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املالحظاااا ااتاةيااة اااقر التقرماار اجلاااة للتقاااممر الادممااة ةا ال ااا
إىل الثاين عار لالتفيا*
ر ج ررا
 -١نظ ر ا لجنة ررا ت لجر جل ر للرراري جنر رراةجل لجلسةجلررا رررث لجعررالال في لج ررا
( ،)CERD/C/LVA/6-12لمل ر ر ر ررل ت سة ر ر ر ررا سل ر ر ر ررل  ،ت نعر ر ر ررر ا  2650س( 265١لنظ ر ر ر ر
 CERD/C/SR.2650س )2651لملع ر ر ر ر ر ر ل ت  8س 9آب/أغع ر ر ر ر ر ر  .20١8سل رمر ر ر ر ر ررلا ت
نعر ا  ،2669لملع ل ت  2٣آب/أغع  ،20١8هذه لمل ظاا لخلرار ا.

ألف -ةقاةة
ر جنلسجررا لج ر  ،س ررا
ررا لجنة ررا مير ررلا لجر رراةجل لجلسةجلررا رررث لجعررالال في لج ررا
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أجلضاً ابسرئ ا لحل لة .سحتر لجنة را نمراً ابملر لةل لدرلسل ميعراا لة ررا لملاج را ،جأت را سر
س لا ت لا لجر جل لجرلسة ،،لةرر لجرذ ،ألىل في فةاجرا لج رذ ر رذ آخر جلر
جنرأخ
نظ ا ف ه لجنة ا ت ا .200٣
لسة ،جنلسجا لج
 -٣س ع ب لجنة را رث رلجل ها جنرر لة لج ر جلب سلجا را لجرذ ،أ ره رري سفرل لجلسجرا لج ر
لج ف رري لملعررر ىل .س ر ل لجنة ررا أل ررأت لج فررل نر لملعن ررراا لجررر يفررلر ا أة ررا لج ظر ت لجر جلر
س ن لملعن راا لخل ا لإلضاف ا لمل لرا ميعل ذجك.

ابء -اجلوانب اإلجيا ية
ّ ا لجنة را مير رلجلا لجلسجرا لج ر
-٤
أس لالنضما فج ا:

نر لج رأت ل لجلسج را لجراج را لملرعن را حب ر لإلنعرال

لجربس كر لالخر رراة ،ال ايف ررا ر لج رش مي ررأل للرذلل لةة ررا ت لمل ا رراا
(أ)
لملعنرا ،ت ا 2005؛
(ب) لجربس ك ر لالخر رراة ،ال ايف ررا ر
لةة ا ت لجالا ست لمل لل لإلاب ا ،ت ا 2006؛

__________

*

ل رملهتا لجنة ا ت لسةهتا لجعالسا سلجرعع ( ٣0-6آب/أغع

)GE.18-15921(A



لج ررش مي ررأل مي رري لةة ررا سلسرررل
.)20١8
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(ج)

ل ايف ا

لةلخاص ذس ،لإل ايفا ،ت ا 20١0؛

(ل) لجربس كر ر لالخر رراة ،لج ررا لملنر ررا ابجع ررل لج ررلسة لخل رراص ابحل ر ر
سلجع اس ا ،لهلال في فجلا ميا لإل لل  ،ت ا .20١٣
-5

س ا لجنة ا أجلضاً ابجرللميري لجر جلع ا سلجع اسا ا لجراج ا لجر لختذهتا لجلسجا لج

(أ)
ميل ا ض ب ر

لمللن ررا
:

لجرعرلجل ا لمللخنررا نر لملررال  29رررث يفرران ل لجعمررش ت ررار  200٤س2006
نب "لجرم ز لجع "،؛

(ب) لجرع رلجل ا لمللخنررا ن ر لملررال  ٧٤رررث يفرران ل لجع ر ابا ت ررا  20١٤جرة ر ا
متة ل لإلابل للما ا سلل لئم لمل أتاا ضل لإلنعان ا سلل لئم لمل أتاا ضل لجع  ،س لئم لحل ب؛
(ج) لجرعلجل ا لمللخنا ن يفان ل لل عر ا ت  20١٣ررث أ رش اعر ف ر ل لا
؛
لكرعاب لل ع ا سلجرة  ،سال س ما ابج عاا جألة ا لسل سث لخلارعا
(ل)

ظ م مح ا مي أل لجرة

س لا ر ة حملل لهللل جر "غري لمل لة "؛

(ه) ل رمال يفان ل لجنة ت  ،20١5لجذ ،حيلل رعراجلري أ نر إل ر ل لا لجنةر ،
سلسرخلل لال رةا  ،س للميري لإللراج سف ال لجر ة .

