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جلنة القضاء على التمييز العنصري

املالحظات اخلتامية بشأن التقريرر اجلرامل للتقريرريل الرني ايث العرا عشرر
العالث عشر لتشيكيا*
 -1نظر ا لجنة ررا ت لجر جلر للرررير جنر جلر جلا لجررعشرجلو لجارررع ر ر شلجارجر ر ر جر ر ر
( ،)CERD/C/CZE/12-13لمل ر ر ررعة ت شد ر ر ررا شل ر ر ررع  ،ت ن ر ر ررر ر  2755ش( 2756لنظ ر ر ر ر
 CERD/C/SR.2755ش )SR.2756لملع ودتو ت  16ش 19آب/أغ رس  .2019شلررمرعا ت
ن ر ر  2769لملع ود ت  27آب/أغ س  2019هذه لملال ظرا لخلرري ا.

ألف -مقنيمة
 -2ت ب لجنة ا بر عمي لجر جل للرير جنر جل جلا لجعشرجلو لجاررع ر ر شلجارجر ر ر جنعشجرا
لجنة ا لجوفرع
لجس ف .شتع ب را ت عجل هر جنحولر لجص جلح شلجب رء ير شفع لجعشجا لجس ف .شت
رنى لملعنويرا لجر درعي ر لرالل لج ظر ت لجر جلر ردل رنرى أعرانا أراررل ر شلملعنويررا لج ررب را
لإلضرف ا لج دعي ر بعع لحلولر.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
-3

ت ب لجنة ا برصعجلق لجعشجا لجس ف رنى لجص وك لجعشج ا لجررج ا حل وق لإلن رن:

لجربشتوكررول لتلر ررررف تتةرد ررا
(أ)
ت  2كرنون لألشل/دجل مرب 2015؛

رروق لجسةررج لملرعنررق ل ر لء ت ررعمي لجبالغرررا،

(ب) ب شتوك ررول لتةرد ررا ي ظم ررا لجعم ررج لجعشج ررا ب ررمن لجعم ررج لل ررربف ،جع رررة 1930
(ردم  ،)29ت  9زجل لن/جلون ه 2016؛
(ج)
فربلجل .2017
__________

*

لتتةرد ا لجعشج ا حلمرجلا مج ر لألشخرص يا لتلرةررء لج ر ف ،ت  8شربر//

لررمعهتر لجنة ا ت دشرهتر لجررععا شلجر عو ( 29-5آب/أغ س .)2019
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شت ب لجنة ا أجلار ابجرعلبري لجر جلع ا شلج رعرت ا لجررج ا لج لختذهتر لجعشجا لجس ف:
(أ)

لررمرد ب انيج لجعشجا إلديرج لجال او ،ت ت جلا لجارع/نوفمرب 2015؛

(ب) لررمرررد لع رةلت ة ا لجةررة  2020-2016مل رفحررا لتعررربعرد لت رمرررر  ،لج ر
تراما أ رير ب من لتعربعرد لت رمرر جن شير ،ت شبر//فربلجل 2016؛
(ج) لررمرررد لتع رةلت ة ا لجو ررا مل رفحررا لت رررر ابجب ر ت للم ورجلررا لجر ر ا
جنةة  ،2019-2016ت ن رن/أب جلج 2016؛
(د) لررمرد لعةلت ة ا لجةة  2020-2016مل ر لل ميا ،لجر ترارما أ ريرر ب رمن
ي ر لل للم ذلا لجعشلفر لجع ص جلا ،ت ت جلا لألشل/أكروب 2016؛
(ه) إدلرررل تع رعجلج ،ت كرررنون لجارع/جل ررجل  ،2017رنررى لج رررنون لملرعنررق باررحر
لل للم ،جلص ف ضحر للر للم ذلا لجرعشلفر لجع صر جلا ابرربرررهم ضرحر شرعجلعف لجارعف جل ررح ون
لمل ررع لج رنون ا لجملرن ا؛
(ش) إدلرررل تع رعجلج ،ت كرررنون لألشل/دجل ررمرب  ،2018رنررى لج رررنون لل رررل ررز
ي رضر يا جل لل للم لج رزجلا شلج ور ا لمل ت با ضع لإلن ررن ا ش ر للم لحلر ب أش جل ر ه ف رر
أش جلؤجلعهر أش جلربرهر.

