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مقدمة
 -١عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الددور الاداملا املنادو بوجدا قدرار قلد قدو
الف د ددتة املمت د دددة م د ددن  7إىل  ١٨أاير/م د ددايو  .٢٠١٨وأُج د ددر
اإلنس د ددان ١/5ا دورت د ددث ال ا د د د
االسددتعراض املتعلددق يملان ددا اللسددة الراقعددةا املعقددودة  ٨أاير/مددايو  .٢٠١٨وت درأو وفد ادد أملان ددا
مفوض احلكومة االحتادية املعين قس اسات قو اإلنسان واملعونة اإلنسان ةا ابرقل كوفلِّر .واعتمدد
الفريق العامل هذا التقرير عن أملان ا جلستث العاشرةا املعقودة  ١١أاير/مايو .٢٠١٨
 -٢و  ١٠كددانون ال اي/يندداير ٢٠١٨ا اختددار قلد قددو اإلنسددان فريددق املقددررين التددا
(اجملموعة ال ا ة) لت سري استعراض احلالة أملان دا هووريدة الكونغدو الداقرا ،دةا وقريت نسدتانا
والوالايت املتحدة األمريك ة.
 -٣ووفق دال للفق ددرة  ١5م ددن مرف ددق ق درار قل د ق ددو اإلنس ددان ١/5ا والفق ددرة  5م ددن مرف ددق
قراره ٢١/١٦ا صدرت الواثئق التال ة ألتراض استعراض احلالة أملان ا
(أ)

تقرير و،ين/عرض كتايب مقدم وفقال للفقرة (١5أ) ()A/HRC/WG.6/30/DEU/1؛

(ج)

موجن أعدتث مفوت ة األمم املتحدة وفقال للفقرة (١5ج) (.)A/HRC/WG.6/30/DEU/3

(ب) جتم ددل للمعلوم ددات أعدت ددث مفوتد د ة األم ددم املتح دددة الس ددام ة حلق ددو اإلنس ددان
(مفوت ة األمم املتحدة) وفقال للفقرة (١5ب) ()A/HRC/WG.6/30/DEU/2؛
 -٤وأُ لددىل إىل أملان دداا ع ددن ،ريددق اجملموعددة ال ا ددةا قائمددة أس د لة أع ددد ا سددلفال كددل م ددن
أذرق جددانا وإسددبان اا وأوروتدوا ا والرباايددلا والربتغددالا وقلج كدداا وسددلوف ن اا والسددويدا واململكددة
املتح دددة لربيطان ددا العوم د د وآيرلن دددا الا ددمال ة .واك ددن اال ،دداس عل د د ه ددذه األس د د لة املوق ددل
الابكي لاستعراض الدور الاامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الدولة موضوع االستعراض
 -5ذكددر الوفددد أن أملان ددا داقرا ،ددة ل ربال ددة وتعدديددة سد ادةُ القددانون ف وددا راسد ةا مددل وجددود
مؤسسات وقتمل مددي متطدوارين .ويقدوم القدانون األساسدي علد قدو اإلنسدان .وتتق دد ه دل
احمل دداكم األملان ددة واإلدارة ابتفاق ددات ق ددو اإلنس ددان .ق ددد أن ااراا النقدي ددة للا ددركاا ا ددارج
عمل ة ق مة ىت ابلنسبة إىل الداقرا ،ات الفاعلة والدول اليت قواموا س ادة القانون كوملان ا.
 -٦و ىت لو كانىل احلقدو مم دة مامدال أملان داا فد ن دة تطدورات وحتددايت جديددةا م دل
ااراا العنص د درية واملواقد ددة التم نيد ددة عتلد ددة ش د درائا اجملتمد ددل األملد دداي الد دديت يتع د د مواجوتود ددا.
وتتعارض العنصرية وااراا الديت تنطدو علد الكراه دة مدل نودام أملان دا القدانوي وق مودا األساسد ة.
فوي تري مقبولة وال اكن السكوت عنودا .كمدا ،درد إدمداج عددد كبدري مدن املوداجرين والاج د
و،اليب اللجوا حتدايت كبرية .وال ينال يتع حتق ق املساواة التامة ق الرجل واملرأة.
 -7وتعد عمل ة االستعراض الدور الاامل ذات ق مة خاصة ألهنا تت ا فرصة للتحقق مدن
آراا الدول األخرى ما اكن ألملان ا أن حتسنث ال تام قو األفراد ومحايتوا.
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 -٨وقددد شدداركىل ه ددل الددواارات احلكوم ددة والددوالايت ص د اتة التقريددر الددو،ين .واكتسددبىل
العمل ددة ا دال ق مدال نت جدةل لتبددادل ااراا مددل اجملتمددل املدددي ومددل املعوددد األملدداي حلقددو االنسددان
مناسبات عدة.
ووسددل نطددا خطددة العمددل الو،ن ددة ملكافحددة العنص درية الدديت اعتمدددها قل د الددواراا
-٩
ُ
عام  ٢٠١7حب ث تادمل كراه دة امل ل دة النسد ة وكراه دة مغداير اجلويدة النسدان ة .وتدرتبط ا طدة
ابستات ج ة احلكومة االحتادية ملنل التطرف وتعنين الداقرا ،ة.
وع د مفددوض
 -١٠وقددد أدانددىل كومددة أملان ددا قادددة اجلجمددات األخددرية املعاديددة للسددام ةا ُ
كومي احتاد معين ابحل اة ال وودية أملان ا وبكافحة معاداة السام ة.
 -١١ومنددىل ركددات الاج د واجلجددرة حب ددث أصددبحىل تاددكل حتدددايل عامل دال هددائال .وقطعددىل
أملان ا هذا الصدد تعودال شامال تمن إ،ار التعاون الدو ا وقدمىل اقتا ات ملموسة قادون
تنقل الاج وهجر م.
 -١٢ويعد إدماج الاج عمل دة مسدتمرة ابلنسدبة للمجتمدل ككدلا وهدو هلدا معدث حتددايت.
ونُ ِّوم اإلدماج املدن واإلدارات احملل ة وأماكن العمل واملدارو ودور احلضانة بااركة املوا،ن .
 -١٣و دف تداقري اإلدماج إىل حتق ق تكافؤ الفرص لم ل األش اص املؤهل قغد
عن أصوجلم القوم ة أو اإل ن ة أو الدين ة.

النودر

 -١٤وف مددا يتعلددق قتنف ددذ مراقبددة احلدددود عل د قددو يتسددق مددل قددو اإلنسددانا ينبغددي مراعدداة
تقددارير األوتدداس الدديت تعدددها الاددر،ة؛ وينبغددي للمراقبددة قع د املنددا،ق احلدوديددة أن تركددن عل د
ف ات مع نة من النداو أو وسدائل نقدل مدددة .ولدن تكدون مسدات الفدرد العام ادل الو دد أو احلاسدم
الذ يؤخذ قع االعتبدار التدداقري الديت تعتمددها الادر،ة .فدا قدد أن تكدون الوقدائل موتدوع ة
وقاقلة لتاحقق احملاكم منوا.
 -١5ومددل أن ريددة ال درأ أمددر ددو للمجتمعددات احلددرةا ف هنددا ل سددىل ريددة تددري مدددودة.
فعل د سددب ل امل ددالا يتضددمن القددانون النددائي األملدداي أ كام دال جت ددن املعاقبددة عل د قع د أشددكال
خطاب الكراه ة.
 -١٦وتتحمددل الدولددة املسددؤول ة عددن محايددة موا،ن وددا مددن خطدداب الكراه ددةا لكددن مددن األ ددة
بكان كفالة عدم االنتقاص من رية الرأ عند الوفاا هبذه املسؤول ة.
 -١7ومن أوىل أولوايت أملان ا حتق ق املساواة للنسداا والفت داتا ومدن ن تنف دذ اتفاق دة القضداا
عل ه ل أشكال التم دن تدد املدرأة .وقدد أُ،لقدىل العديدد مدن املبدادرات الرئ سد ة املتعلقدة حبقدو
اإلنسددان واملسدداواة قد النسد ا الدديت أ نددىل اللجنددة املعن ددة ابلقضدداا علد التم ددن تددد املدرأة علد
أملان ددا الهاذه ددا .ق ددد أن علد د أملان ددا أن تقط ددل ش ددو،ال ال يو ق ددث لتحق ددق املس دداواة التام ددة قد د
ه ددل اجملدداالت .و  ١٢تادرين األول/أكتددوقر ٢٠١7ا صدددقىل أملان ددا علد اتفاق ددة
النسد
قل د أورواب للوقايددة مددن العنددة تددد النسدداا والعنددة املنددن ومكافحتومددا .وإتددافة إىل ذل د ا
سددتُت ذ تددداقري إتدداف ةا مددن ق نوددا االسددتمرار تطددوير خدددمات الدددعما وقددر م جديددد قاددون
الوقايةا ومحلة توع ة عل نطا البلد.
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 -١٨و كدانون ال اي/ينداير ٢٠١7ا اعتمددت أملان دا خطددة العمدل ال ان دة املتعلقدة قتنف دذ قدرار
قل األمن  )٢٠٠٠(١٣٢5قاون املرأة والسدام واألمدن للفدتة  .٢٠٢٠-٢٠١7واسدتودفىل
جوود أملان ا الوقاية واملااركة واحلمايةا وهي مبادئ القرار املذكور الرئ س ة ال ا ة.
 -١٩وأملان ا ملتنمة التنامدال راسد ال يهدداف اتفاق دة قدو الطفدلا وقدد نفدذت توصد ات لندة
ق د ددو الطف د ددل العدي د ددد م د ددن اجمل د دداالت .وم د ددن املق د ددرر أن تق د دددم أملان د ددا تقريد د درال إىل اللجن د ددة
ن سان/أقريل  .٢٠١٩ففي عام ٢٠١5ا أنائ مكتا مسدتقل للرصدد املعودد األملداي حلقدو
اإلنسان لإلشراف عل تنف ذ االتفاق ة.
 -٢٠واتفق ددىل األ د دناب احلاكم ددة علد د إدراج ق ددو األ،ف ددال األساسد د ة الص ددر ة
القانون األساسي.

ند د

 -٢١وتع ددد محاي ددة األ،ف ددال م ددن االجت ددار ابلبا ددر وم ددن االس ددتغال البغ دداا و إنت دداج املد دواد
اإلاب ددة أمدرال مومدال ابلنسددبة ألملان ددا .وهددر وتددل آل ددات لتسددو ل حتديددد هويددة القاصدرين تددحااي
االجتار ابلبار/االجتار ابأل،فال واستغاجلم البغاا.
 -٢٢وأملان ا ريصة عل إنااا قتمل ير ا ابلتنوس النسي والنساي و تمث ويقبلث .ففدي
نيران/يون ث ٢٠١7ا أصبا النواج ق الاركاا من نف الن ممكنال.
 -٢٣وك ف ددىل أملان ددا الس ددنوات األخ ددرية جووده ددا لتنف ددذ اتفاق ددة ق ددو األشد د اص ذو
ووت ددل الق ددانون املتعل ددق ابملا دداركة علد د الص ددع د االحت دداد ال ددذ س ددن أوت دداس ذو
اإلعاق ددة؛ ُ
وعدددل أيض دال القددانون املتعلددق قتكددافؤ الفددرص ل ش د اص ذو
اإلعاقدداتا وفق دال جلددذه االتفاق ددة؛ ُ
اإلعاقة .وقد استمر تعنين تل الوود عن ،ريق خطة العمل الو،ن ة ال ان دة املتعلقدة ابألشد اص
ذو اإلعاقة.
 -٢٤وعل د الصددع د الدددو ا واصددلىل أملان ددا تعنيددن قددو اإلنسددان عاقا ددا ال نائ ددة و
احملافددل املتعددددة األ ،درافا ال س د ما األمددم املتحدددة .وكانددىل أملان ددا داعم دال رئ س د ال ملفوت د ة األمددم
املتحدة .وأدت املااركة اإلنسان ة الواسعة ألملان ا إىل إعمال قو اإلنسانا م ل احلدق امل داه
وخدمات الصرف الصحي والتعل م والسكن.
 -٢5ويسددتند ترك ددن الددنو القددائم عل د قددو اإلنسددان الس اسددات اإلمنائ ددة إىل األسددباب
البن وية لإلقصاا االجتماعي وإىل الفقرا األمر الذ يدؤد إىل تعنيدن قدو الف دات احملرومدة مدن
السكان .ويُذكر من ق الدعائم اجلامة للس اسات اإلمنائ ة مك السكانا وال س ما النساا.
 -٢٦وتلتنم أملان ا التنامال راس ال قتاج ل السلوك املسؤول قال األعمال التجارية عل قو
ووتددعىل هددذا الصدددد خطددة
ددتم قددو اإلنسددان عل د ،ددول ساسددل اإلمدددادات العامل ددةُ .
عمددل و،ن ددة قا ددون األعمددال التجاريددة و ق ددو اإلنسددان .و عددام ٢٠٢٠ا س ددوف يق دِّم تقري ددر
شامل التنف ذ العام لل طة من جانا ه ل الوات صا بة املصلحةا با ذل احلكومة.
 -٢7واه ددذت أملان ددا ت ددداقري م ددددة لتنف ددذ التنامو ددا حبماي ددة املدافع /امل دددافعات ع ددن ق ددو
اإلنسان وفقال للمبادئ التوج و ة املتعلقة ابألعمال التجارية و قو اإلنسان.
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ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -٢٨أدىل  ١٠٩وفدود قب ددا ت أ نداا جلسددة التحداور .وتددرد التوصد ات املقدمددة أ نداا احلدوار
الفرس "اثن ا" من هذا التقرير.
 -٢٩أعرقد ددىل هووريد ددة فند ددنويا البول فاريد ددة عد ددن قلقود ددا إااا التم د ددن العنصد ددر املتوصد ددل وإااا
املمارسات الضارة ابألش اص ذو اإلعاقة.
 -٣٠وأعرقددىل ف ددىل م عددن ارت ا وددا إااا املبددادرات الدديت اهددذ ا أملان ددا لتعنيددن املسدداواة ق د
النس ا وخباصة اسن التاريعات.

 -٣١وأشددادت اامب ددا يملان ددا عل د ا ط دوات اإلهاق ددة الدديت اخطاتوددا حلمايددة قددو الاج د .
وأعرقىل عن قلقوا إااا التقصري التبل غ وتعة معدالت املا قة القضائ ة واإلداندة قضدااي
العنة النساي.
 -٣٢وأعرقىل أفغانستان عن تقديرها قاون التعاون ق الدول واملساعدة اإلمنائ ة املقدمة مدن
أملان ا قال قو اإلنسان.

