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 التمييز العنصرياللجنة المعنية بالقضاء على 

المالحظاااا الاتاةيااة باااقر التقرااار الجاااة  للتقااامار الابماااة ةاا  الراباا    
 *اإلى الثاة  لجنوب أفراقي

نظررررللجنة يف رررررجججوبلأررررلج  رررر لجتقلأبررررروجنةررررولرجة  بررررواألجنة  اأرررررجلرررر جنةلن رررررج  جنة ررررول ج -1
(CERD/C/ZAF/4-8جنملب لررررررررررررججج  ربررررررررررررج ن ررررررررررر  ،ججج   ررررررررررر ر وج،)ننظرررررررررررلجج2461 ج2460(

CERD/C/SR.2460ج CERD/C/SR.2461ج2016آل/تغ رررررررر  جج10 ج9يج(جنملعبرررررررر  و جأرررررررر ل.
 .ج2016آل/تغ   جج19نملعب   جججج2476 ولررجنة وةررججج     وجنخلجنملال ظولج نع م ل

 ةقاةة -ألف 

نة بلألجنةولرجة  بواألجنة  اأرجل جنةلن ررج  جنة رول .جول بجنة يف رج  ب ميجنة  ةرجنة لفجج-2
نة  رر انلجنمل ع برررج    ررر ججوعررللجعرر جوبرر ألموجة  ررمر   ررر جت رروججنً. وال ررأجتاجنة بلأررلج ررورجل رر  لج

 نالو وقررج نةل   جع ىجنةش نغلجنةيتجت واهتوجنة يف رجججلال ظوهتوجنخل ولررجنة و بر.

نةبّ ورجلرج ق جنة  ةرجنة لفجنةلقررجنمل   ىج  وملع  لرولجحب ناموجنةصلأحج ججنة يف رج وشر ج-3
نإلضرروقررجنةرريتجقرر ل وجنة قرر جخرر  أوًج   ررروًجاّ نًجع ررىجنالررأ رج نمل ررونلجنةرريتجت واهترروجنة يف ررر.ج وبرر اج
  رر  جنة  ةرررجنة ررلفج   و  رروجلرر جت ررلجو فررراجمرو ررلجنة صررلجنةع صررل جنة ررو برج ع صررلأ  وج

 مرج ولجل جنة مررزجنةع صل .نملؤل رر،ج نة عيج  ج قولرججم 

 الجوانب اإلاجابية -باء 

 ول بجنة يف رج وع مو جنة  ةرجنة لفجنة  ن ريجنة شلأعررج نة رولووررجنة وةرر: -4

نةررر  جج2013مت ز/أ ةرررر جج29لررر جقرررون اجل ررررجنالررررواج وةبشرررلج لفوق  ررر جججج)ت(ج
 ؛2015  لج رزجنة  وذجججآل/تغ   ج

__________ 

ج.(2016جتغ   /آلج26-2)جنة  ع ج  اهتوجججنة يف رجنع م هتو *
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ج مر جنةبرون ا،ج2013جعرو جتقلأبرروجقبر اجنإلن رواججل جقرون اجة ررج  ر لجج)ل(ج
،جنةررر  جأرر ّعمج الأررررجنة يف رررجةللررر جو  ررر جنةصرررف ةجنة  ةررررج نإلق رمرررررجقبرر اجنإلن رررواج40جاقررم

  نالل  ولجهلو؛

لشرررل طج  رررررجنةعمررررلجنة   رررررجملفوق رررررجنةع صررررلأرج نة مرررررزجنةع صررررل ج  لنمررررررجج)ج(ج
،جنةر  جررلجحل  ررجنملشرو انلج2021-2016أ صرلج ر ةاجلر جوعصربجججنة ر  جج لوجنا ونب
 ؛2016جعو جنةعولرجج

ج21جر شررررررر اجنهليفرررررررل جنة  ةرررررررررججج  ررررررر لجتقلأبررررررررو،جنملؤا رررررررجنة  ربررررررررجنخل رررررررلنرج) (ج
 . و لجلرولرجنة  ةرجنة لفجججلر ناجنهليفل جقص ج لال حتجيت،جنة2016 زألنا/أ نر ج

نة  ةرررررجنة وةرررررجنمل ع بررررج  صررر ألجنة  ةررررجنة رررلفجع رررىجنةصرررف ةجوًج ول ررربجنة يف ررررجتأ رررج-5
 حبب اجنإلن وا:

وشرلأ جج30نو وقررج ب اجناخخوصجذ  جنإلعوقررج  ل و   هلروجنال  رروا ،جججج)ت(ج
 ؛2007نة وين/ن قمربج

نةرب و  ررررر لجنال  رررررروا جالو وقرررررررج بررررر اجنة  رررررلج شررررر اجنخررررر نةجنا  رررررولجججج)ل(ج
 ؛2009تأ  ل/لب مربجج24نمل وزعولجنمل   ر،ججج

