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املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري السادس

ألملانيا*

نةةةلف ررل نة ر ر

 -١نظ ررلل نة املر ر نقومل ر ر دية ررجت نعية ررقاف نعاةتقر ر ر نة ةق ر ر
ا س ر ر ر ر ررة ق  32 3١ننظ ر ر ر ر ررل E/C.12/2018/SR.31
نةسر ر ر ر ررقا ققن ر ر ر ر ررق )E/C.12/DEU/6
 )SR.32نقوةررجا يف  25أف جل/سررمةت  ،20١8نرةت ر ل ا سررة ق  ،58نقوةررجايف ١2
شلفن ن ل/أكةجبل  ،20١8هذه نقالحظقل نخلةقم .

ألف -مقدمة
نةسقا ة ة نةطرل دقو جمرقل نافرق نقة مر
لحب نة امل دةةةلفل نة
-2
نةلا ا ر ى يقئت نقسقئل  .)E/C.12/DEU/Q/6/Add.1ولب نة امل أفضق رن ة فلهق ة حجن
نةمملّقء نةذ أال ه مع نة ة نةطل نةل ع نقسةجى نقشرتك بيف نةجزن نل.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
لحرب نة املر دةةر نبت نةةشرلفو نق سسر نةس قسرق نقةنرذيف ةضررتق مسرةجى رررقل
-3
مررن نيتقف ر نعية ررقاف نعاةتقر ر نة ةق ر نة ة ر نةطررل  ،ممل ررق ر ررى ارره نخل ررج ،
نرةتقا ح أاىن طين ةألاج رقم  ،20١5رن طلفق سن يقنج ني ن اىن نةجطين ةألاج .

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
التصددديق علددرب الكولواددوي اي تيدداري املل ددق ابلاخلددد الدددو اخلددا
وايجتماعية والثقافية

اب قددو ايقتصددادية

لحررب نة املر الرررال ر نة ةر نةطررل أ ني جمر وةر م نةة ر فق ر ررى نة جكررجل
-٤
نعخة ررق نق حررق دةو ر نة ر و نخلررق ديةررجت نعية ررقاف نعاةتقر ر نة ةق ر  ،شرراع
نة ة نةطل ر ى نةةوا ل هذن نةة فق.
__________

