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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

، دورته السادسة عشرة يف الفترة      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ يف    ٥/١حقوق اإلنسان   
ة أملانيا االحتادية   واسُتعرضت احلالة يف مجهوري   . ٢٠١٣مايو  / أيار ٣أبريل إىل   / نيسان ٢٢من  

وترأس وفد أملانيا السيد مـاركوس      . ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٥يف اجللسة السابعة املعقودة يف      
 ٣٠واعتمد الفريق العامل التقرير عن أملانيا يف جلسته الثالثـة عـشرة املعقـودة يف            . لونينغ
  .٢٠١٣أبريل /نيسان

اإلنسان اجملموعة التالية من    ، اختار جملس حقوق     ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف    -٢
مجهورية الكونغو والكويت   : لتيسري استعراض احلالة يف أملانيا وهم     ) اجملموعة الثالثية (املقررين  

  .والواليات املتحدة األمريكية
 ،١٦/٢١ من مرفق القـرار      ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :تعراض احلالة يف أملانياصدرت الوثائق التالية ألغراض اس
 ٥/١مـن مرفـق القـرار       ) أ(١٥تقرير وطين مقـدم وفقـاً للفقـرة           )أ(  

)A/HRC/WG.6/16/DEU/1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/16/DEU/2 (٥/١من مرفق القرار ) ب(١٥وفقاً للفقرة 
) ج(١٥ وضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة       موجز أعدته مف    )ج(  

  ).Corr.1 وA/HRC/WG.6/16/DEU/3( ٥/١من مرفق القرار 
وأحيلت إىل أملانيا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة مسائل أعدهتا سلفاً املكسيك              -٤

يرلنـدا  نيـا العظمـى وأ    اواجلبل األسود وسلوفينيا وإسبانيا والسويد واململكة املتحدة لربيط       
وميكن االطالع على هذه املسائل على املوقع الـشبكي اخلـارجي لالسـتعراض             . الشمالية

  .الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
) املفوَّض(رة اخلارجية قال مفوَّض سياسة حقوق اإلنسان واملساعدة اإلنسانية يف وزا  -٥

وقـال إن   . إن االستعراض الدوري الشامل من أهم آليات حقوق اإلنسان على صعيد العامل           
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أملانيا تتطلع إىل النظر يف التوصيات واآلراء املقدمة أثناء االستعراض كما تتطلع إىل فرصة الرد      
  .على األسئلة املطروحة

نسان، ملتزمة بعدم ادخار أي جهـد يف        وأملانيا، بصفتها عضواً يف جملس حقوق اإل        -٦
سبيل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وفاءًً منها بالتعهدات اليت قطعتها علـى نفـسها عنـد                

 بالنسبة للمجتمع املدين كما بالنسبة للحكومـة  -فلحقوق اإلنسان أمهيةٌ يف أملانيا      . ترشحها
 أملانيا تتمتع بإطار مؤسـسي      وجتدر اإلشارة إىل أن   . واخلدمات العامة على مجيع املستويات    

  .متني حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان
وقد تشاورت احلكومة، أثناء إعداد تقريرها الوطين، مع املعهـد األملـاين حلقـوق         -٧

. اإلنسان وعقدت جلسة نقاش عامة مع أهم املنظمات غري احلكومية املهتمة حبقوق اإلنسان            
قاً، قال املفوض إن جلسة النقاش العامة قد متت         ورداً على السؤال الذي طرحته النرويج مسب      

وأكـد  . على خري ما يرام وكانت خامتة تبادل اآلراء الدائم بني احلكومة واجملتمـع املـدين              
املفوض فهم منظمات اجملتمع املدين العميق لقضايا حقوق اإلنسان وهو األمر الذي استفادت             

  .منه احلكومة
 لديها ثغرات فيما يتعلق بإعمال حقوق اإلنسان لكن      وقال املفوض إن أملانيا تعلم أن       -٨

مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان واالعتداءات عليها ستخضع للتحقيق وسيتم تناوهلا يف نقاش            
وذكر، كمثال على ذلك، فشل املؤسسات يف معرفة من ارتكبـوا           . محاسي حلقوق اإلنسان  

 يف الوقت املناسب، والتدابري     سلسلة من جرائم القتل بدوافع عنصرية على مدى عدة سنوات         
اليت اختذهتا احلكومة والربملانات والقضاء ملعاجلة أوجه الفشل هذه، والنقاش احلـاد الـذي              

  .يتناول التمييز العنصري يف اجملتمع األملاين
وأبرز املفوض اجلهود اليت بذلتها أملانيا من أجل تقوية مناخ حقوق اإلنسان وتنفيذ               -٩

وأشار املفـوض إىل عـدد مـن        . ىل من االستعراض الدوري الشامل    توصيات اجلولة األو  
  :االتفاقيات الدولية اليت وقعت عليها أملانيا أو صدقت عليها ومنها ما يلي

اتفاقية األمم املتحدة حلقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا              )أ(  
 اعُتمـدت   ،٢٠١١ويف عام   . ٢٠٠٩مارس  /آذار ٢٦االختياري الذي دخل حيز النفاذ يف       

  خطة عمل وطنية لتنفيذ االتفاقية وأُنشئ جملس استشاري يف هذا الشأن؛
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء            )ب(  

األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، الذي دخل حيز النفاذ ومت بالفعل تقـدمي أول               
  تقرير مبوجبه؛

  التحفظات على اتفاقية حقوق الطفل؛سحب   )ج(  



A/HRC/24/9 

5 GE.13-15539 

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري واتفاقيـة             )د(  
جملس أوروبا للجرائم احلاسوبية والربوتوكول اإلضايف ذي الصلة، املقصود هبما املساعدة يف            

  مكافحة األفعال ذات الطبيعة العنصرية أو اليت تنم عن كراهية األجانب؛
  اتفاقية جملس أوروبا ملكافحة االجتار باألشخاص؛  )ه(  
  .اتفاقية جملس أوروبا ملنع ومكافحة العنف يف حق املرأة والعنف املرتيل  )و(  

وقال املفوض إن تشريعات جديدة إما دخلت حيز النفاذ أو مت اقتراحها فيما خيص                -١٠
اك حاالت تـأخري مفـرط يف       ، وقال إن هن   "اهلجرة ثانية "قضايا الزواج القسري واحلق يف      

إجراءات الدعاوى اجلنائية والتحقيقات، كما حتدث عن ترسيخ حقوق ضـحايا االعتـداء             
  .اجلنسي
ورداً على سؤال طرحه اجلبل األسود مسبقاً، قال املفوض إنه سُيمدَّد العمل خبطط               -١١

 -" حاضن للجميع طريقنا حنو جمتمع    " بعنوان   -ها احلكومة االحتادية    العمل األوىل اليت وضعت   
  .على مدى العشر سنوات املقبلة

  جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
وقد أُدرجت التوصيات املقدمة أثنـاء      .  وفداً ببيانات  ٩٦أثناء جلسة التحاور، أدىل       -١٢

  .جلسة التحاور يف الفصل الثاين من هذا التقرير
ا تدابري من أجل تقوية إطار احلماية من التمييـز   وأشادت قريغيزستان بأملانيا الختاذه     -١٣

  .وقّدمت قريغيزستان توصية. والعنصرية، وأيدت خطط العمل الوطنية ملكافحة العنصرية
وأحاطت ليبيا علماً بالسياسات الرامية إىل ترسيخ املبادئ القانونيـة الدوليـة وإىل               -١٤

طط تعزيز احلقـوق الفرديـة      وأشادت ليبيا خب  . التصديق على مجيع صكوك حقوق اإلنسان     
ومكافحة التعصب الديين والتمييز يف حق املرأة واالجتار بالبشر واستغالل األطفال جنـسياً             

  . والعنصرية
وأعربت ليختنشتاين عن قلقها إزاء كون احلماية اليت ُتمنح لألطفال املتاجر هبـم ال                -١٥

ق تقدم يف التـصديق علـى       والحظت حتقي . تسري إال على األطفال دون سن الرابعة عشرة       
  .وقّدمت ليختنشتاين توصيات. التعديالت اليت أُدخلت على نظام روما األساسي

وأحاطت ماليزيا علماً بالتدابري اإلقليمية والدولية الرامية إىل تعزيز املمارسة اجليدة يف              -١٦
لى الرغم من   إال أنه ينبغي فعل املزيد ع     . التصدي للعنصرية وكره األجانب وجرائم الكراهية     

  .وقّدمت ماليزيا توصيات. وجود خطة العمل احلالية
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ورّحبت ملديف باخلطوات اليت أُجنزت إلنشاء آلية وقائية وطنية ُتكلَّـف بتنفيـذ               -١٧
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وبسحب مجيع التحفظات علـى اتفاقيـة            

  . وقّدمت ملديف توصيات. حقوق الطفل
هت املكسيك بدور أملانيا الرائد يف بعض جماالت حقوق اإلنـسان ورّحبـت             ونّو  -١٨

وأحاطت علماً باجلهود املبذولة من أجـل ضـمان         . بإدراج معايري وطنية لفائدة املهاجرين    
  .وقّدمت املكسيك توصيات. احترام حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب

وسأل عن التحديات اليت تواجههـا      . ينورّحب اجلبل األسود بتعميم املنظور اجلنسا       -١٩
وقـّدم  . الوكالة االحتادية ملنع التعذيب واللجنة املشتركة بني األقاليم من أجل منع التعذيب           

  .اجلبل األسود توصية
) XENOS -برنامج األجانب   (وسلّط املغرب الضوء على برنامج اإلدماج والتنوع          -٢٠

وطلب املغرب  . ه احلكومة مع اجلاليات املسلمة    إلدماج املهاجرين ورّحب باحلوار الذي تعقد     
  .وقّدم املغرب توصية. معلومات عن الوكالة االحتادية للتربية الوطنية

وأشارت ناميبيا إىل أن أملانيا قد صّدقت على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة               -٢١
 حقـوق الطفـل     والربوتوكول االختياري امللحق هبا وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية       

وأعربت ناميبيا عن   .  األطفال يف املواد اإلباحية    لاملتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغال     
قلقها إزاء التمييز يف حق األقليات العرقية واملهاجرين، وإزاء عدم مساواهتم بغريهم يف فرص              

  .وقّدمت ناميبيا توصيات. احلصول على العمل والسكن والتعليم
 نيبال بالتشريع اجلديد وباملؤسسات املكلفة بتحسني حالة حقوق اإلنسان          ورّحبت  -٢٢

وأشادت خبطط تنفيذ اتفاقية حقوق األشـخاص       . والعمل على إعمال حقوق املرأة والطفل     
.  يف املائة من الدخل القومي اإلمجـايل       ٠,٧ذوي اإلعاقة وباعتزام زيادة املعونة اإلمنائية لتبلغ        

  . وقّدمت نيبال توصيات
 بـشأن   ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول وهّنأت هولندا أملانيا على تنظيم لقاء علين يف           -٢٣

. االستعراض الدوري الشامل أُذيع على شبكة اإلنترنت وحضرته منظمات حقوق اإلنـسان           
  .وقّدمت هولندا توصيات

وسألتها عـن أسـباب   . وهّنأت نيكاراغوا أملانيا على التصديق على اتفاقيات دولية    -٢٤
  .وقّدمت نيكاراغوا توصية. هرة أطفال الشوارع واإلجراءات املتخذة يف هذا الشأنظا
ورّحبت النرويج باخلطة الرامية إىل تنفيذ اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة              -٢٥

وقانون تعزيز حقوق ضحايا االعتداء اجلنسي والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية           
" متزوج"لتعديل الذي يتيح ملغيِّري اهلوية اجلنسانية االحتفاظ بصفة         ورّحبت با . حقوق الطفل 

  . وقّدمت النرويج توصيات. أثناء اخلضوع لتغيري اجلنس
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وأحاطت باكستان علماً بالصعوبات اليت يواجهها املهاجرون يف احلـصول علـى              -٢٦
ليم غـري   وأعربت عن قلقها إزاء ادعاءات عدم التحقيق يف التورط يف عمليات تـس            . عمل

. وأبرزت باكستان املشاكل اليت تواجهها اجلاليات املسلمة      . اعتيادية وحاالت احتجاز سري   
  .وقّدمت باكستان توصيات

وأشادت دولة فلسطني بأملانيا الختاذها تدابري من أجل مكافحة املمارسات التمييزية             -٢٧
خبطة العمل الوطنيـة    ورّحبت  . القائمة على الدين يف سوق العمل ويف اإلدماج االجتماعي        

ملكافحة العنصرية وبالتدابري األخرى املتخذة من أجل منع حـدوث جـرائم ذات دوافـع               
  .وقّدمت دولة فلسطني توصيات. عنصرية والكشف عنها

وأشادت باراغواي بأملانيا العتبارها حقوق اإلنسان مؤشراً ُيستند إليـه يف إقامـة               -٢٨
. والت اختيارية واتفاقيات تتعلق حبقـوق اإلنـسان       التعاون ولتصديقها مؤخراً على بروتوك    

  .وقّدمت باراغواي توصيات
والحظت بريو أن أملانيا قد صّدقت على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة         -٢٩

