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 التمييز العنصرياللجنة المعنية بالقضاء على 

التقرياار الجااامت للتقااادير المنديااة ماا  ال ااام   بشاا   الختاميااة المالحظااا   
 *م  لبنا  إلى ال اني نالعشري  المقممعشر 

نظرر ا لجنة ررا ت لجر  جلرر  للرراري جنر رراةجل  لجلثةجلررا رررىل لجثررارىل عشرر     لجثررا  ثلج شرر جلىل  -١
لنظر  ) 2463ث 2462ثلحلة، ت جنسررياا (، لمل لرا ت ثثي ا CERD/C/LBN/18-22جنب ان )

CERD/C/SR.2462 ثلعرمرررررررلا ت 20١6آب/أغسررررررر    ١١ث ١0لمل  ررررررر     ت  (2463ث .
، لملالحظرررررررراا 20١6آب/أغسرررررررر    23ث 22 ، لمل  رررررررر     ت2479ث 2478جنسرررررررررياا 

 لخلراريا لجراجيا. 

 مقممة -ألف 
جر اةجل ها لجلثةجلا رىل لجثارىل عشر       حب لجنة ا بر لمي لجلثجا لج  ف    جل ها للاري  -2

 ذل يرررا   ن رررلل   جلرضرررمىل لجر  جلررر  بكررر ن أجلضرررا   لجنة رررا ث  حرررب لجثرررا  ثلج شررر جلىل ثجررر  ت ث ررر  ررررر   .
  .لجساب ا لخلراريا رالحظاهتا ت لجنة ا أثاةهتا لجيت لجش لغل عنى ثة ث ل  

 حيا ثلجب راةة لجريت  لة ث  حب لجنة ا باسررن اف لور لة رري لجلثجرا لج ر ف ثباج  جل را لج ر -3
 هبا هذل لو لة ري ثفل لجلثجا لج  ف. 

 العوامل نالصعوبا  التي تعوق تنفيذ االتفاقية -باء 
اا لجلثجا لج  ف  الل لجفرةة لملشرم جا براجر  جل ، رثلجا شري لجنة ا    لج   باا لجيت  -4

، ثللزررررا 2006ت عرررا   مبرررا ت ذجرررر لسررررم لة لئحررررالل لل ورررد لةلألرررياا، ثلجررررل ل للج ررري
 . ب علل  هاونا املواجيا جالجن  لج اشنا عىل  لف 

__________ 

   (.20١6آب/أغس    26-2لعرملهتا لجنة ا ت  ثةهتا لجرس   ) *

 

 CERD/C/LBN/CO/18-22 للرم لملرحلة

التفاقياااة المنلياااة للقضااااء علاااى ا 
 جميت أشكال التمييز العنصري

 

Distr.: General 

5 October 2016 

Arabic 

Original: English 



CERD/C/LBN/CO/18-22 

GE.16-17217 2 

 الجوانب اإليجابية -جيم 
 ضررراجلا لجالجنررر  ةغرررم  رررلةلهتا ت  ةلملسررررم   ملشررراةاراا ثرررل لجنة رررا عنرررى لجلثجرررا لج ررر ف  -5

جرريت ل لحملررلث ة رررىل حيررر لملرر لة  ثرسرراحا للةلألررد ثةغررم لجرحررلجلاا لجسياسرريا ثلجشرر لغل للر يررا
عررل ل  ابررريل  ملررلة ي جلنررا . ث ثررل عنررى لجلثجررا لج رر ف ب جررب  رراا ئسررر با ا ثلسرضررافراا   لجااررا

رنيرر ن  ١.١ئجررف فنسرر يل ثرررا جل ررلة ب حرر   500 000رررىل لجالجنرر ، مبررىل فرريام أاثرر  رررىل 
ئجررف سرر ةت. ث رر ن لجنة ررا أن هررذل للررر  جلشرركل عبنررا  ئ جلر اسررب ررري لج ررلةلا لج ا جلررا جنلثجررا 

 جملرمي لجلثيل    ألمان   اسم رر اسب  ذل لج بة لإلنسا  ل اول. ث لع  ل
ر ررذ لج ظرر  ت ثلئنضررما   جياررا   حررب لجنة ررا باجر ررلجلا عنررى لج ررك ا لجلثجيررا لجراجيررا ث  -6

 لجر اةجل  لجلثةجلا لل رية جنلثجا لج  ف:
ا لجربث  اررر ل لئ ريررراةت ئ فا يرررا ر اهضرررا لجر رررذجلب ثغرررري  ررررىل ألررر ثب لمل ارنررر )أ( 

 ؛2008اان ن للثل/ جلسمرب   22لج   با لج اسيا أث لجال نسانيا أث لملاي ا، ت  أث
لجربث  ارر ل لئ ريرراةت ئ فا يررا ح رر ا لج فررل لملر نررا ببيرري لليفررال ثلسررر الل  )ب( 

