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لجنة القضاء على التمييز العنصري

المالحظات الختامية بشأأأال التقرار الجام للتقارار الدوراة من العاشأأأر لى
الثاني عشر لسواسرا*
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()1

نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من العاش ر ر ر ررر يلع اللاني را ر ر ر ررر ل ر ر ر ر ر ي ر ر ر ر ر ار
()2

في جل ر ر ر ر ر ررت ا  2839و ، 2840المعق دت ن في  16و 17تار ر ر ر ر ر ررين اللاني ن فم ر  .2021وارتمدت في
جل ت ا  ،2856المعق دة في  29تارين اللاني ن فم ر  ،2021هذه المالحظات الختامية.

ألف -مقدمة
-2

ترحر

اللجنرة ررارتيراث رمل د الردولرة الار لمراة اللجنرة للمرة الخرام ر ر ر ر ر ر ررة لتقرد تقريرهرا الجرامع

للتقارير الدورية من العاشر ررر يلع اللاني رار ررر .وتا ر ر د رء ارها ال ناو مع وفد الدولة الار  ،وتار ررعره رلع
المعل مات التي قدم ا لثناو النظر في التقرير ورلع المعل مات اإلضافية التي قدم ا رعد الء ار.

باء -الجوانب اإليجابية
-3

تءيط اللجنة رلماً رارتياث بتصر رردلد الدولة الار رلع الصر ررع ة الدولية التالية لءق

لو رانضمام ا يل ا:
(ل)

ال روت ك د االختيررارال التقرراحيررة حق

(ب)

االتقرراحيررة الرردوليررة لءمررا ررة جميع اتشر ر ر ر ر ر رخررا

ني ا لبريق 2017؛

اتود د م ر 2016؛
(ج)

اتقراحيرة منظمرة العمرق الردوليرة را ر ر ر ر ر ر ر

تارين اللاني ن فم ر 2014؛
(د)

اتقاحية حق

اتشخا

*
()1
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()2

انظر(ال)  CERD/C/SR.2839و.CERD/C/SR.2840

)GE.21-19621 (A

الاقررق المتعلد رررمجراو تقررد ال ال ررات ،في 24
من االختقرراو الق ر ر ر ر ر ر ررال ،في  2كرران

العمراد المن ل ن( 2011 ،رق  ،)189في 12

ذوال اإلراقة ،في  15ني ا لبريق .2014

ارتمدت ا اللجنة في دورت ا  15( 105تارين اللاني ن فم ر  3 -كان

اإلن ر ررا

اتود د م ر .)2021
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وترح

الدولة الار :

اللجنة كذلك رالتداب ر التا ر ر ر ر ر رريةية والمسا ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررية وال ر ر ر ر ر ررياار ر ر ر ر رراتية التالية التي اتخذت ا
تعرردلررق  1تار ر ر ر ر ر ررين اتود ل ت ر  ،2021رم ج ر

(ل)

التعدلق الذال لدخق رلع القان

رخص

االتءادال رار ر ر ر ر ر

ينااو مسا ة وطنية لءق

(ب)

الذال لدخق رلع قان

تداب ر تع ي ال ر ر ر ر ررل المدني وتد ي حق

اإلن ا ؛

تعردلرق  30للل د ار ر ر ر ر ر ر تم ر  ،2016رم جر

شباط ف رالر 2018؛

القرران

 ،FF 2021 2325وه

الجن ر ر ررية ال ر ر ر ي ر ر ررية را ر ر ر

القران

ت ر ر ر ق تجني

 ،RO 2018 531وه التعردلق

الج ق اللال من اتجان  ،منذ 15

ارتمراد برنرامس ار ر ر ر ر ر ر ي ر ر ر ر ر ر ر ار ل دمراج في رراة  2018الرذال لتت قع ل
(ج)
الالجئ ن واتشخا المق ل ن مسقتاً؛
(د)

تع رردل ررق  15تار ر ر ر ر ر ررين الل رراني ن فم ر  ،2017رم جر ر

وه التعدلق الذال لدخق رلع اتمر  2رار ر

الق رران

م نعن من يدمراج

،RO 2017 6545

اللج و المتعلد رالتم يق ،الذال للغي ضر رريبة الدخق الخا ررة

التي ت لغ ن ر ر ر ر ر ت ا  10في المائة رن ملتم ر ر ر ر رري اللج و واتشر ر ر ر ررخا
اللاني لنالر 2018؛

ب د

اإلن ر ر ر ر ررا ،

المق ل ن مسقتاً ارتبا اًر من  1كان

جنيم رمليرة ال ردال ( )Papyrusب ن ررامي  2017و2018

(هر)

تنق رذ جم ريرة وكرانت

(و)

المبادرة ال ر ر ر ر ر ررياا ر ر ر ر ر ررية التي اتخذت ا ا ر ر ر ر ر ررلاات ال انت نات وال لد ات في جنيم للء ار

ت ية لوضاع الم اجرين الذلن ال ءمل

لوراقاً نظامية؛

والتااور مع اتفارقة والمنءدرين من ل ق لفريقي في لرقاب لحداث حركة "لرواث ال د الية".

