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  كتاب اإلحالة    
  ٢٠١١سبتمرب /أيلول ٢

  ،احب السعادةص
  .يسرين أن أحيل إليكم التقرير السنوي للجنة القضاء على التمييز العنصري 
إن االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، اليت صّدقت عليهـا      

دولة، تشكل األساس املعياري الذي ينبغي أن تبىن عليه اجلهـود الدوليـة              ١٧٤حىت اآلن   
  .يز العنصريللقضاء على التمي

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

 إجراء اإلنذار املبكر والتحرك العاجل    وحبثت اللجنة أيضاً احلالة يف عدة دول أطراف مبوجب          
وعالوة على ذلك، نظرت اللجنة يف حالة عدة دول أطراف مبوجـب            . )ظر الفصل الثاين  ان(

  .)انظر الفصل الرابع (إجراء املتابعة
، يف أثناء   اللجنةعقدت  ويف إطار السنة الدولية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي،            

 العنصري ضـد    حول موضوع التمييز  استغرقت يوما كامال     مناقشة   دورهتا الثامنة والسبعني،  
وعالوة على ذلك، اعتمدت اللجنة، يف دورهتا التاسعة         .السكان املنحدرين من أصل أفريقي    

 بشأن موضوع التمييز العنصري ضد السكان املنحدرين من         ٣٤والسبعني، تعليقها العام رقم     
  .)انظر املرفق التاسع(أصل أفريقي 

امج عمل ديربـان، اعتمـدت      ومبناسبة إحياء الذكرى العاشرة العتماد إعالن وبرن        
  ).انظر املرفق العاشر(اللجنة بيانا هبذا الصدد 

ومع ما اتسمت به إسهامات اللجنة من أمهية حىت اآلن، فمن الواضح أنه ما زال يوجد                 
 دولة من الدول األطراف بإصدار      ٥٤ويف الوقت احلاضر، مل تقم سوى       . جمال إلدخال حتسينات  

 مـن  ١٤ف باختصاص اللجنة يف تلقي بالغات يف إطـار املـادة   اإلعالن االختياري الذي يعتر   
  . ونتيجة لذلك فإن اإلجراء املتعلق بالبالغات الفردية ما زال ناقص االستخدام،االتفاقية

 دولة من الدول األطراف علـى       ٤٣وفضالً عن ذلك، مل تصدق حىت اآلن سوى          
 اعُتمدت يف االجتماع الرابع عـشر        من االتفاقية واليت   ٨التعديالت اليت أُدخلت على املادة      

وتنص هـذه   . للدول األطراف، على الرغم من نداءات اجلمعية العامة املتكررة للقيام بذلك          
وُتناشد اللجنة  . التعديالت، يف مجلة أمور، على متويل اللجنة من امليزانية العادية لألمم املتحدة           

 والتصديق على تعديالت ١٤ املادة الدول األطراف النظر يف إصدار اإلعالن املطلوب مبوجب  
  . مل تكن قد فعلت ذلك بعدإن من االتفاقية، ٨املادة 

   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        
. ُهج مبتكرة ملكافحة األشكال املعاصرة للتمييز العنـصري        واعتماد نُ  فعاليتها إىل أقصى حد   

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

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

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       
مجيع األنشطة اليت ُتسهم يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب يف مجيـع              

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          

  .٢٠٠٩قود عام  املعديربان
وما من شك لدي يف أن تفاين أعضاء اللجنة وكفاءهتم املهنية، فضالً عن الطبيعـة                

التعددية واملتعددة التخصصات إلسهاماهتم، هي أمور ستكفل إسهام أعمال اللجنة إسـهاماً            
ه هاماً يف تنفيذ االتفاقية ومتابعة املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنـصري وكـر             

  .األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف السنوات القادمة
  .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  

  ة للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصريالدول األطراف يف االتفاقية الدولي  - ألف  
والسبعني للجنة القـضاء     التاسعة، تاريخ اختتام الدورة     ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢يف    -١

دولة طرفاً يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع          ١٧٤ العنصري، كانت هناك     على التمييز 
) ٢٠-د( ألـف    ٢١٠٦رارهـا   أشكال التمييز العنصري، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف ق        

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

  . منها١٩ألحكام املادة 
 دولة مـن الـدول      ٥٤جنة، كانت   والسبعني لل  التاسعةوحبلول تاريخ اختتام الدورة       -٢

 ١دولة، قد أصدرت اإلعالن املنصوص عليه يف الفقـرة           ١٧٤األطراف يف االتفاقية، وعددها     
ديـسمرب  /  كـانون األول   ٣ من االتفاقية يف     ١٤وبدأ نفاذ املادة    .  من االتفاقية  ١٤من املادة   
ختصاص اللجنة يف تلقي     بعد أن أُودع لدى األمني العام اإلعالن العاشر الذي يعترف با           ١٩٨٢

وحبث البالغات الواردة من األفراد أو جمموعات األفراد الذين يدَّعون أهنم ضحايا انتهاك الدولة              
وترد يف املرفق األول هلذا التقرير قائمتا       . الطرف املعنية ألي حق من احلقوق الواردة يف االتفاقية        

، كمـا   ١٤ن املطلوب مبوجب املادة     الدول األطراف يف االتفاقية والدول اليت أصدرت اإلعال       
، التعديالت اليت   ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢ األطراف اليت قبلت، حىت      ٤٣ لترد فيه قائمة بالدول ا    

  .أُدخلت على االتفاقية واعتمدت يف االجتماع الرابع عشر للدول األطراف

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

والـسبعون   التاسـعة والدورة  ) ٢٠٨٨إىل   ٢٠٥٠اجللسات من   (والسبعون   الثامنةالدورة  
 ١٤يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف خالل الفترة من          ) ٢١٢٥إىل   ٢٠٨٩اجللسات من   (

 ٢٠١١سـبتمرب   / أيلول ٢إىل  أغسطس  /آب ٨مارس والفترة من    /آذار ١١فرباير إىل   /شباط
  .على التوايل

 والـسبعني   عةتاسوالوالسبعني   الثامنةويرد يف املرفق الثاين جدوال أعمال الدورتني          -٤
  .كما اعتمدهتما اللجنة
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  العضوية واحلضور  -جيم   
  :٢٠١١ترد فيما يلي قائمة أمساء أعضاء اللجنة لعام   -٥

 بلد اجلنسية اسم العضو
تنتــهي العــضوية يف 

 يرينا/ كانون الثاين١٩

  ٢٠١٤  اجلزائر  أمرينور الدين 
  ٢٠١٢  االحتاد الروسي  أفتونوموف. ألكسي س

  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( يكا كاناكوكو ماوينا إ
  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  الواليات املتحدة األمريكية  بروسبريبيري ريتشارد 

  ٢٠١٤  النيجر  سيدووالياكوي 
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى   ثورنربيباتريك 

  يرلندا الشماليةآو
٢٠١٤  

  أعضاء مكتب اللجنة  -دال   
  : اللجنة التالية أمساؤهمأعضاء ٢٠١١كان 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  



A/66/18 

5 GE.11-46323 

لس حقـوق   جملالتابعة   اخلاصة   واإلجراءات،  األمم املتحدة  هيئاتالتعاون مع     -اء ه  
   وآليات حقوق اإلنسان اإلقليميةاإلنسان

 بشأن التعاون مـع     ١٩٧٢أغسطس  / آب ٢١املؤرخ  ) ٦-د(٢عمالً مبقرر اللجنة      -٧
، ُدعيـت   )١()اليونسكو(منظمة العمل الدولية، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          

رسة اليت درجت عليها اللجنـة يف       ومتشياً مع املما  . كلتا املنظمتني إىل حضور دوريت اللجنة     
  .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
، ىل مؤمتر العمـل الـدويل   املقدمة إ تطبيق االتفاقيات والتوصيات  بشأن ملنظمة العمل الدولية  

وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بتقارير جلنـة        . وذلك وفقاً لترتيبات التعاون بني اللجنتني     
      ) يف االسـتخدام واملهنـة  (اخلرباء، وال سيما الفروع اليت تتناول تطبيـق اتفاقيـة التمييـز           

 فضالً، )١٩٨٩ (١٦٩رقم ، واتفاقية الشعوب األصلية والقبلية )١٩٥٨ (١١١االتفاقية رقم 
  . ورد يف التقارير من معلومات أخرى تتصل بأنشطة اللجنةعّما
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    
لك التعليقات إىل حقوق اإلنسان لكل من الالجـئني وملتمـسي اللجـوء             وتشري ت . 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    ون إىل أعضاء اللجنة     الدولية دوريت اللجنة ويقدم   

  .حتظى باهتمام
 ١٨يف   ت عقـد  يتال) نوالسبع و الدورة الثامنة  (٢٠٥٩ها  جلستيف  وأجرت اللجنة     -١١

 رئيس اللجنة األوروبيـة ملناهـضة       نيلس مويسنيك،  مع السيد    حواراً،  ٢٠١١فرباير  /شباط
 أوروبا، ومع السيد ستيفانوس سافروس، األمني التنفيذي      ، التابعة جمللس    العنصرية والتعصب 

  .للجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب
السيد جيمس آنايا، املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنـسان واحلريـات         أجرى  و  -١٢

 ٢٠٨٤ها  جلـست  مغلق خـالل     اجتماع مع اللجنة يف     حواراًاألساسية للشعوب األصلية،    
  .٢٠١١مارس / آذار٩ يف) نوالسبع ونةالدورة الثام(

__________ 

، الفصل التاسـع،    )A/27/18 (١٨لعامة، الدورة السابعة والعشرون، امللحق رقم       الوثائق الرمسية للجمعية ا    )١(
 .الفرع باء
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اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات، السيدة غاي ماكـدوغال،         شارك كل من    و  -١٣
، وعضو فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي، السيدة فريين شـربد   

لثاقافات باليونسكو، السيد   ورئيس قسم احلوار بني الثاقافات بشعبة السياسات واحلوار بني ا         
 كمحاورين رئيسيني خالل يوم املناقشة املواضيعية بشأن التمييز العنصري ضد           علي موسى، 

     املعقـودتني ٢٠٨١ و٢٠٨٠املنحدرين من أصل أفريقي، واليت أجرهتا اللجنة يف جلـستيها        
  .)الدورة الثامنة والسبعني (٢٠١١ مارس/ آذار٧يف 
، ٢٠١١أغـسطس   / آب ٩، املعقودة يف    )لدورة التاسعة والسبعني  ا (٢٠٩٢ويف اجللسة     -١٤

 غري احلكومية   املنظمةمبمثلني عن صندوق األمم املتحدة للسكان و      يف جلسة مغلقة    التقت اللجنة   
  ".املركز املعين حبقوق اإلجناب"

، ٢٠١١أغسطس  / آب ٨، املعقودة يف    )الدورة التاسعة والسبعني   (٢٠٩٠ويف اجللسة     -١٥
حلركـة الدوليـة    "جنة، يف جلسة مغلقة، حواراً مع ممثل عن املنظمة غري احلكومية            عقدت الل 

  ".ملناهضة مجيع أشكال التمييز العنصري والعنصرية

  مسائل أخرى  -واو   
 مدير شعبة معاهدات حقوق اإلنـسان يف املفوضـية          ، السيد إبراهيم سالمة   حتدث  -١٦

 ١٤يف  ) نوالـسبع  و الدورة الثامنة  (٢٠٥٠ هاجلستيف  أمام اللجنة    ،السامية حلقوق اإلنسان  
 وحتدثت السيدة نايف بيالي، املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، أمـام           .٢٠١١فرباير  /شباط

  . ٢٠١١أبريل / نيسان٨املعقودة يف ) الدورة التاسعة والسبعون (٢٠٨٩اللجنة يف جلستها 

  اعتماد التقرير  - زاي  
 ٢١٢٥ها  جلـست  يف   ،قدم إىل اجلمعية العامـة    اعتمدت اللجنة تقريرها السنوي امل      -١٧

  .٢٠١١سبتمرب / أيلول٢يف ، املعقودة )نوالسبع و التاسعةالدورة(



A/66/18 

7 GE.11-46323 

إجراء اإلنذار املبكر والتحـرك     ك  ـمنع التمييز العنصري، مبا يف ذل       -ثانياً   
  العاجل

  إىل منع حـدوث    إجراء اإلنذار املبكر والتحرك العاجل    يرمي عمل اللجنة يف إطار        -١٨
. انتهاكات خطرية لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري والتصدي هلا           

لتسترشد هبا يف أعماهلـا يف       )٢(١٩٩٣وقد اسُتعيض عن ورقة عمل اعتمدهتا اللجنة يف عام          
هذا اجملال مببادئ توجيهية جديدة اعتمدهتا يف دورهتـا احلاديـة والـسبعني املعقـودة يف                

  .)٣(٢٠٠٧أغسطس /آب
، الذي أنـشئ يف     إجراء اإلنذار املبكر والتحرك العاجل    وفريق اللجنة العامل املعين ب      -١٩

، يتألف حالياً من أعضاء اللجنـة       ٢٠٠٤أغسطس  /دورهتا اخلامسة والستني املعقودة يف آب     
  :التالية أمساؤهم

  كايل تزايخوسيه فرانسيسكو     :املنسق  
   أفتونوسوف. ألكسي س  :األعضاء  
  ناستازيا كريكليأ      
  هوانغ يونغان      
  بيتركريس ماينا       

  والبيانـات   القرار عة والسبعني تاسوالسبعني وال الثامنة  واعتمدت اللجنة يف دورتيها       -٢٠
  :إجراء اإلنذار املبكر والتحرك العاجل يف إطار ةالتالي

  كوت ديفواربشأن ) ٧٨(١ القرار  - ألف  
  تصرفة وفقا لواليتهاامل ري،إن جلنة القضاء على التمييز العنص    

تتحدث عن التدهور اخلطري يف حالة حقـوق        التقارير اليت    تثري جزعها إذ    
التوترات اإلثنية  ويدخل يف ذلك انتشار     اإلنسان والوضع اإلنساين يف كوت ديفوار،       

  والتحريض على العنف اإلثين وكره األجانب والتمييز الديين واإلثين،
 احلالة يف كوت ديفوار ال تزال قيد نظـر جملـس    يف اعتبارها أن   تضعوإذ    
 ١٩٦٢املعتمدة يف هذا الصدد، ال سيما القرار         القرارات   يف احلسبان  آخذةًاألمن،  

  ،)٢٠١١ (١٩٦٧والقرار ) ٢٠١٠(

__________ 

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

 .، املرفق الثالث)A/62/18( ١٨ رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق )٣(
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 ٢٣ املؤرخ ١٤/١- قرار جملس حقوق اإلنسان دإتأخذ يف احلسبان أيضا   وإذ    
ىل هبا األمني العام لألمـم املتحـدة        ، والبيانات اليت أد   ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 

  ،ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
     تقرير مفوضة األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان           يف   نظربعد ال و  
 بشأن حالة حقوق اإلنسان يف كـوت ديفـوار          ٢٠١١فرباير  / شباط ١٥املؤرخ  

)A/HRC/16/79 (بالقرار املذكور آنفاً املقدم على جملس حقوق اإلنسان عمال،  
االقتصادية لدول غرب أفريقيـا     باإلجراءات اليت اختذهتا اجلماعة     وإذ تسلم     

  واالحتاد األفريقي،
املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصـرة للعنـصرية        بتوصيات  وإذ تذكّر     

انظـر   (وما يتـصل بـذلك مـن تعـصب     والتمييز العنصري وكراهية األجانب
E/CN.4/2005/18/Add.3( املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الـرأي           و

يهمـا إىل كـوت     اليت قدماها عقب مهمت   ) E/CN.4/2005/64/Add.2انظر  (  والتعبري
  ، وهي التوصيات اليت ال تزال تنطبق على احلالة الراهنة،٢٠٠٤ديفوار يف عام 

اد أعداد الالجئني   بقلق أن الوضع اإلنساين يزداد سوءاً مع ازدي       وإذ تالحظ     
  .الذين يفرون من كوت ديفوار إىل البلدان اجملاورة، ومنها ليربيا

أن كوت ديفوار قد صّدقت على االتفاقية الدولية للقضاء علـى   وإذ تذكّر     
مجيع أشكال التمييز العنصري وهي ملزمة مبنع حدوث أعمال الكراهية والتحريض           

 أشكال العنف على أساس االنتمـاء       على العنف العنصري واإلثين أو أي شكل من       
   وحبماية األشخاص من هذه األعمال،،اإلثين

إجراء اإلنذار املبكـر     يف احلالة السائدة يف كوت ديفوار يف إطار          تنظروإذ    
  ،والتحرك العاجل

 اللجنة عن أسفها ألن املأزق السياسي الذي آلت إليه األمور           تعرب  -١  
د من االنتـهاكات    يعدالبيتسم  لرئاسية ال يزال    عقب اإلعالن عن نتائج االنتخابات ا     

حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين اليت ترتكب يف أحناء شـىت مـن   اخلطرية واملتفاقمة  
وفيات والعديـد مـن     وقوع  البلد، مبا يف ذلك حدوث مواجهات إثنية أسفرت عن          

  .تدمري املمتلكات، فضال عن تشريد السكان داخل البلد وخارجهعن ، ورحىاجل
 ٢١األخـري، املعتمـدة يف       اخلتاميـة    ا اللجنة إىل مالحظاهت   تشري  -٢  

، بشأن التقارير الدورية من اخلامس إىل الرابع عـشر لكـوت            ٢٠٠٣مارس  /آذار
 ةأعمال العنف النامج   واليت أعربت فيها عن قلقها إزاء        ،)CERD/C/62/CO/1(ديفوار  

 اإلعالم الوطنية إىل الدعاية     عن العنصرية وكراهية األجانب وإزاء جلوء بعض وسائل       
  .للتحريض على احلرب والتشجيع على الكراهية العنصرية وكره األجانب
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لى توصياهتا الواردة يف مالحظاهتا اخلتاميـة        ع جمدداًاللجنة   تؤكد  -٣  
ة اجلهود اليت تبذهلا ملنع تكرار أعمال العنف واصلمإىل  كوت ديفوار واليت تدعو فيها

وإىل تعزيز التدابري اليت تكفل مسامهة اجملتمع املدين يف          سؤولني عنها، ملعاقبة امل اإلثين و 
  .تعزيز الوئام اإلثين

عن قلقها العميق إزاء الوضع الراهن وإزاء أعمـال         اللجنة   تعرب  -٤  
التحريض على الكراهية والعنف اإلثين والتعصب، وتناشد كوت ديفوار وضع حد           

  .لى الكراهيةجلميع أشكال العنف اإلثين والتحريض ع
 وقـف أعمـال العنـف       كوت ديفوار العمل على   اللجنة   تناشد  -٥  

اختاذ خطوات عاجلة للتحقيق يف أعمال العنف اإلثـين          فوراً، و  ةاإلثنيواملواجهات  
وفقا للمعايري الدولية حلقوق اإلنـسان، ال سـيما         ومعاقبة مرتكبيها وجرب الضحايا     

  .التمييز العنصري االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال
إىل األمني العام لألمم املتحدة مواصلة توجيه اهتمام        اللجنة   تطلب  -٦  

جملس األمن إىل احلالة يف كوت ديفوار اليت ميكن أن تتطور لتشكل هتديـدا علـى                
 اتساع رقعـة انتـهاكات حقـوق        منالسلم واألمن الدوليني مع ما ينطوي ذلك        

  . اإلنسان واحلريات األساسية
على أال يتجاوز ذلك    ، يف أقرب فرصة ممكنة      موافاهتا اللجنة   طلبت  -٧  

التـدابري  عن  واحلالة يف كوت ديفوار     علومات عن    مب ،٢٠١١يوليه  / متوز ٣١موعد  
  .لتدارك هذا الوضعاليت اختذهتا الدولة الطرف 

  البيان بشأن الوضع يف ليبيا  -باء   
قا لواليتـها ويف إطـار       املتصرفة وف  ،إن جلنة القضاء على التمييز العنصري       

  ،إجراء اإلنذار املبكر والتحرك العاجل
مـا هلـذه    املواجهات العنيفة اليت جتري يف ليبيا، وال سيما          إذ تثري جزعها    

  املهـاجرين  العمالواملهاجرين  السكان   على حالة غري املواطنني و     املواجهات من أثر  
   والالجئني واألشخاص املنتمني إىل األقليات األخرى،

املعلومات اليت تتحدث عن اسـتعمال القـوة   إزاء قلق بالغ الإذ يساورها  و  
هجرة مكثفة للسكان مـن     االدعاءات بوجود    وإزاء   ،املفرطة ضد السكان املدنيني   

ليبيا، وكذلك إزاء أعمال العنف املرتكبة ضد األشخاص القادمني من بلدان أخرى،            
  ال سيما من بلدان جنوب الصحراء الكربى،

بشأن التمييز ضد   ) ٢٠٠٤ (٣٠توصيتها العامة رقم      يف اعتبارها  تضعوإذ    
  ،غري املواطنني
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 ٢٦املـؤرخ   ) ٢٠١١ (١٩٧٠قرار جملس األمن     تأخذ بعني االعتبار  وإذ    
 ٢٥ املـؤرخ  ١٥/٢-دإ وقـرار جملـس حقـوق اإلنـسان      ٢٠١١فرباير  /شباط
   ،٢٠١١فرباير /شباط

ى، بالتعاون مع اهليئات املعنية،     إىل األمني العام لألمم املتحدة أن يسع       تطلب  
ال سيما مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ومفوضية األمم املتحـدة            
السامية حلقوق اإلنسان واملنظمات اإلقليمية، إىل اختاذ تدابري عاجلة لضمان محايـة            

 يف  السكان املعنيني وجتنيب خماطر العنف اإلثين واالنقسامات اليت قد تزيد الوضـع           
  .ليبيا سوءاً وتدهوراً

  البيان بشأن الوضع يف اجلمهورية العربية السورية  - جيم  
، املتصرفة وفقا لواليتـها ويف إطـار        إن جلنة القضاء على التمييز العنصري       

  ،إجراء اإلنذار املبكر والتحرك العاجل
 أعمال العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان املنتشرة على        تثري بالغ جزعها  إذ    

 مبا يف ذلك أثر هذه األعمال على حالة         اق واسع يف اجلمهورية العربية السورية،     نط
  ، والدينية وغري املواطنني والسكان املهاجرين والالجئنيالعرقيةاجملموعات 

إزاء املعلومات الواردة يف تقرير بعثة تقصي احلقائق بشأن         إذ تشعر بقلق بالغ       
فوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،      اجلمهورية العربية السورية الصادر عن م     

ال سيما تلك املتعلقة بالقتل اجلماعي واالستعمال غري املشروع واجلامح للقوة ضـد             
 األمر الذي يـدفع حاليـاً   ،السكان املدنيني على أيدي قوات األمن والقوات املسلحة      

   من العنف،بأعداد متزايدة من السكان إىل الرتوح إىل البلدان اجملاورة هربا
بشأن التمييز ضد   ) ٢٠٠٤ (٣٠توصيتها العامة رقم    وإذ تضع يف اعتبارها       

  غري املواطنني،
 S/PRST/2011/16 البيان الرئاسي جمللـس األمـن        تأخذ بعني االعتبار  وإذ    
 ٢٩ املؤرخ   ١٦/١-، وقرار جملس حقوق اإلنسان دإ     ٢٠١١أغسطس  / آب ٣املؤرخ  
، والبيانات  ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٢ املؤرخ   ١٧/١-، وقراره دإ  ٢٠١١أبريل  /نيسان

األخرية الصادرة عن األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان             
 ٢٧باإلجراءات اخلاصة، فضال عن بيان جامعة الـدول العربيـة املـؤرخ             واملكلفني  

  ،٢٠١١أغسطس /آب
ـ   من االتفاقي  ٥و) أ(٤ و ٢أن الدولة الطرف انتهكت املواد       تعلن    ةة الدولي

أعمال وقف  للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وحتث الدولة الطرف على           
  . فوراًالعنف واالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان ضد السكان املدنيني
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  Dale Farm البيان بشأن مزرعة ديل  - دال  
يف الفترة  اجملتمعة يف دورهتا التاسعة والسبعني       إن جلنة القضاء على التمييز العنصري     

  ،٢٠١١سبتمرب / أيلول٢أغسطس إىل / آب٨من 
 عن أسفها البالغ إلصرار سلطات اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى           تعرب  

وآيرلندا الشمالية على املضي قدما يف طرد األسر من مجاعات الغجر والرُّحل مـن              
حية الثقافية  العثور على أماكن إيواء مناسبة من النا      مزرعة ديل مبقاطعة إسيكس قبل      

  .هلذه األسر
يف التقرير الدوري املوحد مـن الثـامن عـشر إىل           اللجنة   نظرت  -١  

 ٢٤ و ٢٣العشرين للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية يـومي            
وقد نوقشت مسألة مزرعة ديل     .  أثناء دورهتا التاسعة والسبعني    ٢٠١١أغسطس  /آب

، ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢صدر اللجنة، يوم اجلمعة     وست. مطوال مع وفد الدولة الطرف    
مالحظاهتا اخلتامية بشأن الدول األطراف التسعة اليت نظرت اللجنة يف تقاريرهـا يف             

  .دورهتا التاسعة والسبعني، مبا فيها اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
اء اإلنذار املبكـر  إجرإطار أيضاً يف هذه املسألة يف    اللجنة   ونظرت  -٢  

  .والتحرك العاجل
 من االتفاقية الدولية للقضاء     ٥ و ٢ املادتني   إذ تأخذ يف اعتبارها   ،  اللجنة إن  

بـشأن  ) ٢٠٠٠ (٢٧على مجيع أشكال التمييز العنصري وتعليق اللجنة العام رقم          
  اليت من شـأهنا    ،التمييز ضد الروما، تناشد الدولة الطرف تعليق عملية الطرد املقررة         

أن تؤثر على حنو غري متناسب يف حياة األسر من مجاعات الغجر والرُّحل، ال سيما               
يف معاناهتم، إىل حني العثـور علـى    سببتيف النساء واألطفال وكبار السن، وأن ت     

وحتث اللجنة الدولة الطرف على     . أماكن إيواء مناسبة من الناحية الثقافية هلذه األسر       
فجماعات الرُّحل  . حقوق هذه األسر احتراما كامالً    إجياد حل سلمي ومالئم حيترم      

والغجر يعانون قدرا كبريا من التمييز والتحامل على نطاق واسع يف اجملتمع ومن مث              
 من احتمال تفاقم هذا التمييـز وهـذا التحامـل بـسبب             تشعر اللجنة بقلق بالغ   

رير اإلعالميـة   اإلجراءات اليت اختذهتا السلطات يف احلالة الراهنة وبسبب بعض التقا         
   .املسألةاليت تناولت هذه 

إجراء وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، نظرت اللجنة يف عدد من احلاالت يف إطار               -٢١
  :، منها بوجه خاص احلاالت التاليةاإلنذار املبكر والتحرك العاجل

 ٢٣ يف   الربازيلمعلومات من   تلقيها  بعد  والسبعني،  الثامنة  اللجنة يف دورهتا    قررت    -٢٢
سـحب   ،ريا دوسول يف منطقة رابوسا س    حالة الشعوب األصلية      عن ٢٠١٠أغسطس  /آب

وأبلغت اللجنة الدولة الطرف، يف .  للجنةإجراء اإلنذار املبكر والتحرك العاجلهذه احلالة من 
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ن تدرج أ، هبذا القرار وطلبت منها يف الوقت نفسه ب    ٢٠١١مارس  / آذار ١١رسالتها املؤرخة   
 الدورية املقبلة معلومات عن نتائج التحقيقات اليت تكون قد أجرهتا والعقوبـات             يف تقاريرها 

الذين يعيشون  اليت تكون قد فرضتها على املسؤولني عن أعمال العنف ضد السكان األصليني             
 منطقة رابوسا سريا دوسول، وكذلك معلومات عن التدابري األخرى اليت اختذهتا لـضمان              يف

  .قوق املكفولة هلممتتع هؤالء السكان باحل
يف  شـيلي حالة شعب مابوتشي يف     يف  والسبعني،  الثامنة  ت اللجنة، يف دورهتا     نظرو  -٢٣

إىل يوليـه   / طفالن، عن الطعام، يف الفترة من متوز       هم سجينا سياسيا، من   ٣٥ إضراب   سياق
وطلبت اللجنة من الدولة الطـرف أن تـزود أعـضائها، يف     . ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 

، مبعلومات عن   ٢٠١٢أغسطس  / آب ٣١ الدوري املقبل الذي حيني موعد تقدميه يف         تقريرها
  .حالة شعب مابوتشي وعن مدى تنفيذ قانون مكافحة اإلرهاب

الثامنـة   اللجنة يف دورهتـا  بعد تلقي معلومات من منظمات غري حكومية، نظرت    و  -٢٤
وأعربت  .شيلييف  تر   جزيرة إيس  الذي يعيش يف  األصلي  رابا نوي   والسبعني يف حالة شعب     

 االدعاءات بطرد أفراد من هذه اجملموعة السكانية من أراضي أسالفهم،           اللجنة عن القلق إزاء   
فضال عن استعمال القوة من قبل القوات املسلحة الشيلية والدعاوى اجلنائية اليت أقيمت ضد              

الطـرد  وطلبت اللجنة توضيحات عن مالبـسات عمليـات         . أفراد هذه اجملموعة السكانية   
والدعاوى اجلنائية املزعومة، كما طلبت موافاهتا مبزيد من املعلومات عن التدابري اليت اختذت             

شعب رابا نوي من حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك عن طريق التحقيق يف              لللنهوض مبا   
نـاء  وأرسلت اللجنـة، أث   . اجلرائم اليت ارتكبها أفراد من القوات املسلحة الشيلية ومعاقبتهم        

تعرب فيها عن امتناهنا للمعلومات     إىل الدولة الطرف    دورهتا التاسعة والسبعني، رسالة أخرى      
ومع ذلك، أعربت اللجنة عن استمرار قلقها إزاء حالة         . ٢٠١١يوليه  / متوز ٣اليت تلقتها يف    

  .شعب رابا نوي وقررت أن تطلب موافاهتا مبعلومات إضافية
 ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٨ يف   كوستاريكان حكومة   ويف ضوء املعلومات الواردة م      -٢٥

ة ول والسبعني، من الد   ، يف درهتا الثامنة   اللجنةطلبت  ،  نياألصليالسكان  تريابا من   عن حالة شعب    
الطرف تزويدها مبعلومات عن التقدم احلاصل يف مشروع السد الكهرومائي والتدابري الـيت             

شاركتهم الفعالة يف مجيع مراحـل هـذا        اختذت لصون حقوق السكان األصليني وضمان م      
ووجهت اللجنـة، يف    . ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٩وردت كوستاريكا برسالة مؤرخة     . املشروع

تشكرها على املعلومات اإلضافية الـيت      إىل الدولة الطرف    دورهتا التاسعة والسبعني، رسالة     
، وباألخص إزاء   بامرار قلقها إزاء حالة شعب تريا     ومع ذلك، أعربت اللجنة عن است     . قدمتها

  .الضغط املمارس على هذا الشعب لتحمل مشروع السد
قراراً بشأن العنـف اإلثـين يف جنـوب          اللجنة   ، اختذت ٢٠١٠أغسطس  /يف آب و  -٢٦

، ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٨وتشكر اللجنة الدولة الطرف على ردها املؤرخ        . قريغيزستان
أن تطلب معلومات إضافية ومفصلة عن التـدابري   ،والسبعنيالثامنة يف دورهتا  إال أهنا قررت،    
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إلعادة بناء املساكن املهدمة، وإجراء حتقيقات نزيهة يف أعمال العنف، وتيـسري            اليت اختذت   
وصول الضحايا إىل العدالة وإتاحة اجلرب املناسب هلم، وأن تطلب كذلك من الدولة الطرف              

ات اليت فرضت على املسؤولني عن هذه       أن تبلغها بعدد احملاكمات اليت جرت بالفعل والعقوب       
ويف األخري، استفسرت اللجنة عن سبب انتماء معظم األشخاص احملتجزين املتهمني           . األعمال

ية، رغم أن   زبكو األ اجلالية إىل   ٢٠١٠يونيه  /بالتورط يف أعمال العنف اليت وقعت يف حزيران       
رود رد من الدولـة الطـرف     ونظرا لعدم و  . من األوزبكيني كانوا  غالبية ضحايا هذا العنف     

 ، قررت اللجنة، يف دورهتا التاسعة والسبعني، أن تطلب جمـدداً          ٢٠١١أغسطس  /حبلول آب 
  .موافاهتا مبعلومات

بـابوا وغينيـا    الشعوب األصلية يف    أراضي  ويف ضوء املعلومات الواردة عن حالة         -٢٧
سالة ُتعرب فيها عن قلقها     والسبعني إىل احلكومة ر   الثامنة  ، أحالت اللجنة يف دورهتا      اجلديدة
ركّزت اللجنة اهتمامهـا بـصورة      و. ٢٠١١يوليه  /متوز ٣١قبل  علومات  موافاهتا مب وتطلب  

 امللكية بفعل ممارسة احلكومة املتمثلة يف منح عقود إجيار طويلة األمـد             سلبحمددة على خطر    
لتشاور علـى   على أراضي السكان األصليني إىل شركات ال عالقة هلا هبؤالء السكان ودون ا            

وأعربت اللجنة عن قلقهـا      .النحو املناسب مع مالك هذه األراضي ودون موافقتهم على ذلك         
ري م السكان األصليني الذين يعانون من التد      املنتمني إىل االدعاء حبرمان مالك األراضي     أيضا إزاء   

يه، حثت  وعل .البيئي الذي يطال أراضيهم ومواردهم من الوصول إىل سبل االنتصاف القضائية          
  .عن التدابري اليت اختذهتا ملعاجلة هذه املسائلعلومات موافاهتا مب علىالدولة الطرف اللجنة 
الة العدد القليل مـن   والسبعني يف املسائل املتعلقة حب    الثامنة  ونظرت اللجنة يف دورهتا       -٢٨

     . باالحتـاد الروسـي   السكان األصليني من مقاطعة ناناي يف منطقة خاباروفسك كـراي           
 قانون احتادي جديد قد يزيد حالة هؤالء الـسكان         للمعلومات اليت تلقتها اللجنة، مثة       ووفقاً

إذ سيصبح ممنوعا عليهم، مبوجب القانون       يف ظل قواعد الصيد السابقة،    سوءاً مما كانت عليه     
وعليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم أثر       . اجلديد، بيع السمك الذي يعد مصدر رزقهم      

لقانون اجلديد على هؤالء السكان وطلبت منها إبالغها بالتدابري اليت اختذهتا حبيث تكفـل              ا
ويف ضوء  . أنشطة الصيد للسكان األصليني وسبل رزقهم     عدم تسبب تطبيق القانون يف هتديد       

، طلبت  ٢٠١١أغسطس  / آب ٤ يف   االحتاد الروسي حكومة  من  املعلومات اليت تلقتها اللجنة     
ن التوضيحات بشأن حمتوى مشروع القانون االحتادي وبشأن املهلة الزمنيـة            م اًاللجنة مزيد 

كما ناشدت الدولة الطرف استشارة السكان األصليني املعنـيني بـشأن           . املتوقعة العتماده 
  .مشروع القانون وإبالغ اللجنة بفحوى هذه املشاورات

والسبعني، يف حالـة    ونظرت اللجنة كذلك، يف دورتيها الثامنة والسبعني والتاسعة           -٢٩
الـيت   وعلى إثر املراسـالت الـسابقة        .سلوفاكياالسكان الروما يف بالفتشكي شفرتوك يف       

، طلبـت   ٢٠١١مـارس   / ويف آذار  ٢٠١٠أغـسطس   /يف آب للجنة إىل احلكومة    وجهتها ا 
 تزيدها مبعلومات إضافية مفصلة اللجنة، يف دورهتا التاسعة والسبعني، من الدولة الطرف جمدداً
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لتدابري امللموسة والفعالة اليت اختذهتا للتصدي للتمييز الشائع املزعـوم ضـد الرومـا يف      عن ا 
 بديلـة  لسلوفاكيا، وعن املشاورات املوعودة مع أسر الروما املتأثرة من أجل ضـمان سـب            

  .٢٠١٢يناير / كانون الثاين٣١وطلبت تزويدها هبذه املعلومات قبل حلول . لإليواء
دورهتـا  ، نظرت اللجنة يف     اليت قدمتها منظمات غري حكومية     ويف ضوء املعلومات    -٣٠

 مسي اللجوء ومواجهتهم أخطاراً   تالثامنة والسبعني يف االدعاءات بإساءة معاملة الالجئني ومل       
جنـوب   يف ٢٠٠٨هتدد حياهتم عقب اندالع موجة العنف بدافع العداء لألجانب يف عـام       

 فهي حتث الدولة الطرف على تقدمي معلومـات         لغ،اوإذ تعرب اللجنة عن قلقها الب     . أفريقيا
 السلوكيات بدافع العـداء لألجانـب،        أو اليت تتوخى اختاذها حملاربة     اعن التدابري اليت اختذهت   

ولوقف العنف العنصري املستمر ضد غري املواطنني، وال سيما ضـد الالجـئني وملتمـسي       
 وطلبـت اللجنـة أيـضاً   . مالاللجوء الذين يعيشون يف خميمات، ومعاقبة مرتكيب هذه األع    

معلومات عن التدابري اليت اختذت لضمان متتع الالجئني وملتمسي اللجوء باحلقوق االقتصادية            
  .واالجتماعية والثقافية ومتتعهم بظروف عيش الئقة ومأمونة

      كانت اللجنة قد طلبت، يف دورهتا الرابعة والـسبعني، معلومـات عـن حالـة              و  -٣١
جبمهورية ترتانيا   معاساي اليت تقطن يف قرية سواتسامبو، مبزرعة سوكينيا،          اجملموعة السكانية 

قلق، منذ اعتماد مالحظاهتا اخلتامية األخرية بشأن ترتانيا        مع ال وقد الحظت اللجنة    . املتحدة
نـزع  ، أن الدولة الطرف مل تقدم أية معلومات عن )CERD/C/TZA/CO/16 (٢٠٠٧يف عام  

ونظرا . بعة جلماعات عرقية معينة، وترحيلها وإعادة توطينها قسراًًًً       ملكية أراضي األجداد التا   
لعدم رد الدولة الطرف على طلب اللجنة، قررت اللجنة، يف دورهتا الثامنـة والـسبعني، أن     

  .تطلب من جديد تزويدها مبعلومات
نظرت اللجنة كذلك، يف دورهتا الثامنة والسبعني، يف املسألة املتعلقـة بـاحلقوق             و  -٣٢

. الواليـات املتحـدة األمريكيـة     يف   لقبيلة السوشون الغربيني يف امتالك األرض     التقليدية  
 ٢٠٠٦مارس  / آذار ٧املؤرخ  ) ٦٨ (١وأعربت اللجنة عن القلق إزاء البطء يف تنفيذ قرارها          

كما طلبت من الدولة الطرف أن تزودهـا، يف         . وحثت الدولة الطرف على تنفيذ توصياهتا     
، ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠وحد املقبل الذي حيل موعد تقدميها يف        تقريرها الدوري امل  

مبعلومات عن التدابري الفعلية اليت اختذهتا بغية إجياد حل مرض للجميع بشأن أراضي األجداد              
  .التابعة للسوشون الغربيني

حل روماين والرُّ الة جمتمع    يف ح  ،والسبعنيالثامنة   يف دورهتا     كذلك، ت اللجنة نظرو  -٣٣
األيرلنديني املقيمني يف مزرعة ديل، مبقاطعة إسيكس، باململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى             

وأثنـاء  . وآيرلندا الشمالية وقررت مواصلة النظر يف هذه احلالة يف دورهتا التاسعة والسبعني           
، نوقشت مسألة مزرعـة ديـل       ٢٠١١أغسطس  /دورهتا التاسعة والسبعني، املعقودة يف آب     

.  وفد الدولة الطرف يف سياق النظر يف التقارير الدورية املقدمة يف تلـك الـدورة      مع مطوالً
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، CERD/C/GBR/CO/18-20(وقررت اللجنة أن تشري إىل هذه املسألة يف مالحظاهتا اخلتامية           
  ). أعاله٢٠الفقرة (واعتمدت بيانا بشأن هذه املسألة ) ٢٨الفقرة 
ـ      و  -٣٤         يف رسـالة   ،  كولومبيـا ة مـن حكومـة      يف ضوء املعلومات اليت تلقتها اللجن

 املزمع إقامته على أراضي Urra II بشأن مشروع السد ،٢٠١١يناير /كانون الثاين٢٦مؤرخة 
هـذه  األجداد التابعة لشعب إمبريا كاتيو، قررت اللجنة يف دورهتا التاسعة والسبعني شطب             

 دعت الدولة الطـرف إىل تقـدمي        إال أهنا .  العاجل والتحركاحلالة من إجراء اإلنذار املبكر      
 تـشرين   ٢ يف   دوري املقبل الذي حيل موعد تقدميه     معلومات حمّدثة عن املسألة يف تقريرها ال      

  .٢٠١٢أكتوبر /األول
أن مـؤداه   يف املعلومات املتعلقة بادعاء     والسبعني  التاسعة  رت اللجنة يف دورهتا     نظو  -٣٥

وأعربت عن القلق إزاء بناء     .  مهدد يوبياأثوجود سكان أومو اجلنوبيني األصليني يف جنوب        
 ٥٠، وكذلك إزاء الترخيص ملنح عقد إجيار ملدة Kuraz Sugar وإزاء مشروع Gibe IIIالسد 
 لشركة هندية الستغالل غابات تقليدية تعود ملكيتها لسكان مازجنر األصليني ولسكان            عاماً

سـبتمرب مـن    / أيلول ٢ؤرخة  وطلبت اللجنة يف رسالة م    . أصليني آخرين يف منطقة غامبيال    
الدولة الطرف تقدمي معلومات عن التدابري اليت اختذهتا إلجراء تقييم مستقل لآلثار الـسلبية              

 والتدابري اليت ،املشار إليهما على سبل عيش سكان أومو اجلنوبيني  املترتبة عن إقامة املشروعني     
  .اختذهتا إلجراء مشاورات فعلية ومناسبة مع هؤالء السكان

ونظرت اللجنة، يف أثناء دورهتا التاسعة والسبعني، يف حالة السكان األصليني الذين              -٣٦
 ٢ويف رسالة مؤرخة    . يعانون أعمال التمييز والتجاهل املستمرة واملكثفة يف مشال شرق اهلند         

 تزويدها مبعلومات عن هذه املـسألة وعـن         اهلند، طلبت اللجنة من     ٢٠١١سبتمرب  /أيلول
 ٢٠٠٧ذهتا لتنفيذ التوصيات اليت قدمتها اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية يف عام            التدابري اليت اخت  

)CERD/C/IND/CO/19   بشأهنا ، واليت حل موعد تقدمي معلومات املتابعة    )١٩ و ١٢، الفقرتان
  . ومل تقدم٢٠٠٨مايو / أيار٥منذ 
حمدقـة  ونظرت اللجنة يف دورهتا التاسعة والسبعني يف االدعاءات بوجود خمـاطر              -٣٧
ا توشك أن حتل بسكان ماليند األصليني وغريهم من السكان األصليني       ضرر ال ميكن تالفيه   أو

وأعربت اللجنة عـن القلـق إزاء       . إندونيسياالقاطنني يف إقليم مارويكي، مبقاطعة بابوا، يف        
 يف  بصورة مكثفة وتفتقر إىل التراضي    االدعاءات بسلب هذه الشعوب من أراضيها التقليدية        

 والحظت أيـضاً أن الدولـة   . Marueke Integrated Food and Energy Estateر مشروع إطا
وشددت اللجنة، يف رسالتها   . ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨الطرف مل ترد على رسالتها املؤرخة       

، على أمهية السعي فعليا اللتماس املوافقة احلـرة واملـسبقة           ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢املؤرخة  
، وأمهية إجراء عمليات تقييم أثر هذا املشروع األصليني قبل تنفيذ املشروعواملستنرية للسكان  

ممثلي الدولة الطرف ملناقشة هذه املـسائل يف دورهتـا          مع  وطلبت عقد اجتماع    . على البيئة 
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، كما طلبت تقدمي املعلومات املشار إليها أعـاله         ٢٠١٢مارس  /املقبلة املزمع عقدها يف آذار    
  .٢٠١٢يناير /ن الثاين كانو٣١يف موعد أقصاه 

وحبثت اللجنة، أثناء دورهتا التاسعة والسبعني، املعلومات اليت تلقتها مـن حكومـة                -٣٨
، تناولت حالـة جمتمعـات الـسكان        ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٣، يف رسالة مؤرخة     باراغواي

وكانت أهم املسائل اليت أثـريت تتعلـق بالوضـع االجتمـاعي            . األصليني يف منطقة تشاكو   
 البلدان  حمكمةتصادي هلذه اجملتمعات والتأخري يف تنفيذ أهم جوانب األحكام اليت أصدرهتا            واالق

. Xamok Kasek وSawhoyamaxa وYakye Axaجمتمعـات  بشأن  األمريكية حلقوق اإلنسان
       ورغم تقدمي هذه املعلومات يف إطار إجراء اإلنذار املبكـر والتحـرك العاجـل، قـررت                

 ١١ و١٠ثناء احلوار التفاعلي مع الدولـة الطـرف الـذي جـرى يـومي      اللجنة تناوهلا أ 
، وتـرد نتـائج هـذا احلـوار يف وثيقـة املالحظـات اخلتاميـة                ٢٠١١أغسطس  /آب

)CERD/C/PRY/CO/1-3 ١٧ و١٦، الفقرتان.(  
 ٢١، يف الرسالة املؤرخـة      بريوويف ضوء املعلومات اليت تلقتها اللجنة من حكومة           -٣٩

 نظرت اللجنة كذلك يف حالة السكان األصليني القـاطنني يف إقلـيم             ،٢٠١١فرباير  /شباط
وطلبت اللجنة من الدولة الطرف، يف . منطقة األمازون التابعة لبريوأورانيا، مبقاطعة لوريتو يف 

، تقدمي معلومات عن التدابري اليت اختـذهتا لرصـد          ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢رسالتها املؤرخة   
نيون، ولكفالة حقوق جمتمعات الـسكان األصـليني املتـأثرين          وضمان نوعية مياه هنر مارا    

  . إبداء موافقتهم احلرة واملسبقة واملستنريةباألنشطة الصناعية يف التشاور معهم ويف
وبعد تلقي معلومات حمدثة من منظمة غري حكومية، نظرت اللجنة يف دورهتا التاسعة       -٤٠

راف من غري السكان األصليني على أراضٍ       والسبعني يف التطاول الصارخ املزعوم من قبل أط       
تعود تقليديا إىل جمتمع كالينا من السكان األصليني الذين يعيشون يف منطقة ماهو يف إقلـيم                

، ٢٠١١سـبتمرب  / أيلـول ٢وذكّرت اللجنة، يف رسالتها املؤرخـة    . سورينامساراماكا يف   
 ١٨ؤرخ املــ) ٦٧ (١، وقرارهــا ٢٠٠٣مــارس / آذار١٢املــؤرخ ) ٦٢ (٣بقرارهــا 

 وطلبـت مـن     ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٨املؤرخ  ) ٦٩ (١، وقرارها   ٢٠٠٥أغسطس  /آب
 بالتدابري اليت اختذهتا    ،٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٣١، يف موعد أقصاه     الدولة الطرف إبالغها  

  .جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بشأن التدابري التحوطيةالمتثال قرار 
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املقدمة من الدول األطـراف     والتعليقات واملعلومات   ارير  النظر يف التق    -ثالثاً   
   من االتفاقية٩مبوجب املادة 

  ألبانيا  -٤١
، )CERD/C/SR.2111 و CERD/C/SR.2110 (٢١١١ و ٢١١٠جلستيها  نظرت اللجنة يف      )١(

التقارير الدورية اخلامس إىل الثامن املقدمـة       ، يف   ٢٠١٠أغسطس/آب ٢٣ و ٢٢  يومي املعقودتني يف 
 ٢١٢٥ يف اجللـسة     ،واعتمـدت اللجنـة   . (CERD/C/ALB/5-8)يف وثيقـة واحـدة      انيا  ألب من

(CERD/C/SR.2125) املالحظات اخلتامية التالية٢٠١١سبتمرب /أيلول ١ املعقودة يف ،.  

  مقدمة  -ألف 
. ٢٠٠٧ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها، وإن تأخر تقدميه منذ عـام               )٢(

 ألن إعداد هذا التقرير ال يتمشى بالكامل مع املبادئ التوجيهية           ومع ذلك، تعرب عن أسفها    
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على . (CERD/C/2007/1)للجنة بشأن شكل ومضمون التقارير 

  . إتباع هذه املبادئ التوجيهية عند إعداد التقرير الدوري املقبل
املستوى للدولة الطرف،   وترحب اللجنة باستئناف احلوار الذي أجري مع وفد رفيع            )٣(

  . وبالردود الشفوية على األسئلة اليت طرحها أعضاء اللجنة

  اجلوانب اإلجيابية  -باء 
حتيط اللجنة علماً مع االهتمام، بالتدابري التشريعية والتدابري األخرى الـيت اختـذهتا               )٤(

  :الدولة الطرف الواردة أدناه
ساكن املزمع إجراؤه يف وقت متأخر      التحضريات املتعلقة بتعداد السكان وامل      )أ(  
  ؛٢٠١١من عام 
 ٢٠١٠فرباير  /شباط ٤ بشأن احلماية من التمييز الصادر يف        ١٠٢٢١القانون    )ب(  

  والذي أُنشئ مبوجبه مكتب املفوض املعين باحلماية من التمييز؛
  ؛٢٠٠٩خطة العمل لعقد إدماج طائفة الروما، املعتمدة يف عام   )ج(  
 املعدالن للقانون اجلنائي اللذان ينصان على       ١٠٠٥٤ و ١٠٠٢٣القانونان    )د(  

أحكام مادية وإجرائية ملالحقة ومعاقبة اجلرائم اجلنائية املتعلقة بالعنصرية والتمييز العنصري يف            
 ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  و ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين نظام احلواسيب، واملعتمدان يف     

  على التوايل؛
  ؛٢٠٠٦ات لوسائط اإلعالم األلبانية، املعتمدة يف عام مدونة األخالقي  )ه(  
  ؛٢٠٠٤إنشاء اللجنة احلكومية املعنية باألقليات، يف عام   )و(  
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 يف  ٢٠٠٣وضع برامج وخطط وسياسات واختاذ مبادرات وتدابري منذ عام            )ز(  
األفراد إطار االستراتيجية الوطنية لتحسني الظروف املعيشية لطائفة الروما بغية تعزيز حقوق            

  .املنتمني ألقليات الروما
وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية اجلرائم اإللكترونية اليت دخلـت         )٥(

، وبالتصديق على الربوتوكول اإلضايف التفاقيـة اجلـرائم         ٢٠٠٤يوليه  /متوزحيز النفاذ يف    
كبـة بواسـطة الـنظم      اإللكترونية املتعلق بتجرمي أعمال العنصرية وكراهية األجانـب املرت        

  .٢٠٠٦مارس /آذاراحلاسوبية، الذي دخل حيز النفاذ يف 

  الشواغل والتوصيات  -جيم 
يف تقرير الدولـة     تكرر اللجنة اإلعراب عن شواغلها إزاء عدم تقدمي بيانات مصنَّفة           )٦(

. الطرف عن التكوين السكاين وذلك فيما يتصل جبمع معلومات عـن التمييـز العنـصري              
نة تأكيدات الدولة الطرف بأنه سيجري حتديد هوية جمموعـات األقليـات يف   وتالحظ اللج 

، باالسـتناد إىل    ٢٠١١تعداد السكان واملساكن املزمع إجراؤه يف وقت الحق مـن عـام             
  ).٢ و١املادتان (التحديد الذايت للهوية 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن يعكس تعداد السكان بشكل دقيـق أوضـاع               
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام تعداد السكان        . ات املستضعفة مجيع اجملموع 

كنقطة انطالق جلمع بيانات مصنَّفة عن تكوينها السكاين، وتطلب من الدولـة الطـرف          
ويف هـذا   . تدرج يف تقريرها الدوري املقبل املعلومات احملدِّثة اليت تتعلق باملوضـوع           أن

 من املبـادئ    ١٢ إىل   ١٠لدولة الطرف إىل الفقرات     الصدد، تود اللجنة أن توجه انتباه ا      
  .(CERD/C/2007/1)التوجيهية املتعلقة بشكل ومضمون التقارير 

قلقها إزاء التفريق يف القانون الداخلي بـني األقليـات          اإلعراب عن   وتكرر اللجنة     )٧(
الروما (ليات اللغوية   واألق) اليونانية واملقدونية واألقلية املنتمية لصربيا واجلبل األسود      (القومية  

وفيما تأخذ اللجنة علماً ببيان الدولة الطرف بأن هذا التفريق ال يؤثر مطلقـاً              ). واألرومانيني
على احلقوق اليت يتمتع هبا األشخاص املنتمون إىل هذه األقليات، تعرب أيضاً عن قلقها، ألن               

  ).٢ملادة ا(هذا التربير لوجود التمييز قد ال يتمشى مع مبدأ عدم التمييز 
تكرر اللجنة توصيتها بأن تعيد الدولة الطرف النظر يف املعايري اليت تستند إليها يف     

التفريق بني األقليات القومية واألقليات اللغوية، بالتشاور يف ذلك مع اجملموعات املعنية،            
 وأن تكفل عدم التمييز فيما يتعلق باحلماية أو التمتع باحلقوق أو املنـافع، سـواء بـني                

  .اجملموعات أو يف أحناء إقليم الدولة
وتسلم اللجنة بلجوء الدولة الطرف إىل استخدام تدابري خاصة لزيادة متتع األشـخاص      )٨(

سيما تعزيز حصول أطفال الروما  املنتمني إىل جمموعات األقليات باحلقوق يف جماالت حمددة وال      



A/66/18 

19 GE.11-46323 

ولة الطرف فيما يتعلق بتطبيق تدابري      على التعليم، غري أن القلق يساورها لعدم وضوح موقف الد         
  ).٢ و١املادتان (خاصة للنهوض حبقوق األقليات واجملموعات املستضعفة األخرى 

بشأن مقـصد ونطـاق     ) ٢٠٠٩(٣٢أن توصيتها العامة رقم     إىل  تشري اللجنة     
توصي والتمييز العنصري،   مجيع أشكال   التدابري اخلاصة يف االتفاقية الدولية للقضاء على        

ولة الطرف باعتماد مبادئ واضحة بشأن اللجوء إىل التدابري اخلاصة لزيـادة التمتـع    الد
 علـى حنـو     يز ومبشاورة اجملموعات املستهدفة   حبقوق األفراد املنتمني إىل أقليات دون متي      
  .مالئم عند اعتماد وتنفيذ مثل هذه التدابري

التدابري املتخذة لتعزيز اإلطار    وترحب اللجنة باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف بشأن           )٩(
كفاية املوارد املخصصة   املؤسسي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري، غري أن القلق يساورها إزاء           

 علـى    والطبيعة املتداخلـة   لتشغيل هذه املؤسسات وقلة املعلومات املقدمة عن التنسيق فيما بينها         
إزاء االدعاءات بالتمثيل غري الصحيح أو غـري        ويساورها القلق أيضاً    . يبدو لبعض اختصاصاهتا   ما

  ).٢املادة (الكايف لبعض جمموعات األقليات يف اللجنة احلكومية املعنية باألقليات 
توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها لتعزيز اإلطار املؤسـسي الـوطين              

ارد ماليـة   ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وذلك من خالل أمور منها ختصيص مـو           
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بضمان      . وبشرية كافية لضمان التسيري السليم ألعماهلا     

. التمثيل الصحيح يف اللجنة احلكومية املعنية باألقليات لألقليات اليت حتدد هويتها بنفـسها            
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف كذلك أن ُتضّمن تقريرها الدوري املقبل معلومات عـن              

بـني خمتلـف     لتدابري املتخذة لضمان التنسيق الكايف وجتنب تداخل املهام واألنشطة فيما         ا
  .املؤسسات املعنية بتنفيذ االتفاقية، وكذلك بشأن تدابري تقييم عملها وآثارها

وتسلم اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتنسيق تـشريعها الـداخلي مـع                )١٠(
ة يف هذا الصدد بالتشريع الصادر حلظـر نـشر األفكـار العنـصرية              وترحب اللجن . االتفاقية

وتأخذ اللجنة علماً أيضاً مبشروع القانون املتعلـق   . والتحريض على الكراهية والتمييز العنصري    
ومع ذلك، يساورها القلق لعدم وجود تشريع متكامل ملكافحة التمييز العنـصري،            . باألقليات

  ).٤املادة (ات العنصرية واملشاركة يف مثل هذه املنظمات وعدم وجود تشريع جيرِّم املنظم
متكاملة تعاجل بفعاليـة     تشريعات   جمموعةتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد        

 من  ٤مجيع القضايا املتعلقة بالتمييز العنصري، وأن تقوم، بشكل يتمشى مع أحكام املادة             
نصرية واملـشاركة فيهـا، وإجـراء       االتفاقية، باعتماد تشريع حمدد لتجرمي املنظمات الع      

مشاورات مع جمموعات األقليات بشأن مشروع القانون املتعلق باألقليات وإدراج مبدأ           
  .التشريع التحديد الذايت للهوية كأحد املبادئ األساسية اليت يقوم عليها هذا

ت وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف جمموعة كبرية من االستراتيجيات والسياسا   )١١(
م الرامية إىل حتسني أوضاع أقلية الروما، لكنها تالحظ أن فعالية هذه التدابري وآثارها مل تقـيّ           
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حاليـاً تقيـيم    جيري  وحتيط اللجنة علماً، مع االهتمام، ببيان الدولة الطرف بأنه          . مبا يكفي 
  ).٥املادة (االستراتيجية الوطنية للروما، وخطة العمل لعقد إدماج طائفة الروما 

بشأن التمييز ضد الرومـا،     ) ٢٠٠٠(٢٧ري اللجنة إىل توصيتها العامة رقم       تش  
وحتث الدولة الطرف على أن تنفذ تنفيذاً كامالً مجيع السياسات املناهضة للتمييز اليت مت              
اعتمادها فيما يتعلق بأقلية الروما يف جماالت احلصول على التعليم والـسكن والعمـل              

 رصـد   تسعى جاهدة إىل  خرى واألماكن العامة، وأن     والصحة واخلدمات االجتماعية األ   
وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ هذه السياسات على الصعيدين الوطين واحمللي، وأن ُتضّمن             

  .تقريرها الدوري املقبل تقييماً ألثر التدابري اليت يتم تنفيذها بالفعل
  .التمتع باحلقوق دون أي متييزويساور اللجنة القلق إزاء حالة األرومانيني فيما يتعلق ب  )١٢(

توصي اللجنة الدولة الطرف مبعاجلة حالة األشخاص الذين ينتمون إىل األقليات             
األرومانية فيما يتعلق بالتمتع حبقوقهم يف حرية الرأي والتعبري والتعليم واحلصول علـى             

  .اخلدمات العامة دون أي متييز
دى الذي يساهم به األشخاص املنتمون      وتأسف اللجنة لعدم تقدمي معلومات عن امل        )١٣(

  ).٥املادة (إىل األقليات مسامهة فعالة يف احلياة العامة واحلياة السياسية 
تكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة لضمان املشاركة             

دمي معلومات  الفعالة لألشخاص املنتمني إىل األقليات يف احلياة العامة واحلياة السياسية وتق          
  .عن حالتهم يف تقريرها الدوري املقبل

وترحب اللجنة باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف عن التدابري اليت جيري اختاذها              )١٤(
يزال  ملعاجلة أوضاع الروما غري املسجلني، غري أن القلق يساور اللجنة إزاء الصعوبات اليت ال             

لوثائق الشخصية مبا يف ذلـك شـهادات املـيالد          العديد منهم يواجهوهنا يف احلصول على ا      
  ).٥املادة (وبطاقات اهلوية 

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات فورية لضمان حصول أفراد الروما             
على الوثائق الشخصية الالزمة للتمتع باحلقوق ومنها حقوقهم االقتصادية واالجتماعيـة           

  .اية الصحية والضمان االجتماعي والتعليموالثقافية مثل احلق يف العمل والسكن والرع
سيما الشباب،   وتكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء االدعاءات بأن أفراد أقلية الروما وال             )١٥(

يواجهون التنميط اإلثين وُيخَضعون لسوء املعاملة واالستخدام غري الالئق للقوة من جانـب أفـراد               
  ).٥املادة ( معلومات حمددة يف هذا الصدد وتأسف ألن الدولة الطرف مل تقدم. الشرطة

تكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري اليت توقف مثـل هـذه                
املمارسات وتوسع مدارك املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون حبقوق اإلنسان وتتيح تدريبهم           

  .يف األمور اليت تنطوي على التمييز العنصري
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الدولة الطرف يف جمال تعليم األقليات، مبـا يف          اجلهود اليت بذلتها  تثين اللجنة على      )١٦(
ذلك إتاحة التعليم بلغاهتم األصلية وتنظيم دورات تعليمية عن هذه اللغات، لكنها تأسف ألن            
التمتع الفعال باحلق يف التعليم غري مكفول جلميع أطفال األقليات واجملموعـات املستـضعفة       

  ).٥املادة (على التعليم بلغته األصلية فرصة احلصول د منهم لعدييتاح لاألخرى، حيث ال 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها لضمان حصول األطفال الـذين              

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أيـضاً       . ينتمون إىل جمموعات األقليات على التعليم فعلياً      
تتضمن إحصائيات مصنفة عن التحاق      أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصَّلة       

  .أفراد األقليات وغريهم من اجملموعات املستضعفة بالتعليم االبتدائي والثانوي والعايل
ويساور اللجنة قلق عميق إزاء رداءة الظروف املعيشية وحالة التهميش اليت تواجهه              )١٧(

  ).٥املادة (املصرية اجلالية أفراد 
 اجلاليةلى اختاذ تدابري إجيابية فعالة، بالتشاور مع        تشجع اللجنة الدولة الطرف ع      

املصرية، لتحسني حصول أفرادها على خدمات الصحة والتعليم والعمـل واخلـدمات            
احترام مبدأ التحديد الـذايت     بوتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً      . االجتماعية األخرى 

  .املصرية اجلاليةللهوية بالنسبة لألشخاص الذين ينتمون إىل 
وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء حالة النساء املنتميات إىل األقليـات وحـاالت                )١٨(

  ).٥املادة (التمييز املتعدد األوجه اليت تعانني منها 
بشأن األبعاد اجلنسانية للتمييز ) ٢٠٠٠(٢٥تشري اللجنة إىل توصيتها العامة رقم   

مييز املتعـددة ضـد النـساء       العنصري وتشجع الدولة الطرف على أن ترصد أوجه الت        
املنتميات إىل األقليات واجملموعات املستضعفة األخرى، وأن تتخذ عند الضرورة تـدابري            

  .ملعاجلة ذلك التمييز
وتالحظ اللجنة قلة املعلومات عن الشكاوى املتعلقة بالتمييز العنصري وعدم وجود             )١٩(

  ).٧ و٦املادتان (دعاوى يف احملاكم تتعلق بالتمييز العنصري 
بشأن منع التمييز العنصري    ) ٢٠٠٥(٣١يف ضوء التوصية العامة للجنة رقم         

يف إدارة وسري شؤون نظام القضاء اجلنائي، ُتذكِّر اللجنة بأن عدم رفع الدعاوى قـد               
يعود إىل عدم معرفة الضحايا بسبل االنتصاف املتاحة هلم، وبالتايل توصي الدولة الطرف 

ر على النحو املناسب باحلقوق وسبل االنتصاف القانونيـة         بضمان اطالع أفراد اجلمهو   
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً     . يتعلق باالنتهاكات اليت يتعرضون هلا      املتاحة فيما 

بأن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل مزيداً من املعلومـات املـستقبلية املفـصلة عـن                
  . الشكاوى والدعاوى القضائية

املعلومات اليت قدمها وفد الدولة الطرف فيما يتعلق بالتعاون مـع           وترحب اللجنة ب    )٢٠(
وتالحظ أيضاً  . الدول اجملاورة بشأن تعزيز حقوق األشخاص املنتمني إىل جمموعات األقليات         

  . نية الدولة الطرف مواصلة التعاون الوثيق مع املنظمات اإلقليمية فيما يتعلق بأقلية الروما
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ف على مواصلة جهودها الرامية إىل التماس التعـاون         تشجع اللجنة الدولة الطر     
مع دول ومنظمات إقليمية أخرى للتصدي للمشاكل اليت يواجهها األشخاص املنتمني إىل            

  .أقلية الروما وجمموعات األقليات األخرى
وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها أن مجيع حقوق اإلنسان غري قابلة للتجزئـة، تـشجع                 )٢١(

املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل تصدق       على   النظر يف التصديق     الدولة الطرف على  
عليها بعد، وخاصة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري امللحق           

  . بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
بـشأن  ) ٢٠٠٩(٣٣ العامة رقم    وتوصي اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء توصيتها        )٢٢(

متابعة مؤمتر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع موضع التنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربـان              
 املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنـصري  ٢٠٠١سبتمرب /أيلولاللذين اعتمدمها يف   

 اخلتاميـة ملـؤمتر   وكره األجانب وما يتصل بذلك من التعصب، آخذة يف اعتبارها الوثيقـة    
، عندما تقوم بتنفيـذ     ٢٠٠٩أبريل  /نيساناستعراض نتائج ديربان، الذي ُعقد يف جنيف يف         

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تـدرج يف تقريرهـا   . االتفاقية يف إطار قانوهنا الداخلي  
ـ              الن الدوري املقبل معلومات حمددة عن خطط العمل والتدابري املعتمدة األخرى لتنفيـذ إع

  .وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطين
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور مع منظمات اجملتمع املدين العاملة              )٢٣(

يف جمال محاية حقوق اإلنسان وال سيما مكافحة التمييز العنصري، وتوسيع نطـاق احلـوار          
  .قبلالذي جتريه معها، وذلك يف سياق إعداد التقرير الدوري امل

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف إصدار اإلعالن االختياري املنصوص عليـه يف         )٢٤(
  . من االتفاقية الذي يعترف باختصاص اللجنة يف تلقي وحبث البالغات اليت ترد من األفراد١٤ املادة

وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديالت الـيت أدخلـت علـى                )٢٥(
 يف االجتماع   ١٩٩٢يناير  /كانون الثاين  ١٥ من االتفاقية واملعتمدة يف      ٨ من املادة    ٦ ةالفقر

الرابع عشر للدول األطراف يف االتفاقية، وهي التعديالت اليت وافقت عليها اجلمعية العامة يف              
 ٦١/١٤٨ويف هذا الصدد، تشري اللجنة، إىل قرارات اجلمعيـة العامـة            . ٤٧/١١١قرارها  

 اليت حثت فيها الدول األطراف بقوة على التعجيل باختاذ اإلجراءات           ٦٥/٢٠٠ و ٦٣/٢٤٣و
الداخلية للتصديق على تعديل االتفاقية املتعلق بتمويل اللجنة، وإخطار األمني العـام كتابـة              

  .وعلى وجه السرعة باملوافقة على التعديل
عند تقدميها،   مهوروتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسر إتاحة تقاريرها لعامة اجل           )٢٦(

كما توصيها بنشر مالحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرمسية وغريها من اللغات اليت              
  .يشيع استخدامها، حسب مقتضى احلال
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، وهي تشجع   ٢٠٠٣وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها األساسية يف عام             )٢٧(
وثيقة وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقـارير        الدولة الطرف على تقدمي نسخة حمدَّثة من ال       

مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وخباصة املبادئ التوجيهية املتعلقـة بتقـدمي الوثيقـة              
األساسية املوحدة، بالصيغة اليت اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهـدات             

  ).، الفصل األولHRI/GEN.2/Rev.6 (٢٠٠٦يونيه /انحزيرحقوق اإلنسان املعقود يف 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ وُتعّمم على حنو كـاٍف برنـامج أنـشطة                 )٢٨(

 بوصفها السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي،        ٢٠١١مناسب من أجل االحتفال بسنة      
  .٦٤/١٩٦٩على النحو املعلن عنه يف قرار اجلمعية العامة 

  من النظام الـداخلي املعـدل      ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١ووفقاً للفقرة     )٢٩(
اللجنة، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنة من اعتماد هذه املالحظات               

  . أعاله١٤ و٧ و٦اخلتامية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة يف الفقرات 
أن توجه نظر الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة اليت تتـسم هبـا             وتود اللجنة أيضاً      )٣٠(

 وأن تطلب إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الـدوري            ١٢ و ١١ و ١٠ و ٩التوصيات  
  .املقبل معلومات مفّصلة عن التدابري امللموسة املتخذة لتنفيذ هذه التوصيات

 التاسع إىل احلادي عـشر يف       وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها من         )٣١(
، آخذة يف اعتبارها املبـادئ      ٢٠١٥يونيه  /حزيران ١٠يف   وثيقة واحدة حيني موعد تقدميها    

التوجيهية احملددة املتعلقة بتقدمي التقارير اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا احلاديـة والـسبعني              
)CERD/C/2007/1 (       وحتث . حظات اخلتامية احلالية  وأن تتناول مجيع النقاط اليت أُثريت يف املال

اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة احلد األقصى لعـدد صـفحات التقـارير املتعلقـة               
 صفحة، واحلد األقصى لعدد صفحات الوثيقة األساسية املوحـدة          ٤٠ هومبعاهدات بعينها و  
  ).١٩، الفصل األول، الفقرة HRI/GEN.2/Rev.6( صفحة ٨٠ و٦٠الذي يتراوح بني 

  أرمينيا  -٤٢
ــة   )١( ــرت اللجنـ ــستيها نظـ  CERD/C/SR.2071( ٢٠٧٢ و٢٠٧١، يف جلـ
 يف التقريرين   ،٢٠١١ مارس/ آذار ١ و فرباير/ شباط ٢٨املعقودتني يف   ) CERD/C/SR.2072و

). CERD/C/ARM/CO/5-6( املقدمني يف وثيقة واحـدة     ألرمينيا سادس وال اخلامسالدوريني  
 املالحظـات   ،٢٠١١ مـارس / آذار ١٠عقودة يف    امل ٢٠٨٦ يف جلستها    ،واعتمدت اللجنة 
  .اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف 
ترحب اللجنة بتقرير الدولة الطرف املقدم وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة إلعـداد              )٢(

وترحب اللجنة أيـضاً    .  شفوياً  اليت قدمها الوفد   التكميلية باملعلوماتكما ترحب    التقارير،
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رى بادرة مشجعة يف األجوبة الصرحية والبّنـاءة الـيت      وت ة الطرف باستئناف احلوار مع الدول   
  .طرحت أثناء هذا احلوارقدمت رّداً على األسئلة والتعليقات اليت 

  اجلوانب اإلجيابية  - باء
ترحب اللجنة بالتدابري التشريعية واملؤسسية وغريها من التدابري اليت اختذهتا الدولـة              )٣(

 التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع، هبـدف          يف ٢٠٠٢الطرف منذ النظر عام     
هم بني خمتلف اجملموعات اإلثنية والوطنية من       امكافحة التمييز العنصري وتعزيز التسامح والتف     

  : وأحاطت اللجنة علماً على وجه اخلصوص مبا يلي. السكان فيها
صل اإلثين والسمات احلظر الدستوري للتمييز على أساس العرق واللون واأل   )أ(  

 الوراثية والظروف ذات الطابع اخلاص، من مجلة أمور أخرى؛ 

إدراج حظر التمييز العنصري يف عدد من القوانني اليت تنظّم جوانب احلياة              )ب(  
 العامة، مثل قانون التلفزيون واإلذاعة؛ 

يـة  احلكم الوارد يف القانون اجلنائي الذي ينص على اعتبار الـدوافع اإلثن             )ج(  
 العرقية كظروف مشّددة للمسؤولية والعقوبة؛ أو

استحداث أدوات خمتلفة هلا القدرة على احلوار والتشاور مـع األقليـات              )د(  
الوطنية، من قبيل اجمللس التنسيقي للمنظمات الوطنية والثقافية التابعة لألقليات الوطنية وجلنة            

ة األقليات الوطنية والشؤون الدينية الـيت       األقليات الوطنية التابعة للمجلس العام وإنشاء وزار      
 تتوىل تنفيذ سياسة احلكومة املتعلقة باألقليات الوطنية؛ 

اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيز احملافظة على اإلرث الثقايف لألقليات       ) ه(  
 الوطنية ونشره وتنميته، وتوفري تعليم اللغات واآلداب الوطنية لألقليات؛ و

ج حقوق اإلنسان والقضايا املتعلقة بالتمييز وعدم التـسامح واألمـور           إدرا  )و(  
   . باألقليات الوطنية والعرقية يف برامج التعليم املستمر والتعليم النظامي املخصص للشرطةةاملرتبط

 متتثـل متـام     ٢٠٠٤مؤسسة محاية حقوق اإلنسان يف عام       بإنشاء  وترحب اللجنة     )٤(
ة إليها مهمة النظر يف الشكاوى املتعلقة بانتهاكات احلقوق اليت          االمتثال ملبادئ باريس، موكل   

  .تنص عليها املعاهدة
ملا تضطلع به من دور نشط بشأن مؤمتر ديربان         وتثين اللجنة على الدولة الطرف        )٥(

   . نتائج ديربانواألعمال التحضريية ملؤمتر استعراض
قوق األشخاص ذوي اإلعاقة    اتفاقية ح وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على         )٦(

 ٢٠٠٥اتفاقية حقوق الطفـل عـام       وتوكوالت االختيارية لكل من     ، وعلى الرب  ٢٠١٠عام  
 واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة          ٢٠٠٦واتفاقية مناهضة التعذيب عام     

  .٢٠٠٦عام 
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ن الـيت  كذلك بتصديق الدولة الطرف على معاهدات حقوق اإلنسا  وتّرحب اللجنة     )٧(
  .  الدول املستقلةحتظر التمييز والتابعة جمللس أوروبا وكومنولث

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم 
أن دستور الدولة الطرف يعطي األسبقية للصكوك الدولية على         تالحظ اللجنة   وفيما    )٨(

حسبما ورد يف بيان ا بأحكام املعاهدات الدولية، القوانني الداخلية وأن احملاكم حتتج يف قراراهت
 الطرف، فال يزال يساورها القلق ألن تشريع الدولة الطرف ال يتيح حاليـاً اإلنفـاذ                ةالدول

  .  مواد االتفاقية، حبكم أن الكثري من أحكامها ال تنفّذ بشكل تلقائيعالكامل جلمي
إىل أن املنظمات الـيت تـضطلع       بوجه خاص   تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف        
رّوج للتمييز العنصري وحتّرض عليه، ليست حمظورة قانوناً، حسبما تنص عليـه        بأنشطة ت 

بتزويـدها  وتأسف اللجنة كذلك لعدم قيام الدولة الطـرف         . من االتفاقية ) ب(٤املادة  
   ).٤ و٣ و٢املواد  (قانونية املتعلقة بالفصل العنصريمبعلومات حول األحكام ال

تـشريعاهتا مـع    مواءمة  ة العمل على    وحتثّ اللجنة الدولة الطرف على مواصل       
االتفاقية وطلبت إليها تضمني التقرير الدوري املقبل مقتطفات ذات صلة من القوانني اليت           

 من االتفاقية، ومعلومات عن أي قرار قـضائي  ٤ و ٣تغطي األنشطة اليت حتظرها املادتان      
  . اختذ يف هذا الصدد

جهودها الراميـة إىل ضـمان      وتشجع اللجنة كذلك الدولة الطرف على تعزيز          
التنفيذ الفعلي للقوانني اليت اعتمدت يف السنوات األخرية ملكافحة التمييـز العنـصري             

  . ورصد ما إذا كانت هذه القوانني حتقق األهداف اليت سّنت من أجلها
شكاوى متعلقة بأفعال التمييز العنـصري إىل احملـاكم          عدم تقدمي وتالحظ اللجنة     )٩(

  .)٦املادة  (يئات املختصة أثناء الفترة املشمولة بالتقريروغريها من اهل
املتعلقة مبنع التمييز العنصري    ) ٢٠٠٥(٣١إذ تشري اللجنة إىل توصيتها العامة رقم          

شكاوى متعلقة بأفعـال   عدم تقدمي فإهنا ترى أن يف إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية، 
م العنصرية أو التمييز العنصري، بل ميكـن أن          ال يعين بالضرورة انعدا    التمييز العنصري 

إلجـراءات  نظراً ل يكون نامجاً عن عدم وعي الضحايا حبقوقهم أو اخلوف من االنتقام أو             
 ت يعيق االستفادة الفعلية من سبل االنتصاف أو االفتقار للثقة بالسلطا    املعقدة مبا القضائية  

  . اوى القضائيةإقامة الدعالقضائية أو عدم رغبة السلطات املعنية ب
  :وبناء على ذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي  
مبا هو مقـصود بـالتمييز      السكان عامة واألقليات خاصة     وعي  إذكاء    )أ(  

  ؛ من االتفاقية ودستور الدولة الطرف١العنصري، كما تعرفه املادة 
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ـ         )ب(   ات وغـري   إعالم اجلمهور، وال سيما اجملموعات املستضعفة، كاألقلي
املواطنني والالجئني وطاليب اللجوء، بالتشريعات املتعلقة بـالتمييز العنـصري وسـبل            

  االنتصاف املتاحة؛
مراجعة قواعد اإلثبات يف تشريعات الدولة الطرف عرب        إمكانية  النظر يف     )ج(  

 اليت تقام بشأهنا دعاوى مبوجب    التمييز العنصري     شكاوى يفنقل عبء اإلثبات أو تقامسه      
  .قانون املدين، نظراً لصعوبة إثبات اإلدعاءات بالتمييز العنصريال

معلومـات  املقبل  الدوري   الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها        وتطلب اللجنة إىل    
أفعال التمييز العنصري والقرارات ذات الصلة اليت       خبصوص   عن الشكاوى املقدمة     حمدثة

  .و اإلداريةاختذت يف إطار اإلجراءات اجلنائية أو املدنية أ
تأسف التركيبة املتجانسة نسبياً لسكان الدولة الطرف، إال أهنا         تالحظ اللجنة   وفيما    )١٠(

  . مع ذلك لعدم توفر بيانات موثوقة حول تركيبة السكان احلالية
اسـتناداً إىل  ، تضمِّن تقريرها الدوري املقبلالدولة الطرف بأن   إىل   اللجنة   تطلب  

، التحديد الذايت للهوية ومتاشياً مع مبدأ     ٢٠١١ع إجراؤها عام    عملية تعداد السكان املزم   
األشـوريون  البيانات اخلاصـة ب   ، مبا يف ذلك     حول تركيبة السكان احلالية   بيانات حمدثة   

حتيـل  يف هذا الصدد،    و. واألذربيجانيون والروما وغريهم من اجملموعات اإلثنية الصغرية      
 املبادئ التوجيهيـة لتقـدمي التقـارير       من   ١٢ و ١١اللجنة الدولة الطرف إىل الفقرتني      

)CERD/C/2007/1 (     ٤وإىل التوصيتني العامتني رقم)اللتني ) ١٩٩٩(٢٤ورقم  ) ١٩٧٣
اإلبالغ عن األشخاص املنـتمني إىل  غرافية للسكان و  ن، على التوايل، بالتركيبة الدمي    تتعلقا

 بيانات بشأن النساء    وطلبت اللجنة كذلك  . اإلثنية/خمتلف األعراق، أو اجلماعات القومية    
  . املنتميات هلذه اجملموعات

الوضع السياسي يف جنـوب     ما تسبب فيه     رغم    الدولة الطرف،  وتأسف اللجنة ألن    )١١(
 وتشريد عدد كبري من األشخاص يف الداخل،        يها إل وصول عدد كبري من الالجئني    من  القوقاز  

  .)٥املادة  (لومات بشأن هذه اجملموعاتمن املع إال القليلالنقاش أثناء  يف تقريرها وال تقدممل 
الدولة الطرف إىل تضمني تقريرها املقبل معلومات مفصلة عن وضع        تدعو اللجنة   

الالجئني واملشردين داخلياً على أراضيها، وخاصة يف ما يتعلق بالتمتع الفعلي بـاحلقوق             
  . مشكلة السكن من االتفاقية، مبا يف ذلك معلومات حمدثة عن ٥اليت تنص عليها املادة 

     املعلومات املستفيضة اليت وفرهتا الدولة الطـرف يف تقريرهـا         تالحظ اللجنة   وفيما    )١٢(
 مـن   ٥بشأن األحكام القانونية اليت تكفل عدم التمييز يف التمتع باحلقوق الواردة يف املـادة               

      ألفـراد بـشأن التمتـع الفعلـي       فهي تأسف لعدم توفري بيانات إحصائية مصّنفة        االتفاقية،  
األقليات الوطنية وغري املواطنني باحلقوق اليت حتميها االتفاقية، حيث إنه يصعب تقييم الوضـع              
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واالقتصادي ملختلف اجملموعات يف الدولة الطرف من دون بيانات من هذا القبيـل              االجتماعي
 .)٥ و١املادتان (

لقة بالوضـع االجتمـاعي    إن اللجنة، إذ تذكر بأمهية البيانات الدقيقة واحملدثة املتع        
واالقتصادي ملختلف فئات السكان يف فهم ظروف مجيع اجملموعات اإلثنية وغريهـا مـن              
اجملموعات املستضعفة، ويف رصد حاالت التمييز غري املباشر، تدعو الدولة الطرف إىل توفري             

مع مراعاة بيانات حول وضع مجيع اجملموعات اإلثنية واملستضعفة، مبا يف ذلك غري املواطنني،             
للجنة بشأن غري املواطنني، وخاصة فيما يتعلق بالعمالـة         ) ٢٠٠٩(٣٠التوصية العامة رقم    
  . والتعليم والسكن

وتطلب اللجنة كذلك إىل الدولة الطرف تضمني التقرير معلومات حول التدابري             
ق  احملرومة املساواة يف التمتـع بـاحلقو       تلكل اجملموعا لكي تضمن   اختذهتا  اخلاصة اليت   

) ٢٠٠٩(٣٢وحتيل اللجنة الدولة الطرف إىل توصيتها العامة رقـم          . ٥الواردة يف املادة    
عىن ونطاق التدابري اخلاصة الواردة يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال            املتعلقة مب 

  . التمييز العنصري
األقليات، فهي  باهتمام خمتلف اآلليات القائمة لدعم احلوار مع        تالحظ اللجنة   وفيما    )١٣(

ال تزال قلقة من كون هذه اآلليات تتسم بطابع تشاوري وال ميكنها أن حتل حمل مـشاركة                 
يات يف  وتأسف اللجنة كذلك لنقص املعلومات عن مشاركة األقل       . األقليات يف احلياة العامة   
 .)٥ و٢املادتان  (األجهزة املنتخبة والعامة

نتائج يف هـذا اجملـال، وتـرى أن         تذكّر اللجنة الدولة الطرف بواجب حتقيق         
الضمانات القانونية اليت تكفل املساواة يف احلق يف االنتخاب ليـست كافيـة لتحقيـق               

ن أل الدولـة الطـرف      مشاركة األقليات، وأعادت التذكري بتوصيتها السابقة اليت تدعو       
ئـات  وغريها مـن اهلي   تتخذ اخلطوات الالزمة لضمان متثيل األقليات يف اجلمعية الوطنية          

  . ، مبا يف ذلك اعتماد تدابري خاصة)A/57/18, para. 278(العامة 
وتشري اللجنة بقلق إىل وجود منظمة سياسية يف الدولة الطرف دعـت إىل طـرد               )١٤(

كما حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت وفرهتا الدولـة         . بعض اجملموعات اإلثنية من أراضيها    
  .)٤املادة  (يت اختذت حبق رئيس هذه املنظمةالالطرف حول اإلجراءات القانونية 

حتث اللجنة الدولة الطرف على االمتثال اللتزامها حبظر أي منظمة ترّوج للتمييز            
  . من االتفاقية) ب(٤العنصري وحتّرض عليه، حسبما ما تنص عليه املادة 

ليم لـصاحل   ويف حني تثين اللجنة على اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف يف جمال التع              )١٥(
األقليات الوطنية، مبا يف ذلك توفري التعليم يف لغاهتا ودروس يف لغتها األم وأدهبا، فهي تأسف                
لعدم ضمان متتع مجيع أطفال األقليات الوطنية وغريها من اجملموعات املستضعفة كالالجئني            

لى الرغم من   وطاليب اللجوء، باحلق يف التعليم، ومتابعة القليل منهم لدراسات عليا، وذلك ع           
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يف امتحانات تطبيق تدابري من قبيل منح األولوية للمرشحني من األقليات الوطنية الذين جنحوا       
  .)٥املادة  (الدخول إىل اجلامعات

على تكثيف اجلهود لضمان االستفادة الفعلية مـن        اللجنة الدولة الطرف     تشجع  
  : التعليم وتدعو الدولة الطرف إىل

ج النموذجي اخلاص مبدارس التعليم العام لألقليـات        توسيع تطبيق املنه    )أ(  
 الوطنية وتدريب املعلمني من األقليات الوطنية؛

ـ             )ب(    يف  يالنظر يف توفري الدعم لتعليم اللغات يف مرحلة التعليم قبل املدرس
املناطق ذات الكثافة السكانية من األقليات، مبا يسهل دمج التالمذة مـن األقليـات يف               

 ؛ التعليم العام

تكثيف اجلهود لتعزيز وصول األطفال من األقليات الوطنية واجملموعات           )ج(  
 . املستضعفة األخرى إىل التعليم العايل

يف تقريرها الـدوري املقبـل      تقدم  وطلبت اللجنة كذلك إىل الدولة الطرف أن          
نية معلومات مفّصلة، مبا يف ذلك إحصاءات مبوبة تبّين نسب التحاق أفراد األقليات الوط            

  . وغريها من اجملموعات املستضعفة باملدارس االبتدائية والثانوية وقطاع التعليم العايل
وتشري اللجنة مع القلق إىل أنه على الرغم من وعي الدولة الطرف بالتقاليد احملافظة                )١٦(

اليت تنظّم العالقات بني الرجال والنساء وبني البالغني واألطفال داخل مجاعـات اليزيـديني              
األكراد، واليت حتول دون املساواة يف التمتع باحلقوق وممارستها، مل تتمكن الربامج واألنشطة             و

  .)٥املادة  (ت الوطنية من معاجلة هذه القضايااليت تنفذها الدولة الطرف لصاحل األقليا
تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بضمان حق كل فرد يف املساواة يف التمتع               

سانية، وتدعو الدولة الطرف إىل أن تأخذ بعني االعتبار احلاجـة إىل معاجلـة              حبقوقه اإلن 
وتدعو اللجنة، على وجه    . مشكلة التقاليد التمييزية يف إطار عملها مع األقليات الوطنية        

 الـسياسات   فاهيممورقة  اخلصوص، الدولة الطرف إىل أن تأخذ يف احلسبان، عند تنفيذ           
وتلفت اللجنة انتبـاه    . لذي تتعرض له النساء من األقليات      التمييز املزدوج ا   ،اجلنسانية

بشأن أبعاد التمييـز    ) ٢٠٠٠(٢٥الدولة الطرف يف هذا الصدد إىل توصيتها العامة رقم          
  . العنصري املتعلقة بنوع اجلنس

وحتيط اللجنة علماً باألحداث العرقية اليت أبلغت عنها هيئة الدفاع عن حقـوق               )١٧(
وتشري اللجنة كذلك إىل أن املعلومات حـول  . الم يف الدولة الطرف  اإلنسان ووسائل اإلع  

يسود بني سكاهنا من شعور باالرتياب من األجانب قد تكون مؤشراً على سلوك وحتيز                ما
  ).٧املادة (مان بكراهية األجانب يتس

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التنّبه إىل أية أحداث عنصرية وإىل مواصلة سياسـتها       
تدعو اللجنـة    كما. مية إىل مكافحة أي مظهر من مظاهر التمييز ضد األفراد واجلماعات          الرا
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الدولة الطرف إىل اختاذ إجراءات وقائية، مبا يف ذلك من خالل إجراء دراسة حـول سـلوك      
وإذ تقـّر  . سكاهنا جتاه األجانب وتثقيف العموم يف روح من التسامح والتفهم واحترام التنوع      

الصدد بتوفري التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املدارس، فهي تشجع الدولة            اللجنة يف هذا    
  . الطرف على إيالء اهتمام خاص لدور اإلعالم يف التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

ألخذها بعني االعتبار إعالن وبرنامج عمل ديربان       تثين اللجنة على الدولة الطرف      و  )١٨(
والتمييـز العنـصري    املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية ٢٠٠١ سبتمرب/اللذين اعتمدمها يف أيلول   

ديربـان  نتائج  ، والوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض      وما يتصل بذلك من تعصب    ب  وكره األجان 
، يف إطار إعداد برناجمها الوطين حلماية حقـوق         ٢٠٠٩أبريل  /الذي انعقد يف جنيف يف نيسان     

املتعلقـة  ) ٢٠٠٩(٣٣ الطرف إىل توصيتها العامة رقـم        وحتيل اللجنة الدولة  . اإلنسان وتنفيذه 
  .ديربان نتائج ستعراضاتابعة مؤمتر مب
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعّد برناجماً مالئماً مـن األنـشطة لالحتفـال      و  )١٩(

، كما أعلنتها اجلمعيـة     للمنحدرين من أصل أفريقي    باعتبارها السنة الدولية     ٢٠١١ بالسنة
، وتوفري الدعاية املناسبة ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول ١٨ املؤرخ   ٦٤/١٦٩ها  العامة يف قرار  
 . هلذا الربنامج

تـشجع  فهـي   عدم إمكانية جتزئة حقوق اإلنسان،      يف اعتبارها    اللجنة   تضعوإذ    )٢٠(
الدولة الطرف على النظر يف التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان اليت مل تصدق عليهـا               

ري، مثـل   ات اليت ألحكامها عالقة مباشرة مبوضوع التمييـز العنـص         بعد، ال سيما املعاهد   
  . ١٩٩٠لعام  الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم تفاقيةاال
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف إصدار اإلعالن االختياري املنصوص             )٢١(

  .  تلقي وحبث البالغات الفرديةيفالذي يعترف باختصاص اللجنة  ١٤عليه يف املادة 
وتوصي اللجنـة الدولـة الطرف بأن تصدِّق على التعديالت اليت أدخلت علـى         )٢٢(

 يف ١٩٩٢ينـاير  / كـانون الثـاين  ١٥ من االتفاقية واليت اعتمدت يف ٨ من املادة ٦الفقرة  
 ٤٧/١١١ قرارها االجتماع الرابع عشر للدول األطراف يف االتفاقية وأقرهتا اجلمعية العامة يف      

ويف هذا اخلصوص، تشري اللجنـة إىل قـراري         . ١٩٩٢ديسمرب  / كانون األول  ١٦املؤرخ  
 الدول األطراف على    بقوة اللذين حثت فيهما اجلمعية      ٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨اجلمعية العامة   

التعجيل بإجراءاهتا الداخلية للتصديق على تعديل االتفاقية املتعلق بتمويل اللجنة وعلى إخطار            
 .ألمني العام كتابة وعلى وجه السرعة مبوافقتها على التعديلا

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور وتوسيع نطـاق احلـوار مـع           )٢٣(
منظمات اجملتمع املدين اليت تعمل يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وال سيما يف مكافحة التمييز            

 . وتنفيذ توصيات اللجنةبلالعنصري يف سياق إعداد التقرير الدوري املق
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 لعامة اجلمهور وقت تقـدميها،      تقاريرهاوتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف         )٢٤(
وبإصدار توصيات اللجنة املتعلقة هبذه التقارير، أيضاً باللغة األصلية وغريهـا مـن اللغـات      

 .، حسب االقتضاءالدارجةاملستخدمة 

ف كانت قد قدمـت وثيقتها األساسية يف       وإذ تالحظ اللجنة أن الدولـة الطـر       )٢٥(
 حمدَّث وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة املتعلقـة        ، فإهنا تشجعها على تقدمي نص     ١٩٩٥عام  

بإعداد التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وال سيما تلك املتعلقة بالوثيقـة             
امس املشترك بـني جلـان هيئـات        األساسية املوحدة، بصيغتها اليت اعتمدها االجتماع اخل      

 ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /معاهدات حقوق اإلنسان املعقود يف حزيران

 من نظـام اللجنـة      ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١ووفقاً ألحكام الفقرة      )٢٦(
يخ الداخلي املعدَّل، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيها يف غضون عامٍ واحد من تار              

 ١٣ عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الـواردة يف الفقرات         اعتماد هذه االستنتاجات مبعلومات   
 . أعاله١٧و ١٤و

 ٩ و ٨كما تود اللجنة أن تلفت انتباه الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة للتوصيات               )٢٧(
ـ             ١٥ و ١٢و دابري ، وتطلب إليها أن تقدم معلومات مفصلة يف تقريرها الدوري املقبل عن الت

 .احملددة اليت تكون قد اختذهتا لتنفيذ هذه التوصيات

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم يف وثيقة واحدة تقريريها الدوريني السابع              )٢٨(
، مع مراعاة املبادئ التوجيهية لتقـدمي      ٢٠١٤ هيولي/ متوز ٢٣والثامن اللذين حيل موعدمها يف      

مييز العنصري اليت اعتمدهتا اللجنة خالل دورهتا احلادية        الوثيقة اخلاصة بلجنة القضاء على الت     
، وأن تتناول مجيع النقـاط املطروحة يف هـذه املالحظـات           )CERD/C/2007/1(والسبعني  
 سنوات، فإهنا تـدعو     ٦وإذ تالحظ اللجنة أن التقرير قد مضى على موعد تقدميه           . اخلتامية

وحتث اللجنـة   .ددة لتقدمي تقاريرها يف املستقبل   املواعيد النهائية احمل  ب التقيدالدولة الطرف إىل    
 صـفحة   ٤٠أيضاً الدولة الطرف على أن تتقّيد بالعدد احملدد للصفحات الذي يقتصر على             

انظر املبادئ  ( صفحة للوثيقة األساسية املوحدة      ٨٠ و ٦٠للتقارير اخلاصة بكل معاهدة وما بني       
  ).١٩، الفقرة HRI/GEN/2/Rev.6 واردة يف الوثيقةالتوجيهية املنسقة املتعلقة بإعداد التقارير ال

 ) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا   -٤٣

ــة   )١( ــرت اللجنـ ــستيها ، نظـ  CERD/C/SR.2053 (٢٠٥٤ و٢٠٥٣يف جلـ
 يف التقارير الدوريـة     ،٢٠١١فرباير  / شباط ١٦ و ١٥املعقودتني يومي   ) CERD/C/SR.2054و

ولة بوليفيا املتعددة القوميات يف وثيقـة واحـدة         من السابع عشر إىل العشرين املقدمة من د       
)CERD/C/BOL/17-20 .(  ٢٠٧٨ يف جلـستها     ،واعتمدت اللجنـة) CERD/C/SR.2078 (

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١١مارس / آذار٤املعقودة يف 
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 مقدمة  -ألف 

.  املـستوى ترحب اللجنة بالتقارير الدورية املقدمة من الدولة الطرف وبالوفد الرفيع     )٢(
، وكذا للردود علـى     وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات احملدثة اليت قدمها الوفد شفوياً         

 .األسئلة والتعليقات اليت أدىل هبا أعضاء اللجنة

ا هبوتشري اللجنة باهتمام إىل عملية اإلصالح القانوين والسياسي واملؤسسي اليت متر              )٣(
يف البناء اجلماعي جملتمع تعـددي وشـامل للجميـع       تعتربها فرصة لضمان    والدولة الطرف   

التحديات الكربى اليت ال تزال قائمة من أجل القضاء على ما تتعرض له الـشعوب               مواجهة  
 .األصلية وغريها من اجملموعات املستضعفة من متييز وهتميش

 أجـل   املشاركة الفاعلة ملنظمات اجملتمع املدين وتفانيها يف العمل من        ب اللجنة   تنوهو  )٤(
 .القضاء على التمييز العنصري

 اجلوانب اإلجيابية  - باء

 على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي        تصديق الدولة الطرف مؤخراً   باللجنة   تنوه  )٥(
واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع        ) ٢٠٠٩(اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق هبا      

 .األشخاص من االختفاء القسري

رتياح أن الدولة الطرف قد دجمت إعالن األمم املتحـدة بـشأن            وتالحظ اللجنة با    )٦(
 .٣٧٦٠حقوق الشعوب األصلية يف نظامها القانوين الداخلي من خالل القانون رقم 

عملية مشلت  الذي أمثرته   ،  ٢٠٠٩وتعرب اللجنة عن ارتياحها للدستور اجلديد لعام          )٧(
إلنسان اليت تدعم تنفيذ االتفاقية من قبيل قائمة واسعة حلقوق اكرَّس  والفئات املهمشة تارخيياً

 :ما يلي

 حظر التمييز واملعاقبة عليه؛  )أ(  

 االعتراف باألمم والشعوب األصلية الريفية وحبقوقها؛   )ب(  

 االعتراف باجملتمعات احمللية للبوليفيني من أصل أفريقي وحبقوقها؛  )ج(  

 يفية؛االعتراف بالوالية القضائية للشعوب األصلية الر  )د(  

النهوض باإلصالح الزراعي وتسليم األراضي للشعوب األصلية الريفيـة،           )ه(  
واجملتمعات األصلية املشتركة الثقافة، والبوليفيني من أصل أفريقي، واجملتمعات احمللية الريفيـة            

 اليت ال متتلكها أو ال متتلك ما يكفي منها؛

بيعية مـن أراضـي األمـم       عند استخراج املوارد الط   االستفادة من املنافع      )و(  
 والشعوب األصلية الريفية؛
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احلق يف طلب اللجوء من االضطهاد السياسي أو اإليديولوجي واحلـصول             )ز(  
عليه، ومبدأ عدم اإلعادة القسرية إىل بلد يوجد فيه خطر على حياة الشخص أو سـالمته أو        

 .أمنه أو حريته

إنشاء نيابة الوزارة اجلديدة املكلفـة      ب ٢٠٠٩املبادرة عام   وتشري اللجنة باهتمام إىل       )٨(
 .بتصفية االستعمار واملديرية العامة ملكافحة العنصرية ومجيع أشكال التمييز

وهتنئ اللجنة نفسها العتماد الصكوك التشريعية الالزمة ملكافحة التمييز العنصري،            )٩(
، ٢٠١٠لعـام    ٠٤٥من مثل قانون مكافحة العنصرية ومجيع أشكال التمييز، القانون رقم           

كأساس جوهري لوضع سياسات منع العنصرية والتصرفات املتسمة بالتمييز، وهي تتـضمن            
 من االتفاقية الدولية للقضاء على    ١ للتمييز العنصري يتماشى والتعريف الوارد يف املادة         تعريفاً

 .مجيع أشكال التمييز العنصري

بوليفيا تستحق العيش   "املعنونة  وترحب اللجنة خبطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان          )١٠(
 واليت حتدد أولويات العمل يف جمال حقوق اإلنسان مع التركيز           ٢٠٠٨املعتمدة عام   " الكرمي

 .على وضع السياسات املتعلقة بالعنصرية والتمييز

 دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم 

ا تبذله مـن    مب العنصري و  ا أحرزته الدولة من تقدم يف مكافحة التمييز       مب اللجنة   تنوه  )١١(
تعرب عن قلقها   هنا  إال أ جهود يف عملية وضع خطة عمل وطنية ملكافحة العنصرية والتمييز،           

من عدم التنفيذ الفعلي ملبدأ عدم التمييز ومن استمرار القوالب النمطية وأشكال التحيـز يف               
 أمام قبـول   عائقاًاجملتمع ومن التوترات اليت ال تزال موجودة يف الدولة الطرف، وهي تشكل       
 ).٧ و٢املادتان (الثقافات لبعضها البعض وأمام بناء جمتمع يشمل اجلميع ويتسم بالتعددية 

التمييز العنصري   بقضاياحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف محالهتا للتوعية           
كما توصيها بـأن تواصـل      . وملكافحة القوالب النمطية ومجيع أشكال التمييز املوجودة      

ط الربامج اليت تيسِّر احلوار بني الثقافات والتسامح والتفاهم املوجهـة إىل خمتلـف              بنشا
وحتث اللجنة الدولة الطرف على التنفيـذ       . الشعوب والقوميات املتمايزة للدولة الطرف    

 قيـد   الفعال لالتفاقية من خالل خطة عمل وطنية ملناهضة العنصرية والتمييز توجد حالياً           
واليت ينبغي أن تركز بصورة أكرب على مكافحـة التمييـز والتحيـز    املناقشة والصياغة،   

 من املـوارد البـشرية       كافٍ ختصيص قدرٍٍ بوسائل منها   والعنصرية يف مجيع إقليم البلد،      
 .واملالية لتنفيذها

ويساور اللجنة القلق لعدم وجود بيانات إحصائية موثوقة يف تقرير الدولـة الطـرف                )١٢(
لريفية والبوليفيني من أصل أفريقي ومجيع اجملموعات اليت يتألف منـها           بشأن الشعوب األصلية ا   

وبالرغم من إشارة اللجنة باهتمام إىل املعلومات املتعلقة بالتعداد املقبل الـذي            . اجملتمع البوليفي 
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سيجري يف الدولة الطرف، فإهنا تعرب عن قلقها لعدم وضـوح األدوات املنهجيـة للتعـداد                
 )).د(إىل ) أ(، الفقرات الفرعية من ١، الفقرة ٢املادة (يد الذايت للهوية لضمان احلق يف التحد

مـن أجـل وضـع      صنَّفة  تذكِّر اللجنة الدولة الطرف باحلاجة إىل معلومات م         
سياسات وبرامج مالئمة للسكان ترمي إىل تقييم تنفيذ االتفاقية إزاء اجملموعـات الـيت              

 من مبادئها التوجيهية املتعلقة بتقدمي      ١١ بالفقرة   وتذكِّر اللجنة أيضاً  . يتألف منها اجملتمع  
وتوصي الدولة الطرف بأن تضمِّن تقريرها الدوري املقبـل         ) CERD/C/2007/1(التقارير  

