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التفاقية الدولية للقضاء علىا
 مجيع أشكال التمييز العنصري

  جلنة القضاء على التمييز العنصري

املالحظات اخلتامية بشأن التقريرين الدوريني السادس عشر والـسابع             
  *عشر املقدمني من السلفادور

ني السادس عشر والسابع عشر اللذين قدمتـهما        التقريرين الدوري نظرت اللجنة يف      -١
 ٢٢٩٨ و٢٢٩٧يف جلــستيها ، CERD/C/SLV/16-17) (الــسلفادور يف وثيقــة واحــدة

)CERD/C/SR.2297 واعتمـدت يف  . ٢٠١٤أغسطس / آب١٣ و١٢املعقودتني يف   ) 2298 و
  .املالحظات اخلتامية التالية ٢٠١٤أغسطس / آب٢٥ املعقودة يف ٢٣١٥جلستها 

  مةمقد  -ألف  
التقرير اجلامع لتقريريها الدوريني السادس عشر      ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف        -٢

كما تعرب اللجنة عن امتناهنا للعرض الذي قدمه وفد الدولة          . والسابع عشر يف املوعد املقرر    
الطرف الرفيع املستوى، وعن تقديرها للردود اليت قدمها الوفد على األسئلة العديـدة الـيت               

 .  أعضاء اللجنةوجهها

  اجلوانب اإلجيابية  -باء  
 من دستور مجهورية السلفادور ليتـضمن       ٦٣ املادة   إصالحتالحظ اللجنة بارتياح      -٣

تعتـرف  : "وفيما يلي نص املادة املذكورة. ألول مرة اعترافاً بالشعوب األصلية يف السلفادور   
تنمية اهلوية اإلثنية والثقافية السلفادور بالشعوب األصلية وستعتمد السياسات الكفيلة بصون و 

  ".وروحانيتهاهلذه الشعوب ونظرهتا للعامل وقيمها 

__________ 

 ).٢٠١٤أغسطس / آب٢٩-١١(اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا اخلامسة والثمانني   *  
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 إيزالكـو وتالحظ اللجنة باهتمام اعتماد النظام الداخلي بشأن حقـوق سـكان              -٤
األصليني، الذي صيغ وفقاً للنظام الداخلي بشأن اجملتمعات احمللية األصلية املقيمة يف بلديـة              

  . وكناهويزال
، الـذي  ٢٠١٠ بعقد املؤمتر الوطين األول للشعوب األصـلية يف  ه اللجنة أيضاً وتنو  -٥

اجملتمعات األصلية على ما تعرضت له      "اعتذر فيه الرئيس موريسيو فونيس، باسم الدولة، إىل         
  ".من اضطهاد وإبادة على مر السنني

 حلقوق  وترحب اللجنة كذلك بانضمام الدولة الطرف إىل الصكني الدوليني التاليني           -٦
  :اإلنسان

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية           )أ(  
 ؛٢٠١٤والسياسية، واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، يف عام 

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية           )ب(  
 ؛ ٢٠١١واالجتماعية والثقافية، يف عام 

                وحتيط اللجنة علماً بارتياح بالدعوة املفتوحة اليت وجهتـها الدولـة الطـرف يف                -٧
  .اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدةواليات يف إطار  إىل املكلفني ب٢٠١٠عام 

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم  

  التمييز اهليكلي    
ماعي اليت تؤثر بشدة حتديداً على      تالحظ اللجنة بقلق ظروف الفقر واإلقصاء االجت        -٨

مالمح الشعوب األصلية   "وتقّدر دراسة   . الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية من أصل أفريقي      
 يف املائة من أسر     ٣٨,٣ بدعم من البنك الدويل، أن       ٢٠٠٣اليت أجريت عام    " يف السلفادور 

ش حتت مـستوى خـط       يف املائة منها تعي    ٦١,١الشعوب األصلية تعيش يف فقر مدقع وأن        
وتسلط الدراسة ذاهتا الضوء على مظاهر الالمساواة بني السكان األصليني وغريهم من            . الفقر