جيم -د اعي القلق التوصيات
اإلحصاءات
 -5أتعف لجنة ا ألنه ،رغم توصر ر ر لج ررب ا ( ،CERD/C/CZE/CO/10-11لجة ر  ،)6ت جلرزلل
ه رك ن ص ت لإل صررءلا لملرعن را ابحلرجرا لت رمرر را  -لتدرصرردجلا جقدن ررا لإلد را شلج وي را
ت لجعشجررا لجسر ف .شت ررع لجنة ررا ابج نررق أجلاررر ألن رررعة ش ررود هررذه لجب رررانا جلعرروق شضررر ع رعرررا
ت ي إىل ضمرن لمل رشل ت لجرمرر ابحل روق لمم را جو رب لتتةرد را ملخرنرف مجررررا لألدن ررا
ت لجبنع (لملرد .)2
 -6إن اللجنررةإ إت تررمببر ئهادالررا التوجيليررة بشررأن تقررني التقررااير )CERD/C/2007/1
بتوصيتلا العامة اقم  )١٩٩٠ ٨املتعلقة بتفسري تطهيق أحكام الفقررتث  4 ١مرل املراد  ١مرل
االتفاقيررةإ توصرري الني ل رةف الطرررا تمررل بيررا ت مصررنفة حسررب االنتمرراء اإل ر ا ص ر القررومي
اللغة نوع اجلنس السل املؤشرات ا خرر تات الصرلةو توصري اللجنرة الني لرة الطررا
إبنشاء آليرة لرصرني املؤشررات االجتماعيرة  -االقتصرادية الرت تعكرس حالرة ا شرملات املنتمرث إىل
ا قليررات اإل نيررة القوميررةإ آخررمب ب ر االعتهرراا مهررنيأ التلنييررني الررمباغ لللويررةإ تل ر بغررر
ضل سياسات تنيابري لتعزيز املسا ا ر التمترل ابققروا املنصروت عليلرا ر االتفاقيرة برث
مجيل مل يقيمون ر إقليملاإ أفراداب مجاعاتو
قانون مكافلة التمييز
 -7ت رع لجنة را ابج نررق جعرعة إدرلج نلجنررونن شنلج ربن ضررما أعربرب لجرم ررز لجرولرد ت درررنون
ي رفحا لجرم ز شت درنون لجعمج (لملرد .)1
 -8توصي اللجنة الني لرة الطررا بتعرنيي قرانون مكافلرة التمييرز قرانون العمر إبداا
"اللون" "النسب" ضمل أسهاب التمييزإ بغية مواءمتلما مل املاد  )١ ١مل االتفاقيةو
2
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املؤسسة الوطنية ققوا اإلنسان
 -9أتعرف لجنة ررا جعررعة إ ر لز ت رعة ت يولءيررا ي رررب لملررعلفر لجعررة رررا لحل رروق (أيررو لملظررر )
ب ج اتة يرر لملبرردا لملرعن را جكرز لملؤع ررا لجو را جرعزجلرز شورجلرا روق لإلن ررن (يبرردا ابرجلر )،
شت ت ري صوجه رنى لتررمرد بوصةه لملؤع ا لجو را حل روق لإلن ررن ت لجعشجرا لجسر ف يرا
لجنة ررا لجة ر ررا لملع ررا ابتررمرررد لجرربعررا جنرحرررجف لجعرررمل جنمؤع رررا لجو ررا حل رروق لإلن رررن.
شت ع لجنة ا ابج نق ألن ي رب لملعلفر لجعرة را لحل وق ت وز جه ،جو ب شتجلره لحلرج را ،أن
مياج ضحر لجرم ز لجع ص ف أيرة لمركم (لملرد .)2
 -10إن اللجنةإ إت تمببر بتوصيتلا العامرة اقرم  )١٩٩٣ ١٧بشرأن إنشراء مؤسسرات طنيرة
لتيسري تنفيرمب االتفاقيرةإ توصري الني لرةف الطررا بتسرريل عمليرة اعتمراد التعرنييالت الال مرة لقرانون
مكتررب املررنيافل العررام عررل اققرروا مكتررب أمررث املظرراه) ملواءمتررل علررى ئررو بام ر مررل مهرراد
ابايررسو توصرري اللجنررة الني لررة الطرررا أيضراب بتيسررري حصررول تررمبا املكتررب علررى اعتمرراد اللجنررة
الفرعية املعنية ابالعتمادو ابإلضرافة إىل تلر إ توصري اللجنرة الني لرة الطررا بتوسريل نطراا
الية مكتب املنيافل العام عل اققوا لتمكينل مل متعي ضلااي التمييز العنصري أمام احملابمو
خطاب الكراتية العنصرية
 -11ت ع لجنة ا ابج نق إزلء لنر رر لسرب لج له ا ت لجعشجا لجس ف ،شخبرصا إزلء ير جلن :
إشرررا لسرررب لج له را لجع صر جلا شي ررر لجرح ررز شلج ولجرب لج مس ررا إزلء مجرررررا
(أ)
لألدن رررا ،شخبرصررا ينرم ررو لجنةرروء شلجال اررون شلج شيررر شلج ررود ،بررو رريررا لج ر رن ،شت ع ر مر يررا
لالل شب ا لإلنةنت ششعرلج لجرولصج لت رمرر ؛
(ب) لعرررعمرل ع رع ر و ششخص ر را رريررا ،جررا ف ر م أرارررء ت لجربملرررن شر عرررء
بنع ا شأرارء ت لحل ويا ،خلسرب لج له ا لجع ص جلا شلج عررلا لملعردجلا جنم ر جلا شلج شير؛
(ج) دشر شعرررلا لإلرررالة ت ن ر لج ولجررب لج مس ررا لجع صر جلا شي رررر لجرح ررز ضررع
مجرررا لألدن را شلخلوف يا لمل ر جلا؛
(د) شرشد ت ررررجل رررا ختوجلررف لجصررحة و لجرذجلا يرررشجون تاس ررا لمل رررلج لملرعن ررا اب ةر
ب ج ي ر ج شحمرجلع شتزلجلع لجععلء إزلءهم (لملولد  2ش 4ش.)7
 -12إن اللجنررةإ إت تررمب ببتر بتوصرريتلا العامررة اقررم  )2٠١٣ ٣5بشررأن مكافلررة خطرراب