وأشادت بأملانيا العتمادها خطة عمل وطنية لتنفيذ اتفاقية حقـوق          . والربوتوكول امللحق هبا  
  .وقّدمت بريو توصيات. اآللية الوطنية اخلاصة بالتعذيباألشخاص ذوي اإلعاقة وإلنشائها 

وأحاطت الفلبني علماً باعتماد تشريعات حتمي ضحايا الزواج القسري واالعتـداء             -٣٠
ورّحبت بإدراج احلق يف التعلـيم والرعايـة        . اجلنسي، وبالتصديق على عدة صكوك دولية     

  . توصياتوقّدمت الفلبني. الصحية واحلماية القانونية للمهاجرين
واستعلمت بولندا عن التوصية اليت قدمتها أثناء اجلولة األوىل من االستعراض بشأن              -٣١

وعن ) JUGENDAMT(الرقابة القضائية على القرارات اإلدارية اليت تتخذها مكاتب الشباب          
 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق        ١٧تدابري الوفاء بااللتزامات الدولية الناشئة عن املادة        

  .وقّدمت بولندا توصية. ملدنية والسياسيةا
ورّحبت الربتغال بالتدابري الرامية إىل إدماج املهاجرين وسألت عن متابعـة تقريـر               -٣٢

.  وكذلك عن اجملاالت اليت تتطلب مزيداً مـن التحـسني          -املؤشرات الثاين عن املهاجرين     
وقّدمت الربتغال  . وق الطفل وأشادت الربتغال بالتصديق على الربوتوكول الثالث التفاقية حق       

  .توصية
والحظت مجهورية كوريا التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة كما    -٣٣

وقالت مجهورية كوريا إنـه     . الحظت خطة تنفيذها وإنشاء املكتب االحتادي ملنع التعذيب       
وافع العرقية وبـشأن    ينبغي إيالء مزيد من االهتمام للشواغل املتعلقة باجلرائم العنيفة ذات الد          

  .وقّدمت توصية. خطاب الكراهية
وأقّرت مجهورية مولدوفا باختاذ خطوات من أجل التصدي لألفكار النمطية املتعلقة             -٣٤

بدور كل من الذكور واإلناث يف اجملتمع والحظت التدابري الرامية إىل حتقيق املـساواة بـني       
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من أجل منع العنف املرتيل الذي ُيرتكـب يف  وأحاطت علماً أيضاً باجلهود املبذولة      . اجلنسني
  .وقّدمت مجهورية مولدوفا توصيات. حق املرأة ومن أجل القضاء عليه

وأحاطت رومانيا علماً بالتصديق على اتفاقية االجتار بالبشر وخطة العمل الوطنيـة              -٣٥
ذي ُيحرز  وشجعت أملانيا على توطيد التقدم ال     . لتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     

  .يف مسائل منها خطاب الكراهية والعنف يف حق املرأة
والحظ االحتاد الروسي التمييز يف حق األقليـات وارتفـاع درجـات العنـصرية           -٣٦

والتعصب الديين واستخدام التصنيف العرقي واالستخدام املفرط للقوة من ِقبل املكلفني بإنفاذ            
  .وقّدم االحتاد الروسي توصيات. القوانني

وأحاطت رواندا علماً باعتبار الزواج القسري جنحة قائمة بذاهتا، وخبطـط تنفيـذ        -٣٧
. اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبتوفر بيانات حمسَّنة عن اجلرائم اليت ترتكبها الشرطة  

  .وقّدمت توصية. وأثنت رواندا على العمل الذي يقوم به املعهد األملاين حلقوق اإلنسان
ململكة العربية السعودية علماً بالتشريعات اجلديدة املتعلقة حبقوق اإلنسان         وأحاطت ا   -٣٨

وبإنشاء مؤسسات جديدة مستقلة تعىن حبقوق اإلنسان وال سيما باآللية الوقائيـة الوطنيـة              
. اخلاصة بالتعذيب، كما أحاطت علماً بترسيخ اإلطار املؤسسي والقانوين حلقوق اإلنـسان           

  .وقّدمت توصيات
رت السنغال إىل خطة العمل الوطنية املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة،        وأشا  -٣٩

وقالت إنـه جتـدر     . وإىل اآللية الوقائية الوطنية اخلاصة بالتعذيب وتدابري مكافحة العنصرية        
  .وقّدمت السنغال توصيات. اإلشارة أيضاً إىل اإلطار العام حلقوق املهاجرين

رز يف تنفيذ التوصيات اليت قُدمت أثناء الدورة األوىل         والحظت سرياليون التقدم احمل     -٤٠
  .وقّدمت توصيات. من االستعراض الدوري الشامل، وخاصة زيادة املعونة اإلمنائية اخلارجية

والحظت سلوفاكيا ختصيص كم هائل من املوارد حلقوق اإلنسان على الـصعيدين              -٤١
كمـا  . ثالث التفاقية حقوق الطفـل    الوطين والدويل ورّحبت باالنضمام إىل الربوتوكول ال      

. مبوجب مبادئ باريس  " ألف"الحظت أن املعهد األملاين حلقوق اإلنسان قد اعُتمد يف الفئة           
  .وقّدمت سلوفاكيا توصيات

ورّحبت سلوفينيا بالتصديق على صكوك دولية وبسحب التحفظات على اتفاقيـة             -٤٢
وأشادت سلوفينيا بأملانيـا    . ق اإلنسان حقوق الطفل وبزيادة االهتمام بالتثقيف يف جمال حقو       

على ما توليه من اهتمام للفارق يف األجور بني النساء والرجال، لكنها الحظت أنه كثرياً ما                
  .وقّدمت سلوفينيا توصية. يكون على النساء أن خيترن بني مسارهن املهين وأسرهن

األولوية اليت تعطيهـا    وأحاطت جنوب أفريقيا علماً برؤية أملانيا حلقوق اإلنسان وب          -٤٣
وعلى الرغم من التقدم الذي أُحرز يف منع        . للوفاء بالتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان      
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وقّدمت جنوب أفريقيا   . حدوث اجلرائم ذات الدافع العنصري، ال يزال هذا األمر مصدر قلق          
  .توصية
خـل أملانيـا ويف     والحظت إسبانيا ما ُينَجز من عمل يف جمال حقوق اإلنـسان دا             -٤٤

وأعربت إسبانيا عن قلقها . اخلارج، وال سيما العمل املشترك املتعلق باحلق يف املاء واإلصحاح
ألنه من واجب املوظفني العموميني إبالغ دوائر اهلجرة عن املهاجرين الـذين يوجـدون يف               

  .وقّدمت إسبانيا توصيات. وضع غري قانوين
عات املتعلقة حبقوق اإلنسان وبالتصديق علـى       وأحاطت سري النكا علماً بالتشري      -٤٥

وشّجعت اجلهود املبذولة من أجل إزالة العقبات اليت حتـول دون حـصول           . اتفاقيات دولية 
املهاجرين واألقليات على السكن والرعاية الصحية والتعليم، والحظت اسـتمرار اخلطـاب            

  .توقّدمت توصيا. املتعلق بالفارق يف األجور بني النساء والرجال
والحظت السويد استمرار وجود عقبات أمام حتقيق املساواة بني اجلنـسني علـى               -٤٦

وقالت إنه ال توجد استراتيجية شـاملة بـشأن التمييـز           . الرغم من التقدم الذي مت إحرازه     
العنصري وسألت عن التدابري املتخذة إلعالم ضحايا التمييز حبقـوقهم ولتـوفري وسـائل               

  . وقّدمت السويد توصية. الةاالنتصاف القانونية الفع
وقال املفوض إن العنصرية وأوجه التحامل ال تزال موجودة يف بعض جوانب اجملتمع               -٤٧

وقد اختذت احلكومة االحتادية تدابري بشأن كره األجانب والعنصرية ومعاداة السامية           . األملاين
ع وملكافحة هذه اآلفـة     واليت جاءت نتيجة اّتباع هنج واسع النطاق لبلوغ مجيع شرائح اجملتم          

فأملانيا تؤكد بشدة على دعم إشراك املواطنني وإنشاء شـبكات للمجتمـع            . جبميع أشكاهلا 
". خطة العمل الوطنية ملكافحة العنصرية وكره األجانب ومعـاداة الـسامية          "املدين يف تنفيذ    

 بإعالن   عمالً ٢٠٠٩وُسلمت خطة العمل الوطنية للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف عام           
  .٢٠٠١ديربان وخبطة عمل عام 

 يف املائة من مجيع حوادث العنـف ذات الـدافع العنـصري             ٩٠وقال املفوض إن      -٤٨
وطُبقت اسـتراتيجية قمعيـة يف   . ارتكبها أشخاص ذوو خلفية من اليمني السياسي املتطرف   

اة الـسامية،   مكافحة األفعال اجلنائية اليت تقع يف سياق كره األجانب أو العنصرية أو معـاد             
وأصبح التصنيف العرقي حمظوراً مبوجـب      . اشتملت على املالحقة اجلنائية وحظر اجلمعيات     

  . القانون
وأعرب املفوض عن امتنان عميق ملسامهة املهاجرين والعاملني األجانب اهلائلـة يف              -٤٩

عليميـة  فما فتئت أملانيا تعمل على حتسني الفـرص الت        . تطور أملانيا االقتصادي واالجتماعي   
وقد ارتفع عدد الطالب األجانب الذين حيـصلون علـى          . املتاحة لألطفال من أسر مهاجرة    

كمـا أن  . ٢٠١٠ و٢٠٠٥ يف املائة ما بني عامي ٣٦مؤهل الدخول يف التعليم العايل بنسبة       
 تتضمن تدابري وإجراءات ملموسـة  ٢٠١٢خطة العمل الوطنية لإلدماج اليت ُوضعت يف عام    
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فقد اُتخذت تدابري من مجلتها تدابٌري لتحـسني التأهيـل املهـين            :  اإلدماج فيما خيص مسألة  
وأخرى لزيادة فرص االستشارة املتاحة للمهاجرين، وأخرى لتحسني اخلربة املهنية وحتـسني            

ولزيادة فرص الوصول إىل سوق العمل، ُوضعت خطة العمل اليت حتمـل            . املهارات اللغوية 
. أجل إنشاء مناخ عمل خالٍ من األفكار النمطية الـسلبية         من  " التنوع بوصفه فرصة  "عنوان  

. وال يزال من الضروري حتسني االعتراف باملؤهالت املهنية اليت ُيحصَّل عليهـا يف اخلـارج            
وعالوة على ذلك، أصبحت املواظبة على املدرسة واجبةً يف مجيع الواليات االحتادية تقريبـاً              

ومت . مؤقتاً أو الذين هم معنيون بإجراءات طلب اللجوءبالنسبة لألطفال الذين أُوقف إبعادهم 
تعديل التشريعات الوطنية إلعفاء املدارس من واجب إبالغ السلطات يف حال التحاق أطفال             

  .يف وضع غري قانوين باملدارس
وقال املفوض إنه، فيما يتعلق حباالت التمييز القائم على الدين، جيري اختاذ سلـسلة               -٥٠

لموسة املبينة يف التقرير الوطين من أجل حتسني فرص الدخول إىل سوق العمل             من التدابري امل  
وقال املفوض إن إدماج املهاجرين عملية جيب على الطرفني         . وتشجيع االندماج االجتماعي  

وقال إن أملانيا لن تسعى إىل التصديق على        . أن يسامها يف إجناحها وإنه من املهم إقامة احلوار        
ة حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وإن حقـوق العمـال             االتفاقية الدولي 

  .املهاجرين حممية بالفعل مبوجب القانون القائم
وفيما يتعلق بادعاءات استخدام القوة املفرطة من ِقبل الشرطة، قال املفوض إن هناك               -٥١

. من يّدعي أنه ضحية   آلية للشكاوى الداخلية تقوم بوظيفتها على حنو تام وهي متاحة جلميع            
فبإمكان ضحية االعتداء املدَّعى حدوثه أن يرفع دعوى قضائية ألن القانون اجلنائي يتطرق إىل 

وال ميثل حتديد هوية أفراد الشرطة الذين يدَّعى أهنم شاركوا يف مثل ذلك             . مثل هذا السلوك  
ق بعنف الشرطة بسبب    فلم تسجَّل أي حالة مل ُيتخذ فيها إجراء يتعل        . االعتداء مشكلة حمددة  

  .عدم التعرف على من يدَّعى أنه قد ارتكب العنف
فالقانون يعاقب علـى أي     . وقال املفوض إن القانون يعاقب على خطاب الكراهية         -٥٢

حتريض على الكراهية يف حق فئة حمددة من األشخاص كما يعاقب على أي دعوة لالعتـداء         
مة اإلنسانية بالسجن مدة تتراوح بني ثالثـة  على أي فئة، ويعاقب على أي فعل ينتهك الكرا 

وقد مت تكثيف مكافحة خطاب الكراهية على اإلنترنـت وكـذلك           . أشهر ومخس سنوات  
الشأن بالنسبة للتعاون الوطين والدويل يف هذا الصدد، وذلك مبساعدة مركز مكافحة عنـف       

  .اليمني أيضاً
نفيذ توصيات الدورة األوىل مـن  ورّحبت سويسرا بالتدابري اهلامة املتخذة من أجل ت       -٥٣

وأّيدت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب فيمـا يتعلـق بـضرورة           . االستعراض الدوري الشامل  
وقّدمت سويسرا  . ختصيص موارد إضافية متكّن اآللية الوقائية الوطنية من أداء وظيفتها بفعالية          

