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 لجنة القضاء على التمييز العنصري

حنايي من  الالتقرير الجامع للتقارير الدورية  بشأن الختامية المالحظات  
 *ألوروغوايوالعشري   لثإلى الثا والعشري 

 ةرررر إىل نةثو وي   نةشرررررل  نظررررلل نة يف ررررر ر نةامل ررررل نررررروري ة امررررو  ل نة    ررررر ررررر  ن رررر -١
نةررر ت ما   ننظرررل) 2495  2494ر ج سرررا  و  (CERD/C/URY/21-23)    وررر ن  نةشررررل   أ

CERD/C/SR.2494  2495)  نعا ررر ل 20١6يفررررل   نةثرررورب ن      25  24نملشمررر ييف  ر  .
 ، نملالحظول نخلاور ر نةاوة ر. 20١6 كون ن نأ ل ي س    5 ر ة، نملشم ي2508 و ر ج سا

 مقدمة -ألف 
ن رروي   نةشرررل   يفلحررا نة يف ررر ميامرر ل نة  ةررر نةرررلا يفمل لتررو نررروري ةامو  لتررو نة    ررر ررر   -2

 نةصرررل   ميرررو  ن  نة يف رررر  يفلحررا  ت ما رررو نأيويررر ر نملرررر كر.نً ،  ميامررر   و ررر  ل إىل نةثوةرر   نةشررررل  
. ميوملش  رول نملم رر ر أت وء ن  ن   ميش ه نةرلا نة  ةر     ري  نةب وء
 ،ميررر  الً نً يفمل رررل  يفلحرررا نة يف رررر ميامررر ل نمل يسرررر نة ن  رررر  مررر ظ ن نسرررون  أرونرررر نملظررروم   -3

 كرركةمب ارررو كر ن ا رري نملرر رب نة ررررر  رسررو ويف  نةرري كررون نررو ي   ظرر    ر نة ظررل ر نة ظررل ر 
   يفمل ل نة  ةر نةرلا.

 الجوانب اإليجابية -باء 
 ميوةاص  ق ع ى نةصك ك نة  ة ر نةاوة ر أ  نالنض وم إة  و: نة يف ر يفلحا -4

حمرر ظ نةرةررت نملاش ررق ميرردجلنء يفمرر ل نةبالوررول، نة  يف كرر ل نال ا ررو   اليفةوظ ررر  )أ( 
  ؛20١5شبوط   ن ل  23ر 

نة  يف كرررر ل نال ا ررررو   نمل دررررق ميوةش رررر  نةرررر  د نخلررررو  ميررررو م ظ نالظاصرررروي ر  )ب( 
  ؛20١3شبوط   ن ل  5 نالجا وع ر  نةثمو  ر، ر 

__________ 

  (.20١6كون ن نأ ل ي س     9 - يفرل   نةثورب ن     2١نعا  هتو نة يف ر ر ي  هتو ن وي ر  نةاسش  ) *
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يفرل    28نة  يف ك ل نال ا و   اليفةوظ ر حم ظ نأشخو  ذ   ن عوظر، ر  )ج( 
  ؛20١١ نأ ل أكا ميل

ن سرون    ١9ناليفةوظ ر نة  ة ر ةم ي جل ر نةةصت نةش صل   نملشوظبرر ع   رو، ر  )ي( 
 ؛20١١أميل ت 

(، ١89) ظررر   20١١نيفةوظ رررر ر ظ رررر نةش رررت نة  ة رررر ميررررين نةش رررول نمل ررر ة  ،  )تر( 
  ؛20١2ح  لنن   ن    ١4 ر
رررا نة يف رررر   -5 ، نيفةوظ رررر نةب ررر نن نأرل ك رررر 20١6مت ز   ة ررر   6ميا ظ ررري نة  ةرررر نةررررلا، ر  يفلح 

نةش صررل  مل رري ع رري أشرركول نةا   رر   نةاشصررا  نيفةوظ ررر نةب رر نن نأرل ك ررر ملكو دررر نةش صررل ر  نةا   رر  
 اصررت ميرركةمب ررر  أشرركول نةاشصررا،  ارر  نة  ةررر نةرررلا ع ررى أن يفبوشررل نةاصرر  ق ع ررى   رررو

 ك    و. نةصك 
يفلحا نة يف ر ميوةار نمي  نةاررل ش ر  نمل يسر ر نةري نعا ر هتو نة  ةرر نةررلا  رالل نةةر ة    -6

 ظ   نالياشلنض، ال ي  و نةا نمي  نةاوة ر:
ميررررين ن جررررلنءنل  20١3آب أوسرررر   2١نملرررر     ١9١22نةمرررون ن  ظررر   )أ( 

