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التفاقية الدولية للقضاء علىا
 مجيع أشكال التمييز العنصري

  جلنة القضاء على التمييز العنصري

املالحظات اخلتامية على التقارير الدورية مـن العـشرين إىل الثـاين                
 والعشرين املقدمة من االحتاد الروسي اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتـا          

  )٢٠١٣مارس /آذار ١ -فرباير /شباط ١١(الثانية والثمانني 
نظرت اللجنة يف التقارير الدورية من العشرين إىل الثاين والعشرين املقدمـة مـن                - ١

 ٢٢١٢ و ٢٢١١يف وثيقة واحدة يف جلـستيها       ) CERD/C/RUS/20-22(االحتاد الروسي   
)CERD/C/SR.2211 واعتمدت يف  . ٢٠١٣ير  فربا/شباط ١٥ و ١٤املعقودتني يف   ) 2212 و

 املالحظـات   ٢٠١٣فربايـر   /شـباط  ٢٧ و ٢٦ املعقودتني يف    ٢٢٢٨ و ٢٢٢٧جلستيها  
  .التالية  اخلتامية

  مقدمة   -ألف  
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف للتقرير اجلامع للتقارير الدورية من العشرين إىل              -٢

 للمبـادئ التوجيهيـة إلعـداد       الثاين والعشرين يف املوعد احملدد، كما ترحب بإعداده وفقاً        
وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها إلدراج فرع يتعلق بالتدابري املتخذة لتنفيـذ كـل              . التقارير

  .مالحظة من املالحظات اخلتامية السابقة للجنة
وتقّدر اللجنة أيضاً احلوار الصريح واملفتوح مع وفد الدولة الطرف الرفيـع املـستوى        -٣

) CERD/C/RUS/CO/19/Add.1( إطار إجراء املتابعة الذي وضعته اللجنة        واملعلومات املقدمة يف  
واملعلومات اإلضافية اليت قدمها الوفد شفوياً على الرغم من عـدد األسـئلة واملـسائل الـيت          

  .اللجنة أثارهتا

 CERD/C/RUS/CO/20-22  األمم املتحدة 
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء  
األخـري يف   تالحظ اللجنة اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف منذ استعراض تقريرها             -٤
 لتعزيز إطارها القانوين هبدف حتسني محاية حقوق اإلنـسان وإنفـاذ            ٢٠٠٨أغسطس  /آب

  :أحكام االتفاقية على النحو التايل
 ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٢ يف   FZ-182اعتماد القانون االحتادي رقم       )أ(  

 ترمي  ٢٠٠٢ي لعام   الذي أدخل تعديالت على القانون االحتادي املتعلق جبنسية االحتاد الروس         
إىل تبسيط عملية حصول فئات معينة من األشخاص على اجلنسية، مثل مـواطين االحتـاد               

  السوفيايت سابقاً؛
 ١ املتعلق بالـشرطة حيـز النفـاذ يف          FZ-3دخول القانون االحتادي رقم       )ب(  

ص  كجزء من اجلهود اجلارية إلصالح نظام إنفاذ القوانني، وهو قانون ين           ٢٠١٢مارس  /آذار
محاية احلقوق واحلريات واملصاحل القانونيـة للفـرد        "على مجلة أمور منها أن تتوىل الشرطة        

  ).٧املادة " (واملواطن بصرف النظر عن جنسه أو عرقه أو إثنيته أو لغته أو أصله
كما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية واإلقليمية التاليـة              -٥
  :الل الفترة قيد االستعراضانضمامها إليها خ أو

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفـال يف            )أ(  
  ؛)٢٠٠٨سبتمرب /أيلول(الرتاعات املسلحة 

  ؛)٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول(امليثاق االجتماعي األورويب   )ب(  
ساسـية   امللحق باتفاقية حقوق اإلنسان واحلريات األ      ١٤الربوتوكول رقم     )ج(  

  ؛)٢٠١٠فرباير /شباط ()االتفاقية األوروبية املتعلقة حبقوق اإلنسان(
اتفاقية الهاي املتعلقة باالختصاص والقانون الساري واالعتراف واإلنفـاذ           )د(  

  ؛)٢٠١٢أغسطس /آب(والتعاون يف جمال املسؤولية األبوية وتدابري محاية األطفال 
  ).٢٠١٢سبتمرب /أيلول(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   )ه(  

وتالحظ اللجنة أيضاً املبادرات األخرى اليت اختذهتا الدولة الطرف لتعزيز حقـوق              -٦
  :اإلنسان وتنفيذ احلقوق املكرسة يف االتفاقية كالتدابري التالية

إنشاء فريق عامل مشترك بني اإلدارات معين بالعالقـات القائمـة بـني               )أ(  
، وهو فريق يترأسه نائب رئيس الوزراء ويضم ممثلني عـن           ٢٠١١اجلماعات اإلثنية يف عام     

  مخس عشرة هيئة حكومية احتادية وعن اجمللس االحتادي وجملس الدوما؛
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اإلسهام يف الصناديق املخصصة لقسم مكافحة التمييز التـابع للمفوضـية             )ب(  
عنـصرية  السامية حلقوق اإلنسان ودعم أعمال املقرر اخلاص املعين باألشـكال املعاصـرة لل         

  . والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

  دواعي القلق والتوصيات   -جيم  

   التمييز العنصريبشأنعدم وجود تشريع شامل     
الدولة حقوق األفراد   تضمن   من الدستور تنص على أن       ١٩تالحظ اللجنة أن املادة       -٧

، أو أصـلهم ولغتـهم  أتهم اإلثنية وخلفيأوعرقهم أوحرياهتم بصرف النظر عن نوع جنسهم       
 بعد تشريعاً شامالً     الدولة الطرف مل تعتمد    ألنتكرر ما أعربت عنه من قلق يف السابق         لكنها  

 CERD/C/RUS/CO/19(للقضاء على التمييز يتضمن تعريفاً واضـحاً للتمييـز العنـصري            
ملساواة يف عدد   وإضافة إىل ذلك، تالحظ اللجنة وجود ضمانات تتعلق با        ). ١١ و ٩ الفقرتان