 -٣٣وأ ن ددىل ألبان ددا عل د أملان ددا لتص ددديقوا عل د اتفاق ددة قل د أورواب قا ددون محاي ددة األ،ف ددال م ددن
االسددتغال النسددي واالعتددداا النسددي (اتفاق ددة الن دناروو)ا واتفاق ددة قل د أورواب للوقايددة مددن العنددة
تد النساا والعنة املنن ومكافحتوما (اتفاق ة اسطنبول)ا واتفاق ة األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
 -٣٤وأ نددىل النائددر علد أملان ددا لوودهددا الرام ددة إىل كفالددة تسددج ل الددوالداتا ووتددعوا خطددة
العمددل الو،ن ددة ملكافحددة العنصدرية لعددام ٢٠١7ا وخطددة العمددل الو،ن ددة لتنف ددذ اتفاق ددة األشد اص
ذو االعاقة.
 -٣5وقال ددىل أن دددورا إهن ددا تا ددارك لن ددة القض دداا عل د التم ددن العنص ددر قلقو ددا م ددن أن أتلب ددة
التام ذ ذو اإلعاقة يتلقون التعل م مؤسسات منفصلة ل ،فال ذو اال ت اجات ا اصة.
 -٣٦ور بىل أنغوال ابعتماد خطة العمل الو،ن ة ملكافحة العنصرية.
 -٣7وال و ددىل األرجنت د الت ددداقري ال دديت ُاه ددذت ملكافح ددة العنص درية وك ددره األجان ددا ومع دداداة
السام ةا وتداقري محاية املواجرين و،اليب اللجوا.
 -٣٨ور بىل أرم ن ا ابعتماد خطط عمل من أجل تعنيدن قدو الطفدل ومكافحدة العنصدرية.
وأشارت إىل الوود الرام ة إىل مساعدة تحااي االجتار ابلبار.
 -٣٩ور بىل أستال ا اب طوات اليت اخطاتوا أملان ا منذ االستعراض الساقق املتعلدق هبداا بدا
ذل ما يتعلق إبدماج الاج ومكافحة التم ن العنصر .
 -٤٠وأ ند ددىل النمسد ددا عل د د أملان د ددا العرا،ود ددا مد ددل اجملتمد ددل املد دددي  ،د دوال عمل د ددة االسد ددتعراض
ولل طوات اإلهاق ة اليت اخطاتوا لتنف ذ توص ات االستعراتات الساققة.
 -٤١وكررت أذرق جان دعوة فريق ا رباا العامل املعدين ابملنحددرين مدن أصدل أفريقدي إىل اهداذ
إجرااات فعالة تد ممارسة موظفي إنفاذ القانون التنم اط العنصر .
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 -٤٢وأعرقىل البحرين عن قلقوا إااا اجلجمات اليت تسدتودف املسدلم ا واملسداجدا واملعاقدد
ال ووديةا والمع ات الدين ةا ومرافق الاج و،اليب اللجوا .وأعرقىل عن قلقوا أيضال مدن عددم
تقدمي الدعم إىل القاصرين تحااي االجتار ابلبار.
 -٤٣وال وددىل قد اروو اعتمدداد خطددة العمددل الو،ن ددة ملكافحددة العنصدرية وإنادداا فريددق عامددل
حلماية األ،فال من العنة واالستغال النس .
 -٤٤وأ نىل قلج كا عل أملان ا ملا قذلتث من جودود إليدواا الاج د ونادر خطدة عمدل و،ن دة
ملكافحة العنصرية والتم ن.
 -٤5وأعرقىل قنن عن تقديرها قاون إجنااات أملان دا
قو النساا واأل،فال واملواجرين.

قدال محايدة قدو اإلنسدانا بدا ف ودا

 -٤٦وال وىل قواتن التداقري اليت اهذ ا أملان ا حلماية قو الف ات الضع فةا بدا ف ودا النسداا
واأل،فال واملواجرين .وأعرقىل عن تقديرها النايدة التربعات املقدمة للمساعدة اإلمنائ ة.
 -٤7ور بىل دولة قول ف ا املتعدددة القوم دات ابلدربام االحتاديدة
التم ن وأشكال الكراه ة جتاه ف ات مع نة من الناو.

أملان دا اجلادفدة إىل مكافحدة

 -٤٨ور بددىل البوسددنة واجلرس د اب ط دوات الدديت اخطاتوددا أملان ددا مددن أجددل تعنيددن أس د محايددة
قو اإلنسان ما ال مل توص ات االستعراض الساقق.
 -٤٩وأ نىل قوتسوا عل أملان ا لوتدعوا خطدة العمدل الو،ن دة ملكافحدة العنصدرية لعدام ٢٠١7ا
ولسنوا قانون الافاف ة قاون األجور الذ دخل ن النفاذ  ٦موا/يول ث .٢٠١7
 -5٠وال وددىل الرباايددل اجلجمددات الدديت يتعددرض جلددا املودداجرون والاج ددون ومراكددن االسددتقبال.
وشددجعىل أملان ددا عل د مقاتدداة م درتكيب ال درائم قدددافل الكراه ددةا وتددمان تسددج ل ه ددل األ،فددال
املولودين عل أرات وا قصرف النور عن وتل والديوم.
 -5١وال ود ددىل قلغد دداراي الود ددود الرام د ددة إىل حتق د ددق املسد دداواة ق د د النس د د وإعمد ددال قد ددو
األش اص ذو اإلعاقة .وأقرت بسا ة أملان ا قوصفوا عضوال منت بال قل قو اإلنسان.
 -5٢وشجعىل قورك نا فاسو أملان ا علد مواصدلة جوودهدا لارتقداا بسدتوى إدمداج الاج د ا
مل إياا اهتمام أكرب إىل قوم مل مشل العائلة.
 -5٣وش ددجعىل كن دددا أملان ددا علد د اه دداذ ه ددل اإلجد درااات الاام ددة ل دددعم ا تم دداالت حتق ددق
النجاد لم ل سكاهنا عل األمد الطويلا من املوا،ن وتري املوا،ن عل د سواا.
تنف ددذ اتفاق ددة ق ددو األش د اص ذو

 -5٤و ددىل ش د لي أملان ددا عل د مواص ددلة تق دددموا
اإلعاقة تنف ذال كامال.
 -55وال وددىل الص د إجنددااات أملان ددا م دددان محايددة قددو اإلنسددان .لكنوددا أعرقددىل عددن
قلقوا إااا استفحال العنصرية وكره األجانا أملان ا.
 -5٦ور دا الكونغددو ابملبددادرة النب لددة الدديت اهددذ ا أملان ددا والدديت م لددىل
من الاج .
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 -57وأعرقدىل كوسددتاريكا عددن قلقوددا إااا انتاددار خطداب العنصدرية وكددره األجانددا
ركات وأ ناب س اس ة.

أوسددا

 -5٨وأ ن ددىل ك ددوت ديف دوار عل د أملان ددا اللتنامو ددا حبماي ددة ق ددو اإلنس ددانا كم ددا يتض ددا م ددن
تنف ذها إصا ات تاريع ة ومؤسس ة.
 -5٩وأشارت كواب إىل قلقوا من عدم االعتاف رمس ال ابملنحدرين من أصل أفريقدي علد أهندم
ياكلون أقل ة.
 -٦٠وش ددجعىل ق ددربص أملان ددا علد د ق ددذل مني ددد م ددن الو ددودا
ملكافحة العنصريةا خبصوص اإلجرااات املؤسس ة.

إ ،ددار خط ددة العم ددل الو،ن ددة

 -٦١ور بىل تاد ك ا ابلتدداقري الديت اهدذ ا أملان دا ملكافحدة األنادطة العنصدريةا ال سد ما وأهندا
شودت هجرة وافدة واسعة النطا .
 -٦٢وأعرقىل هوورية كوراي الاعب ة الداقرا ،ة عن قلقودا إااا انتواكدات قدو اإلنسدان
قع قاالت احل اة االقتصادية واالجتماع ة وال قاف ة أملان ا.
 -٦٣وأ نىل النروي عل أملان ا لدورها الفعال
تعنين املساواة ق النس .

قل

قو اإلنسدان وجوودهدا الرام دة إىل

 -٦٤ور ب ددىل إك د دوادور ابإلج د درااات ال دديت اه ددذ ا أملان ددا قا ددون األعم ددال التجاري ددة و ق ددو
اإلنسان اليت تلنم الاركات ابهاذ إجرااات تتجاوا قرد االلتنامات الطوع ة.
 -٦5وأعرقىل مصر عن قلقوا من استمرار انتاار خطاب الكراه ة والعنصدرية وكدره األجاندا
أملان اا واستفسرت عن التداقري املت ذة للتصد لل طاب العنصر .
 -٦٦ور بىل إستون ا جبوود أملان ا لتوس ل نطدا العمدل قادون محايدة الطفدل واالعدرا املتنايدد
من أجل محاية املرأة من العنة.
 -٦7ور بددىل فنلندددا قدددخول "اتفاق ددة قل د أورواب للوقايددة مددن العنددة تددد النسدداا والعنددة
املنن ومكافحتوما" ن النفاذ أملان ا.
 -٦٨وأ نددىل فرنسددا عل د أملان ددا لدددعموا املسددتمر حلقددو اإلنسددانا ماددرية إىل تع نوددا مددؤخرال
مفوتال معن ال بكافحة معاداة السام ة.
 -٦٩ور بددىل ت دداقون ابعتمدداد أملان ددا ق دوان وت ددداقري لتعنيددن ا دتام قددو النس دداا واأل،ف ددال
واألش اص ذو اإلعاقة.
 -7٠ور بد ددىل جورج د ددا قتصد ددديق أملان د ددا عل د د عد دددد مد ددن االتفاق د ددات الدول د ددةا وأشد ددارت إىل
تصديقوا عل اتفاق ة اسطنبول.
 -7١وأ نىل تا عل أملان ا ملا قذلتث من جودود ملكافحدة معداداة الغجدر وإيدواا عددد كبدري مدن
املواجرين والاج .
 -7٢وأ نىل ال و ن عل أملان ا ملا اهذتث من مبادرات للت ق ة
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 -7٣وقالىل هاييت إن أملان اا ابستقباجلا عددال كبريال من الاج ا أصبحىل حتتل موقعدال رايدايل
عل الصع د العاملي قال محاية قو اإلنسان.
 -7٤وال وىل هندوراو الوود الس ة ألملان ا والتناموا ابستقباجلا عددال كبريال من الاج .
 -75ور بددىل هنغدداراي ابلتددداقري الدديت اهددذ ا أملان ددا إلعمددال قددو األشد اص ذو اإلعاقددةا
لكنوا أعرقىل عن قلقوا الستمرار التنم ط الذ ينطو عل م ن قاون اإلعاقة.
 -7٦ور بىل آيسلندا ابعتماد أملان ا تاريعات لتعنين شفاف ة سلم األجور وكفالة املساواة ق
املناصا الق ادية.
النس
 -77وأ نىل اجلند عل أملان ا الهاذها مبادرات هبدف حتق ق املساواة ق النس واعتمادهدا
خطة العمل الو،ن ة ملكافحة العنصرية لعام .٢٠١7
 -7٨ور بددىل إندون سد ا ابعتمدداد أملان ددا خطد اديت العمددل الددو،ن ت املتعلقتد ابألعمددال التجاريددة
و قو اإلنسان عام  ٢٠١٦وبكافحة العنصرية عام .٢٠١7
 -7٩وأعرقىل هوورية إيران اإلسام ة عدن قلقودا إااا تصددير أملان دا أسدلحة إىل مندا،ق الندناس
وعدم كفاية محاية األقل ات الدين ة واإل ن ة.
 -٨٠ور ا العدرا ابملسداعدة اإلنسدان ة الديت تقددموا أملان دا واسدتقباجلا الاج د  .وأشدار إىل
تعاوهنا مل آل ات قو اإلنسان التاقعة ل مم املتحدة.
 -٨١ور بىل آيرلندا إبنااا أملان ا مكتبال للرصدد لإلشدراف علد تنف دذ اتفاق دة قدو الطفدلا
وأشارت إىل اعتماد قانون ملكافحة االجتار ابلبار.
 -٨٢وأ ن ددىل إس درائ ل علد د أملان ددا لوت ددعوا خط ددط عم ددل و،ن ددة ملكافح ددة العنص درية واالجت ددار
ابلبارا ولوودها الرام ة إىل مكافحة معاداة السام ة.
 -٨٣وردال عل األس لة والتعل قاتا قال وفد أملان ا إن خطة العمل الو،ن دة املتعلقدة ابألعمدال
التجارية و قو اإلنسان تتضمن  5٠تدقريال ملعالة هلة من املسائلا م دل مادتايت الادركاتا
إ،ددار ملك ددة الدولددة .وسددتكون اللجنددة املاددتكة ق د الددواارات ل عمددال التجاريددة
بددا ذل د
و قو اإلنسدان مسدؤولة عدن رصدد وتنف دذ ا طدة .و عاهدذ عددد مدن التدداقري لتعنيدن تكدافؤ الفدرص
وسددد الفجددوة األجددور قد النسد ا وهددي تاددمل مواصددلة تنم ددة الدددعم املقدددم للوالدددين لرعايددة
أ،فاجلما وتعنين املساواة ق الرجال والنساا املااركة املناصا اإلداريةا واهاذ تداقري لتعنين
شفاف ة األجور.
 -٨٤واهذت احلكومة مبادرات ملكافحة العنصرية والتطرف عل املستوى االحتاد ومستوى
الوالايت والبلدايت .وتامل هذه التداقري هص األموال وتعديل التاريعات لتحق ق منيد مدن
الفعال د ددة مقات د دداة م د درتكيب ال د درائم العنص د دريةا واملا و د ددات العنص د دريةا وخط د دداب الكراه د ددة.
وابإلتافة إىل ذل ا يُلنم قانون اإلنفاذ املتعلق ابلابكاتا الذ دخل دن النفداذ  ١تادرين
األول/أكت ددوقر ٢٠١7ا ش ددبكات التواص ددل االجتم دداعي ال دديت تض ددم أك ددر م ددن مل ددوي مس ددت دم
مسجل أملان ا قتوفري آل ة فعالة لتقددمي الادكاوى مدن متدوى تدري قدانوي مددد و دذف احملتدوى
تري القانوي قاكل واتا تضون  ٢٤ساعة من اإلقاغ عنث.
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وجترى عمل ات املراقبة اليت تضطلل هبا الار،ة قناا عل ما تكتافث هذه األخرية وعل
ُ -٨5
ال اكدن أن يكدون
معايري موتدوع ة اكدن للمحداكم استعراتدوا .وهدذا يعدين أن موودر الاد
العامل الو د لتنف ذ تداقري الار،ة.
دورات اللغدة واالدمداج الديت موجلدا
 -٨٦و عام ٢٠١7ا شارك قو  ٢٩٠ ٠٠٠شد
احلكومة للمرة األوىل .ولتمك الوالدين من ضور دورات اللغدةا ُوفدرت مرافدق لرعايدة األ،فدال.
وأت حىل أيضال خدمات املاورة قاون اجلجرة للبالغ .
 -٨7ومن املوم أن تعمل أملان ا من أجل إهاد قتمل يقبل التندوس النسدي والنسداي ويدعمدث
وياجعث .وتعتنم احلكومةا قناا عل األ كام الصادرة عن احملكمة الدسدتورية االحتاديدة واحملكمدة
العل ددا ألملان دداا إدراج خ ددار الددن ال الددث القددانون .و ود األ،فددال دداملو صددفات النسد
حبماية أفضل من التدخات الطب ة اليت ال رجعة ف وا ول سىل ترورية.
 -٨٨و عاه ددذت ت ددداقري حلماي ددة األ،ف ددال م ددن العن ددة واالس ددتغال النسد د ا ب ددا ف و ددا تنقد د ا
األ كددام املتصددلة ابملوتددوس قددانون اإلج درااات النائ ددةا لتددوفري محايددة أفضددل ل ،فددال  ،دوال
إجرااات احملكمة .وحتسنىل أيضال خدمات عاج الضحااي.
 -٨٩وأنا د ىل شددبكة تعدداون احتاديددة و،ن دة للمسدداعدة عل د منددل اسددتغال األ،فددالا بددا
ذل التعاون املنسق ق مكاتا رعاية الاباب والار،ة والوكاالت اإلرشادية.
 -٩٠وم ل الداقرا ،ة والت ق ة قال قو اإلنسان جدناال مدن املنداه الدراسد ة ه دل
مرا ل التعل م .ولدى الامعات أيضدال أولدوايت حب دة وكدراو عصصدة للت ق دة والبحدث قدال
قو اإلنسان.
 -٩١و عام ٢٠١٨ا ا تفلىل أملان ا برور  ١٠٠سنة عل منا املرأة دق االنت داب .ومدل
ذل ا كانىل هناك عقبات املااركة الس اس ة للمرأة عل املستوى االحتاد .
 -٩٢و ة نوام متنوس لتقدمي املساعدة إىل النساا تحااي العنة .فوناك  ٣5٠مدووى للنسداا
وأك ر من  ٤٠من املباي املؤلفة من عدة و دات سكن ة واق ة تضم مدا ينيدد علد  ٦ ٠٠٠دن
إليواا قو  ٣٠ ٠٠٠شد ا بدن فد وم أ،فدال الضدحااي .وهنداك أيضدال  75٠وكالدة مت صصدة
إلسداا املاورة.
 -٩٣وأعرقىل إيطال ا عن تقديرها اهتمدام أملان دا ابلت ق دة
ملكافحة العنصرية ابعتمادها خطة عمل و،ن ة جديدة.

