط اجلوية التايلندية ووكالة 

وتالحظ ما أفادت به الدولة الطرف من أن السيدة يونا فيلشتروب، وهي واحدة من أصحاب               
__________ 

أوبندور ودابلني  "نساء   ،١٤٢٣٥/٨٨ ورقم   ١٤٢٣٤/٨٨ البالغان رقم    احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،    )١٤(
 بالغ اللجنة و ألف؛   - ٢٤٦السلسلة ألف   ،  ١٩٩٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩ؤرخ  ، قرار م  يرلندا آ ضد" ول

، ١٩٩٤مـارس   / آذار ٣١، آراء معتمـدة يف      تونن ضد أستراليا  ،  ٤٨٨/١٩٩٢املعنية حبقوق اإلنسان رقم     
الطائفة اليهودية يف أسلو وآخرون     ،  ٣٠/٢٠٠٣؛ وبالغ جلنة القضاء على التمييز العنصري رقم         ١-٥الفقرة  

 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٥أغسطس / آب١٥، الرأي املؤرخ ضد النرويج
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الدامنرك إىل أستراليا يف حني     البالغ، قد ابتاعت من اخلطوط اجلوية التايلندية تذكرة طائرة من           
كذلك تالحظ اللجنة أن    . دـاملتنازع فيه يقتصر على الرحالت إىل تايلن      " التخفيض اإلثين "أن  

ما أفادت به الدولة الطرف من أن السيد هريمنسن والسيدة سيغين إدريش مها اآلخران ال ميكن                
". التخفيض اإلثـين "دد يف إطار ر أدىن من السعر احمل    ـاعتبارمها ضحيتني مبا أهنما سافرا بسع     

وترى اللجنة أن السيدة يونا فيلشتروب ال ميكن        .  أصحاب البالغ يف هذه املعلومات     ومل يطعن 
أن تعترب ضحية للتمييز العنصري املزعوم مبا أهنا ابتاعت تذكرة مل تكن قط مشمولة مبخطـط                

قد دفعا مقابل تذكرتيهما مثناً     أما السيد هريمنسن والسيدة سيغين إدريش       . التخفيض املتنازع فيه  
" التخفيض اإلثين "وتالحظ اللجنة أيضاً أن خمطط      ". التخفيض اإلثين "أدىن من ذلك الذي مينحه      

 ١٩ما عاد موجوداً مبا أن اخلطوط اجلوية التايلندية ألغته عقب صدور قرار جلنة الـشكاوى يف    
ا أهنم  ـم بالضحايا، مب  ـفهلذلك ترى أن أصحاب البالغ ال ميكن وص       . ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول

مل يتضرروا فعلياً من الوقائع املستنكرة كما ال ميكن وصفهم بالضحايا املمكنني مبا أن الوقـائع                
لذلك ال جيوز قبول البالغ لعدم االختصاص الشخصي مبوجـب          . املستنكرة ما عاد هلا أي أثر     

  .  من االتفاقية١٤ من املادة ١الفقرة 
 هذا االستنتاج، ال ترى ضرورة لتناول املسائل األخرى اليت          واللجنة، إذ خلصت إىل     ٣-٦

  .أثارها األطراف خبصوص مقبولية البالغ
  :وبناًء عليه تقرر جلنة القضاء على التمييز العنصري ما يلي  -٧

 مـن   ١قرة  أن البالغ غري مقبول لعدم االختصاص الشخصي مبوجب الف          )أ(  
    من االتفاقية؛١٤املادة 

  .هذا القرار إىل الدولة الطرف وإىل أصحاب البالغأن حيال   )ب(  
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  املرفق الرابع

معلومات متابعة مقدمة فيما يتصل باحلاالت الـيت اعتمـدت فيهـا                         
  اللجنة توصيات

جيّمع هذا املرفق املعلومات الواردة على سبيل املتابعة لكل بالغ من البالغات منذ أن    
فضالً عن أي من القرارات اليت اختذهتا اللجنة بشأن طبيعـة           ،  ) أ(نشر التقرير السنوي األخري   

