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لجنة القضاء على التمييز العنصري

المالحظات الختامية بشأن التقريأر الاأامل لقتقأا ير الية يأة مأا ال أابل
إلى الحادي عشر أل مينيا *
ر ةر ررا
 -1نظر ا لجنة ررا ت لجر جلر للرراري جنر رراةجل لجلسةجلررا رررا لجع راألي ين ل ررا
( ،) CERD/C/ARM/7-11لمل لر ر ر ر ر ر ر ررا ت سس ر ر ر ر ر ر ررا سل ر ر ر ر ر ر ررل  ،ت نعر ر ر ر ر ر ر ررر ا  2524س2525
(لنظ ر  CERD/C/SR.2524س ،)2525لملع ررت يف ت  27س 28ن عرراأبرأل جل  .2017سل رمررلا
ت نعر ا  2539لملع ت ت  9رجلاةبراجلت  2017هذه لملال ظاا لخلرار 
ا.

ألف -مقيمة
ر جنلسجرا
ب لجنة ا ألر لمي لجر جل للاري جنر اةجل لجلسةجلا را لجعاألي ين ل را
-2
لجطر ر ل ،لج ررذ جلرا ررما ة س لا ن رريت سل ررل لج ن ررح لج ررت رساة ررا لجنة ررا ت رال ظا ررا لخلرار ررا
لجع راأل ا .س ررت لجنة ررا رأ ر ل ألاجلسجررا لجط ر ل نرريت ررلمي اةجل هررا ألانرظررا  ،س ررب ألررا تلة
لملفرتح سلجب اء ري سفلها لج ف ي لملعرتى .

باء -الاوانب اإلياابية
-3

ب لجنة ا ألا رما لجلسجا لجط ل لجرللألري لجر جلع ا سلجع اسا ا لجراج ا:

لجرعرلجل لجررذ ر لر نرريت لملرا  29رررا لجلسرررتة حب ر ر ع نرريت لملعرراسل
(ر)
ررا لج انتأ سحتظ ر شك را رشكال لجرم ز ،سقل رق ت لسرفراء ا 2015؛
(ب) لجرعلجل لجرذ ر لر نريت لملرا  89ررا لجلسررتة سل رمرا قرانتأ لانرتاألراا
لللجلرل ،لجرذ جلرر ي أ ر رفر ل ل قن رراا لج تر را ت للمع ررا لجتع را (لنظر نرريت س ر لخل ررت
لملا  95را لج انتأ أل غر ا لملعلجا) ،سقل رق ل ت لسرفراء ا 2015؛
(ج)
__________

*

لج انتأ لجذ جلعلل قانتأ لجال ئيف سلجنةتء سجلعركمن  ،ت ا 2015؛

ل رمل ا لجنة ا ت سة ا لجأان ا سلجرععيف ( 24ن عاأبرأل جل  12 -رجلاةبراجلت .)2017
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()
ا 2013؛

لج انتأ لملرعنح ألكفاجا لملعاسل ت ل تق س كافؤ لجف

أليف لمل ر سلج

(ه)

لاسرتل ة ا لجتع ا لملرعن ا حبماجلا

(س)

لطا لجعم لجتع ا لملرعن ا حب تق لإلنعاأ ،ت ا  2014؛

(ز)

،ت

تق لإلنعاأ ،ت ا 2014؛

علجل قانتأ لخللرا لجبلجلنا ،ت ا 2013؛

(ح) لطررا لجعم ر لجتع ررا جنفرررت  2015-2012أل ر أ لجرأ ررجم ت حررال
لإلنعاأ ،ت ا .2012

ررتق

 -4س ررب لجنة ررا رجلا ر ا ألر رلجلح لجلسجررا لجط ر ل ت ررا  2011نرريت لا فاق ررا لجلسج را
ماجلا مج ي ل شتا را لالرفاء لج ع .

