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جلنة القضاء على التمييز العنصري

املالحظا ااات ايتابيا ااة قرا ااجلا التقرقا اار اجلا ااابا للتقرق ا ارق ال ا ا ق ال ا ااا
العررق ال الث العررق للسوق *
 -1نظ ر ا لجنة ررا ت لجر جل ر للرررير جنر جل ر جلا لجرروالجلش لج رررث الجوا ر جلا الج رج ر الجوا ر جلا
جنسر ر(جلو  ،)CERD/C/SWE/22-23لمل ررويش ت ا و ررا الل ررو  ،ت نس رررو ر  2630ا2631
لنظر ر  CERD/C/SR.2630ا )SR.2631لملو رر( يفش ت  2ا 3أايل/ير ررجل(  .2018العرم رروا ت
نسر ر  ،2641لملو ( ت  10أايل/يرجل(  ،2018هذه لملاللظرا لخلرريوا.

ألف -بق بة
 -2يف لب لجنة ا بر ومي لجر جل للرير جنر جل جلا لجوالجلش لج رث الجوا جلا الج رج الجوار جلا
جنواجا لجط ف ت لج(قت لحملو  .اهي يفو ب عا يف روجل هر جنور(لل لجير جلا الجء ررذ لجرذ ر يرر
افررو لجواجررا لجطر ف .ايفرر( أل يفاررل لج(فررو عن ر لملون(يرررا لجررر قرروي ر أ رررذ لج ظ ر ت لجر جل ر جلا
اعن لملون(يرا لخلطوا لإلضرفوا لمل ويا بوو لحل(لل.

ابء -اجلوانب اإلجياقية
-3

يف لب لجنة ا ابجرولبري لجرا جلووا الجسورسريفوا لجررجوا لجر لختذهتر لجواجا لجط ف:

لجرووجلالا لجرر أ لنرت ،ت نررن(ل لج رث/جل ررجل  ،2017عنر قررن(ل يلرفورا
أ)
لجرموور  )567:2008نرري جللررطنر ألابب لجومررس الملاسسرررا لجرونوموررا اسررااجوا لختررر يفررولبري
فورجا مل ر ايلرفوا لجرموو للس ياسسرهتم؛
ب) لعرم ررر لطر ررا اف و ررا مللرفور ررا لجو ي ر ر جلا ،اأ ر ررلر لجو ررولذ لملمر نر ررا ،ا ر ررا
لجل لهوا ،ت يفا جلا لج رث/ن(فمرب 2016؛
ج)
__________

*

لعرمر ب انيج إصالح مللرفوا لجفيس  )2025-2017عرم 2016؛

لعرموهتر لجنة ا ت الهتر لخلريسا الجرسوش  23نوسرل/أب جلس  11 -أايل/يرجل( .)2018
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) لل رر( لج ليو ررا إذ يف فو ررذ لسر رجليفوةوا إ ي رررج لج اي ررر  ،)2032-2012ي ررس
يف جل ايف(صورا ل ا يلرفوا يور ل فرئفا لج اير ،ت ل جل لل/جل(نوه 2016؛
ه) لجرررولبري لجررر لختررذهتر لجار فا جرو جلر لجطمقنو ررا الج ررا بررش ل م(عرررا لجلررووفا،
ي س لاليففرقرا لجرورانوا لحملنوا الجرو ولا لمل ويا إذ لمل(لف ش؛
رر( لجر(عوررا لجررر يفءررذلر لج(نرجررا لج(ف وررا جنرونرروم اي رررو لجررررلجلب لحلرري باررقل
ا)
نر ه لأل رنررب الجو ير جلا يررا لررال ع ررو يرراو لا الجسررمرح ملرر(افي لملررولل لرر(ل لحملرضر لا
للريووا ،انذجك يا لال يف(فري لمل(لل الأل الا عن ي(قوو مر عن ءلا لإلنجنت يا أ رس
يلرفوا ن ه لأل رنب الجو ي جلا ت لملولل .