ومل ترد من الدول األطراف، منذ نشر التقرير األخري، أية معلومات تتعلـق             . الردود الصادرة 
  .مبتابعة آحاد البالغات

__________ 

  .(A/64/18) ١٨ية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم الوثائق الرمس   )أ(



A/65/18  

GE.10-45919 214 

  املرفق اخلامس

الوثائق اليت تلقتها اللجنة يف دورتيها السادسة والـسبعني والـسابعة               
   من االتفاقية١٥ ألحكام املادة والسبعني طبقاً

فيما يلي قائمة بورقات العمل املشار إليها يف الفصل الثامن واليت قدمتـها اللجنـة                 
  :اخلاصة املعنية حبالة تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة

A/AC.109/2010/2 جزر فريجن الربيطانية 
A/AC.109/2010/3 توكيالو 
A/AC.109/2010/4 بيتكرين 
A/AC.109/2010/5  جزر كاميان 
A/AC.109/2010/6 برمودا 
A/AC.109/2010/7 مونتسريات 
A/AC.109/2010/8 سانت هيالنة 
A/AC.109/2010/9 أنغويال 
A/AC.109/2010/10 جزر ُتركس وكايكوس 
A/AC.109/2010/11 الصحراء الغربية 
A/AC.109/2010/12 ساموا األمريكية 
A/AC.109/2010/13 جزر فريجن األمريكية 
A/AC.109/2010/14 غوام 
A/AC.109/2010/15  مالفيناس(جزر فوكالند( 
A/AC.109/2010/16 جبل طارق 
A/AC.109/2010/17 كاليدونيا اجلديدة 
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  املرفق السادس

لدول األطراف اليت نظرت فيهـا      ااملقررون القطريون املعنيون بتقارير         
  ورتيها السادسة والسبعني والسابعة والسبعني اللجنة يف د

 املقرر القطري التقارير الدورية اليت نظرت فيها اللجنة

 األرجنتني 
 والعشرون التاسع عشر ان الدوريالتقريران

(CERD/C/ARG/19-20) 

  السيد دي غوت

  أستراليا
 التقارير الدورية من اخلامس عشر إىل السابع عشر

(CERD/C/AUS/15-17) 

 ايسيد كايل تزال

  البوسنة واهلرسك
  التقريران الدوريان السابع والثامن

(CERD/C/BIH/7-8 ) 

  السيد ليندغرين ألفيس

  كمبوديا
 التقارير الدورية من الثامن إىل الثالث عشر

(CERD/C/KHM/8-13) 

 السيد بروسبري

  الكامريون
 التقارير الدورية من اخلامس عشر إىل الثامن عشر

(CERD/C/CMR/15-18) 

 يومسانإالسيد 

  الدامنرك
 التاسع عشرو الثامن عشر ان الدوريالتقريران

(CERD/C/DNK/18-19) 

 السيد بيتر

  سلفادورال
  التقريران الدوريان الرابع عشر واخلامس عشر

(CERD/C/SLV/14-15) 

 السيد أفتونوموف



A/65/18  

GE.10-45919 216 

 املقرر القطري التقارير الدورية اليت نظرت فيها اللجنة

  ستونياإ
 التقريران الدوريان الثامن والتاسع

(CERD/C/EST/8-9) 

 د ثورنبرييالسي

  فرنسا
 التقارير الدورية من السابع عشر إىل التاسع عشر

(CERD/C/FRA/17-19) 

 السيد بروسبري

  غواتيماال
  التقريران الدوريان الثاين عشر والثالث عشر

(CERD/C/GTM/12-13) 

 السيد مورّيو مارتيرت

  أيسلندا
 التقريران الدوريان التاسع عشر والعشرون

(CERD/C/ISL/20) 

 سيد كمالال

  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
  التقريران الدوريان الثامن عشر والتاسع عشر

