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جلنة القضاء على التمييز العنصري

املالحظات اخلتامية بشأن التقريرر اجلرامل للتقريرريل الرني ايث العرا عشرر
العالث عشر للبوسنة اهلرسك*
 -1نظر ا لجنة ررا ت لجر جل ر للرررير جنر جل ر جلا لجررعشرجلو لجارررع ر ر شلجارج ر ر ر جن ر ا
شلهل ر ر ر ) ،(CERD/C/BIH/12-13لمل ر ررعي ت شاح ر ررا شله ر ررع  ،ت ن ر رررح ر  2652ش2653
( CERD/C/SR.2652ش )2653لملع ر ر ر ر و ت  9ش 10آب/أغ ر ر ر ر  .2018شلررم ر ر ررعا ت
 2018هذه لملالهظرا لخلرريحا.
ن ر ر  2670لملع ت  23آب/أغ

ألف -مقنيمة
-2

هب لجنة ا بر عمي لجعشجا لج ف جل جل ر لجعشرجلو لجارع ر

شلجارج ر .

 -3ش ع ب لجنة ا را عجل هر جنح لر لجص جلح شلج َّرء ير لج فع لجك ري جنعشجا لج ر ف .ش ر
لجنة ررا أت ررك لج فررع رنررت لملعن يرررا لجررن رررعي ر ررال لج ظ ر ت لجر جل ر  ،شرنررت لملعن يرررا
لإلضرفحا لمل عيا ت أا رء لحل لر.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
هررب لجنة ررا زاجر رذلي لجررذا أبع ررل لجعشجررا لج ر ف بر حررا لمل ررر س لي ر ررحا جال فررحررا
-4
لجعشجحا جن ضرء رنت مجحر أشكر لجرمححذ لجع صر ا شحبمرجلرا ه ر ا لإلن ررت شلحلر ألا لي ر رحا
لمل ص ص رنح ر ت ر رهر ش جلعرهتر ،ش هرب ذرذج و ر لجعشجرا لج ر ف لج ليحرا يل عرعجل
حر رهتر شب لجم ر شي لءلهتر لإل لرجلرا جكرت ضرما أجلضررً محرجلرا ه ر ا لإلن ررت ش فحرذ لا فررحرا،
شي ر ير جلنت:

__________

*

(أ)

لج رن ت للعجلع لملرعنا زجنة ء ،ت رري 2016؛

(ب)

لجرععجلالا رنت ررن ت هظ لجرمححذ ،ت رري 2016؛

(ج)

لجرععجلالا رنت ررن ت لمل لط ا ،ت رري 2016؛

لررمعهتر لجنة ا ت شرهتر لج ر ا شلجر عو ( 30-6آب/أغ
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()

لجرععجلالا رنت ررن ت أيو لملظرمل لملعين حب ا لإلن رت ،ت رري 2015؛

(ه)

ررن ت لي رنب ،ت رري 2015؛

ررا لجعمر لمل حررا لملرعن ررا معرلررا رضرررأل لج شيررر ت جمررراا لجعمر شلج رركا
(ش)
شلج ررجلا لجصححا.2020-2016 ،