التلريض على الكراتية العنصرية بتوصيتلا العامة اقرم  )١٩٨5 ٧املتعلقرة بتنفيرمب أحكرام
املاد  4مل االتفاقيةإ توصي الني لةف الطرا ئا يلي:
أن تنييل بشني أي شك مل أشركال خطراب الكراتيرة شرعااات برر ا جانرب
(أ)
يسررتلنيا مجاعررات ا قليررات أن تنررأ بنفسررلا عمررا يصررنيا مررل خطرراب الكراتيررة العنص ررية عررل
سياسيث شملصيات عامةإ أن تكف التلقيق ر تمب ا فعال املعاقهرة عليلرا ابلشرك املالارمإ
فقاب للتوصية العام  )١٩٩٣ ١5بشأن املاد  4مل االتفاقية؛
(ب) أن تكعررف أنشررطتلا للتوعيررة العامررةإ ئررا ر تل ر ر املررنياازإ بغيررة تعزيررز فلررم
حالة مجاعات ا قليات تقليص مستو التليز ضنيتا صملا؛
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(ج) أن تعررز مسرراءلة سرراام اإلعررالم الصررلفيث الررمبيل ينشررر ن خطرراب الكراتيررةإ
أن توفر الترنيايب للصرلفيث ر يلراق حقروا مجاعرات ا قليرات التشرريعات الرت حظرر خطراب
الكراتية العنصرية؛
(د) أن حمرري الصررلفيث الررمبيل يغطررون املسرراا املتعلقررة ابرجررر تكف ر ااسررتلم
لعمللم مل د ن خشية التعر لالنتقام أ التملويفو
اجلراام تات الني افل العنصرية
 -13ت ررع لجنة ررا ابج نررق إزلء ش ر و لل ر للم ذلا لجررعشلفر لجع ص ر جلا ت لجعشجررا لجس ر ف ،شت ع ر مر
ل ةمرا رنرى لملمرن ررا شلجر عجلرعلا شلترررعلءلا لجبعن را لجر ت رر عف لج شيرر شلج رود شلمل رر جلا
شلج رشسو ت جمرل وق لألدن را .شجل رشر لجنة ا لج نرق أجلارر إزلء إ ةررة كارري يرا ضرحر للر للم
ذلا لجررعشلفر لجع ص ر جلا رررا لإلبررالمم ر ررر ،ررر جلررؤدف إىل دنررا لإلبررالمم ت هررذل لجملرررل .شابإلضرررفا إىل
ذج رره ،أتع ررف لجنة ررا جع ررعة ت ررعمي لجعشج ررا لجسر ر ف أف ب رررانا يصر ر ةا ب ررمن للر ر للم ذلا لج ررعلفر
لجع ص جلا (لملرداتن  4ش.)6
 -14إن اللجنةإ إت تُمبببتر بتوصيتلا العامة اقم  )2٠٠5 ٣١بشأن منل التمييرز العنصرري ر
إداا سري عم نظام العنيالة اجلناايةإ توصي الني لةف الطرا ئا يلي:
أن تزي العقهرات الرت تعرض ضرلااي اجلرراام تات الرني افل العنصررية أن
(أ)
تيسر إجراءات اإلبرال عنلراإ بوسراا منلرا التوعيرة بسره االنتصراا املتاحرةإ تروفري املسراعني
القانونية اجملانية للضلااي؛
(ب) أن تكف التلقيرق املناسرب ر قضرااي اجلرراام تات الرني افل العنصرريةإ مقاضرا
املسؤ لث عنلا معاقهتلم على النلو املناسب؛
(ج) أن تشجل تعيث املنتمرث إىل مجاعرات ا قليرات ر سرل الشررطة النظرام
القضاايإ بغر تعزيز العقة ر تاتث اريئتث؛
(د) أن ترروفر التررنيايب ملرروشفي الشرررطة املررنيعث العررامث القضررا
املكلفث إبنفات القانون فيما يتعلق أبساليب معاجلة اجلراام تات الني افل العنصرية؛