السكان على صعيد املعيشة والصحة والوصول إىل اخلدمات األساسـية، كميـاه الـشرب              
   ).٢ من املادة ٢الفقرة (والكهرباء 
لإلدمـاج االجتمـاعي    حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ سياسات           

والتنمية ترمي إىل احلد من أوجه التفاوت والفقر وتعزيز متتع الشعوب األصلية واملنحدرة             
من أصل أفريقي حبقوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بغية القضاء على هذا التمييز            

الطرف كما توصي اللجنة الدولة     . اهليكلي الذي يضرب جبذوره يف تاريخ الدولة الطرف       
قطع الصلة بني الفقر والعنـصرية، آخـذة يف         باعتماد تدابري خاصة أو إجراءات إجيابية ل      
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بشأن معىن ونطاق التدابري اخلاصة الواردة يف       ) ٢٠٠٩(٣٢االعتبار توصيتها العامة رقم     
  . االتفاقية

  البيانات اإلحصائية    
ات إحصائية حديثة وشـاملة     ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء افتقار التقرير إىل بيان           -٩

وجديرة بالثقة عن التركيبة السكانية وتدفقات اهلجرة إىل البلد، مبا يشمل مؤشرات اجتماعية           
وال يزال القلق يساورها كذلك الفتقار التقرير إىل معلومات عن أثر تدابري            . اقتصادية مصنفة 

ة والسكان املنحـدرين    اإلدماج االجتماعي ونتائجها على الظروف املعيشية للشعوب األصلي       
  .من أصل أفريقي

تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالضرورة امللّحة لتوفري معلومات مـصنفة تـسمح              
            بوضع سياسات وبرامج عامة تليب احتياجات الشعب وتسمح بتقييم تنفيـذ االتفاقيـة            

 الدولـة الطـرف     كما تطلب اللجنة إىل   . اليت حتميها االتفاقية  فيما يتعلق بفئات اجملتمع     
تضمني تقريرها الدوري املقبل بيانات إحصائية مصنفة تراعي املبادئ التوجيهية املنـسقة            

  ).، الفصل األولHRI/GEN.2/Rev.6(إلعداد التقارير 

  التعداد السكاين    
 وتكرر  ٢٠١٧حتيط اللجنة علماً باعتزام الدولة الطرف إجراء تعداد سكاين يف عام              -١٠

  .)٢املادة  (٢٠٠٧ إزاء نتائج التعداد السكاين لعام اإلعراب عن قلقها
حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي، يف سياق التحضري للتعداد الـسكاين         

 وأن  ٢٠٠٧، أوجه القصور اليت اعترت التعداد الـسكاين لعـام           ٢٠١٧املقرر يف عام    
 املتحـدة والـشعوب     تسعى إىل حتسني املنهجية املتبعة يف إجرائه بتعاون وثيق مع األمم          

. األصلية واجملتمعات احمللية من أصل أفريقي، آخذةً يف االعتبار مبدأ التعريـف الـذايت             
وتؤكد اللجنة أمهية ضمان املشاركة النشطة للشعوب األصلية والسكان من أصل أفريقي            

وتوصي اللجنـة   . يف خمتلف مراحل عملية التعداد السكاين، مبا يف ذلك إعداده وتنفيذه          
ولة الطرف باعتماد تدابري، تشمل محالت التوعية، لتهيئة مناخ يبعث على الثقة لدى             الد

الشعوب األصلية والسكان من أصل أفريقي، قبل املباشرة بعملية التعـداد الـسكاين،             
وضمان متكني من يعّرفون أنفسهم بأهنم ينتمون إىل الشعوب األصلية أو املنحـدرة مـن          

  .يتهم بكل حريةأصل أفريقي من التعبري عن هو

  تعريف التمييز العنصري    
تعرب اللجنة عن انشغاهلا إزاء افتقار األحكام القانونية للدولة الطرف إىل تعريـف               -١١

للتمييز العنصري يشتمل على مجيع عاصر تعريف التمييز العنـصري املنـصوص عليهـا يف               
  .)١املادة (االتفاقية 