وحمدثة بشأن الشعوب األصلية الريفية والبوليفيني مـن أصـل          صنَّفة  بيانات إحصائية م  
وقـة ومناسـبة لـضمان    كما توصي الدولة الطرف بوضع أدوات إحصائية موث      . أفريقي

 ولضمان املشاركة الكاملة والفعالـة للـشعوب       ٢٠١٢التحديد الذايت للهوية يف تعداد      
األصلية الريفية والبوليفيني من أصل أفريقي يف مجيع مراحل عملية التعداد إضافة إىل مشل              

 . من الناحية اجلغرافيةالشعوب النائية جداً

ر إىل اإلقرار الدستوري للمجتمعات احمللية للشعوب       وبالرغم من أن اللجنة تشري بتقدي       )١٣(
األصلية باملساواة يف احلقوق املدنية والسياسية، وإىل التقدم احملرز يف متثيل السكان األصليني يف              

ال يزالـون   يساورها لكون أفـراد هـذه اجملتمعـات       فإن القلق   احلكومة على أعلى مستوى،     
مة وأجهزة اختـاذ  ا يف مجيع أجهزة السلطة العثيلهم ناقصاًيتعرضون يف الواقع للتمييز وال يزال مت     

 الدستور السياسي للدولـة الطـرف       ويساورها القلق لكون القانون االنتخايب ينتهك     . القرار
 ويساور اللجنـة    . دائرة ١٣٠ مقاعد فقط للدوائر اخلاصة من جمموع        ٧بتخصيصه  واالتفاقية  

 لعدة قطاعات يقوم على األصل اإلثين        وشامالً  متعدداً اًبالغ القلق من وضع املرأة اليت تعاين متييز       
 )). ج(و) ب(٥ و٢املادتان (الفقر درجة كما يقوم على نوع اجلنس واملهنة و

قـانون  بوسـائل منـها     توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمـة،           
وتوصي اللجنـة  . االنتخابات، لضمان التمثيل السياسي لألمم والشعوب األصلية الريفية   

بشأن أبعاد التمييز العنـصري     ) ٢٠٠٠(٢٥الدولة الطرف مبراعاة توصيتها العامة رقم       
بشأن التدابري اخلاصـة أو     ) ٢٠٠٩(٣٢املتعلقة بنوع اجلنس وكذا توصيتها العامة رقم        

تدابري خاصة من أجل ضمان   اختاذ وتوصي الدولة الطرف بالنظر يف       ،تدابري العمل اإلجيايب  
املناسب للمجتمعات احمللية للشعوب األصلية وخباصة للنساء، يف مجيع مستويات          التمثيل  

 .اإلدارة العمومية وآليات املشاركة االجتماعية

بوجـود  يف الدسـتور    ومع أن اللجنة تشري باهتمام إىل أن الدولة الطرف تعترف             )١٤(
اجملتمعـات  لف مرتلة   البوليفيني من أصل أفريقي وحبقوقهم، فإهنا تكرر تأكيد قلقها بشأن خت          

) ١٥، الفقـرة    CERD/C/63/CO/2(احمللية للبوليفيني من أصل أفريقي وهتميشها االجتماعي        
ويساور اللجنة القلق لكـون     . وكذا لغياب مؤشرات اجتماعية وتعليمية بشأن هذه اجملموعة       

االجتماعيـة  هذه اجملتمعات احمللية ال تزال تعاين من التمييز يف ممارسة حقوقها االقتـصادية و         
 ويف املناصب احلكومية    العامة يف التمثيل يف الوظائف       ملحوظاً والثقافية وال تزال تعاين نقصاً    

 )). ه(و) ج(٥ و٢املادتان (
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تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة وحتث الدولة الطرف على اعتماد التـدابري              
ية العامة للدولـة، لـضمان      الالزمة، مبا فيها ذات الطابع التشريعي وذات الصلة بامليزان        

املساواة يف احلقوق، مبا يشمل احلقوق املدنية والسياسية واحلق يف التعليم والـسكن ويف              
وحتث الدولة الطرف على اعتماد آليات ترمي إىل ضمان مـشاركة اجملتمعـات             . العمل

يهـا،  احمللية للبوليفيني من أصل أفريقي يف وضع القواعد والسياسات العامة واملوافقة عل           
 .متسهمويف تنفيذ املشاريع اليت 

وتعرب اللجنة عن أسفها خلطابات الكراهية العنصرية واألفعال املتسمة بالتمييز اليت             )١٥(
تقع يف الدولة الطرف، واليت تقف وراءها منظمات ووسائط إعالم وصـحافيون ينـشرون              

 املنتمني إىل الـشعوب     القوالب النمطية العنصرية وعبارات الكراهية اليت تنال من األشخاص        
ومـع أن   . واألمم األصلية الريفية والبوليفيني من أصل أفريقي وحترض على التمييز العنصري          

 من القـانون اجلنـائي املخصـصتني         وثامناً  سابعاً  مكرراً ٢٨١ باملادتني   اللجنة حتيط علماً  
نون الدولة صريح يف قاحكم جزائي لألشخاص الطبيعيني، فإهنا تعرب عن أسفها لعدم وجود 

ألحكام  الطرف حيظر املنظمات واألنشطة الدعائية اليت حترض على الكراهية العنصرية، وفقاً          
 ).٧و) ب(٤ و٢املواد ( من االتفاقية ٤من املادة ) ب(الفقرة 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانوهنا اجلنائي من أجل التنفيذ التام ألحكام              
توصيها بأن تويل اهتماماً خاصاً للوظيفة االجتماعية لوسـائط         كما  .  من االتفاقية  ٤املادة  

 لضمان ممارسة  أخالقياًاإلعالم يف حتسني التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وبأن تضع إطاراً
 بأن تعزز التدابري الرامية إىل مكافحـة        وتوصيها أيضاً . النشاط الصحايف بصورة مسؤولة   

ز العنصري يف وسائط اإلعالم والـصحف مـن         التحيز العنصري الذي يؤدي إىل التميي     
خالل برامج التثقيف والتدريب املوجهة للصحافيني واملتعاونني مع القطـاع اإلعالمـي،         

 .وذلك هبدف توعية عامة السكان بالتمييز العنصري

 باملناهج الدراسية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف مجيـع مـدارس          وإذ حتيط اللجنة علماً     )١٦(
 فإهنا تعرب عن أسفها الخنراط الشباب يف منظمات تروج للتمييز والكراهية            الدولة الطرف، 

 ).٧ و٤املادتان (العنصرية 

 التثقيـف يف تعزيـز      يؤديهاتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالوظيفة األساسية اليت          
حقوق اإلنسان ومكافحة العنصرية وتوصي الدولة الطرف بأن تعزز يف مناهجها الدراسية            

 .بياناً وأمشل للتخصصاتالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، بطريقة أكثر الوطنية 

وتعرب اللجنة عن أسفها للرتاعات وألعمال العنف العنـصرية املرتكبـة يف حـق                )١٧(
 مـن   قتلى واليت تفاقمت انطالقاً   داً سقط فيه    الشعوب واألمم األصلية الريفية اليت وصلت ح      

 كوتشابامبا، وتشوكيساكا، وسـانتا كـروز،        ووصلت إىل حد املواجهات يف     ٢٠٠٦عام  
 فيمـا يتعلـق     ويساور اللجنة القلق من اإلفالت من العقاب الذي ال يزال موجوداً          . وباندو

مبعظم انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة خالل تلك األحداث وحاالت التأخر اليت عرفتـها             
 ). ٦ و٤املادتان (عمليات التحقيق فيها 
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 الطرف بوضع حد لإلفالت من العقاب على تلك األفعال          توصي اللجنة الدولة    
وحتثها بقوة على تسريع إقامة العدل وإهناء التحقيق يف الشكاوى املتعلقة هبذه الوقـائع،              

. وحتديد هوية الفاعلني وحماكمتهم، وكذلك ضمان سبل انتصاف فعالة للضحايا وأسرهم          
    سياسية يف تنفيذ التدابري الالزمـة،      كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبدي إرادهتا ال        

 .مبا يف ذلك سياسات عامة وتثقيفية، إلجياد وتعزيز فضاءات احلوار والتفاهم يف اجملتمع

 جبهود الدولة الطرف من أجل إعـادة األراضـي          وبالرغم من أن اللجنة حتيط علماً       )١٨(
ا تعرب عن انشغاهلا الستمرار     لشعب الغواراين والقضاء على السخرة والعبودية يف أراضيه، فإهن        

وجود شعوب تعيش رهن األسر واالنتهاك املنهجي حلقوق اإلنسان املكفولـة ألفـراد هـذه               
كما تعرب اللجنة عن أسفها لكون اخلطة االنتقالية املـشتركة بـني            . اجملتمعات احمللية األصلية  

يع أهدافها ودون    دون حتقيق مج   ٢٠٠٩الوزارات لصاحل شعب الغواراين قد انقضى أجلها عام         
وتشري اللجنة بوجه خـاص إىل الـصعوبات الـيت         . ضمان استمرارها عن طريق تدابري شاملة     

 ).٥ و٤املادتان (واجهها ويواجهها األفراد احملرَّرون من شعب الغواراين يف ممارسة حقوقهم 

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابري عاجلة لضمان ممارسة شعب الغواراين   
وتوصي اللجنة الدولة   . قوقه كاملة، مبا يف ذلك تسريع عملية استعادة أراضي األجداد         حل

الطرف بتكثيف جهودها من أجل منع أشكال الرق املعاصرة والتحقيق فيها واملقاضـاة             
. الغواراينتوافر فرص اللجوء إىل القضاء أمام شعب        عليها على النحو املطلوب وضمان      

لى أن تضع على وجه االستعجال، بتشاور مع اجملتمعـات           ع وحتث الدولة الطرف أيضاً   
غواراين، خطة إمنائية شاملة هلا موارد كافية تستجيب على وجه التحديـد        الاحمللية لشعب   

الحتياجات هذا الشعب وتنمي قدراته وهتيئ ظروف املساواة الكفيلـة بـضمان متتعـه              
رمي إىل توعية عامة السكان     كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ مبادرات ت       . حبقوقه

بضرورة القضاء على العمل القسري والسخرة ومبواصلة تعاوهنا مع هيئات األمم املتحدة            
 .املتخصصة املعنية يف هذا الصدد

وتعرب اللجنة عن أسفها الستمرار التهديدات واالعتداءات اليت تستهدف السالمة            )١٩(
 من يعملون منهم يف الدفاع عـن الـشعوب          البدنية للمدافعني عن حقوق اإلنسان، وأساساً     

 ).٥املادة ) (١٤، الفقرة ]CERD/C/63/CO/2[املالحظات اخلتامية السابقة للجنة (األصلية 

     اختـاذ تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة برمتها وحتث الدولة الطرف علـى              
   ع أعمال الترويـع    ـن حقوق اإلنسان ضد مجي    ـ التدابري الالزمة حلماية املدافعني ع     مجيع

     تلقـي  وضـع قيـود أمـام     أو االنتقام وأي عمل تعسفي بسبب أنشطتهم، مبا يف ذلك           
الدولة الطرف توصـيتها    تراعي  أن  على   التأكيد   وتكرر اللجنة أيضاً  . التمويل اخلارجي 

بشأن تدريب موظفي إنفاذ القانون يف جمال محاية حقوق اإلنـسان           ) ١٩٩٣(١٣العامة  
 الطرف على حتسني تدريب موظفي إنفاذ القانون، وخباصة عناصر الشرطة،           وحتث الدولة 

 . تاماًحبيث تنفذ أحكام االتفاقية تنفيذاً
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وبالرغم من وجود حق دستوري يلزم بالتشاور مع الشعوب واألمم األصلية الريفية              )٢٠(
عترض تطبيقه  لصعوبات اليت ت  فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ا      والبوليفيني من أصل أفريقي،     

يساورها القلق لعدم وجود الئحة تنظم التشاور مع اجملتمعات احمللية للـشعوب            و. يف الواقع 
احملروقات، وأنه حـىت    قطاع   يف مجيع القطاعات باستثناء      واألمم األصلية املشار إليها سابقاً    

املـستنرية  عندما توجد آليات لتنظيم التشاور من أجل احلصول على املوافقة احلرة واملسبقة و            
هلذه اجملتمعات احمللية، فإن االستشارة املذكورة ال جترى بطريقة منهجية فيما يتصل مبشاريع             

ويف هذا الصدد، تعرب اللجنة عن      . استغالل املوارد الطبيعية واملشاريع اإلقليمية للبنية التحتية      
عدين كـورو  قلقها النتهاك حق هذه الشعوب الدستوري يف أن ُتستشار يف حالة مشروع الت  

 ). ٦ و٥املادتان (كورو 

حتث اللجنة الدولة الطرف بقوة على إنشاء آليات عملية إلعمال حق الشعوب              
األصلية الدستوري يف أن تستشار بطريقة حتترم املوافقة املـسبقة واحلـرة واملـستنرية              

يـة  للشعوب واجملتمعات احمللية املتأثرة وضمان إجراء املشاورات املذكورة بصورة منهج         
كما توصي بأن جتري هيئة مستقلة دراسات عن اآلثار قبل الترخيص بأنشطة            . وحبسن نية 

 الشعوب واألمـم    استكشاف املوارد الطبيعية واستخراجها يف املناطق اليت تقطنها تقليدياً        
 بطلب  وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً    . األصلية الريفية والبوليفيون من أصل أفريقي     

 من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة العمل الدولية           املشورة الفنية 
 بضمان حق الشعوب واألمـم األصـلية الريفيـة          وتوصي اللجنة أيضاً  . يف هذا الصدد  

 هلذه  والبوليفيني من أصل أفريقي يف اللجوء إىل احملاكم أو أي هيئة مستقلة تنشأ خصيصاً             
قهم التقليدية وعن حقهم يف أن يستشاروا قبـل         الغاية، وذلك من أجل الدفاع عن حقو      

 .منح االمتيازات، وكذا يف تلقي تعويض عادل عن أي ضرر يتعرضون له

وتعرب اللجنة عن قلقها من التقارير اليت تتحدث عن التمييز والعداء اللذين يتعرض               )٢١(
طفال األجانب واأل هلما املهاجرون يف الدولة الطرف ومن االستضعاف الشديد لطاليب اللجوء      

كما يساورها القلق من عدم وجود وثـائق        . غري املصحوبني والنساء ضحايا االجتار بالبشر     
هوية لطاليب اللجوء، ومن حاالت اإلعادة القسرية التعسفية لالجئني، ولعدم وجود تشريعات            

 ).٥املادة (وطنية تتماشى واملعايري الدولية حلماية الالجئني 

طرف على وضع تشريعات وطنية حتدد حقوق الالجـئني         حتث اللجنة الدولة ال     
وجمانية وثائق اهلوية، وكذا على التأهيل والتدريب املستمر واملالئم للموظفني العمـوميني،            

وتوصيها مبواصلة  . مبن فيهم موظفو احلدود، لكي ال ُتتخذ إجراءات منافية حلقوق اإلنسان          
ن الالجئني وحتثها على احلرص على عـدم     التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤو      

أسباب معقولة حتمل على االعتقـاد باحتمـال        بشأنه  إعادة أي الجئ قسراً إىل بلد توجد        
 الدولة الطـرف    إىلوتطلب اللجنة   . تعرضه النتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان املكفولة له      

لتـصورات  تنفيذ محالت تثقيف هتدف إىل تغـيري ا       استحداث و تكثيف جهودها من أجل     
 .ملكافحة التمييز العنصري يف مجيع قطاعات اجملتمعسعياً االجتماعية ومواقف اجلمهور 
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، فإهنا  قضائية شىت معترف هبا قانونياً     نظمويف حني تشري اللجنة باهتمام إىل تعايش          )٢٢(
باستثناء بعض االختصاصات   الشعوب األصلية   اخلاص ب عدالة  التعرب عن أسفها لكون نظام      

 مع الدستور السياسي للدولة الطرف وال مع االتفاقية     ىال يتماش ة والعينية واإلقليمية    الشخصي
كما يساور اللجنة القلق    . وال يتوافق مع واقع التعايش بني السكان األصليني وغري األصليني         

   إىل العدالـة،   لجـوء   لوجود قطاعات من السكان ال تزال، يف الواقع، تواجه صعوبات يف ال           
 السكان األصليون والنساء، وتكرر تأكيد قلقها من الصعوبات الـيت حتـول دون              وال سيما 

، CERD/C/63/CO/2(اللجوء إىل القضاء يف حاالت اجلرائم ذات الصلة بالتمييز العنـصري            
تعرب عن قلقها الفتقار القانون املتعلق بتحديد االختصاصات إىل الوضـوح           و). ١٧الفقرة  

لتنسيق والتعاون بني النظام القانوين للشعوب األصلية الريفيـة        فيما يتصل مبستويات وآليات ا    
 ).٦و) أ(٥ و٤املواد (مة يف الدولة الطرف وسائر الواليات القضائية القائ

القـانون املتعلـق بتحديـد      تعـديل    بأن تعمل على  توصي اللجنة الدولة الطرف       
داخلي يتيح تنفيـذ     وحتثها على مواصلة جهودها من أجل وضع نظام قانوين           ،االختصاصات

أحكام االتفاقية تنفيذاً كامالً ومن أجل ضمان تنفيذ املعايري الدولية حلقوق اإلنسان والوصول             
الفعلي على قدم املساواة إىل ما توفره احملاكم الوطنية وغريها من مؤسسات الدولة املختـصة               

 .بوما يتصل هبا من تعص من سبل االنتصاف من مجيع أعمال التمييز العنصري

بشأن متابعة مؤمتر اسـتعراض نتـائج       ) ٢٠٠٩(٣٣ويف ضوء التوصية العامة رقم        )٢٣(
أن تراعي، عندما تدمج االتفاقية يف تشريعها الداخلي،        بديربان، توصي اللجنة الدولة الطرف      

 املؤمتر العاملي ملناهـضة     ٢٠٠١سبتمرب  /ذين اعتمدمها يف أيلول   لإعالن وبرنامج عمل ديربان ال    
والتمييز العنصري وكراهية األجانـب ومـا يتصل بذلك من تعصب، وكذا الوثيقة           العنصرية  

كما تطلب  . ٢٠٠٩أبريل  /اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان الذي عقد يف جنيف يف نيسان          
الدولة الطرف أن ُتضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات حمددة عن خطط العمـل             إىل  اللجنة  

 .  املتخذة لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطينوغريها من التدابري

 مع ما يلزم من     ،وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد وتنفيذ برنامج أنشطة مالئم،          )٢٤(
أعلنتها اجلمعية العامة يف دورهتـا الرابعـة        اليت   ٢٠١١نشر يف وسائط اإلعالم، إحياًء لسنة       

 ١٨ املؤرخ   ٦٤/١٦٩قرار اجلمعية العامة    (ن أصل أفريقي    والستني سنة دولية للمنحدرين م    
 ).٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

 مبوقف الدولة الطرف وتوصيها بالتـصديق علـى التعـديالت           وحتيط اللجنة علماً    )٢٥(
ة اليت اعتمدت يف االجتماع الرابـع عـشر         ـ من االتفاقي  ٨ من املادة    ٦املدخلة على الفقرة    
ـ   ١٩٩٢يناير  / كانون الثاين  ١٥يف  ود  ـللدول األطراف املعق   ة العامـة يف    ـ وأقرهتا اجلمعي

ويف هذا الصدد، تذكر اللجنة     . ١٩٩٢ديسمرب  / كانون األول  ١٦ املؤرخ   ٤٧/١١١قرارها  
 ٦٣/٢٤٣ و ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ١٩ املؤرخ   ٦١/١٤٨بقراري اجلمعية العامة    

 الـدول   إىلاجلمعية العامـة     اللذين طلبت فيهما     ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٤املؤرخ  
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األطراف تعجيل إجراءاهتا الداخلية املتعلقة بالتصديق على هذه التعديالت وإبالغ األمني العام            
 . يف أقرب وقت باملوافقة على هذه التعديالتكتابياً

وترحب اللجنة بإتاحة الدولة الطرف تقاريرها لعامة اجلمهور إبان تقدميها، وُتوصيها    )٢٦(
األمر نفسه مع املالحظات اخلتامية اللجنة املتعلقة هبذه التقارير وأن تنشرها باللغات            بأن تفعل   

 .الرمسية، وإذا اقتضى األمر بلغات أخرى شائعة االستخدام يف الدولة الطرف

 وحتثهـا   ٢٠٠٤وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد قدمت وثيقتها األساسية عام             )٢٧(
اً للمبادئ التوجيهية املنسقة لتقـدمي التقـارير مبوجـب          مستكملة وفق نسخة  على أن تقدم    

املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وال سيما تلك املتعلقة بالوثيقـة األساسـية املـشتركة،           
املعتمدة يف االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان املعقود يف             

 .٢٠٠٦يونيه /شهر حزيران

      مـن االتفاقيـة    ٩ من املـادة     ١ الدولة الطرف، عـمالً بالفقرة      إىلة  وتطلب اللجن   )٢٨(
 من نظامها الداخلي املعدل، أن توافيها يف غضون سنة واحدة من اعتماد املالحظات             ٦٥واملادة  

 . أعاله٢١ و١٧اخلتامية احلالية مبعلومات عن متابعتها للتوصيات املدرجة يف الفقرتني 

ه انتباه الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة للتوصيات الـواردة يف     وتود اللجنة أن توج     )٢٩(
أن تضمِّن تقريرها الدوري املقبـل معلومـات        إليها  وتطلب   ٢٢ و ٢٠ و ١٣ و ١١الفقرات  

 . فعاالًمفصلة عما ستكون قد اختذته من تدابري ملموسة لتنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً

قاريرها الدورية من احلادي والعشرين إىل      الدولة الطرف بأن تقدم ت     وتوصي اللجنة   )٣٠(
، وأن  ٢٠١٣أكتـوبر   / تشرين األول  ٢١الرابع والعشرين يف وثيقٍة واحدة، يف أجل أقصاه         

تعدها بشكل يراعي املبادئ التوجيهية للوثيقة اخلاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري اليت         
، وأن تتطرَّق يف تلك الوثيقة      )CERD/C/2007/1(اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا احلادية والسبعني       

أن وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى       . جلميع النقاط اليت أُثريت يف هذه املالحظات اخلتامية       
للتقارير اخلاصة بكل معاهدة وما      صفحة   ٤٠تتقّيد بالعدد احملدد للصفحات الذي يقتصر على        

ئ التوجيهية املنسقة املتعلقة بإعداد     انظر املباد  ( صفحة للوثيقة األساسية املوحدة    ٨٠ و ٦٠بني  
  ).١٩، الفقرة HRI/GEN.2/Rev.6التقارير الواردة يف الوثيقة 

  كوبا  -٤٤
      / شـباط  ١٧ و ١٦ املعقـودتني يف     ٢٠٥٦ و ٢٠٥٥ ها، يف جلـستي   نظرت اللجنة   )١(

تقارير الدورية من الرابع عشر ال يف ،)CERD/C/SR.2056 وCERD/C/SR.2055( ٢٠١١فرباير  
واعتمـدت  . )CERD/C/CUB/14-18( يف وثيقـة واحـدة  من كوبا  الثامن عشر املقدمة    إىل

، )CERD/C/SR.2077( ٢٠١١مـارس   / آذار ٣ املعقـودة يف     ٢٠٧٧ يف جلـستها     ،اللجنة
  .املالحظات اخلتامية التالية
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  مقدمة  - ألف
ناف ترحب اللجنة بالتقرير املقدم من الدولة الطرف وبالفرصة اليت يتيحهـا السـتئ         )٢(

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقـدم         . سنة ١٢احلوار معها بعد فترة فاصلة زادت عن        
 باملبادئ التوجيهية لتقدمي التقـارير       تاماً  بانتظام وأن تتقيد تقيداً    ، من اآلن فصاعداً   ،تقاريرها

)CERD/C/2007/1.(  
ى وتعـرب عـن     وتعرب اللجنة عن ارتياحها لوجود وفد كبري العدد رفيع املستو           )٣(

  .تقديرها للرد املستفيض والتفصيلي على القائمة الطويلة لألسئلة اليت طرحت عليها

  اجلوانب اإلجيابية  - باء
تحليل ودراسـة ظـاهرة     بمن اللجان املكلفة    جمموعة  اللجنة باهتمام إنشاء    تالحظ    )٤(

رية والتمييز العرقي   ل جلنة القضاء على العنص    اثها على سبيل امل   منوالتمييز العنصري يف كوبا،     
التابعة الحتاد الكتاب والفنانني الكوبيني واللجنة املشتركة بني املؤسسات اليت تقوم بتنـسيق             

   .عملها املكتبة الوطنية خوسي ماريت
لنظر يف املسألة العرقية واقتراح     معين با اللجنة باهتمام إنشاء فريق تنسيق      الحظ  كما ت   )٥(

  .املركزية للحزب الشيوعي الكويبللجنة وتابع ،  بشأهناإجراءات
 إحياء للسنة الدوليـة     ٢٠١١عام  زمع إجراؤها   وترحب اللجنة بربنامج األنشطة امل      )٦(

 كـانون   ١٨ املـؤرخ    ٦٤/١٦٩قـرار اجلمعيـة العامـة       (للمنحدرين من أصل أفريقي     
  ). ٢٠٠٩ديسمرب /األول

ـ           )٧( دو أورتـيس، يف    وتشيد اللجنة مبشاركة الدولة الطرف، من خالل مؤسسة فرينان
) اليونسكو( منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة        دأبتالذي  "  الرقيق طريق"ع  مشرو

  . ١٩٩٤منذ عام  على رعايته
تقـدم   من اللجنة للعقبات االقتصادية اليت يواجهها البلد، تشري بتقدير إىل ال           وإدراكاً  )٨(

 ية، مربزة أن العديد من الغايات قد حتققت سلفاً        يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللف    احملرز  الكبري  
  .أحرز تقدم هام يف أخرىكما 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم
املعلومات الواردة يف التقرير الدوري للدولة      عدم توخي الدقة الكافية يف       اللجنة ل  أسفت  )٩(

  . جمال التمييز العنصريالطرف، وال سيما عدم وجود بيانات عن إنفاذ التشريعات الوطنية يف
 ٩ر الدولة الطرف أن التقارير الدورية املقدمة مبوجب املادة          تود اللجنة أن تذكِّ     

أن من االتفاقية ينبغي أن تعكس يف كل أجزائها احلالة الفعلية للتنفيذ العملي لالتفاقيـة و              
التقـدم احملـرز خـالل الفتـرة املـشمولة باالسـتعراض            تتضمن معلومـات عـن      

)CERD/C/2007/1 ٦، الفقرة.(   
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عقوبات  وال ترفعيت  لعدم تلقي معلومات عن الدعاوى ال     وتعرب اللجنة عن أسفها       )١٠(
ارتكاب أفعال منافية ملا تـنص      يف حاالت   خالل الفترة املشمولة باالستعراض     هبا  حكم  اليت  

  علمـاً  وبالرغم من إحاطـة اللجنـة      . من القانون اجلنائي   ٢٩٥لمادة  وفقاً ل عليه االتفاقية،   
، ال يزال يـساورها     هاومهام بالشروح اليت قدمها الوفد بشأن والية النيابة العامة للجمهورية        

ي خالل الفترة   القلق من غياب دعاوى وحماكمات وصدور أحكام على أفعال التمييز العنصر          
  .)٦املادة  (املشمولة بالتقرير

بـشأن  ) ٢٠٠٥(٣١ اإلشارة إىل توصيتها العامة رقم    يف معرض   ر اللجنة،   تذكِّ  
منع التمييز العنصري يف إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية، بأن عدم وجود قضايا قد               

لمعلومات عن سبل االنتـصاف القـضائية املوجـودة،    ليكون عائداً إىل افتقار الضحايا    
ولذلك توصي الدولة الطرف بالسهر على تضمني تشريعاهتا الوطنية أحكاماً مناسبةً تنص            

وكذا بتوعية عامة اجلمهور    فعالة   محاية فعالة من انتهاك االتفاقية وعلى سبل انتصاف          على
   .حبقوقه وسبل االنتصاف القانونية املتاحة له يف حال انتهاك تلك احلقوق

وتالحظ اللجنة بقلق أن تشريعات الدولة الطرف ال تنص على الـدافع العنـصري                )١١(
  .)٦ و٤املادتان (ائية كظرف من ظروف تشديد املسؤولية اجلن

 من  توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاهتا مبا جيعل الدافع العنصري ظرفاً            
  . ظروف تشديد اجلرائم

 من القانون اجلنائي اليت تفرض عقوبات حرمان من         ١٢٠ باملادة   وحتيط اللجنة علماً    )١٢(
  .)٤املادة  (الفصل العنصرياإلعدام على جرمية  سنة أو عقوبة ٢٠ و١٠احلرية تتراوح بني 

ولكنـها  تعرب اللجنة عن تقديرها لتجرمي الفصل العنصري يف القانون اجلنائي،             
تدعو الدولة الطرف إىل النظر يف إمكانية إلغاء عقوبة اإلعـدام أو، إذا تعـذر ذلـك،                 

  . حالياً لوقف االختياري القائم حبكم األمر الواقعل  الرمسيتكريسال
 ة مكلفةمستقلهيئة إنشاء إىل حد اآلن سع إىل ن الدولة الطرف مل تأنة وتالحظ اللج  )١٣(

مبتابعة أوجه التقدم احملرزة يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري واإلشراف عليها وتقييمها،      
  .)١، الفقرة ٢املادة  (اشر وصياغة مقترحات لتحسني الوضعوبكشف مظاهر التمييز غري املب

 ةوطنيهيئة   أو إنشاء    ةاملستقليئة   اهل ه الطرف على إنشاء هذ     اللجنة الدولة  تشجع  
 للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحايـة حقـوق        حلقوق اإلنسان، وفقاً  

  ).مبادئ باريس(اإلنسان 
أن التحيز العنـصري يف اجملتمـع       رى   برأي الدولة الطرف اليت ت     علماًاللجنة   وحتيط  )١٤(

 للحيـاة،   احلميمية جداً االت  جود ذو بال وأنه يتمظهر بوجه خاص يف اجمل        ليس له و  "الكويب  
سـتمرار  إزاء اال يزال يساورها القلـق       ولكن،  "ويف كثري من األحيان يف العالقات الزوجية      
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 إزاءة وكـذا  تجـذر  والقوالب النمطية العنصرية الـسلبية امل    العنصري وجود أشكال التحيز  
  .)٧ و٥ادتان امل( اجلنسية التمييزيةأبعادها 

 التحيزعلى  القضاء  الرامية إىل   حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها          
، وخباصة عن طريق محالت التوعية وبرامج التثقيف        ة والقوالب النمطية العنصري   العنصري

 ّنبوحتض اللجنة الدولة الطرف على السهر على جت        .العام يف الوسطني التعليمي والعمايل    
  .عالم للقوالب النمطية القائمة على التمييز العنصريوسائط اإل
ر اللجنة الدولة الطرف بضرورة دمج املنظور اجلنساين يف مجيع سياسـات            وتذكِّ  

واستراتيجيات مناهضة التمييز العنصري من أجل مواجهة خمتلف أشكال التمييـز الـيت          
بشأن أبعاد التمييـز    ) ٢٠٠٠(٢٥ميكن أن تطال املرأة، مع مراعاة التوصية العامة رقم          

  .العنصري املتعلقة بنوع اجلنس
ها الدولة الطرف لتعزيز متثيـل الـسكان        تتالحظ اللجنة اجلهود اليت بذل    يف حني   و  )١٥(

الصعوبة اليت ينطوي عليها حتديد سياسات من       ؤكد  تفإهنا  السود واملولدين يف اإلدارة العامة،      
 التمييز العنـصري     آثار  نتيجة تراكم  رخيياًشأهنا النجاح يف تصحيح وضع الفئات املهمشة تا       

  .)٢ من املادة )ب(١و) أ(١الفقرتان ( واحلرمان االقتصادي
لتدابري اخلاصة وتدابري العمل اإلجيـايب الراميـة إىل         ها ل ارتياحعن   اللجنة   عربت  

ضمان متثيل أفضل للسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف اإلدارة العامـة واملؤسـسات             
دولة وحتث الدولة الطرف على تكثيف اجلهود يف هذا الصدد، مـع مراعـاة        اململوكة لل 

  .املتعلقة مبعىن ونطاق التدابري اخلاصة) ٢٠٠٩(٣٢توصيتها العامة رقم 
يقظـة إزاء أحـداث      التحلي بال  وحتث اللجنة الدولة الطرف على االستمرار يف        

معدالت عالية لإلقـصاء   منالتمييز العنصري يف أوساط السكان الذين ال يزالون يعانون    
   .أو التهميش االقتصادي

 باملعلومات اليت أتاحها الوفد بشأن التدابري اليت اعتمدهتا الدولـة           وحتيط اللجنة علماً    )١٦(
غراض االستغالل اجلنـسي، وإن     ألالطرف حملاربة االجتار بالبشر، وال سيما النساء والفتيات         

 الظاهرة يف أوسـاط     تواتراالجتار الداخلي و  كانت تأسف لنقص املعلومات عن مدى انتشار        
  .))ب(٥املادة  (لسكان املنحدرين من أصول أفريقيةا

ن تقريرها الدوري املقبـل معلومـات       ضمِّتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُ        
 عدد  نم وجمموعتهم اإلثنية وجنسيتهم، ع    ة حسب جنس الضحايا وسنه    صنَّف م ،تفصيلية

يا االجتـار بالبـشر     يف قـضا  اليت صدرت   دانات وعقوبات   اإلواليت أجريت   تحقيقات  ال
  .  أو االستغالل اجلنسيسخرةألغراض ال

 باملعلومات املقدمة من الوفد اليت تفيد بأن دراسـة الـسلطات            وحتيط اللجنة علماً    )١٧(
الكوبية لربوتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه           
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وجد ت) بروتوكول بالريمو ( التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية          املكمل
  .))ب(٥املادة  (يف مرحلتها النهائية

  .حتث اللجنة الدولة الطرف على تسريع عملية التصديق على بروتوكول بالريمو  
ت اجلارية مـن أجـل      ن املبادرا أ باملعلومات اليت أتاحها الوفد بش     وحتيط اللجنة علماً    )١٨(

وقـانون  ) ١٩٧٦ لألجانب لعـام     ١٣١٣ للهجرة و  ١٣١٢ انالقانون(إصالح قانون اهلجرة    
عن اهلجرة غـري     املتاحة لندرة املعلومات الرمسية     هاأسفعرب عن   لكنها ت . ١٩٤٨اجلنسية لعام   

تنـها  على متقل ا يتعلق بوصول قوارب مالقانونية خالل الفترة املشمولة باالستعراض، وخباصة       
 يف إطار مذكرة التفـاهم الثالثيـة املوقعـة يف            إىل وطنهم الحقاً   هتمإعادب و نين هايتي يمهاجر
  .))ه(و) د(، الفقرتان ٥املادة  ( وهاييت واملنظمة الدولية للهجرة بني كوبا٢٠٠٢فرباير /شباط

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تباشر دون تأخري إصالح تـشريعات اهلجـرة               
  .كذا لوائح اجلنسية من أجل احليلولة دون انعدام اجلنسيةواألجانب، و

بشأن التمييز ضد غري املواطنني، حتـث       ) ٢٠٠٥(٣٠ بتوصيتها العامة رقم     وعمالً  
اللجنة الدولة الطرف على ضمان احترام حقوق وحريات األجانـب املوجـودين علـى              

  .ع قانوين أو غري قانوين يف وض كانوام وسواءهلوثائق أو مل تكن  هلم أراضيها، سواء كانت
وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود إطار قانوين يسمح بدمج األشخاص احملتاجني              )١٩(

  .))ه(و) د(، الفقرتان ٥املادة (طرف أراضي الدولة العلى للحماية الدولية املوجودين 
 ينبغي للدولة الطرف اعتماد التدابري التشريعية واإلدارية الالزمة لضمان محايـة            

  .الالجئني وطاليب اللجوء وعدميي اجلنسية
اللجنة الدولة الطرف على النظر يف إمكانية التـصديق علـى االتفاقيـة             شجع  وت  

 وكذا االتفاقية املتعلقة بوضع     ، الربوتوكول اخلاص بوضع الالجئني     اخلاصة بوضع الالجئني و   
  . األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية

       وتشري اللجنة بقلق إىل التفسري الذي قدمته الدولة الطرف فيمـا يتـصل بتنفيـذ                )٢٠(
 الوطين والـيت    هارمية الدخول غري القانوين إىل إقليم     احملددة جل  من القانون اجلنائي     ٢١٥املادة  

 استيفاء  تعيد كل شخص حياول الدخول إىل البلد دون       "أن أجهزة مراقبة احلدود     نص على   ت
  .)٥املادة  ("جرةشروط اهل
 انـسجام تود اللجنة احلصول على معلومات إضافية بشان اآلليات اليت تضمن             

قواعد ومبـادئ القـانون     مع  القرارات املتعلقة بإعادة األجانب أو طردهم على احلدود         
  .الدويل حلقوق اإلنسان، وخباصة مبدأ عدم التمييز

 املعاهدات الدولية حلقوق اإلنـسان     اللجنة الدولة الطرف على التصديق على        ثوحت  )٢١(
، وخباصة الصكوك اليت ألحكامها صلة مباشرة بالتمييز العنصري، من        مل تصدق عليه بعد   اليت  
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مثل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافية والعهد الدويل اخلاص           
، وكذا علـى    ٢٠٠٨فرباير  /طباحلقوق املدنية والسياسية اللذين وقعت عليهما كوبا يف شبا        

  .االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
بشأن متابعة مؤمتر اسـتعراض نتـائج       ) ٢٠٠٩(٣٣ويف ضوء التوصية العامة رقم        )٢٢(

أن تشمل بالنفاذ، عندما تدمج االتفاقيـة يف نظامهـا        بديربان، توصي اللجنة الدولة الطرف      
 ٢٠٠١سـبتمرب   /لذين اعتمدمها يف أيلـول    لداخلي، إعالن وبرنامج عمل ديربان ا     القانوين ال 

املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانـب ومـا يتصل بـذلك            
من تعصب، مع مراعاة الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان، الذي عقد يف جنيف يف              

ا تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ُتضمِّن تقريرها الدوري املقبل           كم. ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
معلومات حمددة بشأن خطط العمل وغريها من التدابري املتخذة لتنفيذ إعالن وبرنامج عمـل              

  . ديربان على الصعيد الوطين
 من  ٦وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديالت املدخلة على الفقرة             )٢٣(

 ١٥ من االتفاقية اليت اعتمدت يف االجتماع الرابع عشر للدول األطراف املعقود يف              ٨املادة  
 كانون  ١٦ املؤرخ   ٤٧/١١١أقرهتا اجلمعية العامة يف قرارها      اليت   و ١٩٩٢يناير  /كانون الثاين 

 ٦١/١٤٨ر اللجنة بقراري اجلمعيـة العامـة        ويف هذا الصدد، تذكِّ   . ١٩٩٢ديسمرب  /األول
       / كــانون األول٢٤ املــؤرخ ٦٣/٢٤٣ و٢٠٠٦ديــسمرب /األول كــانون ١٩املــؤرخ 
الدول األطراف تعجيـل إجراءاهتـا      من   اللذين طلبت فيهما اجلمعية العامة       ٢٠٠٨ديسمرب  

 يف أقرب وقـت     الداخلية املتعلقة بالتصديق على هذه التعديالت وإبالغ األمني العام كتابياً         
  . على هذه التعديالتتهامبوافق

ي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف، لدى إعداد تقريرها الـدوري القـادم،             وتوص  )٢٤(
مشاوراهتا وأن توسع نطاق حوارها مع منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال محاية حقوق              

  .اإلنسان، وخباصة يف مكافحة التمييز العنصري
أن الدولـة الطـرف قـدمت وثيقتـها األساسـية           الحظـت   اللجنة  إن  وحيث    )٢٥(
)HRI/CORE/1/Add.84 ( إىل تقدمي وثيقتها األساسية   ها  تدعوفإهنا  ،  ١٩٩٧يونيه  /يف حزيران 

 وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقـوق            املشتركة
اعتمـدها   الـيت    اإلنسان، وال سيما املبادئ التوجيهية املتعلقة بالوثيقة األساسية املوحـدة         

جتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنـسان الـذي ُعقـد يف               اال
  ). ، اجلزء األولHRI/GEN/2/Rev.4انظر  (٢٠٠٦يونيه /حزيران

النظر يف إمكانية تقـدمي اإلعـالن االختيـاري          على الطرف الدولة اللجنة ثوحت  )٢٦(
ختصاص اللجنة يف تلقي البالغات      من االتفاقية بغية االعتراف با     ١٤املنصوص عليه يف املادة     

  .الفردية والنظر فيها
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 مـن االتفاقيـة     ٩ من املادة    ١الدولة الطرف، عـمالً بالفقرة     من  وتـطلب اللجنة     )٢٧(
 من نظامها الداخلي املعدل، أن توافيها يف غضون سنة واحدة من اعتماد املالحظات             ٦٥واملادة  

  .٢٠ و١٤ و١٠وصيات املدرجة يف الفقرات اخلتامية احلالية مبعلومات عن متابعتها للت
صيات الواردة انتباه الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة للتو وجه  أن ت أيضاً  وتود اللجنة     )٢٨(

ها أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عن          من وتطلب   ١٣ و ١١يف الفقرتني   
  . لتنفيذ هذه التوصيات املتخذةلموسةاملتدابري ال
الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية مـن التاسـع عـشر إىل         وتوصي اللجنة     )٢٩(

، وأن تعـدها    ٢٠١٣مـارس   / آذار ١٦احلادي والعشرين يف وثيقٍة واحدة، يف أجل أقصاه         
بشكل يراعي املبادئ التوجيهية للوثيقة اخلاصة بلجنة القضاء على التمييز العنـصري الـيت              

، وأن تتطرَّق يف تلك الوثيقة      )CERD/C/2007/1(ادية والسبعني   اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا احل    
 على  وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً     .جلميع النقاط اليت أُثريت يف هذه املالحظات اخلتامية       
للتقارير اخلاصة بكل معاهدة     صفحة   ٤٠أن تتقّيد بالعدد احملدد للصفحات الذي يقتصر على         

مبادئ توجيهية منـسقة لتقـدمي      انظر   (ألساسية املوحدة  صفحة للوثيقة ا   ٨٠ و ٦٠وما بني   
  ).١٩، الفقرة HRI/GEN.2/Rev.6الواردة يف الوثيقة التقارير 

  اجلمهورية التشيكية  -٤٥
ــة   )١( ــرت اللجنـ ــستيها نظـ  CERD/C/SR.2106 (٢١٠٧ و٢١٠٦، يف جلـ
ني  يف التقريرين الدوري   ،٢٠١١أغسطس  /آب ١٩ و ١٨املعقودتني يف   ) CERD/C/SR.2107و

. )CERD/C/CZE/8-9 (الثامن والتاسع للجمهورية التشيكية املقـدمني يف وثيقـة واحـدة          
ــة ــستها ،واعتمــدت اللجن ــودة يف ) CERD/C/SR.2121 (٢١٢١ يف جل / آب ٣٠املعق

  .املالحظات اخلتامية التالية ،٢٠١١ أغسطس

  مقدمة  -ألف 
،  يف حينـه   لثامن والتاسـع  ترحب اللجنة بتقدمي التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني ا         )٢(
عـن  اللجنة  وتعرب  ). CERD/C/2007/1(لتقدمي التقارير   إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية     وب

اليت قـدمها   لردود الشاملة   اللدولة الطرف و  املوسع  وفد  الارتياحها للحوار الذي أُجري مع      
املوحـدة  ألساسية  وترحب اللجنة أيضاً بالوثيقة ا    . على أسئلة املقرر القطري وأعضاء اللجنة     

  .احملدثة املقدمة من الدولة الطرف

  اجلوانب اإلجيابية  -باء 
ترحب اللجنة باخلطوات التشريعية واملؤسسية اليت اختذهتا الدولة الطـرف خـالل              )٣(

  : الفترة قيد االستعراض واليت تتضمن ما يلي
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انونية  بشأن املساواة يف املعاملة والسبل الق      ١٩٨/٢٠٠٩القانون رقم   سن    )أ(  
  ؛ ٢٠٠٩يف عام وذلك  ،)قانون مكافحة التمييز(للحماية من التمييز، 

) ٩٩/١٩٦٣القانون رقم   (قواعد اإلجراءات املدنية    يف   ١٣٣تعديل الفقرة     )ب(  
  ؛ ٢٠٠٩يف عام وذلك ، )اإلثبات يف حاالت التمييز العنصريإلبطال عبء 

الدافع العرقـي   عتبار  ال )٤٠/٢٠٠٩القانون رقم   (تعديل القانون اجلنائي      )ج(  
  ؛٢٠٠٨وذلك يف عام  عدد من اجلرائم،يف  اً مشدداًظرف

ظـر أي متييـز ضـد       حل) ٢٦٢/٢٠٠٦القانون رقم   (تعديل قانون العمل      )د(  
  ؛٢٠٠٦يف عام وذلك ، الالعم

نفـس  إلتاحـة   ) ٨٣/١٩٩٠القانون رقم   (تعديل قانون الرابطات املدنية       )ه(  
  املواطنة؛ حالة ر عن االنضمام للجميع بغض النظشروط 

، الروماطائفة اعتماد خطة عمل وطنية يف سياق املبادرة الدولية لعقد إدماج   )و(  
  ؛ ٢٠١٥-٢٠٠٥ للفترة

قوات الشرطة  بشأن قواعد عمل     ٢٠١٢-٢٠٠٨للفترة  اعتماد استراتيجية     )ز(  
  األقليات؛ إزاء التشيكية 
 ،٢٠١٠-٢٠٠٨ للفتـرة  اعتماد خطة العمل الوطنية لإلدماج االجتماعي       )ح(  

  ؛ ٢٠٠٨يف عام وذلك الروما، حمليات إلدماج االجتماعي يف اوإنشاء وكالة 
ملناصـرته   حبل حـزب العمـال       ٢٠١٠قرار احملكمة اإلدارية العليا لعام        )ط(  
  على املهاجرين واألقليات؛ اجلدد ومواقفه املعترضة  ة النازينيإيديولوجي
  ؛ ٢٠١٣-٢٠١٠ للفترة ،الروما طائفةتوسيع نطاق مفهوم إدماج   )ي(  
  .الروما وحمرقة الروماطائفة بثقافة وتاريخ زيادة التوعية أنشطة   )ك(  

  :وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكني الدوليني التاليني  )٤(
  ؛ ٢٠٠٩اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يف عام   )أ(  
  .٢٠٠٩ائية الدولية، يف عام نظام روما األساسي للمحكمة اجلن  )ب(  

دون اإلقليمي واألورويب   الصعيدين  مبسامهة الدولة الطرف على     أيضاً  تسلم اللجنة   و  )٥(
 علـى أن تـضع يف       الدولة الطـرف   تشّجعو. للتصدي ملسألة التمييز ضد الروما يف أوروبا      

يذ ورصـد    وتنف أمهية إشراك الروما يف تصميم     ،اجلهودهذه   يف   اعتبارها، وهي ماضية قدما   
  .الربامج اليت تعين طائفتهم

  الشواغل والتوصيات  -جيم 
لـرد  ا الذي منح املشاركني فيه فرصة       ٢٠١١التعداد السكاين لعام    ترحب اللجنة ب    )٦(

ومع ذلك، . األصل اإلثين عدة موضوعات منها موضوع     على أسئلة اختيارية مفتوحة تتضمن      
وافيـة  فة كافية تدعم بـصورة  بيانات مصنَّ حىت اآلنتقدمي الدولة الطرف تأسف لعدم   فإهنا  
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وتالحظ اللجنة أيضاً عدم اتساق بعض      .  تقييم التمييز العنصري وتدابري التصدي له      عمليات
  . املوحدةيف الوثيقة األساسيةالواردة يف التقرير الدوري مع البيانات الواردة البيانات 
بـشأن  ) ١٩٧٣(٤م   الدولة الطرف، يف ضوء التوصية العامة رق       اللجنةتوصي    

 من املبادئ التوجيهية املنقحة بـشأن       ١٢ و ١٠التركيبة الدميغرافية للسكان، والفقرتني     
التكـوين  عن  ، بتضمني تقريرها الدوري املقبل بيانات       )CERD/C/2007/1(تقدمي التقارير 

وّتذكر اللجنة الدولة الطـرف بـأن       . اإلثين للسكان مصنفة حسب التركيبة الدميغرافية     
ل مع التمييز العنصري وإخضاعه للرصد، يتطلب صـياغة مقـاييس، وأن حتليـل     التعام

  .البيانات املصنفة ضروري لتقييم األهداف والغايات وتتبع التقدم احملرز بشأهنا
ـ    ،  ٢٠٠٩رحب اللجنة بإصدار قانون مكافحة التمييز لعام        وت  )٧( القلق غري أهنا تشعر ب

وتندرج يف إطار    ة بني القوانني األساسي   بعثرة التمييز م  ألن األحكام القانونية املتعلقة مبكافحة    
والقـانون اإلداري   ) القانون املدين وقانون العمل   ( والقانون اخلاص    ،)الدستور(لقانون العام   ا
قـانون  (والقوانني اإلجرائية املتعلقـة هبـا       ) قانون اجلرائم اإلدارية وقانون مكافحة التمييز     (

ألن أيـضاً   ويساور اللجنة القلـق     ).  وما إليها  راءات اإلدارية اإلجراءات املدنية وقانون اإلج   
بسبب ) ٦ و ٤ و ٢املواد  (مرهق وبطيء وغري فعال     أن اللجوء إىل القضاء     الضحايا قد جيدون    

  . أسس التمييز وسبل االنتصاف حبسب جمال التمييزتفاوت 
سـس  توصي اللجنة الدولة الطرف من مث بالنظر يف إمكانية توحيد وترسيخ األ             

اليت ُيحظر على أساسها التمييز وتوحيد سبل االنتصاف املتعلقة بالتمييز العنصري، بغيـة         
  .تيسري إمكانية وصول ضحايا التمييز العنصري إىل القضاء

هذا تدرك أن لكنها اعتماد قانون مكافحة التمييز،   بوتسلم اللجنة بالتقدم اهلام احملرز        )٨(
غري املسموح هبا وأشكال املعاملة التفضيلية      األسس  هبا و األسس املسموح   القانون وإن ُعّرف    

التمييز إثبات  وتالحظ اللجنة أيضاً أن     . سائل جديدة حلماية الضحايا   يوفر بشكل كاٍف و    ال
وأن السبيل اإلضايف الوحيد للحماية املنصوص عليـه يف         ، صعب احلصول    بزعمهمال يزال،   

صالحيات مباشرة  يتمتع سوى ب   الظامل، الذي   قانون مكافحة التمييز هو اللجوء إىل أمني امل       
  ).٦ و٤ و٢املواد (حمدودة، 
بشأن منع  ) ٢٠٠٥(٣١توصي اللجنة الدولة الطرف، وفقاً لتوصيتها العامة رقم           

التمييز العنصري يف إدارة وسري عمل نظام القضاء اجلنـائي، باختـاذ خطـوات لتوحيـد               
  . ا التمييز العنصري وتعزيز والية أمني املظاملتشريعاهتا وتبسيط اإلجراءات القضائية يف قضاي

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتقدمي املعلومـات القانونيـة الـضرورية إىل               
األشخاص املنتمني ألكثر اجملموعات االجتماعية استضعافات وتعزيز مؤسسات من قبيـل           

ومـات القانونيـة ومراكـز      مراكز تقدمي املساعدة واملشورة القانونية اجملانية ومراكز املعل       
  .املصاحلة والوساطة
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وترحب اللجنة باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف اليت تفيد بأن أمني املظامل بدأ                )٩(
القلق يساورها لعـدم وجـود      غري أن   كهيئة للمساواة وفقاً لقانون مكافحة التمييز،       العمل  

 املتعلقـة مبركـز املؤسـسات    بادئامتثاالً للممؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان منشأة    
  ).٢املادة ) (مبادئ باريس(الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقـاً              
ملبادئ باريس وتزويدها باملوارد املالية والبشرية الكافية اليت متكنها من االضطالع مبهمتها،            

  . ذلك تعزيز االتفاقية ورصد االمتثال التشريعي لألحكام املنصوص عليها يف االتفاقيةمبا يف
) ٤٠٥املادة  ( اجلنائي   االدولة الطرف يف قانوهن   الذي تأخذ به    نهج  الاللجنة  وتالحظ    )١٠(

 ةالعنـصري الكراهية اإلبادة اجلماعية واملادة اليت تتناول يف نفس  الطبقية  الكراهية  الذي يتناول   
. خالل احلوار مع الدولة الطرف    الذي جرى إيضاحه     على النحو  ،الدينيةوية  موق وال ةاإلثنيو

 هبذا  املتعلقة) ٩، الفقرة   CERD/C/CZE/CO/7( الرد على توصيتها السابقة      موتالحظ أيضاً عد  
  ).٤ و٢املادتان (املوضوع 
ى النحو   عل -تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقدمي مزيد من املعلومات اخلطّية             

 تتعلق هبذه اإلجراءات، وبالكيفية الـيت تـضمن، يف ضـوء            -الذي عرضت أن تفعله     
، عدم وجود لـبس بـني       )٩، الفقرة   CERD/C/CZE/CO/7(املالحظات اخلتامية السابقة    

املسائل املتعلقة بالتمييز العنصري، واملسائل املتعلقة باإلبادة اجلماعية، وغريها من املسائل، 
  . انون اجلنائي للدولة الطرف أو عند مكافحة التمييز العنصريعند تطبيق الق

بعـض  إزاء  حلكومـة   قلة فعالية رد فعل ا    احتمال  من  وال تزال اللجنة تشعر بالقلق        )١١(
، سلطاهتا التفويـضية  ممارسة  لدى  السلطات احمللية واإلقليمية    اليت تتخذها   فعال  األقرارات و ال

قـوق  اإلجراءات املقيـدة حل حباالت الطرد أو غريها من سيما عندما تتعلق هذه األفعال   وال
سكن مبا يف ذلك    الوارد و املاجملموعات املستضعفة وتنظيم اللجان احمللية لألقليات أو ختصيص         

  ).٥ و٢املادتان (الروما لطائفة 
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة لضمان أال يعيق مبـدأ احلكـم                

طات تنفيذ التزاماهتا الدولية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واملتمثلـة يف        الذايت وتفويض السل  
سـيما حقوقهـا االقتـصادية       لتمييز العنصري، وال  ل املعرضةتعزيز حقوق اجملموعات    

  .واالجتماعية والثقافية
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار فصل أطفال الروما يف املدارس على النحـو الـذي                  )١٢(

كية للتفتيش املدرسـي    ي وتقرير اهليئة التش   ٢٠٠٧احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان لعام      أكده قرار   
ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير اليت تفيد استمرار ربط اعتبارات احلرمان االجتماعي            . ٢٠١٠ لعام

ـ           وهـي  ة االجتماعيـة،   واخللفية اإلثنية واإلعاقة ألغراض تنسيب الطالب يف الصفوف وفقاً للطبق
كما ترى أن بعض التعديالت اليت أدخلت على املراسيم التنظيميـة           . ها اللوائح األخرية  تلغ ممارسة مل 
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 ميكن أن تزيد التمييز ضـد أطفـال الرومـا يف            ٢٠١١سبتمرب  /واليت ستدخل حيز النفاذ يف أيلول     
ومية الوطنية للتعلـيم    التعليم، وأن التغيريات العملية اليت تفيد أطفال الروما يف إطار خطة العمل احلك            

  ).٥ و٣املادتان ( وما بعده ٢٠١٤اجلامع، لن تدخل حيز النفاذ إال ابتداًء من عام 
حتث اللجنة الدولة الطرف، متشياً مع املالحظات اخلتامية الـسابقة والتوصـية              

بشأن التمييز ضد الروما، على القضاء على أي شـكل مـن            ) ٢٠٠٠(٢٧العامة رقم   
املضايقة العنصرية ضد طالب الروما ومنع وجتنب عزهلم، مع احملافظـة          أشكال التمييز أو    

  .يف الوقت نفسه على إمكانية التعلم بلغتني أو باللغة األم
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات ملموسة لضمان إلغاء عـزل أطفـال             و  

 مجيـع  وطالب الروما وضمان عدم حرماهنم من حقوقهم يف التعلـيم جبميـع أشـكاله ويف        
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإجراء مشاورات كاملة مع أصحاب املصلحة           . مستوياته

من طائفة الروما فيما يتعلق بالتعليم، وبغية تعزيز الوعي حبقوق الروما وتعزيز قدراهتم ملعاجلـة               
  .التمييز الذي يواجهونه مبا يف ذلك يف جمال التعليم ومن جانب اهليئات املدرسية

ويساور اللجنة القلق إزاء نتائج الدراسة اليت أجراها كل من املركز األورويب حلقوق               )١٣(
 مـن   ٢٢ يف املائة من الطالب يف       ٤٠,٦الروما وفريق من املنظمات غري احلكومية وتبني أن         

مؤسسات رعاية الطفل يف مخس من مناطق الدولة الطرف مشلتها الدراسة، هم من أطفـال               
لجنة تعترف باحلاجة املاسة لتوفري احلماية الكافية لألطفال، فإهنا تدرك أن           ورغم أن ال  . الروما

النسبة الكبرية ألطفال الروما يف مؤسسات الرعاية احلكومية قد يكون داللة علـى جتاهـل               
  ).٥ و٢املادتان (حقوق الروما 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج يف استراتيجيتها الشاملة موضوع كثـرة          
طفال الروما يف مؤسسات الرعاية احلكومية، من خالل معاجلة األسباب اجلذريـة            عدد أ 

هلذه الظاهرة مبا يف ذلك الفقر الذي يعاين منه اآلباء الروما وحمدودية املـوارد املتـوافرة                
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتنظيم مزيـد مـن          . للسلطات املعنية حبماية الطفل   

  . للمهنيني واملوظفني املعنيني حبقوق الرومادورات التدريب والتعليم
وعلى الرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف، يساور اللجنة القلق إزاء وجـود                )١٤(

، واستمرار التمييز ضد الروما فيما يتعلق باحلـصول          يقطنها الروما   اجتماعياً مناطق مهّمشة 
  ).٥ و٣املادتان (الالئقني والعمل  على السكن

 اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ سياسات ومشاريع ترمي إىل جتنـب            توصي  
عزل جمتمعات الروما فيما يتعلق بالسكن، واختاذ تدابري خاصة لتعزيز توظيف أبناء الروما             

وتوصي اللجنـة الدولـة     . يف اإلدارات واملؤسسات العامة ويف شركات القطاع اخلاص       
 يف هذه اجملاالت وختصيص ما يكفـي مـن          الطرف من مث بتعزيز إستراتيجيتها وخططها     

  .املوارد للوكالة املعنية باإلدماج االجتماعي جملتمعات الروما
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وفيما ترحب اللجنة بقرار احملكمة العليا حبل حزب العمال ملناصـرته إيديولوجيـة               )١٥(
        أحكـام  لعـدم تـضمني     النازيني اجلدد ومواقفه املعادية للمهاجرين واألقليات، تأسـف         

شري ي ال  هذا األخري، ألنالوايفعلى النحو تشريع الدولة الطرف  يف   من االتفاقية ) ب(٤املادة  
األشخاص الطبيعيني دون أن حيظر املنظمات واألنشطة الدعائية األخرى اليت حتـرض            إال إىل   

  ).٤املادة (على التمييز العنصري 
ية واملنظمـات   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج حظر الدعايـة العنـصر            

هـذه  أو  واألنشطة العنصرية يف تشريعها، وأن تقر بأن املشاركة يف مثل هذه األنـشطة              
ويف ضـوء التوصـيتني العـامتني للجنـة         . املنظمات جرمية يعاقب عليهـا القـانون      

، )٤املـادة   (بشأن إصدار تشريع للقضاء علـى التمييـز العنـصري           ) ١٩٨٥(٧ رقم
، تـرى   )٤املـادة   (القائم على األصل العرقي      ظمبشأن العنف املن  ) ١٩٩٣(١٥ ورقم

      تضع عبئاً على عاتق الدول األطراف لكـي تتـسلح باليقظـة           ) ب(٤اللجنة أن املادة    
فيما يتعلق باإلجراءات اليت تتخذ ضد املنظمات اليت تشجع على التمييز العنصري، واليت            

  .ينبغي اجلهر بأهنا غري قانونية وحمظورة
جنة القلق إزاء مظاهر وجرائم الكراهية واخلطب اليت تنم عن العنـصرية            ويساور الل   )١٦(

والكراهية يف األوساط السياسية ويف وسائط اإلعالم، مبا يف ذلك التقارير اليت تفيد بـصدور           
وقد تلقت اللجنة تقارير تفيد بتزايـد       . مثل هذه التصرحيات عن كبار الشخصيات السياسية      

اهية وأعمال العنف مثل حرق مـساكن الرومـا بقنابـل           عدد حاالت التحريض على الكر    
املولوتوف، حيث ُيزَعم أن بعض هذه احلوادث مت على أيدي متعاطفني مع حزب العمـال               

ويساور اللجنة أيضاً قلق كبري إزاء املعلومات اليت تـزعم أن أعـضاء سـابقني يف                . السابق
ا يف ذلـك يف وزاريت التعلـيم      األحزاب السياسية املتطرفة يعملون كمستشارين حكوميني مب      

  ).٦ و٤ و٢املواد (والشباب والرياضة 
حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إجراء حتقيق شامل يف جرائم الكراهيـة               

 اليت تنم عن الكراهية وكره األجانب، أينما تقع، ومقاضاة مرتكبيها،           اتباوالعنف واخلط 
ولة الطرف أيضاً على ضمان عدم توظيـف        وحتث اللجنة الد  . كانوا، مقاضاة فعلية   أياً ما 

. أعضاء سابقني من األحزاب السياسية املتطرفة كمستـشارين أو مـوظفني حكـوميني            
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن ُتضّمن تقريرها الدوري املقبل بيانات إحـصائية             

ية مصنفة عن احلوادث والشكاوى املتعلقة بأعمال التمييز العنصري وأي قرارات قـضائ           
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتنظيم محالت لزيادة الوعي بشأن احتـرام            . بشأهنا

  .التنوع والقضاء على التمييز العنصري
وتالحظ اللجنة بأسف عدم تقدمي معلومات عن فعالية واستقاللية مديرية التفتـيش              )١٧(

مـن   ها جمموعات األقليـات   الُشرطّي التشيكية فيما يتعلق بادعاءات سوء املعاملة اليت تتلقا        
  ).٦ و٤ و٢املواد (جانب أفراد الشرطة 
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بأن تكفـل   ) ١٢، الفقرة   CRED/C/CZE/CO/7(تكرر اللجنة توصياهتا السابقة       
الدولة الطرف إجراء حتقيق يف أعمال العنف ضد الروما املرتكبة بدافع العنصرية، وعدم             

وتشجع الدولة الطرف مـرة     . يونمبن فيهم املسؤولون احلكوم   ،  من العقاب إفالت اجلناة   
أخرى على توظيف أفراد من جمتمعات الروما يف الشرطة وحتث الدولة الطـرف علـى               

 بشأن قواعد عمل قوات ٢٠١٢-٢٠٠٨ختصيص موارد كافية لتنفيذ استراتيجية الفترة     
  .الشرطة التشيكية إزاء األقليات

ساء األقليات وغري املواطنـات     وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الذي تواجهه ن          )١٨(
  ).٥املادة (باالستناد إىل أسس إثنية وجنسانية 

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التصدي على حنو كـاف هلـذا التمييـز                
املزدوج، وتسميته حتديداً يف تدابري مكافحة التمييز وخطط العمل الوطنية لتعزيز املساواة            

  .للفتيات والنساء
وصي اللجنة الدولـة الطـرف وفقـاً للتوصـية العامـة            وفضالً عن ذلك، ت     

بشأن األبعاد اجلنسانية للتمييز العنصري، بتضمني تقريرها الـدوري         ) ٢٠٠٠(٢٥ رقم
املقبل بيانات مصنفة حبسب اجلنس للمجموعات اإلثنية أو العرقية مبا يتيح للدولة الطرف             

تبقى خالفاً لذلك دون مالحظة واللجنة حتديد أشكال التمييز العنصري ضد املرأة اليت قد 
  .أو معاجلة ومقارنتها واختاذ خطوات لتصحيحها

تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء مسألة تعقيم نساء الروما دون موافقتـهن احلـرة             وال  )١٩(
 ١٤٢٤وترحب اللجنة بإعراب السلطات عن أسفها يف هذا اجملـال يف القـرار              . واملستنرية

، كما ترحب بقـرار احملكمـة العليـا الـصادر يف           ٢٠٠٩مرب  نوف/الصادر يف تشرين الثاين   
 بإلغاء مبدأ التقادم يف هذه الدعاوى، غري أهنا تالحظ أن مدة التقـادم              ٢٠١١يونيه  /حزيران

تزال سارية بالنسبة هلذه احلاالت مما حيول دون التعـويض واجلـرب      احملددة بثالث سنوات ال   
  ).٦ و٥ و٢املواد (الكاملني للضحايا 

ي اللجنة الدولة الطرف بأن تستخدم القرار األخري للمحكمة العليا لتسهيل           توص  
اجلرب والتعويض الكاملني للضحايا من نساء الروما على تعقيمهن غري القانوين، والنظر يف             
توفري إجراءات جمانية للتعويض، وتوعيته املرضى واألطباء واجلمهور باملبادئ التوجيهيـة           

ساء والتوليد ووضع ضمانات لتجنب حدوث حاالت مماثلـة يف          لالحتاد الدويل لطب الن   
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف وضع تشريع يلغي بشكل دائم تطبيق            . املستقبل

  .التقادم على مجيع الدعاوى املتعلقة بالتعويض بسبب التعقيم غري القانوينمبدأ 
غالل العمال املهاجرين وسوء معاملة     ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير املتعلقة باست        )٢٠(

وتالحظ اللجنة أيضاً عدم تقـدمي      . يف مراكز االحتجاز، وحتديداً ملتمسي اللجوء      األجانب
  ).٥املادة (معلومات عن إمكانية حصول هذه الفئة على اجلنسية 
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ن تقريرها الدوري املقبل معلومات عـن       توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمّ       
. سيما ظروف عملهم، وعن حالة األجانب يف مراكز االحتجـاز          طنني وال حالة غري املوا  

وترحب اللجنة بالتشريع اجلاري إعداده فيما يتعلق بإمكانية احلصول على املواطنة وفقاً            
  .لالتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف تزويدها مبعلومات ُمحّدثة عن اعتماده وتنفيذه

 املتعلقة حباالت االّتجار بالبشر اليت تؤثر بصفة خاصة         وتأخذ اللجنة علماً باملعلومات     )٢١(
  ).٦ و٥املادتان (على نساء الروما والنساء األجنبيات 

 ملكافحة االّتجار ألغراض العمـل      استراتيجيةتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد        
، وأن  سيما االجتار الذي يستهدف نساء الروما والنساء األجنبيات        واالستغالل اجلنسي، وال  

  .تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن التدابري املتخذة والنتائج احملرزة يف هذا الصدد
وتشري اللجنة إىل أمهية أن يتواكب تثقيف اجلمهور مع اخلطط واهلياكل والتشريعات              )٢٢(

حلقوق يف  الرامية إىل حتقيق اإلدماج والسعي إىل بلوغ املساواة الكاملة والفعالة واالعتراف با           
  ).٧املادة (صون الثقافة واهلوية 

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مزيد من التدابري لتطوير أنشطة التوعية مـن               
  .أجل تعزيز التسامح والتنوع، وإيالء اهتمام خاص لدور وسائط اإلعالم يف هذا الصدد

 ملكافحـة   وتالحظ اللجنة بأسف قرار الدولة الطرف عدم وضع خطة عمل وطنية            )٢٣(
وفضالً عن ذلك، وفيما تعرب اللجنة عن       . العنصرية تتمشى مع إعالن وبرنامج عمل ديربان      

تقديرها ملشاركة الدولة الطرف يف عملية ديربان، تأسف لقرارها عدم املشاركة يف االحتفال             
  ).٢املادة (بالذكرى السنوية العاشرة العتماد إعالن وبرنامج عمل ديربان 

 وضع خطة عمل وطنية ملكافحة العنصرية تتمشى مـع إعـالن            ترى اللجنة أن    
وتـشجع اللجنـة الدولـة      . وبرنامج عمل ديربان أداة مفيدة ملكافحة التمييز العنصري       

يف قـرار   الطرف أيضاً على إعادة النظـر  هاوتشجع. الطرف على وضع مثل هذه األداة    
 إعالن وبرنـامج عمـل      مشاركتها يف االحتفال بالذكرى السنوية العاشرة العتماد      عدم  

تطلب اللجنة من الدولة الطـرف مـرة        و. ديربان وعودهتا إىل اإلسهام يف هذه املناسبة      
أخرى، أن ُتَضمن تقريرها الدوري املقبل معلومات حمددة عن خطط العمـل والتـدابري              
األخرى املتخذة لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطين، وأن تدرج فيه             

هـذه  الختاذ  نتيجة  يف مكافحة التمييز العنصري     معلومات حمددة عن التقدم احملرز      أيضاً  
  .التدابري والتدابري األخرى

وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها أن مجيع حقوق اإلنسان غري قابلة للتجزئة، فإهنا تشجع                )٢٤(
يت مل تصدق   الدولة الطرف على النظر يف التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان ال           

عليها بعد، وخباصة املعاهدات اليت تتصل أحكامها اتصاالً مباشراً مبوضوع التمييز العنصري،            
  .مثل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
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        يفوتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ برنامج أنـشطة مناسـب لالحتفـال                )٢٥(
 وأن تعلن عن هذا الربنامج بالشكل       لسنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي      با ٢٠١١عام  

  . ٦٤/١٦٩، على حنو ما أعلن يف قرار اجلمعية العامة املناسب
وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تشاورها وتوسيع حوارها مع أمني املظـامل              )٢٦(

سيما يف جمـال مكافحـة    نسان والومنظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال محاية حقوق اإل   
  .التمييز العنصري، وذلك يف سياق إعداد التقرير الدوري املقبل

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيّسر إتاحة تقاريرها لعامة اجلمهـور يف وقـت                )٢٧(
تقدميها، كما توصيها بنشر مالحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرمسية وغريها مـن              

  .يت يشيع استخدامها يف البلداللغات ال
  من النظام الـداخلي املعـدل      ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١ووفقاً للفقرة     )٢٨(

اللجنة، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف غضون سنة واحدة من اعتمـاد هـذه                 
. عـاله  أ ١٩ و ١٢ و ١١املالحظات، معلومات عن متابعة التوصيات الواردة يف الفقـرات          

وتذكّر اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأمهية مواصلة احلوار بشأن تنفيذ االتفاقية من خالل إجراء      
  .املتابعة وحتث الدولة الطرف على مواصلة مشاركتها فيه

وتود اللجنة أيضاً أن توجه نظر الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة الـيت تتـسم هبـا                   )٢٩(
 وتطلب إىل الدولة الطرف أن تقـدم        ٢٣ و ٢١ و ١٧ و ١٦ و ٦التوصيات الواردة يف الفقرات     

  .معلومات مفصلة يف تقريرها الدوري املقبل عن التدابري امللموسة املتخذة لتنفيذ هذه التوصيات
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريني العاشر واحلادي العـشر              )٣٠(

، آخـذة يف اعتبارهـا      ٢٠١٤يناير  /انون الثاين ك ١يف وثيقة واحدة حيني موعد تقدميها يف        
املبادئ التوجيهية احملددة املتعلقة بتقدمي التقارير اليت اعتمدهتا اللجنة خالل دورهتـا احلاديـة              

وأن تتناول مجيع النقاط اليت أثـريت يف هـذه املالحظـات          ،)CERD/C/2007/1(والسبعني  
 راعاة احلد األقصى لعدد صفحات التقارير     وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على م      . اخلتامية

 صفحة، واحلد األقصى للوثائق األساسية املوحدة الـذي         ٤٠احملددة وهو   عاهدات  املاملتعلقة ب 
انظر املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير الواردة يف الوثيقة ( صفحة ٨٠ و٦٠يتراوح بني 

)HRI/GEN.2/Rev.6 ١٩، الفصل األول، الفقرة.(  

  جورجيا  -٤٦
ــة   )١( ــرت اللجنـ ــستيها يف  ،نظـ  (CERD/C/SR.2102 ٢١٠٣ و٢١٠٢جلـ
يف التقريـرين   ،  ٢٠١١أغـسطس   /آب ١٧ و ١٦املعقودتني يف يومي    ،  )CERD/C/SR.2103و

ويف . (CERD/C/GEO/4-5) يف وثيقة واحدة      جورجيا اللذْين قدمتهما الدوريني الرابع واخلامس    
 ٣٠ يومي   يف املعقودتْين   )CERD/C/SR.2126 و (CERD/C/SR.2121 ٢١٢٦ و ٢١٢١جلستْيها  

 .املالحظات اخلتامية التالية اللجنة اعتمدت ٢٠١١سبتمرب /أيلول ١و أغسطس/ آب
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  مقدمة  - ألف
 وفقاً  الرابع واخلامس   اجملمعّين  الدوريني هاتقريرْيترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف        )٢(

ا مل عن تقديرهااللجنة وتعرب . قدمي التقارير خبصوص تاللجنةاليت وضعتها للمبادئ التوجيهية 
بـاحلوار  التقريـر وترحـب     أثناء نظر    مستفيضةشفوية  ردود  قدمه وفد الدولة الطرف من      

 .  جورجيا الذي ضم عدداً كبرياً من املمثلنيمع وفدالذي دار بناء الوضوعي وامل والصريح

 اجلوانب اإلجيابية  -باء 

 اًتشريعاهتا ضـمان  ملراجعة  الدولة الطرف   صلة اليت تبذهلا    املتواهود   باجل ترحب اللجنة   )٣(
اليت أُدخلت على   تعديالت  ال: مبا يف ذلك  نفاذ االتفاقية،   إلماية حلقوق اإلنسان و   ملزيد من احل  

؛ ٢٠٠٧عـام   يفتعديل القانون الوطين بشأن الالجـئني    ؛ و ٢٠١٠ يف عام    دستور جورجيا 
 السوفيايت االحتاد   شردهماألشخاص الذين   ملتعلق ب  قانون جورجيا للعودة إىل الوطن ا      اعتمادو
    / متـوز ١١، يف    االشتراكية يف األربعينـات    يةاتالسوفيسابق قسراً من مجهوريـة جورجيا      ال

ـ الدستوري للمواطنة اجل  تعديالت على القانون    إدخال  و؛  ٢٠٠٧يوليه   كـانون  يف  ة  ورجي
القانون املدين يف تعديل و؛ ٢٠٠٩ام العايل يف عالتعليم  قانون وتعديل؛ ٢٠٠٩ديسمرب /األول

 .٢٠١١يوليه / متوز٥يف جورجيا 

يهـا  تقريريف نظـر  المنـذ   قد انضمت، الدولة الطرف اهتمام أنبوتالحظ اللجنة    )٤(
، إىل صكوك دولية وإقليمية وصدقت     (CERD/C/461/Add.1)  والثالث الثايناجملمعّين  الدوريني  

  :على أخرى منها ما يلي
 ٥يف  (األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة             اتفاقية    )أ(  

     بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة         ، و )٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول
النساء واألطفال، وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الـرب والبحـر واجلـو،              

 ؛املكمِّلني لالتفاقية

 التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفـال يف         الربوتوكول االختياري   )ب(  
 ؛)٢٠١٠ أغسطس/ آب٣يف (املنازعات املسلحة 

دخلت حيـز   (القومية   االتفاقية األوروبية اإلطارية املتعلقة حبماية األقليات       )ج(  
 ).٢٠٠٦أبريل /نيسان ١منذ النفاذ يف جورجيا 

رف لتعديل سياساهتا وبراجمهـا     اجلهود اليت تبذهلا الدولة الط    ب وترحب اللجنة أيضاً    )٥(
منها على وجه   احلماية حلقوق اإلنسان وتنفيذ االتفاقية، و       اإلدارية لضمان مزيد من    هاوتدابري

 :اخلصوص اجلهود التالية

من  ألقليات القومية بشأن إدماج ا   ٢٠١٤-٢٠٠٩ للفترةعمل  الوضع خطة     )أ(  
 .متعدد اللغاتخالل التعليم 
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  وخطة العمل املتصلة بـه      للتسامح واالندماج املدين   تصور الوطين ال اعتماد  )ب(  
ـ /متـوز  ٣يف  مشتركة بني املؤسـسات     ، وإنشاء جلنة    ٢٠٠٩مايو  /أياريف   ، ٢٠٠٩ هيولي
 ؛مهانفيذلت

، وخطـة   ٢٠٠٧عـام    يف   لمشردين داخلياً احلكومية ل ستراتيجية  اال إقرار  )ج(  
 .٢٠٠٩ مايو/أيار ٢٨يف املتصلة هبا العمل 

 املساعدة القـضائية،  حملامي  املمنوحة  املوسعة   الصالحياتاهتمام  بنة  وتالحظ اللج   )٦(
  .  يف مجيع األنشطة املتعلقة حبقوق اإلنسانه وإشراكهوتشجع الدولة الطرف على التشاور مع

الذي دعم  الألقليات العرقية و   ا ثقافةاملكانة اليت حتظى هبا     اهتمام  ب وتالحظ اللجنة أيضاً    )٧(
 . أن تستمر على هذا املنوال وتشجع الدولة الطرف على فية املتصلة هباُيقدم لألنشطة الثقا

 العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية  -جيم 

، (CERD/C/GEO/CO/3  من مالحظاهتا اخلتامية الـسابقة     ٤ىل الفقرة   اللجنة إ تشري    )٨(
عرقية وسياسـية يف     صراعاتتواجه منذ استقالهلا    أن جورجيا   تعي   اأهنوتكرر التأكيد على    

     الدولة الطرف ال تبسط سـلطتها الفعليـة      أن علماً ب  اللجنةوحتيط  . وسيتيا اجلنوبية أأخبازيا و 
 على تنفيذ االتفاقيـة يف      ة قادر األمر الذي جيعلها غري   وأوسيتيا اجلنوبية    أخبازياحىت اآلن على    
 .هاتْين املنطقتني

 ٢٠٠٨عـام   يف أوسـيتيا اجلنوبيـة    الذي نشبالرتاع املسلح دى  باإلضافة إىل ذلك، أ   و  )٩(
ا تمييز ضد السكان املنحدرين من أصول عرقية خمتلفة، مب        إىل ممارسة ال  واألنشطة العسكرية يف أخبازيا     

) ٢٠٠٩(١٨٦٦ جملس األمن القـرار   وقد اختذ   .  والالجئني املشردين داخلياً  عدد كبري من  يف ذلك   
وتالحظ اللجنـة   .  داخلياً  تنقل الالجئني واملشردين   يةالذي دعا فيه أطراف الرتاع إىل تيسري حر       

لى يقع ع تنفيذ االتفاقية يف أوسيتيا اجلنوبية وأخبازيا       بلتزام  االأن  ومفاده  موقف الدولة الطرف    
ـ إىل   اللجنة   وتشري. هاتْين املنطقتني فعلية على   سيطرة  ميارس    الذي اوراجملبلد  ال     ا ارتـأت   أهن

تحمـل  إقليم معني هي الطرف الـذي ي       سيطرة فعلية على     ارسمتالدول اليت    أنفيما مضى   
  .روح االتفاقيةللقانون الدويل ووفقاً لمسؤولية تنفيذ االتفاقية 

  والتوصياتالشواغل  - دال

 حـىت اآلن     الدولـة الطـرف    إزاء عدم اعتماد  قلقها  تعرب اللجنة مرة أخرى عن        )١٠(
  ).٢املادة (قوانني للمناقشة العامة ريع  عدد من مشاطرحمحاية األقليات رغم  مشروع قانون

 .تشجع اللجنة الدولة الطرف على اإلسراع يف اعتماد تشريع حمدد حلماية األقليات  

، ونشر  عموماًظر اخلطاب العنصري    حين القانون اجلنائي ال     بالقلق أل وتشعر اللجنة     )١١(
 والتحريض علـى التمييـز       على التفوق العنصري وعبارات الكراهية العنصرية      املبنيةاألفكار  
التمييز  للتمييز املباشر و   اً واضح اًعريفالتشريعات ال تتضمن ت   ن  بالقلق أل تشعر  كما  . العنصري



A/66/18 

55 GE.11-46323 

باإلضافة إىل ذلك، تالحـظ     و. عنصريةألن القانون ال حيظر وجود املنظمات ال      غري املباشر و  
إال يف حالة   دة  مشدِّترب ظروفاً   ال تع   القومية أو اإلثنية   وة أ لدينياألسباب العرقية أو ا   اللجنة أن   
  )).ب(و) أ(٤املادة ( خطرية جرائمارتكاب 
  : مبا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف  

 اخلطـاب العنـصري     متنع حمددة   تعديل القانون اجلنائي ليشمل أحكاماً      )أ(  
 على التفوق العنصري وعبارات الكراهية العنصرية، والتحريض على     املبنيةونشر األفكار   

  املنظمات العنصرية؛ وجودظرحتمييز العنصري، والت

 البلدغري املباشر يف قوانني     التمييز   تعريف واضح للتمييز املباشر و     إدراج  )ب(  
 املدنية واإلدارية؛

 اً ظرف اإلثنية باعتبارها وقومية   وال ةوالدينية  العنصريباألسباب  االعتراف    )ج(  
 . ملخالفاتميع اجلرائم وافيما يتعلق جب اًدشدِّ ُماًعام

 التمييز العنصري اليت نظر فيهـا       دعاوىدود من   احملعدد  إزاء ال وتشعر اللجنة بالقلق      )١٢(
  ).٦ و٤ و٢ املواد ( األخرىختصةاملسلطات الالقضاء أو 
 مـن   ٦بـشأن املـادة     ) ٢٠٠٠(٢٦رقم  تْين  ها العام تْي إىل توصي   اللجنة شريت  

وسري نظام العدالـة     عنصري يف إدارة  بشأن منع التمييز ال   ) ٢٠٠٥(٣١االتفاقية، ورقم   
  : مبا يليتوصي الدولة الطرفواجلنائية، 

القانون اجلنـائي   يف  أحكام  الناس بشأن وجود    محالت توعية بني    تنظيم    )أ(  
 وتشجيع ضحايا مثل هذه األعمـال       ،بدوافع عنصرية اليت ُترتكب   ال  عمتعاقب على األ  

 لى تقدمي شكاوى؛ع

سري حتسني  الوصول إىل العدالة و   سبل   إىل حتسني    تعزيز جهودها الرامية    )ب(  
لشرطة واملـدعني العـامني     أفراد ا  مبا يف ذلك عن طريق تدريب        ء القضا جهازالعمل يف   

 تطبيق القـوانني املتعلقـة بـاجلرائم        بشأن ائي القض اجلهازوالقضاة واملهنيني العاملني يف     
 العنصرية؛

يف لتمييـز   م املتعلقة مبكافحة ا   األحكاتوفري معلومات حمدثة بشأن تطبيق        )ج(  
 اإلثـين  وبيانات إحصائية مصنفة حسب العمر واجلنس واألصـل القـومي أو             ،احملاكم
ـ والدعاوى اليت ُرفعت وأحكام اإل    ،  تهاعن عدد اجلرائم املبلغ عنها وطبيع      للضحايا ة دان

 .اليت فرضت يف حق اجلناةوالعقوبات اليت صدرت 

االدعاءات املتعلقة بتعرض أفراد األقليـات واألجانـب        تشعر اللجنة بالقلق إزاء     و  )١٣(
 على يد   عاملةاملالعتقال التعسفي وسوء    املستضعفني، ألسبابٍ منها جْهلُُهم باللغة اجلورجية، ل      

 ).٦ و٥ املادتان(املسؤولني عن إنفاذ القانون 
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بشأن تدريب املـوظفني املكلفـني      ) ١٩٩٣(١٣إىل توصيتها العامة     اللجنة   تشري  
يف هـذه  بـالنظر  توصي الدولـة الطـرف   ومحاية حقوق اإلنسان، جمال اذ القانون يف  بإنف

 تقّيـداً املسؤولني عن إنفاذ القانون      تقّيدمن أجل ضمان    االدعاءات واختاذ التدابري الالزمة     
أفـراد مـن    توظيـف    على   كما تشجع . واألجانب قوق اإلنسان ألفراد األقليات   حبتاماً  
 .ألقلياتا من اسكاهناليت يكون غالبية ناطق امل الشرطة وال سيما يف عرقية يف قوةالقليات األ

تتعلق بالقولبة النمطية واألحكـام املـسبقة       تقارير  ورود  إزاء  تشعر اللجنة بالقلق    و  )١٤(
ورجال  اإلعالم   طسائاليت تعرب عنها و   األقليات العرقية والدينية    أفراد  ن  والتصورات اخلاطئة ع  

فـراد  أبعـض    عن وصـف    ما يقال   إزاء  كذلك تشعر بالقلق و. ية والكتب املدرس  السياسة
 .)٥املادة ( ٢٠٠٨يف عام   الذي نشبسلحاملرتاع بعد ال" األعداء" باألقليات 

جهودها املبذولة علـى    ضافة إىل    إ ، الدولة الطرف بأال تألو جهداً     توصي اللجنة   
الـسكان  املصاحلة بني   حتقيق  بناء الثقة املتبادلة و   من أجل   ،  ايتلقانوين والسياس الصعيدين ا 

 التسامح يف العالقات بني      الذي يطبعه   التعايش السلمي  وتشجيع ات،واألقليمن األغلبية   
 اليت تنتقص من شاراتالتوعية وحذف اإل التومحاخلطاب السياسي،  اإلثنيات من خالل    

 وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف أيـضاً       . الكتب املدرسية أو تسيء إليهم من     ألقليات  ا
عـت عليهـا،    الـيت وقّ  بشأن اجلرائم اإللكترونيـة     بالتصديق على اتفاقية جملس أوروبا      

 .الربوتوكول اإلضايف امللحق هباوالتصديق على 

 ذلك  ، مبا يف  فيما يتعلق بتعزيز اإلملام باللغة اجلورجية     اجلهود املبذولة   اللجنة  تالحظ  و  )١٥(
جلورجية كلغة ثانية ضعف اإلملام باللغة ا إزاء تشعر بالقلقغري أهنا ، اخلاصةتدابري اختاذ بعض ال
 تعليم والعمـل  الو،  اندماجهم يف اجملتمع  والعائق الذي يشكله ذلك فيما يتعلق ب      بني األقليات   

 مدرسيعدد نقص إزاء كذلك تشعر بالقلق و. واإلدارة العامة والتمثيل يف مؤسسات الدولة
 ).٥املادة (ني بِرَّاللغة اجلورجية املَد

ـ  اجلورجية   باللغة    األقليات إملام مستوى   مبواصلة تعزيز اللجنة  توصي     الل من خ
لتوسـيع  بذل اجلهود   ب، و  كافة  املستويات يفكلغة ثانية يف املؤسسات التعليمية      ها  تدريس

سيما األذربيجانيني واألرمن وزيـادة نطـاق        نطاق التمثيل السياسي ألبناء األقليات وال     
هاتني حوار مع   إىل الدخول يف    عو اللجنة الدولة الطرف     تدو. عامةمشاركتهم يف احلياة ال   

الـذي يتلقـاه    تدريب  ال نوعية   وحتسني ،اجملتمع املدين لتسهيل اندماجهم   مع  واجملموعتني  
التعليم ثنائي اللغـة يف     وكذلك حتسني نوعية     مجيع املستويات    يفاللغة اجلورجية   مدرسو  

يف املعتمـدة   سني املناهج الدراسية    حتمراكز تدريس اللغة و   زيادة عدد   ومناطق األقليات   
 بأن  توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً    و. ألقليات ل إلدارة املدنية لمدرسة زوراب جفانيا    

 . تصدق على امليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغات األقليات

 رمـن األاليت يقطنها   ا احلكومة يف املناطق     نفذهتشاريع التنمية اليت    اللجنة مب رحب  وت  )١٦(
بنـاء هـاتني    ن أ أل تشعر بالقلق    اهنال أ ، إ جورجياوسط  ب لربط هذه املناطق     ونواألذربيجاني
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     يعانون من انعدام اهلياكل األساسية املناسـبة      نائية  مناطق ريفية   الذين يعيشون يف    تني  اجلماع
بالقلق لجنة  وتشعر ال . مدادات الغاز الطبيعي  إالنقل واملياه والكهرباء و   وسائل  فيها الطرق و  مبا  
 من القرويني من أراضيهم الزراعية    العديد   يف التسعينيات حرمت     إصالح األراضي جهود  ن  أل

أمساء األمـاكن  ألن أغلبية السكان، ويشكلون  سكان املدن الذين واستفاد منه بشكل خاص 
اضح  الوالقصور أيضاً إزاء  بالقلقتشعر اللجنةو.  استشارة السكان احمللينيمعرضة للتغيري دون

 .)٥املادة  ( على حنو فعال الثقايفهاتراث وألقلياتاآثار احلفاظ على يف 

 : مبا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف  

طـرق   اهلياكل األساسـية مـن       مواصلة وتعزيز جهودها لبناء وحتسني      )أ(  
 نقل ومياه وكهرباء وغريها يف املناطق النائية اليت تقطنها أقليات؛وسائل و

إصالح  النامجة عن مشاريع      اآلثار السلبية  حبث سبل تصحيح  واستعراض    )ب(  
التشاور إىل  األمساء اجلغرافية لألماكن    يف  غيري  ومراعاة أن يستند أي ت     ،األراضي يف املاضي  

 مع السكان احملليني؛واالتفاق 

 . الثقايفهاتراثآثار األقليات واختاذ التدابري الالزمة للحفاظ على   )ج(  

يف وتعـيش    ال تزال مهمـشة،   يا   طائفة الروما يف جورج    نبالقلق أل  تشعر اللجنة و  )١٧(
 ن العديد من  ألو،   متثيلها يف احلياة العامة    تعاين من ضعف  و متقلبة   ظروف اقتصادية واجتماعية  

لتحـاق   إزاء تدين معـدل ا     كما تشعر اللجنة بالقلق    .وثائق هوية حيوز   ال   أفراد هذه الطائفة  
يعيـشون يف   الرومـا   معظمهم من    أطفال بوجود   ير اليت تفيد  التقارواملدارس  ب الروماأطفال  

 .)٥املادة (شوارع تبيليسي 

، توصـي   الرومـا بشأن التمييز ضد    ) ٢٠٠٠(٢٧يف ضوء توصيتها العامة رقم        
 :  مبا يلياللجنة الدولة الطرف

 ؛روماأقلية البناء ضمان إصدار شهادات امليالد وغريها من الوثائق جلميع أ  )أ(  

العمـل،  أوضـاع الرومـا يف جمـال        الرامية إىل حتسني     هايز جهود تعز  )ب(  
 الـيت   التهميش والفقر حالة  ، والتخفيف من    واإلسكاناخلدمات االجتماعية والصحية    و

 يف احلياة العامة؛هم  متثيل توسيع نطاق، وضمانيعانون منها

، باملـدارس  أطفال الروما     لزيادة معدل التحاق   ةمكناملد  وهاجلبذل كل     )ج(  
 الذين يعيشون ويعملون يف الشوارع، مبا يف ذلك       الروما  واختاذ تدابري فعالة حلماية أطفال      

 .إدماجهم يف اجملتمعوإعادة الالزمة لتعافيهم دمات واخل املالجئ توفري عن طريق

 العودة للـوطن بالنـسبة    تالحظ اللجنة اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتسهيل         و  )١٨(
ومنـهم  ،  ١٩٤٤ يف عام    تيةاالسوفي اجلمهوريات االشتراكية    احتادهم  أبعدألشخاص الذين   ل

تشعر بالقلق إزاء   ا  هنال أ إ،   ذات الصلة   حتسني اإلجراءات  بوسائل تشمل ،  يونتااألتراك املسخ 
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لجنـة  تالحظ الو.  قليل منهمعددمركز العائد إىل الوطن مل ُيمنح إال لبأن  تقارير تفيدورود 
بالقلق أيضاً إزاء   تشعر اللجنة   و. مممتلكاهترة  خساأبداً عن    ُيعّوضوا اتيون مل أن األتراك املسخ  

يني فيها، ومعظمهم   تااألتراك املسخ ُيعاد توطني   اليت  ورود تقارير تشري إىل أن سكان املناطق        
 .)٥املادة  ( العداوةهلم قد يكنون  األقلية األرمنية،من

لة إلدمـاج األشـخاص     استراتيجية شام باعتماد  توصي اللجنة الدولة الطرف       
 وذلك بطـرق منـها      هوية،للالذايت  التحديد  بدأ  وفقاً مل ،  مبن فيهم املسخاتيون   ،املرحلني

 الترمجـة، والتعجيـل     إجراءات، وتبسيط   اللغات املناسبة  الوثائق ب  رتبسيط شروط إصدا  
) ١٩٩٠(٨ إىل توصيتها العامة رقم       اللجنة تشريو. لعودة إىل الوطن  باستعراض طلبات ا  

توصي الدولة الطرف   وإىل فئة عرقية أو إثنية معينة،       حتديد اهلوية من حيث االنتماء       بشأن
 الـيت   متلكـات املعن  أُعيدوا إىل الوطن    بأن تنظر يف تقدمي تعويضات لألشخاص الذين        

  بيئة لتهيئةتدابري  باختاذ   وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً    .  منه ترحيلهمخسروها لدى   
سـيعاد  توعية السكان يف املناطق الـيت       ول،  اإلعادة للوطن  عملية   عسّرتل و سّهتإدارية  

 .اإلثنياتمن أجل تعزيز الوئام بني املسخاتيون إليها األتراك 

موعات اجملاألقليات، مبا يف ذلك     عن   بيانات مفصلة    توافروتشعر اللجنة بالقلق لعدم       )١٩(
 آلشوريني، وكـذلك الالجـئني    األكراد واليهود واليونانيني وا   ل الكيست و   مث عدداًاألصغر  

سيما من   والكبري من األطفال عددإزاء وجود   أيضاً القلق اللجنةويساور. واملشردين داخلياً
 ميلكـون   والالـوالدة    بعـد  ُيسّجلوا  مل،  جورجيايف مناطق نائية من     القاطنة  األقليات  أبناء  

 .)٥املادة (شهادات ميالد 

، ٢٠١٢ تعـداد عـام    إجـراء بعـد ا الدولة الطرف بأن تزودهتوصي اللجنة     
األشـخاص الـذين ينتمـون إىل       عن   اجملتمع، مبا يف ذلك      تركيبةعلومات مفصلة عن    مب
ـ كم  باحل اليت تتمتع  وسكان مجهورية أجارا      عدداً األصغرقليات  األ  عـن   ذايت، فـضالً  ال

بوجه حصوهلم على اخلدمات الصحية وعن فرص علومات ومب،  واملشردين داخلياً الالجئني
ـ  وهلاومستوى دخ   األقليات بنيوفيات الرضع واألمهات    اص عن معدل    خ ها يف  ، ومتثيل
توصي اللجنة الدولة الطرف    و. التعليم جمال    يف  القائم  املهمة والتفاوت  احلكوميةوظائف  ال

ون ولد الذين ي  األقليات أطفال   سيما من  مجيع التدابري الالزمة لتسجيل املواليد، وال     باختاذ  
 .  هلمشهادات ميالد، وإصدار من البالديف مناطق نائية 

ن و املـشرد   وطأة الوضع الذي يعيشه     لتخفيف اليت اتُّخذت وترحب اللجنة بالتدابري      )٢٠(
حتـول دون انـدماجهم وألن       عقباٍت ألهنم ما زالوا يواجهون      ، ولكنها تشعر بالقلق   داخلياً

ه تـشرد  أن يـدوم     عتوقُيمنهم من    بسبب الفقر، و   قاسيةمعيشية  بعضهم يعاين من ظروف     
. املشرد داخلياً تسجيل واحلصول على مركز      فرصة ال  لبعض اآلخر مل تتسن ل  ، يف حني    طويالً

 من النساء والفتيـات،      اللجنة القلق إزاء ضعف املشردين داخلياً      يساورباإلضافة إىل ذلك،    و
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غـرض  بف  اطتخبتعرضهن لال سيما فيما يتعلق     النساء وفتيات األقليات اإلثنية و     هنفين  مب
 .)٥املادة (والعمل الصحة والتعليم وكذلك فيما يتعلق بالزواج، 

الالجئني واملـشردين،  ب بشأن) ١٩٩٦(٢٢ إىل توصيتها العامة رقم      اللجنة تشري  
، مبـن   املشردين داخلياً حتسني أوضاع   يف سبيل   جهودها  مبواصلة  لدولة الطرف   اوتوصي  

باإلدمـاج  سيما فيما يتعلـق      ، وال ٢٠٠٨ بعد نزاع عام     األشخاص الذين ُشرِّدوا  فيهم  
 وضعوحتث الدولة الطرف على تنظيم      . املستقرة للعيش الكرمي  ظروف  توفري الغذاء وال  و

العمـل   على   ، خاص والتركيز بشكل  العودة قريباً تتسىن هلم    الذين لن     داخلياً املشردين
ـ  املـشردين مجيع  يستفيد منها   لدخل  وضع خطط لتوليد ا   ووهتيئة الوظائف    إىل ،  اً داخلي

هن فـي ن  ، مب داخلياًمن أجل النساء املشردات     برامج واستراتيجيات خاصة    وضع   جانب
 .اإلثنيةقليات األ نساء

إال أهنا تشعر   قانونية،  الضمانات  بالغري املواطنني وعدميي اجلنسية     متتع   وتالحظ اللجنة   )٢١(
ال حيصلون بالتـايل علـى    وتتعلق بالوثائقيعانون مشاكل عدميي اجلنسية    من   بالقلق ألن عدداً  

يف امليـدان االقتـصادي     التمتع بـبعض احلقـوق      ن  أللق  يساورها الق كما  . خلدمات العامة ا
تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل      و. مواطين جورجيا يقتصر بشكل صريح على     واالجتماعي  

 ١٩٦١م  اتفاقية عـا  أو   املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية،       ١٩٥٤اتفاقية عام    تنضم إىل 
 .)٥املادة (بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية 

 غـري   بشأن) ٢٠٠٤(٣٠ورقم  ) ١٩٩٣(١١ رقم   تْين العام توصيتْيهايف ضوء     
والتدابري األخـرى   مجيع التدابري التشريعية    باختاذ  املواطنني، توصي اللجنة الدولة الطرف      

طوات حلـل   بالقيام خب  وتوصي أيضاً .  التمييز ضد غري املواطنني وعدميي اجلنسية      لتفادي
، مبا يف ذلك من خـالل       هميلليتسىن تسج عدميي اجلنسية   لوثائق  القضايا املتعلقة بإصدار    

 رحـب وت. احلصول على اخلدمات العامـة    متكينهم من   تنقلة، و املتسجيل  المراكز  إقامة  
 املتعلقـة مبركـز     ١٩٥٤االنضمام إىل اتفاقية عام     ببالتزام الدولة الطرف مؤخرا     اللجنة  

 بـشأن   ١٩٦١إىل اتفاقية عـام     باالنضمام كذلك    هاتوصيو ،ألشخاص عدميي اجلنسية  ا
 .خفض حاالت انعدام اجلنسية

حيـسن  الالجئني والوضع اإلنساين    املتعلق ب قانون  المشروع  أن  علماً ب  اللجنة   وحتيط  )٢٢(
حـىت   ُيعَتمد غري أنه مل، والعمللى الرعاية الصحية والتعليم ع اللجوء  ملتمسيصول  فرص ح 

 .)٥املادة (اآلن 

قانون الدويل  القانوهنا املتعلق بالالجئني مع     مبواءمة  توصي اللجنة الدولة الطرف       
من خالل اعتماد مشروع قـانون الالجـئني والوضـع          للجوء  لالجئني واملعايري الدولية    

 .) اللجوء املؤقتوملتمسيشروع قانون الالجئني مب  أيضاًالذي ُيعرف(اإلنساين 
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تضع اللجنة يف اعتبارها أن مجيع حقوق اإلنسان غري قابلة للتجزئة، فإهنا تشجع             وإذ    )٢٣(
الدولة الطرف على النظر يف التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل تصدِّق              
عليها بعد، وخباصة املعاهدات اليت تتصل أحكامها اتصاالً مباشراً مبوضوع التمييز العنصري،            

 .ية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهممثل االتفاق

بـشأن  ) ٢٠٠٩(٣٣ ضوء توصيتها العامة رقم      يفوتوصي اللجنة الدولة الطرف،       )٢٤(
متابعة مؤمتر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع موضع التنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربـان              

 العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنـصري   املؤمتر٢٠٠١سبتمرب /اللذين اعتمدمها يف أيلول  
وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة يف اعتبارها الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر                

تنفيذ االتفاقية يف   عند  ،  ٢٠٠٩أبريل  /استعراض نتائج ديربان، الذي عقد يف جنيف يف نيسان        
 الطـرف أن تـدرج يف تقريرهـا         وتطلب اللجنة إىل الدولة   .  الداخلي إطار نظامها القانوين  

الدوري املقبل معلومات حمددة عن خطط العمل وغري ذلك من التدابري املعتمدة لتنفيذ إعالن              
 .الوطينالصعيد وبرنامج عمل ديربان على 

      يف أن تعّد برناجماً مالئماً من األنـشطة لالحتفـال        بوتوصي اللجنة الدولة الطرف       )٢٥(
يف العامـة   اجلمعيـة  حسبما أعلنته للمنحدرين من أصل أفريقي،     السنة الدولية ب ٢٠١١ عام

 .وأن توفر الدعاية املناسبة هلذا الربنامج، ٦٤/١٦٩قرارها 

 يف سياق إعداد تقريرها الـدوري املقبـل       بأن تقوم    الدولة الطرف    وتوصي اللجنة   )٢٦(
ل محايـة حقـوق   بالتشاور وتوسيع نطاق احلوار مع منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمـا         

