
GE.16-17109(A) 



 العنصريلجنة القضاء على التمييز 

المالحظاااا الاتاةيااة  اااقر التقرااار الجاااةن للتقرااارال الاا   ايل ال ااا     
 * العارال  ال الث  العارال أل كرا يا

نظرر ا لجنة ررا ت لجر  جلرر  للرررير جنر  جلرر جلا لجرروالجلش لج رررث الجوارر جلا الج رجرر  الجوارر جلا  -1
 2465ا 2464ريهر (، لمل ررررروث ت اوي رررررا ال رررررو ، ت  ن ررررررCERD/C/UKR/22-23ألاك لنيرررررر  

. العرمرروا 2016آب/أغ رر    12ا 11( لملو ررتني ش ت 2465ا CERD/C/SR.2464 لنظرر  
 هذه لملال ظرا لخلررييا.  2016آب/أغ     23لملو تني  ت  2479ت  ن رهر 

 ةق ةة -ألف 
ا    ب لجنة ا بر ومي لجر  جل  للرير جنر  جل جلا لجوالجلش لج رث الجوا جلا الج رج  الجوار جل -2

جنواجرررا لج ررر ي، لجرررذد جلرًرررما لنيانيلل عنرررث لجارررتلغة لجرررظ أورلخلرررر لجنة رررا ت يال ظرخلرررر لخلررييرررا 
لج ررررب ا. ا   رررب لجنة رررا برررروتلل لجءررر جل  الجم  ررررا لجرررذد  ررر ر يرررر ا رررو لجواجرررا لج ررر ي لج  يرررر 

 لمل رتر.

 الجوا ب اإلاجا ية - اء 
 يا لجررجيا:   ّ ب لجنة ا برعرمرني لجرولبري لجرا جلويا الج يرسر  -3

 ؛2012لج رنتن لملرونق مبمرنيئ ي ر ايكر حا لجرمييز لجو ء د، ت عرث   أ( 
لملوررررررون جن رررررررنتن لملرونررررررق برررررررجال  ش الأل رررررر ر   7-1251لج رررررررنتن ل رررررر    ب( 

 ؛2014لحملرر ش جنحمرجلا لج رنتجلا أا لملؤ را، ت عرث 
 ؛2013 ووجلة لج رنتن لملرونق برإلعالنرا، ت عرث   ج( 
 ؛2012لج رنتن لملرونق برج لب را لج تعيا، ت عرث  ( ني 
__________ 

 (.2016آب/أغ     26-2لعرموخلر لجنة ا ت نيالخلر لجر وش   *
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، اخ را لجومرة 2020لسرتل يةيا محرجلا اإنييرج أ نيا لج ايرر لج تييرا  را عررث   ه( 
 لملرءنا هبر؛ 
لمل ائ السرتل يةيا ي ر ايكر حا لجرمييز لجو ء د  14-23/02لمل ستث ل     ا( 
 .2017-2014جنفرت  

، إىل لال فر يررا لملرون ررا بت ررر 2013ا  ّ ررب لجنة ررا برنًررمرث لجواجررا لج رر ي، ت عرررث  -4
 لأل  ر  عوميي لل  يا ال فر يا خفض  رالا لنوولث لل  يا. 

 د اع  القلق  التوصياا -جيم 
 التركيبة ال امغرافية  

ن  أسررررل لجنة ررررا جورررروث   ررررومي لجواجررررا لج رررر ي بيرنرررررا  وجل ررررا ايتوت ررررا ا رررررينا باررررأ -5
لملؤ  لا لال رءرنيجلا الال رمرعيا أا يؤ  لا لألصة لإلوين، لجظ كرنت سررمكنا لجنة را يرا أن 
  رررين  بءرررتل  أ ًرررة يرررور ئررررر  رنرررل لجف ررررا لجرررظ  وررريف ت إ نررري  لجواجرررا لج ررر ي، مبرررر  يهرررر 

 رتكرر   لأل نيرررا الملهررر  ان، برررو تص لال رءرررنيجلا الال رمرعيررا الج  ر يررا، ايررا أن   ررين  أجلًرررل يررر
 رنل لجربليج الالسرتل يةيرا الخل ط لجظ لعرموخلر لجواجا لج  ي يا أو . ا ال ظ لجنة ا أن 

 .2020أُل ئ إىل عرث  2016لجروولني لجذد كرن يا لمل  ل إ  لؤه ت عرث 
توص  اللجنة  قر تجاري ال  لاة الفارع تعا اد هاكا أا   اقر تجمان يانا البيا ااا  -6

نفياان االتفاقيااةو  توصاا  اللجنااة أاضاااد  ااقر تااز فد ال  لااة الفاارع المصاانفة ةاال أجااز تعزاااز ت
مااة ةتاحااة  ةوموقااة  شاااةلة  اااقر األصااز  اللجنااة  ااقي ةتشااراا اقتصاااداة  اجتماعيااة ةة و
اإلمناا  أ  الجنةااية أ  البلاا  األصاال   ت ةااتم  ةاال ال  اهاااا االهتقصااا ية األكاداميااة أ  

تيح ينا المتشراا للجنة الوقوع على ةا   االجتماعية الت  أ جرات ف  ينا المجالو  ت
هاايما  تمتاان ةاتلااف الفااااا التاا  تعااي  فاا   قلاايم ال  لااة الفاارع   مااا فيأااا األقلياااا  ال

الر ةااا  المأاااجرال  الالجااايل  ةلتمةاا  اللجااوء  عاا ام  الجنةااية   ااالةقو  االقتصاااداة 
خّلفتا  الباراةو  الافا    االجتماعية  ال قافية   تتيح لأا أاضاد ةعلوةاا  اقر األمر الني

