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  مقدمة

 ٥/١عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفق قرار جملس حقـوق اإلنـسان                  - ١
وأجري االستعراض  .٢٠٠٩فرباير /شباط ١٣ إىل ٢ ة يف الفترة منرابع، دورته ال٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨املؤرخ 
سعادة السيد كل من  أملانيا وترأس وفَد. ٢٠٠٩فرباير /شباط ٢ قدت يف اليت ُعوىلة األ خالل اجللسأملانيااملتعلق ب

وقد اعتمد الفريق العامل     . نائب وزير الداخلية   ،غرينوت إرلري، نائب وزير اخلارجية، وسعادة السيد بيتر آلتمايري        
 .٢٠٠٩فرباير /شباط ٤ هذا التقرير بشأن أملانيا يف جلسته املعقودة يف

 / أيلول ٨يف  ،  انـمن أجل تيسري استعراض حالة حقوق اإلنسان يف أملانيا، اختار جملس حقوق اإلنس            و  - ٢
 .الكامريون ومجهورية كوريا وفرنسا :من البلدان التالية) اجملموعة الثالثية(جمموعة مقررين  ،٢٠٠٨سبتمرب 

جل استعراض حالة حقـوق     وثائق التالية من أ   ـدرت ال ـ، ص ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ للفقرة   ووفقاً  - ٣
 :أملانيااإلنسان يف 

 ؛)A/HRC/WG.6/4/DEU/1) (أ(١٥لفقرة ل اً وفقمقدمعرض خطي /تقرير وطين )أ( 

) ب(١٥ للفقـرة    جتميع للمعلومات أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً              )ب( 
)A/HRC/WG.6/4/DEU/2(؛ 

ــس    )ج(  ــوق اإلن ــسامية حلق ــية ال ــه املفوض ــوجز أعدَّت ــاًم ــرة  لان وفق ) ج(١٥لفق
)A/HRC/WG.6/4/DEU/3(. 

اجلمهورية التشيكية، والدامنرك،  وأحيلت إىل أملانيا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً         - ٤
هذه ميكن االطالع على و .يرلندا الشماليةآوالسويد، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى ووليختنشتاين، وهولندا، 

 . املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشاملمن خاللاألسئلة 

  موجز مداوالت عملية االستعراض-  أوالً

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف 

 قدم السيد إيرلر والسيد آلتمايري التقرير الـوطين         ،٢٠٠٩فرباير  /شباط ٢ املعقودة يف    ألوىل اجللسة ا  يف  - ٥
وقد شـارك يف    . وكانت وزارتا اخلارجية والداخلية مسؤولتني عن تنسيق التقرير الوطين        . مة افتتاحية وألقيا كل 

إعداد التقرير، الذي ُعقدت ألجله أيضاً مشاورات مكثفة مع اجملتمع املدين، ممثلون عن مخس وزارات وسلطات                
 .ضر بعض أعضائه هذه اجللسةأخرى وعن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف الربملان الفيدرايل الذي ح

وإذ الحظ الوفد أن كالً من هيئات املعاهدات واملقررين اخلاصني يشهدون ألملانيا بسجل جيد جداً يف                  - ٦
بيد . جمال حقوق اإلنسان، قال إن حلقوق اإلنسان أمهية كبرية يف نظام أملانيا القانوين ويف ممارسة ذلك البلد اليومية

  .ية حقوق اإلنسان وإعماهلا على حنو شاملأن هناك عقبات تعترض محا
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سياسة منح اللجوء واالنـدماج،     ) أ: (وأوضحت أملانيا أن تقريرها الوطين يركز على مخسة جماالت هي           - ٧
 مليون شخص من جمموع عـدد       ١٥فاندماج املهاجرين ميثل حتدياً رئيسياً إذ يبلغ عدد األشخاص من املهاجرين            

  ومن التدابري اليت اختذهتا احلكومة وضع خطة انـدماج وطنيـة اعُتمـدت يف              .  مليون نسمة  ٨٢السكان البالغ   
يف حني أن انتشار العنصرية وكره األجانب يف صفوف بعض الشرائح السكانية ال يزال مصدر ) ب(؛ ٢٠٠٧عام 

مة، يف اآلونة وقد اعتمدت احلكو. قلق، تعتزم احلكومة الفيدرالية وحكومات الواليات واجملتمع املدين التصدي هلما
األخرية، خطة عمل وطنية ملكافحة العنصرية يف أعقاب املؤمتر العاملي ملكافحة العنصريـة والتمييز العنصري الذي 

نظراً للتفاوتات اليت ال تزال موجودة بني أجور الرجال وأجور النساء وللصعوبات اليت ) ج(؛ ٢٠٠١انعقد يف عام 
فيما ) د(ياة املهنية، ال يزال حتقيق املساواة بني اجلنسني أمراً حيظى باألولوية؛          تعوق التوفيق بني احلياة اخلاصة واحل     

يتعلق حبقوق اإلنسان واإلرهاب، شدد الوفد على أن مكافحة اإلرهاب جيب أالّ تضر باحترام حقوق اإلنـسان،          
بلد مزدهر، فإنه يلزمها رغم أن أملانيا ) ه(وهو مبدأ ال يزال يشكل لّب سياسات احلكومة يف مكافحة اإلرهاب؛ 

 .بذل جهود متواصلة لتأمني التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وقال الوفد، يف معرض إجابته عن أسئلة طُرحت سلفاً، إن إصالح القوانني املتعلقة باألجانب وبطـاليب                  - ٨
ت جلوئهم والذين عاشوا يف أملانيا      ويسري القانون على األشخاص الذين ُرفضت طلبا      . اللجوء قد عزز حقوقهم   

سنوات عديدة، إذ مينحهم حق اإلقامة الذي يتيح هلم االندماج يف اجملتمع والسعي للحصول على رخصة إقامـة                  
وزيادة .  طلب قيد النظر   ٨ ٠٠٠ رخصة إقامة بينما ال يزال       ٥٥ ٠٠٠ومت، يف إطار ذلك الربنامج، منح       . دائمة

 .ملاين توجيهات االحتاد األورويب ذات الصلةعلى ذلك، ُدجمت يف القانون األ

، وهو أول حمفل ٢٠٠٦الذي أُسس يف عام " املؤمتر األملاين لإلسالم "من جهود اإلصالح اهلامة األخرى و  - ٩
رمسي للحوار مع ممثلي اجلاليات املسلمة على الصعيد الوطين ويرمي إىل حتسني العالقات مع ثالثة ماليني مـسلم               

  .انيايعيشون يف أمل

. هو زيادة مشاركة املهاجرين يف أنشطة اجملتمع املدين    " قمة االندماج "وأفادت أملانيا بأن اهلدف من عقد         - ١٠
على تـوفري    تقريباً مليون يورو    ١٧٠وملّا كانت معرفة اللغة األملانية ضرورية لالندماج الناجح، أنفقت احلكومة           

  .مبن فيهم أولئك الذين يعيشون يف أملانيا منذ سنوات عديدة، ٢٠٠٨دروس اللغة واالندماج للمهاجرين يف عام 

ويف إشارة إىل السؤال املتعلق باحلق يف التعليم، اعترفت أملانيا باستمرار املعوِّقات اليت تواجه املهـاجرين                  - ١١
املهاجرين وشددت على اجلهود اليت تبذهلا من أجل وضع برنامج كامل من الدروس اللغوية ما قبل املدرسية لفائدة 

 حتسني التعاون مع اآلباء وزيادة عدد املدارس اليت تعمل بنظام اليوم جيريوعالوة على ذلك،   . ٢٠١٢حبلول عام   
  .الكامل وحتسني تدريب املعلمني

وقالت أملانيا إنه رغم كون عدد املهاجرين الذين يعيشون يف أملانيا بدون وثائق رمسية غري معروف، فإن                   - ١٢
وال يرغب الكثريون منهم يف الكشف عن وضعهم        . لى ضمان معاملتهم معاملةً حتفظ كرامتهم     احلكومة حترص ع  

بسبب خوفهم من الترحيل، مما يعرقل حصوهلم على خدمات الرعاية الصحيـة وحصـول أطفاهلـم على التعليم 
. شفون عن وضع آبائهموال يرسل الكثري من املهاجرين غري الشرعيني أوالدهم إىل املدارس ألهنم قد يك         . املدرسي

  .وملعاجلة هذه املشكلة، اقُترحت مراجعة القانون على حنو يعفي املدارس من إبالغ سلطات اهلجرة
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وفيما يتعلق مبشاكل الزواج القسري واإلكراه على البغاء واالجتار بالبشر، أشارت أملانيا إىل أهنا تعمـل                  - ١٣
وقد أُنشئت فـرق    . بوسائل منها تنفيذ برامج محاية الشهود     على حتسني وضع الضحايا، وال سيما النساء منهم،         

عمل، مشتركة بني احلكومة الفيدرالية وحكومات الواليات، خمتصة يف قضايا االجتار بالنساء والعنـف املـرتيل                
وهذه املشاكل، مبا فيها استغالل األطفال يف جتارة اجلنس وإظهارهم يف مواد خليعة             . وعمليات اإلخالء القسري  

  .طريق إساءة استخدام شبكة اإلنترنت، حتظى مبعاجلة جّديةعن 

ويف معرض جواب الوفد عن سؤال طُرح سلفاً بشأن احلق يف اإلقامة لضحايا الزواج القسري وعمليات                  - ١٤
فلضحايا . ٢٠٠٧اإلخالء القسرية، أوضح أنه قد مت إدماج توجيهات االحتاد األورويب يف القانون األملاين يف عام                

  مجلة أمور منهاج القسري حق العودة بعد أن يكن قد أُجربن على مغادرة البلد بسبب تزوجيهن قسراً شريطةالزوا
 تتجاوز مدة غياهبن    ما مل   أملانيا ملدة ست سنوات    أن يكّن قد أقمن يف أملانيا ملدة مثاين سنوات وداومن يف مدارس           

  .عن أملانيا مخس سنوات

ضع أطفال الشوارع وحقوقهم إن عدد األطفال الذين يعيشون يف الشوارع،           وقالت أملانيا فيما يتعلق بو      - ١٥
وجيري بذل  .  طفل، مل يشهد زيادة يف السنوات األخرية       ٧ ٠٠٠ و ٥ ٠٠٠والذي يتراوح حسب التقديرات بني      

  .جهود لتأمني االتصال هبم وإلدماجهم يف اجملتمع

عظم هؤالء األطفال يتلقون الرعاية من أقرباء السجناء وفيما خيص محاية أطفال السجناء، قالت أملانيا إن م  - ١٦
وباإلضافة إىل ذلك، أُنـشئت     .  يف املائة منهم إىل دور رعاية األطفال       ٥وال ُيرسل سوى    . وذلك مبساعدة الدولة  

  .عنابر يف السجون ميكن للنساء السجينات أن يعشن فيها برفقة أطفاهلن

طُرح سلفاً، إنه جيري اختاذ طائفة من التدابري لتحسني محايـة           وقال الوفد، يف معرض إجابته عن سؤال          - ١٧
كبار السن الذين يعيشون يف دور العناية، ومن ضمن تلك التدابري إدخال تغيريات على القانون املعمول به وحتسني 

