اخمم املتحد

CERD/C/OMN/CO/2-5

االتفاقياة ال لياة للقض ااء علاى
جمي أشكال التمييز العنصري

Distr.: General
6 June 2016
Arabic
Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

المالحظاااا الاتاةيااة اااقر التقرااار الجاااة للتقااامار ال ماااة ةا الثااا
إلى الااةس لعمار*
 -1نظرت اللجنة يف التقرير اجلامع للتقارير الدورية من الثاين إىل اخلامس اليت قدمتها عمان
يف وثيق ة ةةة وا ة ةةد ( )CERD/C/OMN/2-5يف جلس ة ةةتيها  2426وCERD/C/SR.2426( 2427
و )2427املعقودتني يومي  27و 28نيسان/أبريل  .2016واعتمدت املال ظات اخلتاميةة التاليةة
يف جلستها  2439املعقود يف  9أيار/مايو .2016

ألف -ةق ةة
 -2تر ةةل اللجن ةةة بتق ةةدر الدول ةةة الع ةةر تقرير ةةا اجل ةةامع للتق ةةارير الدوري ةةة م ةةن الث ةةاين إىل
اخلةةامسو و ةةو يترةةمن ردودا علة الشةوا ل الةةيت أثارهتةةا اللجنةةة يف مال ظاهتةةا اخلتاميةةة السةةابقة.
وتر ل اللجنة أيرا باحلوار املفتوح والبناء الذي دار مع وفد الدولة العر .

اء -الجوا ب اإلاجا ية
 -3تر ل اللجنة بتصديق الدولة العر عل اتفاقيةة قةوا اخاة او وي اقعاقةةو يف
عام .2009
 -4وتر ل اللجنة أيرةا بالتةداب التشةريعية واملسيسةية الةيت ا ةذهتا الدولةة العةر يف الفة
املشمولة بالتقريرو وال ييما ما يلي:
اعتم ةةاد ق ةةانون االخ ةةار باخا ة ة او ( )2008ووض ةةع ع ةةة العم ةةل الوطني ةةة
(أ)
ملكافحة االخار باخا او ()2016-2008؛
(ب)
__________

*

اعتماد قانون قوا العفل ( 2014
)؛

اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا التايعة والثمانني ( 25نيسان/أبريل  13 -أيار/مايو .)2016
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(ج)

