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جلنة القضاء على التمييز العنصري

املالحظااا اخلتاميااة أناالت التقرجلاار اجلااامي للتقاااةجلر اللثةجلااة ما ال ااا
اخلامس لصرأيا*
 -١نظرت اللجنة يف التقرير اجلامع للتقارير الدورية من الثاين إىل اخلامس اليت قدمتها صربيا
يف وثيق ة ة ةةة وا ة ة ةةد  )CERD/C/SRB/2-5يف جلس ة ة ةةتيها  2588وCERD/C/SR.2588 2589
و )2589املعق ة ة ةةمي ي ة ة ةةمم  2١و 22شة ة ة ةرين الث ة ة ةةاين نم  .20١7واعت ة ة ةةدت اللجن ة ة ةةة يف
جلستها  ،2604املعقمي يف  ١كانمن األول ييس  ،20١7املال ظات اخلتامية التالية.

ألف -مقلمة
ر ب اللجنة بتقدمي التقارير الدوريةة مةن الثةاين إىل اخلةامس للدولةة الوةر  ،وإن كانة
-2
متأخر  .و عرب اللجنة عن قديرها لإل صاءات الما ية اليت قدمتها الدولة الور .
 -٣و عرب اللجنة عن قديرها أيضاً للحمار املفتمح والبناء مع و د الدولة الوةر  ،و ةمي أن
شكره على املعلممات اليت قدمها أثناء النظر يف التقرير.

ابء -اجلوانب اإلجياأية
ر ب اللجنة إبنشاء جملس رصد نفيذ مصيات آليات األمة املتحةد وقةمإل اانسةان
-4
عام .20١4
 -5و ر ةةب اللجن ةةة أيض ةاً ابجله ةةمي ال ةةيت ب ةةذلتها الدول ةةة الو ةةر لتع ةةدي يا ةةا ا وبراجمه ةةا
و ةةداباها ااياري ةةة م ةةن أجة ة لة ة ان نفي ةةذ أ ضة ة لال فاقي ةةة ،ةةا يف لة ة ول ةةع م ةةا يلة ة م ةةن
اال رتا يجيات:
أ)

ا رتا يجية مكا حة الت ييز  )20١8-20١٣وخوة الع

املرا قة هلا؛

ب) اال ة ة ةرتا يجية المانية ة ةةة ملكا حة ة ةةة العن ة ة ة والش ة ة ة ب يف املنا ة ة ةةبات الر لة ة ةةية
)20١8-20١٣؛
__________

*
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ج) اال ة ة ةرتا يجية المانية ة ةةة لتسة ة ةةمية مشة ة ةةاك الالج ة ة ة واملشة ة ةةريين ياخلي ة ة ةاً
)2020- 20١5؛
ي) ا ة ة ةرتا يجية اايمة ة ةةاج االجت ة ة ةةاع لواهفة ة ةةة الرومة ة ةةا يف همرية ة ةةة ص ة ة ةربيا
)2025- 20١6؛
هة)
و)
-6

اال رتا يجية المانية لل حاك ة على جراه اورب )2020-20١6؛
اال رتا يجية المانية لإلصالح القضاه

.)20١8-20١٣

و ر ب اللجنة كذل بتصديق الدولة الور على الصكمك التالية أو انض امها إليها:

أ)
مايم 20١١؛
ب)

اال فاقي ةةة الدولي ةةة و اي ةةة ي ةةع األ ة ة اص م ةةن االختف ةةاء القس ةةر  ،يف أ ر
ا فاقية خفض االت انعدام اجلنسية ،يف كانمن األول ييس

.20١١

 -7و شةةا اللجن ةةة إىل أن املل س ةةة الماني ةةة وق ةةمإل اانسةةان ،امل ةةدا ع ع ةةن امل ةماان أم ة
املظ ةةاق) ،ق ةةد ص ةةنف يف آ ار م ةةار  20١5لة ة ن الف ةةة ألة ة م ةةن قبة ة التح ةةال الع ةةامل
لل ل سات المانية وقمإل اانسان.
 -8و ر ب اللجنة ابملعلممات اليت قدمتها الدولةة الوةر علةى جهميهةا الراميةة إىل التعةاون
مع احملك ة اجلناهية الدولية ليمغم ال يا السابقة.

