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سيدي،
ينسرين أن أحيل دليك التقرينر السنوي للجنة القضاء على التمييز العنصريو
وينتضمح واا التقرينر معلومات عح الدورتن التاسعة والتسأعن واملا أئ ة للجنأة ،املعقأوهتن يف الف تأن
مح  5دىل  29يب/أغسط  ،2019ومح  25تنرينح الااين/نورمرب دىل  13كانون امول/هينسمرب ،2019
على التوايلو
ونظرا اائحة رريوس كوروان (كوريد ،)19-أُرجوت الدورة احلاهينة وعد املائة للجنأة ،الأيت كأان
مح املقرر أن تبدأ يف  20نيسان/أورينل 2020و ويد أن اللجنة حاولت سد الاغرة اليت ميكح أن تنجم عح ذلك
يف جمأأال احلماينأأة ،عأأح طرينأأق د أأاه سأأبل ،علأأى ويوأأة اجتماعأأات ار اضأأية عأأرب ا ن نأأت ،لالضأأطال وأأبع
املها اهلامة واختاذ قرارات أساسية ،ينتناوهلا واا التقرينر ابلنقاش أينضاو
وتن أ أأكل التفاقي أ أأة الدولي أ أأة للقض أ أأاء عل أ أأى مجي أ أأع أش أ أأكال التميي أ أأز العنص أ أأري ،ال أ أأيت أ أأدقت
عليها  182هولة حأ انن ،امسأاس املعيأاري الأاي يننبغأي أن تسأتند دليأه ااهأوه الدوليأ ة للقضأاء علأى
التمييز العنصريو
وق أأد ع أأل ع أأبء العم أأل كب أأريا عل أأى اللجن أأة يف هورتيه أأا التاس أأعة والتس أأعن واملائ أأة ،وينتما أأل يف
حب أأث تق أأارينر الأ أأدول امطأ أ را (انظ أأر الفصأ أأل ا لاال أأث) ،والبالغ أأات املقدمأ أأة مبوج أأب املأ أأاهتن  11و14
(انظر الفصلن خامس ا واثمن ا)و
وحبا أأت اللجن أأة ،يف دط أأار ت أأداوري ا ن أأاار املبك أأر وا ج أراءات العاجل أأة (انظ أأر الفص أأل اثني أ ا)،
تفحصت اللجنة املعلومات اليت قدمتها عدة
اموضا السائدة يف عدة هول أطرا و ورضالا عح ذلكّ ،
هول أطأرا مبوجأب دجأراء متاوعأة النظأأر يف التقأارينر (انظأر الفصأأل راوعأ ا)و واضأأطلعت ننأطة أخأأرى،
مبأا يف ذلأك عقأد اجتمأا مأع منظمأات غأأري حكوميأة يف هورئأا املائأة ووا ألت عمليأة أياغة تو أأيتها
العامة ونفن منع التنميط العرقي ومكارحته يف هورتيها التاسعة والتسعن واملائةو وعقدت اللجنة جلسة
تاكارينأأة خا أأة يف هورئأأا املائأأة ووا أألت عملهأأا يف متاوعأأة ق أرار اامعيأأة العامأأة  268/68ونأأفن تأأدعيم
وتعزينز رعالية أهاء نظا ويوات معاودات حقو ا نسانو
ول تزال اللجنة على التزامها ابلدأب على حتسن أساليب عملها مجل ولأو أقصأى هرجأات
وت ّسأد التو أيات العامأأة
الفعاليأة واعتمأاه ُهنأب مبتكأرة يف مكارحأة أشأكال التمييأز العنصأري املعا أرةو ُ
للجنة ويراؤوا ونفن البالغات الفرهينة والبالغات اليت ئم الدول ،ومقررائا ومالحظائا اخلتامية التطأور
احلا ل يف تطبيقها وتفسريوا لالتفاقيةو
ومأأح الواض أ أن جهأأوه التصأأدي للتمييأأز العنصأأري قأأد أحأأر ت تقأأدما ،ويأأد أن أأة حتأأدايت
كأأربى ومتعأأدهة الوجأوإل ل تأزال تعأ ض السأأعي احلايأأث دىل القضأأاء عليأأه ،ومأأح وينهأأا اسأأتمرار خطأأاب
الكراويأ أأة العنصأ أأري وانبعأ أأال النأ أأعبوينة القوميأ أأة واملنظمأ أأات الأ أأيت تأ أأرو أينأ أدينولوجيات التفأ أأو العرقأ أأي،
والص أأعوابت ال أأيت تواجهه أأا الأ دول امط أرا يف مكارح أأة و أأاإل الظ أواورو واب ض أأارة دىل ذل أأك ،راقم أأت
جائحة كوريد 19-مح الصأعوابت الأيت ينعأاين منهأا امشأملار املعرضأون أ أ الا للتمييأز العنصأري وأزايهة
و أ أأمهم ،وق أ أأد ر أ أأدت اللجنأ أأة أتم أ أأري ااائح أ أأة علأ أأى مت أ أأتعهم حبق أ أأو ا نسأ أأان واحل أ أرايت امساس أ أأيةو
ول خيامرين شك يف أن أعضأاء اللجنأة سيحر أون ،وفضأل روح التفأاين واملهنيأة الأيت ينتحلأون تأا وتنأو
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طبيع أأة مس أأاتائم وتع أأدهوا ،عل أأى أن ينظ أأل عم أأل اللجن أأة ينس أأهم و أأدور ملم أأوس يف تنفي أأا التفاقي أأة ويف
متاوعة املامتر العاملي ملكارحة العنصرينة والتمييز العنصري وكرإل امجانب وما ينتصأل وأالك مأح تعصأب،
يف السنوات القاهمةو
وأرجو أن تتفضل ،سيدي ،وقبول رائق اح اميو
(توقيع) ايندوان ل
رئي
انة القضاء على التمييز العنصري

سعاهة السيد أنطونيو غوتريينش
اممن العا لألمم املتحدة
نيوينورك
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أولا -املسائل التنظيمية واملسائل ذات الصلة
ألف -الدول األطراف يف التفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري
حبلول موعأد اختتأا هورة انأة القضأاء علأى التمييأز العنصأري احلاهينأة وعأد املائأة الأيت أُرجوأت،
-1
كانأأت ونأأاك  182هولأأة مأأح الأأدول امط أرا يف التفاقيأأة الدوليأأة للقضأأاء علأأى مجيأأع أشأأكال التمييأأز
العنص أأري ،ال أأيت اعتم أأدئا اامعي أأة العام أأة مبوج أأب ق أرار اامعي أأة العام أأة  2106أل أأر (ه )20-املأ ارخ 21
كانون امول/هينسمرب  1965ورتحت ابب التوقيع والتصدينق عليها يف نيوينورك يف  7يذار/مارس 1966و
وهخلت التفاقية حيز النفاذ يف  4كانون الااين/ينناينر  1969طبقا محكا املاهة  19منهاو وخالل الف ة
قيد الستعراض ،دقت أنغول على التفاقيةو
وحبلول موعد اختتا الدورة احلاهينة وعد املائة ،كانت  59هولة مح الدول امطأرا يف التفاقيأة مأح
-2
أ ل  182قد أ درت دعالانا مبوجب املاهة  )1(14مأح التفاقيأة ينعأ ابختصأار اللجنأة يف اسأتال
وهراسة البالغات املقدمة مح امرراه أو مح مجاعات امرأراه الأاينح ينأدعون أهنأم ضأحااي أي انتهأاك مأح
جانبهأأا مي حأأق مأأح احلقأأو املقأأررة يف وأأاإل التفاقيأأةو وخأأالل الفأ ة قيأأد السأأتعراض ،أ أأدرت هولأأة
أار اللجن أأة هاء
رلس أأطن دع أأالانا م أأح و أأاا القبي أألو ويف  3ك أأانون امول/هينس أأمرب  ،1982أ أأب اختص أ ُ
الوعائر املنصور عليها يف الفقرة  14انراا وعأد أن دينأدا عاشأر دعأالن مأح تلأك ا عأالانت لأدى
اممن العا و
وقد قبلأت  51هولأة طررأا التعأدينل املتعلأق وتموينأل أننأطة اللجنأة ،الأاي أُهخأل علأى الفقأرة
-3
مأأح املأأاهة  8مأأح التفاقيأأة ،والأأاي اعتُمأأد يف  15كأأانون الااين/ينن أاينر  1992أمنأأاء الجتمأأا الراوأأع عنأأر
للدول امطرا وأيندتأه اامعيأة العامأة مبوجأب قراروأا  111/47املأارخ  16كأانون امول/هينسأمرب 1992و
ومنا التقرينر امخري ،قبلت هولة رلسطن وأوروغواي واا التعدينل للماهة  )6(8مح التفاقيةو
6

وميكح الطال على قوائم الدول امطرا اليت أ درت ا عأالن املنصأور عليأه يف ا أمل اهة ،14
-4
والدول امطرا اليت قبلت تعدينل املاهة  )6(8مح التفاقية على املوقع النبكي موعة معاودات اممم
املتح أ أأدة (انظ أ أأر الأ أ أراوط التأ أ أأايل &https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY
)mtdsg_no=IV-2&chapter=4&clang=_enو

ابء -الدورات وجداول األعمال
عقأأدت اللجنأأة هورتأأن خأأالل الف أ ة قيأأد السأأتعراضو رقأأد عُقأأدت الأأدورة التاسأأعة والتسأأعن
-5
(االسأأات  2738دىل  )2772والأأدورة املائأأة (االسأأات  2773دىل  )2802يف مكتأأب اممأأم املتحأأدة يف
جني أأر ،يف الف ت أأن م أأح  5دىل  29يب/أغس أأط  2019وم أأح  25تن أرينح الا أأاين/نورمرب دىل  13ك أأانون
امول/هينسمرب  2019على التوايلو
واعتم أأدت اللجن أأة ج أأدويل امعم أأال امل أأاقتن لل أأدورتن التاس أأعة والتس أأعن واملائ أأة
-6
و )CERD/C/100/1ودون تنقي و

(CERD/C/99/1

ويف  17حزينران/ينوني أ أأه  ،2020ونظ أ أرا للظ أ أأرو الس أ أأتانائية النامج أ أأة ع أ أأح جائح أ أأة ر أ أأريوس ك أ أأوروان
-7
(كوريد ،)19-عقدت اللجنة ،ورقأ ا للمأاهة  ) 1(3مأح نظامهأا الأداخلي (،)CERD/C/35/Rev.3
اجتماعا ار اضيا انتملبت خالله رئيسة اللجنة ونواب رئيسها ومقرروا وأهى امعضاء املنتملبأون حأديناا
العهد الرمسيو وعينت اللجنة أينضا أعضاء يف ررينقها العامل املعر اب ناار املبكر وا جراءات العاجلة،
ويف ررينقها العامل املعر ابلبالغات الفرهينة ،على التوايلو وعينت كأالك مقأررا لتنسأيق منأرو التو أية
العامة رقم  36ونفن منع التنميط العرقي ومكارحة ووضع الصيغة النهائية للمنرو و
GE.20-10916
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جيم -األعضاء
-8

تره ريما ينلي قائمة مساء أعضاء اللجنة يف الدورتن التاسعة والتسعن واملائة

اسم العضو

اانسية

سيلفيو خوسيه ألبوكريكيه إسيلفا
نورالدينح أمري
أليكسي سو أفتونوموف
مارك بوسويت
خوسي ررانسيسكو كال تزاي
شينسونغ تشونغ
راطمتا  -ونتا ريكتوار داه
وكاري سيدينكي داييب
رينتا إيزاك  -إندايي
كيكو كو
كون كوت
ايندوان ل
()1
نيكولس ماروغان
غاي مكدوغال
ميهلها منت حممد
ابستور دلياس موِريُّو مارتينس
رريينح ألبرياث شيربه
ينونغ كا جون يونغ سيك يو ِون

الربا ينل
اازائر
الحتاه الروسي
ولجيكا
غواتيمال
مجهورينة كوراي
ووركينا راسو
كوت هينفوار
ونغاراي
الياابن
تركيا
الصن
دسبانيا
الولايت املتحدة اممرينكية
مورينتانيا
كولومبيا
جاماينكا
موريننيوس

تنتهي مدة العضوينة يف
 19كانون الااين/ينناينر
2022
2022
2020
2022
2020
2022
2020
2022
2022
2022
2022
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2022

ويف  21حزينران/ينونيأأه  ،2019انتملبأأت الأأدول امط أرا يف الجتمأأا الاأأامح والعن أرينح تسأأعة
-9
أعضأاء ،ليحلأوا لأل امعضأاء الأاينح كأان مأح املقأرر أن تنتهأي رأ ة ولينأتهم يف  19كأانون الااين/يننأاينر 2020و
وهلاا ،أ بحت عضوينة اللجنة ،منا  20كانون الااين/ينناينر  ،2020على النحو التايل