 ؛2004 ش جلىل لجثا /ن فمرب  8ت  لجذت صل   عنيب لليفال ت لجب اة ثت لمل ل  لإلباحيا،
ررررررم لملرحرررررلة ملكافحرررررا لل ترررررا لمل ظمرررررا، ثب ث  اررررر ل ر ررررري لئ ررررراة ل فا يرررررا لل )ج( 

بالشخاا، ثخباصا لج ساة ثلليفال، ث م رب ثلمل ا برا عنيرب لملكمرل جرنرر لئ فا يرا، ثب ث  ار ل 
 ش جلىل  5ت ثهد صك ا صل   عنياا ركافحا هت جلب لملااج جلىل عىل ي جلا لجرب ثلجبح  ثلل ، 

 .2005للثل/أار ب  
 لجنة ا باجرللبري لجرش جل يا ثلجسياسا يا لجيت لختذهتا لجلثجا لج  ف، مبا ت ذجر: ث  حب  -7

 تلجررررررذ 20١١ شرررررر جلىل لجثررررررا /ن فمرب  25لملرررررر ة   29/20١١لجر مررررريم ة ررررررم  )أ( 
ركا رررررب لإل لةة لج اررررررا ثلجبنرررررلجلاا أن   بررررل لج ثررررراوا لملر ن رررررا برررررالح لل لجشخ ررررريا    جل نررررب 

 لج ا ةة عىل لجسن ا لجفنس ي يا؛
ثلملر نرررا مب ا برررا ج ترررا  20١١آب/أغسررر    24لملررر ة   ١64لج ررران ن ة رررم  )ب( 

اة بالشخاا؛  لئ ج
ثلملر نرررررررا بررررررراجر نيم  20١١آب/أغسررررررر    ١7لملررررررر ة   ١50لج ررررررران ن ة رررررررم  )ج( 

 للساسد لإلج لرد ثلجملا  ت لملللةس لج ارا؛
 لجررررذت جلن رررد لجظرررر ثف 20١١آب/أغسررر    ١7لملرررر ة   ١62لج ررران ن ة رررم  ) ( 

 لملخففا ل تا لجش ف؛
لجرررذت تررر ض    جلضررراا  20١0آب/أغسررر    24لملررر ة   ١28لج ررران ن ة رررم  )هر( 

 24لملر ة   ١29هناجلا لخللرا ثلو ل ث لملا يا جن مال رىل لجالجنر  لجفنسر ي ي ، ثلج ران ن ة رم 
ر رررر جلف لجف ررررل عررررىل لج مررررل، حبررررا هرررر ئة لج مررررال ت لمل اجبررررا بثلملر نررررا  20١0آب/أغسرررر   
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لج رررررا ة عرررررىل ءنررررر  لجررررر زةلة ثلملر نرررررا ب نشررررراة ل رررررا لوررررر لة لجنب رررررا   89/2005سرررر   ة رررررم ثلمل  
 ؛2005لجفنس يل ت عا  

لجررررللبري لملرخرررذة جرحسررر  ااجلرررا لج مررررال لملاررراج جلىل، مبرررا ت ذجرررر  رررر لةلا ثزلةة  )ث( 
بشرررر ن   ظرررريم ثاررررائا لجر  يرررر  جن مررررال  20١١ارررران ن لجثا /جل رررراجل    3لملرررر ة   ١/١لج مررررل ة ررررم 

بشررررر ن ع ررررر   لج مرررررل جن مرررررال  2009آذلة/رررررراةس  ١6لملررررر ة   38/١لمل ررررر جي  للجانرررررب، ثة رررررم 
 ر ر  ب جي را بش ن لجش ثط لمل ظما جر  يرا  2009نيسان/أب جلل  ١4لمل ة   52/١لمل  جي ، ثة م 

 ١0لج ررا ة عررىل ركرررب ةورري  لجرر زةلة ثلملرر ة   40/2007ج مررال للجانررب، ثاررذجر لج رر لة ة ررم ل
 نش  لجنة ا لج ي يا لمل  يا حباجا لج مال لمل  جي  للجانب.ألجذت  2007 نيسان/أب جلل

 دناعي القلق نالتوصيا  -دال 
 نحظره العنصري التمييز تعريف  

، جنرمييرر  لج   رر ت ا     جلفررئ  رضررمىل  شرر جل اا لجلثجررا لج رر ف  لنلج نررا لجنة ررا  جلسرراثة -8
 .(١ لملا ة)جلرماشى ري أحكا  لئ فا يا 

( بشاا   تعريااف التمييااز العنصااري 1993)14اللجنااة بتوصاايتلا العامااة دقاام  تااذر ر -9
 :يلي بما الطرف المنلة توصين

 2ن 1تعريااااف نحظاااار التمييااااز العنصااااري ثااااي تشااااريعاتلا امت اااااال  للماااااادتي   (أ) 
 االتفاقية؛ م 

المباشاااار   ضااااما  حظاااار جمياااات مظااااارر التمييااااز العنصااااري  المباشاااار  ن ياااار  (ب) 
 نالمعاقبة عليلا؛

عكااع عاابء اإل بااا  ثااي الاامعانا الممنيااة المتعلقااة بااالتمييز العنصااري  (ج) 
 بمجرد  بو  دعوا تمييز عنصري ظارر  الوجارة.

