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جلنة القضاء على التمييز العنصري

املالحظ اااخل اميا با ا لت اار اليعر اار ا ااا لليع ااا ر الية ا ا ا ا ال ااا
ةالعتر إىل الرال ةالعتر لبولنيا*
 -١نظرت اللجنة يف التقرير اجلامع للتقارير الدورية من الاناو والرينري ال الراونع والرينري
لبولندا ( ،)CERD/C/POL/22-24املقدمة يف وثيقة واحدة ،يف جلستيها  274١و( 2742انظنر
 CERD/C/SR.2741و ،)2742املرقن ن ن ن ننو يف  6و 7آب/أغس ن ن ن ن ن  .20١9واعتم ن ن ن ن نندت يف
جلستها  ،2758املرقو ة يف  20آب/أغس  ،20١9هذه املالحظات اخلتامية.

ألف -عي
رحن ننل اللجنن ننة وتقن نندا التقرين ننر اجلن ننامع للتقن ننارير الدورين ننة م ن ن الان نناو والري ن نري ال الراون ننع
-2
والرينري للدولننة ال ننرر ،و رننرب عن قننديرها ا نوار البنننام مننع ولنند الدولننة ال ننرر .و ين ر الولنند
على ما قدمه م مرلومات أثنام نظرها يف التقرينر ومنا والاهنا ونه ةتاونةم من مرلومنات اقنالية عقنل
ا وار مره .و رحنل أيانام ابملينارةة النين ة ملمالنف م(نو (ة) حقنوس ا نسنال يف وولنندا يف النظنر
يف التقرينر اجلننامع للتقنارير الدوريننة من الانناو والرينري ال الراونع والرينري للدولنة ال ننرر .و يننجع
اللجنة الدولة ال رر على وثيق راوهنا مع م(و (ة) حقوس ا نسال يف وولندا.

ابء -ا وانب اإلجيالب
رحل اللجنة وتصديق الدولنة ال نرر علنى الصن ود الدولينة التالينة قنوس ا نسنال أو
-٣
ّ
االنامام اليها:
الربو وةننوا ا قننايف ال (اقيننة اجلركننة ا ل أونيننة ويننلل اننرا ايلرنناا ات ال بيرننة
(أ)
الرنصرية وةراهية ايجانل اليت ر ل ع طريق أنظمة ال مبيو ر ،يف  20شباط/لرباير 20١5؛
(ب) الربو وة ننوا االاتي ننارين الا نناو امللا ننق ابلره نند ال نندوة اخل ننا
والسياسية ،اهلا ر ال الغام عقووة ا عدام ،يف  25نيسال/أوريل .20١4
__________

*

اعتمدهتا اللجنة يف ورهتا التاسرة والتسر ( 29-5آب/أغس
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 -4و رحننل اللجنننة ةننذل ابلتننداوو التي نريرية وامليسسننية والسياسننا ية التاليننة الننيت ا ننذهتا
الدولة ال رر:
اعتمننا الترننديالت علننى القننانول املترلننق وتننولو ا مايننة ليجانننل ااننل اقلننيم
(أ)
مجهورية وولندا وورض القوان ايارى ،يف عامف  20١4و20١5؛
(ب)

اعتما ا ة الرمل الوطنية مل الاة االاار ابلبير ()202١-20١9؛

(ج) انيننام ال(ريننق امليننأد و ن الننوجارات ملنننع ننرويأل ال(اشننية وغوهننا م ن اينظمننة
االستبدا ية وجرائم التاريض على ال راهية القائمة على االاتاللات القومية أو ا ثنية أو الررقية
أو الدينية أو على عدم االنتمام ال أين طائ(ة ينية ،يف عام 20١8؛
( ) انيام م تل مقر اليرطة الوطنية مل الاة اجلرائم ا ل أونينة و رين منسنق
(منسقات) مل الاة اجلرائم ودالع ال راهية يف ال(اام ا ل أوو ،يف عام 20١6؛
(هن)