إلغاء حمكمة أمن الدولة مبوجل املريوم السلعاين رقم .2010/102

جيم -د اع القلق التوصياا
البيا اا اإلحصائية ذاا الصلة
 -5تال ظ اللجنة الترارب بني موقف الدولة العر الذي بينت فيه أهنا ال خمع بيانةات
يةةكانية مصةةنفة سةةل اخينةةل اقث ة خن يةةكاهنا ة مصةةنفني سةةل فئةةتهم اقثنيةةةو وبيةةان
الوفةد الةةذي أفةةاد فيةةه أن اجملتمةةع العمةاين متنةةوي إثنيةةا .وتكةةرر اللجنةةة مةا أعربةةت عنةةه مةةن قلةةق إ اء
عةةدم وجةةود بيانةةات إ صةةا ية عةةن ال كيبةةة اقثنيةةة للسةةكان .وتال ةةظ اللجنةةة أيرةةا عةةدم وجةةود
مسارات اجتماعيةة  -اقتصةادية ات ينةلة فيمةا يتعلةق بتمتةع أفةراد عةد فئةات بةاحلقوا املكفولةة
مبوج ةةل االتفاقي ةةةو وال ي ةةيما واع ةةة البل ةةو و والس ةةكان املنح ةةدرون م ةةن أين ةةل أفريق ةةيو والعبي ةةد
السابقون و ريتهمو والعمةا مةن جنةوب ايةياو خن تةوافر مثةل تلة البيانةات أمةر ضةروري لرينةد
التقدم احملر يف تنفيذ أ كام االتفاقية والصعوبات الناائة عن ل (املادتان  1و.)5
 -6توج اال اللجن ااة اال تب اااب إل ااى المب ااادن التوجيأي ااة المن اقل ااة ا ااقر التق ااامار المق ا ة ااة
موجااب االتفاقيااة ثالو يقااة  ،CERD/C/2007/1الفقاراا ةا  10إلااى  ،)12إذ تاااير إلااى
توصيتأا العاةة مقم 24ث )1999اقر المادة  1ة االتفاقية التوصاية مقام 8ث)1990
اااقر تفرااير الفق ارتي  4 1ة ا المااادة  1ة ا االتفاقيااة تابيقأااا ،يأ ا توص ا ال لااة
الارف قر تجم يا اا إحصائية ةو وق أاا عا اللالاة االجتماعياة االقتصااداة لفاراد
الجماعاا اإل نياة تعمام تلاا البيا ااا ،ماا اااما العماال المأااجرا  ،ال سايما العماال
المنزلي اور المأاااجر ر علااى أر تكااور البيا اااا ةص انافة لرااب المنااا ق ة ا أج اا ت اويير
أسااات تجراب ا ةناسااب لوض ا سياساااا ترة ا إلااى تعزاااز المرااا اة ي ا التمت ا اااللقوق
موجا ااب االتفاقيا ااة ي ا ا عما ااار تالا ااب اللجنا ااة إلا ااى ال لا ااة الاا اارف أر تواييأا ااا تلا ااا
المعلوةاا ي تقرارها ال مي المقبا.
المؤسرة الو نية للقوق اإل رار
 -7تال ة ةةظ اللجنة ةةة أن الدولة ةةة العة ةةر أنش ة ة ت يف عة ةةام  2008اللجنة ةةة الوطنية ةةة حلقة ةةوا
اقنسانو و ي املسسولة عن ريند محاية قوا اقنسان يف الدولة العةر  .بيةد أن اللجنةة تشةعر
بالقلق خن اللجنة الوطنية صلت عل اعتماد من الفئة ‘باء‘ و و ما يعزى أيايا إىل حمدودية
ايتقالليتها وعدم اضعالعها بوالية واضحة.
 -8توص ا اللجنااة ال لااة الااارف ااقر تتا ا خاااواا يوماااة لتلقيااق اةتثااال اللجنااة
الو نية للقوق اإل رار اةتثااال اااةال للمباادن المتعلقاة مرااز المؤسرااا الو نياة لتعزااز
حمااة حقاوق اإل راارثةبادن ااماس) تلقيقاا لأا ب الااااة ،انباا لل لاة الاارف تنفيا
التوصااياا التا قا ةأا التلااالف العااالم للمؤسراااا الو نيااة للقااوق اإل رااار إلااى عمااار
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ي ا عااا  2013تنفي ا ا يعاااال ثسااا قا لجنااة التنراايق ال ليااة للمؤسراااا الو نيااة لتعزاااز
حماا ااة حق ااوق اإل ر ااار) توج اال اللجن ااة اهتم ااا ال ل ااة الا اارف إل ااى توص اايتأا العاةا ااة
مقم 17ث )1993اقر إ ااء ةؤسراا نية لتيرير تنفي االتفاقية.
المجتم الم
 -9تعةةرب اللجنةةة عةةن بةةال قلقهةةا خن املنظمةةات ة احلكوميةةة ال تقةةدم معلومةةات تظهةةر
اجلهةةود الةةيت تبةةذ ا الدولةةة العةةر يف تنفيةةذ االتفاقيةةة ومةةا تواجهةةه مةةن يفةةديات يف ةةذا الش ة ن.
ويسةةاور اللجنةةة القلةةق أيرةةا إ اء التقةةارير الةةيت تشة إىل أن املنظمةةات ة احلكوميةةة تعمةةل ضةةمن
دود مقيد يف الدولة العر .
 -10تا د اللجنة على األهمية الت تعلقأاا علاى التقاامار المق ةاة ةا المنظمااا يار
اللكوةيااة التا تعمااا علااى إ اراء اللااوام ااي اللجنااة يا ال لااة الااارف أ ناااء النظاار ي ا
تق ااامار ال ل ااة الا اارف توصا ا اللجن ااة ال ل ااة الا اارف مواص االة التا ااا م ةا ا ةنظم اااا
المجتم الم العاةلة ي ةجال حمااة حقوق اإل رار ،توسي حوامها ةعأا ،ال سيما
تلا العاةلة ة أجا ةكايلة التمييز العنصري ييما اتعلق إع اد تقرارها ال مي المقباا
امااا توص ا اللجنااة ال لااة الااارف إدخااال التع ا االا الضاار ماة علااى قااا ور الجمعياااا
األهلية ثالصادم المرسو الرلاا  )2000/14اية إاجاد ةجتم ة ةرتقا.
المراز القا و لالتفاقية
 -11يفةةيا اللجنةةة علمةةا بت كيةةد الوفةةد أن االتفاقيةةة تشةةكل جةةزءا مةةن ق ةوانني الدولةةة العةةر
وتلغي أية تشريعات خمالفةو لكنها تشعر بالقلق إ اء قلة احلاالت اليت ا تجت فيها حمةاكم حمليةة
ب كام االتفاقية أو طبقتها (املاد .)2
 -12توص ا اللجنااة ال لااة الااارف اقر تعااز جأودهااا للتعراااف االتفاقيااة علااى ااااق
أ س ا  ،ال ساايما ة ا خااالل تنظاايم د ماا ت مابيااة حلقاااا دماسااية للعاااةلي ي ا الجأااا
القضااائ  ،يضااال ع ا الم ا عي العاااةي الملاااةي إضاااية إلااى أي اراد الااار ة ياارهم ة ا
ةوظف إ فاذ القا ور ،ةا أجاا تعزااز تابيقأاا ةا جا اب الملااام المللياة عاال ة علاى
ذلااا ،انبا ا لل لااة الااارف أر تق ا ي ا تقرارهااا ال ا مي المقبااا ةعلوةاااا ةل ااة ع ا
اللاالا الت بقت ييأا أحكا االتفاقية.
ع