اسم العضو

اانسية

سيلفيو خوسيه ألبوكريكيه إسيلفا
شيملة عبد هللا علي املسند
نورالدينح أمري
مارك بوسويت
شينسونغ تشونغ

الربا ينل
قطر
اازائر
ولجيكا
مجهورينة كوراي

تنتهي مدة العضوينة يف
 19كانون الااين/ينناينر
2022
2024
2022
2022
2022

__________

()1

4

عق أأب اس أأتقالة نيك أأولس ماروغ ااان م أأح عض أوينة اللجن أأة ،عيّن أأت حكوم أأة دس أأبانيا الس أأيدة م أأاراي تريينس أأا وريهوغ أأو مورينن أأو
لتكمل ما تبقى مح ولينة السيد ماروغان ،اليت كانت ستنتهي يف  19كانون الااين/ينناينر 2020و
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اسم العضو

اانسية

وكاري سيدينكي داييب
دوراويما غيس
رينتا إيزاك  -إندايي
كيكو كو
كون كوت
ايندوان ل
ميهلها منت حممد
السيد مريوداه اباينديه
رريينح ألبرياث شيربد
ستاماتيا ستافريناكي
ريث هينكيليدي ابنسي تالكول
دهوارهو درنستو بيغا لون
ينونغ كا جون يونغ سيك يو ِون

كوت هينفوار
السنغال
ونغاراي
الياابن
تركيا
الصن
مورينتانيا
أملانيا
جاماينكا
اليوانن
جنوب اررينقيا
وريو
موريننيوس

تنتهي مدة العضوينة يف
 19كانون الااين/ينناينر
2022
2024
2022
2022
2022
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2022

دال -أعضاء مكتب اللجنة
 -10خأأالل الأأدورتن التاسأأعة والتسأأعن واملائأأة ،أتلأأر مكتأأب اللجنأأة مأأح أعضأأائها التاليأأة أمسأأاؤوم
الاينح أهوا عملهم خالل الف ة 2020-2018

الرئي

نورالدينح أمري

نواب الرئي

غاي مكدوغال
ايندوان يل
ابستور دلياس مورينو مارتين

املقرر

رينتا دينزاك  -دندايي

 -11وخالل الجتما الر اضي الاي عقدتأه اللجنأة يف  17حزينران/ينونيأه  ،2020وسأبب جائحأة
كوريأأد ،19-وورقأا للمأأاهة  )1(3مأأح نظامهأأا الأأداخلي ،انتملبأأت أعضأأاء مكتبهأأا املالأأر مأأح أعضأأاء اللجنأأة
التالية أمساؤوم ،لولينة مدئا سنتان ()2022-2020

GE.20-10916

الرئي

ايندوان يل

نواب الرئي

مارك ووسوينت
رريينح ألبرياث شيربه
ينونغ كا جون ينونغ سيك ينوون

املقرر

رينتا دينزاك  -دندايي
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هاء -التع اااون م ااع منظم ااة العم اال الدولي ااة ،ومفوض ااية األم اام املتح اادة الس ااامية لشا ا ون
الالجئ ا  ،ومنظمااة األماام املتحاادة للعبيااة والعلاام والثقافااة ،واإلج اراءات اخلا ااة
جمللس حقوق اإلنسان ،وآليات حقوق اإلنسان اإلقليمية
 -12عمالا مبقرر اللجنة (2ه ،)6-املارخ  21يب/أغسط  1972ونفن التعاون مع منظمة العمأل
هعيأأت وأأااتن املنظمتأأان دىل حضأأور هورات اللجنأأة()2و
الدوليأأة ومنظمأأة اممأأم املتحأأدة لل ويأأة والعلأأم والاقارأأةُ ،
وانسأأجاما مأأع رارسأأة اللجنأأة يف انونأأة امخأأريةُ ،هعيأأت دىل احلضأأور أينض أ ا مفوضأأية اممأأم املتحأأدة السأأامية
لناون الالجون ومنظمة اممم املتحدة للطفولةو
 -13وأمنأأاء الأأدورة التاسأ عة والتسأأعن للجنأأة ،قُأدمت دىل أعضأأاء اللجنأأة تقأأارينر انأأة خأرباء منظمأأة
العمأأل الدوليأأة املعنيأأة وتطبيأأق التفاقيأأات والتو أأيات ،الأأيت كانأأت قأأد قُأدمت دىل م أامتر العمأأل الأأدويل
وتتعلأأق ابلأأدول امطأرا موضأأو السأأتعراض ،وذلأأك ورقأا ل تيبأأات التعأأاون وأأن اللجنتأأنو وأحاطأأت
اللجنة علم ا مع التقدينر وتقارينر انة اخلرباءو

واو -مسائل أخرى
 -14اجتمعت اللجنة ،خالل هورئا التاسعة والتسعن ،يف  22يب/أغسط  ،2019مع رال عأح
وكالأأة احلقأأو امساسأأية التاوعأأة لالحتأأاه اموروب مأأح أجأأل تبأأاهل انراء واملعلومأأات ونأأفن املسأأائل الأأيت
متال مصلحة من كةو
 -15وعقأأدت اللجنأأة ،خأأالل هورئأأا املائأأة ،املعقأأوهة يف  9كأأانون امول/هينسأأمرب  ،2019اجتماع أا
خا ا مع منظمات غري حكوميةو وحضر الجتما رالون عح اين منظمأات تعمأل أساسأ ا يف ميأدان
التمييز العنصريو وخالل الجتما  ،تُبوهلت انراء وامركار ونفن سبل حتسن مسأتوى املنأاركة ريمأا ينتعلأق
مبملتلر جوانب عمل اللجنة ،مبا يف ذلك ما ينلي (أ) استعراض الأدول امطأرا ( (ب) متاوعأة املالحظأات
اخلتامية( ( ) تداوري ا ناار املبكر وا جراءات العاجلة( و(ه) تقدمي التقارينر دىل اللجنةو
 -16وعقأأدت اللجنأأة ،خأأالل هورئأأا املائأأة ،املعقأأوهة يف  12كأأانون امول/هينسأأمرب  ،2019اجتماعأا
خا ا لالحتفال وعقد هورئأا املائأةو وألقأى املأدينر ابلنياوأة لنأعبة يليأات جملأ حقأو ا نسأان ويليأات
املعاودات مالحظأات ارتتاحيأة ذ ّكأر ريهأا اب تأا ات الرئيسأية للجنأة ،مبأا يف ذلأك هوروأا الرائأد يف ونأاء
املاسسات الاي اضطلعت وه دىل جانب ويوات املعاودات ،رضالا عح مكان الصدارة الاي تبوأته يف
جم أأال مكارح أأة التميي أأز العنص أأري يف مجي أأع أ أأاء الع أأاوو وانق أأش أعض أأاء اللجن أأة ورال أأو املنظم أأات غ أأري
احلكومية دتا ات اللجنة وعدَّهووا ،مبا يف ذلك مح خالل تسجيل مقاوالت وأتمالت ررهينةو

زاي -اعتماد التقرير
 -17اعتمأأدت اللجنأأة ،يف جلسأأتها ( 2083الأأدورة احلاهينأأة وعأأد املائأأة) ،تقرينروأأا السأأنوي املقأأد دىل
اامعية العامةو

__________

()2
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الفر ابءو
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اثني ا -منااع التمييااز العنصااري ،ااا يف ذلااك تاادابري اإلناابار املبكاار واإلج اراءات
العاجلة
 -18ينرمأأي عمأأل اللجنأأة يف دطأأار تأأداوري ا نأأاار املبكأأر وا ج أراءات العاجلأأة دىل منأأع النتهاكأأات
اخلطرية لالتفاقية والتصدي هلاو وينستند واا العمل دىل املباهئ التوجيهية اليت اعتمدئا اللجنة يف هورئا
احلاهينة والسبعن يف يب/أغسط )3(2007و
 -19وأننئ ررينق اللجنة العامل املعر وتداوري ا ناار املبكر وا جراءات العاجلة يف الدورة اخلامسة
والس أأتن للجن أأة املعق أأوهة يف يب/أغس أأط 2004و وخ أأالل ال أأدورتن التاس أأعة والتس أأعن واملائ أأة ،أتل أأر
الفرينق العامل مح امعضاء التالية أمساؤوم

املنسق

خوسي ررانسيسكو كايل تزاي

امعضاء

أليكسي سو أرتونومو
شينسونغ تنونغ
وكاري سيدينكي هايب
ايندوان يل
غاي مكدوغال

 -20وعق أأب الجتم أأا اخل أأار الأ اي عقدت أأه اللجن أأة يف  17حزينران/ينوني أأه  ،2020وس أأبب جائح أأة
كوريد ،19-وورقا للماهة  ) 1(3مح النظا الداخلي ،أ ب تكوينح الفرينق العامل على النحو التايل

املنسق

شينسونغ تنونغ

امعضاء

وكاري سيدينكي هايب
رينتا دينزاك  -دندايي
مريوداه ابايندينه
دهوارهو درنستو ويغا لوان

ألف -املقرر
-21

اعتمدت اللجنة املقرر التايل يف هورئا املائة (املقرر ))100(1و

املقرر  )100(1بشأن كندا
قأررت انأة القضأاء علأى التمييأز العنصأري ،يف جلسأتها  ،2801املعقأوهة يف 13كأأانون امول/
هينسمرب  ،2019أمناء هورئا املائة ،اعتماه النص التايل

دن انة القضاء على التمييز العنصري،
دذ تتصر مبوجب تداوري ا ناار املبكر وا جراءات العاجلة،
ودذ ينساوروا القلأق د اء ررأ اعتبأار املوارقأة احلأرة واملسأبقة واملسأتنرية شأرط ا لختأاذ أي تأدوري،
ماأل املنأارينع ا ئائيأأة الكبأرية ،مأح شأأفنه أن ينلحأق ضأأررا ل سأبيل دىل تداركأه حبقأأو النأعوب ام أألية
ومقارتها وأراضيها وأقاليمها وأسلوب عينها،

__________

()3
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ودذ ينسأاوروا القلأأق أينضأ ا د اء اسأأتمرار أعمأأال البنأاء يف سأأد املوقأأع  Cودقأرار منأأرو توسأأيع
خط أانويب عرب اابال ودون احلصول على موارقأة حأرة ومسأبقة ومسأتنرية مأح مجيأع النأعوب ام ألية
املتضررة،
ودذ ينساوروا القلأق كأالك د اء دقأرار منأارينع دئائيأة جدينأدة كبأرية يف امراضأي وامقأاليم التقليدينأة
التاوعة للنعوب ام لية ودون احلصول على موارقة حرة ومسبقة ومستنرية مح النعوب ام لية املتضررة،
مال مد أنبوب الغا كوستال غاسلينك يف دقليم شعب وينتسويننت،
ودذ ينقلق ابهلا اوء موعفي دنفأاذ القأانون دىل رارسأة ا وعأاه القسأري يف حأق النأعوب ام ألية
اليت تعارض سلميا منأارينع التنميأة الكبأرية يف أراضأيها التقليدينأة ،واسأتملدا القأوة غأري املتناسأبة يف حقهأا،
ومضاينقتها وختوينفها،
ودذ ينساوروا القلق د اء تعاعم خطر العنر على النعوب ام لية ،مال احلالة اليت أُولغ عنهأا
واملتعلقة ابستملدا العنر يف اعتقال واحتجا أحد املدارعن عح شعب سيكوويمك املناوضن ملنرو
توسيع خط امانويب عرب اابال ،يف  19تنرينح امول/أكتوور ،2019
ودذ تُا ّكر مبالحظائا اخلتامية الساوقة لعا  2017ونفن كندا ()CERD/C/CAN/CO/21-23
ووتو يتها العامة رقم  )1997(23ونفن حقو النعوب ام لية،
ئيب ابلدولة الطر أن توقر رأورا أعمأال البنأاء يف منأرو توسأيع خأط امانويأب
-1
عرب اابأال ودلغأاء مجيأع التصأارين املمنوحأة ،دىل حأن احلصأول علأى موارقأة حأرة ومسأبقة ومسأتنرية مأح
أرراه شعب سيكوينبيك كارة ،وعد الوراء وواجب عقد مناورات كارية على أكمل وجه(
وئيب ابلدولة الطر أينضا أن تعلق رورا أعمال البناء يف سد املوقع  ، Cدىل حن
-2
أيت وينسأأت مأأووريل و وروريأأت راينفأأر  ،وعأأد الورأأاء
احلصأأول علأأى موارقأأة حأأرة ومسأأبقة ومسأأتنرية مأأح أمأ م
وواجب عقد مناورات كارية على أكمل وجه(
وئيب ابلدولة الطر كالك أن توقر رورا أعمال البناء وتعليق التصأارين واملوارقأات
-3
املمنوحة ملد خأط أنبأوب الغأا كوسأتال غا لينأك يف امراضأي وامقأاليم التقليدينأة التاوعأة لنأعب وينتسأوينت
الأأيت و ينتنأأا ل عنه أأا ،دىل حأأن احلصأأول عل أأى موارقتأأه احلأأرة واملس أأبقة واملسأأتنرية ،وعأأد الور أأاء وواجأأب عق أأد
مناورات كارية على أكمل وجه(
-4
تو ي الدولة الطر ن تضع ،ابلتناور مأع النأعوب ام ألية ،دطأارا قانونيأ ا وماسسأيا
لضمان التناور الكايف ،مح أجل احلصأول علأى موارقأة حأرة ومسأبقة ومسأتنرية ريمأا ينتعلأق مميأع التنأرينعات
اليت مت النعوب ام لية(
حتث الدولة الطر على اختاذ اخلطأوات الال مأة هرا مبأدأ املوارقأة احلأرة واملسأبقة
-5
واملسأأتنرية يف التنأرينعات احملليأأة ،ابلتنأأاور مأأع النأأعوب ام أألية ،امتاأأالا لاللتزامأأات والجتهأأاهات القضأأائية
الدولية يف جمال حقو ا نسان ،مع مراعأاة التو أية العامأة رقأم  )1997(23الصأاهرة عأح اللجنأة ونأفن
حقو النعوب ام لية(
حتث الدولة الطر أينضا على تميد املوارقة احلالية واملسأتقبلية علأى املنأارينع ا ئائيأة
-6
الكبأأرية الأأيت تأأامر علأأى النأأعوب ام أألية ول حتظأأى مبوارقأأة حأأرة ومسأأبقة ومسأأتنرية مأأح مجيأأع النأأعوب
ام لية املتضررة(
حتأأث الدولأأة الطأأر كأأالك علأأى أن توقأأر رأأورا عمليأأات ا خأأالء القسأأري لنأأع
-7
سيكوينبيمك ووينتسويننت(
8
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حتث الدولة الطر على ضمان عد استملدا القوة ضأد شأع سأيكوينبيك وينتسأويننت،
-8
وسحب شرطة اخليالة الكندينة امللكية وأجهزة اممح والنرطة املرتبطة تا مح امراضي التقليدينة التاوعة هلما(
حتث الدولة الطأر أينضأا علأى أن حتظأر اسأتملدا امسألحة الفتاكأة ضأد النأعوب
-9
ام لية ،ول سيما على شرطة اخليالة الكندينة امللكية(
-10
النعوب ام لية و