جيم -الاواغل دالتوصياا
إحصاءاا
 -6ال زل لجنة را رع ابج نرا ف ل رل ك اجلرا لإل را لا رث مترري لةلرخاص لمل رمر
في خمرن للما اا لإلة را ابحل ر لاليفر رالجلا سلال رما را .س رع لجنة را ابج نرا أجلضراً ف ل
ل ك اجلا لإل ا لا ث مت رش لةيفن راا لإلة را ت لحل را لجع اسر ا سحملسلجلرا لجا راما لجعاررا
ث لجذك اا لإلة ا ج زال لجعة ل (لملال .)2
 -٧توج اال الل ن ااة عنام ااة الادل ااة ال اار إىل املب ااا ل التوجي ي ااة املن أقن ااة ا ااقر إع اااا
التقاممر مبوجاب االتفاقياة نانظار  ،CERD/C/2007/1الفقاراا ةا  10إىل  ،)12دتاا إىل
توصاايت ا العاةااة مقاام 24ن )1999اااقر املااا  1ة ا االتفاقيااة ،يتوصاال الادلااة ال اار
جبم دنار ياانا إحصائية ةوثوق هبا ع احلالة االجتماعياة داالقتصاا مة مللتلاف الف ااا
اإلثنية ،على أر تكور هذه البياانا ةصنأفة حب ب املؤشراا ذاا الصلة ،مبا يف ذلك نوع
اجلنس ،دح ب املناطق اليت تعاي يي اا القليااا اعااا ،با  ،دذلاك حياة إسحاة أ اا
عملل ةتني ت اتنا إليال ال يا ااا الراةياة إىل تعزماز التمتا املت اادي ابحلقاوق الايت تكفل اا
االتفاقياة ،مااا توصاال الل نااة الادلاة ال اار جبما دنااار يااانا عا ال ،يبااة اإلثنياة لناازالء
ال ا ور ،دعا ثياال القلياااا يف احليااا ال يا ااية دت لااب الل نااة إىل الادلااة ال اار أر
توايي ا هبذه املعلوةاا يف تقرمرها الادمي املقبل
املؤ ة الوطنية حلقوق اإلن ار
ررا لجنة ررا ابجرم جل ررش لإلض ررات لملخ ر جنة ررا ت ررا  ،20١6سك ررذجك ابج ررز ل
-8
لجرلةجي ررا ت لمل ر لةل ر ررذ ررا  ،20١١جأت ررا ررع ابج نررا رررث أل رأترررا أر ر لملظررا ال جل رزل
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جل ر ر في لملر لةل لملاج ررا لجأتاف ررا ج ضر ل مي الجلررره نر ر كارررش .س ررا لجنة ررا ابملعن ررراا
لخل ا لجر يفلر ا لملأترا أة را لحلر لة .سرري ذجرك ،سر لجنة را جنمعن رراا لجرر رل ميذل ري
مررش رأتررا أرر لملظررا ف مررا جلرعنررا ابجرم ررز لجع ر  ،س ررل س ر ل مي رراما ر ر ا مي ررأل لررأتاسىل
لجرم ز لجر نظ ف ا سنرائة ا.
 -9توص اال الل ن ااة الادل ااة ال اار ار ت ااوير ملكت ااب أة ااني املظ ااا املا اوام املالي ااة دالباا ارمة
الكاييااة ،ة ا أجاال االوا الع والمتاال علااى ااو ،اةاال ديق ااً للمبااا ل املتعلقااة مبر،ااز املؤ اااا
الوطنية لتعزمز دمحامة حقوق اإلن ار نةبا ل ابممس) دتوصل الل نة ةكتب أةاني املظاا از
أنا تل املتعلقاة حبظار التميياز العنصاري ،دتقااا امل ااعا لضانا االنت ا،ااا اجظاوم مبوجاب
االتفاقيااة تمكياان م ة ا الوصااول إىل العاالااة دتااوي املعلوةاااا ،مبااا يف ذلااك البياااانا املتعلقااة
اكادى التمييز اليت نظر يي ا دنتائ ا
تعرمف التمييز العنصري
ظ لجنة ا أل لملال  9١رث لجلسر ة ذك لحلظ لجعرا جنرم رز فرل ل را ري
-١0
أسررااب لجرم ررز لدرمنررا ،جأت ررا ررع ابج نررا ف ل لفر رراة لسررر ة لجلسجررا لج ر س ر جلعاهتا في
ع جل حملل حيظ لجرم ز لجع  ،مبا جلرمال متاراً ري لملال  ١رث لال ايف ا.

