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المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من العشررين
إلى الثاني والعشرين لبلغاريا*
نة ررو لنة ررل
 -1نظ ررلل نة يف ررر ر نةامل ررل نر رروري ة ام رروي ل نةالي ررر ر ر ر نة ررل
ر رراا و  2534ل2535
ةب غوي ر ررو ( ،)CERD/C/BGR/20-22نملمار ر ررر ر لوام ر ررر لني ر ررا  ،ر
ر  4ل 5أ وي/ر ر ر ررو .2017
(ننظ ر ر ررل  CERD/C/SR.2534ل ،)CERD/C/SR.2535نمل مر ر ر ر
ر 11
لنعامررال نة يف ررر اررحظ نملايظررول ن اوراررر ر رراا و  2543ل ،2544نمل م ر
أ وي/رو .2017

ألف -مقدمة
ليررا نة يف ررر ميامررال نةالةررر نة ررل نةامل ررل نررروري ةاموي لاررو نةالي ررر ر ر نة ررل
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نة ررو لنة ررل  ،نة رحي ضررم ي ل ن ع ررا نة ر نليت نةررهت أوويجررو نة يف ررر ر رايظوجررو ن اوراررر
نة ر روميمر .ل ر ر نة يف ررر أو رراا مي ررود ني نملةار ر ر رري لل ررا نةالة ررر نة ررل نملا ررا نةم وع ررول.
ل ايظ نة يف ر نمل رول نإلضولار نملمارر كاومياو مي ا ند ني.

باء -الجوانب اإليجابية
-3

ليا نة يف ر ميوعامو نةالةر نة ل نةاانميري نةا ل ار لنملؤس و ار لنة اوسو ار نةاوةار:

نةا ا ر يقر ر  2013/33/EUنةص ررو ي عر ر نةربمل رروو نألليليب لنجمل ر ر نمل ررؤي 26
(أ )
يز لنو /نار ر ر  2013نة ر ررحي ض ر رري ر ر ررو ري نس ر ررامبوا ت ر رروة ندمو ر ررر نةالةا ر ررر ،لنةا ار ر ر يقر ر ر
 2013/32/EUنةصر ررو ي ع ر ر نةربملر رروو نألليليب لنجمل ر ر نملر ررؤي  26يز لنو /نا ر ر  2013مي ر ر و
نإل رلنتنل نمل ررملكر ملر ي ندمو ررر نةالةاررر لسر ب و ة ررو  ،2015نةررحي ألضررا م ررا رررا
ب و نة يف ت؛
ناليايفوز نإل نيي ةألشخوص نةح
(ب) نةا ررا ال نةررهت أُ خ ر ر ررل نأللا/أكا ر ميل  2015ع ررا قررون و نة يف ر ت
لنةا ئ ر أ يت ساي نظو نة صو ر ع ا نألتةوا لسل ون ع ا نألتةوا نمل و ل أ ضو؛

__________

*

نعاماجو نة يف ر ر ليجو نة ونار لنةا
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(ج) نةا ررا ال نةررهت أُ خ ر ر عررو  2013ع ررا قررون و نمل نررر نةمضررو ار نةررحي
نة انةر؛
ر حت لص ا نةةئول لنألللن نحملللر
( ) نةا ررا ال نة ررهت أُ خ ر ر ر ع ررو  2013ع ررا ق ررون و نأل ون ررا ر
مي غوي و دظل نيايفوز نألتةوا لري نملص مي ميحل ؛

ي ررر

(ه) نس ر ر رملن ايفار نإل ر ر رروج نةا ام ر ر ر ةألتةر ر رروا لنة ر رراب ر ر ر ر نألق ا ر ررول نإلو ار ر ررر
( ،)2020-2015لخ ر عم و؛
(ل)

نالسملن ايفار نة ت ار نملا مر ميوهليفل لنة يف ت لنالناروج ()2020-2015؛

(ز)

نالسملن ايفار نة ت ار إل روج نةللرو ( )2020-2012لخ ط عم و؛

( ) نالس ر ر ر ر رملن ايفار نةص ر ر ر ر ر ار ةألش ر ر ر ر ررخوص نحمل ر ر ر ر ررللر نمل ام ر ر ر ر ر
نإلو ار (.)2015-2005
-4
نإلن وو:

ل لي ررا نة يف ررر أ ض ررو مياص ررا ر نةالة ررر نة ررل ع ررا نةصر ر
(أ)

ن ةوقار يم

نألق ا ر ر ر ر ررول

نةالةا ررر نةاوةا ررر دمر ر

نألشخوص ذلي نإلعوقر ،ر عو 2012؛

(ب) نةربل ك ر ا نالخااررويي ال ةوقاررر ر واضررر نةا ررح ا للررريظ ر ر ضررللب نمل ور ررر
أل نة م مير نةموسار أل نةا ن ونار أل نمل ا ر ،ر عو .2011