جود تارا شاةا لمكايلة التمييز

 -13تشعر اللجنةة بةالقلق إ اء عةدم وجةود تعريةف للتمييةز العنصةري يتمشة مةع املةاد  1مةن
االتفاقيةةةو فرةةال عةةن عةةدم امتثةةا التش ةريعات القا مةةة للمةةاد  4مةةن االتفاقيةةةو وال يةةيما عةةدم
ظ ةةر املنظم ةةات ال ةةيت ت ةةروج للتميي ةةز العنص ةةري ويف ةةر علي ةةه .وتال ةةظ اللجن ةةة بقل ةةق أن الدول ةةة
العر مل تعتمد تشريعات ااملة ملنع التمييز العنصري ومكافحته (املواد  1و 2و.)4
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 -14تاير اللجنة إلى توصيتأا العاةة مقم 7ث )1985ييما اتعلق تنفيا الماادة  4ةا
االتفاقية التوصية العاةة مقم 15ث )1993اقر المادة  4ة االتفاقياة ،تكارم توصايتأا
الرااا قة ثا ظاار  ،CERD/C/OMN/CO/1الفقاارة  )14ااقر تعتم ا ال لااة الااارف تا اراعاا
شاةلة ااقر القضااء علاى التميياز العنصاري تتضام تعرافاا للتميياز المباشار يار المباشار
تاااما جميا أسااباي التمييااز الملظااومة ،تمااايا ةا المااادة  1ةا االتفاقيااة امااا توصا
اللجنة ال لة الارف ضمار أر تكور تاراعاتأا ةتماية الكاةا ة أحكا المادة  4ة
االتفاقية ،وسائا ةنأا حظر المنظماا الت تر ج للتمييز العنصري تلرض عليل.
ير الموا ني
 -15تشعر اللجنة بالقلق خن املواطنني و د م يتمتعون باحلقوا اخيايةية املنصةوو عليهةا
يف القانون اخيايي للدولةو كاحلق يف املساوا أمام القانون (املاد )17و واحلق يف رية ا تيار
املهنة (املاد  )12واحلق يف رية التجمع (املاد .)32
 -16تكرم اللجنة توصايتأا الراا قة ثا ظار  ،CERD/C/OMN/CO/1الفقارة  )16لل لاة
الاارف اقر تانق تااراعاتأا اياة توساي اااق تابياق اللراااا األساساية لايار المااوا ني ،
القا م المعتاارف اال يا القااا ور الا ل توجاال اللجنااة ا تباااب ال لااة الااارف إلااى توصاايتأا
العاةة مقم 30ث )2004اصوص ير الموا ني .
ض األقلياا
 -17تنةةوه اللجنةةة بالبيانةةات املقدمةةة يف احلوليةةة اق صةةا ية لعةةام  2015عةةن مشةةاركة املةرأ يف
احليةةا السيايةةيةو وكةةذل عمالةةة امل ةرأ وتعليمهةةاو لكنهةةا ال ت ةزا تشةةعر بةةالقلق إ اء عةةدم وجةةود
معلومةةات ثاثلةةة فيمةةا يتعلةةق باخقليةةات اقثنيةةةو وال يةةيما النسةةاء املنتميةةات إىل اخقليةةات اقثنيةةة.
وتشةةعر اللجنةةة بةةالقلق أيرةةا إ اء عةةدم وجةةود معلومةةات عةةن التةةداب املت ةةذ لرةةمان متت ةع ويةةع
الفئةةات اقثنيةةة والعمةةا املهةةاجرين عل ة قةةدم املسةةاوا بةةاحلقوا ال ةوارد يف املةةاد  5مةةن االتفاقيةةة
(املادتان  2و.)5
 -18تكا اارم اللجنا ااة توصا اايتأا الرا ااا قة لل لا ااة الاا اارف ثا ظا اار،CERD/C/OMN/CO/1
الفقرة  )17قر تتا الت ا ير الال ةة ،ارق ةنأا اتااذ ت ا ير خاصة لضمار تمت جمي
الفئاااا اإل نيااة العمااال المأاااجرا الا ا اعياااور ي ا ال لااة الااارف تمتعااا يعاااال جمي ا
اللقااوق المنصااوص عليأااا يا المااادة  5ةا االتفاقيااة تالااب اللجنااة اا لا إلااى ال لااة