جيم -النواغل ثالتوصيا
النكاثى املقلمة

املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسات

 -9حتةةيا اللجنةةة عل ةاً ابملعلممةةات الةةيت قةةدمتها الدولةةة الوةةر والةةيت فيةةد أن أم ة املظةةاق
لقةةى عةةام  20١4مةةا جم مع ة  ١5٣ةةكم بشةةأن يايةةة األقليةةات المانيةةة وا ةةتعر العديةةد
منها .بيةد أن اللجنةة شةعر ابلقلةق إناء نةدر املعلممةات عةن الشةكاو املتعلقةة ابلت ييةز العنصةر
املقدمة إىل أم املظاق وعن نتاهج ا تعرالها املاي .)2
 -١0تطلااب اللةنااة اللثلااة الطاارم أت تقاالا ا تقرجلراااا الاالثةي القااا ا حصاااءا
ثمعلومااا ع ا طنيعااة ثنت ااملت النااكاثى املتعلقااة ابلتمييااز العنصااري املقلمااة املؤسسااة
الوطنية حلقوق اإلنسات.
القضاء
 -١١حتةةيا اللجنةةة عل ةاً ةةا بذلتة الدولةةة الوةةر مةةلخراً مةةن جهةةمي لتحسة ةةفا ية وكفةةاء
القضةةاء .لكةةن انوالق ةاً مةةن إيراك اللجنةةة لمجةةمب تةةع يةةع األ ةراي بسةةب او ايةةة واالنتصةةا
الفعالة من أ ع من أ عال الت ييةز العنصةر  ،عةن اريةق احملةاك المانيةة امل تصةة واملل سةات
اوكمميةةة األخةةر  ،وإيراكهةةا لكةةمن ا ةةتقالل القضةةاء أمةةراً أ ا ةةياً يف هةةذا الصةةدي ،عةةرب عةةن
القلق بشأن التقارير اليت شةا إىل أن الشةروا الالنمةة ال ةتقالل السةلوة القضةاهية ليسة ياه ةاً
ممجمي يف الدولة الور املاياتن  2و.)5
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 -١2تنةي اللةنة اللثلة الطرم على أت تعزز ثتضم استقالل السالطة القضااملية ما
الس اايطرا ثالت االيل السياس اايضم ث ل ااس لض اامات حسا ا س اال العلال ااةم ال س اايما ا القض ااا
املتصلة ابلتمييز العنصريم ثأت أتيذ ا االعتنااة توصايت ا العاماة ةقام  )٢٠٠٥(٣١أنالت
مني التمييز العنصري ا اةا ثسل عمل نظاا العلالة اجلناملية.
يطاب الكرااية العنصرجلة ثالتحرجلض على الكرااية العنصرجلة
 -١٣ر ةةب اللجنةةة ابملعلممةةات املقدمةةة مةةن الدولةةة الوةةر الةةيت فيةةد ن خوةةاب الكراهيةةة
حمظةةمر مجةةب عةةد قةمان لم ةةاها ااعةةالم اعت ةةدت عةةام  .20١4غةةا أ ةةا شةةعر ابجلةةز إناء
التقةةارير الةةيت فيةةد بتزايةةد خوةةاب الكراهيةةة ،ةةا يف ل ة علةةى ةةبكة اانرتن ة  ،لةةد األقليةةات
ااثنية وااثنية  -الدينية؛ وإناء الظهمر املست ر لل واب والسلمك العنصري يف ياإل منا بات
ك ةةر الق ةةدم؛ وإ ناء التق ةةارير ال ةةيت في ةةد ن الس ةةلوات ق ت ةةدخ يف المقة ة املنا ةةب أثن ةةاء ه ةةذه
او ةمايو .ويسةةاور اللجنةةة القلةةق إناء وجةةمي مل ةرات علةةى ا ةةت رار نق ة التبلي ة عةةن خوةةاب
الكراهيةةة وعةةدم وجةةمي إ صةةاءات ةةاملة عةةن التحقيقةةات يف إاةةالإل خوةةاب الكراهيةةة العنصةرية