من القوانني التشريعية االحتادية واإلقليمية، لكنها تعرب عن قلقها ألن هذا التشريع ال يغطي              
  ).٦ و٢ و١املواد (سوى جماالت حمدودة من احلياة وال ينطبق سوى على املواطنني 

اليت ) ١١ و ٩، الفقرتان   CERD/C/RUS/CO/19(تكرر اللجنة توصيتها السابقة       
عتمد الدولة الطرف تشريعاً شامالً للقضاء على التمييز يتضمن تعريفاً واضحاً           تقضي بأن ت  

ألشكال التمييز العنصري املباشرة وغري املباشرة اليت تغطي جماالت القانون واحلياة العامة            
  . من االتفاقية١ من املادة ١كافة وفقاً للفقرة 

  البيانات املفصلة    
ني التقرير الدوري للدولة الطرف بيانات مفـصلة        تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تضم       -٨

تتعلق بتمتع أفراد األقليات اإلثنية وغري املواطنني باحلقوق احملمية مبوجب االتفاقية، على الـرغم              
 ،CERD/C/RUS/CO/19(من الطلب الصريح الذي وجهته اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة           

  ).٥ و١املادتان ) (١٠الفقرة 
، CERD/C/RUS/CO/19(لجنة ما أعربت عنـه يف توصـيتها الـسابقة           تكرر ال   
مبـدأ  اليت تقضي بإنشاء آلية جلمع البيانات بصورة منهجية على أسـاس            ) ١٠ الفقرة

لتقييم الوضع االجتماعي االقتصادي ملختلف الفئات اإلثنية يف الدولة         و ،التعريف الذايت 
د هذه اآلليـة أساسـية      وُتع.  واملسكن ةالطرف، مبا يف ذلك يف جماالت كالتعليم والعمال       

لوضع تدابري خاصة وتنفيذها من أجل التصدي ألوجه عدم املساواة يف التمتع بـاحلقوق              
إضافة إىل تقييم فعالية خمتلف تدابري مكافحة التمييز اليت اعتمدهتا الدولة الطرف علـى              

 ).١١، الفقـرة    CERD/C/2007/1(إلعداد التقارير   املنقحة  النحو املبّين يف املبادئ التوجيهية      
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكون هذه البيانات مصنفة حبسب نوع اجلنس بـالنظر إىل أن               

  )).٢٠٠٠(٢٥ التوصية العامة رقم(القضايا اجلنسانية قد تتقاطع مع التمييز العنصري 
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   املعروضة على احملاكم قضايا التمييز العنصري    
قدمتها الدولة الطرف بشأن عدم االحتفاظ باإلحصاءات       تالحظ اللجنة املعلومات اليت       -٩

املتعلقة بعدد إجراءات احملاكم املدنية واإلدارية اليت تنطوي علـى شـكاوى تتعلـق بأفعـال                
 ،CERD/C/RUS/CO/19(العنصري ألن هذه األفعال غري شائعة يف االحتـاد الروسـي             التمييز
ء عدم توافر معلومات تتعلـق بأفعـال        ، لكنها تكرر ما أعربت عنه من قلق إزا        )٢٨ الفقرة

وتأسف اللجنة .  يف ضوء التقارير اليت تلقتها واليت تفيد عكس ذلكخباصةوالتمييز العنصري، 
أيضاً لعدم وجود معلومات عن قضايا توضح مدى تطبيق أحكام االتفاقية بصورة مباشـرة              

 املقدم إىل ضحايا التمييـز      اجلرب القانوين وعن   ،غري مباشرة من قبل هيئات قضائية وإدارية       أو
  ).٦ و٢املادتان (العنصري 
دوري املقبل، مع مراعـاة     تقريرها ال تضمن  تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن         

املتعلق مبنع التمييز العنصري يف اإلدارة وسري عمل        ) ٢٠٠٥(٣١تعليق اللجنة العام رقم     
  : ما يلي،نظام العدالة اجلنائية

جلمع معلومات عن عدد شكاوى التمييـز العنـصري         التدابري املتخذة     )أ(  
والقرارات املتخذة يف إجراءات احملاكم اجلنائية واملدنية واإلدارية، مبا يف ذلك تلك املتعلقة 

  جبرب ضحايا التمييز العنصري؛ 
التدابري املتخذة لضمان توعية ضحايا التمييز العنصري بسبل االنتصاف           )ب(  

م من احلصول على املساعدة القانونية مع التذكري بتوصية اللجنة          القانونية املتاحة ومتكينه  
  ؛)٢٨ ، الفقرةCERD/C/RUS/CO/19(السابقة يف هذا اخلصوص 

التدابري املتخذة إلدراج مسألة تقاسم عبء اإلثبات يف إجراءات احملاكم            )ج(  
  اجلنائية واملدنية واإلدارية بشأن أفعال التمييز؛ 

 على تطبيق االتفاقية يف احملاكم اجلنائيـة واملدنيـة          تقدمي أمثلة واضحة    )د(  
  .واإلجراءات اإلدارية

الدور الذي يضطلع به أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان وأُمناء املظامل اإلقليميون يف جمال                  
  مكافحة التمييز العنصري

يني، مبـن   تالحظ اللجنة وجود أمني مظامل معين حبقوق اإلنسان وأُمناء مظامل إقليم            -١٠
. الـسكان األصـليني   األعداد القليلة من    فيهم أيضاً أمناء املظامل اإلقليميون املعنيون حبقوق        

الشكاوى املتعلقـة   جبواز إحالة   الدولة الطرف   تفيد فيها   وتالحظ اللجنة أيضاً املعلومات اليت      
حبقوق اإلنـسان   بالتمييز يف أي جمال من جماالت احلياة العامة إىل مكتب أمني املظامل املعين              

)CERD/C/RUS/20-22   بيد أن اللجنة تأسف لعدم توافر معلومات عن هذه         ). ٥٢٢، الفقرة
وتشري اللجنة أيـضاً يف هـذا       . احلاالت، وبصفة خاصة احلاالت املتعلقة بالتمييز العنصري      

الـيت قـدمها    بإنشاء هيئة مستقلة معنية فقط مبسألة التمييز العنصري         اخلصوص إىل التوصية    
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قرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل         امل
 ،A/HRC/4/19/Add.3 (٢٠٠٧بذلك من تعصب يف أعقاب زيارته إىل االحتاد الروسي يف عام            