  ةالعنصري الكرارية خطاب  
لجنة ررا لج نررا  زلة عررل  ثألرر   للحكررا  لج ان نيررا لجرريت نظرر  لجر بررري لج   رر ت.  جلسرراثة -١0

ا لهيا ع يفا ألل   جللع ن    لة كاب ج لوم أف ل  بر  ي ثعالثة عنى ذجر، نيط لجنة ا عنما  
ثلجر مررريط  الج   ررر جللجك لهيرررا   ررراب  شررر   بررراج نا ج رررل  لمل ا برررا عنرررى جك ارررا ءم عرررا ر ي رررا، 

 (6ث 4ث 2ثثصم لملااج جلىل ثلجالجن . )لمل ل   ارل  ب ثلجرحعىل لجر ر بريثلج
( بشااا   2013)35الطااارف إلاااى التوصاااية العاماااة دقااام توجااال اللجناااة انتبااااه المنلاااة  -١١

ي تعبيااار يااانم عااا   اااب أل باااالحظر الصاااري نتوصااايلا   خطااااب الكرارياااة العنصاااريةمكاثحاااة 
يااة أن االحتقااد علاى أ ااا  لكرارايار تبر  قاذف تجااه أشااخا  أن جماعاا  أن ا اتلزاء أن أن
نالمعاقبة عليل  عنمما يشكل تحريضاا  القومي أن اإل ني صلاأل نسب أنالأن  لو الأن  عرقال
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. نتوصي أيضا  المنلة الطرف بالتحقيق ثي التقادير المتعلقاة بخطااب على الكرارية أن التمييز
ف علاى أ  المنلاة الطار تحا  اللجناة رماا ت با  مسالنليتلم.   م الكرارية العنصرية نمقاضا  
التمييزيااة ضاام الملاااجري   تصااريحا نال ةالعنصااريالكراريااة خطاااب تاامي  نتناا ا بنفساالا عاا  

   نالالجئي .

 4األثعال األخرا المحظود  بموجب الماد    
رررىل لج رران ن لل رراود  سررر ت شرر ثط  3١8ث 3١7عنررى لجرر غم رررىل أن أحكررا  لملررا     -١2

أهنرا ئ ن ري أعمرال لجرميير  لج   ر ت ألرل للفر ل  لهنرا  سررالف ج ويا ،  الحظ لجنة را  4لملا ة 
أساسا  للعمال لجيت هتل  لجر اجلش لجسنمد ملك ناا لجلثجا لج  ف. ث الحظ لجنة را أجلضرا  ب نرا 

 فرر ا عرر ا ر رر ، عررىل ث رر لا أ رر ن ت  شرر جل اا لجلثجررا لج رر ف، رثررل عررل   رر مي نشرر  أفكرراة 
 .(4)لملا ة  أث لجيت   ثج جب ميي  لج    تحظ  لمل ظماا لجيت ناةس لجرثعل  
( 1990)8( ن1985)7تضااااات اللجنااااااة ثااااااي اعتبادرااااااا توصااااااياتلا العامااااااة دقاااااام  -١3
م  االتفاقياة   4قانونلا الجنائي مت الماد  واءمة ( نتوصي المنلة الطرف بم1993)15ن

 ما يلي: على معاقبةالنذلك ب
أ اا  العارق أن اللاو   توجيل التلميما  إلى أشاخا  أن جماعاا  علاى )أ( 

النسااب أن األصاال القااومي أن اإل نااي أن التحااريف علااى العنااف ضاام راالالء األشااخا   أن
 الجماعا ؛  أن

رل نشر لألثكاد القائمة على التفوق العرقي أن اإل ني أن على الكرارية   )ب( 
  ب ي ن يلة م  الو ائل؛

   للتمييز العنصري نتحرض عليل.المشادرة ثي المنظما  ناألنشطة التي ترنج  )ج( 
عااالن  علااى ذلااك  ينبوااي للمنلااة الطاارف أ  تحظاار المنظمااا  ناألنشااطة المنظ مااة ث -١4

 اللجنااة توصااين يررااا ماا  األنشااطة المعائيااة التااي تاارنج للتمييااز العنصااري نتحاارض علياال. ن
ٍف ن الميني رظار  - القومي أن اإل ني أن اإل ني أن العنصري الماثت بإدداج الطرف أيضا   المنلة
  لعقوبا .ل مشمِّد 

 خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسا  نمل سة حقوق اإلنسا   
  رررررر ب لجنة ررررررا عررررررىل أسررررررفاا  زلة لجررررررر  ري ت لعرمررررررا  لخل ررررررا لج ي يررررررا و رررررر ا لإلنسرررررران  -١5
 4لملر ة   664، ث ف يل ر  ب لج سيط لجرذت أنشرف مب جرب لج ران ن ة رم 20١9-20١3 جنفةة