جيم -دواعي القلق والتوصيات
دماج أحكام التفاقية في التشراعات المحلية
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ت ا رر رر

اللجنة ل

الدولة الار  ،ر الت

ر ر ر ررية ال اردة في مالحظات ا الختامية ال ر ر ر ررارقة(،)3

ل تعتمد تارريعاً رلع الم رت ا االتءادال لتضرمن تعريقاً للتم

العنصررال ،المباشرر و ر المباشرر ،لت افد

تماماً مع المادة  1من االتقاحية .وفي ضر ر ر ر و ت الد ردد ح ادث التم
الدراوا القضر ررائية في هذا الصر رردد،

حظ اًر

ر رريءاً ،ولقلة ار ر ق االنتص ررا

العنصر ر ر ررال في الدولة الار وندرة

ر رراور اللجنة رالغ القلد لعدة وج د تا ر رريع ءظر التم

ال افية والمتاحة للض ررءا ا ،رما في ذلك في القان

المدني واإلدارال

وفي مجاالت التعلي والعمق واإلار ر ررعا  .وإضر ر ررافة يلع ذلك ،تعرب اللجنة من جدلد رن قلق ا ل

الجنائي ال لنص تءدلداً رلع ل الدوافع العنصرية تاعق ظرفاً مادداً (الم اد  1و 2و 4و.)6
-6

العنص ر ررال
القان

تكرر اللجنة توصيتها الدول َة الطرف باآلتي:

ال للتمييز العنصأأأأري الم اشأأأأر و ير
(ل)
أل تدرج في تشأأأأراعاتها تعرافاً واضأأأأحاً وشأأأأام ً
الم اشر يشمل جمي مجالت الحياة الخاصة والعامة واتوافق تماماً م المادة  1من التفاقية؛
(ب)

أل تعتمد حكماً عاماً في القانول المدني واإلداري يحظر التمييز العنصأأأأري الم اشأأأأر

و ير الم اشأأر في جمي مجالت الحياة الخاصأأة والعامة ،وأل توفر س أ ل انتصأأاف فعالة وسأأهلة المنال

()3
2
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لضأأأأحايا الا التمييز ،بما في ذلك في مجالت التعليم والعمل واإلسأأأأكال ،وأل تحرص على أل يحصأأأألوا
على ترضية أو تعواض عن أي ضرر قد يلحق بهم؛
(ج)

أل تأدرج في المأادة  47من القأانول الجنأا ي حكمأ ًا ين

صأأأأأأأ أ ارحأة على أل ارتكأا

جرامة ذات دواف عنصأأأأأراة يشأأأأأكل ارفاً مشأأأأأدداً باية تعزاز وضأأأأأوا اإلةار التشأأأأأراعي ذي الصأأأأألة
وقابلية تط يقه.
التحفظات
-7

تءيط اللجنرة رلمراً ررالمعل مرات التي قردمت را الردولرة الار رن االار ر ر ر ر ر ررتع ار

المقردمرة ،يال لن را تر ار ر ر ر ر ر ر

ل

الردولرة الار لرقر

المادة  4من االتقاحية (المادتا  2و.)4

المنتظ للتءقظات

رلع تءقظرات را رلع الققرة (1ل) من المرادة  2ورلع

ذ تل ّكر اللجنة بالتوصأأية الواردة في مالحظاتها الختامية السأأابقة ،تشأأج الدولة الطرف على
-8
سحب تحفظاتها على الفقرة (1أ) من المادة  2وعلى المادة  4من التفاقية.
المؤسسة الوةنية لحقوق اإلنسال
ترح اللجنة رارتماد الجمةية االتءاد ة للدولة الار في  1تار ررين اتود ل ت ر  2021قان نًا
-9
هذه المسار رة ر مخ لة تلنقي
لتعلد رمناراو مسار رة وطنية لءق اإلن را  ،ر ل القلد راورها ل
الا ر ر ررعاوا القرد ة والنظر ف ا .وإض ر ر ررافة يلع ذلك ،تا ر ر ررعر اللجنة رالقلد يعاو المعل مات التي تق د ر
المسا ة لن تت فر لدل ا الم ارد المالية ال افية لالضاالع ب اللت ا رقعالية (المادة .)2

-10

هذه

توصأي اللجنة الدولة الطرف بال تعتمد التدابير الالزمة ،بالتشأاور م المجتم المدني وسأا ر

الجهات صأاح ة المصألحة ،لجعل المؤسأسأة الوةنية لحقوق اإلنسأال متوافقة تمام ًا م الم ادل المتعلقة
بمركز المؤسأأسأأات الوةنية لتعزاز وحماية حقوق اإلنسأأال (م ادل بارا ) .وتوصأأيها أيض أاً بال تخول

تمداا
اله المؤسأأأسأأأة تلّقي الشأأأكاو الفردية والنظر فيها ،بما في ذلك حالت التمييز العنصأأأري ،وبال ّ
بالموارد ال شراة والمالية الكافية لتمكينها من الضطالع بولياتها.