جيم -د اعي القلق التوصيات
التوترات العرقية املستمرة ،االنقسامات العرقية النيينية ،احلاجة إىل املصاحلة
ر ررعرج لجنة ر ررا ل لر لمل ر ررعي جنحر ر ر ب لج ر ررن لن ر ررعجع ت لجفر ر ر ي ر ررا ر ر ررري  1992يل
-5
ررري  ،1995شزل ر لمل ذشجررا إلرررر ب رررء لكرمررر ،شجك ررر ررع زج نررا يت لج نررع ،بعررع ير شر
أذا يا  20رريرً رنت لنر رء لحل ب شيب لي ل فرا لجلر ت جن الي ،ا جلذل ي مرً رنت لي
لجع رحا شلجع رحا  -لجعجل حا؛ شج ح ع هذه لان ريرا رنت لج ح لجرذا جلرةنرت ت رر لجرر لا
لجع رحررا ،مررر ت عج ر رنررت لجصررعحعجلا لج حر ررت شلإل لرا .ش ررع لجنة ررا زج نررا أجلض ررً يت هررذه
لان ررريرا رغنغ ر ت لجفارررا لجع رحررا شلج يحررا ت ارنررم أترررء لإلرنررحم ش ررك ر ررا أيررري
رمنح ررا ل رررع لج ر ر لرلا شأي ررري لل ر ر لج ليح ررا يل عذجل ررذ ب رررء لجا ررا ،ر ررا ط جل ررا لررم ررر لج ر ر لنو،
شلملؤ رررا شلا ر ل حةحرا لجررن ررةر لان ررعيرج شلملصرررحلا ،شيررا ع ر ا ر يكرفح ررا
لجرمححذ لجع ص ا (لمل ل  1ش 2ش.)7
 -6حتث اللجنة الني لة الطرف على اخترا مجيرل الترنيابري الضرر اية ،ابلتشرا ا مرل مجيرل
األطرراف ا اإلقلرريم ،للتعلررب علررى الترروترات االنقسررامات العرقيررة الررى تعررو التقررني علررى
صررعيني القرروانث املتسسررات السياسررات جمررو بنرراء دتمررل أحتعررر انررنيماجا حتقيررق املصرراحلة،
الررى تررنيت التمييررز العنصررريا توصرري اللجنررة لن تتطر الني لررة الطرررف إجرراءات ملموسررة
إلجياد حل يشجل إقامة دتمل أحتعرر انرنيماجا قراعم علرى قريم املسرا اة عرني التمييرز يشراا
فيه مجيل املواطنث بعض النظر عل انتماءاهتم العرقية أ العرقية  -النيينية أ القوميةا
اإلحصاءات
هررب لجنة ررا ب رررراد عررعل رررري  2013لجررن نر ر ا ت رررري  ،2015شجك ررر ف ررم
-7
يت جلر لجعشجررا لج ر ف مل جلرضررما يهصرررءلا ةعاررا شيص ر فا ب رريت لجرك ر جلا لجع رررت ج رركر ر
شرررعي ب ررل رررص يؤش ر لا ل رمررحررا  -لررصررر جلا غررري ذرفحررا ب رريت لجفارررا لجع رحررا شلج يحررا
لملخرنفا لمل حما ت يرنحم ر ،مر فح ر لج شير شلجعراعشت شلجال ا ت شينرم لجنة ء .ش ع لجنة را
زج نررا ب رريت لملعن يرررا لملرضرررربا لجررن ن ر ررر ب رريت رررع لج شيررر شلجعرا رعجلا لمل حمررو ت لج ر ا
شلهل  .ش ع لجنة ا ب نا ذذج يزلء لملعن يرا لجرن ررعي ر شفرع لجعشجرا لج ر ف شيفر هرر أت
لإلهصرءلا لملرعن ا بعع لج شير شلجعراعجلا غري ي ا را شجلصعب مجع ر.
 -8توص رري اللجن ررة لن تق ررني الني ل ررة الط رررف بي رراصت موبوق ررة نيب ررة مص ررنفة بش ررأن
سكاهنا ،إضرافة إىل متشررات اجتماعيرة  -اقتصرادية بشرأن الفترات العرقيرة القوميرة املقيمرة
ا إقليمها ،مبا فيها الر ما العاعني ن الالجتون ملتمسرو اللجروء ،حتري يتسرج للجنرة تقيريم
منيى متتل ه ه الفتات حبقوقها الى تكفلها االتفاقيةا توصي اللجنة أيضا لن تضل الني لرة
2
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الطرف أد ات إجراءات حتافية متكنها مل مجل بياصت موبوقة بشأن عرنيد الر مرا العاعرنييل
املقيمث ا البوسنة اهلرسكا
امتعال التشريعات للمادة  1مل االتفاقية
 -9بح مررر الهررج لجنة ررا أت ع جلررم لجرمححررذ لجع ص ر ا لج ر لر ت لملررر  2يررا ررررن ت هظ ر
لجرمححذ جلرضما مجحر لي لمل ص ص رنح ر ت لملر  1يا لا فررحرا ،رع زج نرا جعرعي عذر
أ "ليص لجع رت" ش"لجن ت" ش"لج ب" ت لملر 145أ( )1يا لج رن ت لل رات ،شهت لملر
لجن حتظ شجت ِّي لجرح جلض رنت لجك لهحا لجع ص جلا شلجع رحا شلجعجل حا (لمل ل  1ش 2ش.)4
 -10توصرري اللجنررة لن تررنيال الني لررة الطرررف ا املررادة 145أ( )1مررل قانوهنررا اجلنرراعي