  .(2ث ١، ث نشاة ر سسا ثي يا و  ا لإلنسان ت لجلثجا لج  ف )لملا  ان 2005شباط/فربلجل  
تحاااا  اللجنااااة المنلااااة الطاااارف علااااى التعجياااال باعتماااااد الخطااااة الوطنيااااة لحقااااوق  -١6

اإلنساااا   نتفعيااال منصاااب الو ااايس  نإنشااااء مل ساااة نطنياااة لحقاااوق اإلنساااا  ذا  نالياااة 
ال  للمبااادا المتعلقااة بمررااز المل سااا  الوطنيااة المعنيااة امت اااال  رااامتمت اال نا ااعة النطاااق 
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 التما  على الطرف المنلة اللجنة نتشجت. بتعزيز نحماية حقوق اإلنسا  )مبادا باديع(
 .العملية رذه ثي نمشودتلا األمم المتحم  السامية لحقوق اإلنسا  مفوضية دعم

 بتطبيق التشريعا المتعلقة البيانا    
  رر ب لجنة ررا عررىل أسررفاا ج ررل    ررلمي لجلثجررا أت  ح رراةلا ت    جل هررا عررىل لوررائا لجرريت  -١7

  .(6ث 5ث ١يُبِّ   فياا للحكا  ذلا لج نا رىل لجرش جل اا لحملنيا لملر ن ا باجرميي  لج    ت )لمل ل  
تطلب اللجنة إلى المنلة الطارف أ  تقامم ثاي تقريرراا الامندي المقبال بياناا  عا   -١8

المحارماا  التاي جار  نالعقوباا  التاي ُثرضا  ثاي قضاايا جارائم ا التي دُثع  ن الشكان 
  التمييز العنصري  نالتي طبق  ثيلا األحكام ذا  الصلة م  التشريعا  المحلية القائمة.

 النظام السيا ي الطائفي  
رررىل  ]جلُ ررلج  نرريط لجنة ررا عنمررا  مبالحظررا لجلثجررا لج رر ف برر ن الج جظررا  لجسجياسررد لج جرراوفد -١9

  (.5١، لجف  ة CERD/C/LBN/18-22)لنظ  ألماناا لج يش لملشةا ب  لجنجب انيج ا 
تمعو اللجنة المنلة الطرف إلى إبقاء الحالة قيم اال اتعراض المساتمر ناضاعة ثاي  -20

  .1989م  الم تود ندنح اتفاق الطائف لعام  95االعتباد أحكام الماد  

 الحق ثي الجنسية  
لج نا لن لمل أة لملر ثجا رىل أج ري ئ  سرر يي أن    رل ج سريراا لجنب انيرا لجنة ا  ثةجلسا -2١

و رر ل لت    أيفا ررا ثلن للزثلج للجانررب جنمرر لي   لجنب رراني  جل لجارر ن فيمررا جلبررلث صرر  با 
 انيرا عنى لل سيا لجنب انيا. ث الحظ لجنة ا أجلضرا  أن لجلثجرا لج ر ف   رر    يسرري   اررا للسر  لجنب

  .(5ث 2ذلا للب للج ي ت لنرظاة ح  جب عنى ج سيراا )لملا  ان 
توصي اللجنة المنلة الطرف ب   تراجت  يا اتلا المتعلقة بالجنسية  نثقا  للقانو   -22

 راااانو  ال ااااني   19المااالد   15تعااامل  علاااى نجااال الخصاااو   القاااراد دقااام أ  الااامنلي ن 
أ  تراجاات اإلجااراءا  اإلداديااة المتعلقااة بتنفيااذه؛ ن أ  المتعلااق بالجنسااية  ن ن  1925 يناااير

 الحق ثي نقل جنسيتلا إلى أطفاللا  بوف النظر ع  جنسية زنجلا؛  اللبنانية تمن  المرأ 
جل   ت، مب جب  رىل حياة لج فل ث شري لجنة ا ب نا    أن  سةيل لمل لجيل ب ل لجس ا للث  -23

، عنررى  جرر لةلا  ضرراويا ي جلنررا ثركنفررا. ثجلسرراثةها ١95١ رران ن  سررةيل للحرر لل لجشخ رريا ج ررا  
غررري رسررةن  ئ حيررا  ررم أن جلُ يررلثل ت ث لليفررال لمل جرر  جلىل رررىل آبرراة عررلتد لل سرريا  لنلج نرا أجلضررا  

لليفررال لجسرر ةجل  لجررذجلىل سررةل لمل لجيررل لجنب ررا . ثعررالثة عنررى ذجررر،  الحررظ لجنة ررا ب نررا أن أغنبيررا 
تنكرر ن شرراا ة ررريال  ة يررا  ُثجِررلثل ت لجلثجررا لج رر ف ثلليفررال لجررذجلىل ُثجِررلثل ملارراج جلىل غررري ررر ث   ئ

