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  القضاء على التمييز العنصرية نجل
  الثالثة والسبعونالدورة 

  ٢٠٠٨أغسطس / آب١٥ - يوليه / متوز٢٨

  طرافالنظر يف التقارير املقدمة من الدول األ
   من االتفاقية٩مبوجب املادة 

   للجنة القضاء على التمييز العنصرياملالحظات اخلتامية

  السويد
، املقدمني  (CERD/C/SWE/28)نظرت اللجنة يف التقريرين الدوريني السابع عشر والثامن عشر للسويد             - ١

 ١١ املعقودتني يف    ،)CERD/C/SR.1895 و (CERD/C/SR.1894 ١٨٩٥ و ١٨٩٤يف وثيقة واحدة، يف جلستيها      
ــسطس / آب١٢و ــستيها . ٢٠٠٨أغ ، )CERD/C/SR.1902 و(CERD/C/SR.1901 ١٩٠٢ و١٩٠١ويف جل

  . اعتمدت اللجنة املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٨أغسطس / آب١٥املعقودتني يف 

   مقدمة- ألف 

للمبادئ التوجيهية إلعداد ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف لتقريرها يف الوقت املناسب، وقد أُعد وفقاً   - ٢
وتثين اللجنة على اجلهود اليت بذلتها الدولـة        . التقارير، كما ترحب بالردود الكتابية الشاملة على قائمة املسائل        

  .(CERD/C/64/CO/8)الطرف من أجل تناول القضايا اليت أثارهتا اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة 

واملفتوح مع الوفد املؤلف من خرباء من خمتلف الوزارات، مبا فيهـا وزارة             وتقدر اللجنة احلوار الصريح       - ٣
اإلدماج واملساواة بني اجلنسني، وبإقرار الدولة الطرف صراحةً بوجود التمييز العنصري يف أجزاء مـن اجملتمـع                 

يعد هذا اإلقـرار    و. السويدي، وبازدياد اجلرائم املرتكبة بدافع كره األجانب، وكره اإلسالم أو معاداة السامية           
  . خطوة هامة يف تنفيذ االتفاقية
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   اجلوانب اإلجيابية- باء 

، الذي يـدمج    ٢٠٠٨يوليه  /ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف لقانون جديد ملكافحة التمييز يف متوز            - ٤
  .القوانني احلالية ملكافحة التمييز يف قانون واحد ويوسع من نطاق احلماية

الدولة الطرف على حسن دجمها ملختلف مكاتب أمناء املظامل ضمن مؤسسة واحـدة             وتثين اللجنة على      - ٥
وتوصي بأن تسعى املؤسسة املدجمة اجلديدة، فور إنشائها، إىل احلصول على اعتماد عرب جلنة التنـسيق الدوليـة                  

  .للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

، الذي ينص على احلق يف استئناف احلكم لدى هيئة          ٢٠٠٦وترحب اللجنة باعتماد قانون األجانب يف         - ٦
استئناف مستقلة وعلى زيادة استخدام اجللسات الشفوية يف إجراءات احلصول على اللجوء، ويوسع نطاق تطبيق               
تعريف الالجئني ليشمل النساء الفارات من العنف القائم على أساس جنساين، ويقدم أشكاالً متكاملة من احلماية   

  . شخاص الفارين من العنف عموماًإىل األ

، مع التركيز   ٢٠٠٩- ٢٠٠٦وترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية الثانية حلقوق اإلنسان للفترة             - ٧
  .على احلماية من التمييز وبقرب عقد احللقة الدراسية املتعلقة مبتابعة تنفيذ اخلطة

 الطرف من أجل تعزيز حقوق أقلية الروما، مبـا يف           وتالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة         - ٨
، يرمي إىل تبـادل     ٢٠٠٧ديسمرب  /ذلك الدعوة إىل عقد مؤمتر عامل بشأن حقوق نساء الروما يف كانون األول            

  .املعلومات وأفضل املمارسات فيما بني واضعي السياسات وشبكات الروما يف مجيع أحناء أوروبا