 . سيما يف مكافحة التمييز العنصري اإلنسان، وال

 ٦وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديالت اليت أُدخلت على الفقرة               )٢٧(
 يف االجتمـاع    ١٩٩٢ينـاير   / كانون الثاين  ١٥ واليت اعتمدت يف     ، من االتفاقية  ٨من املادة   

ويف هذا  . ٤٧/١١١ وأقرهتا اجلمعية العامة يف قرارها       الرابع عشر للدول األطراف يف االتفاقية     
 حثت  اليت٦٥/٢٠٠و ٦٣/٢٤٣ و٦١/١٤٨اجلمعية العامة ات الصدد، تشري اللجنة إىل قرار    

املتـصلة  الداخلية  ا اجلمعية العامة بقوة الدول األطراف على التعجيل بإجراءات التصديق           فيه
األمني العام كتابةً وعلى وجه الـسرعة       إخطار   و ،بتعديل االتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة     

 .مبوافقتها على التعديل

عنـد   تقاريرهااالطالع على   لعامة اجلمهور   تتيح  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن        )٢٨(
تقدميها، كما توصيها بنشر مالحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرمسية وغريها مـن              

 .ب مقتضى احلالاللغات اليت يشيع استخدامها، حس

، فإهنـا   ٢٠٠٠وإذ تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها األساسية يف عام              )٢٩(
قـارير  لتقدمي الت تشجع الدولة الطرف على تقدمي نسخة حمدَّثة وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة            
بتقـدمي الوثيقـة    مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وخباصة املبادئ التوجيهية املتعلقة          
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األساسية املوحدة، بالصيغة اليت اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات            
 ).، الفصل األولHRI/GEN.2/Rev.6( ٢٠٠٦يونيه /حقوق اإلنسان املعقود يف حزيران

ل للجنة، نظام الداخلي املعدال من   ٦٥ واملادة   ، من االتفاقية  ٩ من املادة    ١ووفقاً للفقرة     )٣٠(
  من اعتماد هذه املالحظـات      واحدة تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنة         

 . أعاله٢٢و ٢١و ١٧، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة يف الفقرات اخلتامية

كما تود اللجنة أن توجه نظر الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة الـيت تتـسم هبـا                   )٣١(
، وتطلب إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الـدوري           ١٨ و ١٤و ١١و ١٠التوصيات  

  .املقبل معلومات مفصلة عن التدابري امللموسة املتخذة لتنفيذ هذه التوصيات
والثـامن   السادس والسابع ةالدوريتقاريرها وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم     -٣٢

املبادئ التوجيهيـة   مع مراعاة   ،  ٢٠١٤ ليهيو/متوز ٢يف وثيقة واحدة حيني موعد تقدميها يف        
 )CERD/C/2007/1(خالل دورهتا احلادية والسبعني     احملددة لتقدمي التقارير اليت اعتمدهتا اللجنة       

وحتث اللجنـة الدولـة     .  احلالية تناول مجيع النقاط اليت أثريت يف املالحظات اخلتامية       ت واليت
للتقارير اخلاصة   صفحة   ٤٠وهو  صفحات  ال احلد األقصى لعدد  أن تتقيد ب  الطرف أيضاً على    

    ، HRI/GEN.2/Rev.6(األساسـية املوحـدة      صفحة للوثيقة    ٨٠ و ٦٠باملعاهدات، وما بني    
  ).، الفصل األول١٩الفقرة 
  آيرلندا  -٤٧

ــة   )١( ــرت اللجنـ ــستيها نظـ  CERD/C/SR.2063(٢٠٦٤ و٢٠٦٣، يف جلـ
 يف التقريرين الـدوريني     ،٢٠١١ فرباير/شباط ٢٣ و ٢٢املعقودتني يف   ) CERD/C/SR.2064و

 ٢٠٨٩ويف جلستها   . )CERD/C/IRL/3-4 ( املقدمني يف وثيقة واحدة    آليرلندا والرابع الثالث
)CERD/C/SR. 2089 ( املالحظـات   اعتمـدت اللجنـة  ، ٢٠١١ مارس/ذار آ٩املعقودة يف

  .اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف 
والذي كّملته بأجوبـة شـفوية      الطرف  الدولة  الذي قدمته   تقرير  الترحب اللجنة ب    )٢(

مواعيد تقدمي تقاريرها   ملراعاهتا   الدولة الطرف    على اللجنة   ثينوت. قدمها الوفد صرحية وصادقة   
.  منذ أن أصبحت طرفاً يف االتفاقية، وتشيد جبودة تقاريرها         الدورية وتقدميها بصورة منتظمة   

الدولة الطرف، وذلك على الـرغم      وتعرب اللجنة عن تقديرها حلجم الوفد الذي قّدم تقرير          
وتعرب عن  . من الوضع السياسي الراهن واألزمة االقتصادية اللذين تواجههما الدولة الطرف         

  .بّناء معهامواصلة حوارها النحها فرصة ملتقديرها للدولة الطرف 
ما قدمته املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف آيرلنـدا، املـسماة           وتالحظ اللجنة بتقدير      )٣(

  . حلقوق اإلنسان، ومنظمات غري حكومية خمتلفة من إسهامات يف أعمال اللجنةةاللجنة اآليرلندي
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  اجلوانب اإلجيابية  - باء
تالحظ اللجنة، بتقدير، استحداث منصب وزير لإلدماج، يتوىل بـشكل خـاص              )٤(

ق الناطقة  مسؤولية إعداد سياسة اإلدماج يف كل من وزارة الشؤون اجملتمعية والريفية واملناط           
  . باللغة اآليرلندية ووزارة التعليم واملهارات ووزارة العدل واملساواة وإصالح القوانني

بإنشاء جملس وزاري إلدماج املهاجرين تتمثل مهمتـه يف إسـداء           وترحب اللجنة     )٥(
املشورة لوزير اإلدماج واملساواة وحقوق اإلنسان حول املشاكل اليت يواجهها املهاجرون يف            

 مصلحة التجـنس    ٢٠٠٥وتشيد اللجنة كذلك بإنشاء الدولة الطرف عام        . ة الطرف الدول
  . واهلجرة اليت توفر خدمات شاملة يف مسائل اللجوء واهلجرة واملواطنة والتأشريات

اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة   وتثين اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على          )٦(
وبروتوكول منع االجتار باألشـخاص وال سـيما       ،  ٢٠٠٠  للعام اجلرمية املنظمة عرب الوطنية   

  . ٢٠٠٠ للعام النساء واألطفال
 االستراتيجية الوطنية بـشأن العنـف املـرتيل         الدولة الطرف بوضع   اللجنة   رحبوت  )٧(

  .٢٠١٤ إىل ٢٠١٠واجلنسي والعنف القائم على اعتبارات جنسانية، ومدهتا مخس سنوات من 
نـة   وجل اهليئة املستقلة املعنية بالشكاوى ضد الشرطة     شاء  كذلك بإن وتّرحب اللجنة     )٨(

، الـيت   ٢٠٠٥أمني املظامل التابعة للشرطة اآليرلندية مبوجب قانون الشرطة اآليرلندية لعـام            
  . حلت حمل جملس الشكاوى التابع للشرطة اآليرلندية

ة يف  وتشري اللجنة بتقدير إىل إنشاء مكتب أمني مظامل الصحافة وجملـس الـصحاف              )٩(
  .آيرلندا، اللذين يوفران نظاماً جديداً من التنظيم املستقل للصحافة املكتوبة

مؤمتر استعراض  وحتيط اللجنة علماً باإلجراءات اليت اختذهتا الدولة الطرف بشأن متابعة             )١٠(
  .  هبانتائج ديربان، مبا يف ذلك خطة العمل الوطنية ملكافحة العنصرية واملبادرات املرتبطة

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم 
تالحظ اللجنة بأسف أن االنكماش االقتصادي الذي واجهته الدولة الطرف يهـدد              )١١(

بتقويض اإلجنازات اليت حققتها الدولة الطرف يف إطار جهودها الرامية إىل مكافحة التمييـز              
ـ        . العنصري على مجيع املستويات    ري املتناسـب   وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ للخفـض غ

للميزانيات املخصصة ملختلف مؤسسات حقوق اإلنسان اليت ُعهد إليهـا بتعزيـز حقـوق              
اإلنسان ورصد إعماهلا، من قبيل اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان، وهيئة املساواة، واللجنـة   

  .)٢املادة (ملعنية بالعنصرية وتعدد الثقافاتاالستشارية الوطنية ا
متابعـة مـؤمتر    بـشأن   ) ٢٠٠٩(٣٣لعامة رقـم    توصيتها ا إذ تذكر ب   اللجنة   إن  

، تؤكد من جديد أن الرد على األزمات املالية واالقتصادية ال ينبغي            استعراض نتائج ديربان  
أن يؤدي إىل وضع قد يزيد من العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومـا يتـصل                

إىل األشـخاص املنـتمني     بذلك من أشكال عدم التسامح حيال األجانب واملهـاجرين و         
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محايـة  إىل لذلك، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تعزيز اجلهود الراميـة         . ألقلياتا
وعليه، توصي  . األفراد من التمييز العنصري، على الرغم من االنكماش االقتصادي الراهن         

اللجنة بضرورة أال يؤدي خفض ميزانيات هيئات حقوق اإلنسان إىل تقـويض أنـشطتها              
وينبغي أن تكفل   . ملتعلقة بالرصد الفعلي حلماية حقوق اإلنسان، وال سيما التمييز العنصري         ا

الدولة الطرف نقل وظائف اهليئات اليت ألغيت إىل هيئات أخرى قائمة أو جديـدة قـادرة                
  .على االضطالع هبا

   عامـة  وتوصـيتها ال ) CERD/C/IRL/CO/2( السابقة  اخلتاميةاالحظاهتوتذكّر اللجنة مب    )١٢(
مبدأ التحديد الذايت للهوية، وتعرب عن قلقها إزاء إصـرار الدولـة            بشأن  ) ١٩٩٠(٨رقم  

فون املعـايري   الطرف على رفض االعتراف بالُرّحل كفئة إثنية، على الرغم من أهنـم يـستو             
  .)٥ و١املادتان  (املعترف هبا دولياً

السابقة والتوصية العامة   التوصية اليت قدمتها يف مالحظاهتا اخلتامية        اللجنة   تكرر  
ملبدأ التحديـد الـذايت      اليت تقول بضرورة أن تويل الدولة الطرف اهتماماً خاصاً           ٨رقم  
وتوصي اللجنة يف هذا    . إثنية بوصفه عامالً حامساً يف حتديد مفهوم شعب ما كأقلية           للهوية

س علـى   الصدد بأن تواصل الدولة الطرف التعاون مع مجاعة الُرّحل وتعمل بشكل ملمو           
  .إثنيةاالعتراف هبم كفئة 

وإذ حتيط اللجنة علماً باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف حىت اآلن لفهم املسائل اليت                )١٣(
تؤثر على الُرّحل من خالل الدراسة االستطالعية حول توفري التعليم للُرّحـل يف املـدارس                

، فإهنا تأسـف ألن اجلهـود       ندايرلآ يف مجيع أحناء  الُرّحل  دراسة بشأن صحة    اآليرلندية، وال 
وحتيط اللجنة علماً   . املبذولة لتحسني رفاهية الُرّحل مل تساهم بشكل كبري يف حتسني وضعهم          

بأسف بالنتائج املتواضعة يف جماالت الصحة والتعليم والسكن والعمالة اليت تعود هبـا هـذه               
  .))ه(٥املادة  (على الُرّحل مقارنة بعامة السكاناجلهود 

تكثّف جهودها الراميـة إىل تنفيـذ املـشورة         للجنة الدولة الطرف بأن     توصي ا   
وعلـى  . ية اليت تقدمت هبا اللجنة الوطنية للرصد واإلرشاد خبصوص الُرّحـل          اتالسياس

الدولة الطرف أن تضمن اختاذ تدابري ملموسة لتحسني سبل عيش مجاعة الُرّحل من خالل              
رس واستمرارهم يف الدراسة وعلـى العمالـة        التركيز على زيادة التحاق التالميذ باملدا     

  .وإمكانية احلصول على خدمات الصحة والسكن ومواقع اإلقامة املؤقتة
وتوصـيتها  ) CERD/C/IRL/CO/2( السابقة    اخلتامية االحظاهتمبوتعيد اللجنة التذكري      )١٤(

قيـة الدوليـة    عىن ونطاق التدابري اخلاصة الواردة يف االتفا      املتعلقة مب ) ٢٠٠٩(٣٢العامة رقم   
، وتأسف لعدم اعتماد الدولة الطرف برنامج عملٍ       للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري     

اجيايب هبدف حتسني متثيل مجاعة الُرّحل يف املؤسسات السياسية، أو اختـاذ تـدابري مالئمـة               
  .))ج(٥املادة  (املشاركة يف إدارة الشؤون العامةلتشجيع مجاعة الُرّحل على 
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 وتسترعي انتباه   )CERD/C/IRL/CO/2(مالحظاهتا اخلتامية السابقة    للجنة  تكرر ا   
، وتوصي بأن تعتمد الدولة الطـرف بـرامج         ٣٢توصيتها العامة رقم    الدولة الطرف إىل    

، وخاصـة يف    متثيل مجاعة الُرّحل يف املؤسسات الـسياسية      عمل إجيابية هتدف إىل حتسني      
 وينبغي أن تعتمد الدولة الطرف كذلك تـدابري         .جملس النواب وجملس الشيوخ الربملانيني    

  .املشاركة يف إدارة الشؤون العامة على مجاعة الُرّحلترمي إىل تشجيع 
تأسف اللجنة ألن الوضع السياسي الراهن يف الدولة الطرف أوقف اجلهود الرامية إىل             و  )١٥(

واإلقامة واحلماية،   املتعلق باهلجرة    ٢٠١٠قانون عام   مشروع  مراجعة تشريعات من قبيل     سّن و 
) تشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث       (ة اجلنائي بالعدالة املتعلق   ٢٠١١قانون عام   مشروع  و
  .)٦ و٥ و٤ و٢املواد  (١٩٨٩قانون حظر احلض على الكراهية الصادر عام مشروع و

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز محاية اجلميع من              
وتوصي . لتتحول إىل قوانني  إقرارها  لعنصري من خالل حتسني مشاريع القوانني و      التمييز ا 

 املتعلق  ٢٠١٠عام  مشروع قانون   اللجنة كذلك بأن تعكف الدولة الطرف على حتسني         
طلب مراجعة قـضائية    يف  حق املهاجرين   ) أ(باهلجرة واإلقامة واحلماية حبيث ينص على       

حق النساء املهاجرات اللوايت    ) ب(ة للبت فيها؛ و   لإلجراءات اإلدارية وحتديد مهل معقول    
ة من خالل منحهن تـراخيص      ـمحاية قانوني يف  يتورطن يف عالقات يتعرضن فيها لألذى       

  .إقامة منفصلة
وتأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل تبذل أية جهود، منـذ اسـتعراض تقريرهـا                 )١٦(

اخلية، ال سيما وأهنا قد أدجمـت صـكوكاً     السابق، لدمج االتفاقية يف تشريعاهتا القانونية الد      
  .)٢املادة (دولية أخرى تتعلق حبقوق اإلنسان يف قوانينها الداخلية 

اليت تنص علـى    ) CERD/C/IRL/CO/2(تكرر اللجنة مالحظاهتا اخلتامية السابقة        
ة ضمان تطبيقها يف    بغيضرورة أن تقوم الدولة الطرف بدمج االتفاقية يف نظامها القانوين           

  . تشمل محايتها اجلميعأن مبا يكفل اآليرلنديةاكم احمل
وتـشري إىل أن    ) CERD/C/IRL/CO/2(تذكّر اللجنة مبالحظاهتا اخلتامية الـسابقة       و  )١٧(

وحتيط اللجنة علمـاً    .  من االتفاقية  ٤إعالناً تفسريياً بشأن املادة     /الدولة الطرف أبدت حتفظاً   
  .)٢املادة (اإلعالن التفسريي / على التحفظلإلبقاءبأن الدولة الطرف مل تعِط أسباباً موجبة 

وتوصيتها العامة  ) CERD/C/IRL/CO/2(تذكّر اللجنة مبالحظاهتا اخلتامية السابقة        
، فتكرر توصيتها للدولة الطرف بأن تعيد النظر يف موقفها، وتشجعها           )١٩٩٣ (١٥رقم  

  .تفاقية من اال٤إعالهنا التفسريي املتعلق باملادة /على سحب حتفظها
نقص التشريعات اليت حتظر التنميط العنصري من قبل        وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء        )١٨(

كما حتيط اللجنة علماً    . تنفيذ القانون املكلفني ب أفراد الشرطة اآليرلندية وغريهم من املوظفني       
يرلنديني يتعرضون للتوقيف من قبل الـشرطة       آلمع األسف بأن الكثري من السكان من غري ا        
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وُيطلب منهم إبراز بطاقات اهلوية، وهي ممارسة قد تؤدي إىل تواصل احلـوادث العنـصرية               
  ).٦ و٣ و٢ املواد (ط األفراد على أساس العرق واللونوتنمي

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريعات حتظر أي شكل مـن أشـكال               
التحيـز العنـصري    التنميط العنصري الذي يشكل ممارسة حتمل يف طياهتا خطر مفاقمة           
وعلى الدولة الطرف   . واألفكار النمطية حيال بعض اجلماعات العرقية يف الدولة الطرف        

 اآليرلنديـة أفراد الشرطة   أن تعمل كذلك على تكثيف جهودها الرامية إىل تعزيز معاملة           
للمهاجرين والسكان املنحدرين من أصـول       القانوناملكلفني بإنفاذ   وغريهم من املوظفني    

وتوصي . يرلندية معاملة إنسانية، وفقاً ملا ينص عليه القانون الدويل حلقوق اإلنسان          غري آ 
اللجنة الدولة الطرف كذلك بوضع آليات مالئمة للتشجيع على اإلبـالغ بـاحلوادث             

  .واجلرائم العنصرية
وفيما تأخذ اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملكافحة التمييز العنصري              )١٩(

وعدم التسامح املرتبط به، مبا يف ذلك تكليف مركز العدالة اجلنائية يف جامعة ليمريك بإجراء               
حبوث يف هذا اجملال، ال يزال يساورها القلق ألن اإلطار التشريعي يف الدولة الطرف ال يغطي                

 ة بعـني  ي من االتفاقية، وألن القضاة ال يأخذون دائماً الدوافع العنـصر          ٤مجيع عناصر املادة    
  .)٤ و٢املادتان  (عتبار عند إصدار عقوبات اجلرائماال

، فإهنا توصي الدولة الطرف     )٢٠٠٥(٣١إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم         
أن تسّن تشريعات تعلن املنظمات العنصرية غري شرعية وحتظرها، متاشياً مـع            ) أ(مبا يلي   

نصرية دائماً بعني االعتبار كعنصر    أن تؤخذ الدوافع الع   ) ب(؛ و ةمن االتفاقي ) ب (٤املادة  
أن تتوخى برامج تدريب وتنمية املهنيني      ) ج(مشدد عند توقيع العقوبات على اجلرائم؛ و      

  .ائي باألبعاد العنصرية للجرائمتوعية اجلسم القض
على رفـاه   " التوفري املباشر للخدمات  "وينتاب اللجنة قلق إزاء األثر السليب لسياسة          )٢٠(

لذين ميكن أن يتعرضوا ملشاكل صحية ونفسية، قد تقود يف بعض األحيان إىل             طاليب اللجوء ا  
أمراض عقلية خطرية، نظراً للتأخر الطويل يف دراسة طلباهتم والنتـائج النهائيـة لطلبـات               

واللجنـة قلقـة    . االستئناف واملراجعة اليت يتقدمون هبا، إضافة إىل الظروف املعيشية السيئة         
مل تقم بإنشاء حمكمة استئناف مستقلة، نظراً إىل أن اختـصاص           كذلك ألن الدولة الطرف     

  .)٦ و٥ و٢املواد  (مل ال يشمل مسائل اللجوء واهلجرةمكتب أمني املظا
تشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة هبـدف تـسريع              

 املخصـصة   فترات طويلة يف املراكز   حبيث ال ميكث طالبو اللجوء      دراسة طلبات اللجوء    
وعلـى  . ملا قد يكون لذلك من تداعيات سلبية على صحتهم ورفاههم بشكل عام           هلم،  

الدولة الطرف اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتحسني ظروف عيش طاليب اللجوء من خالل             
الغذاء والرعاية الطبية وغريها من املساعدات االجتماعية، مبا يف ذلك قدر كاٍف من  توفري  

  .التوفري املباشر للخدمات نظام إعادة النظر يف
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ويساور اللجنة قلق إزاء التقارير عن حاالت التمييز العنـصري ضـد األشـخاص                )٢١(
 تقرير الدولـة الطـرف بيانـات        نيوتأسف اللجنة لعدم تضم   . املنحدرين من أصول أفريقية   

  .)٥ و٢املادتان  ( مبوبة بشأن هذه التقاريرإحصائية
أعمـال  يف  ولة الطرف التحقيق مع أي شخص يتورط        الدبأن تكفل   توصي اللجنة     

وتوصي اللجنـة   . من هذا النوع ومالحقته وأن ُترتل حبقه العقوبات املناسبة يف حال إدانته           
تتعلق هبذه احلوادث العنـصرية  إحصائية مبوبة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف جبمع بيانات   

  .ن أصل أفريقياألشخاص املنحدرين مضد 
اهليئة يط اللجنة علماً باجلهود املختلفة اليت بذلتها الدولة الطرف من خالل            وفيما حت   )٢٢(

التنفيذية خلدمات الصحة حلماية حقوق األطفال غري املصحوبني الذين يتقـدمون بطلبـات             
جلوء، فإهنا تأسف لعدم توفري التشريعات يف هذا اجملال احلماية املالئمة اليت تنص عليها معايري               

 وتأسف اللجنة يف هذا السياق لعدم تفعيل        .ملتحدة السامية لشؤون الالجئني   مفوضية األمم ا  
، الذي شكّل فرصة لتعديل قانون رعاية ٢٠١٠مشروع قانون اهلجرة واإلقامة واحلماية للعام   

خلدمات الصحة حيـال  القانونية للهيئة التنفيذية ، حبيث حيدد االلتزامات   ١٩٩١الطفل للعام   
  .)٥ و٢تان املاد (هؤالء األطفال

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسن تشريعاً يوفر احلمايـة املالئمـة حلقـوق                
 متاشـياً مـع     ،األطفال املنفصلني عن ذويهم وغري املصحوبني، الطالبني للجوء ورفاههم        

اعتمـاد  إىل  للجنة الدولة الطرف    تدعو ا وعليه،  . املعايري اليت ينص عليها القانون الدويل     
وصي ألغراض التقاضي أو مستشار جلميع األطفال املنفـصلني عـن   عيني  تتدابري فورية ل  

  .وامذويهم وغري املصحوبني، بغض النظر عما إذا كانوا قد تقدموا بطلب محاية أم مل يتقد
، وعن العـدد  "الطعن بالسكاكني"وتشري اللجنة بقلق إىل ما ُينقل عن انتشار حوادث         )٢٣(

 من أفريقيا جنوب الصحراء الذين يقعون ضحايا هـذه          غري املتناسب من األشخاص القادمني    
  ).٤ و٢املادتان  (إحصائية مبوبة بشأن هذه التقاريروتأسف اللجنة لعدم توفر بيانات . األعمال

الطعـن  "توصي اللجنة بأن حتقق الدولة الطرف يف التقـارير املتعلقـة حبـوادث                
، وأن تكفل مالحقة املرتكبني     ضد أشخاص معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء      " بالسكاكني

وتشجع اللجنة كذلك الدولة الطرف على مجـع        . وإنزال العقوبات املناسبة هبم عند إدانتهم     
  .بيانات إحصائية مبوبة تتعلق هبذه احلوادث، ينبغي أن ترفقها بتقريرها الدوري املقبل

موعة من الـربامج    وبينما ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف إلعداد جم           )٢٤(
، واجلهود الـيت    "أعمال إدارة التنوع  "التدريبية املخصصة للشرطة اآليرلندية يف إطار برنامج        

يبذهلا معهد الدراسات القضائية لتوفري التدريب للجسم القضائي، فإهنا تشعر بالقلق إزاء عدم             
  .)٧ و٦املادتان  (ى حقوق اإلنسان يف اخلدمة العامةتعميم التدريب عل

وصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إىل إذكاء وعي موظفي اخلدمة            ت  
املدنية بقضايا حقوق اإلنسان، وال سيما تلك املتعلقة مبناهضة العنصرية والتعـصب، مـن              
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ويف هذا الصدد، تدعو    . خالل ضمان تعميم التدريب على حقوق اإلنسان يف اخلدمة املدنية         
 إعداد خطة عمل بالتنسيق مع اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان،          اللجنة الدولة الطرف إىل   

 هازتتيح هلذه اللجنة إذكاء وعي مجيع موظفي اخلدمة املدنية، مبن فيهم موظفو الشرطة واجل             
  .القضائي، حبقوق اإلنسان وتوفري التدريب هلم يف هذا اجملال

، ال يتـوفر يف  ١٩٩٦عام وتأسف اللجنة ألنه على الرغم من وجود قانون الالجئ ل         )٢٥(
الدولة الطرف إطار قانوين للم مشل العائالت الذي يتم يف الوقت الراهن على أسـاس غـري                 

. ألغراض مل مشل العائالت   " عائلة"وتأسف اللجنة أيضاً للمعىن الضيق املعطى لكلمة        . نظامي
، ٢٠١٠م  وتأسف اللجنة كذلك لعدم تفعيل مشروع قانون اهلجرة واإلقامة واحلماية للعـا           

) ٢(، الفقـرة  ٢املواد  ( صك نظامي مسألة مل مشل العائالتالذي كان ينص على أن يتناول   
  .)٦و‘ ٤‘)د(٥و

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع حيدد املبادئ واحلقوق وااللتزامات            
وتشجع اللجنة الدولة الطرف يف هذا الصدد على أن تـسند   . اليت تنظّم مل مشل العائالت    

القانونيـة  ؤولية دراسة طلبات مل مشل العائالت إىل سلطة مستقلة تراعي اإلجراءات            مس
  .االواجبة وتضع نظاماً ينص على إجراء استئنايف يتيح االعتراض على قراراهت

وتشري بقلق  ) CERD/C/IRL/CO/2( السابقة    اخلتامية االحظاهتمبوتعيد اللجنة التذكري      )٢٦(
ولة الطرف ال يزال مذهبياً يف اإلمجال وهتيمن عليه بشكل أساسـي            إىل أن نظام التعليم يف الد     

     وتشري اللجنة كذلك إىل أن املدارس غري املذهبية أو املتعـددة املـذاهب             . الكنيسة الكاثوليكية 
ال تشكل سوى نسبة ضئيلة من جمموع املدارس وتأسف ألن التقارير تظهر أن املدارس البديلة               

وأن للطالب من املذهب الكاثوليكي األفضلية علـى الطـالب مـن            غري متوفرة بعدد كاٍف     
وتعرب اللجنة  . مذاهب أخرى لاللتحاق باملدارس الكاثوليكية يف حال نقص املقاعد الدراسية         

كذلك عن أسفها لكون أحكام قانون املساواة يف املركز تعطي املدارس سلطة رفـض قبـول                
ك ضروري حلمايـة    ئهم الديين، إن ارتأت أن ذل     الطالب يف املدارس املذهبية على أساس انتما      

  .)‘٥‘)ه(٥و‘ ٧‘)د(٥ و٢املواد  (أخالقيات املدرسة
تكـرر مالحظاهتـا   إهنا بني التمييز العنصري والديين، ف    " بالتقاطع"إذ تقّر اللجنة      

وتوصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها الراميـة       ) CERD/C/IRL/CO/2(اخلتامية السابقة   
اإلطار التشريعي احلايل   بتعديل  ، و املذاهب، أو متعددة    مذهبيةغري    بديلة إنشاء مدارس  إىل

وتوصي اللجنـة   . الذي مينع التالميذ من االلتحاق مبدرسة ما بسبب دينهم أو معتقدهم          
كذلك بأن تشجع الدولة الطرف التنوع والتسامح مع الديانات واملعتقدات األخرى يف            

  .مييز على أساس الدين أو املعتقدنظام التعليم من خالل رصد حوادث الت
 النساء املهاجرات والنساء من األقليات، مبا يف ذلك الُرّحل        بإدراج  وحتيط اللجنة علماً      )٢٧(

 .)٥ و٢دتان اامل (يف االستراتيجية الوطنية املتعلقة باملرأة اليت يتم استعراضها يف الوقت الراهن
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            هـا توصـيتيها العـامتني     يف اعتبار واضـعةً  ،توصي اللجنة الدولـة الطـرف       
، باختاذ مجيع التدابري الالزمة لـضمان أن تبقـى          )٢٠٠٩(٣٢ورقم  ) ٢٠٠٠(٢٥رقم  

 تركيـز   حمـط النساء املهاجرات والنساء من األقليات، بعد االنتهاء من االسـتعراض،           
  .  وأهدافهاستراتيجية الوطنية املتعلقة باملرأةلالاألنشطة اهلادفة 

تـشجع  إهنا  حقوق اإلنسان، ف  مجيع   اللجنة يف اعتبارها عدم إمكانية جتزئة        وإذ تضع   )٢٨(
الدولة الطرف على النظر يف التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان اليت مل تصدق عليهـا               
بعد، ال سيما املعاهدات اليت ألحكامها عالقة مباشرة مبوضوع التمييز العنصري، مثل اتفاقية             

 . حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمالدولية حلماية  ١٩٩٠عام 

 ، مبواصـلة تفعيـل    ٣٣توصيتها العامة رقم    توصي اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء       و  )٢٩(
املؤمتر العاملي ملكافحة    ٢٠٠١سبتمرب  /إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها يف أيلول       

، والوثيقة اخلتاميـة     من تعصب  وما يتصل بذلك  ب  ي وكره األجان  روالتمييز العنص  العنصرية
لدى تطبيق االتفاقية   ،  ٢٠٠٩أبريل  / الذي انعقد يف جنيف يف نيسان      ديربانستعراض  ؤمتر ا مل

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم . يف نظامها القانوين الداخلي  
 إعالن وبرنـامج عمـل   معلومات حمددة عن خطط العمل وغريها من التدابري املتخذة لتنفيذ        

 .ديربان على املستوى الوطين

       وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعّد برناجماً مالئماً مـن األنـشطة لالحتفـال               )٣٠(
      دولية للمنحدرين من أصل أفريقي، كما أعلنتها اجلمعيـة الوطنيـة يف             سنةً ٢٠١١بالسنة  
     ، وأن توفر الدعايـة املناسـبة       ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٤/١٦٩قرارها  

 .هلذا الربنامج

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور وتوسيع نطـاق احلـوار مـع                )٣١(
يف مكافحة التمييز   خاصة  منظمات اجملتمع املدين اليت تعمل يف جمال محاية حقوق اإلنسان، و          

 . يف سياق إعداد التقرير الدوري املقبل،العنصري

إتاحة تقاريرها للجمهور وقت تقدميها، وأن الدولة الطرف  تيسر  وتوصي اللجنة بأن      )٣٢(
 وغريهـا مـن اللغـات       لرمسيـة اللجنة املتعلقة هبذه التقارير أيضاً باللغة ا      تصدر مالحظات   

 .املستخدمة بشكل شائع، حسب االقتضاء

          سـية يف وإذ تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف كانت قـد قـدمت وثيقتـها األسا      )٣٣(
، فإهنا تشجعها على تقدمي نصٍّ حمدَّث وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة املتعلقـة             ١٩٩٨عام  

بإعداد التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وال سيما تلك املتعلقة بالوثيقـة             
ـ            ان هيئـات   األساسية املوحدة، بصيغتها اليت اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بـني جل

 ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /معاهدات حقوق اإلنسان املعقود يف حزيران
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 مـن نظـام اللجنـة       ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١ووفقاً ألحكام الفقرة      )٣٤(
الداخلي املعدَّل، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيها يف غضون عامٍ واحد من تاريخ               

 ١١ستنتاجات مبعلومات عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الـواردة يف الفقرات          اعتماد هذه اال  
 .أعاله ١٦و ١٥و ١٢و

 ١٨كما تود اللجنة أن تلفت انتباه الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة للتوصـيات                )٣٥(
معلومات مفـصلة عـن   يف تقريرها الدوري املقبل ، وتطلب إليها أن تقدم  ٢٧ و ٢٥ و ١٩و

 .دة اليت اختذهتا لتنفيذ هذه التوصياتالتدابري احملد

ـ تقاريرهـا وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم يف وثيقة واحدة           )٣٦( ة مـن   الدوري
، مع مراعاة املبادئ    ٢٠١٤ يناير/ الثاين كانون ٢٨ حيل موعدها يف     اليت إىل السابع،  اخلامس

نصري اليت اعتمـدهتا اللجنـة      التوجيهية لتقدمي الوثيقة اخلاصة بلجنة القضاء على التمييز الع        
، وأن تتناول مجيع النقـاط املطروحة يف       )CERD/C/2007/1( احلادية والسبعني    هتاخالل دور 

وحتث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تتقّيد بالعـدد احملـدد            . هذه املالحظات اخلتامية  
 ٨٠ و ٦٠ ما بـني  حة للتقارير اخلاصة بكل معاهدة و      صف ٤٠للصفحات الذي يقتصر على     

انظر املبادئ التوجيهية املنسقة املتعلقة بإعـداد التقـارير          (وحدةصفحة للوثيقة األساسية امل   
  ).١٩، الفقرة HRI/GEN.2/Rev.6الواردة يف الوثيقة 

  كينيا  -٤٨
ــة   )١( ــرت اللجنـ ــستْيها ،نظـ  CERD/C/SR.2100 (٢١٠١ و٢١٠٠ يف جلـ
من ، يف التقارير الدورية     ٢٠١١ أغسطس/ آب ١٦ و ١٥املعقودتْين يف   ) CERD/C/SR.2101و

 يف ، واعتمـدت .)CERD/C/KEN/1-4 ( يف وثيقة واحـدة األول إىل الرابع اليت قدمتها كينيا     
، املالحظـات   ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٩املعقودة يف   ) CERD/C/SR.2119 (٢١١٩جلستها  
  .التاليةاخلتامية 

  مقدمة  - ألف
، رغم تأخرها   دورية من األول إىل الرابع    ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقاريرها ال        )٢(

  . للحالة يف الدولة الطرف نقدياًوهي تقارير متتثل للمبادئ التوجيهية وتقدم تقييماًيف ذلك، 
 حبضور وفد كبري رفيع املستوى يرأسه وزير العدل وشـؤون           وترحب اللجنة أيضاً    )٣(
س النواب يف الوقت الراهن      الوطين والشؤون الدستورية رغم ضرورات العمل يف جمل        رابطالت

  .لدستور اجلديدل املنفذةقوانني الالعتماد 
 عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار مع الدولة الطرف           وتعرب اللجنة أيضاً    )٤(

وملا قُدِّم من معلومات مفصلة بشأن املوضوعات اليت حددها املقرر القطري ويف إطار الـرد               
  .اء اللجنةعلى األسئلة اليت طرحها أعض
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  اجلوانب اإلجيابية  - باء
من حقوق  طائفة كبرية    يتضمن   ٢٠١٠دستور جديد يف عام     إقرار  ترحب اللجنة ب    )٥(

، وتتناول مسائل شامل للجميعاإلنسان اليت ترسي األساس إلقامة جمتمع كيين متعدد األعراق      
حكام الدستورية الرامية   باهتمام األ أيضاً  تالحظ اللجنة   و. عدم املساواة والقضاء على التمييز    

نفذها تتالحظ باهتمام العملية التشريعية اليت كما . إىل إرساء احلكم الرشيد يف الدولة الطرف     
  . ومواءمة تشريعاهتا مع املعايري الدولية٢٠١٠الدولة الطرف لتطبيق دستور عام 

ة الطرف لتعزيز   اليت اختذهتا الدول  األخرى  وترحب اللجنة بالتدابري املؤسسية والتدابري        )٦(
، ووضـع  ٢٠٠٧املصاحلة والوحدة الوطنية يف أعقاب أعمال العنف اليت تلت انتخابات عام    

وتالحظ اللجنة بوجه خاص، إنشاء     . لضحاياجرب ا سجل تارخيي ملا حصل ومقاضاة اجلناة و      
  .ة وجلنة احلقيقة والعدالة واملصاحل،بعد االنتخاباتاملرتكبة لتحقيق يف أعمال العنف لجلنة 

  .وترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعديل نظامها القضائي وإصالحه  )٧(
      اللجنـة الوطنيـة الكينيـة      املشاركة النشطة من قبـل      وتالحظ اللجنة مع التقدير       )٨(

اإلسهامات اليت قدمتها إىل احلوار فضالً عن اإلسـهامات الـيت قدمتـها             حلقوق اإلنسان و  
  . احلكوميةاملنظمات غري

  والتوصياتالشواغل   - جيم
تالحظ اللجنة أن التمييز العنصري حمظور يف الدولة الطرف وأن االتفاقية تـشكل               )٩(

على اإلتيان  فر معلومات عن العقوبات اليت ُتفرض       اهنا تأسف لعدم تو   غري أ  من قانوهنا،    جزءاً
وإن كـان حيظـر     قانون  وعالوة على ذلك، تالحظ اللجنة أن ال      . التمييز العنصري بأعمال  

 غالباًجمال العمل، فإنه حيظره يف جماالت أخرى للحياة العامة          راحة التمييز يف جماالت مثل      ص
  ).٥ و٢املادتان (ال يف جمال السكن  كما هو احل،ما حيدث فيها التمييز

التمييـز  اليت تفرض على أعمال     تود اللجنة أن تتلقى معلومات بشأن اجلزاءات          
بأن تقوم إضـافة إىل حظـر   الدولة الطرف وة على ذلك، توصي اللجنة  وعال. العنصري

ـ             لالتمييز العنصري بشكل عام، بالتصدي للتمييز العنصري يف السياسات املتعلقة بالعم
  . عن اجملاالت األخرى ذات الصلةوالسكن فضالً

وترحب اللجنة بالفرصة اليت أتاحت حتسني سبل الوصـول إىل العدالـة مبوجـب                )١٠(
 على احملكمة العليـا  ستور اجلديد، حيث مل يعد اختصاص النظر يف قضايا العنصرية حكراً         الد

ومع ذلـك، تـشعر     . إىل احملاكم األدىن درجة   اآلن  وبات بإمكان ضحايا العنصرية اللجوء      
سيما احلق يف عـدم التعـرض        ، ال باحلقوقظل وعي السكان احملدود     اللجنة بالقلق من أن يَ    

 دون التماس الضحايا    صعوبة الوصول إىل سبل االنتصاف القضائية، حائالً       عن   للتمييز، فضالً 
  ).٦املادة (للعدالة واإلنصاف من خالل اللجوء إىل احملاكم 
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بشأن منع التمييز العنصري يف     ) ٢٠٠٥(٣١تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم        
  :نظام العدالة اجلنائية، وتوصي الدولة الطرف مبا يليوسري إدارة 

توعية السكان من خالل التثقيف اجلماعي بشأن حظر القانون للتمييـز             )أ(  
يف الدسـتور و يف ص عليه َنُي ملا هم يف املساواة وعدم التمييز، وفقاً    وقالعنصري وبشأن حق  

  خرى؛األتشريعات ال
 يف مجيع أحناء البالد، مبا يف ذلـك         يةاناجملضمان توفري املساعدة القانونية       )ب(  

ُيستعان فيه باملساعدين القانونيني الذي وطين للمساعدة القانونية    النظام  ال من خالل تعميم  
  يف املناطق الريفية واملناطق القاحلة وشبه القاحلة يف البلد؛

من أجل زيادة سـرعة     استعراض اإلجراءات القضائية حسب االقتضاء        )ج(  
عني  تعزيـز دور املـدّ     النظر يف قضايا التمييز العنصري يف احملاكم، مبا يف ذلك من خالل           

  .ال العنصريةمالعامني وأعضاء النيابة العامة يف إقامة الدعاوى القضائية ضد مرتكيب األع
تقريرها الدوري املقبل بيانات عـن      أن تضّمن   تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف      و  

  .الشكاوى أو الدعاوى القانونية املتعلقة بالتمييز العنصري
هبيئاهتا  الترتيبات املؤسسية املتعلقة     دولة الطرف تستعرض حالياً   تالحظ اللجنة أن ال   و  )١١(

نص على إنشاء اللجنة الوطنية الكينيـة       تالوطنية حلقوق اإلنسان، وفقاً ألحكام الدستور اليت        
  .حلقوق اإلنسان واملساواة

تشجع اللجنة الدولة الطرف على االستفادة من التجربة اإلجيابية للجنة الوطنية             
الوطنيـة حلقـوق    هليئتـها   حلقوق اإلنسان يف حتديد الترتيب املؤسسي األنسب        الكينية  
بقاء مكافحة التمييز العنصري    إعلى ضمان   أيضاً  تشجع اللجنة الدولة الطرف     و. اإلنسان

الوطنية حلقوق اإلنسان، واستمرار التزامها الكامل باملبادئ املتعلقة        هيئتها  يف صلب والية    
، وتوفري املوارد   )مبادئ باريس (لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها     مبركز املؤسسات الوطنية    

  .الكافية هلا
 وقانون  ٢٠٠٨الوطين واالندماج الصادر يف عام      ترابط  وتالحظ اللجنة أن قانون ال      )١٢(

غري أهنا تشعر بالقلق لـضيق      العقوبات حيظران خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية،        
اجلرائم اليت تستوجب العقـاب وفقـاً       وعدم اشتماله جلميع    نطاق تشريعات الدولة الطرف     

إال علـى  تدين خطاب الكراهية ال  وألن األحكام ذات الصلة ، من االتفاقية  ٤ألحكام املادة   
  ).٤املادة  (عدد حمدود من األسس

توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء التعديالت التشريعية الالزمة من أجل توسيع             
ويف هذا الصدد،   .  كامالً  من االتفاقية تنفيذاً   ٤لقائمة ليتسىن تنفيذ املادة     نطاق التشريعات ا  

بشأن التزامات الدول األطـراف،  ) ١٩٧٢(١حتيل الدولة الطرف إىل توصيتها العامة رقم   



A/66/18 

GE.11-46323 72 

 ،بشأن التشريع املتعلق بالقضاء على التمييز العنـصري       ) ١٩٨٥(٧وتوصيتها العامة رقم    
  .بشأن العنف املنظم القائم على أساس األصل اإلثين) ١٩٩٣(١٥وتوصيتها العامة رقم 

وتالحظ اللجنة مع القلق استمرار التحريض على الكراهية العرقيـة يف تـصرحيات               )١٣(
وتالحظ اللجنة أيضاً أن الدعاوى القضائية اليت ُرفعت . السياسيني يف الدولة الطرف وخطبهم

لى الكراهية توقفت يف ظـروف مـثرية        يف اآلونة األخرية ضد السياسيني بشأن التحريض ع       
  ).٤املادة (للجدل ودون معرفة األسباب 

استخدام االنتماء اإلثين   حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ موقف حازم ضد            
، واإلنفاذ الصارم للتشريعات املتعلقة خبطاب الكراهية والتحـريض         لألغراض السياسية 

كما تدعو اللجنة الدولـة     . اليت تقدم إليها  ات  على الكراهية، والتحقيق يف مجيع االدعاء     
،  يف اجملتمع  ميع املتهمني بصرف النظر عن مكانتهم     السليمة جل اكمة  احملالطرف إىل ضمان    

ال املرتكبة يف العقوبات اليت ُتفرض إذا ارُتِكبت بغرض الدعايـة           مومراعاة جسامة األع  
ى ذلك، تدعو اللجنة الدولة     وعالوة عل . بقدر ما ميكن أن تسفر عنه من عنف       والسياسية  

بث أو نشر   اليت حتّمل وسائط اإلعالم املسؤولية عند       الطرف إىل التنفيذ الصارم للقوانني      
  .تصرحيات عنصرية

وتالحظ اللجنة العمل الذي أجنزته حىت اآلن جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة، مبا يف               )١٤(
بأن احلكومة تنظر   أيضاً    اللجنة علماً  وحتيط. ذلك عقد جلسات استماع ومجع أقوال الشهود      

  ).٧ و٦املادتان  (ة اللجنة يف متديد مدة واليحالياً
تشجع اللجنة الدولة الطرف على املضي يف دعم عمل جلنة احلقيقـة والعدالـة                

استكماله وتدعو الدولة الطرف إىل تأييد ما توصلت إليه من          حىت    كامالً واملصاحلة دعماً 
  .ا قدمته من توصياتاستنتاجات وتنفيذ م

وتأسف اللجنة لعدم حصول أي من ضحايا أعمال العنف اليت أعقبت انتخابات عام    )١٥(
 بـأن   كما حتيط علماً  . اجلناة للمحاكمة بعد  قدمي  تعويض حىت اآلن، وعدم ت    ال على   ٢٠٠٧

  ).٦املادة  (ال تزال قيد النظرالدعوى املعروضة على احملكمة اجلنائية الدولية 
لجنة الدولة الطرف إىل ضمان حصول مجيع ضحايا أحداث العنف اليت           تدعو ال   

السليمة اكمة  ضمان احمل فعلي و التعويض  ال، على   ٢٠٠٧وقعت يف أعقاب انتخابات عام      
وتالحظ اللجنة التعاون املستمر بني الدولة الطـرف واحملكمـة          . رتكيب أعمال العنف  مل

ـ     ـة الدولة الط  ـوحتيل اللجن . ةـاجلنائية الدولي      ا العامـة  ـرف هبذا الشأن إىل توصيته
  .نظام العدالة اجلنائيةوسري بشأن منع التمييز العنصري يف إدارة ) ٢٠٠٥(٣١رقم 

وتالحظ اللجنة بقلق بالغ ما ذُكر عن أن بعض األشخاص ممن ُشرِّدوا بسبب أعمال                )١٦(
و حيصلوا علـى    أم   مل يتمكنوا من العودة إىل دياره      ٢٠٠٧العنف اليت أعقبت انتخابات عام      

  ).٥املادة (تعويض ال
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 املتعلقة بالالجئني   ٥بشأن املادة   ) ١٩٩٦(٢٢ر اللجنة بتوصيتها العامة رقم      تذكّ  
، حمنة املشردين داخليـاً   أقصى اهتمامها إىل    واملشردين، وتوصي الدولة الطرف بأن توجه       

م على التعويض تضمن عودهتم إىل ديارهم أو إعادة توطينهم بالشكل الالئق وحصوهلأن  و
  .املناسب

وتالحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف مل تتخذ أي تدابري بشأن قـرارات اللجنـة                 )١٧(
وأدجيك س  ياألفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب فيما يتعلق باإلخالء القسري لشعيب أندورو         

  ).٥املادة (من أراضيهم، وأن األشخاص املتضررين ما زالوا حىت اآلن دون جرب 
ث اللجنة الدولة الطرف على االستجابة لقرارات اللجنة األفريقيـة حلقـوق            حت  

  .حسبما طُِلباإلنسان والشعوب، وضمان جرب مجيع اجملتمعات والشعوب املهمشة املعنية 
تقدٌم ُيذكر فيما يتعلـق بتـسوية     على مر السنني    وتالحظ اللجنة بقلق أنه مل ُيحَرز         )١٨(

. الرتاع على األراضي ال يزال مستمراًجلماعات اإلثنية بسبب بني اقضايا األرض، وأن العنف    
نص يف الدستور   إيراد   باعتماد الدولة الطرف للسياسة الوطنية لألراضي و       وحتيط اللجنة علماً  

  ).٥من املادة ) ه(و) د(الفقرتان (اجلديد بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لألراضي 
دون إبطاء لتفعيل األجهزة واآلليـات      توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري         

قات التارخييـة   الالزمة ملعاجلة املشاكل املتعلقة باألراضي بشكل منصف، مع مراعاة السيا         
املتخـذة يف هـذا     اإلجراءات  وتود اللجنة االطالع على نتائج      . مللكية األرض وحيازهتا  

  .الصدد
 ٢٠١٠ دسـتور عـام      ة يف يراضي اجملتمع األتالحظ اللجنة باهتمام إدخال مفهوم      و  )١٩(

  ).٥املادة (الذي يعترف حبقوق األقليات اإلثنية املهمشة واملستضعفة 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ التـدابري التـشريعية الالزمـة واعتمـاد                

  .السياسات لتنفيذ األحكام الدستورية املتعلقة بأراضي اجملتمعات وحقوق األقليات
حلكم ممثلـي اجلماعـات     تارخيياً  أن الدولة الطرف خضعت     وتالحظ اللجنة بقلق      )٢٠(

لكنـها  تتفهم ضرورة تعزيز التمثيل اإلثين داخل األحزاب الـسياسية،          هي  و. اإلثنية الكبرية 
فُـرَص اجلماعـات    إىل تقليص   األحكام التشريعية املتعلقة بذلك     تؤدي  تشعر بالقلق من أن     

  ).٥من املادة ) ج(الفقرة (خبة اإلثنية الصغرية يف التمثيل يف اهليئات املنت
بإنشاء اآلليات الالزمة لتنفيذ القيام دون إبطاء تشجع اللجنة الدولة الطرف على   

يف اهليئات واملكاتب احلكومية، وتدعو الدولة      اإلثين  األحكام الدستورية املتعلقة بالتمثيل     
اللجان املنـشأة   التمثيل اإلثين العادل ليشمل اهليئات و     مطلب  الطرف إىل توسيع نطاق     

وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إىل ضمان إتاحـة متثيـل           . مبوجب الدستور اجلديد  
 فيما تعتمده من تشريعات جديدة تتعلـق        ، كالربملان ،األقليات اإلثنية يف اهليئات املنتخبة    
  .باألحزاب السياسية واالنتخابات
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على النـوبيني وعـرب   سفية متييزية وتعوتعرب اللجنة عن قلقها إزاء فرض شروط      )٢١(
السواحل والصوماليني والكينيني املنحدرين من أصل آسيوي فيما يتعلق باالعتراف باجلنسية           

وتـشعر  .  الكينية واحلصول على وثائق اهلوية مثل بطاقة اهلوية وشهادة امليالد وجواز السفر          
 إلغاء اجلنسية يفرض باشتماله حكماً ينص على جواز   اللجنة بالقلق أيضاً ألن الدستور اجلديد       

     اكتـساب اجلنـسية الكينيـة      اليت جيري هبا    طريقة  المعاملة تفضيلية حبسب    على املواطنني   
  ).٥من املادة ) د(الفقرة (

 مـن   ‘٣‘) د(٥حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان االمتثال ألحكام الفقرة            
 تـشريعاهتا وإجراءاهتـا      من االتفاقية عن طريق إدخال التعديالت الالزمة على        ٥املادة  

اإلدارية هبدف تنفيذ األحكام الدستورية اجلديدة املتعلقة باملواطنة، وعن طريـق ضـمان         
. معاملة مجيع املواطنني على قدم املساواة ودون أي متييز، وحصوهلم على وثـائق اهلويـة       

نيـة حبقـوق    وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل تنفيذ قرار جلنة اخلرباء األفريقية املع           
  .الطفل ورفاهه بشأن احترام حق األطفال النوبيني يف احلصول على أوراق اهلوية الوطنية

مستوى األحياء العشوائية يف نريويب     رفع  وتالحظ اللجنة تنفيذ الدولة الطرف ملشاريع         )٢٢(
 يف  تـشعر بـالقلق   لكنها  .  ومنرب أويانو للسالم   ،وإنشاء هيئات مثل جلان السالم يف املقاطعات      

 هعداالسائد يف تلك األحياء العشوائية املكتظة وإزاء خماطر تـص         اإلثين  الوقت نفسه، إزاء التوتر     
  )).ب(٥املادة ( عنيفة بسبب التحريض الذي يقوم به السياسيون إثنيةإىل صراعات 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري لضبط اكتظاظ األحياء العشوائية يف              
 يف تلك األحياء يف براجمهم      ةالسائدحالة  استغالل السياسيني لل  ل احتماالت   تقلينريويب، و 

يف اإلثـين  تناسب مع حجم املشاكل هبدف معاجلة التـوتر    تالسياسية، وعلى بذل جهود     
  .األحياء العشوائية

تالحظ اللجنة أن الدستور اجلديد للدولة الطرف يدعو إىل توزيع عادل للمـوارد             و  )٢٣(
لـة  وينص على إنشاء صـندوق معاد     حكومات املقاطعات   كومات الوطنية و  العامة بني احل  

      مـن قبـل  ومع ذلك، تالحظ اللجنة مع القلق أن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف    . املوارد
واألقاليم فيما يتعلق بالتمتع باحلقوق االقتصادية      خمتلف اإلثنيات   مل تعاجل الفوارق القائمة بني      

      وتأسـف  . اإلثنيـة اليت تعد واحدة من أسباب االستياء بـني اجلماعـات           واالجتماعية، و 
 اإلثنيـة اللجنة أيضاً لعدم توافر معلومات عن التدابري اإلجيابية اليت اتُّخذت لصاحل اجلماعات             

  ).٥املادة (احملرومة 
 واإلقليمية، وتـشجع    اإلثنيةتوصي اللجنة الدولة الطرف مبعاجلة مسألة الفوارق          

 باإلضافة إىل املوارد املقدمة مـن صـندوق         ،لة الطرف على ختصيص املوارد الالزمة     الدو
، ملعاجلة نقص اخلدمات العامة املقدمة يف املناطق املهمشة وضعف إمكانيـة            معادلة املوارد 

بشأن معـىن ونطـاق   ) ٢٠٠٩(٣٢ر اللجنة بتوصيتها العامة رقم    وتذكّ. ليهاعصول  احل
 االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري،  التدابري اخلاصة الواردة يف   
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وحتث الدولة الطرف أيضاً على اعتماد تدابري خاصة للحد بشكل ملموس من التفـاوت              
وعالوة على ذلك، تدعو اللجنـة      . والتعليماإلثنية يف جماالت مثل العمل      بني اجملموعات   

 املنـاطق املهمـشة يف سياسـتها        الدولة الطرف إىل ترسيخ حماربة التفـاوت وتنميـة        
  .واستراتيجياهتا املتعلقة باحلد من الفقر

حقوق اإلنسان يف املناهج املدرسية واختـاذ       يف جمال   وتالحظ اللجنة إدراج التثقيف       )٢٤(
الوطين والشؤون الدستورية مبادرات شىت مثل مقاهي تعزيـز         رابط  وزارة العدل وشؤون الت   

تشعر بالقلق ألن هذه التدابري ال تكفي لتعزيـز  لكنها ،  املروجة لهوالربامج التلفزيونيةالترابط  
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ألن هذه املبادرات وأنواع وسائط         . التفاهم والتسامح بني اإلثنيات   

  ). ٧املادة (اإلعالم املستخدمة ال تستهدف شرائح السكان كافة 
الـوطين  ثقيفية لتعزيز الترابط    تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تكثيف اجلهود الت         

 على حنو فعال للتحيز اإلثـين واملواقـف    هاواملصاحلة مبا يف ذلك عن طريق ضمان تصدي       
وذلك باستخدام  التارخيي بني اجلماعات اإلثنية يف الدولة الطرف،        وللعنف  اإلثنية  النمطية  

  .وسائط إعالم تصل إىل مجيع شرائح السكان
وضاع اخلطرية يف خميم الالجئني يف داداب، اليت نـشأت          وتالحظ اللجنة بقلق األ     )٢٥(

من ) ه(و) ب(الفقرتان  (عن معاناة الالجئني من االكتظاظ ونقص االحتياجات األساسية         
  ).٥املادة 

الدولة الطرف للتخفيف من حدة الكارثة اإلنـسانية يف         جهود  تثين اللجنة على      
يف  االضطالع مبسؤوليته جتاه الالجئني خميم داداب وتشجعها على دعوة اجملتمع الدويل إىل

  .تقاسم األعباءإطار مبدأ 
وتالحظ اللجنة أن التقرير الذي قدمته الدولة الطرف ال حيتوي على بيانات إحصائية               )٢٦(

ع ّم جَ ٢٠٠٩  عام وتالحظ اللجنة أيضاً أن تعداد    . عن التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية    
 عن بعـض املؤشـرات املتعلقـة بـاحلقوق االقتـصادية             فضالً ،اإلثينبيانات عن االنتماء    

  .واالجتماعية، لكن هذه البيانات مل ُتقدَّم يف التقرير
بيانـات  ال قبـل تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تدرج يف تقريرها الدوري امل            

 حصائية عن التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية اليت مت مجعها يف سـياق التعـداد            اإل
  .٢٠٠٩عام لالوطين 

 ٦توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديالت اليت أُدخلت على الفقرة               )٢٧(
 يف االجتمـاع    ١٩٩٢ينـاير   / كانون الثاين  ١٥ من االتفاقية، واليت اعُتمدت يف       ٨من املادة   

ويف هذا  . ٤٧/١١١الرابع عشر للدول األطراف يف االتفاقية وأقرهتا اجلمعية العامة يف قرارها            
 الـيت   ٦٥/٢٠٠ و ٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨اخلصوص، ُتذكّر اللجنة بقرارات اجلمعية العامـة        

الدول األطراف على التعجيل باختاذ إجراءات داخلية للتصديق        قوة  بالعامة  حثَّت فيها اجلمعية    
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 على تعديل االتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة وإخطار األمني العام كتابة وعلى وجه السرعة             
  .مبوافقتها على التعديل

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر يف إصـدار اإلعـالن االختيـاري                )٢٨(
 من االتفاقية لالعتراف باختصاص اللجنة يف تلقي شـكاوى          ١٤املنصوص عليه يف املادة     

  .والنظر فيهااألفراد 
لتجزئة فإهنا تشجع   وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها أن مجيع حقوق اإلنسان غري قابلة ل             )٢٩(

الدولة الطرف على النظر يف التصديق على املعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت مل               
سألة التمييز العنصري، مثـل     مبمباشراً   اتصاالأحكاُمها   تتصلليت  اتنضم إليها بعد، ال سيما      

   .االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
بـشأن متابعـة مـؤمتر      ) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة، يف ضوء توصيتها العامة رقم          )٣٠(

الدولة الطرف إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمـدمها          تنفذاستعراض نتائج ديربان، بأن     
املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب             

، مع مراعاة الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان الذي ُعقـد            ٢٠٠١مرب  سبت/يف أيلول 
وتطلـب  . الداخليـة  عند تنفيذ أحكام االتفاقية يف قوانينها        ٢٠٠٩أبريل  /يف جنيف يف نيسان   

الدولة الطرف أن ُتضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات حمددة عن خطط العمـل             اللجنة إىل   
  .املتخذة لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطينى األخروالتدابري 

من األنـشطة لالحتفـال   مناسب رف بتنفيذ برنامج ـة الدولة الط ـوتوصي اللجن   )٣١(
، سنة دولية للمنحدرين مـن      ٦٤/١٦٩ يف قرارها    ، اليت أعلنتها اجلمعية العامة    ٢٠١١بسنة  

  .أصل أفريقي، وتوفري التغطية اإلعالمية هلا
وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة املشاورات وتوسيع نطاق احلوار مع منظمات             )٣٢(

يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وخاصة يف جمـال مكافحـة التمييـز             العاملة  اجملتمع املدين   
  .العنصري، يف إطار إعداد التقرير الدوري املقبل

عليها وقت إطالعه مة اجلمهور ووتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها لعا         )٣٣(
تقدميها، وأن تعمم مالحظات اللجنة املتعلقة هبذه التقارير باللغة الرمسية وبغريها من اللغـات             

  .اليت يشيع استخدامها، حسب االقتضاء
نظام الـداخلي   ال من   ٦٥ واملادة   ، من االتفاقية  ٩ من املادة    ١ووفقاً ألحكام الفقرة      )٣٤(

 إىل الدولة الطرف أن توافيها يف غضون سنة واحدة من تاريخ اعتمـاد              ، تطلب  للجنة املعدَّل
 ١٣ هذه املالحظات اخلتامية مبعلومات عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الـواردة يف الفقـرات           

  . أعاله١٩ و١٧و
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وتود اللجنة أيضاً أن توجه عناية الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة للتوصيات الواردة   )٣٥(
، وتطلب إليها أن تقدم معلومات مفـصلة يف تقريرهـا           ٢٤ و ٢٢ و ٢١ و ١٨ت  يف الفقرا 

  .الدوري املقبل عن التدابري احملددة اليت تكون قد اختذهتا لتنفيذ هذه التوصيات
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقدمي وثيقة أساسية موحـدة وفقـاً للمبـادئ                )٣٦(

قوق اإلنـسان كمـا اعتمـدها    الدولية حلعاهدات املالتوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير مبوجب  
 ٢٠٠٦يونيه  /االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف حزيران          

)HRI/GEN.2/Rev.6الفصل األول ،.(  
اخلامس إىل السابع يف    من  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية           )٣٧(

، مع مراعاة املبـادئ     ٢٠١٤أكتوبر  / تشرين األول  ١٣ تقدميها يف    وثيقة واحدة حيني موعد   
يت اعتمدهتا اللجنة خـالل دورهتـا احلاديـة والـسبعني           لتقدمي التقارير ال  التوجيهية احملددة   

)CERD/C/2007/1(         احلاليـة  ، وأن تتناول مجيع النقـاط اليت أُثريت يف املالحظات اخلتامية  .
 ٤٠د باحلد األقصى لعدد الصفحات وهـو         على أن تتقيّ   وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً    

 صفحة للوثيقة األساسية املوحـدة      ٨٠ و ٦٠ما بني    و ،صفحة للتقارير اخلاصة بكل معاهدة    
)HRI/GEN.2/Rev.6 الفصل األول١٩، الفقرة ،.(  

  ليتوانيا  -٤٩
 ٢٠٧٦ و(CERD/C/SR.2075) ٢٠٧٥جلــــستيها  يف ،نظــــرت اللجنــــة  )١(
)(CERD/C/SR.2076  ،   التقرير اجلـامع للتقريـرين     ، يف   ٢٠١١مارس  / آذار ٣ و ٢املعقودتني يف

. (CERD/C/LTU/4-5) يف وثيقـة واحـدة     ليتوانيـا اللذين قدمتـهما    الدوريني الرابع واخلامس    
 .املالحظات اخلتامية التالية، ٢٠١١مارس / آذار١٠، املعقودة يف ٢٠٨٧ يف جلستها اعتمدت،و

  مقدمة  - ألف
 مـن   نيلتقريرين الدوريني الرابع واخلامس املقـدم     لمتازة  املنوعية  العلى  تثين اللجنة     )٢(

معلومات للوفد كبري ورفيع املستوى وتعرب عن تقديرها        مبشاركة  وترحب  . الدولة الطرف 
يف االعتبار قائمـة املواضـيع الـيت     آخذاًالستكمال التقرير،  احملدَّثة اليت قدمها الوفد شفوياً  

 .عن تقديرها للحوار الصريح والبناء مع الدولة الطرفاللجنة ب كما تعر. املقرر حددها

  اجلوانب اإلجيابية  -باء 
 الذي حيظـر    ٢٠٠٥عام  املساواة يف املعاملة يف     املتعلق ب قانون  ال ترحب اللجنة بسنّ    )٣(

 والعـرق واألصـل   اإلعاقةالتوجه اجلنسي ووالتمييز املباشر أو غري املباشر على أساس السن        
 . بني أمور أخرى مناإلثين

  :  ومنها،للتمييزترحب اللجنة بتعديل التشريعات الرامية إىل التصدي و  )٤(
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أو اهلـدف  الـدافع  مبا جيعـل  ) ٢٠٠٩يوليه /متوز(تعديل القانون اجلنائي     )أ(  
 ؛اًد مشدِّاً ظرف، وعلى حنو صريح،رميةمن وراء اجلالعنصري 

مبا يوفر  ) ٢٠٠٨يونيه  /حزيران(املة  املساواة يف املع  املتعلق ب قانون  التعديل    )ب(  
عـبء اإلثبـات يف     نقل  ضمانات اإلجرائية من خالل     املزيد من ال  ضحايا التمييز العنصري    ل

 ؛املدعى عليه، إال يف القضايا اجلنائيةإىل قضايا التمييز 

سـع  الذي يو ) ٢٠٠٧يوليه  /متوز (اجلنائي للقانونل  ل واملكمِّ القانون املعدِّ   )ج(  
أو عرقيـة   ألسباب  اجلمهور   عامةاحترام  حتظى ب مواقع أخرى   ليشمل  تدنيس  النطاق جرمية   
 .قومية أو دينية

عدم دستورية قانون اجلنـسية      أعلنالذي  قرار احملكمة الدستورية    بترحب اللجنة   و  )٥(
 .األصل العرقي الليتواينذوي من غري نطوي على متييز ضد األشخاص يي ذال

 اجلنسية حق التصويت و عدمين فيهم املقيمني الدائمني، مبمجيعمنح تثين اللجنة على   و  )٦(
 .جملالس البلديةاأو الترشح النتخابات 

 ةلبطاقات اإلحـصائي  إىل ا إضافة حقل جديد    ب تخذترحب اللجنة باملبادرة اليت اتُ    و  )٧(
 .ملؤسسات إنفاذ القانون من أجل حتسني رصد اجلرائم العنصرية

واملصنفة حبـسب   التركيبة السكانية   املقدمة بشأن   حصائية  اإلبيانات  التثين اللجنة على    و  )٨(
  .حالياًاجلاري  ٢٠١١الوطين لعام تعداد بالوترحب . األقلياتمجاعات ووالدين  واملواطنةاجلنسية 

ألقليات اليت  اعطي  الذي ي األقليات القومية   املتعلق ب قانون  الشروع  مبترحب اللجنة   و  )٩(
ترحب وا،  لغتهباحمللية  واملنظمات  السلطات  ينة حق خماطبة    معيف مناطق سكنية    جمتمعة  تعيش  

الذي يتيح استخدام لغات األقليات الوطنية يف       يف مشروع القانون    الواردة  األحكام  بكذلك  
 .باإلضافة إىل اللغة الرمسيةالالفتات واإلعالم 

 الشواغل والتوصيات  -جيم 

       حقـوق اإلنـسان،    عاجل مـسائل    تاللجنة على عمل اهليئات االستشارية اليت       تثين    )١٠(
ـ      بيد أهنا   تكافؤ الفرص،   املعين ب ظامل  املوال سيما أمني      اتتعرب عن قلقها إزاء ختفيض ميزاني

وهي تكرر أسفها ألن الدولة الطرف مل تقرر بعد إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق             . هذه اهليئات 
 بالبيان الـذي    ة علماً ومع ذلك، حتيط اللجن   ). ١١، الفقرة   CERD/C/LTU/CO/3 (اإلنسان

  .)٢ املادة (ن هذه املسألة ال تزال قيد النظرأومفاده أدىل به الوفد 
ذه اهليئات االستشارية املوارد البـشرية      توفر هل بأن  الدولة الطرف   توصي اللجنة     
وعالوة على ذلـك،    . مثلعملها على النحو األ    من أداء    امن أجل متكينه  املناسبة  واملالية  

 أن تنشئ الدولة الطرف مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنـسان، وفقـاً           توصي اللجنة ب  
  ).مبادئ باريس (لمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسانل
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 .القومية هو اآلن قيد النظربشأن األقليات وتالحظ اللجنة أن قانوناً   )١١(

لقانون يف أقرب وقـت ممكـن،       تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد هذا ا         
 .٤ذات الصلة، وال سيما املادة االتفاقية  ألحكام إنفاذاً

العرقـي  ذلت ملكافحة التحيـز     لى الرغم من اجلهود التشريعية واملؤسسية اليت بُ       وع  )١٢(
استمرار كراهية األجانب يف الرياضة واإلعالم واإلنترنت، تالحظ اللجنة         القوالب النمطية ل  و

 .)٤ و٢املادتان  (العنصرية وكراهية األجانب تتسبب فيها اليتاحلوادث 

حماكمات فعالة ملرتكيب األعمال القائمـة  توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف        
مرتكيب ؛ وبأن تعاقب    تمييزيةأصحاب السلوكيات ال   و ،األجانبوكراهية   ةالعنصريعلى  

مالحظاهتا اخلتامية  اللجنة إىل   وإذ تشري   . سبل انتصاف فعالة للضحايا   وتتيح  هذه األعمال   
توصي الدولة الطرف بأن حتقـق يف       فهي  ،  )١٢، الفقرة   CERD/C/LTU/CO/3 (السابقة
وعالوة على ذلك، توصـي     .  للتشريعات الوطنية واالتفاقية    جرائم الكراهية وفقاً   قضايا

 وقـوع وأن متنع  ،جلمهورتستهدف عامة االلجنة بأن تقوم الدولة الطرف حبمالت توعية      
 .أعمال مماثلة

 العـزل   ألن الدولة الطرف مل تقدم معلومات كافية بشأن       عن أسفها   اللجنة  عرب  تو  )١٣(
جوانب أخـرى مـن     متجاهلة  ضد اإلنسانية   من اجلرائم   جرمية  إال ك إليه  مل تشر   العنصري و 
  .)٣املادة (تشريعاهتا 
ري توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف أي شكل من أشكال التمييز العنـص            
بشأن العزل العنصري والفـصل العنـصري       ) ١٩٩٥(١٩رقم  العامة  توصيتها  يف ضوء   

ال تنـشأ عـن     العزل العنصري   ظروف  يف اعتبارها أن    اضعة  ، و ) من االتفاقية  ٣املادة  (
األفراد مثل اإلسكان   كناتج عرضي غري مقصود لتصرفات      بل تنشأ   السياسات احلكومية   

إىل وتدعو اللجنة الدولة الطرف     . عزلة االجتماعية  وغريها من أشكال ال    يف ضواح منعزلة  
 .هذه املعلومات يف تقريرها الدوري املقبلإدراج 

االت التمييز العنصري اليت قـدمها الوفـد        املتعلقة حب حصاءات  باإلترحب اللجنة   و  )١٤(
            لـبعض املعلومـات،    ووفقـاً . الحظ تناقص عدد الشكاوى املتعلقة بالتمييز العنـصري       تو

فقـدان  اخلشية مـن    ضحايا التمييز العنصري ألهنم خيشون االنتقام، مبا يف ذلك          ال يشتكي   
 .)٦ و٤املادة  (وظائفهم

     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد استفادة كاملة من توصـيتها العامـة               
بشأن منع التمييز العنصري يف إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية،           ) ٢٠٠٥(٣١رقم  

جمموعـات  لمسؤولني عن إنفـاذ القـانون و      لمبا يف ذلك تطوير برامج التعليم املناسب        
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري من أجل ضمان متثيل األشخاص  و. األقليات

 .يف الشرطة والقضاءأقليات املنتمني إىل 
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هميش ويعيشون يف   للتيتعرضون  ما زالوا   الروما  أفراد  تعرب اللجنة عن قلقها ألن      و  )١٥(
 ، من حيث السكن الالئق، والوصول إىل املرافـق الـصحية الكافيـة            غري مستقرة ظروف  
ولدوا يف  أهنم   عدميي اجلنسية رغم     ون من عتربُي وأن بعضهم ال ميلكون وثائق هوية و       ،والعمالة
 .)٥ و٣املادتان  (البلد

ييـز ضـد   بشأن التم) ٢٠٠٠(٢٧رقم يف ضوء توصيتها العامة ،  توصي اللجنة   
     يف ضوء توصـيتها العامـة     بالروما  تتعلق  تدابري خاصة   بأن تتخذ الدولة الطرف     ،  الروما
يف االتفاقية الدولية للقضاء    الواردة  معىن ونطاق التدابري اخلاصة     بشأن  ) ٢٠٠٩(٣٢رقم  

. ومحايتـهم بالروما على مجيع أشكال التمييز العنصري عن طريق التشجيع على النهوض         
، الروماالدولة الطرف موارد كافية للربامج اليت تستهدف جمتمع         أن ختصص   بكما توصي   

وإشراك على سبيل املثال،     وانعدام اجلنسية،    ةوياهلبطاقات  املتعلقة ب شاكل  املمن أجل حل    
 .يف تنفيذ هذه الربامجالتابعة هلم ومنظمات اجملتمع املدين الروما ممثلي 

أجـل  من  وضعت  اليت  ف الربامج القائمة    م الدولة الطر  توصي اللجنة بأن تقيِّ   و  
 .تقييم اندماجهم يف اجملتمع الليتواينلأفراد الروما 

.  الروما الحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لضمان حتسني تعليم أطفال          تو  )١٦(
التعلـيم  الـذين أكملـوا     الروما  ومع ذلك، تأسف لعدم وجود إحصاءات عن عدد أطفال          

  .)٥املادة  (يف مدارس ذوي االحتياجات اخلاصةالروما ع أطفال وضعن الثانوي و
 للجنـة   اخلتاميـة الـسابقة   إحلاقاً باملالحظـات    توصي اللجنة الدولة الطرف،       

)CERD/C/LTU/CO/3   ضمان إدمـاج أطفـال     إىل  الرامية  زيادة جهودها   ب) ١٩، الفقرة
مـن  الرومـا  أطفـال   تسربيف املدارس العادية، من أجل التصدي حبزم ملشكلة        الروما  

 .يف النظام املدرسيالروما املدرسة، وتعزيز لغة 

آلية إلجراء تقييم دقيـق     وضع  توصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف ب       و  
 .التعليم يف املرحلة الثانوية وما فوقهاالذين يتابعون الروما لعدد أطفال 

معلومـات  املقبل  ري  الدوتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها          و  
يف مـدارس ذوي    الرومـا   أطفـال   وضع  إضافية بشأن إجراءات صنع القرار املتصلة ب      

تـشجع  التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتقدمي حـوافز         بشأن  االحتياجات اخلاصة، و  
 .أطفاهلم إىل املدرسةعلى إرسال من طائفة الروما باء اآل

برامج الدولة الطرف الرامية    عانت  ألزمة املالية،   ىل ا بالنظر إ قلق أنه   بتالحظ اللجنة   و  )١٧(
 امليزانية   يف حصتها من   ، من ختفيض  أساساًالروما   والتمييز ضد    ،إىل التصدي للتمييز العنصري   

 .)٥املادة  (غري متناسببشكل 

     تعزيز سياساهتا وبراجمهـا إلدمـاج األقليـات،        إىل  تدعو اللجنة الدولة الطرف       
) ٢٠٠٠(٢٧رقـم   يف اجملتمع الليتواين، يف ضوء توصيتها العامة        الروما  وال سيما إدماج    
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وتشجع الدولة الطرف على املشاركة يف املبادرات األوروبيـة         .  الروما بشأن التمييز ضد  
 .ة بالرومااخلاص، وختصيص موارد كافية للربامج القائمة بالرومااملتعلقة  اجلماعية

 شاملة عن حالة النساء املنتميات إىل األقليات        تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات    و  )١٨(
  .)٥املادة  ( متعددة من التمييزعادة أشكاالًاللوايت يواجهن 

إىل الدولـة   ) ١٦، الفقرة   CERD/C/LTU/CO/3 (تكرر اللجنة توصياهتا السابقة     
ء األقليات يف ضو  لنساء املنتميات إىل    ل عن احلالة العامة     حمدَّثةأن تقدم معلومات    بالطرف  

 .املتعلقة بنوع اجلنسالتمييز العنصري أبعاد بشأن ) ٢٠٠٠(٢٥رقم توصيتها العامة 

 .)٥املادة  (دعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد األشخاص عدميي اجلنسية يف البلوت  )١٩(

تطلب اللجنة معلومات عن التدابري واإلجراءات اليت اختذهتا الدولة الطرف للحد   
للجنة ) ٢٠٠٤(٣٠رقم   العامة   ةتوصيال واضعة يف اعتبارها     ،جلنسيةمن حاالت انعدام ا   

التزاماهتا مبوجب  إىل  اللجنة انتباه الدولة الطرف     وتوّجه  . بشأن التمييز ضد غري املواطنني    
 ٧ الـيت انـضمت إليهـا يف         ،بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية     ١٩٥٤اتفاقية عام   

 .٢٠٠٠فرباير /شباط

امج اليت تنفذها الدولة الطرف ملكافحة االجتار بالبشر لكنـها          الرببترحب اللجنة   و  )٢٠(
وتعـرب  .  على حنو فعال    هذه الربامج  تشعر بالقلق بشأن ختفيضات امليزانية اليت تعوق تنفيذ       

من غري املواطنني، يترددون يف تقدمي      الضحايا  اللجنة عن قلقها ألن ضحايا االجتار، وال سيما         
  .)٦ و٥ادتان امل(ؤسسات إنفاذ القانون الثقة يف م شكوى بسبب انعدام

مكافحـة االجتـار    الرامية إىل   جهودها  تواصل  بأن  الدولة الطرف   توصي اللجنة     
وحتث الدولة الطـرف    . لغرض االستغالل اجلنسي   االجتار   خصوصاًبالبشر بشكل عام و   

زات ما حتققه من إجنا   علومات ع مبلجنة  تزويد ال على ختصيص موارد كافية يف هذا اجملال و       
 .يف التقرير الدوري املقبل

     أن الوعي حبقوق اإلنـسان    ما يبينه التقرير الدوري من      تالحظ اللجنة مع األسف     و  )٢١(
قرار محلة الشباب األورويب   يشري، يف الوقت نفسه، إىل       ، وأن التقرير   يف ليتوانيا  ال يزال متدنياً  

  .)٧ة املاد ("واسيةسالكل /خمتلفالكل "اليت ُنظمت حتت عنوان 
تخصيص موارد كافية من أجل زيـادة       بتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف         
حقوق اإلنسان مع التركيز بوجه خاص على       والتثقيف يف جمال    التوعية  املتعلقة ب األنشطة  

السعي بشكل وتشجع الدولة الطرف على . واحترام التنوعالتواصل عدم التمييز، وثقافة    
 .ملسؤولني عن إنفاذ القواننيتدريب املعلمني واخاص إىل 

وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها أن مجيع حقوق اإلنسان غري قابلة للتجزئة، فإهنا تـشجع                 )٢٢(
مل  الدولة الطرف على أن تنظر يف التصديق على تلك املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان الـيت              

رة مبوضوع التمييز العنصري، تصدِّق عليها بعد، وال سيما املعاهدات اليت ألحكامها عالقة مباش        
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اتفاقيـة  و) ١٩٩٠(مثل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم           
 .)١٩٦٠ (اليونسكو بشأن مكافحة التمييز يف جمال التعليم

بـشأن  ) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء توصيتها العامة رقم            )٢٣(
ض ديربان، بأن تقوم بإنفاذ إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها           متابعة مؤمتر استعرا  

 املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب         ٢٠٠١سبتمرب  /يف أيلول 
وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض ديربان الذي عقد يف             

وتطلـب  . ، عند تنفيذ االتفاقية يف نظامها القانوين الـداخلي  ٢٠٠٩ل  أبري/جنيف يف نيسان  
اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات حمددة عـن خطـط           

 .العمل وغريها من التدابري املتخذة لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطين

ـ    برنامَج الطرف   الدولةتضع  وصي اللجنة بأن    وت  )٢٤(     لالحتفـال   اً أنشطة تعريفية مالئم
اجلمعيـة  على النحو الوارد يف قـرار       لمنحدرين من أصل أفريقي،     ل دولية    سنةً ٢٠١١بسنة  
 .٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ١٨ املؤرخ ٦٤/١٦٩العامة 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور وتوسيع نطـاق احلـوار مـع                )٢٥(
اجملتمع املدين اليت تعمل يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وال سيما يف مكافحة التمييز           منظمات  
 . يف سياق إعداد التقرير الدوري املقبل،العنصري

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر يف إمكانية إبداء اإلعـالن االختيـاري        )٢٦(
صاص اللجنة يف تلقـي الـشكاوى        من االتفاقية لالعتراف باخت    ١٤املنصوص عليه يف املادة     

 .الفردية والنظر فيها

 من االتفاقيـة،    ٨ من املادة    ٦وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على الفقرة          )٢٧(
، يف االجتماع الرابع عشر للدول األطراف يف ١٩٩٢يناير / كانون الثاين١٥اليت اعُتمدت يف 

. ١٩٩٢ديسمرب / كانون األول١٦، املؤرخ ٤٧/١١١االتفاقية وأقرهتا اجلمعية العامة بقرارها 
، اللذين حثت ٦٣/٢٤٣ و٦١/١٤٨وتشري اللجنة، يف هذا الصدد، إىل قراري اجلمعية العامة 

فيهما اجلمعية العامة بقوة الدول األطراف على التعجيل باختاذ إجراءاهتا الداخلية للتـصديق             
 اللجنة وإخطار األمني العام كتابةً، ويف       على التعديل املُدخل على االتفاقية فيما يتعلق بتمويل       

 .أسرع وقت ممكن، مبوافقتها على هذا التعديل

وتوصي اللجنة بأن تيسِّر الدولة الطرف إتاحة تقاريرها لعامة اجلمهور وإطالعهـم              )٢٨(
 الرمسيـة   باللغةعليها وقت تقدميها، وأن تعمِّم باملثل مالحظات اللجنة املتعلقة هبذه التقارير            

 .ها من اللغات اليت يشيع استخدامها، حسب االقتضاءوغري

وإذ تالحظ اللجنة أن الدولـة الطـرف كانت قد قدمـت وثيقتها األساسـية يف     )٢٩(
، فإهنا تشجعها على تقدمي نصٍّ حمدَّث وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة املتعلقـة             ١٩٩٨عام  

نسان، وال سيما تلك املتعلقة بالوثيقـة       بإعداد التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإل      
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األساسية املوحدة، بصيغتها اليت اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بني هيئات معاهـدات            
 ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /حقوق اإلنسان املعقود يف حزيران

  مـن نظـام اللجنـة      ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١ووفقاً ألحكام الفقرة      )٣٠(
الداخلي املعدَّل، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيها يف غضون عامٍ واحد من تاريخ               

 ١٢اعتماد هذه االستنتاجات مبعلوماٍت عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الـواردة يف الفقرات            
 . أعاله١٩ و١٨ و١٥و

 ١٣ للتوصـيات  انتباه الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصـة تّوجه  كما تود اللجنة أن       )٣١(
، وتطلب إليها أن تقدم معلومات مفصلة يف تقريرها الدوري املقبـل عـن     ٢٣ و ٢٠و ١٦و

 .التدابري احملددة اليت تكون قد اختذهتا لتنفيذ هذه التوصيات

ة الـسادس  الدورياريرها وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم يف وثيقة واحدة تق         )٣٢(
، مع مراعاة املبادئ التوجيهيـة      ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ٩ حيل موعدها يف  يت   ال إىل الثامن، 

لتقدمي الوثيقة اخلاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري اليت اعتمدهتا اللجنة خالل دورهتـا     
، وأن تتناول مجيـع النقــاط املطروحـة يف هـذه            )CERD/C/2007/1(احلادية والسبعني   

الدولة الطرف على أن تتقّيد بالعدد احملدد للصفحات      وحتث اللجنة أيضاً    . املالحظات اخلتامية 
للوثيقة   صفحة٨٠ و ٦٠ما بني   حة للتقارير اخلاصة بكل معاهدة و      صف ٤٠الذي يقتصر على    
انظر املبادئ التوجيهية املنسقة املتعلقة بإعداد التقارير الواردة يف الوثيقـة           (األساسية املوحدة   

HRI/GEN/2/Rev.6 ١٩، الفقرة.(  
  يفملد  -٥٠

ــة   )١( ــرت اللجنـ ــستيها ، نظـ   CERD/C/SR.2096 (٢٠٩٧ و٢٠٩٦يف جلـ
 يف التقارير الدورية    ،٢٠١١أغسطس  /آب ١٢ و ١١املعقودتني يف يومي    ) CERD/C/SR.2097و

ويف . (CERD/C/MDV/5-12)من اخلامس إىل الثاين عشر املقدمة من ملديف يف وثيقة واحدة            
، اعتمدت اللجنـة    ٢٠١١أغسطس  /آب ٢٦  املعقودة يف  (CERD/C/SR.2117) ٢١١٧اجللسة  

  . اخلتامية التالية املالحظات

  مقدمة  -ألف 
     ترحب اللجنة بتقدمي التقرير الدوري وباستئناف احلوار مع ملديف بعـد انقطـاع              )٢(

وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبنَّاء الذي دار مع وفد الدولـة            .  عاماً تقريباً  ٢٠دام  
  . توى والذي ترأسه املدعي العامالطرف الرفيع املس

 وتلقيهـا توصـيتها الـسابقة     ل  ملديف متابعةويف حني تالحظ اللجنة مع االرتياح         )٣(
 الـصيغة النهائيـة  وضع يف  حلقوق اإلنسان ة األمم املتحدة السامي  مفوضيةساعدة تقنية من    مل
د التقريـر   ، فإهنا تأسف لعدم إعـدا     )HRI/CORE/MDV/2010 (املوحدةوثيقتها األساسية   ل

تـضمنه  و ،)CERD/C/2007/1 (التقـارير لتقـدمي   للمبادئ التوجيهية املنقحة    الدوري وفقاً   
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 تقاريرهـا   إىل تقدمي تدعو اللجنة الدولة الطرف     و . تنفيذ االتفاقية  بشأنكافية  غري  معلومات  
ر  لتقـدمي التقـاري     املنقحة  مع املبادئ التوجيهية   وبشكل يتماشى   يف موعدها  الدورية املقبلة 

  . اللجنةالصادرة عن  توصياتالو

  اجلوانب اإلجيابية  -باء 
  : ما يلي، مبا يف ذلكملديفالتطورات اإلجيابية اليت حدثت يف بترحب اللجنة   )٤(

التمييز العنصري بشكل صـريح يف       ، الذي حيظر  ٢٠٠٨عام   دستور   إقرار  )أ(  
  ؛)أ(١٧مادته 

يز بني األشخاص الـذين     ، الذي حيظر التمي   ٢٠٠٨سن قانون العمل لعام       )ب(  
  يؤدون عمالً متساوياً؛

، اليت حتمـي حقـوق العمـال        ٢٠٠٩إنفاذ الئحة عمل األجانب لعام        )ج(  
  املهاجرين؛
التعاون مع مخسة من املكلَّفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، الذين             )د(  

  . ٢٠١١ و٢٠٠٦زاروا ملديف يف الفترة ما بني 
، على عدد مـن الـصكوك       ١٩٩٩التصديق اعتباراً من عام     وترحب اللجنة أيضاً ب     -٥

  :الدولية حلقوق اإلنسان، من بينها ما يلي
      العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، يف             )أ(  

  ؛٢٠٠٦عام 
  ؛٢٠٠٦ عام ، يف  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   )ب(  
أو  هضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية         اتفاقية منا   )ج(  

  ؛٢٠٠٤، يف عام الالإنسانية أو املهينة
  ؛٢٠١٠، يف عام اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  )د(  
        ، يف  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء القـسري             )ه(  

  .٢٠٠٧عام 
  على املعاهدات الدولية   حتفظاهتالدولة الطرف سحب بعض     تالحظ اللجنة اعتزام ا   و  )٦(

 للمعايري الدولية حلماية حقـوق       وفقاً  ذلك تنفيذ على   هايف ميدان حقوق اإلنسان، وتشجع    
  .اإلنسان واحلريات األساسية

  الشواغل والتوصيات  -جيم 
وهي ،   السكاين هاعن تكوين مصّنفة  الدولة الطرف بيانات    تقدمي  عدم  تأسف اللجنة ل    )٧(

  .القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري  لتقييم التقدم احملرز يفضروريةبيانات 
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 بـشأن ) ١٩٧٣(٤ العامة رقم    ء توصيتها  يف ضو  ،توصي اللجنة الدولة الطرف     
 من مبادئها التوجيهية املنقحة لتقـدمي       ١٢ و ١٠ للسكان، والفقرتني    دميغرايفالتكوين ال 
 للسكان  ثين عن التكوين اإل   مصّنفة بيانات دميغرافية    راج، بإد )CERD/C/2007/1 (التقارير

  .يف تقريرها الدوري املقبل
عـداد  اجلاري إل  العمل   بشأن ترحب اللجنة باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف      و  )٨(

تشعر بـالقلق إزاء عـدم وجـود        لكنها  ،  ٢٠١٢عام  وإصداره يف   قانون ملكافحة التمييز    
  ).٤ و١املادتان  (هيز العنصري وحظرتشريعات شاملة ملنع التمي

 التزامات الدول األطراف،    بشأن) ١٩٧٢(١رقم  للجنة   العامة   مبوجب التوصية   
 إلجراءاهتا التـشريعية الوطنيـة يف مـسألة         وفقاًإىل النظر   مدعوة  الدول األطراف   فإن  

 مـن   )ب(و) أ(٤املـادة    و ١املادة   مع متطلبات    فقبأحكام تت هذه التشريعات   استكمال  
كافحـة  املزمـع مل  قانون  ال بسنيف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف        و. ةاالتفاقي
الدولـة   تدعو اللجنةو.  من االتفاقية٤ و١ ألحكام املادتني  وفقاًب اآلجال يف أقر  التمييز

 للجنـة    األخرى  من االتفاقية والتوصيات العامة    بشكل كامل  االستفادة   إىلأيضاً  الطرف  
  .لقانونعند إعداد هذا ا

عضوية أن  ، واليت تنص على    أحكام قانون جلنة حقوق اإلنسان     بقلقوتالحظ اللجنة     )٩(
  ).٥ و٤ و٢املواد (على املسلمني مقتصرة يف ملديف جلنة حقوق اإلنسان 

 جلنة حقوق اإلنـسان      متثيل لضمان خطواتباختاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف       
مبادئ املتعلقـة مبركـز املؤسـسات       لل  كامل وامتثاهلا بشكل ،  ملديفميع الفئات يف    جل

الدولة الطـرف    تشجع اللجنة و .)مبادئ باريس (الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      
تمكينها ل  الكافية املوارد البشرية واملالية  بجلنة حقوق اإلنسان يف ملديف      على تزويد   أيضاً  

  .من االضطالع بواليتها بشكل كامل
اليت تنص على   يف الدستور    األحكام التمييزية بوجه خاص إزاء     بالقلقوتشعر اللجنة     )١٠(

 غري املسلمني من    حرمانإىل  يؤدي  وهو ما   ،  سلمنيمن امل مجيع امللديفيني   أن يكون   أنه ينبغي   
باألشـخاص   أساسـاً  اإلضراريتسبب يف   واملناصب العامة،   تويل  احلصول على املواطنة أو     

  ).٥ و٤ و٢املواد ( املنتمني إىل أصل قومي أو إثين خمتلف
) ٢٠٠٤(٣٠رقـم   للجنة  تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل التوصية العامة           

 ضمان عدم  الدول األطراف إىل اللجنة فيها تطلبيتبشأن التمييز ضد غري املواطنني، وال
تعرض جمموعات حمددة من غري املواطنني للتمييز فيما يتعلق باحلصول على املواطنة أو             

  أيـضاً   الدولة الطـرف    على يقع من االتفاقية،    ‘٧‘)د(٥ ألحكام املادة    وفقاًو. التجّنس
 يف حرية الدين دون أي متييز ألسباب عرقية أو          حبقهم مجيع األشخاص    ضمان متتع التزام ب 
 الدولة الطرف النظر يف إمكانية تعديل األحكـام الدسـتورية           إىلوتطلب اللجنة   . إثنية

  .تفاقية مع االمبا يتمشىالتمييزية 
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  إليها ، اليت انضمت  لة الطرف يف منظمة العمل الدولية     عضوية الدو اللجنة ب ترحب  و  )١١(
 الـذي   العداءاليت تتحدث عن    تقارير  ال تعرب عن قلقها إزاء      اإهنغري  ،  ٢٠٠٩ يف عام    رمسياً

أيضاً   اللجنة تالحظو. للعمال املهاجرين   أرباب العمل  غري املواطنني وسوء معاملة   يتعرض له   
     لجـوء  الملتمـسي بشأن الالجـئني و يف تقرير الدولة الطرف  عدم وجود معلومات    أسفب
  ).٦ و٥ و٢ وادامل(

 معلومـات   املقبل تقريرها الدوري    أن تقدم يف   الدولة الطرف    إىلتطلب اللجنة     
وكذلك وجربها، املهاجرين العمال  معاملة سوء و حاالت العداءنعمل التدابري املتخذة بشأن
) ٢٠٠٥(٣٠العامة رقم توصية اللجنة يف ضوء   و. ء اللجو ملتمسيالالجئني و ة  حال بشأن

 بشأن التمييز ضد غري املواطنني، ينبغي للدولة الطرف مواصلة اختاذ التـدابري الالزمـة             
التمييز ضد غري املواطنني فيما يتعلق بشروط ومتطلبات العمل، مبا يف ذلك            للقضاء على   
  .آثار متييزيةتنطوي على ارسات التوظيف اليت قواعد ومم
          يف التـصديق علـى االتفاقيـة الدوليـة          بالنظر توصي اللجنة الدولة الطرف   و  

 بشأن محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم، واتفاقيـة عـام              ١٩٩٠لعام  
 بـشأن   ١٩٥٤م  ، واتفاقية عـا   ١٩٦٧عام  ل املتعلقة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا      ١٩٥١
  . بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية١٩٦١ واتفاقية عام ،خاص عدميي اجلنسية األشوضع

 هبم  املّتجر للعمال املهاجرين    ملديف وجهة مقصودة حمتملة   حظ اللجنة بقلق أن     وتال  )١٢(
  ).٦ و٥ و٢املواد  ( هبن ألغراض االستغالل اجلنسي التجارياملّتجرلنساء وا ،يف سوق العمل

  ملنـع االجتـار بالبـشر      اجلاريـة رف بتعزيز جهودها    توصي اللجنة الدولة الط     
كافحة قانون م مشروع  االنتهاء يف أسرع وقت ممكن من سن        ، وتشجعها على    ومكافحته
أي تقدم حيرز يف هـذا اجملـال يف         بشأن   معلومات   إدراج و  اجلاري إعداده حالياً،   االجتار

  .التقرير الدوري املقبل
         يف التـصديق علـى بروتوكـول        لنظربـا  أيضاً وتوصي اللجنة الدولة الطرف     

املكمـل  و األشخاص، وخباصة النساء واألطفال   االجتار ب ومعاقبة  وقمع  نع  مل ٢٠٠٠م  عا
  .التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

ـ حقوق   حالياً على  القيود املفروضة    إزاء  بالقلق  اللجنة تشعرو  )١٣( ال املهـاجرين   العم
  ).٧ و٥ و٢املواد (م جهراً  أو معتقدهمإظهار دينهواليت متنعهم من هم من األجانب وغري

 التفـاهم املتبـادل والتـسامح       تعزيزبتطوير سبل    توصي اللجنة الدولة الطرف     
مواجهة التطرف الـديين    يف   اجملتمع امللديفي، األمر الذي يساعد       يفواحلوار بني األديان    
  .وتعزيز التنوع الثقايف



A/66/18 

87 GE.11-46323 

وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها أن مجيع حقوق اإلنسان غري قابلة للتجزئـة، تـشجع                 )١٤(
الدولة الطرف على النظر يف التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل تصدِّق              
  .عليها بعد، وخباصة املعاهدات اليت تتصل أحكامها اتصاالً مباشراً مبوضوع التمييز العنصري

بـشأن  ) ٢٠٠٩(٣٣لجنة الدولة الطرف، يف ضوء توصيتها العامة رقم         وتوصي ال   )١٥(
متابعة مؤمتر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع موضع التنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربـان              

 املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنـصري  ٢٠٠١سبتمرب /أيلولاللذين اعتمدمها يف   
 تعصب، آخذة يف اعتبارها الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر           وكره األجانب وما يتصل بذلك من     

، لدى تنفيذ االتفاقيـة     ٢٠٠٩أبريل  /نيساناستعراض نتائج ديربان، الذي عقد يف جنيف يف         
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرهـا          . يف إطار نظامها القانوين الداخلي    

بري املعتمدة األخـرى لتنفيـذ إعـالن    الدوري املقبل معلومات حمددة عن خطط العمل التدا 
  . وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطين

ألنشطة وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ وُتعّمم على حنو كاٍف برناجماً مناسباً           )١٦(
 بوصفها السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، على النحو املعلن           ٢٠١١الحتفال بسنة   ا

  .٦٤/١٦٩ة العامة مبوجب قرار اجلمعي
واصـلة  مب توصي اللجنة الدولـة الطـرف      يف سياق إعداد التقرير الدوري املقبل،     و  )١٧(

 منظمات اجملتمع املدين العاملـة يف       ع م يف ملديف، والتعاون  حوارها مع جلنة حقوق اإلنسان      
  .مكافحة التمييز العنصري، وال سيما يف جمال جمال محاية حقوق اإلنسان

جنة الدولة الطرف على النظر يف إصدار اإلعالن االختياري املنـصوص           وتشجع الل   )١٨(
مـن  يعترف باختصاص اللجنة يف تلقي الـشكاوى        ، والذي    من االتفاقية  ١٤عليه يف املادة    

  .والنظر فيهااألفراد 
 ٦ وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديالت اليت أُدخلت على الفقرة            )١٩(

 يف االجتمـاع    ١٩٩٢ينـاير   /كانون الثاين  ١٥التفاقية، واليت اعتمدت يف      من ا  ٨من املادة   
ويف هذا  . ٤٧/١١١الرابع عشر للدول األطراف يف االتفاقية وأقرهتا اجلمعية العامة يف قرارها            

 اليت حثت ٦٥/٢٠٠ و٦٣/٢٤٣ و٦١/١٤٨الصدد، تشري اللجنة إىل قرارات اجلمعية العامة     
دول األطراف على التعجيل بإجراءات التصديق الداخلية املتـصلة         فيها اجلمعية العامة بقوة ال    

بتعديل االتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة، وأن ختطر األمني العام كتابةً وعلى وجه الـسرعة         
  .مبوافقتها على التعديل

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيّسر إتاحة تقاريرها لعامة اجلمهور عند تقدميها،              )٢٠(
 مالحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرمسية وغريها من اللغـات الـيت يـشيع                ونشر

  .استخدامها، حسب مقتضى احلال
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 من النظام الـداخلي املعـّدل       ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١ووفقاً للفقرة     )٢١(
الحظـات  للجنة، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنة من اعتمـاد امل              

  . أعاله١٢ و٨اخلتامية احلالية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة يف الفقرتني 
وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة الـيت تكتـسيها                 )٢٢(

، وتطلب إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرهـا الـدوري            ١٣ و ١١ و ١٠ و ٧التوصيات  
  .ت مفصلة عن التدابري امللموسة املتخذة لتنفيذ هذه التوصياتاملقبل معلوما

إىل عـشر  الثالـث  مـن  ية رتقاريرها الدو  تقدمأن  بوتوصي اللجنة الدولة الطرف       )٢٣(
، آخـذة يف اعتبارهـا املبـادئ        ٢٠١٥مايو  / أيار ٢٤حبلول  وثيقة واحدة    يفخلامس عشر   ا

 وأن  ،(CERD/C/2007/1)ا احلادية والـسبعني     دورهتيف  اليت اعتمدهتا اللجنة    احملددة  التوجيهية  
وحتث اللجنة الدولة الطـرف     .  احلالية تتناول مجيع النقاط اليت أثريت يف املالحظات اخلتامية       

اخلاصـة  لتقارير   بالنسبة ل   صفحة ٤٠ هوواحلد األقصى لعدد صفحات     ب أن تتقّيد على  أيضاً  
انظر املبـادئ   ( األساسية املوحدة    لوثيقةلبالنسبة   صفحة   ٨٠إىل   ٦٠ بني   ما و ،ةمعاهدكل  ب

  .)١٩الفقرة ، HRI/GEN.2/Rev.6الوثيقة يف التقارير الواردة بتقدمي التوجيهية املنسقة املتعلقة 
  مالطة  -٥١

ــة   )١( ــرت اللجنـ ــستيها ، نظـ  CERD/C/SR.2114 (٢١١٥ و٢١١٤يف جلـ
ر  يف التقـاري   ،٢٠١١أغـسطس   / آب ٢٥ و ٢٤  يومي املعقودتني يف ) CERD/C/SR.2115و

-CERD/C/MLT/15(الدورية اخلامس عشر إىل العشرين املقدمة من مالطة يف وثيقة واحـدة             

، ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ١املعقـودة يف    ) CERD/C/SR.2126 (٢١٢٦ ةلساجلويف  ). 20
  .اعتمدت املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف 
اخلامس من  ا الدورية   تقاريره،   تأخر بعد طول الدولة الطرف،    بتقدميترحب اللجنة     )٢(

وتـشيد  . إعداد التقارير بشأن  لمبادئ التوجيهية للجنة    ل عشر إىل العشرين اليت صيغت وفقاً     
  .ناف احلوار مع الدولة الطرفئاللجنة باست

 ،مع وفـد الدولـة الطـرف   الذي جرى وترحب اللجنة باحلوار الصريح واملفتوح    )٣(
  . ردود شاملة على املسائل املثارة خالل احلوارمن أجل تقدمياليت بذهلا هذا الوفد هود اجلوب

  اجلوانب اإلجيابية  -باء 
 املـستمر  التـدفق    ةترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملعاجلة مشكل          )٤(

املنطقـة، رغـم    االضطرابات اليت تـشهدها     ىل أراضيها بسبب    إللمهاجرين غري الشرعيني    
  .مواردها املالية والبشرية احملدودة
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والـسياساتية العديـدة    تقدير التطورات التشريعية واملؤسسية     المع  وتالحظ اللجنة     )٥(
  :مكافحة التمييز العنصري، ومنهامن أجل يف الدولة الطرف احلاصلة 
 ٢٠٠٢ لعام   ٣القانون اجلنائي من خالل القانون رقم       يف  تعديالت  إدخال    )أ(  

 جرمية التحـريض علـى      ، بإدراج لتوايلعلى ا قضيا،   اللذين   ٢٠٠٩ لعام   ١١والقانون رقم   
 جرائم  نجرمييت التغاضي ع  كذلك   و ،القانون اجلنائي  يف   الكراهية العنصرية والعنف العنصري   

 اليت تسّتهدف  واجلرائم ضد السالم، وجرائم احلرب، واجلرائم ضد اإلنسانية   ،اإلبادة اجلماعية 
 ،ب أو األصل القـومي أو اإلثـين  لون أو الدين أو النس    العلى أساس الِعرق أو     مجاعة حمددة   