جيم -دةاعي الققق ةالتوصيات
مكانة االتفاقية في النظام القانوني الياخقي ةتشريعات مكافحة

التمييز

 -5حت ر ر ج لجنة ر ررا نم ر را ألاجرتض ر ر حاا لجر ررت قر ررلرر ا لجلسجر ررا لجط ر ر ل سرفا هر ررا رأ قتل ر ررل
لملعاهللا هلا ل سب ا نريت لج تل رل لجتع را ،س ال ره لل رت لجرت برذهلا لجلسجرا لجطر ل ملتلءررا
جلعا ا ري لا فاق ا ،سخباصا ا ع جلح علجل لملا  29را لجلسرتة سر سع قانتأ ركافحا
لجرم ز ،جك ا ا زلل ع ألاج نح أ جلعاا لجلسجا لجط ل ا ر ي اج را ينفرا مج ري ررتل
لا فاق ا ألاجكار (لملا اأ  1س.)4
 -٦إذ تك أأر القان أأة تنتي أأي التوص أأية الت أأي ق أأيمتتا ف أأي مالحظاتت أأا الختامي أأة ال أأابقة
(انظر  ،CERD/C/ARM/CO/5-6الفقرة  )٨ةتشير إلى توصيتيتا العامتيا قأم )19٨5(7
ة قم  )1993(15فيما يتعقق بتنفيذ المأادة  ٤مأا االتفاقيأة ،فإنتأا توصأي اليةلأة ال أر
بالت أ أريل ف أأي اعتم أأاد مش أأرةن ق أأانو مكافح أأة التميي أأز ةبمواص أأقة مواءم أأة تشأ أريعاتتا م أأل
االتفاقية.
مكتب الميافل عا حقوق اإلن ا



ررب لجنة ررا ألة ررا ل رمررا ركرررب لملررللفي ررا ررتق لإلنعرراأ ت لجفئررا رجررجم ت
-7
رجلاةبر ر راجلت  ،2013جك ر ررا ع ر ر ب ر ررا قن ر ررا يزلء ر ررل لفاجلر ررا لجرمتجل ر ر لملت ر ررع جنمكرر ررب،
را جل تض قلة نيت لاضطالع ألتاجلر ألفعاج ا (لملا .)2
 8 -توصأأي القانأأة اليةلأأة ال أأر بتأأوفير تمويأأف تأأا ةم أأتيام لمكتأأب المأأيافل عأأا
حقوق اإلن ا  ،لتحقيق جمقة أمو منتا استمرا تشأييف مكاتهأ اإلققيميأة ةالليأة الوقاةيأة
الوطنيأأة بشأأكف يتوافأأق بالكامأأف مأأل المهأأادع المتعققأأة بمرتأأز المنس أأات الوطنيأأة لتعزيأأز
ةحماية حقوق اإلن ا (مهادع با يس).
المنظمات التي ترةج لقكراهية العنصرية ةاليعاية

العنصرية

 -9حت ج لجنة ا نم ا ألاجرتض حاا لجرت قرلر ا لجتفرل سرفا هرا رأ لملرا  22٦ررا لج رانتأ
لل ائل جت ل مال لج لر را ين لجرحر جلع نريت لجك له را لج تر را رس لجع ر جلا رس لجلجل را رس نريت
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لجرفررتق لجع قررل رس يهانررا لجك لرررا لجتع ررا ،سرأ لجر ر جلعاا لج ائمررا ر ع نرريت فك ر للما رراا
لملرتةع ررا ت ل فع ررال لمل كب ررا أل ررلسلفي ر ر جلا .أل ررل رأ لجنة ررا ررع أل رراج نح يزلء ررل س ررت
جلعاا جت لمل ظماا لجع جلا سلمل اةلا ت رأر هرذه لمل ظمراا ،سهرت ررر جلر راىف رري ر كرا
لا فاق ا (لملا (4ب)).
 -10إذ تش أأير القانأ أأة إل أأى التوصأ أأية الت أأي قأ أأيمتتا ف أأي مالحظاتتأ أأا الختامي أأة ال أ أأابقة
(انظأ أأر  ،CERD/C/ARM/CO/5-6الفقأ أأرة  ،)٨ت أ أأذتر اليةلأ أأة ال أ أأر بالتزامتأ أأا بموج أ أأب
المأأادة (٤ب) مأأا االتفاقيأأة بأأإعال عأأيم شأأرعية المنظمأأات التأأي تأأرةج لقتمييأأز العنصأأري
ةتحأر عقيأ  ،ةحظرهأا ةاالعتأرا بأن المشأا تة فأي هأذ المنظمأات أة األنشأ ة جريمأة
يعاقب عقيتا القانو .
التشريعات المتعققة باريمة الكراهية ةخ اب الكر 
اهية