اإلةار المؤسسي
-11

تءيط اللجنرة رلمراً ررالمعل مرات التي قردمت را الردولرة الار رن وال رة اللجنرة االتءراد رة لمعرافءرة

العنصر ررية ولنار ررات ا ،ب د لن ا تار ررعر رالقلد يعاو نقص الم ارد المالية ال افية المخصر رصر ررة ل ذه اللجنة كي
تسدال واللت ا رقعالية وتضالع ر نااة من ق ق حمالت الت ية رلع الصع د ال طني (المادة .)2

-12

تكرر اللجنة توصأيتها الدول َة الطرف بال تزود اللجنة التحادية لمكافحة العنصأراة بما يناسأب

من الموارد المالية وال شأأأراة لتمكينها من مكافحة التمييز العنصأأأري بفعالية واسأأأتقاللية دول المسأأأا

بالتدابير الالزمة وبالموارد الكافية التي ين غي تقديمها لى المؤسسة الوةنية لحقوق اإلنسال .وتوصيها

أيضأ ًا بال تعمل على أل تتعاول اللجنة التحادية لمكافحة العنصأراة والمؤسأسأة الوةنية الجديدة لحقوق
اإلنسال تعاوناً فعالً على قضايا التمييز العنصري وتتداعماً.
-13

وتالحظ اللجنرة ل جميع ال رانت نرات لنا ر ر ر ر ر ر ر ت ،في يطرار برامس اإلدمراج في ال رانت نرات ،م ار

إلاداو الما رة لضءا ا العنصرية ت جق الء ادث ذات الصبغة العنصرية وتي ن ر يمعانية حص د الضءا ا
رلع الم رراردة والما ر رة القان نية اتاررااررية ،ل ن القلد رراورها را ر المعل مات التي تق د ر لم اد هذه
الم ار

GE.21-19621

وم اردها البار ر ر ر ر ر ررية مءدودة ،وهي تختل

ل ضر ر ر ر ر ر راً من كانت

يلع خر ،اتمر الذال ق ق ينه دفع

3
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رعضر ر ر ر ا يلع ي ال لما ن رمل ا لو نقل ا .وإضر ر ر ررافة يلع ذلك ،تار ر ر ررعر اللجنة رالقلد ت ردة وج د يطار
العنص ررال وردة ت فر ا ر ق انتص ررا

قان ني واض ررم لمعافءة التم

رع د من ت ث ر الخدمات االاتاارية القان نية ل ذه الم ار

-14

مناا رربة وفعالة للض ررءا ا قلق يلع حد

(المادتا  2و.)6

توصأأأأي ال لجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تضأأأأمن اسأأأأتدامة الموارد المالية وال شأأأأراة قصأأأأد

تطوار مراكز المشورة القانونية والحفاظ عليها من أجل ضحايا العنصراة في جمي الكانتونات.

ج ار م وخطا الكراهية العنصراة
-15
ت لقر

ر ر رراور اللجنة رالغ القلد يعاو المعل مات التي تق د بت الد ردد خاارات ال راهية العنص ر ر ررية التي

خالد جائءرة مر

ف روك ك رونا ( ف رد ،)19-ال ار ر ر ر ر ر رريمرا في حد ال ني  ،وال ر ر ر ر ر ر ررنتي المان

والروما ،و ر الم اطن ن ،رمن ف

الالجئ

وملتم ر ر اللج و ،والمنءدرين من ل ررق لفريقي واوار ر ي ن،

وكذلك خااب ال راهية اإلثنية-الدلنية في حد ال

د والم ر ر ر ر ر ر ررلم ن ،رما في ذلك رلع اإلنترن

ووار ر ر ر ر ر ررائق

الت ا ررق االجتماري ورلع ل ررا شررخصرريات رامة وم ررسول ن وم ررسوالت اررياا ر ن واررياارريات ،وي رراورها

القلد ل ضر راً ل

ت ر ررج ق الجرائ ذات الدوافع العنصر ررية لي

القعاد للجرائ العنصرية في الدولة الار (المادة .)4

م حداً ومل ماً ،اتمر الذال ءد من الر ررد

ذ تأأأل ّكر اللجنأأأة بتوصأأأأأأأ أيأأأاتهأأأا العأأأامأأأة رقم  )1985(7ورقم  )1990(8ورقم )1993(15
-16
ورقم  )2004(30ورقم  )2005(31ورقم  ،)2013(35توصي الدولة الطرف بما يلي:
اتخاذ تدابير لمن خطا الكراهية العنصأأراة الموجه لى أكثر الفتات تعرض أاً للتمييز

(ل)

العنصأأأأأأري بما يشأأأأأأمل الخطا اللي يرد على اإلنترنو ووسأأأأأأا ل التواصأأأأأأل الجتماعي ،وعلى لسأأأأأأال

شخصيات عامة ومسؤولين ومسؤولت سياسيين وسياسيات ،وإدانته ومكافحته ،والحرص على التحقيق

الفأأاعأأل في جمي حأأالت خطأأا الكراهيأأة العنصأأأأأأأأأراأأة الم لغ عنهأأا ،ومقأأاضأأأأأأأأأأاة الجنأأاة ومعأأاق تهم

عند القتضاء؛

تكثيف جهوداا لوقف انتشأأأأأأار خطا الكراهية العنصأأأأأأراة على اإلنترنو ووسأأأأأأا ل

(ب)

التواصل الجتماعي ،بالتعاول الوثيق م مقدمي خدمات اإلنترنو ومنصات التواصل الجتماعي والفتات

السكانية األكثر تاث اًر بخطابات الكراهية العنصراة؛

تنظيم حمالت ذكأأاء الوعي العأأام تهأأدف ،من جهأأة ،لى القضأأأأأأأأأأاء على التحيزات

(ج)

والتضأأأأأليل اإلعالمي بشأأأأأال الينيا والسأأأأأنتياالمانوا والروما و ير المواةنين ،وكللك المنحدران من

