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التفاقية الدولية للقضاء علىا
 مجيع أشكال التمييز العنصري

  جلنة القضاء على التمييز العنصري
  الدورة الثمانون

  ٢٠١٢مارس / آذار٩ -فرباير / شباط١٣

   من االتفاقية٩النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة     

  حظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصرياملال    

  الكويت    
 ، املعقـودتني  )٢١٣٤ و CERD/C/SR.2133 (٢١٣٤ و ٢١٣٣نظرت اللجنة يف جلستيها       -١
، يف التقارير الدورية من اخلامس عشر إىل العشرين املقدمة          ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٧ و ١٦ يف

 ٢١٤٧اعتمدت اللجنة، يف جلـستيها      و). CERD/C/KWT/15-20(من الكويت يف وثيقة واحدة      
، ٢٠١٢فربايـر   / شـباط  ٢٨ و ٢٧، املعقودتني يف    )٢١٤٨ و CERD/C/SR.2147 (٢١٤٨و

  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف  
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف لتقاريرها الدورية املوحدة من اخلامس عشر إىل              -٢

دوري املوحد ال يتماشى متاماً مع مجيع عناصر املبادئ         غري أهنا تالحظ أن التقرير ال     . العشرين
وتعرب عن أسفها للتأخر يف تقدمي التقرير، الذي        . التوجيهية للجنة فيما خيص تقدمي التقارير     

  .منع اللجنة من إجراء حتليل مستمر لتنفيذ االتفاقية خالل أكثر من عقد من الزمن
الوفد املتعدد القطاعات وتعـرب عـن       وترحب اللجنة باحلوار املفتوح والبناء مع         -٣

  .تقديرها للعرض الشفوي والردود املفصلة املقدمة من الوفد خالل النظر يف التقرير
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء  
ترحب اللجنة باجلهود املستمرة اليت تبذهلا الدولة الطرف لتنقيح تشريعاهتا من أجل              -٤

 االتفاقية، مثل تعـديل قـانون االنتخابـات         كفالة مزيد من احلماية حلقوق اإلنسان وإنفاذ      
، الذي منح املرأة الكويتية كامل      ٢٠٠٥ لعام   ١٧ بواسطة القانون رقم     ١٩٦٢ لعام   ٣٥ رقم

  .حقوقها يف االنتخاب والترشح لالنتخابات
وتالحظ اللجنة باهتمام أن الدولة الطرف، منذ النظر يف تقريريها الدوريني الثالث عشر               -٥

  :نضمت إىل صكوك من قبيل الصكوك الدولية أو اإلقليمية التالية أو صدقت عليهاوالرابع عشر، ا
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء            )أ(  

  ؛)٢٠٠٤أغسطس / آب٢٦(األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 
املتعلق بإشراك األطفـال يف     الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل        )ب(  

  ؛)٢٠٠٤أغسطس / آب٢٦(الرتاعات املسلحة 
بشأن حظر أسوأ أشكال    ) ١٩٩٩(١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ج(  

  ؛)٢٠٠٠أغسطس / آب١٥(عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها 
  ؛)٢٠٠٦مايو / أيار١٢ (اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  )د(  
بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، وقمعـه            )ه(  

 ٢٠٠٠واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة،              
  ؛)٢٠٠٦مايو / أيار١٢) (بروتوكول بالريمو(

ريق الرب والبحر واجلو، املكمِّل     بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن ط       )و(  
  ).٢٠٠٦مايو / أيار١٢) (٢٠٠٠(التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

وترحب اللجنة أيضاً جبهود الدولة الطرف لتعديل سياساهتا وبراجمها وتدابريها اإلدارية             -٦
  :تفاقية، بوسائل منها ما يليمن أجل كفالة مزيد من احلماية حلقوق اإلنسان وتنفيذ اال

 ٢٠٠٧ لعام   ١٦٦إصدار مرسوم وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة العمل رقم           )أ(  
  بشأن حظر مصادرة وثائق سفر العمال يف القطاع اخلاص؛

 ٢٠١٠نوفمرب  /إنشاء املكتب املركزي للمقيمني غري القانونيني يف تشرين الثاين          )ب(  
  ؛)شخاص عدميو اجلنسيةاأل(هبدف تسوية قضية البدون 

