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لجنة القضاء على التمييز العنصري

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الانا ي
والعش نري لننى الاالننن والعش نري للمملبننة المتانند ل ري ا يننا العظمننى
وآيرلندا الشمالية*
نة وة ر ر
 -1نظ ررلل نة يف ررر ر نةامل ررل نر رروري ة ام ررو ل نةري ررر ر ر ر ن ررو ينة ررل
ينة ل ة مم كر نملادر ةير اوناو نة ظم يآ لة رن نة موةار ( ،)CERD/C/GBR/21-23نملمررر
ر يثامر ر ررر ين ر ر ررر  ،ر ج سر ر رراا و  2454ي ،CERD/C/SR.2454( 2455ي )2455نمل م ر ر ر
ر  18آب/
ر ر ر  4ي 5آب/أغس ررا  .2016ير ج س رراا و  2473ي 2474نمل مر ر
أغسا  ،2016نعامرل نة يف ر هذه نملال ظول نخلاورار.

ألف -مقدمة
نة وة ر
ل ررا نة يف ررر ميامرررر نةامل ررل نررروري ة امررو ل نةري ررر رر ن ررو ينة ررل
-2
ينة ررل ة مم كررر نملادررر ةير اوناررو نة ظمر يآ لة رررن نة ررموةار ينمل رررول نةر ن تار  .ي ررلب
نة يف ر ع مر لهو ة د ن نملفا ح ينةب وء نةذ أجل رري يترر نةريةرر نةارلل ،نةرذ لر ر
عر آ لة رررن نة ررموةار ينترركا رن يي ررل ،يثررذةن ر عر ي ن نخلو جاررر ينةكم ة ر ين رروةا
نةاومي ر ة اوج.
 -3ي لب نة يف ر ع مر لهو أ ضوً ة مسومهول ر ررنيالهتو ر بل ر ر نملسوين ي م ق
نإلنسر رروا ،ينة يف ر ررر نالتر رركا ر ر م ر ر ق نإلنسر رروا ،ير ر ررر آ لة ر رررن نة ر ررموةار م ر ر ق نإلنسر رروا،
ير ظمول غري ك رار خما فر.
 -4ي ال ررل نة يف ررر نملاك ررل نمللث ررا ة رية ررر نةا ررلل ،ا ر ج ررر ك ر ررول رف ل ررر ر
آ لة رن نة موةار ينتكا رن يي ل ،يثذةن رسؤيةار نةريةر نةالل تامو ا ر ميو روةا نةير اونارر
تامررو ي نء نةبد ررو ين رروةا نةاومي ررر ة ا رروج .ي ك ررل نة يف ررر نةم ر ا مي ررها نةريةررر نةا ررلل ،ميوعابو ه ررو

__________

*

نعامرهتو نة يف ر ر ي هتو نةاس
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نملك فر ميوملسؤيةار ع نةص ار نةرييل ،مري ع ر عو م رو ينجرا لرموا نةا فارذ نةف روا كرو
نال فو ا ررر ر اا رري ن رروةا نملس ررؤيةر ع ررو ،ي ررو ر مة ررن ن رروةا نةير اونا ررر تام ررو ي نء نةبد ررو
ين وةا نةاومي ر ة اوج ،ميوةلغ ر ل ابول ن ك نحملر نةيت ر ك ا نعامرهتو.
 -5يمي وء ع ر مةرن ،تراا نة ر نغل ينةا راول نةر ن ر هرذه نملال ظرول نخلاورارر ابر
ع ر اارري نة ال ررول نةمضررولار نةسرروةفر نةررذثل ،ي رررع نة يف ررر نةريةررر نةاررلل لررموا ت وةاررر
راومي ررر ي فاررذ نةا رراول نة ر ن ر هررذه نة ثامررر ر ر بررل ن ك رررول نمل اصررر ةكررل رر آ لة رررن
نة رموةار ينتركا رن يي رل ،ع ر رسرا ول ررمل رسرا نةسر ار نحمل ارر ،يرر برل ك رررول
ن وةا نةير اونار تامو ي نء نةبدو ين وةا نةاومي ر ة اوج.

باء -الجوا ب اإليجابية
ل ا نة يف ر ميوةارنميري نةا رل ار ينةساوترو ار نةاوةارر نملا رذ ر نةريةرر نةارلل ملكوتدرر
-6
نةاماال نة صل :
(أ)
خفض ت ن ص ا ع هشري نةرلينج غرلنمل مش رل ن ترل رر  21عورروً
 18عور ر ر روً ع ر ر ر و ر ر ر رر ر ررو أي ر ر ر مي ر ر ر نة يف ر ر ررر ر رال ظوهتر ر ررو نخلاورار ر ررر نةس ر ر روميمر (ننظر ر ررل
 ،CERD/C/GBR/CO/18-20نةفمل )26؛
(ب) نة مل ر أجل ركوتدرر نةكلنهارر :خارر ن ك ررر مل نج رر جرلنل نةكلنهارر ر
نك رتن يي ل ،ر مت  /ةا 2016؛
(ج) خا ر ر ررر نة م ر ر ررل نة ا ا ر ر ررر م ر ر ر ق نإلنس ر ر رروا ر نت ر ر رركا رن ،ر ث ر ر ررون ا ن يا/
سمير 2013؛ نالتكا ر ا نرر  ،نترتن ايفار ة فرت  2017-2014ر أجل ع روج
نةالجئ ير امس نة يف ء ر نتكا رن ،ر ثون ا ن يا /سمير 2013؛ او نملسوين نة ل ار
ر نتكا رن ة فرت  ،2030-2016ر آمن /رو س 2016؛
( ) نتر ررتن ايفار نملس رروين نة ل ا ررر ر آ لة رررن نة ررموةار ة ف رررت  ،2025-2015ر
ثون ا ن يا /سمير 2015؛
ر عم نملم كر نملادرر ؛ خارر ر تري
(ه) ميلنورج عو ا نةالجئ نةس
نخلررول ةالجئ ير امس نة يف ء ر ي ل ،ر آمن /رو س 2016؛
ررو ع ررر نةس ر ينمل ام ر
(ي) تاوت ررر ي ررر 2020ي نةلنرا ررر
نإلث ار ر نة مل ينةار ا نمل ين ينرور ول ي نل نة لار يتليع نخلررر نة سكل ر.
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جيم-