جيم -د اعي القلق التوصيات
اإلحصاءات
 -4يفل ر ل لجنة ررا يررر أع بررت ع رره يررا قنررج إ لذ عرروم ا رر( بورررانا إليرررئوا عررا لججنوءررا
لإل وررا جنسررلرل .ايفاررو لجنة ررا ابج نررج نررذجك إ لذ عرروم نفرجلررا لجءورررانا لإلليرررئوا عررا ورررر
لأل ر ررارن لمل رمر ررش إذ ارنر ررث للمرعر رررا لإل ور ررا لمل( ر رر( ت لجس ر ر(جلو ابحل ر رر( لالقرير ررر جلا
الال رمرعوا لملر .)2
 -5توصااي اللةنااة ال لااة الناار قتنوقااا مجع ااا للقياااخت ع ا فرقااق ا اات ا تلااف
بؤش ارات التنااوث اإلااام السااماني للمةيق ا ابإلقااال ب ا د ا اراار اة اام ا تيااا ريفيااة
التعرقااف فنفس ا م ب ا أجااس تااوييب أ ااال ض ارقا بال اام لوملااا يا ااات تعااز املسااا ا يف
التمتا جبميا احلقوق املنصوص علي ا يف االتفاقية تيسيب ص ها.
أبانة املظامل املعنية ابملسا ا
 -6ال يف ر ل لجنة ررا يفاررو ابج نررج ألل االجلررا أيرنررا لملظرررا لملو وررا ابملسرررال رروا  ،األل عررو
لحلرالا لجر س(جلت ب ةرح قنوس نسءورً ،األل لمل(لل لملررلا قو ال يفر رسب ير لأل لذ لملر(قر ي ر.

