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جلنة القضاء على التمييز العنصري

املالحظ اااخل امتا ي ااة لت اار التقر اار اجل ااا للتق ااا ر الية ااة ا ا الرالا ا
عتر إىل السال عتر لكمبوداي*
ر

نظر ا لجنة ررا ت لجر جلر للرراري جنر رراةجل لجلرةجلررا رررىل لج لبرري ر ر ود لج ررابي ر ر ج
-1
( ،)CERD/C/KHM/14-17لمل لرر ررا ت ر و ر ررا رللر ررل  ،ت ن ر رررو ا  2780ر( 2781لنظ ر ر لج ر ر و ر
 .2019رلرر ر ر ررلا ت
ت  28ر 29ر ر ر ر جلىل لجم ر ر ررا ن
 CERD/C/SR.2780ر ،)2781لملع ر ر ر
 ،2019هذه لملاللظاا لخلراروا.
ن ر ا  ،2794لملع ت  9كان ن لألرل جل

ألف -قي ة
لب لجنة ا بر رل لجر جلر للراري جنر راةجل لجلرةجلرا ررىل لج لبري ر ر ود لج رابي ر ر جنلرجرا
-2
لجط ف ،ج ا ع ب رىل لألسف ألن لميه أتخ سر سر لا .ر عر ب لجنة را ررىل رلجل ها جن ر لة
لجص جلح رلج ّاء لجذي أ ه ري ر رل لجلرجرا لجطر ف لج رل رلج وري لمل رر د .ر ر أن ر لج رل رنر
لملعن راا لجيت قلر ا أ اء لج ظ ت لجر جل ررن لملعن راا لخلطوا لجيت قلر ا بعل لالسرع لض.

ابء -اجلوانب اإلجيالية
لررب لجنة ررا برصرلجلل لجلرجررا لجطر ف رنر ل ألاقوررا ل ر ا لأل ر ا ري ل راقررا ،ت
-3
كرران ن لألرل جل ر  ،2012رلنض ر ار ا ود لال ألاقوررا لجلرجوررا مج اجلررا اورري لأل ر ا رررىل لالخرألرراء
لج ي ،ت  27لزجل لن جل نوه .2013
20

-4

ر لب لجنة ا أجلضاً ابجرللبل لجر جلعوا رلج واسا وا لجراجوا لجيت لختذهتا لجلرجا لجط ف:
(أ)

لرر ا خطا لجع ل لج ط وا مل ا ا لجع ف ضل لمل أ ()2023-2019؛

(ب) لرر ا لخلطا لالسرتل وةوا جنرعنرو جنألررت  2018-2014رلخلطرا لالسررتل وةوا جنرعنرو
جنألرت 2023-2019؛
(ج) لرر ررا خط ررا لجع ررل لج ط و ررا جنرعن ررو لملرع ررل لجن رراا جنأل رررت  2018-2015رخط ررا
لجع ل لج ط وا جنرعنو لملرعل لجن اا جنألرت 2023-2019؛
__________

*

لرر ل ه لجنة ا ت رةهتا لملائا
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وضا ا لملا  128ر 130ود لجلسر ة رالن أن لج نطا لج ضائوا سرنطا ر رر نا
()
رأن لج نطر لجر جلعوا رلجر ألوذجلا ال مي ا مماةسا لج نطا لج ضائوا؛
(هر) لرراي أ ة ر راجل  ،2018لصررل  24رررىل عر عرراا لج ررع ب لألسررنوا رن ر س ر للا
رن وا لألةلضي لمل رتكا؛
(ر)
ر اً خلطا ورا

ورررا لجر ر ط لجرررلةتي جنألور ررارو ت ر رراطل رالئ ررا ت ر اطعررا كررار ن
ط اوي س ان لج لةب ت لألةلضي للا ا.

ر ان

جيم -دةاعي القلق ةالتوصياخل
لياانخل إحصائية
حتوط لجنة ا رن اً ابج وراتا لجريت قرلرر ا لجلرجرا لجطر ف ت جل هرا رأ راء لمجر لة ب ر ن بعر
-5
لل اراا ل وا .رري جك ،ع ب رىل أسرأل ا ألن لج وراتا ألر ر ود را ر لا رمرل حتلجلرل لألرر ل ،
رمل ىل ارنا مبرا جل ألري ةلرا أسرا ر نري جر ورو ر رارل لل ارراا ل ورا رلج رع ب لألسرنوا ت
لجر ري ابمج ا مب ب لال ألاقوا (لملا ةن  1ر.)5
تت اال الل ن ااة إىل املب ااادي التوجي ي ااة لفل ااال( وج ااب االتفاقي ااة ،)CERD/C/2007/1
-6
ةتوصااي اليةلااة ال اارن ت تضا لام تقر رقااا الااية ي املقب ا لياااانخل صاانفة ع ا الرتكيبااة اإلةني ااة
للسكا  ،في م العمال امل اجرة ة لتمسو الل اوء ،ةكاكلإ إحصااءاخل عا التمتا اب قاو
االقتصااد ة ةاالجتماعيااة ةالفقافيااة تكااو صاانفة حسااب اجلماعاة اإلةنيااة ،ا أجا إ ااياد الل نااة
تساس عملي لتقييم يى املساةاة يف التمت اب قو املنصوص علي ا يف االتفاقية.

