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العنصري
لجنةالقضاءعلىالتمييز

المالحظات الختامية بشأن تقرير بااااواا الجاام للتقاااير الدواياة ما
الراب إلى السادس*
ل ر ررل بر رروان ن نجلر رروتق ةي وا لهر ررو نةدوا ر ررر ت ر ر نةلنبر ررق نة ر ررو
 -1نظر ررلل نة يف ر ررر
( )CERD/C/PRY/4-6ج ييهو  2458و CERD/C/SR.2458( 2459و )2459نملع ني
تي  8و 9آب/أ طس  .2016ونعيمدل ج ييهو  2477و 2478نملع ني 22
آب/أ طس  2016نملالحظول نخليوتير نةيوةير.

ألف -مقدمة
لح ررل نة يف ررر بي ررد نةدوة ررر نةط ررل نةي ل ررل نجل رروتق ةي وا له ررو نةدوا ررر تر ر نةلنب ررق
-2
نة و و علب ع د لهو ة ح نا نملفي ح ونةب روء نةري أجل ر ترق نة رد نةل يرق نمل ري و ة دوةرر
نةطل وة مع تول نإلضو ير نمل دتر بعد نحل نا.

باء -الجاانب اإليجابية
لحل نة يف رر بيدرد ا نةدوةرر نةطرل ع ر ن فوييرر عرو  1961بشرن ففرح حرو ل
-٣
ننعدن نجل ير  6حز لن  /ني  ،2012ون فويير عو  1954بشن وضق نألشراو عرديي
نجل ير  1مت ز /ةي .2014
 -4و لح رل نة يف ررر أ ً رول بوةيرردنبر نةيشررل عير ونمليت ررير نةررل نارريفو نةدوةررر نةطررل فررال
نةفرتة ييد ن يعلنض ،و يمو :
نعيمو نة ون ايم  2015/5469بشن صحر نةشع ب نألص ير نةي ُ ر
(أ)
 7أ  /بيمرب  2015ونص ع نشروء نملد ل رر نة ط يرر ةدرحر نةشرع ب نألصر ير ونجمل رس
نة طين ةدحر نةشع ب نألص ير؛

__________

*

نعيمدفو نة يف ر
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(ب)

نشوء نجمل س نة طين ةيع يم نةشع ب نألص ير،

مت ز /ةي 2016؛

ع ررو  ،2014نش رروء نظ ررو اص ررد في رري نةي ص رريول نةدوةي ررر نةد ررو اة عر ر
(ج)
هيئول ح ق نإلن و .
 -5و شررر نة يف ررر بوا يرروح أ نةدوةررر نةطررل وجهر ع ر ة نئمررر تفي حررر نملف فررني
ب ول طروا نإلجرلنءنل نخلوصرر جمل رس ح ر ق نإلن رو تر أجر ز وافرو .و هرين نةدرد ،
لحل نة يف ر بوةز واة نةل يو هبو نمل لا نخلو نملعين حب ر ق نةشرع ب نألصر ير شرل نة روي/
نر مرب  ،2014و شرريفق نةدوةررر نةطررل ع ر ضررمو نةي فيرري نة نجررل جلميررق نةي صرريول نة ر نا ة
ل لهو ( ،A/HRC/30/41/Add.1نةف لنل ت .)92 78
 -6و ين نة يف ر ع عالير نةيعوو نة ثيا نةرل أيوتيهرو نةدوةرر نةطرل ترق ت يشرواة شريتو
ح ق نإلن و ةدو تف ضير نألتم نمليحدة نة وتير حل ق نإلن و .