  ).٦ و٢املادتان ) (٨٣الفقرة 
  :  يليتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل ما  
شكاوى التمييز العنصري اليت تلقاها أمني املظامل املعين حبقوق اإلنـسان             )أ(  

وأمناء املظامل اإلقليميون ونظروا فيها والنتائج اليت خلصوا إليها، ) مفوض حقوق اإلنسان (
  إضافة إىل التدابري املتخذة لضمان التوعية بأدوارهم يف هذا اخلصوص؛

جراءات حمددة أخرى اختذها أمني املظامل املعين حبقوق املعلومات املتعلقة بإ   )ب(  
  .اإلنسان وأمناء املظامل اإلقليميون ملكافحة التمييز العنصري

  اجلرائم املُرتكبة بدوافع عنصرية     
تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملكافحـة املنظمـات املتطرفـة               - ١١

، غري أن اللجنة تعرب عن بـالغ  ٢٠١١طرف يف عام تراجع مظاهر التبوالتقارير اليت تفيد  
  :قلقها إزاء ما يلي

ارتفاع حاالت العنف وجـرائم القتـل املرتكبـة بـدوافع عنـصرية يف           )أ(  
بني الشباب واستهداف األشخاص املنحدرين مـن آسـيا         خباصة  و كما ُزعم،    ٢٠١٢ عام

  اإلثنية املسلمة أو اليهودية؛الوسطى والقوقاز وآسيا وأفريقيا إضافة إىل الروما واألقليات 
التحريض علـى   زيادة انتشار أفعال العنصرية وكره األجانب، مبا يف ذلك            )ب(  

عدة مجاعات تشمل النازيني اجلدد ومشجعي فرق كرة        قبل  العراك يف الشوارع من     الضرب و 
  وهي أفعال كثرياً ما تفـضي إىل       ٢٠١٢ و ٢٠١١القدم ضد أفراد األقليات اإلثنية يف عامي        

  موت أو إصابة أفراد األقليات اإلثنية؛ 
  عدم إدانة األفعال العنصرية وأفعال كره األجانب إدانة كافية من قبل السلطات؛  )ج(  
 إصدار أحكام مـع وقـف التنفيـذ يف        احملاكم يف حاالت كثرية إىل      متيل    )د(  
 ٢٠٠٧ يف عام    اجلرائم املرتكبة بدوافع عنصرية على الرغم من تعديل القانون اجلنائي          قضايا

عنصرية أو دينيـة كظـروف       لكي يكفل اعتبار دوافع الكراهية أو العداوة بدوافع عرقية أو         
  مشددة للعقوبة؛

ال تزال القائمة االحتادية للمواد اليت تدعو إىل التطرف واملنظمات املتطرفـة        )ه(  
نـة األخـرية     يف اآلو  هاحتديثمن  املمنوعة تتضمن معلومات غري متسقة ومتقادمة على الرغم         

  ).٤املادة (
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
أن تدين مجيع أفعال التعصب والعنصرية وكره األجانب بصورة منهجية            )أ(  

  وصارمة وقاطعة؛
أن تبذل املزيد من اجلهود إليالء االهتمام الرئيسي ملكافحة املنظمـات             )ب(  

العنصري لدى تطبيـق القـانون املتعلـق        املتطرفة وأعضائها املتورطني يف أفعال التمييز       
   من القانون اجلنائي؛٢٨٢مبكافحة أنشطة التطرف واملادة 

الشرطة واملدعني العامني واجلهاز    من جانب   أن تكفل اختاذ إجراء فوري        )ج(  
القضائي يف جمال التحقيق يف اجلرائم املرتكبة بدوافع عنصرية ومعاقبة مرتكبيها بعقوبات            

  م وكذلك توفري املزيد من التدريب والتوعية هلذه اهليئات؛تتناسب مع أفعاهل
مجع إحصاءات تتعلق حبوادث جرائم الكراهيـة يف الدولـة الطـرف              )د(  
وينبغـي أن   .  على أن تكون مصنفة حبسب نوع الضحايا ومكاهنم وعددهم         ،وإصدارها

ا أحكـام   مراعاة احلاالت اليت صدرت فيه    مع  تستند هذه اإلحصاءات إىل نتائج احملاكم       
  .براءة أو إدانة على حد سواء

  خطاب التحريض على الكراهية العنصرية    
  : تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ما يلي  -١٢

التقارير اليت تفيد أن اجلماعات املتطرفة اليت تتبىن التفرد والتفوق ألسـباب              )أ(  
يف احلياة العامـة    زايد  على حنو مت  وبارزة  نشطة  إثنية، مثل مجاعات النازيني اجلدد أصبحت       

  ألجانب؛اكراهية تنطوي على آراء عنصرية وعن تعرب صراحة و
للتصرحيات العنصرية أو تلك اليت حتض      املسؤولني بصورة علنية    عدم إدانة     )ب(  

  ؛كراهية األجانبعلى 
يف خباصة  و األجانب والعنصرية،    يةهازيادة استخدام السياسيني خلطاب كر      )ج(  

وهو خطاب كثرياً ما يربط االجتار باملخدرات واجلرائم بالروما واإلجرام          سياق االنتخابات،   
  باملهاجرين واألشخاص املنحدرين من منطقة القوقاز؛

نشر قوالب منطية سلبية عن فئات األقليات، مبن فيهـا          يف  استمرار اإلعالم     )د(  
   وإصدار أحكام مسبقة حبقها؛،الروما والشيشان

  ).٤املادة (ألفكار عرب اإلنترنت زيادة انتشار هذه ا  ) ه(  
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
مجيع أشكال نشر األفكار القائمة     بصورة منهجية وصارمة وقاطعة     أن ُتدين     )أ(  

على أساس التفّوق العنصري أو الكراهية العنصرية والتحريض على التمييز العنصري واحلض            
  ؛أصل إثين آخر  من لون أوقية أو أشخاصعلى ارتكاب أفعال العنف ضد أية فئة عر
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على  من االتفاقية    ،)ج(٤وفقاً للمادة   أن تضمن فرض عقوبات مناسبة،        )ب(  
وترحب اللجنـة يف هـذا      . السياسيني الذين يؤججون التعّصب أو احلض على الكراهية       