  .مراقبة نوعية اخلدمات

ك النوع من األفعال اإلجرامية  وفيما يتعلق باجلرائم اليت ُترتكب بدوافع عنصرية، أفادت احلكومة بأن ذل            - ١٨
 وبأنه يتم تنفيذ جمموعة من األنشطة املختلفـة الراميـة إىل            ٢٠٠١قد أُدرج يف عملية إحصاء منفصلة منذ عام         

  .مكافحة تلك اجلرائم ومكافحة العنف الذي ُيرتكب يف حق املثليني

  .  سـيادة القـانون ُتراعـى   ويف إشارة إىل قانون مكافحة اإلرهاب، كررت احلكومة قوهلا إن مبـادئ          - ١٩
وال تتضمن قاعدة البيانات اخلاصة مبكافحة اإلرهاب إالّ بيانات متاحة فعالً يف قواعد البيانات املوجودة، وينظم                

، بتفتيش  ٢٠٠٩يناير  /وُيسمح، منذ كانون الثاين   . القانون استخدام قاعدة البيانات تلك ومينع إساءة استخدامها       
االتصال املباشر عرب اإلنترنت، لكن كإجراء أخري فقط، وال ُيسمح بذلك إالّ بقـرار         أجهزة الكمبيوتر عن طريق     

  .قضائي حرصاً على محاية احلياة اخلاصة

وفيما خيص سؤاالً يتعلق بوفاة حمتجزين اثنني، أكد الوفد أن حاليت الوفاة مل تنجما عن إفراط الشرطة يف               - ٢٠
 حتقيقاً شامالً وُنفِّذت تدابري من أجل حتسني مراقبة الزنزانات داخـل            فقد مت التحقيق يف احلالتني    . استخدام القوة 

  .السجون وحتسني محاية السجناء من بعضهم البعض
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وأفادت أملانيا بأنه مت التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وبأنه دخل حيـز                 - ٢١
لربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق ببيــع  وفيما خيص ا . ٢٠٠٩يناير  /النفاذ يف كانون الثاين   

األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، فُرِغ من اإلجراء على الصعيد الـوطين ولكــن                 
  .عمليـة التصديق مل ُتستكمل بعد

املعهد األملـاين  "أشار الوفد إىل أن     أّما عن السؤال املتعلق مبؤسسات أملانيا الوطنية حلقوق اإلنسان، فقد             - ٢٢
من ِقبل جلنة التنـسيق الدوليـة       " ألف"ميتثل بشكل كامل ملبادئ باريس وبأنه معتمد يف الفئة          " حلقوق اإلنسان 

  .للمؤسسات الوطنية

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض- باء 

مل يتـسن    **ك أيضاً بيانات إضافية من ستة وفـود        وهنا  ببيانات  وفداً ٤٦خالل احلوار التفاعلي، أدىل       - ٢٣
 وسُتنشر، عند توفرها، على الشبكة اخلارجية لالسـتعراض الـدوري           .تقدميها خالل احلوار بسبب ضيق الوقت     

وأعرب عدد من الوفود عن شكرهم للحكومة على التقرير الوطين الشامل وعلى عرضها الصريح والرتيه  . الشامل
وألقيت بيانات رحبت بالتزام أملانيا بعمليـة       . لردود املقدمة على األسئلة املطروحة سلفاً     والناقد للذات، وعلى ا   

االستعراض الدوري الشامل ومبشاركتها البناءة وباملشاورات الواسعة النطاق اليت أجرهتا مع أصحاب املصلحة أثناء 
  .إعداد التقرير الوطين

  التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية     وأثنت ليختنشتاين على التزام أملانيا حبظر         - ٢٤
  .وهّنأت أملانيا على تصديقها على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب. أو الالإنسانية أو املهينة

وأعرب االحتاد الروسي عن قلقه من أن املهاجرين، مبن فيهم أولئك القادمون من روسيا ومن مجهوريات      - ٢٥
اد السوفيايت السابق األخرى، ُينظر إليهم أحياناً كما لو كانوا مواطنني من الدرجة الثانية ويواجهون صعوبات االحت

وأوصى االحتاد الروسي أملانيا بأن تتخذ تدابري إضـافية ملـساعدة           . يف االندماج ّمما يؤدي إىل هتميشهم وجترميهم      
. يها اتفاقية حقوق الطفل، بشأن مساعدة أسر املهـاجرين        املهاجرين وبأن تنفذ توصيات هيئات املعاهدات، مبا ف       

وأوصاها بأن تبذل جهوداً إضافية ملكافحة الفساد . والحظ االحتاد الروسي أن أملانيا ليست خاليةً متاماً من الفساد
  .وبدراسة إمكانية التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

ليت أثارهتا رابطة الدفاع عن حقوق الطفل بشأن جتاوز مكتـب الـشباب             وأشارت بولندا إىل املسألة ا      - ٢٦
)Jugendamt( وسألت عما إذا كانت احلكومة قد دققت يف ما يقوم به مكتب الشباب جتاه اآلباء               .  الختصاصاته

ويف . األسريةالذين حيملون جنسيات غري اجلنسية األملانية يف ضوء التزاماهتا الدولية، وخاصة احلق يف احترام احلياة 
هذا الشأن، أوصت بولندا أملانيا بأن تستحدث نوعاً من املراقبة القضائية الفعالة على القرارات اإلداريـة الـيت                  

  .يتخذها مكتب الشباب

                                                      

 .اجلمهورية التشيكية، والنرويج، والفلبني، والربتغال، ومجهورية كوريا، والسويد  **
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ومع أن مصر رحبت خبطة االندماج الوطنية، فقد        . والحظت مصر التشديد على جناح إدماج املهاجرين        - ٢٧
وأوصت بأن . التفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمأوصت أملانيا بأن تصدق على ا

توضع مؤشرات اقتصادية واجتماعية خاصة باملهاجرين وجبماعات األقليات وبأن تتبىن احلكومة، يف هذا الصدد،              
ن ثالثة مقررين خاصني    وقالت مصر إ  . منظوراً يستند إىل احلقوق الثقافية واالجتماعية إىل جانب العمل اإلجيايب         

الحظوا وجود أحكام متييزية يف القوانني األملانية، خاصة يف حق مواطين الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي 
وأوصت مصُر بأن يوىل اهتمام إلنشاء قاعدة بيانات ممركزة تـضم           . الذي يطلبون احلصول على اجلنسية األملانية     

 يقدمها ضحايا أو شهود حوادث العنصرية أو كره األجانب الـيت أُبلغـت هبـا                البيانات النوعية والكمية اليت   
كما أوصت مصُر أملانيا بأن تتخذ اخلطوات الضرورية ملنع أي أفعـال، يف سـياق               . مؤسسات إسـداء املشورة  

دينية الـيت   اخلطاب السياسي، من شأهنا أن تؤدي إىل وصم املهاجرين أو طاليب اللجوء أو اجملموعات اإلثنية أو ال                
تعيش يف أملانيا وبأن تقوم بدورها كبلد مستقبل للمهاجرين باالعتراف صراحةً مبسامهة املهاجرين اإلجيابيـة يف                

  .اجملتمع األملاين

والحظت أن . وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن قلقها بشأن زيادة العنف العنصري يف حق األقليات         - ٢٨
الـسنيت،  / احلوادث املتعلقة بالعنصرية والتمييز يف حق املسلمني، ويف حق الروما          احلكومة مل تعاجل بالقدر الكايف    

وعّربت إيران عن قلقها إزاء عدة أمور منها حرمان النساء يف بعض احلاالت مـن تـويل                 . وغريمها من اجلاليات  
إىل قلق اللجنـة    وأشارت إيران   . مناصب وهتديدهن باختاذ إجراءات تأديبية ضدهن بسبب ارتدائهن غطاء الرأس         

املعنية حبقوق اإلنسان من أن عضوية شخص ما يف بعض املنظمات الدينية أو اعتناقه لبعض العقائد يشكل أحـد                  
وأوصت إيران احلكومة بأن تفي وفاًء تاماً بالتزاماهتـا  . األسباب الرئيسية حلرمانه من العمل يف الوظيفة العمومية       

. ق املدنية والسياسية وبأن تعمل بتوصية اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان           الناشئة عن العهد الدويل اخلاص باحلقو     
وأوصت إيران أملانيا بأن تبذل مزيداً من اجلهود ملنع اجلرائم ذات الدوافع العنصرية وبأن تعتمد القوانني الالزمة                 

لى أملانيا أيضاً أن تتخـذ      وقالت إنه يتعني ع   . وبأن تضمن تنفيذ أحكام القانون اجلنائي ذات الصلة تنفيذاً فعلياً         
  .تدابري فعالة ملكافحة التحريض على التمييز والعنف يف وسائط اإلعالم

ورحبت قطر باجلهود املبذولة ملكافحة احلوادث العنصرية، فدعت أملانيا ألن تواصل تلك اجلهود ملكافحة   - ٢٩
  وحثت قطـر أملانيـا     . السنيت واملسلمني /االعنصرية داخل اجملتمع األملاين، وال سيما العنصرية املوجهة ضد الروم         

  ودعـت أملانيـا ألن     . على أن تعيد النظر يف بعض القوانني اليت ُسنت واليت متنع ارتداء مالبس ذات داللة دينية               
  وختامـاً، طرحـت    . تعتمد التدابري الضرورية وفق املعايري الدولية حلماية ممارسة النساء املسلمات حلرية املعتقد           

من بينها ما إذا كانت أملانيا تعتزم تنفيذ توصية جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تعتمد تعريفـاً                  قطر أسئلة   
  .قانونياً للتمييز

وطلب إىل أملانيا أن تعرض بالتفصيل      . وأشار األردن إىل أمهية اندماج املسلمني وإىل احلوار مع اإلسالم           - ٣٠
ألردن أملانيا بأن تواصل زيادة ما تبذله من جهود فيما خيـص انـدماج              وأوصى ا . متابعة املؤمتر األملاين لإلسالم   

املواطنني املسلمني يف اجملتمع األملاين على أن تضمن يف الوقت نفسه متتعهم حبقوق اإلنسان، مبا فيها احلق يف حرية                   
  .املمارسة الدينية
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إذا كانت أملانيا تفكـر يف توسـيع        وأشادت ماليزيا بإنشاء املعهد األملاين حلقوق اإلنسان وسألت عما            - ٣١
وأوصت ماليزيا أملانيا مبواصـلة جهودهـا   . سلطاته ليتمكن من التحقيق يف الشكاوى ومن إجراء حتريات وطنية     

 يف املائة مـن ناجتهـا احمللـي         ٠,٧لبلوغ هدف املساعدة اإلمنائية الرمسية يف إطار األمم املتحدة بأن ختصص هلا             
ا بأن تفكِّر يف القيام بفعل أكثر حزماً ملنع ومعاقبة مرتكيب أعمال العنـف بـدوافع                كما أوصت أملاني  . اإلمجايل

