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التفاقية الدولية للقضاء علىا
 مجيع أشكال التمييز العنصري

  جلنة القضاء على التمييز العنصري
  الدورة التاسعة والسبعون

  ٢٠١١سبتمرب /أيلول ٢ -أغسطس /آب ٨

  ية من االتفاق٩النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة     

  املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري    

  ألبانيا    
، )CERD/C/SR.2111 و CERD/C/SR.2110 (٢١١١ و ٢١١٠جلستيها  نظرت اللجنة يف      -١

التقارير الدورية اخلامس إىل الثامن املقدمـة       ، يف   ٢٠١٠أغسطس/آب ٢٣ و ٢٢  يومي املعقودتني يف 
 ٢١٢٥واعتمـدت اللجنـة يف اجللـسة        . (CERD/C/ALB/5-8)يف وثيقـة واحـدة      ألبانيا   من

(CERD/C/SR.2125) املالحظات اخلتامية التالية٢٠١١سبتمرب /أيلول ١ املعقودة يف ،.  

  مقدمة  -ألف   
. ٢٠٠٧ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها، وإن تأخر تقدميه منذ عـام               -٢

تمشى بالكامل مع املبادئ التوجيهية     ومع ذلك، تعرب عن أسفها ألن إعداد هذا التقرير ال ي          
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على . (CERD/C/2007/1)للجنة بشأن شكل ومضمون التقارير 

  . إتباع هذه املبادئ التوجيهية عند إعداد التقرير الدوري املقبل
 مع وفد رفيع املستوى للدولة الطرف،       اللجنة باستئناف احلوار الذي أجري    وترحب    -٣

  . ود الشفوية على األسئلة اليت طرحها أعضاء اللجنةوبالرد
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
حتيط اللجنة علماً مع االهتمام، بالتدابري التشريعية والتدابري األخرى الـيت اختـذهتا               -٤

  :الدولة الطرف الواردة أدناه
أخر التحضريات املتعلقة بتعداد السكان واملساكن املزمع إجراؤه يف وقت مت           )أ(  
  ؛٢٠١١من عام 
 ٢٠١٠فرباير  /شباط ٤ بشأن احلماية من التمييز الصادر يف        ١٠٢٢١القانون    )ب(  

  والذي أُنشئ مبوجبه مكتب املفوض املعين باحلماية من التمييز؛
  ؛٢٠٠٩خطة العمل لعقد إدماج طائفة الروما، املعتمدة يف عام   )ج(  
جلنائي اللذان ينصان على     املعدالن للقانون ا   ١٠٠٥٤ و ١٠٠٢٣القانونان    )د(  

أحكام مادية وإجرائية ملالحقة ومعاقبة اجلرائم اجلنائية املتعلقة بالعنصرية والتمييز العنصري يف            
 ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول ، و ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين نظام احلواسيب، واملعتمدان يف     

  على التوايل؛
  ؛٢٠٠٦، املعتمدة يف عام مدونة األخالقيات لوسائط اإلعالم األلبانية  )ه(  
  ؛٢٠٠٤عنية باألقليات، يف عام املإنشاء اللجنة احلكومية   )و(  
 يف  ٢٠٠٣وتدابري منذ عام    وضع برامج وخطط وسياسات واختاذ مبادرات         )ز(  
ة لطائفة الروما بغية تعزيز حقوق األفراد       يستراتيجية الوطنية لتحسني الظروف املعيش    إطار اال 

  .رومااملنتمني ألقليات ال
وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية اجلرائم اإللكترونية اليت دخلـت         -٥

، وبالتصديق على الربوتوكول اإلضايف التفاقيـة اجلـرائم         ٢٠٠٤يوليه  /متوزحيز النفاذ يف    
اإللكترونية املتعلق بتجرمي أعمال العنصرية وكراهية األجانـب املرتكبـة بواسـطة الـنظم              

  .٢٠٠٦مارس /آذارالذي دخل حيز النفاذ يف احلاسوبية، 

  الشواغل والتوصيات  -جيم   
يف تقرير الدولـة     فةشواغلها إزاء عدم تقدمي بيانات مصنَّ     اإلعراب عن   تكرر اللجنة     -٦

