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جلنة القضاء على التمييز العنصري

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير اجلامع لتقارير قطر الدورية من الانابع
عشر إىل احلادي والعشري *
 -1نظرت اللجنة يف التقرير اجلامع للتقامرير الريرياة عا السامع شرار ا اداموا ياليراري
لقطر ( ،)CERD/C/QAT/17-21املقرعة يف يثيقاة يادار  ،يف سلساتي م  2683ي( 2684انظار
الااقثيقت  CERD/C/SR.2683ي ،)2683امليق ااقويف يف  27ي 28يفر اري ال /اامرب نق .2018
ياشت اارت يف سلسا ااتي م  2702ي ،2703امليق ااقويف يف  11كا اامنقو اديس ويس ا ا ،2018
هذه املالدظمت اخلتمعية.

ألف -مقدمة
 -2يفرد اال اللجن ااة عتق اارجل التقري اار اجل اامع للتق اامرير الريري ااة عا ا الس اامع شر اار ا اد ااموا
يالير اري للريلااة الطااره ،لعن اام يفياارأل ش ا ادلااي دو يفقاارجل القثيقااة اار لاانت  .ييفرداال
اللجن ااة اد اقار املات ااق يالفن اامو ع ا ي اار الريل ااة الط ااره الر ي ا املس ااتقو ،ييف ااقو رو يفر ااعره شل ا
امليلقعمت اليت قرع م رثنمو النظر يف التقمرير .ييفردل اللجنة ريضمً مبرمركة اللجنة القطنية دققق
اإلنسمو يعسممهت م يف ادقار ع الريلة الطره.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
 -3يفرداال اللجنااة التااراعي التر ارييية يالسيمل اميفية التمليااة الاايت ا ااذهم الريلااة الطااره عنااذ
النظر يف يفقريرهم السمعق:
اشت اامو ق ارار يلار الي ا يالر ااةيو ا ست مشي ااة رق ا  18لي اام  2014عر ا و
(ر)
السع املنملل للي مس؛
(أل) اشت اامو القاامنقو رق ا  12لساانة  2015عتيااري عيااك ردعاام عرلااق القاامنقو
رق  17ليم  2010عتنظي اللجنة القطنية دققق اإلنسمو؛
__________

*

اشت رهم اللجنة يف ويرهم السمعية يالتسي ( 26يفرري ال/مرب نق

)GE.19-00005(A



 14 -كمنقو اديس ويس

.)2018

CERD/C/QAT/CO/17-21

(ج)

اشت مو القمنقو رق  21ليم  2015عتنظي و قس ي ريج القا ري ي قمعت ؛

(و) اشت ا اامو الق ا اامنقو رقا ا ا  1لي ا اام  2017عتي ا ااري عي ا ااك ردع ا اام الق ا اامنقو 21
ليم  2015عتنظي و قس ي ريج القا ري يدرية اخلريج ع الريلة؛
(ه)

اشت مو القمنقو رق  15ليم  2017عر و الي مس املنزلي ؛

(ي)

اشت مو قمنقو عطمقة اإلقمعة الرائ ة ليم 2017؛

(ل)

اشت مو القمنقو رق  11ليم  2018عتنظي اللجقو السيملي.

 -4ييفردل اللجنة انض م قطر يف شم  ،2018ا الي ر الرييل اخلمص ادققق املرنياة
يالسيملااية يالي اار الاارييل اخلاامص ادقااقق ا قتتااموية يا ست مشيااة يال/قم يااة .عياار رظاام يفالد ا
أبلي حتاظمت الريلة الطره شل كال الي اري  ،يهاي حتاظامت عا رو يفيرقا يفطفياق الريلاة
الطره هذي التع .