  .توصية
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شـخاص ذوي اإلعاقـة     وأحاطت تايلند علماً بالتصديقات على اتفاقية حقوق األ         -٥٤
وشجعت على اختاذ تـدابري     . وعلى الربوتوكوالت االختيارية املتعلقة باتفاقية حقوق الطفل      

ورّحبت بالتدابري املتعلقة بالتمييز يف حق جمموعات . معززة ملنع االعتداء اجلنسي على األطفال 
  .وقّدمت تايلند توصيات. األقليات وحقوق أطفال املهاجرين

هورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة باجلهود املبذولة ملكافحـة معـاداة          وأشادت مج   -٥٥
ورّحبت بقرار احملكمة الدستورية االحتاديـة  . السامية وللقضاء على العنصرية وكره األجانب     

الذي يضمن مراعاة املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان عند تفسري حقوق اإلنسان املكفولـة             
  .يف الدستور

غو خطة العمل الوطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة           والحظت تو   -٥٦
ورّحبـت  . وإنشاء اآللية الوقائية الوطنية وسحب التحفظات على اتفاقية حقـوق الطفـل           

وقّدمت . بالتدابري الرامية إىل إهناء العنصرية وكره األجانب وأنشطة اجملموعات النازية اجلديدة
  . توغو توصيات

نيداد وتوباغو علماً بتعزيز حقوق ضحايا االعتداء اجلنسي وبالتصديق         وأحاطت تري   -٥٧
على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول املتعلق هبا، وعلى اتفاقييت جملـس             
أوروبا املتعلقتني بالعنف يف حق املرأة وباجلرائم اإللكترونية، والربوتوكول االختياري املتعلق           

  .  ترينيداد وتوباغو توصياتوقّدمت. هبذه األخرية
وسلَّطت تونس الضوء على التصديق على صكوك دولية وعلى إنشاء مؤسـسات              -٥٨

جديدة حلقوق اإلنسان وسن تشريعات جديدة، وعلى إنشاء اآللية الوقائية الوطنية اخلاصـة             
 ٠,٧وشجعت تونس اجلهود املبذولة لتخصيص      . بالتعذيب واخلطة الوطنية ملكافحة العنصرية    

  .وقّدمت توصيات. يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للمعونة اإلمنائية
والحظت تركيا انعدام األمن الذي ينتج عن تزايد كره األجانـب وقتـل عـشرة                 -٥٩

والحظت فصل ". مجاعة االشتراكيني الوطنيني السرية"أشخاص على يد مجاعة تسمي نفسها 
وانتقاد تصرفات هـذه   )Jugendamt(ب الشباب  األطفال األتراك عن أسرهم بقرار من مكات      

  .وقّدمت تركيا توصيات. اهليئة
وقال املفوض، رداً على باعث القلق الذي أثارته تركيا بشأن التزام أملانيا حبل قضايا                -٦٠

جرائم القتل اليت ترتكبها مجاعة االشتراكيني الوطنيني السرية، وهي مجاعة ميينية متطرفة، إن             
ذه القضايا على حممل اجلد وإهنا تعزز جهودها ملكافحة مجيع أشكال التمييـز             أملانيا تأخذ ه  
فقد دعا رئيس أملانيا االحتادي أسر الضحايا لالجتماع به وقّدم اعتـذاراً عـن              . والعنصرية

وقـال الوفـد إن     . الفشل األويل الذي تكبدته وكاالت إنفاذ القانون يف حلِّ هذه القضايا          
فيما يتعلق مبا ميكن أن يكون إخفاقات للشرطة إىل جانب حتقيقات           حتقيقات ال تزال جارية     

يف مسائل هيكلية رمبا قد تكون قد سامهت يف عدم الكشف عن هوية اجلنـاة، وأوضـح                  
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الرئيس بعض التدابري املتخذة ملنع تكرار تلك اإلخفاقات يف املستقبل، كإنشاء قاعدة بيانات             
واغتنم املفوض  . ترك ملكافحة تطرف وإرهاب اليمني    عن املتطرفني اليمينيني وإنشاء مركز مش     

الفرصة الساحنة لكي يعتذر جمدداً عن اجلرائم املروِّعة اليت ارتكبتـها مجاعـة االشـتراكيني               
  .الوطنيني السرية وعن الشكوك غري املربَّرة اليت حامت حول أشخاص مقرَّبني من الضحايا

ومبا أن اآللية تتكون من مؤسستني،      . الوطنيةورّحبت أوكرانيا بإنشاء اآللية الوقائية        -٦١
وأشـادت  . فإهنا سألت عن كيفية تفاعلهما وعن تأثري اهليكلية املزدوجة على فعالية اآلليـة            

  .وقّدمت توصية. أوكرانيا خبطة العمل الوطنية ملكافحة العنصرية
مـن أن   وأعربت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية عـن قلقهـا              -٦٢

العنصرية املؤسسية رمبا تكون قد أعاقت التحقيقات يف جرائم القتل اليت ارتكبتـها مجاعـة               
وحثت على وضع استراتيجية شاملة ملكافحة التمييـز        . االشتراكيني الوطنيني السرية املتطرفة   

  . وقّدمت اململكة املتحدة توصيات. العنصري
 بالتزام أملانيا مبعاجلة طائفة واسعة مـن        وأحاطت الواليات املتحدة األمريكية علماً      -٦٣

حقوق اإلنسان من مجلتها مقاضاة أفراد من قوى األمن بسبب اعتداءات ارتكبوها، وبـذل              
اجلهود ملكافحة دخول أفراد الشرطة بشكل غري قانوين إىل حواسيب خاصة وإنشاء قاعـدة              

لـق يـساور الواليـات      وظل الق . بيانات مركزية عن النازيني اجلدد الذين ينتهجون العنف       
املتحدة بشأن اهلجمات على األقليات العرقية وأحاطت علماً باجلهود املبذولة من أجل تعزيز             

  .وقّدمت توصيات. دخول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل األماكن دون حواجز
إال أهنـا   . وشّددت أوروغواي على اإلصالحات والتعديالت املؤسسية والتشريعية        -٦٤

. رود تقارير عن حوادث يضلع فيها اليمني املتطـرف علـى اإلنترنـت        الحظت استمرار و  
  .وقّدمت أوروغواي توصيات

وأحاطت أوزبكستان علماً بالشواغل املتعلقة بالعنصرية على اإلنترنت وبالتمييز يف            -٦٥
. حق املهاجرين والالجئني واألقليات، وبقلة التشريعات اليت جترَّم التعذيب بالقـدر الكـايف            

وقـّدمت  . ن التحقيقات يف ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة على يد أفراد الشرطة    وسألت ع 
  .أوزبكستان توصيات

وأشادت فييت نام باإلجنازات اليت حتققت يف التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية               -٦٦
وأبرزت التقدم الذي أُحرز يف جماالت امليل اجلنسي وحرية الدين ومكافحة التمييز وتنـسيق              

  .وقّدمت فييت نام توصية. إال أهنا رأت أنه ميكن بالتأكيد فعل املزيد. مع اجملتمع املدينالعمل 
والحظت أفغانستان إنشاء مؤسسات مستقلة جديدة ُتعىن حبقوق اإلنسان والتصديق     -٦٧

  .وأشادت بسحب حتفظها على اتفاقية حقوق الطفل. على عدد من االتفاقيات الدولية
صديق أملانيا مؤخراً على صكوك دولية وأشـارت إىل أن عـدم            وأشادت اجلزائر بت    -٦٨

التصديق على اتفاقية محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يشكل مصدر قلـق         
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وسألت عما اتُّخذ من تدابري ملموسـة ملكافحـة         . بالنسبة للمعهد األملاين حلقوق اإلنسان    
  .وقّدمت اجلزائر توصيات". كراهية اإلسالم"

وأشارت أنغوال إىل أن أملانيا قد اعتمدت تشريعات جديدة لتقوية آليتها من أجـل                -٦٩
تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وإىل أهنا صّدقت أو وقّعت على عدٍد من الصكوك اإلقليميـة               

  .وقّدمت أنغوال توصية. والدولية
ي اإلعاقة  وهّنأت األرجنتني أملانيا على تصديقها على اتفاقية حقوق األشخاص ذو           -٧٠

  .وقّدمت توصيات. وعلى إنشاء املعهد الوطين ملنع التعذيب
وأعربت أرمينيا عن تقديرها لسياسة أملانيا بشأن محاية األقليات الوطنية وذكـرت              -٧١

كما أعربت عن تقديرها لشجاعة أملانيا يف العيش        . التجربة اإلجيابية للجالية األرمينية يف أملانيا     
  . وقّدمت أرمينيا توصية.يف انسجام مع ماضيها

ورّحبت النمسا باعتماد القانون العام للمساواة يف املعاملة بالنظر إىل ما يـرد مـن                 -٧٢
تقارير عن حدوث هجمات عنيفة على جمموعات األقليات، كما رّحبت بالتـصديق علـى        

  .وقّدمت النمسا توصيات. اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري
ورّحبت أستراليا بالتحسن الذي طرأ على نتائج التحـصيل الدراسـي لألطفـال               -٧٣

وهي ترحِّب باحلصول على مزيـد مـن       . املعّرضني للخروج من نظام التعليم يف وقت مبكِّر       
املعلومات بشأن الربامج والسياسات املتبعة لتحسني نتائج التحصيل الدراسـي يف أضـعف             

  .تراليا توصيةوقّدمت أس. الشرائح يف اجملتمع
وأشادت البحرين باعتماد خطة العمل الوطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي             -٧٤

  .وقّدمت توصيات. اإلعاقة
. وأشادت بنغالديش بتصديق أملانيا على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة             -٧٥

ها هيئات معاهـدات    وطلبت معرفة الكيفية اليت ختطط هبا أملانيا لتناول التوصيات اليت قّدمت          
األمم املتحدة وال سيما تلك املتعلِّقة باحلقوق الثقافية لألقليات ومبنع التمييز يف حق املهاجرين              

  .وقّدمت بنغالديش توصيات. فيما يتعلَّق بالسكن
وبّينت بيالروس القصور يف تعاون أملانيا مع جملس حقوق اإلنـسان واإلجـراءات               -٧٦

دام املفرط للقوة من قبل الشرطة وإىل التدابري اخلاصة اليت ُتتَّخذ           وأشارت إىل االستخ  . اخلاصة
  .وقّدمت بيالروس توصيات. يف حق املشاركني يف مظاهرات واملعاملة القاسية اليت يلقوهنا

وشجَّعت بنن أملانيا على مواصلة كفاحها ضد العنصرية والتمييز وكره األجانـب              -٧٧
ابري حمددة اهلدف ستقوي النسيج االجتمـاعي وعلـى         ومعاداة السامية عن طريق اعتماد تد     

  .محاية األطفال من العنف واالستغالل اجلنسيني
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ورحَّبت البوسنة واهلرسك بإنشاء مؤسسات لتنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقية           -٧٨
ة مناهضة التعذيب وطلبت من أملانيا أن تطلع باقي الدول على ممارساهتا الفضلى املتعلِّقة بكيفي    

  .وقّدمت توصية. ضمان اتباع هنج متماسك من ِقبل هاتني املؤسستني يف منع التعذيب
وأشادت بوتسوانا بأملانيا على ما أجرته من إصالحات سياساتية من قبيـل خطـة                -٧٩

  . العمل املتعلِّقة حبقوق اإلنسان واآللية الوطنية ملنع التعذيب
لى الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق      وأشادت الربازيل بأملانيا ألهنا صّدقت ع       -٨٠

وأقّرت مبـا   . الطفل املتعلِّق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية          
باملهاجرين ورحَّبت باعتماد تشريعات تنـاهض      " ثقافة مرحِّبة "تبذله أملانيا من جهود إلنشاء      

  .ياتوقّدمت الربازيل توص. التحريض على الكراهية
وأشارت بلغاريا إىل توقيع أملانيا وتصديقها على اتفاقيات دولية يف إطـار األمـم                -٨١

  .وقّدمت توصيات. املتحدة وجملس أوروبا
وأحاطت بوروندي علماً بالتدابري القانونية املعتمدة من أجل مكافحة العنصرية جتاه             -٨٢

  .ت بوروندي توصيةوقّدم. الروما واملسلمني واليهود واألملان من أصل أجنيب
ورحَّبت كمبوديا باملشاريع اليت ُبِدئ فيها من أجل التصّدي لإلقصاء االجتمـاعي              -٨٣

  .وقّدمت توصيات". XENOSاألجانب "والتمييز العنصري يف إطار برنامج 
ورحَّبت كندا باخلطوات املتخذة لضمان مشاركة أطفال املهـاجرين يف التعلـيم              -٨٤

بإنشاء نصب تذكاري يف برلني ختليداً لذكرى األفراد من السنيت          وأشادت  . مشاركةً كاملة 
  .وقدَّمت توصية. والروما الذين قُتلوا أثناء حمرقة اليهود

والحظت تشاد أن أملانيا قد اعتمدت، منذ االستعراض السابق، عدداً من القـوانني               -٨٥
ة لتحسني حالة حقـوق     وسلّطت الضوء على التدابري املتخذ    . بعضها دخل بالفعل حيِّز النفاذ    