رررر  أأرررت أ ل مررر ، ن جيومي رررر نملشا ررر ة ر ن ررروة  نةشررروم  نخلرررو  ةةواررر ة   رررر نةسررركون نمل دررر     
 ؛20١4أ و  رو    22نمل     0١4 ١44 الادا  نةا ة ك ر نةصوي ة ميومللي م 

 22إنرررروء نمل يسرررر نة ن  رررر  مررر ظ ن نسرررون  أرونرررر نملظررروم ميصرررةر    رررر ر  )ب( 
 ؛20١2ح  لنن   ن   

  يفمررر ل ية رررت نةاررر     نخلرررو  ميررروةاش     نمل دررر     رررر  أأرررت أ ل مررر  ر آب  )ج( 
 ؛20١6أوسر  
نةار  نل نأ  ة ر إنروء نظوم ج  ر  ةلأر  يف ة رك نةا أر ول نملاش مرر مياش  ر   )ي( 

 حم ظ ن نسون  محو ا و.
، نةرك  يفضر   20١١ يفلحا نة يف ر ميدجنوز نةاش ني نة نين ة سكون  نملسروك  ر عروم  -7

 ل ع رى ر  رر  ة  رلة نأ ىل ع صرل ن ت  ررر  نةشرلظ ع ررى أيروهل ا  رر  نن  رر نةركنحل، رررو أيفرو  ن صرر
 لن  ر ة   ةر نةرلا.نة  غر  نملش  رول ع  نة ك بر 

 يواعي القلق والتوصيات -جيم 
 البيانات اإلحصائية  

مي   ررو يفلحررا نة يف ررر ميررور  ي نملبك ةررر ر يررب ت يرررو ع صررل ن ت  ررر  نةشررلظ ر نةب ونررول  -8
  أن ميشر  نمل يسرول ن ك ر ررن  شر،  سو  تو نةم ق أن تكن نةش صل ال  ُر رو ميصر  ة ر  يف رر 

ال يفسرراخ ر  ع رر  عرري مي ونوهتررو، رررو درر ل ي ن إعرر ني مي ونررول  ر شررلنل جرر  لة ميوةثمررر  كرر  أن 
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يفشر   كلة  نضدر  ر ض ع ر ع  نحا وجول ع ي   ول نةسكون.  يفييف نة يف رر أن نة  ةرر 
     ررر  نةرررش ب نةرررلا م يفمرر م رررو  كةرر  ررر  نةب ونررول  نمل شررلنل نملاش مررر ميوأشررخو  نمل درر

 (. 2  ١نأأ  ر  أظ  ول أ لى )نملوييفون 
( بشنأن تقنديم التقنارير من  1973)4تأخذ اللجنة في اعتبارهنا توصنيت ا العامنة رقنم  -9

رافيننة للاننكانت وتوصننيت ا الاننابقة الديمغجانننب النندول األ،ننرا ت حيننث تشننير إلننى التر يبننة 
وتحننث الدولننة العننر  علننى المضنني (ت 8ت الفقننر  CERD/C/URY/CO/16-20)انظننر الوقيقننة 

في تشجيع جمع البيانات بصور  من جية وحمل المؤساات العامة المعنية على يمن  عنصنر 
اإلقنية والعرق في تلك البيانات. وتعلب اللجنة إلى الدولة العر  أن تضم  تقريرهنا المقبنل 

للاننكان فنني الدولننة رافيننة الديمغبيانننات إحصننائية محدقننة و املننة وجنندير  بالثقننة عنن  التر يبننة 
العنر  و نذلك مؤشننرات عن  حقنوق اإلناننان ومؤشنرات اجتماعينة واقتصننايية تكنون مصنننفة 
بحاننب العننرق واللننون والناننب واألصننل القننومي أو اإلقننني قننم بحاننب نننو  الجننن  والانن  

  واإلقليم والمنعقة الحضرية والريفيةت بما يشمل أبعد منا،ق البلد.

 التدابير التشريعية  
نة يف رر رر  ج  رر  عر  ظ م رو إزنء عرر م  جر ي حكر  ظررون رب دظرل أرلنحر نةا   رر   يفشرلب -١0

نةش صل .  إضو ر إىل ذةمب، يفالحظ نة يف ر ميم ق أن ظون ن نةشم ميول ر أ   و ن  ال  شار  مير  
نأ كو  نةموا ر ع ى نةاة ظ نةشلظ  أ  نةكلنت ر نةشلظ ر،  نملرو كر ر ر ظ ول أ  أنرررر يعوا رر 

)أ(  )ب( 4 شوظررا ع   ررو نةمررون ن،  ذةررمب  ال رروً أحكرروم نملرروية    نةش صررل  أ شرروالً يفررل ج ة ا   رر
 (. 4  2  ١ر  ناليفةوظ ر )نمل ني 

