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  كتاب اإلحالة    
  ٢٠١٢مارس / آذار٩

  ،صاحب السعادة
  .يسرين أن أحيل إليكم التقرير السنوي للجنة القضاء على التمييز العنصري 
، )٢٠١٢مارس  /ار آذ ٩ -فرباير  / شباط ١٣(لقد قررت اللجنة يف دورهتا الثمانني         

لجمعية العامة، أن تشرع يف اعتماد      للضمان ترمجة التقارير السنوية املقبلة يف الوقت املناسب         
 مـن دورة    مـارس بـدالً   / آذار -فرباير  /تقريرها السنوي يف أثناء دورهتا املعقودة يف شباط       

 وسوف  .التقرير السنوي معلومات تتعلق بالدورة الثمانني     هذا  وهكذا يتضمن   . أغسطس/آب
) ٢٠١٢ أغـسطس /آب(يتضمن التقرير املقبل معلومات عن الدورتني احلادية والثمـانني          

وسوفت تتبع التقارير الالحقة نفس     ). ٢٠١٣ مارس/ آذار -فرباير  /شباط(والثانية والثمانني   
  . هذهدورة العمل

ـ      ا إن االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، اليت صّدقت عليه
دولة، تشكل األساس املعياري الذي ينبغي أن تبىن عليه اجلهـود الدوليـة              ١٧٥حىت اآلن   

  .للقضاء على التمييز العنصري
 االضطالع حبجم عمل كبري متثل يف حبث         دورهتا الثمانني  وقد واصلت اللجنة خالل    

. ا صلة بذلك إضافة إىل القيام بأنشطة أخرى هل     ،)انظر الفصل الثالث   (تقارير الدول األطراف  
 وإجراءات العمل إجراء اإلنذار املبكر    وحبثت اللجنة أيضاً احلالة يف عدة دول أطراف مبوجب          

وعالوة على ذلك، نظرت اللجنة يف حالة عدة دول أطـراف           . )انظر الفصل الثاين   (العاجل
  .)انظر الفصل الرابع (مبوجب إجراء املتابعة

ملنحـدرين مـن   اإعالن عقد برنامج عمل  بشأن إسهامها يف     واعتمدت اللجنة بياناً    
  ).انظر املرفق السابع (أصل أفريقي

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

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

  .ناقص االستخدام

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

  نيويورك
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 األطراف علـى     دولة من الدول   ٤٣ ذلك، مل تصدق حىت اآلن سوى        لى ع وعالوة 
 من االتفاقية واليت اعُتمدت يف االجتماع الرابع عـشر          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 ١٤الدول األطراف النظر يف إصدار اإلعالن املطلوب مبوجب املادة   
  . مل تكن قد فعلت ذلك بعدإن من االتفاقية، ٨املادة 

 اللجنة ملتزمة بإجراء عملية حتسني مستمرة ألساليب عملها، هبدف زيادة           وال تزال   
. ج مبتكرة ملكافحة األشكال املعاصرة للتمييز العنـصري       فعاليتها إىل أقصى حد واعتماد ُنهُ     

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

أن إىل  حاجـة ملحـة     أكثر من أي وقت مضى،      ورمبا  يف الوقت احلاضر،    توجد  و 
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       

األنشطة اليت ُتسهم يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب يف مجيـع             مجيع  
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          
  .٢٠٠٩عام  يف املعقود ديربان

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            

 يف تنفيذ االتفاقية ومتابعة املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنـصري وكـره             كبرياً
  .األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف السنوات القادمة

  .محترا، بقبول فائق االصاحب السعادةوأرجو أن تتفضلوا،  

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

  ية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصريالدول األطراف يف االتفاقية الدول  -ألف  
 للجنة القضاء علـى التمييـز       الثمانني، تاريخ اختتام الدورة     ٢٠١٢مارس  / آذار ٩يف    -١

دولة طرفاً يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز        ١٧٥العنصري، كانت هناك    
 / كانون األول  ٢١املؤرخ  ) ٢٠-د( ألف ٢١٠٦معية العامة يف قرارها     العنصري، اليت اعتمدهتا اجل   

. ١٩٦٦مارس  / آذار ٧ واليت فُتح باب التوقيع والتصديق عليها يف نيويورك يف           ١٩٦٥ديسمرب  
  . منها١٩ وفقاً ألحكام املادة ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤وقد بدأ نفاذ االتفاقية يف 

من الدول األطـراف يف   دولة ٥٤ للجنة، كانت الثماننيوحبلول تاريخ اختتام الدورة       -٢
 ١٤ من املادة    ١دولة، قد أصدرت اإلعالن املنصوص عليه يف الفقرة          ١٧٥االتفاقية، وعددها   

 بعـد أن  ١٩٨٢ديـسمرب  /  كانون األول٣ من االتفاقية يف    ١٤وبدأ نفاذ املادة    . من االتفاقية 
قـي وحبـث    أُودع لدى األمني العام اإلعالن العاشر الذي يعترف باختصاص اللجنـة يف تل            

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

، كمـا   ١٤ملادة  الدول األطراف يف االتفاقية والدول اليت أصدرت اإلعالن املطلوب مبوجب ا          
، التعديالت الـيت  ٢٠١٢مارس  / آذار ٩ األطراف اليت قبلت، حىت      ٤٣ لترد فيه قائمة بالدول ا    

  .أُدخلت على االتفاقية واعتمدت يف االجتماع الرابع عشر للدول األطراف

  الدورتان وجدوال األعمال  -باء  
 وُعقـدت الـدورة   .سنوياًجلنة القضاء على التمييز العنصري دورتني عاديتني      تعقد  -٣

يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف خالل الفترة        ) ٢١٦٥إىل   ٢١٢٦اجللسات من   (الثمانون  
  .٢٠١٢مارس /آذار ٩فرباير إىل /شباط ١٣من 
  . كما اعتمدته اللجنةالدورة الثماننيويرد يف املرفق الثاين جدول أعمال   -٤
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  العضوية واحلضور  -جيم  
  :٢٠١٢ أعضاء اللجنة لعام أمساءبترد فيما يلي قائمة   -٥

 بلد اجلنسية اسم العضو
تنتــهي العــضوية يف 

 يناير/ كانون الثاين١٩

  ٢٠١٤  اجلزائر  أمرينور الدين 
  ٢٠١٦  االحتاد الروسي  أفتونوموف. ألكسي س

  ٢٠١٦  غواتيماال  كايل تزايخوسيه فرانسيسكو 
  ٢٠١٤  آيرلندا  كريكليأناستازيا 
  ٢٠١٦  بوركينا فاسو  داه بنتا فكتوار -فاطماتا 

  ٢٠١٤  فرنسا  غوترجييس دي 
  ٢٠١٦  رومانيا  دياكونوإيون 

  ٢٠١٤  توغو  يومسانإ) ديودونيه( كوكو ماوينا إيكا كانا
  ٢٠١٦  الصني  يونغانهوانغ 

  ٢٠١٦  جنوب أفريقيا  بارديل - جانواريباتريشيا نوزيفو 
  ٢٠١٤  باكستان  كمالأنور 
  ٢٠١٤  تركيا  كوتغون 

  ٢٠١٦  اهلند  الهرييديليب 
  ٢٠١٤  الربازيل  ليندغرِن ألفيس. خوسيه أ

  ٢٠١٦  كولومبيا  مورييو مارتينيزباستور إلياس 
  ٢٠١٤  النيجر  سيدووالياكوي 

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى   ثورنربيباتريك 
  يرلندا الشماليةآو

٢٠١٤  

  ٢٠١٦  الواليات املتحدة األمريكية  سفاسكيكارلوس مانويل 

  عضاء مكتب اللجنةأ  -دال  
  : اللجنة التالية أمساؤهمأعضاء ٢٠١٢كان مكتب اللجنة يضم يف عام   -٦

  )٢٠١٤-٢٠١٢( أفتونوموف. ألكسي س  :الرئيس
  )٢٠١٤-٢٠١٢( نور الدين أمري  :نواب الرئيس

  )٢٠١٤-٢٠١٢(كايل تزاي فرانسيسكو خوسيه   
  )٢٠١٤-٢٠١٢( الهرييديليب   

  )٢٠١٤-٢٠١٢( كريكليأناستازيا   :املقرر
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منظمة العمل الدولية، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني،         التعاون مع     -اءه  
التابعـة   اخلاصـة    واإلجراءاتومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،       

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

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

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

،  املقدمة إىل مؤمتر العمـل الـدويل   تطبيق االتفاقيات والتوصيات  بشأن ملنظمة العمل الدولية  
نـة  وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بتقارير جل      . وذلك وفقاً لترتيبات التعاون بني اللجنتني     

التمييـز  بـشأن  ) ١٩٥٨(١١١االتفاقية رقـم  اخلرباء، وال سيما الفروع اليت تتناول تطبيق      
الشعوب األصـلية والقبليـة،     بشأن  ) ١٩٨٩(١٦٩رقم  تفاقية  اال، و )االستخدام واملهنة  يف(

  . ورد يف التقارير من معلومات أخرى تتصل بأنشطة اللجنة عّمافضالً
السامية لشؤون الالجئني تعليقات إىل أعضاء اللجنـة        وتقدم مفوضية األمم املتحدة       -٩

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

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

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

  .هتمامموضع اال
، حواراً يف اجتماع    يف جمال احلقوق الثقافية   صة   السيدة فريدة شهيد، املقررة اخلا     وأجرت  -١١

  .٢٠١٢فرباير /شباط ٢٧اليت عقدت يف ) الثمانونالدورة ( ٢١٤٧ اللجنة يف جلستها مغلق مع

  مسائل أخرى  -واو  
كارال إدلنبوس، رئيسة قسم االلتماسات والتحريات بـشعبة معاهـدات          تكلمت    -١٢

) مفوضية حقوق اإلنسان  (ية حلقوق اإلنسان    حقوق اإلنسان يف مفوضية األمم املتحدة السام      
  .٢٠١٢فرباير / شباط١٣، يف )الدورة الثمانون (٢١٢٦أمام اللجنة يف جلستها 

__________ 

، الفـصل التاسـع،     )A/8718 (١٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة والعشرون، امللحق رقم           )١(
 .الفرع باء
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إبراهيم سالمة، مدير شعبة معاهدات حقوق اإلنسان يف مفوضـية حقـوق      وتكلم    -١٣
  .٢٠١٢مارس / آذار٧، يف )الدورة الثمانون (٢١٦١اإلنسان أمام اللجنة يف جلستها 

  اعتماد التقرير  -زاي  
، لضمان  )٢٠١٢مارس  / آذار ٩ -فرباير  / شباط ١٣(قررت اللجنة يف دورهتا الثمانني        -١٤

ترمجة التقارير السنوية املقبلة يف الوقت املناسب من أجل اجلمعية العامة، أن تشرع يف اعتمـاد                
 مـن دورة    الًمـارس بـد   / آذار -فربايـر   /تقريرها السنوي يف أثناء دورهتا املعقودة يف شباط       

وسوف . وهكذا يتضمن التقرير السنوي احلايل معلومات تتعلق بالدورة الثمانني        . أغسطس/آب
والثانية ) ٢٠١٢ أغسطس/آب(يتضمن التقرير املقبل معلومات عن الدورتني احلادية والثمانني         

 تتبع التقارير الالحقـة نفـس دورة        وسوف). ٢٠١٣ مارس/ آذار -فرباير  /شباط(والثمانني  
  . هذهلعملا

 ٢١٦٥ها  جلـست  يف   ،اعتمدت اللجنة تقريرها السنوي املقدم إىل اجلمعية العامـة        و  -١٥
  .٢٠١٢مارس / آذار٩يف ، املعقودة )الثمانون الدورة(
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وإجـراءات  إجراء اإلنذار املبكر    ك  ـمنع التمييز العنصري، مبا يف ذل       -ثانياً  
  العاجلالعمل 

 إىل منـع    العاجلوإجراءات العمل   إلنذار املبكر   إجراء ا عمل اللجنة يف إطار      يهدف  -١٦
حدوث انتهاكات خطرية لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز العنـصري              

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

  .)٣(٢٠٠٧أغسطس /يف آب
، الـذي  العاجـل  وإجراءات العملإجراء اإلنذار املبكر   وفريق اللجنة العامل املعين ب      -١٧

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

  رانسيسكو كايل تزايخوسيه ف  :املنسق
  أناستازيا كريكلي  :األعضاء

  إيون دياكونو  
  إيومسان) هديودوني(     كوكو ماوينا إيكا كانا   
  نايونغهوانغ   

يف عدد من احلاالت يف إطار إجراء اإلنذار املبكر         ونظرت اللجنة يف دورهتا الثمانني        -١٨
  .العاجل، منها بوجه خاص احلاالت التالية وإجراءات العمل

ـ ااألرامتالك  علقة ب تنظرت اللجنة يف حالة شعب املايا وادعاءاته امل         -١٩ . بليـز  يف   يض
املايا العرفية يف   إنكار حقوق   وأعربت اللجنة عن قلقها من كون بليز، على ما يبدو، تواصل            

  على الرغم من قرارات حمكمتها العليا وتوصيات جلنة البلدان األمريكية وجلنة           يضااألرملكية  
، طلبـت   ٢٠١٢مـارس   / آذار ٩املؤرخة  اللجنة  ويف رسالة   .  على التمييز العنصري   القضاء

ب املايا  عاللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن اخلطوات املتخذة لضمان تزويد ش            
بأنواع احلماية الالزمة ملباشرة حقوقه يف امللكية بالكامل وعلى قدم املساواة مع أفراد سكان              

  .بليز اآلخرين
ونظرت اللجنة يف ادعاءات تتعلق ببناء قواعد عسكرية جديدة للواليات املتحـدة              -٢٠

وأعربت اللجنة عن قلقها من أن يؤثر اإلنشاء املقترح لقاعدة          . الياباناألمريكية يف أوكيناوا،    
 على البيئة وظروف احلياة يف جزيرة أوكينـاوا          خطرياً أورا تأثرياً /عسكرية يف خليج هينوكو   

__________ 

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

 .، املرفق الثالث)A/62/18( ١٨ة للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسي )٣(
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وطلبت اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم معلومات عـن          . سلسلة جزر ريوكيانس  التابعة ل 
 الـيت   اإلثنيـة  اجلماعاتالوضع الراهن فيما يتصل باملشاريع والتدابري املتخذة حلماية حقوق          

  .٢٠١٢ هيولي/ متوز٣١تعيش يف هذه املنطقة حبلول 
شخص مـن شـعب      ٣ ٠٠٠ويف ضوء املعلومات الواردة، نظرت اللجنة يف وضع           -٢١

 ٩ويف رسالة مؤرخة    . ، ُيزعم أهنم طُردوا من موطنهم التقليدي، إيالند داونز        كينياسامبورو يف   
، طلبت اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن هذه املسألة وعن             ٢٠١٢مارس  /آذار

  .٢٠١٢ هيولي/ متوز٣١التدابري املتخذة لتعزيز ومحاية حقوق شعب سامبورو حبلول 
يف معلومات تتعلق بوقوع صدام مزعوم بني جمتمعـات الـسكان           ونظرت اللجنة     -٢٢

 توليد الطاقة الكهرمائيـة ضة للتعدين ولبناء سد لاألصيلني والشرطة يف أثناء احتجاجات مناهِ   
بوغلي بلجوء   - واجهة احتجاجات شعوب نغايب   ملوأعربت اللجنة عن قلقها     . بنمايف غرب   

للجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن هـذه املـسألة            وطلبت ا . الشرطة إىل القمع  
  .٢٠١٢ هيولي/ متوز٣١املثارة حبلول 

وأعربت اللجنة عـن    . سورينامراماكا يف   اونظرت اللجنة كذلك يف حالة شعب س        -٢٣
قلقها من أن الدولة الطرف مل تنفذ بعُد توصياهتا ومقرراهتا العديدة املتعلقة بالسكان األصليني             

 وإجراءات العمل رينام، وال سيما مقرراهتا السابقة املعتمدة مبوجب آلية اإلنذار املبكر           يف سو 
 ٢٠٠٦، ويف عام ))٦٧(١املقرر   (٢٠٠٥، ويف عام    ))٦٢(٣املقرر   (٢٠٠٣العاجل يف عام    

شـعب   يف قضية حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان عن حكم  ، فضالً ))٦٩(١املقرر  (
وأعربت اللجنة عن أسفها ألن الدولة الطرف مل تقدم بعُد ). ٢٠٠٧ (امساراماكا ضد سورين

 مـن مالحظاهتـا اخلتاميـة       ١٨الردود املتصلة مبتابعتها للتوصـيات الـواردة يف الفقـرة           
)CERD/C/SUR/CO/12 .(           وطلبت اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن الوضـع

ذهتا لتنفيذ حكم حمكمة البلدان األمريكية حلقـوق       الراهن لشعب ساراماكا، والتدابري اليت اخت     
  .٢٠١٢ هيولي/ متوز٣١اإلنسان حبلول 

الذين يدعى أهنـم    ونظرت اللجنة يف معلومات تتعلق حبالة سكان كارين األصليني            -٢٤
وطلبت اللجنة إىل الدولة الطرف     . تايلندزه كانع كراتشان الوطين يف      تنـا بالقوة من م   وطُرد

زه كانغ كراتشان الوطين والتدابري اليت ـ عن حالة السكان األصليني يف متن   أن تقدم معلومات  
  .اختذهتا لتحسني حالتهم

 نظرت اللجنة كذلك يف حالة      بعد تلقي معلومات حمدثة من منظمة غري حكومية،       و  -٢٥
وطلبت اللجنة إىل الدولة الطرف أن . الواليات املتحدة األمريكيةوشون الغربيني يف شقبيلة ال

ويف الـدورة  . ٢٠٠٦مارس / آذار ٧املؤرخ  ) ٦٨(١معلومات حمدثة عن تنفيذ مقررها      دم  تق
 يف ادعاءات تتعلق مبشروع قرية التزحلق على اجلليد على قمـم            نفسها، نظرت اللجنة أيضاً   

ويف الوقت .  يف الواليات املتحدة األمريكية)San Francisco Peaks(جبال سان فرانسيسكو 
) CERD/C/USA/CO/6( من مالحظاهتا اخلتامية الـسابقة       ٢٩جنة بالفقرة   الذي تذكّر فيه الل   
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، فقد أعربت عن قلقها إزاء التأثري احملتمل ملـشروع قريـة            ٢٠٠٨مارس  /الصادرة يف آذار  
التزحلق على اجلليد على املعتقدات الروحانية والثقافية للسكان األصليني، وإزاء العملية اليت            

ل على موافقة حرة ومسبقة ومستنرية من السكان األصـليني          تنفذها الدولة الطرف للحصو   
وطلبت اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن التـدابري           . فيما يتعلق هبذا املشروع   

  . هلذا املوقعةاليت اختذهتا لضمان احترام ما يكنه السكان األصليون من قدسي
يق العامل املعـين باإلنـذار املبكـر        ويف أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، أجرى الفر        -٢٦

  . داخل اللجنة ألعماله، جرى تقامسه بعد ذلك ونوقش أيضاًحتليالًالعاجل  وإجراءات العمل
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النظر يف التقارير والتعليقات واملعلومات املقدمة من الدول األطـراف            -ثالثاً  
   من االتفاقية٩مبوجب املادة 

  كندا  -٢٧
 الدوريني التاسع عشر والعشرين اللذين قدمتهما كندا يف         نظرت اللجنة يف التقريرين     )١(

 CERD/C/SR.2141 (٢١٤٢ و ٢١٤١يف جلـستيها    ) CERD/C/CAN/19-20(وثيقة واحدة   
واعتمدت اللجنـة املالحظـات     . ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٣ و ٢٢املعقودتني يومي   ) 2142و

 ٧ املعقودتني يومي  )2162 و CERD/C/SR.2161 (٢١٦٢ و ٢١٦١اخلتامية التالية يف جلستيها     
  .٢٠١٢مارس / آذار٨و

  مقدمة  -ألف
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف يف الوقت املطلوب لتقريريها الدوريني التاسـع              )٢(

. عشر والعشرين اللذين صيغا وفقاً للمبادئ التوجيهية املنقحة للجنة بشأن إعـداد التقـارير             
ع الوفد الرفيع املستوى للدولة الطرف وكـذا        وترحب اللجنة أيضاً باحلوار املفتوح والبناء م      

بذله من جهود لتقدمي ردود وافية على القضايا اليت أثارها أعضاء اللجنة خـالل احلـوار               مبا
  .والردود التكميلية املقدمة

  اجلوانب اإلجيابية  -باء
تقدير إىل خمتلف التطورات التشريعية والسياساتية اليت حـدثت يف          مع ال تشري اللجنة     )٣(

  :الدولة الطرف من أجل مكافحة التمييز العنصري، ومنها ما يلي
 ١٧قانون جديد يعدل قانون اجلنـسية دخـل حيـز النفـاذ يف              وضع    )أ(  
اجلنسية الكندية للمواطنني الكنـديني الـسابقني الـذين فقـدوا      مينح   ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

ألطفال املولودين خـارج    جنسيتهم بسبب األحكام املتقادمة يف قوانني اجلنسية السابقة، ول        
  نسية؛اجل وا أن اكتسب أبداًم مل يسبق هل،كندا لوالد كندي من اجليل األول

 من قانون حقوق اإلنسان الكندي، حيث أصبحت تسمح         ٦٧تعديل املادة     )ب(  
، الـشكاوى املتعلقـة   ٢٠١١يوليه / من متوزللجنة الكندية حلقوق اإلنسان أن تقبل، اعتباراً      

  لقرارات املتخذة مبوجب قانون اهلنود؛ باإلجراءات أو ا
 الذي دخل حيـز النفـاذ يف        ،قانون العدل بني اجلنسني يف تسجيل اهلنود        )ج(  

مـن  لمـؤهلني    ل )بصفة هندي (احلق يف التسجيل     والذي يضمن    ٢٠١١يناير  /كانون الثاين 
  لنساء الالئي فقدن وضعهن نتيجة الزواج من رجال غري هنود؛ أحفاد ا

لربامج واالستراتيجيات وغريها من املبادرات الرامية إىل إذكاء وعي        خمتلف ا   )د(  
  .واالندماج والتسامح والتعدد الثقايف العنصريالسكان بالتمييز 
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 /إىل االعتذار الرمسـي الـذي قدمـه يف حزيـران           أيضاًتقدير  مع ال وتشري اللجنة     )٤(
ىل الطلبة السابقني وأسرهم     عن حكومة كندا، إ    بالنيابة رئيس الوزراء الكندي،     ٢٠٠٨ يونيه

تقدير مع ال تشري  كما  . ور كندا يف إدارة نظام املدارس الداخلية للهنود       ن د وجمتمعاهتم احمللية ع  
إىل اعتذار احلكومة الكندية عن نقل اإلنويت من إينوكجواك وبوند إنليت إىل منطقة هـاي               

  .  من خسارةات وعلى ما جتشموه من مشقة ومعاناة وتكبدوهيآركتيك يف اخلمسين
تقدير أيضاً إىل تأييد كندا إلعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق           مع ال وتشري اللجنة     )٥(

  .الشعوب األصلية
وترحب اللجنة باملشاركة الفاعلة للجنة الكندية حلقوق اإلنـسان والعديـد مـن               )٦(

  . املنظمات غري احلكومية ومبسامهاهتا يف النظر يف تقرير الدولة الطرف

  اعي القلق والتوصياتدو  -جيم
ال يزال يساور اللجنة القلق من افتقار تقرير الدولة الطرف إىل بيانـات إحـصائية                 )٧(

حديثة موثوقة وشاملة عن تركيبتها السكانية، مبا يف ذلك افتقاره إىل مؤشـرات اقتـصادية               
صـل   اإلثنية، مبا يشمل الشعوب األصلية والكنديني من أ        التركيبة واجتماعية مصنفة حسب  

أفريقي واملهاجرين الذين يعيشون يف إقليمها، من أجل متكينها من تقييم أفضل ملدى متـتعهم       
  .باحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الدولة الطرف

 من مبادئها التوجيهيـة املنقحـة       ١٢ إىل   ١٠ بالفقرات من    تكرر اللجنة، عمالً    
ع الدولـةَ الطـرف   ، تأكيد توصياهتا السابقة بأن جتمّ   )CERD/C/2007/1(عداد التقارير   إل

 الدوري املقبل، بيانات إحصائية موثوقة وشاملة عن التركيبة هالجنة، يف تقريرلوتقدم إىل ا
 اإلثنية ونـوع     التركيبة اإلثنية لسكاهنا ومؤشراهتا االقتصادية واالجتماعية مصنفةً حسب      

 والكنديني من أصل أفريقي واملهاجرين، مـن أجـل   اجلنس، مبا يشمل الشعوب األصلية    
تقييم أفضل ملدى متتع خمتلف فئاهتا السكانية باحلقوق املدنية والسياسية          إجراء  متكينها من   

  .واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
 يف دورهتـا الـسبعني املعقـودة يف         ،لدولة الطـرف  لوإذ تذكر اللجنة بتوصيتها       )٨(

 ، فإهنا حتيط علمـاً    "الظاهرةاألقليات  "بالتفكري يف استخدام مصطلح      ،٢٠٠٧فرباير  /شباط
باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل االمتثال هلذا الطلب، مبا يف ذلك تكليف بـاحثني           

 ملناقـشة   ٢٠٠٨املوضوع، وتنظيم حلقة عمل مفتوحة عام       حول هذا   بكتابة ورقات حبث    
اللجنة، مع تقديرها جلهود الدولـة الطـرف،         اورتس الشكوكبعض  وال تزال   . هذه القضية 

ويعترب هذا املصطلح حمل اعتراض بعض ". لظاهرةاألقليات ا"بشأن استمرار استخدام مصطلح    
األقليات اليت تزعم أنه يستخدم يف مجيع مستويات اجملتمع الكندي، وذلك من أجل املطابقة              

 أمـام التـصدي     ه إىل الدقة حاجزاً   وقد يشكل افتقار  .  اإلثنية ماعاتبني جتارب خمتلف اجل   
  ).١املادة ( اإلثنية ماعاتالفعال للفجوات االجتماعية االقتصادية ملختلف اجل
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 ١ مع املادة    تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة بأن تواصل الدولة الطرف، متاشياً           
ة إىل  عند اإلشار " لظاهرةاألقليات ا "من االتفاقية، استعراض تداعيات استخدام مصطلح       

" األشخاص، غري الشعوب األصلية، الذين ليسوا قوقازيي العرق وليسوا بيض البـشرة           "
دي بدقـة أكـرب للفجـوات       ـل التص ـ، من أج  )١٩٩٥قانون املساواة يف العمل،     (

  . اإلثنيةماعاتاالقتصادية بني خمتلف اجل -االجتماعية 
ة داخل احلكومة الكندية اليت      مبختلف املنتديات واآلليات املوجود    وحتيط اللجنة علماً    )٩(

تشارك يف جهود الدولة الطرف من أجل تيسري تبادل املعلومات على مـستويات االحتـاد               
واملقاطعات واألقاليم بشأن التشريعات والسياسات والربامج وأفضل املمارسات الراميـة إىل           

صلية والقضايا  ويشمل هذا من بني ما يشمل املهاجرين والشعوب األ        . تنسيق تنفيذ االتفاقية  
لكن بالرغم من وجود هذه اآلليات، يساور اللجنة . املتصلة بالتعدد الثقايف ومناهضة العنصرية

القلق من استمرار وجود أوجه تفاوت وتضارب يف تنفيذ االتفاقية فيمـا بـني احملافظـات                
  ).٢املادة (واألقاليم 
يز تنسيق مجيع اآلليـات     الئمة لتعز املتدابري  التوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ        

على مستوى االحتاد واألقاليم من أجل إزالة أوجه التضارب والتفاوت يف تنفيذ قـوانني              
وسياسات وبرامج وأفضل ممارسات مناهضة العنصرية، وضمان التمتع باحلقوق املبينة يف           

تمـاد  االتفاقية على قدم املساواة يف مجيع املقاطعات واألقاليم، مبا يف ذلك عن طريـق اع    
  .قوانني احتادية جديدة إذا لزم األمر

وأشارت اللجنة أيضاً إىل أن شىت السياسات والربامج واالستراتيجيات اليت اعتمدهتا             )١٠(
الدولة الطرف على مستويات االحتاد واملقاطعات واألقاليم ال تعطي صورة شاملة وواضـحة    

لـسكان األصـليني والكنـديني      عن التدابري اخلاصة اليت اعتمدهتا من أجل معاجلة وضـع ا          
  ). ٥ و٢املادتان (املنحدرين من أصل أفريقي 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتنسيق خمتلف سياساهتا واسـتراتيجياهتا وبراجمهـا            
املتعلقة بالشعوب األصلية والكنديني املنحدرين من أصل أفريقي عـن طريـق اعتمـاد              

ى الصعيد االحتادي، وذلك إلعطـاء      استراتيجية شاملة بشأن وضع الشعوب األصلية عل      
فوارق يف املعاملة على    ال  من صورة متسقة عن إجراءاهتا وتعزيز كفاءهتا، ولضمان قيام أي        

  .أسس معقولة وموضوعية
ويساور اللجنة القلق من التقارير اليت تفيد بأن الكنديني املنحدرين من أصل أفريقي،              )١١(

 أفـراد الـشرطة     ييدأعلى  قاسية  العرقي وملعاملة   وال سيما يف تورونتو، يتعرضون للتنميط       
والشرطة القضائية فيما يتعلق باالعتقال والتوقيف والتفتيش وإطالق الـسراح والتحقيـق،            

 الكنديني من   وجودالسجون مبعدالت أعلى من سائر السكان، وهو ما يساهم يف           ودعون  وي
  ). ٥ و٢املادتان  (يف نظام العدالة اجلنائية الكنديبأعداد مفرطة أصل أفريقي 
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) ٢٠١١(٣٤ر اللجنة الدولة الطرف، وهي تشري إىل توصيتها العامة رقـم            تذكّ  
بشأن التمييز العنصري ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي ويف ضوء توصيتها العامة             

بشأن منع التمييز العنصري يف إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية،           ) ٢٠٠٥(٣١رقم  
وتوصـي اللجنـة    . التنميط العنصري يف مجيع مراحل اإلجراءات اجلنائية      بضرورة منع   

  :الدولة الطرف مبا يلي
 حاالت االعتقال والتوقيف والتفتيش والتحقيق     ملنعاختاذ التدابري الالزمة      )أ(  

ن والكنـدي واإلفراط يف الزج يف السجون اليت تستهدف خمتلف الفئـات، وال سـيما              
  بسبب أصلهم اإلثين؛ من أصل أفريقي، ن واملنحدر

  التحقيق يف ممارسة التنميط العنصري واملعاقبة عليه؛  )ب(  
تدريب املدعني العامني والقضاة واحملامني وغريهم من موظفي القـضاء            )ج(  

  والشرطة العاملني يف نظام العدالة اجلنائية على مبادئ االتفاقية؛ 
 املنحدرين مـن أصـل   مد اللجنة ببيانات إحصائية عن معاملة الكنديني      )د(  

  أفريقي يف نظام العدالة اجلنائية؛
الكنديني املنحدرين من أصل     لوجودإجراء دراسة عن األسباب اجلذرية        )ه(  
  . يف نظم العدالة اجلنائيةبأعداد مفرطة أفريقي 

ويساور اللجنة القلق من االرتفاع غري املتناسب ملعدالت دخول السكان األصليني،             )١٢(
 ٢املـواد   (اء الشعوب األصلية، سجون االحتاد واملقاطعات يف مجيع أحناء كندا           مبن فيهم نس  

  ).٧ و٥و
، بـأن   )٢٠٠٥(٣١توصي اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء توصيتها العامة رقم            

. زج بأفراد الشعوب األصـلية يف الـسجون       التعزز التدابري الرامية إىل منع اإلفراط يف        
  : مبا يليوتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً

إعطاء األفضلية، كلما أمكن، لبدائل السجن فيما يتعلـق باألشـخاص           )أ(  
ـ           مـن  ) ١(٧١٧الفرعيـة   ادة  املنتمني إىل الشعوب األصلية، على النحو الـوارد يف امل

  اجلنائي؛ القانون
 مـن القـانون     ١-٧٤٢وكذا املادة   ) ه(٢-٧١٨تنفيذ املادة الفرعية      )ب(  

مكني املدانني من الشعوب األصلية من قـضاء عقوبـاهتم يف           اجلنائي، عند االقتضاء، لت   
  جمتمعاهتم احمللية؛

االستخدام املالئم الستراتيجية العدالة يف أوساط الشعوب من أجل منع            )ج(  
 نظـام   سـري يف السجون، نتيجة طريقـة      بأعداد مفرطة   أفراد الشعوب األصلية    وجود  
  .اجلنائية العدالة
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على تدريب املدعني العامني والقـضاة واحملـامني        وحتث اللجنة الدولة الطرف       
القانون اجلنائي، وزيـادة جهودهـا الراميـة إىل         هذه األحكام من    وأفراد الشرطة على    

  . االقتصادي للشعوب األصلية -التصدي للتهميش االجتماعي 
 نصاًقوانينها  تضمني  رفض الدولة الطرف    ) أ: (وال يزال يساور اللجنة القلق مما يلي        )١٣(

املتمثل يف  هنج الدولة الطرف    و) ب(؛   ويعاقب عليها  أفعال العنف العنصري  جيرم   اًحمدد جنائياً
حظر مثل هذه املنظمات وإعالهنـا      عوضاً عن   حظر األنشطة العنصرية للمنظمات العنصرية      

  ).٤املادة (منظمات غري قانونية 
) ١٩٩٣(١٥و) ١٩٨٥(٧و) ١٩٧٢(١إىل توصياهتا العامة رقم     اللجنة  تشري    

تأكيد توصيتها السابقة بأن تعدل وتكرر  ذات طابع وقائي وإلزامي، ٤أن املادة باليت تفيد 
 ٤الدولة الطرف أو تعتمد تشريعات ذات صلة من أجل ضمان االمتثال التـام للمـادة         

  .االتفاقية من
سؤولية الـشركات،  ملوإذ تشري اللجنة إىل أن الدولة الطرف قد وضعت استراتيجية       )١٤(
مل تعتمد بعد تدابري بشأن الشركات عرب الوطنية املسجلة الدولة الطرف ساورها القلق لكون ي

 على حقوق الشعوب األصلية خارج كندا، وال سيما أنشطة          يف كندا اليت تؤثر أنشطتها سلباً     
  ).٥املادة (التعدين 
 دون  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري تشريعية مالئمة من أجل احليلولة            

 علـى متتـع الـشعوب       قيام الشركات عرب الوطنية املسجلة يف كندا بأنشطة تؤثر سلباً         
  . وإخضاعها للمساءلة على ذلك،األصلية خارج كندا حبقوقها

، قانون اللجوء املتـوازن، الـذي       C-11ويساور اللجنة القلق لكون مشروع القانون         )١٥(
وتسريع طلبات  " البلدان اآلمنة "ب ضع قائمة    والذي يقترح و   ٢٠١٠حظي باملوافقة امللكية عام     

 لالتفاقية وال يوفر     تاماً  امتثاالً ، قد ال يكون ممتثالً    "بلدان آمنة "اللجوء املقدمة من أشخاص من      
. مجيع الضمانات اإلجرائية القانونية املطلوبة وكذلك احلماية مبوجب مبدأ عدم اإلعادة القسرية           

" وصول غري قانوين  "ي مهاجر أو طالب جلوء يصنف حتت        ويساور اللجنة القلق أيضاً لكون أ     
، عرضة لالحتجاز اإللزامي ملا ال يقل عن سنة أو حـىت   C-4سيكون، مبوجب مشروع القانون     

  ).٥ و١املادتان (البت يف وضعه كطالب جلوء 
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري مالئمة لكفالـة التقيـد بالـضمانات             

 بلـداناً "اجلة طلبات اللجوء املقدمة من أشخاص قادمني من بلدان تعترب          اإلجرائية عند مع  
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تراجـع الدولـة        . ، دون أي متييز بسبب أصلهم القومي      "آمنة

  . باالحتجاز اإللزامياحلكم املتعلق من أجل إلغاء C-4الطرف مشروع القانون 
 اختذهتا الدولة الطـرف ملعاجلـة الفـوارق         وإذ تشري اللجنة إىل خمتلف التدابري اليت        )١٦(

االقتصادية اليت يواجهها الكنديون املنحدرون من أصل أفريقي، مثـل قـانون    -االجتماعية  
النوفا سكوتيني املنحدرين مـن     املستديرة املتعلقة بإمكانيات تشغيل     العمل االحتادي واملائدة    
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يات يف الدولة الطرف، يـساورها  أصل أفريقي، وكذلك السياسات املتعلقة مبجموعات األقل      
القلق الستمرار مواجهة الكنديني املنحدرين من أصل أفريقي للتمييز يف التمتـع بـاحلقوق              
االجتماعية واالقتصادية والثقافية، وال سيما يف احلصول على العمـل والـسكن والتعلـيم              

  ).٥املادة (العامة  الوظائفواألجور واملناصب يف 
 ويف ضوء توصيتها العامة     ،)٢٠١١(٣٤توصيتها العامة رقم    إىل  اللجنة   تشري   إذ  

بشأن معىن ونطاق التدابري اخلاصة الواردة يف االتفاقية الدولية للقضاء          ) ٢٠٠٩(٣٢رقم  
حمـددة  باختاذ تدابري عمليـة     توصي الدولة الطرف    على مجيع أشكال التمييز العنصري،      

ل أفريقي يف اجملتمع الكنـدي علـى        لتعزيز االندماج الفعال للكنديني املنحدرين من أص      
مستوى االحتاد واملقاطعات واألقاليم عن طريق ضمان التنفيذ الفعال لتشريعاهتا املتعلقـة            
بعدم التمييز، وال سيما القانون االحتادي للمساواة يف العمل، والسياسات املتعلقة بالعمالة          

اللجنة الدولة الطرف أيضاً    وتوصي  . العامة والوظائفوعدم التمييز يف األجور واإلسكان      
بتعزيز تدابريها اخلاصة الرامية إىل زيادة مستوى التحصيل العلمي لألطفـال الكنـديني             

فريقي، وال سيما عن طريق احليلولة دون هتميشهم وتقليص معدالت    أاملنحدرين من أصل    
ن وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف مدها مبعلومات ع       . يف صفوفهم  الدراسة   التسرب من 

  .التدابري اخلاصة املتخذة وكذا نتائجها امللموسة
 بشىت التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة العنف ضد نساء    وحتيط اللجنة علماً    )١٧(

وفتيات الشعوب األصلية، مثل مبادرة مكافحة العنف العائلي واستراتيجية السكان األصليني           
ضطلع هبا على مستوى املقاطعات أو األقاليم من أجل         يف املناطق احلضرية، وشىت املبادرات امل     

بيد أن اللجنة ال يـزال يـساورها        . التصدي حلاالت قتل نساء الشعوب األصلية واختفائهن      
القلق من وقوع نساء وفتيات الشعوب األصلية بصورة غري متناسبة ضحايا ألشكال العنـف         

  ).٥املادة (ء ختفالالعلى يد أزواجهن واليت هتدد حياهتن، وللقتل 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
تعزيز جهودها الرامية إىل القضاء على كل أشكال العنف ضـد نـساء               )أ(  

 واسـتراتيجياهتا للحمايـة،   للوقاية  قوانينها وتعزيز براجمها    عن طريق   الشعوب األصلية   
اسات املعـين   فيها برنامج تدعيم املأوى، وبرنامج منع العنف العائلي، ومركز الـسي           مبا

اجلديـد التـابع    لدعم  ابقضايا الضحايا، واستراتيجية عدالة الشعوب األصلية، ومركز        
  ؛املختفنيواملعين ب للشرطة الوطنية

تيسري إمكانية اللجوء إىل القضاء لنساء الشعوب األصلية ضحايا العنف            )ب(  
  اجلنساين والتحقيق مع املسؤولني عنه ومقاضاهتم ومعاقبتهم؛

يم محالت توعية مراعية لالعتبارات الثقافية بشأن هذه القضية، مبا يف       تنظ  )ج(  
  شاور معها؛التذلك يف اجملتمعات احمللية املتأثرة وب
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النظر يف اعتماد خطة عمل وطنية ملكافحة العنف اجلنساين يف صـفوف              )د(  
  الشعوب األصلية؛

 يف نالتشاور مع نساء الشعوب األصلية ومنظماهتن ودعـم مـشاركته         )ه(  
  .وضع وتنفيذ وتقييم التدابري املتخذة ملكافحة العنف ضدهن

وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بدعم قواعد البيانات املوجـودة وإنـشاء       
 ومد ،قاعدة بيانات وطنية بشأن نساء الشعوب األصلية الالئي يتعرضن للقتل أو االختفاء

  . موسة لرباجمها واستراتيجياهتااللجنة ببيانات إحصائية ومعلومات عن النتائج املل
زل بعد مجيع اآلثـار التمييزيـة يف        ويساور اللجنة القلق لكون الدولة الطرف مل تُ         )١٨(

املتـصلة  تلـك   املسائل املتصلة بقانون اهلنود اليت تؤثر على نساء األمم األوىل، وال سـيما              
  ).٥ و٢تان املاد(باالنتماء إىل اجلماعات وحقوق ملكية الزوجني يف احملميات 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد وتنفيذ القانون املقترح املتعلق بـالبيوت              
 على نظر الربملـان، دون      العائلية يف احملميات واملصاحل أو احلقوق الزوجية املعروض حالياً        

تأخري، وذلك لكي يتسىن لنساء األمم األوىل التمتـع حبقـوقهن يف جمـاالت امللكيـة                
  .رثواإل والزواج

وإذ تشري اللجنة إىل التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف، مثل الـصندوق االنتقـايل                )١٩(
 واإلطـار االحتـادي   ،٢٠٠٩ وخطة العمل االقتصادية لكندا لعام      ،لصحة الشعوب األصلية  

 واالستراتيجية اجلديـدة للـشعوب األصـلية        ،اجلديد للتنمية االقتصادية للشعوب األصلية    
املهارات والعمالة، ال يزال يساورها القلق بشأن استمرار مستويات الفقـر يف            للتدريب على   

 عمـل أوساط الشعوب األصلية واستمرار التهميش والصعوبات اليت تواجهها فيما يتعلق بال          
واإلسكان ومياه الشرب والصحة والتعليم، وذلك نتيجة للتمييز البنيوي الذي ال تزال نتائجه             

  ).٥املادة (ماثلة 
تشاور مع الشعوب األصلية، علـى      الصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل، ب      تو  

تنفيذ وتعزيز الربامج والسياسات املوجودة الراميـة إىل إعمـال احلقـوق االقتـصادية          
  :واالجتماعية والثقافية للشعوب األصلية بصورة أفضل، وخباصة عن طريق ما يلي

عات احمللية للشعوب األصلية    تسريع توفري مياه الشرب املأمونة للمجتم       )أ(  
  يف احملميات؛

تكثيف اجلهود الرامية إىل إزالة احلواجز التمييزية ذات الصلة بالعمـل             )ب(  
والفوارق يف األجور بني الشعوب األصلية وغري األصلية، وال سـيما يف ساسكاتـشوان            

  ومانيتوبا؛
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 يف مشـال    االنتهاء من تشييد مساكن للمجتمعات احمللية ألتاوابيسكات        )ج(  
 وتيسري إمكانية حصول الشعوب األصلية على السكن، عن طريـق اعتمـاد             ،أونتاريو

  قيد الصياغة؛وتنفيذ اخلطة اليت هي حالياً 
  تيسري إمكانية وصوهلا إىل اخلدمات الصحية؛  )د(  
حتسني إمكانية حصول أطفال الشعوب األصلية على التعليم، مبـا فيـه             )ه(  

  ، وإمدادهم بالتمويل الكايف؛الوقايةالتركيز على  زيادةا عن طريق التعليم العايل، وال سيم
وقف انتزاع أطفال الشعوب األصلية من أسرهم ومد دوائـر رعايـة              )و(  

  األسرة والطفل يف احملميات بتمويل كاف؛ 
تسوية مالئمة، جلميع التالميذ الذين      ةآليتقدمي تعويض كاف، عن طريق        )ز(  

 من أجل جرب اآلثار اليت تشمل عدة أجيال         ،ارس الداخلية للهنود  املديترددون على   كانوا  
  .  كامالًجرباً

تشاور مع الشعوب األصـلية، يف      الالطرف أن تنظر، ب   الدولة  وتطلب اللجنة إىل      
وضع واعتماد خطة عمل وطنية من أجل تنفيذ إعالن األمم املتحـدة بـشأن حقـوق                

  .الشعوب األصلية
لطرف أيضاً أن متدها مبعلومات عن التقـدم احملـرز          وتطلب اللجنة إىل الدولة ا      

  .والنتائج امللموسة هلذه الربامج والسياسات، يف تقريرها الدوري املقبل
أن احلق يف التشاور، علـى النحـو        بويساور اللجنة القلق بشأن التقارير اليت تفيد          )٢٠(

ـ املنصوص عليه يف القانون، واحلق يف املوافقة احلرة واملـسبقة و           علـى املـشاريع    ستنرية  امل
 ولكونه قد خيضع     تاماً واملبادرات املتعلقة بالشعوب األصلية، ال ُتعِمله الدولة الطرف إعماالً        

كما يساورها القلق لعدم التشاور يف مجيع احلاالت مع الـشعوب األصـلية بـشأن             . لقيود
باملعاهدات املربمة مع   االلتزام   ولعدم   ،املشاريع اجلارية على أراضيها أو اليت تؤثر على حقوقها        

ويساور اللجنة القلق كذلك لتحمـل الـشعوب        . الشعوب األصلية أو تنفيذها بشكل تام     
يف الدعاوى حلل املنازعات على األراضي مع الدولة الطرف بسبب          أعباء مالية ثقيلة    األصلية  
ذ تقر اللجنة وإ. لعنيدة اليت تعتمدها الدولة الطرف يف مثل هذه املنازعات  التخاصمية ا املواقف  

أن احملكمة  ببأن حمكمة املطالبات اخلاصة خطوة إجيابية، يساورها القلق من التقارير اليت تفيد             
ال حتل املنازعات املتعلقة باحلقوق املنصوص عليها يف املعاهدات جلميع األمم األوىل وال توفر              

  ). ٥املادة (مجيع ضمانات التسوية العادلة واملنصفة 
بشأن ) ١٩٩٧(٢٣دولة الطرف، يف ضوء توصيتها العامة رقم        توصي اللجنة ال    

  : مبا يلي،صليةألمع الشعوب ا، بالتشاور حقوق الشعوب األصلية، بأن تقوم
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حق الشعوب األصلية يف التشاور معها ويف       إعمال  يف  توّخي حسن النية      )أ(  
شاريع املنفذة على   كلما ُوجد احتمال تضرر حقوقها بامل     واملستنرية  املوافقة احلرة واملسبقة    

  أراضيها، على النحو املبني يف املعايري الدولية وقوانني الدولة الطرف؛
مواصلة السعي حبسن نية إىل التوصل إىل اتفاقات مع الشعوب األصلية             )ب(  

بشأن مطالباهتا يف األراضي واملوارد يف إطار إجراءات قضائية مراعية لالعتبارات الثقافية،            
ل إلعداد سندات ملكيتها ألراضيها، واحترام حقوقها املنصوص عليها         وإجياد وسائل وسب  

  يف املعاهدات؛
اختاذ تدابري مالئمة لضمان عدالة وإنصاف اإلجراءات أمـام حمكمـة             )ج(  

هلا والية حـل قـضايا احلقـوق    ات املطالبات اخلاصة والنظر جبدية يف إنشاء جلنة معاهد   
  .نصوص عليها يف املعاهداتامل
ور اللجنة القلق الستمرار مواجهة أفراد الشعوب األصلية والكنديني املنحدرين          ويسا  )٢١(

من أصل أفريقي لعراقيل حتول دون جلوئهم إىل احملاكم، بالرغم من وجود بعض الربامج على               
وتوجه اللجنة االنتباه أيضاً إىل عدم وجود معلومات بشأن اآللية          . صعيد املقاطعات واألقاليم  

  ).٦املادة ( حتل حمل برامج الطعون القضائية الذي ألغته الدولة الطرف اليت يتعني أن 
لجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودهـا الراميـة إىل تـشجيع احتكـام             لتوصي ا   

األشخاص املنتمني إىل جمموعات األقليات إىل القضاء وتيسريه على مجيـع املـستويات،             
وحتث اللجنة الدولة   . أصل أفريقي ن من   واملنحدرن  والكنديوسيما الشعوب األصلية     وال

بطاء، آلية لسد الفجوة اليت تسبب فيهـا        من اإل الطرف أيضاً على أن تنشئ، دون مزيد        
  .إلغاء برامج الطعون القضائية، على النحو الذي أوصت به اللجنة سابقاً

من  لتاريخ السود، يساورها القلق      وبينما تشري اللجنة إىل ختصيص الدولة الطرف شهراً         )٢٢(
أن مسامهات الكنديني املنحدرين من أصل أفريقي يف تاريخ الدولة الطـرف            بالتقارير اليت تفيد    

 وأن عدم االعتراف هذا قد يؤدي إىل اإلبقاء على القوالب النمطيـة      تاماً غري معترف هبا اعترافاً   
  ).٧ و٢املادتان (التمييزية ضد الكنديني املنحدرين من أصل أفريقي وأوجه التحامل عليهم 

توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها الرامية إىل االعتراف الكامل بإجنازات             
وتـشجع اللجنـة    . ومسامهات مجاعة الكنديني املنحدرين من أصل أفريقي يف تاريخ كندا         

 أيـضاً  ١٨١٢الدولة الطرف على ضمان أن يعكس االحتفال بالذكرى املائتني حلرب عام        
  .حدرين من أصل أفريقي ودورهممسامهات الكنديني املن

تشجع الدولة   وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها عدم قابلية مجيع حقوق اإلنسان للتجزئة،            )٢٣(
الطرف على النظر يف التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل تصدق عليهـا              

لية اليت قد تكون عرضة     بعد، وال سيما املعاهدات اليت ألحكامها صلة مباشرة باجملتمعات احمل         
للتمييز العنصري، مثل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم      
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بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان      ) ١٩٨٩(١٦٩واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      
  . ١٩٥٤ لعام  األشخاص عدميي اجلنسية مبركزاملستقلة واالتفاقية اخلاصة 

اإلعالن املنصوص عليه   إصدار  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف إمكانية           )٢٤(
  . من االتفاقية١٤يف املادة 

بـشأن  ) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء توصيتها العامة رقم            )٢٥(
لقـانوين  االتفاقيـة يف نظامهـا ا     بالقيام، لدى إعمال    متابعة مؤمتر استعراض نتائج ديربان،      

 املؤمتر  ٢٠٠١سبتمرب  /إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها يف أيلول       بإنفاذ  الداخلي،  
العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانـب ومـا يتصل بذلك من تعصب، 

 /مع مراعاة الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان الذي عقد يف جنيـف يف نيـسان               
الدولة الطرف أن ُتضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات        إىل  وتطلب اللجنة   . ٢٠٠٩ أبريل

حمددة بشأن خطط العمل وغريها من التدابري املتخذة لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان على              
  .الصعيد الوطين

ري ، لدى إعداد تقريرها الـدو     مشاوراهتا وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل       )٢٦(
، وأن توسع نطاق حوارها مع منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال محايـة حقـوق                املقبل

  .اإلنسان، وخباصة يف مكافحة التمييز العنصري
عنـد  إىل تقاريرهـا    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسر وصول عامة اجلمهور            )٢٧(

ير باللغة الرمسية وغريها مـن      تقدميها، كما توصيها بنشر مالحظات اللجنة على هذه التقار        
  .اللغات اليت يشيع استخدامها، حسب مقتضى احلال

، فإهنـا   ١٩٩٨وإذ تشري اللجنة إىل أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها األساسية عام              )٢٨(
تشجعها على تقدمي وثيقتها األساسية احملدثة وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقـارير             

ت الدولية حلقوق اإلنسان، وال سيما املبادئ التوجيهية املتعلقـة بالوثيقـة            مبوجب املعاهدا 
مدت به يف االجتماع اخلامس املشترك بـني جلـان          األساسية املوحدة على النحو الذي اعتُ     

، HRI/GEN.2/Rev.6 (٢٠٠٦يونيه  /هيئات معاهدات حقوق اإلنسان الذي ُعقد يف حزيران       
  ).الفصل األول

 من االتفاقيـة    ٩ من املادة    ١الدولة الطرف، عـمالً بالفقرة     إىل  ة  وتـطلب اللجن   )٢٩(
 من نظامها الداخلي املعدل، أن توافيها يف غضون سنة واحـدة مـن اعتمـاد                ٦٥واملادة  

 ١٧ و ١٦املالحظات اخلتامية احلالية مبعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة يف الفقـرات            
  .  أعاله٢١ و١٩و
ضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة للتوصيات الواردة     وتود اللجنة أي    )٣٠(

أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات إليها  وتطلب ،٢٢ و٢٠ و١٨ و١٢يف الفقرات 
  . مفصلة عن التدابري امللموسة املتخذة لتنفيذ هذه التوصيات
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دوريني احلادي والعشرين والثاين    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها ال         )٣١(
، آخـذة يف    ٢٠١٥نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٥والعشرين يف وثيقٍة واحدة يف أجل أقصاه        

 اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتـا احلاديـة         ،تقدمي التقارير لاعتبارها املبادئ التوجيهية احملددة     
النقاط اليت أُثريت يف هذه     ، وأن تتطرَّق يف تلك الوثيقة جلميع        )CERD/C/2007/1(والسبعني  

وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة احلـد األقـصى لعـدد             . املالحظات اخلتامية 
 صفحة، واحلد األقصى لعـدد صـفحات       ٤٠ بعينها وهو    ةصفحات التقارير املتعلقة مبعاهد   

ة املنّسقة  انظر املبادئ التوجيهي  ( صفحة   ٨٠ و ٦٠الوثيقة األساسية املوحدة الذي يتراوح بني       
  ).١٩، الفصل األول، الفقرة HRI/GEN.2/Rev.6 الواردة يف الوثيقة ،لتقدمي التقارير

  إسرائيل  -٢٨
نظرت اللجنة يف التقارير الدورية من الرابع عشر إىل السادس عشر املقدمـة مـن                 )١(

ــدة   ــة واح ــرائيل يف وثيق ــستيها )CERD/C/ISR/14-16(إس  ٢١٣٢ و٢١٣١، يف جل
)CERD/C/SR.2131ويف       . ٢٠١٢فربايــر /شــباط ١٦ و١٥املعقــودتني يــومي ) 2132 و

، اعتمدت اللجنة   ٢٠١٢فرباير  /شباط ٢٨، املعقودة يف    )CERD/C/SR.2148 (٢١٤٨اجللسة  
  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف
ترحب اللجنة بالتقرير املفصل الذي قدمته الدولة الطرف، وإن كان تقريراً طـويالً               )٢(

بعض الشيء، وتعرب عن تقديرها للردود الشفوية الصرحية والبّناءة اليت قدمها الوفد الكـبري             
  .العدد أثناء النظر يف التقرير

بيد أنه ينبغـي للدولـة      . وتقر اللجنة باملسائل املتعلقة باألمن واالستقرار يف املنطقة         )٣(
فاقية، إىل مبدأ التناسـب، وعـدم       الطرف أن تكفل استناد التدابري املتخذة، وفقاً ملبادئ االت        

تمييز يف الغاية أو يف املفعول ضد مواطين إسرائيل مـن الفلـسطينيني أو ضـد                انتهاجها ال 
 الفلسطينية احملتلة، أو ضد أي أقليات أخرى يف إسرائيل نفسها أو يف             األرضالفلسطينيني يف   

فيذ هذه التدابري تنفيـذاً     األراضي الواقعة حتت السيطرة الفعلية للدولة الطرف؛ وأن تكفل تن         
  .قائماً على االحترام الكامل حلقوق اإلنسان وما يتصل هبا من مبادئ القانون اإلنساين الدويل

 الفلـسطينية احملتلـة،     األرضوتكرر اللجنة رأيها بأن املستوطنات اإلسـرائيلية يف           )٤(
قانونيـة مبوجـب   وخباصة يف الضفة الغربية، مبا يف ذلك القدس الشرقية، ليست فقط غـري     

تفرقـة  القانون الدويل بل هي أيضاً عقبة أمام متتع عموم السكان حبقوق اإلنـسان دون أي            
وتثري األعمال اليت تغري التركيبة الدميغرافيـة لـألرض         .  على األصل القومي أو اإلثين     ةقائم

وق اإلنـسان   الفلسطينية احملتلة وللجوالن السوري احملتل القلق أيضاً باعتبارها انتهاكات حلق         
  .وللقانون اإلنساين الدويل
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء
ترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف ملعاجلة ما تواجهه الفئات األكثـر               )٥(

ال سيما يف جمال العمل والتعليم، وتقر بأن        وساواة،  انعدام امل ضعفاً يف اجملتمع اإلسرائيلي من      
  . يف هذا الصدد يف إسرائيل نفسهاالدولة الطرف أحرزت تقدماً

 وبسن قانون توسيع ٢٠٠٨العنف يف الرياضة لعام حظر وترحب اللجنة بسن قانون   )٦(
) التعـديالت التـشريعية  (يف الوظائف العامـة  فراد اجملموعة احمللية اإلثيوبية ألالتمثيل املالئم   

