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جلنة القضاء على التمييز العنصري

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير اجلامع لتقارير كواب الدوريةة مة التاسةع
عشر إىل احلادي والعشري *
 -١نظرت اللجنة ،يف جلستيها  2660و CERD/C/SR.2660( 266١و )2661املعقودتني
يومي  ١5و ١6آب/أغسطس  ،20١8يف التقرير اجلامع لتقاايير واوا الرويياة مات التاشاع ار
إىل احل ااادل والع ا اريت املقرم ااة يف و يق ااة وا اار ( .)CERD/C/CUB/19-21وا تم اارت اللجن ااة
يف جلس ا ا ااتيها  2676و 2677املعق ا ا ااودتني ي ا ا ااومي  28و 29آب/أغس ا ا ااطس  ،20١8ها ا ا ا
املال ظات اخلتامية.

ألف -مقدمة
 -2تر ب اللجنة بتقرمي الرولة الطرف التقرير اجلامع لتقاييرها الرويية مت التاشع ار إىل
احلادل والع ريت يف و يقاة وا ار  .وتعارب اللجناة ات ايتيا هاا لللاواي الملاريح وامليتاور الا ل أجرتا
مع وفر الرولة الطرف ،وتر ب املعلومات اإلضافية اليت قُرمت خالل .

ابء -اجلوانب اإلجيابية
 -٣تعااا اللجنااة اات ايتيا هااا للتملااري /يف هيرا /يونيا  20١٣لااب بروتووااوع منااع وقمااع
ومعاقباة اجتااااي ااصااواا ،واانااة النسااا ،واامياااع ،امل مام جتتياقيااة اامااا املتلاار مل افلااة اجلر ااة
املنظمة ا الومنية.
 -٤وحتاايا اللجنااة لما ا التاارابع الت اريعية الاايت ا ا ا الرولااة الطاارف خااالع الياات املستعرضااة،
وجت شيما الترابع التالية:
ا تماااد قااانو العماام يقااا  ١١6امل ا يا وااانو ااوع/ديسااما  ،20١٣ال ا ل
(أ)
ياانع لااب ظاار التمييااه ،ااا يف زلااى التمييااه لااب أشااا "اللااو أو نااون اجلاانس أو املعتقاارات
الرينية أو امليام اجلنساي أو م اا املن ا أو اإل اقاة أو أل ييياه آخار يساي ،إىل وراماة اإلنساا "
(املاد (2د))؛

__________

*

ا تمر ا اللجنة يف دوي ا السادشة والتسعني ( ٣0-6آب/أغسطس .)20١8
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(ب) ا تم اااد املرش ااوو بق ااانو يق ااا  ٣02يف ت ا اريت ااوع/أوت ااوبر  ،20١2املع اارع
لقانو اهلجر يقا .١٣١2
 -5وتر ااب اللجن ااة أيه اا اجله ااود الاايت ب ا لتها الرول ااة الطاارف ل ااه د إب ارا مس ا لة التميي ااه
العنملاارل ،وجت شاايما ا تماااد خطااة العماام للساانة الروليااة للسا ا املنلاارييت ماات أناام أفريقااي،
والاااجما الااومن لتنيي ا ها ،ال ا ل شي اامم أن ااطة للتو يااة وتبااادع اايا ،ب ا موضااون التمييااه
العنملرل وأ ر اجتجتما ي.
 -6وتر ااب اللجنااة بنجااار الرولااة الطاارف ،لااب الاارغا ماات احلملاااي اجتقتملااادل والتجااايل
واملايل ،يف إن ا ،نظاو للتعليا والمللة ي مم اجلميع ،وتوشايع نطاات تيطياة احلماياة اجتجتما ياة
لي مم الس ا وافة ،ت فيها املنلريو مت أنم أفريقي.

جيم -الشواغل والتوصيات
تطبيق االتفاقية
 -7تال اال اللجن ااة أ للمل ا و الرولي ااة ااش اابقية ل ااب الق اوانني ا لي ااة ،وفق اا لت اريعات
الرولااة الطاارف .ل نهااا شااو ا الرولااة الطاارف ا تقاارو معلومااات اات قهااا مبقاات فيهااا ا اااوا
أ او اجتتياقية تطبيق ا مباصرا (املاد .)2

