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ة للقضاء علىالتفاقية الدولي ا
 مجيع أشكال التمييز العنصري

  جلنة القضاء على التمييز العنصري
   والسبعونثامنةالدورة ال

  ٢٠١١مارس / آذار١١ -فرباير / شباط١٤

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

  املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري    

  صربيا    
يف ) CERD/C/SRB/1(نظرت اللجنة يف تقرير مجهوريـة صـربيا الـدوري األويل        -١

/  شـباط  ٢٥ و ٢٤املعقـودتني يف    ) 2068 و CERD/C/SR.2067 (٢٠٦٨ و ٢٠٦٧جلستيها  
 / مــارس١٠ يف، املعقــودة )CERD/C/SR.2086 (٢٠٨٦ويف جلــستها . ٢٠١١ فربايــر

  .، اعتمدت املالحظات اخلتامية التالية٢٠١١ آذار

  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       التقرير الستئناف   
  .فية اليت قدمها الوفد شفوياً رداً على أسئلة وتعليقات اللجنةارتياحها للمعلومات اإلضا

 مبـا يف    ،٢٠٠٨عام   إىل ١٩٩٢عام  أن التقرير يشمل الفترة من      إىل  اللجنة  وتشري    -٣
سـالفيا  وذلك الفترة اليت شهدت خسائر فادحة وانتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان يف يوغ           

وتشجع اللجنة الدولـة الطـرف      .  التقرير ناقش يف ُت وهي فترة مل  ،  ٢٠٠٠ السابقة قبل عام  
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 وعلى ضمان   ،عمليات إعادة البناء  يف  قُدماً  مع املضي   التمييز  اليت خلفها   لتركة  معاجلة ا  على
 . مشاركة شاملة يف هذا الصددجلمهورامشاركة 

  اجلوانب اإلجيابية  - باء  
 علـى اتفاقيـة حقـوق    ،٢٠٠٩ يف عـام  ،ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف      -٤

 .األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري

يستحق فصالً،   الذي يتضمن    ٢٠٠٦الدستور اجلديد لعام    باهتمام إىل   اللجنة  وتشري    -٥
 من ١ وفقاً للمادة   ، يكفل محاية حقوق األقليات الوطنية ويتضمن أحكاماً حتظر التمييز         ،الثناء

 . االتفاقية

 يتضمن أحكاماً ملكافحة    ٢٠٠٥ العقوبات لعام    أن قانون بارتياح إىل   اللجنة  وتشري    -٦
 .التمييز

اعتماد الدولة الطرف لعدد من القوانني الرامية إىل منـع          بارتياح إىل   اللجنة  وتشري    -٧
 : ومكافحة التمييز، مبا يف ذلك

  ؛)٢٠٠٩(القانون املتعلق مبجالس األقليات الوطنية   )أ(  
 ؛)٢٠٠٩(قانون حظر التمييز   )ب(  

 ؛)٢٠٠٩( املساواة بني اجلنسني قانون  )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(د األشخاص املعوقني قانون منع التمييز ض  )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       لرصد محاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك      النطاق  واسع  

ألمناء املظامل، وجملـس لألقليـات       ات، وأمني املظامل، وشبكة حملية    ألقليواحقوق اإلنسان   
 .الروما القومية، وجملس لتحسني أوضاع

 الـربامج واخلطـط     من أن الدولة الطرف اعتمدت عدداً     بارتياح إىل    اللجنةوتشري    -٩
عن لك  املنتمني إىل أقليات قومية، مبا يف ذ       أمور منها منع التمييز ضد األشخاص     املتعلقة جبملة   
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املتاحة ألفراد  الروما وتوسيع الفرص    أوضاع  لتعزيز   ٢٠٠٩ ستراتيجية الوطنية لعام  طريق اال 
  .يف بعض مناطق الدولة الطرفاألقليات القومية لتعلم لغاهتم 