  .وقّدمت تشاد توصية. اإلنسان يف أملانيا
وأشارت شيلي إىل التصديق على عدًد من االتفاقيات وإىل سّن تشريع جديد وتقوية               -٨٦

  .وقّدمت شيلي توصيات. مؤسسات أملانيا الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان
. مان حقوق املرأة والطفـل    والحظت الصني التدابري املتخذة ملكافحة العنصرية ولض        -٨٧

والحظت بقلق االرتفاع احلاصل يف حاالت العنصرية وكره األجانب ووجود خطابات على            
  .وقّدمت الصني توصيات. اإلنترنت تدعو إىل الكراهية والتطرُّف

وفيما يتعلَّق باجلنسية املزدوجة، أوضح املفّوض أن احلكومة ال ترى سبباًً حمدداً لتغيري               -٨٨
احلايل الذي ينصُّ على اجلنسية املزدوجة يف بعض الظروف، كاألطفال دون سـن             التشريع  

وشّدد مع ذلـك علـى أن       . الثامنة عشر واملواطنني من الدول األعضاء يف االحتاد األورويب        
  .النقاش ال يزال مستمراً بشأن هذه املسألة
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أُنشئت بعد التصديق على    وفيما يتعلَّق باآللية الوقائية الوطنية اخلاصة بالتعذيب اليت           -٨٩
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وصف املفوض هيكل هذه اآللية املزدوج           

) لينـدر (املؤلف من مؤسسة على الصعيد االحتادي ومن جلنة ثانية على مستوى األقـاليم              
Länder .         تان تتمتعان  وتدرك أملانيا املناقشات واالنتقادات اليت تشكك فيما إذا كانت املؤسس

وقد أُثريت هذه املسألة أيضاً أثناء زيارة اللجنة الفرعيـة للجنـة            . باملوارد والتمويل الكافيني  
وأملانيا يف انتظار توصيات اللجنة الفرعية وسـترّد  . ٢٠١٣أبريل /مناهضة التعذيب يف نيسان  
 الناشئة عن الربوتوكول    وال تزال أملانيا ملتزمةً بالوفاء بالتزاماهتا     . حاملا تتلقى تلك التوصيات   

  .االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
وقال املفّوض إن قانوناً جديداً حلماية الطفل قد دخـل حيِّـز النفـاذ يف كـانون              -٩٠
 وهو قانون يشمل ويوضِّح أدوار ومسؤوليات مجيع اجلهـات الفاعلـة            ٢٠١٢يناير  /الثاين

اء وموظفو الصحة واإلدارة العامة واملؤسسات      وشرائح اجملتمع يف هذا الشأن، مبا يف ذلك اآلب        
وينصُّ القانون على حتسني ربط الشبكات والتنسيق بني مجيـع          . واألجهزة القضائية املختصة  

  .اجلهات الفاعلة
، إنه بإمكـان كـل   )Jugendamt(وقال املفوض، فيما يتعلَّق بعمل مكاتب الشباب       -٩١

وميكـن  .  أو قرارات معينة تصدر عنها     مواطن أن يقّدم شكوى بشأن عمل مكاتب الشباب       
  .الطعن قضائياً يف قرارات مكاتب الشباب أو تصرُّفاهتا

وقال املفوض إن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة دخلت حيِّـز النفـاذ يف                -٩٢
، كانت خطة العمـل الوطنيـة   ٢٠١١ويف عام .  وهي حالياً قيد التنفيذ  ٢٠٠٩مارس  /آذار

ألجل ضّمت أكثر من مائيت برنامج ومشروع يرمي إىل إدمـاج مجيـع             بدايةً لعملية طويلة ا   
فقد . ومن أهم التحدِّيات التعليم املدرسي احلاضن للجميع. األشخاص ذوي اإلعاقة اجتماعياً 

ُبِذل العديد من اجلهود لزيادة النسبة املئوية من األطفال ذوي اإلعاقة الذين يستفيدون مـن               
األطفال وآبـاء األطفـال ذوي      : هذا األمر التفاعل بني اجلميع    وقد تطلَّب   . التعليم احلاضن 

وقد أصبح مبدأ اإلدماج مبدأً توجيهياً أساسياً بالنـسبة       . اإلعاقة وغري ذوي اإلعاقة واملعلمني    
  .لتنفيذ االتفاقية

وأشارت الكونغو إىل أن أملانيا قد رسَّخت إطارها القانوين حلماية حقوق اإلنـسان         -٩٣
.  إتاحة البيانات املتعلِّقة باجلرائم اليت يرتكبها مكلفـون بإنفـاذ القـوانني            خاصةً عن طريق  

  .وقّدمت الكونغو توصيات
والحظت كوستاريكا إدماج حقوق اإلنسان يف صميم السياسة اإلمنائية والتعـاون             -٩٤

وأعربت عن سرورها إذ الحظت التدابري املتخذة       . الثنائي ألملانيا بوصف ذلك ممارسة محيدة     
 أجل حتسني النوعية والتصديق على صكوك حقوق اإلنسان وسحب أملانيا حتفظاهتا على             من

  .وقّدمت كوستاريكا توصيات. اتفاقية حقوق الطفل



A/HRC/24/9 

GE.13-15539 16 

والحظت كوت ديفوار التصديق على اتفاقيات دولية وإنشاء مؤسـسة مـستقلة              -٩٥
يتعلـق  وشّددت كوت ديفوار على مواطن الـضعف فيمـا          . جديدة معنية حبقوق اإلنسان   

  . وقّدمت توصية. بسياسة اإلدماج الوطنية ومبكافحة التمييز
وأحاطت كوبا علماً باجلهود املبذولة من أجل تنفيذ توصيات االستعراض الدوري             -٩٦

وأعربت عن قلقها إزاء ادعاءات انتشار التمييز يف حـق املهـاجرين            . ٢٠٠٩الشامل لعام   
. نب والتعصب وادعاءات ممارسة الشرطة العنف     واألقليات واملمارسات العنصرية وكره األجا    

  .وقّدمت كوبا توصيات
ورّحبت قربص خبطة العمل املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت وضعتها أملانيا واليت ترمي إىل   -٩٧

مكافحة العنصرية وكره األجانب من خالل تدابري حمددة اهلدف، وهي خطة تقوي النـسيج         
  . وقّدمت قربص توصيات. ثقافة اجملتمع الدميقراطياالجتماعي واملشاركة الدميقراطية و

وأعربت مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية عن قلقها إزاء استمرار انتهاكات احلق             -٩٨
يف التجمع السلمي واحلق يف حرية التعبري، وإزاء استمرار التعذيب وغريه من أشكال سـوء               

أيضاً عن قلقها إزاء سياسـة مكافحـة        وأعربت  . املعاملة والتمييز العنصري وكره األجانب    
  .وقّدمت توصيات. اإلرهاب وتنفيذها

وأشادت جيبويت بأملانيا على التقدم اهلائل الذي أحرزته منذ االستعراض الـدوري              -٩٩
 وتقوية اإلطار القـانوين     نالشامل األخري ومن مجلته التصديق على معاهدات حقوق اإلنسا        

  .وقّدمت جيبويت توصيات. واملؤسسي
  .وقّدمت إكوادور توصيات  -١٠٠
ورّحبت مصر بانضمام أملانيا إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبـسحبها              -١٠١

. التحفظات على اتفاقية حقوق الطفل، وأشادت باملالحقة القضائية على جرائم الكراهيـة           
شأن وأثارت مصر شواغل بشأن حوادث سوء تصرف الشرطة بناًء على التصنيف العرقي وبِ            

  .وقّدمت مصر توصيات. اعتماد قوانني متييزية يف بعض األقاليم
وسلّطت إستونيا الضوء على سحب مجيع التحفظات على اتفاقية حقـوق الطفـل       -١٠٢

وعلى دخول الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيـع األطفـال وبغـاء              
  . وقّدمت إستونيا توصيات. يز النفاذاألطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية ح

وطلبت فنلندا معلومات بشأن التدابري املتخذة إلذكاء الوعي بإمكانية اللجـوء إىل              -١٠٣
والحظت أن بعـض    . القضاء يف حال التعرض للتمييز، ال سيما بالنسبة ألشد الفئات ضعفاً          

  .نلندا توصياتوقّدمت ف. السياسات واملمارسات تعيق مشاركة املرأة يف سوق العمل
والحظت فرنسا إنشاء مكتب وطين ملنع التعذيب وتوصيات جلنة مناهضة التعذيب             -١٠٤

بتزويده باملوارد وبإمكانية دخوله إىل مجيع أماكن االحتجاز على الصعيد االحتادي وعلـى             
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وقـّدمت  . ورّحبت فرنسا بتأييد أملانيا وتعزيزها للعدالة اجلنائيـة الدوليـة         . صعيد األقاليم 
  .توصيات
وأعربت غابون عن تقديرها لتعاون أملانيا مع اإلجراءات واآلليات الدولية لتعزيـز              -١٠٥

وأقرت باجلهود املبذولة ملكافحة العنصرية واألفعال ذات الـدوافع         . ومحاية حقوق اإلنسان  
  .وقّدمت غابون توصيات. العنصرية وما يتصل بذلك من تعصب

عن التدابري املتخذة يف جمال االجتار بالبشر وال سيما ما          وطلبت اليونان معرفة املزيد       -١٠٦
وطلبت أيضاً إطالع باقي الدول على املمارسات الفضلى املتبعة         . يتعلق منها حبماية الضحايا   
  .وقّدمت اليونان توصيات. يف مكافحة جرائم الكراهية

ـ             -١٠٧ يت يرتكبـها  وسلّطت غواتيماال الضوء على زيادة إتاحة بياناٍت بشأن اجلـرائم ال
مكلفون بإنفاذ القانون وقالت إهنا تشاطر جلنة مناهضة التعذيب قلقها بشأن تنظيم استخدام             

. القوة يف السجون واملستشفيات النفسية ومراكز االحتجاز بالنسبة للقاصـرين واألجانـب           
  .وقّدمت توصية

وي اإلعاقة وأشاد الكرسي الرسويل بإجنازات أملانيا يف جماالت كحقوق األشخاص ذ  -١٠٨
  .وقّدم توصيات. ومكافحة العنصرية وكره األجانب والتصديق على اتفاقيات دولية

. وأحاطت هندوراس علماً بالقانون الذي يعزز حقوق ضحايا االعتـداء اجلنـسي             -١٠٩
وأعربت عن قلقها إزاء ارتفاع درجة العنف الذي تتعرض له النساء من أصل أجـنيب وإزاء                

وقّدمت هنـدوراس   . األملان من أصل أجنيب املوجودين يف االحتجاز      ارتفاع عدد األجانب و   
  .توصية
وطلبت هنغاريا مزيداً من املعلومات عن احلوار القائم بني احلكومة وممثلي اجلاليـة               -١١٠

وأشارت إىل تقارير تفيد بوجود أسباب تدعو إىل        . املسلمة يف إطار املؤمتر األملاين اإلسالمي     
الشرطة لسوء املعاملة والستخدام القوة املفرطة وإزاء نظام االحتجـاز          القلق من ادعاء جلوء     

  .وقّدمت هنغاريا توصيات. الوقائي
وأعربت اهلند عن تقديرها للتعليقات البّناءة اليت قّدمتها أملانيا بـشأن مالحظـات               -١١١

ثت على  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان فيما يتعلق ببعض احلوادث ذات الدوافع العنصرية، وح           
اتباع هنج مماثل بالنسبة للشواغل املتصلة باملساواة بني اجلنسني يف مكان العمل اليت أعربـت               

. عنها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          
  .وقّدمت اهلند توصيات

لعمل املتعلقة حبقـوق اإلنـسان،      ورّحبت إندونيسيا بااللتزام، كما جاء يف خطة ا         -١١٢
مبكافحة العنصرية والتمييز وكره األجانب ومعاداة السامية وبتعزيز تكافؤ األفراد ذوي اخللفية 

  .وقّدمت توصيات. املهاجرة مع غريهم يف الفرص يف احلياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية
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 ورد عن انتـهاكات حلقـوق       وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن قلقها إزاء ما         -١١٣
. وكره األجانب والتعصب الديين   " كراهية اإلسالم "اإلنسان، خاصة فيما يتعلق بالعنصرية و     

  .وقّدمت إيران توصيات
وسأل العراق عن تدابري التوعية املتعلقة مبنع التمييز واحلق يف حرية الدين واملعتقد إىل                -١١٤

  .وقّدم العراق توصية. جانب احلقوق الثقافية للمهاجرين واألقليات
. ورّحبت آيرلندا باخلطوات املتخذة فيما يتعلق بالتثقيف يف ميدان حقوق اإلنـسان             -١١٥

وأحاطت علماً بالشواغل اليت أعربت عنها اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان فيمـا يتعلـق                
  . وقّدمت آيرلندا توصيات. باالحتجاز الوقائي بعد اإلدانة

 أملانيا توضيح التدابري احملددة اليت تعتزم اختاذها لكـي يتخطـى            وطلبت إيطاليا من    -١١٦
وأشارت إيطاليا  . أطفال املهاجرين العوائق املمِكنة اليت حتول دون وصوهلم إىل التعليم العايل          