   عن هذه اجلرائم؛اهليئات االعتبارية ومسؤولية ، هذه اجلرائمالتقليل من شأن أو
 من القانون اجلنائي اليت تزيد بدرجة واحدة مـستوى معاقبـة            ١٤١املادة    )ب(  

  عام على ارتكاب جرمية هلا صلة بالعنصرية؛الوظف امل
 يف اإلطار التـشريعي مفهـوم       رجي ُيد  الذ ٢٠٠٩ لعام   ١١القانون رقم     )ج(  

دة إذا رمية مـشدّ اجل اعتبار  وجييز أيضاً ،لجرائم املرتكبة بدافع كره األجانب    بالنسبة ل تشديد  ال
  ارُتِكبت بدافع عنصري أو ديين أو بدافع كره األجانب؛

 عبء اإلثبات يف اإلجراءات املدنية املتعلقة بقضايا التمييز العنصري          إبطال  )د(  
  ؛)٢٠٠٧ لعام ٨٥ القانوين اإلشعار( األمر املتعلق باملساواة يف املعاملة بني األشخاص مبقتضى

 ٢٣القانون رقم   وجب  اهلجرة يف قانون اهلجرة مب    املتعلقة ب  جملس طعون    راجإد  ) ه(  
كـبري   ميكِّن املهاجرين من الطعن يف القرارات اليت يتخـذها           وهو األمر الذي  ،  ٢٠٠٢لعام  
   اهلجرة؛يموظف

سحب التحفظ اجلغـرايف علـى اتفاقيـة جنيـف     ب ٢٠٠١ يف عام    القيام  )و(  
  ؛٢٠٠٢ املتعلقة بوضع الالجئني، وفتح مكتب مفوض شؤون الالجئني يف عام ١٩٥١ لعام

  أمني املظامل الربملاين واللجنة الوطنية لتعزيز املساواة؛الذي يضطلع به دور ال  )ز(  
التمييز العنصري  سائل   السكان مب  توعية  خمتلف الربامج واملبادرات الرامية إىل      )ح(  

  .واإلدماج والتسامح

   والتوصياتالشواغل  -جيم 
 الدولة الطرف مل تقدم بيانات إحصائية موثوق هبا وشاملة بشأن           ألنتأسف اللجنة     )٦(

، مبا يف ذلك مؤشرات اقتصادية واجتماعية مصنفة حسب االنتماء اإلثين،           تها السكانية تركيب
 مـن إجـراء     حىت تتمكن اللجنة   أراضيها،   يفعلق باملهاجرين الذين يعيشون     وخباصة فيما يت  

أفضل حلالة متتعهم باحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف             تقييم
  .الدولة الطرف
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 من مبادئها التوجيهية املنقحة لتقـدمي       ١٢ إىل   ١٠توصي اللجنة، وفقاً للفقرات       
 من وأ  للسكان  من التعداد الوطين   ،، بأن جتمع الدولة الطرف    )CERD/C/2007/1(التقارير  

الذايت تعريف  ال البعد اإلثين والِعرقي على أساس       اليت يتحدد فيها  الدراسات االستقصائية   
 بيانات إحصائية موثوق هبا وشاملة بشأن التركيبة اإلثنية لـسكاهنا ومؤشـراهتا             ،للهوية

 حسب االنتماء اإلثين، مبا يف ذلك املتعلقة باملهـاجرين،          االقتصادية واالجتماعية مصنفةً  
 باحلقوق املدنية   التمتع لتمكني اللجنة من إجراء تقييم أفضل حلالة         وتعميم هذه البيانات،  

وتطلب اللجنة من الدولـة الطـرف أن        . والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية   
  . املقبلفة يف تقريرهاتزودها هبذه البيانات املصّن

 على وجـه اخلـصوص    ووتالحظ اللجنة التوضيحات اليت قدمتها الدولة الطرف،          )٧(
إدماج أحكام االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسـية         ب التوضيحات املتعلقة 
ُيقِلقهـا أن االتفاقيـة   غري أنـه    . الداخلي يف النظام القانوين     ٢٠٠٠/٤٣والتوجيه األورويب   

  ).٢املادة ( للدولة الطرف الداخليبعد بشكل تام يف النظام القانوين ُتدمج  مل
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري املناسبة إلدماج مجيـع أحكـام               

  .الداخلياالتفاقية يف نظامها القانوين 
 مكافحـة التمييـز   املختلفة يف جمالوتالحظ اللجنة التطورات التشريعية واملؤسسية     )٨(
ينتاهبا القلق  غري أنه   ،  )٢٠٠٩ و ٢٠٠٢وخباصة تعديالت القانون اجلنائي يف عامي       (نصري  الع

فعاليتـها  مدى  ذه التدابري على أرض الواقع و     هلثر العملي   األإزاء عدم وجود معلومات بشأن      
  ).٢املادة (

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري ملموسة للتنفيذ الفعال لقوانينـها              
مكافحة التمييز العنـصري وأن     السياساتية األخرى املتخذة يف جمال      ري املؤسسية   لتدابول

 وتقيِّم دورياً فعاليتها بالنسبة ملـن تـستهدفهم مـن         ،ختصص لذلك ما يكفي من املوارد     
كما توصي اللجنة بأن تزودها الدولة الطرف يف تقريرها الدوري          . األفراد أو اجلماعات  

هذه التدابري ومعلومات عن التطبيـق      اليت حققتها   جنازات  اإلاملقبل ببيانات شاملة بشأن     
  .العملي لقوانينها

وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت جلنة وطنية لتعزيز املساواة ومكتب أمـني             )٩(
ن الدولة الطرف مل تنشئ بعد مؤسسة وطنية حلقـوق          لكنها تشعر بالقلق أل   املظامل الربملاين،   

  ).٢املادة (تام ملبادئ باريس ال ثالحتقيقاً لالمتاإلنسان 
، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان             

اللجنة الوطنيـة  وإجراءات توسع نطاق هياكل أن  أو ، ملبادئ باريسحتقيقاً لالمتثال التام 
  . متتثل بشكل تام ملبادئ باريسلكيلتعزيز املساواة 
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 التمييز العنصري   دعاوى أن أمني املظامل الربملاين يتمتع بوالية معاجلة         وتالحظ اللجنة   )١٠(
يف تقرير جاء   صالحياته، كما    ألنتأسف  لكنها   الدولة الطرف،    وهيئاتاليت تشمل احلكومة    

، حمـدودة نوعـاً مـا       ) املرفق ،٥ إىل   ٣، الفقرات   CERD/C/MLT/15-20(الدولة الطرف   
  .)٢املادة ( اخلاص اجملالتشمل  وال

 مبا يتيح تنـاول   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنقح والية أمني املظامل الربملاين             
  . اخلاصاجملالاملسائل املتصلة بالتمييز العنصري يف 

إىل  تردوتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات كافية بشأن الشكاوى اليت              )١١(
 ، التمييز العنصريأعمالظامل الربملاين خبصوص كل من اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة وأمني امل   

واإلدانات واألحكام اليت أصدرهتا احملاكم واهليئـات القـضائية          القضائية   املالحقاتبشأن  و
وتكرر اللجنة  . ٤الوطنية وكذلك التعويضات املمنوحة، مبا يف ذلك فيما يتعلق بتنفيذ املادة            

 قد يعزى    ذلك ، وأن  متييز عنصري   وجود عدمرأيها بأن عدم وجود شكاوى ليس دليالً على         
 أو نقص الثقة لدى اجلمهـور يف الـشرطة والـسلطات            ، عدم وعي الضحايا حبقوقهم    إىل

  ).٦ و٤املادتان (اكتراثها حباالت التمييز العنصري عدم  اهتمام السلطات أو قلة أو ،القضائية
تمييـز  بشأن منـع ال   ) ٢٠٠٥(٣١توصي اللجنة، يف ضوء توصيتها العامة رقم          

العنصري يف إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية، بأن تواصل الدولة الطـرف نـشر               
ر، وال سيما املهاجرون، معلومات بـشأن       والقوانني املتعلقة هبذه املسألة وأن توفر للجمه      

 يف  إبطـال عـبء اإلثبـات     املتاحة وبـشأن    القانونية  مجيع سبل االنتصاف واملساعدة     
عني بأن تـوفر التـدريب للمـدّ   أيضاً توصي اللجنة الدولة الطرف و. اإلجراءات املدنية 

 على سـبل    القانون الشرطة وغريهم من املكلفني بإنفاذ       وأفرادالعامني والقضاة واحملامني    
وتطلب اللجنـة مـن     .  التمييز العنصري وجرب الضرر الناجم عنها      الكشف عن أعمال  

 معلومات شـاملة بـشأن الـشكاوى    الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل      
  . التمييز العنصريبأعمال والتعويضات املتصلة واألحكامواإلجراءات واإلدانات 

 يصدر عن وتشعر اللجنة بالقلق إزاء اخلطاب املتسم بالتمييز وخطاب الكراهية الذي             )١٢(
ية واخلطاب  لعنصرلترويج  الكما ينتاهبا القلق إزاء ظاهرة      . بعض السياسيني يف الدولة الطرف    

  ).٤ و٢املادتان (العنصري يف وسائط اإلعالم، مبا يف ذلك عرب اإلنترنت 
الوسائل املناسبة ملكافحـة العنـصرية      ب تستعنيتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن        

مـن جانـب الـسياسيني      واإلعالن عن شجبها القوي الستخدامهما      وخطاب الكراهية   
، وبأن تقوم م، مبا يف ذلك من خالل اإلنترنت،        يف وسائط اإلعال  لكافة مظاهر العنصرية    و

كما . مراكزهم للمسؤولني عنها بصرف النظر عن       باملالحقة الفعلية على وجه اخلصوص،    
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التسامح والتفاهم والصداقة بني اجلماعات اإلثنية            

  . أراضيهايفاليت تعيش املختلفة 
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 الكبري للمهاجرين واجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملعاجلـة          وتالحظ اللجنة التدفق    )١٣(
 تشعر بالقلق إزاء تقارير مفادها أن محايتهم القانونية ليست دائماً مضمونة             غري أهنا  هذه املسألة، 

كما ينتاب اللجنةَ قلق إزاء ظروف احتجاز املهـاجرين غـري الـشرعيني             . من الناحية العملية  
  ).٥املادة (راكز االحتجاز، وال سيما النساء واألسر اليت لديها أطفال  يف موأحواهلم املعيشية

 الـضمانات توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الراميـة إىل كفالـة               
حقـوقهم  من أجل اطالعهم علـى      جلميع املهاجرين احملتجزين، وال سيما      الفعلية  القانونية  

كما توصي اللجنة   .  املساعدة ملن يطلبون اللجوء    واملساعدة القضائية املتاحة هلم، وأن تقدم     
وأحـواهلم  الدولة الطرف بأن تواصل جهودها الرامية إىل حتسني ظروف احتجاز املهاجرين            

 وإيداع األسر ، مراكز االحتجاز  بتطويروأن متتثل بالتايل للمعايري الدولية، وال سيما        املعيشية  
وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بـأن  . لةاليت لديها أطفال يف مراكز إيواء مفتوحة بدي   
  .اللجوءحتسني نظام من أجل تعتمد املشروع الذي يديره مفوض الالجئني 

ىل أراضي مالطة، توصي اللجنة الدولة الطرف       إلمهاجرين  للتدفق الكبري   لونظراً    
، بأن تواصل طلب املساعدة من اجملتمع الدويل، وال سيما شركاؤها يف االحتـاد األورويب             

  .التعاون الثنائيالتماس فضالً عن 
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥يف األعـوام    (وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تكرر أعمـال الـشغب            )١٤(
على ومنها  اليت يقوم هبا املهاجرون احملتجزون احتجاجاً على ظروف احتجازهم،          ) ٢٠١١و

 االسـتعمال   ، وإزاء ما ُيبلَغ عنه من     ثكنات صايف  يف مركز     األحداث اليت وقعت   سبيل املثال 
  ).٥املادة (مواجهة أعمال الشغب يف املفرط للقوة 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري املناسبة لتحسني ظروف االحتجاز             
عن اللجوء إىل االستعمال املفرط للقوة ملواجهة أعمال الشغب اليت يقـوم هبـا              متتنع  وأن  

ويف . شغب من هذا القبيل   الاً وقوع أعمال     وأن تتالىف أيض   ،املهاجرون يف مراكز االحتجاز   
 يف تقريـر    الواردةهذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تنفيذ التوصيات           

  . لالحتجاز ثكنات صايف يف مركز٢٠٠٥باسكوال بشأن األحداث اليت وقعت يف عام 
ري إدماج املهاجرين يف    وتالحظ اللجنة التدابري املختلفة اليت اختذهتا الدولة الطرف لتيس          )١٥(

تشعر بالقلق إزاء   لكنها  اجملتمع املالطي، من قبيل إنشاء وكالة الرعاية والتدريب املهين واللغوي،           
الصعوبات اليت تواجهها املهاجرات، وال سيما الالجئات وطالبات اللجوء، يف احلصول علـى             

  ).٥املادة ( العمل التعليم واالستفادة بشكل فعال من اخلدمات االجتماعية ودخول سوق
اجلنسانية بعاد األبشأن ) ٢٠٠٠(٢٥توصي اللجنة، يف ضوء توصياهتا العامة رقم   

 )٢٠٠٩(٣٢رقم   و ،بشأن التمييز ضد غري املواطنني    ) ٢٠٠٥(٣٠رقم  لتمييز العنصري و  ل
بشأن معىن ونطاق التدابري اخلاصة يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز         

  :الدولة الطرف مبا يليبأن تقوم ي، العنصر
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 ملنح األفضلية للمهاجرات وأن ُتدِمج البعد الِعرقي      حمددةأن تتخذ تدابري      ) أ(  
   يف الدولة الطرف؛للنساءيف مجيع السياسات املتعلقة بتعزيز الفرص املتاحة 

سـيما   أن ترصد حبرص أثر قوانينها وسياساهتا علـى املهـاجرات، وال            )ب(  
ويف هذا الصدد،   . طالبات اللجوء، بغية محايتهن من التمييز املزدوج والتهميش       الالجئات و 

  الة املهاجرات؛بالنسبة حلتوصي اللجنة بأن تدرج هيئة التوظيف والتدريب يف مبادراهتا 
  .أن تزود اللجنةَ مبعلومات يف هذا الصدد يف تقريرها الدوري املقبل  )ج(  

غري أنه  ختذهتا الدولة الطرف ملكافحة التمييز العنصري،        اللجنة التدابري اليت ا    تالحظو  )١٦(
ُيقِلقها أن املهاجرين، وال سيما الالجئون وطالبو اللجوء واملهـاجرون غـري الـشرعيني،              

يزالون يواجهون التمييز يف التمتع حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، وخباصـة             ال
  ).٥ملادة ا(يتعلق باحلصول على السكن والعمل  فيما

بشأن التمييز ضد غري    ) ٢٠٠٥(٣٠توصي اللجنة، يف ضوء توصيتها العامة رقم          
املواطنني، بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إىل تنفيذ قوانينها ملكافحـة التمييـز              
العنصري املباشر أو غري املباشر فيما يتعلق بتمتع املهاجرين، وخباصة الالجئون وطـالبو             

قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك إمكانية استئجار مسكن          اللجوء، باحل 
وتذكِّر اللجنةُ بأن املعاملة التفضيلية القائمة علـى أسـاس          . خاص ودخول سوق العمل   

اجلنسية أو الوضع فيما يتعلق باهلجرة تشكل، مبوجب االتفاقية، متييزاً إذا مل ُتطبَّق معايري              
أو كانـت   أهداف االتفاقية ومقاصدها،    ب مقارنةية لغرض مشروع،    هذه املعاملة التفضيل  

وتطلب اللجنة من الدولة الطـرف أن تزودهـا يف          . متناسبة مع حتقيق ذلك الغرض    غري  
عروضة على اللجنة الوطنية لتعزيـز      املتقريرها الدوري املقبل مبعلومات عن مآل القضية        

تطلب اللجنة من الدولة    و. اصةاخلاكن  سامل التمييز العنصري يف استئجار       بشأن املساواة
 تزويدها يف تقريرها الدوري املقبل ببيانات شاملة بشأن حالـة املهـاجرين              أيضاً الطرف

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وتالحظ اللجنة التدابري املتخذة لتعزيز التنوع والتسامح والتفاهم فيما بني اجلماعـات              )١٧(

يف املدارس ومحالت التوعية،    املختلفة  يف ذلك من خالل الدورات التدريبية       اإلثنية املختلفة، مبا    
  ).٧املادة (عدم وجود معلومات بشأن نتائج هذه التدابري وأثرها العملي لتشعر بالقلق لكنها 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إىل القضاء علـى تنمـيط                
ـ       املهاجرين، وخباصة الالجئون وطا    شأن قـضايا   لبو اللجوء، وبأن تواصل محالت التوعية ب

إدراج املوضوع يف املنـاهج     عن طريق   املساواة واحلوار بني الثقافات والتسامح، وال سيما        
ويف هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى         . الدراسية وتروجيه يف وسائط اإلعالم    

تأخذ يف االعتبار أحكام االتفاقية يف صياغة       أن ترعى بيئة تعلُّم فعالة ومتعددة الثقافات وأن         
  .للتعليم والرعاية املبكرين والتعليم اإللزامياألدىن مشروع املنهاج الدراسي الوطين 
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ال تتجزأ، فإهنا حتث الدولة الطرف      حقوق اإلنسان   أن   اللجنة يف اعتبارها     وإذ تضع   )١٨(
إلنسان اليت مل تصدق عليها بعـد،  قوق احلعاهدات الدولية املأن تنظر يف التصديق على     على  

وال سيما اليت هلا صلة مباشرة باجلماعات اليت قد تتعرض للتمييز العنصري، من قبيل االتفاقية               
  .الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

بشأن متابعـة مـؤمتر     ) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة، يف ضوء توصيتها العامة رقم          )١٩(
 موضع التنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان        الدولة الطرف  تائج ديربان، بأن تضع   استعراض ن 

 املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنـصري  ٢٠٠١سبتمرب /اللذين اعتمدمها يف أيلول  
وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة يف اعتبارها الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر                

 تنفيذ االتفاقية يف    عند،  ٢٠٠٩أبريل  /، الذي عقد يف جنيف يف نيسان      استعراض نتائج ديربان  
وتطلب اللجنة من الدولة الطـرف أن تـدرج يف تقريرهـا            . الداخليإطار نظامها القانوين    

األخرى اليت تكون قد اختـذهتا      التدابري  والدوري املقبل معلومات حمددة بشأن خطط العمل        
  .ى الصعيد الوطينلتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان عل

 برناجمـاً   ، مالئمة مالت دعائية حب مستعينةًوتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنجز،         )٢٠(
 بوصفها السنة الدولية للمنحدرين مـن أصـل         ٢٠١١مناسباً من األنشطة لالحتفال بسنة      

  .٦٤/١٦٩أفريقي، على النحو املعلن مبوجب قرار اجلمعية العامة 
ة الطرف بأن تواصل التشاور مع منظمات اجملتمع املدين العاملة          وتوصي اللجنة الدول    )٢١(

يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وال سيما يف ميدان مكافحة التمييز العنصري، وتوسيع نطاق              
  .حوارها معها فيما يتعلق بإعداد تقريرها الدوري املقبل

خلـت علـى    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديالت الـيت أُد            )٢٢(
 يف ١٩٩٢ينـاير  / كـانون الثـاين  ١٥ من االتفاقية واليت اعتمدت يف ٨ من املادة  ٦ الفقرة

. ٤٧/١١١االجتماع الرابع عشر للدول األطراف يف االتفاقية وأقرهتا اجلمعية العامة يف قرارها             
 اللذين حثت   ٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨ويف هذا الصدد، تشري اللجنة إىل قراري اجلمعية العامة          

 املتصلة  الداخليةهما اجلمعية العامة بقوة الدول األطراف على التعجيل بإجراءات التصديق           في
 وأن ختطر األمني العام كتابةً وعلى وجه الـسرعة    ،بتعديل االتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة     

  .مبوافقتها على التعديل
ة اجلمهور عند تقدميها، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيّسر إتاحة تقاريرها، لعام       )٢٣(

كما توصيها بنشر مالحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرمسية وغريها من اللغات اليت              
  .يشيع استخدامها، حسب مقتضى احلال

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقدمي وثيقة أساسية موحـدة وفقـاً للمبـادئ                )٢٤(
ملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وخباصة املبادئ      التوجيهية املنسقة إلعداد التقارير مبوجب ا     

التوجيهية املتعلقة بتقدمي الوثيقة األساسية املوحدة، بالصيغة اليت اعتمدها االجتماع اخلـامس            
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 ٢٠٠٦يونيـه   /املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان املعقـود يف حزيـران           
)HRI/GEN.2/Rev.6الفصل األول ،.(  
نظام الـداخلي املعـدل     ال من   ٦٥ واملادة   ، من االتفاقية  ٩ من املادة    ١قرة  ووفقاً للف   )٢٥(

مـن اعتمـاد    واحـدة   للجنة، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سـنة             
 ١٣ و ١٢، معلومات بشأن متابعتها للتوصيات الواردة يف الفقرات          احلالية املالحظات اخلتامية 

  . أعاله١٤و
أن توجه نظر الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة الـيت تتـسم هبـا              كما تود اللجنة      )٢٦(

 الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري إىل الواردة أعاله، وتطلب ١٧ و٩ و٦التوصيات 
  .املقبل معلومات مفصلة عن التدابري امللموسة املتخذة لتنفيذ هذه التوصيات

يها الدوريني احلادي والعشرين والثاين     وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقرير        )٢٧(
، على أن تأخـذ يف اعتبارهـا        ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٢٦والعشرين يف وثيقة واحدة حبلول      

 دورهتا احلاديـة والـسبعني      يفاملبادئ التوجيهية احملددة لتقدمي التقارير اليت اعتمدهتا اللجنة         
)CERD/C/2007/1(،       احلاليـة   املالحظات اخلتاميـة    وأن تتناول مجيع النقاط اليت أثريت يف  .

 صـفحة بالنـسبة   ٤٠احملدد بـاحلد األقصى ب التقّيدوحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على  
انظر (لوثيقة األساسية املوحدة    ل بالنسبة صفحة   ٨٠إىل   ٦٠ باخلاصة بكل معاهدة و   لتقارير  ل

، HRI/GEN.2/Rev.6الوثيقـة   املبادئ التوجيهية املنسقة املتعلقة بإعداد التقارير الـواردة يف          
  ). الفصل األول،١٩الفقرة 
  النرويج   -٥٢

 CERD/C/NOR.2061 (٢٠٦٢ و٢٠٦١نظـــرت اللجنـــة، يف جلـــستيها   )١(
، يف التقريرين الدوريني    ٢٠١١ فرباير/ شباط ٢٢ و ٢١املعقودتني يف   ) CERD/C/NOR.2062و

. (CERD/C/NOR/19-20) التاسع عشر والعشرين اللذين قدمتهما النرويج يف وثيقة واحـدة         
، اعتمـدت   ٢٠١١مـارس   / آذار ٩ املعقودة يف    (CERD/C/SR.2084) ٢٠٨٤ ةلساجلويف  

  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف 
يف  ترحب اللجنة بتقدمي التقريرين الدوريني التاسع عشر والعشرين للدولة الطـرف            )٢(

وتعرب اللجنة أيضاً   . يهية إلعداد التقارير  للمبادئ التوج  يف الوقت احملدد ووفقاً      وثيقة واحدة 
عن تقديرها لألجوبة املفصلة اليت قدمها الوفد خالل النظر يف التقريـر وترحـب بـاحلوار                

  . الصريح والبّناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى
 هذا التقريـر    وتشري اللجنة مع التقدير إىل التعاون الوثيق مع اجملتمع املدين يف إعداد             )٣(

أمني املظامل املعـين    واإلسهامات اليت قدمها أثناء املداوالت املركز النروجيي حلقوق اإلنسان و         
  .  وأمني املظامل املعين بشؤون الطفلباملساواة ومناهضة التمييز
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء 
ي ليبـدي   تشري اللجنة باهتمام إىل أن مسودة التقرير أرسلت إىل الربملـان الـصام              )٤(

  . تعليقاته عليها
  : وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف مبادرات ترمي إىل مكافحة التمييز، ومن بينها  )٥(

        خطة العمل الراميـة إىل تعزيـز املـساواة ومكافحـة التمييـز اإلثـين                )أ(  
 ، اليت تتضمن عدة تدابري جديدة؛ )٢٠١٢-٢٠٠٩(

 لتقدمي اقتراحات تتعلـق     ٢٠٠٧يونيه  /نتشكيل جلنة يف األول من حزيرا       )ب(  
 بوضع تشريعات أمشل ملكافحة التمييز؛ 

 بتشكيل جلنة مهمتـها اقتـراح       ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٨قيام الربملان يف      )ج(  
 تنقيح حمدود للدستور هبدف تعزيز مكانة حقوق اإلنسان؛

صياغة مشروع إحصائيات النرويج الذي يهدف إىل إعـداد إحـصاءات             )د(  
 ر دقة بشأن السكان الصاميني؛أكث

 لتحـسني  ٢٠٠٩اعتماد خطة عمل من جانب الدولة الطـرف يف عـام      ) ه(  
 املستويات املعيشية جلماعة الروما من حاملي اجلنسية النروجيية؛

، )٢٠٠٩-٢٠٠٧ (دماج املهاجرين واستيعاهبم يف اجملتمع    إلخطة عمل   اعتماد    )و(  
 ؛تمعالندماج يف اجملاأهداف تشمل حتديد و

قـانون  (اعتماد قانون اخلدمات املقدمة من مركز األزمات التابع للبلديـة             )ز(  
 ؛ ٢٠١٠يناير /الذي دخل حيز التنفيذ يف األول من كانون الثاين) مركز األزمات

املديرية الوطنية للشرطة لتعزيز التنوع يف الشرطة الـيت اعتمـدت يف     خطة    )ح(  
  . ٢٠١٣ام  واليت متتد حىت ع٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم 
يف حني تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات املقدمة من الوفد خـالل العـرض                )٦(

الشفوي، فهي تكرر اإلعراب عن قلقها إزاء عدم احتواء التقرير على بيانات تتعلق بالتركيبة              
  .اإلثنية للسكان يف الدولة الطرف

ويدها ببيانات حمّدثة بـشأن التركيبـة اإلثنيـة         توصي اللجنة الدولة الطرف بتز      
 من املبادئ التوجيهيـة اخلاصـة بتقـدمي التقـارير           ١٢ و ١٠للسكان، وفقاً للفقرتني    

)CERD/C/2007/1 (    ٨وتوصيتها العامة رقم)بتحديد األشخاص أنفسهم   املتعلقة  ) ١٩٩٠
  . بعينها عرقية أو إثنية النتمائهم إىل مجاعات
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 ججنة علماً حبجج الدولة الطرف يف ما يتعلق بقرارها عـدم إدمـا            وبينما حتيط الل    )٧(
، علـى غـرار     ١٩٩٩االتفاقية يف قوانينها الداخلية من خالل قانون حقوق اإلنسان لعـام            

األسـبقية يف   معاهدات مهمة أخرى متعلقة حبقوق اإلنسان، فهي تذكّر بأمهية منح االتفاقية            
  ).٢ و١ان املادت(ن الوطين حال تعارضها مع القانو

يف إدماج االتفاقية يف نظامها القانوين       الدولة الطرف    تنظرتوصي اللجنة بأن      
  . ١٩٩٩احمللي على مستوى أعلى، من خالل قانون حقوق اإلنسان لعام 

وينتاب اللجنة قلق إزاء التعديل املزمع إجراؤه على قانون مناهضة العنصرية الـذي               )٨(
 من االتفاقية، مبا يف ذلك التمييز القائم على         ١ردة يف املادة    أسباب التمييز الوا  يعكس مجيع    ال

  .)١املادة  (دراج اللغة كأحد األسباب للتمييزواللجنة قلقة كذلك لعدم إ. العرق ولون البشرة
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون مناهضة التمييز لضمان حظر مجيـع              

  . تفاقية من اال١أسباب التمييز الواردة يف املادة 
وتبدي اللجنة قلقها حيال وضع املهاجرين واألشخاص من أصول مهاجرة وطـاليب              )٩(

اللجوء والالجئني من حيث التمييز الذي يتعرضون له يف االستفادة من اخلـدمات العامـة               
لالجئني وطاليب اللجوء الذين    والسكن وسوق العمل والصحة، وال سيما فيما يتعلق حبصول ا         

كما تشعر اللجنة   . على اخلدمات املالئمة يف جمال الصحة البدنية والعقلية       تعرضوا لصدمات   
 ذلـك يف التعلـيم      بالقلق إزاء نسبة التسرب يف أوساط الطالب من أصول مهاجرة، مبا يف           

  ).٦ و٥ و٤ملواد ا (الثانوي العايل
غري املـواطنني،   بشأن التمييز ضد    ) ٢٠٠٤(٣٠واستناداً إىل توصيتها العامة رقم        

ث اللجنة الدولة الطرف على أن تتشاور بانتظام مع اجملموعات واجلماعات املعنية وتتخذ             حت
يف ما يتعلق باالستفادة مـن      هذه الفئات   لتمييز الذي تتعرض له     الكفيلة بالتصدي ل  تدابري  ال

اخلدمات العامة والسكن والتعليم وسوق العمل والصحة، مبا يف ذلـك تقـدمي خـدمات               
 .لالجئني وطاليب اللجوء الذين تعرضوا لصدمات     حة البدنية والعقلية    جمال الص يف  متخصصة  

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف إعادة فتح مركز الرعاية النفـسية واالجتماعيـة              
وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتخصيص املزيـد        . لالجئني الذين تعرضوا لصدمات   

وعلى الدولة  . ل يف بيئة تعليم متعددة الثقافات     من املوارد لتدريب معلمني قادرين على العم      
الطرف اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان وصول األشخاص مـن أصـول مهـاجرة إىل               

  . مناصب يف الدوائر العليا يف احلكومة واجلامعات والشركات
ويساور اللجنة القلق بسبب النقص يف املترمجني الفـوريني املـؤهلني واحملتـرفني،               )١٠(
يما يف جمايل الطب والقانون، للغة الصامية وللغات األفراد من األقليات وغري املـواطنني              س ال

واللجنة قلقة كذلك إزاء املسائل األخالقية الـيت تطرحهـا الترمجـة            . على وجه اخلصوص  
الفورية، مبا يف ذلك ما يتردد عن اللجوء للقاصرين كمترمجني لذويهم أو اللجوء إىل أفـراد                
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 قوموا بالترمجة الفورية لـضحاياهم    ين اعتدوا على أفراد آخرين من عائالهتم لي       العائالت الذ 
 .)٦ و٥ و٢املواد (

جّيـدة   خدمات ترمجة فورية مهنية      تقدميحتث اللجنة الدولة الطرف على حتسني         
 عـن طريـق   ، وال سيما يف جمايل الصحة والقانون، مبا يف ذلك           ل احلصول عليها  يسهتو

وتوصي اللجنة بسن تشريع بشأن     . لغات متعددة ب خدمات الترمجة لتوفري  ختصيص ميزانية   
احلق يف االستفادة من ترمجة فورية مهنية يف اخلدمات العامة وحظر اللجـوء للقاصـرين               

كما توصي اللجنة بتزويد موظفي اخلدمات العامة مبعلومات        . واألقارب كمترمجني فوريني  
   . والعمل معهم مؤهلنيوإرشادات حول كيفية االستعانة مبترمجني فوريني

ويف حني تشري اللجنة إىل أمهية اإلملام بلغة الدولة كوسيلة لالندماج واملـشاركة يف                )١١(
اجملتمع، فهي قلقة إزاء الشرط الذي يفرضه قانون اجلنسية النروجييـة املتمثـل يف ضـرورة                

ن تتراوح أعمارهم   ة للغة النروجيية بالنسبة ملقدمي طلب اجلنسية الذي       ي ساعة دراس  ٣٠٠ إمتام
 عاماً، األمر الذي قد يشكّل عقبة أمام حصول بعض اجملموعات على املواطنة             ٥٥ و ١٨بني  

واللجنة قلقة كذلك حيال نسبة التسرب من التعليم اإللزامي للغة، وألن هـذا             . أو اجلنسية 
التمهيـدي  التعليم غري متجانس النوعية وغري متوفر جماناً للجميع؛ وألن النجاح يف الربنامج             

ينتفي بعد ثالث سنوات، وألنه يعتمد على مكان سكن الشخص وقد يفقد الشخص إمكانية 
  ).٥ و٢املادتان ( بلدية أخرى االنتفاع به إذا انتقل إىل

، فهي حتث الدولة الطرف علـى اختـاذ         ٣٠إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم         
لغة اجملاين لكل الراغبني يف متابعته وأن تكـون         التدابري املالئمة لضمان إتاحة برنامج تعليم ال      

وتوصي . املناهج واحملتوى التربوي مراعية لالعتبارات اجلنسانية وللخلفية التعليمية والوطنية        
يـشكل   اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، سعياً منها إىل خفض نسبة التسرب وضـمان أال            

نسية، برصد تنفيذ الربنامج عـن كثـب        الربنامج عائقاً أمام احلصول على املواطنة أو اجل       
للتحقق من جتانس نوعيته ومالءمته لبعض اجملموعات من حيـث االعتبـارات اجلنـسانية            

  . واألصول، وضمان عدم فقدان احلق يف متابعة الربنامج يف حال تغيري مكان اإلقامة
 من كانون   وتالحظ اللجنة أن قانون اهلجرة اجلديد الذي دخل حيز التنفيذ يف األول             )١٢(

وينتـاب  .  يتضمن قواعد أكثر صرامة، ال سيما بالنسبة لطاليب اللجـوء          ٢٠١٠يناير  /الثاين
اللجنة قلق خاص بسبب وضع األطفال طاليب اللجوء غري املصحوبني الذين تتراوح أعمارهم             

 عاماً ويعيشون يف مراكز االستقبال، إذ إهنم مينحون رخصة إقامة مؤقتة حـىت              ١٨ و ١٥بني  
كما تشعر  .  ويضحون بعد ذلك عرضة للترحيل القسري أو العودة الطوعية         ١٨    سن ال بلوغ  

 والرعايـة   اللجنة بالقلق إزاء إمكانية حصول هؤالء األطفال على اخلدمات الصحية والتعليم          
 ).٦ و٥ و٢املواد  (من ِقبل أوصياء مؤهلني

بأن تتخذ مجيع   ، توصي اللجنة الدولة الطرف      ٣٠ العامة رقم    توصيتهامتاشياً مع     
وتوصـي  . اإلجراءات الالزمة ملعاجلة وضع طاليب اللجوء بشكل إنساين ووفقاً للقـانون          
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كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع اإلجراءات الالزمة لتوفري محاية خاصـة لألطفـال              
، مبا يف ذلك توفري خدمات الرعايـة الـصحية، والتعلـيم            غري املصحوبني طاليب اللجوء   
كما توصي  . بل أوصياء مؤهلني، وفقاً اللتزامات النرويج القانونية الدولية       والرعاية من ق  

 احمللية، خارج مراكز االستقبال، يف أسـرع        اجملتمعات هؤالء األطفال يف     بإدماجاللجنة  
   .وقت ممكن وأن يتاح هلم متابعة الدراسة بعد التعليم االبتدائي

يف مراكز االستقبال ومراكز الترحيـل      ويساور اللجنة القلق إزاء الظروف السائدة         )١٣(
اخلاصة بطاليب اللجوء وطاليب اللجوء الذين رفضت طلباهتم، وإزاء ظروف احتجاز طـاليب             

لالحتجاز، حـني تتـوافر     " تراندوم"اللجوء وطاليب اللجوء الذين رفضت طلباهتم يف مركز         
 االسـتقبال   كما ينتاب اللجنة قلق حيال ظروف العيش يف مراكـز         . شروط احتجازهم فيه  

.  عاماً، ال سيما تلك اليت تؤثر على صحتهم البدنية والعقلية١٨ و ١٦املخصصة لألطفال بني    
كما يساورها القلق إزاء اقتراح خفض املسببات الدنيا للسجن ومدة االحتجـاز املؤقـت              

  ).٦ و٥ و٢املواد (خاص الذين جيري التحقق من هويتهم لألش
غـري  بشأن التمييز ضد    ) ٢٠٠٤(٣٠رقم   عامتنيوإذ تذكّر اللجنة بتوصيتيها ال      
يف إدارة وسري عمـل نظـام        بشأن منع التمييز العنصري   ) ٢٠٠٥(٣١رقم   و املواطنني،

، فهي توصي الدولة الطرف بالعمل على مواءمة ظروف العيش يف مراكز            العدالة اجلنائية 
 الدولية حلقـوق    مع املعايري  اخلاصة ومراكز استقبال األطفال      ومراكز الترحيل االستقبال  
وتوصي كذلك الدولة الطرف بتوفري خدمات الـصحة العقليـة          .  ذات الصلة  اإلنسان

  .  عاملني متخصصنيعلى يدوالنفسية الالزمة 
وُتعرب اللجنة عن قلقها ألن التشريع اخلاص باملساعدة القانونية اجملانية ال يـشمل               )١٤(

 الربملان ينظر يف الوقت الراهن يف إمكانيـة         وتشري اللجنة إىل أن   . مجيع حاالت التمييز اإلثين   
تقدمي املساعدة القانونية اجملانية حني ُتباشر اإلجراءات القانونية بتوصية من أمني املظامل            إجازة  

املعين مبكافحة التمييز أو احملكمة املعنية مبكافحة التمييز، على غرار ما هو متّبع حني ُتباشـر                
  .)٦ و٥ و٢املواد  ( أمني املظامل الربملاينتوصية مناإلجراءات القانونية ب

 بالتعامـل مـع   ، وتوصي الدولة الطرف     ٣١ رقم   ةتذكّر اللجنة بتوصيتها العام     
توصيات أمني املظامل املعين مبكافحة التمييز أو احملكمة املعنية مبكافحـة التمييـز بـشأن               

  .  سواء بسواء الربملاينأمني املظامل تتوصيامثلما تتعامل مع املساعدة القانونية اجملانية 
 ،)٢٠١١-٢٠٠٨(تشويه األعضاء التناسلية لإلناث     وترحب اللجنة خبطة العمل ملكافحة        )١٥(

ُيلتمس من   ملا، لكنها تشعر بالقلق     )٢٠١١-٢٠٠٨(قسري  وخطة العمل ملكافحة الزواج ال    
أقليـات  إىل   تركيز مفرط على هذه القضايا، ميكن اعتباره وصماً للنساء والفتيات املنتميات          

  .)٦ و٥ و٢املواد  (معّينة
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خطة العمل ملكافحة   تطلب اللجنة تزويدها بتقييم حمّدث بشأن فعالية كل من            
، وخطة العمل ملكافحة الزواج     )٢٠١١- ٢٠٠٨(تشويه األعضاء التناسلية لإلناث     

 فضالً عن تقييم كيفية مسامهة هاتني اخلطتني يف تعزيز          ،)٢٠١١- ٢٠٠٨(القسري  
  .، من دون وصمهنأقليات معّينةإىل ساء والفتيات املنتميات النحقوق 

ويساور اللجنة القلق إزاء التمييز املزدوج أو الثالثي الذي تتعرض له النساء املنتميات       )١٦(
، ال سيما اللوايت يتعرضن     تعود إىل مهاجرين  أقليات إثنية معينة أو املنحدرات من أصول        إىل  

للجنة كذلك عن قلقها لوقف اإلعانات اليت ختصصها احلكومـة          وتعرب ا . أو لالجتار /للعنف و 
ملراكز األزمات بعد دخول قانون مراكز األزمات حيز التنفيذ، علماً بأن النساء املنتميـات إىل               

كما ينتاب اللجنة قلق إزاء افتقار موظفي       . هذه األقليات يشكلن غالبية املقيمني يف تلك املراكز       
الئمة واملهارات احملددة وإزاء الصعوبات اليت يواجهها األشـخاص   مراكز األزمات للمعارف امل   

 .)٦ و٥ و٢املواد  (لسكنمن حيث االذين يغادرون هذه املراكز يف إجياد حلول بديلة 

      )٢٠٠٢(٢٩رقـم   و) ٢٠٠٠(٢٥تذكر اللجنة بتوصياهتا العامـة رقـم        إذ  و  
ية اليت توفرها   لية الرعا فعاوتقييم  توصي الدولة الطرف برصد     فهي  ،  )٢٠٠٤(٣٠رقم  و

وحتـث  . ، بعد أن أوقفت احلكومة اإلعانات املخصصة ملراكز األزمات        ومتوهلا البلديات 
ألزمـات  ا على أن تكفل مبوجب الترتيبات اجلديدة تزويد مراكز       اللجنة الدولة الطرف    

إىل ينتمون  املعارف املالئمة واملهارات احملددة للعمل مع أشخاص        مبوظفني حمترفني لديهم    
أو /، وال سيما أولئك الذين يقعون ضحايا العنـف و         تعود ملهاجرين أقليات أو من أصول     

كما توصي اللجنة كذلك بأن تبذل الدولة الطرف كل اجلهود املمكنـة            . االجتار بالبشر 
إلجياد سكن مالئم لألشخاص الذين يغادرون املراكز، يكون بعيداً عـن مكـان إقامـة               

   .يتهماألشخاص الذين تسببوا بأذ
ويساور اللجنة القلق إزاء آثار أنشطة الشركات عرب الوطنية اليت تتخذ من النرويج               )١٧(

 على الشعوب األصلية وغريها من اجملموعات اإلثنيـة         ،أو ختضع لواليتها القضائية   / هلا و  مقراً
  .)٦ و٥ و٢املواد  (لك اآلثار على منط العيش والبيئةاليت تعيش خارج النرويج، مبا يف ذ

حقوق الـشعوب األصـلية،      بشأن) ١٩٩٧(٢٣ ضوء توصيتها العامة رقم      يف  
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري التشريعية واإلدارية الالزمة لضمان عدم            

أو ختضع لواليتـها    / هلا و  مقراًتأثري أنشطة الشركات عرب الوطنية اليت تتخذ من النرويج          
تع الشعوب األصلية وغريها من اجملموعات اإلثنيـة يف أراضٍ     القضائية تأثرياً سلبياً على مت    

حماسبة على وجه التحديد سبل     أن تبحث   لدولة الطرف   وينبغي ل .  حبقوقها خارج النرويج 
 حقوق الشعوب األصلية وغريها من اجملموعات       متسأية آثار سلبية    هذه الشركات على    

  . ة للشركاتخالقياألسؤولية االجتماعية واملبادئ عمالً مبإلثنية، وذلك ا
شعب ثقافة  التدابري املتخذة للحفاظ على     تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية        و  )١٨(

ـ   عاجلة الوضع اخلاص ل   مل، و تعزيزهاالصامي و  ، وال سـيما    ية الـشرق  ةصاميسكان املنطقة ال
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ـ   وضع  إزاء  عي الرنة، و  ملراإمكانية وصوهلم   بيتعلق   فيما ، يةالـساحل  ةصاميسكان املنطقة ال
واللجنة قلقة كذلك بسبب استمرار التمييز ضد مجاعات        . خاصة يف ما يتعلق حبقوق الصيد     

مـواد التعلـيم    توفري  تعليم اللغة الصامية، مبا يف ذلك       القانون املتعلق ب  الصاميني وعدم تنفيذ    
  .)٦ و٥ و٢املواد  (واملعلمني
التـشاور مـع   ، توصي اللجنة الدولة الطرف ب    ٢٣  ضوء توصيتها العامة رقم    يف  

صاميي الشرق وصاميي الساحل ووضع تدابري هتدف إىل متكينهم من التمتع بشكل تـام              
حبقوقهم اإلنسانية وحرياهتم األساسية واحملافظة على ثقافتهم وسبل كسب عيشهم، مبا يف            

. ذلك إدارة األراضي واملوارد الطبيعية، ال سيما يف ما خيص رعي الرنة وصيد األمسـاك              
 الدولة الطرف على اختاذ تدابري فّعالة لتمكني مجاعة الصاميني من احملافظـة             وحتث اللجنة 

على هويتهم الثقافية ورصد مجيع أشكال التمييز ضد مجاعات الصاميني والعمـل علـى              
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسة تربويـة لالسـتجابة ملتطلبـات            . معاجلتها

. مبا يف ذلك من خالل توفري املواد التربوية واملعلمـني         الصاميني املتعلقة بتعليم اللغة األم،      
وترجو اللجنة موافاهتا بنتائج حتقيق جلنة فينمارك املتعلق مبطالبات األراضـي يف املنـاطق         

  . الصامية الشرقية
، ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١٩وحتيط اللجنة علماً بتضمن قانون التعدين الصادر يف           )١٩(

، على أحكام تتعلق مبـصاحل      ٢٠١٠يناير  /ول من كانون الثاين   الذي دخل حيز التنفيذ يف األ     
لكن القانون املذكور ال يتناول مصاحل الـصاميني يف منـاطق   . الصاميني يف مقاطعة فينمارك   

  . مقاطعة فينماركيقطنها الصاميون تقليدياً عدا أخرى من النرويج 
لومـات عـن    توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمني تقريرها الدوري املقبـل مع           

املشاورات اليت عقدهتا وتعقدها حكومة الدولة الطرف يف ما خيـص املـشاريع الـصناعية          
  .  تقليدياًوغريها من املشاريع اليت تنوي إجنازها يف مجيع املناطق اليت تقطنها الشعوب األصلية

التتر، ال سيما يف    /مجاعات الروما والرومان  أوضاع  وتعرب اللجنة عن قلقها حيال        )٢٠(
ما يتعلق بدخول أفراد هذه اجلماعات إىل األماكن العامة، واستفادهتم من السكن والعمالة،             

لـيم  والتدابري املتخذة لدمج أطفال مجاعات الروما، وخاصة من عائالت الُرّحل، يف نظام التع     
  ).٦ و٥ و٢املواد ( على حنو يتناسب مع منط عيشهم

التمييز ضد الرومـا، توصـي      بشأن  ) ٢٠٠٠(٢٧يف ضوء توصيتها العامة رقم        
التتر، /اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فّعالة ملنع التمييز ضد مجاعات الروما والرومان           

دخول أفراد هذه اجلماعات إىل األماكن العامة، واسـتفادهتم مـن           ال سيما يف ما خيص      
 مجاعات  لدمج أطفال ختصيص موارد إضافية بغية إجياد حلول مناسبة        السكن والعمالة، و  

يف نظام التعليم، مع مراعاة منط عـيش  ،  والرومان، وخاصة أطفال عائالت الُرّحل الروما
  . اجلماعة وتوفري تعليم معزز بلغتهم األم
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وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء اآلراء العنصرية اليت تعّبر عنها جمموعـات متطرفـة                )٢١(
، واليت تشكّل خطاباً متـسماً      ترنوبعض األحزاب السياسية يف وسائل اإلعالم وعلى اإلنت       

بالكراهية وقد تقود إىل تصرفات عدائية جتاه بعض األقليات، فضالً عن وجـود مجعيـات               
كما يساور اللجنة قلق حيال العدد الضئيل من الشكاوى         . عمتورطة يف أنشطة من هذا النو     

ظفون املكلفون بإنفـاذ    اليت ُتقدم ضد األفعال العنصرية، مبا يف ذلك األفعال اليت يرتكبها املو           
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم      . القانون، والعدد القليل من احلاالت اليت تبت فيها احملاكم        

انـات  توفر معلومات إحصائية قضائية عن عدد الشكاوى والتحقيقات واملالحقـات واإلد          
  ).٦ و٤املادتان (املرتبطة باألفعال العنصرية 

 من االتفاقيـة،    ٤املادة  بشأن  ) ١٩٩٣(١٥مة رقم   تذكّر اللجنة بتوصيتها العا     
، وتوصي الدولة الطرف بتحديد تعريف املادة ملزمة بطبيعتهاهذه  أحكام اليت تشري إىل أن

واضح وشفاف خلطاب الكراهية وجرائم الكراهية بغية إحداث توازن بني احلق يف حرية             
، وحظر املنظمات   ٤يه املادة   التعبري والتعبري الصريح عن أفكار عنصرية، وفق ما تنص عل         

وتوصي اللجنة بوضع استراتيجية ملعاجلة مسألة      . اليت تروج للعنصرية والتمييز العنصري    
، تطلب  ٣١ويف ضوء توصيتها العامة رقم      . العنصرية يف اخلطاب العام بشكل أكثر فعالية      

اوى اللجنة كذلك من الدولة الطرف تزويدها ببيانات إحصائية قضائية عن عدد الـشك            
والقضايا اليت ُرفضت وأسباب رفضها، وعن التحقيقات واملالحقات واإلدانات املتعلقـة           

، مبا يف ذلك األفعـال الـيت        ٤جبميع أشكال األفعال العنصرية، وفقاً ملا تنص عليه املادة          
  . ارتكبها املوظفون املكلفون بتنفيذ القانون

ة حقوق اإلنسان، فهي تشجع الدولة      وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها عدم إمكانية جتزئ         )٢٢(
الطرف على النظر يف التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان اليت مل تصدق عليهـا بعـد،                

سيما املعاهدات اليت ألحكامها عالقة مباشرة مبوضوع التمييز العنصري، مثـل اتفاقيـة              ال
  . أسرهم الدولية املتعلقة حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد ١٩٩٠ عام

وإذ حتيط اللجنة علماً خبطط الدولة الطرف املتعلقة مبتابعة مؤمتر استعراض ديربان،             )٢٢(
، توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تفعيـل        )٢٠٠٩(٣٣  توصيتها العامة رقم   ويف ضوء 

 املؤمتر العاملي ملكافحة    ٢٠٠١سبتمرب  / ديربان الذي اعتمده يف أيلول     وبرنامج عمل إعالن  
على أن تضع يف    ية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،           العنصر

 نظامها القانوين الداخلي الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر           إطار لدى تطبيق االتفاقية يف   اعتبارها  
وتطلب اللجنة إىل الدولة    . ٢٠٠٩أبريل  /عقد يف جنيف يف نيسان    استعراض ديربان الذي ان   

دوري القادم معلومات حمددة عن خطط العمل وغريهـا مـن           الطرف تضمني تقريرها ال   
  .التدابري املتخذة لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان على املستوى الوطين

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعّد برناجماً مالئماً مـن األنـشطة لالحتفـال              و  )٢٤(
 العامةعلنتها اجلمعية   السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، كما أ       ها  بوصف ٢٠١١ بسنة
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، وتوفري الدعاية املناسـبة     ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ يف    ٦٤/١٦٩يف قرارها   
  . هلذا الربنامج

وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف التقارير لعامة اجلمهـور وقـت تقـدميها،                )٢٥(
ريها من اللغات املـستخدمة   وغالرمسيةوبإصدار توصيات اللجنة املتعلقة هبذه التقارير، باللغة       

  .بشكل شائع، حسب االقتضاء
 الـداخلي  النظـام  من ٦٥ من االتفاقية واملادة ٩ من املادة ١ووفقاً ألحكام الفقرة     )٢٦(

، تطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف معلومات يف غضون سنة واحـدة مـن                للجنة املعدل
 ١٣ و ١٢ و ٩ات الـواردة يف الفقـرات       اعتماد االستنتاجات احلالية، بشأن متابعتها للتوصي     

  . أعاله١٦و
 ١٠وتود اللجنة أيضاً أن تسترعي انتباه الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة للتوصيات               )٢٧(
 وتطلب أن تقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة يف تقريرها الدوري املقبل            ٢٠ و ١٩ و ١٨و

  .بشأن التدابري امللموسة املتخذة لتنفيذ هذه التوصيات
وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريريها الدوريني احلادي والعشرين والثاين             )٢٨(

، مع مراعـاة املبـادئ      ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٥والعشرين يف وثيقة واحدة، يف موعد أقصاه        
التوجيهية للوثيقة اخلاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا              

مجيع النقاط املثارة يف املالحظات اخلتامية      تتناول  ، وبأن   (CERD/C/2007/1)ة والسبعني   احلادي
لـصفحات  العـدد   باحلد األقصى   وحتث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تتقّيد         . احلالية
 صفحة للوثيقة األساسـية     ٨٠ و ٦٠ما بني    و  صفحة للتقارير اخلاصة بكل معاهدة     ٤٠ وهو

ادئ التوجيهية املنسقة املتعلقـة بإعـداد التقـارير الـواردة يف الوثيقـة              انظر املب (املوحدة  
HRI/GEN/2/Rev.6 ١٩، الفقرة.(  

  باراغواي  -٥٣
 ٢٠٩٥ و ٢٠٩٤ يف جلـستيها     ،نظرت جلنة القـضاء علـى التمييـز العنـصري           )١(
)CERD/C/PRY.2094و CERD/C/PRY.2095 (  ــومي ــودتني يف يـ  / آب١١ و١٠املعقـ

رير األويل والتقريرين الدوريني اجملمَّعني الثاين والثالث الـيت قدمتـها           ، يف التق  ٢٠١١ أغسطس
 ٢١١٧ يف جلـستها     ،واعتمـدت اللجنـة   . (CERD/C/PRY/1-3)باراغواي يف وثيقة واحدة     

(CERD/C/SR.2117) املالحظات اخلتامية التالية٢٠١١أغسطس / آب٢٦ املعقودة يف ،.  

  مقدمة  -ألف 
بالوثيقة األساسية املوحدة اليت قدمتها الدولة الطرف، واألجوبة        ترحب اللجنة بالتقارير و     )٢(

ونظراً إىل  . الشفوية على أسئلتها اليت قدمها وفد باراغواي، واحلوار الذي جرى بني اللجنة والوفد            
التأّخر يف تلقي التقرير األويل والتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثاين والثالث، فإن اللجنة تـدعو     
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ة الطرف إىل االلتزام يف املستقبل باجلدول الزمين احملدد يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع               الدول
  .أشكال التمييز العنصري واملبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير اليت أعدهتا اللجنة

وتشيد اللجنة مبشاركة ممثلي اجملتمع املدين الفاعلة وتفانيهم يف جهود القضاء علـى               )٣(
  .يز العنصري يف الدولة الطرفالتمي

  اجلوانب اإلجيابية  -باء 
حتيط اللجنة علماً بااللتزامات اليت قطعتها الدولة الطرف علـى نفـسها يف إطـار                )٤(

االستعراض الدوري الشامل الذي جيريه جملس حقوق اإلنسان، وتشجعها علـى االمتثـال             
  . جلميع التوصيات اليت قبلتها

املعهد األراضي من قبل    ظ أن املبلغ املخصص يف امليزانية لشراء        ويسر اللجنة أن تالح     )٥(
 مليـون دوالر مـن      ٢٢ ماليني إىل    ٤ من   ُرفعالوطين لشؤون الشعوب األصلية لألراضي      

  .٢٠١١دوالرات الواليات املتحدة يف عام 
اليت القرارات  وترحب اللجنة بااللتزام اجلازم الذي قطعه وفد الدولة الطرف بامتثال             )٦(

وتثين اللجنـة   . تصدرها احملاكم الدولية يف الدعاوى اليت تكون الشعوب األصلية طرفاً فيها          
على الدولة الطرف العترافها مؤخراً حبقوق ملكية شعب كاليينماغاتيغما يف قطـاع مـن              

  . سنوات من الرتاع١٠أراضي األسالف، ونقل سند امللكية الرمسي إليه بعد أكثر من 
إحاطتها علماً بإنشاء املديرية العامة لصحة الشعوب األصلية التابعة         وقد سّر اللجنة      )٧(

  .لوزارة الصحة

  الشواغل والتوصيات  -جيم 
 هبـا عـن     وثوقوامل يكفي من البيانات املصنفة    مايساور اللجنة القلق لعدم وجود        )٨(

نحدرة من واجملتمعات املبشأن الشعوب األصلية سيما  التركيبة السكانية لسكان باراغواي، ال
، لكنـها   ٢٠١٢الحظت اللجنة أن التعداد السكاين املقبل سيجري يف عام          و. أصل أفريقي 

تشعر بالقلق إزاء نقص املعلومات عن العمل التحضريي املوازي، مبا يف ذلك مسائل من قبيل               
م  الـالز  األدوات املنهجية و التدريب الذي ينبغي توفريه للقائمني بالتعداد واجملتمعات احمللية،       

 املقدمة واملشاورات املعقودة    التحديد الذايت للهوية، واملعلومات    مبدأ ضمان احترام ل استعماهلا
  ).٢من املادة ) ب(و) أ(١الفقرة (بشأن تصميم استمارات التعداد 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم على وجه اخلـصوص باختـاذ اخلطـوات                
ووضع أدوات إحصائية مناسبة وموثـوق هبـا      الضرورية لتحسني منهجية التعداد السكاين      

 تكون متوافقة مع مبدأ التحديد الذايت للهويـة، وذلـك           ٢٠١٢الستعماهلا يف تعداد عام     
بالتعاون الوثيق يف مجيع مراحل العملية مع األمم املتحدة والشعوب األصلية واجملتمعـات              

رج يف تقريرها الدوري    وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تد      . املنحدرة من أصل أفريقي   
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املقبل إحصاءات مصنفة وحمدثة بشأن تركيبة السكان، وتذكرها بـأن هـذه املعلومـات              
ضرورية ألهنا أساس رسم السياسات والربامج العامة املناسبة لقطاعات السكان اليت تتعرض            

  .للتمييز العنصري، ولتقييم مدى تطبيق االتفاقية على خمتلف الفئات املُكونة للمجتمع
يف قـوانني   " التمييز العنـصري  "وتالحظ اللجنة بقلق عدم وجود تعريف ملصطلح          )٩(

ا تـنص عليـه الفقـرة       مل اًالدولة الطرف، وأن التمييز العنصري غري معّرف بأنه جرمية، وفق         
وحتيط اللجنة علماً باملعلومات املفصلة اليت قدمها الوفد        .  من االتفاقية  ٤من املادة   ) أ(الفرعية  

روع قانون مكافحة التمييز، لكنها قلقة من تقدمه البطـيء يف اهليئـة التـشريعية               بشأن مش 
  ).٤من املادة ) أ(؛ والفقرة الفرعية ٢ من املادة ٢؛ والفقرة ١ املادة(

تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل يف مترير التشريعات الالزمـة ملنـع               
فحة التمييز، اليت ينبغي أن تنص علـى  العنصرية والتمييز، مبا يف ذلك مشروع قانون مكا 

 من االتفاقية وتعّرف خمتلف مظاهر التمييـز        ١تعريف للتمييز العنصري يتوافق مع املادة       
وحتث اللجنة  .  من االتفاقية  ٤العنصري باعتباره جرمية يعاقب عليها القانون، وفقاً للمادة         

 من االتفاقية، ٤ن املادة بشأ) ١٩٩٣(١٥عاة توصيتها العامة رقم الدولة الطرف على مرا
  .واليت تنص صراحة على أن مجيع أحكام تلك املادة ذات طابع إلزامي

وتأسف اللجنة ألن تقرير الدولة الطرف ال يقدم إحصاءات أو معلومات دقيقة عن               )١٠(
عدد الشكاوى واإلجراءات أو األحكام القضائية املتعلقة بالعنصرية يف باراغواي، على النحو            

  . من االتفاقية٤دده املادة الذي حت
ـ              للـشكاوى  اً  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم يف تقريرها املقبـل تقييم

وتـدعوها يف   . واإلجراءات واألحكام القضائية املتعلقة باألعمال العنصرية يف باراغواي       
بشأن منع التمييز العنصري يف     ) ٢٠٠٥(٣١ىل مراعاة توصيتها العامة رقم      هذا الصدد إ  

  .رة وتسيري نظام العدالة اجلنائيةإدا
وحتيط اللجنة علماً باملعلومات املقدمة عن التدابري اخلاصة املنفذَّة يف الدولة الطرف من               )١١(

أجل املسامهة يف النهوض بقطاعات السكان املعرضة للتمييز العنصري ومحايتها، غري أهنا تعرب             
لتمثيل جمتمعات الشعوب األصلية واملنحدرة     عن قلقها إزاء جتزؤ سوق العمل واملستوى املتدين         

من أصل أفريقي وغريها من الفئات املستضعفة يف مواقع صـنع القـرار وآليـات املـشاركة             
وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء نقص املعلومات عن الطريقة اليت يـستفيد            . االجتماعية والتعليم 

  ).٥؛ واملادة ٢ من املادة ٢الفقرة (قها هبا الناس من هذه التدابري اخلاصة وعن آثارها أو نطا
ميكـن  اليت علومات املتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم محلة تستهدف مجع           

استعماهلا يف تقييم املدى الذي مت بلوغه يف وضع هذه التدابري اخلاصة وتطبيقها بطريقة تليب               
طرف بإعداد دراسة لتحديـد     وتوصي اللجنة الدولة ال   . احتياجات اجملتمعات احمللية املعنية   

اآلثار اليت أحدثتها التدابري اخلاصة املطبقة حالياً على متتع اجملتمعـات احملليـة املـستهدفة               
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وتدعو اللجنة الدولة الطرف يف هـذا املقـام إىل          . حبقوقها، ورصد تنفيذها وتقييمه بانتظام    
  .خلاصة يف االتفاقيةبشأن معىن ونطاق التدابري ا) ٢٠٠٩(٣٢ مراعاة توصيتها العامة رقم

وتعرب اللجنة عن تقديرها لتوسيع نطاق االعتراف الدستوري ليـشمل الـشعوب            )١٢(
األصلية، غري أهنا قلقة من عدم وجود سياسة شاملة عملياً حلماية حقوق هذه الشعوب، ومن               
أن عدم وجود قدرات مؤسسية كافية يعيق إعاقة شديدة متتع الشعوب األصـلية الكامـل               

ويثري وضع نساء الشعوب األصلية قلقاً بالغاً لدى اللجنة ألهنن يتعرضن ألشـكال             . حبقوقها
وتشعر . متعددة ومتداخلة من التمييز بسبب أصلهن اإلثين وجنسهن ووضعهن املهين وفقرهن          

اللجنة أيضاً بالقلق إزاء عدم تنفيذ التوصيات الواردة يف تقريـر جلنـة احلقيقـة والعدالـة                 
ق بوسائل التصدي للتمييز العنصري املستمر على أساس أهـداف حمـددة        والتعويضات املتعل 

  ).٥من املادة )  ه(و) د(و) ج(؛ والفقرات الفرعية ٢املادة (األجل 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ اخلطوات الالزمة، مبـا فيهـا التـدابري                

يق املساواة يف احلقوق    التشريعية وختصيص االعتمادات يف امليزانية الوطنية، الكفيلة بتحق       
مبضاعفة جهودها لتنفيذ التوصيات الواردة يف تقريـر        اً  وتوصيها أيض . للشعوب األصلية 

وتـدعو  . جلنة احلقيقة والعدالة والتعويضات واملتعلقة بسبل التصدي للتمييز العنـصري         
خلدمات إىل االستفادة من املساعدة التقنية املتاحة يف إطار برنامج ا         الطرف  اللجنة الدولة   

االستشارية واملساعدة التقنية للمفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان بغـرض           
. مراجعة قوانينها وبنيتها املؤسسية من أجل تنفيذ السياسات املتعلقة بالشعوب األصـلية           

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على قبول املساعدة االستشارية واملوافقـة علـى تلقـي              
وتدعو اللجنـة   .  مبن فيهم املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية        زيارات اخلرباء، 

بشأن األبعـاد اجلنـسانية     ) ٢٠٠٠(٢٥الدولة الطرف إىل مراعاة توصيتها العامة رقم        
  .للتمييز العنصري

وتالحظ اللجنة بقلق أن العديد من األطفال املنتمني إىل الفئات املستـضعفة غـري                )١٣(
وثائق هوية وال يتلقون اخلدمات األساسية للرعاية الصحية والتغذيـة          مسجلني أو ال ميلكون     

  ).٥من املادة )  ه(و) د(الفقرتان الفرعيتان (والتعليم واألنشطة الثقافية 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ اخلطوات الالزمة لتسجيل مجيع األطفال             

 الشعوب األصلية، وأن حتمي ثقافتهم      سيما املقيمني يف املناطق اليت تسكنها      يف إقليمها، ال  
  .وحتترمها وحترص على أن يتلقوا اخلدمات الضرورية لتعزيز منوهم الفكري والبدين

وتشعر اللجنة بالقلق ألن املعهد الوطين لشؤون الشعوب األصـلية غـري مـستقل                )١٤(
وألن مؤسسياً وليست لديه سلطات وظيفية على إدارات ووزارات أخرى يف الدولة الطرف،       

الشعوب األصلية ال تعتربه ممثالً هلا بسبب عدم وجود والية قانونية متكنه من التشاور الكامل               
علـى  بـشكل منـتظم      إطالع الشعوب األصلية     عدموتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من      . معها

 استشارهتا مسّبقًا للحصول على موافقتها املستنرية على القرارات اليت وعدم  املعلومات املناسبة   
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 مـع ويتجلى ذلك يف القرار الذي أصدره املعهد مؤخراً بشأن املشاورات           . تؤثر يف حقوقها  
  ).٥من املادة " ٨) "د(؛ والفقرة الفرعية ٢املادة (مجيع الوكاالت احلكومية 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتري تقييماً مؤسسياً للمعهد الوطين لـشؤون              
مؤسسة مستقلة متثل الشعوب األصلية يف باراغواي وأن        الشعوب األصلية بغية حتويله إىل      

. تسند إليه السلطة واملوارد الكافية، وكذلك الوالية اليت تشمل حاالت التمييز العنصري           
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باختاذ اإلجراءات الالزمة إلجياد مناخ من الثقة يفضي             

عل ما يلزم لـضمان مـشاركة الـشعوب    إىل إقامة احلوار مع الشعوب األصلية، وأن تف 
األصلية الفعالة يف عمليات صنع القرار يف اجملاالت اليت ميكن أن تتأثر فيها حقوقها، على               

  .بشأن حقوق الشعوب األصلية) ١٩٩٧(٢٣أن تراعى التوصية العامة للجنة رقم 
ئـة مـن     يف املا  ٤٥وتعرب اللجنة عن اهتمامها مبا أبلغها به وفد باراغواي بـأن              )١٥(

حتوز سندات قانونية ثابتة وهنائية مللكية األراضي سـُتمنح          جمتمعات الشعوب األصلية اليت ال    
، غري أهنا قلقة ألن عدم وجود نظـام فعـال لالعتـراف             ٢٠٢٠تلك السندات حبلول عام     

. باحلقوق يف األرض وردها مينع جمتمعات الشعوب األصلية من استعادة أراضي األسـالف            
لق أيضاً عدم إجراء الدولة الطرف حتقيقات شاملة واختاذ إجراءات كاملة رداً            ومن دواعي الق  

على مظاهر التهديد والعنف اليت تعرضت هلا، جمتمعات بعض الشعوب األصلية واملنحدرة من 
؛ والفقـرة   ٢من املادة   ) د(و) ج(الفقرتان الفرعيتان   (أصل أفريقي عند طردها من أراضيها       

  ).٦؛ واملادة ٥ن املادة م‘ ٦‘و‘ ٥‘)د(الفرعية 
توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد اإلصالحات الضرورية، مبا فيها التـدابري             

القانونية واإلدارية، للتأكد من أن نظام العدالة الداخلي يتسلح بوسائل فعالـة وكافيـة              
حلماية حقوق جمتمعات الشعوب األصلية واملنحدرة من أصل أفريقي، مبا يف ذلك آليات             

الة لتقدمي الشكاوى واملطالبات املتعلقة باألرض، والسـترداد أراضـيها واالعتـراف            فع
وحتض اللجنة الدولة الطرف على     . الكامل حبقوقها يف األراضي على حنو منسق ومنهجي       

إجراء حتقيق سريع وفعال يف التهديدات وحوادث العنف، من أجل حتديد هوية املسؤولني             
  .توفري سبل االنتصاف الفعالة للضحايا وأسرهمعنها ومقاضاهتم، واحلرص على 

وحتيط اللجنة علماً جبهود الدولة الطرف إللغاء الرق يف تـشاكو، لكنـها تكـرر                 )١٦(
أعربت عنه من قلق إزاء الوضع االجتماعي واالقتصادي جملتمعات الشعوب األصـلية يف              ما

. ملبكـر والتحـرك العاجـل      يف إطار إجراء اإلنذار ا      اللجنة وهو وضع عاجلته  ذلك اإلقليم،   
ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار ممارسة استعباد املدين واستغالل األطفال خدم املنـازل،             

  ).٥ و٤املادتان (هذا اإلقليم األصلية يف الشعوب وانتهاك حقوق اإلنسان جملتمعات 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ إجراءات عاجلـة تـضمن جملتمعـات               

وتوصـي اللجنـة    . صلية يف إقليم تشاكو القدرة على ممارسة حقوقها كاملةً        الشعوب األ 
الدولة الطرف بتكثيف جهودها ملنع الّسْخرة والتحقيق فيها وحماكمة املتـورطني فيهـا             

وتشجع اللجنة  . حسب األصول، وضمان سبل وصول اجملتمعات احمللية املعنية إىل القضاء         
ل يكون من مكوناهتا تدريب مفتـشي العمـل         الدولة الطرف أيضاً على وضع خطة عم      
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ومبادرات لتوعية العمال وأرباب العمل بضرورة استئصال السخرة يف جمتمعات الشعوب        
وتشجعها اللجنة أيضاً على مواصلة العمل يف هـذا الـصدد           . األصلية يف إقليم تشاكو   

  .بالتعاون مع الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة
ا الدولة الطرف عن وضع جمتمعي       باهتمام باملعلومات اليت قدمته    نة علماً وحتيط اللج   )١٧(

، الذي عاجلته اللجنة يف إطار إجراء اإلنذار        الساوهوياماكا الياكيي أكسا، و   الشعوب األصلية 
، واإلجراءات  الشعب األصلي الكساموك كاسيك   املبكر والتحرك العاجل، وعن وضع جمتمع       

 لألحكام اليت أصدرهتا حمكمة البلدان األمريكيـة حلقـوق          جزئياًلالمتثال  اآلن  املتخذة حىت   
 قلقة بسبب التـأّخر يف       املذكورة، غري أهنا   الثالثةالشعوب األصلية   اإلنسان بشأن جمتمعات    

. إىل تلـك اجملتمعـات    األسالف  سيما إعادة أراضي     تنفيذ أهم جوانب تلك األحكام، ال     
تعوزها ملشتركة بني الوكاالت إلنفاذ األحكام الدولية       ألن اللجنة ا  اً  وتشعر اللجنة بالقلق أيض   

؛ والفقـرة  ٢املـادة    (والية تنسيق اإلجراءات املتخذة من قبل اجلهازين التشريعي والتنفيذي        
  .)٦؛ واملادة ٥ من املادة ‘٦‘ و‘٥‘)د( الفرعية

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقوم على وجه االستعجال باختاذ اخلطـوات               
مة لالمتثال التام ألحكام حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان الـيت أصـدرهتا             الالز

لصاحل جمتمعات الياكيي أكسا، والساوهوياماكا، والكساموك كاسيك، وأن تفعل ذلـك           
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز اللجنة املشتركة بـني         . وفقاً للجدول الزمين احملدد   
لدولية حىت تكون قادرة على تنسيق جهود خمتلـف فـروع           الوكاالت إلنفاذ األحكام ا   

  .احلكومة لتنفيذ التزامات الدولة الطرف
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الوضع االجتماعي واالقتـصادي لـسكان بـاراغواي              )١٨(

املنحدرين من أصل أفريقي، ونقص االعتراف هبم وضعف حـضورهم، وقلـة املؤشـرات              
ة عن هذه الفئة، األمر الذي يعيق الدولة الطرف عن معرفة املزيد            االجتماعية والتعليمية املتاح  

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء استمرار      . عن حالة أفرادها ووضع سياسات عامة ملساعدهتم      
التمييز يف حق سكان باراغواي املنحدرين من أصل أفريقي خبصوص عدم إمكانية ارتيـادهم        

  ).٥ و٢املادتان (العامة بسبب أشخاصهم ليس إال األماكن العامة أو تلقيهم اخلدمات 
حتث اللجنة الدول الطرف على اعتماد التدابري الالزمة، مبا فيها ختصيص املوارد              

. البشرية واملالية لضمان قدرة األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي على ممارسة حقوقهم           
صل أفريقي باملشاركة   وتدعوها إىل وضع آليات تسمح جملتمعات الشعوب املنحدرة من أ         

يف وضع السياسات واملعايري العامة وإقرارها، وتنفيذ املشاريع اليت تؤثر عليها، وأن تفعل             
املفوضـية الـسامية حلقـوق    سيما    ال ذلك بالتعاون مع تلك اجملتمعات واألمم املتحدة،      

عامـة  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على أال يكون ارتياد األماكن ال           . اإلنسان
  .على أساس العرق أو االنتماء اإلثيناً أو حمدوداً وتلقي اخلدمات العامة انتقائي

وتالحظ اللجنة باهتمام أن الدولة الطرف ملزمة دستورياً بالنهوض بلغة الغـواراين،        )١٩(
وهي لغة رمسية، ولغات الشعوب األصلية واألقليات األخرى، وبالعمل على توفري التعلـيم             

 تنفيذاً  ٤٢٥١ غري أهنا قلقة من عدم تنفيذ قانون اللغات رقم        . افات والثنائي اللغة  املتعدد الثق 
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الفقرتـان  (تاماً، ومن قلة املعلومات عن انتظام الطلبة يف صـفوف دراسـية بلغـاهتم األم                
  ).٥من املادة ‘ ٥‘) ه(و) أ( الفرعيتان
إبطـاء،   دون   ٤٢٥١توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ قانون اللغات رقم            

وأن حتدد جدوالً زمنياً وتوفر ميزانية كافية هلذا الغرض، خاصة بشأن استعمال اللغـتني              
. الرمسيتني على قدم املساواة يف جماالت منها، التعليم والتدريب املهين وإقامـة العـدل             

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً، أن تراعي يف مساعيها لتطـوير لغـات الـشعوب               
آللية اخلرباء بشأن حقوق    ) ٢٠٠٩(١ املشورة رقم    امراعاهتات األخرى و  األصلية واألقلي 

  .الشعوب األصلية يف التعليم
نشاء دائرة الشعوب األصلية    إلعتراف الدستور بوضع ديوان املظامل، و     ممتنة ال واللجنة    )٢٠(

يوان بيد أهنا قلقة من نطاق القدرة املؤسـسية للـد         . ودائرة مكافحة التمييز ضمن بنية الديوان     
ونقص املعرفة يف الدولة الطرف بواجباته واإلجراءات اليت يتخذها حلماية حقوق ضحايا التمييز             

عدم وجود معلومات عن التقدم الذي حتقق يف معاجلة الـشكاوى           لوتأسف اللجنة   . العنصري
  ).٧ و٦املادتان (املتعلقة بالتمييز العنصري اليت تلقاها الديوان أو نتائج أي إجراء اختذه 

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ اخلطوات الالزمة لتعزيز القدرة التنفيذية             
لديوان املظامل وزيادة اخنراطه يف محاية حقوق اإلنسان للشعوب األصـلية واجملتمعـات              

وتوصيها أيضاً بتقدمي معلومات يف تقريرها الدوري املقبل عن         . املنحدرة من أصل أفريقي   
  .قضايا التمييز العنصري اليت أُبِلغ هبا ديوان املظاملالتقدم احملرز يف حل 

وتالحظ اللجنة باهتمام اهنماك فروع احلكومة الثالثة يف إعداد خطة عمل وطنيـة               )٢١(
  ).٧املادة (بشأن حقوق اإلنسان، بالتعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان 

 عمل وطنية بشأن    تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة عملها لوضع خطة          
حقوق اإلنسان، واحلرص على أن تكون هذه العملية تشاركية وأن تعاجل قضية التمييـز              
العنصري وموضوع حقوق اجملتمعات األصلية والسكان املنحدرين من أصـل أفريقـي            

وينبغي أن ُتدرج يف اخلطـة      . وغريهم من الطوائف اإلثنية القومية داخل جمتمع باراغواي       
إلنسان ميكن باالستناد إليها تقدير التقدم الذي حتقق يف تنفيذ اخلطـة            مؤشرات حلقوق ا  

وحتض اللجنة الدولة الطرف على حـشد الـدعم         . الوطنية وأثرها على تلك اجملتمعات    
أن تنص على توفري االعتمـادات      وللخطة على الصعيد الوطين وعلى صعيد اإلدارات،        

وتوصي اللجنة بإدماج هـذه     . وضع التنفيذ الكافية من املوارد البشرية واملالية لوضعها م      
  .اخلطة، يف آليات أخرى حلماية حقوق اإلنسان يف الدولة الطرف

وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها عدم قابلية حقوق اإلنسان للتجزئة، فإهنا تشجع الدولة               )٢٢(
بعُد،  امل تنضم إليه  الطرف على النظر يف االنضمام إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت            

سيما الصكوك اليت هلا عالقة مباشرة بقضية التمييز العنصري، مثل الربوتوكول االختياري             ال
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امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية منع جرميـة            
  .اإلبادة اجلماعية املعاقبة عليها

بشأن متابعة مـؤمتر اسـتعراض      ) ٢٠٠٩(٣٣ويف ضوء التوصية العامة للجنة رقم         )٢٣(
، عند إدراج االتفاقية يف تشريعاهتا       بأن تضع يف حسباهنا    ديربان، توصي اللجنة الدولة الطرف    

 يف املؤمتر العـاملي     ٢٠٠١سبتمرب  /الداخلية، إعالن وبرنامج عمل ديربان املعتمدين يف أيلول       
يتصل بذلك من تعصب، إضافة     ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما        

وتطلب . ٢٠٠٩أبريل /إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض ديربان املعقود يف جنيف يف نيسان      
اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات حمددة عـن خطـط           

علـى الـصعيد    العمل وغريها من اإلجراءات املعتمدة إلعمال إعالن وبرنامج عمل ديربان           
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تعهد مبسؤولية النظر يف حـاالت التمييـز              . الوطين

العنصري إىل مؤسسة مستقلة، وأن تسند إىل هذه املؤسسة السلطة الالزمة لرصد ودعم تنفيذ           
  .برنامج عمل ديربان على املستوى الوطين

ه يف وسـائل  نـشر اً مناسباً وتنفذه وتوتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع برناجم       )٢٤(
ـ         ٢٠١١اإلعالم لالحتفال بعام           اً باعتبارها السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، وفق

 كـانون   ١٨ املـؤرخ    ٦٤/١٦٩القرار  (ا أعلنته اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والستني         مل
  ).٢٠٠٩ديسمرب /األول

لدولة الطرف، وتوصيها بالتصديق على التعديالت الـيت        مبوقف ا اً  وحتيط اللجنة علم    )٢٥(
 ١٩٩٢يناير  / كانون الثاين  ١٥ من االتفاقية، واليت أُقرت يف       ٨ من املادة    ٦أدخلت على الفقرة    

يف االجتماع الرابع عشر للدول األطراف يف االتفاقية وصدقت عليهـا اجلمعيـة العامـة يف                
وتذكّر اللجنة يف هذا املضمار     . ١٩٩٢يسمرب  د/ كانون األول  ١٦ املؤرخ يف    ٤٧/١١١ قرارها

 ٦٣/٢٤٣ ، والقرار ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦١/١٤٨بقرار اجلمعية العامة    
، الذي حثت فيه اجلمعية العامة بقوة الدول األطراف         ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٤ املؤرخ

 على االتفاقية، وإبالغ األمني العام      على التعجيل بإجراءات التصديق داخلياً على التعديل املدخل       
  .خطياً على وجه السرعة مبوافقتها على هذا التعديل

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف إمكانية إصدار اإلعـالن االختيـاري               )٢٦(
  . من االتفاقية١٤املنصوص عليه يف املادة 

رها للجمهور فور تقدميها،    وتالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف تتيح تقاري          )٢٧(
وتوصيها بأن تتأكد من تعميم ونشر توصيات اللجنة اخلتامية أيضاً باللغتني الرمسيتني، وغريمها 

  .من اللغات الشائعة، عند االقتضاء
  من النظام الداخلي املعـدل     ٦٥ من االتفاقية والقاعدة     ٩ من املادة    ١ووفقاً للفقرة     )٢٨(

ولة الطرف أن تقدم معلومات، يف غضون سنة واحدة من اعتماد         للجنة، تطلب اللجنة إىل الد    
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 ٩املالحظات اخلتامية احلالية، عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقـرات             
  . أعاله١٧ و١٦و
وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة الـيت تكتـسيها                 )٢٩(

، وتطلب إليها أن تدرج يف تقريرها الـدوري املقبـل           ١٩ و ١٨و ١٥ و ١٤ و ٨التوصيات  
  .معلومات مفصلة عن التدابري احملددة املتخذة لتنفيذها

الرابع إىل السادس يف    الدورية من   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها          )٣٠(
 تلك التقارير   ، وتشري إىل أنه ينبغي عند إعداد      ٢٠١٤سبتمرب  / أيلول ١٧ وثيقة واحدة حبلول  

أن تتبع الدولة الطرف املبادئ التوجيهية احملددة اليت اعتمدهتا جلنة القـضاء علـى التمييـز                
ميع النقاط املثـارة    تتطرق جل ، وأن   )CERD/C/2007/1(العنصري يف دورهتا احلادية والسبعني      

لعدد د األقصى   باحلأن تتقّيد   وحتث اللجنة الدولة الطرف على      . يف املالحظات اخلتامية احلالية   
لوثيقة ل صفحة   ٨٠ و ٦٠ما بني    و  صفحة للتقارير اخلاصة بكل معاهدة     ٤٠ وهولصفحات  ا

انظر املبادئ التوجيهية املنسقة لتقـدمي التقـارير الـواردة يف الوثيقـة             (األساسية املوحدة   
HRI/GEN.2/Rev.6 ١٩، الفقرة.(  

  مجهورية مولدوفا  -٥٤
ــة   )١( ــرت اللجنـ ــستيها،نظـ  CERD/C/SR.2073( ٢٠٧٤ و٢٠٧٣  يف جلـ
 الثامن   يف التقريرين الدوريني   ،٢٠١١مارس  / آذار ٢ و ١ املعقودتني يف ) CERD/C/SR.2074و
 ،واعتمدت اللجنـة  . )CERD/C/MDA/8-9( املقدمني يف وثيقة واحدة    مهورية مولدوفا التاسع جل و

ات  املالحظ ،٢٠١١مارس  /  آذار ١٠ املعقودة يف ) CERD/C/SR.2087 (٢٠٨٧يف جلستها   
  .اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف 
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف يف الوقت احملدد التقريرين الـدوريني الثـامن               )٢(

وأحاطـت  . ملواصلة احلوار مع الدولة الطرف      املتاحة هلا من مث    فرصةبالوالتاسع املدجمني، و  
 CERD/C/MDA/CO/7/Add.1(تقدير باملعلومات اليت قدمتها الدولـة الطـرف         مع ال اللجنة  

وتعرب اللجنة  . عن متابعة التدابري املتخذة بشأن املالحظات اخلتامية السابقة للجنة        ) Add.2و
لردود الشفوية على األسئلة    لعن تقديرها أيضاً للحوار البناء الذي أجرته مع الوفد، وكذلك           

  .اليت طرحها أعضاء اللجنة
زال خارج نطاق السيطرة الفعلية للدولة      منطقة ترانسنستريا ال ت   وتالحظ اللجنة أن      )٣(

الطرف، األمر الذي جيعل هذه األخرية غري قادرة على رصد تنفيذ االتفاقية يف تلك املنطقـة                
  .)١١-٨، الفقرات CERD/C/MDA/8-9(من أراضيها 
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء 
  :ذهتا الدولة الطرفترحب اللجنة بالتدابري التشريعية وغري التشريعية التالية اليت اخت  )٤(

  ؛٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٨قانون اللجوء املؤرخ   )أ(  
  ؛٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢٤قانون األجانب املؤرخ   )ب(  
    برنامج العمل الوطين إلنشاء نظـام متكامـل للخـدمات االجتماعيـة              )ج(  

  بشأن وضع الفئات املهمشة؛) ٢٠١٢-٢٠٠٨(
 بشأن  ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١ الصادر يف    ١٥١٢القرار احلكومي رقم      )د(  

   بشأن وضع نظام شامل للخدمات االجتماعية؛٢٠١٢-٢٠٠٨إقرار الربنامج الوطين للفترة 
 بشأن تنفيذ استنتاجات اللجنة     ٢٠١٢-٢٠٠٨خطة العمل الوطنية للفترة       )ه(  

  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٧وتوصياهتا، اليت وضعت يف 
الدولة الطرف إصدار اإلعالن    اعتزام  لجنة باملعلومات اليت قدمها الوفد عن       وترحب ال   )٥(

 من االتفاقية الذي يعترف باختصاص اللجنة يف تلقـي          ١٤االختياري املنصوص عليه يف املادة      
  .الشكاوى الفردية والنظر فيها، وتشجع الدولة الطرف على أن تفعل ذلك دون إبطاء

لة الطرف على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        وترحب اللجنة بتصديق الدو     )٦(
، وعلى نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف تـشرين           ٢٠١٠سبتمرب  /يف أيلول 
  .٢٠١٠أكتوبر /األول

وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على صكوك حقوق اإلنسان لرابطـة              )٧(
  .املباشرة بتطبيق االتفاقيةالدول املستقلة وجملس أوروبا ذات العالقة 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم 
 بالبيانات الواردة يف تقرير الدولة الطرف عن التركيبـة اإلثنيـة            علماًحتيط اللجنة     )٨(

بيد أن القلق يساور اللجنة بشأن نقص البيانات        . ٢٠٠٤ للسكان واملستمدة من إحصاء عام    
سيما أقلية الروما، وكذلك     لسكان يف مولدوفا، ال   الفعلية ل لة  تشكيالالدقيقة واملوثوق هبا عن     

. بشأن القصور يف التجميع املمنهج للبيانات عن اإلدماج االجتماعي وقضايا وحاالت التمييز           
 تصنفوتعرب اللجنة عن أسفها ألن التقارير العامة الرمسية عن الطوائف اإلثنية يف مولدوفا              

وإذا كانت اللجنة قد الحظت باهتمام      . م أهنا أقلية كبرية   رغ" خرىاأل اتفئال"الروما ضمن   
، فإهنا تشعر بالقلق ألن ٢٠١٣املعلومات املقدمة بشأن اإلحصاء القادم املتوقع إجراؤه يف عام   

وتأسف .  تاماً املنهجية احلالية جلمع املعلومات ال ُتعِمل احلق يف التحديد الذايت للهوية إعماالً           
 يف   ذلـك  مبـا يف  ،  "روما  "  ك بأنفسهم   يعرفواأن  روما، ألغراض رمسية،    لل جمال ألنه ال    أيضاً

  ).٢ املادة(هو الوحيد املستعمل " غجر"السجالت الرمسية، ألن مصطلح 
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 الـيت   اجلماعاتن نظامها جلمع البيانات عن      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن حتسّ       
تقييماً أفضل، وحتـدد  ة الطرف   تشملها االتفاقية حبيث تقّيم وضع خمتلف األقليات يف الدول        

احترام احلق يف التحديد  مع  ر فعالية سياسات اإلدماج،     نطاق مظاهر التمييز العنصري، وتقدّ    
 هبـا   اً وموثوق  ودقيقةً  بأن تقدم يف تقريرها املقبل بيانات شاملةً       وتوصيها أيضاً . الذايت للهوية 

  .لدين والطائفة اإلثنية واجلنسيةعن التركيبة اإلثنية للسكان موزعةً حسب اجلنس والعمر وا
وتالحظ اللجنة باهتمام التطور األخري خبصوص مشروع القانون بشأن منع التمييـز       )٩(

  ).٦ و٢ املادتان(ومكافحته، الذي ُرفع إىل الربملان كي يعتمده 
 قـانون منـع     - على سبيل األولوية   -توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد         

عل أحكامه تتقيد باملعايري الدولية املتصلة باملوضوع، مبا فيهـا          أن جت التمييز ومكافحته، و  
االتفاقية، عن طريق تأمني محاية كل من املواطنني وغري املواطنني، والتأكد من فعالية هيئة              

 عن العقوبات املناسـبة والتعـويض عـن    تضمني القانون أحكاماً  اإلنفاذ واستقالليتها، و  
  .تقاسم عبء اإلثبات يف اإلجراءات املدنيةممارسات التمييز العنصري، و

وترحب اللجنة مبختلف التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتحسني إطارها القانوين             )١٠(
  :غري أهنا قلقة إزاء ما يلي). ٦ و٢ املادتان(قصد مكافحة التمييز العنصري 

 ١٧٦ ا فيها املادتـان القصور يف التنفيذ الفعال ألحكام مكافحة التمييز القائمة، مب         )أ(  
   من القانون اجلنائي وقانون األنشطة املتطرفة؛٣٤٦و

قلة عدد الشكاوى من أعمال التمييز العنصري املقدمة إىل احملاكم وغريهـا       )ب(  
 يف حق أفراد    فعليمن السلطات املعنية باملوضوع رغم استمرار توارد تقارير عن وجود متييز            

  مبن فيهم املهاجرون والالجئون؛بعض األقليات وغري املواطنني، 
  .اعة متابعة السلطات تلك الشكاوىعدم جن  )ج(  
 بشأن منع التمييز العنصري     )٢٠٠٥(٣١ بتوصيتها العامة رقم  اللجنة  تذكر   إذ  

  : الطرف مبا يليةتوصي الدول، يف إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية
تمييـز القائمـة وفعاليـة      أن تضمن التنفيذ املناسب ألحكام مكافحة ال        )أ(  

  التحقيق يف اجلرائم املرتكبة بدوافع عنصرية ومقاضاة مرتكبيها؛
سبل أن تعمل هبمة على مساعدة ضحايا التمييز العنصري الذين يلتمسون             )ب(  
  ، وإعالم الناس بسبل االنتصاف القانونية املتاحة يف جمال التمييز العنصري؛االنتصاف
 من الشكاوى املتعلقة    امنة وراء العدد القليل جداً    م األسباب الك  أن تقيّ   )ج(  

 من االنتقام أو همبالتمييز العنصري، سواء تعلق األمر بقلة وعي الضحايا حبقوقهم أو خوف   
سبل اللجوء احملدودة إىل اآلليات املتاحة أو انعدام الثقة يف الشرطة والقـضاء أو عـدم                

   هبا؛ اكتراثهاعدماهتمام السلطات بقضايا التمييز العنصري أو 
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 القادم، آخر ما استجد من معلومات عـن         الدوريأن تقدم، يف التقرير       )د(  
الشكاوى من أعمال التمييز العنصري وعن القـرارات املتخـذة يف هـذا الـصدد يف                
اإلجراءات القضائية اجلنائية أو املدنية أو اإلدارية، ومن قبل مؤسسات حقوق اإلنـسان             

  .ن أي تعويضات قدمت إىل ضحايا تلك األعمالاحلكومية، مبا يف ذلك بشأ
ويف الوقت الذي تالحظ فيه اللجنة شىت برامج التدريب يف جمال حقوق اإلنـسان                )١١(

 الطرف لفائدة املسؤولني فيها، مثل الدورة اليت نظمـت يف شيـسناو يف              ةاليت نظمتها الدول  
 التدريبية يف جمال حقوق     تعرب عن أسفها لقلة الدورات    فإهنا  ،  ٢٠٠٨ ديسمرب/كانون األول 

  ).٧ املادة(اإلنسان املتاحة للشرطة واملدعني العامني والقضاة 
 للشرطة واملدعني العامني    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتعل التدريب إلزامياً         

  .والقضاة بشأن تطبيق تشريعات مكافحة التمييز، إضافة إىل االتفاقية
 لجنة باهتمام التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف مـؤخراً        ويف الوقت الذي تالحظ فيه ال       )١٢(

 تعرب عن أسفها لعـدم    فإهنا مركز حقوق اإلنسان يف مولدوفا،    /لتعزيز مكتب الوسطاء الربملانيني   
 )٤٨/١٣٤ قرار اجلمعية العامـة   ( باريس   مببادئ كلياًوجود مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تتقيد       

ألن مكتب الوسطاء الربملانيني مل يستعمل قط السلطات        أيضاً  لقها   اللجنة عن ق   وتعرب. يف مولدوفا 
 ومنـها  ،١٩٩٧أكتـوبر  / تشرين األول١٧  الصادر يف  XIII-1349 املنصوص عليها يف القانون رقم    

  ).٢ املادة( حلماية مصاحل من ُيدعى أهنم ضحايا التمييز احملاكمتقدمي التماس إىل 
، بالتشاور مع اجملتمع املدين، يف خيار إنشاء  بأن تنظرالطرفتوصي اللجنة الدولة   

، ومن ذلك تغـيري      تاماً  تقيداً مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان تتقيد مببادئ باريس       
لذا، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن      . اآللية القائمة ومتكينها حبيث تتقيد مببادئ باريس      

ه يف القضاء على التمييز العنصري      تكفل استقاللية مكتب الوسطاء الربملانيني وتعزز دور      
  .ل سلطاته القانونية بفعاليةاعن طريق استعم

 الطرف على مجيع اتفاقيات منظمة العمـل        ة بتقدير تصديق الدول   ،وتالحظ اللجنة   )١٣(
الدولية األساسية، وكذلك التحسينات اليت أدخلتها على اإلطـار التنظيمـي بـشأن غـري          

لـون   " عنصر الذي يضيف وقانون الذي يعدل قانون العمل      املواطنني، مبا يف ذلك مشروع ال     
غري .  قائمة أسباب التمييز احملظورة    إىل" اإلصابة باإليدز والعدوى بفريوسه   "عنصر  و" الَبَشرة

 جلنـة   ٢٠٠٨ ، يف ضوء الطلب املباشر الذي قدمته يف عام        ما زالت تشعر بالقلق   أن اللجنة   
اتفاقية اهلجرة مـن أجـل      (ق االتفاقيات والتوصيات    خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبي     

  شـديداً  ، ألن العمال املهاجرين من أفريقيا وآسيا يواجهون متييزاً        )٩٧ رقماالتفاقية  العمل،  
 عن بـالغ    وتعرب اللجنة أيضاً  . وألهنم مترددون للغاية يف رفع قضاياهم إىل احملاكم الوطنية        

 اإليدز والعدوى بفريوسـه،     للكشف عن باري   غري املواطنني لفحص إج    قلقها إزاء إخضاع  
  ).٥ و٢ املادتان(الفريوس ذا ن تبني أنه مصاب هبمل فاوحق اإلقامة يف مولدإزاء عدم منح و
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 )٢٠٠٥(٣٠ توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي، مراعيةً توصيتها العامة رقم           
بشأن التمييز ضد غري املواطنني واملبادئ التوجيهية الدولية املتعلقة بفريوس نقص املناعـة             

اإليدز وحقوق اإلنسان املعتمدة يف املشاورة الدولية الثانية بشأن فريوس نقـص            /البشري
  :١٩٩٦ اإليدز وحقوق اإلنسان يف عام/املناعة البشري

فحة التمييز العنصري تنطبق على     التأكد من أن الضمانات التشريعية ملكا       )أ(  
غري املواطنني بصرف النظر عن وضعهم من حيث اهلجرة، وأن تنفيذ التشريعات ال يؤدي          

  إىل التمييز يف حق غري املواطنني؛
ـ    التأكد من أن الفحص املتعلق بفريوس نقص املناعة         )ب(    الف البشري ال خي

  مبدأ عدم التمييز؛
ع القيود على دخول العمال املهاجرين أو إعادهتم        اختاذ التدابري الالزمة لرف     )ج(  

  .إىل أوطاهنم إذا مل يكن مرض العمال أو إصابتهم بالعدوى مينعاهنم من القيام بأعماهلم
على احلق يف حريـة     تضييق   ال يزال ميارس يف مولدوفا       هوتالحظ اللجنة ببالغ القلق أن      )١٤(

خمتلف اإلجراءات اليت اختذهتا اهليئات الدوليـة       ن ينتمون إىل أقليات إثنية، رغم       ملالدين، خاصة   
 ؛٢٥ ، الفقرة )CCPR/C/MDA/CO/2(اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     (واإلقليمية حلقوق اإلنسان    

؛ ٣٦١-٣٣٦ ، الفقرات )A/HRC/16/53/Add.1(واملقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد        
 ).٦٣٠٣/٠٥ ، الطلب رقميف ضد مولدوفاماسايواحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، قضية 

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي، آخذة يف احلسبان التداخل بني االنتماء اإلثـين واالنتمـاء          
  )):د(٥  واملادة٢ املادة(الديين 

التقارير اليت تتحدث عن التمييز يف حق األقليات الدينية وغـري املـواطنني               )أ(  
  وترهيبهم؛
بات املـستمرة يف    ضة على احلق يف حرية الدين نتيجة للصعو       القيود املفرو   )ب(  

طدم هبا بعض الطوائف الدينية، خاصة املسلمني، واحتمال سوء اسـتعمال           التسجيل اليت تص  
  املتطلبات التقنية للتسجيل؛

العقوبات اإلدارية املطبقة على األفراد الذين ينتمون إىل منظمات دينية غري             )ج(  
  مسجلة؛
 اإلدارية املطبقة على غري املواطنني الذين ميارسون أنشطتهم الدينية         العقوبات  )د(  

 من قـانون    )٤(٥٤ ، يف إطار املادة   يف األماكن العامة بسبب عدم إخطارهم البلديات مسّبقاً       
  املخالفات؛

التحقق من هوية املسلمني خارج أماكن العبادة، والتقارير اليت تتحدث عن             )ه(  
  مضايقة الشرطة للمسلمني؛
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الردود غري الكافية من السلطات على األحداث األخرية اليت تنم عن معاداة              )و(  
، A/HRC/16/53/Add.1(السامية، وخطاب الكراهية املعادي للسامية، وختريب املواقع الدينية         

  ).٦٦ ، الفقرةA/HRC/15/53؛ ٣٤٥-٣٣٦الفقرات 
ا القاضي بـضمان    حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي وهي تذكرها بالتزامه           

متتع مجيع الناس حبقهم يف حرية الدين، دون أي متييز بسبب األصل القومي أو اإلثـين،                
  : من االتفاقية٥  للمادةطبقاً

اختاذ ما يلزم من تدابري ملنع األعمال اليت تصيب األشخاص أو املواقـع               )أ(  
   اجلناة إىل العدالة؛إن حدث ذلك، وجب التحقيق فيها بفعالية وتقدميو. الدينية لألقليات

احترام حق املتدينني بدين مسجل أو غري مسجل يف ممارسـة حريتـهم               )ب(  
الدينية بكل حرية، وإعادة النظر يف اللوائح واملمارسات املعمول هبا يف جمال التـسجيل              

 أو  سراًواجلهر بدينهم أو معتقدهم، فرادى أو مجاعات،        يف  قصد ضمان حق مجيع الناس      
   وضع التسجيل؛ عنالنظرعالنية، بقطع 

تسجيل الطوائف الدينية اليت ترغب يف ذلك، مع مراعاة قـرار جلنـة               )ج(  
، وممارسة املقرر اخلاص املعـين حبريـة        ٢٠٠٥/٤٠ حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة    

  الدين أو املعتقد؛
 اختاذ إجراءات فورية لوقف ممارسة حتقيق سلطات إنفاذ القوانني يف اهلوية  )د(  
  ؛تعسفاً

توعية الناس باملشاكل املتعلقة مبعاداة السامية، وتعزيز جهودهـا ملنـع             )ه(  
  األعمال املعادية للسامية واملعاقبة عليها؛

تقدمي معلومات، يف تقريرها القادم، عن التدابري املتخذة يف ذلك اجملـال              )و(  
  .وآثارها على املمارسة الفعلية حلرية الدين من قبل األقليات

وإذا كانت اللجنة تالحظ خمتلف التدابري واملبادرات اليت اختذهتا الدولـة الطـرف               )١٥(
، فإهنا تظل قلقة إزاء )٢٠١٠-٢٠٠٧ ( الرومامجاعةلصاحل الروما، مبا فيها خطة العمل لدعم 

اقتصادية قاسية، والتمييز الذي     -  اجتماعية استمرار هتميش أفراد هذه األقلية وعيشها ظروفاً      
لقلـة  أيضاً   اللجنة   وتأسف. يف جماالت من قبيل التعليم والسكن والصحة والعمل       تواجهه،  

  .)٥ و٢ املادتان(بفعالية العمل خطة املوارد املخصصة لتنفيذ 
حتث اللجنة الدولة الطرف على االرتقاء مبستوى اجلهود اليت تبذهلا واليت ترمي              

 بـشأن   )٢٠٠٠(٢٧ عامة رقم ويف ضوء توصيتها ال   . إىل مكافحة التمييز يف حق الروما     
 بشأن معىن ونطاق التدابري اخلاصـة الـواردة يف          )٢٠٠٩(٣٢ التمييز ضد الغجر ورقم   

 اللجنة الدولة الطرف وصياالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، ت
ا فيها خطـة    التدابري والربامج اخلاصة املتعلقة بالروما، مب     وُتنفّذ  صمَّم  أن حترص على أن تُ    ب
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 على أساس االحتياجات، وأن ُتخصَّص مـوارد        ،٢٠١٤-٢٠١١ العمل اجلديدة للفترة  
  . للرصد التنفيذأن خيضع و لذلك،كافية

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي وهي تشري إىل أمهيـة االنـدماج اللغـوي يف         )١٦(
  ):٥املادة (فة العمومية الروسية للعمل يف الوظيبمولدوفا ومتطلبات اإلملام بلغة الدولة و

 يواجهها من ينتمون إىل أقليات يف سوق العمـل          استمرار الصعوبات اليت    )أ(  
  ويف مشاركتهم يف اإلدارة العامة؛

سيما الروما، يف احليـاة       ملشاركة بعض األقليات، ال    املستوى املتدين جداً    )ب(  
  السياسية ومتثيلهم احملدود يف الربملان؛

 ١٩  الصادر يف  XV-382  من القانون رقم   ٢٤  لتنفيذ املادة  عدم وجود آلية    )ج(  
 حيـق   اليت بشأن حقوق أفراد األقليات اإلثنية والوضع القانوين ملنظماهتم،          ٢٠٠١ يوليه/متوز

 أن متثَّل يف مجيع مستويات السلطتني التنفيذية والقـضائية حـسب            الألقليات اإلثنية مبوجبه  
  ).١٠٢ ، الفقرةCERD/C/MDA/8-9 (نسبتها يف السكان تقريباً

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
 لتعلم لغة الدولة واللغات الرمسية، خاصة اللغة        توفري برامج تدريب جماناً     )أ(  

وزية، ملن يريدون تعلمها، وضمان التنفيذ الفعال للتدابري اإلجيابية املناسبة، مبا فيهـا             غاغال
  ؛"ولدوفاالتدريب لألقليات اللغوية يف م"مشروع 
سيما الروما، يف احلياة العامة، مبا فيها        زيادة مشاركة أفراد األقليات، ال      )ب(  

  اإلدارة العامة والربملان؛
 ١٩  الصادر يف  XV-382 من القانون    ٢٤ النظر يف إنشاء آلية لتنفيذ املادة       )ج(  

 مجيـع  بغية تأمني التمثيل النسيب دون إبطـاء لألقليـات اإلثنيـة يف         ٢٠٠١ يوليه/متوز
  . والقضائيةالتنفيذيةمستويات السلطتني 

ويساور اللجنة القلق إزاء عدم االعتراف بوجود التمييز العنصري يف بعـض وسـائل           )١٧(
وتأسف اللجنة الستمرار املواقف والقوالب     . اإلعالم ولدى بعض السياسيني والطوائف الدينية     

  ).٧ املادة(أفراد األقليات اإلثنية النمطية االجتماعية السلبية يف حق الروما وغريهم من 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل املزيد من اجلهود يف جمـاالت التعلـيم                 

املوظفني العموميني، يف من قبيل والتربية والثقافة واإلعالم ملكافحة اإلجحاف لدى جهات  
لتعليم ووسائل  وتشدد اللجنة على الدور اخلاص لنظام ا      . حق األقليات اإلثنية مثل الروما    

 يف القضاء على القوالـب النمطيـة وتعزيـز     -  قبل كل شيء   دولةعالم ال إو -اإلعالم  
 املساواة وعـدم    يت قيم  علناً أن تؤكد وحتث اللجنة القيادة السياسية على      . احترام التنوع 

 بتخصيص املوارد املالية والبشرية الكافيـة       وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً    . التمييز
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ـ           ملكتب ـ  ا العالقات اإلثنية قصد تعزيز التسامح مع األقليات واحتـرام ثقافاهت  ا وتارخيه
  . اإلثنية يف مولدوفاماعاتوتشجيع حوار الثقافات بني خمتلف اجل

الدولـة  فإهنا تـشجع    يف اعتبارها عدم جتّزؤ مجيع حقوق اإلنسان،        اللجنة   تضع   إذو  )١٨(
دولية حلقوق اإلنسان اليت مل تـصدق عليهـا     الطرف على النظر يف التصديق على املعاهدات ال       

  .١٩٩٠ بعد، خاصة االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم لعام
 بـشأن   )٢٠٠٩(٣٣ وتوصي اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء توصيتها العامة رقم          )١٩(

ن اللـذين اعتمـدمها يف       إعالن وبرنامج عمل ديربـا     إنفاذمتابعة مؤمتر استعراض ديربان، ب    
وما   األجانب لعنصرية والتمييز العنصري وكره    املؤمتر العاملي ملناهضة ا    ٢٠٠١  سبتمرب/أيلول

يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض ديربان الذي عقـد يف               
وتطلـب  . لي يف نظامها القانوين احمل    االتفاقية إدراجها، لدى   ٢٠٠٩ أبريل/جنيف يف نيسان  
ـ             ةاللجنة إىل الدول    ة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات حمددة عـن خط

  .إعالن وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطين إلنفاذالعمل وغريها من التدابري املتخذة 
على الوجـه    وتعلن عنه    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع برنامج أنشطة مناسباً          )٢٠(
 اجلمعية  تها أعلن مل  سنةً دولية للمنحدرين من أصل أفريقي، وفقاً       ٢٠١١نة  طلوب لالحتفال بس  امل

  .٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول١٨  الصادر يف٦٤/١٦٩ العامة لألمم املتحدة يف قرارها
مع منظمات اجملتمع املدين العاملة      وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق احلوار        )٢١(

ة حقوق اإلنسان، خاصة مكافحة التمييز العنصري، يف أفـق إعـداد التقريـر              يف جمال محاي  
  .املقبلالدوري 

 ٦ وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديالت اليت أدخلت على الفقرة             )٢٢(
       يف االجتمـاع   ١٩٩٢ ينـاير / كانون الثـاين   ١٥  من االتفاقية، اليت اعتمدت يف     ٨ من املادة 

     ٤٧/١١١ لدول األطراف يف االتفاقية واليت أقرهتا اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا            الرابع عشر ل  
وتشري اللجنة يف هذا الصدد إىل قـراري اجلمعيـة          . ١٩٩٢ ديسمرب/ كانون األول  ١٦ املؤرخ
اجلمعية العامة الدول األطراف بقوة علـى       فيهما   حثت   اللذين،  ٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨مة  العا

اخلية للتصديق على تعديل االتفاقية املتعلق بتمويل اللجنة، وإخطـار          التعجيل باختاذ إجراءات د   
  . على وجه السرعة مبوافقتها على التعديلاألمني العام كتابةً

وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف للناس كافة وتوفري إمكانية حـصوهلم              )٢٣(
قارير أيضاً باللغة الرمسية وغريها     عليها وقت تقدميها، ونشر مالحظات اللجنة املتعلقة هبذه الت        

   .من اللغات الشائعة االستخدام، حسب االقتضاء
وإذ تالحظ اللجنة أن الدولـة الطـرف كانت قد قدمـت وثيقتها األساسـية يف     )٢٤(

، فإهنا تشجعها على تقدمي نصٍّ حمدَّث وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة املتعلقـة             ٢٠٠١ عام
وجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وال سيما تلك املتعلقة بالوثيقـة           بإعداد التقارير مب  
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األساسية املوحدة، بصيغتها اليت اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بـني جلـان هيئـات              
  ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦ يونيه/معاهدات حقوق اإلنسان املعقود يف حزيران

 مـن نظـام اللجنـة       ٦٥ االتفاقية واملادة  من   ٩  من املادة  ١ ووفقاً ألحكام الفقرة    )٢٥(
الداخلي املعدَّل، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيها يف غضون عامٍ واحد من تاريخ               

 ٩ اعتماد هذه االستنتاجات مبعلوماٍت عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الـواردة يف الفقـرات           
  . أعاله١٤ و١٢ و١١و
 ١٣ ه الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصـة للتوصـيتني     كما تود اللجنة أن تلفت انتبا       )٢٦(
، وتطلب إليها أن تقدم معلومات مفصلة يف تقريرها الدوري املقبل عن التدابري احملددة              ١٥و

  .هاتني التوصيتنياليت تكون قد اختذهتا لتنفيذ 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم يف وثيقة واحدة تقريريها الدوريني العاشـر               )٢٧(

، مع مراعاة املبادئ التوجيهية   ٢٠١٤ فرباير/ شباط ٢٥ واحلادي عشر اللذين حيل موعدمها يف     
لتقدمي الوثيقة اخلاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري اليت اعتمدهتا اللجنة خالل دورهتـا     

، وأن تتناول مجيـع النقــاط املطروحـة يف هـذه            )CERD/C/2007/1(احلادية والسبعني   
وحتث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تتقّيد بالعدد احملدد للصفحات         . خلتاميةاملالحظات ا 

 صفحة للوثيقة   ٨٠ و ٦٠  صفحة للتقارير اخلاصة بكل معاهدة وما بني       ٤٠ الذي يقتصر على  
انظر املبادئ التوجيهية املنسقة املتعلقة بإعداد التقارير الواردة يف الوثيقـة           (األساسية املوحدة   

HRI/GEN.2/Rev.6١٩ ، الفقرة.( 

  رواندا  -٥٥
املعقـودتني   )2083 وCERD/C/SR. 2082( ٢٠٨٣ و٢٠٨٢ يف جلستيها ،نظرت اللجنة  )١(
  من الثالث عشر إىل الـسابع عـشر        لرواندايف التقارير الدورية    ،  ٢٠١١مارس  / آذار ٨ يف

 ٢٠٨٨يف جلـستها     ،اعتمدت اللجنـة  و. )CERD/C/RWA/13-17(وثيقة واحدة   املقدمة يف   
)(CERD/C/SR.2088  املالحظات اخلتامية التالية٢٠١١مارس / آذار١١املعقودة يف ،.  

