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لجنة القضاء على التمييز العنصري

المالحظااال المتا يااة لتااير التقااامنر الاممنااة ااي ال ااا ي لااى ال ااا ي
عتر لتركمانستار*
ر ررا

ر ررج

 -1نظ ر ررجن يف ال ر ررا ا يفللجق ر ررج ر ر ررالث يف لل ر ررا قج يف ق ر ررا لر ر ر يف ر ررال
يفرتكمانسلان ( )CERD/C/TKM/8-11ا ج سليها  ( 2503 2502نظرج CERD/C/SR.2502
 )2503ملعلررت يف ا  30رجق يف رراوفنت م  1كررانتن ل دف قسررم  .2016لم ر ن
يف ال ر ررا ا ج س ر ررليها  ،2513 2512ملعل ر ررت يف ا  8 7ك ر ررانتن ل دف قس ر ررم ،2016
ملالحظان خللاليا يفلايفيا.

ألف -قا ة
رج يف يفرا
را
جحب يف الا بلل مي يفللجقج رالث يف للا قج يف قرا لر يف رال
-2
ا ررق ررهت يفل رريف يف ررا اخلا م ررا يف ال ررا ا لالحظام ررا خللالي ررا
يفط ررج  ،يف ررض ر ررم
يفسررابلا .ررت يف الررا ان رري بايف يفررا يفطررج يفلل ر ها يفللررا قج ا يفت ر مللا ررب ،جحررب
يف يفا يفطج يفج يث ملسلتى.
با ت لث

لاء -الجوانب اإلنجالية
-3

جحب يف الا باختاذ يفل بري يفل جقعيا يفسيا ا يا يفلايفيا:

ع ر ر قت
(ا)
ملعاقري يف يفيا بل اك ؛

ررلت جكمانس ررلان ا  14اق تدف ر ر لم  2016يفك ررهت قلت رريف ل ررث

(ب) ضررث ةطررا يفعمررت يفتملليررا مللع لررا نلررترت نسرران يف رررت ،2020-2016
ا  15كانتن يف اوفقلاقج 2016؛
__________

*

لم ما يف الا ا
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(ج) ن را للبرب الريف يف مظرامل مبتجرب رانتن جكمانسرلان مللع ريف برملليف ملظررامل،
ا  23جق يف اوفنت م 2016؛
ضث ةطا يفعمت يفتملليرا مللع لرا باملسرا بريف رلسريف يف ررت ،2020-2015
()
ا  22كانتن يف اوفقلاقج 2015؛
ضررث ةطررا يفعمررت يفتملليررا ملكا حررا ر ررا بايف ررج يف رررت ،2020-2016
(ه)
ا  18آذ فلا س .2016