جيم -دواعي القلق والتوصيات
التعريف باالتفاقية
ضي نة يف ر ر نعابوياو ر ونار بار نال ةوقار بامو ربوشلن ر نة ظو نةمون ة الةر
-5
نة ررل  ،الأ أ ررو ررلب ع ر أسررة و ة ررا ر نلل ر رررول ع ر نةمضررو و نةررهت نعاُررا لا ررو مي ي ررو
نال ةوقار أرو نحملوك نحمل ار أل تَبم لا و احظ نحملوك أي و نال ةوقار (نملو .)2
 -6توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المالئمة ،بمرا يري كلرن عرن
طريق التدريب ،لضمان اطالع القضاة والم ّدعين العامين والمحامين علرى أحكراا االتفاقيرة
بمررا يكفرري لتمكيررن م مررن تطبيق ررا علررى القضررايا كات الصررلة وتطلررب اللجنررة إلررى الدولررة
الطرررف أن ترردرت رررمن تقريرهررا الرردوري المقب ر أمثلررة محررددة عررن تطبيررق االتفاقيررة يرري
المحاكم المحلية
البيانات المصنَّفة
سررا نة يف ررر ة ررا ر نلل مياونررول يصررو ار باوررر لرص ر ةر مي ر و ارري ألرلن نألق اررول
-7
نإلو اررر للررري نمل ر نت ل اررو حبم ر ق نحملماررر ال ررا نال ةوقاررر ،لنةررهت ص ر ا ر ر ل ررو ماررا
نة ضرري نال امرروع لنالقاصررو ي ملخا ررا نجملم عررول ر نةالةررر نة ررل  .ل ر ل نة يف ررر ميرروةم ر
أ ضو زنت عا ل مياونول ع نةملكابر نإلو ار ة زالت نة يف و (نملو .)2
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 -8إن اللجنررة إك توج ر عنايررة الدولررة الطرررف إلررى المبررادة التوجي يررة َّ
المنقحررة بشررأن
إعداد التقارير بموجب االتفاقية انظر  ،CERD/C/2007/1الفقررات مرن  10إلرى  )12وإك
تشير إلى توصريت ا العامرة رقرم  )1999 24بشرأن المرادة  1مرن االتفاقيرة ،توصري الدولرة
الطرف بجمع ونشر بيانات إحصرائية مووروب ب را عرن الحالرة االجتماعيرة واالقتصرادية لكر
يئة من الفئرات اإلونيرة ،علرى أن تكرون هرذي البيانرات مصرنَّفة بحبرب المنراطق التري تعري
يي را اققليرات بأعرداد كبيرررة ،وكلرن بغيرة إتاحررة أ رال عملري متررين تبرتند إلير البيا ررات
الراميررة إلررى تعزيررز التمتررع بررالحقوب علررى قةر ةدا المبرراواة بموجررب االتفاقيررة وتوصرري اللجنررة
الدولة الطرف أيضا بجمع بيانات عن التركيبة اإلونيرة لنرزالء البرجون وتطلرب اللجنرة إلرى
الدولة الطرف أن توايي ا ب ذي المعلومات يي تقريرها الدوري المقب
هيئات المباواة
 -9حتراط نة يف ررر ع مررو ميومل رررول نملماررر أو رروت ندر ني مي ر و نةارانميري نملاخررح  ،الررو ر ذةر
ررانميري نةا عاررر ،ميغاررر ز ررز قرراينل ر ررر ندمو ررر رر نةامااررز ،لضررا عر رريت أرر نملظررو ا رريت
ة مبو ئ نملا مر اللكز نملؤس ول نة ت ار ةا ز ز لمحو ر يم نإلن وو (ربو ئ ميروي ) .لرري أو
نة يف ررر ال رزنا ر ل ميرروةم ر زنت نسرراملني أل ر نةمصر ي ر عمرريت اررحظ نهلائررول ،ع ررا نةررلل رر
صرراوجو نة روميمر ،ل ل رري اررحن نألرررل ز اررو بال ررر نسرراماةار نة يف ررر ،لعررا كةو ررر نمل ر ني
نملوةارر لنةب ررل ر نملاويرر ألرر نملظرو  .ل ررولي نة يف رر نةم ررر كرحة زنت ناةررو عرا نة ر ول