أصأل أفراقي والمسألمين واليهود وذوي األصأل اآلسأيوي ،وإلى تعزاز احترام التنوع والقضأاء على التمييز

العنصري ،من جهة أخر ؛

اتخأاذ تأدابير لضأأأأأأأ أمأال تسأأأأأأأأأجيأل الشأأأأأأأأأرةأة الموحأد واإللزامي للج ار م ذات الأدواف

(د)

العنصأأأأأراة ،وإنشأأأأأاء نظام لجم ال يانات عن فتة الج ار م ،ونوع الدواف  ،وال يانات السأأأأأكانية للضأأأأأحايا
والجناة ،ومالبسات الجرامة المتعلقة بالمكال والزمال ،من أجل وض سياسة وقا ية فعالة.
عنف الشرةة بدواف عنصراة
-17

ر ر ر ر ر رراور اللجنة القلد يعاو ادراوات وق ع وفيات نتيجة رمليات الا ر ر ر ر ر رررطة ،وال ا ر ر ر ر ر رريما في حد

منءدرين من ل رق لفريقي ،وكذلك نتيجة لفعاد العن

وإاراوة المعاملة التي تمارار ا رنا رر من الاررطة

معل مات تق د ر

ال جدًا من ال انت نات لدل ا ه ئات م ررتقلة
رددًا قل ً

رلع لشر ر ررخا

من

ر الم اطن ن وال ني

لفريقي ،وتا ررعر رالقلد ل ضر ر ًا رار ر
4

وال ر ر ررنتي المان

والروما واتشر ر ررخا

المنءدرين من ل ر ر ررق

GE.21-19621
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مختص ر ر ررة في النظر في الا ر ر ررعاوا المتعلقة رعن

الا ر ر رررطة .وي ر ر رراورها القلد ،يض ر ر ررافة يلع ذلك ،ت ردد

الءاالت التي لا ر ررقرت ف ا المالحقات القض ر ررائية رن ق اررات قض ر ررائية لص ر ررالم ل ر ررءاب الا ر ررعاوا ال ل اد

منخقضر راً ،ول الض ررءا ا ل اج

رتبات ردة للج و يلع القض رراو ،ملق نقص المعل مات والت اليم المالية

الباهظة ل جراوات (الم اد  2و 4و.)6

ذ تل ّكر اللجنة بتعليقها العام رقم  ،)2005(31توصي الدولة الطرف بال تتخل التدابير الالزمة
-18
لضأمال جراء تحييقات سأراعة وشأاملة ونزاهة في جمي الحوادا ذات الصأ غة العنصأراة التي تمارسأها
عنأاصأأأأأأأأأر من الشأأأأأأأأأرةأة أو تتور فيهأا ،وأل تكفأل مالحقأة المسأأأأأأأأأؤولين المحتملين عنهأا ومعأاق تهم

وفق األصأول ،وأل تقدم ،عند القتضأاء ،تعواضأات كافية للضأحايا أو ألسأرام .وتكرر بقوة توصأيتها بال
تنشأأأأأو الدولة الطرف ملية مسأأأأأتقلة في جمي الكانتونات ،خارج نطاق الشأأأأأرةة ومكتب المدعي العام،

لتلقي الشأأكاو المتعلقة بسأأوء سأألور عناصأأر من الشأأرةة والتحقيق فيها ،ول سأأيما السأألور المسأأيء

بدواف عنصأأراة .وتوصأأيها أيضأأ ًا بال تتخل تدابير لتيسأأير مكانية لجوء الضأأحايا لى القضأأاء ،بطرق
منها توفير معلومات عن مليات الشكاو وخفض تكلفة اإلجراءات.
التصنيف العرقي
-19

ت رر اللجنة اإلرراب رن قلق ا من اا ر ر ررتمرار الا ر ر رررطة في التص ر ر ررنيم العرقي وردة وج د قان

الدولة الار ال تجمع بيانات

ءظره ر ر ر ر ر رراحة .وي ر ر ر ر ر رراورها القلد ل ض ر ر ر ر ر ر ًا يعاو المعل مات التي تق د ر
يحص ر ر ر ررائية كافية رن التص ر ر ر ررنيم العرقي .وفي ال ق الذال تءيط فيه رلماً رالمعل مات التي قدمت ا الدولة
الار رن يدماج ج ان
المعل مات التي تق د ر

مع نة من التم

هذا التدري

العنص ر ر ر ررال في تدري

ر كا

لفراد الارطة منعاً فعاالً (الم اد  2و 4و.)5

لفراد الا ر ر ر رررطة ،تا ر ر ر ررعر رالقلد را ر ر ر ر

لمنع العنص ر ر ر ر ررية والتص ر ر ر ر ررنيم العرقي اللذلن لتعامق ب ما

ذ تأل ّكر اللجنأة بتعليقهأا العأام رقم  ،)2020(36تحأ الأدولأة الطرف على مضأأأأأأأأأاعفأة جهوداا
-20
باية مكافحة أي ممارسأأأأة من ممارسأأأأات أجهزة نفاذ القانول قد تعتمد على التصأأأأنيف العرقي مكافحة
فعالة ووض حد لها ،بما في ذلك اآلتي:

أل تدرج في تشأأراعاتها حظ اًر صأأراح ًا للتصأأنيف العرقي ،م مراعاة التوصأأية العامة
(ل)
رقم  ،36وأل تتخل تدابير تنفيلية ،مثل وضأأأأأ أ اسأأأأأأأتمارات تحدد أسأأأأأ أ ا المراق ة أو أي عملية أخر
للشرةة ،وإبالغ الضحايا بس ل النتصاف المتاحة؛
(ب)