بول الدولة الطرف لألساليب اجلديدة للتحقيق ومكافحة التمييز، مبا يف ذلك وتالحظ اللجنة مع التقدير ق  - ٩
تنفيذ مشاريع جتريبية يف جمال اختبار احلاالت وتقدمي طلبات جمهولة اهلوية للحصول على وظيفة، وعلى الزيـادة                 

  .الكبرية يف مستوى التعويضات املمنوحة لضحايا التمييز العنصري

  يات دواعي القلق والتوص- جيم 

بينما تالحظ اللجنة موقف الدولة الطرف فيما يتعلق جبمع البيانات املتعلقة بالتشكيلة العرقية للسكان،                - ١٠
تعرب اللجنة من جديد عن قلقها بشأن قلة هذه البيانات املتاحة لديها لرصد االتفاقية وتأسف لعـدم وجـود                   

  .عليم اللغات األممعلومات عن املعايري املستخدمة جلمع البيانات املتعلقة بت

، توصي (CERD/C/2007/1) من املبادئ التوجيهية املنقحة إلعداد التقارير ١٢ إىل ١٠وفقاً للفقرات من  
اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات عن تكوين سكاهنا، واستخدام اللغات األم، واللغات املتحدثـة           

ب أي معلومات من الدراسـات االستقـصائية        عموماً أو غري ذلك من مؤشرات التنوع العرقي، إىل جان         
االجتماعية املستهدفة اليت جترى على أساس طوعي، مع االحترام الكامل خلـصوصية األفـراد املعنـيني                

وينبغي . وحجب هويتهم، حىت تتمكن من تقييم حالة سكاهنا يف امليادين االقتصادي واالجتماعي والثقايف            
  .علومات عن التشكيلة العرقية لرتالء السجونللدولة الطرف أيضاً أن تزود اللجنة مب
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دماج السويدي السابق إىل خمتلف الوكاالت      إلتعرب اللجنة عن قلقها من أن نقل والية ومهام جملس ا          و  - ١١
احلكومية، مبا فيها جملس اهلجرة السويدي وأمني املظامل احلايل املعين بالتمييز العرقي، من شأنه أن يؤدي إىل فقدان 

  )٢املادة . (شمويل املتبع إزاء مجع البيانات وما يلي ذلك من حتليل للتمييز العرقي يف الدولة الطرفالنهج ال

دماج السويدي إلتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري للحرص على أال يكون إغالق جملس ا 
التمييـز العنـصري يف     مبثابة خروج عن النهج الشمويل املتبع إزاء االستراتيجيات اإلمنائية ملكافحة           

  .الدولة الطرف

بينما تالحظ اللجنة وجود جمتمع من املنظمات غري احلكومية املتنوعة يف الدولة الطرف، يف جمال تطبيق                و  - ١٢
  ))ه) (١(٢املادة . (االتفاقية، تود اللجنة أن تؤكد أمهية تقدمي الدعم الكايف إىل هذه املؤسسات

املنظمات غري احلكومية العاملة يف ميـدان حقـوق         يف تزويد   رف  الدولة الط تنظر  توصي اللجنة بأن     
اإلنسان وال سيما يف جمال مكافحة التمييز العنصري مبا يكفي من الدعم لتمكينها مـن االضـطالع     

  .حنو فعالمبهامها على 

على اختاذ  ال ينص ٢٠٠٨يوليه /تعرب اللجنة عن قلقها لكون قانون مكافحة التمييز اجلديد الصادر يف متوز  - ١٣
تدابري خاصة فيما يتعلق بالفئات العرقية أو اإلثنية الضعيفة، باستثناء بعض التـدابري املتعلقـة بوكـاالت تـشغيل                   

وتشري إىل أن اختاذ تدابري خاصة للنهوض ببعض الفئات أمر ضروري عندما تقتضي الظـروف ذلـك،                 . املهاجرين
 ،)٤(١املادة  . (بقاء على حقوق منفصلة ملختلف الفئات العرقية      شريطة أال تؤدي هذه التدابري، نتيجة لذلك، إىل اإل        

  ))٢(٢واملادة 

تشجع اللجنة الدورة الطرف على مراجعة موقفها فيما يتعلق بالتدابري اخلاصة بشأن الفوارق املستمرة  
  .يف اخلارجن ياليت تعانيها فئات األقليات والسكان األصليني إضافة إىل األشخاص املولد