واعي القلق والتوصيات
تنفيذ االتفاقية
ال ررل نة يف ررر أا نةريةررر نةاررلل ال رلنا ع ر ر ف ررو نملام ررل ر عررر يج ر نةا رلن ميررا نج
-7
نال فو ار ر نةمون ا نحمل ر  .ي كرل نة يف رر نإلعرلنب عر م رو رر أا أ كرو نال فو ارر مش ررخل ارل
نة فوم نةكورل ر نةريةر نةالل ير ثوتر أووء أ وةا رو ي نء نةبدو ين وةا نةاومي ر ة اوج .يع يجر
نخلصر  ،،أعلمير نة يف رر عر م رو رر أا عرر نً رر أ كرو رون ا نملسروين ة رو  2010مش ررخل
مي ر ال نة فوم ر نة و ارر نةمون نارر ،يرو تا رو نملرو ()5(9أ) مي رها نةاماارل نةابمر ينملرو  14مي رها
نةامااررل نملررل يج .ي كررل أ ضروً نإلعرلنب عر نةم ر رر أا ررون ا نملسرروين ةسر ر  2010ال ابر ع ر
آ لة رن نة موةار ،ا مش ُ امر مي ر لي شورل ر وهض ة اماال (نملو وا  1ي.)2

 -8وتوصي اللجنة بنأن تضنم الدولنة ال نري ننريان م نا ا وأحبناق االتفاقينة بشنب
م اشننر ومامن طنني قننار القننا ون المالنني طنني بلتنرا وآيرلننندا الشننمالية وانننبتلندا وويلننز
ومذلك طي أقاليم ما وراء ال اار واألقاليم التابعة للتاج .وعلى وجه الخصوص يتعي على
الدولة ال ري القياق بما يلي:
ف ناذ المننا ()5(9أ) م ن قننا ون المةنناوا لةنننة  2010ون مزينند م ن
(أ)
التننأ ير م ن أج ن اننمان حظننر التمييننز ال قنني ص نراحة بموجننب القننا ون ومفالننة مبا يننة
حصننول انناايا اننذا النننوم من التمييننز علننى ن ن اال تصنناي الفعالننة مننع مراعننا التوصننية
العامة للجنة رقم  )2002(29بشأن النةب؛

(ب) ا ننمان أن ت ننوطر تشن نريعات المة نناوا ط نني من ن الوالي ننات القض ننا ية للدول ننة
ال ننري الامايننة الفعالننة لضنناايا التمييننز المننز وج أو المتعنند ب ننر م ن بين ننا  -طنني حالننة
بلترا وانبتلندا وويلز  -فاذ الما  14م قا ون المةاوا لةنة  2010بشأن التميينز
المننز وج وذلننك مننع مراعننا التوصننية العامننة للجنننة رقننم  )2000(25بشننأن أبعننا التمييننز
العنصري المتعلقة بنوم الجنس؛
(ج) امان أن تتارك نل ات آيرلندا الشمالية ون مزيد م التأ ير العتما
تشريع شام ياظر التمييز العنصري وطقاً ألحباق االتفاقية.
شرعة الاقو
لب نة يف ر ع نةم رر أا رمررتح نالتا ولرر عر رون ا مر ق نإلنسروا ةسر ر 1998
-9
نحف ررومل رس ررا ول و ررر م ر ق نإلنس رروا ر
مي ررلعر م ر ق ميلاونا ررر جر ررر إك ر أا ررؤ
نةريةررر نةاررلل ،ررو ررر رؤثل ت ر بوً ع ر وةررر ن ت رلن نحملما ر ي جررا نملررو  1ر ر نال فو اررر .ي كررل
نة يف ررر أ ضر روً نإلعر رلنب عر ر م ررو رر ر ع ررر ر رلن أ م ررر ر نعام ررو ش ررلعر مر ر ق ر آ لة رررن
نة موةار ،غ شليط ن فوق مي فوت (ن فوق نرم ر ن ل ر) ةس ر ( 1998نملو وا  2ي.)6
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 -10وتوصنني اللجنننة بننأن تجننري الدولننة ال ننري مشنناورات عامننة اا طننة ووانننعة الن ننا
بشأن مقترح ا لتنقيح تشريع ا الخاص باقو اإل ةان وتضم أن تؤ ي أية تغييرات طني
اإلقار الاالي لاقو اإل ةان لى تعزيز حماية اذه الاقو وال نيما حقو األشنخاص
الماميي بموجب الما  1م االتفاقية .وتوصني اللجننة أيضناً بنأن تةنرم الدولنة ال نري
م عملية اعتما شرعة الاقو آليرلندا الشمالية وأن تضم تواطق ا مع أحباق االتفاقينة
وغيراا م المعايير الدولية لاقو اإل ةان.
المؤنةات الوقنية لاقو اإل ةان
 -11ررلب نة يف ررر ع ر نةم ر ر ر م رراا ي ر ررر نملسرروين ي م ر ق نإلنسرروا عمررا نعامررو
ون ا نملؤتسول ينإل الح نةا ظام ةسر ر  ،2013يثرذةن خفرض نملر ن نملاو رر ة يف رر نملسروين
ي م ر ق نإلنسرروا ير ررر م ر ق نإلنسرروا ر آ لة رررن نة ررموةار .ي سرروي هو نةم ر أ ض روً ر ر رررنخل
نخاصو ول ر ر نملسروين ي مر ق نإلنسروا ينة يف رر نالتركا ر ر مر ق نإلنسروا ،ي نء عرر متاري
نة يف ر نالتكا ر ر ميس ار ع ن تلن ر نملاوةبول أي نإلجلنءنل نةمون نار (نملو .)2
 -12وتبننرر اللجنننة توصننيت ا بننأال تتة ن ب أيننة تخفيضننات طنني اإل فننا أو أيننة تعننديالت
تشريعية تتعلق بواليات المؤنةات الوقنية لاقو اإل ةان طي تقييد نير عمل ا المةتق
والفعننال تماشننياً مننع الم ننا ا المتعلقننة بمرمننز المؤنةننات الوقنيننة لتعزيننز وحمايننة حقننو
اإل ةن ننان (م ن ننا ا بن نناريس) .ويتعن نني أيض ن ناً أن تضن ننم الدولن ننة ال ن ننري التقةن ننيم الواان ننح
لمجنناالت المةننؤولية بنني لجنننة المةنناوا وحقننو اإل ةننان واللجنننة االنننبتلندية لاقننو
اإل ةان وأن تتمب اللجنتان م عم األشخاص الملتمةي نن اال تصناي الفعالنة طني
المجاالت المندرجة طي ا ا تصاص م من ما.
جمع ال يا ات وواع الةيانات م أج مواج ة التمييز العنصري
ر ر نة يف ررر ام رري مياون ررول فص ررا ار رصر ر فر ر مي ررض نإل ن نل نملف ل ررر ر نةرية ررر
-13
نةارلل ،يةك ررو رلب ر نة ر نفسر عر نةم ر رر أا نةباونررول ال ُيمري مي رركل ر يفر ر
اارري نالرروالل نةرريت جررر تا ررو نةامااررل نة صررل  ،يال مي رركل ر ررر عررير ثررل نة ال ررول نةمضررولار
ة ريةررر نةاررلل ،ا ر جررر ثص رلنل ي و ررر ر آ لة رررن نة ررموةار ين رروةا نةير اوناررر تامررو ي نء
نةبد ررو ين رروةا نةاومي ررر ة ا رروج .ي س رروي هو نةم ر أ ض روً نء ع ررر نالت ررا رن نمل يف ر ينةف رروا
ة باونررول رر أجررل يلرري تاوتررول مل نج ررر نةامااررل نة صررل  ،ي ال ررل أا نملبررو نل ر ررل ي ررر
عو 2020ي ال سا ر ماامول أتوتار ر لر عار .ي ال رل نة يف رر أ ضروً نةم ر نةمرول رر
أا نميا و تاوتول نةريةر نةالل ع نختوم رنميري خو ر سرا رل نةفئرول نةضر افر در ررنً رر
ف ررو  ،ر نةظ ررليل ن وةا ررر ،ر ر أيج ر ع ررر نملس رروين نمل ج ر ميوةف ررل ميس رربا نة ررلق أي نة ر ا
أي نة سا أي ن ل نةم ر أي نإلثين (نملو .)2
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 -14و ظراً ألامية تجميع بيا ات مصنفة قيقة ومادثة م أجن وانع نياننات طعالنة
لمباطاة التمييز العنصنري ورصند أثنر التندابير المتخنذ توصني اللجننة بنأن تضنم الدولنة
ال ننري قينناق حبومننات آيرلننندا الشننمالية وانننبتلندا وويلننز واألقنناليم ال ري ا يننة طيمننا وراء
ال اار واألقاليم التابعة للتاج من جياً بجمع و شر بيا نات مصننفة عن تمتنع أبنناء األقلينات
اإلثنية باقوق م طي جميع ميا ي الاينا وأن تدندرج انذه المعلومنات طني تقريرانا الندوري
المق  .وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقوق الدولة ال ري بما يلي:
جراء انتعراض قيق ألثر الةياننات وال نراما القا منة الرامينة لنى تعزينز
(أ)
اال دماج م أج امان أ ا ال تشب تمييزاً غير م اشر؛