أل تضأ خطة عمل لمكافحة التصأنيف العرقي ،بالتشأاور م السأكال األكثر عرضأة

’‘1

أل تدعم التدراب األولي والمسأأأأتمر لعناصأأأأر الشأأأأرةة وأجهزة نفاذ القانول بشأأأأال

’‘2

أل ترصأأأأد ،على الصأأأأعيدين الكانتوني والتحادي ،تط يق التدابير التنفيلية لمكافحة

للوقوع ضحايا ،تهدف لى منعه ومكافحته بفعالية ،وذلك بال تدرج فيها اإلجراءات المتعلقة بما يلي:
مسالة العنصراة والتصنيف العرقي؛

التصأأأأنيف العرقي وعمليات المراجعة الدوراة ،بمسأأأأاعدة خ راء مسأأأأتقلين ،من أجل
كشف الثغرات في السياسات والممارسات الداخلية؛

GE.21-19621

’‘3

ال لمعالجة الشكاو المرت طة بالتصنيف العرقي؛
أل تنشو نظام ًا مستق ً

’‘4

أل تجم بيانات مصأأأأأأأنفة عن التصأأأأأأأنيف العرقي ،وتنشأأأأأأأراا بانتظام ،وتدرجها في

تقراراا الدوري المق ل.
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وتت رراود اللجنة رن ماررروع القان
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االتءادال را ر

الذال لدخق تعدلالت رلع القان

ااررتخداة

ملقات الءمض الخل ال الص ر ر رربغي في اإلجراوات الجنائية ورن تءدلد ه ية المج ل ن لو المقق دلن ،اتمر

الذال

ر ر ررمم للار ر رررطة بتءل ق الءمض الخل ال الصر ر رربغي لم ر ر رررث الجريمة رالن ر ر رربة للخصر ر ررائص الخارجية

(التنميط الظاهرال للءمض الخل ال الصبغي) ،اتمر الذال قد لنا ال رلع خار التصنيم والتم

في حد اتشخا
-22

تح أ

ر

لو ل ل اإلثني لو الق مي (الم اد  2و 4و.)5

ررق لو ل ن لو ن

وال

اللجنأأة الأأدولأأة الطرف ،في معرض تأألكيراأأا بتعليقهأأا العأأام رقم  ،)2020(36على أل

تراعي ،عند تقييمها مشأأروع القانول الملكور منف ًا ،المخاةر المحتملة المتمثلة في تصأأنيف األشأأخاص
والتمييز في حقهم ووصأمهم بسأ ب عرقهم أو نسأ هم أو لونهم أو أصألهم اإلثني أو القومي التي تكتنف

ال ومتعمق ًا لهله التعديالت
تحليالت الحمض الخلوي الصأأ أ غي .وتوصأأأأيها أيضأأ أ ًا بال تجري تقييم ًا شأأأأام ً
بالتشأأأاور م المجتم المدني ،بما فيه أفراد األقليات ،في جمي مراحل العملية التشأأأرا.ية .وتوصأأأيها،

ضأأأأافة لى ذلك ،بال َت ْعهد الدولة الطرف لى ملية مسأأأأتقلة رصأأأأد تنفيل الا التشأأأرا فور اعتماده كي
يمتثل التزامات الدولة الطرف في مجال حقوق اإلنسال.
الينيا والسنتياالمانوا والروما

تءيط اللجن ررة رلم ر ًا ر ررالمعل م ررات التي ق رردمت ررا ال رردول ررة الار رن الت ررداب ر المتخ ررذة لضر ر ر ر ر ر رمررا
-23
حق اتقليررات الق ميررة ،ل ن ررا تظررق قلقررة من العتبررات التي ل اج ررا ال ني وال ر ر ر ر ر ر ررنتي المرران والرومرا،
ال ِايما ما للي:
ردة كقا ة ردد ا رراحات اإلقامة والع ر ،وردة ت فر ال نية التءتية المناا رربة في العدلد

(ل)

من ال رراحات ،ال ارريما المياه الصررالءة للارررب وال ر او ،وك
ااتخداة هذه ال احات؛

اتشرخا

(ب)

الروما

اوثار التم ية المترتبة رن الق ان ن وال رياارات التي تت ر رالءياد الظاهر رلع حق

المنتم ن يلع هذه الا ائ  ،رما في ذلك اتناراة التجارية المتج لة ،وم اق

واتنااة الرامية يلع التغل
(ج)

رلع الءاالت الالين انية و ر الم تقرة؛

التر ث ر ال ر ر ر ر ر ر ررل ي لجرائءرة ك ف رد 19-رلع التمتع ررالءق

واللقافية ل ذه الا ائ ؛
ثقافة ال ني

(د)

المعل مات التي تق د ر

وال ررنتي المان

(هر)

العر ات المقا رة

االقتصر ر ر ر ر ر رراد رة واالجتمرا يرة

خاة العمق المتعلقة بتء ر ر ن ظرو

مةيار ررة الرحق وترويس

والروما ل لتبع ا تنق ذ مالئ  ،وكذلك اا ررتمرار اتحعاة الم رربقة والتم

حد جميع لفراد هذه الا ائ  ،رمن ف

-24

ر ال ر ي رري ن الباً ما تمنع

من ء

حياة م تقرة؛

في

التجري العاة وادراوات يااوة معاملة المت ل ن من الروما (المادة .)5

توصي اللجنة الدولة الطرف باآلتي:
(ل)