  مقدمة  -ألف 
وثيقـة   يف   الدورية اليت قدمتها الدولة الطرف    التقارير  ترحب اللجنة، مع االرتياح، ب      )٢(

رحب حبضور وفد رفيع املـستوى      تو.  شفوياً فدالو اليت قدمها    التكميليةباملعلومات  ة و واحد
 نوعيـة ب اللجنة   نوهوت.  أحد عشر عاماً   مرور معه بعد    هاحوار الدولة الطرف واستئناف  من  

اإلجابات الـيت   ترحب ب و للمبادئ التوجيهية للجنة،  اً  الوثيقة املقدمة من الدولة الطرف وفق     
 . وتعليقاهتمقدمها الوفد على أسئلة أعضاء اللجنة

  اجلوانب اإلجيابية   -باء 
يتـضمن   ٢٠٠٣يف عـام    املعتمـد   أن الدستور   ب ،مع االرتياح علماً،   اللجنة   حتيط  )٣(

   .بشأن منع التمييز العنصرياً أحكام
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 ترحب اللجنة، مع االرتياح، باعتماد العديد من القوانني اليت هتدف إىل منع التمييز            و  )٤(
  : ، مبا يف ذلكومكافحته
لقمع  ٢٠٠٣سبتمرب  /أيلول ٦، الصادر يف    ٢٠٠٣/ مكرراً ٣٣قانون رقم   ال  )أ(  

  ؛ واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب جرمية اإلبادة اجلماعية،
تنظـيم  املتعلق ب  ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٧ الصادر يف    ١٣/٢٠٠٩القانون رقم     )ب(  

ظـر أي تفرقـة أو اسـتبعاد    حت"أنـه  على منه  ١٢العمل يف رواندا، والذي ينص يف املادة       
حيثما يترتب   ،السياسي اجلنس أو الرأي      أو اللون العرق أو  على أساس ال سيما    ،تفضيل أو

  ؛"]..[.يف العمالة املساواة  انتقاص من فرص أو إلغاءعلى ذلك 
املتعلق بالنظـام    ٢٠٠٢ يوليه/ متوز ٩الصادر يف    ٢٢/٢٠٠٢القانون رقم     )ج(  

   ؛رواندايف املدنية األساسي للخدمة 
 حيظر التمييز ذي  ال ،التعليم بشأن تنظيم  ٢٠/٢٠٠٣ رقمالتنظيمي  القانون    )د(  
   ؛يف التعليم
 الـذي يـنظم    ٢٠٠٢مايو  /أيار ١١ الصادر يف    ١٨/٢٠٠٢ القانون رقم   )ه(  
   ؛متييزي ذات طابع جرائم ارتكاب على  التحريضيدين و،الصحافة
 املـواطنني  قيود حتول دون حـصول     أية يلغي الذي اجلديد اجلنسيةقانون    )و(  
 نوفمرب/تشرين الثاين  ١  يف الفترة بني   سيما الو واندية،اجلنسية الر  من   الذين حرموا  الروانديني
 اآلنمن  ،يسمحوالذي  ، على اجلنسية الرواندية،     ١٩٩٤ديسمرب  / كانون األول  ٣١ و ١٩٥٩

   ؛بازدواج اجلنسيةفصاعداً، 
مدونة  بشأن ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢٧ الصادر يف    ٠٩/٢٠٠٤ القانون رقم   )ز(  

 سـيما  ال، و متييز دون ،العدالة قضية خدمة   القضاةلى   ع ميلي الذي،  القضائي قواعد السلوك 
 أو الـرأي    القبيلة، أو اجلـنس،    أو االنتماء العرقي أو    أو األصل  أو اللون  فيما يتعلق بالعرق  

  .الوضع االجتماعي أو الدين أو
 مع االرتياح، أن الدولة الطرف أنشأت وكـاالت ومؤسـسات           ،وتالحظ اللجنة   )٥(

 وأمني املظامل، واللجنة    ،الوطنية حلقوق اإلنسان   التمييز، مثل اللجنة  خمتصة يف مكافحة     خمتلفة
   .الوطنية من أجل الوحدة واملصاحلة واللجنة الوطنية ملكافحة اإلبادة اجلماعية

 مع االرتياح، أن الدولة الطرف اختذت تدابري لتعزيز الوحدة          ،وتالحظ اللجنة أيضاً    )٦(
سامح والسالم بني خمتلف اجملموعات، مبـا يف ذلـك          واملصاحلة، والتماسك االجتماعي والت   

 وجملس احلوار الوطين، ومؤمترات القمة مـن أجـل املـصاحلة            ،خالل احملاكم الشعبية   من
)bakangurambaga( وخميمي ، Ingando و Itero       وكذلك من خالل اجلمعيات واملبـادرات 

   .هلوية الوطنيةاجملتمعية، وأنه مت حذف اإلشارة إىل األصل العرقي، من بطاقات ا
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وترحب اللجنة باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف، واليت تفيـد بـأن روانـدا                )٧(
   . من االتفاقية٢٢فيما يتعلق بأحكام املادة أبدته سحبت التحفظ الذي 

لرواندا،  بالتعاون التام الذي أبدته الدولة الطرف مع احملكمة الدولية        اً  وترحب اللجنة أيض    )٨(
، CERD/C/304/Add. 97, 2000(و الذي أوصت به اللجنـة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة    على النح
  ).١٤ الفقرة

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم 
 اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيز وحتقيق املصاحلة الوطنية            حتيط  )٩(

اً علمـاً أيـض   وحتيط  . منها شعبها والتماسك االجتماعي بني خمتلف اجملموعات اليت يتألف        
، ١٩٩٤بالنهج العام للدولة الطرف الذي تأثر مبأساة اإلبادة اجلماعية اليت وقعـت يف عـام      

ومع ذلك،  .  لتحقيق الوحدة الوطنية   ةالعرقياملبين على التقييمات    العدول عن التفكري    وقوامه  
يتم على حـساب    عرضة ألن   حتقيق املصاحلة والوحدة الوطنية     كان  تساءلت اللجنة عما إذا     

  .خصائص بعض اجملموعات، مبا يف ذلك أقلية الباتوا
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تأخذ يف االعتبار، عند بذل اجلهود من أجـل      
خصائص كل جمموعة من اجملموعـات      االجتماعي والوحدة الوطنية،    التماسك   و املصاحلة

 وخاصـة   -لربامج   خمتلف اآلليات واخلطط وا    يف تنفيذ وال سيما   اليت يتألف منها شعبها،     
والتماسـك والوحـدة      لكي حتترم عملية املـصاحلة،     ٢٠٢٠ برنامج رؤية رواندا لعام   

مبا يف ذلك السياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة         الوطنية، مجيع أبعاد حقوق اإلنسان،    
  .إىل هذه اجملموعاتللمنتمني والثقافية 

ضاحات الـيت قدمتـها الدولـة الطـرف يف تقريرهـا            اللجنة علماً باإلي  وحتيط    )١٠(
)CERD/C/RWA/13-17    واليت أكد عليها وفد الدولـة الطـرف         )١٣ إىل   ٥، الفقرات من ،

ال تشري إىل أقليات عرقية، بـل إىل        " باتوتسيلا" و "الباهوتو"، و "الباتوا"مفردات  أن  ومفادها  
 أن شعب رواندا مؤلف من      وعالوة على ذلك، يتضح من هذه التفسريات      . طبقات اجتماعية 

نه مؤلف مـن     القول إ  جمموعة عرقية واحدة تتقاسم نفس اللغة ونفس الثقافة، حبيث يصعب         
قلق، عدم اإلشارة يف تقرير الدولة الطـرف        بتالحظ اللجنة،    ومع ذلك، . هذا العرق أو ذاك   

نني املقيمني  ، وال إىل عدد األشخاص من غري املواط       التركيبة السكانية إىل بيانات إحصائية عن     
   . ووضعهم االجتماعي واالقتصادي،يف إقليم الدولة الطرف

بـشأن  ) ١٩٩٠(٨توصي اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء توصيتها العامة رقـم             
 من ١٢ حىت ١٠ من املادة األوىل من االتفاقية والفقرات من        ٤ و ١تفسري وتطبيق الفقرتني    

، بأن تقدم معلومـات     )CERD/C/2007/1(دورية  التقارير  المبادئها التوجيهية املنقحة لوضع     
عن التركيبة السكانية وغريها من املعلومات املستمدة من دراسات اجتماعيـة اقتـصادية             

وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف    . تسمح بتقييم وضع السكان اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً      
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 الـذين يعيـشون علـى       أيضاً بأن تقدم بيانات شاملة عن عدد السكان من غري املواطنني          
أراضيها وعن وضعهم االجتماعي واالقتصادي، مصنفة حسب نوع اجلنس واألصل القومي        

 .بشأن التمييز ضد غري املواطنني) ٢٠٠٥(٣٠أو العرقي، وفقاً لتوصيتها العامة رقم 

وتأسف اللجنة ملوقف الدولة الطرف املتمثل يف عدم االعتراف بالباتوا كشعب من              )١١(
  .صليةالشعوب األ

املتعلقة حبقوق الـشعوب    ) ١٩٩٧(٢٣واللجنة، إذ تذكر بتوصيتها العامة رقم         
 توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر يف موقفها إزاء جمتمع البـاتوا وأن               ،األصلية

  .عتراف بالباتوا كشعب من الشعوب األصليةتفكر يف اال
ـ "وتساءلت اللجنة عن مدلول ونطاق ومضمون مفهوم     )١٢(  "اًاجلماعات املهمشة تارخيي

 وفقاً للمعلومات الـيت     ، والذي يشمل جمموعات منها الباتوا     ،الوارد يف تقرير الدولة الطرف    
   .قدمها وفد الدولة الطرف

 "اجلماعات املهمـشة تارخييـاً    "توصي اللجنة بأن توضح الدولة الطرف مفهوم          
 ألفراد أقليـة البـاتوا      ، أخرى  من بني أمور   ، يف تقرير الدولة الطرف لكي تسمح      الوارد

   .الكامل حبقوقهم مبوجب االتفاقيةبالتمتع 
 من دستور الدولة الطرف حتظـر التمييـز         ١١وفيما تأخذ اللجنة علماً بأن املادة         )١٣(

 من االتفاقية ألنه ال يشري      ١مع املادة   اً  يتطابق متام  العنصري، تشعر بالقلق ألن هذا احلكم ال      
  ).١املادة (صل القومي إىل عناصر النسب واأل

توصي اللجنة بأن تتخـذ الدولـة الطـرف التـدابري املناسـبة جلعـل هـذا               
 من خالل إدراج عنصري النـسب       ،االتفاقية  من ١مع املادة   اً  الدستوري يتفق متام   النص

   .واألصل القومي
ريـف  اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف مبكافحة اإلبادة اجلماعيـة وحت    حتيط  وفيما    )١٤(

املشار إليه يف   " أيديولوجية جرمية اإلبادة اجلماعية   " ألن تعريف من جهة   التاريخ، تشعر بالقلق    
املتعلق مبكافحة جرمية  ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٣ الصادر يف ١٨/٢٠٠٨ من القانون رقم ٢املادة 

تعريف واسع النطـاق إىل       هو ، من الدستور  ٣٣ و ١٣ و ٩اإلبادة اجلماعية واملكمل للمواد     
القانون نفـسه     من ٣عنصر النية، املنصوص عليه يف املادة       ومن جهة أخرى ألن     حد كبري،   

  .عن خصائص إيديولوجية جرمية اإلبادة اجلماعيةُمغيَّب ، )٢املادة (
 ١٨/٢٠٠٨توصي اللجنة الدولة الطرف بالتفكري يف مراجعة القـانون رقـم              
جية جرمية اإلبادة اجلماعية حبيث  بشأن مكافحة أيديولو٢٠٠٨يوليه / متوز٢٣ الصادر يف

عنـصر  اً  ، ويوضح أيض  ٢يف املادة   " أيديولوجية جرمية اإلبادة اجلماعية     "يوضح تعريف   
 ريوفمن مث بت  ، و ٣النية يف خصائص أيديولوجية جرمية اإلبادة اجلماعية، الواردة يف املادة           
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جنـب  بتن العقوبـات و    قانو مما يتطلبه  القانوين   من التنبؤ واأل  القدرة على مجيع ضمانات   
  .بشكل تعسفيوتطبيقه هذا القانون  تفسري

 أحكـام قـانون   سيما الاللجنة علماً بأن قانون العقوبات للدولة الطرف، و    حتيط  و  )١٥(
  ).٤املادة ( من االتفاقية ٤العقوبات، ال يغطي متاماً مجيع اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 

) ١٩٨٥(٧و ،)١٩٧٢(١عامــة رقــم إذ تــشري إىل توصــياهتا ال واللجنــة،  
 هلا خصائص وقائية وآمرة، توصي بأن تدرج ٤تفيد بأن أحكام املادة  اليت) ١٩٩٣(١٥و

 مـن   ٤تفضي إىل التنفيذ الكامـل للمـادة         الدولة الطرف يف قانون العقوبات أحكاماً     
   .االتفاقية

صور النمطية الـسلبية    وتشعر اللجنة بالقلق إزاء املعلومات املتاحة هلا عن استمرار ال           )١٦(
األثر املترتب على التدابري اليت اختذهتا الدولة       ضعف  عن قلقها إزاء    اً  وتعرب أيض . لباتواجتاه ا 

 :احلصول علىيف  الطرف لصاحل الباتوا، الذين ال يزالون يعانون من الفقر وكذلك من التمييز

معـدل  ن مستوى التحاقهم باملدارس منخفض للغايـة، و       إالتعليم، حيث     )أ(  
   تسرهبم من املدارس مرتفع للغاية باملقارنة مع بقية السكان؛

إلعادة فورية  باقتراحات ، ألن تدمري مساكنهم ال يقترن دائماًالالئقالسكن   )ب(  
   إسكاهنم؛
   ؛اخلدمات االجتماعية  )ج(  
  ).٥املادة (العمل   )د(  
 ونطـاق   معـىن بشأن  ) ٢٠٠٩(٣٢إذ تشري إىل توصيتها العامة رقم        واللجنة،  

، للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري  التدابري اخلاصة الواردة يف االتفاقية الدولية   
توصي الدولة الطرف بتكثيف جهودها، مبا يف ذلك اختاذ تدابري خاصة ملكافحة أوجه عدم  

مكافحة تعرض أقليـة    اً   ولكن أيض  ،املساواة اليت ال تزال قائمة بني الباتوا وبقية السكان        
ويف هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة . الفقر على نطاق واسع و للتهميش اباتوال

   :الطرف مبا يلي
مكافحة الصور النمطية والتأكد من أن الباتوا ال يقعون ضحايا التمييز،             )أ(  

بل يستفيدون، على قدم املساواة، مع اجملموعات األخرى من السكان، من خمتلف اخلطط             
   تنفذها الدولة الطرف؛ والربامج اليت

تشجيع وضمان حصول أطفال الباتوا، دون متييـز، علـى التعلـيم،              )ب(  
سيما من خالل تنفيذ تدابري للحد من ارتفاع معدالت التسرب واالستمرار يف توعية              وال

  البالغني من أهايل الباتوا بأمهية التعليم؛ 
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ها جتنب تنفيذ عمليات    تيسري حصول الباتو على السكن الالئق بُسُبل من         )ج(  
  اإلخالء القسري دون تشاور مسبق ودون تقدمي عروض إلعادة اإلسكان؛ 

   فعالً على الرعاية واخلدمات الصحية؛ اضمان حصول الباتو  )د(  
 .وضع برامج لتدريب وتعليم الباتوا لتيسري عملية إدماجهم يف سوق العمل  )ه(  

ات عن هذا املوضوع يف تقريرها      وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف معلوم        
   .الدوري املقبل

قترح على  قدمة إليها، اليت تفيد بأنه مل تُ      مع القلق، باملعلومات امل    اللجنة علماً، وحتيط    )١٧(
 دون تشاور مسبق معهـم      ويض عن األراضي اليت نزعت ملكيتها منهم      الباتوا أي أرض للتع   

توزيع األراضي اليت وضعتها     من خطة  فد الباتوا لنفس املصادر، مل يست   اً  ووفق. لبناء املنتزهات 
 ).٥املادة (الدولة الطرف، واليت من شأهنا أن تسمح هلم باالحتفاظ بنمط حياهتم التقليدي 

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الضرورية، بالتـشاور مـع           
 ذلك يف إطار خطة توزيـع        مبا يف  ،الباتوا، ومبوافقتهم، وأن تقترح عليهم أراضي مناسبة      

 وذلك من أجل متكينهم من االحتفاظ بنمط حياهتم         ،األرض اليت وضعتها الدولة الطرف    
  .التقليدي والقيام بأنشطة مدرة للدخل

اللجنة علماً باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف بشأن مشاركة مجيع          حتيط  وفيما    )١٨(
عر بالقلق إزاء انعدام املعلومات الدقيقة عن مشاركة اجملموعات يف احلياة السياسية والعامة، تش

 ).٥املادة (على املستويني احمللي والوطين  الباتوا يف احلياة العامة والسياسة للدولة الطرف

 اتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري خاصة لتعزيز وتشجيع مشاركة الباتو            
محالت لتوعية بقيـة الـسكان وتنظـيم         من خالل    سيما اليف احلياة السياسة والعامة، و    
 اوتوصي اللجنة الدولة الطرف بتزويدها مبعلومات عن هذ       . دورات تدريبية لصاحل الباتوا   

 .املوضوع يف تقريرها الدوري املقبل

علومات عن الشكاوى والـدعاوى والعقوبـات       املوتشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام        )١٩(
العنصري غري تلك املتصلة باإلبـادة اجلماعيـة الـيت          وسبل االنتصاف بشأن أعمال التمييز      

إزاء املعلومات اليت تفيد أن الباتوا ال يتمتعـون  ، أيضاً، وتشعر بالقلق .١٩٩٤يف عام   وقعت
العدالة للدفاع عـن حقـوقهم      إىل  عليهم اللجوء   مبعاملة متساوية أمام احملاكم وأنه يصعب       

 ).٦ و٥ املادتان(

بـشأن  ) ٢٠٠٥(٣١شارة إىل توصيتها العامة رقم      اإليف معرض   تذكّر اللجنة،     
ضـحايا  عدم تقدمي   منع التمييز العنصري يف إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية، بأن            

 القضاء قد يكون مؤشراً على عدم وجود تشريع      إىلشكاوى أو دعاوى    التمييز العنصري   
من االسـتهجان   خاص ذي صلة، أو على اجلهل بوجود سبل انتصاف، أو على اخلوف             

. الدعاوى إقامةاالجتماعي أو من أعمال انتقامية، أو على عدم رغبة السلطات املسؤولة            
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 االطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتسهيل جلوء الباتو        لذا، فإن اللجنة توصي الدولة      
توا، سيما بني أقليـة البـا      إىل العدالة، ونشر التشريعات املتعلقة بالتمييز العنصري، وال       

وإطالع هذه اجملتمعات على مجيع سبل االنتصاف القانونية املتاحة وإمكانية االستفادة من            
وتوصي الدولة الطرف بأن تزودها ببيانات كاملة عن هذا املوضـوع           . املساعدة القانونية 
  .يف تقريرها املقبل

أنه من املقرر أن    اللجنة علماً باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف اليت تفيد ب         وحتيط    )٢٠(
تشعر بالقلق ألن بعض احلاالت الـيت ال تـزال          على أهنا   .  عن العمل  غاكاكاتتوقف حماكم   

عادلة الاكمة  احمل وفقاً جلميع ضمانات      قد ال جتري حماكمتها     هذه احملاكم  تنتظر البت فيها أمام   
  ).٦املادة (

 اآلليـة   يث تتقّيد حبتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة            
ـ  غاكاكـا الدعاوى اليت ال تزال معلقة أمام حمـاكم   للبت يف   اليت مت إنشاؤها     ضمانات ب
  .احملاكمة العادلة

 ،اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيز التسامح واملصاحلة        حتيط  وفيما    )٢١(
وإدماج حقوق اإلنـسان   املدنية من خالل تدريس تاريخ اإلبادة اجلماعية، والتربية         سيما الو

يف املناهج املدرسية، وتنظيم محالت توعية من خالل وسائل اإلعالم املتنوعة، تأمل من الدولة           
هذا النشاط بشكل كاف مجيع شرائح السكان يف الدولة الطـرف،          مشولالطرف أن تضمن    

 صعوبات كـبرية يف     اليت تعاين ، مثل الباتوا،    "اًاملهمشة تارخيي "مبا يف ذلك بعض اجملموعات      
 تعرض ت الدولة الطرف   كان ن وتتساءل اللجنة أيضاً إ    .الوصول إىل وسائل اإلعالم والتعليم    

 سيما العلى املكلفني بإنفاذ القانون بصفة خاصة، و      تثقيف يف جمال حقوق اإلنسان    للدورات  
  ).٧املادة ( ضباط الشرطة والقضاة

 مجيـع  حـصول   إضافية لـضمان   تدابري تتخذ الدولة الطرف   توصي اللجنة بأن    
حىت اآلن، بضمان   ،  تمتعت اليت ال ،  "تارخيياًاملهمشة  "  الفئات سيما الو،  السكان قطاعات

 التثقيـف يف جمـال حقـوق   اً أيضبل و، التربية املدنية على   ،وسائل اإلعالم  الوصول إىل 
كثف الدولة  ت توصي اللجنة بأن   و .وباالتفاقيةالتوعية هبا   حقوق اإلنسان و   وتعزيز اإلنسان
 ن بإنفاذ القانون التدريب يف جمال حقـوق جهودها لكي يتلقى األشخاص املكلفو    الطرف  
  .االتفاقية أحكام سيما الو، اإلنسان

واللجنة، إذ تضع يف اعتبارها عدم قابلية مجيع حقوق اإلنسان للتجزئـة، تـشجع                )٢٢(
قوق اإلنسان اليت مل تصدق     الدولة الطرف على النظر يف التصديق على املعاهدات الدولية حل         

 املعاهدات اليت تؤثر أحكامها بصورة مباشـرة يف موضـوع التمييـز             سيما العليها بعد، و  
املتعلقـة بالـشعوب األصـلية    ) ١٩٨٩(١٦٩ة رقم  كاتفاقية منظمة العمل الدولي   العنصري

  .والقبلية يف الدول املستقلة
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بشأن متابعـة مـؤمتر     ) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة، يف ضوء توصيتها العامة رقم          )٢٣(
استعراض نتائج ديربان، الدولة الطرف بأن تأخذ يف االعتبار إعالن وبرنامج عمل ديربـان،              
اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل            

ر استعراض ديربان   ، وكذلك الوثيقة اخلتامية ملؤمت    ٢٠٠١سبتمرب  /بذلك من تعصب يف أيلول    
كما .  جبنيف، عند دمج االتفاقية يف نظامها القانوين الداخلي        ٢٠٠٩أبريل  /املعقود يف نيسان  

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن ُتضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات خاصة خبطـط              
 .د الوطينالعمل وغريها من التدابري املتخذة لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان على الصعي

 لألنشطة وأن تعمـل علـى       اً مناسباً ن تضع برناجم  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأ      )٢٤(
 دولية للمنحدرين من أصل أفريقي  سنة٢٠١١ًتغطيته بوسائل إعالمية مناسبة لالحتفال بسنة 

  .)٦٤/١٦٩القرار (حسبما أعلنت عنه اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والستني 
لجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور مع منظمات اجملتمع املدين العاملة           وتوصي ال   -٢٥

 يف مكافحة التمييز العنصري، وبأن تعمق احلـوار         سيما اليف جمال محاية حقوق اإلنسان، و     
  .معها عند صياغة تقريرها الدوري املقبل

 من ٦لفقرة  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديل الذي أُجري على ا            )٢٦(
 أثناء الـدورة الرابعـة      ١٩٩٢يناير  / كانون الثاين  ١٥ من االتفاقية والذي اعُتمد يف       ٨املادة  

    وأقرتـه اجلمعيـة    ) CERD/SP/45انظر مرفق الوثيقـة     (عشرة للدول األطراف يف االتفاقية      
معيـة   من قرار اجل   ١٤ويف هذا الصدد، تشري اللجنة إىل الفقرة        . ٤٧/١١١العامة يف قرارها    

 اليت حثت فيها اجلمعيةُ العامة بقوة الدول األطـراف يف االتفاقيـة علـى               ٦١/١٤٨العامة  
التعجيل باختاذ إجراءاهتا الداخلية للتصديق على التعديل وعلى إخطار األمني العام مبوافقتـها             

  .عليه كتابةً ويف أسرع وقت ممكن
ورية لعامة اجلمهور حال تقدميها،     وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها الد         )٢٧(

  . وبأن تنشر املالحظات اخلتامية اليت تعتمدها باللغات الرمسية وباللغة احمللية، حسب االقتضاء
وإذ تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تقدم وثيقتها األساسية، فإهنا تشجعها على               )٢٨(

اً للمبادئ التوجيهية املنـسقة      صفحة، وفق  ٨٠ إىل   ٦٠من   على أن تتألف  تقدمي هذه الوثيقة    
 ما يتصل منها بالوثيقـة      سيما اللتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، و       

األساسية املشتركة، بالصيغة املعتمدة يف االجتماع اخلامس املـشترك بـني جلـان هيئـات         
  .(HRI/GEN/2/Rev.4) ٢٠٠٦يونيه /معاهدات حقوق اإلنسان املعقود يف حزيران

 مـن نظـام اللجنـة       ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١ووفقاً ألحكام الفقرة      )٢٩(
الداخلي املعدل، فإهنا تطلب إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنة واحدة من اعتمـاد                

 ١١ و ٩ ، معلومات بشأن متابعتها للتوصيات الواردة يف الفقـرات        املالحظات اخلتامية هذه  
  .اله أع١٩ و١٥و
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ها كتـسي الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة الـيت ت        انتباهتوجه  وتود اللجنة أيضاً أن       )٣٠(
 كما تطلب إليها أن تقدم يف تقريرهـا         ٢٠ و ١٨ و ١٤ و ١٢التوصيات الواردة يف الفقرات     

 قد اختذهتا لتنفيـذ     الدوري املقبل معلومات مفصلة عن التدابري امللموسة واملناسبة اليت تكون         
  .التوصياتهذه 

من الثامن عشر إىل العشرين     وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية           )٣١(
، ٢٠١٤مـايو   / أيـار  ١٦ صفحة، يف موعد أقصاه      ٤٠يف وثيقة واحدة، على أن ال تتجاوز        

صري، مراعاة املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد الوثائق اخلاصة بلجنة القضاء على التمييز العن            مع
، وبأن تتنـاول يف تلـك       (CERD/C/2007/1)اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا احلادية والسبعني        

  .الوثيقة مجيع النقاط املثارة يف هذه املالحظات اخلتامية
  صربيا  -٥٦

ــة  )١( ــرت اللجن ــستيها ،نظ ) 2068 وCERD/C/SR.2067 (٢٠٦٨ و٢٠٦٧ يف جل
يف تقرير مجهورية صـربيا الـدوري األويل        ،  ٢٠١١ فرباير/  شباط ٢٥ و ٢٤املعقودتني يف   

)CERD/C/SRB/1( . ــساجلويف ــودة يف)CERD/C/SR.2086 (٢٠٨٦ ةلـ  ١٠ ، املعقـ
  .، اعتمدت املالحظات اخلتامية التالية٢٠١١ آذار/مارس

  مقدمة  -ألف 
هـذا  الفرصة اليت أتاحها    ب املقدم من مجهورية صربيا و     األويلترحب اللجنة بالتقرير      )٢(

وتعرب اللجنة عـن     .احلوار مع الدولة الطرف باالستناد إىل أسس جديدة       ستئناف  التقرير ال 
  .ارتياحها للمعلومات اإلضافية اليت قدمها الوفد شفوياً رداً على أسئلة وتعليقات اللجنة

 وال يتعرض، ٢٠٠٨ إىل عام ١٩٩٢وتشري اللجنة إىل أن التقرير يشمل الفترة من عام         )٣(
ر فادحة وانتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان يف يوغوسالفيا الـسابقة          لفترة اليت شهدت خسائ   ل

املضي ومعاجلة التركة اليت خلفها التمييز       وتشجع اللجنة الدولة الطرف على    . ٢٠٠٠ قبل عام 
 .قُدماً يف عمليات إعادة البناء، وعلى ضمان مشاركة اجلمهور مشاركة شاملة يف هذا الصدد

  اجلوانب اإلجيابية  -باء 
 علـى اتفاقيـة حقـوق    ،٢٠٠٩ يف عـام  ،رحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف    ت  )٤(

 .األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري

يستحق فصالً   الذي يتضمن    ٢٠٠٦الدستور اجلديد لعام    باهتمام إىل   اللجنة  وتشري    )٥(
 من ١ للمادة   وفقاً ، يكفل محاية حقوق األقليات الوطنية ويتضمن أحكاماً حتظر التمييز         ،الثناء

 . االتفاقية

       يتـضمن أحكامـاً     ٢٠٠٥أن قانون العقوبـات لعـام       بارتياح إىل   اللجنة  وتشري    )٦(
 .ملكافحة التمييز
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اعتماد الدولة الطرف عدد من القوانني الراميـة إىل منـع      بارتياح إىل   اللجنة  وتشري    )٧(
 : ومكافحة التمييز، مبا يف ذلك

  ؛)٢٠٠٩(لس األقليات الوطنية القانون املتعلق مبجا  )أ(  
 ؛)٢٠٠٩(قانون حظر التمييز   )ب(  

 ؛)٢٠٠٩(قانون املساواة بني اجلنسني   )ج(  

  ؛)٢٠٠٩(قانون اإلسكان االجتماعي   )د(  
  ؛)٢٠٠٩ و٢٠٠٨و ٢٠٠٥(اجلرائم املتعلق بقانون ال  ) ه(  
 ؛)٢٠٠٩ و٢٠٠٧(قانون منع العنف والسلوك الشائن أثناء املناسبات الرياضية   )و(  

 ؛)٢٠٠٧و ٢٠٠٥( املظامل ديوانقانون   )ز(  

 ؛)٢٠٠٦(قانون منع التمييز ضد األشخاص املعوقني   )ح(  

 ).٢٠٠٢(قانون محاية حقوق وحريات األقليات الوطنية   )ط(  

إطار مؤسـسي    اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف إلنشاء     وتشري اللجنة باهتمام إىل       )٨(
مفوض حلمايـة املـساواة، ووزارة        اإلنسان، مبا يف ذلك    لرصد محاية حقوق  النطاق  واسع  

ألمناء املظامل، وجملـس لألقليـات       ألقليات، وأمني املظامل، وشبكة حملية    واحقوق اإلنسان   
 .الروما القومية، وجملس لتحسني أوضاع

 الـربامج واخلطـط     من أن الدولة الطرف اعتمدت عدداً     بارتياح إىل    اللجنةوتشري    )٩(
عن املنتمني إىل أقليات قومية، مبا يف ذلك         أمور منها منع التمييز ضد األشخاص     لة  املتعلقة جبم 
املتاحة ألفراد  الروما وتوسيع الفرص    أوضاع  لتعزيز   ٢٠٠٩ ستراتيجية الوطنية لعام  طريق اال 

  .يف بعض مناطق الدولة الطرفاألقليات القومية لتعلم لغاهتم 
 ولة الطرف يف األجل الطويل لـدعم وتعزيـز        جهود الد باهتمام إىل   اللجنة  وتشري    )١٠(

  .الذايت احلكمباملتمتعة التفاهم والتسامح بني األقليات القومية اليت تعيش يف منطقة فوجفودينا 

  الشواغل والتوصيات  -جيم 
وجود مؤسسات معنية بالتـصدي للتمييـز العنـصري،          باهتمام إىل    اللجنةتشري    )١١(

قليات، ومكاتب أمناء املظامل على مـستويات الدولـة         ألواسيما وزارة حقوق اإلنسان      وال
وتعترف بالقيمة الفريدة لكل منـها    ،  واملقاطعات واحملافظات، واملفوض املعين حبماية املساواة     

بصورة متنـع   ولكنها تشعر بالقلق إزاء احتمال تداخل أدوار واختصاصات هذه املؤسسات           
   )).ج(٢املادة (عملها بفعالية 
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أن تكفل الدولة الطرف تكامل هذه املؤسسات عن طريق توضيح          توصي اللجنة ب    
وتوصـي اللجنـة    . صالحيات واختصاصات املؤسسات اليت تتصدى للتمييز العنصري      

 :الدولة الطرف بأن 

ختصص موارد كافية للسماح للمفوض املعين حبماية املساواة بأداء مهامه            )أ(  
  بفعالية دون تأخري؛

ختـصيص  عن طريق   ألقليات، مبا يف ذلك     واسان  تعزز وزارة حقوق اإلن     )ب(  
  يكفيها من موارد بشرية ومالية؛ ما

 .١٩٩٣تضمن األداء الفعال ملكتب أمني املظامل، وفقاً ملبادئ باريس لعام   )ج(  

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم محالت توعية لتعريف اإلدارة العامة              
  .زة وسبل الوصول إىل اخلدمات اليت تقدمهاوعامة اجلمهور بأدوار وعمل هذه األجه

يف القادم املزمع إجراؤه    املعلومات املتعلقة بالتعداد السكاين     باهتمام إىل   اللجنة  وتشري    )١٢(
، بالتركيبة السكانية القومية، الواردة يف تقرير الدولة الطرفاملتعلقة  البياناتوإىل  ٢٠١١ عام

خمتلف الفئـات بـاحلقوق      شرات مفصلة بشأن متتع   مؤتقدمي  القلق إزاء عدم    لكنها تشعر ب  
  .املكفولة يف التشريعات الوطنية ويف االتفاقية

توصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف يف االعتبار، عند إعداد التقرير الـدوري               
 من املبادئ التوجيهية للجنة املتعلقة بتقدمي الوثائق اخلاصة باملعاهدات          ١١ املقبل، الفقرة 

(CERD/C/2007/1)   ضرورة تقدمي معلومات موثوقة ومفـصلة لرصـد وتقيـيم          ب وتذكر
وتوصي اللجنة بـأن تـضع      . السياسات املتخذة لصاحل األقليات ولتقييم تنفيذ االتفاقية      

الدولة الطرف مؤشرات حمددة زمنياً لرصد أثر سياساهتا وبراجمها وإدراج هذه املعلومات            
يف تعـدادها   ،  ة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف     وتوصي اللجن . يف تقريرها الدوري املقبل   

  .ألشخاص يف حتديد انتماءاهتم االسكاين املقبل، حق
والسياسات العامة للقضاء    النطاق   اإلطار القانوين الواسع  باهتمام إىل   اللجنة  وتشري    )١٣(

 العرقـي أو   األصل الـوطين أو   بسبب  على التمييز العنصري ومنع التحريض على الكراهية        
 وخطابات الكراهية  والتعصب القومي    التمييز العنصري أفعال  ، لكنها تشعر بالقلق ألن      الديين

وسائل  املناسبات الرياضية ويف  ، و مبا يف ذلك يف اخلطب السياسية     ،  تزال سائدة يف اجملتمع    ال
اعتمـاد قـوانني    وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم      . اإلعالم ومن جانب جمموعات ومنظمات    

) أ(٢ املواد(اجلرائم املرتكبة بدوافع عنصرية      اإلبالغ عن وعدم  رائم الكراهية   جللمعاقبة على   
   ).٦ و٤و)  ه(و) د(و) ب(و

يلزم من تدابري تشريعية وقـضائية       حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع ما         
  : يلي  ما من االتفاقية، كما حتثها على٤ و٢وإدارية لتنفيذ أحكام املادتني 
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نني واختاذ تدابري فعالة أخرى ملنع ومكافحة جـرائم الكراهيـة           سن قوا   )أ(  
  ملسؤولني عنها؛ا اليت تنم عن الكراهية أو حتض عليها، ومعاقبة اباتواخلط

متابعة ومالحقة اجلماعات املتطرفة العنـصرية أو املعاديـة لألجانـب             )ب(  
  وحظرها إذا لزم األمر؛

  ئم اليت ُترتكب بدوافع عنصرية؛تعزيز إنفاذ القانون اجلنائي ضد اجلرا  )ج(  
يف القطـاعني   ،  مكافحة التحامل العنصري والتمييز يف وسائل اإلعـالم         )د(  

العام واخلاص، مبا يف ذلك من خالل بذل املزيد من اجلهود لتعزيز التفـاهم والتـسامح                
والصداقة بني خمتلف األقليات العرقية يف الدولة الطرف، ومن خـالل اعتمـاد مدونـة         

  الصحافة؛/ السلوك يف وسائط اإلعالملقواعد
     سـيما يف    وال ، الرياضـة  مواصلة جهودها ملكافحة العنصرية يف جمـال        ) ه(  

  كرة القدم؛
تشجيع ودعم املنظمات غري احلكومية واملؤسسات اليت تعمـل علـى             )و(  

  .مكافحة التمييز العنصري، وتعزيز ثقافة التسامح واحترام التنوع العرقي والثقايف
تطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف، يف تقريرها الدوري املقبل، معلومات عـن       و  

فرض وتنفيذ التشريعات الوطنية، مبا يف ذلك تقدمي إحصاءات وحتليالت بشأن احملاكمـات        
  . من االتفاقية٤اليت أجريت والعقوبات اليت فرضت يف القضايا املتعلقة بأفعال حتظرها املادة 

مفصولة مستوطنات    يف يعيشون غالباً ما الروما،  السكان   بالقلق ألن    وتشعر اللجنة   )١٤(
لعمليات اإلخـالء القـسري   يتعرضون  ، وكثرياً ماالسكن الالئقيف جمال التمييز ويواجهون  
 عن إتالف وتـدمري     سبل انتصاف قانونية أو تعويض    تتاح هلم    الو سكن بديل، دون توفري   

تعرب عن  لكنها  قانون اإلسكان االجتماعي،    تمام إىل   باهاللجنة  وتشري  . ممتلكاهتم الشخصية 
الصعوبات اخلاصة اليت يواجهها الروما عند تقدمي طلبات لالستفادة مـن بـرامج              قلقها إزاء 
  ).٦و‘ ٣‘) ه(٥ و٣ و٢اد املو(إىل استمرار التمييز يؤدي مما  ، االجتماعياإلسكان
لى أي عملية إلعـادة     تترتب ع   ال حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن أن         

حتديد أشكال احلماية اإلجرائية اليت      التوطني زيادة يف عمليات اإلخالء القسري وأن يتم       
وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولـة الطـرف        . حتترم اإلجراءات القانونية وكرامة اإلنسان    

توصي باإلسـراع يف    ،  التدابري الرامية إىل حتسني ظروف السكن للروما ويف هذا الصدد         
ويف ضـوء تعليقـي     . ٢٠٠٩يف عام    نفيذ اخلطة الوطنية إلسكان الروما اليت اعتمدت      ت

، بشأن التمييـز ضـد الرومـا،        ٣١-٣٠، الفقرات   )٢٠٠٠(٢٧رقم  اللجنة العامني   
بشأن معىن ونطاق التدابري اخلاصة، توصي اللجنة الدولة الطـرف          ) ٢٠٠٩(٣٢ ورقم

ت عن مساكن غريهم من الـسكان       أيضاً بتكثيف جهودها لتجنب فصل مساكن األقليا      
  .وتشجعها على النظر يف وضع برامج لإلسكان االجتماعي للروما
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يزالون يواجهون الفصل فيمـا يتعلـق         ال أقلية الروما  ويساور اللجنة القلق ألن أفراد      )١٥(
وتشعر بالقلق أيضاً ألن أطفال الروما العائدين، وفقاً التفاقات إعـادة           . باحلصول على التعليم  

الستيعاب املربمة مع بلدان أوروبا الغربية، يواجهون صعوبات إضافية يف االلتحاق بنظام التعليم             ا
  .)‘٥ ‘) ه(٥ و٣املادة (وذلك بسبب أمور منها إجراءات التسجيل والتنسيب ، الصريب

 ٢٦-١٧ الفقـرات ،  ٢٧إذ تضع يف اعتبارها توصيتها العامة رقم         ،اللجنةإن    
الدولة الطرف بشدة على معاجلة مسألة الفصل حبكـم         ، حتث   ٣٢  رقم وتوصيتها العامة 

 وتنفيذ التدابري الالزمة لتسهيل احلصول على التعليم اجليد، مبا          ،الواقع يف املدارس العامة   
يف ذلك عن طريق تدريب العاملني يف املدارس على مكافحة التمييـز وتوعيـة اآلبـاء                

ليم أطفال الروما، ومنع الفصل حبكم الواقع واألمهات، وزيادة عدد املساعدين املعنيني بتع
كما تشجع اللجنة الدولـة     . ذلك من تدابري تعزيز التعليم الشامل      للتالميذ الروما، وغري  

الطرف على وضع إجراءات متخصصة ومناسبة الستقبال وتقييم وتنـسيب األطفـال            
  . العائدين وزيادة وعي املعلمني بأمهية مثل هذه اإلجراءات

 اجلهود اليت اختذهتا الدولة الطرف لتحسني أوضاع الرومـا           بتقدير إىل  اللجنة وتشري  )١٦(
 الذين ينتمـون إىل     واألشكاليني واملصريني ومنع ومكافحة التمييز العنصري ضد األشخاص       

  إىل التمييـز والتحامـل     تشعر بالقلق ألن هذه اجملموعات تتعـرض      لكنها  ،  هذه اجملموعات 
وخدمات الرعاية الـصحية واملـشاركة      ل على فرص العمل     احلصوسيما يف    والتنميط، وال 
  ).٥و ٢، الفقرتان ٢املادة (الدخول إىل األماكن العامة السياسية و

، تشجع الدولـة    ٣٢ و ٢٧ العامتني رقم    اإذ تضع يف اعتبارها توصيتيه     ،اللجنةإن    
 الطرف على تكثيف جهودها ملنع ومكافحة التمييز العنصري ضد الرومـا واألشـكاليني            

وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف التنفيذ الفعال للسياسات الرامية إىل حتقيـق            . واملصريني
     الروما واألشكاليني واملصريني باحلقوق واحلريـات املنـصوص عليهـا يف            املساواة يف متتع  

ة  الفعالة يف العمل يف املؤسسات العام      ةاملساوا ترمي إىل كفالة  خاصة   ، وباختاذ تدابري  ٥املادة  
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى       . والتمثيل السياسي املناسب على مجيع املستويات     

سيما الروما، وللحـث علـى       تنظيم محالت نشطة للتوعية مبا تعانيه هذه اجلماعات، وال        
  .التضامن معها

يتضح  ماالتمييز اهليكلي املوجود يف الدولة الطرف على حنو         بقلق إىل   اللجنة  وتشري    )١٧(
ـ  السياسي والتارخيي جتاه بعض األقليات مبا يف ذلك البشناق يف            التحامل   من  قساجناإقليم ال
 ألنوتشعر اللجنة بـالقلق     .  والبوجنيفاك أللبان يف جنوب صربيا، وكذلك أقلية الفالشيني      وا

الستبعاد والتمييز فيما يتعلق حبقوقها وحرياهتا على النحـو         تعاين من ا  تزال   هذه األقليات ال  
الشؤون العامة تسيري سيما يف جماالت العمالة والتعليم والتمثيل يف  وال، ار إليه يف االتفاقية املش

 ).٥، والفقرة ٢ من املادة ) ه( والفقرة) ج(١، الفقرة ٢املادة (الوطنية 
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على مجيع املـستويات،     ،ذ الدولة الطرف التدابري الالزمة    توصي اللجنة بأن تتخ     
تعرضها للتحامل وذلك لتفادي وتثبيط االجتاهات اليت تؤدي        ملنع وصم هذه اجملموعات و    

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتهيئة بيئـة        . إىل حدوث أو استمرار التمييز اهليكلي     
للحوار مع األقليات املعنية للتصدي هلذه املشاكل، ومواصلة التشجيع على وضع وتنفيذ            

وتشجع الدولة الطرف علـى     . اجملتمعاتمشاريع وسياسات ترمي إىل إزالة احلواجز بني        
وتوصي اللجنـة   . وتطويرهااً  مواصلة تعزيز صون لغات وثقافات اجملتمعات املذكورة آنف       

الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة، مبا يف ذلـك التـشريعية واالجتماعيـة              اً  أيض
رة على بنـاء    والثقافية، لضمان مشاركة األقليات وعامة اجلمهور مشاركة هادفة، وقاد        

  .الثقة وتعزيز التماسك واالندماج يف اجملتمع
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بالصعوبات اليت تواجهها الـسلطات               )١٨(

الدينية ألقليات معينة تسعى إىل تسجيل نفسها ككيان قانوين مبوجب قانون الكنائس والطوائف 
لتقارير اليت تفيد بالتمييز يف رد املمتلكات إىل بعض جمموعات          وتشعر بالقلق أيضاً إزاء ا    . الدينية

  .‘٧‘و‘ ٥‘)د(٥و) ج(٢املادتان  (األقليات الدينية اليت متت مصادرة ممتلكاهتا
ر اللجنة بإمكانية تقاطع التمييز العرقي والديين وحتث الدولة الطرف علـى            ذكّت  

دون ،  تع باحلق يف حرية الدين للجميع     املساواة يف التم   اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان    
معاملة تفضيلية، مبا يف ذلك من خالل مراجعة القوانني واملمارسات اليت تدمي التداخل بني              

وتـشجع الدولـة    . العلماين واجملاالت الدينية، مما يعوق التنفيذ الكامل لالتفاقية       النظام  
 .زيد من التأخري ودون متييزالطرف أيضاً على ضمان تنفيذ عملية إعادة املمتلكات دون م

يتمتعون حبماية القـانون،   الذين ال وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء مشكلة األشخاص          )١٩(
 للتقارير، من الروما واألشكاليني واملصريني، وتشعر بالقلق أيـضاً إزاء            وفقاً وغالبية هؤالء، 

بقلق خاص إزاء   لجنة  وتشعر ال .  من أوضاع حرجة   يتعرض له العائدون واملشردون داخلياً     ما
شهادات  والميلكون وثائق هوية     صعوبات ومتييز ألهنم ال   من  أفراد أقلية الروما    يتعرض له    ما

 )ب(٥املادة  (األمر الذي يعرضهم خلطر انعدام اجلنسية ويؤثر على ممارستهم حلقوقهم            ميالد،
  .)‘٣‘و ‘٢‘و‘ ١‘)د(و

مبا يف ذلك التعـديالت      ،الزمةلطرف على تنفيذ التدابري ال    حتث اللجنة الدولة ا     
ميلكون الوثائق الشخصية املطلوبة     القانونية، لضمان أن يتمكن مجيع األشخاص الذين ال       

وتوصي اللجنة  . من تسجيل أنفسهم واحلصول على املستندات الالزمة ملمارسة حقوقهم        
محالت لزيادة وعي السكان مـن الرومـا        على وجه اخلصوص    بأن تنظم الدولة الطرف     

وفضالً عن ذلك، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة        . ألشكاليني واملصريني بأمهية التسجيل   وا
وبـأن تـصدق علـى اتفاقيـة        ،  الطرف بزيادة الضمانات فيما يتعلق بانعدام اجلنسية      

  . بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية١٩٦١ عام
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تمييز العنصري اليت    من الشكاوى املتعلقة بال     العدد القليل جداً    بقلق وتالحظ اللجنة   )٢٠(
 من قرارات احملاكم الـصادرة يف أي        تناوهلا مكتب أمني املظامل، وكذلك العدد القليل جداً       

 ).٦ و٥املادتان (شكوى 

بـشأن منـع   ) ٢٠٠٥(٣١ها توصيتها العامة رقم إذ تضع يف اعتبارإن اللجنة،     
 ل الدولة الطـرف   توصي بأن تكف   التمييز العنصري يف إدارة وسري عمل العدالة اجلنائية،       

 عدم وعي الضحايا حبقوقهم أو انعدام ثقـة األفـراد           إىل قلة هذه الشكاوى  عدم رجوع   
 .بسلطات الشرطة والقضاء أو قلة اهتمام السلطات أو شعورها حباالت التمييز العنصري           

حـصاءات  وترجو اللجنة من الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري املقبل املزيد من اإل           
 واملالحقات القضائية وأحكام احملاكم املتعلقة بأفعال التمييز العنصري أو          ىبشأن الشكاو 

  .اإلثين، مع إعطاء بعض األمثلة على قضايا حقيقية توضح هذه البيانات اإلحصائية
ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف جمال تدريب األطفال والـشباب             و  )٢١(

تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفايـة        ل حقوق اإلنسان، لكنها ال    وموظفي اخلدمة املدنية يف جما    
التدريب يف جمال حقوق اإلنسان واالنسجام فيما بني خمتلـف اإلثنيـات، والتـسامح، وإزاء               

 ).٧ املادة(استمرار النظرة السلبية والنمطية لألقليات بني عامة الناس وموظفي القضاء واإلدارة 

ى تعزيز التدريب يف جمـال حقـوق اإلنـسان          تشجع اللجنة الدولة الطرف عل      
ومواصلة الربامج اليت تدعم احلوار بني الثقافات وتؤكـد علـى التـسامح والتفـاهم               

سيما يف أوساط موظفي القـضاء       ال و يتعلق بثقافة وتاريخ خمتلف اجلماعات العرقية،      فيما
لسجون واحملـامون   واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، مبن فيهم الشرطة وموظفو إدارة ا         

على مواصلة تنفيذ مثل هذه الـربامج يف        أيضاً  وتشجع اللجنة الدولة الطرف     . واملعلمون
احترام  احلث على مزيد من   التعليم العام، ويف احملافل السياسية يف وسائط اإلعالم، هبدف          

  .الثقايف وعلى النظر مبزيد من التقدير إىل دور هذا التنوع التنوع الثقايف يف الدولة الطرف
املتمثلـة يف   وترحب اللجنة بالتعهد الصريح للدولة الطرف بالوفاء بالتزاماهتا الدولية            )٢٢(

ليوغوسالفيا السابقة، وتالحظ مع التقدير      مع احملكمة اجلنائية الدولية   والفعال  التعاون الكامل   
 أن   بقلق ظاليت حدثت بشأن عمليات التحقيق واملالحقات القضائية، ولكنها تالح         التطورات

 .فاران من وجه العدالة النيزا جيتش الوغوران هايتش اهلاربني راتكو مالد

إذ تأخذ يف احلسبان أن مكافحة اإلفالت من العقـاب أمـر أساسـي          ،اللجنةإن    
ملواجهة املاضي ونقطة انطالق لتعويض ومصاحلة الضحايا واجملتمعات املعنية، تشجع الدولة           

هود للبحث عن راتكو مالديتش وغوران هاجيتش، املتهمني        الطرف على بذل مزيد من اجل     
باإلبادة اجلماعية وجبرائم ضد اإلنسانية، واعتقاهلما وتسليمهما إىل احملكمة اجلنائية الدوليـة           
ليوغوسالفيا السابقة، وضمان مقاضاة مجيع األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم أو اشتراكهم يف            

فقاً إلجراءات جنائية مناسبة حىت بعد املوعد احملدد        ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية، وذلك و     
 وتشجع اللجنة الدولة الطرف، عند التعاون مع احملكمة اجلنائيـة الدوليـة،             .كمةالغلق احمل 
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على أن تتيح الوصول الكامل إىل املستندات املطلوبة والوصـول إىل الـشهود احملـتملني               
  .اإلجراءات وبعد انتهائهاوضمان محاية الشهود بصورة فعالة يف مجيع مراحل 

وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها أن مجيع حقوق اإلنسان هي حقوق غري قابلة للتجزئة،                )٢٣(
التصديق على املعاهدات الدولية حلقـوق      إمكانية  فهي تشجع الدولة الطرف على النظر يف        

 اتصاالً مباشراً   تصدِّق عليها بعد، وخباصة تلك املعاهدات اليت تتصل أحكامها         اإلنسان اليت مل  
مبوضوع التمييز العنصري، مثل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد            

  .١٩٩٠ أسرهم لعام
بـشأن  ) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على ضوء توصيتها العامة رقم            )٢٤(

وبرنامج عمل ديربـان    متابعة مؤمتر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع موضع التنفيذ إعالن           
 املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنـصري  ٢٠٠١سبتمرب /أيلولاللذين اعتمدمها يف   
يتصل بذلك من تعصب، آخذة يف اعتبارها الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر              وكره األجانب وما  

تفاقيـة  ، لدى تنفيذ اال   ٢٠٠٩أبريل  /نيساناستعراض نتائج ديربان، الذي عقد يف جنيف يف         
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن تـدرج يف تقريرهـا       . يف إطار نظامها القانوين احمللي    

الدوري املقبل معلومات حمددة عن خطط العمل وغري ذلك من التدابري املعتمدة لتنفيذ إعالن              
  . وبرنامج عمل ديربان على املستوى الوطين

ّمم على حنو كاٍف برناجماً مناسـباً مـن         وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ وُتع        )٢٥(
 دولية للمنحدرين من أصل أفريقي، على النحـو املعلـن            سنةً ٢٠١١األنشطة لالحتفال بسنة    

  . ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٦٤/١٦٩مبوجب قرار اجلمعية العامة 
دين العاملة  وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور مع منظمات اجملتمع امل            )٢٦(

سيما يف مناهضة العنصرية، وتوسيع حوارها مع تلـك          يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وال     
  املنظمات خبصوص إعداد التقرير الدوري املقبل

 من  ٦وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديالت املدخلة على الفقرة              )٢٧(
لدول األطراف يف االتفاقيـة يف اجتماعهـا         من االتفاقية، وهي تعديالت اعتمدهتا ا      ٨ املادة
 ووافقت عليهـا اجلمعيـة العامـة يف         ١٩٩٢يناير  / كانون الثاين  ١٥عشر املعقود يف     الرابع
وتستشهد اللجنة يف هذا الصدد . ١٩٩٢ديسمرب /كانون األول ١٦ املؤرخ ٤٧/١١١ قرارها

ة العامة بقوة الدول    ، اللذين حثت فيهما اجلمعي    ٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨بقراري اجلمعية العامة    
على التعجيل باختاذ إجراءات داخلية للتصديق على تعديل االتفاقية املتعلق بتمويـل            األطراف  

  . اللجنة، وعلى إخطار األمني العام كتابة على وجه السرعة مبوافقتها على التعديل
عهم عليها  طالإوتوصي اللجنة بأن تيسِّر الدولة الطرف إتاحة تقاريرها لعامة الناس و            )٢٨(

وقت تقدميها، وأن تعمِّم كذلك مالحظات اللجنة املتعلقة هبذه التقارير باللغة الرمسية وبغريها             
  .من اللغات اليت يشيع استخدامها، حسب االقتضاء
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 مـن نظـام اللجنـة       ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١ووفقاً ألحكام الفقرة      )٢٩(
 الدولة الطرف أن توافيها يف غضون عام واحد من تاريخ           الداخلي املعدَّل، تطلب اللجنة إىل    

 ١١ الفقـرات    اعتماد هذه االستنتاجات مبعلومات عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الواردة يف         
  .  أعاله٢٢ و١٩ و١٥و
أن توجه الدولة الطرف إىل األمهيـة اخلاصـة الـيت تكتـسيها             اً  وتود اللجنة أيض    )٣٠(

تطلب إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري املقبل        ، و ٢١ و ١٧ و ١٤ و ١٣ التوصيات
  . معلومات مفصلة عن التدابري امللموسة املتخذة لوضع تلك التوصيات موضع تنفيذ

وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريريها الدوريني الثاين والرابـع يف وثيقـة                )٣١(
، آخذة يف اعتبارها املبادئ التوجيهية      ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ٤واحدة حيني موعد تقدميها يف      

املتعلقة بالوثيقة اخلاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري اليت اعتمدهتا اللجنـة يف دورهتـا               
، وأن تتطرق إىل مجيع النقاط املثارة يف هذه املالحظـات           (CERD/C/2007/1)احلادية والسبعني   

 ٤٠عدد الصفحات وهو    ل التقّيد باحلد األقصى  ى  وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً عل     . اخلتامية
 صفحة بالنـسبة إىل الوثيقـة       ٨٠ إىل   ٦٠صفحة بالنسبة إىل التقارير اخلاصة باملعاهدات ومن        

 ١٩ انظر املبادئ التوجيهية املوحدة إلعداد التقارير والـواردة يف الفقـرة          (األساسية املشتركة   
  .HRI/GEN.2/Rev.6)الوثيقة  من
  إسبانيا  -٥٧

، )٢٠٦٦ و CERD/C/SR.2065 (٢٠٦٦ و ٢٠٦٥نظرت اللجنـة، يف جلـستيها         )١(
، يف تقارير إسبانيا الثامن عشر والتاسع عـشر         ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٤ و ٢٣املعقودتني يف   

  يف ،واعتمـدت اللجنـة   ). CERD/C/ESP/18-20(والعشرين اليت قُدمت يف وثيقة واحـدة        
، املالحظـات   ٢٠١١مـارس   / آذار ٩ املعقـودة يف  ) CERD/C/SR.2085 (٢٠٨٥جلستها  

  .اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف 
ترحب اللجنة بالتقارير الدورية املقدمة من الدولة الطرف يف وثيقة واحدة وباملعلومات              )٢(

رفيـع  وفـداً   الدولة الطـرف    إرسال  اللجنة كذلك    قدروت. ياًواإلضافية اليت قدمها الوفد شف    
  . لإلجابة على معظم األسئلة اليت طرحها أعضاء اللجنة الوفد هذااملستوى واجلهود اليت بذهلا

وتعرب اللجنة عن تقديرها ملسامهة أمني املظامل اإلسباين يف أعماهلـا وللمـشاركة               )٣(
  .النشيطة ملنظمات غري حكومية وملسامهاهتا

  اجلوانب اإلجيابية  -باء 
اليت تشتمل  ) ٢٠١٢-٢٠٠٨(قوق اإلنسان   املتعلقة حب ترحب اللجنة بإطالق اخلطة       )٤(

تنفيذ اخلطة االستراتيجية من أجل املواطنـة       حملددة ومن بينها    على عدد كبري من االلتزامات ا     
  .ملكافحة العنصرية والتعصبالشاملة واعتماد االستراتيجية الوطنية وتقييمها واالندماج 
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 تـشري إىل أن     وحتيط اللجنة علماً، مع االرتياح، باملعلومات اليت قدمها الوفد واليت           )٥(
، مشروع قـانون  ٢٠١١يناير / كانون الثاين ٧يف  جملس الوزراء قد اعتمد يف القراءة األوىل،        

املساواة يف املعاملة وعدم التمييز، يتناول مفاهيم التمييـز املباشـر وغـري              بشأنأويل كامل   
  . أو عن طريق اخلطأ، والتمييز املتعددباملشاركةاملباشر، والتمييز 

 اللجنة بارتياح التدابري التشريعية اليت اختذهتا الدولة الطرف يف إطار القانون            وتالحظ  )٦(
  :الذي وضعته بغرض مكافحة التمييز العنصري ومن مجلة تلك التدابري

  ؛)٢٧/٢٠٠٥القانون رقم (القانون املتعلق بتشجيع التعليم وثقافة السالم   )أ(  
الذي جيعل مـن    ) ٢/٢٠٠٦نون رقم   القا(القانون التنظيمي املتعلق بالتعليم       )ب(  
   للتعليم األساسي بكامله؛هاً موّجالتنّوع مبدأًمراعاة 

 املتعلق باملساواة الفعليـة بـني الرجـال         ٣/٢٠٠٧القانون التنظيمي رقم      )ج(  
  والنساء؛
قانون مكافحة العنف والعنصرية وكره األجانب والتعصب يف جمال الرياضة      )د(  

  ).١٩/٢٠٠٧القانون التنظيمي رقم (
وتعرب اللجنة عن ارتياحها لتنفيذ تدابري متنوعة سامهت يف حتسني حالة الطائفـة               )٧(

الغجرية على الصعيد االجتماعي واالقتصادي والثقايف، ومن مجلة تلك التدابري اعتماد خطـة      
، وإنشاء جملس استشاري خاص بـالغجر       )٢٠١٢-٢٠١٠(لسكان الغجر   للنهوض با عمل  

 املتعلق بالولوج إىل سوق العمل،      ٢٠٠٦منذ عام   " أكسيدير"ذ برنامج   ، وتنفي ٢٠٠٦يف عام   
  .وإنشاء املعهد الثقايف الغجري

  توصياتالدواعي القلق و  -جيم 
حتيط اللجنة علماً بالبيانات اإلحصائية املتعلقة بعدد السكان اإلمجايل وبعدد السكان             )٨(

 مل تقدم إحصاءات بشأن التركيبـة       غري أهنا تأسف ألن الدولة الطرف     . األجانب يف إسبانيا  
 ترى أن مجع هذا     اإلثنية والعرقية لسكاهنا، مربرةً عدم تقدمي تلك املعلومات بأهنا كانت دائماً          

 ٧النوع من البيانات يساهم يف التمييز وأن تلك البيانات تتطلب محاية خاصة عمالً باملـادة                
  .)املادة األوىل (١٥/١٩٩٩تنظيمي رقم من القانون ال

تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بشأن مجع البيانات اإلحصائية عن التركيبة             
      اإلثنية والعرقية لسكاهنا وحتثها على إجراء تعداد للسكان يف ضـوء توصـيتها العامـة               

) ٢٠٠٤(٣٠بشأن املادة األوىل من االتفاقية وتوصيتها العامـة رقـم           ) ١٩٩٩(٢٤رقم  
باتفاقيـة  اخلاصة  وثيقة  للنني، مّتبعةً يف ذلك املبادئ التوجيهية       بشأن التمييز ضد غري املواط    

مبوجب تقدميها الدول األطراف   يتعني على   القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، اليت        
      وتذكر اللجنة الدولـة الطـرف     ). CERD/C/2007/1( من االتفاقية    ٩ من املادة    ١الفقرة  
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يانات اإلحصائية للتمكن من حتديـد اجملموعـات اإلثنيـة          بأنه ال بد من هذا النوع من الب       
ما قد تتعـرض  ، وللتمكن من كشف التعرف عليهاوالعرقية املوجودة على أراضيها وزيادة   

  .يهاعلاختاذ التدابري املالئمة للقضاء وأشكال التمييز وأنواع السلوك التمييزي له من 
واة يف املعاملة وعدم التمييز القائم على       حتيط اللجنة علماً بإنشاء جملس تعزيز املسا      و  )٩(

. ، وهو اهليئة املكلفة مبكافحة التمييز يف الدولة الطرف        ٢٠٠٩األصل العرقي أو اإلثين يف عام       
وحتيط اللجنة علماً كذلك بإنشاء شبكة من املراكز اإلقليمية ملساعدة ضحايا التمييز يف إطار              

 إزاء املعلومات اليت تفيد بأن اجمللـس ال يتمتـع           بيد أن القلق يساور اللجنة    . اجمللس املذكور 
حبرية القرار وال باالستقالل الالزمني لكي يتمكن من أداء وظائفه بكفاءة وبأنه ال حيـصل               

  .)٢ املادة (وفاً سوى لدى عدد قليل من السكانعلى ميزانية كافية وبأنه ليس معر
 ملنح جملس تعزيز املساواة     توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري املالئمة         

يف املعاملة وعدم التمييز القائم على األصل العرقي أو اإلثين االستقاللية الضرورية وفقـاً              
ذا النوع من اهليئات اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب         اليت حددهتا هل  للمعايري  

بتنظـيم محـالت    صيها   املتعلقتني بالسياسة العامة، كما تو     ٧ ورقم   ٢يف توصيتيها رقم    
  .إعالمية لتعريف السكان باجمللس

تعترب اللجنة أن املعلومات اليت وردهتا بشأن عمليات التحقق من اهلوية أو املدامهات            و  )١٠(
اليت تقوم هبا الشرطة استناداً إىل تنميط إثين وعرقي يف أماكن عامة ويف أحياء يسكنها العديد                

 ة غري شرعية معلومات مثرية للقلـق      من هم يف وضعي   من األجانب بغرض إلقاء القبض على       
  .)٧ و٥ و٢املواد (

، حتث الدولة الطـرف     )٢٠٠٥(٣١إذ تذكّر بتوصيتها العامة رقم       ،اللجنةإن    
      على اختاذ تدابري فّعالة من أجل وضع حّد لعمليات التحقق مـن اهلويـة املـستنِدة إىل                

    التعمـيم بالنظر يف مراجعة أحكـام      وتوصي كذلك الدولة الطرف     . تنميط إثين وعرقي  
 الصادر عن املفوضية العامة لشؤون األجانب واحلدود، وكذلك أحكـام   ١/٢٠١٠رقم  

القانون ذي الصلة اليت تفسح اجملال لتأويالت ميكن ترمجتها يف الواقع إىل عمليات إلقـاء               
عـالوة علـى    وتذكّر اللجنة،   . القبض دون متييز وإىل تقييد حقوق األجانب يف إسبانيا        

اليت جاء فيها أنه ينبغي أن حيـصل املوظفـون          ) ١٩٩٣(١٣ذلك، بتوصيتها العامة رقم     
املكلفون بإنفاذ القوانني على تدريب معمَّق يف جمال حقوق اإلنسان بغية ضمان احترامهم             
ومحايتهم حلقوق اإلنسان يف التعامل مع مجيع األشخاص أثناء أداء مهامهم، دومنا متييـز              

  .اإلثينالقومي أو  العرق أو اللون أو األصل على أساس
فر أرقام رمسية تتعلق بعدد احلوادث العنصرية وتلك        ايساور اللجنة قلق إزاء عدم تو     و  )١١(

اليت تنم عن كره لألجانب وعدد الشكاوى اليت قُدمت والدعاوى اليت ُرفعت وعدد اإلدانات       
اليت كانت الدوافع العنصرية من ظروفهـا       اجلرائم  لقاء  اليت ُنطق هبا والعقوبات اليت فُرضت       
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 من قانون العقوبـات يف الدولـة الطـرف،          ٢٢ من املادة    ٤املشدِّدة، وذلك وفقاً للفقرة     
  .)٦ و٢املادتان  (عويضات اليت قُضي بدفعها للضحاياوالت

، بـأن   )٢٠٠٥(٣١ ضوء توصيتها العامة رقم      يف ،تذكّر اللجنة الدولة الطرف     
الحقات واألحكام املتعلقة بأفعال متييز عنصري أو ندرَتها أمر ينبغي          انعدام الشكاوى وامل  

إجيابياً بالضرورة إذ قد يدل على أمور منها خوف الضحايا من لوم اجملتمع أو من         أال يعترب   
التعرض ألعمال انتقامية، أو عدم الوثوق بسلطات الشرطة والعدالة، أو عـدم كفايـة              

وتوصي اللجنة الدولة   . الشكاوى املتعلقة بأفعال متييز   اهتمام هذه السلطات أو توعيتها ب     
  :الطرف مبا يلي

مجع معلومات، بشكل دوري وعلين، عن أفعال التمييز العنصري مـن             )أ(  
هيئات الشرطة والعدالة ومن إدارة السجون ومصاحل اهلجرة، متقّيدةً يف ذلك بـشروط             

   اهلوية ومحاية البيانات الشخصية؛سترالسّرية و
دراج بيانات كاملة يف تقريرها الدوري املقبل بشأن الـشكاوى الـيت            إ  )ب(  

قُدمت والدعاوى اليت ُرفعت واإلدانات والعقوبات اليت ُنطق هبا والتعويضات اليت ُحكم            
  .بدفعها للضحايا

 ٢/٢٠٠٩ من القانون التنظيمي رقم      مكرراً ٣١قلق إزاء نص املادة     اللجنة  يساور  و  )١٢(
تعلقة باألجانب ضحايا العنف ذي الطابع اجلنساين، الذي من شـأنه أن            امل) قانون األجانب (

 عن تقدمي شكاوى    ، اللوايت يتعرضن هلذا النوع من العنف      ،يثين النساء يف وضعية غري شرعية     
  .)٢املادة  (ذا مل تقض احملاكم بإدانة املتهمخمافة التعرض للطرد خارج أراضي الدولة الطرف إ

           طرف بإعـادة النظـر يف أحكـام القـانون التنظيمـي        توصي اللجنة الدولة ال     
املتعلقة باألجنبيات ضحايا العنف ذي الطابع اجلنساين       ") قانون األجانب  ("٢/٢٠٠٩رقم  

  .اليت متّيز يف حق الضحايا يف وضعية غري شرعية، وذلك على ضوء أحكام االتفاقية
عية غري شرعية الذين ُيطلَق سراحهم      قلق إزاء حالة املهاجرين يف وض     اللجنة  يساور  و  )١٣(

 يوماً املنصوص عليها قانوناً يف أحـد مراكـز احتجـاز            ٦٠بعد أن يكونوا قد قضوا فترة       
لـسوء املعاملـة    أكثر عرضة   األجانب مع إبقائهم حتت هتديد الطرد، وهي وضعية جتعلهم          

 احتجاز األجانب   قلق كذلك بسبب املعلومات اليت تفيد بأن مراكز       اللجنة  ويساور  . والتمييز
ال ختضع ألي تنظيم حيكم طريقة عملها، مما يؤدي إىل اختالفات من مركز إىل آخر فيمـا                 
يتعلق بظروف العيش وبسبل احلصول على املعلومات وعلى املساعدة القانونيـة والرعايـة             

 املـودعني يف تلـك   الطبية، وكذلك فيما يتعلق بزيارات املنظمات غري احلكومية لألشخاص  
  .)٦ و٥ و٢املواد  (اكزاملر

بشأن التمييز ضد غـري     ) ٢٠٠٤(٣٠إذ تذكّر بتوصيتها العامة رقم       ،اللجنةإن    
املواطنني، تؤكد من جديد أنه على الدول األطراف أن تضمن أال تكون سياساهتا سبباً يف               
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التمييز القائم على العرق أو اللون أو األصل أو األصل القومي أو اإلثين، وهي توصـي                
  :لة الطرف مبا يليالدو

اختاذ مجيع التدابري املالئمة لضمان محاية احلقوق األساسـية للمهـاجرين             )أ(  
الذين خرجوا من مراكز احتجاز األجانب واملهددين بالطرد، وكذلك لـضمان احلمايـة             
  القضائية هلم وحصوهلم على سبيل انتصاف فعال، مبا يف ذلك إمكانية استئناف قرار الطرد؛

ظام يسري على مراكز احتجاز األجانب بغية توحيد طريقة عمل          وضع ن   )ب(  
تلك املراكز وضمان ظروف عيش الئقة وسبل كافية للحصول على املعلومات وعلـى             
املساعدة القانونية والرعاية الطبية املناسبة لألشخاص املودعني هناك، إىل جانب الـسماح    

  . إىل تلك املراكزللمنظمات غري احلكومية اليت تقدم املساعدة بالدخول
سلوك يف وسائط اإلعالم ترتع إىل نشر       من ال قلق إزاء استمرار أنواع     اللجنة  يساور  و  )١٤(

أفكار منطية عنصرية وأحكام مسبقة إزاء بعض فئات املهاجرين كاألشخاص املنحدرين مـن      
  .)٧ و٤املادتان  (قيا وأمريكا الالتينية واملسلمنيمشال أفري
لطرف على مواصلة تنفيذ االستراتيجية الوطنيـة الـشاملة         حتث اللجنة الدولة ا     

اليت من شأهنا أن تؤدي إىل  التوجهاتملكافحة العنصرية وكره األجانب، وإىل مراقبة مجيع 
سلوك عنصري ينم عن كره لألجانب، وإىل مكافحـة مجيـع اآلثـار الـسلبية لتلـك       

حلـي باملـسؤولية يف     وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إىل تـشجيع الت        . التوجهات
استخدام وسائل اإلعالم من أجل مكافحة التحريض على الكراهيـة وعلـى التمييـز              
العنصري، كما تدعوها إىل تعزيز التوعية العامة بالتنوع يف مجيع مستويات التعليم وذلك             

 من االتفاقية وعلى ضوء اخلطة الوطنية ململكة إسبانيا مـن           ٧ و ٤عمالً بأحكام املادتني    
  .الف احلضاراتأجل حت

يف " بغيتوهـات "زاء املعلومات اليت تفيد بوجود مدارس شبيهة        إقلق  اللجنة  يساور  و  )١٥(
بعض املناطق من الدولة الطرف يرتادها أطفال املهاجرين والغجر مع أن القانون التنظيمـي              

ل يع التالميذ بشك  ينص على آليات تشجع على توز     ) ٢/٢٠٠٦القانون رقم   (املتعلق بالتعليم   
  .)٥ و٤املادتان  (متكافئ ومتوازن

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر يف معـايري وأسـاليب القبـول يف                 
املدارس العامة واخلاصة، وبأن تتخذ إجراءات من أجل ضمان توزيـع التالميـذ علـى               

وهي تطلب إىل الدولة الطرف أن تـدرج يف         . املؤسسات املدرسية توزيعاً متوازناً بالفعل    
تقريرها الدوري املقبل بيانات إحصائية مصنَّفة حسب عدد البنني والبنـات املهـاجرين             

  .والغجر واإلسبانيني املسجلني يف املدارس
تالحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف تواصل اعتماد تدابري ترمي إىل حتـسني             و  )١٦(

يت يواجهها عدد كبري منهم،      غري أهنا تعرب عن قلقها إزاء الصعوبات ال        ،احلالة العامة للغجر  
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ويساور اللجنة قلق كـذلك     . وخاصة النساء والفتيات، يف جماالت العمالة والسكن والتعليم       
  .)٧ و٥املادتان  (ق طائفة الغجر يف احلياة اليوميةإزاء استمرار التمييز يف ح

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تواصل جهودها لتحسني حالة الغجر وإدماجهم              
 اجملتمع اإلسباين وتوصيها خصوصاً باعتماد تدابري ترمي إىل حتسني حالة الفتيات والنـساء              يف

وتوصي الدولة الطرف كذلك باختاذ التدابري الـضرورية لتـشجيع التـسامح            . الغجريات
، ٢٧والقضاء على األحكام املسبقة واألفكار النمطية السلبية، على ضوء توصيتها العامة رقم             

  .طائفة الغجر شكل من أشكال التمييز يف حق أفرادهبدف جتنب أي 
 اللذين وقعت عليهما الدولة الطرف مع رومانيا والسنغال       ني  تفاقالترحب اللجنة با  و  )١٧(
، غري أهنا تعرب عن قلقها إزاء       هذين البلدين ساعدة القاصرين غري املصحوبني وإعادهتم إىل       مل

 القاصرين غري املصحوبني املوجـودين      إجراء فحوصات باألشعة للعظام من أجل حتديد سن       
على األراضي اإلسبانية، إذ إن لتلك الفحوصات، يف الواقع، هوامش خطأ كبرية، مما يؤدي              

ـ               م إىل اعتبار بعض القاصرين أشخاصاً راشدين فال يستفيدون من تدابري احلماية اليت حيق هل
  .)٦املادة  (احلصول عليها إذا كانوا قاصرين

عدم اعتبار القاصرين غري املـصحوبني       لضمان ،الدولة الطرف  اللجنة إىل    حتث  
ضمان استفادهتم من تدابري احلماية السارية على األطفال، أن تنظر يف        لأشخاصاً راشدين و  

أساليب أخرى لتحديد السن ويف تطوير فحوصات موثوقة وحمدَّثة وال تـضر بالـسالمة              
  .اجلسدية للقاصرين

رها أن مجيع حقوق اإلنسان غري قابلة للتجزئة، فهي حتث          إذ تضع اللجنة يف اعتبا    و  )١٨(
الدولة الطرف على النظر يف إمكانية التصديق على الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان             
اليت مل تنضم إليها بعد، السيما تلك اليت تؤثر أحكاُمها تأثرياً مباشـراً يف مـسألة التمييـز                  

  . ماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمالعنصري، مثل االتفاقية الدولية حل
بشأن متابعـة مـؤمتر     ) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة، يف ضوء توصيتها العامة رقم          )١٩(

استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف بإنفاذ إعالن وبرنامج عمل ديربان اللـذين              
نصري وكره األجانب وما يتصل بذلك      اعتمدمها املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز الع      

، مع مراعاة الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان         ٢٠٠١سبتمرب  /من تعصب يف أيلول   
.  عند إدراجها أحكام االتفاقية يف قوانينها احمللية       ٢٠٠٩أبريل  /الذي ُعقد يف جنيف يف نيسان     

 املقبل معلومات حمددة عن خطـط       وهتيب اللجنة بالدولة الطرف أن ُتضمِّن تقريرها الدوري       
  .العمل وغريها من التدابري املتخذة لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطين

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ برنامج من األنشطة املناسـبة حيظـى               )٢٠(
منحدرين من أصل    اليت أُعلن عنها سنة دولية لل      ٢٠١١بتغطية إعالمية كافية لالحتفال بسنة      

  ).٢٠٠٩ديسمرب / املؤرخ كانون األول٦٤/١٦٩قرار اجلمعية العامة (أفريقي 
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة املشاورات وبتوسيع نطـاق احلـوار مـع               )٢١(
منظمات اجملتمع املدين الناشطة يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وخاصة يف جمـال مكافحـة               

  .ار إعداد التقرير الدوري املقبلالتمييز العنصري، يف إط
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها لعامة اجلمهور وبأن تطلعه عليهـا               )٢٢(

وقت تقدميها، وبأن تعمم مالحظات اللجنة املتعلقة هبذه التقارير باللغة الرمسية وبغريها مـن              
  .اللغات اليت يشيع استخدامها، حسب االقتضاء

 مـن نظـام اللجنـة       ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١كام الفقرة   ووفقاً ألح   )٢٣(
الداخلي املعدَّل، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيها يف غضون سنة واحدة من تاريخ               
    اعتماد هذه املالحظات اخلتامية مبعلومات عن متابعتها لتنفيـذ التوصـيات الــواردة يف             

  . أعاله١٧ و١٤ و٩الفقرات 
وتود اللجنة أيضاً أن توجه عناية الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة للتوصيات الواردة   )٢٤(

، وتطلب إليها أن تقدم معلومات مفصلة يف تقريرها الدوري املقبل      ١٣ و ١٢ و ٨يف الفقرات   
  . واملناسبة اليت ستكون قد اختذهتا لتنفيذ هذه التوصيات فعالًددةعن التدابري احمل

 اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم يف وثيقة واحدة تقاريرها الدورية احلـادي             وتوصي  )٢٥(
 كـانون   ٤والعشرين والثاين والعشرين والثالث والعشرين اليت حيـل موعـد تقـدميها يف              

، مع مراعاة املبادئ التوجيهية لتقدمي الوثيقة اخلاصة بلجنة القضاء علـى            ٢٠١٤يناير  /الثاين
، كمـا   )CERD/C/2007/1(ورهتا احلادية والسبعني    يف د دهتا اللجنة   التمييز العنصري اليت اعتم   

وحتث اللجنـة أيـضاً     . توصيها بتناول مجيع النقـاط املطروحة يف هذه املالحظات اخلتامية        
 صفحة للتقارير اخلاصـة     ٤٠ وهوعدد الصفحات   احلد األقصى ل  الدولة الطرف على التقيد ب    

انظر املبادئ التوجيهيـة    (ة األساسية املوحدة     صفحة للوثيق  ٨٠ و ٦٠بكل معاهدة وما بني     
  ).١٩، الفقرة HRI/GEN.2/Rev.6املنسقة املتعلقة بإعداد التقارير الواردة يف الوثيقة 

  أوكرانيا  -٥٨
ــة   )١( ــرت اللجنـ ــستيها نظـ  CERD/C/SR.2104 (٢١٠٥ و٢١٠٤، يف جلـ
 الدورية التاسع   يف التقارير  ،٢٠١١أغسطس  / آب ١٨ و ١٧عقودتني يف    امل )CERD/C/SR.2105و

     .(CERD/C/UKR/19-21)عشر إىل احلادي والعشرين اليت قدمتها أوكرانيـا يف وثيقـة واحـدة              
، اعتمـدت  ٢٠١١أغسطس / آب٢٩ املعقودة يف (CERD/C/SR 2120) ٢١٢٠ويف اجللسة 

  . اللجنة املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف 
ريرها املوحد يف حينه ومبا يتماشى على وجـه         ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تق       )٢(

 اللجنة  وتقدِّر. (CERD/C/2007/1)العموم مع املبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بتقدمي التقارير          
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وقد أتاحت الردود املوضوعية اليت قدمها الوفـد إزاء         . يف التقرير بإيراد تفاصيل وافرة    أيضاً  
طري واألسئلة اليت طرحها عليه أعضاء اللجنة الفرصـة         قائمة املسائل اليت طرحها املقرر الق     

إلجراء حوار بناء أكد احلاجة إىل إجراء مزيد من التعديالت التشريعية واإلدارية من أجـل               
  .إدماج األقليات اإلثنية إدماجاً فعاالً ومكافحة التمييز العنصري

  اجلوانب اإلجيابية  -باء 
ولة الطرف خالل الفترة قيد االسـتعراض مـن         ما أبدته الد  تالحظ اللجنة باهتمام      )٣(

  االزدواجية يف مهام املؤسسات والربامج املختلفـة  داركوت تصميم على تعزيز اإلطار القانوين    
اليت تستهدف إدماج ومحاية اجملموعات اإلثنية، وإزالة عدم الوضوح الذي يكتنـف هـذه              

  :املهام، وذلك من خالل القيام مبا يلي
 من القـانون اجلنـائي املتعلـق        ١٦١ و ١٢٧ و ١٢١ و ١١٥تعديل املواد     )أ(  

باملسؤولية اجلنائية عن اجلرائم املرتكبة بدوافع العنصرية والتعصب اإلثين والديين، واالعتراف           
بأن دوافع العرق أو اإلثنية أو الدين ظروف مشدِّدة لطائفة من اجلرائم اجلنائية، مبا فيها القتل                

  وإحداث األذى البدين الشديد؛
 بشأن الالجئني واألشخاص احملتاجني حلمايـة       ٧٢٥٢إصدار القانون رقم      )ب(  

، من أجل حتسني إجراءات حتديد      ٢٠١١يوليه  / متوز ٨إضافية ومؤقتة، الذي أقره الربملان يف       
وضع الالجئ وفرز دعاوى ملتمسي اللجوء وكفالة التوطني املؤقـت واخلـدمات الطبيـة              

  م أشد األشخاص افتقاراً للحماية؛لالجئني وملتمسي اللجوء، مبن فيه
وضــع سياســة للــهجرة، واعتمادهــا مبوجــب املرســوم الرئاســي   )ج(  

، تتضمن أحكاماً هامة حتمي حقوق اإلنسان ٢٠١١مايو / أيار٣٠ املؤرخ ٦٢٢/٢٠١١ رقم
  للمهاجرين؛

، ٢٠١٠ديـسمرب   /إنشاء دائرة حكومية جديدة للهجرة، يف كانون األول         )د(  
دة ترمي إىل تعزيز محاية حقوق املهاجرين، مبا يف ذلك حقوق القاصـرين         مكلفة بوالية موحّ  

  غري املصحوبني بذويهم، وتبسيط اختاذ القرار بشأن قضايا اهلجرة؛
اعتماد خطة العمل بشأن مكافحة كره األجانـب والعنـصرية والتمييـز              ) ه(  

لـوزراء  ، اليت دخلت حيـز النفـاذ مبوجـب أمـر جملـس ا             ٢٠١٢-٢٠١٠للفترة  العنصري  
وأنـشطة الفريـق العامـل       ،٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٤  الصادر يف  ٨-١١٢٧٣/١١٠/١ رقم

 وإن كانـت    ،املشترك بني اإلدارات املعين مبكافحة كره األجانب والتعصب اإلثين والعرقي         
  األنشطة جممدة يف الوقت الراهن ؛ هذه

 من خـالل    إنشاء وحدة ضمن وزارة الداخلية ملكافحة اجلرائم اإللكترونية         )و(  
  تعزيز التعاون يف مكافحة عمل مواقع اإلنترنت املوجودة يف اخلارج اليت تنشر التعصب؛ 
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إدخال إصالحات إدارية، مبا يف ذلك اعتماد قانون جملس الـوزراء وتوحيـد               )ز(  
  اهليئات احمللية لتحسني احلوكمة وتنسيق االستجابات اليت تتخذ ملواجهة التمييز العنصري؛

ع بأنشطة تتضمن املناقشات واملعارض وإنتاج املواد اإلعالمية من         االضطال  )ح(  
  . أجل زيادة التوعية مبحرقة الروما

  الشواغل والتوصيات  -جيم 
تالحظ اللجنة بقلق املعلومات اليت تفيد بأن اللجنة احلكومية املعنية بالشؤون اإلثنية              )٤(

ين مبكافحة كره األجانب والتعصب اإلثين      والدينية، والفريق العامل املشترك بني اإلدارات املع      
والعرقي وكذلك اإلدارات املستقلة التابعة لوزارة الداخلية املعنية بالتحقيق يف اجلرائم اإلثنيـة          

، على الرغم من أن اإلصالحات اإلدارية       ٢٠١٠ومكافحتها، توقفت عن العمل خالل عام       
  )).د)(١(٢املادة (تزال معلقة  ال

لتمييز العنصري  إيالء األولوية ملوضوع ا    الطرف على مواصلة     الدولةحتث اللجنة     
ونظراً ألمهيـة   . اإلصالحات اإلدارية املعلقة  اليت قد تسفر عنها     نتائج  بصرف النظر عن ال   
اهليئة كافحة التمييز العنصري، مثل     ملوفعالية اآلليات املؤسسية     وضوحضمان استقاللية و  

توصي اللجنة الدولة الطرف    ،   إنشاؤها  املزمع ينيةلشؤون الوطنية والد  ل  اجلديدة املركزية
كافحـة  مل مع التشريع اإلطـاري اجلديـد      قتران باال تهاوحتديد والي اآلليات  هذه   ءبإنشا
ؤسسات اليت توقفت عـن     املالدولة الطرف أيضاً بإعادة تنشيط      اللجنة  وتوصي  . التمييز

كـره األجانـب    ين مبكافحة   العمل، وال سيما الفريق العامل املشترك بني اإلدارات املع        
  . وكذلك آليات التحقيق يف اجلرائم اإلثنية ومكافحتها،والتعصب اإلثين والديين

 بأن تعتمـد الدولـة      ٢٠٠٦وتالحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من توصيتها لعام            )٥(
الطرف إطاراً تشريعياً جديداً ملكافحة التمييز، فإن إعداد مشروع قانون مكافحـة التمييـز              

، كما أن مواصلة تطويره واعتماده يتوقف على صياغة واعتمـاد           ٢٠١١ينجز إال يف عام      مل
اإلستراتيجية اجلديدة املشتركة بني اإلدارات ملكافحة التمييز والتعصب اليت صدر هبا تكليف            

  ). ٢من املادة ) د(١، والفقرة ١ من املادة ١الفقرة  (٢٠١١مايو /من رئيس أوكرانيا يف أيار
اعتماد قانون شامل ملكافحة العنصرية     بللجنة الدولة الطرف على التعجيل      حتث ا   

التمييز بفعـل الواقـع     وغري املباشر   التمييز  أمور منها تعريف التمييز املباشر و     ينص على   
التمييز اهليكلي، ومـسؤولية األشـخاص الطبيعـيني        فضالً عن   بفعل القانون،   التمييز  و

ضحايا ل وسبل االنتصاف املتاحة     ة واألشخاص اخلواص،  شاملة السلطات العام  والقانونيني  
  .بأسلوب شامل التمييز العنصري واآلليات املؤسسية الالزمة لضمان تنفيذ أحكام القانون

تالحظ اللجنة بأسف خلو التقرير من املعلومات عن فعالية مكتب املفوض الربملـاين      )٦(
  .املعين حبقوق اإلنسان

بأن تضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة       الدولة الطرف   توصي اللجنة     
قوق اإلنسان، واألعمال اليت تضطلع     املفوض الربملاين املعين حب   التسيري الفعال ألعمال    عن  
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 فقاً ملبادئ باريس، وإسناد صالحيات    وجيري إنشاؤها   قوق اإلنسان   حلوطنية  هبا مؤسسة   
الشكاوى واختاذ تدابري التعامل مع يما التمييز العنصري، وال س   مكافحة  حمددة هلا يف جمال     

فعال إىل مكتب املفـوض     ال هلم وضمان وصو   على شواغل ضحايا التمييز العنصري     ردلل
  .والبلديةواملقاطعة  صعيد اإلقليمعلى 

وال تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم تقدمي بيانات إحصائية ُمحدَّثة مـصنفة                )٧(
مـدى  لسن عن ضحايا التمييز العنصري، وبيانات دقيقة عن         حبسب اإلثنية ونوع اجلنس وا    

 الكراهية وجرائم الكراهية، وعدد وطبيعة الدعاوى اليت ترفع ضد مرتكيب هذه         اتخطابتواتر  
األعمال واإلدانات اليت توجه إليهم واألحكام اليت تصدر حبقهم، والتعويضات الـيت متـنح              

  ). ٢ من املادة ١الفقرة (للضحايا 
الدولة الطرف بوضع وتطبيق منهجيات مناسبة جلمع املعلومـات         لجنة  توصي ال   

األم املعلومـات املتعلقـة باللغـة       ضحايا التمييز العنصري مبا يف ذلك       عن  ذات الصلة   
الشائعة االستخدام، وغري ذلك من مؤشرات التنـوع اإلثـين، باالسـتناد إىل             واللغات  

وعات، فضالً عـن عـدد وطبيعـة        التحديد الذايت للهوية من جانب األشخاص واجملم      
والعقوبات هلم   وجهةالتمييز العنصري واإلدانات امل   الدعاوى املرفوعة ضد مرتكيب أعمال      

  .(CERD/C/2007/1)ددة احملتوجيهية اللمبادئ ل، وفقاً  عليهماملفروضة
وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم تقدمي معلومات عن التدابري القانونيـة والـسياساتية               )٨(

  . من االتفاقية٣وفقاً ألحكام املادة " العزل العنصري والفصل العنصري"دة حلظر وإدانة احملد
بشأن العزل العنصري، توصي    ) ١٩٩٥(١٩للجنة رقم    ضوء التوصية العامة     يف  

ني املتـصلني   اللجنة الدولة الطرف مبعاجلة مـشاكل االسـتبعاد والفـصل االجتمـاعي           
  . الضروريةيةاتسياسوال يةتشريعالتدابري ال  من خالل اعتمادباالعتبارات اإلثنية،

وال تزال اللجنة تشعر بالقلق ألن املواطنني األجانب وعدميي اجلنسية الذين يعيشون              )٩(
ـ اليت يتمتـع هبـا       بنفس حقوق وحريات     هممتتعرغم  أوكرانيا  بصورة قانونية يف     ن واملواطن

القيـود يفرضـها القـانون،    اك إال أن تكون هن ن وتقع عليهم نفس االلتزامات،      واألوكراني
تكفل هلم املساواة يف احلماية فيما يتعلق بالتمتع         يزالون خيضعون ألحكام قانونية متعددة ال      ال

  ).٤من املادة ) أ(الفقرة (باحلقوق وعدم التعرض للتمييز الذي يواجهه غري املواطنني 
ن بأن تضمن جلميع األشـخاص الـذين خيـضعو        الدولة الطرف   توصي اللجنة     

، مبـا يف ذلـك مبوجـب        احلقوق وعدم التعرض للتمييـز    املساواة يف   لواليتها القضائية   
ماية احلضمان  فيما يتعلق ب  هبدف جتنب الغموض    وذلك   من القانون اجلنائي،     ١٦١ املادة

  .غري املواطنني بشأن) ٢٠٠٤(٣٠للجنة رقم  وفقاً للتوصية العامة جلميع األشخاص
تلكئهـا  السلطات املعنية بإنفاذ القانون وعدم اكتراث إزاء وتعرب اللجنة عن قلقها       )١٠(
قلقهـا إزاء األحـداث     فضال عـن     قبول الطبيعة العنصرية أو التمييزية جلرائم الكراهية،         يف



A/66/18 

145 GE.11-46323 

 غالبية جرائم الكراهية    بقاءاملتكررة للتنميط اإلثين والعرقي من جانب الشرطة، مما يؤدي إىل           
  ).٤من املادة ) أ(الفقرة  (املبلغ عنها دون رد

، على  )٢٠٠٥(٣١يف ضوء التوصية العامة للجنة      حتث اللجنة الدولة الطرف،       
اختاذ تدابري فورية إلجراء حتقيق فعال يف جرائم الكراهية املُبلّغ عنها وضمان عدم مشاركة 

األقليـات  "الشرطة يف التنميط العرقي أو اإلثين عند التحقق من وثائق األجانب أو أفراد   
وهلذا الغرض، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتجري التحقيق يف مثل هـذه             ". فةاملعرو

األعمال وتقدمي مرتكبيها إىل العدالة بصرف النظر عن مكانتهم الرمسيـة، وأن تواصـل              
 مـوظفي وزارة    حبيث يشمل توسيع نطاق التدريب بشأن املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان         

  . جرة ودائرة حرس احلدود والشرطةالداخلية والدائرة احلكومية لله
ويف ضوء عودة األنشطة اليت تزاوهلا املنظمات املتطرفة إىل الظهور من جديد، مثـل                )١١(

، تالحظ اللجنة   "أحباء أوكرانيا "و" اجلمعية الوطنية االجتماعية  "األنشطة اليت تقوم هبا منظمتا      
من جانب الشباب املتطرف،    " فةاألقليات املعرو "بقلق تكرار اهلجمات ضد األجانب وأفراد       

 من تقرير الدولة الطرف اليت تفيد بأن حركات         ٨٥كما تالحظ املعلومات الواردة يف الفقرة       
يف بعض جوانبها خارج نطاق االختصاص القـانوين لـوزارة          "اجلناح اليميين املتطرف تقع     

  ).٤من املادة ) ب(الفقرة " (الداخلية
بأن ترصد عن كثب أنشطة املنظمات املتطرفة، اللجنة الدولة الطرف بقوة  توصي    