اخلصوص بالتزام الدولة الطرف أثناء احلوار مع اللجنة مبتابعة مـسألة رفـض احملكمـة               
 / الذي صـّرح علنـاً يف تـشرين األول         ،املقّدمة ضد باخوموف، حمافظ ستشي    لقضايا  ا

 بأنه ينبغي طرد مجيع الروما واملتشردين من ستشي وإرساهلم ألداء عمل            ٢٠٠٩ أكتوبر
  قسري يف أماكن البناء الواقعة يف ضواحي البلدة؛

ـ             )ج(   رام أن تشجع العاملني يف وسائط اإلعالم على تعزيز التـسامح واحت
التنوع اإلثين والثقايف، بطرق منها تنظيم املزيد من حلقات التدريب الفعالة وتوعيتـهم              

ـ الرقابة  بواجباهتم األخالقية وحتسني الفعالية يف تنفيذ آليات          القائمـة اخلاصـة     ةالذاتي
  اإلعالم؛ بوسائط

إنشاء آليات فعالة ملكافحة خطاب الكراهية الـذي ينتـشر علـى              )د(  
ناسبة ملنـع أي تـدّخل بـال مـربر يف احلـق يف              املضمانات  فالة ال كاإلنترنت مع   

  .التعبري  حرية

  "بالوكاالت األجنبية"القوانني املتعلقة مبكافحة التطرف و    
على الرغم مما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن التدابري اليت اختذهتا من أجـل                 -١٣

، تكـرر   )١١٣ إىل   ١٠٧ من   الفقرات،  CERD/C/RUS/20-22(وضع تعريف أدّق للتطرف     
الذي يرد يف القانون االحتادي     " النشاط املتطرف "اللجنة ما أعربت عنه من قلق ألن تعريف         

 ٢٨٢ و ٢٨٠ ويف املادتني    ٢٠٠٢يوليه  /املتعلق مبكافحة التطرف الصادر يف متوز      ١١٤ رقم
طبيقـه   ّممـا يتـيح التعـسف يف ت        ،من القانون اجلنائي ال يزال واسعاً وغامـضاً للغايـة         

)CERD/C/RUS/CO/19   ُتعرب اللجنة عن قلقها إزاء اعتماد       ،وإضافة إىل ذلك  ). ١٧، الفقرة 
القانون االحتادي املتعلق بتنظيم أنشطة املنظمات غري التجارية اليت تؤدي مهمة الوكـاالت              

 وإزاء ما سُيحدثه من تـأثري       ،٢٠١٢نوفمرب  /األجنبية الذي دخل حيز النفاذ يف تشرين الثاين       
 مدى قدرة املنظمات غري احلكومية اليت تعمل على تعزيز ومحاية حقوق األقليات اإلثنيـة               يف
الدينية والشعوب األصلية وغريها من الفئات الضعيفة على مواصلة أنـشطتها املـشروعة              أو
  ).٤ و٢املادتان (

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تعريف التطـرف يف القـانون املتعلـق          
 مـن  ٤ من القانون اجلنائي، وفقاً للمادة ٢٨٢ و٢٨٠رف ويف املادتني    مبكافحة التط 

 ،لضمان صياغته على حنو واضح ودقيق حبيث ال يغطي سوى أفعال العنف           االتفاقية،  
 واملشاركة يف املنظمات اليت تشجع على التمييز العنصري         ،واحلض على هذه األفعال   

  .وحتض عليه
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 االحتادي املتعلق باملنظمات غـري التجاريـة        توصي اللجنة أيضاً مبراجعة القانون      
 ،املنظمات غري احلكومية اليت تعمل مع أفراد فئات األقليات اإلثنيـة          فعالية عمل   لضمان  

 الفئات الضعيفة األخرى الـذين يتعّرضـون        ، ألفراد  وغري املواطنني  ،والشعوب األصلية 
دون تـدّخل ال مـربر لـه     بغية تعزيز احلقوق الواردة يف االتفاقيـة ومحايتـها    ،للتمييز

  .التزامات مرهقة أو

املعاملة التمييزية اليت يعامل هبا املوظفون املكلفون بإنفاذ القـانون ودوريـات القـوزاق         
  األقليات اإلثنية 

ُتكّرر اللجنة اإلعراب عن قلقها ألن األقليات اإلثنية، كالشيشان وأشخاص آخرين             -١٤
 ال تزال تتعرض أكثر من غريهـا        ،قيا إضافة إىل الروما   من القوقاز أو من آسيا الوسطى وأفري      

على أساس املظهر اخلارجي للتحقق من هوية أفرادها وتوقيـف تعـسفي            لعمليات تفتيش   
الشرطة وغريهم من املوظفني املكلفني بإنفـاذ  أفراد واحتجاز ومضايقات متكررة على أيدي    

لك أعربت اللجنة عن قلقها إزاء وإضافة إىل ذ). ١٢، الفقرة   CERD/C/RUS/CO/19(القانون  
أخذ الرشاوى ومصادرة وثائق اهلوية واستخدام العنف وتوجيـه الـشتائم           املتعلقة ب التقارير  

 إضافة إىل عدم إجراء حتقيقات فعالة مع املوظفني املكلفـني           ،العنصرية أثناء عمليات التفتيش   
ستخدام السلطة أو التمييز    بإنفاذ القانون ومقاضاهتم ومعاقبتهم على سوء سلوكهم وإساءة ا        

بوجود وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء املعلومات اليت تفيد           . ضد األقليات اإلثنية  
 إنفـاذ    يف مناطق شىت للقيـام مبهـام       ٢٠١٢طوعية بدأت تظهر يف عام      " دوريات قوزاق "

 الفئـات   تلك الدوريات ضد  على أيدي أفراد    حوادث  القوانني إىل جانب الشرطة، وبوقوع      
  ).٥ و٢املادتان (اإلثنية أو الدينية 

  :تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف القيام مبا يلي  
أن تضمن تنفيذ قانون الشرطة بفعالية وأن تتخذ التدابري القانونية املناسبة   )أ(  

