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  اجلوانب اإلجيابية  -باء  
اإلجيابية اليت اضـطلعت هبـا الدولـة    األنشطة و ترحب اللجنة بعدد من التطورات      -٤

  :الطرف ملكافحة التمييز العنصري وتعزيز التسامح والتنوع مبا يف ذلك
 حرمـان   جـواز  من القانون اجلنائي اليت تنص علـى         ٢٤٦مراجعة املادة     )أ(  

أو الكامنـة علـى     /الفعلية و  من قدرته    ، بصورة مؤقتة  ،)٢٤٠املادة  (شخص مدان بالتمييز    
  ؛االنتخاب
التعديالت اليت أدخلت على قانون اجلنسية الربتغاليـة مبوجـب القـانون              )ب(  

 للمهاجرين من اجليلني    ليتسىن ٢٠٠٦أبريل  /نيسان ١٧ الصادر يف    ٢/٢٠٠٦األساسي رقم   
حق اإلقليم نظام بشروط معينة والتوجه لألخذ ب    الية  الثاين والثالث احلصول على اجلنسية الربتغ     

  ؛للحصول على اجلنسية
 ٢٠٠٨يونيـه   /حزيـران  ٣٠ الصادر يف    ٢٧/٢٠٠٨اعتماد القانون رقم      )ج(  

يف مرحلة مقبولية إجراء التماس اللجـوء،       على الطعن    اًيأثراً إيقاف  بشأن اللجوء الذي يرسي   
  ).١٥، الفقرة CERD/C/65/CO/6 (٢٠٠٤على النحو الذي أوصت به اللجنة يف عام 

  : وترحب اللجنة باعتماد اخلطط واالستراتيجيات التالية  -٥
  ؛٢٠٠٧خطط العمل الوطنية إلدماج املهاجرين اليت وضعت منذ عام   )أ(  
  ؛)٢٠١٣-٢٠١٢(اخلطة الوطنية الثانية ملكافحة االجتار بالبشر   )ب(  
ـ      ا  )ج(   كـانون   يف   يف تطبيقهـا  رع  ستراتيجية إدماج جمتمعات الروما اليت ش
  ؛٢٠١١ديسمرب /األول

لحد من عدد التقارير اليت تأخر تقدميها       لإنشاء هيئة مشتركة بني الوزارات        )د(  
  .إىل اهليئات التعاهدية

وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة العليا للهجرة واحلوار املشترك بني الثقافات، مبوجب             -٦
وفيما يتعلـق بـربامج     . ٢٠٠٧مايو  /أيار ٣يف  ، الصادر   ١٦٧/٢٠٠٧قانون رقم   باملرسوم  

اللجنة العليا للهجرة واحلوار املشترك بني الثقافات، ترحب اللجنة، بصفة خاصة، باملشروع            
 دائرة حكوميـة  ٢٥ وسيطاً معنياً بالتعددية الثقافية يف ٢٨ الذي ساعد على تعيني  النموذجي

وتأخذ اللجنة  . النمطية والتحيزات العرقية  لتعزيز احلوار فيما بني الثقافات ومكافحة األفكار        
  .علماً أيضاً بعمل اللجنة على دعم وتعزيز احلوار فيما بني الثقافات

، ٢٠٠٧ب معين بدعم الروما، يف عـام        وتالحظ اللجنة، مع االهتمام، إنشاء مكت       -٧
  .وباملبادرات املرتبطة به
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 الـيت   اجلديـدة جـراءات   وتثين اللجنة بصفة خاصة على السياسات والقوانني واإل         -٨
اعتمدهتا الدولة الطرف فيما يتعلق بإدماج املهاجرين على النحو الذي أكد عليه تقرير التنمية              

  . ، وفهرس سياسة إدماج املهاجرين٢٠٠٩البشرية لألمم املتحدة لعام 
وترحب اللجنة بالدائرة الوطنية لالستعالمات اهلاتفية التابعة للجنة العليـا للـهجرة              -٩

