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 لجنة القضاء على التمييز العنصري

حنايي من  الالتقرير الجامع للتقارير الدورية  بشأن الختامية المالحظات  
  *لباكستانوالعشري   لثإلى الثا والعشري 

 ةرررر إىل نةثو وي   نةشرررررل  نظررررلل نة يف ررررر ر نةامل ررررل نررررروري ة امررررو  ل نة    ررررر ررررر  ن رررر -١
 2470ايهو ر  ثيمررررر  ن رررر  ، ر   سرررر (، نملمرررر  CERD/C/PAK/21-23) بوكسرررراو  نةشرررررل   ة

. 20١6آب/أغسررر    ١7  ١6نملشمرررنيييف  ر  (CERD/C/SR.2470  2471ننظرررل ) 247١ 
، 20١6آب/أغسررررررررررررر    25 ، نملشمرررررررررررررنيييف  ر2484  2483 نعامررررررررررررر ل ر   سرررررررررررررايهو 
 نملال ظول نخلاورير نةاوةير. 

 مقدمة -ألف 
ن رررروي  نة يف ررررر ميامرررر   نة  ةررررر نة ررررلل يفمل لهررررو نررررروري ةامو  لهررررو نة    ررررر ررررر  يفل رررر   -2

ع ررررش نةرررررنينغا نةررررج أثو  ررررو نة يف ررررر ر   نةشرررررل   إىل نةثوةرررر   نةشرررررل  ، نةرررر    ا ررررم   ي ين  
 نة رلل نة  ةرر  فر  رري  نةب رو  نةصرل   ميو نين  أ  و   نة يف ر  يفل  رال ظو و نخلاورير نةسوميمر. 

  .نملسانيى نةلفيي

 الجوانب اإليجابية -باء 
ررررررل شير  نةسيو رررررويفير نةا ةاررررر نميرن  ضرررررشهو أ  نة رررررلل نة  ةرررررر ميوعامررررروي نة يف رررررر يفل ررررر  -3

   نملؤ سير نةاوةير:
  ؛20١6خ ر نةشما نةنيط ير نملاش مر حبمنيق نإلنسو  ةشو   )أ( 
  ؛20١6نةس   ةشو  ه   س قونني  ز نج  )ب( 

__________ 

  (.20١6آب/أغس    26-2نعام  و نة يف ر ر ي   و نةاسش  ) *
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،  يففشيا ر ر  منيق نإلنسو  20١2قونني  ر ر  منيق نإلنسو  نةنيط ير ةشو   )ج( 
  ؛20١5 ر ميوكساو  ر عو 

 ؛20١2قونني  نةش ف نمل زيل )ر شه  ن مو ر ر ه( ةشو   )ي( 
 20١١قرررونني  نةلقوميرررر ع رررش نألجرررو   ر ررري  رررلنلم ن عاررر ن  ميوألجرررو  ةشرررو   )هر( 

 )نةمونني  نر ولي )نةاش  ا نةثوين((؛ 
)نةمررونني  نر ررولي )نةاشرر  ا  20١١قررونني  ر رري نملمو  ررول نملشوي ررر ة مررلأ  ةشررو   ) ( 
 نةثوة ((؛
ر نجملرررروة  ع ررررش رسرررراني ي ن  نيرررررر   سررررو ةن   ن صررررخ نمل صصررررر ة ق يررررول ()ز 

 نألشرر وذ ي   نإلعوقررر  ن صرخ نمل صصررر ة ق يررول  نة سرو  ن حتوي رر  نملموطشررول،  كرر ة 
  ر نخل رول نةشورر.

نة  ةيرررر   مرررنيق نإلنسرررو  صررر ني مياصررر  ل نة  ةرررر نة رررلل ع رررش  أ  رررو   يفلّ ررر  نة يف رررر   -4
 : نةاوةير

  ؛20١١ش وذ ي   نإلعوقر، ر عو  نأل  منيق نيففوقير )أ( 
  ن رررا ال  نألطفرررو  مييررري ميرررر   نة فرررا  مرررنيق  يففوقيرررر ن خايرررو   نةرب يفنيكرررني  ()ب 
 ؛20١١ عو  ر نإلميو ير، نملنيني  ر نةب و  ر نألطفو 

 ؛20١0نةشه  نة  يل نخلوذ ميو منيق نمل نير  نةسيو ير، ر عو   )ج(  
 غررررن رررر  ضرررل ب نملشور رررر أ  نةشمنيميرررر نةمو رررير أ   نةاشررر    ر وفحرررر نيففوقيرررر )ي( 

   ؛20١0نةالإنسونير أ  نملهي ر، ر عو  
  .20١0نيففوقير نألرم نملاح   مل وفحر نرلمير نمل ظمر عرب نةنيط ير، ر عو   )ه( 

 والتوصيات القلق يواعي -جيم 
  االتفاقية تطبيق  

يف  رف نة يف رر ةم رر نملش نيررول نملم ررر ميرر   يف بيرل ن يففوقيرر ر نة ظرو  نةمروننيين ن  ري،  -5
رث ررر ع ررش يف بيمهررو  عرر ي نةم ررو و نةررج طبمررل فيهررو.  يف ررل  نة يف ررر نإلعررلنب عرر  نألمبررو ر يةرر  

ل ق مهرو أل  قررنينن  نة  ةررر نة ررلل، مبرو فيهررو نة  رراني ،  نةني  ررر نةم رولير ة محرروكم نةش يررو   يف  برر
ع رررش  يررري أ نضررري نة  ةرررر نة رررلل،     ررريمو نمل ررروطل نةمب يرررر نخلوضرررشر ةررر ين   ن حتوي رررر )ننظرررل 

CERD/C/PAK/CO/20  ميوةارررررويل، فرررررة  ن يففوقيرررررر   يف برررررل أ  يف فررررر  ع رررررش  يررررري 9، نةفمرررررل  .)
  (.2رساني ول ن  نيرر ن حتوي ر  نملموطشول  نألقوةيم )نملوي  
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ن تتخنننم جمينننع التننندابير الال منننة لضنننمان تطبينننق توصننني اللجننننة الدولنننة الطنننر  بنننأ -6
يسننتور ا وقوانين،ننا  وال سننيما تلنني القننواني  المتصننلة بتنفيننم االتفاقيننة و ير ننا منن  صننكو  
حقننوا اإلنسننان الدوليننة التنني  نني وننر  اي،ننا  وكننملي الواليننة القضننا ية للمحنناكم  علننى 