(ب) النظر طي اعتما ة عم تفصنيلية تضنم أانداطاً ملموننة وآلينات للرصند
وموار ماطية وتشم تدابير مؤقتة اصة لتأمي الن نوض بفانات ثنينة معيننة بالقندر البناطي
وذلننك لضننمان تمب ن المنتمنني ل ننذه الفاننات م ن التمتننع باقننوق م علننى قنندق المةنناوا مننع
غيننرام مننع مراعننا التوصننية العامننة للجنننة رقننم  )2009(32بشننأن معنننى و ننا التنندابير
الخاصة الوار طي االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشبال التمييز العنصري.
اب وجرا م البرااية العنصرية

 -15ررلب نة يف ررر عر ر م ررو نةب رروةا نء نةل ررو نةكب ررري ر ع ررر جر رلنل نةكلنها ررر نة ص ررل ر،
يخو ررر ر نك ر ررتن يآ لة رررن نة ررموةار يي ررل ،ر ن تر رومياي نة رريت ت رربم يأعمبر ر نالت ررافاوء ع ر ر
عض ر ر نالدررو ن ي يذ نةررذ عمررر ر  23ل لنا /نا ر  .2016يع ر يج ر نخلص ر  ،،سرروي
نة يف ررر ر ر عمار ر رر ر أا ررر نالت ررافاوء ن س ررم ا رروب ننمس ررور ر ررو ة م رروجل يث ررو ه
ةألجون ررا ،يأا نة ر ررر رر ر نةسوت ررر ينة ص رراول نةساوت ررار نةب ررو مش يفمر ر ن عر ر نن ررر ه ررذن
نخلارروب تدسررا ،ميررل سرربب ن أ ضروً ر جيررو ي لترراج أيجر نةاداررل ،ررو شرريفي أترلن نً ع ر ن كرروب
أعموا خت ف يثلنهار يوه جمام ول ن اول نإلث ارر أي نإلث ارر  -نةر ارر ين شر و ،نةرذ برري
نخاالت ينلدوً .يال لنا نةم ر سروي نة يف رر رر أنر ع ر نةرلغ رر نةل رو نةريت ررث ررؤخلنً
ر نإلميالغ ع جلنل نةكلنهار ،تاا ر ك ر نما نإلميالغ ال لنا رسامل  ،يال رلنا نةفيفر ثبرري
مير ن رروالل نملب ررا ع ررو ينملال مررول نةمضررولار نة وجدررر .يناايفررر ةررذةن ،بررري أا عررر نًثبرررينً رر
جرلنل نةكلنهاررر نة صررل ر متررل يا عمرروب .يال رلنا نةم ر سرروي نة يف ررر أ ضروً نء نة ررف نةسر
الام ررول ن اررول نإلث اررر أي نإلث اررر  -نةر اررر ينمل رروجل ير امس ر نة يف ر ء ينةالجئ ر ر ر بررل
يتررولإل نإلعررال ر نةريةررر نةاررلل ،يخو ررر ر أعمرروب نمليفمررول نإل هومياررر ،ي نء ررو خارروب
نةكلنهار نة صل ر ع شربكر نإلنرتنر  .ي غر هرذه نةادرر ول ،هترف نة يف رر ا نةريةرر نةارلل
ال لنا بم ع عالهنو نةافسري مي ها نملو  4ر نال فو ار (نمل ن  2ي 4ي.)6
 -16وتوصنني اللجنننة بننأن تقننوق الدولننة ال ننري بمننا يشننم حبومننات آيرلننندا الشننمالية
وانبتلندا وويلز واألقاليم ال ري ا ية طيما وراء ال اار واألقاليم التابعة للتاج بما يلي:

GE.16-17015

5

CERD/C/GBR/CO/21-23

التاقي ننق ط نني جمي ننع جن نرا م البرااي ننة العنصن نرية الم لن ن عن ننا ومالحق ننة
(أ)
مرتب ي ننا قض ننا يا و ن نزال العقوب ننات المتنانن ن ة م ننع ننور الجريم ننة ب ننم وت ننوطير نن ن
اال تصاي الفعالة للضاايا؛
(ب) العم بشب من جي على جمنع ال يا نات المصننفة عن جنرا م البرااينة
وا ننمان وا ننع ت نندابير لمباطا ننة جن نرا م البرااي ننة العنصن نرية بمش ننارمة اا ط ننة من ن الفا ننات
المتضرر و جراء تقييم شام ألثر التدابير المعتمد م أج مفالة انتمرار طعاليت ا؛
(ج) اعتمننا تنندابير ملمونننة بالتشنناور مننع الفاننات المتضننرر م ن أجن يننا
اإلب نالغ ع ن ج نرا م البراايننة العنص نرية ع ن قريننق اننمان شننفاطية آليننة اإلبننالغ ون ن ولة
انتخدام ا ومفالة ثقة الضاايا طي الشرقة والنظاق القضا ي؛
( ) مراعننا التوصننية العامننة للجنننة رقننم  )2013(35بشننأن مباطاننة نناب
التاريض على البرااية العنصرية واعتما تدابير شاملة لمباطاة اب البرااية العنصنرية
والخ نناب الةياننني الماننرض علننى مراايننة األجا ننب بمننا طنني ذلننك علننى ش ن بة اإل تر ن
و اصة طيما يتعلق بت يق العقوبنات المنانن ة وانمان أال يمتننع المةنؤولون العمومينون عن
اننذا الخ نناب طاةننب ب ن وأن يعرب نوا أيض ناً وبشننب رنننمي ع ن رطض ن م لخ نناب البراايننة
و ا ت م لما يعرب عنه م أطبار بغيضة ب دي تعزيز ثقاطة التةامح واالحتراق؛
(هر) اتخ نناذ ت نندابير طعال ننة لمباطا ننة التغ ي ننة اإلعالمي ننة العنصن نرية م ننع مراع ننا
توصننية اللجنننة العامننة رقننم  )2013(35بشننأن مباطاننة نناب التا نريض علننى البراايننة
العنصرية وامان جراء تاقيق شام طي اذه الااالت وطرض عقوبات عند االقتضاء.
 -17وتبرر اللجنة أيضناً توصنيت ا بنأن تةناب الدولنة ال نري عال نا التفةنيري بشنأن
الما  4م االتفاقية.
تدابير مباطاة اإلرااب
 -18لب نة يف ر ع نةم ر أا نةاررنميري نرر رر ملكوتدرر نإل هروب نةريت نعامررهتو نةريةرر
نةاررلل ،يررو ر مةررن نت ررتن ايفار ركوتدررر نةااررلل ي ضررم ررون ا ركوتدررر نإل هرروب يدما ر
ن رر ةسر ر  2015ينجبروً ون ناروً ع ر نةسر اول نة وررر ر جمم عرر را عرر رر نالروالل ميرا الء
نالعابررو نة نجررا ةضررلي ر رري ن ت رلن ر ر نةا ر ط ر نإل هرروب (يينجررا نمل رريي) ،ررر أيجرررل
ر وخروً رر نةل بررر يرروه أمي رروء نالام ررول نملسر مر .يع ر يجر نخلصر  ،،ررلب نة يف ررر عر نةم ر
رو
ر ( :أ) غم مل رصا دول ر ل نإل هوب ينةاالل ،و تي ناوق نةافسري ي ؤ
ص اف ن تلن مي وء ع ننامرول نإلثرين ي/أي نةرر ين؛ (ب) ن ثرل نةسر ع ر ن مر ق ر ل رر
نةا برري ،ينةا را  ،ي ل رر نةرر  ،نظرلنً وةرر عررر نةامر مي رها ررو إكر ر و را ين ررن ه مي رركل
ر ررليع ر أررروث نةر نتررر؛ (ج) ارري نمل رررول ينال افررو شررو ي بو ملررو مي ررها ن ترلن  ،يخو ررر
ن افوا ،ر يا ر نتما أي ر نتمر آميول أي أي اول (نملو وا  2ي.)5
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 -19وتا ننن اللجن ننة الدول ننة ال ننري عل ننى ان ننتعراض تنفي ننذ ت نندابير مباطا ننة اإلرا نناب
القا مننة وتقيننيم أثراننا وبخاصننة مواجننب المنننعم بموجننب قننا ون مباطاننة اإلرانناب وتاقيننق
األم لةنة  2015م أج مفالة وجو آليات رصد طعالنة وانما ات ماطينة تانول ون
وقننوم ا ت امننات واننمان تنفيننذاا بأنننلوب ال يشننب تصنننيفاً وتمييننزاً علننى أننناع العننر
أو اللون أو النةب أو األص القومي أو اإلثني نواء م حين الغرض أو األثر.
مبا ية اللجوء لى القضاء
 -20ررلب نة يف ررر ع ر م ررو ر ر أا نإل ررال ول نة رريت ش ر رهو نظ ررو نملس رروعر نةمون نا ررر
ينتادرنث ت حموث نة مل ر ارل ركونار نة يف ء نةمضوء ميوة سبر ةألتلن نمل ام
ن اررول نإلث اررر ر جمرروالل ر ررل نة مررل ينإلترركوا ينةا ررا ينتررادمو ول نةلعو ررر نالجاموعاررر.
ي ال ل ري نةم مي جر خرو ،نالحفرومل نةكبرري ر عرر نةمضرو و نملا مرر ميروةاماال نة صرل ر
نة مل ر ذ نتادرنث نةلت ر حموث نة مل (نملو وا  5ي.)6
 -21وتندعو اللجننة الدولننة ال نري لننى انمان تمتننع األطنرا المنتمنني ليقلينات اإلثنيننة
طنني بلت نرا وآيرلننندا الشننمالية وانننبتلندا وويلننز ومننذلك أقنناليم مننا وراء ال اننار واألقنناليم
التابعننة للتنناج بنمبا يننة الاصننول علننى المةنناعد القا و يننة بشننب منصننف وطعننال من أجن
التمنناع العدالننة .وتوصنني بننأن تجننري الدولننة ال ننري تقييم ناً شننامالً ألثننر اإلصننالحات التنني
ش ن داا ظنناق المةنناعد القا و يننة م ن أج ن اننمان عنندق تضننرر المنتمنني ليقليننات اإلثنيننة
على او غير متنانب.
التمييز اد األشخاص المنادري م أص أطريقي
 -22ررلب نة يف ررر ع ر نةم ر نء نةامررو ل نةرريت فاررر ميررها ن ش ر و ،نمل دررر ر ر أ ررل
أتل م ر نج ر ا متااررلنً رؤتسرراوً ر متررا وم ر  ،يررو ررمل ينع ر نةم ر نحملررر نة ر ن ر
هرذه نملال ظرول نخلاوراررر ر رل جمرروالل نةصردر ينةا عاررف ينةا را ي و تررول نةا ارف ينةافاررا
ينظررو نة رنةررر نر ولاررر .ي هتررف أ ضروً ا نةريةررر نةاررلل ال اررل نعامررو أ ررر أن رار أي خاررإل
ة مر نةرييل ة م در ر أ ل أتل م ( 2024-2015نملو وا  2ي.)5
 -23و ذ تشننير لننى توصننيت ا العامننة رقننم  )2011(34بشننأن التمييننز العنصننري انند
الةبان المناندري من أصن أطريقني توصني اللجننة بنأن تنظنر الدولنة ال نري طني اعتمنا