الارف أر تواييأا معلوةاا ةفصلة عا جميا ها ب التا ا ير ةاا جام عنأاا ةا تاق ير يا
تقرارها ال مي المقبا.
العمال المأاجر ر
 -19تشةةعر اللجنةةة بةةالقلق إ اء ايةةتمرار نظةةام الكفالةةة حبكةةم الواقةةع يف الدولةةة العةةر الةةذي
حيكم ايت دام العما املهاجرين ويرعهم يف عالقة تبعية عالية مةع أربةاب عملهةمو و ةو مةا قةد
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ينعوي عل عدم دفع اخجورو أو إلغاء تصاريح العمل بصور أ ادية من جانل أربةاب عملهةم
أو العمل يف ظل ظرو معيشية ييئة و ينحية أو مصةادر جةوا ات يةفر م .وتشةعر اللجنةة
بةةالقلق أيرةةا إ اء وجةةود العديةةد مةةن جلةةان الويةةاطة والتوفيةةقو وحمدوديةةة املعلومةةات املقدمةةة عةةن
نتا ج الشكاوى املقدمة من العما املهاجرين وقلة عدد القرايا املرفوعة أمام احملةاكم علة الةر م
من كثر عدد الشكاوى (املاد .)5
 -20توص اللجنة ال لة الارف قر تقو ما ال :
إلا اااء ظ ااا الكفال ااة لك اام الواقا ا ال ااال لتوظي ااف العم ااال المأ اااجرا
(أ)
االستعاضااة عناال إ ااام اكفااا احت ارا حقااوق العمااال المأاااجرا اأ ا ف إلااى الل ا ة ا
تعرض العمال المأاجرا لالستاالل اإلا اء على أا ي أم اي عملأم؛
(ب) تكثيف جأودها الراةية إلى ةن حاالا إساءة ةعاةلة العمال المأاجرا ،
مااا ي ا ذلااا العمااا القرااري ،التلقيااق ييأااا ةقاضاااة المرااؤ لي عنأااا ،اااادة ع ا د
ةفتاا ا العم ااا الم ااؤهلي أ الما ا م ي تكثي ااف حض ااومهم إ ااالل اللجنا اة نت ااائه ها ا ب
التلقيقاا؛
(ج) تعزااز اللياااا القائمااة المتاحاة للعمااال المأاااجرا لتقا ام الاااكا ايااة
ض اامار اس ااتقاللية يعالي ااة ها ا ب اللي اااا ،ض اامار تمكا ا العم ااال المأ اااجرا ةا ا تقا ا ام
الاكا د ر خوف ة اال تقا ؛
(د) اتااااذ تا ا ير إلذااااء الااوع يا صاافوف العمااال المأاااجرا ااقر جميا
القنااواا القائمااة لتق ا ام الاااكا  ،مااا ي ا ذلااا مي ا ال ا عا أةااا الملاااام ،تلقيقااا
لأ ب الاااة ،تويير المعلوةاا القا و ية الاا ةاا االستاااماة للضالااا ضامار اللصاول
على تلا الا ةاا؛
( ة) تقا ام ةعلوةاااا ةفصاالة يا تقرارهااا الا مي المقبااا عا عا د الاااكا
المق ةة ة العمال المأاجرا تائجأا.
العمال المنزليور
 -21تشعر اللجنة بالقلق خن العما املنزلينيو ومعظمهم مةن النسةاء اخجنبيةاتو يسةتبعدون
من نعاا قوانني العمل الوطنيةو وخيرعون عوضا عن ل لألمرين الةو اريني رقةم 2004/189
ورقةةم  2011/1املنظمةةني لعمةةل العمةةا املنةزليني .ويسةةاور اللجنةةة القلةةق مةةن أن العمةةا املنةزليني
حيرمون نتيجة لذل من احلقوا اخيايية ويتعرضةون خلعةر أكة مةن مغبةة إيةاء معةاملتهمو مبةا
يف ل ايتغال م جنسيا عل أيدي أرباب عملهم (املاد .)5
 -22توص اللجنة ال لة الارف اقر تعماا علاى تا ام تلاا الثاارة يا حماااة حقاوق
اإل راار عا راااق توساي اااق قااوا ي العماا الو نيااة لتااما العماال المنازليي  ،هاو ةااا
امك أر افيا أاضاا اوسايلة لللا ةا تعرضاأم لراوء المعاةلاة ،ماا يا ذلاا االساتاالل