CERD/C/SLV/CO/16-17 

GE.14-17327 4 

                   بارهـا توصـيتيها العـامتني     توصي اللجنة الدولـة الطـرف، آخـذةً يف اعت           
 من االتفاقية، بأن ١ من املادة ١املتعلقتني بالفقرة   ) ٢٠٠٢(٢٩ورقم   )١٩٩٣(١٤قم  ر

توائم األحكام احلالية املتعلقة بالتمييز العنصري مع التعريف املنصوص عليـه يف املـادة              
وضع قانون خاص ملكافحة    ويف هذا الصدد، تشدد اللجنة على جدوى        . األوىل لالتفاقية 
  .التمييز العنصري

  حظر التمييز العنصري    
 من قـانون    ٤ من القانون اجلنائي، واملادة      ٢٩٢ و ٢٤٦تالحظ اللجنة أن املادتني       -١٢

مدونة السلوك يف الوظائف العامة، تكتفي باإلشارة إىل بعض أفعال التمييز العنـصري الـيت    
وتعرب اللجنة عـن انـشغاهلا ألن       . يف جمال العمل  يرتكبها موظفون عامون أو اليت ُترتكب       

             مـن االتفاقيـة،    ٤التشريعات الوطنية ال تشمل مجيع األفعال اجلنائية اليت تنص عليها املادة            
  ).٤املادة ( تتعلق حبظر املنظمات العنصرية ، أحكاماًوال تتضمن، مثالً

             تيها العـامتني   تبارهـا توصـي   توصي اللجنة الدولـة الطـرف، آخـذة يف اع           
بـشأن مكافحـة    ) ٢٠١٣(٣٥ورقم   من االتفاقية،    ٤بشأن املادة   ) ١٩٩٣(١٥رقم  

خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، بأن توائم األحكام املتعلقة جبرميـة التمييـز             
كما توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ      .  من االتفاقية  ٤العنصري مع ما تنص عليه املادة       

ابري للتوعية بشأن مكافحة التمييز العنصري وتـشجيع احلـوار املتعـدد الثقافـات،          تد
  .ومكافحة القوالب النمطية العنصرية وأشكال التمييز كافة

  التظلم لدى النظام القضائي    
تعرب اللجنة عن انشغاهلا إزاء املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن عدم تلقي               -١٣

كما يقلقهـا شـح     . املركزية أو اإلقليمية أي شكاوى تتعلق بالتمييز      حماكم الدولة الطرف    
املعلومات عن األحكام القضائية الصادرة ملكافحة التمييز ضد العمال املهاجرين يف سـياق             

وتالحظ اللجنة أن غياب الشكاوى ال يعين عدم وقوع         . تطبيق بعض اللوائح التنظيمية البلدية    
يف النظام القضائي ويف سلطات إنفاذ القانون أو جهـل            ثقة التمييز، وإمنا قد يعكس انعدام    

  .)٦املادة (الشرائح السكانية األكثر تعرضاً للتمييز بسبل التظلم القانوين املتاحة 
توصي اللجنة بتنظيم محالت إعالمية، باألخص بني الشرائح الـسكانية األكثـر          

يف عدم التعرض للتمييز، وبسبل     تعرضاً للتمييز، للتعريف حبقوق اإلنسان وال سيما احلق         
 االعتبار توصـيتها  كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ يف       . التظلم القانوين املتاحة  

. بشأن منع التمييز العنصري يف إدارة وسري عمل العدالة اجلنائية) ٢٠٠٥(٣١العامة رقم 
إىل القضاء، عن طريق    بشأن تيسري اللجوء    وتذكّر اللجنة الدولة الطرف حتديداً بالتزامها       

تقدمي املعلومات القضائية واملشورة للضحايا، وبشأن ضمان حصول املهاجرين وأفـراد           
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الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية من أصل أفريقي على اخلدمات اليت متكنهم من تقدمي             
   .شكاوى فردية أو مجاعية

   املتعلقة حبماية حقوق اإلنسانالقراراتتنفيذ     
 وااللتـزام   ٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ٢٦لرغم من قرار احملكمة العليا الصادر يف        على ا   -١٤