رريتم مررل

(ه) أن ترروفر إحصرراءات بشررأن اجل رراام تات الررني افل العنص ررية مصررنفة حسررب نرروع
اجلنس اجلرمية االنتماء اإل أ القومي للضليةو
ضل الر ما
 -15حت ر ا لجنة ررا رنمررر ابل ررود لملبذشجررا جرعزجلررز إديرررج لج شيررر .غررري أ ررر ت ررع ابج نررق ألن
لج شير ت جلزلجون جلول ون لجع برا شلجرم ز ت مترع م ابحل روق لتدرصرردجلا شلت رمرر را شلجا رف را.
شجل رشر لجنة ا لج نق رنى ش ه لخلصوص إزلء ير جلن :
لجرم ز لجولعر لج سرق لجذف جلرع ض جه لج شير ت عوق لج ر ا شلرتةرر ن ربا لج شيرر
(أ)
لجذجلا جل مون ت لأليركا لمل م ا ل رمرر ر ،شت كاري يا لحلرتا ،ت ير جل مى لجة رردق لج ر ا،
بال أف ضمرن جنح رز  ،شجلول ون لس لإللالء لج ف؛
(ب) لتبررر بعررب لجبنررع ا يررؤل ل ملمررعررا حتعجلررع ي ررر ق يع ررا ابرربررهررر ي ررر ق لرج ررا
يا لمل رة عجلا يا لعرح ردرا لج ا؛
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(ج) لخنةرررض يروعررا لجعمر لملرودررر جررعىل لج شيررر إىل ررع كبررري ،شتررعع ن رربا لج شيررر
لمل موجو ب ظرة لجرميو لجصح لجعرة ،شلجرم ز ت لحلصول رنى لج ررجلا لجصح ا؛
(د) لترتةر غري لملر رعب ت رعد لج شيرر لجعرر نو ررا لجعمرج ،شلرتةرر ن ربر م ت دسرر
لجعمج غري لج مس شن ص ن بر م ت لج سر لجعرة (لملولد  2ش 3ش.)5
 -16إن اللجنةإ إت تمببر بتوصيتلا العامة اقم  )2٠٠٠ 2٧بشرأن التمييرز ضرني الر مراإ
توصي الني لةف الطرا بزايد جلودتا الرامية إىل تعزيز حقوا الر ما االقتصادية االجتماعية
العقافيررة ضررمان حصررورم علررى اخلررنيمات مررل د ن متييررزو توصرري اللجنررة الني لررة الطرررا علررى
جل اخلصوت ئا يلي:
أن تيسر حصول الر مرا علرى السركل الالارق انمرل تواصر تنميرة قطراع
(أ)
السركل االجتمرراعي ر ا حيرراء اململتلطررة اجتماعيراب إ نيرابإ أن تكررافل املمااسررات التمييزيررة
التعسررفية ر سرروا السرركلإ أن تكفر أال اررري عمليررات اإلخررالء إال بمررالت أخررري فقراب
للقانون الوط املعايري الني لية؛
السكل؛

(ب)