. جبمع معلومات عـن التمييـز العنـصري       وذلك فيما يتصل     تكوين السكاين الالطرف عن   
حتديد هوية جمموعـات األقليـات يف    سيجري بأنهتأكيدات الدولة الطرف اللجنة وتالحظ  

، باالسـتناد إىل    ٢٠١١ يف وقت الحق مـن عـام          املزمع إجراؤه  تعداد السكان واملساكن  
  ).٢ و١املادتان (التحديد الذايت للهوية 

عكس تعداد السكان بشكل دقيـق أوضـاع        يتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن        
لدولة الطرف على استخدام تعداد السكان      وتشجع اللجنة ا  . مجيع اجملموعات املستضعفة  

من الدولـة الطـرف   تطلب  و، السكاين هافة عن تكوين  كنقطة انطالق جلمع بيانات مصنَّ    
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ويف هـذا   . تتعلق باملوضـوع  اليت  دِّثة  احملعلومات  املتدرج يف تقريرها الدوري املقبل       أن
 من املبـادئ    ١٢ىل   إ ١٠انتباه الدولة الطرف إىل الفقرات      توجه  الصدد، تود اللجنة أن     

  .(CERD/C/2007/1)التوجيهية املتعلقة بشكل ومضمون التقارير 
اليونانية (القومية  بني األقليات   الداخلي  تكرر اللجنة قلقها إزاء التفريق يف القانون        و  -٧

). رومـانيني األالروما و (واألقليات اللغوية   ) صربيا واجلبل األسود  املنتمية ل قلية  األواملقدونية و 
ا تأخذ اللجنة علماً ببيان الدولة الطرف بأن هذا التفريق ال يؤثر مطلقاً على احلقوق اليت                وفيم

التربيـر  عن قلقها، ألن هـذا      أيضاً  يتمتع هبا األشخاص املنتمون إىل هذه األقليات، تعرب         
  ).٢املادة (التمييز قد ال يتمشى مع مبدأ عدم التمييز لوجود 

إليها يف تستند املعايري اليت الدولة الطرف النظر يف تكرر اللجنة توصيتها بأن تعيد     
مع اجملموعات املعنية،   يف ذلك   واألقليات اللغوية، بالتشاور    القومية  التفريق بني األقليات    

بـني  سـواء   وأن تكفل عدم التمييز فيما يتعلق باحلماية أو التمتع باحلقوق أو املنـافع،              
  . الدولةإقليميف أحناء اجملموعات أو 

متتع األشـخاص  لزيادة تدابري خاصة استخدام  اللجنة بلجوء الدولة الطرف إىل   تسلمو  -٨
أطفال الروما حصول سيما تعزيز  وال يف جماالت حمددة   املنتمني إىل جمموعات األقليات باحلقوق    

الدولة الطرف فيما يتعلق بتطبيق تدابري      يساورها لعدم وضوح موقف     القلق  غري أن   لى التعليم،   ع
  ).٢ و١املادتان (لنهوض حبقوق األقليات واجملموعات املستضعفة األخرى خاصة ل

مقـصد ونطـاق    بشأن  ) ٢٠٠٩(٣٢توصيتها العامة رقم    أن  إىل  اللجنة  تشري    
توصي الدولة الطرف والتدابري اخلاصة يف االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري،  

التمتع حبقـوق األفـراد    لزيادة  اصة  اخلري  تدابالاللجوء إىل   بشأن  باعتماد مبادئ واضحة    
 عند اعتماد   على حنو مالئم   يز ومبشاورة اجملموعات املستهدفة   املنتمني إىل أقليات دون متي    
  .وتنفيذ مثل هذه التدابري

وترحب اللجنة باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف بشأن التدابري املتخذة لتعزيز اإلطار              -٩
كفاية املوارد املخصصة   إزاء  يساورها  القلق  غري أن   ية والتمييز العنصري،    املؤسسي ملكافحة العنصر  
علـى    والطبيعة املتداخلـة   عن التنسيق فيما بينها   املقدمة  علومات  وقلة امل لتشغيل هذه املؤسسات    

