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جلنة القضاء على التمييز العنصري

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير اجلامع للتقارير الدورية من اخلامس إىل
التاسع أليرلندا*
يف قإ ر ر ر ر ين تر ر ر ر يف
نظ ر ر ررنة يف الت ر ر ررم يف قاني ر ر ررن يفم ر ر ررإىل اقا ر ر ررإ ين يف ي ر ر ررم ىلر ر ر ر يف ر ر ررإىل
-1
ا ر ر ر ر ر ر ر ر ررقا إ ( 2785 2784يفنظ ر ر ر ر ر ر ر ر ررن
( ،)CERD/C/IRL/5-9يفملا ىل ر ر ر ر ر ر ر ر ررم هاا ر ر ر ر ر ر ر ر ررم يف ر ر ر ر ر ر ر ر ر ،
 ،)SR.2785 CERD/C/SR.2784يفملعارتني يف  3 2كررإنتا يف دينيي ر  .2019يفعق ر ة هر
.2019
ا ق إ  ،2796يفملعاتني  10كإنتا يف دينيي
يفملال ظإة يف قإىلام

ألف -مقدمة
يف قإ ر ين ت ر يف ،ا
ن ر ب يف التررم دقا ر ر يف قانيررن يفمررإىل اقاررإ ين يف يررم ىل ر يف ررإىل
-2
كإنررأت ف ررأ قرردمين ا عر  .عررنن يف التررم عر ار ينهإ ا رتيف يف بتررإم ىلر لر يف ررم يف ررن يف نلار
يفمل قتى ا عاتىلإة يف قك ااام يف يت ق ىلق إ يف م يف ن دع يفحلتيف .

ابء -اجلوانب اإلجيابية
ن ررب يف التررم دق ر يل يف
-3
آ يف يىلإ س .2008
-4

يف عإقررم

ررم يف ررن عاررو يف ألإقاررم اررتا يف يف ر إ
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ن ب يف التم أيضإً اب ق يفدري يف قشنيعام يفملؤ ام يف اإ إ ام يف قإ ام يف يت يفخت هتإ يف م يف ن :

نيىلررإأ أ كررإت يف قت ار يفملعررإني رراإ ق  ،2013/33/EUيف ررإني عر يف ملررإا يف
(أ)
 26زينيفاييتنا  ، 2013يف حي ني ىلعإيري يف قابإد طإ يب يفحل إيم يف ام (يف قت ا
يفجملا يف
يفملقعال دشن ط يفال قابإد) يف اإنتا يف تطين عإت  ،2018هت ىلإ يقاح ىلكإنام يفال قألإني ىل لرن
يف ع ل ملاق ي يف التم يتلن أ إ إً قإنتناإً شن ط يفال قابإد؛
(ن) ت ررا ن ررإا اليررم أىلرريف يفملظررإا أىلرريف يفملظررإا يفملعررين دشررؤ ا يف ألررل عررإت
ىلنيفك ررز ررتلري يف نعإي ررم يفملبإيف ررن يفعقب ررإ يفً ىلر ر  3نا ررإاي
اشر ر ل ىلعإم ررم يف ش رركإ ى يفملقعاا ررم اب ظ ررن
أدنيل 2017؛
2018
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(أ)

يفالعرتيف يف نمسي اب ُّن َّ ل كدقاام هتام،

(ني)

يفعق إني يفال رتيف الام يف تطتام نيىلإأ يف ُّن َّ ل يف ن ىلإ األرت  ،2021-2017عإت 2017؛

(ه)

عإت 2017؛

يفعق إني يف رتيف الام نيىلإأ يفمل إ ني األرت ،2020-2017

يفعق إني قإنتا يفحل إيم يف
()
طابإة يفحل إيم يف ام؛

ارم

عرإت  ،2015يف ر

عإت 2017؛

ي رق إ رنيفم ىلت ر يفً قار ر

يفعق إني قإنتا يف التم يف ين ت يم حلاتا يف ن إا يفمل إ يف عإت  ،2014يف يتشئ
(ز)
يف الت ررم يف ين ت ي ررم حلا ررتا يف ن ررإا يفمل ررإ يف ي ررق إ ىلب ر أ ل ررنا يف ررب ىلنيفع ررإ ا ررتا يف ن ررإا
يفمل إ يف عاو يفهلائإة يف عإىلم.

جيم -دواعي القلق والتوصيات
مجع البياانت
ررإئام دشرردا يف رتكابررم يف هتاررم
ر يف باررإ ة يف
شررعن يف التررم اب ااررل زيفم ع ر ت يفالنقظررإت
-5
ا ركإا .ي رإ هإ يف اارل أيضرإً زيفم عر ت رتني دارإ ة يفرإىلام ىل رتألم زيفم يف ثريرنيفة يف كبرري عر يفني
يف كإا ري ىل يف يف إة يفال قا إئام يف تطتام ،زيفم ىل قتى تيفلن يف باإ ة يف نييف يم دشدا إعإة
يف قااررإة يف هتاررم نتعاق ررإ يف ررق يفىل إ ،هررت ىلررإ عررل ىل ر يف ررعب ااررام ىل ر ى لررإم يف ررم يف ررن
اب قزيفىلإهتإ مبت ب يفال ألإقام (يفملإني .)1
إن اللجن ــةذ إض تض ــع اعتباره ــا املب ــادج التوجي ي ــة لتق ــدل التق ــارير الوج ــب االتفاقي ــة
-6
(انظر CERD/C/2007/1ذ الفقرة )7ذ وإض تشري إىل توصيت ا العامة رقم  )1999(24بشأن املادة 1
مــن االتفاقيــةذ توصــي الدولــة الدــرا مــع وتقــدل بيــاانت إحصــا ية د ــة عــن ال يبــة اإل نيــة
لســكا،اذ اســتنادا إىل الت ديــد الــلاه لل ويــة وينبغــي ــا أيضــا تقــدل بيــاانت إحصــا يةذ مصــنفة
حبســب النــوا االجتمــاعيذ عــن الالــة االجتماعيــة  -االقتصــادية لكــع مجاعــات األقليــاتذ وعــن
متثيل ا جماالت التعليم والعمالة والص ة والسكن والياة العامة والياة السياسيةذ بغية تزويـدها
أبساس جترييب لتقييم مدى املساواة التمتع ابلقوق املنصوص علي ا االتفاقية

إدماج أحكام االتفاقية

النظام القانوين احمللي

دات ررإ رران يف الت ررم عا رإً اب قتض راح يف ر ق ىلق ر يف ررم يف ررن  ،ل رري ف ررأ ن ر  ،ررم
-7
ت اق إ يف إدام ( ،CERD/C/IRL/CO/3-4يف ألان  ،)16ا ق ر يف رم يف رن أ مي رتيفة نيىلرإأ
أ كإت يفال ألإقام نظإىل إ يف اإنتين يفحملاي ال عقزت يف ااإت د ك (يفملإني .)2
تكرر اللجنة توصيت ا أبن تدمج الدولة الدرا أحكام االتفاقية
-8
لكفالة االحتجاج ابالتفاقية مباشرة أمام احملا م احمللية وتدبيق ا

