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التفاقية الدولية للقضاء علىا
 مجيع أشكال التمييز العنصري

  جلنة القضاء على التمييز العنصري
  الدورة السادسة والسبعون

  ٢٠١٠مارس / آذار٢ -فرباير / شباط١٥

 ٩النظـر يف التقاريـر املقدمـة من الدول األطراف مبوجب املـادة               
  ةمن االتفاقي

  املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري    

  كازاخستان    
ــستيها    -١ ــة، يف جلـ ــرت اللجنـ  CERD/C/SR.1991 (١٩٩٢ و١٩٩١نظـ
مـارس، يف تقريـري     / آذار ١فربايـر و  / شـباط  ٢٦املعقودتني يف   ) CERD/C/SR.1992و

ويف . ثيقة واحـدة  املقدمني يف و)CERD/C/KAZ/4-5(كازاخستان الدوريني الرابع واخلامس     
 ١٠، املعقـودتني يف     )CERD/C/SR.2007 و CERD/C/SR.2006 (٢٠٠٧ و ٢٠٠٦جلستيها  

 .، اعتمدت املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠مارس /آذار

 مقدمة  -ألف   

وتعـرب  . لدولة الطرف ترحب اللجنة بتقدمي التقريرين الدوريني الرابع واخلامس ل         -٢
وفد الرفيع املستوى وللجهـود  ال والصادق الذي جرى مع    أيضاً عن تقديرها للحوار الصريح    

اليت بذهلا لتقدمي ردود شاملة على العديد مـن األسـئلة املطروحـة يف قائمـة املـسائل                  
)CERD/C/KAZ/Q/4-5و Add.1 (وعلى األسئلة اليت طرحها أعضاء اللجنة أثناء احلوار. 
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 اجلوانب اإلجيابية  - باء  

 مـن   ١٤٠يضم حنو   ة الطرف بأهنا بلد متعدد اإلثنيات،       تالحظ اللجنة تسليم الدول     -٣
اجلماعات اإلثنية املختلفة، وتعرب عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا الدولة الطـرف لتقـدمي              

 . بيانات إحصائية أخرىمعلومات تتعلق بالتركيبة اإلثنية للسكان و

لدولة الطرف فيما يتعلق    وتالحظ اللجنة مع التقدير املبادرات اإلجيابية اليت اختذهتا ا          -٤
حبقوق األقليات، مبا يف ذلك السياسات اهلامة اليت وضعتها احلكومة من أجل املـساعدة يف               

ثقافية ُتعىن باحلفاظ على ثقافات     -احلفاظ على لغات األقليات، وإنشاء ومتويل مجعيات إثنية       
 . اجلماعات اإلثنية وتقاليدها وعلى وسائل اإلعالم بلغات األقليات

ارتياح أن الدولة الطرف صدقت على معظم معاهدات األمم املتحدة          بوتالحظ اللجنة     -٥
األساسية يف جمال حقوق اإلنسان، وتثين على الدولة الطرف العترافها باختصاص اللجنـة يف              

 . من االتفاقية١٤تلقي وحبث البالغات الواردة من األفراد أو جمموعات األفراد وفقا للمادة 

 خطـة   ٢٠٠٩مايو  / أيار ٥الدولة الطرف يف    أيضاً بارتياح اعتماد    نة  تالحظ اللج و  -٦
ال حقوق اإلنسان اليت تتضمن عدة تـدابري متـصلة    ـ يف جم  ٢٠١٢-٢٠٠٩العمل الوطنية   
 .بتنفيذ االتفاقية

الشعب، وتثين علـى الدولـة      عية  وتعرب اللجنة عن تقديرها للوالية املمنوحة إىل مج         -٧
 ،٢٠٠٨أكتوبر  /الشعب الكازاخستاين يف تشرين األول    نون مجعية   العتمادها مؤخراً قا  الطرف  