ر ررع لجنة ر ررا ألر رراج نح يزلء لجر ر رراةجل لملرعن ر ررا خبطر رراب لجك له ر ررا لجع ر ر جلا سلجر ر ر اا
-11
لجرم زجلا ت لخلطاب لجعا  ،مبرا جل رم نر لج را ة را شت ر اا اررا سس اسر ا ست سسرائج
لإل ررال  ،سا س ر ما نرريت لإلنرتنررت ،سلجررت عررر لل رساس را ل قن رراا لجلجل ررا سرنرمعررل لجنةررتء
سلجال ئريف .سحتر ج لجنة را نمر ا رجلار ا ألاملررا  ٦3ررا لج ررانتأ لل رائل ،لجررت رري ين مجنررا ررررتة
ر ا لجرح جلع نيت لجك له را لج تر را رس لجع ر جلا رس لجلجل را سلجرع رب لجرلجله ألتصرف ا ل ربراةلا
ر ل جنع تألا رس جنمعؤسج ا ا لل ميا (لملا اأ  .)5-4
 -12إذ تضأأل القانأأة فأأي اعتها هأأا توصأأيتتا العامأأة قأأم  )2013(35بشأأن مكافحأأة
خ أأاب الكراهيأأة العنصأرية ،فتأأي توصأأي اليةلأأة ال أأر بأأن تتخأأذ التأأيابير المناسأأهة لكأأي
تُأأييا بقأأوة خ أأاب الكراهيأأة العنص أرية ةالتص أريحات التمييزيأأة فأأي الخ أأاب العأأام ةتنأأن
بنف تا عنتا ،بمأا يشأمف تقأا الصأاد ة عأا شخصأيات عامأة ،ةأ تأيعو الم أنةليا عنتأا
إلأأى اأأما أال ت أأتم تص أريحاتتم العامأأة فأأي التح أريا عقأأى الكراهيأأة العنص أرية ةتوصأأي
القانة اليةلة ال ر أيضا بت ايف حاالت خ اب الكراهيأة ةالتحقيأق فيتأا ةإحالتتأا إلأى
العيالأأة ةمعاقهأأة الم أأنةليا عنتأأا ةتوصأأي القانأأة اليةلأأة ال أأر تأأذلا بإدخأأال تعريأأف
منفصف لاريمة الكراهية ةحظرها في قانونتا الاناةي.
اإلبالغ عا حاالت التمييز العنصري ةمالحقة