السنيت واملسلمني واليهود، وكذلك يف حق األملان من أصل أجنيب وطاليب /عنصرية يف حق أفراد من جاليات الروما
ى التمييز يف حق املهاجرات ونساء واقترحت ماليزيا أيضاً أن تفكر أملانيا يف تدابري أشد فعالية للقضاء عل           . اللجوء

  .األقليات، خاصة يف جمايل التوظيف والتعليم، ولتعزيز حقوقهن، مبا يف ذلك تعزيز حرية الدين والتعبري

ورحبت فرنسا بأمور عـدة منهـا إنشاء املكتب الفيدرايل ملكافحة التمييز من أجل مناهضة التمييز رغم   - ٣٢
ت أسئلة منها سؤال عن التدابري املزمع اختاذها من أجل تقليص عدم املساواة             وطرح. أنه ال يشمل بعض اجملاالت    

يف املعاملة بني األزواج املتزوجني وبني األشخاص األطراف يف شراكة مثلية مسجلة لضمان احلصول بشكل كامل 
 على أمور منها    وسألت فرنسا عن التدابري املتخذة بغرض القضاء      . على التأمني الصحي والبدالت يف حالة الترمل      

وشجعت فرنسا احلكومة على إمتام عملية التصديق علـى         . التفاوتات يف األجور واملداخيل بني الرجال والنساء      
وأوصت فرنسا أملانيا بأن تتخذ مجيـع التـدابري         . االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       

  .ىت تكفل عدم سجن القاصرين مع الراشدينالضرورية لضمان احترام اتفاقية حقوق الطفل ح

. والحظت الصني التدابري النشيطة اليت اختذهتا أملانيا بشأن االندماج وسياسـاهتا يف مكافحـة التمييـز                 - ٣٣
وأشارت إىل أن التقرير الوطين قد ذكر أن االندماج رْهن بالتزام السكان بقبول املهاجرين وبرغبة املهاجرين يف                 

وسألت الصني عن الكيفية اليت ستؤدي هبـا        . واألنظمة وبالتزامهم بتعزيز اندماجهم هم أنفسهم     احترام القوانني   
  .أملانيا دورها يف هذه العملية

وأيدت فنلندا قرار أملانيا اعتماد هنج متعدد اجلوانب للتصدي للعنصرية، وأشادت باعتماد قانون مكافحة   - ٣٤
رت يف متديد األجل احملدد بشهرين لتقدمي الدعاوى وما إذا كانـت            وسألت عما إذا كانت أملانيا قد فك      . التمييز

وأوصت فنلندا بضمان تعاون كاف بني منظمات مكافحة التمييز . ستقدِّم معلومات عن اخلدمات املوفَّرة للضحايا
فيـدرايل  اليت تعمل على صعيد الدولة، وبتوفري املوارد الكافية وقدر مناسب من االستقاللية يف العمل للمكتب ال               

  .ملكافحة التمييز بغية متكينه من تنفيذ واليته تنفيذاً فعلياً

وأوصت أملانيـا   . وأشادت أذربيجان بالتدابري املتخذة إلدماج األجانب ونوهت خبطة االندماج الوطنية           - ٣٥
ظت أذربيجان والح. بالتوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

العدد املسجل من اجلرائم ذات الدوافع العنصرية، ومع أهنا أثنت على جهود احلكومة، فقد سألت عن أسـباب                  
. وشجعت أذربيجان أملانيا على أن تكثف جهودها إلزالة التفاوت يف املداخيل بني الرجال والنساء. ذلك التعصب

  .شرطة معاملة األشخاصوطلبت معلومات عن التدابري املتخذة بشأن إساءة ال

والحظت كوبا حدوث أفعال تتعلق بالعرق تقع ضحيتها اجملموعاُت الضعيفة، ومنها املهاجرون وأقليـة                - ٣٦
وأشارت إىل دراسة أجرهتا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان نصحت فيها، حمذرةً، بأنـه ينبغـي               . السنيت/الروما

والحظت كوبا قلق اللجنة . تؤدي إىل التطرف اليميين" بات اإلدمانبوابة من بوا"االهتمام بكره األجانب بوصفه 
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وأوصت . املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة من وضع املهاجرات ونساء األقليات اللوايت يعـانني من التمييز              
ـ                يت تعـيش فيهـا   كوبا أملانيا بأن تتخذ ما يلزم من التدابري لتجنب وصم املهاجرين واألقليات اإلثنية والدينية ال

ولضمان عدم تعرضهم للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وغري ذلك من أشكال التعصب ذات الصلـة، 
. ومن مجلة تلك التدابري منع أي تنظيم أو دعاية مبنية على إيديولوجيات عنصرية أو حمرضة على كره األجانـب                  

ة حقوق مجيع األطفال، وبأن حتل، على وجه اخلـصوص،          وأوصت أملانيا بأن تتخذ التدابري الالزمة لضمان محاي       
عن طريق ضمان تلبية احتياجاهتم األساسية مبا فيهـا التعلـيم والـصحة             " أطفال الشوارع "مشكلة من يسمَّون    

  .والسكن والغذاء، حىت يكون واقع أملانيا مطابقاً لصورهتا كمجتمع غين ومتقدم

اصل التشاور يف إطار متابعة وتنفيذ نتيجة االسـتعراض الـدوري      وأوصت اململكة املتحدة أملانيا بأن تو       - ٣٧
والحظت أن عرض أصحاب املصلحة يثري القلق بشأن معاملة املهاجرين ضحايا الـزواج القـسري أو                . الشامل

وطلبت اململكة املتحدة معلومات بشأن اخلطوات املتخـذة بـشأن هـذه            . اإلكراه على البغاء أو االجتار بالبشر     
كما أوصت أملانيا باختاذ خطوات لضمان حق النساء . نذ خطة العمل الثانية ملكافحة العنف ضد النساءاملشاكل م

ورحبـت اململكـة    . والفتيات اللوايت ميلكن حق اإلقامة يف أملانيا وأُكرهن على الزواج خارجها يف العودة إليها             
ة التعذيب وأوصت أملانيا بأن تضع جدوالً زمنياً املتحدة بتصديق أملانيا على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهض

  .واضحاً إلنشاء أو تعيني آليات وطنية وختصيص موارد كافية من أجل عمل تلك اآلليات بصورة فعالة

ونوهت باكستان باجلهود املبذولة للتصدي للعنصرية وكره األجانب وكذلك بالسياسات املتبعة يف تناول   - ٣٨
ومن مجلة األمور اليت طلبتها باكستان احلصول على معلومات مفصلة          . تماعية والثقافية احلقوق االقتصادية واالج  

اإلقرار بسريان العهد الدويل اخلـاص      ) أ: (وأوصت باكستان أملانيا مبا يلي    . بشأن مكتب أمني املظامل الفيدرايل    
ائية يف الداخل واخلارج على حد      باحلقوق املدنية والسياسية سرياناً تاماً على األشخاص اخلاضعني لواليتها القض         

يف سياق تدابري مكافحة اإلرهاب، ضمان االحترام الكامل ألحكام الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، ) ب(سواء؛ 
إلغاء أي قوانني تنتهك حق ) ج(مبا فيها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب؛ 

ضمان احلصول بـشكل    ) د(ة اخلاصة كإخضاع املنازل اخلاصة للمراقبة بكامريات الفيديو؛         الفرد يف حرمة احليا   
كامل على خدمات الرعاية الصحية والتعليم واالحتكام إىل القضاء جلميع األشخاص املوجودين داخل إقليمها أياً        

تندة إىل أسـاس الـدين يف       اختاذ تدابري ملموسة للتصدي للممارسات التمييزية املس      ) ه(كان وضعهم القانوين؛    
إيالء اهتمام خاص لتوصيات املقرر اخلاص املعين بالعنصرية ) و(احلصول على الوظائف ويف االندماج االجتماعي؛ 

  .الذي نصح، حمذِّراً، بأنه ال بد من التصدي حبزم وبشكل مباشر لكره األجانب من أجل تاليف التطرف اليميين

يل هبا، قالت أملانيا إهنا غري قادرة، كغريها من الدول األوروبية، على اتبـاع              ورداً على البيانات اليت أُد      - ٣٩
وأشارت أملانيا إىل   . التوصية بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم           

اقية، ألنه ال يفرِّق بني العمال      الصعوبات اليت جتدها يف قبول تعريف العمال املهاجرين على النحو الوارد يف االتف            
املهاجرين الذين ميلكون حق العمل يف أملانيا بصورة شرعية وبني أولئك الذين يوجدون على أراضيها بصورة غري                 

فالعمال املهاجرون، مبن فيهم أولئك     . غري أن ذلك ال يعين أن أملانيا ال تكترث ملشاكل العمال املهاجرين           . شرعية
وأشار الوفد إىل حتسني الوضـع      . قانوين، هلم كامل احلق يف احلصول على الرعاية الصحية        الذين ليس هلم وضع     
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 وقال إن أملانيا قد حققت تقدماً، بل إهنا وفرت محاية أكرب للمهاجرين الذين              ٢٠٠٧القانوين للمهاجرين يف عام     
  . تعترف هبا رمسياًتتوفر فيهم الشروط املطلوبة، وبالتايل فإهنا حتقق القصد من االتفاقية دون أن

وأفادت أملانيا بأن ُخمس سكاهنا من أصل أجنيب وبأن أملانيا تبذل كل ما يف وسعها إلدماج املهاجرين يف   - ٤٠
  وقالت إن األطفال الذين ُولدوا يف أملانيا ملهاجرين يعيشون فيها منذ وقـت طويـل حيـصلون، منـذ                   . اجملتمع
وشددت أملانيا على أن محاية األطفال ينبغي مواصلة حتسينها عرب . دهتم، على اجلنسية األملانية عند وال  ٢٠٠٠ عام

 والـذي يـنص علـى       ٢٠٠٩ينـاير   /القانون االحتادي حلماية األطفال الذي اعتمدته احلكومة يف كانون الثاين         
  .نيةوليس مثة أي فرق فيما يتعلق باألسر اليت ال حيمل اآلباء فيها اجلنسية األملا. اختصاصات مكاتب الشباب

وفيما خيص املساواة بني الرجـال      .  بالنسبة ألملانيا   هاماً  هدفاً ويعد القضاء على األجور احملددة جنسانياً       - ٤١
والنساء يف املعاملة، أبلغت أملانيا أنه قد بدأ تنفيذ برامج جديدة لتسهيل إعادة اندماج النساء يف احلياة املهنية بعد                   

فيما يضطلعون مبسؤوليات أكرب اآلن  الرجال أخذوا ا أدى إىل أن املزيد منممالوالدة واسُتحدثت عالوات األبوة، 
  . أسرهمخيص رعاية األطفال يف

  أّما فيما خيص السياسة اإلمنائية وحصة املساعدة اإلمنائية الرمسية، فقد أشارت أملانيـا إىل أهنـا ملتزمـة            - ٤٢
 يف املائة   ٠,٧ و ٢٠١٠اعدة اإلمنائية الرمسية حبلول عام       يف املائة من ناجتها احمللي اإلمجايل على املس        ٠,٥١بصرف  

 ثاين أكرب  ، حيث هي   يف املائة  ٠,٣٧، بلغت احلصة املخصصة لتلك املساعدة       ٢٠٠٧ويف  . ٢٠١٥منه حبلول عام    
  .باألرقام املطلقةمانح 