جيم -دواعي القلق والتوصيات
مجع البياانت
 -5حتيط اللجنة شل مً الفيمانت املقرعاة عا الريلاة الطاره عرا و املرامركة السيملاية ،يهاي
عيمانت عتناة حبسل اجلان ياجلنساية .عيار رظام يفيارأل شا رلاا م لات رار ايامأل دتاموات
شا اامعلة ش ا ا الثكيفا ااة اإلثنيا ااة للسا ااعمو ،لا ااي م امل ا اقاطن القط ا اري  ،يش ا ا سنسا اايمت الي ا اامس
امل مسري ادصلية ،مبم يف ذلك املةشرات ا قتتموية يا ست مشية املتناة (املمواتو  1ي.)5
 -6تشري اللجنة إىل املبادئ التوجيهينة لإلبنال ووجنب االتفاقينة ،)CERD/C/2007/1
وتوصي الدولة الطرف أبن تضم تقريرها الدوري املقبل بياانت مصنفة عن ترييبنة الانكان
اإلثنيننة ،ون ننيهم العمننال املهنناجرون ،ويننعل إحصنناءات عن التمتننع ابحلقننو االقتصننادية
واالجتماعيننة والاقا يننة تكننون مصنننفة باننب الفإلننة اإلثنيننة وامصننل القننومي ،إلمننداد اللجنننة
أبساس عملي لتقييم مدى املااواة يف التمتع ابحلقو املنصوص عليها يف االتفاقية.
اإلطار القانوين ملكا حة التمييز العنصري
 -7يس اامير اللجن ااة القل ااق دو الريل ااة الط ااره ي يفيت اار عي اار يفيريا امً للت يي ااز الينت اارا يتا ااق ع ا
املمو  1ع ا يفامقية را يفض الرلتقر ردعمعمً عر و املسميا يشر الت ييز (املقاو  1ي 4ي.)5

 -8تشن ننري اللجنن ننة إىل توصن ننيتها العامن ننة رقن ننم  )1993 14بشن ننأن املن ننادة  )1 1م ن ن
االتفاقي ننة ،وتوص نني أبن ت نندرل الدول ننة الط ننرف يف قانوت ننا ال ننوطي تعريف ننا للتميي ننز العنص ننري
يتماشى وتل املادة.
املؤساة الوطنية حلقو اإلناان