، اليت تقدم معلومات باللغات األكثـر شـيوعاً    "جندة املهاجر"وار املشترك بني الثقافات     واحل
  .للمهاجرين يف الربتغال، وخدمة الترمجة اهلاتفية املتوفرة جماناً بستني لغة خمتلفة

  الشواغل والتوصيات  -جيم  
 من القانون   ٧/١دة  املا(تأخذ اللجنة علماً بأن القانون الربتغايل بشأن محاية البيانات            -١٠

حيظر صراحة معاجلة البيانـات     ) ١٩٩٨أكتوبر  /تشرين األول  ٢٦ الصادر يف    ٦٧/٩٨رقم  
عن أسفها لعدم وجود بيانات     مع ذلك   تعرب  والشخصية املتعلقة باألصل العرقي أو اإلثين،       

.  علـى الـسواء    املواطنني وغري املواطنني  من  إحصائية مصنفة بشأن التكوين اإلثين للسكان       
 مـن تقريرهـا   ٢ يف الفقـرة    ،الدولة الطرف فيه  تؤكد  يف الوقت الذي    تالحظ اللجنة أنه    و

، وأن املهـاجرين الـذين      هبذه الصفة هبا  معترفاً  ثنية  إ أقليات    هناك تعلى أن ليس   ،الدوري
أجانب، فإهنا ال تنكـر وجـود       ولكن ك ثنية  إأقليات  غري معترف هبم ك   يعيشون يف الربتغال    
  .يةجمموعات إثنية وعرق

املتعلقة بتفسري وتطبيـق أحكـام   ) ١٩٩٠(٨تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم    
أن حتديد هوية األفراد من حيث انتمائهم إىل فئـة       ب من االتفاقية، اليت تفيد      ٤ و ١املادتني  

           عرقية أو إثنية معينة سيكون قائماً على أساس التحديد الذايت هلـذه اهلويـة مـن قبـل                 
  .ينالفرد املع
تكرر اللجنة رأيها بأن الغرض من جتميع البيانات املصنفة هو السماح للـدول               

األطراف بتقييم املنجزات والعقبات فيما يتعلق مبكافحة التمييز العنصري الذي يعاين منه            
 ووفقاً للتوصـية العامـة     . على السواء املقيمون على أراضيها من مواطنني وغري مواطنني        

 من املبادئ   ٨ بتقدمي التقارير من جانب الدول األطراف والفقرة         قةاملتعل) ١٩٧٣(٤رقم  
، تدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل جتميـع         )CERD/C/2007/1(التوجيهية لتقدمي التقارير    

ديـد  لى أساس قيام املعنيني باألمر بتح     عبيانات إحصائية عن التكوين الدميغرايف لسكاهنا       
  . ف عن األمساء بشكل طوعي ودون الكشهويتهم اإلثنية

 مبـادئ اإلعـالن     أنتشري يف تشريعاهتا    الدولة الطرف   أن  اللجنة  ويف حني تالحظ      -١١
االتفاقيـة  اليت ال تزال غامضة بـني       العالقة  إزاء  يساورها  فإن القلق   العاملي حلقوق اإلنسان،    

  .والقوانني احمللية للدولة الطرف
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وإيالء  لتوضيح هذا املوضوع     توصي اللجنة الدولة الطرف بإجياد وسائل قانونية        
لمعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االتفاقية الدولية للقضاء علـى            لاألولوية  

  . مجيع أشكال التمييز العنصري
وتأخذ اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بـشأن حمدوديـة عـدد          -١٢

. التمييز العنصري العقوبات اليت تتناول    قانون   من   ٢٤٠الشكاوى املسجلة فيما يتعلق باملادة      
ويساورها قلق خاص إزاء املعلومات اليت تشري إىل أن هذا الوضع قد يعود إىل أمـور منـها                

بشأن د اإلجراءات القضائية وانعدام الوعي      يف النظام القضائي بسبب طول وتعق     انعدام الثقة   
  ).٦ و٢املادتان (أوجه االنتصاف القانونية هذه 

يف العنـصري   بشأن منع التمييـز     ) ٢٠٠٥(٣١ العامة رقم    ع مراعاة توصيتها  م  
  :الدولة الطرف مبا يلياللجنة إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية، توصي 