جيم-

ماعي القلق مالتوصيال
البيانال اإلحصائية
جحب يف الا با حبراييان يفرا ر للها يف يفرا يفطرج اخللرا رت مللع لرا برايفلكتق
-4
خلررل يفسرركالا يف ملرران .مل ر يف الررا يفعر ت ل ر مي بيانرران تررال ا ر لسررلتى لررث يف رران
خلليررا بررا لترت ر لبررا قا رجلما يررا ،ر لسررلتى يررت ل يرران خلليررا ا يررا يفعالررا
يف الا اقر ا يفعر ت لر مي بيانران ر يفلكرتق خلرل يف سرالا  ،ر
يا يفسيا يا .مل
غ ررري مل ررت ملليف ا يف يف ررا يفط ررج  ،يفلك ررتق خل ررل يف رران لير ر ج ر ا ملب ررل ا كالس رريان
يف الا كضيفك يفع ت ل مي بيانران ر ر ملللمريف يف را يف توف يفج لرا ا يف يفرا
اةجى .مل
يفطج ( ملا .)1
 -5ت يااا اللجنااة الاملااة الىاارص لااى توصاايتما العا ااة مقاام  )1973(4لتااير تقااانم
الامل األطراص للتقامنر لموجب الما ة  1ي االتفاقية ،متوصيتما العا ة مقم )1990(8
لتير تفساير متىبياق أحكااا الفقارتيي  1م 4اي الماا ة  1اي االتفاقياة ،متوصايتما العا اة
مقم  )1999(24لتير الما ة  1ي االتفاقية ،مالمبا ئ التوجيمية المنق ة لتير عاا
التقامنر المقا اة لموجاب االتفاقياة (انظار  ،CERD/C/2007/1الفقارال اي  10لاى ،)12
متوصااي لااير تجمااع الاملااة الىاارص ليانااال حصااائية ااااة عااي التكااوني اإلانااي لسااكانما
علااى أسااات التعرنااف الااأاتي ،ملااير تااامجما لااي تقرنربااا الاااممي المقبااا متوصااي اللجنااة
كألك لير تقاا الاملة الىرص ليانال حصائية لتاير ساتوت تمتاع جمياع الفااال اإلانياة
لال قوق االقتصا نة ماالجتماعية ،لما ليما الفاال األقا عا اً ،ملتير تم يا بأه الفاال
لي ال ياة العا ة مال ياة السياساية ،ملاير تفياا اللجناة لاألساات العملاي المساتعما لقياات
ستوت التمتع لال قوق المكرسة لي االتفاقياة متىلاب اللجناة كاألك لياناال عاي تكاوني
الساجناء ااي حياث السااي مالجاانأل ماألصاا اإلانااي مالجرنمااة المرتكباة ،مليانااال حصااائية
ااا ااة عا ااي عا ااا نيا اار الما ااواطنيي لا ااي الاملا ااة الىا اارص ،لما ااي لا اايمم عا ااانمو الجنسا ااية
مالمماااجرمر مالالجاااور م لتمسااو اللجااوء متىلااب اللجنااة كااألك علو ااال عااي التكااوني
اإلاني للفاال األقا عا اً معي عا المنتميي لفاة اللولي/الرم ا لي الاملة الىرص
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تعرنف التمييز العنصري
الحررا يف الررا لررث يفللر قج ملع تلرران يفررا ر للها يف يفررا يفطررج ر ملررا  145لر
-6
انتن حملاكم ر ق يفعات  ،2014لل ا لةجى يف ل جقعان حمل يا يفا
يفلانتن رلايهت،
حتظررج يفلمييررص يفعلبررج ررق ا ر لعيلررا ،للهررا رلسرريا يفعررجرت ليررت .لررث ذيفررك ،عررجب
يف ال ررا ر ر يفل رريف لن عجقر ر يفلميي ررص يفعلب ررج ر ق ررمت ير رث ل ر ر مللب ررتا يه ررا ا
ملررا  1ل ر ر ا يررا ،للهررا يف ررتن يفلا اسررب .مل ر يف الررا يفع ر ت ل ر مي لع تلرران مررا ذ
يالحان يف لت قا لةرري ر ت ر اقرر ا عر قت ملرا  19يفرا ا ر ا ملاضرهت
كان
ملسا بيف يث ملت ملليف ( ملا .)1
ا
 -7توصي اللجنة ،انىالقاً ي توصيتما العا اة مقام  )1993(14لتاير الفقارة  1اي
الم ااا ة  1ااي االتفاقي ااة ،متوص اايتما العا ااة مق اام  )2002(29لت ااير النس ااب ل ااي س ااياق
الفقاارة  1ااي المااا ة  1ااي االتفاقيااة ،لااير تكفااا الاملااة الىاارص تعااانا المااا ة  145ااي
القانور الجنائي لكي تتوالاق اع الاساتوم الجاناا ،ملماصاة ماس أساساي اللاور مالنساب
ملقاً للتعرنف الوام لي الما ة  1ي االتفاقية
خىاب الكرابية
مل ر يف الررا ،ا رريارت يفلررضكري مبالحظامررا خللاليررا يفسررابلا ،يفع ر ت ل ر مي لع تلرران