نظام ا القانوين احمللي

الت فظ على املادة  4من االتفاقية
يفعقزيفىل ررإ عررإني يف تظررن ىلتقأل ررإ،
دات ررإ ران يف التررم عا رإً إيفررإ ل ر يف ررم يف ررن
-9
ررت يفملررإني  4ىل ر يفال ألإقاررم
ل رري ف ررأ ا يف ررم يف ررن ق ررك دق ألظ إي عالريررإ يف قأل ررري
(يفملإنياتا .)4 2
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 -10إن اللجن ـ ــةذ إض تش ـ ــري إىل توص ـ ــيت ا الس ـ ــابقة (CERD/C/IRL/CO/3-4ذ الفق ـ ــرة )17ذ
تشجع الدولة الدرا على س ب حتفظ ا/إعال،ا التفسريي بشأن املادة  4من االتفاقية

اإلطار التشريعي للقضاء على التمييز العنصري
يف ألرررت ىلر

 -11شررعن يف التررم اب ااررل زيفم يف ترتيفقة يف قإ اررم يف ارتيفنيف يفملقعااررم ابمل ررإ يف يف ررإني
يف أل رررت ىل ر ع ررإت 1998
ع ررإت  2000ع ررإت  2018ق رتيفنيف يفمل ررإ يف ع ررإد يف ع ررل يف ررإني
عإت :2015
(أ)

ع ت ني يفأ ا أ بإن يف ق ااز يف عت ن يفحملظت لاإً ا إني  1ىل يفال ألإقام؛

(ن)

ع ت ني يفأ ظن نيح اق ااز يفملقع ني يف يفكإد أ يفمتيفنب؛

(أ) يف قعنيررأ ررري يف تيفضررح مل ر اح يف ر ىلإة يف رتيف ني يفملررإني  5ىل ر يف ا رتيفنيف يفملقعااررم
ابمل ررإ يف  ،هررت ىلررإ قر ي ررقبع يفال ررقألإني ىلر يف ر ىلإة يف رريت ار ىل إ هائررإة عإىلررم ىلثررل يف شررنطم نييفئررن
يف لتا نييفئن يفهللن ؛
يف قبعإني يف شكإ ى يفملا ىلم ض يف كرإت يف قشرنيعام يف رتيف ني
(ني)
يفملقعاام ابمل إ يف (يفملإنياتا .)2 1

يفملرإني  14ىلر يف ارتيفنيف

 -12توصـ ي اللجنــة الدولــة الدــرا الراجعــة القــواناب املتعلقــة ابملســاواة الصــادرة الفـ ة مــن
عــام  2000إىل عــام  2018وقــواناب املســاواة جمــال العمــع الصــادرة الف ـ ة مــن عــام  1998إىل
عام 2015ذ توخيا ملا يلي:
االتفاقية؛

(أ)

مواءمة تعريف التمييز العنصري املنصوص عليه

(ن)

التنصيص على الظر الصريح للتمييز املتعدد األشكال أو اجلوانب؛

(أ) إدراج م ام ا يئات العامة بشكع صريح
املادة  5من القواناب املتعلقة ابملساواة؛
(ني)

هله القواناب مع املادة  1من

تعريف مصدلح "اخلـدمات" الـوارد

فالة إاتحة سبيع انتصاا فعال ضي أساس تشريعي لض ااي التمييز

السياسة واإلطار املؤسسي القا مان للقضاء على التمييز العنصري
 -13دات ررإ رران يف الت ررم عا ر رإً اب قر ر يفدري يفم ير ر يف رريت يفختر ر هتإ يف ررم يف ررن  ،مب ررإ لا ررإ يفعق ررإني
يف رتيف الام نيىلإأ يفمل إ ني األرت  2020-2017نشإم متم ملكإل م يف عت نيم ،ل ي شعن اب اال زيفم
ىلإ مياَّأل ىل هرينيفة يف اإ م يف طإ يفملؤ ي يف اإئ يف ملكإل م يف ق ااز يف عت ن ع ت جت ي مي م
يف ع ررل يف تطتاررم ملكإل ررم يف عت رنيم ىلت ر عررإت  2008ر ُّرل يف التررم يفال قشررإ يم يف تطتاررم يفملعتاررم اب عت رنيم
يف عالقإة لا إ ديف يف ثاإلإة .ي إ يف التم قال اب غ نظنيفً ملإ ياي:
ا ررأت يف ررتيف الام نيىلررإأ يفمل ررإ ني األرررت  2020-2017يفررإىلام مبررإ يكألرري قري اررم
(أ)
ا يف قااإة يف يت عإين يف ق ااز يف عت ن ؛
(ن)
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(أ) ا ير َع ر ررتإني ا ر ىل ررإت يف التررم يفال قشررإ يم يف تطتا رم يفملعتاررم اب عت رنيم يف عالقررإة
لا ررإ د رريف يف ثاإل ررإة يفهلائ ررإة يف اإئ ررم ،مب ررإ لا ررإ يف الت ررم يف ين ت ي ررم حلا ررتا يف ن ررإا يفمل ررإ يف  ،يف رريت
اعت نيم (يفملإني .)2
ال ش ل اليق إ دشكل نيح ىل د م يف ق
 -14توصــي اللجنــة الدولــة الدــرا بتكثيــف ج ودهــا لضــمان أال تشــوا السياســة واإلطــار
املؤسسي أي غرات فيما يتعلق حبماية أي مجاعة من األشـااص تعـاين التمييـز العنصـري وتوصـي
اللجنة الدولة الدراذ على وجه اخلصوصذ الا يلي:
أن تضــع وتعتمــد وتنفــل ابلكامــع خدــة عمــع وطنيــة جديــدة ملكاف ــة العنصــرية
(أ)
تتماشى مع إعالن وبرانمج عمع ديرابن؛
(ن) أن تكفـــع إســـناد مجيـ ــع م ـ ــام اللجنـــة االستشـ ــارية الوطني ــة املعني ــة ابلعنصـ ــرية
والعالقات فيما باب الثقافاتذ الا في ا رصد الوادث العنصرية وتوفري التـدريب جمـال مكاف ـة
العنصريةذ إىل ا يئات القا مة ملكاف ة التمييز العنصري؛
(أ) أن توسع نداق واليـة اللجنـة األيرلنديـة لقـوق اإلنسـان واملسـاواة ليشـمع منـع
التمييز العنصري والعنصرية وحظرمها؛
(ني)
(ه)
وميزانية افية

أن تنفل ابلكامع اس اتيجية إدماج امل اجرين للف ة 2020-2017؛
أن تكف ــع أداء جلن ــة مكاف ــة العنص ــرية عمل ــا بفعالي ــة الن ــا والي ــة ش ــاملة

التنميط العرقي
 -15شررعن يف التررم اب ااررل زيفم ىلررإ أداررغ عتر ىلر يف ألررإر ررإالة نإ ررم يف شررنطم يف ين ت يررم اقت رران
يف عنقرري ضر يفملت ر ي ىلر أ ررل ألنيارري يف ُّن َّ ررل يف ن ىلررإ ،زيفم يف ألررإر عر ني يفملتق رريف هر يف قااررإة
يف هتاررم يف ررلتا عاررو مررت ررري ىلقتإ ررب .ي ررإ هإ يف ااررل ك ر ك زيفم ع ر ت رتني ش رنيعإة ظررن
يف قت ان يف عنقي ،آ اإة ىل قاام ملعإمم يف شكإ ى يفملقعاام د  ،داإ ة إئام ىل لام دشدا تيفنيه .
ف رأ يف التررم عر ت ار ر ىلعاتىلرإة ىلأل ررام عر يف قر يفدري يف قشرنيعام أ يف قدنييباررم أ ريهررإ ىلر يف قر يفدري
نإ م قتيفة يف شنطم يف قت ان يف عنقي (يفملإنياتا .)5 4
يف يت يفخت هتإ يف م يف ن ملت ظن
-16