والتحة ةريض عل ةةى الكراهي ةةة العنصة ةرية وع ةةن املال ق ةةات القض ةةاهية ملر كبية ة واايا ت الص ةةاير يف
شةا اللجنةة إىل أن املةاي  ٣87مةن القةانمن اجلنةاه ةن علةى طةرمي خوةاب
قه  .ويف
الكراهي ة ةةة ع مم ة ةاً ،ش ة ةةعر ابلقل ة ةةق لك ة ةةمن التح ة ةريض عل ة ةةى الكراهي ة ةةة يف املنا ة ةةبات الر ل ة ةةية أو
التج عةةات العامةةة ال ،ةةرم ،مجةةب املةةاي  ٣44أ) مةةن القةةانمن اجلنةةاه  ،إال عنةةدما يةةلي إىل
العن أو النزا الفعل املاياتن  2و.)4
 -١4ت اللةنااةم تناال توصاايااا العامااة ةقاام  )١98٥(٧املتعلقااة أتنفيااذ أحكاااا
املا ا  ٤م االتفاقية ثةقم  )١99٣(١٥أنلت املا ا  ٤م االتفاقياة ثةقام )٢٠١٣(٣٥
أناالت مكاةحااة يطاااب التح ارجلض علااى الكراايااة العنص ارجلةم تطلااب اللثلااة الطاارم أت
تقلا ا تقرجلراا اللثةي املقنل حصاءا م مصنفة حسب ثنية الضحيةم أنالت التحقيقاا
ثاحملاكمااا ثاإل ا ثالعقااواب ثساانل االنتصااام ةيمااا جلتعلااا كطااالق يطاااب الكراايااة
العنصرجلة ثالتحرجلض على الكرااية العنصرجلة .ثتوصي اللةنة اللثلة الطرم كذلس مبا جللي:
ضاامات مياارا قوانين ااا للتح ارجلض علااى الكراايااة العنص ارجلةم حرض ا علااى
أ)
العنف أا مل حترض؛
ب) تعزجلز التلاأل الرامياة ضامات كناف يطااب الكرااياة العنصارجلةم مباا ا
لس أشاكال املكتوأاة ثاملنطوقاة ثاإللكيثنياةم كنافاً ةعااالً ثالتحقياا ةيا ثمعاقناة مرتكنيا م
مبااا جلتماشااى ثالتوصااية العامااة ةقاام  )٢٠١٣(٣٥أناالت مكاةحااة يطاااب التح ارجلض علااى
الكرااية العنصرجلة؛
ج) اختا التلاأل املناسنة ملكاةحة انتناة أةعال ثمظاار العنصرجلة على شانكة
اإلنين م مبا ا لس ع طرجلا حةب املواقاي النانكية املصصصاة للتحارجلض علاى التميياز
ثالكرااية العنصرجلض ث لزاا شنكا ثساملط التواصل االجتماعي ثاملواقاي النانكية اريارى
الاات تنناار تعليقااا لكيثنيااة أرصاال مواقع ااا م ا أجاال زالااة يطاااب الكراايااة علااى ثج ا
السرعة؛
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ي) مكاةحة السلوك العنصري ا الر ضةم ثال سيما ا كارا القالام أكال قاوا
أوس ا ااملل من ا ااا ننا اار ةس ا ااملل قوجلا ااة منااضا ااة للعنص ا ارجلة ا التظا اااارا الر ضا ااية ثالتعةيا اال
أتنفيااذ التوصاايا الااواة ا ا الفق ارتض  ٥٦ث ٥٧م ا التقرجلاار املتعلااا أص ارأيا الااذي أعلت ا
عاا  ٢٠١٧اللةنة ارثةثأية ملنااضة العنصرجلة ثالتعصب؛
هة) ز ا اجل ااو املنذثل ااة إلع ااالا ثتوعي ااة اجلم ااوة أن االت يط اااب الكرااي ااة
العنصرجلة ثآليا النكاثى ا الصلة؛
و) ض اامات عم اال الق ااا ا السياس اايض ثاملا ارأض أفاعلي ااة عل ااى تعزجل ااز التس ااام
ثالتفاام أض اإلثنيا ؛
ن) ضاامات عاالا الاايثجلت لصااوةا ارشااصا
اللثلية ليوغوسالةيا الساأقة كلأطال ا أي جزء م النلل.