  االهتراتيجياا الت  جر  تقييمأا  قياهأاو 

 ع م ذكر أهباب التمييز العنصري  
ت سررريرص لإل ررررل  إىل لجرف رررريلا لجرررظ  رررويهر ا رررو لجواجرررا لج ررر ي،  وررر ب لجنة رررا عرررا  -7

ررب  ررما أسررمرب لجرمييررز لجو ءرر د ت لملرررني   ( يررا 2 1 ن هررر جورروث اكرر  لألصررة لج ررتيي الج س س
 (.1ج رنتن لملرونق مبمرنيئ ي ر ايكر حا لجرمييز لجو ء د  لملرني  ل
توصاا  اللجنااة  ااقر تاا    ال  لااة الفاارع األصااز القااوة   الن ة ااب  اامل أهااباب  -8

التميياااز العنصاااري فااا  القاااا ور المتعلاااق  مباااادي ةنااان  ةكافةاااة التميياااز العنصاااري   فااا  
 التاراعاا األخر  المتعلقة  ةظر التمييز العنصريو
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 المتهةة الوطنية المعنية  قضااا األقلياا  
 او  لجنة ا برج نق باأن لجر رلجل  لجظ  اري إىل أن لإلطرل لملؤس ي جنرورية ير  ًرجلر  -9

لأل نيرا ت لجواجا لج  ي  رص  اُُمزأ اغري  ورن. ا او  لجنة ا برج نق بت   خر  جووث ا تني 
رجلر لأل نيررا ي رذ ل يرة لملفرتك لوكرتيي أد يؤس ا لمسيرا ير ءءرا يكن فرا برجروريرة يرر  ًر

لملوين برج يرسا لإلو يا الجتط يا. ا او  لجنة ا برج نق أجلًرل ألن إنيلل   ؤان لجوجلرنرا الج تييرا 
،  فر ر  إىل 2016ت ازلل  لج  ر ا، اهري لإلنيلل  لجرظ نُ نرت إجيهرر االجلرا  ًررجلر لأل نيررا ت عررث 

هلر   فيذ االجلرهر عنث لج حت لجتل ب. ا او  لجنة ا برج نق كذجك  لملتللني لجما جلا الملرجيا لجظ  ري 
 (.2باأن لملونتيرا لجظ  فيو بأن لجملن  لملوين برجتئرث بش لألع لص غري  ورن  لملرني  

توص  اللجنة  قر تضن ال  لة الفرع   التاا   ةن جمين ةم ل  األقلياا   طا اد  -10
ا األقلياااا    ااقر ت ناااة ةتهةااة ةتاصصااة ت كلوااف ةتهةااياد  ا ااةاد  ةةكماااد  اااقر قضاااا

  معالجة قضااا األقلياا  ت ز ود  جمين الموا د الباراة  المالية الالزةةو 

 خفاب الكرايية العنصراة   جرا م الكرايية  
 او  لجنة ا برج نق باأن لجر رلجل  لجظ  فيو برزلجلو خ ررب لجك لهيرا لجو ءر جلا الجميرنررا  -11

ت لخل رب لجورث،  را يرر جلءرول ي هرر عرا لجا ءريرا لجوريرا الج يرسريا ات اسررئط لجرمييزجلا 
سرررريمر عنررررث لإلنرتنررررت اأو رررررا لجرةمورررررا، اجل رررررهوي أسرسرررررل لأل نيرررررا، كرج ايررررر  لإلعررررالث، ال

 (.4اينرم ي لجنةتا الجال  ش اغريه   لملرني  
 ااااقر  (1993)15(   قااام 1985)7فااا   اااوء توصااايت  اللجناااة العااااةتيل  قااام  -12

(  ااقر 2013)35ةل االتفاقية   ف  هيا  التنكير  توصيتأا العاةة  قام  4تنفين المادة 
ةكافةاااة خفااااب الكرايياااة العنصاااراة  تااانكفر اللجناااة ال  لاااة الفااارع  قيمياااة صاااور حقاااو  
الفااااا المةتاجااة  لااى الةمااااة ةاال خفاااب الكراييااة العنصااراة  التةاارا  علااى الكراييااة  

عاال  هااا   اإلعااالمو  توصاا  اللجنااة  ااقر تتااان ال  لااة الفاارع  مااا فاا  ذلااص ةااا اصاا   
ت ااا ال  قاااوة خفااااب الكرايياااة العنصاااراة  البيا ااااا التمييزااااة فااا   التااا ا ير المناهااابة لكااا 

الافاب العام   تنق   نفةأا عنأا  حتاى ةاا اصا   ةنأاا عال الااصاياا العاةاة   تا عو 
ةااة فاا  التةاارا  علااى الكراييااة المةاات ليل عاال ذلااص  لااى  اامار أال تةااأم  يا اااتأم العا

العنصراةو  توص  اللجنة  قر تةجز ال  لة الفرع حااالا خفااب الكرايياة  تةقاق فيأاا 
   قر تقوم  المالحقة القضا ية عليأا  تعاقب المةت ليل عنأاو

ا اررو  لجنة ررا برررج نق باررأن لجر رررلجل  لملرون ررا بررروتلنيا الا لجرروال ر لجو ءرر جلا ا رر لئ   -13
ر  يهررررر لعرررررولالا بونيررررا ا وررررت ت بوررررض لأليررررركا نيلخررررة إ نرررري  لجواجررررا لج رررر ي لجك لهيررررا، مبرررر

السرهو ت أ  لنيلل ب مب أصنه  لإلوين، كرج اير الجيهتني الأل رل ا اأ نيرا أخ ر. ا ارو  لجنة را 
برررج نق أجلًرررل باررأن لملونتيرررا لجررظ  فيررو مب ررر لأل رل ررا الهل ررتني، ب ررمب جررتن بارر خل ، يررا نيخررتن 