أن متنل الهلنيايت مل إنشاء مناطق خالية مل املسرتفينييل مرل اسرتلقاقات

(ج) أن تواص جلودتا الرامية إىل إتباء الوعي الصرلي لرني الر مراإ ئرا ر تلر
مررا يتعلررق ابلصررلة اجلنسررية اإلأابيررةإ أن ترروفر التررنيايب للعرراملث ر يلررال الصررلة فيمررا يتعلررق
ئهنيأي املسا ا ر املعاملة عنيم التمييز؛
(د) أن تضرل ترنيابري دررنيد ا ترنياا لتيسررري نفرات الر مرا إىل قطرراع العمر الر رريإ
مل الضبيز بشك خرات علرى الشروا املتقاطعرة برث اجملراالتإ ئرا ر تلر ر إطراا تنفيرمب
بر مج عم التوشيف للفض 2٠2٠-2٠١4؛
(ه) أن تعتمنيإ فقراب لتوصرية اللجنرة العامرة اقرم  )2٠٠٩ ٣2بشرأن معر نطراا
التنيابري اخلاصة الوااد ر االتفاقية الني لية للقضاء علرى مجيرل أشركال التمييرز العنصرريإ ترنيابري
خاصة لزايد نسهة الر ما ر القطاع العامإ ابعتهاا تل سيلة لزايد معنيل عمالة الر مرا لللرني
مل التمييز ضرنيتم تيسرري حصرورم علرى اخلرنيمات العامرةإ آخرمب ب ر االعتهراا مرا يتعرضرون لرل
مل التمييز اريكلي العميق اجلمب او
فص أطفال الر ما ر املنيااز حصورم على التعليم
 -17ب مررر حتر ا لجنة ررا رنمررر ابملعنويرررا لجر دررعير ر لجعشجررا لجسر ف شيةردهررر أن مج ررر لأل ةرررل
لج رذجلا يص ررنون رن ررى لجرعن ر م ت إ رررر لمل رررج لجعرلع ر جق ة رررل ذشف لإلررد رررا لخلة ة ررا ا ررعون
إلررررد لجر ررخ ص ،ف ر ت ررع ابج نررق ألن أ ةرررل لج شيررر ت جلزلجررون ر ضررا خلسر لجر ررخ ص لخلررر
شلجر ة ج ت ب ليج لجرعن م لخلرص جق ةرل ذشف لإلرردرا لجع ن ا أش لج ة ا  -لت رمرر ا لخلة ةرا.
شجل رشر لجنة ا لج نق أجلار إزلء لنر ررر لملرعلرا لج رلمرا رنرى لجةصرج لجر ت رمر لجارجب را لجعظمرى
يا تالي ذهر إىل مجررا لج شير ،شتال ظ أن هذه لملمررعرا ترةرردم ب ربب تكرز لج شيرر ت لأليرركا
لمل م را ل رمرر رر شب رربب رفرب لنابء يررا غرري لج شيررر ش رود تالي ررذ يرا لج شيررر ت لملرعلرا لجر
جلعرا هبر أب رر هم .شررالش رنرى ذجره ،ت رع لجنة را ابج نرق ألن لجرالي رذ يرا لج شيرر هرم لألكار
ر ضا خلس لتن سر را لجعرلعا (لملولد  2ش 3ش.)5
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 -18توصري اللجنرة الني لررة الطررا ئرا يلرريإ فقراب لتوصريتلا العامررة اقرم  )2٠٠٠ 2٧بشررأن
التمييز ضني الر ما:
أن تعررز جلودتررا الراميررة إىل إدمررا أطفررال الر مررا ر نظررام التعلرريم العررادي
(أ)
تكف التشمليص الصليل للمسجلث منلم ر نظام تعليم ت ي االحتياجات اخلاصرة بغيرة
ضمان عنيم إقاا ا طفال عل طريق اخلطأ ئنيااز ت ي االحتياجات اخلاصة؛
(ب) أن تضل خطة إلهناء ااسة الفصر إ تشرم إعراد تصرميم املنراطق اململصصرة
للمنياازإ أن تنظم محالت للتوعية ئزااي التنروعإ تسرتلنيا انابء مرل الر مرا رري الر مراإ
أن تفر العقوابت املناسهة على املنيااز الت ترفض تسجي أطفال الر ماإ فقاب للتوصية
العامة اقم  )١٩٩5 ١٩بشأن املاد  ٣مل االتفاقية؛
(ج) أن اررري حلرريالب لبسررهاب اجلمبايررة النقطرراع أطفررال الر مررا عررل النيااسررة تتملررمب
تنيابري تصليلية تستلنيا الفتيان الفتياتإ على حني سواءو
التعقيم القسري لنساء الر ما
 -19ت ع لجنة ا ابج نق ألنه ،رغرم توصر ر ر لج ررب ا ( ،CERD/C/CZE/CO/10-11لجة ر ،)22
ر إن ررء أف آج را فعرجرا جرعروجلب ضرحر لجرع ر م لج ر ف يرا لج شيرر .شإذ حتر ا لجنة را رنمررر
ابعرررم لر لمل رد رررا ب ررمن هررذه لمل ررمجا بررو لج ررنسرو لجر ة ذجلررا شلجر ر جلع ا ،ف ر ت ررع ابج نررق
أجلار ألن لجعشجا لجس ف ت تزلل تعررب لإل لءلا لج ارل ا عب ج لتنرصررف لجو رع لملرررؤ رؤتء
لجارحر  ،جرر ت ذجره ف مرر جلرعنررق ابحلصرول رنرى لجرعروجلب .شجل رررشر لجنة را لج نرق كرذجه ألن حتعجلررع
يع ت ردة دررشىل لجرعوجلب ت درال عر ولا ف مرر جلرعنرق ب ارر لجرع ر م لج ر ف ج ررء لج شيرر جلعروق
لوءها إىل لج ارء (لملولد  2ش 5ش.)6
 -20إن اللجنرةإ إت ترمببر ئالحظا را اخلتاميرة السرابقةإ بتوصريتلا العامرة اقرم )2٠٠٠ 2٧
بشأن التمييز ضني الر ما بتوصيتلا العامة اقم  )2٠٠٠ 25بشأن أبعاد التمييرز العنصرري
املتعلقة بنوع اجلنسإ توصي الني لةف الطررا بتسرريل إجرراءات إنشراء آليرة فعالرة مكرسرة لتعرويض
ضلااي التعقيم القسري مل الر ما منللل النيعم املالام اللتماز جرب الضراإ ئرا ر تلر
املساعني ر اقصول على التعرويض املسراعني القانونيرة اجملانيرةو توصري اللجنرة الني لرة الطررا
أيضراب بتمنييررني مررني تقررادم الررنيعا ر قضررااي التعقرريم القسررري لضررمان إمكانيررة التمرراز الضررلااي
للتعر رويض حص ررورل علي ررلو توص رريلا ب ررمبل ابة ررات ت ررنيابري لكفال ررة التلقي ررق ر ت ررمب ا فع ررال
مقاضا املسؤ لث عنلا معاقهتلم على النلو املناسبإ ر حالة إدانتلمو
احتجا ملتمسي اللجوء
 -21ب مر تال ظ لجنة ا ابرت رؤ لل ود لج تبذ ر لجعشجا لجس ف جنحع يرا ررعرا ل رةررز
ينرم ر لجنةرروء ،ف ر ت ررع ابج نررق ألن لجعشجررا لجس ر ف ت ت رزلل حترةررز ينرم ر لجنةرروء يررر
أ ةررر م ،شت ع ر مر يررا جلصررعر ت ررم أير ابجة ررج جو ررب لجاللحررا ردررم  2013/604لجصررردر
رررا لجربملرررن لألشرشل شجمن ر لتحترررد لألشرشل ت  26زجل لن/جلون رره  2013لج ر حتررعد يع ررجلري شآج رررا
حتعجلع لجعشجا لجعاو لمل ؤشجا ررا لج ظر ت نرب لحلمرجلرا لجعشج را لجرذف جل عيره ت إ رعىل لجرعشل
لألرارررء يرول ا بنررع جر أش شررخص رررعمي لل ر ا (تلحررا دبنررا لجارجاررا) ،شخ ررى فر لرهم .شت ررع
لجنة ا ابج نق أجلار إزلء رعة ش ود أمنر /لإلجلولء لجبعجلج شغري لت رةرزف ألع ينرم ر لجنةروء
لج جعجل ر أ ةرل (لملرداتن  2ش.)5
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 -22إن اللجنررةإ إت تشررنيد علررى جرروب أال جيررري احتجررا ملتمسرري اللجرروء إال بمررالت
أخري أن يني م أقصر مني كنرةإ توصري الني لرةف الطررا إبهنراء ااسرة احتجرا ملتمسري اللجروء
مرل أطفررارمإ ئررل فريلم مررل يصررنيا ر حقلررم أمرر ابلضحير ئوجررب الالرة دبلررل العالعررةإ بتطروير
أمناط بنييلة ري احتجا ية إليواء ملتمسي اللجوءإ ال سيما ا سر الت لنييلا أطفالو
حصول امللاجريل على الرعاية الصلية
 -23جل رشر لجنة ا لج نق ألن لجع برا لملرج ا مت ر لمل ر جلا غري لمل رموجو ب ظررة لجررميو لجصرح
لجعرررة يررا لحلصررول رنررى لج ررجلررا لجصررح ا لملاللمررا .شت ررع ابج نررق رنررى ش رره لخلصرروص ألن لج رررء
لحلوليررج غررري لحلررريالا جو لررق ل ة ر لجالزيررا جلخنررزيا بررعفر ت رررج ف لج ررجلررا لجصررح ا لررالل لملخرررض
شلجرروتد  ،شجلخا ررو ابجررررل رررا لجرمرررا لج ررجلررا لج رررب ا جنرروتد  ،ررر جلزجلررع ل رمرررل رررتا لجروج ررع
لجسررلررا شلملاررررةرا أد رررء لجرروتد  .شجل رررشر لجنة ررا لج نررق كررذجه إزلء رررتا ي ررر جلا غررري رررينو
جنو لق لجالزيا أخبنغ ر م جعىل لج ا ر عير تبو أ م غري درردرجلا رنرى عرعلد فرولتري لج ررجلرا لجصرح ا
(لملرداتن  2ش.)5
 -24إن اللجنررةإ إت تررمببر بتوصرريتلا العامررة اقررم  )2٠٠4 ٣٠بشررأن التمييررز ضررني ررري
املررواطنثإ توصرري الني لرةف الطرررا ابةررات خطرروات إل الررة العقهررات املاليررة الررت تعرروا حصررول
امللرراجريل ررري املشررمولث بنظررام التررأمث الصررلي العررام علررى الرعايررة الص رليةإ ئررا ر تل ر
حصررول النسرراء اقوامر علررى الرعايررة الصررلية خررالل فررض مررا قه ر الرروالد أ نرراء اململررا
الوالد و توصي اللجنة الني لة الطرا على جل اخلصوت ئا يلي:
أن تضررل بررامج خاصررة للوقايررة الصررلية تسررتلنيا ا شررملات ررري املشررمولث
(أ)
بنظام التأمث الصلي العامإ ئل فيلم امللاجر ن ري اقاملث للواثاق الال مة؛
(ب)
متصلة ابلتوليني؛