ُيعيَّنون مـن بـني     ) اجمللس(ة السفلى للربملان    ـالغرفنواب  ة من   ـالذي نص على أن تسع    
 .أعضاء اجلمعية

 دواعي القلق والتوصيات  - جيم  

ى إىل بعـض    تزايد التوتر اإلثين مما أد    اليت تشري إىل    تقارير  التشعر اللجنة بالقلق إزاء       -٨
أن الظروف  ومفادها  وتالحظ املعلومات اليت قدمها وفد الدولة الطرف        . ةاالشتباكات اإلثني 

االجتماعية واالقتصادية لبعض فئات السكان، وال سيما يف املناطق الريفية، هـي الـسبب              
 . األساسي هلذا التوتر

 األسـباب   توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع اخلطوات الالزمة ملعاجلة         
اجلذرية للتوتر بني اإلثنيات، من خالل مجلة أمور منها تعزيز اندماج مجيع الفئات             

 وتعزيـز   ،تنمية املناطق الريفية، واحلد من معدالت البطالة      مواصلة  السكانية، و 
وعالوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تعزز الدولـة         . املساواة يف توزيع األراضي   

ت اإلثنية ومنعها، مبا يف ذلك من خالل وضع آلية      الطرف الرصد املبكر للصراعا   
فعالة لرصد العالقات بني اجملموعات اإلثنية، واعتماد تـدابري تثقيفيـة جلميـع             
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 عن نتائج هذه التدابري     السكان بروح من التفاهم وعدم التمييز، وأن تقدم تقريراً        
 ). ٢املادة (إىل اللجنة يف تقريرها الدوري املقبل 

مواد قانون التعليم اليت تضمن     بعدد من   ب اللجنة باألحكام الدستورية و    وبينما ترح   -٩
حرية كل شخص يف اختيار تعلم لغته األصلية واستخدامها، فضال عن وجود هياكل غـري               

قلق املعلومات املتعلقة بأوجه القـصور يف عـدد         برمسية، مثل مدارس األحد، فإهنا تالحظ       
موظفني مؤهلني وسوء نوعية تعليم لغات األقليات       املدارس والكتب املدرسية، وعدم وجود      

 . ونوعية التعليم هبذه اللغات

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التـدابري الالزمـة لتنفيـذ األحكـام              
 : الدستورية وقانون التعليم تنفيذا فعاال، هبدف ضمان ما يلي

 ؛للتعليم يف مدارس لغات األقلياتاجلودة الكافية   )أ(  

توفري ما يكفي من التمويل واملوارد، وخباصة للمـدارس الـيت             )ب(  
 ؛ الصغريةتستخدم لغات اجملموعات اإلثنية

توفري ما يكفي ويليب احلاجة من موظفني مهنيني وكتب مدرسية            )ج(  
 بلغات األقليات؛

مراعاة الكتب املدرسية، على النحو الواجب، لثقافات األقليات         )د(  
 سامهاهتا يف اجملتمع الكازاخستاين؛ وتقاليدها وتارخيها ومل

حتسني فرص الوصول إىل التعليم اجلامعي أمام الطالب من مجيع            )ه(  
اجملموعات اإلثنية، دون متييز، مبا يف ذلك من خالل اعتماد تدابري خاصة مالئمة،             

 ).٧و) ه(٥املادتان ) (٢٠٠٩( مع التوصية العامة الثانية والثالثني متشياً

حظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لوضع أحكام قانونية حتظـر            وبينما تال   -١٠
التمييز العنصري، مثل العديد من املواد الواردة يف قانون االنتخابات، وقانون العمل، وقانون             

قلق أن الدولة الطرف    بفإهنا تالحظ   وغريها،  النظام القضائي ومركز القضاة، وقانون الثقافة،       
 شامال ملنع التمييز ومكافحته يف مجيع اجملاالت، مبا يف ذلك وضع تعريـف              مل تعتمد تشريعا  

شامل للتمييز املباشر وغري املباشر على أساس العرق واألصل اإلثين، كما مل تعتمد تـشريعا               
 .من االتفاقية) ب(و) أ(٤جيرم مجيع جوانب التمييز العنصري وفقا للمادتني 