 -7تكاار اللةنااة توصاايت ا الساااققة انظاار  CERD/C/SWE/CO/19-21الفقاار  )9فا
تعز ال لة النر عمس أبانة املظامل املعنية ابملسا ا ب الل تو يا نناق القت ا حلماقة
أيراد الفئات الضعيفة ب التمييز حتليس بعاجلة األ قاب الكابنة اء قلة عا د احلااالت
اليت تسوى قنةاني تز ق ها ابملوا د املالية القررقة الكايية لالملنالث قوالقت ا.
املؤ سة الوفنية حلقوق اإلنساا
 -8يفاللظ لجنة ا أل لجرو وج لج رث ت إنارذ ياسسا اف وا حل ر( لإلنسررل ررل لرجوررً،
جل ر يفارو ابج نرج ألل لجواجرا لجطر ف ،ل رم لجووجلرو يرا لجر(صرورا لمل ء را عرا ل جوررا لجواجورا
حل رر( لإلنسرررل ،ا يف اررع بوررو يفنررك لملاسسررا اف ررً جنمءررر مل لملرون ررا ان ر لملاسسرررا لج(ف وررا
جرو جل امحرجلا ل ( لإلنسرل يءر مل ابلجلس) لملر .)2
 -9تكر اللةنة توصيت ا الساققة انظر  CERD/C/SWE/CO/19-21الفقار  )10فا
تنرئ ال لاة النار د ا بزقا با اإلقنااء بؤ ساة فنياة حلقاوق اإلنسااا يقاا ملقااد
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اب ق ااو أا تز ده ااا ااا قكف ااي با ا امل ااوا د املالي ااة القرا ارقة لالمل اانالث قوالقت ااا قفعالي ااة
ا تقاللية.
ناب الكراهية العنف العنصرايا
 -10يفار ررو لجنة ر ررا ابج نر ررج إ لذ لجر ر رررلجل لجر ررر يففور ررو ل لطر رررب لجل لهور ررا لجو ي ر ر جلا ضر ررو
لجس ر(جلوجلش لمل و ررولجلا ي ررا أص رر( أف جل و ررا الجو رر( الملس ررنمش الج اي ررر ي ررر ل يس رررم لً ت لجواج ررا
لجط ف ،ال سومر أ رذ لحلمرالا لالنراربورا ،انرذجك ت اسررئس لإلعرالم اعنر رءلا لإلنجنرت.
ايف لب لجنة را نناررذ ي لنر ليفيرر اف ورا اأف قرا لرصرا يفور ر لئم لجل لهورا ت رالم ي ررفج
لل جلا نررب  ،جل رر يفور ب عرا أسرف ر ألل هرذه لمل لنر الألف قرا ال يف( رو ت يورر أءررذ لجءنرو.
ت
ايفاوو لجنة ا ( لجواجا لجطر ف لج ليورا إذ نيسرش أسررجوب يرر لجءوررانا ايورلرا لجر
لإلبررال ؛ ايررر جررك ،ال يفر ل لجنة ررا يفاررو ابج نررج إ لذ لليففررر عررو ر لئم لجل لهوررا لملءن ر ع ررر
الس رررم لل لجو ررث لجو ير ر ت لجواج ررا لجطر ر ف .اجلس رررال لجنة ررا قن ررج ل رررن إ لذ لجر رررلجل لج ررر
يفرورروم عررا يف فوررذ هةمرررا ل ر يرومررو جنمسررر و اي لن ر لسررر ءر فرررج لجنةرر(ذ .اجلسرررال
لجنة ا لج نج نذجك إ لذ لجفة( بش عو لرالا لطرب لجل لهوا ا لئم لجل لهورا لملءنر ع رر،
يررا ررا ،اعررو لجرو و رررا الملالل رررا لج لرررئوا اإ لانا لل ررر  ،يررا ررا أل ر  .ايفاررو
لجنة ررا ابج نررج إ لذ عرروم ا رر( يون(يرررا عررا لأل ررارن لملرل ر لجلا يررا ر لئم لجل لهوررا لج رذجلا
جل(ل ر(ل أ ررلرالً يروررو اير رفوررا يررا لجرموور  ،ي ررس لجرموور عنر أسررر نرر( للر س أا لجور
أا لجن(ل أا لملور و لجوجلين ،أا لإلعرقا ،أا لل(جلا لل سرنوا ،أا لملوس لل سي لملر .)4
 -11تذ ّرر اللةنة قتوصيت ا العابة قام  )2013 35قراجلا بكايةاة نااب التةارق
على الكراهية العنصرقة توصي ال لة النر قتك يف ج ودها ب أجس با قلي:
التنفيذ اإلنفاا الفعال للتررقعات القا مة بواصلة اختاا الت اقيب الال بة
أ)
حلماقااة الفئااات الضااعيفة ب ا ناااب الكراهيااة العنص ارقة أعمااال العنااف العنص ارقة اايب
الك ب جرا م الكراهية؛
ب) حت قا ا تس ااةيس ح اااالت ن اااب الكراهي ااة العنصا ارقة أ التةا ارق عل ااى
الكراهي ااة العنصا ارقة أعم ااال العن ااف املرتكق ااة قا ا ايا العنصا ارقة التةقي ااق يي ااا بالحق ااة
املتو ف يي ا بعاققت م قركس يعال؛