قدال قدو اإلنسدان وجوودهدا

 -٩٤وأ نددىل ال دداابن علد أملان ددا ملبادرا ددا املتعلقددة حبقددو املدرأة والطفددل وإنادداا مؤسسددة لرصددد
قو الطفل.
 -٩5وأعرق ددىل كاااخس ددتان ع ددن قلقو ددا إااا تناي ددد الت ددوترات قد د اإل ن ددات واألداين أملان دداا
إتافة إىل تصاعد خطاب الكراه ةا وكره األجاناا وكراه ة اإلساما وا طاب العنصر .
 -٩٦وشكرت ك ن ا أملان ا عل تقريرها الو،ين املتعلق قتعنين قو اإلنسان ومحايتوا.
 -٩7وأعرب لبنان عن تقديره التنام أملان ا حبماية قو موا،ن وا واملق م ف وا.
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 -٩٨ور بددىل ل ب ددا ابعتمدداد أملان ددا خطددة العمددل الو،ن ددة املتعلقددة ابألعمددال التجاريددة و قددو
األعمال التجارية قو ا اإلنسان.
اإلنسان اليت تتناول اااثر اليت ُ تمل أن تضر هبا
ُ

 -٩٩وأ ن ددىل ل تنا ددتاين عل د أملان ددا ملكافحتو ددا انتواك ددات احل درايت األساس د ة واحلق ددو
ه ددل أقدداا العدداملا ودعموددا املدافع /املدددافعات عددن قددو اإلنسددانا وتصددديقوا عل د اتفاق ددة
األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
 -١٠٠وأ نىل لكسمربغ علد أملان دا لوودهدا الرام دة إىل مكافحدة التطدرف مدن خدال مبدادرات
وقائ ة وألخذها قنواج م ل ي الن .
 -١٠١وأعرقددىل مدتاددقر عددن أسددفوا عل د عدددم اسددتعداد أملان ددا العتمدداد تا دريعات مددن أجددل
القضاا عل العنصرية والتم ن العنصر وكره األجانا والتعصا.
 -١٠٢وأ نددىل مددال ناي علد أملان ددا لكفالددة إدراج سد ادة القددانون و قددو اإلنسددان
والربام الو،ن ة.

الس اسددات

 -١٠٣وأ نىل ملدية عل أملان ا ملا قذلتث من جوود حلماية النساا واأل،فال من العنة وسدوا
املعاملة من خال التصديق عل اتفاق ات قل أورواب املتصلة ابملوتوس.
 -١٠٤ور بددىل مددا قتصددديق أملان ددا عل د اتفاق ددات قل د أورواب املتصددلة ابلعنددة تددد امل درأةا
والعنة العائليا ومحاية الطفلا واتفاق ة األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
 -١٠5وش ددجعىل موريتان ددا أملان ددا عل د مواص ددلتوا ت دددع م الت ددداقري الرام ددة إىل االرتق دداا بس ددتوى
إدماج األقل ات اإل ن ة سو العمل.
 -١٠٦وأشارت املكس

إىل استضافة أملان ا عددال كبريال من الاج

وتاج عوا االدماج.

 -١٠7وأ ن ددىل منغول ددا علد د أملان ددا لتص ددديقوا علد د اتفاق ددة األم ددم املتح دددة ملكافح ددة الفس ددادا
والتناموا قتعنين املساواة ق النس .
 -١٠٨وأع ددرب الب ددل األس ددود ع ددن س ددروره الس ددتقبال أملان ددا أع دددادال كب ددرية م ددن  ،دداليب اللج ددوا
والاج وتصديقوا عل اتفاق ة النناروو واتفاق ة اسطنبول.
 -١٠٩وأشار املغرب إىل اعتماد أملان ا خطط عمل تتعلق ابألش اص ذو اإلعاقةا واملساواةا
واحلماية من االنتواكات النس ة.
 -١١٠وأعرقددىل م امنددار عددن قلقوددا إااا االنتواكددات والتجدداواات املنعومددة
والتجارة أملان ا اليت تؤ ر التمتل الكامل حبقو اإلنسان.

أوسددا األعمددال

 -١١١وأ ن ددىل م ب ددا عل د د أملان ددا الهاذه ددا مب ددادرات تا د دريع ة ومؤسس د د ة
اإلنسان منذ االستعراض الساقق.

م دددان ق د دو

 -١١٢ور بىل ن بال ابملبادرات اليت اهذ ا أملان ا لرفل مستوايت املع ادةا وحتق دق املسداواة قد
النس ا ومكافحة التم ن.
 -١١٣ور بددىل هولندددا ابأل ددة الدديت تول وددا أملان ددا ملكافحددة التم ددن عل د أسدداو امل ددل النسدديا
وأشارت إىل اعتماد تاريعات جت ن اواج م ل ي الن .
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 -١١٤وأ نىل ن جرياي عل أملان ا لكفالة امت ال صا ات الار،ة حلقدو اإلنسدانا وال سد ما
ف ما يتعلق ققضااي العنصرية والتم ن.
 -١١5وأ نىل الدامنرك عل أملان ا ملا ققتث من تقدم صوب تعنين مؤسسا ا الو،ن ة حلقو اإلنسان.
 -١١٦وقالددىل ابكس ددتان إنددث ينبغ ددي التص ددد ملسددولة التنم د ط العنص ددر واإل ددين ال ددذ مارس ددث
ق النساا املسلمات.
الار،ة األملان ة والتم ن
 -١١7وأ نىل ابراتوا عل أملان ا لقانوهنا املتعلق قتكافؤ املاداركة قد املدرأة والرجدل ولتوسد عوا
نطا خدمات رعاية األ،فال.
 -١١٨وأقرت قريو ابلدور الرائد الذ تضدطلل قدث أملان دا
الذ يوفر م االل عل التناموا حبقو اإلنسان.

اسدتقبال ،داليب اللجدوا واملوداجرينا

 -١١٩وقالددىل الفلبد إهنددا تاددعر ابلقلددق ألن فددرص صددول املودداجرين تددري الاددرع
عل ا دمات االجتماع ة األساس ة مدودة.
 -١٢٠ور بىل قولندا قتطب ق أملان ا تداقري تاريع ة تن
قرارات مكاتا رعاية الاباب.

أملان ددا

عل اإلشدراف القضدائي املسدتقل علد

 -١٢١ور بىل الربتغال قتعديل أملان ا املادة  ٤٦من قانون العقدوابت الدذ يسدتوجا النودر
الدافل العنصر عل أنث ظرف مادد.
 -١٢٢وأ نىل قطر عل أملان ا ملا قذلتث من جوود مكافحة االجتار ابلبارا وتنف دذها خط اديت
العمل الو،ن ت املتعلقت بكافحة العنصرية وابألعمال التجارية و قو اإلنسان.
 -١٢٣وش ددجعىل هووري ددة ك ددوراي أملان ددا علد د مواص ددلة جووده ددا اجلادف ددة إىل التعج ددل إبدم دداج
املواجرين اجتماع ال وتو ،د سامتوا االجتماع ة.
 -١٢٤وأ نىل هوورية مولدوفا عل جودود أملان دا املوجودة صدوب مكافحدة التم دنا ومندل ه دل
أشكال التطرفا وتعنين الداقرا ،ة.
 -١٢5وأ ن ددىل رومان ددا عل د أملان ددا اللتنامو ددا قتعني ددن ق ددو اإلنس ددان ومحايتو ددا عل د املس ددتوي
الو،ين والدو .
 -١٢٦وأش ددار االحت دداد الروس ددي يس ددة إىل شد د وس التعص ددا اإل ددين والد دديينا وما دداعر مع دداداة
السدام ة ومعداداة املوداجرين أملان دا .ومل يدنعك الك دري مدن تلد األفعدال اإل صدااات علد
أهنا أفعال متطرفة.
 -١٢7وش ددجعىل روان دددا أملان ددا عل د د اعتم دداد مني ددد م ددن الت ددداقري االس ددتباق ة ملكافح ددة التم ددن
العنصر ا با ذل من خال تنف ذ خطة العمل الو،ن ة ملكافحة العنصرية.
 -١٢٨وأ ن ددىل الس ددنغال علد د أملان ددا مل ددا ل ددديوا م ددن س اس ددات دددف إىل ت ددوفري محاي ددة أفض ددل
للحقو الس اس ة واالقتصادية واالجتماع ة وال قاف ة.
 -١٢٩وقالددىل ص درق ا إن أملان ددا اتددطلعىل قدددور هددام
منوومة األمم املتحدة.
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 -١٣٠وأ شد ددارت سد ددلوفاك ا إىل اهتم د ددام أملان د ددا حبمايد ددة الصحف /الص د ددحف اتا بد ددا
دعموم/دعمون إلنااا منصا مم ل خاص معين قسامة الصحف /الصحف ات.
 -١٣١وأقرت سلوف ن ا ابلوود اليت قذلتوا أملان ا لتحق ق التكافؤ
لكنوا ال وىل االعفاض الكبري عدد النساا ق أعضاا الربملان.

ذل د د

الفدرص قد املدرأة والرجدلا

 -١٣٢وأ ند ددىل جند ددوب أفريق د ددا عل د د أملان د ددا النتواجود ددا هن د د اسد ددتقبال املود دداجرين والاج د د ا
وجوودها الرام ة إىل تعنين التنوس واالدماج عند تصديوا للتوترات االجتماع ة.
 -١٣٣وأ نىل إسبان ا عل أملان ا لتصديقوا عل اتفاق ة األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
 -١٣٤وأ ندىل سدر النكدا علد أملان دا لوودهددا اجلادفدة إىل التصدد لاجتدار ابلبادر واسددتغال
األ،فال والاباب.
 -١٣5وأ نددىل دولددة فلسددط عل د أملان ددا اللتناموددا قتعنيددن قددو اإلنسددانا ور بددىل ابلوددود
الرام ة إىل مكافحة التم ن والتطرف.
 -١٣٦وأع ددرب الس ددودان ع ددن تق ددديره جو ددود أملان ددا اجلادف ددة إىل تعني ددن ق ددو اإلنس ددان وتنف ددذ
توص ات االستعراض الساقق.
 -١٣7وشكرت السويد أملان ا عل تقريرها الاامل وعل العرض الذ قدمتث.
 -١٣٨وأ ن ددىل سويسد درا علد د اعتم دداد أملان ددا خط ددة العم ددل الو،ن ددة املتعلق ددة ابألعم ددال التجاري ددة
و قو اإلنسان لعام .٢٠١٦
 -١٣٩وأعرقددىل المووريددة العرق ددة السددورية عددن قلقوددا قاددون ال درائم وممارسددات التم ددن والوصددم
اليت تستودف األجانا أملان ا قدافل العنصرية.
 -١٤٠وأ نىل اتيلند عل أملان ا لتعنينها قو املواجرينا لكنودا قالدىل إن القلدق يسداورها مدن
تنامي املااعر العنصرية وكره األجانا.
 -١٤١ور بددىل توتددو ابلتددداقري الدديت اهددذ ا أملان ددا حلمايددة قددو اإلنسددانا وال س د ما اعتمدداد
خطة عمل ملكافحة العنصرية.
 -١٤٢ور بددىل تددون اب طدوات الدديت اخطاتوددا أملان ددا لوتددل منوومددة قددو اإلنسددانا واإل،ددار
التاريعي واملؤسسي قتصديقوا عل العديد من االتفاق ات الدول ة.
 -١٤٣وال و دىل ترك ددا مددل التقدددير الدددور ال درايد الددذ تضددطلل قددث أملان ددا
أورواب.
الاج