 -9يف د ا يفرد اال اللجن ااة مب اانع التح ااملي الي اامملي لل ةلس اامت القطني ااة دق ااقق اإلنس اامو
املةلسااة القطنيااة القطريااة دقااقق اإلنساامو الا ااة رلااي يف شاام  2015يعاانع رشضاامئ م ادتاامنة
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اشت مو القمنقو رق  12ليم  ،2015يسميرهم القلق دو اللجنة القطنية دقاقق اإلنسامو يفاتقار
ا عم يعاي ع املقارو الفررية ياململية دواو ي يت م عايملية (املمو .)2
 -10توصنني اللجنننة أبن تكفننل الدولننة الط ننرف تزوينند اللجنننة الوطنيننة حلقننو اإلنا ننان
وا يكفي م املوارد البشرية واملالية مداء واليتها املتمالة يف تعزيز حقو اإلناان ومحايتها،
و قن ن ننا للمبن ن ننادئ املتعلقن ن ننة ورين ن ننز املؤسان ن ننات الوطنين ن ننة لتعزين ن ننز ومحاين ن ننة حقن ن ننو اإلنان ن ننان
مبادئ ابريس).
شكاوى التمييز العنصري والوصول إىل العدالة
 -11يفي اارأل اللجن ااة شا ا رل ااا م لاو ش اار يفا اقا ر عيلقع اامت يرع/ل ااة شا ا د اام ت اشت اار ي اام
ا يفامقية عقصا م ادلمس القمنقرب لقرارات قضمئية .ي لي اللجنة ريضمً لير يفقرجل عيلقعامت
عاتاالة ش ا شااعميو الت ييااز الينتاارا املر قشااة يف الريلااة الطااره .ييفرداال اللجنااة امليلقعاامت
املقرعة ش آليمت النظر يف الرعميو املتيلقاة الي ا ياملقرعاة عا الي امس امل امسري  ،ع/ا جلناة
ك املنملشمت الي ملية .عير رظم يفيرأل ش رلاا م ليار يفقارجل عيلقعامت عاتالة شا رعاقر عن ام
شراو الراعميو املقرعاة عا الي امس امل امسري يرنقاش ام ينتمئج ام .ييفاذكر اللجناة الريلاة الطاره
أبو اخنامض شرو الرعميو ييين شر يسقو متييز شنترا يف الريلة الطره ،ع نه قر يري
ا يسقو شقفمت حتقس ويو ا دتجمج ادققق املنتقص شلي م يف ا يفامقية رعم احملمك احمللية،
مب اام يف ذل ااك نق اال ال ااقشي الي اام ل ااذه ادق ااقق يادل اامليل املتمد ااة لت اامس ل ااف ا نتت اامه
القضمئية (املمواتو  6ي.)7
 -12تشننري اللجنننة إىل تعليقهننا العننام رقننم  )2005 31بشننأن منننع التمييننز العنصننري يف
إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية ،وتطلب إىل الدولة الطرف أن تضم تقريرها الدوري
املقبل معلومات ع قضااي التمييز العنصري والقضااي اليت احتج يها ابالتفاقية أمام احملنايم
الوطنينة ،ونا يف كلن بيناانت إحصنائية عن عندد شنكاوى التمييننز العنصنري وأنواعهنا وعنندد
املالحقننات القضننائية وإداانت اجلننناة ،تكننون مصنننفة باننب س ن الضننحااي ونننو جناننهم
وأصلهم اإلثي والقنومي ،ومعلومنات عن التعويضنات املقدمنة إىل الضنحااي .وتوصني اللجننة
أبن تنفننع الدولننة الطننرف محننالت تاقيننف عامننة بشننأن احلقننو املنصننوص عليهننا يف االتفاقيننة
وييفيننة إينندا شننكاوى التمييننز العنصننري وانتهايننات حقننو العمننال ،ال سننيما يف حالننة ننري
املننواطن  ،و ن ننيهم العمننال املهنناجرون والعمننال املنزليننون ،وأن تواصننل جهودهننا يف سننبيل
ضمان الوصول إىل سبل االنتصاف القضائية.
خطاب الكراهية العنصرية واجلرائم املرتكبة بدا ع الكراهية العنصرية
 -13يفيرأل اللجنة ش رلا م لير يفق ر عيلقعمت شمعلة ش التراعي املتخذ لض مو متمشي
اددعاام القمنقنيااة الراعيااة ا عيمجلااة اخلال اامت اليرقيااة يالرينيااة ع ا املاامو  4ع ا ا يفامقيااة .ك اام
لااي لياار يفااق ر عيلقعاامت عاتاالة شا اشت اامو ردعاام قمنقنيااة حتظاار سارائ العراهيااة ي طاامأل
العراهية ي ثي يفلك اددعم (املمو .)4
 -14تشنري اللجننة إىل توصننيالا العامنة رقننم  )1985 7بشنأن تنفينع املننادة  4من االتفاقيننة،
ورقننم  )1990 8بشنأن تفاننري وتطبيننق املننادة  )1 1و  )4من االتفاقيننة ،ورقننم )1993 15
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بشننأن املننادة  4من االتفاقيننة ،ورقننم  )2013 35بشننأن مكا حننة خطنناب التحنري علننى
الكراهية العنصرية ،وحتث الدولة الطرف على ضمان متاشني أحكنام قنانون العقنوابت متاشنيا
اتما مع املادة  4م االتفاقينة .وتوصني اللجننة أبن تقندم الدولنة الطنرف يف تقريرهنا الندوري
املقبل معلومات مفصلة ع اعتماد تشريعات بشأن جرائم الكراهية وخطاب الكراهية متتال
امتااال اتما أحكام املادة .4
العمال املهاجرون
 -15يفردا اال اللجنا ااة التا ااراعي التر ا ارييية املتخا ااذ عا ااة راً ع ا ا رس ا ا ميا ااة دقا ااقق الي ا اامس
امل مسري  ،ع /القمنقو رقا  21ليام  2015عتنظاي و اقس ي اريج القا اري ي قامعت يالقامنقو
رقا  13لياام  2018الااذا رل ا اشاثان ع ذينيااة اخلااريج للي اامس امل اامسري  .يعا ذلااك يساامير
اللجنة القلق لاو عم يلي:
را رو التررييمت اجلريار رل ا نظام العاملاة ،اي يفتضا
(ر)
عرملة لذلك النظم جتيله عست راً يف القاق الي لي؛