بوسائل تتيح االطـالع    التمييز العنصري   بشأن  نشر التشريعات القائمة      )أ(  
 اجلمهور، وال سيما اجملموعات     بلغات متعددة، وإعالم  عليها، وحيثما كان ذلك مناسباً،      

   جبميع سبل االنتصاف القانونية املتاحة؛،املستضعفة
يف النظام القضائي، وتقصري    بدرجة كبرية   زيادة ثقة السكان    لاختاذ تدابري     )ب(  

الوصـول إىل سـبل     مـن   لضحايا  ومتكني ا ذلك  حيثما أمكن   مدة اإلجراءات القضائية    
  .االنتصاف القانونية

الدولة الطرف إىل تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات حمدثـة          تدعو اللجنة     
التمييـز  واألحكام الصادرة بصدد    عن عدد الشكاوى واملالحقات القضائية واإلدانات       

  .لضحاياأتيحت ل يتاالنتصاف السبل العنصري و
لتمييـز  ل للتـصدي وتأخذ اللجنة علماً بالنهج الشامل الذي اعتمدته الدولة الطـرف             -١٣
ومع أن هلذا النهج عدة جوانب إجيابية، فإن ما يقلق اللجنة هو أن طابعه العام للتصدي                . عنصريال

جمموعات املواطنني أو جمموعات    للتمييز العنصري قد ال يتيح ما يكفي من االهتمام لدواعي قلق            
  ).٢املادة (غري املباشر أو املهاجرين واألجانب الذين قد يتعرضون للتمييز املباشر 

الدولة الطرف تدابري خاصـة مناسـبة لـصاحل    تتخذ كرر اللجنة توصيتها بأن    ت  
الغجر والروما والسكان املنحدرين من أصل أفريقـي،        اليت تشمل   اجملموعات املستضعفة   

بشأن معىن ونطاق التدابري اخلاصة الـواردة يف        ) ٢٠٠٩(٣٢وفقاً لتوصيتها العامة رقم     
فيهـا  اليت يؤثر   االت  احلشكال التمييز العنصري، يف     االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أ     

اجملموعات املستضعفة بشكل غري متناسب وكذلك وفقاً       التمييز املباشر أو غري املباشر يف       
بشأن ) ٢٠١١(٣٤بشأن التمييز ضد الروما ورقم ) ٢٠٠٠(٢٧ رقم تنيها العاميلتوصيت

  . التمييز العنصري ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي
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 اليت اختذهتا الدولة الطرف للتشجيع على االندماج،        اجلديدةوعلى الرغم من التدابري       -١٤
، مبا يف ذلك أثـر      والتصدي له  ومنع التمييز العنصري الذي ميارس ضد اجملتمعات األقل حظاً        

القلق إزاء األفكـار    تشعر ب اللجنة  فإن  الثقايف،  وعمل الوسطاء العاملني يف اجملال االجتماعي       
وقد تلقت  . مطية العرقية وأوجه التحيز السائدة ضد املهاجرين واألجانب وبعض املواطنني         الن

منـها   ،ضد الربازيليني، وكذلك ضد جمموعات أخـرى      املمارس   التمييز   عناللجنة تقارير   
.  وبصفة خاصة الغجـر والرومـا      ،الصينية واألفارقة الوافدين من جنوب الصحراء الكربى      

العنصرية وكره األجانب من جانب اليت تتسم بطب اخليضاً إزاء انتشار ويساور اللجنة القلق أ
 األلعـاب    جمـال  األحزاب السياسية املتطرفة، وإزاء مظاهر العنصرية والتعـصب يف        قلة من   

  ).٤ و٢املادتان (الرياضية ضد أفراد األقليات اإلثنية 
العنـصري  تمييز  حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة ملنع مظاهر ال            

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدين خطب . وكره األجانب والتعصب ومقاضاة اجلناة
تعزز التسامح والتنوع، مبـا يف      وأن  العنصرية وكره األجانب    رجال السياسة اليت تتسم ب    