 ١٠٤إنشاء اللجنة العليا حلقوق اإلنسان مبوجب قرار وزارة العدل رقـم              )ج(  
، وعلى اخلصوص جلنة التواصل الدويل التابعة هلا املكلفة بإعداد التقارير الدورية            ٢٠٠٨ لعام

  هليئات معاهدات حقوق اإلنسان؛
معنية حبقوق اإلنسان لديها      بإنشاء جلنة  ٢٠٠١قيام وزارة الداخلية يف عام        )د(  

  .صالحية تلقي الشكاوى الفردية
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  الشواغل والتوصيات  -جيم  
تعرب اللجنة عن أسفها ألن التقرير الدوري للدولة الطرف ال يتضمن إحـصاءات               -٧

  .فيما يتعلق بالتشكيلة اإلثنية لألشخاص الذين يعيشون يف إقليمها
هيـة املنقحـة لتقـدمي التقـارير         من مبادئها التوجي   ١٢ إىل   ١٠ للفقرات   وفقاً  

)CERD/C/2007/1(           توصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتمع من التعدادات والدراسـات ،
االستقصائية الوطنية اليت تشمل البعد اإلثين والِعرقي القائم على التعريف الذايت للهويـة             

راهتا االقتصادية   بشأن التركيبة اإلثنية لسكاهنا، ومؤش     شاملةبيانات إحصائية موثوقاً هبا و    
واالجتماعية املفصلة حسب االنتماء اإلثين، مبا فيها تلك املتعلقة باملهاجرين، ونشر هذه             
البيانات لتمكني اللجنة من إجراء تقييم أفضل حلالة التمتع باحلقوق اليت تـنص عليهـا               

ملفصلة  الدولة الطرف أن تزودها هبذه البيانات ا       ىلوتطلب اللجنة إ  . االتفاقية يف الكويت  
  .يف تقريرها املقبل

يساور اللجنة القلق ألن التشريعات الوطنية ال تتضمن تعريفاً للتمييـز العنـصري               -٨
 من االتفاقية، كما ال تتضمن قاعدة عامة حلظر التمييز العنصري وفقاً            ١مطابقاً متاماً للمادة    

  ).١املادة (لالتفاقية 
 لتتضمن تعريفاً للتمييز العنصري      اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاهتا     توصي  

  . من االتفاقية١مطابقاً متاماً للمادة 
حتيط اللجنة علماً بإيضاح الوفد أن االتفاقية اعُتمدت مبوجب مرسوم ملكي كجزء              -٩

من النظام القانوين الكوييت وُنشرت باللغة العربية يف اجلريدة الرمسية، ولكن القلق يـساورها              
  ).٢ و١املادتان (ق فعالً يف احملاكم والقوانني اإلدارية إزاء ما إذا كانت ُتطب

 اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم إليها يف تقريرها الدوري املقبل أمثلـة              تطلب  
  .عن تطبيق االتفاقية يف احملاكم والقوانني اإلدارية

تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت، مبوجب مرسوم وزاري، جلنة خاصة إلقامة   -١٠
مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان من أجل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها وفقاً ملبادئ             

  ).٢املادة (باريس، ولكن القلق يساورها ألن هذه املؤسسة مل تر النور حىت تارخيه 
بشأن إنـشاء مؤسـسات     ) ١٩٩٣(١٧للجنة إىل توصيتها العامة رقم       تشري ا  إذ  

هنا توصي الدولة الطرف بأن تنشئ على الفـور مؤسـسة           وطنية لتيسري تنفيذ االتفاقية، فإ    
  .وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان من أجل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها وفقاً ملبادئ باريس

 بـشأن   ١٩٥٤يساور اللجنة القلق إزاء عدم انضمام الدولة الطرف إىل اتفاقية عام              -١١
 بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية      ١٩٦١ وإىل اتفاقية عام       وضع األشخاص عدميي اجلنسية   

  ).٢املادة (
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 بشأن  ١٩٥٤ اللجنة الدولة الطرف إىل إعادة النظر يف االنضمام إىل اتفاقية عام             تدعو  
  . بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية١٩٦١ واتفاقية عام   وضع األشخاص عدميي اجلنسية

لقلق يساورها إزاء عدم إدخال     إذ تشري اللجنة إىل مالحظاهتا اخلتامية السابقة، فإن ا          -١٢
 من االتفاقية، وعدم وجـود      ٤تعديالت على قانون العقوبات ليستجيب متاماً ألحكام املادة         