، وموقف الدولة الطرف بأن قوانينها تـستويف    ٤نما تالحظ اللجنة وجود أحكام قانونية تعمل املادة         بيو  - ١٤
شروط االتفاقية، تظل اللجنة قلقلة إزاء غياب أي أحكام قانونية جنائية صرحية تنص على عدم قانونية املنظمات                 

  )٤املادة . (املروجة للكراهية العنصرية واحملرضة عليه وعلى حظر هذه املنظمات

بأن تراجع الدولة الطرف موقفها بشأن حظر املنظمات العنـصرية          تكرر اللجنة من جديد توصيتها       
تذكر اللجنة ويف هذا الصدد . من االتفاقية) ب(٤وتعديل قوانني الدولة جلعلها مطابقة ألحكام املادة 

 ٤مجيع أحكام املادة أن  على التفاقية، واليت تنصمن ا ٤بشأن املادة ) ١٩٩٣(١٥بتوصيتها العامة رقم 
  . هي ذات طابع إلزامي

وبينما ترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف من أجل مكافحة جرائم الكراهية، مبا يف ذلك من خالل هنج                   - ١٥
أساليب جديدة للتعقب يف النظام القضائي، تعرب عن قلقها إزاء ازدياد جرائم الكراهية املرتكبة بدافع عنصري                

وتعرب عن قلقها أيـضاً     . ، وانتشار املوسيقى واحلملة الدعائية املروجة لسلطة البيض       ٢٠٠٠ منذ عام    املبلغ عنها 
حقق بالكامل يف املمارسة، وأن املـدعي العـام مل يبـدأ يف             لكون أهداف القوانني والسياسات ذات الصلة ال تُ       
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وعالوة على ذلك،   . ضد األقليات اإلثنية  إجراءات جنائية إال يف عدد حمدود من القضايا املتعلقة بالشغب املوجهة            
تعرب اللجنة عن قلقها لكون اجلهاز القضائي، السلطة املكلفة باملتابعة القضائية، وقـوة الـشرطة يـستخدمان               

  )٦ و٤املادتان . (تعريفات خمتلفة جلرمية الكراهية

ي وخطـاب   ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل منع اجلرائم املرتكبة بـدافع عنـصر               
الكراهية ومكافحة ذلك ومتابعة اجلناة قضائياً، واحلرص على التنفيذ الفعال لألحكام القانونية اجلنائية 

ويف هذا الصدد، توصي اللجنة بـأن تكـرر       . ذات الصلة والتوجيهات السياساتية املعمول هبا حالياً      
وتطلـب  . هية يف سـتكهومل   الدولة الطرف عملها بأمثلة أفضل املمارسات، مثل وحدة جرائم الكرا         

اللجنة إىل الدولة الطرف أيضاً أن تقدم دروساً توجيهية من أجل توعية املدعني بشأن األمهية العامة                
وينبغي للدولة الطرف أن تـدخل      . فعال العنصرية، مبا يف ذلك خطاب الكراهية      ألملالحقة مرتكيب ا  

  .عنية مبكافحة هذه اجلرائمتعريفاً عاماً جلرمية الكراهية يستخدمه مجيع السلطات امل

وبينما تالحظ اللجنة الدراسات ذات الصلة اليت أعدهتا الدولة الطرف، تعرب عن قلقها إزاء التمييز يف                  - ١٦
واللجنة قلقة بشكل خاص . النظام القضائي ونظام إنفاذ القوانني ضد األشخاص الذين هم من خلفية غري سويدية     

 أوساط العاملني يف اجلهاز القضائي وإزاء نقـص املتـرمجني الـشفويني             من ادعاءات بوجود مواقف عنصرية يف     
  )٦و) أ(٥املادة . (القانونيني

بشأن منع التمييز العنصري يف اإلدارة وسري العمل ) ٢٠٠٥(٣١  رقمللجنةالعامة توصية الشارة إىل إ
ا الرامية إىل مكافحة    وضع وتعزيز براجمه  على  يف نظام العدالة اجلنائية، تشجع اللجنة الدولة الطرف         