الاناة

 -13حتر ج لجنة ررا نمرا ألر ةألي قاراجلا ائ ررا رعنررح ألرراجرم ز لجع ر سة ا ت جلر لجلسجررا
لجطر ل (لنظر  ،CERD/C/ARM/7-11لمل فررح لج لألري) سلررذج ألعزر ررا نريت كر رربء لإلسبرراا
ت قاراجلا لجرم ررز نرريت اررت رررا لرراأ جلر ع ن ر سراأل ا ر ر سع لج ررانتأ لملرعنررح مبكافحررا لجرم ررز،
جك ررا ا رزلل ررع ألرراج نح يزلء ررل ررل ررااا لجرم ررز لجع ر لجررت سررةنت سلاررعت
جنرح ررح سر نررت ين ل ررالم لررالل لجفرررت لمل ررمتجا ألرراجر جل  .س ررذل لجنة ررا لجلسجررا لجطر ل ألر أ
ل رعرتى لج كاسى قل جلعه س ت تلئح حتتل سأ لا رةاج ألرا تق لمل رت ن را ت
لا فاق ا نيت لج ع ل ل نل ،مبا ت ج لافر اة ين لجرت ل لجعرا ألرا تق لملك سرا ت لا فاق را
س ررل ُّ أع ر رس رراج ب لجرمرراف س ررب لانر ررال لج اررائل رس ررل تف ه ررا رس لنعررلل لجأ ررا ف ررا
(لملتل  2س.)7-4
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 -14إذ تشير القانة إلى توصيتتا العامة قم  )2005(31بشن منل التمييز العنصري
في إطا إدا ة ةسير عمف نظام العيالة الاناةية ،فإنتا تأذتر اليةلأة ال أر مأرة أخأر بأن
عيم تقييم شكاة أة دعاة قضاةية ما احايا التمييز العنصري يمكا أ يكو منشأرا
عقى أ التشريعات الخاصة بتذا الماال غير تافية ،أة عقى عيم الوعي ب هف االنتصأا
المتاحأأة أة الخأأو مأأا نهأأذ الماتمأأل أة مأأا األعمأأال االنتقاميأأة ،أة عأأيم غهأأة ال أأق ات
فأأي تحريأأا اإلج أراءات ةل أذلا ،توصأأي القانأأة اليةلأأة ال أأر باتخأأاذ جميأأل الخ أأوات
الضرة ية لتي أير ةصأول األققيأات إلأى العيالأة ،ةلنشأر معقومأات عأا التشأريعات المتعققأة
بالتمييز العنصري ،ةإلعالم ال كا المقيميا في إققيمتا باميل سأهف االنتصأا القانونيأة
المتاحة لتم ةبإمكانية الحصول عقى الم اعية القانونية.
ةال األققيات ةالتمتل بالحقوق االقتصادية ةاالجتماعية ةالثقافية
ررب لجنة ررا ألاملعنتررراا لمل لرررا ت جلر لجلسجررا لجطر ل أل ر أ لجرتل بررا لإلس ررا جنلسجررا
-15
لجط ر ر ل (لنظ ر ر  ،CERD/C/ARM/7-11لمل ف ر رراأ ل سل سلجأاج ر ر ) ،جك ر ررا سر ررجم جعر ررل س ر ررت
أل انرراا ررا ررري فئرراا ل قن رراا سلجال ئرريف سرنرمعررل لجنةررتء ألررا تق لاقر ررا جلا سلا رما ررا
سلجأ اف ا .س سجم لجنة ا لرذج جعرل رتف رعنترراا را فئراا ل قن راا لإلس را لج رغري  ،رأر
لجنت ( ع ل رجلاا ألاجبتشا) سلملنتلاأ (لملا .)5
 -1٦ت ق أأب القان أأة إل أأى اليةل أأة ال أأر أ تزةده أأا بهيان أأات محي أأة عأ أا المنشأ أرات
االقتصأأادية ةاالجتماعيأأة المصأأنفة ح أأب اإل نيأأة ةالان أأية ةالهقأأي األصأأقي ،األمأأر الأأذي
سيمكا القانة ما تح أيا فتأم مأي تمتأل فاأات األققيأات ةالالجاأيا ةمقتم أي القاأوء
بحقوقتم االقتصادية ةاالجتماعية ةالثقافية ةت قب القانة إلى اليةلة ال أر أيضأا إجأراء
د اسأأات ةاستقصأأاءات بشأأن األققيأأات اإل نيأأة الصأأييرة ،مثأأف القأأوم ةالمقوتأأا تأأي يت أأنى
لقانة تقييم مي تمتل هذ الفاات بالحقوق التي تحميتا االتفاقية.