 جهود الدولة الطرف يف األجل الطويل لـدعم وتعزيـز         باهتمام إىل   اللجنة  وتشري    -١٠
  .الذايت احلكماملتعلقة بمية اليت تعيش يف منطقة فوجفودينا التفاهم والتسامح بني األقليات القو

  الشواغل والتوصيات  - جيم  
وجود مؤسسات معنية بالتـصدي للتمييـز العنـصري،          باهتمام إىل    اللجنةتشري    -١١
ألقليات، ومكاتب أمناء املظامل على مـستويات الدولـة         واسيما وزارة حقوق اإلنسان      وال

وتعترف بالقيمة الفريدة لكل منـها    ،  املفوض املعين حبماية املساواة   واملقاطعات واحملافظات، و  
بصورة متنـع   ولكنها تشعر بالقلق إزاء احتمال تداخل أدوار واختصاصات هذه املؤسسات           

   )).ج(٢املادة (عملها بفعالية 
توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تكامل هذه املؤسسات عن طريق توضيح              

وتوصـي اللجنـة    . املؤسسات اليت تتصدى للتمييز العنصري    صالحيات واختصاصات   
 :الدولة الطرف بأن 

ختصص موارد كافية للسماح للمفوض املعين حبماية املساواة بأداء مهامه            )أ(  
  بفعالية دون تأخري؛

ختـصيص  عن طريق   ألقليات، مبا يف ذلك     واتعزز وزارة حقوق اإلنسان       )ب(  
  يكفيها من موارد بشرية ومالية؛ ما

 ١٩٩٣ملبادئ باريس لعام اً وفق ،ألداء الفعال ملكتب أمني املظاملتضمن ا  )ج(  

لتعريـف اإلدارة   توعيـة   كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم محالت           
وسبل الوصول إىل اخلـدمات الـيت       هذه األجهزة   وعمل   العامة وعامة اجلمهور بأدوار   

  .تقدمها
يف القادم املزمع إجراؤه    لومات املتعلقة بالتعداد السكاين     املعباهتمام إىل   اللجنة  وتشري    -١٢
،  الواردة يف تقرير الدولة الطرف،بالتركيبة السكانية القوميةاملتعلقة  البياناتوإىل  ٢٠١١ عام

خمتلف الفئـات بـاحلقوق      مؤشرات مفصلة بشأن متتع   تقدمي  القلق إزاء عدم    لكنها تشعر ب  
  . االتفاقيةاملكفولة يف التشريعات الوطنية ويف

إعداد التقرير الـدوري     توصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف يف االعتبار، عند          
 بتقدمي الوثائق اخلاصة باملعاهدات     من املبادئ التوجيهية للجنة املتعلقة     ١١ املقبل، الفقرة 

(CERD/C/2007/1)   ومفـصلة لرصـد وتقيـيم      ةمعلومات موثوق ضرورة تقدمي   ب وتذكر  
وتوصي اللجنة بـأن تـضع      . االتفاقية لصاحل األقليات ولتقييم تنفيذ   ذة  املتخسياسات  ال
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هذه املعلومات   لرصد أثر سياساهتا وبراجمها وإدراج    حمددة زمنياً   الدولة الطرف مؤشرات    
يف تعـدادها   ،  تكفل الدولة الطرف   أنب وتوصي اللجنة أيضاً  . يف تقريرها الدوري املقبل   

  .ديد انتماءاهتمألشخاص يف حت ا، حقاملقبلالسكاين 
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        
 هيةوخطابات الكرا  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  جرائم الكراهية   للمعاقبة على   
   ).٦ و٤و)  ه(و) د(و) ب(و

تدابري تشريعية وقـضائية    يلزم من    ماحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع          
   :يلي  ماعلىكما حتثها ،  من االتفاقية٤ و٢وإدارية لتنفيذ أحكام املادتني 

جـرائم الكراهيـة    تدابري فعالة أخرى ملنع ومكافحة      سن قوانني واختاذ      )أ(  
  ؛ملسؤولني عنهااأو حتض عليها، ومعاقبة  الكراهية واخلطب اليت تنم عن