ويساورها القلق أيضاً إزاء االدعاءات بالتمثيل غري الصحيح أو غـري           . لبعض اختصاصاهتا يبدو   ما
  ).٢املادة ( جمموعات األقليات يف اللجنة احلكومية املعنية باألقليات الكايف لبعض

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها لتعزيز اإلطار املؤسـسي الـوطين              
ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وذلك من خالل أمور منها ختصيص مـوارد ماليـة              

بضمان أيضاً   وتوصي اللجنة الدولة الطرف      .وبشرية كافية لضمان التسيري السليم ألعماهلا     
.  لألقليات اليت حتدد هويتها بنفـسها      التمثيل الصحيح يف اللجنة احلكومية املعنية باألقليات      

ن تقريرها الدوري املقبل معلومات عـن       ضّمأن تُ كذلك   اللجنة من الدولة الطرف      تطلبو
بـني خمتلـف     ام واألنشطة فيما  التدابري املتخذة لضمان التنسيق الكايف وجتنب تداخل امله       

  .املؤسسات املعنية بتنفيذ االتفاقية، وكذلك بشأن تدابري تقييم عملها وآثارها
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مـع  الـداخلي   تسلم اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتنسيق تـشريعها           و  -١٠
ية وترحب اللجنة يف هذا الصدد بالتشريع الصادر حلظـر نـشر األفكـار العنـصر              . االتفاقية

تعلـق  املقانون الوتأخذ اللجنة علماً أيضاً مبشروع  . والتحريض على الكراهية والتمييز العنصري    
 ،ملكافحة التمييز العنـصري   متكامل  ومع ذلك، يساورها القلق لعدم وجود تشريع        . باألقليات

  ).٤املادة (م املنظمات العنصرية واملشاركة يف مثل هذه املنظمات رِّجيوعدم وجود تشريع 
تعاجل بفعاليـة   متكاملة    تشريعات جمموعةتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد        

 من  ٤ بشكل يتمشى مع أحكام املادة       ، وأن تقوم،  مجيع القضايا املتعلقة بالتمييز العنصري    
االتفاقية، باعتماد تشريع حمدد لتجرمي املنظمات العنصرية واملـشاركة فيهـا، وإجـراء             

ات بشأن مشروع القانون املتعلق باألقليات وإدراج مبدأ        مشاورات مع جمموعات األقلي   
  .التشريع  هذاايقوم عليهكأحد املبادئ األساسية اليت التحديد الذايت للهوية 

من االستراتيجيات والسياسات جمموعة كبرية وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف    -١١
مل تقـيم  وآثارها فعالية هذه التدابري  تالحظ أن   لكنها  حتسني أوضاع أقلية الروما،     الرامية إىل   

تقيـيم  حاليـاً   اللجنة علماً، مع االهتمام، ببيان الدولة الطرف بأنه جاري          حتيط  و. مبا يكفي 
  ).٥املادة (الروما طائفة  وخطة العمل لعقد إدماج ،ستراتيجية الوطنية للرومااال

د الرومـا،   بشأن التمييز ض  ) ٢٠٠٠(٢٧توصيتها العامة رقم    إىل  اللجنة  تشري    
حتث الدولة الطرف على أن تنفذ تنفيذاً كامالً مجيع السياسات املناهضة للتمييز اليت مت              و

التعليم والـسكن والعمـل     احلصول على   اعتمادها فيما يتعلق بأقلية الروما يف جماالت        
تقوم عن كثـب برصـد      والصحة واخلدمات االجتماعية األخرى واألماكن العامة، وأن        

ن ضّمالوطين واحمللي، وأن تُ   الصعيدين   احملرز يف تنفيذ هذه السياسات على        لتقدما وتقييم
  . بالفعلتم تنفيذهايتقريرها الدوري املقبل تقييماً ألثر التدابري اليت 