 إىل خلفيتـها  وقالت أملانيا إهنا تتصدى بكل جّدية وعلى نطاق واسع للعنصرية وكره األجانب، استناداً             - ٤٣
وشددت على أنـه    . التارخيية، وخباصة إىل فترة االشتراكية الوطنية، حرصاً منها على أالّ تتكرر تلك الفترة ثانية             

وأضافت أملانيا أن القول بأن اجتاه احلـوادث        . ألملانيا ثقافة تذكُّر شديدة الرسوخ هتمُّ أيضاً األجيال األصغر سناً         
بل إن هناك، تراجعاً يف عدد املنضمني إىل األحزاب اليمينية .  التصاعد ليس صحيحاًذات الدوافع العنصرية هو حنو

، عمالً بقرارات صادرة    ١٩٩٢ منظمة ميينية متطرفة منذ عام       ٢٨وتتخذ أملانيا تدابري قمعية إذ حظرت       . املتطرفة
حلوادث اليت تنم عن كره     وتردُّ كل من الشرطة والنظام القضائي بأقصى درجات احلزم على ا          . عن حماكم مستقلة  

األجانب وعلى حوادث العنصرية ومعاداة السامية، وقد مت التشديد على إشراك اجملتمع املدين يف مكافحة العنصرية 
أّما فيما يتعلق بعدم وجود تعريف للعنصرية، فأشارت أملانيا إىل أن الدستور والقانون حيظـران               . وكره األجانب 

  .ّدد قد يضيِّق نطاقها أكثر مما ينبغيالعنصرية ولكن وجود تعريف حم

املؤمتر األملاين "وهلذا السبب أُنشئ . وأكدت أملانيا التزامها حبرية الدين بوصفها حقاً من احلقوق األساسية  - ٤٤
وتود أملانيا أن ترى . والدليل على ذلك أيضاً هو وجود عدة مئات من املساجد ومراكز الصالة يف أملانيا". لإلسالم
فال يوجد قانون يف أملانيا .  مماثلة ُتبذل واحلريات الدينية ُتحترم يف مجيع أحناء العامل بالنسبة جلميع الدياناتجهوداً

  ويف حني أن قوانني بعض الواليات األملانية تنص على أنـه           . مييِّز ضد املسلمني يف جمال التوظيف يف القطاع العام        
للموظفني  ظهروا أي رموز دينية أو جياهروا هبا أثناء أداء واجبهم املدينال جيوز للموظفني العموميني أن يلبسوا أو ُي

  .العموميني مطلق احلرية يف أن يلبسوا أو ُيظهروا الرموز الدينية أو جياهروا هبا يف حياهتم اخلاصة
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مالً وفيما يتعلق بالسؤال عن عدم وجود مكتب أمنيٍ للمظامل، الحظ الوفد أن ألملانيا نظام محايـة شـا            - ٤٥
وعلى مدى  . وللمواطنني أيضاً أن يلجأوا، يف بعض احلاالت، إىل احملكمة الدستورية لالنتصاف          . بواسطة احملاكم 

السنوات اخلمس عشرة املاضية، غريت احملكمة الدستورية ما يزيد عن ألفي قرار قضائي وأُعلن عن عدم دستورية             
وباستطاعة الناس أيضاً أن يقدموا . ء األملاين يؤدي وظيفتهالعديد من القوانني، ويف ذلك دليل على أن نظام القضا

  .عرائض إىل احلكومات أو الربملانات املعنية

وفيما خيص مسألة معاملة األشخاص الذين يقيمون عالقات مثلية فيما بينهم أو يكونـون أطرافـاً يف                   - ٤٦
متتعهم جبميع احلقـوق واالمتيـازات      على قدم املساواة مع غريهم، وأسباب عدم        " الشراكات الزوجية املسجلة  "

حمكمـة  املمنوحة لألزواج املتزوجني، قال الوفد إن تلك املسائل قد خضعت للمناقشة يف احملكمة الدستورية ويف                
وقد قبلت هذه األخرية الوضع القانوين القائم يف أملانيا ألن الشراكـات املسجلـة والـزواج             .  األوروبية العدل

ورغم تلك القرارات، هناك نقاش حول ما إذا كان جيـوز  . متطابقني متاماً من مجيع النواحيباملعىن األصلي ليسا   
  .منح حقوق أخرى لألشخاص الذين يعيشون يف إطار عالقة شراكة مسجلة

والحظت اجلزائر األخبار الواردة عن زيادة عدد الرسوم والكتابات ذات الطابع العنصري خصوصاً ضد                - ٤٧
وأوصت اجلزائر أملانيا بأن جتّد يف . السِّنيت وطاليب اللجوء، ال سيما ذوو األصول األفريقية منهماملسلمني والروما و

، وخاصة منع اجلرائم ذات الدوافع      ٢٠٠٨متابعة التوصية الصادرة عن جلنة القضاء على التمييز العنصري يف عام            
ة العوائق اليت يواجهها طالبو اللجوء يف تسجيل العنصرية، وضمان املساواة يف التمتع باحلق يف السكن الالئق وإزال

أبنائهم يف املدارس، وإدراج نص حمدد يف قوانينها جيعل من الكراهية اإلثنية أو العرقية أو الدينية ظرفاً من الظروف 
وكره األجانب، ونظراً ملا توليه أملانيا من أمهية ملكافحة العنصرية، والتمييز العنصري، . املشدِّدة يف القضايا اجلنائية

وما يتصل بذلك من تعصب، مبا يف ذلك داخل حدودها، فإن اجلزائر قد أوصتها بأن تكثف جهودها يف هذا اجملال 
وحـىت  . عن طريق املسامهة بشكل أكثر التزاماً يف عملية التحضري ملؤمتر ديربان االستعراضي بغية ضمان جناحـه               

 إزاء أطراف أخرى، أوصتها اجلزائر بأن تكون مثاالً ُيحتذى بأن تقبل تكون أملانيا مقنعة أكثر يف النهج الذي تتبعه
أن يعيش على أراضيها اآلالف من العمال املهاجرين القادمني إليها من شركائها اإلمنائيني وأن ينعمـوا حبمايـة                  

ة فعالً أن حتمـي     االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ألنه من شأن هذه االتفاقي             
  .وأوصت اجلزائر أملانيا بأن تنضم إىل هذه االتفاقية. أبسط احلقوق

والحظت املكسيك أن عدة آليات قد أشارت إىل الصعوبات اليت يواجهها السكان املهاجرون يف الوصول   - ٤٨
كانية إلغاء العقوبات وأوصت املكسيك أملانيا بالنظر يف إم. إىل نظام القضاء ويف احلصول على اخلدمات األساسية

اجلنائية اليت ُتفرض على املهاجرين بدون وثائق وكذلك العقوبات اليت ُتفرض على من يقدِّم خـدمات حلمايـة                  
وأوصت املكسيك أملانيا، يف إطار الدعوة املفتوحة والدائمة اليت وجهتها إىل اإلجراءات         . حقوق أولئك املهاجرين  

ومع أن املكـسيك  . اص املعين باالجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفالاخلاصة، بأن تشجع زيارة املقرر اخل  
تالحظ األمهية اليت توليها أملانيا الحترام حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب، فإهنا سألت عن الضمانات                

متنع أملانيـا مـن   ويف حني أن املكسيك قد أعربت عن تقديرها للمعلومات املقدمة عن العوائق اليت      . اليت تقدمها 
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، فقد دعت أملانيا ألن تواصل                
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دراسة التصديق على هذه االتفاقية من منظور حقوق اإلنسان، مقرةً بأن حقوق اإلنسان عاملية بطبيعتها وبالتايل                
  .وين للمهاجرفإنه ال جيوز تقييدها بالوضع القان

والحظت سلوفينيا أن املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم قد أشار إىل أن سلطات التعليم تعطي قـدراً                    - ٤٩
والحظت أن جلنة القضاء على التمييز العنصري       . مبالغاً فيه من األمهية لتمكُّن األطفال من أصل أجنيب مَن اللغة          

مبن يكون حتصيلهم " ّممن ال حيملون اجلنسية األملانية إىل مدارس خاصة أوصت بإعادة النظر يف مشكلة نقل األطفال
وقد التزمت أملانيا، يف تعهدها الطوعي، بأن تتخذ خطوات للتصديق على الربوتوكول            ". الدراسي دون املستوى  

ع األطفـال   االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببي           
وأعربت سلوفينيا، رغم مالحظتها أن أملانيا قد صدقت على         . وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية      

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، عن رغبتها يف أن تسرِّع أملانيا عملية التصديق على الربوتوكول 
  .ق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةاالختياري التفاقية حقوق الطفل املتعل

والحظت جيبويت تصاعد احلوادث العنصرية اليت تستهدف أفراداً من جمموعات الروما والسنيت واملسلمني   - ٥٠
لـى  وشجعت جيبويت أملانيـا ع . واليهود، واألملان من أصل أجنيب وملتمسي اللجوء، وال سيما من أصل أفريقي           

كما أوصت بـأن    . احترام التزاماهتا وعلى اختاذ تدابري ملكافحة التحريض على التمييز والعنف يف وسائط اإلعالم            
 مجيع وأن تتخذتنشئ أملانيا هيئات مستقلة مسؤولة عن التحقيق يف شكاوى سوء املعاملة على أيدي أفراد الشرطة 

.  اجلنائية املقدمة ضد السلطات املسؤولة عن إنفاذ القـانون         شكاوىبالالتدابري لضمان االهتمام والعناية الواجبة      
وشجعت . ودعت احلكومة إىل عدم التقليل من شأن احلاجة امللحة إىل التركيز باهتمام مماثل على الشؤون الداخلية

يل للمساعدة   يف املائة من الناتج احمللي اإلمجا      ٠,٧ يف ختصيص نسبة      حتقيق هدف األمم املتحدة املتمثِّل     أملانيا على 
 .الرمسيةاإلمنائية 

والحظت اململكة العربية السعودية أن تدابري خطة العمل الوطنية ملكافحة العنصرية تتسق مـع إعـالن                  - ٥١
. ُتصنَّف كجرائم كـره األجانـب     عنصرية أو دينية و   بدوافع  اليت ترتكب   وأشارت إىل جرائم الكراهية     . ديربان

 مبا يف   ،ع التعليم قبل االبتدائي، وحتسني املهارات اللغوية، وتوفري التعليم جماناً         وأشارت إىل التدابري املتخذة لتشجي    
وأوصت اململكة العربية السعودية أملانيا مبواصلة تنفيذ خطة العمـل الوطنيـة ملكافحـة            . ذلك لألطفال املعوقني  

ا مبواصلة تنفيذ خطة اإلدماج كما أوصت أملاني. اإلرهاب بغية القضاء على ظاهريت كره األجانب وكراهية اإلسالم
  .الوطنية لزيادة استفادة أطفال العمال املهاجرين من التعليم

وأشارت اهلند إىل اعتماد تشريعات ضد اإلرهاب يف السبعينات للتصدي للوضع الناجم عن أعمال العنف   - ٥٢
 احلـوادث  تزايدعنصري بشأن   وأشارت إىل شواغل جلنة القضاء على التمييز ال       . اليت ارتكبها جناح اجليش األمحر    