املؤسسة الوطنية قو اإلنسا
حتوط لجنة ا رن اً ابملعن راا لجيت قلرر ا لجلرجا لجط ف رىل ر رع قان ن رزري ب ن ون اء
-7
راس ا رط وا مج ا ل ن ان ،رسوُع ض جنر ارة ت را  ،2020إهنا ال زلل ع ابج نل ألنره رنر
لج غ رىل لالجرزلراا لج اب ا لجريت قطعر را لجلرجرا ر ر لمر ري لملرل ررىل أ رل رضري ر ر رع لج ران ن
هذل ،إن لملاس ا لج ط وا لمل ر نا مج ا ل ن ان مل ُ بعل (لملا .)2

توصي الل نة اليةلة ال رن ابإلسراع يف إنتااء ؤسساة ةطنياة ساتقلة قاو اإلنساا
-8
ةفقاً للمبادي املتعلقة ركز املؤسساخل الوطنياة لتعز از حقاو اإلنساا ةتا ت اا باادي اب ا )،
ابلتتاة التام اجملتم امليين ةاجل اخل املعنية صاحبة املصلحة.

تعر ف التمييز العنصري
جل ارة لجنة ا لج نل ألن لملا  31ررىل لجلسرر ة رلملر ل ررىل  265ود  270ررىل لج ران ن لل رائي
-9
ال حتظ اوي أس اب لجر ووز لجع ص ي ،رمل لجن ن رلج ب ،رن لج لمل ص رنوه ت لملا  1رىل
لال ألاقوا (لملا .)1
 -10تككر الل ناة لتوصايت ا العا اة قام  )1993 14لتار املاادة  1ا االتفاقياة ،ةتوصاي اليةلاة
ال رن واء ة املواد املككو ة أعاله اليستو ةالقانو اجلنائي املادة  1االتفاقية.
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التتر املتعلق كافحة التمييز العنصري
لب لجنة ا ب ن لمج را ظ ت سواغا قان ن حمل ب ن لجر وورز لجع صر ي ت ب تع را
-11
جلي ت لج ق لج لهىل مل ا ا لجر ووز ت لجلرجا لجط ف (لمل ل 1
لجر جلعي ،ج ا أتسف جعل ر
ر 2ر.)4
 -12توصااي الل نااة اليةلااة ال اارن ت تعتمااي علااى ةجااً الساارعة قااانوانً شااا الً اايد ة ظاار
التمييز العنصري املباشر ةغل املباشر على مجي األس احملظو ة ،متتياً املادة  1االتفاقية،
ةأ تض خ ة عم ةطنية ملكافحة التمييز العنصري.

خ اب الكراقية ةاجلرائم لياف الكراقية
 -13ع ر ب لجنة ررا ر ررىل لألس ررف جع ررل ر ر رعن ر رراا ررارنا ر ررىل لجلرج ررا لجط ر ف ر ررىل خط رراب
لج لهوررا ،ر ررع ابج نررل وتلء لجر رراةجل لجرريت ررل ود لسررر لة خطرراب لج لهوررا ت لجلرجررا لجط ر ف ضررل
ع راا لألقنواا رمل ل وا لجألور اروا .ك ا ع ب لجنة ا رىل لألسرف جعرل ر ر رعن رراا رارنا
رىل لرر ا ر ألوذ أل ا قان نوا حتظر ر لئ لج لهورا رخطراب لج لهورا ،رررلد أت رل نرك لألل را
(لملا .)4
 -14تا ااك لكر الل نا ااة لتوصا ااياما العا ا ااة قا اام  )1985 7لتا اار تنفيا ااك املا ااادة  4ا ا االتفاقيا ااة،
ة قم  )1990 8لتر تفسل ةت بيق الفقرتني  )1ة  )4املادة  1االتفاقية ،ة قم )1993 15
لتار املااادة  4ا االتفاقيااة ،ة قام  )2013 35لتاار كافحاة خ اااب الكراقياة العنصاار ة ،ة ا
الل ناة اليةلاةل ال اارن علااى نا خ اااب الكراقيااة ةكفالااة أ تكااو أي أحكااام تتعلااق نا جارائم
الكراقيااة ةخ اااب الكراقيااة تماشااية ا املااادة  4ا االتفاقيااة .ةتوصااي الل نااة ت تقاايم اليةلااة
ال ارن يف تقر رقااا الااية ي املقبا علو ااخل فصالة لتاار اعتماااد ةتنفياك تتاار عاخل تتعلااق ارائم
الكراقية ةخ اب الكراقية متتف ا تفاالً ات اً ألحكام املادة  ،4ةليا يى أتةلقا.

ت بيق االتفاقية على الصعيي احمللي
 -15أتسف لجنة ا جعل ر رعن راا حمل ب ن ألوذ لال ألاقوا ،رأتسف كذجك جعل ر
أرمنا رن سلرة ق لةلا رىل لحملاك لسر ا لً ود لمج ا لمل أل جا مب ب لال ألاقوا (لملا .)6
 -16توصي الل نة اليةلة ال رن ت تقيم يف تقر رقا الية ي املقب أ فلة علاى القضاااي الا
مت في ا إعمال ا قو املنصوص علي ا يف االتفاقية  -ف القارا اخل الصااد ة عا احملااكم اساتناداً
إىل ا قو الوا دة يف االتفاقية.