اجلماعات املتطرفة العنـصرية أو املعاديـة لألجانـب         متابعة ومالحقة     )ب(  
  ؛حظرها إذا لزم األمرو

  إنفاذ القانون اجلنائي ضد اجلرائم اليت ُترتكب بدوافع عنصرية؛تعزيز   )ج(  
 يف القطـاعني  ،  عـالم العنصري والتمييز يف وسائل اإل    التحامل  مكافحة    )د(  

 ، مبا يف ذلك من خالل بذل املزيد من اجلهود لتعزيز التفـاهم والتـسامح              العام واخلاص 
، ومن خـالل اعتمـاد مدونـة    يف الدولة الطرفاألقليات العرقية   خمتلف  والصداقة بني   

  ؛الصحافة/لقواعد السلوك يف وسائط اإلعالم
سيما يف كرة    الو ، الرياضة مواصلة جهودها ملكافحة العنصرية يف جمال       ) ه(  
  ؛القدم

 واملؤسسات اليت تعمـل علـى       تشجيع ودعم املنظمات غري احلكومية      )و(  
  .التنوع العرقي والثقايفاحترام  وتعزيز ثقافة التسامح و،مكافحة التمييز العنصري

معلومات عـن    يف تقريرها الدوري املقبل،   ،  تطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف       
احملاكمـات  بشأن إحصاءات وحتليالت تقدمي مبا يف ذلك   ،  لتشريعات الوطنية فرض وتنفيذ ا  

  . من االتفاقية٤حتظرها املادة  القضايا املتعلقة بأفعال اليت أجريت والعقوبات اليت فرضت يف
مفصولة مستوطنات    يف يعيشون غالباً ما الروما،  سكان  الوتشعر اللجنة بالقلق ألن       -١٤

لعمليات اإلخـالء القـسري   يتعرضون  ، وكثرياً ماالسكن الالئقال يف جمالتمييز ويواجهون  
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 عن إتالف وتـدمري     سبل انتصاف قانونية أو تعويض    تتاح هلم    الو سكن بديل، دون توفري   
تعرب عن  لكنها  قانون اإلسكان االجتماعي،    باهتمام إىل   اللجنة  وتشري  . ممتلكاهتم الشخصية 

ها الروما عند تقدمي طلبات لالستفادة مـن بـرامج          الصعوبات اخلاصة اليت يواجه    قلقها إزاء 
  ).٦ و‘٣‘) ه(٥ و٣ و٢اد املو(إىل استمرار التمييز يؤدي مما  ، االجتماعياإلسكان
تترتب على أي عملية إلعـادة        ال حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن أن         

 اإلجرائية اليت   حتديد أشكال احلماية   التوطني زيادة يف عمليات اإلخالء القسري وأن يتم       
 الدولـة الطـرف   تعزز  وتوصي اللجنة بأن    . وكرامة اإلنسان اإلجراءات القانونية   حتترم  

توصي باإلسـراع يف    ،  ويف هذا الصدد   التدابري الرامية إىل حتسني ظروف السكن للروما      
ويف ضـوء تعليقـي     . ٢٠٠٩يف عام    تنفيذ اخلطة الوطنية إلسكان الروما اليت اعتمدت      

 ، بشأن التمييـز ضـد الرومـا،       ٣١-٣٠، الفقرات   )٢٠٠٠(٢٧رقم  ني  اللجنة العام 
اللجنة الدولة الطـرف     توصي معىن ونطاق التدابري اخلاصة،      بشأن) ٢٠٠٩(٣٢ ورقم

عن مساكن غريهم من الـسكان       مساكن األقليات فصل  أيضاً بتكثيف جهودها لتجنب     
  .وتشجعها على النظر يف وضع برامج لإلسكان االجتماعي للروما