جج12نةع رررر جنةرررر  اجنخلرررروصج ررررروقب اجنالق صررررو أرج نال  موعررررررج نة بوقررررررر،جججج)ج(ج
 .ج2015 ون اجنة وين/أ وألج

 دباعي القلق بالتوصياا -جيم 

 البياناا اإلحصائية  
وبرررر اجنة يف رررررجنإل صررررورنلجنةرررريتجقرررر ل  وجنة  ةرررررجنة ررررلف،جاغررررمجت رررروجوال ررررأج ب ررررلجتاج -6

جنررجوعررر  ج  ج ببررررجنة صرررلجنةع صرررل جنة رررو بر.نة صررر ر ولجنمل ررر خ لرجةمررررجنةبرونرررولجنإل صرررو
مجرررجنةبرونررولججججلررروانإل رر ججنة ب رررمحخررو فجنة  ةرررجنة ررلفجنصرر صجل رررجوًجحترررعجع مررج  ذ

نإل صررونرر،جقا رروجوشرر  جع ررىجت رروجحت رروجج  ججمم عرررجت ررلجلرر جنإل صررورنلجنة ررفونررجلصرر  ًرج
خلنلجنالق صرو أرج نال  موعررر.ج حت روججججذةاجنملؤججحوجل جنالو وقرر،ج1وب  ر جنملو  ججلوج  ب

 (.1  جنةبرونولجنإل صونررجع جغريجنمل ن   ج)نملو  جوًجتأ 

بتطلاب اللجنااة إلااى الابلااة الطاار، أر تقااره فااي تقرارمااا الااابمي المقباا ه بياناااا ج-7
 10ة  الفقاراا ةا  اً فيها المؤشراا االقتصاداة باالجتماعيةه تماي بما إحصائية شاةلةه

(ه بتوصاايتيها CERD/C/2007/1ةاا  ةبادئهااا التوجيهيااة المنقدااة لتقاااام التقااامار   12إلااى 
( 1990 8 مقاام( باااقر التقااامار المقاةااة ةاا  الااابل ا  اارا، ب 1973 4 مقاامالعاااةتي  

ةا  االتفاقياةه بةياة تمكاي  اللجناة ةا  تكاوا  م ااة  4( ب1 1باقر تفسير بتطبياق المااد  
 في االتفاقية في الابلة الطر،. دقيقة ع  التمت  بالدقوق المكرسة



CERD/C/ZAF/CO/4-8 

3 GE.16-17172 

 المؤسسة الو نية لدقوق اإلنسار  

 عملجة رج   لجتقلأبروجقب اجنإلن واجنةريتجل   روجنة  روةلجنةعرومليجوًجحترعجنة يف رجع م -8
و  ر ججملجة مؤل ولجنة   ررجقب اجنإلن واجنملل رزجتةرل.ج رر جت روجوشرعلج روةب لجااجنة  ةررجنة رلف

و  رر جنالو وقررر.ج وشرعلججلر جخر ن جوعزأرزق    وجنة يف رجنمل   ا ،جنالرلجنةر  ج عضجنة  لرولجنةيتجن
مت رراجلرزننررررج وقررررجمتف  رروجلرر جتاجوررؤ  ججالجااجة رررج  رر لجتقلأبررروجقبرر اجنإلن ررواوًج رروةب لجتأ رر

 (.2)نملو  جج2013جةعو ج40جاقمنةبون اججلعتجح  ب  وع ررج الأ  وجنةيتج  ج

( باقر إنااء ةؤسساا ب نياة 1993 17 مقميتها العاةة بإذ تذّكر اللجنة بتوصج-9
لتيسير تنفيذ االتفاقيةه توصي الابلة الطار، بتنفياذ توصاياا لجناة جناوب أفراقياا لدقاوق 

بإةااااد اً إعمااال الدقااوق المكرسااة فااي االتفاقيااة. بتوصاايها أاضاا تعزااازاإلنسااار ةاا  أجاا  
 بالاتها بفعالية.اللجنة المذكوم  بالموامد المالية التي تكفي  داء 

 لجنة الدقيقة بالمصالدة  

 وملع  لررررولجنةررريتجقرررر ل  وجنة  ةرررررجنة ررررلفجعررر جعمررررلجة رررررجنقبربرررررجوًجحتررررعجنة يف رررررجع مرررر -10
 نملصرروقر،ج وشررر ججرروجإل لنن رروجحتبربررولجججنن  و ررولج برر اجنإلن ررواجنةرريتجناوفبررتججج ببرررج

 لررررولجة ررررج  ررر لجتقلأبرررروجتعل رررتجع ررر جلررر جق رررلجلررر جتاجوجلررروجنة صرررلجنةع صرررل .جةف  ررروجوؤ ررر 
خير جلبوضرو جنة رو ج وبر ميجوع أ رولج وقرررج  ججلررموجلروجالجو   ج وةفولل،جملجقب اجنإلن وا
 (.3نة  وأوج)نملو  ج

بتاج  اللجنة الابلة الطر، علاى التدقياق فاي قضاااا انتهاكااا حقاوق اإلنساار ج-11
بتقااااام تعواضااااا إلاااى التاااي اقتترفاااح باااالل حقباااة الفصااا  العنصاااريه بةقا اااا  الجناااا ه 
 الضدااا ة  أج  تدقيق المساءلة بإنهاء اإلفالا ة  العقاب.