ردعمعامً عييناة

يفقساار عيلقعاامت يفف ا رو يفر ارييمت ميااة الي اامس امل اامسري يفناااذ عت ااقر
(أل)
اشتيموية يرو رصحمأل الي ييمقفقو شل اخلريق املريفعفة؛
(ج) يفاياار التقاامرير أبو الي اامس امل اامسري عاام لال اقا يتيروااقو لاللاات الس ياإللاامو ،
ع /شر و ادسقر ري الت ر يف و ي م؛
(و) راا دظاار عتاامور س اقالات السااار ،عاام لال ا هااذه امل مرلااة عساات ر يف ا
اإل الت ع اليقمأل؛
(ه)
(ي)

يفاير التقمرير أبو الي مس امل مسري يتقموقو عريففمت خمتلاة حبسل علر عنر ؛
يفاير التقمرير أبو الي مس امل مسري

يعا هل دق مج مش ادلر ؛

(ل) را مسم القمنقو للي مس امل مسري عت يي رصاحمأل ش ل ا  ،امو عا ياساف  ،يف
د اامس ش اار حتري اار امل اار يف شق ااقوه  ،ا نتظ اامر ما ا ل اانقات ،يه ااي ع اار عارط ااة يق اار يفاض ااي ا
اإللمو ؛
يفقسر عيلقعمت يرع/لة ش كياية يفسقية الرعميو املتيلقاة صصامات الي ا
( )
يايهم ع الرعميو املقرعة ع الي مس امل مسري يفسقية يملة (املقاو ع  5ا .)7
 -16توصي اللجنة الدولة الطرف وا يلي:
إتنناء العم ننل بنظ ننام الكفال ننة وم ننا يتص ننل بن ن من ن
(ر)
املهاجري لإلساءة واالستغالل؛

ارس ننات تعن نرض العم ننال

(أل) ضمان إنفاك مجينع التندابري الرامينة إىل محاينة العمنال انناجري إنفناكا ينامال
ومعاقبة اجلناة ،وتقدمي معلومات ع تنفيع تل التدابري يف تقريرها الدوري املقبل؛
(ج)
مواعيدها؛
4
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(و) ض ننمان ع نندم مص ننادرة ج ننواعات الا ننفر ومعاقب ننة أص ننحاب العم ننل ال ننعي
ينتهكون هعا احلكم؛
(ه) ضمان عدم وجود وار بن العمنال املهناجري  ،بانب بلند منشنإلهم ،يف
امجور املتقاضاة لقاء العمل املتااوي يف القيمة؛
(ي)

ضمان حق العمال املهاجري يف مجع مشل امسرة؛

(ل) تقليص الفرتة اليت يتع على املوظف انتظارها قبل تغيري أصحاب عملهم
حياما يانت تل الفرتة ري حمددة يف عقودهم؛
( ) ضننمان وصننول عمننال املهنناجري وصننوال يننامال إىل ليننات الننتظلم والاننبل
املالئم ننة لالنتص نناف من ن انتهاي ننات حق ننوقهم ،وتق نندمي معلوم ننات عن ن تا ننوية املناعع ننات يف
تقريرها الدوري املقبل.
العمال املنزليون املهاجرون
 -17يفرداال اللجنااة اخلط اقات الاايت ا ااذهم الريلااة الطااره د ميااة دقااقق الي اامس املن ازلي ،
مب اام يف ذل ااك اشت اامو الق اامنقو رقا ا  15لي اام  .2017عي اار رظ اام يفظا ا قلق ااة دو الي اامس املنا ازلي
امل مسري عم لالقا عستفيري ع اد مية ادمش اليت يعال م قمنقو الي ا  .ييسامير اللجناة القلاق
ريضمً لاو التقمرير اليت يفاير أبو الي مس املنزلي امل مسري عم لالقا يقاس اقو اريه ش ا صايفة،
يرو القاامنقو اجلرياار ياتقاار ا ردعاام يفنايااذ اإلواام ة ا نقاال امليلقعاامت ش ا كيايااة عطملفااة
الي ا اامس حبق ا ااقق يف د ا اامس انت مك ا اام .ياللجن ا ااة عنرا ا ا لة ك ا ااذلك لي ا اار يف ا ااق ر عيلقع ا اامت شا ا ا
يسااقو ييفنايااذ يفااراعي د ميااة الياامعالت املنزلياامت امل اامسرات ع ا ا اتتاامأل يا شتااراو اجلنسااي
(املقاو ع  5ا .)7
 -18تشنري اللجننة إىل توصنيتها العامنة رقننم  )2000 25بشنأن أبعناد التميينز العنصننري
املتعلقة بنو اجلنس ،وتوصي الدولة الطرف وا يلي:
(ر)