زاأادة عأدد سأأأأأأأأأأاحأات قأامأة الينيا والسأأأأأأأأأنتياالمأانوا والرومأا الرحأل وع ورام،

(ب)

التاكد من أل القوانين والسأأأأياسأأأأات التي ت دو محايدة ل تنطوي على تمييز في حق

وتحسين ال نية التحتية للساحات القا مة والسماا للروما ير السواسراين باستخدامها؛
الينيا والسنتياالمانوا والروما؛
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(ج)

وضأأأأ وتنفيل اسأأأأأتراتيجيات محددة ،على جمي مسأأأأأتواات السأأأأألطة ،للتخفيف من

اآلثار الجتماعية  -القتصأأادية لجا حة كوفيد 19-على اله الطوا ف من خالل ضأأمال مشأأاركتها في
وض اله الستراتيجيات وتنفيلاا ورصداا؛
(د)

نشأأأأأأأاء ملية فعالة لمتابعة خطة العمل المرت طة بتحسأأأأأأأين اروف م.يشأأأأأأأة الرحل

وترواج ثقافة الينيا والسأأنتياالمانوا والروما ،وتوفير الموارد الكافية لتنفيلاا ،وضأأمال مشأأاركة اله
الفتات من النا
(هر)

في جمي

جراءات صن الق اررات ذات الصلة؛

تجرم التسول وتعديلها ل لزم األمر واتخاذ تدابير مناس ة أخر .
مراجعة القوانين التي ّ

أوضاع ير المواةنين ،ل سيما المهاجرول والالجتول وملتمسو اللجوء وعديمو الجنسية
-25

تءيط اللجنرة رلمراً ررالمعل مرات التي قردمت را الردولرة الار رن الترداب ر المتخرذة لضر ر ر ر ر ر رمرا حق

ر الم اطن ن ،يال لن ا تاعر رالقلد مما للي:

ين

(ل)

المعل مررات التي تتءرردث رن م ظق ن معلق ن ررراتمن في م ار
في حد ملتم ر ر ر رري لج و ،من ب ن

ارت ا لرماد رن

الاعاوا والتءق د؛

لحعاة القان

(ب)

القدرالي را

اللج و االتءراد ررة ق ررق

لطقاد ،وردة وج د ليات فعالة ومءالدة لرفع
واالندماج لعاة  2019التي تنص رلع حد

اتجان

ابتداو من رتبة خا رة رما فيه
ضررءا ا العن في يطار ال وجية في البقاو في ا ر ي ر ار ال تنا د رملياً يال
ً
ال قا ة لو رندما ع العن ذا طارع ممن س ،اتمر الذال للني ضرءا ا العن في يطار ال وجية اتجان

رن تقد ش ررعاوا خا ررية ل
ذوال الجن ية ال ي رية؛
(ج)

ول لتترك ا دو حما ة حتيتية وفعالة رخال

ققدوا تصر رريم يقامت

الق د المقروض ررة رلع حرية تنقق اتش ررخا

(تصريم من القئة  ،)Fاتمر الذال ءد من يمعانية تغ ر كانت
اللج و الذلن ةيا
(د)

في م ار

الض ررءا ا

الذلن حص ررل ا رلع تصر رريم ق د مسق

اإلقامة ومن ال قر يلع الخارج ،وملتم ي

اتءاد ة لملتم ي اللج و ،الذلن خضع

المعل مرات التي تق رد برفض التءرا اتطقراد الم راجرين

لءظر تج د

ارة جداً؛

ر المصر ر ر ر ر ر ررء ن ررالمردارك

دو ار ر ر ر ر ر رنرد قران ني كمرا ق رق ،رلع الر من اتحعراة القران نيرة التي تنص رلع حد جميع اتطقراد الرذلن
ةيا

في الدولة الار في التعلي اتاااي المجاني؛
(هر)

رلع الررا ة ر ر ر ر

المعل مات التي تق د ر
احتماد ا ر ررء

خالد جائءة ك ف د19-؛
(و)

تصر ر رريم يقامت

وك ن

معرضر ر ر ن لخار الترح ق ،وه وض ر ررع تقاق

اتطقاد رد مي الجن ر ر ررية الم ل دلن في الدولة الار ال معن

الجن ية ال ي رية رند ال الدة ،وك
-26

م اطني بلدا خارج االتءاد اتورو ي ال ال

حص ل

الءص ر ر ر ر ر ر د

رلع هذه الجن ية الحقاً

ر مضم .