تضم تارمعاهتا تعرمفااً للتميياز العنصاري متماشاى ةا
 -١١توصل الل نة الادلة ال ر ار ّ
املا  1ة االتفاقية
اإلطام القانوين ملكاينة التمييز دإنفاذه

ررظ لجنة ررا لجرعرلجل ا لمللخنررا ن ر ميعررا أ أتررا يفرران ل لجعمررش سيفرران ل
 -١2ست ر
للر لئم لإلللةجلرا سيفران ل لجع ر ابا ررث أ رش ظر لجرم رز لجع ر  ،،فابلرا رع ابج نرا ف ل رل
س ل يفان ل لارش ملأتافرا لجرم ز ،لةر لجذ ،يفل جلع لإل ما لجررا جنر ر لمل ر ص ن را ت
لال ايف ررا .كمررا ررع لجنة ررا ابج نررا ف ل حملسلجلررا لال رةرراج ابة أتررا لج ائمررا لملرعن ررا حبظ ر لجرم ررز
لجع  ،،سلخن اض رعل لإلللما ن لل لئم مب ا هذه لة أتا .
 -١٣توصاال الل نااة الادلااة ال اار ار تعتمااا قااانوانً شاااةالً ملكاينااة التمييااز ،متضاام
تعرمفاً للتمييز املباشر دغ املباشار ،علاى النناو املنصاوي عليال يف املاا  1ةا االتفاقياة،
حية ومار التنفيذ الكاةل للنقوق الوام يف االتفاقية دالوصول الفعلل إىل العاالة دإسحة
بل االنتصا املنا بة لضنا التمييز العنصاري دتاا الل ناة إىل أر قلاة عاا الااكادى
دالاعادى املقاةة ة وانا التميياز العنصاري قاا مكااف عا نق ي
ار يف تاارمعاا اا
يف هذا الاقر ،أد قلة الوعل بل االنتصا املتاحاة ،أد عااو دجاو إما ،ايياة ةا جاناب
ال ل اا ملالحقة ةرتكيب ةثل هذه اجلرائم ،أد عاو دجو ثقة يف النظاو اجلنائل أد اااو
ة االنتقاو دتوصل الل نة الادلة ال ر ار تتلذ التاا الالزةة لكفالاة التنفياذ الفعاال
لألحكاو القانونية القائمة اليت حتظار التميياز العنصاري ،دتضام الوصاول إىل العاالاة جلميا
الضاانا  ،دت ا يل حاااالا التمييااز العنصااري دالتنقيااق يي ااا دةقاوااا اجلنااا دإ اناات م
دت لااب الل نااة إىل الادلااة ال اار أر تقاااو يف تقرمرهااا الااادمي املقباال ياااانا ع ا ت بيااق
االتفاقية ع طرمق قراماا قضائية دإ اممة
GE.18-15921
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جرائم الكراهية دخ اب الكراهية
ع لجنة ا ابج نرا ةل لجا راما غرري لج را رري في أل رلل ر لئم لجأت له را سخ راب
-١٤
لجأت له ا أ ن مما سةل ت لجر اةجل لج ا ،سةل ه ال اةجل ري في ف ةا ضرا لئم لجأت له ا
ث فمي غ لجعن اا .س ع لجنة ا ابج نرا ف ل لسررخلل خ راب لجأت له را ررث انرا لجع اسر
ت س ا لالسرعللل ج نرخاابا لمل انا .س ع لجنة ا ابج نا أجلضاً ف ل لسرخلل خ راب لجأت له را
ن لإلنذنت ،س ع ب ث أسر ا جعرل س ر ل رعن رراا حم ّلةرا رث رذ سأةر لجرعرلجل ا لمللخنرا
ن يفان ل لجع ابا مي أل لملعايفاا ن خ اب لجأت له ا ن لإلنذنت (لملال .)٤
 -١5تذ ّ،ر الل نة توصيت ا العاةة مقام 35ن )2013ااقر ةكايناة خ ااب التنارم
على الكراهية العنصرمة ،دتوصل الادلة ال ر مبا ملل:
إعا النظر يف ةااى ،فاماة التاارمعاا احلالياة للتصااي ا ااب الكراهياة
(أ)
العنصرمة دالتنرم على الكراهية العنصرمة دةعاقبة اجلنا  ،دالتق،ا ةا ت اا ق اإلطاام التاارمعل
ة املا  4ة االتفاقية؛
(ب) إع اء الدلومة جلم إحصاءاا ةوثوقة دشاةلة تكاور ةصانفة ح اب الصال
اإلثاال للضاانا  ،عمااا جاارى ة ا حتقيقاااا دةالحقاااا قضااائية دصااام ة ا أحكاااو دعقااوابا يف
القضاا املتعلقااة ب اااب الكراهيااة دجارائم العنصارمة دالتنارم علااى الكراهيااة العنصارمة ،دتقاااا
هذه البياانا يف تقرمرها الادمي املقبل؛
(ج) دو راةج تاممبية ااقر ال االيب ال اليمة لتناماا احلاوا ن العنصارمة
داجلرائم املرتكبة اااي الكراهياة دخ ااابا التنارم علاى الكراهياة ،دت ا يل ا دالتنقياق
يي ا دةالحقة امل ؤدلني عن ا؛
(ل) التق،ا ة أر مجي احلوا ن العنصرمة دجرائم الكراهية دخ ااب الكراهياة
دالتنرم على العنف العنصري املبلغ عن ا ختض لتنقيق يعلل ،دالقياو ح ب االقتضااء
ابجا،مااة داملعاقبااة علااى أيعااال الكراهيااة دخ اااب الكراهيااة ،مبااا يي ااا تلااك املرتكبااة ةا قباال
يا يني أثناء احلمالا ال يا ية؛
(ه) اختاذ التاا الالزةة ملن ا تلااو خ اب الكراهية على شبكة اإلن نت
دتضمني تقرمرها الادمي املقبل آخر املعلوةاا املفصلة عا تنفياذ دأثار التعاامالا املاخلاة
على قانور العقوابا اقر املعاقبة على خ اب الكراهية على اإلن نت
ال يا ة اللحومة
-١6
لجنلا لج
،
سلج ص