اعتما االسأا يجية الوطنية لتنظيم البث ا اعف والتل(زين (.)20١6-20١4

جبم -دةاعي العلق ةاليوصباخل
اإلحصاءاخل
ررب اللجنة ع أس(ها يل الدولة ال رر مل قدم مرلومات حمدثنة عن الأةيبنة ا ثنينة
-5
للسن ن ال من ننذ ر نندا السن ن ال ال ننوط لر ننام  ،20١١ولر نندم وج ننو احص ننامات عن ن امله نناجري
والالجئ وملتمسف اللجوم .و ررب ع أس(ها أياام لرندم وجنو احصنامات ومرلومنات شناملة
ع ن سياسننات مجننع امليش نرات االجتماعيننة  -االقتصننا ية ملفتلننو اتموعننات ا ثنيننة املقيمننة يف
اقليم الدولة ال رر (املا ة .)2
 -6إذ تااّرر اللةن ا ئبادالااا اليوجبلب ا ل لااال  )CERD/C/2007/1ةتوصاابيلا العا ا
قاام  )1990 8لتاار تف ااا املاااد  )1 1ة  )4ا االتفاقب ا ةتهببعلااا توصااي اليةل ا
الهرف جبم إحصاءاخل حميث ع الرتربب اإلثنب ل اكااا صانف ح اب اإلثنبا ةا صا
راعا بيأ حتي ي اهلو ا ذاتباا إىل جاناب
العو ي ةاللغاخل املنهوق ةإ ياد اللةن هبا
إحصاءاخل ع امللاجر ةالالجئا ة لايما اللةاوءت ةتوصاي اليةلا الهارف أ ضاا لوضا
ؤشراخل اجيماعب  -اقيصاد لتر متي خميلف اجملموعاخل اإلثنب املعبم يف إقلبم اليةلا
الهرف ابحلعاو الاحت حتمبلاا االتفاقبا صانف ح اب ا انا ةالعمار ةاإلثنبا ل اب نلاا
ا قلباخل اإلثنب ت
احلوا
قانو ناهض اليمببز
-7

ررب اللجنة ع قلقها مما يلف:

ةننول ق ننانول املس نناواة يف املراملننة لر ننام  20١0ال حيظ ننر ح نراحة التميي ننز عل ننى
(أ)
أساس "ايحل القومف" و"اللول" و"النسل" ،وال يتوالق ابلتاة متامام مع املا ة  ١م اال (اقية؛
(ب)
الرنصرين؛
2

ع نندم التن(ي ننذ ال ام ننل واملتس ننق ليح ننام القانوني ننة الس ننارية ال ننيت ظ ننر التميي ننز
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(ج) عنندم وجننو أمالننة م(صننلة ع ن االحتجنناج اقنند وتل ن ايح ننام القانونيننة يف
اقاةم وغوها م آليات قدا الي اوى املرنية (املا اتل  ١و.)2
-8

توصي اللةن اليةل الهرف ئا لي:

تعااي قااانو امل اااةا يف املعا ل ا يبااع اان علااى أ ما ص ا العااو يم
(أ)
ةماللو م ةمالن بم أسباب حمظو لليمببز قصي واء يه املاد  )1 1االتفاقب ؛
(ب) ضما تنفبّ ا حكام العانونب ال ا الحت حتظار اليمبباز العنصاري تنفباّا
ات ا ةفعاال ةتب ا الوصول الفعال إىل العيال مب ضحااي اليمببز العنصري؛
(ج) تاايعبم تااي ب املااوئف العضااااب علااى أحكااام االتفاقب ا ةضاارب أ ل ا
فصاال عا حاااالخل اليمببااز العنصااري الااحت تعر هااا للباااخل الاايظلم العضااااب ةللباااخل الاايظلم
ا خرى املعنب ت
املؤس