مجيررل أسررم التمييررز مبررا تعررل متامررا للمررادة  1مررل االتفاقيررة أن تكفررل إدااجهررا ابملعررل ا
القوانث اجلناعية للمقاطعاتا
التمييز ضني املواطنث غري املنتمث إىل الشعوب العالبة ِّ
املتسسة للني لة
ررع لجنة ررا زج نررا يت ررر ر لجعشجررا لج ر ف شلج ر لنو لمل ظمررا جالنرخرررزا شلج ر لنو
-11
لج رام ررا رن ررت ي ررر ت لجكح رررأا ا ر رذل رض ررما أهكرير ررً بححذجل ررا حتظر ر ش ررح أفر ر ل "لج ررع ب
لي ت" جن ائ ا شجنربملرت ،رغم لجر صرحرا لج ررب ا لمل عيرا يرا لجنة را (،CERD/C/BIH/CO/9-11
لجف ر  )5شهكررم لةكم ررا ليشرشبحررا حل ر ا لإلن رررت ت رض ررحا  Sedjić and Finciضررع لج ر ا
شلهل ر  .ش ررع لجنة را زج نررا أجلضررً ا رررم لر ش ر أهكررري بححذجلرا ت بعررض لج ر لنو شلجنر لاح
لةنحرا ،شهررت أهكرري بر ح لج رع ب لملؤ ِّ ررا جنعشجررا ليرحررزلا رنررت "لج رع ب لي ر ت" ت لحتررر
شت مج رجلا ص ب كر (لملر .)2
لج ا شلهل
 -12حتث اللجنرة الني لرة الطررف علرى اخترا ترنيابري ملموسرة للتعلرب علرى العقبرات الرى
تعرتض اعتماد تعنييالت على دستواها قروانث االنتطراابت علرى مجيرل املسرتونتا نسرجا
على نفرم املنروال ،توصري اللجنرة لن تشرجل الني لرة الطررف مجيرل األطرراف علرى التوصرل
إىل توافررق ا اءااء أن تض ررل تنفر ر ج ررني ال مني ررا ررنيدا لتنفير ر توص رريات اللجن ررة حك ررم
احملكمررة األ ا بيررة حلقررو اإلنسررانا توصرري اللجنررة أيضررا لن تكفررل الني لررة الطرررف تعررنييل
قوانينها احمللية لواعحها مبا ِّكل مجيرل الفترات العرقيرة القوميرة الشرعوب ِّ
املتسسرة للني لرة
مل التمتل بنفم احلقو على قني املسا اةا
أمث املظامل
 -13هررب لجنة ررا ءن رررء يؤ ررا أيررو لملظرررمل لملعررين حب ر ا لإلن رررت ت لج ر ا شلهل ر
شي رشر هتر رمن ررر بكرير رررعرهتر ،شجك ررر ررع زج نررا ب رريت يررر جلنررت( :أ) لا ررر الجحا لةررعش
يي ررو لملظ رررمل؛ (ب) ر ررعي ص ررحا ب ررع ت لملحذلنح ررا يرم ررر ي لر لج ض رررء رن ررت مجح ررر أش رركر
لجرمحح ررذ؛ (ج) ر ررعي ذفرجل ررا لمل ر ر لر لملرجح ررا لملرره ررا يي ررو لملظ رررمل؛ ( ) ض ررعم ي ررر ت لايرا ررر
جر صحرا أيو لملظرمل (لملر .)2
 -14توصي اللجنة لن تسااع الني لة الطرف إىل اعتماد مشر ع التعرنييالت علرى قرانون
حظر التمييز أن تكفرل اسرتقاللية متسسرة أمرث املظرامل املعر حبقرو اإلنسران أن تروفر هلرا
GE.18-14949
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االستقالل املايل ختصص هلا املروااد املاليرة البشررية الال مرة هلرا لكري تنفر اليتهرا بكفراءة،
مبررا ا لررك أنشررطة مكافحررة التمييررز ،مب را تعررل متامررا للمبررادمل املتعلقررة مبرحتررز املتسسررات
الوطنية لتعزيز محاية حقو اإلنسان (مبادمل ابايم)ا توصي اللجنة أيضا لن تنف الني لة
الطرف التوصيات الصاداة مل أمث املظامل ،مبا فيهرا التوصريات املتعلقرة ابلكيراصت القانونيرة
اخلاصةا
النيافل العنصري حتظرف ِّ
مشنيد للعقوبة
ع لجنة ا زج نا جععي ش هكرم ت لج ررن ت لل ررات جنعشجرا لج ر ف جلرعنرا زجرعلفر
-15
لجع ص ا ذظ ف ي ِّع جنع با (لملر .)4
 -16توصرري اللجنررة لن تررنيال الني لررة الطرررف ا قانوهنررا اجلنرراعي حكمررا بشررأن الررنيافل
العنصري حتظرف ِّ
مشنيد للعقوبةا
امتعال التشريعات اجلناعية للمادة  4مل االتفاقية
 -17جح يا لج لضح جنة ا ير يعل ذرن لجعشجا لج ر ف جتر ِّي لج ر لجعنرين جنعررجلرا لجع صر جلا
شلجر شجلد جفكر لا رررعالء لجع رررت .ش ررع لجنة ررا زج نررا يت لجر ر جلعرا لل راحررا جنعشجررا لج ر ف