GE.16-08152

5

CERD/C/OMN/CO/2-5

الجنر ة جا ب أم اي العما تيرير تماتعأم جميا اللقاوق ،ال سايما حرااة التنقاا،
الل ااق يا ا العم ااا ،حرا ااة اختي ااام العم ااا ،العم ااا يا ا ظ اار ف عادل ااة ةواتي ااة تا ااكيا
النقا اا اال ضما إليأا اما ت عو اللجنة ال لة الارف إلى أر تنظر ي التصا اق علاى
اتفاقية ةنظمة العما ال لية اقر العمال المنازليي  ،لعاا  2011ثاالتفاقياة مقام ،)189
ال سيما ي ضوء الع د الكبير ة العمال المنزليي ي ال لة الارف.
االتجام األشااص
 -23تشعر اللجنة بالقلق خن الدولة العر ي بلد عبةور ومقصةد لالخةار بالبشةرو وخباينةة
امله ةةاجرون م ةةن ا ن ةةد وباكس ةةتان وب ةةنغالديف وي ةةري النك ةةا والفلب ةةني وإندونيس ةةياو و ل ة بص ةةفة
ر يسةةية خ ةرا الس ة ر و وبدرجةةة أقةةلو لإلك ةراه عل ة البغةةاء .وتشةةعر اللجنةةة بةةالقلق أيرةةا إ اء
حمدودية عدد التحقيقات يف ذه املس لة واالفتقار إىل املعلومات املتعلقة بالقرايا املعروضة علة
احملكمة واخ كام الصادر يف قرايا االخار بالبشر (املادتان  5و.)6
 -24توص اللجنة ال لة الارف القيا ما ال :
ةضاعفة جأودها لمكايلة االتجام األشااص ،ارق ةنأا تنفيا خاتأاا
(أ)
الو ني ااة لمكايل ااة االتج ااام األش ااااص تنفيا ا ا يع اااال ث )2016-2008اا ا لا ق ااا ور
ةكايلة االتجام البار مقم 2008/126؛
(ب) تكثيف التلقيقاا ي االتجاام األشاااص ،ةقاضااة المراؤ لي
العقو اا المناسبة؛
لأم؛

(ج)