الءصر ر ر د رلع

توصي اللجنة الدولة الطرف باآلتي:
(ل)

تدعيم تدابير من أعمال العنف بالمييمين في المراكز التحادية لملتمسأأأأأأأي اللجوء،

والتاكد من تنفيلاا الفعلي ،وإنشأأأأأأأأاء مليات فعالة ومحايدة لرف الشأأأأأأأأكاو وللتحقيق ،ومعاق ة الجناة،

وتعواض الضحايا تعواضاً كافياً؛

GE.21-19621
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(ب)

ضأأأأأأأأمال عدم لجوء موافي الوكالت األمنية الخاصأأأأأأأأة المكلفين بالمراكز التحادية

لملتمسأأأأأأي اللجوء لى العنف وخضأأأأأأوعهم لرقابة الدولة الطرف الفعلية ،وذلك قصأأأأأأد من أي عمل من
أعمال العنف ومكافحة موافي الوكالت األمنية الخاصأة اله األعمال وعدم التهر من مسأؤوليتهم عن

حماية األشخاص اللين ام في عهدتهم؛

ال بالمادة  50من
(ج)
ضأأأأأمال بقاء ضأأأأأحايا العنف في ةار الزوجية على أ ارضأأأأأيها عم ً
القانول الفدرالي بشأأأأأأأال األجانب والندماج ،دول الحاجة لى تلليل العي ات اإلج ار ية المفرةة التي من

شانها ،من الناحية العملية ،أل تتركهم دول حماية حيييية وفعالة؛

ضأأأأمال حراة تنقل األشأأأأخاص المق ولين مؤقتًا على أ ارضأأأأي الدولة الطرف ،وكللك
(د)
المييمين في المراكز التحادية لملتمسي اللجوء ،برف القيود ير المتناس ة المفروضة عليهم؛
(هر)

تدعيم التدابير الرامية لى ضمال حصول جمي األةفال المهاجران ير المصحوبين

(و)

العمل على تمكين مواةني ال لدال الواقعة خارج التحاد األوروبي من الحصأول على

(ع)

تم ّكين جمي األةفال المولودين عديمي الجنسأأأأأأأأية في الدولة الطرف من اكتسأأأأأأأأا

على التعليم األساسي دول تمييز؛

الرعاية دول تمييز بس ب جنسيتهم أو أصلهم؛

الجنسأأية السأأواسأأراة عند الولدة ،وتيسأأير حصأأول جمي األةفال اآلخران المولودين في سأأواس أ ار على

الجنسية السواسراة ،بصرف النظر عن وضعهم من حي اإلقامة.
التعليم والتدراب في مجال مكافحة التمييز العنصري
-27

تءيط اللجنة رلم ًا رالتداب ر التي ارتمدت ا الدولة الار لت ية الناك رالتم

لن ا تالحظ رقلد ل ثل

ارعا ار ي ر ار ،وفد بيانات معت

العنصر ر ر ر ر ر ررال ،ب د

اإلحصراو االتءادال لعاة  ،2020من المءتمق

عت رو "مختلق ن" .وتعع ال يانات ل ض ر ر ر ر ر ًا الم اق
ل لن رج ا من وج د لش ر ر ر ر ررخا
ال ر ر ررل ي تجاه اتجان واتش ر ر ررخا الذلن ء حياة التج د والم ر ر ررلم ن وال د والمنءدرين من ل ر ر ررق

لفريقي .وي رراور اللجنة القلد ل ضر راً لعدة وج د تدري
وت التدري المتاث اختيارال.

ال ر ر ر ر ررل ية والتنميط

مرك ال لم ظقي العدالة في مجاد التم

العنص ررال

توصأأأأأأأأأي اللجنأة الأدولأة الطرف ب ألل مزاأد من الجهود لتوعيأة الرأي العأام بأااميأة التسأأأأأأأأأام
-28
ومكافحة التمييز العنصأأأري والتحيز والتنميل العرقي ،والنهوض بسأأأياسأأأة فاعلة لفت المؤسأأأسأأأات أمام
ةا فة متنوعة من السأأكال ،بمن فيهم األشأأخاص المعرضأأول للتمييز العنصأأري .وتكرر توصأأيتها الدول َة
الطرف بتوعية موافي العدالة بالمعايير الدولية التي تحظر التمييز العنصري ،بوسا ل منها تقديم دورات
تدرا ية لزامية في الا الصدد.

دال -توصيات أخر
التصديق على صكور أخر
-29

ذ تضأأأأأأأ أ اللجنأة في اعت أاراأا عأدم قأابليأة جمي حقوق اإلنسأأأأأأأأأال للتجز أة ،تشأأأأأأأأأج الأدول َة

الطرف على النظر في التصأأأأديق على المعاادات الدولية لحقوق اإلنسأأأأال التي لم تصأأأأدق عليها بعد،
ول سأأيما المعاادات ذات األحكام التي لها صأألة م اشأأرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصأأري،

بما في ذلك التفاقية الدولية لحماية حقوق جمي العمال المهاجران وأفراد أسأأأأأأأأأرام .وتشأأأأأأأأأج اللجنة
الدولة الطرف على النضمام لى التفاقية المتعلقة بخفض حالت انعدام الجنسية.
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متابعة عالل وبرنامج عمل ديربال
-30

توصأي اللجنة الدولة الطرف ،في ضأوء توصأيتها العامة رقم  )2009(33بشأال متابعة مؤتمر

اسأأأأأأأأأتعراض نتأا ج ديربأال ،بأال تنفأل ،عنأد تط يق أحكأام التفأاقيأة في نظأامهأا القأانوني الأداخلي ،عالل

وبرنامج عمأل ديربال اللألين اعتمأدامأا المؤتمر العأالمي لمكأافحأة العنصأأأأأأأأأراة والتمييز العنصأأأأأأأأأري وكره

األجانب وما يتصأأأأأأل بللك من تعصأأأأأأب في أيلولاسأأأأأ تم ر  ،2001م مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر

استعراض نتا ج ديربال المعقود في جنيف في نيسالاأبرال  .2009وتطلب اللجنة لى الدولة الطرف أل

تأدرج في تقراراأا الأدوري المق أل معلومأات محأددة عن خطل العمأل المعتمأدة والتأدابير األخر المتخألة
لتنفيل عالل وبرنامج عمل ديربال على الصعيد الوةني.