جيم -دواعي القلق والتاصيات

للسكان
التكاي الديمغرافي
حررني لحررل نة يف ررر بوملع تررول نةررل يرردتيهو نةدوةررر نةطررل يمررو يع ررا بوإل ررفو
-7
نة ر طين ونةيع رردن نة ررفوي نة رري أج ررل ع ررو  ،2012ع ررلب ع ر أ ررفهو أل نملع ت ررول مل
عفررس ع ر حن ر تالئررم نةيف ر نةرردي لن ة ررفو نةدوةررر نةطررل ومل شررل أ تر ح ر ق
نإلن ررو أو نمليتشرلنل ن جيموعيررر  -ن ييدررو ر نةررل يفر ن رريادنتهو ةي يرريم نةي ررد نحملررلز حنر
عمررو نحل ر ق نمل در ع يهررو ن فوييررر عمررو كرروتال .كمررو عررلب نة يف ررر عر أ ررفهو أل
نةدوةررر نةطررل مل ررد بيونررول تد ر فر وت ث ر ق هبررو ع ر ررفو برروان ن نمل حرردا ت ر أص ر
أ ل ي ،و عيا ت مث جلنء ييم ون حلوةر ك نجملم عر (نملو ة .))1(2
 -8وإذ تشير اللجنة إلى تاصيتها العامة اقم  )1973(4المتعلقة بتقديم التقااير ما
جانااب الاادول األط ارا (الماااد  1م ا االتفاقيااة)ب بشااأن التكاااي الااديمغرافي للسااكانب
وتاص اايتها الس ااابقة (CERD/C/PRY/CO/1-3ب الفق اار )9ب تحا ا الدول ااة الط اار عل ااى أن
تجم ا بيانااات إحصااا ية ماثااا بهااا ومحدثااة وكاملااة ع ا التكاااي الااديمغرافي للسااكانب
وبخاصة سكان باااواا المنحداي م أصل أفريقيب وكذا مؤشارات عا حقاا اإلنساان
ومؤشا ارات اجتماعي ااة  -اقتص ااادية مص اانفة بحس ااب األص اال اإلثن ااي ون ااا الج اان والسا ا
والمنطقة والماق (المناطق الحضرية مقابل المناطق الريفيةب بماا فاي ذلا المنااطق النا ياة
ما ا البل ااد)ب وأن تق اادمها إل ااى اللجن ااة .وت اااد اللجن ااة أن ت ااذكر الدول ااة الط اار ب ااأن ااذ
المعلامات ضرواية لصياوة السياسات العامة والبارام الرامياة إلاى حماياة الفااات الضاعيفة
م التمييز العنصر ولتقييم تنفيذ االتفاقية بالنسبة لمختلف فاات المجتم .
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الهيكلي
التمييز
ررووا نة يف ررر نة ررا زنء ن رريملنا نةيمييررز نكيف رري ضررد نةشررع ب نألصر ير و زنء نةيمييررز
-9
ونةيهمرريا نة رري عرروي ت همررو ررفو برروان ن نمل حررداو ت ر أص ر أ ل رري ،كمررو ييف ر
نةف ناق بني هيه أ لن هيه نجلموعول و رهم ت نة رفو يمرو يع را مموا رر ح ر ق نإلن رو
(نمل ن  1و 2و.)5
 -10وتاصااي اللجنااة الدولااة الطاار باعتماااد سياسااة وطنيااة شاااملة لمكافحااة العنص ارية
والتمييااز العنصاار تعاازا اإلدماااع االجتماااعي وتحااد م ا ااتفااا مسااتايات عاادا المساااوا
والفقر اللذي يعاني منهما أفراد الشعاب األصالية وساكان بااااواا المنحاداي ما أصال
أفريق ااي .وإذ تضا ا اللجن ااة ف ااي اعتباا ااا تاص اايتها العام ااة اق اام  )2009(32بش ااأن معن ااى
ونطااا التاادابير الخاصااة الاااااد فااي االتفاقيااة الدوليااة للقضاااء علااى جميا أشااكال التمييااز
العنصاار ب تاادعا الدولااة الطاار إلااى اتخاااذ تاادابير إيجابيااة خاصااة م ا أجاال القضاااء علااى
التمييز الهيكلي ضد الشعاب األصلية وسكان باااواا المنحداي م أصل أفريقي .كماا
تاصااي اللجنااةب فااي ضاااء تاصاايتها العامااة اقاام  )2011(34بشااأن التمييااز العنصاار ضااد
السكان المنحداي م أصل أفريقايب باأن تعتماد الدولاة الطار خطاة لالعتارا بالساكان
المنحداي م أصل أفريقي واياد التعريف بهم.
تعريف التمييز العنصر 
رزن نة يف ررر شررعل برروة ا أل نةدوةررر نةطررل مل عررل بعر ُرد نةيمييررز نةع دررل و ررو
-11
ة شررلومل نمل د ر ع يهررو نملررو ة  1ت ر ن فوييررر ،و عررلب ع ر أ ررفهو ةعررد نعيمررو نةربملررو
تشررلوا نة ررون نمليع ررا حبظررل ليررق أشررفو نةيمييررز .و الحررا نة يف ررر ب ررا أ نةيشررل ق نجل رروئي
ة دوةررر نةطررل مل عررل أعمررو نةيمييررز نةع دررل و نأل عررو نملداجررر نملررو ة  4ت ر ن فوييررر
(نملو و  )1(1و.)4
 -12وإذ تضا اللجناة فاي اعتباا اا تاصايتها العاماة اقام  )1993(14بشاأن الماااد 1
م االتفاقيةب تكرا تاصيتها الساابقة (CERD/C/PRY/CO/1-3ب الفقار )9ب وتحا الدولاة
الطاار علااى التعجياال باعتماااد تش اري لمن ا العنص ارية والتمييااز العنصاار يتضاام تعريفااا
للتميياز العنصاار يشاامل جميا العناصاار المنصااا عليهااا فاي الماااد  )1(1ما االتفاقيااة
فضال ع أفعال التمييز المباشر ووير المباشر في جمي مجاالت القاانان والحياا العاماة.
وتحا اللجنااة الدولااة الطاار ب فااي ضاااء تاصاايتيها العااامتي اقاام  )1985(7بشااأن تنفيااذ
الماااد  4ما االتفاقيااة واقاام  )1993(15بشااأن الماااد  4م ا االتفاقيااةب علااى أن تجاارا
جمي ا أعمااال التمييااز العنصاار وجمي ا العناصاار الاااااد فااي الماااد  4م ا االتفاقيااةب م ا
مراع ااا التعلي ااق الع اااا للجن ااة اق اام  )2013(35بش ااأن مكافح ااة خط اااب التحا اري عل ااى
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الكرا يااة العنصارية .وباإلضااافة إلااى ذلا ب تاصااي اللجنااة بااأن تكفاال الدولااة الطاار اعتباااا
الدواف المتصلة بالعر ظرفا مشددا في العقابات المفروضة على جريمة ما .
مكتب أمي المظالم
 -1٣شررعل نة يف ررر برروة ا ةعررد عيررني أتررني تظررومل جد ررد ت رري عررو  2008أ ت رري ننيهرروء
و ررر أتررني نملظررومل نحلررو  ،وه ر تررو ر ض ن رري الةير وشررلعير و عوةيررر نمليت ررر نة ط يررر حل ر ق
نإلن و ة دوةر نةطرل  .و الحرا نة يف رر أ ًرو ترق نة را ع يرا نعيمرو تفيرل أترني نملظرومل تر
جونل نةيحوةف نةعوملي ة ميت ول نة ط ير حل ق نإلن و (نملعلو وب و بو م جل ر نةي ريا
نةدوةير ة ميت ول نة ط ير ةيعز ز ح ق نإلن و ومحو يهو) (نملو ة  ،2نةف لة .)1
 -14وتح اللجنة الدولة الطر على اتخاذ إجراءات فااياة لتعياي أماي المظاالم فاي
إط اااا عملي ااة اختي اااا وتعي ااي تتس اام بالش اافافية والتش ااااكية وتحكمه ااا مب اااد االس ااتحقا
والكفاااء والنزا ااة .وتاصااي اللجنااة بااأن تعتمااد الدولااة الطاار التاادابير التشاريعية واإلداايااة
الالام ااة لكفال ااة امتث ااال مكت ااب أم ااي المظ ااالم عل ااى نح ااا ت اااا للمب اااد المتعلق ااة بمرك ااز
المؤسسات الاطنية لتعزيز وحماية حقا اإلنسان (مباد بااي ).
المعهد الاطني لشؤون الشعاب األصلية
 -15ن ررف نة يف ررر أل نةدوةررر نةطررل مل يارري نخلط ر نل نةالزتررر ةًررمو مت ي ر نةشررع ب
نألصر ر ير نملعه ررد نةر ر طين ةش رريتو نةش ررع ب نألصر ر ير ،أو ةيعز ررز ن رري الةير نملعه ررد نمليت ررير.
وبوإلضو ر ذةك ،الحا نة يف ر تق نة ا نخنفوضرول كبررنل نمليزننيرر نملاددرر ة معهرد ،وهر
تو حيد ت يدا ع ن ضطالا ب ي ع حن عو (نملو ة  ،2نةف لة .)1
 -16وتح ا ا ا ا اللجنا ا ا ااةب فا ا ا ااي ضا ا ا اااء تاصا ا ا اايتها السا ا ا ااابقة (CERD/C/PRY/CO/1-3ب
الفقاار )14ب الدولااة الطاار علااى اتخاااذ جمي ا الخطاااات الالامااة لجعاال المعهااد الاااطني
لشؤون الشعاب األصلية يااة مساتقلة تمثال الشاعاب األصالية وتملا السالطات الكافياة
لص اياوة جمي ا السياسااات العامااة المتعلقااة بالشااعاب األصاالية وتنساايقها .وباإلضااافة إلااى
ذل ب تاصي اللجنة بأن تكفال الدولاة الطار اماتالم المعهاد ماا يلازا ما المااااد المادياة
والمالية والتقنية والبشرية لالضطال بمهامه بفعالية.
التشاوا المسبق
 -17حتيط نة يف ر ع مول بوملع تول نةل يدتهو نة د فال نحل نا يمو يع را بعرلض تشرلوا
ي ررون بش ررن نةيش ررووا نمل رربا نمل رري ب نة ل ررل وبإعم ررو نحل ررا نةيش ررووا نمل رربا م ج ررل
بلو ك د نخلردتول نجمليمعرول نألصر ير نخلرو بنتونرر نةعمر ن جيمروعي .وع ر نةرل م
مر رو ررد  ،ش ررعل نة يف ررر بر روة ا أل نةيش ررووا نمل رربا ة رريس عم ي ررر ت يظم ررر ،ت ررو ع ررين أ ح ررا
نةشررع ب نألص ر ير نةيشررووا نمل رربا ةيررنتني نمل ن ررر نحلررلة ونمل ررب ر ونمل رري رة ُحيرررت نئمررو
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عم يول ناوذ نة لنانل نةل يف أ يتثل يهو .وحتيط نة يف ر ع مو تق نة ا بوةي وا ل نةل شر
ت ح لنفيص بيئير إلاجنوز أنشرطر يع را بوةزانعرر وفيئرر نخلشرل نمل شر ا ونةي يرل عر نةر فط
و أ شووا ت با تق نجمليمعول نألص ير نملع ير (نملو و  2و.)5
 -18وإذ تشااير اللجنااة إلااى تاصاايتها العامااة اقاام  )1997(23بشااأن حقااا الشااعاب
األصليةب تح الدولة الطر على االضطال بما يلي:
إطال عملية مشااكة وتشاوا واسعة م الشاعاب األصالية بشاأن مشارو
(أ)
القانان المتعلق بالتشاوا المسبقب بما يضم تاافقه م المعاايير الدولياةب وبخاصاة اتفاقياة
منظمااة العم اال الدولي ااة اق اام  169بشااأن الش ااعاب األص االية والقبلي ااة ()1989ب وإع ااالن
األمم المتحد بشأن حقا الشعاب األصلية؛
(ب) اتخاااذ الخطاااات المناساابة لكااي تعقااد بصاااا منهجيااة وبحسا النيااة وفااي
الاقت المناسب مشاواات مسبقة تهد إلى ضمان الماافقة الحر والمسبقة والمستنير ب
م تقديم معلامات كافية إلى الشعاب األصلية المعنيةب وكذا الحر على احتراا التقاليد
والخصا ص الثقافية لكل شعب؛
(ج) الحاار علااى إخضاا جميا مشااااي تنميااة أو اسااتغالل الماااااد الطبيعيااة
وجمي ا التاادابير التش اريعية أو اإلداايااة التااي يمك ا أن تااؤثر فااي الشااعاب األصاالية لعمليااة
تشاواية مسبقة بهد الحصال على الماافقة الحر والمسبقة والمستنير لهذ الشعاب.

