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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري

الدورة الثالثة والتسعون
 ٣١متوز/يوليه  ٢٥ -آب/أغسطس ٢٠١٧
البند  ٤من جدول األعمال املؤقت
النظر في التقيار ر والتعليقياا والمعلو ياا المقد ية
ن الدول األطراف بموجب المادة  ٩اتفاقية

قائمية الموايييا المتصييلة بيالتقر ر الجيا ا للتقييار ر الدور ية الثيا ن عريير
إلى الحادي والعرر ن لإل اراا العربية المتحدة
ذكرة ن المقرر ال ُقطري
 -١قررت جلنة القضاء على التمييز العنصرر ،وورارا الساو رة والسربعا راالرر الو يقرة
 A/65/18الفقرر  )8٥أن يُر ر املقررر ال ُقطرر ،ال الدولررة الطرر املعنيرة قاةمرة قصرا ااملوا رري
هبد توجيه احلوار وتركيزه ارا ودرد الدولرة الطرر واللأنرة أ نراء النلرر تقريرر الدولرة الطرر
وتتضمن هذه الو يقة قاةمة موا ي من هذا القبي وهذه القاةمرة ليسرت مراملةذ او روز أيضرا
ا ار مساة أخرى أ ناء احلوار وال يلزم تقدمي رووو كتااية
االتفاقية ف القانون اليدالل واططيار المسيسي والسياييات الخيا
و 2و 4و) 6

