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جلنة القضاء على التمييز العنصري

املالحظ ةةا اخلتامي ةةة ن ةةقر التقرم ةةر اجل ةةاما للتقرمة ةرمث الة ة م ال الة ة
الع رمث الرانا الع رمث للنر مج*
 -1نظر ر ررنة يف التر ر ررا د يف ني نل ر ر رنلش يف ر ر ررع ولل يف ين ر ر ر يف ر ر رنلش يف نيف ر ر ر يف ر ر رنلش اتر ر ررن ل
( ،(CERD/C/NOR/23-24يفمل ر ر ررعيل د حد ر ر ررا يف ر ر ررع  ،د ا ر ر ر رنيد ن ( 2696 2695يفنظ ر ر ررن
 ،)SR.2696 CERD/C/SR.2695يفمل رتني ل د  6 5كررننتا يفل دينيل ر  .2018يفعني ررعة
 ،2018هذه يفملال ظنة يفخلنينيدا.
د ا ني ن  ،2705يفمل تني د  12كننتا يفل دينيل

ألف -مق مة
ن ررل يف الت ررا ني ررعا يف ني نلر رنلش يف ررع ولل يف ين ر ر يف ر رنلش يف نيف ر ر يف ر رنلش اع ررا
-2
يف ط ررنت .ررن يف الت ررا ع ررش ررعلنهن اور رتيفو يف ور رنلو يف لت ررنر ير ر ررع يف ع ررا يف ط ررنت يف ن در ر
يفمل نيتى ،كن يف ت ع عاى يفمل اتينة يف يت قعي ن أحتنر يف تظن د يف ني نلن.

ابء -اجلوانب االجيانية
ن ررل يف التررا د رتني يف رريت لررذان يف ع ررا يف طررنت عني ررنني ودنوررنة ،رنيفي  ،رعيف
-3
إنييفولا زايني ض نا محنلا تق يفإلن نا تفدذ يف فنقدا ،مبن د ذ ك ين لاي:
(أ)

علل يف عونيتو د عنم  2014ني زلز محنلا

تق يفإلن نا؛

( ) إن ررنر يةو ررا قتدررا ررتق يفإلن ررنا د عررنم  ،2015هرري يفملةو ررا يف رريت
يفعني ررعهن يف نيوررن ا يف ررنملي ا ةو ررنة يف تقتدررا ررتق يفإلن ررنا ضر ش يف فئررا أ ررا نظرنيف ينييناررن
يف نينم ا لننيئ يفملني ا ا مبنكز يفملةو نة يف تقتدا ني زلز محنلا تق يفإلن نا (يلننيئ دولس)؛
(ج)
(ني)
عنم 2016؛
__________

*

يفعني نني إعالا ودنوي ضع خطن يف كنيفهدا د عنم 2015؛
يفعني ر ررنني يفو ر رايف دلدا يتنهكر ررا خطر ررن يف كنيفهدر ررا افر ررا  ،2020-2016د

يفعني عهتن يف التا د ني وهتن يف ن ا يف ني ل ( 26نلش يف ينينينت
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(هر)
عنم 2016؛

يفعني ررنني خطر ررا يف ر ررل ملكن و ررا ي ر ررننييف يف ر ررنيدا افر ررا  ،2020-2016د

( ) يفعني ررنني يف ررننتا يف عل ررع ا ررن يف يكن و ررا يف ني دد ررز ( ،)2018د زلر رنيفاي
لتند ر ر  ،2017يف ر ررذش أن ر ر ألكر ررن أيننر ررا يفملظر ررن يفمل تدر ررا دمل ر ررن يف يكن ور ررا يف ني ددر ررز ،ك ر ررا
يتنهكا يف ني ددز؛
تفدرذ يلرننيو يف ني هرل يف رعط نيفقي ضررع يف تورنلا ي رننييف يف رنيدا يفملتيفقرا ر
(ز)
يف عط نيفقدرا ( )Dembraد يفملرعيفوا يفإلععيفنيلررا يف يننتلرا نيطررتلن يفمل ررنويفة يف الزيرا ملتيف ررا يف تورنلا
ي ررننييف يف ررنيدا يفملتيفقررا ر يف عط نيفقدررا ،ررعا ني ويفة نيويفورردا عررش هررذه يفمللررننيو ا عووررل
يعويفر يفملعيفوا د عنم .2016
ن ررل يف التررا ألك رن مب ررنوكا يفملةو ررا يف تقتدررا ررتق يفإلن ررنا ،أيننررا يفملظررن يفمل تدررا
-4
دمل ررن يف يكن وررا يف ني ددررز ،ياررل عررش يف ملررنا يف وررنيي ،يتظ ررنة يفجملني ر يفملررعين يف رريت ني ررم
د ت نط يف دتلا ،د أع ند يف التا.