التكاةى املتعلقة ابلتمييز العنصري
 -17أتسف لجنة ا جعل ل رعن راا ربواتا ارنا ررىل لج ر ارد لمل لررا ت لجلرجرا لجطر ف
ب ن لجر ووز لجع ص ي رنرائة ا (لملا ةن  6ر.)7
 -18تككر الل نة اليةلة ال رن ت اخنفاض عيد التكاةى ال عين عيم ةجود متييز عنصري
يف اليةلااة ال اارن ،ل ا إنااً قااي تاال إىل ةجااود عقباااخل ااول دة االحت ااا أ ااام احملاااكم احملليااة
اب قااو املنصااوص علي ااا يف االتفاقيااة ،ااا يف ولااإ تاايين الااوعي العااام ااكه ا قااو ةابألساااليب
املتاحا اة اللتم اااس س ااب االنتص ااان القض ااائية امل ااادات  6ة .)7ةتت اال الل ن ااة إىل تعليق ااا الع ااام
قم  ) 2005 31لتر ن التمييز العنصري يف إدا ة ةسل عم نظام العيالة اجلنائية ،ةت لب إىل
GE.20-01413
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اليةلة ال رن أ تض لام تقر رقاا الاية ي املقبا علو ااخل عا قضاااي التميياز العنصاري ةالقضاااي
ا لا احااته في ااا ابالتفاقيااة أ ااام احملاااكم الوطنيااة ،ااا يف ولااإ لياااانخل إحصااائية عا عاايد شااكاةى
التمييااز العنصااري ةأنواع ااا ةعاايد املالحقاااخل القضااائية ةاإلداانخل الصاااد ة حبااق اجلناااة ،علااى أ
تك ااو ص اانفة حس ااب سا ا الض ااحااي ةن ااوع جنسا ا م ةأص اال م اإلة ااين ةالق ااو ي ،ة علو اااخل عا ا
التعو ضاااخل املقي ااة إىل الضااحااي .ةتوصااي الل نااة ت تنفااك اليةلااة ال اارن تااالخل تفقيااف عا ااة
لتر ا قو املنصوص علي ا يف االتفاقية ةكيفية إ ياع التكاةى املتعلقة ابلتمييز العنصري.

استقالل السل ة القضائية
 -19اللظ لجنة ا لل لجيت ذهلا لجلرجا لجط ف جض ان لسر الل لج ضراء ر رل بوراتا ررىل
رالل ررا لج ضررا رلحملررار بررر لجأل ررا  .رررري جررك ،ررع لجنة ررا ابج نررل وتلء لسررر لة مماةسررا لجأل ررا
لخل لج ضاء ،مما جلا رن قلة لألقنواا رلجألئاا لجضعوألا رن لج س ل ود لجعللجرا .ر رع لجنة را
ب نررل ر وررل أجلض راً وتلء لجر رراةجل لجرريت ألوررل لن لج ررنطا لج ضررائوا قررل ررر ل س ر اا لملررلل ع رررىل
ل ا ل ن ان ،مبىل و لمللل ع ن رىل ل ا لألقنواا (لملا ةن  5ر.)6
 -20توصااي الل ن ااة اليةل ااة ال اارن لتكفي ااف ج ودق ااا ملنا ا الفس اااد ،ااا يف ول ااإ يف اجل ااا
القضائي ،ةكفالاة التحقياق يف أفعاال الفسااد الا رتكب اا األفاراد علاى مجيا املساتوايخل ة قا ااة
رتكبي ا .ةتوصي الل نة اليةلة ال رن ابختاو خ واخل لضما استقالل القضاء ةنزاقتً ابلكا ا
يف القااانو ةاملما سااة العمليااة ،ة نا إساااءة اسااتمليا ً لقما املاايافعني عا حقااو اإلنسااا  ،ا
في م امليافعو ع حقو األقلياخل.

إ كانية الل وء إىل القضاء
ل ررب لجنة ررا ابج ررز ت لملوزلنو ررا لج ط و ررا لمل صص ررا جن ع ن ررا لج ض ررائوا ،رلج ررز ت أر ررلل
-21
لأل ل لملع تجلىل لجذجلىل جلرن ن هذه لملع نا ،ج ا ع ابج نل وتلء لمج ل ز لجيت حتر ل رن رسر ل أ ر ل
لألقنواا ود لجعللجا ب ب ل له ت ر اطل تئوا ،ر ر لحملرلر جن ر لن رل ر لءلا لج ضرائوا،
رلنعلل ر ت لج ظا لج ضائي (لملا ةن  5ر .)6
 -22تتاال الل نااة إىل توصاايت ا العا ااة قاام  )2005 31لتاار ن ا التمييااز العنصااري يف إدا ة
ةسل عم نظام العيالة اجلنائية ،ةتوصي اليةلة ال ارن لتكفياف ج ودقاا إل الاة ا اواجز ةمتكاني
األقليااخل ا الل اوء إىل القضااء ،اا يف ولاإ ا خاالل واصالة تقايل املعوناة القضاائية ةتنظاايم
تالخل تفقيفية عا اة لتار ا قاو املنصاوص علي اا يف االتفاقياة ةكيفياة تقايل التاكاةى املتعلقاة
ابلتمييز العنصري ،ةال سيما يف أةساط الفئاخل الضاعيفة ،ةااصاة تلاإ املوجاودة يف نااطق انئياة.
ةتوصي الل نة اليةلة ال رن ساعية الراغبني يف الوصول إىل العيالة على تقيل شكاةاقم.