تشريعات حمددة حتظر نشر األفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهيـة العنـصرية،              
ظر املنظمات  حت الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وعدم وجود تشريعات     لىوالتحريض ع 

  )).ب( و)أ(٤املادة (العنصرية 
بشأن التـشريع املتعلـق     ) ١٩٨٥(٧للجنة إىل توصيتيها العامة رقم       تشري ا  إذ  

، فإهنا تكرر التأكيـد     ٤بشأن املادة   ) ١٩٩٣(١٥ضاء على التمييز العنصري ورقم      بالق
يعات حمـددة  على توصيتها للدولة الطرف بأن تنقح قانون العقوبات العتماد وتنفيذ تشر     

 اليت حتظر نشر األفكار القائمـة علـى التفـوق           قية من االتفا  ٤تستجيب متاماً للمادة    
العنصري أو الكراهية العنصرية، والتحريض على الكراهية العنصرية والتمييز العنصري،          

  .وحتظر املنظمات العنصرية
ريب املهاجرين قُّدم   حتيط اللجنة علماً بأن مشروع قانون ملكافحة االجتار بالبشر وهت           -١٣

إىل اجلمعية الوطنية، ولكن القلق يساورها إزاء عدم وجود أي تعريف لالجتار بالبشر وعدم              
  ).٦ و٢املادتان (اعتماد مشروع القانون الذي جيرمه حىت تارخيه 

 اللجنة الدولة الطرف بأن تعّرف وجتّرم االجتار بالبشر وتعتمد على الفور            توصي  
  .جتار بالبشر وهتريب املهاجرين وفقاً للمعايري الدوليةتشريعات ملكافحة اال

يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود أي تعديل حىت تارخيه لقانون اخلدمـة املدنيـة            -١٤
املتعلق حبظر متييز املوظفني يف مجيع اهليئات اإلدارية للدولـة          ) ١٩٧٩ لعام   ١٥القانون رقم   (

دارة العامة على أساس اجلـنس واألصـل واللغـة    بني مقدمي الطلبات على الوظائف يف اإل 
  ). ٤ و٢ تاناملاد(والدين 

 اللجنة باالعتماد الفوري ملشروع القانون املعدل لقانون اخلدمة املدنيـة           توصي  
حلظر التمييز يف العمل يف اإلدارة العامة علـى أسـاس           ) ١٩٧٩ لعام   ١٥القانون رقم   (

  .اجلنس واألصل واللغة والدين
لجنة القلق ألن القيود املتعلقة بإنشاء أماكن العبادة والوصول إليها قد تسفر            يساور ال   -١٥

  ). ٥املادة (عن متييز عنصري غري مباشر على أساس االنتماء اإلثين، ال سيما بني غري املواطنني 
 اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن متتع مجيع األشخاص يف إقليمها باحلق يف             توصي  

 ويف الوصول إليها والتعامل مع أي حالة من حاالت التقييد وفقـاً             إنشاء أماكن عبادهتم  
للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان، مبا فيها املعاهدات اليت انضمت إليها أو صدقت عليهـا       

  .الدولة الطرف
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يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تشريعات حمددة للعمل تكفل محايـة العمـال                -١٦
ويـساورها القلـق ألن     . من حقوقهم وفقاً للمعايري الدوليـة     األجانب وخدم املنازل وتض   

 املنظم للعمل يف ٢٠١٠ لعام ٦التعديالت اليت أُجريت على قانون العمل، مبا فيه القانون رقم   
 خدم املنازل، الذين هم أساساً أشخاص أجانب أو ينحدرون من           تشملالقطاع اخلاص، ال    

ويساورها القلق أيـضاً ألن مرسـوم       . شامالًأصل أجنيب، وال تنظم ظروف عملهم تنظيماً        
 بشأن حظر مصادرة وثائق     ٢٠٠٧ لعام   ١٦٦وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة العمل رقم       
  .)٦ و٥ و٢املواد ( املنازل دمسفر العمال يف القطاع اخلاص ال ينطبق على خ

بشأن التنفيذ غري التمييزي للحقوق     ) ١٩٩٦(٢٠ ضوء توصيتها العامة رقم      يف  
احلريات، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريعات عمل حمـددة تكفـل محايـة           و