ال اذجل أ اناات م احملكمااة اجلنامليااة

جراملم الكرااية العنصرجلة
 -١5ر ب اللجنة ابعت اي املاي  54أ) من القةانمن اجلنةاه  ،بصةي ت املعدلةة مجةب قةانمن
عدي القانمن اجلناه  ،)20١2الةيت أيخلة ورو ةاً مشةدي ابلنسةبة للجةراه الةيت مةن يوا عهةا
الكراهية على أ ا العرإل أو اجلنسية أو ااثنية .وحتيا عل اً أيضاً ا قدمت الدولةة الوةر مةن
معلممةةات فيةةد ن مكتةةب الناهةةب العةةام للج همريةةة قةةد الةةب وبيةةق هةةذا اوكة مةةر بسةةبب
ج ةراه كراهيةةة قاه ةةة علةةى اجلنسةةية .وعلةةى الةةرغ مةةن أن مكتةةب الناهةةب العةةام للج همريةةة يعةةد
إ صةةاءات عةةن الشةةكاو املقدمةةة مجةةب املةةاي  ٣١7مةةن القةةانمن اجلنةةاه ي ةةا يتعلةةق ةراه
التحريض على أممر منها الكراهية العنصرية والتعصب ،إن املعلممات املقدمة إىل اللجنةة ليسة
والحة أو مقنعة أو جمدية بشك كام املماي  2و 4و.)6
 -١6توصااي اللةنااة اللثلااة الطاارم مبواصاالة ج و اااا إلنفااا املااا ا (٥٤أ) م ا القااانوت
اجلنامليم ثال سيما ع طرجلا ما جللي:
ض اامات تس ااةيل مجي ااي م ااا جلنل ااو عنا ا ما ا ح ااوا
أ)
ثأحكاا ثسنل انتصام متعلقة جبراملم الكرااية العنصرجلة؛