  . ٢٠١١مارس /آذار ٢٨بتاريخ ) ٢٠١١-٥٧٧١(
 -الـدرزي    -العـريب   للوسـط    االقتصادي   سلطة التطوير نشاء  وترحب اللجنة بإ    )٧(

ا، وباعتماد   أعماهل الشركسي، التابعة ملكتب رئيس الوزراء، وبتخصيص ميزانية كبرية لتسيري        
  .األقليات يف أوساط للبلداتاالقتصادي للتطوير خطة مخسية 

ني الوزارات  وترحب اللجنة باإلعالن الذي أصدره الوفد حول إنشاء فريق مشترك ب            )٨(
 يرأسه أحد نواب املدعي العام يف وزارة العدل لتنفيذ املالحظات اخلتامية هليئات             ٢٠١١ عام

املعاهدات فيما يتعلق بإسرائيل، ورحبت كذلك بقيام وزارة الداخلية ووزارة األمـن العـام        
كبـها  بتشكيل فريق وزاري جيتمع دورياً ملعاجلة املسائل املتعلقة بأعمال العنـف الـيت يرت             

  .املستوطنون اليهود وما يترتب عليها من عواقب وخيمة
كما ترحب اللجنة بالتدابري اإلجيابية اليت اختذهتا الدولة الطـرف لتعزيـز انـدماج                )٩(

  . السكان العرب والدروز يف اجملتمع املدين

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم

  الوضع العام    
ولة الطرف ملناقشة املسائل املتعلقة بالضفة الغربية       حتيط اللجنة علماً باستعداد وفد الد       )١٠(

وقطاع غزة لكنها تعرب عن أسفها ألن التقرير ال يتضمن أية معلومات تتعلق بالسكان الذين 
ويف هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء موقف الدولة           . يعيشون يف هذه األراضي   

مجيع األراضي الواقعة حتت السيطرة الفعلية للدولة       الطرف القائل بأن االتفاقية ال تنطبق على        
الطرف، واليت ال تقتصر على إسرائيل وحدها بل تشمل الضفة الغربية، مبا يف ذلك القـدس                

وتؤكد اللجنة جمدداً أن هذا املوقف ال يتفق        . الشرقية، وقطاع غزة، واجلوالن السوري احملتل     
يل، وهو رأي أكدته أيضاً حمكمـة العـدل         مع نص االتفاقية وروحها وال مع القانون الدو       

  . الدولية وغريها من اهليئات الدولية
، CERD/C/ISR/CO/13(إذ تشري اللجنـة إىل مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة              
، فإهنا حتث الدولة الطرف بشدة على إعادة النظر يف هنجها وتفسري التزاماهتا             )٣٢ الفقرة

كما حتث اللجنة الدولة الطرف علـى       . نون الدويل مبوجب االتفاقية حبسن نية وفقاً للقا     
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ضمان متتع مجيع املدنيني اخلاضعني لسيطرهتا الفعلية بكامل حقوقهم املنصوص عليهـا يف             
  .االتفاقية دون متييز على أساس األصل اإلثين أو اجلنسية أو األصل القومي

ـ            )١١( سماً إىل قطاعـات    وتالحظ اللجنة بقلق متزايد أن اجملتمع اإلسرائيلي ما زال مق
وجاءت .  من االتفاقية٣يهودية وغري يهودية، األمر الذي يثري عدداً من املسائل مبوجب املادة   

التوضيحات اليت قدمها الوفد لتؤكد شواغل اللجنة فيما يتعلق بوجود نظـامني تعليمـيني              
دون نفـاذ   ما حيـول    كل من هذين النظامني     بني  أحدمها بالعربية واآلخر بالعربية، وما زال       

إال يف حاالت نادرة، كما ال يزال هناك فصل بـني البلـديات             وصوله إليه   واجملتمع اآلخر   
، الـذي   )٢٠١١(ن قانون جلان القبول     وميثل سَ ". بلديات األقليات   "  باليهودية وما يسمى    

غـري مالئمـني    "مينح جلاناً خاصة السلطة التقديرية الكاملة لرفض طلبات كل من تعتربهم            
، عالمة واضحة على أن التفرقة ما زالت من دواعي القلق           " االجتماعية للمجتمع احمللي   للحياة
  ). من االتفاقية٧ و٥ و٣املواد (امللحة 

ــسابقة    ــة ال ــا اخلتامي ــة مبالحظاهت ــذكر اللجن ، CERD/C/ISR/CO/13(إذ ت
 وعلى بـذل كـل      ٣، فإهنا حتث الدولة الطرف على اإلنفاذ الكامل للمادة          )٢٢ الفقرة

. هٍد ممكن للقضاء على مجيع أشكال التمييز بني اجملتمعني اليهـودي وغـري اليهـودي             ج
معلومات يف تقريرها الـدوري املقبـل عـن    أن تقدم    اللجنة من الدولة الطرف      وتطلب

  . اإلجراءات اليت اختذهتا يف هذا الصدد
 لعدم وجود   وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها التوضيحات اليت قدمها الوفد، فإهنا تأسف            )١٢(

  .معلومات إحصائية عن التعددية اإلثنية للسكان اليهود يف إسرائيل
، CERD/C/ISR/CO/13(إذ تشري اللجنـة إىل مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة              
 يةالـسكان  التركيبةمعلومات عن   الدولة الطرف بشدة بتقدمي     ، فإهنا توصي    )١٥ الفقرة
  .ذات الصلة حسب املعايري مصنفة يف إسرائيل، يةاليهود

، CERD/C/ISR/CO/13(وعلى حنو ما ورد يف مالحظات اللجنة اخلتاميـة الـسابقة              )١٣(
، )"١٩٩٢(كرامة اإلنسان واحلرية   : القانون األساسي "، تشعر اللجنة بالقلق من أن       )١٦الفقرة  

 باملساواة وحبظـر    الذي يعترب مبثابة شرعة احلقوق يف إسرائيل، ال يتضمن أي حكم عام يتعلق            
التمييز العنصري؛ كما ال تتضمن التشريعات اإلسرائيلية أي تعريف للتمييز العنصري وفقـاً             

وتقوض هذه الثغرات على حنو خطري احلماية اليت يتعني على الدولـة            .  من االتفاقية  ١للمادة  
الطرف منحها جلميع األشخاص اخلاضعني لواليتها ويعيق حتقيق املساواة يف التمتع حبقـوق             

  ).  من االتفاقية٢املادة (اإلنسان 
، )١٦، الفقـرة    CERD/C/ISR/CO/13(تكرر اللجنة مالحظاهتا اخلتامية السابقة        

 ،لتمييز العنصري ومبدأ املساواة   االقانون األساسي حظر    بتضمني  وتوصي الدولة الطرف    
  .أيضاً تعريفاً للتمييز العنصريوتضمني القانون 
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ات جنائية بـشأن التحـريض علـى العنـصرية          وبينما تالحظ اللجنة وجود تشريع      )١٤(
واملنظمات العنصرية واملشاركة يف هذه املنظمات ودعمها، فإهنا تشعر بالقلق إزاء ما تتـضمنه              

لعنصرية، وعدم إتاحة صـالحية املالحقـة   لقاصر لتعريف امثل الهذه التشريعات من تقييدات   
رامة املفرطة للتشريعات اإلسرائيلية    القضائية للمحرضني على العنصرية إال للمدعي العام، والص       

وبينما تالحظ اللجنة شواغل الدولة الطـرف       . فيما يتعلق بإثبات عنصر التعمد يف هذه اجلرائم       
فيما يتعلق حبرية التعبري، فإهنا تذكِّر بأن حظر نشر مجيع األفكار القائمة على التفوق العنصري               

  ). من االتفاقية٤ و٢املادتان (ية الرأي والتعبري أو الكراهية العنصرية إمنا ينسجم مع احلق يف حر
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاهتا احلالية لتغيري املتطلبـات احلاليـة              

ضع آلية محاية أكثر مشوالً مـن       واملتعلقة بإثبات التعمد يف جرمية التحريض العنصري؛ و       
رى يف السلطة القـضائية،     خالل توسيع سلطة التحقيق وتوجيه االهتام لتشمل جهات أخ        

ع نطاق تعريف العنصرية ليشمل التحريض القائم على األصـل اإلثـين، والبلـد        يوتوس
صر، وذلك لـضمان محايـة      األصلي، واالنتماء الديين، عند وجود تقاطع بني هذه العنا        

 أخرى ال يضمن هلـا القـانون        جمموعاتثيوبيني والروس والسفاردمي، وأي     متساوية لإل 
  . ماية الكافيةاحلايل احل

وتالحظ اللجنة بقلق سن عدد من القوانني التمييزية اليت تتعلق باألراضي وتؤثر على               )١٥(
وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصـة إزاء سـن         . اجملتمعات غري اليهودية بشكل غري متناسب     

 لقـانون األراضـي     ٢٠١٠؛ وإزاء تعديل عام     ٢٠٠٩قانون إدارة األراضي اإلسرائيلية لعام      
 سلطة تطوير  لقانون   ٢٠١٠؛ وتعديل عام    )١٩٤٣) (االستيالء على األراضي للصاحل العام    (

  ). من االتفاقية٥ و٣املادتان ) (٢٠١١(، وقانون جلان القبول )١٩٩١(النقب 
توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة، متشياً مع مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة               

)CERD/C/ISR/CO/13   ساواة يف احلصول على األراضي ويف حق       ، بضمان امل  )١٩، الفقرة
  . امللكية وبأن تقوم هلذه الغاية بإبطال أو إلغاء أي تشريع ال يتماشى مع مبدأ عدم التمييز

حبث مشاريع قوانني تشترط االنتهاء من اخلدمة    ووتالحظ اللجنة بقلق اعتماد قوانني        )١٦(
ة، ممـا يـؤدي إىل اسـتبعاد        العسكرية للحصول على املستحقات االجتماعية واالقتـصادي      

. اجملموعات غري اليهودية املعفية من اخلدمة العسكرية مثل املواطنني الفلسطينيني يف إسـرائيل            
 على ٢٠٠٩ لعام ٦وعالوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها العتماد التعديل اخلاص رقم     

ذي ميكـن أن يقيـد      ، األمر ال  )١٩٩٤) (موعد االنتخابات العامة  (قانون اجملالس اإلقليمية    
  ). من االتفاقية٥ و٢املادتان (املشاركة السياسية لألقليات غري اليهودية بشكل كبري 

توصي اللجنة الدولة الطرف بإبطال مجيع القوانني التمييزية وإبطال مجيع مشاريع             
 احمللية غري اليهودية املساواة يف احلصول علـى         للمجموعاتالقوانني التمييزية كي تكفل     

 فضالً عن حقها يف املشاركة السياسية املنـصوص         ،مل وعلى املستحقات االجتماعية   الع
  .عليها يف االتفاقية
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وبينما تالحظ اللجنة وجود آليات حكومية حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها مثـل              )١٧(
مراقب الدولة يف إسرائيل الذي يضطلع، على ما يبدو، مبهام أمني املظامل فضالً عن وجـود                

خاص يف مكتب رئيس الوزراء مكرس للتنمية االقتصادية للقطاعات العربية والدرزية           مكتب  
والشركسية، ووجود وزير لألقليات، فإن تقسيم العمل فيما بني هذه اهليئات وصـالحيات             

وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود وكالة متخصصة تعىن مبوضوع          . كل منها غري واضحة   
نية حلقوق اإلنسان تقوم علـى املبـادئ املتـصلة مبركـز            التمييز العنصري أو مؤسسة وط    

مبـادئ بـاريس، قـرار اجلمعيـة        (املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها        
  ). من االتفاقية٦ و٢املادتان ) (، املرفق٤٨/١٣٤ العامة

، بأن تنظـر    )٣١، الفقرة   CERD/C/ISR/CO/13(تكرر اللجنة توصيتها السابقة       
 شكل وكالة   يف يف إنشاء آلية وطنية لالنتصاف من التمييز العنصري سواء           الدولة الطرف 

  .متخصصة تعىن بالتمييز العنصري أو مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس
ال سـيما   والقوانني التمييزيـة،    اإلبقاء على   وتكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء         )١٨(

 الفلسطينيني يف إسرائيل مثل قانون املواطنـة والـدخول إىل           القوانني اليت تستهدف املواطنني   
 إمكانية ملّ مشـل     ، مع وجود استثناءات نادرة،    ويعلق هذا القانون  ). حكم مؤقت (إسرائيل  

العائلة بني مواطن إسرائيلي وشخص يسكن يف الضفة الغربية، مبا يف ذلك القدس الـشرقية،               
رياً على الروابط األسرية وعلى احلـق يف الـزواج          يف قطاع غزة، ويؤثر بالتايل تأثرياً كب       أو

وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء القرار الذي أصدرته مؤخراً حمكمـة            . واختيار الزوج 
  ). من االتفاقية٥ و٢املادتان (العدل العليا بالتصديق على دستورية ذلك القانون 

ـ   حتث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء          دخول إىل إسـرائيل    قانون املواطنة وال
 وعلى تيسري ملّ مشل العائالت جلميع املواطنني بغض النظر عن األصل اإلثين )حكم مؤقت (
  .القومي أو أي أصل آخر أو
ورغم بذل بعض اجلهود لتحسني حصول األقليات غري اليهودية علـى حقوقهـا               )١٩(

لـدات يف أوسـاط   للباالقتـصادي  للتطوير االقتصادية واالجتماعية، كاعتماد خطة مخسية    
 وبدء إصالحات لتعزيز محاية العمال املهاجرين، فإن الثغرات         ٢٠١٠مارس  /آذاراألقليات يف   

ومـن  . االجتماعية واالقتصادية بني اجملموعات اليهودية وغري اليهودية ال تزال مثرية للقلـق           
حيـان،  دواعي القلق الشديد أن اجملموعتني ال تزاالن تعيشان منفصلتني يف الكـثري مـن األ           

وحيصل أحدمها على التعليم باللغة العربية يف املدارس اليهودية ويعيش اآلخر غالباً يف بلديات              
ويشكل هذا الفصل عائقاً أمـام توحيـد فـرص         . منفصلة وحيصل على تعليم باللغة العربية     

ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة إزاء استمرار تدين        . احلصول على التعليم وفرص التمكني    
توى التعليم يف أوساط النساء غري اليهوديات واخنفاض مستوى تـوظيفهن يف األعمـال              مس

  ).من االتفاقية‘ ٥‘و‘ ١‘)ه(٥ و٢املادتان (اإلدارية يف القطاعني العام واخلاص 
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بشدة، متشياً مع مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة         الدولة الطرف   توصي اللجنة     
)CERD/C/ISR/CO/13   املـساواة يف   بألقليات غري اليهودية    متتع ا بضمان  ،  )٢٤، الفقرة

  . وال سيما احلق يف العمل والتعليم،احلقوق االقتصادية واالجتماعية
بشأن أبعاد التمييز العنصري املتعلقة ) ٢٠٠٠(٢٥  رقمومتشياً مع التوصية العامة  

جهودها لتحقيق املـساواة يف متتـع      مبضاعفة  بنوع اجلنس، توصي اللجنة الدولة الطرف       
  .املرأة جبميع احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية

اصة فيما يتعلـق    وخبوتشعر اللجنة بالقلق إزاء الوضع احلايل للمجتمعات البدوية،           )٢٠(
خصوصاً هدم املنازل واهلياكل األخرى، والصعوبات املتزايدة اليت يواجهها         وبسياسة اهلدم،   

حلصول على حقهم يف األرض  يف ا لسكان اليهود   أفراد هذه اجملتمعات يف التمتع باملساواة مع ا       
  . والسكن والتعليم والعمل والصحة العامة

املشاكل اليت تواجهها اجملتمعـات البدويـة       مبعاجلة  توصي اللجنة الدولة الطرف       
. ال سيما فيما يتعلق بفقداهنم ألراضيهم وحبصوهلم على أراض جديـدة          وبصورة مرضية،   

جهودها لتكفل املساواة يف الوصول إىل التعليم بتكثيف ف كما توصي اللجنة الدولة الطر  
والعمل والسكن والصحة العامة يف مجيع األراضي اخلاضعة للسيطرة الفعليـة للدولـة             

 ويف هذا الصدد، ينبغي أن تسحب الدولة الطرف القانون التمييـزي املقتـرح            . الطرف
لنقب وهي تـسوية تـضفي    لتسوية الوضع القانوين للمستوطنة البدوية يف ا ٢٠١٢ لعام

الشرعية على السياسة املتواصلة هلدم املنازل والتهجري القسري للمجتمعات البدوية من            
  .السكان األصليني

وعلى الرغم من بعض املعلومات الواردة يف تقرير الدولة الطرف والتوضيحات اليت              )٢١(
ء االعتبـار للتمييـز الفعلـي      قدمها الوفد شفوياً، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم إيال          

وُتلِقي معلومات مثرية للقلق مقدمة مـن اجملتمـع   . وامللحوظ جتاه األقليات بني السكان اليهود     
اإلعالم الضوء على مسألة نقص متثيل مجاعات اليهود الشرقيني يف          وسائط  املدين ومتداولة على    

ورغم زيـادة   . القضائي/السياسي اإلداري ويف اجملال     -التعليم العايل وسوق العمل األكادميي      
ساواة يف حصول القادمني اجلدد من اليهـود علـى          انعدام امل اجلهود الرامية إىل معاجلة مشكلة      

التعليم والعمل، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق بصفة خاصة إزاء مزاعم استمرار التمييز ضد اليهود               
لقلق أيضاً إزاء التمييز الذي يستهدف      وتشعر اللجنة با  . اإلثيوبيني، وال سيما من جانب األفراد     

  ). من االتفاقية٥املادة (نساء األقليات اليهودية فيما يتعلق بتنفيذ القوانني الدينية 
ميع أشـكال التمييـز     جلعلى حنو كاف    بالتصدي  توصي اللجنة الدولة الطرف       

متـساو،  العنصري اليت تعاين منها األقليات اليهودية لضمان متتعها حبقوقها علـى حنـو              
وتوصي اللجنة الدولـة    . سيما يف جماالت احلق يف التعليم والعمل والتمثيل السياسي         الو

اهتمام خاص ملوضوع التمييز اجلنساين الذي تعاين منه نـساء األقليـات            بإيالء  الطرف  
  .سيما النساء ذات الوضع االقتصادي املتدين الواليهودية، 
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اللجـوء  ملتمـسي   يف جمال قبول واستضافة     وتالحظ اللجنة جهود الدولة الطرف        )٢٢(
والالجئني على أراضيها وأطر احلماية اليت متنحها للعمال األجانب من التجاوزات احملتملـة             

بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء وصم العمال األجانب حبسب البلد األصلي            . ألرباب العمل 
 والذي يـنص علـى      ٢٠١٢لكل منهم كما يتضح من خالل سّن قانون منع التسلل لعام            

إمكانية سجن طاليب اللجوء غري القانونيني ملدة ال تقل عن ثالث سنوات حال دخـوهلم إىل                
بالـسجن  " الدول املعادية"اللجوء من  ملتمسي  إسرائيل، كما ينص على إمكانية احلكم على        

  ).من االتفاقية‘ ٣‘)د(٥ واملادة ٢املادة (املؤبد 
بـشأن التمييـز ضـد غـري        ) ٢٠٠٤(٣٠عامة  ري اللجنة إىل توصيتها ال    إذ تش   

املواطنني، فإهنا حتث الدولة الطرف على تعديل قانون منع التسلل وأية تشريعات أخـرى        
اللجوء أو متنع دخول الالجئني، على أسـاس أصـلهم           ملتمسيهتدف إىل التمييز ضد     

 بوضـع   القومي، كما حتثها على منحهم احلماية اليت تضمنها هلم اتفاقية جنيف اخلاصـة            
  .١٩٥١لعام  الالجئني

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الزيادة اليت ُسجلت مؤخراً يف أعمال ومظاهر وخطابات              )٢٣(
سيما ضد املواطنني الفلسطينيني يف إسرائيل، والفلـسطينيني         الوالعنصرية وكره األجانب،    

اللجـوء مـن    مسي  وملت الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك القدس الشرقية،         األرضاملقيمني يف   
فر بيانـات دقيقـة عـن الـشكاوى        اوتشعر اللجنة بقلق كبري إزاء عدم تو      . أصول أفريقية 

والتحقيقات واإلدانات واملالحقات القضائية ضد السياسيني واملسؤولني احلكوميني والزعماء         
 الدينيني املتورطني يف هذه املظاهر واخلطابات، فضالً عن عدم وجود أية نتائج لإلجـراءات             

  ). من االتفاقية٧ و٦ و٤ و٢املواد (املتعلقة هبذه الشكاوى 
 ،CERD/C/ISR/CO/13(إذ تشري اللجنـة إىل مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة              
، فإهنا توصي بأن توضح الدولة الطرف يف معاجلتها للقضايا اليت متس الفئات             )٢٩ الفقرة

ديها اإلرادة السياسية لتعزيـز      وإجراءاهتا، أن ل   أحاديثهاالضعيفة من السكان، من خالل      
  .التفاهم والتسامح والصداقة بني األفراد بغض النظر عن أصلهم

مجيـع الوسـائل    واستخدام  جهودها  بتكثيف  كما توصي اللجنة الدولة الطرف        
سيما عـن    الواملمكنة ملواجهة وصد موجة العنصرية وكره األجانب يف اخلطاب العام،           

التصرحيات العنصرية واملعادية لألجانب الـيت يـديل هبـا          طريق اإلدانة الشديدة جلميع     
املسؤولون احلكوميون والزعماء السياسيون والدينيون، ومن خالل تنفيذ التدابري املالئمة          
ملكافحة انتشار أعمال ومظاهر العنصرية اليت تستهدف بشكل خـاص األقليـات غـري      

  .الطرفاليهودية يف األراضي اخلاضعة للسيطرة الفعلية للدولة 
بشأن منع التمييز العنصري يف ) ٢٠٠٥(٣١ري اللجنة إىل توصيتها العامة وإذ تش   

تذكري املدعني  أيضاً  ، فإهنا تطلب إىل الدولة الطرف       هوسري عمل  إدارة نظام العدالة اجلنائية   
،  بوجـه عـام  بأمهية مالحقة مرتكيب األعمال العنـصرية  برمته  القضائي   واجلهازالعامني  

  . غض النظر عن مركز اجلناة املزعومنيحتيز وب بال
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   الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك القدس الشرقية واجلوالن السوري احملتلاألرض    
تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء نتائج السياسات واملمارسات اليت متثل عملية متييز فعلية،               )٢٤(

 الفلـسطينية احملتلـة     األرض  ومنها تطبيق الدولة الطرف لنظامني قضائيني منفصلني متاماً يف        
وإنشائها ملؤسسات منفصلة لكل من اجملتمعات اليهودية يف املستوطنات غري الشرعية من جهة،             

وقد هال اللجنـةَ    . والسكان الفلسطينيني املقيمني يف املدن والقرى الفلسطينية من جهة أخرى         
ى أرض واحدة لكنهما    بني جمموعتني من الناس تعيشان عل     للفصل  احملكم  الطابع  بشكل خاص   

باملساواة يف استخدام الطرق والبىن التحتية وال باملـساواة يف احلـصول علـى              ال  ال تتمتعان   
تنفيذ جمموعة معقـدة    يف  ويتجسد هذا الفصل    . اخلدمات األساسية والوصول إىل املوارد املائية     

ـ   تني باسـتخدام  من القيود على حركة الناس تشمل اجلدار الفاصل وحواجز الطرق وإلزام الفئ
  ).  من االتفاقية٣املادة (على السكان الفلسطينيني إال يؤثر ال طرق منفصلة ونظام تصاريح 

بشأن منـع   ) ١٩٩٥(١٩توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل توصيتها العامة           
 العنصري والفصل العنصري، وحتث     زيميتالوحظر واستئصال مجيع ممارسات وسياسات      

 اختاذ تدابري فورية حلظر واستئصال أية سياسات أو ممارسات تـؤثر            الدولة الطرف على  
 الفلـسطينية احملتلـة   األرضبشدة وبشكل غري متناسب على السكان الفلـسطينيني يف      

  . من االتفاقية٣وتشكل انتهاكاً ألحكام املادة 
ف، واليت  ويتزايد قلق اللجنة إزاء سياسة التخطيط التمييزية اليت تعتمدها الدولة الطر            )٢٥(

مبوجبها أعمال اهلـدم     وتستهدفال متنح مبوجبها إال نادراً رخص بناء للفلسطينيني والبدو          
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الرتعة الـسلبية حنـو         . ممتلكات الفلسطينيني والبدو بشكل رئيسي    

أراضـي  "اعتماد معاملة تفضيلية لصاحل توسيع املستوطنات اإلسرائيلية، من خالل استخدام           
وختصيصها للمستوطنات، وتوفري البنية التحتية مثل الطرق وشـبكات امليـاه هلـذه     " الدولة

املستوطنات، ومن خالل منح أعداد كبرية من رخص التخطيط هلذه املـستوطنات وإنـشاء          
وتـشعر  . جلان ختطيط خاصة تضم مستوطنني وتشارك يف العمليات التشاورية لصنع القرار          

، والـيت كانـت     "التوازن الدميغرايف "اسة الدولة الطرف املتمثلة يف      اللجنة بقلق كبري إزاء سي    
 ٥ و٣ و٢املواد (اهلدف املعلن يف الوثائق الرمسية للتخطيط البلدي، خصوصاً يف مدينة القدس    

  ).من االتفاقية
 يف ضـوء مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة          ،حتث اللجنـة الدولـة الطـرف        

)CERD/C/ISR/CO/13   لنظر إىل أن السياسة اليت تتبعها إسرائيل حاليـاً         وبا) ٣٥، الفقرة
يف ختطيط املناطق وتقسيمها يف الضفة الغربية، مبا يف ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً              
خطرياً لطائفة من احلقوق األساسية مبوجب االتفاقية، على إعادة النظر يف كامل سياستها             

حلصول على األرض والسكن واملـوارد      لضمان حقوق الفلسطينيني والبدو يف امللكية وا      
كما توصي اللجنة بأن ُتنفَّذ سياسة التخطيط وتقـسيم  ). خصوصاً املوارد املائية (الطبيعية  

وتدعو اللجنة الدولـة    .  تأثراً مباشراً بتلك التدابري    املتأثريناملناطق بالتشاور مع السكان     
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ملدينة القدس املخطط العام من " التوازن الدميغرايف"سياسة قائمة على الطرف إىل إلغاء أي 
  .الضفة الغربيةأحناء وكذلك من سياستها املتعلقة بالتخطيط وتقسيم املناطق يف بقية 

وعلى الرغم من التفسريات اليت قدمها الوفد خالل احلوار، ال تزال اللجنـة تـشعر        )٢٦(
فاع اإلسـرائيلي  بالقلق إزاء التأثري الكبري وغري املتناسب للحصار الذي يفرضه جـيش الـد      

. ولعملياته العسكرية على حق الفلسطينيني يف السكن واخلدمات األساسية يف قطـاع غـزة     
وتلقت اللجنة تقارير مثرية للقلق تفيد بأن عدداً قليالً فقط من املنازل والبىن التحتية املدنيـة،          

 تفرضه الدولة   كاملدارس واملستشفيات وحمطات املياه ميكن إعادة بنائها، بسبب احلصار الذي         
  ). من االتفاقية٥ و٣ و٢املواد (الطرف على استرياد مواد البناء إىل قطاع غزة 

 األرضينبغي أن تبدي الدولة الطرف احتراماً كامالً ملعايري القانون اإلنـساين يف               
الفلسطينية احملتلة، وأن تلغي سياسة احلصار اليت تتبعها، وتسمح على وجـه الـسرعة              

بناء الالزمة لبناء املنازل والبىن التحتية املدنية إىل قطاع غـزة، لـضمان             بإدخال مواد ال  
 مبا يتماشى ،احترام حق الفلسطينيني يف السكن والتعليم والصحة واملاء والصرف الصحي        

  .مع االتفاقية
وتشعر اللجنة بقلق بالغ لوجود جمموعتني من القوانني إحدامها للفلسطينيني واألخرى             )٢٧(

 اليهود الذين يسكنون األراضي نفسها، أي الضفة الغربية، مبا يف ذلـك القـدس               للمستوطنني
). يف الشؤون اجلنائية واملدنية على الـسواء      (الشرقية، والذين ال خيضعون لنفس النظام القضائي        

وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء التقارير اليت تفيد بارتفاع عـدد حـاالت التوقيـف                
ألطفال وبتقويض الضمانات القضائية اخلاصـة هبـم، خـصوصاً          عرض هلا ا  يتواالحتجاز اليت   

يتعلق باختصاص احملاكم العسكرية يف حماكمة األطفال الفلسطينيني، وهو أمر يتعارض مع             فيما
وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء استمرار الدولة الطرف يف تطبيق االعتقال            . القانون الدويل 

وتعرب عـن   . فصح عنها ألسباب أمنية   طفاالً وكباراً بناء على أدلة ال يُ      اإلداري للفلسطينيني أ  
قلقها إزاء العقبات النقدية واملادية اليت يواجهها الفلسطينيون الـساعون إىل احلـصول علـى               

اصة نتيجة عملية الرصـاص     وخبتعويضات أمام احملاكم اإلسرائيلية على ما تكبدوه من خسائر،          
  ).  من االتفاقية٦ و٥ و٣املواد (الدفاع اإلسرائيلي يف قطاع غزة املصبوب اليت نفذها جيش 

بشأن منع التمييز العنـصري يف      ) ٢٠٠٥(٣١إذ تشري اللجنة إىل توصيتها العامة         
إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية، فإهنا توصي بأن تضمن الدولة الطرف املـساواة يف               

وحتث . ني يف األراضي اخلاضعة لسيطرهتا الفعلية     الوصول إىل العدالة جلميع األشخاص املقيم     
اللجنة الدولة الطرف على وضع حد لالعتقال اإلداري الذي متارسه حالياً، وهو اعتقـال              

  .متييزي يشكل نوعاً من االحتجاز التعسفي مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان
والتخريب اليت يرتكبها   وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد أعمال العنف العنصري            )٢٨(

 الفلسطينية احملتلة واليت تستهدف غري اليهـود، مبـا يف ذلـك     األرضاملستوطنون اليهود يف    
 يف املائـة مـن      ٩٠املسلمون واملسيحيون وأماكنهم املقدسة، وإزاء املعلومات اليت تفيد بأن          
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 املستوطنون يف الفترة    التحقيقات اليت جتريها الشرطة اإلسرائيلية يف أعمال العنف اليت ارتكبها         
وتثُري جزَع اللجنة بشكل خاص     .  أغلقت دون إجراء أي حماكمة     ٢٠١٠ و ٢٠٠٥بني عامي   

اليت تتمتع، ) Price Tag(ة برايس تاغ ـتقاريٌر عن إفالت مجاعات إرهابية من العقاب منها مجاع
 ةحسب بعض التقارير، بدعم سياسي وقانوين مـن قطاعـات معينـة يف املؤسـسة الـسياسي              

كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تأثري العنف الذي يرتكبه املستوطنون علـى حـق              . اإلسرائيلية
 ٥ و ٤املادتان  (النساء والفتيات يف احلصول على اخلدمات األساسية، ومنها حقهن يف التعليم            

  ).من االتفاقية
 املتعلقة  إذ تشري اللجنة باهتمام إىل إنشاء الفريق الوزاري املكلف مبعاجلة املسائل            

 ،CERD/C/ISR/CO/13(بعنف املستوطنني، وإذ تذكِّر مبالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة           
، فإهنا حتث الدولة الطرف على ضمان قيام القضاء بالتحقيق الرتيه يف مجيـع              )٣٧ الفقرة

 اجلناة بأقصى ما ينص عليه القانون، بغض النظر عـن           ، ومالحقة أشكال العنف واملضايقة  
  .ة أو اإلثنية أو غري ذلكأصوهلم القومي

وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الوضع اهلش الذي يعاين منه السكان الـسوريون                )٢٩(
ـ   يف اجلوالن السوري احملتل وإزاء ما يعانونه من          ساواة يف الوصـول إىل األرض      انعـدام امل

 قانون املواطنة   كما تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار تأثري       . والسكن واخلدمات األساسية  
 ١٩٨١على العالقات األسرية اليت ال تزال منقطعة نتيجة ضم اجلوالن بصورة غري قانونية عام               

 ). من االتفاقية٥ و٢املادتان (

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف املساواة جلميع سكان األراضي اليت تسيطر عليها              
األرض والـسكن وحريـة     إسرائيل يف احلصول على حقوقهم األساسية ومنها حقهم يف          

وحتث اللجنة الدولة الطرف على إجياد حـل مـرض          . احلركة والزواج واختيار الزوج   
 الفصل بني العائالت اليت يعاين منها السكان السوريون يف اجلوالن السوري احملتل            ملسألة

  .بوجه خاص
هنا تـشجع   حقوق اإلنسان للتجزئة، فإ   مجيع  وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها عدم قابلية          )٣٠(

الدولة الطرف على النظر يف التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل تـصدِّق               
عليها بعد، خصوصاً املعاهدات اليت تؤثر أحكامها تأثرياً مباشراً على موضوع التمييز العنصري،             

  ).١٩٩٠(مثل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
بشأن متابعـة   ) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء توصيتها العامة           )٣١(

مؤمتر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع موضع التنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان اللـذين              
 املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكـره         ٢٠٠١سبتمرب  /اعتمدمها يف أيلول  

 يتصل بذلك من تعصب، آخذة يف اعتبارها الوثيقة اخلتامية ملؤمتر اسـتعراض             األجانب وما 
، لدى تنفيذ االتفاقية يف إطـار       ٢٠٠٩أبريل  /نتائج ديربان، الذي ُعقد يف جنيف يف نيسان       

وحتيط اللجنة علماً بالشرح الذي قدمته إسرائيل لرفضها االعتـراف          . نظامها القانوين احمللي  
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تمده املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره           بإعالن ديربان الذي اع   
، ٢٠٠١األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد يف ديربان، جنوب أفريقيا، عام              

بيد أن اللجنة إذ تضع يف اعتبارها األمهية الواضحة لتلك الوثيقة جلـزء             . ولرفضها االلتزام به  
إسرائيل بإعادة النظر يف موقفها واعتمـاد سياسـات         كبري من البشرية، فإهنا توصي بشدة       

  .وخطط مالئمة لتنفيذ اإلعالن
ويف سياق إعداد التقرير الدوري املقبل، توصي اللجنة الدولـة الطـرف مبواصـلة                )٣٢(

سيما يف جمال    حوارها مع منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وال           
  . ي يف إسرائيل نفسها ويف األراضي الواقعة حتت سيطرهتا الفعليةمكافحة التمييز العنصر

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف إصدار اإلعالن االختياري املنـصوص              )٣٣(
 من االتفاقية والذي يعترف باختصاص اللجنة يف تلقي الـشكاوى مـن             ١٤عليه يف املادة    

  .األفراد والنظر فيها
 ٦ولة الطرف بالتصديق على التعديالت اليت أدخلت على الفقرة          وتوصي اللجنة الد    )٣٤(

 يف االجتماع الرابع ١٩٩٢يناير / كانون الثاين  ١٥ من االتفاقية واليت اعُتمدت يف       ٨من املادة   
ويف هـذا   . ٤٧/١١١عشر للدول األطراف يف االتفاقية وأقرهتا اجلمعية العامة يف قراراهـا            

 الـيت   ،٦٥/٢٠٠ و ٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨اجلمعية العامـة    الصدد، تشري اللجنة إىل قرارات      
حثت فيها اجلمعية العامة بقوة الدول األطراف على التعجيل بإجراءات التصديق الداخليـة             

 وعلـى وجـه     املتصلة بتعديل االتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة وإخطار األمني العام كتابةً          
  .السرعة مبوافقتها على التعديل

نة الدولة الطرف بأن تيسر إتاحة تقاريرها لعامة اجلمهور عند تقدميها،           وتوصي اللج   )٣٥(
نشر مالحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرمسية وغريها من اللغات اليت يـشيع              أن ت و

  . استخدامها، حسب مقتضى احلال
عـدَّل   من النظام الـداخلي امل     ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١ووفقاً للفقرة     )٣٦(

للجنة، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف غضون سنة من اعتماد هذه املالحظات               
  . أعاله٣٠ و١٨ و١٦اخلتامية معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة يف الفقرات 

وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة الـيت تكتـسيها                 )٣٧(
، وتطلب إىل الدولة الطـرف أن       ٢٩ و ٢٦ و ٢١ و ١٢ و ١١واردة يف الفقرات    التوصيات ال 

لتنفيـذ  اليت اختـذهتا    تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عن التدابري امللموسة           
  . التوصيات هذه

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي تقاريرها الدورية من السابع عشر إىل التاسـع               )٣٨(
، آخذة يف اعتبارها املبادئ التوجيهيـة       ٢٠١٦فرباير  / شباط ٢واحدة حبلول   عشر يف وثيقة    

تقدمي التقارير مبوجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، وهي املبادئ التوجيهيـة الـيت              ل
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، وبتناول مجيع النقاط الـيت      )CERD/C/2007/1(اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا احلادية والسبعني       
وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعـاة احلـد          . ظات اخلتامية أثريت يف هذه املالح   

 صفحة، واحلد األقـصى     ٤٠مبعاهدات بعينها وهو    املتعلقة  األقصى لعدد صفحات التقارير     
انظر املبادئ التوجيهية املنسقة    ( صفحة   ٨٠ و ٦٠الذي يتراوح بني    للوثيقة األساسية املوحدة    

  ).١٩، الفصل األول الفقرة HRI/GEN.2/Rev.6يقة تقدمي التقارير، الواردة يف الوثل
  إيطاليا  -٢٩

نظرت اللجنة يف التقارير من السادس عشر إىل الثامن عشر املقدمة من إيطاليا يف وثيقـة                  )١(
، )57 وCERD/C/SR.56 (٢١٥٧ و٢١٥٦، يف جلـــستيها (CERD/C/ITA/16-18)واحــدة  

، (CERD/C/SR.64) ٢١٦٤تها  واعتمـدت يف جلـس    . ٢٠١٢مـارس   / آذار ٥املعقودتني يف   
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٢مارس / آذار٩املعقودة يف 

  مقدمة  -ألف
التفاعل ترحب اللجنة بالتقرير وتشيد بالطريقة املنتظمة اليت اتبعتها الدولة الطرف يف              )٢(

ـ             . مع اللجنة  دد وتعرب عن تقديرها للحوار الذي عقدته مع وفد الدولة الطرف الكـبري الع
وترحب اللجنة بـاحلوار    . وتشكر الوفد على املعلومات اليت قدمها شفوياً الستكمال التقرير        

اإلجيايب والبناء مع وفد الدولة الطرف وكذلك جبهودها للرد على األسـئلة الـيت طرحهـا                
  .اللجنة أعضاء

  اجلوانب اإلجيابية  -باء
، لكـي   ٤٨٢/١٩٩٩نون رقـم    حتيط اللجنة علماً مع االهتمام بالتنقيح املقبل للقا         )٣(

  .يسمح باالعتراف مبجتمعات الروما والسنيت وكامينانيت كأقليات
اللجنة علماً أيضاً بتعزيز املكتب الوطين ملكافحة التمييز العنصري وباألنشطة          وحتيط    )٤(

  .ذات الصلة اليت اضطلع هبا خالل الفترة قيد االستعراض
تخذة إللغاء عبء اإلثبات امللقى علـى عـاتق     وترحب اللجنة بالتدابري التشريعية امل      )٥(

  .الدفاع يف الدعاوى املدنية املتعلقة بالتمييز العنصري
 على اتفاقية جملـس أوروبـا       ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٥وترحب اللجنة بالتصديق يف       )٦(

وبإعالن الدولة الطرف بشأن التعديل املقبل للقانون اجلنائي بـشكل          اإلنترنت  بشأن جرائم   
  .اإلنترنتعلى ب الكراهية اطيعاجل خ

وترحب اللجنة بإنشاء فريق عمل مهمته إعداد خطة عمل وطنية جديـدة حبلـول                )٧(
 ملكافحة مجيع أشكال التمييز العنصري وتنفيذ إعالن وبرنامج عمـل           ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول

  .ديربان على املستوى الوطين
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، إلدمـاج   ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٤وترحب اللجنة باعتماد استراتيجية وطنية، يف         )٨(
 تـشمل   ةجمتمعات الروما والسنيت وكامينانيت يف إطار االحتاد األورويب، وهـي اسـتراتيجي           

  .قطاعات رئيسية مثل التعليم والعمل والصحة والسكن
اللجنة علماً، مع اهتمام خاص، باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن           وحتيط    )٩(

  .االندماج، مسؤولة عن أمور منها العالقات بني اإلثنياتإنشاء وزارة جديدة للتعاون و
وترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد بأن الدولة الطرف تفكر يف سـحب إعالهنـا                 )١٠(

  . من االتفاقية٤فيما يتعلق باملادة 

  الشواغل والتوصيات  -جيم
ن أنشطة املكتب    اللجنة علماً بالبيانات اإلحصائية املقدمة بشأن األجانب وبشأ        حتيط  )١١(

التركيبـة  الوطين ملكافحة التمييز العنصري، لكنها تأسف ألن التقرير ال يتضمن بيانات عن             
ويساورها قلق بالغ أيضاً إزاء عملية التعداد السكاين اليت متت بعـد فـرض    .  للسكان ةاإلثني

توطنات فيما يتعلق مبس  " مرسوم الطوارئ بشأن الرّحل   " و ٢٠٠٨مايو  /حالة الطوارئ يف أيار   
ويساورها القلق إزاء املعلومات اليت تفيد بأنه مت أثنـاء عمليـة            . جمتمعات الرحل يف إيطاليا   

التعداد السكاين هذه أخذ بصمات أصابع وصور املقيمني يف املخيمات من أفـراد الرومـا               
 اللجنة علماً بإعالن الدولة الطرف بأهنا أتلفـت هـذه           حتيطو. والسنيت، مبن فيهم األطفال   

  .يانات منذ ذلك احلني الب
.  لسكاهنا ةاإلثني التركيبةتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل مجع بيانات مصنفة عن            

 اجلماعـات املتعلقة بتحديد أفراد بعض     ) ١٩٩٠(٨ويف ضوء التوصية العامة للجنة رقم       
د اإلثنية هويتهم بأنفسهم، تود اللجنة التذكري بأن الطرق اليت يتبعهـا األفـرا            أو  العرقية  

دون الكشف  ولتحديد انتمائهم جملموعة إثنية أو عرقية ينبغي أن تقوم على أساس طوعي             
وتوصي اللجنـة  .  وعلى أساس حتديد اهلوية الذاتية من جانب األفراد أنفسهم       عن األمساء 

ـ         متتنعأيضاً الدولة الطرف بأن       تـستهدف   ة عن إجراء عمليات تعـداد سـكاين طارئ
  .األقليات مجاعات

م اجملتمعات احمللية املعنية بأهنا أتلفت      جنة الدولة الطرف بشدة بأن تعلِ     توصي الل و  
  .البيانات اليت حصلت عليها من عملية التعداد السكاين الطارئة اليت أجرهتا سابقاً

 مـن   ٣وتأسف اللجنة ألن األحكام املتعلقة باملساواة واملنصوص عليها يف املـادة              )١٢(
املواطنني كما أنه ليس من الواضح للجنة أن جرمية التمييـز           الدستور اإليطايل ال تشمل غري      

  ).١املادة (العنصري يف تشريع الدولة الطرف تشمل كالً من غرض وأثر األفعال احملظورة 
بشأن التمييز ضد غري املواطنني، حتث      ) ٢٠٠٤(٣٠يف ضوء التوصية العامة رقم        

احلماية على قـدم املـساواة مـع        اللجنة الدولة الطرف على ضمان متتع غري املواطنني ب        
 تنطـوي وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أالّ . املواطنني واالعتراف هبم أمام القانون 
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على أساس العرق أو اللون أو      على متييز   تشريعاهتا وسياساهتا، من حيث الغرض أو األثر،        
إىل أمهية ضـمان    اللجنة انتباه الدولة الطرف     وتوجه  . أو األصل الوطين أو اإلثين     النسب

تطبيق الضمانات التشريعية ضد التمييز العنصري على غري املواطنني بغض النظـر عـن              
  . اهلجرةوضعهم من حيث 

ويساور اللجنة القلق ألن الدولة الطرف مل تقم حىت اآلن بإنشاء مؤسـسة وطنيـة                 )١٣(
الواردة إىل اللجنة،   ووفقاً للمعلومات   . حلقوق اإلنسان، على الرغم من أهنا التزمت بإنشائها       

ُوضعت الصيغة النهائية ملشروع القانون املعين باملوضوع، املعروض حالياً أمام اجمللس الثـاين             
، دون إجراء مشاورات كافية مـع اجلهـات   (Camer dei Deputati)) جملس النواب(للربملان 

  ).٢املادة (الفاعلة من اجملتمع املدين 
لة الطرف باالنتهاء يف أسرع وقـت ممكـن مـن           اللجنة علماً بالتزام الدو   حتيط    

العملية املطولة املتمثلة يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان مـستقلة وفقـاً ملبـادئ            
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تشرك بنشاط اجلهات الفاعلة يف اجملتمع            . باريس

 امتثال املؤسـسة     لضمان ٤٥٣٤املدين يف هذه العملية، وأن تنقح مشروع القانون رقم          
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس املساعدة التقنية        . بصورة كاملة ملبادئ باريس   

  .من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان
القلق اليت أُعرب عنها فيما يتعلق باحلاجـة إىل زيـادة           بدواعي   اللجنة علماً    حتيطو  )١٤(

نصري بوصفه اهليئة الوحيدة املعنية باملساواة اليت       استقاللية املكتب الوطين ملكافحة التمييز الع     
  ).٢املادة (أنشئت وفقاً للمبادئ التوجيهية لالحتاد األورويب 

توصي اللجنة الدولة الطرف، بعد أن الحظت التزامها بتحسني درجة استقاللية             
ـ            ذ املكتب الوطين ملكافحة التمييز العنصري على املستويني الوظيفي واإلداري، بأن تتخ

  .التدابري الالزمة لضمان استقاللية هذا املكتب لكي يضطلع بأنشطته بفعالية أكرب
وتأسف اللجنة لعمليات اإلجالء اليت تستهدف مجاعيت الروما والسنيت واليت جتري منذ              )١٥(

سـبل    يف سياق مرسوم الطوارئ بشأن الرحل، وتالحظ، بقلق، عـدم تـوفري            ٢٠٠٨عام  
 ٢٠١١نوفمرب  / من احلكم الصادر عن جملس الدولة يف تشرين الثاين         االنتصاف هلما، على الرغم   

 أصـبح   ويساورها القلق ألن عمليات اإلجالء القـسري أدت إىل أن         . بإلغاء مرسوم الطوارئ  
العديد من أسر الروما والسنيت بدون مأوى، وتأسف للسبل اليت جلأ إليها العاملون يف دوائر               

وكمـا  . ديو ملراقبة الدخول إىل بعض هذه املخيمـات       األمن وإزاء استخدام كامريات الفي    
أشارت إليه اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة، فإهنا تشعر بالقلق ألن أفراد مجاعات الروما   
والسنيت وكامينانيت، من املواطنني ومن غري املواطنني، يعيشون يف أوضاع معزولة عن بـاقي              

املرافـق  مـن   دىن  لحد األ فتقر، يف أحيان كثرية، ل    بفعل الواقع، وذلك يف خميمات ت      السكان
 اللجنة علماً بتصريح الوفد عن نيته تطبيق سياسة جديدة للسكن لـصاحل             حتيطو. ساسيةاأل

  ).٣املادة (الروما والسنيت 
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تشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة لتجنب عمليات اإلجالء             
وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً     . كن هلذه اجلماعات  القسري وتوفري بدائل مناسبة للس    

الروما يف خميمات خارج املناطق املأهولة بالسكان اليت ال تتوفر           تسكنيعلى االمتناع عن    
نـة يف اعتبارهـا   وإذ تـضع اللج . فيها املرافق األساسية، مثل مرفقي الصحة والتعلـيم   

، )٢٠٠٤(٣٠لرومـا ورقـم     بشأن التمييز ضد ا   ) ٢٠٠٠(٢٧توصيتيها العامتني رقم    
 تـشجع وكذلك االستراتيجية الوطنية إلدماج مجاعات الروما والسنيت وكامينانيت، فإهنا          

سنيت مـن  الماعيت الروما وجل العزل السكينالدولة الطرف على تكثيف جهودها لتجنب  
  .لهمامن أجاملواطنني ومن غري املواطنني، ووضع برامج للسكن االجتماعي 

 الصادر عن جملس الدولة، توصي اللجنة الدولة الطرف باختـاذ           ويف ضوء احلكم    
التدابري املناسبة لتوفري سبل انتصاف فعالة ألفراد مجاعيت الروما والسنيت لتعويضهم عن مجيع             

تنفيذ مرسوم الطوارئ بشأن الرّحل، مبا يف ذلـك تـوفري           على  اآلثار السلبية اليت ترتبت     
  .ن املخيمات املعزولة هي احلل الوحيد املتوفر إلسكاهنمالسكن املالئم هلم وضمان أالّ تكو

 يعاقـب علـى التمييـز       ٦٥٤/١٩٧٥ اللجنة علماً بأن القانون رقم       حتيطوبينما    )١٦(
ينص على ظروف مشددة للجـرائم      ) قانون مانشينو  (٢٠٥/١٩٩٣العنصري وبأن القانون    

ملتعلق بالظروف املشددة ُيستخدم العادية املرتكبة بدوافع عنصرية، يساورها القلق ألن احلكم ا    
عندما يبدو أن الدافع القائم على العنصرية هو الدافع الوحيد، ال عندما تكون هناك دوافـع                

وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقدمي معلومات عن القرارات اليت اعتمدت لتطبيق هـذا             . خمتلطة
  ). ٤املادة  (احلكم والعقوبات املفروضة على الدعاية للتفوق العرقي أو اإلثين

 من القانون اجلنائي لكي تـنص       ٦١توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل املادة         
على أن اجلرمية املرتكبة بدافع العنصرية تشكل ظرفاً مشدداً، مبا يف ذلك احلاالت الـيت               

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باختاذ التدابري الالزمـة         . تكون فيها الدوافع خمتلطة   
 ومعاقبة مرتكيب أفعال نشر أفكار التفوق العرقـي والتحـريض علـى العنـف             ملقاضاة  

  . من االتفاقية٤اجلرمية القائمني على العنصرية، وذلك وفقاً ألحكام القانون واملادة  أو
ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء انتشار خطب العنصرية، والوصم، واألفكار النمطية، ضد            )١٧(

ويساور اللجنة القلق ألنه يف احلاالت القليلة       . مينانيت وغري املواطنني  مجاعات الروما والسنيت وكا   
اليت مت فيها مقاضاة الساسة على إدالئهم ببيانات تنم عن التمييز، أدى وقف تنفيذ العقوبـة إىل              

. السماح لألشخاص الذين متت مقاضاهتم مبواصلة أنشطتهم السياسية والترشـح لالنتخابـات    
نشر أفكار التفوق العرقي    يشمل باحلماية   ق األساسي يف حرية التعبري ال       وتالحظ اللجنة أن احل   

ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن التمييز العنصري يف تزايد         . العنصريةأو التحريض على الكراهية     
  ).٤ و٢املادتان (يف وسائط اإلعالم ويف اإلنترنت، وال سيما على الشبكات االجتماعية 
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  : الطرف مبا يليتوصي اللجنة الدولة  
 مبن فيهم الساسة، على األفعال ،أن تتخذ التدابري املناسبة ملالحقة األفراد     )أ(  

وقف تنفيذ العقوبة   املتمثل يف   أالّ حيول املبدأ القانوين     وأن تضمن   ،  ٤املشار إليها يف املادة     
بغـي أال   وتود اللجنة أن تؤكد أن احلق األساسي يف حرية التعبري ين          . دون حتقيق العدالة  

ـ املساواة وعدم التمييز ألن ممارسة احلق يف حريـة التعـبري             مبدأيينتقص من    صاحبها ت
  .مسؤوليات خاصة من بينها االلتزام بعدم نشر أفكار بشأن التفوق العرقي أو الكراهية

أن تعزز والية السلطة اليت تقوم برصد وسائط اإلعالم لضمان املقاضاة             )ب(  
وتوصي اللجنة الدولة الطـرف     . عنصرية وتوفري اجلرب للضحايا   تصرحيات ال العلى إطالق   

بضمان أالّ تقوم وسائط اإلعالم بوصم غري املواطنني واألقليات اإلثنية أو بنـشر صـور               
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على دعوة وسائط اإلعالم ألن         . منطية أو سلبية تستهدفهم   

وتشجع اللجنة . لعنصرية والتمييز والتحيز حتترم بصورة دقيقة ميثاق روما بغية جتنب لغة ا        
الدولة الطرف أيضاً على النظر يف التصديق على الربوتوكـول االختيـاري لالتفاقيـة              

 احلاسوبية املتعلق بتجرمي األفعال ذات الطابع العنصري أو القائمة على           للجرميةاألوروبية  
  .كره األجانب اليت ترتكب من خالل النظم احلاسوبية

 عـدم   عنلوعي يف صفوف املهنيني اإلعالميني بشأن مسؤوليتهم        بث ا   )ج(  
وجتنب اإلبالغ عن احلاالت اليت يتورط فيها أفراد مـن غـري   التحيز نشر أفكار تنم عن   

 توصيتيها  وضعسنيت بطريقة تصم هاتني اجلماعتني ككل، مع        الاملواطنني وأفراد الروما و   
  .تباريف االع) ٢٠٠٤(٣٠ورقم ) ٢٠٠٠(٢٧العامتني رقم 

ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء احلاالت العديدة من العنف العنصري وحاالت قتـل               )١٨(
ويساورها . الروما والسنيتمن عدد من املهاجرين، مبن فيهم أشخاص من أصل أفريقي وأفراد 

القلق أيضاً إزاء العنف القائم على العنصرية الذي ميارس ضد أفراد هذه اجملموعات، مبـا يف                
  ).٦ و٤ و٢املواد (مري ممتلكاهتا ذلك تد

 توصي اللجنـة الدولـة الطـرف، واضـعة يف اعتبارهـا توصـيتها العامـة                 
النظام القضائي اجلنـائي،   وسري عملبشأن التمييز العنصري يف إدارة   ) ٢٠٠٥(٣١ رقم

سنيت، دون أي متييز، مـن      البأن تكفل أمن وسالمة غري املواطنني وأفراد مجاعيت الروما و         
تماد تدابري ملنع أفعال العنف ضدهم بدافع العنصرية وضمان اختـاذ الـشرطة             خالل اع 

واملدعني العامني والقضاة إجراءات فورية وضمان عدم إفالت اجلناة، مبن فيهم الساسة،            
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن      . الواقعحبكم األمر    القانون أو    حبكممن العقاب،   

  .ت عن جرائم الكراهية املرتكبة بدافع العنصريةتقوم بشكل منتظم جبمع بيانا
وتأسف اللجنة ألن مجاعات الروما والسنيت وكامينانيت ما زالت تعاين من هتمـيش               )١٩(

مرسوم الطوارئ بشأن الرّحـل أدى إىل       وتعرب عن أسفها ألن تدابري مثل       . ومتييز شديدين 
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وتأسف اللجنـة   . ء هذه اجملتمعات  تعزيز الصور النمطية ومواقف التحيز واملواقف السلبية إزا       
الستمرار الصور النمطية اليت تربط األقليات اإلثنية وغري املواطنني باإلجرام، وتربط اإلسالم            

  ).٥ و٣املادتان (باإلرهاب 
سنيت وكامينانيت، توصي  والستراتيجية الوطنية إلدماج مجاعات الروما      االيف ضوء     

ات مع هذه اجلماعات وكذلك مع املنظمـات        اللجنة الدولة الطرف بالشروع يف مشاور     
وينبغي إيالء اهتمام خـاص     . ستراتيجية ورصدها وتقييمها  االاليت متثلها بغية تنفيذ هذه      

لتمتع هذه اجلماعات حبقوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكـذلك االضـطالع           
التنوع والتالحم  بأنشطة لبث الوعي يف صفوف اجملتمع اإليطايل بشأن التسامح واحترام           

وتدعو اللجنة الدولة الطرف، واضعة يف اعتبارها توصـيتيها         . االجتماعي وعدم التمييز  
، إىل إبقائها على علم فيما يتعلق بتنفيـذ         )٢٠٠٤(٣٠ورقم  ) ٢٠٠٠(٢٧العامتني رقم   

  .ستراتيجية املشار إليها أعاله وبأثرهااالاإلجراءات املتخذة يف إطار 
يف اعتبارها تقاطع التمييز العنصري والديين، توصي الدولة        وإن اللجنة، إذ تضع       

الطرف بزيادة جهودها ملنع ومكافحة التمييز العنصري ضد املسلمني وتعزيز احلوار مـع             
  .اجملتمعات املسلمة

وتعرب اللجنة عن قلقها الستمرار مواجهة أطفال الروما والسنيت للتمييز فيما يتعلق              )٢٠(
ويساورها القلق إزاء املعلومات اليت تفيد بأن عمليات اإلجالء القسري          . بالوصول إىل التعليم  

وشروط اإلسكان غري املناسبة أدت إىل التأثري بصورة سلبية على التحـاق أطفـال هـاتني                
ويساور اللجنة القلق أيـضاً إزاء ارتفـاع معـدالت          . اجلماعتني باملدرسة وحضورهم فيها   