ويف هذا الصدد، تشجع الدولة الطرف على تنفيـذ         . التمييز يف النظام القضائي ونظام إنفاذ القوانني      
اليت أعدها اجمللس الـوطين  " التمييز يف عملية العدالة اجلنائية"التوصيات الواردة يف الدراسة املعنونة      

سهيالت فعالة يف جمال الترمجة الشفوية والترمجـة  ، وال سيما من خالل تقدمي ت٢٠٠٦ملنع اجلرمية يف  
التحريرية إىل مجيع األشخاص املاثلني أمام مؤسسات القانون والعدالة، والسعي بـشكل حثيـث إىل    

  .توظيف املوظفني من خلفيات أجنبية داخل سلطات إنفاذ القوانني واجلهاز القضائي

بيد أن اللجنة تظل . وتالحظ اللجنة استمرار التزام الدولة الطرف بإدماج األشخاص املولودين يف اخلارج  - ١٧
قلقة الستمرار التمييز يف الواقع ضد األشخاص الذين هم من أصول أجنبية يف عدد من اجملاالت، بالرغم من هذه                   

  اط األشخاص املنحدرين من أصول اهلجـرة،      واللجنة قلقة بشكل خاص إزاء تدين معدل العمالة يف أوس         . اجلهود
وتعرب . وتأسف لعدم وجود معلومات عن التدابري امللموسة املتخذة ملنع التمييز يف جمال الصحة            . ال سيما النساء  

  ))و(و) ه(٥املادة . ( إزاء التمييز السائد يف الواقع يف قطاع اإلسكاناللجنة عن قلقها أيضاً

 الطرف جهودها ملكافحة التمييز ضد األشخاص املنحدرين من أصول توصي اللجنة بأن تكثف الدولة
وعلى الدولة الطرف، بشكل خاص، أن حتسن فعالية قوانينها وسياساهتا الرامية إىل القـضاء       . أجنبية

والدولة . على التمييز يف سوق العمل وإىل حتسني فرص العمل لألشخاص املنحدرين من أصول اهلجرة
تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات إضافية عن نتائج مشروع الطلبات           الطرف مدعوة إىل أن     

وتشجَّع الدولة  . اجملهولة للحصول على وظيفة، الذي يرمي إىل تكافؤ الفرص يف احلصول على عمل            
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 على استعراض سياساهتا يف جمال الرعاية الصحية، هبدف تكافؤ الفرص يف احلصول على      الطرف أيضاً 
وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة . ة جلميع األشخاص، بصرف النظر عن أصلهم العرقيالرعاية الصحي

الطرف جهودها من أجل مكافحة التمييز يف الواقع يف قطاع اإلسكان، مبا يف ذلك من خالل ضمان                 
  .الشفافية والوضوح يف معايري ختصيص السكن االجتماعي

ولة الطرف للقضاء على التمييز ضد الروما، مثـل إنـشاء           وبينما ترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الد        - ١٨
، وتالحظ إنشاء فريق عامل للتعليم يف إطار هذه املندوبية، تظل اللجنة قلقة إزاء ٢٠٠٦مندوبية لقضايا الروما يف 

ـ                  سكن التمتع احملدود ألفراد مجاعة الروما باحلقوق الراسخة يف االتفاقية، ال سيما احلق يف التعليم، والعمـل وال
  )٦ و٥ و٢املواد . (والوصول إىل األماكن العامة

بشأن التمييز ضد الروما، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة ) ٢٠٠٠(٢٧يف ضوء التوصية العامة رقم 
الطرف جهودها من أجل زيادة مستوى التعليم لدى أفراد مجاعات الروما، بوسائل منـها زيـادة             

. للتعليم بلغتهم األم، وزيادة تعزيز توظيف املدرسني الروماالوعي بشأن إمكانية تلقي أطفال الروما 
 على زيادة فرص العمل للروما، مبا يف ذلك من خالل تدريب            وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً    

 متكافئة للوصول إىل العاطلني من الروما لدخول سوق العمل، إضافة إىل احلرص على منحهم فرصاً
وينبغي . الل اإلنفاذ الفعال للسياسات احلالية بشأن محاية األقليات       السكن واألماكن العامة، من خ    