توصي اللجنة الدولة الدرا الا يلي:
(أ)

أن تعتمد تشريعات حتظر التنميط العرقي؛

(ن)

أن تنشئ آلية مستقلة ملعاجلة الشكاوى املتعلقة ابلتنميط العرقي؛

(أ) أن تراجع سياسة الشرطة وممارساهتا ومناهج ا التدريبيةذ ابلتعاون مع اجملتمعـات
احمللية األشد تضررا من التنميط العرقي؛
املناهج التدريبية ملوظفي الشرطة؛

(ني)

أن تدرج قضااي التنميط العرقي

(ه)

أن تنفل ابلكامع اس اتيجية تنوا الشرطة وتكامل ا للف ة 2021-2019؛

أن جتمــع بيــاانت مصــنفة بشــأن التنمــيط العرقــيذ وتنشــرها ابنتظــامذ وتقــدم ا
()
تقريرها الدوري املقبع
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ُدور األم ات واألطفال الرضع

 -17ش ررعن يف الت ررم اب اا ررل زيفم ا ررإ ين عر ر ق ررتر يفنق إك ررإة يفة ني يفلر ر عنقا ررم ني يف ىل ررإة
رنيفميفة يف قبرين يف رإم يف ب نارم يف عإطألارم يفمت رام
ك يف ق ااز يف عت رن
يف طألإد يف نض  ،مبإ
يف رريت يقعررنا هل رإ يف طألررإد يفملت رتني ا ه ر يفملؤ ررإة يف ر ي ير َعنلررتا أنأل ر م ريررم أين ت ر يتا
أ ررتد عنقاررم ةقا ررم .ن ررب يف التررم إنشررإم متررم قإنتناررم اق ااررل يف اضررإا يفملقعااررم در يف ىل ررإة
يف طأل ررإد يف نضر ر دع ررا يفمل ررإئل يفة يف ررام ،كر ر ك إني يفأ ني يف ررم يف ق اا ررز يفملت ل رري عا ررو أ ررإس
يفالنق إم يف عنقي يفميق إ إة ه يف التم (يفملإنياتا .)5 2
 -18توصــي اللجنــة الدولــة الدــرا أبن تكفــع إج ـراء جلنــة الت قيــق القضــااي املتعلقــة ب ـ ُدور
األم ات واألطفال الرضع وبعض املسا ع ضات الصلة حتقيقات شاملة وفعالة الوقت املناسبذ
وتنفــل توصــياهتا ابلكامــعذ الجــرد نش ـرهاذ بغيــة تقــدل اجلنــاة إىل العدالــةذ وإاتحــة ســبع االنتصــاا
املناسـبة للضـ ااي ومنـع تكـرار الـوادث املســجلة وتدلـب اللجنـة إىل الدولـة الدـرا أن تقــدم
تقريرهــا الــدوري املقبــع معلومــات مفصــلة عــن االســتنتاجات الر يســية لتلــب اللجنــة وعــن التــدابري
املتالة ملعاجلت ا

خداا الكراهية العنصرية
يف ُّن َّ ررل
 -19شررعن يف التررم اب ااررل زيفم زيفي ر ررإالة مي ررإن يف كنيفهاررم يف عت رنيم يف ر ي ررق
يف ن ىلررإ يف ال ئرريف ىلاق رري يف الررتم يفمل ررإ ني  ،ال ررا إ عر يف نرتنررأت ىلتررإدن يف قتيف ررل يفال ق ررإعي.
ي إ هإ يف اال أيضإً زيفم كنيف تيفنيإ مي إن يف كنيفهام يف عت نيم يف ين يف اإ راتا ،ال را إ
مير ررالد يفحل ر ررالة يفالنق إدا ر ررم .ي ر ررإ هإ يف اار ررل ك ر ر ك ا قر ررإنتا ظر ررن يف ق ر رنيا عار ررو يف كنيفها ر ررم
عإت  1989ا يك لعإالً ىلكإل رم مي رإن يف كنيفهارم يف عت رنيم ،ال را إ مي رإن يف كنيفهارم يف عت رنيم
عاو يف نرتنأت (يفملإنياتا .)5 4
 -20إن اللجنـةذ إض تشـري إىل تعليق ـا العـام رقـم  )2013(35بشـأن مكاف ـة خدـاا الت ــريض
على الكراهية العنصريةذ توصي الدولة الدرا الا يلي:
أن تعــزش تشــريعاهتا املتعلقــة ادــاا الكراهيــة العنصــرية بغيــة مكاف ــة خدــاا
(أ)
الكراهية العنصرية بفعالية مجيع أشكال التعبري ووسا ع االتصال؛
(ن) أن تكثف ج ودها ملعاجلة مسألة انتشار خداا الكراهية العنصرية علـى شـبكة
اإلن نــت ووســا ع التواصــع االجتمــاعيذ ابلتعــاون الو يــق مــع مقــدمي خــدمات اإلن نــت ومنــابر
التواصع االجتماعي؛
(أ) أن تكفــع توافــق مشــروا قــانون فالــة الســالمة علــى شــبكة اإلن نــت وتنظــيم
وســا ط اإلعــالمذ الــلي جيــري إعــدادهذ مــع املعــايري الدوليــة لقــوق اإلنســانذ وأن تعتمــده علــى
وجه السرعة؛
أن حتقـ ــق بفعاليـ ــة ج ـ ـرا م خدـ ــاا الكراهيـ ــةذ الـ ــا في ـ ــا تلـ ــب ال ـ ـ يرتكب ـ ــا
(ني)
السياسيون خالل المالت االنتاابيةذ وأن تقاضي مرتكبي ا وتعاقب مذ عند االقتضاء؛
(ه) أن تكفع تضـماب نـص واليـة اللجنـة االنتاابيـةذ الجـرد إنشـا اذ أحكامـا بشـأن
حظر خداا الكراهية العنصرية سياق االنتااابت؛
وعي م به
GE.20-01019

()

أن تق ــدم معلوم ــات بش ــأن خد ــاا الكراهي ــة العنص ــرية إىل عام ــة الن ــاس وتزي ــد
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جرا م الكراهية العنصرية
 -21ش ررعن يف الت ررم اب اا ررل زيفم ىل ررإ أدا ررغ عت ر ىل ر زيفي ر ررنيفئم يف كنيفها ررم يف عت رنيم يف رريت ررق
يف ق ااز يف مينى ىلثل يف تتر يفال ق إعي يف ي .
يف قااإة يف هتام ،يف يت ارتا كثري ىل يف اإا
ال ظ يف التم يفم تني يف قشنيعام يفملقتيف ام يف يت ب هلإ يف م يف ن  ،ل ي ال زيفد شعن اب اال ا
نيفئم يف كنيفهارم يف عت رنيم يف إ رام ال رتة عارو
يف اتيفنيف يفمتإئام يف اإئ م يف م يف ن ال قض
يف ظررن يفملش ر ني اعاتدررم عاا ررإ .اب قررإ  ،ال رن يف دررالع ع ر ه ر يفمنعررم ررلاا إ عاررو يف ت ررت
ا يف رنيفميفة يفمتإئارم.
يف تيف ب ،ال يؤمي يف يفل يف عت ن ال كإهبإ يفالعقبإ دشكل ىلت لي
شرعن يف الترم اب ااررل كر ك زيفم عر ت رتني شرنيعإة ررتة عارو عر ت ىلشررن عام يفملتظ رإة يف عت رنيم
رنيفئم يف كنيفهاررم يف عت رنيم يف رريت ررق
ظنهررإ ضررتم ررإع رتيفنيإ يف ررإن يف ا اررين يفملق ررن
يف قااإة يف هتام (يفملإنياتا .)5 4
-22