ت االنتباه إىل   هالقضاء على التمييز ضد املرأة وجَّ     العنصرية املُبلغ عنها واليت مشلت الروما والسنيت، وإىل أن جلنة           
 ينتمون إىل اً من أن أشخاصقلقهاعن قد أعربت  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وكانت. التمييز ضد الروما والسنيت

وطلبت اهلند احلصول   .  املعتقدات الدينية ُيحرمون من احلصول على وظائف يف اخلدمة العامة          بعض املنظمات أو  
على معلومات عن الواليات األملانية اليت سنت تشريعات ُتحظر على املدرسني يف املدارس العامة ارتداء بعـض                  

  .الرموز الدينية
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والحظت أنه بالرغم من مجيـع التـدابري        . يزوأشارت غانا إىل اعتماد قوانني منها قانون مكافحة التمي          - ٥٣
. ن تعصب، ال تزال املواقف العنصرية قائمة      املتخذة ملكافحة التمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك م         

وأثنت غانا على اعتماد خطة عمل وطنية ملكافحة العنصرية وأوصت أملانيا باختاذ خطوات ملموسة لتنفيذ هـذه                 
وشجعت غانا أملانيا على تعزيز التعاون      . اخلطة ولإلسراع جبهودها ملكافحة مجيع اجلرائم املرتكَبة بدوافع عنصرية        

لعاملية ملعاجلة أزمة الالجئني ومواصلة تقدمي الدعم املايل والسياسي يف حينه إىل املنظمات املعنية حبماية مع اآلليات ا
  .الالجئني وملتمسي اللجوء

 جرمية االجتار باألشخاص ألغراض االستغالل اجلنـسي واالسـتغالل يف           تصنيفورحَّبت اليابان بإعادة      - ٥٤
وأثنت على وضع برنامج محاية خاص وعلى إعداد . قانون العقوباتمبوجب   جرائم ُيعاقَب عليهاباعتبارهاالعمل 
 معلومات عن أي تـدابري       اليابان وطلبت. الشرطة والسلطة القضائية وغريها من السلطات     عمل  مارسة  ملمدونة  

 طـة خل  اجلـدول الـزمين    عن أخرى ستنفذها أملانيا للتصدي ملشاكل االجتار بالبشر، واستفسرت يف هذا الصدد          
 التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال             احلكومة من أجل  

 ملجأً للمجرمني األجانب تعد أن أملانيا  إىل أهنا مسعت أيضاً اليابانوأشارت. واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
 التدابري اجلاري النظر فيهاواستفسرت عن ون الدويل خارج أملانيا،  القانيعاقب عليها مبوجبالذين ارتكبوا جرائم 

  .من أجل التصدي هلذه املشكلة

وأوصـت  . والحظت هولندا أن التغيريات اليت أُدخلت على قانون اهلجرة األملاين ُتعترب صارمة ومتييزية              - ٥٥
ـ دماج اجلديدة   إلشأن سياسات ا  مزيد من اخلربات ب   أملانيا بأن تواصل كفالة عدم التمييز للجميع وتبادل          ضمان ل

وأوصت كذلك بأن تواصل أملانيا تكثيف جهودها ملنع املوظفني املكلفني بإنفاذ القـانون مـن               . حقوق اإلنسان 
 على القوالب النمطية والتمييـز جتـاه        ة االنتشار القائم  ةقف الواسع اوفيما يتعلق باملو  . اللجوء إىل القوة املفرطة   

 مبا يف ذلك االعتداءات العنيفة وإتالف النصب ، واحملولني جنسياًمزدوجي امليول اجلنسيةنسياً و واملثليني جاملثليات
ت هولندا باخلطوات اإلجيابية الـيت اختـذهتا أملانيـا          املثليات واملثليني جنسياً، رحَّب   التذكاري لضحايا احملرقة من     

ا والقيام مببادرات إضـافية ملكافحـة جـرائم    حلمايتهم من جرائم الكراهية وأوصت أملانيا مبواصلة بذل جهوده    
  .ةالكراهية القائمة على امليول اجلنسي

وأشارت إىل إمكانية مراعاة آراء املقرر اخلاص       . والحظت تركيا وجود مشاكل يف جمال تعليم املهاجرين         - ٥٦
 ضد التالميذ املنحدرين مـن       الذي يبدو أنه ميّيز    دة النظر يف نظام املدارس القائم      إعا لدىاملعين باحلق يف التعليم     

 اجلنسية من شأن العمل بنظاموقالت تركيا إهنا تعتقد أن . أصول أجنبية والذين تكون لغتهم األم غري اللغة األملانية
، بناء على ذلك، بأن تنظر يف أملانياوأوصت .  من مشاركة املهاجرين السياسية ومن اندماجهم     أن حيسِّن املزدوجة  

وأشارت تركيا إىل أن التعديل الـذي       . تها جلنة القضاء على التمييز العنصري يف هذا السياق        املقترحات اليت قدم  
 معرفة اللغة األملانية ينطبق فقط على األشخاص املطلوب منهم  وجوبأُدِخل على قانون اهلجرة، والذي ينص على

  .تأشرية دخول، وطالبت بوجوب إهناء هذه املمارسة التمييزية

 طرحتو.  عن نية منح اللجوء إىل سجنائهسألت غوانتنامو قريباً ومعتقلهنا ترحِّب بغلق إيا  هنغاروقالت  - ٥٧
طلبت معلومات عن برنامج    كما  . هنغاريا أسئلة تتعلق مبكافحة العنصرية وخبطة العمل الوطنية ملكافحة العنصرية         

  .احلماية اخلاص بضحايا االجتار بالبشر
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 على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وأعلنت أهنا ستضع والحظت بنن أن أملانيا صدَّقت  - ٥٨
ويف هذا السياق، أوصت بنن بأن تكون أملانيـا أحـد البلـدان    . آليات الوقاية الوطنية يف غضون ثالث سنوات  

  .باإلسراع بوضع هذه اآللياتوذلك املساِهمة يف أفضل ممارسات جملس حقوق اإلنسان 

مثَّل تطوراً تشريعياً هاماً    قد   ٢٠٠٧ا أن تعديل القانون األملاين اخلاص باملقيمني يف عام          والحظت إسباني   - ٥٩
  ، والذين هم يف وضع غري شـرعي       "املتساَمح بشأهنم "بإجياد حل غري نظامي للمهاجرين الذين ينطبق عليهم نعت          

هـذه   إسبانيا عما إذا كانت      رتواستفس. وال ميكن طردهم ألسباب وقائعية أو قانونية أو الذين جيري إدماجهم          
ملانيا ضمان تنسيق خمتلف مستويات اإلدارة لتفادي طرد املهاجرين         اليت ميكن هبا أل   كيفية  الالتطورات كافية وعن    

  ".املتساَمح بشأهنم"

التعليم أوصى بأمور منها تقييم إمكانية سحب       باحلق يف   والحظت جنوب أفريقيا أن املقرر اخلاص املعين          - ٦٠
وأوصت جنوب أفريقيا بوجوب نظر احلكومة يف اعتماد        .  اتفاقية حقوق الطفل   خبصوصا حتفظاهتا وإعالناهتا    أملاني

 التمتعاملهاجرين من إىل حرمان أو منع  أي قانون أو تشريع للتحكم يف اهلجرة غري الشرعية أال يؤديتدابري تكفَل 
انتهاكات حقوق من الصحة والرعاية واإلنصاف الفعلي قوق اإلنسان األساسية، مبا فيها االستفادة من التعليم وحب

 السياسية اليت تشجع على التمييز العنصري أو حتـرِّض          الربامجوأشارت إىل الشواغل اليت أُثريت بشأن       . اإلنسان
 على هامش الطيف السياسي فقطتدل على أن إيديولوجية اليمني املتطرف ال توجد اليت بيانات العليه، مبا يف ذلك 

وأوصت أملانيا بوجوب تنفيذ توصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري، مبا فيها اعتماد تعريف واضح               . ملايناأل
 وفـرض للتمييز العنصري يف تشريعاهتا احمللية، واعتماد تدابري تشريعية جترِّم التحريض على الكراهية العنـصرية،               

  .عقوبات فعالة على جرائم الكراهية

 ضد التطرف والعنف    - معلومات إضافية عن التحالف من أجل الدميقراطية والتسامح         وطلبت كولومبيا     - ٦١
 كولومبيا واستفسرت. الذي أدى إىل إنشاء شبكات مبشاركة اجملتمع املدين إلجياد حلول لتحديات حقوق اإلنسان

تتيح  املؤشرات اليت    يف هذا املشروع وعن   مشاركة نشطة   عن االستراتيجية املعتمدة لضمان مشاركة اجملتمع املدين        
  . التقدم احملرزقياس

مواقف الـيمني   حوادث يتكرر وقوعها إىل حد مفرط وتشمل        والحظت إندونيسيا وجود إشارات إىل        - ٦٢
املتطرف وكره األجانب والسلوك العدائي من جانب أفراد الشرطة واملوظفني املكلفني بإنفـاذ القـانون ضـد                 

فهـو  نون املعتمد مؤخراً والذي يقيد استعمال الرموز الدينية، وبالتـايل           وأشارت إندونيسيا إىل القا   . األجانب
وأوصت إندونيسيا احلكومة بالعمل على أن تكون قوانينها وسياساهتا . املسلمات ومييز ضدهنيف الواقع يستهدف 
  ري وذلك مبراجعـة     القضاء على التمييز ضد املرأة واالتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنص           اتفاقيةمتسقة مع   

 اليت الدينية و  املالبسالرموز أو   ارتداء   وموظفي اخلدمة املدنية     على املدرسني  اليت حتظر    األنظمةأو إلغاء القوانني و   
 .  مع حرية الدين والتعبريمتعارضةُتعترب 

 على  والحظت إيطاليا أن اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أوصت باعتماد تشريعات تنص             - ٦٣
وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري باعتماد تعريف        .  يف مجيع اجلرائم   اً مشدد ظرفاًاعتبار الدافع العنصري    
 من اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب وجلنة القضاء         كالًّوالحظت إيطاليا أن    . شامل للتمييز العنصري  



A/HRC/11/15 
Page 15 

اذ خطوات لضمان إدماج األطفال الذين ال حيملون اجلنسية األملانية شجعتا أملانيا على اختقد على التمييز العنصري 
.  عن التدابري املتخذة لتعزيز اإلدماج     واستفسرتورحبت إيطاليا خبطة اإلدماج الوطنية      . يف نظام املدارس العادي   

 وهـي  ، كاملـة  لجنة القضاء على التمييز العنصري مراعاةً     لتوصيات ذات الصلة    الوأوصت إيطاليا أملانيا مبراعاة     
  .توصيات ترمي إىل ضمان إدماج األطفال غري األملان يف نظام املدارس العادي

 احلوادث العنـصرية    تزايدورحبت الربازيل باعتماد قانون مناهضة التمييز، لكنها أعربت عن قلقها إزاء              - ٦٤
احلقوق باملهاجرين متتع احة إتبشأن كما أشارت إىل شواغل بشأن سياسات الطرد واإلعادة، وكذلك . املبلغ عنها