فيمـا يتعلـق    الفصل  يزالون يواجهون     ال أقلية الروما  يساور اللجنة القلق ألن أفراد    و  -١٥
تفاقات إعـادة    وفقاً ال  ،أيضاً ألن أطفال الروما العائدين    وتشعر بالقلق   . التعليمباحلصول على   

ليم بلدان أوروبا الغربية، يواجهون صعوبات إضافية يف االلتحاق بنظام التع         االستيعاب املربمة مع    
  .)‘٥ ‘) ه(٥ و٣ املادة(وذلك بسبب أمور منها إجراءات التسجيل والتنسيب ، الصريب

 ٢٦-١٧ الفقـرات ،  ٢٧يف اعتبارها توصيتها العامـة رقـم        اللجنة  إذ تضع     
معاجلة مسألة الفصل حبكـم     الدولة الطرف بشدة على     ، حتث   ٣٢  رقم وتوصيتها العامة 

، مبا  احلصول على التعليم اجليد   بري الالزمة لتسهيل    التداتنفيذ  و ،الواقع يف املدارس العامة   
تدريب العاملني يف املدارس على مكافحة التمييـز وتوعيـة اآلبـاء             عن طريق    يف ذلك 

الفصل حبكم الواقع ومنع  واألمهات، وزيادة عدد املساعدين املعنيني بتعليم أطفال الروما،
كما تشجع اللجنة الدولـة     .  الشامل من تدابري تعزيز التعليم   ذلك   الروما، وغري لتالميذ  ل

األطفـال  وتنـسيب   الطرف على وضع إجراءات متخصصة ومناسبة الستقبال وتقييم         
  . العائدين وزيادة وعي املعلمني بأمهية مثل هذه اإلجراءات

 اجلهود اليت اختذهتا الدولة الطرف لتحسني أوضاع الرومـا           بتقدير إىل  اللجنةوتشري    -١٦
 الذين ينتمـون إىل     ني ومنع ومكافحة التمييز العنصري ضد األشخاص      واألشكاليني واملصري 

 إىل التمييـز والتحامـل     تشعر بالقلق ألن هذه اجملموعات تتعـرض      لكنها  ،  هذه اجملموعات 
وخدمات الرعاية الـصحية واملـشاركة      احلصول على فرص العمل     سيما يف    والتنميط، وال 
  ).٥و ٢، الفقرتان ٢ املادة(الدخول إىل األماكن العامة السياسية و

تشجع الدولة الطرف  ،٣٢ و٢٧ العامتني رقم ايف اعتبارها توصيتيهاللجنة إذ تضع   
. على تكثيف جهودها ملنع ومكافحة التمييز العنصري ضد الروما واألشكاليني واملـصريني           
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املـساواة يف   حتقيق  وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف التنفيذ الفعال للسياسات الرامية إىل           
 وباختاذ  ،٥الروما واألشكاليني واملصريني باحلقوق واحلريات املنصوص عليها يف املادة           متتع
 الفعالة يف العمل يف املؤسسات العامة والتمثيل الـسياسي          ةخاصة للنهوض باملساوا   تدابري

نشطة محالت  تنظيم   على   كما تشجع اللجنة الدولة الطرف    . املناسب على مجيع املستويات   
  . معها التضامنللحث علىسيما الروما، و هذه اجلماعات، والللتوعية مبا تعانيه 

يتضح  ماالتمييز اهليكلي املوجود يف الدولة الطرف على حنو         بقلق إىل   اللجنة  وتشري    -١٧
أللبان السياسي والتارخيي جتاه بعض األقليات مبا يف ذلك البشناق يف ساجناك وا           من التحامل   

 هـذه  ألنوتشعر اللجنـة بـالقلق   .  والبوجنيفاكبيا، وكذلك أقلية الفالشيني  يف جنوب صر  
الستبعاد والتمييز فيما يتعلق حبقوقها وحرياهتا على النحو املشار         تعاين من ا  تزال   األقليات ال 