حت لجنة ا نمراً ميا رال لجلسجرا لج ر لجرذ ،راس لجظر س لجراةؤ را لمل لجلرا في محاجلرا
ا مب ا لجلسر ة ،جأت ا ع ابج نا ف ل لجر اةجل لجرر رل ل لجع اسراا لحلاج را
ن مت ز ضل لةيفن اا لإلة ا ت جماالا لجرعن م سلجعماجا سلحل ا لجعارا سلحل ا لجع اس ا
في لخللراا .س ع لجنة ا ابج نا ،مي ا خاصا ،ف ل را جلن :

لجرع ر رلجل ا لمللخنر ررا ن ر ر يفر رران ل لجرعن ر ر م حتر ررل رر ررث ر ررلةجل جلر رراا لةيفن ر رراا ت
(أ)
ر سعاا لجرعن م لج ان  ،لجعا سلخلراص ،سحترل ررث نعراا لجرعنر م مينلراا لةيفن راا ت لج ر لج ةرا
لةخري رث لجرعن م لةساس  ،لةر لجذ ،جل ل ،في س ر ل يف ر ل ال ررربة هلرا عر لج صر في لجرعنر م
مينلاا لةيفن اا؛
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(ب) لملال  6رث لج ران ل لملرعن را مينلرا لجلسجرا ،لجرر رضر لسررخلل لجنلرا لج را
سلإلملا فا رث يفاش لمل ظ سلجعارن حلعافم لخلاص ،يفل ل ،في مت رز راالر أس غرري راالر
ن ف ص لجعمش ت لمل سعاا لجعارا سلخلاصا؛
ضل لةيفن اا ت لحل
(ج) لج ر سا لمل سضررا ف مررا جلرعنررا مبع فررا لجنلررا لج ررا أعف ررل ألررا ر ة ن ر يفررلة
لةيفن اا ن لمل اةكا ت لحل ا لجعارا سلحل ا لجع اس ا ،سلج ص في لخللراا لةساس ا.
 -١٧توصل الل نة الادلاة ال ار ابختااذ التااا الالزةاة لضامار أر يا ات ا دقوانين اا
املتعلقة ابللحة ال تاؤ ي إىل يياز ةباشار أد غا ةباشار أد تقيياا حلقاوق القليااا اإلثنياة يف
احلصول على التعليم دالعمل داااةاا ال ا ية، ،ما توصي ا مبا ملل:
،فالااة عاااو دجااو أي قيااو ال ةااام صااا علااى الوصااول إىل التعلاايم لحاااا
(أ)
القلياا دإعا النظر يف التعامالا على قانور التعليم اليت تفرض املزما ة القيو علاى
عا حصر تاممس لحاا القلياا يف املاام العاةة داااصة؛
(ب) التااما جما اً على توصيت ا ال اا قة ار تكفال الادلاة ال ار أال ماؤ ي
القاانور املتعلاق لحاة الادلاة إىل يارض قياو غا واردممة قاا تااؤ ي إىل التميياز االثال أد إ اةتاال،
دالتق،ا ةا أر ال يا ااا املتعلقاة ابللحاة ال تعياق دصاول أيارا القليااا اإلثنياة إىل ياري
العمل يف الق اعني العاو داااي؛
(ج) اختاااذ تاااا ةلمو ااة لضاامار ثياال الشاالاي املنتمااني إىل اجلماعاااا اإلثنيااة
يف احليا العاةة داحليا ال يا ية على مجي امل تو ا ،دعاو ا تبعا هم بب اللحة؛
(ل)

،فالة دصول القلياا اإلثنية إىل اااةاا

الوصول إىل العاالة
 -١8جلعاسة لجنة ا لج نا ف ل لجر اةجل لجر رل ابة رال رلل لةلرخاص لمل رمر في أيفن راا
يف ررا مير نررزال لجعررة ل ،مبررث فر م لمل رررلةسل رررث أصررش ةسسر سلج سرررا .س ررع لجنة ررا ابج نررا
ل ره اراا ت لج صر في
أجلضاً ف ل لجر اةجل لجر ل ل لةيفن اا لجع يف ا ت لجلسجا لج ر
حت لجنة را نمراً ابملعن رراا لجرر يفرلرر ا لجلسجرا لج ر  ،فابلرا رع ابج نرا
لجعللجا .ست
ةل لجرع رلجل ا لمللخنررا ن ر يفرران ل لإل ر ل لا لمللن ررا ض ر ل جلررمررش لملر اض ر ل أترراج
لجذ ا لج جلا ت لدأتما ،ري ميعا لالسر ا لا ،لةر لجذ ،يفل حيل رث فرأتان ا لج صر في
لجعللجا ابج عاا ةف لل لةيفن اا لإلة ا لملع جلث (لملال .)5
 -١9تُااذ ّ،ر الل نااة توصاايت ا العاةااة مقاام 31ن )2005اااقر ةن ا التمييااز العنصااري يف
إ ام د عمل نظاو العاالة اجلنائية ،دتوصل الادلةَ ال ر مبا ملل:
إجراء حتليل قيق ل باب امتفاع ةعاالا ال ناء ة القلياا العرقية،
(أ)
مبا يف ذلك القلياا الناطقة ابلرد ية دالردةا ،حية ةعاجلة الاواغل ال ا ية؛
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(ب)
لنزالء ال ور؛

القياااو علااى ي ا اا ةنتظمااة جبم ا دنااار إحصاااءاا ع ا التكااوم اإلثاال

(ج)
إىل العاالة؛

اختاذ تاا يوممة ملن حادن حواجز حتول در دصول القليااا العرقياة
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(ل) إعا النظر يف تعامالا قانور اإلجراءاا املانية اليت خلت حياز النفااذ
يف  31وز/موليل  201٦حية ومار ولة دصول القليااا اإلثنياة يف التفياا إىل العاالاة
املانية
غ املواطنني
عذ لجنة ا ابل ل لجر اذهلا لجلسجا لج
 -20ت
ع مي نا ف ل را جلن :
(أ)
ميلسل ع ا؛