الوطنب حلعو اإلن ا

الحننا اللجنننة مننع االر يننا أل التاننالو الرنناملف للميسسننات الوطنيننة قننوس ا نسننال
-9
أعا اعتمنا م(نو (ة) حقنوس ا نسنال يف وولنندا يف عنام  ،20١7ل نهنا ال نزاا ينرر ابلقلنق
اجام عدم ة(اية املوار البيرية واملالينة املفصصنة للم(نو (ة) ،وال سنيما ارهتنا املرنينة ابملسناواة
يف املراملننة ،ايمننر الننذين يرننر للف ننر قدر ه( ننا) علننى أ ام املهننام املوةلننة اليه( ننا) .ويظننل القلننق
يسنناورها يل امل(ننو (ة) ال يتمتننع ( تمتننع) وواليننة قانونيننة للتاقيننق يف ش ن اوى قنناا التمييننز
الرنصرين ويلل ا وا ث اليت قع يف الق اع اخلا .
 -١0توصي اللةن اليةل الهرف ئا لي:
إ ااياد ف ااوق ) حع ااو اإلن ااا يف لولن اايا خاصا ا إدا امل اااةا يف
(أ)
املعا ل ابملوا د البتر ةاملالب الالز ليمكبنلاا ا االضاهالم جبمبا امللاام املورلا إلبلاا
ابساايعاللب ةنزاه ا ةفعااا للمبااادا امليعلع ا ئررااز املؤس اااخل الوطنب ا ليعز ااز ة ا ا حعااو
اإلن ا بادا اب ا)؛
(ب) تعااي تتاار عاها يبااع ور ا إىل ملفااوق ) الوال ا العانونب ا لليحعبااق يف
حاالخل اليمببز العنصري يف العهاع العام ةاماص على ال واء؛
(ج) ضااما االع ارتاف الكا ا ابلصااالحباخل العانونب ا للمفااوق ) ةاحرتا لااا
ةابليحي ااي أ ت اافر الهلباااخل الااحت عااي لا املفااوق ) لباايء اإلج اراءاخل يف العضااااي الااحت
تصااي لتااراا الاح ا اهااام علنب ا ئااا يف ذلاال ا اراام ذاخل الاايةاف العنصاار ع ا حتعبااق
فو ي قبا كياب املايعي العاام الاوطا أة املايع العاا امل ااعي لاه علاى النحاو
املهلوب يف املاد  )5 14العانو امليعلق ئفوق ) حعو اإلن ا ت
اإلطا املؤس ي
 -١١الحننا اللجن ننة أل والي ننة امل( ننو (ة) ا ننومف(ة) املر ن (ة) ابملس نناواة يف املرامل ننة ،ال
جانننل امل(وقننات (امل(وق ن ) املرنيننات (املرني ن ) ابملسنناواة يف املراملننة يف اقالظننات ومنسننقف
(منس ننقات) املس نناواة يف املرامل ننة يف مجي ننع ال ننوجارات ،متا ننل ا لي ننة الوطني ننة للمس نناواة يف املرامل ننة
والقاام على التمييز الرنصرين .ويد أل القلق يساورها حياا ما يلف:
GE.19-16428
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ما أولغ عننه من عندم ة(اينة املنوار املرحنو ة للم(نو (ة) وحمدو ينة سل ته(ننا)
(أ)
لتنسيق ا جرامات اليت تفذها ا ومة يف جماا م الاة التمييز الرنصرين؛
(ب) ح ننل جمل ن من ننع التميي ننز الرنص ننرين وةراهي ننة ايجان ننل وم ننا يتص ننل و ننذل م ن
رصل يف عام  20١6ول االستراقة عنه مبيسسة أارى ات والية مماثلة؛
(ج) التغيوات اليت أُ الت على ا طار امليسسف منذ عام  20١5واليت قد رر
للف ر استقالا السل ة القاائية واملدعف(ة) الرام(ة) الوط (ة) ،مما يانو اناور وينلل سنالمة
ا ن(ا القانوو لاماانت املساواة.
 -١2توصي اللةن اليةل الهرف ئا لي:
تا اايعبم ةال ا ا املفا ااوق ) احلكا ااو ي ) املعا ااا ) ابمل ا اااةا يف املعا ل ا ا
(أ)
ةسلهيه اا) ةزايد وا ده اا) املالب ةالبتر ليحعبق الين بق الفعال لل باسااخل احلكو با
يف جمال كافح اليمببز العنصري؛
(ب) إعاد جملا ن اليمببز العنصري ةرراهب ا جانب ة ا يصا لاّلل ا
تعصب أة إنتاء ؤس لي ل يعيد أصحاب املصلح لوال مماثل ؛
(ج) اخت اااذ إجا اراءاخل فعالا ا لض ااما اس اايعالل ال االه العض ااااب ةامل اايعي )
العام ) الوطا ) الييخ ال باسيت
اإلطا ال باسايت
 -١٣يسنناور اللجنننة القلننق يل قييمننات التننلثو لننربانمأل الرمننل الننوط للمسنناواة يف املراملننة
( )20١6-20١٣مل ُرل ن وأل و نرانمأل الرمننل الننوط مل ننند للسنننوات الالحقننة أو ُوقننع ول
ميارةة اجلمهور أو حىت التياور مع الق اعات ا ومية م اارج ا زب ا اةم.
 -١4توصي اللةن اليةل الهرف ليعيمي علو اخل فصل ع تعببماخل اليارثا ةالنياااا الاحت
حتعع اان عن ااي تنفب ااّ ل اارو ا العما ا ال ااوطا ال ااالق للم اااةا يف املعا لا ا )٢01٦-٢01٣
ةاعيماااد لاارو ا عما ةطااا جي ااي للم اااةا يف املعا لا ابليتاااة ا نظماااخل اجمليما املااي
ة فوق ) حعو اإلن ا ت
خهاب الكراهب العنصر ةا راام لياف الكراهب
 -١5ننيل اللجن ننة علمن نام وتج ننرا اجلن نرائم و نندالع ال راهي ننة وا نناب ال راهي ننة يف املن نوا ١١9
و 256و 257م قانول الرقوابت ،ل يساورها ابلغ القلق مما يلف:
الترريو؛

(أ)

أل "اللول" و"النسنل" ووحن(هما سنبب للتانريض علنى ال راهينة م(قنو ال يف

(ب) انتيننار ا نناب ال راهيننة الرنصنرية انناه ايقليننات ،وال سننيما املسننلم والرومننا
وايوةن نراني واملنا نندري من ن أح ننل ألريق ننف وآس ننيوين واليه ننو وامله نناجري والالجئن ن وملتمس ننف
اللجوم ،ايمر الذين يغذين ال راهية والترصل وحير على الرنو هبذه ال(ئات؛
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(ج) أل شفصننيات عامننة ابرجة ،م ن وينهننا سياسننيول ومس ننيولول اعالميننول ،ةا نوام
ما ي ونول مصندر هنذه التصنرحيات البغيانة أو ال يتاملنول مسنيوليتهم القاقنية ابلتنديند ويندة
خب اب ال راهية؛
( ) أل قننانول الرقننوابت ال يتاننم حننىت ا ل ح م نام ينننر ح نراحة علننى دينند
الدوالع الرنصرية للجركة ابعتبارها ظرلام ميد ام (املا اتل  4و.)6