الـشؤون العامـة    تسيري  سيما يف جماالت العمالة والتعليم والتمثيل يف         وال،  إليه يف االتفاقية  
 ).٥، والفقرة ٢ من املادة ) ه( والفقرة) ج(١، الفقرة ٢ادة امل(الوطنية 

على مجيع املـستويات،     ،ذ الدولة الطرف التدابري الالزمة    توصي اللجنة بأن تتخ     
وذلك لتفادي وتثبيط االجتاهات اليت تؤدي      للتحامل  ملنع وصم هذه اجملموعات وتعرضها      

بيئـة  بتهيئة  الدولة الطرف أيضاً    نة  اللجوتوصي  . التمييز اهليكلي حدوث أو استمرار    إىل  
التشجيع على وضع وتنفيذ    ومواصلة   ،للحوار مع األقليات املعنية للتصدي هلذه املشاكل      

وتشجع الدولة الطرف علـى     . مشاريع وسياسات ترمي إىل إزالة احلواجز بني اجملتمعات       
وصي اللجنـة   وت. وتطويرهااً  مواصلة تعزيز صون لغات وثقافات اجملتمعات املذكورة آنف       

 الالزمة، مبا يف ذلـك التـشريعية واالجتماعيـة          الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري    اً  أيض
، وقادرة على بنـاء     هادفةاجلمهور مشاركة   عامة  ، لضمان مشاركة األقليات و    والثقافية

  .الثقة وتعزيز التماسك واالندماج يف اجملتمع
فيد بالصعوبات اليت تواجهها الـسلطات      وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير اليت ت         -١٨

الدينية ألقليات معينة تسعى إىل تسجيل نفسها ككيان قانوين مبوجب قانون الكنائس والطوائف 
وتشعر بالقلق أيضاً إزاء التقارير اليت تفيد بالتمييز يف رد املمتلكات إىل بعض جمموعات              . الدينية

  .‘٧‘و‘ ٥‘)د(٥و) ج(٢املادتان ( درة ممتلكاهتااألقليات الدينية اليت متت مصا
ر اللجنة بإمكانية تقاطع التمييز العرقي والديين وحتث الدولة الطرف علـى            ذكّت  

دون ،  املساواة يف التمتع باحلق يف حرية الدين للجميع        اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان    
تدمي التداخل بني   معاملة تفضيلية، مبا يف ذلك من خالل مراجعة القوانني واملمارسات اليت            

وتشجع الدولـة الطـرف   . عوق التنفيذ الكامل لالتفاقية   مما ي العلمانية واجملاالت الدينية،    
 .أيضاً على ضمان تنفيذ عملية إعادة املمتلكات دون مزيد من التأخري ودون متييز

يتمتعون حبماية القـانون،   الذين ال وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء مشكلة األشخاص          -١٩
 للتقارير، من الروما واألشكاليني واملصريني، وتشعر بالقلق أيـضاً إزاء            وفقاً ،لبية هؤالء وغا
بقلق خاص إزاء وتشعر اللجنة .  من أوضاع حرجةيتعرض إليه العائدون واملشردون داخلياً ما
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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            الد،مي
  .‘٣‘و ‘٢‘و ‘١‘)د(و

مبا يف ذلك التعـديالت      ،لطرف على تنفيذ التدابري الالزمة    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        . واألشكاليني واملصريني بأمهية التسجيل   
وبـأن تـصدق علـى اتفاقيـة        ،  علق بانعدام اجلنسية  الطرف بزيادة الضمانات فيما يت    

  . بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية١٩٦١ عام
 من الشكاوى املتعلقة بالتمييز العنصري اليت        العدد القليل جداً    بقلق وتالحظ اللجنة   -٢٠

 من قرارات احملاكم الـصادرة يف أي        تناوهلا مكتب أمني املظامل، وكذلك العدد القليل جداً       
 ).٦ و٥ملادتان ا(شكوى 