ة عم وقنية لمباطاة التمييز اد األشخاص المناندري من أصن أطريقني بالشنرامة
والتشناور منع المجتمعنات المالينة لنذوي األصن األطريقني تضنم أانداطاً ملموننة وآليننات
للتنفيننذ ومننوار ماطيننة .وتشننجع اللجنننة أيض ناً الدولننة ال ننري علننى عنندا وتنفيننذ بر نناما
منانن ننب م ن ن التن نندابير والةيانن ننات الرامين ننة لن ننى تفعي ن ن العقن نند الن نندولي للمنان نندري م ن ن
أص أطريقي الذي أعلنته الجمعية العامنة طني قرارانا  237/68منع مراعنا قنرار الجمعينة
العامة  16/69بشأن بر اما األ ش ة.
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والرح والروما
الغجر ّ
 -24ميا مررو ال ررل نة يف ررر نر ر نةرريت بررذملو نةريةررر نةاررلل ر ر أجررل دس ر وةررر نةصيفررل
ينةل ررل ينةلير ررو ،تاهن ررو ك ررل نإلعر رلنب عر ر م ررو رر ر أا وة ررر ه ررذه نةفئ ررول مش ر ر ر دسر ر وً
ج هل وً .تال لنا هذه نالام ول نج نإل صوء ينةاماارل ر جمروالل نةصردر ينةا را ينإلتركوا
ينة مل ،ي ا لمل ة اصر نل نة ماارر نةسر بار ينة ر ر يترولإل نإلعرال  .ي سروي نة يف رر نةم ر
أ ض روً ر ر أا نةاصاررري ر ل ررف نةصيفررل أي نةل ررل ر تاوتررر نةا ارراإل مل ن رري نةل ررل ر نك ررتن،
نمل ام ررر ر آب/أغس ررا  ،2015إكر ر أا ررؤثل تر ر بوً ر نةاما رري مي ررو م ق ملر ر فر ر ن عر ر
نةرت وا مي كل نل ميسبا ع نرل ر ل نمللمل أي نة ا خر ،ي ر ل ر ر ماار ر جمام ول
نةصيفل ينةل ل ر ن ص ا ع أروث نإل ورر ير ن ي نةا ف نملاللمر ثموتاوً (نملو وا  2ي.)5
 -25و ذ تشير لى توصيت ا العامة رقم  )2000(27بشأن التمييز اد الغجر توصني
اللجنة بأن تقوق الدولة ال ري بما يلي:
واننع انننتراتيجية شنناملة بالتشنناور مننع أبننناء مجتمعننات الغجننر والرح ن
(أ)
والرومنا لضنمان ات ننام نا مننظم ومتةنق طنني التغلنب علننى التانديات التنني ال تنزال قا مننة
أمنناق أبننناء تلننك المجتمعننات طنني مجنناالت الصنناة والتعلننيم واإلنننبان والعم ن واننمان
ط عم ماد وواع آلينات طعالنة للرقابنة والرصند
تنفيذاا الفعال م الل اعتما
م أج متابعة التقدق وتوطير الموار ال شرية والمالية الباطية؛
(ب) امان توطير أمام قامنة ومواقنع توقنف ماطينة ومال منة ثقاطيناً علنى نن ي
األولويننة طنني جميننع أ انناء الدولننة ال ننري والنشننر المنننتظم لصنناطي الزيننا طنني الةنناحات
المخصصة للغجر والرح التي يمول ا صندو تموي ناحات الرح ؛
(ج) اننمان التشنناور البنناطي مننع ممالنني مجتمعننات الغجننر والرح ن ق ن تنفيننذ أيننة
تدابير تؤثر طي واع تلك المجتمعات ما مشروم قا ون اإلنبان والتخ يط لةنة 2015؛
( ) امان أن تتم أية تغييرات طي تعريف الغجر أو الرح ألغراض م بين نا
التخ ننيط بالتشنناور الفعننال مننع مجتمعننات الغجننر والرحن ومفالننة يننالء المراعننا الواج ننة
آلرا ننا واننمان أال تننؤثر اننذه التغيينرات نننل اً طنني حقوق ننا بمننا يشننم حقننو األشننخاص
الذي توقفوا بشب ا م ع الترحال.
التوقيف والتفتيش
 -26ميا مررو ل ررا نة يف ررر ييفم عررر نةارررنميري نةرريت نعامرررهتو نةريةررر نةاررلل ةضررموا نالتررا رن
نمل صررف ينةف رروا ةصررال اول نة ررلار ر نةا اررف ينةافاررا  ،يثررذةن ن ررر رر نتررا رن نةا اررف
ينةافاررا لررر ن ش ر و ،نمل دررر ر ر أ ررل أتل م ر يآتررا ر ر بررل مي ررض ر نل نة ررلار ر
نك ررتن ،ترراا نةم ر ال رلنا سرروي هو رر أا نتررا رن ررال اول نةا اررف ينةافاررا ال رلنا اسر
ن اول نإلث ار يخو ر نة بوب (نملو وا  2ي.)5
ميهثل غري را وتا ع ن ش و ،نمل ام
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 -27و ذ تش ننير اللجنن ننة ل ننى توصن ننيت ا العام ننة رقن ننم  )2005(31بش ننأن منن ننع التميين ننز
العنصننري طنني ار ونننير عم ن ظنناق العدالننة الجنا يننة طن ننا توصنني بننأن تضننم الدولننة
ال ري قياق حبومات آيرلندا الشمالية وانبتلندا وويلز بانتعراض وري ألثنر صنالحيات
التوقيف والتفتيش على األشخاص المنتمي لى األقليات اإلثنية الواااة وباتخاذ تدابير
طعالة لضمان انتعمال اذه الصالحيات بأننلوب قنا و ي غينر تعةنفي وغينر تميينزي علنى
أناع االشت اه المعقول مع وجو آليات رصد ومراجعة صارمة.
العدالة الجنا ية
 -28ميا م ررو ل ررا نة يف ررر ميوةا رررنميري نة رريت نخت ررذهتو نةرية ررر نةا ررلل الخاب ررو ر ررر نة ص ررل ر
نملؤتسار ر نظو نة رنةر نر ولار ،تراا نةم ر ال رلنا سروي هو رر أا ن شر و ،نمل درر رر
أ ا أتل مار يآتا ر ال لنة ا رسا رت مي كل غري را وترا ر ثوررل نظرو نة رنةرر نر ولارر.
يميوإللوتر مةن ،يميا مو ل ا نة يف رر ميرب ض نةامرر نحملرل ر دسر نةا ر ع نإلثرين ر مي رض
نل نة لار ،تاا نةم سوي هو ر أا نةاك نإلثين ةصوةبار ر نل نة رلار ر نةريةرر نةارلل
ال اررير ر الً ة ميفام ررول نةرريت خت رررر و ،يخو ررر ر نت رركا رن .ي ررلب ع ر م ررو أ ض روً نء
ن اول نإلث ار نج ر ا ر ور رر متاال رر
نةامو ل نةيت فار ميها لبوط نة لار نةس ينمل ام
نخل نة لار ي ر مت ا نو صوً ر نملسا ول نة او ةص ي نةملن (نمل ن  2ي 5ي.)6
 -29وتوصي اللجنة بأن تضم الدولة ال ري جراء تاقيق شام طي ارتفنام ةن ة تماين
الةو والمنتمي ليقليات اإلثنية طي جميع مراح ظاق العدالة الجنا ية طي بلترا وآيرلنندا
الشن ننمالية وانن ننبتلندا وويلن ننز وأن تتخن ننذ ج ن نراءات ملمونن ننة لمواج ن ننة التاين ننز والتاام ن ن