-8
ر يفل ر بري ملللررض يفلع ر قت ملررا  177ل ر يفلررانتن رلررايهت ،يفل رجقعان حمل يررا لةررجى يفررا
ِّجت ةطاب يفكجهيا ،مبا قلت يف لث ملا  4ل ر ا يا ،قرم ار ؤ يفلر بري يفرا حتظرج
يف الا كضيفك يفع ت ل مي لع تلران
جط ا ليي حجقا يفلع ري .مل
ةطاب يفكجهيا
اخلجها ق يف ان خلليا خلليا  -يف قليا ( ملا .)4
ل يض هضه يفل بري
 -9توصي اللجنة ،لي ساياق التاأكير لتوصايتما العا اة مقام  )1993(15لتاير الماا ة 4
ا ااي االتفاقيا ااة ،متوصا اايتما العا ا ااة مقا اام  )2013(35لتا ااير كال ا ااة خىا اااب الكرابيا ااة
العنص اري ،لااير تتمااأ الاملااة الىاارص التاااالير الضاارممنة لضاامار تعااانا المااا ة  177ااي
تجرا خىاب الكرابية ،لما نتوالاق اع
القانور الجنائي ،مالتترنعال الم لية األخرت التي ِّ
االتفاقيااة ،علااى الن ااو المفصااا لااي التوصاايال العا ااة للجنااة متوصااي اللجنااة أنض ااً لااير
تض اامي الامل ااة الى اارص اتم ااا جا اراءال الت قي ااق مالمقا اااة ل ااي جمي ااع ح اااالل جا ارائم
الكرابية مخىاب الكرابية ،م عاقبة الجناة ،لغض النظر عي م عمم الرسمي
أ يي المظالم المعني ل قوق اإلنسار
 -10جحب يف الا با لما انتن اليف ملظامل ،يفض قُل مل مبتج ه للبب لليف لظامل قُعر
ج ررج ن
نماق ررا حل ررترت نس رران ماهل ررا .ع ررجب يف ال ررا ر له ررا ب ررملن ل ررا ذ كان ر
مللع لا بلعييف صد اليف ملظامل لسمح يفه بل كا ل ر للاليفيا يا ( ملا .)2
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 -11م تأكر اللجنة لتوصيتما العا ة مقم  )1993(17لتير نتاء ؤسسال مطنياة
لتيسير تنفيأ االتفاقية ،لإنما تتاجع الاملاة الىارص علاى امار اتماا تااالير كالياة تكفاا
أل يي المظالم المعني ل قوق اإلنسار الفعالية ماالستقاللية ماإل امة الأاتية ،ملقاً للمبا ئ
المتعلقة لمركز المؤسسال الوطنية لتعزنز محماناة حقاوق اإلنساار ( باا ئ لاامنأل) ،لىارق
نما مار مجو جاراء ما او مشافاص نانظِّم عملياة تعيايي أ ايي المظاالم معزلات متىلاب
اللجنة أر تامس الاملة الىرص لي تقرنربا الاممي المقبا علو ال عي عملية اختيام أ يي
المظ ااالم ،م علو ااال فص االة ع ااي الوالن ااة المتعلق ااة لواائف اات مس االىاتت ،م ص ااا م تمونل اات،
م ستونال ساءلتت
ال رنة الاننية لألقليال اإلانية
 -12ا ضر ررت يفل ر ررابك بر رريف يف ر ر ق لير ررت خلر ررل ،عر ررجب يف الر ررا ر ر رنص ر رراج ب ر ررملن
يفب ررعتبان يف ررا ت جهه ررا ا ي رران لعيل ررا ا جمل رراهج مبما ررا حله ررا ا حجق ررا يف ك ررج يفتجر ر ن
يف ر ق  ،ررمت هررضه يفبررعتبان لررا ي ر برره يفللررا قج ل ر حررارن ملررراقلا قررض يف ظررهت
ر للاد رحلااز يف جلا لبا ملؤيف ان يف قليا ( ملا .)5
تعج ااا الامل ااة الى اارص لاتم ااا ت اااالير لعال ااة ل مان ااة حق ااوق
 -13توص ااي اللجن ااة ل ااير ِّ
األقليااال ،لمااا لااي لااك حقمااا لااي حرنااة الفكاار مالوجاااار مالاااني ،مر أي تمييااز علااى
سااب أم األصااا القااو ي أم اإلانااي ،علااى الن ااو الم اا لااي
أسااات العاارق أم اللااور أم النو و
الما ة  5ي االتفاقية
ال قوق ال قالية ماللغونة لألقليال اإلانية
 -14الحررا يف الررا لررا للرره يف يفررا يفطررج ل ر لع تلرران ي ر بررملن يفلررانتن قك ررت حرريف
ملت ملليف ا مل اكا ا يا يف لا يرا ب را يفلظرج ر اير هم يف لراا ا خلرل ا يفر قل .لرث
ذيف ررك ،ر ر ن يفل رريف ر ق ررصد قس ررا ها يفعر ر ت لر ر مي لع تل رران ب ررملن ل رراكا رران ل ي رران ا
لن رطا يف لا يرا ب رملن رهرت يفجليرا ح را لميررا خللا را ل يران لر اجرت حملا ظرا ررق