ا جت ر ِّي ص ر لهاً لمل ظمرررا لجررن ررةر لجرمححررذ لجع ص ر ا ،شليرمررر لجررن هتررعف يل رررم هررذه
لمل ظمرا أش ي ررعهتر ،شلمل ررذا ت أن ر ر (لملر .)4
 -18توصي اللجنة لن تعنيل الني لة الطرف تشريعاهتا اجلناعية حبيرث متتعرل متامرا ألحكرا
املادة  4مل االتفاقيةا
خطاب الكراهية العنصرية اجلراعم املرتكبة بنيافل الكراهية
ع لجنة ا زج نا ب ريت لجر رررجل لملرعن را ب ررب لجك لهحرا لجع صر جلا شلجرصر را لجرن
-19
حتررض رنررت لجرمححررذ شلاز رلء ت لخل رررب لجعنررين جن خصررحرا لجعريررا شلج حر ررحا .ش ررع لجنة ررا
زج نا أجلضرً يت ررب لجك لهحرا لجع صر جلا أصر ح شرراعرً ت ش ررام لإلررالي ،مرر ت عجر رنرت
لإلن نر  ،شجلرررم لجرع ررري ر ررل ت شررك نعر ر يحررا أش جل حررا ضررع لجعرا رعجلا .ش ررع لجنة ررا زج نررا
ر ر لام
ذ ررذج يزلء لجر ررررجل لملرعن ررا ب رررب لجك لهح ررا لملعر جل ررا جن ررريحا ت لج ألض ررا ،شهر ر ل
لجك لهحا ضع لج شير (لملر .)4
 -20ا سيا إشااة اللجنة إىل تعليقها العا اقم  )2013(35بشرأن مكافحرة خطراب
الكراهية العنصرية ،توصي اللجنة لن تقو الني لة الطرف مبا يلي:
اختا التنيابري املناسبة مل أجل اإلدانة الشنيينية خلطاب الكراهية العنصررية
(أ)
التصرررتات الررى تنطرروي علررى متييررز ا اخلطرراب العررا  ،النررأي بنفسررها عررل لررك اخلطرراب
تلر ررك التصر رررتات ،مبر ررا فيهر ررا الصر رراداة عر ررل الشطصر رريات العامر ررة علر ررى مسر ررتوى الني لر ررة
الكياصت؛
(ب) مناشنية املست لث التأحترني مرل أن تصررتاهتم العلنيرة ال تسرهم ا التحرريض
على الكراهية العرقية؛
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(ج) تطبيرق تشرريعاهتا تطبيقررا فعرراال بتسرجيل حرراالت خطرراب الكراهيررة اجلرراعم
املنيفوعة ابلكراهية إحالتها للقضاء معاقبة مرتكبيها ابلعقوابت املناسبة؛
( ) تعزيررز مرروااد حتالررة تنظرريم االتصرراالت دلررم الصررحافة ،تكعيررف توعيررة
سرراعا اإلعررال  ،بوسرراعل منهررا خطررة العمررل املتعلقررة بتعقيررف الصررحفيث اإلعالميررث حبقررو
اإلنسانا
ضل الر ما
 -21بح مررر الهررج لجنة ررا لل ر لجررن ررذهلر لجعشجررا لج ر ف ،زج نررا ب رريت لجرمححررذ لمل رررم
ضع لج شير شهتمح م ت ارنم جمرراا لحلحرر  ،رر جلعر ا لنرعير م لجكرير ت لكرمرر .ش رع
لجنة ررا زج ن ررا ب ررل رررص يزلء ي ررر جلن ررت( :أ) لطفرررل يع ررع لجرح رررا أطف ررر لج شي ررر زجرعن ررحم،
شبرص ررا زمل ررعلرن لجارن جل ررا شللريع رررا؛ (ب) لار ف ررع لحل ررر ملع ررع لج رج ررا ت ص ررف ف لج شي ررر،
شا حمر لج رء ،ت لج ررو لجعري شلخلرص؛ (ج) لمل رذا غري لجصححا لجن جلعرح فح رر لج شيرر
شرعي ل ركمر ي ررجلر ي كرت لج شير؛ ( ) رعي ليرالج لج شير شلاا ه جلا شرعي رلجلرر م ب ظرري
لج ررجلا لجصححا ،ر جلع ا هص هلم رنت لج ررجلا لجصححا( .لملر .)5
 -22توصرري اللجنررة لن تضررل الني لررة الطرررف اسررتاتيجية طنيررة شرراملة متكاملررة بشررأن
الر ماا ينبعي للني لة الطرف القيا مبا يلي:
تعزي ررز ت ررنيابريها الرامي ررة إىل ندة نس رربة التح ررا أطف ررال الر م ررا ابلتعل رريم،
(أ)
تشررمل ه ر ه التررنيابري ترروفري التمويررل الكرراا مررل أجررل التنفي ر الفعررال خلطررة العمررل املنقحررة
املتعلقة ابالحتياجات التعليمية للر ما؛
(ب) النظ ررر ا اخت ررا ت ررنيابري خاص ررة لتش ررجيل تعي ررث الر م ررا ا القط رراعث الع ررا
اخلاص ،تعزيز إجراءاهتا الرامية إىل حتسث أهلية الر ما للعمل ،ال سيما نساء الر ما؛
(ج) اإلسرراع مبشرراايل البنراء ،ترروفري التمويررل الكرراا السررتكماهلا ،نقررل الر مررا
إىل مساحتل أحتعر مالءمة؛
()