 أن تضاعف من جهودها ملكافحة املواقف السلبية والقوالب النمطية السائدة           أيضاًللدولة الطرف   
  .بشأن الروما

لتحقيقـات  وبينما تالحظ اللجنة النية املعلنة للدولة الطرف فيما خيص تناول التقارير املتعلقة مبختلف ا               - ١٩
، ٢٠١٠مـارس   / ضمن مشروع قانون يعرض على الربملان يف آذار        )١(بشأن حقوق الصاميني يف األرض واملوارد     

 إزاء  أيـضاً واللجنـة قلقـة     . تكرر اللجنة قلقها بشأن التقدم احملدود احملرز يف حل قضايا حقـوق الـصاميني             
هد إليها بدراسة حقوق الصاميني، إضـافة إىل        االختصاصات املقيدة للجنة احلدود وغريها من التحقيقات اليت ع        

  )٦، واملادة ‘٦‘)ه(٥، و‘٥‘)د(٨املادة . (نقص املوارد املخصصة هلذه التحقيقات

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري فعالة تضمن خروج الدراسات املنجزة يف جمال حقوق 
والدولة . لتشاور مع اجلماعات املتضررة بإجراءات ملموسة، منها اعتماد قوانني جديدة، باالصاميني

 إىل البدء يف دراسات أخرى بشأن األساليب اليت ميكن هبا إعمـال حقـوق               أيضاًالطرف مدعوة   
، إضافة إىل أي قيود يف      الصاميني يف األراضي واملوارد، مع مراعاة التراث الشفوي لثقافة          الصاميني

  .الصامينيالوثائق الثبوتية الكتابية مللكية 

وبينما تالحظ اللجنة افتراض الدولة الطرف أن ال إجراءات قانونية أخرى من املتوقع أن يتخذها مالكو                  - ٢٠
األراضي السويديون ضد رعاة غزال الرنة من الصاميني، تكرر اللجنة قلقها فيما خيص هذه املنازعات املتعلقـة                 

                                                      

التحقيق املتعلق باحلدود، والتحقيق املتعلق حبقوق الصاميني يف القنص والصيد، والتحقيق املتعلق بقنص  )١(
 .غزال الرنة
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 مبوجبها مجاعات الصاميني من أراضـي       واللجنة قلقة بوجه خاص إزاء أحكام سابقة للمحاكم ُحرمت        . باألرض
 بشأن التمييز يف الواقع ضد مجاعة الصاميني يف املنازعات القانونية، إذ يقـع              أيضاًواللجنة قلقة   . الرعي الشتوي 

عبء إثبات ملكية األرض على مجاعة الصاميني حصرياً، وبشأن عدم وجود املعونة القانونية املقدمـة إىل قـرى      
  )٦، واملادة ‘٦‘)ه(٥، و‘٥‘)د(٥، و)أ(٥املادة . (اضنيالصاميني بوصفهم متق

توصي اللجنة بأن متنح الدولة الطرف املعونة القانونية الالزمة إىل قرى الصاميني يف املنازعـات أمـام                 
احملاكم بشأن حقوق األرض والرعي وتدعو الدولة الطرف إىل إحداث قوانني تنص على تقاسم عـبء               

وتشجع اللجنة الدولة الطرف    . قة حبقوق الصاميني فيما خيص األرض والرعي      اإلثبات يف احلاالت املتعل   
  . على النظر يف وسائل أخرى لتسوية املنازعات املتعلقة باألرض، من قبيل الوساطةأيضاً

وبينما تثين اللجنة على الدولة الطرف ملشاركتها اإلجيابية يف مبادرة لوضع اتفاقية للصاميني الشماليني،                - ٢١
 لكون الدولـة    أيضاًواللجنة قلقة   . اللجنة عن قلقها إزاء بطء التقدم احملرز يف مواصلة وضع هذه االتفاقية           تعرب  

بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف     ) ١٩٨٩(١٦٩الطرف أجلت تصديقها على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          
  )‘٦‘)ه(٥املادة. (البلدان املستقلة

لى املضي بسرعة لتحقيق هدف اعتماد اتفاقية للصاميني الشماليني         تشجع اللجنة الدولة الطرف ع    
  .١٦٩والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

. تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد الصاميني يف جوانب عديدة من اجملتمـع الـسويدي                  - ٢٢
زيادة الوعي بإمكانية تقدمي املدارس للدروس باللغـة      ألنه رغم جهود الدولة الطرف من أجل         أيضاًواللجنة قلقة   

  ))ه(٥املادة . ( يف أوساط اجملتمع الصامياألم، ال يزال هذا الوعي ضعيفاً

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التوصيات الواردة يف دراسة أمني املظامل بـشأن التمييـز                
ة الطرف على زيادة الوعي يف أوسـاط        وتشجَّع الدول . ٢٠٠٨يوليه  /العرقي اليت صدرت يف متوز    

 باللغة األم وتنفيذ برامج التعلم من بعد بوصف ذلك تدبريا           لصاميني فيما خيص إمكانية التدريس    ا
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعلم من       . لتفادي النقص احلاصل يف املدرسني ونقص التمويل      

  .اميني هبا مجاعات الص توجدأفضل املمارسات يف بلدان أخرى

تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال                  - ٢٣
  .املهاجرين وأفراد أسرهم

وتوصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف األجزاء ذات الصلة من إعالن وبرنامج عمل ديربان، الـذي                  - ٢٤
لعاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومـا يتـصل    املؤمتر ا  ٢٠٠١سبتمرب  /اعتمده يف أيلول  

، عند تنفيذ االتفاقية يف نظامها القانوين الداخلي، ال سيما          )، الفصل األول  A/CONF.189/12(بذلك من تعصب    
ا الدوري   على أن تدرج يف تقريره     أيضاًوحتث اللجنة الدولة الطرف     .  من االتفاقية  ٧ إىل   ٢ما يتعلق باملواد من     

املقبل معلومات حمددة عن خطط العمل وغريها من التدابري املتخذة لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربـان علـى                  
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 الدولة الطرف على املشاركة بشكل إجيايب وشامل يف اللجنة التحضريية ملؤمتر أيضاًوتشجع اللجنة . الصعيد الوطين
  .٢٠٠٩عراضي يف ديربان االستعراضي، وكذا يف مؤمتر ديربان االست

وتوصي اللجنة بأن تيسر الدولة الطرف للجمهور إطالعه على تقارير الدولة الطرف وقت تقدميها، وأن                 - ٢٥
  .تنشر على غرار ذلك مالحظات اللجنة فيما يتعلق هبذه التقارير باللغات الرمسية والوطنية

ع املدين العاملة يف جمال محاية حقـوق        وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة التشاور مع منظمات اجملتم          - ٢٦
  .اإلنسان، ال سيما يف جمال مكافحة التمييز العنصري، يف إطار اإلعداد للتقرير الدوري املقبل

 للمبادئ التوجيهية املوحدة بشأن إعداد التقارير       وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقتها األساسية وفقاً          -٢٧
وق اإلنسان، ال سيما املتعلقة بالوثيقة األساسية، على النحو الذي اعتمده االجتماع املشترك             مبوجب معاهدات دولية حلق   

 ٢٠٠٦يونيـه   /بني اللجان هليئات معاهدات حقـوق اإلنـسان يف دورتـه اخلامـسة الـيت عقـدت يف حزيـران                   
)HRI/GEN/2/Rev.4.(  

من النظام الداخلي املعدل للجنة، تطلـب        ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١ ألحكام الفقرة    ووفقاً  - ٢٨
اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم معلومات، يف غضون سنة من اعتماد هذه االستنتاجات، عن متابعتها للتوصيات 

  . أعاله٢٠ و١٦ و١٥الواردة يف الفقرات 

والعشرين يف  وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية التاسع عشر والعشرين واحلادي               
املبادئ التوجيهية للوثيقة اخلاصة بلجنـة      ، مراعية يف ذلك     ٢٠١٢يوليه  / متوز ٣١وثيقة واحدة، ينبغي تقدميها يف      
، وأن تتناول )CERD/C/2007/1( اليت اعتمدهتا اللجنة أثناء دورهتا احلادية والسبعني القضاء على التمييز العنصري

  .حظات اخلتاميةمجيع النقاط اليت أثريت يف هذه املال

 -  -  -  -  -  

  