هتقلهررا يف لا يررا ررق يفلحررت يفررض قك رره يفلررانتن .عررجب يف الررا ر لهررا ب ررملن يفللررا قج يفررا
ي ر ب ررملن يفلع رريم قل ر ت ا ا را بايف ررا يفرتكماني ررا ،اي ررا ا لؤ س رران يفلع رريم يفع رراو ،ب ررملن
يفطررالب ملررتك يف ك ررتلييف قُ صلررتن با ر يف ررص يفررتملل يفرتكمرراو اق را كرران اي ر هم خل ررل.
عجب يف الا يفل يف اقر ا ب ملن يفللا قج يفا ي برملن ل يران خلليرا ت جره ل ران يف تقرا
كتليا ت ي ها لث ملؤ سان كتليا يفعالا ( ملا .)5
عرتض ل ها يف تكاي
 -15ترح ااب اللجنا ااة لالت اااالير المتوخا اااة لا ااي خى ااة العما ااا الوطني ااة المتعلقا ااة ل قا ااوق
اإلنسار ،مبي التاالير التي تماص لى تمياة الظرمص التي تساعا أطفاال األقلياال اإلانياة
على تعلم لغتمم األصلية ،متوصاي لاير تتماأ الاملاة الىارص التااالير الضارممنة لتنفياأ باأه
المىااة ،لىاارق نمااا نتاااء الماااامت متااولير الكتااب الاماسااية للغااال األقليااال متوصااي
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اللجنة لير تضمي الاملة الىرص نو ال قالال الماصاة لممتلاف لااال الساكار ماللغاال
التي تت اث لما بأه الفاال المكانة المناسبة ،ملير تألا الصعولال اللغونة التاي تعتار
التمتاع لاال قوق االقتصاا نة ماالجتماعياة ،ال سايما ال قاوق لاي التعلايم مالعماا مالتواصاا
ع المؤسسال ال كو ية مالعا ة ملي ساياق التاأكير لتوصايتما العا اة مقام )2009(32
لتااير عنااى منىاااق التاااالير الماصااة الااوام ة لااي االتفاقيااة ،تتااجع اللجناة الاملااة الىاارص
علااى اتمااا تاااالير لموسااة لضاامار تم يااا األشااما المنتماايي لااى األقليااال اإلانيااة لااي
جميع ستونال المياال ال كو ية مالترطة مالقضاء ،معاا استبعا بم لسبب اللغة
م ع نير المواطنيي
يف الا يفع ت ل مي لع تلان يفتضث يفجه يف ري ملت ملليف ا يف يفا يفطرج ،
 -16مل
مبر ر رريهم مله رراجج ن يفالج ررتن ل لمس ررت يف ا ررت  ،ر ر ر ر مم ررق ب ررتد ررق يفلع رريم
يفج اقا يفبحيا يفعمت ،سايت لت يفي هم ا يف يفا يفطج  .الحا يف الا بل يف اقر ا ت
سرايت ا ل ررلم رررت ج قر ا يف يفررا يفطررج للرض ررات  .2005عررجب يف الررا ر يفل رريف
اقر را ب ررملن يفلمييررص يفلررايم ررق ا رراس جلسرريا ملررت ملليف ذ رلسرريا ملص جررا ،يفلمييررص ض ر
ملت ملليف يفرتكمان مللص جيف ل غرري ملرت ملليف ،يفبرعتبان يفرا عررتض حبرتهلم رق ملترري ن
ةتد ملتري ن ا جقا ملتق ا لجت ( ملا ان .)7 5
 -17توصي اللجنة ،لي سياق التأكير لتوصيتما العا ة مقم  )2004(30لتير التمييز
ااا نياار المااواطنيي ،متوصاايتما العا ااة مقاام  )1996(22لتااير الالجااايي مالمتاار ني لااي
سياق الما ة  5ي االتفاقية ،لير تضىلع الاملة الىرص لما نلي:
اامار حصااول نياار المااواطنيي علااى التعلاايم مالسااكي مالرعانااة الص ا ية
(ا)
مالعما ،متسجيا واليابم ،لي قليم تركمانستار ،مر تمييز؛
(ب) نااع اإلعااا ة القس ارنة لملتمسااي اللجااوء ،ماتمااا تاااالير اسااتقبال لعالااة،
م مار مصولمم لصومة عا لة ملعالة لاى المعلو اال ماإلجاراءال المتعلقاة لااللجوء ،مر
تمييز ،متقانم علو ال ااة عي عا لتمسي اللجوء لي الاملة الىرص الأني ُساجلوا
نأ عاا 2005؛
(ج) تزمنااا اللجنااة لمعلو ااال عااي تيشاايرال اإلقا ااة مالتيشاايرال األس ارنة التااي
طُلبت مالتيشيرال التي تمت الموالقة عليما أم ُملضت؛
( ) تزمنا اللجنة لمعلو ال ،لي التقرنر الاممي المقبا للاملة الىرص ،لتير
تنفيأ بأه التوصيال
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م ع األشما