اييننةك كمننا توصنني اللجنننة جميننع أراهنني،ا بمننا اي،ننا المننناوق القبليننة الخاهننعة لنن يار  االتح
ق تطبينننق ينننالدولنننة الطنننر  بجليننناء جمينننع اةحكنننار النننواري  اننني تشنننريعات،ا الوونينننة التننني تع

بتكثيننف ج،وي ننا الراميننة إلننى إ كنناء وعنني  أيضننا  االتفاقيننةك وتوصنني اللجنننة الدولننة الطننر  
 القضا  والمدعي  العامي  والمحامي  باالتفاقية وتحسي  تطبيق،م ل،اك

 العنصري مييزالت تعريف  
امييررررز ة   سرررو   نة يف ررررر نةم ررررل أل  ي رررراني  نة  ةررررر نة ررررلل  قنينني هررررو   يفا ررررم  يفشل فررررو   -7

فهرم نة  ةرر نة رلل ضريل رر  ن يففوقيرر. كمرو يفررشل نة يف رر ميروةم ل إزن   2  ١ة مروييف    فمو  نةش صل  
عرر    هو ررؤي  إىل نفضنضرر(، رررو 23، نةفمررل  CERD/C/PAK/21-23ة امييررز نةش صررل  )ننظررل  يففسرررهو 

 (. 4  2  ١)نملنيني  ر نة  ةر نة للني  ة ر نأل نضي نخلوضشر  نيي نةامييز نةش صل  
( بشننأن 1993)14امننة رقننم توجننا اللجنننة انتبننال الدولننة الطننر  إلننى توصننيت،ا الع -8

( مننن  االتفاقينننة  وتوصننني،ا باتخنننا  الخطنننوات الال منننة لضنننمان إيرا  تعرينننف 1)1المننناي  
مننن  االتفاقينننةك وتوصننني  2و 1ات،ا المحلينننة  واقنننا  للمنننايتي  العنصنننري اننني تشنننريعللتميينننز 

تحسني  ا،نم التميينز من  أجن  بأن تتخم جميع التدابير الال منة  أيضا  اللجنة الدولة الطر  
 نننما الف،نننم بالنسنننبة إلنننى الدولنننة الطنننر   وتحسننني  ا،نننم االتفاقينننة اننني  ةأ مينننو العنصنننري  

  وعامة الجم،ورك صفو  جميع الموظفي  الحكوميي 

 اإلوار التشريعي   
رررر   4  ١ سرررو   نة يف رررر نةم رررل إزن  عررر     رررنيي يفررررل شول نيررر ي  يفافرررل رررري نملررروييف   -9

ن يففوقيررر ر نة  ةررر نة ررلل ررر  أ ررا  ظررل أعمررو  نةامييررز نةش صررل  ضرر  نألفررلني؛  إعررال  عرر   
نةافرررررنيق  نة لنهيرررررر شررررلعير نمل ظمرررررول نةش صررررل ر   ظلهرررررو؛  ارررررل  نرررررل نألف رررررو  نةمولمرررررر ع ررررش 

 نةاحل ض ع ش نةامييز نةش صل ،   يي أعمو  نةش ف أ  نةاحل ض ع ش ن يف وب ه ن نألعمرو  
ض  أش وذ أ  جممنيعول ر  نألش وذ ع ش أ وس نةشلق، أ  نة ني ، أ  نة س ، أ  نألصرا 

  شو  نإلثررأ أ  نةمررنيري.  يف ررل  نة يف ررر نإلعررلنب عرر  ق مهررو أل  نة  ةررر نة ررلل   يفشامرر  ميشرر  يفرررل 
  (.4( )نملوي  ١١، نةفمل  CERD/C/PAK/CO/20مل وفحر نةامييز )ننظل  شورال  
( 1993)15( ورقنننننم 1985)7امتي  رقنننننم تشنننننير اللجننننننة إلنننننى توصنننننيتي،ا العننننن -١0

( بشننأن 2015)35اقيننة وإلننى توصننيت،ا العامننة رقننم منن  االتف 4المتعلقتنني  بتنفيننم المنناي  
 ضنم  يتشنريعيا   الدولة الطر  بأن تعتمد إونارا  مكااحة خطاب الكرا ية العنصرية  وتوصي 

مع  ويجرم،ا تماشيا    التمييز العنصري أعماللمكااحة التمييز  ويحظر جميع  شامال   قانونا  
  م  االتفاقيةك 4الماي  
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 البيانات اإلحصا ية المصنفة  
  نةاشرررر ني نةررررنيطأ،  ناييفررررر يةرررر  يف  ررررف نة يف ررررر أل  نة  ةررررر نة ررررلل قرررر  أخررررلل رنيعرررر -١١
يفني رر  أ  مييونررول ني ثررر عرر  نةضكيبررر نإلث يررر ة سرر و .  يف ررل  نة يف ررر نإلعررلنب عرر  ق مهررو إزن    

ر ميررر   إعمررو  ن مررنيق نمل ل ررر ر صرر فنة  ةررر نة ررلل مييونررول إ صررولير رعرر   يف ررم  يفمل ررل 
  (.١( )نملوي  8، نةفمل  CERD/C/PAK/CO/20ن يففوقير )ننظل 

تحث اللجنة الدولة الطر  علنى تكثينف ج،وي نا إلجنراء تعنداي وونني اني أقنرب  -١2
وقننم ممكنن ك وتوصنني اللجنننة الدولننة الطننر  بننأن تزوي ننا بمعلومننات عنن  التركيبننة اإل نيننة 

االقتصنايية لمختلنف الفتناتك و للسكان وببيانات إحصا ية مفصنلة عن  الحالنة االجتماعينة 
الحالنة االقتصنايية واالجتماعينة لتلني الفتنات  ام  شنأن  لني أن يمكن  اللجننة من  تقينيم