*

نرةت هتق نة امل
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التزام الدولة الطرف يف سيا النظام ايحتادي
 -5ب ملت ررق الح ررل نة امل ر أ نةملظ ررقم نعل ررقا ة ة ر نةط ررل رمل نة ررجع ل ررالح قل
فس رمل ية ررق مس ر ة قل ،ع س ر تق تررق فةو ررق الرتررقل نيةررجت نقشررتجة دةو ر  ،شررول نة امل ر
دةة ق يزنء نسةتلن نةةفق اتل نة متيف نةةتةع ديةجت نعية قاف نعاةتقر نة ةق ر  ،هر
فق اتل مج ث من زمن ننةسرقم أققن رق يمرل ررقم  ،١٩٩0غرم نه رجا نة ب بر نةرذ مرذدق نة ةر
نةطل ة ةغ رب ر رق .شرول نة املر دةة رق أفضرق يزنء رر م كفقفر نقو جمرقل نةم رقملل نقةو ةر
بوض نةجع ل.
الرتقل نيةجت نعية قاف نعاةتقر نة ةق
 -٦لشري اللجنة إىل أن الالمرازية ي لقلص ،أبي حداي مدا األحدواي ،املسدةولية الاامدة
للدولددة الطددرف عددا الوفدداء ابلتزاما ددا وجددب الاخلددد املدداد  ٢٩مددا القاقيددة فيينددا لقددانون
املااهدات) ابعتبارها اجلخلة املسةولة الرئيسية .لوصي اللجنة الدولة الطرف ابختاذ مزيدد مدا
اخلطوات ما أجل متكني مجيع الناس ،بغض النظر عدا مكدان إقدامتخلم ،مدا التمتدع اب قدو
املنصددو عليخلددا يف الاخلددد بغي دة ا ددد مددا التقدداومت القائمددة ،بسددبل منخلددا الرصددد الدددقيق
إلعمدداي ا كومددة ايحتاديددة لتل د ا قددو  .ولوصددي اللجنددة أيضددا أبن حتسدا الدولددة الطددرف
نظامخلددا جلمددع البيدداأت مددا أجددل إمحددة مجددع بيدداأت مواوقددة يف الوقد املناسددب عددا التمتددع
جبميع ا قو املشمولة ابلاخلد يف مجيع الويايت.
األعماي التجارية وحقو اإلنسان
لحب نة امل درةترقا خطر نةوترل نةجطمل ر بشرع ن رترقل نةةاق فر حةرجت نانسرق ،
-٧
ة مل ق شول دةة ق يزنء نةطقبع نةطجر نحملض عةة نمرقل نةشرلكقل بمرذل نةوملقفر نةجنامر نةرجن ايف
خطر نةوتررل تررق فةو ررق دحررتنم حةررجت نانسررق  ،كتررق شرول دةة ررق يزنء نع ةةررق يي تة ررقل
نة ة نةطل ةن وةت ر نبت شرلفو
هذن نة ا .فسق هق نةة ق بجاه خق
نةل
م م يع يذن نرةت مق ف ل يي  50نققئ من مج ع نق سسقل نةذ فةع مةلهق أققن ق نةذ
ففررجت ر ر ا مج ف ررق  500مج ررع موررقفت حةررجت نانسررق رت قهتررق نةةاق ف ر  .ي ر ف ر ا
ذةك ،نةجنيرع ،يي ثغرليف ملظ ت ر ترق فةو رق بفرلا نةةر نم برذل نةوملقفر نةجنامر ر رى نةشرلكقل،
حىت رمل مق مج نسم كمتيف من نةشلكقل هذه نعةة نمقل أنشطة ق نةةاق ف .
 -8لوصي اللجنة ابن لكقدل الدولدة الطدرف التنقيدف القاداي خلطدة الامدل الوننيدة بشدأن
ايعماي التجاريدة وحقدو اينسدان مدا جاندب مجيدع اصد اة املصدل ة ،وذلد مدا دالي
عمليددة رصددد ةدداملة وةددقافة .ولوصددي أيضددا ابن لاتمددد الدولددة الطددرف إنددارا لنظيميددا يكقددل
قيام مجيع الشراات ،اليت لوجد مقارهدا يف أملانيدا أو ندما وييتخلدا القضدائية ،بت ديدد ومندع
ومواجخلة انتخلااات حقو اينسان يف عمليا ا ليس يف أملانيا ف سب بل ويف اخلارج أيضا،
اما يكقل حتمل هفه الشراات املسةولية عا اينتخلااات.
شول نة امل دةة ق يزنء مرق ف ر ( أ) نةوةمرقل نةوت ر نةرذ و رق رجل غرت نقرجنطمليف،
-٩
نخلق ج ننة ت حةرجي م ،يي نةو نةر نة ةر نةطرل غرم
نةذفن ف رتج أ شلكقل أققن
أ نةةقنج ن ققين فملص ر ى مت رمل م مرن نةج رجل يي نةو نةر نقسرقر يف نةةقنجن ر غ ب) غ رقب
تة ررقل نه ر نهتقر ر يررقنج ناا رلنءنل نق ن ر مررن غررت نبة ررقل نقةو ة ر تقف ر مطقةمررقل
نقس ر ررة يفغ ج) ر ر ر ر م لت ر ر ررل نةشر ر ررلكقل أ مس ر ر ر ة املقئ ر ر ر جار ر ررب نةةر ر ررقنج ن قر ر ررقينغ
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ا) نع ةةررق يي يارلنءنل ي ررقك نةشررلكقل رررن موقمالهتررق ،مررق فو ررق بشر يف سررو نقشررة يف يي
يثمقل ننة قك حةجي م بسمب رتل يقمت به شلك مق.
 -١0لوصددي اللجنددة الدولددة الطددرف ابختدداذ التدددابري الالكمددة ،ددا يف ذلد لازيددز املسدداعد
القانونيددة للض د ااي واعتمدداد اليددات اجلددك اجلماعيددة يف الدددعاوي املدنيددة ،ولطبيددق املسددةولية
اجلنائيددة للشددراات وإج دراءات إفصددا الشددراات عددا ماامال ددا ،مددا أجددل نددمان وصددوي
ند د ااي انتخلاا ددات حق ددو اإلنسد دان ال دديت لرلكبخل ددا الش ددراات ال دديت لوج ددد مقاره ددا يف أملاني ددا
أو نما وييتخلا القضائية إىل سبل انتصاف ولاويض فاالة يف أملانيا.
 -١١وللق د اللجنددة انتبدداه الدولددة الطددرف إىل لاليقخلددا الاددام رقددم  )٢017 ٢4بشددأن
التزامات الدوي وجب الاخلد الدو اخلا اب قدو ايقتصدادية وايجتماعيدة والثقافيدة يف
سيا األنشطة التجارية.
حقو اإلنسان والقاقات التجار وايستثمار الدولية
 -١2شررول نة امل ر دةة ررق نة ة ر نةطررل ع باررل  ،غ ررقب ن ح ررقم ذنل نة ر
نةس قس نة نر نقشرتك ةاللقا ن يب ،ة تقل ةةعثتنل قا نهتق نة نر يي ب ر ن نةرملةص
نةغذنئ نقملنفض نة خل ر ى حةجت نانسرق هرذه نةم ر ن  .فسرق هق نةة رق بشر ل خرق
قا نل نقجنا نةغذنئ يي نةم ن نةملقم ي ثل س مق ر ى أسرمقب مو شر رغق نقر ن ريف
ك نةم ن  ،غم ناةغقء نةة جي ارقملل نة قا نل.
 -١3لوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إجراء لقييمات األار علرب حقو اإلنسان ما
أجددل لقيدديم األاددر اإلمجددا للصددادرات الزراعيددة علددرب البلدددان الناميددة بغيددة نددمان ايمتثدداي
يلتزاما ددا وجددب الاخلددد املتالقددة ابملسدداعد والتادداون الدددوليني .امددا لوصددي الدولددة الطددرف
ببددفي اددل جخلددد لكددا لتاددديل ل ددوائ السياسددة الزراعيددة املش د اة لالحتدداد األورو جلالخل ددا
متوافقة مع التزامات الدوي األعضاء يف ايحتاد األورو اليت صدق علرب الاخلد ،ولضدمان
أي دد صادرات الغفاء إىل البلدان النامية القطاع الزراعي يف للد البلددان وأن لتسدق مدع
مسدداعي لل د البلدددان إىل إعدداد بندداء الددنظم الغفائيددة ايليددة وايسددتثمار يف اإلنتدداج الغددفائي
ايلي .ويتطلب ذل إجراء رصد دقيق ألار الصادرات الزراعية.
 -١٤شررول نة املر دةة ررق يزنء أح ررقم ح رلف نةم ررقملل نةررذ ففلفر ق نعلررقا ن يب ر ررى
نةم ر ن نةملقم ر ن فقيررقل نةةاررق يف نةةفضر  ،نةررذ ر خل يم قن ر ح ررجل سر ق ررك نةم ر ن
ر ى ن ا ف نهمل س  ،مق خيِّّع تاث ن فق يف ر ى حة م نة ح .
 -١5لوصددي اللجنددة الدولددة الطددرف بتقيدديم مدددي ساددر حقددو اإلنسددان قبددل الشددروع يف