أن ترروفر للجميررل ابجملرران الرعايررة الصررلية ر حرراالت الطررواا

(ج) أن تكف عنيم إبال
ري اقاملث للواثاق الال مةو

أي اعايررة

ااسي امللل الطهية موشفي املرافرق الطهيرة عرل امللراجريل

استفاد الالجئث مل املعاشات التقاعنيية
 -25ت ررع لجنة ررا ابج نررق ألنرره ت مي ررا ج اررري يررا لجال اررو لتعرررةرد يررا نظرررة لملعرشرررا
لجر ررعجلررا ت لجعشجررا لجس ر ف ب رربب رررعة لعرررسررر م ت ررعمي لجو لررق لملرعن ررا بعمن ررم لج ررربق شي لكمررا
لجع ررعد لملسن رروب ي ررا عر ر ولا لجعم ررج جو ررب د رررنون أتي ررو لملعرش رررا لجر ررعجل ررا ،شت جلزلج ررون ابجر رررل
جلعرمعشن رنى لحلع لألدىن يا لمل ح لملع ا (لملرداتن  2ش.)5
 -26إن اللجنررةإ إت تررمببر بتوصرريتلا العامررة اقررم  )2٠٠5 ٣٠بشررأن التمييررز ضررني ررري
املرواطنثإ توصري الني لرةف الطررا ئعاجلرة املشرركلة اخلطرري املتمعلرة ر اسرتفاد الالجئرث مررل
املعاشات التقاعنيية على ئو عادلإ فقاب للماد  24مل االتفاقية اخلاصة بوضل الالجئثإ
مررل مراعررا أحكررام اتفاقيررة منظمررة العمر الني ليررة بشررأن إعررا ت العجررز الشرريملوخة الوا ررة
لعام  ١٩6٧اقم )١2٨إ حسب االقتضاءو
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ا شملات عنيميو اجلنسية منل حاالت انعنيام اجلنسية
 -27ت ع لجنة ا ابج نق ألنه ،لعر ردل إىل حتةظ لجعشجا لجس ف رنى لملرد  27يرا لتتةرد را
لملرعن ررا بوضررر لألشررخرص رررعمي لل ر ا ،ت يررق جقشررخرص رررعمي لل ر ا لجرذجلا ج ررت جرعجل م
رلصا إدريا دللما لحلصول رنى شد ا هوجلا .شجل رشر لجنة ا لج نق أجلار إزلء ررعة ش رود تع جلرف
حلرجررا لنعررعلة لل ر ا شإ ر لءلا حصصررا جرحعجلررع رررتا لنعررعلة لل ر ا شإ صرررءلا ب ررمن
لألشرخرص رررعمي لل ر ا .شت ررع لجنة ررا ابج نررق كرذجه جعررعة ش ررود ضررمرانا مل ررر رررتا لنعررعلة
لل ر ا ت أشعررر /لأل ةرررل لملوجررودجلا نابء رررعمي لل ر ا أش لررررج إ رررر لجررزشلج ألي رررا أ ب رررا
(لملرداتن  2ش.)5
 -28توصي اللجنة الني لة الطررا ابةرات اخلطروات التاليرة لضرمان حقروا ا شرملات عرنيميي
اجلنسية منل حاالت انعنيام اجلنسية على ئو أفض :
سررلب حفظلررا علررى املرراد  2٧مررل االتفاقي رة املتعلقررة بوضررل ا شررملات
(أ)
عنيميي اجلنسيةإ بغر تيسري إمكانية حصول ب شملص عني اجلنسية على اثاق اروية؛
(ب) اعتمرراد تعريررف قررانو قالررة انعررنيام اجلنسرريةإ متاشررياب مررل االتفاقيررة املتعلقررة
بوضل ا شملات عنيميي اجلنسية؛
(ج)