ضمان تنظيم استخدام العمال املنزلي املهاجري ووجب قانون العمل؛

(أل) ض ننمان إنف نناك مجي ننع امحك ننام القانوني ننة القائم ننة حلماي ننة العم ننال املنن نزلي
املهاجري م اإلساءة واالستغالل إنفاكا عاال؛
(ج) ضمان إمكانية وصول مجينع ضنحااي ارسنات العمنل املانيإلة واالسنتغاللية
إىل ليات التظلم وسبل االنتصاف القضائية؛
اجلناي؛

(و)

(ه)
رقم )189؛

ضننمان محايننة العننامالت املنزليننات املهنناجرات م ن اال تصنناب واالعتننداء
التصننديق علننى اتفاقيننة منظمننة العمننل الدوليننة بشننأن العمننال املننزلي 2011 ،

(ي) تضم تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عن تنفينع القنوان الرامينة
إىل محايننة العمننال املننزلي املهنناجري من ارسننات العمننل االسننتغاللية ،وننا يف كلن بينناانت
عن ن أع ننداد الش ننكاوى املقدم ننة من ن العم ننال املنن نزلي امله نناجري وأن ننوا تلن ن الش ننكاوى
ونتائجها.
GE.19-00005

5

CERD/C/QAT/CO/17-21

حالة نااء امقليات
 -19يسمير اللجنة القلق دو نسمو ادقليمت يتيرو دشعمس عتيرو يعتقمطية عا الت يياز
شلا رلاامس رصاال اإلثااين ينااقا سنسا  ،مباام يف ذلااك اداقاسز الاايت حتااقس ويو دتااقهل شلا
الق مئي يالتيلي يالرشمية التحية ييصقهل ا اليرالة (املمواتو  2ي.)5
 -20تشنري اللجننة إىل توصنيتها العامنة رقننم  )2000 25بشنأن أبعناد التميينز العنصننري
املتعلقننة بنننو اجلنننس ،وتوصنني أبن تلغنني الدولننة الطننرف مجيننع احلننواجز الننيت تواجههننا نانناء
امقليننات يف احلصننول علننى الوظننائف والتعلننيم والرعايننة الصننحية والوصننول إىل العدالننة .ويف
ه ننعا الص نندد ،توص نني أبن ت نندرل الدول ننة الط ننرف منظ ننورا يتعل ننق بنا نناء امقلي ننات يف مجي ننع
الاياسات واالسرتاتيجيات املتصلة بنو اجلنس.
حالة املواطن اجملنا
يت تيااقو ،ي ق امً للقاامنقو ،حبقااقق عيينااة
 -21يفظ ا اللجنااة عنر ا لة دو امل اقاطن اتنس ا
شل قر املسميا ع املقاطن املقلقوي يف الريلة الطره ،مبم يف ذلك ادق يف السع يادق يف
الي يف اخلرعة املرنية يدققق ليملية عيينة (املقاو ع  5ا .)7
 -22توصي اللجنة أبن تكفل الدولة الطرف متتع املنواطن اجملنان يمينع احلقنو علنى
قدم املااواة مع املواطن املولودي يف الدولة الطرف ،دون متييز.
حالة الاكان ري املواطن
 -23يفالدا اللجنااة اشت اامو قاامنقو عطمقااة اإلقمعااة الرائ ااة ،الااذا اانع داامعلي عطمقااة اإلقمعااة
الرائ ة دقققمً عتسميية عا دقاقق املاقاطن يف اعاتالع اليقامرات يادتاقس شلا التيلاي يالرشمياة
التااحية .لعن اام يفظ ا عنر ا لة لاو التقاامرير املتيلقااة الت ييااز واار السااعمو اااي امل اقاطن  ،مباام يف
ذلك يفقيير الي مس امل امسري ياملقي ا ادسمنال يف عيا امل تلعامت يديملهام ،ي لاو عام يفلا شناه
عا ا متيي ااز و اار الس ااعمو ا ااي املا اقاطن يف ادت ااقس شلا ا الق اامئي يالتيل ااي يالس ااع يالرشمي ااة
التحية.
 -24تشن ننري اللجنن ننة إىل توصن ننيتها العامن ننة رقن ننم  )2004 30بشن ننأن التميين ننز ضن نند ن ننري
امل ننواطن  ،وتوص نني الدول ننة الط ننرف اعال ننة احل ننواجز ال ننيت يواجهه ننا الا ننكان ننري امل ننواطن
وضننمان املانناواة يف احلصننول علننى الوظننائف والتعلننيم والاننك والرعايننة الصننحية ،والتمتننع
ابحلق يف شراء املمتلكات وبيعها دون متييز.
حقو اجلناية
 -25يفالدا اللجنااة رو قاامنقو عطمقااة اإلقمعااة الرائ ااة انع رعناامو النساامو القطاارزت املتزيساامت
ع اي املقاطن قمعة وائ ة .لعن م يفظ قلقاة دو النسامو القطارزت عام لاس يتياذر شلاي نقا
سنسيت ا رعنمئ .
 -26توصن نني اللجنن ننة أبن تع ن ن طدل الدولن ننة الطن ننرف قوانينهن ننا للان ننما للنان نناء القطن ننرايت
املتزوجات م ري املواطن بنقل جنايته إىل أبنائه منع الوالدة ودون متييز.