، تعرب اللجنة   ١٩٩٣الذي أعربت عنه الدولة الطرف خبصوص إلغاء قانون العفو العام لعام            
 التقدم الـذي    وتالحظ اللجنة أيضاً  . عن قلقها ألن القانون املذكور ال يزال ساري املفعول        

ا يتعلق بتنفيذ قرارات حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنـسان          أحرزته الدولة الطرف فيم   
غري أن القلق . بشأن قضية جمزرة الس اوخاس واألمر الصادر عنها يف قضية جمزرة إل موزويت         
  ).٦املادة (يساور اللجنة إزاء عدم حصول الضحايا عملياً على اجلرب والتعويض حىت اآلن 

بأن تلغي الدولة   ) ١٨، الفقرة   CERD/C/SLV/CO/14-15(تؤكد اللجنة توصيتها      
 وأن تنفذ قرارات منظومة البلـدان األمريكيـة         ١٩٩٣الطرف قانون العفو العام لعام      

باعتماد برنامج جرب وتقدمي تعويض مادي للضحايا، فتهيئ بذلك مناخـاً           حلقوق اإلنسان   
  .من الثقة ميكّن الشعوب األصلية من التعبري عن هويتها دون خوف

  ع املهاجرينوض    
 من قانون األجانب على املساواة يف       ١٢ من الدستور واملادة     ٣ املادة    تنص يف حني   -١٥

، فإن القلق يساور اللجنـة إزاء  )فيما عدا احلقوق السياسية (احلقوق بني املواطنني واألجانب     
هم يف  املعاملة التمييزية اليت يتعرض هلا العمال املهاجرون، وباخلصوص من جيدون أنفسهم من           

وتشري اللجنة بقلق إىل املعلومات اليت تلقتها بشأن األحكام التمييزية          . وضع غري قانوين ظاهراً   
ضد العمال املهاجرين يف اللوائح املعتمدة على مستوى البلديات، مثل الالئحـة التنظيميـة              

اونيـون  ألسواق مدينة اوسولوتان، أو الالئحة اليت تنظم األنشطة التجارية العامة يف بلديـة             
  ).٢املادة (

 من ٣توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري لضمان التقيد التام بأحكام املادة           
، بغض النظر عن الطابع املـستقل       ، وبأن تضمن   من قانون األجانب   ١٢الدستور واملادة   

للبلديات، التزام مجيع السلطات واملؤسسات العامة، الوطنية واحمللية، بالتـصرف وفقـاً            
  .جب عدم التمييز وباعتماد سياسات عامة تفضي إىل القضاء على التمييز العنصريلوا

  اإلطار القانوين حلقوق الشعوب األصلية    
تالحظ اللجنة باهتمام اللوائح التنظيمية اليت أصدرهتا بلديتا إيزالكو ونـاهويزالكو،              -١٦

وحتيط اللجنة علماً بالتزام الدولـة الطـرف        . ظ أهنا ال تزال مبادرات معزولة     غري أهنا تالح  
 ملنظمة العمل الدولية بشأن الـشعوب       ١٦٩وجهودها املبذولة للتصديق على االتفاقية رقم       

األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة، على النحو الذي أوضحته وثيقة التحليل الصادرة عـن              
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غري أن اللجنة تشعر بالقلق ألن الدولة الطرف مل تـصدق    .  االجتماعية وزارة العمل والرعاية  
  ).٢ من املادة ٢الفقرة (بعد على هذه االتفاقية 

بـأن  ) ١٥، الفقـرة    CERD/C/SLV/CO/14-15(تكرر اللجنة توصيتها السابقة       
 ملنظمة العمـل    ١٦٩تعتمد الدولة الطرف التدابري الالزمة للتصديق على االتفاقية رقم          

وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على وضع إطار قانوين لالعتراف حبقوق           . لدوليةا
  . الشعوب األصلية ومحايتها، بالتشاور مع الشعوب األصلية

  ملكية األراضي    
تشيد اللجنة جبهود الدولة الطرف يف جمال ملكية األراضي، مبا يف ذلـك أراضـي                 -١٧