يارض

اااادة المراااع ة المق ةااة إلااى الضاالااا تااويير ساابا اال تصاااف المناساابة

(د) تعزاز اللوائ الت تانظم اااالا التوظياف افالاة ةرااءلة تلاا الواااالا
ةرؤ ليتأا القا و ية.
اللق ي الجنرية ةن حاالا ا ع ا الجنرية
 -25تعةةرب اللجنةةة عةةن تقةةدير ا للتغي ة ات اقأابيةةة الةةيت أد لةةت مةةن ةةال يفةةديق قةةانون
اجلنسية ( )2014الذين ينص عل ولة أمورو منها منح اخطفا املولودين ارج رباط الزوجيةة
من والدين جمهولني احلق يف احلصو عل اجلنسية العمانية .بيةد أن اللجنةة ال تةزا تشةعر بةالقلق
خن القةةانون اجلديةةد ال يسةةمح للمةرأ العمانيةةة املتزوجةةة مةةن رجةةل ة عمةةاين بنقةةل جنسةةيتها إىل
أبنا هةةا إال مبقترة اةةروط ينةةارمة .كمةةا تشةةعر اللجنةةة بةةالقلق خنةةهو وفقةةا للقةةانون اجلديةةدو أةةو
للدولة أن خرد العمانيني من جنسيتهم إ ا اخنرطوا يف واعة أو زب أو تنظةيم يعتنةق مبةاد أو
عقا د ميكن أن ترر مبصاحل عمان (املاد .)5
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 -26توصا ا اللجن ااة ال ل ااة الا اارف ا اقر ت اانق ق ااا ور الجنر ااية الج اا ا إلا اااء جميا ا
األحكااا التمييزاااة القائمااة علااى ااو الجاانس ،أر تكفااا عا تمكا اللكوةااة ةا تجراا
األش ااااص الا ا ا امامس ااور حق ااوقأم األساس ااية ،م ااا يا ا ذل ااا الل ااق يا ا حرا ااة التعبي اار
التجم تكوا الجمعياا ة حقأم ي الجنرية ،ذلا لمن حاالا ا ع ا الجنراية
توص اللجنة أاضا ال لة الارف قر تنظر يا اال ضاما إلاى اتفاقياة عاا  1954ااقر
ضا األشااااص عا ام الجنرااية اتفاقيااة عااا  1961المتعلقااة افااال حاااالا ا عا ا
الجنرية.
حمااة الالجئي
 -27تشةةعر اللجنةةة بةةالقلق إ اء عةةدم وجةةود تشةريعات أو أنظمةة إداريةةة يفكةةم وضةةع ملتمسةةي
اللجوء أو الالجئني يف الدولة العر (املاد .)5
 -28توص اللجنة ال لة الارف قر تعتم تاراعاا لجوء نية تتماى ةا المعاااير
ال لي ااة توصا ا اللجن ااة أاض ااا ال ل ااة الا اارف ااقر تنض اام إل ااى االتفاقي ااة الااص ااة وضا ا
الالجئي لعا  1951ر تواولأا لعا  1967تالب اللجنة ا لا إلى ال لاة الاارف
أر تق ا ي ا تقرارهااا ال ا مي المقبااا ةعلوةاااا ةفصاالة ع ا ة ا تمت ا ةلتمر ا اللجااوء
الالجئي الفعل اللقوق المنصوص عليأا ي االتفاقية.
الاكا