تيسري حصول الر ما على اثعق اهلوية شهادات امليالدا

متعيل فتات األقليات ا احلياة السياسية احلياة العامة
ررع لجنة ررا زج نررا ب رريت لجرماح ر لجضررعحم ررعلً جفارررا ليرنحرررا لجع رحررا ،ا ررحمر
-23
لج شي ررر ،ت هحا رررا ل رررع لج ر ر لر شت لج ع رررام لجعري ررا رن ررت ي ررر ت لجكح رررأا شلمل ررر ت لةن ررت
(لملر اتت  2ش.)5
 -24ا ض رروء التوص ررية العام ررة للجن ررة اق ررم  )2009(32بش ررأن مع ررج نط ررا الت ررنيابري
اخلاصة الرواادة ا االتفاقيرة ،توصري اللجنرة لن تتطر الني لرة الطررف ترنيابري عمليرة لضرمان
متعيل فتات األقليات العرقية ،ال سيما الر ما ،متعريال مناسربا ا هيترات اخترا القرراا اخلنيمرة
املنينية على مستوى الني لة مستوى الكياصت املستوى احملليا
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ضل العاعنييل
 -25حتحم لجنة ا رنمرً زجرعلبري لملخرنفا لج لر ت لا ر ل حةحا لمل حرا جر فحرذ لمل فرا  7يرا
ل فر رررا لجلر ر ر ت جن ر ررالي ،يا ر ر "لجع ر ر لمل ر رررعليا جال ار ررو شلمل ر ر جلا :يرر ررر ب ر رررء لج هر ررعلا
لج ررك حا" .شيررر عجر  ،ررع لجنة ررا زج نررا يت لجعرارعجلا ا جلذلجر ت جل ل ر ت صررع زا عر ل
يرر لنعير م ت لكرمر رنت ت ي رعلي .ف م جل ل ت ب ك رص ر ررا أيرري ل ر ل
رنكرررهتم شلج ص ر يل ر ا لجعم ر شلحلص ر رنررت لا رررح رررا لا رمررحررا ت هرجررا غحررري
يكرت يررير م (لملر اتت  2ش.)5
 -26حتث اللجنة الني لرة الطررف علرى تعزيرز ترنيابريها الراميرة إىل تشرجيل عرودة العاعرنييل
إعادة إدماجهم ا اجملتمل على جمو مستنيا ا هل ا العرض ،توصي اللجنة لن تروفر الني لرة
الطرف التمويل الكراا مرل أجرل التنفير الكامرل لالسررتاتيجية املنقحرة لتنفير املرفرق  7مرل
اتفررا دايتررون للسررال ا خمتلررف درراالت احليرراة ،حتالسرركل العمررل احلصررول علررى الرعايررة
الصحية االستحقاقات االجتماعيرةا توصري اللجنرة أيضرا لن تضرمل الني لرة الطررف عرني
حرمان العاعنييل مل التمتل حبقوقهم بعض النظر عل إقامتهم ا إقليم الني لة الطرف أ الا
الفصل ا التعليم
ر م شلهررع" ت بعررض
ررع لجنة ررا زج نررا ب رريت ل رررم لر ش ر "يعر رررو حت ر
-27
ي رطعرررا ش ررم لج ر ا شلهل ر  -نريجلرفررر ،شذررذج لملررعلرن ليهر جلررا لجع ر ا ،رغررم لجر صررحا
لج رب ا جنة ا ( ،CERD/C/BIH/CO/9-11لجف  )11شر لرلا ةكما ي ررر لةنحا لجصر ر ت
لجصر ر ت رري ( 2014لملر اتت  2ش.)5
رري  2012شر لرلا لةكما لجعنحر جن ا شلهل
 -28توصي اللجنة لن تعز الني لة الطرف جهودها مل أجل إهناء مجيل أشركال الفصرل
ا نظررا التعل رريم ،مبررا ا ل ررك نيااس ررة ومنياسررتث حت ررأل س ررقف احررنيو امل ررنياا األحادي ررة
العر  ،أن تضل منهجا دااسريا أساسريا مشررتحتا نظامرا تعليميرا شرامال جلميرل األطفرال ،مرل
احرتا لعتهما
املهاجر ن ،مبل فيهم ملتمسو اللجوء الالجتون املشرد ن داخليا
 -29ع ب لجنة ا را عجل هر جنة لجن رذهلر لجعشجرا لج ر ف جرن حرا لهرحر ررا ينرم رت
لجنة ء شلجال ارو شلمل ر جلا ل نحررً .شيرر عجر  ،ا رذل لجنة را رع زج نرا جعرعي ررعر لجعشجرا
لج ر ف رنررت يجل ر لء مجحررر ينرم ررت لجنة ر ء ت يرنحم ررر شب رريت ضررعم ر هص ر ليشررخرص
لمل حمررو ررررج لمل لفررا لجررن رعجل هر لحلك يررا رنررت لخلررعيرا لي ر ررحا لجعر جلررا ،ذرجغررذلء شلج ررجلررا
لجصررححا ليشجحررا شلجررعرم لج ف ررت .ش ررع لجنة ررا زج نررا يزلء لملعن يرررا لج ر لر رررا لجع لاررا لجررن
ع ر ل لا رررفر يررا ي ر لءلا لجنة ر ء ،شا ررحمر يررر جلنررت( :أ) ش ر يا رررا ش ر ةر يرريررا
ي ررة ر ر طنررب لجنة ر ء ،شه ر يررر جلعةررذ لجكاررري يررا طرررج لجنة ر ء لةرمنررو رررا ل رررحفرال؛
(ب) لملع /لجصررالهحا لج صررري ( 14جل ي ررً) إلبررعلء لج حررا رنررت طنررب لجنة ر ء ،شرررذشف لج ررن را
ر ررا جتعجل ررعحمر؛ (ج) ةعش جل ررا ررعيرا لج مج ررا لج ررف جلا شلمل ررررع لج رن نح ررا لملرره ررا ملنرم ررت
صر غرري لملصرح بو
لجنة ء أا رء لإل لءلا؛ ( )ررعي ييكرنحرا ر فري شصرت ت مجحرر ليهحررت جن َّ
بررذشجل م؛ (ه) رررعي هص ر ينرم ررت لجنة ر ء ت مجحررر ليهحرررت رنررت يعن يرررا ب رريت ه ر ر م
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ششل رررهتم؛ (ش) لهرة رررز ينرم ررت لجنةر ر ء ،شف ر ررً جنر ررررجل  ،يل ه ررو لج ظر ر ت طن رررا لجنةر ر ء
لمل عيا ي م؛ (ز) ع ل لمل ر جلا شليرنحرا لي ت خل لنععلي لل حا (لملر .)5
 -30توصي اللجنة لن تقو الني لة الطرف مبا يلي:
ندة قنياهتا على االستقبال لكي تتمكل مل إيرواء مجيرل ملتمسري اللجروء
(أ)
ضمان حصوهلم على اخلنيمات األساسية؛
(ب) عررالل أ جرره القصرروا ا إجراءاهت را املتعلقررة ابللجرروء لضررمان متكررل مجيررل
األش ررطاص الر ر يل يعتزم ررون طل ررب اللج رروء م ررل القي ررا بر ر لك االس ررتفادة م ررل الض ررماصت
اإلجراعيررة القانونيررة ،مبررا ا لررك املعلومررات املتعلقررة حبقرروقهم ،تقررنيت املسرراعنية القانونيررة
خنيمات الرتمجة الشفوية داص؛
(ج) ضمان أن خيضل أي قرراا ابتبراع اإلجرراء املعجرل للتقيريم اجليرني ،أن تررت
القراا مجيل الضماصت القانونية أال يتدي إىل أي انتها ملبنيأ عني اإلعادة القسرية؛
اللجوء؛