وريرررا ت أازغرررتلاني، اي هرررر يررر الل لووجل رررا لملرئيرررا لحملنيرررا. ا ارررو  لجنة رررا بررررج نق  بورررض لأليرررركا لج
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ختًررر نيلئمرررل  كرذجك ألن  رررالا  رر لئ  لجك لهيرا أا لأل ورررن لألخرر ر الا لجروال ر لجو ءرر جلا ال
جلُور سمتن. ا ال ظ لجنة ا أن بوض  جلُ ر ْتن اال جرح ي را كر يا ا ورجا، األن لمل ؤاجش ع هر ال

ا  رر ر لجرءررود هلررر، الغرر  اجررك  اررو  برررج نق الجفرررك عرروني  رررالا  رر لئ  لجك لهيررا لورررال
 (.6ا 4ا 2لجظ ُأ نيت إىل لحملرك  لحملنيا  لملتلني 

   ااقر تتااان ال  لااة 15  قاام  7توصاا  اللجنااة  فاا   ااوء توصاايتيأا العاااةتيل  قاام  -14
 الفرع الت ا ير المناهبة ةل أجز ةا ال :

االا خفاااب الكراييااة المبلاا، عنأااا   التةقيااق  اامار تةااجيز جمياان حاا  أ( 
ةل القا ور الجنا     ةقا اة المةات ليل عنأاا عنا  االقتضااء   161فيأا  موجب المادة 

  ةعاقبة ةل ت بت  دا ت  ةنأم  عقو اا ةناهبة؛
 دا اة ةما هاة ةناان فاااا ةعيناة ةاال دخاول األةااكل العاةااة   التةقياق فاا    ب( 

  منن  صول ينا الفااا  لى المرافق العاةة؛ جمين التقا ار الت  تفي 
جمن   تاحة  حصاءاا ةصنوفة عال عا د الةااالا المبلوان عنأاا المتعلقاة   ج( 

 افااااب الكراييااااة  جاااارا م الكراييااااة   عاااا د  طبيعاااة خفاااااب الكراييااااة الصاااااد   جاااارا م 
 الا؛الكرايية المرتكبة   ع د الةاالا المةالة  لى القضاء  ةص    حصيلة تلص الةا

زااااادة حماااالا التوعياااة العاةاااة  التااا ا ير األخااار  الراةياااة  لاااى ةكافةاااة   ني( 
التةرا  على الكرايية  جرا م الكرايية   ةواصلة ت  اب ةةت ل    فااذ القاا ور فا  يانا 

 المجالو

 المنظماا الت  تر   للكرايية العنصراة  ال عااة العنصراة  
جرظ  فيرو برأن بورض لمل ظمررا، ي رة ي ظمرا لج  رر   او  لجنة ا برج نق باأن لجر رلجل  ل -15

لجيميرررين اا رررولا أزاي لملونيرررا اللمويرررا لجتط يرررا لال رمرعيرررا،  ررر اج ألناررر ا  وررررنين لجرحررر جلض 
عنرررث لجك لهيرررا لجو ءررر جلا الجوعرجلرررا لجو ءررر جلا. ا ارررو  لجنة رررا بررررج نق أجلًررررل ألن هرررذه لمل ظمررررا 

عنرث أ ر ر  جل رمرتن إىل   ررا لأل نيرا،  ي ؤاجا عا لجو ل اد لجوال ر لجو ء جلا لجرذد يرتل 
 (.4ا 2جلور سب عني  نيلئمرل  لملرني رن  اهت لجو ل لجذد ال

   اقر تكفاز ال  لاة الفارع تفبياق 7توص  اللجنة  ف   اوء توصايتأا العاةاة  قام  -16
ةااال االتفاقياااة فيماااا اتعلاااق  4تااااراعاتأا تفبيقااااد فعااااالد   ماااا امت اااز تماةااااد ألحكاااام الماااادة 

 الت  تر   للكرايية العنصراة  ال عااة العنصراةو  المنظماا

 ةل القا ور الجنا   161تفبيق المادة   
يرا لج ررنتن لل ررئي عنرث أ وررن  161 او  لجنة ا برج نق ألن ل رتلطرا   ميرق لملررني   -17

لجرمييررز لجو ءرر د، كر رررتلد أن نرروا لالنرهرررح ت أو رررا  رروا عرررث ا رر ال  ا ررتني لأد خمررري، 
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 ورجيررا هررذه لملرررني . ا اررو  لجنة ررا برررج نق إا  رت ررب عنررث هررذه لال رررتلطرا صرروتبرا ت  وررتص 
 (.6ا 4ا 2إومرا لجول ر لجو ء د، ايا مث ُ ء  ل   لئ  لجك لهيا  ما أعمرن خت جلب  لملتلني 

 161توص  اللجنة  قر تتان ال  لة الفرع ت ا ير تكفاز التفبياق الفعاال للماادة  -18
    ذلص  إزالة االشتراطاا الت  تمنن تفبيق و  توص  اللجناة أاضااد  اقر ةل القا ور الجنا 

تكفااز ال  لااة الفاارع أر تةااجفز الااارطة شااكا   التمييااز العنصااري تةااجيالد هااليماد  أر 
تةقفق فيأا على النةو الواجاب   أر ا تارل لتقا ار المةكماة القارا  النأاا   المتعلاق  كاور 

 أم الوالجرامة ذاا دافن عنصري تمييزي 

   ن الر ةا  
 ال ظ لجنة ا لجرولبري لمل رنفرا لجرظ لخترذخلر لجواجرا لج ر ي جرح رش ا رر لج ايرر، ي هرر  -19