ج) تااوييب الت ا قب اإللزابااي املسااتمر علااى بنااا ناااب الكراهيااة العنص ارقة
أعمال العنف العنصرقة جرا م الكراهية جلميا بستوايت باوففي ننفااا القاانوا بواصالة
بعاجلة بسجللة النقص يف اإلقال ؛
) اإلدانااة العلنيااة يناااب الكراهيااة العنص ارقة ايناااابت املعادقااة ل جانااب
اليت قنلق ا املسؤ لوا احلكوبيوا السيا يوا ا يف الك يف ا ط اإلعال اإللكرت نياة
النجلي قنفس ا عن ا التنقيق الكابس للتررقعات اات الصلة؛
ه) تضم تقرقرها املققس بعلوباات بفصالة عا عا د فقيعاة جارا م الكراهياة
العنصرقة ا يف الك ناب الكراهية أعمال العنف العنصري ب س عا د احلااالت املقلا
عن ااا ع ا د املالحقااات القضااا ية يضااال ع ا ع ا د اإلداخت العقااوابت املفر ملااة علااى
اجلنا التعوقضات املق بة نىل الضةااي .قرجاى أقضاا تقا بعلوباات عا جارا م الكراهياة
GE.18-09058
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عل ااى أ ااال األش ااكال املتقافع ااة للتميي ااز تراع ااى يي ااا ال ا ااات اال تقص ااا ية املتعلق ااة
ابإلقذاء.
املنظمات العنصرقة املتنرية
 -12يفاو لجنة ا ابج نج إ لذ ا ( ي ظمررا ع ير جلا ايرط فرا ت لجواجرا لجطر ف ،ايف ظوم رر
يظررره لا عريررا .انيررو لجنة ررا عنم ررً ابجا ر ح لمل رروم يررا لجواجررا لجط ر ف ،جل ررر اإ يفاررري إذ
ياللظرهتررر لخلرريوررا لجسرررب ا ،يفل ر ل لإلع ر لب عررا قن ررر يررا أل لجواجررا لجط ر ف ال يف ر ل يفسررما
برالوس ي ظمرا يفاةر اني ض عن لجل لهوا لجو ي جلا ،اه( ير جلرورلض يرر أللررم لاليففرقورا
لملر .)4
 -13تؤر ا اللةن ااة توص اايت ا الس اااققة انظ اار  CERD/C/SWE/CO/19-20الفق اار )13
توص ااي ال ل ااة الن اار قتعا ا قس ترا ارقعاجملا حظ اار تنظ اايم اهموع ااات ال اايت ت اار للكراهي ااة
العنصرقة يقا للماد  4ب االتفاقية.
الت اقيب اياصة
 -14يفاللررظ لجنة ررا أل لجواجررا لجط ر ف يفء رري عن ر ق للهررر عرروم لسررراولم لجرررولبري لخلرصررا.
ايفررذن لجنة ررا بر(صررور ر لجسرررب ا لنظ ر  ،CERD/C/SWE/CO/19-21لجف ر  )8جل ررر ال يف ر ل
يفاررو ابج نررج يررا أل عرروم لالعرجلف بفرئررو لجرررولبري لخلرصررا قررو جلررومي لىل لجرموور للولنرري عن ر
يور لجفئرا لجلووفا ،اجلووج لجر فوذ لجلريس جنو ( لمل ي(ن عنو ر ت لاليففرقوا.
 -15ت ااذ ّرار اللةن ااة قتوص اايت ا العاب ااة ق اام  )2009 32قر ااجلا بعا ا نن اااق التا ا اقيب
اياصة الوا د يف االتفاقية توصي ال لة النر فا تعي النظر يف بوقف ا قرجلا الت اقيب
اياصة رو يلة ملعاجلة أار التمييز اهليكلي على مجيا الفئات الضعيفة يف ال لة النر .
حقوق الرعب الصابي األصلي
 -16يفاو لجنة ا ابج نج إ لذ ير جلني :أ) عوم نفرجلا لجرا جلورا لجر يفلما لحلج ت لمل(لف ا
لحلر ر الملس ررء ا الملس ررر ري  ،فوم ررر يفر(لص ررس عمنو رررا لس رررا لج لملر ر(لل لجطءووو ررا الملا رررلجلر لإل رئو ررا
لجي ر رعوا؛ ب) ع رروم نفرجل ررا لجرا ر جلورا لج ليو ررا إذ محرجل ررا ل رر( لجا رروب لجي ررريي ت أللض رروه
لجر نووجلا؛ ج) لملورينا لملارنفا أيررم لج ررن(ل لجرر يفن رهرر بورت فئررا لجاروب لجيرريي لمل ا فرا
ت أناطا ارنفا؛ ) لسرم لل الا يف رلجل عا يفو ض لجاوب لجيريي ل لئم لجل لهوا الجرموور ؛
ه) لجر رلجل لجر يففوو ل سورسا لحلو يا أ لحلو(لانا لملفجسا عن أايئس لج نا جوررم 2013
ال يفطءج بي(ل يرس ا ا ل جمرمورا لعي أايئس لج نا يف(ل ه صو(ابا ت لحلي( عن يفور(جلت
عا لألض لل لجر ختنف ر لحلو(لانا لملفجسا لملر .)5
 -17توصي اللةنة ال لة النر