 التاراعاا المتعلقة بجرامة الكرامية ببطاب الكرامية  

أ ررو اجنة يف رررجنةب ررلج زنرجعرر  ج  رر  جوشررلأعولجججنة  ةرررجنة ررلفجعرر ج لررررجنةفلنمررررج -12
وفررولجلزأرر جلرر جنالن  و ررول.ج أ ررو اموجناجعرر جل طجنةرر   ررولجنةفلنمررررجملبوضررو جنة ررو ج  وع ررررج ج

ججذةررررراججحررررروج زنرجوزنأررررر ج رررررلننمجنةفلنمرررررررج   رررررولجنةفلنمرررررررجججنة  ةررررررجنة رررررلف،وًجنةب رررررلجتأ ررررر
نالع رر نرنلجنة رر أرجنةرريتجو رر   فج عررضجنةموعررولجنإل  ررررج غررريجنملرر ن   ،ج نة صررل ولجنةرريتج

 و ظرررررلج لررررونلجنة  نلررررلجو  رررر  جع ررررىجمتررررررزجع ررررىجة ررررواجنمل ررررؤ ة جنقفرررر لر ج نة رولررررر ،ج
 (.6 ج4 ج2نال  موعيج نإلن نتجت  لجق   لجججنشلج  ولجنةفلنمررجنةع صلأرج)نمل ن ج

بترحااااااب اللجنااااااة بماااااااربا قااااااانور ةناااااا  جاااااارائم الكراميااااااة ببطاااااااب الكراميااااااة ج-13
الماربا ة  االتفاقياة بتوصايت ي  كف  توافقبةكافدتهماه بتاج  الابلة الطر، على أر ت

( بااقر 2013 35 مقمة  االتفاقية ب  4( باقر الماد  1993 15 مقمي  اللجنة العاةت
عجااا  بسااا  ةااااربا ت باااقر بتوصااايها. العنصااراة الكرامياااة علاااى التدااارا  بطااااب ةكافدااة

بااقر تدقااق فااي جمياا  حااواد  جرامااة اً النااا . بتوصاايها أاضااعاةااة القااانور بالتاااابم ةاا  
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بةعااااقبتهم بصااار، النظااار عااا  صااافتهم الكرامياااة ببطااااب الكرامياااة بةقا اااا  ةرتكبيهماااا 
الرسمية. بتاعوما إلى تنظيم حمالا تثقيفية القتالا ا سباب الجذماة التي تكما  بلاف 
التداة ه بتاجي  التساةحه باحترار التنواه ة  التركياز علاى دبم الصادفيي  بالمساؤبلي  

 العاةي  بةسؤبلياتهم في مذا الصاد.

 الااصة التاابير  

نة  رررر أولجنة قربرررررجنةرررريتجو ن   رررروجنة  ةرررررجنة ررررلفج شرررر اجو  ررررر جنة رررر ن ريججورررر اةجنة يف رررررج-14
وًجنخلولرررجة صررر رحجت  رر جنةالل رررو ن جنة ومجرررجعررر ج ببررررجنة صررلجنةع صرررل جنة ررو بر.ج حتررررعجع مررر

ججذةراجقرون اجنمل رو ن ججججحروج وملع  لولجنةيتجق ل  وجنة  ةررجنة رلفجعر جو  رر جنة ر ن ريجنخلولرر،
 وإل صرورنلجج ر جول ربج جج.وًج مفر جنة ر  جنق صرو أرجنة  رواجنمل ع رلج نة نلرجبرون انةنةعملج ج

نةب ر رررجنةرريتجقرر ل  وجنة  ةرررجنة ررلفجعرر جنة  زأرررجنقررواجةاخررخوصجنمل  مرر ج  جنةموعررولجنإل  ررررج
نة رررروزجنةب رررروني،جقا رررروجوشررررعلج رررروةب لج زنرجنالق بررررواج  جج ججنملخ   رررررجع ررررىجنمل رررر  أولجنإل ناأررررر

وًج للونررجمرروت  لججلرررموجالجصرر  رجعرر جت ررلجنة رر ن ريجنخلولرررجع ررىجنة أررولجنمل  ررلا ، رونررولجخررول رجل
جججمررواللجنةعموةرررج نة ع رررمج نة م رررلجججنةشرر اجنةعررو ج نة رولرريجع ررىجمجررررجنالررع  .ججوً، ضررع 

 زنرجننعرررر ن جنملع  لررررولجعرررر جت ررررلجنة رررر ن ريجنخلولرررررجع ررررىجنةشررررع لجنالرررر ررجوًج وشررررعلج رررروةب لجتأ رررر
 .(5 ج2)نملو وواج

( باااقر ةعناى بنطاااق التاااابير 2009 32 مقاامبإذ تاذّكر اللجنااة بتوصاايتها العاةاة ج-15
الااصة الوامد  في االتفاقيةه فإنها تطلب إلى الابلة الطار، تاوفير ةعلوةااا نوعياة بكمياة 
ةفصلة في تقرارما الابمي المقب  ع  أثر التاابير الااصة التي اتاذتها في ةجال العمالاة 

المزاا ة  المعلوةاا ع  التاابير الااصة ًا بالاقر العار بالسياسي. بتطلب أاضبالتعليم 
 المداد  لفائا  الاعوب ا صلية بع  اآلثام التي أحاثتها.