، فإهنـا   )٨، الفقـرة    CERD/C/65/CO/3 (إذ تشري اللجنة إىل توصيتها السابقة     
تشجع الدولة الطرف على مواصلة جهودها من خالل اعتماد قـانون شـامل             
ملكافحة التمييز يتضمن تعريفا للتمييز املباشر وغري املباشر، على النحو املنصوص           

وعالوة على ذلك، توصي اللجنـة      .  من االتفاقية  ١ من املادة    ١عليه يف الفقرة    
دولة الطرف مراجعة شاملة للتشريعات القائمة كي جتعلها متماشـية          بأن جتري ال  

 ).ب(و) أ(٤مع االتفاقية، وخصوصا مع أحكام املادة متاماً 
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وتشعر اللجنة بالقلق إزاء املشاركة احملدودة لألقليات يف احلياة السياسية وصنع القرار   -١١
 متثيلها الناقص يف غـرفيت      على الصعيدين الوطين واإلقليمي، وعلى وجه اخلصوص استمرار       

وتالحظ اللجنة أن عملية اختيار وتعيني أعـضاء        . الربملان، أي جملس النواب وجملس الشيوخ     
الـشعب  من بني أعضاء مجعية     لربملان  لالغرفة السفلى   يف  واختيار وتعيني تسعة نواب     اجلمعية  

تـصويت جمموعـات    الكازاخستاين ال تستند استنادا تاما، على ما يبدو، إىل مبدأ متثيـل و            
 . األقليات اإلثنية نفسها

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ املزيد من التدابري، مبا يف ذلك التـدابري              
اخلاصة، هبدف ضمان املشاركة املنصفة والكافية جلميع أفراد جمموعات األقليات          

ل يف احلياة السياسية ويف أي عمليات لصنع القرار، والتشاور املسبق معهم حـو            
وعالوة على ذلك، توصي اللجنـة بـأن   . املسائل اليت متس حقوقهم ومصاحلهم 

الشعب وأمهيته من خالل وضـع قواعـد        مجعية  تزيد الدولة الطرف إمكانيات     
انتخابية تستند إىل مبدأ التمثيل، وإسناد وظائف جديدة إليه بوصفه هيئة دائمـة             

 ذات األمهيـة اخلاصـة      تعقد دورات عادية لتنظر يف جمموعة واسعة من القضايا        
 )).ج(٥ املادة و؛٢، الفقرة ٢املادة  و؛٤، الفقرة ١املادة (لألقليات 

 بالبيانات اليت قدمتها الدولة الطرف عن متثيل اجملموعات         اللجنة علماً حاطت  وبينما أ   -١٢
علـى  اإلثنية، فإهنا تشعر بالقلق إزاء الوضع احلايل لتمثيل اجملموعات اإلثنية يف هيئات الدولة              

 يف املائة مـن سـكان       ٣٦,٤وبينما متثل اجملموعات اإلثنية حنو      . املستويني املركزي واحمللي  
 يف  ٨٤، فإن أكثر من     ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١الدولة الطرف، وفقا للتعداد السكاين يف       

 يف املائة من موظفي اهليئات احلكوميـة        ٩٢أكثر من   املائة من موظفي اخلدمة العامة ككل و      
 . ركزية ينحدرون من أصل كازاخيامل

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة لتحسني متثيل جمموعات األقليات           
يف اهليئات احلكومية ودوائر اخلدمة املدنية وملنع ومكافحة مجيع أشكال التمييز يف            

 وتـدعو اللجنـة   . عملية اختيار املرشحني وتوظيفهم يف اإلدارة املركزية واحمللية       
الدولة الطرف إىل تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابري املتخذة           
يف هذا الصدد، وبيانات إحصائية عن التمثيل اإلثين يف املناطق اليت تعيش فيهـا              