املقاونددات املتالقددة ابلقاقددات التجددار التقضدديلية مددا أجددل الت قددق مددا أاددر أحكددام حصدرية
البياأت علرب ا صوي علرب األدوية اجلنيسة أبساار ميسور يف البلدان النامية .اما لوصيخلا
ببفي ال جخلد لكا لتاديل إجراءات ايحتاد األورو بغية إدراج أحكام لتالق بتقييم مدي
ساددر حقددو اإلنسددان قبددل الشددروع يف املقاونددات املتالقددة ابلقاقددات التجددار التقضدديلية مددع
البل دددان النامي ددة .ولوج ددا اللجن ددة انتبد داه الدول ددة الط ددرف إىل القق ددر  3٩م ددا لاليقخل ددا الا ددام
رقم  )٢000 14بشأن ا ق يف التمتع أبعلرب مستوي ما الص ة ميكا بلوغا.
GE.18-20343
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التزامات الدولة الطرف وجب الاخلد ،بوصقخلا دولة عضوا يف املةسسات املالية الدولية
 -١٦ولب نة امل رن أسف ق نة ة نةطل  ،بج ف ق رضجن م سسرقل مقة ر ا ة ر
ب مل ررق رمل ت نةملةر نةر و نبة ر ن ب ر ةالسررةةلن  ،ا متررق نفجذهررق نة مررت ررق رره نة فقفر
ةضرتق أع فضر نةشررل نةررذ فلفر ق هررذه نق سسررقل ة ح ررجل ر رى يررل ا يي لناررع غررت
نة ل نقةرتف .
نةةتةع ديةجت نةذ ف ف ق نةو
م
 -١٧لوصددي اللجنددة أبن لبددفي الدولددة الطددرف قصدداري جخلدددها ملمارسددة نقوذهددا الكبددري
للتأاد ما أن مجيدع املةسسدات املاليدة الدوليدة الديت هدي دولدة عضدو فيخلدا لضدما أي لقضدي
ةروط القرض إىل انتخلاك الدوي املق ندة يلتزاما دا وجدب الاخلدد .وعلدرب وجدا اخلصدو ،
ي ينبغد ددي اد ددفه الشد ددروط أن لد ددةدي إىل اعتمد دداد لد دددابري لراجايد ددة غد ددري مد ددكر أو أن لنتخل د د
ايلتزام ددات األساس ددية املنص ددو عليخل ددا يف الاخل ددد ،أو أن ل ددةار سا ددريا غ ددري متناس ددب عل ددرب
املخلمشني أفرادا ومجاعات .ويف هفا الصدد ،لوصي اللجندة أيضدا أبن لتأادد الدولدة الطدرف
مددا أن املةسسددات املاليددة الدوليددة الدديت هددي عضددو فيخلددا ددري لقييمددا لراددر يف حدداي حقددو
اإلنسان قبل من قرض افه الغاية .لوجا اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل بياهنا بشأن الديا
الادام ،ولددابري التقشدف ،والاخلدد الددو اخلدا اب قدو ايقتصدادية وايجتماعيدة والثقافيددة
 )E/C.12/2016/1وإىل الرس ددالة املتالق ددة بت دددابري التقش ددف واملوجخل ددة م ددا رئ دديس اللجن ددة إىل
الدوي األنراف يف  1٦أاير/مايو .٢01٢
لغري املناخ
 -١8الحل نة امل نعةة نم نحمل ة ة نةطل بضتق نعمة قل د خفض نعنمورقاثل
بملسم  55نققئ جل رقم  2030مةق ن سةج ل رقم  ،١٩٩0ة مل رق سسرع نة ةر
نةطل ة ست ر ى نقسق نة ح ةةحة ق أه ن ق نقةو ةر دير مرن ننمورقاثل غرقزنل نة ر
ةوقم .2020
 -١٩لوصدي اللجندة الدولدة الطدرف بتكثيددف جخلودهدا الراميدة إىل بلدوا األهدداف املتالقددة
اب د ما انباااثت غاكات الدفيئة لاام  ٢0٢0وأن متتثل يلتزاما ا وجدب املداد )1٦ 4
ما القا ابريس عا نريق لقدمي هدفخلا لاام  ٢030ابعتباره مسامهتخلا ايدد وننيا.
املساعد ايمنائية الرمسية
 -20الحررل نة املر أ نقسررقر يف نااقئ ر نةلت ر نةررذ ةر م ق نة ةر نةطررل ب غررت ند ر
نقةفق ر ه ا ة ق هج  0.٧نققئ من نةملق ج نةةجم نامجرقو ررقم  ،20١٦بفضرل يا نا رق
ررقة ع يف ر رجنء م ةتس ر ر نة ا ررجء نق ررقالفن نة ررذفن فمح ررج ر ررن نيتقف ر ر نة ة ر ر حس ررقب
نقسررقر يف .وررلب نة امل ر رررن أسررف ق نة ة ر نةطررل ا ررع بررذةك نعةةر نم نةس رمل نةةقة ر
نققايف .))١ 2
 -2١ولدددعو اللجنددة الدولددة الطددرف إىل مضدداعقة جخلودهددا لالسددتمرار يف الوفدداء ابيلت دزام
بتقدمي املساعد اإلمنائية الرمسية يف السنوات املقبلة املاد .))1 ٢
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التمييز يف املةسسات اليت لديرها الكنيسة
 -22شررول نة امل ر دةة ررق يزنء رجن ل نةةةررق فل رررن حررقعل مت ر ر ررى أسررق نقوةة ر نة ر فين
أ نق ررل نهملس ر أ ندجف ر نهملسررقن نةج ررقئع غررت نة ملس ر انخررل نق سسررقل نةررذ ر فلهق
نة مل س  ،م ل نق ن نقسةشف قل نققاات .)٦ )2 2
 -23لوصدي اللجندة الدولدة الطدرف ةعداد النظدر يف القدانون الادام للمسداوا يف املااملدة،
ي سدديما املددادمن  ٨و ،٩مددا أجددل نددمان عدددم السددما ابلتمييددز نددد الادداملني يف و ددائف
غري انسية علرب أساس املاتقد الديين أو امليل اجلنسي أو ااوية اجلنسانية.
حاملو صقات اجلنسني ما األنقاي ومغايرو ااوية اجلنسانية
 -2٤لحرب نة املر بةرلن نحمل تر نة سرةج ف نعلقافر نقر  ١0شرلفن ن ل/أكةرجبل 20١٧
تق فةو ق دهملس نة قةث .غت أ نة امل شول دةة ق مرن أ رت ر نةةعك ر نهملسر مرق زنةرت
ررفقل نهملس رريف ممل ررذ نرةت ررقا ي ررقنج ور ر فل ي ررقنج
ا ررلى ر ررى نةلف ررع ن طف ررقل م ررن ح ررقم
ن حرجنل نق ن ر  ،كتررق شررول دةة ررق يزنء نباث نق ر مليف نةررذ رتك ررق هررذه نهلنحر  ،م ر ى ني ررقيف،
ر ررى نة ررح نةوة ر نهسر ف نةملفسر ةألطفررقل نقومل رريف ر ررى ررقه م .شررول نة املر دةة ررق
ك ررذةك نةةر رجننيف نهملس ررقن نة ةر ر نةط ررل وةر ر مغ ررقفل ندجفر ر نهملس ررقن م ررن نقلف ررى
نققاات .)١2 )2 2
 -25لوصي اللجنة الدولة الطرف ابختاذ التدابري الالكمة ظر إ ضداع الرندع واألنقداي
ما حاملي صقات اجلنسني لامليات التأايد اجلنسي غري الضرورية نبيا ،ولوفري بيئة موالية
لنم دداء الرن ددع واألنق دداي م ددا ح دداملي ص ددقات اجلنس ددني ،يحتد د م فيخل ددا ااوي ددة اجلنس ددانية ال دديت
خيتاروهنا .اما لوصي اللجنة الدولة الطرف بتنقي قوانينخلا اجلنسانية ا يتماةدرب مدع املادايري
الدولية قو اإلنسان وأفضل املمارسات.
املخلاجرون
 -2٦فسق نة امل نةة ق نققايف  )2 8٧من يرقنج نايقمر ر م نةسر طقل نةوقمر البرال
س طقل نداليف رن نق قالفن غت نةشلر يف ،رق فر ا يي اا نةوترقل نق رقالفن غرت نةشرلر يف
رن نةةتق نخل مقل ،م ل نةلرقف نة ح  ،نةذ ع غىن رمل ق ة ةتةع ةجي م ررن نابرال ررن
نهلنئم ،ق ذةك نةوملع ن سل نةوملع نهملس نهملسقين نققاات .)١2 )2 2
 -2٧لوصدي اللجندة الدولددة الطدرف ةرسدداء فصدل واند بدني مقدددمي اخلددمات الاموميددة
وسلطات إنقاذ قدوانني ااجدر  ،بسدبل منخلدا إلغداء املداد  )٢ ٨7مدا قدانون اإلقامدة ،للتأادد
ما متكا الاماي املخلاجريا غري النظاميني ما ا صوي علرب اخلدمات األساسية دون وف.
مل مشل أسر الالجئني واألةخا