  ).Jugendamt(إىل شواغل بشأن عمل مكاتب الشباب 
د األردن بأملانيا لتصديقها علـى اتفاقيـة حقـوق األطفـال ذوي اإلعاقـة            وأشا  -١١٧

والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل           
  .وقّدم األردن توصيات. األطفال يف املواد اإلباحية

د األملـاين حلقـوق     والحظت كازاخستان إنشاء مكتب وطين ملنع التعذيب واملعه         -١١٨
ودعت أملانيا إىل التمسك مببدأ التعاون واحلوار مع آليات حقوق اإلنسان التابعـة             . اإلنسان

  .وقّدمت توصيات. لألمم املتحدة
وأبرزت الكويت اعتماد خطة العمل لتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة             -١١٩

التطـورات يف دراسـة اجلـرائم ذات     وسألت عن آخر    . والدعوة للمؤمتر األملاين اإلسالمي   
  .وقّدمت الكويت توصية. الدوافع العنصرية، مبا يف ذلك التحقيقات اليت جتريها جلنة التحقيق

. وأشادت نيجرييا بأملانيا ملا أحرزته من تقدم يف تعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان             -١٢٠
  .وقّدمت توصيات

ظور مبوجب القانون وهو أمر أكّده      ويف اخلتام، قال املفوض إن التصنيف العرقي حم         -١٢١
فليس مثة حاجة إىل إصدار أي تشريع إضايف وجيب إذكاء الوعي واإلبقاء عليه             . قرار قضائي 

  .عن طريق توفري تدريب حمدَّد ألفراد الشرطة
إال أنه حيق للمدارس العامـة،      . وقال املفوض إن ارتداء الرموز الدينية ليس حمظوراً         -١٢٢

ا، أن تطلب من املدرسني فيها الظهور يف قاعات الدرس دون ارتـداء مـا       بالنظر إىل حياده  
ويف حال وجود مثل ذلك الطلب فإنـه  . يرمز إىل ديانتهم أو معتقدهم على حنو ظاهر للعيان 

  .يسري على مجيع الديانات
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وقال املفوض إن أملانيا تكافح االجتار بالبشر بشكل حاسم على الصعيدين الـوطين               -١٢٣
ولضحايا .  وقد مت التوقيع على العديد من االتفاقات الثنائية من أجل تقوية التعاون            .والدويل

وقد مت تكييف اللوائح لكـي ُيـسمح   . االجتار احلق يف وسائل االنتصاف ويف مقاضاة اجلناة   
وقد تراجع عدد ضحايا االجتـار بالبـشر يف الـسنوات           . باإلقامة يف البلد ألسباب إنسانية    

  .األخرية

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
ستقدم أملانيا الردود على التوصيات التالية يف الوقت املناسب ولكن قبل حلول              -١٢٤

  :٢٠١٣سبتمرب /موعد انعقاد الدورة الرابعة والعشرين جمللس حقوق اإلنسان يف أيلول
النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيـع حقـوق             -١-١٢٤

  ؛)املغرب(ملهاجرين وأفراد أسرهم العمال ا
حبث إمكانية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع           -٢-١٢٤

  ؛)باراغواي(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع حقـوق العمـال            -٣-١٢٤

  ؛)غواتيماال(املهاجرين وأفراد أسرهم 
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال        التصديق على     -٤-١٢٤

  ؛)كوبا(املهاجرين وأفراد أسرهم 
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال            -٥-١٢٤

  ؛)مصر(املهاجرين وأفراد أسرهم 
مواصلة اختاذ خطوات باجتاه التصديق على االتفاقيـة الدوليـة           -٦-١٢٤

  ؛)الفلبني(جرين وأفراد أسرهم حلماية حقوق مجيع العمال املها
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال            -٧-١٢٤

  ؛)اجلزائر(املهاجرين وأفراد أسرهم، لتكملة حقوق هذه الفئة الضعيفة 
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال            -٨-١٢٤

  ؛)النكا سري(املهاجرين وأفراد أسرهم 
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال            -٩-١٢٤

  ؛)ترينيداد وتوباغو(املهاجرين وأفراد أسرهم 

__________ 

  .مل حترَّر االستنتاجات والتوصيات  **  
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التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال            -١٠-١٢٤
  ؛)إندونيسيا(املهاجرين وأفراد أسرهم 

مـال  التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع الع          -١١-١٢٤
املهاجرين وأفراد أسرهم وعلى الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد الـدويل           

  ؛)إكوادور(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال            -١٢-١٢٤

 الـدويل   املهاجرين وأفراد أسرهم وعلى الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد        
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والربوتوكول الثـاين عـشر          

  ؛)سرياليون(لالتفاقية األوروبية املتعلقة حبقوق اإلنسان 
التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد          -١٣-١٢٤

ديق على اتفاقية   الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتص      
  ؛)الربتغال(جملس أوروبا ملنع ومكافحة العنف يف حق املرأة والعنف املرتيل 

سحب مجيع التحفظات على صكوك حقوق اإلنسان اليت هـي            -١٤-١٢٤
طرف فيها وبادئ ذي بدء التحفظات على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية            

  ؛)االحتاد الروسي(والسياسية 
 على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واالتفاقيـة         التصديق  -١٥-١٢٤

  ؛)رواندا(الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال            -١٦-١٢٤

  ؛)بيالروس(املهاجرين وأفراد أسرهم 
ية حقوق مجيـع العمـال      التصديق على االتفاقية الدولية حلما      -١٧-١٢٤

  ؛)الكونغو(املهاجرين وأفراد أسرهم 
الشروع يف التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد          -١٨-١٢٤

  ؛)إسبانيا(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
تسريع عملية التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختيـاري          -١٩-١٢٤

عهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة           امللحق بال 
  ؛)أوروغواي(

التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد          -٢٠-١٢٤
  ؛)البوسنة واهلرسك(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 امللحق بالعهـد    التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري      -٢١-١٢٤
  ؛)فرنسا(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
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  ؛)النمسا(التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   -٢٢-١٢٤
التصديق على اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد              -٢٣-١٢٤

  ؛)كازاخستان(
مايـة األطفـال مـن      التصديق على اتفاقية جملس أوروبـا حل        -٢٤-١٢٤

  ؛)ليختنشتاين(االستغالل واالعتداء اجلنسيني 
تعديل القانون االحتادي ملكافحة التمييز حبيث ينص صراحةً على    -٢٥-١٢٤

احلماية من التمييز يف التعليم العام وعلى إنشاء هيئة مستقلة تعاجل الشكاوى اليت             
  ؛)مصر(يتم تلقيها يف هذا الشأن 

صديق على اتفاقية اليونسكو حلماية التراث الثقايف       النظر يف الت    -٢٦-١٢٤
  ؛)بلغاريا (٢٠٠٣غري املادي اليت اعُتمدت يف عام 

إدراج أحكام حمددة جتّرم أفعال التعذيب بالقـدر الكـايف يف             -٢٧-١٢٤
  ؛)ملديف(القانون اجلنائي األملاين، وفقاً ملا تقتضيه اتفاقية مناهضة التعذيب 

ممارسة إنفاذ القوانني فيما يتعلق باملهـاجرين       جعل التشريعات و    -٢٨-١٢٤
االحتـاد  (وملتمسي اللجوء تتفق مع القواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنـسان           

  ؛)الروسي
ـ       -٢٩-١٢٤ ساواة يف املعاملـة الـصادر يف      استعراض القانون العـام للم
 من أجل ضمان تناوله جلميع جماالت سوق العمل وضـمان عـدم             ٢٠٠٦ عام

 حق النساء يف بعض املهن وحتديد أهداف ملموسة يتم حتقيقهـا عنـد   التمييز يف 
  ؛)سرياليون(تنفيذه 
تسريع التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد عن           -٣٠-١٢٤

طريق التعجيل بإجراء اإلصالحات الضرورية للقانون اجلنائي حىت يصري منسجماً        
  ؛)إسبانيا(مع االتفاقية 

إلزام موظفي قطاع الرعاية الصحية بإبالغ دائرة اهلجـرة         إلغاء    -٣١-١٢٤
 مـن قـانون     ٢ من املادة    ٨٧هبوية مرضاهم، كما هو منصوص عليه يف الفقرة         

  ؛)إسبانيا(اإلقامة 
  ؛)توغو(جعل تشريعاهتا تتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل   -٣٢-١٢٤
ـ           -٣٣-١٢٤ اً اعتماد قانون ينص صراحة على اعتبار الدافع العنصري ظرف

  ؛)تونس(مشدداً يف إدانة مرتكيب مثل تلك املخالفات 
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تكييف تشريعاهتا الداخلية مع املعـايري املنـصوص عليهـا يف             -٣٤-١٢٤
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، مبا يف ذلك واجب  

  ؛)أوروغواي(تعريف جرمية االختفاء القسري 
الية فيما يتعلق بتوزيع األمالك عند الطالق       مراجعة تشريعاهتا احل    -٣٥-١٢٤

لقضاء على التمييـز ضـد املـرأة        بغية تصحيح أوجه التناقض فيها مع اتفاقية ا       
سيما قانون النفقة، حبيث تراعى يف ذلك حالة النساء املطلقات اللوايت لديهن             وال

  ؛)أوروغواي(أوالد 
 القـضاء علـى     ضمان توافق قانون وسياسات أملانيا مع اتفاقية        -٣٦-١٢٤

التمييز ضد املرأة ومع اتفاقية القضاء على التمييز العنصري عن طريق مراجعة أو           
  ؛)البحرين(إلغاء القوانني واللوائح اليت تعيق تكافؤ الفرص 

جعل تشريعاهتا الداخلية تتماشى مع املعايري الدولية فيما يتعلـق         -٣٧-١٢٤
لمواد اإلباحية اليت يظهـر     باالستغالل اجلنسي لألطفال ووضع تعريف واضح ل      

  ؛)كوستاريكا(فيها أطفال 
جعل التشريعات املتعلقة باهلجرة تتماشى مع أحكـام اتفاقيـة            -٣٨-١٢٤

  ؛)إستونيا(حقوق الطفل 
النظر يف إلغاء التشريعات اليت حتظر ارتداء الرمـوز الدينيـة             -٣٩-١٢٤

  ؛)بنغالديش(
رتداء املدّرسني الرموز   استعراض التشريعات احلالية اليت حتظر ا       -٤٠-١٢٤

  ؛)األردن(الدينية يف املدارس العامة 
سن قانون ينص صراحة على أنه سيتم أخذ الدافع العنـصري             -٤١-١٢٤

بعني االعتبار بوصفه ظرفاً مشدداً خاصاً ألغراض النطق بالعقوبة يف اجلرائم ذات            
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(الصلة 
 تتماشى مع التشريعات الدولية حلقـوق       جعل تشريعاهتا الوطنية    -٤٢-١٢٤

  ؛)العراق(اإلنسان 
ضمان التنفيذ الكامل اللتزاماهتا الناشـئة عـن الربوتوكـول            -٤٣-١٢٤

يد آلياهتا الوقائيـة الوطنيـة      االختياري التفاقية مناهضة التعذيب عن طريق تزو      
يرلنـدا  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وأ     (يكفي من املوارد ألداء دورها       مبا

  ؛)الشمالية
حبث خيار زيادة اختصاصات املعهد األملاين حلقوق اإلنسان لكي     -٤٤-١٢٤

  ؛)بلغاريا(يتلقى الشكاوى 
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تزويد الوكالة االحتادية ملكافحة التمييز باملوارد الكافية كوسيلة          -٤٥-١٢٤
  ؛)فنلندا (من وسائل تقوية هياكل مكافحة التمييز

هد األملاين حلقوق اإلنسان لكي يتلقـى       توسيع نطاق والية املع     -٤٦-١٢٤
  ؛)اهلند (الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان

مواصلة تعاوهنا الدويل عن طريق تقـدمي املـساعدة يف بنـاء              -٤٧-١٢٤
  ؛)اجلبل األسود (القدرات من أجل محاية حقوق اإلنسان يف شىت أحناء العامل

  ؛)نيبال(اماهتا اإلمنائية الدولية اختاذ تدابري ملموسة للوفاء بالتز  -٤٨-١٢٤
ضمان املتابعة الكافية ملا حظي بالقبول من توصـيات الـدورة             -٤٩-١٢٤

األوىل من االستعراض الدوري الشامل واستحداث أدوات لتحـسني الرقابـة           
القضائية الفعلية على القرارات اإلدارية اليت تصدر عن مكاتب الشباب املسماة           

)Jugendamt ()؛)ولنداب  
الـيت وضـعتها    " خطة العمل املتعلقة حبقوق اإلنـسان     "تنفيذ    -٥٠-١٢٤

وتتناول العديد من القضايا    " ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول احلكومة االحتادية يف    "
من مجلتها االلتزام حبماية احلق يف حرية الدين واملعتقد واختاذ تـدابري ملكافحـة              

اململكـة العربيـة    (املعتقـد   التحيز الديين والتمييز القائم على أساس الـدين و        
  ؛)السعودية

 حبمـاسٍ " خطة العمل املتعلقة حبقوق اإلنـسان     "مواصلة تنفيذ     -٥١-١٢٤
  ؛)قربص(

زيادة ضمان التنفيذ الكامل خلطة العمـل الوطنيـة ملكافحـة             -٥٢-١٢٤
  ؛)كازاخستان (العنصرية