أةاان ال كا غير

المواطنيا 

 -17حت ر ج لجنة ررا نم را جب ررت لجلسجررا لجط ر ل ملعررا ل سي ررراج ررل لبررري رررا لجال ئرريف،
سا س ما را للم تةجلا لجع أل ا لجعتةجلا ،جك ا ع ألاج نح يزلء اةجل را لجرم رز ت رر ي رلرز
لجنةتء نيت رسراف لإلس را رس لجرلجلا رس ل صر لج رترل .سحتر ج لجنة را نمر ا رجلار ا ألرتق ري لجلسجرا
لجطر ر ل ن رريت لا فاق ررا لجلسج ررا ماجل ررا ررتق مج رري لجعم ررال لمل ررا جلا سرفر ر ل رسر ر هم ت ررا
 2013سألاإل لء ل نل للاة اج ا جنر لجلح ن ا (لملا اأ  1س.)5
 -18تحث القانة اليةلأة ال أر عقأى أ تح ّ أا إجأراء القاأوء لأييتا بضأما إمكانيأة
اسأأتفادة مقتم أأي القاأأوء مأأا إج أراءات تحييأأي مرتأأز الالجأأع بصأأو ة عادلأأة ةفعالأأة بأأية
تمييأز عقأأى أسأأاي الأييا أة األصأأف اإل نأأي أة القأومي ،مأأا أجأأف تح أيا الوفأأاء بالتزاماتتأأا
بموجأأب المأأادتيا  1ة 5مأأا االتفاقيأأة ةالتوصأأية العامأأة لقانأأة قأأم  )200٤(30بشأأن
التمييأأز اأأي ال أأكا غيأأر المأأواطنيا ةتشأأال القانأأة اليةلأأة ال أأر عقأأى ت أريل ةاأأل
الص أأيية النتاةي أأة إلجأ أراء التص أأييق عق أأى االتفاقي أأة اليةلي أأة لحماي أأة حق أأوق جمي أأل العم أأال
المتاجريا ةأفراد أسرهم.
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الحصول عقى

التعقيم

 -19ال رره لجنة ررا ر رري لجر رلجل لل ررت لج ررت ب ررذهلا لجلسج ررا لجط ر ل لع ر لجرعن ر م ر ررا قب ر
ررتل فئررا
لمللةسررل ررا ر ا لم رري ل عفررال ،فا رالا ررا لل ررت ل ل ر ى لملبذسجررا جزجلررا ف ر
ل قن رراا نرريت لجرعن ر م .أل ررل رأ لجنة ررا ا رزلل ررع ألرراج نح يزلء ررل س ررت أل انرراا ي ررائ ا
ر فا ا ل رف ل ل قن اا لجذجلا جلكمنرتأ لجلةلسرا ت لملر نريف لاألرللئ را سلجأانتجلرا رس لجرذجلا
جل طعتأ ا س ل لملنرح يف ر م ألالارعا (لملا .)5
 -20توصي القانة اليةلة ال ر بن تامل الهيانات ةترصي فرص حصول أفراد فاأات
األققي أأات عق أأى التعق أأيم االبت أأياةي ةالث أأانوي ةالع أأالي ةإذ ت أأذتر القان أأة بتوص أأيتتا العام أأة
قم  )2009(32بشن معنأى ةن أاق التأيابير الخاصأة فأي االتفاقيأة ،فإنتأا توصأي اليةلأة
ال ر تذلا بتعزيز التيابير الخاصة ةتنفيذها ،عني االقتضاء ،ما أجف زيادة عيد أطفأال
األققيات اإل نية الذيا يواظهأو عقأى المي سأة ةخفأا عأيد الأذيا ينق عأو عأا الي اسأة
تما توصيتا بمواصأقة جتودهأا الراميأة إلأى زيأادة عأيد المي سأيا مأا جماعأات األققيأات،
ب هف منتا تي ير ةصولتم إلى الية ات التي يهية .
المشا تة في الحياة