تنأأجع الدولأأة الط أأر علأأى التم أأاس املنأأورة التقنيأأة م أأح يليأأة اخل أرباء املعنيأأة حبق أأو

ابء -البيان
-22

اعتمدت اللجنة عح وعد البيان التايل (البيان ))2020(1

البيان  )2020(1بشأن الولايت املتحدة األمريكية
يف  12حزينران/ينوني أأه  ،2020ويف ع أأرو اس أأتانائية انمج أأة ع أأح جائح أأة كوري أأد ،19-اعتم أأدت
انة القضاء على التمييز العنصري البيان التايل

دن انة القضاء على التمييز العنصري،
دذ تتصر مبوجب تداوري ا ناار املبكر وا جراءات العاجلة،
ودذ ينساوروا القلق د اء قتل جور رلويند وطرينقة مروعة يف مينياوولي يف  25أاير/ماينو ،2020
ودذ يناأأري جزعهأأا أينضأ ا تكأرار عمليأأات قتأأل اممأرينكين مأأح أ أأل أررينقأأي ال ُعأَّزل علأأى أينأأدي ضأأبا
النرطة وامرراه على مر السنن،
ودذ تنعر وقلق ابلغ مح استمرار موعفي دنفاذ القانون يف رارسة التنمأيط العرقأي ،واسأتملدا
القسوة ،والستملدا املفر للقوة ضد أشملار يننتمون دىل أقليات عرقية ودمنية ،مبح يف ذلك أشملار
عُأَّزل ،رأأا ينأأاهي دىل وقأأو قتلأأى ونأأكل متكأأرر و عأأداه غأأري متناسأأبة وأأن اممأرينكين مأأح أ أأل أررينقأأي
العزل مح هون أن خيضع املساولون عح ذلك للمساءلة الال مة والعقوابت املناسبة،
ودذ ينقلق ابهلا اوء موعفي دنفاذ القانون دىل الستملدا املفأر للقأوة ضأد املتظأاورينح السألمين
يف مجيع أ اء البلد الاينح ينناهون إبهناء التمييز العنصري ووتحقيأق العدالأة يف قضأية ورأاة جأور رلوينأد،
مبا يف ذلك استملدا رذاذ الفلفل احلأار والر أار املطأاطي واهلأراوات ضأد املتظأاورينح ووسأائط ا عأال
واملارة ،را أهى دىل تنفيا عمليات اعتقال واحتجا واسعة النطا ،
واقتناعا منها ن التمييز املنهجي واهليكلي ينتغلغل يف ماسسات الدولة ،وينزينأد علأى أو غأري
متناسأأب مأأح الفأوار العرقيأأة الأأيت ينعأأاين منهأأا اممرينكيأأون مأأح أ أأل أررينقأأي ،ول سأأيما يف جمأأال التمتأأع
ابحل ق يف املساواة يف املعاملة أما القضاء ،وحأق الفأره يف اممأان علأى شملصأه ،واحلأق يف لاينأة الدولأة
مح العنر أو الضرر البدين ،وغري ذلك مح احلقو املدنية والقتصاهينة والجتماعية والاقارية املنصور
عليها يف التفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،
ودذ أتخا علمأ ا مبأا ُشأر ريأه مأح حتقيأق جنأائي ومالحقأة قضأائية ضأد ضأبا النأرطة امروعأة
املساولن عح وراة جور رلويند ،مبح ريهم ضاوط النرطة الاي تسبب يف وراة الضحية،
ودذ أتخا علم ا أينض ا إبعالن السلطات احمللية يف مينياوولي عح دجأراء د أالحات يف جهأا
النأرطة ،ووغأريإل مأأح ا عأأالانت املماملأأة الأأيت أأدرت عأح حكومأأات لليأأة أخأأرى ،ونأأفن حتوينأأل ميزانيأأة
أجهزة النرطة دىل جمالت اخلدمات الجتماعية،
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ودذ أتخا علم اكالك ابلحتجاجات السلمية اليت نظمها الناس يف مجيع أ اء العاو تضأامن ا
مع اممرينكين مح أ ل أررينقي وامقليات ا منية امخرى يف الولايت املتحدة اممرينكية ،وكالك تعبريا
عح مناوضة التمييز العنصري يف ولداهنم،
ابلبيانن ،اللاينمح درا مع ا يف  5حزينران/ينونيه  2020عح ا جراءات اخلا ة التاوعة
ودذ تا ّكر
م
لألمم املتحدة ،أحدتا للتعبري عح دهانة املمارسة العنصرينة املروعأة الأيت حتمأل مسأات القتأل العنأوائي يف
العصأأر احل أدينث ،والأأدعوة دىل د أأالح منهجأأي لنظأأا العدالأأة ،وانخأأر ونأأفن الحتجاجأأات املناوضأأة
للعنص رينة املنهجية يف الولايت املتحدة ،ودذ تعرب عح أتينيدوا هلاينح البيانن،
ودذ ت أُ أا ّكر مبالحظائ أ أأا اخلتامي أ أأة السأ أ اوقة الص أ أأاهرة يف ع أ أأا )CERD/C/USA/CO/6( 2008
و )CERD/C/USA/CO/7-9( 2014ون أأفن ال أأولايت املتح أأدة ،ومبقررو أأا الس أأاوق ون أأفن امح أأدال الفظيع أأة
ينومي  11و 12يب/أغسط ،2017
اليت وقعت يف شارلوتسفيل يف م
ودذ تأُا ّكر وتو أأيائا العامأأة رقأأم  )2005(31ونأأفن منأأع التمييأأز العنصأأري يف دهارة وسأأري عمأأل
نظأأا العدالأأة اانائيأأة ،ورقأأم  )2011(34ونأأفن التمييأأز العنصأأري ضأأد السأأكان املنحأأدرينح مأأح أ أأل أررينقأأي،
ورقم  )2013(35ونفن مكارحة خطاب التحرين على الكراوية العنصرينة،
ئيب ابلولايت املتحدة اممرينكية أن حت التزامائا الدولية اح اما اتمأ ا ،ول سأيما
-1
تلك الناشوة عح التفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ،اليت وي طر ريها(
حتأث حكومأة الأأولايت املتحأدة علأى ضأأمان دجأراء حتقيأق شأأامل يف ورأاة جأور رلوينأأد،
-2
ولاكمة ااناة املزعومن ومعاقبتهم ،يف حالة دهانتهم ،وعقوابت تتناسب مع خطورة اارمية(
ئيأأب حبكومأأة الأأولايت املتحأأدة أن تفأأرض مزينأأدا مأأح الرقاوأأة علأأى سأأوء السأألوك يف
-3
ب دىل موعفي دنفاذ القانون
يننس ُ
أجهزة النرطة وأن حترر على دجراء حتقيق روري ورعال يف كل اهعاء ُ
الستملدا املفر للقوة ،مبا يف ذلأك يف سأيا الحتجاجأات السألمية املتوا ألة ،وذلأك وصأ ر النظأر
عأح العأر أو اللأأون أو النسأب أو ام أأل القأومي أو ا مأأر ،وعلأى لاكمأأة اا أن اة املزعأأومن ودنأزال العقأأوابت
املناسبة تم دذا أهيننوا(
حتأأث حكومأأة الأأولايت املتحأأدة علأأى الكأأر عأأح اسأأتدعاء ااأأيش لضأأمان النظأأا
-4
العا يف سيا واإل الحتجاجات السلمية ،رأا قأد ينفضأي دىل اسأتملدا القأوة املفرطأة ضأد اممأرينكين
مح أ ل أررينقي وامقليات العرقية امخرى(
ئيأأب حبكومأأة الأأولايت املتحأأدة أن تكاأأر جهوهوأأا كأأي ُفظأأر علأأى مأأوعفي دنفأأاذ
-5
القأأانون رارسأأة التنمأأيط العرقأأي واسأأتملدا القأأوة املفرطأأة يف حأأق امشأأملار املنتمأأن دىل أقليأأات عرقيأأة
ودمنية ،واستوصال واتن املمارستن عمليا(
حتث حكومة الولايت املتحدة على الع ا علنا ووجوه متييز عنصري ويكلأي يف
-6
ا تمأع ،وكأأالك علأأى التعبأري عأأح ررضأأها ودهانتهأا ونأأكل ل لأأب ريأه ووأأال شأأرو لعمليأات لقتأأل الأأيت
ترتكب ودارع العنصرينة يف حق اممرينكين مح أ ل أررينقي وغريوم مح امقليات(
حتأأث حكومأأة الأأولايت املتحأأدة وسأ لطات الأأولايت والسأألطات احملليأأة علأأى دج أراء
-7
د أأالحات رورينأأة ومالئمأأة ئأأد دىل القضأأاء علأأى ياثر التفأأاوت العرقأأي أو التمييأأز اهليكلأأي يف أجهأأزة
النرطة ونظا العدالة اانائية ،مع مراعاة حقو ضحااي اارائم املرتكبة ودارع العنصرينة(
تو أأي حكوم أأة ال أأولايت املتح أأدة وس أألطات ال أأولايت والس أألطات احمللي أأة وض أأمان
-8
ت عميم أحكا التفاقية على نطا واسع يف مناوب تدرينب وتاقير موعفي دنفاذ القانون(
10
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ت أأدعو ال أأولايت املتح أأدة دىل أن تب أأاهر عل أأى وج أأه الس أأرعة دىل تق أأدمي التقرين أأر اا أأامع
-9
لتقارينروأأا الدورينأأة العاشأ ر واحلأأاهي عنأأر والاأأاين عنأأر ،والأأيت رأأات أوان تقأ دميها منأأا  20تنأرينح الاأأاين/
نورمرب  ، 2017وأن تدر معلومات عح التداوري املتملاة لتنفيا التو يات الوارهة يف واا البيان و