  .األلعاب الرياضيةجمال ذلك يف 
يف جمـال حقـوق     طرف  وعلى الرغم من الدورات التدريبية اليت نظمتها الدولة ال          -١٥

اإلنسان وما سبق للجنة أن قدمته من توصيات، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء احلاالت املبلغ               
والتحيز ضد األفراد من    العنصرية  النمطية  القوالب  ومظاهر  التمييزي  السلوك  عنها اليت تتعلق ب   

 جانب املوظفني   أصل أجنيب وغريهم من اجملموعات املستضعفة املعرضة للتمييز العنصري، من         
  ).٧ و٥ و٢املواد (املكلفني بإنفاذ القوانني 

بـشأن تـدريب املـوظفني    ) ١٩٩٣(١٣مع مراعاة التوصية العامة للجنة رقم       
املكلفني بإنفاذ القوانني يف جمال محاية حقوق اإلنسان، حتث اللجنة الدولة الطرف علـى              

 املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ       ضمان أن تقدم الدورات التدريبية اليت يتم تنظيمها لصاحل        
ما يلزمهم الحترام ومحاية احلقوق األساسية جلميع األشخاص دون متييز يقوم          كل  القوانني  

وترجو اللجنة من الدولة الطرف    .  القومي العرق أو اللون أو األصل اإلثين أو      أساس  على  
إنفاذ القـوانني  املوظفني املكلفني ب أن تضمن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن مقاضاة      

  .التمييز العنصريممارسة  الشرطة على رجالأو 
. هلـا وفقاً لإلحصاءات املتاحـة     يف السجون   األجانب  فرط متثيل   وتالحظ اللجنة     -١٦

تمييز ضد املهاجرين واألقليات اإلثنيـة يف النظـام         احتمال ممارسة ال  وتعرب عن قلقها إزاء     
سـجن أطـول    فتـرات    عقوبات مشددة، و   فرضصدد  بلغ عنها ب  املاالت  احلالقضائي مثل   

  ).٦ و٥ و٢املواد (احملتمل والتنميط اإلثين 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على تقييم الوضع واختاذ التدابري الفعالة ملكافحـة              

بشأن ) ٢٠٠٥(٣١التمييز العنصري يف النظام القضائي مع مراعاة توصيتها العامة رقم           
وترى اللجنة أن األمـر     .  عمل نظام العدالة اجلنائية    منع التمييز العنصري يف إدارة وسري     
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يتطلب مزيداً من التحليل، إىل جانب ردود مناسبة للتصدي هلذه املشكلة وتقدمي سـبل              
  .انتصاف للضحايا

ويساور اللجنة القلق بشأن حمدودية فعالية إجراء تقدمي الشكاوى املتعلقة بـالتمييز              -١٧
وهي اهليئة املختـصة    ( يق املساواة ومناهضة التمييز العنصري    اللجنة املعنية بتحق  العنصري إىل   

طبـق توجيـه االحتـاد       الذي   ١٨/٢٠٠٤لتمييز العنصري مبوجب القانون رقم      ل بالتصدي
فقليلة هي القرارات اليت اختذهتا منذ إنـشائها بـدليل أن           ). األورويب بشأن التمييز العنصري   

الوعد مبراجعة إجرائها، على حنو ما أشارت إليه        هناك عدداً من احلاالت اليت مل حتل بعد وأن          
  .)٦املادة  (الدولة الطرف مل يوف بعد

 لضمان ١٨/٢٠٠٤توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل مبراجعة القانون رقم           
وتشجع اللجنة الدولة الطرف علـى تقـدمي        . سبل االنتصاف لضحايا التمييز العنصري    

خلفض عـدد    تحقيق املساواة ومناهضة التمييز العنصري    اللجنة املعنية ب  موارد إضافية إىل    
.  واإلدارية املتاحة  ةسبل االنتصاف القانوني  بشأن  اجلمهور  وزيادة وعي   املتأخرة  احلاالت  

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات حمدثـة عـن              
  . اهليئةخلطوات املتخذة لزيادة فعالية هذها