، اخ را عمرة لالسررتل يةيا. ايرر 2020لسرتل يةيا محرجلا اإنييرج أ نيا لج اير لج تييرا  را عررث 
لج م يرررا الجرحيرررز،  اجرررك،  ارررو  لجنة رررا بررررج نق بارررأن لسررررم لل  وررر ك لج ايرررر جنرمييرررز الج تلجرررب

اكرررذجك بارررأن لجر ررررلجل  لجرررظ  فيرررو بروررر ك أ ررر لني لج ايرررر العررررولالا بونيرررا اعمنيررررا  ررررة، ي هرررر 
ي ة يوجل ا سنت يرن ك ا  جلا  ر ت تي ت  ،، ت أيركا2014ا ر ت   ص أاك لنير ت عرث  ير

ج ررري    ي رطورررا جتهرن رررك أابالسرررت، خر ررروا ج ررري    للمرعررررا لمل رررنحا غرررري لوكتييرررا أا 
 كتيررا لجواجررا لج رر ي. ا اررو  لجنة ررا برررج نق أجلًرررل باررأن لجر رررلجل  لجررظ  فيررو بأنرر  جلروررذل عنررث 
بوررض أ رر لني لج ايررر لجفرر لل يررا ي رررطق لج ررزل  جورروث  يرررزخل  اورررئق هتجلررا، ابررأن بوررض أ رر لني لج ايررر 

جنة ررا لجررذجلا  رر ال يررا  نررك لمل رررطق جلورررنتن يررا كرر ه لأل رنررب اُن يررتن يررا لمل رررعو . ا اررو  ل
برررج نق كررذجك باررأن ل ر رررل لالسرررتل يةيا لملررذكتل  أعرراله اخ ررا لجومررة لملرءررنا هبررر إىل لجرمتجلررة 

 (.5اباأن  ول   فيذمهر،  ا عنث لمل رتر لحملني  لملرني  
توص  اللجنة  قر تتص   ال  لة الفرع  ةزم ألي أفعال تمييزاة ت رتكب ف  حاق  -20

اء على الر ةا  قتلأم  حتى ف  ةناطق شر  أ كرا يا الر ةا    قر تةقق ف  حوادث االعت 
الاا ااعة لةاايفرة حكوةااة ال  لااة الفاارعو  توصاا  اللجنااة أاضاااد  ااقر تعمااز ال  لااة الفاارع 
علاااى  اجااااد حلاااول دا ماااة لمااااكلة الر ةاااا المااااردال داخليااااد    اااقر تتاااان تااا ا ير تكفاااز 

الفاارع جمياان المااوا د اهااتفادتأم ةاال المةاااع ةو  توصاا  اللجنااة كاانلص  ااقر تااوفر ال  لااة 
 خفاااة  2020 الالزةااة لتنفياان اهااتراتيجية حماااااة   دةااا  أقليااة الر ةااا القوةياااة حتااى عااام

 العمز المتصلة  أا  حتى على الصعي  المةل و
 أ( لسرم لل  ور ك أ ر لني لج ايرر، لجرذجلا جلوررنتن يرا ا او  لجنة ا برج نق باأن ير جلني:  -21

عنررث لجرونرري  الج رركا الجومررة؛  ب( لجفرررك يورررون  آورررل لجف رر ، جءرروتبرا  ورررتك  ءررتهل 
لنرظرث أطفرن لج اير ت لملولل  الل فر  ن ميا لألييا ت صفت ه ، لغ   رواا بورض لجرح را؛ 

سيمر ن را لج اير؛  ني( عوث   ج( لالل فر  ت يوون لجم رجا ت صفتي لج اير ي رلنال بغريه ، ال
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ا، ممرررر نرررتن نيان لسررررفرنيخل  لجكرينرررا يرررا لخلرررويرا  يررررز  لجك رررري يرررا أ ررر لني لج ايرررر جتوررررئق هتجلررر
 (.5ا 3ا 2لال رمرعيا  لملتلني 

(  ااقر التميياز فا  حاق الر ةاا  2000)27تنكفر اللجنة  توصيتيأا العاةتيل  قام  -22
(  اااقر األ عاااد الجنةااا ية للتمييااز العنصااري   توصاا  فاا  ياانا الصاا د 2000)25   قاام

  قر تقوم ال  لة الفرع  ما ال :
تعزاز جأوديا الراةية  لى التص ي  ةزم للتمييز العنصري  ةظاير التةيز   أ( 

تزال تعترض أفراد الر ةاا فا  ةجااالا ع اا ة  كالةصاول     الر ةا   للتة ااا الت  ال
 على العمز  التعليم  الةكل؛

لصاااعو اا التااا  تعتااارض أفاااراد الر ةاااا فااا   اجااااد عماااز  لالتصاا ي  ةااازم   ب( 
  ةا؛هيما  ةاء الر  ال

التاا   ةن ةجتمعااا الر ةاا عنا  تنفيان تا ا ير  دةاا  الر ةاا  حتاى علاى   ج( 
 المةتو  المةل ؛

تااااوفير التمواااااز الكاااااف  لجمياااان البااااراةو  االهااااتراتيجياا   يريااااا ةاااال   ني( 
 الةياهاا المتعلقة  إدةا  الر ةا؛

 اد؛ تعزاز جأوديا الراةية  لى ةنح جمين أفراد الر ةا  ما ق يواة ةجا   ه( 
تعزاااز ةااا تتااانا ةاال تاا ا ير لتةةاايل فاارل حصااول أطفااال الر ةااا علااى   ا( 