 .(5ث 2بسبب لملر نباا لملكنفا جنح  ل عنى ثثاوا ل  جلا ث ثباا لإل ارا لج ان نيا )لملا  ان 
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اليااام ثااي متناااانل جميااات توصااي اللجناااة المنلااة الطااارف بضاااما  رااو  تساااجيل المو  -24
األطفاااال المولااااودي  ثاااي المنلااااة الطاااارف  بسااابل منلااااا إزالااااة العقباااا  الماليااااة ناإلجرائيااااة 

 . 1951نالتنظيمية  م ل تلك الوادد  ثي قانو  تسجيل األحوال الشخصية لعام 

 الوصول إلى األمار  العامة  
  ب اررررا  لجرررريت    رررر جلالج صرررر ل لجسياسرررراا ب لملر ن ررررا ن ررررراا لمل  رررر ب لجنة ررررا عررررىل  ن اررررا  زلة  -25

 لمل سساا لجسياحيا ت لجلثجا لج  ف. ثجلساثة لجنة ا لج نا أجلضا   زلة عل  ر ا با ر  كي هذ  للف ال. 
 مماد ااة دثااف نصااول جماعااا نحظاار تحاا  اللجنااة المنلااة الطاارف علااى إدانااة  -26
 التمييز العنصري.  تقادير المتعلقة ب عمالالإلى األمار  العامة نالتحقيق ثي جميت  معينة

 اإلطاد القانوني للجوء  
  رر ب لجنة ررا عررىل  ن اررا  زلة عررل  ثجرر    يرراة  رران   ر اسررب بشرر ن لجنةرر ة ت لجلثجررا  -27

 .(5ث 2ث ١لج  ف )لمل ل  
المنلااة الطاارف إلااى نضاات إطاااد قااانوني ناضاا  نشااامل بشاا   اللجااوء  تاامعو أيضااا   -28

حقاوقلم  مماد ةملتمسي اللجوء نالالجئي  م  نيمك   اإلعاد  القسرية مبمأ عمم يحترم 
 .دن  تمييزاأل ا ية 

لج نررا  زلة لج يرر   ل ارررا لملف ثألررا عنررى لوررلث  ثلملر نبرراا لإلألررافيا رررىل جنة ررا ل جلسرراثة -29
لج ثررراوا لجررريت جل ررر ب عنرررى لجالجنررر  لسرررريفابها. ث شررر   لجنة رررا بررراج نا أجلضرررا  لن لج لجلرررل ررررىل 

 اررررا، ثررررىل ع فررر هنم ع ألرررا جلاجلرررذلة ثلئسرررر الل ثجلرررة  ثن ت لجالجنررر  ئ تنكررر ن   ررراةجلض لإل
 .(5ام )لملا ة لإلبالغ عىل حائا لنرااا ح   

تح  اللجنة المنلة الطرف على ضاما  أ  لوائحلاا ال تالدي إلاى حرماا  ما  رام  -30
بحاجااة إلااى حمايااة دنليااة ماا  الاامخول عناام الحاامند. نتوصااي المنلااة الطاارف أيضااا  بوضاات 

الااااذي  علااااى أداضاااايلا ة أنضااااات ملتمسااااي اللجااااوء نالالجئااااي  الموجااااودي  لتسااااوي آليااااا 
بشاا    1962  بساابل منلااا إدخااال تعااميال  علااى قااانو  عااام يملكااو  الو ااائق الالزمااة ال

نتوصي اللجناة راذلك المنلاة الطارف با   تكفال أ  عامم نجاود الو اائق  المخول نالخرنج.
 القضاء.الالزمة ال يمنت الالجئي  م  الوصول إلى 

 شررري لجنة ررا ررري لجر ررلجل     لجرررللبري لجرريت لختررذهتا لجلثجررا لج رر ف جرحسرر  للحرر لل لمل يشرريا  -3١
جالجن  لجفنس ي ي  عنى أةلألرياا، بيرل أهنرا  الحرظ لمل ن رراا لجريت  رلراا لج فرل ثلجريت  فيرل ب نرب، ت 

ف صررا لج ظرر  ب رر ةة شررارنا ت  ألرر ة للزرررا لملسرررم ة لجرريت   لجااررا لجلثجررا لج رر ف،    ُرررض جنمشرر ع 
 .(5ث ١سب بش ن ح   ام )لملا  ان حاجا لجالجن  لجفنس ي ي  ث نشاة  ياة  ش جل د ر ا
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تكرد اللجنة توصيتلا السابقة التي تمعو ثيلا المنلة الطارف إلاى مواصالة تحساي   -32
ة التاي للاا حالة الالجئي  الفلسطينيي   نتويير السيا ا   نإلوااء جميات األحكاام التشاريعي

 أ ر تمييزي على السكا  الفلسطينيي  مقادنة بويررم م   ير المواطني .