 اليت  مواصلة اجلهود الرامية إىل زيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية         -٥٣-١٢٤
 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل       ٠,٤تقدمها للبلدان النامية واليت تبلغ حالياً       

 يف املائة املتفق عليها، من أجل مساعدة تلك البلـدان علـى          ٠,٧مقارنة بنسبة   
  ؛)سرياليون (إعمال احلقوق األساسية االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسكاهنا

امية إىل حتقيق مستوى من املساعدة اإلمنائيـة        تقوية جهودها الر    -٥٤-١٢٤
  ؛)بنغالديش( يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل ٠,٧الرمسية قد يبلغ 

اإلقرار بإمكانية حصول األتراك املقيمني يف أملانيا بصورة قانونية           -٥٥-١٢٤
 ٥٠على اجلنسية املزدوجة، وهي إمكانية متوفرة بالفعل للسكان من أكثر مـن             

  ؛)تركيا(، عوض إجبارهم على االختيار بني جنسيتني بلداً
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التعاون الوثيق مع تركيا فيما يتعلق بوضع اجلالية التركيـة يف             -٥٦-١٢٤
  ؛)تركيا(أملانيا 
مواصلة اجلهود الرامية إىل تقوية برنـامج وسياسـة اإلدمـاج        -٥٧-١٢٤

 حبماية احلقوق والتماسك االجتماعيني لصاحل مجيع املواطنني، وال سيما فيما يتعلق 
  ؛)كمبوديا(واملصاحل املشروعة للفئات الضعيفة ولألقليات 

مواصلة حتسني وتعزيز حقوق اإلنسان عن طريق توسيع نطـاق        -٥٨-١٢٤
  ؛)أرمينيا(التثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان وبرامج التوعية يف البلد 

ق مواصلة تطوير برامج شاملة للتثقيف والتدريب يف ميدان حقو  -٥٩-١٢٤
  ؛)شيلي (اإلنسان لفائدة خمتلف قطاعات اجملتمع مبا يف ذلك وضع تدابري للتقييم

اعتماد تدابري لالعتراف يف الواقع العملي بعدم قابلية أي مـن             -٦٠-١٢٤
حقوق اإلنسان للقسمة وبكوهنا متساوية ومترابطـة وعامليـة حـىت تـضمن             

بـاحلقوق االقتـصادية    التشريعات واملمارسة القضائية بالقدر املناسب التمتـَع        
  ؛)إكوادور (واالجتماعية والثقافية وليس فقط باحلقوق املدنية والسياسية

مواصلة اتباع سياسات ترمي إىل تكثيف مكافحة مجيع أشكال           -٦١-١٢٤
  ؛)كازاخستان (الفساد
 مواصلة العمل يف ميدان حقوق اإلنسان على صعيد العامل ككل           -٦٢-١٢٤

  ؛)تشاد(
رر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين واملقـرر        دعوة املق   -٦٣-١٢٤

اخلاص املعين مبسألة التعذيب واملقرر اخلاص املعين باالجتار بالبشر واملقرر اخلاص           
املعين ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية لزيـارة            

  ؛)بيالروس (البلد
ة بغية تقدمي تقريـر إىل املـشاورة        اختاذ مجيع التدابري الضروري     -٦٤-١٢٤

مجهوريـة   (الثامنة بشأن التدابري املتخذة لتنفيذ اتفاقية مكافحة التمييز يف التعليم         
  ؛)إيران اإلسالمية

  ؛)اجلزائر (وضع استراتيجية شاملة ملكافحة مجيع أشكال التمييز  -٦٥-١٢٤
تـدابري  تكثيف التدابري اليت تتخذها من أجل التوعية واختـاذ ال           -٦٦-١٢٤

الضرورية لضمان معرفة األشخاص األكثر عرضة للتمييز بوجود وسائل انتصاف          
  ؛)توغو(وإجراءات 
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تقوية سياستها يف جمال اإلدماج االجتماعي واختاذ تدابري قويـة            -٦٧-١٢٤
كـوت   (ملكافحة مجيع أشكال املمارسات التمييزية اليت ثبت حدوثها يف إقليمها         

  ؛)ديفوار
ذ تدابري ترمي إىل زيادة الوعي العام بوجود القـانون          توخي اختا   -٦٨-١٢٤

وبالغرض منه، ال سيما يف صـفوف       ) ٢٠٠٦(األملاين العام للمساواة يف املعاملة      
  ؛)ملديف (من قد يقعون ضحية التمييز اجلنساين

تكثيف التدابري الرامية إىل زيادة الوعي العام بالقـانون العـام             -٦٩-١٢٤
  ؛)يرلنداأ (للمساواة يف املعاملة

توعية من قد يقعون ضحية العنصرية والتمييز بوجود القـانون            -٧٠-١٢٤
العام للمساواة يف املعاملة وبنطاقه وبوجود اآلليات اليت تتيح هلم املطالبة حبقوقهم            

  ؛)النمسا (أمام احملاكم
اختاذ تدابري من أجل حتسني حالـة املـساواة بـني اجلنـسني               -٧١-١٢٤

  ؛)النرويج(
ضع أهداف ملموسة لتسريع حتقيق املساواة اجلوهرية بني املرأة        و  -٧٢-١٢٤

  ؛)مجهورية مولدوفا (والرجل وضمان القضاء الفعال على التمييز يف حق املرأة
التخلص أكثر فأكثر من املواقف النمطية من أدوارِ ومسؤوليات           -٧٣-١٢٤

  ؛)مجهورية مولدوفا (كل من املرأة والرجل
يز املساواة بني اجلنسني وتشجيع تعيني النساء       تكثيف أنشطة تعز    -٧٤-١٢٤

  ؛)جيبويت (يف املناصب السامية
مواصلة جهودها ملكافحة التمييز يف حق املـرأة، وال سـيما يف      -٧٥-١٢٤

سياساهتا العامة جتاه النساء املهاجرات والالجئات إىل جانب نـساء األقليـات،            
ز ضد املـرأة إىل كـوهنن قـد         اللوايت أشارت اللجنة املعنية بالقضاء على التميي      

يتعرضن ألشكال متعددة من التمييز يف جماالت التعليم والرعاية الصحية والعمل           
  ؛)باراغواي (واملشاركة االجتماعية والسياسية

مواصلة السري على نفس النهج فيما يتعلـق مبكافحـة كـره              -٧٦-١٢٤
 بـشأن أخطـار     األجانب والعنصرية بوسائل منها توفري التثقيف املناسب للناس       

اإليديولوجية املتطرفة والعنصرية والعمل على منع جنوح األفراد إىل التطـرف           
  ؛)قربص(باالنضمام إىل مجاعات متطرفة 
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وضع استراتيجية شاملة ملكافحة التمييز العنصري من منظـور           -٧٧-١٢٤
أوسع ال يقتصر على إيديولوجيات اليمني، وأخذ التمييز غري املباشر واهليكلي يف            

  ؛)إكوادور(وحظر اتباع الشرطة سياسات التصنيف العرقي التمييزي . احلسبان
مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري          -٧٨-١٢٤

  ؛)اململكة العربية السعودية(وكره األجانب عن طريق تدابري تؤدي إىل االنسجام 
حة التمييـز وجـرائم     زيادة اجلهود املبذولة للمسامهة يف مكاف       -٧٩-١٢٤

الكراهية بوسائل منها املعاقبة على أشكال اخلطاب اليت تشكل حتريـضاً علـى             
الكراهية الدينية والعنصرية وحظرها، ال سيما يف سياق احلمـالت االنتخابيـة            

  ؛)مصر(
توسيع نطاق وزيادة فعالية التدابري الرامية إىل مكافحة العنصرية           -٨٠-١٢٤

مجيع حقوق املهاجرين واألقليـات بـشكل فعـال         ومنعها حىت يتسىن ضمان     
  ؛)الصني(

مواصلة اجلهود يف جمال مكافحة العنصرية والتمييز العنـصري           -٨١-١٢٤
وكره األجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب، مبا فيها أشكال العنصرية            

  ؛)الربازيل(الدمثة واملضَمرة 
 منـها تعزيـز   مواصلة جهودها يف مكافحة العنصرية بوسـائل      -٨٢-١٢٤

القدرات املؤسسية من أجل توثيق اجلرائم ذات الدوافع العنصرية والتحقيق فيها           
  ؛)كندا(بصورة منهجية 

اعتماد مزيد من التدابري القانونية والعملية ملكافحة الكراهيـة           -٨٣-١٢٤
واجلرائم ذات الدوافع العنصرية ودعـم اإلدمـاج االجتمـاعي واالنـسجام            

افؤ الفرص جلماعات األقليات واملهاجرين هبـدف صـون         االجتماعي وهتيئة تك  
كرامتهم وضمان حصوهلم على العمل الالئق والتعليم والرعاية الصحية والرفاه          

  ؛)فييت نام(االجتماعي 
تشديد مكافحة العنف واجلـرائم ذات الـدوافع العنـصرية            -٨٤-١٢٤

  ؛)الصني(
لتمييز والعنصرية  اختاذ تدابري فعالة حلظر أي مظهر من مظاهر ا          -٨٥-١٢٤

  ؛)أوزبكستان(
اختاذ مجيع التدابري الضرورية ملنع عودة النازية إىل الظهور بغيـة      -٨٦-١٢٤

اجتثاث األسباب اجلذرية جلميع األفعال اإلجراميـة ذات الـدوافع العنـصرية         
  ؛)الشعبية مجهورية كوريا الدميقراطية(
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اتيجية شـاملة   مكافحة التمييز العنصري عن طريق اعتماد استر        -٨٧-١٢٤
  ؛)جيبويت(تتصدى ألمور منها التمييز اهليكلي واملؤسسي غري املباشر 

اختاذ تدابري فعالة ملنع انتشار خطابات العنصرية وكره األجانب           -٨٨-١٢٤
  ؛)الصني(على اإلنترنت ويف وسائط اإلعالم 

تشديد التدابري ملكافحة أفعال العنصرية والتمييز اليت شوهدت          -٨٩-١٢٤
  ؛)الكونغو(راضي األملانية يف السنوات األخرية يف األ
وضع استراتيجية شاملة من أجل معاجلـة قـضايا العنـصرية             -٩٠-١٢٤

  ؛)بوتسوانا(والتمييز العنصري 
توسيع نطاق مفهوم العنصرية حبيث يصري متماشياً مع التعريف           -٩١-١٢٤

  ؛)غابون(لعنصري الوارد يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ا
اختاذ مجيع التدابري الضرورية ملنع األنشطة اليت تنم عـن كـره              -٩٢-١٢٤

لألجانب من جانب جمموعات اليمني املتطرف ومكافحة أوجه التحامل واألفكار          
النمطية السلبية يف سياق القضاء على مجيع أشكال التمييز يف حـق املهـاجرين              

  ؛)تركيا(
افحة كره األجانب وغري ذلك من اجلـرائم        تشديد التدابري ملك    -٩٣-١٢٤

  ؛)أنغوال(ذات الصلة 
مواصلة اختاذ تدابري لزيادة فعالية تشريعاهتا والتحقيق يف مجيـع            -٩٤-١٢٤

ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان ذات الدوافع العنصرية من أجـل حماسـبة            
  ؛)أوكرانيا(املسؤولني عنها 

  ؛)السنغال(ظواهر ذات الصلة تقوية جهودها ملنع العنصرية وال  -٩٥-١٢٤
مواصلة اجلهود من أجل التصدي للعنصرية والتمييـز وكـره            -٩٦-١٢٤

  ؛)داد وتوباغويترين(األجانب 
تكثيف جهودها يف مكافحة التمييز والتعصب وال سيما يف حق            -٩٧-١٢٤

املسلمني واملهاجرين واألشخاص من أصل أفريقي، وحث كبـار املـسؤولني يف            
يني على اختاذ موقف واضح مناهض خلطاب الكراهية العنـصرية        الدولة والسياس 

  ؛)تونس(أو للخطاب الذي ينم عن كره لألجانب 
تقوية مجيع التدابري الضرورية حلظر ومنـع التحـريض علـى             -٩٨-١٢٤

الكراهية والدعاية العنصرية بشكل فعال، خاصة على اإلنترنت، بوسائل منـها           
) Länder( االحتادي وعلى صعيد األقـاليم       ضمان التوعية باملشكلة على الصعيد    

  ؛)أوروغواي(
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اختاذ تدابري قانونية فعالة ملنع ومكافحة نشر الدعاية العنـصرية            -٩٩-١٢٤
اليت تنم عن كره األجانب وكراهية اإلسالم، خاصة يف الصحافة ويف اإلنترنـت             

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(
ـ       -١٠٠-١٢٤ ة اجلـرائم ذات الـدوافع      مواصلة اختاذ تدابري ملنع ومكافح

  ؛)نيجرييا(العنصرية إىل جانب جرائم الكراهية 
إعطاء مزيد من األولوية حلماية الـضحايا مـن اجلـرائم ذات       -١٠١-١٢٤

الدوافع العنصرية وضمان جترمي التحريض على الكراهيـة العنـصرية وفـرض            
  ؛)جنوب أفريقيا(عقوبات فعالة على تلك اجلرائم 