6

GE.19-00005

CERD/C/QAT/CO/17-21

انعدام اجلناية
 -27يسمير اللجنة القلاق لاو التقامرير املتيلقاة حبام ت عاقاطن درعاقا عا اجلنساية يف الريلاة
الطره ،عم قر ياضي ا طر انيرا اجلنسية.
 -28توصي اللجنة أبن تتخع الدولة الطرف تدابري للحماية م انعدام اجلناية .وتوصني
أبن تصن نند الدولن ننة الطن ننرف علن ننى االتفاقين ننة املتعلقن ننة بوضن ننع امشن ننخاص عن نند ي اجلنان ننية
واالتفاقية املتعلقة خبف حاالت انعدام اجلناية.
الالجإلون وملتماو اللجوء
 -29يفردل اللجنة اشت مو القمنقو رق  11ليم  2018عر و يفنظي اللجقو السيملي .عير
رظم قلقة دو املمو  8ع هاذا القامنقو يفسا ع مللت ساي اللجاقو املر قواة طلفامه الات نمه قارار
الر ك رعم رئي القلراو يلي رعم احملع ة ،يدو املمو  11حتظار عرامركة الالس ا يعلت ساي
اللج ااقو يف النر اامن السيمل ااي .ييفظ ا اللجن ااة عنر ا لة دو الريل ااة الط ااره ي يفت اارق عي اار شلا ا
ا يفامقية اخلمصة عقو الالس (املقاو ع  5ا .)7
 -30تشننري اللجنننة إىل توصننيتها العامننة رقننم  )1996 22بشننأن املننادة  5م ن االتفاقيننة
املتعلقة ابلالجإل واملشردي  ،وتوصي أبن تكفل الدولنة الطنرف مللتماني اللجنوء إجنراءات
الطعن القضننائية وتاننمل نننم ولالجإلن ابحلصننول علننى حقننوقهم امساسننية .وتوصنني اللجنننة
أبن تصد الدولة الطرف على االتفاقية اخلاصة بوضع الالجإل والربوتويول اخلناص بوضنع
الالجإل .
منظمات اجملتمع املدين
 -31يفيرأل اللجنة ش رلا م لاو عم يفاير عه التقمرير ع صيقعة سراوات يفسجي عنظ امت
اتت املررب يالقيقو املاريوة شل عرمركت م يف ادنرطة السيملية.
 -32توصي اللجنة أبن تكفل الدولة الطرف وجود ضاء مفتنو لعمنل منظمنات اجملتمنع
املنندين ،وإلغنناء إجنراءات التاننجيل والقيننود املفروضننة علننى قنندرلا علننى العمننل ،بغيننة تياننري
عمل املدا ع ع حقو اإلناان.
التدريب يف جمال حقو اإلناان
 -33حتيط اللجنة شل مً املفمورات اليت اشت رهم الريلة الطره ي م يتيلق الترريل يف جمامس
دقااقق اإلنساامو يالتقشيااة لاام ،مباام يف ذلااك عارانعا دقااقق اإلنساامو اخلاامص الطااالأل ياملررل ا
يعريرا املرارس ،يكذلك عفمورات اللجناة القطنياة دقاقق اإلنسامو .عيار رو اللجناة يفازاس قلقاة
لاو يفاري الققالل الن طية الينترية يالقص الينترا يف الريلة الطره (املمو .)7
 -34توصي اللجنة أبن تكاف الدولة الطنرف جهودهنا يف سنبيل تنو ري التندريب يف جمنال
حقو اإلناان وإكياء وعي الناس أبمهية التنو اإلثي والاقايف ومكا حنة التميينز العنصنري