التصددد ألامددة

 -١٤٤وال وىل أوكران ا تنف ذ أملان ا توص ات االستعراض الساقق .وأ نىل عل انتواجوا هنجدال
شامال مكافحة التم ن.
 -١٤5وش ددجعىل اململك ددة املتح دددة لربيطان ددا العوم د د وآيرلن دددا الا ددمال ة أملان ددا عل د د اعتم دداد
تاريعات ملكافحة التم ن العنصر وكره األجانا وما يتصل قذل من تعصا.
 -١٤٦وأعرقددىل الددوالايت املتحدددة األمريك ددة عددن قلقوددا إااا التقددارير الدديت تتحددد عددن أعمددال
معادية للسام ة وأعمال عنة يتعرض جلا املسلمون واملواجرون.
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 -١٤7ور ب ددىل أوروتد دوا ابالهتم ددام ا دداص ال ددذ تول ددث أملان ددا ملكافح ددة التم ددن والتط ددرفا
ومك املرأة واملساواة ق النس .
 -١٤٨وردال علد عدددد آخددر مددن األسد لة والتعل قدداتا ذكددر وفددد أملان ددا أن أملان ددا قصدددد صد اتة
تاريل قاون عودة املرأة إىل العمل املتفرغ قعد إجااة األمومة .وستسع أملان ا أيضال إىل التصديق
عل اتفاق ة منومدة العمدل الدول دة رقدم  ١٦٩والربوتوكدول االخت دار املتعلدق ابحلقدو االقتصدادية
واالجتماع ة وال قاف ة.
 -١٤٩وقد قدأ تنف ذ خطة العمل الو،ن ة ملكافحة العنصرية.
 -١5٠وف مددا يتعل ددق ابإلدمدداجا س ددتُكَّة البحددو والت ددداقري لرصددد االدم دداج وعددرض جنا ددات
استات ج ة االدماج وأوجث قصورها معال.
 -١5١و أعق دداب ال درائم ال دديت ارتكبتو ددا "خل ددة االش دتاك ال ددو،ن الس درية"ا نُق ددا تعري ددة
ال د درائم ذات الد دددوافل الس اس د د ة حب د ددث وخد ددذ احلسد ددبان منود ددور الضد ددحااي .ويُسد ددت دم ال د ددوم
ما قموعث  ١١قاالل موات ع ال لتصن ة الرائم قدافل الكراه ة.
 -١5٢وذكر الوفد أن هدف احلكومة االحتادية هو تدمان إدمداج األشد اص ذو اإلعاقدة
سو العمل و املدارو.
 -١5٣وتعمددل أملان ددا عل د انتودداج هند شددامل ملواجوددة تغددري املنددا ابلتعدداون مددل وكدداالت األمددم
املتحدة وقلدان أخرى.
 -١5٤وشكر الوفد الدول عل توص ا ا.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -١55ستنظر أملانيا يف التوصيات التالية ،وستقدم ردودها عليها يف الوقت املناسب ،على
أن يكون ذلك يف موعد أقصاه دورة جملس حقوق اإلنسان التاسعة والثالثون:
التصدديق علدى اتفاقيدة ةايدة حقددوق عيدل العمداي املهداجري وأ دراد
١-١55
أسرهم (اجلزائر) (زامبيا) (السنغاي) (الفلبني) (مصر) (هندوراس)؛
النظر يف التصديق على اتفاقية ةاية حقوق عيل العماي املهاجري
٢-١55
وأ راد أسرهم (أذربيجان) (أوروغواي) (شيلي)؛
النظدر مد جديددد يف التصددديق علددى االتفاقيددة الدوليددة مايددة حقددوق
٣-١55
عيل العماي املهاجري وأ راد أسرهم (إندونيسيا)؛
التوقيد ددل علد ددى الاوتويد ددوي اال تيد دداري امللحد ددق ابلعهد ددد الد دددو ا د ددا
٤-١55
اب قوق االقتصادية واالجتماعية والثقا ية والتصديق عليه (إيطاليا) (البوسنة واهلرسك)؛
التصديق على الاوتويدوي اال تيداري امللحدق ابلعهدد الددو ا دا
5-١55
اب قوق االقتصادية واالجتماعية والثقا ية (إسبانيا) (اجلبل األسود) (زامبيا)؛
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التصديق على الاوتويدوي اال تيداري امللحدق ابلعهدد الددو ا دا
٦-١55
اب قددوق االقتصددادية واالجتماعيددة والثقا يددة ،ددا يف ذلددك قبددوي ا تصددا اللجنددة
يما يتعلق إبجراءات التحري ( نلندا)؛
التص ددديق عل ددى الاوتوي ددوي رق ددم  12امللح ددق ابتفاقي ددة ةاي ددة حق ددوق
7-١55
اإلنسان وا رايت األساسية املؤرخ  4تشري الثاين/نو ما ( 2000أويرانيا) (ما )؛
التصد ددديق علد ددى اتفاقيد ددة منظمد ددة العمد ددل الدوليد ددة بش د د ن الشد ددعو
٨-١55
األصلية والقبلية( 1989 ،رقم ( )169الدامنرك)؛
التصديق على بروتويوي منظمة العمل الدولية لعام  2014امللحدق
٩-١55
ابتفاقيددة العمددل اجلدداي( 1930 ،رقددم ( )29اململكددة املتحدددة لايطانيددا العظمددى
وآيرلندا الشمالية)؛
 ١٠-١55االس ددتمرار يف ةدي ددة ال دددور القي ددادي يف تدي ددد املمارس ددات اجلي دددة،
ال سيما يف إطار تعاوهنا مل آليات ومؤسسات حقدوق اإلنسدان ،ومواصدلة جهودهدا
الرامية إىل تشجيل السلوك املسدؤوي يف األعمداي التجاريدة واحدحام حقدوق اإلنسدان
م الي طة العمل الوطنية املتعلقة ابألعماي التجارية وحقوق اإلنسان ،وا د
على زايدة مشارية املرأة يف تعزيز السالم واألم (بواتن)؛
 ١١-١55إيددالء اهتمددام ددا للتوصدديات الددي قدددمها ريددق ا دااء العامددل املعددين
ابملنحدري م أصل أ ريقي والي ال يزاي يتعني أ ذها يف ا سبان (الكونغو)؛
١٢-١55

مواصلة التعاون مل جملس حقوق اإلنسان وآلياته (ميامنار)؛

 ١٣-١55اعتم دداد عملي ددة ا تي ددار مفتوح ددة تامد دا عن ددد ا تي ددار املرش ددحني عل ددى
الص ددعيد ال ددوطين النتي دداابت هي ددات معاه دددات األم ددم املتح دددة (اململك ددة املتح دددة
لايطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 ١٤-١55مواءم ددة التشد دريعات املتعلق ددة راقب ددة تص دددير األس ددلحة م ددل أحك ددام
معاهدددة رددارة األسددلحة واملوقددف املوحددد الددس االتدداد األوروج ،ويفالددة أن رددر ،
قب ددل م ددنا ر دد ،التص دددير ،تقييم ددات ش دداملة وش ددفا ة لد د اثر ال ددي تإدددثها إس دداءة
ديه مد يقمد يف
استيدام األسلحة الصغرية واألسلحة ا فيفة على النساء،
مناطق النزاعات (ألبانيا)؛
 ١5-١55تكييددف التش دريعات والسياسددات واملمارس ددات الوطنيددة مددل أحك ددام
املادة  ،٧الفقرة  ،4م معاهدة رارة األسلحة (يوستاريكا)؛
 ١٦-١55تعزيز عملية تقييم آاثر نظام تدر ي ،تصددير األسدلحة علدى حقدوق
اإلنسان ملنل استيدامها يف ارتكا أو تسدهيل ارتكدا أعمداي طدرية مد العندف
اجلنساين أو أعماي عنف طرية موجهة ضد النساء واألطفاي (بريو)؛
 ١7-١55تعزيز التشريعات املتعلقة ا تقح ده الشدريات عدا الوطنيدة املسدجلة
يف أملانيا أو الي يوجد مقرها يها مد انتهايدات قدوق اإلنسدان ،وال سديما عنددما
تعمل يف ا ارج (الاازيل)؛
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 ١٨-١55تعزيز مراقبة الشريات األملانية العاملة يف ا ارج يما يتعلق أبي أثر
سليب ألنشطتها على التمتل حبقدوق اإلنسدان ،اصدة يف منداطق النزاعدات؛ ويشدمل
ذلددك حدداالت االحددتالي األجندديب ،حي د تكددون هدداطر انتهايددات حقددوق اإلنسددان
مضاعفة (دولة لسطني)؛
 ١٩-١55التحقيق يف أنشطة الشريات ،ال سيما عندما تؤثر هذه األنشدطة يف
حقوق اإلنسان ةثريا سلبيا (السودان)؛

 ٢٠-١55التقيد بدادرة ااملبدادا الطوعيدة املتعلقدة ابألمد وحقدوق اإلنسدانا ،وهدي
مبادا مع ّدة لتوجيه أصحا املصلحة املتعددي تديدا يف جماي الصناعات االستيراجية،
وتنفيذ املبادا التوجيهية املتعلقة ابألعماي التجارية وحقوق اإلنسان (سويسرا)؛

 ٢١-١55تكثي ددف الرقاب ددة القائم ددة عل ددى تنفي ددذ ط ددة العم ددل الوطني ددة املتعلق ددة
ابألعماي التجارية وحقوق اإلنسان الي اعتمدهتا ا كومة االتادية (جورجيا)؛
 ٢٢-١55تيس ددري الرقاب ددة الفعال ددة عل ددى تنفي ددذ ط ددة العم ددل الوطني ددة املتعلق ددة
ابألعماي التجارية وحقوق اإلنسان الي اعتمدهتا ا كومة االتادية (يينيا)؛
 ٢٣-١55توسد دديل نطد دداق طد ددة العمد ددل الوطنيد ددة املتعلقد ددة ابألعمد دداي التجاريد ددة
وحق ددوق اإلنس ددان ل ددزايدة الحيي ددز عل ددى قض ددااي العناي ددة الواجب ددة دا ددل البل ددد ،مث ددل
استغالي اليد العاملة يف السوق السوداء يف قطاع البناء (اململكدة املتحددة لايطانيدا
العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 ٢٤-١55تعزيد ددز سياسد ددتها الوطنيد ددة م د د أجد ددل النهد ددوض ابملسد ددؤولية االجتماعيد ددة
للشريات ولتنفيذ املبادا التوجيهية املتعلقة ابألعماي التجارية وحقوق اإلنسان (ميامنار)؛
 ٢5-١55التعجيددل إبنش دداء آلي ددات ال ددتظلم املنص ددو عليه ددا يف ط ددة العم ددل
الوطنية املتعلقة ابألعماي التجارية وحقوق اإلنسان (جنو أ ريقيا)؛
 ٢٦-١55توسدديل نطدداق واليددة املعهددد األملدداين قددوق اإلنسددان حبي د تشددمل
تلقي الشكاو املتصلة ابنتهايات حقوق اإلنسان (الدامنرك)؛
 ٢7-١55توسيل نطاق والية املعهد األملاين قدوق اإلنسدان حبيد تشدمل تلقدي
الشكاو املتعلقة ابنتهايات حقوق اإلنسان املقدمة ضد موظفي الدولة (الفلبني)؛
 ٢٨-١55تكني معهد حقوق اإلنسان م تلقي الشكاو املتصدلة ابنتهايدات
حقوق اإلنسان (ما )؛
 ٢٩-١55النظ ددر يف إنش دداء آلي ددة وطني ددة للتنس دديق والتنفي ددذ واإلب ددال واملتابع ددة
أو تعزيددز ايليددة القائمددة ،وذلددك تشددي ا مددل العناصددر املنبثقددة ع د املمارسددات اجليدددة
الي حددهتا مفوضية األمم املتحدة (الاتغاي)؛
 ٣٠-١55النظ د ددر يف إنش د دداء آلي د ددة تنس د دديق وطني د ددة إلع د ددداد التق د ددارير ومتابع د ددة
التوصيات وتنفيذها ،تشديا مدل عناصدر دليدل مفوضدية األمدم املتحددة لعدام 2016
املتعلق ابيليات الوطنية لإلبال واملتابعة (أوروغواي)؛
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 ٣١-١55إنشاء آلية وطنية دائمة ملتابعة التوصيات الواردة م هتلف آليدات
حقوق اإلنسان وتنفيذها ،ومواصلة تقدمي الددعم مد أجدل تعزيدز مؤسسدات حقدوق
اإلنس ددان يف إط ددار سياس ددة التع دداون ،ال س دديما ةص ددي ،امل ددوارد الالزم ددة مد د أج ددل
النهوض ابيلية الوطنية لإلبال واملتابعة (ابراغواي)؛
 ٣٢-١55مواص ددلة تق دددمي املس دداعدة اإلمنائي ددة ،ددا يف ذل ددك مد د أج ددل تنفي ددذ
أهداف التنمية املستدامة (نيباي)؛
 ٣٣-١55مواصددلة تعزيددز إدمدداج العدداملني ذوي األصددوي املهدداجرة يف الشددرطة
اجلنائية (أنغوال)؛
 ٣٤-١55إلغ دداء التشد دريعات واملمارس ددات التمييزي ددة يف نظ ددم الرعاي ددة الص ددحية
والتعلدديم ويف سددوق العمددل الددي تيّددز حبددق ددة املهدداجري واألقليددات و ددات معينددة
وهتمشها (عهورية يوراي الشعبية الدميقراطية)؛
أ ر تتاج إىل ا ماية ّ
٣5-١55

مواصلة جهود تعزيز املساواة بني اجلنسني ( ييت انم)؛

 ٣٦-١55النظ ددر يف رسد ددم ط ددة عمد ددل ش دداملة للقضد دداء عل ددى القوالد ددب النمطيد ددة
التمييزية يما يتعلق أبدوار ومسؤوليات النساء والرجاي يف األسرة وااتمل (سلو ينيا)؛
 ٣7-١55مواصددلة عملهددا صددو تعزيددز املسدداواة بددني اجلنسددني وتكددني امل درأة
سياسيا واقتصادايا (آيسلندا)؛

 ٣٨-١55مواصد ددلة اجلهد ددود لتعزيد ددز املسد دداواة بد ددني اجلنسد ددني ،اصد ددة يمد ددا يتعلد ددق
ابملناص ددب القيادي ددة ،ددا يف ذل ددك مد د ددالي تنفي ددذ ه دددف تقي ددق املس دداواة ب ددني الرج دداي
والنساء يف املشارية يف املناصب اإلدارية يف ا دمة املدنية حبلوي عام  ( 202٥رنسا)؛