اخلاناني ماية اثنوية

 -28وررلب نة امل ر رررن ة ر فلهق ه ررجا نة ة ر نةطررل عسةضررق ر ر ا كمررت مررن نةالا رريف
غتهم من نق قالفن نةذفن أا ن ر ى نةفلن مرن ب ر ن.م .غرت أ نة املر الحرل مرع نةة رق أ
ا مشرل أسررل ن شررنق نةرذفن لررق دررم نيتقفر نة قنجفر  ،هررج أمرل دل ملررق مملررذ رررقم ،20١5
أر ر طم ةره رةررب و ةره نةفررتيف بريف تذن /مررق متجز/فجة ره  ،20١8ع فر نل مة ر ن بفررلا
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ح ن ةع شرنص شر ل  ،غرم أ نسرة ملقءنل طمرق سرمقب ينسرقن  .فسرق نة املر نةة رق
يزنء نع ةةق يي نةجفجك بشع يالنءنل موقفت ملف ذ نة جنئ نةةملظ ت نه فر يف .شرول نة املر
دةة ررق كررذةك نة بة ررل غررت نق ررحجبيف نقةتةورريف لكر نةالار فملةظررل مرمل م ،ةررق ةةشرلفوقل
نة ة ر نةطررل  ،أ ف ممل رجن سررمل نةو ر س نةس ر ن س رلهتم ملكت ررق حقة ر ا مشررل ن سررل نةررذ
ض ررم يي اقن ررب نةجنةر ر فن أش ررةقء ي ر رلن .ف ر ر ا ذة ررك يي ز ايف رر ر ا ح ررقعل نة ررل ض مل ررع
ن شنق من نةةتق ا مشل ن سليف نققاات .)١0 )2 2
 -2٩لوصددي اللجنددة الدولددة الطددرف بضددمان السددما لرةددخا الددفيا حتددق اددم ا مايددة
الثانويددة بلددم مشلخلددم مددا جديددد مددع أسددرهم ،بسددبل منخلددا وقددف لطبيددق نظددام ا صددة الشددخلرية
ايدد أبلف ةخص .ولوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بت سني عملية مل مشل األسدر مدا
ددالي إجدراءات وماددايري مبسددطة وواند ة وا ددد مددا ا ددواجز الامليددة واإلداريددة الدديت حتددوي
دون مل مشل األسر؛ والسما بلم مشل القاصر غري املصد وة بوالديدا وأةدقائا دون عقبدات
عندما يكون هفا القاصر أوي فرد ما أسرلا يصل إىل الدولة املضيقة ويقوم بدور املايل.
متثيل املرأ يف مواقع اختاذ القرار
 -30ش ررول نة املر ر دةة ررق يزنء نةر رملةص مت ررل نقر رلأيف مجني ررع ر رملع نةةر رلن  ،ع سر ر تق
نةةطقا نخلق  ،يزنء ر م وقة يرقنج نقشرقك نقةسرق ف ة ملسرقء نةلارقل نقملق رب نةةملف ذفر
نةةطقريف نةوقم نخلق  )20١5هذن نة ا .فسق هق نةة ق بجاه خرق يزنء مرق ف ر (
أ) ا ة ر م سررجى  ١08شررلكقل دي ر نةةقنجن ر ة ملسررقء اررقةس ناان يف ،نةررذ ر اهق هررذن
نةةقنج بر  30نققئر ر رى ن يرلغ ب) موظرم نةشرلكقل نق مر بةح فر أهر ن ق نقةو ةر بور ا
مج ف ررق مررن نهملسريف جاررب نةةررقنج ا فوررل ذةرركغ ج) رر م وقة ر نهر نءنل نقفل فر ر ررى
نةشلكقل غت نقتة نققايف .)3
 -3١لوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جخلودها لدزايد متثيدل املدرأ يف مناصدب صدنع
الق درار ،مددا أجددل حتقيددق مجلددة أمددور بينخلددا علددرب وجددا اخلصددو مددا يلددي أ) كايد ا صددة
القانونيددة للنسدداء إىل  30يف املائددة يف اجملددالس التنقيفيددة ويف مناصددب اإلدار الاليددا جلميددع
الشددراات اخلاصددة املدرجددة يف البورصددة أو الشددراات اخلاصددة الدديت يشددارك عمااددا يف صددنع
القرارات اإلدارية؛ ة) اإلنقاذ الكامل جلزاءات عدم ايمتثاي ،وعند ايقتضاء ،لازيز هفه
اجلزاءات؛ ج) لقدمي حوافز قوية للشراات اخلاصة لتازيدز املسداوا بدني اجلنسدني ومكاف دة
التمييز اجلنساين والقوالب النمطية.
انتشار الو ائف غري املستقر
 -32ش ررول نة امل ر دةة ررق يزنء نةو ر ا نة م ررت ا ر ن م ررن ن ش ررنق ح رجنو  ١٤م ررج )
خمة ررع أشر ر قل نةوتقة ر غ ررت نقس ررةةليف م ررل ونةج ررقئع نة ررغلىو ،ن رت ررقل نق ية ر ر ررن طلف ررق
كررقعل نةةج ررع ،نةوتررل ب ر نم ا ئ ر  ،نةوتررل مررن نةمررقطن ،رةررجا نخل م ر نةة رتيف ن اررل،
ل ه عء نةوتقل ر ى أاج مملنفض  ،كتق أ مسرةجى ارقفة م
نةوتل بوةجا حم ايف نق يف.
نعاةتقر ر مةر  ،ي ر هتم ر ررى نقفق ف ر فررو ف  .فسررق نة امل ر نةة ررق أفضررق يزنء نف ر ر ر ا
نةوتررقل نةررذ فم ر حقة ررق  ١.2م ررج ) نقوةت ر فن ر ررى نعسررةحةقيقل نعاةتقر ر ه ر ي ة ر
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كررذةك نسررم ررغتيف ةررم مررن نةوتررقل فملاحررج
نةوتقة نةملظقم نققاات .)٧ ٦