 بشأن منع التمييز    )٢٠٠٥(٣١ها توصيتها العامة رقم     يف اعتبار اللجنة  إذ تضع     
أن قلـة    توصي بأن تكفل الدولة الطرف     العنصري يف إدارة وسري عمل العدالة اجلنائية،      

وعي الضحايا حبقوقهم أو انعدام ثقة األفراد بسلطات        بسبب عدم    ليست   هذه الشكاوى 
وترجـو   .و قلة اهتمام السلطات أو شعورها حباالت التمييز العنصري        الشرطة والقضاء أ  

حـصاءات بـشأن   املزيد من اإلتقريرها الدوري املقبل تضمني اللجنة من الدولة الطرف     
، أو اإلثينالعنصري وأحكام احملاكم املتعلقة بأفعال التمييز واملالحقات القضائية   الشكاوى
  .توضح هذه البيانات اإلحصائيةيقية حققضايا على بعض األمثلة مع إعطاء 

ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف جمال تدريب األطفال والـشباب               -٢١
إزاء عدم كفايـة    تزال تشعر بالقلق     ، لكنها ال  يف جمال حقوق اإلنسان   وموظفي اخلدمة املدنية    

إزاء ، و نيـات، والتـسامح   ما بني خمتلـف اإلث    فيواالنسجام  التدريب يف جمال حقوق اإلنسان      
 ).٧ املادة(النظرة السلبية والنمطية لألقليات بني عامة الناس وموظفي القضاء واإلدارة استمرار 

يف جمـال حقـوق اإلنـسان       تعزيز التدريب   تشجع اللجنة الدولة الطرف على        
احلوار بني الثقافات وتؤكـد علـى التـسامح والتفـاهم           ومواصلة الربامج اليت تدعم     

موظفي القـضاء   يف أوساط   سيما   ال و بثقافة وتاريخ خمتلف اجلماعات العرقية،    يتعلق   فيما
لفني بإنفاذ القوانني، مبن فيهم الشرطة وموظفو إدارة السجون واحملـامون           واملوظفني املك 

وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ مثل هذه الـربامج يف             . نواملعلمو
وسائط اإلعالم، هبدف تعزيز زيادة احترام وتقدير       يف  السياسية  حملافل  االتعليم العام، ويف    

  .يف الدولة الطرفالثقايف دور التنوع 
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املتمثلـة يف   وترحب اللجنة بالتعهد الصريح للدولة الطرف بالوفاء بالتزاماهتا الدولية            -٢٢
، وتالحظ مع التقدير    ليوغوسالفيا السابقة  مع احملكمة اجلنائية الدولية   والفعال  التعاون الكامل   

 أن   بقلق اليت حدثت بشأن عمليات التحقيق واملالحقات القضائية، ولكنها تالحظ         التطورات
 . طلقي السراحالنيزا  الجيتشوغوران ها يتشاهلاربني راتكو مالد

أن مكافحة اإلفالت من العقاب أمر أساسي ملواجهـة         اللجنة يف احلسبان    إذ تأخذ     
عويض ومصاحلة الضحايا واجملتمعات املعنية، تشجع الدولة الطرف        نقطة انطالق لت  واملاضي  

راتكو مالديتش وغوران هاجيتش، املتهمني باإلبادة      للبحث عن   على بذل مزيد من اجلهود      
إىل احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة       ، واعتقاهلما وتـسليمهما     ضد اإلنسانية جبرائم  واجلماعية  

ع األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم أو اشتراكهم يف         وضمان مقاضاة مجي   ،ليوغوسالفيا السابقة 
راءات جنائية مناسبة حىت بعد املوعد احملدد       جوذلك وفقاً إل   ،ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية   

على لغلق احملكمة، وتشجع اللجنة الدولة الطرف، عند التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية،             
بة والوصول إىل الشهود احملتملني وضـمان       أن تتيح الوصول الكامل إىل املستندات املطلو      