 التقليااة الضام  أب الممامساا الثقافية  

نة ب ر أرررررجنة رررروا ج وة  ررررورججت جوشررررعلجنة يف رررررج رررروةب لج زنرجنلرررر ملناجنملموالررررولجنة بوقرررررر -16
  رول،جل لجنا     نال،جنة  جقر جأعرو لجز نججنا  رولجنةب رل .ج ول ربج عمرلجة ررج  ر لج نة

 وملع  لرولجنةريتجقر ل  وجوًجتقلأبروجإللالحجنةبون اججججمولجنة  برلجججم هجنملموالر،ج حترعجع م
جنةبرر نن جنةبونمررر،جل ررلجقررون اجل رررجنالرررواج وةبشررلجنةرريتجورر  جع ر ررونة  ةرررجنة ررلفجعرر جنا فررو ج

 لفوق  ررر ،جنةررريتجرفررر جنلررر خ نل وجججلبوضرررو جلرررلوفاجنا    ررر نالج   مررررجن   ررروفجنا  رررول،ج
أب َّررعجعرر ججالج ز نججنا  ررولجنةب ررل ،ج ناللرر ناللجنة  رريجةا  ررول.ج ررر جت رروجوال ررأج ب ررلجتنرر 

مررر هجنملموالررررجججنةنوةررربجججنمل رررو لجنةلأ رررررجنة ونررررر،جنالرررلجنةررر  جأ  ررريج  ج قررراللجنة رررو جلررر ج
 (.6ةعبولج)نملو  جن

بااااقر  (2000 25 مقااامه آباااذ  فاااي الدسااابار توصااايتها العاةاااة اللجناااة بتوصااايج-17
أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوا الجنسه بقر تتاذ الابلة الطر، تاابير فعالة لدماااة 
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 سايما فاي المناا ق الرافياة النائياة. ال التقليااة الضاام ه أب ا  فال ة  الممامساا الثقافية
بقر تنظم الابلة الطار، حماالا تثقيفياة فاي المناا ق بالمجتمعااا المدلياة ًا بتوصي أاض

الرافية التي تنتار فيها ةمامسااا ةا  قبيا  ا بكوثاواال قصاا إنهااء ماذر الممامساةه بتقاّار 
ةعلوةاااا إلااى الضاادااا عاا  اللجااوء إلااى سااب  االنتصااا، القضااائيةه بتاااج  اإلبااال  عاا  

أر تقاار ةعلوةااا فاي تقرارماا الااابمي  للجناة إلاى الابلاة الطار،االدااالا. بتطلاب ماذر 
المقباا  عاا  اإلجااراءاا المتاااذ  إلنهاااء ا بكوثااواال عقااب التدقيااق ةاا  قباا  لجنااة إصااال  
القااانور فااي جنااوب أفراقياااه بتااقثير مااذر اإلجااراءااه ببياناااا إحصااائية عاا  عاااد حاااالا 

 هم.ا بكوثواال المبلغ عنهاه بةالحقة الجنا  بإدانت

 التعليم  

وًجوال رأجتأ رج  ذج عر جنة صرلجنةع صرل .جلروجوال أجنة يف رجتمهررجنة ع رمججج  ورججم مررج-18
ججنملونرجل جلرزننر  وجخمصصرجة  ع رم،جقا روجوشرعلج روةب لجااجج20تاجنة  ةرجنة لفجتقو لج  اج

نة ع رمرررجلر ج رلجنةموعرولجوزنلجقونمرججججمولجنقص لجع ىجنة ع رمجنةر ج نملر نا ججالجنة  و وول
و رروع جع ررىجنةب ررورجع ررىجنة رر ولنلج نقرر ن زجنةع صررلأرججملجنإل  ررررج ااجنةررربنلتجنة ع رمررررجنقوةرررر

 (.7 ج5 و اجنةيتجو ّمجع ج لنمررجنا ونبج)نملو وواج

بتوصي اللجنة بقر تكفا  الابلاة الطار، المساابا  باي  كا  الجماعااا اإلثنياة فاي ج-19
جياااا بالماااوامد التعليمياااةه بباااقر تعتماااا تااااابير إ اااافية لمواجهاااة التاااوتراا تلّقاااي التعلااايم ال