جيم -النظر يف احلالت يف إطار تدابري اإلنبار املبكر واإلجراءات العاجلة
 -23خأأالل الف أ ة املنأأمولة ابلتقرينأأر ،نظأأرت اللجنأأة يف عأأده مأأح احلأأالت يف دطأأار تأأداوري ا نأأاار
املبن أهانإلو
املبكر وا جراءات العاجلة ،على النحو َّ
 -24ويف  13أاير/مأ أاينو  ،2019تلقأ أأت اللجنأ أأة رسأ أأالة مأ أأح حكومأ أأة كنأ أأدا رها علأ أأى رسأ أأالة اللجنأ أأة
املارخة  14كانون امول/هينسمرب 2018و وكانت اللجنة قد أعروأت يف رسأالتها تلأك عأح شأواغل ونأفن
القصأأور املزعأأو يف التأأداوري الأأيت تكفأأل عقأأد منأأاورة مأأع النأأعوب ام أألية القاطنأأة يف مقاطعأأة وأرينتيش
كولومبيا واملتضررة مح أعمال البناء يف سد املوقع  ، Cواليت ستتضرر رو ذلك ،حقوقها يف امراضي
على و هائم ،وتكفل احلصول على موارقة حرة ومسبقة ومستنرية مح واإل النعوبو وأحاطت اللجنة
علم ا ابملعلومات املتعلقة وسد املوقع  Cالأيت ورهت يف رسأالة احلكومأة ونأفن ااهأوه املباولأة للتنأاور
مع النعوب ام لية وما جرى مأح تقييمأات ويويأة ومقاريأة ،غأري أهنأا أرسألت رسأالة يف اترينأخ  29يب/
أغسط  ،2019أعروت ريها جمأدها عأح قلقهأا وطلبأت تقأدمي معلومأات دضأارية عأح اخلطأوات املتملأاة
لتعليق منرو سد املوقع  Cدىل حن احلصول على موارقة حرة ومسبقة ومستنريةو
رسأأالتها املارخأأة 14

 -25ويف  10نيسأأان/أورينل  ،2019تلقأأت اللجنأأة رسأأالة مأأح حكومأأة ررنسأأا رها علأأى
كانون امول/هينسمرب 2018و وكانت اللجنة قد أعروت يف رسالتها تلك عح قلقها د اء املزاعم اليت تفيد
ن منأأرو التع أدينح املسأأمى جبأأل الأأاوب قأأد أمأأر علأأى النأأعوب ام أألية يف غيأأاان الفرنسأأية ،ود اء
وضع املنرو ودون دجراء مناورات كارية مع النعوب ام لية واحلصول على موارقتهأا احلأرة واملسأبقة
واملسأأتنريةو وأحاطأأت اللجنأأة علم أا ابملعلومأأات املقدمأأة مأأح الدولأأة الطأأر الأأيت تنأأري دىل عقأأد منأأاورة
عامة ونفن منرو ج بل الاوب واخلطة الأيت وضأعتها و ارة النتقأال البيوأي والتضأامر لتعأدينل قأانون
التعدينح مح أجل درساح ا ال أما تعزينز طرائق التناور مأع السأكان املتضأررينحو ويف رسأالة مارخأة 29
يب/أغسط  ،2019أعروت اللجنة عح قلقها جمدها وذكرت أهنا ستوا ل حبث واإل املسفلة يف سيا
النظر يف التقارينر الدورينة للدولة الطر و
 -26ويف  29أاير/مأ أاينو  ،2019تلقأ أأت اللجنأ أأة رسأ أأالة مأ أأح حكومأ أأة اهلنأ أأد رها علأ أأى رسأ أأالة اللجنأ أأة
املارخ أأة  10أاير/م أاينو 2019و وكان أأت اللجن أأة ق أأد أعرو أأت يف رس أأالتها تل أأك ع أأح قلقه أأا م أأح احتم أأال أن
يننتهأأك منأأرو السياسأأة الوطنيأأة للغأأاابت لعأأا  2018حقأأو النأأعوب ام أألية ،ول سأأيما مأأح خأأالل
السأأيطرة رعليأ ا علأأى مأواره الغأأاابت الأأيت تعأأوه للمجتمأأع احمللأأي ،وينقأأوض ويوتهأأا احلاكمأأة (غأرا سأأاتاس)و
وأحاط أأت اللجن أأة علم أا ابملعلوم أأات املقدم أأة م أأح الدول أأة الط أأر وال أأيت تن أأري دىل أن أأه أ ري حالي أا ،دع أأداه
منرو السياسة الوطنية للغاابت ،وعقد عملية تناورينة مع أ حاب املصلحةو وكررت اللجنة يف رسالتها
املارخأأة  29يب/أغسأأط  ،2019ا عأراب عأأح شأواغلها وطلبأأت تقأأدمي معلومأأات دضأأارية عأأح اخلطأوات
املتملاة للنظر يف سأحب منأرو السياسأة املأاكورو وطلبأت أينضأا تقأدمي معلومأات عأح اخلطأوات املتملأاة
لإلحجا عح اعتماه أي تنرينعات أو سياسات تقوض حقو النعوب ام لية ولضمان منأاركة النأعوب
ام لية يف دهارة ورانمب التحرينب التعوينضي منه ينتعلق مباشرة ابحلقو يف امراضي وامقاليمو
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 -27ويف  8متو /ينوليه  ،2019تلقأت اللجنأة رسأالة مأح حكومأة لتفيأا رها علأى الرسأالة الأيت كانأت
قد وعاأت تأا يف ينأو  10أاير/مأاينو  ،2019وأاثرت ريهأا شأواغل ونأفن اممأر التمييأزي املزعأو الأاي قأد
ين أأنجم ع أأح الالئح أأة اادين أأدة رق أأم  716املتعلق أأة ابلتعل أأيم قب أأل الوت أأدائي عل أأى امقلي أأات ا مني أأة يف جم أأال
التعل أأيمو ويف رس أأالة مارخ أأة  29يب/أغس أأط  ،أحاط أأت اللجن أأة علم أ ا ابملعلوم أأات املقدم أأة م أأح الدول أأة
الطر ونفن د الح نظا التعليم ،ومضمون الالئحة ااديندة املتعلقة ابلتعليم قبل الوتأدائي والنمأاذ
التعليميةو وأعروت جمدها عأح شأواغلها السأاوقة ونأفن اممأر التمييأزي لالئحأة اادينأدة رقأم  716املتعلقأة
ابلتعلأأيم قبأأل الوتأ دائي ،وطلبأأت تقأأدمي معلومأأات دضأ ارية يف التقرينأأر الأأدوري للدولأأة الطأأر الأأاي فأأل
موعد تقدميه يف  14أاير/ماينو 2021و
 -28ويف  29يب/أغسط  ، 2019وعات اللجنة ورسالة دىل حكومة وريو أعروت ريها عأح شأواغل
ونأأفن اعتمأأاه احلكومأأة ا قليميأأة يف أوكأأااييل لئحأةا جدينأأدة  -اممأأر رقأأم - CR-GRU-2018-010
ميكح أن تامر سلب ا ،يف حالة تنفياوا ،على سندات ملكية امراضي يف ا قليم التقليدي الاي ينعوه دىل
ا تمع احمللي لنعب سانتا كأالرا هي أوتنأنيا ام أليو وأعروأت اللجنأة عأح قلقهأا أينضأ ا مأح أن ينكأون
واا اممر قد اعتمد ودون عقد مناورات كارية مع النعوب ام لية وودون احلصول على موارقة حرة
ومس أأبقة ومس أأتنرية منه أأاو وطلب أأت تق أأدمي معلوم أأات ع أأح اخلط أوات املتمل أأاة للنظ أأر يف دلغ أأاء و أأاا امم أأر
لضمان عقد مناورات كاريأة مأع أرأراه ا تمأع احمللأي لنأعب سأانتا كأالرا هي أوتنأنيا ام ألي ،تأد
احلصأأول علأأى م أوارقتهم احلأأرة واملسأأبقة واملسأأتنرية ول أاينتهم مأأح التعأأرض للتملوينأأر واملض أاينقة والتهدينأأد
والعتداء على أيندي جمموعات التار ابمراضي املوجوهينح هاخل أرض امجداهو
 -29ويف  24نيسأ ان/أورينل  ،2019تلق أأت اللجن أأة رس أأالة م أأح حكوم أأة اتينلن أأد رها عل أأى الرس أأالة ال أأيت
كانت قد وعات تأا يف ينأو  17أاير/مأاينو  ،2017وأعروأت ريهأ ا عأح قلقهأا د اء اسأتمرار وروه اهعأاءات
تنأأري دىل عمليأأات دخأأالء قسأأري ومضأاينقات تتعأأرض هلأأا قبيلأأة كأأارينح ،الأأيت تنتمأأي دىل النأأعوب ام أألية يف
منتزإل كايننغ كراشن الوطر ،ود اء عد احلرر على عقد مناورات كارية مع أرراهوا للحصأول علأى مأوارقتهم
احلرة واملسبقة واملستنريةو وأحاطت اللجنة علما ابملعلومات املقدمة مح الدولة الطر ونفن حالة تلأك
النعوب ام لية ،ول سيما اعتمأاه قأانون غأاابت ا تمعأات احملليأة يف  15شأبا /ررباينر  ،2019والتحقيأق
يف حأأالت العتأأداءات علأأى جمتمعأأات قبيلأأة كأأارينح احملليأأة ،ووأرامب لاينأأة النأأهوه ،والتأأداوري الراميأأة دىل
ضأأمان لاين أأة حق أأو الن أأعوب ام أأليةو ويف رس أأالة مارخ أأة  29يب/أغس أأط  ،2019أعرو أأت اللجن أأة
جمدها عح قلقها وطلبت تقدمي معلومات دضاريةو
 -30ويف  13كأانون امول/هينسأمرب  ،2019وعاأت اللجنأة ورسأأالة دىل حكومأة وأيالروس أعروأت ريهأا عأأح
قلقهأأا د اء أعمأأال التمييأأز الأأيت ينُأزعم أهنأأا تس أأتهد أر أراه الرومأأا يف مقاطعأأة موغيليأأرو وأاثرت وأأاإل الرس أأالة
شأواغل ونأفن دقأدا النأرطة احملليأة علأى تنفيأا مأداتات واعتقأال عأده كبأري مأح امشأملار الأاينح يننحأأدرون
م أأح الروم أأا ،مب أأح ر أأيهم النسأ أأاء وامطف أأال ،وس أأبب الش أأتباإل يف مقتأ أأل ض أأاوط ش أأرطة يف مقاطع أأة موغيليأ أأرو
وأاثرت الرسالة شواغل أينضا ونفن مزاعم اوء النأرطة دىل مضأاينقة أرأراه الرومأا وختأوينفهم والسأتملدا املفأر
للقوة يف التعامل معهأمو واب ضأارة دىل ذلأك ،ينأُزعم أن الرومأا ينعأانون مأح اسأتملدا النأرطة خلطأاب الكراويأة
ضأدومو وطلبأت اللجنأأة تقأدمي معلومأات التحقيأأق يف مقتأل ضأأاوط النأرطة واهعأاءات التمييأأز العنصأري ضأأد
الروما ،مبا يف ذلك استملدا سلطات دنفاذ القانون خلطاب الكراوية والتنميط العرقي ،مح أجل لاسبة
املساولن عح ذلك ،وتورري سبل انتصا رعالة للضحااي ،مبا يف ذلك التعوين  ،ولاينتهم مح التعرض
مي شكل مح أشكال امعمال النتقامية أو الافر وسبب ا وال عح واإل احلالتو
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 -31ويف  13كانون امول/هينسمرب  ،2019وعات اللجنة ورسالة دىل حكومة شيلي أعروت ريها عح
قلقها د اء التفمري السل املزعو نناء مطمر قمامة حي على احلقو اليت متلكها جمتمعات ووينليش
احمللية الاالل املنحدرة مح النعوب ام لية يف روندو لوس مأيالن  ،وسأان أنطونيأو هي ووينلأدن ،يف
أراضأأيها وأقاليمهأأا التقليدينأأةو وأعروأأت اللجنأأة يف رسأأالتها أينضأا عأأح قلقهأأا مأأح أن ينأ ك مطمأأر القمامأأة
الصحي أمرا سلبي ا على مواره املياإل وينهده القيمة املورومة والاقارية والبيوية اليت تكتسأيها أقأاليم النأعوب
ام لية وموارهواو وطلبت معلومات عح التداوري املعتمدة لتقييم اممر الجتماعي والبيوي نناء مطمر
القمامة املاكور أعالإل علأى ا تمعأات احملليأة للنأعوب ام ألية وعأح التأداوري املتملأاة لعقأد منأاورة مأع
واإل ا تمعات تد احلصول منها على موارقة حرة ومسبقة ومستنريةو وطلبت اللجنة أينضا معلومات
عأأح التأأداوري احملأأدهة الأأيت اعتمأأدت حلماينأأة أئأأا احليأأاة والعأأيش التقليدينأأة والقيمأأة املورومأأة والاقاريأأة الأأيت
تكتسيها أقاليم النعوب ام لية املتضررة مح دنناء مقالب النفاايت ومطامر القمامة الصحية وتنغيلهاو
 -32ويف  13كانون امول/هينسمرب  ، 2019وعات اللجنة ورسأالة دىل حكومأة ونمأا أعروأت ريهأا عأح
قلقها مح عد امتاال الدولة الطر امتاالا كامالا لالتفا الاالمي املارخ  26تنرينح الااين/نورمرب 2009
ولتفا التسوينة الوهينة املارخ  26يب/أغسط  2019الاي أورمته مع جمتمعات نغاب ام لية املتضررة
مح لطة توليد الطاقة الكهرمائيأة املسأماة تنأانغينولو وطلبأت تقأدمي معلومأات عأح التأداوري املتملأاة لالمتاأال
هل أاينح التف أأاقن وحا أأت الدول أأة الط أأر عل أأى تق أأدمي تقارينرو أأا الدورين أأة ال أأيت ر أأات أوان تق أأدميها من أأا  4ك أأانون
الااين/ينناينر 2013و
 -33ويف  13كانون امول/هينسمرب  ،2019وعات اللجنة ورسالة دىل حكومة الحتاه الروسي أعروت
ريها عح قلقها د اء اهعاءات تعرض الروما لالحتجا التعسفي واملعاملة الالدنسانية على أيندي مأوعفي
دنف أأاذ الق أأانون ،نتيج أأة نن أأوب مواجه أأة دمني أأة عنيف أأة و أأن الروم أأا وغ أأري الروم أأا يف قرين أأة ش أأيموهانوركا،
مبقاطعأأة ون أزا ،يف حزينران/ينونيأأه 2019و وأشأأارت اللجنأأة يف تلأأك الرسأأالة أينض أا دىل أن املوأأات مأأح أونأأاء
الرومأأا اضأأطروا دىل الفأرار مأأح القرينأأة وسأأبب التهدينأأدات والتملوينأأر و أأدر يف حقهأأم أمأأر قضأأائي تأأد
منأأا هلم مأأح هون تأأورري خيأأارات ودينلأأة عأأاهة تأأوطينهمو وطلبأأت اللجنأأة تقأأدمي معلومأأات عأأح التأأداوري
املتملاة للتحقيق يف اهعأاءات التمييأز ضأد الرومأا ،ولاسأبة املسأاولن عأح ذلأك ،وتأورري سأبل انتصأا
رعالة مرراه الروما ،مبا يف ذلك التعوين و وطلبت أينضأا تقأدمي معلومأات عأح اخلطأوات املتملأاة حلماينأة
الضأأحااي مأأح الرومأأا مأأح التعأأرض مي شأأكل مأأح أشأأكال النتقأأا أو الاأأفر وسأأبب ا وأأال عأأح و أأاإل
احلأ أأالت ،ومنأ أأع عمليأ أ ات دجأ أأالء أرأ أراه الرومأ أأا قسأ أرا ووأ أأد املنأ أأا ل ،وضأ أأمان حصأ أأول امسأ أأر وامرأ أراه
املتضررينح على مساكح مناسبة ودينلة وتعوينضاتو
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اثلث ا -النظاار يف التقااارير والتعليقااات واملعلومااات املقدمااة ماان الاادول األط اراف
وجب املادة  9من التفاقية
 -34اعتمأأدت اللجنأأة ،يف هورئأأا التاسأأعة والتسأ عن ،مالحظأأات ختاميأأة ونأأفن سأأبع هول أطأرا
و أ أ أأي كالت أ أ أأايل يينس أ أ أألندا ( ،)CERD/C/ISL/CO/21-23ووولن أ أ أأدا ( ،)CERD/C/POL/CO/22-24وتن أ أ أأيكيا
( ،)CERD/C/CZE/CO/12-13وهولة رلسطن ( ،)CERD/C/PSE/CO/1-2والسلفاهور (،)CERD/C/SLV/CO/18-19
واملكسيك ( ،)CERD/C/MEX/CO/18-21ومنغوليا ()CERD/C/MNG/CO/23-24و
 -35واعتمدت اللجنة يف هورئا املائة ،مالحظات ختاميأة ونأفن مخأ هول أطأرا وأي كالتأايل دسأرائيل
( ،)CERD/C/ISR/CO/17-19وأو وكسأ أأتان ( ،)CERD/C/UZB/CO/10-12وأينرلنأ أأدا (،)CERD/C/IRL/CO/5-9
وكمبوهاي ( ،)CERD/C/KHM/CO/14-17وكولومبيا ()CERD/C/COL/CO/17-19و
-36