التعليم  خف   ةابة األةياة فا  صافوفأم  تةةايل ةعا ل ا تظااةأم فا  الما ا    خفا  
 ةع ل ا قفاعأم عل التعليمو

   ن تتا  القرم  
سرريمر يررا  رر    ال ررظ لجنة ررا لجرررولبري لجررظ لختررذخلر لجواجررا لج رر ي ومرجلررا  ررررل لج رر ث، ال -23

، اير اجك  او  لجنة ا بررج نق بارأن لجر ررلجل  لجرظ  فيرو 2014ي ه  يا ي   ا لج  ث بوو عرث 
برررأن  رررررل لج ررر ث لجرررذجلا اهمرررتل إىل ي ررررطق خر ررروا ج رررن ا لجواجرررا لج ررر ي جلتل هرررتن صررروتبرا ت 
 ررا لوءررتن عنررث عمررة اعنررث لخلررويرا لال رمرعيررا الجرونرري ، اجلفر رر ان إىل لجرروع . ا اررو  لجنة

برج نق أجلًرل ألن  ررل لج  ث لجذجلا عرنيال  و جلتل هرتن صروتبرا ت لحملر ظرا عنرث جغرره  او رر ره  
 (. 5ا 2اهتجلره   لملرني رن 

اللجنة  قر تك ف ال  لة الفرع جأوديا   التاا   ةن ةجتمان تتاا  القارم   توص  -24
أ كرا يااا   فاار  ةنأااا  تااوفير اإلقاةااة المناهاابة لتتااا  القاارم فاا  لمةااقلةدا مااة إلاجاااد حلااول 

تااوفير فاارل العمااز  الااا ةاا االجتماعيااة  التعلاايم  أ  تيةااير الةصااول عليأااا   تقاا ام 
التعلاايم لفطفااال  لغااة التتااا و  توصاا  اللجنااة أاضاااد  ااقر تعاازز ال  لااة الفاارع التاا ا ير التاا  

مقافتأمو لتتا  القرم لةفظ  تنمية  تعزاز يواتأم  لغتأم    المتاتيةتةتأ ع توفير الظر ع 
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 توصاا  اللجنااة كاانلص  ااقر تقاا م ال  لااة الفاارع  فاا  جملااة أةااو  أخاار   الاا عم المااال  
الكاااف  للمنظماااا ال قافيااة لكاا  تنفاان أ ااافتأا    ااقر تتاايح لتتااا  القاارم ةزااا اد ةاال الفاارل 

  لتعزاز لغتأم األم  اهتا اةأا ف  التعليم  ف  الةياة اليوةيةو

 الجنةية الالجاور  ةلتمةو اللجوء  ع امو  
 اررو  لجنة ررا برررج نق باررأن لجر رررلجل  لملرون ررا برجرحرروجلرا لجررظ ال  ررزلن   ينررو عولجررا إ رر لا  -25

لجنةرررتا ا ورجيرررر  ت لجواجرررا لج ررر ي، ال سررريمر يرررر جلنررري:  أ( لج يرررتني لملف ا رررا عنرررث لجتصرررتن إىل 
تلط ش لملرررولخة لووانيجلرررا إل نررري  لجواجرررا لج ررر ي، ممرررر    رررب عنيررر  ي رررر نيخرررتن عررروني كمرررري يرررا لملررر

؛  ب( عررروث   رررومي نيلئررر   لهلةررر   لوكتييرررا خويرررا لجرت رررا 2014-2013لج رررتلجلش ت لجفررررت  
لمله يا ت  رالا طنب لجنةتا؛  ج( عروث  ن ري ينرم ري لجنةرتا لجرذجلا  ُر  ض طنمررخل   ر لللا 

تا. يررررب ل  بأسرررمرب يو تجرررا؛  ني(  ءررر  لملهنرررا لجزي يرررا لحملررروني  جن ورررا ت لج ررر لللا لملرون رررا بررررجنة
ا او  لجنة ا برج نق أجلًرل باأن لجووني لج نية  ولل يا ي لكز لالسر مرن، ال سيمر ت لملرون لجرظ 
هبر عوني كمري يا ينرم ي لجنةتا، ي ة كييل اخرلكتي، ممر جلو ر ينرم ي لجنةرتا إىل لجمحر  

لجووجلرو  عا أيركا إ ريا خرصا لنيجل ا. ا او  لجنة ا برج نق كذجك بارأن لجر ررلجل  لجرظ  فيرو برأن
يا لجو مرا  ورتك اصتن لجال  ش اينرم ي لجنةتا إىل ستص لجومة، ابأهن  ال جلرن تن نيعمررل  
كر يرررل إلنييررر ه . ابرإل ررر ا إىل اجررك،  اررو  لجنة ررا برررج نق باررأن لجر رررلجل  لملرون ررا بررروتلنيا 
تا الا لجرررروال ر لجو ءرررر جلا امبارررررع  كرررر ه لأل رنررررب لجررررظ جلرورررر ك هلررررر لجال  ررررتن اينرم ررررت لجنةرررر

 (. 5ا 2 لملرني رن 
عاال طراااق ةااا   اااللجوء المتعلااق  جراءيااا الفاارع ال  لااة تةّةاال  ااقر اللجنااة توصاا  -26

الااااا : )أ( تمكااااايل األشااااااال المةتااااااجيل  لاااااى الةماااااااة ال  لياااااة ةااااال دخاااااول  قليمأاااااا؛ 
تاصيص ةوا د كافية لتوفير الترجمة الفو اة المأنية فا  جميان ةراحاز  جاراء تة اا   )ب(