ولكون ل الروما والسنيت امللتحقني باملدارس الثانوية       التسرب من الدراسة واخنفاض عدد أطفا     
  ).٥املادة (نجح يف االلتحاق بالتعليم العايل هي اليت تمنهم قلة قليلة 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لضمان وصول أطفال الروما             

ة الطـرف   وتوصي اللجنة الدول  . سنيت وغريمها من اجلماعات املستضعفة، إىل التعليم      الو
. سنيت يف النظام الدراسي   الباختاذ مجيع التدابري الالزمة لتيسري إدماج مجيع أطفال الروما و         

ويف هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على جتنب تنفيذ سياسات قد تؤثر بصورة              
وتوصي اللجنة  . غري مباشرة على هذه اجلماعات أو تؤثر على حضور أطفاهلا يف املدارس           

الطرف بضمان أالّ يؤثر التدبري اإلداري الذي ينص على أنه ال جيوز أن تتجـاوز               الدولة  
 يف املائة تأثرياً    ٣٠نسبة األطفال الذين ال حيملون اجلنسية اإليطالية يف كل صف دراسي            

  .سلبياً على التحاق أطفال أضعف اجلماعات بالتعليم
 الرومـا   مجـاعيت  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعيني موظفني من أفـراد           

سنيت يف املدارس، وعلى تعزيز التعليم املشترك بني الثقافات يف هذه املدارس وتـوفري              الو
  .سنيتالالتدريب للعاملني فيها وتنظيم أنشطة إلذكاء وعي آباء وأمهات أطفال الروما و
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نـتمني  وتأسف اللجنة لعدم تقدمي معلومات عن حالة النساء املهاجرات والنساء اللوايت ي             )٢١(
ويساورها القلق ألن احلالة املؤسفة أصالً هلذه اجلماعات فيمـا يتعلـق            . جلماعيت الروما والسنيت  

  ).٥املادة (لنساء هاتني اجلماعتني بالنسبة  أكثر سوءاً رمبا كانتبالتمتع حبقوق اإلنسان يف إيطاليا 
 توصي اللجنـة الدولـة الطـرف، واضـعة يف االعتبـار توصـيتها العامـة                 

بشأن أبعاد التمييز العنصري املتعلقة بنوع اجلنس، بتقدمي بيانات عن          ) ٢٠٠٠(٢٥ رقم
خمتلف الصعوبات اليت تواجهها املرأة يف مجاعيت السنيت والروما وكذلك املرأة املهـاجرة،           
وأن تقدم معلومات عن التدابري املتخذة لضمان متتع املرأة يف هاتني اجلماعتني على قـدم               

  .حبقوقها مبوجب االتفاقيةاملساواة مع الغري 
ويساور اللجنة القلق ألنه على الرغم من توصياهتا السابقة، فإن األوضاع الرديئة السائدة               )٢٢(

قد ازدادت سوءاً منذ أن بدأ املهاجرون يفدون مـن       اهلويةيف مراكز املساعدة واالستقبال وحتديد      
بتعرض ة القلق إزاء املعلومات اليت تفيد       ويساور اللجن . مشال أفريقيا، وخباصة يف السنوات األخرية     

تلك اليت ُتفرض   أقسى من   عليهم  عقوبات  وتوقيع   يهمعللقاء القبض   املهاجرين أكثر من غريهم إل    
 الذي جيرم   ٩٤/٢٠٠٩ هذه األوضاع صدور القانون رقم       ولعل ما زاد من تفاقم    . على اإليطاليني 

 الـذي يـسمح باحتجـاز       ١٢٩/٢٠١١قم  الدخول والبقاء يف إيطاليا دون وثائق، والقانون ر       
ويساور اللجنة القلق إزاء انتـهاكات      .  شهراً ١٨املهاجرين الذين ال ميلكون وثائق ملدة تصل إىل         

املعايري الدولية املتعلقة حبماية املهاجرين أو ملتمسي اللجوء، كما يتضح من احلكم الصادر عـن               
 ضد الدولة الطرف بشأن الطـرد       ٢٠١٢ر  فرباي/ شباط ٢٣احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف      

  ).٥ و٢املادتان ( صومالياً وإريترياً ٢٤  اجلماعي ل
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
أن تتخذ التدابري الالزمة لضمان توافق األوضاع يف مراكـز احتجـاز              )أ(  

 الدولة الطرف وحتيط اللجنة علماً بإعالن. املهاجرين وملتمسي اللجوء مع املعايري الدولية     
اخلطوات األولية لتنفيذ احلكم الصادر عن احملكمـة األوروبيـة حلقـوق         جيري اختاذ   أنه  

اإلنسان، مبا يف ذلك االتفاقات الثنائية مع بلدان أفريقيا الـشمالية، لتجنـب حـدوث               
وتود اللجنة أن تكـرر أن علـى الدولـة          . انتهاكات مماثلة حلقوق اإلنسان يف املستقبل     

اماً مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان باحترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية           الطرف التز 
  دم تعرض املهاجرين للطرد اجلماعي؛وضمان ع
أن تسعى إىل إزالة اآلثار التمييزية املترتبة على بعض تـشريعاهتا ومتنـع               )ب(  

وضـع  عمليات االعتقال وإصدار العقوبات املشددة اليت ال تـستند إالّ إىل أصـل أو               
األشخاص املتواجدين على أراضيها، وأن تقوم برصد ومعاقبة مرتكيب التمييز العنـصري            

   القانون؛من موظفيها املسؤولني عن إنفاذ
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ة األجل حلمايـة املهـاجرين وملتمـسي        لأن تعتمد استراتيجية شاملة طوي      )ج(  
 ١٩٦٧ول عـام     وبروتوك ١٩٥١اللجوء باإلضافة إىل أية تدابري طوارئ وفقاً التفاقية عام          

  .املتعلقني بوضع املهاجرين
 اللجنة علماً بالصعوبات اليت يواجهها غري املواطنني يف احلـصول علـى بعـض        حتيطو  )٢٣(

 على  ١٣٣/٢٠٠٨فمثالً، ينص القانون    . من السلطات احمللية   حتديداً   اخلدمات االجتماعية املقدمة  
جيار السكن املقدمة من الدولة الطـرف دون       إ  تأمني أنه ال جيوز لغري املواطنني احلصول على مبالغ       

ويساور اللجنة القلق إزاء التمييز ضد غـري        . أن يقدموا شهادة إقامة ملدة ال تقل عن عشر سنوات         
ويساورها القلق أيضاً ألن املهاجرين ال حيصلون على احلماية القانونيـة      . املواطنني يف سوق العمل   

  .ل أو ظروف العمل التعسفيةاملناسبة، وال سيما احلماية من االستغال
، بأن  )٢٠٠٤(٣٠توصي اللجنة الدولة الطرف، متاشياً مع توصيتها العامة رقم            

تزيل العقبات اليت حتول دون متتع غري املواطنني بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة               
وتوصـي  . ويف العمل والـصحة   الالئق  سكن  الوالثقافية، وال سيما احلق يف التعليم ويف        

ة الدولة الطرف بتعديل تشريعها للسماح للمهاجرين الـذين ال ميلكـون وثـائق              اللجن
باملطالبة حبقوقهم املترتبة على عملهم السابق وتقدمي الشكاوى بغض النظر عن وضـعهم             

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تتخذ مجيع التدابري األخرى للقضاء            .كمهاجرين
  . يما يتعلق بشروط وظروف العملعلى التمييز ضد غري املواطنني ف

وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة بعض سياساهتا اإلدارية وبتنظيم أنـشطة             
إلذكاء وعي السلطات اإلقليمية واحمللية بشأن حظر التمييز العنـصري، مبـا يف ذلـك               

  .احلصول على اخلدمات االجتماعية بشكل ال يقوم على التمييز
اداً من أفراد الروما الذين وفدوا إىل إيطاليـا بعـد تفكيـك    وتالحظ اللجنة أن عد    )٢٤(

يوغوسالفيا السابقة يعيشون فيها منذ سنوات عديدة دون حصوهلم على اجلنسية، وهو وضع             
وتالحظ اللجنة أن اجلنسية ال متنح حىت اآلن لألطفال املولودين يف           . يؤثر أيضاً على أطفاهلم   

  ).٥ة املاد(إيطاليا من آباء وأمهات أجانب 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري لتيسري حـصول أفـراد الرومـا                

والسنيت العدميي اجلنسية وغري املواطنني الذين يعيشون يف إيطاليا منذ سنوات عديـدة،             
على اجلنسية اإليطالية، وبأن تويل االهتمام الواجب للعقبات اليت حتول دون ذلـك وأن              

 بـشأن وضـع   ١٩٥٤ومع مراعاة أحكام اتفاقية عـام      . اتتعمل على إزالة هذه العقب    
 بشأن احلد من حاالت انعدام اجلنسية،       ١٩٦١األشخاص عدميي اجلنسية، واتفاقية عام      

توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باختاذ تدابري للحد من حاالت انعدام اجلنسية، وخباصة             
  .يف إيطاليايف صفوف أطفال الروما والسنيت واألطفال الذين يولدون 
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وتالحظ اللجنة أن عدد الدعاوى القضائية املرفوعة واإلدانات الصادرة فيما يتعلـق              )٢٥(
التمييز العنصري أو اإلثين والصور تعدد مظاهر بالتمييز العنصري ال يزال قليالً على الرغم من 

لزيـادة ُسـُبل    ٦٥٤لقانون رقم مراجعة ليف  حالياً  النظر  ب اللجنة علماً    حتيطوبينما  . النمطية
االنتصاف الفعالة لضحايا التمييز العنصري، يساورها القلق ألن الدولة الطـرف مل تتخـذ              
التدابري الفعالة لبث الوعي بُسُبل االنتصاف القانونية املتاحة للضحايا وكذلك للحـد مـن              

  ).٦ و٢املادتان (تكاليف الدعاوى أمام احملاكم 
ودها ببيانات إحصائية عـن الـشكاوى       الدولة الطرف أن تز   إىل  اللجنة   تطلب  

واإلدانات املتعلقة بأفعال العنصرية وكره األجانب، وكذلك بشأن التعويض         واملالحقات  
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن يواصل املكتـب        . املقدم إىل ضحايا مثل هذه األفعال     

دة ضـحايا   الوطين ملكافحة التمييز العنصري تعاونه مع املنظمات غري احلكومية ملـساع          
العنصرية وتشجع الدولة الطرف على مراجعة نظام التسجيل لتيسري إدراج املنظمات غري            

  .والسماح هلا برفع دعاوى قضائية بالنيابة عن الضحايا" القائمة"احلكومية يف 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف ببث الوعي يف صفوف السكان، مبا يف ذلـك يف                

، بشأن سبل االنتصاف القانونية واإلدارية وبزيادة       عفاًضصفوف أكثر الفئات االجتماعية     
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتـضمن        .  إىل هذه الفئات   القانونية اجملانية دمات  اخل

تقريرها الدوري املقبل معلومات إضافية عن التدابري املتخذة لتحسني ُسـُبل انتـصاف             
  .ضحايا التمييز العنصري

لق إزاء عدم توفري التدريب املتخصص بشكل منتظم ملوظفي إنفاذ          ويساور اللجنة الق    )٢٦(
بشأن االلتزامات الدولية للدولة الطرف مبوجب االتفاقية، األمر الذي قد يفسر ضآلة            القوانني  

جـرائم  كثرة  عدد املالحقات القضائية واإلدانات املتعلقة بالتمييز العنصري على الرغم من           
  ).٧ و٦ و٢املواد (الكراهية والعنف 

 من االتفاقية، يـتعني علـى الـدول         ٢تود اللجنة أن تذكّر بأنه، وفقاً للمادة          
األطراف أن تكفل عدم قيام مجيع السلطات العامة الوطنية واحمللية بأفعال تنطوي علـى              

إنفاذ القـوانني   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن يتلقى موظفو         . التمييز العنصري 
 أن حيترموا ويدعموا حقوق اإلنسان كلها للجميع دون متييز، وذلك           تدريباً مكثفاً لضمان  

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بـضمان إجـراء حتقيـق شـامل يف             . عند أداء واجباهتم  
وتدعو اللجنة الدولـة    . الشكاوى املتعلقة بالتمييز العنصري وإخضاعها لتفتيش مستقل      

للجماعـات اإلثنيـة يف قـوات       أشخاص ينتمون    تعينيالطرف أيضاً إىل التشجيع على      
  .الشرطة أو يف أجهزة إنفاذ القانون األخرى

 املعمول به إىل حد كبري يف إيطاليا قـد          ةويساور اللجنة القلق ألن نظام الالمركزي       )٢٧(
يؤدي إىل تنوع السياسات والقرارات على مستوى املناطق واألقاليم فيما يتعلق بالتمييز القائم        

وتالحظ اللجنة أيضاً احلاجة إىل اعتماد خطـة عمـل عامليـة    . إلثينعلى العرق أو األصل ا   
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وشاملة بشأن حقوق اإلنسان بالنظر إىل الطبيعة اجملزأة للتدابري الـيت تتخـذها الـسلطات               
  ).٥ و٢املادتان (اإلقليمية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان 

ات احمللية  توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية للتشاور والتنسيق مع السلط           
وتشجع اللجنة  .  من االتفاقية  ٥ و ٢بغية جتنب تعارض السياسات والقرارات مع املادتني        

  .الدولة الطرف على اعتماد خطة عمل عاملية وشاملة بشأن حقوق اإلنسان
مجيع حقوق اإلنسان للتجزئة، فإهنا تـشجع  عدم قابلية وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها    )٢٨(

ظر يف التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل تصدق           الدولة الطرف على الن   
عليها بعد، وخباصة املعاهدات اليت تتصل أحكامها اتصاالً مباشراً مبوضوع التمييز العنصري،            

  ).١٩٩٠(مثل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
املتعلقـة مبتابعـة مـؤمتر    ) ٢٠٠٩(٣٣تها العامة رقم وترحب اللجنة، يف ضوء توصي      )٢٩(

استعراض ديربان، بكون الدولة الطرف قد وضعت موضع التنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان             
 املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري   ٢٠٠١سبتمرب /أيلولاللذين اعتمدمها يف    

ل اعتماد خطة عمل وطنيـة ملكافحـة        وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، من خال        
وتطلـب اللجنـة إىل     .  ومن خالل القيام حالياً بصياغة خطة جديدة       ٢٠٠٦العنصرية يف عام    

  .ن تقريرها الدوري املقبل معلومات حمددة عن تنفيذ خطة العمل هذهالدولة الطرف أن تضمِّ
دين العاملة يف جمال    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتشاور مع منظمات اجملتمع امل           )٣٠(

اصة يف مكافحة التمييز العنـصري  خبوأن توسع نطاق حوارها معها، و محاية حقوق اإلنسان  
  .وفيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري املقبل

 من  ٦وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديالت اليت أُدخلت على الفقرة              )٣١(
 يف االجتماع الرابع عـشر      ١٩٩٢يناير  /كانون الثاين  ١٥دت يف    من االتفاقية، اليت اعُتم    ٨املادة  

ويف هذا الصدد، تـشري     . ٤٧/١١١للدول األطراف يف االتفاقية وأقرهتا اجلمعية العامة يف قرارها          
 اليت حثت فيهـا اجلمعيـة       ٦٥/٢٠٠ و ٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨اللجنة إىل قرارات اجلمعية العامة      

جيل بإجراءات التصديق الداخلية املتصلة بتعـديل االتفاقيـة         العامة بقوة الدول األطراف على التع     
  . وعلى وجه السرعة مبوافقتها على التعديلفيما يتعلق بتمويل اللجنة، وأن ختطر األمني العام كتابةً

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسر إتاحة تقاريرها للجمهور عند تقدميها، وأن              )٣٢(
 التقارير باللغة الرمسية وغريها من اللغـات الـيت يـشيع            تنشر مالحظات اللجنة على هذه    
  . استخدامها، حسب مقتضى احلال

 اللجنة علماً بأن الدولة الطرف مل تقدم الوثيقة األساسية، فإهنا تـشجع           حتيطوبينما    )٣٣(
تقدمي التقـارير   لالدولة الطرف على تقدمي الوثيقة األساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة           

جب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وال سيما تلـك املتعلقـة بالوثيقـة األساسـية      مبو
معاهـدات  املشتركة، على النحو الذي اعتمده االجتماع املشترك اخلامس للجان هيئـات            

  ).، الفصل األولHRI/GEN.2/Rev.6( ٢٠٠٦يونيه /حزيرانحقوق اإلنسان، يف 
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 من النظام الـداخلي املعـّدل       ٦٥التفاقية واملادة    من ا  ٩ من املادة    ١ووفقاً للفقرة     )٣٤(
للجنة، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنة من اعتمـاد املالحظـات                

  . أعاله١٥ و١٣اخلتامية احلالية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة يف الفقرتني 
ىل األمهية اخلاصـة الـيت تكتـسيها     انتباه الدولة الطرف إ  توجهوتود اللجنة أيضاً أن       )٣٥(

، وتطلب إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها         ٢٥ و ١٨ و ١٢التوصيات الواردة يف الفقرات     
  .لتنفيذ هذه التوصياتاليت اختذهتا الدوري املقبل معلومات مفصلة عن التدابري امللموسة 

سع عشر والعـشرين يف     وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي تقريريها الدوريني التا         )٣٦(
، آخذة يف اعتبارها املبادئ التوجيهية احملددة اليت        ٢٠١٥فرباير  /شباط ٤وثيقة واحدة حبلول    

، وأن تتناول مجيع النقاط اليت      (CERD/C/2007/1)اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا احلادية والسبعني       
يضاً على مراعـاة احلـد   وحتث اللجنة الدولة الطرف أ . أثريت يف املالحظات اخلتامية احلالية    

 صفحة، واحلد األقـصى     ٤٠وهو  بعينها  مبعاهدات  املتعلقة  األقصى لعدد صفحات التقارير     
انظر املبادئ التوجيهية املنسقة    ( صفحة   ٨٠ و ٦٠الذي يتراوح بني    للوثيقة األساسية املوحدة    

  .)١٩، الفصل األول، الفقرة HRI/GEN.2/Rev.6تقدمي التقارير الواردة يف الوثيقة ل
  األردن  -٣٠

من الثالث عشر إىل السابع عشر اليت قدمها األردن         الدورية  نظرت اللجنة يف التقارير       )١(
 CERD/C/SR.2153 (٢١٥٤ و ٢١٥٣، يف جلـستيها     (CERD/C/JOR/13-17)يف وثيقة واحدة    

 (CERD/C/SR.2166) ٢١٦٦ ويف اجللسة . ٢٠١٢مارس  / آذار ٢ و ١املعقودتني يومي   ) 2154و
  .، اعتمدت اللجنة املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٢مارس / آذار٨ة يف املعقود

  مقدمة  -ألف
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها على الرغم مـن التـأخر يف تقدميـه،                 )٢(

وتعرب عن ارتياحها للردود الشفوية الصرحية والبناءة اليت قدمها وفد الدولة الطرف املمثـل              
  .النظر يف التقريرخالل متعددة قطاعات ل
وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتضمني تقريرها الدوري معلومات جديدة وحمدثة عن             )٣(

  .تنفيذ االتفاقية

  اجلوانب اإلجيابية  -باء
ترحب اللجنة بالتعديالت التشريعية اليت أجرهتا الدولة الطرف مؤخراً لتيسري زيـادة         )٤(

ية، مبا يف ذلك التعديالت اليت أدخلـت علـى          محاية حقوق اإلنسان وتطبيق أحكام االتفاق     
، اليت تعزز سيادة القـانون؛ والتعـديالت الـيت          ٢٠١١سبتمرب  /الدستور األردين، يف أيلول   

، واليت أدت إىل توسيع نطـاق قـانون   ٢٠١٠أغسطس /أدخلتها على قانون العمل، يف آب    
  .العمل ليشمل عمال اخلدمة املرتلية املهاجرين
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ع التقدير بإنشاء مركز وطين حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس،          وترحب اللجنة م    )٥(
  .٢٠٠٢يف عام 

اللجنة علماً، مع االهتمام، بأن الدولة الطرف انضمت، منذ نظر اللجنـة يف             وحتيط    )٦(
  :  الصكوك التالية أو صدقت عليهامثلتقريرها الدوري الثاين عشر، إىل صكوك دولية 

باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، وقمعـه       بروتوكول منع االجتار      )أ(  
واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، يف                

  ؛٢٠٠٩يونيه /حزيران
/        اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة، يف أيـار               )ب(  

  ؛٢٠٠٩مايو 
  ؛٢٠٠٨مارس /شخاص ذوي اإلعاقة، يف آذاراتفاقية حقوق األ  )ج(  
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفـال يف            )د(  

  ؛٢٠٠٧مايو /الرتاعات املسلحة، يف أيار
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء            )ه(  

  ؛٢٠٠٦ديسمرب /باحية، يف كانون األولاألطفال واستغالل األطفال يف املواد اإل
بشأن حظر أسوأ أشكال    ) ١٩٩٩(١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )و(  

  .٢٠٠٠أبريل /يف نيسانواإلجراءات الفورية للقضاء عليها، عمل األطفال 

  الشواغل والتوصيات  -جيم
تالحظ حمدوديـة   ترحب اللجنة باملعلومات الواردة يف تقرير الدولة الطرف،         بينما    )٧(

وتود تلقي معلومات إضافية عن      ،يف الدولة الطرف  من التعداد السكاين    املستمدة  املعلومات  
  .  اإلثنية وأوضاعها اخلاصةماعاتالسمات املميزة ملختلف اجل

) ١٩٩٠(٨ ضوء متابعة توصيتها العامة رقميف الدولة الطرف، إىل  تطلب اللجنة     
الشعور باالنتمـاء   ( من االتفاقية    ١ من املادة    ٤ و ١ني  بشأن تفسري وتطبيق أحكام الفقرت    

 من املبادئ التوجيهية للوثيقة ١٢ إىل ١٠، ومع الفقرات من )إىل فئة عرقية أو إثنية معينة    
اخلاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري اليت يتعني على الدول األطـراف تقـدميها              

، تضمني تقريرها الدوري    (CERD/C/2007/1) من االتفاقية    ٩ من املادة    ١مبوجب الفقرة   
املقبل بيانات مصنفة، مبا يف ذلك حبسب األصل اإلثين، تشمل أيضاً التمتـع بـاحلق يف                

  . االقتصادية-التعليم والتنمية االجتماعية 
دي وأن االتفاقيـات    اوتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف هي دولة تنتهج النظام األح           )٨(

تفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، هلا مفعـول  الدولية، مبا يف ذلك اال  
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ومع ذلك، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق لعـدم وجـود           . مباشر وأولوية يف نظامها القانوين    
  ).١املادة (تعريف واضح للتمييز املباشر وغري املباشر يف تشريع الدولة الطرف 

يفاً واضحاً للتمييز املباشـر وغـري       توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج تعر        
وتوجه اللجنة نظر الدولة الطـرف، عنـد        . املباشر يف قوانينها اإلدارية واجلنائية واملدنية     

بـشأن تعريـف التمييـز      ) ١٩٩٣(١٤قيامها بذلك، إىل مراعاة التوصية العامة رقـم         
  .العنصري

لطرف تكرس املساواة أمام     من دستور الدولة ا    ٦ اللجنة علماً بأن املادة      وبينما حتيط   )٩(
األردنيني "القانون، تالحظ بقلق أن نطاق ومضمون دستورها يقتصران على النص على أن              

  ).٥املادة " (سواء أمام القانون
بشأن التمييز ضد غري املواطنني، ) ٢٠٠٤(٣٠ّتذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم        

الت على دسـتورها لتوسـيع      وتوصي الدولة الطرف بالنظر يف إدخال مزيد من التعدي        
لوالية القضائية األردنية، مبـا يف ذلـك        خلاضعني ل تطبيقه ليشمل مجيع األشخاص ا     نطاق
  .األردنيني غري

فإهنا ) ٧، الفقرة   CERD/C/304/Add.59(وإذ تكرر اللجنة مالحظاهتا اخلتامية السابقة         )١٠(
 ٤ابق بالكامل مع أحكام املـادة       تزال تشعر بالقلق ألن بعض أحكام القانون اجلنائي ال تتط          ال

 ٤من االتفاقية وتقتصر على اجملموعات اليت تشكل األمة، مما يؤدي إىل عدم تنفيذ أحكام املادة                
) ب(و) أ(٥بالكامل وإىل عدم متتع غري املواطنني باحلماية الكاملة املنصوص عليها يف املـادة              

  ).٥ و٤املادتان (من االتفاقية 
الطرف بالنظر يف تعديل قانون العقوبات، وفقـاً ألحكـام          توصي اللجنة الدولة      
من االتفاقية، بغية ضمان احلماية الكاملة جلميـع األشـخاص          ) ب(٥و) أ(٥ و ٤املادتني  

اللجنة انتباه الدولة الطـرف، عنـد       وتوجه  . لوالية القضائية للدولة الطرف   خلاضعني ل ا
لتشريع املتعلق بالقضاء علـى     بشأن ا ) ١٩٨٥(٧بذلك، إىل توصيتها العامة رقم       قيامها

  .التمييز العنصري
ـ  ٦القانون رقـم    (ويساور اللجنة القلق ألن قانون اجلنسية األردنية          )١١( ) ١٩٥٤ سنة ل

يستثين أطفال املرأة األردنية املتزوجة بغري أردين من احلصول على اجلنسية األردنيـة عنـد               
  ).٥املادة (الوالدة 

القـانون  (جعة وتعديل قانون اجلنسية األردنية      توصي اللجنة الدولة الطرف مبرا      
بغية ضمان حق األم األردنية املتزوجة مـن غـري أردين يف نقـل              ) ١٩٥٤ سنة ل ٧رقم  

اللجنة انتباه الدولة الطرف،    وتوجه  . جنسيتها إىل أطفاهلا على أساس املساواة ودون متييز       
عاد التمييز العنـصري    بشأن أب ) ٢٠٠٠(٢٥عند قيامها بذلك، إىل توصيتها العامة رقم        

  .املتعلقة بنوع اجلنس
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 اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمها وفد الدولة الطرف بشأن سحب اجلنسية            حتيطو  )١٢(
والـذين  الضفة الغربية لألراضي الفلسطينية احملتلـة       إىل  هلم  وأصترجع  من األشخاص الذين    
إمكانية طعنـهم يف   حتيط علماً بكما إمكانية عودهتم إىل الضفة الغربية، خيضعون للتحقق من 

ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بقلق عميق لقيام الدولـة الطـرف بـسحب              . سحب اجلنسية 
وتسلط اللجنة الضوء على أن هذا اإلجراء ينتـهك         . اجلنسية من مواطنيها من أصل فلسطيين     

يل اخلـاص    من العهد الـدو    ٢٤القانون األردين وأحكام القانون الدويل، ومنها مثالً املادة         
 من اتفاقية حقوق الطفل؛ ويساورها قلق بالغ الحتمال         ٧باحلقوق املدنية والسياسية، واملادة     

يون عدميي اجلنسية وبـدون حقـوق يف      جراء إىل أن يصبح األشخاص املعن     أن يؤدي هذا اإل   
أن وتالحظ اللجنة بقلـق أيـضاً       . و امللكية أو اإلقامة يف األردن     أالرعاية الصحية    وأالتعليم  

 يفقدون هم أيضاً جنـسيتهم حـىت وإن         ةأطفال الرجال الذين تلغى جنسيتهم بصورة تلقائي      
  ).٥ املادة(كانوا بالغني 

وفقاً للقانون الدويل وتشريعات الدولة الطرف بشأن اجلنسية، حتـث اللجنـة              
ـ ترجع  الدولة الطرف على وقف ممارسة سحب اجلنسية من األشخاص الذين            إىل هلم  وأص

وتناشد الدولة الطرف أيضاً بإعادة اجلنسية إىل األشخاص الذين         . لفلسطينية احملتلة األرضي ا 
وتوصي اللجنـة الدولـة     . تأثروا بأوضاع سابقة وحالية تتعلق بإجراء سحب اجلنسية هذا        

 ١٩٥١الطرف أيضاً بالنظر يف االنضمام إىل االتفاقية اخلاصـة بوضـع الالجـئني لعـام                
؛ ١٩٥٤التفاقية بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية لعام        ؛ وا ١٩٦٧وبروتوكوهلا لعام   

  .١٩٦١واالتفاقية بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية لعام 
، الذي يزيد عدد    ٢٠١٠قانون انتخابات الدولة الطرف لعام      اللجنة أن    تعترب   وبينما  )١٣(

  فلـسطيين  املقاعد املمنوحة ملمثلي املقاطعات احلضرية حيث يقيم معظم األردنيني من أصل          
، فإهنا يساورها القلق ألن اهليكل احلايل للربملان األردين ال يزال غري متوازن حيث  إجيايبقانون

ويـساور  . نسبة متثيل املقاطعات يف املناطق الريفية أعلى من نظريهتا يف املناطق احلـضرية            إن  
 مقيمني من غـري  اللجنة القلق أيضاً ألن السكان الالجئني الكثريي العدد يف األردن بوصفهم          

يزالون غري قادرين على املشاركة يف العملية السياسية ويف عملية صنع القـرار يف    املواطنني ال 
ويساورها القلق أيضاً ألن املناصب القيادية يف قوات األمن تستبعد بـصفة            . الدولة الطرف 

 على احلياة   قوات األمن مستمرة يف ممارسة نفوذ كبري      وأن  عامة األردنيني من أصل فلسطيين،      
  )).ج(٥املادة (ع السياسية األردنية بطريقة حتد من حرية املواطنني يف الكالم والتجّم

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف إدخال مزيد من التعديالت على قـانون               
االنتخابات وتوزيع املقاعد الربملانية لتيسري التمثيل املتناسب لألردنيني من مجيع األصـول    

ة وكذلك للمقيمني من غري األردنيني، يف احلياة السياسية األردنية ويف عملية صـنع   اإلثني
وفضالً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف اختاذ تدابري، مبـا يف               . القرار
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حد أدىن حلصص التمثيل لزيادة نسبة عدد األشخاص من أصل فلـسطيين يف    وضع  ذلك  
  .منيةمناصب القيادة يف قواهتا األ

يساور اللجنة القلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن العمال غري األردنـيني يواجهـون              و  )١٤(
وفضالً عن ذلك،   . التمييز فيما يتعلق باحلد األدىن لألجور والوصول إىل الضمان االجتماعي         

ادرة يف  يساور اللجنة القلق ألن اللوائح اجلديدة املتعلقة بعمال اخلدمة املرتلية املهاجرين، الص           
، ٢٠٠٨يوليه /متوز، بعد إدماج عمال اخلدمة املدنية يف قانون العمل يف ٢٠٠٩أغسطس /آب

تقيد من بعض احلقوق األساسية، مبا يف ذلك حق عمـال اخلدمـة املرتليـة املهـاجرين يف          
  ).٥املادة ( التنقل

 من االتفاقية، توصـي   ‘ ٢‘و‘ ١‘)ه(٥و‘ ٩‘)د(٥املادتان  بينها  ووفقاً ملواد من      
اللجنة الدولة الطرف بإدخال مزيد من التعديالت على قانون العمل لديها جلعله ميتثـل              
بالكامل اللتزامها القانوين بضمان متتع مجيع العاملني يف األردن حبقوق العمل بغض النظر             

وفضالً عن  . أو اإلثين، مبن يف ذلك عمال اخلدمة املرتلية املهاجرون        /عن األصل الوطين و   
اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف االنضمام إىل اتفاقية منظمة العمل الدوليـة            ذلك، توصي   

  . بشأن العمل الالئق للعمال املرتليني) ٢٠١١(١٨٩رقم 
 اللجنة علماً مع االرتياح جبهود الدولة الطرف املستمرة لتنفيذ التـدابري            وبينما حتيط   )١٥(

، ال تزال تشعر بـالقلق      ٢٠١١سبتمرب  /لأيلووفقاً للتعديالت اليت أدخلتها على دستورها يف        
لإلشراف على تطابق القـوانني األردنيـة مـع         حىت اآلن   حمكمة دستورية   عدم وجود   إزاء  

وفضالً عن ذلك، وإذ تكرر اللجنة القلق الذي أعربـت عنـه سـابقاً              . الدستور واالتفاقية 
)CERD/C/304/Add.59   مي معلومات عـن    ، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق لعدم تقد       )١٠، الفقرة

ومـنح  املمارسة املتبعة يف الدولة الطرف فيما يتعلق بتقدمي الشكاوى، وإصدار األحكـام،             
  ).٦املادة (فعال العنصرية بغض النظر عن طبيعتها األالتعويضات فيما يتعلق ب

 مـن االتفاقيـة     ٦بشأن املادة   ) ٢٠٠٠(٢٦ّتذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم        
تشغيلية لتلقي الشكاوى بـشأن  ) آليات(على التعجيل بإنشاء آلية   وحتث الدولة الطرف    

وينبغي . فعال العنصرية، والتحقيق فيها وإصدار عقوبات متناسبة معها والتعويض عنها         األ
توفري املوارد البـشرية والتقنيـة واملاليـة        أن تضمن   للدولة الطرف، عند قيامها بذلك،      

امها بشكل منتظم جبمع املعلومات عن الـشكاوى     وقي) اآلليات(لعمل هذه اآللية     الكافية
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيـضاً      . الواردة واإلجراءات احملددة املتخذة للتصدي هلا     

بتحليل هذه املعلومات اليت يتم جتميعها لكي تستفيد منها كأساس لتوجيه سياسات الدولة 
 الدوري املقبل الذي ستقدمه     الطرف وبراجمها للقضاء على التمييز، وإدراجها يف تقريرها       

  .إىل اللجنة
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قـوق اإلنـسان،    حل اللجنة علماً بإنشاء الدولة الطرف للمركز الوطين         وبينما حتيط   )١٦(
عمالً مببادئ باريس، فإهنا تالحظ أن املوارد البشرية واملالية والتقنية املقدمة لسري عمله بشكل        

  ).٦املادة (صحيح ال تزال غري كافية 
بشأن إنشاء مؤسسات وطنيـة     ) ١٩٩٣(١٧نة بتوصيتها العامة رقم     تذكّر اللج   

لتيسري تنفيذ االتفاقية وتوصي الدولة الطرف باختاذ تدابري لضمان تزويد مركزها الوطين            
وينبغي للدولة الطـرف، عنـد      . قوق اإلنسان باملوارد البشرية والتقنية واملالية الكافية      حل

رصد وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقيـة        لبآليات  املركز أيضاً   جتّهز  قيامها بذلك، أن    
وتوصي . على املستويني الوطين واحمللي وكذلك لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها ومعاجلتها         

اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تستكمل ما ورد أعاله بتدابري لبث الوعي بشأن وجـود               
  . ول إليها بفعاليةمثل هذه اآلليات وتقدمي املعلومات عن كيفية الوص

 من االتفاقية إال قدراً ضـئيالً مـن   ٧تأسف اللجنة ألهنا مل تتلق فيما يتعلق باملادة    و  )١٧(
  ). ٧املادة (املعلومات من الدولة الطرف 

حتث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم منتظم ومشترك بـني الوكـاالت               
وفضالً عن ذلك، توصـي     . مييز العنصري العنصري والت التحيز  لتدابريها احلالية ملكافحة    

اللجنة الدولة الطرف باستخدام نتائج عمليات التقييم هذه لتوجيه سياسـاهتا وبراجمهـا             
املقبلة للتصدي للتمييز يف التعليم والثقافة ووسائط اإلعالم وكـذلك لتيـسري زيـادة              

  .باالتفاقية املعرفة
ع حقوق اإلنسان للتجزئة، فإهنا تـشجع  مجيعدم قابلية وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها    )١٨(

الدولة الطرف على النظر يف التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان الدولية اليت مل تـصدق       
عليها بعد، وخباصة املعاهدات اليت تتصل أحكامها اتصاالً مباشراً مبوضوع التمييز العنصري،            

  ).١٩٩٠(  وأفراد أسرهممثل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف إمكانية إصدار اإلعالن املنصوص عليه              )١٩(

  . من االتفاقية١٤يف املادة 
 الدولة الطرف بـشأن متابعـة مـؤمتر         ااختذهتاليت   اتوحتيط اللجنة علماً باإلجراء     )٢٠(

ة ملكافحة العنصرية ومبادرات أخرى     استعراض نتائج ديربان بوسائل منها خطة العمل الوطني       
بشأن متابعة مـؤمتر    ) ٢٠٠٩(٣٣ويف ضوء التوصية العامة للجنة رقم       .  باملوضوع ذات صلة 

استعراض نتائج ديربان، توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تنفيذ إعالن وبرنـامج عمـل              
حة العنصرية والتمييـز     املؤمتر العاملي ملكاف   ٢٠٠١سبتمرب  /أيلولديربان، اللذين اعتمدمها يف     

العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة اخلتاميـة ملـؤمتر               
، عنـد إدراج أحكـام   ٢٠٠٩أبريـل  /نيساناستعراض نتائج ديربان، املعقود يف جنيف يف       

  .االتفاقية يف تشريعها الداخلي
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ع نطاق احلوار مع منظمـات      وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة التشاور وتوسي        )٢١(
اجملتمع املدين العاملة يف جمال حقوق اإلنسان، وال سيما يف مكافحة التمييـز العنـصري، يف       

  .سياق إعداد التقرير الدوري املقبل
،  وإطالعه عليها  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتيسري إتاحة تقاريرها لعامة اجلمهور          )٢٢(
لى هذه التقارير باللغة الرمسية وغريها من اللغـات الـيت           بنشر املالحظات اخلتامية للجنة ع    و

  .يشيع استخدامها، حسب مقتضى احلال
 من النظام الداخلي املعدل للجنة،   ٦٥ من االتفاقية، واملادة     ٩ من املادة    ١ووفقاً للفقرة     )٢٣(

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم خالل سنة واحدة من اعتمـاد هـذه املالحظـات                 
  . أعاله١٩ و١١ و٧امية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة يف الفقرات اخلت

وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة اليت تتـسم هبـا                  )٢٤(
، وتطلب إىل الدولة الطرف تضمني تقريرهـا الـدوري املقبـل            ١٤ و ١٢ و ٩التوصيات  

  .موسة املتخذة لتنفيذ هذه التوصياتمعلومات مفصلة عن التدابري املل
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي تقريريها الدوريني الثامن عشر والعشرين يف             )٢٥(

، آخذة يف اعتبارها املبادئ التوجيهية      ٢٠١٥يونيه  /حزيران ٦وثيقة واحدة يف موعد أقصاه      
يـة والـسبعني    تقـدمي التقـارير، الـيت اعتمـدهتا اللجنـة يف دورهتـا احلاد             احملددة ل 

)CERD/C/2007/1(         وحتـث  . ، وأن تتناول مجيع النقاط املثارة يف هذه املالحظات اخلتامية
املتعلقـة  اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة احلد األقصى لعدد صـفحات التقـارير              

الذي يتـراوح   للوثيقة األساسية املوحدة     صفحة، واحلد األقصى     ٤٠مبعاهدات بعينها وهو    
انظر املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير، الـواردة يف الوثيقـة     ( صفحة   ٨٠-٦٠بني  

HRI/GEN.2/Rev.6 ١٩، الفصل األول، الفقرة.(  
  الكويت  -٣١

من الكويـت  يف التقارير الدورية من اخلامس عشر إىل العشرين املقدمة نظرت اللجنة    )١(
 CERD/C/SR.2133 (٢١٣٤ و ٢١٣٣يف جلـستيها     )CERD/C/KWT/15-20(يف وثيقة واحـدة     

 ٢١٤٧واعتمدت اللجنة، يف جلستيها     . ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٧ و ١٦  يف ، املعقودتني )2134و
، ٢٠١٢فربايـر   / شـباط  ٢٨ و ٢٧، املعقودتني يف    )2148 و CERD/C/SR.2147 (٢١٤٨و

  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف
ا الدورية املوحدة من اخلامس عشر إىل       ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف لتقاريره       )٢(

غري أهنا تالحظ أن التقرير الدوري املوحد ال يتماشى متاماً مع مجيع عناصر املبادئ              . العشرين
وتعرب عن أسفها للتأخر يف تقدمي التقرير، الذي        . التوجيهية للجنة فيما خيص تقدمي التقارير     

  .ية خالل أكثر من عقد من الزمنمنع اللجنة من إجراء حتليل مستمر لتنفيذ االتفاق
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وترحب اللجنة باحلوار املفتوح والبناء مع الوفد املتعدد القطاعات وتعـرب عـن               )٣(
  .تقديرها للعرض الشفوي والردود املفصلة املقدمة من الوفد خالل النظر يف التقرير

  اجلوانب اإلجيابية  -باء
ة الطرف لتنقيح تشريعاهتا من أجل      ترحب اللجنة باجلهود املستمرة اليت تبذهلا الدول        )٤(

، مثل تعـديل قـانون    موضع التنفيذاالتفاقية ووضعكفالة مزيد من احلماية حلقوق اإلنسان    
، الذي منح املـرأة     ٢٠٠٥لسنة   ١٧ بواسطة القانون رقم     ١٩٦٢ لسنة ٣٥ االنتخابات رقم 

  .الكويتية كامل حقوقها يف االنتخاب والترشح لالنتخابات
لجنة باهتمام أن الدولة الطرف، منذ النظر يف تقريريها الدوريني الثالث عشر            وتالحظ ال   )٥(

  : أو صدقت عليها،التاليةكالصكوك والرابع عشر، انضمت إىل صكوك دولية أو إقليمية 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء            )أ(  

  ؛)٢٠٠٤أغسطس / آب٢٦( اإلباحية األطفال واستغالل األطفال يف املواد
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفـال يف            )ب(  

  ؛)٢٠٠٤أغسطس / آب٢٦(الرتاعات املسلحة 
بشأن حظر أسوأ أشكال    ) ١٩٩٩(١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ج(  

  ؛)٢٠٠٠أغسطس / آب١٥(عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها 
  ؛)٢٠٠٦مايو / أيار١٢(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية   )د(  
بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، وقمعـه            )ه(  

 ٢٠٠٠واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة،              
  ؛)٢٠٠٦مايو / أيار١٢) (وكول بالريموبروت(

بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّل            )و(  
  ).٢٠٠٦مايو / أيار١٢) (٢٠٠٠(التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

اجمها وتدابريها اإلدارية   وترحب اللجنة أيضاً جبهود الدولة الطرف لتعديل سياساهتا وبر          )٦(
  :من أجل كفالة مزيد من احلماية حلقوق اإلنسان وتنفيذ االتفاقية، بوسائل منها ما يلي

 بشأن  ٢٠٠٧ سنة ل ١٦٦إصدار مرسوم وزارة الشؤون االجتماعية والعمل رقم          )أ(  
  حظر مصادرة وثائق سفر العمال يف القطاع اخلاص؛

 ٢٠١٠نوفمرب  / غري القانونيني يف تشرين الثاين     إنشاء املكتب املركزي للمقيمني     )ب(  
  ؛)األشخاص عدميو اجلنسية(هبدف تسوية قضية البدون 

 ١٠٤إنشاء اللجنة العليا حلقوق اإلنسان مبوجب قرار وزارة العدل رقـم              )ج(  
 اخلصوص جلنة التواصل الدويل التابعة هلا املكلفة بإعداد التقـارير            وجه ، وعلى ٢٠٠٨ سنةل

  ئات معاهدات حقوق اإلنسان؛الدورية هلي
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 بإنشاء جلنة معنية حبقوق اإلنسان لديها       ٢٠٠١قيام وزارة الداخلية يف عام        )د(  
  .صالحية تلقي الشكاوى الفردية

  الشواغل والتوصيات  -جيم
تعرب اللجنة عن أسفها ألن التقرير الدوري للدولة الطرف ال يتضمن إحـصاءات               )٧(

  .لألشخاص الذين يعيشون يف إقليمهااإلثنية بالتركيبة فيما يتعلق 
التقـارير   إلعـداد  من مبادئها التوجيهية املنقحة     ١٢ إىل   ١٠من   للفقرات   وفقاً  

)CERD/C/2007/1(           توصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتمع من التعدادات والدراسـات ،
 للهويـة   االستقصائية الوطنية اليت تشمل البعد اإلثين والِعرقي القائم على التعريف الذايت          

 بشأن التركيبة اإلثنية لسكاهنا، ومؤشراهتا االقتصادية       شاملةبيانات إحصائية موثوقاً هبا و    
واالجتماعية املفصلة حسب االنتماء اإلثين، مبا فيها تلك املتعلقة باملهاجرين، ونشر هذه             
ـ               ا البيانات لتمكني اللجنة من إجراء تقييم أفضل حلالة التمتع باحلقوق اليت تـنص عليه

 الدولة الطرف أن تزودها هبذه البيانات املفصلة        ىلوتطلب اللجنة إ  . االتفاقية يف الكويت  
  .يف تقريرها املقبل

يساور اللجنة القلق ألن التشريعات الوطنية ال تتضمن تعريفاً للتمييـز العنـصري               )٨(
 العنصري وفقاً    من االتفاقية، كما ال تتضمن قاعدة عامة حلظر التمييز         ١مطابقاً متاماً للمادة    

  ).١املادة (لالتفاقية 
 اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاهتا لتتضمن تعريفاً للتمييز العنصري          توصي  

  . من االتفاقية١مطابقاً متاماً للمادة 
حتيط اللجنة علماً بإيضاح الوفد أن االتفاقية اعُتمدت مبوجب مرسوم ملكي كجزء              )٩(

شرت باللغة العربية يف اجلريدة الرمسية، ولكن القلق يـساورها          من النظام القانوين الكوييت ونُ    
  ).٢ و١املادتان (إزاء ما إذا كانت ُتطبق فعالً يف احملاكم والقوانني اإلدارية 

 اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم إليها يف تقريرها الدوري املقبل أمثلـة              تطلب  
  .يةعن تطبيق االتفاقية يف احملاكم والقوانني اإلدار

تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت، مبوجب مرسوم وزاري، جلنة خاصة إلقامة   )١٠(
مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان من أجل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها وفقاً ملبادئ             

  ).٢املادة (باريس، ولكن القلق يساورها ألن هذه املؤسسة مل تر النور حىت تارخيه 
بشأن إنـشاء مؤسـسات     ) ١٩٩٣(١٧ىل توصيتها العامة رقم     للجنة إ  تشري ا  إذ  

وطنية لتيسري تنفيذ االتفاقية، فإهنا توصي الدولة الطرف بأن تنشئ على الفـور مؤسـسة               
  .وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان من أجل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها وفقاً ملبادئ باريس
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 بـشأن   ١٩٥٤ الطرف إىل اتفاقية عام      يساور اللجنة القلق إزاء عدم انضمام الدولة        )١١(
 بشأن خفـض حـاالت انعـدام        ١٩٦١ وإىل اتفاقية عام       وضع األشخاص عدميي اجلنسية   

  ).٢املادة ( اجلنسية
 بشأن  ١٩٥٤ اللجنة الدولة الطرف إىل إعادة النظر يف االنضمام إىل اتفاقية عام             تدعو  

  .خفض حاالت انعدام اجلنسية بشأن ١٩٦١ واتفاقية عام   وضع األشخاص عدميي اجلنسية
إذ تشري اللجنة إىل مالحظاهتا اخلتامية السابقة، فإن القلق يساورها إزاء عدم إدخال               )١٢(

 من االتفاقية، وعدم وجـود      ٤تعديالت على قانون العقوبات ليستجيب متاماً ألحكام املادة         
كراهيـة العنـصرية،    تشريعات حمددة حتظر نشر األفكار القائمة على التفوق العنصري أو ال          

 الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وعدم وجود تشريعات حتظر املنظمات      لىوالتحريض ع 
  )).ب(و) أ(٤املادة (العنصرية 
بشأن التـشريع املتعلـق     ) ١٩٨٥(٧رقم   تنيالعامللجنة إىل توصيتيها     تشري ا  إذ  

إهنا تكرر التأكيـد    ، ف ٤بشأن املادة   ) ١٩٩٣(١٥ضاء على التمييز العنصري ورقم      بالق
على توصيتها للدولة الطرف بأن تنقح قانون العقوبات العتماد وتنفيذ تشريعات حمـددة       

 اليت حتظر نشر األفكار القائمـة علـى التفـوق           قية من االتفا  ٤تستجيب متاماً للمادة    
العنصري أو الكراهية العنصرية، والتحريض على الكراهية العنصرية والتمييز العنصري،          

  .ر املنظمات العنصريةوحتظ
حتيط اللجنة علماً بأن مشروع قانون ملكافحة االجتار بالبشر وهتريب املهاجرين قُّدم              )١٣(

إىل اجلمعية الوطنية، ولكن القلق يساورها إزاء عدم وجود أي تعريف لالجتار بالبشر وعدم              
  ).٦ و٢املادتان (اعتماد مشروع القانون الذي جيرمه حىت تارخيه 

للجنة الدولة الطرف بأن تعّرف وجتّرم االجتار بالبشر وتعتمد على الفور            ا توصي  
  .تشريعات ملكافحة االجتار بالبشر وهتريب املهاجرين وفقاً للمعايري الدولية

يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود أي تعديل حىت تارخيه لقانون اخلدمـة املدنيـة            )١٤(
ظر متييز املوظفني يف مجيع اهليئات اإلدارية للدولـة     املتعلق حب ) ١٩٧٩ سنة ل ١٥القانون رقم   (

بني مقدمي الطلبات على الوظائف يف اإلدارة العامة على أساس اجلـنس واألصـل واللغـة     
  ). ٤ و٢ تاناملاد(والدين 

 اللجنة باالعتماد الفوري ملشروع القانون املعدل لقانون اخلدمة املدنيـة           توصي  
ظر التمييز يف العمل يف اإلدارة العامة على أسـاس          حل) ١٩٧٩ سنة ل ١٥القانون رقم   (

  .اجلنس واألصل واللغة والدين
يساور اللجنة القلق ألن القيود املتعلقة بإنشاء أماكن العبادة والوصول إليها قد تـسفر                )١٥(

  ). ٥املادة (ال سيما بني غري املواطنني وعن متييز عنصري غري مباشر على أساس االنتماء اإلثين، 
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 اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن متتع مجيع األشخاص يف إقليمها باحلق يف             صيتو  
إنشاء أماكن عبادهتم ويف الوصول إليها والتعامل مع أي حالة من حاالت التقييد وفقـاً               
للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان، مبا فيها املعاهدات اليت انضمت إليها أو صدقت عليهـا       

  .الدولة الطرف
 اللجنة القلق إزاء عدم وجود تشريعات حمددة للعمل تكفل محايـة العمـال              يساور  )١٦(

ويـساورها القلـق ألن     . األجانب وخدم املنازل وتضمن حقوقهم وفقاً للمعايري الدوليـة        
 املنظم للعمل   ٢٠١٠ سنة ل ٦على قانون العمل، مبا فيه القانون رقم         دخلتأُالتعديالت اليت   

املنازل، الذين هم أساساً أشخاص أجانب أو ينحـدرون          خدم   تشمليف القطاع اخلاص، ال     
ويساورها القلق أيضاً ألن مرسوم     . من أصل أجنيب، وال تنظم ظروف عملهم تنظيماً شامالً        

 بشأن حظر مصادرة وثائق     ٢٠٠٧ سنة ل ١٦٦وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة العمل رقم       
  .)٦ و٥ و٢املواد (ل  املنازدمسفر العمال يف القطاع اخلاص ال ينطبق على خ

بشأن التنفيذ غري التمييزي للحقوق     ) ١٩٩٦(٢٠ ضوء توصيتها العامة رقم      يف  
واحلريات، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريعات عمل حمـددة تكفـل محايـة           
العمال األجانب وخدم املنازل وتضمن حقوقهم وفقاً للمعايري الدولية، مبا فيها اتفاقيـات        

وتوصي أيضاً الدولة الطرف بتعـديل      .  طرفاً فيها  لكويتالدولية اليت ُتعد ا   منظمة العمل   
القانون املنظم للقطاع اخلاص حبيث يشمل خدم املنازل وينظم ظروف عملـهم تنظيمـاً              

 ١٦٦ وتوصي اللجنة بتعديل مرسوم وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة العمل رقم         . شامالً
فر العمال يف القطاع اخلاص لينطبق على خدم        بشأن حظر مصادرة وثائق س     ٢٠٠٧ سنةل

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة             . املنازل
  .للعمال املرتلينيبشأن العمل الالئق ) ٢٠١١(١٨٩ رقم

، الذين عاش بعضهم    )األشخاص عدميو اجلنسية  (يساور اللجنة القلق إزاء حالة البدون         )١٧(
يت وقتاً طويالً، ولديهم حق قوي يف املطالبة باجلنسية، كما أن لديهم صـلة حقيقيـة   يف الكو 

وفعلية بالدولة أو أدوا أو يؤدون اخلدمة يف الشرطة واجليش وغريمها من مؤسـسات الدولـة،                
والحظت .  حالة األطفال املولودين يف الكويت ألشخاص أجانب وعدميي اجلنسية       ءوكذلك إزا 

ريق ُرمست وأن املكتب املركزي للمقيمني غري القانونيني سـيقدم قـائميت            اللجنة أن خريطة ط   
مرشحني للتجنس إىل احلكومة، ولكن القلق يساورها إزاء اخنفاض معدل حـاالت التجـنس              

ويساور .  غري املسجلني الذين ال ميلكون بطاقات أمنية       وناخلصوص إزاء حالة البد   وجه  وعلى  
 يتمتعون مجيعهم ببعض حقوق اإلنسان األساسية مثل احلق يف          اللجنة القلق أيضاً ألن البدون ال     

املدنية، وكذلك الوصول إىل اخلـدمات االجتماعيـة املالئمـة          األحوال  احلصول على وثائق    
ويساورها القلق أيضاً ألهنم ال يستطيعون      . عملوالتعليم والسكن وامللكية وتسجيل األعمال وال     

  ).٦ و٥ و٢املواد ( انتهاكاً للحق يف حرية التنقل دائماً العودة إىل الكويت، مما يشكل
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بشأن التمييز ضد غـري املـواطنني،       ) ٢٠٠٤(٣٠ ضوء توصيتها العامة رقم      يف  
توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ خريطة الطريق القائمة وتوفري تسوية عادلة وإنسانية            

ة ملنح اجلنسية الكويتية    وينبغي للجنة املشترك  . وشاملة حلالة البدون، مع احترام كرامتهم     
ال سيما األشخاص الذين عاشوا يف الكويت وقتاً طـويالً،          وأن تنظر يف جتنيس البدون،      

الذين ميكنهم إثبات صلة حقيقية وفعلية بالدولة، أو أدوا أو يؤدون اخلدمة يف الشرطة               أو
اص واجليش وغريمها من مؤسسات الدولة، وكذلك األطفال املولودون يف الكويت ألشخ          

 يف تقدمي رخص اإلقامة والوضع      ظروينبغي للدولة الطرف أن تن    . أجانب وعدمي اجلنسية  
القانوين املؤقت إىل غري املواطنني، مبن فيهم البدون غري املسجلني الذين ال ميلكون بطاقات 

دنية إىل مجيع األشخاص    األحوال امل وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدر وثائق        . أمنية
 والتعلـيم   ئمةن يف إقليمها وتسمح بوصول البدون إىل اخلدمات االجتماعية املال         املوجودي

وتوصي الدولة الطرف بكفالة متتع البدون      . والسكن وامللكية وتسجيل األعمال والعمل    
  .باحلق يف حرية التنقل وقدرهتم على العودة إىل الكويت

للمرأة الكويتية اليت تتزوج بأجنيب     يساور اللجنة القلق ألن التشريعات احلالية ال تسمح           )١٨(
  .)٥ و٢املادتان  (ييتبنقل جنسيتها إىل أبنائها وزوجها على قدم املساواة مع الرجل الكو

بـشأن أبعـاد التمييـز      ) ٢٠٠٠(٢٥ تشري اللجنة إىل توصياهتا العامة رقم        إذ  
، )٢٠٠٤(٣٠بشأن النسب ورقم    ) ٢٠٠٢(٢٩العنصري املتعلقة بنوع اجلنس، ورقم      

هنا توصي الدولة الطرف بإجراء تعديالت على قانون اجلنسية لتسمح للمرأة الكويتيـة             فإ
  . وزوجها على قدم املساواة مع الرجل الكوييتهااملتزوجة بأجنيب بنقل جنسيتها إىل أبنائ

ويـساورها  . يساور اللجنة القلق ألن نظام الكفالة احلايل خلدم املنازل ما زال ُيطّبـق              )١٩(
خاص إزاء عدم وجود ضمانات حلماية خدم املنازل قانونياً يف إطار هـذا النظـام       القلق بوجه   

وكذلك إزاء عدم وجود ما يكفي من املساءلة واملسؤولية القانونية ألصحاب العمل ووكاالت             
ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن خدم املنازل املتنازعني مع أصحاب عملـهم غالبـاً              . التوظيف

  ). ٦ و٥ و٢املواد (إداري، دون أمر من احملكمة أو إمكانية الطعن ُيرّحلون بقرار  ما
 اللجنة الدولة الطرف بإلغاء نظام الكفالة واالستعاضة عنه برخص إقامـة            توصي  