وريما ينلي املقررون القطرينون
كمبوهاي

السيد هايب

كولومبيا

السيدة رريهوغو موريننو

تنيكيا

السيد أرتونومو

السلفاهور

السيد كايل تساي

يينسلندا

السيد ووسوينت

أينرلندا

السيدة شيربه

دسرائيل

السيدة دينزاك  -دندايي

املكسيك

السيد ألبوكيكي دسيلفا

منغوليا

السيد ينونغ سيك ينون

وولندا

السيدة مكدوغال

هولة رلسطن

السيدة شونغ

أو وكستان

السيدة يل

 -37وميك ح الطال على املالحظات اخلتاميأة الأيت اعتمأدئا اللجنأة يف تلأك الأدورات علأى املوقأع
النبكي ملفوضية اممم املتحأدة السأامية حلقأو ا نسأان ( )www.ohchr.orgويف نظأا الواثئأق الرمسيأة
لألمم املتحدة ( )http://documents.un.orgحتت الرمو املبيَّنة أعالإلو
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رابع ا -متابعة النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف وجاب املاادة  9مان
التفاقية
 -38خالل الف ة قيد الستعراض ،شغل السأيد كأوت وعيفأة املقأرر املعأر مبتاوعأة النظأر يف التقأارينر
املقدمة مح الدول امطرا و
 -39واعتمأأدت اللجنأأة يف هورتيهأأا الساهسأأة والسأأتن والاامنأأة والسأأتن ،اختصا أأات عمأأل املقأأرر
املعر ابملتاوعأة( )4واملبأاهئ التوجيهيأة للمتاوعأة( )5الأيت س سأل دىل كأل هولأة طأر منأفوعة ابملالحظأات
اخلتاميةو
-40

ويف االسة ( 2802الدورة  ،)100قد السيد كوت تقرينرا دىل اللجنة عح أننطته وصفته مقرراو

 -41ونظ أ أ أ أ أ أ أ أأرت اللجن أ أ أ أ أ أ أ أأة يف هورئ أ أ أ أ أ أ أ أأا املائ أ أ أ أ أ أ أ أأة ،يف تق أ أ أ أ أ أ أ أأارينر املتاوع أ أ أ أ أ أ أ أأة لالحت أ أ أ أ أ أ أ أأاه الروس أ أ أ أ أ أ أ أأي
( ،)CERD/C/RUS/CO/23-24/Add.1ووأ أأيالروس ( ،)CERD/C/BLR/CO/20-23/Add.1والسأ أويند
( ،)CERD/C/SWE/CO/22-23/Add.1وكن أ أأدا ( ،)CERD/C/CAN/CO/21-23/Add.1وكوس أ أأتارينكا
()CERD/C/CRI/CO/19-22/Add.1و
 -42ووا لت اللجنة احلوار البنّاء مأع تلأك الأدول امطأرا عأح طرينأق درسأال تعليقائأا والسأتزاهة
مأ أأح املعلومأ أأاتو وأرسأ أألت اللجنأ أأة أينضأ أ ا رسأ أأائل تأ أأاكري دىل الأ أأدول امطأ أرا الأ أأيت أتخأ أأرت عأ أأح تقأ أأدمي
تقارينر املتاوعةو

__________

()4
()5
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لالطال على اختصا ات العمأأل ،انظأأر الواثئأأق الرمسيأأة للجمعيأأة العامأأة ،الأأدورة السأأتن ،امللحأأق رقأأم ،)A/60/18( 18
املررق الراوعو
لالطأأال علأأى نأأص املبأأاهئ التوجيهيأأة ،انظأأر الواثئأأق الرمسيأأة للجمعيأأة العامأأة ،الأأدورة احلاهينأأة والسأأتن ،امللحأأق
رقم  ،)A/61/18( 18املررق الساهسو
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خامس ا -النظر يف البالغات الواردة وجب املادة  11من التفاقية
 -43تأأنص املأأاهة  11مأأح التفاقيأأة علأأى أنأأه دذا اعتأأربت هولأأة طأأر أن هولأأة طررأ ا أخأأرى ل تضأأع
أحكا واإل التفاقية موضع التنفيا ،كان هلا أن تلفت نظأر اللجنأة ديل ذلأك عأح طرينأق درسأال رسأالةو
ويف عأأا  ،2018تل ّق أت اللجنأأة مأأالل والغأأات ئأأم الأأدول وأأي اموىل مأأح وأأاا النأأو و واتف أق علأأى أن
ينتناول الفرينق العامل املعر ابلبالغات الفرهينة التاوع للجنأة ،البالغأات الأيت ئأم الأدول أينضأ ا()6و وخأالل
الدورتن التاسعة والتسعن واملائة للجنة ،أتلر الفرينق العامل مح امعضاء التالية أمساؤومو

املنسق

مارك ووسوينت

امعضاء

سيلفيو خوسيه ألبوكريكيه دسيلفا
أليكسي سو أرتونومو
كيكو كو
ينونغ كا جون ينونغ سيك ينوون

 -44وخ أأالل الجتم أأا اخل أأار ال أأاي عقدت أأه اللجن أأة يف  17حزينران/ينوني أأه  ،2020وس أأبب جائح أأة
كوريأأد ،19-وورق أا للمأأاهة  )1(3مأأح النظأأا الأأداخلي ،عينأأت امعضأأاء ااأأده يف الفرينأأق العامأأل املعأأر
ابلبالغات التاوع هلاو وريما ينلي تكوينح الفرينق العامل

املنسق

ينونغ كا جون ينونغ سيك ينوون

امعضاء

سيلفيو خوسيه ألبوكريكيه دسيلفا
رينتا دينزاك  -دندايي
كيكو كو
ستاماتيا ستاررينناكي

 -45واعتمدت اللجنة ،خالل هورئا التاسأعة والتسأعن ،أروعأة مقأررات ونأفن والغأن متلفأن مأح
البالغ أأات ال أأيت ئ أأم ال أأدول مق أأدمن م أأح قط أأر أح أأدتا ض أأد اململك أأة العروي أأة الس أأعوهينة ،وانخ أأر ض أ د
ا مارات العروية املتحدة()7و ويف كلتأا احلأالتن ،رأت اللجنأة ،وعأد تلقأي ا ينضأاحات الكتاويأة والبيأاانت
النفوينة مح رالي الدولتن الطررن ،أهنما تندرجان يف نطا اختصا هاو وقأررت أينضأا قبأول البالغأن
ويويت
املقدمن مح قطرو وطلبت اللجنة مح رئيسها أن ينعن ،طبق ا للماهة  )1(12مح التفاقية ،أعضاء م
توريق مصصتن تتيحأان للأدول امطأرا املعنيأة ا رأاهة مأح مسأاعيهما احلميأدة مأح أجأل الو أول دىل
ومتاوعأ أةا لقأ أرارات اللجنأ أأة ونأ أأفن
حأ أأل وهي للمسأ أأفلة علأ أأى أسأ أأاس امتاأ أأال الأ أأدول امطأ أرا لالتفاقيأ أأةو ُ
املقبوليأأة ،وامتاأأالا للمأأاهة ()1(12أ) مأأح التفاقيأ ة ،عقأأد ال أرئي منأأاورات مأأع الأأدول امط أرا املعنيأأة
ويويت التوريق اململصصتن اللتن ُكلَّفتا إب اه حلول وهينة هلاإل املسائلو وتتفلر
ووعد ذلك عن أعضاء م
اهليوأأة املعنيأأة وقضأأية قطأأر ضأأد اململكأأة العرويأأة السأأعوهينة مأأح امعضأأاء التاليأأة أمسأأاؤوم مأأارك ووس أوينت
(ولجيكا) ،وتنينسأونغ تنأونغ (مجهورينأة كأوراي) ،وماكأان مأوينز مبنأغ (السأنغال) ،ومونيكأا وينتأو (امرجنتأن)،
ورريينح ألربات شيربه (جاماينكا)و أما أعضاء اهليوة املعنيأة وقضأية قطأر ضأد ا مأارات العرويأة املتحأدة رهأم
على النحو التايل سارة كليفالند (الولايت املتحدة) ،وشيارا جورجيت (دينطاليا) ،وورانرهو سيبولفوها -
أمور (املكسيك) ،ومااي شايل  -راضل (اازائر) ،وينونغ كا جون ينونغ سيك ينوينح (موريننيوس)و
__________