المتعلقة التمييز العنصري سبا اال تصاف

 -29تكةةرر اللجنةةة ت كيةةد قلقهةةا لعةةدم ت ةوافر معلومةةات عةةن أيةةة قرةةايا معروضةةة عل ة احملةةاكم
احملليةةة بشة ن التمييةةز العنصةةري وتشة إىل أن عةةدم وجةةود مثةةل ةةذه القرةةايا ال يعة ضةةمنا لةةو
البلةةد مةةن ظةةا ر التمييةةز العنصةةريو وإاةةا يكشةةف عمةةا يعة ي نظةةام العدالةةة مةةن ثغةرات .وعةةالو
علة لة و وإ ت ةذ اللجنةة يف االعتبةار واليةة اللجنةة الوطنيةة حلقةوا اقنسةان املتمثلةة يف تلقةي
الشكاوى من اخفراد الذين انتهكت قوقهمو فهي ت يف لعدم وجود معلومات عن االيتفاد
الفعلية من تل اآللية املتا ة للشكاوى (املادتان (5أ) و.)6
 -30توص اللجنة ال لة الارف قر تجاري تلقيقاا يعااال يا قضاااا التميياز العنصاري
أر تااوير ساابا اال تصاااف المالئمااة للضاالااا امااا تاااج اللجنااة ال لااة الااارف علااى أر
تكثااف جأودهااا الراةيااة إلااى تعراااف الرااكار لقااوقأم ساابا اال تصاااف القا و يااة المتاحااة
لأم للتعاةاا ةا قضاااا التميياز العنصاري ا تأااااا حقاوق اإل راار ،ماا يا ذلاا اللاق
ي االحتجاج االتفاقية أةاا الملااام المللياة توصا اللجناة ال لاة الاارف ،يا ضاوء
توصيتأا العاةة مقم 31ث )2005ااقر ةنا التميياز العنصاري يا إدامة ساير عماا ظاا
الع الااة الجنائيااة ،ااقر تتاا الااااواا الال ةااة لضاامار تمكااي الجميا  ،ال ساايما الفئاااا
األاثر تعرضا للتمييز العنصري ،م ييأم العمال المأاجر ر األقلياا ،ة الوصول إلاى
الع الة ة خالل تز اا هم المااومة القا و ياة خا ةاا الترجماة الاافواة توصا اللجناة
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اا لا ال لااة الااارف ااقر تا مج يا اااا إحصااائية يا تقرارهااا الا مي المقبااا اااقر تلااا
القضااا تائجأا ،ما ي ذلا الاكا المق ةة إلى اللجنة الو نية للقوق اإل رار.