نملاص ر ميوةامااز ع ا أسوس نة ل أل نالناموت نإلوين نملمارر نة يف ر (نملو .)2
 -10توصي اللجنة بأن تعم الدولة الطرف بما يلي:
أن تتخ ررذ ت رردابير يوري ررة لتعزي ررز ق رردرات لجن ررة الحماي ررة م ررن التميي ررز وأم ررين
(أ)
المظررالم وا ررتقالليت ما ومواردهمرا الماليررة ،وأن تبررذل كر ج ررد لجعر مكتررب أمررين المظررالم
يمتث ر امتثرراال كررامال لمبررادة برراريذ ،بمررا يرري كلررن مررن ررالل إج رراء التعررديالت التش رريعية
الالزمة على قانون أمين المظالم ،على نحو ما كُكر أوناء الحوار ،واق ذ يي االعتبرار توصرية
اللجنة العامة رقم  )1993 17بشأن إنشاء مؤ بات وطنية لتيبير تنفيذ االتفاقية؛
(ب) أن تتخ ررذ ت رردابير يعال ررة لتعزي ررز وق ررة الجم ررور ي رري المؤ ب ررات وا لي ررات
القائمة المبؤولة عن التصدي لجرائم الكراهية العنصرية؛
(ج) أن تطلررق حمررالت لشررحذ وعرري الجم ررور والجماعررات المعررررة للتمييررز
على نحو اص بشأن ا ليات المتاحة لتقديم الشكاوى؛
( ) أن تكفر ر أن تك ررون إجر رراءات الش رركوى بب رريطة ،ومعروي ررة عل ررى نط رراب
وا ع ،ويي متناول الجميع
طاب الكراهية وجرائم الكراهية
ر ل نة يف رر ميم ررر ميروةء زنت ررو ذكررل عر ز ررو عرا ير ن ا خ رروب نة لناارر ل رلن
-11
نة لنااررر خرراا نةةررمل قاررا نالسررا لن  ،ال سررامو ندر ن ا نةررهت ررا ا أق اررول ر رريت نأل رلن ،
لنةللرررو ،لنمل ر م  ،لنةا ر  ،لنة ر وو نمل رراي ر ر أصرريت ألل م ر  ،لنمل ررو ل  ،لنةا ئ ر ،
لترروة نة يفر ت .ل ر ل نة يف ررر ميرروةم ر ع ررا ل ر ن ص ر ص ألو ن وميرول لنة ررانتنل نة صررل ر
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أصب لنض ر أو وت ندمال نالناخوميار ،لألو نأليزنب نة اوسار لنمللش ك رين رو ا ر و
نة رراو جملم عررول نألق اررول لأللن اررو .لعررال ع ررا ذة ر  ،ايررظ نة يف ررر ررري نةم ررر أو ر
رربي خ رروب نة صررل ر لن ررل خ رروب نة لنااررر ع ررا نإلنملن ر
لسررو ط نإلعررا نإلة مللناررر
للسو يت نةا نصيت نال اموع (نمل ن  ،2ل ،4ل.)7
 -12توصرري اللجنررة ،عمررال بتوصرريت ا العامررة رقررم  )2013 35بشررأن مكايحررة طرراب
التحريض على الكراهية العنصرية ،بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:
أن تُعدل القانون المتعلق بالحماية مرن التمييرز واقيعرال اق ررى ،حبرب
(أ)
االقتضاء ،ليتضمن تعريفا لخطاب الكراهية يتوايق مرع المرادة  4مرن االتفاقيرة ،واررعة يري
اعتبارها أيضا التوصيتين العامتين رقم  )1985 7المتعلقة بتنفيذ المرادة  4مرن االتفاقيرة،
ورقم  )1993 15المتعلقة بالمادة  4من االتفاقية؛
(ب) أن يض ررع مب ررؤولوها الحكومي ررون والبيا رريون بروتوك رروالت لمن ررع وإدان ررة
طاب الكراهية ،وتحقق يي حوادث طاب الكراهية العنصررية والعنرف بردوايع عنصررية،
وتتخررذ الترردابير المنا رربة رررد اقشررخاص الررذين يبررتخدمون طرراب الكراهيررة ،وتقاررري
مرتكبي الجرائم بدوايع عنصرية؛
(ج)
العنصري؛