اعتماد إجراءات فعالة خمصصة لتلنييني حاالت انعنيام اجلنسية؛

(د) مهاشر عملية منلجية جلمل اإلحصراءات بشرأن حالرة انعرنيام اجلنسريةإ بغرر
إنشاء صون قاعني بيا ت لتسجي عنيد ا شملات عنيميي اجلنسية ر الهلني مواصفا م؛
(ه) تيسري إمكانية اقصول علرى اجلنسرية د ن متييرز جلميرل ا طفرال املولروديل
نابء عنيميي اجلنسيةإ بغض النظر عل ضعلم مل حيث اإلقامةإ لبطفال املولوديل خاا
إطاا الز ا ب تشيكي أم أجنهيةو
االااا اب شملات
 -29ت ررع لجنة ررا ابج ن ررق ألن ر ررعد لمل ررعلنو ابرت رررب مي ررا لت رررر ابألش ررخرص ت جل رزلل
يرعن ر ،رغم أن لجعشجا لجسر ف ت ترزلل بنرع ي رم شربرور شي صرع جال ررر ابألشرخرص .شإذ تال رظ
لجنة ررا أن لجارجب ررا لجعظمررى يررا ضررحر لت رررر ابألشررخرص أ رنررب ،ف ر ت ررع ابج نررق أجلاررر
إزلء لجرررعع لج رعجلع ج رربا لجاررحر لمل ررموجو ب ر انيج درررم شورجلررا ضررحر لت رررر ابألشررخرص
(لملرداتن  2ش.)5
 -30توصي اللجنة الني لة الطرا ئواصلة جلودتا الراميرة إىل مكافلرة االاراا اب شرملاتإ
بطرا منلا ما يلي:
(أ)
النلو املناسب؛
(ب)

بفالة حنييني مرتكيب جرمية االااا اب شرملات مقاضرا م معراقهتلم علرى
مواصلة التوعية ئملاطر االااا اب شملات بث السكانإ ئل فيلم امللاجر ن؛