عانمي الجنسية

 -18جحر ررب يف الر ررا بلر ررج يف يفر ررا يفطر ررج لر ررلح رلسر رريا اك ر ررج ل ر ر  1 750تلب ر ر ا
ررات  ،2015با لما ه ررا ررانتن رلس رريا
لر ر ر ر هت رلس رريا ا يف رررت لر ر ررات 2013
ا ي ررا ة ررا
يفع ررات  2013ررانتن يفالج رريف يفع ررات  ،2012بانر ررمالها ا ررات 2012
حارن نع ت رلسيا .غم ذيفك ،ر صد يف الا عجب يفل يف ب رملن يفعر يفك رري يفعر هت
رلسيا ا يف يفا يفطرج اخلرج نعر ت رلسريا ا ر مم رق برتد رق لرترت خلر لان
ل ا يا ( ملا .)5
 -19توصااي اللجنااة لااير تواصااا الاملااة الىاارص اتمااا تاااالير عاجلااة لمفااض حاااالل
انع ااااا الجنس ااية ،ملض اامار حص ااول ع ااانمي الجنس ااية ل ااي الامل ااة الى اارص عل ااى ال ق ااوق
مالمااا ال األساسااية متىلااب اللجنااة لااى الاملااة الىاارص أر تااامس لااي تقرنربااا الاااممي
المقبا علو ال ااة عي عا األشما عانمي الجنسية لي الاملاة الىارص م كانياة
حصولمم على ال قوق مالما ال األساسية
التكامت المتعلقة لالتمييز العنصري
لها ر رلمج
 -20عجب يف الا جم ا ،ا يارت يفلضكري مبالحظاما خللاليا يفسابلا،
ملع تلان مللع لا بلط ييف ر ا يا ق يفبعي حمل رهت ،مبرا ا ذيفرك ر ت قرج ال را
ر للا
ل ب ا يف حارن يفا مل ل يها حملاكم يفتملليا احكات ر ا يا ،ت قرج بيانران حبراييا
ب ررملن يف رركا ى مللع لررا برايفلمييص يفعلبررج جررج ن يفلحليرريف لررث رلررا ا للاضررامم .ررري
يف الا اقر ا ان ت ل مي تركا ى ر قعرل بايفررج ر ت حر ي ييرص لبرج ا يف يفرا
يفطج  ،بت ق د ق جت ل ان حتتد ن يفلماس لرترت مللبرتا يهرا ا ر ا يرا
ق يفبعي حمل هت ،مبا ق مت نلص يفت هت يفعات با لترت مل متيفا بار ا يا يفل رجقعان حمل يرا
ذ ن يفب ر ا ،ا ر ت يسررج ر ت رنلبررا يفلر رايهت ل ر يفلمييررص يفعلبررج ا ر ت ت جهررا ا
نع ت يف لا يها ( ملا .)6
 -21توصااي اللجنااة لااير تااامس الاملااة الىاارص لااي تقرنربااا الاااممي المقبااا علو ااال
فصالة عاي ال ااالل التاي طُبقاات ليماا أحكااا االتفاقياة متىلااب اللجناة أنضااً لاى الاملااة
الىاارص تقااانم ليانااال حصااائية عااي عااا التااكامت المتعلقااة لااالتمييز العنصااري ،معااا
حاالل الت قيق مالمقا اة ماإل انة ،صانفة ل ساب ساي الضا انا مناون الجانأل ماألصاا
اإلاني أم اإلاني  -الانني متوصي اللجنة أنضاً لاير تضامي الاملاة الىارص أال نكاور عااا