اا  -أااضي الشعاب األصلية وأقاليمها وماااد ا
حني حتيط نة يف ر ع مو بن نةد ي ا عرت حب ر ق نةشرع ب نألصر ير ع ر أانضريهو
-19
و لحل بوجله نملبيوةر إلعو ة نألانضي نةشع ب نألص ير ،شعل بوة ا أل نةدوةرر نةطرل
مت ك حىت نآل آةيرول عوةرر ة مطوةبرر بنيروةيم وأانضري نأل رال ون ريعو فو وأل نةعد رد تر
بعد ع ر ر د ت فيرر أانضريهو .كمرو شرعل نة يف رر
نةشع ب نألص ير مت ك أانض أو مل حتد ُ
ب رروة ا زنء ع ررد وجر ر آةي ررول عوة ررر حلمو ررر ح ر ر ق نةش ررع ب نألصر ر ير أانض رريهو وأيوةيمه ررو
وت نا هررو ،و عررزو ذةررك جزئيررو أوج ر نة د ر ا نةررل عرررت نظررو رريفي نألانضرري ون ررييالء
نةشلكول نخلوصر ونأل لن ع ر جرزء كبرر تر نألانضري ،مرو أ رفل عر نشر ب نزنعرول نجيموعيرر
و جالء نةشع ب نألص ير ت أانضيهو أو أيوةيمهو بد اة ي ل ر (نملو ة .)5
 -20تح اللجنة الدولة الطر على ما يلي:
إنشاء آلية مناسبة وفعالة للمطالبة بأقااليم وأااضاي األساال واساتعادتهاب
(أ)
ما الحاار علااى تزويااد ا بمااا يكفااي م ا الماااااد البش ارية والتقنيااة والماليااة للعماال بصاااا
سليمة؛
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(ب) اعتماااد التاادابير التشاريعية واإلداايااة الالامااة لضاامان حمايااة حااق الشااعاب
األصاالية فااي امااتالم أااضاايها وأقاليمهااا وماااد ااا واسااتخدامها وتنميتهااا والساايطر الكاملااة
عليهاب بطر منها تافير االعترا والحماية القانانيي تمشيا م المعايير الدولية؛
(ج) اتخ اااذ جميا ا الخط اااات الالام ااةب بم ااا ف ااي ذلا ا نظ اام اإلن ااذاا المبك اار
واإلجاراءات العاجلااةب لكاايال يسااطا الغياار علااى أااضااي السااكان األصااليي أو أقاااليمهم أو
ماااااد م للسااطا أو يسااتخدمها بصاااا وياار قانانيااةب ولحمااايتهم ما اإلجااالء القساار ما
أااضيهم وأقاليمهم.