وطلبت الربازيل احلصول على تفاصيل عن اهليئات العامة اليت متـد سـلطات             . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
أهداف حقوق  " املعنون   ٩/١٢اجمللس  من قرار   ) أ(١ويف سياق الفقرة    . اهلجرة مبعلومات شخصية عن املهاجرين    

 اتفاقية حقوق الطفل وبالتـصديق علـى        خبصوصبسحب حتفظاهتا وإعالناهتا    ، أوصت الربازيل أملانيا     "اإلنسان
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد                

صيات جلنـة   يتسق اتساقاً تاماً مع تو    مبا  كما أوصت باعتماد تعريف واضح وشامل للتمييز العنصري،         . اإلباحية
  ويف اخلتام، أوصت الربازيل بتنفيذ هدف األمم املتحـدة املتمثـل يف ختـصيص              . القضاء على التمييز العنصري   

لتحقيـق األهـداف   اً لمساعدة اإلمنائية الرمسية، سعيل يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل ٠,٧ما ال يقل عن نسبة  
  .٢٠١٥اإلمنائية لأللفية حبلول عام 

.  استخالص العرب الالزمة من تارخيها خالل القرن العـشرين        قد استطاعت ظت بوروندي أن أملانيا     والح  - ٦٥
كمـا  كما رحبت بوروندي بأمور منها التطورات اإلجيابية اليت جّدت مؤخراً يف جمال اللجوء وسياسة اإلدماج،          

اسة تعزيز املـساواة بـني      ورحبت بوروندي كذلك بسي   . ٢٠٠٧تعديل القانون اخلاص باإلقامة يف عام       ب رّحبت
كذلك مبنحة األبـوة  واجلنسني وبالتدابري املتخذة للنهوض بالوفاق يف احلياة األسرية كنماذج للعديد من البلدان،    

  .الشريك الشهريةمنحة وخبطة 

وبينما الحظت البوسنة واهلرسك أن املعهد األملاين حلقوق اإلنسان يعمل بصفته مؤسسة مستقلة حلقوق                - ٦٦
 معلومات عن تشريعات الدولة اخلاصة حبماية       وطلبت. ان، فقد طلبت إىل أملانيا تفصيل أنشطتها والتزاماهتا       اإلنس

واستفسرت عما إذا كانت    . األطفال من إساءة استعمال املخدرات والتدخني والكحول وغريها من املواد السمية          
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء األطفـال         التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق        تنويأملانيا  

  .واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

والحظت إكوادور أن اهلجرة تتطلب عناية شاملة وأوصت أملانيا باختاذ خطوات لتصبح طرفاً يف االتفاقية   - ٦٧
اعتمـدت الربوتوكـول    وحيث إن اجلمعية العامة     . الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم       

 أوصت إكوادور أملانيـا      فقد االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،        
  .بالتوقيع والتصديق عليه

والحظت األرجنتني أن أملانيا تسعى لوضع آلية وقاية وطنية ينص عليها الربوتوكول االختياري التفاقية                - ٦٨
وأشارت األرجنـتني إىل أن     .  موضع التنفيذ   معلومات عن مقترحات وضع هذه اآللية      وطلبت. ذيبمناهضة التع 

واعتربت األرجنتني أن التدابري اليت تتضمنها اخلطة وغريها . خطة اإلدماج الوطنية هي أداة هامة يف سياسة اإلدماج
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ألطفال غري ل تدعو إىل اإلدماج الكامل من السياسات هامة لتنفيذ توصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري اليت
  . يف نظام املدارس العادياملواطنني

وأشارت كندا إىل مالحظات املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، وال سيما السن احلديثة لألطفال الذين   - ٦٩
كني األطفال من االنتقال من املدارس األكادميية وغري األكادميية، وأوصت أملانيا بأن تنظر يف متب إلحلاقهمُيختارون 

كما أوصت كندا بوجوب إيالء العناية الكاملة لضمان عدم حرمان أطفال املهاجرين . نظام إىل آخر يف سن الحقة
كشف مع وزارات توأوصت كندا أملانيا بأن تس. من الفرص التعليمية باالستناد أساساً إىل الكفاءة يف اللغة األملانية

جملموعـات  العريقـة    ة التارخيي املسامهةاليات إدماج حمتويات أكرب يف املناهج املدرسية عن         التعليم على صعيد الو   
 املؤسسات العامـة    الذي يقتضي قيام  شرط  الكما أشارت كندا إىل     . الروما والسنيت يف اجملتمع والثقافة األملانيني     

 تدابري التحكم بأن تضمن أال تؤدي   ومة  وأوصت احلك . اهليئة املعنية باألجانب عن املهاجرين غري الشرعيني      بإبالغ  
  .االستفادة من الرعاية الصحية األساسية والتعليم وخدمات السلطات القضائيةإىل إعاقة يف اهلجرة غري الشرعية 

. وأشارت فلسطني إىل وجود مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وشجعت أملانيا على مواصـلة جهودهـا                - ٧٠
  على إدمـاج جاليـات املهـاجرين يف أملانيـا، وخباصـة بـالنظر إىل               وشددت فلسطني على مسألة اهلجرة و     

وطلبت إىل أملانيا ذكر التدابري املتخذة لضمان أمور منها إدماج          .  مهاجر من فلسطني يف البلد     ١٤٠  ٠٠٠وجود  
  .هذه اجلاليات إدماجاً شامالً وكامالً

 الشامل يف التعليمة استفادة األطفال املعوقني من وأوصت نيوزيلندا أملانيا باعتماد تدابري حمددة زمنياً لزياد  - ٧١
زمة ملساعدة هؤالء التالميذ على بلوغ إمكانات التعلم الكاملة الالددة احملدمات اخلاملدارس العادية، وبكفالة متويل 

 التمييزيةتدابري مكافحة املواقف    وأوصت نيوزيلندا أملانيا بتعزيز     . واملشاركة جنباً إىل جنب مع التالميذ اآلخرين      
.  واهلوية اجلنسية يف التعليم العام ويف برامج ومبادرات املـساواة          ة بإدراج امليول اجلنسي   ، على سبيل املثال   ،وذلك

تعديل القانون األملاين املتعلق باحملولني جنسياً بغية تيسري تسجيل تغيري نوع اجلنس بالعمل بسرعة على كما أوصت 
كما أوصت احلكومـة    . حملولني جنسياً بالطالق، وفقاً لقرار احملكمة الدستورية      يف الوثائق الرمسية، دون مطالبة ا     

مبواصلة منح األولوية ملراعاة منظور نوع اجلنس وضمان وضع اآلليات املناسبة لتنفيـذ اسـتراتيجية احلكومـة                 
  . ومتابعتها واستعراضها

صعيد الوطين اللذين يتيحـان تنظـيم       اهتمام أموراً منها خطة وبرنامج اإلدماج على ال       بوالحظ املغرب     - ٧٢
 ما أُجنز، ينبغي ألملانيا أن تنضم إىل االتفاقية الدولية حلماية           كلوبالنظر إىل   . دروس يف اللغة، واإلدماج والتوجيه    

والحظ املغرب أن طـرد     .  وشجع املغرب أملانيا على القيام بذلك      .حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     
فيكـون  طرد أسر بكاملـها     على  أحياناً  ينطويان  إىل احلدود   ومرافقتهم   حيملون وثائق هوية     األشخاص الذين ال  

 مزيد من التفهم واملرونة أثناء    إبداءودعا املغرب أملانيا إىل     .  ضحية لذلك  اللغة األملانية األطفال الذين ال يتكلمون     
ورحب املغرب باحلوار اجلاري مع . قة هبذه األسر املتعلواإلنسانيةعمليات الطرد هذه ومراعاة اجلوانب االجتماعية 

  .تنفيذ توصيات مؤمتر ديربانبوأعرب املغرب عن ارتياحه لالهتمام الذي تبديه أملانيا . اجلالية اإلسالمية

والحظت أن أملانيا شريك رئيسي للبلدان الفقرية       .  الذي قدمه   الشامل على العرض لوفد  اوشكرت تشاد     - ٧٣
وأعربت .  مسامهة هامة يف مكافحة الفقر ويف ضمان احلكم الرشيد         تشكلشاريع اإلمنائية اليت    يف متويل وتنفيذ امل   
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. األقليات واملهاجرين واملـسلمني وغريهـم     واليت تستهدف   تشاد عن قلقها إزاء احلوادث العنصرية املُبلغ عنها         
 .وأوصت تشاد أملانيا باعتماد قوانني تعاقب على األفعال العنصرية

إال أهنـا   .  التصدي لإلرهـاب    سياق  بلجيكا بالتزام أملانيا بضمان احترام احلقوق األساسية يف        ورحبت  - ٧٤
 ينص على أمور    ٢٠٠٨ديسمرب  /الحظت أن القانون اجلديد ملكافحة اإلرهاب الذي اعُتمد يف هناية كانون األول           

امني يف اإلدالء بـشهادات أمـام       منها إمكانية تقييد حق بعض أفراد الفئات املهنية مثل األطباء والصحفيني واحمل           
وبناًء على  . تعرَّض للنقد الشديد منذ اعتماده    كما   القانون حمل تساؤل، أثناء صياغته،       دستوريةوكانت  . احملاكم
  . التدبريفقد استفسرت بلجيكا، يف مجلة أمور، عن الدوافع اليت جعلت احلكومة تعتمد هذاذلك، 

فرص ال وتكافؤ تقدماً كبرياً يف عدد من اجملاالت املختلفة مثل التعليم       والحظت السنغال أن أملانيا حققت      - ٧٥
واعتربت أن محاية .  مليون مهاجر داللة واضحة على احلالة املالئمة يف البلد١٥ويدل وجود حنو . ومكافحة الفقر

ا النظر يف موقفها مـن  وستنظر السنغال بعني االرتياح إىل إعادة أملاني    . حقوق املهاجرين محاية فعالة يشكل حتدياً     
وتعزيز وشجعت السنغال أملانيا على مواصلة . االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  . جهودها ملقاومة العنصرية وتعزيز التسامح

سان بني  عن كيفية تنسيق أملانيا قضايا حقوق اإلن      باحلصول على معلومات    وقالت أستراليا إهنا سترحب       - ٧٦
 عن كيفية معلومات حديثةكان بإمكان أملانيا أن تقدم إذا  عما واستفسرت. مستوى الواليات واملستوى االحتادي

وأوصت أستراليا أملانيا .  التمييز على صعيد الوالياتمكافحة التمييز مع منظمات ملكافحةتعاون املكتب االحتادي 
ف اليت يعاين منها األطفال الذين يتعرضون بشدة لترك نظام التعليم يف استراتيجية ملعاجلة أوجه احليوضع بالنظر يف 

  .وقت مبكر جداً كما ركَّز على ذلك موجز مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

ؤثر يف املرأة   أنواعه اليت ت  التمييز مبختلف   للقضاء على   أملانيا  الكيفية اليت ختطط هبا      شيلي عن    واستفسرت  - ٧٧
املتخذة  شيلي عن التدابري اإلضافية  استفسرتو. أصحاب املصلحة الورقات املقدمة من    شار إىل ذلك موجز     كما أ 