()

ص ررر غ ررري املص ررحوبث بر ر يهم ا مجي ررل مراح ررل إجر رراء
للق ا
ت رروفري أ ص ررياء ري

(ه)

عني احتجا ملتمسي اللجوء إال حتمال أخري؛

(ش) مواصر ررلة جهودهر ررا الرامير ررة إىل تنفي ر ر اتفاقير ررة عر ررا  1954بشر ررأن ضر ررل
األشطاص عني ي اجلنسية اتفاقية خفض حاالت انعنيا اجلنسية لعا 1961ا
الشكا ى املتعلقة لفعال التمييز العنصري
ررع لجنة ررا زج نررا ب ر ب لجعررع لج نح ر ررعلً حلررراا لجرمححررذ لجع ص ر ا لجررن ر ررة
-31
شحتر يل لةرذم شأيو لملظرمل (لمل ل  2ش 4ش.)7
شر ا فح ر ر

 -32إ تشر ررري اللجنر ررة إىل توصر رريتها العامر ررة اقر ررم  )2005(31بشر ررأن منر ررل التميير ررز
العنصري ا إدااة سري عمل نظا العنيالة اجلناعية ،فإهنا ت حتر الني لة الطرف لن عرني قيرا
ضررحان التمييررز العنصررري بتقررنيت شرركا ى أ إقامررة دعررا ى قضرراعية كررل أن يكررون متش ررا
عل ررى أن التشر رريعات غ ررري ررنيدة ابلق ررنيا الك رراا ،أ عل ررى ع ررني ال رروعي بس رربل االنتص رراف
املتاحة ،أ اخلوف مرل الررفض اجملتمعري أ األعمرال االنتقاميرة ،أ عرني اغبرة السرلطات ا
حتري ررك اإلجر رراءاتا توص رري اللجن ررة لن تتطر ر الني ل ررة الط رررف مجي ررل اخلط رروات الض ررر اية
لتيسري صول سكاهنا إىل العنيالة ،ال سيما فترات األقليرات العرقيرة ،لنشرر معلومرات عرل
التش رريعات املتعلقررة ابلتمييررز العنصررري ،إلعررال السرركان املقيمررث ا إقليمهررا ميررل سرربل
االنتصاف القانونية املتاحة هلم إبمكانية احلصول على املساعنية القانونيةا
االجتاا ابألشطاص
ر ررع لجنة ر ررا زج نر ررا يزلء لجر ر ررررجل لملرعن ر ررا ز ر رررم لر لاجتر رررر زيشر ررخرص يغ ر ر لل
-33
لا رغال لاررصر ا شلل ت ،مرا فرح م أطفرر لج شيرر .شف رم لجنة را جعرعي ر لف يعن يررا
ت حرا را
را لمل ررع شلجعرم لمل عيو جضحرأل لاجترر شرا لج رراد لملنم ا لجن حت
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لجعمر ر لج ط ح ررا ملكرفح ررا لاجت رررر زج ر ر ي ررا هحر ر
(لملر اتت  2ش.)5