 ادعاءات وقوع حوادث ذات دافع عنصري يف حق         التحقيق يف   -١٠٢-١٢٤
أفراد مجاعات األقليات واختاذ إجراءات عقابيـة وتـوفري سـبل االنتـصاف             

  ؛)سرياليون(
زيادة ما تبذله من جهود ملكافحة مظـاهر العنـصرية وكـره              -١٠٣-١٢٤

  ؛)االحتاد الروسي(األجانب والتعصب العرقي والديين 
 قوانني مناهضة التمييز العنصري يف سوق       إيالء االهتمام إلنفاذ    -١٠٤-١٢٤

العمل ووضع تشريعات شاملة ملكافحة التمييز واعتماد سياسة شاملة لـضمان           
  ؛)قريغيزستان(التنفيذ الفعال ملبدأي املساواة وعدم التمييز إزاء اجلميع 

زيادة جهودها حلظر ومنع خطاب الكراهية والدعاية العنصرية          -١٠٥-١٢٤
  ؛)ماليزيا(كة اإلنترنت وزيادة الوعي العام هبذه املسألة مبا يف ذلك على شب

مواصلة اجلهود الرامية إىل صون حقوق مجيع شرائح اجملتمع مبا            -١٠٦-١٢٤
  ؛)نيبال(يف ذلك األجانب عن طريق التصدي جلميع أشكال الكراهية والتمييز 

 زيادة تقوية إنفاذ القوانني على العموم من أجل مكافحة مجيـع            -١٠٧-١٢٤
أشكال اجلرائم املتصلة بالعرق وخطاب الكراهية بفعالية باإلضافة إىل توعية عامة           

  ؛)مجهورية كوريا(الناس يف هذا اجملال 
مجيع أشكال التمييز والعنـصرية يف الرياضـة   مواصلة مكافحة    -١٠٨-١٢٤

  ؛)ناميبيا(بأنواعها 
ال سيما مواصلة اجلهود ملكافحة مجيع أشكال التمييز العنصري و  -١٠٩-١٢٤

التمييز الديين أو العرقي عن طريق ضمان أن يكون للعقوبات أثٌر رادٌع، وإلغاء             
القوانني التمييزية اليت حتظر على املسلمات ارتداء احلجاب الذي ُيعَترب أسـلوب            

  ؛)الكويت(حياة ينبغي احترامه ومراعاته 
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 حدٍّ الستخدام التصنيف العرقي التمييزي عـن طريـق          وضع  -١١٠-١٢٤
راج الضمانات القانونية الضرورية اليت حتمي من االعتداء واالستهداف املتعمَّد          إد

  ؛)ماليزيا(لبعض اجملموعات العرقية والدينية 
  ؛)اهلند(حظر التصنيف العرقي التمييزي مبوجب القانون   -١١١-١٢٤
 اختاذ تدابري جمدية ملناهضة املمارسات التمييزيـة علـى    مواصلة  -١١٢-١٢٤

فيما يتعلَّـق بـدخول سـوق العمـل واإلدمـاج االجتمـاعي             أساس الدين   
  ؛)كازاخستان(

مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة املمارسات التمييزية علـى           -١١٣-١٢٤
أساس السن أو الدين، وإجراء التحقيقات الالزمة يف أفعال العنف املرتيل ألسباب 

  ؛)األرجنتني(اجتماعية 
 الجتثاث الرتوع إىل األفكار النمطيـة       اختاذ التدابري الضرورية    -١١٤-١٢٤

أو /اليت من شأهنا أن تشجِّع التمييز يف حقِّ املهاجرين وال سـيما املهـاجرات و              
نشرها سواء من خالل وسائط اإلعـالم أو مـن قبـل املـوظفني العمـوميني                

  ؛)األرجنتني(
حبثُ التدابري اإلضافية املطلوبة لتعزيز زيادة اندماج اجلاليـات           -١١٥-١٢٤

  ؛)أستراليا(ملهاجرة ومكافحة التمييز العنصري والعنف ذي الدوافع العنصرية ا
مواصلة وتكثيف اجلهود الرامية إىل القضاء على التمييز يف حق            -١١٦-١٢٤

املهاجرين وأطفاهلم وضمان حتقيق تكافؤ الفرص هلم يف جمال التعليم واحلـصول            
  ؛)جيبويت(على عمل 

 إىل منع مرتكيب األفعـال ذات الـدوافع         زيادة اجلهود الرامية    -١١٧-١٢٤
العنصرية ومعاقبتهم وهي أفعال عنف يف حقِّ أفراد من طائفة الرومـا والـسنيت          
واجلاليتني املسلمة واليهودية إىل جانب املواطنني األملـان مـن أصـل أجـنيب              

  ؛)١()البحرين(
ات اختاذ مجيع التدابري الضرورية لتفادي وصم املهاجرين واألقلي         -١١٨-١٢٤

وضمان عدم تعرُّضهم ألي ممارسة من ممارسات العنصرية والتمييـز العنـصري            
  ؛)كوبا(وكره األجانب وغري ذلك من أشكال التعصُّب ذات الصلة 

__________ 

زيادة اجلهود املبذولة من أجل منع أفعال العنـف ذات  : "فيما يلي نص التوصية املقدَّمة أثناء جلسة التحاور       )١(
 ".الدافع العنصري يف حق أفراد جمموعات األقليات ومعاقبة مرتكبيها
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اختاذ تدابري قانونية فّعالة للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز             -١١٩-١٢٤
يات عرقيـة  العنصري يف حق النساء واألطفال، وال سيما من ينتمي منهم إىل أقل         

ودينية، مبا يف ذلك املسلمون الذين ال يزالون يتعرضون ألشكال متعـدِّدة مـن              
التمييز فيما يتعلَّق بالتعليم والصحة والعمل واملشاركة يف احليـاة االجتماعيـة            

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(والسياسية 
ز وكره  اعتماد تدابري فورية وإجيابية ملكافحة مجيع أشكال التميي         -١٢٠-١٢٤

األجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب يف حقِّ السنيت والروما خبصوص حصوهلم            
  ؛)البحرين(على السكن والتعليم والعمل والرعاية الصحية 

مواصلة جهودها ومواصلة األخذ بزمام مبادرات ملكافحة جرائم   -١٢١-١٢٤
 التقدُّم عن   ذلكوميكن حتقيق   . الكراهية بسبب امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية      

طريق تنفيذ قوانني مكافحة التمييز وتقوية وزيادة املـوارد املاليـة املخصـصة             
للسلطات املكلّفة بالتحقيقات وتقوية استقاللية الوكالة االحتادية ملكافحة التمييز         

  ؛)هولندا(
مواصلة اجلهود اهلامة اليت تبذهلا من أجـل مكافحـة جـرائم              -١٢٢-١٢٤

  ؛)النرويج(جلنسي الكراهية بسبب امليل ا
ة احلق يف احلياة منذ حلظة التكوين إىل حني الوفاة الطبيعيـة            محاي  -١٢٣-١٢٤

  ؛)الكرسي الرسويل(
طلب إجراء دراسة عن أوجه القصور يف تنفيذ واليـة اآلليـة              -١٢٤-١٢٤

حمدودية املوارد املالية والبشرية، وإطالع الربملان يف       الوطنية ملنع التعذيب بسبب     
  ؛)سويسرا(لقادمة على التقرير السنوي لآللية مناقشته ا

التصدِّي للشواغل وعند االقتضاء تنفيذ التوصيات املقدمة من          -١٢٥-١٢٤
هيئات املعاهدات ووكاالت األمم املتحدة عـن طريـق اختـاذ أيِّ اخلطـوات              
الضرورية لضمان عدم تعرُّض أيِّ فرٍد ألخطار التعذيب أو املعاملة أو العقوبـة             

  ؛)أيرلندا(أو الالإنسانية أو املهينة عند التسليم أو اإلبعاد القاسية 
التحقيق فوراً وبشكل كامل وحمايد يف مجيع قضايا ادعـاءات            -١٢٦-١٢٤

الشطط يف استخدام السلطة من ِقبل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، مبا يف ذلك 
  ؛)االحتاد الروسي(أثناء تفريق املظاهرات 

هيئة مستقلة للتحقيق فوراً وباستفاضة يف مجيع ادعاءات        إنشاء    -١٢٧-١٢٤
  ؛)بوتسوانا(التعذيب وسوء املعاملة على يد الشرطة 
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إنشاء آلية مستقلة لتلقي الشكاوى املقدمة يف حق الشرطة من            -١٢٨-١٢٤
أجل ضمان إجراء حتقيق فوري وحمايد ومستقل وجمٍد يف حاالت ادعـاء سـوء              

  ؛)هنغاريا(رط للقوة من جانب الشرطة املعاملة أو االستخدام املف
اختاذ مجيع التدابري الضرورية ملنع املعاملة غري القانونية على يـد             -١٢٩-١٢٤

هيئات إنفاذ القوانني ال سيما يف حق األجانب واملواطنني األملان من أصل أجنيب             
  ؛)أوزبكستان(

مـن  مواصلة تكثيف جهودها ملكافحة االستخدام املفرط للقوة          -١٣٠-١٢٤
جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، خاصةً عن طريق تدابري تتيح معرفة هوية            
املوظفني وإنشاء إجراءات تضمن استقالل التحقيقات إىل جانب حتـسني مجـع            

  ؛)هولندا(البيانات واملعلومات 
زيادة جهودها ملنع أفعال العنف ذات الدافع العنصري يف حـق     -١٣١-١٢٤

  ؛)ماليزيا(من األقليات ومعاقبة مرتكيب تلك اجلرائم املسلمني وغريهم 
اعتماد مجيع التدابري الضرورية ملعاجلة وضع أطفال الـشوارع           -١٣٢-١٢٤

  ؛)نيكاراغوا(
اختاذ خطوات إضافية ملكافحة العنف املرتيل مبا يف ذلك توعيـة             -١٣٣-١٢٤

  ؛)إستونيا(عامة الناس 
رتيل جرمية قائمة بذاهتا، ومضاعفة     تقييم إمكانية اعتبار العنف امل      -١٣٤-١٢٤

اجلهود من أجل ضمان التنفيذ الفعال خلطة العمل املتعلقة مبكافحة العنف الـيت             
  ؛)بريو (٢٠٠٧ُوضعت يف عام 

تكثيف تنفيذ خطة العمل الثانية ملكافحة العنف يف حق املـرأة،             -١٣٥-١٢٤
  ؛)شيلي(وخاصة يف حق النساء ضعيفات احلال 

عنف املرتيل بوصفه جرمية قائمة بذاهتا وضمان التنفيـذ         جترمي ال   -١٣٦-١٢٤
  ؛)مجهورية مولدوفا(الفعال خلطة العمل املتعلقة بالعنف 

سـيما النـساء    زيادة احلماية من العنف املتـوفرة للنـساء ال      -١٣٧-١٢٤
املنحدرات من أصول مهاجرة، بوسائل منها تعزيز فرصهن يف احلـصول علـى             

  ؛)سلوفاكيا(لى صعيد البلد ككل املشورة وخدمات املساندة ع
اختاذ تدبري مناسبة لضمان توفري احلماية املتساوية جلميع ضحايا           -١٣٨-١٢٤

  ؛)ليختنشتاين(االجتار بالبشر دون سن الثامنة عشرة ألغراض االستغالل اجلنسي 
تكثيف اجلهود من أجل منع ومكافحة االجتار بالبـشر ومحايـة       -١٣٩-١٢٤

  ؛)كمبوديا(ضحاياه 
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  ؛)كوستاريكا(مواصلة جهودها يف مكافحة االجتار بالبشر   -١٤٠-١٢٤
صون حقوق ضحايا االجتار بالبشر مبا يتفق مع التزاماهتا يف جمال         -١٤١-١٢٤

  ؛)اهلند(حقوق اإلنسان 
اختاذ تدابري شاملة ملكافحة الولع اجلنسي باألطفـال وارتفـاع            -١٤٢-١٢٤

  ؛)بيالروس(معدالت بغاء األطفال 
ضمان تيسري مراقبة حماكمة شبكة االشتراكيني الوطنيني السرية          -١٤٣-١٢٤

  ؛)تركيا(وضمان التحقيق يف مجيع االدعاءات املتعلقة بتلك الشبكة 
تفادي ممارسة االحتجاز الوقائي أو استخدام ذلك النوع مـن            -١٤٤-١٢٤

  ؛)هنغاريا(االحتجاز بوصفه حالً أخرياً بعد تعذر مجيع احللول األخرى 
لإلشراف القـانوين   ) Jugendamt(بدء إخضاع مكتب الشباب       -١٤٥-١٢٤

واملهين املستقل والفعال وضمان توافق القرارات الصادرة عنه مع املعايري الدولية           
امللزِمة، مبا يف ذلك القرارات الصادرة عن احملكمة األوروبية حلقـوق اإلنـسان             

  ؛)تركيا(
ائية فعلية للقرارات اإلدارية    احترام التزاماهتا بإجراء مراجعة قض      -١٤٦-١٢٤

  ؛)الكونغو) (Jugendamt(الصادرة عن مكتب الشباب 
مواصلة جهودها يف جمال االجتار بالبشر واألهم من ذلك علـى             -١٤٧-١٢٤

  ؛)اليونان(اإلطالق تيسري جلوء الضحايا إىل العدالة 
ضمان حتديد هوية مرتكيب العنف، مبا يف ذلك العنـف الـذي              -١٤٨-١٢٤