حالة وةي األصول الفييتنا ية
-23

ع لجنة ا ابج نل وتلء لاجا لج ان ري لألس ل لجألوور اروا ،رال سو ا را جلني:

رةر رراةجل رررىل أر ررال ر ررف ضررل ري لألس ر ل لجألوور اروررا ،مبررا ت جررك بع ر
(أ)
لاالا لج رل لمل ن ر ا رن أجللي لج غاء؛
رراةجل ر ررىل خط رراب لج لهو ررا ض ررل ري لألس ر ر ل لجألوور ارو ررا ،مب ررا ت ج ررك رن ر ر
(ب)
ل نرتن  ،ر اةجل رىل خطاب لج لهوا أ اء لالنر اابا ،مبا ت جك رىل ق ل قا سواسو ؛
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(ج) ورررا ر ط لج ر ان ري لألس ر ل لجألوور اروررا لج رذجلىل جلعو ر ن ت لج ر د لجعائ ررا،
ررةر اةجل رىل ع ض جنر ووز ت لمجص ل رن لج ىل لجالئل رلملاء رلج ابء؛
حب ا رلض ا
لئ ت ك
( ) رل متري ري لألس ل لجألوور اروا لمل ةن ك و
مب ررب بطاق رراا ل قار ررا لجللئ ررا لمل ل ررا هل ر  ،ر ع ض ر جنر وو ررز ،رلمج ر رران ر ررىل لمج ر ا رلخل ررلراا
لألساسوا ،رل ر اةه جأل لجرعنو  ،رلجع ل رلمج اجلا لج ان نوا ت نظا لجعللجا لل ائوا؛
ألوررل لجر رراةجل لن لألطألررال لمل ج ر جلىل ألب ر جلىل ور ررارو رجلعو ر ن بص ر ة قان نوررا ت
(هر)
لجلرجررا لجطر ف جرلجل ور انوررا لمجصر ل رنر ر ا لا ررروال  ،رج ررىل هررذه لج ر ا لا ال صررلة عنوراً،
مما جلا ي ود حتل ا ت لج س ل ود لجرعنو رلج راجلا لجص وا رلخللراا؛
(ر)
(لملا .)5
-24

لجر ررل ا لجرريت جل ل

ررا لألطألررال رر لألس ر ل لجألوور اروررا ت لج س ر ل ود لجرعنررو

توصي الل نة اليةلة ال رن ا لي:
(أ)

النظر يف صياغة خ ة عم ةطنية ملكافحة التمييز العنصري؛

(ب) اختاو مجي التيالل الال ة ما ة وةي األصول الفييتنا ية العنف ،ةا رص
علااى تس ا ي أي حالااة ا حاااالخل خ اااب الكراقيااة ةاجل ارائم لااياف الكراقيااة ةالتحقيااق في ااا
ة قا اة رتكبي ا ةفق األصول ،ةال سيما ا االخل ال تتسم ابلعنف؛
ن ا خ اااب الكراقيااة الااكي ساات ين وةي األصااول الفيتنا يااة ،لسااب ن ااا
(ج)
تنظاايم تااالخل تفقيفيااة لتاار التسااا ى ةالقضاااء علااى القوالااب النم يااة االجتماعيااة ،إ ااافة إىل
تس ا ي حاااالخل خ اااب الكراقيااة ةاجل ارائم لااياف الكراقيااة ةالتحقيااق في ااا ة قا اااة رتكبي ااا
ةإدانت م ةفق األصول؛
اختاااو تاايالل تكفا تنفيااك أي عملياااخل إلعااادة تااوطني وةي األصااول الفييتنا يااة
()
ةفقااً للمبااادي األساسااية ةاملبااادي التوجي يااة املتعلقااة لعملياااخل اإلخااالء ةالتتاار ي لااياف التنميااة،
ة ما املساةاة يف ا صول على السك الالئق ةاملياه ةالك رابء؛
ي اي ا قااو وجااب ل اقاااخل اإلقا ااة اليائمااة ،ا أجا ااما الوصااول إىل
(هر)
التعليم ةالعم ةالرعا ة الصحية ةامي اخل األساسية ةا ما ة القانونية يف نظام العيالة اجلنائية؛
ااما تس ا ي مجي ا األطفااال وةي األصااول الفييتنا يااة املولااود يف اليةلااة
(ر)
ال اارن ،ةا اارص علااى إصاايا ش ا اداخل املاايالد فعلي ااً ،ا أج ا إ الااة ا ااواجز ال ا ااول دة
الوصول إىل التعليم ةالرعا ة الصحية ةامي اخل؛
(ت)

إ الة ا واجز ال

ول دة الوصول إىل التعليم.