العنصااراة بتلاات التااي تنطااوي علااى كراميااة ا جانااب. بانبةااي أر تضاا  بااراة  تثقيفيااة عاةااة 
تاااج  علااى التساااةح باحتاارار التنااواه بتااردا العنصااراة بكراميااة ا جاناابه بتقااار صااوم  

 ة الطر،.إاجابية ع  الجماعاا اإلثنية في الابل

 أب اا المصابي  بالام ه ق  

ج  رررببأ رررو اجنة يف ررررجنةب رررلج زنرجنة مرررررزج نة لرررمجنة ررر أ جأ ن   مررروجنملصرررو  اج رررومل لجج-20
ةرر  م.ج وشررعلج والنزعرروججلرر جنة بررواألجنةرريتجو  رر وجعرر جن   رروق مج قرر   مج ق رررجت لرروهلم،جحرر ج

 أبول.جلوجع ىقر مجنة  ورج نا  ول،جااجت زنرجت  ول مجو   خ  جججنة  لج

بتوصي اللجنة بقر تتاذ الابلة الطر، تاابير فعالة لدمااة المصابي  باالمهق ةا  ج-21
فاااي ذلااات ةااا  باااالل بطاااي العمااا  بالتااااابير  بماااا العناااف باالبتطاااا، بالتميياااز بالوصااامه

 ا برى المتاذ  لتنفيذ إعالر ببرناة  عم  داربار.

 جماعاا اإلثنيةأب اا السود بالنساء بالفتياا المهمااا ة  ال  

أ و اجنة يف رجنةب لج زنرجتخفولجنة مرررزجنمل عر   جنةريتجأ ن   روجنة ر  ج نة  رورج نة  ررولج -22
ل جنة برلج عر  جو برر مجنخلر لولجنًجخ أ نًجنمل مشولجل جنةموعولجنإل  رر؛جق مجأ  لا اجو لاج

 (.5)نملو  جنالولرر،ج ولرجنة ف ج نة ع رمج نةلعوأرجنةص ررج نمل و ن جججقلصجنةعملج
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( باقر أبعااد التميياز العنصاري 2000 25 مقمبإذ تذكر اللجنة بتوصيتها العاةة ج-23
بوجاااا بااااك با شاااكال اً المتعلقاااة بناااوا الجااانسه توصاااي باااقر تدااايي الابلاااة الطااار، علمااا

 المتعاااد  للتمييااز فااي حااق السااود بالنساااء بالفتياااا المهمااااا ةاا  الجماعاااا اإلثنيااةه
ااه بتتاذ التاابير الالزةة لمن  ماذا التميياز بزاااد  فارك حصاولهم سيما ة  أفقر الفئ ال

على الااةاا على قار المسابا . بتطلب اللجنة إلاى الابلاة الطار، إةااادما بمعلوةااا  
كمية بنوعية ع  العواة  التي تؤثر في تمتا  أبلئات النسااء بالفتيااا باالدقوق المنصاوك 

اابير المتااذ  لمعالجاة أبجاا القصاومه بآثاام ماذر عليها في االتفاقيةه بأر تطلعها على الت
 التاابير.

 أب اا الاعوب ا صلية  

ورررزنلجوعررروينجنة برررلجنملررر قرججالجأ رررو اجنة يف ررررجنةب رررلج زنرجت ضررروطجنةشرررع لجنالررر رر،جنةررريت -24
نة نرج نة ع رمج  عو  جو زأرجناانضيج و  بلج  جججججموالل نة  مرشج و ن  جنة مررزج نةصع  ولج

نملع  لرررررولجعررررر ج ب ق ررررروجحب  رررررىجنالو وقررررررر.ج وال رررررأجتاجلشرررررل طجقرررررون اجنةبررررررو نلجنة ب ر أررررررج
ج.جغرريجت روجوشرعلج روةب لجلر جتاجمر نجنملشرل طجقر 2015جعو جلواجق   ج  جنةربملواججج-ج نخل  

برررو نلجنة ب ر أرررج  اجللنعررو جنةرر  تجنخلرروصجأ رررحجلرربلجنن صرروفجلالنمرررجانرر جقرر جأعرر فج وةجال
 .(5 ج2نةبرو  ج)نملو وواججججنة عو يجلرنة  جو   يف جنةشع لجنال ررج

( بااااقر حقاااوق الااااعوب ا صاااليةه 1997 23 مقااامبفاااي  اااوء التوصاااية العاةاااة ج-25
توصااي اللجنااة الابلااة الطاار، باتااااذ التاااابير الالزةااة لمعالجااة أب اااا الاااعوب ا صاالية 

اً تمتعهم على قار المسابا  بالدقوق المنصوك عليها في االتفاقياة. بتوصاي أاضاب مار 
بااقر تنّفااذ الابلااة الطاار، توصااياا لجنااة جنااوب أفراقيااا لدقااوق اإلنسااار عقااب جلساااا 

. بتوصايها إ اافة 2016ب 2004التدقيق المتعلقة بدقوق الاعوب ا صلية فاي عااةي 
ة بالتاابم ةعها في ب ا  الصايةة النهائياة إلى ذلت بقر تستمر في إشراك الاعوب ا صلي

ساار بالمساائ  ا بارى التاي تهّمهااه آباذً   - لماربا قانور القياداا التقليااة بالااوي
 بعي  االعتبام نه  الاعوب ا صلية في التعا ي ة  القياد .