وتوصي أيضاً الدولة . خلدم املنازل تصدرها وتشرف عليها احلكومة، وفقاً للمعايري الدولية
 كانون  ٢٣العمل يف القطاع اخلاص املؤرخ      قانون  بإدخال تعديالت إضافية على     الطرف  
 توظيف العمال وعملـهم يف القطـاع        م وإنشاء هيئة عامة تنظ    ٢٠٠٩ ديسمرب /األول

اخلاص وتكفل تنفيذ ضمانات حلماية خدم املنازل واملساءلة واملسؤولية القانونية ألصحاب 
حاالت الترحيل  وينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر يف نظام         . العمل ووكاالت التوظيف  

  . إمكانية الطعنعاإلداري خلدم املنازل وحتيل هذه القضايا إىل احملاكم القانونية، م
يساور اللجنة القلق ألن الالجئني الذين تعترف هبم مفوضية األمم املتحدة لـشؤون               )٢٠(

ملنظم الالجئني وطاليب اللجوء غري القادرين على تنظيم وضعهم وفقاً لإلطار القانوين احلايل ا            
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ويساورها القلق أيضاً   . لعمل األجانب ونظام الكفالة ما زالوا من دون إقامة قانونية يف البلد           
 وزارة الداخلية أعادت الغرامات املفروضة يومياً على الالجئني الذين ميكثون يف الكويت             نأل

ر واليـة   ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن الالجئني املعترف هبم يف إطـا          . بصورة غري قانونية  
املفوضية ال ميكنهم االستفادة من احلقوق األساسية، مبا فيها اخلدمات الـصحية والتعلـيم              

  ). ٧ و٥املادتان (سليم  الالجئني بسبب عدم متتعهم بوضع قانوين للألطفا
شأن بو من االتفاقية    ٥املادة  بشأن  ) ١٩٩٦(٢٢ ضوء توصيتيها العامتني رقم      يف  

، توصي اللجنة الدولة الطرف بتقـدمي اإلقامـة         )٢٠٠٤(٣٠الالجئني واملشردين ورقم    
القانونية يف البلد إىل الالجئني الذين تعترف هبم املفوضية وطاليب اللجوء وفقـاً لإلطـار               

وتوصي أيضاً وزارة الداخلية بإلغاء الغرامـات اليوميـة         . القانوين املنظم لعمل األجانب   
ت بصورة غري قانونية كبادرة دعم جتاههم       املفروضة على الالجئني الذين ميكثون يف الكوي      

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم وضع الالجئني املعترف هبم يف إطار           . وجتاه املفوضية 
 من احلقوق األساسية، مبا فيها اخلدمات الـصحية         فادةوالية املفوضية حبيث ميكنهم االست    

  .والتعليم لألطفال الالجئني
أطفال البدون ليسوا مشمولني مجيعهم بالتعليم االبتـدائي        يساور اللجنة القلق ألن       )٢١(

  ). ٥املادة (اإللزامي اجملاين، مبا يف ذلك الصندوق اخلريي 
 اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ التعليم االبتدائي اإللزامي على مجيع األطفال           توصي  

  .يف إقليمها وإتاحة التعليم الثانوي وجعله يف املتناول إىل أقصى حد ممكن
يساور اللجنة القلق ألن العمال األجانب، وخباصة خدم املنازل، ليسوا على علـم               )٢٢(

حبقوقهم ومسؤولياهتم مبوجب القانون الكوييت وال باجلهة اليت ميكنـهم التوجـه إليهـا إذا               
  ).٥املادة (احتاجوا إىل املساعدة 

ن فيهم خدم    اللجنة الدولة الطرف بتقدمي املعلومات إىل مجيع األجانب، مب         توصي  
املنازل، بشأن حقوقهم ومسؤولياهتم مبوجب القانون الكوييت وبشأن اجلهة اليت ميكنـهم            

  .التوجه إليها إذا احتاجوا إىل املساعدة، وذلك باللغات اليت يفهموهنا
اليت يعاين منها بعض خدم املنازل على يد الشرطة  اإلساءاتيساور اللجنة القلق إزاء   )٢٣(

 ويساورها القلق بوجه خاص إزاء نوع ومدى التجاوزات اليت يتعرض هلـا  .وموظفي اهلجرة 
ويساور اللجنة القلق إزاء حالة خدم املنـازل        . بعض خدم املنازل على يد أصحاب عملهم      

ال ميكن حتملها وال ميكنهم تغيري أصحاب       يتعرضون فيها إلساءات     أوضاعالذين يعيشون يف    
فر سبل انتـصاف    ايساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم تو      و. عملهم إال بعد مرور ثالثة أعوام     

  ).٧ و٦ و٥ و٢املواد (قانونية للضحايا، مبا فيها الوصول إىل العدالة والتعويض واجلرب 
يف حق خدم املنازل ومقاضـاهتم       اإلساءات اللجنة بالتحقيق مع مرتكيب      توصي  

 تنص عليها االتفاقيـة،     ومعاقبتهم وبتعويض الضحايا ومنحهم مجيع سبل االنتصاف اليت       
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بشأن تدريب ) ١٩٩٣(١٣وإذ تشري اللجنة إىل توصيتها العامة رقم        . فيها جرب الضرر   مبا
 يف جمال محاية حقوق اإلنسان، فإهنا توصي أيضاً بتـوفري           ننياملوظفني املكلفني بإنفاذ القوا   

فاذ القوانني،  تدريب جيد يف جمال حقوق اإلنسان لقضاة التحقيق، واملوظفني املكلفني بإن          
وباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولـة الطـرف     . وغريهم من موظفي اخلدمة املدنية    

 ومتكني هـذه    ، أو حامٍ خدم املنازل    ازلأمني مظامل خدم املن   آلية  بإنشاء آلية للرصد مثل     
وتـدعو  . اآللية من تلقي الشكاوى من خدم املنازل وتوفري احلماية هلم وإنفاذ القـانون            

أصـحاب   بتركة الطرف إىل النظر يف تعديل القانون الذي ال يسمح خلدم املنازل             الدول
 يف حـاالت    ملـه عملهم إال بعد مرور ثالثة أعوام من اخلدمة، وهو قانون ال ميكـن حت             

 مـن  ٦بـشأن املـادة   ) ٢٠٠٠(٢٦وإذ تشري اللجنة إىل توصيتها العامة رقم   . اإلساءة
بكفالة إمكانية استفادة الضحايا من سبل انتـصاف        االتفاقية، فإهنا توصي الدولة الطرف      

  .قانونية، مبا فيها الوصول إىل العدالة والتعويض واجلرب
مجيع حقوق اإلنسان للتجزئة، فإهنا تـشجع       عدم قابلية   إذ تضع اللجنة يف اعتبارها      و  )٢٤(

تـصدق   الدولة الطرف على النظر يف التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل            
ال سيما املعاهدات اليت تؤثر أحكامها تأثرياً مباشراً يف موضوع التمييز العنصري،            وعليها بعد،   

  .١٩٩٠مثل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم لعام 
بشأن متابعة مؤمتر اسـتعراض نتـائج       ) ٢٠٠٩ (٣٣ويف ضوء توصيتها العامة رقم        )٢٥(

ن، توصي اللجنة الدولة الطرف بإنفاذ إعالن وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدمها املؤمتر             ديربا
العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب يف              

، مع مراعاة الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربـان، املعقـود يف             ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول
وتطلب اللجنة  .  عند تنفيذ االتفاقية يف نظامها القانوين الداخلي       ٢٠٠٩أبريل  /يف نيسان جنيف  

إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات حمددة عن خطـط األعمـال                
  .وغريها من التدابري املتخذة لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطين

حوارها مع منظمات اجملتمع نطاق الدولة الطرف بأن تتشاور وتوسع وتوصي اللجنة   )٢٦(
املدين العاملة يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وال سيما مكافحة التمييز العنصري، فيما يتعلق              

  .بإعداد التقرير الدوري املقبل
من  ٦وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديالت اليت أُدخلت على الفقرة   )٢٧(

 يف االجتماع الرابع عـشر      ١٩٩٢يناير  / كانون الثاين  ١٥ من االتفاقية، واعُتمدت يف      ٨ املادة
 ركُويف هذا الصدد، تذ. ٤٧/١١١ اجلمعية العامة يف قرارها وأقرهتاللدول األطراف يف االتفاقية، 
ول ، اليت حثت فيها اجلمعية الد٦٥/٢٠٠ و٦٣/٢٤٣ و٦١/١٤٨اللجنة قرارات اجلمعية العامة 

األطراف بقوة على التعجيل بإجراءاهتا الداخلية للتصديق على تعديل االتفاقية املتعلق بتمويـل             
  . وعلى وجه السرعة مبوافقتها على التعديلاللجنة وإخطار األمني العام كتابةً
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 من االتفاقية   ١٤وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إىل إصدار إعالن مبوجب املادة             )٢٨(
  . بالبالغات الفرديةفيما يتعلق

عنـد  وإطالعه عليها لجمهور بتيسري إتاحة تقاريرها لوتوصي اللجنة الدولة الطرف       )٢٩(
هذه التقارير أيضاً باللغة الرمسية وغريها من اللغـات         على  مالحظات اللجنة   وبنشر  تقدميها،  

  .مقتضى احلال، حسب اليت يشيع استخدامها
طرف مل تقدم وثيقة أساسية، فإهنا تـشجعها علـى          وإذ تالحظ اللجنة أن الدولة ال       )٣٠(

تقدمي وثيقة أساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية            
حلقوق اإلنسان، وال سيما تلك املتعلقة بالوثيقة األساسية املشتركة، بالصيغة اليت اعتمـدها             

 /يئات معاهدات حقوق اإلنسان املعقود يف حزيران       اخلامس املشترك بني اللجان هل     جتماعاال
  ). ، الفصل األولHRI/GEN.2/Rev.6 (٢٠٠٦يونيه 

 من نظامها الداخلي املعـدل،      ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١لفقرة   ل ووفقاً  )٣١(
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنة واحدة من اعتماد هذه املالحظات               

  . أعاله٢٣ و١٤ و١٣تامية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة يف الفقرات اخل
وترغب اللجنة أيضاً يف توجيه انتباه الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة اليت تكتسيها               )٣٢(

، وتطلب إىل الدولة الطـرف أن تقـدم يف          ٢١ و ١٨ و ١٧التوصيات الواردة يف الفقرات     
  .لومات مفصلة عن التدابري امللموسة املتخذة لتنفيذ هذه التوصياتتقريرها الدوري املقبل مع

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي تقريريها الدوريني احلادي والعشرين والرابـع             )٣٣(
، مع مراعاة املبادئ التوجيهية     ٢٠١٦يناير  / كانون الثاين  ٤والعشرين يف وثيقة واحدة حبلول      

، )CERD/C/2007/1(اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا احلادية والـسبعني        احملددة لتقدمي التقارير اليت     
وحتـث اللجنـة أيـضاً الدولـة        .  مجيع النقاط اليت تثريها هذه املالحظات اخلتامية       اجلةومع

 ٤٠ نها وهـو ي بع اتدهاحلد األقصى لعدد صفحات التقارير املتعلقة مبعا      على مراعاة    الطرف
انظـر  ( صفحة   ٨٠و ٦٠الذي يتراوح بني  ة املشتركة   لوثيقة األساسي لاحلد األقصى    و ،صفحة

، الفـصل   HRI/GEN.2/Rev.6 املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير الواردة يف الوثيقـة        
  ).١٩األول، الفقرة 

  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  -٣٢
ـ   عشر إىل ال   دساسالمن  نظرت اللجنة يف التقارير الدورية        )١( تـها  شر الـيت قدم   ثامن ع

 ٢١٤٩يف جلستيها   ) CERD/C/LAO/16-18(مجهورية الو الدميقراطية الشعبية يف وثيقة واحدة        
فربايـر   / شباط ٢٩ و ٢٨ املعقودتني يف ) CERD/C/SR.2150 و CERD/C/SR.2149 (٢١٥٠و

) CERD/C/SR/SR.2160 وCERD/C/SR/SR.2159( ٢١٦٠و ٢١٥٩ تنياجللـــس ويف .٢٠١٢
  .  اعتمدت اللجنة املالحظات اخلتامية التالية،٢٠١٢س مار/ آذار٧ و٦ يف تنيودـاملعق
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 مقدمة  -ألف

مـن  التقارير الدورية   الذي يضم   تقرير املوحد   الترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف        )٢(
تتعلـق  تقـارير   الإلعـداد    املنقحـة    لمبادئ التوجيهية وفقا ل السادس عشر إىل الثامن عشر      

الصريح والـصادق   وار  وترّحب اللجنة أيضاً باحل   . ملوحدةمبعاهدات حمددة والوثيقة الرئيسية ا    
مع وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى كما ترحب بالردود املقدمة على املسائل اليت أثارهـا               

  .أعضاء اللجنة أثناء احلوار

 اجلوانب اإلجيابية  -باء

لة الطرف والـيت     علماً بالتدابري التشريعية والسياساتية اليت اختذهتا الدو        اللجنة يطحت  )٣(
 :تسهم يف مكافحة التمييز العنصري، ومن مجلتها

 ؛٢٠٠٩اعتماد مرسوم رئيس الوزراء بشأن اجلمعيات يف عام   )أ(  

مجهوريـة الو الدميقراطيـة   لعام إلرساء سيادة القانون يف    اعتماد املخطط ا    )ب(  
  ؛٢٠٠٩، يف عام ٢٠٢٠حبلول عام الشعبية 

ريت بشأن التركيبة العرقية لسكان الدولة الطـرف        الدراسة العلمية اليت أُج     )ج(  
 مجاعـات  عرقاً خمتلفاً مصنَِّفني ضمن أربـع        ٤٩واليت متّخضت عن اإلقرار الرمسي بوجود       

 .لغوية - إثنية

وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية منذ النظـر يف               )٤(
  :شرالسادس إىل اخلامس عمن تقاريرها الدورية 

سـبتمرب  / أيلـول  ٢٥العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، يف          )أ(  
  ؛٢٠٠٩

   ؛٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،   )ب(  
 ١٣ االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، يف       العهد الدويل اخلاص باحلقوق     )ج(  
  ؛٢٠٠٧فرباير /شباط

ياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء         الربوتوكول االخت   )د(  
  ؛٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠يف األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، 

 يف   األطفـال  إشراكالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ب        )ه(  
  .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠يف الرتاعات املسلحة، 

 إثنية صغرى يف اهليئات املنتخبـة       مجاعات يف متثيل    التحسنذلك  وتالحظ اللجنة ك    )٥(
  .والعامة
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  الشواغل والتوصيات  -جيم
 من القانون اجلنائي يف الدولة الطـرف  ١٧٦مع أن اللجنة حتيط علماً بأحكام املادة      )٦(

ِهـضة  املتعلقة بالتمييز ضد األشخاص املنتمني إىل أقليات عرقية وخمتلف املواد القانونيـة املنا            
للتمييز الواردة يف قوانني أخرى، كقانون العمل وقانون الرعاية الصحية، ال يزال القلق يساور     
اللجنة من أن تلك املواد ال تتضمن مجيع عناصر تعريف التمييـز العنـصري كمـا ورد يف                  

  ).١ من املادة ٢الفقرة ( من االتفاقية ١ املادة
 تعريفـاً شـامالً للتمييـز       ريعاهتايف تش  رجبأن تد  الدولة الطرف توصي اللجنة     

 من االتفاقية، اليت حتظر التمييز علـى أسـاس          ١العنصري، يتفق متاماً مع أحكام املادة       
الدولـة   ي اللجنـة  وصتكما  . العرق، أو اللون، أو النسب، أو األصل القومي أو اإلثين         

  .داريةالتمييز املباشر وغري املباشر يف قوانينها املدنية واإل بأن تعّرفالطرف 
القلق من أن الدولة الطرف مل تّتخـذ مجيـع التـدابري التـشريعية              اللجنة  ويساور    )٧(

وفق ما ينص عليه املرسوم الرئاسي الصادر    احمللي   اإلدراج أحكام االتفاقية يف قانوهن     الضرورية
  ).٢املادة ( بشأن وضع املعاهدات واملشاركة فيها وتنفيذها ٢٠٠٩يف عام 

لة الطرف على استعراض تشريعاهتا وعلى اّتباع النهج األنسب         حتث اللجنة الدو    
، إّما باعتماد قانون شامل ملناهضة التمييز   احمللي قانونالمن أجل إدراج أحكام االتفاقية يف       

ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطـرف        . العنصري، وإّما بتعديل القوانني القائمة    
  . الصلة املبّينة يف هذه املالحظات اخلتاميةبأن تضع يف اعتبارها التوصيات ذات

وحتيط اللجنة علماً مبا يساور الدولة الطرف من قلق إزاء قلة املوارد إلنشاء مؤسسة                )٨(
حتيط اللجنة علماً بتنوع اهليئات املكلَّفة باإلشراف على تنفيـذ          كما  . وطنية حلقوق اإلنسان  

وتـود  .  من وثيقة البلد األساسية٦٥فقرة معاهدات حقوق اإلنسان، على النحو الوارد يف ال     
حلقوق اإلنـسان يف    مستقلة  اللجنة أن تشدد على الدور احلاسم الذي تؤديه مؤسسة وطنية           

  ).٢املادة (محاية وتعزيز حقوق اإلنسان ويف مكافحة التمييز العنصري خصوصاً 
ء مؤسسة  إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة، فإهنا تشجع الدولة الطرف على إنشا            

وطنية حلقوق اإلنسان متتثل للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق            
وتدعو اللجنةُ الدولة الطرف إىل التماس املساعدة يف هذا الشأن          ). مبادئ باريس (اإلنسان  

  .من اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
 من االتفاقيـة    ٣وتعرب اللجنة عن أسفها لشح املعلومات املقدَّمة عن تنفيذ املادة             )٩(
  ).٣املادة (

 املتعلقة بالفصل   ٣بشأن املادة   ) ١٩٩٥(١٩رقم  قها العام   إذ تذكر اللجنة بتعلي     
العنصري، فإهنا تطلب إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومـات              

  .قية تتعلق باإلقامة وعن أي تدابري ُتّتخذ لرصد االجتاهات ومنع الفصلعن أي أمناط عر
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ومع أن اللجنة حتيط علماً بالتوضيح الذي أوردته الدولة الطرف والذي مفـاده أن                )١٠(
قـد أُدرجـت    "  اإلثنية ماعاتزرع الشقاق بني اجل     "  ب من القانون اجلنائي املتعلقة      ٦٦املادة  

، أعربت  ٢٠٠٥أبريل  / دورهتا السادسة والستني املعقودة يف نيسان      استجابةً لتوصية اللجنة يف   
اللجنة عن أسفها ألن املادة املذكورة ال حتظر نشر األفكار املستندة إىل التفوق أو الكراهيـة                
العنصريني وال التحريض على التمييز العنصري وال حظر املنظمات أو األنشطة اليت تـشجع              

  ).٤ من املادة ٢الفقرة ( من االتفاقية ٤ املادة هالتمييز العنصري، مثلما تقتضي
ـ  )١٩٧٢(١رقم  إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة         التزامـات الـدول    شأن  ب
بشأن سن تشريع الجتثاث التمييز العنصري      ) ١٩٨٥(٧رقم   بتوصيتها العامة  و األطراف

 طابعاً  ٤ادة  اليت تؤكد أن ألحكام امل    ،  ٤بشأن املادة   ) ١٩٩٣(١٥رقم   بتوصيتها العامة و
ـ  أحكامـاً  رج يف قانوهنا اجلنائي   توصي الدولة الطرف بأن تد    فإهنا  إلزامياً ووقائياً،    ذ  تنفّ

وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضيف الدولة الطرف الدافع        .  تنفيذاً كامالً   االتفاقية  من ٤ ادةامل
لقانون  من ا  ٤١العنصري إىل الظروف املشددة يف ارتكاب اجلرائم عموماً مبوجب املادة           

وعالوةً على ذلك، تطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن تـدرج يف تقريرهـا               . اجلنائي
  . من القانون اجلنائي٦٦الدوري املقبل معلومات عن تطبيق املادة 

 ال سيما فيما يتعلق   وومع أن اللجنة حتيط علماً باجلواب الذي قدمه وفد الدولة الطرف،              )١١(
ات قتل شباب من اهلامونغ يف منطقة كسايسومبون اخلاصة يف   بالتحقيق الذي أُجري يف ادعاء    

ادعاءات ارتكـاب    من أنه ال يتم التحقيق يف        ، ال يزال القلق يساور اللجنة     ٢٠٠٤مايو  /أيار
  )).ب(٥املادة (عنف يف حق شعب اهلامونغ بصورة كافية ونزيهة الأعمال 

نزيـه يف مجيـع   حتث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق بشكل سريع وكامل و          
ويف هذا الشأن،   . اهلامونغ اإلثنية  مجاعةادعاءات أعمال العنف اليت ُترتكب يف حق أفراد         

بشأن منع التمييز ) ٢٠٠٥(٣١رقم توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إىل توصيتها العامة       
  .يف إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية العنصري
ابقة بأن تدعو الدولة الطرف هيئـات األمـم         وتكرر اللجنة أيضاً توصيتها الس      

 مجاعاتاملتحدة املعنية حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان لزيارة املناطق اليت التجأ إليها أفراد             
  .اهلامونغ اإلثنية

 ٢الدولة الطرف يف رسـالتها املؤرخـة    قدمتها  وحتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت        )١٢(
 احلوار الذي تناول ظروف أفراد اهلامونغ الذين أُعيـدوا           وأثناء ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 

ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها من أن بعـض          . إىل موطنهم مبوجب اتفاق مع بلد جماور      
األشخاص، الذين تعتربهم مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني أشخاصـاً مـشمولني             

سمح للمراقبني الدوليني باالجتمـاع     باختصاصها، مل يعودوا إىل موطنهم طوعاً ومن أنه مل يُ         
  )).ب(٥٤املادة (هبم لدى وصوهلم إىل الدولة الطرف 
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ـ  ماعاتتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمن إعادة األشخاص أو اجل              يتال
وحتـث  . حقيقي باختصاص مفوضية شؤون الالجئني، على أساس طوعي         ةمشمولعترب  ُت

املراقبني الدوليني من االجتماع بالعائدين دون قيد       اللجنة الدولة الطرف أيضاً على متكني       
  .أو شرط

ومع أن اللجنة حتيط علماً مبا تبذله الدولة الطرف من جهود يف سبيل مكافحة االجتار                 )١٣(
القلق من أن االجتـار بالبـشر، الـذي         اللجنة  بالبشر، بوسائل منها التعاون اإلقليمي، يساور       

  )).ب(٥املادة (مشكلة خطرية ال يزال  اإلثنية، اعاتمواجل الريفشأنه أن ميس سكان  من
باإلضافة إىل التوصيات املنبثقة عن االستعراض الدوري الشامل بـشأن اختـاذ              

تدابري ملكافحة االجتار واليت التزمت الدولة الطرف طوعاً باتباعها، تطلـب اللجنـة إىل              
تم بكل مظهر من مظاهر     الدولة الطرف أن تتصدى لألسباب اجلذرية وراء االجتار وأن هت         

  .الضعف الناجم عن االنتماء اإلثين أو الالحق إلحدى عمليات النقل إىل مكان آخر
 وتـشري والدين يف الدولة الطرف      اإلثينالتقاطع بني االنتماء     وتضع اللجنة يف اعتبارها     )١٤(

 التمييـز الـذي      القلق من  هايساورفإىل مالحظات املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد،          
  )).د(٥املادة (قارير  إثنية معّينة يف ممارسة حريتها الدينية، حسب بعض التمجاعاتتتعرض له 
مجيع التـدابري الالزمـة     لدولة الطرف   تخذ ا بأن ت توصيتها السابقة    اللجنة   كررت  

متتع هؤالء األشخاص حبقهم يف حرية الفكر والوجدان والدين، دومنا متييز، وذلك   ضمانل
  .من االتفاقية ٥الً بأحكام املادة عم

وتعرب اللجنة عن قلقها من قيام الدولة على مضض خبطوات للثين عن ممارسـات                )١٥(
املبكر، الـيت تـضر      والزواجاصة فيما يتعلق باإلرث     وخب اإلثنية،   ماعاتتتم داخل بعض اجل   

  ).)ه(و) د(٥املادة (متع باحلقوق وممارستها باملساواة بني اجلنسني يف الت
إذ تذكّر اللجنة بأنه من واجب الدولة الطرف أن تضمن احلـق يف املـساواة يف             

التمتع حبقوق اإلنسان، فإهنا تطلب إىل الدولة الطرف أن تضع يف اعتبارها عنـد وضـع         
التمييزية، ويكون ذلك باألساس عن طريـق        للعاداتالسياسات العامة ضرورةَ التصدي     

ويف هذا الشأن، توجه    .  اليت تراعي االعتبارات الثقافية    التعليم وغريه من االستراتيجيات   
بشأن أبعـاد التمييـز     ) ٢٠٠٠(٢٥رقم  اللجنة عناية الدولة الطرف إىل توصيتها العامة        

  .العنصري املتعلقة بنوع اجلنس
ثنيـة يف   اإل ماعـات اجلد  اواملمارسات التقليدية اليت يتّبعها أفر     العاداتوبالنظر إىل     )١٦(

من أن نظام ملكية األراضي يف الدولة الطـرف الـذي           القلق  لية، يساور اللجنة    املناطق اجلب 
، ال يقر بالرابط الذي جيمع بـني     يخيصص األراضي إلقامة املساكن وللزراعة والبستنة والرع      

  ).)ه(٥املادة  (ماعات اإلثنية وأراضي هذه اجلجماعاتاهلوية الثقافية لل
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يد النظر يف نظام ملكية األراضي لديها كي الطرف أن تع الدولة  تطلب اللجنة إىل      
  . اإلثنيةماعاتتعترف باجلانب الثقايف لألرض بوصفها جزءاً ال يتجزأ من هوية بعض اجل

علومات أثناء احلوار عن كيفيـة ضـمان        تزويدها مب وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم        )١٧(
املستنرية على تنفيذ املشاريع    يف الواقع العملي على املوافقة احلرة واملسبقة و       جلماعات  احصول  

سيما تنفيذ املشاريع اإلمنائية كتشييد حمطات توليد     اليت متس استخدام أراضيها ومواردها، وال     
ناطق املالطاقة املائية أو األنشطة االستخراجية أو يف إطار امتيازات استغالل األراضي وإنشاء             

  ).)ه(٥املادة (اصة اخلقتصادية اال
 تها موافق  يف إعطاء  ماعاتحق اجل ة الطرف على ضمان احترام      ة الدول حتث اللجن   

 يف ختطيط وتنفيذ املشاريع الـيت متـس اسـتخدام أراضـيها             احلرة واملسبقة واملستنرية  
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمن متكني اجلماعـات مـن متثيـل              . ومواردها

يضاً بأن تتخـذ الدولـة    وتوصي اللجنة أ  . مصاحلها بشكل فعال يف عمليات صنع القرار      
  . ملا يلحق هبا من ضررالطرف مجيع التدابري لضمان حصول اجلماعات على جرب فعال

وعالوةً على ذلك، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمن احترام القـوانني               
واللوائح املتعلقة باملشاورات وتقييمات األثر والتهجري والتعويضات، كمرسـوم رئـيس     

قوق أفراد اجلماعات اليت تعيش     حل،  ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٧ الصادر يف    ١٩٢الوزراء رقم   
  .يف املناطق اليت تنفَّذ فيها مشاريع إمنائية احتراماً كامالً

وحتيط اللجنة علماً باهلدف اإلمنائي املتوخى من سياسة نقل اجلماعات من مكان إىل               )١٨(
ة عرب املناطق اجلبلية يف القرى الواقعة يف         الرامية إىل مجع وتوطني اجلماعات اإلثنية املشتت       ،آخر

وحتيط اللجنة علماً كذلك    . السفوح لتيسري احلصول على اخلدمات العامة واهلياكل األساسية       
بتأكيد الدولة أنه مت التشاور مع اجلماعات املعنية مبشاريع النقل قبل إعـادة التـوطني وأن                

 يساور اللجنة قلق شديد من أن تنفيـذ         ويف الوقت نفسه،  . عمليات النقل تلك متّت طواعيةً    
أُجربت أيضاً على اّتباع أساليب جديدة      فمن جذورها    اجلماعات    هذه هذه السياسة قد اقتلع   
وعالوةً على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها ألهنا مل تتلق معلومات عن . يف احلياة واالسترزاق  

ثنية يف تنفيذ الـسياسة املـذكورة      اإل ماعاتالكيفية اليت روعيت هبا بدائل النقل وروابط اجل       
  ).١ و)ه(٥املادتان (

تبحث مجيع  أن  إىل  لدولة الطرف   اليت دعت فيها ا    السابقة   اتهاللجنة توصي تكرر    
ـ      يلأن تو ب؛ و نقل من مكان إىل آخر    ل املمكنة لتجنب ال   ائالبد  روابط اهتمامـاً خاصـاً لل

 على ذلك، توصي اللجنة بأن تتيح       وعالوةً. أراضيهاوبني  نة  معّي إثنية   مجاعاتبني  الثقافية  
 اإلثنية الصغرى لكي تعّرف التنمية وفق شروطها اخلاصة         جماعاتالدولة الطرف فرصاً لل   

  .ولكي تشارك يف اختاذ القرارات بشأن كيفية إعمال التنمية
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وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات              
ى اليت ُنقلت من أماكنها وعن نسبها اإلثين إىل جانب معلومات           القر/عن عدد األشخاص  

عن األثر الذي ختلّفه سياسة النقل على ثقافة األشخاص والقرى واجلماعات اإلثنية املعنية             
  .هبا وعلى سبل استرزاقهم

فر اإلرادة السياسية لدى الدولة الطرف للحد من الفقر يف          اوأحاطت اللجنة علماً بتو     )١٩(
 اإلثنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية مثلما يتبّين من تنفيـذ          ماعاتلزيادة متتع اجل  والريف  

للجميـع  التعليم برنامج  و٢٠٢٠استراتيجية التعليم حبلول عام مثل برنامج سياسات وبرامج  
، وكلـها تعطـي األولويـة       ٢٠٢٠واخلطة االستراتيجية لقطاع الصحة العامة حبلول عام        

 اإلثنية ال تتمتع    ماعاتالقلق من أن بعض اجل    اللجنة  ومع ذلك، يساور    . ةللمقاطعات احملروم 
باملساواة مع غريها يف احلصول على اخلدمات العامة، يف جمايل الصحة والتعليم مـثالً، إّمـا                

  )).ه(٥املادة (بسبب عوائق اللغة أو بسبب رداءة أو انعدام هذه اخلدمات يف املناطق النائية 
الدولة الطرف أن تواصل التصدي للفوارق اإلثنية واجلغرافية        تطلب اللجنة إىل      

يف توفري اخلدمات العامة وتيسري احلصول عليها، وأن تضمن مواءمة تلك اخلدمات مـن              
 بـشأن   )٢٠٠٩(٣٢رقم  التوصية العامة   وإذ تضع اللجنة نصب عينيها      . الناحية الثقافية 

 الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز       معىن ونطاق التدابري اخلاصة الواردة يف االتفاقية      
، فإهنا تطلب إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومـات              العنصري

عن التدابري اخلاصة املتخذة هبدف احلد من هذه الفوارق ومعلومات عن نتائج التـدابري              
ة أيضاً أن تورد الدولة وتطلب اللجن. املتخذة من أجل ختطي عائق اللغة يف توفري اخلدمات    

الطرف يف تقريرها الدوري املقبل بيانات بشأن التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة            
  .احلضرية/واملنطقة الريفيةوالثقافية مفصَّلةً حسب اجملموعة اإلثنية 

ورغم التوضيح الذي قّدمته الدولة الطرف بأنه ما من جمموعة إثنية ُتعترب أقلية، تـشدد      )٢٠(
 اإلثنيـة الـصغرى    ماعـات اللجنة على ضرورة اإلقرار يف جمتمع متعدد األعراق حبقـوق اجل          

القسري وضياع الثقافات،  للتذويبوتعزيزها، مبا يف ذلك ضرورة محاية وجودها وهويتها درءاً          
  ).١، و٢، و٥املواد (إىل جانب ضرورة مراعاة شواغلها عند وضع السياسات العامة 

دولة الطرف، انسجاماً مع مالحظاهتا اخلتامية الـسابقة، أن         تطلب اللجنة إىل ال     
 اإلثنية األقل عدداً من باقي اجملموعات السكانية جبميـع          امجاعاهتتسلّم بتمتع مجيع أفراد     

 من االتفاقية، بغض النظر عن تـسمية هـذه      ٥حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف املادة       
  .لى أساس األصل العرقيودون متييز عاحمللي قانون الاجملموعات يف 

التدابري املتخذة للمحافظة علـى اللغـات        عدم كفاية وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء        )٢١(
اصة اللغات غري املكتوبة، اليت تَعّد جزءاً من التراث         خباإلثنية املنطوق هبا يف الدولة الطرف، و      

  .))ه(٥املادة (الثقايف الوطين 
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ذ التدابري الضرورية للمحافظة على التراث      حتث اللجنة الدولة الطرف على اختا       
ويف هذا الـشأن، توصـي      . ماعات اإلثنية، ومن مجلته لغات تلك اجل      جماعاتالثقايف لل 

وتوثيـق اللغـات واملعـارف       مجعاللجنة بأن تستكشف الدولة الطرف مجيع إمكانيات        
  .والثقافات التقليدية اإلثنية وتطوير تعليمها يف املدارس

 ٢٠٠٥جنة علماً بالتدابري املتخذة، كاعتماد قانون الـشكاوى يف عـام            وحتيط الل   )٢٢(
وتنفيذ املخطط العام إلرساء سيادة القانون، بغرض حتسني سبل الوصول إىل العدالة يف الدولة     

ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها من عدم تقدمي أي شـكاوى تتعلـق بـالتمييز              . الطرف
  ).٦املادة (هنا لسكاالعرقي تنوع اليف ضوء العنصري 
إذ ترى اللجنة أن عدم وجود شكاوى ال يدل على انعـدام التمييـز العنـصري                  

يف إدارة وسري    منع التمييز العنصري  بشأن  ) ٢٠٠٥(٣١رقم  تذكّر بتوصيتها العامة     وإذ
مـن أن انعـدام     الدولة الطـرف    تتحقق  ، توصي اللجنة بأن     عمل نظام العدالة اجلنائية   

 من همخوفإىل  ال يعود إىل عدم وعي الضحايا حبقوقهم أو    لعنصري من التمييز ا   الشكاوى
 تـهم عدم ثقإىل أو أو إىل قلة الفرص املتاحة هلم يف الوصول إىل سبل االنتصاف،       االنتقام  

عدم اهتمام السلطات حباالت التمييز العنـصري  إىل  أو ،يف الشرطة والسلطات القضائية   
  . هباوعيهاعدم أو 

تستعرض الدولة الطرف السبل القضائية وغريها مـن سـبل          وتوصي اللجنة بأن      
إىل اللجنـة   هلذا الغرض، تطلـب     وحتقيقا  . االنتصاف املتاحة للضحايا للتأكد من فعاليتها     

 اإلثنية يف   ماعاتالدولة الطرف أن تويل عناية خاصة للصعوبات اإلضافية اليت تواجهها اجل          
 وتوصي اللجنة أيضاً بأن تواصـل     . ق اللغوية  اجلغرايف والعوائ  هاالوصول إىل العدالة، كبعد   

  . اجلنائي املتعلقة بالتمييز العنصرياالدولة الطرف التوعية باالتفاقية وبأحكام قانوهن
 معلومـات   بلقأن تقدم يف التقرير الدوري امل     وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف        

 ت، مبـا يف ذلـك      عرب كافة اآلليا   ترد، اليت   عن الشكاوى من أعمال التمييز العنصري     
األحكام ذات الصلة   عن  معلومات  فضال عن   وحدات الوساطة القروية واجلمعية الوطنية،      

مبا فيها املعلومات عن أي      القضائية اجلنائية أو املدنية أو اإلدارية،        دعاوى يف ال  اليت تصدر 
  .إعادٍة أو أي سبيل آخر من سبل االنتصاف اليت توفَّر لضحايا مثل تلك األعمال

برنامج األمـم    الذي بدأه ومع أن اللجنة حتيط علماً بتنفيذ مشروع القانون الدويل            )٢٣(
هنا تعرب عن أسفها ألن املعلومات املقدَّمة يف تقرير الدولة ويف الوثيقـة             إاملتحدة اإلمنائي، ف  

الرئيسية وأثناء احلوار مل متكّن من التأكد من مدى توفري التدريب على االتفاقية وأحكامهـا               
موظفني احلكوميني وملوظفي القضاء واملوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـوانني واملدّرسـني             لل

  ).٧املادة (واألخّصائيني االجتماعيني وغري ذلك من املوظفني العموميني 
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومـات               

منهم واقية وبأحكامها يف صفوف املعنيني بتنفيذها       عن التدابري املتخذة لزيادة الوعي باالتف     
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ـ وأعضاء وحدات الوسـاطة القرويـة       القضاء   وموظفاملوظفون العموميون و   ن وواملوظف
وتوجه اللجنـة عنايـة     . نون االجتماعي ون واألخّصائي ون بإنفاذ القوانني واملدّرس   واملكلف

شأن تدريب املوظفني   ب) ١٩٩٣( ١٣رقم  التوصية العامة   الدولة الطرف بوجه خاص إىل      
  .بإنفاذ القوانني يف جمال محاية حقوق اإلنسان املكلفني

 تـشجع  إهنا، فللتجزئةحقوق اإلنسان مجيع وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها عدم قابلية    )٢٤(
ق الدولة الطرف على النظر يف التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل تصدِّ             

 ألحكامها تأثري مباشر على موضـوع التمييـز          يكون املعاهدات اليت  اسيم عليها بعد، وال  
  ).١٩٩٠(االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ، كالعنصري

بشأن متابعـة مـؤمتر     ) ٢٠٠٩(٣٣رقم  وتوصي اللجنة، يف ضوء توصيتها العامة         )٢٥(
طرف بتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان اللـذين        استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة ال      

 العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية        املؤمترُ ٢٠٠١سبتمرب  /اعتمدمها يف أيلول  
  نتـائج  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة اخلتامية ملؤمتر اسـتعراض            

االتفاقيـة يف نظامهـا     إدراج   عنـد    ،٢٠٠٩أبريل  /يف نيسان جنيف   الذي عقد يف     ،ديربان
 بـل قالدولة الطرف أن تدرج يف تقريرهـا الـدوري امل         إىل  وتطلب اللجنة   . القانوين احمللي 

معلومات حمددة عن خطط العمل وغريها من التدابري املتخذة لتنفيذ إعالن وبرنـامج عمـل           
  .ديربان على الصعيد الوطين

 مع منظمات اجملتمع املدين العاملة يف       حواراً الدولة الطرف    قيموتوصي اللجنة بأن ت     )٢٦(
بإعداد التقرير بتنفيذ هذه التوصيات و فيما يتصل   اصةًوخب،   وتعّززه جمال محاية حقوق اإلنسان   

  .الدوري املقبل
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف إصدار اإلعالن االختياري املنصوص عليه              )٢٧(

  . باختصاص اللجنة يف تلقي الشكاوى من األفراد والنظر فيهارار لإلق من االتفاقية١٤يف املادة 
 ٦وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديالت اليت أُدخلت على الفقرة              )٢٨(

 االجتماع  خالل ١٩٩٢يناير  / كانون الثاين  ١٥مدت يف    من االتفاقية، واليت اعتُ    ٨من املادة   
. ٤٧/١١١أقرهتا اجلمعية العامة يف قرارهـا       اليت   و ،قيةالرابع عشر للدول األطراف يف االتفا     

 ٦٥/٢٠٠ و ٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨ويف هذا الصدد، تشري اللجنة إىل قرارات اجلمعية العامة          
 على التعجيل بإجراءات التصديق الداخلية     العامة الدول األطراف بقوةٍ    اليت حثت فيها اجلمعيةُ   

ر األمني العام كتابـةً وعلـى   اخطعلى إل اللجنة، و املتصلة بتعديل االتفاقية فيما يتعلق بتموي     
  .وجه السرعة مبوافقتها على التعديل

عليها  إطالعه  ريتيسوبوتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة اجلمهور           )٢٩(
اليت خرى  األلغات  البنشر مالحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرمسية و        بعند تقدميها، و  

  .تخدامها، حسب مقتضى احلالاسيشيع 
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للجنـة الـداخلي    ا من نظام    ٦٥لمادة  ل من االتفاقية و   ٩ من املادة    ١ووفقاً للفقرة     )٣٠(
املالحظات هذه  املعّدل، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنة من اعتماد              

  . أعاله١٣ و١٢ و١١ تااخلتامية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة يف الفقر
 الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة الـيت تكتـسيها   عنايةه  وتود اللجنة أيضاً أن توجّ      )٣١(

 يف تقريرها الدوري املقبل     رج وتطلب إىل الدولة الطرف أن تد       أعاله، ١٧و ٨ و ٧التوصيات  
  . هذه التوصياتتدابري ملموسة لتنفيذما ُيّتخذ من معلومات مفصلة ع

احلـادي  إىل تاسع عشر المن  ية  رالدودولة الطرف بتقدمي تقاريرها     وتوصي اللجنة ال    )٣٢(
 يف اعتبارهـا املبـادئ      ةًواضـع ،  ٢٠١٥ مارس/آذار ٢٤  يف وثيقة واحدة حبلول    والعشرين

مـع  ،  )CERD/C/2007/1(التوجيهية احملددة اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا احلادية والسبعني          
وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على      . ملالحظات اخلتامية  ا  هذه  يف ةراث مجيع النقاط امل   تناول

 صـفحة،   ٤٠ بعينها وهـو  مبعاهدات   املتعلقةمراعاة احلد األقصى لعدد صفحات التقارير       
،  صفحة ٨٠ و ٦٠لوثيقة األساسية املوحدة الذي يتراوح بني       ااألقصى لعدد صفحات     واحلد

  ).١٩الفقرة ، األولالفصل ، HRI/GEN.2/Rev.6الوثيقة  (إذا ما رغبت يف حتديثها
  املكسيك  -٣٣

 ٢١٣٠ و ٢١٢٩نظرت جلنـة القـضاء علـى التمييـز العنـصري يف جلـستيها                 )١(
)CERD/C/SR.2129 يف التقريرين   ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٥ و ١٤املعقودتني يف يومي    ) 2130 و ،

يف وثيقـة واحـدة     الدوريني السادس عشر والـسابع عـشر املقـدمني مـن املكـسيك              
)CERD/C/MEX/16-17 .(    ٢١٥٩ و٢١٥٨واعتمدت اللجنة يف جلـستيها) CERD/C/SR.2158 
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٢مارس / آذار٦، املعقودتني يف )2159و

  مقدمة  -ألف
الشفوية اليت قدمها وفد     ردودوبالترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف          )٢(

  . وكذلك باحلوار الذي متكنت من إجرائه مع الوفدالدولة الطرف على أسئلة اللجنة،
 تقـدمي ويسر اللجنة أن تالحظ مشاركة ممثلي اجملتمع املدين النـشطة يف إعـداد و               )٣(

  . معلومات قيمة أثناء النظر يف تقرير الدولة الطرف

  اجلوانب اإلجيابية  -باء
دستور الـسياسي   اللى  ببدء نفاذ اإلصالحات اليت أُدخلت ع     هتنئ اللجنة الدولة الطرف       )٤(

 والـدعاوى  )أمبارو( احلماية املؤقتةبيتعلق  فيما للواليات املتحدة املكسيكية حيز النفاذ، وال سيما     
  .اجلنائية والدعاوى اجلماعية
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كما هتنئ اللجنة الدولة الطرف برفع املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت صّدقت              )٥(
بذلك تطبيقها مباشرةً،   ميّسرة  اقية، إىل املرتبة الدستورية؛     عليها الدولة الطرف، مبا فيها االتف     

  . تنفيذاً تاماًالتغيري تنفيذ هذا ل تشريع ثانوي وإن كان ال يزال يتعني إصدار
وترحب اللجنة بإجراء الدراسة االستقصائية الوطنية الثانيـة املتعلقـة بـالتمييز يف               )٦(

يعانون ممن  واألشخاص  اجملموعات   ، بوصفها مسعى للكشف عن    ٢٠١٠املكسيك، يف عام    
  . من متييز منهجي يف الدولة الطرف

البلد من برامج ومؤسسات ملكافحة التمييز العنصري       وضعه  كما ترحب اللجنة مبا       )٧(
وأبرزها، بوجه خاص، اجمللس الوطين ملنع التمييز، والقانون العام للحقوق اللغوية للـشعوب             

  .٢٠١٢-٢٠٠٩صلية للفترة األصلية، وبرنامج تنمية الشعوب األ
واصلة الدولة الطرف تعاوهنا مع مفوضية األمم املتحدة        عن ارتياحها مل  اللجنة  وتعرب    )٨(

  . ، وترحب بتوثيق هذا التعاون على مدى السنوات٢٠٠٢السامية حلقوق اإلنسان منذ عام 

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم
غم مما لدى الدولة الطرف من مؤسسات تعرب اللجنة عن بالغ قلقها من أنه على الر    )٩(

ال يزال يشكل واقعاً متأصالً يف هياكـل        التمييز   فإن ملكافحة التمييز العنصري،     متطورة جداً 
كما تالحظ اللجنة بقلق عدم توافر معلومات عن اآلثار والنتـائج الفعليـة هلـذه               . الدولة

  ).٢املادة (املؤسسات والربامج واخلطط واالستراتيجيات يف الدولة الطرف 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديد أساليب لقياس نتائج تنفيذ السياسات العامة              

تتيح تقييم نطاق عمل مؤسساهتا وعملية اختاذ هذه التدابري، بسبلٍ تشمل وضع مؤشـرات              
تقدمي معلومات عن هذا املوضوع     أيضاً  تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف      و. حلقوق اإلنسان 

ا املقبل، وتقترح جعله أوىف وأوجز، وتضمينه جداول وبيانات ومعلومات تيـّسر            يف تقريره 
كما توصي اللجنـة الدولـة   . فهم مدى ما أحرزه البلد من تقدم يف تنفيذ توصيات اللجنة          

 من أجـل    ،الطرف بأن تأخذ يف االعتبار نتائج دراستها االستقصائية الثانية املتعلقة بالتمييز          
 وتعزيـز   ،األجانبالقائمة على كره    التمييزية و املواقف  عالة ملكافحة   تنظيم وتنفيذ محالت ف   

املزيد من أسـاليب    من أجل تزويده ب   اجمللس الوطين ملنع التمييز،     وصالحيات  اختصاصات  
   .مكافحة العنصرية وكراهية األجانب وما يتصل هبما من أشكال التعصب األخرى

 املنحدرين من أصل أفريقي، على      وتالحظ اللجنة بقلق عدم وضوح وضع السكان        )١٠(
وتأسف اللجنة لعدم تقدمي الدولة الطـرف       . الرغم من تكرر توصياهتا وطلباهتا املتعلقة بذلك      

معلومات مفصلة عن السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف تقريرها الدوري، على الرغم من 
  ). ١املادة  (٢٠٠٦طلب اللجنة ذلك يف عام 

، املتعلقة بالتمييز العنصري ضد     )٢٠١١(٣٤ للجنة رقم    يف ضوء التوصية العامة     
السكان املنحدرين من أصل أفريقي، تكرر اللجنة طلبها إىل الدولـة الطـرف تقـدمي               
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هم قليلو العـدد وأوضـاعهم      الذين  معلومات عن السكان املنحدرين من أصل أفريقي،        
وتـدعو  . التفاقيـة ضعيفة، مما يوجب منحهم مجيع ضمانات احلماية املنصوص عليها يف ا        

 اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف مسألة االعتراف بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي            
  .، وكذلك يف اعتماد برامج هتدف إىل تعزيز حقوقهمكمجموعة عرقية

ورغم ما أجرته الدولة الطرف من إصالحات تشريعية هامة، تالحظ اللجنـة بقلـق                )١١(
 ملنع التمييز والقضاء عليه ال يشمل التمييز العنصري وال يتماشـى            تعريف القانون االحتادي   أن

 من أن التشريعات املتعلقة باملسائل الـيت متـس          هاوتعرب اللجنة عن قلق   . مع أحكام االتفاقية  
 وأن السياسات املتصلة هبـا  ،الشعوب األصلية ختتلف اختالفاً كبرياً من والية احتادية إىل أخرى     

كما تكرر اللجنة تأكيد قلقها إزاء عـدم       . حكومات الواليات االحتادية  مرهونة جبداول أعمال    
وجود تشريعات داخلية جتّرم مجيع أشكال نشر األفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية              
العرقية، ومجيع أشكال التحريض على التمييز العنصري، فضالً عن مجيع أعمال العنف املدفوعة             

املرتكبة ضد األشـخاص املنـتمني إىل الـشعوب األصـلية           تلك  ما  بأسباب عرقية، وال سي   
  ). )أ(٤املادة  و١املادة (يقي يف الدولة الطرف املنحدرين من أصل أفر أو

، الذي يتضمن تعريفاً     االحتادي شروع تعديل القانون  مبباهتمام  علماً  اللجنة  حتيط    
قوانني حملية يف البلد، وتشجع  من االتفاقية ويهدف إىل حفز سن      ١للتمييز يتفق مع املادة     

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف      . عملية اعتماده إمتام  الدولة الطرف بقوة على     
جهودها من أجل مواءمة التشريعات واللوائح املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية على مجيع            

وفقاً ألحكام مستويات الدولة، واعتماد قانون حمدد جيّرم خمتلف أشكال التمييز العنصري           
  .  من االتفاقية٤املادة 

وتالحظ اللجنة اعتراف البلد بالنظام القانوين للشعوب األصلية يف النظام القـانوين              )١٢(
، وال سيما يف اختيار ممثليهم علـى الـصعيد          "ممارساهتم وعاداهتم "مراعاة  مع  احمللي وتطبيقه   

جمتمعـات  " مبمارسـات " املتاح لألخذ بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها حملدودية اجملال     . احمللي
  ).٥املادة " (عاداهتا"الشعوب األصلية و

، املتعلقة مبنع التمييز العنصري     )٢٠٠٥(٣١يف ضوء التوصية العامة للجنة رقم         
نظـم  على احترام   اللجنة الدولة الطرف    حتث  يف إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية،        

وضع  وفقاً للنظام الدويل حلقوق اإلنسان، بسبل منها         العدالة التقليدية للشعوب األصلية   
  . والية قضائية خاصة بالشعوب األصلية

وتالحظ اللجنة بقلق بالغ ما يردها من بالغات عن حالة العنف الـيت تـشهدها                 )١٣(
محاية يف من آثار سلبية ها ليعالدولة الطرف يف إطار مكافحة اجلرمية املنظمة وما قد يترتب    

، مبن فيهم األشخاص املنتمـون إىل الـشعوب األصـلية            بالنسبة للسكان  انحقوق اإلنس 
  ).)ب(٥املادة (واملنحدرون من أصل أفريقي الذين هم عادةً أضعف وضعاً من غريهم 
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حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ ما يلزم من تدابري إلهناء حالة العنف ورصد    
  . احترام حقوق اإلنسان رصداً دقيقاً

ومع أن اللجنة حتيط علماً مبا تبذله الدولة الطرف من جهود يف جمال إصالح جهاز                 -)١٤(
األمن ونظام القضاء، إال أهنا تكرر تأكيد قلقها بشأن الصعوبات الـيت يواجههـا األفـراد                

ملا يـرد مـن     اهلائل  املنتمون إىل الشعوب األصلية يف إمكانية االحتكام إىل القضاء، والعدد           
 وقوعها يف العديد من القضايا اليت يتورط فيهـا أشـخاص مـن              ىدعُي بالغات مبخالفات 

الشعوب األصلية، وكذلك بشأن عدد األشخاص املنتمني إىل الشعوب األصلية املوجـودين            
عدم وجود عدد كاٍف مـن      إزاء  وتعرب اللجنة عن قلقها، بوجه خاص،       . يف نظام السجون  

اللغة األكفاء الالزمني لـسري اإلجـراءات       ئيي  الثنااملترمجني الشفويني واملوظفني القضائيني     
االحتادية ألمني املظامل ونوعية أدائهـا يف هـذا         اهليئة  مدى استعداد   إزاء  القضائية؛ وكذلك   

وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم تقدمي خدمات الترمجة الشفوية يف البلد على الرغم من              . الصدد
اللجنـة  حتـيط   و. املتهم اللغة القشتالية  الشخص  وجودها، استناداً إىل تقييم سطحي إلجادة       

 وتعرب عن تقديرها لعرض القضية علـى حمكمـة          زوغو سانتشي هقضية السيد   ببقلق  علماً  
  ). )أ(٥املادة (العدل العليا 

وإذ تأخذ اللجنة يف اعتبارها أن نقص املترمجني الشفويني قد يكون سبباً يف وجود               
فإهنـا  إىل الشعوب األصلية يف نظام السجون،       أعداد غري متناسبة من األشخاص املنتمني       

  : توصي الدولة الطرف مبا يلي
إمكانية استعانة األفراد املنتمني إىل الشعوب األصـلية اسـتعانةً          ضمان    ) أ(  

  كاملة مبحامي دفاع وموظفني قضائيني ثنائيي اللغة يف اإلجراءات القضائية؛
ىل الشعوب األصـلية اسـتعانةً      إمكانية استعانة األفراد املنتمني إ    ضمان    ) ب(  

كاملة خبدمات الترمجة الشفوية املالئمة ثقافياً يف مجيع مراحل الدعوى القضائية، حىت وإن             
  كانت لدى الشخص معرفة بسيطة باللغة القشتالية؛

القضاة واملساعدين القضائيني   موجهة إىل   دورات تدريبية   مواصلة توفري     )ج(  
لسكان األصليني إىل القضاء بفعالية وعلى قدم املـساواة         من أجل كفالة إمكانية احتكام ا     

  . مع سائر السكان
 زعدل العليا يف قضية الـسيد سانتـشي       وتتطلع اللجنة إىل صدور قرار حمكمة ال        

مـدى ضـرورة    استكشاف  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على      . املعروضة عليها حالياً  
األصـول القانونيـة    ومة ملراعـاة    مزعخمالفات  عن وقوع   يرد من بالغات     فيما   التحقيق

  . شخاص من الشعوب األصليةاألاألحكام املتعلقة ب أو/و
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تعـدياً  شكلت  ما وقع مؤخراً من أحداث خطرية        إزاءوتعرب اللجنة عن قلق بالغ        )١٥(
الـيت  األحداث  وأبرزها  على السالمة البدنية لبعض املدافعني عن حقوق الشعوب األصلية،          

  ).)ب(٥املادة (قتل بعضهم للخالهلا تعرض 
توصي اللجنة الدولة الطرف بالتحقيق مع املسؤولني عن وقوع جـرائم القتـل               

كما هتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعّجل بعملية اعتماد تـشريع           . ومعاقبتهماملذكورة  
حمدد يكفل احلماية للمدافعني عن حقوق اإلنسان، مبن فيهم املـدافعون عـن حقـوق               

هذه األفعال، ويشمل ذلك    مثل  تتخذ التدابري املناسبة ملنع وقوع      ن  أالشعوب األصلية، و  
اعتماد آلية خاصة حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان، ُتراعى فيها أحكام اإلعالن املتعلق  
باملدافعني عن حقوق اإلنسان، الذي اعتمدته اجلمعية العامة، والتوصيات الصادرة عـن            

  . دافعني عن حقوق اإلنساناملقررة اخلاصة املعنية حبالة امل
وعلى الرغم من أن اللجنة حتيط علماً مبا تبذله الدولة الطرف من جهود من أجـل                  )١٦(

 السياسية، وال سيما يف املؤسـسات التمثيليـة،         ةكفالة مشاركة الشعوب األصلية يف العملي     
شخاص منتمون  أهنا تكرر تأكيد قلقها إزاء عدد ودرجة الوظائف احلكومية اليت يشغلها أ            إال

 من الفرع السابع من     ٢وتالحظ اللجنة بقلق أن املادة      . إىل الشعوب األصلية، وخباصة النساء    
الدستور قد قّيدت حق الشعوب األصلية يف اختيار ممثليها السياسيني وفقاً لقواعـدها هـي               

البلديات فقط؛ كما تالحظ اللجنة بقلق عدم توافر معلومـات عـن            مستوى  بقْصره على   
  ). )ج(٥املادة (اركة السياسية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف البالد املش

املتعلقـة  ) ١٩٩٧(٢٣توصي اللجنة، آخذة يف حسباهنا توصيتها العامة رقـم            
حبقوق الشعوب األصلية، بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لضمان مشاركة الشعوب           

مؤسسات صنع القرار، وال سـيما يف       ، مشاركةً كاملة يف مجيع      النساءاألصلية، وخباصة   
املؤسسات التمثيلية ويف القضايا العامة، وأن تتخذ تدابري فعالة لضمان مـشاركة مجيـع              

كما توصي اللجنة بشدة بأن تتخذ      . مجيع مستويات اإلدارة العامة   على  الشعوب األصلية   
امـة  الدولة الطرف تدابري تكفل للسكان املنحدرين من أصـل أفريقـي املـشاركة الع             