ت CERD/C/URY/CO/16-20تكنننننننرر اللجننننننننة توصنننننننيت ا الانننننننابقة )انظنننننننر الوقيقنننننننة  -١١
( وتحث الدولة العر  علنى أن تضنم  تشنريعات ا حظنراض وا نحاض وصنريحاض للتميينز 9 الفقر 

ويشنمل أفعنال التميينز المباشنر  1من  المناي   1العنصري يانتوفي جمينع متعلبنات الفقنر  
وغير المباشر في جميع ميايي  القانون والحيا  العامة.  منا توصني اللجننة الدولنة العنر ت 

منن  االتفاقيننةت حيننث  4( بشننأن تنفيننذ المنناي  1985)7فنني  ننوء توصننيتي ا العننامتي  رقننم 
( بشنأن 1993)15امية إلى القضاء على التمييز العنصريت ورقم يشار إلى التشريعات الر 

منن  االتفاقيننةت بننأن تنننق ع قننانون عقوبات ننا بغيننة مواءمننة األحكنناز المتعلقننة بننالتمييز  4المنناي  
م  االتفاقيةت باعتبار هذه الماي  ال تعبق تعبيقاض مباشراضت آخنذ  فني  4العنصري مع الماي  

( بشننأن مكافحننة خعنناا الكراهيننة العنصننرية. 2013)35 الحاننبان توصننيت ا العامننة رقننم
وتوصي اللجنة أيضاض بأن تكفل الدولة العر  اعتبار الدوافع العنصرية أو القائمة علنى لنون 

الناننب أو األصننل القننومي أو اإلقننني شروفنناض مشنندي  للعقوبننات المفرو ننة علننى  البشننر  أو
 مرتكبي الجرائم. 
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 سياسة مكافحة التمييز العنصري  
يفييررررررررف نة يف ررررررررر أن نة  ةررررررررر نةرررررررررلا م يف ةررررررررك يف أرررررررر ا و نةسرررررررروميمر )ننظررررررررل نة ت مررررررررر  -١2

CERD/URY/CO/16-20 ميوعا روي  ررر  ن  رر ملكو درر نةش صرل ر  نةا   ر . كرركةمب ١١، نةةمرلة )
 سرررو   نة يف رررر نةم رررق أن نة  ةرررر نةررررلا يفةامرررل إىل ي ويرررر شرررور ر ملكو درررر نةا   ررر  نةش صرررل  

 (. 2 )نملوية
ة الدولننة العننر  علننى و ننع سياسننة و،نيننة شنناملة لمكافحننة التمييننز تحننث اللجننن -١3

العنصري تتضم  اعتماي خعة و،نية لمناهضة العنصرية والتمييزت مع الحرص على مشار ة 
المنحنندري  منن  أصننل أفريقننيت و ننذلك أفننراي الشننعوا األصننلية واألقليننات األخننر  التنني 

فعالة فني عمليتني الصنياغة والتنفينذ.   زالت تتعرض للتمييز واإلقصاء االجتماعي مشار ة ما
 ذلك توصي اللجنة بأن تكفل الدولنة العنر  تخصنيل المنواري البشنرية والتقنينة والمالينة 

  الالزمة لتنفيذ تلك الاياسة تنفيذاض فعاالض في  امل أنحاء إقليم الدولة العر .

 التدابير المؤساية  
نملم رررررر ررررر  نة  رررر     ررررو  اش ررررق ميدنررررروء  ل ررررق ع ررررت مي   ررررو ارررر   نة يف ررررر ع  رررروً ميوملش  رررررول  -١4
ميوةس ويول ن ت  ر  نةشلظ رر  ر ةرف رر  نيث ر  ة    رول نةموا رر نملش  رر ميوملسرو نة نةشلظ رر،  سرو  تو  رشين

نةم ق إزنء نمص نملش  ررول نملم ررر عر   فرواف تركه نوة رر  نحا رول يفر ن ت  فواة رو رري ررو يفضرر ي 
 (. 2نةش صل ر  كله نأجونا  يوال أشكول نةا     )نملوية مي  نة يف ر نةرل  ر ملكو در 

توصني اللجنننة بننأن تواصننل الدولنة العننر  ج ويهننا فنني سنبيل  ننمان تناننيق فعننال  -١5
بي  مختلف اآلليات المعنية بمكافحة التمييز العنصنري وتندعيم اإل،نار المؤساني النو،ني 

وصنني اللجنننة بننأن تحنندي لمكافحننة العنصننرية والتمييننز العنصننري. وفنني هننذا الخصننوصت ت
الدولنننة العنننر  بو نننور وشنننائف فرينننق العمنننل المعنننني بالاياسنننات اإلقنينننة والعرقينننة تفاييننناض 
لتنننداخل وشائفنننظ منننع وشنننائف اللجننننة الشنننرفية لمكافحنننة العنصنننرية و نننره األجاننننب وسنننائر 
أشكال التمييز. وتحث اللجنة الدولة العر  علنى تخصنيل منا يكفني من  المنواري المالينة 