تقانم شكامت تتعلق لالتمييز العنصري بو نتيجة لعاا معي الض انا ل قوقمم المنصاو
عليما لي االتفاقية أم لعاا اقتمم لي سبا االنتصاص القضائي
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استقالل القضاء
ك يف الا يف يث ل رج ا ر ت ماقرا رنلبرا يف عايفرا لر ا
 -22نطال ا ل
ا عاد ييص لبج  ،ملجقيف حملاكم يفتملليا ملللبا ملؤ سان كتليا لةجى ،كها
لن ررللالد يفلرررا الررج ا ا ررهت ،مبررا ا ذيفررك ا ررارن مللع لررا ب رايفلمييص يفعلبررج  ،عررجب
يف الا يفل يف ب ملن ر ا ن يفا ري ان هضه يفظج يفيس يما للت ج ا يف يفرا
يفطج ( ملا ان .)6 5
 -23توصي اللجنة ،لي ساياق التاأكير لتوصايتما العا اة مقام  )1996(20لتاير الماا ة 5
ااي االتفاقيااة ،متوصاايتما العا ااة مقاام  )2005(31لتااير نااع التمييااز العنصااري لااي امة
مسير عما نظاا العاالة الجنائياة ،لاير تتماأ الاملاة الىارص التااالير الضارممنة التاي تضامي
االسااتقالل مالنزاب ااة الكااا ليي للقض اااء ملق ااً للمب ااا ئ األساسااية لت ااير اسااتقالل الس االىة
القضائية ،ملير تكفا أر نكور لوسعما حمانة انا التمييز العنصري
تامنب القضاة مالم ا يي مالمسؤمليي ال كو ييي
ق يرا
لر مي برجل
 -24الحا يف الا ملع تلان يفا للها يف يفا يفطرج ب رملن ر
ا جمرراد حلررترت نسرران مل رتك هت ن رراذ يفلررانتن ،جحررب طررا ل ر مي يفلر قب ا جمرراد آيفيرران
حلترت نسان يف محاليف ق يفلحرت ملرضكت ا ةطرا يفعمرت يفتملليرا مللع لرا نلرترت نسران.
قب ا جماد حلترت
يف الا يفع ت ل مي لع تلان ل ب ا تال ا ا
غم ذيفك ،مل
نسان لترت مل جا ا ر ا يا ُ ت يفلررا حملراليف ملسرؤ يفيف كرتلييف ،ر اخلرج
هضه يف ل يفل ق يا ا ضث ل يان خلليا ( ملا .)7
 -25توصااي اللجنااة لااير تق اااا الاملااة الىاارص ل ارا ك تامنبي ااة تمصصااة لااى كااا ااي
القض ا اااة ،مالم ا ااا يي ،م ا اابال الت ا اارطة ،م س ا ااؤملي نف ا ااا الق ا ااانور ،م م ل ا ااي الميا ا ااال
ال كو يااة ،مكيانااال ال كاام الم لااي ،مالجمعيااال ،م لااك لااي جاااالل حقااوق اإلنسااار
م نع التمييز العنصري مال قاوق المكرساة لاي االتفاقياة ،ملاير تانظم حملاة عا اة للجمماوم
لتااير بااأه الموا اايع متىلااب اللجنااة لااى الاملااة الىاارص أر تااامس لااي تقرنربااا الاااممي
المقبا علو ال فصلة عي البرا ك التامنبية مأاربا لي م ع األقليال اإلانية