توصي اللجنة، يف احلالتني، بأن تنفذ الدولة الطرف تدابري خاصة أو تـدابري         و .والسياسية
، )٢٠٠٩(٣٢للعمل اإلجيايب، باملعىن الوارد يف االتفاقية ويف التوصية العامة للجنة رقـم             

  .املتعلقة مبعىن ونطاق التدابري اخلاصة الواردة يف االتفاقية
وحتيط اللجنة علماً بأن لدى اللجنة الوطنية لتنمية الشعوب األصلية نظاماً للتـشاور            )١٧(

 من الدستور وقانون اللجنة الوطنيـة       ٢٦ و ٢مع الشعوب األصلية يقوم على أساس املادتني        
بيد أهنا تعرب عن قلقها من أن نظام التشاور هذا ال يتوخى مفهوم             . لتنمية الشعوب األصلية  

وتعرب اللجنة عن قلق بالغ إزاء تصاعد التوترات املقترنة         ". رة واملسبقة واملستنرية  املوافقة احل "
باستغالل املوارد الطبيعية بني اجلهات الفاعلة اخلارجية والشعوب األصلية، مشددةً، بوجـه            

وتكرر اللجنة تأكيد قلقها إزاء ما وردها من معلومات عـن           . خاص، على حاالت التعدين   
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 أراضٍ هي حبكم التاريخ ملك للشعوب األصـلية، وألن حـق هـذه              نشوب نزاعات على  
الشعوب يف أن ُتستشار قبل الشروع يف استغالل املوارد الطبيعيـة املوجـودة يف أراضـيها                

كما حتيط اللجنة علماً بوجود ثالثة مـشاريع        . ُيحترم احتراماً كامالً يف املمارسة العملية      ال
ُيقلق اللجنة أيضاً   ما  و. م تلقيها معلومات مفصلة عنها    قوانني بشأن هذه املسألة وتأسف لعد     

حاجة البالد إىل اعتماد تدابري إدارية تكفل األشكال التقليدية حليازة األراضـي وامتالكهـا              
  ).‘٥‘)د(٥املادة (

  :، الدولة الطرف مبا يلي)١٩٩٧(٢٣توصي اللجنة، يف ضوء توصيتها العامة رقم   
راحل عملية اسـتغالل املـوارد إجـراء        أن تضمن يف كل مرحلة من م        )أ(  

مشاورات فعالة مع اجملتمعات احمللية اليت قد تتضرر من مشاريع التنمية واستغالل املوارد             
الطبيعية، هبدف احلصول على موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية، وال سيما يف حـاالت             

 التعجيل بعملية اعتماد    يفجهداً  وتوصي اللجنة أيضاً بأال تدخر الدولة الطرف        . التعدين
تفاقية منظمة العمل الدولية    لوائح لتنفيذ ا  قانون هبذا الشأن، مذكّرة إياها بأن عدم وجود         

مينع  ، املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة، ال        ١٩٨٩ لعام   ١٦٩ رقم
  إجراء عمليات تشاور مسبق مع هذه الشعوب؛من 

حوار يشارك فيها ممثلون حكوميون     منتديات  قد  أن تعمل على تكثيف ع      )ب(  
موائـد   خـروج مشاركة نشطة يف خمتلف جماالت احلوار مع الشعوب األصلية، وتكفلَ           

ـ والتحقّق منـها    ميكن  اتفاقات حمددة قابلة للتطبيق     باحلوار هذه    تنفيـذاً فعـاالً؛    ذ  ُتنف
زعات انامللتسوية  بتشجيع استخدام األساليب البديلة     الدولة الطرف   توصي اللجنة    كما

  وفقاً للمعايري الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان وحقوق الشعوب األصلية؛
أن تراعي، يف احلاالت االستثنائية اليت ترى فيها ضرورة نقل الـشعوب              )ج(  

األصلية وإعادة توطينها، احترام األحكام الواردة يف املعايري الدولية لدى تنفيذ عمليـات           
 السياق، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري           ويف هذا . النقل هذه 

املقبل معلومات عن الشعوب األصلية ونظام حيازة األراضي، وال سيما يف احلاالت اليت             
  . تستهدف استغالل املوارد الطبيعية املوجودة يف هذه األراضي

 بالتنمية البـشرية للـشعوب      التقرير املتعلق وتعرب اللجنة عن قلق بالغ إزاء نتائج          )١٨(
، الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، يف جمـاالت           ٢٠١٠ لعام   األصلية يف املكسيك  

التعليم والصحة والضمان االجتماعي واإلسكان واخلدمات األساسية والتغذية؛ إذ تبني هذه           
احد على األقل  من حق وة يف املائة من سكان الشعوب األصلية حمروم      ٩٣,٩النتائج أن نسبة    

 وإذا.  من ثالثٍة منها علـى األقـل       ة يف املائة منهم حمروم    ٦٤,٢نسبة  من هذه احلقوق وأن     
ُعّرف الفقر املتعدد األبعاد بأنه نسبة األشخاص الذين يفتقرون إىل ما ال يقل عن خدمـة                 ما

ـ    ٧٠,٩، فإن نسبة    دخلهماجتماعية واحدة ويعانون من الفقر بسبب اخنفاض         ن  يف املائة م
كما تعرب اللجنة عن قلـق  . سكان الشعوب األصلية يندرجون يف هذه الفئة من األشخاص   
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بالغ إزاء ما وردها من معلومات فيما يتعلق مبؤشر التنمية البشرية، تفيد بأن مستويات التنمية               
البشرية للشعوب األصلية يف البلديات املكسيكية أدىن إمجاالً مـن مـستوياهتا يف صـفوف               

  ).) ه(٥املادة ( األصلية الشعوب غري
هتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ تدابري هتدف إىل القضاء علـى التمييـز                 

اهليكلي والتارخيي يف الدولة باعتماد سياسات إدماج اجتماعي حتد من ارتفاع مستويات            
ساواة ومستويات الفقر والفقر املدقع فيها كي تكفل للمكسيكيني كافة، وخباصة  انعدام امل 

لمنتمني إىل الشعوب األصلية، احلق يف التعليم والصحة والضمان االجتماعي واإلسكان           ل
واخلدمات األساسية والتغذية، على حنو كامل، مع مراعاة انتماءاهتم الثقافية واحترامهـا،         

  . ومشاورة الشعوب اليت قد تتضرر من مبادرات الدولة هذه
الـشعوب األصـلية     تزويـد يف سبيل   بذولة  املوتسلِّم اللجنة جبهود الدولة الطرف        )١٩(

بيد أن قلقاً يساورها ألن الـشعوب     . بالتغطية الصحية، آخذةً يف حسباهنا خصائصها الثقافية      
وتعرب اللجنة عن قلقهـا     . الرضعووفيات  األمهات  األصلية تسجل أكرب أعداد من وفيات       

 لعدم كفاية البيانات املتعلقـة  ،ةلنقص اخلدمات الصحية املناسبة واملتاحة هلذه اجملتمعات احمللي      
  .)) ه(٥املادة (مبؤشرات الصحة والتدابري املعتمدة لتحسينها 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع، بالتشاور عن كثب مع اجملتمعات احمللية              
 صـحية   رعايةبالشعوب األصلية   متتع   لكفالةاملتضررة، استراتيجية شاملة ومالئمة ثقافياً      

مجـع  ومان تنفيذ هذه االستراتيجية بتخصيص ما يكفي لذلك من موارد        وجيب ض . جيدة
وجيب إيالء اهتمـام    . املؤشرات وتوخي الشفافية يف متابعة ما أُحرز يف تنفيذها من تقدم          

. خاص لتحسني إمكانية حصول نساء وأطفال الشعوب األصلية على الرعاية الـصحية           
 يف هذا اجملال أيضاً ضـماناً إلمكانيـة   وتشدد اللجنة على ضرورة توفري مترمجني شفويني  

ومن املهم االعتـراف    . حصول الشعوب األصلية على حنو كامل على اخلدمات الصحية        
بنظام الصحة وتنفيذه ودعمه وتعزيزه على أساس نظم الصحة للشعوب األصلية لتحقيق            

 اللجنة إىل   وتطلب. نتماءات املستفيدين الثقافية  ال أكثر مراعاة تغطية صحية أكثر فعالية و    
ومتوسـط العمـر    األمهات  الدولة الطرف استحداث بيانات واضحة عن نسبة وفيات         

وأخـرياً،  . املتوقع يف جمتمعات الشعوب األصلية والسكان املنحدرين من أصل أفريقـي          
توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الداعمة للصحة اجلنسية واإلجنابية لنـساء     

  . ء املنحدرات من أصل أفريقيالشعوب األصلية والنسا
 من جمتمعـات    وال تزال اللجنة قلقة بشأن وضع العمال املهاجرين القادمني أساساً           )٢٠(

الشعوب األصلية يف غواتيماال وهندوراس ونيكاراغوا؛ واملهاجرين العابرين، وال سيما النساء           
جملتمعات احمللية عرضة   وتعرب اللجنة عن قلق بالغ ألن هذه ا       . الالئي يقعن ضحايا العتداءات   

جلرائم اخلطف والتعذيب والقتل، كما تعرب عن بالغ قلقها ألن خوف هذه اجملتمعات مـن               
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 األجانب مينع أفرادها من التماس ما حيتاجونه من مساعدة ومحايـة يف             كرهمواجهة التمييز و  
  ). ‘١‘) ه(٥املادة (الوقت املناسب 

يف حـسباهنا التوصـية العامـة       جمـدداً، آخـذة     الدولة الطرف   توصي اللجنة     
ما جيري تنفيذه مـن     بضمان إمتام   املتعلقة بالتمييز ضد غري املواطنني،      ) ٢٠٠٤(٣٠ رقم

وتـدعو  . يف املمارسة العمليـة بشكل مناسب   برامج وتدابري حلماية املهاجرين وحقوقهم      
قـدم  اللجنة الدولة الطرف إىل تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات عما أُحرز من ت            

  .بشأن وضع العمال املهاجرين
حقوق اإلنسان للتجزئة، فإهنا تـشجع  مجيع وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها عدم قابلية    )٢١(

الدولة الطرف على النظر يف إمكانية االنضمام إىل الربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد              
  .الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

املتعلقـة  ) ٢٠٠٩(٣٣، يف ضوء توصيتها العامة رقم        الدولة الطرف  اللجنةشجع  تو  )٢٢(
مبتابعة مؤمتر استعراض نتائج ديربان، بأن تأخذ يف حسباهنا، لدى إدماج االتفاقية يف تشريعاهتا 

 املؤمتر العاملي   ٢٠٠١سبتمرب  /الوطنية، إعالن وبرنامج عمل ديربان، كما اعتمدمها يف أيلول        
صرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضالً عن            ملكافحة العن 

.  يف جنيـف   ٢٠٠٩أبريـل   /الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان، املعقود يف نيسان        
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات حمـددة عمـا               

ل وتدابري أخرى من أجل تنفيذ إعالن وبرنـامج عمـل           ستكون قد اعتمدته من خطط عم     
  .ديربان على الصعيد الوطين

تقـدميها   عنـد عامة اجلمهور   لتقاريرها  وتالحظ اللجنة برضا إتاحة الدولة الطرف         )٢٣(
اليت يشيع   باللغات الرمسية وباللغات األخرى       أيضاً  املالحظات اخلتامية للجنة   بنشروُتوصيها  

  .حسب مقتضى احلال  الطرف،يف الدولةاستخدامها 
 مـن االتفاقيـة     ٩ مـن املـادة      ١وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف، وفقاً للفقرة          )٢٤(

 يف غضون عام من تاريخ اعتمـاد هـذه          ، من نظامها الداخلي املعدَّل أن توافيها      ٦٥ واملادة
ـ          مب ،املالحظات اخلتامية  واردة يف  علومات عن مسار العمل املضطلَع به لتنفيذ التوصـيات ال

  . أعاله١٧ و١٠الفقرتني 
كما تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة للتوصيات الواردة               )٢٥(

 وتطلب إليها أن تضمِّن تقريرها الدوري املقبـل معلومـات           ،١٨ و ١٥ و ١٤يف الفقرات   
  . من تدابري حمددة لتنفيذهااختذتهمفّصلة عما 

ولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية من الثامن عشر إىل احلادي      وتوصي اللجنة الد    )٢٦(
، آخذة يف حسباهنا املبـادئ التوجيهيـة        ٢٠١٦مارس  / آذار ٢٢والعشرين يف موعد أقصاه     

اللجنة، وهي املبادئ اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتـا احلاديـة والـسبعني             اخلاصة ب لوثيقة  ل
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)CERD/C/2007/1(    الوثيقة إىل مجيع املسائل الـيت أُثـريت يف هـذه            ، وأن تتطرَّق يف تلك 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل حتديث وثيقتها األساسية املوحَّدة          . املالحظات اخلتامية 

)HRI/CORE/MEX/2005(.           كما حتث اللجنة الدولة الطرف على احترام احلد األقصى لعدد 
احلد األقصى للوثيقـة األساسـية      صفحة و  ٤٠وهو  املتعلقة هبيئات بعينها    صفحات التقارير   

التقـارير  لتقدمي  انظر املبادئ التوجيهية املنسَّقة     ( صفحة   ٨٠و ٦٠بني  املوحدة الذي يتراوح    
  ).١٩، الفقرة HRI/GEN.2/Rev.6الواردة يف الوثيقة 

  الربتغال  -٣٤
الذي  عشر   اجلامع للتقارير من الثاين عشر إىل الرابع      نظرت اللجنة يف التقرير الدوري        )١(

 CERD/C/SR.37 (٢١٣٨ و ٢١٣٧، يف اجللـستني     )CERD/C/PRT/12-14(قدمته الربتغـال    
 ٢١٥٥ويف اجللـسة    . ٢٠١٢فربايـر   /شـباط  ٢١ و ٢٠، املعقودتني يف    )CERD/C/SR.38و
)CERD/C/SR.2155 (   اعتمـدت اللجنـة املالحظـات       ٢٠١١مـارس   /آذار ٢املعقودة يف ،

  .التالية اخلتامية

  مقدمة  -ألف
للتقارير من الثاين عشر إىل الرابع عشر    اجلامع  تثين اللجنة على نوعية التقرير الدوري         )٢(

وترحب حبضور الوفد وتعرب عن تقديرها للمعلومات احملدثة اليت         . املقدم من الدولة الطرف   
  .قدمها الوفد شفوياً الستكمال التقرير مع مراعاة قائمة املسائل اليت حددها املقرر القطري

ذلك وللردود املستفيضة   أعقب  تعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار البناء الذي         و  )٣(
  .ومالحظاهتم اليت قدمها الوفد على أسئلة أعضاء اللجنة

  اجلوانب اإلجيابية  -باء
ترحب اللجنة بعدد من التطورات واألنشطة اإلجيابية اليت اضـطلعت هبـا الدولـة          )٤(

  :تعزيز التسامح والتنوع مبا يف ذلكالطرف ملكافحة التمييز العنصري و
 من القانون اجلنائي اليت تنص علـى جـواز حرمـان            ٢٤٦مراجعة املادة     )أ(  

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

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

  للحصول على اجلنسية؛
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 ٢٠٠٨يونيـه   /حزيـران  ٣٠ الصادر يف    ٢٧/٢٠٠٨اعتماد القانون رقم      )ج(  
يف مرحلة مقبولية إجراء التماس اللجـوء،       على الطعن    أثراً إيقافياً  للجوء الذي يرسي  بشأن ا 

  ).١٥، الفقرة CERD/C/65/CO/6 (٢٠٠٤على النحو الذي أوصت به اللجنة يف عام 
  : وترحب اللجنة باعتماد اخلطط واالستراتيجيات التالية  )٥(

  ؛٢٠٠٧منذ عام خطط العمل الوطنية إلدماج املهاجرين اليت وضعت   )أ(  
  ؛)٢٠١٣-٢٠١٢(اخلطة الوطنية الثانية ملكافحة االجتار بالبشر   )ب(  
كـانون  الروما الـيت شـرع يف تطبيقهـا يف          مجاعات  استراتيجية إدماج     )ج(  
  ؛٢٠١١ديسمرب /األول

إنشاء هيئة مشتركة بني الوزارات للحد من عدد التقارير اليت تأخر تقدميها              )د(  
  .املعاهداتإىل هيئات 

وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة العليا للهجرة واحلوار املشترك بني الثقافات، مبوجب             )٦(
وفيما يتعلـق بـربامج     . ٢٠٠٧مايو  /أيار ٣، الصادر يف    ١٦٧/٢٠٠٧املرسوم بقانون رقم    

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

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

، ٢٠٠٧نشاء مكتب معين بدعم الرومـا يف عـام          وتالحظ اللجنة، مع االهتمام، إ      )٧(
  .وباملبادرات املرتبطة به

وتثين اللجنة بصفة خاصة على السياسات والقوانني واإلجـراءات اجلديـدة الـيت               )٨(
اعتمدهتا الدولة الطرف فيما يتعلق بإدماج املهاجرين على النحو الذي أكد عليه تقرير التنمية              

  . سياسة إدماج املهاجرينومؤشر ، ٢٠٠٩البشرية لألمم املتحدة لعام 
وترحب اللجنة بالدائرة الوطنية لالستعالمات اهلاتفية التابعة للجنة العليـا للـهجرة              )٩(

 معلومات باللغات األكثـر شـيوعاً   ، اليت تقدم"جندة املهاجر"واحلوار املشترك بني الثقافات     
  . جماناً بستني لغة خمتلفةللمهاجرين يف الربتغال، وخدمة الترمجة اهلاتفية املتوفرة

  الشواغل والتوصيات  -جيم
 من القانون   ٧/١املادة  ( اللجنة علماً بأن القانون الربتغايل بشأن محاية البيانات          حتيط  )١٠(

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

.  للسكان من املواطنني وغري املواطنني على الـسواء        ةاإلثنيحبسب التركيبة   إحصائية مصنفة   
 من تقريرها الدوري،    ٢وتالحظ اللجنة أنه يف الوقت الذي تؤكد فيه الدولة الطرف، يف الفقرة             
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هاجرين الذين يعيشون يف الربتغال غـري  أقليات إثنية معترف هبا هبذه الصفة، وأن امل      عدم وجود   
  . إثنية وعرقيةمجاعاتمعترف هبم كأقليات إثنية ولكن كأجانب، فإهنا ال تنكر وجود 

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

 عرقية أو إثنية معينة سيكون قائماً على أساس التحديد الذايت هلـذه اهلويـة مـن قبـل                 
  .املعين الفرد

تكرر اللجنة رأيها بأن الغرض من جتميع البيانات املصنفة هو السماح للـدول             و  
نه األطراف بتقييم املنجزات والعقبات فيما يتعلق مبكافحة التمييز العنصري الذي يعاين م           

ووفقاً للتوصـية العامـة     . املقيمون على أراضيها من مواطنني وغري مواطنني على السواء        
 من املبادئ   ٨ بتقدمي التقارير من جانب الدول األطراف والفقرة         املتعلقة) ١٩٧٣(٤ رقم

، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل جتميـع        )CERD/C/2007/1(التقارير   إلعدادالتوجيهية  
ديـد  لى أساس قيام املعنيني باألمر بتح      لسكاهنا ع  ةالدميغرافي التركيبةن  بيانات إحصائية ع  

  . هويتهم اإلثنية بشكل طوعي ودون الكشف عن األمساء
مبادئ اإلعـالن   إىل  ويف حني تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تشري يف تشريعاهتا             )١١(

بني االتفاقية  غري واضحة    تزال   العاملي حلقوق اإلنسان، فإن القلق يساورها إزاء العالقة اليت ال         
  .والقوانني احمللية للدولة الطرف

توصي اللجنة الدولة الطرف بإجياد وسائل قانونية لتوضيح هذا املوضوع وإيالء             
األولوية للمعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االتفاقية الدولية للقضاء علـى             

  . مجيع أشكال التمييز العنصري
 اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بـشأن حمدوديـة عـدد              حتيطو  )١٢(

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

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

) ٢٠٠٥(٣١مع مراعاة توصيتها العامة رقم      توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي،         
  :بشأن منع التمييز العنصري يف إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية

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

  املستضعفة، جبميع سبل االنتصاف القانونية املتاحة؛
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قصري اختاذ تدابري لزيادة ثقة السكان بدرجة كبرية يف النظام القضائي، وت            )ب(  
مدة اإلجراءات القضائية حيثما أمكن ذلك ومتكني الضحايا مـن الوصـول إىل سـبل               

  .االنتصاف القانونية
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات حمدثة           و  

التمييـز  بـشأن   عن عدد الشكاوى واملالحقات القضائية واإلدانات واألحكام الصادرة         
  . االنتصاف اليت أتيحت للضحاياالعنصري وسبل

الدولـة الطـرف للتـصدي للتمييـز         تعتمده اللجنة علماً بالنهج الشامل الذي       حتيطو  )١٣(
ومع أن هلذا النهج عدة جوانب إجيابية، فإن ما يقلق اللجنة هو أن طابعه العام للتصدي                . العنصري

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

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

بشأن معىن ونطاق التدابري اخلاصة الـواردة يف        ) ٢٠٠٩(٣٢اً لتوصيتها العامة رقم     وفق
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، يف احلاالت اليت يؤثر فيهـا              
التمييز املباشر أو غري املباشر يف اجملموعات املستضعفة بشكل غري متناسب وكذلك وفقاً             

بشأن ) ٢٠١١(٣٤بشأن التمييز ضد الروما ورقم ) ٢٠٠٠(٢٧ني رقم لتوصيتيها العامت
  . التمييز العنصري ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي

اليت اختذهتا الدولة الطرف للتشجيع على االندماج،       املبتكرة  وعلى الرغم من التدابري       )١٤(
دي له، مبا يف ذلك أثـر       ومنع التمييز العنصري الذي ميارس ضد اجملتمعات األقل حظاً والتص         

عمل الوسطاء العاملني يف اجملال االجتماعي والثقايف، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء األفكـار              
وقد تلقت  . النمطية العرقية وأوجه التحيز السائدة ضد املهاجرين واألجانب وبعض املواطنني         

ات أخـرى، منـها     اللجنة تقارير عن التمييز املمارس ضد الربازيليني، وكذلك ضد جمموع         
ضد األفارقة الوافدين من جنوب الصحراء الكربى، وبصفة خاصة         ضد   و ،الصينيةاجملموعات  

ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء انتشار اخلطب اليت تتسم بالعنصرية وكـره            . الغجر والروما 
يف األجانب من جانب قلة من األحزاب السياسية املتطرفة، وإزاء مظاهر العنصرية والتعصب             

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

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بـأن تـدين        . اجلناةومالحقة  وكره األجانب والتعصب    
 األجانب وأن تعزز التسامح والتنوع،      خطب رجال السياسة اليت تتسم بالعنصرية وكره      

  .مبا يف ذلك يف جمال األلعاب الرياضية
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وعلى الرغم من الدورات التدريبية اليت نظمتها الدولة الطرف يف جمـال حقـوق                )١٥(
اإلنسان وما سبق للجنة أن قدمته من توصيات، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء احلاالت املبلغ               

التمييزي ومظاهر القوالب النمطية العنصرية والتحيز ضد األفراد من         عنها اليت تتعلق بالسلوك     
أصل أجنيب وغريهم من اجملموعات املستضعفة املعرضة للتمييز العنصري، من جانب املوظفني            

  ).٧ و٥ و٢املواد (املكلفني بإنفاذ القوانني 
بـشأن تـدريب املـوظفني    ) ١٩٩٣(١٣مع مراعاة التوصية العامة للجنة رقم       

كلفني بإنفاذ القوانني يف جمال محاية حقوق اإلنسان، حتث اللجنة الدولة الطرف علـى              امل
ضمان أن تقدم الدورات التدريبية اليت يتم تنظيمها لصاحل املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ               
القوانني كل ما يلزمهم الحترام ومحاية احلقوق األساسية جلميع األشخاص دون متييز يقوم            

وترجو اللجنة من الدولة الطرف    .  اللون أو األصل اإلثين أو القومي      على أساس العرق أو   
املوظفني املكلفني بإنفاذ القـوانني  مالحقة أن تضمن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن      
  .أو رجال الشرطة على ممارسة التمييز العنصري

ءات املتاحة  وفقاً لإلحصا بأعداد مفرطة   وتالحظ اللجنة متثيل األجانب يف السجون         )١٦(
وتعرب عن قلقها إزاء احتمال ممارسة التمييز ضد املهاجرين واألقليات اإلثنية يف النظام             . هلا

القضائي مثل احلاالت املبلغ عنها بفرض عقوبات مشددة، وفترات سجن أطول والتنمـيط             
  ).٦ و٥ و٢املواد (اإلثين احملتمل 

ذ تدابري فعالـة ملكافحـة      تشجع اللجنة الدولة الطرف على تقييم الوضع واختا         
بشأن ) ٢٠٠٥(٣١التمييز العنصري يف النظام القضائي مع مراعاة توصيتها العامة رقم           

وترى اللجنة أن األمـر     . منع التمييز العنصري يف إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية         
ـ              بل يتطلب مزيداً من التحليل، إىل جانب ردود مناسبة للتصدي هلذه املشكلة وتقدمي س

  .انتصاف للضحايا
ويساور اللجنة القلق بشأن حمدودية فعالية إجراء تقدمي الشكاوى املتعلقة بـالتمييز              )١٧(

وهي اهليئة املختـصة    (اللجنة املعنية بتحقيق املساواة ومناهضة التمييز العنصري        العنصري إىل   
حتـاد   الذي طبـق توجيـه اال      ١٨/٢٠٠٤بالتصدي للتمييز العنصري مبوجب القانون رقم       

فقليلة هي القرارات اليت اختذهتا منذ إنـشائها بـدليل أن           ). األورويب بشأن التمييز العنصري   
هناك عدداً من احلاالت اليت مل حتل بعد وأن الوعد مبراجعة إجرائها، على حنو ما أشارت إليه                 

  ).٦املادة ( بعد  بهالدولة الطرف مل يوف
 لضمان ١٨/٢٠٠٤جعة القانون رقم    توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل مبرا       

وتشجع اللجنة الدولة الطرف علـى تقـدمي        . سبل االنتصاف لضحايا التمييز العنصري    
خلفض عـدد    اللجنة املعنية بتحقيق املساواة ومناهضة التمييز العنصري      موارد إضافية إىل    

ـ   باجلمهور  املتأخرة وزيادة وعي    احلاالت   . تاحـة  واإلداريـة امل   ةسبل االنتصاف القانوني
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اللجنة الدولة الطرف إىل تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات حمدثـة عـن              وتدعو
  . اهليئةخلطوات املتخذة لزيادة فعالية هذها
وتالحظ اللجنة، مع القلق، أن املهاجرات والنساء الاليت ينـتمني إىل جمموعـات               )١٨(

متوسط مرتب املهـاجرات، وفقـاً      فعلى سبيل املثال، يقل     . األقليات يواجهن متييزاً مضاعفاً   
، عن متوسط مرتب املواطنني الربتغاليني      ٢٠٠٨لإلحصاءات اليت قدمتها وزارة العمل يف عام        

  ). ٥املادة (أو املهاجرين من الرجال 
بـشأن  ) ٢٠٠٠(٢٥اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل توصيتها العامة رقم         توجه    

ا على تقييم ورصد التمييز العنصري ضد النساء، األبعاد اجلنسانية للتمييز العنصري وحتثه
وعلى الدولة الطرف   . وال سيما املهاجرات والنساء الاليت ينتمني إىل جمموعات األقليات        

يف التمتع حبقوق اإلنسان دون متييز على أسـاس         يف املساواة   التزام بضمان حق كل فرد      
  .نوع اجلنس أو العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلثين

 اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للتصدي للتمييز ضد الغجـر             حتيطو  )١٩(
الرامية  يف تنفيذ االستراتيجية     ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول والروما، مبا يف ذلك الشروع يف       

 وتنظيم محالت لتوعية اجلمهور     ،إدماج جمتمعات الروما عمالً مبتطلبات االحتاد األورويب      إىل  
ومع ذلك، تعرب اللجنة عن بالغ قلقهـا لكـون          . م ممارسة التمييز ضد جمتمعات الروما     بعد

الغجر والروما حىت اآلن أكثر اجملموعات عرضة للتمييز واألكثر استضعافاً يف الربتغال، وفقاً             
فباإلضافة إىل املسكن، هناك شواغل مستمرة ومتواصلة فيما يتعلق         . ملا أكدته الدولة الطرف   

يف التعليم والصحة والعمل والوصول إىل اخلدمات العامة أو املـشاركة يف احليـاة              حبقوقهم  
  ).٧ و٥ و٢املواد (العامة 

حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية            
للغجر والروما، مع احترام ثقافتهم وفقاً ملبدأ املساواة وضمان تصميم وتنفيـذ ورصـد              

يم مجيع اإلجراءات والسياسات اليت تؤثر عليهم مبشاركتهم بـشكل كامـل هـم              وتقي
  .بشأن التمييز ضد الروما) ٢٠٠٠(٢٧ومنظماهتم، مع مراعاة التوصية العامة للجنة رقم 

ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تنفيذ استراتيجية إدماج            و  
لطرف عند تنفيذ هذه االستراتيجية أن تكفـل        وينبغي للدولة ا  . جمتمعات الروما وأثرها  

اختاذ تدابري ملموسة لتحسني ظروف معيشة هذه اجملتمعات بتحسني سبل حصوهلا علـى             
  . السكن الالئق والتعليم واخلدمات الصحية والعمل واخلدمات العامة

وتود اللجنة أيضاً تلقي معلومات عن أثر محالت توعية اجلمهور بعـدم ممارسـة                
ضد هذه اجملتمعات وعن جهود الدولة الطرف إلدماج املنتمني هلذه اجملتمعـات يف             التمييز  

وينبغي أن ُتراعي مجيع اإلجراءات املتخذة، بصفة       . مرافق الشرطة وغريها من املرافق العامة     
  .خاصة، النساء من جمتمعات الغجر والروما، وأن يكون الغرض منها النهوض هبا وإعماهلا
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للجنة التحديات اليت تواجهها الدولـة الطـرف بـسبب األزمـة            تدرك ا وبينما    )٢٠(
االقتصادية، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء ما ميكن أن يترتب على التخفيضات يف امليزانية من أثر                
على برامج توعية اجلمهور واملؤسسات املسؤولة عن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، ومكافحة            

  ).٧ و٢املادتان (احلكومية املختصة التمييز العنصري ودعم املنظمات غري 
بشأن متابعة مؤمتر استعراض نتـائج      ) ٢٠٠٩(٣٣يف ضوء التوصية العامة رقم        
اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل أن طـرق اسـتجاباهتا لألزمـات املاليـة     توجه  ديربان،  

ن تزايد  واالقتصادية احلالية ينبغي أال تؤدي إىل وضع يزداد فيه الفقر وُيحتمل أن يسفر ع             
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد األجانـب             
واملهاجرين واألشخاص املنتمني إىل األقليات وغريهم من اجملموعات املستـضعفة بـصفة     

وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة ومضاعفة جهودها ملكافحـة التمييـز            . خاصة
 دعم املنظمات غري احلكوميـة      بوسائل منها مح والتنوع،   العنصري والتشجيع على التسا   
  .املختصة العاملة يف هذا اجملال

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

جملس حقوق اإلنسان مسؤولة عن تنسيق إجراء تقدمي التقـارير  ذي أجراه   الالدوري الشامل   
وتالحظ اللجنة أيضاً أن أمـني املظـامل يتـصدى أساسـاً            . املعاهداتيف حينه إىل هيئات     

للشكاوى، ال جملموعة املسؤوليات األوسع نطاقاً اليت تقع على عاتق مؤسسة وطنية حلقـوق              
  ). ٢املادة (اإلنسان 
 الدولة الطرف على تغيري تسمية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان           تشجع اللجنة   

حىت ال يكون هناك لبس املعاهدات املسؤولة عن تأخر التقارير الواجب تقدميها إىل هيئات 
وتوصي اللجنة بأن يعكس عمـل أمـني املظـامل          . مع املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان    

مرفـق قـرار    (مبوجب مبادئ باريس    كمؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان ذات املركز ألف        
مبزيد من الوضوح طائفة واسعة من التـدابري باإلضـافة إىل           ) ٤٨/١٣٤اجلمعية العامة   

  .إجراءات تقدمي الشكاوى وال سيما فيما يتعلق بالتمييز العنصري
تقـدمي التقريـر    جلـسة   وتأسف اللجنة لعدم مشاركة املنظمات غري احلكومية يف           )٢٢(

نفسه، أن الدولة الطرف تلتزم شفوياً بضم هذه املنظمات وإشراكها يف           وتالحظ، يف الوقت    
  ).٢املادة (عملية إعداد التقرير املقبل للدولة الطرف الذي يتم إعداده حالياً 

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل مواصلة التشجيع على إشراك املنظمـات غـري               
القادمـة  اجللـسة   اركتها يف   احلكومية يف إعداد التقرير الدوري املقبل وتيـسري مـش         

  .التقرير لتقدمي
مجيع حقوق اإلنسان للتجزئة، فإهنا تـشجع       عدم قابلية   وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها        )٢٣(

الدولة الطرف على أن تنظر يف التصديق على تلك املعاهدات الدولية حلقوق اإلنـسان الـيت                
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القة مباشـرة مبوضـوع التمييـز       تصدق عليها بعد، وال سيما املعاهدات اليت ألحكامها ع         مل
  ).١٩٩٠(العنصري، مثل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

بشأن متابعة  ) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء توصيتها العامة رقم            )٢٤(
ربان اللـذين اعتمـدمها   مؤمتر استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم بإنفاذ إعالن وبرنامج عمل دي      

املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بـذلك مـن              
، مع مراعاة الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان الذي          ٢٠٠١سبتمرب  /أيلولتعصب يف   

وتطلب اللجنة  . قانوين، عند تنفيذ االتفاقية يف نظامها ال      ٢٠٠٩أبريل  /نيسانعقد يف جنيف يف     
إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات حمددة عـن خطـط العمـل                

  .لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطيناليت اختذهتا وغريها من التدابري 
لدولـة  وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها النهج الشامل لتقدمي التقارير الذي اعتمدتـه ا              )٢٥(

لتنفيذ اليت اختذهتا   الطرف، فإهنا ترحب بتضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات عن التدابري           
  .االتفاقية يف ماديرا وأزورس

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

االجتماع الرابع عشر للدول األطراف يف االتفاقيـة، والـيت أقرهتـا اجلمعيـة العامـة يف                 
ويف هذا الصدد، تشري اللجنة     . ١٩٩٢ديسمرب  /كانون األول  ١٦، املؤرخ   ٤٧/١١١ قرارها

مة ، اليت حثت فيها اجلمعية العا     ٦٥/٢٠٠ و ٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨إىل قرارات اجلمعية العامة     
بقوة الدول األطراف على التعجيل بإجراءاهتا الداخلية للتصديق على التعديل املدخل علـى             
االتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة وإخطار األمني العام كتابةً وعلى وجه السرعة مبوافقتـها              

  .على هذا التعديل
ـ            )٢٧( ور وإطالعـه   وتوصي اللجنة بأن تيسر الدولة الطرف إتاحة تقاريرها لعامة اجلمه

تقدميها وأن تعمم باملثل مالحظات اللجنة املتعلقة هبذه التقارير باللغـة الرمسيـة             عند  عليها  
  .مقتضى احلالوغريها من اللغات اليت يشيع استخدامها، حسب 

 من نظامها الداخلي    ٦٥ من االتفاقية والقاعدة     ٩ من املادة    ١ووفقاً ألحكام الفقرة      )٢٨(
إىل الدولة الطرف أن توافيها يف غضون عام واحد من تاريخ اعتمـاد             املعدل، تطلب اللجنة    

 ١٩ و ١٨هذه املالحظات اخلتامية مبعلومات عن متابعتها للتوصيات الـواردة يف الفقـرات             
  . أعاله٢٠و
وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إىل ما تتسم به التوصيات الواردة يف                 )٢٩(

من أمهية خاصة وترجو من الدولة الطرف أن تقـدم معلومـات             ١٥ و ١٤ و ١٢الفقرات  
  .ا لتنفيذ هذه التوصياتهتمفصلة يف تقريرها الدوري املقبل عن التدابري امللموسة اليت اختاذ

أن تقدم يف وثيقة واحدة تقاريرهـا الدوريـة مـن        بالدولة الطرف   وتوصي اللجنة     )٣٠(
، مـع   ٢٠١٥سبتمرب  / أيلول ٢٣ يف   قدميها ت اخلامس عشر إىل السابع عشر، اليت حيل موعد       
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لوثيقة اخلاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري اليت اعتمـدهتا          لمراعاة املبادئ التوجيهية    
، وأن تتناول مجيع النقاط املطروحة      (CERD/C/2007/1)اللجنة خالل دورهتا احلادية والسبعني      

مراعاة احلـد األقـصى     على  أيضاً  رف  وحتث اللجنة الدولة الط   . هذه املالحظات اخلتامية  يف  
احلد األقصى الذي    صفحة، وب  ٤٠ قدرهوتتعلق مبعاهدة بيعنيها،    لتقارير اليت   اعدد صفحات   ل

انظر املبادئ التوجيهيـة    (لوثيقة األساسية املوحدة    فيما يتعلق با   صفحة   ٨٠ و ٦٠بني  يتراوح  
  ).١٩لفقرة ا، الفصل األول، HRI/GEN.2/Rev.6عداد التقارير الواردة يف الوثيقة إلاملنسقة 

  قطر  -٣٥
نظرت اللجنة يف التقارير الدورية من الثالث عشر إىل السادس عشر اليت قدمتها قطر               )١(

 CERD/C/SR.2151 (٢١٥٢ و ٢١٥١ يف جلستيها    (CERD/C/QAT/13-16)يف وثيقة واحدة    
 ويف. ٢٠١٢مــارس / آذار١وفربايــر /شــباط ٢٩املعقــودتني يف ) CERD/C/SR.2152و

، اعتمدت اللجنـة    ٢٠١٢مارس  /آذار ٨ املعقودة يف    (CERD/C/SR.2163) ٢١٦٣ اجللسة
  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها اجلامع لتقاريرها الدورية من الثالـث               )٢(

اماً مـع املبـادئ     من املالحظ أن هذا التقرير ال يتماشى مت       غري أن   . عشر إىل السادس عشر   
وشددت اللجنة على أمهية تقدمي التقريـر يف        . تقدمي التقارير لالتوجيهية اليت وضعتها اللجنة     

  .الوقت احملدد كي يتسىن االستمرار يف حتليل تنفيذ االتفاقية يف الدولة الطرف
، وتعـرب عـن      املـستوى  والبناء مع الوفد الرفيع   املفتوح  وترحب اللجنة باحلوار      )٣(

وترحـب اللجنـة   . رها للعرض الشفوي والردود اليت قدمها الوفد أثناء النظر يف التقرير    تقدي
  .أيضاً بوفد اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ومسامهته يف احلوار مع الدولة الطرف

  اجلوانب اإلجيابية  -باء
تالحظ اللجنة بارتياح مواصلة الدولة الطرف جهودها لتحسني إطارهـا القـانوين              )٤(
 اإلنسان املكفولة ملواطنيها واألجانب املقيمني يف قطر، ومـن      فري املزيد من احلماية حلقوق    لتو

  :ذلك ما يلي
  ؛٢٠٠٤اعتماد الدستور الدائم لدولة قطر يف عام   )أ(  
   املنشئ للمحكمة الدستورية العليا؛٢٠٠٨ لعام ١٢سن القانون رقم   )ب(  
  .٢٠٠٤ لعام ١٤سن قانون العمل رقم   )ج(  

ترحب اللجنة بانضمام قطر مؤخراً إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز             و  )٥(
 ١٣(، واتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة          )٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٩(ضد املرأة   

  ).٢٠٠٨مايو /أيار
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وتالحظ اللجنة بارتياح أن لالتفاقية قوة القانون داخل الدولة الطرف، وفق ما جاء               )٦(
لشفوي، األمر الذي جييز االحتجاج هبا لدى حماكم الدولة الطرف مباشرة،           يف عرض الوفد ا   

  .على غرار القانون الوطين
ها الدولة الطرف لتعزيز محاية حقوق اإلنسان توترحب اللجنة أيضاً باجلهود اليت تبذل    )٧(

  :وتنفيذ االتفاقية، بوسائل منها إنشاء ما يلي
   بالبشر؛املؤسسة القَطرية ملكافحة االجتار  )أ(  
  املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة؛  )ب(  
  مركز الدوحة الدويل حلوار األديان؛  )ج(  
  .مركز الدوحة حلرية اإلعالم  )د(  

 وفقـاً   ٢٠٠٢وتالحظ اللجنة بارتياح إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف عام             )٨(
حتث اللجنة بشدة الدولة الطرف و. ملبادئ باريس، وتعرب عن تقديرها ملا تقوم به من أعمال 

  .على أن تنظر بعناية يف توصيات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم
عدم وجود بيانات إحصائية مصنفة ومفصلة عن تركيبـة الـسكان           لتأسف اللجنة     )٩(

  .اإلثنية والعرقية، سواء أكانوا مواطنني أم عماالً مهاجرين يف قطر
لسكان، الدميغرافية ل تركيبة  البشأن  ) ١٩٧٣(٤ بالتوصية العامة للجنة رقم      عمالً  

، )CERD/C/2007/1( من مبادئها التوجيهية لتقدمي التقـارير        ١٢ إىل   ١٠والفقرات من   
يف تقريرها الدوري املقبل معلومات مصنفة عـن         توصي اللجنة بأن تورد الدولة الطرف     

ن فيهم غري املواطنني، إضافة إىل بيانات إحصائية عن         لسكان، مب العرقية واإلثنية ل  تركيبة  ال
 االقتصادي ملختلف الفئات قصد مساعدة اللجنة علـى أن تقـّيم            -الوضع االجتماعي   

  .بفعالية إجنازات الدولة الطرف يف جمال تنفيذ االتفاقية
 مع  ن الدولة الطرف مل تعتمد بعد تعريفاً للتمييز العنصري يتوافق         ألوتأسف اللجنة     )١٠(

  ).١املادة ( من االتفاقية ١املادة 
، توصـي   ١بشأن املادة   ) ١٩٩٣(١٤إن اللجنة، إذ تذكر بتوصيتها العامة رقم          

 ١الدولة الطرف بأن تدرج يف قانوهنا الوطين تعريفاً للتمييز العنصري يتماشى مع املـادة              
  .من االتفاقية

دمتها الدولة الطرف عـن خمتلـف       تقدير باملعلومات اليت ق   مع ال  وحتيط اللجنة علماً    )١١(
 من قـانون  ٤٧ منها املادةو والدينية يف اجملتمع القطري، للنعرات العنصرية تتصدىاملواد اليت  

 من قرار وزيـر اإلعـالم والثقافـة         )١١(٢  بشأن املطبوعات والنشر، واملادة    ١٩٧٩سنة  
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 مـن   ٢٥٦  واملادة فكار القائمة على الكراهية العنصرية،     الذي حيظر نشر األ    ١٩٩٢ عام يف
 مـن   ٤ بيد أن اللجنة تشعر بالقلق ألن األحكام الراهنة ال تتوافق مع املادة           .  العقوبات قانون

  .)٤املادة ( االتفاقية
  معـه   تستحدث العقوبات على حنو  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع قانون          

ظر نشر األفكار القائمة على     حيو ، من االتفاقية  ٤  مع املادة  كلياً يتوافق ، حمدداً وتنفذ حكماً 
، العنصري والتمييز   العنصريةالتفوق العرقي أو الكراهية العرقية، والتحريض على الكراهية         

 اللجنة انتباه الدولـة     توجهو.  عليه وحترض ظر املنظمات اليت تشجع التمييز العنصري     وحي
بالقـضاء   ملتعلقالتشريع ا  بشأن   )١٩٨٥(٧ الطرف يف هذا الصدد إىل توصيتها العامة رقم       

 ، وتذكّر الدولـةَ ٤  بشأن املادة  )١٩٩٣(١٥ التمييز العنصري، وتوصيتها العامة رقم    على  
  .الطرف بواجبها املتمثل يف إنفاذ ذلك التشريع بفعالية

 من قانون العمل تنص على أن مجيع العقود وغريها من           ٩ وتالحظ اللجنة أن املادة     )١٢(
وتشعر اللجنة بـالقلق    . يها يف قانون العمل حترر باللغة العربية      الوثائق واحملرَّرات املنصوص عل   

 ول بالفعـل دون   م فهم الوثائق، األمر الذي حي     جانب قد يصعب عليه   األألن معظم العمال    
  ).٥ املادة (همتوظيفشروط  على موافقتهم عن علم

 من قانون العمل، وتوصي بأن تراجـع الدولـة          ٩ تطلب اللجنة توضيح املادة     
الصادرة يف إطار قانون العمـل      تلك املادة حبيث تتاح العقود وغريها من الوثائق         الطرف  

  .املتعلقة بتوظيف العمال املهاجرين بلغاهتمو
تـدرك اللجنـة أن     و. وتالحظ اللجنة بقلق أن قانون العمل ال حيمي خدم املنازل           )١٣(

ويـساور اللجنـة   . ة املرتليةاخلدمهي اليت تنظم للعمال  األصليةبلدان الاالتفاقات الثنائية مع   
 من االتفاقية، مبا يف ذلك      ٥ القلق ألن تلك االتفاقات قد تفضي إىل التمييز الذي حتظره املادة          

  .)٥املادة  (احلق يف األجر املتساوي عن العمل املتساوي
 املزيد مـن    املقبليف تقريرها الدوري    تورد  تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن         

، إضافة إىل ذلك،    وتوصي. األصليةبلدان  الاالتفاقات الثنائية مع     مونمضاملعلومات عن   
 بـشأن   )٢٠١١(١٨٩ بأن تصدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         

  .للعمال املرتلينيالعمل الالئق 
 جملس الـوزراء يف     يعتمده املقرر أن     مبشروع قانون خدم املنازل    علماًوحتيط اللجنة     )١٤(

  ).٥ املادة(هذا املشروع  مضمونقلة املعلومات عن ل، لكنها تأسف ٢٠١٢ يونيه/نحزيرا
مشروع القانون  مضمونتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن متدها مبعلومات عن      
 بـشأن   )٢٠٠٠(٢٥ وتذكّر اللجنة يف هذا املقام بتوصيتها العامة رقـم        . إقرارهوعملية  
وحتث بشدة الدولة الطرف على وضع تدابري فعالـة         ،  اجلنسانية للتمييز العنصري  األبعاد  

  .يف أماكن عملهنمبا يشمل التمييز للتصدي للتمييز املتعدد يف حق خادمات املنازل، 
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 حبيث يوفر  دولة الطرف لتحسني نظام الكفيل    وترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها ال       )١٥(
 رغـم    جوهر هذا النظـام،     ألن للجنة تشعر بالقلق  بيد أن ا  . محاية أفضل للعمال املهاجرين   

جز جـوازات الـسفر     مثل قيام الكفالء حب    يات،السلوكبعض  ألحكام القانونية اليت حتظر     ا
زيد من تبعية العمال املهاجرين للكفالء، وهذا يعرضهم لـشىت          ياألجور،  واالمتناع عن دفع    
  ).٦ و٥ املادتان (وإساءة املعاملةأشكال االستغالل 

لطرف بأن ُتْنفذ بالكامل األحكام القانونية الـيت حتمـي          توصي اللجنة الدولة ا     
، وأن توفر سبل انتصاف قانونية      الكفيلحقوق العمال املهاجرين وحرياهتم يف إطار نظام        

  .فعالة للعمال املهاجرين الذين ُتنتهك حقوقهم
نـع  مي التمييزي الوارد يف قانون اجلنسية، الـذي       بالبندقلق  مع ال  وحتيط اللجنة علماً    )١٦(

 قد القطرية إىل أطفاهلن، األمر الذي       جنسيتهن نقل    من القطريات املتزوجات من غري مواطنني    
  ).٥ املادة (جيعل األطفال عدميي اجلنسية

 بشأن التمييـز يف حـق غـري         )٢٠٠٥(٣٠ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم      
بني وعلى األخص   ،  فض حاالت انعدام اجلنسية   خب املتعلقة ١٦الفقرة  سيما   الواملواطنني،  
 الطرف بأن تعيد النظر يف قـوانني اجلنـسية حبيـث تـسمح              توصي الدولةَ واألطفال،  

  .للقطريات بنقل جنسيتهن إىل أطفاهلن دون متييز
 الالجـئني  هتامساعديف وترحب اللجنة بالروح اإلنسانية اليت حتلت هبا حكومة قطر      )١٧(

لبلد، وكذلك جهودهـا ملـساعدة الـصوماليني         ا اليت شهدها الفارين من ليبيا أثناء األزمة      
 بيد أن اللجنة تالحظ بقلـق أن قطـر        . يد العون  وغريهم ممن حيتاجون إىل      املشردين داخلياً 

  . الالجئنياخلاصة بوضع ١٩٥١ تصدق على اتفاقية عام مل
 ٥  بشأن املـادة   )١٩٩٦(٢٢ تذكر اللجنة يف هذا الصدد بتوصيتها العامة رقم         

من املعلومات عن اإلطار القانوين الذي حيمي       وتطلب املزيد   املشردين،  وبشأن الالجئني و  
اخلاصة بوضع  ١٩٥١ الالجئني وطاليب اللجوء، وتوصي قطر بأن تصدق على اتفاقية عام   

  . امللحق هبا١٩٦٧بروتوكول عام الالجئني و
انب يف  وتالحظ اللجنة بقلق القيود املفروضة على العمال املهاجرين واملقيمني األج           )١٨(

  ).٥املادة (شراء املمتلكات أو بيعها يف قطر 
. تود اللجنة االستزادة من املعلومات عن محاية حق العمال األجانب يف امللكيـة              

 مـن   ٥، وتؤكـد أن املـادة       )٢٠٠٥(٣٠وتذكر يف هذا الصدد بتوصيتها العامة رقم        
لـدى ممارسـة    االتفاقية تنص على أن من واجب الدولة الطرف حظر التمييز العنصري            
  .احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والقضاء عليه

وإذا كانت اللجنة تالحظ بتقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتوعيـة مجيـع                )١٩(
اجلهات املعنية حبقوق اإلنسان، مبا فيها احلقوق اليت حتميها االتفاقية، فإهنا تالحـظ بأسـف           
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ات احملدودة عن الشكاوى اليت تتلقاها خمتلف إدارات حقوق اإلنسان بشأن التمييـز             املعلوم
 وتشدد اللجنة على أن عدم اشتكاء الضحايا من التمييز العنصري قد يكون عائداً            . العنصري

إىل عدم وجود تشريعات حمددة أو إىل اجلهل بوجود سبل انتصاف، أو إىل اخلـوف مـن                 
ه، أو إىل عدم استعدادهم، نظراً إىل وضعهم اهلش، لرفع دعاوى أمام استنكار اجملتمع أو انتقام

  ).٦املادة (السلطات املختصة 
بشأن منع التمييز العنصري    ) ٢٠٠٥(٣١إذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم         

يف إدارة نظام العدالة اجلنائية وسري عمله، فإهنا توصي الدولة الطرف بأن تستمر يف إذكاء              
شريعات املتعلقة بالتمييز العنصري، والتأكد من أن أفراد الفئات املستـضعفة،           الوعي بالت 

سيما غري املواطنني، مبن فيهم العمال املهاجرون وخدم املنازل، علـى علـم بـسبل      الو
وتطلب اللجنة إىل الدولة    . االنتصاف القانونية املتاحة هلم وتبسيطها وتيسري اللجوء إليها       

 تقريرها الدوري املقبل تفاصيل شاملة عن الشكاوى املقدمـة          الطرف أيضاً أن تدرج يف    
  .متخضت عنه وما

ويساور اللجنة القلق ألن اجملنَّسني ال يتمتعون ببعض احلقوق السياسية بالكامل على              )٢٠(
وتالحظ أنه رغم عدم العمـل بتلـك القيـود          . قدم املساواة مع املواطنني املولودين يف قطر      

اقع، فإن جمرد وجودها يهدد متتع مجيع املـواطنني بكامـل احلقـوق     القانونية على أرض الو   
  ).٥املادة (السياسية 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع قوانينها املتعلقة باحلقوق السياسية، مثل             

احلق يف التصويت، واحلق يف الترّشح، حبيث تكفل متتع مجيع املواطنني بكامل تلك احلقوق     
أي متييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو االنتماء القـومي             وممارستهم هلا دون    

  .آخروضع اإلثين أو أي  أو
وحتيط اللجنة علماً بالتدابري واملبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف لتوفري التـدريب              )٢١(

". مجعية الشباب حلقوق اإلنسان   "على حقوق اإلنسان وإذكاء الوعي هبا، مبا يف ذلك إنشاء           
  ).٧املادة (د أن القلق يساورها إزاء استمرار القوالب النمطية العنصرية يف قطر بي

توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل مزيد من اجلهود للتـدريب علـى حقـوق                
 بقيم التسامح   التوعيةاإلنسان، وخاصة على مكافحة التمييز العنصري، ومزيد من جهود          

ات بني الثقافات يف صفوف املوظفني املكلفـني        والوئام بني األعراق أو اإلثنيات والعالق     
، ويف  يف الشرطة والدرك والقضاء وإدارة الـسجون      ن  والعاملبإنفاذ القوانني، وال سيما     
بـأن تواصـل تنفيـذ      أيضاً  وتوصي اللجنة الدولة الطرف     . صفوف احملامني واملدرِّسني  

الوئام والتسامح، خـصوصاً    التنوع الثقايف و  لتوعية عامة الناس وتثقيفهم بأمهية      مبادراهتا  
  .جتاه الفئات الضعيفة
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مجيع حقوق اإلنسان للتجزئة، فإهنا تـشجع  عدم قابلية وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها    )٢٢(
الدولة الطرف على النظر يف التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل تصدِّق              

 اتصاالً مباشراً مبوضوع التمييز العنصري،      عليها بعد، وخباصة املعاهدات اليت تتصل أحكامها      
  .١٩٩٠مثل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم لعام 

بـشأن  ) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء توصيتها العامة رقم            )٢٣(
برنامج عمل ديربـان    متابعة مؤمتر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع موضع التنفيذ إعالن و          

 املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنـصري  ٢٠٠١سبتمرب /أيلولاللذين اعتمدمها يف   
وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة يف اعتبارها الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر                

فاقيـة  ، لدى تنفيذ االت   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 وغريها من التدابري املعتمدة لتنفيذ إعـالن              
  .وبرنامج عمل ديربان على املستوى الوطين

رير الدوري املقبل، بـأن تواصـل   وتوصي اللجنة الدولة الطرف، لدى إعدادها التق       )٢٤(
التشاور مع منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وتوسـيع احلـوار           

  .معها، وال سيما فيما يتعلق مبكافحة التمييز العنصري
 ٨ من املادة    ٦وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديالت على الفقرة            )٢٥(

 يف االجتماع   ١٩٩٢يناير  / كانون الثاين  ١٥وهي التعديالت اليت اعتمدت يف      من االتفاقية،   
وتشري . ٤٧/١١١الرابع عشر للدول األطراف يف االتفاقية وأيدهتا اجلمعية العامة يف قرارها            

، حيث حثت اجلمعية    ٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨اللجنة يف هذا الصدد إىل قراري اجلمعية العامة         
على التعجيل بإجراءاهتا احمللية املتصلة بالتصديق علـى التعـديل          بقوة  العامة الدول األطراف    

املُدخل على االتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة واإلسراع بإخطار األمـني العـام، كتابـةً،               
  .مبوافقتها على التعديل

وإطالعهـم  اجلمهور  إتاحة تقاريرها لعامة     بأن تيسِّر     الدولة الطرف  توصي اللجنة و  )٢٦(
تقدميها، وأن تعمِّم باملثل مالحظات اللجنة املتعلقة هبذه التقارير باللغـة الرمسيـة              دعنعليها  

  .مقتضى احلالوغريها من اللغات اليت يشيع استخدامها، حسب 
وإذ تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تقدم وثيقتها األساسية، فإهنا تشجعها على               -)٢٧(

يهية املنسقة لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية       تقدمي نسخة حمّدثة وفقاً للمبادئ التوج     
حلقوق اإلنسان، وال سيما املبادئ املتعلقة بالوثيقة األساسية املوحدة، اليت اعتمدها االجتماع            

 ٢٠٠٦يونيـه   /اخلامس املشترك بني هيئات معاهدات حقوق اإلنسان املعقود يف حزيـران          
)HRI/GEN.2/Rev.6الفصل األول ،.(  
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 مـن نظـام اللجنـة       ٦٥ من االتفاقية واملـادة      ٩ من املادة    ١وفقاً ألحكام الفقرة    و  )٢٨(
املعدَّل، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيها يف غضون عامٍ واحد من تـاريخ                الداخلي

 ١٤ الفقرات  مبعلوماٍت عن متابعتها تنفيذ التوصيات الواردة يف       املالحظات اخلتامية اعتماد هذه   
  .عاله أ١٨ و١٧و
 للتوصيات الـواردة    البالغة انتباه الدولة الطرف إىل األمهية       توجهكما تود اللجنة أن       )٢٩(

، وتطلب إليها أن تقدم معلومات مفصلة يف تقريرهـا           أعاله ٢٣ و ١٩ و ١٣ و ٩ يف الفقرات 
  .الدوري املقبل عن التدابري احملددة اليت تكون قد اختذهتا لتنفيذ هذه التوصيات

العشرين يف  و السابع عشر    نيها الدوري يتقرير بأن تقدم للجنة الدولة الطرف    وتوصي ا   )٣٠(
 املبادئ التوجيهية   آخذة يف اعتبارها  ،  ٢٠١٥أغسطس  / آب ٢١يف موعد أقصاه    وثيقة واحدة   

، )CERD/C/2007/1(احملددة لتقدمي التقارير اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا احلادية والـسبعني            
وحتـث اللجنـة الدولـة      .  اليت تثريها هذه املالحظات اخلتامية     املسائلمجيع   وأن تتطرق إىل  

احلد األقصى لعدد صفحات التقارير املتعلقـة مبعاهـدة بعينـها           على مراعاة    أيضاً الطرف
احلد األقصى لعدد صفحات الوثيقة األساسية املوحدة الـذي يتـراوح            و ، صفحة ٤٠ وهو
 املنسقة لتقدمي التقـارير الـواردة يف الوثيقـة       انظر املبادئ التوجيهية    ( صفحة   ٨٠و ٦٠ بني

HRI/GEN.2/Rev.6 ١٩، الفصل األول، الفقرة.(  
  تركمانستان  -٣٦

يف التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني السادس والسابع لتركمانـستان         نظرت اللجنة     )١(
)CERD/C/TKM/6-7( ،ــدة ــة واح ــدمني يف وثيق ــستيها   املق  ٢١٤٤ و٢١٤٣يف جل
)CERD/C/SR.2143 و CERD/C/SR.2144(   ٢٠١٢فربايـر   /شباط ٢٤ و ٢٣يف  ، املعقودتني .