 -8توصةةل الل نةةة ذن تتوةةا الدولةةة الطةةر تةةدابر مناسةةبة م ةةل التةةدريب لضةةمان
إطالع القضاة وامل ّدعني العامني واحملةامني علةى أحكةاال االتفاقيةة وقةدرمم علةى تطبيق ةا علةى
القضااي ذات الصلة .وتطلب الل نة إىل الدولة الطةر أن تةدريف ت تقرير ةا الةدوري املقبةل
أم لة حمددة على القضااي اليت طبقت ف ا احملاكم الوطنية أحكاال االتفاقية.
التكوي الدميغرات للسكان

 -9حتيا اللجنة لما اإلجرا،ات اليت ا ا الرولة الطرف إلدياج املتيع اإل ن  -العرقاي
يف املاد املتعلقة التلرير ال ايت للهوياة يف أ ارت تعاراد للسا ا واملسااوت أُجارل يف ااو .20١2
ل نهااا ت ااعر القلاا /ا املنهجيااة املتبعااة ا تساامح احلملااوع لااب معلومااات موضااو ية تع ااس مانااة
الت ويت اإل ن لس ا الرولة الطرف (املاد .))١(2
 -١0توصةةل الل نةةة الدولةةة الطةةر ذن تسةةتعرع من يةةة مجةةع البيةةا ت الةةيت تتبع ةةا ت
تعةةدادات السةةكان واملسةةاك اةةد نةةمان اسةةتناد املن يةةة إىل معيةةار التةديةةد الةةاا لل ويةةة.
وينبغةةل أن تصةةائ أسةةتلة التعةةداد ابلتشةةاور مةةع السةةكان املنةةةدري مة أصةةل أفريقةةل وتتةةي
إمكانيةةة جتسةةيد تركيبةةة السةةكان اإللنيةةة علةةى النةةةو املناسةةب .ولةةا الل نةةة الدولةةة الطةةر
أيضاً على أن تك ف ج ود ا الرامية إىل جتميةع بيةا ت إحصةا ية مولوقةة وحمدلةة وكاملةة عة
التكوي الدميغرات للسكان وعلى أن تضةع مششةرات حلقةوإل اإلنسةان ومششةرات اجتماعيةة
اقتصادية مصنفة حسةب اصصةل اإللة ونةوع اجلةنا والسة واملنطقةة احلضةرية أو الريفيةة
مبةةا ت ذلةةع أبعةةد املنةةاطق تتةةي اةةا ت سايةةة املطةةا أساسةاً جتريبيةاً سةةليماً لرسةةم السياسةةات
الرامية إىل لسني التمتع ابحلقوإل املنصوص علي ا ت االتفاقية .وليل الل نة الدولة الطر
إىل توصةياما العامةة رقةةم  )1973(٤فيمةا يتعلةةق بتقةدت التقةةارير مة قبةةل الةدول اصطةرا
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ورقم  )1990(٨املتعلقة بتفسر وتطبيق أحكاال الفقرتني  1و ٤م املادة  1م االتفاقية
ورقم  )2005(30بشأن التمييز ند غر املواطنني ابإلنافة إىل ااد  10مة أ ةدا
التنمية املستدامة.
املشسسة الوطنية حلقوإل اإلنسان
 -١١جت تهاع اللجنة قلقة مت اجتفتقااي إىل م شساة ومنياة مسا ولة ات حاياة قاوت اإلنساا
وتعهيهها وفقا للمبادئ املتعلقة روه امل شسات الومنية لتعهيه وحاياة قاوت اإلنساا (مباادئ ايياس)
(املاد .)2
 -١2تكة ةةرر الل نة ةةة توصة ةةيت ا السة ةةابقة (انظة ةةر  CERD/C/CUB/CO/14-18الفقة ةةرة )13
ولةةا الدول ةةط الطةةر علةةى أن تنشةةن مشسسةةة وطنيةةة مسةةتقلة حلقةةوإل اإلنسةةان وفق ةاً ملبةةاد
ابريةةا تسةةند إلي ةةا واليةةة تعزيةةز واايةةة حقةةوإل اإلنسةةان ورصةةد إج ةراءات مكافةةةة العنص ةرية
والتمييز العنصري .وليل الل نة الدولة الطر إىل توصةيت ا العامةة السةابعة عشةرة ()1993
بشأن إنشاء مشسسات وطنية لتيسر تنفيا االتفاقية.
حالة املدافعني ع حقوإل اإلنسان
 -١٣ت ااعر اللجنااة ببااالق القلاا /إ ا ،اد ااا،ات مهااايقة املاارافعني اات قااوت اإلنسااا واجت تاارا،
لاايها وت اارهيبها و رياارها وإقمل اااوها وا اار ها ،وجت شاايما م اانها ق اااد ا تمااع امل اار والمل االييني
وم ااو يي وش اااوا اإل ااالو وامل اارافعني اات ق ااوت اإلنس ااا الع اااملني يف ااايل م افل ااة التميي ااه
العنملرل و قوت اإلنسا للمنلرييت مات أنام أفريقاي .وت اعر اللجناة القلا /ا التقاايير الاوايد
تييار املاارافعني ات قااوت اإلنساا وقاااد ا تماع املاار الا يت ياارافعو ات قااوت املنلاارييت