 البيانننات  تلنني جمننعأن يجننري  وينبيننيالمكرسننة انني االتفاقيننةك  مومسننتوح حمايننة حقننوق،
 للجننننة العامنننة للتوصنننية واقنننا   بأنفسننن،م  ةعنننراق،م المعنيننني  اةانننراي تحديننند علنننى القنننا م
 للفقننرات واقننا  و  االتفاقيننة  منن ( 4)و( 1)1 المنناي  وتطبيننق تفسننير بشننأن( 1990)8 رقننم
ئ التوجي،يننة المنقةحننة إلعننداي التقننارير التنني وهننعت،ا اللجنننة المبنناي منن  12 إلننى 10 منن 
(CERD/C/2007/1ك)  

 المؤسسات الوونية لحقوا اإلنسان  
، ة  هرو يفررشل 20١5يفل   نة يف رر ميةنررو  ر رر  مرنيق نإلنسرو  ر ميوكسراو  ر عرو   -١3

ميرررروةم ل إزن  عرررر   كفو ررررر رسررررانيى نملررررنين ي نملوةيررررر  نةبرررررل ر نمل صصررررر  رررر ن نة يف ررررر  إزن     اهررررو 
 ُررر عش أ  ن رر  ي ، مبررو ر يةررر  ر جمررو  نةاحميررل ر  رررو ل نناهوكررول  مررنيق نإلنسرررو  نةررج 

يررررر يفليف بهررررو.    يفررررزن  نة يف ررررر يفرررررشل ميم ررررل خرررروذ إزن  غمررررني  رلكررررز نة يف ررررر نةنيكررررو ل ن  نير
  (.2 و  إزن  ن زي ن ير ن ام ر ر عما نملؤ سول نملش ير )نملوي  و ظولفهو  صال ي      اهو 

توصنني اللجنننة الدولننة الطننر  بننأن تتخننم التنندابير الال مننة لتعزيننز اسننتقالل اللجنننة  -١4
اعاليت،ننا امتثننناال  للمبننايئ المتعلقننة بمركنننز المؤسسننات الوونينننة الوونيننة لحقننوا اإلنسنننان و 

 مننواري تخصنني  التنندابير تلنني وتشننم  لتعزيننز وحمايننة حقننوا اإلنسننان )مبننايئ بنناري (ك
جننننة وتعزينننز صنننالحيات،ا وواليت،نننا لكننني يتسننننى ل،نننا التحقينننق اننني جمينننع حننناالت لل كااينننة

صنري  التني يرتكب،نا أي موظنف من  ال التميينز العنمانت،اكات حقوا اإلنسان  بما اي،ا أع
م  التحالف العالمي أن تلتم   الموظفي  الحكوميي ك وتشجع اللجنة الدولة الطر  على

باكسنتان اني الفتنة اني للمؤسسات الوونينة لحقنوا اإلنسنان اعتمناي لجننة حقنوا اإلنسنان 
  ‘كألف‘

 الكرا ية وجرا م العنصرية الكرا ية خطاب  
ورهنيي نةرررج ميررر ةاهو نة  ةرررر نة رررلل رررر  أ رررا نةاصررر   خل ررروب ع مرررو  ميرررنة يف رررر  حتررري  -١5

نة لنهير نةش صل ر   لنلم نة لنهير، مبو ر ية  ع ي ر  عم يول نةانيقيرف ميسرب  ن يف روب هر ن 
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نرلنلم. ميي  أهنو   يفزن  يفرشل ميم ل ميوةغ إزن  نةامو  ل نةرج يففير  ميو يففروع رشر  ل  رلنلم نة لنهيرر 
قاررا نألشرر وذ نمل امرر  إىل نألق يررول نإلث يررر  نة   يررر،     رريمو رثررا نةاحررلن  ع ررف نة نيغررو    

نةاحميرل  نملال مرر   عر  ن زن    نة نةيل نملسيحيني   نة نةيل ن    س  أفلني نة ولفرر نألج  رر، 
ب إزن  نةامررو  ل نةررج يفرررر إىل ز رروي  خ ررو أ  ررو  نةم ررولير ر هرر ن نرررلنلم.   سررو   نة يف ررر نةم ررل 

نةصروي  نخل روب ساه ل نألق يرول نةشلقيرر  نة   يرر  نةال  ر ، مبرو فيره  صل ر نة   نة لنهير نةش 
ر   ررررررول  نإلعررررررال   ع ررررررش شررررررب ول نةانينصررررررا  ،عرررررر  رررررررنيظف    ررررررنيري   أ ررررررزنب  يو ررررررير
 (. 6  4  2ن  اموعي  أث و  نةايفمشول نة   ير )نملنيني 

( بشننأن 2015)35 توصننيت،ا العامننة رقننمتوجننا اللجنننة انتبننال الدولننة الطننر  إلننى  -١6
 مكااحة خطاب الكرا ية العنصرية وتوصي الدولة الطر  بما يلي:

اتخننا  تنندابير اعالننة لتحسنني  اإلبننالئ عنن  الجننرا م العنصننرية  بطننرا من،ننا  )أ( 
 تعزيز  قة الضحايا اي الشروة والمدعي  العامي ؛ 

التحقينننق اننني جمينننع الحننناالت المبلننن  عن،نننا المتعلقنننة بخطننناب الكرا ينننة  )ب( 
تتناسنننب منننع خطنننور  ب،نننم عقوبنننات  وإننننزالالعنصنننرية وجنننرا م الكرا ينننة  ومقاهنننا  الجننننا  

 الجرا م المرتكبة  وتواير سب  انتصا  اعالة للضحايا؛
اتخنننا  تننندابير شننناملة لمكااحنننة خطننناب الكرا ينننة العنصنننرية  بطنننرا من،نننا   )ج(  
زيننننز حمننننالت التثقيننننف وإ كنننناء الننننوعي بحقننننوا اإلنسننننان  وهننننمان امتنننننا  المسننننؤولي  تع

 الحكوميي  ع  مث   ما الخطاب وإيانتاك 

 المدارس الدينية  
ميوملش نيررول نةرج قر راهو نة  ةرر نة رلل عر  نةار نمير نملا ر   إلغرالق  حتي  نة يف ر ع مرو   -١7