و  توصااا  اللجناااة أاضااااد  اااقر ) ( تااا  اب ةاااوئف  دا ااارة الأجااارة الةكوةياااة ؛ةركاااز الالجاااة
   الاة هاكنية حلاوالد لأام  توفر قر    اللجوء ةلتمة  اهتقبال ئر عالفرع  ال  لةتةّةل 
توفير  قاةة ل و  توص  اللجنة  قر توفر ال  لة الفرع لملتمة  اللجاوء  اتعن لمل   دعماد 

  ةا ا اةل جرا م الكرايية  خفاب الكرايية    اقر تيّةار  الالجايل هبز الوقااة  الةمااة 
هااو  العمااز    ااقر تةّةاال هاابز  تمكياانأم ةاال  لااو  فاار  ةنأااا  المجتماان فاا  الالجااايل

 و عمزالبةث عل  الت  اب المأن   خ ةاا   تعلم اللغةحصولأم على التعليم 
إل رررفرا لج رررربر  ا ارررو  لجنة رررا بررررج نق بارررأن لملونتيررررا لجرررظ  فيرررو بوررروث ا رررتني آجيرررا -27

عنث إ ريا عوميي لل  يا لملت تنيجلا ت إ ني  لجواجرا لج ر ي بءرتل  غرري  ر عيا. ا ارو   لج رنتث
لجنة ا بررج نق أجلًررل بارأن لجءروتبرا لجرظ  وررتك عروميي لل  ريا لجرذجلا ال نمنرتن اوررئق هتجلرا 

ا بررررج نق كرررذجك جر رررةينه  أا ت لوءرررتن عنرررث  ءررر جل  إ ريرررا أا اوررررئق  رنتنيرررا. ا ارررو  لجنة ررر
بارررأن خ رررر   وررر ك عرررروني يرزلجلررررو يرررا لأل رررر ر  ورجرررا لنوررررولث لل  رررريا ب رررمب  رجررررا لجرارررر ني 
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لجولخني الج زل  احتفُّظ لجواجا لج  ي ت لالعررتلي بارهرنيلا لملريالني لجءررنيل  يرا خررلج لمل ررطق 
 (. 5لخلر وا ج ي     كتيا لجواجا لج  ي  لملرني  

الفاارع تاا ا ير لةمااااة عاا ام  الجنةااية    ااقر اللجنااة  ااقر تتااان ال  لااة  توصاا  -28
اار ااقر الجنةااية     ا عاا ام   اان فاا  ياام الاانالتناااة يليااة لتة ااا  حالااة األشاااال   تيةف

 ف  المجتمن   فر  ةنأا تز ا يم  وما ق قا و ية   ال عم الالزمو   ةاجأما 

 المارد ر داخلياد   
 او  لجنة ا برج نق باأن لجر رلجل  لملرون ا برجءوتبرا لجظ  ورتك لملار نيجلش نيلخنيررل ت  -29

إ ني  لجواجا لج  ي يا   لا لج زل ، اخبرصا باأن ير جلنري:  أ( لبرط لملزلجلرر لال رمرعيرا، مبرر  يهرر 
، ممررر مي ررر لملور رررا، لرجررا لملارر نيجلا نيلخنيرررل الإل ريررا ت لمل رررطق لخلر رروا ج رري    لجواجررا لج رر ي

بوررض لملارر نيجلا نيلخنيرررل يررا لوءررتن عنررث هررذه لملزلجلررر لال رمرعيررا؛  ب( ع  نررا لالنررويرج لحملنرري 
جنمار نيجلا نيلخنيررل بفورة لإلطرررل لج ررنتث الجر ظيمري؛  ج( لجءروتبرا لجررظ  وررتك لوءرتن عنررث 

عنررررث لج رررركا لملي ررررتل لجركنفررررا الجومررررة لجالئررررق؛  ني(   ييررررو   جلررررا لجر  ررررة، ممررررر جلوررررتص لوءررررتن 
لخلرررويرا لال رمرعيرررا الجرونررري  اخرررويرا لج عرجلرررا لجءرررحيا؛  ه( لجءررروتبرا لجرررظ  كر رررل عمرررتل 
ن رررد لجرفررريف؛  ا( لجر رررلجل  لجررظ  فيررو بصصررربا أ رر ر  ب ررمب لألجغرررث لألل رريا أا لسرررهول ه  
برج ءرررل. ا ارررو  لجنة رررا بررررج نق أجلًررررل ألن هرررذل لجت رررر مي رررر لأل ررر ر  لمل رمرررش إىل أ نيررررا،  

ر، يرررا لجر رررةية كماررر نيجلا نيلخنيررررل ايرررا لوءرررتن عنرررث لمل ررررعو  لال رمرعيرررا. ا ارررو  كرج ايررر
 (. 5ا 2لجنة ا برج نق كذجك ألن يوظ  هؤالا لأل  ر  ُع  ا جنرمييز الجتص   لملرني رن 

 لوا ةأاا تنقايح: )أ( الا  ةاا أجز ةل ت ا ير الفرع ال  لة تتان  قر اللجنة توص  -30
  يااار المنااااطق  ااايل اإلدا ااااة الةااا  د عباااو  فااا  الااارا بيل األشااااال تنقاااز حرااااة  تيةاااير

 اهاااتفادة   ااا  تجناااب)ب(  لةااايفرتأا؛ الاا اااعة  المنااااطق الةكوةاااة لةااايفرة الاا اااعة
  قاااةتأم  ضاار  ة تةااجيلأم أ   الاا اخل  التاااردةاال المزااااا االجتماعيااة  ةالااة  األشاااال

ف  المناطق الاا عة لةيفرة ال  لة الفرع؛ ) ( تيةير عملية تةجيز الماردال داخلياد 
 تعزاااز جأااود ال  لااة لمةاااع ة الماااردال داخلياااد فاا  الةصااول علااى الومااا ق؛ )د( تيةااير 