 ة والبشرية لضمان ا عال  تلك اآلليات بم ام ا على النحو المناسب. والتقني

 التمييز ال يكلي  
 سو   نة يف ر نةم ق إزنء نيا لن  نةا     نن ك   ض  نمل د     ر  أأت أ ل مر ، ع رى  -١6

حنرر  رررو  ايف ررى ر ن يفةرروت رسررا  ول نةةمررل  ن ظصرروء نالجا رروع  ميصرر  ة رةلنررر ر أررة ا ترركه 
 (. 2وية نةة ر )نمل

( بشنأن معننى 2009)32تأخذ اللجنة فني اعتبارهنا توصنيتي ا العنامتي  رقنم  بينما -١7
( بشنأن التميينز العنصنري 2011)34ونعاق التدابير الخاصة الواري  فني االتفاقينةت ورقنم 

  د الاكان المنحدري  م  أصل أفريقيت توصي الدولة العر  بما يلي: 
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بشنأن اإلجنراءات  19122ثنال القنانون رقنم مضاعفة ج ويهنا فني سنبيل امت )أ( 
اإليجابيننة المعتمنند  فنني المجننالي  العنناز والخنناص لفائنند  المنحنندري  منن  أصننل أفريقننيت و لننك 

 بابل من ا و ع خعة تنفيذ مفصلة ومحدي  اآلجال واألهدا ؛
 مان أن تكون اللجنة الشرفية لمكافحة العنصرية و نره األجاننب وسنائر  )ب( 

وتنننزوي  19122لينننة فعالنننة ومانننتقلة تاننن ر علنننى امتثنننال القنننانون رقنننم أشنننكال التميينننز آ
 يكفي م  المواري لضمان تنفيذه؛ بما

منن  القننانون آنننف الننذ رت بتصننميم إجننراءات  2القيننازت فنني  ننوء المنناي   )ج( 
إيجابينة فعالنة فني المجنال الخناص وتعزينز تلنك اإلجنراءات وتنفينذها بغينة مكافحنة التمييننز 

ي  منن  أصننل أفريقنني والحنند منن  تعننرض هننؤالء بصننفة مفر،ننة للفقننر العنصننري  نند المنحنندر 
 والت ميش واإلقصاء االجتماعي؛

مواصلة الج وي الرامية إلنى تحاني  شنرو  معيشنة المنحندري  من  أصنل  )ي( 
أفريقيت و مان حمايت م م  التميينز من  جاننب ال ي نات الحكومينة والمنوشفي  العمنوميي  

 نظمة. وم  جانب أي شخل أو مجموعة أو م

 الحقوق الاياسية  
يفالحظ نة يف ر ميونررغول عر م  جر ي يفر نمي   شوةرر ةارريف ي رررو كر نمل در     رر  أأرت  -١8

أ ل مرر  ر ن  رروة نةس ويرر ر، ع ررى حنرر  رررو  ايف ررى ر متثرر     نمل مرر   ر ع رري رسررا  ول ن ين ة 
نةشورر.  نة يف ر ر رغ ر أ ضوً إزنء رو   يتو ر  رش  رول رةويتو أن نمل د     رر  أأرت أ ل مر  

ر نملوار ر  ر وأا أ ي نةملن  ر نةمروع  نةشوم  نخلو  ع رى نةسر نء  0.8 ن ي ى ال  رغ 
 )ج((. 5)نملوية 
توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة العر  تندابير فعالنة لضنمان مشنار ة المنحندري  من   -١9

أصنننل أفريقننني مشنننار ة  املنننة فننني الشنننؤون العامنننة و نننذلك فننني مناصنننب صننننع القنننرار ياخنننل 
ثيلية.  ما تحث ا على مواصلة ج ويها الرامية إلى  مان المااوا  في فرص المؤساات التم

مشننار ة المنحنندري  منن  أصننل أفريقنني فنني جميننع ماننتويات اإليار  العامننةت علننى الصننعيدي  
الننو،ني والمحلننيت وتشننجيع مشننار ت م فنني المناصننب القياييننة فنني القعننا  الخنناص. وتوصنني 

ي المنحنندري  منن  أصننل أفريقنني بأهميننة مشننار ت م اللجنننة أيضنناض بننأن تننذ ي الدولننة العننر  وعنن
 النشعة في الحيا  العامة والاياسية. 