ال -توصيال أخرت
التصانق على عاباال أخرت
 -26انىالق ااً ااي مال اللجنااة أر جميااع حقااوق اإلنسااار نياار قاللااة للتجزئااة ،تتااجع
اللجناة الاملاة الىارص علاى النظار لاي التصاانق علاى المعابااال الاملياة ل قاوق اإلنسااار
التي لم تصااق عليماا لعاا ،مال سايما المعابااال التاي تتضامي أحكا ااً ال صالة باشارة
لااالىوائف التااي قااا تتعاار للتمييااز العنصااري ،كااالبرمتوكول االختيااامي التفاقيااة نابضااة
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التعا ااأنب منيا ااره ا ااي ا اارمب المعا لا ااة أم العقولا ااة القاسا ااية أم الال نسا ااانية أم الممينا ااة،
ماالتفاقي ااة الاملي ااة ل مان ااة جمي ااع األش ااما ااي االختف اااء القس ااري ،ماالتفاقي ااة الاملي ااة
ل مانة حقوق جميع العمال المماجرني مألرا أسربم
تالعة عالر ملرنا ك عما نرلار
 -27توصااي اللجن اة ،لااي ااوء توصاايتما العا ااة مقاام  )2009(33لتااير تالعااة ااؤتمر
تفعا الاملة الىرص ،لي ساياق ااس االتفاقياة لاي نظا ماا القاانوني
استعرا نرلار ،لير ِّ
الم ل ا ااي ،ع ا ااالر ملرن ا ااا ك عم ا ااا نرل ا ااار ال ا ااأي اعتم ا اااه ل ا ااي أنلول/س ا اابتمبر 2001
المؤتمر العالمي لمكال ة العنصرنة مالتمييز العنصري مكره األجانب م اا نتصاا لاألك اي
تعصااب ،ااع راعاااة الوايقااة المتا يااة لمااؤتمر اسااتعرا نرلااار المعقااو لااي جنيااف لااي
نيسار/ألرنا  2009متىلب اللجنة أر تاامس الاملاة الىارص لاي تقرنرباا الااممي المقباا
علو ال ا ة لتير ا اتُمأ ي خىط عما متاالير أخرت لتنفيأ عالر ملرنا ك عما
نرلار على الصعيا الوطني
العقا الاملي للمن امني ي أصا ألرنقي
 -28ل ا ا ااي ا ا ااوء قا ا ا ارام الجمعي ا ا ااة العا ا ا ااة  237/68ال ا ا ااأي أعلن ا ا اات لي ا ا اات الجمعي ا ا ااة
الفترة  2024-2015عقااً ملياً للمن امني ي أصا ألرنقي ،مقارام الجمعياة 16/69
لتير لرناا ك األنتاىة لتنفياأ العقاا ،توصاي اللجناة لاير تعاا الاملاة الىارص متنفاأ لرنا جااً
ناس ااباً للت اااالير مالسياس ااال متىل ااب اللجن ااة ل ااى الامل ااة الى اارص أر ت ااامس ل ااي تقرنرب ااا
الا اااممي المقبا ااا علو ا ااال قيقا ااة عا ااي التا اااالير الم ا ااا ة المتما ااأة لا ااي لا ااك اإلطا ااام،
ع راعاة توصيتما العا ة مقام  )2011(34لتاير التميياز العنصاري اا المن اامني اي
أصا ألرنقي
المتاممال ع المجتمع الماني
 -29توصااي اللجنااة لااير تكفااا الاملااة الىاارص حي ازاً فتوح ااً للمجتمااع الماااني ،لماااص
تيسااير عملي ااة مص ااا التق اااا الم اارا ل ااي تنفي ااأ االتفاقي ااة ممصااا الت ااانال الت ااي تعت اار
تنفيااأبا ،ملااير تتتااامم الاملااة الىاارص ااع نظمااال المجتمااع الماااني العا لااة لااي جااال
حمانااة حقااوق اإلنسااار متوسااع ائاارة ال ااوام عمااا ،مال ساايما المنظمااال التااي تماااص لااى
كال ااة التمييااز العنصااري ،م لااك لااي سااياق عاااا التقرناار الاااممي المقبااا م تالعااة بااأه
المالحظال المتا ية
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تعانا الما ة  8ي االتفاقية
 -30توصي اللجناة لاير تصااِّق الاملاة الىارص علاى تعاانا الفقارة  6اي الماا ة  8اي