توصي اللجنة الدولة الدرا الا يلي:

أن تعتمد وتنفل أحكاما تشريعية تشـمع الـدافع العنصـري بوصـفه ظرفـا مشـددا
(أ)
للعقوبة على اجلرا م املرتكبة بدافع الت يز العنصري؛
(ن) أن تكفع تسجيع جرا م الكراهية العنصرية على الن ـو الواجـبذ بدـرق من ـا تـوفري
مبادج توجي ية واض ة بشأن تسجيع هله اجلرميةذ وأن جتمع بياانت مصنفة عن هله اجلرمية؛
(أ)

أن تتال تدابري فعالة لتشجيع اإلبالغ عن جرمية الكراهية العنصرية؛

أن تكف ــع الت قي ــق عل ــى ا ــو ش ــامع
(ني)
مرتكبي ا ومعاقبت مذ وإاتحة سبع انتصاا فعالة للض ااي؛

جـ ـرا م الكراهي ــة العنص ــرية ومقاض ــاة

(ه) أن تــوفر التــدريبذ مــن خــالل اجمللــس القضــا ي املزمــع إنشــاألهذ ألفـراد الشــرطة
واملــدعاب العــاماب والقضــاة بشــأن األســاليب املناســبة لت ديــد الــوادث العنصــرية وجـرا م الكراهيــة
العنصرية وتسجيل ا والت قيق في ا ومقاضاة مرتكبي ا؛
أن تعتمد تشريعات تنص على عدم مشروعية املنظمات العنصرية وحتظرها وفقا
()
للمادة (4ا) من االتفاقية.

املن درون من أصع أفريقي
 -23شعن يف التم اب اارل زيفم ارإ ين ىلألإنيهرإ أا يفملت ر ي ىلر أ رل ألنياري يعرإنتا يتىلارإً يفحلنىلرإا
ك يف ع ل يف قعاام ،أن زيفي ىل قتى نيفئم يف كنيفهام يف عت نيم
ا ىلتإ ي يفحلاإ  ،مبإ
يف ق ااز
يفملن كبم ،ال ا إ ض يفملت ي ىل ألنيااإ تتن يف نيفم يف ك ى .شعن يف التم اب اال أيضإً ا
يف ررم يف ررن  ،ررم يفملشررإ يفة يف اررم ىلر إعررم يفملت ر ي ىلر أ ررل ألنيارري أين تر يف ،ا ضر دعر
ا ت ر ي ىلر أ رل ألنياري يف ر دارغ ىلتق رأل
يف اريم يف ت إئام ىلج ع ل يفال قألإد اب عار يف ر
(يفملإنياتا .)5 4
 -24إن اللجنــةذ إض تشــري إىل توصــيت ا العامــة رقــم  (2000)34بشــأن التمييــز العنصــري ضــد
السكان املن درين من أصع أفريقيذ توصي الدولة الدرا الا يلي:
أن تتاــل تــدابري فعالــةذ الــا ضلــب تــدابري خاصــةذ للتصــدي جلميــع أشــكال
(أ)
التمييز ضد السكان املن درين من أصع أفريقيذ وال سيما قداعي العمع والتعليم؛
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(ن) أن تتال تدابري فعالة ملكاف ة القوالب النمدية املتعلقة ابلسكان املن درين من
أصع أفريقيذ بوسا ع من ا التثقيف بتارخي م و قافت م؛
(أ) أن تتال تدابري فعالة ملنع جرا م الكراهية العنصرية ضد السكان املن درين من
أصــع أفريقــي وتكفــع إجـراء حتقيــق شــامع مجيــع هــله اجلـرا مذ ومعاقبــة مرتكبي ــاذ وإاتحـة ســبع
انتصاا فعالة للض ااي؛
أن تسـ عـرا إجـراءات اعتمــاد بــرانمج عمــع لتنفيــل العقــد الــدو للمن ــدرين مــن
(ني)
أصع أفريقي اللي أعلنته اجلمعية العامة قرارها 237/68ذ مع مراعاة قرار اجلمعية العامة 69/16
بشأن برانمج أنشدة تنفيله

املشار ة

الياة السياسية والياة العامة

 -25شعن يف التم اب اارل زيفم يف قر ين يف شر ي مل رقتى ثارل يف قاارإة يف هتارم ،ىلت رإ يف ُّن َّ رل يف ن ىلرإ
يفملت ر ر ا ىلر ر أ ررل ألنيا رري يف ين ت ر ر يتا يف ررتد يف عنقا ررم يفمل قا ررم إع ررإة يفمل ررإ ني ،
يفملتإ ب يف اإ ام عاو ا يفمل قتاة يف يفئن يف عإىلم (يفملإني .)5
 -26توصــي اللجنــة الدولــة الدــرا ابريــاض تــدابري فعالــةذ الــا ضلــب تــدابري خاصــةذ لت ســاب
مستوى متثيع األقليات اإل نية الياة السياسية والياة العامةذ بدرق من ـا تنفيـل ا ـدا املتمثـع
فالة أن تكون نسبة  1املا ة من القوى العاملة جمال اخلدمـة املدنيـة مـن األقليـات اإل نيـة
الوجب االس اتيجية الوطنية إلدماج امل اجرين

الق

السكن

م تني أ كإت يفملإني  20ىل قإنتا يف ك (أ كإت ىلقتتعم) عإت  ،2009قإنتا يفمل إ يف ،
-27
ران يف التررم عا رإً زىلررم يف ررك عاررو يف ررعا يف ررتطين أين تر يف ،ل رري ال رزيفد شررعن اب ااررل زيفم
اإ ين ىلألإنيهإ أا يف قااإة يف هتام ،ىلثل يف ُّن َّ ل يف ن ىلإ يفملت ي ىل أ ل ألنياي إعإة يفمل إ ني ،
يف يت قرإ هلرإ لرن در ني ا رتد عارو يف رك يفال ق رإعي ،عرإين يف ق اارز عر ت يفمل رإ يف عارو مرت
مي ررري ق ررإر يف رإ يف ررإ يف قتإل رري قعررنا دشرركل ررري ىلقتإ ررب ررن يف قشرنني .ي ررإ يف التررم
ب إ ألا د  ،قإنتا يف ك (أ كإت ىلقتتعم) عإت 2002
يف اال أيضإً ا يف ا إة يفحملاام ق ت،
ق ي ررن ع اا ررإة يف مي ررالم يف ا ررن ُّان َّ ررل .ش ررعن يف الت ررم اب اا ررل كر ر ك زيفم يف ررق نيف نا ررة نأل ررإا
يف ا إة يفحملاام ا ازيفناإة يفملقإ م عاو تلري يفمل إك يفملالئ م هاإلاإً ُّان َّ ل (يفملإني .)5
-28

توصي اللجنة الدولة الدرا الا

يلي:

دراسة أ ـر أشمـة السـكن الراهنـة علـى ا ُّلر َّحـع والرومـا واألقليـات اإل نيـة األخـرى
(أ)
وارياض تدابري فعالة ملعاجلت ا؛
(ن) تعزيــز فــرص حصــول ا ُّلر َّحــع والرومــا واملن ــدرين مــن أصــع أفريقــي ومجاعــات
امل اجرين على السكن االجتماعي؛
اخلاص؛