ابيبلا العااا ي قاام  )199٣ 15لتاار املاااد  4ا االتفاقبا
 -١6تااّرر اللةنا ليوصا ع
ة قاام  )٢01٣ ٣5لتاار كافح ا خهاااب اليحاار ا علااى الكراهب ا العنصاار فيوصااي
اليةل الهرف ئا لي:
اليرراي ا أ تعر ااف خهااب الكراهبا املنصااوص علباه يف قاانو الععااوابخل
(أ)
يوافق رلبا املاد  4االتفاقب ةأنه تم مجب أسباب اليمببز املعرتف هباا يف املااد 1
االتفاقب ةاليوصب قم ) R 97 (20الحت قي يلا ن ةز اء جملا أة ةاب؛
(ب) اختاااذ مجب ا الياايالا الالز ا للعم ا ياازم علااى كافح ا خهاااب الكراهب ا
العنص اار ةاليح اار ا عل ااى العن ااف ئ ااا يف ذل اال عل ااى اإلنرتن اان ةاجمل اااهر دانا ا خه اااب
الكراهبا ا العنص اار عل ااى ل ااا التمبص ااباخل العا ا ا ئا ا فبل ااا ال باس اابو ةامل ااؤةلو
اإلعال بو ةالنري لنف لا عنه؛
(ج) تك باف الهااا العا ا ملكافحا خهاااب الكراهبا ةاليحار ا علااى الكراهبا
ةا راام لياف الكراهب ةاليصيي لليحبزاخل ةاملتاعر ال لبب جتاه ا قلباخل العو ب ةاإلثنبا
ةامللاجر ةالالجئ ة ليم ي اللةوء ةاليتةب على الي ا ح ةاليفاهم هّه الفئاخل؛
( ) إ سال ساا قو للصحفب ةاملّ ع تفبي أباام اؤةلو عا اجينااب
خهاب الكراهب ةالصو النمهب عني ةصفلم ا قلباخل ةاختاذ إجاراءاخل ضاي املواقا الاحت
تاارةا الكراهب ا العنصاار ال ساابما يف ساابا احلمااالخل االنيمبالب ا ةالياايقبق ع ا ر ااب يف
احمليوى الّي ب ه املّ عو ةالّي حيرق على الكراهب أة عزز واقف رراهب ا جانب؛
(هن) تعا ااي املا اااد  )٢ 5٣ا ا قا ااانو الععا ااوابخل ةحتي ا اايا جع ا ا الا اايةاف
العنصر للةرمي ئرفا تيدا ةال ماح ليتي ي الععول ملكافح حيةث هّه ا عمالت
حظر املنظماخل الحت ترةا اليمببز العنصري
 -١7ننيل اللجن ننة علمن نام حبظ ننر امل ننا ة  ١٣من ن الدس ننتور "ايحن نزاب السياس ننية وغوه ننا من ن
املنظمنات  ...النيت ق ّنر وراجمهنا أو أنين تها ال راهيننة الرنصنرية أو القومينة" .ويند أهننا ينرر ابلقلننق يل
املينارةة يف هننذه املنظمننات مل حيظرهننا القننانول ورنند .و ينرر ابجلننزع من اسننتمرار وجننو منظمننات ن ّنروج
ال راهيننة الرنص نرية يف الدولننة ال ننرر وم ن مواحننلة عملهننا و ننل حريننة ،ال سننيما املنظمننات الننيت تب ن
وااهر ورموجها (املا ة .)4
عالنية االر باط ابييديولوجية الناجية أو ال(اشية أو االستبدا ية ُ
 -١8حتع اللةن اليةل الهرف على العبام ئا لي:
اليرري اإلنفااذ الفعاال للعاوان الاحت تان علاى عايم قانونبا ا حازاب
(أ)
أة املنظماااخل الااحت تاارةا اليمببااز العنصااري أة حتاارق علبااه ا احلررا الوطنبا ةاملع ااكر
GE.19-16428
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الوطا الراد كايل ة نظم ممجب التاباب البولناييم ةفاالنغاا ةسزتو وساي ةنبكلاوخل
ةاملؤمتر الوطا ةاالجيماعي ةالعو بو امل يعلو ةمجعب مالفمبر ةاحلياث م ةالفرم احمللاي
لتبك ماليم ةالترفم؛
(ب) تعي قانو الععاوابخل عا املتاا ر يف هاّه املنظمااخل جرميا ت ايوجب
الععاب متاشبا املاد  4ب) االتفاقب ةاليوصب العا قم ٣5ت
عاضا رتكيب ا راام ذاخل اليةاف العنصر
 -١9رحننل اللجنننة هننو الدولننة ال ننرر لتنندريل مننوظ(ف ان(ننا القننانول واملنندع الرننام
والقااة علنى التميينز الرنصنرين وا ناب ال راهينة واجلنرائم وندالع ال راهينة .و نيل علمنام إبحندار
مبا ئ املدعف الرام التوجيهية يف عام  20١4ويلل طريقة سيو املدع الرنام ا جنرامات يف
حاالت ا اب ال راهية واجلرائم ودالع ال راهية .ويد أل القلق يظل يساورها حياا ما يلف:
النسبة املئوية املنف(انة للغاينة جلنرائم ا ناب ال راهينة واجلنرائم وندالع ال راهينة
(أ)
املبلّغ عنها ،رغم الز ة املسجلة هلذه اجلرائم؛
(ب) أل ور ننض اجل ن نرائم ات ال نندوالع الرنص ن نرية املبل ننغ عنهن ننا ال ن نزاا غن ننو مسن ننجلة
وال حيقق ليها على هذا ايساس؛
(ج) أل ج ة ع ن نند ا جن ن نرامات التمهيدي ن ننة واالهتام ن ننات املترلق ن ننة مب ن ننر
الرنصرية مل س(ر ع ج ة ةبوة يف عد ا اانت؛