علاى هاكل  للع او  الالزةاة  المةااع ة  ةا اديم أ  الةاكل على داخلياد  الماردال حصول
لو اعأم؛  دا ماةالمااردال داخليااد فا  المجتمان   اجااد حلاول   ةا ا ا  از؛ )ه( تيةاير 

) ( اعتماد هياهة  طنية  اقر المااردال داخليااد    اااء يلياة  طنياة تكلاف  منان التاارد 
 ال اخل   الةمااة ةن و 

 6الةصول على هبز اال تصاع الفعالة  تق ام  يا اا  اقر تفبيق المادة   
 اررررو  لجنة ررررا برررررج نق باررررأن  نررررا عرررروني  رررررالا لجرمييررررز لجو ءرررر د لجررررظ     ررررةينهر  -31

الجرح يرق  يهررر اإ رجرهررر إىل لحملررك  لحملنيررا الهلي رررا لألخر ر. ا اررو  لجنة ررا بررج نق أجلًرررل باررأن 
عررروث ا رررتني يونتيررررا  رونرررق ب رررمة لالنرءرررري لملرر رررا جنًرررحرجلر. ا ال رررظ لجنة رررا أن لجواجرررا 
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تيرررا  رررينا عررا للررزلالا الجروتجلًرررا ت  ًرررجلر لجرمييررز لجو ءرر د، مبررر ت لج ر ي     رروث يون
اجرررك لجرمييرررز ت لجومرررة، لجرررظ نظررر ا  يهرررر لحملررررك  أا نظررر   يهرررر لملفرررتك لجربملررررث لملورررين ل رررتص 
لإلن رررن. ا ال ررظ لجنة رررا  وني رررا لجواجرررا لج رر ي بارررأن لمل رررال  برررش للميررر ت لجتصرررتن إىل 

لملر ذ  ت هذل لجءوني ايا  نرهر   ومي لمل رعو  لج رنتنيا، الغ  اجرك  ارو  لجوولجا، الجرولبري 
لجنة ررا بررررج نق بارررأن  نرررا لجفرر   لملرر رررا جر نيررررا ج برررال  بءررتل   ورجرررا عرررا  رررتلنيا لجرمييرررز 

 (.6ا 5لجو ء د اجنرمرر برمل رال  ت لجتصتن إىل لجوولجا  لملرني رن 
(  ااقر ةنان التميياز 2005)31العاةاة  قام  هيا   شا ة اللجنة  لاى توصايتأا ف  -32

العنصااري فاا   طااا   دا ة  هااير عمااز  ظااام الع الااة الجنا يااة  تاانّكر اللجنااة ال  لااة الفاارع 
ةجااا داد  اااقر عااا م تقااا ام شاااكا   أ   قاةاااة دعاااا   قضاااا ية ةااال جا اااب  اااةااا التميياااز 

  أ  على امكل أر اكور دليالد على  جود تاراعاا  ير ةة دة على  ةو كاع   العنصري
 أ  ا تقاة   أ  المجتمن  ف  ةل الضةاااع م الوع   ةبز اال تصاع المتاحة  أ  خوع 

توص  اللجنة  قر تضاعف ال  لة الفرع    لنلصو دعا   إلقاةة الةلفاا اهتع اد ع م
جأوديااا ةاال أجااز تعراااف الةااكار  االتفاقيااة    ااقر تواصااز تاا  اب المةاات ليل فاا  ةجااال 
تفبيق القا ور عمالد  قحكام االتفاقيةو  توص  اللجنة أاضاد  قر تتان ال  لة الفارع جميان 

اا عاال التاااران لتيةااير  صااول األقلياااا  لااى الع الااة   لنااار ةعلوةاا ةالافااواا الضاار  ا
المتعلق  التمييز العنصري   إلعالم الةكار المقيميل ف   قليمأاا  جميان هابز اال تصااع 

 القا و ية المتاحة لأم   إةكا ية الةصول على المةاع ة القا و يةو 

 توصياا أخر  -دال 
 التص اق على ةعاي اا أخر   

 ال  لاااة اللجناااة تااااجن للتجز اااة  اإل ةاااار حقاااو  جميااانةااال عااا م قا لياااة  ا فالقااااد  -33
 تصاا ف  لاام التاا  اإل ةااار لةقااو  ال  ليااة الصااكول علااى التصاا اق فاا  النظاار علااى الفاارع

عليأا  ع   ال هيما المعاي اا الت  تتضمل أحكاةاد ذاا صالة ةباشارة  المجتمعااا التا  
ق  تتعرض للتمييز العنصري   تامز ينا الصكول االتفاقية ال  لية لةمااة حقاو  جميان 

 اقر الااعوب  169ال المأاجرال  أفراد أهريم   اتفاقية ةنظمة العمز ال  لية  قم العم
 و 1989األصلية  القبلية  لعام 

 ةتا عة  عالر   ر اةو عمز دار ار  
(  اااقر ةتا عااة ةااتتمر 2009)33اللجنااة  فاا   ااوء توصاايتأا العاةااة  قاام  توصاا  -34

 ااقر تفّعااز ال  لااة الفاارع  عناا  تنفياان االتفاقيااة فاا   طااا   ظاةأااا  دار ااار اهااتعراض  تااا و 
 2001الااني اعتماا ا فاا  أالولرهاابتمبر  دار ااارالقااا و   المةلاا    عااالر   ر اااةو عمااز 

المتتمر العالم  لمنايضة العنصراة  التمييز العنصري  كرا األجا اب  ةاا اتصاز  انلص ةال 
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المعقود فا  جنياف فا   دار ارهتعراض  تا و تعصب  ةن ةراعاة الوميقة الاتاةية لمتتمر ا
 مقبازو  تفلب اللجنة أر تا    ال  لاة الفارع فا  تقرارياا الا   ي ال2009 يةاررأ راز 