جيم -د اعي القلق التوصيا
اإلحصاءا
 -5دت ر ررن ال ر ررن يف الت ر ررا أا يكني ر ررل يفإل و ر ررنر يفملنك ر ررزش يف تن ر رري ل ر ررعم إ و ر ررنريفة ع ر ررش
جمني ر ر يف و ررنيدل ،إهن ررن أتو ررا ررعم ر رتني إ و ررنريفة ع ررش يف اكدل ررا يفإلحتد ررا ا رركنا ،ية ر رنيفة
يف ني نعدا  -يفقنيوننيلا عش متني يفل خنص يفملتني ل إىل خمنياا يفجمل تعنة يفإلحتدا حب تق م (يفملنني .)2
إذ ت ة ة ةةة اللمنة ة ةةة إج مياداملة ة ةةا التوجيملية ة ةةة املنق ة ة ةةة املتعلقة ة ةةة نتق ة ة ة التقة ة ةةا مر
-6
( )CERD/C/2007/1إج توصيتملا العامة قم  )1990(8ن قر تفسةة تبييةق الفقةرت 1
 4مةةث املةةاد  1مةةث االتفاقيةةة فإهنةةا توصةةي ال لةةة البةةر ر توافيملةةا إحصةةاءا عةةث
الرتكيي ةةة اإلثني ةةة لس ةةكاهنا ر تض ةةا مؤشة ةرا اجتماعي ةةة  -اقتص ةةادمة ع ةةث متت ةةا تل ةةف
اجملموعا اإلثنية ابحلقوق االجتماعية االقتصادمة نبرق منملا احلةوا مةا اققليةا اإلثنيةة
تنومةةا أن ةةبة مجةةا الييةةا اب ةةتخ ام تلةةف مؤشةرا التنةةو اإلثةةي السةةمال للمميية
ابإلنالغ د ر الك ف عث هوايهتم ابختيا كيفية تعرمف أنفسملم ذلك نغية توفة أ ةا
جترميب مالام لرص التمتا جبميا احلقوق املكر ة يف االتفاقية.
اإلطا القانوين ملناهضة التمييز
دت ررن ال ررن يف التررا أا يف فنقدررا قررع أُنيو رريف د يف ررننتا يف تن رري ع ررال دملررنني  5يررش
-7
قننتا يفمل ن يف يكن وا يف ني ددز ( ،)2018إهنن كنو ين أعن يف عت ون ن يش قاق رعم إنيويفج
يف فنقدا د قرننتا رتق يفإلن رنا ( ،CERD/C/NOR/CO/21-22( )1999يف ف رننا )12 11
ررعم ي نياني ررن عاررى نفررس يفلوررنا ييررل يف فنقدررنة ررتق يفإلن ررنا يف رريت أُنيو رريف د ر  .دت ررن
ن ررل يف الت ررا ررننتا يفمل ررن يف يكن و ررا يف ني دد ررز ( ،)2018ررإا يف ا ررق ل رزيفد ل ررن وهن لا
يوطاو "يف نق" ي تد دعنيلنوه أونون ظرتويف اني ددرز ،د رن م يرش يفورنيخعيفي عارى نطرنق
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يفور يررش قلررل يف ررتو د وررن ا يف نيتيف ررل يف ني ررنعي.
تني ت دق ل يف تزيفويفة نيتفدذ ت دنهتن.

ررن يف التررا عررش يف اررق ألكررن ررعم

توصةةي اللمنةةة إد اج االتفاقيةةة يف قةةانور حقةةوق اإلنسةةار .توصةةي أمضةةا ر تكف ة
-8
ال لة البر اتساق قانور املسا ا مكاف ة التمييز مةا املةاد  1مةث االتفاقيةة حظةره التمييةز
علةةى مجيةةا اق ةةيف لةةا يف ذلةةك علةةى أ ةةا العةةرق .توصةةي كةةللك ر تكفة ال لةةة البةةر
إجراء متانعة منسقة فيما ن زا اهتا مث أج ضمار التنفيل الكام لتوصيا اللمنة.
شكا ى التمييز العنصري
ن ررل يف التررا شن ررنر ك ررا يتنهكررا يف ني ددررز ،ر أهنررن أتوررا ررعم رتيف ن ي اتيررنة
-9
إ ونريفة يفواا عرش أنرتيفق قكرناي يف ني ددرز يف تورنش يف ريت ُعنضريف عارى يفحملك را عارى يفادئرنة
يف كرن دا ،عررش ننين ل رن ،مبررن د ذ رك ي اتيررنة عررش يلارم يف ني ررتلال يفمل ترتق د يف ررن ة يفملني ا ررا
د ني ددز د وتق يف ل يف غنيفينة يفملفن ضا عاى ذ ك.
 -10توص ةةي اللمن ةةة ال ل ةةة الب ةةر ر ت ةةنظم ب ةةال توعي ةةة عام ةةة ن ةةقر كيفي ةةة تقة ة
شكا ى التمييز العنصري لضمار الوصةول إج ةي االنتصةا القضةااية .تبلةب اللمنةة إج
ال لة البر أر تق م يف تقرمرها ال ي املقي معلوما عث شكا ى التمييز العنصري الة
ُعرضةةع علةةى كمةةة مناهضةةة التمييةةز ااييةةا القضةةااية لةةا يف ذلةةك إحصةةاءا عةةث ع ة د
مصةةنفة
أنةوا ال ةةكا ى ع ة د املالحقةةا القضةةااية للمنةةا مةةا ص ة قملةةم مةةث إدا
حس ةةب الس ةةث ن ةةو اجل ةةنيف اقصة ة اإلث ةةي الق ةةومي للضة ة ااي معلوم ةةا ع ةةث اجلة ةزاءا
املفر ضة على مرتكيب االنتملاكا التعومضا املمنوحة للض ااي.
جراام الكراهية
 -11ن ررل يف التررا د ني رعيف يف رريت يفوررذهتن يف ع ررا يف طررنت ييررل يفعني ررنني يفمللررننيئ يف نيت د دررا يف رريت
ض ني ن يعلنلا يف نقا يف تقتدا اني لدل يفملت رع رنيف م يف كنيفهدرا د در ني يف رن يف رنقا ،يف رع و
يف نيعوللدا يف علع يفملني ا را مبتر رنيف م يف كنيفهدرا يف نيو درق د رن يف ريت نيدو رن كادرا يف رنقا يف تن درا.
كش يف التا ن عش قاق د م إزيفر لدل  549نطا يش نيف م يف كنيفهدرا رعيف يف تورنلا د
عنم  ،2017ن طيل زايني ت لا  17د يفملن ا يتذ عنم  ،2016إزيفر ين أ ننية يف ني نولن يش
أا ن لا يش خي تا رنيف م يف كنيفهدرا يرش ذ ش يفل رتد يفمل رن ن ( 12د يفملن را) هري حالحرا أييرند
ن لا يش خي تهنن يش ذ ش يفل ل يفإلحين يف تن ي ( 4د يفملن ا) .حتدا يف الترا عا رن دمل اتيرنة
يفمل عيا عش يف ت ع يفملنيخووا د نيف م يف كنيفهدا د أ وات .ي ذ ك ،ن يف التا عرش يف ارق
عم تني أ نقا نحاا د دا ني يف ن يف نقا د يف لاع .أتوا يف التا عم رتيف ن ي اتيرنة عرش
يف رتني يفمللذ ررا نلررا يف فئررنة يف كر دفا يررش رنيف م يف كنيفهدررا .عررال عاررى ذ ررك ،ررن يف التررا
عش قا ن عم تني إ ونريفة عش ننين ال نة نيف م يف كنيفهدا (يفملنني .)4
-12