العنص نريي طنني ظنناق العدالننة الجنا يننة علننى اننو طعننال مننع مراعننا التوصننية العامننة للجن ننة
رقم  )2005(31بشأن منع التمييز العنصري طي ار ونير عم ظاق العدالة الجنا ية.
الصاة
 -30ميا مو ل ا نة يف ر ميا لن نةريةر نةالل مي ج فوي ول اروا أرررهو ر ركونارر ن صر ا
ع ر نخلرررول نةصردار يجر نةلعو ررر ينة ارولج نةصردار ة مللر  ،ترراا نةم ر سروي هو مي رها عررر
يج ر أ ةررر ررري أا نةارررنميري نملا ررذ ررر أ ل دس ر ر نالرروالل نملررذث أعرراله ميوة سرربر
ن اررول نإلث اررر ،يخو ررر نةصيفررل ينةل ررل ينمل دررر ر ر أ ررل أتل م ر .
ةألش ر و ،نمل ام ر
يال لنا نةم سوي نة يف ر مي كل خو ،نء نةامو ل نةيت فار ميل و مت ال ن شر و ،نمل درر
ر أ ل ثو  -أتل م ر رؤتسرول نةارا نة فسر  ،يميل رو ن امروالل رلمل نمل درر رر
نةاماار ينة لا ي م ن ي ر مياتلنط (نملو وا  2ي.)5
أ ل ثو  -أتل م
 -31ويتعنني علننى الدولننة ال ننري اتخنناذ تنندابير طعالننة لضننمان مبا يننة الاصننول علننى
نندمات الرعايننة الصنناية الجينند وتوطراننا ليشننخاص المنتمنني لننى األقليننات اإلثنيننة طنني
جميننع المننناقق الخااننعة لواليت ننا .وتشنند اللجنننة علننى األاميننة الخاصننة العتمننا تنندابير
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تواجه بفعالية يا تماي األشخاص المناندري من أصن مناري ي  -أطريقني النذي يتلقنون
العالج طي مؤنةات ال ب النفةي واالنتخداق غير المتنانب للتقييد والعزل واأل وية.
العمالة
 -32ميا مررو ل ررا نة يف ررر ميل ررو ر رررا ررصال ن ترلن نمل امر ةأل اررول نإلث اررر ،ترراا نةم ر
ال رلنا س رروي هو نء ر ررو ر ( :أ) ن ف رروع ر ررل نةباوة ررر ر ررف ل ن ش ر و ،نمل د ررر ر ر
أ ا أتل مار يآتا ر؛ (ب) نةفصل نمل ين ،ري نةرتثال ع ن ش و ،نمل ام ةأل اول نإلث ار
ر ن عمرروا غررري ن ر ررر ينمل فضررر ن جررل؛ (ج) و تررول أ ميرروب نة مررل نةاماال ررر ر نالتررامرن
(نملو وا  2ي.)5
 -33توصي اللجنة بأن تجمع الدولة ال نري بيا نات مصننفة عن العمالنة وال النة ومعندالت
النشنناي ط نني ص ننفوي األطن نرا المنتم نني ل ننى األقليننات اإلثني ننة ط نني جمي ننع المن نناقق الخاا ننعة
لواليت ن ننا وأن تعتمن نند وتنفن ننذ تن نندابير مان نند األان ننداي لمواج ن ننة ال الن ننة والفص ن ن الم نن نني
والممارنات التمييزية طي مجاالت االنتقداق والمرت ات والترقيات وغيراا م ظروي العم .
التعليم
 -34ميا مررو ال ررل نة يف ررر نعامررو نةا جا ر نملا ر ميوةاس ر إل ينإل صرروء ،ت رراا نةم ر ال رلنا
سوي هو نء نتاملن ي ي مو ل ع نةاس إل ينةادلش ميرينتي ع صل ر ر نملرن س ر ثوتر أووء
نةريةررر نةاررلل ،يثررذةن نء نمل رررا غررري نملا وتررا ةت صرروء ر ر نملرررن س ة االراررذ نمل ام ر
جمام ول نةصيفل أي نةل ل أي نةليرو أي نمل در ر أ ل ثو  -أتل م  .ي لب نة يف رر عر
نةم ر أ ضروً رر نمررا نةاررر نملار ن ا ر ررررن س نةريةررر نةاررلل ةاررو ج نإلريرنا ررر نةير اوناررر
ينالتا مو نةير اوين ،يخو ر تامو ا ميوةلق (نملو وا  2ي.)5
 -35وتوصي اللجنة بأن تقوق الدولة ال ري بما يلي:
تعزي ننز الج ننو الرامي ننة ل ننى القض نناء عل ننى أي تة ننلط أو تا ننر ب نندواطع
(أ)
عنصرية طي مدارع الدولة ال نري ب نر من نا لنزاق المندارع بجمنع بيا نات وعينة وممينة
عن ن التة ننلط وح نناالت اإلقص نناء من ن الم نندارع عل ننى أن نناع الع ننر أو الل ننون أو النة ننب
أو األص القومي أو اإلثني وانتخداق ال يا ات لواع انتراتيجيات ماد ؛
(ب) انمان امتاننال المنندارع لواج ننا بتاقيننق المةناوا طنني الق ننام العنناق بموجننب
قا ون المةاوا لةنة  2010والمنا  75من قنا ون آيرلنندا الشنمالية لةننة  1998لمواج نة
التةلط العنصري وتعزيز احتراق التنوم ب ر من ا تدريب العاملي طي ميدان التعليم؛
(ج) امان أن تضم المنااا الدرانية طي م المناقق الخااعة لواليت ا نر اً
متوا ناً لتنناريا اإلم راقوريننة ال ري ا يننة واالنننتعمار ال ري ننا ي بمننا يشننم الننر وغيننره م ن
اال ت امات الجةيمة لاقو اإل ةان.
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العنصرية وال ا فية طي آيرلندا الشمالية
 -36ال ررل نة يف ررر نةافوعررل نمللثررا مي ر نة صررل ر ينةاولفاررر ر آ لة رررن نة ررموةار ،ي ل ررا
ميوعامررو نت ررتن ايفار ير روً ةب رروء جمامرري ر ررري ر أ و /رررو  2013رر أجررل ر نج ررر نة صررل ر
ينةاولفار يغرري مةرن رر أشركوا نةا صرا .يةكر نة يف رر كرل نإلعرلنب عر م رو رر نإلميمروء
ع ر نةارررنميري نةلنراررر ر نج ررر نة صررل ر ينةاولفاررر خررو ج اررو أيج ر ن مو ررر ر ر نةامااررل نةرريت
تلهو نال فو ار ي عالا يميلنورج عمل لميوا (نملو وا  2ي.)4
 -37وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة ال نري طني المعنايير والواج نات واإلجنراءات التني
تنص علي ا االتفاقية و عالن وبر اما عم يربان بشأن التقاقع بي األص اإلثنني والندي
وغير ذلك م أشبال التمييز طي نيا ما تتخذه م تدابير لمباطاة العنصرية وال ا فية.
وت لب اللجنة أن تقدق الدولة ال ري معلومات طي تقريراا الندوري المق ن عن التندابير
الملمون ننة الت نني اتخ ننذت ا لمواج ن ننة التميي ننز العنص ننري ط نني آيرلنن نندا الش ننمالية وعن ن أثن ننر
ان ننتراتيجية ممعن ناً ل ن نناء مجتم ننع موح نندم ط نني مواج ننة التميي ننز ال ننذي يتع ننرض ل ننه المنتم ننون
ليقليات اإلثنية.
احتجا الم اجري
-38
نتاملن