والنساء الاليت ينـتمني إىل جمموعـات        اتحظ اللجنة، مع القلق، أن املهاجر     وتال  -١٨
فعلى سبيل املثال، يقل متوسط مرتب املهـاجرات، وفقـاً          . األقليات يواجهن متييزاً مضاعفاً   

 عن متوسط مرتب املواطنني الربتغاليني      ،٢٠٠٨لإلحصاءات اليت قدمتها وزارة العمل يف عام        
  ). ٥املادة ( أو املهاجرين من الرجال

بـشأن  ) ٢٠٠٠(٢٥صيتها العامة رقم    تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تو        
 النساء،على تقييم ورصد التمييز العنصري ضد وحتثها لتمييز العنصري اجلنسانية لبعاد األ

الدولة الطرف  على  و. اتجمموعات األقلي الاليت ينتمني إىل     النساء و اتوال سيما املهاجر  
 نوع  على أساس كل فرد يف التمتع حبقوق اإلنسان دون متييز         مساواة  ضمان حق   بالتزام  

  .أو اإلثينالقومي أو األصل اللون اجلنس أو العرق أو 
وتأخذ اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للتصدي للتمييز ضد الغجـر               -١٩

ستراتيجية إلدماج  اال تنفيذ    يف ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول والروما، مبا يف ذلك الشروع يف       
ممارسة توعية اجلمهور بعدم    لجمتمعات الروما عمالً مبتطلبات االحتاد األورويب وتنظيم محالت         

 الغجر والرومـا  لكون  بالغ قلقها   ومع ذلك، تعرب اللجنة عن      . التمييز ضد جمتمعات الروما   
الدولة ملا أكدته   تغال، وفقاً   الرباألكثر استضعافاً يف    و اآلن أكثر اجملموعات عرضة للتمييز       حىت

        فيمـا يتعلـق حبقـوقهم      ومتواصلة  سكن، هناك شواغل مستمرة     باإلضافة إىل امل  ف. الطرف
           يف التعليم والصحة والعمل والوصول إىل اخلدمات العامة أو املـشاركة يف احليـاة العامـة               

  ).٧ و٥ و٢املواد (
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 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز       
وتنفيـذ ورصـد    م  ي احترام ثقافتهم وفقاً ملبدأ املساواة وضمان تصم       معللغجر والروما،   

بشكل كامـل هـم     مبشاركتهم  مجيع اإلجراءات والسياسات اليت تؤثر عليهم،       وتقييم  
  .يز ضد الرومابشأن التمي) ٢٠٠٠(٢٧رقم  ، مع مراعاة التوصية العامة للجنةومنظماهتم
ستراتيجية إدمـاج  اترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تنفيذ           

ستراتيجية أن تكفـل    االوينبغي للدولة الطرف عند تنفيذ هذه       .  وأثرها جمتمعات الروما 
سبل حصوهلا علـى    تحسني  باختاذ تدابري ملموسة لتحسني ظروف معيشة هذه اجملتمعات         

  . ليم واخلدمات الصحية والعمل واخلدمات العامةالالئق والتعاملسكن 
ممارسـة  وتود اللجنة أيضاً تلقي معلومات عن أثر محالت توعية اجلمهور بعـدم          

 جهود الدولة الطرف إلدماج املنتمني هلذه اجملتمعات يف         عنالتمييز ضد هذه اجملتمعات و    
 ،ع اإلجـراءات املتخـذة     مجي وينبغي أن ُتراعي  .  العامة مرافق الشرطة وغريها من املرافق    

، وأن يكون الغرض منها النهوض هبـا        الغجر والروما النساء من جمتمعات     ،بصفة خاصة 
  .وإعماهلا

وفيما تدرك اللجنة التحديات اليت تواجهها الدولة الطرف بسبب األزمة االقتصادية،             -٢٠
برامج من أثر على    يترتب على التخفيضات يف امليزانية      ما ميكن أن    تعرب عن قلقها إزاء     فإهنا  

توعية اجلمهور واملؤسسات املسؤولة عن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، ومكافحـة التمييـز    
  ).٧ و٢املادتان  (املختصةالعنصري ودعم املنظمات غري احلكومية 