اإلنسان
إنفاذ قرااات محكمة البلدان األمريكية لحقا
 -21لح رل نة يف ررر ده ر نةدوةررر نةطررل نةلنتيررر نتي ررو و نفرروذ ي رلنانل فمررر نةب رردن
نألتل فير حل ق نإلن و يمو يع ا ب ًرو و نجمليمعرول نألصر ير نةيروكيي أك رو و ووه وتوك رو
وك رروكم س كو رريك .بي ررد أ نة يف ررر ر رزن ش ررعل ب رروة ا أل ه رريه نة ر رلنانل مل ف رري بع ر ُرد
بوةفوت  ،وه تو حي و موا ر هيه نجمليمعول حل يهو (نملو ة .)6
 -22وإذ تذكر اللجنة بتاصيتها الساابقة (CERD/C/PRY/CO/1-3ب القفار )17ب تادعا
الدولاة الطار إلااى مضااعفة جهاد ااا إلنفااذ جميا الجاانااب المعلقاة ما قارااات محكمااة
البلدان األمريكية لحقا اإلنسان في قضية المجتم األصلي يااكيي أكساا ضاد بااااواا

وقضا ااية المجتم ا ا األصا االي ساو اياماكسا ااا ضا ااد با اااااواا وقضا ااية المجتم ا ا األص ا االي
كساكمام كاسي ضد باااواا إنفاذا سريعا وفعاال.
تأثير استغالل الماااد الطبيعية
ررووا نة يف ررر نة ررا زنء نآلث رروا نة ر ر بير نة ررل فر ر ةر ربعح أنش ررطر ن رري ال نملر ر نا
-2٣
نةطبيعيرر ،ت ر أنشررطر يطرق نألشرريفوا وزانعررر ر نةدر و نة ن ررعر ،ع ر ررلو عرريا نةشررع ب
نألصر ير ،ومترس حررد كبرر ررب نةعريا نةي يد ررر ةي رك نةشررع ب ونملر نا نملوئيررر نمل جر ة ع ر
أانضيهو وأيوةيمهو (نملو ة (5ه)).
 -24وإذ تض ا اللجنااة فااي اعتباا اا أن حمايااة حقااا اإلنسااان والقضاااء علااى التمييااز
العنصر يشكالن جزءا أساسايا ما جهااد التنمياة االقتصاادية المساتدامةب وإذ تعاي الادوا
الااذ تضااطل بااه كاال م ا الدولااة الطاار والقطااا الخااا فااي ااذا الصااددب فإنهااا تح ا
الدولة الطر على القياا بما يلي:
اتخاذ الخطاات الالامة لمراقبة اااعة فال الصايا وأنشطة قط األشجاا
(أ)
حتى ال يكان لتل الممااسات تأثير ضاا على ظرو عيش الشعاب األصلية؛
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(ب) تقييم اآلثاا االجتماعية والبياياة المحتملاة الساتغالل المااااد الطبيعياة فاي
أااضااي الشااعاب األصاالية بهااد حمايااة ساابل العاايش التقليديااة لتل ا الشااعاب والماااااد
الما ية؛
(ج) ض اامان حصا ااال الش ااعاب األصا االية المتا ااأثر بأنش ااطة اسا ااتغالل الما اااااد
الطبيعيااة ف ااي أقاليمهااا عل ااى تعايضااات لق اااء الخسااا ر أو األضا اراا التااي تكبا ادتها وتقاس اام
األاباح التي تدا ا ذ األنشطة.
الشعاب األصلية التي تعيش في عزلة طاعية أو في حالة اتصال بدا ي
ووا نة يف ر نة ا زنء يروب نةيردنبر نمل و ربر حلمو رر نةشرع ب نألصر ير نةرل جرد
-25
ت ط ررر شرروك ونمل ط رر نةشررليير ت ر نةب ررد و عرريا عزةررر ط عيررر أو تلح ررر ن دررو برردنئي.
بيي ر
و ووا نة يف ر نة ا أ ًول زنء حوةرر نةًرعف نخلوصرر نةرل عيشرهو أيمرق أ ا ر
ب بل زنةر أحلنج أيوةيم  ،أل ذةك هد نةب وء نملو ونة و ة ميفيمق (نملو ة .)5
 -26وتاصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطر ب دون تأخيرب تدابير مناسبة لحماية البقااء
الماد والثقافي للشعاب األصلية التي تعيش فاي عزلاة طاعياة أو حالاة اتصاال بادا ي وأن
تتخااذ الخطاااات الضاارواية لضاامان تنفيااذ ااذ التاادابير تنفيااذا كااامالب م ا مراعااا المباااد
التاجيهية لحماية الشعاب األصلية التي تعايش فاي عزلاة أو حالاة اتصاال بادا ي فاي منطقاة
األمااون ومنطقة وران شااكا والمنطقاة الشارقية فاي بااااواا  .وعاالو علاى ذلا ب تشاج
اللجن ااة الدول ااة الط اار عل ااى أن تمتث اال الت اادابير التحاطي ااة الت ااي اتخ ااذتها لجن ااة البل اادان
األمريكية لحقا اإلنسان في  3شباط/فبراير  2016لفا د شعب أياايا تاتابييغاساد
فااي قضااية مجتمعااات شااعب أياايااا تاتابييغاساااد التااي تعاايش فااي عزلااة طاعيااة (الق اراا
اقم .)13/54