جر عري لجرة

 ،فابلا ال رزل

ه ال  ١١ت لملائا ررث لجعرأتال ،أ 2٣٣ 000 ،لرخ  ،جل مر ل ت ال را

(ب) جلعرررب هر ال لةلرخاص فئرا جرلجل ا سضري يفران ر رش مير لجعرأتال ررث غرري
ر هلم ن ر ميعررا
لمل ر لة  ،سجلرع ر ض أف للهررا خل ر لنعررلل لل ع ر ا ،لةر ر لجررذ ،يفررل جلع ر
لحل لملأت جا مب ا لج ان ل لجلسة؛
ل لجر اةجل ل  ١٣ت لملائا رث ه ال لةلرخاص يفرل مينلر ل سرث لجر ر جلت،
(ج)
غري أنه ال حيا هلم لجر جلت أس لمل اةكا ت لحل ا لجع اس ا؛
(ل)
(ه)

ل ه هذه لج ئا لجرم ز ت لحل
ل رعلالا لجرة

ن لخللراا لجعارا؛

لحلاج ا؛

ررل لجر رراةجل ميعررل هرراا لل ر ل لج لر ررا في ع رلجلش يفرران ل لمل لة ررا ت ررا 20١٧
(س)
جرمأت ر أة ررا غررري لمل ر لة رررث لحل ر ن ائ راً ن ر لل ع ر ا لج ررا ،سال جل رزل جل جررل أة ررا جلررري
لمل لة ت ال ا (لملال .)5
 -2١أتخذ الل نة يف ح باهنا توصيت ا العاةة مقم 30ن )2004اقر التمييز وا غا
املواطنني ،يتوصل الادلة ال ر مبا ملل:
تكثيف التاا الراةية إىل خف
(أ)
اال تمرام يف تي احلصول على اجلن ية؛

عاا الشالاي عااال اجلن اية ةا خاالل

(ب) إجي ااا ال اابل دالو ااائل الالزة ااة لل ااتللر ت ااامجيياً ةا ا دج ااو ي ااة ةا ا غا ا
املواطنني ذاا دو قانوين ةنفصل؛
(ج) النظاار يف ال ااما لح ا املااواطنني املقيمااني صاافة ائمااة ةنااذ ةااا طوملااة
ابملاام،ة يف االنتلاابا اجلية؛
(ل)

ةن التمييز وا هؤالء الشلاي يف احلصول على اااةاا العاةة؛

(ه) اال ااتمرام يف إزال ااة احلا اواجز املتبقي ااة أة اااو الت اانس ،دتي ا ا احلص ااول عل ااى
اجلن ية لأليرا الراغبني يف ذلك؛
(س) تكثيف اجل و الراةية إىل ومار حصول مجي الطفال على اجلن ية عنا
دال هتم ،مبا يف ذلك ع طرمق تعاامل قاانور اجلن اية ليت اح ةانس اجلن اية تلقائيااً لألطفاال
املولو م يف التفيا الذم يصبنور لوال ذلك عاال اجلن ية؛
( ) النظار يف التصاامق علاى االتفاقياة الدمد ياة ااقر اجلن اية داتفاقياة جملااس
أدمداب اقر تفا ي دقوع حاالا انعااو اجلن ية يف ياق خالية الادل
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دو الردةا
 -22حت لجنة ا نماً ابل ل لإلجيامي ا لجر ارذهلا لجلسجرا لج ر  ،جأت را رع ابج نرا ف ل
لسرم لة لج صم سلجرم ز لال رما  -لاليفر ال ،ضل أف لل ةائ ا لج سرا ،سخباصرا نعرا لج سررا،
لج يت جل ل ث لجرم ز ت جماالا لجرعن م سلجعماجرا سلج صر في لخلرلراا .س رع لجنة را ابج نرا
أجلضاً جعل س ل خ ا مرش سة را اج راً جررعر سضري لج سررا ،سةل سظ را لالسر راة ،لملعر
ابج سرا ت رأترا أر لملظا عل ر ل  ،عاما أفالا لجر اةجل .
 -2٣أتخذ الل نة يف ح باهنا توصايت ا العاةاة 27ن )2000ااقر التميياز واا الردةاا،
يتوصل الادلة ال ر مبا ملل:
اختا ا اااذ تا ا اااا يعالا ا ااة ،تاا ا اامل تا ا اااا خاصا ا ااة ديق ا ا ااً لتوصا ا اايت ا العاةا ا ااة
(أ)
مقاام 32ن )2009اااقر ةعااح دن اااق التاااا اااصااة الااوام يف االتفاقيااة ،هبااا حت ااني
الوو االقتصا ي داالجتماعل للردةا ،مبا مامل جمايل التعليم دالعمالة؛
(ب)