اجل ن ن نرائم

( ) عدم وجو مرلومات م(صلة ع التاقيقنات واملالحقنات القانائية وا اانت
املتصلة خب اب ال راهية الرنصرية واجلرائم ودالع ال راهينة ،ااحنة لن النيت ر بهنا شفصنيات
عامة وسياسيول (املوا  4و 6و.)7
 -20تااّرر اللةن ا متتاابا ا توص اابيلا العا ا قاام  )٢005 ٣1لتاار ن ا اليمبب ااز
العنصري يف إدا ةسا عم نظام العيال ا نااب أب ةجود عيد قلب ا التاكاةى قاي
عا ةجود ععباخل أ اام مما سا الضاحااي حعاوقلم ا انعايام ثعا الضاحااي يف املؤس ااخل
ةال لهاخل العضااب يف اليةل الهرفت ةتوصي اللةن اليةل الهرف ئا لي:
اختاذ تيالا ليتةب ةتب ا اإللال ع خهااب الكراهبا ةا اراام لاياف
(أ)
يوى الوعي العام لتر احلصول علاى املعونا العضاااب ةتاوفا
الكراهب ل ب نلا ف
سا ااب االنيصا اااف العا ااانو املياح ا ا ةاليررا ااي ا ا ت ا ااةب مجب ا ا احلا اااالخل املبل ا ا عنلا ااا
ةاليحعبعاخل ةاملالحعاخل العضااب الفعال ةفرق الععوابخل املناسب على ا نا ؛
(ب) تكلبف ةرال أياث يعل جراء تعاي ر سانوي لعايد ا اراام ااا املبلا
عنلا املرتكب لياف الكراهب جنبا إىل جنب حتلب لألسباب ةاحللول املوصى هبا؛
(ج) توئبا ااف أشا اامباص نيم ا ا إىل ا قلبا اااخل يف قا ااواخل التا اارط ةالعضا اااء
ةرميع عاا ةحماا ة واصال تاوفا الياي ب علاى رتاف خهااب الكراهبا العنصار
ةا راام لياف الكراهب ةت ةبللما ةاليحعبق فبلما ة عاضا ا نا ةذلل ةفق ا صول؛
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( ) تعاايمي علو اااخل فصاال عا اليحعبعاااخل ةاملالحعاااخل العضااااب ةاإلداوخل
امليعلع ا بهاااب الكراهب ا العنص اار ةا اراام لااياف الكراهب ا خاصا ا تلاال الااحت ترتكبل ااا
التمبصباخل العا ةال باسبو ت
أةضام الرة ا
 -2١يل اللجنة علمام ابملرلومات املقدمة ع التداوو املتفذة لتاس أوقاع الرومنا و نرس
منهننا ونرانمأل ا منناج مجاعننة الرومننا يف وولننندا ( ،)2020-20١4ل نهننا ال نزاا يننرر وقلننق ابلننغ
اجام ما يلف:
(أ)

استمرار التمييز البنيوين يف حق الروما؛

(ب) قل ننة ع نند أط( نناا الروم ننا يف امل نندارس االوتدائي ننة ،وار ( نناع مر نندا سن نرهبم من ن
املنندارس الاانويننة ،وعنند هم امل(ننرط املسننتمر يف املنندارس اخلاحننة ،وقلننة عنند هم يف الترلننيم الاننانوين
وما ورد الاانوين؛
(ج) ال(قر املدقع والظرور املرييية املتدنينة النيت يواجههنا الرومنا يف ايحينام املرزولنة
اليت (تقر ال البنية التاتية واخلدمات ايساسية املناسبة ،اقالة ال التهديدات اب االم؛
اتتمع؛

()

نسننبة الب الننة املر (رننة و ن الرومننا وال(جننوة ال بننوة يف ايجننور و ن الرومننا ووقيننة

(هن) التقارير اليت (يد أبل الروما ةاوام ما يتررقنول خل ناب ال راهينة واجلنرائم وندالع
ال راهية ،وغالبام ما ال ولر هلم ا ماية ال الية؛
القانول.