ومواص ننلة التوعي ننة ،ال سن نيما يف ص ننفوف م ننوظفي إنف نناك الق ننانون وأعض نناء اجله نناع القض ننائي
وموظفي الاجون واحملام واملدرس .
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دال -توصيات أخرى
التصديق على املعاهدات امخرى
 -35إك تدرك اللجنة أن مجيع حقو اإلناان ري قابلة للتجزئة ،تشجع الدولةَ الطنرف
على النظر يف التصديق على املعاهدات الدولية حلقنو اإلنانان النيت ص تصند عليهنا بعند،
وال سننيما املعاهنندات الننيت تتضننم أحكامننا كات صننلة مباشننرة ووضننو التمييننز العنصننري،
يننالربوتويول االختينناري التفاقيننة مناهضننة التعننعيب و ننريع م ن ضننروب املعاملننة أو العقوبننة
القاسننية أو الالإناننانية أو املهينننة ،واالتفاقيننة الدوليننة حلمايننة مجيننع امشننخاص من االختفنناء
القاري ،واالتفاقية الدولية حلماية حقو مجيع العمال املهاجري وأ راد أسرهم.
متابعة إعالن وبرانمج عمل ديرابن
 -36توصني اللجننة الدولننة الطنرف ،يف ضنوء توصننيتها العامنة رقنم  )2009 33بشننأن
متابعة مؤمتر استعراض نتائج دينرابن ،أبن تضنع موضنع التنفينع إعنالن وبنرانمج عمنل دينرابن
اللن ننعي اعتمن نندمها يف أيلول سن ننبتمرب  2001املن ننؤمتر العن نناملي ملناهضن ننة العنص ن نرية والتميين ننز
العنصننري ويننرع امجانننب ومننا يتصننل بننعل م ن تعصننب ،مننع مراعنناة الوثيقننة اخلتاميننة ملننؤمتر
اس ننتعراض نت ننائج دي ننرابن ،ال ننعي عق نند يف جني ننف يف نيا ننان أبريل  ،2009وأن تق نندم إىل
اللجنة معلومات يف هعا الشأن.
العقد الدويل للمنحدري م أصل أ ريقي
 -37تطلننب اللجنننة إىل الدولننة الطننرف ،يف ضننوء ق نرار اجلمعيننة العامننة  ،237 68أن
تنندرل يف تقريرهننا النندوري املقبننل معلومننات دقيقننة ع ن التنندابري امللموسننة املعتمنندة يف إطننار
العقند الندويل للمنحندري من أصنل أ ريقنني ،منع مراعناة توصنيتها العامنة رقننم )2011 34
بشأن التمييز العنصري ضد املنحدري م أصل أ ريقي.
التشاور مع اجملتمع املدين
 -38توصي اللجنة الدولة الطرف ابلتشناور منع منظمنات اجملتمنع املندين العاملنة يف جمنال
محاية حقو اإلناان ،وال سيما يف جمال مكا حة التمييز العنصري ،وبتوسيع نطا حوارهنا
معها ،يما يتعلق بتنفيع هعع املالحظات اخلتامية وإعداد تقريرها الدوري املقبل.
تعديل املادة  8م االتفاقية

 -39توصي اللجنة أبن تص طِّد الدولة الطرف على التعنديل النعي أدخنل علنى الفقنرة 6
م ن املننادة  8م ن االتفاقيننة ،والننعي اعتمنند يف االجتمننا الرابننع عشننر للنندول امط نراف يف
االتفاقية يف  15يانون الااين يناير  1992وأقرت اجلمعية العامة يف قرارها .111 47