اختاذ تاا ملعاجلة الوصم االجتماعل دالقوالب النم ية وا الردةا؛

(ج) اعتما دتنفيذ خ ة عمل دطنية ديق أطر زةنية دأهااا ةلمو اة للقضااء
علااى التمييااز وااا الردةااا دإش اراك مجاعاااا الردةااا دهثلااي م يف دو ا دتنفيااذ دتقياايم خ ااة
العماال دالتاااادم ة ا ةنظماااا اينتم ا املاااين ،دال اايما املنظماااا الاايت تعماال علااى تعزمااز
داح او حقوق الردةا؛
(ل) إعاا دييفااة اال تاااامي املعاال ابلردةااا يف ةكتااب أةااني املظااا للم اااعا
يف إ راز قضا طائفة الردةا دإجراء ةاادماا ةع ا اقر امل ائل املتعلقة هبا
الالج ور دةلتم و الل وء
 -2٤جلعاسة لجنة ا لج نا ف ل ع ض رنرمع لجنة ج رةا  ،سال س ما لةة ا  .س ع
لجنة ا ابج نا ةل لج ئ جلرع ض ل جظاه ك ه لة انا ،عاما ل لجر اةجل .
 -25توصاال الل ن ااة الادل ااة ال اار إهن اااء احت اااز الطف ااال ةلتم اال الل ااوء ،دع اااو
احت از ةلتم ل الل وء الباالحني إال ،تاا أخا  ،عاا النظار يف مجيا البااائل املتاحاة دأر
مكااور االحت اااز لقصاار ةااا هكنااة دتوصاال الل نااة الادلااة ال اار ابختاااذ تاااا للقضاااء
على ال لو،ياا القائمة على ،ره الجانب جتاه الالج اني ،دذلاك ةا خاالل تنظايم محاالا
تثقيفية للقضاء على القوالب النم ية دالتا ي على الت اةس داإل ةاج