ثحتقيق ااا ث اكم ااا

ب) ضاامات احلكاام أعقااواب تتناسااب ثيطااوةا ج اراملم الكراايااة العنص ارجلة علااى
اجلناا ثحصول الضحا على تعوجلض كامل؛
ج) حتلجلل مسؤثيل اتصال ايل ثاملر نفا القانوت معنيض حباوا العنصارجلة
ثأتلةجلب م جلقوا ابلتحقيقا ثضمات ياومم ا حاواة مناتظم ماي ااموعاا املسات لةةم
م أجل كفالة قلة كام م اإلأالغ ع جراملم الكرااية العنصرجلة.
 -١7تطل ااب اللةن ااة اللثل ااة الط اارم أت تق االا حص اااءا مفص االةم مص اانفة حس ااب
اإلثنيةم ع عل جراملم الكرااية العنصرجلة املنلو عن ا ثطنيعت اام ثعا املالحقاا القضااملية
ثأحكاا اإل انة ثتعوجلض الضحا  .ثتطلاب اللةناة أجلضااً حصااءا عا عال القضاا الات
ما زال تنتظر الن أماا مكتب الناملب العاا للةم وةجلة ثأماا احملاكم.
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االمياة ابرشصا
 -١8شا اللجنة إىل أن اني ي اهلجةر كثةااً مةا يةر با ابالطةار ابأل ة اص ،و ر ةب إبنشةاء
مركةةز يايةةة لةةحا االطةةار ابلبشةةر عةةام  ،20١2وحتةةيا عل ةاً ابملعلممةةات املقدمةةة مةةن الدولةةة
الوةةر الةةيت فيةةد أن السةةلوات وجهة  ،يف السةةنمات األخةةا  ،ةاً جناهيةةة ابالطةةار ابلبشةةر إىل
عد م ات من األ راي .ومةع لة  ،يسةاور اللجنةة القلةق إناء اوةمايو الكثةا لالطةار ابلبشةر يف
الدولة الور املاياتن  2و.)6
 -١9تطلااب اللةنااة اللثلااة الطاارم أت تقاالا ا تقرجلراااا الاالثةي املقناال حصاااءا م
مصا اانفة حسا ااب اجلا اانس ثارصا اال القا ااومي أث اإلث ا ا للضا ااحا م ع ا ا عا اال التحقيقا ااا
ثاملالحقا القضاملية الت مت ةيما جلتعلا جبراملم االمياة ابرشصا ثع ارحكاا الصا ةا
ثسنل االنتصام املطنقة .ثتطلب اللثلة الطرم أجلضاً مواصالة ج و ااا الرامياة مناي
ثمكاةحااة ثمعاقنااة االمياااة ابرشااصا ثتركيااز ج و اااا علااى أة ارا ارقليااا اإلثنيااة ثغاال
املواطنضم املعرضض لالمياة أوج يا .
الرثما ثالتعليم
 -20عةةرب اللجنةةة عةةن قةةديرها ملةةا قدمت ة الدولةةة الوةةر مةةن إ صةةاءات مفصةةلة ،مصةةنفة
سةةب ااثنيةةة ،عةةن التحصةةي التعلي ة  ،و شةةا ابهت ةةام إىل بيةةا ت الم ةةد بشةةأن املةةن الدرا ةةية
وغاهةةا مةةن أ ةةكال الةةدع املقةةدم إىل التالميةةذ الرومةةا .بيةةد أن اللجنةةة شةةعر ببةةال القلةةق لكةةمن
النسبة امل مية ألافال الروما املسجل يف يع مستم ت التعلي أيىن بشد من نظا ا لد ةة
األافةةال عامةةة .و شةةعر اللجنةةة ابلقلةةق كةةذل إناء لار ةةة الفص ة يف املةةدار الةةيت يكةةمن معظ ة
األافال يها من الروما ،أو عندما يملع الروما يف صفم للروما قا املماي  2و 5و.)6
 -2١حتاال اللةنااة اللثلااة الطاارمم ا ضااوء توصاايت ا الساااأقة (،CERD/C/SRB/CO/1
الفقاارا )١٥م علااى ثضااي حاال للفصاال حبكاام الواقااي الااذي جلطااال أطفااال الرثمااا ا املاالاة
العموميااة ثضاامات حصااول أطفااال الرثمااا علااى تعلاايم جياالم مبااا ا لااس عا طرجلااا التاالةجلب
على مكاةحة العنصرجلة ثعلى حقوق اإلنسات لفامللا موظفي امللاة م ثج و كاء الاوعي
الت تست لم اآلابء ثارم ا م ثز ا توظيف امللةساض الرثماا .كماا توصاي اللةناة اللثلاة
الطاارم ابختااا تاالاأل لتفااا ي مااا جلساامى ضاالةحتااال ارأاايضض م ا املاالاة الاات جللتحااا ااا
الرثمام مبا ا لس ع طرجلا ثضي آليا ةعالة أغية مني املزجلل م الفصال حبكام الواقاي ا
امل االاة  .ثتوص ااي اللةن ااة اللثل ااة الط اارم ك ااذلس أتكا ارجلس ع االا الفص اال ا امل االاة ا
سياسااا الوطنية لضمات استلامت ا ثتوةل متوجلل كام لتنفيذاام متاشياً مي الغاجلاة  ١-٤ما
أالام التنمياة املساتلامة املتعلقاة أضامات أت جلتمتعاي مجياي الفتياا ثالفتياات أتعلايم اأتالاملي
ثاثنوي جما ثمنصف ثجيعلم حبلول عاا .٢٠٣٠
اإلسكات
 -22بين ا شا اللجنة إىل بيان الدولة الور ن القةانمن اخلةاص ابا ةكان وصةيانة املبةاين
 )20١6موابق ألعلى املعايا الدولية وقمإل اانسان ،وبين ا حتيا عل ةاً اب ةرتا يجية اايمةاج
االجت ةةاع للرومةةا يف همريةةة صةربيا  2025-20١6وخوةةة الع ة املتصةةلة اةةا ،يسةةاورها ابلة