 التمييز في مجال التعليم  
مي   ررو ارر   نة يف ررر ع  رروً ميوةارر نمي  نخلوأررر نملاخرركة ر ن ررول نةاش   رر  ررر  أجررت يف سرر   -20

  نةاةررررو ل ر حصرررر ل نمل درررر     ررررر  أأررررت أ ل مرررر  ع ررررى نةاش رررر  ،  سررررو  تو نةم ررررق إزنء نيررررا لن
نةادص ت نةش    مي  نمل د     ر  أأت أ ل م   يروال نةسركون. ك رو  سرو   نة يف رر نةم رق إزنء 
ننشررر نم نملسرررو نة ر رشررر الل ن يفمررروء نمل دررر     رررر  أأرررت أ ل مررر  إىل نةاش ررر   نةثرررون     أررر ن  

 ‘(.5‘)ي(5  2نحمل  ي إىل نةاش    نةشود رمو نًر ميسوال نةسكون )نملوييفون 
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توصنننني اللجنننننة بننننأن تضنننناعف الدولننننة العننننر  ج ويهننننا فنننني سننننبيل  ننننمان تمتننننع  -2١
المنحننندري  مننن  أصنننل أفريقننني بنننالحق فننني التعلنننيم يون التعنننرض ألي شنننكل مننن  أشنننكال 
التمييز. وعلى وجظ الخصوصت توصي اللجنة الدولنة العنر  باعتمناي تندابير خاصنة لفائند  

بغينننة تصنننحيع الفنننوارق فننني  -م ال سنننيما المنننراهقي  منننن  -المنحننندري  مننن  أصنننل أفريقننني 
التحصننيل التعليمنني وخفننا مؤشننرات التاننرا المدرسنني المرتفعننة وتشننجيع الوصننول إلننى 
التعلنيم العنالي. وتحنث اللجننة الدولنة العنر  علنى اعتمناي التندابير الالزمنة لضنمان امتثننال 

  في المجال التعليمي. 19122القانون رقم 

 الشعوا األصلية  
جب ررر ي نة  ةرررر نةررررلا ر يرررب ت إذكررروء نةررر ع  اسرررو ر نةررررش ب  مي   رررو يفلحرررا نة يف رررر -22

نأأ  ر، يفظت ظ مر إزنء عر م يفر    نملش  ررول نةري يفُار   نالعر نا ميوةررش ب نأأر  ر،  نيرا لن  
رررو  سررا  ا أ لنيتررو ررر  أ جرر  ا رر ة  ظ نةررا لر ررر.   سررو   نة يف ررر نةم ررق أن نمل درر     ررر  

 (.7  5  2 ن أع ول نةا     نةش صل  )نمل ني نةرش ب نأأ  ر رو زنة ن  اشلض
( بشأن حقوق الشعوا 1997)23تأخذ اللجنة في اعتبارها توصيت ا العامة رقم  -23

 األصليةت وتوصي الدولة العر  بما يلي:
اعتماي خعنة لالعتنرا  بمن  يعتبنرون أنفان م من  الشنعوا األصنلية واإلقنرار  )أ( 

عت على أن تشمل تلنك الخعنة عناصنر من نا إجنراء يراسنة بتنوع م وتحاي  بروزهم في المجتم
شنناملة تيتننيع المزينند منن  الدقننة فنني تحدينند الشننعوا األصننلية التنني  انننت موجننوي  فنني الدولننة 

 العر  وال تزال ممثلة في ا؛
اعتماي تدابير فعالة لمكافحة القوالب النمعية التي تانت د  المنحندري   )ا( 

 ا  ب ويت ا الثقافية؛م  الشعوا األصليةت و لك باالعتر 
مضننناعفة ج ويهنننا الرامينننة إلنننى تمتنننع المنحننندري  مننن  الشنننعوا األصنننلية  )ج( 

منن  االتفاقيننةت يون التعننرض ألي شننكل  منن   5بجميننع الحقننوق المعتننر  ب ننا فنني المنناي  
 أشكال التمييز.

وفننننني هنننننذا الخصنننننوصت تننننندعو اللجننننننة الدولنننننة العنننننر  إلنننننى إعننننناي  النظنننننر فننننني  -24
اتفاقيننة منظمننة العمننل الدوليننة بشننأن الشننعوا األصننلية والقبليننة فنني البلنندان علننى  التصننديق

  (.169)رقم 1989الماتقلةت 

 التمييز المتعدي  د النااء المنحدرات م  أصل أفريقي  
أشكول نةا     نملاشر ي نةري يف نج  رو نة سروء نمل در  نل رر  أأرتة يفظت نة يف ر ظ مر إزنء  -25

نةاش رر    نةش ررت  نةصرردر.  عررال ة ع ررى ذةررمب، يفُشررلب نة يف ررر عرر   أ ل مرر ، ال يرر  و ر  رروالل
أية و ملو   يتو ر  رش  رول ع  نةا     نةك  يفشون   عرورالل ر  ة رول كثر نل ميسربا أأر    

  (.5ن تين )نملوية 
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 توصي اللجنة الدولة العر  بما يلي: -26
العنصننري ( بشننأن أبعنناي التمييننز 2000)25مراعننا  توصننيت ا العامننة رقننم  )أ( 