ال -توصياا أخرى
التصامق على ةعاهااا أخرى
 -26تض ا الل نااة يف اعتبامهااا عاااو قا ليااة حقااوق اإلن ااار للت زئااة ،يتا ا
ال اار علااى النظاار يف التصااامق علااى املعاهااااا الادليااة حلقااوق اإلن ااار الاايت
علي ااا عااا ،دال اايما املعاهااااا الاايت تتصاال أحكاة ااا اتصاااالً ةباشااراً مب تمعاااا
تتعرض للتمييز العنصري ،مبا يف ذلك االتفاقية الادلية حلمامة مجي الشلاي ة
GE.18-15921
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الق ااري ،داالتفاقيااة الادليااة حلمامااة حقااوق مجيا العمااال امل اااجرم دأيارا أ اارهم ،دالادتو،ااول
االختيا ااامي التفاقيا ااة ةناهضا ااة التعا ااذمب دغ ا ا ه ة ا ا وا ااردب املعاةلا ااة أد العقو ا ااة القا ا ااية
أد الالإن انية أد امل ينة
ةتا عة إعالر د رانةج عمل مرابر
 -2٧توصا اال الل نا ااة ،يف وا ااوء توصا اايت ا العاةا ااة مقا اام 33ن )2009اا ااقر ةتا عا ااة ةا ااؤ ر
ا تعراض نتائج مرابر ،ار تنفذ الادلة ال ر  ،عنا ت بيق أحكااو االتفاقياة يف نظاة اا القاانوين
ال ااااخلل ،إع ااالر د ا ارانةج عم اال ما ارابر الل ااذم اعتم اااةا امل ااؤ ر الع اااملل ملكاين ااة العنصا ارمة
دالتميي ااز العنص ااري د ،ااره الجان ااب دة ااا متص اال ااذلك ةا ا تعص ااب يف أملول /اابتما ،2001
ة ا ةراع ااا الوثيق ااة ااتاةي ااة مل ااؤ ر ا ااتعراض نت ااائج م اارابر املعق ااو يف جني ااف يف ني ااار/
أ رم اال  2009دت ل ااب الل ن ااة إىل الادل ااة ال اار أر ت ااامج يف تقرمره ااا ال ااادمي املقب اال
ةعلوةاااا ااا عا خ ااو العماال دالتاااا الخاارى املتلااذ لتنفيااذ إعااالر د اارانةج عماال
مرابر على الصعيا الوطل
العقا الاديل للمننامم ة أصل أيرمقل
 -28ديف ووء قارام اجلمعياة العاةاة  ،237/٦٨الاذي أعلنات ييال الفا 2024-2015
عقااااً دليااً للمننااامم ةا أصاال أيرمقاال ،دقارام اجلمعيااة  ٦9/1٦اااقر اارانةج الناا ة
لتنفيذ العقا ،ت لب الل ناة إىل الادلاة ال ار أر تاامج يف تقرمرهاا املقبال ةعلوةااا قيقاة
عا التاااا امللمو ااة املعتمااا يف ذلااك اإلطااام ،ةا ةراعااا توصاايت ا العاةااة مقاام 34ن)2011
اقر التمييز العنصري وا املننامم ة أصل أيرمقل
التاادم ة اينتم املاين
 -29توصل الل نة الادلة ال ر مبواصلة التاادم دز التناادم ةا ةنظمااا اينتما