  .ع مراحل اإلجراءات وبعد انتهائهامحاية الشهود بصورة فعالة يف مجي
يف اعتبارها أن مجيع حقوق اإلنسان هي حقوق غري قابلة للتجزئة،           اللجنة  وإذ تضع     -٢٣

سان اليت تشجع الدولة الطرف على النظر يف التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنفهي 
تصدِّق عليها بعد، وخباصة تلك املعاهدات اليت تتصل أحكامها اتصاالً مباشراً مبوضـوع              مل

التمييز العنصري، مثل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم             
  .١٩٩٠ لعام
بـشأن  ) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على ضوء توصيتها العامة رقم            -٢٤

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

يتصل بذلك من تعصب، آخذة يف اعتبارها الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر               وما وكره األجانب 
، لدى تنفيذ االتفاقيـة     ٢٠٠٩أبريل  /نيسانض نتائج ديربان، الذي عقد يف جنيف يف         استعرا

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              

  . ن على املستوى الوطينوبرنامج عمل ديربا
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ وُتعّمم على حنو كاٍف برناجماً مناسـباً مـن                 -٢٥

 بوصفها السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، على النحو    ٢٠١١األنشطة لالحتفال بسنة    
  . ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٦٤/١٦٩املعلن مبوجب قرار اجلمعية العامة 

وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور مع منظمات اجملتمع املدين العاملة              -٢٦
سيما يف مناهضة العنصرية، وتوسيع حوارها مع تلـك          يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وال     

  املنظمات خبصوص إعداد التقرير الدوري املقبل
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 من  ٦يالت املدخلة على الفقرة     وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعد         -٢٧
 من االتفاقية، وهي تعديالت اعتمدهتا الدول األطراف يف االتفاقيـة يف اجتماعهـا              ٨ املادة
 ووافقت عليهـا اجلمعيـة العامـة يف         ١٩٩٢يناير  / كانون الثاين  ١٥عشر املعقود يف     الرابع
يف هذا الصدد وتستشهد اللجنة . ١٩٩٢ديسمرب /كانون األول ١٦ املؤرخ ٤٧/١١١ قرارها

، اللذين حثت فيهما اجلمعية العامة بقوة الدول        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
طالعهم عليها  إوتوصي 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

 مـن نظـام اللجنـة       ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١ووفقاً ألحكام الفقرة      -٢٩
الداخلي املعدَّل، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيها يف غضون عام واحد من تاريخ               

 ١١ الفقـرات    اعتماد هذه االستنتاجات مبعلومات عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الواردة يف         
  .  أعاله٢٢ و١٩ و١٥و

الدولة الطرف إىل األمهيـة اخلاصـة الـيت تكتـسيها           أن توجه   اً  وتود اللجنة أيض    -٣٠
، وتطلب إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري املقبل         ٢١ و ١٧ و ١٤ و ١٣ التوصيات

  . معلومات مفصلة عن التدابري امللموسة املتخذة لوضع تلك التوصيات موضع تنفيذ
ين والرابـع يف وثيقـة      وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريريها الدوريني الثا          -٣١

، آخذة يف اعتبارها املبادئ التوجيهية      ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ٤واحدة حيني موعد تقدميها يف      
اخلاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري اليت اعتمدهتا اللجنـة يف دورهتـا             املتعلقة بالوثيقة   

ط املثارة يف هذه املالحظـات      ، وأن تتطرق إىل مجيع النقا     (CERD/C/2007/1)احلادية والسبعني   
 ٤٠وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على احترام عدد الصفحات األقـصى وهـو              . اخلتامية

 صفحة بالنـسبة إىل الوثيقـة       ٨٠ إىل   ٦٠صفحة بالنسبة إىل التقارير اخلاصة باملعاهدات ومن        
 ١٩ لـواردة يف الفقـرة    انظر املبادئ التوجيهية املوحدة إلعداد التقارير وا      (األساسية املشتركة   

 .HRI/GEN.2/Rev.6)الوثيقة  من

        