ا ظررريم ر وهيفهرررو. ة  هرررو   يفرررزن  يفررررشل ميررروةم ل أل  ميشرررض نمل ررروه  ةعررر ي رررر  نملررر ن س نة   يرررر   
نة  ن رررير  نة اررر  نمل   رررير يفا رررم  نيارررنيى مي ررر  أ  درررل  ع رررش نة لنهيرررر ضررر  أق يرررول ي  يرررر 
 علقيرر.  يفررشل نة يف رر ميم رل خروذ إزن  نةامرو  ل نةرج يففير  مير   نملر ن س نة   يرر اُلر    ن  رامالةير 

نة  ةررر،  أ  ر ررمني  ر رروه  ميشررض نملرر ن س نة   يررر ررر   قوميررر  ةنيضرري ر وهيفهررو نخلوصررر  ررو ي  
  ل ج ة  لنهير،  أ  ه ن نمل ن س يُفسا    ة ا     نةشس ل   نةايف ي .

  توصي اللجنة الدولة الطر  بما يلي:  -١8
مراقبة المنا ج الدراسية والكتنب المدرسنية علنى جمينع المسنتويات  بمنا  )أ( 

ينية  للتأكد م  أن،ا تعنز  التفنا م والتسناما والصنداقة اي  لي على مستوح المدارس الد
 بي  مختلف المجموعات اإل نية والدينية؛

 مواصلة وتكثيف ج،وي ا الرامية إلى إصالح المدارس الدينيةك )ب( 
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 العنف واص  اةقليات  
 يفرشل نة يف ر ميوةم ل إزن  نةش ف نملمو س ض  نألق يول،     يمو ض  نة ولفر نألج  ر -١9

 ن رررزن    نةررر نةيل،  فصررر هم نةفش ررري ر ر ررروطل رشز ةرررر ي   أ  يف رررني  ةررر  هم إر ونيرررر ن صرررني  
مير ا عروي  ع رش نةشمرا  نةلعو رر نةصرحير  نةاش ريم  نخلر رول نأل و رير نألخرلى،   افروقم هر ن 

  (.6  3نةنيضي ميفشا يفزن   نةش ف ض هم )نملوييفو  
الراميننة إلننى إن،نناء العنننف هنند  توصنني اللجنننة الدولننة الطننر  بننأن تكثننف ج،وي ننا -20

الطا فة اةحمدية وال،زار  والداليم ومجموعات اةقليات اةخرح  وأن تتخم تدابير اعالة 
بنأن تكفن   أيضنا  تلي الطوا نفك وتوصني اللجننة الدولنة الطنر   أارايلمكااحة الفص  بي  

من   5مناي  تمتع أولتي المي  يعيشون اي مناوق معزولة بحقوق،م المنصوص علي،ا اني ال
االتفاقيننة  وال سننيما الحقننوا انني العمنن  والرعايننة الصننحية والتعلننيم والخنندمات اةساسننية 

  اةخرحك

 التجديف قواني   
يفال ظ نة يف ر  هنيي نة  ةر نة رلل نةلنريرر إىل ر ري إ رو   ن را  ن  قرنينن  نةايفر  ف.  -2١

ميي  أهنو يفرشل ميوةم ل إزن  نةاشل ف نةنين ي  نة ورض ة يفلنلم نملليف بر ض  نألي رو  نمل صرنيذ ع يره 
أةرف -298 يم،  -295ميو   -295  أةف-295  295نةمنينن ، مبو  رما نملنيني ر يف   

،  إزن  ن  ررا  ن  غررر ١860يم ررر  قررونني  نةشمنيميررول نةبوكسرراوين ةشررو   رر-298ميررو   -298 
نملا و رر  ةا رر  نةمررنينن  ضرر  نألفررلني نمل امرر  إىل أق يررول إث يررر  ي  يررر. كمررو يفرررشل نة يف ررر ميرروةم ل 
ميسررب  نةامرررو  ل نةررنين ي  ميرررر   نةشرر ي نة برررر ررر  ق رررو و نةايفرر  ف نةمولمرررر ع ررش ن وررررول ميوط رررر 

ع  نةامو  ل نةرج يففير  مير   نةم رو  نةر     ل  نملال مول نةم ولير، ف ال   مير   غيوب نةاحميمو
اه  رررر  ة      ظررررل   ر ق ررررو و نةايفرررر  ف  نألشرررر وذ نملاهمرررر  ميوةايفرررر  ف  اشلضررررني  ة ا ني ررررف

  (.6  5)نملوييفو   ميا  ُما ني  أ يونو  ميوةماا 
تعنار  منع توصي اللجنة الدولة الطر  بأن تنظر اي إلياء قواني  التجديف التي ت -22

حرية التعبير والدي  المنصوص علي،نا اني الدسنتورك كمنا توصني اللجننة الدولنة الطنر  بنأن 
تتخم جميع التدابير الال مة لمقاها  ومعاقبة اةشخاص المي  وج،وا ات،امات باولنة  وأن 
تننوار سننب  انتصننا  اعالننة لضننحايا االت،امننات الباولننةك وتحننث اللجنننة الدولننة الطننر  علننى 

ع التدابير الال مة لحماية القضا  المي  ينظرون اي قضنايا التجنديف والمت،مني  اتخا  جمي
 بالتجديفك 

 إمكانية اللجوء إلى القضاء  
يفل ررر  نة يف رررر ميرررربنر  نملسررروع   نةموننينيرررر نجملونيرررر نةرررج يفا رررم هو خ رررر نةشمرررا نةنيط يرررر  -23

،  ميا صيخ أرنين    ن نة ل .  ري ية ،   يفزن  نة يف رر 20١6نملاش مر حبمنيق نإلنسو  ةشو  
يفرشل ميروةم ل أل  نألشر وذ نمل امر  إىل نألق يرول نةشلقيرر  نة   يرر  نةال  ر   نة نينلرف نة بميرر 
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)نةرر نةيل(  فامررل   إىل فررلذ نةنيصررني  إىل نةش نةررر ميسررب  ن يففرروع نةل ررني  نةموننينيررر  عرر     فرنملصرر
  (.6  5 ضنيح نملشو ر  نإل لن نل نملاش مر ميا بيل ميلنر  نملسوع   نةموننينير نجملونير )نملوييفو  