أن تشررحذ وعرري الجم ررور بشررأن احت رراا التنرروع ،والقضرراء علررى التميي ررز

( ) أن تكف ر أن تك ررون تش رريعات ا المتص ررلة بو ررائ اإلعررالا ويق ررا للمع ررايير
الدوليررة ،وتتخررذ ترردابير يعالررة لتعزيررز واليررة وقرردرة مجلررذ و ررائ اإلعررالا اإللكترونيررة علررى
منع وردع ومعاقبة أي مظ ر من مظاهر العنصرية يي و ائ اإلعالا
نظاا العدالة الجنائية
 -13سا نة يف ر ة ا بار نحملال ة مو  )2(162ر نةمون و نر و  ،ضم رر ن أخرل
ا ولا نرلن نة صل ر ،ر ونا ر ظة نةوذ نةمون و ،لالاةو ر راا نإل ننرر ع را نررلن
نة صررل ر ،يلر رررو ذكررل عر ز ررو اررحظ نررلن خرراا نةةررمل نمل ررم ةر ميرروةامل ل .ل ايررظ نة يف ررر
ميم ر نةا وقض نةظوال مي نإليصوتنل نةهت قرارا و نةالةرر نة رل ل ر نةرهت أ ويا رو نمل ظمرول
نةالةار مي و نإلمياغ ع لن نة لناار لرموضو لر وقبر رل با و (نمل ن  ،1ل ،2ل.)4
 -14ت ررذ ّكر اللجن ررة ب ررأن تنفي ررذ اقحك رراا ال ررواردة ي رري الم ررادة  4م ررن االتفاقي ررة إلزام رري
وال يتعررين علررى الرردول اقط رراف أن تبررن تش رريعات منا رربة يحبررب ،ب ر أن تكف ر أيضررا
تنفيررذ هررذي التشرريعات تنفيررذا يعرراال وتُرذ ّكر اللجنررة بتوصرريتي ا العررامتين رقررم )2000 26
بشررأن المررادة  6مررن االتفاقيررة ورقررم  )2005 31بشررأن منررع التمييررز العنصررري يرري إدارة
وعم نظاا القضاء الجنائي ،وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
تنظيم حمالت لشحذ الوعي يي أو اط عامة الجم ور بوجود أحكاا يي
(أ)
القررانون الجنررائي تعاقررب علررى اقيعررال المرتكبررة برردوايع عنص ررية ،وتشررجيع رررحايا هررذي
اقيعال على ريع شكاوى بشأن ا؛
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(ب) تكثيررف ج ودهررا الراميررة إلررى تحبررين الوصررول إلررى العدالررة و ررير النظرراا
القض ررائي ،بم ررا ي رري كل ررن تكثي ررف ت رردريب أير رراد الش رررطة ،والم رردعين الع ررامين ،والقض رراة،
وغيررهم مررن الم نيرين العرراملين يري النظرراا القضرائي ،علررى أهميرة مقاررراة مرتكبري اقعمررال
العنصرية ،وتطبيق القوانين على الجرائم العنصرية؛
(ج) النظ ررر ي رري تعي ررين م رردعين اص ررين لمواج ررة ط رراب الكراهي ررة وجر ررائم
الكراهي ررة بغي ررة زي ررادة مع رردل اإلب ررال ع ررن ه ررذي الجر ررائم ،وتطبي ررق اقحك رراا الجنائي ررة كات
الصلة؛
راا مكايحررة التمييررز،
( ) إتاحررة معلومررات محدوررة عررن تطبيررق المحرراكم أحكر ة
وبيانات إحصائية عن عدد وطبيعة الجرائم المبلغ ب ا ،والمالحقات القضرائية ،واإلدانرات،
والعقوبررات الترري يررررت علررى مرتكبي ررا ،مصررنفة حبررب عمررر الضررحايا ،ونرروع جنب ر م،
وأصل م القومي أو اإلوني ،وورع م من حيث ال جرة
المبؤولية المدنية واإلدارية
 -15اي ررظ نة يف ررر أو با ررر نةم ررون و نر ررو ال ر رزنا أرر رلن أسوس رراو ر ر ول ررر نةاماا ررز
نة صررلي ،ة ررو ررلب ع ر ق م ررو زنت عررا ل ر ر رررول شررور ر مي ر و ص ر نمل ررؤلةار
نملانار لنإل ني ر ،نةهت ارب ميالياو أسوسار ةا ز ز ر ي نةامااز نة صلي ،لر ت نةضر و و ل ارو
نة انةر (نمل ن  ،1ل ،2ل.)4
 -16توصي اللجنة الدولرة الطررف برأن تردرت يري تقريرهرا الردوري المقبر معلومرات عرن
جميررع الصرركوت الترري تحرردد المبررؤولية المدنيررة ،والعماليررة ،واإلداريررة عررن أيعررال التمييررز
العنصري ،وبيانات متعلقة باإلجراءات اإلدارية والعقوبات الصادرة عن ال يئات المختصة
المشاركة البيا ية لألقليات
 -17سا نة يف ر ة ا ل مياونول يصو ار ع نةام ايت نة اوس ة ميفم عول نإلو ارر،
ل م عررول نألق اررول ر نةالةررر نة ررل  ،ل ر ل ميرروةم ر زنت ق ررر ارريت نألق اررول ر نةربملرروو لر
نمل وصا نة ورر (نملو وو  ،2ل.)5
 -18توصي اللجنرة الدولرة الطررف بتقرديم بيانرات إحصرائية يري تقريرهرا الردوري المقبر
بشررأن تمثي ر اققليررات يرري البرلمرران ويرري المناصررب العامررة ويرري ررروء توصرريت ا العامررة
رقم  )2009 32بشأن معنى ونطاب التدابير الخاصة يي االتفاقية ،توصري اللجنرة الدولرة
الطرررف باتخرراك ترردابير ملمو ررة لضررمان تمثير اققليررات اإلونيررة تمثرريال مالئمررا يرري البرلمرران
والخدمة المدنية
التمييز رد الروما
 -19رراي نة يف ررر نةا ررانميري نملؤس ر رو ار لنة اوس ررو ار نة ا ررا نة ررهت نعام رراجو نةالة ررر نة ررل
لنةلنرار نةمضوت ع ا نةامااز نة صلي ضا نةللرو .مياا أ و ر ل ميروةم ر زنت نسراملني جمرا
نةللرررو ر ارري ر رروي نداررو  ،الررو ر ذةر ر نداررو نة ورررر لنة اوسررار ،ل زنت نةا ررا ول ن ررري
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ق ررر نةام رريت ،لضر ا
رو ر ندصر ا ع ررا ن ررارول نألسوسررار ،لار أرررل ُ ررز
نةررهت ن
ةاح نملبو ينل ذنل نةص ر .ل ل نة يف ر ميوةم ر ميصةر خوصر زنت رو :
را ننا وي عم اول نإلخات نةم لي نةرهت رؤول ميصر ي لرري را وسربر ر ألرلن
(أ)
نةا ل ؛
نةللرو ،نألرل نةحي ةض هب
ونا بال ر نة صر ا
(ب) نساملني نةةصيت حب نة نقي ر وا نةا ا ،
نةا ا نة ظرور  ،ال سرامو ر نمللي رر ررو قبريت نملايسرار ،لني ةرو ر راالل نالنم رو عر نةاينسرر،
الو ر ذة ع ا ر ا نملانيس نالمياان ار؛
(ج)