حالة أقلية مخل كرةم
 -25حتوط لجنة ا رن اً ابملعن راا لجيت قلرر ا لجلرجا لجط ف ب ن راثئل لهل جلا لمل لا أل ل أقنورا
مخل ك ر  ،ج ا ع ابج نل ألن بع لخل رل كر ر ال جلزلجر ن حمر رر عنوراً ررىل لمجصر ل رنر لج اثئرل
لج ان نوررا ،ممررا جلع ضر خلطر لنعررلل لل رروا رجلررا ي ود متووررز رر رراا ت لمجصر ل رنر لألةلضرري ر ر
لجع ررل رلجرعنررو رلج راجلررا لجص ر وا رلخلررلراا لألساسرروا .ر ررع لجنة ررا ابج نررل أجلض راً ألن أ ر ل مخررل ك ر ر
ال جلزلج ن غل قا ةجلىل رن ةول أمسائ لمج و وا رر ان رال هت ت راثئل ه جلر (لملا ةن  2ر.)5
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 -26توصي الل نة اليةلاة ال ارن لضاما أ تعااط ام اة االسارتاتي ية الوطنياة لتار ي اي
اهلو ة  ) 2026-2019التحيايخل احمليدة ال تواجً األقلياخل يف ا صول على ةاثئق اهلو ة ،ا يف
ولإ أقلية مخل كرةم .كما توصي الل نة اليةلة ال رن ابختاو تيالل لضما إصايا ةاثئاق اهلو اة
ألف اراد أقليااة مخاال كاارةم ،ا االع ارتان ت،اام واطنااو  ،ةالسااماه هلاام لتس ا ي أ ااائ م ا قيقيااة
ة كا يالدقم يف ةاثئق اهلو ة اماصة م .كما توصي الل نة اليةلة ال رن ت تضم املساةاة
ألفراد قكه األقلية يف ا صول على األ ا ي ةفرص العم ةالتعليم ةامي اخل األساسية.

أة اع التعوب األصلية
لب لجنة ا ابررتلف لجلرجا لجط ف ابج ع ب لألسرنوا رلل ر لجريت رذهلا ررىل أ ن ر  ،مبرا ت
-27
جررك و خررال بع ر لجر ررو اا و ررا جلرعنررل حب ر ا أطألررال لج ررع ب لألسررنوا ت رنررف لمرراالا رمررل
لجرعنو  ،ج ا ال زلل ع ابج نل وتلء لجر ل ا لجيت ل ه أ ل لج ع ب لألسنوا ،رال سو ا را جلني:
رل ر رعن راا رألصنا ،مبا ت جك لج واتا لملرعن ا بر ري ااراا لج ع ب
(أ)
لألسنوا لجر  24ت لج نل ابمج ا لال ر اروا رلالقرصا جلا؛
(ب) لجر اةجل لجيت ألول لن لج ع ب لألسنوا ال زلل عا ررىل لنعرلل ر
لجرعنو رلج راجلا لجص وا رلمجص ل رن ر ر د رعو ي الئل؛

لج سر ل ود

(ج) رررل كألاجلررا لمجص ر ل رن ر لمل ل ررا لمج ر رلمل ر ا رلمل ررر ل رررىل عر عرراا لج ررع ب
لألسنوا لملر  ،ري لسر لة ر اةجلي لسر لج لمل لة لجط وعوا رلمل اةجلي لجص اروا رل منائوا؛
رةر رراةجل رررىل ر نورراا خت جلررف رلررررللءلا ضررل لج ررع ب لألسررنوا ر ررلرا جل ررع
()
أ ل ها ود مماةسا ل ق ت لألةلضي لمل رتكا؛
بع

(هر) لجع نوررا لمجاجوررا جر نو ررك لألةلضرري ط جلن ررا جن اجلررا ر ر ر ابج لرق لطو ررا ،رابجرررا مت رري
لج ان لألسنو رىل ةول أةلضو لمل رتكا بص ة عاجا؛

ط ر ل أرررل لمل اتررراا لملرعن ررا ابألةلضرري لجرريت رة أهنررا رررتا أ ر ل لج ررع ب لألسررنوا
(ر)
لملرر جلىل بررال رر رد خررالل رررت لج ظر ت ر جلر ا ،روعررل أةلضرري لج ررع ب لألسررنوا ر ضررا جالسررر ل
رنو ا ألغ لض واةجلا (لملا ةن  2ر.)5
 -28تتل الل نة إىل توصيت ا العا ة قم  )1997 23لتر حقو التعوب األصلية ،ةترحب
لقيااام ا كو ااة لو ا خ ااة اس ارتاتي ية لتنميااة التااعوب األصاالية للفاارتة  ،2024-2020ةتوصااي
اليةلة ال رن ا لي:
تقاايل علو اااخل ةلياااانخل إحصااائية فصاالة ع ا يموعاااخل التااعوب األصاالية
(أ)
الا  24يف اليةلة ال رن؛
(ب) اختاو تيالل لضما ةصول مجي التعوب األصلية إىل التعليم ةالرعا ة الصحية
ةحصوهلم على ستوى عيتي الئق؛
(ج) اخت اااو ت اايالل لض ااما ا ص ااول عل ااى املوافق ااة ا اارة ةاملس اابقة ةاملس ااتنلة ا ا
يتمعاخل التعوب األصلية يف املسائ ال تؤةر علي ا ،ةفقاً للمعا ل اليةلية؛
تا ااة الت ااعوب األص االية ا ا االعت ااياءاخل ةالتملو ااف ا ا جان ااب امل ااو فني
()
ا كو يني ةالتركاخل اماصة ،عني ا سعى أفرادقا إىل مما سة حقوق م يف أ ا ي م اجلماعية؛
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(هر) تبسيط إجراءاخل متليإ األ ا ي ا ميك التعوب األصالية ا ا صاول علاى
االعرتان ا ةامل البة ت ا ي ا؛
(ر)
األصلية ةتتردقا.