(CERD/C/IRN/18-19) 

 السيد الهريي

  اليابان
 التقارير الدورية من الثالث إىل السادس

(CERD/C/JPN/3-6) 

 السيد ثورنبريي

  كازاخستان
 اخلامسوالتقريران الدوريان الرابع 

(CERD/C/KAZ/4-5) 

  سيد دياكونوال

  موناكو
 التقارير الدورية من األول إىل السادس

(CERD/C/MCO/6) 

 السيد أمري

  املغرب
 التقريران الدوريان السابع عشر والثامن عشر

(CERD/C/MAR/17-18) 

 السيدة داه

  هولندا
 التقريران الدوريان السابع عشر والثامن عشر

(CERD/C/NLD/18) 

 السيد الهريي
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 املقرر القطري التقارير الدورية اليت نظرت فيها اللجنة

  بنما
  اخلامس عشر إىل العشرينمن الدورية التقارير

(CERD/C/PAN/15-20) 

 السيد كايل تزاي

  رومانيا
 التقارير الدورية من السادس عشر إىل التاسع عشر

(CERD/C/ROU/16-19) 

 السيد دي غوت

  سلوفاكيا
  التقارير الدورية من السادس إىل الثامن 

(CERD/C/SVK/6-8) 

 السيد أفتونوموف

  سلوفينيا
  ان الدوريان السادس والسابعالتقرير

(CERD/C/SVN/6-7) 

 السيد أمري

  أوزبكستان
  التقريران الدوريان السادس والسابع

(CERD/C/UZB/6-7) 

  السيدة كريكلي

 اليت كان مقرراً أن ُتشمل باالستعراض، لكن االستعراض املتعلق هبـا            الدول األطراف 
  أُجل أو أُلغي

ــ(األردن  ــر ُبعْي ــدمي تقري ــزم بتق ــدورةالت    د ال
  )اخلامسة والسبعني

  )قدمت تقريرا قبل الدورة السابعة والسبعني(مالطة 

    التزمــت بتقــدمي تقريــر ُبعْيــد الــدورة(النيجـر  
  )السادسة والسبعني

ــواي  ــدورة (أوروغ ــل ال ــرا قب ــدمت تقري    ق
  )السادسة والسبعني

 



A/65/18  

GE.10-45919 218 

  املرفق السابع

  اف على املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنةتعليقات الدول األطر    

  التقريران الدوريان الثامن عشر والتاسع عشر جلمهورية إيران اإلسالمية    
 ٢٢أرسل املمثل الدائم جلمهورية إيـران اإلسـالمية لـدى األمـم املتحـدة يف                

ا اللجنة عقـب     التعليقات التالية على املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهت       ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول
  :) أ(نظرها يف التقريرين الدوريني الثامن عشر والتاسع عشر املقدمني من الدولة الطرف

ال تسري هذه االتفاقية علـى أي       " من االتفاقية    ١ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     -١"
متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بني املواطنني وغري املواطنني من جانب أية دولـة     

 مـن   ١٥ و ١٣لذلك فإن إثارة قضايا غري املـواطنني يف الفقـرتني           ". طرف فيها 
املالحظات اخلتامية خيرج عن نطاق االتفاقية، والتوصيات املقدمة يف هذا الـصدد            

  .ليست مشمولة بوالية اللجنة
 من املالحظات اخلتامية، حتـيط مجهوريـة إيـران          ١٧فيما خيص الفقرة      -٢"

قة باجلماعات اإلثنية، لكنها بعد النظـر يف تعريـف          اإلسالمية بتوصية اللجنة املتعل   
 من االتفاقية، تؤكد أن إدراج البهائيني يف هذه الفقـرة           ١التمييز العنصري يف املادة     
  ".خيرج عن نطاق االتفاقية

__________ 

وحتيل التعليقات إىل النص غري احملـرر مـن         .  أعاله ٤٢لالطالع على نص املالحظات اخلتامية، انظر الفقرة          )أ(
 .املالحظات اخلتامية
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  الثامناملرفق 