ا قلي:

اختاا الت اقيب الرابية نىل تكرقو احلق يف املوايقة احلر املساققة املساتنيب
أ)
يف القانوا يقا للمعاقيب ال لية؛
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ب) ملا تررقعات لزايد محاقة حقوق الرعب الصاابي يف أ املايا التقلي قاة
اخت اااا تا ا اقيب ملكاية ااة جا ارا م الكراهي ااة التميي ااز ملا ا الر ااعب الص ااابي تواي ااق جا ارا م
الكراهية مل ه التةقيق يي ا بقاملا برتكقي ا؛
الصلة؛

ج)

رفالة ع نمهال قع

يئات الراعب الصاابي يف تنفياذ الترارقعات اات

) تنفي ا ااذ يا ا ااة احلا ا ا با ا ا أاى احلي ا ااواخت املفرت ا ااة عل ا ااى أاي ا ااس الرن ا ااة
لعااا  2013تعااوق عااا أاي ااس الرنااة تعوقضااا رااابال عا األملارا الاايت ختلف ااا احليااواخت
املفرت ة بواصلة املرا ات قرجلا التعوق احمل د يف  10يف املا ة؛
ه) تقياايم تنفيااذ السيا ااات الرابيااة نىل بعاجلااة املرااارس الاايت قواج ااا الرااعب
الصابي نتا ج هذه السيا ات ب ى يعاليت ا.
العنصرقة مل املسلم
 -18يفاررو لجنة ررا ابج نررج إ لذ لجر ررلجل لجررر يفرورروم عررا هةمرررا عن ر لملسررر و ،انررذجك
إ لذ لالفر ررل إذ لجرم(جلررس لجلرررت حلمرجلررا لملسررر و يرا للةمرررا اإنيلررا اططرررا يررش يوسرر(ل
ضررو هررذه للةمرررا .ايفاررو لجنة ررا ابج نررج أجللررً إ لذ لسرررم لل الا يف رررلجل عررا ر لئم لجل لهوررا
لجو ير جلا الطرررب لجل لهوررا ضررو يرعرررا لألقنورررا لإل وررا  -لجوجل وررا لملسررنما ،اال سررومر لج سرررذ
لملسنمرا .اجلسرال لجنة ا لج نج أجللرً إ لذ لجر رلجل لملرون ا ابجيرو(ابا لجرر جل(ل رر لأل رارن
لمل رمرر(ل إذ لألقنورررا لإل وررا  -لجوجل وررا لملسررنما ت لحليرر( عنر لجومررس الجسررلا لرررلج لمل رررفج
لملقه(جررا قنورررا ،اهرر( يررر جليررس إذ لررو لجفيررس لررم لج(لقررر .اجلسرررال لجنة ررا لج نررج أجلل ررً إ لذ
لجر رلجل لجر يفروروم عرا لجرم ورس لج مطري جنمسرنمش ت اسررئ لإلعرالم الطررابا لجسورسروش.
اجلسرررال لجنة ررا قنررج ابج ر إ لذ لجرموور لملروررو لل(لنررب لجررذ جلاررمس لألصررس لإل ررين الج روجلا انرر(
لل ر س ،اهرر( يررر يفرو ر ض جرره ،عن ر سررءوس لمل ررر  ،لج سرررذ لملسررنمرا لجس ر(جلوايا لمل ورروللا يررا
أصس أف جل ي ،لجر يفءوا ع ضا بالس لرن جنرموو لملروو لأل لر لملر .)5
 -19توصي اللةنة ال لة النر

ا قلي:

اختاااا تا اقيب يو قااة حتسا التا اقيب القا مااة رااي تضاام قرااكس
أ)
األقلياات اإلانياة  -ال قنياة املسالمة يف بواج ااة العناف جارا م الكراهياة العنصارقة
الكراهية؛