مت أنام أفريقاي تعرضاوا يف مناشابات مت اري لال تجاا لياتات قملاع أو للمناع مات مياادي البلار
حلهااوي اجتجتما ااات الاايت تنظمهااا االيااات الروليااة حلقااوت اإلنسااا  .وتال اال اللجنااة بقلاا ،/لااب
وجا اخلملااوا ،املعلومااات الاوايد اات القيااود امليروضااة لااب شااير املاارافعني اات قااوت اإلنسااا ،
مم ااا حي ااوع دو م ااايوتها يف نظ اار اللجن ااة يف التقري اار املق اارو م اات الرول ااة الط اارف .و ش ااو اللجن ااة
ا الرولااة الط اارف جت تع ااتف بوق ااون ه ا اا اارات ،وا تتو ا م اات أل ت اارابع للتلقي اا /فيه ااا
أو منعها (املادات  2و.)5
 -١٤لا الل نة الدولة الطر على ما يلل:
اختاذ تةدابر فعالةة وت الوقةت املناسةب ملنةع مضةايقة املةدافعني عة حقةوإل
(أ)
اإلنسةةان واالعتةةداء علةةي م وتةةر يب م ومديةةد م وإقصةةا م وجت ةرمي م وال سةةيما مةةن م قةةادة
اجملتمع املدين والصةفيني وموظفل وسا ط اإلعةالال واملةدافعني عة حقةوإل اإلنسةان العةاملني
ت جمايل مكافةة التمييز العنصري وحقوإل اإلنسان للمنةدري م أصل أفريقل؛
(ب) إنش ةةاء ةلي ةةة وطني ةةة مس ةةتقلة حلماي ةةة امل ةةدافعني عة ة حق ةةوإل اإلنس ةةان وون ةةع
اسرتاتي يات وقا ية مناسبة وختصيص موارد بشرية ومالية وتقنية كافية لضمان أدا ا الفعال؛
(ج) التةقيةةق ت مجيةةع أعمةةال مضةةايقة املةةدافعني ع ة حقةةوإل اإلنسةةان واالعتةةداء
علي م وتر يب م ومديد م وإقصا م وجترمي م ومعاقبة املسشولني عن ا على النةو الواجب؛
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(د) اختاذ التةدابر الالممةة لضةمان عةدال تعةرع املةدافعني عة حقةوإل اإلنسةان
وال سةيما قةةادة اجملتمةع املةةدين واملةدافعني عة حقةوإل اإلنسةةان العةاملني ت جمةةايل مكافةةة التمييةةز
العنصةةري وحقةةوإل اإلنسةةان للمنةةةدري م ة أصةةل أفريقةةل لقيةةود تعسةةفية ةةنع م م ة حضةةور
اجتماعات وأنشطة اآلليات الدولية حلقوإل اإلنسان واملشاركة في ا؛
(ها) تنظيم االت لإلعالال والتوعيةة ابلعمةل اصساسةل الةاي يضةطلع بةف املةدافعون
عة حقةةوإل اإلنسةةان بغيةةة ميتةةة بيتةةة ةمنةةة تتةةي اةةم إمكانيةةة أداء عمل ةةم مة دون التعةةرع
صي نوع م أنواع الرت يب أو الت ديد أو االعتداء أو االنتقاال.
تعريف التمييز العنصري
 -١5تال ل اللجنة أ الرولاة الطارف قار أديجات يف ت اريعا ا أ اماا حتظار التميياه العنملارل،
وتال اال أ ااا قياار وضااع دشااتوي جرياار وقااانو جرياار للعقااوات .ل نهااا ت ااعر القلاا /ا اا اااو
ال ا اوايد يف الت ا اريعات احلاليا ااة ويف م ا اارون الرشا ااتوي جت تتماصا ااب يام ا ا ا ما ااع املا اااد  ١ما اات اجتتياقيا ااة،
وجت ت مم أفعاع التمييه املباصر أو غع املباصر (املادات  )١(١و()١(2د)).
 -١6توصل الل نة الدولة الطةر ذن تراجةع اصحكةاال القانونيةة الةيت لظةر التمييةز العنصةري
ت التشةريعات احلاليةةة ولةةرص لةةدس ونةةع دسةتور جديةةد وقةةانون جديةةد للعقةةوابت علةةى إدرايف
تعريةةف وحظةةر وان ة وص ةري للتمييةةز العنصةةري يشةةمل مجيةةع املتطلبةةات والعناصةةر ال ةواردة ت
الفقةةرة  1مة املةةادة  1مة االتفاقيةةة وتتصةةدس فضةالً عة ذلةةع صفعةةال التمييةةز املباشةةر أو غةةر
املباشةةر .وتوصةةل الل نةةة الدولةةة الطةةر ذن تعمةةل لةةدس ونةةع قةةانون العقةةوابت اجلديةةد علةةى
تصةةنيف اصنشةةطة املبينةةة ت املةةادة  ٤م ة االتفاقيةةة ت فتةةة اجل ةرا م ةعةةاة ت االعتبةةار التوصةةية
العامةةة رقةةم  )2013(35بشةةأن مكافةةةة عطةةار التة ةريك علةةى الكرا يةةة العنص ةرية .وتكةةرر