ني ةو ر ا

نةب وةر ر صة

نةللرو ل لكزا ر نمل

( ) ل عا كبري ر نةللرو لو ر ص
خارول يعو ر ص ار اا ؛

نمل خةضر نةاخيت؛

 ،لك ل نة مبول أرو لص هل

(ه) نسرراملني نةم نةررا نة م اررر نة ر بار لنةا اررز ضررا نةللرررو ،لن ررل اررحظ نةم نةررا
نة م ار لنةا از ر خاا لسو ط نإلعا (نمل ن  ،2ل ،3ل.)5
 -20وتُر رذ ّكر اللجن ررة بتوص رريت ا العام ررة رق ررم  )2000 27بش ررأن التميي ررز ر ررد الروم ررا،
وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
وقف الممار ة المبتمرة لعمليات إ الء الروما القبري من مبتوطنات م
(أ)
وت رردميرها م ررن دون ت ررويير رركن ب رردي أو تع ررويض منا ررب ل ررم ،واتخ رراك تر ردابير لتقن ررين
المبتوطنات القائمة إلى أقصى حد ممكن ،ويي الوقرت نفبر تيبرير حصرول الرومرا علرى
الخدمات اق ا ية يي هذي المبتوطنات؛
(ب) تعزيررز ج ودهررا لتررويير رركن اجتمرراعي منا ررب ق ررر الرومررا مررن ررالل
بررامإ إ رركان اصررة تقودهررا البلررديات ،بمررا يرري كلررن مررن ررالل تخصرري ميزانيررة كاييررة
ل ذي البرامإ؛
(ج) التصرردي بحررزا لمبررألة يص ر أطفررال الرومررا يرري نظرراا التعلرريم ررعيا إلررى
االمتث ررال للم ررادة  3م ررن االتفاقي ررة وتؤك ررد اللجن ررة أن ر ررروف الفصر ر العنص ررري ال تنش ررأ
بالضرورة عن يا ات الحكومة ،ب قرد تكرون نتاجرا عررريا غيرر مقصرود لتصرريات أيرراد
بصفت م الشخصية تفضري إلرى العزلرة االجتماعيرة وينبغري للدولرة الطررف القضراء علرى أي
تمييررز رررد طررالب الرومررا ييمررا يتعلررق بحصررول م علررى تعلرريم منا ررب ،ومكايحررة القوالررب
النمطية التي تفضي إلى ا تبعادهم اجتماعيا؛
( ) تكثيف الج ود الرامية إلى زيادة التحاب الروما بالتعليم ما قب المدر ي،
وتخفيض معدالت انقطاع م عن الدرا ة يي جميع المبتويات الدرا ية؛
(ه) اتخرراك ترردابير يعالررة لتيبررير ررب ترردريب وتوريررف الرومررا ،بو ررائ من ررا
اعتمرراد ترردابير يعالررة أو تو رريع نطاق ررا ،مررن قبير تقررديم مبرراعدة موج ررة عنررد البحررث عررن
ورررائف يرري رروب العمر الرئيبررية ،واتخرراك ترردابير اصررة يرري مجررال التوريررف يرري القطرراع
العاا ،وتقديم حوايز للتوريف يي القطاع الخاص؛