 الحق ثي العمل  
 .(5 الحظ لجنة ا ب نا أن لجالجن  ئ جُلسمض  م باج مل  ئ ت   اعاا ر ي ا )لملا ة  -33
الحصول إمكانية تحيس اللجنة علما  بالمعلوما  التي قمملا الوثم نالتي تفيم ب    -34

على العمل ثي قطاعا  معينة تقردرا النقابا  العمالية المعنية  نلكنلا تذر ر بالتزام المنلاة 
 الطرف بمعالجة أي حالة تمييزية. 

 ميالحق ثي التعل  
ل يااررل للساسرريا جنلثجررا لج رر ف نريةررا  ررلفا  لجررذت  ر رر   جررب شررري لجنة ررا    لجضرر ط   -35

 نررا عررل  لجر ميمرراا لجرريت   يررل  برر ل لجرالريررذ غررري لجنب رراني  ت لملررللةس بك اررا  الحررظ جلجالجنرر ، 
بشررر ن لجر نررريم للساسرررد  20١١ آب/أغسررر   ١7لملررر ة   ١50لج اررررا،  الفرررا  لحكرررا  لج ررران ن 

 ررلةة أيفررال لملارراج جلىل عنررى  تلجنة ررا لج نررا اررذجر  زلة  رر ثري هررذ  لج يرر    ثجلسرراثةلجملررا  ثلإلج لرررد. 
 .(5ررام )لملا ة  لجلل    جلض   ا

تح  اللجنة المنلة الطرف على اإلحجام ع  تقييام الوصاول إلاى التعلايم علاى أ اا   -36
الجنساااية أن نضااات اللجااار . نتحااا  اللجناااة المنلاااة الطااارف أيضاااا  علاااى ضاااما  عااامم حرماااا  
 األطفال م  تصادي  إقامتلم بسبب عمم التحاقلم بالمماد  نتيجة إنفاذ رذه التعميما . 

 التنقلحرية   
اج نا  زلة حائا حظر  ب اا  ش  جك واجا للر يا ت لجلثجا لج  ف،  شري لجنة ا    ل -37

 .(5ن )لملا ة   ن لجس ةجل  ا عنى لجالجن ، ثئ سيما لجالجنلجرة ل لجيت  ف ألاا لجبنلجلا
القيود المفرنضة على حرياة التنقال تتواثق أ   بضما توصي اللجنة المنلة الطرف  -38
ا  المختصااة نثقااا  للقااانو   باا  ثيلااا  ااوا الساالطتال أاختبااادي الضاارند  نالتنا اابية ن ماات 
مرراز الالجا .  ياز علاى أ اا  الجنساية أن األصال العرقاي أن اإل ناي أنيتميكو  ثيلاا ال نأ

دقابااة ثعالااة علااى القاارادا  التااي مماد ااة نتحاا  اللجنااة المنلااة الطاارف أيضااا  علااى ضااما  
عمم تمييزراا علاى أ اا  الجنساية ن يار  لكفالة  العامة األخرا تتخذرا البلميا  نالليئا

 ذلك م  األ ع التي تحظررا االتفاقية.
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 ة أمام المحارميسان تمعاملة مالحق ثي   
 انيي جلر اشر يجلشركل جلساثة لجنة ا لج نا لهنا   ن أن لجر ل  غري لمل لي   بر لمي ألمانا  -39
   لج للجررا ةغررم أن ب ركرران لج ضرراة أن جلر ررازج ل عررىل هررذل لئجررر ل  ت حاجررا  معاو ررا  أرررا  ثصرر  ث 

 .(5)لملا ة  بر لمي هذ  لجضمانالجذجلىل ئ جلسمض  م ثأل ام لملايل  للجانب
شاااااري تقاااااميم أصاااااحاب الااااامعانا تحااااا  اللجناااااة المنلاااااة الطااااارف علاااااى إلوااااااء  -40

 لتوصااية العامااةنثقااا لن  تمييااز رفالااة نصااوللم إلااى العمالااة دماا  أجاال    ضاامانة األجانااب
( بشاا   مناات التمييااز العنصااري ثااي إداد  ن ااير عماال نظااام العمالااة 2005)31دقاام  للجنااة

 الجنائية. 