املاين العاةلة يف جمال محامة حقوق اإلن اار ،دال ايما املنظمااا الايت تعمال علاى ةكايناة
التمييز العنصري ،يف ياق إعاا التقرمر الادمي املقبل دةتا عة هذه املالحظاا ااتاةية
اإلعالر املنصوي عليل يف املا  14ة االتفاقية
 -٣0تاا الل نااة الادلاة ال اار علاى إصاااام اإلعاالر االختيااامي املنصاوي علياال يف
املا  14ة االتفاقية داالع ا ذلك ابختصاي الل نة يف تلقال الااكادى ةا اليارا
دالنظر يي ا
تعامل املا  ٨ة االتفاقية
 -٣١توصاال الل نااة الادلااة ال اار ابلتصااامق علااى التعااامل املاااخل علااى الفقاار  ٦ةا
املا  ٨ة االتفاقياة ،الاذي اعتُماا يف ، 15اانور الثاين/مناامر  1992يف االجتمااع الرا ا
عار للادل الطرا يف االتفاقية ،دأقرتل اجلمعية العاةة يف قرامها 111/47
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ةتا عة هذه املالحظاا ااتاةية
 -٣2عمالً ابملاا 9ن )1ةا االتفاقياة داملاا  ٦5ةا نظاة اا الاااخلل ،ت لاب الل ناة
إىل الادلة ال ر أر توايي ا ،يف غضور نة داحا ةا اعتماا هاذه املالحظااا ااتاةياة،
مبعلوةاا ع تنفيذها التوصياا الوام يف الفقرتني 21نأ) دنب) د 34أعاله
الفقراا ذاا الةية اااصة
 -٣٣تو الل نة أر توجل انتباه الادلة ال ار إىل الةياة اااصاة للتوصاياا الاوام يف
الفق اراا  9د 13د 15د 17أعاااله ،دت لااب إىل الااادل ال اار أر تقاااو يف تقرمرهااا الااادمي
املقبل ةعلوةاا ةفصلة ع التاا امللمو ة املتلذ لتنفيذ هذه التوصياا
نار املعلوةاا
 -٣٤توصل الل نة الادلة ال ر إسحة تقاممرها لعاةة اجلم اوم دتي ا االطاالع علي اا
دقت تقاا ا ،د ناار املالحظااا ااتاةياة لل ناة املتعلقاة تلاك التقااممر ابللحااا الراياة دغ هاا
ة اللحاا الاائ ا تلااة ا يف البلا ،ح ب االقتضاء
إعاا التقرمر الادمي املقبل
 -٣5توص ال الل نااة الادلااة ال اار ار تقاااو تقرمرهااا اجلاااة لتقرمرم ااا الااادممني الثال ا
عار دالرا عار يف دثيقة داحا حبلول  14أ م/ةاامو  ،2021ةا ةراعاا املباا ل التوجي ياة
لتقاااا التقاااممر الاايت اعتماااهتا الل نااة أثناااء دمهتااا احلا مااة دال اابعني ن ،)CERD/C/2007/1دةعاجلااة
مجي النقاط املثام يف هذه املالحظاا ااتاةية ديف ووء قارام اجلمعياة العاةاة ،2٦٨/٦٨
حتا الل نااة الادلااة ال اار علااى التقيااا ابحلااا القصااى لعااا الكلماااا البااالغ 21 200
،لمة للتقاممر الادممة
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