توصنني اللجنننة الدولننة الطننر  بننأن تنفننم بشننك  اعننال بننرامج المسنناعد  القانونيننة  -24
ة المقننننرر  عنننن  وريننننق وهننننع معننننايير وإجننننراءات عايلننننة واعالننننة لتطبيق،ننننا  وإتاحننننة المجانينننن

المعلومات ع  البنرامج للجم،نور علنى نطناا واسنع  وال سنيما لمن   نم اني أمن  الحاجنة 
  إلى المساعد  القانونيةك

 نساء اةقلياتهد العنف   
  نملررلأ ، ة  هرررو  وفحررر نةش رررف ضرريفال ررظ نة يف ررر نرهرررنيي نةررج ميرر ةاهو نة  ةرررر نة ررلل مل -25
يفررزن  يفرررشل ميرروةم ل إزن  ن رراملن  هرر ن نةظرروهل ،     رريمو ضرر  نة سررو  نمل حرر  نل ررر  أق يررول   

علقير  ي  ير.   سو   نة يف ر ق ل خوذ أل  ممو  ر  لنلم نةرلل   يفزن  شولشر ر  يي أ  و  
نةررج يف رررفي  2004 نةب رر ، ع ررش نةررلغم رررر  نأل  ررو  نةررنين ي  ر نةمررونني  نر رررولي )نملشرر  ( ةشررو 

ررررر  نعامررروي ررررررل ع  أ  رررو  نة ررروميي نر رررولي ع ررررش نررررلنلم نملليف برررر ميو ررررم نةررررلل،  ع ررررش نةرررلغم 
 2004 أل  نةشمنيميررول نمل صررنيذ ع يهررو ر قررونني  عررو   ؛20١5)يفشرر  ا( نةمررنينن  نر وليررر ةشررو  
ىل نةشفني نةم و و، رو  ؤي  إصوذ  نة  ر رو زنةل يف بل ر يف   ةيسل  نيعر؛  أل  رلن يم نةم

  (.6  5  2نر و   ع   نيوكماهم  رشوقباهم )نملنيني   ع
تحث اللجنة الدولة الطر  على تكثيف ج،وي ا الرامينة إلنى القضناء علنى العننف  -26

هنند المنننرأ   بمنننا اننني  لننني اال تصننناب وجننرا م االعتنننداء باةحمنننا  وقتننن  النسننناء باسنننم 
الشر   م  خالل مواصلة تعزيز اإلوار التشنريعي القنا م  وتحسني  إنفنا  القنواني  القا منة 

مكااحة تلي الظوا رك وتوصي اللجنة الدولة الطنر  وتنظيم حمالت لتثقيف الناس بشأن 
بأن تشجع اإلبالئ ع  حاالت العنف هد المنرأ ؛ وأن تحقنق اني جمينع الحناالت المبلن  

،نننم ب وتننننزلعن،نننا  وال سنننيما جنننرا م الشنننر   بطريقنننة سنننريعة وشننناملة؛ وأن تقاهننني الجننننا  
  العقوبات المناسبة؛ وأن توار سب  انتصا  اعالة للضحاياك

 الة إسار الدي عم  
إ ررو  نةرر    ر نة  ةررر نة ررلل،  سررو   نة يف ررر نةم ررل ميسررب  ن رراملن  ممو  ررول عموةررر  -27
)نةرر نةيل(،  نملصرر فر رريمو ر ق رروعي أفررلن  نة ررنيب  نة سرري   ر صررفنيل نة نينلررف نة بميررر    

نةمررونني  .   برر   أ  ١992نظررو  عموةررر إ ررو  نةرر    ةشررو   ع ررش نةررلغم ررر  نعامرروي قررونني  )إة ررو (
ميسرب  ق رر نةرنيعي ميره مير  نألشر وذ نةر     شم رني  ر إطرو  إ رو   فشرو    نمل كني      فَّر  يف فير ن  

  (.5  ١نة     مي  نملنيظف  نمل  ف  ميةنفوي نةمونني   رنيظفي نةم و  )نملوييفو  
توصي اللجنة الدولة الطر  باتخا  جميع التدابير الال مة م  أج  التنفيم الكام   -28

للقننانون المننمكور وتحث،ننا علننى نشننر المعلومننات المتعلقننة بننا وسننب  االنتصننا  التنني يننن  
علي،ننننا  ال سننننيما بنننني  اةاننننراي والطوا ننننف المتننننأ ر   وكننننملي بنننني  المننننوظفي  الحكننننوميي  
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تفتننيف انني أمنناك  البننأن تكثننف عمليننات  أيضننا  الطننر   المعنينني ك وتوصنني اللجنننة الدولننة
خطننر العمنن  الجبننري وعمالننة إسننار النندي   وال سننيما انني القطننا   االعمنن  التنني يرتفننع اي،نن

 االقتصايي  ير الرسمي  وأن تحقق اي حاالت التمييز اي العم  واالستيالل اي العم ك

 ةحق،م اي المشاركة اي الشؤون العامباالعترا  باةقليات و   
 سو   نة يف ر نةم ل إزن  ن املن  نةافسر نة يل ملفهني  نألق يول، نة     حصل ر أهنو  -29

يفار ةف رر  نألق يرول نة   يرر. كمرو يفررشل نة يف رر ميروةم ل إزن  عر     رنيي إطرو  يفررل شي ةالعررضنل 
 يررول جبميرري جممنيعررول نألق يررول  جو اهررو،     رريمو نألق يررول  نجملمنيعررول نإلث يررر نةررج يفشارررب أق

(. ١0، نةفمرررل  CERD/C/PAK/CO/20 رررر  ن يففوقيرررر )ننظرررل ١ة مررروي    فمرررو  أل ررربوب راشررر ي ، 
 عال   ع ش ية ، يفم   نة يف ر نة نين و ن س ر ة   ةر نة لل  رو يفب ةه رر   هرنيي، ة  هرو يفررشل 