ررلب نة يف ررر ع ر نةم ر نء نة يف ر ء ن ايفررو نمل رروجل
يفل ن افوا ر رلنت ن ايفو نمل وجل (نمل ن  2ي 5ي.)6

يا ر ررر ون ناررر ،ير ر

 -39و ذ تشننير اللجنننة لننى توصننيت ا العامننة رقننم  )2004(30بشننأن التمييننز انند غيننر
المننواقني طن ننا توصنني بننأن تضننع الدولننة ال ننري م لننة قا و يننة لفتننر احتجننا الم نناجري
وأن تضننم اللجننوء لننى االحتجننا متنندبير أ يننر وأن تتخننذ المزينند م ن الخ ننوات إل نناء
احتجننا األقفننال الم نناجري  .ويتعنني علننى الدولننة ال ننري أيض ناً أن تضننم مبا يننة لجننوء
األطرا الماتجزي طي مراطق احتجا الم اجري لى القضناء علنى انو طعنال بمنا يشنم
مبا ية حصول م على المةاعد القا و ية.
اإل الء القةري للشاغونيي م

ييغو غارنيا

 -40هتف نة يف ر ة ر دما أ مر ر فاذ اا و نةسوميمر ميلتي ثرل نةمار نةاماال رر
اصر ر غو ت رراو أي غريه ررو رر ر نر ررل ر أ خبا ررل
ع ر ر خر ر ا نة وغ ت ررا (ت رركوا نر ررل )
شوغ س (ننظل  ،CERD/C/GBR/CO/18-20نةفمل  ،)12يالتاملن نةريةر نةالل ع ر ف رو
ر أا نال فو ار ال سل ع نإل ا نةير اوين ر نحملاإل نمل ر ع أتوس عر يج تركوا
نلمر ر تار ر  ،ي ا نةرية ررر نةا ررلل مش ت رري مي ررر نا رروق ابار ر نال فو ا ررر ةا ررمل ه ررذن نإل ررا
(نمل ن  2ي 5ي.)6
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 -41و ذ تاننيط اللجنننة علمناً بننالقرار الننذي اتخذتننه طنني  18آذار/مننارع  2015اياننة
التاب ننيم المش ننبلة بموج ننب المرط ننق الة ننابع من ن اتفاقي ننة األم ننم المتا نند لق ننا ون ال ا ننار
طن نني مةن ننألة التابن ننيم بشن ننأن مامين ننة شن نناغوع ال ارين ننة طن ن ننا تبن ننرر توصن ننيت ا الةن ننابقة
(ا ظننر  CERD/C/GBR/CO/18-20الفقننر  )12بننأن الدولننة ال ننري ملزمننة بضننمان ن نريان
االتفاقيننة طنني جميننع األقنناليم الخااننعة لةنني رت ا بمننا طي ننا اإلقلننيم ال ري ننا ي طنني الماننيط
ال ندي وتان الدولة ال ري على جراء مشاورات ماملة وجا مع الشاغونيي (نبان
الجزر) لتيةير عو ت م لى جزرام و تاحة ن ي ا تصاي طعال ل م بما يشم التعويض.
ال ايتيون طي جزر ترمس ومايبوع
 -42ررلب نة يف ررر عر م ررو نء نمل رررول نةر ن ر نمللتر جررا رر مل ررل نةريةررر نةاررلل
مي ها وةر ن ش و ،مي نر سار نملو اار ر جل لث يثرو ك س نةرذ نج ر ا عررنء رر
نالام ول نحمل ار ير ور ر متاال ر ر أر ر و ركونار نالةادوق ميوملرن س ي ركونار ن صر ا ع ر
نةلعو ر نةصدار يش و نل نملاال (نملو وا  2ي.)5
 -43وترحننب اللجنننة بننااللتزاق الننذي أعننرب عنننه وطنند الدولننة ال ننري بنندعم الةننل ات
المالية ولجنة حقنو اإل ةنان طني جنزر تنرمس ومنايبوع طيمنا ت ذلنه من ج نو لمباطانة
جميع أشبال التمييز العنصري اد األشخاص م ذوي الجنةية ال ايتية .وت لنب اللجننة
لى الدولنة ال نري أن تقندق طني تقريرانا الندوري المق ن معلومنات مادثنة وتفصنيلية عن
حالننة ال ننايتيي طنني جننزر تننرمس ومننايبوع طنني ق نار تقريراننا ع ن حالننة األقنناليم ال ري ا يننة
طيما وراء ال اار.