الل نةةة أيضةاً توصةةيت ا السةةابقة ولةةا الدولةةة الطةةر علةةى أن تضةةم اعتبةةار الةةدافع العنصةةري
أو الةةدافع املسةةتند إىل اللةةون أو النسةةب أو اصصةةل القةةومل أو اإللة ظرفةاً مشةةدداً عنةةد فةةرع
عقوابت على جرمية ما.
التمييز ند املنةدري م أصل أفريقل
 -١7حتيا اللجنة لما قواع الرولة الطرف فيما يتعلا /بعارو وجاود ييياه م شساي وهي لاي
فيها .وماع زلاى ،تارل اللجناة أ املنلارييت مات أنام أفريقاي يف الرولاة الطارف ماا الاوا يقعاو ،
مت جرا ،تروة العبودية ،ضالا للعنملارية والتميياه اهلي لاي ،م لماا يتهاح مات ارو مسااوا ا ماع
بقي ا ة الس ا ا يف ممايشااة احلقااوت اجتقتملااادية واجتجتما يااة وال قافيااة .ويساااوي اللجنااة القلاا /إ ا،
التلاار ت الاايت يواجههااا املنلااريو ماات أناام أفريقااي يف الونااوع إىل شااوت العماام ،وا يااا
معارجتت ي ايلها يف منانااب نانع القاراي ،يف القطااا ني العااو واخلااا ،وايتيااان مساتو ت اليقاار
لريها مقاينة بيعها (املادات  2و.)5
 -١8توصل الل نة الدولة الطر وانعة ت اعتبار ةا توصةيتي ا العةامتني رقةم )2009(32
بشةأن معةةن ونطةةاإل التةةدابر اخلاصةةة الةةواردة ت االتفاقيةةة ورقةةم  )2011(3٤بشةةأن التمييةةز
العنصري ند السكان املنةةدري مة أصةل أفريقةل ذن تك ةف ج ود ةا الختةاذ وتنفيةا التةدابر
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اخلاصة الالممة لونع حد للتمييز اايكلل الاي يةشلر ت املنةةدري مة أصةل أفريقةل بغيةة
لقيق أ دا تشمل ما يلل:
لسني ظرو عيش اه الفتة م السكان بضمان اايت ا م التمييز م
(أ)
يتات الدولة واملوظفني العموميني أو م أي فرد أو مجاعة أو منظمة؛
(ب) إمالة مجيع العقبات اليت لول دون تع ةاه الفتةة الفعلةل ققوق ةا االقتصةادية
واالجتماعية وال قافية وال سيما ت جماالت العمل والسك واملشاركة السياسية والتم يل ت
مناصب صنع القرار؛
(ج) مكافةة ظوا ر الفقر واإلقصاء االجتماعل والت ميش اليت تةشلر ت املنةةدري
م أصل أفريقل أك ر م غر م.
 -١9تر ااب اللجنااة املعلومااات املقرمااة أ نااا ،احل اواي اات نااياغة خطااة ومنيااة ب ا القهااا،
لب مجيع أص اع التمييه العنملرل ،ل نها شو لعرو تلقي معلومات ت اااثي والنتااوا العملياة
لتنيي ا ال اااما اجتجتما ي ااة والسياش ااات املتع اارد القطا ااات للقه ااا ،ل ااب م ااا تبق ااب م اات لي ااات
التمييه العنملرل (املادات  2و.)5
 -20توصةةل الل نةةة الدولةةة الطةةر ذن تك ةةف ج ود ةةا الراميةةة إىل ونةةع عطةةة وطنيةةة
ضمن ا أ دافاً وانةة وحمددة
بشأن القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري على أن تُ ّ
وةليات لتقييم النتا ج وذن ختصص املوارد البشرية والتقنيةة واملاليةة الالممةة .ولةا الل نةة
الدولة الطر على أن تكفل صياغة اخلطة وتنفيا ا مبشاركة فعلية م املنةدري مة أصةل
أفريقل وم مجيع الفتات القومية أو اإللنية اليت ال تزال تواجف التمييز واإلقصاء االجتماعل.
إمكانية الل وء إىل القضاء
 -2١حتيا اللجنة لماا املعلوماات املقرماة ات اجلهاود الرامياة إىل د شابم وآلياات توجيا
ال ا اول املتعلقاة التمييااه العنملارل ،ل نهاا ت ااعر القلا /ماات أ قهاية وا ار فقااا مات قهااا
التمييه العنملرل هي اليت ُرضت ىت اا لاب ا ااوا ،ويسااويها القلا /مات اجتفتقااي إىل معلوماات
ت احلاجتت اليت مشلها اإلبالغ والتلقي( /املادات  2و.)6
 -22تُاّكر الل نة الدولة الطر ذن غيار اإلجراءات القضا ية وأحكةاال اإلدانةة فيمةا يتعلةق
ذفعةةال التمييةةز العنصةةري ميكة أن يعةةزس إىل ج ةةل الضةةةااي بسةةبل االنتصةةا القةةانوين املتاحةةة.
ولالع توصل الل نة الدولة الطر مبا يلل:
(أ)