وأن تعتمد تدابري قانونية وسياساتية ملنع تسجيل هذه املنظمات ووقف أنـشطتها، عنـد              
  .من مجيع أعمال العنف" األقليات املعروفة"االقتضاء، وأن تكفل محاية األجانب وأفراد 

 األنشطة الدعوّية للمنظمـات     ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما أُبلغ عنه من زيادة           )١٢(
املتطرفة اليت تسعى إىل توسيع نطاق دعايتها واستخدام الشبكات االجتماعية اإللكترونية يف            

  ).٤من املادة ) أ(الفقرة (خماطبة الشباب يف أوكرانيا 
 الدولة الطرف أيضاً بأن تكافح بصرامة أنشطة املنظمات املتطرفـة     توصي اللجنة   

على شبكة اإلنترنت وأن تعتمد تدابري تربوية وتوعوية ملنع اخنـراط           مبا يف ذلك أنشطتها     
  . الشباب املتعاطفني يف املنظمات واحلركات املتطرفة، وإثنائهم عن ذلك

 من القانون اجلنائي تتوقف على حتقيق التوازن بني         ١٦١وتالحظ اللجنة أن فعالية املادة        )١٣(
  . من االتفاقية٤يف حرية الرأي والتعبري مبوجب املادة احلماية من التمييز والعنف والتمتع باحلق 

 مـن   ٤بشأن تنفيـذ املـادة      للجنة  ) ١٩٩٣(١٥يف ضوء التوصية العامة رقم        
للجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن احلق ) ٢٠١١(٣٤االتفاقية، وبالتنويه إىل التعليق العام 

 من القانون ١٦١تعديل املادة يف حرية الرأي والتعبري، تشجع اللجنة الدولة الطرف على       
 من االتفاقيـة،    ٤اجلنائي لكي حتقق التوازن بني احلق يف احلماية من التمييز وفقاً للمادة             

  . يف ذلك احلماية من خطاب الكراهية، وبني احلق يف حرية التعبري مبا
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 اليت تعاجل   حمدودية فعالية التدابري التشريعية والسياساتية    وتشعر اللجنة باالنزعاج إزاء       )١٤(
 وتالحظ مع القلق حمدودية توافر مواد التعليم بلغة الروما          ،قضايا التعليم املتاح لطائفة الروما    

ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير اليت تفيد بالتحاق أطفـال           . وعن هذه اللغة وثقافتها   
  ). ٥من املادة ‘ ٥‘)ه(الفقرة (مع آبائهم يف األمر الروما بصفوف خاصة وعدم التشاور 

توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر يف تشريعاهتا وسياساهتا وبراجمها املتعلقة   
بتوفري التعليم إىل أطفال الروما، وبلغة الروما وثقافتها، بالتشاور مع آباء أطفال الرومـا              

ارس ومع املنظمات املعنية بالروما واستخدام وسطاء عند الضرورة، وضمان أن تكون املد           
أن متنع يف الوقت نفسه تسجيل أطفال الرومـا يف صـفوف            وواعية الحتياجات الروما،    

  . خاصة ما مل توجد أسس موضوعية لتخصيص مثل هذه الصفوف هلم
وتالحظ اللجنة التقدم احملرز يف جمال إصدار أوراق اهلوية الضرورية ألفراد الرومـا               )١٥(

    تـزال   مبا يف ذلك شهادات امليالد، غري أهنـا ال         ميلكون أوراق اهلوية ذات الصلة،     الذين ال 
     يـزال   من أفراد الروما بأوراق اهلويـة، ال       ٢ ٠٠٠تشعر بالقلق ألنه مقابل تزويد أكثر من        

 شخص تقريباً غري مزودين هبذه األوراق، وال سيما يف ضوء احلجة اليت تتذرع      ١ ٧٠٠هناك  
ثنية عامل هام يف احلد من إصدار أوراق اهلوية هبا الدولة الطرف بأن عدم وجود دليل على اإل      

  ).٥من املادة ) ه(و) أ(الفقرتان (
حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم على سبيل األولوية بإصدار أوراق اهلوية               

الالزمة جلميع أفراد طائفة الروما لتيسري وصوهلم إىل احملاكم واملساعدة القانونية والعمـل             
  . لصحية والضمان االجتماعي والتعليم واخلدمات العامة األخرىوالسكن والرعاية ا

وتالحظ اللجنة بقلق عدم وجود تشريعات تتعلق بالشعوب األصلية من أجل تنفيذ              )١٦(
 مـن   ٩٢ و ١١الضمانات املكفولة للشعوب األصلية واألقليات الوطنية، الواردة يف املادتني          

  ).٢ من املادة ٢الفقرة (الدستور 
جنة الدولة الطرف على اعتماد تشريع حلماية الشعوب األصلية وضمان          حتث الل   

االقتصادي والثقايف واالجتماعي، والنظر يف التصديق على اتفاقية منظمـة العمـل            منوها  
  .، املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة)١٩٨٩ (١٦٩الدولية رقم 

إزاء املعلومات اليت تزعم أن أقلية تتار القـرم الـيت           وال تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ         )١٧(
عادت إىل أوكرانيا، تواجه صعوبات، تشمل عدم التمكن من حيـازة األرض أو احلـصول                

فرص العمل، وعدم كفاية الفرص املتاحة للدراسة بلغتها األم وتعرضها خلطاب الكراهيـة              على
. ها من الوصـول إىل ُسـُبل التقاضـي        وعدم متثيلها يف اجملال السياسي، فضالً عن عدم متكن        

 مسكن خاص   ٨٠ ٠٠٠مسألة إعادة األمالك أو التعويض عن اخلسائر اليت جتاوزت           تزال وال
 هكتار من األراضي الزراعية وقت ترحيل هذه األقلية مـثرية لقلـق بـالغ،               ٣٤ ٠٠٠وقرابة  

ميلكون حـق    ريفية ال  يف املائة من تتار القرم الذين يعيشون يف مناطق           ٨٦سيما وأن نسبة     ال
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. املشاركة يف عمليات استعادة األراضي الزراعية ألهنم مل يعملوا لدى مؤسـسات حكوميـة             
 ١٩٤٤واللجنة مهتمة أيضاً مبتابعة حالة متتع أفراد اجملموعات اإلثنية األخرى املُرّحلة يف عـام               

  ).‘٥‘و‘ ٣‘، ‘١‘)ه(و‘ ٥‘)د( و٥من املادة ) ب(الفقرة (حبقوق اإلنسان 
بضمان إعادة احلقـوق الـسياسية واالجتماعيـة         توصي اللجنة الدولة الطرف     

 ،األرضملكيـة    مبـا يف ذلـك       ،القرم، وال سيما إعادة امللكية إليهم     لتتار  واالقتصادية  
القانون املدين، أو من خالل قانون خاص ينبغي اعتمـاده          فقداهنا يف إطار    وتعويضهم عن   

ثـة يف تقريرهـا     حّدأيضاً بتقدمي معلومات مُ   لطرف  وتوصي اللجنة الدولة ا    .هلذا الغرض 
  . حبقوق اإلنسانلة رمسياًرّحالدوري املقبل عن متتع أفراد اجملموعات اإلثنية املُ

 بأن طائفيت الكرميشاكس    وجود معلومات شىت تفيد   وتالحظ اللجنة أيضاً مع القلق        )١٨(
  ).٢من املادة ) ٢(الفقرة (والكارايتاس على وشك االنقراض 

حتث اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم على سبيل األولوية، باعتماد تـدابري خاصـة                
لتمكني طائفيت الكرميشاكس والكارايتاس من صون لغتهما وثقافتهما وخصائصهما الدينيـة           

  . بشأن معىن ونطاق التدابري اخلاصة) ٢٠٠٩(٣٢وتقاليدمها، وفقاً لتوصية اللجنة العامة رقم 
 بقلق أن وضع املواطنني األوكرانيني، الذين يعتربون أنفـسهم مـن        وتالحظ اللجنة   )١٩(

  .الروثينيني، غري واضح، وأن التقارير تفيد بانعدام احلوار بينهم وبني الدولة الطرف
ها توصي اللجنة الدولة الطرف باحترام حق األشخاص والشعوب يف حتديد هوي            
ليهم بغية االعتراف جبميع األقليـات      ، والنظر يف وضع الروثينيني بالتشاور مع ممث       بنفسها

  . اليت َتّدعي أهنا موجودة يف الدولة الطرف
       /وعلى الرغم من إنشاء دائـرة حكوميـة جديـدة للـهجرة، يف كـانون األول                 )٢٠(

 ترمي إىل تيسري أمـور  ٢٠١١مايو /، واعتماد سياسة جديدة للهجرة يف أيار٢٠١٠ديسمرب  
حاجـة إىل اختـاذ     أن مثة   جلوء سنوياً، تالحظ اللجنة     طلب   ٢ ٠٠٠قرابة  منها التعامل مع    

حبـوزة  ظل  تأن  وتحديد وضع الالجئ،    سليمة يف اإلجراء املتعلق ب    قرارات تقوم على أسس     
ي ملتمـس أبناء  تسجيل  فضالً عن     اللجوء اتفترة إجراء طوال  وثائق ثبوتية    اللجوء   يملتمس

ـ رانيا، وتزويـدهم بـشهادات       املولودين يف أوك   اللجوء واألشخاص عدميي اجلنسية    يالد امل
  ). ٥من املادة ) ب(و) أ(الفقرتان (

 القرارات املتعلقة بإجراء    استنادضمان  ) أ: (توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي       
حتديد وضع الالجئ إىل أسس سليمة، وكفالة كامل الـضمانات اإلجرائيـة والتقيـيم              

ضـمان   )ب(تاجون إىل محاية دولية؛ الصحيح لطلبات اللجوء جلميع األشخاص الذين حي      
طوال فترة إجراء اللجوء، مبا يف ذلك يف مرحلة وثائق ثبوتية  مجيع ملتمسي اللجوء  احتياز

يواجهون خطر االحتجاز أو الطرد أثناء متابعة طلباهتم للجوء، وإتاحـة            الطعن، حىت ال  
اكم ويف أماكن االحتجـاز     املوارد الكافية لتقدمي الترمجة الشفوية إليهم، وال سيما يف احمل         
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اعتماد تدابري تشريعية   ) ج(لكي يتمكنوا من التمتع بالوصول بشكل معقول إىل القضاء؛          
لضمان التسجيل عند الوالدة وإصدار شـهادات املـيالد ألبنـاء ملتمـسي اللجـوء               

النظر يف االنضمام إىل اتفاقية     ) د(واألشخاص عدميي اجلنسية الذين يولدون يف أوكرانيا؛        
 بشأن خفـض  ١٩٦١ املتعلقة حبالة األشخاص عدميي اجلنسية، واتفاقية عام   ١٩٥٤ام  ع

  . حاالت انعدام اجلنسية
وتالحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من تنفيذ عدد من املشاريع، وإجراء عـدد مـن                  )٢١(

ل يزا  ال الدراسات لتوفري السكن لالجئني وملتمسي اللجوء، مبا يف ذلك يف أوديسا أوبالست،           
  ).٥من املادة ‘ ٣‘)ه(الفقرة (عدد مراكز الالجئني وملتمسي اللجوء ومتويلها غري كاف 

توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة حتسني ظروف استقبال الالجئني وملتمـسي             
اللجوء بافتتاح مراكز إقامة مؤقتة جديدة، وال سيما يف كييف وكـاريكيف، وضـمان              

ميكـن   راكز، وتقدمي املساعدة إىل األشخاص الذين ال      معيار شفاف لالستقبال يف امل     إتباع
  . إيوائهم فيها

يزال أمراً أساسياً يف مكافحة التمييز   اللجنة علماً بأن تطبيق القانون اجلنائي ال  يطوحت  )٢٢(
العنصري، غري أهنا تعرب عن قلقها لعدم وجود صكوك تتعلق باملسؤولية املدنية واإلدارية، مبا             

، اليت تعترب بدورها أساسية لتعزيز منع التمييز العنصري وكفالـة جلـوء             يف ذلك العقوبات  
  ).٦املادة (الضحايا بشكل فعال إىل القضاء 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانوهنا املدين وقانوهنـا املتعلـق بـاجلرائم               
 ذلـك   اإلدارية من أجل حتديد املسؤولية املدنية واإلدارية عن التمييز العنصري مبـا يف            

املسؤولية عن نشر اآلراء اليت حتض على الكراهية يف وسائط اإلعالم، وكفالـة سـبل                
  .االنتصاف، مبا يف ذلك تعويض الضحايا

وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها أن مجيع حقوق اإلنسان غري قابلة للتجزئة، فإهنا تشجع                )٢٣(
قوق اإلنسان اليت مل تصدق     الدولة الطرف على النظر يف التصديق على املعاهدات الدولية حل         

عليها بعد، وخباصة االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم،             
واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، والربوتوكول االختيـاري           

  . يةامللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف
، بـشأن   )٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء توصيتها العامة رقم            )٢٤(

متابعة مؤمتر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع موضع التنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربـان              
 املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنـصري  ٢٠١١سبتمرب /اللذين اعتمدمها يف أيلول  

نب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذةً يف اعتبارها الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر               وكره األجا 
، لدى تنفيذ االتفاقيـة     ٢٠٠٩أبريل  /استعراض نتائج ديربان، الذي عقد يف جنيف يف نيسان        

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرهـا          . يف إطار نظامها القانوين الداخلي    
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ة عن خطط العمل وغري ذلك من التدابري اليت تعتمدها لتنفيـذ            الدوري املقبل معلومات حمدد   
  . إعالن وبرنامج عمل ديربان على املستوى الوطين

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ وتعمم على حنو كاٍف برناجماً مناسباً ألنشطة           )٢٥(
نحو املعلن   بوصفها السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، على ال         ٢٠١١االحتفال بسنة   

  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٦٤/١٦٩مبوجب قرار اجلمعية العامة 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور وتوسيع نطـاق احلـوار مـع                )٢٦(

منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وال سيما يف مكافحة التمييـز               
  . ذ املالحظات اخلتامية احلالية وإعداد التقرير الدوري املقبلالعنصري، يف سياق تنفي

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة التوعية بإجراء تقدمي البالغات مبوجـب              )٢٧(
  .  من االتفاقية اليت تعترف باختصاص اللجنة يف تلقي الشكاوى املقدمة من األفراد١٤املادة 

ن تيسر إتاحة تقاريرها عند تقدميها لعامة اجلمهور،        وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأ      )٢٨(
كما توصيها بنشر مالحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرمسية وغريها من اللغات اليت              

  . استخدامها، حسب مقتضى احلاليشيع 
 ١٩٩٨وإذ تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتـها األساسـية يف عـام               )٢٩(
)HRI/CORE/1/Add.63/Rev.1(           ًفإهنا تشجع الدولة الطرف على تقدمي نسخة حمدثة وفقـا ،

للمبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وخباصة           
املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي الوثيقة األساسية املوحدة، بالصيغة اليت اعتمدها االجتمـاع            

 ٢٠٠٦يونيه  /ني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان املعقود يف حزيران        اخلامس املشترك ب  
)HRI/MC/2006/3و HRI/MC/2006/3/Corr.1.(  
 من النظام الداخلي املعدل للجنة،   ٦٥ من االتفاقية، واملادة     ٩ من املادة    ١ووفقاً للفقرة     )٣٠(

ـ                     ذه تطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن تقـدم خـالل سـنة واحـدة مـن اعتمـاد ه
  .  أعاله١٥ و٩ و٥اخلتامية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة يف الفقرات  املالحظات

وتود اللجنة أن توجه نظر الدولة الطرف أيضاً إىل األمهية اخلاصة اليت تتـسم هبـا                  )٣١(
، وتطلب إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرهـا الـدوري            ١٧ و ١٦ و ١٤ و ٧التوصيات  

  .  مفصلة عن التدابري امللموسة املُتّخذة لتنفيذ هذه التوصياتاملقبل معلومات
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريني الثاين والعشرين والثالث             )٣٢(

، آخذة يف اعتبارها    ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٦والعشرين يف وثيقة واحدة حيني موعد تقدميها يف         
ة بتقدمي التقارير اليت اعتمدهتا اللجنـة يف دورهتـا احلاديـة            املبادئ التوجيهية اخلاصة املتعلق   

، وأن تتناول مجيع النقاط اليت أثريت يف املالحظات اخلتاميـة           (CERD/C/2007/1)والسبعني  
ـ احلد األقـصى لعـدد      التقّيد ب وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على       . احلالية       صفحات ال
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 بالنـسبة  صـفحة    ٨٠ و ٦٠ بني   ماصة باملعاهدات و  لتقارير اخلا  صفحة بالنسبة ل   ٤٠وهو  
  ). الفصل األول١٩، الفقرة (HRI/GEN.2/Rev.6لوثيقة األساسية املوحدة ل

  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية  -٥٩
 ،)CERD/C/SR.2113 و CERD/C/SR.2112 (٢١١٣ و ٢١١٢ يف جلستيها    ،نظرت اللجنة   )١(

 إىل  الثامن عـشر  من  يف التقارير الدورية     ،٢٠١١أغسطس  /آب ٢٤و ٢٣املعقودتني يومي   
يف وثيقـة واحـدة      يرلندا الشمالية آاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     اليت قدمتها    ينالعشر

(CERD/C/GBR/18-20) .٢١١٥ يف جلستها    ، اللجنة وأقرت) CERD/C/SR.2115 ( املعقودة
  .امية التاليةاملالحظات اخلت، ٢٠١١سبتمرب / أيلول١يف 

 مقدمة  -ألف 

ترحب اللجنة بالتقرير املفصل الذي قدمته الدولة الطرف، رغم بعـض التـأخري،               )٢(
  .وتعرب عن تقديرها للردود الشفوية الصرحية والبناءة اليت قّدمها الوفد أثناء النظر يف التقرير

يدة وحمّدثـة  وتثين اللجنة على تضمني الدولة الطرف تقريرها الدوري معلومات جد       )٣(
  .عن تنفيذ االتفاقية يف أقاليم ما وراء البحار اخلاضعة إلدارهتا

وتشري اللجنة أيضاً مع التقدير إىل ما أسهمت به يف مداوالهتا جلنة املساواة وحقوق                )٤(
اإلنسان، وجلان حقوق اإلنسان يف اسكتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية ومنظمات غري حكومية            

  .د إعداد التقريرأخرى اسُتشريت عن

  اجلوانب اإلجيابية  -باء 
ترحب اللجنة باجلهود امللحوظة اليت بذلتها الدولة الطرف للتصدي للتمييز العنصري             )٥(

  .وعدم املساواة وتسلّم بتحقيقها تقدماً هاماً يف هذا الصدد
 بصفته معلَماً يف حتـسني تـشريع        ٢٠١٠وترحب اللجنة بسن قانون املساواة لعام         )٦(

  .افحة التمييزمك
وتالحظ اللجنة مع التقدير إنشاء جلنة املساواة وحقوق اإلنسان مبوجـب قـانون               )٧(

  ؛٢٠٠٦املساواة لعام 
وتشري اللجنة أيضاً مع التقدير إىل اعتماد القانون املتعلق بالكراهية العرقية والدينيـة               )٨(

 ١٤رائم الكراهيـة يف     ، وبدء تنفيذ خطة العمل احلكومية املشتركة ملكافحة ج        ٢٠٠٦لعام  
  .٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

  الشواغل والتوصيات  -جيم 
بالرغم من أن األسباب الدفينة ألعمال الشغب والتخريب الـيت شـهدهتا الدولـة                )٩(

 أن مثة اعتبارات مل تتحدد بعد بشكل كامل، تالحظ اللجنة    ٢٠١١أغسطس  /آبالطرف يف   
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ألن بعض االستجابات السياساتية اليت     اللجنة  وتأسف  . عدم جتاهلها عرقية هلذه احلالة ينبغي     
الدولة الطرف إزاء أعمال الشغب قد تؤثر بصورة غـري متناسـبة يف الفقـراء               صدرت عن   
، وال سيما خططها إلغاء استحقاقات الرعاية االجتماعية        املنتمية إىل أقليات إثنية   واجملموعات  

رغم أهنم مل يسجنوا، وإخالء     لألشخاص الذي أُدينوا بارتكاب جنح تتصل بأعمال الشغب         
وقد هتّدد هذه التـدابري     . أُسر األشخاص املتورطني يف أعمال الشغب من املساكن احلكومية        

  ).٦ و٤ و٢املواد (بزيادة تأجيج العالقات العرقية وأوجه عدم املساواة يف الدولة الطرف 
مال الشغب  توصي اللجنة الدولة الطرف بالتحقيق الكامل يف األسباب الدفينة ألع           

وحتث . والتخريب، وبأن تقدم إىل اللجنة معلومات عن نتائج حتقيقاهتا يف أسرع وقت ممكن            
يف القضايا املتعلقـة  واحملاكمات  التحقيق ات عمليتكفل تقّيداللجنة الدولة الطرف على أن    

. بضمانات اإلجراءات العادية والرتيهـة تقّيـدا صـارماً        سيادة القانون و  ببأعمال الشغب   
حترص حبيث تكون مجيع اإلجراءات اليت تتخذها موجهـة حنـو           نبغي للدولة الطرف أن     وي

  .بني اجملموعات اإلثنية يف الدولة الطرفوالوئام ز املساواة يتعزاملستقبل وهتدف إىل 
أن الـدول األطـراف     ومؤداه  ال تزال على موقفها     وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف        )١٠(

مجيـع  تراعـي  ، وبأن الدولة الطـرف      ة الداخلي ةقية يف نظمها القانوني    بإدراج االتفا  ةلزمليست م 
مـن   قلقها  عنجمدداًاللجنة  عربتو. أحكام االتفاقية وتنفذها بصورة كاملة يف القانون واملمارسة   

ما مل ُتدَرج يف قوانينها الداخلية       كامالً   تنفيذاًأحكام االتفاقية   تنفذ  أن حماكم الدولة الطرف قد ال       
  ).٦ و٢املادتان (صريًح أو تعتمد الدولة الطرف األحكام الضرورية يف تشريعاهتا و على حن

احتكـام  تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف إعادة النظر يف موقفها على حنو ييسر               
  .االتفاقيةإىل يف الدولة الطرف الداخلية احملاكم 

 اهلجمات العنيفة علـى      زيادة املعلومات اليت تتحدث عن   ويساور اللجنة القلق إزاء       )١١(
األقليات اإلثنية واملهاجرين وملتمسي اللجوء والالجئني وتقدمي صورة سلبية عنهم يف وسائط            

الدولة الطرف تفـسريها التقييـدي      ملواصلة  وبناء عليه تأسف اللجنة     . إعالم الدولة الطرف  
ما جاء يف توصيتها    أهنا ذات طابع إلزامي حسب    رأت اللجنة    من االتفاقية اليت     ٤ألحكام املادة   

 من االتفاقية، وهي التوصية اليت تتناول أموراً منـها          ٤بشأن املادة   ) ١٩٩٣(١٥العامة رقم   
  ). ٦ و٤ و٢املواد (العنف املنظم القائم على األصل اإلثين 

تشري اللجنة إىل اعتراف الدولة الطرف ذاهتا بأن احلق يف حرية التعبري واحلق يف                
قوق املطلقة، وتوصي الدولة الطرف بسحب إعالهنا التفـسريي         حرية الرأي ليسا من احل    

 يف ضوء استمرار بث وسائط اإلعالم تصرحيات عنيفة ميكن أن تؤثر سـلباً يف               ٤للمادة  
وتوصـي اللجنـة الدولـة    . الوئام العرقي ويف زيادة التمييز العنصري يف الدولة الطرف 

ال التحيز والقوالب النمطية    الطرف برصد وسائط اإلعالم عن كثب هبدف مكافحة أشك        
السلبية اليت ميكن أن يؤدي التعبري عنها بدون ضابط إىل التمييز العنصري أو التحـريض             

وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد مجيع التدابري الالزمة ملكافحـة          . على الكراهية العنصرية  
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تفرض عقوبات  التغطية اإلعالمية العنصرية وتكفل التحقيق الكامل يف هذه احلاالت وأن           
  .بشأهنا عند االقتضاء

ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء موقف الدولة الطرف من أن االتفاقية ال تنطبق على                )١٢(
 اخلاص هبذا اإلقليم    ٢٠٠٤وتأسف اللجنة كذلك ألن أمر عام       . إقليم احمليط اهلندي الربيطاين   

)  األقليـة االيلويـسية    من(ال يكتفي حبظر دخول سكان جزيرة شاغوس        ) يف جمال اهلجرة  (
 ميل، العتبـارات األمـن      ١٠٠جزيرة دييغو غارسيا، بل واجلزر النائية اليت تبعد أكثر من           

  ).‘١‘)د(٥ و٢املادتان (الوطين 
تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بكفالة تطبيق أحكام االتفاقيـة يف مجيـع               

نة الدولة الطرف علـى تـضمني       ويف هذا الصدد، حتث اللج    . األقاليم اخلاضعة لسيطرهتا  
  .تقريرها الدوري املقبل معلومات عن تنفيذ االتفاقية يف إقليم احمليط اهلندي الربيطاين

وتوصي اللجنة بإلغاء مجيع القيود التمييزية املفروضة على سكان جزيرة شاغوس             
م احمليط بشأن دخول جزيرة دييغو غارسيا واجلزر األخرى يف إقلي       ) من األقلية االيلويسية  (

  .اهلندي الربيطاين
، غري أنه يـساورها     ٢٠١٠وتالحظ اللجنة مع التقدير بدء نفاذ قانون املساواة لعام            )١٣(

بالغ القلق من أن تدابري التقشف اليت اختذت ملواجهة التراجع االقتصادي احلايل، وما يسمى              
ذها مبوجب قـانون املـساواة   ، مبا يف ذلك التدقيق يف التدابري املزمع اختا       "البريوقراطية"حتدي  

، قد تكون منطوية على خماطر إضعاف       "بريوقراطية أو متثل عبأً   "للتخلص من تلك اليت تعترب      
. أو القضاء عليهـا    إجنازات الدولة الطرف يف جمال مكافحة التمييز العنصري وعدم املساواة         

ابعـة مـؤمتر    بـشأن مت  ) ٢٠٠٩(٣٣ويف هذا السياق، تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم         
استعراض نتائج ديربان، وتؤكد جمدداً بأنه ال ينبغي ألي استجابات تتخذ إزاء األزمات املالية              
واالقتصادية أن تؤدي إىل حالة قد تفضي يف هناية املطاف إىل التمييز العنصري ضد األجانب               

  ).٥ و٢املادتان (واملهاجرين واألشخاص املنتمني إىل أقليات إثنية 
نة الدولة الطرف بتنفيذ مجيع أحكام قانون املساواة وبكفالـة عـدم            توصي اللج   

وينبغي للدولة الطرف حىت يف مواجهة التراجـع        . التراجع عن مستويات احلماية احلالية    
االقتصادي أن تضمن عدم إسهام تدابري التقشف يف تفاقم مشكلة التمييز العنصري وعدم    

أثر هذه التدابري قبل اعتمادها لكي ال تستهدف عمليات تقييم وال بد من إجراء . املساواة
  .بصورة تفضيلية أو متييزية األشخاص الذين يسهل تعرضهم للتمييز العنصري

ويـساور  . وتشري اللجنة إىل مشروع قانون احملليات املعروض حالياً على الربملـان            )١٤(
لـي، بوسـائل منـها    اللجنة القلق إزاء تعزيز سلطات صنع القرار املمنوحة على الصعيد احمل     

ختصيص املوارد لتدابري حمّددة يف جمال التعليم وبعض تدابري التخطيط ذات الصلة مبجموعات             
األقليات اإلثنية، واحتمال تأثريها سلباً يف اجملموعات اليت يسهل تعرضها للتمييز العنـصري             

  ).٥ و٢املادتان (
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ذة لتحسني صنع القرار    توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة إسهام التدابري املتخ         
على الصعيد احمللي يف معاجلة قضايا التمييز العنصري، وإشراك اجملموعات اليت تتعـرض             

وتوصي اللجنة أيضاً ببذل . للتمييز العنصري يف وضع هذه اإلجراءات وتنفيذها ورصدها   
ة يف  الدولة الطرف قصارى جهودها لكفالة اتساق التدابري الرامية إىل دعم تنفيذ االتفاقي           

  .مجيع أحناء الدولة الطرف، مبا يف ذلك من جانب خمتلف سلطاهتا احمللية
وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء االقتطاعات املقترحة يف ميزانية جلنة املساواة              )١٥(

ويساور اللجنة القلق أيضاً    . وحقوق اإلنسان اليت ميكن أن تؤثّر سلباً يف تنفيذ اللجنة لواليتها          
ير تفيد بأن مشروع قانون اهليئات العمومية املقترح سيمكّن الوزير املـسؤول مـن     إزاء تقار 

وتأخذ . أو السلطات الرئيسية اليت تتمتع هبا جلنة املساواة وحقوق اإلنسان         /تغيري الوظائف و  
اللجنة علماً كذلك بالتقارير اليت تفيد عن افتقار أمني مظامل الشرطة يف آيرلندا الشمالية حالياً    

   ).٢املادة ( االستقاللية إىل
 يف سياق أي اقتطاعات يف النفقات ويف         الدولة الطرف،  كفلتتوصي اللجنة بأن      

التنقيحات التشريعية املزمع إدخاهلا على والية جلنة املساواة وحقوق اإلنسان، احملافظـة            
      املرفقـة بقـرار اجلمعيـة     (على استقاللية عملها وفعاليتها مبا يتسق مع مبادئ بـاريس           

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل ملكتب أمني مظامل الـشرطة يف            ). ٤٨/١٣٤العامة  
       آيرلندا الشمالية القدرة على إجراء حتقيقات تتسم بالفعالية والكفاءة والشفافية يف قضايا           

  .التمييز العنصري
العرقية لعالقات  دال من قانون ا١٩ أحكام الفصل ألنوتعرب اللجنة عن بالغ القلق   )١٦(

األصل  وأللموظفني العموميني التمييز على أساس اجلنسية       خيول  ، الذي   ٢٠٠٠السابق لعام   
إذا أجاز وزير من الوزراء مثل هذا التمييز، قد أعيد إدراجهـا يف قـانون               العرقي والقومي   

اً وزارياً بـدأ    تفيد بأن إذن  اليت  تقارير  الوتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء      . ٢٠١٠املساواة لعام   
 يسمح ملصلحة احلدود يف اململكة املتحدة بـالتمييز بـني           ٢٠١١فرباير  /شباط ١٠نفاذه يف   

اجلنسيات عند منح التأشريات وعند القيام بالتفتيش يف املطارات واملوانئ ونقاط الدخول إىل             
  ). ٢ و١املادتان (الدولة الطرف 

 القائمة علـى األصـل اإلثـين    توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء االستثناءات       
والقومي عند تنفيذ مهام دائرة اهلجرة، وكذلك إلغاء السلطات التقديرية املمنوحـة إىل             
مصلحة احلدود يف اململكة املتحدة للتمييز يف املراكز احلدودية بني الوافـدين إىل إقلـيم               

  .الدولة الطرف
اة اليت تعمل هبا تشهد حتوالً من       وأبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن استراتيجية املساو        )١٧(

معاجلة الالمساواة من منظور العرق كأساس إىل التركيز على أُطر عمل شفافة ترمي إىل إجياد              
وترحب اللجنة باختاذ هنج متكامل للمساواة لكنها تالحظ أن االسـتراتيجية           . فرص للجميع 
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ا يبعث على القلق خاصة عـدم       ومم. تويل عناية قليلة إىل بعض العناصر اهلامة، مبا فيها العرق         
  ).٢املادة (وجود استراتيجية للمساواة بني األعراق يف الدولة الطرف 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بغرض التصدي لعدم املساواة العرقيـة              
كجزء ال يتجزأ من استراتيجية املساواة، بوضع خطة عمل مفّصلة واعتمادها، تتـضمن             

أن تقـوم   صد وذلك بالتشاور مع األقليات واجملموعات اإلثنيـة، أو          أهدافاً وتدابري للر  
  . وضع خطة عمل منفصلة تشمل استراتيجية فعالة للمساواة العرقيةب
اليت " اإليقاف والتفتيش "وتأسف اللجنة للجوء الشرطة بصورة متزايدة إىل عمليات           )١٨(

وال سيما األشخاص املنحدرين من     تؤثر بصورة غري متناسبة يف أفراد فئات األقليات اإلثنية،          
وتأسف اللجنة كذلك لتلقّي معلومات عن توقّف الدولة الطرف عن       . أصول آسيوية وأفريقية  

إصدار تقارير بشأن عمليات اإليقاف اليت ال تؤدي إىل إجراءات التفتيش، واعتماد سياسـة              
ر اللجنة القلـق  ويساو. إصدار وإيصاالت هلذه العمليات بدالً من إصدار سجل كامل لسنها   

من أن تؤدي هذه التدابري ليس فقط إىل تشجيع القولبة النمطية العرقية واإلثنية من جانـب                
أفراد الشرطة بل ميكن أن تشجع أيضاً على اإلفالت من العقاب والنيل من تعزيز املساءلة يف                

  ).٥ و٢املادتان (دوائر الشرطة عن اإلساءة احملتملة 
بشأن منـع   ) ٢٠٠٥(٣١يف ضوء التوصية العامة      ،فحتث اللجنة الدولة الطر     

التمييز العنصري يف إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية، على استعراض أثر صالحيات             
. مبوجب خمتلف تشريعاهتا على جمموعات األقليات اإلثنيـة       " اإليقاف والتفتيش "عمليات  

ى النحو الوايف، سـواء     وتوصي الدولة الطرف بكفالة تسجيل مجيع عمليات اإليقاف عل        
أدت إىل عمليات تفتيش أم مل تؤد، وتسليم نسخة من السجل إىل الشخص املعين يف مجيع            
هذه احلوادث، من أجل ضمان حقوق األشخاص اخلاضعني هلذه القوانني، وكبح أي سوء          

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم إليها يف تقريرها الدوري املقبل            . معاملة حمتمل 
بيانات إحصائية مفّصلة ومصّنفة حسب االنتماء اإلثـين واجملتمعـي عـن اللجـوء إىل               

  .صالحيات اإليقاف والتفتيش ومدى فعاليتها يف منع اجلرمية
.  على آيرلنـدا الـشمالية     ٢٠١٠وتأسف اللجنة لعدم انطباق قانون املساواة لعام          )١٩(

ة بالرغم من أحكام اتفاق بلفاست وتأسف أيضاً لعدم وجود شرعة حقوق يف آيرلندا الشمالي        
وتعـرب  .  وتوصيات جلنة حقوق اإلنسان آليرلندا الـشمالية     ١٩٩٨لعام  ) اجلمعة العظيمة (

اللجنة عن القلق إزاء رد الدولة الطرف بأن آيرلندا الشمالية مسؤولة عن وضـع إطارهـا                
  ).٢املادة (التشريعي يف جمال املساواة 

طرف بالتزامها بتحّمل مسؤولية تنفيـذ أحكـام        تود اللجنة أن تذكّر الدولة ال       
وبالتايل فإن الدولة الطرف هي اجلهـة الرئيـسية علـى           . االتفاقية يف مجيع أحناء إقليمها    

الصعيد الدويل اليت تتحمل عبء تنفيذ أحكام االتفاقية يف مجيع أحناء إقليمها بغض النظر              
 هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة ويف. عن ترتيبات احلوكمة احملددة اليت تكون قد اختذهتا 
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الطرف باختاذ خطوات فورية لكفالة اعتماد قانون مساواة واحـد وشـرعة حقـوق يف               
  . ليشمل آيرلندا الشمالية٢٠١٠آيرلندا الشمالية أو أن توّسع نطاق قانون املساواة لعام 

عي ملكافحـة   وتشري اللجنة إىل اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف اجملال التـشري             )٢٠(
الطائفية يف آيرلندا الشمالية، غري أن القلق يساورها من أن هذا الوضع ال يـزال، بـسبب                 
التقاطع بني الطائفية والعنصرية، متروكاً كليةً خارج إطار احلماية من التمييز، وفقاً ألحكام             

عنـصرية يف   وتسلّم الدولة الطرف بالترابط بني الطائفيـة وال       . االتفاقية وبرنامج عمل ديربان   
  ). ٤ و٢املادتان (آيرلندا الشمالية وباستحالة التصّدي إلحدامها دون األخرى 

    تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر فيما إذا كان إطارها التـشريعي والـسياسايت               
يف التعامل مع احلالة يف آيرلندا الشمالية ميكن أن يتدعم لو أقـيم علـى ركيـزة املعـايري                   

إلجراءات الواردة يف االتفاقية ويف إعالن وبرنامج عمل ديربان فيمـا يتعلـق             والواجبات وا 
وينبغي للدولة الطرف أن ُتبلغ     . بني االنتماء اإلثين والديين وأشكال التمييز األخرى       بالتقاطع

اللجنة يف تقريرها املقبل بنتائج نظرها يف استصواب اعتماد هذا النهج الـشامل للتـصدي               
ة، وأن ُتبلغ يف الوقت نفسه مباشرة عن التدابري املتخذة ملعاجلـة التمييـز              للطائفية والعنصري 

  .العنصري الذي تتعرض له جمموعات األقليات اإلثنية املستضعفة يف آيرلندا الشمالية
بأن أوامر املراقبة الـيت تـستخدمها       حجتها  وتشري اللجنة إىل رفض الدولة الطرف         )٢١(

كافحة اإلرهاب وتشريعات األمن أثّرت سلباً يف بعـض         الدولة الطرف يف إطار تشريعات م     
ومع ذلك، ترحب اللجنـة     . اجملموعات، مثل املسلمني، وأسهمت يف زيادة ُرهاب اإلسالم       

باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملراجعة اللجوء إىل أوامر املراقبة يف إطار تشريعات مكافحة              
ضة عنها بنظام أقل تطفالً وأكثر تركيزاً على        اإلرهاب وتشريعات األمن وعزمها على االستعا     
  ).‘١‘)د(٥ و٤ و٢املواد (منع اإلرهاب والتحقيق فيه حبلول هناية هذا العام 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن يكفل النظام اجلديد ملنع اإلرهاب والتحقيق فيه              
ويف . صورة متعّمدةاحلماية من إساءة معاملة بعض اجملموعات اإلثنية والدينية واستهدافها ب

هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي معلومات عن استخدام النظام اجلديد             
ملنع اإلرهاب والتحقيق فيه، وكذلك تقدمي بيانات إحصائية مصّنفة حسب املعتقد الديين            

  . واالنتماء اإلثين بشأن األشخاص اخلاضعني هلذا النظام اجلديد
التحسينات املتحققة يف توظيف أفراد من جمموعات السود واألقليـات          وترحب اللجنة ب    )٢٢(

اإلثنية للعمل يف قوات الشرطة ويف نظام العدالة اجلنائية، غري أن القلق يـساورها إزاء اسـتمرار                 
  ).‘١‘)ه(٥املادة (الفجوة بني تدين متثيل هذه اجملموعات يف دوائر الشرطة وبني عامة السكان 

ة الطرف بأن تواصل هبمة جهودها الرامية إىل سـد فجـوة            توصي اللجنة الدول    
إدارة نظام العدالـة     يفالتوظيف  يف جمال   القائمة بني األقليات اإلثنية وبني عامة السكان        

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقوم، وهي تراعي التوصية         . اجلنائية وغريه من القطاعات   



A/66/18 

GE.11-46323 156 

صري يف إدارة وسري عمل نظام العدالـة        بشأن منع التمييز العن   ) ٢٠٠٥(٣١العامة رقم   
بشأن التدابري اخلاصة، بالّنظر يف اعتماد تـدابري        ) ٢٠٠٩(٣٢اجلنائية، والتوصية العامة    

  .خاصة يف التوظيف يف إدارة العدالة اجلنائية مبا يعكس تنّوع جمتمع الدولة الطرف
عرقي املنشور يف   افع  ظاهرة االستئساد بد  إزاء  وترحب اللجنة باعتماد النهج الوطين        )٢٣(

، وهي خدمة اسكتلندية    "respectme -احترمين"، واعتماد خدمة    ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين 
احلكومة، غري أهنا تعرب عـن قلقهـا إزاء         جزئياً من   متوال  تتلقى   ملكافحة أعمال االستئساد  

الدولة الطرف   باأللقاب يف مدارس     زعرقي والتناب االستئساد بدافع   ارتفاع عدد التقارير بشأن     
  ).‘٥‘)ه(٥ و٢املادتان (

تشّجع اللجنة الدولة الطرف على اّتخاذ مجيع اخلطوات الالزمة للقـضاء علـى      
وحتثّ اللجنة الدولة الطرف    .  باأللقاب يف مدارس الدولة الطرف     زالتسلط العرقي والتناب  

 التـسامح   على تنظيم محالت توعية يف مدارسها ترمي إىل تغيري عقلية التالميذ وتعزيـز            
  .واحترام التنوع يف قطاع التعليم

ويف القطاع التعليمي، تالحظ اللجنة االخنفاض احلاصل يف نسبة التالميـذ الـسود               )٢٤(
وتالحـظ  . املطرودين من املدارس، بيد أن هذه النسبة ال تزال مرتفعة بصورة غري متناسـبة             

اق يف التعليم، وخباصة بالنـسبة      اللجنة أيضاً عدم تسجيل جناح ُيذكر نسبياً يف معاجلة اإلخف         
للمجموعات األكثر تأثراً، وال سيما الغجر واألطفال الّرّحل واألطفال املنحدرين من أصول            

  ).‘٥‘)ه(٥ و٢املادتان ( كاريبية -أفريقية 
    توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد هنج يركّز على منع طرد التالميذ الـسود               

 للتصدي إلخفاق التالميـذ املنـتمني إىل اجملموعـات          من املدارس ووضع خطط مفّصلة    
املعروف أهنا األكثر تأثراً، وال سيما الغجر واألطفال الّرّحل واألطفال املنحـدرين مـن              

  . كاريبية-أصول أفريقية 
وتالحظ اللجنة أن فجوة العمالة بالنسبة إىل األقليات اإلثنية جلميع الفئات العمريـة           )٢٥(

 يف املائة، بيد أن هذه الفجوة تبلغ حّدها األقصى يف           ١٠,٩املائة إىل    يف   ١٧,٤اخنفضت من   
 نـسب توظيـف     املسجل يف بالتحسني   اللجنة   وُتسلّم.  عاماً ٢٤ و ١٦الشرحية العمرية بني    

  ).‘١‘)ه(٥املادة (األقليات اإلثنية 
توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتقليص فجوة العمالـة بالنـسبة              

 لذلك بأن ُتعّد الدولة الطرف خطة أداء مفّصلة عن          وتوصي اللجنة تبعاً  . اإلثنيةلألقليات  
تضييق فجوة عمالة األقليات اإلثنية يف مجيع اجملـاالت ومجيـع           هبا  الكيفية اليت ستواصل    

  .مستويات العمالة
رة ويساور اللجنة القلق إزاء رفع السّن املطلوبة لتأشرية الزواج ألغراض ملْ مشل األس              )٢٦(

، حبجة محاية الـشباب مـن الـزواج    ٢٠٠٨نوفمرب / عاماً يف تشرين الثاين  ٢١ إىل   ١٨من  
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وتشعر اللجنة بالقلق من أن تؤدي هذه الزيادة إىل التمييز ضد األشخاص املنـتمني        . القسري
 ٢املادتـان   (إىل أقليات إثنية يف التمتع حبقهم يف احلياة األسرية والزواج واختيـار الـزوج               

  .)‘٤‘)د(٥و
رفع السن املطلوبة لتأشرية الـزواج      قرار  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي         

 ينتهك حق الشخص الذي يستويف احلـد         هذا القرار  ألغراض ملْ مشل األسرة نظراً إىل أن      
القانوين األدىن لسن الزواج، ويؤثر أساساً يف األشخاص املنتمني إىل أقليات إثنية وغريهم             

  .من األشخاص
 بعض اجلهود لتحسني رفاه جمتمعات الغجر       تالدولة الطرف بذل  أن  تالحظ اللجنة   و  )٢٧(

. والُرّحل، لكنها ال تزال قلقة ألن هذه اجلهود مل تؤد إىل حتسني أوضاعهم حتـسيناً ُيـذكر                
وعليه، تأسف اللجنة الستمرار عدم متتع هذه اجملتمعات خبدمات الصحة والتعليم والـسكن             

ة أيضاً لتلقي تقارير عن زيادة القوالب النمطيـة والوصـم جتـاه هـذه             وتأسف اللجن . والعمالة
  ).‘٥‘و‘ ٤‘و‘ ٣‘و‘ ١‘)ه(، ‘١‘)د(٥ و٢املادتان (اجملتمعات يف عموم جمتمع الدولة الطرف 

بشأن التمييز ضـد الرومـا،      ) ٢٠٠٠(٢٧ُتذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم        
وينبغي للدولـة   . ع الغجر والّرّحل  وتوصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتحسني أوضا      

الطرف أن تكفل اختاذ تدابري ملموسة لتحسني أسباب عيش هذه اجملتمعات بالتركيز على             
حتسني حصول أفرادها على التعليم والرعاية الصحية واخلدمات والعمل، وإتاحة السكن           

ة كـذلك أن    وتوصي اللجن . الالئق بوسائل منها أماكن اإلقامة املؤقتة يف الدولة الطرف        
تكفل الدولة الطرف استشارة ممثلي هذه اجملتمعات على النحو الوايف قبل اختـاذ قـرار               

  .تنفيذ أي تدابري تؤثر يف أوضاعهم مثل التدابري املقترحة يف إطار خطة احمللياتب
وتعرب اللجنة عن بالغ األسف إلصرار الدولة الطرف على املبـادرة الفوريـة إىل                )٢٨(

غجر والُرّحل من مزرعة دايل يف إسيكس قبل حتديد وإتاحة إسـكان بـديل              إخالء جمتمع ال  
وتأسف اللجنة أيضاً لعدم مساعدة الدولة الطرف هذه        . مناسب ثقافياً ألفراد هذه اجملتمعات    

  ).‘٣‘)ه(٥املادة (اجملتمعات يف إجياد مكان إيواء بديل مناسب 
ا له من تأثري غري متناسـب       حتث اللجنة الدولة الطرف على وقف اإلخالء املزمع مل          

وتوصي اللجنة الدولة   . مشقةيف حياة األسر وال سيما على النساء واألطفال وما يسببه من            
. الطرف بقوة بإتاحة مكان بديل مناسب ثقافياً يؤوي هذه اجملتمعات قبل تنفيذ أي إخـالء              

لكرامة مجيع  عية  مرالقانون و يف إطار ا  خالء  اإل عمليات سريوينبغي للدولة الطرف أن تكفل      
  .أفراد هذه اجملتمعات، مبا يتسق مع القواعد الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان

 آثار سلبية نامجـة عـن        وقوع تفيد عن اليت  تقارير  الوُتعرب اللجنة عن قلقها إزاء        )٢٩(
الدولة الطرف شركات عرب وطنية مسجلة يف الدولة الطـرف        حدود  عمليات تنفذها خارج    

قوق الشعوب األصلية يف امتالك األراضي، ويف الرعاية الصحية والبيئة واملستوى           وتؤثر يف ح  
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وتأسف اللجنة كذلك لتقدمي مشروع قانون يف الدولة الطرف ُيقّيـد، يف            . املعيشي املناسب 
حالة اعتماده، حقوق أصحاب الشكاوى األجانب املطالبني جبرب الضرر يف حمـاكم الدولـة      

  ). ٦ و٥ و٢املواد (ت عرب الوطنية الطرف ضد مثل هذه الشركا
بشأن حقوق الشعوب األصلية،    ) ١٩٩٧(٢٣ُتذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم        

وتشجع الدولة الطرف على اعتماد التشريع املناسب واختاذ التدابري اإلداريـة املناسـبة             
لضمان اتساق أعمال الشركات عرب الوطنية املسّجلة يف الدولة الطـرف مـع أحكـام               

ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة عـدم إدراج عوائـق يف       . التفاقيةا
القانون حتول دون مساءلة هذه الشركات عرب الوطنية يف حماكم الدولة الطـرف عـن               

وُتذكّر اللجنة الدولـة الطـرف      . ارتكاب هذه االنتهاكات خارج إقليم الدولة الطرف      
  . مها مبسؤولياهتا االجتماعية يف األماكن اليت تعمل فيهابتوعية الشركات املُسّجلة يف إقلي

وتأخذ اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف عدم وجود أدلة يف إقليمها على أن التمييز                )٣٠(
الطبقي قائم بأي قدر ملموس يف اجملاالت اليت تغطيها أحكام االتفاقيـة، لكنـها اسـتقت                

ت حبثية أجرهتا مؤخراً مؤسسات يف الدولة       معلومات من منظمات غري حكومية ومن دراسا      
الطرف تفيد بوجود هذا التمييز واملضايقة انتهاكاً للحق يف العمل ويف التعلـيم ويف التـزود                

  ).٢املادة (بالسلع واخلدمات يف الدولة الطرف 
) ٢٥، الفقـرة    CERD/C/63/CO/11(ُتذكّر اللجنة مبالحظاهتا اخلتامية الـسابقة         

بشأن الَنْسب، وتوصي بأن حيتكم الوزير املسؤول يف ) ٢٠٠٢(٢٩ رقم وبتوصيتها العامة
الطبقة " اليت تقضي بأن     ٢٠١٠من قانون املساواة لعام     ) أ)(٥(٩الدولة الطرف إىل املادة     

وتطلب اللجنـة   . إلتاحة سبل التظلم لضحايا هذا النوع من التمييز       " أحد جوانب العرق  
طورات املستجّدة يف هذا املوضوع ضـمن تقريرهـا         أيضاً إىل الدولة الطرف إبالغها بالت     

  .الدوري املقبل
، )٢٨، الفقـرة    CERD/C/63/CO/11(واللجنة، إذ ُتذكّر مبالحظاهتا اخلتامية السابقة         )٣١(

تأسف ألن الدولة الطرف، بعد أن أجرت استعراضاً إلمكانية إصدار اإلعـالن االختيـاري              
  ).٦ و٢املادتان (، قررت عدم إصدار هذا اإلعالن  من االتفاقية١٤املنصوص عليه يف املادة 

حتث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر يف موقفها بعدم إصـدار اإلعـالن                
، والذي سيمكّن ضحايا التمييز العنصري من األفراد من التقدم   ١٤الذي تقضي به املادة     
  . بشكاواهم إىل اللجنة

زؤ حقوق اإلنسان، تشجع الدولة الطرف على       وإذ تأخذ اللجنة يف اعتبارها عدم جت        )٣٢(
النظر يف التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان الدولية اليت مل ُتصّدق عليها بعد، وخباصـة        
املعاهدات اليت تؤثر أحكامها تأثرياً مباشراً يف موضوع التمييز العنصري، مثل االتفاقية الدولية             

  ).١٩٩٠(أسرهم حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد 
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وحتيط اللجنة علماً باإلجراء الذي اختذته الدولة الطرف بشأن متابعة مؤمتر استعراض               )٣٣(
. نتائج ديربان، بوسائل منها خطة العمل الوطنية ملكافحة العنصرية ومبادرات أخرى ذات صلة            

ديربـان،  بشأن متابعة مؤمتر استعراض نتائج      ) ٢٠٠٩(٣٣ويف ضوء التوصية العامة للجنة رقم       
توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمـدمها يف              

 املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومـا           ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول
قـود يف   يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان، املع            

وتطلـب  . ، عند إدراج أحكام االتفاقية يف تشريعها الـداخلي        ٢٠٠٩أبريل  /جنيف يف نيسان  
اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتّضمن تقريرها الدوري املقبل معلومات حمددة عن خطط العمـل               

  . وغريها من التدابري اليت اختذهتا على الصعيد الوطين لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برنامج أنشطة مناسب ونشره على النحو الوايف      )٣٤(

 بالسنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، على النحو املعلـن يف            ٢٠١١لالحتفال يف عام    
  .٦٤/١٦٩قرار اجلمعية العامة 

ملـة يف   وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة استشارة منظمات اجملتمع املدين العا           )٣٥(
جمال محاية حقوق اإلنسان وتوسيع نطاق احلوار معها، وخباصة يف جمال مكافحـة التمييـز               

  . العنصري، عند إعداد التقرير الدوري املقبل
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها لعامة الناس وقـت تقـدميها وأن                )٣٦(

ة اليت تعتمدها اللجنة خبصوص هذه      تسهل سبل االطالع عليها، وأن تنشر املالحظات اخلتامي       
  .التقارير، باللغة الرمسية وغريها من اللغات الشائع استخدامها، حسب االقتضاء

 من االتفاقية   ٩ من املادة    ١وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف، وفقاً ألحكام الفقرة           )٣٧(
 اعتمـاد    من نظامها الداخلي املعّدل، أن تقّدم يف غضون سـنة واحـدة مـن              ٦٥واملادة  

 ١٨ و ٩املالحظات اخلتامية احلالية، معلومات بشأن متابعتها للتوصيات الواردة يف الفقرات           
  .  أعاله٢٨ و٢١و
وتود اللجنة أيضاً أن توّجه انتباه الدولة الطرف إىل ما تكتسيه التوصيات الواردة يف                )٣٨(

رف أن ُتضمِّن    من أمهية خاصة، وتطلب إىل الدولة الط       ٢٧ و ١٩ و ١٦ و ١٣ و ١١الفقرات  
  .تقريرها الدوري املقبل معلومات مفّصلة عن التدابري امللموسة املُتخذة لتنفيذ هذه التوصيات

احلـادي  مـن   وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية اجملمعـة             )٣٩(
ع ، م ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٦والعشرين إىل الثالث والعشرين يف وثيقة واحدة حيل موعدها يف           

مراعاة املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي الوثائق اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا احلادية والسبعني 
)CERD/C/2007/1(                كما توصيها بأن تتناول يف هذه الوثيقـة مجيـع النقـاط املُثـارة يف ،

ـ   وحتث اللجنة الدولة الطرف كذلك على       . املالحظات اخلتامية احلالية   صى التقيد باحلد األق
 صفحة ٨٠ و٦٠ صفحة بالنسبة للتقارير اخلاصة باملعاهدات، وبني ٤٠ هوعدد الصفحات ول
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انظر املبادئ التوجيهية املنّسقة لتقدمي التقارير الـواردة يف         (بالنسبة للوثيقة األساسية املوحدة     
  ).، الفصل األول١٩، الفقرة HRI/GEN.2/Rev.6الوثيقة 

  أوروغواي  -٦٠
ــة   )١( ــرت اللجنـ ــستيها  يف ،نظـ  CERD/C/SR.2057 (٢٠٥٨ و٢٠٥٧جلـ
، يف التقارير الدورية من     ٢٠١١فرباير  /شباط ١٨ و ١٧املعقودتني يف   ) CERD/C/SR.2058و

). CERD/C/URY/16-20(السادس عشر إىل العشرين اليت قدمتها أوروغواي يف وثيقة واحدة           
ــة ــستها ،واعتمــدت اللجن ــودة يف )CERD/C/SR.2078 (٢٠٧٨ يف جل         /آذار ٤، املعق

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١١مارس 

  مقدمة  -ألف 
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقاريرها الدورية من السادس عشر إىل العشرين              )٢(

  اليت صيغت وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة خبصوص إعداد التقـارير، وذلـك              
    وُتعرب اللجنة عن ارتياحها الستئناف احلوار مـع        .  تقدميها على الرغم من التأخري الكبري يف     

  .الدولة الطرف
وترحب اللجنة باحلوار الصريح واملفتوح مع الوفد ومبا بذله من جهـود يف سـبيل               )٣(

  .تقدمي ردود شاملة على املسائل اليت أثارها أعضاء اللجنة أثناء احلوار

  اجلوانب اإلجيابية  -باء 
 مبا أحرزته الدولة الطرف من تقدم صوب االعتراف بتنوع الفئـات            ترحب اللجنة   )٤(

اإلثنية املكونة لسكان أوروغواي، وكذلك يف تعزيز اندماج تلك الفئات علـى املـستوى              
  .االقتصادي واالجتماعي والثقايف

وتالحظ اللجنة بتقدير خمتلف التطورات التشريعية واملؤسسية والـسياساتية الـيت             )٥(
  :لة الطرف من أجل مكافحة التمييز العنصري، مبا فيها العناصر التاليةحدثت يف الدو

، املُنشئ للجنة الشرفية ملناهضة العنصرية   ٢٠٠٤ لعام   ١٧٨١٧القانون رقم     )أ(  
  وكره األجانب وسائر أشكال التمييز؛

إنشاء األمانة املعنية بالنساء املنحدرات من أصل أفريقي داخل املعهد الوطين           )ب(  
  ؛٢٠٠٥ة، يف عام للمرأ

إنشاء خدمة املشورة املعنية بالتكافؤ العرقي؛ ومكتب تـشجيع وتنـسيق             )ج(  
  سياسات العمل اإلجيايب لصاحل املنحدرين من أصل أفريقي؛

 املتعلـق بـإجراءات     ٢٠٠٨يوليه  /متوز ٢٢ املؤرخ   ١٨٣١٥القانون رقم     )د(  
  الشرطة، وهو قانون حيدد مبادئ سلوك الشرطة؛
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 املتعلـق   ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  ١٢ املؤرخ   ١٨٤٣٧ن رقم   القانو  )ه(  
  بالتعليم، وهو قانون حيدد أهدف عدم التمييز؛

اليت تتيح جلميع أطفال املدارس االبتدائية احلكومية احلصول        " سيبال"خطة    )و(  
  على حاسوب؛

لألمـم  التابعـة  اإلجراءات اخلاصـة  املكلفني بالدعوة الدائمة املوجهة إىل     )ز(  
  .ملتحدةا
 ١٨٠٥٩وتالحظ اللجنة باهتمام أيضاً إعالن الدولة الطرف، مبوجب القانون رقم             )٦(

، يوماً وطنياً ملوسيقى الكاندوميب، وذلك احتفـاالً        ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٠املؤرخ  
 املعتمد يف ١٨٥٨٩بالثقافة األفريقية األوروغوية وبالتكافؤ العرقي، وإعالهنا، مبوجب القانون 

  .، إحياء يوم شعب تشارّوا وثقافته األصلية٢٠٠٩سبتمرب /أيلول
 على ميزانية املؤسسة الوطنية     ٢٠١١فرباير  /شباطوتالحظ اللجنة بتقدير املوافقة يف        )٧(

  /كـانون األول   ٢٤ املـؤرخ    ١٨٤٤٦حلقوق اإلنسان املنـشأة طبقـاً للقـانون رقـم           
  .للجنة يف أقرب وقت ممكن، وتعرب عن أملها يف أن يبدأ تفعيل ا٢٠٠٨ ديسمرب

  بواعث القلق والتوصيات  -جيم 
         اللجنة علماً بالبيانات اإلحصائية املقدمة مـن الدولـة الطـرف خبـصوص              حتيط  )٨(

 تطلب تقدمي بيانات إحصائية عن السكان تكون موثوقاً هبـا وأكثـر             ولكنها،  ٢٠٠٦عام  
فة حبسب العرق أو اإلثنية، فيما يتعلق       مشوالً، مبا يف ذلك مؤشرات اقتصادية واجتماعية مصن       

حتديداً بالسكان األصليني واملنحدرين من أصل أفريقي، حىت يتسىن للجنة حتـسني تقييمهـا     
  .ملدى متتعهم باحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الدولة الطرف

 البيانـات اإلحـصائية   الدولة الطرف وترية مجع ونشر  تسرع  توصي اللجنة بأن      
املتعلقة بتركيبتها السكانية ومبؤشراهتا االقتصادية واالجتماعية املصنفة حبـسب اإلثنيـة           
والعرق، مبا يف ذلك البيانات اإلحصائية املستمدة من التعداد الـوطين الـذي ُنظِّـم يف                

ىل  وأي تعداد أو استقصاء الحق تناول البعد اإلثين والعرقـي باالسـتناد إ             ٢٠١٠ عام
وتطلب اللجنـة   . تعريف الناس بذاهتم كما حدث مؤخراً يف إطار تعداد السجون الوطين          

  .إىل الدولة الطرف موافاهتا بتلك البيانات املصنفة يف تقريرها الدوري املقبل
 من دستور الدولة الطرف تقر مبدأ املساواة بني         ٨ويف حني تالحظ اللجنة أن املادة         )٩(

 مناهـضة   من املصلحة الوطنيـة     ينص على أن   ١٧٨١٧ون رقم   مجيع األشخاص وأن القان   
قلق إزاء افتقار تشريعات    الالعنصرية وكره األجانب وغري ذلك من أشكال التمييز، يساورها          

  .)٢املادة  (يز العنصري حظراً حمدداً وصرحياًالدولة الطرف إىل أحكام حتظر العنصرية والتمي
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قانوناً حمدداً ملنع التمييز العنصري أو أن       توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف         
 بصورة حمددة وواضـحة،   تضّمن تشريعاهتا النافذة أحكاماً حتظر التمييز العنصري ومتنعه         

  . من االتفاقية٢وفقاً للمادة 
 غري املسبوق لكساد االقتصادي   يف التصدي ل  الدولة الطرف   هنج  وتالحظ اللجنة أن      )١٠(

إعطاء األولوية األكرب إىل التخفيف من حدة الفقر، فتقلصت          متثل يف    ٢٠٠١املسجل يف عام    
بذلك أولوية التدابري اخلاصة الرامية إىل مكافحة التمييز اهليكلي ضـد الـسكان األصـليني               
واملنحدرين من أصل أفريقي على أساس أن بإمكاهنم يف مجيع األحوال، باعتبارهم جزءاً من              

  .األكرب من برامج التخفيف من حدة الفقرأفقر فئات السكان، أن يستفيدوا بالقدر 
تتفهم إعطاء األولوية للتخفيف من حدة الفقر عموماً، تشدد على          إذ   ، اللجنة إن  

ضرورة املضي يف اعتماد تدابري خاصة لفائدة فئات السكان اليت تعاين حرماناً هيكليـاً،              
صليون واملنحدرون من   بغية جتنب اتساع التباينات وتفاقم التمييز الذي يعانيه السكان األ         

بشأن معىن ونطـاق    ) ٢٠٠٩(٣٢أصل أفريقي، آخذة يف اعتبارها توصيتها العامة رقم         
  .التمييز العنصريمجيع أشكال التدابري اخلاصة الواردة يف االتفاقية الدولية للقضاء على 

د ويف حني حتيط اللجنة علماً مبا قدمه الوفد من معلومات عن استمرار عملية اعتما               )١١(
خري املفرط يف إكمال هـذه      اخلطة الوطنية ملناهضة العنصرية والتمييز، يساورها قلق إزاء التأ        

  .)٢املادة  (العملية
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لإلسراع يف عمليـة               

يع اجلهات اعتماد وتنفيذ اخلطة الوطنية ملناهضة العنصرية والتمييز، وذلك بالتشاور مع مج   
وتوصي اللجنـة   . املعنية مبا فيها منظمات السكان األصليني واملنحدرين من أصل أفريقي         

بـشأن  ) ٢٠٠٢(٢٨أيضاً بأن تراعي الدولة الطرف يف هذه العملية توصيتها العامة رقم      
متابعة املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك            

وتطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف       . ب عالوة على مراعاة مالحظاهتا اخلتامية     من تعص 
  .إبالغها يف أقرب وقت ممكن بالتقدم احملرز يف هذا الصدد

ويف حني تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أنشأت عدداً من اآلليات واعتمـدت                )١٢(
ة الـيت يواجههـا الـسكان       خططاً وبرامج واستراتيجيات شىت ملعاجلة أوجه انعدام املساوا       

املنحدرون من أصـل أفريقي، يساورها قلق إزاء نقص املوارد وتـداخل تلـك اآلليـات               
 ت عن أثرها العملي ومدى فعاليتـها      واخلطط والربامج واالستراتيجيات وعدم توافر معلوما     

  .)٥ و٢املادتان (
 - د اإلثين توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إىل دمج البع            

ذات الصلة باهلدف املتمثل يف     العرقي يف مجيع اخلطط والربامج واالستراتيجيات احلكومية        
؛ كما توصيها مبواصلة العمـل علـى ختـصيص           اجتاهه كسعمكافحة التمييز اهليكلي و   

ميزانيات حمددة وكافية لتلك اخلطط والربامج واالستراتيجيات، وتقييمها على أسـاس           
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وتطلب اللجنة إىل   . اء بنتائجها النوعية والكمية بالنسبة إىل املنتفعني هبا       دوري بغية االرتق  
الدولة الطرف موافاهتا، يف تقريرها الدوري املقبل، ببيانات حمددة عن إجنـازات تلـك              

  .اخلطط والربامج واالستراتيجيات
ون ويساور اللجنة قلق ألن التشريعات اجلنائية يف الدولة الطرف، ال سـيما القـان               -١٣

 من االتفاقية، وخصوصاً مع مطلب جتـرمي        ٤اجلنائي، ال تتوافق توافقاً تاماً مع أحكام املادة         
لتمييز العنـصري   لبث نظريات التفوق العرقي أو الدونية العرقية وحظر املنظمات اليت تروج            

  .)٤املادة  (ض عليه وحظر املشاركة يف أنشطتهاوحتر
ــةإن    ــذكِّراللجن ــم  بتوصــياهتا الع، إذ ت ــة رق ) ١٩٨٥(٧و) ١٩٧٢(١ام

 من طابع وقائي وإلزامـي، تكـرر توصـيتها          ٤اليت تقر مبا حتمله املادة      ) ١٩٩٣(١٥و
)CERD/C/304/Add.78   لى ذلـك يف أحكـام      ع الدولة الطرف    نصبأن ت ) ١٤، الفقرة

 من االتفاقية إنفاذاً كامالً بتجرمي بث نظريات التفـوق          ٤قانوهنا اجلنائي وأن تنفذ املادة      
لتمييز العنصري وحتـرض عليـه      لعرقي أو الدونية العرقية وحبظر املنظمات اليت تروج         ال

 .وحظر املشاركة يف أنشطتها

يـزال   ويساور اللجنة قلق ألنه على الرغم من اختاذ الدولة الطرف بعض التدابري، ال        )١٤(
مالة حيث  سيما يف الع   األشخاص املنحدرون من أصل أفريقي يتعرضون النعدام املساواة، ال        

زالوا يعيشون يف أفقر األحياء الواقعة يف   ويف السكن حيث ما،يشغلون وظائف متدنية املهارة   
 ويف التعليم حيث تبقى معدالت تسرب األطفال املنحدرين من أصل أفريقي            ،ضواحي املدن 

  .)٥ املادة ( اإلثنية األخرى يف الدولة الطرفمرتفعة مقارنة بالفئات
عزز الدولة الطرف جهودها بسبل منها اختاذ تدابري خاصـة          توصي اللجنة بأن ت     

لفائدة السكان األصليني واملنحدرين من أصل أفريقي بغية احلد من أوجه انعدام املساواة             
وعلى وجه اخلصوص، ينبغـي أن      .  يف جمتمع أوروغواي   فعاالاندماجا   اندماجهم   حتسنيو

  :تقوم الدولة الطرف مبا يلي
يل السكان األصليني واملنحدرين من أصل أفريقـي يف         متثعلى  تشجيع  ال  )أ(  

الربملان ويف غريه من مؤسسات الدولة، وتوظيفهم يف اإلدارة العامة واملنـشآت اخلاصـة              
حسبما هو مناسب، مبا يشمل توظيفهم يف املناصب العليا؛ وتفعيل اللجنة الثالثية املقتـرح              

  ه اللجنة باملوارد الكافية ألداء واليتها؛إنشاؤها من أجل تشجيع املساواة العرقية وتزويد هذ
ضمان السكن الالئق ملن أخرجوا من ديارهم خالل احلقبة الديكتاتورية            )ب(  

  املنصرمة ودمج البعد اإلثين أو العرقي يف برامج اإلسكان؛
 املتعلق بالتعليم وتعزيز التدابري اخلاصة الرامية       ٢٠٠٨ تنفيذ قانون عام    )ج(  

نها ختفيض معدالت تسرب األطفال املنحدرين من أصـل أفريقـي           إىل حتقيق أهداف م   
  .وأطفال الشعوب األصلية من املدارس، وتوعية والديهم بفوائد التعليم
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وحتيط اللجنة علماً مبختلف التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملعاجلة حالة النـساء               )١٥(
املعهد ضمن نحدرات من أصل أفريقي املنحدرات من أصل أفريقي، مثل إنشاء أمانة النساء امل       

الوطين للمرأة، ودمج ُبعد جنساين وإثين أو عرقي يف التنفيذ احمللي للخطة الثانيـة لتكـافؤ                
غري أن اللجنة قلقة إزاء اسـتمرار       ). ٢٠١٠-٢٠٠٧(الفرص واحلقوق بني النساء والرجال      

لهن اإلثين وجنسهن،   التمييز املزدوج ضد النساء املنحدرات من أصل أفريقي على أساس أص          
سيما يف العمالـة والتعلـيم        التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال       جمال يف

  .)٥ و٢املادتان  (والسكن
حبوث مركزة بشأن الُبعد اإلثـين العرقـي        الطرف بإجراء   توصي اللجنة الدولة      

امج اليت قد ُيستنسب يف     ملشكلة التمييز اجلنساين يف الدولة الطرف، وبشأن اخلطط والرب        
وشددت اللجنة على ضرورة أن تشجع الدولة الطرف إدماج         . إطارها اختاذ تدابري خاصة   

سيما تقلدهن وظـائف عاليـة       النساء املنحدرات من أصل أفريقي يف سوق العمل، وال        
بشأن أبعاد التمييز العنصري    ) ٢٠٠٠(٢٥ املهارة، آخذة يف اعتبارها التوصية العامة رقم      

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف موافاهتا يف تقريرها الدوري املقبل          . تعلقة بنوع اجلنس  امل
  .مبعلومات عن هذا املوضوع

سـيما   ويف حني تالحظ اللجنة التدابري املتخذة لتيسري جلوء اجلميع إىل العدالـة، ال        )١٦(
سيما  رومني، وال األشخاص احملرمون، تبقى منشغلة إزاء الفرص الفعلية للجوء األشخاص احمل         

 دالة وإىل سبل االنتصاف اإلداريـة     السكان األصليون واملنحدرون من أصل أفريقي، إىل الع       
  ).٥املادة (

بأن تبـذل   ) ١٧، الفقرة   CERD/C/304/Add.78(تكرر اللجنة توصيتها السابقة       
ل الدولة الطرف جهوداً إضافية لتيسري تكافؤ فرص السكان األصليني واملنحدرين من أص           

أفريقي يف اللجوء إىل سبل االنتصاف القضائية واإلدارية، ضماناً لتساوي فرص اجلميع يف       
وينبغي أيضاً أن تبقي الدولة الطرف قيد االستعراض املستمر مـسألة         . اللجوء إىل العدالة  

املساواة العرقية يف النظام القضائي عالوة على مجع املعلومات بانتظام عن أثر العامل اإلثين  
  .لعرقي يف فرص اللجوء إىل العدالةاو
ويساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود دراسات عن األصل اإلثين والعرقي للممـثلني               )١٧(

املنتخبني أو معلومات عن التدابري املتخذة من أجل زيادة مشاركة ومتثيل السكان األصـليني              
  )).ج(٥ املادة (ريقي يف الشؤون العامة والسياسيةواملنحدرين من أصل أف

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إىل تـشجيع مـشاركة               
السكان األصليني واملنحدرين من أصل أفريقي يف الشؤون العامة، وذلك بسبل منها اختاذ             

وهلذا الغرض، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تنفيـذ محـالت            . تدابري خاصة 
  .إىل معاجلة هذا الوضعالتوعية وبرامج التدريب الرامية 



A/66/18 

165 GE.11-46323 

ويساور اللجنة قلق إزاء عدم كفاية املعلومات املتعلقة بالـشكاوى واملالحقـات              )١٨(
واإلدانات واألحكام الصادرة عن احملاكم واهليئات القضائية والوطنية يف القـضايا املتـصلة             

وتكرر . نوحةم امل اتاملعلومات املتعلقة بالتعويض  عدم كفاية   بأفعال التمييز العنصري وكذلك     
إمنـا  أن عدم وجود أية شكاوى ليس دليالً على عدم وجود التمييز العنصري و            ب رأيهااللجنة  

ميكن أن يكون عائداً إىل جهل الضحايا حبقوقهم، أو عدم ثقة األفراد يف الشرطة والسلطات               
  ).٦ املادة (التمييز العنصري أو تفاعلها معهاالقضائية، أو عدم اهتمام السلطات بقضايا 

بـشأن منـع التمييـز      ) ٢٠٠٥(٣١ إذ تذكّر بتوصيتها العامة رقـم     إن اللجنة،     
نظام العدالة اجلنائية، توصي بأن تواصل الدولة الطرف نشر         إدارة وسري عمل    العنصري يف   

سيما السكان األصليون واملنحدرون من أصل       تشريعاهتا ذات الصلة وتوعية عامة الناس، ال      
كما تقترح أن توفر الدولـة الطـرف تـدريباً          . صاف املتاحة هلم  أفريقي، جبميع سبل االنت   

للنواب العامني والقضاة واحملامني وموظفي الشرطة وغريهم من موظفي إنفاذ القانون بشأن            
وتطلب اللجنة إىل الدولة    . كيفية كشف أفعال التمييز العنصري وجرب الضرر الناجم عنها        

مات شاملة عـن الـشكاوى واإلجـراءات        الطرف تضمني تقريرها الدوري املقبل معلو     
  .واملالحقات واألحكام الصادرة والتعويض املقرر فيما يتعلق بأفعال التمييز العنصري

اهلوية الثقافية للسكان األصـليني     ب لنهوضويف حني تالحظ اللجنة التدابري املتخذة ل        )١٩(
سـيما إزاء    بري، وال واملنحدرين من أصل أفريقي، يساورها قلق إزاء عدم كفاية تلك التـدا           

واللجنة قلقة . استمرار القوالب النمطية املسيئة للسكان األصليني واملنحدرين من أصل أفريقي      
فتـها يف   أيضاً إزاء عدم توافر معلومات عن التدابري املتخذة لترويج تاريخ تلك الشعوب وثقا            

  ).٧ املادة (وسائط اإلعالم ويف الكتب
الطرف تدابري إضافية للقضاء علـى القوالـب        توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة        

النمطية املسيئة للسكان األصليني واملنحدرين من أصل أفريقي، وذلك بتنظـيم محـالت         
سيما بتضمني املقـررات الدراسـية     للتوعية؛ وبأن تعمل على ترويج هويتهم الثقافية، ال       

ـ             صص أمـواالً   مسامهة تلك الشعوب يف بلورة هوية الدولة الطرف وثقافتها؛ وبـأن خت
  .للحفاظ على هويتها وثقافتها ولتروجيها بقنوات منها وسائط اإلعالم

 إذ تضع يف اعتبارها عدم قابلية حقوق اإلنسان مجيعها للتجزئة، تـشجع             ،واللجنة  )٢٠(
تصدق  الدولة الطرف على النظر يف التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل            

ملعاهدات اليت تتصل أحكامها على حنو مباشر باجلماعـات الـيت قـد     سيما ا  عليها بعد، ال  
بـشأن  ) ١٩٨٩(١٦٩ تتعرض للتمييز العنصري، مثل اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم          

  .الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة
بـشأن متابعـة مـؤمتر      ) ٢٠٠٩(٣٣ وتوصي اللجنة، يف ضوء توصيتها العامة رقم        )٢١(

ض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف بإنفاذ إعالن وبرنامج عمل ديربـان اللـذين               استعرا
 املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنـصري وكـره          ٢٠٠١سبتمرب  /اعتمدمها يف أيلول  

يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان             األجانب وما 
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. ، عند تنفيذ االتفاقية يف نظامها القانوين الداخلي       ٢٠٠٩أبريل  / يف جنيف يف نيسان    الذي عقد 
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضّمن تقريرها الدوري املقبل معلومات حمددة عن خطط              

  .العمل وغريها من التدابري املتخذة لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل دربان على الصعيد الوطين
بأن تضع وتنشر بالقدر الكايف برنامج أنشطة مالئـم         الدولة الطرف   لجنة  وتوصي ال   )٢٢(

، متشياً مع ما أعلنته اجلمعية      ٢٠١١إلحياء السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي يف عام          
  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٦٤/١٦٩العامة يف قرارها 

ور وتوسيع نطـاق احلـوار مـع        وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشا        )٢٣(
 يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وال سيما يف مكافحة التمييـز            العاملةمنظمات اجملتمع املدين    

  .العنصري يف سياق إعداد التقرير الدوري املقبل
ة الطرف على التعديالت اليت أدخلت علـى        ـة بأن تصدِّق الدول   ـوتوصي اللجن   )٢٤(

 يف ١٩٩٢ينـاير  / كـانون الثـاين  ١٥فاقية واليت اعتمدت يف  من االت٨ من املادة ٦الفقرة  
 ٤٧/١١١االجتماع الرابع عشر للدول األطراف يف االتفاقية وأقرهتا اجلمعية العامة يف قرارها       

ذا اخلصوص، تشري اللجنة إىل قراري اجلمعية       هبو. ١٩٩٢ديسمرب  /ول كانون األ  ١٦املؤرخ  
 اجلمعية بشدة الدول األطراف على التعجيل  اللذين حثت فيهما٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨العامة  

بإجراءاهتا الداخلية للتصديق على تعديل االتفاقية املتعلق بتمويل اللجنة وعلى إخطار األمـني             
  . على التعديلمبوافقتهاالعام كتابة وعلى وجه السرعة 

ـ    الناس لعامة   هاوتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقارير        )٢٥( ن أ وقت تقدميها، وب
وغريهـا  الرمسية   لغةالهذه التقارير، ب   خبصوصاللجنة  اخلتامية اليت تعتمدها    الحظات  تنشر امل 

  .، حسب االقتضاءالشائع استخدامهامن اللغات 
، فإهنا  ١٩٩٦ يف عام    ثيقتها األساسية قدمت و وإذ تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف         )٢٦(

يهية املنسقة لتقـدمي التقـارير مبوجـب        وفقاً للمبادئ التوج   نسخة حمّدثة     على تقدمي  حتثها
 بالوثيقة األساسية املشتركة، بالصيغة     املتعلقة ، ال سيما تلك   املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان   

نسان املعقود يف   املعتمدة يف االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقوق اإل          
 .HRI/MC/2006/3) (٢٠٠٦ هيوني/شهر حزيران

 من االتفاقية   ٩ من املادة    ١ وفقاً ألحكام الفقرة     ،ب اللجنة إىل الدولة الطرف    تطلو  )٢٧(
  هـذه   من نظامها الداخلي املعدل، أن تقدم يف غضون سنة واحدة من اعتمـاد             ٦٥واملادة  

     ١٤ و ١٢املالحظات اخلتامية، معلومات بشأن متابعتها للتوصيات الـواردة يف الفقـرات            
  . أعاله١٥و
لتوصيات الواردة يف   ا  ما تكتسيه   انتباه الدولة الطرف إىل    وجهجنة أيضاً أن ت   وتود الل   )٢٨(

 تقريرها  تضّمن الدولة الطرف أن     إىلأمهية خاصة، وتطلب     من   ١٧ و ١٦ و ١٣ و ٧الفقرات  
  . لتنفيذ هذه التوصياتعن التدابري امللموسة املتخذةالدوري املقبل معلومات مفصلة 
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دولة الطرف تقاريرها الدورية من احلادي والعشرين وتوصي اللجنة بأن تقدم ال  )٢٩(
، مع ٢٠١٤يناير / كانون الثاين٤إىل الثالث والعشرين يف وثيقة واحدة حيل موعدها يف 

مراعاة املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد الوثائق اخلاصة بلجنة القضاء علـى التمييـز             
، كمـا   (CERD/C/2007/1)لسبعني  العنصري اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا احلادية وا       

. توصيها بأن تتناول يف تلك الوثيقة مجيع النقاط املثارة يف هذه املالحظات اخلتاميـة             
 ٤٠ هوعدد الصفحات و  باحلد األقصى ل   التقّيدعلى  أيضا  وحتث اللجنةُ الدولة الطرف     

ىل  صفحة بالنـسبة إ    ٨٠إىل   ٦٠ن  مصفحة بالنسبة إىل التقارير اخلاصة باملعاهدات و      
انظر املبادئ التوجيهية املنسقة إلعداد التقارير الـواردة يف  (الوثيقة األساسية املشتركة   

  ).HRI/GEN.2/Rev.6 من الوثيقة ١٩الفقرة 
  اليمن  -٦١

ــة   )١( ــرت اللجنـ ــستيها ، نظـ  CERD/C/SR.2069 (٢٠٧٠ و٢٠٦٩يف جلـ
يرين الـدوريني    يف التقر  ،٢٠١١فرباير  /شباط ٢٨ و ٢٥املعقودتني يف   ) CERD/C/SR.2070و

ويف . (CERD/C/YEM/17-18)السابع عشر والثامن عشر املقدمني من اليمن يف وثيقة واحدة           
، اعتمدت اللجنـة    ٢٠١١مارس  /آذار ١٠ املعقودة يف    (CERD/C/SR.2086) ٢٠٨٦اجللسة  

  . املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف 
حينه، وتعرب عن تقديرها للـردود      ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها يف          )٢(

وفد كبري  ضور  وترحب اللجنة أيضاً حب   . الشفوية الصرحية اليت قُدِّمت خالل النظر يف التقرير       
  . عرض تقرير الدولة الطرفتوىلورفيع املستوى 

وترحب اللجنة أيضاً مبا أبدته الدولة الطرف من استعداد للمشاركة يف احلـوار يف                )٣(
وحتث اللجنة الدولة الطرف على احترام حقوق مجيع        . ات سياسية حملية  وقت تواجه فيه حتدي   

كما حتث اللجنة الدولـة     . احملتجني يف التعبري عن شواغلهم وطلب اإلصالح والتظاهر سلمياً        
الطرف على ضمان أال تؤدي احلالة السياسية الراهنة فيها إىل حدوث املزيد من أعمال العنف         

 وخباصة غري املواطنني، والـسكان املهـاجرون، والعمـال          اليت تستهدف بعض اجملموعات،   
  .املهاجرون، والالجئون، وغري ذلك من اجلماعات اإلثنية الضعيفة

  اجلوانب اإلجيابية  -باء 
 مـن   طائفـة عريـضة    ، أو لتصديقها على،   تنفيذل الدولة الطرف    علىاللجنة  تثين    )٤(

  .اية حقوق اإلنسانالصكوك القانونية، احمللية والدولية، اليت تتصل حبم
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ل تعديالت على التشريعات من أجـل التـصدي         ادخإ باستحسان اللجنة   لقتوت  )٥(
الذي ) ١٩٩٠ لعام   ٦القانون رقم   (للتمييز يف الدولة الطرف، وخباصة تعديل قانون اجلنسية         

  . يسمح للنساء اليمنيات املتزوجات من أجانب بنقل جنسيتهن إىل أطفاهلنبات 
 ٢٩ بإنشاء جلنة ُشكلت عمالً مبرسـوم جملـس الـوزراء رقـم              وترحب اللجنة   )٦(

 مبهمة دراسة التشريعات الوطنية بغية حتديد مـدى توافقهـا مـع             هافيكلت، و ٢٠٠٤ لعام
  .املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت صدقت عليها الدولة الطرف

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم 
ذولة من قبل الدولة الطرف ملواءمـة تـشريعاهتا         اجلهود املب بشىت  حتيط اللجنة علماً      )٧(

الوطنية، مثل قانون الشرطة، مع املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت صـدقت عليهـا،              
ولكنها تأسف ألن الدولة الطرف مل تعتمد بعد تعريفاً للتمييز العنصري يتوافق مع التعريـف            

  ).١املادة (الوارد يف االتفاقية 
إدراج تعريف للتمييز العنصري يف قانوهنا     تكفلة الطرف بأن    توصي اللجنة الدول    

  .الوطين يكون متوافقاً مع التعريف الوارد يف االتفاقية
وحتيط اللجنة علماً باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق              )٨(

ابق، يف اختاذ تدابري    اإلنسان، ولكنها تأسف لتباطؤ الدولة الطرف، منذ النظر يف تقريرها الس          
  ).٢املادة (فعالة إلنشاء هذه املؤسسة 

 جهودها الرامية إىل إنشاء مؤسسة وطنيـة        تسريعتوصي اللجنة الدولة الطرف ب      
 لمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسانلحلقوق اإلنسان وفقاً 

  ).مبادئ باريس(
الدولة الطرف ال تزال تعترب بلدها جمتمعاً متجانساً رغـم          قلق أن   ب اللجنة   تالحظو  )٩(

لعـدم تقـدمي بيانـات      أيضا  تأسف اللجنة   و. وجود العديد من اجلماعات القومية واإلثنية     
إحصائية مصّنفة بشأن التركيبة اإلثنية والعرقية للسكان، بالنظر إىل وجود تنوع يف اجلماعات             

  ).٢ادة امل(اإلثنية والعرقية يف الدولة الطرف 
 (CERD/C/YEM/CO/16)مالحظاهتا اخلتاميـة الـسابقة      يف ضوء   تكرر اللجنة،     

غرايف للسكان، توصيتها اليت تفيـد    بشأن التكوين الدمي  ) ١٩٧٣(٤ رقم   وتوصيتها العامة 
بأن الغاية من مجع البيانات اإلحصائية هي متكني الدول األطراف من حتديد اجلماعـات              

ي تتعرض أو ميكن أن تتعرض له، والتوصل        ذها ونوع التمييز ال   اإلثنية املوجودة يف إقليم   
إىل فهم أفضل يف هذا الشأن، وإجياد استجابات وحلول مناسبة ألشكال التمييز احملددة،             

بأن تعترف رمسياً   أيضاً  وتوصي اللجنة الدولة الطرف     . وقياس التقدم احملرز يف هذا الصدد     
  .ن الدولة الطرف ليست جمتمعاً متجانساً حقاًيف إقليمها وبأشىت بوجود مجاعات إثنية 
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وتالحظ اللجنة أن الشريعة اإلسالمية هي مصدر مجيع القوانني يف الدولة الطـرف،          )١٠(
ولكنها تأسف لعدم تقدمي معلومات عن تطبيق الشريعة اإلسالمية وعدم وجـود ضـمانات         

  ).٢ادة امل( تطبيقها على األجانب وغري املسلمني دون موافقتهم عدمتكفل 
 تطبيق الشريعة اإلسالمية مع االلتزامات      تكفل انسجام ينبغي للدولة الطرف أن       

وتوصي اللجنـة   . اليت تقع على عاتقها مبوجب القانون الدويل، وخباصة مبوجب االتفاقية         
الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري فعالة لضمان عدم تطبيق الشريعة اإلسالمية على األجانب             

  .دون موافقتهموغري املسلمني 
وتشعر اللجنة بالقلق ألن تقرير الدولة الطرف ال يتضمن بيانات إحـصائية بـشأن            )١١(

  ).٤املادة (عنصري التمييز بال املتعلقةاالت احلالدعاوى القضائية اليت تتصل ب
الدولة توصي ، )٢٠٠٥(٣١يف اعتبارها توصيتها العامة رقم  إذ تضع   اللجنة،  إن    
رج يف تقريرها الدوري املقبل بيانات إحصائية مصّنفة عـن مجيـع            وتدبأن جتّمع   الطرف  

  .عنصريالتمييز بال املتعلقةاالت احلالدعاوى القضائية اليت تتصل ب
 يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة         عن القلق الـذي أبدتـه      جمدداً اللجنة   عربوت  )١٢(

(CERD/C/YEM/CO/16)         هتا الوطنية جيرم    إزاء عدم وجود أي حكم جزائي صريح يف تشريعا
نـشر    من االتفاقية ويعاقب عليهـا، مثـل       ٤التصرفات واألنشطة احملظورة مبقتضى املادة      

وتأسف اللجنة كذلك لعدم تقدمي بيانـات       . الدعايات واألفكار القائمة على التفوق العرقي     
  ).٤املادة (إحصائية بشأن الدعاوى القضائية املتصلة حباالت تنطوي على متييز عنصري 

تكرر اللجنـة التوصـية الـيت قدمتـها يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة                  
(CERD/C/YEM/CO/16)           بأن تنقح الدولة الطرف قانون العقوبات من أجل اسـتحداث 

ويف هذا الـصدد،    .  من االتفاقية  ٤تشريع حمدد يتعلق بالتصرفات احملظورة مبوجب املادة        
بـشأن  ) ١٩٩٣(١٥تها العامـة رقـم      توجه اللجنة نظر الدولة الطرف أيضاً إىل توصي       

 من االتفاقية، وتذكرها بااللتزام الذي يقع على عاتقها بأن تضمن إنفـاذ هـذا               ٤ املادة
  .التشريع على حنو فعال

 وتالحظ بقلـق    (CERD/C/YEM/CO/16)وُتذكِّر اللجنة مبالحظاهتا اخلتامية السابقة        )١٣(
مـن  ‘ ٧‘و‘ ٦‘و‘ ٤‘)د(و) ج(٥دة  أن الدولة الطرف مل تسحب بعد حتفظاهتا علـى املـا          

االتفاقية، وهي أحكام تنص، يف مجلة أمور أخرى، على حق املشاركة يف االنتخابات، واحلق              
  ).٥املادة (يف الزواج واختيار الزوج، وحق املرياث، واحلق يف حرية الفكر والوجدان والدين 

 تقـويض    يفـضي إىل   ٥تعرب اللجنة عن اعتقاداها بأن أي حتفظ على املـادة             
ولذلك فإن اللجنة تكرر التوصية اليت قدمتـها يف  . املقاصد واألهداف األساسية لالتفاقية   

 بأن تنظر الدولة الطرف يف سـحب  (CERD/C/YEM/CO/16)مالحظاهتا اخلتامية السابقة   
من االتفاقية، وهي أحكام تنص، يف مجلة       ‘ ٧‘و‘ ٦‘و‘ ٤‘)د(و) ج(٥حتفظها على املادة    
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 حق املشاركة يف االنتخابات، واحلق يف الزواج واختيار الزوج، وحق           أمور أخرى، على  
وتعرب اللجنة عن أملها يف أن تدرس       . املرياث، واحلق يف حرية الفكر والوجدان والدين      

الدولة الطرف حتفظاهتا دراسة دقيقة وشاملة وأن تتفهم ضرورة سحب هذه التحفظـات             
  .تنفيذاً كامالًمن أجل تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية 

وإذ تالحظ اللجنة التحديات اليت يطرحها تدفق الالجئني وملتمـسي اللجـوء إىل               )١٤(
وتـشعر  . الدولة الطرف، فإهنا تعرب عن أسفها لعدم وجود تشريع ينظم طلبات اللجـوء            

اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم االعتراف يف الدولة الطرف بشهادات الالجئني الصادرة عـن              
ويساور اللجنة قلق كذلك إزاء حمنـة املـشردين         . األمم املتحدة لشؤون الالجئني   مفوضية  

  ).٥ و٢املادتان (داخلياً يف خمتلف حمافظات الدولة الطرف 
توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء إطار قانوين ينظم عمليـة تقـدمي طلبـات                
 هتدف إىل تعزيـز     بأن تعتمد تدابري حمددة   كذلك  وتوصي اللجنة الدولة الطرف     . اللجوء

تنسيق عملية إصدار شهادات الالجئني مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني مـن             
كمـا  . أجل ضمان االعتراف هبذه الشهادات ومحاية حقوق الالجئني وملتمسي اللجوء         

توصي اللجنة الدولة الطرف مبضاعفة جهودها يف توفري املساعدة اإلنسانية للمـشردين            
  . عودهتم الفورية إىل جمتمعاهتمداخلياً وضمان 

وإذ تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لوضع برامج شبكات أمان هتدف               )١٥(
إىل حتسني سبل معيشة اجملموعات املهمشة، فإهنا تشعر بالقلق إزاء استمرار حالـة االسـتبعاد               

ثل مجاعة األخدام الـذين      االقتصادي جملموعات معينة ألسباب تتعلق بالنسب، م       -االجتماعي  
كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم       . ينظر إىل بعضهم باعتبارهم ينحدرون من أصل أفريقي       
  ).٥، واملادة ٢، الفقرة ٢املادة (اعتراف الدولة الطرف بأن لألخدام مميزات إثنية خمتلفة 

نسب، بشأن ال) ٢٠٠٢(٢٩يف اعتبارها توصيتها العامة رقم    إذ تضع   اللجنة،  إن    
. األسباب اجلذرية اليت تكمن خلف هتمـيش األخـدام     بأن تدرس   الدولة الطرف   توصي  

بأن تضاعف جهودها من أجل حتسني رفاه مجيـع         كذلك  وتوصي اللجنة الدولة الطرف     
اجملموعات املهمشة والضعيفة وألسباب تتعلق بأصوهلا، وخباصة األخـدام، يف جمـاالت            

  .ية واإلسكان والضمان االجتماعي والتملكالتعليم واحلصول على اخلدمات الصح
وحتيط اللجنة علماً مبا ذكرته الدولة الطرف عن جهودها الرامية إىل محاية حقـوق                )١٦(

اليهود وأتباع الطائفة البهائية، ولكنها تالحظ بقلق أن أتباع هاتني الطائفتني الدينيتني الذين             
دات متس حقهم يف حرية ممارسة شعائر       يشكلون أقلية من السكان كثرياً ما يتعرضون لتهدي       

  ).٥ و٢املادتان (دينهم 
 الذي ميّس مجاعـات     التمييز العنصري والديين  " تقاطع"  بإن اللجنة، إذ تعترف       
 وخباصة اليهـود    ،، توصي الدولة الطرف بأن تضمن محاية حقوق األقليات الدينية         خمتلفة
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تهم يف رية، عن طريق ضمان أمنهم وحريوأفراد الطائفة البهائية، يف ممارسة شعائر دينهم حب
  .يف مجيع األوقاتالعبادة 

وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها أن مجيع حقوق اإلنسان هي حقوق غري قابلة للتجزئة،                )١٧(
فإهنا تشجع الدولة الطرف على النظر يف التصديق على تلك املعاهـدات الدوليـة حلقـوق                

صة تلك املعاهدات اليت تتصل أحكامها اتصاالً مباشراً       اإلنسان اليت مل تصدِّق عليها بعد، وخبا      
مبوضوع التمييز العنصري، مثل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد            

  .١٩٩٠أسرهم 
بـشأن  ) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على ضوء توصيتها العامة رقم            )١٨(

، بأن تضع موضع التنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربـان          متابعة مؤمتر استعراض نتائج ديربان    
 املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنـصري  ٢٠٠١سبتمرب /أيلولاللذين اعتمدمها يف   

وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة يف اعتبارها الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر                
، لدى تنفيذ االتفاقيـة     ٢٠٠٩أبريل  /ساننياستعراض نتائج ديربان، الذي عقد يف جنيف يف         

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن تـدرج يف تقريرهـا       . يف إطار نظامها القانوين احمللي    
الدوري املقبل معلومات حمددة عن خطط العمل وغري ذلك من التدابري املعتمدة لتنفيذ إعالن              

  . وبرنامج عمل ديربان على املستوى الوطين
نة الدولة الطرف بأن تنفذ وُتعّمم على حنو كاٍف برناجماً مناسـباً مـن              وتوصي اللج   )١٩(

 بوصفها السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقـي، علـى           ٢٠١١األنشطة لالحتفال بسنة    
  . ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ١٨ املؤرخ ٦٤/١٦٩النحو املعلن مبوجب قرار اجلمعية العامة 

 إزاء عدم توافر معلومات من املنظمات غري احلكومية         وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها      )٢٠(
وتـود  . بشأن اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف والتحديات اليت تواجهها يف تنفيذ االتفاقيـة            

اللجنة أن تؤكد األمهية اليت تعلقها على التقارير اليت تقدمها املنظمات غري احلكومية والـيت               
وتوصي اللجنة الدولة   .  الطرف خالل النظر يف تقاريرها     تثري احلوار بني اللجنة ووفد الدولة     

الطرف بأن تواصل، يف سياق إعداد تقريرها الدوري املقبل، التشاور وتوسيع نطاق احلـوار              
مع منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وال سـيما يف مكافحـة                

  .العنصري التمييز
طرف بأن تصدق على التعديالت الـيت أُدخلـت علـى           وتوصي اللجنة الدولة ال     )٢١(

 يف ١٩٩٢ينـاير  /كـانون الثـاين   ١٥ من االتفاقية واليت اعتمدت يف ٨ من املادة  ٦ الفقرة
 ٤٧/١١١االجتماع الرابع عشر للدول األطراف يف االتفاقية وأقرهتا اجلمعية العامة يف قرارها       

دد، تشري اللجنة إىل قراري اجلمعية      ويف هذا الص  . ١٩٩٢ديسمرب  /كانون األول  ١٦املؤرخ  
 اللذين حثت فيهما اجلمعية العامة بقوة الدول األطراف علـى           ٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨العامة  

التعجيل بإجراءات التصديق احمللية املتصلة بتعديل االتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة وأن ختطر   
  .عديلاألمني العام كتابةً وعلى وجه السرعة مبوافقتها على الت
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيّسر إتاحة تقاريرها، عند تقدميها، لعامة اجلمهور        )٢٢(
كما توصيها بنشر مالحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرمسية وغريها من اللغات اليت              

  .يشيع استخدامها، حسب مقتضى احلال
، فإهنا  ٢٠٠١ها األساسية يف عام     وإذ تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقت         )٢٣(

تشجع الدولة الطرف على تقدمي نسخة حمدَّثة وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة إلعداد التقارير             
مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وخباصة املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي الوثيقـة            

اخلامس املشترك بـني جلـان هيئـات        األساسية املوحدة، بالصيغة اليت اعتمدها االجتماع       
  .(HRI/MC/2006/3) ٢٠٠٦يونيه /حزيرانمعاهدات حقوق اإلنسان املعقود يف 

 من نظـام اللجنـة الـداخلي     ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١ووفقاً للفقرة     )٢٤(
املعدل، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غـضون سـنة مـن اعتمـاد هـذه         

  . أعاله١٤ و١٣ و٩ات، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة يف الفقرات املالحظ
ها كتـسي كما تود اللجنة أن توجه نظر الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصـة الـيت ت                )٢٥(

، وتطلب إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل           ١٥ و ١٠ و ٨ و ٧التوصيات  
  .وسة املتخذة لتنفيذ هذه التوصياتمعلومات مفصلة عن التدابري امللم

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريني التاسع عشر والعـشرين              )٢٦(
، آخذة يف اعتبارهـا  ٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين ١٧وثيقة واحدة حيني موعد تقدميها يف    يف

التمييـز  مجيع أشـكال     على   املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي التقارير مبوجب اتفاقية القضاء       
املبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا اللجنة خالل دورهتـا احلاديـة والـسبعني             العنصري، وهي 

(CERD/C/2007/1)          وحتـث  .  وأن تتناول مجيع النقاط اليت أثريت يف هذه املالحظات اخلتامية
 صـفحة   ٤٠وهـو   صفحات  الاحلد األقصى لعدد    ب التقّيداللجنة الدولة الطرف أيضاً على      

لوثيقة األساسية  ل بالنسبة صفحة   ٨٠ و ٦٠ بني   مالتقارير املتعلقة مبعاهدات بعينها و    بالنسبة ل 
انظر املبادئ التوجيهية املنسقة املتعلقة بإعـداد التقـارير والـواردة يف الوثيقـة              (املوحدة  

HRI/GEN.2/Rev.6 ١٩، الفقرة.(  
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 ٩لدول األطراف مبوجب املـادة      متابعة النظر يف التقارير املقدمة من ا        -رابعاً   
 االتفاقية من
، عمل السيد أمري منسقاً والسيد ثورنبريي منسقاً مناوباً معنيني مبتابعة ٢٠١١يف عام    -٦٢

  . التقارير املقدمة من الدول األطراف
وكانت اللجنة قد اعتمدت يف دورتيها السادسة والستني والثامنة والستني، علـى              -٦٣

واملبادئ التوجيهية اخلاصة باملتابعة إلرساهلا     )٤(عمل املنسق املعين باملتابعة   التوايل، اختصاصات   
  .)٥(إىل كل دولة من الدول األطراف مرفقة باملالحظات اخلتامية للجنة

الدورة التاسـعة    (٢١١٩واجللسة  ) الدورة الثامنة والسبعون   (٢٠٨٨ويف اجللسة     -٦٤
، قـدم   ٢٠١١أغسطس  /آب ٢٩مارس و / آذار ١١املعقودتني، على التوايل، يف     ) والسبعون

. املنسق واملنسق املناوب املعنيان باملتابعة تقريراً إىل اللجنة عن األنشطة الـيت اضـطلعا هبـا               
ونظرت اللجنة أيضا، أثناء دورهتا التاسعة والسبعني، يف دراسة مقتضبة أعدها املنسق املعـين              

  .حبالة إجراء املتابعة منذ إنشائه
م الدورة السابعة والسبعني، وردت من الدول األطراف التالية تقارير متابعـة            ومنذ اختتا   -٦٥

أذربيجــان : بـشأن تنفيــذ التوصـيات الــيت طلبـت اللجنــة تقـدمي معلومــات عنـها     
)CERD/C/AZE/CO/6/Add.1(   وأستراليا ،)CERD/C/AUS/CO/15-17/Add.1(  ،  وأوزباكـستان
)CERD/C/UZB/CO/6-7/Add.1(ــا ، و ــريو )CERD/C/BGR/CO/19/Add.1(بلغاريـ ، وبـ
)CERD/C/PER/CO/14-17/Add.1(  ،  والدمنرك)CERD/C/DNK/CO/18-19/Add.1(  ، وسلوفاكيا
)CERD/C/SVK/CO/6-8/Add.1( والــصني ،)CERD/C/CHN/CO/10-13/Add.1( وغواتيمــاال ،
)CERD/C/GTM/CO/12-13/Add.1( ، ــسا ــدا ، )CERD/C/FRA/CO/17-19/Add.1(وفرن وفنلن
)CERD/C/FIN/CO/19/Add.1( ــستان ــرب ، )CERD/C/KAZ/CO/4-5/Add.1(، وكازاخ واملغ
)CERD/C/MAR/CO/17-18/Add.1( ،ــة و ــدوفا مجهوري ، )CERD/C/MDA/CO/7/Add.2(مول