دال -توصياا أخر
التص اق على صكو أخر
 -31تقخ اللجنة ي اعتبامها ع قا لية جمي حقوق اإل رار للتجزئة ،لكنأا تااج
ال لة الارف على أر تنظر ي التص اق على الصكو ال لية األساسية للقوق اإل راار
التا ا ل اام تصا ا ق عليأ ااا عا ا  ،ال س اايما المعاها ا اا التا ا تتض اام أحكاة ااا يق ااة الص االة
الجماعاا الت ق تتعارض للتميياز العنصاري ماا اااما العأا الا ل الاااص االلقوق
االقتصاااداة االجتماعيااة الثقاييااة ،العأ ا ال ا ل الااااص اااللقوق الم يااة الرياسااية
اتفاقية ةناهضة التع اب يارب ةا ضار ي المعاةلاة أ العقو اة القاساية أ الالإ راا ية أ
المأينة االتفاقية ال لية للمااة حقوق جمي العمال المأاجرا أيراد أسرهم ،االتفاقية
ال لية للمااة جمي األشااص ة االختفاء القرري.
ةتا عة إعالر ر اةه عما دار ار
 -32توص اللجناة ال لاة الاارف ،يا ضاوء توصايتأا العاةاة مقام 33ث )2009ااقر
ةؤتمر استعراض تنفي إعالر ر اةه عما دار اار ،اقر تنفا إعاالر ر ااةه عماا دار اار
الل ا اعتم هما المؤتمر العالم لمكايلة العنصراة التمييز العنصري ارب األجا ب ةاا
اتصا لا ةا تعصاب ،يا أالول/سابتمبر  ،2001ةا ةراعااة الو يقاة الاتاةياة لماؤتمر
استعراض تنفي إعالر ر اةه عما دار ار ال ي ُعقا جنياف يا يراار/أ راا ،2009
ل ا إدماج أحكااا االتفاقيااة ي ا ظاةأااا القااا و ال ا اخل  تالااب اللجنااة إلااى ال لااة
الارف أر تُ مج ي تقرارها ال مي المقبا ةعلوةاا ُةل دة ع خاط العما يرها ةا
الت ا ير المتا ة لتنفي إعالر ر اةه عما دار ار على الصعي الو ن .
العق ال ل للمنل ما ة أصا أيراق
 -33توص ا اللجنااة ال لااة الااارف ،ي ا ضااوء ق ارام الجمعيااة العاةااة  237/68ال ا ي
أعلناات يياال العق ا ال ا ل للمنل ا ما ة ا أصااا أيراق ا للفتاارة  ،2024-2015ق ارام
الجمعياة العاةااة  16/69اااقر ر اااةه أ اااة تنفيا العقا  ،ااقر تعا تنفا ر اااةه تا ا ير
سياساا ةناسبا تالب اللجنة ةا ال لاة الاارف أر تا مج يا تقرارهاا الا مي المقباا
ةعلوةاااا ةل ا دة ع ا الت ا ا ير الملموسااة المعتم ا ة ي ا ه ا ا اإل ااام ،ة ا ةراعاااة توصاايتأا
العاة ااة مق اام 34ث )2011ا ااقر التميي ااز العنص ااري ضا ا الر ااكار المنلا ا ما ةا ا أص ااا
أيراق .
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الماا ماا ة المجتم الم
 -34توصا اللجناة ال لااة الاارف ااقر تواصاا التاااا م ةا ةنظماااا المجتما الما
العاةلة ي ةجال حمااة حقاوق اإل راار ،ال سايما يا ةجاال ةكايلاة التميياز العنصاري،
أر تكثف اللوام ةعأا ل إع اد تقرارها ال مي المقبا ل ةتا عاة ها ب المالحظااا
الاتاةية .
تع اا المادة  8ة االتفاقية
 -35توص اللجنة ال لة الاارف اقر تصا ق علاى تعا اا الماادة 8ث )6ةا االتفاقياة،
هااو التعا اا الا ي اعتُما يا  15اااا ور الثا /اناااار  1992يا االجتمااا الرا ا عااار
لل ل األ راف ي االتفاقية ،أقرتل الجمعية العاةة ي قرامها .111/47
اإلعالر المنصوص عليل ي المادة  14ة االتفاقية
 -36تاج اللجنة ال لاة الاارف علاى أر تصا م اإلعاالر االختياامي المنصاوص عليال
ي ا المااادة  14ة ا االتفاقيااة ال ا ي تعتاارف يياال اختصاااص اللجنااة ي ا اسااتال البال اااا
الفرداة النظر ييأا.
ةتا عة ه ب المالحظاا الاتاةية
 -37تالااب اللجنااة إلااى ال لااة الااارف ،عمااال ااالفقرة ث )1ةا المااادة  9ةا االتفاقيااة
المااادة  65ة ا ظاةأااا ال ا اخل  ،أر تواييأااا ي ا ضااور ساانة اح ا ة ة ا اعتماااد ه ا ب
المالحظاا الاتاةية معلوةاا ع تنفي ها التوصياا الم مجة ي الفقارة 20ثي) ثد)
أعالب.
الفقراا الت تكتر أهمية خاصة
 -38تود اللجنة أاضا أر توجل ا تباب ال لة الارف إلى األهمياة الااصاة التا تكترايأا
التوصااياا الااوامدة ي ا الفق اراا  30 22 20أعااالب ،تالااب إلااى ال لااة الااارف أر
ت ا مج ي ا تقرارهااا ال ا مي المقبااا ةعلوةاااا ةفصاالة ع ا الت ا ا ير العمليااة المتا ا ة لتنفي ا
تلا التوصياا.
ار المعلوةاا
 -39توص ا اللجنااة ال لااة الااارف اقر تيّراار إتاحااة تقامارهااا لعاةااة الجمأااوم ا العاال
عليأا قت تق امأا قر تعمم المثا المالحظاا الاتاةية للجناة المتعلققاة تلاا التقاامار
اللاة الرسمية ايرها ة اللااا الت ااي استا اةأا ،ما ي ذلا اإل كليزاة ،حراب
االقتضاء.
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إع اد التقرار ال مي المقبا
 -40توص ا اللجنااة ال لااة الااارف اقر تق ا تقرارهااا الجاااة للتقرا ارا ال ا ماي ة ا
الرادت إلى التاس ي يقة اح ة ي ةوع أقصاب  2اا ور الثا /انااار  ،2020اقر
تراع المبادن التوجيأية المتعلقة تق ام التقامار الت اعتم تأا اللجنة ي د متأا اللادااة
الر اابعي ث ،)CERD/C/2007/1ااقر ت اار ّد عل ااى جميا ا المر ااائا التا ا أ ي اارا يا ا ها ا ب
المالحظاااا الاتاةيااة ي ا ضااوء ق ارام الجمعيااة العاةااة  ،268/86تلااا اللجنااة ال لااة
الارف على التقي ع د الكلماا المل د للتقامار ال ماة هو  21 200المة .
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