بشأن متابعة مؤمتر استعراض نتـائج      ) ٢٠٠٩(٣٣يف ضوء التوصية العامة رقم        
 املاليـة   ا لألزمـات  هتاطرق اسـتجاب  أن  ة الطرف إىل    ديربان، تلفت اللجنة انتباه الدول    

 تزايد  أن يسفر عن  واالقتصادية احلالية ينبغي أال تؤدي إىل وضع يزداد فيه الفقر وُيحتمل            
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد األجانـب             

موعات املستـضعفة بـصفة   واملهاجرين واألشخاص املنتمني إىل األقليات وغريهم من اجمل  
وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة ومضاعفة جهودها ملكافحـة التمييـز            . خاصة

 مبا يف ذلك من خالل دعم املنظمات غـري          ،العنصري والتشجيع على التسامح والتنوع    
  .لعاملة يف هذا اجملالااملختصة احلكومية 

لوطنية حلقوق اإلنـسان وأن اللجنـة       وتالحظ اللجنة أن أمني املظامل هو املؤسسة ا         -٢١
 بعد االسـتعراض    ٢٠١٠مارس  /آذارالوطنية حلقوق اإلنسان اليت أنشأهتا الدولة الطرف يف         

الدوري الشامل هلا من جانب جملس حقوق اإلنسان مسؤولة عن تنسيق إجراء تقدمي التقارير              
ـ       . يف حينه إىل اهليئات التعاهدية      يتـصدى أساسـاً   امل  وتالحظ اللجنة أيضاً أن أمـني املظ

مؤسسة وطنية حلقـوق    وسع نطاقاً اليت تقع على عاتق       األسؤوليات  املال جملموعة    ،لشكاوىل
  ). ٢املادة (اإلنسان 
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تشجع اللجنة الدولة الطرف على تغيري تسمية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان              
لبس  ال يكون هناك   حىتالتقارير الواجب تقدميها إىل اهليئات التعاهدية       تأخر  املسؤولة عن   

أن يعكس عمـل أمـني املظـامل        بوتوصي اللجنة   . مع املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان    
مرفـق قـرار    (ركز ألف مبوجب مبادئ باريس      املكمؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان ذات      

طائفة واسعة من التـدابري باإلضـافة إىل         مبزيد من الوضوح  ) ٤٨/١٣٤اجلمعية العامة   
  .اوى وال سيما فيما يتعلق بالتمييز العنصريإجراءات تقدمي الشك

وتأسف اللجنة لعدم مشاركة املنظمات غري احلكوميـة يف دورة تقـدمي التقـارير                -٢٢
بضم هذه املنظمات وإشراكها يف     تلتزم شفوياً   لدولة الطرف   أن ا وتالحظ، يف الوقت نفسه،     

  ).٢املادة (ياً عملية إعداد التقرير املقبل للدولة الطرف الذي يتم إعداده حال
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل مواصلة التشجيع على إشراك املنظمـات غـري               

تقـدمي   ل القادمـة دورة  الاحلكومية يف إعداد التقرير الدوري املقبل وتيسري مشاركتها يف          
  .التقارير

 وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها أن مجيع حقوق اإلنسان غري قابلة للتجزئة، فإهنا تشجع               -٢٣
الدولة الطرف على أن تنظر يف التصديق على تلك املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل               
تصدق عليها بعد، وال سيما املعاهدات اليت ألحكامها عالقة مباشـرة مبوضـوع التمييـز               
العنصري، مثل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم        

)١٩٩٠.(  
بـشأن  ) ٢٠٠٩(٣٣ي اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء توصيتها العامة رقم          وتوص  -٢٤

ديربان، بأن تقوم بإنفاذ إعالن وبرنامج عمل ديربـان اللـذين           نتائج  متابعة مؤمتر استعراض    
اعتمدمها املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب ومـا يتـصل             

نتائج ، مع مراعاة الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض        ٢٠٠١رب  سبتم/أيلول يف   بذلك من تعصب  
 .، عند تنفيذ االتفاقية يف نظامها القانوين      ٢٠٠٩أبريل  /نيسانديربان الذي عقد يف جنيف يف       