تساار تسااو ة املنا عاااخل املتعلقااة ابأل ا ااي ةاختاااو تاايالل ملن ا ناازةه التااعوب

أة اع النساء املنتمياخل إىل أقلياخل
 -29جل ارة لجنة ا لج نل ألن ن اء لألقنواا جلرع ضىل أل ال ررعل ررر اطعا ررىل لجر وورز رنر
أسا لألسل ل ين رن ع لل س ،مبا ت جك لجع اا لجيت حت ل رن لص هلىل رن لج ظائف رلجرعنو
رلج راجلا لجص وا ررس هلىل ود لجعللجا (لملا ةن  2ر .)5ر ع لجنة ا ابج نل وتلء لجر اةجل لجيت ألول لن
ن اء لج ع ب لألسنوا رع ضاا ب ه خا جنع ف (لملا ةن  2ر.)5
 -30تتاال الل نااة إىل توصاايت ا العا ااة قاام  )2000 25لتاار ألعاااد التمييااز العنصااري املتعلقااة
لنوع اجلن  ،ةتوصي ت تض اليةلة ال رن حياً جلمي العقباخل الا تواجاً نسااء األقليااخل يف
ا صااول عل اى الو ااائف ةالتعلاايم ةالرعا ااة الصااحية ةالوصااول إىل العيالااة .ة قيق ااً هلااكه ال ا ااة،
توصي ت تي اليةلة ال رن نظو راعاة النساء املنتميااخل إىل األقليااخل يف مجيا السياسااخل
ةاالسارتاتي ياخل .ةتوصاي الل نااة أ ضااً ت تكفا اليةلاة ال اارن إد ا سارلة العنااف اي نساااء
األقلياااخل العرقيااة ةنساااء التااعوب األصاالية يف خ ااط عمل ااا ةج ودقااا الوطنيااة الرا يااة إىل إ،اااء
العنف ي املرأة.

االجتا ابألشملاص
 -31اللظ لجنة ا لل لجيت ذهلا لجلرجا لجط ف رىل أ ل ر ي لالواة ابأل ا  ،رمل خطا
لجع ل لج ط وا مل ا ا لالواة ( ،)2023-2019رةسل أراكىل مماةسا لج اء ،ر روا أس اب لألر ال
لجرةاةجلررا ابمل ررائل لملرصررنا ابالورراة ابج ر  .بوررل أن لجنة ررا ال رزلل ررع ابج نررل ألن لجلرجررا لجط ر ف
ل بنل رصلة رر صل رر ر ة جالوراة ابأل ر ا  ،رةاسرا لج راء رلجألروراا ،ألغر لض لسرر الهلىل
ت لل س رت س ا لجع ل .ر ع لجنة ا ب نل خا وتلء ر جا لالواة ابألطألال (لملا ةن  2ر.)5
 -32توصااي الل نااة اليةلااة ال اارن تالعااة ج ودقااا يف ساابي
ل ر ن ا ا لي على ةجً امصوص:

كافحااة االجتااا ابألشااملاص،

التحقيااق يف مجي ا حاااالخل االجتااا ابألشااملاص ال ا تالبلةااجل ااا ،ة الحقااة اجلناااة
(أ)
ة عاقبت م العقاب املناسب ،ةكفالة تعو ض الضحااي؛
(ب) تعز ااز تاايالل تا ااة ة ساااعية الضااحااي ةتيساال تقاايل التااكاةى ،ال ساايما ع ا
طر ااق ااما حصااول الضااحااي الفعلااي علااى املعونااة القضااائية ةالنفسااية ةامااي اخل االجتماعيااة،
نظماخل اجملتم امليين؛
ا في ا السك  ،ابلتعاة
(ج) تي ب ةت وعية املو فني املكلفني إبنفاو القانو  ،ا فاي م و فاو اهل ارة علاى
ا يةد ،على ي ي حااي االجتا ابألشملاص؛
()
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انعيام اجلنسية
 -33ع ر ب لجنة ررا رررىل قن ررا وتلء رررل ر لمج اجلررا لج ا وررا جض ر ان ر ر ح لل رروا رراثئررل لهل جلررا
جألطألال لمل ج جلىل ت لجلرجا لجط ف ،لجذجلىل سو ن ن ج ال جك رلميي لل وا (لملا .)5
 -34تتل الل نة إىل توصيت ا العا ة قم  )2004 30لتار التميياز اي غال املاواطنني ،ةتوصاي
ت تتملااك اليةلااة ال اارن تاايالل لضااما اانى اجلنسااية ةةاثئااق اهلو ااة للطفااال املولااود يف اليةلااة
ال رن ،الك سيكونو لوال ولإ عيميي اجلنسية .ةتوصي الل نة ت تصي اليةلاة ال ارن علاى
االتفاقية املتعلقة لو األشملاص عيميي اجلنسية ةاالتفاقية املتعلقة افض حاالخل انعيام اجلنسية.

الالجئو ة لتمسو الل وء
 -35جل ارة لجنة ا قنل ابج وتلء لجر اةجل لجيت ألول لن ر لأ رل ل را لج جلا ال ُُيرت ابج ارل
ت لج رران ن رلمل اةسررا لجألعنورا .ر ررع لجنة ررا ابج نررل أجلضراً وتلء رررل ر ر ضر اتا و لئوررا ملنر رري
لجنة ء رسألا لجال ئ ،رال سو ا أرجئك لجذجلىل ُة ض طن اهت (لملا .)5

 -36توصي الل نة ت تتملك اليةلة ال رن مجي التيالل الال ة لضما االحارتام التاام ملبايأ
عيم اإلعادة القسر ة .ةتككر الل نة لتوصيت ا العا ة قم  )1996 22لتر الالجئني ةاملترد يف
ساايا املااادة  5ا االتفاقيااة ،ةتوصااي ت تكف ا اليةلااة ال اارن إج اراءاخل االسااتئنان القضااائي
مللتمسي الل وء ةمتكني لتمسي الل وء ةالالجئني ا صول على ا قو األساسية.