مللكية اليت أُصدرت خالل األعوام الثالثة املاضية الشعوب األصلية، وتالحظ أن عدد سندات ا 
كما تالحظ اللجنة بارتياح إنـشاء وحـدة   . يفوق ما أُصدر منها خالل عشرين سنة خلت      

  .معنية باملساواة بني اجلنسني ضمن املعهد السلفادوري لإلصالح الزراعي
 حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إىل ضـمان احلـصول        

على األراضي من خالل إصدار سندات امللكية، وضمان مشاركة الـشعوب األصـلية             
             ، يف ضـوء توصـيتها العامـة       واجملتمعات احمللية من أصل أفريقـي يف هـذه العمليـة          

  .بشأن حقوق الشعوب األصلية) ١٩٩٧(٢٣رقم 

  املشاركة والتشاور    
 هيئات، مثل اهليئة املتعددة القطاعـات     تالحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من إنشاء         -١٨

لدى اإلدارة الوطنية للشعوب األصلية والتنوع الثقايف التابعة ألمانة الثقافة الرئاسية، فإن هذه             
احملافل ال متتلك اآلليات الالزمة لضمان مشاركة الشعوب األصلية على أكمل وجـه، مـن               

  .رارات بشأن املسائل اليت تعنيهاخالل اهلياكل التمثيلية، يف وضع اخلطط أو اختاذ الق
، علـى   )١٩٩٧(٢٣ف، يف ضوء توصيتها العامة رقم       حتث اللجنة الدولة الطر     

وضع آليات عملية تكفل مشاركة الشعوب األصلية، من خالل ممثلني منتخبني، يف اختاذ             
كما توصيها بإنشاء آليات عملية تكفل ممارسة احلـق يف          . القرارات اليت قد تؤثر عليها    

شاورة املسبقة واحلرة واملستنرية، على حنو حيترم إرادة الشعوب األصلية واجملتمعـات            امل
  .احمللية املتأثرة، ويضمن إجراء هذه املشاورات بصورة منهجية وقائمة على حسن النية

  لغات الشعوب األصلية    
تالحظ اللجنة بقلق أنه رغم ما قدمته الدولة الطرف من معلومات بـشأن تنفيـذ                 -١٩
رنامج إلنعاش لغة ناهواتل، فإهنا مل تقدم أي معلومات عن اللغـات األخـرى للـشعوب                ب

ويساور اللجنة القلق إزاء شح املعلومات عن التدابري املتخذة للتحقق من اسـتمرار             . األصلية
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وجود لغات أخرى للشعوب األصلية، يف ظل القمع الذي تعرضت له جمتمعاهتـا احملليـة يف              
  ).٧املادة (املاضي 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها الرامية إىل إنعاش لغة ناهواتل،              
وأن تتخذ تدابري لتحديد ما إذا كانت هناك لغات أخرى للشعوب األصلية ُتستخدم على              
أراضيها، وأن تعتمد، استناداً إىل نتائج هذه الدراسة، التدابري الالزمـة إلنعـاش هـذه               

  .اللغات

  الثقافات إزاء التعليم والصحةالنهج املتعدد     
تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف جمال التعليم، مثل تغيري الكتـب                -٢٠

 أو إشارات أو أمساء أو آراء تنطوي على قوالب منطية           الدراسية إلزالة أي تعابري حتمل صوراً     
غري أهنا تـشعر    . لشعوب األصلية أو مهينة، وإنشاء جلنة الدعم التعليمي يف املسائل املتعلقة با         

. بالقلق إزاء انعدام املشاركة والتشاور الكاملني مع الشعوب األصلية يف إعداد هذه املبادرات            
 لتنفيـذ هنـج     ٢٠١١ويف ميدان الصحة، تالحظ اللجنة الشروع يف وضع مقترح منذ عام            

 األصليون، وحتـيط    متعدد الثقافات إزاء الصحة يف املناطق اليت يغلب على قاطنيها السكان          
  .علماً باإلمكانات اليت تتيحها السياسة الوطنية للصحة املتعددة الثقافات