العامة

 -21أره لجنة ررا نرريت لجرعرلجلالا لجلسرررتةجلا لجررت ر ع نريت ر ع ررع ج قن رراا ت
للمع ا لجتع را ،جك را عر ب را رسرف ا أ لجعلجلرل ررا فئراا ل قن راا ا رزلل رعرربعل ررا
لاسرررفا رررا ل ررع ألعرربب طب ررح ربررلر ل ررل ل ن .سجلعرراسة لجنة ررا لج نررح لررذج رررا رأ
طب ح ن ل ع ر تة نيت للمع ا لجتع ا (لملا (5ج) س( )).
 -22إذ تالحأأا القانأأة أن أ قأأي يكأأو مأأا الضأأرة ي ت هيأأق مهأأيأ الحأأيةد ال أينيا ،فإنتأأا
توصأأي اليةلأأة ال أأر بمراجعأأة نظأأام الحصأأح بييأأة ال أأماأل بزيأأادة تمثيأأف األققيأأات فأأي
الامعية الوطنية ةتشيد القانة عقى أهمية تفالة المشا تة الفعالة ،قي اإلمكأا  ،لاميأل
الفاأأات فأأي التياأأات ةالمنس أأات العامأأة ،بمأأا فأأي ذلأأا اإلدا ة العامأأة ةالشأأرطة ةالاتأأاز
القضاةي ،ةلذلا توصي القانة اليةلة ال ر بمنح أفراد األققيأات فرصأة العمأف فأي هأذ
التياات أيضا.
ن اء ةفتيات

األققيات

 -23ال رره لجنة ررا لجرع رلجلالا لج ررت ر لن ررت ت ررا  2013ن رريت لمل ررا  10ر ررا رلسن ررا
ل س ر  ،لجررت اررل أل فرري ل ررل ل ن جعررا زسلج لمل ر ر رررا  17ين  18ار ر ا ،جك ررا ا رزلل
ع ألاج نح يزلء اةجل ف ل أل أ زسلج ل عفال ا جلزلل لث أل تة ررك ة ت لجطائفا لج زجللجلا
سرأ رعلاا لجزجياا غري لملعةنا ر فعا (لملا اأ  2س.)5
 -24تيعو القانة اليةلة ال ر إلى النظر في مواصأقة إصأالأل تشأريعاتتا إلليأاء االسأتثناءات
التي ت مح بزةاج األطفال ةاتخاذ جميل الخ وات الضرة ية لضما ت ايف جميل الزياات.

دال -توصيات أخر
اإلعال المنصوص عقي في المادة  1٤ما
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 -25تشأال القانأة اليةلأة ال أر عقأى إصأأيا اإلعأال االختيأا ي المنصأوص عقيأ فأأي
المأأادة  1٤مأأا االتفاقيأأة لالعت أرا باختصأأاص القانأأة فأأي تققأأي الشأأكاة مأأا األف أراد ةالنظأأر
فيتا.
متابعة إعال ةبرنامج عمف ديربا



 -2٦توصأأي القانأأة فأأي اأأوء توصأأيتتا العامأأة قأأم  )2009(33بشأأن متابعأأة مأأنتمر
استعرا تنفيذ إعال ةبرنامج عمأف ديربأا  ،بأن تنفأذ اليةلأة ال أر  ،عنأي ت هيأق أحكأام
االتفاقي أأة ف أأي نظامت أأا الق أأانوني ال أأياخقي إع أأال ةبرن أأامج عم أأف ديرب أأا الق أأذيا اعتم أأيهما
المنتمر العالمي لمكافحة العنصرية ةالتمييز العنصري ةتر األجانب ةمأا يتصأف بأذلا مأا
تعصأأب ،فأأي أيقول/سأأهتمهر  ،2001مأأل مراعأأاة الو يقأأة الختاميأأة لمأأنتمر اسأأتعرا تنفيأأذ
إعال ةبرنامج عمف ديربا  ،المعقود في جنيف في ني ا /أبريف  2009ةت قأب القانأة
إلى اليةلة ال ر أ تي ج في تقريرها الية ي المقهف معقومات محيدة عا خ أ العمأف
ةالتيابير األخر المتخذة لتنفيذ إعال ةبرنامج عمف ديربا عقى الصعيي الوطني.
العقي اليةلي لقمنحي يا ما أصف أفريقي
 -27ف أأي ا أأوء قأ أرا الامعي أأة العام أأة  ،237/6٨ال أأذي أعقن أأا فيأ أ الامعي أأة العام أأة
الفترة  202٤-2015عقيا دةليا لقمنحي يا ما أصف أفريقي ،ةقرا الامعية 16/69
بشن برنامج األنش ة المتعققة بتنفيأذ العقأي ،توصأي القانأة اليةلأة ال أر بأن تعأي ةتنفأذ
برناماأا مناسأها مأأا التأيابير ةال ياسأأات ةت قأب القانأة إلأأى اليةلأة ال أأر أ تأي ج فأأي
تقريرها الية ي المقهأف معقومأات دقيقأة عأا التأيابير المقموسأة المعتمأية فأي هأذا اإلطأا ،
مل مراعاة توصيتتا العامة قأم  )2011(3٤بشأن التمييأز العنصأري اأي المنحأي يا مأا
أصف أفريقي .
التشاة مل الماتمل