 يف حق األملان من أعراق أخرى، ومقاضاهتم إىل أقصى حد يـسمح بـه            ُيرتكب
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(القانون 
  ؛ )اليونان(زيادة جهود تشجيع وجود املرأة يف أعلى املستويات   -١٤٩-١٢٤
توفري احلماية الكاملة حلرية الدين واملعتقد عن طريق إدراج بند            -١٥٠-١٢٤

  ؛)الكرسي الرسويل( مجيع اجملاالت االستنكاف الضمريي يف
املبادرة بشكل أكرب إىل تعزيز ومحاية حرية الدين واملعتقـد يف             -١٥١-١٢٤

جماالت منها مكافحة خطاب الكراهية والدعاية العنصرية والتـصنيف العرقـي           
  ؛)إندونيسيا(

وضع حد النتهاكات احلق يف التجمع السلمي واحلق يف حريـة        -١٥٢-١٢٤
مجهوريـة كوريـا    (حد للتعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة        التعبري ووضع   

  ؛)الشعبية الدميقراطية
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سيما  اختاذ تدابري لتاليف التمييز يف العمل على أساس السن، وال           -١٥٣-١٢٤
يف حق الشباب واملسنني، إىل جانب تشجيع التدابري للحد من التحامل بـسبب             

  ؛)املكسيك(دورة احلياة 
ابري الضرورية إلنفاذ قوانني مكافحة العنصرية يف سوق       اختاذ التد   -١٥٤-١٢٤

  ؛)باكستان(العمل 
مواصلة التصدي ألوجه عدم املساواة بني اجلنـسني يف سـوق             -١٥٥-١٢٤

سيما بغرض تسريع متثيل النساء يف املناصب الرفيعة لصنع القـرار            العمل، وال 
  ؛)سلوفاكيا(

ال املساواة اجلوهرية   حتديد أهداف ملموسة من أجل تسريع إعم        -١٥٦-١٢٤
بني اجلنسني بوسائل منها اختاذ تدابري زيادة متثيل النساء يف مناصب صنع القرار             

  ؛)اهلند(والتصدي للفارق القائم منذ أمد بعيد يف األجور بني النساء والرجال 
اختاذ مزيد من التدابري لتشجيع املساواة يف التمثيل بني املـرأة             -١٥٧-١٢٤

  ؛)دولة فلسطني(صنع القرار والرجل يف مناصب 
اختاذ مزيد من التدابري بغية إتاحة فرص متكافئة للنساء والرجال            -١٥٨-١٢٤

يف سوق العمل بوسائل منها، على سبيل املثال، زيادة تـوفري رعايـة األطفـال         
  ؛)فنلندا(اليومية وتيسري كلفتها وجودهتا 

هنية واختاذ تدابري   زيادة وعي عامة الناس باملساواة يف الفرص امل         -١٥٩-١٢٤
لزيادة إتاحة مرافق رعاية األطفال وتيسري كلفتها، األمر الذي سيمكّن النـساء            

  ؛)سلوفينيا(من املشاركة بشكل كامل يف سوق العمل 
رة لتشجيع املساواة يف التمثيل بني اجلنسني يف اعتماد تدابري مباِد  -١٦٠-١٢٤

 لضمان املساواة يف األجور بني      مناصب صنع القرار، وتنفيذ سياسات غري متييزية      
  ؛)البحرين(ل ا والرجنساءال

تشديد التدابري من أجل جرب الفارق يف األجور بـني النـساء              -١٦١-١٢٤
  ؛)النكا سري(والرجال مبا يف ذلك يف القطاع اخلاص 

حتقيق املساواة يف األجور بني النساء والرجال يف أقرب وقـت             -١٦٢-١٢٤
  ؛)بوروندي(ممكن 
إعطاء األولوية لتدابري احلد إىل أدىن درجة ممكنة من الفوارق يف             -١٦٣-١٢٤

  ؛)ترينيداد وتوباغو(األجور بني النساء والرجال ووضع حد هنائي هلا 
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حتسني التدابري االحتادية واإلقليمية معاً من أجل تعزيز املـساواة            -١٦٤-١٢٤
ء إىل مـساراهتن    يف األجور على العمل ذي القيمة املتساوية وتيسري عودة النسا         

  ؛)السويد(املهنية بعد الوالدة 
توفري احلماية الفعالة لألسرة بوصفها اللبنة األساسية والطبيعيـة      -١٦٥-١٢٤

للمجتمع مبا يتفق مع التزامها مبوجب الصكوك الدولية لقانون حقوق اإلنـسان            
  ؛)مصر(

  ؛)بنغالديش(مواصلة تعزيز احلق يف احلصول على املاء   -١٦٦-١٢٤
مضاعفة اجلهود لضمان حصول الفتيات والفتيان على التعلـيم         -١٦٧-١٢٤

الذي يتيح هلم تكافؤ الفرص من حيث املسار املهين إىل جانب جرب الفـارق يف               
  ؛)بريو(األجور بني النساء والرجال 

إبداء االحترام التام لالختيارات اليت يقررها اآلباء فيما يتعلـق            -١٦٨-١٢٤
الكرسي ( من اتفاقية حقوق الطفل      ١٨ و ١٤ق مع املادتني    بتعليم أوالدهم مبا يتف   

  ؛)الرسويل
قيام احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم، بالتشاور مع اجملتمع          -١٦٩-١٢٤

املدين، بتوسيع وتكثيف التدريب يف ميدان حقوق اإلنسان يف املدارس إىل جانب            
املني يف السجون ويف    توفري التدريب الروتيين ألفراد الشرطة وقوات األمن وللع       

قطاع الصحة، وإنشاء آلية للرصد والتقييم من أجل تقييم التقدم الذي ُيحـرز             
  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(

مواصلة اعتماد التدابري الضرورية من أجل تـسجيل أطفـال            -١٧٠-١٢٤
الحتاد مبا يتفق مع التشريعات     املهاجرين يف املدارس وجعله إلزامياً يف مجيع أقاليم ا        

  ؛)شيلي(الوطنية وااللتزامات احمللية 
إدراج تعزيز التعددية الثقافية يف املناهج التعليمية بوسائل منـها        -١٧١-١٢٤

  ؛)إندونيسيا(سني للعمل يف بيئة متعددة الثقافات حتسيس املدّر
ينية مبا  القيام خبطوات من أجل رفع احلظر عن ارتداء الرموز الد           -١٧٢-١٢٤

  ؛)باكستان(فيها غطاء الرأس 
مواصلة جهودها خلفض معدالت البطالة يف صفوف األشخاص          -١٧٣-١٢٤

  ؛)بريو(ذوي اإلعاقة 
زيادة امتثاهلا التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عن طريق           -١٧٤-١٢٤

ـ   ،٢ تنفيذ مفهوم التدابري التيسريية املعقولة املعترف هبا يف املادة         الء إىل جانب إي
  ؛)إسبانيا(اهتمام خاص الحتياجات الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة 
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توفري مداخل خاليـة مـن      تطبيق الشروط القانونية املتمثلة يف        -١٧٥-١٢٤
ر الـسلع   العوائق لألشخاص ذوي اإلعاقة على الكيانات اخلاصـة الـيت تـوفّ           

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(واخلدمات للجمهور 
 مرافق احلماية واملساندة خاليـة مـن        يفتوفري مداخل   ضمان    -١٧٦-١٢٤

  ؛)النمسا( من العنف يف مجيع أحناء البلد اتالعوائق للنساء ذوات اإلعاقة املتضرر
توفري احلماية الفعلية وآليات لتقدمي الشكاوى لألشخاص ذوي          -١٧٧-١٢٤

  ؛)النمسا(اإلعاقة الذين يعيشون يف مراكز متخصصة 
ألطفال والشباب ذوي اإلعاقة    اجمها لتحسني إدماج    مواصلة برا   -١٧٨-١٢٤

  ؛)إكوادور (اًاجتماعي
ج دمـا بعة بغرض حتقيق اإل   زيادة تعزيز السياسات والربامج املتّ      -١٧٩-١٢٤

 عن طريق تشجيع حصوهلم علـى التعلـيم         نيتاالجتماعي لطائفيت الروما والس   
لـصحية  ودخوهلم إىل سوق العمل وحصوهلم على السكن وخدمات الرعايـة ا          

  ؛)سلوفاكيا(
ضمان املساواة يف احلصول على العمـل والـسكن والتعلـيم            -١٨٠-١٢٤

  ؛)ناميبيا(سيما للنساء   وال،لألقليات العرقية
القيام خبطوات من أجل إدماج جمتمعات األقليات يف أملانيا عن            -١٨١-١٢٤

  ؛)اهلند(طريق تيسري حصوهلم على التعليم والسكن والعمل والرعاية الصحية 
ني يف أملانيا ويف    مواصلة جهودها فيما خيص إدماج السكان املسنّ        -١٨٢-١٢٤

 مبا يف ذلك احلق يف حريـة الـدين          ،الوقت نفسه ضمان متتعهم حبقوق اإلنسان     
  ؛)األردن(

سـيما أطفـال     مواصلة العمل على محاية حقوق املهاجرين وال        -١٨٣-١٢٤
  ؛)نيجرييا(املهاجرين 

اية حقوق اإلنسان للمهـاجرين يف جمـاالت        مواصلة حتسني مح    -١٨٤-١٢٤
الكرسـي  (الصحة والتعليم والعمل ويف اجملال القانوين واالجتماعي واالقتصادي         

  ؛)الرسويل
االنضمام إىل اتفاقية محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد           -١٨٥-١٢٤

  ؛)هندوراس(أسرهم 
 االحتجاز اإلداري   واحلد من عدم جترمي اهلجرة بال وثائق رمسية         -١٨٦-١٢٤

  ؛)املكسيك( درجة إىل أدىن
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إعادة النظر يف قرارها مواصلة فرض عقوبات جنائيـة علـى             -١٨٧-١٢٤
  ؛)الفلبني(ية شرعاهلجرة غري ال

مواصلة ضمان عدم تعرض أي فرد خلطر التعذيب أو املعاملة أو         -١٨٨-١٢٤
اجرين غري الـشرعيني أو     العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أثناء تسليم امله        

  ؛)ناميبيا(إبعادهم 
مواصلة جهودها للقضاء على املواقف النمطية من املهـاجرين           -١٨٩-١٢٤

  ؛)دولة فلسطني(وزيادة التدابري املتخذة حلمايتهم 
مواصلة جهودها لتعزيز تكافؤ الفرص لصاحل املنحـدرين مـن            -١٩٠-١٢٤

تماعية واالقتصادية والثقافية يف    أصول مهاجرة ولتيسري مشاركتهم يف احلياة االج      
  ؛)اململكة العربية السعودية(أملانيا 
  ؛)السنغال(مواصلة محاية وتعزيز حقوق املهاجرين   -١٩١-١٢٤
مواصلة جهودها لتغيري نظرة عامة اجلمهور واملوظفني العموميني          -١٩٢-١٢٤

  ؛)تايلند(لألقليات 
املهـاجرين يف مجيـع     طوات لتشجيع أطفال    زيد من اخل  القيام مب   -١٩٣-١٢٤

أقاليم االحتاد على السعي إىل إمتام التعليم العايل أو إهناء تدريبهم املهـين بعـد               
  ؛)تايلند(مغادرة املدرسة 

ا يتفق مع املعـايري     مبضمان محاية املهاجرين والالجئني وأسرهم        -١٩٤-١٢٤
  ؛)بيالروس(الدولية 
جوء إىل البلدان   اعتماد ضمانات تكفل عدم إعادة ملتمسي الل        -١٩٥-١٢٤

  ؛)سرياليون(اليت قد يتعرضون فيها لالضطهاد 
مراعاة الطائفة الكاملة من القوانني واملعايري الدوليـة املتعلقـة            -١٩٦-١٢٤

ي اللجـوء   لتمـس بالالجئني وحقوق اإلنسان أثناء النظر يف املسائل املتعلقـة مب         
  ؛)الربازيل(

 تعـيني أمـاكن هلـم       إيالء اهتمام خاص لالجئني خاصة أثناء       -١٩٧-١٢٤
لطفل الفضلى يف أي قرار اواحتجاز ملتمسي اللجوء وضمان مراعاة مبدأ مصاحل 

  ؛)فرنسا(اللجوء   ملتمسيمنيتعلق بقاصرين 
ضمان توافق القوانني اليت تنظم مكافحة اإلرهاب مع املعـايري            -١٩٨-١٢٤

  ؛)املكسيك(الدولية حلماية حقوق اإلنسان 
جهود مكافحة اإلرهـاب مـع االلتزامـات        ضمان أن تتوافق      -١٩٩-١٢٤

  ؛)باكستان(الدولية يف ميدان حقوق اإلنسان 
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اعتماد تدابري فعالة حلماية حقوق اإلنسان أثناء تنفيذ سياسـة            -٢٠٠-١٢٤
  ؛)الدميقراطيةالشعبية مجهورية كوريا (مكافحة اإلرهاب 

 عن موقف الدولة    أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب      /مجيع االستنتاجات و    -١٢٥
وال ينبغي أن ُيفهم أهنـا حتظـى        . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .بتأييد الفريق العامل بكامله
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