(و)

التقننارير الننيت (ينند أبل الرومننا يتررقننول للتنمننيل ا ثن علننى ينند مننوظ(ف ان(ننا

 -22إذ تااّرر اللةن ا ليوصاابيلا العا ا قاام  )٢000 ٢7لتاار اليمببااز ضااي الغةاار
ايوايخل
حتع اليةل الهرف على حت أةضام الرة ا لوسااا نلاا الين ابق علاى مجبا
احلكو ةع طر ق إشراك مجاعاخل الرة ا يف سم سباساخل ةخهط عم اإلد اا ةتنفبّها
ةتعببملات ةتوصي اللةن اليةل الهرف ابآليت:
(أ)

اختاذ مجب الييالا الالز للعضاء على اليمببز البنبوي يف حق الرة ا؛

(ب) واصاال جلودهااا إلا اااء مجب ا أش ااكال الفص ا يف اليعل اابم الااحت واجلل ااا
أطفااال الرة ااا ةاختاااذ تاايالا فعال ا ئااا فبلااا تاايالا خاص ا لاازايد عاايالخل املوائب ا علااى
الي اس ئا يف ذلل يف ؤس اخل اليعلبم العايل ة عيالخل إمتام الي اس ل أطفال الرة ا؛
(ج) اختاذ الييالا الالز للعضاء على الفعار املايق لا الرة اا ةتاوفا حلاول
حعبعب ملتار اإلسكا ل ب نلا حت ا البنبا اليحيبا ةاماي اخل ا ساساب املياحا يف
يوطناخل الرة ا ئتا ر مجاعااخل الرة اا احمللبا ةإاااء عملبااخل اإلخاالء الع اري للرة اا
ةتي ا ارنلم؛
()
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(هن) اختاذ تيالا للعضاء على خهاب الكراهب ةا راام لياف الكراهب يف حاق
الرة ا ةتوفا احلما هلم جراام الكراهب ةالعنف ةاحلارص علاى ت اةب أي حالا ا
ح اااالخل خه اااب الكراهبا ا ةا ا اراام ل ااياف الكراهبا ا ةاليحعب ااق فبل ااا ة عاض ااا رتكببل ااا
ةإدانيلم ةذلل ةفق ا صول؛
ن ا ر ا أشااكال الينماابط اإلثااا علااى ااي ااوئفي إنفاااذ العااانو ةتااوفا
(و)
اليي ب هلم لكفال عيم والم إىل هّه املما ساخلت
أةضام امللاجر ةالالجئ ة ليم ي اللةوء
 -2٣ننيل اللجن ننة علمن نام ابلت ننداوو املتف ننذة لتيس ننو حص ننوا ايط( نناا ايجان ننل ،مبن ن ل ننيهم
ايط(ن نناا الالجئن ننول وايط(ن نناا ملتمسن ننو اللجن ننوم ،علن ننى الترلن ننيم الرن ننام اتن نناو وان نندمات الن نندعم
الترليمف .ويد أل القلق يظل يساورها ويلل ما يلف:
اس ننتمرار املمارس ننة املتمال ننة يف احتج نناج ايط( نناا م ننع وال ننديهم وايط( نناا غ ننو
(أ)
املصنناوو أو املن(صننل ع ن ويهننم يف مراةننز حمروسننة شننبيهة ابلسننج ليجانننل ،ايمننر الننذين
يرر ايط(اا لتجارب أليمة وحيرمهم م ا صوا على الترليم ودوام ةامل؛
ّ
(ب) التقارير اليت تاندث عن أل حنرس ا ندو منرنوا ملتمسنف اللجنوم من
أراقف الدولة ال رر أو الوحوا ال اجرامات طلل اللجوم؛
(ج)

عدم ة(اية الربامأل ال(ر ية

انوا

ماج الالجئ واملست(يدي م ا ماية الاانوية؛

( ) أش ن اا التمييننز املترنند ة واملتداالننة الننيت واجههننا املهنناجرات غننو القانونيننات
للاصوا على ادمات رعاية حاة ايم؛
(هن) التقننارير الننيت تانندث ع ن اسننتمرار ا نناب ال راهيننة واجل نرائم ونندالع ال راهيننة
ااه املهاجري والالجئ وملتمسف اللجوم.
 -24إذ تااّرر اللةنا ليوصاابيبلا العااا ي قاام  )199٦ ٢٢لتاار الالجئا ةاملتاارد
يف سبا املاد  5االتفاقب ة قم  )٢004 ٣0لتر اليمببز ضي اا املواطن حتع
اليةل الهرف على ا لي:
اال ينااام ع ا احيةاااز ا طفااال امللاااجر ة ليم ااي اللةااوء ةا ساار الااحت
(أ)
لي لا أطفال ةتهببق لياا اا احيةاز على النحو املنصوص علبه يف قانو ا جانب؛
(ب) ضااما ت ااةب ليم ااي اللةااوء ت ااةبال ساالبما ا قبا حاارد احلاايةد
ةإحاليلم على الفو إىل سلهاخل اللةوء ةمتكبنلم تورب حما إ طلبوا ذلل؛
(ج)
احلما ال انو