6

GE.17-08749

CERD/C/BGR/CO/20-22

(ل) مواصررلة الج ررود الرامي ررة إلررى تو رريع نطرراب تغطيررة الت ررأمين الصررحي ب ررين
الروما ،وتعزيز التوعية التي تضطلع ب ا الوحردات الطبيرة المتنقلرة ،بمرا يري كلرن عرن طريرق
ترويير رردمات الرعايررة الصررحية الطارئررة يرري جميرع المبررتوطنات الترري تبرركن ا أعرردد كبيرررة
م ررن الروم ررا ،ور ررمان حص ررول م عل ررى رردمات رعاي ررة ص ررحية جي رردة دون تميي ررز ،وت رردريب
الم نيين الطبيين بغية التواص بفعالية مع النال من مختلف اقو اط الثقايية؛
(ز) اتخرراك طرروات يوري ررة ،مث ر حمررالت التوعي ررة ،للقضرراء علررى التحير رزات
والقوالب النمطيرة المتعلقرة بالرومرا ومبراهمت م يري المجتمرع ،وكلرن بغيرة ررمان تمثريل م
تمثيال كاييا يي الحياة البيا ية والعامة
الم اجرون والالجئون وملتمبو اللجوء
 -21اي نة يف ر ز رو عرا نمل رو ل لنةا ئر لتروة نة يفر ت ر نةالةرر نة رل  .ل مراي
أ ضررو نةاررانميري نملاخررح ميوةا ررولو ر ري كاونررول نألر ر نملا ررا لنالحتررو نألليليب ر ر أ رريت حت ر
نةظررلل نمل ا ررار ر رلنكررز نسررامبوا اررؤالت ،ل راميري نظررو نة يف ر ت لا ررو .مياررا أو نة يف ررر ال رزنا
ل ميوةم ر زنت رو :
شوي موي ل أو ر و ل أُمي الن ع ندال  ،لأو شلتر ندال رر ل
(أ)
نالساخان نملةلط ة م  ،لأو نة ول شويك ر عو ج ق رلن ،الر ر ذةر نألشرخوص ذلل
ناليااو ول ن وصر أل ر يوةر ض ا؛
(ب)

جتلل نة ب ي لري نة ظور ة ال ؛

(ج) ختصررا
يل ش ل و رماي ر ام

رريت بررال ة كوةررر نةا ئ ر نةاومي ررر ة الةررر للقررا لرري رب ررء 32
نة يف ت نملمام ر رلنكز نالسامبوا؛