توصي اللمنة ال لة البر لا ملي:

اختةةاذ مجيةةا التة انة ملنةةا جةراام الكراهيةةة تقة
(أ)
ذلك إمكانية جلواملم إج القضاء؛
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( ) الت قيةةق يف ةةيب زايد جةراام الكراهيةةة يف ال لةةة البةةر تزامة اخلةةو
منملا ل ى اقشخاص مث أصول مملاجر معاجلة اق ياب الكامنة اء ذلك؛
(ج) ضةةمار إن ةةاء حة ا ملواجملةةة جةراام الكراهيةةة يف مجيةةا أبةةاء اليلة علةةى
غرا تلك املوجود يف أ لو ختصيص املوا د لللك؛
(ني) مواصلة جملودها يف جمايل الت مب الت قيف مث أج حتس املعا ل ى
أعض ةةاء النيان ةةة العام ةةة الس ةةلبة القض ةةااية ةةلبا إنف ةةاذ الق ةةانور يف جم ةةال حت مة ة جة ةراام
الكراهية تسميلملا مقاضا مرتكييملا على بو ليم؛
ن

(هر) زايد بال التوعية مث أج التصة ي للقوالةب النمبيةة زايد التسةام
تلف اجملتمعا احمللية منعا جلراام الكراهية؛

( ) ضمار جود نظام طي موح ليم جلما الييا عث جراام الكراهية
العقةةواب علةةى اقفعةةال
لةةا يف ذلةةك اإلحصةةاءا عةةث ال ةةكا ى الت قيقةةا اإلدا
ال مت جراام كراهية تق معلوما عث هله الييا يف تقرمرها ال ي املقي .
خباب الكراهية
 -13ن ل يف التا د تني يف يت لذان يف ع ا يف طرنت ملتر خطرن يف كنيفهدرا ،ييرل يفورايف دلدا
يكن وررا خطررن يف كنيفهدررا ( ، )2020-2016محاررا قررا خطررن يف كنيفهدررا .ر أا يف التررا
لزيفد ل ن وهن قاق د م إزيفر زيفلع علنويفة يف كنيفهدا د يف ع ا يف طنت ضرع يفمل را ل يفملتورعولش
ي ررش أ ررل أ نل رري يف د ر رتني ياني رري يف ال ررتر يف و ررنيدل يف ن ي ررن ر ر هم ،ر رن لغ ررذش يف كنيفهد ررا
يف ني وررل هررنه هررذه يفجمل تعررنة ،خن ررا يررش ودنورردل دوزلررش عتن ررن نعاررا هنيررا د وررن ا
يفإلعالم ،عاى لكا يفإلنانيف .أتورا يف الترا رعم تفدرذ در يف نيرعيف يف رتيفوني د يفورايف دلدا
ر رنيف م يف كنيفهد ررا ي نض ررن يف ت ررن ومب ررن
يكن و ررا خط ررن يف كنيفهد ررا ،لا يف نيو د ررق د خط ررن
حيظدررنا دل تلررا د در ني يف ررن يف ررنقا .عررال عاررى ذ ررك ،ل ررن و يف التررا يف اررق إزيفر عررعم
ر رتيف ن ي اتي ررنة ع ررش يف نيو د ررنة يفملال ررنة يف ك ررن دا يفإلنييف ة ذيفة يف و رراا د خو رردنة
يف نيا ،مبش د م يف دنودتا ،د ن لني ارق خطرن يف كنيفهدرا .د رن ن رل يف الترا ني رلد و ردس
يف ررتزويفر ا دنورردل عاررى إزيف ررا اد ررنة يف كنيفهدررا يررش يتيفقر وررن ا يف نيتيف ررل يف ني ررنعي يفخلن ررا
هبم ،إهنن أتوا عم تني يلننيئ ت د دا ومسدا ا هذيف يفملتضتق (يفملنني .)4
يف التا إىل ت دني ن يف نيا وقم )2013(35
 -14إذ
يف تونلا ،إهنن ت ي يف ع ا يف طنت مبن لاي:

ا يكن وا خطن يف كنيفهدا

مواصة ة ةةلة اإلدانة ة ةةة العلنية ة ةةة خلبة ة ةةاب الكراهية ة ةةة العنص ة ة ةرمة الصة ة ةةاد عة ة ةةث
(أ )
ال خصيا العامةة لةث فةيملم السيا ةيور النةقي ننفسةملا علنةا عةث ذلةك اخلبةاب لةا يف
ذلك يف ااط اإلعالم اإللكرت نية تبييق الت رمعا ذا الصلة ابلكامة اختةاذ تة انة
حلمامة الفيا الضعيفة املتضر ؛
( ) ضة ةةمار تنفية ةةل مجية ةةا الت ة ة انة الة ةةوا د يف ا ة ةرتاتيمية مكاف ة ةةة خبة ةةاب
الكراهية قيام مجيا د اار ال رطة إمالء أ لومة ابلغة للت قيق يف خباب الكراهية جةراام
الكراهية التنسيق السليم ن ال رطة مكتب االدعاء العام احملاكم يف هلا الص د؛
4

GE.19-00013

CERD/C/NOR/CO/23-24

(ج) القي ة ةةام عل ة ةةى ب ة ةةو فع ة ةةال نت مة ة ة قض ة ةةااي خب ة ةةاب الكراهي ة ةةة العنصة ة ةرمة
أ الت رمض على الكراهية العنصةرمة العنةف جةراام الكراهيةة نة افا العنصةرمة تسةمي
ه ةةله القض ةةااي الت قي ةةق فيمل ةةا مقاض ةةا معاقي ةةة املس ةةؤ ل عنمل ةةا ل ةةث ف ةةيملم السيا ةةيور
مسؤ لو ااط اإلعالم؛
(ني) ضةةمار أر تتسةةم اإلحصةةاءا املتعلقةةة خببةةاب الكراهيةةة ج ةراام الكراهيةةة
ابلتوحي ة يف مجعملةةا اإلنةةالغ عنملةةا لةةا يف ذلةةك ع ة د اليالغةةا الت قيقةةا املالحقةةا
القضااية اإلدا ؛
ض ةةا مي ةةادة توجيملي ةةة للسيا ة ةةي ن ةةقر خب ةةاب الكراهي ةةة يف
(هر)
التواص االجتماعي.

ة ةةااط

حظر املنظما ال تر ج للتمييز العنصري
 -15ل ررن و يف التررا قاررق د ررم لا يفملتظ ررنة يف تو رنلا يتظ ررنة يف تررنزلل يف ررعني أ ررلويف
أكي ررن ر ررتويف د و ررن ا يف نيتيف ررل يف ني ررنعي د يفملظ ررنهنيفة يف رريت تظ ررن د يف ع ررا يف ط ررنت.
ل رزيفد يف اررق ل ررن وهن يررش أا يف ع ررا يف طررنت اررش يفملتظ ررنة يف رريت رن ج اكنيفهدررا يف تو رنلا
حت رنض عاد ررن يتظ ررنة ر قننتند ررا ظ ررتو  ،مت رردن ي ر يف نيزيفينهت ررن مبت ررل يفمل ررنني  ) (4ي ررش
يف فنقدا ،ععم تني حتفن عاى ذ ك (يفملنني .)4
 -16تةةلكر اللمنةةة نتوصةةيتملا العامةةة ق ةةم  35ال ةةيما دكي ة ها أر املةةاد  4تتواف ةةق
احلةةق يف حرمةةة التعيةةة .إذ تكةةر اللمنةةة توصةةيتملا السةةانقة (CERD/C/NOR/CO/21-22
الفقراتر  )20-19فإهنا توصي ال لةة البةر نتعة م ت ةرمعاهتا مت ةيا مةا املةاد  4مةث
االتفاقية حظر تنظيم مجاعا تر ج للكراهية العنصرمة حترض عليملا.
التمييز يف الوصول إج وق العم
-17

لزيفد يف اق ل ن و يف التا إزيفر ين لاي:

يفو رني نيفو يفو فررنق ي ررع ة يف لطن ررا د ررفتت يفل ررخنص يفملتني ررل إىل أقادررنة
(أ)
إحتدررا أ ذ ش يفل ررتد يفمل ررن ن ( 11,2د يفملن ررا) ،هررن ز ي ررعد يف لطن ررا ررل يفمل ررن نلش حالحررا
أيي ررند ي ررن ه ررت يت ر رتني ررل يف رركنا ع تي ررن ،در ر ت ررع أني ي ررع ة يف ن ررا د ررفتت
يفمل ن نلش يش أ نل دن؛
( ) ععم تني يلننيئ ت د درا يفضروا ر ا يتر يف ني ددرز د ع ادرنة يف نيتردرا.
رن يف الترا عررش يف ارق ألكررن إزيفر يف ني رنولن يف رريت فدرع لا يف ررععتيفة إىل إ رنيفر ي ن اررا ع رل ررل
ت لا  25د يفملن ا أل خنص ذ ش يفلمسنر يفل تلدا عش يفملن ول يفآلخنلش؛
(ج) يف ني ررند أا لكررتا يف ني ددررز ضررع يفملن ررول يفملتني ررل إىل أقادررنة إحتدررا أ أ ررتد
ي ررن ن ي رني نيف لظررل ي رنيايف أحتررنر يفمل ن اررا ،يف رريت متيررل خطررت نمسررا د يف وررتد عاررى يف تردفررا،
ذ ك عاى يف ن م يش يف تني يف يت لذان يف ع ا يف طنت تض ن ي هنليب علع ني رعا قالرنة
يف ل ي لل هتلا أ ونهبن؛
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(ني) يف ني نولن يف يت فدع لا يف تن دل يف ذلش لُتظن إ د م عاى أهنم يش أ تد أ تلدرا،
ييل يف دل يف ينين يف ين يش أ تد ي ن ن  ،لتيف تا ألكن متددزيف د يف وتد عاى نص يف ل،
لني نضتا و يف ل أقل ُ ،ن جَل أ ضنع م د خطا يف ل يف وايف دلدنة يف ن دا؛