ف ررض لاجت رررر زج ر ر ت لجعشج ررا لج ر ر ف

 -34توصي اللجنة لن تنف الني لة الطرف حبز تشريعها املتعلق مبكافحة االجتاا ابلبشر
عررل طريررق تيسررري تقررنيت الشرركا ى التحقيررق فيهررا مقاضرراة املسررت لث عررل ه ر ه األعمررال
إدانرتهما توصرري اللجنررة أيضررا لن ترروفر الني لررة الطررف للضررحان سرربل اجلر  ،مبررا ا لررك
التعويض ،فضال عل املساعنية مجيل أشكال النيعم ،خباصة احلصول على املأ ى ،إعرادة
التأهيررل ،خررنيمات املشررواةا توصرري اللجنررة حت ر لك لن تنفر الني لررة الطرررف بشرركل فعررال
خطررة عملهررا الوطنيررة املتعلقررة مبكافحررة االجترراا ابلبشررر للفرررتة  2019-2016أن جتررري
تقييما هلاا
مقاضاة األشطاص املست لث عل االنتهاحتات اجلسيمة للقانون الني يل اإلنسا
 -35يع حتررحم لجنة ررا رنم ررً زملعن يرررا لمل عيررا يررا لجعشجررا لج ر ف ،فن ررر ررع زج نررا يت
ي رضررر ليشررخرص لمل ررؤشجو رررا لانر رذرررا لل ررحما جن رررن ت لجررعشي لإلن رررع أيررري لةرررذم
لةنحا مل ر ركم (لملر اتت  2ش.)6
 -36توصري اللجنررة لن تسررع الني لررة الطرررف تررية مقاضرراة سراعر األشررطاص املسررت لث
عل االنتهاحترات اجلسريمة للقرانون الرني يل اإلنسرا ا تررى اللجنرة أن تروفري العنيالرة لضرحان
الفظاعل املرتكبرة ا فررتة احلررب قرني تشرجل املصراحلة فيمرا برث الطواعرف العرقيرة العرقيرة -
النيينية املطتلفة ا الني لة الطرفا
الني اات التنيايبية محالت التوعية املتعلقة بقانون مكافحة التمييز
 -37يع حتحم لجنة ا زملعن يرا لمل عيا يا لجعشجا لج ف ب يت لجررعرجلب لمل رعي يل لج ضرر
شلملعرو ،فن ر ع زج نا ب يت لجر ررجل لملرعن را وش رل لج صر ر ت حرا رررن ت هظر لجرمححرذ
يا رنب لةرذم لةنحا (لملر .)7
 -38توص رري اللجن ررة لن تق ررني الني ل ررة الط رررف بش رركل مكع ررف د اات تنيايبي ررة منتظم ررة
للقضرراة املررنيعث احملررامث غررريهم مررل مررونفي إنفررا القررانون بشررأن قررانون حظررر التمييررز
قوانث مكافحة التمييز األخرى أن جتري تقييما منتظما هل ه الرني اات ،بعيرة تيسرري تطبيرق
ه ه التشريعات مل جانب احملاحتم احملليةا