اإلعالن املنصوص علي يف املادة  14م االتفاقية
 -40تشنجع اللجنننة الدولنة الطننرف علنى إصنندار اإلعنالن االختينناري املنصنوص علين يف
املننادة  14م ن االتفاقيننة ،وهننو اإلعننالن الننعي يعننرتف ابختصنناص اللجنننة بتلقنني ودراسننة
البال ات املقدمة م ام راد.
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الوثيقة امساسية املوحدة
 -41تشننجع اللجنننة الدولننة الطننرف علننى تقنندمي وثيقننة ساسننية موحنندة وحتنندياها ابنتظننام،
و قننا للمبننادئ التوجيهيننة املناننقة بشننأن تقنندمي التقننارير ووجننب املعاهنندات الدوليننة حلقننو
إنناان ،وال سيما تل املتعلقة ابلوثيقة امساسية املوحدة ،النيت اعتمندها االجتمنا اخلنامس
املنشرتك ب جلنان هيإلنات معاهندات حقنو اإلننناان الننعي عقنند يف حزينران يوني ن 2006
 ،HRI/GEN/2/Rev.6الفص ننل امول) .ويف ض ننوء قن نرار اجلمعي ننة العام ننة  ،268 68حت ننث
اللجنن ننة الدولن ننة الطن ننرف علن ننى التقين نند ابحلن نند امقصن ننى لعن نندد الكلمن ننات يف هن ننعع الو ئن ننق،
وهو  42 400يلمة.
متابعة هعع املالحظات اخلتامية
 -42عمال ابملنادة  )1 9من االتفاقينة واملنادة  65من نظامهنا النداخلي ،تطلنب اللجننة
إىل الدولة الطرف أن توا يها ،يف ضون سنة واحدة من اعتمناد هنعع املالحظنات اخلتامينة،
وعلومن ننات ع ن ن تنفين ننعها التوصن ننيات الن ننواردة يف الفق ن نرات  10املؤسان ننة الوطنين ننة حلقن ننو
اإلناان) و 16أ) و ل) و د) العمال املهاجرون) أعالع.
الفقرات كات اممهية اخلاصة
 -43تود اللجنة أن توج انتباع الدولة الطنرف إىل اممهينة اخلاصنة للتوصنيات النواردة يف
الفقن ن ن نرات  12ش ن ن ننكاوى التميي ن ن ننز العنص ن ن ننري والوص ن ن ننول إىل العدال ن ن ننة) ،و 16العم ن ن ننال
املهنناجرون) ،و 18العمننال املنزليننون املهنناجرون) ،و 22حالننة املننواطن اجملنا ن ) ،و26
حقننو اجلناننية) أعننالع ،وتطلننب إىل الدولننة الطننرف أن تقنندم يف تقريرهننا النندوري املقبننل
معلومات مفصلة ع التدابري امللموسة املتخعة لتنفيع تل التوصيات.
نشر املعلومات
 -44توصي اللجنة الدولة الطرف ااتحة تقاريرها لعامة اجلمهنور وتيانري االطنال عليهنا
وقننت تقنند ها ،وبنشننر املالحظننات اخلتاميننة للجنننة املتعلقننة بتل ن التقننارير ابللغننات الر يننة
و ريها م اللغات الشائع استخدامها يف البلد ،حاب االقتضاء.
إعداد التقرير الدوري املقبل
 -45توصن نني اللجنن ننة الدولن ننة الطن ننرف أبن تقن نندم تقريرهن ننا اجلن ننامع للتقري ن نري الن نندوري الان نناين
والعش نري والاالننث والعش نري  ،يف وثيقننة واحنندة ،يف موعنند أقصنناع  21ب أ اننطس ،2021
مننع مراعنناة املبننادئ التوجيهيننة لتقنندمي التقننارير الننيت اعتمنندلا اللجنننة أثننناء دورلننا احلاديننة
والاننبع  ،)CERD/C/2007/1ومعاجلننة مجيننع النقننار املاننارة يف هننعع املالحظننات اخلتاميننة.
ويف ضننوء ق نرار اجلمعيننة العامننة  ،268 68حتننث اللجنننة الدولننة الطننرف علننى التقينند ابحلنند
امقصى لعدد الكلمات البالغ  21 200يلمة للتقارير الدورية.
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