  كيفيةللحد من مستويات تسّرب أطفال املهاجرين من املدارس واحلد من فجوة األجور بني الرجال والنساء وعن
 االجتار باألشـخاص ألغـراض      تجرميهالوأثنت شيلي على أملانيا     . حتسني محاية ضحايا حاالت الزواج القسري     

  . عن اخلطوات املُتخذة لتحسني الدعم املقدم إىل الضحايا، واستفسرتاالستغالل اجلنسي

ال تتعلق الفجوة الفاصلة بني الطالب املهاجرين والطالب األصليني تعليم بأن الوأفادت أملانيا فيما يتعلق ب  - ٧٨
االقتصادي، واملستوى التعليمي لآلباء واللغة املتحدث هبا يف البيـت          وضع املهاجر وإمنا الوضع االجتماعي      فقط ب 

 تدبري ٤٠٠ويف إطار خطة اإلدماج الوطنية، شرعت أملانيا يف .  التعليمحتصيلجزئياً يف ومع األقران عوامل تساهم 
 تكافؤ بغية ضمان  مليون يورو يف هذا اجملال بالذات،٧٥٠، استثمر مبلغ املاضيعام الويف .  السياقذلكخمتلف يف 

  .طفال املهاجرين وحتسني اندماجهمألفرص ال

 شخص وحتميهم بصفتهم ينتمون     ١٧ ٠٠٠وفيما يتعلق بالسنيت والروما، أفادت أملانيا أهنا تعترف بنحو            - ٧٩
  وُيعاَمل السنيت والروما الذين يفدون إىل أملانيا كملتمسي جلـوء معاملـة مجيـع ملتمـسي                . أقليات قومية إىل  
  .وء اآلخريناللج
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 خـالل   اختـذهتا وأعربت أملانيا، يف مالحظاهتا اخلتامية، عن امتناهنا لالعتراف باخلطوات امللموسة اليت              - ٨٠
والحظت أملانيا أن عملية االستعراض الدوري الشامل . ووعدت ببذل مزيد من اجلهود مستقبالً. السنوات األخرية

  .اءة يف املناقشات الوطنية والدوليةهي عملية مفيدة جداً، ألهنا ستكون مثمرة وبّن

  أو التوصيات/ االستنتاجات و- ثانياً 
  :وأثناء النقاش، قُدمت التوصيات التالية إىل أملانيا  - ٨١

، )أذربيجان(أن توقّع على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم         - ١
 التدابري الالزمـة    وأن تتخذ ،  )اجلزائر، املغرب (ها   إلي وتنضم،  )مصر، أذربيجان (وتصدق عليها   

  ؛)إكوادور(فيها اً لتصبح طرف

أن تواصل دراسة التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم                - ٢
ال من منظور حقوق اإلنسان، وأن تعترف بأن حقوق اإلنسان هي حقوق عاملية يف طبيعتها وبالتايل                

؛ وأن تكون أملانيا يف حد ذاهتا مثاالً يقتدى به من خالل قبوهلا بأنه              )املكسيك(ترتبط بوضع املهاجر    
ينبغي آلالف العمال املهاجرين من شركائها اإلمنائيني أن يكونوا قادرين على العيش يف أملانيـا وأن                

ع العمال املهـاجرين وأفـراد      يستفيدوا من احلماية اليت تكلفها االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجي         
  ؛)اجلزائر(أسرهم، وهي االتفاقية اليت ميكن أن حتمي حبق أبسط احلقوق األساسية 

  أن ختتتم إجراءاهتا للتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن االختفـاء                  - ٣
  ؛)فرنسا(القسري 

ل وأن تصدق علـى الربوتوكـول        اتفاقية حقوق الطف   خبصوص ا وإعالناهت اأن تسحب حتفظاهت    - ٤
واستغالل األطفال يف املواد األطفال االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء 

  ؛)الربازيل(اإلباحية 

أن توقع وتصدق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية              - ٥
  ؛)رإكوادو(واالجتماعية والثقافية 

أن تعترف باالنطباق الكامل للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على األشـخاص               - ٦
ـ    و؛  )باكستان(اخلاضعني لواليتها القضائية يف الداخل واخلارج على السواء          اً أن حتتـرم احترام

نة املعنيـة   توصية اللج اص باحلقوق املدنية والسياسية و    التزاماهتا مبوجب العهد الدويل اخل      كامالً
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(حبقوق اإلنسان 

أحكام الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، مبا فيها العهد الدويل اخلـاص             كامالًاً  أن حتترم احترام    - ٧
  ؛)باكستان(باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب يف سياق تدابري مكافحة اإلرهاب 
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ن املسامهة يف أفضل ممارسات جملس حقوق اإلنسان بأن تسرع يف وضـع             أن تكون أحد البلدا     - ٨
 لوضع أو تصميم آليات وطنية وتتيح       اً واضح اً زمني ، وأن حتّدد جدوالً   )بنن(آليات وقاية وطنية    

، يف أعقاب التصديق مؤخراً     )اململكة املتحدة (على حنو فعال     هذه اآلليات    لعملاملوارد املناسبة   
ختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة            على الربوتوكول اال  

  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ 

أن تكفل التعاون املناسب بني منظمات مكافحة التمييز العاملة على صعيد الواليات، وأن تتيح                - ٩
 حـىت يـتمكن مـن       هل التمييز وتضمن استقال   ملكافحةعمل املكتب االحتادي    لاملوارد الكافية   

  ؛)فنلندا(االضطالع بواليته على النحو الفعال 

أن تشجع زيارة املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفـال يف إطـار                 - ١٠
  ؛)املكسيك( اإلجراءات اخلاصة املوجهة إىل املكلفني بوالياتالدعوة املفتوحة والدائمة 

املتعلقة بسياسات  تتبادل املزيد من اخلربات     أن  التمييز و من   اية اجلميع محأن تواصل السهر على       - ١١
 ؛)هولندا( بضمان حقوق اإلنسان فيما يتصلدماج اجلديدة اإل

 احلصول  فيما خيص لممارسات التمييزية على أساس الدين      ل للتصديأن تتخذ خطوات ملموسة       - ١٢
  ؛)باكستان(على الوظائف واإلدماج االجتماعي 

زيد جهودها ملنع اجلرائم املرتكبة بدوافع عنصرية وأن تعتمد التشريعات الالزمة وتـضمن             أن ت   - ١٣
أن تعتمد قوانني و؛ )مجهورية إيران اإلسالمية(كذلك تطبيق أحكام القانون اجلنائي تطبيقاً فعاالً 

ـ   بعناية ؛ أن تتابع )تشاد(األفعال العنصرية على  معاقبة  لل ز توصيات جلنة القـضاء علـى التميي
 وخباصة أن متنع اجلرائم ذات الدوافع العنصرية، وتضمن التمتع ٢٠٠٨ يف عام الصادرةالعنصري 

 أطفاهلم إحلاقاملتساوي باحلق يف السكن الالئق، وتزيل العراقيل اليت يواجهها ملتمسو اللجوء يف 
 ظرفاً أو الدينية    يف تشريعاهتا يعترب الكراهية اإلثنية أو العرقية      اً  خاصاً   تدمج حكم  ، وأن املدارسب

  أن تنفذ توصيات جلنة القضاء على التمييـز العنـصري،   و؛ )اجلزائر( يف القضايا اجلنائية  اًمشدد
مبا فيها اعتماد تعريف واضح للتمييز العنصري يف تشريعاهتا الوطنية، واعتماد تدابري تشريعية جترم 

؛ )جنوب أفريقيا ( الكراهية    جرائم على فعالة   وفرض عقوبات التحريض على الكراهية العرقية،     
على القضاء يتفق متاماً مع توصيات جلنة مبا  للتمييز العنصري،  وشامالً واضحاًتعريفاًوأن تعتمد 

  ؛)ربازيلال(التمييز العنصري 

 ملنع ومعاقبة مرتكيب أعمال العنف بدوافع عنصرية ضد أفراد          أكثر حزماً أن تنظر يف اختاذ تدابري        - ١٤
 األملان من أصل أجنيب وملتمسي      املواطننيلسنيت واملسلمني واليهود، وكذلك     ا/جمموعات الروما 

أن تواصل بذل اجلهود ملكافحة العنصرية يف اجملتمع األملاين وخباصة مكافحة           و؛  )ماليزيا(اللجوء  
  ؛)قطر(السنيت واملسلمني /العنصرية ضد الروما
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   جهودهـا تكثف ، وأن   افحة العنصرية أن تتخذ خطوات ملموسة لتنفيذ خطة العمل الوطنية ملك          - ١٥
  تواصل تنفيـذ خطـة العمـل       أن  ؛ و )غانا(يف مكافحة مجيع اجلرائم املرتكبة بدوافع عنصرية        

اململكـة  ( ملكافحة العنصرية سعياً للقضاء على ظاهريت كره األجانب وكراهية اإلسالم            ةالوطني
  ؛)العربية السعودية

 البيانات النوعية والكمية اليت يتيحها ضـحايا        تتضمنية  أن تنظر يف إنشاء قاعدة بيانات مركز        - ١٦
اليت أُبلغ عنها ملؤسـسات     واليت تتصل بكره األجانب     احلوادث  شهود احلوادث العنصرية أو       أو

  ؛)مصر(  تقدمي املشورة

مجهورية إيران (أن تتخذ تدابري فعالة للتصدي للتحريض على التمييز والعنف يف وسائط اإلعالم        - ١٧
أن حتترم التزاماهتا وتتخذ التدابري الالزمة ملكافحة التحريض على العنصرية والعنف و؛ )ةاإلسالمي

  ؛)جيبويت(يف وسائط اإلعالم 

 األقليات العرقية أو الدينية املقيمـة يف        أفرادأن تتخذ التدابري الالزمة لتفادي وصم املهاجرين و         - ١٨
ري وكره األجانب وغريه من أشـكال        للعنصرية والتمييز العنص   أن تضمن عدم تعرضهم   البلد و 

التعصب، مبا يف ذلك حظر أي منظمة ودعاية تستند إىل األيديولوجيات العنصرية أو إىل كـره                
  ؛)كوبا(األجانب 

نّبه إىل ضرورة التصدي حبزم توصيات املقرر اخلاص املعين بالعنصرية الذي لأن تويل عناية خاصة   - ١٩
  ؛)باكستان (تطرف اليميينلاتفادي من أجل كره األجانب لظاهرة 

أن تكثّف جهودها يف جمال مكافحة العنصرية، والتمييز العنصري، وكره األجانب وما يتـصل                - ٢٠
مبزيد من املسامهة امللتزمة يف عملية التحضري ملؤمتر ديربان االستعراضي          وذلك  بذلك من تعصب    

  ؛)اجلزائر(هبدف كفالة جناحه 

تضمن وضع اآلليات املالئمـة لتنفيـذ       أن  اة منظور نوع اجلنس و    أن تواصل منح األولوية ملراع      - ٢١
  ؛)نيوزيلندا(استراتيجية احلكومة ومتابعتها واستعراضها 