(أ)

(ني)
مسا ن ا ُّلر َّحع؛
GE.20-01019

اريــاض ت ــدابري فعال ــة للتص ــدي ألي متيي ــز ض ــد ا ُّلر َّح ــع والروم ــا

قد ــاا اإلجي ــار

إلغ ــاء ق ــانون الس ــكن (أحك ــام متنوع ــة) لع ــام 2002ذ ووق ــف عملي ــات إخ ــالء
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لر َّحــع إىل املســتوايت ال ـ بلغت ــا قبــع
(ه) رفـع امليزانيــة املاصصــة لتــوفري الســكن ل ُّ
األشمة املالية و فالة إنفاق امليزانية املاصصة ل ا بشكع امع وفعال

تعليم أطفال األقليات
 -29ن ب يف الترم د ر قرإنتا يف قعارام (يف ابرتد يفملر يف س) عرإت  ،2018يف ر ياريري ك رإً ارز
ا يف س يفالدق يفئام يف ق يفت يف ي ك عاإ النقاإم يف الن .ري أريإ ف رأ رتاة يفملعاتىلرإة يفملا ىلرم
ع أهن ه يف يف ق يفدري (يفملإنياتا .)7 5
 -30إن اللجنةذ إض تدرك التـداخع بـاب التمييـز اإل ـل والتمييـز الـديلذ توصـي الدولـة الدـرا
أبن تقدم تقريرها الدوري املقبع معلومات عن نتا ج هلا التدبري وتوصي ا أيضـا برصـد القبـول
املـدارس لكفالــة امتثــال املــدارس ـلا التــدبري علــى اــو امـعذ وبتشــجيع التنــوا والتســامح إشاء
األداين واملعتقدات األخرى نظام التعليمذ وبرصد حوادث التمييز القا م على أساس املعتقد

اإلطار التشريعي والسياساه اخلاص اب ُّلر َّحع والروما
 -31دات إ ن ب يف التم ابعرتيف ئا يف تز يفم اب ُّن َّ ل كدقاام هتام داإن أىلإت أعضإم عا يف تتيفن
 1آ يف يىلإ س  ،2017ل ي شعن اب اال ا عالا ئا يف تز يفم ا يقبع أ نيفم قإنتين ا اتا
يف ُّن َّ ل ال زيفد ري يفض م .ي إ هإ يف اال ك ك ا يف رم يف رن ا ضر دعر مي رن ع رل ىلا ت رم
ا خت ة ىلازيفنام كإلام قتألا يفال رتيف الام يف تطتام نيىلإأ يف ُّن َّ ل يف ن ىلإ األرت ( 2021-2017يفملإني .)5
 -32توصي اللجنة الدولة الدرا ابرياض تدابري تشريعية إلضفاء الدابع الرمسي على االعـ اا
اب ُّلر َّحــع أقليــة رمسي ــةذ وبتوضــيح الق ــوق املمنوحــة ــمذ وض ــمان ةايــة ه ــله القــوق وتعزيزه ــا
وتوصي ا أيضا أبن تنفل ابلكامع االس اتيجية الوطنية إلدماج ا ُّلر َّحع والروما للفـ ة 2021-2017ذ
بدــرق من ــا وضــع خدــط عمــع ملموســة وواض ـ ة األهــداا واملؤش ـرات والنتــا ج واألطــر الزمنيــة
وريصيص بند امليزانية لتنفيلهاذ وإنشاء آلية لتنسيق تنفيلها ورصده

لر َّحع والروما
القوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ل ُّ
 -33شعن يف التم اب اال زيفم يف ق اة يف يت يتيف
يفال ق إعام يف ثاإلام ،إ م ىلإ ياي:

إ يف ُّن َّ ل يف ن ىلإ

ر كبررري
يف ألررإر ىلع ر الة يف ب إ ررم
(أ)
اق ااز يفحل تد عاو ع ل أ ىلكإا يف ع ل؛

يف ق ق حباتق م يفالقق إنييم

أ ررإط يف ُّن َّ ررل يف ن ىلررإ يف ررق نيف عنض ر م

(ن) يف قر ر ين ررري يفملقتإ ررب مل ررقتاة يف ق ررإا يف ررالن ىلر ر يف ُّن َّ ررل يف ن ىل ررإ ابملر ر يف س،
جنإزيفهتم يف كإنيعام يفنقاإهلم ع ا ىلنيف ل نظإت يف قعاام؛

-34
والروما؛

8

يف

ام يف ائم

يفً أ إط يف ُّن َّ ل يف ن ىلإ؛

(أ)

يف ظن

(ني)

ع ت ني يفأ ات يخ يف ُّن َّ ل هاإلق م

يفملتإهج يف كقب يفمل

ام (يفملإني .)5

حتث اللجنة الدولة الدرا على ما يلي:
(أ)

اعتمـاد تــدابري فعالـة مدعومــة الـا يكفــي مــن املـوارد لت ســاب العمالـة بــاب ا ُّلر َّحــع
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(ن) نشر استعراض عـام  2019السـ اتيجية تعلـيم ا ُّلر َّحـع ووضـع اسـ اتيجية جديـدة
بشأن تعليم ا ُّلر َّحع والروما ودعم ا اليزانية افية وخدط عمع ملموسة؛
(أ) اعتمــاد اسـ ـ اتيجية وخد ــط عمــع ــددة األه ــداا ملعاجلــة الظ ــروا الصـ ـ ية
لر َّحع والروماذ وااصة فيما يتعلق ابلص ة العقلية؛
السيئة ل ُّ
(ني)
التعليم املقدم

تســريع إج ـراءات اعتمــاد مشــروا قــانون إدمــاج قافــة ا ُّلر َّحــع واترخي ــم نظــام
عام 2018ذ متاشيا مع االتفاقية واملعايري الدولية ضات الصلة لقوق اإلنسان

الالجئون وملتمسو اللجوء وعدميو اجلنسية
-35

ي إ يف التم يف اال زيفم ىلإ ياي:

رنيفكم ك ررم كب ررري ىل ر طابررإة يفحل إي ررم يف ا ررم ،يف ررتد يفملألررنط أل رررت يفنقظ ررإ ىلعإم ررم
(أ)
يف ابإة ،م لال ىلت و تإق ي ىلت يفعق إني نيفم ىلت قا ع إ؛
(ن) ع ر ت رتني دا ررإ ة ك اررم نتعا ررم ع ر يف ال ئ رريف يفمل ررقألا ي ىل ر يفحل إي ررم يف
ىلاق ي يف التم ع عي يفمت ام؛
(أ)

ع ت تني آ اإة كإلام ق ي ىلاق ي يف التم

ا ررم

يفال قاإ إة يف إ م؛

إالة يفنع يفت يفمت ام؛

(ني)

ع ت تني نيفم ق ي

(ه)

ع ت تني أ نييفر تد لرت يفنقظإ يفحل تد عاو مي م يف ع ل ( عم أيف ن)؛

يف عابررإة يف ع اا رم يف رريت ررتد ني ا ررتد ىل ر ىلت رتيف يفحلررل يف ع ررل عاررو األررم،
()
ىلت إ دع ىلتقر ىلنيفكرز رتلري يف ر ىلإة يفملبإيفرن عر ت رتني يفربكإة كإلارم اتارل يف عرإت ،نارة لرن
يف ع ل يف ق يب يفملقإ م (يفملإني .)5
-36