ال -توصيات أ رى
اإلعالن بموجب الما  14م االتفاقية
 -44تشجع اللجنة الدولة ال ري على صدار اإلعالن اال تياري المنصنوص علينه طني
الما  14م االتفاقية باالعتراي با تصاص اللجنة بتلقي ال الغات الفر ية والنظر طي ا.
المشاورات مع المجتمع المد ي
 -45توصنني اللجنننة بننأن تجننري الدولننة ال ننري مشنناورات اا طننة وطعالننة مننع منظمننات
المجتمننع المنند ي العاملننة طنني مجننال حمايننة حقننو اإل ةننان وال نننيما العاملننة من ننا طنني
مجال مباطاة التمييز العنصري وذلك طي نيا اإلعدا للتقرير الندوري المق ن ومتابعنة
اذه المالحظات الختامية.
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التصديق على صبوك أ رى
 -46أ ذاً طي االعت ار عدق قابلية جميع حقو اإل ةان للتجز ة تشجع اللجنة الدولة
ال ننري علننى النظننر طنني التصننديق علننى الصننبوك الدوليننة لاقننو اإل ةننان التنني لننم تصنند
علي ننا بعنند وال نننيما المعاانندات ذات األحبنناق التنني تدعنننى م اشننر بالمجتمعننات الماليننة
التنني قنند تتعننرض للتمييننز العنصننري بمننا طنني ذلننك االتفاقيننة الدوليننة لامايننة حقننو جميننع
العمنال الم ناجري وأطنرا أننرام وال روتومنول اال تيناري الملانق بالع ند الندولي الخنناص
بالاقو االقتصا ية واالجتماعية والاقاطينة وال روتومنول اال تيناري التفاقينة حقنو ال فن
المتعل ننق ب نننجراء تق ننديم ال الغ ننات واتفاقي ننة منظم ننة العمن ن الدولي ننة لة نننة  1989بش ننأن
الشعوب األصلية والق لية (رقم  )169واتفاقية منظمة العم الدولية لةنة  2011بشأن
العمال المنزليي (رقم .)189
متابعة عالن وبر اما عم

يربان

 -47طني اننوء توصنيت ا العامننة رقنم  )2009(33بشننأن متابعنة مننؤتمر اننتعراض تننا ا
يربان توصي اللجنة بنأن تقنوق الدولنة ال نري  -عنند تنفينذ االتفاقينة طني ظام نا القنا و ي
المالي  -بتفعين عنالن وبر ناما عمن يربنان المعتمندي طني أيلول/نن تم ر  2001طني
المؤتمر العالمي لمباطاة العنصرية والتمييز العنصري ومره األجا ب ومنا يتصن بنذلك من
تعصب مع مراعا الوثيقة الختامية لمؤتمر انتعراض تا ا يربان المعقو طني جنينف طني
يةان/أبري  .2009وت لب اللجنة أن تندرج الدولنة ال نري طني تقريرانا الندوري المق ن
ننط العم ن وغيراننا م ن التنندابير المتخننذ لتنفيننذ عننالن وبر نناما
معلومننات مانند ع ن
عم يربان على الصعيد الوقني.
متابعة اذه المالحظات الختامية
 -48وطق ناً للمننا  )1(9م ن االتفاقيننة والمننا  65م ن النظنناق النندا لي للجنننة ت لننب
اللجنننة لننى الدولننة ال ننري أن تقنندق  -طنني غضننون عنناق واحنند من اعتمننا اننذه المالحظننات
الختامية – معلومات ع تنفيذاا للتوصيات النوار طني الفقنرات (16أ) و(16ه) ( ناب
وجرا م البرااية العنصرية) و( 19تدابير مباطاة اإلرااب) و( 31الصاة) أعاله.
طقرات ذات أامية اصة
 -49تو اللجننة أن توجنه ا ت ناه الدولنة ال نري لنى األامينة الخاصنة للتوصنيات النوار طني
الفقن ن نرات ( 8تنفي ن ننذ االتفاقي ن ننة) و( 10ش ن ننرعة الاق ن ننو ) و( 23التميي ن ننز ا ن نند األش ن ننخاص
المنان نندري م ن ن أص ن ن أطريقن نني) و( 25الغجن ننر والرح ن ن والرومن ننا) و( 41اإل ن ننالء القةن ننري
للشاغونيي م ييغو غارننيا) أعناله وت لنب لنى الدولنة ال نري أن تقندق معلومنات تفصنيلية
طي تقريراا الدوري المق ع التدابير الملمونة المتخذ م أج تنفيذ تلك التوصيات.
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شر المعلومات
 -50توصنني اللجنننة بنتاحننة تقننارير الدولننة ال ننري للجم ننور وتيةننير اقالعننه علي ننا عننند
تق ننديم ا وب ننأن تدنش ننر بالمان ن المالحظ ننات الختامي ننة للجن ننة عل ننى تل ننك التق ننارير باللغ ننات
الرنمية وغيراا م اللغات الشا عة االنتخداق على الناو المنانب.
عدا التقرير المق
 -51توصي اللجنة بأن تقدق الدولة ال نري التقرينر الجنامع لتقاريرانا الدورينة من الرابنع
والعشنري لننى الةننا ع والعشنري طنني وثيقننة واحنند بالننول  6يةننان/أبري  2020مننع
مراعننا الم ننا ا التوجي يننة لتقننديم التقننارير التنني اعتمنندت ا اللجنننة ننالل ورت ننا الاا يننة
والة ن عي ( )CERD/C/2007/1وم ننع تن نناول جمي ننع النق نناي الما ننار ط نني ا ننذه المالحظ ننات
الختاميننة .وطنني اننوء قنرار الجمعيننة العامننة  268/68تاننن اللجنننة الدولننة ال ننري علننى
االلتزاق بالاد األقصى لعد البلمات طي التقارير الدورية واو  21 200ملمة.
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