ميوألق يررررول  عرررر     ررررنيي مييونررررول عرررر   وةررررر  ا ررررف جممنيعررررول  ن رررر  ي ميرررروةم ل أل  ن عررررضنل
  ق  ق ال ر  فشوةير نةا نمير نملا    ملشورر نةاحر  ول نةرج  نين ههرو نألشر وذ نمل امرني نألق يول 

ةام رر  هرر ن نجملمنيعررول  نظررم ن صررخ نملشمررني   ررو  وةيررو   يةرر  إىل جممنيعررول نألق يررول، مبررو ر
  (.5  2  ١نةشموةر )نملنيني  جمو  ر نجملو  نةسيو ي  ر عوي    ر  أ  يف ني  ممث ر الثيال  

ننننع بننننأن توصننننيت،ا اللجنننننة ُتكننننر ر -30  الدسننننتوري وتعريف،ننننا ا،م،ننننا الطننننر  الدولننننة توس 
كمنا  كاالتفاقينة من ( 1)1 المناي  اني إلي،ا المشار التمييز أس  ك  مراعا  مع لألقليات 
معلومات ع  اةقليات  بما اي،ا البياننات اإلحصنا ية الدولة الطر  بجمع ال اللجنة توصي

 ات الصلة  واتخا  تدابير اعالنة باالسنتناي إلنى تلني المعلومنات لضنمان تمتنع اةشنخاص 
من  االتفاقينة   5المنتمي  إلى مجموعات اةقليات بالحقوا المنصنوص علي،نا اني المناي  

 يون تمييزك 

 )الداليم(  المصنفةالطوا ف الطبقية   
ميرر   الييررز ميرر  نألفررلني ع ررش أ رروس  يفمررلميبيررو  نة  ةررر نة ررلل أهنررو    حترري  نة يف ررر ع مررو   -3١

ننامولهم إىل طولفر طبمير ني ي . ة   نة يف ر يفرشل ميوةم ل إزن  نةني نيي نةفش ي ة  نينلرف نة بميرر 
ر ميرروةغ )نةرر نةيل(  ن رراملن  نةامييررز ضرر هو،    رريمو ر نةشموةررر  نةاش رريم.   سررو   نة يف رر نملصرر فر
ف نة سو   نةفايرول رر  نةر نةيل ألغرلن  إ غروره  ع رش إزن  ن املن     ي يفمو  ل ع  خ  نةم ل

نعا رروق نإل ررال   نةررز نج نةمسررل .  يف  ررف نة يف ررر ةشرر     ررنيي رش نيرررول  مييونررول رفصرر ر عرر  
  (.5  2  ١ةيل ر نة  ةر نة لل )نملنيني  وةر نة ن

من  االتفاقينة ( 1)1( بشنأن المناي  2002)29امة رقم تمكر اللجنة بتوصيت،ا الع -32
إلن،نناء التمييننز هنند الننداليم   )النسننب(  وتوصنني الدولننة الطننر  باتخننا  التنندابير الال مننة

سيما ايما يخ  الحصول على العم  والتعليمك وتحث اللجنة الدولة الطنر  علنى أن  وال
مسننننيحيات تتخننننم إجننننراءات اوريننننة منننن  أجنننن  وهننننع حنننند لتيييننننر ييانننننة نسنننناء الننننداليم ال

عقوبنننات ،نننم ب وتننننزلولنننزواج،  القسنننري  وأن تقاهننني الخننناوفي   بننناإلكرالوال،ندوسنننيات 
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تتناسننب مننع خطننور  الجريمننةك وتطلننب إلننى الدولننة الطننر  أن تنندر  معلومننات بشننأن حالننة 
  الداليم اي البلد  بما اي،ا بيانات إحصا ية  ات صلة  اي تقرير ا الدوري المقب ك

 )"شيدي"(يقيا المنحدرون م  شرا أار   
رر     حر    ،  هرم رري  "نة"يف  ف نة يف ر ةش     نيي رش نيرول مير    وةر  وعر  -33

يفُفررررل  ع ررررش ررررررو كاهم ر نألنررررر ر  قيررررنيين  أ   رررر عش أهنررررم  نين هررررني  نةامييررررز     شررررلق أفل ميررررو، 
ري ع ش ر ى ، نة   كو    ظَّم ر كلنيف"شي   ريال"نةثموفير، مبو فيهو ن  ث نةس ني  نملسمش 

  (.5  2  ١قل   )نملنيني 
  "شننيدي"ال توصنني اللجنننة الدولننة الطننر  باتخننا  التنندابير الال مننة لضننمان تمتننع -34

وجماعننة  بحقننوق،م انني المشنناركة انني اةنشننطة الثقاايننة وانني إحينناء حنند ،م الثقننااي  أاننرايا  
وتطلنننب إلنننى الدولنننة الطنننر  أن تننندر  معلومنننات بشنننأن حالنننة  ك"شنننيدي منننيال"التننناريخي 
 ك   بما اي،ا بيانات إحصا ية  ات صلة  اي تقرير ا الدوري المقب ""الشيدي

 اليجر  
يفال ررظ نة يف ررر ميم ررل نةامررو  ل نةررج يففيرر  ميرر   رشظررم نة يفررل ر نة  ةررر نة ررلل  نين هررني   -35
رر  ن يففوقيرر،     ريمو ن مرنيق ر  5فيمو خيخ نةاماي ميو منيق نمل صنيذ ع يهو ر نملوي   قينيين  

 ا  ن رررراحموقول ن مو ررررر ن  اموعيررررر  خرررر رول نةلعو ررررر نةصررررحير  نةاش رررريمن صررررني  ع ررررش نةشمرررر
 نخلررر رول نةشوررررر نألخرررلى،  نةسرررب  نأل و ررري ةررر ة  هرررني نفامرررو هم إىل  ثرررولل ن ني رررر.  يف  رررف 
نة يف رررر ةم رررر نملش نيررررول  نةبيونرررول نةرررج قررر راهو نة  ةرررر نة رررلل ميرررر    وةرررر نة يفرررل ر ميوكسررراو  

 (. 5  2  ١)نملنيني 
( بشنأن التميينز هند 2000)27اعتبار ا توصيت،ا العامة رقنم  اللجنة اي إ  تضع -36