( ) عررا ل ر حتةاررول حتررا ا ررر ر ام ر نة يف ر ت نةررح ا ر ر يوةررر ض ر ا
ل ماأ لض لحترا ر لقر رب رل ،ر ريت نألتةروا لرري نملصر مي ميرحل  ،لنةر م نملا رلي
ر عا نألللن نملؤا ةا ن ن ألصاوت قون نا ع ا نألتةوا لري نملص مي ؛
(ه) ر نص ر لضري ر ام ر نة يفر ت لرري نملر وم يار ناليايفروز نإل نيي ،ل سراي
أس نيايفوزا نمياانت ر كون و نة و  /و ل 2016؛ لعال ع ا ذةر  ،ر ل نة يف رر ميروةم ر
زنت ي نت نةظلل نملو ر ر رلنكز ناليايفوز نإل نيي ،لنةاموي ل نةهت ري س ت ر ور ا ؛
(ل) ر ن ررر نمل رراةاا ر ر ندمو ررر نةالةا ررر ة مب ررول عم ا ررر ،ال ررو ر ذة ر ع ررا
يصر هل ع ررا سر ن امرروع ل راي ا ةغر ي ،نألرررل نةررحي ر ررا حبمر ق نال اموعاررر
لنالقاصو ر (نملو وو  ،5ل.)6
 -22توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد ن إ قرائم علرى حقروب اإلنبران وإدمرات منظرور
عدا التمييز يي إدارت ا لل جررة وتُ َّ
رذكر اللجنرة بتوصريتي ا العرامتين رقرم  )1996 22بشرأن
المررادة  5مررن االتفاقيررة المتعلقررة ب رالالجئين والمشررردين ،ورقررم  )2004 30بشررأن التمييررز
رد غير المواطنين ،وتحث الدولةة الطرف على ما يلي:
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االمتناع عرن عمليرات اإلبعراد واإلعرادة القبررية ،وإجرراء تقييمرات يرديرة،
(أ)
ورمان تواير ما يكفي من الضمانات اإلجرائية ،والتحقيق بفعاليرة يري أي ا رتخداا مفررط
للقوة من جانب المورفين المكلفين بإنفاك القانون يي رياب ال جررة علرى الحردود أو يري
مرايق االحتجاز ،وتقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبت م بما يتنا ب؛
(ب) إ قاط الصفة الجرمية عن العبور غير النظامي للحدود ،ووررع يا رات
و ب لتبوية ورع الم اجرين ،ال يما الذين هم يي حالة رعف؛
(ج) زيررادة مخصصررات الوكالررة الحكوميررة لالجئررين لتمكين ررا مررن االرررطالع
بم ام ررا بفعاليررة ،وا ررتئناف تبررديد مبلررغ شر ري مالئررم لجميررع ملتمبرري اللجرروء المقيمررين
يي مراكز اال تقبال؛
( ) ورررع إج رراءات تبررمي بتحديررد اقشررخاص الررذين هررم يرري حالررة رررعف
بطريقر ررة ر رريعة ومنا ر رربة ،ورر ررمان تر رردريب المر ررورفين علر ررى إج ر رراءات تحدير ررد هوي ر رات م،
وإحررالت م بطريقررة محترمررة ،ورررمان تررواير ي ررادى اقوصررياء الشرررعيين المررؤهلين لجميررع
اقطفال غير المصحوبين بذوي م ،وتعزيز القدرات البشرية والمالية للبلديات تحقيقرا ل رذي
الغاية؛
(ه) وق ررف ممار ررة ور ررع ملتمب رري اللج رروء غي ررر الم ررووقين ره ررن االحتج رراز
اإللزامرري ،والنظررر يرري ورررع برردائ لالحتجرراز ويرري الوقررت نفب ر رررمان تمتررع المحتج رزين
برراإلجراءات القانونيررة الواجبررة وبضررمانات المحاكمررة العادلررة ،ومواصررلة تحبررين القرردرات
والظ ررروف المادي ررة ي رري مراك ررز اال ررتقبال ،وكفال ررة حص ررول جمي ررع ملتمب رري اللج رروء عل ررى
الخدمات اق ا ية ،بما يي كلن الرعاية الصحية ،والمباعدة النفبية ،والتعليم؛
(ل) تكثيف ج ود إدمات المبتفيدين من الحمايرة الدوليرة ،بمرا يري كلرن عرن
طريررق تيبررير حصررول م علررى رركن اجتمرراعي وترردريب لغرروي ،بغيررة رررمان قرردرت م علررى
التمتررع بحقرروق م االجتماعيررة واالقتصررادية ،وتنفيررذ اال ررتراتيجية الوطنيررة المتعلقررة بررال جرة
واللجوء واالندمات تنفيذا يعاال تحقيقا ل ذي الغاية