 والـسابعة  والـسبعني    السادسةقائمة الوثائق الصادرة من أجل الدورتني           
   ) أ(والسبعني للجنة

CERD/C/76/1  جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة والسبعني للجنة وشروحه  
CERD/C/76/2         من االتفاقية ٩ من املادة    ١تقدمي الدول األطراف للتقارير مبقتضى الفقرة 

 إىل الدورة السادسة والسبعني للجنة

CERD/C/77/1 and Corr.1-2  لجنة وشروحهجدول األعمال املؤقت للدورة السابعة والسبعني ل  
CERD/C/77/2         من االتفاقية ٩ من املادة    ١تقدمي الدول األطراف للتقارير مبقتضى الفقرة 

  إىل الدورة السابعة والسبعني للجنة 
CERD/C/77/3              النظر يف ُنسخ االلتماسات وُنسخ التقارير وغري ذلك مـن املعلومـات

 املتمتعة باحلكم الـذايت     املتعلقة باألقاليم املشمولة بالوصاية واألقاليم غري     
، )١٥-د(١٥١٤وبسائر األقاليم اليت ينطبق عليها قرار اجلمعية العامـة         

   من االتفاقية١٥طبقاً ألحكام املادة 
CERD/C/SR.1972-2010 and 

2010/Add.1 

  احملاضر املوجزة للدورة السادسة والسبعني للجنة  

CERD/C/SR.2011-2049 and 

2049/Add.1 

  املوجزة للدورة السابعة والسبعني للجنة احملاضر  

CERD/C/ARG/CO/19-20   األرجنتني-املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري   
CERD/C/KHM/CO/8-13   كمبوديا-املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري   
CERD/C/CMR/CO/15-18  الكامريون-لقضاء على التمييز العنصري املالحظات اخلتامية للجنة ا   
CERD/C/GTM/CO/12-13   غواتيماال-املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري   
CERD/C/ISL/CO/19-20   آيسلندا-املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري   
CERD/C/JPN/CO/3-6  اليابان-ضاء على التمييز العنصري املالحظات اخلتامية للجنة الق   
CERD/C/KAZ/CO/4-5   كازاخستان-املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري   
CERD/C/MCO/CO/6   موناكو-املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري   
CERD/C/NLD/CO/17-18  هولندا-لتمييز العنصري املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على ا   
CERD/C/PAN/CO/15-20   بنما-املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري   

__________ 

 .الوثائق الصادرة من أجل التوزيع العامعلى  هذه القائمة تقتصر  )أ( 
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CERD/C/SVK/CO/6-8   سلوفاكيا-املالحظات اخلتاميـة للجنـة القضـاء علـى التمييـز العنصري  
CERD/C/AUS/CO/15-17  أستراليا-يز العنصري املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمي   
CERD/C/BIH/CO/7-8           البوسـنة   -املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنـصري

  واهلرسك
CERD/C/DNK/CO/18-19   الدامنرك-املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري   
CERD/C/SLV/CO/14-15  السلفادور-لتمييز العنصري املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على ا   
CERD/C/EST/CO/8-9   إستونيا-املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري   
CERD/C/FRA/CO/17-19   فرنسا-املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري   
CERD/C/IRN/CO/18-19       مجهورية إيران  - العنصري   املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز

  اإلسالمية
CERD/C/MAR/CO/17-18   املغرب-املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري   
CERD/C/SVN/CO/6-7   سلوفينيا -املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري  
CERD/C/ROU/CO/16-19  رومانيا-لى التمييز العنصري املالحظات اخلتامية للجنة القضاء ع   
CERD/C/UZB/CO/6-7   أوزبكستان-املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري   
CERD/C/ARG/19-20  التقريران الدوريان التاسع عشر والعشرون لألرجنتني 