بتنفييذ ا لالميواد 1

 -٢ايااات احصاةية حمد ة عن التكوين اإل ين للسركان مصرنفة حسرل العمرر واروس اجلرنس
واالاتم رراء اإل ررين واجلنس رريةذ املعلوم ررات اإلحص رراةية املفص ررلة ا ر ر ن التمتر ر ا رراحلقوق االقتص رراوية
واالجتماعيررة والاقاديررة مررن جااررل اجلماعررات العرقيررة ومتاي ر امل ررأ احليررا العامررة والسيا ررية
الدولة الطر ر CERD/C/ARE/18-21الفقر ١9ذ  CERD/C/ARE/CO/17الفقر )١٠
 -٣معلومات عن اجلهروو املبذولرة لضرمان اتسراق حلرر خطراب الكراهيرة الروارو املراو ٢٥
من الد تور م املاو  ١من االتفاقية راملاو  CERD/C/ARE/18-21 ٤الفقر )٢١
 -٤معلومات مستكملة عن التدااا املتخذ لتعزيز اإلطار القااوين املتعلق االتمييز العنصر،
وأ رها ر CERD/C/ARE/18-21الفقرات )٢9-٢١
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 -٥معلومررات تفصرريلية عررن تنفيررذ املر رروم اقررااون رقررم  ٢الصرراور عررام  ٢٠١٥ا ر ن التمييررز
والكراهيرة وتر اه علرى أو رراس األقليررات اإل نيرة مبررا ولررث أمالرة عررن القضررايا املردوعرة أمررام ا رراكم
الوطني ررة املخالف ررة ل ررذلث املر ررومذ معلوم ررات ع ررن اجله رروو املبذول ررة لض ررمان اتس رراق حل ررر خط رراب
الكراهية الوارو املر وم م املاو  ٤من االتفاقية ر CERD/C/ARE/18-21الفقرات )٢8-٢٣
 -٦معلومات ا ادية عن تعردي القرااون اجلنراةال االيراو ،رالقرااون االيراو ،رقرم  ٣الصراور
عام  )١98٧متكن من النلر التمييز العنصر ،اوصفه ظردا م دواذ أمالرة علرى حراالت طبقرت
ديها هذه األحكام من قب ا اكم الوطنية ر CERD/C/ARE/18-21الفقر )٢٢
 -٧معلومات ا ادية عن املر وم اقااون رقم  ٥الصاور عام  ٢٠١٢ا ن مكادحة اجلرميرة
السررينااية ديمررا يتصر ااألحكررام املتعلقررة اتعمرريم األدكررار الررا يرررو علررى الكراهيررة أو العنصررية
أو املساس االوحد الوطنية أو السالم االجتماعال أو اإلخالل االنلرام العرام أو ااواب العامرة
مبا ولث أمالة على تطبيق هرذا احلكرم مرن جاارل ا راكم الوطنيرة وأارواس العقوارات املفرو رة
على االاتهاكات ر CERD/C/ARE/18-21الفقر )٢9
 -8معلومات عن اجلهوو املبذولة إلا اء مؤ سرة وطنيرة حلقروق اإلاسران متامريا مر االلترزام
الطرروعال ال رذ ،تعهرردت ارره الدولررة الطررر خررالل اال ررتعراو الرردور ،ال ررام عررام ٢٠٠8
ر A/HRC/WG.6/15/ARE/1و Corr.1الفقر )١٠
حالة األقلياا اطثنية لالمواد  2و)6-4
 -9معلومات وايااات احصراةية مفصرلة عرن عردو مركاوى التمييرز العنصرر ،وجرراةم الكراهيرة
وخط رراب الكراهي ررة الدول ررة الط ررر وع رردو التحقيق ررات واملالحق ررات القض رراةية واواا ررات اجلن ررا ذ
معلومات عن التدااا املتخذ لضمان وصول األقليات اإل نية ال ب االاتصا القضاةية اسربل
ااتهاكات احلقوق املكفولة مبوجل االتفاقية ر CERD/C/ARE/18-21الفقر )٣٠
 -١٠معلومررات عررن م رراركة األقليررات اإل نيررة احليررا العامررة وعررن متايلهررا مؤ سررات الدولررة
مب ررا ول ررث اياا ررات احص رراةية ع ررن أد ر رراو جمموع ررات األقلي ررات ال ررذين ج رررى ت رروظيفهم اهليئ ررات
واملؤ سات واإلوارات العمومية على مجي املستويات ر CERD/C/OMN/CO/1الفقرات )٣٧-٣٤
حالة غير المواطنين ،بمن فيهم الالجئون و لتمسو اللجوء لالمادتان  5و)7
 -١١اياا ررات احص رراةية ع ررن أع ررداو غ ررا امل ر رواطنا مب ررن د رريهم ع رردميو اجلنس ررية وامله رراجرون
والالجئون وطالبو اللأوء الدولة الطر
 -١٢ايااررات احص رراةية حمد ررة ا ر ن التح ررويالت املر ررلة م ررن العم ررال األجاا ررل ال ال رردا م
ر CERD/C/ARE/18-21الفقر )9٤
 -١٣معلومررات مسررتودا عررن الترردااا املتخررذ لضررمان متتر غررا املرواطنا ا راحلقوق املكفولررة مبوجررل
االتفاقية وون أ ،متييز وا ن تنفيذ وأ ر تلث التدااا ر CERD/C/ARE/18-21الفقر )٢١
 -١٤معلومات مستودا عن التدااا املتخذ لو ر حرد لنلرام الكفالرة و رمان حقروق مجير
العمررال املهرراجرين مبوجررل االتفاقيررةذ معلومررات عررن تنفيررذ وأ ررر الترردااا املتخررذ حلمايررة العمررال
املهرراجرين مررن السررخر واملمار ررات وات الصررلة ر CERD/C/ARE/18-21الفقررات ١٢٧-9٤ذ
 CERD/C/ARE/CO/17الفقر )١٥
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 -١٥معلومررات عررن الترردااا املتخررذ حلمايررة العمررال املنرزليا و ررمان مجير حقرروقهم املكفولررة
مبوجر ر ررل االتفاقير ر ررة ر CERD/C/ARE/18-21الفق ر ر ررات ١٣٠-١٢8ذ CERD/C/ARE/CO/17
الفقر )١٦
 -١٦معلومرات مسرتودا عررن أو راس البردون الدولررة الطرر وخاصرة عررن التردااا املتخررذ
ملعاجلة و األمخاص عدميال اجلنسية و مان حصروهلم علرى الرعايرة الصرحية والتعلريم والعمر
وون متييز ر CERD/C/ARE/CO/17الفقر )١8
 -١٧معلومررات عررن تنفيررذ وأ ررر التوجيهررات امللكيررة الصرراور  ٢كررااون األول/ويسررمن ٢٠١١
ا ر ر ن مر ررنس اجلنسر ررية ألطفر ررال املواطنر ررات املتزوجر ررات مر ررن أجاار ررلذ معلومر ررات ا ر ر ن حر ررق
اجلنسررية رCERD/C/ARE/18-21
اجلنسررية النسرراء األجنبيررات املتزوجررات مررن رجررال امرراراتيا
الفقرات )١٣٢-١٣١
 -١8معلومررات عررن الترردااا املتخررذ لتقلير ومنر حرراالت ااعرردام اجلنسررية
وأ ر تلث التدااا

الدولررة الطررر

 -١9معلوم ررات مس ررتودا ع ررن اجله رروو املبذول ررة لتعزي ررز الق ررااون االي رراو ،رق ررم  ٥١الص رراور
عام  ٢٠٠٦ا ن مكادحة االجتار االب ر وتنفيذ ولث القااون ومقا ا واوااة ومعاقبة املتأرين
االب ررر الدولررة الطررر ذ معلومررات عررن الترردااا األخرررى املتخررذ ملن ر االجتررار االب ررر و ايررة
الضحايا الدولة الطر ر CERD/C/ARE/18-21الفقرات  ١٠8و)١٢٠-١١9
التدر ب والتثقيف وغير ذلك ن التدابير الرا ية إلى كافحة التمييز لالمادة )7
 -٢٠ا تكمال معلومات مفصلة ا ن التدريل على من التمييز العنصر ،واحلقوق املكر رة
االتفاقيررة لفاةررد مرروظفال اافرراو القررااون والقضررا وا رراما دضررال عررن يالررال هيئررات الدولررة
وكيااات احلكم ا لال واجلمعيات ا لية ر CERD/C/ARE/18-21الفقرات  ٣٣و)9١-8٤
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