 أب اا غير الموا ني   

  م رر جنة يفرر رج نةال أرر اجأ ررو اجنة يف رررجنةب ررلج زنرجت ضرروطجغررريجنملرر ن   ،جحرر جقررر مجل -26
 لرموجقرموجخي جنآليت:جالج نمل و ل ا،

 رررواللجنال  يفررروزجنمل ررر لجججللن رررزجنإلعرررو  ج  جنةررر   جغرررريجنملشرررل عر،جل رررلجج)ت(ج
لل زجةر  أالجةإلعو  ج  جنة   ،ج ظرل فجنال  يفروزجججمر نجنملل رز،جنةريتجأبرولج  روج  اجنمل ر  ىج

 نمل   ل؛

 ولجنالولررجل لجنةلعوأرجنةص ررج نةع نةر؛لع  رجنقص لجع ىجنخل لج)ل(ج
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نة مررررزج  لنمررررجنا ونرربج نةع صررلأرجررروهجغررريجنملرر ن   ،جحرر جقررر مجنةال أرر اجج)ج(ج
 ل  م  جنة يف رج نمل و ل ا،جناللجنة  جت ىج  جنة  لشج نةع أ جل جنالع ر نرنلجنةع ر ررجنةريتج

ج2008لررموجججعروليججوً،ج النةع ر ررجتأ رل جنةب  ىج نةل ى.ج ت لجنالع  نرنلجنًج   تجع  
 (.6 ج5،ج  جوشلأ جتع ن ج بري جل جغريجنمل ن   ج نإلضلناج وملم  فولج)نملو وواج2015 

( بااااقر 1996 22 مقااامبتوصاااي اللجناااةه فاااي ساااياق تاااذكيرما بتوصااايتها العاةاااة ج-27
( 2004 30 مقامة  االتفاقية المتعلقة بالالجئي  بالماردا ه بتوصيتها العاةاة  5الماد  

ةا   4( باقر المااد  1993 15 مقمباقر التمييز  ا غير الموا ني ه بتوصيتها العاةة 
 الي: ةا االتفاقيةه بقر تتولى الابلة الطر،

إنهااااء االحتجااااز غيااار القاااانوني لملتمساااي اللجاااوء بالالجئاااي ه باساااتااار   أ( 
؛ بتسارا  النظار فاي فقاي االساتعجال القصاوى حااالا بفاي االحتجاز  قصر فتار  ةمكناة

تدااااا صاافة الالجاات بالبااح فااي  لباااا اللجااوء؛ بإنااااء آليااة مصااا ةسااتقلة عاا   راااق 
 التصااق على البربتوكول االبتيامي التفاقية ةنامضة التعاذاب بغيارر ةا   اربب المعاةلاة

 ؛المهينةه لمراقبة ةراكز اإلعاد  إلى الو   باالحتجاز أب الالإنسانية أب العقوبة القاسية أب

اتاااااااذ التااااااابير الالزةاااااة التاااااي تكفااااا  لةيااااار الماااااوا ني  الدصاااااول علاااااى   ب( 
الاااااةاا ا ساسااايةه ةثااا  الرعاااااة الصااادية باالحتكاااار إلاااى القضااااءه دبر تميياااز؛ بتاااوفير 
باةاا الترجمة الفوماة إلزالة الداواجز التاي تعتارل الدصاول علاى الاااةاا ا ساساية؛ 

قاااانور بةقااااةي الاااااةاا الصااادية باالجتماعياااة بتنظااايم دبماا تامابياااة لماااو في إنفااااذ ال
 باقر حقوق غير الموا ني .

باتاااااذ إجاااراءاا لمقا اااا  ةرتكباااي أعماااال اً بتوصااي اللجناااة الابلاااة الطااار، أاضااا -28
التمييااز العنصااري بتلاات التااي تاانّم عاا  كراميااة ا جانااب؛ بتقاااام ةزاااا ةاا  المعلوةاااا عاا  

ةدااكم أباارى؛  أب ي المدااكم الماصصااةةقا اا  ةقترفاي العنااف باالموا ني  ا جاناابه فا
بتقااااام بيانااااا إحصاااائية عااا  عااااد الدااااالا المبلاااغ عنهاااا بعااااد الجناااا  الاااذا  حوكماااوا 

؛ بتعزااز الدااوام دابا  المجتمعااا المدليااة فاي حااالا الناازاا الجتثاا  ا سااباب بأداناوا
ا جاناب.  الجذماة للتمييز بالعنف؛ بتنظيم حمالا تثقياف عاةاة إلنهااء العنصاراة بكرامياة