السياسية
المشااكة في الحيا
 -27الحررا نة يف ررر تررق نة ررا عررد وج ر رردنبر تالئمررر ةيعز ررز تشررواكر نةشررع ب نألص ر ير
وت نطين بوان ن نمل حدا ت أصر أ ل ري عم يرول صر ق نة رلنانل نمليدر ر بوحليروة نةعوترر.
و ووا نة يف ر نة ا أ ًول ةعد د نةدوةر نةطل تع تول ع مت ي نةشرع ب نألصر ير ع ر
ليق نمل ي ول نحلف تير (نملو و  2و.)5
 -28وتاصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطر الخطاات الضرواية لضمان مشاااكة أفاراد
ما الشااعاب األصاالية ومااااطني باااااواا المنحااداي ما أصاال أفريقااي مشااااكة كاملااة فااي
الهياات الحكامياةب وال سايما فاي مناصاب صان القارااب وأن تتخاذ خطااات فعالاة لضامان
تكااافؤ فاار أفاراد الشااعاب األصاالية ومااااطني باااااواا المنحااداي ما أصاال أفريقااي ما
وياار م فااي المشااااكة فااي جمي ا مسااتايات الحكامااةب سااااء الاطنيااة أو المحليااةب لتيسااير
وض وتنفيذ السياسات العامة الرامية إلاى كفالاة حقااقهم .وتاصاي اللجناة أيضاا باأن تتخاذ
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الدول ااة الط اار الخط اااات الالام ااة لتاعي ااة أفا اراد الش ااعاب األص االية وم ااااطني ب اااااواا
المنحداي م أصل أفريقي بأ مية مشااكتهم النشطة في الحيا العامة والسياسية.
وض المدافعي ع حقا اإلنسان والصحفيي 
 -29ش ررعل نة يف ررر ب رروة ا زنء نةي رروا ل نة ررل ش ررر جلر ر ء نة ر ر طول نةعوت ررر أعم ررو
ن ني و ونةرتهيل ونةيهد د وامو نألعمو نةيع فير ضد نملدن عني ع ح ق نإلن رو  ،مر ريهم
يو ة نةشع ب نألص ير ونملدن ع ع ح ق نةشع ب نألص ير (نمل ن  2و(5ب) و.)6
 -٣0تاصي اللجنة الدولة الطر بما يلي:
اتخاااذ جميا الخطاااات الالامااة لحمايااة الماادافعي عا حقااا اإلنسااانب
(أ)
بم فيهم قاد الشعاب األصلية والمدافعان ع حقا الشعاب األصليةب م أ أعمال
مض ااايقة أو تر ي ااب أو انتق اااا أو تهدي ااد أو أ أعم ااال تعس اافية يتعرض ااان له ااا عل ااى أي ااد
سلطات عامة أو كيانات خاصة كرد على اضطالعهم باظيفتهم؛
(ب) التحقيااق فااي جمي ا أعمااال المضااايقة أو التر يااب أو االنتقاااا أو التهديااد
التي تستهد المدافعي ع حقا اإلنسانب وضمان معاقبة الجنا على النحا الااجب؛
(ج) تنظيم حمالت لإلعالا والتاعية بأ مية العمل األساسي الاذ يضاطل باه
المدافعان ع حقا اإلنسانب بم فايهم قااد الشاعاب األصالية والمادافعان عا حقاا
الشعاب األصليةب بهد تافير بياة يعمها التسامح وتخالهم أداء عملهم دون أ نا م
التر يب أو التهديد أو االنتقاا.
ظرو العمل
رزن نة يف رر شرعل بروة ا زنء نةي روا ل نةرل شرر نةظرلو نكشرر نةرل عمر يهررو
-٣1
نةعد د ت نة فو نألص يني ،و يمو تزناا ت ط ر شوك  ،مرو ذةرك نةي روا ل نةرل شرر
علض بعًهم ةال ي ال نةعم (نملو و  2و(5ه)‘.)‘1
 -٣2وتك اارا اللجن ااة تاص اايتها الس ااابقة (CERD/C/PRY/CO/1-3ب الفق اار  )16وتحا ا
الدولاة الطار علاى اتخااذ تادابير فااياة وفعالاة لضامان تمتا الشاعاب األصالية فاي منطقاة
تشاكا بحقاقها كاملة .كما تح اللجنة الدولة الطار علاى اتخااذ إجاراءات لمنا جميا
حاالت التمييز ضاد العماال األصاليي فاي منطقاة تشااكا واساتغاللهم فاي العمال والتحقياق
فيهااا ومالحقااة الجنااا علااى النحااا الااجاابب وضاامان إمكانيااة لجاااء الضااحايا إلااى العدالااة
وحص ااالهم عل ااى الحماي ااة والجب اار المال م ااي ومحاكم ااة الجن ااا ومع اااقبتهم وفق ااا لخط اااا
الجريمة .كماا تحا اللجناة الدولاة الطار علاى اتخااذ اإلجاراءات الالاماة لتادعيم نظامهاا
المتعلق بتفتيش العمل وأن تداع في تقرير ا الدوا المقبل معلامات ع التحقيقات التي
أجريت في إطاا ذا النظاا وع عدد ونا الجزاءات التي فرضتب إن وجدت.
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الحق في الغذاء والميا
 -٣٣بي مررو لحررل نة يف ررر دهر نةدوةررر نةطررل نةلنتيررر ضررمو حررا نةشررع ب نألصر ير
نة ررينء نةفررو ونحلررا نمليرروه ،عررلب عر ي هررو ألنر رزن جررد ر ناق كبرررة نةيميررق هبرريه
نحل ر ق بررني أ رلن نة ررفو نألصر يني وتر نطين برروان ن نمل حرردا تر أصر أ ل رري و رررهم تر
نة فو (نملو ة (5ه)).
 -٣4وتاصااي اللجنااة بااأن تكثااف الدولااة الطاار جهاد ااا الراميااة إلااى التصااد بفعاليااة
لحالة انعداا األم الغذا ي وساء تغذية األطفال التاي تسااد علاى الخصاا باي الساكان
األصااليي وأن تكفاال حصااال أف اراد الشااعاب األصاالية ومااااطني باااااواا المنحااداي م ا
أصاال أفريقاايب وال ساايما فااي المناااطق الريفيااة النا يااةب علااى خاادمات ميااا الشاارب اآلمنااة
والصر الصحي.
الحصال على الخدمات الصحية
 -٣5بي مررو لح رل نة يف ررر بوةي ررد نحملررلز يمررو يع ررا بإعرردن شررل عول ةيطبيررا يررون صررحر
نةشع ب نألص ير ،وواهو نة ا زنء ضعف نكيوك نأل و ير وعرد ر ن ل نأل و رر وعرد كفو رر
فرردتول نةلعو ررر نةدررحير و ر ء ج فررو نمل رروطا نة وئيررر نةل فيررر نةررل ط هررو نةشررع ب نألصر ير
بشف ائي ي (نملو ة (5ه)‘.)‘4
 -٣6وتاصااي اللجنااة بااأن تتخ ااذ الدولااة الطاار اإلج اراءات الض ااروايةب بمااا فااي ذلا ا
تخصيص الماااد الالامةب م أجل تنفيذ قانان صحة الشعاب األصلية وتشاريعات تطبيقاه
تنفيااذا فعاااالب وكااذل م ا أجاال إضاافاء الفعاليااة علااى سااير عماال المديريااة الاطنيااة لصااحة
الشعاب األصلية والمجل الاطني لصحة الشعاب األصلية .وباإلضافة إلى ذل ب تاصي
اللجنة بأن تااصل الدولة الطر جهاد اا الرامياة إلاى ضامان اعاياة صاحية متيسار وجياد
ومتاحةب على نحا يراعي باجه خا احتياجات الشعاب األصلية وتقاليد ا وخصاصياتها
الثقافية.