  .متييزأي األرومانيني فيما يتعلق بالتمتع باحلقوق دون حالة يساور اللجنة القلق إزاء و  -١٢
 قلياتاألشخاص الذين ينتمون إىل األ    حالة  جلة  توصي اللجنة الدولة الطرف مبعا      

احلصول علـى   يف حرية الرأي والتعبري والتعليم و     حبقوقهم  األرومانية فيما يتعلق بالتمتع     
  .اخلدمات العامة دون أي متييز

ن تمواألشخاص املن الذي يساهم به    دى  املتأسف اللجنة لعدم تقدمي معلومات عن       و  -١٣
  ).٥املادة (السياسية احلياة يف احلياة العامة وقليات مسامهة فعالة األإىل 

تكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة لضمان املشاركة             
السياسية وتقدمي معلومات   احلياة  قليات يف احلياة العامة و    األالفعالة لألشخاص املنتمني إىل     

  . يف تقريرها الدوري املقبلحالتهمعن 
اليت جيري اختاذها   ترحب اللجنة باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف عن التدابري          و  -١٤

يزال  الإزاء الصعوبات اليت    يساور اللجنة   القلق  غري أن   ملعاجلة أوضاع الروما غري املسجلني،      
ـ شخصية مبا يف ذلـك شـهادات        الوثائق  اليف احلصول على    يواجهوهنا  العديد منهم    يالد امل

  ).٥املادة (ة وياهلوبطاقات 
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الروما حصول أفراد   توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات فورية لضمان           
منها حقوقهم االقتصادية واالجتماعيـة     وقوق  احلالوثائق الشخصية الالزمة للتمتع ب    على  

  .والثقافية مثل احلق يف العمل والسكن والرعاية الصحية والضمان االجتماعي والتعليم
سيما الشباب،   قلقها إزاء االدعاءات بأن أفراد أقلية الروما وال       اإلعراب عن   ة  تكرر اللجن و  -١٥

أفـراد  عون لسوء املعاملة واالستخدام غري الالئق للقوة من جانـب           خَضثين ويُ اإلتنميط  اليواجهون  
  .)٥املادة  (وتأسف ألن الدولة الطرف مل تقدم معلومات حمددة يف هذا الصدد. الشرطة

مثـل هـذه    اليت توقف   تدابري  الصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف      تكرر اللجنة تو    
تدريبهم تتيح  املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون حبقوق اإلنسان و      توسع مدارك   املمارسات و 

  .تنطوي على التمييز العنصرياليت مور األيف 
مبـا يف    يف جمال تعليم األقليات،      الدولة الطرف  اجلهود اليت بذلتها  اللجنة على   تثين    -١٦

تأسف ألن لكنها ،  عن هذه اللغات  هتم األصلية وتنظيم دورات تعليمية      اذلك إتاحة التعليم بلغ   
التمتع الفعال باحلق يف التعليم غري مكفول جلميع أطفال األقليات واجملموعـات املستـضعفة       

  ).٥املادة ( األصلية على التعليم بلغتهصل العديد منهم األخرى، حيث ال حي
صول األطفال الـذين    حة الدولة الطرف على زيادة جهودها لضمان        تشجع اللجن   

اللجنة من الدولة الطرف أيـضاً      تطلب  و.  فعلياً لى التعليم عينتمون إىل جمموعات األقليات     
عن التحاق   تتضمن إحصائيات مصنفة   لةأن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصَّ       

  .ملستضعفة بالتعليم االبتدائي والثانوي والعايلأفراد األقليات وغريهم من اجملموعات ا
واجهه ت  التهميش اليت املعيشية وحالة   ظروف  الإزاء رداءة   قلق عميق   ويساور اللجنة     -١٧

  ).٥املادة (أفراد الطائفة املصرية 
الطائفة اختاذ تدابري إجيابية فعالة، بالتشاور مع       على  اللجنة الدولة الطرف    تشجع    
 الصحة والتعليم والعمـل واخلـدمات       ا على خدمات  ول أفراده صح، لتحسني   ةاملصري