(هر) ععم تني ع تدة عاى و أود يف ل د يفونذ عيف ن را ني زلرز يفمل رن يف
عاى يف ن م يش أا قننتا يفمل ن يف يكن وا يف ني ددز لتص عاى يف ل يفإل الغ يف ف ند ذ ك؛
( ) ع ررعم يف اكد ررز مب رن لكف رري عا ررى ي ررن لني ررنض ر يفملتني ررتا ألقاد ررنة يفإلحتد ررا ذ
يفل تد يفمل ن ن يش يكنل نة متددز د يكنا يف ل.
-18

توصي اللمنة ال لة البر لا ملي:

اختاذ ت انة لل مةث ا تفةا معة ال اليبالةة نة اقشةخاص املنتمة إج
(أ)
أقليا إثنية اململاجرمث اقشخاص مث أصول مملاجر ال يما ن اململاجرمث مث أفرمقيا
لةةا يف ذلةةك مةةث خةةالل املسةةا ا يف إمكانيةةة الوصةةول إج ةةوق العم ة يف القبةةاع العةةام
اخلةةاص؛ ضةةمار املسةةا ا يف اقجةةر عةةث طرمةةق ضةةا خبةةط العم ة ذا الصةةلة إاتحةةة
املوا د اا تنفيلها على بو كام ؛
( ) ضا ميادة توجيملية اض ة ملنا التمييز يف عمليةا التوييةف ال ةيما
التمييز يف عملية املقانال مث أج معاجلةة املعة ال املنخفضةة الختيةا مرشة منتمة
لألقليا ؛
(ج) ض ةةمار تصة ة ي ال ةةر مج التمة ةرميب املتعل ةةق نعملي ةةة تقة ة طلي ةةا العمة ة
للتمييز احملتم يف مرحلة املقةانال مةث عمليةة االختيةا معرفةة املرشة الةلمث مواجملةور
التمييز نت انة احلصول على اجلر؛
(ني) ضمار قيةام خبةة العمة اجل مة ملكاف ةة العنصةرمة التمييةز علةى أ ةا
اإلثنية ال مث ال جيري إع ادها حاليا ابلتص ي كللك للتمييز يف جمةال التوييةف غةةه
مث اجملاال اللي مواجمله النر جييور اللمث ق مُنظر إليملم على أهنم مث أصول أجنيية م
اجلي ال اين ال ال مث أصول مملاجر ؛
(هر) ضة ةةمار أر متضة ةةمث اجة ةةب اإلنة ةةالغ الفعة ةةال الة ةةوا د يف قة ةةانور املسة ةةا ا
مكاف ة التمييز عقواب يف حال ع م االمت ال؛
( ) ضةةمار أر تةةنص خبةةة العم ة اجل م ة ملكاف ةةة العنص ةرمة التمييةةز علةةى
أ ا اإلثنية ال مث أ غةها مث خبط العمة أ ال ا ةا ذا الصةلة علةى الت قيةق
فيمةا متعةرض لةةه املنتمةور لألقليةا اإلثنيةةة ذ اقصةول اململةاجر مةةث مضةامقا متييةةز يف
مكار العم التص ي له.
أ ضا اققليا اإلثنية
 -19ن يف التا عش يف اق إزيفر يف ني نولن يف ريت فدرع ني رنض يفلقادرنة يفإلحتدرا اني ددرز د إيكنندرا
يف وررتد عاررى يف ني ارردم يف رركش يف نعنلررا يف وررودا .ررن عررش يف اررق ألكررن لا  35د يفملن ررا يررش
يف فنيدررنة يفمل ررن نيفة  50د يفملن ررا يررش يف فنيدررنا يفمل ررن نلش لك اررتا اررد م يف يررننتش د كررتا
6
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مخررس وررتتيفة .ررن عررش يف اررق كررذ ك إزيفر يف فررنض أنييفر يفلقفررند يفمل ررن نلش د يفمل رعيفوا إزيفر
يف ني ددررز ضررع أقفررند يفلقادررنة يفإلحتدررا د ررن .ل ررن و يف التررا يف اررق لا ي ررعد إك ررند يف عويفوررا د
يفملعيفوا يفمل تدا للام رتيف  40د يفملن را رل يف فنيدرنا يفملت رتنيلش د يف ترن ل لورن يرش أ رتد ي رن ن
يف فنيدررنا يف ررذلش هررن ن يف إىل يف تررن ل ؛ لن ر عاررى يف ررن م يررش يف نيدررنز عررعني أك ر يررش نيدررنة يفلقادررنة
ي رنيتاية أعاررى يررش يف ني ارردم يف يررننتش ي نونررا د فنيدررنا ،ررإا عررعني يف فنيدررنة يف ررال حيورراش عاررى ع ررل
لنيتنول ي نيتيفهش يف ني اد ي ل ع أقل يش يفملنيتق (يفملنني .)5
 -20توصي اللمنة ال لة البر نضمار تكافؤ فرص احلصةول علةى التعلةيم السةكث
الرعامةةة الص ة ية لألقليةةا اإلثنيةةة د ر متييةةز .توصةةيملا أمضةةا ن ا ةةة اق ةةياب اجلل مةةة
تنفيةةل ت ة انة ترمةةي إج حتس ة أدااملةةم إج
الخنفةةاض أداء اقطفةةال اململةةاجرمث يف امل ة ا
خفة ةةض مع ة ة ال التسة ةةرب يف امل ة ة ا العادمة ةةة اململني ة ةة ال ة ةةيما يف صة ةةفو الفتية ةةار
اململاجرمث .توصي اللمنة ال لة البر كللك ابلت قيق يف اق ياب اجلل مة للتمييةز ضة
أطفال اققليا اإلثنية يف امل ا معاجلتملا اختاذ ت انة لوضا ح الا التمييز.
أ ضا الصامي
 -21دت ررن ال ررن يف التررا يف ني ررعم يفحملررنز ،ييررل تفدررذ خطررا يف ررل اغررنة يف وررنيدا ،يف ني ررعلالة يف رريت
أُنيخايف عاى قرننتا يف ورنيدل شضرن ا ورل علرع عرش يفمل رن ويفة ،إن رنر ينيورا ،Ä’vv Skolt Sami
إا يف اق ل ن وهن إزيفر ين لاي:
(أ)
يف لعين أ يف تف
هذه يف نيف م
مبن ل ل يف ت