المتعلقة بنو  الجن ت ويم  منظور جنااني في جميع الاياسات واالستراتيجيات الرامية 
إلى مكافحة التمييز العنصري بغية التصدي ألشكال التمييز المتعدي التني تنؤقر فني الناناء 

 المنحدرات م  أصل أفريقي؛
المنحندرات اعتماي تدابير مناسبة لتحاي  حصول  حايا التمييز م  الناناء  )ا( 

 م  أصل أفريقي على التعليم والعمل والخدمات الصحية؛
مضاعفة ج ويها في سبيل  مان حماية فعالة لجمينع العمنال المننزليي ت  )ج( 

والحننرص علننى أن تيعبننق األحكنناز القانونيننة المتعلقننة بالعمننل المنزلنني تعبيقنناض حازمنناضت وتعزيننز 
 آليات التفتيش.

 ر أشكال التمييز المتعدي األخ  
 سو   نة يف رر نةم رق أن نمل در     رر  أأرت أ ل مر   نملث  رول  نملث  ر   ر ي جر  نمل رت  -27

نر سرر   رغررو ل  نن  ررر نر سررون ر  حررور   أررةول نر سرر  رررو زنةرر ن  اشلضرر ن أشرركول راشرر ية 
ى ر  نةا    ، ع ى نةلو  ر  نةا نمي  نةري نعا ر هتو نة  ةرر نةررلا رر  أجرت ركو درر نةا   ر  ع ر

 (.5أيوهل نمل ت نر س   نن  ر نر سون ر )نملوية 
توصي اللجنة بأن تعتمند الدولنة العنر  التندابير الالزمنة لمكافحنة أشنكال التميينز  -28

المتعنندي  التنني يتعننرض ل ننا المثليننون والمثليننات ومزيوجننو الميننل الجنانني ومغننايرو ال ويننة 
منظور إقني عرقي في التدابير  الجناانية وحاملو صفات الجناي ت و لك بابل من ا يم 

 المعتمد  لمكافحة التمييز على أساس الميل الجناي وال وية الجناانية.

 الالج ون وملتماو اللجوء  
يفلحررا نة يف ررر ميرر نرو إعرروية يفرر ن  نةالج رر  نةرري يف ةرركتو نة  ةررر نةرررلا، يفُشررلب  مي   ررو -29

لض ةرر  ر ميشرر  نأح ررون ر ا سرر  عرر  ظ م ررو إزنء رررو   يتررو ررر  رش  رررول عرر  نةا   رر  نةررك   اشرر
 نة يف ء  نةالج  ن؛ ك و  سو  تو نةم ق إزنء عر م  جر ي ميرلنرو ر ويربر ةا سر  إيرروج   نالجا روع 

 )ي((.5)نملوية 
تحث اللجنة الدولة العر  على اتخا  التدابير الالزمنة والفعالنة لتشنجيع اإليمناج  -30

علنى التعلنيم والعمنل والخندمات  االجتماعي لالج ي  وملتماي اللجوءت و مان حصنول م
الصنحية والانك  يون التعنرض ألي شنكل  من  أشننكال التميينز.  نذلك توصني اللجننة بننأن 
تعزز الدولة العر  ما تبذلظ م  ج وي  في سبيل تدعيم التأهيل والتدريب في مجال حقوق 

 اإلناان لفائد  الموشفي  العموميي  فيما يتصل بحقوق الالج ي  وملتماي اللجوء.
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 الم اجرون  
يفشرررلب نة يف رررر عررر  ظ م رررو إزنء ررررو   يترررو رررر  رش  ررررول عررر  نةا   ررر  ضررر  نمل ررروجل   ر  -3١

نة  ةررر نةررررلا.  ع ررى  جررر  نخلصررر  ،  سررو  تو نةم رررق إزنء رررو  اشرررلض ةررر  نمل رروجل ن رررر  ميررر   
 مي ة ة ررو ررر  مت  رر  ر  ررول نةش ررت، إضررو ًر إىل  ضرر ع   ر ميشرر  ن رروالل ةظررل ا ع ررتة تررررة 

  (.5وية )نمل
( بشنأن 2004)30توصي اللجنة بنأن تراعني الدولنة العنر  توصنيت ا العامنة رقنم  -32

التمييننز  نند غيننر المننوا،ني ت وأن تعتمنند التنندابير الالزمننة لمكافحننة جميننع أشننكال التمييننز 
العنصننري والقوالننب النمعيننة التنني يواج  ننا الم نناجرون فنني الدولننة العننر .  ننذلك توصنني 

ولنننة العنننر  التننندابير الالزمنننة لضنننمان شنننرو  عمنننل  مالئمنننة  لجمينننع اللجننننة بنننأن تعتمننند الد
  العمال الم اجري ت بايبيل من ا التفتيش المنتظمت ولتياير وصول م إلى العدالة.