االتفاقي ااة ،ال ااأي اعتُم ااا ل ااي  15ك ااانور ال اني/نن ااانر  1992ل ااي االجتم ااان الرال ااع عت اار
للامل األطراص لي االتفاقية ،مالأي أناتت الجمعية العا ة لي قرامبا 111/47
اإلعالر المامس لي الما ة  14ي االتفاقية
 -31تتجع اللجنة الاملة الىرص على اعتما اإلعالر االختيامي المنصاو عليات لاي
الما ة  14ي االتفاقية ،مبو اإلعالر الاأي نعتارص لاختصاا اللجناة لاي تلقاي شاكامت
األلرا مالنظر ليما
الوايقة األساسية الموحاة
 -32تتجع اللجنة الاملة الىرص على ت انث مايقتما األساسية الموحااة ،التاي نرجاع
تامنمم ااا ل ااى ع اااا  ،2009ملقا ااً للمب ااا ئ التوجيمي ااة المنس ااقة لتق ااانم التق ااامنر لموج ااب
المعابا اااال الامليا ااة ل قا ااوق اإلنسا ااار ،مال سا اايما المبا ااا ئ المتعلقا ااة لالوايقا ااة األساسا ااية
الموح اااة ،عل ااى الن ااو المعتم ااا ل ااي االجتم ااان الم ااا أل المت ااترل ل اايي اللج ااار لميا ااال
عابا اااال حقا ااوق اإلنسا ااار المعقا ااو لا ااي حزن ا ارار /نونيا اات ،HRI/GEN/2/Rev.6( 2006
الفصااا األمل) ملااي ااوء قارام الجمعيااة العا ااة  ،268/68ت ااث اللجنااة الاملااة الىاارص
على االلتزاا لال ا األقصى لعا الكلمال لمأه الواائق ،مبو  42 400كلمة
تالعة بأه المالحظال المتا ية
 -33تىلااب اللجنااة لااى الاملااة الىاارص ،عم االً لااالفقرة  1ااي المااا ة  9ااي االتفاقيااة
مالما ة  65ي نظا ما الااخلي ،أر ت يىما علماً لي نضور عااا اي تاامنع اعتماا باأه
المالحظاال المتا يااة ،لماا تتمااأه ااي جاراءال لتنفيااأ التوصاايال الاوام ة لااي الفقارال 9
م 11م 13أعاله
الفقرال ال األبمية الماصة
 -34تو اللجنة أر توجت عناناة الاملاة الىارص لاى األبمياة الماصاة للتوصايال الاوام ة
لي الفقرال  7م 15م 17أعاله ،متىلب لى الاملة الىرص أر تامس لي تقرنربا الاممي
المقبا علو ال فصلة عي التاالير الم ا ة المتمأة لتنفيأ تلك التوصيال
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نتر المعلو ال
تيساار الاملااة الىاارص اطااالن عا ااة الجممااوم علااى تقامنربااا لااي
 -35توصااي اللجنااة لااير ِّ
تعماام لالم اا المالحظااال المتا ياة التااي تعتماابا اللجنااة لتاير تلااك
مقات تقااانمما ،ملاير ِّ
التقامنر لاللغال الرسمية ملاللغال األخرت التائعة االستمااا ،ل سب االقتضاء
عاا التقرنر الاممي المقبا
 -36توصا ااي اللجنا ااة لا ااير تقا اااا الاملا ااة الىا اارص تقرنربا ااا الجا ااا ع لتقرنرنما ااا الا اااممنيي
ال اااني عت اار مال ال ااث عت اار ،ل ااي مايق ااة ماح اااة ،ل ااي وع ااا أقص اااه  29تتا ارني األمل/
أكتااولر  ،2019ااع راعاااة المبااا ئ التوجيميااة الماصااة لإعاااا التقااامنر التااي اعتماااتما
اللجن ا ااة ل ا ااي ممتم ا ااا ال ا ن ا ااة مالس ا اابعيي ( ،)CERD/C/2007/1مل ا ااير تتن ا ااامل ل ا ااي تل ا ااك
الوايقااة جميااع المسااائا الم ااامة لااي بااأه المالحظااال المتا يااة ملااي ااوء ق ارام الجمعيااة
العا ا ااة  ،268/68ت ا ااث اللجنا ااة الاملا ااة الىا اارص علا ااى االلت ا ازاا لال ا ااا األقصا ااى لعا ااا
الكلمال للتقامنر الاممنة ،مبو  21 200كلمة
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