التعليم
الاصال إلى
نةيع رريم و الحر را
 -٣7ش ررعل نة يف ررر بر روة ا زنء نةفر ر ناق نةفب رررة نة ررل ع رررت نة صر ر
صرف أطفرو نةشررع ب نألصر ير ونمل حردا تر أصر أ ل ري .كمرو شرعل برروة ا
بوأل رو
زنء نا فوا تعد ل نألتير صف نة فو نألص يني وت نطين بروان ن نمل حردا تر أصر
أ ل ي (نملو ة (5ه)‘.)‘5
 -٣8وتاصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطار جهاد اا الرامياة إلاى القضااء علاى األمياة
وضمان تعليم متيسار وجياد ومتااح لفا اد أطفاال الشاعاب األصالية والمنحاداي ما أصال
أفريقيب بما في ذل بلغتهم األاب م خاالل صاياوة مناا دااساية مشاتركة باي الثقافاات
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تعاازا وتصااان الهايااة الثقافيااة للشااعاب األصاالية ومااااطني باااااواا المنحااداي م ا أصاال
أفريقااي .وتاصااي أيضااا بااأن تااصاال الدولااة الطاار جهاد ااا الراميااة إلااى فااتح ماادااس فااي
المنااطق الريفيااة النا يااة حيا يقطا عاادد كبياار ما السااكان األصااليي ب وتعزيااز جاااد تلا
المدااس و ياكلها األساسية.
إمكانية اللجاء إلى القضاء
 -٣9حت رريط نة يف ررر ع مر رول دهر ر نةدوة ررر نةط ررل نةلنتي ررر ض ررمو تفوني ررر جلر ر ء نةش ررع ب
نألصر ير نة ًرروء ،وذةررك تر ال تر فررال ن عررتن ب ر ظم نةعدنةررر نجل وئيررر ة شررع ب نألصر ير
وت نءتيه ررو ت ررق نة ر ظم نحلف تي ررر ،وةف ه ررو ش ررعل ب رروة ا أل نإلج رلنءنل نمليا ررية مت ررس ر و
نةعدنةررر نجل وئيررر .و ررووا نة يف ررر ي ررا فررو زنء نةي رروا ل نةررل شررر تررو يعررلض ة ر نةشررع ب
نألص ير ت متييز ع دل ع أ و ت نيف تييفياة نة ظو نة ًوئي (نملو ة .)6
 -40تح ا اللجنااةب فااي ضاااء تاصاايتها العامااة اق ام  )2005(31بشااأن من ا التمييااز
العنصاار فااي إداا وسااير عماال نظاااا العدالااة الجنا يااةب الدولااة الطاار علااى االضااطال
بما يلي :
تكثيااف جهاد ااا المبذولااة فااي ساابيل االعت ارا باانظم العدالااة التقليدي ااة
(أ)
للشعاب األصلية واحترامها تمشيا م المعايير الدولية لحقا اإلنسان؛
(ب) اتخاااذ اإلج اراءات الالامااة لضاامان إمكانيااة لجاااء الشااعاب األصاالية إلااى
القضاء والحر على احتراا حقاقها األساسية وضمانات اإلجراءات القانانية الااجبة؛
(ج) القضاااء علااى التمييااز العنصاار فااي النظاااا القضااا يب بطاار منهااا تاادايب
ماظفي الشرطة والمدعي العامي ومحامي الدفا والقضا والعااملي فاي الجهااا القضاا ي
على حقا الشعاب األصلية وحقا اإلنسان.
أشكال التمييز المتعدد
ررووا نة يف ررر نة ررا أل ن رروء برروان ن نمل حرردانل تر أصر أ ل رري ون رروء نةشررع ب
-41
نألص ر ير رزة يعلض ر ألشررفو تيعررد ة ت ر نةيمييررز يمررو يع ررا بوملشررواكر عم يررول ص ر ق
نةيع يم ونةعم ونةلعو رر نةدرحير ،مرو
نة لنا ونحلد ع ت ي و تعيشي ئا ونة ص
ذةك أو نةدحر نجل ير ونإلاجنوبير (نملو ة .))2(2
 -42وتاصا ا ااي اللجنا ا ااة با ا ااأن تأخا ا ااذ الدولا ا ااة الطا ا اار فا ا ااي اعتباا ا ا ااا تاصا ا اايتها العاما ا ااة
اقم  )2000(25بشأن أبعاد التمييز العنصر المتعلقاة بناا الجان وباأن تُادم منظاااا
جنسااانيا فااي جمي ا سياسااات واسااتراتيجيات مكافحااة التمييااز العنصاار تصااديا ألشااكال
التمييز المتعدد التي تتعرض لها نساء الشعاب األصلية ونساء بااااواا المنحاداات ما
أصل أفريقي .وباإلضاافة إلاى ذلا ب تحا اللجناة الدولاة الطار علاى صاياوة تادابير تقااا
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على نه مشترم باي الثقافاات لتحساي وصاال نسااء الشاعاب األصالية ونسااء بااااواا
المنحااداات م ا أصاال أفريقااي إلااى التعلاايم والعماال والعدالااة والصااحةب بمااا فيهااا الصااحة
الجنسية واإلنجابية.