توصي اللجنة الدولة الدرا الا يلي:
(أ)

تسريع إجراءات معاجلة الدلبات بغية إصدار القرارات

غضون ستة أش ر؛

(ن) تنفيـ ـ ـ ــل اس ـ ـ ـ ـ اتيجية وشارة العـ ـ ـ ــدل واملسـ ـ ـ ــاواة بشـ ـ ـ ــأن البيـ ـ ـ ــاانت والب ـ ـ ـ ــوث
للف ـ ة 2020-2018ذ ومجــع وتقــدل بيــاانت ميــة ونوعيــة عــن الالجئــاب واملســتفيدين مــن المايــة
الدولية وملتمسي اللجوء وعدميي اجلنسية؛
(أ) اســت داث آليــة شــاملة لتقيــيم مس ـتوى الضــعف بغــرض التعــرا املبكــر علــى
ملتمسي اللجوء ضوي االحتياجات اخلاصة؛
(ني)

وضع إجراءات لت ديد حاالت انعدام اجلنسية؛

(ه)

تقليص ف ة انتظار الصول على رخصة العمع؛

إشالة العقبات ال حتول دون الصول علـى وظيفـةذ بدـرق من ـا تـوفري خـدمات
()
النقع وفرص العمع والتدريب

نظام توفري اخلدمات املباشرة
 -37ش ررعن يف الت ررم اب اا ررل زيفم يف ررق نيف عل ررز يف ررم يف ررن ع ر ررتلري ررن يف ي رتيفم يفملالئ ررم
يف ت زيفم ىلإ ياي:
ملاق ي يف التم م تنيهإ يفملقتيف ام .ي إ هإ يف اال عاو
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طررتد لرررت قإىلررم ىلاق رري يف الررتم ،ررل ررن ىلعاشررام ررري ىلالئ ررم،
(أ)
تلري يف ىلإة يفملبإيفن أهن يف كبري عاو ق م يف عااام اإهتم يف نيم؛
رراري لررإعايف مي رتيف
(ن)
اإن آ اإة ىلالئ م اقتظام أ يفمل إم م؛

ىلنيفكررز

عاررو أ ررإس ااررل يف رندح ملنيفكررز ا ر ر يف ر ىلإة يفملبإيفررن

(أ) يف رق يفت ىلنيفكررز يف يرتيفم يف إ رم حبررإالة يف رتيف عارو ن رإا يف ر ألررتيفة طتياررم
د رربب د نييررم يف إقررم يفال ررقاعإدام ملنيفكررز ا ر ر يف ر ىلإة يفملبإيفررن أزىلررم يف ررك  ،يف ظررن يفملعاشررام
ررري يف الئاررم ىلنيفكررز يف ي رتيفم يف إ ررم حبررإالة يف رتيف  ،ناررة ىلررإ يار َّت لا ررإ ىلر يف ر ىلإة يف ضررن يم
يف عم يف الزت؛
(ني)
يفملنيفكز (يفملإني .)5

ىلررإ أداررغ عت ر ىل ر ناررة يف شررألإلام لا ررإ يقعاررل دتلا رإة يف يف ر إ

يفملاا رريف

هر

 -38حتث اللجنة الدولة الدرا على وضع منوضج استقبال بديع وعلى ارياض خدوات ملموسة
للتالص التدرجيي من نظام تقدل اخلدمات املباشرة وتوصي اللجنة الدولة الدرا ابرياض التدابري
املؤقتة التالية:
(أ)
اإلقامة في ا؛

حتس ــاب الظ ــروا املعيش ــية

مرا ــز تق ــدل اخل ــدمات املباش ــرة وتقل ــيص م ــدة

(ن) وض ــع مع ــايري واضـ ـ ة لظ ــروا االس ــتقبال مرا ــز تق ــدل اخل ــدمات املباش ــرة؛
وتنظيم تسيري هله املرا ز وتفتيش ا؛ وإخضاا املسؤولاب للمساءلة حالة انت اك املعايري املعتمدة؛
(أ) وقـف اسـتادام مرا ــز اإليــواء اخلاصــة حبــاالت الدــوارج أقــرا وقــت ممكــنذ
ووضع إطار للتاديط للدوارج بغية مواج ة الضغوط جمال الداقة االستيعابية بفعالية؛
ضمان الشفافية فيما يتعلق ابلوفيات
(ني)
ونشر بياانت عن هله الوفيات

مرا ـز تقـدل اخلـدمات املباشـرةذ ومجـع

العنف العا لي والعنف اجلنسي واجلنساينذ وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية
 -39شعن يف التم اب اال ا يفمل إ نيفة ض إا يف عتأ يف عإئاي يف اتيفيت يقتقرأ ضرع ىلر ار
يفمل ائيف هل  ،ال ا إ يفمل إ نيفة ري يف تظإىلاإة ،ي ق نا كثري ىل يفحلإالة
يف قإىلم عاو أز يف
يف عالقإة يف ز ارم يف قع رألام د ربب ميرتل ىلر يف رت ارل .ي رإ هإ يف اارل كر ك زيفم زيفير رإالة
يف عتأ يف عإئاي يفمت ي يفمت إين ىلنيفكز ا ر يف ىلإة يفملبإيفن  .شعن اب اال ك ك زيفم يف ق نيف
نإ م شتي يف عضإم يف قتإ اام يف نثتيرم عر ت لعإ ارم نألرإ يف ارإنتا يفمترإئي ( شرتي يف عضرإم يف قتإ راام
يف نثتيم) عإت ( 2012يفملإني .)5
 -40إن اللجنــةذ إض تشــري إىل توصــيتي ا العــامتاب رقــم  )2000(25بشــأن أبعــاد التمييــز العنصــري
املتعلقة بنوا اجلنس ورقم  )2004(30بشأن التمييز ضد غري املواطنابذ توصي الدولة الدرا الا يلي:
فالة متتع امل اجرات ض ااي العنف العا لي والعنف اجلنسي واجلنساين وتشويه
(أ)
األعضاء التناسلية األنثوية ابلق اإلقامة القانونية بصرا النظر عن وضع ن مـن حيـث اإلقامـة
إىل أن يتعافابذ ومن ن خيار البقاء البلد إن رغنب ضلب؛
(ن) توفري املساعدة واخلدمات الالشمة للض اايذ الا
اللجوء إىل القضاء؛
10
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فال ــة الت قي ــق
(أ)
انتصاا فعالة للض ااي؛

ه ــله ال ــاالت ومقاض ــاة اجلن ــاة ومع ــاقبت مذ وإاتح ــة س ــبع

تــوفري التــدريب ملــوظفي الشــرطة ودا ــرة ا جــرة لكفالــة هــيل م اجليــد ملعاجلــة
(ني)
الدابع املتعدد اجلوانب للعنف العا لي واجلنسي واجلنساين اللي تتعرض له امل اجرات؛
(ه)