CERD/C/KHM/8-13  التقارير الدورية من الثامن إىل الثالث عشر لكمبوديا  
CERD/C/CMR/15-18  التقارير الدورية من اخلامس عشر إىل الثامن عشر للكامريون  
CERD/C/GTM/12-13  التقريران الدوريان الثاين عشر والثالث عشر لغواتيماال  
CERD/C/ISL/20  التقريران الدوريان التاسع عشر والعشرون آليسلندا  
CERD/C/JPN/3-6  ادس لليابانالتقارير الدورية من الثالث إىل الس  
CERD/C/KAZ/4-5  التقريران الدوريان الرابع واخلامس لكازاخستان  
CERD/C/MCO/6   ملوناكوالتقرير األويل إىل التقرير الدوري السادس  
CERD/C/NLD/18  التقريران الدوريان السابع عشر والثامن عشر هلولندا  
CERD/C/PAN/15-20  العشرين لبنماالتقارير الدورية من اخلامس عشر إىل   
CERD/C/SVK/6-8   لسلوفاكياالتقارير الدورية من السادس إىل الثامن  
CERD/C/AUS/15-17  التقارير الدورية من اخلامس عشر إىل السابع عشر ألستراليا  
CERD/C/BIH/7-8  التقريران الدوريان السابع والثامن للبوسنة واهلرسك  
CERD/C/DNK/18-19 and 

Corr.1 

  قريران الدوريان الثامن عشر والتاسع عشر للدامنركالت 

CERD/C/SLV/14-15  التقريران الدوريان الرابع عشر واخلامس عشر للسلفادور  
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CERD/C/EST/8-9   إلستونياالثامن والتاسع التقريران الدوريان  
CERD/C/FRA/17-19  التقارير الدورية من السابع عشر إىل التاسع عشر لفرنسا  
CERD/C/IRN/18-19   جلمهورية إيران اإلسالمية عشر والتاسعالتقريران الدوريان الثامن عشر  
CERD/C/MAR/17-18  التقريران الدوريان السابع عشر والثامن عشر للمغرب  
CERD/C/SVN/7   سلوفينيالالتقريران الدوريان السادس والسابع  
CERD/C/ROU/16-19  ر إىل التاسع عشر لرومانياالتقارير الدورية من السادس عش  
CERD/C/UZB/6-7  التقريران الدوريان السادس والسابع ألوزبكستان  
CERD/C/AUT/CO/17/Add.1            املعلومات الواردة من احلكومة بشأن تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنـة

  النمسا -القضاء على التمييز العنصري 
CERD/C/CAN/CO/18/Add.1   من احلكومة بشأن تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنـة         املعلومات الواردة 

  كندا -القضاء على التمييز العنصري 
CERD/C/CHL/C0/15-18/ 

Add.1 

املعلومات الواردة من احلكومة بشأن تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنـة           
  شيلي -القضاء على التمييز العنصري 

CERD/C/DEU/CO/18/Add.1      احلكومة بشأن تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنـة       املعلومات الواردة من
  أملانيا -القضاء على التمييز العنصري 

CERD/C/MNE/CO/1/Add.1            املعلومات الواردة من احلكومة بشأن تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنـة
  اجلبل األسود -القضاء على التمييز العنصري 

CERD/C/MDA/CO/7/Add.1    احلكومة بشأن تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنـة        املعلومات الواردة من 
  مجهورية مولدوفا -القضاء على التمييز العنصري 

CERD/C/RUS/CO/19/Add.1            املعلومات الواردة من احلكومة بشأن تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنـة
 االحتاد الروسي -القضاء على التمييز العنصري 

CERD/C/SWE/C0/6/Add.1  ت الواردة من احلكومة بشأن تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنـة          املعلوما
 السويد -القضاء على التمييز العنصري 

CERD/C/TGO/CO/17/Add.1            املعلومات الواردة من احلكومة بشأن تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنـة
   توغو-القضاء على التمييز العنصري 

        