ااالبة
ناااب

ب) اخت اااا تا ا اقيب يو ق ااة حتسا ا التا ا اقيب القا م ااة ر ااي تض اام أبا ا تلك ااات
األقليااات اإلانيااة  -ال قنيااة املساالمة ب ا ج ارا م الكراهيااة ب ا الضاار رااي تضاام تااوييب
التموقااس ننااات مبا بيسااو التكلفااة لضااماا االبة املساااج يبهااا با املمتلكااات
املررترة؛
ج)

اختاا ت اقيب ملنا التمييز يف العمس السك

بنا الفصس يف السك ؛

) التةقيااق يف ناااابت الكراهيااة الاايت تص ا ع ا السيا ااي العااابل يف
ااا ط اإلع ااال تنقي ااق عق ااوابت بنا ااقة عل ااى بنلقي ااا اخت اااا التا ا اقيب الال ب ااة لتعزق ااز
هاذه التا اقيب الصاةفي
التسابح احلوا ق ال قايات احرتا التنوث علاى أا تسات
قصفة اصة؛
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ه) مجا القياخت املتعلقة ابألشكال املتقافعة للتمييز لتةليس أار التمييز علاى
الفئات الضعيفة قوجا اص التقليس بنا نىل أدىن ح ك ؛
ا) تقييم تنفيذ السيا ات الرابية نىل بعاجلة املرارس الايت قواج اا املسالموا
نتا ج هذه السيا ات ب ى يعاليت ا.
بكايةة اإل هاب
 -20يفاررو لجنة ررا ابج نررج إ لذ لجر رررلجل لجررر يففوررو ل قرررن(ل لإللهرررب جلسررر وف ،ت لج(قررت
لحلرض  ،لملسنمش بي(ل ري ير رسءا ،ت لش أل لل لئم لجر يف يفلء ر للمرعررا لأللر  ،ي رس
يرعرا لج ر جلش للو  ،ال جي لجرو وج فو ر نقعمر إلهربوا.
 -21توص ااي اللةن ااة يف مل ااوء توص اايت ا العاب ااة ق اام  )2005 31قر ااجلا بن ااا التميي ااز
يب عمس نظاا الع الاة اجلنا ياة فا تكفاس ال لاة النار تنفياذ تا اقيب
العنصري يف ندا
بكايةة اإل هاب على حنو حيمي حقوق اإلنساا األ ا ية ا يي ا احلق يف املسا ا .
العنصرقة مل السود
 -22يفاررو لجنة ررا ابج نررج إ لذ لجر رررلجل لملرون ررا ابجرموور ضررو لجسر(جلوجلش لمل وررولجلا يررا أصررس
أف جل ي ،ال سومر لجر رلجل لملرون ا لئم لجل لهوا لجو ي جلا الطرب لجل لهوا ،الجي(ل لجر يفولس
لجو ي ر جلا ت اسرررئ لإلعررالم ،الجر مررو لجو ي ر  ،الجفيررس ت لجسررلا لررم لج(لقررر ،الجفيررس
لالقرير  ،اصو(با لحلي( عن لج عرجلا لجيووا الجرونوم الجومس لملر .)5
 -23توصي اللةنة ال لة النر

ا قلي:

اخت اااا التا ا اقيب الال ب ااة حلماق ااة الس ااوق ق املنةا ا ق با ا أص ااس أيرقق ااي
أ)
األشا اص املنةا ق با أصااس أيرققااي با جارا م الكراهيااة العنصارقة ناااب الكراهيااة
التةقيق يي ا حمارمة اجلنا بعاققت م حسب االقتضاء ا يف الك العابلوا يف اا ط
اإلعال ؛
ب) نجراء د ا ات ع الفصس حبكام الواقاا ملاماا التنفياذ الكاباس لا خبج
اإلصالني حلس بركلة الفصس  )2025-2017قغية ملا ح للفصس االقتصادي؛
ج) اخت اااا مجي ااا التا ا اقيب الال ب ااة لض ااماا املس ااا ا يف احلص ااول عل ااى الرعاق ااة
الصةية التعليم العمس؛
) تقييم تنفيذ السيا ات الرابية نىل بعاجلة املرارس اليت قواج ا السوق قوا
املنة ا ب أصس أيرققي األش اص املنة ا ب أصس أيرققي نتا ج هذه السيا ات
ب ى يعاليت ا.
الر با
 -24نير ررو لجنة ر ررا عنم ر ررً ابس ر رجليفوةوا إ ير رررج لج اير ررر  ،)2032-2012ر ررري أل لجنة ر ررا
يررر لجررت يفاررو ابج نررج ألل لج ايررر يررر لج ر(ل جل(ل رر(ل صررو(ابا ت لج(صرر( إذ لجرونرروم الجومررس
الجسلا الج عرجلا لجيووا الجوولجا .ايفاو لجنة ا ابج نج نذجك إ لذ لجر رلجل لج(لل عا عمنورا
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لإللالذ لج س جرءوت يرعررا لج ايرر لجرذجلا جلووار(ل ت يسرر(ف را رري لوورا ،الجر ررلجل لجرر
يففوو ل لج اير ير لج(ل جلرو ض(ل ل لئم لجل لهوا لملر .)5
 -25توصااي اللةنااة ال لااة الن اار قضااماا املااوا د الكايي ااة لتنفيااذ ص ا ا ا ارتاتيةية
ندبا الر با  .)2032-2012توصي اللةنة ال لة النر ابختاا مجيا الت اقيب الال بة
لضااماا املسااا ا يف حصااول مجيااا لتمعااات الر بااا علااى التعلاايم العمااس السااك الرعاقااة
الصااةية الع الااة .توصااي اللةنااة ال لااة الناار نااا عمليااات اإل ااالء القسااري للر بااا
مح اااقت م با ا جا ارا م الكراهي ااة مل ااماا التةقي ااق يف مجي ااا اجلا ارا م املقلا ا عن ااا حمارم ااة
برتكقي ااا .رمااا توصااي اللةنااة ال لااة الناار قتقياايم تنفيااذ السيا ااات الرابيااة نىل بعاجلااة
املرارس اليت قواج ا الر با نتا ج هذه السيا ات ب ى يعاليت ا.
ا ة الررفة للتنميط
 -26نيو لجنة را عنمررً ابل ر( لجرر يفءرذلر لجواجرا لجطر ف ،جل رر ال يفر ل يفارو ابج نرج إ لذ
يف رلجل عا يفل لل ممرلسا لجا فا جنر مو ت يفورين ر ير لألقنورا لجظره .
 -27توصي اللةنة ال لة النر قضماا تنقيق الضماخت القانونية األ ا ية على حناو
يعااال با أجااس بنااا بكايةااة التنماايط العنصااري با جانااب أياراد الراارفة يف تعابل ااا بااا
مجي ااا الفئ ااات الض ااعيفة ال اايما الس ااوق قوا املنةا ا ا با ا أص ااس أيرقق ااي األشا ا اص
املنة ا ب أصس أيرققي املسلموا الر با.