الطر  بأن تتخم تندابير اعالنة إلصندار و نا ق ال،وينة لليجنرك وتطلنب  الروما  توصي الدولة  
إلنننى الدولنننة الطنننر  أن تننندر  معلومنننات بشنننأن حالنننة اليجنننر اننني البلننند  بمنننا اي،نننا بياننننات 

  المقب كإحصا ية  ات صلة  اي تقرير ا الدوري 

 اللجوء وملتمسو الالجتون  
أكثرررل رررر  ثالثرررر رال ررر    ررر ،    رررامبو و  ن ا ررروفاهويفرررري  نة يف رررر ميوة  ةرررر نة رررلل  -37
ب طرنين  عر ي رر  نةشمرنيي ع رش رر  أف ونسراو  نةرج رزقاهرو ن رل  هؤ   نةال    رشظم  ف   ي 
ر  نةاح  ول نألر ير نخل ر   غرهرو رر  نةاحر  ول نةرج يفنين ههرو نة  ةرر نة رلل. ميير  أ   نةلغم

نة يف ر يفرشل ميوةم ل إزن  يف وري نةش ن   نةش ف ض  هؤ   نةال   ،     يمو ر أعموب ن يفرني  
. كمرو يفررشل نة يف رر 20١4ع ش نمل   ر نةج    لهو نريش ر مييررو   ر كرونني  نأل  /ي سرمرب 

  صرني م  ي   ةم ل إزن  نةش ي نة بر ر  نةال    غر نملسيف  ، نة     شونني  ر  قينيي حتني ميو
 ررر  ظررل ل رشيرررير  رري ر ر  يمررول نةال  رر   نملسررانيط ول ن  ررل ر ،  ررش نخلرر رول نةشوررررع



CERD/C/PAK/CO/21-23 

GE.16-16938 10 

غرررر نةل.يرررر.   سرررو  هو نةم رررل كررر ة  إزن  عررر     رررنيي إطرررو  يفررررل شي   يو رررو  إلين   شرررؤ   
 (. 5  2يفيسر عنيي م نة نيعير إىل نةنيط  )نملوييفو  نةال      

توصي اللجنة الدولة الطر  بنأن تتخنم تندابير اعالنة للتخفينف من  العنداء الشنديد  -38
بججراء تسجي  شام  لالجتني   ،ا توصيكما ي  اةايان ولحمايت،م م  العنفك  تجال الالجت

وخنندمات الرعايننة الصننحية واتخننا  تنندابير اعالننة لضننمان حق،ننم انني الحصننول علننى العمنن  
والتعليم والمينال والصنر  الصنحي والخندمات العامنة اةخنرحك وتوصني اللجننة كنملي بنأن 
تعجنن  الدولننة الطننر  باعتمنناي قننانون ووننني بشننأن الالجتنني  ووهننع سياسننة شنناملة بشننأن 

انني  بننالنظر أيضننا   وتوصنني،االعننوي  الطوعيننة إلننى الننوو  وإيار  شننؤون المننواوني  اةايننانك 
  ك1967الخاصة بوهع الالجتي  وبروتوكول،ا لعار  1951ضمار إلى اتفاقية عار االن

 المدااعون ع  حقوا اإلنسان  
 سو   نة يف ر نةم ل إزن  ن يففوع عر ي  رو ل نةا ني رف  نخل رف  نةمارا نةرج يفسراه ل  -39

نمل نفش  ع   منيق نإلنسو   ن ور   نةصحفي  نةشور   ر  أ ا  منيق نألق يول،  إزن  ق رر  
نة  ةرررر نة رررلل ة احميرررل ر هررر ن ن رررو ل  يفمررر   نر رررو  إىل نةش نةرررر  يفا ررر هونإل رررلن نل نةرررج 

 (.6  5 )نملوييفو 
تحننث اللجنننة الدولننة الطننر  علننى هننمان التحقيننق الفننوري والشننام  انني جميننع  -40

الحننناالت المبلعننن  عن،نننا المتعلقنننة بتخوينننف وخطنننف وقتننن  المننندااعي  عننن  حقنننوا اإلنسنننان 
بنأن  أيضنا  محاسنبة المسنؤولي  عن   لنيك وتوصني اللجننة همان والمحامي  والصحفيي   و 

الال مة لتواير بيتة آمنة لألشنخاص العناملي  اني مجنال تتخم الدولة الطر  جميع التدابير 
  حماية حقوا اإلنسان وتعزيز اك

 توصيات أخرح -يال 
 أخرح معا دات على التصديق  

 تشنجع للتجز نة  قابلنة  ينر اإلنسنان حقنوا جمينع أن اعتبار ا اي اللجنة إ  تضع -4١
سنان التني اإلن لحقنوا الدولينة المعا ندات علنى التصنديق اني تنظنر أن علنى الطر  الدولة  

لم تصد ا علي،ا بعد  وال سيما المعا دات التي تتص  أحكام،ا اتصاال  مباشرا  بمجتمعاٍت 
محلية قد تتعنر  للتميينز العنصنري  بمنا اني  لني االتفاقينة الدولينة لحماينة حقنوا جمينع 

ص من  االختفناء العمال الم،اجري  وأاراي أسر م واالتفاقينة الدولينة لحماينة جمينع اةشنخا
  القسريك
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 ييربان عم  وبرنامج إعالن متابعة  
 بشنأن( 2009)33 رقنم العامنة توصنيت،ا هنوء اني الطنر   الدولنة اللجننة توصي -42

 انني االتفاقينة إيراج،ننا لندح اعتبار ننا  اني تضننع بنأن ييربننان  نتنا ج اسننتعرا  منؤتمر متابعنة
تمنند ما المننؤتمر اع اللننمي  ييربننان عمنن  وبرنننامج إعننالن إنفننا  المحلنني  القننانوني نظام،ننا

العالمي لمكااحة العنصرية والتمييز العنصري وكرل اةجاننب ومنا يتصن  بنملي من  تعصنب 
ختاميننة لمننؤتمر اسننتعرا  نتننا ج ييربننان ال  مننع مراعننا  الو يقننة 2001انني أيلولبسننبتمبر 