يف ني ررنولن يف رريت فد ررع لا  49د يفملن ررا ي ررش يف ت ررنر يف و ررنيدنة نض ررش ا ت ررا
ي أ يف ت ي ،أا نيف م يف تا يف ت ري ومبرن لُلارم هبرن مبرن لكفري ،أا يرن كيب
لزيف تا جم ت ل ،أنر ت رع خطرا ع رل نولرا ا كرنر عارى يف ترا ضرع يفملرنأ ،
نر يف ونيدنة؛

( ) يف ني ررنولن يف رريت فدررع ت رتني ي ررنكل د ررت يفخلررعينة يف نيررا ا ر ل يف وررنيي
لقادنة غتلا أخنى نظنيف عم يف وني ننا مبا ل فتلل يةهال؛
(ج) ععم يفينييند يف كتيا ُع نيت دا يف التا يف تيفوني د يال ظنهتن يفخلنينيدا يف رن ا
ر ر ر ر ر ا يف عر ر ر ر رايفت يف ر ر ر ررننتين حب ر ر ر ررتق يف و ر ر ر ررنيدل د أويفض ر ر ر ررد م ير ر ر ر رتيفونيهم خ ر ر ر ررنوج دت ر ر ر ررنو
( ،CERD/C/NOR/CO/21-22يف ف ن )) (30؛
(ني)

ععم يف عايفت لا

تق يف ونيدل يف ن ادل د يف ودع ع

تقن نوخيدا؛

(هر) عررعم يفوررنذ رعيف ني زلررز قررعو يف وررنيدل يف ررنقدل عاررى يف ا دررا يف ني ادعلررا اننررا،
د ن م يش ت دنهتن يف ن ا ( ،CERD/C/NOR/CO/21-22يف ف ننا (30 25ني))؛
()

ععم يفعني نني يف فنقدا يف ونيدل يف

ن دل ُع.

(CERD/C/NOR/CO/21-22

 -22تُكة ة ةةر اللمنة ة ةةة توصة ة ةةياهتا السة ة ةةانقة
توصي ال لة البر ر تضبلا لا ملي ابلت ا ما ال عب الصامي:
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اختةةاذ ت ة انة إلهنةةاء العنةةف ض ة امل ةرأ الصةةامية م ة ال عةةث طرمةةق ضةةا خبةةة
(أ)
عم طنيةة ن ةقر العنةف ضة املةرأ لةا م ةم النسةاء الصةاميا تتنةا ل ا ةرتاتيميا إلهنةاء
العنف ت ميا اإلنالغ جبراام العنف اجلنسي تسميلملا مقاضا مرتكييملا على بو ليم؛
( ) ضةةمار ت ة مب القضةةا املةةويف املكلف ة إنفةةاذ القةةانور علةةى املعةةا
ال قافيةة للممتمعةا الصةامية اال ةتعانة لرتمجة شةفوم مةؤهل مواصةلة نةلل اجلملةود
لتوييف الصامي يف مؤ سا إنفاذ القانور؛
(ج) ضمار تةوافر املرتمجة ال ةفوم املة ن املةؤهل للمسةاع علةى تةوفة
اخل ما العامة للممتما الصامي لألقليا اللغومة اقخرى؛
(ني) اخت ةةاذ تة ة انة لتنفي ةةل توص ةةيتملا الس ةةانقة لعاجل ةةة مس ةةقلة االعة ةرتا الق ةةانوين
قوق ال عب الصامي يف أ اضيه موا ده خا ج فينما ك؛
(هر) اختةةاذ تة انة لت سة اإلطةةا القةةانوين حلقةةوق الصةةامي املتعلقةةة ابق اضةةي
صي اقمساك ترنية الرنة لا مضمث االعرتا القانوين قوقملم يف صي اقمساك؛
()
التقلي مة للرنة؛