 ٣٩-١55اةدداذ مزيددد مد التدددابري لتدددعيم جهودهددا الراميددة إىل تقيددق املسدداواة
بني اجلنسني ،ال سيما يف جماي العمل (منغوليا)؛
 ٤٠-١55االسددتمرار يف اةدداذ تدددابري لتحقيددق املسدداواة بددني اجلنسددني يف صددنل
القرارات ومكا حة العنف العائلي واجلنساين ضد النساء (نيباي)؛
 ٤١-١55ت دددعيم الت دددابري الرامي ددة إىل تعزي ددز املس دداواة ب ددني اجلنس ددني ،اص ددة
يما يتعلق بتمثيل املرأة النداق ،يف مواقدل صدنل القدرار السياسدي ،وسدد الفجدوة يف
األجور بني اجلنسني ،ويفالة تكا ؤ ر املرأة والرجل يف سوق العمل (رواندا)؛
 ٤٢-١55مواصلة اجلهود لتعزيز املساواة بني اجلنسني ،وال سيما يف العمل م
أجل ضمان سد الفجوة يف األجور (تونس)؛
 ٤٣-١55النظددر يف اعتمدداد اس دحاتيجية أو طددة وطنيددة شدداملة للمسدداواة بددني
اجلنسددني بغيددة معاجلددة العوامددل اهليكليددة الددي تدددمي أوجدده الالمسدداواة بددني اجلنسددني يف
عيل اجلوانب (انميبيا)؛
 ٤٤-١55ر ل مستو الوعي العام بوجدود وغدرض القدانون العدام للمسداواة يف
املعاملة ،ويفالة تنفيذه تنفيذا يامالا (النرويج)؛
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 ٤5-١55تقيددق املسدداواة الفعليددة بددني اجلنسددني ،و قدا ألحكددام اتفاقيددة القضدداء
على عيدل أشدكاي التمييدز ضدد املدرأة ،طدواي عمليدة تنفيدذ طدة التنميدة املسدتدامة
لعام ( 2030هنغاراي)؛
 ٤٦-١55تدددعيم تدددابري تنفيددذ االتفاقيددة الدوليددة للقضدداء علددى عيددل أشددكاي
التمييز العنصري (جنو أ ريقيا)؛
 ٤7-١55تعزيز طة العمل املتعلقدة بتكدا ؤ الفدر  ،علدى ادو مدا تدن ،عليده
اتفاقية القضاء على عيل أشكاي التمييز ضد املرأة (أنغوال)؛
 ٤٨-١55وضل طة عمدل وطنيدة شداملة لتعزيدز املسداواة بدني اجلنسدني ،دا يف
ذلك التصدي ألشكاي التمييز املتعدد اجلوانب ،وضمان رصدها بفعالية ع طريق
أهددداف ومؤشدرات ملموسددة ،وتديددد آليددات مسدداءلة وجيهددة حيثمددا تظددل الفجددوات
قائمة يف جماي املساواة ( نلندا)؛
 ٤٩-١55معاجلة مس لة عدم وجود اسحاتيجية أو سياسة أو طة عمل وطنية
شاملة للمساواة بني اجلنسني تتصد للعوامدل اهليكليدة الدي تددمي أوجده الالمسداواة
بني اجلنسني (ألبانيا)؛
 5٠-١55اعتم دداد اسد دحاتيجية وطني ددة للمس دداواة ب ددني اجلنس ددني تتض ددم ت دددابري
ملموس ددة و عال ددة ،وذل ددك مد د أج ددل إزال ددة العوام ددل اهليكلي ددة ال ددي ت دددمي الالمس دداواة
والعنف اجلنساين يف ااتمل (هندوراس)؛
 5١-١55التعجيل بتحقيق املساواة الفعلية بني اجلنسني ،ا يف ذلك التدابري الرامية
إىل تعزيز التمثيل املتكا ئ بني الرجل واملرأة يف مواقل صنل القرار (البوسنة واهلرسك)؛
 5٢-١55زايدة التدابري م أجل مكا حة العنصرية ،والتمييز العنصدري ،ويدره
األجاندب ومدا يتصددل بدذلك مد تعصدب مكا حدة عالددة وشداملة ،اصددة مد ددالي
التعلدديم الددذي يعددزز اح دحام التنددوع الثقددايف ،واهلويددة ،والددودم االجتمدداعي ،واإلدمدداج
االجتماعي يف س مبكرة (اتيلند)؛
 5٣-١55تعزيددز قدددرة الويالددة االتاديددة ملكا حددة التمييددز واسددتقالهلا لتمكينهددا
م إجراء تقيقات يف الشكاو املتعلقة ابلتمييز ،وال سيما التمييدز بسدبب العدرق،
ومقاضاة اجلناة (توغو)؛
 5٤-١55توسيل نطاق الحييدز يف مكا حدة العنصدرية ،دا يف ذلدك إداندة عيدل
طدداابت الكراهيددة ،والنظددر يف إمكانيددة تنقدديا القددانون العددام للمسدداواة يف املعاملددة،
بغية يفالة ا ماية الفعالة م التمييز (إسبانيا)؛
 55-١55بددذي املزيددد مد اجلهددود واسددتيدام عيددل الوسددائل املمكنددة ملكا حددة
عيل األعماي العنصرية (دولة لسطني)؛
 5٦-١55ب ددذي املزي ددد مد د اجله ددود للقض دداء عل ددى التحد دري عل ددى الكراهي ددة
والعنصرية ويره األجانب ويراهية املثليدة اجلنسدية ويراهيدة مغدايري اهلويدة اجلنسدانية،
وإدانة ا طاابت الي تار التعصب واجلرائم القائمة على التحيز (أوروغواي)؛
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57-١55
(ترييا)؛

اةاذ تدابري عالة ملكا حة يره األجانب والتعصب ويراهية اإلسدالم

 5٨-١55اةاذ عيل التدابري الالزمة ملكا حة التمييز العنصري ويره األجانب
ويراهية اإلسالم يف عيل أااء البلد (عهورية إيران اإلسالمية)؛
5٩-١55

اةاذ تدابري لكفالة مكا حة يره األجانب (السودان)؛

 ٦٠-١55مواص ددلة اجله ددود الرامي ددة إىل مكا ح ددة ي ددل أش ددكاي التميي ددز يف ح ددق
األجانب ومنل التمييز العنصري و طا الكراهية (تونس)؛
 ٦١-١55تعي ددني مؤسس ددة مد د املؤسس ددات ،مث ددل الويال ددة االتادي ددة ملكا حد ددة
التميي ددز ،وتكليفه ددا بتلق ددي الش ددكاو املتعلق ددة ابجلد درائم املرتكب ددة ب دددا ل الكراهي ددة
والتحقيق يها (ترييا)؛
 ٦٢-١55تعزيز آليات وإجراءات اإلبال والتسجيل املتعلقة جبرائم الكراهية،
وتسددني نظددم عددل البيدداانت م د أجددل إعددداد اإلحصدداءات ،ونشددر هددذه املعلومددات
ابنتظام (ترييا)؛
 ٦٣-١55نشددر إحصدداءات شددفا ة يسددهل ا صددوي عليهددا عد جدرائم التطددرف
(االتاد الروسي)؛
٦٤-١55

مواصلة تعزيز اجلهود الرامية إىل القضاء على التمييز العنصري (العراق)؛

 ٦5-١55مضد دداعفة جهد ددود مكا حد ددة طد ددا الكراهيد ددة يف وسد ددائل اإلعد ددالم
ومظدداهر التمييددز اإلثددين والددديين ،وتديددد املسددؤولية اجلنائيددة ع د نشددر األيددديولوجيا
العنصري وأيديولوجيا النازيني اجلدد (االتاد الروسي)؛
 ٦٦-١55مواصلة جهودها يف جماي مكا حة العنصرية والتمييز جبميدل أشدكاله
وبذي املزيد م تلك اجلهود (نيجرياي)؛
 ٦7-١55تكثيف جهودها ملكا حة تنامي العنصرية واحتوائها ،وإصددار إداانت
قوي ددة بشد د ن التص ددررات العنصد درية ال ددي ي ددد و ددا الزعم دداء السياس دديون والس ددلطات
والشيصيات العامة ومعاقبة املسؤولني عنها (عهورية نزويال البوليفارية)؛
 ٦٨-١55تنفيذ تددابري ملندل طدا الكراهيدة واملشدارية يف األنشدطة العنصدرية
م قبدل الاملدانيني والسياسديني ،والتحقيدق يهمدا واملعاقبدة عليهمدا ،و قدا لتوصديات
مفوض جملس أورواب (املكسيك)؛
 ٦٩-١55مواصددلة اةدداذ إجدراءات ضددد طددا الكراهيددة والدعايددة العنصدرية،
والتوعية ياطرمها على املستو االتادي ومستو الوالايت (آيرلندا)؛
 7٠-١55اة دداذ ت دددابري للتص دددي ملد د ّد العنصد درية ووقف دده ،ال س دديما مد د ددالي
اإلدان ددة الش ددديدة جلميد ددل التص ددررات العنص د درية الص ددادرة ع د د الس ددلطات العامد ددة
والزعمدداء السياسدديني والشيصدديات العام ددة ،ددا يف ذلددك عد د طريددق ر ددل دع دداو
جزائية (غاان)؛
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 7١-١55تدعيم التدابري الرامية إىل مكا حة عودة طا العنصرية ويره األجانب،
ا يف ذلك ع طريق التحقيق يف قضااي م هذا القبيل واملقاضاة عليها (إيوادور)؛
 7٢-١55تدددعيم جهودهددا ملكا حددة العنص درية ،ددا يف ذلددك ع د طريددق تعزيددز
القد دددرات املؤسسد ددية علد ددى التوثيد ددق املمد ددنهج للج د درائم املرتكبد ددة بد دددوا ل عنص د درية
والتحقيق يها واملقاضاة عليها (رواندا)؛
 7٣-١55مواصلة اجلهود املبذولة ملكا حة يراهية اإلسالم والعنصرية والتمييز
العنصري ويره األجانب وما يتصل بذلك م تعصب (ليبيا)؛
 7٤-١55اة دداذ ت دددابري عال ددة وسد دريعة ملكا ح ددة ط ددا الكراهي ددة ،ويراهي ددة
اإلسالم ،واألعماي العدوانية العنصرية املنتشرة يف ااتمدل ،وااللتدزام إباتحدة وسدائل
االنتصاف م آاثرها يف األجل الطويل (مصر)؛
 75-١55تكثيف جهود مكا حة العنصرية والتمييز العنصري ويدره األجاندب،
ومند ددل ا طد ددا العنصد ددري أو طد ددا يد ددره األجاند ددب ،و اصد ددة ضد ددد املسد ددلمني
واملهاجري والالج ني (قطر)؛
 7٦-١55يفالددة أن تكددون عيددل أشددكاي املمارسددة التمييزيددة ظددورة وتفددرض
جزاءات بش هنا قتضى إطار تشريعي متني (مدغشقر)؛
 77-١55مواءمة تشريعاهتا احمللية مل املعايري الدولية قوق اإلنسان ،واأل دذ
بتعريددف للتمييددز العنصددري يتوا ددق مددل اتفاقيددة القضدداء علددى عيددل أشددكاي التمييددز
العنصري (هندوراس)؛
 7٨-١55اعتمد دداد تش د دريعات ملكا حد ددة العنص د درية والتمييد ددز العنصد ددري ويد ددره
األجانب وما يتصل بذلك م تعصب ،مدل الحييدز بوجده دا علدى القضداء علدى
ممارسددة التنمدديع العنصددري م د جانددب مددوظفي إنفدداذ القددانون علددى مسددتو االتدداد
والوالايت (أذربيجان)؛
 7٩-١55تطد ددوير يفد دداءة اإلطد ددار القد ددانوين املتعلد ددق ابلتمييد ددز العنصد ددري ويد ددره
األجانب وتقويته (لبنان)؛
 ٨٠-١55حظددر التنمدديع العنصددري الددذي ينطددوي علددى تييددز ،وضددمان التنفيددذ
الفعاي يلية الشكاو الدا لية املستقلة (اهلند)؛
 ٨١-١55اة دداذ إجد دراءات ملموس ددة لوق ددف التنم دديع اإلث ددين أو ال ددديين ال ددذي
ميارسه موظفوها املكلفون إبنفاذ القانون (ابيستان)؛
 ٨٢-١55اعتم دداد ض ددماانت تشد دريعية وآلي ددات إلنف دداذ الق ددانون ملن ددل التنم دديع
العنصري (االتاد الروسي)؛
 ٨٣-١55تعددديل التش دريعات ذات الصددلة علددى الصددعيد الددوطين وعلددى صددعيد
األقاليم ظر التنميع العنصري (جنو أ ريقيا)؛
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 ٨٤-١55وضددل مددا يكف ددي م د الض ددماانت القانونيددة ملن ددل التنمدديع العنص ددري
(اجلمهورية العربية السورية)؛
 ٨5-١55تعزي ددز التد دددابري العملي ددة للتحقيد ددق يف أي عد ددل مد د أ عد دداي التمييد ددز
العنصري (بيالروس)؛
 ٨٦-١55اةدداذ التدددابري الالزمددة للتحقيددق يف أعمدداي العنددف والتمييددز املتعلقددة
عاداة السامية ويراهية اإلسالم ،ومعاقبة اجلناة (األرجنتني)؛
 ٨7-١55مواصلة سياسة مكا حة العنصرية ،مدل يفالدة التحقيدق يف ا طداابت
القائمددة علددى العنص درية ويددره األجانددب ،وعنددد االقتضدداء ،مقاضدداة اجلندداة وإصدددار
أحكام إدانة و رض جزاءات مناسبة حبقهم (يوت ديفوار)؛
 ٨٨-١55تنفي ددذ ط ددة العم ددل الوطني ددة ملكا ح ددة العنص ددرية ،م ددل الحيي ددز عل ددى
القضاء على التمييز العنصري اهليكلي يف عيل اااالت (يينيا)؛
٨٩-١55

تنفيذ طة العمل الوطنية ملكا حة العنصرية بفعالية (ماليزاي)؛

 ٩٠-١55اةدداذ تدددابري م د أجددل التنفيددذ الفعدداي طددة العمددل الوطنيددة ملكا حددة
العنصرية ودف القضاء على التمييز العنصري/اإلثين يف عيل اااالت (ابيستان)؛
 ٩١-١55يفالددة تنفيددذ طددة العمددل الوطنيددة ملكا حددة العنص درية تنفيددذا يددامالا
قصد القضاء على التمييز العنصري اهليكلي واملؤسسي ،ا يف ذلدك مدا يرتكدب يف
حق املنحدري م أصل أ ريقي (انميبيا)؛
 ٩٢-١55مواص ددلة مكا ح ددة التميي ددز العنص ددري يف أم دداي العم ددل ويف ا ي دداة
اليومية يف ضوء طة العمل الوطنية احمل ّدثة ملكا حة العنصرية (رومانيا)؛

 ٩٣-١55مواص د ددلة تعزي د ددز اجله د ددود الرامي د ددة إىل التص د دددي للمواق د ددف العنصد د درية
والتمييزية راه األجانب ،والعمل على تسني اي اق الوظيفية للمهاجري (تشيكيا)؛