 تندر  أن الطنر  ولنةالد إلنى اللجننة وتطلنب ك2009المعقوي اي جنيف اي نيسانبأبري  
لدوري المقب  معلومات محدي  عن  خطنا العمن  والتندابير اةخنرح المتخنم  ا تقرير ا اي

  لتنفيم إعالن وبرنامج عم  ييربان على المستوح الوونيك

 العقد الدولي للمنحدري  م  أص  أاريقي   
 2024-2015 الفتنر  اينا أعلنم المي 237ب68 العامة الجمعية قرار هوء اي -43
بشنأن برننامج  16ب69أصن  أاريقني  وقنرار الجمعينة العامنة  من  للمنحندري  الندولي العقند  

اةنشطة الرامية إلى تنفيم العقد  توصني اللجننة الدولنة الطنر  بجعنداي برننامج مناسنب من  
 الندوري تقرير نا تضنم   أن الطنر  الدولة إلى اللجنة وتطلب التدابير والسياسات وتنفيملك

نند  انني  ننما اإلوننار  مننع مراعننا  المل التنندابير عنن  محنندي  معلومننات المقبنن  موسننة المعتم 
( بشنننأن التميينننز العنصنننري هننند المنحننندري  مننن  أصننن  2011)34توصنننيت،ا العامنننة رقنننم 

  أاريقيك

 المدني المجتمع مع المشاورات  
 المنندني المجتمنع منظمننات منع التشنناور تواصن  بننأن الطنر  الدولننة اللجننة توصني -44

نسننان  وال سننيما تلنني التنني تعمنن  منن  أجنن  مكااحننة اإل حقننوا حمايننة مجننال انني العاملننة
التمييز العنصري  وأن تكث ف الحوار مع،ا اي سياا إعداي تقرير ا الندوري المقبن  ومتابعنة 

  مل المالحظات الختاميةك 

   االتفاقية م  8 الماي  تعدي   
( من  االتفاقينة  6)8 المناي  تعندي  علنى تصند ا بنأن الطنر  الدولة اللجنة توصي -45

انني االجتمننا  الرابننع عشننر  1992كننانون الثانيبيننناير   15و ننو التعنندي  الننمي اعُتمنند انني 
  ك111ب47للدول اةورا  اي االتفاقية  وأقرتا الجمعية العامة اي قرار ا 

 االتفاقية م  14 الماي  اي عليا المنصوص اإلعالن  
در اإلعنالن االختيناري المنصنوص علينا تصن أن علنى الطنر  الدولنة اللجنة تشجع -46

م  االتفاقية لالعترا  باختصاص اللجنة اي استالر البال ات المقدمة م   14اي الماي  
  اةاراي والنظر اي،اك
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 موحد الساسية اةو يقة ال  
تشجع اللجنة الدولة الطر  على تحديث و يقت،نا اةساسنية الموحند   التني يعنوي  -47

للمبنننايئ التوجي،ينننة المنسنننقة لتقنننديم التقنننارير بموجنننب  واقنننا    1998تاريخ،نننا إلنننى عنننار 
المعا ندات الدوليننة لحقنوا اإلنسننان  وال سنيما تلنني المتعلقنة بالو يقننة اةساسنية الموحنند  

ام  المشتر  بي   يتات معا دات حقوا اإلنسنان النمي التي اعُتمدت اي االجتما  الخ
  الفصننن  اةول(ك واننني هنننوء قننننرار HRI/GEN/2/Rev.6) 2006ُعقننند اننني حزيرانبيونينننا 

اةقصنى لعندي    تحث اللجنة الدولنة الطنر  علنى التقيند بالحند268ب68الجمعية العامة 
 كلمة اي  ما النو  م  الو ا قك  42 400الكلمات المحدي اي 

 الختامية المالحظات  مل متابعة  
 65( من  االتفاقينة والمناي  1)9  الدولنة الطنر   عمنال  بالمناي  تطلب اللجننة من -48

منن  نظام،نننا النننداخلي  أن توااي،نننا اننني  ضنننون سنننة واحننند  مننن  اعتمننناي  نننمل المالحظنننات 
  أعاللك 28 18و 14الختامية  بمعلومات ع  تنفيم ا للتوصيات الواري  اي الفقرات 

 خاصة أ مية تكتسي التي الفقرات  
تنننوي اللجننننة أن توجنننا انتبنننال الدولنننة الطنننر  إلنننى اة مينننة الخاصنننة التننني تكتسننني،ا  -49

أعالل  وتطلب إلنى الدولنة الطنر  أن  32و 30و 22و 6التوصيات الواري  اي الفقرات 
تقدر اي تقرير ا الندوري المقبن  معلومنات مفصنلة عن  التندابير الملموسنة المتخنم  لتنفينم 

 تلي التوصياتك 

 نشر المعلومات  
سننير حصننول الجم،ننور علي،ننا انني وتي الطننر  الدولننة تقننارير بجتاحننة اللجنننة توصنني -50

وقننم تقننديم،ا وبنشننر المالحظننات الختاميننة للجنننة بشننأن تلنني التقننارير بالليننات الرسننمية 
 والليات اةخرح الشا ع استخدام،ا  حسب االقتضاءك 

 المقب  الدوري التقرير إعداي  
من  الرابنع  للتقنارير الدورينة الجنامع تقرير نا تقندر بنأن الطنر  الدولة اللجنة توصي-5١

  2020كنانون الثانيبينناير   4والعشري  إلى السايس والعشنري  اني و يقنة واحند  بحلنول 
وبنأن تراعني المبنايئ التوجي،يننة المتعلقنة بتقنديم التقنارير التنني اعتمندت،ا اللجننة اني يورت،ننا 

(  وبأن تريع على جميع المسا   التي أ يرت اني  نمل CERD/C/2007/1الحايية والسبعي  )
 الدولننة اللجنننة تحننث  268ب68 العامننة الجمعيننة قننرار هننوء وانني المالحظننات الختاميننةك

 كلمنننة 21 200 اننني المحننندي الكلمنننات لعننندي اةقصنننى بالحننند تتقيننند أن علنننى الطنننر 
  كالدورية للتقارير

    