نمان التةقيق الشامل واملستقل ت مجيع شكاوس التمييز العنصري؛

(ب) اختةاذ تةدابر فعالةة لضةمان سة ولة جلةوء مجيةع نةةااي التمييةز العنصةةري ت
الوقت املناسب إىل سبل االنتصا القانوين الفعال وس ولة حصوام على التعويك؛
(ج) تنظةةيم دورات تدريبيةةة منتظمةةة للمةةوظفني العمةةوميني واملةةدعني العةةامني والقضةةاة
واملوظفني القضا يني وموظفل إنفةاذ القةانون لضةمان الفعاليةة ت تنفيةا االتفاقيةة والتشةريعات
املتعلقة ابلتمييز العنصري؛
كني النيابة العامة م اختاذ اإلجراءات الالممة قكةم وظيفت ةا ت القضةااي
(د)
اجلنا ية املتعلقة ابلتمييز العنصري؛
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(ها) تنظيم االت لتوعية اصشواص املشمولني ابحلمايةة مبوجةب االتفاقيةة ذحكةاال
االتفاقية وابإلطار القانوين للةماية م التمييز العنصري؛
(و) استةداث أدوات للةصول علةى املعلومةات عة اجلةرا م وأعمةال العنةف
مبةةا ت ذلةةع املتغ ةرات املتم لةةة ت لةةون الضةةةااي أو أصةةل م القةةومل أو اإلل ة أو أي متغةةر
ةعر ذي صلة م متغرات التمييز املتعدد اجلوانب.
الس ناء
 -2٣شااو اللجنااة لالفتقاااي إىل معلومااات صاااملة اات ااناام اإل اان أو القااومي ل صااواا
مسلويب احلرية (املادات  2و.)6
 -2٤توصل الل نة الدولةة الطةر ذن تضةم اسةتوداال متغةر اصصةل اإللة أو القةومل
أو النسةةب ت س ة الت االحت ةةام وسةةيلةً للةصةةول علةةى معلومةةات مولوقةةة ع ة الس ة ناء
وتطلب إلي ا أن تقدال اه املعلومات ت تقرير ا املقبل.
أشكال التمييز املتعدد ند املرأة
 -25ت ااعر اللجنااة القلاا /إ ا ،التقااايير الاايت تملااو أص ا اع التمييااه املتعاارد الاايت جت ت اهاع تعاات
النساا ،املنلاريات مات أناام أفريقاي يف الرولاة الطارف ،إز ياواجهت واوا /أواا يف الوناوع إىل شااوت
العماام واجتشااتياد ماات فاارا امل ااايوة السياشااية والتم ياام السياشااي ،وتقلاار منانااب ناانع القاراي
(املاد .)5
 -26توصةةل الل نةةة الدولةةة الطةةر ذن تعمةةل ةعةةاة ت اعتبار ةةا توصةةية الل نةةة العامةةة
رقةةم  )2000(25بشةةأن أبعةةاد التمييةةز العنصةةري املتعلقةةة بنةةوع اجلةةنا علةةى دمةةج منظةةور
جنسةةاين ت مجيةةع السياسةةات واالس ةرتاتي يات الراميةةة إىل مكافةةةة التمييةةز العنصةةري بغيةةة
التص ةةدي صش ةةكال التميي ةةز املتع ةةددة ال ةةيت ت ةةشلر ت النس ةةاء املنة ةةدرات مة ة أص ةةل أفريق ةةل.
وتوصةةل الل نةةة الدولةةة الطةةر أيضةاً ذن تضةةاعف ج ود ةةا للقضةةاء علةةى احلةةواجز اايكليةةة
اليت نع النساء املنةدرات م أصةل أفريقةل مة الوصةول إىل سةوإل العمةل واالسةتفادة مة
فرص املشاركة السياسية والتم يل السياسل وتقلد مناصب صنع القرار.
إعادة امل اجري غر النظاميني
 -27لااب الاارغا ماات املعلومااات الاايت قاارمها الوفاار أ نااا ،احلاواي ،جت تاهاع اللجنااة ت ااعر القلاا/
إ ا ،اااثي السلبية لتطبي /املاد  2١5مت قانو العقوات احلايل ،اليت ارو الرخوع غع القانو
إىل اإلقليا الومن ،فيما يتعل /إب اد املهاجريت غع النظاميني (املاد .)5
 -28توصةل الل نةةة الدولةةة الطةةر ذن تنظةةر لةدس صةةياغة قةةانون العقةةوابت اجلديةةد ت
إلغاء جترت الدعول غر القانوين إىل اإلقليم الةوط وتتوةا اخلطةوات الالممةة لضةمان اشةل
اصحكاال املتعلقة إبعادة الرعااي اصجانب مع معاير ومباد القانون الدويل حلقوإل اإلنسان