 ٩٤-١55مكا حددة العنص درية زيددد م د ا ددزم واحتددواء تناميهددا ،ال سدديما ع د
طريد ددق اإلداند ددة الشد ددديدة جلميد ددل التصد ددررات العنص د درية الد ددي يد ددد ود ددا الزعمد دداء
السياسيون والسلطات والشيصيات العامة (يواب)؛
رض تدابري ةديبية قويدة ورادعدة ضدد مد يسدتعملون طدا الكراهيدة
٩5-١55
ويشاريون يف األنشطة العنصرية ،ا يف ذلك تدابري العدالة اجلنائية (يواب)؛
 ٩٦-١55تدريب أجهزة الشرطة والسدلطات القضدائية واإلداريدة تددريب ا شدامالا
وتوعيتها ابلقضاء على التمييز العنصري (هندوراس)؛
 ٩7-١55تددو ري التدددريب اإللزامددي أل دراد الشددرطة بش د ن دورهددم يف مكا حددة
العنصرية والتمييز العنصري (بلجيكا)؛
 ٩٨-١55يفالة تو ري التددريب إىل عيدل أجهدزة الشدرطة وغريهدا مد سدلطات
إنفاذ القوانني يف جماي مكا حة العنصرية والتمييز وةاية اجلميل منهما (الفلبني)؛
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 ٩٩-١55االسد د ددتمرار يف اةد د دداذ اإلج د د دراءات واملبد د ددادرات املتعلقد د ددة كا حد د ددة
العنص درية ومنددل عيددل أشددكاي التطددرف ،وحبمايددة الالج ددني وغددريهم م د املهدداجري
وإدماجهم (بن )؛
 ١٠٠-١55اإلس دراع يف تنفيددذ ب درامج التصدددي للمواقددف والسددلوييات املتطر ددة
(جنو أ ريقيا)؛
 ١٠١-١55االسد ددتمرار يف مكا حد ددة التمييد ددز والعنص د درية والتحيد ددز العنصد ددري يف
املناطق الريفية (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 ١٠٢-١55تكثيف اجلهود ملنل عيل أشكاي التمييز العنصدري واملعاقبدة عليهدا،
م الي ةالت توعية شاملة على عيل مستوايت ااتمل (شيلي)؛
 ١٠٣-١55اة دداذ ت دددابري تشد دريعية وإداري ددة عال ددة ملن ددل األق ددواي واأل ع دداي ال ددي
تنعكس يها العنصرية ويره األجانب ومكا حتها (الصني)؛
 ١٠٤-١55تكثي ددف مكا ح ددة األ ع دداي ال ددي تنش ددر ط ددا التميي ددز العنص ددري
أو طا الكراهية م الي وسائل اإلعالم واإلنحنت (الصني)؛
 ١٠5-١55االس ددتمرار يف اةد دداذ ت دددابري ملموسد ددة مد د أجد ددل مكا ح ددة املمارسد ددات
التمييزية ويره األجانب والعنف بدوا ل قومية أو عرقية أو إثنية أو دينية (يوستاريكا)؛
 ١٠٦-١55اةدداذ مزيددد م د اإلج دراءات ملنددل عددودة النازيددة اجلديدددة ،ورددرمي أي
وترض على العنصدرية ويدره األجاندب (عهوريدة يدوراي الشدعبية
أ عاي ّ
تشوه التاريخ ّ
الدميقراطية)؛
 ١٠7-١55تكثيف التدابري ملنل العنصرية ضد املنحدري م أصل أ ريقي (بوتسواان)؛
 ١٠٨-١55االسدتمرار يف تعزيدز التددابري الوقائيدة ملكا حدة املواقدف والسددلوييات
املتطر ة يف أملانيا (بوتسواان)؛
 ١٠٩-١55مواصلة دعم املشاريل الراميدة إىل ا دد مد التمييدز يف حدق املثليدات
واملثليد ددني ومزدوجد ددي امليد ددل اجلنسد ددي ومغد ددايري اهلويد ددة اجلنسد ددانية وحد دداملي صد ددفات
اجلنسني ،والعمل م أجل ةاية التنوع اجلنسي واالعحاف به (اليوانن)؛
 ١١٠-١55مواص ددلة اجلهد ددود الراميد ددة إىل مكا حد ددة التميي ددز علد ددى أسد دداس امليد ددل
اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية ،ا يف ذلك م الي يفالة املدوارد الالزمدة السدتقاللية
الويالة االتادية ملناهضة التمييز وتدعيم قوانني مكا حة التمييز (هولندا)؛
 ١١١-١55مواص ددلة تعزيد دز ةاي ددة املثلي ددات واملثلي ددني ومزدوج ددي املي ددل اجلنس ددي
ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني م التمييز والعنف على الصعيد
احمللي ع طريق استحداث ة جنسانية اثلثة لألشيا الذي ال يعتاون أنفسهم
ذيورا أو إاناثا أو الذي يولدون ببنية جنسية غامضة (أسحاليا)؛
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 ١١٢-١55اعتمدداد تدددابري مايددة ا قددوق األساسددية للمثليددات واملثليددني ومزدوجددي
امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني ،وتدي دليدل الرعايدة
يف قطاع الصحة ،حبي يكفل إدراج حقوق مغايري اهلوية اجلنسانية (أوروغواي)؛
 ١١٣-١55النظر يف اعتماد يار جنساين اثلد يف التشدريعات داملي صدفات
اجلنسددني وغددري املندددرجني يف التصددنيف اجلنسددي الثنددائي اسددتنادا إىل التحديددد الددذا
للهوية اجلنسانية (إسرائيل)؛
 ١١٤-١55إنشاء صندوق تعوي وطدين للمتحدولني جنسدي ا الدذي أجداوا علدى
التعقدديم أو العددالج إلعددادة تديددد نددوع جنسددهم بغددري رضدداهم يف الفددحة املمتدددة م د
عام  1981إىل عام ( 2011السويد)؛
 ١١5-١55السعي إىل التعاون مل البلدان امللتزمة كا حة الفساد (نيجرياي)؛
 ١١٦-١55االستمرار يف توثيدق التعداون الددو علدى مواجهدة تغدري املنداخ وآاثره
على تعزيز حقوق اإلنسان وةايتها ( ييت انم)؛
 ١١7-١55االسد ددتمرار يف تسد ددني استكشد دداف مصد ددادر الطاقد ددة املتجد ددددة (الطاقد ددة
الشمسية وطاقة الرايح والطاقة الكهرمائية) للحد م انبعااثت غازات الد ي ة (السنغاي)؛
 ١١٨-١55استعراض اإلصالحات الوطنية املتصلة ابإلرها بغية يفالدة امتثاهلدا
يليا للمعايري الدولية ،والنظر يف إمكانية دعوة املقرر(ة) ا ا (ة) املعين(ة) بتعزيز
وةايددة حقددوق اإلنسددان وا ددرايت األساسددية يف سددياق مكا حددة اإلرهددا إىل زايرة
البلد (املكسيك)؛
 ١١٩-١55مواصلة جهود مكا حة اإلرها ومنل عيل أشكاي التطرف (املغر )؛
١٢٠-١55

مواصلة اجلهود املبذولة يف مكا حة اإلرها على الصعيد العاملي (نيجرياي)؛

 ١٢١-١55االستمرار يف ضمان عدم تعرض أي رد طر التعدذيب أو املعاملدة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة عند تسليمه أو ترحيله (آيرلندا)؛
 ١٢٢-١55إنشدداء آليددة مسددتقلة للتحقيددق يف التعددذيب وإسدداءة املعاملددة علددى يددد
الشرطة (السودان)؛
 ١٢٣-١55مواصلة ةالت التوعية أبمهية اإلبدال عد العندف اجلنسداين ،دا يف
ذلك العنف العائلي ،ويفالة التحقيق الفعاي يف عيل ا االت املبلغ عنها ومقاضاة
اجلناة حسب األصوي (اجلبل األسود)؛
 ١٢٤-١55تو ري تدريب متيص ،للمدعني العامني والقضاة واجلهدات الفاعلدة
الرئيسددية يف نظددام العدال دة اجلنائيددة بش د ن تديددد اجل درائم بدددا ل الكراهيددة العنص درية
وتوصيفها ،وييفية التعامل مل اجلرائم العنصرية يف ضوء التعدديل الدذي أد دل علدى
قانون العقوابت (البحري )؛
 ١٢5-١55تنظديم التثقيددف والتددريب يف جمدداي حقدوق االنسددان لفائددة املهنيددني،
ا يف ذلك موظفو القضاء والشرطة والعاملون يف القطاع الطيب (جورجيا)؛
22
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 ١٢٦-١55يفالددة إج دراء تقيقددات و ايمددات مسددتقلة ونزيهددة و عالددة يف قضددااي
العنف املزعوم الذي تارسه الشرطة (عهورية إيران اإلسالمية)؛
 ١٢7-١55اة دداذ مزي ددد مد د اإلجد دراءات لكفال ددة اإلب ددال عد د ح دداالت العن ددف
اجلنساين ومقاضاة مرتكبيه و ق األصوي (إسرائيل)؛
 ١٢٨-١55يفالددة إمكانيددة الوصددوي إىل العدالددة علددى اددو عدداي ،واحملايمددة و ددق
األص ددوي القانوني ددة ،وآلي ددات اجل ددا النزيه ددة لفائ دددة ط دداليب اللج ددوء والالج ددني و قد د ا
للقانون الدو قوق اإلنسان والقانون الدو لالج ني (إيوادور)؛
 ١٢٩-١55تعي ددني مؤسس ددة مس ددتقلة ونزيه ددة إلع ددداد دراس ددة ش دداملة عد د تنفي ددذ
توصدديات جلددان التحقيددق الددي أنش د ها الاملددان االتددادي وبع د برملدداانت الددوالايت
للتحقيق يف جرائم القتل الي نفذهتا ا لية االشحاييني الوطنيني السريةا (ترييا)؛
 ١٣٠-١55يفالددة عدددم اللجددوء إىل االحتجدداز السددابق للمحايمددة إال يييددار أ ددري،
وضمان إعادة النظر يه دورايا م جانب هي ة مستقلة (عهورية نزويال البوليفارية)؛

 ١٣١-١55يفالدة التعدداون بددني ايليددات الوقائيدة الوطنيددة وايليددات األ ددر الددي
ترصد أماي االحتجاز م أجل ضمان تقيق أوجه التدززر املمكندة ،دا يف ذلدك يف
سياق رصد مساي املسنني (غاان)؛
 ١٣٢-١55حظد ددر اللجد ددوء إىل أسد دداليب التقييد ددد البدنيد ددة والكيميائيد ددة وتعد ددوي
ضحااي هذه املمارسات (عهورية نزويال البوليفارية)؛
 ١٣٣-١55ضمان االححام التام رية الدي أو املعتقد (الاازيل)؛

 ١٣٤-١55تعزيز التدابري الرامية إىل منل أي قيود ال عقالنية على ممارسدة حريدة
الدي أو املعتقد (ماليزاي)؛
 ١٣5-١55مواصلة تعزيز جهودهدا الراميدة إىل مكا حدة التعصدب رداه املسدلمني
(ملديف)؛
 ١٣٦-١55تعزيددز التدددابري الراميددة إىل ضددمان ةايددة حريددة الدددي والقضدداء علددى
التمييددز العنصددري والتنمدديع العنصددري ويددره األجانددب ويراهيددة اإلسددالم ومددا يتصددل
بذلك م تعصب يف عيل اااالت (إندونيسيا)؛
 ١٣7-١55تكثيد ددف جهودهد ددا ملند ددل عيد ددل مظد دداهر التعصد ددب والتح د دري علد ددى
الكراهيددة ومكا حتهددا بفعاليددة قصددد ا فددال علددى العالقددات السددلمية بددني األداين
واإلثنيات يما بني ااموعات (يازا ستان)؛
 ١٣٨-١55مواصد ددلة اجلهد ددود الراميد ددة إىل ا فد ددال علد ددى العالقد ددات بد ددني األداين
والتصدي ملعاداة السامية وغريها م أشكاي التمييز العنصري (أسحاليا)؛
 ١٣٩-١55اةاذ مزيد م اإلجراءات لتحسني العالقات بدني ااموعدات اإلثنيدة
والثقا يددة والدينيددة يف ااتمددل والتصدددي للج درائم العنص درية علددى عيددل املسددتوايت
(سري النكا)؛
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 ١٤٠-١55يفالة أن تكون ا قوق نفسها الي يتمتل وا الناس ارج اإلنحندت
مشمولةا اب ماية أيض ا على اإلنحنت (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 ١٤١-١55رصددد اياثر املحتبددة علددى قددانون اإلنفدداذ املتعلددق ابلشددبكات بعنايددة
لكفال ددة ع دددم انته دداك ا ددق يف حري ددة التعب ددري يف مكا ح ددة ط ددا الكراهي ددة عل ددى
اإلنحنت (هولندا)؛
 ١٤٢-١55نزع صفة اجلرم ع القذف وإدراجه يف القانون املدين و قد ا للمعدايري
الدولية (إستونيا)؛
 ١٤٣-١55تعزيز مشارية الشبا يف العمليات السياسية ع طريدق دعدم عمدل
ومة ،وإدماجهم يف العملية بوصفهم شرياء (الاتغاي)؛
منظمات الشبا ّ

 ١٤٤-١55مواصلة تعزيز مشارية الشبا يف العمليات السياسية ع طريق دعم
ومة ،وإدماجهم يف العملية بوصفهم شرياء (اليوانن)؛
عمل منظمات الشبا ّ