(ج) تصميم محالت خاصة متعنيد اللغات للتوعية ئضامث مزااي بر مج دعم
محاية ضلااي االااا اب شملاتو
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دال -توصيات أخر
التصنييق على املعاتنيات ا خر
 -31إت تضررل اللجنررة ر اعتهااتررا عررنيم قابليررة مجيررل حقرروا اإلنسرران للتجزاررةإ تشررجل
الني لرةف الطرررا علرى النظررر ر التصرنييق علررى املعاتررنيات الني ليرة ققرروا اإلنسران الررت ه تصررنيا
عليلررا بعررنيإ ال سرريما املعاتررنيات تات ا حكررام الررت رررا صررلة مهاشررر ابجلماعررات الررت قررني
تتعررر للتمييررز العنصررريإ ئررا ر تلر االتفاقيررة الني ليررة قمايررة حقرروا مجيررل العمررال امللرراجريل
أفراد أسرتم اتفاقية منظمة العم الني لية بشأن العمال املنزليث لعام  2٠١١اقم )١٨٩و
متابعة إعالن بر مج عم ديرابن
 -32توصرري اللجنررةإ ر ضرروء توصرريتلا العامررة اقررم  )2٠٠٩ ٣٣بشررأن متابعررة مررؤمتر
استعرا نتااج ديرابنإ أبن تنفمب الني لة الطراإ عنني تطهيق أحكرام االتفاقيرة ر نظاملرا القرانو
ال ررنياخليإ إع ررالن ب ررر مج عمر ر دير ررابن الل ررمبيل اعتم ررني ا امل ررؤمتر الع رراملي ملكافل ررة العنصر ررية
التمييز العنصري برر ا جانرب مرا يتصر برمبل مرل تعصرب ر أيلول سرهتمرب 2٠٠١إ
مررل مراع ررا الو يق ررة اخلتامي ررة مل ررؤمتر اسررتعرا نت ررااج دي رررابن املعق ررود ر جني ررف ر نيس رران
أبرير ر 2٠٠٩و تطل ررب اللجن ررة إىل الني ل ررة الط رررا أن ت ررنيا ر تقريرت ررا ال ررني اي املقهر ر
معلومررات دررنيد عررل خطررم العمر التررنيابري ا خررر املتملررمب لتنفيررمب إعررالن بررر مج عمر
ديرابن على الصعيني الوط و
العقني الني ق للمنلنيايل مل أص أفريقي
 -33ر ضر ر ر رروء ق ر ر ر رراا اجلمعير ر ر ررة العامر ر ر ررة  2٣٧ 6٨الر ر ر ررمبي أعلن ر ر ر ر فير ر ر ررل اجلمعير ر ر ررة
الفض  2٠24-2٠١5عقنياب د لياب للمنلنيايل مل أصر أفريقريإ قرراا اجلمعيرة ١6 6٩
بشر ررأن بر ررر مج ا نشر ررطة لتنفير ررمب العقر ررنيإ توصر رري اللجنر ررة الني لر ررة الطر رررا أبن تعر ررني تنفر ررمب
بررر مج تررنيابري سياسررات مناسررهابو تطلررب اللجنررة إىل الني لررة الطرررا أن تررنيا ر تقريرتررا املقهر
معلومات دقيقة عل التنيابري امللموسة املعتمني ر تلر اإلطرااإ مرل مراعرا توصريتلا العامرة
اقم  )2٠١١ ٣4بشأن التمييز العنصري ضني املنلنيايل مل أص أفريقيو
املشا اات مل اجملتمل املني
 -34توصي اللجنة الني لة الطرا ئواصلة التشا ا ايد التلرا ا مرل منظمرات اجملتمرل
املني العاملة ر يلال محاية حقوا اإلنسرانإ ال سريما املنظمرات الرت تعمر علرى مكافلرة
التمييز العنصريإ ر سياا إعنياد التقرير الني اي املقه متابعة تمب املالحظات اخلتاميةو
نشر املعلومات
 -35توصي اللجنة الني لة الطرا إباتحة تقاايرتا لعامة اجلملروا تيسرري االطرالع عليلرا
ق ر تقررنيميلاإ إباتحررة املالحظررات اخلتاميررة للجنررة املتعلقررة بتل ر التقررااير جلميررل اريئررات
اقكومية املكلفة بتنفيمب االتفاقيةإ ئا فيلرا الهلرنيايتإ بنشرر املالحظرات اخلتاميرة للجنرة املتعلقرة
بتلر التقررااير ر املوقررل الشررهكي للررو ااات املعنيررةإ ابللغرات الر يررة ريتررا مررل اللغررات الشرراال
استملنياملا ر الهلنيإ حسب االقتضاءو
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الو يقة ا ساسية املوحني
 -36تشجل اللجنة الني لة الطرا علرى حرنييث يقتلرا ا ساسرية املوحرني إ الرت تعرود إىل 25
بررانون العا ينرراير 2٠١٠إ فق راب للمهرراد التوجيليررة املنسررقة لتقررني التقررااير ئوجررب املعاتررنيات
الني لية ققروا اإلنسرانإ ال سريما املهراد التوجيليرة لتقرني يقرة أساسرية موحرني إ الرت اعتُمرنيت
ر االجتمرراع اخلررامس املشررضا بررث جلرران تيئررات معاتررنيات حقرروا اإلنسرران املعقررود ر حزيرران
يونيررل HRI/GEN/2/Rev.6 2٠٠6إ الفص ر ا ل)و ر ضرروء ق رراا اجلمعيررة العامررة 26٨ 6٨إ
حررث اللجنررة الني لررة الطرررا علررى التقيررني ابقررني ا قصررى لعررنيد الكلمررات ر تررمب الواثاررقإ
تو  42 4٠٠بلمةو
متابعة تمب املالحظات اخلتامية
 -37تطلررب اللجنررة إىل الني لررة الطررراإ فقراب للفقررر  ١مررل املرراد  ٩مررل االتفاقيررة املرراد 65
مل نظاملا النياخليإ أن تقنيمإ ر ضون سنة احني مل اعتماد تمب املالحظات اخلتاميرةإ
معلومررات عررل تنفيررمبتا التوصرريات ال روااد ر الفق ررات  ١٠املؤسسررة الوطنيررة ققرروا اإلنسرران)
 ١6ب) مناطق خالية مل املستفينييل مل استلقاقات السكل)  2٠التعقيم القسري)
أعال و
الفقرات تات ا

ية اخلاصة

 -38تود اللجنة أن توجل انتها الني لة الطررا إىل ا يرة اخلاصرة للتوصريات الروااد ر
الفق ررات  ١2خطرراب الكراتيررة العنص ررية)  ١4اجل رراام تات الررني افل العنص ررية) ١6
ضل الر ما)  ١٨ب) املنيااز القاامرة علرى الفصر )  22احتجرا ا طفرال) أعرال إ
تطلب إىل الني لة الطرا أن تقنيم ر تقريرتا الني اي املقه معلومرات مفصرلة عرل الترنيابري
امللموسة املتملمب لتنفيمب تل التوصياتو
إعنياد التقرير الني اي املقه
 -39توصرري اللجنررة الني لررة الطرررا أبن تقررنيم تقريرتررا اجلررامل للتقري رريل الررني ايث الرابررل
عشر اخلامس عشرإ ر يقة احني إ حبلول  24آتاا مااز 2٠22إ مل مراعا املهاد
التوجيلية لتقني التقااير الت اعتمني ا اللجنة أ نراء د ا را اقاديرة السرهعث )CERD/C/2007/1
معاجل ر ررة مجي ر ررل النق ر رراط املع ر رراا ر ت ر ررمب املالحظ ر ررات اخلتامي ر ررةو ر ض ر رروء قر ر رراا اجلمعي ر ررة
العامة 26٨ 6٨إ حرث اللجنرة الني لرة الطررا علرى التقيرني ابقرني ا قصرى لعرنيد الكلمرات
الهالغ  2١ 2٠٠بلمة للتقااير الني اية  42 4٠٠بلمة للو يقة ا ساسية املوحني و
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