وال سيما مبدأ عدال التمييز.
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االجتار ابصشواص
 -29تال ل اللجنة ايتيار الترابع اليت ا ا الرولة الطرف مل افلة اجتاااي ااصاواا،
ااا يف زلااى خطااة العماام الومنيااة للياات  2020-20١7ملنااع وم افلااة اجتااااي الب اار وتااوفع
احلماياة للهالا  .غاع أ اللجناة شاو لعارو وجاود معلوماات مملانية ساب جانس الهاالا
وشنها وفئتها اإل نية وجنسيتها ،مما نعها مت تقرير جاا ها الظااهر يف نايوف املنلارييت
مت أنم أفريقي أو مت أنوع إ نية أو قومية أخرل (املاد .)5
 -٣0تشر الل نة إىل توصيت ا السابقة وتطلب إىل الدولة الطر أن تُض نّةم تقرير ةا الةدوري
املقبةةل معلومةةات مص ةننفة حسةةب جةةنا الضةةةااي وسةةن م وجممةةوعت م اإللنيةةة وجنسةةيت م
ومعلومات ع عدد التةقيقات الةيت أجريةت وأحكةاال اإلدانةة الةيت صةدرت والعقةوابت الةيت
فُرنت ت قضااي االجتةار ابلبشةر صغةراع السةورة أو االسةتغالل اجلنسةل .وتشة ع الل نةة
الدولةةة الطةةر علةةى أن تواصةةل ج ود ةةا الراميةةة إىل مكافةةةة االجتةةار ابصشةةواص وتتوةةا
مجيةةع التةةدابر الالممةةة لضةةمان الفعاليةةة ت تنفيةةا عطةةة العمةةل الوطنيةةة للفةةرتة 2020-2017
ملنع ومكافةة االجتار ابلبشر وتوفر احلماية للضةااي.
اإلفراط ت استوداال القوة
 -٣١يسااوي اللجناة القلا /إ ا ،اد اا،ات إفاراف ماو يي إنيااز القاانو يف اشاتوراو القاو ضاار
املنلرييت مات أنام أفريقاي ،وإ ا ،اجتفتقااي إىل معلوماات وافياة ات اخلطاوات الايت ا ا ا الرولاة
الطرف للتلقي /يف ه احلاجتت (املادات  5و.)6
 -٣2توصل الل نة الدولة الطر مبا يلل:
اختاذ تدابر فعالة ملنع إفراط موظفل إنفاذ القانون ت اسةتوداال القةوة نةد
(أ)
املنةدري م أصل أفريقل أو إساءة معاملت م أو إساءة استعمال السلطة نةد م بضةمان
احرتاال مبدأي التناسب والضرورة القصوس ت استوداال القوة وتنظيم دورات تدريبية بشأن
استوداال القوة وإعادة إرساء النظاال العاال ابلوسا ل التقليدية؛
(ب) نةةمان التةقيةةق الفعلةةل والشةةامل ت مجيةةع الشةةكاوس املتعلقةةة إبفةراط مةةوظفل
إنفاذ القانون ت استوداال القوة أو بل و م إىل سوء املعاملةة أو سةوء اسةتعمال السةلطة وكفالةة
حماكمة ومعاقبة م ي بت تورطف مع مراعاة جسامة تلع اصفعال؛
(ج) نةةمان وصةةول املنةةةدري م ة أصةةل أفريقةةل الةةاي وقعةةوا نةةةااي إف ةراط
موظفل إنفاذ القانون ت استوداال القوة إىل سبل االنتصةا الفعةال وحصةوام علةى تعويضةات
وعدال تعرن م لالنتقاال بسبب تقدت الشكاوس.
مكافةة القوالب النمطية العنصرية
 -٣٣تساالا اللجنااة هااود الرولااة الط ارف ماات أجاام م افلااة التمييااه العنملاارل ،ل نهااا ت ااعر
القل /ا ه اجلهود ليست فعالة ا في ال ياية يف م افلة القوالب النمطية العنملرية وأوج
التليه اليت جت تهاع ياشوة يف ا تمع ال ويب (املادات  2و.)7
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 -٣٤تش ة ع الل نةةة الدولةةة الطةةر علةةى أن جتةةري اةةالت منتظمةةة للتوعي ةة والت قيةةف
ابآلاثر الضارة للتمييز العنصةري وتعةزم التفةا م والتسةام بةني اجملموعةات مة لتلةف اخللفيةات
اإللنيةةة أو القوميةةة املوجةةودة ت الدولةةة الطةةر اةةد مكافةةةة القوالةةب النمطيةةة العنص ةرية
ومجيع أشكال التمييز.