 ١٤5-١55مواصددلة تعزيددز مشددارية الشددبا يف العمليددات السياسددية ع د طريددق
ومددة ،وإدمدداجهم يف عمليددة صددنل القدرارات بوصددفهم
دعددم عمددل منظمددات الشددبا ّ
شرياء (عهورية مولدو ا)؛
 ١٤٦-١55مواص ددلة اجله ددود الرامي ددة إىل زايدة ع دددد النس دداء يف مناص ددب ص ددنل
القرارات السياسية ،ال سديما علدى املسدتو احمللدي ،ويف املناصدب القياديدة يف عيدل
اااالت األ ر (غابون)؛
 ١٤7-١55ف د س د التصددويت إىل  16عام دا يف عيددل عمليددات التصددويت
لضمان املشارية السياسية للشبا (النمسا)؛
 ١٤٨-١55اةاذ مزيد م التدابري لزايدة الشفا ية يف تويدل األحدزا السياسدية
وا مالت االنتيابية (لييتنشتاي )؛
 ١٤٩-١55مواصلة تدابري مكا حة االرار ابلبشر (اهلند)؛
 ١5٠-١55مواصلة اجلهود الرامية إىل مكا حة االرار ابلبشر (تونس)؛
 ١5١-١55مواصددلة اجلهددود الراميددة إىل مكا حددة االرددار ابلبشددر ،ويفالددة حقددوق
الضحااي وتو ري ا ماية واملساعدة هلم (قطر)؛
 ١5٢-١55مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان تو ري املساعدة وا ماية الكا يتني
لضحااي االرار ابلقاصري احملتملني والفعليني (رومانيا)؛
 ١5٣-١55تد دددعيم تد دددابري مكا حد ددة االرد ددار ابلقاص د دري حبي د د يتس د د تديد ددد
األسد ددبا اجلذريد ددة السد ددتغالي األطفد دداي يف البغد دداء ويف املد ددواد اإلابحيد ددة ومعاجلتهد ددا
(بولندا)؛
 ١5٤-١55اسددتثمار املزيددد مد اجلهددود يف منددل اسددتغالي األطفدداي يف البغدداء ويف
املواد اإلابحية (صربيا)؛
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 ١55-١55مواصدلة جهددود مكا حددة االرددار ابلبشدر ،ال سدديما النسدداء واألطفدداي
(املغر )؛
 ١5٦-١55ض د ددمان مقاض د دداة املتّجد د دري ابألش د دديا بتهم د ددة ااالراراوإص د دددار
عقددوابت حبددق املدددانني تتناسددب مددل جسددامة اجلرميددة؛ وتنظدديم ةلددة للتوعيددة العامددة
ابلسيرة ،تشمل أشكاي ا ماية املتاحة للضحااي (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 ١57-١55مواص د ددلة توعي د ددة الس د ددلطات عل د ددى عي د ددل املس د ددتوايت -االت د ددادي
واإلقليمي واحمللي -بغية االعحاف حباالت االردار ابألطفداي واسدتغالهلم وتديددها،
وتعزيز السبل والوسائل لضمان ا ماية الكا ية للضحااي وتقددمي املسداعدة الشداملة
هلم (النمسا)؛
 ١5٨-١55إرساء هنج قائم على حقوق اإلنسان ملكا حدة االردار ابلبشدر حبيد
تكون حقوق الضحااي ور عيل التدابري املتصلة ابملوضوع (البحري )؛
 ١5٩-١55إرساء هنج قائم على حقوق اإلنسان ملكا حدة االردار ابلبشدر حبيد
تكون حقوق الضحااي ور عيل التدابري املتصلة ابملوضوع (هنغاراي)؛
 ١٦٠-١55إرساء هنج قائم على حقوق اإلنسان ملكا حدة االردار ابلبشدر ،مدثالا
ع طريق تو ري نظم دعم على الصدعيد الدوطين ،اصدة للقاصدري مد دالي اةداذ
ت دددابري تش ددمل إنش دداء آلي ددة وطني ددة لتحدي ددد اهلوي ددة واإلحال ددة لتمك ددني الض ددحااي مد د
ا صوي على تصاريا إقامة والتمتل اب قوق املتصلة وا (يينيا)؛
 ١٦١-١55مواصلة اجلهود الرامية إىل إعادة ةهيل ضحااي االرار (لبنان)؛
 ١٦٢-١55تدددعيم سياسددتها الراميددة إىل مكا حددة االرددار ابألطفدداي ع د طري ددق
اةدداذ تدددابري ملموسددة يف إطددار تنفيددذ املفدداهيم املوضددوعة علددى الصددعيد الددوطين ويف
إطار التعاون الدو يف هذا املضمار (بيالروس)؛
 ١٦٣-١55مواصلة تعزيز اجلهدود املبذولدة ملكا حدة االردار ابلبشدر وزايدة ةايدة
الضحااي (بلغاراي)؛
 ١٦٤-١55يفالة مبدأ التناسب يف عيل ا االت الي تتيدذ يهدا تددابري بشد ن
املراقبددة وتبددادي البيدداانت الشيصددية بددني السددلطات ،ويددذلك طددابل الضددرورة ،بغيددة
إجناز األهداف املشروعة والقانونية على الدوام (إسبانيا)؛
 ١٦5-١55اةاذ املزيد م اإلجدراءات املناسدبة مد أجدل اإلهنداء الكامدل ملراقبدة
األ دراد علددى الصددعيد احمللددي أو ابلتواطددؤ مددل ييدداانت أجنبيددة ،األمددر الددذي ينتهددك
بوضوح ا ق يف ا صوصية (عهورية يوراي الشعبية الدميقراطية)؛
 ١٦٦-١55تو ري ا ماية لألسرة ابعتبارها الوحدة الطبيعية واألساسية للمجتمل
(مصر)؛
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 ١٦7-١55االعحاف ،يف إطار قانون العائلة ،ابملعاشرة بني غري املتزوجني الذي
يقيم ددون عالق ددات اثبت ددة ،س ددواء م ددل ددرد مد د اجل ددنس اي ددر أو مد د نف ددس اجل ددنس
(يندا)؛
 ١٦٨-١55ت دددعيم اجله ددود الرامي ددة إىل س ددد الفج ددوة يف األج ددور ب ددني اجلنس ددني،
ويفالة تكا ؤ الفر يف سوق العمل بني النساء والرجاي (زامبيا)؛
 ١٦٩-١55القضدداء علددى التمييددز يف حددق امل درأة يمددا يتعلددق ابملرتبددات واألجددور
(مصر)؛
 ١7٠-١55ا د م الفجوة يف األجور بني الرجاي والنساء (العراق)؛
 ١7١-١55مواص ددلة تنفي ددذ ق ددانون تعزي ددز اش ددفا ية سد دلّم األج ددورا مد د
طوات عملية ملموسة (سري النكا)؛

ددالي

 ١7٢-١55توسدديل نطدداق ا ددق يف العددودة إىل العمددل املتفددر بعددد إجددازة األمومددة
أو إجازة األبوة (السويد)؛
 ١7٣-١55اةدداذ التدددابري الالزمددة لتيسددري د ددوي األجانددب الددذي تعددود أصددوهلم
إىل بلد د د ع
ددان غد د ددري أعضد د دداء يف االتد د دداد األوروج سد د ددوق العمد د ددل ،ال سد د دديما النسد د دداء
(ابيستان)؛
 ١7٤-١55االسدتمرار يف وضدل تددابري ترمددي إىل تقلدي ،الفجدوة يف األجدور بددني
اجلنسني وتنفيذها ،وتدعيم تثيل املرأة يف املناصب القيادية (أسحاليا)؛
 ١75-١55اةدداذ مزيددد م د املبددادرات لتقلددي ،الفجددوة يف الددد ل بددني اجلنسددني
(قا )؛
 ١7٦-١55التعجيد ددل ابجلهد ددود الراميد ددة إىل تقيد ددق تكد ددا ؤ الفد ددر بد ددني النسد دداء
والرجدداي يف سددوق العمددل ،بسددبل منهددا تددو ري املزيددد م د دددمات رعايددة األطفدداي
بتكلفة ميسورة (النرويج)؛
 ١77-١55تعزيز سياسات ةاية الفالحني ،اصة الشبا والنساء ،مل األ ذ
يف االعتب ددار تن ددوع املن دداطق الريفي ددة قد إب ددل التح دددايت ال ددي يواجهوهن ددا (دول ددة بوليفي ددا
املتعددة القوميات)؛
 ١7٨-١55اةاذ إجراءات إضا ية مد أجدل تدو ري ددمات الرعايدة االجتماعيدة
واملساعدة جلميل األشيا ذوي اإلعاقة (بلغاراي)؛
 ١7٩-١55مراعاة طلبات عيل اجلهدات صداحبة املصدلحة مد أجدل رسدم طدة
وطنية للحد م التفاوت املتزايد يف الثروة (هايي)؛
 ١٨٠-١55مواصلة تعزيز اجلهدود الراميدة إىل معاجلدة مسد لة الفدوارق االجتماعيدة
واالقتصادية بني الفقراء و ات السكان ذات الد ل املرتفل (ماليزاي)؛
 ١٨١-١55تعزيز الرعاية االجتماعية لألسر الي تعيلها نساء فرده (عهوريدة
يوراي)؛
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 ١٨٢-١55تعزيددز الصددحة وا قددوق اجلنسددية واإلجنابيددة ،ددا يف ذلددك م د ددالي
إزالد ددة ا د ددواجز الد ددي تعد ددحض د دددمات اإلجهد دداض امل د د مون واملبد دداح والرعايد ددة بعد ددد
اإلجهاض (يندا)؛
 ١٨٣-١55حظ ددر اللج ددوء التعس ددفي إىل اس ددتيدام التقيي ددد الب دددين والكيمي ددائي،
وا ددبس االنفد درادي ،واملمارس ددات الض ددارة األ ددر ب ددذوي اإلعاق ددات النفس ددية -
االجتماعية يف املؤسسات وابملسنني يف مرايز الرعاية املؤسسية (الاتغاي)؛
 ١٨٤-١55مراجعددة الفقددرة (219أ) مد قددانون العقددوابت الددي تظددر املعلومددات
املتعلقددة ابإلجهدداض واإلعددالن عندده ،وتدقيّددد عمليدا الفددر املتاحددة للنسدداء اب ضددوع
لعملية اإلجهاض إن رغنب يف ذلك (السويد)؛
 ١٨5-١55تقيدديم تنفيددذ عمليددة التثقيددف يف جمدداي حقددوق اإلنسددان يف الددوالايت
(أندورا)؛
 ١٨٦-١55مواصددلة اجلهددود الراميددة إىل جعددل التثقيددف يف جمدداي حقددوق اإلنسددان
هد ا تعليميا يف املناهج الدراسية (لكسما )؛
 ١٨7-١55مواصددلة اجلهددود الراميددة إىل تدددعيم ب درامج التوعيددة ،دا يف ذلددك م د
أجل تعزيز التثقيف يف جماي حقوق اإلنسان (الياابن)؛

 ١٨٨-١55تيسددري إدمدداج التالميددذ ذوي اإلعاقددة يف املدددارس ،وس د ّ تش دريعات
تكفل قبوي األطفاي ذوي اإلعاقة يف املدارس (أندورا)؛
 ١٨٩-١55اةاذ التدابري الالزمة للتصدي ألوجه عدم املساواة الكامنة يف نظام
التعليم األملاين والي تدر األمدم املتحددة أهندا تدؤدي إىل إدامدة الفدوارق االجتماعيدة،
متابع دةا للتوصددية الددواردة يف الفقددرة  ٧6م د تقريددر الفريددق العامددل ع د دورتدده األوىل
والتوصيات الواردة يف الفقرتني  116-124و 190-124م تقريره ع دورته
الثانية (هايي)؛
 ١٩٠-١55ضمان املساواة يف ا صوي على التعليم ،واةداذ تددابري عالدة إلزالدة
العقبددات اهليكليددة يف النظددام التعليمددي للطددال م د أصددوي مهدداجرة ،مددل األ ددذ يف
االعتبار مالحظات جلنة القضاء على التمييز العنصري وتوصياهتا (ترييا)؛
 ١٩١-١55تقلددي ،عدددد مدددارس التعلدديم املنفصددلة لددذوي االحتياجددات ا اصددة
م د د أجد ددل تيسد ددري إدمد دداج األشد دديا ذوي اإلعاقد ددة وضد ددمان أن تد دددعم القد ددوانني
والسياس ددات الواج ددب الواق ددل عل ددى ع دداتق امل دددارس العادي ددة بقب ددوي األطف دداي ذوي
اإلعاقة (هنغاراي)؛
 ١٩٢-١55تنفي ددذ مزي ددد مد د الت دددابري ماي ددة املد درأة مد د العن ددف والتميي ددز ب ددني
اجلنسني ،ا يف ذلك ع طريق تعزيز تدريب موظفي األم على القضااي اجلنسدانية
ومكا حد ددة القوال د ددب النمطي د ددة والص د ددور الس د ددلبية بشد د د ن نس د دداء األقلي د ددات اإلثني د ددة
(تشيكيا)؛
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 ١٩٣-١55اةاذ تدابري ملموسة لتوعية اجلمهور وموظفي إنفاذ القدانون بضدرورة
اإلب ددال أبعم دداي العن ددف اجلنس دداين ،اص ددة تش ددويه األعض دداء التناس ددلية األنثوي ددة،
ومتابعتها (بلجيكا)؛
 ١٩٤-١55اةاذ تدابري ملنل العنف اجلنساين وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية
وغريمها مد املمارسدات الضدارة ،دا يف ذلدك مد دالي ةدالت التوعيدة ،مد أجدل
تو ري ا دمات للضحااي ،وتقدمي اجلناة إىل العدالة (إستونيا)؛
 ١٩5-١55مواصددلة اجلهددود الراميددة إىل تدددعيم تدددابري القضدداء علددى العنددف ضددد
املرأة (الياابن)؛
 ١٩٦-١55مددنا حددق اإلقامددة للنسدداء األجنبيددات عددزي ع د أزواجه د لتمكددني
ضحااي العنف العائلي م اإلبال دون وف م التعرض لألذ (ابراغواي)؛
 ١٩7-١55تدعيم اجلهود الرامية إىل القضاء على العنف العدائلي وتقددمي الددعم
إىل الضحااي ،ال سيما النساء األجنبيات (بريو)؛
 ١٩٨-١55يفالدة أن رمددي قددانون العقددوابت عيدل األطفدداي دون  18عامد ا مد
عيل االنتهايات ،و قا التفاقية حقوق الطفل (انميبيا)؛