العقد الدولي للمنحدران من أصل أفراقي
-31
في ضأأأأوء قرار الجم.ية العامة  237/68اللي أعلنو فيه الجم.ية الفترة  2024-2015عقداً
دوليًا للمنحدران من أصأأل أفراقي ،وقرار الجم.ية  16/69بشأأال برنامج األنشأأطة لتنفيل العقد ،توصأأي
اللجنة الدولة الطرف بال تعد وتنفل برنامج تدابير وسأياسأات مناسأ اً بالتعاول م الشأعو المنحدرة من

أصأأأأأأأأأل أفراقي والمنظمأات المعنيأة بهأا .وتطلأب اللجنأة لى الأدولأة الطرف أل تأدرج في تقراراأا المق أل
معلومأأات دقيقأأة عن التأأدابير الملموسأأأأأأأأأأة المعتمأأدة في ذلأأك اإلةأأار ،م مراعأأاة توصأأأأأأأأأيتهأأا العأأامأة

رقم  )2011(34بشال التمييز العنصري ضد المنحدران من أصل أفراقي.
التشاور م المجتم المدني
-32

توصأي اللجنة الدولة الطرف بمواصألة التحاور م منظمات المجتم المدني العاملة في مجال

حماية حقوق اإلنسأأأأأأال ،ول سأأأأأأيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصأأأأأأري ،وزاادته في
سياق عداد التقرار الدوري المق ل ومتابعة اله المالحظات الختامية.
نشر المعلومات

-33

توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاراراا لعامة الجمهور وقو تقديمها ،وبإتاحة المالحظات

الختأأاميأأة للجنأأة المتعلقأأة بتلأأك التقأأارار لجمي الهيتأأات الحكوميأأة المكلفأأة بتنفيأأل التفأأاقيأأة ،بمأأا فيهأا
الكانتونات وال لديات وبنشأأر المالحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارار في الموق الش أ كي لوزارة

الخارجية التحادية باللغات الرسمية و يراا من اللغات الشا

استخدامها في ال لد ،حسب القتضاء.

الوثيقة األساسية الموحدة
-34

تشأأج اللجنة الدولة الطرف على تحدي وثيقتها األسأأاسأأية الموحدة ،التي يرج تاراخها لى

عام  2017وفقاً للم ادل التوجيهية المنسقة لتقديم التقارار بموجب المعاادات الدولية لحقوق اإلنسال،
المشترر

بما في ذلك م ادل لتوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ،التي اع ُتمدت في الجتماع الخام
بين لجال ايتات معاادات حقوق اإلنسأأأال الدولية المعقود في حزارالايونيه  .)4(2006وفي ضأأأوء قرار

الجم.ية العامة  ،268/68تح اللجنة الدولة الطأأأرف على التقيد بالحد األقصأأأى لعدد الكلمات في األه

الوثا ق ،واو  42 400كلمة.

()4
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متابعة اله المالحظات الختامية
تطلأب اللجنأة لى الأدولأة الطرف ،وفقأ ًا للفقرة  1من المأادة  9من التفأاقيأة والمأادة  65من
-35
نظامها الداخلي ،أل تقدم ،في ضأأأول سأأأنة واحدة من اعتماد اله المالحظات الختامية ،معلومات عن
تنفيألاأا التوصأأأأأأأ أيأات الواردة في الفقرات ( 16أ) و( ) (ج ار م وخطأا الكراهيأة العنصأأأأأأأأأراأة) و) (20

(التصنيف العرقي) و( 26أ) و(د) و(ه) (أوضاع ير المواةنين) أعاله.
الفقرات ذات األامية الخاصة
-36

تود اللجنة أل توجه انت اه الدولة الطرف لى األامية الخاصأة للتوصأيات الواردة في الفقرات 6

( دماج أحكام التفاقية في التشأراعات المحلية) و( 10المؤسأسأة الوةنية لحقوق اإلنسأال) و( 18عنف

الشأأرةة بدواف عنصأأراة) أعاله ،وتطلب لى الدولة الطرف أل تقدم في تقراراا الدوري المق ل معلومات
مفصلة عن التدابير الملموسة المتخلة لتنفيل تلك التوصيات.
عداد التقرار الدوري المق ل
-37

السأأأأأأأأأاد

توصأأأأأي اللجنة الدولة الطرف بال تقدم تقراراا الجام للتقارار الدوراة من الثال عشأأأأأر لى
عشأأأأأأأأأر ،في وثيقأة واحأدة ،بحلول  29كأانول األولاديسأأأأأأأأأم ر  ،2025م م ارعأاة الم أادل
()5

التوجيهية لتقديم التقارار التي اعتمدتها اللجنة

أثناء دورتها الحادية والسأ أ عين ومعالجة جمي النقا

المثأارة في األه المالحظأات الختأاميأة .وفي ضأأأأأأأأأوء قرار الجم.يأة العأامأة  ،268/68تحأ اللجنأة الأدولأة
الطرف على التقيد بالحد األقصى لعدد الكلمات ال الغ  21 200كلمة للتقارار الدوراة.
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