اللجاء
وض ملتمسي
 -4٣بي م ررو لح ر رل نة يف ررر بوملع ت ررول نة ررل ي رردتهو نة ررد بش ررن ن يً ررو ر نةدوة ررر نةط ررل
ت يم ي جل ء ت نجلمه ا ر نةعلبير نة ا ر ،شعل بوة ا زنء عد وج تع ترول عر نةيردنبر
نملياية ةًمو محو ر هيت ء نألشاو (نملو ة .)2
 -44وإذ تأخذ اللجنة في اعتباا ا تاصيتها العامة اقم  )2004(30بشأن التمييز ضد
ويار المااااطني ب تاصاي الدولااة الطاار باتخااذ اإلجاراءات الالامااة لضامان حمايااة ملتمسااي
اللجاء وتدعا ا إلى أن تداع معلامات بهذا الشأن في تقرير ا الدوا المقبل.

دال -تاصيات أخرى
التصديق على معا دات 
أخرى
كل ال يتجزأب تح الدولة الطار
 -45إذ تض اللجنة في اعتباا ا أن حقا اإلنسان ٌ
عل ااى التص ااديق عل ااى البروتاك ااال االختي اااا الملح ااق بالعه ااد ال اادولي الخ ااا ب ااالحقا
االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااةب والبروتاكااال االختياااا التفاقيااة حقااا الطفاال المتعلااق
بااإجراء تقااديم البالوااات؛ وكااذا علااى اتفاقيااة البلاادان األمريكيااة لمنا ضااة العنصارية وجمي ا
أشااكال التمييااز والتعصااب لعاااا 2013ب واتفاقيااة البلاادان األمريكيااة للقضاااء علااى جمي ا
أشكال التمييز لعاا .2013
اإلعالن في إطاا الماد 14
 -46تح ا اللجنااة الدولااة الطاار علااى النظاار فااي إمكانيااة تقااديم اإلعااالن االختياااا
المنصا عليه في الماد  14م االتفاقية.