()6
()7

 ،A/74/18الفقرة 49و
 CERD/C/99/3وCERD/C/99/4و انظر أينض ا الراوط التايل

www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/CERD-C-99-5.pdf

وwww.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/CERD-C-99-6.pdfو
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 -46ويف تصوينت مسجل اختات اللجنة ،خالل هورئأا املائأة ،قأرارا غلبيأة  10أ أوات مقاوأل ،3
ينقضأأي ن الأأبال الأأاي قدمتأأه هولأأة رلسأأطن ضأأد دسأرائيل يننأأدر ضأأمح اختصا أأها ،وعأأد أن ورهئأأا
رالي الأدولتن الطأررن ،ورقأ ا للمأاهة  )5(11مأح التفاقيأةو
ا ينضاحات الكتاوية والبياانت النفوينة مح م
و وت ضد واا القرار كل مأح السأيد ووسأوينت والسأيدة كأو والسأيدة رريهوغأو موريننأوو وامتنأع عضأوان
ع أ أأح التص أ أوينت (ت أ أأا الس أ أأيدة يل والس أ أأيدة دين أ أزاك  -ن أ أأدايي) ،وو ينن أ أأارك عض أ أأو واح أ أأد يف التص أ أوينت
(وأأو السأأيد كأأايل تأزاي) وتغيَّأب عضأوان (تأأا السأأيد أرتونومأأو والسأأيد ألبأأوكريكي دي سأأيلفا)و وميكأأح
الطال على قرار امغلبية على ا ن نت()8و وأره مخسةٌ مح أعضاء اللجنة ورأي مأالر منأ ك(،)9
مبأأح يف ذلأأك امعضأأاء الأاينح أأوتوا ضأأد القأرار وامعضأأاء الأاينح امتنعأوا عأأح التصأوينتو وأعلأأح السأأيد
أرتونومأأو  ،الأأاي كأأان غائبأ ا أمنأأاء التصأوينت ،أنأأه كأأان وأأوهإل أن يننضأأم دىل أ أأحاب ال أرأي اململأأالرو
وقال دن اممر م وك للجنة انن لكي تتملا قرارا ونفن مقبولية البال و

__________

()8

;www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/CERD-C-100-3.pdf
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/CERD-C-100-4.pdf; and

www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/CERD-C-100-5.pdfو
)(9
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سادس ا -األعمال النتقامية
 -47اعتمدت اللجنة ،خالل هورئا املائة ،مباهئ توجيهية ونفن امعمال النتقامية تد درشأاه
اللجن أأة يف متل أأر مراح أأل النظ أأر يف احل أأالت املتعلق أأة ابهع أأاء التع أأرض معم أأال انتقامي أأة ومتاوع أأة و أأاإل
احلالتو وقد تولت جهة التنسيق املعنية ابمعمال النتقامية التاوعة هلأا دعأداه وأاإل املبأاهئ التوجيهيأةو
وميكح الطال عليها على موقع اللجنة على ا ن نت()10و

__________

()10
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سابع ا -الدول األطراف اليت أتخرت كثريا عن مواعيد تقدمي تقاريرها
ألف -التقارير اليت أتخر تقدميها عشر سنوات على األقل
 -48يف  10أاير/ماينو  ،2019كانت الدول امطرا التاليأة قأد أتخأرت علأى موعأد تقأدمي تقارينروأا
ما ل ينقل عح عنر سنوات

GE.20-10916

سرياليون

رات أوان تقدمي التقرينر الدوري الراوع منا عا

ليرباي

رات أوان تقدمي التقرينر امويل منا عا

1977

غامبيا

رات أوان تقدمي التقرينر الااين منا عا

1982

الصومال

رات أوان تقدمي التقرينر الدوري اخلام منا عا

ابووا غينيا ااديندة

رات أوان تقدمي التقرينر الدوري الااين منا عا

1985

جزر سليمان

رات أوان تقدمي التقرينر الدوري الااين منا عا

1985

مجهورينة أررينقيا الوسطى

رات أوان تقدمي التقرينر الدوري الاامح منا عا

1986

سينيل

رات أوان تقدمي التقرينر الدوري الساهس منا عا

سانت لوسيا

رات أوان تقدمي التقرينر امويل منا عا

1991

مالوي

رات أوان تقدمي التقرينر امويل منا عا

1997

ووروندي

رات أوان تقدمي التقرينر الدوري احلاهي عنر منا عا

1998

دسواتير

رات أوان تقدمي التقرينر الدوري اخلام عنر منا عا

1998

غاوون

رات أوان تقدمي التقرينر الدوري العاشر منا عا

غينيا

رات أوان تقدمي التقرينر الدوري الااين عنر منا عا

2000

واينيت

رات أوان تقدمي التقرينر الدوري الراوع عنر منا عا

2000

ليسوتو

رات أوان تقدمي التقرينر الدوري اخلام عنر منا عا

2000

اامهورينة العروية السورينة

رات أوان تقدمي التقرينر الدوري الساهس عنر منا عا

2000

مباووي

رات أوان تقدمي التقرينر الدوري اخلام منا عا

تونغا

رات أوان تقدمي التقرينر الدوري اخلام عنر منا عا

ونغالهينش

رات أوان تقدمي التقرينر الدوري الااين عنر منا عا

وليز

رات أوان تقدمي التقرينر امويل منا عا

2002

ونح

رات أوان تقدمي التقرينر امويل منا عا

2002

درين اي

رات أوان تقدمي التقرينر امويل منا عا

2002

غينيا الستوائية

رات أوان تقدمي التقرينر امويل منا عا

2003

سان ماريننو

رات أوان تقدمي التقرينر امويل منا عا

2003

1976

1984

1989

1999

2000
2001

2002
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تيمور -لينيت

رات أوان تقدمي التقرينر امويل منا عا

تريننيداه وتوابغو

رات أوان تقدمي التقرينر ااامع للتقرينأرينح الأدورينن اخلأام عنأر
والساهس عنر منا عا 2004

جزر القمر

رات أوان تقدمي التقرينر امويل منا عا

مايل

رات أوان تقدمي التقرينر ااامع للتقرينأرينح الأدورينن اخلأام عنأر
والساهس عنر منا عا 2005

أوغندا

ر أأات أوان تق أأدمي التقرين أأر اا أأامع للتق أأارينر الدورين أأة احل أأاهي عن أأر
والااين عنر والاالث عنر منا عا 2005

جزر البهاما

رات أوان تقدمي التقرينر ااامع للتقرينأرينح الأدورينن اخلأام عنأر
والساهس عنر منا عا 2006

كاوو رريهي

رأأات أوان تقأأدمي التقرينأأر ااأأامع للتقرينأرينح الأأدورينن الاالأأث عنأأر
والراوع عنر منا عا 2006

كوت هينفوار

رات أوان تقدمي التقرينر ااامع للتقرينأرينح الأدورينن اخلأام عنأر
والساهس عنر منا عا 2006

غاان

رأأات أوان تقأأدمي التقرينأأر ااأأامع للتقرينأرينح الأأدورينن الاأأامح عنأأر
والتاسع عنر منا عا 2006

ليبيا

رأأات أوان تقأأدمي التقرينأأر ااأأامع للتقرينأرينح الأأدورينن الاأأامح عنأأر
والتاسع عنر منا عا 2006

سانت رنسنت وجزر غرينناهينح

ر أأات أوان تق أأدمي التقرين أأر اا أأامع للتق أأارينر الدورين أأة احل أأاهي عن أأر
والااين عنر والاالث عنر منا عا 2006

ورابهوس

رأأات أوان تقأأدمي التقرينأأر ااأأامع للتقرينأرينح الأأدورينن السأأاوع عنأأر
والاامح عنر منا عا 2007

سانت كيت ونيف

رات أوان تقدمي التقرينر امويل منا عا

مجهورينة تنزانيا املتحدة

رأأات أوان تقأأدمي التقرينأأر ااأأامع للتقرينأرينح الأأدورينن السأأاوع عنأأر
والاامح عنر منا عا 2007

الربا ينل

ر أأات أوان تق أأدمي التقرينأ أأر اا أأامع للتق أأارينر الدورينأ أأة الا أأامح عنأ أأر
والتاسع عنر والعنرينح منا عا 2008

غياان

رات أوان تقدمي التقرينر ااامع للتقرينأرينح الأدورينن اخلأام عنأر
والساهس عنر منا عا 2008

مدغنقر

رأأات أوان تقأأدمي التقرينأأر ااأأامع للتقرينأرينح الأأدورينن التاسأأع عنأأر
والعنرينح منا عا 2008

نيجرياي

رأأات أوان تقأأدمي التقرينأأر ااأأامع للتقرينأرينح الأأدورينن التاسأأع عنأأر
والعنرينح منا عا 2008

2004

2005

2007
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ابء -التقارير اليت أتخر تقدميها مخس سنوات على األقل
 -49يف  8أاير/مأاينو  ،2020كانأأت الأأدول امطأرا التاليأأة قأأد أتخأأرت علأأى موعأأد تقأأدمي تقارينروأأا
ما ل ينقل عح مخ سنوات
رأ أ أأات أوان تقأ أ أأدمي التقرينأ أ أأر ااأ أ أأامع للتقرينأ أ أرينح الأ أ أأدورينن العاشأ أ أأر
أنتيغوا وورووها
واحلاهي عنر منا عا 2009
ر أ أأات أوان تق أ أأدمي التقرين أ أأر اا أ أأامع للتقرين أ أرينح ال أ أأدورينن العن أ أرينح
اهلند
واحلاهي والعنرينح منا عا 2010
رأأات أوان تقأأدمي التقرينأأر ااأأامع للتقأأارينر الدورينأأة الراوأأع واخلأأام
دندونيسيا
والساهس منا عا 2010
ر أأات أوان تق أأدمي التقرين أأر اا أأامع للتق أأارينر الدورين أأة الاال أأث عن أأر
مو امبيق
والراوع عنر واخلأام عنأر والسأاهس عنأر والسأاوع عنأر منأا
عا 2010
رأأات أوان تق أأدمي التقرين أأر اا أأامع للتقرين أرينح ال أأدورينن التاس أأع والعاش أأر
كرواتيا
منا عا 2011
رأأات أوان تقأأدمي التقرينأأر ااأأامع للتقأأارينر الدورينأأة السأأاهس عنأأر
مجهورينة الكونغو الدميقراطية
والساوع عنر والاامح عنر منا عا 2011
رات أوان تقدمي التقرينر امويل منا عا 2011
غينيا  -ويساو
رأأات أوان تقأأدمي التقرين أأر ااأأامع للتقأأارينر الدورين أأة اخلأأام عن أأر
نيكاراغوا
والساهس عنر والساوع عنر منا عا 2011
رأ أ أأات أوان تقأ أ أأدمي التقرينأ أ أأر ااأ أ أأامع للتقرينأ أ أرينح الأ أ أأدورينن العاشأ أ أأر
الكونغو
واحلاهي عنر منا عا 2012
رأأات أوان تقأأدمي التقرينأأر ااأأامع للتقأأارينر الدورينأأة السأأاوع والاأأامح
موانكو
والتاسع منا عا 2012
ر أ أأات أوان تق أ أأدمي التقرين أ أأر اا أ أأامع للتقرين أ أرينح ال أ أأدورينن احل أ أأاهي
الفلبن
والعنرينح والااين والعنرينح منا عا 2012
رات أوان تقدمي التقرينر ااامع للتقارينر الدورينة العنرينح واحلاهي
تون
والعنرينح والااين والعنرينح منا عا 2012
رأأات أوان تقأأدمي التقرينأأر ااأأامع للتقرينأرينح الأأدورينن السأأاوع عنأأر
دميوويا
والاامح عنر منا عا 2013
رات أوان تقدمي التقرينر ااامع للتقارينر الدورينة العنرينح واحلاهي
دينران (مجهورينة  -ا سالمية)
والعنرينح والااين والعنرينح منا عا 2013
رات أوان تقدمي التقرينر ااامع للتقارينر الدورينة احلاهي والعنرينح
ونما
والااين والعنرينح والاالث والعنرينح منا عا 2013
رأأات أوان تقأأدمي التقرينأأر ااأأامع للتقرينأرينح الأأدورينن التاسأأع عنأأر
اليمح
والعنرينح منا عا 2013
ر أأات أوان تق أأدمي التقرين أأر اا أأامع للتق أأارينر الدورين أأة التاس أأع عن أأر
املغرب
والعنرينح واحلاهي والعنرينح منا عا 2014
GE.20-10916
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جيم -اإلجراء البي اختبته اللجنة لضمان تقدمي الدول األطراف تقاريرها
املبسط لتقدمي التقارينر،
 -50عقب القرار املتملا يف هورة اللجنة اخلامسة والامانن ابعتماه ا جراء ّ
وعاأأت اللجنأأة ،يف  21كأأانون الااين/يننأاينر  ،2015مبأأاكرة شأأفوينة دىل الأأدول امطأرا الأأيت أتخأأرت علأأى
تقأأدمي تقارينرو أأا الدورين أأة أكاأأر م أأح عن أأر س أأنوات ،عارض أةا عليه أأا اخلي أأار املتماأأل يف تق أأدمي تقارينرو أأا ور أأق
ا ج أراء اادين أأدو ويف م أأاكرة ش أأفوينة مارخ أأة  30حزينران/ينوني أأه  ،2017و ّس أعت اللجن أأة نط أأا العم أأل اب ج أراء
املبسأأط لتقأأدمي التقأأارينر لكأأي يننأأمل مجيأأع الأأدول الأأيت أتخأ رت علأأى تقأأدمي تقارينروأأا الدورينأأة كاأأر مأأح
مخ سنواتو ولالك ،ولغ جممو الدول امطرا املعنية  65هولةو
 -51وانقنأأت اللجنأأة ،يف هورئأأا التاسأأعة والتسأأعن ،السأأبل امماأأل ملسأأاعدة الأأدول امطأرا الأأيت
أتخرت على تقدمي تقارينروا ،على المتاال للتزامائا يف جمال تقدمي التقارينرو واقأ ح امعضأاء أن تأنهب
اللجنأأة هنجأا اسأأتباقيا أكاأأر ،وطأأر منهأأا درسأأال رسأأائل تأأاكري مأرتن يف كأأل سأأنة دىل الأأدول امطأرا ،
و ايهة استملدا دجراء الستعراض وا جراء املب ّسأط لتقأدمي التقأارينر ،وطلأب عقأد اجتماعأات منائيأة مأع
رالي الدول امطرا املعنيةو وانقنت اللجنة أينضا ما دذا كان يننبغي أن تسم اميع الدول امطرا
يف التفاقية وتقدمي التقارينر مبوجب ا جراء املبسط لتقدمي التقارينر ،ويأد أنأه تقأرر موا ألة النظأر يف وأاإل
املسفلة يف هورة مقبلةو
 -52وح أ اترينأأخ  8أاير/م أاينو  ،2020اسأأتلمت اللجنأأة ،مبوجأأب ا ج أراء املبسأأط لتقأأدمي التقأأارينر،
التق أأارينر الدورين أأة م أأح الا أأاين دىل الس أأاهس عن أأر ال أأيت ق أأدمتها أرغانس أأتان ،وال أأيت ر أأات أوان تق أأدميها من أأا
عا  ، 1986والتقارينر الدورينة مح الساوع عنر دىل الااين والعنرينح املقدمة مح ووتسواانو
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اثمن ا -النظر يف البالغات املقدمة وجب املادة  14من التفاقية
 -53مبوج أأب امل أأاهة  14م أأح التفاقي أأة ،ف أأق لألر أراه ومجاع أأات امر أراه ال أاينح ين أأدعون أهن أأم ض أأحااي
انته أأاك أي م أأح حق أأوقهم املق أأررة يف و أأاإل التفاقي أأة وينكون أأون ق أأد اس أأتنفدوا ط أأر ال أأتظلم احمللي أأة املت أأوررة
امخأأرى أن ينقأأدموا والغ أا مكتأأوابا دىل اللجنأأة لكأأي تنظأأر ريأأهو وقأأد اع أ مأأا جمموعأأه  59مأأح الأأدول
امطرا ابختصار اللجنة ابلنظر يف تلك البالغات()11و
 -54و ري النظر يف البالغات املقدمة مبوجب املاهة  14مح التفاقية يف اجتماعات مغلقة ،متاشي ا
مع املاهة  88مح النظا امساسي للجنةو وتعد سرين اة مجيع الواثئق املتعلقة وعمل اللجنة مبوجب املاهة 14و
 -55ومنا عا  1984وح اترينخ اعتماه واا التقرينر ،سجلت اللجنة  70شكوى تتعلق و  17هولة
والغنو واعتمدت اللجنة
طرر او وأُعلح قبول  3والغات منها ،وعد قبول  19والغ ا ،وأُوقر النظر يف م
مقررات هنائية ونفن امس املوضوعية ل  36شكوى وأعلنت عح استنتا حدول انتهاكات لالتفاقية
يف  20شكوى مح واإل النكاوىو ول تزال  12شكاوى قيد النظرو