ــاكو  ــدا )CERD/C/MCO/CO/6/Add.1(ومون ، )CERD/C/NLD/CO/17-18/Add.1(، وهولن
  ).CERD/C/GRC/CO/16-19/Add.1(، واليونان )CERD/C/JPN/CO/3-6/Add.1(واليابان 

ونظرت اللجنة، يف دورهتا الثامنة والسبعني والتاسعة والسبعني، يف تقارير املتابعـة              -٦٦
مجهوريـة  املقدمة من بلغاريا وبريو وسلوفاكيا والصني وغواتيماال وفنلندا وكازاخـستان و          

ذه الدول األطراف   مولدوفا وموناكو وهولندا واليابان واليونان، وواصلت احلوار البناء مع ه         
  .بتوجيه رسائل إليها تتضمن تعليقات وطلب املزيد من املعلومات منها

اليت شارك السيد بيتر يف حلقة دراسية دون إقليمية عن متابعة املالحظات اخلتامية             و  -٦٧
بوتسوانا، جنوب أفريقيا، زامبيا،    : اعتمدهتا اللجنة فيما يتعلق بتقارير الدول األطراف التالية       

وقد عقدت احللقة الدراسية هذه، اليت نظمتها املفوضية السامية حلقـوق           . بابوي، ناميبيا زمي
  .اإلنسان بدعم من حكومة جنوب أفريقيا، يف بريتوريا

__________ 

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الـستون،       فيما يتصل باختصاصات عمل املنسق املعين باملتابعة، انظر          )٤(
 .، املرفق الرابع)A/60/18 (١٨امللحق رقم 

ادية والستون، امللحق   الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احل     لالطالع على نص املبادئ التوجيهية، انظر        )٥(
 .، املرفق السادس)A/61/18 (١٨رقم 
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استعراض تنفيـذ االتفاقيـة يف الدول األطراف اليت تأخرت كـثرياً            -خامساًً  
  عن مواعيد تقدمي تقاريرها

  ميها عشر سنوات على األقلالتقارير اليت تأخر تقد  -ألف   
  :تقدمي تقاريرهاعن موعد عشر سنوات على األقل  التالية  الدول األطرافتأخرت  -٦٨

 ١٩٧٦التقرير الدوري الرابع الذي كان موعد تقدميه قد حان منذ عام  سرياليون

 ١٩٧٧التقرير األويل الذي كان موعد تقدميه قد حان منذ عام  ليبرييا

 ١٩٨٢دوري الثاين الذي كان موعد تقدميه قد حان مـنذ عام التقرير ال غامبيا

 ١٩٨٤التقرير الدوري اخلامس الذي كان موعد تقدميه قد حان منذ عام  الصومال

 ١٩٨٥التقرير الدوري الثاين الذي كان موعد تقدميه قد حان منـذ عام  بابوا غينيا اجلديدة

 ١٩٨٥عد تقدميه قد حان منـذ عام التقرير الدوري الثاين الذي كان مو جزر سليمان

 ١٩٨٦التقرير الدوري الثامن الذي كان موعد تقدميه قد حان منذ عام  مجهورية أفريقيا الوسطى

 ١٩٨٦التقرير الدوري الثاين الذي كان موعد تقدميه قد حان مـنذ عام  أفغانستان

 ١٩٨٩م التقرير الدوري السادس الذي كان موعد تقدميه قد حان منذ عا سيشيل

 ١٩٩١التقرير الدوري األويل الذي كان موعد تقدميه قد حان منذ عام  سانت لوسيا

 ١٩٩٧ التقرير األويل الذي كان موعد تقدميه قد حان منذ عام  مالوي

التقرير الدوري الثاين عشر الذي كان موعد تقدميه قـد حـان منـذ                بوركينا فاسو
 ١٩٩٧عام 

 اخلامس عشر الذي كان موعد تقدميه قد حـان منـذ          التقرير الدوري     النيجر
  ١٩٩٨عام 

التقرير الدوري اخلامس عشر الذي كان موعد تقدميه قد حـان منـذ               سوازيلند
  ١٩٩٨عام 

التقرير الدوري احلادي عشر الذي كان موعد تقدميه قد حـان منـذ                بوروندي
  ١٩٩٨عام 

 ذي كان موعد تقدميه قد حـان منـذ        التقرير الدوري اخلامس عشر ال      العراق
  ١٩٩٩عام 

  ١٩٩٩التقرير الدوري العاشر الذي كان موعد تقدميه قد حان منذ عام   غابون
التقرير الدوري الرابع عشر الذي كان موعد تقدميه قـد حـان منـذ                هاييت

  ٢٠٠٠عام 
 منـذ التقرير الدوري الثاين عشر الذي كان موعد تقدميه قـد حـان               غينيا

  ٢٠٠٠عام 
 التقرير الدوري السادس عشر الذي كان موعد تقدميه قد حـان منـذ             اجلمهورية العربية السورية

  ٢٠٠٠عام 
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 التقرير الدوري السادس عشر الذي كان موعد تقدميه قد حـان منـذ              الكرسي الرسويل
  ٢٠٠٠عام 

 ٢٠٠٠ه قد حان منذ عام التقرير الدوري اخلامس الذي كان موعد تقدمي  زمبابوي
 التقرير الدوري اخلامس عشر الذي كان موعد تقدميه قد حـان منـذ              ليسوتو

  ٢٠٠٠عام 
 التقرير الدوري اخلامس عشر الذي كان موعد تقدميه قد حـان منـذ              تونغا

  ٢٠٠١عام 
التقرير الدوري اخلامس عشر الذي كان موعد تقدميه قد حـان منـذ               موريشيوس

  ٢٠٠١عام 

  التقارير اليت تأخر تقدميها مخس سنوات على األقل  -باء   
  :تقدمي تقاريرهاعن موعد  سنوات على األقل  التالية مخسخرت الدول األطرافتأ  -٦٩

 ٢٠٠٢التقرير الدوري الثاين عشر الذي كان موعد تقدميه قد حان منذ عام   السودان
 ٢٠٠٢كان موعد تقدميه قد حان منذ عام التقرير الدوري الثاين عشر الذي   بنغالديش
  ٢٠٠٢التقرير األويل الذي كان موعد تقدميه قد حان منذ عام   إريتريا
  ٢٠٠٢التقرير األويل الذي كان موعد تقدميه قد حان منذ عام   بليز
  ٢٠٠٢التقرير األويل الذي كان موعد تقدميه قد حان منذ عام   بنن

شر الذي كان موعد تقدميه قد حـان منـذ          التقرير الدوري اخلامس ع     اجلزائر
  ٢٠٠٣عام 

 ٢٠٠٣التقرير الدوري العاشر الذي كان موعد تقدميه قد حان منذ عام   سري النكا
  ٢٠٠٣التقرير األويل الذي كان موعد تقدميه قد حان منذ عام   سان مارينو

  ٢٠٠٣عام التقرير األويل الذي كان موعد تقدميه قد حان منذ   غينيا االستوائية
التقرير الدوري الثامن عشر الذي كان موعد تقدميه قـد حـان منـذ                هنغاريا

  ٢٠٠٤عام 
التقرير الدوري السابع عشر الذي كان موعد تقدميه قـد حـان منـذ                قربص

  ٢٠٠٤عام 
 التقرير الدوري السابع عشر الذي كان موعد تقدميه قـد حـان منـذ               مصر

  ٢٠٠٤عام 
  ٢٠٠٤التقرير األويل الذي كان موعد تقدميه قد حان منذ عام    ليشيت-تيمور 
 التقرير الدوري السادس عشر الذي كان موعد تقدميه قد حـان منـذ              جامايكا

  ٢٠٠٤عام 
  ٢٠٠٤التقرير األويل الذي كان موعد تقدميه قد حان منذ عام   هندوراس

ي كان موعد تقدميه قد حـان منـذ         التقرير الدوري اخلامس عشر الذ      ترينيداد وتوباغو
  ٢٠٠٤عام 
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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               -٧٠

عراض تنفيـذ أحكـام     يف تقدمي تقاريرها قد أعاقها يف رصد تنفيذ االتفاقية، أن تواصل است           
االتفاقية من جانب الدول األطراف اليت تأخرت يف تقدمي تقاريرها ملدة مخـس سـنوات أو           

ووفقاً ملقرر اختذته اللجنة يف دورهتا التاسعة والثالثني، وافقت اللجنة على أن يـستند              . أكثر
.  دراسة اللجنة هلا   هذا االستعراض إىل التقارير األخرية اليت قدمتها الدولة الطرف املعنية وإىل          

كما قررت اللجنة يف دورهتا التاسعة واألربعني أن حتدد للدول األطراف الـيت تـأخرت يف                
. تقدمي تقريرها األويل ملدة مخس سنوات أو أكثر موعداً الستعراض تنفيذها ألحكام االتفاقية            

مات املقدمة من   ووافقت اللجنة، يف حالة عدم تقدمي تقرير أويل، على أن تنظر يف مجيع املعلو             
الدولة الطرف إىل أجهزة األمم املتحدة األخرى أو، يف حالة عدم وجود هذه املعلومات، أن               

ويف املمارسة العمليـة، تنظـر   . تنظر يف التقارير واملعلومات اليت أعدهتا أجهزة األمم املتحدة   
ا فيها املنظمات اللجنة أيضاً يف املعلومات ذات الصلة باملوضوع اليت ترد من مصادر أخرى، مب
  .غري احلكومية، سواء أكان التقرير الذي تأخر تقدميه كثرياً تقريراً أولياً أم دورياً

وقررت اللجنة، يف دورهتا التاسعة والسبعني، إرجاء االسـتعراض املقـرر لتنفيـذ               -٧١
انعقـاد  االتفاقية يف األردن وفييت نام، ذلك أن هاتني الدولتني الطرفني قدمتا تقريريهما قبل              

كما قررت اللجنة إرجاء االستعراض املقرر فيما يتصل ببليز، يف ضوء تعهـد             . تلك الدورة 
  .تلقته من الدولة الطرف بوضع الصيغة النهائية لتقريرها يف املستقبل القريب
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   من االتفاقية١٤النظر يف البالغات املقدمة مبوجب املادة   -سادساً  
الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري على         من االتفاقية    ١٤تنص املادة     -٧٢

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      . مييز العنصري لتنظر فيها   بالغات خطية إىل جلنة القضاء على الت      
 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          -٧٣

ومجيع الوثائق ذات الصلة بعمل اللجنـة يف إطـار                  ).  من النظام الداخلي للجنة    ٨٨املادة  (
  .هي وثائق سرية) البيانات الواردة من األطراف وغريها من وثائق عمل اللجنة (١٤املادة 
 ٤٨،  ١٩٨٤، كانت اللجنة قد سجلت، منـذ عـام          هذا التقرير ويف وقت اعتماد      -٧٤

ت اللجنـة النظـر يف شـكوى        ومن هذه الشكاوى، أوقف   .  دولة طرفاً  ٥٤ ب شكوى تتعلق 
واعتمدت اللجنة قرارات هنائية بـشأن      .  شكوى أخرى  ١٧واحدة، وأعلنت عن عدم قبول      

    .  منـها ١١ شكوى وتيقنت من حدوث انتهاكات لالتفاقيـة يف          ٢٧األسس املوضوعية يف    
  .وال تزال ثالث شكاوى تنتظر البت فيها

، نظـرت   ٢٠١١أغـسطس   /آب ٢٦يف  والسبعني، املعقودة   التاسعة  وأثناء دورهتا     -٧٥
تكتـسي  مبنشورات   املتعلق   )االحتاد الروسي  ضد   .س. أ( ٤٥/٢٠٠٩اللجنة يف البالغ رقم     

طابعا ينم عن العنصرية وكراهية األجانب وحترض على العنف ضد الروما وعلى طردهم من              
انت قد  الروما ك  وكانت صاحبة الشكوى، وهي مواطنة روسية تنتمي إىل إثنية        . إقليم بعينه 

وجدت إحدى هذه املنشورات أثناء تنقلها عرب ذلك اإلقليم، قد حاولت بدون جدوى إقامة              
وادعت أهنا ضحية انتهاك من جانب االحتـاد        . دعوى جنائية ضد أصحاب هذه املنشورات     

  . من االتفاقية٦ و٥ و٤الروسي للمواد 
حية ألن سـياق    صاحبة الشكوى ال تنطبق عليها صفة الض      وخلصت اللجنة إىل أن       -٧٦

أن البالغ  اللجنة  ا هي شخصيا، وبالتايل رأت      هبأثر  تاملنشورات مل تكن موجهة ضدها ومل ت      
.  من االتفاقيـة   ١٤ من املادة    ١غري مقبول من حيث االختصاص الشخصي مبوجب الفقرة         

 أحاطت علما بطبيعـة      إال أهنا  اعتربت أهنا ليست خمتصة بالنظر يف البالغ،       اللجنة   أنورغم  
 ألصحاب املنـشورات الـذين مت       املنسوبةعمال اليت تنم عن العنصرية وكراهية األجانب        األ

بـأن   من االتفاقيـة     ٦ و ٤التعرف عليهم، مذكرةً الدولة الطرف بالتزاماهتا مبوجب املادتني         
مجيع البيانات واألفعال اليت حتاول تربير الكراهية       أصحاب   حبكم مركزها، أن تالحق   عليها،  

بصرف النظر عما إذا كان أو مل يكـن      وذلك  بأي شكل،   أو الترويج هلما    تمييز  العنصرية وال 
ـ  . جنائية بإقامة دعوى ) الضحايا(هناك طلب رمسي من الضحية        أيـضاً  اللجنـة    رتوذكّ

، ٢٠٠٨الدوري للدولة الطـرف يف عـام        بعد النظر يف التقرير     الصادرة  مبالحظاهتا اخلتامية،   
  .واردة يف هذا التقريرشجعتها على العمل بتوصياهتا الو
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  البالغات الفرديةمتابعة  - سابعاً  

، عقب إجراء مناقشة استندت )٦(والستنيكانت اللجنة قد قررت، يف دورهتا السابعة   -٧٧
ملتابعة آرائها  ، أن تنشئ إجراًء     )CERD/C/67/FU/1(إىل ورقة معلومات أساسية أعدهتا األمانة       

  .غات الواردة من أفراد أو من جمموعات أفرادوتوصياهتا املعتمدة عقب دراسة البال
ويف نفس الدورة، قررت اللجنة أن تضيف فقرتني جديدتني إىل نظامها الـداخلي               -٧٨

 ويف دورهتا الثامنة والستني ُعـّين       ٢٠٠٦مارس  / آذار ٦ويف  . )٧(حتدد فيهما تفاصيل اإلجراء   
د دي غوت اعتباراً من الدورة الثانية       السيد سيسيليانوس مقرراً معنياً مبتابعة اآلراء، تاله السي       

ويقدم املقرر املعين مبتابعة آراء اللجنة بانتظام تقريراً إىل اللجنة يضّمنه توصـيات             . والسبعني
وتتناول هذه التوصيات، اليت ترفق بالتقرير السنوي الـذي         . بشأن ما يلزم من تدابري إضافية     

 اليت ختلص فيها اللجنة إىل وجود انتـهاكات         تقدمه اللجنة إىل اجلمعية العامة، مجيع احلاالت      
  .لالتفاقية أو احلاالت األخرى اليت تقدم بشأهنا اقتراحات أو توصيات

ويبني . وترد يف اجلدول أدناه حملة عامة عن ردود املتابعة املقدمة من الدول األطراف              -٧٩
 أو إن كان احلـوار  اجلدول، حيثما أمكن، ما إذا كانت ردود املتابعة ُمرضية أو غري مرضية،     

وهذا التصنيف ليس دائمـاً أمـراً       . بني الدولة الطرف واملقرر املعين باملتابعة ال يزال مستمراً        
وعموماً، ميكن اعتبار الكثري من ردود املتابعة ُمرضية إذا كانت تعرب عـن اسـتعداد               . سهالً

.  الـشكوى  الدولة الطرف تنفيذ توصيات اللجنة أو إتاحة سبيل انتصاف مالئم لـصاحب           
والردود اليت ال تتناول توصيات اللجنة أو تتناول جوانب معينة منها فقط تعترب بصفة عامـة                

  .ردوداً غري مرضية
وحىت وقت اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد اعتمدت آراء هنائية بشأن األسس               -٨٠

تفاقيـة يف   شكوى، وتبني أن هلا وجود انتـهاكات لال  بسبع وعشرين املوضوعية فيما يتصل    
ويف تسع من احلاالت، قدمت اللجنة اقتراحات أو توصيات رغم عـدم            . إحدى عشرة حالة  

  .استنتاجها حدوث انتهاك لالتفاقية

__________ 

 .، املرفق الرابع، الفرع األول)A/60/18 (١٨ انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، امللحق رقم ) ٦(
 . املرفق الرابع، الفرع الثايناملرجع نفسه، )٧(
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اليت قدمت فيها اللجنة اقتراحات أو توصيات  واحلاالت  يتعلق جبميع حاالت انتهاك االتفاقيةفيماردود املتابعة الواردة حىت تارخيه         
 حدوث انتهاكات دون استنتاج

الدولـة الطرف 
وعـدد احلاالت اليت 
  رد ُمرض  رد املتابعة الوارد من الدولة الطرف رقم البالغ وصاحبه وموقعه حدثت فيها انتهاكات

رد غري ُمرض 
 أو ناقص

عدم ورود رد 
 متابعة

حوار املتابعة 
 زال جارياً  ما

      X (A/61/18)  X  ، هاباسي١٠/١٩٩٧  )٥(الدامنرك 
        X (A/61/18)  X  ، كاشف أمحد١٦/١٩٩٩  
        )X (A/62/18)  X) A/62/18  ، حممد حسن جيلي٣٤/٢٠٠٤  
        )X (A/63/18)  X) A/63/18  ، أر٤٠/٢٠٠٧  
            
       ، رد ُمرض جزئياX (A/66/18) Xً   حممد أدان، سعادة٤٣/٢٠٠٨  
        ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٦    
        ٢٠١١يونيه / حزيران٢٨    
             

مل تطلـب  (X        دوغان-يلزماز . ، أ١/١٩٨٤  )٢(هولندا 
  )اللجنة رداً قط

  

مل تطلـب  (X       .ك. ، ل٤/١٩٩١  
  )اللجنة رداً قط

  

             
 X (A/62/18)      X  ، اجلالية اليهودية يف أوسلو٣٠/٢٠٠٣  )١(النرويج 

             
صربيا واجلبل األسود 

)١(  
 X (A/62/18)      X  ، دراغان دورميتش٢٩/٢٠٠٣

             
  X (A/61/18)  ، آنا كوبتوفا١٣/١٩٩٨  )٢(سلوفاكيا 

A/62/18  
     X 

  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    

الدولـة الطرف 
وعـدد احلاالت اليت 

 عدم ورود رد متابعة رد غري ُمرض  رد ُمرض  رد املتابعة الوارد من الدولة الطرف رقم البالغ وصاحبه وموقعه ثت فيها انتهاكاتحد
حوار املتابعة 

 زال جارياً ما
    )مل تطلب اللجنة رداً قط (X      . س. ب. ي. ، ز٦/١٩٩٥  )٣(أستراليا 

    ) قطمل تطلب اللجنة رداً (X        . س. م. ، ب٨/١٩٩٦  
         X  ، هاغان٢٦/٢٠٠٢  
          ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٨    
            

    )مل تطلب اللجنة رداً قط (X      . ج. ، ب١٧/١٩٩٩  )٤(الدامنرك 
    )مل تطلب اللجنة رداً قط (X      .ب. ، م٢٠/٢٠٠٠  
       X   ، كمال قريشي٢٧/٢٠٠٢  
 X        ، أمحد فرح جامع٤١/٢٠٠٨  
             

    )مل تطلب اللجنة رداً قط (X       ، ناراينني٣/١٩٩١  )١(النرويج 
             

    )مل تطلب اللجنة رداً قط (X       ، مريوسالف الكو١١/١٩٩٨  )١(سلوفاكيا 
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النظر يف نسخ االلتماسات ونسخ التقارير وغري ذلك مـن املعلومـات              -ثامناً   
تمتعة باحلكم الـذايت    املتعلقة باألقاليم املشمولة بالوصاية واألقاليم غري امل      

 ١٥، طبقاً للمادة )١٥-د(١٥١٤اليت ينطبق عليها قرار اجلمعية العامة     
  من االتفاقية

 من االتفاقية جلنة القضاء على التمييز العنصري سلطة النظـر فيمـا     ١٥ختول املادة     -٨١
 مـن   حتيله إليها هيئات األمم املتحدة املختصة من نسخ االلتماسات ونسخ التقارير وغريها           

املعلومات املتعلقة باألقاليم املشمولة بالوصاية واألقاليم غري املتمتعة باحلكم الـذايت وسـائر             
، وموافـاة اجلمعيـة     )١٥-د(١٥١٤األقاليم األخرى اليت يسري عليها قرار اجلمعية العامة         

  .العامة مبا تبديه اللجنة من آراء وما تصدره من توصيات يف هذا الصدد
 حبث السيد كوت، بناًء على طلب اللجنة، تقرير اللجنة اخلاصة املعنية            ووفقاً لذلك،   -٨٢

 )٨(٢٠١١حبالة تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة، عن أعماهلا خالل عام             
)A/66/23( من أجل اللجنة     ورقات العمل املتعلقة باألقاليم الستة عشر، اليت أعدهتا األمانة         خسن، و 

، وقـدم تقريـره إىل      CERD/C/79/3س الوصاية، واليت ترد قائمة هبا يف الوثيقة         اخلاصة وجمل 
والحظت اللجنة، كمـا    . ٢٠١١أغسطس  /آب ٢٩اللجنة يف دورهتا التاسعة والسبعني يف       

 مـن   ١٥فعلت يف املاضي، أن من الصعب عليها أداء مهامها على حنو شامل مبقتضى املادة               
ال تتضمن إال قدراً ضئيالً مـن       ) ب(٢تلقتها مبقتضى الفقرة    االتفاقية ألن مسح التقارير اليت      

  .املعلومات املتصلة مباشرة مببادئ االتفاقية وأهدافها
كما الحظت اللجنة أنه يوجد يف بعض األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت تنوع إثين                -٨٣

عنـصرياً وانتـهاكاً    كبري يربر القيام برصد دقيق للحوادث أو لالجتاهات اليت تعكس متييزاً            
ولذلك شددت اللجنة على أنه ال بد من بـذل املزيـد مـن    . للحقوق املكفولة يف االتفاقية   

. اجلهود من أجل زيادة التوعية مببادئ االتفاقية وأهدافها يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت  
رة األقـاليم غـري     كما شددت اللجنة أيضاً على ضرورة قيام الدول األطراف اليت تتوىل إدا           

املتمتعة باحلكم الذايت بتضمني تقاريرها الدورية املقدمة إىل اللجنة تفاصيل عن تنفيذ االتفاقية             
  .يف هذه األقاليم

__________ 

 ).A/65/23 (٢٣ امللحق الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة والستون، )٨(
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  والستنياخلامسة اإلجراء الذي اختذته اجلمعية العامة يف دورهتا   -تاسعاً   
ا الثامنـة والـسبعني   نظرت اللجنة يف هذا البند من بنود جدول األعمال يف دورتيه        -٨٤

 ٢١ املـؤرخ  ٦٥/٢٠٠وللنظر يف هذا البند، كان قرار اجلمعية العامـة    . والتاسعة والسبعني 
  .  معروضاً على اللجنة٢٠١٠ديسمرب /كانون األول

وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بقرار اجلمعية العامة متديد اإلذن للجنة بأن جتتمع               -٨٥
، كتدبري مؤقت، حلل مشكلة تـراكم تقـارير         ٢٠١٢عام  ألسبوع إضايف يف كل دورة يف       

  .الدول األطراف والشكاوى الفردية اليت تنتظر النظر فيها
ورحبت اللجنة بالفرصة اليت أُتيحت لرئيسها، يف دورة اجلمعية العامـة اخلامـسة               -٨٦

   . والستني، لتقدمي تقرير شفوي عن أعمال اللجنة وبدء حوار تفاعلي مع اجلمعيـة العامـة              
كما أحاطت اللجنة علماً مع التقدير بالدعوة املوجهة إىل الرئيس للقيام جمدداً بتقدمي تقريـر               

  .وإجراء حوار تفاعلي مع أعضاء اجلمعية العامة يف دورهتا السابعة والستني
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متابعة املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره             -عاشراً   
   ومؤمتر استعراض نتائج ديربانمن تعصباألجانب وما يتصل بذلك 

نظرت اللجنة يف مسألة متابعة املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنـصري              -٨٧
الثامنة وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومؤمتر استعراض نتائج ديربان يف دورتيها 

  .عة والسبعنيتاسوالسبعني وال
لفريق اخلـرباء العامـل املعـين    العاشرة تينيز يف الدورة   مار -و  وشارك السيد موريّ    -٨٨
 ١إىل  مـارس   / آذار ٢٨املنحدرين من أصل أفريقي اليت ُعقدت يف جنيف يف الفترة مـن             ب

الفريق العامل مناقشة مواضيعية بشأن حالة املنحدرين من        ، حيث أجرى    ٢٠١١أبريل  /نيسان
  .٢٠١١ل أفريقي يف عام لمنحدرين من أصل السنة الدولية أصل أفريقي يف سياق

 )٢٠١٠أكتـوبر  / تشرين األول٢٢-١١(شارك السيد دياكونو يف الدورة الثامنة   و  -٨٩
يف سـياق  إلعالن وبرنامج عمل ديربان الفعلي  احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ      العامل لفريقل

دوليـة  االتفاقيـة ال  التجارب، مبا يف ذلك التجارب بشأن أفضل املمارسات، وتنفيذ          تبادل  
، وإعالن وبرنامج عمل ديربان، والوثيقة اخلتامية       للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري     

  .ملؤمتر استعراض نتائج ديربان
، بيانا بـشأن    )الدورة التاسعة والسبعون   (٢٠٩٩اعتمدت اللجنة، أثناء جلستها     و  -٩٠

  ).شراالعملرفق اانظر (إعالن وبرنامج عمل ديربان إحياء الذكرى العاشرة العتماد 
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   املواضيعية والتوصيات العامةاملناقشات -حادي عشر 
 ،٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٤/١٦٩عقب صدور قرار اجلمعية العامة        -٩١

 السنة الدولية   ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١الذي أعلنت فيه اجلمعية العامة السنة اليت تبدأ يف          
ريقي، عقدت اللجنة، يف دورهتا الثامنة والـسبعني، مناقـشة          للسكان املنحدرين من أصل أف    

كـان  و. مواضيعية حول موضوع التمييز العنصري ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي          
ومنظمـات   ؛ن عن الدول األطراف يف االتفاقيـة      ممثلوملناقشة املواضيعية   من املشاركني يف ا   

، ومفوضية األمم املتحدة    )اليونسكو(م والثقافة   منظمة األمم املتحدة للتربية والعل    دولية، منها   
لشؤون الالجئني، واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛ ومنظمـات           

 CERD/C/SR.2080ويرد حمضر موجز للمناقـشة املواضـيعية يف الـوثيقتني           . غري حكومية 
CERD/C/SR.2081و

)٩(.  
الشروع يف مهمة صياغة توصية عامة جديدة بشأن        ويف نفس الدورة، قررت اللجنة        -٩٢

التمييز العنصري ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي، يف ضوء الـصعوبات يف إعمـال        
خالل النظر يف التقارير وكجزء من      اليت لوحظت   حقوق السكان املنحدرين من أصل أفريقي       

ويف الـدورة   .  أصل أفريقي  أنشطة اللجنة للمسامهة يف السنة الدولية للسكان املنحدرين من        
بشأن التمييز العنصري   ) ٢٠١١(٣٤ اعتمدت اللجنة توصيتها العامة رقم       ،التاسعة والسبعني 

  ).انظر املرفق التاسع(ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي 
أن جتري، خالل دورهتا الثمانني املزمع      اللجنة  قررت  والسبعني،  التاسعة  ويف الدورة     -٩٣

، مناقشة مواضيعية   ٢٠١٢مارس  / آذار ٩فرباير إىل   / شباط ١٣ يف الفترة من     عقدها يف جنيف  
  .حول خطاب التحريض على الكراهية العنصرية

__________ 

يرد موجز غري رمسي من إعداد األمانة على موقع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان علـى الـشبكة           )٩(
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/AfricanDescent.htm. 
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   عمل اللجنةأساليب -ثاين عشر 
 وفقـاً   املعتمد ،)١٠(ىل نظامها الداخلي، بصيغته املعدلة    إ  اللجنة أساليب عمل تستند    -٩٤

ىل ممارسـتها   إعلى مجيع أشكال التمييز العنصري، و      من االتفاقية الدولية للقضاء      ١٠للمادة  
  .)١١( يف ورقات العمل واملبادئ التوجيهية ذات الصلةكما وردتالثابتة 
وناقشت اللجنة يف دورهتا السادسة والسبعني أساليب عملها واحلاجة إىل حتـسني              -٩٥

ـ        و. حوارها مع الدول األطراف    قـررت  دورة،  بدالً من إرسال قائمة باألسئلة قبل انعقاد ال
اللجنة أن يقوم املقرر القطري بإرسال قائمة قصرية باملواضيع إىل الدولة الطرف املعنية هبدف              

. توجيه احلوار وتركيزه بني وفد الدولة الطرف واللجنة أثناء النظر يف تقرير الدولة الطـرف              
  .وال تستوجب قائمة املواضيع هذه تقدمي ردود خطية

، اجتماعاً  ٢٠١٠أغسطس  / آب ٣ا السابعة والسبعني، يف     وعقدت اللجنة يف دورهت     -٩٦
وقررت . غري رمسي مع ممثلني عن منظمات غري حكومية ملناقشة ُسبل ووسائل تعزيز التعاون            

اللجنة أن تعقد اجتماعات غري رمسية مع منظمات غري حكومية يف بداية كل أسـبوع مـن                 
  .دوراهتا عند مناقشة تقارير الدول األطراف

، ٢٠١١أغـسطس   / آب ٢٥ اللجنة، يف دورهتا التاسـعة والـسبعني، يف          وعقدت  -٩٧
 دولة طرفا، منها وفود الـدول  ٧٨اجتماعها غري الرمسي الثالث مع الدول األطراف حضرته       

وسـعى  . وصلة الفيديو األطراف اليت لديها مكاتب يف نيويورك وليس يف جنيف وذلك عرب            
تجدات بشأن أساليب عمل اللجنة، وحتسني      االجتماع إىل إطالع الدول األطراف على املس      

        احلوار بني اللجنة والدول األطراف، وتعزيز التزام الدول األطـراف مـع اللجنـة طـوال               
  .دورة اإلبالغ

__________ 

 .(HRI/GEN/3/Rev.3)جتميع النظم الداخلية اليت اعتمدهتا هيئات معاهدات حقوق اإلنسان  )١٠(
الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الـدورة احلاديـة   (شمل ذلك بوجه خاص استعراض أساليب عمل اللجنة    ي )١١(

الوثـائق  (؛ وورقة العمل املتعلقة بأساليب العمل       )، الفصل التاسع  (A/51/18) ١٨ واخلمسون، امللحق رقم  
؛ )، املرفـق الرابـع    (A/58/18) ١٨الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمـسون، امللحـق رقـم            

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة     (واختصاصات عمل املنسق املعين مبتابعة مالحظات اللجنة وتوصياهتا         
؛ واملبادئ التوجيهية إلجراءات اإلنذار املبكر وإجراءات       )، املرفق الرابع  (A/60/18) ١٨الستون، امللحق رقم    
، (A/62/18) ١٨ للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم         الوثائق الرمسية (العمل العاجل للجنة    

 ).املرفق الثالث
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  املرفقات

  املرفق األول

  حالة االتفاقية    

الدول األطراف يف االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                -ألف   
  ) أ() دولة١٧٤ (٢٠١١سبتمرب /أيلول ٢يف العنصري، 

االحتاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إريتريا، أرمينيا، إسـبانيا،            
أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، أملانيا، اإلمارات العربية املتحـدة،           

 أوزبكستان، أوغنـدا، أوكرانيـا، إيـران        أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي،    
، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا اجلديدة، باراغواي، باكستان،         ) اإلسالمية -مجهورية  (

البحرين، الربازيل، بربادوس، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بـنغالديش، بنمـا، بـنن،             
 املتعـددة   -دولـة   (، بولندا، بوليفيا    بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة واهلرسك     

توغـو،  تشاد،  ، ترينيداد وتوباغو،    روس، تايلند، تركمانستان، تركيا   ، بريو، بيال  )القوميات
 ليشيت، جامايكا، اجلبل األسود، اجلزائر، جزر البهاما، جزر سليمان،          -تونس، تونغا، تيمور    

ا الوسـطى، اجلمهوريـة التـشيكية،       جزر القمر، اجلماهريية العربية الليبية، مجهورية أفريقي      
مجهورية ترتانيا املتحدة، اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريا،         
مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية، مجهوريـة مقـدونيا           

ا، الدامنرك، الرأس األخضر، اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجي
رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفـيس،            
سانت لوسيا، سان مارينو، سري النكا، السلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، الـسنغال،             
سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سرياليون، سيـشيل، شـيلي، صـربيا،            

صومال، الصني، طاجيكستان، العراق، ُعمان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمـاال، غيانـا،            ال
، ) البوليفاريـة -مجهوريـة  (فرنسا، الفلبني، فرتويال  بيساو، -غينيا غينيا، غينيا االستوائية،  

نام، قربص، قطر، قريغيزستان، كازاخستان، الكـامريون، الكرسـي          فنلندا، فيجي، فييت  
اتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو،         الرسويل، كرو 

الكويت، كينيا، التفيا، لبنان، لكسمربغ، ليبرييا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مايل، 
مدغشقر، مصر، املغرب، املكسيك، مالوي، ملديف، اململكة العربية الـسعودية، اململكـة            

__________ 

بوتان، وجيبويت، وسان تومي وبرينسييب، : وقَّعت الدول التالية على االتفاقية لكنها مل تصدِّق عليها  )أ (
 .وغرينادا، وناورو
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العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريـشيوس، موزامبيـق،         املتحدة لربيطانيا   
موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هاييت، اهلند،           

  .هندوراس، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليمن، اليونان

 مـن   ١راف اليت أصدرت اإلعالن املنصوص عليـه يف الفقـرة           الدول األط   -باء   
  ) دولة٥٤ (٢٠١١سبتمرب /أيلول ٢ من االتفاقية، يف ١٤ املادة

إكوادور، أملانيـا،   إستونيا،  االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، إسبانيا، أستراليا،         
 الربتغال، بلجيكا، بلغاريـا،     أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، الربازيل،      

، بريو، اجلبل األسود، اجلزائر، اجلمهورية التشيكية،       ) املتعددة القوميات  -دولة   (بولندا، بوليفيا 
مجهورية كوريا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الـدامنرك،           

السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، فرنسا،     رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال،       
، فنلندا، قربص، كازاخـستان، كوسـتاريكا، لكـسمربغ،         ) البوليفارية -مجهورية   (فرتويال

  .ليختنشتاين، مالطة، املغرب، املكسيك، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا

 من  ٨ املادة    من ٦الدول األطراف اليت قبلت التعديالت املدخلة على الفقرة           -جيم   
 ٢، يف   ) ب(االتفاقية واملعتمدة يف االجتماع الرابع عـشر للـدول األطـراف          

  ) دولة٤٣ (٢٠١١سبتمرب /أيلول
، آيرلنـدا،   ) اإلسـالمية  -مجهوريـة   (أستراليا، إكوادور، أملانيا، أوكرانيا، إيران        

 جـزر البـهاما،     آيسلندا، البحرين، بلغاريا، بليز، بوركينا فاسو، بولندا، ترينيداد وتوباغو،        
اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريـا، الـدامنرك، زمبـابوي،       
سلوفاكيا، السويد، سويسرا، سيشيل، الصني، العراق، غينيا، فرنسا، فنلندا، قربص، الكرسي           

ك، الرسويل، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمربغ، ليبرييا، ليختنشتاين، املكـسي         
اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية، النـرويج،            

  ).عن اململكة يف أوروبا وجزر األنتيل اهلولندية وجزيرة أروبا(نيوزيلندا، هولندا 

__________ 

ان، وجيبويت، وسان تومي وبرينسييب، بوت: وقَّعت الدول التالية على االتفاقية لكنها مل تصدِّق عليها  )ب (
 .وغرينادا، وناورو
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  املرفق الثاين

  جدوال أعمال الدورتني الثامنة والسبعني والتاسعة والسبعني    

  )٢٠١١مارس / آذار١١ -فرباير / شباط١٤(لثامنة والسبعون الدورة ا  -ألف   

  .إقرار جدول األعمال  -١

  .املسائل التنظيمية ومسائل أخرى  -٢

  .العاجل والتحركاإلنذار املبكر  إجراءمنع التمييز العنصري، مبا يف ذلك عن طريق   -٣

 ٩ف مبوجب املادة    النظر يف التقارير والتعليقات واملعلومات املقدمة من الدول األطرا          -٤
  .من االتفاقية

  . من االتفاقية٩ من املادة ١تقدمي الدول األطراف للتقارير مبوجب الفقرة   -٥

  . من االتفاقية١٤النظر يف البالغات الواردة مبوجب املادة   -٦

  .إجراء املتابعة  -٧

ا يتـصل  متابعة املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز لعنصري وكره األجانب وم      -٨
  .بذلك من تعصب ومؤمتر استعراض نتائج ديربان

  .إجراء االستعراض الدوري الشامل التابع جمللس حقوق اإلنسان  -٩

  )٢٠١١سبتمرب / أيلول٢ -أغسطس / آب٨(الدورة التاسعة والسبعون   -باء   

  .إقرار جدول األعمال  -١

  .املسائل التنظيمية ومسائل أخرى  -٢

  .العاجل والتحركاإلنذار املبكر  إجراءمبا يف ذلك عن طريق منع التمييز العنصري،   -٣

 ٩النظر يف التقارير والتعليقات واملعلومات املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة              -٤
  .من االتفاقية

  . من االتفاقية٩ من املادة ١تقدمي الدول األطراف للتقارير مبوجب الفقرة   -٥

  . من االتفاقية١٤وجب املادة النظر يف البالغات الواردة مب  -٦

  .إجراء املتابعة  -٧
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متابعة املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز لعنصري وكره األجانب وما يتـصل       -٨
  .بذلك من تعصب، ومؤمتر استعراض نتائج ديربان

  .إجراء االستعراض الدوري الشامل التابع جمللس حقوق اإلنسان  -٩

سات ونسخ التقارير وغري ذلك من املعلومات املتعلقة باألقاليم         النظر يف نسخ االلتما     -١٠
املشمولة بالوصاية واألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت ومجيع األقاليم األخرى الـيت            

  . من االتفاقية١٥، طبقاً للمادة )١٥-د(١٥١٤ينطبق عليها قرار اجلمعية العامة 

  .ة يف دورهتا السادسة والستنيتقرير اللجنة املقدم إىل اجلمعية العام  -١١
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  املرفق الثالث

املعتمد يف الدورة التاسعة  ن االتفاقية   ـ م ١٤لجنة مبوجب املادة    القرار      
  والسبعني

  ٤٥/٢٠٠٩البالغ رقم القرار بشأن     
ميثلها حمام، مركـز مكافحـة التمييـز        . (س. أ  :املقدم من

  )‘ميموريال‘
  غالبال ةصاحب  :الشخص املدعي أنه الضحية

  االحتاد الروسي  :الدولة الطرف
تاريخ تقدمي الرسالة    (٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٠  :تاريخ تقدمي البالغ

  )األوىل
االتفاقية الدوليـة   من ٨، املنشأة مبوجب املادة جلنة القضاء على التمييز العنصري   إن    

  ،للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري
  ،٢٠١١أغسطس / آب٢٦ يف وقد اجتمعت  
  : ما يليتعتمد  

  القرار بشأن املقبولية    
، مواطنة روسية أصلها اإلثين من طائفة الرومـا،         .س.  هي السيدة أ   البالغصاحبة    ١-١

.  وتقيم حالياً يف سانت بطرسربغ، االحتاد الروسي       ١٩٦١سبتمرب  / أيلول ٤وهي من مواليد    
ية الدولية للقـضاء    االتفاق من   ٦ و ٥ و ٤للمواد   ) أ(وتدعي أهنا ضحية انتهاك االحتاد الروسي     

  ".ميموريال"وميثلها حمام، مركز مكافحة التمييز . على مجيع أشكال التمييز العنصري
 من االتفاقية، أحالت اللجنة الـبالغ إىل الدولـة          ١٤من املادة   ) أ(٦وطبقاً للفقرة     ٢-١

  .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٧الطرف يف 

__________ 

 ١ يف   ١٤، وصدر اإلعالن مبوجب املـادة       ١٩٦٩فرباير  / شباط ٤صدق االحتاد الروسي على االتفاقية يف         )أ (
 .١٩٩١أكتوبر /تشرين األول
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  الوقائعبيان     
 من أقارهبـا ممـن      ةعازال مج تنطقة بيسكوف، حيث ال      يف م  بالغولدت صاحبة ال    ١-٢

 البالغ، وجدت صاحبة    ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٦ويف  . قيم حىت اآلن  تينتمون إىل طائفة الروما     
منشوراً مثبتاً على عمود إضاءة كهربائي يف منطقة عامة من مدينة أوبوشـكا، الواقعـة يف                

  :، ونصه كما يلي]ألمانةالعنوان الدقيق متاح يف امللف لدى ا[منطقة بيسكوف 
لنقف معاً جنباً إىل جنـب      !  سوداً يف مديتنا   لؤماءكفانا  ! اإلخوة البيض "  

  .رحلواا -يا فاسدين يا غجر ! ونطردهم من هنا
: اتصلوا بنـا  . مدينتنامن  سنطرد السود   . ف. والسيد إ . ب. حنن، السيد إ    

  .) ب(]"عنوان االتصال[
ـ  ، قدمت   ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٨ويف    ٢-٢       طلبـاً اسـتناداً إىل الوقـائع        بالغصاحبة ال

املوصوفة أعاله إىل مكتب ادعاء منطقة بيسكوف، تطلب فيه فتح إجراءات جنائية مبوجـب         
    ) التحريض على الكراهية أو العداوة، فضالً عن احتقـار الكرامـة اإلنـسانية             (٢٨٢املادة  

من القانون اجلنائي لالحتاد الروسي     ) فةالدعوات العامة لتشجيع األنشطة املتطر     (٢٨٠واملادة  
  ).القانون اجلنائي(
، وجدت السلطات منشورين آخرين مبحتـوى مماثـل         ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢١ويف    ٣-٢

وكان على املنشورين عالمة الـصليب      . بالقرب من املنطقة اليت وجدت فيها املنشور األول       
  .املعقوف النازي

  نطقة بيسكوف ملكتب ادعاء م١اعتماد القرار رقم     
، قرر نائب رئيس إدارة التحقيقات مبكتب ادعاء منطقـة          ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٧يف    ٤-٢

عدم الشروع يف إجراءات جنائيـة مبوجـب        ) إدارة التحقيقات مبكتب االدعاء   (بيسكوف  
ملكتب  ١القرار رقم   ( من القانون اجلنائي النتفاء الركن املادي للجرمية         ٢٨٢ و ٢٨٠املادتني  

واعتمد هذا القرار على أساس التحقيقات اليت أكدت أن املنـشور           ). قة بيسكوف ادعاء منط 
 كتبه شخص ثالث، هي السيدة      ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٦ يف   بـالغة ال ـالذي وجدته صاحب  

 ،٢٠٠٨يوليـه   /ويف بداية متوز  . اليت كانت يف نزاع مع الشخصني الوارد امسامها يف املنشور         . ل. ي
 املنشورات، من أجل االنتقام من الشخصني املشار إليهما وإثارة          كتبت هذه السيدة عدداً من    

. العنف بني ممثلي طائفة الروما الذين يعيشون يف إقليم مدينة أوبوشكا وهـذين الشخـصني          
الذي ثبـت   . ك. املنشورات إىل الشخص الذي يقيم معها، السيد أ       . ل. وأعطت السيدة ي  

__________ 

كاملة قدمت صاحبة البالغ نسخة مطبوعة من النص األصلي للمنشور باللغة الروسية، حيتوي على األمساء ال                )ب (
 .ملؤلفي املنشور املزعومني وعنوان االتصال هبما، فضالً عن ترمجة هلا باللغة اإلنكليزية
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فس القصد، وترك املنـشورات األخـرى يف   أحد املنشورات على عمود إضاءة كهربائي، بن   
  .الساحة اخللفية ملرتل جماور

ورأى نائب رئيس التحقيقات مبكتب ممثل االدعاء العام أن األفعال املشار إليها أعاله   ٥-٢
ال تشكل حتريضاً على الكراهية أو العداوة ضد طائفة الروما نظراً لعدم وجود قصد مباشر،               

 القانون اجلنائي، للتحريض على الكراهية أو العـداوة بـني            من ٢٨٢حسبما تقتضيه املادة    
وعلى خالف ذلك، كانت    ). السالفية(أعضاء طائفة الروما وأعضاء اجلماعة اإلثنية األصلية        

بالشخصني املشار إليهما يف    املقصود  بدافع إحلاق الضرر    . ك. والسيد أ . ل. أفعال السيدة ي  
وباإلضـافة إىل ذلـك، ومبـا أن        . روما من أفعال  املنشور من خالل ما ستقوم به طائفة ال       

والسيد . ل. املنشورات وزعت يف املنطقة اليت تنتشر فيها طائفة الروما، فإن أفعال السيدة ي            
 من القانون اجلنـائي، حبيـث       ٢٨٢تفتقر إىل عنصر الدعاية الذي تقتضيه أيضاً املادة         . ك. أ

ملعرفة حمتوى  ‘ الشروط الضرورية والكافية  ‘) ةالسالفي(يتحقق ألعضاء اجلماعة اإلثنية األصلية      
  .هذه املنشورات

مل تشكل باملثل دعوات عامة     . ك. والسيد أ . ل. ووفقاً للقرار، فإن أفعال السيدة ي       ٦-٢
وحـسبما  .  من القانون اجلنائي   ٢٨٠للتحريض على ارتكاب أفعال متطرفة، حتظرها املادة        

، فإن حمتواهـا    ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢١ و ١٦ يستشف من نص املنشورات اليت عثر عليها يف       
هـو  . ك. والـسيد أ . ل. موجه بالفعل إىل أعضاء طائفة الروما، ومل يكن هدف السيدة ي       

إثارة الرتاع بني أعضاء خمتلف اجملموعات اإلثنية والقوميات املقيمة يف مدينة أوبوشكا، منطقة             
 ١٢٩ من املادة    ١ا اجلزء   غري أن التحقيقات أكدت وجود عناصر جرمية، حيظره       . بيسكوف

فيما يتعلق بالشخصني املشار إليهما يف املنشورات الـيت عثـر           ) االفتراء(من القانون اجلنائي    
 مـن القـانون اجلنـائي       ١٣٠ من املادة    ١، واجلزء   ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢١ و ١٦عليها يف   

ووفقـاً  . فا، منطقة بيـسكو   ـفيما يتعلق مبمثلي طائفة الروما يف مدينة أوبوشك       ) اإلهانة(
 ١٢٩ من قانون اإلجراءات اجلنائية، فإن اجلرائم اليت حتظرها املـادة            ٢٠ من املادة    ٢للجزء  
 من القانون اجلنائي ختضع إلجراءات مالحقة قضائية خاصة وال ميكن الشروع            ١٣٠واملادة  

يف إجراءات جنائية مبوجب هاتني املادتني إال على أساس طلب يقدمه الشخص املتـضرر إىل       
  . اضي الصلحق

 ملكتـب   ٢ ملكتب ادعاء منطقة بيسكوف واالعتماد الالحق للقرار رقم          ١إلغاء القرار رقم        
  ادعاء منطقة بيسكوف

 ملكتب ادعـاء    ١القرار رقم   ، نقض ممثل ادعاء أعلى      ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١١يف    ٧-٢
 ٢٠ويف .  تلقائياً وأعيدت القضية مرة أخرى إلجراء املزيد من التحقيقـات         منطقة بيسكوف 

، قررت إدارة التحقيقات مبكتب االدعاء مرة أخرى عدم الشروع يف           ٢٠٠٨أغسطس  /آب
 من القانون اجلنائي النتفاء الركن املادي للجرميـة يف      ٢٨٢ و ٢٨٠إجراءات مبوجب املادتني    

  ). ملكتب ادعاء منطقة بيسكوف٢القرار رقم . (ك. والسيد أ. ل. أفعال السيدة ي
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 ملكتـب   ٣ ملكتب ادعاء منطقة بيسكوف واالعتماد الالحق للقرار رقم          ٢إلغاء القرار رقم        
  ادعاء منطقة بيسكوف

 ملكتب ادعـاء    ٢القرار رقم   ، نقض ممثل ادعاء أعلى      ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٨يف    ٨-٢
 ٥ويف  .  تلقائياً وأعيدت القضية مرة أخرى إلجراء املزيد من التحقيقـات          منطقة بيسكوف 

، قررت إدارة التحقيقات مبكتب االدعاء مرة أخرى، لـنفس          ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول 
 من القانون اجلنائي بشأن     ٢٨٢ و ٢٨٠األسباب، عدم الشروع يف إجراءات مبوجب املادتني        

  ). ملكتب ادعاء منطقة بيسكوف٣القرار رقم  (البالغما تقدمت به صاحبة 

 ملكتـب   ٤الحق للقرار رقم     ملكتب ادعاء منطقة بيسكوف واالعتماد ال      ٣إلغاء القرار رقم        
  ادعاء منطقة بيسكوف

 ملكتـب   ٣القرار رقم   ، نقض ممثل ادعاء أعلى      ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٨يف    ٩-٢
.  تلقائياً وأعيدت القضية مرة أخرى إلجراء املزيد مـن التحقيقـات           ادعاء منطقة بيسكوف  

. ك. والـسيد أ  . ل. يوطُلب إىل هيئات التحقيق حتديد التكييف القانوين ألفعال الـسيدة           
 ١٠ويف  . املطعون فيها، مع األخذ يف احلسبان نتائج الفحص اللغوي حملتـوى املنـشورات            

، قررت إدارة التحقيقات مبكتب االدعاء مرة أخـرى عـدم           ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 
وتضمن هـذا   ).  ملكتب ادعاء منطقة بيسكوف    ٤القرار رقم   (الشروع يف إجراءات جنائية     

وباإلضافة إىل ذلك، فإنـه     . ملكتب ادعاء منطقة بيسكوف    ١ استنتاجات القرار    القرار نفس 
، الـذي يفيـد بـأن       ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلول ٢٩ املؤرخ   ٤٧٨يشري إىل تقرير اخلرباء رقم      

 ٣٠ويشري أيضاً إىل نتائج الفحص اللغوي املـؤرخ         . ل. املنشورات الثالثة كتبتها السيدة ي    
 تؤكد أنه ميكن وصف الصيغة املـستخدمة يف املنـشور           ، اليت ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول 

وات العامة إىل ارتكاب أفعال عنيفة ضد أشخاص من طائفة الرومـا،   ـي الدع ـاألول، وه 
  .‘متطرفة‘بأهنا 

 ملكتـب   ٥ ملكتب ادعاء منطقة بيسكوف واالعتماد الالحق للقرار رقم          ٤إلغاء القرار رقم        
  ادعاء منطقة بيسكوف

 ملكتب ادعاء منطقة ٤القرار رقم ، نقض ممثل ادعاء أعلى   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٦يف    ١٠-٢
وطُلب إىل هيئات .  تلقائياً وأعيدت القضية مرة أخرى إلجراء املزيد من التحقيقاتبيسكوف

من أجل حتديد من بادر     . ك. والسيد أ . ل. التحقيق هذه املرة مواصلة استجواب السيدة ي      
كما طُلب إىل . ديد موقع املنشورات املتبقية اليت مل يعثر عليهابكتابة املنشورات، فضالً عن حت 

من طائفة الروما اليت تعيش باملرتل الـذي        . و. هيئات التحقيق مواصلة استجواب السيدة ل     
، ٢٠٠٩أبريـل  / نيسان٢٣ويف . ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢١عثر فيه على املنشورين اآلخرين يف       

القرار (رة أخرى عدم الشروع يف إجراءات جنائية        قررت إدارة التحقيقات مبكتب االدعاء م     
ملكتب  ١وتضمن هذا القرار نفس استنتاجات القرار ).  ملكتب ادعاء منطقة بيسكوف٥رقم  
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وباإلضافة إىل ذلك، فإنه يشري إىل الشهادات الواردة نتيجة مواصلة          . ادعاء منطقة بيسكوف  
  :هيو. و. والسيدة ل. ك. والسيد أ. ل. استجواب السيدة ي

تذكر من بادر بكتابة املنـشورات      . ك. والسيد أ . ل. مل تستطع السيدة ي     )أ(  
التـسبب يف ضـرر بـالغ ألي        ‘ولكن كال منهما أكد أن اهلدف من املنشورات مل يكن           

‘ إال بترهيـب  ‘أن ممثلي الروما لن يقوموا      . ك. والسيد أ . ل. وتوقعت السيدة ي  . ‘شخص
  ؛اتالشخصني املشار إليهما يف املنشور

أحد املنشورات على عمود إضاءة كهربـائي، وتـرك         . ك. ثبت السيد أ    )ب(  
  ؛املنشورات األخرى بالقرب من املكان الذي تعيش فيه طائفة الروما

ع أعضاء أسـرهتا    ـعن حمتوى املنشورات إال م    . و. مل تتحدث السيدة ل     )ج(  
ـ  كـان ومل تتوصل التحقيقات إىل أن أي شخص آخر         . البالغومع صاحبة    لى علـم   ـع

  .مبحتوى املنشورات

 ملكتـب   ٦ ملكتب ادعاء منطقة بيسكوف واالعتماد الالحق للقرار رقم          ٥إلغاء القرار رقم        
  ادعاء منطقة بيسكوف

 ملكتب ادعـاء    ٥القرار رقم   ، نقض ممثل ادعاء أعلى      ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٠يف    ١١-٢
 ٢٩ويف . املزيد من التحقيقـات   تلقائياً وأعيدت القضية مرة أخرى إلجراء        منطقة بيسكوف 

، قررت إدارة التحقيقات مبكتب االدعاء مرة أخرى عدم الـشروع يف        ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
وتضمن هذا القرار نفـس     ).  ملكتب ادعاء منطقة بيسكوف    ٦القرار رقم   (إجراءات جنائية   

إىل وباإلضافة إىل ذلك، فإنـه يـشري        . ملكتب ادعاء منطقة بيسكوف    ١استنتاجات القرار   
الذي اعترف بأنه حتدث إىل الشخـصني املـشار         . و. ابن السيدة ل  . و. استجواب السيد أ  

ال يوجه  ‘كذلك أنه   . و. وأوضح السيد أ  . طلعته والدته عليها  أإليهما يف املنشورات بعد أن      
تأكد من أن الشخصني املشار إليهما يف املنشورات ال عالقة          ‘بعد أن   ‘ أي اهتام ألي شخص   

  .‘اهاهلما مبحتو

   ملكتب ادعاء منطقة بيسكوف أمام احملكمة١ استئناف القرار رقم البالغحماولة صاحبة     
 علـى   البالغي مرحلة من اإلجراءات أصبحت فيها صاحبة        أليس من الواضح يف       ١٢-٢
 واالعتماد الالحـق للقـرارات      ملكتب ادعاء منطقة بيسكوف    ١اء القرار رقم    ـم بإلغ ـعل

  .ء منطقة بيسكوف ملكتب ادعا٦-٢أرقام 
ملكتب ادعاء   ١ القرار رقم    البالغ، استأنفت صاحبة    ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٨ويف    ١٣-٢

 من قانون اإلجـراءات     ١٢٥ أمام حمكمة أوبوشكا احمللية على أساس املادة         منطقة بيسكوف 
  من القانون اجلنـائي ١٣٠ من املادة ١دعت مجلة أمور من بينها أن أحكام اجلزء   او. اجلنائية

تقتضي أن يكون تشويه الشرف والكرامة موجهاً حنو شخص بعينه أو أشخاص بعينهم، يف               
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 كـذلك  البالغدعت صاحبة او. حني أن املنشورات املشار إليها مل تشر إىل أشخاص بعينهم    
أنه برفض الشروع يف إجراءات جنائية وإحالتها إىل إجراءات مالحقة قضائية خاصة، فـإن              

ذ قراراً بشأن طلبها مل يأخذ يف احلسبان درجة اخلطر العام الـذي             املوظف الرمسي الذي اخت   
وأضافت أن هذه األفعال كان ميكن      . ك. والسيد أ . ل. متثله األفعال املطعون فيها للسيدة ي     

أن ينتج عنها مظاهرات مجاهريية وهتديد حلياة وسالمة العديد من األشخاص وعدم استقرار             
جيب أال متـر    ‘ إىل أنه    البالغوأشارت صاحبة   .  يف أوبوشكا  العالقات بني اجلماعات اإلثنية   

نظراً للوضع احلايل يف االحتاد الروسي الذي يشهد عـدداً    ‘ مظاهر التطرف هذه بدون عقاب    
  .متزايداً من اجلرائم املرتكبة بدوافع إثنية

، رفضت حمكمة أوبوشكا احمللية قبـول اسـتئناف         ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٣ويف    ١٤-٢
 أيام الستئناف هذا القـرار؛      ١٠انقضاء املوعد النهائي البالغ     ) ١( على أساس    لبالغاصاحبة  

 القانوين  وصيف، يف طلب االستئناف الذي تقدمت به، على الت        البالغاعتراض صاحبة   ) ٢(و
ال ميكـن أن    وهو توصيف    نائب رئيس إدارة التحقيقات،      حددهالألفعال املطعون فيها اليت     
  . من قانون اإلجراءات اجلنائية١٢٥ستعراض قضائي مبوجب املادة يكون حبد ذاته موضع ا

 ، استأنفت صاحبة البالغ قرار حمكمـة أوبوشـكا        ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠ويف    ١٥-٢
 القضائية املعنية بالقضايا اجلنائية حملكمـة       دائرة أمام ال  ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٣احمللية املؤرخ   

، ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ٢٤ويف  ). ف اإلقليمية حمكمة بيسكو (بيسكوف اإلقليمية   
 ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلول ٢٣دت حمكمة بيسكوف اإلقليمية قرار حمكمة أوبوشكا احمللية املؤرخ          ـأي

.  من قانون اإلجراءات اجلنائية    ١٢٥يف اجلزء الذي يتناول االستعراض القضائي مبوجب املادة         
 قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة، ال خيـضع          من ١٢٥ من املادة    ١وأكدت أنه، وفقاً للجزء     

غري أنه يف   . لالستعراض القضائي إال فعل أو االمتناع عن فعل أو قرار إجرائي ملوظف رمسي            
وحكمت حمكمـة   .  القانوين للجرمية  وصيف تعترض على الت   البالغهذه القضية، فإن صاحبة     

 ملكتب  ١ناف القرار رقم     أيام الستئ  ١٠بيسكوف اإلقليمية كذلك بأن املوعد النهائي البالغ        
ادعاء منطقة بيسكوف ال ينطبق على هذه القضية وينبغي شطبه من قرار حمكمة أوبوشـكا               

  .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٣احمللية املؤرخ 

   ملكتب ادعاء منطقة بيسكوف أمام احملكمة٤ استئناف القرار رقم البالغحماولة صاحبة     
ملكتـب   ٤ القرار رقم    البالغتأنفت صاحبة   ، اس ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١١يف    ١٦-٢

 مـن قـانون     ١٢٥ أمام حمكمة أوبوشكا احمللية على أساس املـادة          ادعاء منطقة بيسكوف  
، رفضت حمكمة أوبوشكا احمللية قبول     ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٦ويف  . اإلجراءات اجلنائية 
نوين لألفعال املطعون فيها     القا وصيف، مشرية إىل أهنا تعترض على الت      البالغاستئناف صاحبة   

 ال ميكن أن يكون حبد ذاته موضع        وهو توصيف نائب رئيس إدارة التحقيقات،     حددها  اليت  
  . من قانون اإلجراءات اجلنائية١٢٥ املادة استعراض قانوين مبوجب
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 قرار حمكمة أوبوشكا    البالغ، استأنفت صاحبة    ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٦ويف    ١٧-٢
 ٢٥ويف  .  أمام حمكمـة بيـسكوف اإلقليميـة       ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٦ احمللية املؤرخ 

 من قـرار رئاسـة      ٥، استشهدت حمكمة بيسكوف اإلقليمية بالفقرة       ٢٠٠٩فرباير  /شباط
 مـن  ١٢٥بشأن ممارسة فحص احملاكم للشكاوى على أساس املـادة        "١احملكمة العليا رقم    

 وأكدت أنه ما كان ينبغي حملكمة       ٢٠٠٩رباير  ف/ شباط ١٠املؤرخ  " قانون اإلجراءات اجلنائية  
 يف املقام األول، نظراً لعدم انتهاك أي حق مـن       البالغأوبوشكا احمللية أن تقبل قضية صاحبة       

تعيش ‘ البالغواستندت حمكمة بيسكوف اإلقليمية يف هذا االستنتاج إىل أن صاحبة       . حقوقها
ش يف قريـة فليـسنو مبقاطعـة        وتعمل يف سانت بطرسربغ، ومسجلة رمسياً بوصفها تعـي        

كرازنوغورودسك من منطقة بيسكوف، يف حني أن املنشورات وزعت يف مدينة أوبوشـكا             
  .‘مبنطقة بيسكوف

   بشأن مقبولية البالغالبالغحجة صاحبة     
املنـصوص عليهــا يف     تدفع صاحبة البالغ بأنه ينبغي حساب فترة األشهر الستة            ١٨-٢

ـ          من اال  ١٤ من املادة    ٥الفقرة   ة ـتفاقية، ابتداء من تاريخ قرار حمكمة بيـسكوف اإلقليمي
، الذي ميثل من وجهة نظرها قراراً هنائيـاً يف اإلجـراءات            ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٥املؤرخ  

 ملكتب ادعاء منطقة بيـسكوف بعـدم        ٤على القرار رقم    لالعتراض    باشرهتا يتالقانونية ال 
 من القانون اجلنائي النتفاء الركن      ٢٨٢و ٢٨٠الشروع يف إجراءات جنائية مبوجب املادتني       

  .ك. والسيد أ. ل. املادي للجرمية يف أفعال السيدة ي
 أنه كان من املستحيل وغري الفعال أن تعترض على كل قرار            البالغوتدعي صاحبة     ١٩-٢

مجيع القرارات كانت متماثلـة     ) ١(من القرارات الستة ملكتب ادعاء منطقة بيسكوف ألن         
عدد القرارات ووترية إلغائهـا     ) ٢( و ؛تنتاجاهتا ويف كثري من األحيان يف حمتواها      تقريباً يف اس  
تشارك فيما يصل إىل ست مداوالت قـضائية يف نفـس           كان سيقتضي منها أن     واعتمادها  

يف جمموعتني من اإلجراءات القضائية     واخنرطت  شرت  با أهنا   البالغوتضيف صاحبة   . الوقت
منطقة يف  دعاء  الن سبب االعتراض على قراري مكتب ا       وتوضح أ  .دون جدوى يف احلالتني   

 إجـراءات القـرار األول،      الذي انتهت فيه  وقت  ال يرجع إىل أنه يف      ٤ و ١بيسكوف رقمي   
  . إجراءات القرار الرابعبدأت للتو

وتـدفع  .  أهنا استنفدت مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحـة        البالغوتؤكد صاحبة     ٢٠-٢
ة الطرف ميكن أن تدعي أنه كان بإمكاهنا الـشروع يف إجـراءات              بأن الدول  البالغصاحبة  

وأنه بعدم قيامها بذلك، فإهنا مل تـستنفد        ) اإلهانة( من القانون اجلنائي     ١٣٠مبوجب املادة   
 من قانون اإلجـراءات     ٢٠وتشري إىل أنه مبوجب املادة      . مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة    

 من القانون اجلنائي ختضع إلجراءات مالحقـة        ١٣٠ها املادة   اجلنائية، فإن اجلرائم اليت حتظر    
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 ) ج(صـادق ضـد الـدامنرك    بقرار اللجنة يف قضية      البالغوتستشهد صاحبة   . قضائية خاصة 
 من القانون اجلنائي    ١٣٠وتدعي قياساً بذلك أن الشروع يف إجراءات جنائية مبوجب املادة           

 من القانون اجلنـائي     ٢٨٢دون جناح باملادة    ال ميكن اعتباره سبيل انتصاف فعال بعد التذرع ب        
، نظراً ألن مقتضيات    )التحريض على الكراهية أو العداوة، فضالً عن احتقار الكرامة اإلنسانية         (

ومبا أن أحكام املـادة     . املالحقة اجلنائية مبوجب املادتني متماثلة وتتطلبان كالمها قصداً مباشراً        
ن تشويه السمعة والكرامة موجهاً إىل شخص بعينه أو          من القانون اجلنائي تقتضي أن يكو      ١٣٠

أشخاص بعينهم، سيكون من الصعب عليها الشروع يف إجراءات جنائية مبوجب هذه املـادة،             
وتستنج صاحبة البالغ أنه بـالنظر إىل تكـرار         . نظراً لعدم اإلشارة إليها يف أي من املنشورات       

 مـن   ٢٨٢ات جنائية مبوجب املـادة      رفض مكتب ادعاء منطقة بيسكوف الشروع يف إجراء       
    القانون اجلنائي لعدم توافر القصد املباشر، فال أمل يف الشروع يف إجراءات جنائيـة مبوجـب               

  . من القانون اجلنائي فيما يتعلق بنفس املعلومات األساسية عن الوقائع١٣٠املادة 
هنـا مل تـسع إىل    بأن الدولة الطرف ميكن أن تزعم أيـضاً بأ         البالغوتدفع صاحبة     ٢١-٢

 من قـانون    ٤٠٢ووفقاً للمادة   . إمكانية دراسة قضيتها مبوجب إجراء االستعراض اإلشرايف      
. اإلجراءات اجلنائية، فإن االستعراض اإلشرايف ميثل استعرضاً لقرار ما دخل بالفعل حيز النفاذ            

شرايف كسبيل  بقدر كبري من التفصيل أنه ال ميكن اعتبار االستعراض اإلالبالغوتدعي صاحبة   
يتعارض مـع   ) ٢(إجراء جيرى بعد القرار النهائي حملكمة النقض؛ و       ) ١(انتصاف فعال، ألنه    

وين ولذلك ال ميكن اعتباره كسبيل انتصاف إلزامي ألغراض االتفاقيـة؛           ـمبدأ اليقني القان  
يف وتض. غري فعال نتيجة صيغة القانون احمللي، فضالً عن املمارسة يف تطبيقه وتفسريه           ) ٣(و

 من قانون اإلجراءات اجلنائيـة، فـإن االسـتعراض          ٤٠٣ أنه مبوجب املادة     البالغصاحبة  
اإلشرايف يف قضية حكمت فيها حمكمة ابتدائية يتعني أن جتريه نفس احملكمة اليت حبثت من قبل 

ويف هذه القضية، ستكون حمكمة بيسكوف اإلقليمية اليت أصـدرت          . القضية املعنية ونقضته  
، ومل يكن القراران يف مصلحتها وعلى أسـس         البالغي النقض يف قضية صاحبة      بالفعل قرار 
واستنتجت أنه من املعقول توقع أال تغري حمكمة بيسكوف اإلقليميـة موقفهـا             . مماثلة تقريباً 

  .بشأن قضيتها إذا نظرت فيها مبوجب إجراء االستعراض اإلشرايف

  الشكوى    
 مل جترم خطاب الكراهية ومجيـع الدعايـة          بأن الدولة الطرف   البالغتدفع صاحبة     ١-٣

املستندة إىل أفكار أو نظريات تدعو إىل أفضلية عرق واحد أو جمموعة واحدة من األشخاص               
من لون واحد أو أصل إثين واحد، أو حتاول تربير أو تشجيع الكراهية العنصرية والتمييز بأي                

ع احملاكم بعـد ذلـك      وتدعي أن مكتب ادعاء منطقة بيسكوف ومجي      . شكل من األشكال  
 من القانون اجلنائي بأهنا ال تنطبق على الدعاية اليت ال هتدف مباشـرة إىل    ٢٨٢فسرت املادة   

__________ 

، ٢٠٠٣مــارس   / آذار ١٩، قرار عدم املقبولية املعتمد يف       صادق ضد الدامنرك  ،  ٢٥/٢٠٠٢البالغ رقم     )ج (
 .٤-٦الفقرة 
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. ) د(نـة ج لل ١٥رقـم   التحريض على الكراهية أو العداوة، متجاهلة بذلك التوصية العامـة           
 وأشارت هذه اجلهات يف مرات عديدة إىل أن املنشورات كانت هتدف إىل حتريض طائفـة              

وبعبارة أخرى، مل جتـد سـلطات   . الروما على عداء الشخصني املشار إليهما يف املنشورات 
 من القـانون  ٢٨٢مبوجب املادة   . ك. والسيد أ . ل. الدولة الطرف أسساً ملالحقة السيدة ي     

وتـدفع صـاحبة    . اجلنائي لعدم وجود قصد مباشر للتحريض على العنف ضد طائفة الروما          
 من القانون اجلنائي اليت ال تطبق إال على األفعال املـصحوبة بقـصد            ٢٨٢ بأن املادة    البالغ

مجيع أشكال نـشر األفكـار املـستندة إىل         "مباشر على التحريض على العنف وال تشمل        
ال متتثـل اللتـزام الدولـة       " األفضلية العرقية أو الكراهية، والتحريض على التمييز العنصري       

  . من االتفاقية٤من املادة ) أ(الطرف مبوجب الفقرة 
ـ           البالغوتدعي صاحبة     ٢-٣ ة ـ أن الدولة الطرف مل تعترف بأن كل شخص من طائف

 من  ٢٨٢املادة  (الروما له وضع الضحية يف حالة خطاب كراهية ودعاية إىل العنف العنصري             
ضد طائفة الروما كمجموعة إثنية، بصرف النظر عن حمل إقامة الـشخص            ) القانون اجلنائي 
 كذلك أن الدولة الطرف اعترفت من قبـل         البالغوتدعي صاحبة   . ائفة الروما املنتمي إىل ط  

بأنه ميكن الشروع يف قضية تستند إىل نفس اجلرمية املوجهة حنو اجملموعات اإلثنية الروسية يف               
(بلدان البلطيق ملصلحة أشخاص من اجملموعات اإلثنية الروسية اليت تعيش يف االحتاد الروسي   

 ه

 )ه
أصل إثين روسي يف التمتع باحلق يف اللجوء      من  ميزت بني طائفة الروما ومن هم       وبالتايل فقد   

وتؤكد صـاحبة   .  من االتفاقية  ٥ إىل القضاء واحلق يف اهلوية اإلثنية، مما ميثل انتهاكاً للمادة         
 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       ٢٧ أن احلقوق املكفولة مبوجب هذه املادة واملادة         البالغ

اهلوية اإلثنيـة  على صعيد سياسية يشار إليها جمتمعة كمجموعة من احلقوق الفردية      املدنية وال 
وتدفع بأن قضيتها تبني أن طائفة      .  من االتفاقية  ٥واليت يتعني ضماهنا بدون متييز وفقاً للمادة        

الروما كمجموعة إثنية ال ميكن اعتبارها ضحية خلطاب كراهية يف االحتاد الروسي، وال ميكن          
أي شخص من طائفة الروما ضحية خلطاب كراهية إال إذا كان يقيم إقامة دائمـة أو                اعتبار  

  .كان مسجالً يف مكان حمدد
وتدفع كذلك بأن النهج الوارد أعاله ال يتوافق مع احلقوق اجلماعية لطائفة الرومـا                ٣-٣

  :يف التمتع هبوية إثنية لألسباب التالية

__________ 

الوثائق الرمسية  ،  )ستند إىل األصل اإلثين   العنف املنظم امل   (٤للجنة بشأن املادة    ) ١٩٩٣ (١٥التوصية العامة رقم      ) د (
 .٣، الفرع باء، الفقرة ٨، الفصل )A/48/18 (١٨للجمعية العامة، الدورة الثامنة واألربعون، امللحق رقم 

القضية (، شرع مساعد املدعي العام لالحتاد الروسي يف إجراءات جنائية           ١٩٩٥يناير  / كانون الثاين  ٢٧يف    )ه(
 من القانون الروسي جلمهوريـة      ٧٤دة فالرييا نوفودفورسكايا مبوجب املادة      ضد السي ) ٢٢٩١٢٠رقـم  

ووفقاً لالهتـام  ). انتهاك املساواة بني املواطنني على أساس العرق أو األصل اإلثين أو املعتقد(االحتاد الروسي  
ل اإلعالم  ، أدلت السيدة نوفودفورسكايا عن عمد ببيانات عدائية يف وسائ         ١٩٩٦أبريل  / نيسان ٢٦املؤرخ  

وشرع موظف يف مكتب اإلدعاء يف اإلجراءات اجلنائية وفقـاً          . أهانت الروس يف إستونيا والتفيا وليتوانيا     
 .لسلطات املدعي يف الشروع يف إجراءات ملصلحة الشعب



A/66/18 

199 GE.11-46323 

لضحية لشخص من احملتمل أن يتعرض      من الشائع أن تعترف اللجنة مبركز ا        )أ(  
 خطاب كراهيـة معـني،   بسببللكراهية العنصرية أو اإلهانة نتيجة أصله القومي أو اإلثين،  

  ؛) و(بصرف النظر عن موقع مسكنه
من ضمن التفسري الفعال لالتفاقية أن خطاب الكراهية يستهدف جمموعـة             )ب(  

تدين إدانة  " من االتفاقية    ٤طق، فإن املادة    ووفق هذا املن  . إثنية بصفة عامة وليس شخصاً بعينه     
  ؛) ز("قاطعة التشهري باجملموعات

يتمتع مجيع األشخاص   " ٢٠رقم  حسبما أشارت اللجنة يف توصيتها العامة         )ج(  
، مثـل احلـق يف      ٥املقيمني يف دولة ما بالعديد من احلقوق واحلريات املشار إليها يف املادة             

ـ         ،) ح("اكماملساواة يف املعاملة أمام احمل     اس ـ مما يؤكد بالتايل استحالة رفض احلماية على أس
  .الوالية اإلقليمية

 بأن احلق يف وضع قانوين أمام احملاكم يف القضايا الـيت        الًاعترفت اللجنة فع    )د(  
تشمل خطاب كراهية ينبغي أن يستند إىل التحديد الذايت للشخص املعين، ومبـا أنـه مـن                 

انظـر  (ة أمام احملاكم، ينبغي أن يوفر للجميع يف دولة معينة           جوانب احلق يف معاملة متساوي    
  .) ط()٨رقم التوصية العامة 

فّعـال   أن الدولة الطرف مل تضمن إجراء استعراض قضائي          البالغوتدعي صاحبة     ٤-٣
 اهليئات اإلدارية، رافضة الشروع يف إجراءات جنائية فيما يتعلق خبطاب           اللقرارات اليت اختذهت  

دعاية بشأن العنف اإلثين نتيجة التفسري ضيق النطاق للقانون احمللـي واجـب             الكراهية وال 
. ر. لوحسبما أشارت اللجنة يف قـضية     .  من االتفاقية  ٦التطبيق، مما يشكل انتهاكاً للمادة      

، وهي قضية تتعلق حبق يف سبيل انتصاف يزعم أن طائفة           وآخرين ضد اجلمهورية السلوفاكية   
ذا االلتزام يقتضي، كحد أدىن، أن يوفر النظام القـانوين للدولـة   ه"الروما حرمت منه، فإن   

الطرف سبيل انتصاف يف القضايا اليت تشتمل على فعل من أفعال التمييز العنصري يف إطـار            
 .) ي("سواء أمام احملاكم الوطنية أو يف هذه احلالة اللجنـة         السياق املنصوص عليه يف االتفاقية،      

ألعـضاء  " الدول األطراف بأن تـوفر       ،٢٧رقم  لتوصية العامة   وأخرياً، أوصت اللجنة، يف ا    
__________ 

، ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٤، الرأي املعتمد يف     اجلالية اليهودية بأوسلو ضد النرويج    ،  ٣٠/٢٠٠٣البالغ رقم     )و(
 .٣-٧ الفقرة

بوسطن، مـارتينوس   (،  ‘قانون األمم ‘التشهري باجملموعات وحرية التعبري و    : جونز، حقوق اإلنسان  . د. ت  )ز(
 .٣٩، الصفحة ١٩٩٨نيجهوف، 

الوثـائق  ،  )عدم التمييز يف تنفيذ احلقوق واحلريات      (٥للجنة بشأن املادة    ) ١٩٩٦ (٢٠التوصية العامة رقم      )ح(
 .٣، املرفق الثالث، الفقرة )A/51/18 (١٨رة احلادية واخلمسون، امللحق رقم الرمسية للجمعية العامة، الدو

 ١، الفقرتـان    ١املادة  (بشأن الشعور باالنتماء إىل فئة عرقية أو إثنية معينة          ) ١٩٩٠ (٨التوصية العامة رقم      )ط(
 .٧، الفصل )A/45/18 (١٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واألربعون، امللحق رقم ، )٤و

مـارس  / آذار ٧، الرأي املعتمـد يف      وآخرون ضد اجلمهورية السلوفاكية   . ر. ل،  ٣١/٢٠٠٣البالغ رقم     )ي(
 .١٠-١٠، الفقرة ٢٠٠٥
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جمتمعات طائفة الروما سبل انتصاف فعالة وأن تكفل إقامة العدالة بالكامـل وبـسرعة يف               
  .) ك("القضايا اليت تتعلق بانتهاك حقوقهم وحرياهتم األساسية

ويف هذه القصية، رفض مكتب ادعاء منطقة بيسكوف عدة مـرات الـشروع يف                ٥-٣
 على أساس أن الوقائع املوصوفة يف طلبها البالغإجراءات جنائية للتحقيق يف ادعاءات صاحبة 

 بأهنـا   الـبالغ وتدفع صاحبة   . ال متثل خطاب كراهية   )  أعاله ٢-٢ و ١-٢انظر الفقرتني   (
حرمت حبكم الواقع من احلق يف إجراء استعراض قضائي لقرارات مكتـب ادعـاء منطقـة      

 وصيفذين شرعت فيهما أن التلولة الطرف أكدت يف اإلجراءين البيسكوف، ألن حماكم الد   
 ١٤-٢انظر الفقـرات    (ضع الستعراض قضائي    خيالقانوين لألفعال املطعون فيها ال ميكن أن        

 أيضاً أن قرار سلطات الدولة الطرف بعدم        البالغوتدعي صاحبة   ).  أعاله ١٦-٢ و ١٥-٢و
ق إصدار العديد من القرارات املماثلة اليت حتل مواصلة النظر يف القضية على حنو فعال عن طري      

  .حمل بعضها البعض حيرم الضحية حبكم الواقع من إمكانية التماس إجراء استعراض قضائي

  مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية    
، أدعت الدولة الطرف أنه ينبغي إعـالن عـدم          ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٥يف    ١-٤

 من االتفاقية لعدم استنفاد سبل االنتصاف       ١٤ من املادة    ٧وجب الفقرة   مقبولية هذا البالغ مب   
 / كانون األول ٢٤ن  ا حمكمة بيسكوف اإلقليمية املؤرخ    اوبصفة خاصة، مل خيضع قرار    . احمللية

 ١٧-٢انظر الفقرة    (٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٥و)  أعاله ١٥-٢انظر الفقرة    (٢٠٠٨ديسمرب  
 مـن قـانون     ٤٠٣ووفقاً للمـادة    . ستعراض اإلشرايف إىل دراسة مبوجب إجراء اال    ) أعاله

اإلجراءات اجلنائية، كان ميكن دراسة قرارات حمكمة بيسكوف اإلقليمية مبوجـب إجـراء             
االستعراض اإلشرايف من قبل رئاسة حمكمة بيسكوف اإلقليمية، مث الغرفة القـضائية املعنيـة              

دعت الدولـة الطـرف أن      او. ة العليا بالقضايا اجلنائية للمحكمة العليا وأخريا رئاسة احملكم      
 الـبالغ وأضافت أن علـم صـاحبة       . إجراء االستعراض اإلشرايف ميثل سبيل انتصاف فعال      

بإمكانية ذلك وعدم جلوؤها عن عمد إىل ذلك ميثل إساءة استخدام حلق تقدمي بالغ فـردي                
  .إىل اللجنة

 كانا  ٤ و ١مي  دعت الدولة الطرف أن قراري مكتب ادعاء منطقة بيسكوف رق         او  ٢-٤
 ٢٠٠٨يوليـه   / متوز ١٨ املؤرخ   البالغوأن القرار النهائي بشأن طلب صاحبة       ‘ غري هنائيني ‘

).  ملكتب ادعـاء منطقـة بيـسكوف       ٦القرار رقم    (٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٩اعتمد يف   
 كـانون  ١٥واستشهدت الدولة الطرف برسالة رئيس حمكمة بيسكوف اإلقليمية املؤرخـة           

 ٦ مل تستأنف أمام احملكمة القـرار رقـم          البالغ، اليت تؤكد أن صاحبة      ٢٠١٠يناير  /الثاين
. البالغملكتب ادعاء منطقة بيسكوف، وأضافت أن هذا املسار ال يزال مفتوحاً أمام صاحبة              

__________ 

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الـدورة      بشأن التمييز ضد طائفة الروما،      ) ٢٠٠٠ (٢٧التوصية العامة رقم      )ك(
 .٧ ، املرفق اخلامس، اجلزء جيم، الفقرة)A/55/18 (١٨قم اخلامسة واخلمسون، امللحق ر
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 الذي يفيد بأن مداوالت احملكمة يف قـضيتها         البالغورفضت الدولة الطرف ادعاء صاحبة      
 حبثتها احملاكم مبا يتوافق مع      البالغستئنافات صاحبة   تأخرت بشكل غري معقول ودفعت بأن ا      
  . من قانون اإلجراءات اجلنائية٣٧٤ و٢٢٧احلدود الزمنية املنصوص عليها يف املادتني 

 حول اضطهاد طائفـة الرومـا       البالغودفعت الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحبة         ٣-٤
و اإلثنيـة يف القـانون      أنصرية  وعدم وجود أحكام قانونية ُتجرم التحريض على الكراهية الع        

ال أساس هلا من الصحة وأهنا بأي حال من األحوال ال ميكن أن تكون موضع        إدعاءات  احمللي  
واستشهدت الدولة الطـرف حتديـداً      .  من االتفاقية  ١٤موجب املادة   ـبالغ فردي يقدم ب   

والقـانون  " بشأن وسائط اإلعالم  " من القانون اجلنائي والقانون      ٢٨٢ و ٢٨٠ و ٦٣باملواد  
وأشارت الدولة الطرف إىل التقريرين     ". بشأن إجراءات مكافحة األنشطة املتطرفة    "االحتادي  

الدوريني الثامن عشر والتاسع عشر للبلد املقدمني مبوجب االتفاقية والـردود علـى قائمـة       
 منها املسائل ومعلومات املتابعة، وذكّرت بأهنا تعاونت بصورة إجيابية مع اللجنة يف مجلة أمور         

  .حالة طائفة الروما ومنع اجلرمية املرتكبة بدافع إثين

   على مالحظات الدولة الطرفالبالغتعليقات صاحبة     
.  على مالحظات الدولة الطرف    البالغ، علقت صاحبة    ٢٠١٠مارس  / آذار ٣١يف    ١-٥
انظـر  (ررت تأكيد ادعاءاهتا السابقة املتعلقة مبسألة فعالية إجراء االستعراض اإلشرايف           ـوك

ودفعت بأن الدولة الطرف مل تف بعبء اإلثبات يف إظهار فعالية هذا            )  أعاله ٢١-٢الفقرة  
 أن جمرد اإلشارة إىل وجود سبيل االنتصاف هـذا وعـدم         البالغوأضافت صاحبة   . اإلجراء

ودفعت أيضاً بأن احملكمـة     .  ال يكفيان للوفاء بعبء اإلثبات     البالغموضوعية ادعاء صاحبة    
 تعتـربان دائمـا أن إجـراء        ) م( واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    ) ل(قوق اإلنسان األوروبية حل 

 أن الـبالغ ويف هذا الصدد، ادعت صاحبة . االستعراض اإلشرايف ينتهك مبدأ اليقني القانوين     
االعتراف هبذا اإلجراء بوصفه إلزامياً لغرض تقدمي دعوى دولية يتعارض مع مبـدأ الـيقني               

احب بالغ حمتمل يف االحتاد الروسي على استنفاد مخس درجات من       القانوين وسيجرب كل ص   
  .ثنتني، مما يؤدي بالتايل إىل إطالة مدة اإلجراءات احمللية بال داعاالتقاضي بدالً من 

 ٦وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأن صاحبة البالغ مل تستأنف القـرار رقـم                 ٢-٥
 أنه كان من الواضح هلا أن نتيجـة         لبالغاملكتب ادعاء منطقة بيسكوف، أوضحت صاحبة       

__________ 

 ١٠، احلكم املؤرخ )١٨٦١/٠٥الطلب رقم (،  سريغي بيتروف ضد االحتاد الروسي     انظر على سبيل املثال،     )ل(
الطلـب رقـم   (، وأناتويل كـوت ضـد االحتـاد الروسـي    ؛ ٢٩-٢٨، الفقرتان  ٢٠٠٧أغسطس  /آب

 وإيرينا فيدوتوفا ضد االحتاد الروسي    ؛  ٢٩، الفقرة   ٢٠٠٧بريل  أ/ نيسان ١٨، احلكم املؤرخ    )٢٠٨٨٧/٠٣
؛ ٢٨-٢٥، الفقـرات    ٢٠٠٧ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٩، احلكم املـؤرخ     )١٧٥٢/٠٢الطلب رقم   (

، احلكم املؤرخ   )٢٥٧٦١/٠٥ و ٧٥٦/٠٥الطلبان رقم   (،  وماركوفتسي وسيليفانوف ضد االحتاد الروسي    
 .٢١-١٩، الفقرات ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣

 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار٣٠، اآلراء املعتمدة يف بالغا ضد رومانيا، ١١٥٨/٢٠٠٣البالغ رقم   )م(
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مثل هذا الطلب سيكون سلبياً، نظراً ألن مكتب ادعاء منطقة بيسكوف اعتمد من قبل مخسة        
 البالغوكررت صاحبة   . ثنني منهما بدون جناح أمام احملاكم     اقرارات هبذا الشأن، طعنت يف      

انظر (أخرت بشكل غري معقول     ها الذي يفيد بأن اإلجراءات احمللية يف قضيتها ت        ئتأكيد ادعا 
أنه ، ) ن(وأضافت مشرية إىل السوابق القضائية للجنة املعنية حلقوق اإلنسان)  أعاله٥-٣الفقرة 

ليس من الضروري استئناف القرار األخري ملكتب ادعاء منطقة بيسكوف، نظراً ألنه كان من              
  .الواضح أن مثل هذا االستئناف سريفض ال حمالة

ها األصلي الذي   ئ تأكيد ادعا  البالغاألسس املوضوعية، كررت صاحبة     وفيما يتعلق ب    ٣-٥
 من االتفاقية، فإن القـانون احمللـي        ٤من املادة   ) أ(يفيد بأنه، على خالف مقتضيات الفقرة       

للدولة الطرف ال جيرم إال أفعال التحريض على الكراهية املرتكبة بنية مباشرة واسترعت انتباه              
وتدفع كذلك بأن الدولـة  . طرف مل تتناول هذا االدعاء يف مالحظاهتا  اللجنة إىل أن الدولة ال    

الطرف ليس هلا إطار دستوري يقيد واجبها بتجرمي مجيع الدعاية العنصرية ولذلك، ال ميكن              
أن ترجع إىل مثل هذا اإلطار الدستوري كتربير لعدم جترمي مجيع الدعاية العنـصرية، مبـا يف        

 من الدستور تنص    ٢٩وباإلضافة إىل ذلك، فإن املادة      . اشرذلك تلك املرتكبة بدون قصد مب     
ال ينبغي السماح بالدعاية أو بإقامة احلمالت اليت حترض على الكراهية والرتاعـات  "على أنه  

وينبغي حظر الدعاية بشأن األفضلية االجتماعية . االجتماعية أو العنصرية أو القومية أو الدينية      
، ال ميكن تفسري    البالغومن وجهة نظر صاحبة     ". دينية أو اللغوية  أو العنصرية أو القومية أو ال     

  .هذا احلكم بأنه يقيد الدعاية اليت ينبغي أن ختضع للتجرمي الذي يرتبط بقصد مباشر فقط

  مالحظات الدولة الطرف اإلضافية بشأن املقبولية    
فية ، قدمت الدولة الطرف مالحظاهتـا اإلضـا       ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٦يف    ١-٦

بشأن املقبولية وكررت تأكيد موقفها بأنه ينبغي إعالن عدم قبول هـذا الـبالغ مبوجـب                
 إجـراء   الـبالغ وأشارت إىل أنه كان بإمكان صاحبة       .  من االتفاقية  ١٤ من املادة    ٧ الفقرة

 من قبل رئاسـة     ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٥استعراض لقرار حمكمة بيسكوف اإلقليمية املؤرخ       
ليمية مبوجب إجراء االستعراض اإلشرايف وأن رفضها الطـوعي عـدم           حمكمة بيسكوف اإلق  

استنفاد مجيع سبل االنتصاف احمللية خلق عوائق قانونية تؤدي إىل حجب استخدام اإلجـراء              
 بـأن إجـراء     الـبالغ ورفضت الدولة الطرف ادعاء صاحبة      . الدويل لدراسة بالغ فردي   

  :االستعراض اإلشرايف غري فعال ودفعت بأن
انظـر  ( إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان        البـالغة  ـإشارة صاحب   )أ(  

كان خاطئاً ألن مجيع القرارات اليت أشـارت إليهـا تتعلـق بـإجراء              )  أعاله ١-٥الفقرة  
وأشـارت الدولـة    . حالتهاعلى  االستعراض اإلشرايف يف إجراءات مدنية ولذلك ال تنطبق         

راء االستعراض اإلشرايف يف اإلجراءات املدنيـة       الطرف إىل أن هناك اختالفات كبرية بني إج       
__________ 

 .١-٥، الفقرة ١٩٩١أبريل / نيسان١١، اآلراء املعتمدة يف بارزيغ ضد فرنسا، ٣٢٧/١٩٨٨البالغ رقم   )ن(
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 مـن  ١وبصفة خاصة، مبوجب اجلـزء  . واجلنائية، وينبغي التعامل مع كل واحدة على حدة    
 من قانون اإلجراءات اجلنائية، فإن احملكمة اليت تنظر يف قضية مبوجـب إجـراء               ٤١٠املادة  

الت االسـتئناف يف اسـتعراض      غري ملزمة باملسائل اليت تطرح يف حا      "االستعراض اإلشرايف   
  ؛"إشرايف وهلا احلق يف دراسة القضية اجلنائية كاملة

نسكايا ضد االحتاد   ليوفقاً لقرار احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية           )ب(  
وينبغي أن متارس احملاكم العليا سـلطاهتا يف        .  مل يكن مبدأ اليقني القانوين مطلقاً      ،) س(الروسي

وينبغي ممارسة  . قرارات قضائية ملزمة وواجبة اإلنفاذ لتصحيح عيوب أساسية       إلغاء أو تعديل    
هذه السلطة كيما حتقق، إىل أقصى قدر ممكن، التوازن بني مصاحل الـشخص واحلاجـة إىل                

واستنتجت احملكمة األوروبية حلقـوق اإلنـسان يف قـضية          . ضمان فعالية النظام القضائي   
خطاء اليت ارتكبتها حماكم أول درجة وثاين درجة كانت          أن األ  لينسكايا ضد االحتاد الروسي   

ومن شأن تـرك    .  إجراءات قضائية  كافية من حيث الطابع واألثر حبيث تستدعي إعادة فتح        
القـضائية  اإلجـراءات   مثل هذه األخطاء دون تصحيح أن يؤثر بشدة على العدالة وتكامل            

      نسان وزناً خاصاً حلقيقـة أنـه       احملكمة األوروبية حلقوق اإل   كما أعطت   . اـسمعتهميّس ب و
ال ميكن حتييد هذه األخطاء القضائية أو تصحيحها بأي وسيلة أخرى، خبالف إلغاء القرارات             

ويف هذه احلاالت، فقد كان إلغاء القرار النهائي وسيلة لتعويض الشخص املدان عن             . السابقة
  .القانون اجلنائيتطبيق أخطاء يف 

 ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلول ٨نسخة من الرأي القانوين املؤرخ      وقدمت الدولة الطرف      ٢-٦
الذي اعتمده نائب مدعي منطقة بيسكوف، والذي يفيد بأن مكتب االدعـاء مل جيـد أي                

يف احملكمة مبوجب إجـراء االسـتعراض       اإلجراءات القضائية   أسس لطلب إعادة فتح باب      
  .البالغاإلشرايف فيما يتعلق بطلب صاحبة 

 منح السلطات القضائية للجنة البالغلطرف يف حماولة حمامي صاحبة      وطعنت الدولة ا    ٣-٦
مجلة أمور منها وضع عبء اإلثبات على عاتق الدولة الطرف واإلشارة إىل أن عليها تنـاول                

وأشارت إىل أن والية اللجنة، بوصفها هيئـة مـن هيئـات            . البالغمجيع ادعاءات صاحبة    
ي، هي دراسة البالغات الفردية اليت تـزعم        معاهدات حقوق اإلنسان غري ذات طابع قضائ      

  .البالغها إىل الدولة الطرف املعنية وصاحبة ئانتهاكات حلقوق اإلنسان وإحالة آرا
 إىل  تهصاحباملقدم من   بالغ  الودفعت الدولة الطرف بأن موضوع القضية الوارد يف           ٤-٦

 مـن  ٤من املادة ) أ(فقرة اللجنة، وهو عدم امتثال الدولة الطرف املزعوم اللتزامها مبوجب ال  
 من  ١٤االتفاقية وحالة طائفة الروما، ال تدخل يف نطاق إجراء البالغ الفردي مبوجب املادة              

وأضافت الدولة الطرف أن حالة     .  من االتفاقية  ٩االتفاقية وال ميكن تناوهلا إال مبوجب املادة        

__________ 

، ٢٠٠٩أبريـل  / نيسان٢٩ القرار املؤرخ ،)٢٨٧٣٠/٠٣الطلب رقم  (ليودميال لينسكايا ضد االحتاد الروسي      )س(
 .٤٠ و٣٢-٣٠الفقرات 
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عاءات صاحبة البالغ على    األقليات اإلثنية، وبصفة خاصة طائفة الروما، ليست جزءاً من اد         
  .الصعيد احمللي، ولذلك ال ميكن دراستها مبوجب إجراء البالغات الفردية للجنة

ت الدولة الطرف بأن القانون احمللي الساري أكد املـسؤولية عـن اجلـرائم              عودف  ٥-٦
و ولوجية أو العرقيـة أو اإلثنيـة أ       ييدإلاملرتكبة على أساس الكراهية أو العداوة السياسية أو ا        

وأشارت الدولـة الطـرف،     . موعة اجتماعية معينة  جملالدينية، فضالً عن الكراهية أو العداوة       
بشأن إجراءات مكافحة   "دعماً لبياهنا، إىل أحكام ذات صلة من الدستور والقانون االحتادي           

 واستـشهدت   .) ع(والقانون اجلنائي وقانون اجلرائم اإلدارية وما إىل ذلك       " األنشطة املتطرفة 
" وسائط اإلعالم" من القانون اجلنائي وقانون ٢٨٢ و٢٨٠ و٦٣لة الطرف حتديداً باملواد الدو

  ".بشأن إجراءات مكافحة األنشطة املتطرفة"والقانون االحتادي 
، كررت الدولة الطرف تأكيد موقفها بأنه ينبغي إعالن عدم قبـول هـذا              وختاماً  ٦-٦

إساءة استخدام احلـق يف  ) ٢(ف احمللية؛ وعدم استنفاد مجيع سبل االنتصا) ١(البالغ بسبب  
  .تقدمي بالغ فردي إىل اللجنة

وكررت . ، قدمت الدولة الطرف املزيد من املالحظات      ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢ويف    ٧-٦
، الـبالغ  أعاله وأضافت أن صاحبة      ٩-٢ و ٤-٢ و ٣-٢تأكيد الوقائع املوجزة يف الفقرات      

، املوجود يف سانت بطرسـربغ،      ‘ميموريال‘يز  وهي عاملة اجتماعية يف مركز مكافحة التمي      
. ل. كانت يف رحلة عمل يف مدينة أوبوشكا عندما وجدت املنشور الذي كتبته الـسيدة ي             

الرومـا  مجاعـة   وأشارت الدولة الطرف إىل أن املنشور حيتوي على دعوة عامة لطرد ممثلي             
ي من يدعى أهنما مؤلفا     املقيمني يف إقليم مدينة أوبوشكا، منطقة بيسكوف ويشتمل على امس         

  .ف. والسيد إ. ب. املنشور، السيد إ
 البــالغ ودفعت الدولة الطرف بأنه وقت التحقيق األول املتعلق بطلب صـاحبة              ٨-٦

أهنمـا ينظـران إىل     . ك. والسيد أ . ل. ، أوضحت السيدة ي   ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٨املؤرخ  
من خالل أفعال متوقعـة     . ف. د إ والسي. ب. أفعاهلما كدعابة هبدف إحلاق الضرر بالسيد إ      

. الروما وأهنما مل يقصدا التحريض على العداوة بني طائفة الروما والـروس           مجاعة  من ممثلي   
وباإلضافة إىل ذلك، فإهنما مل يشاركا يف أي منظمة تدعو إىل العنف ضد طائفة الرومـا أو                 

  .ضد أي قومية أخرى وأن هلما أصدقاء من طائفة الروما
 / تـشرين األول   ٣٠ت الدولة الطرف بتقرير الفحص اللغوي املؤرخ        دـواستشه  ٩-٦

، الذي يفيد بأن نص أحد املنشورات الذي حيتوي على دعوات عامة للعنف             ٢٠٠٨أكتوبر  
__________ 

 من القـانون  ١٥ و١٣ و١ من الدستور؛ واملواد ٢٩ من املادة ٢ والفقرة ١٣ من املادة    ٥إشارة إىل الفقرة      )ع(
 ٢١٤ و ٢١٣ و ١٥٠ و ١٤٩ و ١٤٨ و ٦٣؛ واملـواد    "بشأن إجراءات مكافحة األنشطة املتطرفة    "االحتادي  

 من قانون اجلرائم اإلدارية؛     ٢٩-٢٠ من القانون اجلنائي؛ واملادة      ١-٢٨١ و ٢٨٢ و ٢٨٠ و ٢٤٤ و ٢٤٣و
بشأن حتديد اإلشراف من قبـل       "٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩ املؤرخ   ٣٦٢ومرسوم املدعي العام رقم     

 ".مكتب االدعاء على االمتثال للتشريع بشأن مكافحة األنشطة املتطرفة
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نظراً ألهنا تدعو إىل    " متطرفة"ضد طائفة الروما كان حيتوي على عبارات ميكن وصفها بأهنا           
د وووفقاً هلذا التقرير، ال وج    . أصل إثين آخر  أفعال عنيفة ضد أشخاص من قومية أخرى أو         

ويف الوقت نفسه، اشـتملت بعـض       . نفس النوع يف املنشورات األخرى    لغوية من   سمات  ل
  .أساس القومية أو العرققائمة على هانات إالعبارات واجلمل الواردة يف النص على 

بعـدم وجـود   وكررت الدولة الطرف تأكيد استنتاجات هيئات التحقيق اليت تفيد       ١٠-٦
. ل.  من القانون اجلنائي يف أفعال الـسيدة ي        ٢٨٠ من املادة    ١عناصر جرمية حيظرها اجلزء     

 من القانون اجلنائي، فإن األفعال تـشكل        ٢٨٢وأشارت إىل أنه وفقاً للمادة      . ك. والسيد أ 
قيـق  حتريضاً على الكراهية أو العداوة، فضالً عن احتقار الكرامة اإلنسانية إذا كان هدفها حت         

 يف اجلرمية يشري إىل أثر إجيايب على إرادة األشخاص وعقوهلم           يوالفعل اجلرم . النتائج املرجوة 
بسبب أفعال عامة هتدف إىل التحريض على الكراهية أو العداوة، أو أفعال تتسبب يف العـزم     

رامي والقصد اإلج . على ارتكاب فعل أو االستعداد للقيام به بطريقة ما أو تؤيد القصد احلايل            
يف اجلرمية ال يشري إال إىل القصد املباشر ولذلك ال يشكل حتريضاً على الكراهية أو العداوة،                

  .فضالً عن احتقار الكرامة اإلنسانية
ت أعـد . ل. وتدفع الدولة الطرف بأن حتليل مواد التحقيق اثبـت أن الـسيدة ي             ١١-٦

. يس عامة اجلمهور مبحتواهـا    هبدف إبالغ طائفة الروما ول    . ك. املنشورات ووزعها السيد أ   
مـن  وتدعم هذا االستنتاج حقيقة توزيع هذه املنشورات يف منطقة مأهولة أساساً بـسكان              

ولذلك، فإن اهلدف من األفعال     . و. طائفة الروما، وخاصة يف الساحة اخللفية ملرتل السيدة ل        
  . الروما أفعال عنف ضد طائفةنشدمل يكن موجهاً حنو أشخاص من أصل إثين آخر وال ي

جيايب على  االتأثري  بأهنا ال ‘ الدعوة العامة ‘وأوضحت الدولة الطرف أن قانوهنا ُيعّرف         ١٢-٦
عقول األشخاص وإرادهتم هبدف تشجيعهم على ارتكاب أفعال عنيفة لالستيالء على السلطة            

، لألفعـال ‘ الدعاية‘وتفترض  . أو االحتفاظ بالسلطة أو تغيري النظام الدستوري وما إىل ذلك         
ومـن  .  من القانون اجلنائي، أن توجه الدعوات إىل عامة اجلمهور        ٢٨٠املشار إليها يف املادة     

االجتماعـات  الـيت تـشهدها     اخلطابات والعروض    ‘الدعاية‘ األمثلة النموذجية على     بلغأ
واملظاهرات وغريها من األنشطة العامة، اليت تنادي بشعارات أثناء املظـاهرات واملـسريات             