ةعلوةاا ةة دة عل خف  العمز  الت ا ير األخر  المتانة لتنفيان  عاالر   ر ااةو عماز 
 على المةتو  الوطن و  دار ار

 اق العق  ال  ل  للمنة  ال ةل أصز أفر   
العاةاااة  ياااةالجمع فيااا  أعلنااات الاااني  237ر68 العاةاااة الجمعياااة قااارا   اااوء فااا  -35
 ااقر  16ر69عق اد د لياد للمنة  ال ةال أصاز أفراقا    القارا   2024-2015 الفترة

 ر اةو أ افة تنفين العق   توص  اللجنة  قر تع  ال  لة الفرع  تنفان  ر اةجااد ةناهاباد ةال 
ب اللجنة أر ت    ال  لة الفارع فا  تقرارياا المقباز ةعلوةااا الت ا ير  الةياهااو  تفل

دقيقاااة عااال التااا ا ير المةااا دة المعتمااا ة فااا  ذلاااص اإلطاااا   ةااان ةراعااااة توصااايتأا العاةاااة 
 ةل أصز أفراق و  المنة  ال ف  حق(  اقر التمييز العنصري 2011)34  قم

 التاا   ةن المجتمن الم     
لااة الفاارع  تعاازز حوا يااا ةاان ةنظماااا المجتماان اللجنااة  ااقر تتاااا   ال    توصاا  -36

الماا    العاةلااة فاا  ةجااال حمااااة حقااو  اإل ةااار  ال هاايما المنظماااا التاا  تأاا ع  لااى 
ةكافةة التمييز العنصري   ذلاص فا  هايا   عا اد التقراار الا   ي المقباز لل  لاة الفارع 

  ف   طا  ةتا عة ينا المالحظاا الاتاةيةو 

 ح ةالوميقة األهاهية المو   
 ارجان التا  الموحا ة  األهاهية  ميقتأا تة اث على الفرع ال  لة اللجنة تاجن -37

 فقااااد للمباااادي التوجيأياااة المنةاااقة لتقااا ام التقاااا ار  موجاااب   1998 عاااام  لاااى تا ااأاااا
 وميقاةالالمعاي اا ال  لياة لةقاو  اإل ةاار  ال هايما المباادي التوجيأياة المتعلقاة  إعا اد 

فاا  االجتماااخ الااااةت الماااترل  اايل اللجااار لأيااااا  اماا عت  تاا  اال موحاا ة ال هاهاايةاأل
الفصز   HRI/GEN/2/Rev.6) 2006ةعاي اا حقو  اإل ةار المعقود ف  حزارارراو ي  

  علااى 268ر68األ ل(و  تةااث اللجنااة ال  لااة الفاارع  فاا   ااوء قاارا  الجمعيااة العاةااة 
 كلمةو   42 400و التقي   الة  األقصى لع د الكلماا ف  ينا الوما ق   ي

 ةتا عة ينا المالحظاا الاتاةية  
ةاال االتفاقيااة  9ةاال المااادة  1تفلااب اللجنااة  لااى ال  لااة الفاارع  عمااالد  ااالفقرة  -38
ةاال  ظاةأااا الاا اخل   أر توافيأااا فاا   ضااور هاانة  احاا ة ةاال اعتماااد ياانا  65المااادة    

 16ة فاا  الفقاارتيل  معلوةاااا عاال ةاا   تنفياانيا للتوصااياا الااوا د  المالحظاااا الاتاةيااة
 أعالاو 18 
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 فقراا ذاا أيمية خاصة  

تود اللجنة أر توّج  عناااة ال  لاة الفارع  لاى األيمياة الااصاة للتوصاياا الاوا دة  -39
  أعاااالا   تفلاااب  لاااى ال  لاااة الفااارع أر تااا    فااا  30  26  22  14فااا  الفقاااراا 

المتاااانة لتنفيااان تلاااص تقرارياااا الااا   ي المقباااز ةعلوةااااا ةفصااالة عااال التااا ا ير الملموهاااة 
 التوصيااو

  ار المعلوةاا   

اا -40  فاا ر ال  لااة الفاارع اطااالخ عاةااة الجمأااو  علااى تقا اريااا توصاا  اللجنااة  ااقر تيةف
اام المالحظاااا الاتاةيااة التاا  تعتماا يا اللجنااة  اااقر كمااا توصاايأا  ااتقاا امأا     قاات قر تعمف
 هتا ام   ةةب االقتضاءوالتقا ار  اللغاا الرهمية   اللغاا األخر  الاا عة اال تلص

  ع اد التقرار ال   ي المقبز  

توص  اللجنة  قر تق م ال  لة الفرع تقراريا الجاةن للتقا ار ةل الرا ن  العارال  -41
  ةان 2020 يةااررأ راز  6 لى الةاد   العاارال  فا   ميقاة  احا ة  فا  ةوعا  أقصااا 

ف  د  تأا الةاداة  اللجنةالت  اعتم تأا ةراعاة المبادي التوجيأية الااصة  إع اد التقا ار 
  ااقر تتنااا ل فاا  تلااص الوميقااة جمياان المةااا ز الم ااا ة فاا    (CERD/C/2007/1 الةاابعيل )

  تةاااث اللجناااة 268ر68يااانا المالحظااااا الاتاةياااةو  فااا   اااوء قااارا  الجمعياااة العاةاااة 
  21 200للتقااا ار ال   اااة   يااو  ال  لااة الفاارع علااى االلتاازام  عاا د الكلماااا المةاا د

 كلمةو
    