 ١٩٩-١55مواصددلة تنفيددذ السياسددات املعدددة مايددة حقددوق الشددبا  ،وضددمان
حصوهلم واألطفاي على الرعاية دون استثناء (عهورية مولدو ا)؛
 ٢٠٠-١55إنشاء مكتب أمني(ة) مظامل مستقل لألطفاي له سلطة عدل التقدارير
الي تتحدث ع انتهايات وراوزات قوق الطفل والتحقيق يها (السويد)؛
 ٢٠١-١55بذي جهدود مكثفدة مد أجدل ضدمان حصدوي األطفداي ذوي اإلعاقدة
واألطفاي ذوي األصوي املهاجرة على التعليم و دمات الرعاية الصحية بقدر ع
ياف
ودون عوائق (بولندا)؛
 ٢٠٢-١55اة دداذ ت دددابري إض ددا ية ماي ددة األطف دداي ذوي اإلعاق ددة مد د التميي ددز،
ويذلك األطفاي م الف ات احملرومة األ ر (سلو اييا)؛
 ٢٠٣-١55مواصددلة اجلهددود الراميددة إىل ةايددة األطفدداي م د االسددتغالي اجلنسددي
(تونس)؛
 ٢٠٤-١55استعراض أحكام معينة م قانون العقوابت م أجل ردرمي اسدتغالي
األطفاي يف املواد اإلابحية وضدمان تدو ر ا مايدة التامدة لألطفداي مدا دون  18عامدا
(بلجيكا)؛
 ٢٠5-١55مواصلة تعزيدز التددابري املؤسسدية والقانونيدة لوقايدة الفتيدان والفتيدات
واملراهقني/املراهقددات م د طددر الوقددوع ضددحااي االنتهدداك و/أو االسددتغالي اجلنسددي
(شيلي)؛
 ٢٠٦-١55مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز تدابري ةاية األطفاي (غابون)؛
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 ٢٠7-١55ضمان التحاق أطفاي م يلتمسون ا مايدة الدوليدة يف أقدر وقدت
ممكد ابملدددارس ،يف نفددس املسددتو التعليمددي لسددائر األطفدداي واملراهقني/املراهقددات
املقيمني يف البلد ،وعلى قدم املساواة معهم (لكسما )؛
 ٢٠٨-١55النظر يف إمكانيدة تنقديا الحعدة األملانيدة التفاقيدة حقدوق األشديا
ذوي اإلعاقة حبي تعكس زيد م الدقة املع املقصود يف االتفاقية (النمسا)؛
 ٢٠٩-١55مواصددلة اجلهددود الراميددة إىل القضدداء علددى التميي دز ضددد األشدديا
ذوي اإلعاقة ،ال سيما يف أماي العمل (بريو)؛
 ٢١٠-١55بذي جهود إضا ية لزايدة مشارية األشيا ذوي اإلعاقة يف سوق
العمل ،ا يف ذلك م الي تدعيم اإلطار القانوين الالزم (قا )؛
 ٢١١-١55ضمان الشموي والتيسري لألشيا ذوي اإلعاقة يف ا صوي علدى
الرعاية الصحية وا دمات التعليمية والقضائية (إسرائيل)؛
 ٢١٢-١55مواصددلة اجلهددود الراميددة إىل إدمدداج األقليددات عد طريددق زايدة ددر
حصوهلا على السك والتعليم والعمل والرعاية الصحية (اهلند)؛
 ٢١٣-١55تكثيددف التدددابري حبيد تصددل عاعتددا السددني والرومددا علددى السددك
والتعليم والرعاية الصحية والعمل ،على قدم املساواة مل غريمها (بريو)؛
 ٢١٤-١55زايدة التنسدديق دا ددل ا كومددة لرصددد العنددف والتمييددز يف حددق أ دراد
األقليات ،ا يها ااموعات الدينية (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 ٢١5-١55تنفيدذ مزيدد مد التددابري الفعالددة ملكا حدة عيدل أشددكاي التمييدز ردداه
األقليات ،ال سيما ممثلي الروما ،يف جما الرعاية الصحية والتعليم (صربيا)؛
 ٢١٦-١55زايدة دعد ددم وسد ددائل اإلعد ددالم بلغد ددات األقليد ددات ،والتنفيد ددذ الكامد ددل
للتشريعات الرامية إىل النهوض بلغات األقليات (االتاد الروسي)؛
 ٢١7-١55تسددني الظددروف م د أجددل إدمدداج األقليددات اإلثنيددة يف سددوق العمددل
(العراق)؛
 ٢١٨-١55تسني عملية إدماج األقليات يف سوق العمدل مد أجدل التقليدل إىل
أدىن حد م أوجه التمييز امليتلفة الي تواجهها (عهورية إيران اإلسالمية)؛
 ٢١٩-١55تسددني عمليددة إدمدداج املنحدددري م د أصددل أ ريقددي يف سددوق العمددل
ع طريق التصددي ألوجده التمييدز اهليكلدي الدي يصدطدمون ودا ،و اصدة االعدحاف
أبهنم يشكلون أقلية إثنية (يينيا)؛
 ٢٢٠-١55تعزيز التدابري القائمة م أجل يفالة تسني إدمداج األقليدات اإلثنيدة
يف سوق العمل ،ومكا حة العنصرية الي تتعرض هلا (اجلزائر)؛
 ٢٢١-١55االسددتمرار يف تنفيددذ التدددابري الشدداملة الددي اةددذهتا ا كومددة لتددو ري
سددبل حصددوي أبندداء األقليددات القوميددة علددى التعلدديم العددا  ،وا ددد م د التمييددز يف
حقهم يف سوق العمل (بيالروس)؛
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 ٢٢٢-١55االعحاف ابملنحددري مد أصدل أ ريقدي يف القدانون علدى أهندم أقليدة،
حبي تراعى احتياجاهتم بصورة أ ضل (يوت ديفوار)؛
 ٢٢٣-١55مضاعفة املبادرات الي تعزز إدماج املهاجري ( ييت انم)؛
 ٢٢٤-١55تعزيد ددز حقد ددوق املهد دداجري تاشد دديا مد ددل القد ددوانني واألع د دراف الدوليد ددة
(السودان)؛
 ٢٢5-١55تعزيز حق املهاجري يف الصحة والتعلديم عد طريدق النظدر يف تعدديل
التش د دريعات ذات الصد ددلة لتمكد ددني املهد دداجري غد ددري النظد دداميني م د د ا صد ددوي علد ددى
ددمات نظدام الرعايددة الصدحية الدوطين بقدددر أيدا مد املسدداواة مدل غدريهم ،وتعزيددز
السياسددات الراميددة إىل إدمدداج الطددال م د أصددوي مهدداجرة يف األوسددا التعليميددة
بقدر أيا م التوازن يف هتلف الوالايت (اتيلند)؛
 ٢٢٦-١55تعزيد ددز اجلهد ددود املبذولد ددة إلدمد دداج األطفد دداي م د د أصد ددوي مهد دداجرة يف
املدارس (تشيكيا)؛
 ٢٢7-١55االسددتمرار يف تدددعيم التدددابري لتسددهيل حصددوي الشددبا م د أصددوي
مهاجرة على التعليم للحد م الفوارق االجتماعية  -االقتصادية (ملديف)؛
 ٢٢٨-١55اةدداذ تدددابري لتشددجيل الشددبا م د أصددوي مهدداجرة علددى مواصددلة
دراساهتم العليا (الاتغاي)؛
 ٢٢٩-١55تعزيددز اجلهددود الراميددة إىل تشددجيل الشددبا مد أصددوي مهدداجرة علددى
مواصلة دراساهتم (عهورية يوراي)؛
 ٢٣٠-١55اةدداذ تدددابري لتشددجيل املهدداجري الشددبا علددى مواصددلة دراسدداهتم
ودددف تكيددنهم وإاتحددة اإلمكانيددة هلددم لتقلددي ،الفددوارق االجتماعيددة  -االقتصددادية
الي يثريا ما يواجهها املهاجرون (ماليزاي)؛
 ٢٣١-١55التيلي عد سياسدة درض التددابري القسدرية االنفراديدة علدى البلددان
األ ددر  ،والشددروع ددورا يف ر ددل التدددابري مد قبيددل اإلجدراءات العقابيددة الددي تصدددر
بقرار حكومي دا لي يتجاوز حدود أملانيدا وينتهدك حقدوق اإلنسدان ملدواطين بلددان
أ ر (اجلمهورية العربية السورية)؛
 ٢٣٢-١55مواصد ددلة اجلهد ددود الراميد ددة إىل زايدة د ددر ا صد ددوي علد ددى الرعايد ددة
الصحية لطاليب اللجوء والالج ني ذوي اإلعاقة (ملديف)؛
 ٢٣٣-١55توسد دديل نطد دداق حصد ددوي طد دداليب اللجد ددوء والالج د ددني ،و اصد ددة ذوي
اإلعاقة ،على الرعاية الصحية (عهورية يوراي)؛
 ٢٣٤-١55مواصددلة حب د مس د لة تعزيددز إدمدداج الالج ددني وامله داجري يف ااتمددل
(الياابن)؛
 ٢٣5-١55مواصددلة تقدددمي الدددعم إىل أنشددطة مفوضددية األمددم املتحدددة السددامية
لشؤون الالج ني م الي تاعاهتا السنوية (أنغوال)؛
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 ٢٣٦-١55اس ددتعراض التشد دريعات واملمارس ددات اإلداري ددة قص ددد ةاي ددة حق ددوق
اإلنسددان للعمدداي املهدداجري  ،د دديهم املهدداجرون غددري ا دائزي لددألوراق الالزمددة
(هندوراس)؛
 ٢٣7-١55تسددني سددبل حصددوي األشدديا الددذي يتمتعددون اب مايددة الثانويددة
علددى دددمات االدمدداج ود ددوهلم سددوق العمددل؛ وتسددهيل ملّ لددل العائلددة؛ والنهددوض
باانمج رعاية الالج ني؛ وتعزيز برامج التوطني واإلدماج واالستيعا (يندا)؛
 ٢٣٨-١55وضل تدابري تشريعية ومعيارية مناسدبة للمسداعدة علدى ا فدال علدى
الكرامة اإلنسانية لطاليب اللجوء يف مرايز االستقباي (السنغاي)؛
 ٢٣٩-١55مواصددلة تسددني أوضدداع الالج ددني وطدداليب اللجددوء ،و اصددة النسدداء
والفتيات ،والقضاء على التمييز يف عملية اإلدماج االجتماعي هلذه الف ة م الناس
(صربيا)؛
 ٢٤٠-١55يفالددة دراسددة عيددل التدددابري الالزمددة املتعلقددة حبقددوق اإلنسددان قبددل
ترحيل املهاجري وطاليب اللجوء الذي ر ضت طلباهتم (أ غانستان)؛
 ٢٤١-١55وضد ددل حد ددد للممارسد ددة املتمثلد ددة يف تقييد ددد حقد ددوق طد دداليب اللجد ددوء،
وضمان التحقيق الفعاي يف عيل حاالت العنف املوجه ضدهم (االتاد الروسي)؛
 ٢٤٢-١55تكثيف جهود مكا حة التمييز يف حق الالج ني (لبنان)؛
 ٢٤٣-١55مكا حة التمييز يف حق الالج ني واملهاجري واألقليات اإلثنية على
او عاي لضمان حقوقهم (الصني)؛
 ٢٤٤-١55ت د ددو ري ا ماي د ددة الالزم د ددة للمه د دداجري والالج د ددني ،ومن د ددل ا ط د ددا
السياسددي الددذي يصددم الالج ددني ألسددبا عرقيددة ،والعمددل علددى إدمدداجهم يف ااتمددل
األملاين (مصر)؛
 ٢٤5-١55منددل التهديدددات والعنددف يف حددق املهدداجري وتنفيددذ قددانون اإلدمدداج
لعام  2016م أجل إدماجهم بطريقة أ ضل م الي تدابري غري تييزية (اهلند)؛
 ٢٤٦-١55التحقيددق يف حددوادث اجل درائم بدددا ل الكراهيددة أو االعتددداءات علددى
الالج د ددني وطد دداليب اللجد ددوء ،ال سد دديما النسد دداء والفتيد ددات ،ويفالد ددة ضد ددوع اجلند دداة
للمحاسبة (أ غانستان)؛
 ٢٤7-١55اةدداذ عيددل التدددابري الالزمددة ملكا حددة عيددل أشددكاي العنددف املوجدده
ضد طاليب اللجوء واملهاجري (لكسما )؛
 ٢٤٨-١55التحقيددق ددورا يف أي حددوادث تنطددوي علددى ج درائم بدددا ل الكراهيددة
أو اعتددداءات علددى النسدداء والفتيددات الالج ددات وطالبددات اللجددوء ،ويفالددة مقاضدداة
اجلناة حسب األصوي (آيسلندا)؛
 ٢٤٩-١55يفالة التحقيق يف عيل اجلرائم املرتكبة يف حق املهاجري والالج ني
و ضوع اجلناة للمحاسبة (الاازيل)؛
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 ٢5٠-١55التحقيد د ددق د د ددورا يف أي م د د د حد د ددوادث اجل د د درائم بد د دددا ل الكراهيد د ددة
أو االعتداءات على الالج دني وطداليب اللجدوء ،و اصدة النسداء والفتيدات (عهوريدة
إيران اإلسالمية)؛
 ٢5١-١55اةدداذ إج دراءات تكفددل التحقيددق الفددوري يف اجل درائم بدددا ل الكراهيددة
أو االعتداءات على النساء والفتيات الالج ات وطالبات اللجوء وتقددمي اجلنداة إىل
العدالة (غاان)؛
 ٢5٢-١55تعزيز التدابري الرامية إىل ضدمان التحقيدق يف أعمداي الوصدم والعندف
والتميي ددز املرتكب ددة يف ح ددق امله دداجري وط دداليب اللج ددوء والالج ددني واملعاقب ددة عليه ددا
(األرجنتني)؛
 ٢5٣-١55ضمان ا صوي علدى املشدورة ااانيدة واملسدتقلة لطداليب اللجدوء قبدل
جلسات االستماع إليهم ،إضا ة إىل املساعدة القانونية بعد اةاذ قرار سليب حبقهدم
(األرجنتني)؛
 ٢5٤-١55اعتماد تدابري تشريعية وإدارية لتفدادي احتجداز املهداجري والسدماح
ابلتعددرف املبكددر علددى املهدداجري يف حدداالت ضددعف ،د دديهم املتحولددون جنسددي ا
وض ددحااي التع ددذيب ،بغي ددة النظ ددر يه ددا أثن دداء إجد دراءات طل ددب اللج ددوء ويف قض ددااي
االست ناف قبل الطرد (املكسيك)؛
 ٢55-١55اةاذ عيل التدابري املناسبة لتو ري املزيدد مد ا مايدة لطداليب اللجدوء
واملهاجري م أي اعتداءات عنيفة تملة (إندونيسيا)؛
 ٢5٦-١55ضمان اححام حقوق املنحدري م أصل أ ريقي وطداليب اللجدوء يف
عيل اااالت (مدغشقر)؛
 ٢57-١55وضل إجراء معني لتحديد حاالت انعدام اجلنسية الي تضم ةايدة
ا قددوق املنصددو عليهددا يف اتفاقيددة عددام  19٥4بش د ن وضددل األشدديا عدددميي
اجلنسية (بوريينا اسو)؛
 ٢5٨-١55ضددمان تسددجيل الددوالدات والرعايددة السددابقة للددوالدة ورعايددة مددا بعددد
الددوالدة للمواليددد اجلدددد بصددرف النظددر عد وضددعهم مد حيد اهلجددرة ،اصددة م د
ددالي نشددر املعلومددات ع د ا دددمات الصددحية وتسددني املالجددئ ومرايددز اسددتقباي
املهاجري والالج ني؛ وابإلضا ة إىل ذلك ،يفالة أال يكون وضل املواليد اجلددد مد
حي اهلجرة غري النظامية عائقا أمام تسجيلهم (إيوادور)؛
 ٢5٩-١55اةدداذ تدددابري عاجلددة لضددمان حددق يددل طفددل ولددد يف أراضددي أملانيددا يف
يسجل بصرف النظر ع وضل والديه م حي اهلجرة (الفلبني).
أن َّ

 -١5٦تعكددس عيددل االسددتنتاجات و/أو التوصدديات الددواردة يف هددذا التقريددر موقددف الدولددة
(الدوي) الي قدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ينبغي أن يفهدم أهندا تظدى بت ييدد
الفريق العامل يكل.
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