، ٢٠١٢مـارس   /آذار ٨، املعقودة يف    )CERD/C/SR.2163 (٢١٦٣ واعتمدت يف جلستها  
 .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف
ترحب اللجنة بتقدمي تركمانستان تقريرها اجلامع للتقريرين الدوريني السادس والسابع            )٢(
وتعرب عن تقديرها ملا    ) CERD/C/2007/1(قاً للمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير        وف

  . تضمنه التقرير من عرض مفّصل لإلصالحات التشريعية والسياساتية اليت أجرهتا تركمانستان
وترحب اللجنة باحلوار املفتوح الذي أجرته مع الوفد الرفيع املستوى وتعرب عـن               )٣(

عرض الشفوي والردود اليت قدمها الوفد أثناء النظر يف التقرير، واليت تشهد علـى              تقديرها لل 
 حتقيق إدمـاج    بغيةاحلاجة إىل مواصلة حتسني تنفيذ الضمانات التشريعية والتدابري السياساتية          

األقليات اإلثنية بصورة فعالة على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي والقضاء علـى مجيـع             
  .العنصريأشكال التمييز 
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء
حتيط اللجنة علماً مع االهتمام باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف أثناء الفترة قيـد                )٤(

 حتسني محاية حقوق اإلنسان وتنفيذ أحكام       هبدفاالستعراض من أجل تعزيز اإلطار القانوين       
  : ن طرفاً فيها، ومنها ما يلياالتفاقية وغريها من االتفاقيات الدولية اليت ُتعد تركمانستا

  ؛ ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ٢٦اعتماد صيغة جديدة للدستور يف   )أ(  
، وقانون العمـل    )٢٠٠٧مارس  /آذار ١٧(سن قانون الضمان االجتماعي       )ب(  

، )٢٠٠٩أبريـل   /نيـسان  ١٨(، وقانون اإلجراءات اجلنائيـة      )٢٠٠٩أبريل  /نيسان ١٨(
، وقانون املساواة بني املرأة والرجل      )٢٠١٠مايو  /أيار ١٠) (صيغة جديدة (والقانون اجلنائي   

كانون  ١٤(، وقانون االجتار بالبشر     )٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول  ١٤) (ضمانات الدولة (
، )٢٠٠٨ نـوفمرب / تشرين الثاين  ١٠(، وقانون االنتخابات الربملانية     )٢٠٠٧ديسمرب  /األول

 ١٠(امـاة واملمارسـة القانونيـة       ، وقانون احمل  )٢٠٠٩أغسطس  /آب ١٥(وقانون التعليم   
، وقانون االنتخابات الرئاسية، وقانون انتخابات جملس الشعب وانتخابات         )٢٠١٠مايو  /أيار

  ).٢٠١٠سبتمرب /أيلول ٢٥(أعضاء اجملالس احمللية 
وتعرب اللجنة عن تقديرها النضمام الدولة الطرف إىل الصكوك الدوليـة التاليـة               )٥(
  : منذ أن نظرت اللجنة يف تقاريرها الدورية من األول إىل اخلامستصديقها عليها، وذلك أو

  ؛ )٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ٤(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   )أ(  
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة            )ب(  

  ؛)٢٠٠٩أبريل /نيسان ١٨(
 ٢٥(حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة       الربوتوكول االختياري التفاقية      )ج(  

  ؛ )٢٠١٠سبتمرب /أيلول
بشأن حظر أسوأ أشكال    ) ١٩٩٩(١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )د(  

  ؛ )٢٠١٠سبتمرب /أيلول ٢٥(عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها 
 كـانون   ٧( بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنـسية        ١٩٥٤اتفاقية عام     )ه(  
  ).٢٠١١سمرب دي/األول

وترحب اللجنة أيضاً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعديل سياساهتا وبراجمهـا              )٦(
قوق اإلنسان وتنفيـذ االتفاقيـة،   حلماية  من أجل االستمرار يف ضمان احل     وتدابريها اإلدارية   

  : يف ذلك مبا
ت تركمانستان  إنشاء اللجنة املشتركة بني الوزارات املعنية باالمتثال اللتزاما         )أ(  

  ؛ ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٤الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، وفقاً ألمر رئاسي مؤّرخ 
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 أشخاصٍ من أصول إثنية تركمانستانية      ٧ ٣٠٩التدابري املتخذة لتيسري عودة       )ب(  
  ، لإلقامة يف وطنهم؛ ٢٠١١ إىل عام ٢٠٠٦ من اخلارج، يف الفترة املمتدة من عام

 الجئ ومنح اإلقامة الدائمـة ألكثـر        ١٣ ٠٠٠بو على   منح اجلنسية ملا ير     )ج(  
  . الجئ آخر٣ ٠٠٠ من
وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها ملا أبدته الدولة الطرف من اسـتعداد لالسـتجابة                )٧(

  . لتوصيات اللجنة والتحاور بشأن تنفيذها

  الشواغل والتوصيات  -جيم
 على املساواة بني املـواطنني يف        من الدستور تنصّ   ١٩بينما تالحظ اللجنة أن املادة        )٨(

التمتع حبقوقهم بغض النظر عن العرق أو نوع اجلنس أو األصل اإلثين أو اللغـة، وأن هـذه         
يزال القلق يساورها إزاء عدم تضّمن       املادة ملزِمة لسلطات الدولة وموظفي اخلدمة املدنية، ال       
 من االتفاقية أو قاعدةً عامة حتظر       ١ دةالتشريع الوطين تعريفاً للتمييز العنصري يطابق متاماً املا       

  ).٢ من املادة) د(١ والفقرة ١ من املادة ١الفقرة (التمييز العنصري مبا يتسق مع االتفاقية 
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاهتا لتتضمن تعريفاً للتمييز العنصري            

ييز العنصري يتسق مع االتفاقية      من االتفاقية أو اعتماد حظر عام للتم       ١يطابق متاماً املادة    
  . ويغطي مجيع جماالت احلياة االجتماعية

وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تضّمن التقرير الدوري للدولة الطرف إحـصاءات              )٩(
سكان البلد وحالـة    ضمن جمموع   مفصلة عن وضع كل جمموعة إثنية تعيش يف تركمانستان          

 والتعلـيم   عمـل  بصورة خاصة إىل جماالت ال     أفراد هذه اجملموعات كمواطنني، مع اإلشارة     
  ).٢املادة (والرعاية الصحية 

توّجه اللجنة نظر الدولة الطرف إىل مبادئ اللجنة التوجيهية املنقحـة لتقـدمي               
، وتوصيها بأن جتمِّـع وتنـشر       )١٢ إىل   ١٠، الفقرات من    CERD/C/2007/1(التقارير  

ثنية لسكاهنا، باستخدام مؤشرات التنوع     اإلالتركيبة  بيانات إحصائية موثوقة وشاملة عن      
اإلثين القائم على التعريف الذايت لألشخاص واجملموعات، هبدف متكني اللجنة من إجراء            

وتوصـي  . تقييم أفضل حلالة التمتع باحلقوق اليت تنص عليها االتفاقية يف تركمانـستان           
 يف مجع البيانات    ٢٠١٢اللجنة احلكومة باإلفادة من التعداد العام للسكان والسكن لعام          

  .املفصَّلة، وتطلب إىل الدولة الطرف تقدمي هذه املعلومات يف تقريرها املقبل
 بـشأن اخنفـاض     ٢٠٠٥وإذ توجه اللجنة النظر إىل مالحظتها اخلتامية السابقة لعام            )١٠(

ــام   ــن ع ــرة م ــة يف الفت ــة والقومي ــات اإلثني ــسبة األقلي ــام ١٩٩٥ن  ٢٠٠٥ إىل ع
)CERD/C/TKM/CO/5  ،  فإهنا تكرر اإلعراب عن قلقها إزاء نقص املعلومات املتعلقة          )٩الفقرة ،

بالتدابري املتخذة الحترام ومحاية اهلوية الثقافية واإلثنية لألقليات اإلثنية والقومية وتفادي أي نوع             
  ). ٢ من املادة ٢الفقرة (من أنواع اإلدماج القسري، وخباصة بالنسبة إىل األقلية البلوشية 
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 اللجنة الدولة الطرف باحترام مبدأ التعريف الذايت ألفراد األقليات اإلثنية           توصي  
والقومية وباستشارة ممثليهم بشأن شواغلهم وللقيام، علـى سـبيل األولويـة، وعنـد              
االقتضاء، باعتماد التدابري اخلاصة اليت متكن من احلفاظ على لغة هذه اجملموعات، مبا فيها              

خصوصياهتا الدينية وتقاليدها، مبا يتسق مع التعليق العام للجنـة          أقلية البلوش، وثقافتها و   
  . بشأن معىن التدابري اخلاصة ونطاقها) ٢٠٠٩(٣٢رقم 

ويساور اللجنة القلق إزاء نقص املعلومات املتاحة عن تطبيق االتفاقية بصورة مباشرة              )١١(
 طبقت فيها اهليئات القضائية يف النظام القانوين احمللي للدولة الطرف، مبا يف ذلك احلاالت اليت        

  ).٢ و١املادتان (واإلدارية االتفاقية بصورة مباشرة وغري مباشرة 
يف تقريرها الدوري املقبل أمثلـة      ها  إليتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم          

  . التفاقيةلاإلدارية و اهليئات القضائيةتطبيق  لىعبيانية 
تامية السابقة، فإهنا تعرب عن القلـق إزاء اقتـصار          وإذ تذكر اللجنة مبالحظاهتا اخل      )١٢(

 من االتفاقية بعدم تشجيع أو محاية أو تأييد         ٢الدولة الطرف يف تطبيق التزامها مبوجب املادة        
أي متييز عنصري على األحزاب واملنظمات السياسية، وعدم تطبيقه على مجيـع مـسؤويل              

ر خطاب الكراهية يف أوساط املسؤولني      الدولة وأي أشخاصٍ آخرين، وهو ما قد يفسر انتشا        
  ).٤من املادة ) ج(و) أ( والفقرتان ٢من املادة ) ب(١الفقرة (احلكوميني الرفيعي املستوى 

بشأن التشريع املتعلق بالقـضاء     ) ١٩٨٥(٧إذ تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم         
 توصي الدولة ،٤بشأن املادة ) ١٩٩٣(١٥توصيتها العامة رقم بعلى التمييز العنصري، و

الطرف باختاذ تدابري فورية للتحقيق بصورة فعالة يف جرائم الكراهية املبلغ عنها وإحالـة              
  .مرتكبيها إىل القضاء بغض النظر عن صفتهم الرمسية

 من قانون العمل تشري إىل بعض أسباب        ٧ من املادة    ١وبينما تالحظ اللجنة أن الفقرة        )١٣(
 من االتفاقية، وال سيما التمييز بسبب العرق،        ١من املادة   ) أ(١ة  التمييز الوارد ذكرها يف الفقر    

. تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود حظر للتمييز القائم على أساس اللون واألصل القومي واإلثين              
عناصـر أخـرى    "وتالحظ اللجنة أيضاً أنه بينما حيظر قانون العمل التمييز القائم على أساس             

 ٧ من املـادة     ١، فإنه من غري الواضح ما إذا كانت الفقرة          "ئهمتتصل بقدرات العمال وأدا    ال
  ). ٥من املادة ) ط(و) ه( والفقرتان ١ من املادة ١الفقرة (تغطي التمييز غري املباشر 

توصي اللجنة احلكومة بأن تنظر يف تعديل قانون العمل على حنو حيظـر حظـراً                 
 ١ ومي واإلثين، مبا يتماشى مع الفقرة     األصل الق وصرحياً التمييز القائم على أساس اللون       

 . وحيظر كذلك التمييز غري املباشر، من االتفاقية١من املادة 

وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم تقدمي معلومات عن التدابري القانونيـة والـسياساتية               )١٤(
 مـن   ٣وشجبهما وفقاً ألحكام املـادة      " العزل العنصري والفصل العنصري   "احملددة حلظر   

  ).٣املادة (اقية االتف
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بشأن العزل العنصري، توصي    ) ١٩٩٥(١٩يف ضوء التوصية العامة للجنة رقم         
اللجنة الدولة الطرف مبعاجلة مـشاكل االسـتبعاد والفـصل االجتمـاعيني املتـصلني              

  .باالعتبارات اإلثنية، عن طريق اعتماد التدابري التشريعية والسياساتية الضرورية
 السابقة املبلغ عنها ذات الصلة خبطاب الكراهية الـصادر عـن            ومع مراعاة احلاالت    )١٥(

مسؤولني رفيعي املستوى ضد األقليات القومية واإلثنية، يساور اللجنة القلق إزاء إمكانية عـدم       
 من القانون اجلنائي واألحكام ذات الصلة من قانون اجلرائم اإلدارية           ١٧٧أحكام املادة   استيفاء  

  ).٤من املادة ) ج(و) ب(و) أ(الفقرات ( من االتفاقية ٤م املادة شروط أحكالوفاًء كامالً 
توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر يف تشريعها على حنو يكفل تغطيته مجيع   

مجيع األفعال وفق ما    على  لمعاقبة  ل وإتاحة األساس القانوين     ، من االتفاقية  ٤جوانب املادة   
  .تنص عليه هذه املادة

 من القـانون    ١٧٧ إزاء أحكام املادة     ها ذلك، تعرب اللجنة عن قلق      إىل وباإلضافة  )١٦(
، اليت ميكن أن تـؤدي إىل    "املس باالعتزاز اإلثين  "أو  " العداوة"، مثل   الفضفاض للغاية اجلنائي  

  ).٥من املادة ‘ ٨‘)د( والفقرة ٤املادة (تدخل ال موجب له أو غري متناسب يف حرية التعبري 
ه االنتباه إىل التعليق    يتوج ومعللجنة،  ) ١٩٩٣(١٥امة رقم   يف ضوء التوصية الع     

للجنة املعنيـة حبقـوق     ) حرية الرأي والتعبري   (١٩بشأن املادة   ) ٢٠١١(٣٤العام رقم   
اإلنسان، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعريف اجلرائم اجلنائية تعريفاً واضحاً، وخباصـة            

نائي، لضمان أال تؤدي إىل تـداخل غـري    من القانون اجل١٧٧اجلرائم اليت تغطيها املادة     
  . ضروري وغري متناسب مع حرية التعبري

 شخص عدمي اجلنـسية يف تركمانـستان،        ٢٠ ٠٠٠وبينما تالحظ اللجنة وجود       )١٧(
يزال القلق يساورها إزاء نقص املعلومات بشأن التدابري املتخذة ملعاجلة انعـدام اجلنـسية               ال

 لتسجيل األشخاص الذين يعيشون     ٢٠١١ و ٢٠٠٧ عامي   ونتائج العمليات اليت أجريت يف    
مواطنتهم وهم عدميو اجلنسية    /يف البلد ويفتقرون إىل الوثائق القانونية الصاحلة إلثبات هويتهم        

  ).٥ و٢املادتان (أو هم يف خطر أن يصبحوا عدميي اجلنسية 
جلنـسية  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فورية ملعاجلة حاالت انعدام ا            

وتضمني تقريرها املقبل إحصاءات عن اكتساب جنسية تركمانستان ومعلومات عن نتائج           
عمليات تسجيل األشخاص الذين يعيشون يف البلد وال ميلكون وثائق صـاحلة إلثبـات              

. مواطنتهم وهم عدميو اجلنسية أو هم يف خطر أن يـصبحوا عـدميي اجلنـسية              /هويتهم
اً على النظر يف االنضمام إىل اتفاقية خفض حـاالت          وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيض    

  .انعدام اجلنسية
وحتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف ومفادها أهنـا ال تقبـل                )١٨(

. ازدواج اجلنسية وأهنا أهنت العمل باالتفاق املربم مع االحتاد الروسي بشأن ازدواج اجلنـسية          
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 عدم االعتراف بازدواج اجلنسية قد يؤدي إىل حاالت من انعدام           ويساور اللجنة القلق من أن    
  ).٥ و٢املادتان (اجلنسية، مع ما لذلك من آثار سلبية 

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري حتول دون تسّبب تـسوية املـسائل               
جة املتعلقة باجلنسية يف ارتفاع عدد األشخاص عدميي اجلنسية الذين سيحرمون عملياً نتي           

  .لذلك من حقوق اإلنسان واحلريات
إزاء ، فإهنا تعرب عن القلق      عمل اللجنة علماً على النحو الواجب بقانون ال       حتيطوإذ    )١٩(

األفراد الذين  دولة الطرف لكفالة تساوي مجيع      نقص املعلومات املتعلقة باخلطوات اليت اختذهتا ال      
 يف القطاعني العـام واخلـاص،       عملب ال يعيشون يف إقليمها يف الفرص واملعاملة يف مجيع جوان        

يف ذلك االنتخاب للمناصب الربملانية والتوظيف يف اهليئات اإلدارية احلكومية أو يف اهليئات              مبا
  ).٥ و٢املادتان (القضائية، دون أي متييز قائم على أساس العرق أو األصل القومي 

فراد الذين يعيشون يف توصي اللجنة احلكومة باختاذ تدابري لكفالة تساوي مجيع األ   
 يف القطاعني العام واخلـاص، مبـا يف         عملإقليمها يف الفرص واملعاملة يف كل ما يتصل بال        

ذلك االنتخاب للمناصب الربملانية والتوظيف يف اهليئات اإلدارية احلكومية أو يف اهليئات            
نـة  القضائية، دون أي متييز قائم على أساس العرق أو األصـل القـومي، ومبـد اللج               

  . باملعلومات عن ذلك يف التقرير الدوري املقبل
ويساور اللجنة القلق من أن التالميذ الذين ينتمون إىل أقليات عرقية ال تتـاح هلـم              )٢٠(

إمكانيات كافية للدراسة وتلقي التعليم بلغتهم األم، بسبب قلة عـدد املـدارس والكتـب               
ر اللجنة القلق من استضعاف النـساء        ذلك، يساو  وباإلضافة إىل . املدرسية بلغات األقليات  

والفتيات املنتميات إىل هذه اجملموعات ومواجهتهن متييزاً مزدوجاً بصفتهن نـساًء وأفـراد             
  ).٥ و٢املادتان (والعمل أقليات يف جماالت التعليم والرعاية الصحية 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة لزيادة استفادة األطفـال              
املنتمني إىل أقليات إثنية وقومية من التعلم بلغتهم األم ودراستها، مبا يف ذلك عن طريـق                

وينبغي للدولة الطرف أيـضاً أن  . إنشاء املدارس وتوفري الكتب املدرسية بلغات األقليات      
تتخذ مجيع التدابري الرامية إىل حتسني أوضاع نساء األقليات وفتياهتا من خـالل تعزيـز               

  .ن التعليم والرعاية الصحية والعملاستفادهتن م
إزاء قلة املعلومات املتعلقة بإشـراك جمموعـات        قلقها  وتكرر اللجنة اإلعراب عن       )٢١(

، من أجل احلفاظ على     وتنميتهااألقليات يف األنشطة الثقافية واجلهود املبذولة لصون ثقافتها         
  ).٧، واملادة ٥ املادة من‘ ٥‘)ه(الفقرة (هويتها الثقافية وفقاً ملا يكفله القانون 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري حمددة للحفاظ على ثقافات األقليات   
  .مبا ميكّنها من صون هويتها الثقافية وتنميتها
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 اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن عدم إحالة أي قضية             حتيطوإذ    )٢٢(
 احملاكم، يساورها القلق إزاء نقص ُسُبل االنتصاف القانونية املتاحة          من قضايا التمييز العنصري إىل    

  ). ٧ و٦ و٥ و٤ و٢املواد (الترضية  وأعملياً لضحايا التمييز العنصري، مبا فيها التعويض 
، فإهنا توصـي  ٦بشأن املادة ) ٢٠٠٠(٢٦إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم      

  التمييز العنصري من ُسُبل االنتـصاف القانونيـة،        الدولة الطرف بكفالة استفادة ضحايا    
وإذ تـذكّر   . فيها التعويض أو الترضية، وبإبالغ عامة اجلمهور بُسُبل االنتصاف هذه          مبا

بشأن منع التمييز العنصري يف إدارة شؤون نظام        ) ٢٠٠٥(٣١اللجنة بتعليقها العام رقم     
اً بتضمني تقريرها الدوري املقبل     القضاء اجلنائي وسريه، توصي اللجنة الدولة الطرف أيض       

مرتكبيهـا وإدانتـهم     ومالحقـة التمييز العنصري وطبيعتها     حاالتمعلومات عن عدد    
  .واألحكام الصادرة ضدهم

 اللجنة علماً بأن تطبيق القانون اجلنائي ال يزال أمراً أساسياً يف مكافحة             حتيطوبينما    )٢٣(
 وجود صـكوك تتعلـق باملـسؤولية املدنيـة          قلق لعدم الالتمييز العنصري، فإهنا تعرب عن      

نع التمييز العنصري وكفالة جلوء  ملواإلدارية، مبا يف ذلك العقوبات، اليت ُتعترب بدورها أساسية          
  ).٦املادة (بفعالية إىل القضاء هذه األفعال ضحايا 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانوهنا املدين وقانوهنـا املتعلـق بـاجلرائم               
ية مبا يضمن إثبات املسؤولية املدنية واإلدارية عن التمييز العنصري ويكفل ُسـُبل             اإلدار

  . االنتصاف، مبا يف ذلك تعويض ضحايا هذه األفعال
وبينما حتيط اللجنة علماً بعمل املعهد الوطين للدميقراطية وحقوق اإلنـسان الـذي               )٢٤(

املبذولـة  احلاليـة    من اجلهود    يشرف عليه رئيس تركمانستان، فإن اللجنة ليست على بّينة        
لمبادئ املتعلقة مبركـز املؤسـسات       ل وفقاًإلنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان،       

  ).٢املادة ) (مبادئ باريس(الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 
بشأن إنشاء مؤسـسات    ) ١٩٩٣(١٧ تشري اللجنة إىل توصيتها العامة رقم        إذ  

تفاقية، فإهنا توصي الدولة الطرف بأن تنشئ على الفور مؤسـسة           وطنية لتيسري تنفيذ اال   
وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان من أجل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزهـا وفقـاً ملبـادئ               

 وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإنشاء آلية تشاور مـع ممثلـي جمموعـات             .باريس
  . األقليات بشأن املسائل اليت هتمها

املُبلغ عنها على وصول املنظمات غـري احلكوميـة   جنة القلق إزاء القيود     ويساور الل   )٢٥(
العاملة يف جمال النهوض حبقوق اإلنسان إىل خدمات اإلنترنت، وال سيما فئات األقليـات،              
وإزاء القيود املفروضة على تشغيل املواقع الشبكية أو املدونات أو أي نظـام آخـر لبـث                 

هاكاً حلرية التعبري وفقاً ملا يقـضي بـه القـانون الـدويل             املعلومات عن طريق اإلنترنت انت    
  ).٥من املادة ‘ ٨‘)د( الفقرة(
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فـرض عوائـق   توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الضرورية لتفـادي       
تعسفية حتول دون تلقي املعلومات ونشرها عن طريق شبكة اإلنترنت، وفقـاً ألحكـام              

ية حلقوق اإلنسان؛ وباالمتناع عن فرض قيود علـى         االتفاقية وغريها من الصكوك الدول    
تشغيل املواقع الشبكية أو املدونات أو أي نظام آخر لبث املعلومات عن طريق اإلنترنت              

  .انتهاكاً حلرية التعبري وفقاً ملا يقضي به القانون الدويل
 تـشجع   مجيع حقوق اإلنسان للتجزئة، فإهنا     عدم قابلية إذ تضع اللجنة يف اعتبارها        )٢٦(

تصدق  الدولة الطرف على النظر يف التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل            
 ،عليها بعد، مثل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم              

  .االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريو
، بـشأن   )٢٠٠٩(٣٣طرف، يف ضوء توصيتها العامة رقم       وتوصي اللجنة الدولة ال     )٢٧(

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

يف اعتبارها الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر        وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذةً         
، 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    
لتنفيـذ  اعتمدهتا  بري اليت   الدوري املقبل معلومات حمددة عن خطط العمل وغري ذلك من التدا          

  . إعالن وبرنامج عمل ديربان على املستوى الوطين
وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستشارة وتوسيع نطاق احلوار مع منظمات اجملتمـع              )٢٨(

املدين العاملة يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وال سيما يف مكافحة التمييز العنصري، يف سياق 
  . خلتامية وإعداد التقرير الدوري املقبلاملالحظات اهذه تنفيذ 

النظر يف إصدار اإلعالن االختياري املنصوص عليـه        ب اللجنة الدولة الطرف     وتوصي  )٢٩(
 من االتفاقية الذي يعترف باختصاص اللجنة يف تلقي البالغات اليت تـرد مـن               ١٤ يف املادة 
  .والنظر فيها األفراد

وإطالعـه  سر إتاحة تقاريرها لعامة اجلمهـور       وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تي       )٣٠(
عند تقدميها، كما توصيها بنشر مالحظات اللجنة على هذه التقارير باللغـة الرمسيـة              عليها  

  . استخدامها، حسب مقتضى احلالاليت يشيع وغريها من اللغات 
أن حتـدِّث بانتظـام وثيقتـها األساسـية         الدولـة الطـرف علـى       اللجنة  تشجع  و  )٣١(
)HRI/CORE/TKM/2009 (     وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة لتقـدمي       ٢٠٠٩اليت قدمتها يف عام ،

الوثيقـة  لتقـدمي  التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وخباصة املبادئ التوجيهيـة   
األساسية املوحدة، بالصيغة اليت اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهـدات             

  .)، الفصل األولHRI/GEN.2/Rev.6( ٢٠٠٦يونيه /إلنسان املعقود يف حزيرانحقوق ا
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 من النظام الـداخلي املعـدل       ٦٥ من االتفاقية، واملادة     ٩ من املادة    ١ووفقاً للفقرة     )٣٢(
 للجنة، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم خالل سنة من اعتماد هـذه املالحظـات               

  . أعاله١٧و ١٥ و٩ا للتوصيات الواردة يف الفقرات اخلتامية، معلومات عن متابعته
وتود اللجنة أن توجه نظر الدولة الطرف أيضاً إىل األمهية اخلاصة اليت تتـسم هبـا                  )٣٣(

 أعاله، وتطلب إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري ٢٥ و١٣ و١٠ و٨التوصيات 
  . ذة لتنفيذ هذه التوصياتاملقبل معلومات مفصلة عن التدابري امللموسة املُتّخ

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية من الثامن إىل احلادي عشر          )٣٤(
، آخذة يف اعتبارها املبادئ     ٢٠١٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩أقصاه  موعد  يف  يف وثيقة واحدة    

حلاديـة والـسبعني    تقدمي التقارير، اليت اعتمـدهتا اللجنـة يف دورهتـا ا          لاحملددة  التوجيهية  
(CERD/C/2007/1)          وحتـث  . ، وأن تتناول مجيع النقاط املثارة يف هذه املالحظات اخلتاميـة

املتعلقـة  اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة احلد األقصى لعـدد صـفحات التقـارير              
الذي يتـراوح   للوثيقة األساسية املوحدة     صفحة، واحلد األقصى     ٤٠وهو  مبعاهدات بعينها   

  ).١٩لفقرة ، الفصل األول، اHRI/GEN.2/Rev.6 ( صفحة٨٠ و٦٠ بني
  فييت نام  -٣٧

من فييت نام يف    التقارير الدورية من العاشر إىل الرابع عشر املقدمة         نظرت اللجنة يف      )١(
 CERD/C/SR.2139 (٢١٤٠ و ٢١٣٩ يف جلـستيها     (CERD/C/VNM/10-14)وثيقة واحدة   

 ٢١٥٩ويف اجللـسة   . ٢٠١٢فربايـر   /شباط ٢٢و ٢١املعقودتني يف   ) CERD/C/SR.2140و
(CERD/C/SR.2159)    اعتمـدت اللجنـة املالحظـات       ٢٠١٢مارس  /آذار ٦ املعقودة يف ،

  . التالية اخلتامية

  مقدمة  -ألف
وإذ تالحـظ    .ترحب اللجنة بالتقرير الدوري اجلامع الذي قدمته الدولة الطـرف           )٢(

ب إىل الدولة الطرف أن تراعي املوعـد النـهائي          اللجنة أن التقرير قد تأخر كثرياً، فإهنا تطل       
  .احملدد لتقدمي التقارير يف املستقبل من أجل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية

وترحب اللجنة أيضاً باملعلومات اإلضافية اليت قدمها شفوياً الوفد الرفيع املـستوى،              -)٣(
 النظر يف التقرير الدوري الـسابق       كما ترحب باستئناف احلوار البناء مع الدولة الطرف منذ        

)CERD/C/357/Add.2 ( ٢٠٠١يف عام.  

  اجلوانب اإلجيابية  -باء
  :اليت اختذهتا الدولة الطرفالتالية  التشريعية ترحب اللجنة بالتدابري التشريعية وغري  )٤(

  ؛)٢٠٠٦(اعتماد قانون اإلقامة   )أ(  
  ؛)٢٠٠٦(اعتماد قانون املساواة بني اجلنسني   )ب(  
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  ؛)٢٠٠٨(تعديل قانون اجلنسية   )ج(  
  ؛٢٠٠٢إنشاء اجمللس اإلثين مبوجب قانون تنظيم اجلمعية الوطنية يف عام   )د(  
 بشأن التنمية االجتماعية واالقتصادية للبلديات الـيت        ١٣٥تنفيذ الربنامج     )ه(  

 برنامج األهداف الوطين للحـد مـن الفقـر        و) ٢٠١٠-١٩٩٨(تواجه صعوبات خاصة    
  ؛)٢٠١٠-٢٠٠٦(

 QD-TTg/167/2008، و QD-TTg/134/2004، و QD-TTg/82/2010 تنفيذ القرارات   )و(  
  . اللغة  السكن والتعليم وتعلميف جماالتاً، اصة لصاحل األقليات اإلثنية األشد فقراخلتدابري البشأن 

دونغ من ميزانية الدولة لدعم     مليار   ١٠٠وحتيط اللجنة علماً مع التقدير بتخصيص         )٥(
  .و، وأو دو، وبراو، ورو ماني إثنية، وهي سي ال، وبو بتمجاعامخس 

التفاقيـة  وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الربوتوكولني االختيـاريني            )٦(
وبغاء األطفـال  حقوق الطفل املتعلقني باشتراك األطفال يف النازعات املسلحة وببيع األطفال    

وترحب اللجنة  . ٢٠٠١ديسمرب  /كانون األول  ٢٠ يف   واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية،    
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أيضاً باهتمام الدولة الطرف باالنضمام إىل   
  .أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم
 يف القـانون احمللـي،      تشعر اللجنة بالقلق ألن االتفاقية مل ُتدمج على حنو كامـل            )٧(
وتالحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطـرف       . سيما يف ضوء غياب تعريف للتمييز العنصري       الو
  ).٢ و١املادتان (تعتمد بعد قانوناً مكرساً وشامالً بشأن مكافحة التمييز  مل

، وتوصـي  )٤١٥ و٤١٤، الفقرتـان    A/56/18(تذكّر اللجنة بتوصياهتا السابقة       
بـشأن  ماج االتفاقية يف القانون احمللي بطرق منها اعتماد قانون شامل           الدولة الطرف بإد  

 من االتفاقيـة    ١ من املادة    ١للفقرة  اً  للتمييز العنصري وفق  اً   يشمل تعريف  مكافحة التمييز 
  .االتفاقيةاليت حتميها ويغطي مجيع احلقوق 

ام طرفـاً فيهـا     وتالحظ اللجنة مع التقدير أن املعاهدات الدولية اليت تكون فييت ن            )٨(
وتأسف اللجنة مع ذلك لغياب حـاالت       . ترجَّح على القانون احمللي يف حالة وجود تعارض       

  ).٧ و٢املادتان (طُبقت فيها االتفاقية أمام احملاكم احمللية 
توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها للتعريف باالتفاقية علـى نطـاق              
ريبية وحلقات دراسـية لـصاحل اجلهـاز        ال سيما من خالل تنظيم دورات تد      وأوسع،  

وإىل جانب هذا، ينبغي للدولة الطرف      . القضائي، من أجل تعزيز تطبيق احملاكم لالتفاقية      
  . حلاالت اليت تبني تطبيق االتفاقيةاستجد من ا ما يف تقريرها الدوري املقبلأن تقدم 
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ـ     وتشعر اللجنة بالقلق إزاء       )٩( ة بأعمـال التمييـز     قلة املعلومات عن الشكاوى املتعلق
العنصري اليت ُرفعت إىل احملاكم وغريها من السلطات املعنية، على الرغم من التقارير اليت ترد               

وإىل جانب هذا، ويف    . باستمرار بشأن التمييز الفعلي ضد أفراد جمموعات معينة من األقليات         
الوكالة املسؤولة علـى    حني حتيط اللجنة علماً باللجنة املعنية بشؤون األقليات اإلثنية، وهي           

املستوى الوزاري عن وضع االستراتيجيات بشكل عام وتنفيذ السياسات احلكومية املتعلقـة            
باألقليات اإلثنية، فإهنا تأسف لعدم وجود آلية شاملة وفعالة ومستقلة للشكاوى يف الدولـة              

  ).٦ و٥ و٤ و٢املواد (الطرف 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

وراء قلة عدد الشكاوى املتعلقـة بـالتمييز        الكامنة  يم األسباب   أن تق   )أ(  
قلة وعي الضحايا حبقوقهم أو احلواجز اللغوية أو اخلوف         مبا فيها على األرجح     العنصري،  

 أو عدم اهتمام الـسلطات      ،اآلليات املتاحة دة من   وإمكانية االستفادة احملد  من االنتقام أو    
  عاهتا هلا؛مراالتمييز العنصري أو عدم حباالت 
أن تساعد على حنو فعال ضحايا التمييز العنصري الباحثني عـن سـبل             )ب(  

ال سيما موظفو إنفاذ القانون وجمموعـات األقليـات،         واالنتصاف، وأن خترب اجلمهور،     
  ؛بسبل االنتصاف القانونية املتاحة يف جمال التمييز العنصري

  آلية شاملة وفعالة ومستقلة للشكاوى؛تنشئ أن   )ج(  
، آخر ما استجد من معلومات عـن        قبلأن تقدم، يف التقرير الدوري امل       )د(  

 املتخذة يف إجراءات احملاكم،      ذات الصلة  الشكاوى املتعلقة بالتمييز العنصري والقرارات    
ام املتعلقـة   القضائية واألحك مبا يف ذلك البيانات اإلحصائية بشأن الشكاوى واملالحقات         

  . من االتفاقية٤ملادة باألفعال احملظورة مبوجب ا
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم التنفيذ الفعال لألطر القانونيـة والـسياساتية               )١٠(

كما تالحظ بقلق الصياغة العامة وغري الدقيقة       . واملؤسسية القائمة ملكافحة التمييز العنصري    
ستخدام هذه األحكام    من القانون اجلنائي، واحتمال إساءة ا      ٨٧ألحكام معينة، ومنها املادة     
  ).٤ و٢املادتان (ضد بعض األقليات اإلثنية 

يف  نع التمييز العنصري  مب املتعلقة) ٢٠٠٥(٣١اللجنة بتوصيتها العامة رقم     ر  تذكّ  
، وتوصي الدولة الطرف بأن تتخذ تـدابري أكثـر          إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية     

 والتحقيق الفعال يف    ،أحكام مكافحة التمييز   ا هو قائم من   فعالية لضمان التنفيذ الفعال مل    
اللجنة أيضاً، وفقاً لتوصيتها    وتوصي  . عنصرية ومالحقة مرتكبيها  الدوافع  الاجلرائم ذات   

، بأن جتري الدولة الطرف استعراضاً شـامالً        ٤املتعلقة باملادة   ) ١٩٩٣(١٥العامة رقم   
 مـن   ٤من املادة   ) ب(و) أ(قرتني  للتشريعات القائمة وجتعلها متوافقة متاماً مع أحكام الف       
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 من القانون اجلنائي لتوضيح أن الغاية األساسية        ٨٧االتفاقية، وبأن تنظر يف مراجعة املادة       
  .محاية األقليات اإلثنية وغريها من األشخاص املعرضني للتمييزهي منها 

 إنشاء  وأطر زمنية من أجل لالفتقار بوجه عام إىل إجراءات ملموسة     وتأسف اللجنة      )١١(
مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية            

وتالحظ أيضاً مع التقدير االلتزام الذي أعرب عنه الوفـد          ). مبادئ باريس (حقوق اإلنسان   
  ).٦ و٢املادتان (شفوياً بأن يفكر هبمة يف إنشاء مؤسسة من هذا القبيل يف املستقبل القريب 

على أن تنشئ بسرعة مؤسسة مـستقلة حلقـوق         تشجع اللجنة الدولة الطرف       
ممولة متويالً جيداً ومزودة بعدد كاف مـن املـوظفني          وفقاً ملبادئ باريس تكون     اإلنسان  

لتـصدي  تمثل يف ا  ت ةحمددوبوالية  يف جمال حقوق اإلنسان     النطاق  وتتمتع بوالية واسعة    
  .جلميع أشكال التمييز

 الـشعوب  حقوق بشأن املتحدة األمم إعالنني تدعم الدولة الطرف اعتماد ويف ح  )١٢(

، تالحظ اللجنة امتناع الدولة الطرف عن املشاركة يف مناقشات مفتوحة وجامعـة             األصلية
تنظـر  الوفد بـأن    عقده   وترحب اللجنة بااللتزام الذي      .بشأن االعتراف بالشعوب األصلية   
ىل هبا أعضاء اللجنة بشأن ضرورة تعزيز حق هذه الشعوب الدولة الطرف يف التعليقات اليت أد

  ).٥ و٢املادتان (يف التحديد الذايت للهوية وفقاً للمعايري الدولية 
 اإلثنيـة   ماعـات مجيع اجل ترم وحتمي وجود    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن حت       

 األخـص بتوصـيتيها العـامتني     علـى   وتذكر اللجنة   .  داخل أراضيها  وهويتها الثقافية 
ـ احلق يف تقرير املصري     بشأن  ) ١٩٩٠(٢١ رقم بـشأن الـشعوب   ) ١٩٩٧(٢٣م  ورق

األصلية، وتدعو الدولة الطرف إىل إيالء اهتمام أكرب ملبدأ حتديد األفراد املعنيني أنفسهم             
يف التصديق على   إىل النظر   ، و )مونتانيار( كروم وديغار    - اخلمريهلويتهم، مبن فيهم أفراد     

املتعلقة بالشعوب األصلية والقبليـة يف      ) ١٩٨٩(١٦٩ الدولية رقم    اتفاقية منظمة العمل  
  .البلدان املستقلة

علماً بالتدابري املختلفة اليت اختذهتا الدولة الطرف للتخفيف        حتيط  اللجنة  أن  ويف حني     )١٣(
، وحتقيقها املتميز للتنمية االقتصادية، تظـل       ١٣٥ و ١٣٤من حدة الفقر، مبا فيها الربناجمان       

وتشعر .  قلقة ألن منافع النمو االقتصادي ال تعم يف الواقع على مجيع اجملتمعات احمللية             اللجنة
اللجنة بقلق بالغ إزاء الفجوة االجتماعية واالقتصادية الكبرية القائمة بني األقليـات اإلثنيـة              

ـ    سويا  ، حىت عندما تعيش     احملرومة واألغلبية املتمثلة يف طائفة كينه      سها، يف املنطقة اجلبلية نف
وإزاء األثر السليب هلذه الفجوة على متتع اجملموعات األصلية واألقليات باحلقوق االقتـصادية             

  )).ه(٥املادة (ال سيما يف جماالت العمل والتعليم والرعاية الصحية وواالجتماعية والثقافية، 
الفقـر يف صـفوف     كافحة  ملتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها          

اإلثين فيما خيـص التمتـع بـاحلقوق        االنتماء   والتمييز على أساس     همشةاجملموعات امل 
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وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابري الكفيلة بتعزيز        . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
تكافؤ الفرص لصاحل مجيع األشخاص وحتفيز النمو والتنمية االقتصاديني لصاحل األقليات           

. ال سيما يف جماالت العمل والتعلـيم والرعايـة الـصحية          و،  اإلثنية واجملتمعات األصلية  
وعالوة على هذا، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إشراك املستفيدين املـستهدفني            

ناسب يف القرارات املتعلقة    املنحو  ال على   مشاركتهم و استشارهتممن خالل     فعاالًاً  إشراك
  .حبقوقهم ومصاحلهم

ء التفاوت يف إمكانية احلصول على التعلـيم ويف جودتـه،           وتشعر اللجنة بالقلق إزا     )١٤(
والطالب  كينه اليت متثل األغلبية      طائفة وكذلك يف النتائج التعليمية، بني الطالب املنتمني إىل       

 والتـسرب مـن   وتأسف اللجنة أيضاً الرتفاع معدالت األمية       . املنتمني إىل األقليات اإلثنية   
وإىل جانـب  . ال سيما نساء وفتيات األقليـات وإلثنية،  األقليات ا  الدراسة يف صفوف أفراد   

هذا، تشعر اللجنة بالقلق إزاء اإلمكانية احملدودة املتاحة لألقليات اإلثنية من أجل احلـصول              
  )).ه(٥املادة (على التعليم بلغتهم األم 

ن تتخذ تدابري قوية لضمان التمتع علـى قـدم          توصي اللجنة الدولة الطرف بأ      
زيادة املساعدة املالية املقدمة للطالب املنـتمني إىل أسـر          التعليم، منها   يف  ق  احلاملساواة ب 

. ةهج الدراسـي  امن كافة اجملتمعات احمللية، وحتسني جودة التدريس واملن       اً  حمرومة اقتصادي 
إىل ثنائي اللغـة املقدمـة      الزيادة برامج التعليم    :  ينبغي للدولة الطرف   وإىل جانب هذا،  

لمدرسني من طائفـة كينـه       على اللغات احمللية ل    التدريبتقدمي  ثنية و أطفال األقليات اإل  
يف املناطق اليت تعيش فيها األقليات اإلثنية؛ وتوظيف عدد أكرب من املدرسني من             العاملني  

األقليات اإلثنية؛ والسماح بتدريس لغات األقليات اإلثنية واستخدامها كوسيلة للتعلـيم     
  .قيفية املتعلقة بثقافة جمموعات األقليات اإلثنيةيف املدارس؛ ودعم الربامج التث

وتالحظ اللجنة بقلق تشرد األقليات ومصادرة أراضي أجدادهم دون موافقة مسبقة             )١٥(
  ).٥املادة (ودون تعويض مناسب عن األراضي املصادرة 

 الشعوب األصـلية    تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اعتماد تدابري لضمان حقوق          
إىل جنب مع اجملتمعات احمللية املتضررة، من أجل        اً  ادهم وبذل جهود، جنب   يف أراضي أجد  

ناسب، مع إيـالء    املتعويض  التسوية مناسبة للرتاعات املتعلقة باألرض، مبا يف ذلك تقدمي          
  .٢٣توصية العامة رقم لاالعتبار الالزم يف هذا الصدد ل

ليات اإلثنية يف حرية املعتقـد      وحتيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن حق األق          )١٦(
 من الدستور وغريها من القوانني والسياسات       ٧٠محاية جيدة مبوجب املادة     يلقى  والدين حق   
  :لكن اللجنة قلقة إزاء)). د(و) ب(و) أ(٥ و٤ و٢املواد (ذات الصلة 
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التقارير العديدة واملتسقة الواردة بشأن ما تعانيه بعض الطوائف املـسيحية             )أ(  
متييـز وقيـود علـى       واهلمونغ من    )مونتانيار( كروم وديغار    - اخلمرية يف صفوف    والبوذي

  املمارسات الدينية عن طريق التشريعات وشروط التسجيل واملراقبة والسجن؛
 ٨األحكام اليت تبدو متييزية على أسس إثنية ودينية معاً، مبا فيها املادتـان                )ب(  

انتهاكاً لألمن  "يت متنع األنشطة الدينية اليت تعترب       ، وال )٢٠٠٤( من قانون املعتقد والدين      ١٥و
  ؛"ذات أثر سليب على وحدة الشعب أو على تقاليد البلد الثقافية الراقية"و" القومي

 الذي يؤدي إىل التمييز ضد      ،)هوكو(النظام الوطين لتسجيل اُألسر املعيشية        )ج(  
، يف جماالت العمل والضمان     "ترف هبا غري مع "األقليات اإلثنية اليت تنتمي إىل جمموعات دينية        

  االجتماعي واخلدمات الصحية والتعليم واحلق يف حرية التنقل؛
األحداث املتمثلة يف هجمات وهتديدات عنيفة موجهة ضـد جمموعـات             )د(  

، "بـات هنـا   "دير  وأنشطة دينية، ومنها على سبيل املثال، اهلجمات اليت اُدعي وقوعها ضد            
باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكـره       رر اخلاص املعين    واليت أشار إليها املق   

  ).١٠، الفقرة A/HRC/15/53 (األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
مبراعاة التقاطع بني اإلثنية والدين، مثلما يـرد شـرحه يف التوصـية العامـة                 

للقضاء   الدولية معىن ونطاق التدابري اخلاصة الواردة يف االتفاقية      بشأن  ) ٢٠٠٩(٣٢ رقم
، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولـة الطـرف تـدابري           على مجيع أشكال التمييز العنصري    

 إىل جمموعات دينية    املنتميةللتصدي لظاهرة التمييز املزدوج اليت تواجهها األقليات اإلثنية         
غري معترف هبا، وبأن تضمن حقوق مجيع األشخاص يف اجملاهرة بدينهم وممارسته حبريـة              

ء بشكل علين أو بشكل خاص وبغض النظر عن وضع التسجيل، وذلك من خـالل               سوا
  :مجلة أمور منها ما يلي

  نظام تسجيل اُألسر املعيشية؛يف تعديل نظر ال  )أ(  
 مـن   ٢ال سيما الفقرة    وإعادة النظر يف القانون املتعلق باملعتقد والدين،          )ب(  

لدين، اللذين يفرضان إجراءات مراقبة      املتعلق با  ٢٢، واملرسوم رقم    ١٥ واملادة   ٨املادة  
  من االتفاقية؛) د(٥لضمان التوافق التام مع املادة صارمة على األديان، وذلك 

التحقيق بشكل فوري وتام يف التقـارير املتعلقـة بتوجيـه هتديـدات               )ج(  
يف التقرير الـدوري املقبـل      معلومات حمدَّثة   وهجمات ضد أقليات إثنية ودينية، وتقدمي       

نتيجة التحقيقات وأي عقوبات أو جزاءات تفرض على املـسؤولني عـن هـذه              بشأن  
  .األفعال، وكذلك بشأن سبل االنتصاف املقدمة للضحايا

التقارير الواردة باستمرار عـن حـاالت اعتقـال         ) أ: (وتشعر اللجنة بالقلق إزاء     )١٧(
سلمية للـدين   واحتجاز تعسفي جملموعات من األقليات لقيامهم بأنشطة تشكل ممارستهم ال         

وحلرية التعبري، وعن سوء معاملتهم أثناء االحتجاز، مبا يف ذلك حاالت عاجلها عـدد مـن                
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، A/HRC/16/52/Add.1املثال  سبيل  انظر على   ( بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة       املكلفني
قلة سـبل االنتـصاف   ) ج(قلة التحقيقات الفعالة يف تلك االدعاءات؛      ) ب(؛  )٢٤٩الفقرة  

ويف هذا الصدد، تالحظ اللجنة بقلق بعض الوثائق القانونية، ومنها          . عالة املتاحة للضحايا  الف
 بشأن تنظيم العدالة اإلدارية الذي يأذن بأن ُيوضع اجلناة املشتبه فـيهم يف              ٤٤القانون رقم   

رهن االحتجاز اإلداري ملدة تصل إىل سنتني دون حماكمتهم، واملرسوم          "األمن القومي "قضايا  
38/2005/ND-CP            بشأن النظام العام، الذي حيظر املظاهرات خارج الوكـاالت احلكوميـة 

، الذي مينع جتمع أكثر من مخسة أشـخاص دون  TT-BCA/09/2005واملباين العامة، والتعميم  
  )).د(و) ب(٥ و٢املادتان (رخصة من الدولة 

ملتعلقة حبماية  وسياساهتا ا أنظمتها  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر يف           
مع مقتـضيات   اً  احلقوق يف حرية التعبري والتجمع السلمي وتكوين مجعيات لتتماشى متام         

 اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا     وإىل جانب هذا، ويف ضوء توصية     . من االتفاقية ) د(٥املادة  
يف النظر  و اللجنة الدولة الطرف إىل      ، تدع )٩٧، الفقرة   A/HRC/16/45/Add.2 (األقليات

إطالق سراح احملتجزين بسبب أنشطة تشكل، يف إطار املعايري الدولية، ممارسـة سـلمية              
  .للحقوق املذكورة أعاله

حبماية الالجئني أو ملتمسي    املتعلقة  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة األحكام القانونية          )١٨(
مع حكومات البلـدان    اللجوء وكذلك إزاء التقارير الواردة بشأن اإلعادة القسرية، بالتعاون          

وتالحظ اللجنة بقلـق    . اجملاورة، ألفراد الشعوب األصلية واألقليات اإلثنية امللتمسني للجوء       
اهلروب إىل اخلارج أو االنشقاق للبقاء يف اخلـارج         " من القانون اجلنائي، اليت جترم       ٩١املادة  

 ٥تور فييت نام واملادة      من دس  ٦٨، واليت ال تتوافق مع املادة       "هبدف معارضة اإلدارة الشعبية   
  )).د(٥املادة (من االتفاقية 

توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر يف سياسة اللجوء احلالية هبدف توفري              
ألصلية واألقليات اإلثنية الذين يبحثون عـن مـالذ         محاية أفضل حلقوق أفراد الشعوب ا     

 إجراءات بشأن محايـة     لتمسون اللجوء، وبوضع تشريعات وطنية للجوء، إىل جانب       ي أو
وعالوة على ذلك،   . الالجئني وملتمسي اللجوء، متاشياً مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان        
مبركز  املتعلقة   ١٩٥٤تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف االنضمام إىل اتفاقية عام            

جلنـسية،   املتعلقة خبفض حاالت انعـدام ا   ١٩٦١، واتفاقية عام    اجلنسية ياألشخاص عدمي 
  . امللحق هبا١٩٦٧ وبروتوكول عام الالجئنياخلاصة بوضع  ١٩٥١واتفاقية عام 

وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم اعتراف املوظفني احلكوميني وعامـة اجلمهـور،               )١٩(
 اإلثنيـة، وإزاء اسـتمرار املواقـف        ماعاتم املساواة بني اجل   اعدانبوجود التمييز العنصري و   

  ).٧املادة ( والقوالب النمطية ضد األشخاص املنحدرين من أقليات إثنية اجملتمعية السلبية
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات فعالة، مبا يف ذلك تنظـيم محـالت                

تثقيفية للقضاء على التصورات اخلاطئة والقوالب النمطية التمييزية الـيت فيهـا وصـم              
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وظفني احلكوميني على توفري محايـة أفـضل    وهتميش لألقليات اإلثنية، بغية تعزيز قدرة امل      
  .حلقوق جمموعات األقليات ومصاحلها

تـشجع  فإهنا  مجيع حقوق اإلنسان للتجزئة،      عدم قابلية تضع اللجنة يف اعتبارها     وإذ    )٢٠(
الدولة الطرف على النظر يف التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل تـصدق               

 تفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم            اال اصةخبعليها بعد، و  
  .املهينة واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو

بـشأن  ) ٢٠٠٩(٣٣ضوء توصيتها العامة رقم     يف  وتوصي اللجنة الدولة الطرف،       )٢١(
ربان، بأن تضع موضع التنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربـان          متابعة مؤمتر استعراض نتائج دي    

 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  /نيسان  استعراض 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 املتخذة لتنفيذ إعالن              
  . وبرنامج عمل ديربان على املستوى الوطين

للجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق احلوار مع منظمات اجملتمع املدين الـيت            وتوصي ا   )٢٢(
ال سيما بشأن مكافحة التمييز العنصري، يف سـياق         وتعمل يف جمال محاية حقوق اإلنسان،       

  .إعداد التقرير الدوري املقبل
وإذ ترحب اللجنة باملعلومات املقدمة من الوفد عن نظر الدولة الطرف يف إصـدار                )٢٣(
 باختـصاص   ف من االتفاقية بشأن االعتـرا     ١٤عالن االختياري املنصوص عليه يف املادة       اإل

اللجنة بتلقي شكاوى األفراد والنظر فيها، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصـدار هـذا               
  .اإلعالن دون تأخري

 ٦ وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديالت اليت أُدخلت على الفقـرة             )٢٤(
 يف االجتماع الرابـع   ١٩٩٢يناير  /كانون الثاين  ١٥ من االتفاقية واليت اعتمدت يف       ٨ املادة   من

ويف هذا الصدد،   . ٤٧/١١١عشر للدول األطراف يف االتفاقية وأقرهتا اجلمعية العامة يف قرارها           
 اللذين حثت فيهما اجلمعية الدول      ٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨تشري اللجنة إىل قراري اجلمعية العامة       

على التعجيل بإجراءات التصديق احمللية املتصلة بتعديل االتفاقيـة فيمـا يتعلـق           بقوة  ألطراف  ا
  .بتمويل اللجنة وأن ختطر األمني العام كتابةً وعلى وجه السرعة مبوافقتها على التعديل

 عند تقدميها،   لعامة اجلمهور   الطرف بأن تيّسر إتاحة تقاريرها     وتوصي اللجنة الدولة    )٢٥(
مالحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرمسية وغريها من اللغـات الـيت يـشيع               بنشر  و

  .استخدامها، حسب مقتضى احلال
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التوجيهية والدولة الطرف مدعوة إىل تقدمي وثيقتها األساسية املوحدة وفقاً للمبادئ             )٢٦(
ا تلـك املتعلقـة     ال سيم و مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان،       التقاريرلتقدمي  املنسقة  

اعتمدت يف االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئـات         بالوثيقة األساسية املوحدة، مثلما     
 ،HRI/GEN.2/Rev.6 (٢٠٠٦يونيـه   /معاهدات حقوق اإلنسان الذي عقـد يف حزيـران        

  ).األول الفصل
خلي  من نظـام اللجنـة الـدا    ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١ووفقاً للفقرة     )٢٧(

املعدل، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنة من اعتماد هذه املالحظات               
  . أعاله١٧ و١٥ و١٢اخلتامية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة يف الفقرات 

وتود اللجنة أيضاً أن توجه نظر الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة اليت تتـسم هبـا                  )٢٨(
 الواردة أعاله، وتطلب إىل الدولة الطرف أن تقـدم يف تقريرهـا   ١٦ و١٤ و ١٣التوصيات  

  .الدوري املقبل معلومات مفصلة عن التدابري امللموسة املتخذة لتنفيذ هذه التوصيات
تقاريرها الدورية من اخلـامس عـشر إىل        وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم         )٢٩(

، آخذة يف اعتبارها املبادئ ٢٠١٥يوليه / متوز٩ يف موعد أقصاه  وثيقة واحدة    يفالسابع عشر   
 ،(CERD/C/2007/1)دورهتا احلادية والسبعني    يف  تقدمي التقارير اليت اعتمدهتا اللجنة       ل التوجيهية

وحتث اللجنـة الدولـة   . مجيع النقاط اليت أثريت يف هذه املالحظات اخلتامية     تتطرق إىل   وأن  
دد صفحات التقارير املتعلقة مبعاهـدات بعينـها        الطرف أيضاً على مراعاة احلد األقصى لع      

 ٨٠ و ٦٠الذي يتـراوح بـني      لوثيقة األساسية املوحدة    ل واحلد األقصى    ، صفحة ٤٠ وهو
  ).١٩ الفقرة  الفصل األول،،HRI/GEN.2/Rev.6(صفحة 
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 ٩متابعة النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املـادة              -رابعاً  
 من االتفاقية