الميني

 -28توص أأي القان أأة اليةل أأة ال أأر بمواص أأقة التش أأاة ةزي أأادة التح أأاة م أأل منظم أأات
الماتمل الميني العامقة في ماال حماية حقوق اإلن ا  ،ةال سيما المنظمات التي تعمأف
عقأأى مكافحأأة التمييأأز العنصأأري ،فأأي سأأياق إعأأياد التقريأأر الأأية ي المقهأأف ةمتابعأأة هأأذ
المالحظات الختامية.
تعييف المادة  ٨ما

االتفاقية

 -29توصأأي القانأأة اليةلأأة ال أأر بالتصأأييق عقأأى تعأأييف الفقأأرة  6مأأا المأأادة  ٨مأأا
االتفاقية الذي اعتمي في  15تانو الثاني/يناير  1992في االجتمان الرابل عشأر لقأيةل
ةأقرت الامعية العامة في قرا ها .111/٤7
األطرا في االتفاقية ّ
متابعة هذ المالحظات

الختامية

 -30ت قأأب القانأأة إلأأى اليةلأأة ال أأر  ،ةفقأأا لقفقأأرة ( )1مأأا المأأادة  9مأأا االتفاقيأأة
ةالمأ أادة  65م أأا نظامت أأا ال أأياخقي ،أ تق أأيم ف أأي غض أأو س أأنة ةاح أأية م أأا اعتم أأاد ه أأذ
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المالحظأأات الختاميأأة ،معقومأأات عأأا تنفيأأذها التوصأأيات الأأوا دة فأأي الفق أرتيا  1٤ة1٨
أعال .
الفقرات التي تكت ي أهمية

خاصة

 -31تود القانة أ توج انتهأا اليةلأة ال أر إلأى األهميأة الخاصأة لقتوصأيات الأوا دة
ف أأي الفقأ أرات  10ة 12ة 22أع أأال ةت ق أأب إل أأى اليةل أأة ال أأر أ تق أأيم ف أأي تقريره أأا
الية ي المقهف معقومات مفصقة عا التيابير المقموسة المتخذة لتنفيذ تقا التوصيات.
نشر المعقومات
 -32توصي القانة اليةلة ال ر بإتاحة تقا يرها لعامة الامتو ةتي ير االطالن عقيتا
ةقا تقييمتا ،ةبنشر المالحظات الختامية لقانة المتعققة بتقا التقا ير بالقيات الرسأمية
ةغيرها ما القيات الشاةل استخيامتا في الهقي ،ح ب االقتضاء .
إعياد التقرير

المقهف

 -33توصي القانة اليةلة ال أر بأن تقأيم تقريرهأا الاأامل لقتقأا ير الية يأة مأا الثأاني
عش أأر إل أأى الراب أأل عشأ أر ف أأي ة يق أأة ةاح أأية بحق أأول  23تموز/يوليأ أ  ،2020م أأل مراع أأاة
المهأأادع التوجيتيأأة لتقأأييم التقأأا ير التأأي اعتمأأيتتا القانأأة أ نأأاء دة تتأأا الحاديأأة ةال أأهعيا
( ،)CERD/C/2007/1ةمعالاأأة جميأأل النقأأاا المثأأا ة فأأي هأأذ المالحظأأات الختاميأأة ةفأأي
اأوء قأرا الامعيأأة العامأة  ،26٨/6٨تحأأث القانأة اليةلأأة ال أر عقأأى أ تتقيأي بالحأأي
األقصى لعيد الكقمات الهالغ  21 200تقمة لقتقا ير الية ية.
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