احترام مبدأ التحديد الـذايت     بأيضاً  وتوصي اللجنة الدولة الطرف     . االجتماعية األخرى 
  . الطائفة املصريةلألشخاص الذين ينتمون إىلبالنسبة للهوية 

 وحـاالت   يـات األقلإىل  حالة النساء املنتميات    ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء       و  -١٨
  ).٥املادة ( منها التمييز املتعدد األوجه اليت تعانني

بشأن األبعـاد اجلنـسانية     ) ٢٠٠٠(٢٥توصيتها العامة رقم    إىل  اللجنة  تشري  و  
النساء تشجع الدولة الطرف على أن ترصد أوجه التمييز املتعددة ضد      وللتمييز العنصري   

خرى، وأن تتخذ عند الضرورة تـدابري       ألاستضعفة  املموعات  اجملقليات و األ إىل   املنتميات
  .ملعاجلة ذلك التمييز

وجود علومات عن الشكاوى املتعلقة بالتمييز العنصري وعدم        قلة امل وتالحظ اللجنة     -١٩
  ).٧ و٦املادتان ( احملاكم تتعلق بالتمييز العنصري يفدعاوى 
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ري بشأن منع التمييز العنص   ) ٢٠٠٥(٣١رقم  للجنة  يف ضوء التوصية العامة       
ر اللجنة بأن عدم رفع الدعاوى قـد        ذكِّيف إدارة وسري شؤون نظام القضاء اجلنائي، تُ       

وبالتايل توصي الدولة الطرف هلم، الضحايا بسبل االنتصاف املتاحة عدم معرفة يعود إىل 
سبل االنتصاف القانونيـة    احلقوق و اجلمهور على النحو املناسب ب    اطالع أفراد   بضمان  

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً     . يتعرضون هلا  ات اليت  باالنتهاك يتعلق  املتاحة فيما 
املفـصلة عـن    املـستقبلية   بأن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل مزيداً من املعلومـات           

  . الشكاوى والدعاوى القضائية
وترحب اللجنة باملعلومات اليت قدمها وفد الدولة الطرف فيما يتعلق بالتعاون مـع               -٢٠

وتالحظ أيضاً  . اورة بشأن تعزيز حقوق األشخاص املنتمني إىل جمموعات األقليات        الدول اجمل 
  . نية الدولة الطرف مواصلة التعاون الوثيق مع املنظمات اإلقليمية فيما يتعلق بأقلية الروما

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إىل التماس التعـاون              
خرى للتصدي للمشاكل اليت يواجهها األشخاص املنتمني إىل        ومنظمات إقليمية أ  دول  مع  

  .أقلية الروما وجمموعات األقليات األخرى
وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها أن مجيع حقوق اإلنسان غري قابلة للتجزئـة، تـشجع                 -٢١

الدولة الطرف على النظر يف التصديق املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل تصدق عليها              
 والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد     ،، وخاصة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      بعد

  . الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
بـشأن  ) ٢٠٠٩(٣٣رقم  العامة  ضوء توصيتها   يف  وتوصي اللجنة الدولة الطرف،       -٢٢

نفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربـان       بأن تضع موضع الت    ،متابعة مؤمتر استعراض نتائج ديربان    
 املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنـصري  ٢٠٠١سبتمرب /أيلولاللذين اعتمدمها يف   

وكره األجانب وما يتصل بذلك من التعصب، آخذة يف اعتبارها الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر       
تنفيـذ  ب عندما تقوم  ،٢٠٠٩أبريل  /نيساناستعراض نتائج ديربان، الذي ُعقد يف جنيف يف         

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تـدرج يف تقريرهـا   .  قانوهنا الداخلياالتفاقية يف إطار  
لتنفيـذ إعـالن    األخرى  والتدابري املعتمدة   العمل  الدوري املقبل معلومات حمددة عن خطط       

  .الوطينالصعيد وبرنامج عمل ديربان على 
العاملة املدين  واصل التشاور مع منظمات اجملتمع      وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت       -٢٣

احلـوار  يف جمال محاية حقوق اإلنسان وال سيما مكافحة التمييز العنصري، وتوسيع نطـاق         
  .إعداد التقرير الدوري املقبليف سياق  معها، وذلك الذي جتريه