نظماخل اجملتم امليين
 -37عر ب لجنة ررا رررىل أسررأل ا وتلء رررا رة رررىل سررع با ر ع وررل و ر لءلا لجر ررةول لملأل رضررا رن ر
ر ظ اا لمر ي لملل  ،رال سو ا نك لجيت ع ل ت عال ل ا لألقنواا ل وا رلج رع ب لألسرنوا،
رهرري و ر لءلا ألر ر ود لجض ر اتا ل لئوررا جنطعررىل ت ة ر لجر ررةول ،ر ررع لجنة ررا ابج نررل ألن
بع أن طا ر ظ اا لمر ي لملل رنز ل وخطاة ر ل هبا (لملا .)5
 -38توصاي الل نااة ت تكفا اليةلاة ال اارن فااتى اجملاال أ ااام عما نظمااخل اجملتما املاايين،
ةأ تل ي إجراءاخل التس ي املعقاية ةالقياود الا اي ا قاي ما علاى العما  ،ل ياة تيسال عما
امليافعني ع حقو اإلنسا .

التي ب يف يال حقو اإلنسا
ررل لجنة ررا ود ر ررا ة لجر رو ررا لج رريت أ رراةا وجو ررا لجلرج ررا لجطر ر ف هب ررلف عزجل ررز لجر ررارح
-39
رلج ضاء رن أر ه لجر ارل رلج لهوا ت رت را بعل لجص لع .بول أن لجنة ا ال زلل رع ابج نرل وتلء
لسر لة ر أل ي أر ه لجر ارل رلجع ص جلا ت لجلرجا لجط ف (لملا .)7
 -40توصااي الل نااة ت تكفااف اليةلااة ال اارن ج ودقااا الرا يااة إىل تااوفل التااي ب يف يااال
حقو اإلنسا  ،ا يف ولإ يف امليا س ،ة ايدة التوعية العا اة تيياة التساا ى ةالتعاا ح ةاحارتام
التنااوع اإلةااين ةالفقااايف ة كافحااة التمييااز العنصااري ،ةتااوفل التااي ب يف يااال حقااو اإلنسااا ،
ةال سيما ا قو املنصوص علي ا يف قكه االتفاقية ،للمو فني املكلفاني إبنفااو القاانو  ،ةالعاا لني
يف السل ة القضائية ،ة و في الس و  ،ةاحملا ني ةاملعلمني.
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دال -توصياخل أخرى
التصي ق على املعاقياخل األخرى
 -41إو تض الل نة يف اعتبا قا أ مجي حقو اإلنسا غل قاللة للت زؤ ،فإ،ا تت اليةلاة
ال رن على النظر يف التصي ق علاى املعاقاياخل اليةلياة قاو اإلنساا الا تصاي علي اا لعاي،
ةال ساايما املعاقااياخل ال ا تتضاام أحكا ااً واخل صاالة باشاارة ابجلماعاااخل ال ا قااي تتعاارض لتمييااز
عنصري ،ف االتفاقية اليةلية ما ة حقو مجي العمال امل اجر ةأفراد أسرقم.

تعي املادة

8

االتفاقية

 -42توصاي الل نااة ت تصا لدي اليةلااة ال اارن علااى التعااي الااكي أالدخا علااى الفقاارة
االتفاقية ،ةالكي اعتالمي يف االجتماع الرال عتر للايةل األطاران يف االتفاقياة يف 15
املادة 8
كانو الفاين /نا ر  1992ةأقرتً اجلمعية العا ة يف قرا قا .111/47
6

اإلعال املنصوص عليً يف املادة

14

ا

االتفاقية

 -43تتا الل نااة اليةلااة ال اارن علااى إصاايا اإلعااال االختيااا ي املنصااوص عليااً يف املااادة
ا االتفاقيااة ،ةقااو اإلعااال الااكي عاارتن ابختصاااص الل نااة لتلقااي ةد اسااة البالغاااخل املقي ااة
األفراد.
14

تالعة إعال ةلران ه عم د راب
 -44توصااي الل نااة ،يف ااوء توصاايت ا العا ااة قاام  )2009 33لتاار تالعااة ااؤمتر اسااتعراض
نتائه د راب  ،ت تنفك اليةلة ال رن ،عني ت بياق أحكاام االتفاقياة يف نظا اا القاانوين الاياخلي،
إعال ةلران ه عم د راب اللك اعتمييا املؤمتر العااملي ملكافحاة العنصار ة ةالتميياز العنصاري
ةكاره األجاناب ة اا تصا لاكلإ ا تعصاب يف أ لول/سابتم  ،2001ا راعااة الوةيقاة امتا يااة
ملؤمتر استعراض نتائه د راب املعقود يف جنيف يف نيساا /ألر  .2009ةت لاب الل ناة إىل اليةلاة
ال ارن أ تاي يف تقر رقاا الااية ي املقبا علو ااخل ايدة عا خ اط العما ةالتايالل األخاارى
املتملكة لتنفيك إعال ةلران ه عم د راب على الصعيي الوطين.