نعنةةررقل مررن نةوتقة ر غررت نقسررةةليف يي

 -33لوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جخلودها ما أجل إجياد فدر للامدل الالئدق،
ولنظ دديم الامال ددة غ ددري املس ددتقر  ،م ددا ددالي ل ددوفري ح ددوافز ألرابة الام ددل ول ددوفري الت دددريب
للادداملني يف و ددائف غددري مسددتقر لت سددني مددةهال م إىل جانددب أةددكاي أ ددري مددا الدددعم،
مثل دمات رعاية األنقاي والبالغني املاالني ،ملساعد م يف الامل بدوام اامدل ،مدع األ دف
يف ايعتبددار أن الغالبيددة الاظمددرب مددا هددةيء الامدداي هددم مددا النسدداء .ولوصددي أيضددا الدولددة
الطد ددرف بكقالد ددة اامد ددل حقد ددو الامالد ددة والضد ددمان ايجتمد دداعي اد ددةيء الامد دداي يف القد ددانون
واملمارسة الاملية ،وةنقاذ التشرياات املتالقة اب د األدىن لرجور.
عمالة األةخا

ذوي اإلعاقة

ر ر ص س ر ر نققئ ر ر م ررن
 -3٤ش ررول نة امل ر ر دةة ررق يزنء ر ر ين مس ررةجى نةةة ر ر بة ر رلن
رفج ن شرنق ذ
نةج قئع ةألشرنق ذ نارقير نةشر ف يف ن فرقا مور ل نةمطقةر
نارقي  ،ع س تق نةملسقء ذ نل نارقي  .فسرق هق نةة رق أفضرق يزنء نةور ا نقة نفر مرن ن شرنق
رت ر ررل حمت ر ر ر ر ررج ل اقفر ر ر رتقة ر ر ر ناةتقر ر ر ر حمر ر ر ايف
ذ نارقير ر ر نة ر ررذفن فوت ر ررج
ق من نةةشلفوقل نقةو ةر دير ن اىن ةألارج  ،يزنء ر ين مور ل نعنةةرقل مرن
ع فسةف
نةوتل نحملت يي سجت نةوتل نقفةجك نققاات .)٦ )2 2
 -35لوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جخلودها الرامية إىل اقالة التقيد التام حبصص
الامالد ددة اخلاصد ددة ابألةد ددخا ذوي اإلعاقد ددة الشد ددديد  ،ي سد دديما النسد دداء ذوات اإلعاقد ددة،
وبتش ددديد اجلد دزاءات يف حال ددة ع دددم ايمتث دداي .ام ددا لوص ددي اللجن ددة الدول ددة الط ددرف بض ددمان
اسد ددتقاد الاد دداملني يف ور الامد ددل ايميد ددة اسد ددتقاد ااملد ددة مد ددا لد دددابري ا مايد ددة الاماليد ددة
وايجتماعيددة ،ددا يف ذلد ا صددوي علددرب ا ددد األدىن الددونين لرجددور ،وابختدداذ لدددابري فاالددة
لتيسري انتقاي الاماي ذوي اإلعاقة ما ور الامل ايمية إىل سو الامل املقتوحة.
ا د األدىن لرجور
نةسررقر
 -3٦لحررب نة املر درةتررقا حر أاىن طررين ةألاررج  ،حمر ا حقة ررق ب ر  8.50فررج
فو ل مليف كرل سرملةيف .غرت أ.رق شرول دةة رق نة ةر نةطرل ع مت رك ب رقملل مجثجير بشرع
نعمة ررقل ة حر ن اىن ةألاررج أ رر ان كمررتن مررن نةوتررقل فةةقفررج أاررج ن ةررل رررن نير ن اىن
ةألاج نققايف .)٧
 -3٧لوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جخلودهدا لكقالدة حصدوي مجيدع الاداملني علدرب
مددا ي يقددل عددا ا ددد األدىن الددونين لرجددور وجباددل ا ددد األدىن لرجددور عنددد مسددتوي يكقددي
لتمكني الاماي وأسرهم ما التمتع ستوي مايشدي يئدق .ولوصديخلا أيضدا بتكثيدف جخلودهدا
لتازيدز لطبيدق ا ددد األدىن لرجدور .وللقد اللجنددة انتبداه الدولدة الطددرف إىل الققدر  ٢3مددا
لاليقخلا الاام رقم  )٢01٦ ٢3بشأن ا ق يف التمتع بشروط عمل عادلة ومرنية.
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القجو يف األجور بني اجلنسني
 -38و ر ررلب نة امل ر ر ر ر ررن ي ة ر ررق نةفار ر رجيف ن ا ر ررج ب ر رريف نهملس ر رريف ع ر ر نل مل فور ر ر  ،يذ
ب غ ررت  2١نققئر ر ر ررقم  ،20١8فور ر ى ذة ررك بشر ر ل ئ سر ر يي نس ررةتلن نةةت ر ر نةفو ر ر
نةوتجا ن ة نع فقا نة مت نسم نةملسقء نةج قئع غت نقسرةةليف .فسرق نة املر نةة رق
أفضق من أ ف ا ذةك يي اجيف م حقة ق  53نققئ ) بيف نهملسريف نقوقشرقل نةةةقر فر ،
كذةك يزنء نع فقا غت نقةملقسب مو ل نةفةل بيف نةملسقء نقسملقل نقجنا .)١١ ٩ ٧ 3
 -3٩لوصي اللجنة الدولة الطرف الدولة الطرف بتكثيف جخلودها ما أجل سدد القجدو
يف األج ددور ب ددني اجلنس ددني ،بس ددبل منخل ددا أ) مكاف ددة التميي ددز القال ددي الام ددودي واألفق ددي؛
ة) مراجاة سياسا ا ايجتماعية والضريبية ،بغية لناوي الاوامل الديت لثدين املدرأ عدا مواصدلة
حيا ا املخلنية أو عا الامل بدوام اامل .وعالو علرب ذل  ،حتث اللجندة الدولدة الطدرف علدرب
اختاذ لدابري حمدد اادف للتصدي يرلقاع ماديت الققر بني النساء ابريات السا.
السالمة والص ة املخلنيتان