مبتابعة التقارير املقدمة من الدول      معنياً، عمل السيد ثورنبريي منسقاً      ٢٠١٢يف عام     -٣٨
  . األطراف

وكانت اللجنة قد اعتمدت يف دورتيها السادسة والستني والثامنة والستني، علـى              -٣٩
اهلا واملبادئ التوجيهية اخلاصة باملتابعة إلرس    )٤(التوايل، اختصاصات عمل املنسق املعين باملتابعة     

  .)٥(إىل كل دولة من الدول األطراف مرفقة باملالحظات اخلتامية للجنة
، قـدم   ٢٠١٢مـارس   /آذار ٨يف  املعقودة  ) الثمانونالدورة  ( ٢١٦٣ويف اجللسة     -٤٠

  .املنسق املعين باملتابعة تقريراً إىل اللجنة عن األنشطة اليت اضطلع هبا
ت من الدول األطراف التاليـة تقـارير        والسبعني، ورد التاسعة  ومنذ اختتام الدورة      -٤١

 إسـتونيا   :متابعة بشأن تنفيذ التوصيات اليت طلبـت اللجنـة تقـدمي معلومـات عنـها              
)CERD/C/EST/CO/8-9/Add.1(   وأوزبكستان ،)CERD/C/UZB/CO/6-7/Add.2(  وليتوانيا ،
)CERD/C/LTU/CO/4-5/Add.1(   واملغرب ،)CERD/C/MAR/CO/17-18/Add.1(   وهولنـدا ،
)CERD/C/NLD/CO/17-18/Add.1و Corr.1.(   

 أسـتراليا،   ، يف تقارير املتابعـة املقدمـة مـن        الثماننيونظرت اللجنة، يف دورهتا       -٤٢
 وواصلت احلوار البناء مع هذه الدول       وأوزبكستان، وإستونيا، والدامنرك، وفرنسا، وهولندا،    

  .وطلب املزيد من املعلومات منهاإليها تعليقات بإرسال األطراف 

__________ 

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الـستون،       فيما يتصل باختصاصات عمل املنسق املعين باملتابعة، انظر          )٤(
 .، املرفق الرابع)A/60/18 (١٨امللحق رقم 

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق         انظر   لالطالع على نص املبادئ التوجيهية،     )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

  التقارير اليت تأخر تقدميها عشر سنوات على األقل  -ألف  
  :تقدمي تقاريرهاعن موعد عشر سنوات على األقل  التالية  الدول األطرافتأخرت  -٤٣

ع الذي كان موعد تقدميه قد حان       التقرير الدوري الراب   سرياليون
 ١٩٧٦منذ عام 

التقرير األويل الذي كان موعد تقدميه قد حان منـذ           ليبرييا
 ١٩٧٧ عام

التقرير الدوري الثاين الذي كان موعد تقدميه قد حان          غامبيا
 ١٩٨٢مـنذ عام 

التقرير الدوري اخلامس الذي كان موعد تقدميه قـد          الصومال
 ١٩٨٤حان منذ عام 

التقرير الدوري الثاين الذي كان موعد تقدميه قد حان          وا غينيا اجلديدةباب
 ١٩٨٥منـذ عام 

التقرير الدوري الثاين الذي كان موعد تقدميه قد حان          جزر سليمان
 ١٩٨٥منـذ عام 

التقرير الدوري الثامن الذي كان موعد تقدميه قد حان       مجهورية أفريقيا الوسطى
 ١٩٨٦منذ عام 

لتقرير الدوري الثاين الذي كان موعد تقدميه قد حان         ا أفغانستان
 ١٩٨٦مـنذ عام 

التقرير الدوري السادس الذي كان موعد تقدميه قـد          سيشيل
 ١٩٨٩حان منذ عام 

التقرير الدوري األويل الذي كان موعد تقدميه قد حان  سانت لوسيا
 ١٩٩١منذ عام 

ن منـذ   التقرير األويل الذي كان موعد تقدميه قد حا         مالوي
 ١٩٩٧ عام

التقرير الدوري الثاين عشر الذي كان موعد تقدميه قد           بوركينا فاسو
 ١٩٩٧حان منذ عام 

التقرير الدوري اخلامس عشر الذي كان موعد تقدميه          النيجر
  ١٩٩٨عام  قد حان منذ

التقرير الدوري اخلامس عشر الذي كان موعد تقدميه          سوازيلند
  ١٩٩٨قد حان منذ عام 

التقرير الدوري احلادي عشر الذي كان موعد تقدميه          بوروندي
  ١٩٩٨قد حان منذ عام 
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التقرير الدوري اخلامس عشر الذي كان موعد تقدميه          العراق
  ١٩٩٩عام  قد حان منذ

التقرير الدوري العاشر الذي كان موعد تقدميـه قـد      غابون
  ١٩٩٩حان منذ عام 

وعد تقدميه قد   التقرير الدوري الرابع عشر الذي كان م        هاييت
  ٢٠٠٠حان منذ عام 

التقرير الدوري الثاين عشر الذي كان موعد تقدميه قد           غينيا
  ٢٠٠٠عام  حان منذ

التقرير الدوري السادس عشر الذي كان موعد تقدميه         اجلمهورية العربية السورية
  ٢٠٠٠عام  قد حان منذ

قدميه التقرير الدوري السادس عشر الذي كان موعد ت         الكرسي الرسويل
  ٢٠٠٠عام  قد حان منذ

التقرير الدوري اخلامس الذي كان موعد تقدميه قـد           زمبابوي
  ٢٠٠٠حان منذ عام 

التقرير الدوري اخلامس عشر الذي كان موعد تقدميه          ليسوتو
  ٢٠٠٠عام  قد حان منذ

التقرير الدوري اخلامس عشر الذي كان موعد تقدميه          تونغا
  ٢٠٠١عام  قد حان منذ

التقرير الدوري اخلامس عشر الذي كان موعد تقدميه          موريشيوس
  ٢٠٠١قد حان منذ عام 

  التقارير اليت تأخر تقدميها مخس سنوات على األقل  -باء  
  :تقدمي تقاريرهاعن موعد  سنوات على األقل  التالية مخسخرت الدول األطرافتأ  -٤٤

التقرير الدوري الثاين عشر الذي كان موعد تقدميه قـد            السودان
  ٢٠٠٢حان منذ عام 

التقرير الدوري الثاين عشر الذي كان موعد تقدميه قـد            بنغالديش
  ٢٠٠٢حان منذ عام 

التقرير األويل الذي كان موعد تقدميه قد حان منـذ            إريتريا
  ٢٠٠٢ عام

التقرير األويل الذي كان موعد تقدميه قد حان منـذ            بليز
  ٢٠٠٢ عام

قدميه قد حان منـذ     التقرير األويل الذي كان موعد ت       بنن
  ٢٠٠٢ عام

التقرير الدوري اخلامس عشر الذي كان موعد تقدميه          اجلزائر
  ٢٠٠٣قد حان منذ عام 

التقرير الدوري العاشر الذي كان موعد تقدميه قد حان   سري النكا
  ٢٠٠٣منذ عام 

التقرير األويل الذي كان موعد تقدميه قد حان منـذ            سان مارينو
  ٢٠٠٣ عام
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التقرير األويل الذي كان موعد تقدميه قـد حـان منـذ       وائيةغينيا االست
  ٢٠٠٣ عام

التقرير الدوري الثامن عشر الذي كان موعد تقدميه قد       هنغاريا
  ٢٠٠٤حان منذ عام 

التقرير الدوري السابع عشر الذي كان موعد تقدميـه           قربص
  ٢٠٠٤قد حان منذ عام 

تقدميـه  التقرير الدوري السابع عشر الذي كان موعد          مصر
  ٢٠٠٤عام  قد حان منذ

التقرير األويل الذي كان موعد تقدميه قد حان منـذ             ليشيت-تيمور 
  ٢٠٠٤ عام

التقرير الدوري السادس عشر الذي كان موعد تقدميه          جامايكا
  ٢٠٠٤عام  قد حان منذ

التقرير األويل الذي كان موعد تقدميه قد حان منـذ            هندوراس
  ٢٠٠٤ عام

التقرير الدوري اخلامس عشر الذي كان موعد تقدميه          ترينيداد وتوباغو
  ٢٠٠٤قد حان منذ عام 

التقرير الدوري اخلامس عشر الذي كان موعد تقدميه          مايل
  ٢٠٠٥قد حان منذ عام 

الذي كان موعد تقدميه قد حان منـذ        التقرير األويل     جزر القمر
  ٢٠٠٥ عام

تقدميه  عشر الذي كان موعد      احلاديالتقرير الدوري     أوغندا
  ٢٠٠٥قد حان منذ عام 

 عشر الذي كان موعد تقدميه قد   الثامنالتقرير الدوري     غانا
  ٢٠٠٦حان منذ عام 

 عشر الذي كان موعد تقدميه قد   الثامنالتقرير الدوري     ليبيا
  ٢٠٠٦حان منذ عام 

 عشر الذي كان موعد تقدميه      اخلامسالتقرير الدوري     كوت ديفوار
  ٢٠٠٦قد حان منذ عام 

 عشر الذي كان موعد تقدميه      اخلامسالتقرير الدوري     ر البهاماجز
  ٢٠٠٦قد حان منذ عام 

 الذي كان موعد تقدميه قد حان       الرابعالتقرير الدوري     اململكة العربية السعودية
  ٢٠٠٦منذ عام 

 الذي كان موعد تقدميه قد الثالث عشرالتقرير الدوري   الرأس األخضر
  ٢٠٠٦حان منذ عام 

نت وجزر سانت فنس
  غرينادين

 الذي كان موعد تقدميه     عشراحلادي  التقرير الدوري   
  ٢٠٠٦قد حان منذ عام 

 الذي كان موعد تقدميه قد  الثامن عشر التقرير الدوري     لبنان
  ٢٠٠٦حان منذ عام 
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  اإلجراء الذي اختذته اللجنة لضمان تقدمي الدول األطراف تقاريرها  -جيم  
ثانية واألربعني، بعد أن أكدت أن تأخر الدول األطراف         قررت اللجنة، يف دورهتا ال      -٤٥

يف تقدمي تقاريرها قد أعاقها يف رصد تنفيذ االتفاقية، أن تواصل استعراض تنفيـذ أحكـام                
االتفاقية من جانب الدول األطراف اليت تأخرت يف تقدمي تقاريرها ملـدة مخـس سـنوات                

تاسعة والثالثني، وافقت اللجنة على أن يستند       ووفقاً ملقرر اختذته اللجنة يف دورهتا ال      . أكثر أو
. هذا االستعراض إىل التقارير األخرية اليت قدمتها الدولة الطرف املعنية وإىل دراسة اللجنة هلا             

كما قررت اللجنة يف دورهتا التاسعة واألربعني أن حتدد للدول األطراف الـيت تـأخرت يف                
. ر موعداً الستعراض تنفيذها ألحكام االتفاقية     تقدمي تقريرها األويل ملدة مخس سنوات أو أكث       

ووافقت اللجنة، يف حالة عدم تقدمي تقرير أويل، على أن تنظر يف مجيع املعلومات املقدمة من                
الدولة الطرف إىل أجهزة األمم املتحدة األخرى أو، يف حالة عدم وجود هذه املعلومات، أن               

ويف املمارسة العمليـة، تنظـر   . زة األمم املتحدةتنظر يف التقارير واملعلومات اليت أعدهتا أجه   
اللجنة أيضاً يف املعلومات ذات الصلة باملوضوع اليت ترد من مصادر أخرى، مبا فيها املنظمات 

  .غري احلكومية، سواء أكان التقرير الذي تأخر تقدميه كثرياً تقريراً أولياً أم دورياً
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   من االتفاقية١٤املادة النظر يف البالغات املقدمة مبوجب   -سادساً  
 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري على           ١٤تنص املادة     -٤٦

أنه جيوز لألفراد أو جمموعات األفراد الذين يدعون أن دولة طرفاً انتهكت حقاً من حقوقهم               
 املتاحة أن يقـدموا     املنصوص عليها يف االتفاقية والذين استنفدوا مجيع سبل االنتصاف احمللية         

ويتضمن الفرع بـاء مـن      . بالغات خطية إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري لتنظر فيها         
 اليت اعترفت باختصاص اللجنة يف النظر يف مثـل          ٥٤ل املرفق األول قائمة بالدول األطراف ا     

  .تلك البالغات
اقية يف جلسات مغلقة     من االتف  ١٤وجيري النظر يف البالغات املقدمة مبوجب املادة          -٤٧

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 (١٤ املادة
 ٤٩،  ١٩٨٤ويف وقت اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد سجلت، منـذ عـام                -٤٨
ومن هذه الشكاوى، أوقفت اللجنـة النظـر يف شـكوى           .  دولة طرفاً  ٥٤ب ى تتعلق   شكو

واعتمدت اللجنة قرارات هنائية بـشأن      .  شكوى أخرى  ١٧واحدة، وأعلنت عن عدم قبول      
. منـها  ١٢ شكوى وتيقنت من حدوث انتهاكات لالتفاقيـة يف          ٢٧األسس املوضوعية يف    

  .تزال ثالث شكاوى تنتظر البت فيها وال
، نظرت اللجنة يف ٢٠١٢مارس  / آذار ٦ وأثناء دورهتا التاسعة والسبعني، املعقودة يف       -٤٩

، اليت تتعلق باالعتداء املقترن بإحلـاق       )داواس وشافا ضد الدامنرك    (٤٦/٢٠٠٩البالغ رقم   
 يف حق أسـرة مـن   ياًدامنرك اً شاب٣٥ الذي ارتكبه وكذلك بالسباب   وجروحأضرار مادية   

وقد اشتكى مقدمو االلتمـاس الـذين       .  معترف هبم كالجئني يف الدامنرك     املواطنني العراقيني 
ُجرحوا وُسبوا وحلق الضرر بأجزاء من ممتلكاهتم يف هذا احلادث املعتدين الذين حققت معهم              

وأسفرت اإلجراءات اجلنائية عن توقيع عقوبة بسيطة اسُتبعد فيهـا الطـابع            . الشرطة بالتايل 
وادعى امللتمسون أهنم وقعوا ضحية النتـهاك       . م به هذا الفعل   املدفوع بالعنصرية الذي اتس   

  . من االتفاقية٤ و٣ واملادتني ٢من املادة ) أ(١ مقروءة باالقتران مع الفقرة ٦الدامنرك املادة 
وترى اللجنة أنه يف ظروف خطرية كتلك اخلاصة هبذه القـضية، حيـث تعـرض                 -٥٠

يكفـي    من اجلناة، بعضهم مسلح، هناك ما      ٣٥ امللتمَسان يف مرتهلما العتداء عنيف من قبل      
من العناصر اليت تربر إجراء السلطات العامة حتقيقاً دقيقاً يف الطابع العنصري احملتمل للهجوم              

وتشري اللجنة إىل سوابقها القضائية اليت تفيد بأنه يف حال صـدور هتديـدات               .على األسرة 
وعة، يقع على عاتق الدولة الطـرف أن        سيما عندما تصدر علناً ومن قبل جمم       بالعنف، وال 

وهذا االلتزام واجب التطبيق مـن بـاب أوىل يف          . جتري حتقيقاً بالعناية والسرعة الواجبتني    
 ومـن مث،    . شخصاً بالفعل يف اعتداء على األسـرة       ٣٥ظروف هذه القضية، حيث شارك      

كما .  من االتفاقية  ٢من املادة   ) د(١ والفقرة   ٦خلصت اللجنة إىل أن انتهاكا قد وقع للمادة         
عيد النظر يف سياساهتا وإجراءاهتا املتعلقة بقرار املالحقة يف قضايا          أأوصت الدولة الطرف بأن     

  . من االتفاقية٤التمييز العنصري املزعوم، يف ضوء التزاماهتا مبوجب املادة 
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  البالغات الفرديةمتابعة  -سابعاً  

، عقب إجراء مناقشة استندت )٦(والستنيكانت اللجنة قد قررت، يف دورهتا السابعة   -٥١
ملتابعة آرائها  ، أن تنشئ إجراًء     )CERD/C/67/FU/1(إىل ورقة معلومات أساسية أعدهتا األمانة       

  .وتوصياهتا املعتمدة عقب دراسة البالغات الواردة من أفراد أو من جمموعات أفراد
إىل نظامها الـداخلي    ، قررت اللجنة أن تضيف فقرتني جديدتني         نفسها ويف الدورة   -٥٢

 ويف دورهتا الثامنة والستني ُعـّين       ٢٠٠٦مارس  / آذار ٦ويف  . )٧(حتدد فيهما تفاصيل اإلجراء   
السيد سيسيليانوس مقرراً معنياً مبتابعة اآلراء، تاله السيد دي غوت اعتباراً من الدورة الثانية              

يراً إىل اللجنة يضّمنه توصـيات      ويقدم املقرر املعين مبتابعة آراء اللجنة بانتظام تقر       . والسبعني
وتتناول هذه التوصيات، اليت ترفق بالتقرير السنوي الـذي         . بشأن ما يلزم من تدابري إضافية     

تقدمه اللجنة إىل اجلمعية العامة، مجيع احلاالت اليت ختلص فيها اللجنة إىل وجود انتـهاكات               
  . توصياتلالتفاقية أو احلاالت األخرى اليت تقدم بشأهنا اقتراحات أو

ويبني . وترد يف اجلدول أدناه حملة عامة عن ردود املتابعة املقدمة من الدول األطراف              -٥٣
اجلدول، حيثما أمكن، ما إذا كانت ردود املتابعة ُمرضية أو غري مرضية، أو إن كان احلـوار       

مـاً أمـراً    وهذا التصنيف ليس دائ   . بني الدولة الطرف واملقرر املعين باملتابعة ال يزال مستمراً        
وعموماً، ميكن اعتبار الكثري من ردود املتابعة ُمرضية إذا كانت تعرب عـن اسـتعداد               . سهالً

. الدولة الطرف تنفيذ توصيات اللجنة أو إتاحة سبيل انتصاف مالئم لـصاحب الـشكوى             
والردود اليت ال تتناول توصيات اللجنة أو تتناول جوانب معينة منها فقط تعترب بصفة عامـة                

  .اً غري مرضيةردود
وحىت وقت اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد اعتمدت آراء هنائية بشأن األسس               -٥٤

 ١٢ شكوى، وتبني هلا وجود انتهاكات لالتفاقيـة يف          وعشرينبثمان  املوضوعية فيما يتصل    
ويف تسع من احلاالت، قدمت اللجنة اقتراحات أو توصيات رغم عـدم اسـتنتاجها              . حالة

  .ك لالتفاقيةحدوث انتها

__________ 

 .، 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 انتهاكاتدون استنتاج 

الدولـة الطرف 
وعـدد احلاالت اليت 
  رد ُمرض  وارد من الدولة الطرفرد املتابعة ال 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  )٦(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  ، سعادة حممد أدان٤٣/٢٠٠٨  
        ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٦    
        ٢٠١١يونيه / حزيران٢٨    
         مل حين موعده بعد  ماهايل داواس ويوسف شافا، ٤٦/٢٠٠٩  
             

 تطلـب مل (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)  وبتوفا، آنا ك١٣/١٩٩٨  )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  بعة الوارد من الدولة الطرفرد املتا رقم البالغ وصاحبه وموقعه حدثت فيها انتهاكات

حوار املتابعة 
 زال جارياً ما

    )مل تطلب اللجنة رداً قط (X      . س. ب. ي. ، ز٦/١٩٩٥  )٣(أستراليا 
    )مل تطلب اللجنة رداً قط (X        . س. م. ، ب٨/١٩٩٦  
         X  ، هاغان٢٦/٢٠٠٢  
          ٢٠٠٤اير ين/ 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 
 

 



A/67/18 

GE.12-42867 112 

  والستنيالسادسة اإلجراء الذي اختذته اجلمعية العامة يف دورهتا   -ثامناً  
وللنظر يف هذا   . دورهتا الثمانني نظرت اللجنة يف هذا البند من بنود جدول األعمال يف             -٥٥

كـانون   ١٩املـؤرخ    ٦٦/١٤٤قـرار اجلمعيـة العامـة       لى اللجنة   معروضاً ع البند، كان   
أعادت ) أ: ( الذي قامت فيه اجلمعية العامة جبملة أمور من بينها ما يلي           ٢٠١٠ديسمرب  /األول

 والتنفيذ  )٤(التفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       تأكيد أن التقيد العاملي با    
قصوى يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب        الكامل هلا يكتسيان أمهية     

أعربت عن بالغ ) ب(؛ العامل وما يتصل بذلك من تعصب ويف تعزيز املساواة وعدم التمييز يف         
لعدم تصديق مجيع الدول على االتفاقية حىت اآلن رغم االلتزامات اليت جرى التعهد هبا              القلق  

 بالدول اليت مل تنضم بعد إىل االتفاقية أن تفعل          وأهابت،  مبوجب إعالن وبرنامج عمل ديربان    
إزاء حاالت التأخري الشديد يف تقدمي التقارير       أعربت عن القلق    ) ج(؛  ذلك على وجه السرعة   

 ملهامهـا   اللجنةأداءاليت فات موعد تقدميها إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري، مما يعوق          
ل األطراف يف االتفاقية التقيد بالتزاماهتا مبوجب االتفاقيـة،  بقوة مجيع الدووناشدت ،  بفعالية

تأكيد أمهية تقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان اليت تطلبها إلعداد التقارير اليت تقدمها             وأعادت  
  مـن  ٨إىل التصديق على تعديل املـادة       يف االتفاقية   الدول األطراف   دعت  ) د (؛لجنةال إىل

من امليزانية العاديـة  كافية إىل توفري موارد إضافية ودعت لجنة،  التمويل   ب فيما يتعلق  االتفاقية
مجيع الدول األطـراف يف     حثت  ) ه (؛بالكامللألمم املتحدة لتمكني اللجنة من أداء واليتها        

 مـن   ٤ االلتزامات اليت قبلتها مبوجب املـادة        من أجل تنفيذ  االتفاقية على تكثيف جهودها     
 مـن   ٥وللمادة    اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     ملبادئ الواجب عتباراالتفاقية، مع إيالء اال   

أشارت إىل أن اللجنة تعترب أن حظر نشر األفكار القائمة على التفوق العرقـي    ) و (االتفاقية؛
 ١٩املـادة    أو الكراهية العنصرية يتوافق مع احلق يف حرية الرأي والتعبري على النحو املبني يف             

بالعمـل الـذي    رحبت  ) ز ( من االتفاقية؛  ٥ حلقوق اإلنسان ويف املادة      من اإلعالن العاملي  
تضطلع به اللجنة يف سبيل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل             
بذلك من تعصب يف سياق متابعة نتائج املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنـصري              

لك من تعصب والتدابري املوصى باختاذهـا لتعزيـز تنفيـذ           وكراهية األجانب وما يتصل بذ    
بالدول األعضاء أن تبذل قصارى جهدها لكفالة       أهابت  ) ح (االتفاقية وأداء اللجنة ملهامها؛   

أال تفضي التدابري اليت تتخذها للتصدي لألزمة املالية واالقتصادية الراهنة إىل تفـاقم الفقـر               
تمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من        والتخلف واحتمال تصاعد العنصرية وال    

ودينية ولغوية  عرقية  أو  أقليات قومية   واألشخاص املنتمني إىل    واملهاجرين  تعصب ضد األجانب    
أن احلرمان من اجلنسية على أساس العرق أو األصل         أعادت تأكيد   ) ط (يف مجيع أرجاء العامل؛   

  .الة التمتع باحلق يف اجلنسية دون متييزيشكل انتهاكا اللتزامات الدول األطراف بكف



A/67/18 

113 GE.12-42867 

متابعة املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره             -تاسعاً  
   ومؤمتر استعراض نتائج ديرباناألجانب وما يتصل بذلك من تعصب

نظرت اللجنة يف مسألة متابعة املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنـصري              -٥٦
وشارك األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومؤمتر استعراض نتائج ديربان يف دورهتا وكره 

  .السيد كمال الثمانني
اجتماع اجلمعية العامة الرفيع املستوى الذي عقد لالحتفـال         وشارك السيد كمال يف       -٥٧

  .٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٢، يف ديربان بالذكرى السنوية العاشرة العتماد إعالن وبرنامج عمل
 النقاش املواضيعي الرفيع املستوى الذي عقـده         مارتينيز يف  -مورّيو  وشارك السيد     -٥٨

 يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك مبناسـبة         ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٦األمني العام يف    
  .٢٠١١عام لالسنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي اختتام 
 بشأن مسامهتها يف    اعتمدت اللجنة بيانا  ) انونة الثم الدور (٢١٦٥ويف أثناء اجللسة      -٥٩

  ).انظر املرفق السابع(برنامج عمل عقد املنحدرين من أصل أفريقي 
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   املواضيعية والتوصيات العامةاملناقشات  -عاشراً  
 ،٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٤/١٦٩عقب صدور قرار اجلمعية العامة        -٦٠

 السنة الدولية   ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١ السنة اليت تبدأ يف      الذي أعلنت فيه اجلمعية العامة    
للسكان املنحدرين من أصل أفريقي، عقدت اللجنة، يف دورهتا الثامنة والـسبعني، مناقـشة              

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(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة       دولية، منها   
لشؤون الالجئني، واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛ ومنظمـات           

 CERD/C/SR.2080ضـيعية يف الـوثيقتني      ويرد حمضر موجز للمناقـشة املوا     . غري حكومية 
CERD/C/SR.2081و

)٨(.  
، قررت اللجنة الشروع يف مهمة صياغة توصية عامـة جديـدة             نفسها ويف الدورة   -٦١

بشأن التمييز العنصري ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي، يف ضـوء الـصعوبات يف               
ل النظـر يف التقـارير      إعمال حقوق السكان املنحدرين من أصل أفريقي اليت لوحظت خال         

. وكجزء من أنشطة اللجنة للمسامهة يف السنة الدولية للسكان املنحدرين من أصل أفريقـي             
بشأن التمييز ) ٢٠١١(٣٤ويف الدورة التاسعة والسبعني، اعتمدت اللجنة توصيتها العامة رقم 

  .العنصري ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي
مناقشة مواضـيعية حـول خطـاب       تعقد  ت اللجنة أن    ، قرر الثماننيويف الدورة     -٦٢

يف جنيـف   املقرر عقدها   احلادية والثمانني،    يف أثناء دورهتا     التحريض على الكراهية العنصرية   
 والـسيد   وعينت اللجنة السيد دياكونو   . ٢٠١٢أغسطس  / آب ٣١ إىل   ٦خالل الفترة من    

  . مقررين للمناقشة املواضيعيةيثورنبري

__________ 

ز غري رمسي من إعداد األمانة على موقع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان علـى الـشبكة         يرد موج  )٨(
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/AfricanDescent.htm. 
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   عمل اللجنةأساليب  -عشرحادي 
املعتمـد وفقـاً     ،)٩(تستند أساليب عمل اللجنة إىل نظامها الداخلي، بصيغته املعدلة          -٦٣

 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وإىل ممارسـتها             ١٠للمادة  
  .)١٠(الثابتة كما وردت يف ورقات العمل واملبادئ التوجيهية ذات الصلة

جنة يف دورهتا السادسة والسبعني أساليب عملها واحلاجة إىل حتـسني           وناقشت الل   -٦٤
وبدالً من إرسال قائمة باألسئلة قبل انعقاد الـدورة، قـررت           . حوارها مع الدول األطراف   

اللجنة أن يقوم املقرر القطري بإرسال قائمة قصرية باملواضيع إىل الدولة الطرف املعنية هبدف              
. فد الدولة الطرف واللجنة أثناء النظر يف تقرير الدولة الطـرف          توجيه احلوار وتركيزه بني و    

  .وال تستوجب قائمة املواضيع هذه تقدمي ردود خطية
، اجتماعاً  ٢٠١٠أغسطس  / آب ٣وعقدت اللجنة يف دورهتا السابعة والسبعني، يف          -٦٥

قررت و. 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
السُبل والوسائل  وناقشت اللجنة يف دورهتا السابعة والسبعني أساليب عملها وخباصة            -٦٦

التقدير أن عبء عملها الكبري ناجم والحظت اللجنة مع    . املمكنة ملعاجلة عبء عملها املتزايد    
عن حتسن معدل تقدمي التقارير الدورية من الدول األطراف، وكذلك ارتفاع عدد الـدول              

، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء استمرار تراكم التقـارير          ) دولة ١٧٥(األطراف يف االتفاقية    
 ٢٤ املؤرخ   ٦٣/٢٤٣ العامة   وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها قرار اجلمعية      . اليت مل ُينظر فيها بعد    

 بشأن االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز            ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 
العنصري، الذي أجازت فيه للجنة أن جتتمع أسبوعاً إضافياً واحداً يف كـل دورة، وذلـك                

، وبالنظر كذلك إىل العدد الكـبري مـن         ٢٠١١ وحىت عام    ٢٠٠٩أغسطس  /ابتداًء من آب  
تقارير الدورية للدول األطراف اليت وردت مؤخراً، قررت اللجنة، بعد أن أحيطت علمـاً              ال

، أن تطلب إىل اجلمعية العامة املوافقة على ختصيص أسبوع إضـايف            ذات الصلة باآلثار املالية   

__________ 

 .(HRI/GEN/3/Rev.3)جتميع النظم الداخلية اليت اعتمدهتا هيئات معاهدات حقوق اإلنسان  )٩(
الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الـدورة احلاديـة   (يب عمل اللجنة يشمل ذلك بوجه خاص استعراض أسال    )١٠(

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     (عمل املنسق املعين مبتابعة مالحظات اللجنة وتوصياهتا        واختصاصات  
؛ واملبادئ التوجيهية إلجراءات اإلنذار املبكر وإجراءات       )، املرفق الرابع  (A/60/18) ١٨الستون، امللحق رقم    
، (A/62/18) ١٨ية والستون، امللحق رقم     الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثان     (العمل العاجل للجنة    

 ).املرفق الثالث
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 ومنحت اجلمعية العامـة اللجنـة        .٢٠١٢واحد لالجتماعات يف كل دورة ابتداًء من عام         
  .٢٠١٢ لالجتماع يف عام  إضافياًأسبوعاً
، ٢٠١١أغـسطس   / آب ٢٥وعقدت اللجنة، يف دورهتا التاسـعة والـسبعني، يف            -٦٧

، منها وفود الـدول   دولة طرفا٧٨ًاجتماعها غري الرمسي الثالث مع الدول األطراف حضرته       
وسـعى  . األطراف اليت لديها مكاتب يف نيويورك وليس يف جنيف وذلك عرب وصلة الفيديو            

 إىل إطالع الدول األطراف على املستجدات بشأن أساليب عمل اللجنة، وحتسني            االجتماع
احلوار بني اللجنة والدول األطراف، وتعزيز التزام الدول األطـراف مـع اللجنـة طـوال                

  .اإلبالغ دورة
وتعرب اللجنة عن تقديرها للحصول على زمن االجتماع اإلضايف الذي منحته هلـا            -٦٨

  .ذي يّسر النظر يف التقارير املتراكمة اليت كانت تنتظر الرداجلمعية ا لعامة، وال
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  املرفقات

  املرفق األول

  حالة االتفاقية    

الدول األطراف يف االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                -ألف  
  ) أ()دولة ١٧٥( ٢٠١٢مارس / آذار٩العنصري، يف 

ني، األردن، إريتريا، أرمينيا، إسـبانيا،      االحتاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، األرجنت      
أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، أملانيا، اإلمارات العربية املتحـدة،           
أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغنـدا، أوكرانيـا، إيـران            

اليا، بابوا غينيا اجلديدة، باراغواي، باكستان،      ، آيرلندا، آيسلندا، إيط   ) اإلسالمية -مجهورية  (
البحرين، الربازيل، بربادوس، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بـنغالديش، بنمـا، بـنن،             

 املتعـددة   -دولـة   (بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة واهلرسك، بولندا، بوليفيا         
توغـو،  تشاد،  ، ترينيداد وتوباغو،     تركيا روس، تايلند، تركمانستان،  ، بريو، بيال  )القوميات

 ليشيت، جامايكا، اجلبل األسود، اجلزائر، جزر البهاما، جزر سليمان،          -تونس، تونغا، تيمور    
جزر القمر، اجلماهريية العربية الليبية، مجهورية أفريقيا الوسـطى، اجلمهوريـة التـشيكية،             

مهورية العربية السورية، مجهورية كوريا،    مجهورية ترتانيا املتحدة، اجلمهورية الدومينيكية، اجل     
مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية، مجهوريـة مقـدونيا           

الدامنرك، الرأس  جيبويت،  اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا،        
وجزر غرينادين، سانت كيتس    األخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت        

ونيفيس، سانت لوسيا، سان مارينو، سري النكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، 
سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سرياليون، سيـشيل، شـيلي، صـربيا،            

غيانـا،  الصومال، الصني، طاجيكستان، العراق، ُعمان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمـاال،           
، ) البوليفاريـة -مجهوريـة  (فرنسا، الفلبني، فرتويال  بيساو، -غينيا غينيا، غينيا االستوائية،  

نام، قربص، قطر، قريغيزستان، كازاخستان، الكـامريون، الكرسـي          فنلندا، فيجي، فييت  
الرسويل، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو،          

ويت، كينيا، التفيا، لبنان، لكسمربغ، ليبرييا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مايل، الك
مدغشقر، مصر، املغرب، املكسيك، مالوي، ملديف، اململكة العربية الـسعودية، اململكـة            

__________ 

 .بوتان، وسان تومي وبرينسييب، وغرينادا، وناورو: وقَّعت الدول التالية على االتفاقية لكنها مل تصدِّق عليها  ) أ (
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املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريـشيوس، موزامبيـق،           
، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هاييت، اهلند،           موناكو

  .هندوراس، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليمن، اليونان

 مـن   ١الدول األطراف اليت أصدرت اإلعالن املنصوص عليـه يف الفقـرة              -باء  
  ) دولة٥٤( ٢٠١٢مارس / آذار٩، يف  من االتفاقية١٤ املادة

إكوادور، أملانيـا،   إستونيا،  االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، إسبانيا، أستراليا،         
أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريـا،           

، اجلبل األسود، اجلزائر، اجلمهورية التشيكية،      ، بريو ) املتعددة القوميات  -دولة   (بولندا، بوليفيا 
مجهورية كوريا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الـدامنرك،           
رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، فرنسا،           

 قربص، كازاخـستان، كوسـتاريكا، لكـسمربغ،        ، فنلندا، ) البوليفارية -مجهورية   (فرتويال
  .ليختنشتاين، مالطة، املغرب، املكسيك، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا

 من  ٨ من املادة    ٦الدول األطراف اليت قبلت التعديالت املدخلة على الفقرة           -جيم  
 ٩، يف   ) ب(االتفاقية واملعتمدة يف االجتماع الرابع عـشر للـدول األطـراف          

  ) دولة٤٣( ٢٠١٢مارس /آذار
، آيرلنـدا،   ) اإلسـالمية  -مجهوريـة   (أستراليا، إكوادور، أملانيا، أوكرانيا، إيران        

آيسلندا، البحرين، بلغاريا، بليز، بوركينا فاسو، بولندا، ترينيداد وتوباغو، جـزر البـهاما،             
منرك، زمبـابوي،  اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريـا، الـدا     

سلوفاكيا، السويد، سويسرا، سيشيل، الصني، العراق، غينيا، فرنسا، فنلندا، قربص، الكرسي           
الرسويل، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمربغ، ليبرييا، ليختنشتاين، املكـسيك،          

 النـرويج،   اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية،         
  ).عن اململكة يف أوروبا وجزر األنتيل اهلولندية وجزيرة أروبا(نيوزيلندا، هولندا 

__________ 

بوتان، وسان تومي وبرينسييب، وغرينادا، : وقَّعت الدول التالية على االتفاقية لكنها مل تصدِّق عليها  )ب (
 .وروونا
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  املرفق الثاين

  )٢٠١٢مارس / آذار٩ -فرباير / شباط١٣(الدورة الثمانني جدول أعمال     
 من النظـام    ١٤إعالن رمسي يديل به أعضاء اللجنة املنتخبون حديثاً مبوجب املادة             -١

  .الداخلي
  . من النظام الداخلي١٥انتخاب أعضاء املكتب وفقاً للمادة   -٢
  .إقرار جدول األعمال  -٣

  .املسائل التنظيمية ومسائل أخرى  -٤

 العمـل إجـراءات  واإلنذار املبكـر     تدابريمنع التمييز العنصري، مبا يف ذلك عن طريق           -٥
  .العاجل

 ٩الدول األطراف مبوجب املادة     النظر يف التقارير والتعليقات واملعلومات املقدمة من          -٦
  .من االتفاقية

  . من االتفاقية٩ من املادة ١تقدمي الدول األطراف للتقارير مبوجب الفقرة   -٧

  . من االتفاقية١٤النظر يف البالغات الواردة مبوجب املادة   -٨

  .إجراء املتابعة  -٩

ره األجانب وما يتـصل  متابعة املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز لعنصري وك      -١٠
  .بذلك من تعصب ومؤمتر استعراض نتائج ديربان

  .إجراء االستعراض الدوري الشامل التابع جمللس حقوق اإلنسان  -١١
   . والستنيالسابعةتقرير اللجنة املقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا   -١٢
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  املرفق الثالث

  الثماننيعتمد يف الدورة  مـن االتفاقية امل١٤اللجنة مبوجب املادة رأي     

  ٤٣/٢٠٠٨البالغ رقم رأي بشأن     
  )ميثلهما حمام(ماهايل داواس ويوسف شافا   :املقدم من

  امللتمسان  :األشخاص املدعى أهنم ضحايا
  الدامنرك  :الدولة الطرف

  تقـدمي  تـاريخ  (٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١٦  :تاريخ تقدمي البالغ
  )األوىل الرسالة  

 من االتفاقية   ٨ املادة املنشأة مبوجب لتمييز العنصري،   إن جلنة القضاء على ا      
  الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،

  ،٢٠١٢مارس / آذار٦ يف وقد اجتمعت  
، املقدم إليها من ماهـايل      ٤٦/٢٠٠٩ من النظر يف البالغ رقم       وقد فرغت   

ء علـى مجيـع      من االتفاقية الدولية للقضا    ١٤داواس ويوسف شافا مبوجب املادة      
  أشكال التمييز العنصري، 

 مجيع املعلومات اليت أتاحها هلا امللتمسان وحماميهما        وقد أخذت يف اعتبارها     
  والدولة الطرف، 

  :يلي تعتمد ما  

  الرأي    
معتـرف هبمـا    مواطنان عراقيان   ومها  ويوسف شافا،    ا ماهايل داواس  امللتمسان مه   ١-١

السيد داواس لديه مثانيـة     .  على التوايل  ١٩٨٥ و ١٩٥٩كالجئَني يف الدامنرك، وُولدا عامي      
ضحية انتـهاكات   ويدعي امللتمسان أهنما    . أبناء، من بينهم السيد شافا املشارك يف االلتماس       

 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع       ٦ و ٤ و ٣، وللمواد   ٢من املادة   ) د(١الدامنرك للفقرة   
  . هو السيد إريك هانسنوميثلهما حمام،. أشكال التمييز العنصري

 من االتفاقية، أحالت اللجنة الـبالغ إىل الدولـة          ١٤من املادة   ) أ(٦للفقرة  اً  ووفق  ٢-١
  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢١الطرف يف 
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  الوقائع كما عرضها امللتمسان    
 شـابا   ٢٠ إىل   ١٥، قامت جمموعة مـن      ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢١يوم  يف مساء     ١-٢

. مَسني يف مدينة سورو، فتكسرت نوافذ وحلقت أضرار بالبـاب األمـامي  مبهامجة مرتل امللت  
 .ومتكن أحد املتعدين على املرتل من اقتحامه وتعرض امللتمسان للعنف مبا يف ذلك الـضرب              

عن شعارات    ، فضالً ) أ(!"اذهبوا إىل دياركم  : " يصيحون مهامجون آخرون خارج املرتل   وكان  
جوم، اضطرت األسرة مبا فيها األبناء الثمانية كلـهم إىل   وبعد هذا اهل  . أخرى عدوانية الطابع  

  .اهلرب من املرتل والسعي لدى البلدية إىل احلصول على مكان إقامة دائم بديل
 ٢٦ويف  . أسفر عن حماكمة جنائية أمام حمكمة سورو احمللية       اً  وأجرت الشرطة حتقيق    ٢-٢

اة بتهم العنف والتخريب وحيـازة      ، أدانت احملكمة أربعة من اجلن     ٢٠٠٥يناير  /كانون الثاين 
تتعد السجن املخفف مع وقـف        مل إال أن األحكام اليت تقررت    . سالح بشكل غري شرعي   

  .ُينظر فيه  ملل العنصري احملتمل للهجومالتنفيذ، دون منح تعويض للضحايا، كما أن العاِم
ر وأقام امللتمسان بعد ذلك دعوى مدنية بشأن األضرار اليت أسـفرت عـن ضـر                ٣-٢

ومن بني العناصر األخرى، شدد امللتمسان      . دمعنوي، وأدرجا الدافع العنصري كعامل مشدِّ     
قد ُوضعت بالقرب من مرتهلما قبل      " لسودبوجود ا غري مسموح   "على أن الفتة كتب عليها      

قبل احلادث طالبا   اً  كما شهدا بأن أحد اجلناة اتصل مبهاجم آخر هاتفي        . احلادث بوقت قصري  
 .) ب(")perkere( اجلنوبيني يواجه مشاكل مع بعض األجانب" إليه ألنه منه االنضمام

، أصدرت حمكمة ناستفد احملليـة حكمهـا الـذي          ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١١ويف    ٤-٢
. خلصت فيه إىل عدم وجود دليل يثبت الطابع العنصري للهجمات اليت وقعت ضد امللتمَسني

يبلغ الدرجة اليت يثبت معها       مل حلق هبما كما قررت احملكمة أن مستوى العنف والضرر الذي         
 .وقوع انتهاك لقانون األضرار الدامنركي

، أيدت احملكمة العليا لشرقي الدامنرك احلكم الصادر        ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٣ويف    ٥-٢
 ٢٠ ٠٠٠ عن حمكمة ناستفد احمللية، وتقرر أن يسدد امللتمسان املصاريف القانونية الـيت بلغـت         

، ُرفـض مـنح امللتمـَسني اإلذن        ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ١٢ويف  . ) ج(كيةكرونة دامنر 
 .ومن مث فإهنما يدعيان استنفاد سبل االنتصاف احمللية. باالستئناف أمام احملكمة الدامنركية العليا

  الشكوى    
يزعم امللتمسان أنه بعدم التحقيق يف الطابع العنصري للهجوم الذي تعرضا له وبعدم               ١-٣

االنتصاف القانوين الفعال هلما عما تعرضا له من انتهاكات، تكون الدولـة الطـرف              توفري  
__________ 

 .، ألهنم كانوا بالفعل داخل املرتل"عودوا إىل العراق: " امللتمسان معىن هذه العبارة بأنهيبني  )أ (

 ".األجانب"تعبري ازدرائي بالعامية الدامنركية يعين   )ب (
  . يورو٢ ٧٠٠أي حوايل   )ج (
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 ٦نتهاك للمـادة    حرمتهما من حقهما يف اجلرب عما تعرضا له من أمل وإهانة، وذلك يف ا              قد
  .) د(٢من املادة ) د(١مقترنة بالفقرة 

من دافع  يتصل بذلك    وماتعرضا له من هجوم عنيف وختريب،         ما كما يدعيان أن    ٢-٣
عنصري ونية إلجبار األسرة على الرحيل واإلقامة يف بلدية أخرى، هي أمور تبلغ حد انتهاك               

  . من االتفاقية٤ و٣الدولة الطرف للمادتني 

  مالحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية    
ة البالغ  ، قدمت الدولة الطرف مالحظاهتا بشأن مقبولي      ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٢يف    ١-٤

ألغـراض  يثبتا وجاهة الـدعوى       مل وتدفع الدولة الطرف بأن امللتمَسني    . وأسسه املوضوعية 
تدعي الدولة الطرف أن مزاعم امللتمَسني تستند إىل أسس واهية           ،ذلكوفضالً عن    ،املقبولية

  .ويتعني رفضها من حيث املوضوع
ت إىل مكان إقامة    يرطة اسُتدع يتعلق بالوقائع، تشري الدولة الطرف إىل أن الش        فيماو  ٢-٤

، بعد أن أبلغا باحلادث الذي قامت فيه جمموعة من          ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢١امللتمَسني يوم   
وعندما بلغت الشرطة مرتل امللتمـَسني،      . الشباب بالتجمع أمام مرتهلما وتصرفت بعدوانية     

ه(كانت جمموعة اجلناة قد غادرت بالفعل
 ه

 شامالًاً وبدأت حتقيقاً أولياً وأجرت الشرطة حتقيق. )
، ويف  ٢٠٠٤يونيـه   / حزيران ٢٢والتقت الشرطة بالسيد شافا يف مرتله يوم        . يف اليوم التايل  

وأخـذت  . تلك املناسبة شاهدت الشرطة نوافذ حمطمة يف واجهة املرتل والبـاب األمـامي            
مـن  الشرطة أقوال الشهود والضحايا، مبن فيهم السيد شافا، الذي أبلغ عـن أن جمموعـة                

الشباب الدامنركي اقتحموا صالة املدخل وأن أصيص زرع كامل قد أُلقي على ساق أبيـه،               
وزعمـت  . كما تلقى هو لكمة يف وجهه وُضرب بأداة مثل املضرب على ذراعـه الـيمىن              

جمموعة اجلناة أن أسرة امللتمَسني سرقت قالدة منهم وأن أصغر أفراد األسرة أتلـف خـوذة    
  .وأفاد امللتمسان بأن كل تلك املزاعم باطلة. د أفراد اجملموعةدراجة نارية ميتلكها أح

 ٢٣الذي شـهد يـوم      . ر. وأخذت الشرطة أقوال عدد من الشهود، من بينهم و          ٣-٤
 بأنه صديق للملتمَسني اللذين طلباه للمساعدة خالل احلادث، حيـث           ٢٠٠٤يونيه  /حزيران

أن امللتمَسني سرقا   . ر.  أحد الشباب و   وأخرب. إنه يتكلم اللغة الدامنركية وميكنه مساعدهتما     
من اجملموعة االنتظار حىت تصل الـشرطة       . ر. وطلب و . قالدته وأتلفا خوذة دراجته النارية    

بأهنم يرغبون يف حل املشكلة بأنفسهم، وأعربوا عـن رغبتـهم يف             حمتجنيولكنهم رفضوا   
ـ . من األسرة استدعاء الشرطة   . ر. وحينها طلب و  . ضرب األسرة  ، عنـدما   .ر.  و   لاً  ووفق

ترغب الشرطة يف التحدث مـع        مل جرى استدعاء الشرطة أول مرة، انقطع االتصال، حيث       
__________ 

الوثائق  انظر. ٦الصادرة عن اللجنة بشأن املادة      ) ٢٠٠٠(٢٦يشري امللتمسان أيضاً إىل التوصية العامة رقم          )د (
  .، املرفق اخلامس، الفرع باء)A/55/18 (١٨الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم 

  .حتدد الدولة الطرف املسار الزمين لألحداث ولتدخل الشرطة ال  )ه(
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الشرطة بنفسه يف املرة الثانية، شعر بأن الشرطة غري مهتمة          . ر. وعندما طلب و  . السيد شافا 
يتحدث للشرطة، كانت جمموعة الشباب حتاول اقتحـام مـرتل          . ر. وبينما كان و  . باحلالة

وبعد أن أهنى املكاملة، أخربه اجلناة بأهنم       . من الشرطة إرسال دورية   . ر. وطلب و . امللتمَسني
عن اخلـسائر يف ممتلكـاهتم، وأن       اً  يعتزمون االستيالء على متاع من مرتل امللتمَسني تعويض       

ن إكما قالت اجملموعة    . على سبيل التعويض    عن ذلك أن تدفع أمواالً    اً  بإمكان األسرة عوض  
  .وتتلقى املساعدة من دون تقدمي أي شيء يف املقابلاً سرة تقيم يف املرتل جماناأل
 القول بأن أسرته كانت تعـيش يف        ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٥وكرر السيد داواس يف       ٤-٤

مكان احلادث ألكثر من عام، وأهنا مرت بعدة مشاكل مع شابني من اجلريان الدامنركيني، من               
تواجه األسرة هؤالء األفراد أبـداً،       ومل. ) و(الطرف اآلخر من املبىن   الذي يقطن يف    . ل. بينهم ر 

ورغم أن األحوال كانـت     . كانت تلتمس مساعدة بلدية سورو اليت كانت تتصل باجلريان        بل  
وأخذت الشرطة أقوال السيد شافا     . ) ز(تتحسن لبضعة أيام بعد ذلك، كانت احلوادث ُتستأنف       

ُوضعت أن الفتة ليت تقدمت هبا األسرة للسلطات احمللية،      رداً على الشكوى ا    ،أيضاً، حيث ذكر  
وتفيد الدولة الطرف أيضاً بـأن      ". بوجود السود غري مسموح   "على بايب اجلاَرين كُتب عليها      

. ل .ر  بيف يوم اجلرمية    كان على اتصال    ، عندما استجوبته الشرطة، أكد أنه       .ب. املشتبه به، ك  
إن كان بإمكانه   . ل. سأله ر ف". بعض األجانب اجلنوبيني  مشاكل مع   "الذي أخربه بأنه يواجه     

وتوجه أحد األفراد إىل الضحايا قـائالً       .  وتوجه حنو مرتل امللتمَسني مع أحد أصدقائه       ،مقابلته
وهلم اليد  ن  ودامنركيإهنم  . ل. وقال صديق ر  . بأن عليهم إعادة املسروقات أو دفع مال للشباب       

  .من بلدهم األصلي" طُردواً"الكالم وإهنم حيق هلم  العليا، وإن الضحايا ال
ووفقاً للدولة الطرف، فإن السلوك العنيف للمجموعة بلغ ذروته عندما اكتـشف              ٥-٤

. الشباب أن أخت السيد شافا سجلت احلادث على شريط فيديو من نافذة علـى الـسطح               
لبـت  وطا.  شخـصاً  ٣٥ وانضم املزيد من الناس للشباب حيث جتاوز عددهم يف مرحلة ما          

بأصيص زهور من   . ل. وأخذ ر . اجملموعة بشريط الفيديو، ومتكنت من اقتحام صالة املدخل       
وضرب رجل آخر بقبضته السيد شافا علـى وجهـه          . على السلم وألقاه على السيد داواس     

وغادر املهامجون عندئذ املرتل تاركني . وصدره مث ضربه على ذراعه اليمىن مبضرب كان حيمله
وظلت اجملموعة أمام املرتل تصيح،     . ى على األرض يكاد يكون فاقداً للوعي      السيد داواس ملق  

مث . شمت نافذة مزدوجة األلواح بالباب األمامي وثالث نوافذ أخرى مزدوجة األلـواح           وُه

__________ 

حلـصى علـى   مثل مضايقات بإحداث ضجيج، وإلقاء ألعاب نارية بالقرب من نوافذ مرتل األسرة، وإلقاء ا           )و(
  .أطفال األسرة، إىل غري ذلك

وكان اثنان من أطفال األسرة قد أُوقفا يف الشارع واُتهما بإتالف خـوذة دراجـة               . تقدم تواريخ حمددة   مل  )ز(
وأصدقائه يتلفون اخلوذة على أرض حديقة أمام       . ل. نارية، وأنكر الطفالن ذلك، وادعيا مشاهدة جارمها ر       

، جاء رجالن إىل مرتل األسرة وأثارا املسألة نفسها، وانضم املزيد من الناس،             وبعد ذلك بقليل  .. ل. مرتل ر 
  .وبدأ احلادث املوصوف أعاله
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ووصلت الشرطة . األسرة يف حالة من الصدمة واخلوف ةتاركاجملموعة املكان أخرياً،  غادرت  
  .، وأخذت أقوال عدد من الشهود وكذلك الضحايابعد ذلك بعشرين دقيقة تقريباً

شهادة من الطب الشرعي    أن  يتعلق بالنتائج املوضوعية،     وتفيد الدولة الطرف، فيما     ٦-٤
 حبجم حبة اللوز على احلافة اخلارجية حلاجبه اًأن لديه ورمُتظهر صادرة عن حالة السيد شافا  

مسة، باالقتران مع أمل غري مباشـر يتـصل          فوق العظمة املشطية اخلا    اً بسيط اًاأليسر، وتورم 
وأشارت شهادة طبية صادرة عن حالة السيد داواس بأنه كان بالغ القلق ويف . بالفحص الطيب

كما كان السيد   . وكان هناك أمل وتورم بسيط مع سحجتني يف كاحله األيسر         . حالة صدمة 
  .ا فاقم احلادث من حالتهداواس يعاين من محوضة يف املعدة كان قد عوجل منها سابقاً، ولرمب

، قُدم حملكمة سورو احمللية طلب لعقد جلسة حماكمة ضـد           ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٣٠ويف    ٧-٤
من ) ١(٢٤٥ بتهمة االشتراك يف أعمال عنف، وهي تدخل يف إطار املادة            ) ح(أربعة من املشتبه هبم   

 يف إطـار    خر، وهـي تـدخل    ، وهتمة الدخول دون إذن إىل مرتل شخص آ        ) ط(القانون اجلنائي 
 مبخالفـة   .ه .رو.  ب .واُتهم أيضاً املدعى عليهما ك    . ) ي( اجلنائي من القانون ‘ ١‘)١(٢٦٤ املادة
  .) ك(من القانون اجلنائي، ملا ُزعم بأهنما هشما نوافذ يف مسكن امللتمَسني) ١(٢٩١ املادة
، خاطب مركز التوثيق واملشورة املعـين بـالتمييز         ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٠ويف    ٨-٤

 شرطة رينغشتد باسم امللتمَسني، يطلب إليها النظر يف وجود دافع عنصري حمتمل  ) ل(يالعنصر
كما طلب املركز من الشرطة اإلفادة مبا إذا كانت دائرة األمن واالسـتخبارات             . لدى اجلناة 

، ردت دائرة النيابة العامة     ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٥ويف  . ) م(الدامنركية قد أُخطرت باحلادث   
اجملال سيتـسع   لشرطة حققت يف احلادث بناء على اإلفادات اجملمعة، وبأن          على املركز بأن ا   

حال  يف ) ن(من القانون اجلنائي يف االعتبار خالل الدعوى‘ ٦‘)١(٨١احملكمة ألخذ املادة أمام 
كما أخربت النيابة املركز بأن دائرة      . كشفت الوقائع عن وجود دافع عنصري وراء أفعال اجلناة        

__________ 

  ). عاما١٦ً. (ب. ، ك) عاما١٦ً (.ه. ، ر) عاما١٥ً. (ن. ، م) عاما١٧ً. (ل.ر  )ح(
نوات كـل مـن     تتجاوز ست س   يعاقب بالسجن ملدة ال   "من القانون اجلنائي على أن      ) ١(٢٤٥تنص املادة     )ط(

ويف حال تـسبب هـذا     . ارتكب اعتداًء ذا طابع بشع أو وحشي أو خطري بشكل خاص، أو أدين بالقسوة             
  ".للعقوبة بشكل خاصاالعتداء يف إحلاق ضرر بالغ بشخص آخر أو بصحته، فإنه يعترب ظرفاً مشدداً 

تتجاوز ستة أشهر كل      ملدة ال  بسباحليعاقب بالغرامة أو    "من القانون اجلنائي على أن      ) ١(٢٦٤تنص املادة     )ي(
رفض بشكل غـري    ‘ ٢’دخل دون إذن مرتل شخص آخر أو أي مكان آخر غري مفتوح للعامة، أو               ‘ ١’من  

  ".قانوين مغادرة أرض شخص آخر بعد أن طُلب منه ذلك
مـر  تتجاوز سنة وستة أشهر كل مـن د        ملدة ال باحلبس  يعاقب بالغرامة أو    " على أن    )١( ٢٩١تنص املادة     )ك(

  ".أغراضاً ختص شخصاً آخر أو أضر هبا أو نقلها
  .حمامي امللتمَسني يف هذه القضية  )ل(
تشري الدولة الطرف إىل مذكرة دائرة األمن واالستخبارات عن اإلخطار باحلوادث اإلجراميـة احملتمـل أن                  )م(

  . تكون دوافعها عنصرية أو دينية
حلكم، يعترب ارتكاب اجلرمية على أساس األصل العرقي لآلخرين       يف حتديد ا  "على أنه   ‘ ٦’) ١(٨١تنص املادة     )ن(

  ."شابه ذلك ظرفاً مشدداً للعقوبة بوجه عام  اجلنسي أو ماميلهمأو عقيدهتم أو 
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 لعقد  ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ١٥ وقُدم طلب إضايف يف   . ت ستخطر باحلادث  األمن واالستخبارا 
 األسـلحة   أيضاً بانتهاك األمر التنفيذي بـشأن     . ب. جلسة حماكمة اُتهم فيها املدعى عليه ك      

  .اًخشبياً والذخائر حليازته مضرب
، عقدت أول جلسة للمحاكمة، ُعرض فيها تسجيل        ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٢١ويف    ٩-٤

. أدلوا به إىل الشرطة يف البدايـة        ما بإفادات على نسق  هم  فيلحادث، وأدىل املشتبه    الفيديو ل 
، سألت النيابة العامة احملامني عن إمكانية النظر يف القضية          ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١ ويف