ونظرت اللجنة ،يف هورئا املائة ،يف البال رقم ( 2017/61ايكو وريينز غوارمتبل ضأد الكأواهور)

-56
وأعلنت قبول البال و

()12

__________

( )11ميكح الطال على واإل ا عالانت على الراوط التايل https://treaties.un.org/و
(CERD/C/100/D/61/2017 )12و
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اتسع ا -متابعة البالغات الفردية
 -57قأ ّأررت اللجنأأة يف هورئأأا السأأاوعة والسأأتن دننأ اء يليأأة ملتاوعأأة انراء والتو أأيات الأأيت تعتمأأدوا
عقب النظر يف البالغات مبوجب املاهة  14مح التفاقية()13و
 -58ويف ال أأدورة نفس أأها ،ق أأررت اللجن أأة دض أأارة رق أرتن دىل نظامه أأا ال أأداخلي ،تق أأد تفا أأيل ع أأح
ا جأراء()14و وينررأأع املقأأرر املعأأر مبتاوعأأة انراء ابنتظأأا تقرينأأرا دىل اللجنأ ة مأأع تو أأيات ونأأفن ا ج أراءات
امخرى اليت يننبغي اختاذواو وتتناول واإل التو يات ،اليت تُررق ابلتقارينر السنوينة اليت تقدمها اللجنة دىل
اامعية العامة ،احلالت اليت استنتجت ريها اللجنة حدول انتهاكات لالتفاقية أو الأيت قأدمت ونأفهنا
تو يات (املررق امول)و
 -59وتره يف اادول أهانإل حملة عامة عح رهوه املتاوعة اليت قدمتها الدول امطرا و وينبأن ااأدول،
حيامأأا أمكأأح ،مأأا دذا كانأأت رهوه املتاوعأأة تعتأأرب ُمرضأأية أو غأأري مرضأأية ،أو دذا كأأان احل أوار وأأن الدولأأة
الطر واملقرر املعر ابملتاوعة مستمراو وعموم ا ،تعترب الرهوه ُمرضأية دذا كانأت تعأرب عأح اسأتعداه الدولأة
الطأأر لتنفيأأا تو أأيات اللجنأأة أو تعأأرض داتحأأة سأأبيل انتصأأا مناسأأب لصأأاحب النأأكوىو وتعتأأرب
الرهوه اليت ل تتطر لتو يات اللجنأة أو الأيت تكتفأي وتنأاول جوانأب معينأة رقأط مأح التو أيات رهوها
غري ُمرضيةو
ل 36

 -60ويف اترينأأخ اعتمأأاه وأأاا التقرينأأر ،كانأأت اللجنأأة قأأد اعتمأأدت يراء هنائيأأة يف امسأ املوضأأوعية
وتبن هلا حدول انتهاكات لالتفاقية يف  20حالةو ويف عنأر حأالت ،قأدمت اللجنأة اق احأات،
شكوى َّ
أو تو يات ،رغم َّأهنا و تقر حبدول انتهاك لالتفاقيةو

__________

( )13انظر الواثئق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة الستن ،امللحق رقم  ،)A/60/18( 18املررق الراوع ،الفر أولاو
( )14املرجع نفسه ،املررق الراوع ،الفر اثنياو
24
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معلومااات املتابعااة الااواردة ح ا هاابا احل ا فيمااا يتعلااق اميااع حااالت انتهاااك التفاقيااة الاايت
قدمت فيها اللجنة اقعاحات أو تو يات
الدولة الطر وعده
حالت النتهاكات رقم البال و احبه
الدائرك ()7

ره املتاوعأ أ أأة ال أ أ أواره مأ أ أأح الدولأ أ أأة
ره مُرض
الطر

 ،1997/10ايه وح ألد حباسي

)X (A/61/18

عاشرا

 ،1999/16كاشر ألد

)X (A/61/18

X

 ،2004/34حسح جله

)X (A/62/18

X

ُ ،2007/40مورات دينر

)X (A/63/18

 ،2008/43سعدإل لمد عدن

 ،2009/46للي هواس وينوسر شفا

 Xانقص

)X (A/66/18

 6كانون امول/هينسمرب
 28حزينران/ينونيه 2011

2010

)X (A/69/18

18حزينران/ينونيه
 29يب/أغسط 2012
 20كانون امول/هينسمرب 2013
 19كانون امول/هينسمرب 2014
2012

 ،2016/58سو أو

ُ Xمرض يف  Xغري ُمرض يف
جزء منه
جزء منه
ُ Xمرض يف
جزء منه

X

ُ Xمرض يف
جزء منه

)X (A/74/18

 5نيسان/أورينل

ره غري مُرض أو
انقص

عد وروه ره حوار املتاوعة
مستمر
متاوعة

2019

X

ررنسا ()1

 ،2012/52لوران غاوري غاابرو

أملانيا ()1

 ،2010/48احتاه أتراك
ورلن/وراندنبور

وولندا ()2

 ،1984/1أو ينلماظ  -هوغان

X

 ،1991/4لو كو

X

)X (A/72/18

 23تنرينح الااين/نورمرب
)X (A/70/18

 1متو /ينوليه
 29يب/أغسط 2013
 17أينلول/سبتمرب 2014
 3شبا /ررباينر 2015

النروينب ()1

 ،2003/30ااالية اليهوهينة يف أوسلو

مجهورينة كوراي ()1

 ،2012/51لو و

)X (A/71/18

رويا واابل امسأوه  ،2003/29هراغان هورميتش
()1
سلوراكيا ()3
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X

2013

)X (A/62/18

مجهورينة مولدورا ( ،2015/57 )1ساليفو ويليمفري

2016

ُ Xمرض يف جزء
منه

X

X

 9كانون امول/هينسمرب

2016

)X (A/73/18

 27يذار/مارس

2018

ُ Xمرض يف جزء
منه
ُ Xمرض يف جزء
منه

X

)X (A/62/18

X

 ،1998/13يان كووتورا

( X )A/62/18 ،A/61/18

X

 ،2003/31لو رو ويخرون
 ،2014/56و س

( X )A/62/18 ،A/61/18

X

)X (A/71/18

 9يذار/مارس

2016

 Xغري ُمرض يف
جزء منه

X
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عاشرا -متابعة امل متر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكاره األجاناب
وما يتصل ببلك من تعصب ،وم متر استعراض ديرابن
 -61نظأأرت اللجنأأة يف مسأأفلة متاوعأأة املأامتر العأأاملي ملكارحأأة العنصأرينة والتمييأأز العنصأأري وكأرإل امجانأأب
وما ينتصل والك مح تعصب ومامتر استعراض هينرابن يف هورتيها التاسعة والتسعن واملائةو
 -62وشاركت السيدة ماكدوغال يف ننا نظمه يف جنير ،قسم مناوضة التمييز العنصري التاوع
ملفوضأ أأية اممأ أأم املتحأ أأدة حلقأ أأو ا نسأ أأان ،وانقنأ أأت حالأ أأة النأ أأعوب ام أ أألية وسأ أأبل السأ أأتفاهة مأ أأح
املالحظ أأات اخلتامي أأة عل أأى الص أأعيد ا قليم أأيو ونظم أأت اللجن أأة الوطني أأة حلق أأو ا نس أأان ودول أأة قط أأر،
ابلتعأ أأاون مأ أأع مفوضأ أأية اممأ أأم املتحأ أأدة حلقأ أأو ا نسأ أأان والربملأ أأان اموروب والحتأ أأاه الأ أأدويل للصأ أأحفين
والتحأأالر العأأاملي للماسسأأات الوطنيأأة حلقأأو ا نسأأان ،مأامترا هوليأ ا ونأأفن موضأأو وسأأائل التوا أأل
الجتماعي التحدايت وسبل هعم احلرايت ولاينأة الننأطاء  ،عقأد يف الدوحأة ينأومي  16و 17شأبا /
ررباينر 2020و ووجهت الدعوة دىل السيدة دينزاك  -ندايي وألقت كلمة ونفن البحث عح القيم املن كة
والتعدهينة وما ينع ضها حالي ا مح حتدايت يف سيا خطاب الكراوية وضبط احملتوىو

26
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حادي عشر -إعداد تو ية عامة بشأن منع التنميط العرقي ومكافحته
 -63ريما خيص عمل اللجنة املتعلق إبعداه التو ية العامأة ونأفن منأع التنمأيط العرقأي ومكارحتأه،
تلقأأت اللجنأأة العدينأأد مأأح مسأأاتات الأأدول امطأرا واملاسسأأات الوطنيأأة حلقأأو ا نسأأان واملنظمأأات
ا قليمية واملنظمات غري احلكومية واموسا امكاهمييةو ووا لت اللجنة يف هور متيهأا التاسأعة والتسأعن
واملائأأة أعمأأال أأياغة التو أأية العامأأة ونظأأرت يف املسأأوهات الأأيت أعأأدوا مقرروأأا السأأيد مورينلأأو مأأارتينيزو
واسأأتمعت اللجنأأة أينضأا دىل يراء عأأدة خأرباء يف جمأأال الأأاكاء ال أأطناعي وأ أأحاب املصأألحة انخأرينح
مح املاسساتو
 -64وعيَّنأأت اللجنأأة خأأالل الجتمأأا الر اضأأي الأأاي عقدتأأه يف  17حزينران/ينونيأأه  2020وسأأبب
جائحة كوريد ،19-وورقا للماهة  )1(3مح نظامها الداخلي ،السيدة شيربه لتكون مقررة جديندة معنية
ابلتو ية العامة ونفن منع التنميط العرقي ومكارحتهو