 )).و(٥املادة (اجملموعات اإلثنية بأعداد كبرية 

ى بعض األسئلة املتعلقة    وبينما تقدر اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للرد عل           -١٣
حبالة اجملموعات اإلثنية يف البلد، فإهنا تالحظ خلو التقرير من معلومات عن احلالة االجتماعية              

 . واالقتصادية ملختلف اجملموعات واملناطق اإلثنية يف البلد

توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف يف تقريرها الدوري املقبـل معلومـات             
 بيانات إحصائية، مصنفة حبـسب احلالـة االجتماعيـة          مفصلة، وحيثما أمكن،  



CERD/C/KAZ/CO/4-5 

5 GE.10-41573 

واالقتصادية، عن خمتلف اجلماعات اإلثنية واملناطق اجلغرافية اليت تعـيش فيهـا            
 )). ه (٥املادة (الدولة الطرف داخل 

وبينما ترحب اللجنة باملعلومات الواردة يف تقرير الدولة الطرف، وتشري إىل وجود              -١٤
 يف كازاخستان، وإىل اختاذ تدابري ملنع أعمال التمييز ضدهم،           شخص من الغجر   ٥ ٠٠٠حنو  

 . فإهنا تالحظ عدم وجود معلومات عن احلالة االقتصادية واالجتماعية للغجر

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف، مع مراعاة التوصـية العامـة الـسابعة              
الـة  ، معلومات مفصلة يف تقريرها الدوري املقبل عـن ح         )٢٠٠٠(والعشرين  

الغجر، مبا يف ذلك البيانات املتعلقة بتمـتعهم حبقـوق اإلنـسان االقتـصادية              
كما تدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل مراعـاة وضـع           . واالجتماعية والثقافية 

اجملتمعات احمللية للغجر يف مجيع الربامج واملشاريع املخططة واملنفـذة ويف مجيـع          
غجر يف مؤسسات الدولة، وال سيما يف اإلجراءات املعتمدة، وضمان متثيل أقلية ال

 ).٥املادة (املناطق اليت تعيش فيها 

وبينما ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف لقانون الالجئني الـوطين يف كـانون               -١٥
، فإهنا حتيط علما باملعلومات الواردة بشأن رفض السلطات املزعـوم           ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

ـ . دانـواطين بعض البل  ماملقدمـة من   تسجيل طلبات اللجوء     ـ   ـوباإلضاف ك، ـة إىل ذل
قلق أن عدم تسجيل طلبات هؤالء املواطنني قد يؤدي إىل تقييـد حقـوقهم             بتالحظ اللجنة   

  .االجتماعية واالقتصادية
بـشأن  ) ٢٠٠٤(تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل توصيتها العامة الثالثني          

التمييز ضد غري املواطنني وحتث الدولة الطرف على القضاء علـى املمارسـات             
تؤثر على تسجيل ملتمسي اللجوء، وعلى ضمان وصـول مجيـع           التمييزية اليت   

دون متييز إىل إجراءات حتديد وضـع الالجـئ، وفقـا           وصوالً تاماً   األشخاص  
 التـدريب الكـايف     وتوصي اللجنة بأن توفر الدولة الطـرف      . للمعايري الدولية 

سلوك متييزي  للموظفني العموميني وموظفي إنفاذ القانون وذلك هبدف جتنب أي          
 ). ٥ و٢املادتان (جتاه غري املواطنني وملتمسي اللجوء 

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء املعلومات املزعومة عن هشاشة وضع العمال املهـاجرين              -١٦
حة تسجيلهم بصورة دائمة وبسبب صـعوبة       الذين ميكن أن ُتنتهك حقوقهم بسبب عدم إتا       

              إضفاء الشرعية على وضعهم، مما جيعلهم باستمرار عرضة خلطر االبتـزاز واإلبعـاد، وإزاء              
األجانب الذين يعربون البلد، يتعرضون ملعاملة سيئة من جانـب الـشرطة            ما ُيدعى من أن     