دال -توصيات أخرى
التصنييق على معاهنيات أخرى
 -39إ أتخ ر اللجنررة ا اعتبااهررا أن مجيررل حقررو اإلنسرران غررري قابلررة للتجزعررة ،حتررث
الني لة الطرف على النظر ا التصنييق على الصكو الني لية حلقو اإلنسان الى مل تصرني
ٍ
خباصة املعاهنيات الرى تتضرمل أحكامرا ات صرلة مباشررة ابجملتمعرات الرى قرني
عليها بعني،
تتعرررض للتمييررز العنصررري ،مبررا ا لررك اتفاقيررة منظمررة العمررل الني ليررة اقررم )189(2011
بشأن العمل الالعق للعمال املنزليث.
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متابعة إعالن برصمج عمل ديرابن
 -40ا ضر رروء التوصر ررية العامر ررة للجنر ررة اقر ررم  )2009(33بشر ررأن متابعر ررة نتر رراعج مر ررتمتر
اس ررتعراض دي رررابن ،توص رري اللجن ررة لن ِّ
تفع ررل الني ل ررة الط رررف ،ا س رريا تنفير ر االتفاقير ررة
ا نظامهر ررا القر ررانو احمللر رري ،إعر ررالن بر رررصمج عمر ررل دير رررابن الل ر ر يل اعتمر ررني ا ا أيلر ررول
سرربتم  2001املررتمتر العرراملي ملناهضررة العنص ررية التمييررز العنصررري حتررره األجانررب مررا
يتصررل ب ر لك مررل تعصررب ،مررل مراعرراة الوبيقررة اخلتاميررة ملررتمتر اسررتعراض ديرررابن املعقررود ا
جنيف ا نيسان أبريل 2009ا تطلب اللجنة أن تنيال الني لة الطرف ا تقريرها الرني اي
املقبل معلومات رنيدة عرل خطرا العمرل الترنيابري األخررى املتطر ة لتنفير إعرالن بررصمج
عمل ديرابن على املستوى الوط ا
العقني الني يل للمنحنيايل مل أصل أفريقي
 -41ا ضر ر ر رروء ق ر ر ر رراا اجلمعير ر ر ررة العامر ر ر ررة  ،237 68ال ر ر ر ر ي أعلنر ر ر ررأل فير ر ر رره اجلمعير ر ر ررة
الف ر رررتة  2024-2015عق ر ررنيا د لي ر ررا للمنح ر ررنيايل م ر ررل أص ر ررل أفريق ر رري ،قر ر رراا اجلمعي ر ررة
العامة  16 69املتعلق ب صمج األنشطة لتنفي العقني الني يل للمنحنيايل مرل أصرل أفريقري،
توصرري اللجنررة لن تعررني الني لررة الطرررف تنف ر برصدررا مناسرربا للتررنيابري السياسرراتا تطلررب
اللجنة أن تنيال الني لة الطرف ا تقريرهرا املقبرل معلومرات دقيقرة عرل الترنيابري العمليرة الرى
اعتمررنيهتا ا لررك اإلطرراا ،مررل مراعرراة توصرريتها العامررة اقررم  )2011(34بشررأن التمييررز
العنصري ضني املنحنيايل مل أصل أفريقيا
املشا اات مل اجملتمل املني
 -42توصي اللجنة لن تواصل الني لة الطرف التشا ا مل منظمات اجملتمل املني املعنيرة
العاملررة ا دررال محايررة حقررو اإلنسرران ،خباصررة املنظمررات الررى تسررتهنيف مكافحررة التمييررز
العنصررري ،أن تع ررز حوااه ررا معه ررا ا س رريا إع ررنياد التقري ررر ال ررني اي املقب ررل متابع ررة هر ر ه
املالحظات اخلتاميةا
اإلعالن املنصوص عليه ا املادة  14مل االتفاقية
 -43تشرجل اللجنررة الني لرة الطرررف علرى إصررنياا اإلعرالن االختيررااي املنصروص عليرره ا
املررادة  14مررل االتفاقيررة ،هررو اإلعررالن ال ر ي يعرررتف ابختصرراص اللجنررة بتلقرري دااسررة
البالغات املقنيمة مل األفرادا
التعنييل ال ي أريدخل على املادة  8مل االتفاقية
 -44توصي اللجنة لن ِّ
تصني الني لة الطرف على التعرنييل الر ي أريدخرل علرى الفقررة 6
م رل املررادة  8مررل االتفاقيررة ،ال ر ي اعتريمررني ا االجتمرراع الرابررل عشررر للررني ل األط رراف ا
االتفاقية ا  15حتانون العا يناير  1992أقرته اجلمعية العامة ا قرااها 111 47ا
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الوبيقة األساسية املوحنية
 -45تشجل اللجنة الني لة الطرف على حتنييث بيقتها األساسية املوحنية ،الى تعرود إىل
عررا  ،2011فقررا للمبررادمل التوجيهيررة املنسررقة لتقررنيت التقررااير مبوجررب املعاهررنيات الني ليررة
حلق ررو اإلنس رران ،ال س رريما املب ررادمل التوجيهي ررة إلع ررنياد الوبيق ررة األساس ررية املوح ررنية ،ال ررى
اعتمنيها االجتماع اخلامم املشرت بث جلان هيترات معاهرنيات حقرو اإلنسران الر ي عريقرني
ا حزيران يوني رره  ،HRI/GEN/2/Rev.6( 2006الفص ررل األ ل)ا ا ض رروء قر رراا اجلمعي ررة
العامة  ،268 68حترث اللجنرة الني لرة الطررف علرى التقيرني ابحلرني األقصرى لعرنيد الكلمرات
ا ه ه الواثعق ،هو  42 400حتلمةا
متابعة ه ه املالحظات اخلتامية
 -46عمال ابلفقرة  1مل املادة  9مل االتفاقية املرادة  65مرل النظرا الرنياخلي للجنرة،
تطل ررب اللجن ررة إىل الني ل ررة الط رررف أن توافيه ررا ،ا غض ررون س ررنة اح ررنية م ررل اعتم رراد هر ر ه
املالحظر ررات اخلتامير ررة ،مبعلومر ررات عر ررل تنفي ر ر ها للتوصر رريات الر ررواادة ا الفق ر ررات 14 8
(20أ) (ب) أعالها
الفقرات ات األ ية اخلاصة
 -47تود اللجنة أن توجه انتباه الني لة الطررف إىل األ يرة اخلاصرة للتوصريات الرواادة ا
الفقر ررات  28 26 18 12أع رراله ،تطل ررب إىل الني ل ررة الط رررف أن تق ررني ا تقريره ررا
الني اي املقبل معلومات مفصلة عل التنيابري امللموسة املتط ة لتنفي تلك التوصياتا
نشر املعلومات
 -48توصي اللجنة الني لة الطرف إباتحة تقاايرها لعامة اجلمهروا تيسرري االطرالع عليهرا
قررأل تقررني ها ،بنشررر املالحظررات اخلتاميررة للجنررة املتعلقررة بتلررك التقررااير ابللعررات الر يررة
غريها مل اللعات الشاعل استطنيامها ،حسب االقتضاءا
إعنياد التقرير الني اي املقبل
 -49توصرري اللجنررة الني لررة الطرررف لن تقررني تقريرهررا اجلررامل للتقري رريل الررني ايث الرابررل
عشر اخلامم عشر ،ا بيقة احرنية ،حبلرول  16متو يوليره  ،2021مرل مراعراة املبرادمل
التوجيهير ر ررة لتقر ر ررنيت التقر ر ررااير الر ر ررى اعتمر ر ررنيهتا اللجنر ر ررة أبنر ر رراء د اهتر ر ررا احلادير ر ررة السر ر رربعث
( )CERD/C/2007/1معاجلة مجيل النقاط املعااة ا ه ه املالحظات اخلتاميةا ا ضوء قراا
اجلمعيررة العامررة  ،268 68حتررث اللجنررة الني لررة الطرررف علررى التقيررني ابحلررني األقصررى لعررنيد
الكلمات البالغ  21 200حتلمة للتقااير الني ايةا
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