االتفاقية
تعديل الماد  8م
 -47تاصا ااي اللجنا ااة الدولا ااة الطا اار با ااأن تصا ااد علا ااى التعا ااديل الا ااذ أُدخا اال علا ااى
الفقاار ( )6م ا الماااد  8م ا االتفاقيااةب واعتُ ِمااد فااي  15كااانان الثاااني/يناااير  1992فااي
االجتم ا ااا الرابا ا ا عش ا اار لل ا اادول األطا ا ارا ف ا ااي االتفاقي ا ااة وأقرت ا ااه الجمعي ا ااة العام ا ااة ف ا ااي
قراا ااا  .111/47وفااي ااذا الصااددب تااذكر اللجنااة بقاارااات الجمعيااة العام اة 148/61
و 243/63و 200/65و156/67ب الت ااي حث اات فيه ااا ال اادول األطا ارا عل ااى تسا اري
إجراءات التصديق الاطنية فيما يتصال بتعاديل االتفاقياة بخصاا تمايال اللجناةب وإخطااا
األمي العااب كتابة وعلى وجه السرعةب بماافقتها على التعديل .
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إعالن وبرنام عمل ديربان
 -48تاصااي اللجنااةب فااي ضاااء تاصاايتها العامااة اقاام  )2009(33بشااأن متابعااة مااؤتمر
استعراض نتا ديرباانب باأن تضا الدولاة الطار فاي اعتباا اا عناد إدااع أحكااا االتفاقياة
فااي تش اريعاتها المحليااة إعااالن وبرنااام عماال ديربااان اللااذي اعتمااد ما المااؤتمر العااالمي
لمنا ضااة العنص ارية والتمييااز العنصاار وكاار األجانااب ومااا يتصاال بااذل م ا تعصاابب فااي
أيلااال/ساابتمبر 2001ب والاثيقااة الختاميااة لمااؤتمر اسااتعراض نتااا ديربااانب المعقاااد فااي
نيسان/أبريل  .2009وتطلب اللجنة إلى الدولة الطر أن تضم تقرير ا الادوا المقبال
معلامااات محاادد ع ا خطااع العماال ووير ااا م ا التاادابير المتخااذ لتنفيااذ إعااالن وبرنااام
عمل ديربان.
العقد الدولي للمنحداي م أصل أفريقي
 -49فا ااي ضا اااء ق ا اراا الجمعيا ااة العاما ااة  237/68الا ااذ أعلنا اات فيا ااه العقا ااد الا اادولي
للمنحداي م أصل أفريقي ()2024-2015ب وقراا ا  16/69بشأن برنام األنشاطة
المعااد لتنفيااذ ااذا العقاادب تاصااي اللجنااة الدولااة الطاار باض ا وتنفيااذ برنااام مال اام م ا
التادابير والسياساات .كماا تطلاب اللجناةب فاي ضااء تاصايتها العاماة اقام 34ب إلاى الدولااة
الطر أن تضم تقرير ا المقبل معلامات دقيقاة بشاأن ماا اتخاذ ما تادابير ملماساة لهاذا
الغرض.

الختامية
نشر التقااير والمالحظات
 -50تاصاي اللجنااة باأن تتاايح الدولااة الطار تقااير ااا للجمهاااا فااا تقااديمها وأن تعماام
ذ المالحظات الختامية باللغة الرسمية وباللغات األخارى الشاا اساتخدامها فاي الدولاة
الطر .

المدني
التشاوا م منظمات المجتم
 -51تاصااي اللجنااة بااأن تعقااد الدولااة الطاار ب عنااد إعااداد تقرير ااا الاادوا المقباال وفااي
إطااا متابعاة ااذ المالحظاات الختامياةب مشاااواات ما منظماات المجتما المادني العاملااة
في مجال حماية حقا اإلنسانب وال سيما في مجاال مكافحاة التميياز العنصار ب وتاساي
نطا الحااا معها.
متابعة المالحظات الختامية
 -52تطلااب اللجنااة إلااى الدولااة الطاار ب عمااال بااالفقر 1ب ما الماااد 9ب ما االتفاقيااة
والماااد  65م ا نظامهااا الااداخلي المعاادلب أن تاافيهااا فااي وضااان ساانة م ا اعتماااد ااذ
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المالحظااات الختاميااة بمعلامااات ع ا متابعتهااا للتاصاايات الاااااد فااي الفق ارات  14و22
و(30ب) أعال .

خاصة
الفقرات التي تكتسي أ مية
 -5٣ت اااد اللجن ااة تاجي ااه انتب ااا الدول ااة الط اار إل ااى األ مي ااة الخاص ااة الت ااي تكتس اايها
التاصاايات الاااااد فااي الفق ارات  10و 20و 40أعااال ب وتطلااب إلااى الدولااة الطاار أن
تااداع فااي تقرير ااا الاادوا المقباال معلامااات مفصاالة عمااا اتخااذ م ا تاادابير محاادد لتنفيااذ
تل التاصيات.

المقبل
إعداد التقرير الدوا
 -54تاصي اللجنة بأن تقدا الدولة الطر تقريريهاا الادوايي السااب والثاام فاي وثيقاة
واحد جامعة في ماعد أقصا  17أيلال/سابتمبر 2018ب وأن تراعاي المبااد التاجيهياة
المتعلقااة بتقااديم التقااااير الخاصااة بالمعا اادات التااي اعتماادتها اللجنااة فااي دواتهااا الحاديااة
والسبعي ()CERD/C/2007/1ب ومعالجة جمي المسا ل التاي أثيارت فاي اذ المالحظاات
الختامية .ووفقا لقراا الجمعية العامة 268/68ب تح اللجنة الدولة الطار علاى التقياد
بالحد األقصى لعدد كلمات التقااير الدوايةب أ  21 200كلمة.
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