اإلنفاض الكامع للقانون اجلنا ي (تشويه األعضاء التناسلية األنثوية) لعام

2012

االجتار ابلبشر
 -41ش ررعن يف الت ررم اب اا ررل ع ر ت نييفن ررم أ يف ر ة اب ك ررإن نع ررم يفالجت ررإ اب بش ررن ىلت ر يفعق ررإني
يف اإنتا يفمتإئي (يفالجتإ اب بشن) عإت  .2008ي إ هإ يف اال أيضإً ا يف م يف ن ال زيفد ألشل
ي ر ض ر إا يفالجتررإ ررإيق م ىلن اررم ىلبكررن د رربب ع ر ت كألإيررم رنيفميفة ي ر يف ض ر إا آ اررم
إ ق م ،ا يف اإنتا ال يتة عاو ل يف ضر إا يفحل إيرم يفمل رإع  .ف رأ يف الترم عر ت ار ر
ىلعاتىلإة ع تألا مي رم يف ع رل يف تطتارم يف ثإنارم ملتر ىلكإل رم يفالجترإ اب بشرن أين تر يف ( )2016عر
إالة يفالجتإ اب بشن (يفملإني .)5
-42
ما يلي:

توصـي اللجنـة الدولـة الدـرا بتكثيـف ج ودهــا ملنـع االجتـار ابلبشـر ومكاف تـهذ وااصــة

اإلنفاض الكامع للقانون اجلنا ي (االجتار ابلبشر) لعام 2008ذ بغية تيسري اإلبالغ
(أ)
عن االجتار ابلبشر وتقدل اجلناة إىل العدالة ومعاقبت م على او يتناسب وخدورة جرميت م؛
(ن)

حتساب إجراءات حتديد الض ااي وآلية إحالت م؛

(أ) ســن قــانون يــنص علــى حــق ض ـ ااي االجتــار
القانونية بغض النظر عن جنسيت م أو وضع م من حيث ا جرة؛

املســاعدة املتاصصــة والمايــة

تقـدل معلومـاتذ تقريرهـا الـدوري املقبـعذ عـن أ ـر التـدابري املتاـلة ملكاف ــة
(ني)
االجتار ابلبشرذ الا ضلب خدـة العمـع الوطنيـة لعـام 2016ذ و ـللب بيـاانت مفصـلة عـن حـاالت
االجتار ابلبشر

املساعدة القضا ية
إن يف عرتا يفملقعاارم اب نعإيرم
 -43شعن يف التم اب اال زيفم ناة يفمل إع يف اضإئام يفملا ىلم
يفال ق إعام يف ك يف ميالم ،هت ىلرإ لارأ أهرنيفً راباإً كبررييفً عارو قر يف ُّن َّ رل يفملتق ريف يف قاارإة
يف هتا ررم يف مي ررنى عا ررو يفمل إ ب ررم حبا ررتق م .ي ررإ هإ يف اا ررل أيضر رإً زيفم عر ر ت ات ررم يفمل ررإع يف اض ررإئام
لا ررإ يقعاررل د ر عإ ى يف ق ااررز يف عت ررن مبت ررب قررإنتا يفمل ررإ يف يفملعررن ا عاررو متررم يف عالقررإة ىلكررإا
ع ت كرإلؤ رإئل يف ر لإر ،اب تظرن أا أ ر إن يف ر عإ ى عرثا م درإىلتا
يف ع ل ،هت ىلإ يؤني
ىلعظم يفحلإالة (يفملإنياتا .)6 5
 -44توصــي اللجنــة الدولــة الدــرا بتوســيع ندــاق واليــة جملــس املســاعدة القضــا ية ليشــمع
جماالت القانون املتصلة على وجه اخلصوص اب ُّلر َّحع واملنتماب إىل األقليات اإل نية األخرىذ وضلب
بدــرق من ــا تعيــاب أعضــاء مكتــب معاجلــة الدعــون املتعلقــة ابلرعايــة االجتماعيــة وجلنــة العالقــات
مكــان العمــعذ بوصــف ما هيئتــاب قضــا يتاب تــنص علي مــا املــادة ()2(27ا) مــن قــانون املســاعدة
القضا ية املدنية لعام 1995
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دخول األما ن املرخصة
 -45شعن يف التم اب اارل زيفم ىلتر يف ُّن َّ رل يف ن ىلرإ ،عارو ر يف رت  ،در يفل يف ق اارز ىلر نيميرتد
أىلررإك ىلنمي ررم ىلثررل يفحل ررإ ة يف ت رتيفني يف عإىلررم يف ألتررإنيا .ال ررظ يف التررم أا يف ق ااررز يف ىل ررإك
يف ألر رررت ىل ر ر عر ررإت 2000
يفملنمي ر ررم ال يت ر ر أ ض ر ر ن ر ررإا يف ا ر رتيفنيف يفملقعاار ررم ابمل ر ررإ يف يف ر ررإني
عررإت  ،2018منررإ ن ررإا قررإنتا يفملشررن ابة يف ك ت اررم يفمل رركن عررإت  ،2003أا يف شرركإ ى يفملقعااررم
اب ق ااز يف عت ن يف ىلإك يفملنمي م ال عكر اب قرإ ار ع إ مترم يف عالقرإة ىلكرإا يف ع رل درل
يفحملإكم يفحملاام ،ل ي شعن اب اارل ا يف رنيفميفة يف اضرإئام يفملعار قر تر يف ُّن َّ رل يف ن ىلرإ لعرالً ىلر
إ م عنض م اق ااز يف عت ن (يفملإنياتا .)6 5
يف التم يف اضإم بل يفالنق إ
 -46توصي اللجنة الدولة الدرا ابرياض اخلدوات الالشمة لضـمان أن تشـمع القـواناب املتعلقـة
ابملساواة الصادرة الف ة مـن عـام  2000إىل عـام  2018مسـألة التمييـز األمـا ن املرخصـة وأن
تعـا جلنــة العالقــات مكــان العمــع الشــكاوى املتعلقــة بــه بغيــة تعزيــز إمكانيــة اســتفادة مجاعــات
األقليات من سبع االنتصاا الفعالة

األعمال التجارية وحقوق اإلنسان
 -47شررعن يف التررم اب ااررل ن ر  ،ررم يفعق ررإني مي ررم ع ررل طتاررم دشرردا يف ع ررإد يف قلإ يررم اررتا
نيدا ،
يف ن إا ،يف بن شريال ىلتلم هريلتا ،يف تيفق ال تيفميرييف ،كت تىلباإ ،يف يت ىلان نييف
يف ر يفيفررتة ىلتر يف ررم يف ررن يف أل ررم ر ى د إهتررإ قت ار يف إقررم ىلاإطعررم كاررري ،ابنق إكررإة
مي ري حلاتا يف ن إا ،ىل أت عاو ر يف رت ىلت ر ي ىلر أ رل ألنياري ىلتق ريف يف شرعتن
يف اام (يفملإنياتا .)6 5
 -48إن اللجنةذ إض تشري إىل املبـادج التوجي يـة املتعلقـة ابألعمـال التجاريـة وحقـوق اإلنسـانذ
توصي الدولة الدرا الا يلي:
(أ)

النظر

مسألة وقف شراء الف م من منجم ريخيون؛

(ن) اإلعراا عن دعم ا ملباشرة حتقيق مستقع تشغيع هلا املنجمذ ولرد القـوق
وتقدل التعويض لض ااي التشريد وغريه من انت ا ات حقوق اإلنسان؛
(أ)

ضمان استفادة الض ااي من سبع انتصاا فعالة ومن التعويض

أيرلندا؛

اعتماد إطار تنظيمـي يكفـع قيـام مجيـع الشـر اتذ الـ توجـد مقارهـا الدولـة
(ني)
الدرا أو ريضع لواليت ا القضا يةذ بت ديد ومنع ومواج ة انت ا ات حقوق االنسـان عملياهتـا
أيرلندا أو اخلارج ويضمن حتمع هله الشر ات املسؤولية عن تلب االنت ا ات؛
(ه) ضــمان تنفيــل مجيــع اجل ــات املعنيــة علــى اــو فعــال خلدــة العمــع الوطنيــة بشــأن
األعمال التجارية وحقوق اإلنسان