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها للحد من أوجـه التفـاوت بـني                
معدالت التحصيل الدراسي يف املناطق احلضرية والريفية، ولتيسري الوصول إىل اخلدمات           

كما توصي اللجنة بتقييم    .  املناطق احلضرية والريفية على السواء     الصحية املالئمة ثقافياً يف   
الربامج التعليمية والصحية القائمة، مبشاركة الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية من أصل     
أفريقي، وبإعداد برامج تعليمية وصحية متعددة الثقافات مبشاركة نشطة من الـشعوب            

  .فريقي وبالتشاور معهااألصلية واجملتمعات احمللية من أصل أ

  وضع السلفادوريني من أصل أفريقي    
حتيط اللجنة علماً جبهود الدولة الطرف يف هذا اجملال، غري أهنا تكرر اإلعراب عـن                 -٢١

قلقها إزاء الوضع االجتماعي االقتصادي املتردي للسكان من أصل أفريقـي وافتقـارهم إىل    
  .االعتراف هبم أو إبراز قضيتهم

نة التوصية اليت وجهتها إىل الدولة الطرف يف مالحظاهتـا اخلتاميـة            تكرر اللج   
وحتث الدولة الطـرف علـى تعزيـز        ) ٢٠، الفقرة   CERD/C/SLV/CO/14-15(السابقة  

جهودها الرامية إىل متتع السكان من أصل أفريقي حبقـوقهم االقتـصادية واالجتماعيـة           
 خطة لالعتراف هبؤالء الـسكان      كما حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد      . والثقافية

بشأن التمييز  ) ٢٠١١(٣٤وإبراز قضيتهم، آخذة يف االعتبار التوصية العامة للجنة رقم          
  .العنصري ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي
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  أشكال التمييز املتعددة    
يساور اللجنة القلق إزاء استمرار تعرض نساء الشعوب األصلية واملنحدرات مـن              -٢٢

ريقي ألشكال متعددة من التمييز يف مجيع مناحي احليـاة االجتماعيـة والـسياسية              أصل أف 
كما تالحظ بقلق استمرار العنف املرتكب ضد نساء الشعوب األصلية          . واالقتصادية والثقافية 

  ).٢ من املادة ٢الفقرة (
                     توصي اللجنة بأن تأخـذ الدولـة الطـرف يف حـسباهنا توصـيتها العامـة                 

بشأن أبعاد التمييز العنصري املتعلقة بنوع اجلنس، وبأن ُتدمج منظوراً          ) ٢٠٠٠(٢٥رقم  
جنسانياً يف مجيع سياسات واستراتيجيات مكافحة التمييز العنصري من أجل التـصدي            

املنتميـات إىل الـشعوب     للنـساء   ألشكال التمييز املتعددة اليت تضر خصوصاً بالنسبة        
  .كما توصيها جبمع بيانات مصنفة يف هذا الصدد. أصل أفريقياألصلية واملنحدرات من 

  توصيات أخرى  -دال  

  التصديق على املعاهدات األخرى    
 الدولة الطرف على التصديق على املعاهدات الدولية اليت هـي طـرف           اللجنة حتث  -٢٣

) ١٩٦٠(عليم  فيها، وخباصة اتفاقية منظمة التربية والعلم والثقافة ملكافحة التمييز يف جمال الت           
واتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل هبما من أشـكال             

  . )٢٠١٣ (التعصب

   ١٤اإلعالن املنصوص عليه يف املادة     
تقدمي اإلعالن االختياري املنصوص عليه يف  حتث اللجنة الدولة الطرف على النظر يف          -٢٤

  .ولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري من االتفاقية الد١٤املادة 

   من االتفاقية٨تعديل املادة     
 مـن         ٦توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديالت املدخلة على الفقرة             -٢٥

 يف االجتماع الرابع عـشر      ١٩٩٢يناير  / كانون الثاين  ١٥ من االتفاقية واملعتمدة يف      ٨املادة  
                   االتفاقيـة، وهـي تعـديالت وافقـت عليهـا اجلمعيـة العامـة يف                للدول األطراف يف  