العمال األجانب وخدم املنازل وتضمن حقوقهم وفقاً للمعايري الدولية، مبا فيها اتفاقيـات        
وتوصي أيضاً الدولة الطرف بتعـديل      .  طرفاً فيها  لكويتمنظمة العمل الدولية اليت ُتعد ا     

 اخلاص حبيث يشمل خدم املنازل وينظم ظروف عملـهم تنظيمـاً            القانون املنظم للقطاع  
 ١٦٦ وتوصي اللجنة بتعديل مرسوم وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة العمل رقم         . شامالً
 بشأن حظر مصادرة وثائق سفر العمال يف القطاع اخلاص لينطبق على خدم             ٢٠٠٧ لعام

تفاقية منظمـة العمـل الدوليـة       وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على ا      . املنازل
  .بشأن العمل الالئق خلدم املنازل) ٢٠١١(١٨٩ رقم
، الذين عاش بعضهم    )األشخاص عدميو اجلنسية  (يساور اللجنة القلق إزاء حالة البدون         -١٧

يف الكويت وقتاً طويالً، ولديهم حق قوي يف املطالبة باجلنسية، كما أن لديهم صـلة حقيقيـة    
أدوا أو يؤدون اخلدمة يف الشرطة واجليش وغريمها من مؤسـسات الدولـة،             وفعلية بالدولة أو    

والحظت .  حالة األطفال املولودين يف الكويت ألشخاص أجانب وعدميي اجلنسية       ءوكذلك إزا 
اللجنة أن خريطة طريق ُرمست وأن املكتب املركزي للمقيمني غري القانونيني سـيقدم قـائميت               

كن القلق يساورها إزاء اخنفاض معدل حـاالت التجـنس          مرشحني للتجنس إىل احلكومة، ول    
ويساور اللجنة  .  غري املسجلني الذين ال ميلكون بطاقات أمنية       ونوعلى اخلصوص إزاء حالة البد    

القلق أيضاً ألن البدون ال يتمتعون مجيعهم ببعض حقوق اإلنسان األساسـية مثـل احلـق يف                 
 اخلدمات االجتماعيـة املالئمـة والتعلـيم        احلصول على الوثائق املدنية، وكذلك الوصول إىل      

ويساورها القلق أيضاً ألهنم ال يستطيعون دائمـاً        . عملوالسكن وامللكية وتسجيل األعمال وال    
  ).٦ و٥ و٢املواد (العودة إىل الكويت، مما يشكل انتهاكاً للحق يف حرية التنقل 

بشأن التمييز ضد غـري املـواطنني،       ) ٢٠٠٤(٣٠ ضوء توصيتها العامة رقم      يف  
توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ خريطة الطريق القائمة وتوفري تسوية عادلة وإنسانية            

وينبغي للجنة املشتركة ملنح اجلنسية الكويتية      . وشاملة حلالة البدون، مع احترام كرامتهم     
يت وقتـاً طـويالً،     أن تنظر يف جتنيس البدون، ال سيما األشخاص الذين عاشوا يف الكو           

الذين ميكنهم إثبات صلة حقيقية وفعلية بالدولة، أو أدوا أو يؤدون اخلدمة يف الشرطة               أو
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واجليش وغريمها من مؤسسات الدولة، وكذلك األطفال املولودون يف الكويت ألشخاص           
 يف تقدمي رخص اإلقامة والوضع      ظروينبغي للدولة الطرف أن تن    . أجانب وعدمي اجلنسية  

وين املؤقت إىل غري املواطنني، مبن فيهم البدون غري املسجلني الذين ال ميلكون بطاقات القان
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدر وثـائق مدنيـة إىل مجيـع األشـخاص               . أمنية

 والتعلـيم   ئمةاملوجودين يف إقليمها وتسمح بوصول البدون إىل اخلدمات االجتماعية املال         
وتوصي الدولة الطرف بكفالة متتع البدون      .  األعمال والعمل  والسكن وامللكية وتسجيل  

  .باحلق يف حرية التنقل وقدرهتم على العودة إىل الكويت
يساور اللجنة القلق ألن التشريعات احلالية ال تسمح للمرأة الكويتية اليت تتزوج بأجنيب               -١٨

  .)٥ و٢املادتان  (ييتبنقل جنسيتها إىل أبنائها وزوجها على قدم املساواة مع الرجل الكو
بـشأن أبعـاد التمييـز      ) ٢٠٠٠(٢٥ تشري اللجنة إىل توصياهتا العامة رقم        إذ  