، طلبت النيابة من احملكمة أن حتدد       ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢ويف  . بإجراءات مستعجلة 
إىل اعتراف املدعى عليهم    اً  للجلسة لُينظر يف القضية بإجراءات مستعجلة استناد      اً  يدجداً  موعد

 مـن القـانون     ٢٤٤إىل انتهاك املـادة     ) ١(٢٤٥باجلرم، مع تنقيح التهم من انتهاك املادة        
، خلصت حمكمة سـورو     ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٢٦ويف احلكم الصادر يف     . ) س(اجلنائي

وُحكم على كل املدعى    . ) ع(إىل اعترافهم باجلرم  اً  دعى عليهم األربعة استناد   احمللية إىل إدانة امل   
، قررت احملكمة أن من     ) ف(شخصيةال همسنهم وظروف صغر  لاً   ونظر .اً يوم ٥٠عليهم بالسجن   

املالئم وقف تنفيذ األحكام بشرط أال خيالفوا أي قانون ملدة عام، ووافقت علـى أن تقـوم                 
، وأن تقوم دائرة السجون واملراقبة      .ن. مو. ه. رو. ب. على ك اإلشراف  لية ب السلطات احمل 

  ..ل. باإلشراف على ر
 كرونة  ٥٧ ٠٠٠، طالب امللتمسان مببلغ قدره      ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٢٦ويف    ١٠-٤

، وهو مبلغ يناظر قيمة قرض تعاقدت عليه        ) ص(دامنركية من املدعى عليهم على سبيل التعويض      
. ٢٠٠٤يونيه  /قل مكان إقامتهم إىل بلدية أخرى بعد حادث حزيران        األسرة لتغطية نفقات ن   
 كرونة دامنركية من اثنني مـن املـدعى   ١٥ ٠٠٠بسداد مبلغ قدره    اً  وطالب امللتمسان أيض  

. عليهم لصاحل السيد داواس، ومبلغ مماثل من واحد من املدعى عليهم لصاحل الـسيد شـافا               
إذا كانت دعوى التعويض قد فُصل فيها،   ماكمةتثبت سجالت احمل  مل للدولة الطرف، اً  ووفق
 إىل  ايورد احلكم أي إشارة إىل دفع تعويض للملتمَسني، مما يعين أن احملكمـة أحالتـه               وال

  .املدنيةاإلجراءات 

__________ 

تتجاوز ثالث سنوات كل من ارتكب عمـالً         يعاقب بالغرامة أو السجن ملدة ال     " على أن    ٢٤٤تنص املادة     )س(
 التهم تغريت لتشري فقط إىل كل عمل من أعمـال            أن كما".  آخر عنيفاً ضد شخص آخر أو هاجم شخصاً      

 من القانون   ٢٤٤بارتكاب العنف يف إطار املادة      . ه. اُتهم ر : ملدعى عليهم كما يلي   العنف ارتكبه كل من ا    
 عن االدعاء بأنه لكم ٢٤٤بانتهاك املادة . ن. اجلنائي عن االدعاء بأنه لكم السيد ساواس يف وجهه؛ واُتهم م          

، والتـصرف بطريقـة هتديديـة       ٢٤٤بالتواطؤ يف ارتكاب العنف، وفق املادة       . ب. لسيد شافا؛ واُتهم ك   ا
كـذلك بانتـهاك قـانون األسـلحة        . ب. كو. ه. واُتهم ر . مبضرب، وحث أفراد اجملموعة على العنف     

  ).حليازهتما مضرباً خشبياً(
  .احملاكمةأثناء  اقد حضروإذا كان املدعى عليهم  حتدد الدولة الطرف ما ال  )ع(
 .ال حتدد الدولة الطرف ماهية الظروف الشخصية  )ف(
  .حتدد الدولة الطرف الوالية القضائية اليت تولت النظر يف الدعوى ال  )ص(
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وتبلغ الدولة الطرف اللجنة كذلك بأنه يف الطلبات اليت تلقاها جملس التعويضات عن    ١١-٤
عما تعرضا له من أمل     اً  ، طلب امللتمسان تعويض   ٢٠٠٥اير  فرب/ شباط ٢١األضرار اجلنائية يف    

 ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢ويف رسالة مؤرخة    . ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢١ومعاناة جراء حادث    
إىل اً  موجهة إىل حمامي امللتمَسني، طلب جملس التعويضات أدلة طبية تدعم ادعاءمها، اسـتناد            

حيق للمتضرر التعويض إال إذا   ال تنص على أنه  من قانون املسؤولية عن األضرار، اليت      ٣ املادة
  .يرد احملامي على طلب جملس التعويضات  ملللدولة الطرف،اً  ووفق.اًكان قد أضري صحي

، أقام امللتمسان دعوى مدنية طلبا فيها من حمكمة ناستفد          ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٣ويف    ١٢-٤
 كرونة دامنركية لكـل     ٣٠ ٠٠٠ قدره   احمللية أمر املدعى عليهم األربعة يف القضية بدفع مبلغ        

امللتمسان  احتجلطلبهما،  اً  ودعم. من امللتمَسني على سبيل التعويض عن األضرار غري املادية        
منـذ  و. ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢١قب هجوم بأهنما تعرضا ملعاناة من أضرار بدنية ونفسية ع   

من الـصدمة جـراء       الًوقوع االعتداء، زاد تدهور حالة السيد داواس الذي كان يعاين أص          
إىل اهنيار عصيب منـذ وقـوع       اً  وتعرضت زوجته أيض  . يف العراق اً  االضطهاد السياسي سابق  

ورغم أن السلطات احمللية يف سورو قد مسحت هلم باالنتقال إىل بلدية أخرى، فقد              . احلادث
 للدولة الطرف، اسـتند امللتمـسان يف      اً  ووفق. حتملت األسرة كل التكاليف اخلاصة بذلك     

 ٦ و٤ يف ضوء املادتني ) ق(دعوى التعويض املدنية اليت أقاماها إىل قانون املسؤولية عن األضرار    
أذى وضـرر بـالغني     تسببت يف   ا   أهن للطابع العنصري لألفعال اليت اعتربا    اً  من االتفاقية، نظر  

ت سابق  وتتفق األدلة اليت قدمها املدعى عليهم مع اإلفادات اليت أدلوا هبا يف وق            . لسمعتيهما
وكرر امللتمسان أن عالمة عنصرية وضعت على بايب مرتيل اثنني مـن            . للشرطة ويف احملكمة  

، "حيصلوا على الوظـائف   "من اجلناة ذكر أنه جيب أال يأتوا إىل الدامنرك و         اً  اجلناة، وأن واحد  
، )Pakis("  اجلنوبني األجانب"     بال من اجملموعة حتدثوا عنهم بازدراء وأشاروا إليهم      اً  وأن أفراد 

  .وقع هلما من اعتداء بدين  مابشكل يضر بسمعتيهما، باإلضافة إىل
، رفضت حمكمة ناستفد احمللية طلب امللتمَسني علـى         ٢٠٠٧ أيلول سبتمرب    ١١ويف    ١٣-٤

يثبتا أن االعتداء املرتكب كانت له دوافع عنصرية أو كان أساسه حتديداً هـو               أساس أهنما مل  
واعتربت احملكمة كذلك أنه علـى      . و جنسيتهما أو أصلهما اإلثين    لملتمَسني أ ل األصل العرقي 

يكن هناك انتهاك    الرغم من أن األفعال تسببت يف حالة خطرية من انعدام األمن ومن القلق، مل             
مؤذ حلقوقهما مبا ُينشئ أساساً للتعويض عن األضرار غري املادية يف إطار قانون املسؤولية عـن                

رار مبرحلة االستئناف احملكمة العليا لشرقي الـدامنرك، ومت تأييـد           وقد نظرت يف الق   . األضرار
__________ 

يدفع الشخص املسؤول عن انتهاك مؤذ حلرية شخص آخر أو أمنه أو مسعته أو              "على أن   ) ١(٢٦تنص املادة     )ق(
تكن هناك   حىت وإن مل  "على أنه   ) ٣(٢٦كما تنص املادة    ". ضرار غري املادية  شخصه تعويضاً للضحية عن األ    

أضرار غري مادية، يدفع الشخص املسؤول عن انتهاك مؤذ حلقوق شخص آخر تعويضاً للـضحية إن كـان               
االنتهاك قد ارتكب من خالل جرمية تنطوي على اعتداء مشدد بوجه خاص على شخص آخـر أو علـى                   

لة الطرف أن األضرار غري املادية جيب فهمها على أهنا ضرر الحترام الذات وتـشهري               وتوضح الدو ". حريته
   .بالسمعة، أي نظرة الشخص لقيمته ومسعته
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، رفـض   ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ١٦ويف  . ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٣القرار يف   
  .القرار أمام درجة قضائية ثالثة ملراجعتهيف جملس قبول الطعون منح اإلذن للملتمَسني بالطعن 

الدولة الطرف بوجوب تقرير عدم     تدفع  أمام اللجنة،   وبالنظر إىل شكوى امللتمَسني       ١٤-٤
 مـن  ١٤ألغراض املقبوليـة يف إطـار املـادة    يثبت وجاهة الدعوى   ملمقبولية البالغ ألنه 

 يف إطار االتفاقية،    ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢١حىت يدخل االعتداء الذي وقع يف       ف. ) ر(االتفاقية
وترى الدولة الطرف، وهو    . إزاء امللتمَسني من أعمال التمييز العنصري       يتعني أن يشكل عمالً   

يوجد دليل على أن االعتداء كانت له دوافع عنصرية، وأنـه             ال رأي احملاكم احمللية، أنه   اً  أيض
ليس من أدوار اللجنة أن تستعرض تفسري القانون الدامنركي واستخدامه من قبـل هيئـات               

ل اإلفادات اليت أدىل هبا الشهود      وتضيف الدولة الطرف أنه يف ك     . ) ش(قضائية مستقلة وخمتصة  
ترد أي إشـارة إىل األصـل اإلثـين      ملللشرطة ويف احملكمة، مبا يف ذلك إفادات امللتمَسني، 

يثبت أن اجلار هو الـذي وضـع          مل للملتمَسني كسبب لالعتداء، وخلصت احملاكم إىل أنه      
للشرطة، على سبيل   وتكشف إفادة السيد شافا     ". بوجود السود غري مسموح   "الالفتة القائلة   

املثال، أنه افترض أن سبب سلوك اجلناة هو شكوى األسرة إىل السلطات احمللية من سلوكهم               
كما يبدو من معظم اإلفادات أن اجلناة عاتبوا األسرة على سرقة قـالدة وإتـالف               . املزعج

لتمَسني وأصبح اجلناة أكثر عدوانية عندما أدركوا أن أحد أفراد أسرة امل          . خوذة دراجة نارية  
إىل أنه على الرغم من أن الشرطة       اً  وتشري الدولة الطرف أيض   . كان يسجل احلادث بالفيديو   

تقتـضيه مـذكرة اإلخطـار      مـا أحالت القضية إىل دائرة األمن واالستخبارات، على حنو   
 يشكل دلـيالً    ال باحلوادث اإلجرامية احملتمل أن تكون دوافعها عنصرية أو دينية، فإن ذلك          

تقضي املذكرة إال باإلخطار بأي أعمـال         ال االعتداء كانت دوافعه عنصرية، حيث    على أن   
تعترب احملاكمـة أن الـشروط        مل ومن مث . إجرامية حيتمل أن تكون دوافعها عنصرية أو دينية       

. من القانون اجلنائي يف االعتبار عند تقرير احلكـم        ‘ ٦‘)١(٨١مستوفاة من أجل أخذ املادة      
عدم وجود سبب للطعن يف هذه النتيجة، اليت تأكدت بعد ذلـك يف             وتدعي الدولة الطرف    

ولتلك األسباب، تكرر الدولة الطرف وجوب تقريـر        . ناامللتمَسالدعوى املدنية اليت أقامها     
 من النظام الداخلي للجنـة،      ٩١ من االتفاقية واملادة     ١٤يف إطار املادة    عدم مقبولية البالغ    

  .دعوىيثبت امللتمسان وجاهة ال  ملحيث
يف إطـار  اً وترفض الدولة الطرف ادعاء امللتمَسني بأن االعتداء يتعني اعتباره مندرج          ١٥-٤

كما أن زعم امللتمـَسني بـأن   ". عنصرياً وفصالًاً عنصري  عزالً" من االتفاقية بوصفه     ٣ املادة
تدعي كما  . تثبته الوقائع بأي شكل     ال اهلدف من االعتداء كان إجبارمها على مغادرة املنطقة       

__________ 

، قرار عدم املقبولية املتخـذ      ضد الدامنرك . ب. مو. ب.س،  ٥/١٩٩٤تشري الدولة الطرف إىل البالغ رقم         )ر(
  .٣-٦ و٢-٦، الفقرتان ١٩٩٥مارس / آذار١٥ يف

 / آب ١٥يف  املعتمـدة   راء  اآل،  نـاراينن ضـد النـرويج     ،  ٣/١٩٩١تشري الدولة الطرف إىل البالغ رقم         )ش(
  .٥-٩ و٤-٩، الفقرتان ١٩٩٤ أغسطس
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 من االتفاقية أمام احملاكم     ٣يتذرعا بتلك احلجة يف إطار املادة         مل الدولة الطرف أن امللتمَسني   
  .يستنفدا سبل االنتصاف احمللية يف هذا االدعاء  مل، ومن مثالوطنية

 من االتفاقية باعتباره غري ٤كما ترفض الدولة الطرف ادعاء امللتمَسني يف إطار املادة     ١٦-٤
  . يدعم زعمهما يف هذا اخلصوص  مايوجد  الص األدلة، حيثمقبول لنق

وضوع الدعوى، ترى الدولة الطرف عـدم حـدوث أي          يتعلق مب  وفيما،  ومما سبق   ١٧-٤
 من  ٦للمادة  اً  انتهاك لالتفاقية، ألن بإمكان امللتمَسني اللجوء إىل سبل االنتصاف الفعالة وفق          

ئية بعناية وفعالية جرمية االعتداء العنيف علـى        وقد تابعت الشرطة واهليئات القضا    . االتفاقية
أما عدم حتقيق الدعوى املدنية اليت أقامها امللتمسان النتيجة املرجـوة هلمـا، أي              . امللتمَسني

تضمن نتيجة معينة يف قضايا التمييز العنصري         ال أمهية له، ألن االتفاقية     ال التعويض، فهو أمر  
قيق وأخذ أقوال الشهود فور إبالغ امللتمَسني عـن         وكانت الشرطة قد بدأت التح    . املزعوم

، لتخلص إىل عدم وجود أي استدالل ممكن علـى أن           ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢١احلادث يف   
 ٥٠بالسجن   على كل منهم  ومتت مقاضاة اجلناة وحكم     . االعتداء كانت له دوافع عنصرية    

ألسـلوب الـذي اتبعتـه    أن ااً ومن مث، تؤكد الدولة الطرف جمـدد . مع وقف التنفيذاً  يوم
تقتضيه   ما لة يف الشرطة واحملاكم على السواء، يف تناول القضية يستويف         السلطات العامة، ممثَّ  

  .، من االتفاقية٦، واملادة ٢من املادة ) د(١الفقرة 

  تعليقات امللتمَسني على تقرير الدولة الطرف     
ة الطرف بـأن االعتـداء      ، طعن امللتمسان يف ادعاء الدول     ٢٠١٠مايو  / أيار ٣١يف    ١-٥
" بوجود السود غري مسموح   "وكررا القول بأن الفتة كتب عليها       . تكن له دوافع عنصرية    مل

، وأن واحداً   "اذهبوا إىل دياركم  "قد وضعت على مقربة من مرتهلما، وأن اجملموعة صاحت          
مشاكل مع "اجه من جرياهنم أكد يف حمادثة تليفونية مع أحد اجلناة اآلخرين قبل االعتداء أنه يو

مـن  ووفقاً للملتمَسني، فإن الشرطة فهمت بوضوح       ". )perkere(بعض األجانب اجلنوبيني    
 العنصرية اليت ينطوي عليها     العواملَإفادات الشهود والرسائل اليت تلقتها من حمامي امللتمَسني         

جرميـة  ومن مث أخطرت الشرطة دائرة األمن واالستخبارات باحلادث باعتباره          . ) ت(اهلجوم  
 املقررد  احلكما رفض امللتمسان حجة الدولة الطرف بأن        . حيتمل أن تكون دوافعها عنصرية    

أي أعمال إجرامية حيتمل أن     "عن هذا النوع من اجلرائم يبلغ من االخنفاض مستوى          إلبالغ  ل
 هاجم فيها شباب ٢٠٠٨إشارة إىل قضية قتل يف عام  ، يف) ث("تكون دوافعها عنصرية أو دينية

__________ 

أغـسطس  / آب ٢٠و ٢٠٠٤أغسطس  /آب ١٦يشري امللتمسان إىل رسالتني مرفقتني بالشكوى ومؤرختني          )ت(
بوجـود  غري مسموح   " عليها   اًنها أن الفتة مكتوب   ، أبلغ فيهما حمامي امللتمَسني الشرطة بأمور من بي        ٢٠٠٤
قد ُوضعت جبانب مرتل امللتمَسني قبل االعتداء، وطلب من شرطة سورو إطالعه على التحقيق الذي               " السود

  . جتريه يف اجلرمية بوصفها جرمية ذات دوافع عنصرية
  . أعاله١٤-٤انظر الفقرة   )ث(
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، ورفض بعدها كبري مفتشي جرائم القتل يف شرطة كوبنـهاغن           ) خ(ن ضحية أجنبية  وركيدامن
صراحة اعتبار أن هذا القتل اخلطأ كانت له دوافع عنصرية ودينية، ومن مث رفض إخطار دائرة 

من شك، يف هذه القضية، يف  ومن هنا يدعي امللتمسان أنه ما. األمن واالستخبارات باحلادث
حتقق فيهـا    الطابع العنصري للجرمية موضع اجلدل، ولكنها مع ذلك مل        أن الشرطة أدركت    

 ٦ و ٤ و ٣ و ٢على النحو السليم كجرمية ارتكبت بدافع الكراهية، وذلك يف انتهاك للمواد            
  .من االتفاقية

يستنفدا سبل االنتصاف احملليـة،    مليتعلق بادعاء الدولة الطرف بأن امللتمَسني     فيماو  ٢-٥
يتمكنا   مل  من االتفاقية أمام احملاكم احمللية، يؤكد امللتمسان أهنما        ٣ املادة   حيتكما إىل   مل حيث

  .من االحتكام إىل االتفاقية أثناء الدعوى اجلنائية
للملتمسني، كانت السلطات العامة ترغب يف الوصـول إىل هنايـة سـريعة             اً  ووفق  ٣-٥

االعتـراف  "إىل  اً  اسـتناد  اًسـريع اً  قضائياً  للدعوى يف هذه القضية، ومن مث اختارت مسار       
وبعد توقف اهلجـوم،    اً  فالشرطة وصلت إىل مسرح اجلرمية متأخر     . للمدعى عليهم " الكامل
 من اجلناة، أربعة فقط من املشتبه هبـم جـرى   ٣٥ومن أصل . تقم حبماية األسرة  ملومن مث 

 اجلنـاة   تطلب النيابة العامـة مـن      ومل. استجواهبم واهتامهم باملشاركة يف اهلجوم العنصري     
االعتراف بالعامل العنصري يف اجلرمية، وطلبت منهم فقط االعتراف بارتكاب عنف وختريب            

  .وحيازة أسلحة غري مشروعة
على أن الدعوى اجلنائية متت يف غياهبما، وأهنما بذلك قـد           اً  وشدد امللتمسان أيض    ٤-٥

 اليت نظرت فيها حمكمة     أما الدعوى املدنية  . منعا من فرصة الشهادة أمام حمكمة سورو احمللية       
حيضر عدد من الشهود      مل عن ذلك،   وفضالً. ناستفد احمللية بعد ذلك فلم حتقق هلما الترضية       

يف  وال، اجللسة أمـام حمكمـة ناسـتفد احملليـة           .ب. واملدعى عليهم، مثل املدعى عليه ك     
جوابه بـشأن   يكن من املمكن است     مل ومن مث . االستئناف أمام احملكمة العليا لشرقي الدامنرك     

ومن مث يطعن امللتمسان يف ادعاء الدولة الطرف        . ) ذ(احملادثات اهلاتفية اليت أجراها قبل االعتداء     
بأن الدليل الذي قدمه املدعى عليهم يف احملكمة يتوافق مع اإلفادات الـيت أدلـوا هبـا إىل                   

ن يتعني على   للملتمَسني، كا اً  ووفق. ، حيث غاب أحد املدعى عليهم عن احملاكمة       ) ض(الشرطة
  . لصاحلهمااً حمكمة ناستفد احمللية يف تلك الظروف أن تصدر حكم

يتابعا على النحو السليم طلبـهما        مل يتعلق حبجة الدولة الطرف بأن امللتمَسني      فيماو  ٥-٥
أأ(املقدم إىل جملس التعويضات عن األضرار اجلنائية      

 غ

، أفاد امللتمسان بأن هذا اإلجـراء غـري         )
__________ 

 احلالة حيمل مضرباً للعبة البيسبول، وأُفيد بأنه صـرخ يف الـضحية         ووفقاً للملتمَسني، كان املهاجم يف تلك       )خ(
  ).تعبري دامنركي ازدرائي لألجانب) perker svine" ((ما الذي تنظر إليه أيها اجلنويب اخلرتير؟"قائالً 

 . أعاله١-٥ و٤-٤ و٣-٢انظر الفقرات   )ذ(
 . أعاله٩-٤انظر الفقرة   )ض(
  . أعاله١١-٤انظر الفقرة   )أأ(
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 من الالزم هلما احلصول على قرار لصاحلهما مـن احملكمـة اجلنائيـة              ضروري، حيث كان  
وحيث إن مطالبهما قد ُرفـضت يف       . املدنية كأساس للمطالبة بالتعويض على حنو سليم       أو

يكن بإمكان جملس التعويـضات تقـدمي         مل الدعوى اجلنائية والدعوى املدنية على السواء،     
  .تعويض هلما

، ٦أن الدولة الطرف انتـهكت حبقهمـا املـادة          اً  ن جمدد  يؤكد امللتمسا  اً،وختام  ٦-٥
ب ب ( من االتفاقية  ٤ و ٣، وكذلك املادتني    ٢من املادة   ) د(١يتصل بالفقرة    فيما

 ظ

ويكـرران  . )
القول بأهنما ُحرما من االنتصاف الفعال عن أعمال العنف العنصرية اليت تعرضا هلا، مبـا يف                

تعرضا له من متييز،      ما عن الضرر الذي تسبب فيه    ذلك احلق يف التعويض والترضية الكافيني       
ج ج(باإلضافة إىل معاقبة اجلناة

 أ أ

(.  

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  النظر يف مقبولية البالغ    
قبل النظر يف أي ادعاء وارد يف بالغ ما، جيب أن تقرر جلنة القضاء علـى التمييـز         ١-٦

  .ال  أمإذا كان البالغ مقبوالً  ما من االتفاقية،١٤ملادة من ا) أ(٧للفقرة اً العنصري، وفق
يثبتا، ألغراض املقبولية، ادعاءمها بـأن اعتـزام          مل أن امللتمَسني   تالحظ اللجنة أوالً    ٢-٦

من أعمـال العـزل العنـصري أو الفـصل          اجلناة إجبارهم على مغادرة البلدية يعترب عمالً      
ومن مث يعترب هذا اجلزء من الـبالغ غـري          . تفاقية من اال  ٣العنصري، يف سياق مفهوم املادة      

وهبذا االستنتاج، فإن اللجنـة ليـست       .  من االتفاقية  ١٤ من املادة    ١مقبول يف إطار الفقرة     
يستنفدا سبل االنتصاف احمللية يف هذا        مل حباجة إىل النظر يف دفع الدولة الطرف بأن امللتمَسني        

  . من االتفاقية أمام احملاكم احمللية٣ املادة حيتكما إىل  ملاالدعاء، على أساس أهنما
يثبتـا وجاهـة      مل حبجة الدولة الطرف املتمثلة يف أن امللتمَسني      اً  وحتيط اللجنة علم    ٣-٦

من أعمال التمييز العنـصري يف        يعد عمالً   ال ألغراض املقبولية، حيث إن االعتداء    الدعوى  
أو أسفر اً  كان هذا االعتداء قد شكل متييز     إذا  ما ولكن اللجنة ترى أن مسألة    . سياق االتفاقية 

إذا كان قد ُعرض عليهما      وماعن متييز ضد امللتمَسني على أساس أصلهما الوطين أو اإلثين،           
هي مسألة تتصل جبوهر البالغ، وهلذا السبب يف تلك احلالة انتصاف فعال يف هذا اخلصوص،         

لجنة إىل أن امللتمَسني قـد أثبتـا         على ذلك ختلص ال    وبناًء. سُينظر فيها من حيث املوضوع    
 مـن االتفاقيـة،     ٦ و ٤ واملادتني   ٢من املادة   ) د(١ بالقدر الكايف ادعاءاهتما يف إطار الفقرة     

__________ 

خيص العزم على إجبار األسرة       فيما ٣خيص اهلجوم العنيف والتخريب، وإىل املادة         فيما ٤احُتكم إىل املادة      )بب (
  .خيص عدم وجود سبل االنتصاف الفعالة  فيما٦على مغادرة املكان، وإىل املادة 

  .٢٦يشري امللتمسان إىل التوصية العامة للجنة رقم   )ج ج(
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نظـراً  يف النظر يف تلك االدعاءات من حيث املوضـوع،         اً  ألغراض املقبولية، وستمضي قدم   
  . عدم وجود أي اعتراضات أخرى على مقبولية البالغل

  للبالغاألسس املوضوعيةالنظر يف     

 من االتفاقية الدولية للقضاء على ١٤من املادة ) أ(٧تنظر اللجنة، مبوجب أحكام الفقرة   ١-٧
  .مجيع أشكال التمييز العنصري، يف املعلومات املقدمة من كل من امللتمَسني والدولة الطرف

طـرف قـد أوفـت      إذا كانت الدولة ال    فيماوتتمثل املسألة املطروحة أمام اللجنة        ٢-٧
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢١ن يف ابالتزامها اإلجيايب بالتحقيق يف االعتداء الذي تعرض له امللتمَس

 مـن   ٢ومقاضاة مرتكبيه على النحو السليم، آخذة يف االعتبار واجبها، يف إطـار املـادة               
. بالغ عنـها  االتفاقية، يف اختاذ اإلجراءات الفعالة إزاء حوادث التمييز العنصري اليت يتم اإل           

يتمثل يف استعراض تفسري الوقائع والقانون الوطين الذي تقوم           ال وتشري اللجنة إىل أن دورها    
دد(به احملاكم احمللية، إال إذا كانت القرارات تعسفية بشكل بيِّن، أو تبلغ حد إنكار العدالـة     

 ب ب

( .
طة، طلبت النيابـة    ويف هذه القضية، تالحظ اللجنة أنه بعد التحقيق يف اجلرمية من قبل الشر            

إىل اعتـراف   اً  السري يف الدعوى اجلنائية ضد أربعة من املشتبه هبم بإجراءات مستعجلة استناد           
 ، اليت جترم أعماالً   )١(٢٤٥املدعى عليهم باجلرم، وقررت تنقيح االهتامات من انتهاك للمادة          

أقـصى  حمددة ذات طابع بشع أو وحشي أو خطري على حنو خاص، واليت يعاقب عليهـا ب               
 من القانون اجلنائي اليت جتـرم       ٢٤٤العقوبة وهي السجن ست سنوات، إىل انتهاك للمادة         

. تتجاوز ثالث سنوات    ال أعمال العنف العامة ويعاقب عليها بعقوبة أخف وهي السجن ملدة         
وتالحـظ  ). مع وقف التنفيذ  (اً   يوم ٥٠وحكم على املدعى عليهم يف هناية املطاف بالسجن         

بب اإلجراءات املستعجلة والتهم املنقحة، فإن الطابع العنصري احملتمل للجرمية          اللجنة أنه بس  
وتالحـظ  . يفصل فيه أمام احملاكمـة     وملبالفعل يف مرحلة التحقيق اجلنائي،      اً  قد ُنحي جانب  

، رفضت حمكمة ناستفد احمللية طلب امللتمَسني ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١١اللجنة كذلك أنه يف 
إىل عدم تقدميهم أدلة كافية على أن االعتداء املرتكب         اً  ار املعنوية، استناد  بالتعويض عن األضر  

كانت له دوافع عنصرية، أو مت على أساس حمدد يتمثل يف عرقية امللتمَسني أو جنـسيتهما أو         
  .أصلهما اإلثين

 ٢١ من اجلناة هامجوا مرتل امللتمـَسني يف         ٣٥وتالحظ اللجنة أن من املسلم به أن          ٣-٧
، وأن امللتمَسني تعرضا يف عدة مناسبات أللفاظ جارحة ذات طـابع            ٢٠٠٤يونيه  /حزيران

أن الشرطة أخطرت دائرة األمن     اً  ومن املسلم به أيض   . عنصري داخل وخارج سياق االعتداء    
مبذكرة اإلخطار باحلوادث اإلجرامية احملتمل أن تكون دوافعها          واالستخبارات باحلادث عمالً  

تقدم أية معلومات عن نتـائج هـذا          مل حظ اللجنة أن الدولة الطرف    وتال. عنصرية أو دينية  

__________ 

 .٢-٧، الفقرة ٢٠٠٧أغسطس / آب٨، الرأي املعتمد يف إر ضد الدامنرك، ٤٠/٢٠٠٧انظر البالغ رقم   )دد(
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اً إذا كان أي حتقيق قد أُجري للتأكد مما إذا كان اهلجوم يعد حتريـض               ما اإلخطار، وخباصة 
  .من أعماله على التمييز العنصري أو عمالً

وترى اللجنة أنه يف ظروف خطرية كتلك اخلاصة هبذه القـضية، حيـث تعـرض                 ٤-٧
يكفـي    ما  من اجلناة، بعضهم مسلح، هناك     ٣٥مَسان يف مرتهلما العتداء عنيف من قبل        امللت

يف الطابع العنصري احملتمل للهجوم     اً  دقيقاً  من العناصر اليت تربر إجراء السلطات العامة حتقيق       
على صعيد التحقيق اجلنائي ممـا      اً  عن ذلك، ُنحي هذا االحتمال جانب     اً  وعوض. على األسرة 
وترى اللجنة أن العبء كان يقـع علـى         . لفصل يف املسألة أمام احملاكمة اجلنائية     منع حىت ا  

أن ُتحمل امللتمـَسني عـبء اإلثبـات يف           ال الدولة الطرف يف إطالق حتقيق جنائي فعال،      
وتشري اللجنة إىل سوابقها القضائية اليت تفيد بأنه يف حال صدور هتديـدات             . الدعوى املدنية 

ومن قبل جمموعة، يقع على عاتق الدولة الطـرف أن          اً  ما تصدر علن   عند سيما البالعنف، و 
ه ه(بالعناية والسرعة الواجبتني  اً  جتري حتقيق 

 ج ج 

وهذا االلتزام واجب التطبيق من بـاب أوىل يف         . )
  .بالفعل يف اعتداء على األسرةاً  شخص٣٥ظروف هذه القضية، حيث شارك 

مـن  ) أ(٤نتهاك مـستقل للمـادة      ا استنتاج وقوع ورغم عدم قدرة اللجنة على        ٥-٧
ألن الوقائع موضع جدل بني الطرفني،     اً  إىل املعلومات املعروضة عليها، ونظر    اً  االتفاقية، استناد 

يف توفري احلماية   اإلخفاق  ويف ضوء هذا    . فإهنا ترى أن التحقيق يف األحداث كان غري كامل        
ي، ويف إجراء حتقيق فعال، ممـا       الفعالة للملتمَسني من عمل مزعوم من أعمال التمييز العنصر        

أدى إىل حرمان امللتمَسني من حقهما يف احلماية وسبل االنتصاف الفعالة إزاء فعل التمييـز               
  .٢من املادة ) د(١ وللفقرة ٦العنصري املبلغ عنه، ختلص اللجنة إىل وقوع انتهاك للمادة 

الصادرة ) ٢٠٠٥(٣١ويف ظل تلك الظروف، ومع اإلشارة إىل التوصية العامة رقم             -٨
وو(عن اللجنة بشأن منع التمييز العنصري يف إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية            

 د د

، ترى جلنة   )
 من االتفاقية الدوليـة  ١٤من املادة ) أ(٧بأحكام الفقرة    القضاء على التمييز العنصري، عمالً    

تكشف عن انتـهاك    لقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، أن الوقائع املعروضة عليها           ل
  . من االتفاقية٦، واملادة ٢من املادة ) د(١الدولة الطرف ألحكام الفقرة 

عن األضرار املاديـة  اً كافياً وتوصي اللجنة بأن متنح الدولة الطرف امللتمَسني تعويض        -٩
  .واملعنوية اليت سببتها االنتهاكات املذكورة أعاله لالتفاقية

 الدولة الطرف النظر يف سياستها وإجراءاهتا املتعلقة        وتوصي اللجنة كذلك بأن تعيد      -١٠
متييز عنصري أو عنف ذي دوافع عنصرية، وذلك يف ضوء          بوقوع  يف قضايا االدعاء     باملالحقة

__________ 

 .٦-٦، الفقرة ١٩٩٣مارس / آذار١٦، الرأي املعتمد يف ضد هولندا. ك. ل، ٤/١٩٩١البالغ رقم   )ه ه(
  .، الفصل التاسع)A/60/18 (١٨الوثائق الرمسية لألمم املتحدة، الدورة الستون، امللحق رقم   )وو(
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زز( من االتفاقية٤التزاماهتا مبوجب املادة 
 ه ه

كما تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر رأي . )
  .  صفوف املدعني العامني واهليئات القضائيةاللجنة على نطاق واسع، مبا يف ذلك يف

 معلومـات عـن   اً،وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، يف غضون تسعني يوم    -١١
  . التدابري املتخذة لتنفيذ رأي اللجنة

اعتمد باإلسبانية واإلنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بـأن الـنص اإلنكليـزي هـو              [
كجزء من تقرير اللجنة الـسنوي إىل       أيضاً  اً بالصينية والعربية    وسيصدر الحق . األصلي النص

  .]اجلمعية العامة
  

__________ 

 .٨-٦، الفقرة ) أعالهه هاحلاشية رقم  (ضد هولندا. ك. لانظر   )زز(
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  املرفق الرابع

معلومات متابعة مقدمة فيما يتصل باحلاالت اليت اعتمدت فيها اللجنة              
  توصيات

جيّمع هذا املرفق املعلومات الواردة بشأن متابعة البالغات الفردية منذ تقدمي التقريـر        
  .) ب(فضالً عن أية قرارات اختذهتا اللجنة بشأن طبيعة تلك الردود ،) أ(ألخريالسنوي ا

  الدامنرك  الدولة الطرف
  ٤٣/٢٠٠٨، سعادة حممد آدن  القضية

  ٢٠١٠أغسطس / آب١٣  تاريخ اعتماد الرأي
املسائل واالنتهاكات اليت خلصت 

  إليها اللجنة
قـدقلة التحري الفعلي ليتبني ما إذا كان مقدم االلتمـاس           

،٢املادة ) د(١انتهاك الفقرة : تعرض لتمييز على أساس العرق    
والتقـصري يف التحقيـق الفعـال يف.  من االتفاقية  ٤واملادة  

من القانون) ب(٢٦٦شكوى مقدم االلتماس مبوجب املادة      
 . من االتفاقية٦اجلنائي ُيشكل انتهاكاً مستقالً يف إطار املادة 

__________ 

 ).A/66/18 (١٨ والستون، امللحق رقم السادسةالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة   )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    .  لوقف التحريات وسحب التهم أو وقف النظر يف قضايا معينة          املخولة ملدير النيابة العامة   

إزاء العدد الكبري من القضايا اليت أوقف النظر فيها مدير النيابة العامة، األمر الذي من شأنه أن يثين الـضحايا                    
 خمتلف رجال الـسياسة إللغـاء      واللجنة قلقة أيضاً إزاء املقترحات املتكررة املقدمة من       . 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 ( جرائم الكراهية واليت تركز أساساً على
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               باء، ٢٦٦املادة  تندرج يف إطار    
، حتث اللجنـة    )٢٠٠٥(٣١ومتشياً مع التوصية العامة رقم      . يشجع إفالت مرتكيب جرائم الكراهية من العقاب      

 يعرض للخطـر اجلهـود       باء مبا من شأنه أن     ٢٦٦الدولة الطرف على الصمود أمام الدعوات إىل إلغاء املادة          
 ".واملكاسب اليت حققتها الدولة الطرف يف مكافحة التمييز العنصري وجرائم الكراهية
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 الدولة الطرف مبنح مقدم االلتماس تعويـضاًأوصت اللجنة   اإلنصاف املوصى به
كافياً عن الضرر املعنوي الذي تسببت فيـه االنتـهاكات

وتشري اللجنة إىل توصيتها العامة. املشار إليها أعاله لالتفاقية   
اختاذ:" اليت توصي الدول الطرف األطراف مبا يلي       ٣٠رقم  

إجراءات صارمة ملواجهة أي نزعة الستهداف أو وصم أو
طاء صورة منطية مقولبة أو مسات ألفراد جمموعات غـريإع

املواطنني على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصـل
[...]".القومي أو العرقي، وال سيما من قبل الـسياسيني          

 الذي٢٠٠٤مارس  / آذار ١٦وأحاطت اللجنة علماً بقانون     
 مـن٨١أدخل، يف مجلة أمور، حكماً جديداً يف املـادة          

نون اجلنائي تنص على أن الدافع العنصري يشكل ظرفاًالقا
مشدداً، وأوصت الدولة الطرف بالسهر على تطبيق تشريعها

مث. القائم بصورة فعلية حبيث ال حتدث انتـهاكات مماثلـة         
طلبت اللجنة من الدولة الطرف التعريف على نطاق واسع
برأي اللجنة، مبا يف ذلك يف صـفوف املـدعني العـامني

  .ئات القضائيةواهلي
التقارير منذ /تاريخ النظر يف التقرير

  اعتمادها
مت النظر يف تقريري الدولة الطرف الدوريني الثامن عـشر

؛ ومن املقرر أن ُينظر٢٠١٠أغسطس  /والتاسع عشر يف آب   
 )١(٢٠١٣ يف التقريرين العشرين واحلادي والعشرين يف عام

  ٢٠١١فرباير / شباط٢٥  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف 
 ٢٠١١يونيه / حزيران٢٧، ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٣  تاريخ الرد

خترب الدولة الطرف اللجنة أوالً بأن حكومتها قد خلصت إىل  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   . راءات الشكوى إج
القانونية لتقدمي الشكاوى وعرضها على اهليئـات الدوليـة
املنشأة مبوجب معاهدات يف إطار اتفاقيات حقوق اإلنسان

، يضمن تـوفري املـساعدة)١٩٩٩ديسمرب  /كانون األول (
القانونية لتغطية التكاليف املنصفة جلميع احلـاالت حيثمـا

يئة الشكاوى الدولية من الدولة الطـرف تقـدميتطلب ه 
وقد تلقى مقدم اللتمـاس يف. مالحظات على شكوى ما   

٨ ٣٠٠ كرونة دامنركية، أي قرابة      ٤٥ ٠٠٠هذه القضية   
  .دوالر من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية
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وتشرح الدولة الطرف أن حكومتها مستعدة لدفع تعويض  
 االلتماس قد تعرض لـه،عن أي ضرر نقدي يكون مقدم     

وفقاً للمبدأ العام املتعلق مبثل هذا التعـويض يف القـانون
غري أن مقدم االلتماس، يف هذه القضية، مل يشك. الدامنركي

أما فيما يتعلق بالتعويض عـن. من أي ضرر من هذا القبيل 
الضرر غري النقدي، مبا يف ذلك األضرار املعنوية، تـشرح

تها كانت قد خلصت، بعد النظرالدولة الطرف أن حكوم   
يف القضية بعناية، إىل أن أفعال التمييز املزعومة ضد مقـدم
.االلتماس ليس هلا طابع من شأنه أن يتطلب دفع تعـويض          
ويف اخللوص إىل هذا االستنتاج علقت احلكومة قدراً كبرياً
من األمهية على كون التصرحيات الـيت أدىل هبـا الـسيد

عي، خالفاً ملا كان عليه احلال يف قضاياايسبريسن يف بث إذا   
، 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
جراء املتابعة فيما يتصل بقضيةكما تشري الدولة الطرف إىل إ 

،٣٤/٢٠٠٤ القضية رقم    حممد حسن غيلي ضد الدامنرك،    
وتشري إىل أهنا قررت يف هذه القضية أيضاً عدم دفع تعويض
عن الضرر غري النقدي، وذلك يف مجلة أمور ألن أعمـال
.التمييز مل تكن تستهدف مقدم االلتماس بصورة شخصية        

للجنة إىل أن رد الدولـة، خلصت ا  السيد غيلي ويف قضية   
.الطرف مرض وأقفلت باب النظر يف القضية يف إطار املتابعة
وفيما يتعلق بالتطبيق الفعلي للتشريع القائم، تشري الدولـة

 مـن٩٩الطرف إىل أن مدير النيابة العامة، مبوجب املادة         
قانون إدارة العدل، أعلى درجة من بقية املدعني ويـشرف

 فيما يتعلق بعملنه خمول إلصدار القواعد   التايل فإ وب. عليهم
املدعني العامني، وبإمكانه أيضاًَ أن يتدخل يف حاالت معينة
.ويعطي أوامر، سواء مقاضاة مسألة ما أو عدم مقاضـاهتا         

 بشأن٩/٢٠٠٦وقد أصدر مدير النيابة العامة التوجيه رقم        
ةمعاجلة القضايا اليت تتعلق بانتهاكات أحكام من بينها املاد        

ويـنص هـذا. من القانون اجلنائي الـدامنركي   ) ب(٢٦٦
من) ب(٢٦٦التوجيه على أن مجيع الشكاوى مبوجب املادة 

القانون اجلنائي، اليت ترفضها الشرطة لكونه ال يوجـد أي
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    
ُتعرض مجيع القضايا اليت توجه فيها هتمة أولية على مـدير

وتشرح الدولة الطرف. النيابة العامة لتحديد التهم النهائية    
بتقدير ما إذا كانت هناكأن مدير النيابة العامة يقوم حالياً       

ومـدير النيابـة. ٩/٢٠٠٦حاجة إىل تعديل التوجيه رقم      
العامة حبوزته رأي اللجنة يف هذه القضية، إىل جانب طلب

  .بأخذه بعني االعتبار لدى تعديل التوجيه املذكور
وأخرياً، خترب الدولة الطرف اللجنة بأنه باإلضافة إىل مدير النيابة  

اً رأي اللجنة إىل املدعي العامة اإلقليمـي يفالعامة، أحيل أيض  
كوبنهاغن وإىل مدير الشرطة يف كوبنهاغن، أي إىل السلطات

  .الثالث التابعة إىل دائرة اإلدعاء العام املعنية يف هذه القضية
كما أُرسل رأي اللجنة إىل الشرطة الوطنية الدامنركية وإىل

خربت هيئات املقاضاةاحملكمة اإلدارية الدامنركية، وبالتايل أُ    
وقامـت الدولـة. واهليئات القضائية باستنتاجات اللجنـة  

الطرف أيضاً بإبالغ ممثل مقدم االلتماس بالتدابري املتخـذة
  .إلنفاذ توصيات اللجنة

قدم ممثل مقدم االلتماس تعليقاته على مالحظات الدولـة           تعليقات مقدمة االلتماس
 يالحـظ، أوالً    وهو. 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 إيـر، الـبالغ       ٣٤/٢٠٠٤البالغ رقم   
، كان الوضع متـشاهباً ومل تقـدم أيـة        ٤٠/٢٠٠٧ رقم

  .تعويضات عن أضرار غري نقدية
الطرف بشأن دفع تكـاليف     ويرى احملامي أن حجج الدولة      

املساعدة القانونية يف هذه القضية ال صلة له بتوصية اللجنة          
بتقدمي تعويض عن األضرار، ويشري إىل أنه ال ميكن احلصول          

وثانياً، ُيظهـر   . على أي جرب من خالل املساعدة القانونية      
رفض الدولة الطرف منح تعويض عن األضرار غري النقدية،         

 التمييز املزعوم يف القـضية الراهنـة      على أساس أن طبيعة     
ال يسمح بدفع تعويض، أنّ الدولة الطرف، يف رأي احملامي،          

 ويرى احملامي أنه من غري املهم التأكـد       . ختلط بني مسألتني  
 يـستهدف   مما إذا كان التصريح اإلذاعي للسيد ايسبريسن      
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مقدم االلتماس بصورة شخصية، واحلالة املعنوية اليت تعرض 
ا املتقدم بااللتماس مل تكن بسبب التصريح نفسه وإمنـا          هل

فتصريح . بسبب تقصري الدولة الطرف يف التصرف بفعالية      
. السيد ايسبريسن، يف جوهره، مل تنظر فيه حمكمـة أبـداً      

وكما تثبت ذلك اللجنة يف رأيها فإن الدولة الطرف قـد           
 يف  قصرت يف الوفاء بالتزاماهتا اإلجيابية باختاذ إجراء فعال       

وبالتايل، وحسب احملامي، فإن األضرار املعنويـة       . القضية
. اليت تعرض هلا مقدم االلتماس ُتنسب إىل الدولة الطـرف    

ويضيف احملامي أن الدولة الطرف قـصرت يف النظـر يف         
استنتاجات اللجنة من حيث األسس املوضوعية للقـضية،        
وال سيما استنتاج اللجنة وأن مقدم االلتماس هو أيـضاً          

حية انتهاك حلقوقه من جانب الدولة الطرف، يف إطار         ض
أما فيما يتعلق بالقضايا السابقة اليت      .  من االتفاقية  ٦املادة  

تشري إليها الدولة الطرف كمثـال علـى ردود املتابعـة           
جيب هنا فهمها   " ُمرض"املرضية، يالحظ احملامي أن لفظة      

إضافية، على أهنا تعين أن األمر ال حيتاج إىل أية مراسالت           
  .دون أن تعين بالضرورة أن اللجنة راضية بالتدابري املتخذة

وفيما يتعلق مبسألة التطبيق الفعلي للتشريع القـائم وبعـدم          
حدوث انتهاكات مماثلة يف املستقبل، يالحـظ احملـامي أن    

 ٩/٢٠٠٦مدير النيابة العامة قد أخربه بأن التوجيـه رقـم           
 سوف يشكل جـزءاً     جتري حالياً مراجعته وأن رأي اللجنة     

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  قضية حممد حسن    
 كان ميكن أن ُتستخدم كأساس لتفادي حـدوث         الدامنرك

  .ستخدم كأساس لذلكانتهاكات الحقة مماثلة، لكنها مل ُت
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           
  . ضائية على سبيل املثال ال احلصرذلك على اهليئات الق

ويطلب احملامي إىل اللجنة أن تتدخل وتـشرح للدولـة            
الطرف أن ردها غري مرض وأن التدابري املتخذة غري كافية          

  . لالمتثال لتوصياهتا
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الرد اإلضايف املقدم من الدولـة      
  الطرف

، كررت الدولـة الطـرف      ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٧يف  
 ردهـا الـسابق املقـدم يف كـانون      املعلومات الواردة يف  

 بشأن التدابري املتخذة إلنفـاذ رأي       ٢٠١٠ديسمرب  /األول
وخبصوص مسألة تعويض املتقدم بااللتماس، تـشري       . اللجنة

الدولة الطرف إىل أن تكاليف مساعدة قانونية مببلغ قـدره          
 دوالر مـن دوالرات     ٨ ٣٠٠( كرونة دامنركية    ٤٥ ٠٠٠

  . عها يف هذه القضيةقد مت دف) الواليات املتحدة
تعليقات إضـافية مقدمـة مـن       

  صاحب البالغ
 إىل س أشار حمامي املتكلم بااللتمـا ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٠يف  

أن الدولة الطرف اقتصرت فقط على تكـرار مالحظاهتـا          
ديـسمرب  /السابقة اليت كانت قد أبـدهتا يف كـانون األول         

تقدمي ويرى احملامي أن الدولة الطرف قد قّصرت يف         . 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            اإلجراء الذي اختذته اللجنة
  .٢٠١١طس أغس/آب

اإلجراءات اإلضـافية املقترحـة     
  قرار اللجنة أو /و

 التاسـعة والـسبعني   ناقشت اللجنة القضية يف دورهتـا       
ورحبت بالتدابري الـيت اختـذهتا   ). ٢٠١١أغسطس  /آب(

توفري احملامي  الدولة الطرف حىت اآلن، ولكنها اعتربت أن        
ودعـت الدولـة    .  لتعـويض  اجملاين ال ميكن اعتباره دفعاً    

رف إىل استكشاف سبل منح الـشاكي التعـويض،         الط
ـ        ة الطـرف   وُوجهت مذكرة شفوية هبذا الشأن إىل الدول

زال حـوار املتابعـة     ال ي و. ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٥ يف
  .تلقي املزيد من املعلومات لجارياً انتظاراً
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  اخلامساملرفق 

ـ              يت املقررون القطريون املعنيون بالتقارير الدورية للدول األطـراف ال
نظرت فيها اللجنة واملعنيون حبالة الدول األطراف املشمولة بـإجراء          

  الدورة الثماننياالستعراض يف 

  املقرر القطري  التقارير الدورية اليت نظرت فيها اللجنة
  األردن

  التقارير الدورية من الثالث عشر إىل السابع عشر
(CERD/C/JOR/13-17)  

  السيد ثورنبريي

  إسرائيل
  دورية من الرابع عشر إىل السادس عشرالتقارير ال

(CERD/C/ISR/14-16) 

  السيد كوت

  إيطاليا
  السادس عشر إىل الثامن عشرمن التقارير الدورية 

(CERD/C/ITA/16-18)  

  السيد أمري

  الربتغال
  التقارير الدورية من الثاين عشر إىل الرابع عشر

(CERD/C/PRT/12-14)  

  السيدة كريكلي

  تركمانستان
  ران الدوريان السادس والسابعالتقري

(CERD/C/TKM/6-7)  

  السيد دياكونو

  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
  التقارير الدورية من السادس عشر إىل الثامن عشر

(CERD/C/LAO/16-18)  

  السيد دي غوت

  فييت نام
  التقارير الدورية من العاشر إىل الرابع عشر

(CERD/C/VNM/10-14)  

  السيد هوانغ

  رقط
  التقارير الدورية من الثالث عشر إىل السادس عشر

(CERD/C/QAT/13-16)  

  السيد كايل تزاي
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  كندا
  التقريران الدوريان التاسع عشر والعشرون

(CERD/C/CAN/19-20)  

  السيد كمال

  الكويت
  التقارير الدورية من اخلامس عشر إىل العشرين

(CERD/C/KWT/15-20)  

  السيد أفتونوموف

  املكسيك
  قريران الدوريان السادس عشر والسابع عشرالت

(CERD/C/MEX/16-17)  

  السيد مورّيو
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  السادساملرفق 

   ) أ( للجنةالدورة الثماننيقائمة الوثائق الصادرة من أجل     
CERD/C/80/1 جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة والسبعني للجنة وشروحه 

CERD/C/80/2      ٩ من املادة    ١ول األطراف مبقتضى الفقرة     حالة تقدمي التقارير من قبل الد 
 إىل الدورة الثمانني للجنةمن االتفاقية 

CERD/C/SR.2126 ،2128و-

Add.1، و2165

 احملاضر املوجزة للدورة الثمانني للجنة

CERD/C/CAN/19-20 التقريران الدوريان التاسع عشر والعشرون املقدمان من كندا 

CERD/C/ISR/14-16 ورية من الرابع عشر إىل السادس عشر املقدمة من إسرائيلالتقارير الد 

CERD/C/ITA/16-18 التقارير الدورية من السادس عشر إىل الثامن عشر املقدمة من إيطاليا 

CERD/C/JOR/13-17 التقارير الدورية من الثالث عشر إىل السابع عشر املقدمة من األردن  
CERD/C/KWT/15-20  اخلامس عشر إىل العشرين املقدمة من الكويتالتقارير الدورية من 

CERD/C/LAO/16-18             التقارير الدورية من السادس عشر إىل الثامن عشر املقدمة من مجهورية الو
 الدميقراطية الشعبية

CERD/C/MEX/16-17 التقريران الدوريان السادس عشر والسابع عشر املقدمان من املكسيك 

CERD/C/PRT/12-14 لدورية من الثاين عشر إىل الرابع عشر املقدمة من الربتغالالتقارير ا 

CERD/C/QAT/13-16 التقارير الدورية من الثالث عشر إىل السادس عشر املقدمة من قطر 

CERD/C/TKM/6-7 التقريران الدوريان السادس والسابع املقدمان من تركمانستان 

CERD/C/VNM/10-14 الرابع عشر املقدمة من فييت نامالتقارير الدورية من العاشر إىل  

  

__________ 

 .هذه القائمة تتعلق فقط بالوثائق الصادرة للتوزيع العام  )أ (
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  السابعاملرفق 

  اعتمدته اللجنة يف الفترة املشمولة بالتقرير الذي البياننص     

  بيان بشأن املسامهة يف برنامج عمل عقد املنحدرين من أصل أفريقي    
  ،على التمييز العنصريإن جلنة القضاء   
  ،٦٦/١٤٤ بقرار اجلمعية العامة إذ ترحب  
 سنة دوليـة    ٢٠١١ الذي أعلن عام     ٦٤/١٦٩ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ تشري   

  ،للمنحدرين من أصل أفريقي
بشأن التمييز العنـصري ضـد      ) ٢٠٠١(٣٤ على توصيتها العامة رقم      تشددوإذ    

  ،السكان املنحدرين من أصل أفريقي
  بأن إعالن السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي تشكل قيمة مضافة إىل            تسلم  

 االعتـراف والعدالـة والتنميـة       لضمانما تبذله الدول واجملتمع الدويل ككل من جهود         
على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل، وبأن عقـد          للمنحدرين من أصل أفريقي     

املنحدرين من أصل أفريقي يشكل فرصة لتكثيف اإلجراءات املنفذة، بـالنظر إىل الطـابع              
  .ر عليهماهليكلي للمشاكل اليت تؤث

تعترب جلنة القضاء علـى التمييـز العنـصري أن مـصطلحات            ويف هذا الصدد،      
واسعة مبا يكفي لوصف املواضيع املتصلة بعقد املنحدرين من         " االعتراف والعدالة والتنمية  "

أصل أفريقي، وتوصي فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي بأن ينظـر يف               
  :التالية لدى صياغة واعتماد برنامج عمل عقد املنحدرين من أصل أفريقياختاذ اإلجراءات 

، للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري     تعزيز التنفيذ الفعال لالتفاقية الدولية        -١
 بـشأن التمييـز     ٣٤رقـم   : فضال عن مراعاة التوصيات العامة التالية الصادرة عن اللجنة        

معـىن ونطـاق    بـشأن   ) ٢٠٠٩(٣٢يقي؛ ورقم   العنصري ضد املنحدرين من أصل أفر     
؛ اخلاصة الواردة يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز العنـصري             التدابري
؛ بشأن منع التمييز العنصري يف إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائيـة           ) ٢٠٠٥(٣١ورقم  

ة خاصة للمسائل املتـصلة  ودعوة الدول األطراف إىل وضعها موضع التنفيذ، مع إيالء عناي        
بالنساء واألطفال املنحدرين من أصل أفريقي؛ والقضاء على الفقـر؛ والتمتـع الكامـل              

قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ واملشاركة السياسية؛ والتدابري اخلاصة؛        احلوالفعلي ب 
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 والتشجيع علـى  والوصول الفعلي إىل العدالة؛ ومنع التمييز العنصري يف نظام إقامة العدل؛         
  زيادة املعرفة بثقافتهم وتراثهم واحترامهما؛

 إعالن يتصل بتعزيز حقوق اإلنسان للمنحدرين من أصل أفريقـي           صوغاقتراح    -٢
  االحترام الكامل هلا؛و
التشجيع على تطوير الدراسات املتعلقة باملواضيع املتصلة بعقد املنحدرين من أصل             -٣

مم املتحدة وهيئاهتا ووكاالهتا املتخصصة، مثل منظمة األغذية        أفريقي، اليت جتريها أجهزة األ    
والزراعة، وجمموعة البنك الدويل، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة           

برنامج األمـم   األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبرامج األمم املتحدة وصناديقها مثل           
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق      مم املتحدة للطفولة، و   منظمة األ املتحدة اإلمنائي، و  

وباإلضافة إىل ذلك، ويف أثناء العقد املقبل، ينبغي تشجيع الوكاالت املتخصـصة            . اإلنسان
  رئيـسياً  والربامج والصناديق على أن جتعل من مسألة املنحدرين من أصل أفريقي موضوعاً           

  ملا جيريه كل منها من دراسات عاملية؛
إىل عقد مؤمتر قمة بشأن املنحدرين من أصل أفريقي تـشترك   دعوة اجلمعية العامة      -٤

فيه الدول ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة وبراجمها وصناديقها وممثلون عـن اجملتمـع             
 على حقوق املنحدرين من أصل أفريقي، بغية تقييم التقدم احملرز           ينصب فيه التركيز  املدين،  

  .درين من أصل أفريقيثناء عقد املنحأيف 
        