اختةةاذ الت ة انة الالزمةةة إلعةةاد ننةةاء ق ة

الصةةامي ال ةةرقي علةةى الرتنيةةة

(ز) معاجلة ال واغ املعلقة ال أاث ها الرملار الصامي تيسة اعتماد اتفاقية
الصامي ال مالي على جه السرعة.
أ ضا الر ما الباترم
 -23ن ررل يف التررا دمل اتيررنة يفمل عيررا عررش يف رتني يف نيفيدررا إىل ررت يف ر يف ررنعي ان يررن،
إن نر ينكز يف ن ين اي ن ا يفملتيفوني د أ وات يف ذش لنيك ش خعيا يف تونقا .دع أا يف الترا رن
عش يف اق إزيفر يف ني نولن يف يت فدع دوني نيفو يف ني ددز يف ت م يفملكنل ا ضع يف ن يرن يف طرن نلل ،عرعم
يفعني نني عيف خن ا مل نعع يف ن ين يف طن نلل د ععني يش يفجملن ة ييل وتق يف رل يف ركش،
أ يررش أ ررل يف وررتد عاررى يف نعنلررا يف وررودا .ررن عررش يف اررق ألكررن إزيفر يف و فررنق يف كلر مل ررعد
دن أقفند يف ن ين عش يفملعووا (يفملنني .)5
 -24ابلنظ ةةر إج توص ةةيتيملا الع ةةامت ق ةةم  )2009(32ن ةةقر مع ةةا نب ةةاق التة ة انة
اخلاصة الوا د يف االتفاقيةة قةم  )2000(27ن ةقر التمييةز ضة الر مةا توصةي اللمنةة
ال لةة البةر نسةث تة انة خاصةة لتعزمةز احلقةوق االقتصةادمة االجتماعيةة ال قافيةة للر مةةا
ابلت ةةا معملةةم .توصةةي اللمنةةة ال لةةة البةةر أمضةةا ابلتص ة ي للقوالةةب النمبيةةة أ جةةه
الت ام ة السةةليية يف حةةق الر مةةا تنظ ةيم بةةال توعيةةة للممملةةو العةةام لينةةاء ال قةةة تعزمةةز
التفاهم .توصي اللمنة ال لة البر كللك نضمار إد اج الوضا التعليمي قطفال الر ما
يف الكتاب اقنيض اللي يص يف عام  2020عث كيفية تعزمز أ ضا اققليا القومية
يف النر مج لا حي د ت انة ملمو ة ملنا ا تفا مع ال تسرب أطفال الر ما مث امل ة.
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أ ضا ال عب الكفيي
 -25حترردا يف التررا عا ررن دخلطررا يفحملررعني يفله رعيفت افررا  2021-2017ني زلررز يفو رنيخعيفم
يف اغا يف كفدتدا ،زايني يف ععم يفملن يفملنينق اخطرا .ر أا يف الترا ل رن وهن يف ارق إزيفر يف ني رنولن يف ريت
فدررع لا يف ر ل يف كفدررين لُ ني ررن مبررن لكفرري أحتررنر ررتغ يفخلطررا .ل ررن وهن يف اررق ألكررن لا
يفلقادنة يف تيدا متاك طنة إذيفعدا أ افزلتندا اغنهتن (يفملنني .)5
 -26توصي اللمنة ال لة البر لواصةلة حتسة يةر ا ةتخ ام اللغةة الكفينيةة مةث
خ ةةالل الت ةةا املنا ةةب م ةةا ال ةةعب الكفي ةةي ت ةةوفة امل ةةوا د للخب ةةة احملة ة د اقهة ة ا
تنفي ةةلها صة ة ها عل ةةى الن ةةو املالا ةةم .توص ةةي اللمن ةةة أمض ةةا ال ل ةةة الب ةةر ر تتخ ةةل
ت ة انة أخةةرى لضةةمار حصةةول اققليةةا القوميةةة علةةى احلةةق يف التمتةةا ابقن ةةبة التعليميةةة
ال قافية نلغاهتا.
أ ضا ملتمسي اللموء القاصرمث
 -27ررن يف التررا عررش يف اررق إزيفر يف ني ررنولن يف رريت فدررع د نيلررنز ياني رري يف الررتر يف ن رنلش.
ن عش يف اق ألكن لا يف ن نلش يفملووت ل يف ذلش ايف ق أع نوهم ل  18 15عنيرن
لنيا ررتا يفمل ررنعع خررعينة وعنلررا يفلقفررند ررتفس يف ررعو يفملنيررنق ألقفررند يفآلخرنلش د يف تررن ل
يف ررذلش ل رنيفدع ا يررش يف نعنلررا د إقررنو خررعينة وعنلررا يف طفررل .ررن يف التررا عررش يف اررق كررذ ك
إزيفر يف ني نولن يف يت فدرع لا ياني ري يف الرتر يف ن رنلش يف رذلش حي ارتا ورنولو إقنيرا رع ني يفملرع
لُ نني ا مبفننيهم إىل اعيفهنم يفل ادا عتع ات م وش  18عنين (يفملنني .)5
 -28توصةةي اللمنةةة ال لةةة البةةر نضةةمار متتةةا مجيةةا اقطفةةال يف النةةر مج ابحلقةةوق
نفسملا د ر متييز ضمار ما ملي:
ع ة م ا ةةتخ ام احتمةةاز ملتمسةةي اللمةةوء إال كمةةالذ أخةةة ققصةةر فةةرت
(أ)
زمنية ممكنة نلل اجلملود إلعباء اق لومة للت انة الي ملة لالحتماز؛
( ) نق عامة القاصرمث غة املص ون اللمث ترتا ل أعمةا هم نة 18 15
عاما مث إدا اامر إج داار عامة البف ؛
(ج) التنفيل الفعال لقرا الرملار النر جيي لعام  2017اللي منص على إعباء
نعض القاصرمث غة املص ون اللمث حيملور تصا م إقامة د امل حىت نلوغملم 18
عامةةا فرصةةة إلع ةةاد النظةةر يف ح ةةاالهتم .عن ة حت م ة ض ةةا هةةؤالء منيغ ةةي إمةةالء االعتي ةةا
الواجب لظر فملم االجتماعية اإلنسانية.