، )٢٠٠٤(٣٠بشأن النسب ورقم    ) ٢٠٠٢(٢٩العنصري املتعلقة بنوع اجلنس، ورقم      
فإهنا توصي الدولة الطرف بإجراء تعديالت على قانون اجلنسية لتسمح للمرأة الكويتيـة             

  . وزوجها على قدم املساواة مع الرجل الكوييتهال جنسيتها إىل أبنائاملتزوجة بأجنيب بنق
ويـساورها  . يساور اللجنة القلق ألن نظام الكفالة احلايل خلدم املنازل ما زال ُيطّبـق              -١٩

القلق بوجه خاص إزاء عدم وجود ضمانات حلماية خدم املنازل قانونياً يف إطار هـذا النظـام         
في من املساءلة واملسؤولية القانونية ألصحاب العمل ووكاالت        وكذلك إزاء عدم وجود ما يك     

ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن خدم املنازل املتنازعني مع أصحاب عملـهم غالبـاً              . التوظيف
  ). ٦ و٥ و٢املواد (ُيرّحلون بقرار إداري، دون أمر من احملكمة أو إمكانية الطعن  ما

ام الكفالة واالستعاضة عنه برخص إقامـة        اللجنة الدولة الطرف بإلغاء نظ     توصي  
وتوصي أيضاً الدولة . خلدم املنازل تصدرها وتشرف عليها احلكومة، وفقاً للمعايري الدولية
 / كـانون األول   ٢٣الطرف بزيادة تعديل قانون العمل يف القطـاع اخلـاص املـؤرخ             

خلـاص   توظيف العمال وعملهم يف القطـاع ا       م وإنشاء هيئة عامة تنظ    ٢٠٠٩ ديسمرب
وتكفل تنفيذ ضمانات حلماية خدم املنازل واملساءلة واملسؤولية القانونية ألصحاب العمل           

وينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر يف نظـام حـاالت الترحيـل    . ووكاالت التوظيف 
  . إمكانية الطعنعاإلداري خلدم املنازل وحتيل هذه القضايا إىل احملاكم القانونية، م

 القلق ألن الالجئني الذين تعترف هبم مفوضية األمم املتحدة لـشؤون            يساور اللجنة   -٢٠
الالجئني وطاليب اللجوء غري القادرين على تنظيم وضعهم وفقاً لإلطار القانوين احلايل املنظم             

ويساورها القلق أيضاً   . لعمل األجانب ونظام الكفالة ما زالوا من دون إقامة قانونية يف البلد           
ة أعادت الغرامات املفروضة يومياً على الالجئني الذين ميكثون يف الكويت            وزارة الداخلي  نأل

ألن الالجئني املعترف هبم يف إطـار واليـة         اً  ويساور اللجنة القلق أيض   . بصورة غري قانونية  
املفوضية ال ميكنهم االستفادة من احلقوق األساسية، مبا فيها اخلدمات الـصحية والتعلـيم              

  ). ٧ و٥املادتان ( عدم متتعهم بوضع قانوين  الالجئني بسببللألطفا
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 من االتفاقية املتعلقة    ٥املادة  بشأن  ) ١٩٩٦(٢٢ ضوء توصيتيها العامتني رقم      يف  
، توصي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي اإلقامـة        )٢٠٠٤(٣٠بالالجئني واملشردين ورقم    

اللجوء وفقـاً لإلطـار     القانونية يف البلد إىل الالجئني الذين تعترف هبم املفوضية وطاليب           
وتوصي أيضاً وزارة الداخلية بإلغاء الغرامـات اليوميـة         . القانوين املنظم لعمل األجانب   

املفروضة على الالجئني الذين ميكثون يف الكويت بصورة غري قانونية كبادرة دعم جتاههم             
يف إطار  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم وضع الالجئني املعترف هبم          . وجتاه املفوضية 

 من احلقوق األساسية، مبا فيها اخلدمات الـصحية         فادةوالية املفوضية حبيث ميكنهم االست    
  .والتعليم لألطفال الالجئني

يساور اللجنة القلق ألن أطفال البدون ليسوا مشمولني مجيعهم بالتعليم االبتـدائي              -٢١
  ). ٥املادة (اإللزامي اجملاين، مبا يف ذلك الصندوق اخلريي 

 اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ التعليم االبتدائي اإللزامي على مجيع األطفال           صيتو  
  .يف إقليمها وإتاحة التعليم الثانوي وجعله يف املتناول إىل أقصى حد ممكن

يساور اللجنة القلق ألن العمال األجانب، وخباصة خدم املنازل، ليسوا على علـم               -٢٢
لكوييت وال باجلهة اليت ميكنـهم التوجـه إليهـا إذا           حبقوقهم ومسؤولياهتم مبوجب القانون ا    

  ).٥املادة (احتاجوا إىل املساعدة 
 اللجنة الدولة الطرف بتقدمي املعلومات إىل مجيع األجانب، مبن فيهم خدم            توصي  

املنازل، بشأن حقوقهم ومسؤولياهتم مبوجب القانون الكوييت وبشأن اجلهة اليت ميكنـهم            
  .ا إىل املساعدة، وذلك باللغات اليت يفهموهناالتوجه إليها إذا احتاجو

يساور اللجنة القلق إزاء التجاوزات اليت يعاين منها بعض خدم املنازل علـى يـد                 -٢٣
ويساورها القلق بوجه خاص إزاء نوع ومدى التجـاوزات الـيت           . الشرطة وموظفي اهلجرة  

القلق إزاء حالة خدم    ويساور اللجنة   . يتعرض هلا بعض خدم املنازل على يد أصحاب عملهم        
 تعسفية ال ميكن حتملها وال ميكنهم تغيري أصحاب عملـهم           أوضاعاملنازل الذين يعيشون يف     
ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم توفر سبل انتصاف قانونيـة           . إال بعد مرور ثالثة أعوام    

  ).٧ و٦ و٥ و٢املواد (للضحايا، مبا فيها الوصول إىل العدالة والتعويض واجلرب 
 اللجنة بالتحقيق مع مرتكيب التجاوزات يف حق خدم املنازل ومقاضـاهتم            توصي  

ومعاقبتهم وبتعويض الضحايا ومنحهم مجيع سبل االنتصاف اليت تنص عليها االتفاقيـة،            
بشأن تدريب ) ١٩٩٣(١٣وإذ تشري اللجنة إىل توصيتها العامة رقم        . فيها جرب الضرر   مبا

 يف جمال محاية حقوق اإلنسان، فإهنا توصي أيضاً بتـوفري           ننيلقوااملوظفني املكلفني بإنفاذ ا   
تدريب جيد يف جمال حقوق اإلنسان لقضاة التحقيق، واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني،            

وباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولـة الطـرف     . وغريهم من موظفي اخلدمة املدنية    
 أو حامٍ خلدم املنازل ومتكني هذه اآللية من ازلاملنبإنشاء آلية للرصد مثل أمني مظامل خلدم       
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وتدعو الدولة الطرف   . تلقي الشكاوى من خدم املنازل وتوفري احلماية هلم وإنفاذ القانون         
إىل النظر يف تعديل القانون الذي ال يسمح خلدم املنازل مبغادرة أصحاب عملهم إال بعد               

وإذ تـشري  .  يف احلاالت التعسفيةملهكن حتمرور ثالثة أعوام من اخلدمة، وهو قانون ال مي 
 من االتفاقية، فإهنا توصـي      ٦بشأن املادة   ) ٢٠٠٠(٢٦اللجنة إىل توصيتها العامة رقم      

الدولة الطرف بكفالة إمكانية استفادة الضحايا من سبل انتصاف قانونيـة، مبـا فيهـا               
  .الوصول إىل العدالة والتعويض واجلرب

ها أن مجيع حقوق اإلنسان غري قابلة للتجزئة، فإهنا تـشجع           إذ تضع اللجنة يف اعتبار      -٢٤
تصدق  الدولة الطرف على النظر يف التصديق على تلك املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل

عليها بعد، ال سيما املعاهدات اليت تؤثر أحكامها تأثرياً مباشراً يف موضوع التمييز العنـصري،               
  .١٩٩٠ية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم لعام مثل االتفاقية الدولية حلما

بشأن متابعة مؤمتر اسـتعراض نتـائج       ) ٢٠٠٩ (٣٣ويف ضوء توصيتها العامة رقم        -٢٥
ديربان، توصي اللجنة الدولة الطرف بإنفاذ إعالن وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدمها املؤمتر             