 الوصول إلى العدالة  
يفالحرررظ نة يف ررررر ميم ررررقة عرررر م  جرررر ي ةوك ررررول  ظررررلن نل إيننررررر  صرررر   أ شررررول راصرررر ر  -33

   ُشررر ى جررر ء ر ررر  إىل نمرررص نةاررر   ا نملاخصرررص  نمل  يفررر  ميررروةا     نةش صرررل ، نأررررل نةرررك  ظررر
ة   فة  نةش  ر    أ رلني ظر نل نة ظروم    رو  اصرت ميارب رق أحكروم ناليفةوظ رر، عرال ة ع رى عر م 
إملوم نةضدو و ميو نرو  نةمرون رب. كركةمب يفييرف نة يف رر ةشر م إ رلني رش  ررول عر  عر ي نمل در     

ن ع صرررل ن ت  رررر  نةشرررلظ م  ُررر رو ميشررر  ر يررريفالل رررر  أأرررتة أ ل مررر  رررر  نملسررر  مير حرررل ا    أ
  (.6  2ي ا ن ل ر )نملوييفون 

 توصي اللجنة الدولة العر  بما يلي: -34
تننوفير التنندريب المن جنني للمننوشفي  العمننوميي  والقضننا  وقضننا  الصنننلع  )أ( 

لعنصنري وأفراي قوات حفظ النظاز بغية  مان تعبيق االتفاقية والقواني  المتعلقنة بنالتمييز ا
تعبيقاض فعناالض و نمان أن يحترمنوا فني سنياق أياء وشنائف م جمينع حقنوق اإلنانان ويندافعوا 

 ع  تلك الحقوقت بما في ا القضاء على أفعال وممارسات التمييز العنصري؛
تنظنيم حمننالت لتوعيننة أصنحاا الحقننوق بأحكنناز االتفاقينة وباإل،ننار القننانوني  )ب( 

 للحماية م  التمييز العنصري؛
  مان التحقيق بصور   شاملة  وماتقلة  في جميع شكاو  التمييز العنصري؛ ج() 
يمنن  عنصننر اإلقنيننة والعننرق فنني سننجالت االحتجنناز بغيننة الحصننول علننى  )ي( 

معلومننات جنندير  بالثقننة عنن  عنندي األشننخاص المنتمنني  إلننى جماعننات إقنيننة منن  الماننلوبة 
 حريت مت وإيراي تلك المعلومات في تقريرها المقبل.
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 القوالب النمعية العرقية  
يف كررررررررررر  نة يف رررررررررررر رررررررررررر  ج  ررررررررررر  أحررررررررررر  ي نعررررررررررر  ظ م رررررررررررو نةسررررررررررروميمر )ننظرررررررررررل نة ت مرررررررررررر  -35

CERD/C/URY/CO/16-20 يفشرررررلب عررررر  أيرررررة و أن نة  ةرررررر نةررررررلا م يفشا ررررر  ١9، نةةمرررررلة  )
 شوةر ملكو در نةم نةا نة  ر ر نةشلظ ر نةي ال يف نل  نيرخر ر  ا ري أ   ور ن   نةري يفبث رو  يف نمي 

  (.7 يوا  ن عالم ر ميش  ن والل، حسب و جوء ر نملش  رول نة ن ية )نملوية 
تحث اللجنة الدولنة العنر  علنى اعتمناي تندابير فعالنة لمكافحنة القوالنب النمعينة  -36

العرقية وجميع أشكال التميينز  ند المنحندري  من  أصنل أفريقني وأفنراي الشنعوا األصنلية 
ت توصني بنأن تضناعف 35في اعتبارها توصيت ا العامنة رقنم والم اجري . واللجنةت إ  تأخذ 

الدولة العر  ج ويها في سبيل منع بث وسائط اإلعالز رسائل تاناهم فني تأبيند الوصنم. 
وتوصنني اللجنننة بننأن تنننظم الدولننة العننر  حمننالت من جيننة لتوعيننة وتثقيننف عامننة المجتمننع 

ع بنني  مختلننف الف ننات اإلقنينننة بآقننار التمييننز العنصننري الاننلبيةت وبتعزيننز التفننناهم والتاننام
  الموجوي  في الدولة العر .