زايد ااي ة ع اايا ال اايعم امل ااايل املع اايم إىل الالجئا ا ةامل اايفبي
أج تب ا إد اجلم الكا يف اجمليم ؛

اا

( ) إزال مجبا احلاواجز املالبا ةراّلل أي حاواجز قانونبا أة إدا ا أة لغو ا
أة ثعافب ا حتااول دة حصااول امللاااجراخل اااا العانونباااخل علااى خااي اخل لرعا ا صااح ا م
ب و اليكلف أثناء احلم لوساا نلا ن رافق الرعا ا الصاحب ةامللنبا الهببا ا
احلصول على علو اخل املرضى لتر أةضاعلم حبع اهلةر ؛
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ن ا خهاااب الكراهب ا ةا اراام لااياف الكراهب ا جتاااه امللاااجر ةالالجئ ا
(هن)
ة ليم ي اللةوء لهر نلا تنظبم الخل ت عبفب حول الي ا ح ةالعضاء على اليحبزاخل
ةالعوالب النمهب االجيماعب إضاف إىل ت اةب حااالخل خهااب الكراهبا ةا اراام لاياف
الكراهب ةاليحعبق فبلا ة عاضا رتكببلا ةإدانيلم ةذلل ةفق ا صولت

دال -توصباخل أخرى
اليصي ق على املعاهياخل ا خرى
 -25إذ تض ا اللةن ا يف اعيبا هااا عاايم قاللب ا مجب ا حعااو اإلن ااا لليةزا ا تتااة
اليةلا ا اله اارف عل ااى النظ اار يف اليص ااي ق عل ااى املعاه ااياخل اليةلبا ا حلع ااو اإلن ااا ال ااحت
مل تصي علبلا لعاي ةال سابما املعاهاياخل ذاخل ا حكاام الاحت هلاا صال باشار اب ماعااخل
الحت قي تيعرق لليمببز العنصري ئا يف ذلل االتفاقب اليةلبا حلما ا حعاو مجبا العماال
امللاااجر ةأفاراد أساارهم ةاالتفاقبا اليةلبا حلما ا مجبا ا شاامباص ا االخيفاااء الع ااري
ةاتفاقبا نظما العما اليةلبا لتاار العماال املنازلب لعاام  ٢011قاام )189ت ةتتااة
اللةنا ا اليةلا ا اله اارف عل ااى االنض اامام إىل اتفاقبا ا ع ااام  1954لت اار ةضا ا ا ش اامباص
عيميي ا ن ب ةاتفاقب عام  19٦1لتر خفا حاالخل انعيام ا ن ب ت
يالع إعال ةلرو ا عم د راب
 -26توصااي اللةن ا يف ضااوء توصاابيلا العا ا قاام  )٢009 ٣٣لتاار يالع ا ااؤمتر
اساايعراق نيااااا د ااراب أب تنفااّ اليةل ا الهاارف عنااي تهببااق أحكااام االتفاقب ا يف نظا لااا
الع ا ااانو ال ا ااياخلي إع ا ااال ةل ا اارو ا عما ا ا د ا ااراب الل ا ااّ اعيم ا ااي ا امل ا ااؤمتر الع ا اااملي
ملكافحا ا العنص اار ةاليمبب ااز العنص ااري ةر ااره ا جان ااب ة ااا يصا ا ل ااّلل ا ا تعص ااب يف
راعا الوثبع اميا ب ملاؤمتر اسايعراق نياااا د اراب املععاود يف
أ لول/سبيمرب ٢001
جنبااف يف نب ااا /ألر ٢009ت ةتهلااب اللةن ا إىل اليةل ا الهاارف أ تااي ا يف تعر رهااا
الية ي املعبا علو ااخل حمايد عا خهاط العما ةاليايالا ا خارى امليمباّ لينفباّ إعاال
ةلرو ا عم د راب على الصعبي الوطات
الععي اليةيل للمنحي

أص أفر عي

 -27يف ض ا ااوء قا ا ارا ا معبا ا ا العا ا ا ا  ٢٣7/٦8ال ا ااّي أعلن ا اان فب ا ااه ا معبا ا ا الف ا اارت
أص أفر عاي ةقارا ا معبا  1٦/٦9لتار
 ٢0٢4-٢015ععيا دةلبا للمنحي
لاارو ا ا نتااه لينفبااّ الععااي توصااي اللةنا اليةلا الهاارف أب تعااي ةتنفااّ لاارو ا تاايالا
ةسباسااخل ناسابا ابليعاااة ا التااعوب املنحاي ا أصا أفر عاي ةاملنظماااخل املعنبا هبااات
ةتهلب اللةنا إىل اليةلا الهارف أ تاي ا يف تعر رهاا املعبا علو ااخل دقبعا عا اليايالا
امللموس ا املعيمااي يف ذلاال اإلطااا ا راعااا توصاابيلا العا ا قاام  )٢011 ٣4لتاار
أص أفر عيت
اليمببز العنصري ضي املنحي
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اليتاة