ري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب يف          العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنص    
، مع مراعاة الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربـان، املعقـود يف             ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول

وتطلب اللجنة  .  عند تنفيذ االتفاقية يف نظامها القانوين الداخلي       ٢٠٠٩أبريل  /جنيف يف نيسان  
املقبل معلومات حمددة عن خطـط األعمـال        إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري         

  .وغريها من التدابري املتخذة لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطين
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتشاور وتوسع حوارها مع منظمات اجملتمع املدين       -٢٦

نصري، فيما يتعلق بإعداد العاملة يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وال سيما مكافحة التمييز الع        
  .التقرير الدوري املقبل

 من ٦وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديالت اليت أُدخلت على الفقرة   -٢٧
 يف االجتماع الرابع عـشر      ١٩٩٢يناير  / كانون الثاين  ١٥ من االتفاقية، واعُتمدت يف      ٨ املادة

ويف هـذا   . ٤٧/١١١عية العامة يف قرارهـا      للدول األطراف يف االتفاقية، وحظيت بدعم اجلم      
، اليت حثت فيها ٦٥/٢٠٠ و٦٣/٢٤٣ و٦١/١٤٨ اللجنة قرارات اجلمعية العامة كرالصدد، تذ

اجلمعية الدول األطراف بقوة على التعجيل بإجراءاهتا الداخلية للتصديق على تعديل االتفاقيـة             
  .وجه السرعة مبوافقتها على التعديلاملتعلق بتمويل اللجنة وإخطار األمني العام كتابة وعلى 

 من االتفاقية   ١٤وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إىل إصدار إعالن مبوجب املادة             -٢٨
  .فيما يتعلق بالبالغات الفردية

وتوصي اللجنة بأن ُتتاح تقارير الدولة الطرف بسهولة وتوضع يف متناول اجلمهور              -٢٩
للجنة املتعلقة هبذه التقارير أيضاً باللغة الرمسية وغريهـا  وقت تقدميها، وبأن ُتنشر مالحظات ا 

  .من اللغات املنتشرة االستعمال، حسب االقتضاء
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وإذ تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تقدم وثيقة أساسية، فإهنا تـشجعها علـى                 -٣٠
دات الدولية  تقدمي وثيقة أساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير مبوجب املعاه          

حلقوق اإلنسان، وال سيما تلك املتعلقة بالوثيقة األساسية املشتركة، بالصيغة اليت اعتمـدها             
 / اخلامس املشترك بني اللجان هليئات معاهدات حقوق اإلنسان املعقود يف حزيران           جتماعاال

  ). ، الفصل األولHRI/GEN.2/Rev.6 (٢٠٠٦يونيه 
 من نظامها الداخلي املعـدل،     ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١وعمالً بالفقرة     -٣١

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنة واحدة من اعتماد هذه املالحظات               
  . أعاله٢٣ و١٤ و١٣اخلتامية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة يف الفقرات 

رف إىل األمهية اخلاصة اليت تكتسيها      وترغب اللجنة أيضاً يف توجيه انتباه الدولة الط         -٣٢
، وتطلب إىل الدولة الطـرف أن تقـدم يف          ٢١ و ١٨ و ١٧التوصيات الواردة يف الفقرات     

  .تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عن التدابري امللموسة املتخذة لتنفيذ هذه التوصيات
 والعشرين والرابـع    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي تقريريها الدوريني احلادي         -٣٣

، مع مراعاة املبادئ التوجيهية     ٢٠١٦يناير  / كانون الثاين  ٤والعشرين يف وثيقة واحدة حبلول      
، )CERD/C/2007/1(احملددة لتقدمي التقارير اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا احلادية والـسبعني            

جنـة أيـضاً الدولـة      وحتـث الل  .  مجيع النقاط اليت تثريها هذه املالحظات اخلتامية       اجلةومع
 صـفحة  ٨٠ إىل ٦٠ و صفحة للتقارير اخلاصة باملعاهـدات    ٤٠على مراعاة حدود     الطرف

انظر املبادئ التوجيهية املنـسقة لتقـدمي التقـارير الـواردة يف            (للوثيقة األساسية املشتركة    
  ).١٩، الفصل األول، الفقرة HRI/GEN.2/Rev.6 الوثيقة

        