ضد املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون بسبب سلوكهم املخالف للقانون القائم على أسـس   
  صرية؛متييزية عن
د افـر وإلزامية يف جمال حقوق اإلنسان أل    هادفة  أن تتيح دورات تدريبية       )ب(  

لشرطة وغريهم من املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، مبا يف ذلك يف مرحلـة الـدورات               ا
 وتعديل أهداف األداء احملددة     ،التدريبية األولية وطوال حياهتم املهنية ملنع التنميط العرقي       

املتعلقـة مبنـع التمييـز      ) ٢٠٠٥(٣١للشرطة وفقاً لذلك وطبقاً للتوصية العامة رقم        
  العنصري يف إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية؛

أن تضمن حصر مهام احلفاظ على القانون والنظام يف املوظفني املكلفني             )ج(  
ة على منظمات القـوزاق      وأن تفرض عقوبات مناسب    ،بإنفاذ القانون املُدربني تدريباً مهنياً    

  عندما تقوم بأي تدّخل يف حقوق األفراد؛
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أن تقدم معلومات يف تقريرها الدوري املقبل بشأن التـدابري املُتخـذة              )د(  
  .للقضاء على هذه املمارسات وما ينجم عنها من تأثري

  حقوق الروما    
ر الذي دار مـع     تقدر اللجنة املعلومات اليت قّدمها وفد الدولة الطرف خالل احلوا           -١٥

 -  لتحسني احلالة االجتماعيـة    ٢٠١٣يناير  /اللجنة بشأن اعتماد خطة عمل يف كانون الثاين       
االقتصادية جلماعات الروما، لكنها تعرب عن قلقها ألن الدولة الطرف مل تضع بعد أهـدافاً               

علقة بذلك  حمددة واستراتيجيات وأطراً زمنية وآليات تنفيذية وتقييمية ومل تعلن عن اخلطة املت           
  ).٥ و٢املادتان (

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن ما يلي  
إجراء مشاورات مفتوحة وقائمة على املشاركة يف عملية وضع خطـة             )أ(  

عمل وطنية وتنفيذها لتذليل العقبات اليت يتعّرض هلا الروما يف التمتع حبقـوقهم، مبـا يف      
 من اجملتمع املدين يف هذه املسألة وإتاحة هـذه          ذلك مشاركة مجاعة الروما وممثلني وخرباء     

  اخلطة لعامة اجلمهور؛
تضمني اخلطة تدابري خاصة لتيسري حصول الروما على تسجيل اإلقامـة             )ب(  

 والتمتع بغري ذلك    العملواجلنسية والتعليم والسكن الالئق مع ضمان احليازة القانونية و        
) ٢٠٠٠(٢٧ وفقاً للتوصية العامة رقـم       ،من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

 ،CERD/C/RUS/CO/19(أوصت به اللجنة سـابقاً      ما  على حنو   ، و املتعلقة بالتمييز ضد الروما   
خاص على حقوق نساء الروما وفقاً للتوصية العامة        تركيز اخلطة بشكل     مع   ،)١٤الفقرة  

  جلنس؛املتعلقة بأبعاد التمييز العنصري املرتبطة بنوع ا) ٢٠٠٠(٢٥رقم 
  .ختصيص التمويل الكايف للخطة لضمان تنفيذها بفعالية  )ج(  

لروما وهـدم   لوال تزال اللجنة تعرب عن قلقها البالغ إزاء حاالت اإلخالء القسري              -١٦
 ،CERD/C/RUS/20-22(مستوطناهتم بصورة مستمرة على النحو الذي سلّمت به الدولة الطرف 

أن هذه األفعـال متـارس      باً إزاء التقارير اليت تفيد      ويساور اللجنة القلق أيض   ). ٥٠٠الفقرة  
 ،حيصلون على مسكن بديل أو على تعويض مناسب       قلما  بعنف يف حاالت كثرية وأن الروما       

  ).٥ و٢املادتان (مما يتركهم يف حالة أشد ضعفاً 
توصي اللجنة الدولة الطرف بوقف هذه املمارسة املستمرة لإلخـالء القـسري              

وتكرر اللجنـة   .  وهدمها دون تقدمي مسكن بديل أو تعويض مناسب        ملستوطنات الروما 
أيضاً ما أعربت عنه يف توصيتها السابقة اليت تقضي بأن تقـوم الدولـة الطـرف قـدر             

، CERD/C/RUS/CO/19(املستطاع بإضفاء طابع قـانوين علـى املـستوطنات القائمـة       
  ).٢٦ الفقرة
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أن ممارسة وضـع أطفـال   بالدولة الطرف تفيد فيها وتالحظ اللجنة املعلومات اليت     -١٧
 لعـزهلم القـسري     الروما يف صفوف خاصة يف عدد مـن املنـاطق ال تـشكل إجـراءً              

)CERD/C/RUS/20-22   ـ ، لكنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد          )٥٠٧، الفقرة أن ب
 عـن التالميـذ اآلخـرين     ما ُيعزلون   أطفال الروما الذين يوضعون يف تلك الصفوف عادة         

 وأن أحوال املدارس املخصصة ألطفال      ،يسمح هلم باستخدام األروقة أو احلمامات العامة       وال
  ).٥ و٣املادتان (أسوأ بكثري من أحوال املدارس العادية عادة ما تكون الروما 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري فعالة من أجل ما يلي  
الروما حبكم الواقـع وضـمان      وضع حد جلميع ممارسات عزل أطفال         )أ(  

  وصوهلم إىل مجيع املرافق يف املدارس؛
  ؛تقوية خاصةملعايري نقل أطفال الروما إىل صفوف دقيق استعراض إجراء   )ب(  
ضمان إدماج أطفال الروما بالكامل يف نظام التعليم العام ومشاركتهم يف       )ج(  

  .مجيع مستويات النظام بصورة متناسبة

   بالتسجيلاملسائل املتعلقة    
تالحظ اللجنة اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتبسيط إجراء احلصول على إقامـة               -١٨

مؤقتة وتصاريح عمل، لكنها ال تزال تعرب عن قلقها إزاء التقارير اليت تشري إىل أن الشرطة                
تضع حواجز إدارية عدة يف بعض األماكن لكي تؤخر أو متنع يف بعض األحيـان تـسجيل                 