وص عليـه يف  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف إصدار اإلعالن االختياري املنص       -٢٤
  .من األفراداليت ترد تلقي وحبث البالغات يف  من االتفاقية الذي يعترف باختصاص اللجنة ١٤ املادة
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علـى  الـيت أدخلـت     وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديالت           -٢٥
  يف االجتماع  ١٩٩٢يناير  /كانون الثاين  ١٥ من االتفاقية واملعتمدة يف      ٨ من املادة    ٦ الفقرة

وافقت عليها اجلمعية العامة يف     اليت  تعديالت  الالرابع عشر للدول األطراف يف االتفاقية، وهي        
 ٦١/١٤٨قرارات اجلمعيـة العامـة      ويف هذا الصدد، تشري اللجنة، إىل       . ٤٧/١١١قرارها  

اإلجراءات باختاذ  على التعجيل   بقوة  الدول األطراف    اليت حثت فيها     ٦٥/٢٠٠ و ٦٣/٢٤٣و
وإخطار األمني العـام كتابـة      االتفاقية املتعلق بتمويل اللجنة،     تعديل  على  ديق  الداخلية للتص 

  .وعلى وجه السرعة باملوافقة على التعديل
، عند تقدميها  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسر إتاحة تقاريرها لعامة اجلمهور           -٢٦

وغريها من اللغات اليت    كما توصيها بنشر مالحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرمسية           
  .يشيع استخدامها، حسب مقتضى احلال

تشجع وهي  ،  ٢٠٠٣وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها األساسية يف عام             -٢٧
التقـارير  لتقدمي  وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة     من الوثيقة   الدولة الطرف على تقدمي نسخة حمدَّثة       

ق اإلنسان، وخباصة املبادئ التوجيهية املتعلقـة بتقـدمي الوثيقـة           مبوجب املعاهدات الدولية حلقو   
األساسية املوحدة، بالصيغة اليت اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهـدات             

  ).، الفصل األولHRI/GEN.2/Rev.6 (٢٠٠٦يونيه /حزيرانحقوق اإلنسان املعقود يف 
 أنـشطة   م على حنو كـاٍف برنـامج      فذ وُتعمّ وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تن       -٢٨

 بوصفها السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي،        ٢٠١١الحتفال بسنة   مناسب من أجل ا   
  .٦٤/١٩٦٩قرار اجلمعية العامة عنه يف على النحو املعلن 

 نظام الـداخلي املعـدل    ال من   ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١ووفقاً للفقرة     -٢٩
  تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنة من اعتماد هذه املالحظات              ،اللجنة
  . أعاله١٤ و٧ و٦، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة يف الفقرات اخلتامية
تتـسم هبـا    وتود اللجنة أيضاً أن توجه نظر الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة اليت               -٣٠

تطلب إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الـدوري          أن   و ١٢ و ١١ و ١٠ و ٩التوصيات  
  .املقبل معلومات مفّصلة عن التدابري امللموسة املتخذة لتنفيذ هذه التوصيات

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها من التاسع إىل احلادي عـشر يف                -٣١
يف اعتبارها املبـادئ    ، آخذة   ٢٠١٥يونيه  /حزيران ١٠يف   وثيقة واحدة حيني موعد تقدميها    

املتعلقة بتقدمي التقارير اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا احلاديـة والـسبعني            احملددة  التوجيهية  
)CERD/C/2007/1 (        وحتث .  احلالية وأن تتناول مجيع النقاط اليت أُثريت يف املالحظات اخلتامية

ت التقـارير املتعلقـة    اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة احلد األقصى لعـدد صـفحا           
الوثيقة األساسية املوحدة   لعدد صفحات    واحلد األقصى    ، صفحة ٤٠مبعاهدات بعينها وقدره    

  ).١٩، الفصل األول، الفقرة HRI/GEN.2/Rev.6( صفحة ٨٠ و٦٠الذي يتراوح بني 
        