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القل ةةق م ةةن التق ةةارير ال ةةيت في ةةد ن ثلة ة املش ةةريين املس ةةجل يف الدول ةةة الو ةةر هة ة م ةةن الروم ةةا
وأن  60 000مةةن الرومةةا واأل ةةكالييا ومص ةري البلقةةان يعيشةةمن يف وةةرو معيشةةية متدنيةةة يف
م ات املستمانات غا الرمسية اليت غالباً ما فتقر إىل إمكانية اوصمل على اخلدمات األ ا ية،
ا يف ل مياه الشرب وخدمات الصر الصح  .و شعر اللجنة ابلقلق أيضاً من التقارير الةيت
فيد ن ع ليات ااخالء القسر من املستمانات ال ةزال طةر مةن يون شةاور وال إجةراءات
قانمنية واجبة وال إمكانية كن بدي املماي  2و ٣و 5و.)6
 -2٣ت اللةنااةم تناال توصاايتي ا العااامتض ةقاام  )١99٥(١9أناالت املااا ا  ٣ما
االتفاقية ثةقم  )٢٠٠٠(٢٧أنلت التمييز ضل الغةر [الرثما] ثا ضوء توصيت ا السااأقة
(CERD/C/SRB/CO/1م الفقرا )١٤م حتل اللثلاة الطارم علاى أت تقضاي علاى الفصال ا
السك حبكم الواقي ثأت تواصل حبزا ج و اا الرامياة تطاوجلر أارامت للساك االجتمااعي
لفامللا الرثما .ثحتل اللةنة اللثلة الطرم كذلس على ما جللي:
ضاامات التناااثة املساانا مااي السااكاتم عناالما تكااوت عااا ا التااوطض م ا
أ)
املسااتوطنا غاال الرمسيااة ضاارثةجلة كمااال أياالم ث شااعاةام اياال م لااة كاةيااة ثتااوةل سااك
ألجلل الملا ثمناسب؛
ب) ختصاايو ثصاارم أمااوال كاةيااة لتااوةل حلااول سااكنية املمااة لصااا الرثمااا
ثارشكاليي ثمصرجلي النلقاتم لكي تس م ا متتع م ابحلا ا مستوى معيني الملا؛
ج) تضمض تقرجلراا اللثةي املقنل معلوما ع التلاأل املتصذا لتحقياا ااذ
اإلجراءا ثنتاملة ا.
املعونة القضاملية
شا اللجنة ابهت ام إىل املعلممةات املتعلقةة ابملعمنةة القضةاهية الةيت قةدمها الم ةد
 -24يف
والماري يف قرير الدولة الور  ،إ ةا شةعر ابلقلةق لعةدم اعت ةاي مشةرو القةانمن املتعلةق ابملعمنةة
القضاهية اجملانية ،لا ميكن أن يعمإل اوصمل على التعميض عن أ عال الت ييز العنصر املةماي 2
و 5و 6و.)7
 -25توصااي اللةنااة اللثلااة الطاارم لت تكفاال ل ة ارا الااذي جلفتقاارثت ثس ااملل كاةيااة
لاالةي أتعاااب التم ياال القااانو حق ااً قانوني ااً ا الوصااول جمااا ً الااتظلم القااانو م ا أةعااال
التمييز العنصري .ثتوصي اللةنة اللثلاة الطارم أجلضااً لت تقالا أةارا الفئاا الضاعيفة
معلوماا ثاضاحةم اباااات ثألغاة جلف موشاام أناالت حقاوق م مبوجاب االتفاقيااة ثآلياا تقاالا
النكاثى املتعلقة لةعال التمييز العنصري.
طالنو اللةوء ثامل اجرثت ثالالجئوت
 -26حتيا اللجنة عل اً ا قدمت الدولة الوةر مةن معلممةات فيةد ن لوةالج اللجةمء اوةق
يف السكن والرعاية الصحية والتعلي اجملاين واملساعد االجت اعية وخدمات الرت ة ،وحتةيا عل ةاً
كذل ابملعلممات املقدمة أثناء اومار بشةأن السةكن الةداه وامللقة  .ومةع لة  ،يسةاور اللجنةة
القلةةق إناء التقةةارير الةةيت فيةةد ن معظ ة البةةات اللجةةمء املقدمةةة خةةالل العةةام املالةةي ق يب ة
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يه ةةا وأن مب ةةدأ البل ةةد الثالة ة الم ةةن اب ةةق عل ةةى ال البي ةةة العظ ةةى م ةةن الب ةةات اللج ةةمء املقدم ةةة
عام  20١6املاياتن  5و.)7
 -27تُذ عكر اللةنة أتوصيت ا العامة ةقم  )٢٠٠٤(٣٠أنلت التميياز ضال غال املاواطنضم
ثتوصي اللثلة الطرم مبا جللي:
مواصاالة اجل ااو الراميااة ضاامات متتااي مجيااي غاال املااواطنضم مب ا ةااي م
أ)
امل اااجرثت ثطااالنو اللةااوءم مبااا ماام م ا حقااوق اإلنسااات ثحصااومم علااى ياالما نسااانية
مالملمةم مبا ا لس الغذاء ثامللثى ثاخللما الصحية؛
ب) اختااا تاالاأل عاجلااة لضاامات معاجلااة طلنااا اللةااوء ا الوق ا املناسااب
ثأطرجلقة منصفةم مبا ا لس ع طرجلاا تاوةل متوجلال كاام ميئاا صاني القاراة ا الصالةم
ثلضمات االحياا اللاملم ملنلأ علا اإلعا ا القسرجلة؛
ج) ضاامات التحاااق مجيااي ارطفااالم مب ا ةااي م ارطفااال امل اااجرثتم ابلتعلاايم
االأتلاملي ثتنفيذ أرامت اإل ماج ا امللاة م أجل تقلا اللعم اللغوي ثغل م أشاكال
اللعم الت حيتاج ا ارطفال امل اجرثت؛
ي) تض اامض تقرجلرا ااا ال االثةي املقن اال حص اااءا مص اانفة أن االت ع اال طلن ااا
اللةوء املقلمة ثنتاملة ا.