 . وموظفي اجلمارك وغريهم من موظفي احلدود
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 :لجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يليتوصي ال

اختاذ تدابري لتسهيل تسوية وضع العمال املهاجرين، من خـالل        )أ(  
مجلة أمور، منها إعادة النظر يف نظام منح تصاريح عمل، وزيادة املرونة يف نظام              

 احلصص، واملساعدة القانونية اإلضافية؛ 

اء املسؤولني عن   ضمان فعالية التحقيق مع أرباب العمل والوسط        )ب(  
انتهاكات حقوق العمال املهاجرين واألجانب، ومقاضاهتم ومعاقبتهم، وتعزيـز         

 التدابري الرامية إىل مكافحة اهلجرة غري الشرعية واالجتار بالبشر، بوجه خاص؛ 

وضع برامج تدريبية لوكاالت إنفاذ القـانون واإلدارات عـن            )ج(  
رضهم ملعاملة سيئة، مبا يف ذلـك       حقوق املهاجرين واألجانب، وذلك لتجنب تع     

لهم أو بسبب مرورهم العـابر يف أراضـي         ياالبتزاز واإلبعاد، بسبب عدم تسج    
 الدولة الطرف؛ 

ضمان متكني العمال املهاجرين من الطعن يف أوامـر اإلبعـاد             )د(  
 بصورة فعالة؛

، لعمال املهاجرين وأفراد أسرهم، دون متييـز      اضمان حصول     )ه(  
 )).ه(٥املادة  (حية والتعليم واملنافع االجتماعيةعلى الرعاية الص

وبينما تالحظ اللجنة املعلومات املقدمة يف تقرير الدولة الطرف، فإهنا ال تزال تـرى            -١٧
ن عـن إنفـاذ     وضرورة تعزيز التدابري املتخذة لتوعية املوظفني العموميني، مبن فيهم املسؤول         

 . إلعالميني، بأحكام االتفاقيةالقانون وأعضاء السلطة القضائية، فضال عن ا

وق اإلنسان،  ـة حبق ـرف يف تكثيف التوعي   ـتقترح اللجنة أن تنظر الدولة الط     
وال سيما بشأن أحكام االتفاقية، ويف تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القـانون،            
واملعلمني، واملرشدين االجتماعيني، وموظفي القطاع العام، ووسـائل اإلعـالم،          

بشأن تدريب املوظفني   ) ١٩٩٣(باه إىل توصيتها العامة الثالثة عشرة       وتلفت االنت 
 ). ٧املادة (ن يف جمال محاية حقوق اإلنسان يف هذا الصدد واملكلفني بإنفاذ القان

قلق وجود عدد قليل جدا من الشكاوى أو قـرارات احملـاكم يف             بوتالحظ اللجنة     -١٨
.  التمييز العنصري خالل الفترة املشمولة بـالتقرير       الدعاوى املدنية أو اإلدارية املتعلقة بأعمال     

وعالوة على ذلك، تالحظ اللجنة قلة املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف عن عدد اجلرائم              
وتالحظ اللجنة أيـضا أن     . ، وعن نتيجة املالحقات القضائية    املرتكبة بدوافع إثنية أو عنصرية    

 . بالتقرير، شكوى واحدة تتعلق بالتمييز العنصريأمني املظامل تلقى، خالل الفترة املشمولة 

إذ تضع اللجنة يف اعتبارها عدم وجود بلد خال من التمييز العنصري، فإهنا تدعو   
الدولة الطرف إىل استكشاف أسباب قلة عدد الشكاوى املقدمة بشأن التعرض           

تشري إىل  وإذ تكرر اللجنة تأكيد مالحظاهتا اخلتامية السابقة، و       . ملثل ذاك التمييز  
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بشأن منع التمييز العنصري يف إدارة      ) ٢٠٠٥(توصيتها العامة احلادية والثالثني     
وسري عمل نظام العدالة اجلنائية، فإهنا توصي بأن تتحقق الدولة الطرف مـن أن              
عدم وجود مثل تلك الشكاوى ال يعود إىل عدم توافر سبل تظلم فعالة متكـن               