 توصيات أخر  -يال 
   االتفاقية م  8 الماي  تعديل  

( من  االتفاقينةت 6)8 المناي  تعنديل علنى تصندقق بنأن العنر  الدولة اللجنة توصي -37
فنني االجتمننا  الرابننع عشننر  1992 ننانون الثانينيننناير   15وهننو التعننديل الننذي اعتيمنند فنني 

  .111ن47للدول األ،را  في االتفاقيةت وأقرتظ الجمعية العامة في قرارها 

 ييربان عمل وبرنام  إعالن متابعة  
 بشنأن( 2009)33 رقنم العامنة توصنيت ا  نوء فني العنر ت الدولنة اللجننة توصي -38

 فنني االتفاقينة إيراج ننا لند  اعتبارهننات فني تضننع بنأن ييربننانت نتنائ  اسننتعراض منؤتمر متابعنة
تمنندهما المنؤتمر العننالمي اع اللنذي  ييربنان عمننل وبرننام  إعنالن المحلننيت القنانوني نظام نا

  من  تعصنب فني أيلنولنلمكافحة العنصرية والتمييز العنصري و ره األجانب وما يتصل بذلك 
ختامينة لمننؤتمر اسنتعراض نتنائ  ييربنان المعقنوي فنني الت منع مراعنا  الوقيقنة 2001سنبتمبر 

 تقريرهنا فني تندرج أن العنر  الدولنة إلنى اللجننة وتعلنب .2009جنيف في نياناننأبريل 
لننندوري المقبنننل معلومنننات محننندي  عننن  خعنننط العمنننل والتننندابير األخنننر  المتخنننذ  لتنفينننذ ا

  الو،ني. صعيدوبرنام  عمل ييربان على الإعالن 

 العقد الدولي للمنحدري  م  أصل أفريقي   
 م  للمنحدري  الدولي العقد بشأن إعالن 237ن68 العامة الجمعية قرار  وء في -39

 بشنننأن برننننام  األنشننننعة 16ن69ت وقنننرار الجمعيننننة العامنننة (2024-2015) أصنننل أفريقننني
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الرامية إلى تنفينذ العقندت توصني اللجننة الدولنة العنر  ببعنداي برننام  مناسنب من  التندابير 
 المقبنننل تقريرهنننا تضنننمق  أن العنننر  الدولنننة إلنننى اللجننننة  نننذلك تعلنننب والاياسنننات وتنفينننذه.

  .34العامة رقم  في  وءموسة المعتَمد  في هذا اإل،ارت المل التدابير ع  محدي  معلومات

 نشر المعلومات  
أن فنني وقننت تقننديم ا و  للجم ننور تقاريرهننا العننر  الدولننة بننأن تتننيع اللجنننة توصنني -40

  على نعاق واسع في المجتمع بكل ماتوياتظ. المالحظات الختامية تنشر هذه

 المدني المجتمع مع المشاورات  
إعنداي تقريرهنا الندوري المقبنل  في سياقتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة العر ت  -4١

ملة وفي إ،ار متابعة هذه المالحظات الختاميةت التشاور مع منظمات المجتمع المدني العا
ت ال سيما المنظمنات المعنينة بمكافحنة التميينز العنصنريفي مجال حماية حقوق اإلناانت 

 وتوسيع نعاق الحوار مع ا.

 الختامية المالحظات متابعة  
 65( من  االتفاقينة والمناي  1)9  الدولنة العنر ت عمنالض بالمناي  تعلب اللجننة من -42

منن  نظام نننا النننداخليت أن توافي نننا فننني غضنننون سنننة واحننند  مننن  اعتمننناي هنننذه المالحظنننات 
  أعاله. 21و 19الفقرتي  الختاميةت بمعلومات ع  تنفيذها للتوصيات الواري  في 

 خاصة أهمية ات  فقرات  
الخاصنننة التننني تكتاننني ا تنننوي اللجننننة أن توجنننظ انتبننناه الدولنننة العنننر  إلنننى األهمينننة  -43

أعنالهت وتعلنب إلنى الدولنة العنر   34و 32و 23و 11التوصيات الواري  فني الفقنرات 
أن تقنندز فنني تقريرهننا النندوري المقبننل معلومنننات مفصننلة عنن  التنندابير الملموسننة المتخنننذ  

 لتنفيذ تلك التوصيات. 

 المقبل التقرير إعداي  
من  الرابنع  للتقنارير الدورينة الجنامع تقريرهنا تقندز بنأن العنر  الدولة اللجنة توصي-44

ت 2020 نانون الثانينينناير   4والعشري  إلى الاايس والعشنري  فني وقيقنة واحند  بحلنول 
المبننايا التوجي يننة المتعلقننة بتقننديم التقننارير التنني اعتمنندت ا اللجنننة فنني يورت ننا  وأن تراعنني

علنى جمينع المانائل التني أقينرت فني فيظ تري   (ت وبأنCERD/C/2007/1الحايية والابعي  )
 اللجننننة تحنننث ت268ن68 العامنننة الجمعينننة قنننرار  نننوء وفننني هنننذه المالحظنننات الختامينننة.

  لمنة 21 200 فني المحندي الكلمات لعدي األقصى بالحد تتقيد أن على العر  الدولة
  .الدورية للتقارير

    