اجمليم املي

 -28توصي اللةن اليةل الهرف ئواصل اليتاة ةزايد اليحااة ا نظمااخل اجمليما
املي العا ل يف جمال ا حعو اإلن اا ةال سابما املنظمااخل الاحت تعما علاى كافحا
اليمببز العنصري يف سبا إعياد اليعر ر الية ي املعب ة يالع هّه املالحظاخل اميا ب ت
نتر املعلو اخل
 -29توصي اللةن اليةل الهرف اتح تعا رها لعا ا ملاو ةتب اا االطاالم علبلاا
ةقاان تعاايميلا ة اتح ا املالحظاااخل اميا ب ا للةن ا امليعلع ا ليلاال اليعااا ر مب ا اهلبئاااخل
احلكو با املكلفا لينفبااّ االتفاقبا ئااا فبلااا البلايايخل ابللغاااخل الرابا ةااهاا ا اللغاااخل
التاا اسيمبيا لا يف البلي ح ب االقيضاءت
الوثبع ا ساسب املوحي
 -٣0تتااة اللةنا اليةلا الهاارف علااى حتااي ع ةثبعيلااا ا ساسااب املوحااي الااحت رجا
ات خيل ااا إىل  19أ لول/س اابيمرب  ٢014ةفع ااا للمب ااادا اليوجبلبا ا املن ااع ليع اايمي اليع ااا ر
ئوج ااب املعاه ااياخل اليةلبا ا حلع ااو اإلن ااا ةال س اابما املب ااادا اليوجبلبا ا ليع اايمي ةثبعا ا
أساساب وحااي الااحت اعيماايخل يف االجيمااام امااا ا املتاارتك لا ااا هبئاااخل عاهااياخل
حع ااو اإلن ااا املعع ااود يف حز را  /ونب ااه  HRI/GEN/2/Rev.6 ٢00٦الفصا ا ا ةل)ت
ةيف ضااوء ق ارا ا معب ا العا ا  ٢٦8/٦8حتااع اللةن ا اليةل ا الهاارف علااى اليعبااي ابحلااي
ا قصى لعيد الكلماخل يف هّه الواثاق ةهو  4٢ 400رلم ت
يالع هّه املالحظاخل اميا ب
 -٣١تهل ااب اللةنا ا إىل اليةلا ا اله اارف ةفع ااا للفع اار  )1ا ا امل اااد  9ا ا االتفاقبا ا
ةامل اااد  ٦5ا ا نظا ل ااا ال ااياخلي أ تع اايم يف اض ااو س اان ةاح ااي ا ا اعيم اااد ه ااّه
املالحظاخل اميا ب علو اخل ع تنفبّها اليوصباخل الوا د يف الفعراخل  10أ) املؤس
الوطنب ا ا حلعا ااو اإلن ا ااا ) ة 1٢اإلطا ااا املؤس ا ااي) ة 1٦ب) ة ا) ة د) خها اااب
الكراهبا العنصار ةا اراام لااياف الكراهبا ) ة 18أ) حظار املنظماااخل الاحت تارةا اليمببااز
العنصري) أعالهت
الفعراخل ذاخل ا

ب اماص

 -٣2تود اللةن أ توجه انيباه اليةل الهارف إىل ا با اماصا لليوصاباخل الاوا د يف
الفع اراخل  8قااانو ناهض ا اليمببااز) ة 14اإلطااا ال باسااايت) ة ٢0عاضااا ارتكيب
ا اراام ذاخل الاايةاف العنصاار ) ة ٢4أةضااام امللاااجر ةالالجئ ا ة ليم ااي اللةااوء)
أعاله ةتهلب إىل اليةل الهرف أ تعايم يف تعر رهاا الاية ي املعبا علو ااخل فصال عا
الييالا امللموس امليمبّ لينفبّ تلل اليوصباخلت
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إعياد اليعر ر الية ي املعب
 -٣٣توصي اللةن اليةل الهرف أب تعيم تعر رها ا اا لليعاا ر الية ا ا اماا ا
ةالعتر إىل ال ال ةالعتر يف ةثبع ةاحي يلول  4راانو ال ا  /ناا ر  ٢0٢٢ا
راعا املبادا اليوجبلب ليعيمي اليعا ر الحت اعيميها اللةنا أثنااء دة هاا احلاد ا ةال ابع
 )CERD/C/2007/1ة عا مجب النعاط امل ا يف هّه املالحظاخل اميا ب ت ةيف ضوء قرا
ا معبا العا ا  ٢٦8/٦8حتااع اللةنا اليةلا الهاارف علااى اليعبااي ابحلااي ا قصااى لعاايد
الكلماخل البال  ٢1 ٢00رلم لليعا ر الية ت
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