 الضحايا حبقوقهم، أو اخلوف من االنتقام، الضحايا من طلب اجلرب، أو عدم دراية  
أو عدم الثقة بالشرطة والسلطات القضائية، أو عدم اكتراث السلطات بقـضايا            

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن       . التمييز العنصري أو عدم تعاطفها معها     
بشأن الشكاوى املرفوعـة    ّدثة  ها يف تقريرها الدوري القادم معلومات حم      يلإتقدم  
فعال التمييز العنصري، وبشأن القرارات املتخذة يف احملـاكم اجلنائيـة أو            ضد أ 

وجيب أن تتضمن تلك املعلومات عـدد القـضايا املرفوعـة      . املدنية أو اإلدارية  
وطبيعتها، واألحكام الصادرة بشأهنا، وما ُمنح من تعويضات أو أُتيح من سـبل             

 ).٦ و٤؛ واملادتان )د(١، الفقرة ٢املادة (تظلم أخرى لضحايا هذه األفعال 

وبينما ترحب اللجنة بتهيئة الظروف املالئمة لعودة املهاجرين من أصل كـازاخي               -١٩
أال يتعرض للتمييز األفراد اآلخرون      وتوطينهم يف إقليم الدولة الطرف، فإهنا تود         )األوراملان(

 .املوجودون يف الوضع نفسه

 تدابري خاصة على مجيع األشخاص      تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف تطبيق       
 . العائدين إىل البلد، وذلك لتجنب أي متييز ضدهم ألسباب عرقية أو إثنية

أمساء األماكن والالفتات العامة    اليت تشري إىل االستعاضة عن      وتالحظ اللجنة التقارير      -٢٠
 مما قد يثري االستياء     بأمساء والفتات مكتوبة باللغة الكازاخية،    باألويغورية  املكتوبة بالروسية أو    

 . يف صفوف فئات األقليات

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة لضمان استخدام لغـات            
األقليات، ال سيما يف املناطق اليت تكثر فيها مجاعات األقليات، واستخدام هنـج             

 فضال  مزدوج اللغة عند إعادة تسمية املدن والقرى واستخدام الالفتات العامة،         
 . عن محاية احلقوق الثقافية جلميع األقليات فيها

وبينما تالحظ اللجنة وجود جلنة معنية حبقوق اإلنسان ختضع لسلطات رئيس الدولة              -٢١
هنمـا،  أل، فإهنا تعرب عن قلقها      )أمني املظامل (ووجود مفوض حلقوق اإلنسان لكازاخستان      

ـ     على ما يبدو، ال يعمالن بشكل مستقل، وال يتمتعا          ةن بالسلطات والـصالحيات الالزم
 . لإلسهام بفعالية يف تنفيذ االتفاقية

إذ تكرر اللجنة تأكيد مالحظاهتا اخلتامية السابقة، فإهنا تشجع الدولة الطـرف            
على النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان، وفقـا للمبـادئ             

مبـادئ  (" ومحايتـها    املتصلة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنـسان       
 ). ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة ") ( باريس
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عدم إمكانية جتزئة حقوق اإلنسان، فإهنا تشجع الدولة        ضع اللجنة يف اعتبارها     وإذ ت   -٢٢
        الطرف على النظر يف التصديق على صكوك حقوق اإلنسان اليت مل تصدق عليهـا بعـد،                

 مباشرة مبوضوع التمييز العنصري، مثـل االتفاقيـة   ال سيما املعاهدات اليت ألحكامها عالقة   
، واتفاقية منظمة العمل    )١٩٩٠(الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم         

واتفاقية اليونسكو ملكافحة   ) ١٩٥٨ (االستخدام واملهنة  املتعلقة بالتمييز يف     ١١١الدولية رقم   
 . ١٩٦٠التمييز يف جمال التعليم لعام 