الذين ينتمون إىل بعض األقليات، مبن فيها الشيشان واألشخاص اآلخـرون الـذين             األفراد  
وإضافة إىل ذلك، وتالحظ اللجنة    .  فضالً عن املهاجرين والروما    ،ينحدرون من أصل قوقازي   

أن تسجيل اإلقامة ال يعترب شرطاً للتمتع باحلقوق احملددة يف الدستور عمالً بالقانون االحتادي              
لكنـها   بشأن احلق يف حرية احلركة واختيار املـسكن،      ١٩٩٣ادر يف عام     الص 1-5242رقم  

تعرب عن قلقها ألن التمتع بكثري من احلقوق واالستحقاقات، كاحلصول علـى املـسكن              
 يتوقف من الناحية العملية  ،واخلدمات االجتماعية والرعاية الصحية ويف بعض احلاالت التعليم       

  ).٥ و٢املادتان (على هذا التسجيل 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
أن تضمن تنفيذ نظام تسجيل اإلقامة على حنو شفاف بدون حتيز وبطريقة    )أ(  

تضمن حق األشخاص الذين يلتمسون التسجيل، بوسائل منها إتاحـة حـصوهلم علـى          
  املعلومات املترمجة؛

أن تتخذ تدابري إدارية ضرورية لضمان تسجيل أفـراد مجيـع الفئـات       )ب(  
  الضعيفة، مبن فيهم األشخاص املشردون داخلياً والروما؛
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أن تعمل على مقاضاة املسؤولني املتورطني يف هـذه األنـشطة علـى               )ج(  
  سلوكهم التمييزي أو التعسفي ومعاقبتهم على النحو املناسب؛

  مقدمي الطلبات يف القرارات اليت تعترب متييزية؛طعن أن تتيح إمكانية   )د(  
ال يكون شرط تسجيل اإلقامة هو األساس الذي يتوقف عليه          أن تكفل أ    )ه(  

  .يف االحتاد الروسيمتتعاً فعلياً حبقوقهم متتع مجيع األفراد 

  حقوق املهاجرين والعمال من األقليات اإلثنية    
أن التشريع الروسـي    بالدولة الطرف اليت تفيد     املقدمة من   تالحظ اللجنة املعلومات      -١٩

حظر التمييز يف العمل واسترداد احلقـوق املنتهكـة         بشأن  لضرورية  يتضمن مجيع األحكام ا   
)CERD/C/RUS/20-22   لكن اللجنة ال تزال تعرب عن قلقها إزاء التقـارير           )٤٩٩، الفقرة ،

أن املهاجرين والعمال من األقليات اإلثنية، مبن فيهم النساء والفتيات، املنحـدرين            باليت تفيد   
لقوقاز ال يزالون يتعرضون لظروف االستغالل يف العمـل         بصفة أساسية من آسيا الوسطى وا     

وتالحظ اللجنة أيضاً أن تـسوية األوضـاع القانونيـة          . ويواجهون التمييز أثناء توظيفهم   
املشاعر املعادية للمهاجرين وضعف إنفاذ األنظمة القائمـة        تزال صعبة بسبب     الللمهاجرين  

علـى  واقتصاد غري نظامي يزدهـر      ة،  يقّيد عدد تصاريح العمل املمنوح    ووجود نظام حصة    
تعـديالت  بـشأن  وإضافة إىل ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها        . العمال غري النظاميني  حساب  

ألشخاص الذين يعتربون أنفـسهم  اليت ترتب عليها عدم متكن ا، ٢٠٠٦قانون العمل يف عام  
  ).٦ و٥ن املادتا(تقدمي التماس إىل مفتشية العمل من للتمييز يف جمال العمل ضحايا 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن متتع العمال املهاجرين بغض النظر عـن               
وضعهم القانوين باحلماية الفعالة ضد ظروف االستغالل يف العمل والتمييز أثناء التوظيف،            

وتوصـي اللجنـة    . بطرق منها تسهيل إمكانية حصوهلم على سبل انتصاف فعالة        وذلك  
.  املهـاجرات  يف هذا اخلصوص حلماية النساء والفتيـات      دة  حمدكذلك باختاذ إجراءات    

وتطلب اللجنة أيضاً إىل الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن عدد احلاالت املعروضـة              
  .على احملاكم بشأن التمييز يف العمالة والنتيجة اليت انتهت إليها تلك احلاالت

  حقوق الشعوب األصلية    
 بـشأن التنميـة املـستدامة       ٢٠٠٩هيمية يف عام    ترحب اللجنة باعتماد ورقة مفا      -٢٠

، ٢٠٢٥ إىل عـام     ٢٠٠٩لفترة من عـام     لللشعوب األصلية اليت حتدد السياسات االحتادية       
  :لكنها ال تزال تعرب عن قلقها إزاء ما يلي

ال يزال تنفيذ األهداف احملددة يف الورقة املفاهيمية بطيئاً وهناك تقارير تفيد              )أ(  
استخدام األراضـي   اليت حتكم   خرية اليت أدخلت على التشريعات االحتادية       أن التعديالت األ  

من القانون االحتادي املتعلق بـصيد      ) ٢(٣٩ املائية، مثل إبطال املادة      املسطحاتوالغابات و 



CERD/C/RUS/CO/20-22 

GE.13-42761 12 

 من القانون املتعلق باململكة ٤٨األمساك واحلفاظ على املوارد البيولوجية املائية، ومراجعة املادة 
 أدت إىل احلـد مـن       ، اليت لتعديالت اليت أدخلت على قانون األراضي والغابات      احليوانية وا 

حقوق الشعوب األصلية يف االستفادة على وجه األفضلية وبصورة حرة وغري تنافسية مـن              
موارد األرض واألحياء الربية وغري ذلك من املوارد الطبيعية بسبب منح تـراخيص لقطـاع               

  لى هذه املوارد؛األعمال التجارية اخلاص للحصول ع
مل حيدد إىل اآلن أي إقليم من األقاليم اليت أشار إليها القـانون االحتـادي                 )ب(  

ألعداد القليلة مـن    بواسطة ا  املتعلق بأقاليم االستغالل التقليدي للموارد الطبيعية        ٢٠٠١ لعام
  وهـو  ،منذ اعتماده األقصى  أفراد الشعوب األصلية اليت تعيش يف الشمال وسيبرييا والشرق          