 -٤0ولب نة امل رن ي ة ق يزنء ي رت قل نةةفةر س أمرقكن نةوترل نةةطرقا نة نرر ،
ع س ر تق أمررقكن نةوتررل نة ررغتيف ،يزنء ن فررقا ر ر ا ح رجناا نةوتررل نقت ة ر هررذن نةةطررقا
نققايف .)٧
 -٤١لوصددي اللجنددة الدولددة الطددرف بتكثيددف جخلودهددا ملنددع ا ددوادأل واألم دراض املخلنيددة،
ي سدديما عددا نريددق لازيددز لقتدديع أمددااا الامددل يف القطدداع الزراعددي ،و اصددة أمددااا الامددل
الصغري يف هفا القطاع.
الاماي املنزليون
 -٤2الحل نة امل أ حرجنو  ١٦3 000مةر م رقفر  ،أك رلهم مرن نةورقمالل نق رقالنل،
فوت ج أسل مو شر خق ر أققن رق ،شرول دةة رق .رم فضرطل ة وترل ةسرقرقل طجف ر
رت ررقل فةر س نةوتررل
ار ن ا ني ررجل ر ررى نةلنحر دنةظررقم .ررم رلفر ةالسررةغالل،
ه ر عء نةوتررقل ف ر ج يي تة ررقل حم ر ايف ا ر أيف مررن تة ررقل ة ر نةش ر ق ى
غررت كق ر ،
نققايف .)٧
 -٤3لوصدي اللجندة الدولدة الطدرف بضدمان متتدع الامداي املندزليني ،الدفيا يامدل ماظمخلددم
امقدمي رعاية ،بنقس الشروط اليت يتمتع هبا الامداي اخ درون فيمدا يتالدق ابألجدر والراحدة
وأوقات القراا وحتديد ساعات الامل وا ماية ما القصدل التاسدقي .امدا لوصديخلا حبمدايتخلم
مددا ايسددتغالي وإسدداء املااملددة .ولوصدديخلا اددفل بت سددني اليددات الشددكوي جلالخلددا ميسددر
اددةيء الامدداي وبضددمان اليددات لقتدديع فاالددة لرصددد ددروف الامددل .وللق د اللجنددة انتبدداه
الدولة الطرف إىل الققر  47و) ما لاليقخلا الاام رقم  )٢01٦ ٢3بشأن ا ق يف التمتدع
بشروط عمل عادلة ومرنية.
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حق مو قي اخلدمة املدنية يف اإلنراة
 -٤٤ع نل نة امل شول دةة ق يزنء مملرع يفرلنب مرج ف ني جمر نةرذفن درم رف مج رع
نخل م ر نق ن ر  ،ررق ذةررك نق سررج  .فةاررق ز ذة رك نةة ررجا نةررذ سررت دررق نقررقايف  )2 8مررن
نةو ر ر  ،ح ررث ع ررن ،ر ررى ت ررج موة ررجل ،نرةم ررق مج ررع م ررج ف ني جمر ر مةر ر م خر ر مقل
أسقس نققايف .)8
 -٤5لك ددرر اللجن ددة لوص دديتخلا الس ددابقة  ،E/C.12/DEU/CO/5القق ددر  )٢0ومقاده ددا أبن
لتخددف الدولددة الطددرف لدددابري لتنقددي نطددا فئددة اخلدددمات األساسددية لضددمان متتددع املددو قني
الاموميني الفيا ي يقدمون دمات أساسية حبقخلدم يف اإلندراة وفقدا للمداد  ٨مدا الاخلدد
وألحكددام القاقيددة منظمددة الامددل الدوليددة رقددم  ٨7الدديت لتالددق اب ريددة النقابيددة و ايددة حددق
التنظيم .)1٩4٨
الضمان ايجتماعي
 -٤٦فس ررق نة املر ر نةة ررق مس ررةجى نعس ررةحةقيقل نعاةتقر ر ر ن سقسر ر غ ررت ك ررق
ةةت رريف نقسررةف فن أسررلهم مررن نةةتةررع سررةجى مو شر عئررق .شررول نة املر دةة ررق أفضررق يزنء
طلفة ر نحةسررقب مسررةجى نة فررق  ،نةررذ سرةمل يي مس ر دةو مل ر ةملفةررقل ن سررل نقو ش ر ذنل
نة خل ن اىن سة ين بوض نةة قة ع ن سقس  .ولب نة امل رن ي ة ق كذةك يزنء نهر نءنل
نقفل ف ر ر ر ر ررى نةمر ررقح يف رر ررن رتر ررل ،ع س ر ر تق ر ر نةشر ررمقب ،نقسر ررةف فن مر ررن نعسر ررةحةقيقل
نعاةتقر ر ن سقس ر جاررب نة ةررقب نة ررقين مررن نق ن ر نعاةتقر ر  ،يذ بة ررص نسررةحةقيقهتم
بملس ررم ررتن ك ب رريف  ١00 30نققئ ر غ ررى نس ررةحةقيقهتم دة قم ررل يذن م ررق ثم ررت أ .ررم أخ ر رجن
بجنامررقهتم .ررل نة امل ر نار رلنب رررن ي ة ررق يزنء ولفررع مررق فوة ر رتقة ر ومملقسررم و فبةجيررع مررن
نةمقح يف رن رتل يمجدق نقجنا .)١١ ٩ ٦
 -٤٧لوصي اللجنة الدولة الطرف بزايد ايست قاقات ايجتماعية األساسدية مدا دالي
حتس ددني نرائ ددق حس دداة مس ددتوي الكقد دداف ،يف ن ددوء حك ددم ايكم ددة الدس ددتورية ايحتاديد ددة
املدةرخ  ٢3متوك/يوليدا  .٢014وحتدث الدولدة الطدرف علدرب إعداد النظدر يف نظدام اجلدزاءات
بغيددة اقالددة التطبيددق الدددائم لل ددد األدىن للكقدداف .امددا لوصددي اللجنددة الدولددة الطددرف أبن
حتدد ،بشكل صري  ،ماايري لقييم مدي مالءمة الامل ،متشيا مع املاد  )٢ ٢1ما القاقية
منظمة الامل الدوليدة بشدأن النخلدوض ابلامالدة وا مايدة مدا البطالدة 1٩٨٨ ،رقدم .)1٦٨
وللق د اللجنددة انتبدداه الدولددة الطددرف إىل لاليقخلددا الاددام رقددم  )٢007 1٩بشددأن ا ددق يف
الضمان ايجتماعي.