ال -توصيا أيرى
التصلجلا على املعاالا اريرى
 -28ابلنظر علا قاألية مجيي حقوق اإلنسات للتةزملةم تنةي اللةنة اللثلاة الطارم
علااى النظاار ا التص الجلا علااى مااا مل تصاالق علي ا أعاال م ا صااكوك ثليااة حلقااوق اإلنساااتم
ثال ساايما الصااكوك الاات تنطااوي علااى أحكاااا مااا صاالة مناشاارا اباموعااا الاات قاال تتعاارض
للتمييااز العنصااريم ثمن ااا االتفاقيااة اللثليااة حلماجلااة حقااوق مجيااي العمااال امل اااجرجل ثأة ارا
أسرام .ثأيلاًم توصي اللةنة اللثلة الطرم لت تصلق على اتفاقية منظمة العمال اللثلياة
أنلت العمال املنزليضم ( ٢٠١١ةقم .)١89
تعلجلل املا ا  8م االتفاقية
 -29توصااي اللةنااة اللثلااة الطاارم ابلتص الجلا علااى تع الجلل املااا ا  )٦(8م ا االتفاقيااة
الاذي اعتمال ا  ١٥كاانوت ال ا يجلنااجلر  ١99٢ا االجتماااا الراأاي عنار للالثل ارطارام
ثأقرت اجلمعية العامة ا قراةاا ٤٧ي.١١١
ا االتفاقية ع
متاأعة عالت ثأر مت عمل جلرابت
 -٣0توصا ااي اللةنا ااةم ا ضا ااوء توصا اايت ا العاما ااة ةقا اام  )٢٠٠9(٣٣أنا االت متاأعا ااة ما ااؤمتر
استعراض نتاملت جلرابتم لت تنفذ اللثلة الطرمم عنل تطنيا أحكااا االتفاقياة ا نظام اا القاانو
ال االايليم ع ااالت ثأ اار مت عم اال جلا ارابت اللا اذجل اعتم االةا امل ااؤمتر الع اااملي ملكاةح ااة العنصا ارجلة
ثالتمييااز العنصااري ثكاار ارجانااب ثمااا جلتصاال أااذلس م ا تعصااب ا أجللوليساانتمر ٢٠٠١م
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مااي مراعاااا الوثيقااة اخلتاميااة ملااؤمتر اسااتعراض نت ااملت جلاارابتم املعقااو ا جنيااف ا نيساااتي
أأرجل اال  .٢٠٠9ثتطل ااب اللةن ااة اللثل ااة الط اارم أت ت االةج ا تقرجلرا ااا ال االثةي املقن اال
معلومااا اال ا عا يطااط العماال ثالتاالاأل ارياارى املتصااذا لتنفيااذ عااالت ثأاار مت عماال
جلرابت على الصعيل الوط .
العقل اللثيل للمنحلةجل م أصل أةرجلقي
 -٣١ا ضا ااوء ق ا اراة اجلمعيا ااة العاما ااة ٦8ي٢٣٧م الا ااذي أعلن ا ا ةي ا ا اجلمعيا ااة العاما ااة
الفيا  ٢٠٢٤-٢٠١٥عقلاً ثلياً للمنحلةجل م أصال أةرجلقايم ثقاراة اجلمعياة ٦9ي١٦
أنلت أر مت أننطة تنفيذ العقلم توصي اللةنة اللثلة الطرم لت تعل ثتنفذ أر مت تلاأل
ثسياسااا مناسااناً .ثتطلااب اللةنااة اللثلااة الطاارم أت تاالةج ا تقرجلراااا الاالثةي املقناال
معلوما قيقة ع التلاأل امللموساة املتصاذا ا لاس اإلطااةم ماي مراعااا توصايت ا العاماة
ةقم  )٢٠١١(٣٤أنلت التمييز العنصري ضل املنحلةجل م أصل أةرجلقي.
التناثة مي ااتمي املل
 -٣2توصي اللةنة اللثلة الطرم مبواصلة التناثة ثز ا التحااثة ماي منظماا ااتماي
املل العاملة ا جمال محاجلة حقوق اإلنسااتم ثال سايما املنظماا الات تعمال علاى مكاةحاة
التمييز العنصريم ا سياق علا التقرجلر اللثةي املقنل ثمتاأعة اذ املالحظا اخلتامية.
ننر املعلوما
 -٣٣توصي اللةنة اللثلة الطرم كاتحة تقاةجلراا لعامة اجلم اوة ثتيسال االطاالا علي اا
ثق تقلمي ام ثأننر املالحظا اخلتامية للةنة أنلت تلس التقاةجلر كذلس ابللغاا الرمسياة
ثغلاا م اللغا الناملي استصلام ا ا النللم حسب االقتضاء.
الوثيقة ارساسية املوحلا
 -٣4تالحا ا اللةن ااة أت اللثل ااة الط اارم ق االم ثثيق ااة أساس ااية موح االا ع اااا .٢٠١٠
ثتن ااةي اللةن ااة اللثل ااة الط اارم عل ااى حتا الجلل ثثيقت ااا ارساس ااية املوح االا ثةقا ااً للمن ااا
التوجي يااة املنسااقة لتقاالا التقاااةجلر مبوجااب املعاااالا اللثليااة حلقااوق اإلنساااتم ثال ساايما
املنا التوجي ية لتقلا ثثيقة أساسية موحلا الات اعتمال ا االجتمااا اخلاامس املنايك
أ ا ا ااض جل ا ا ااات ايئ ا ا ااا معاا ا ا االا حق ا ا ااوق اإلنس ا ا ااات املعق ا ا ااو ا حزجلراتيجلونيا ا ا ا ٢٠٠٦
(HRI/GEN/2/Rev.6م الفص اال ارثل) .ثا ض ااوء قا اراة اجلمعي ااة العام ااة ٦8ي٢٦8م حت اال
اللةنا ااة اللثلا ااة الطا اارم علا ااى التقيا اال ابحلا اال ارقصا ااى لعا اال الكلما ااا ا اا ااذ الواثملا ااام
ثاو  ٤٢ ٤٠٠كلمة.
متاأعة اذ املالحظا اخلتامية
 -٣5تطلب اللةنة اللثلة الطرمم عمالً ابملا ا  )١(9م االتفاقياة ثاملاا ا  ٦٥ما
نظام اا الالايليم أت تقالا لي ااام ا غضاوت عااا ثاحال ما اتةجلاه اعتماا ااذ املالحظااا
اخلتاميةم معلوما ع تنفيذاا للتوصيا الواة ا ا الفقرتض  ١٦ث ١٧أعال .
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الفقرا