بشأن متابعـة مـؤمتر     ) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة، يف ضوء توصيتها العامة رقم          -٢٣
استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف بإنفاذ إعالن وبرنامج عمل ديربان اللـذين              

 املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية        ٢٠٠١سبتمرب  /اعتمدمها يف أيلول  
نتـائج   بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة اخلتامية ملؤمتر اسـتعراض            األجانب وما يتصل  

، عند تنفيذ االتفاقية يف نظامها القانوين       ٢٠٠٩أبريل  /ديربان الذي عقد يف جنيف يف نيسان      
أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومـات        إىل الدولة الطرف    وتطلب اللجنة   . الداخلي

التدابري املتخذة لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان علـى        حمددة عن خطط العمل وغريها من       
 .الصعيد الوطين

وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور مع منظمات اجملتمع املدين العاملة              -٢٤
يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وال سيما يف مكافحة التمييز العنصري، وتوسـيع وتعميـق               

  .تقرير الدوري املقبلإعداد ال سياق احلوار معها، يف
 مـن   ٦وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديالت املدخلة على الفقرة             -٢٥

يف االجتماع الرابـع     ١٩٩٢يناير  / كانون الثاين  ١٥ من االتفاقية، اليت اعُتمدت يف يف        ٨املادة  
 كانون  ١٦ملؤرخ   ا ٤٧/١١١وأقرهتا اجلمعية العامة بقرارها     عشر للدول األطراف يف االتفاقية      

، الذي ٦١/١٤٨وتشري اللجنة، يف هذا الصدد، إىل قرار اجلمعية العامة         . ١٩٩٢ديسمرب  /األول
للتصديق على التعـديل    لداخلية  حثت فيه بقوة الدول األطراف على التعجيل باختاذ إجراءاهتا ا         

 .وإخطار األمني العام كتابة ويف أسرع وقت ممكن مبوافقتها على هذا التعديل

أن  لعامة اجلمهور وقت تقدميها، وب     هاوتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقارير        -٢٦
مالحظات اللجنة املتعلقة هبذه التقارير، أيضاً بلغة الدولة األصلية، ولغـة االسـتخدام             تنشر  

 . ، حسب االقتضاءالشائع استخدامهاالرمسي وغريها من اللغات 

ثيقتها األساسية، فإهنا تشجعها على     مل تقدم و  رف  وإذ تالحظ اللجنة أن الدولة الط       -٢٧
وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدوليـة حلقـوق            ها  تقدمي

ل منها بالوثيقة األساسية املـشتركة، بالـصيغة املعتمـدة يف           ـاإلنسان، وال سيما ما يتص    
ات حقوق اإلنـسان املعقـود يف شـهر         االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهد      

 .HRI/MC/2006/3) (٢٠٠٦يونيه /حزيران
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 من نظامها الـداخلي     ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١ووفقاً ألحكام الفقرة      -٢٨
هـذه  يف غضون سنة واحدة من اعتمـاد  إىل الدولة الطرف أن تقدم، املعدل، تطلب اللجنة   

 . أعاله٢٠ و١٦ و٩تها للتوصيات الواردة يف الفقرات بشأن متابعاالستنتاجات، معلومات 

 ٨انتباه الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصـة للتوصـيات    توجه  وتود اللجنة أيضاً أن       -٢٩
إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات مفـصلة            وتطلب   ١٥ و ١٠و

 . تامللموسة املتخذة لتنفيذ هذه التوصيابشأن التدابري 

وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريريها الدوريني السادس والسابع يف وثيقة              -٣٠
، مع مراعاة املبادئ التوجيهيـة للوثيقـة        ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٥واحدة، يف موعد أقصاه     

اخلاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري اليت اعتمدهتا اللجنة أثناء دورهتا احلادية والسبعني             
)CERD/C/2007/1( املالحظات اخلتاميةهذه ، وبأن تعاجل مجيع النقاط املثارة يف. 

        