دال -توصيات أعرس
التصديق على املعا دات اصعرس
 -٣5تش ع الل نةة الدولةة الطةر وانةعة نصةب أعين ةا أن حقةوإل اإلنسةان كةل ال يت ةزأ
على أن تنظر ت التصديق على معا دات اصمةم املتةةدة اصساسةية حلقةوإل اإلنسةان الةيت ليسةت
طرف ةاً في ةةا بعةةد وال سةةيما الع ةةد الةةدويل اخلةةاص ابحلقةةوإل املدنيةةة والسياسةةية والع ةةد الةةدويل
اخلةةاص ابحلقةةوإل االقتصةةادية واالجتماعيةةة وال قافيةةة واالتفاقيةةة الدوليةةة حلمايةةة حقةةوإل مجيةةع
العمال امل اجري وأفراد أسر م والربوتوكول االعتياري التفاقية القضاء على مجيةع أشةكال
التميي ةةز نة ةةد املة ةرأة والربوتوكة ةةول االعتي ةةاري التفاقية ةةة حق ةةوإل اصشة ةةواص ذوي اإلعاقة ةةة
والربوتوكول االعتياري امللةق ابلع د الدويل اخلاص ابحلقوإل االقتصادية واالجتماعيةة وال قافيةة
والربوتوكول االعتياري التفاقية حقوإل الطفل املتعلق إبجراء تقدت البالغات.
متابعة إعالن وبر مج عمل ديرابن
 -٣6توصةةل الل نةةة ت نةةوء توصةةيت ا العامةةة رقةةم  )2009(33بشةةأن متابعةةة مةةش ر
استعراع نتا ج ديرابن ذن تضع الدولة الطر ت اعتبار ا عنةد إدرايف أحكةاال االتفاقيةة ت
مج عمةل ديةرابن اللةاي اعتمةدمتا املةش ر العةاملل ملكافةةة العنصةرية
تشريعاما احمللية إعةال طن وبةر ط
والتمييز العنصري وكره اصجانب وما يتصل بةالع مة تعصةب ت أيلولتسةبتمرب 2001
والوليقةةة اخلتاميةةة ملةةش ر اسةةتعراع ديةرابن املعقةةود ت جنيةةف ت نيسةةانتأبريل  .2009وتطلةةب
الل نة إىل الدولة الطر أن تورد ت تقرير ا الدوري املقبل معلومات حمددة ت اا الصدد.
العقد الدويل للمنةدري م أصل أفريقل
 -٣7ت نوء قرار اجلمعية العامة 6٨ت 237الاي أُعلنت فيةف الفةرتة 202٤-2015
عقةةداً دوليةاً للمنةةةدري مة أصةةل أفريقةةل وقةرار اجلمعيةةة 69ت 16بشةةأن بةةر مج اصنشةةطة
لتنفيا العقد الدويل توصل الل نة الدولة الطر ذن تدريف ت تقرير ةا الةدوري املقبةل معلومةات
حمددة ع تنفيا عطة العمل املتعلقةة ابلسةنة الدوليةة للسةكان املنةةدري مة أصةل أفريقةل وعة
التةةدابر امللموسةةة املتوةةاة ت ةةاا الصةةدد مةةع مراعةةاة توصةةية الل نةةة العامةةة رقةةم )2011(3٤
بشأن التمييز العنصري ند املنةدري م أصل أفريقل.
نشر املعلومات
 -٣8توصل الل نة الدولة الطر ذن تتي تقارير ا لل م ور منا حلظة تقةدمي ا وتنشةر
اه املالحظات اخلتامية على نطاإل واسع.