دمات رعاية ابار السا
 -٤8لحب نة امل بةلن ينشقء  ١3000ف مة م رقف ا ف يف نقسةشف قل ،ة مل ق
شررول دةة ررق يزنء نة رملةص نقر من ر ر ا مة ر م نةلرقفر نق ر ه يف اررقل رقفر كمررق نةسررن
رل
نة ة نةطل  .ل نة امل نارلنب رن ي ة ق يزنء حقة كمق نةسن نةرذفن فو شرج
م مل ر  ،ررق ذة ررك بو ررض ا نةلرقفر ر  ،نة ررذفن ع ر ر ج ر ررى نةلرقف ر نة ررح نقملقس ررم
بسمب نةص مة م نةلرقف نق ه يف نقجنا .)١2 ١١
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 -٤٩لوص ددي اللجن ددة الدول ددة الط ددرف بتكثي ددف جخلوده ددا لت ددأمني م ددا يكق ددي م ددا الا دداملني
املةهلني يف حاي رعاية ابار السا ،وفقا للمدونة الااملية ملنظمة الص ة الااملية للممارسدات
املتالقددة بتو يددف الادداملني يف حدداي الص د ة علددرب الصددايد الدددو  ،ونددمان التمتددع بشددروط
عمل منصقة ومرندية .ولكدرر اللجندة لوصديا ا السدابقة  ،E/C.12/DEU/CO/5الققدر )٢7
أبن لتخف الدولة الطدرف لددابري فوريدة لت سدني حالدة ابدار السدا يف دور الرعايدة ،وختصديص
املددوارد الالكمددة لتدددريب مددو قي الرعايددة وإج دراء عمليددات لقتدديع ةدداملة وأاثددر لددوالرا لدددور
الرعاي ددة .وللقد د اللجن ددة انتب دداه الدول ددة الط ددرف إىل لاليقخل ددا الا ددام رق ددم  )1٩٩5 ٦بش ددأن
ا قو ايقتصادية وايجتماعية والثقافية لكبار السا.
فقر األنقاي
 -50شول نة امل دةة ق  ١٩.٧نققئ من ن طفرقل  2.55م رج طفرل) فورقنج مرن
نةفةررل ،موظت ررم فور س أسررل ح ر يف نةوقئررل أ أسررل ضررم شررة ةيف أ أك ررل .فسررق نة املر
نةة ررق أفضررق مسررةجى نسررةحةقيقل ن طفررقل ع فر نل غررت كررق ةة م ر نحة قاررقهتم ن سقس ر .
فس ررق هق نةة ر رق أفض ررق يزنء نةةة ررق فل نة ررذ ف ر ر مل بو ررض نبدء ،ررن ر ر م نبدء نق ررقال ،
ع فة ر مج ط مررقل نسررةحةقيقل ن طفررقل بسررمب نةوةمررقل نةمت يلنط ر أ بسررمب ن ةةررق هم يي
نقو جمرقل نقةو ةر دعسررةحةقيقل مل نة ةر نةطررل ع ةرِّّم أسررمقب رر م نسررةفقايف نةملررق مررن
نعسةحةقيقل ة تق وقع نققاات .)١0 ٩
 -5١لوصي اللجنة الدولة الطرف واصلة اسدتاراض مددي اقايدة اططدات اسدت قاقات
الطقل ،ا يف ذل است قاقات الطقل الاادية وعالوات الطقل التكميليدة ،وحموعدة بدرام
التالدديم واملشدداراة ،هب دددف القضدداء عل ددرب فقددر األنقدداي .ام ددا لوصدديخلا جبم ددع البيدداأت ع ددا
اططات است قاقات الطقل ،ا يف ذل ماديت ايستقاد منخلا ،وابختاذ التددابري الالكمدة
لتخطي الصاوابت اليت لواجخلخلا األسر املايشية املستوفية لشروط ا صوي علرب ايست قاقات.
لغفية أنقاي املدارس
 -52شول نة امل دةة ق نةو فر مرن ن طفرقل مرق زنةرجن فرذهمج يي نق سر ا ي طرق ،
غم نةة نبت نقةنذيف هذن نة ا نققاات .)١١ ١0
 -53لوصدي اللجندة الدولدة الطدرف أبن لضدما لدوفري وجبدات مدرسدية لرنقداي ،حسددب
ايقتضدداء ،مددع كايد لوعيددة الوالددديا واألنقدداي بشددأن ا اجددة إىل التغفيددة املناسددبة ،ولقدددمي
الدعم لرسر يف هفا الصدد.
ا ق يف املسكا
 -5٤ل ر ر م نة امل ر ر ر ت ر ررق دارر ررال ر ر ررن أ نقم ر ر نقل ر ررجا نق نن ر ر ةةتجفر ررل ناس ر ر ق
ررن أ ف فر نقسررةةمل ،ة مل ررق شررول دةة ررق يزنء نع فررقا نةشر ف ناجيررق نل
نعاةتررقر
نسةتلن ز اهترقغ يزنء نةرملةص نيرقا رر ا نقسرقكن نق سرج يف نةة فر  ،يي اقنرب لنارع رر ا
نةش ررةق نقةقحر ر ة سر ر ن نعاةت ررقر غ مل ررقيص ر ر ين مس ررةجى نانف ررقت نةو ررقم ر ررى ناسر ر ق .
فسق هق نةة ق بجاه خق يزنء رةم ا قة ع نةس ن نقملنفض ا ن من بيف نعسرةحةقيقل
نعاةتقر ر ن سقس ر  ،مررق ا ررع نةو ف ر مررن ن سررل نةررذ سررةف مررن نعسررةحةقيقل نعاةتقر ر
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ن سقس ر نقملررقطق نيض رلف نة ر ى يي خفررض نةملفةررقل ن سقس ر ن خررلى ة ر ع ناجيررق نل
هج مق سمب ،بوض نيقعل ،يي شلا هذه ن سل .فسق هق نةة ق أفضق يزنء نةةةق فل نةذ
ف ر مل ر ر ا ن شررنق نةررذفن ففةةررل يي س ر ن مالئررم ف ر انا دسررةتلن يذ ررل يي ١.2
م ررج شررنص .سسررع نة امل ر ةو ر م اررجا ب ررقملل ت ر رررن ننةشررق ررقهليف نةةشررلا نةررص
مالا يفجنء نقشلافن نققاات .)١١ ٩
 -55لوصي اللجنة الدولة الطرف ا يلي
أ)
أاثر األةخا
ب)