بترحاااب اللجناااة باااالجهود التاااي تباااذلها الابلاااة الطااار، إلعااااد  النظااار فاااي سياساااة الهجااار ه 
بتاجعها على التوس  بالصكوك اإلقليمية ا ساسيةه ةث  اتفاقياة ةنظماة الوحاا  ا فراقياة 

ه التااي تيساار 1969 لعااار التااي تدكاام المظااامر الااصااة بماااكالا الالجئااي  فااي أفراقيااا
علاااى تساااهي  زااااام  المقااارم الاااااك المعناااي با شاااكال اً ة. بتااااجعها أاضاااتنفياااذ االتفاقيااا

اتصاا  بااذلت ةاا  تعصتاابه التااي  بةااا المعاصاار  للعنصااراة بالتمييااز العنصااري بكتاارر ا جانااب
 2011ب 2010بالتي أتمسلح باقنها مسائ  تاذكير فاي أعاوار  2008 عار التتمسح في

 . 2012ب
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 تاماب القضا  بةو في إنفاذ القانور  

جأ رررو اجنة يف ررررجنةب رررلج زنرجعررر  ج  ررر  جلع  لرررولجعررر جنة ررر اأبجع رررىج بررر اجنإلن ررروا،ج-29
لررررموج شررر اجنقبررر اجنملفللررررجججنالو وقررررر،جنملبررر  ج  جنةب رررو ج ضررربو جنةشرررل رج غرررريممجلررر ججال

لررر ظ يج ن ررروذجنةبرررون ا،ج عررر جت رررلجمررر نجنة ررر اأبجع رررىجنةب رررورجع رررىجنة مرررررزجنةع صرررل .ج ول ررربج
و رر ج انشرورجكرو مجنمل رو ن جإل رورجنة مرررزجنةع صرل .جغرريجت روجوشرعلج روةب لجلر ج وملع  لولجنةريتج

 (.7 ج2ت وجغريجل  ن رج وةفوللج  ببجنب جنة عيجنةعو ج زنرجغلض وج ل ول وج)نملو وواج

الابلاااة الطااار، بتنظااايم حماااالا تثقياااف عاةاااة الناااا  بدقاااوق اإلنساااار  بتوصااايج-30
االتفاقياااةه إ اااافة إلاااى تاااوفير تااااماب ةتاصاااي للقضاااا  بالدقاااوق التاااي تاااني عليهاااا فاااي 

ب ااابال الاااار ة بةاااو في إنفااااذ القاااانور. بتطلاااب إليهاااا تضااامي  تقرارماااا الاااابمي المقبااا  
ةعلوةاا ع  آثام التاماب. بتوصيها بقر تنظم حمالا لتثقيف عاةة النا  بااقر اللجاوء 

يما بااقر غارل ةدااكم سا بال إلى سب  االنتصاا، القضاائية فاي قضاااا التميياز العنصاريه
 المسابا  بةهاةها.

 ا برى التوصياا -دال 

 أبرى ةعامااا على التصااق  

ه تااااج  الابلاااة اتجااازأ ال كااا   حقاااوق اإلنساااار   أرإذ تقباااذ اللجناااة فاااي حسااابانها  -31
تصااق  لام الطر، على أر تنظر في التصااق على الصكوك الابلية لدقاوق اإلنساار التاي

اا التااي تتضاام  أحكاةاااً بثيقااة الصاالة بالجماعاااا التااي قااا عليهااا بعاااه باصااة المعامااا
فااي ذلاات البربتوكااول االبتيااامي التفاقيااة ةنامضااة التعااذاب  بمااا تتعاارل للتمييااز العنصااريه

المهيناااةه بالبربتوكاااول  أب الالإنساااانية أب العقوباااة القاساااية أب بغيااارر ةااا   اااربب المعاةلاااة
االقتصاااداة باالجتماعيااة بالثقافياااةه  االبتيااامي الملدااق بالعهاااا الااابلي الااااك باااالدقوق

باالتفاقية الابلية لدمااة حقوق جمي  العمال المهاجرا  بأفراد أسرممه باالتفاقية الابلية 
لدمااااة حقااوق جمياا  ا شااااك ةاا  االبتفاااء القسااريه باتفاقيااة ةنظمااة العماا  الابلياااة 

 (.169 مقم  1989باقر الاعوب ا صلية بالقبليةه 

 داربار عم  ببرناة  إعالر ةتابعة  

( بااااقر 2009 33 مقااامتوصاااي اللجناااة الابلاااة الطااار،ه فاااي  اااوء توصااايتها العاةاااة ج-32
ةتابعااة ةااؤتمر اسااتعرال دارباااره بااقر تاتنإفرااذه لاااى إدماجهااا أحكااار االتفاقيااة فااي نظاةهااا القااانوني 
راة المدلاايه إعااالر ببرناااة  عماا  داربااار اللااذا  اعتمااامما المااؤتمر العااالمي لمكافدااة العنصاا