  .وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي تأكيد أن اجلمهور قبل الدعوات العامة.  وما إىل ذلكواإلضرابات
ها بأن حمتوى املنشورات موجه بالفعل إىل ممثلي        ئوكررت الدولة الطرف تأكيد ادعا      ١٣-٦

إثارة نزاع بني أعضاء خمتلـف      . ك. والسيد أ . ل. ومل يكن هدف السيدة ي    .  الروما مجاعة
وباإلضافة إىل ذلك، فإن واقع توزيع      . قوميات املقيمة يف مدينة أوبوشكا    اجملموعات اإلثنية وال  

املنشورات يف املنطقة اليت تنتشر فيها طائفة الروما، وبصفة خاصة يف الساحة اخللفية ملـرتل               
 مـن  ٢٨٠لألفعال املنصوص عليهـا يف املـادة   ‘ الدعاية‘ال يستويف مقتضى  . و. السيدة ل 

  .القانون اجلنائي
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كانت بدافع إحلاق   . ك. والسيد أ . ل. عت الدولة الطرف بأن أفعال السيدة ي      ودف  ١٤-٦
. من خالل أفعال تقوم هبا طائفة الرومـا       دون سوامها   . ف. والسيد إ . ب. الضرر بالسيد إ  

ـ             يت ـوهذا االستنتاج، من وجهة نظر الدولة الطرف، تأكد باحملتوى النصي للمنشورات، ال
ممثلـي  باعتبارمها  اجملموعة اإلثنية   ضمن  من  . ف. والسيد إ .  ب .السيد إ تفّرد  أشري فيها إىل    

 مجاعةبدء نزاع بني ممثلي     . ك. والسيد أ . ل. ولذلك، فإن قصد السيدة ي    . ‘األخوة البيض ‘
 أن هدفهما هو التحريض على الكراهيـة    ال يعين ضمناً  . ف. والسيد إ . ب. الروما والسيد إ  

س القومية، نظراً ألنه كان هناك دافع لالنتقـام مـن           بني خمتلف اجملموعات اإلثنية على أسا     
  .أشخاص بعينهم

وأضافت الدولة الطرف أن شخصني يقيمان بالقرب من املنطقة اليت عثر فيها علـى     ١٥-٦
وأضافا أهنما ليسا على علـم بتوزيـع       . املنشورات أوضحا أهنما ال ينتميان إىل جمتمع الروما       

علـم بتوزيـع    له  ومل ُيحدد أي شخص آخر      . ومل يرياها املنشورات اليت هتدد طائفة الروما      
 من مرتل إىل مرتل يف املنطقة اليت عثر فيهـا           تنقلهمانتيجة  . و. املنشورات سوى السيدة ل   

، أوضحت أنه عندما عثـرت علـى        .و. وعند استجواب السيدة ل   . على املنشورات املعنية  
أخـذت  فن شخصاً ما ميكن أن يؤذيها       املنشورات يف الساحة اخللفية ملرتهلا، فإهنا اعتقدت أ       

وباإلضافة إىل ذلك، فإهنا    . غري أهنا مل تتلق أي هتديدات     . هذه املنشورات إىل مكتب الشرطة    
وبعد ذلك، علمـت    . ليست على علم بأي وقائع متييز ضد طائفة الروما يف منطقة أوبوشكا           

وأشارت . ‘ر بشخصني املنشورات كتبتها فتاة، كانت ترغب يف إحلاق الضر       ‘هذه السيدة أن    
مل تشتك أحداً، فقد أبلغت حبقها      . و. رف إىل أنه على الرغم من أن السيدة ل        ـالدولة الط 

 مـن   ١٣٠ إىل قاضي الصلح تطالبه بالشروع يف إجراءات مبوجب املـادة            يف أن تقدم طلباً   
  .القانون اجلنائي

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  النظر يف املقبولية    
قبل النظر يف أي ادعاء يرد يف بالغ ما، يتعني على جلنة القـضاء علـى التمييـز                    ١-٧

ـ          ١٤من املادة   ) أ(٧رة  ـالعنصري، وفقاً للفق   الغ ـ من االتفاقية، أن تقرر ما إذا كـان الب
  .مقبوالً أم ال

 أن ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٥ يف   تبّينتوتالحظ اللجنة أن حمكمة بيسكوف اإلقليمية         ٢-٧
تعيش وتعمل يف سـانت     ’ البالغ مل يكن هلا وضع قانوين يف هذه القصية، نظراً ألهنا             صاحبة

سربغ، ومسجلة رمسياً كمقيمة يف قرية فليسنو مبقاطعة كرانزوغورودشك مـن منطقـة           ربط
يف مدينة أوبوشـكا    سوى  وجدت  مل  ، يف حني أن املنشورات موضع هذا البالغ         ‘بيسكوف

وتالحظ اللجنـة   ).  أعاله ١-٢انظر الفقرة   (قراء احملليني   وكان من الواضح أهنا تستهدف ال     
 يف ست مناسبات وأن     البالغكذلك أن مكتب االدعاء أجرى حتقيقات يف شكوى صاحبة          
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كل حتقيق استنتج أن وقائع القضية أظهرت أن املنشورات كان هدفها الشخصني املشار إليهما              
 الثابتة اليت تفيد بأنه ليحق لشخص       ) ف(ئيةوتشري اللجنة إىل سوابقها القضا    . كمؤلفني وكشفهما 

أن يدعي أنه ضحية انتهاك ألي حق من احلقوق املضمونة يف االتفاقية، ينبغي أن يكون متـأثراً              
ومن شأن أي اسـتنتاج     . املشار إليه ) أو االمتناع عن الفعل   (بشكل مباشر وشخصياً من الفعل      

 ) ص()دعـوى عموميـة   (حايا حمددين   آخر أن يفتح الباب لدعوى عامة الطابع ترفع بدون ض         
.  من االتفاقيـة   ١٤ولذلك ال تدخل يف نطاق إجراء البالغات الفردية املوضوعة مبوجب املادة            

وباإلشارة إىل ما ورد أعاله، ترى اللجنة أن صاحبة البالغ ليست هلا صفة الضحية نظـراً ألن                 
ذلك، فإن البالغ غري مقبـول      ول. حمتوى املنشورات ال ميكن أن يؤثر عليها مباشرة أو شخصياً         

  . من االتفاقية١٤ من املادة ١على أساس عدم االختصاص الشخصي مبوجب الفقرة 
، فإهنا ال ترى ضرورة لتناول املسائل األخرى        اللجنة إذ ختلص إىل هذه النتيجة      إنو  ٣-٧

  .اليت طرحها الطرفان فيما يتعلق مبقبولية البالغ
 فإهنـا   ،) ق(ترى أن من اختصاصها دراسة هذا البالغ      وعلى الرغم من أن اللجنة ال         ٤-٧

مؤلفة املنـشورات   اليت اقترفتها   كراهية األجانب يف األفعال     طابع  تالحظ الطابع العنصري و   
فضالً عن شريكها السيد    . ل. املشار إليها واليت وجدت يف مدينة أوبوشكا، وهي السيدة ي         

 وبأن عليها    من االتفاقية  ٦ و ٤جب املادتني   الدولة الطرف، بالتزامها مبو   اللجنة  وتذكر  . ك. أ
أو مالحقة مجيع البيانات واألفعال اليت حتاول تربير الكراهية العنصرية والتمييز           حبكم مركزها   
بصرف النظر عما إذا كان أو مل يكن هناك طلب رمسي من            وذلك  بأي شكل،   الترويج هلما   

.  من القانون اجلنـائي    ٢٨٢املادة  بالشروع يف إجراءات جنائية مبوجب      ) الضحايا(الضحية  
كما تنتهز اللجنة الفرصة لتذكري الدولة الطرف مبالحظاهتا اخلتامية، بعد النظـر يف التقريـر               

 الزيـادة ) أ: (، والذي علقت فيه وقدمت توصيات بـشأن       ٢٠٠٨الدوري للدولة الطرف يف عام      
العنصرية تكاثر املواقف ) ب(العنف بدافع عرقي ضد طائفة الروما وشدهتا؛ ووترية يف  فزعة  امل

عدم وجود معلومات عن الـشكاوى    ) ج(وكراهية األجانب وخاصة بني الشباب الروس؛ و      
كم يف اإلجراءات املدنية أو اإلدارية، فضالً عن اجلنائية فيما يتعلـق بأفعـال              اأو قرارات احمل  

ا وتـوفري   توصـياهت العمل ب ولذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على       . ) ر(التمييز العنصري 
إجـراءات متابعـة   مـا تتخـذه مـن    معلومات ذات صلة بشأن الشواغل أعاله يف سياق   

  . الصادرة عن اللجنةلمالحظات اخلتاميةل

__________ 

التوثيق واالستشارات بشأن التمييز العنصري ضد الدامنرك، قـرار عـدم           ، مركز   ٢٨/٢٠٠٣البالغ رقم     )ف(
 .٦-٦، الفقرة ٢٠٠٣أغسطس / آب١٩املقبولية املعتمد يف 

 .املرجع نفسه  )ص(
، ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ٨، الرأي املعتمـد فـي     ضد الدامنرك . ب. أ. ر. و. أ،  ٣٧/٢٠٠٦البالغ رقم     )ق(

 .٥-٦الفقرة 
 .٢٩ و٢٨ و١٨، الفقرات ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ٢٢، CERD/C/RUS/CO/19  )ر(
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  :ولذلك، قررت جلنة القضاء على التمييز العنصري  -٨
عدم قبول البالغ بناء على أساس عدم االختصاص الشخـصي مبوجـب              )أ(  

  ؛فاقية من االت١٤ من املادة ١الفقرة 
  .البالغ هبذا القرارالدولة الطرف وصاحبة إبالغ   )ب(  

 بأن النص اإلنكليزي هو الـنص       اًوالفرنسية، علم والروسية  اعُتمدت باإلسبانية واإلنكليزية    [
  ].تقريرهذا الالصينية والعربية كجزء من ب  الحقاًوستصدر .األصلي
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  املرفق الرابع

حلاالت اليت اعتمدت فيها اللجنة     معلومات متابعة مقدمة فيما يتصل با         
  توصيات

جيّمع هذا املرفق املعلومات الواردة بشأن متابعة البالغات الفردية منذ تقدمي التقريـر        
  .) ب(ا اللجنة بشأن طبيعة تلك الردودفضالً عن أية قرارات اختذهت ،) أ(السنوي األخري

  الدامنرك  الدولة الطرف
  ٤٣/٢٠٠٨سعادة حممد آدن،   القضية

  ٢٠١٠أغسطس / آب١٣  اريخ اعتماد الرأيت
املسائل واالنتهاكات اليت خلصت 

  إليها اللجنة
قلة التحري الفعلي ليتبني ما إذا كان مقدم االلتمـاس قـد

،٢املادة ) د(١انتهاك الفقرة : تعرض لتمييز على أساس العرق    
والتقـصري يف التحقيـق الفعـال يف.  من االتفاقية  ٤واملادة  

من القانون) ب(٢٦٦لتماس مبوجب املادة    شكوى مقدم اال  
 . من االتفاقية٦اجلنائي ُيشكل انتهاكاً مستقالً يف إطار املادة 

__________ 

 ).A/65/18 (١٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم   )أ (
ال بد من اإلشارة إىل أن اللجنة كانت قد الحظت، يف مالحظاهتا اخلتامية األخـرية املقدمـة إىل الدولـة                      )ب (

 :، ما يلي)CERD/C/DNK/CO/18-19 (٢٠١٠أغسطس /الطرف يف آب
إن اللجنة، إذ حتيط علماً جبهود الدولة الطرف لتشجيع اإلبالغ عن جرائم الكراهية من خالل إعداد مبـادئ                  "

 باء من القانون اجلنائي، إال أهنا قلقة إزاء السلطات الواسـعة  ٢٦٦توجيهية بشأن معاجلة القضايا مبوجب املادة      
واللجنة قلقة أيـضاً    . ت وسحب التهم أو وقف النظر يف قضايا معينة        املخولة ملدير النيابة العامة لوقف التحريا     

إزاء العدد الكبري من القضايا اليت أوقف النظر فيها مدير النيابة العامة، األمر الذي من شأنه أن يثين الـضحايا                    
لـسياسة إللغـاء   واللجنة قلقة أيضاً إزاء املقترحات املتكررة املقدمة من خمتلف رجال ا          . عن التبليغ عن اجلرائم   

واللجنة قلقة أيضاً إزاء العدد     .  باء، لكنها ترحب بتطمينات الدولة الطرف وأن احلكم هذا لن يلغى           ٢٦٦املادة  
 من االتفاقيـة،  ١٤الكبري من الشكاوى اليت تتلقاها يف إطار إجراءاهتا لتقدمي البالغات املنصوص عليها يف املادة  

  )).٦(و) أ(٤املادتان (ية واليت تركز أساساً على جرائم الكراه
وتوصي اللجنة الدولة الطرف باحلد من سلطات مدير النيابة العامة عن طريق إنشاء هيئـة مـستقلة ومتعـددة                   
الثقافات لإلشراف من أجل تقييم ومراقبة عملية اختاذ القرار من جانب مدير النيابة العامة فيما يتصل بالقضايا اليت                  

 وذلك لضمان أال يثىن وقف النظر يف القضايا الضحايا عن التقدم بشكاوى أو              ء، با ٢٦٦تندرج يف إطار املادة     
، حتث اللجنـة    )٢٠٠٥(٣١ومتشياً مع التوصية العامة رقم      . يشجع إفالت مرتكيب جرائم الكراهية من العقاب      

جلهـود   باء مبا من شأنه أن يعرض للخطـر ا         ٢٦٦الدولة الطرف على الصمود أمام الدعوات إىل إلغاء املادة          
 ".واملكاسب اليت حققتها الدولة الطرف يف مكافحة التمييز العنصري وجرائم الكراهية
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أوصت اللجنة الدولة الطرف مبنح مقدم االلتماس تعويـضاً  اإلنصاف املوصى به
كافياً عن الضرر املعنوي الذي تسببت فيـه االنتـهاكات

اللجنة إىل توصيتها العامةوتشري . املشار إليها أعاله لالتفاقية   
اختاذ:" اليت توصي الدول الطرف األطراف مبا يلي       ٣٠ رقم

إجراءات صارمة ملواجهة أي نزعة الستهداف أو وصم أو
إعطاء صورة منطية مقولبة أو مسات ألفراد جمموعات غـري
املواطنني على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصـل

[...]". من قبل الـسياسيني      القومي أو العرقي، وال سيما    
 الذي٢٠٠٤مارس  / آذار ١٦وأحاطت اللجنة علماً بقانون     

 مـن٨١أدخل، يف مجلة أمور، حكماً جديداً يف املـادة          
القانون اجلنائي تنص على أن الدافع العنصري يشكل ظرفاً
مشدداً، وأوصت الدولة الطرف بالسهر على تطبيق تشريعها

مث.  حتدث انتـهاكات مماثلـة     القائم بصورة فعلية حبيث ال    
طلبت اللجنة من الدولة الطرف التعريف على نطاق واسع
برأي اللجنة، مبا يف ذلك يف صـفوف املـدعني العـامني

  .واهليئات القضائية
التقارير منذ /تاريخ النظر يف التقرير

  اعتمادها
مت النظر يف تقريري الدولة الطرف الدوريني الثامن عـشر

؛ ومن املقرر أن ُينظر٢٠١٠أغسطس  /آبوالتاسع عشر يف    
 )١(٢٠١٣ يف التقريرين العشرين واحلادي والعشرين يف عام

  ٢٠١١فرباير / شباط٢٥  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف 
 ٢٠١١يونيه / حزيران٢٧، ٢٠١٠ديسمرب /األول كانون ١٣  تاريخ الرد

بأن حكومتها قد خلصت إىلخترب الدولة الطرف اللجنة أوالً   مالحظات الدولة الطرف
أنه من املعقول دفع تعويض عن أية تكاليف منصفة يكـون
مقدم التماس قد دفعها للحصول على مساعدة قانونية أثناء

 بشأن املـساعدة٩٤٠والقانون رقم   . إجراءات الشكوى 
القانونية لتقدمي الشكاوى وعرضها على اهليئـات الدوليـة

اتفاقيات حقوق اإلنساناملنشأة مبوجب معاهدات يف إطار      
، يضمن تـوفري املـساعدة)١٩٩٩ديسمرب  /كانون األول (

القانونية لتغطية التكاليف املنصفة جلميع احلـاالت حيثمـا
تطلب هيئة الشكاوى الدولية من الدولة الطـرف تقـدمي

وقد تلقى مقدم اللتمـاس يف. مالحظات على شكوى ما   
٨ ٣٠٠ابة   كرونة دامنركية، أي قر    ٤٥ ٠٠٠هذه القضية   

  .دوالر من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية
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وتشرح الدولة الطرف أن حكومتها مستعدة لدفع تعويض  
عن أي ضرر نقدي يكون مقدم االلتماس قد تعرض لـه،
وفقاً للمبدأ العام املتعلق مبثل هذا التعـويض يف القـانون

 يشكغري أن مقدم االلتماس، يف هذه القضية، مل. الدامنركي
أما فيما يتعلق بالتعويض عـن. من أي ضرر من هذا القبيل 

الضرر غري النقدي، مبا يف ذلك األضرار املعنوية، تـشرح
الدولة الطرف أن حكومتها كانت قد خلصت، بعد النظر
يف القضية بعناية، إىل أن أفعال التمييز املزعومة ضد مقـدم

.تعـويض االلتماس ليس هلا طابع من شأنه أن يتطلب دفع          
ويف اخللوص إىل هذا االستنتاج علقت احلكومة قدراً كبرياً
من األمهية على كون التصرحيات الـيت أدىل هبـا الـسيد
ايسبريسن يف بث إذاعي، خالفاً ملا كان عليه احلال يف قضايا

، مل)ضد هولندا أو هاباسي ضد الـدامنرك      . ك. ل(سابقة  
وتنـازع. تكن تستهدف مقدم االلتماس بصورة شخصية     

الدولة الطرف بأن استنتاجات اللجنة، يف القضية الراهنـة،
  . تشكل ترضية كافية وعادلة ملقدم االلتماس

كما تشري الدولة الطرف إىل إجراء املتابعة فيما يتصل بقضية
،٣٤/٢٠٠٤ القضية رقم    حممد حسن غيلي ضد الدامنرك،    

ويضوتشري إىل أهنا قررت يف هذه القضية أيضاً عدم دفع تع          
عن الضرر غري النقدي، وذلك يف مجلة أمور ألن أعمـال
.التمييز مل تكن تستهدف مقدم االلتماس بصورة شخصية        

، خلصت اللجنة إىل أن رد الدولـةالسيد غيلي ويف قضية   
.الطرف مرض وأقفلت باب النظر يف القضية يف إطار املتابعة

الدولـةوفيما يتعلق بالتطبيق الفعلي للتشريع القائم، تشري        
 مـن٩٩الطرف إىل أن مدير النيابة العامة، مبوجب املادة         

قانون إدارة العدل، أعلى درجة من بقية املدعني ويـشرف
 فيما يتعلق بعملالتايل فإنه خمول إلصدار القواعد    وب. عليهم

املدعني العامني، وبإمكانه أيضاًَ أن يتدخل يف حاالت معينة
.ما أو عدم مقاضـاهتا    ويعطي أوامر، سواء مقاضاة مسألة      

 بشأن٩/٢٠٠٦وقد أصدر مدير النيابة العامة التوجيه رقم        
معاجلة القضايا اليت تتعلق بانتهاكات أحكام من بينها املادة

ويـنص هـذا. من القانون اجلنائي الـدامنركي   ) ب(٢٦٦
من) ب(٢٦٦التوجيه على أن مجيع الشكاوى مبوجب املادة 

 الشرطة لكونه ال يوجـد أيالقانون اجلنائي، اليت ترفضها   
أساس ملباشرة حتيق أو مواصلة حتريات مفتوحـة بالفعـل،         
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وقـرارات. ال بد من عرضها على املدعي العام اإلقليمـي        
املدعي العام اإلقليمي املؤيدة الستنتاجات الـشرطة جيـوز

ووفقاً للتوجيـه املـذكور،. الطعن فيها أمام النيابة العامة    
ا اليت توجه فيها هتمة أولية على مـديرُتعرض مجيع القضاي  

وتشرح الدولة الطرف. النيابة العامة لتحديد التهم النهائية    
أن مدير النيابة العامة يقوم حالياً بتقدير ما إذا كانت هناك

ومـدير النيابـة. ٩/٢٠٠٦حاجة إىل تعديل التوجيه رقم      
العامة حبوزته رأي اللجنة يف هذه القضية، إىل جانب طلب

  .أخذه بعني االعتبار لدى تعديل التوجيه املذكورب
وأخرياً، خترب الدولة الطرف اللجنة بأنه باإلضافة إىل مدير النيابة  

العامة، أحيل أيضاً رأي اللجنة إىل املدعي العامة اإلقليمـي يف
كوبنهاغن وإىل مدير الشرطة يف كوبنهاغن، أي إىل السلطات

  .عاء العام املعنية يف هذه القضيةالثالث التابعة إىل دائرة اإلد
كما أُرسل رأي اللجنة إىل الشرطة الوطنية الدامنركية وإىل
احملكمة اإلدارية الدامنركية، وبالتايل أُخربت هيئات املقاضاة

وقامـت الدولـة. واهليئات القضائية باستنتاجات اللجنـة  
الطرف أيضاً بإبالغ ممثل مقدم االلتماس بالتدابري املتخـذة

  .نفاذ توصيات اللجنةإل
قدم ممثل مقدم االلتماس تعليقاته على مالحظات الدولـة           تعليقات مقدمة االلتماس

وهو يالحـظ، أوالً    . ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٨الطرف يف   
وقبل كل شيء، أن رفض الدولة الطرف منح تعويض يف          
القضية الراهنة ليس سابقة وأنه يف قضييت السيد غيلـي،          

، والسيد مورات إير، البالغ رقم      ٣٤/٢٠٠٤البالغ رقم   
، كان الوضع متشاهباً ومل تقدم أية تعويضات        ٤٠/٢٠٠٧

  .عن أضرار غري نقدية
ويرى احملامي أن حجج الدولة الطرف بشأن دفع تكـاليف          
املساعدة القانونية يف هذه القضية ال صلة له بتوصية اللجنة          

حلصول بتقدمي تعويض عن األضرار، ويشري إىل أنه ال ميكن ا         
وثانياً، ُيظهـر   . على أي جرب من خالل املساعدة القانونية      

رفض الدولة الطرف منح تعويض عن األضرار غري النقدية،         
 على أساس أن طبيعة التمييز املزعوم يف القـضية الراهنـة          
ال يسمح بدفع تعويض، أنّ الدولة الطرف، يف رأي احملامي،          

  من غري املهم التأكـد     ويرى احملامي أنه  . ختلط بني مسألتني  
 يـستهدف   مما إذا كان التصريح اإلذاعي للسيد ايسبريسن      
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مقدم االلتماس بصورة شخصية، واحلالة املعنوية اليت تعرض 
هلا املتقدم بااللتماس مل تكن بسبب التصريح نفسه وإمنـا          

فتصريح . بسبب تقصري الدولة الطرف يف التصرف بفعالية      
. مل تنظر فيه حمكمـة أبـداً  السيد ايسبريسن، يف جوهره،     

وكما تثبت ذلك اللجنة يف رأيها فإن الدولة الطرف قـد           
قصرت يف الوفاء بالتزاماهتا اإلجيابية باختاذ إجراء فعال يف         

وبالتايل، وحسب احملامي، فإن األضرار املعنويـة       . القضية
. اليت تعرض هلا مقدم االلتماس ُتنسب إىل الدولة الطـرف    

لدولة الطرف قـصرت يف النظـر يف      ويضيف احملامي أن ا   
استنتاجات اللجنة من حيث األسس املوضوعية للقـضية،        
وال سيما استنتاج اللجنة وأن مقدم االلتماس هو أيـضاً          
ضحية انتهاك حلقوقه من جانب الدولة الطرف، يف إطار         

أما فيما يتعلق بالقضايا السابقة اليت      .  من االتفاقية  ٦املادة  
لطرف كمثـال علـى ردود املتابعـة        تشري إليها الدولة ا   

جيب هنا فهمها   " ُمرض"املرضية، يالحظ احملامي أن لفظة      
على أهنا تعين أن األمر ال حيتاج إىل أية مراسالت إضافية،           
  .دون أن تعين بالضرورة أن اللجنة راضية بالتدابري املتخذة

وفيما يتعلق مبسألة التطبيق الفعلي للتشريع القـائم وبعـدم          
هاكات مماثلة يف املستقبل، يالحـظ احملـامي أن   حدوث انت 

 ٩/٢٠٠٦مدير النيابة العامة قد أخربه بأن التوجيـه رقـم           
جتري حالياً مراجعته وأن رأي اللجنة سوف يشكل جـزءاً          

غري أن احملامي يشرح أنـه      . من االعتبارات هبذا اخلصوص   
 ال علم له بالتغيريات املزمعة لكنه يالحظ أن آراء اللجنة يف          

سعادة آدن ضـد     أو   غيلي ضد الدامنرك  حممد حسن   قضية  
 كان ميكن أن ُتستخدم كأساس لتفادي حـدوث         الدامنرك

  .انتهاكات الحقة مماثلة، لكنها مل ُتستخدم كأساس لذلك
وفيما يتعلق بالتعريف برأي اللجنة ونشره، يالحظ احملـامي           

أن الدولة الطرف عممت رأي اللجنة على الشرطة واملدعني         
غري أن ذلك ال يتفق مع      . العامني واحملكمة اإلدارية املركزية   

طلب اللجنة، أال وهو نشر الرأي على نطاق واسع، مبا يف           
  . ذلك على اهليئات القضائية على سبيل املثال ال احلصر

ويطلب احملامي إىل اللجنة أن تتدخل وتـشرح للدولـة            
 كافية  الطرف أن ردها غري مرض وأن التدابري املتخذة غري        

  . لالمتثال لتوصياهتا
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الرد اإلضايف املقدم من الدولة 
  الطرف

، كررت الدولـة الطـرف      ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٧يف  
املعلومات الواردة يف ردهـا الـسابق املقـدم يف كـانون        

 بشأن التدابري املتخذة إلنفـاذ رأي       ٢٠١٠ديسمرب  /األول
ـ      . اللجنة شري وخبصوص مسألة تعويض املتقدم بااللتماس، ت

الدولة الطرف إىل أن تكاليف مساعدة قانونية مببلغ قـدره          
 دوالر مـن دوالرات     ٨ ٣٠٠( كرونة دامنركية    ٤٥ ٠٠٠

ومل يتعرض  . قد مت دفعها يف هذه القضية     ) الواليات املتحدة 
وخلـصت  . املشتكي يف هذه القضية ألي ضرر غري نقدي       

حكومة الدولة الطرف، بعد أن نظـرت بعنايـة يف هـذه         
، إىل أن التمييز الذي تعرض له املشتكي مل يكـن ذا            القضية

وقد راعـت   . طابع يتطلب دفع تعويض إضايف للمشتكي     
احلكومة يف ذلك كونه على خالف ما حـصل يف قـضايا     
أخرى تناولتها اللجنة، مل يكن مقدم االلتمـاس، يف هـذه           

. القضية، مستهدفاً أبداً بصورة شخصية يف البث اإلذاعـي        
. للجنة يشكل ترضية عادلة يف هذه القضية      واعترب أن رأي ا   

وتالحظ الدولة الطرف أيضاً أن الدولة الطرف، يف قـضية          
، مل تدفع أي    حممد حسن غيلي ضد الدامنرك    مماثلة هي قضية    

تعويض وخلصت اللجنة إىل أن رد الدولة الطرف يـشكل          
وبالتايل، نظرت الدولة الطرف بعناية يف مسألة       . رداً ُمرضياً 
تقدم بااللتماس عن األضرار غري النقدية أو املعنوية        تعويض امل 

  .فخلصت إىل أنه ليست هناك أي أسس تدعو إىل ذلك
تعليقات إضافية مقدمة من صاحب 

  البالغ
 إىل س أشار حمامي املتكلم بااللتمـا ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٠يف  

أن الدولة الطرف اقتصرت فقط على تكـرار مالحظاهتـا          
ديـسمرب  /بـدهتا يف كـانون األول     السابقة اليت كانت قد أ    

ويرى احملامي أن الدولة الطرف قد قّصرت يف تقدمي         . ٢٠١٠
كما يرى أن . أي حجة قانونية مقبولة لتربير عدم دفع تعويض 

موقف الدولة الطرف يعود إىل اعتبارات سياسية، ويطلـب         
  .بالتايل من اللجنة أن تواصل حوار املتابعة مع الدولة الطرف

 ٢أُرسلت آخر رسالة بعثها احملامي إىل الدولة الطرف يف            ي اختذته اللجنةاإلجراء الذ
  .٢٠١١أغسطس /آب

اإلجراءات اإلضافية املقترحة وقرار 
  اللجنة 

قد تقرر اللجنة إقفال باب حبث متابعة هـذه القـضية،           
مشرية إىل مشاغل احملامي ولكن معتربة رد الدولة الطرف         

  .مرضياً جزئياً
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  امساملرفق اخل

والتاسـعة  والـسبعني   الثامنـة   الوثائق اليت تلقتها اللجنة يف دورتيها           
   من االتفاقية١٥والسبعني طبقاً ألحكام املادة 

فيما يلي قائمة بورقات العمل املشار إليها يف الفصل الثامن واليت قدمتـها اللجنـة                 
  :املستعمرةاخلاصة املعنية حبالة تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب 

A/AC.109/2011/1 الصحراء الغربية  
A/AC.109/2011/2 أنغويال 
A/AC.109/2011/3 توكيالو 
A/AC.109/2011/4 بيتكرين 
A/AC.109/2011/5  برمودا 
A/AC.109/2011/6 جزر فريجن الربيطانية 
A/AC.109/2011/7 سانت هيلينة 
A/AC.109/2011/8  جزر كاميان 
A/AC.109/2011/9 جزر فريجن األمريكية 
A/AC.109/2011/10 جزر ُتركس وكايكوس 
A/AC.109/2011/11 مونتسريات 
A/AC.109/2011/12 ساموا األمريكية 
A/AC.109/2011/13 جبل طارق 
A/AC.109/2011/14  مالفيناس(جزر فوكالند( 
A/AC.109/2011/15 غوام 
A/AC.109/2011/16 كاليدونيا اجلديدة 
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  سادساملرفق ال

املقررون القطريون املعنيون بالتقارير الدورية للدول األطـراف الـيت              
نظرت فيها اللجنة يف دورتيها الثامنة والسبعني والتاسـعة والـسبعني           
واملقررون املعنيون حبالة الدول األطراف املشمولة بإجراء االستعراض        

  يف هاتني الدورتني

  املقرر القطري  التقارير الدورية اليت نظرت فيها اللجنة
  أرمينيا

  التقريران الدوريان اخلامس والسادس 
CERD/C/ARM/5-6)  

  السيد دياكونو

  إسبانيا
 التقارير الدورية من الثامن عشر إىل العشرين

(CERD/C/ESP/18-20)  

  السيد كايل تساي

  ألبانيا
  الثامنالتقارير الدورية من اخلامس إىل 

(CERD/C/ALB/5-8)  

  السيد كوت

  ايأوروغو
 التقارير الدورية من السادس عشر إىل العشرين

(CERD/C/URY/16-20)  

  السيد الهريي

  أوكرانيا
 التقارير الدورية من التاسع عشر إىل احلادي والعشرين

(CERD/C/UKR/19-21)  

  السيد ثورنبريي

  آيرلندا
 التقريـران الدوريـان الثالث والرابع

(CERD/C/IRL/3-4)  

  السيد أمري

  باراغواي
 التقارير الدورية من األول إىل الثالث

(CERD/C/PRY/1-3)  

  السيد دي غوت

  ) املتعددة القوميات-دولة  (بوليفيا
 التقارير الدورية من السابع عشر إىل العشرين 

(CERD/C/BOL/17-20)  

  السيد أفتونوموف
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  اجلمهورية التشيكية
 التقريران الدوريان الثامن والتاسع

(CERD/C/CZE/8-9)  

  يدة كريكليالس

  مجهورية مولدوفا
 التقريران الدوريان الثامن والتاسع

(CERD/C/MDA/8-9)  

  السيد ثورنبريي

  جورجيا
 التقريران الدوريان الرابع واخلامس 

(CERD/C/GEO/4-5)  

  السيد دياكونو

  رواندا
 التقارير الدورية من الثالث عشر إىل السابع عشر

(CERD/C/RWA/13-17)  

  السيد ايومسان

  صربيا
 التقرير األويل

(CERD/C/SRB/1)  

  السيد كوت

  كوبا
 التقارير الدورية من الرابع عشر إىل الثامن عشر 

(CERD/C/CUB/14-18)  

  السيد مورييو مارتينيز 

  كينيا
  التقارير الدورية من األول إىل الرابع 

(CERD/C/KEN/1-4)  

  السيد بيتر
  

  ليتوانيا
 مس اخلاو  الرابعالتقريران الدوريان

(CERD/C/ LTU/4-5)  

  السيد بيتر

  مالطة
 التقارير الدورية من اخلامس عشر إىل العشرين

(CERD/C/MLT/5-20)  

  السيد سايدو

  ملديف
 التقارير الدورية من اخلامس إىل الثاين عشر

(CERD/C/MDV/5-12)  

  السيد هوانغ

  اململكة املتحدة
 ينالعشرإىل الثامن عشر من التقريران الدوريان 

(CERD/C/GBR/18-20)  

  السيد الهريي
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  النرويج
 التقريران الدوريان التاسع عشر والعشرون

(CERD/C/NOR/19-20)  

  السيد دي غوت

  اليمن
 التقريران الدوريان السابع عشر والثامن عشر

CERD/C/YEM/17-18  

  السيد بروسبري

    
تعراض املتعلق هبا ألغي أو تأجلالدول األطراف اليت كان من املقرر أن يشملها االستعراض، لكن االس

  )قدم تقريراً قبل الدورة التاسعة والسبعني(األردن 
  )التزمت بتقدمي تقرير ُبعيد الدورة التاسعة والسبعني(بليز 

  )قدمت تقريراً قبل الدورة التاسعة والسبعني(فييت نام 
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  املرفق السابع

 والـسبعني والتاسـعة   قائمة الوثائق الصادرة من أجل الدورتني الثامنة      
   ) أ(والسبعني للجنة

CERD/C/78/1/Rev.1 جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة والسبعني للجنة وشروحه 

CERD/C/78/2           ٩ من املادة    ١حالة تقدمي التقارير من قبل الدول األطراف مبقتضى الفقرة 
 من االتفاقية 

CERD/C/79/1 والسبعني وشروحهجدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة  

CERD/C/79/2   ٩ من املادة    ١ مبقتضى الفقرة     من قبل الدول األطراف    حالة تقدمي للتقارير 
 من االتفاقية 

CERD/C/79/3            النظر يف ُنسخ االلتماسات وُنسخ التقارير وغري ذلك من املعلومات املتعلقة
لـذايت وبـسائر    باألقاليم املشمولة بالوصاية واألقاليم غري املتمتعة باحلكم ا       

، طبقاً ألحكام   )١٥-د(١٥١٤األقاليم اليت ينطبق عليها قرار اجلمعية العامة        
  من االتفاقية١٥املادة 

CERD/C/SR.2050-2088  احملاضر املوجزة للدورة الثامنة والسبعني للجنة 

CERD/C/SR.2089-2099

 Add.1 وAdd.1 ،2100-2125و
 بعني للجنةاحملاضر املوجزة للدورة التاسعة والس

CERD/C/ARM/CO/5-6  أرمينيا-املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري  

CERD/C/BOL/CO/17-20         بوليفيـا دولـة    –املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري 
 املتعددة القوميات

CERD/C/CUB/CO/14-18 كوبا-لتمييز العنصري املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على ا  

CERD/C/IRL/CO/3-4  آيرلندا-املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري  

CERD/C/LTU/CO/4-5  ليتوانيا-املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري  

CERD/C/MDA/CO/8-9  مولدوفامجهورية  -ي املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصر 

CERD/C/NOR/CO/19-20  النرويج-املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري  

CERD/C/RWA/CO/13-17  رواندا-املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري  

CERD/C/SRB/CO/1  صربيا -املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري 

__________ 

 .هذه القائمة تتعلق فقط بالوثائق الصادرة للتوزيع العام  )أ (
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CERD/C/ESP/CO/18-20  إسبانيا-املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري  

CERD/C/URY/CO/16-20  أوروغواي-املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري  

CERD/C/YEM/CO/17-18  اليمن-املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري  

CERD/C/ALB/CO/5-8  ألبانيا-املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري  

CERD/C/CZE/CO/8-9  اجلمهورية التشيكية-املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري  

CERD/C/GEO/CO/4-5  جورجيا-املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري  

CERD/C/KEN/CO/1-4  كينيا-املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري  

CERD/C/MDV/CO/5-12  ملديف-املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري  

CERD/C/MLT/CO/15-20  مالطة-املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري  

CERD/C/PRY/CO/1-3 باراغواي-الحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري امل  

CERD/C/UKR/CO/19-21  أوكرانيا-املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري  

CERD/C/GBR/CO/18-20  اململكة املتحدة-املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري  

CERD/C/ARM/5-6 ريران الدوريان اخلامس والسادس ألرمينياالتق 

CERD/C/BOL/17-20 دولة بوليفيا املتعددة القومياتالتقارير الدورية من السابع عشر إىل العشرين ل 

CERD/C/CUB/14-18 التقارير الدورية من الرابع عشر إىل الثامن عشر لكوبا 

CERD/C/IRL/3-4 لنداالتقريران الدوريان الثالث والرابع آلير 

CERD/C/LTU/4-5 التقريران الدوريان الرابع واخلامس لليتوانيا 

CERD/C/MDA/8-9 التقريران الدوريان الثامن والتاسع مللدوفا 

CERD/C/NOR/19-20 التقريران الدوريان التاسع عشر والعشرون للنرويج 

CERD/C/RWA/13-17 نداالتقارير الدورية من الثالث عشر إىل السابع عشر لروا 

CERD/C/SRB/1 التقرير األويل لصربيا 

CERD/C/ESP/18-20 التقارير الدورية من الثامن عشر إىل العشرين إلسبانيا 

CERD/C/URY/16-20 التقارير الدورية من السادس عشر إىل العشرين ألوروغواي 

CERD/C/YEM/17-18 التقريران الدوريان السابع عشر والثامن عشر لليمن 

CERD/C/ALB/5-8 التقارير الدورية من اخلامس إىل الثامن أللبانيا 

CERD/C/CZE/8-9 التقريران الدوريان الثامن والتاسع للجمهورية التشيكية 

CERD/C/GEO/4-5 التقريران الدوريان الرابع واخلامس جلورجيا 
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CERD/C/KEN/1-4 التقارير الدورية من األول إىل الرابع لكينيا 

CERD/C/MDV/5-12 التقارير الدورية من اخلامس عشر إىل الثاين عشر مللديف 

CERD/C/MLT/15-20 التقارير الدورية من اخلامس عشر إىل العشرين ملالطة 

CERD/C/PRY/1-3 التقارير الدورية من األول إىل الثالث لباراغواي 

CERD/C/UKR/19-21 وكرانياالتقارير الدورية من التاسع عشر إىل احلادي والعشرين أل 

CERD/C/GBR/18-20 التقارير الدورية من الثامن عشر إىل العشرين للمملكة املتحدة 
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  الثامناملرفق 

   تعليقات الدول األطراف على املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة    

  التقريران الدوريان الرابع واخلامس جلورجيا  - ألف  
 ،٢٠١٠سـبتمرب   / أيلول ٢٠ يوم   ، يف  املتحدة  وفد جورجيا الدائم لدى األمم     رسلأ  -١

 املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة عقـب النظـر يف التقريـرين             علىالتعليقات التالية   
  :) أ(الدوريني الرابع واخلامس املقدمني من الدولة الطرف

تعرض جورجيا يف هذه الوثيقة موقفها وتعليقاهتا فيما يتعلق بـبعض املالحظـات             "
للجنة األمم املتحدة املعنية    اليت اعتمدهتا ا  ات الواردة يف املالحظات اخلتامية      والتوصي

 يف دورهتا التاسعة والسبعني ،عقب النظر  أشكال التمييز العنصريبالقضاء على مجيع 
 يف التقرير الدوري اجلـامع للتقريـرين الرابـع          ،٢٠١١أغسطس  /املعقودة يف آب  

  .واخلامس جلورجيا
، بإقرار اللجنة بأن الدولة     ٨يف معرض اإلشارة إىل الفقرة      يا،  وترحب حكومة جورج  "

 يف Tskhinvaliوعلى منطقـة  ) جورجيا(الثالثة اليت متارس السيطرة الفعلية على أخبازيا    
  يف هـاتني   ن مراعـاة وتنفيـذ االتفاقيـة      هل املسؤولة ع  ) جورجيا(أوسيتيا اجلنوبية   

والتقّيد عن احترام االتفاقية    املسؤولية   هو من  االحتاد الروسي    فإنوعليه،  . تنياملنطق
 يف أوسـيتيا    Tskhinvaliو) جورجيـا (أخبازيا  يف املنطقتني احملتلتني، ومها     بتنفيذها  
وتظل جورجيا من جهتها ملتزمة باإلبالغ عن طبيعة اجلهـود          ). جورجيا(اجلنوبية  
  .من منطلق التزاماهتا جتاه املناطق احملتلة من جورجيااملبذولة 

 اجلنـائي أحكامـا     ا، بأن تدرج يف قانوهن    ١١ت اللجنة جورجيا، يف الفقرة      وأوص"
القـانون   إن   .ريض على التمييز العنصري   مظاهر الكراهية العرقية والتح   حتظر  حمددة  

توازنا عادال بني املعايري العالية يف جمـال حريـة          يتيح  اجلورجي املتعلق حبرية التعبري     
 من هذا القـانون حتظـر       ٤فاملادة  . يد هذه احلرية  التعبري واالعتبارات املشروعة لتقي   

خطـاب  مبا يف ذلك عن طريـق       (التحريض  ) تلزم اآلخرين بتحمل املسؤولية عن    (
، بوصفه عمال مقصودا يصدر عن شخص ويتسبب يف خطر مباشر وكبري            )الكراهية

 ١٤٢ جنده يف املادة     يةوهذا النوع من املسؤول   . وينطوي على عواقب جيرمها القانون    
ن القانون اجلنائي اجلورجي اليت تعاقب على كل فعـل أو تقـصري يـؤدي إىل                م

  .التحريض على الكراهية أو الرتاع العتبارات إثنية أو عرقية
__________ 

 . أعاله٤٥لالطالع على نص املالحظات اخلتامية، انظر الفقرة   )أ (
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، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء االدعاءات اليت تتحدث عن تعـرض            ١٣ويف الفقرة   "
عدم معرفتهم باللغة   يعزى الضعف الذي يعانونه إىل       الذين   ،أفراد األقليات واملهاجرين  

تشدد احلكومة اجلورجية على أنه     . اجلورجية، إىل االعتقاالت التعسفية وسوء املعاملة     
أو سوء معاملة   /مل يبلَّغ، خالل الفترة املشمولة باإلبالغ، عن أية حالة اعتقال تعسفي و           

 تعرض هلا أفراد األقليات أو املهاجرين، وأن التشريع اجلوجي يكفل لألشخاص الذين           
تنقصهم املعرفة باللغة اجلورجية احلق يف االستفادة من خدمات مترجم فـوري أثنـاء    

أية شـكوى   ويف هذا الصدد، مل تتلق السلطات العمومية املعنية         . اإلجراءات القضائية 
ويف الوقت نفسه، تظل حكومة جورجيا ملتزمة باختاذ مجيع         . بدعوى انتهاك هذا احلق   

  .ها القانون يف حال انتهاك هذا القانوناليت نص عليالتدابري الالزمة 
 أيضا، ناشدت اللجنة جورجا إعادة النظر يف االنعكاسات السلبية          ١٣ويف الفقرة   "

ففي جورجيا، أي إصالح أو     . لإلصالحات السابقة اليت أدخل على قانون األراضي      
إجراء يتعلق باألراضي جيري وفقا للقانون ويصاغ وينفذ يف ظل مراعاة مبدأ عـدم              

وال سـيما يف كفيمـو      ( سكان القـرى     وباإلضافة إىل ذلك، فقد استفاد    . التمييز
مـن معاملـة     ،٢٠٠٦-٢٠٠٥ أثناء إصالح قانون األراضي يف الفترة        ،)كارتلي

 ، هلم شراء األراضي الواقعة يف األماكن اجملاورة هلم مببلـغ رمـزي            أتاحتتفضيلية  
  .ادعن طريق تنظيم عمليات بيع باملزوكان ذلك باألخص 

 أفراد  نعتالتقارير اليت تتحدث عن     ، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء       ١٤ويف الفقرة   "
       ". أعـداء " بـأهنم    ،٢٠٠٨يف عـام    الذي دار    بعد الرتاع املسلح     ،بعض األقليات 

أية حالة من هـذا القبيـل   ومل تبلَّغ ب أهنا مل تالحظ  على  تشدد  كومة جورجيا   إن ح 
 يف العديد منظمات دولية شىتذلك ما أوردته  د  ّيويؤ. الغطوال الفترة املشمولة باإلب   

  .من تقاريرها
 منظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا أن         ومن ذلك على وجه اخلصوص، الحظت     "
ر يف حالة السكان من اإلثنية األوسيتية        مل تؤد إىل تغيّ    ٢٠٠٨أغسطس  /حرب آب ‘

نزوح أعداد كبرية مـن     املوجودين يف األراضي اليت تسيطر عليها جورجيا وال إىل          
فاألهايل من خمتلف اإلثنيات يف القرى اجملاورة للحدود اإلدارية         .  ملدة طويلة  السكان

املتمتع باحلكم الذايت سابقا مل تبلغ عن أية انشغاالت متعلقة          إلقليم أوسيتيا اجلنوبية    
عالقـات دعـم   أن بل على العكس من ذلك، مثة شهادات مباشرة تؤكد     . بالتمييز
  .) ب(‘أثناء احلربكانت سائدة ل فيما بني اجلريان من خمتلف اإلثنيات متباد

__________ 

نوبية املتمتع باحلكم الذايت سابقا، الـذي  إقليم أوسيتيا اجلالتقرير بشأن حالة األوسيتيني من جورجيا خارج         )ب (
 للوالية اليت كلفها هبا الفريق العامـل الثـاين         أعدته بعثة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا إىل جورجيا وفقاً         

 كانون  ١٨ و ١٧املعين باملشردين داخليا والالجئني أثناء جولة املناقشات الثالثة اليت أجراها يف جنيف يومي              
 .٤ الفقرة، ٢٠٠٨ ديسمرب/األول
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اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية املتعلقة حبماية األقليات القوميـة         وترى  "
    بشكل كـبري    ال يبدو أنه أثر      ٢٠٠٨أغسطس  /أن الرتاع املسلح الذي دار يف آب      
جورجيا يف املناطق اليت ختضع لسيطرة احلكومـة        يف العالقات فيما بني اإلثنيات يف       

      بـشكل عـام    مل تكن  بني األغلبية وشىت األقليات القومية       العالقة اليت سادت  وأن  
  .) ج(تصادمعالقة 

 ممثلـي األقليـات     ن أيضا أ  وتالحظ اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب     "
ن من شكل بعينه من التمييـز أو        اإلثنية، مبا يف ذلك الروس واألوسيتيني، ال يشتكو       

  .) د(اد السكان املنتمني إىل األغلبيةخطاب الكراهية من جانب أفر
من الكتب املدرسـية     ]حتذف[’، أوصت اللجنة جورجيا بأن       أيضاً ١٤ويف الفقرة   "

وتوضح جورجيا هبذا اخلصوص    . ‘تنتقص من األقليات أو تسيء إليهم     اليت  اإلشارات  
وزارة التعليم من أن ينال صفة الكتاب املدرسي، إىل تصريح       أن أي كتاب حيتاج، قبل      

وينظم عملية التصريح هذه األمر الصادر عـن وزارة التعلـيم           . والعلوم يف جورجيا  
 من هذا األمر، خيـضع      ١٠ للمادة   ووفقاً )ه ه(‘باعتماد الكتب املدرسية  ‘ملتعلق  والعلوم ا 

، ال يعتمد الكتاب إذا كان حمتواه       ووفقا للمادة نفسها  . كل كتاب للتقييم قبل اعتماده    
جتريح استنادا إىل أيٍّ من     و  /أو تصميمه أو أي عنصر آخر منه مما ينطوي على متييز أو           

فأي كتاب  . اللغة، اجلنسية، اجلنس، اإلثنية، الوضع االجتماعي، إخل      : االعتبارات التالية 
وزارة التعلـيم   ن  حيتوي على أية عبارات جارحة أو متييزية ال حيصل على االعتماد م           

  .، وبالتايل ال ميكن استعماله يف املدارسوالعلوم يف جورجيا
وباإلضافة إىل ذلك، تتعاون وزارة التعليم والعلوم عن كثب مع سفاريت أذربيجان            "

وتشمل هذه  . وأرمينيا يف جمال ترمجة الكتب املدرسية اجلورجية إىل لغات األقليات         
ومل جيـد   .للتأكد من مدى دقتها  يف السفارات    العملية عرض الترمجات على اخلرباء    

  .هؤالء اخلرباء حىت يومنا هذا أية حالة متييز أو جتريح
. ، شجعت اللجنة جورجيا على اعتماد تشريع حمدد حلماية األقليات         ١٦ويف الفقرة   "
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ال ترغم          ترد جورجيا أن    و

وبالرغم من ذلك، أدخلت    . طراف على سن تشريعات حمددة تعىن باألقليات      الدول األ 
 من التعديالت على خمتلـف القـوانني        جورجيا، أثناء الفترة املشمولة باإلبالغ، عدداً     

وعالوة علـى   .  من سن قانون إطاري وحيد هبذا اخلصوص       هبدف حظر التمييز بدالً   
      اجلنـائي   القـانون : ليـات دون متييـز    الدستور اجلورجي، حتمي القوانني التالية األق     

__________ 

 ١٩اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية املتعلقة حبماية األقليـات القوميـة،            رأي بشأن جورجيا؛      )ج (
 .١٨١، الفقرة ٢٠٠٩مارس /آذار

 ٢٨،  )دورة الرصـد الرابعـة    (اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب؛ التقريـر عـن جورجيـا              )د (
 .٥٣، الفقرة ٢٠١٠يونيه / حزيران١٥ ، ونشر يف٢٠١٠أبريل /نيسان

 .٢٠١١فرباير / شباط٢٥، الصادر يف N 30/Nاألمر   )ه(
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، وقـانون   )٢املادة  (، وقانون العمل    )٢٥٨ و ١٤٧ و ١٢٦ و ١١٧ و ١٠٩املواد  (
، وقانون االنتخابات   )٣٣املادة  (، وقانون البث اإلذاعي     )١٩املادة  (الرعاية الصحية   

؛ ، وقانون التعليم العـايل    )٧ و ٤املادتان  (، وقانون التعليم    )٥٥ و ٥٤ و ٥٣املواد  (
 اللذان سنا يف اآلونة األخـرية       جونفضال عن قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون الس      

  . مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسانمتاشياً
يف معرض اإلشارة إىل األشخاص الذين أبعدوا       استعملت اللجنة،   ،  ١٨ويف الفقرة   "

ك األتـرا ’سم   يف األربعينات، ا   يا من قبل سلطات االحتاد السوفيايت     قسرا من جورج  
وإذا الكلمة الثانية من هذه التسمية تـشري إىل         .  عدة مرات لنعت هؤالء    ‘تياملسخ

اسم جغرايف ملنطقة يف جورجا حيث عاش هؤالء األشخاص، فإن الكلمـة األوىل             
 إىل حقيقة أن هؤالء ينتمون يف واقـع      نظراًو. توحي بأهنم ينتمون إىل اإلثنية التركية     

 ٨ ودينية وثقافية شىت، ومتاشيا مع التوصـية العامـة رقـم            األمر إىل خلفيات إثنية   
جيب أن  أياً كانت   حتديد جمموعة من األشخاص     للجنة، تعترب جورجيا أن     ) ١٩٩٠(

 أن  أيضاًرب  توتع.  هبا نفسه كل فرد من اجملموعة املعنية       الطريقة اليت تعرِّف  يستند إىل   
على التفـسري نفـسه عنـدما        اخلتامية السابقة،    امالحظاهتاللجنة قد استندت، يف     

  .) ز(لتحديد هؤالء األشخاص ) و(‘املسخيت‘استعملت كلمة 
، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بأن عددا قليال فقط             ١٨ويف الفقرة   "

 منحوا وضع العائدين    ١٩٤٤ يف عام    اص الذين أبعدهم االحتاد السوفيايت    من األشخ 
اخلصوص إىل أهنا ماضية يف عملية منح وضع العائد         وتشري جورجيا هبذا    . إىل وطنهم 

  . وفقا اللتزاماهتا الدولية٢٠١٢إىل الوطن وأهنا سوف تنهي هذه العملية حبلول عام 
صلوا قط  األتراك املسخيت مل حي   ‘، الحظت اللجنة كذلك أن       أيضاً ١٨ويف الفقرة   "

يف إمكانية   تنظر‘وأوصت جورجيا بأن    ‘  ممتلكاهتم اليت خسروها   على تعويض على  
. ‘متلكات اليت خسروها عند إبعادهم    منح تعويضات إىل األشخاص العائدين على امل      

ويف هذا الصدد، ال تعترب جورجيا نفسها ملزمة هبذه التعويضات، على اعتبـار أن              
 ملبادئ القانون العامة، على عاتق      واجب التعويض على الضرر أو اخلسارة يقع، وفقاً       

، وبالتايل ال ميكـن     يا دولة مل ختلف االحتاد السوفيايت     جورجف. الطرف املتسبب فيها  
، وهـي بـذلك      القانون الدويل املتعلق باستخالف الدول     مبقتضىاعتبارها مسؤولة   

  .عند االقتضاء‘ الصفحة البيضاء’مصممة على االحتجاج مببدأ 

__________ 

 ٢٧املعتمـدة يف    ) CERD/C/GEO/CO/3(املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري           )و(
تمييـز العنـصري   ؛ واملالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقـضاء علـى ال        ١٥، الفقرة   ٢٠٠٧مارس  /آذار

)CERD/C/304/Add.120 ( ١٤، الفقرة ٢٠٠١أبريل / نيسان٢٧املعتمدة يف. 
وعلى هذا املنوال، تستخدم منظمات دولية أخرى يف وثائقها لدى إشارهتا إىل هؤالء األشخاص أنفـسهم                 )ز(

 .تسميات ال حتدد إثنية األشخاص
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  سـابقاً  رجيا ليست خليفة االحتـاد الـسوفيايت      احلقيقة الثابتة أن جو   لقد شكلت   "
ألساس لقرار استبعاد االلتزام بتقدمي تعويضات من قائمة االلتزامات اليت قطعتـها            ا

مل يذكر هـذا   مامها إىل اجمللس األورويب، ولذلك    جورجيا على نفسها يف إطار انض     
طلب جورجيا االنـضمام إىل اجمللـس       ‘) ١٩٩٩ (٢٠٩االلتزام ال يف الرأي رقم      

  . الصلةوال يف التشريعات اجلورجية ذات‘ األورويب
 من مالحظاهتا اخلتامية بأن تزودها جورجيا مبعلومات        ١٩وتوصي اللجنة يف الفقرة     "

تركيبة اجملتمع، دون إغفال ذكر األشخاص املنتمني إىل أقليات صـغرية           مفصلة عن   
مرة أخرى على أهنا ال جتّمع بيانات نوعية كانت         لتشدد  حكومة جورجيا   إن   .العدد

وكل البيانـات   . فظ مبثل هذه البيانات وال تستخدمها     تأم كمية عن اإلثنيات وال حت     
    التحديد الذايت للهوية متاشيا مع التوصـية العامـة         املتاحة أو اجملّمعة تستند إىل مبدأ       

للجنة وهذه العملية حتكمها الفكرة القائلة بأن لـيس للدولـة أن            ) ١٩٩٠(٨رقم  
 حقوقـه وحرياتـه     كانتـه ا من منطلق احلرص على عدم     تفرض على الفرد هوته   

تسلم بأن إتاحة بيانات مفصلة حبسب إثنية األفراد قد يسهل وضـع            إذ  و. األساسية
فإن جورجيا،  سياسات من أجل اختاذ إجراءات خاصة تستهدف جمموعات بعينها،          

 متعدد الثقافات حيث تتعايش جمموعات سكانية متنوعة منذ أمد بعيد،           ابوصفها بلد 
  ."ة حساسةتعترب أن األمر يتعلق مبسأل

  التقريران الدوريان السادس والسابع لسلوفينيا  - باء  
، ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢أرسل وفد سلوفينيا الدائم لدى األمم املتحدة، يف           -٢

التعليقات التالية خبصوص املالحظات اليت اعتمدهتا اللجنة عقب النظر يف التقريرين الدوريني            
  :) ح(دولة الطرفالسابع املقدمني من الالسادس و
ترحب حكومة سلوفينيا بالفرصة اليت أتيحت هلا ملواصلة احلوار مع اللجنة املعنيـة             "

بالقضاء على التمييز العنصري وذلك بتقدمي املالحظات والتوضيحات التالية بـشأن           
  .االستنتاجات والتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا السبعة والسبعني

 سلوفينيا االهتمام الكبري الذي أولته اللجنـة للحالـة يف           وتقدر حكومة مجهورية  "
وتالحظ حكومة سلوفينيا مع . سلوفينيا فيما يتعلق بالقضاء على مجيع أشكال التمييز

 من أعضاء اللجنة شارك يف احلـوار التفـاعلي وأن اللجنـة          كبرياً التقدير أن عدداً  
  . وصادقاًاعتربت أن احلوار كان صرحياً

__________ 

الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامـسة والـستون،        الوثائق  لالطالع على نص املالحظات اخلتامية، انظر         )ح(
 .٥١، الفقرة )A/65/18 (١٨امللحق رقم 



A/66/18 

227 GE.11-46323 

 سلوفينيا أن االستنتاجات والتوصيات ال تعكس بصورة كاملـة          وتالحظ حكومة "
وتأسف ألن املسائل الـيت تناولتـها هـذه االسـتنتاجات           جوهر احلوار التفاعلي    

وعليه، مل يكن وفد    . مل تكن كلها مطروحة للنقاش يف احلوار التفاعلي       والتوصيات  
جماالت يف  اختذهتا   واإلجراءات اليت    تهنه من شرح آراء حكوم    سلوفينيا يف وضع ميكّ   

  .وباإلضافة إىل ذلك، مل تؤخذ املعلومات اليت قدمها الوفد بعني االعتبار. معينة
وإذ حتيط اللجنة علما بالقانون اجلديد الذي ينظم الوضـع القـانوين لألشـخاص              "
 تعرب يف مالحظاهتا اخلتامية عـن القلـق إزاء وضـع مـواطين              فهي،  ‘املشطوبني‘

اليت أدىل هبا الوفـد     يف كلمته التمهيدية    و. سالفيا السابقة واجلمهوريات األخرى ليوغ  
       قدم الوفد للجنة معلومـات مستفيـضة عـن التـدابري الـيت             أثناء احلوار التفاعلي،    

وبناًء على قانون املواطنة جلمهورية سلوفينيا الـصادر يف         . اختذت لتسوية هذه املسألة   
ـ   ١٩٩١عام    اجلنـسية  عـالوة علـى  ون، ، يستطيع مجيع األشخاص الـذي يتمتع

سالفيا السابقة احلصول على    واليوغسالفية، جبنسية مجهورية أخرى من مجهوريات يوغ      
وقد جتاوز عدد األشخاص الـذين       .مواتية على حنو أفضل   جنسية سلوفينيا يف ظروف     

أمـا األشـخاص    .  شخص ١٧٠ ٠٠٠حصلوا على اجلنسية السلوفينية هبذه الطريقة       
سية أو الذين رفضت طلباهتم للحصول على اجلنسية، فقد أهنيـت           الذين مل يطلبوا اجلن   

  .إقاماهتم الدائمة وحوِّلوا من سجل املقيمني الدائمني إىل سجل السكان األجانب
فقد قـررت    ، مسألة املشطوبني  أن عليها واجب تسوية   وملا كانت احلكومة مدركة     "

، ٢٠٠٩فرباير  /داًء من شباط  وابت. تنفيذ قرارات احملكمة الدستورية جلمهورية سلوفينيا     
إصـدار  حبكـم وظيفتـها      بقرار احملكمة الدستورية، واصلت وزارة الداخلية        وعمالً

 رخـص   قرارات تكميلية بشأن األشخاص املشطوبني الذين سبق هلم أن حصلوا على          
وباإلضافة إىل القرارات التكميلية اليت صدرت يف       . إقامة دائمة يف مجهورية سلوفينيا    

 قرارا يف الفترة بني شـباط       ٢ ٤٢٠ قرارا، صدر    ٤ ٠٣٤لبالغ عددها    ا ٢٠٠٤عام  
تلقائيا قرارات تكميليـة  وستصدر . ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٦ و ٢٠٠٩فرباير  

صول على  تثبت وضع اإلقامة الدائمة يف سلوفينيا للفترة بني تاريخ الشطب وتاريخ احل           
حـصلوا  كانوا قـد     الذين   يع األشخاص املشطوبني  رخصة اإلقامة الدائمة لصاحل مج    

 عند بـدء سـريان مفعـول         اإلقامة الدائمة يف مجهورية سلوفينيا     ةرخصعلى  بالفعل  
 املقيمنيسالفيا السابقة   والقانون املعدِّل للقانون الذي ينظم الوضع القانوين ملواطين يوغ        

وباإلضافة إىل إصدار قرارات تكميليـة، وضـعت حكومـة          . يف مجهورية سلوفينيا  
 مشروع قانون لتعديل القانون الذي ينظم الوضـع         ٢٠٠٩ سلوفينيا يف عام     مجهورية

 يف مجهورية سلوفينيا لتدارك أوجه عـدم        املقيمنيسالفيا السابقة   والقانوين ملواطين يوغ  
وقد اعتمدت اجلمعية الوطنية مشروع القـرار       . االتساق مع دستور مجهورية سلوفينيا    

  .٢٠١٠يوليه / متوز٢٤فيذ يف  ودخل حيز التن٢٠١٠مارس /هذا يف آذار
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 ٢٥كان، يف تاريخ    الذي  ألجنيب  لوحيدد القانون املذكور أعاله الظروف اليت تسمح        "
سالفيا و يوغ ، مواطنا من مواطين مجهورية أخرى من مجهوريات       ١٩٩١يونيه  /حزيران

السابقة ومل حيصل بعد على رخصة اإلقامة الدائمة يف مجهورية سلوفينيا، باحلصول            
وحيـدد كـذلك    . ه الرخصة، بصرف النظر عن أحكام قانون األجانـب        على هذ 

سالفيا السابقة  واحلاالت اليت يكون فيها ملواطين مجهورية أخرى من مجهوريات يوغ         
 يف احلصول على رخصة     احلقالذين ُشطبوا من سجل السكان املقيمني بصفة دائمة         

رجعي، أي من تـاريخ   بصفة دائمة بأثر نيوكذلك التسجيل كمقيم اإلقامة الدائمة   
). صدر قرار خاص يف هذه احلالة     (شطبهم من سجل السكان املقيمني بصفة دائمة        

وفضال عن ذلك، حيدد املعايري إلثبات استيفاء شرط اإلقامة الفعليـة يف مجهوريـة              
 شرط اإلقامـة الفعليـة يف       تعطيلسلوفينيا واحلاالت اليت ال يؤدي فيها الغياب إىل         

ووفقا هلذا القانون، يستطيع األشخاص غري املقيمني يف مجهورية         . مجهورية سلوفينيا 
سلوفينيا هم أيضا احلصول على رخصة اإلقامة الدائمة إذا كان غيـاهبم ألسـباب              

فعلى هؤالء االنتقـال إىل     ). مثل مغادرة مجهورية سلوفينيا نتيجة لشطبهم     (وجيهة  
وتلغـى  . امة الدائمـة  مجهورية سلوفينيا يف ظرف سنة من تاريخ احلصول على اإلق         

اإلقامة الدائمة يف حالة عدم مراعاة هذه الشروط، بينما يبقى القرار اخلاص بـاألثر              
وحيدد القانون أيضاً املهلة الزمنية اجلديدة لتقدمي الطلبـات         . الرجعي ساري املفعول  

  .للحصول على رخصة اإلقامة الدائمة، وهي املهلة اليت حددت بثالث سنوات
لك، ينظم هذا القانون عملية منح رخصة اإلقامة الدائمـة ألبنـاء            وعالوة على ذ  "

 الذين أقاموا يف    ١٩٩١يونيه  / حزيران ٢٥األشخاص املشطوبني املولودين بعد تاريخ      
وفضال عن ذلك، ينظم القانون مسألة القرار       . والدهتممجهورية سلوفينيا بالفعل منذ     

الذين كانوا عند استقالل سلوفينيا     اخلاص باألثر الرجعي ملواطين مجهورية سلوفينيا       
سالفيا السابقة وشطبوا من سجل السكان املقيمني بصفة دائمة مث          ومن مواطين يوغ  

  .حصلوا على اجلنسية السلوفينية دون منحهم رخصة اإلقامة الدائمة
اجلريدة الرمسيـة    (٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٠ املؤرخ   U-II-1/10-19ويف القرار رقم    "

، الذي حكمت مبوجبه بعـدم مقبوليـة طلـب          )٥٠/١٠يا رقم   جلمهورية سلوفين 
سـالفيا  واالستفتاء على القانون املعدِّل لقانون تنظيم الوضع القانوين ملـواطين يوغ          

 يف مجهورية سلوفينيا، حكمت احملكمة الدستورية أيضاً أن القانون          املقيمنيالسابقة  
 ٣ املـؤرخ    U-I-246/02-28ألغى اجلوانب غري الدستورية اليت أثبتها القـرار رقـم           

، بناًء  رأت احملكمة ويف الوقت نفسه،    .  بطريقة موافقة للدستور   ٢٠٠٣أبريل  /نيسان
التوصل إىل تسوية هنائية للوضع القانوين ملواطين مجهوريـات         أن  على هذا القانون،    

سالفيا السابقة الذين شطبوا من سجل السكان املقيمني بصفة دائمة ومل يسووا            ويوغ
  . قد يكون ممكناالقانونية بعدوضعيتهم 
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ألن القانون اجلديد مل يتوخ إطالق محلة توعيـة مباشـرة           وأعربت اللجنة عن القلق     "
النـهج   هي أحد أهم عناصـر        التوعية محلةإن  فويف الواقع،   . ‘املشطوبني‘تستهدف  

فحىت قبل بدء سريان مفعول هذا القانون، اختذت احلكومة عـدة خطـوات             . املتبع
وقد قدم وفد سلوفينيا شروحا متعمقة ومستفيضة       . مجيع األطراف املعنية  لعرضه على   

 نشرة خاصـة    تصدرأن حكومة سلوفينيا أ   بلغت اللجنة ب  وأُ.  هذه بشأن محلة التوعية  
 بالفعل على مجيع الوحدات اإلدارية يف إقليم سلوفينيا، وعلى          تهاوزعهبذا اخلصوص و  

لـى  ع، و سالفيا سابقاً ووفينيا يف دول يوغ   البعثات الدبلوماسية والقنصلية جلمهورية سل    
. وقد ُسلمت نسخة من هذه النشرة إىل اللجنـة        . املنظمات غري احلكومية السلوفينية   

صـفحات  يف  بلغت اللجنة أيضاً أن مجيع املعلومات ذات الصلة متاحة بست لغات            وأُ
 www.infotujci.si(موقع االنترنت لـوزارة الداخليـة ووزارة الـشؤون اخلارجيـة            

يوليه لفائدة املـوظفني املكلفـني      /، وأن تدريبا خاصا قد أقيم يف متوز       )www.mnz.siو
  .بإنفاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة ملنح وضع اإلقامة الدائمة لألشخاص املعنيني

الروما، تقدر احلكومة السلوفينية ترحيب اللجنة يف مالحظاهتا        غجر  ما يتعلق جبماعة    وفي"
بالتطور احلاصل على الصعيد التشريعي واملؤسسي ملكافحة التمييـز         اخلتامية وتوصياهتا   

 وتالحظ حكومة سلوفينيا أن     .الروما يف سلوفينيا  غجر  العنصري الذي تعاين منه مجاعة      
اللجنة أعربت يف الوقت نفسه عن القلق إزاء خمتلف جوانب حالة مجاعة غجر الروما يف               

م املدرسي ميارس سياسة الفصل جتاه أطفـال      أن النظا  ٩وجاء يف التوصية رقم     . سلوفينيا
وأطلع الوفد اللجنة على نتائج التدابري اليت اختذت حىت حينـه وعلـى اخلطـط       . الروما

فال يوجد فصل ألطفال الرومـا يف مـدارس         . املستقبلية فيما يتعلق بتعليم أطفال الروما     
 على  ،م والصُّ فنيلمكفول(إال أن هناك مدارس خاصة لألطفال ذوي اإلعاقات         . سلوفينيا

  . خاصاً، حيث ميكن هلؤالء األطفال أن يتلقوا تعليماً)سبيل املثال
غـري   مناطق   يف غجر الروما يف خميمات      ُتسكن أن سلوفينيا    ١٠وتفترض التوصية رقم    "

ولو أن  . وخالية من مرافق الرعاية الصحية واخلدمات األساسية األخرى       سكنية ومعزولة   
كانه أن يرد أن بعـض      أثناء احلوار التفاعلي، لكان بإم    وع يف   الوفد ُسئل عن هذا املوض    

مستوطنات تقع يف أماكن معزولة عن بقية السكان        الروما يف سلوفينيا يعيشون بالفعل يف       
فليس هنـاك أي    . أو يف ضواحي املناطق السكنية، ولكنهم يفعلون ذلك مبحض إرادهتم         

يم عملية إسـكان الرومـا يف       إجراء أو نظام صادر عن أي سلطة حكومية كانت لتنظ         
بل على العكس من ذلـك، مـا فتئـت احلكومـة            . خميمات خارج املناطق السكنية   

عمليـة تنظـيم    والسلطات البلدية تعمل جاهدة، عن طريق اختاذ تدابري إجيابية، لتسريع           
  .جر الروما، وتيسري اندماجهم، واحلفاظ على ثقافتهم ولغتهموحتسني ظروف عيش غ

املعنيـة مبكافحـة    مجهورية سلوفينيا إىل مواصلة احلوار مع اللجنة        وتتطلع حكومة   "
  ."التمييز العنصري
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  املرفق التاسع

  نص التوصيات العامة اليت اعتمدهتا اللجنة يف الفترة املشمولة بالتقرير    

  بشأن السكان املنحدرين من أصل أفريقي ٣٤التوصية العامة رقم     
  ري،إن جلنة القضاء على التمييز العنص  
 ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اللذين ينـصان           إذ تشري إىل    

ميع أن مجيع الناس يولدون أحراراً ومتساوين يف الكرامة واحلقوق وهلم حق التمتع جب            على  
احلقوق واحلريات الواردة فيهما دون أي شكل من أشكال التمييز، وإىل االتفاقية الدوليـة              

مجيع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية           للقضاء على   
  .واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 إىل ما حظي به السكان املنحدرون من أصل أفريقي من اعتـراف             أيضاًوإذ تشري     
عنصرية والتمييز العنصري وكره األجانـب      متزايد ومكانة أكرب يف املؤمتر العاملي ملكافحة ال       
، يف ديربان جبنـوب أفريقيـا، ويف   ٢٠٠١وما يتصل بذلك من تعصب الذي عقد يف عام   

         يف  املعقود يف سـانتياغو بـشيلي      سنوات   ٥+العاملي  ؤمتر  املسيما   مؤمتراته التحضريية، وال  
  ن كل مؤمتر من بينها،، وهو ما يتضح يف اإلعالنات وخطط العمل الصادرة ع٢٠٠٠عام 

بشأن عملية متابعة املـؤمتر  ) ٢٠٠٢(٢٨ توصيتها العامة رقم     وإذ تؤكد من جديد     
العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب،    

اليت أعربـت    بشأن متابعة مؤمتر استعراض نتائج ديربان     ) ٢٠٠٩(٣٣والتوصية العامة رقم    
  للجنة عن التزامها بتعزيز تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان،فيها ا

 إدانة التمييز ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي على النحو           أيضاًوإذ تالحظ     
  املعرب عنه يف إعالن وبرنامج عمل ديربان،

 أنه أصبح واضحاً هلا لدى دراسة تقارير الدول األطراف يف االتفاقيـة         وإذ تالحظ   
   املنحدرين من أصل أفريقي ال يزالون يعانون من العنصرية والتمييز العنصري،أن السكان

 أثناء دورهتا الثامنة والسبعني مناقشة مواضيعية ملدة يوم واحد حـول            وقد عقدت   
 - فربايـر /شـباط (موضوع التمييز العنصري ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقـي           

ولية للسكان املنحدرين من أصـل أفريقـي،        مبناسبة إعالن السنة الد   ) ٢٠١١مارس  /آذار
وهي مناقشة استمعت اللجنة خالهلا إىل الدول األطراف وأجهزة األمم املتحدة ووكاالهتا            
املتخصصة واملقررين اخلاصني وممثليهم فضالً عن املنظمات غري احلكومية وتبادلت معهـم            

دة دعـم الكفـاح     اآلراء، وقررت توضيح بعض جوانب التمييز ضد أولئك السكان وزيا         
  للقضاء على التمييز يف مجيع أحناء العامل،
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  : التوصيات التالية املوجهة إىل الدول األطرافتصوغ  

  الوصف  - أوالً    
ف السكان املنحدرون من أصل أفريقي بـأهنم        عّرألغراض هذه التوصية العامة، يُ      -١

بان والـذين يعرفـون     السكان الذين يشار إليهم هبذا التعريف يف إعالن وبرنامج عمل دير          
  .أنفسهم بوصفهم سكاناً منحدرين من أصل أفريقي

وتدرك اللجنة أن ماليني السكان املنحدرين من أصل أفريقي يعيشون يف جمتمعات              -٢
يعانون فيها من التمييز العنصري الذي يضعهم يف أدىن املرتبـات يف التسلـسل اهلرمـي                

  .االجتماعي

  احلقوق  -ثانياً     
ان املنحدرون من أصل أفريقي جبميع احلقوق واحلريات األساسية وفقاً          يتمتع السك   -٣

  .للمعايري الدولية يف ظل ظروف تسودها املساواة ودون أي متييز
 العامل إما منتشرين    منويعيش السكان املنحدرون من أصل أفريقي يف بلدان كثرية            -٤

بصفة فرديـة أو   ،ميارسواحيق هلم أن    حيث   جمموعات سكانية يف  وسط السكان احملليني أو     
  :احلقوق احملددة التالية دون أي متييزحسب االقتضاء،  ، مع سائر أفراد مجاعتهميف اجملتمع
احلق يف امللكية ويف استخدام األراضي اليت كانوا يقطنوهنا منـذ القـدم               )أ(  

ـ احلاالت اليت تكون فيهـا      يف املوارد الطبيعية يف     حقهم   ومحايتها و  واالحتفاظ هبا  اليب أس
  ألراضي واملوارد؛اباستخدام مرتبطة معيشتهم وثقافتهم 

احلق يف هويتهم الثقافية وصون وتعزيز أشكال التنظيم اخلاصة هبم، ومنط             )ب(  
  وطرق تعبريهم الديين؛لغاهتم حياهتم، وثقافتهم و

  احلق يف محاية معارفهم التقليدية وتراثهم الثقايف والفين؛  )ج(  
 ،متـس حبقـوقهم   قد  القرارات اليت   ما خيص    في ام مسبق احلق يف استشارهت    )د(  

  .وفقاً للمعايري الدولية
تدرك اللجنة أن العنصرية والتمييز العنصري ضد السكان املنحدرين من أصـل            و  -٥

  . األشكال اهليكلية والثقافيةال سيما كثرية، و أشكااليتخذانأفريقي 
ن املنحدرين من أصل أفريقـي      وإن ممارسة العنصرية والتمييز اهليكلي ضد السكا        -٦

 عدم املساواة الـيت     ظروف املشني تظهر جلية يف      اليت ترسخت جذورها يف نظام العبودية     
تصنيفهم مـع الـشعوب     : اجملاالت التالية اليت تتضح يف مجلة جماالت منها       ، و يعانون منها 

اذ القـرار   اختمعدل مشاركتهم ومتثيلهم يف عمليات      ، وتدين   أفقر الفقراء  ةفئضمن  األصلية  
، والصعوبات اإلضافية اليت يواجهوهنا يف احلصول علـى         ايت واملؤسس على الصعيد السياسي  
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 وهو ما يفضي إىل توارث الفقر من جيل إىل جيل، وعدم املساواة             ،النوعي وإكماله التعليم  
 وقل تقـديره هلـذا      تنوعهم الثقايف واإلثين  اجملتمع ب يف دخوهلم سوق العمل، وقلة اعتراف       

  .بني السجناءمتثيلهم غري املتناسب ، ووعالتن
وتالحظ اللجنة أن التغلب على التمييز اهليكلي الذي يؤثر يف السكان املنحـدرين               -٧

علـى النحـو    ) العمل اإلجيايب ( اختاذ تدابري خاصة بشكل عاجل      تطلب  من أصل أفريقي ي   
 ٤الفقـرة   (العنصري  املنصوص عليه يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز           

تدابري خاصـة موضـوعاً   اعتماد وكانت احلاجة إىل    ). ٢ من املادة    ٢ والفقرة   ١من املادة   
 وهي ملخـصة  ،ملالحظات وتوصيات متكررة مقدمة إىل الدول األطراف مبوجب االتفاقية 

 معىن ونطاق التدابري اخلاصة الواردة يف االتفاقية       بشأن) ٢٠٠٩(٣٢يف التوصية العامة رقم     
  .الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

وفيما خيص ممارسة حقوق السكان املنحدرين من أصل أفريقي، توصـي اللجنـة           -٨
  :الدول األطراف باعتماد التدابري التالية

  عامالطابع التدابري ذات ال  -ثالثاً     
 تعـيش  يتاختاذ خطوات لتحديد مجاعات السكان املنحدرين من أصل أفريقي ال           -٩

، وبصفة خاصة من خالل مجع بيانات مصنفة حسب فئة السكان، مع مراعاة             اعلى أراضيه 
املتعلقـة بالتركيبـة    ) ١٩٧٣(٤ العامة رقـم     ة التوصي ال سيما التوصيات العامة للجنة، و   

اهلوية بفئة  املتعلقة بتحديد   ) ١٩٩٠(٨رقم  التوصية العامة   ، و )٩املادة  (الدميغرافية للسكان   
) ١٩٩٠(٢٤رقـم   التوصية العامـة    ، و )١ من املادة    ٤ و ١الفقرتان  ( إثنية معينة    عرقية أو 

اإلثنية أو  /املتعلقة باإلبالغ عن األشخاص املنتمني إىل خمتلف األعراق أو اجلماعات القومية          
   ).١املادة (الشعوب األصلية 

 سنها أو تعديلها، حسب االقتضاء، للقضاء علـى مجيـع          وأمراجعة التشريعات     -١٠
  . مبا يتمشى مع االتفاقية،أشكال التمييز ضد األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي

وطنية واعتمادها وتنفيذها هبدف حتسني     الربامج  الستراتيجيات و اال إعادة النظر يف    -١١
حالة السكان املنحدرين من أصل أفريقي ومحايتهم من التمييز الذي ميارس ضدهم من قبل              

  .ؤولني العموميني أو من قبل أي شخص أو مجاعة أو منظمة احلكومية واملساهليئات
 لضمان عدم التمييز ضد      كامالً القائمة تنفيذاً لتشريعات وغريها من التدابري     اتنفيذ    -١٢

  . السكان املنحدرين من أصل أفريقي
التشجيع على العمل بطرائق مناسبة لالتصال واحلوار بـني مجاعـات الـسكان               -١٣

     وتطـوير  أو بني ممثليهم والسلطات ذات الصلة يف الدولـة        /فريقي و املنحدرين من أصل أ   
  . هذه الطرائق
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 ،اختاذ التدابري الضرورية، بالتعاون مع اجملتمع املدين وأفراد اجملتمعات احمللية املتـأثرة             -١٤
لتثقيف السكان ككل على أساس عدم التمييز واحترام اآلخرين والتسامح معهم، وال سـيما          

  .ن من أصل أفريقيالسكان املنحدري بفيما يتعلق
 متتع السكان    احترام تعزيز املؤسسات القائمة أو إنشاء مؤسسات متخصصة لتعزيز         -١٥

   .املنحدرين من أصل أفريقي حبقوق اإلنسان على قدم املساواة مع اآلخرين
  أعاله بشأن واقع التمييز    ١ مبا يتمشى مع الفقرة      دوريةإجراء دراسات استقصائية      -١٦

بيانـات  وتضمني تقاريرها املقدمة إىل اللجنـة       ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي،       
مصنفة فيما يتعلق جبملة أمور منها التوزيع اجلغرايف واألوضاع االقتـصادية واالجتماعيـة             

  .للسكان املنحدرين من أصل أفريقي، مبا يف ذلك من املنظور اجلنساين
املترتبة عـن    باآلثار السلبية    ، سياسات وإجراءات  نما تتخذ م   في ،االعتراف الفعلي   -١٧
ألخطاء اليت ارتكبت يف املاضي حبق السكان املنحدرين من أصل أفريقي، وأمهها االستعمار             ا

وجتارة الرقيق عرب احمليط األطلسي، واليت ال تزال آثارها جمحفة اليوم حبق السكان املنحدرين              
  .من أصل أفريقي

  ري اخلاصة ودورهامكانة التداب  -رابعاً     
اعتماد وتنفيذ تدابري خاصة ترمي إىل القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد                 -١٨

  ).٢٠٠٩(٣٢مراعاة التوصية العامة للجنة رقم السكان املنحدرين من أصل أفريقي، مع 
صياغة استراتيجيات وطنية شاملة مبشاركة السكان املنحدرين من أصل أفريقـي             -١٩

 من االتفاقية للقضاء علـى      ٢ و ١ ذلك اختاذ تدابري خاصة وفقاً للمادتني        والعمل هبا، مبا يف   
التمييز العنصري ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي وضمان متتعهم الكامل جبميـع             

  .حقوق اإلنسان واحلريات األساسية
 يف) برامج العمـل اإلجيـايب    (تثقيف اجلمهور العام وتوعيته بأمهية التدابري اخلاصة          -٢٠

  . التمييز الناجم عن عوامل تارخييةال سيمامعاجلة حالة ضحايا التمييز العنصري، و
وضع وتنفيذ تدابري خاصة ترمي إىل تعزيز عمالة السكان املنحدرين مـن أصـل                -٢١

  .أفريقي يف القطاعني العام واخلاص

  أبعاد التمييز العنصري املتعلقة بنوع اجلنس  -خامساً     
      ترمي إىل القضاء على التمييز العنصري وذلـك اعترافـاً منـها             وضع وتنفيذ تدابري    -٢٢

بأن بعض أشكال التمييز العنصري تؤثر تأثرياً خاصاً وفريداً على النساء، مع إيالء االعتبـار               
      بشأن أبعاد التمييـز العنـصري املتعلقـة       ) ٢٠٠٠(٢٥الواجب للتوصية العامة للجنة رقم      

  .بنوع اجلنس
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لة املرأة املنحدرة من أصل أفريقي يف كل ما خيطط وينفذ مـن بـرامج           مراعاة حا   -٢٣
تقع يف كثري من األحيان ضـحية للتمييـز   وذلك ألن املرأة ومشاريع وما يعتمد من تدابري      

  .املتعدد األشكال
تضمني مجيع التقارير املقدمة إىل اللجنة معلومات عن التـدابري املتخـذة لتنفيـذ                -٢٤

صة التدابري املتخذة للتصدي للتمييز العنصري ضد النساء املنحـدرات          االتفاقية، وبصفة خا  
  .من أصل أفريقي

  التمييز العنصري ضد األطفال  -سادساً     
ن من أصـل أفريقـي      واألطفال املنحدر اليت يعاين منها    ضعف  الة ال حب اعترافاً منها   -٢٥
م اعدبان قراراً منها إ إىل توارث الفقر من جيل آلخر، و       يؤدي وهو ما ميكن أن      صفة خاصة، ب

عتمد تدابري خاصـة لـضمان      تاملساواة اليت تؤثر يف السكان املنحدرين من أصل أفريقي،          
احلقوق املتصلة باجملاالت    تلك   ال سيما ممارستهم حلقوقهم على قدم املساواة مع اآلخرين، و       

  .حياة األطفال يف األكثر تأثرياً
قوق اخلاصة للطفالت وحقـوق الـصبيان       اختاذ تدابري ترمي حتديداً إىل محاية احل        -٢٦

  .الذين هم يف حالة ضعف

  العنف العنصريمن احلماية من اخلطاب الذي حيض على الكراهية و  -سابعاً     
 أو األفكار الـيت      على آخر  تفوق أو دونية عرق   تزعم  اختاذ تدابري حلظر نشر أفكار        -٢٧

  .لسكان املنحدرين من أصل أفريقيحتاول إجياد مربرات للعنف أو الكراهية أو التمييز ضد ا
ضمان محاية أمن وسالمة السكان املنحدرين من أصل أفريقـي دون أي متييـز،                -٢٨

اختـاذ  ضـمان  باعتماد تدابري حتول دون ممارسة أفعال العنف ضدهم لدوافع عنـصرية، و     
إجراءات عاجلة من قبل الشرطة واملدعني العامني والقضاء للتحقيـق يف تلـك األفعـال               

 مرتكيب تلك األفعال، سـواء أكـانوا مـوظفني          عدم إفالت عاقبة عليها، والتأكد من     وامل
  . من العقاب،عموميني أم أشخاصاً آخرين

اختاذ تدابري صارمة ضد أي حتريض على ممارسة التمييز أو العنف ضـد الـسكان      -٢٩
ت  مـن التـسهيال    ا يف ذلك عن طريق اإلنترنت وغري ذلك       املنحدرين من أصل أفريقي، مب    
  .ذات الصلة اليت هلا طابع مماثل

املهنيني العاملني يف وسائط اإلعالم بطـابع       يف صفوف   اختاذ تدابري إلذكاء الوعي       -٣٠
مبا يف ذلك مسؤولية وسـائط      ،  التمييز ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي      وحاالت  
  .التحيزما يتصل بعدم استمرار أوجه اإلعالم في
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تنميط السكان  نزعة الستهداف أو وصم أو      للتصدي ألية   اختاذ إجراءات صارمة      -٣١
ين من أصل أفريقي على أساس العرق من قبل املوظفني املكلفني بإنفـاذ القـانون               املنحدر

  .والسياسيني واملربّين
تنظيم محالت تثقيفية وإعالمية لتثقيف اجلمهور العام بقضايا السكان املنحـدرين             -٣٢

احترام حقـوق  شامل للجميع، مع فتهم وبأمهية بناء جمتمع من أصل أفريقي وبتارخيهم وثقا 
  . اإلنسان جلميع السكان املنحدرين من أصل أفريقي وهويتهم

من جانب وسائط اإلعالم مـن      الرقابة الذاتية   التشجيع على وضع وتنفيذ أساليب        -٣٣
السلوك للمنظمات اإلعالمية من أجل جتنب استخدام لغة تنطـوي          قواعد  خالل مدونات   

  . على متييز أو حتيز عنصريني

  إقامة العدل  -ثامناً     
 منع التمييز العنـصري يف إدارة  بشأن) ٢٠٠٥(٣١مراعاة التوصية العامة للجنة رقم       -٣٤

 وذلك لدى تقييم تأثري نظام إقامة العدل يف بلد ما، وإيـالء             ،وسري عمل نظام العدالة اجلنائية    
  .كانت تتعلق بالسكان املنحدرين من أصل أفريقياهتمام خاص للتدابري الواردة أدناه إذا 

اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان تكافؤ الفرص أمام مجيع السكان املنحـدرين              -٣٥
من أصل أفريقي يف الوصول إىل نظام العدالة، مبا يف ذلك من خـالل تـوفري املـساعدة                  

نظمات غري احلكومية علـى     الدعاوى الفردية واجلماعية وتشجيع امل    إقامة  القانونية وتيسري   
 . الدفاع عن حقوقهم

تضمني القانون اجلنائي حكماً ينص على أن ارتكاب فعل إجرامـي بـدوافع أو                -٣٦
  .عقوبةللأهداف عنصرية يشكل ظرفاً مشدداً 

ضمان مقاضاة مجيع األشخاص الذين يرتكبون جرائم ضد السكان املنحدرين من             -٣٧
  . تقدمي تعويض كاف لضحايا تلك اجلرائمةلاأصل أفريقي بدوافع عنصرية، وكف

تخذة يف سياق مكافحـة اجلـرائم، مبـا يف ذلـك            املتدابري  الضمان أال تنطوي      -٣٨
   . على أساس العرق أو اللونهاأثرها أو  على متييز من حيث غرض،اإلرهاب

اختاذ تدابري ملنع الشرطة أو غريها من وكاالت ومـوظفي إنفـاذ القـانون مـن         -٣٩
 القوة غري املشروعة أو التعذيب أو املعاملة الالإنسانية أو املهينة أو التمييـز ضـد             استخدام

 عندما يتعلـق األمـر بـالقبض علـيهم          ال سيما السكان املنحدرين من أصل أفريقي، و     
واحتجازهم، وضمان عدم وقوع السكان املنحدرين من أصل أفريقي ضحايا ملمارسـات            

  .ثيناإل أو عرقيالتنميط ال
تشجيع على جتنيد السكان املنحدرين من أصل أفريقـي يف صـفوف الـشرطة        ال  -٤٠

  . بإنفاذ القانونة املكلفاهليئات من اوغريه
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 إنفاذ القانون هبدف منع ممارسة      يبية للموظفني العموميني وهليئات   تنظيم برامج تدر    -٤١
  .الظلم على أساس التحيز ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي

  قوق املدنية والسياسيةاحل  -تاسعاً     
ضمان احترام السلطات على مجيع مستويات الدولة حلق أفراد مجاعات الـسكان              -٤٢

  . تعنيهماملنحدرين من أصل أفريقي يف املشاركة يف اختاذ القرارات اليت 
اختاذ تدابري خاصة وعملية تكفل للسكان املنحدرين من أصل أفريقي حقهـم يف               -٤٣

ت والتصويت فيها والترشح هلا باالقتراع العام وعلى قدم املساواة مع           املشاركة يف االنتخابا  
  .فروع احلكماآلخرين ويف أن يكون هلم التمثيل الواجب يف مجيع 

تعزيز الوعي بني أفراد مجاعات السكان املنحدرين من أصل أفريقي بأمهية مشاركتهم              -٤٤
  .قبات اليت تعترض هذه املشاركةالفعالة يف احلياة العامة واحلياة السياسية وإزالة الع

اختاذ مجيع التدابري الضرورية، مبا يف ذلك اختاذ تدابري خاصة لضمان تكافؤ فـرص               -٤٥
مشاركة السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف مجيع اهليئات احلكومية علـى املـستويني              

  .املركزي واحمللي
يني واملمـثلني الـسياسيني     تنظيم برامج تدريبية لتحسني مهارات املوظفني العموم        -٤٦

يف جمـايل وضـع     وذلـك   الذين ينتمون إىل مجاعات السكان املنحدرين من أصل أفريقي          
  .السياسات وإدارة الشؤون العامة

  احلصول على اجلنسيةإتاحة فرص   -عاشراً     
أحكام متييزية ضد   على   التشريعات املتعلقة باجلنسية والتجنس      عدم اشتمال ضمان    -٤٧

حدرين من أصل أفريقي وإيالء اهتمام كاف للعقبات اليت قد تعترض جتـّنس             السكان املن 
  .لفترات طويلة أو بصورة دائمةاملقيمني املنحدرين من أصل أفريقي 

 يعترب خرقاً اللتزام    لنسباالعتراف بأن احلرمان من اجلنسية على أساس العرق أو ا           -٤٨
  .اجلنسية دون متييزالدول األطراف بكفالة التمتع باحلق يف احلصول على 

مراعاة أن احلرمان من احلصول على اجلنسية بالنسبة إىل املقيمني لفترات طويلـة أو                -٤٩
بصورة دائمة قد يؤدي يف بعض احلاالت إىل حرمان األشخاص املعنيني من احلصول علـى               

  . االتفاقيةفرص العمل واملزايا االجتماعية مما يشكل انتهاكاً ملبادئ مناهضة التمييز الواردة يف

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -حادي عشر     
اختاذ خطوات إلزالة مجيع العقبات اليت حتول دون التمتع بـاحلقوق االقتـصادية               -٥٠

 يف جمـاالت    ال سيما لسكان املنحدرين من أصل أفريقي، و     من قبل ا  واالجتماعية والثقافية   
  .التعليم والسكن والعمالة والصحة



A/66/18 

237 GE.11-46323 

مجاعات السكان املنحدرين من أصـل      يف أوساط   اختاذ تدابري للقضاء على الفقر        -٥١
أفريقي على أراضي دول أطراف معينة ومكافحة االستبعاد االجتماعي أو التهميش الـذي             

  . كثرياً ما يعاين منه السكان املنحدرون من أصل أفريقي
ادها وتنفيـذها علـى     وضع خطط وبرامج للتنمية االقتصادية واالجتماعية واعتم        -٥٢

  . أساس من املساواة وعدم التمييز
اختاذ تدابري للقضاء على التمييز ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي فيما يتعلق               -٥٣
، مبا يف ذلك قواعد وممارسات التوظيف اليت تنطوي على أغراض           شروطهالعمل و ظروف  ب

  . أو آثار متييزية
 علـى  ،، مبا يف ذلك املؤسسات املالية الدوليةلدولية ا كوميةاحلنظمات  املالعمل مع     -٥٤

ضمان مراعاة احلالة االقتصادية واالجتماعية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي عند تنفيذ            
 .جلهاتمشاريع التنمية أو املساعدة اليت تدعمها هذه ا

ضمان أن تتاح للسكان املنحدرين من أصل أفريقي فرص احلصول على خدمات              -٥٥
  .اية الصحية والضمان االجتماعي على قدم املساواة مع اآلخرينالرع
إشراك السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف وضع الربامج واملشاريع الـصحية              -٥٦

  .وتنفيذها
لسكان املنحدرين من أصل أفريقـي      لوضع وتنفيذ برامج ترمي إىل إتاحة الفرص          -٥٧

  . عاملتمكينهم من االعتماد على أنفسهم بشكل
اعتماد تشريع يتضمن أحكاماً حتظر التمييز يف العمل ومجيع املمارسات التمييزيـة              -٥٨

أو جعل التشريع القائم     يف سوق العمل اليت تؤثر على السكان املنحدرين من أصل أفريقي          
  .من هذه املمارسات جبميع أشكاهلا ة هؤالء السكانيا ومح،أكثر فعالية

السكان املنحدرين من أصل أفريقـي يف إدارة        يف  توظاختاذ تدابري خاصة لتعزيز       -٥٩
  .الشؤون العامة ويف الشركات اخلاصة

وضع وتنفيذ سياسات ومشاريع ترمي إىل تفادي عزل السكان املنحـدرين مـن               -٦٠
اإلسكان، وإشراك مجاعات السكان املنحدرين من أصـل أفريقـي          جمال  أصل أفريقي يف    

  .ينها وصيانتهاسكنية وحتسالشاريع املكشركاء يف تصميم 

  التدابري يف جمال التعليم  -ثاين عشر     
 منطيـة أو    ا صـور  تتضمن مجيع العبارات الواردة يف الكتب املدرسية اليت         مراجعة  -٦١

تتعلق بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي، واالستعاضـة        مهينة  إشارات أو أمساء أو آراء      
مة املتأصـلة يف مجيـع بـين البـشر     عنها بصور وإشارات وأمساء وآراء تنقل رسالة الكرا    

  .اإلنساناملساواة فيما بينهم يف حقوق و
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 التعليم العام واخلاص من التمييز ضد أي طفل علـى أسـاس             يماضمان خلو نظ    -٦٢
  .ا أي طفل على هذا األساس وعدم استبعادمهلنسبالعرق أو ا

نحـدرين مـن    اختاذ تدابري خلفض معدالت االنقطاع عن الدراسة بني األطفال امل           -٦٣
  . أصل أفريقي

النظر يف اعتماد تدابري خاصة ترمي إىل تعزيز فرص التعلـيم جلميـع الطـالب                 -٦٤
املنحدرين من أصل أفريقي وضمان املساواة يف فرص حصوهلم على التعليم العايل، وتيسري             

  .مستقبلهم التعليمي الوظيفي
ضد الطالب املنحدرين   زم على القضاء على أي شكل من أشكال التمييز          العمل حب   -٦٥

  .من أصل أفريقي
 تتعلـق بتـاريخ الـسكان        فصوالً تضمني الكتب املدرسية، يف مجيع املستويات،       -٦٦
غريها من احملافـل     هذه املعارف يف املتاحف و     حفظوحدرين من أصل أفريقي وثقافتهم      املن
جيال املستقبل، وتشجيع ودعم نشر وتوزيع كتب ومطبوعات أخرى فضالً عـن بـث        أل

  .برامج تلفزيونية وإذاعية تعىن بتارخيهم وثقافتهم
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  العاشراملرفق 

   العامة اليت اعتمدهتا اللجنة يف الفترة املشمولة بالتقريرالبياناتنص     

  الذكرى السنوية العاشرة العتماد إعالن وبرنامج عمل ديربان بيان مبناسبة    
إعالن وبرنامج عمل ديربان،    مبناسبة االحتفال بالذكرى السنوية العاشرة العتماد         -١

  .تديل اللجنة بالبيان التايل
 على أمهية إعالن وبرنـامج عمـل        تؤكد جلنة القضاء على التمييز العنصري جمدداً        -٢

اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب          ديربان  
 ٣١ان، جنـوب أفريقيـا، يف الفتـرة مـن           وما يتصل بذلك من تعصب، املعقود يف ديرب       

 ديربـان،   ، والوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج     ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ٨أغسطس إىل   /آب
وتشدد اللجنة علـى أن     . ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤ إىل   ٢٠املعقود يف جنيف يف الفترة من       

صرية والتمييز العنصري   هذه الوثائق تتيح إطاراً شامال يف سياق األمم املتحدة ملناهضة العن          
  .وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

املـؤمتر العـاملي    بشأن متابعة   ) ٢٠٠٢ (٢٨وتذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم        -٣
، ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب            

استعراض نتائج ديربان، وتشري إىل     بشأن متابعة مؤمتر    ) ٢٠٠٩ (٣٣وتوصيتها العامة رقم    
يضعان االتفاقية الدولية للقـضاء     اللذين اعتمدمها مؤمتر ديربان     اإلعالن وبرنامج العمل    أن  

 وتنفيذها يف صلب األنشطة الراميـة إىل        ١٩٦٥على مجيع أشكال التمييز العنصري لعام       
علـى األشـكال    مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، ويسلطان الضوء يف الوقت نفسه          

  .واملظاهر اجلديدة هلاتني اآلفتني
وترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته البلدان واألقاليم يف جمال مناهـضة العنـصرية               -٤

لكـن  . ٢٠٠١ منذ عام    والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب        
، ترى، استناداً   ) دولة ١٧٤يها  اليت صّدقت عل  (اللجنة، بوصفها اهليئة املنشأة مبوجب االتفاقية       

العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة        التقارير الدورية ملعظم الدول األطراف، أن       إىل  
       ال تزال مستمرة يف مجيع أحنـاء العـامل وأن أعـداداً           تعصبما يتصل بذلك من     األجانب و 

  .ا هلذه اآلفاتال حتصى من البشر والعديد من اجلماعات املستضعفة ال تزال تقع ضحاي
وترحب اللجنة أيضاً باعتماد عدة بلدان أطراف خطط عمل وتدابري أخرى مـن               -٥

وهاتان الوثيقتان الـدوليتان  . إعالن وبرنامج عمل ديربان موضع التنفيذ  أجل وضع أحكام    
  .يف تعزيز أنشطة اللجنة وتثريان احلوار مع الدول األطرافتسامهان 
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ملسؤولية عن الوقاية من العنصرية والتمييـز العنـصري          بأن ا  وتذكر اللجنة جمدداً    -٦
والقضاء عليهما ومكافحتهما تقع يف املقام األول على الدول، إال أهنا عازمة على تعزيـز               
تنفيذ االتفاقية عن طريق احلوار مع الدول األطراف، بالتعاون مع اهليئات األخرى املنـشأة              

املعنية التابعة ملنظومة األمـم املتحـدة       مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان، ومع املنظمات       
  .واجملتمع املدين، مراعية يف ذلك الوثائق اليت اعتمدها املؤمتر مراعاة كاملة

 املـدعو لالنعقـاد     ،وتوصي اللجنة بشدة اجتماع اجلمعية العامة الرفيع املستوى         -٧
  :ا يلي، مبلالحتفال بالذكرى السنوية العاشرة العتماد إعالن وبرنامج عمل ديربان

اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملناهضة     عالن وبرنامج العمل    اإل إعادة تأكيد   )أ(  
، ٢٠٠١العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف عام             

  ؛٢٠٠٩وكذلك الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان املعقود يف عام 
لدور املركزي الذي تضطلع به االتفاقية الدولية للقـضاء         إعادة التذكري با    )ب(  

مناهضة العنصرية والتمييز   على مجيع أشكال التمييز العنصري واللجنة املنشأة مبقتضاها يف          
  مثلما جاء يف وثائق ديربان؛العنصري، 

 ودعـوة    كـامالً  حث الدول األطراف على تنفيذ أحكام االتفاقية تنفيذاً         )ج(  
   إىل التصديق عليها دون حتفظات؛ جمدداًمجيع دول العامل

 على اإلرادة الـسياسية للـدول علـى         بالتأكيد جمدداً توجيه رسالة قوية      )د(  
العنـصرية والتمييـز    ال   بناء عامل خال من مجيع أشـك       مواصلة تعزيز جهودها من أجل    

  .العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
        