8

GE.18-15573

CERD/C/CUB/CO/19-21

مشاورة منظمات اجملتمع املدين
 -٣9توص ةةل الل ن ةةة الدول ةةة الط ةةر ذن تك ةةف ج ود ةةا مة ة أج ةةل التع ةةاون البنّةةاء م ةةع
منظمةةات اجملتمةةع املةةدين املعنيةةة ققةةوإل اإلنسةةان وال سةةيما املنظمةةات العاملةةة علةةى مكافةةةة
التمييز العنصري وذن جتري مشاورات واسعة ت سياإل إعداد تقرير ا الةدوري املقبةل ومتابعةة
اه املالحظات اخلتامية.
اإلعالن املنصوص عليف ت املادة  1٤م االتفاقية
 -٤0تش ع الل نة الدولة الطر على أن تصدر اإلعالن االعتياري املنصوص عليف ت
املادة  1٤م االتفاقية.
متابعة اه املالحظات اخلتامية
 -٤١تطل ةةب الل نة ةةة إىل الدولة ةةة الط ةةر عم ة ةالً ابلفقة ةةرة ( )1مة ة املة ةةادة  9م ة ة االتفاقية ةةة
واملةةادة  65م ة نظام ةةا الةةداعلل املع ةدنل أن توافي ةةا ت غضةةون سةةنة واحةةدة م ة اعتمةةاد ةةاه
املالحظةةات اخلتاميةةة مبعلومةةات ع ة متابعت ةةا التوصةةيات الةةواردة ت الفق ةرات (1٤د) و(ه)
(حالة املدافعني ع حقوإل اإلنسان) و( 20عطة مكافةةة التمييةز العنصةري) و(22يف) و(و)
(إمكانية الل وء إىل القضاء).
الفقرات ذات اصمتية اخلاصة
 -٤2تود الل نة أيضاً أن توجف انتباه الدولة الطر إىل اصمتية اخلاصة للتوصةيات الةواردة ت
الفق ةرات ( 16تعريةةف التمييةةز العنصةةري) و( 1٨التمييةةز نةةد املنةةةدري م ة أصةةل أفريقةةل)
و( 32اإلفراط ت استوداال القوة) وتطلب إلي ةا أن تقةدال ت تقرير ةا الةدوري املقبةل معلومةات
مفصلة ع التدابر احملددة املتواة لتنفيا اه التوصيات.
إعداد التقرير الدوري املقبل
 -٤٣توصةةل الل نةةة الدولةةة الطةةر ذن تق ة ّدال تقرير ةةا اجلةةامع للتقةةارير الدوريةةة م ة ال ةةاين
والعشة ةري إىل الس ةةادا والعشة ةري ت وليق ةةة واح ةةدة قل ةةول  16ةذارتم ةةارا  2023م ةةع
مراعةةاة املبةةاد التوجي يةةة لتقةةدت التقةةارير الةةيت اعتمةةدما الل نةةة ت دورمةةا احلاديةةة والسةةبعني
( )CERD/C/2007/1ومعاجلة مجيع النقاط امل ارة ت اه املالحظات اخلتاميةة .وت نةوء قةرار
اجلمعيةةة العامةةة 6٨ت 26٨لةةا الل نةةة الدولةةة الطةةر علةةى أن تتقيةةد ابحلةةد اصقصةةى املقةةرر
لعدد كلمات التقارير الدورية و و  21 200كلمة.
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