دال -توصيا أخرى
التص مق على املعاه ا اقخرى
 -29إذ تضةةا اللمنةةة يف اعتيا هةةا ع ة م قانليةةة مجيةةا حقةةوق اإلنسةةار للتمزاةةة ت ةةما
ال لة البر على النظر يف التص مق على الصكوك ال لية حلقوق اإلنسار ال مل تصة ق
عليملةةا نعة ال ةةيما املعاهة ا ذا اقحكةةام الة اةةا صةةلة مياشةةر ابجلماعةةا الة قة
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تتع ةةرض للتميي ةةز العنص ةةري ل ةةا يف ذل ةةك االتفاقي ةةة ال لي ةةة حلمام ةةة حق ةةوق مجي ةةا العم ةةال
اململاجرمث أفراد أ رهم االتفاقية ال لية حلمامة مجيا االشخاص مث االختفاء القسري.
متانعة إعالر نر مج عم دمرابر
 -30توصةةي اللمنةةة يف ضةةوء توصةةيتملا العامةةة قةةم  )2009(33ن ةةقر متانعةةة مةةؤمتر
ا ةةتعراض نت ةةااج دم ةةرابر ر تنف ةةل ال ل ةةة الب ةةر إع ةةالر ن ةةر مج عمة ة دم ةةرابر الل ةةلمث
اعتم ة ا املةةؤمتر العةةاملي ملكاف ةةة العنص ةرمة التمييةةز العنصةةري كةةره اقجانةةب مةةا متص ة
نةةللك مةةث تعصةةب ( )2001مةةا مراعةةا الوثيقةةة اخلتاميةةة ملةةؤمتر ا ةةتعراض نتةةااج دمةةرابر
(نيسار/أنرم  )2009أر تُ ج معلوما عث ذلك يف تقرمرها ال ي املقي .
العق ال يل للمن

مث مث أص أفرمقي

 -31يف ضةةوء قةرا اجلمعيةةة العامةةة  237/68توصةةي اللمنةةة ال لةةة البةةر ر تتخةةل
ت ة انة ملمو ةةة لتنفيةةل اإلج ةراءا املعتم ة يف إطةةا العق ة ال ة يل للمن ة مث مةةث أص ة
أفرمق ةةي مة ةةا مراعة ةةا توصة ةةيتملا العامة ةةة قة ةةم  )2011(34ن ة ةةقر التميية ةةز العنصة ةةري ض ة ة
املن مث مث أص أفرمقي أر ت ج معلوما عث ذلك يف تقرمرها ال ي املقي .
الت ا ما اجملتما امل ين
 -32توصي اللمنة ال لة البر لواصلة الت ا زايد الت ةا مةا منظمةا اجملتمةا
امل ين العاملة يف جمال بامة حقوق اإلنسةار ال ةيما املنظمةا الة تعمة علةى مكاف ةة
التمييز العنصري يف ياق إع اد التقرمر ال ي املقي متانعة هله املالحظا اخلتامية.
تع م املاد  8مث االتفاقية
 -33توصةةي اللمنةةة ال لةةة البةةر ابلتص ة مق علةةى تع ة م الفقةةر  6مةةث املةةاد  8مةةث
االتفاقية اللي اعتُم يف  15كةانور ال اين/منةامر  1992يف االجتمةا الرانةا ع ةر للة ل
اقطرا يف االتفاقية أقرته اجلمعية العامة يف قرا ها .111/47
متانعة هله املالحظا اخلتامية
 -34تبلب اللمنة إج ال لة البر فقا للفقر  1مث املةاد  9مةث االتفاقيةة املةاد 65
مةةث نظامملةةا ال ة اخلي أر تق ة م يف غضةةور ةةنة اح ة مةةث اعتمةةاد هةةله املالحظةةا اخلتاميةةة
معلومةةا عةةث تنفيةةلها التوصةةيا ال ةوا د يف الفق ةرا (18ب) (التمييةةز يف الوصةةول إج ةةوق
العم ) (28ج) (أ ضا ملتمسي اللموء القاصرمث) أعاله.
الفقرا ذا اق ية اخلاصة
 -35تود اللمنة أر توجه انتياه ال لة البةر إج اق يةة اخلاصةة للتوصةيا الةوا د يف
الفق ة ةرا ( 12ج ة ةراام الكراهي ة ةةة) ( 14خبة ةةاب الكراهي ة ةةة) ( 18التميية ةةز يف ة ةةوق
العم ة ) ( 22أ ضةةا الصةةامي ) أعةةاله تبلةةب إج ال لةةة البةةر أر تق ة م يف تقرمرهةةا
ال ي املقي معلوما مفصلة عث الت انة امللمو ة املتخل لتنفيل تلك التوصيا .
10
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ن ر املعلوما
 -36توصي اللمنة ال لة البر إاتحة تقا مرها لعامة اجلمملةو تيسةة االطةال عليملةا
قةةع تق ة ملا أر تن ةةر املالحظةةا اخلتاميةةة للمنةةة فيمةةا متعلةةق نتلةةك التقةةا مر ابلبرمقةةة
نفسملا ابللغا الرمسية غةها مث اللغا ال ااعة اال تخ ام حسب االقتضاء.
إع اد التقرمر ال ي املقي
 -37توصي اللمنة ال لة البر ر تق م تقرمرها اجلةاما للتقةا مر ال مةة مةث اخلةاميف
لةةول  19أملول /ةةيتمر  2023مةةا
الع ةرمث إج السةةانا الع ةرمث يف ثيقةةة احة
مراعا امليادة التوجيملية لتق التقا مر ال اعتم هتا اللمنةة أثنةاء د هتةا احلادمةة السةيع
( )CERD/C/2007/1معاجلة مجيا النقاط امل ا يف هله املالحظا اخلتامية .يف ضوء قرا
اجلمعيةةة العامةةة  268/68حت ة اللمنةةة ال لةةة البةةر علةةى التقي ة ابحل ة اققصةةى لع ة د
الكلما اليالغ  21 200كلمة للتقا مر ال مة.

GE.19-00013

11