العقي اليةيل للمنحي

أص أفر قي

 -45يف وء قرا اجلمعية العا ة  237/68الكي أعلنت فيً اجلمعية الفرتة  2024-2015عقياً
أص أفر قي ،ةقرا اجلمعية العا ة  16/69لتر لران ه أنت ة تنفيك العقي،
دةلياً للمنحي
توصااي الل نااة اليةلااة ال اارن ت تعااي ةتنفااك لراني ااً ناسااباً للتاايالل ةالسياساااخل ابلتعاااة ا
أص أفر قي ةاملنظماخل املعنية م .ةت لب الل نة إىل اليةلاة ال ارن أ تاي يف
املنحي
تقر رقا املقب علو اخل دقيقة ع التيالل امللموسة املتملكة يف ولإ اإلطا  ،ا راعااة توصايت ا
أص أفر قي.
العا ة  )2011 34لتر التمييز العنصري ي السكا املنحي

التتاة

اجملتم امليين

 -46توصااي الل نااة ت تواص ا اليةلااة ال اارن التتاااة ةتز ااي التحاااة ا نظماااخل اجملتم ا
امليين العا لة يف يال تا ة حقو اإلنسا  ،ةال سيما املنظماخل ال تعم على كافحة التميياز
العنصري ،يف سيا إعياد التقر ر الية ي املقب ة تالعة قكه املالحظاخل امتا ية.
GE.20-01413
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نتر املعلو اخل
 -47توصي الل نة اليةلة ال رن إباتحة تقا رقا لعا ة اجلم و ةتيسل االطالع علي اا ةقات
تقيمي ا ،ةإباتحة املالحظاخل امتا ية لل نة املتعلقة لتلإ التقا ر جلمي اهليئاخل ا كو ية املكلفة
لتنفيااك االتفاقيااة ،ااا في ااا البلاايايخل ،ةنتاارقا يف املوقا التاابكي لااو ا ة اما جيااة ابلل اااخل الر يااة
ةغلقا الل اخل التائ استمليا ا يف البلي ،حسب االقتضاء.

الوةيقة األساسية املوحية
اا

 -48تت الل نة اليةلة ال رن على ي ةةيقت ا األساساية املوحاية ،الا رجا ات
إىل عام  ،1998ةفقاً للمبادي التوجي ية املنسقة لتقيل التقا ر وجب املعاقاياخل اليةلياة قاو
اإلنسااا  ،ةال ساايما املبااادي التوجي يااة لتقاايل ةةيقااة أساسااية وحااية ،الا اعتالماايخل يف االجتماااع
املت اارتا ل ااني جل ااا قيئ اااخل عاق ااياخل حق ااو اإلنس ااا املعق ااود يف حز را  /وني ااً 2006
ام ااا
( ،HRI/GEN/2/Rev.6الفصا ا األةل) .ةيف ااوء قا ارا اجلمعي ااة العا ااة  ،268/68ا ا الل ن ااة
اليةلة ال رن على التقيي اب ي األقصى لعيد الكلماخل يف قكه الواثئق ،ةقو  42 400كلمة.

تالعة قكه املالحظاخل امتا ية
 -49ةفقاً للفقرة  1املاادة  9ا االتفاقياة ةللماادة  65ا النظاام الاياخلي لل ناة ،ت لاب
الل نااة إىل اليةلااة ال اارن أ تقاايم ،يف غضااو ساانة ةاحااية ا ات ااا اعتماااد قااكه املالحظاااخل
امتا ية ،علو اخل ع اإلجراءاخل ال اختاكما لتنفياك التوصاياخل الاوا دة يف الفقارتني  8املؤسساة
الوطنية قو اإلنسا ) ة 40التي ب يف يال حقو اإلنسا ).

الفقراخل واخل األيية اماصة
 -50تااود الل نااة أ توجااً انتباااه اليةلااة ال اارن إىل األييااة اماصااة الا ظااى ااا التوصااياخل
الوا دة يف الفقراخل  14خ اب الكراقية ةجرائم الكراقية) ،ة 24حالة وةي األصول الفيتنا ية)،
ة 26حالااة أقليااة مخاال كاارةم) ،ة 28حالااة التااعوب األصاالية) الااوا دة أعاااله ةت لااب إىل اليةلااة
ا ل رن أ تقيم يف تقر رقا الية ي املقب علو اخل فصلة عا التايالل امللموساة املتملاكة لتنفياك
تلإ التوصياخل.

إعياد التقر ر الية ي املقب
اجملمعااة ا الفااا عتاار إىل
 -51توصااي الل نااة ت تقاايم اليةلااة ال اارن تقا رقااا الية ااة ل
العتاار يف ةةيقااة ةاحااية ،حبلااول  28كااانو األةل/د ساام  ،2022ا راعاااة املبااادي التوجي يااة
لتقايل التقاا ر الا اعتماايما الل ناة أةنااء دة مااا ا اد اة ةالسابعني  )CERD/C/2007/1ة عاجلااة
مجي ا النقاااط املفااا ة يف قااكه املالحظاااخل امتا يااة .ةيف ااوء ق ارا اجلمعيااة العا ااة  ،268/68ا
الل نااة اليةلااة ال اارن علااى التقيااي اب ااي األقصااى لعاايد الكلماااخل البااالجل  21 200كلمااة للتقااا ر
الية ة ة 42 400كلمة للوةيقة األساسية املوحية.
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