 ويف هذا الصدد، تذكّر اللجنة      .١٩٩٢ديسمرب  / كانون األول  ١٦ املؤرخ   ٤٧/١١١رها  قرا
اليت حثـت فيهـا     ،  ٦٧/١٥٦ و ٦٥/٢٠٠ و ٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨بقرارات اجلمعية العامة    

يق الداخلية فيما يتصل بتعديل االتفاقية خبصوص       الدول األطراف على تسريع إجراءات التصد     
   .متويل اللجنة وإخطار األمني العام، كتابة وعلى وجه السرعة، مبوافقتها على التعديل
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  متابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان    
بـشأن متابعـة مـؤمتر      ) ٢٠٠٩(٣٣توصي اللجنة، يف ضوء توصيتها العامة رقم          -٢٦

 عند تطبيق االتفاقية يف إطـار نظامهـا         الدولة الطرف،  تراعياستعراض نتائج ديربان، بأن     
/ إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين مت اعتمادمهـا يف أيلـول          ما ورد يف    القانوين الداخلي،   

 يف املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنـصري وكـره األجانـب             ٢٠٠١سبتمرب  
ة ملؤمتر استعراض نتائج ديربان املعقود يف جنيف        الوثيقة اخلتامي ويف  والتعصب املتصل بذلك،    

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

  .ديربان على الصعيد الوطين

  اخلتاميةنشر التقارير واملالحظات     
 تقاريرها، فور تقدميها، يف متنـاول عامـة         تضعتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن        -٢٧

الـيت  الناس، وأن تنشر تعليقات اللجنة بشأن هذه التقارير باللغة الرمسية وغريها من اللغات              
  .حسب االقتضاءيشيع استخدامها يف الدولة الطرف، 

  التشاور مع منظمات اجملتمع املدين    
 اللجنة الدولة الطرف مبتابعة التشاور مع خمتلف منظمات اجملتمع املدين العاملة            وصيت  -٢٨

يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وال سيما يف جمال مكافحة التمييز العنـصري، وإىل توسـيع      
  .احلوار معها، فيما يتصل بإعداد التقرير الدوري املقبل ومبتابعة هذه املالحظات اخلتامية

  وصيات اخلتاميةمتابعة الت    
 ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف، وفقاً للفقرة          -٢٩

من نظامها الداخلي املعدَّل، تقـدمي معلومـات عـن متابعتـها للتوصـيات الـواردة يف                           
  .مية، وذلك يف غضون سنة من اعتماد هذه املالحظات اخلتا أعاله١٦ و١٥ و١٤الفقرات 

   أمهية خاصةفقرات ذات    
تود اللجنة أيضاً أن توّجه انتباه الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة الـيت تكتـسيها                 -٣٠

 أعاله، وتطلب إىل الدولة الطـرف أن ُتـضمِّن          ١٧ و ٩ و ٨الفقرات  التوصيات الواردة يف    
ا لتنفيـذ تلـك     تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عن التدابري امللموسة اليت اختـذهت          

 .التوصيات
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  إعداد التقرير الدوري املقبل    
 يف  الدوريني الثامن عشر والتاسع عشر    ها  تقريريتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي        -٣١

املبـادئ   آخذة يف االعتبار  ،  ٢٠١٧ ديسمرب/ كانون األول  ٢٠ يف موعد أقصاه  وثيقة واحدة   
  اليت اعتمـدهتا    وهي املبادئ التوجيهية   ، اللجنة  املوجهة حتديداً إىل   التوجيهية إلعداد التقارير  

، وبتناول مجيع النقاط املثارة يف هـذه        (CERD/C/2007/1) يف دورهتا احلادية والسبعني      اللجنة
احلـد األقـصى لعـدد      االلتزام ب حتث اللجنة الدولة الطرف على      كما  . املالحظات اخلتامية 
 املبادئ التوجيهية املنسقة    انظر( صفحة   ٤٠ وهو   املقدمة هليئات املعاهدات  صفحات التقارير   

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

        