 الملاجرن  المنزليو  العمال  
جلساثة لجنة ا لج نا  زلة لسرم لة  جلذلة لج مال لمل  جي  لملااج جلىل ثلسر ال م عنرى لجر غم  -4١

ئ رىل لجرللبري لجيت لختذهتا لجلثجا لج  ف. ثعالثة عنى ذجر، جلسراثة لجنة را لج نرا لن لجضرحاجلا 
ن حمرةررر جلىل  سررر ل  ت حمرررل   اررررا لجرمررراس لملسررراعلة ع رررلرا جلك نررر   جلسرررر ي  ن ت أغنرررب للحيررران

اب عمنارررم أث ع رررلرا  كررر ن جررر لزلا سرررف هم حمرةررر ة. ثجلسررراثة لجنة رررا لج نرررا أجلضرررا   زلة صرررحأ
 .(7ث 5ث 2  ثف لج مل لجسينا لحملل ة ت  ياة ع ل لج مل لمل حل جن مال لمل  جي  )لمل ل  

 :يلي بما القيام على الطرف المنلة اللجنة تح  -42
الظااارنف التاااي تجعااال العماااال المنااازليي  الملااااجري  عرضاااة ل ياااذاء  إلواااء )أ( 

 ناال توالل  بما ثي ذلك نظام الكفالة نالعيش ثي مكا  العمل؛
ضما  احترام اللوائ  نالمماد ا  لحق العمال المنازليي  الملااجري  ثاي  )ب( 

 حرية التنقل ناإلقامة؛
ماان    أجاال منزلااي  مااالعماال ال ليشااملتو اايت نطاااق توطيااة قااانو  العماال  )ج( 

العمال المنزليي  نفع ظارنف العمال نحقاوق العمال التاي يتمتات بلاا العماال امخارن   بماا 
 الحق ثي تويير الملنة  نإخضات العمل المنزلي إلجراءا  تفتيش العمل؛ لاثي

إلاااى معالجاااة  العمااال المنزلااايأي تشاااريت محااامد بشااا    أ  يلااامفضاااما   )د( 
 ل يذاء ناال توالل؛ العمال المنزليي  زياد  تعرض
الملاااجري   يي عمااال المناازلالتنظاايم حمااال  لتويياار مواقااف السااكا  ماا   )را( 

 ؛الوعي بحقوقلمإذراء ن 
قياااة منظماااة العمااال تشاااجت اللجناااة أيضاااا  المنلاااة الطااارف علاااى التصاااميق علاااى اتفا -43

 (.189دقم ) 2011لعام  بش   العمال المنزليي المنلية 
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 التمييز العنصري مكاثحةم  أجل   قيفالت  
لجريت لخترذها  ث يفيرا  ر ب لجنة را عرىل أسرفاا ج رل  ثجر   ر ن رراا عرىل أثر  لملبرا ةلا لجر -44

 .(6لمل ا  لجةب ت جنبح ث ثلإلمناة رىل أجل ركافحا لجرميي  لج    ت )لملا ة 
توصي اللجنة المنلة الطرف ب   تعزز الجلود الت قيفية الرامية إلى مكاثحة التمييز  -45

ااأ  العنصااري ن   إلااى اللجنااة نتطلاابلتصاال إلااى عامااة الجملااود.  رااذه الجلااود ت نطاااقتو  
 المتخاااذ  المباااددا  عاا  معلومااا  المقباال الااامندي تقريررااا ثااي تاامدج أ  الطاارف المنلااة
 .نأ ررا

  أخرا توصيا  -راء 
 أخرا صكوك على التصميق  

جمياات حقااوق اإلنسااا   ياار قابلااة للتجزئااة  نتشااجت تضاات اللجنااة ثااي اعتبادرااا أ   -46
المنلاااة الطااارف علاااى النظااار ثاااي التصاااميق علاااى الصاااكوك المنلياااة لحقاااوق اإلنساااا  التاااي 

تصاااامق عليلااااا بعاااام  نال  اااايما المعارااااما  التااااي تتصاااال أحكاملااااا اتصاااااال  مباشاااارا   لاااام
ة لحمايااة بالمجموعااا  التااي قاام تتعاارض للتمييااز العنصااري  بمااا ثااي ذلااك االتفاقيااة المنلياا

 حقوق جميت العمال الملاجري  نأثراد ُأ ررم.

 ديربا  عمل نبرنامج إعال  متابعة  
( بشاا   متابعااة ماالتمر ا ااتعراض ديربااا   2009)33ثااي ضااوء التوصااية العامااة دقاام  -47

مالتمر   اللاذي  اعتمامرما الإعاال  نبرناامج عمال ديرباا  تنفاذ توصي اللجنة المنلة الطارف با  
 ة األجانااب نمااا يتصاال بااذلك ماا  تعصاابلمكاثحااة العنصاارية نالتمييااز العنصااري نرراريااالعااالمي 

لماالتمر ا ااتعراض نتااائج    ماات مراعااا  مااا جاااء ثااي الو يقااة الختاميااة2001ثااي أيلول  اابتمبر 
   نأ  تقمم تقاديررا نثقا لذلك.2009ديربا  المعقود ثي جنيف ثي نيسا  أبريل 

 أثريقي  العقم المنلي للمنحمدي  م  أصل  
  تطلااب اللجنااة إلااى المنلااة الطاارف أ  237 68ثااي ضااوء قااراد الجمعيااة العامااة  -48