أن تواصل بذل جهودها واختاذ مبادرات أخرى ملكافحة جرائم الكراهية القائمة علـى امليـول          - ٢٢
 على سبيل املثـال      بوسائل منها   املواقف التمييزية  ملكافحةأن تعزز التدابري    و؛  )هولندا (ةاجلنسي
التعليم العام ويف برامج ومبـادرات املـساواة        مناهج   واهلوية اجلنسية يف     ة امليول اجلنسي  إدراج

  أن تبادر فوراً إىل تعديل القانون املتعلق باحملوَّلني جنسياً لتيسري تـسجيل تغـيري              و؛  )نيوزيلندا(
وَّلني جنسياً بالطالق، وفقـاً لقـرار احملكمـة         نوع اجلنس يف الوثائق الرمسية، دون مطالبة احمل       

  ؛)نيوزيلندا(الدستورية 

أن تواصل تكثيف اجلهود ملنع املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون من اللجوء إىل القـوة املفرطـة                  - ٢٣
 على أيـدي أن تنشئ هيئات مستقلة مسؤولة عن التحقيق يف شكاوى سوء املعاملة و؛  )هولندا(
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الشكاوى اجلنائية املقدمة ب االهتمام والعناية الواجبةتتخذ مجيع التدابري لضمان أفراد الشرطة وأن 
  ؛ )جيبويت(ضد السلطات املكلفة بإنفاذ القانون 

أن تتخذ التدابري الالزمة لكفالة احترام اتفاقية حقوق الطفل وتتأكد من عدم سجن القاصرين مع   - ٢٤
 على القرارات اإلدارية اليت الفعالةراقبة القضائية من أشكال امل شكالًتنشئ أن و؛ )فرنسا(الكبار 

  ؛)بولندا (Jugendamtيتخذها مكتب الشباب املسمى 

 مشكلة مـا يـسمى   حلأن تتخذ التدابري الالزمة لضمان محاية حقوق مجيع األطفال، وخباصة       - ٢٥
ـ احتياجـاهتم ل  احتياجاهتم األساسية مبا فيها تلبيةبأطفال الشوارع مع كفالة     والرعايـة  يم لتعل

  ؛)كوبا( مع جمتمع ثري ومتطور يتماشى والسكن والغذاء، مبا الصحية

تنظر يف إمكانية التصديق على اتفاقية األمم املتحدة أن  و، ملكافحة الفساداً إضافيةأن تبذل جهود  - ٢٦
  ؛)االحتاد الروسي(ملكافحة الفساد 

 مثل مراقبة البيوت اخلاصة عن طريق       ،ةأن تلغي أي تشريع ينتهك حقوق الفرد يف احلياة اخلاص           - ٢٧
  ؛)باكستان(الفيديو 

 باكتسابأن تنظر يف االقتراحات اليت تقدمت هبا جلنة القضاء على التمييز العنصري فيما يتعلق                 - ٢٨
  ؛)تركيا(اجلنسية املزدوجة 

؛ )قطر(ديين  لاطابع  ال ذات    ارتداء املالبس   يف بعض القوانني اليت سنتها واليت حتظر       تعيد النظر أن    - ٢٩
 القضاء على التمييز ضد املرأة واالتفاقية الدولية اتفاقيةتضمن اتساق قوانينها وسياساهتا مع أن و

مبراجعة أو إلغاء القوانني واللوائح اليت حتظر       وذلك  للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       
مع دينية واليت تعترب متعارضة     املالبس ال  الرموز أو     ارتداء املدرسني وموظفي اخلدمة املدنية   على  

  ؛)إندونيسيا(حرية الدين والتعبري 

أن و؛  )قطـر (أن تعتمد التدابري الضرورية وفقاً للمعايري الدولية حلماية حرية معتقد املسلمات              - ٣٠
تواصل حتسني اجلهود املبذولة بشأن إدماج املواطنني الذين يعتنقون الدين اإلسالمي يف اجملتمـع              

  ؛)األردن( الدينية ، مبا فيها احلق يف حرية املمارسةعهم يف الوقت نفسه حبقوق اإلنساناألملاين ومتت

  ؛)أذربيجان(الفوارق الشاسعة يف الدخل بني الرجال والنساء إلزالة  تكثيف جهودها تواصلأن   - ٣١

ري أن تراعي مراعاة كاملة التوصيات ذات الصلة الصادرة عن جلنة القضاء على التمييز العنـص       - ٣٢
أن تويل عناية   و؛  )إيطاليا(والرامية إىل كفالة إدماج األطفال غري األملان يف نظام املدارس العادي            

 لضمان عدم حرمان أطفال املهاجرين من الفرص األكادميية باالستناد أساساً إىل كفاءهتم             خاصة
زيادة استفادة أطفال أن تواصل تنفيذ خطة اإلدماج الوطنية لو؛ )كندا(املكتسبة يف اللغة األملانية   

  ؛)اململكة العربية السعودية(العمال املهاجرين من التعليم 
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مـع مراعـاة     يف سن الحقة،     النظم املدرسية أن تنظر يف فرص متكني األطفال من االنتقال بني            - ٣٣
ألطفال الذين ُيختارون بشأن السن احلديثة ل احلق يف التعليم وخباصة بشأنمالحظة املقرر اخلاص 

  ؛)كندا(املدارس غري األكادميية واملدارس األكادميية اقهم بإلحل

أن تعتمد تدابري حمددة زمنياً لزيادة إمكانية استفادة األطفال املعوقني من التعلـيم الـشامل يف                  - ٣٤
حتقيـق   اخلدمات اخلاصة الالزمة ملساعدة هؤالء األطفال يف         وأن تضمن متويل  املدارس العادية،   

  ؛)نيوزيلندا( الكاملة واملشاركة جنباً إىل جنب مع التالميذ اآلخرين  التعليميةإمكاناهتم

 األطفال الذين يتعرضون بـشدة لتـرك        حبقأن تنظر يف اعتماد استراتيجية ملعاجلة أوجه احليف           - ٣٥
 ذلك موجز مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق        أبرزكما  اً  التعليمي يف سن مبكرة جد      النظام

  ؛ )اأسترالي(اإلنسان 

إدماج حمتوى أوسع يف املناهج     إمكانية  أن تستكشف مع وزارات التعليم على مستوى الواليات           - ٣٦
 يتعلق باملسامهة التارخيية العريقة جملموعيت الروما والـسنيت يف اجملتمـع والثقافـة               فيما املدرسية

  ؛)كندا(األملانيني 

 اًلألقليات وأن تدمج احلكومة منظور    لالجئني و با  خاصة أن تضع مؤشرات اقتصادية واجتماعية      - ٣٧
أن و؛  )مصر( تدابري إجيابية يف هذا الصدد       فضالً عن  حلقوق اإلنسان    اً واجتماعي اً وثقافي اًاقتصادي

تنظر يف اختاذ مزيد من التدابري الفعالة للقضاء على التمييز ضد املهاجرات ونساء األقليـات يف                
، اخلاصة هبن ترم وتعزز حقوق اإلنسان     أن حت ، و لتعليم وا مجيع اجملاالت، وخباصة يف جمايل العمالة     

  ؛)ماليزيا(مبا يف ذلك حرية الدين والتعبري 

لوائح هتدف إىل التحكم يف اهلجـرة غـري   / أي قواننيال تؤديأن تنظر يف اعتماد تدابري تكفل أ     - ٣٨
ها التمتع باحلق   املهاجرين من التمتع حبقوق اإلنسان األساسية، مبا في       إىل حرمان أو منع     النظامية  

؛ )جنوب أفريقيا (انتهاكات حقوق اإلنسان    من  يف التعليم والرعاية الصحية واإلنصاف الفعال       
أن تضمن أال تؤدي تدابري مراقبة اهلجرة غري النظامية إىل إعاقة التمتـع بالرعايـة الـصحية                 و

ع األشخاص  مجياستفادة  أن تضمن   و؛  )كندا(األساسية، والتعليم وخدمات السلطات القضائية      
املوجودين يف إقليمها أياً كان وضعهم القانوين استفادة كاملة من الرعاية الصحية األساسـية،              

اليت ُتفرض أن تنظر يف إمكانية إلغاء العقوبات اجلنائية و؛ )باكستان(والتعليم واللجوء إىل القضاء 
األشـخاص الـذين     اليت ُتفرض على  عقوبات  ال املهاجرين الذين ال حيملون وثائق وكذلك        على

  ؛ )املكسيك(يقدمون خدمات حلماية حقوق هؤالء املهاجرين 

أن تتخذ تدابري إضافية لدعم املهاجرين وال سيما لتنفيذ التوصيات ذات الصلة الـصادرة عـن                  - ٣٩
املعاهدات، مثل التوصيات الصادرة عن جلنة حقوق الطفل لـدعم أسـر املهـاجرين                 هيئات

  ؛)الروسي  االحتاد(



A/HRC/11/15 
Page 23 

تتخذ اخلطوات الالزمة ملنع حدوث أي أعمال قد تؤدي يف إطار اخلطاب السياسي إىل وصم   أن    - ٤٠
 ، وتتنـاول دور   أو الدينية اليت تعيش يف أملانيا     املهاجرين وملتمسي اللجوء واجملموعات العرقية      

ـ      صرحياًاالعتراف اعترافاً   من خالل    كبلد هجرة    أملانيا ع  باإلسهام اإلجيايب للمهاجرين يف اجملتم
  ؛)مصر(األملاين 

 تصاريح إقامـة يف أملانيـا       احلائزات على أن تتخذ خطوات لضمان حق عودة النساء والفتيات           - ٤١
  ؛)اململكة املتحدة(والالئي أجربن على التزوج يف اخلارج 

، وأن من التفهم واملرونة أثناء عمليات طرد األشخاص الذين ال حيملون وثـائق  اً  أن تبدي مزيد    - ٤٢
  ؛)املغرب( األسر واإلنسانية ذات الصلة هبذهوانب االجتماعية  اجلتراعي

 يف  ٠,٧نسبة  املتمثل يف ختصيص    ألمم املتحدة   اأن تواصل بذل اجلهود الرامية إىل حتقيق هدف           - ٤٣
أن تنفذ هدف األمم املتحدة و؛ )ماليزيا(لمساعدة اإلمنائية الرمسية لاملائة من الناتج احمللي اإلمجايل 

لمـساعدة اإلمنائيـة    ل يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل        ٠,٧ختصيص ما ال يقل عن      املتمثل يف   
  ؛)ربازيلال (٢٠١٥الرمسية، لكفالة حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام 

أن تواصل التشاور مع اجملتمع املدين يف متابعة وتنفيذ نتائج االسـتعراض الـدوري الـشامل                  - ٤٤
  .)املتحدة  اململكة(

وسيدرج رد أملانيا على هذه التوصيات يف تقرير النتائج الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان أثناء دورته   - ٨٢
  .احلادية عشرة

الدول املقدمـة هلـا     /أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير موقف الدولة       /وتعكس مجيع االستنتاجات و     - ٨٣
  . ككل الفريق العاملبتأييد أهنا حتظى عتربوجيب أال ي.  موضوع هذا االستعراضالدولة  أو/و
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