توفري التدريب

جمال حقوق اإلنسان واملساواة للموظفاب العاماب

 -49دات ررإ رران يف التررم عا رإً ابملعاتىلررإة يف رريت ق ر ىلق إ يف ررم يف ررن  ،ل رري ف ررأ ع ر ت ا ر ر
ىلعاتىلإة ىلأل ام ع يف ق يب يفملا ت ا ت أليف يف عإىليف ،مب لا م ألنيفني يف شنطم ىلت ألت نألإ يف اتيفنيف،
عر ر ررإد ار ر ررتا يف ن ر ر ررإا يفمل ر ر ررإ يف  ،إ ر ر ررم لا ر ر ررإ يقعار ر ررل داضر ر ررإا يف ق اار ر ررز يف عت ر ر ررن  ،ك ر ر ر ك
ع أنييفم يفهلائإة يف عإىلم يف ب إ مبت ب يفملرإني  42ىلر قرإنتا يف الترم يف ين ت يرم حلارتا يف ن رإا يفمل رإ يف
عإت ( 2014يفملإني .)7
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 -50توصي اللجنة الدولة الدرا أبن تعـزش تـدريب ا ملـوظفي الشـرطة جمـال حقـوق اإلنسـان
واملساواةذ وااصة فيما يتعلـق بقضـااي التمييـز العنصـريذ وأبن تنفـل ابلكامـع املـادة  42مـن قـانون
اللجنة األيرلندية لقوق اإلنسان واملساواة وتدلب اللجنة إىل الدولة الدرا أن تقدم تقريرها
الدوري املقبع معلومات عن أ ر املادة  42من هلا القانون

دال -توصيات أخرى
التصديق على املعاهدات األخرى
 -51إن اللجنةذ إض تضع اعتبارها عدم قابلية مجيع حقوق اإلنسان للتجز ةذ تشجع الدولة
الدرا على النظر التصديق على املعاهدات الدولية لقوق اإلنسان ال مل تصدق علي ا بعدذ
وال ســيما املعاهــدات ضات األحكــام ال ـ ــا صــلة مباشــرة ابجلماعــات ال ـ قــد تتعــرض للتمييــز
العنصريذ الا ضلب االتفاقية الدولية لماية حقوق مجيع العمال امل اجرين وأفراد أسرهم

تعديع املادة  8من االتفاقية
 -52توصي اللجنة الدولة الدرا ابلتصديق علـى تعـديع الفقـرة  6مـن املـادة  8مـن االتفاقيـةذ
الـ ــلي اعتُمـ ــد  15ـ ــانون الثاين/ينـ ــاير  1992االجتمـ ــاا الرابـ ــع عشـ ــر للـ ــدول األط ـ ـراا
وأقرته اجلمعية العامة قرارها 111/47
االتفاقيةذ ع

متابعة إعالن وبرانمج عمع ديرابن
 -53توصــي اللجنــةذ ضــوء توصــيت ا العامــة رقــم  )2009(33بشــأن متابعــة مــؤمتر اســتعراض
نتا ج ديرابنذ أبن تنفل الدولة الدراذ عند تدبيـق أحكـام االتفاقيـة نظام ـا القـانوين الـداخليذ
إع الن وبرانمج عمع ديرابن الللين اعتمدمها املؤمتر العـاملي ملكاف ـة العنصـرية والتمييـز العنصـري
و ـره األجانـب ومـا يتصـع بـللب مـن تعصـب أيلول/سـبتم 2001ذ مـع مراعـاة الو يقـة اخلتاميــة
ملؤمتر استعراض نتا ج ديرابن املعقود جنيف نيسـان/أبريع  2009وتدلـب اللجنـة إىل الدولـة
الدـرا أن تـدرج تقريرهـا الــدوري املقبـع معلومـات ـددة عــن خدـط العمـع والتـدابري األخــرى
املتالة لتنفيل إعالن وبرانمج عمع ديرابن على الصعيد الوطل

التشاور مع اجملتمع املدين
 -54توصي اللجنة الدولة الدرا الواصلة التشاور وشايدة الت اور مع منظعمات اجملتمع املـدين
العاملــة جمــال ةايــة حقــوق اإلنســانذ وال ســيما املنظعمــات ال ـ تعمــع علــى مكاف ــة التمييــز
العنصريذ سياق إعداد التقرير الدوري املقبع ومتابعة هله املالحظات اخلتامية

نشر املعلومات
 -55توصي اللجنة الدولة الدرا إباتحة تقاريرها لعامة اجلم ور وتيسري االطالا علي ـا وقـت
تقدمي اذ وإباتحة املالحظات اخلتامية للجنة املتعلقة بتلب التقارير جلميع ا يئات الكومية املكلعفة
بتن فيل االتفاقيةذ الا في ا جمالس املقاطعات والبلدايتذ وبنشرها املوقع الشبكي لوشارة اخلارجية
ابللغات الرمسية وغريها من اللغات الشا ع استادام ا البلدذ حسب االقتضاء
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متابعة هله املالحظات اخلتامية
 -56تدلب اللجنة إىل الدولة الدراذ وفقا للفقرة  1من املادة  9من االتفاقية واملـادة  65مـن
نظام ا الداخليذ أن تقدمذ غضون سنة واحدة من اعتماد هله املالحظات اخلتاميةذ معلومات
عــن تنفيــلها التوصــيات الــواردة الفق ـرات (20ا) و(ج) (خدــاا الكراهيــة العنصــرية) و(22أ)
و(ه) (جرا م الكراهية العنصرية) و( 44املساعدة القضا ية) أعاله.

الفقرات ضات األمهية اخلاصة
 -57ت ــود اللجن ــة أن توج ــه انتب ــاه الدول ــة الد ــرا إىل األمهي ــة اخلاص ــة للتوص ــيات ال ــواردة
الفق ـرات ( 10الــت فظ علــى املــادة  4مــن االتفاقيــة)ذ و( 14السياســة واإلطــار املؤسســي القا مــان
للقض ــاء عل ــى التميي ــز العنص ــري)ذ وُ ( 18دور األم ــات واألطف ــال الرض ــع)ذ و( 38نظ ــام ت ــوفري
اخلدمات املباشرة) أعالهذ وتدلب إ ىل الدولة الدرا أن تقدم تقريرها الدوري املقبـع معلومـات
مفصلة عن التدابري امللموسة املتالة لتنفيل تلب التوصيات

إعداد التقرير الدوري املقبع
 -58توصي اللجنة الدولة الدرا أبن تقدم التقرير اجلامع لتقاريرها الدورية من العاشر إىل الثاين
عشــرذ و يقــة واحــدةذ حبلــول  28ــانون الثاين/ينــاير 2024ذ مــع مراعــاة املبــادج التوجي يــة لتقــدل
التق ــارير الـ ـ اعتم ــدهتا اللجن ــة أ ن ــاء دورهت ــا الادي ــة والس ــبعاب ( )CERD/C/2007/1ومعاجل ــة مجي ــع
النقــاط املثــارة هــله املالحظــات اخلتاميــة و ضــوء ق ـرار اجلمعيــة العامــة 268/68ذ حتــث اللجنــة
الدولة الدرا على التقيد ابلد األقصى لعدد الكلمات البالغ  21 200لمة للتقارير الدورية
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