دال -توصيات أ رى
التصديق على معاهدات أ رى
 -23إن اللجنررة ،إك تضررع يرري اعتبارهررا أن جميررع حقرروب اإلنبرران غيررر قابلررة للتجررزؤ،
تشجع الدولرة الطررف علرى النظرر يري التصرديق علرى المعاهردات الدوليرة لحقروب اإلنبران
الترري لررم تصرردب علي ررا بعررد ،ال رريما المعاهرردات كات اقحكرراا الترري ل ررا صررلة مباشرررة
بالفئررات الترري قررد تتعرررز للتمييررز العنصررري ،مث ر االتفاقي رة الدوليررة لحمايررة حقرروب جميررع
العم ر ررال الم ر رراجرين وأير ر رراد أ ر رررهم ،واتفاقي ر ررة منظم ر ررة العمر ر ر الدولي ر ررة بش ر ررأن العم ر ررال
المنزليين 2011 ،رقم )189
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متابعة إعالن وبرنامإ عم ديربان
 -24توص رري اللجن ررة ،ي رري ر رروء توص رريت ا العام ررة رق ررم  )2009 33بش ررأن متابع ررة مر رؤتمر
ا ررتعراز ديربرران ،بررأن تفع ر الدولررة الطرررف ،يرري ررياب إدمررات االتفاقيررة يرري نظام ررا القررانوني
المحلي ،إعالن وبرنامإ عم ديربان الذي اعتمدي يي أيلول /بتمبر  2001المرؤتمر العرالمي
لمكايحة العنصرية والتمييرز العنصرري وكرري اقجانرب ومرا يتصر برذلن مرن تعصرب ،مرع مراعراة
الوويق ررة الختامي ررة لمر رؤتمر ا ررتعراز ديربر ران المعق ررود ي رري جني ررف ي رري نيب رران/أبري 2009
وتطلب اللجنة أن تدرت الدولة الطرف يي تقريرها الدوري المقب معلومات محرددة عرن طر
العم والتدابير اق رى المتخذة لتنفيذ إعالن وبرنامإ عم ديربان على الصعيد الوطني
العقد الدولي للمنحدرين من أص أيريقي
 -25ي رري ر رروء قر ررار الجمعي ررة العام ررة  237/68ال ررذي أعلن ررت يير ر الجمعي ررة العام ررة
يت ر رررة  2024-2015عق ر رردا دولي ر ررا للمنح ر رردرين م ر ررن أصر ر ر أيريق ر رري ،وقر ر ررار الجمعي ر ررة
العامة  16/69بشأن برنامإ اقنشطة لتنفيذ العقد ،توصي اللجنة برأن تُعرد الدولرة الطررف
وتُنفذ برنامجا منا با من التدابير والبيا ات وتطلب اللجنة إلى الدولرة الطررف أن تردرت
يي تقريرها المقب معلومات محددة بشأن التدابير الملمو ة التري تكرون قرد اعتمردت ا يري
هررذا اإلطررار ،مررع مراعرراة توصرريت ا العامررة رقررم  )2011 34بشررأن التمييررز العنصررري رررد
البكان المنحدرين من أص أيريقي
المشاورات مع المجتمع المدني
 -26توص رري اللجن ررة الدول ررة الط رررف بمواص ررلة التش رراور وتعزي ررز حواره ررا م ررع منظم ررات
المجتمع المدني العاملة يي مجال حماية حقوب اإلنبران ،ال ريما المنظمرات التري تعمر
علررى مكايحررة التمييررز العنصررري ،يرري ررياب إعررداد التقريررر الرردوري المقب ر ومتابعررة هررذي
المالحظات الختامية
نشر المعلومات
 -27توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيي تقاريرها لعامرة الجم رور يرور تقرديم ا ،وبرأن
تنشر كذلن المالحظات الختامية للجنرة بشرأن هرذي التقرارير باللغرات الر رمية وغيرهرا مرن
اللغات الشائعة اال تخداا ،حبب االقتضاء
متابعة هذي المالحظات الختامية
 -28عمررال بررالفقرة  1مررن المررادة  9مررن االتفاقيررة والمررادة  65مررن نظام ررا الرردا لي،
تطلررب اللجنررة إلررى الدولررة الطرررف أن توايي ررا ،يرري غضررون ررنة واحرردة مررن اعتمرراد هررذي
المالحظررات الختاميررة ،بمعلومررات عررن تنفيررذها التوصرريات المدرج رة يرري الفقرررتين  10أ)
و 22أعالي
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يقرات كات أهمية اصة
 -29تود اللجنة أن توج انتبراي الدولرة الطررف إلرى اقهميرة الخاصرة للتوصريات الرواردة
يي الفقرات  8و 12و 14و 20أعالي ،وتطلب إلي ا أن تقدا يي تقريرها الدوري المقب
معلومات مفصلة عن التدابير الملمو ة المتخذة لتنفيذ هذي التوصيات
إعداد التقرير الدوري المقب
 -30توص رري اللجن ررة ب ررأن تق رردا الدول ررة الط رررف تقريره ررا الج ررامع للتق ررارير الدوري ررة م ررن
الثالررث والعش ررين إلررى الخررامذ والعش ررين ،يرري وويقررة واحرردة ،يرري موعررد أقصرراي  4كررانون
الثاني/يناير  ،2020مع مراعاة المبادة التوجي ية الخاصة بإعرداد التقرارير التري اعتمردت ا
اللجنررة يرري دورت ررا الحاديررة والبرربعين  ،)CERD/C/2007/1وبررأن تتنرراول يرري هررذي الوويقررة
جميررع المبررائ الت رري أويرررت ي رري هررذي المالحظررات الختامي ررة ويرري ر رروء ق ررار الجمعي ررة
العامة  ،268/68تحث اللجنة الدولة الطرف علرى االلترزاا بالحرد اققصرى لعردد كلمرات
التقارير الدورية ،وهو  21 200كلمة
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