الذي ينص على إمكانية إنشاء أقاليم حممية على املستوى االحتادي ملنح الـشعوب األصـلية              
  إمكانية استغالل األراضي جماناً؛

مشروع القانون االحتادي اجلديد املتعلق بأقاليم االستغالل التقليدي للموارد           )ج(  
قد يؤدي   )٢٧٧، الفقرة   CERD/C/RUS/20-22(الطبيعية املشار إليه يف تقرير الدولة الطرف        

مل يعد يتضمن كما ُيزعم اإلشارة إىل       القانون   ألن مشروع    ،إىل تراجع وضع األقاليم احملمية    
استخدام الشعوب األصلية لألراضي بصورة جمانية وحصرية، وهو ما سيتيح بالتايل ألطراف            

  مبا يف ذلك الصناعات االستخراجية؛ثالثة نزع ملكية األراضي واستغالهلا، 
االلتزام بالتشاور مع الشعوب األصلية عرب هيئات متثيلية منتخبة انتخاباً حرَّاً             )د(  

 على النحو املنصوص عليه يف قـانون        ،قبل إبرام أي اتفاق يتعلق بالتنمية الصناعية ألراضيها       
   ينفذ بدرجاٍت متفاوتة يف شىت املناطق وكثرياً ما يهمل؛،١٩٩٩األراضي لعام 

 املعلومات اليت تفيد أن وزارة التنمية اإلقليمية قـد أقـرَّت            على الرغم من    )ه(  
طريقةً حلساب مدى الضرر الذي أحلقته الشركات اخلاصة باملوئـل التقليـدي للـشعوب              

، )٢٨٦ ، الفقرة CERD/C/RUS/20-22(األصلية، فإن دفع التعويضات يتم على أساس طوعي         
ن هدم موئلها واستغالل مواردها مـن       ونادراً ما حتصل اجملتمعات األصلية على تعويضات ع       

وهـي أكـرب   ) Norilsk Nickel(قبل الشركات اخلاصة، مبا يف ذلك شركة نوريلسك نيكيل   
  التكتُّالت الصناعية يف الدولة الطرف؛

أن جمتمعات الشعوب األصلية تواجه عقبات يف املشاركة يف أنشطة          ُيعتقد    )و(  
  اقتصادية غري األنشطة التقليدية؛

 يزال متثيل الشعوب األصلية ضعيفاً يف جملس الدوما وغري ذلـك مـن              ال  )ز(  
  ).٥ و٢املادتان (اهليئات احلكومية على املستويني االحتادي واإلقليمي 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عملية عن النتـائج الـيت           )أ(  
 املتعلِّقة بتنمية الشعوب األصـلية      ٢٠٠٩قة املفاهيمية لعام    تنفيذ الور عن طريق   حققتها  

  ؛)١٥، الفقرة CERD/C/RUS/CO/19(وتأثريها، على النحو الذي طلبته اللجنة سابقاً 
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أن تضمن أن تؤدِّي أية تغيريات تشريعية إىل تعزيز حقـوق الـشعوب               )ب(  
األمم املتحدة بشأن حقـوق      على النحو املكرَّس يف إعالن       ،األصلية عوضاً عن احلدِّ منها    

  الشعوب األصلية؛
أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية إلقرار وإنـشاء أقـاليم االسـتغالل              )ج(  

التقليدي للموارد الطبيعية من أجل ضمان محاية هذه األقاليم من األنشطة اليت تقوم هبـا               
  أطراف ثالثة؛

رة فعَّالـة   استشارة جمتمعات الشعوب األصلية بـصو     عملياً  أن تضمن     )د(  
 وتقدمي  ، يف أي قرار قد يؤثِّر عليها عن طريق هيئاهتا التمثيلية املنتخبة انتخاباً حرَّاً             هادفةو

 وفقـاً  ،تعويضات مناسبة إىل اجملتمعات احمللية اليت تتأثَّر سلباً بأنشطة الشركات اخلاصـة     
  املتعلِّقة حبقوق الشعوب األصلية؛) ١٩٩٧(٢٣لتوصية اللجنة العامة رقم 

أن تضمن متثيل الشعوب األصلية على النحو الواجـب علـى مجيـع               )ه(  
، CERD/C/RUS/CO/19(مستويات احلكومة واإلدارة على النحو الذي أوصت به اللجنة          

  ؛)٢٠الفقرة 
أن تنفذ التوصيات األخرى اليت قدَّمها املقرِّر اخلـاص املعـين حبقـوق               )و(  

 /هبا إىل االحتاد الروسـي يف تـشرين األول        الشعوب األصلية يف أعقاب املهمة اليت قام        
  ).A/HRC/15/37/Add.5 (٢٠٠٩ أكتوبر

  التحاملاملبادرات التعليمية والثقافية الرامية إىل مكافحة أوجه     
 تالحظ اللجنة اجملموعة اهلائلة من مبادرات إذكاء الوعي التعليمي والثقايف اليت اختذهتا             -٢١

، CERD/C/RUS/20-22(التحامـل    ومكافحة أوجـه     الدولة الطرف للتشجيع على التسامح    
، لكنها تالحظ عدم وجود معلومات عن التأثري امللموس هلذه          )٤٠١  إىل ٣١١الفقرات من   

األنشطة ومدى مشاركة اجملتمعات احمللية املستهدفة يف وضع وتنفيذ خمتلف اخلطط والربامج            
  ).٧دة املا(واإلجراءات املعمول هبا لتقييم فعالية هذه األنشطة 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
أن تكفل ختصيص التمويل الالزم لدعم األنشطة الثقافيـة جلماعـات             )أ(  

األقليات وفقاً ملعايري واضحة ومتاحة جلميع األقليات املعنية مع اختاذ إجـراءات تتـسم              
  بالشفافية لتخصيص األموال؛

بعد إجـراء تقيـيم دقيـق       أن تضمن تنفيذ مجيع األنشطة واملبادرات         )ب(  
  .لالحتياجات وحتديد أهداف حمدَّدة وتقييم تأثريها وفعاليتها
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  توصيات أخرى   -دال  