ه ةا  2001اتص  بذلت ة  تعصابه فاي أالولبسابتمبر  بةا بالتمييز العنصري بكرر ا جانب
. 2009ةراعا  الوثيقة الاتاةية لمؤتمر اساتعرال دارباار الاذي عتقاا بجنياف فاي نيسااربأبرا  
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بغيرماا  العما  بطاي عا  ةدااد  ةعلوةااا المقبا  الاابمي تقرارماا فاي تاام  أر إليهاا بتطلب
 المتاذ  لتنفيذ إعالر ببرناة  عم  داربار على الصعيا الو ني.ة  التاابير 

 العقا الابلي للمنداما  ة  أص  أفراقي  

الاااذي أعلناااح فياااا العقاااا  237ب68توصااي اللجناااةه فاااي  اااوء قااارام الجمعياااة العاةاااة ج-33
 16ب69ه بقارام الجمعياة العاةاة 2024-2015الابلي للمنداما  ةا  أصا  أفراقاي للفتار  

  ا ناطة لتنفيذ العقاه بقر تعا الابلة الطر، برناةجااً ةناساباً للتااابير بالسياسااا باقر برناة
 التاااااابير عاااا  ةداااااد  ةعلوةاااااا القااااادر الااااابمي تقرارمااااا تضااااّم  أر إليهااااا بتطلااااببتنفِّااااذما. 
( 2011 34 مقام العاةاة توصايتها االعتبام في آبذ ً  اإل امه مذا في اعتماتها التي الملموسة
 التمييز العنصري  ا السكار المنداما  ة  أص  أفراقي.باقر 

 الماني المجتم  ة  التاابم  

توصااي اللجنااة الابلااة الطاار، بمواصاالة تاااابمما ةاا  ةنظماااا المجتماا  الماااني  -34
ساايما ةكافدااة التمييااز العنصااريه بتكثيااف  ال العاةلااة فااي ةجااال حمااااة حقااوق اإلنساااره

 مذر المالحظاا الاتاةية. ةإعااد التقرار الابمي المقب  بةتابع في سياقالدوام ةعها 

 اقيةاالتف ة  8 الماد  تعاا   

( ةاا  االتفاقيااة 6 8توصااي اللجنااة بااقر تصاااِّق الابلااة الطاار، علااى تعاااا  الماااد   -35
في االجتماا الراب  عار للابل ا  را،  1992كانور الثانيباناار   15الذي اعتتما في 

 . 111ب47ة بأقرتا الجمعية العاةة في قرامما في االتفاقي

 الاتاةية المالحظاا مذر ةتابعة  

 65( ةا  االتفاقياة بالمااد  1 9تطلب اللجناة ةا  الابلاة الطار،ه عمااًل بالمااد   -36
ةاا  نظاةهااا الاااابليه أر توافيهاااه فااي غضااور ساانة باحااا  ةاا  اعتماااد مااذر المالحظاااا 

 أعالر. 13ب 9توصياا المامجة في الفقرتي  الاتاةيةه بمعلوةاا ع  تنفيذما ال

 ية باصةأمم تكتسي التي الفقراا  

تود اللجنة أر توجا انتباار الابلاة الطار، إلاى ا ممياة الااصاة للتوصاياا الاوامد   -37
أعاااالره بتطلاااب إليهاااا أر تقاااار فاااي تقرارماااا الاااابمي  27ب 25ب 23ب 15فاااي الفقاااراا 

 لملموسة المتاذ  لتنفيذ مذر التوصياا.المقب  ةعلوةاا ةفصلة ع  التاابير ا

 نار المعلوةاا  

توصي اللجنة الابلة الطر، بقر تيسر إتاحة تقامارماا لعاةاة الناا  بتطلعهام عليهاا  -38
بقاااح تقااااامهاه بباااقر تعمااام بالمثااا  المالحظااااا الاتاةياااة للجناااة المتعلقاااة بتلااات التقاااامار 

 اااةهاه حسب االقتضاء.باللةاا الرسمية بغيرما ة  اللةاا التي ااي  است
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 المقب  الابمي التقرار إعااد  

توصي اللجنة الابلاة الطار، باقر تقاار فاي بثيقاة باحاا  تقرارماا الجااة  لتقامارماا  -39
ه 2020كااانور الثانيباناااار   9الابماااة ةاا  التاساا  إلااى الدااادي عاااره فااي ةوعااا أقصااار 

التقاااماره التااي اعتماااتها اللجنااة فااي علااى ندااو اراعااي المباااده التوجيهيااة المتعلقااة بإعااااد 
(ه بأر تتنابل في مذر الوثيقاة جميا  المساائ  CERD/C/2007/1دبمتها الداداة بالسبعي   

 ه268ب68 العاةااة الجمعيااة قاارام  ااوء بفااي المطربحااة فااي مااذر المالحظاااا الاتاةيااة.
 مارالتقاااا فاااي الكلمااااا لعااااد ا قصاااى بالداااا التقيّاااا علاااى الطااار، الابلاااة اللجناااة تدااا 
ج.كلمة 21 200 بمو الابماةه
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