GE.20-10916

27

A/75/18

اثين عشر -النظاار يف نساال اللتماسااات والتقااارير الااواردة وغااري ذلااك ماان املعلومااات
املتعلقة ابألقاليم املشمولة ابلو اية واألقاليم غاري املتمتعاة ابحلكام الابا
وسائر األقاليم األخرى اليت يسري عليها قرار اجلمعياة العاماة (1514د،)15-
طبقا للمادة  15من التفاقية
ختول املاهة  15مح التفاقية للجنة النظأر ريمأا ُفأال دليهأا مأح ويوأات اممأم املتحأدة اململتصأة
-65
ّ
مح نسخ اللتماسات والتقارينر وغريوا مح املعلومات املتعلقأة ابمقأاليم املنأمولة ابلو أاينة وامقأاليم غأري
املتمتعأأة ابحلكأأم الأأاايت وسأأائر امقأأاليم امخأأرى الأأيت ينسأأري عليهأأا ق أرار اامعيأأة العامأأة (1514ه،)15-
وررع انراء والتو يات اليت تصدروا يف واا النفن دىل اامعية العامةو
 -66وعليه ،حبات السيدة شربه ،وناء علأى طلأب اللجنأة ،تقرينأر اللجنأة اخلا أة املعنيأة حبالأة تنفيأا
أامي  2018و،)15(2019
دع أأالن م أأن الس أأتقالل للبل أأدان والن أأعوب املس أ
أتعم)رة ،ع أأح أعماهل أأا خ أأالل ع أ م
(16
ونسخ ورقات العمل املتعلقة ابمقاليم السبعة عنر اليت أعدئا اممانة للجنة اخلا ة وجمل الو اينة
(انظر  ،)CERD/C/98/3وقدمت تقرينروا دىل اللجنة يف هورئا التاسعة والتسعن ،يف  28يب/أغسط 2019و
 -67وأشارت اللجنة دىل أنه ينتعار عليها ح انن ،أن تر د ر داكامالا تنفيا التفاقيأة الدوليأة
للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري يف امقاليم غري املتمتعة ابحلكم الاايتو ومع ذلك ،أحاطت
اللجنأأة علمأ ا وعأأده مأأح قضأأااي حقأأو ا نسأأان الأأيت تننأأف يف وأأاإل امقأأاليم ،والأأيت تعأأو التمتأأع الكامأأل
مميأ أأع احلقأ أأو املنصأ أأور عليهأ أأا يف التفاقيأ أأة ،ول سأ أأيما يف ا أ أأالت ا هارينأ أأة والتنأ أرينعية والقضأ أأائية
والجتماعية  -القتصاهينةو وستاري اللجنة واإل املسائل مع الدول امطرا اليت تدينر واإل امقاليم أمناء
نظروأأا يف تقارينروأأا املقدمأأة مبوجأأب التفاقيأأةو وأعروأأت اللجنأأة عأأح تقأدينروا لتعهأأد معظأأم الأأدول القائمأأة
اب هارة وضأأمان حقأأو ا نسأأان للسأأكان اخلاضأأعن لولينتهأأا ،ول سأأيما حقهأأم يف تقرينأأر املصأأري ،ووأأي
حتث على دينالء الوتما سرينعا حلالت انتهاك واإل احلقو دذا وقعتو
 -68وأكدت اللجنة مح جديند أن حأق تقرينأر املصأري وأو حأق غأري قاوأل للتصأر مأح حقأو النأعوب
يف امقأأاليم غ أأري املتمتعأأة ابحلك أأم الأأاايت ،ورقأ ا مليا أأا اممأأم املتح أأدة وق أرار اامعي أأة العام أأة (1514ه،)15-
الأأاي ينتضأأمح ا عأأالن املتعلأأق مبأأن السأأتقالل للبلأأدان والنأأعوب املسأأتعمرة ،وينظأأل املبأأدأ امساسأأي يف
جمأأال دهنأأاء السأأتعمارو وهعأأت السأألطات القائمأأة اب هارة دىل تكايأأر جهوهوأأا ملعااأأة أوجأأه الالمسأأاواة
الجتماعية والقتصاهينة يف امقاليم غري املتمتعة ابحلكم الاايت اليت تظلم منها أ حاب اللتماساتو

__________

( )15الواثئأأق الرمسيأأة للجمعيأأة العامأأة ،الأأدورة الاالاأأة والسأأبعون ،امللحأأق رقأأم  ()A/73/23( 23الواثئأأق الرمسيأأة للجمعيأأة
العامة ،الدورة الراوعة والسبعون ،امللحق رقم )A/74/23( 23و

( )16س أ أأاموا اممرينكي أ أأة ،وأنغ أ أأيال ،وورم أ أأوها ،وج أ أأزر ر أ أأرجح الربينطاني أ أأة ،وج أ أأزر كامي أ أأان ،وج أ أأزر روكالن أ أأد (مالفين أ أأاس)،
وو أولينيزاي الفرنس أأية ،وجب أأل ط أأار  ،وغ أوا  ،ومونتس أريات ،وكالي أأدونيا اادين أأدة ،وويتك أأرين ،وس أأانت ويالن أأة ،وت أأوكيالو،
وجزر ترك وكاينكوس ،وجزر ررجح التاوعة للولايت املتحدة والصحراء الغرويةو
28
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اثلث عشر-

مناقشات بشأن عملية تدعيم هيئات املعاهدات
 -69نظأأرت اللجنأأة ،أمنأأاء هورئأأا التاسأأعة والتسأأعن ،يف متلأأر التو أأيات الأوارهة يف قأرار اامعيأأة
العامأأة  268/68املأأارخ  9نيسأأان/أورينل  2014ونأأفن تأأدعيم وتعزينأأز رعاليأأة أهاء نظأأا ويوأأات معاوأأدات
حق أأو ا نس أأانو وانقن أأت اللجن أأة عل أأى وج أأه اخلص أأور ،نت أأائب الجتم أأا الس أأنوي احل أأاهي والاالم أأن
لرؤساء ويوات معاودات حقو ا نسان ،الاي عقد يف نيوينورك يف حزينران/ينونيه  ،2019ووجه العالقة
اليت تروطه مبستقبل عملية تدعيم ويوأات املعاوأداتو واتفأق رأي أعضأاء اللجنأة علأى أن معظأم التو أيات
الأوارهة يف الوميقأة اخلتاميأة تنأكل ابلفعأل جأزءا مأح أسأاليب عمأل اللجنأة ،مبأا يف ذلأك املق حأات املتعلقأة
ونكل احلأوار ،وتأواتر اسأتعراض الأدول امطأرا  ،وشأكل دجأراء املتاوعأة ،أو التفاعأل مأع أ أحاب املصألحةو
وقررت اللجنة موا لة النظر يف واإل املسفلة يف هورائا املقبلةو
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املرفق
معلومااات متابعااة مقدمااة فيمااا يتعلااق ا الت اعتماادت اللجنااة تو اايات
بشأهنا
ينتضأأمح وأأاا املررأأق تميعأ ا للمعلومأأات ال أوارهة متاوعأةا للبالغأأات الفرهينأأة منأأا التقرينأأر السأأنوي
-1
الساوق ( ،)A/74/18دىل جانب أي قرارات اعتمدئا اللجنة ونفن طبيعة تلك الرهوهو

مجهورية كوراي
ل .ج ،.الرأي رقم  ،2012/51املعتمد يف  1أاير/مايو

2015

املسائل والنتهاكات اليت تبينت للجنة
تتعلأق القضأأية املعروضأأة علأأى اللجنأأة ابلتقأأاع عأأح تأأورري لاينأأة رعالأأة لصأأاحبة اللتمأأاس مأأح
-2
رعأل ينأأدعى أنأأه مأح أرعأأال التمييأأز العنصأريو وقأأد تبأأن للجنأة َّ
أن تنفيأأا سياسأأة تقضأي إبلزاميأأة خضأأو
املعلمأأن امجانأأب النأأاطقن اب نكليزينأأة لغ أةا أوىل هون غأأريوم لختبأأار كنأأر ا أأاوة وفأأريوس نق أأص
املناعة البنرينة/ا يند وتعاطي اململدرات قد أهى دىل انتهأاك حأق أاحبة اللتمأاس يف العمأل املكفأول
هلا مبوجب (املاهة (5ه)‘ ،‘1وحرمها مأح حقهأا يف احلصأول علأى لاينأة وسأبيل انتصأا رعأالن ونأفن
تعرضها لفعل التمييز العنصري املبلغ عنه (املاهة )6و واب ضارة دىل ذلك ،تقاعست الدولة الطر عح
اختأأاذ ت أأداوري رعال أأة ملراجع أأة السياس أأات احلكومي أأة تأ د تع أدينل الق أوانن أو امنظم أأة ال أأيت ت أأدمي التميي أأز
العنصأأري ،أو دوطاهلأأا أو دلغائهأأا ،وحظأأر التمييأأز العنصأأري ودهنائأأه مميأأع الوسأأائل املناسأأبة ،رأأا يننأأكل
انتهاك ا للماهة  ) ()1(2مح التفاقيةو

سبيل النتصاف املو ى به
أو أأت اللجنأأة ن متأأن الدولأأة الطأأر أأاحبة اللتمأأاس تعوينضأ ا مناسأأب ا عأأح الضأأرر املأأاهي
-3
واملعنأأوي الأأاي حلأأق تأأا ،ويننأأمل ذلأأك التع أوين عأأح امجأأور الأأيت خسأأرئا خأأالل العأأا الأأاي منعأأت
خالله مح العملو وأو ت اللجنة أينضأ ا ن تتملأا الدولأة الطأر التأداوري املناسأبة لسأتعراض امنظمأة
والسياسات املتعلقة وتوعير امجانب و ن تلغي ،يف القانون واملمارسة ،كأل تنأرينع أو لئحأة أو سياسأة
أو تدوري يناهي دىل التمييز العنصري أو دهامتهو وأو ت اللجنة الدولة الطر كالك ن تتصدى ملمارسة
التنمأيط والو أأم يف حأأق امجانأأب مأح جانأأب املأأوعفن العمأأومين ووسأائط ا عأأال واامهأأور عمومأا،
وطلبت دىل الدولة الطر أن تننر رأي اللجنة على نطا واسعو

التقارير األولية أو الدورية اليت نظرت فيها اللجنة منب اعتماد الرأي
نظرت اللجنة يف هورئا السأاوعة والتسأعن املعقأوهة يف كأانون امول/هينسأمرب  2018يف تقرينأر الدولأة
-4
الطر ااامع للتقارينر الدورينة الساوع عنر والاامح عنر والتاسع عنرو

معلومات املتابعة السابقة
-5

30

تره معلومات املتاوعة الساوقة يف الوميقتن  A/71/18وA/73/18و
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تعليقات إضافية مقدمة من احبة اللتماس
يف  21يذار/م أأارس  ، 2020أولغ أأت أأاحبة اللتم أأاس اللجن أأة ن الدول أأة الط أأر ق أأد منحته أأا
-6
تعوينضا على و ما أو ت وه اللجنة يف رأينها ،الاي وره ريه أنه يننبغي من احبة اللتماس تعوينضا
كاريأ ا عأأح امضأرار املعنوينأأة واملاهينأأة النامجأأة عأأح انتهاكأأات التفاقيأأة ،مبأأا يف ذلأأك التعأوين عأأح امجأأور
الأأيت خسأأرئا خأأالل السأأنة الأأيت ُمنعأأت ريهأأا مأأح العمأألو وحصأألت أأاحبة اللتمأأاس علأأى التعأوين يف
كانون الااين/ينناينر  ،2020وعد دور قرار قضائي يف تنرينح الااين/نورمرب 2019و
وتاكر احبة اللتماس أنه ابلنظر دىل دلغاء دلزامية اخلضو لختبار كنر ا أاوة وفأريوس
-7
نقص املناعة البنرينة ومن تعوين لصاحبة اللتماس ،رإن املسفلة الوحيدة اليت تناولتها اللجنة يف رأينها
وو تعاجل ح انن ،وي دلغاء دلزامية اختبار كنر تعاطي اململدرات الاي ل ينزال ينُفرض على معلمي
اللغات امجنبية ،وينما ينستطيع مالؤوم الكورينون تنب اخلضو لهو

رد الدولة الطرف
-8

و ينره ره مح الدولة الطر وعدو

اإلجراءات اإلضافية املقعحة أو مقرر اللجنة
-9

ل ينزال احلوار مستمراو
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