  التصديق على معاهدات أخرى    
 فإهنـا   ،إن اللجنة إذ تضع يف اعتبارها أن مجيع حقوق اإلنسان غري قابلة للتجزئـة               -٢٢

هدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت     تشجِّع الدولة الطرف على أن تنظر يف التصديق على املعا         
مل تصدِّق عليها بعد، وال سيما املعاهدات اليت ألحكامها عالقة مباشرة مبوضـوع التمييـز               
العنصري، مثل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم        

 واتفاقيـة   ، املتعلِّقة مبركز األشـخاص عـدميي اجلنـسية        ١٩٥٤ واتفاقية عام    ،)١٩٩٠(
 واتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة         ، بشأن خفض حاالت انعدام اجلنـسية      ١٩٦١ عام
 واالتفاقيـة   ،بشأن الشعوب األصلية والقبليـة يف البلـدان املـستقلة         ) ١٩٨٩(١٦٩ رقم
  .بشأن العمل الالئق للعمال املرتليني) ٢٠١١(١٨٩ رقم

  متابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان     
املتعلِّقـة  ) ٢٠٠٩(٣٣ يف ضوء توصيتها العامة رقـم  ،الدولة الطرفتوصي اللجنة     -٢٣

 بإنفاذ إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها يف         ،مبتابعة مؤمتر استعراض نتائج ديربان    
 املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكـره األجانـب           ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول
 وذلك لدى تنفيـذ     ،٢٠٠٩أبريل  /قود يف جنيف يف نيسان    يتصل بذلك من تعصُّب املع     وما

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تـضمِّن تقريرهـا          .  احمللي االتفاقية يف نظامها القانوين   
الدوري املقبل معلوماٍت حمددةً عن خطط العمل والتدابري األخرى املتخذة لتنفيـذ إعـالن              

  .وبرنامج عمل ديربان على املستوى الوطين

  لتشاور مع منظمات اجملتمع املدينا    
توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة التشاور مع منظمات اجملتمع املدين العاملـة يف               -٢٤

جمال محاية حقوق اإلنسان وتوسيع نطاق حوارها معها، وال سيما يف جمال مكافحة التمييـز      
  . اخلتاميةإعداد تقريرها الدوري املقبل ومتابعة هذه املالحظاتلدى  ،العنصري

   من االتفاقية٨تعديل املادة     
 من  ٦توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدِّق على التعديالت اليت أُدخلت على الفقرة               -٢٥

 يف االجتماع الرابع عـشر      ١٩٩٢يناير  / كانون الثاين  ١٥ من االتفاقية واليت اعُتمدت يف       ٨املادة  
ويف هـذا اخلـصوص،     . ٤٧/١١١ العامة يف قرارها     للدول األطراف يف االتفاقية وأقرَّهتا اجلمعية     

اللذين حثَّـت فيهمـا      ٦٥/٢٠٠و ٦١/١٤٨و ٦٣/٢٤٣  اجلمعية العامة  تتذكِّر اللجنة بقرار  
اجلمعية بشدة الدول األطراف على التعجيل باختاذ إجراءات داخلية للتصديق على تعديل االتفاقية             

  .ة وعلى وجه السرعة مبوافقتها على التعديلوإخطار األمني العام كتاباملتعلق بتمويل اللجنة، 
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  النشر    
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتيسِّر حصول اجلمهور على تقارير الدولة الطرف              -٢٦

باملثل مالحظات اللجنة املتعلِّقة بتلك التقارير بلغاهتا الرمسية وغريهـا          تنشر  فور تقدميها وبأن    
  .قتضاءمن اللغات اليت يشيع استخدامها حسب اال

  الوثيقة األساسية املوحَّدة    
 ١٩٩٥ قـدَّمت وثيقتـها املوحَّـدة يف عـام            الطـرف  تالحظ اللجنة أن الدولة     -٢٧

)HRI/CORE/1/Add. 52/Rev.1( لكنها تشجِّع الدولة الطرف على تقدمي وثيقة موحَّدة حمدَّثة ،
جب املعاهدات الدوليـة حلقـوق      وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسَّقة املتعلِّقة بإعداد التقارير مبو       

اإلنسان، وال سيما تلك املتعلِّقة بالوثيقة األساسية املوحَّدة بصيغتها اليت اعتمدها االجتمـاع             
 ٢٠٠٦يونيه  /اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان املعقود يف حزيران          

)HRI/GEN.2/Rev.6الفصل األول ،.(  

  ةمتابعة املالحظات اخلتامي    
 من نظام اللجنة الداخلي     ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١وفقاً ألحكام الفقرة      -٢٨

املعدَّل، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيها يف غضون عام واحد من تاريخ اعتمـاد                
) ب(١٢هذه املالحظات اخلتامية مبعلومات عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرات            

  .أعاله) ج(و) ب(٢٠و) ب(١٥ و١٣و

  فقرات ذات أمهية خاصة    
تودُّ اللجنة أيضاً أن تلفت انتباه الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة للتوصيات الواردة               -٢٩

 وتطلب إليها أن تقدِّم معلومات مفصَّلة يف تقريرهـا          ، أعاله ١٤ و ١٠ و ٩ و ٨يف الفقرات   
  .ليت تكون قد اختذهتا لتنفيذ هذه التوصياتالدوري املقبل عن التدابري احملدَّدة ا

  إعداد التقرير الدوري املقبل    
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدِّم يف وثيقة واحدة تقريريها الدوريني الثالـث               -٣٠

 مع مراعاة املبـادئ التوجيهيـة       ،٢٠١٦مارس  / آذار ٦حبلول  والعشرين والرابع والعشرين    
دورهتـا  يف   القضاء على التمييز العنصري اليت اعتمدهتا اللجنـة          لتقدمي الوثيقة اخلاصة بلجنة   

 هذه املالحظات   ، وأن تتناول مجيع النقاط املطروحة يف      )CERD/C/2007/1(احلادية والسبعني   
عدد الـصفحات األقـصى احملـدَّد     مراعاة   اللجنة الدولة الطرف أيضاً على       وحتث. اخلتامية

 صـفحة للوثيقـة     ٨٠ و ٦٠اهدات ومبا يتراوح بـني      للتقارير اخلاصة باملع  بأربعني صفحة   
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