ا ارةية اخلاصة

 -٣6تو اللةنة أت توج انتنا اللثلة الطارم ارةياة اخلاصاة للتوصايا الاواة ا ا
الفق ارا  ١٠ث ١9ث ٢٣ث ٢٧أعااال م ثتطلااب لي ااا أت تقاالا ا تقرجلراااا الاالثةي املقناال
معلوما مفصلة ع التلاأل امللموسة املتصذا لتنفيذ اذ التوصيا .
علا التقرجلر اللثةي املقنل
 -٣7توصي اللةنة اللثلة الطرم لت تقلا تقرجلراا اجلامي للتقاةجلر اللثةجلة ما الساا
التاس اايم ا ثثيق ااة ثاح االام ا موع اال أقص ااا  ٢٧نيس اااتيأأرجلل ٢٠٢٠م ثلت تراع ااي
املنا التوجي ياة املتعلقاة أتقالا التقااةجلر الات اعتمالاا اللةناة ا ثةااا احلا جلاة ثالسانعض
 ،)CERD/C/2007/1ثلت تتناااثل مجيااي املس ااملل الاات أثاال ا اااذ املالحظااا اخلتاميااة.
ثا ضااوء ق اراة اجلمعيااة العامااة ٦8ي٢٦8م حتاال اللةنااة اللثلااة الطاارم علااى التقياال ابحلاال
ارقصى لعل الكلما النالو  ٢١ ٢٠٠كلمة للتقاةجلر اللثةجلة.
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