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات حمددة عـن               
ذة لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان علـى الـصعيد          خطط العمل وغريها من التدابري املتخ     

  .الوطين
تقدمي التقارير الذي اعتمدتـه الدولـة       لوإذ تضع اللجنة يف اعتبارها النهج الشامل          -٢٥

معلومات عن التدابري املتخذة لتنفيـذ      بتضمني تقريرها الدوري املقبل     الطرف، فإهنا ترحب    
  .االتفاقية يف ماديرا وأزورس

 ٦الفقرة  التعديالت اليت أدخلت على     لجنة الدولة الطرف بالتصديق على      وتوصي ال   -٢٦
 خـالل انعقـاد   ،  ١٩٩٢يناير  /كانون الثاين  ١٥ من االتفاقية، اليت اعتمدت يف       ٨من املادة   

            يفأقرهتـا اجلمعيـة العامـة       الـيت    و ،االجتماع الرابع عشر للدول األطراف يف االتفاقيـة       
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 ويف هذا الصدد، تشري اللجنة    . ١٩٩٢ديسمرب  /كانون األول  ١٦خ  ، املؤر ٤٧/١١١قرارها  
حثت فيها اجلمعية العامة    ، اليت   ٦٥/٢٠٠و ٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨ اجلمعية العامة    اتإىل قرار 

بقوة الدول األطراف على التعجيل بإجراءاهتا الداخلية للتصديق على التعديل املدخل علـى             
 مبوافقتـها   وعلى وجه السرعة   طار األمني العام كتابةً   لجنة وإخ االتفاقية فيما يتعلق بتمويل ال    

  .على هذا التعديل
وتوصي اللجنة بأن تيسر الدولة الطرف إتاحة تقاريرها لعامة اجلمهور وإطالعهـم              -٢٧

عليها وقت تقدميها وأن تعمم باملثل مالحظات اللجنة املتعلقة هبذه التقارير باللغـة الرمسيـة               
  .ع استخدامها، حسب االقتضاءوغريها من اللغات اليت يشي

 الداخلي  ها من نظام  ٦٥القاعدة   من االتفاقية و   ٩ من املادة    ١حكام الفقرة   أل اًووفق  -٢٨
املعدل، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيها يف غضون عام واحد من تاريخ اعتمـاد                

 ١٩ و ١٨فقـرات   لتوصيات الـواردة يف ال    ل مبعلومات عن متابعتها     املالحظات اخلتامية هذه  
  . أعاله٢٠و

 الواردة يف   لتوصياتما تتسم به ا   وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إىل            -٢٩
وترجو من الدولة الطرف أن تقـدم معلومـات         من أمهية خاصة     ١٥ و ١٤ و ١٢ الفقرات

  .ذه التوصياتلتنفيذ همت اختاذها  اليت امللموسةمفصلة يف تقريرها الدوري املقبل عن التدابري 
الدولة الطرف يف وثيقة واحدة تقاريرهـا الدوريـة مـن        أن تقدم   بوتوصي اللجنة     -٣٠

، مـع   ٢٠١٥سبتمرب  / أيلول ٢٣ يف    تقدميها اخلامس عشر إىل السابع عشر، اليت حيل موعد       
تقدمي الوثيقة اخلاصة بلجنة القضاء على التمييز العنـصري         املتعلقة ب مراعاة املبادئ التوجيهية    

، وأن تتناول مجيـع     (CERD/C/2007/1) اعتمدهتا اللجنة خالل دورهتا احلادية والسبعني        اليت
وحتث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تتقيد . هذه املالحظات اخلتاميةيف النقاط املطروحة  

 صفحة، وبعـدد صـفحات      ٤٠املعاهدات وهو   بعدد الصفحات احملدد للتقارير اليت تتناول       
انظر املبادئ التوجيهيـة املنـسقة      ( صفحة للوثيقة األساسية املوحدة      ٨٠ و ٦٠بني  يتراوح  

  ).١٩لفقرة ا، الفصل األول، HRI/GEN.2/Rev.6املتعلقة بإعداد التقارير الواردة يف الوثيقة 

        