دال -توصيات أ رى
التص قق على املعاه ات األ رى
 -28تضا اللةنة يف اعتقا ها ع قاقلية مجيا حقوق اإلنساا للتةز ة يتراةا ال لاة
الناار علااى النظاار يف التص ا قق علااى املعاه ا ات ال ليااة حلقااوق اإلنساااا الاايت مل تص ا ق
علي ااا قعا ال اايما املعاها ات اات األحكااا الاايت هلااا صاالة بقاشاار ابجلماعااات الاايت قا
تتع اارت للتميي ااز العنص ااري ااا يف ال ااك االتفاقي ااة ال لي ااة حلماق ااة حق ااوق مجي ااا العم ااال
امل اجرق أيراد أ رهم.
بتاقعة نعالا قرخبج عمس دقرابا
 -29توصا ااي اللةنا ااة يف مل ا اوء توصا اايت ا العابا ااة قا اام  )2009 33قر ا اجلا بتاقعا ااة با ااؤ ر
ا تعرات نتا ج دقرابا فا تنفذ ال لة النر عن تنقيق أحكاا االتفاقياة يف نظاب اا القاانو
الا ا ا لي نع ااالا ق اارخبج عم ااس دقا ارابا الل ااذق اعتما ا مها امل ااؤ ر الع اااملي ملكاية ااة العنصا ارقة
التميياز العنصااري راره األجانااب باا قتصااس قاذلك با تعصاب يف أقلول ااقتم  2001بااا
براعا الوايقة ايتابية ملؤ ر ا تعرات نتا ج دقرابا املعقاود يف جنياف يف نيسااا أقرقس 2009
أا تق تقا قرها يقا لذلك.
العق ال يل للمنة ق ب أصس أيرققي
 -30يف ملوء قرا اجلمعية العابة  237 68تنلب اللةنة نىل ال لة النر أا ت
يف تقرقرهااا ال ا ي املققااس بعلوبااات دقيقااة ع ا الت ا اقيب امللمو ااة املعتم ا يف نفااا العق ا
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ال يل للمنةا ق با أصاس أيرققاي باا براعاا توصايت ا العاباة قام  )2011 34قراجلا
التمييز العنصري مل املنة ق ب أصس أيرققي.
الترا با اهتما امل
 -31توصي اللةنة ال لة النر واصلة الترا ايد التةاا باا بنظماات اهتماا
امل العابلة يف لال محاقة حقوق اإلنسااا ال ايما املنظماات الايت تعماس علاى بكايةاة
التمييز العنصري يف ياق نع اد التقرقر ال ي املققس بتاقعة هذه املالحظات ايتابية.
تع قس املاد  8ب االتفاقية
 -32توصااي اللةنااة ال لااة الناار ابلتص ا قق علااى تع ا قس الفقاار  6ب ا املاااد  8ب ا
االتفاقية الذي اعتُم يف  15راانوا ال ا قنااقر  1992يف االجتمااث الراقاا عرار للا ل
األفرا يف االتفاقية أقرتا اجلمعية العابة يف قرا ها .111 47
بتاقعة هذه املالحظات ايتابية
 -33تنل ااب اللةن ااة نىل ال ل ااة الن اار يق ااا للفق اار  )1با ا امل اااد  9با ا االتفاقي ااة
امل اااد  65با ا نظاب ااا الا ا ا لي أا تقا ا يف ض ااوا اانة احا ا با ا اعتم اااد ه ااذه
املالحظااات ايتابي ااة بعلوبااات عا ا تنفيااذها التوص اايات الااوا د يف الفقا ارات  17 9د)
 19ب) أعاله.
الفقرات اات األمهية اياصة
 -34تود اللةنة أا توجا انتقاه ال لة النار نىل األمهياة اياصاة للتوصايات الاوا د يف
الفقا ارات  27 25 21 13أع اااله تنل ااب نىل ال ل ااة الن اار أا تقا ا يف تقرقره ااا
ال ي املققس بعلوبات بفصلة ع الت اقيب امللمو ة املت ذ لتنفيذ تلك التوصيات.
نرر املعلوبات
 -35توصي اللةنة ال لة النر إب حة تقا قرها لعابة اجلم او تيسايب االفاالث علي اا
قاات تق ا ا قنراار املالحظااات ايتابيااة للةنااة املتعلقااة قتلااك التقااا قر ابللغااات الرةيااة
يبها ب اللغات الرا ا ا ت اب ا يف القل حسب االقتضاء.
نع اد التقرقر ال ي املققس
 -36توصااي اللةنااة ال لااة الناار فا تق ا تقرقرهااا اجلااابا للتقرق ارق ال ا ق الراقااا
العرارق ايااابو العرارق يف ايقااة احا حبلااول  5رااانوا ال ا قناااقر  2023بااا
براعا املقاد التوجي ية لتق التقا قر اليت اعتم جملا اللةناة أانااء د جملاا احلادقاة الساقع
 )CERD/C/2007/1بعاجلة مجيا النقاط امل ا يف هذه املالحظات ايتابية .يف ملوء قرا
اجلمعيااة العابااة  268 68حتااث اللةنااة ال لااة الناار علااى التقي ا ابحل ا األقصااى لع ا د
الكلمات القال  21 200رلمة للتقا قر ال قة.
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