ثااي تاامدج ثااي تقريررااا الاامندي المقباال معلومااا  محاامد  عاا  التاامابير الملمو ااة المعتماام  
ماااااات مراعااااااا  توصاااااايتلا العامااااااة العقاااااام الاااااامنلي للمنحاااااامدي  ماااااا  أصاااااال أثريقااااااي   إطاااااااد
 ري ضم األشخا  المنحمدي  م  أصل أثريقي. ( بش   التمييز العنص2011)34 دقم

 الممني المجتمت مت المشاندا   
توصاي اللجناة المنلااة الطارف باا   تواصال التشاااند مات منظمااا  المجتمات الماامني  -49

مكاثحااة عماال ماا  أجاال العاملااة ثااي مجااال حمايااة حقااوق اإلنسااا   نال  اايما تلااك التااي ت
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تك ِّف الحواد معلا ثي  ياق إعماد تقريررا الامندي المقبال نمتابعاة أ  التمييز العنصري  ن 
 رذه المالحظا  الختامية. 

 م  االتفاقية 8 الماد  تعميل  
( ما  االتفاقياة  6)8ف با   تصامِّق علاى تعاميل المااد  توصي اللجنة المنلة الطار  -50

ات الرابت عشر للمنل األطراف ثي االجتم 1992رانو  ال اني يناير   15الذي اعُتمم ثي 
  .111 47ثي االتفاقية نأقرتل الجمعية العامة ثي قرادرا 

 م  االتفاقية 14د  الما ثي عليل المنصو  اإلعال   
تشجت اللجنة المنلاة الطارف علاى أ  تصامد اإلعاال  االختياادي المنصاو  عليال  -5١

المقممة م   باختصا  اللجنة ثي ا تالم البال ا  لالعترافم  االتفاقية  14ثي الماد  
 . األثراد نالنظر ثيلا

 الو يقة األ ا ية الموحم   
  التاي يعاود الموحام  تشجت اللجنة المنلة الطرف على تحمي  ن يقتلاا األ ا اية -52

لتقاااميم التقاااادير  المعتمااام    نثقاااا  للمباااادا التوجيلياااة المنساااقة1996تاديخلاااا إلاااى عاااام 
المعاراااااما  المنلياااااة لحقاااااوق اإلنساااااا   نال  ااااايما تلاااااك المتعلقاااااة بالو يقاااااة  إطااااااد ثاااااي

 الجمعياااااة قاااااراد ضاااااوء نثاااااي  الفصااااال األنل(. HRI/GEN/2/Rev.6الموحااااام  ) األ ا اااااية
  تح  اللجنة المنلة الطرف على التقي م بالحم األقصاى لعامد الكلماا  268 68 العامة

  حم .رلمة للو يقة األ ا ية المو   42 400 ثيالمحمد 

 الختامية المالحظا رذه  متابعة  
مااا  االتفاقياااة  9( مااا  المااااد  1تطلاااب اللجناااة إلاااى المنلاااة الطااارف  عماااال  باااالفقر  ) -53

ماااا  نظاملااااا الااااماخلي  أ  تواثيلااااا ثااااي  ضااااو   اااانة ناحاااام  ماااا  اعتماااااد رااااذه  65نالماااااد  
   أعاله. 36ن 16ثي الفقرتي   المالحظا  الختامية بمعلوما  ع  تنفيذرا للتوصيا  الوادد 

 خاصة أرمية تكتسي التي الفقرا   
تود اللجنة أ  توجِّل انتبااه المنلاة الطارف إلاى األرمياة الخاصاة للتوصايا  الاوادد   -54

أعاله نتطلب إليلا أ  تقمم  ثي تقريررا المندي المقبل  معلوما   42ن 11ثي الفقرتي  
  مفصلة ع  التمابير الملمو ة المتخذ  لتنفيذ تلك التوصيا .
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 نشر المعلوما   
 عليلااا ثااي لجملااودا حصااول نتيسااير توصااي اللجنااة بإتاحااة تقااادير المنلااة الطاارف -55

شاا   تلااك التقااادير باللوااا  الر اامية نقاا  تقااميملا نبنشاار المالحظااا  الختاميااة للجنااة ب
  ناللوا  األخرا الشائت ا تخماملا  حسب االقتضاء.

 المقبل المندي التقرير إعماد  
ال الاا   ي الاامندي يلااتقريررااا الجااامت لتقرير توصاي اللجنااة المنلاة الطاارف باا   تقامم  -56

  2018راانو  األنل ديسامبر  12 بحلاولثاي ن يقاة ناحام  نالعشري  نالرابت نالعشاري  
ماات مراعااا  المبااادا التوجيليااة لتقااميم التقااادير التااي اعتماامتلا اللجنااة أ ناااء دندتلااا الحاديااة 

جميت النقاي الم اد  ثي رذه المالحظاا  الختامياة.  ( نتنانلCERD/C/2007/1نالسبعي  )
  تتقياام   تحاا  اللجنااة المنلااة الطاارف علااى أ268 68 العامااة الجمعيااة قااراد ضااوء نثااي

  رلمة للتقادير المندية.  21 200 ثي بالحم األقصى لعمد الكلما  المحمد
    