كايد عدد الوحدات السكنية امليسور التكلقة ،ي سيما لل املوجخلة إىل
والقئات حرماأ و ميشا؛
مواصلة رفع مستوي اإلنقا الاام علرب قطاع اإلسكان؛

ج) كايد عتبد د ددة رد لكد د دداليف السد د ددكا يف إند د ددار ايسد د ددت قاقات ايجتماعيد د ددة
األساسية ا يتماةرب مع أساار السو ؛
ا) ا د ما التشرد ونمان لوفري مرافق استقباي مالئمة ،ا يف ذل مالجد
الطوارئ وبيوت الشباة ،فضال عا مرااز التأهيل ايجتماعي؛
ه) مجددع بيدداأت مصددنقة حسددب نددوع اجلددنس واألصددل اإلاددين وغددري ذل د مددا
املاددايري ذات الصددلة ،بشددأن نطددا وحجددم التشددرد يف الدولددة الطددرف وإنشدداء وسدديلة فاالددة
لرصد حالة التشرد؛
) اخت دداذ الت دددابري املناس ددبة ملواجخل ددة أا ددر املض دداربة يف املس ددااا ا ضد درية عل ددرب
إمكانية ا صوي علرب مسكا ميسور التكلقة.
الوصوي إىل الكخلرابء
 -5٦شر ررول نة امل ر ر دةة ر ررق يزنء نةةةر ررق فل نةر ررذ ف ر ر مل ر ر ر ان كم ر رتن مر ررن ن سر ررل نقو ش ر ر ،
ع س ر تق ن سررل نةررذ ل ررل ر ررى نعسررةحةقيقل نعاةتقر ر ن سقس ر وررقين مررن ةررل نةطقي ر
أ  328 000أسليف مو ش رقنت من يطع نةة ق نة لدئ رقم  20١٦بسمب ر م س ف
نةفجن ت نققايف .)١١
 -5٧لوصددي اللجنددة الدولددة الطددرف ابعتمدداد لدددابري فاالددة لضددمان متكددني مجيددع األسددر
املايشدية مدا للبيدة احتياجا ددا األساسدية مدا الكخلدرابء ،ومددا عط ندب قطدع التيدار الكخلرابئددي
عا األسر املايشية الااجز عا دفع لكاليف ا د األدىن ما احتياجا ا.
ا ق يف الص ة
 -58ش ررول نة املر ر دةة ررق ي ررقنج نس ررةحةقيقل ط ررقةي نة ا ررجء ررل يم قن ر ر ح ررجل
نةظرل نةشر ف يف نق قر خرالل ن شر ل نخلتسر رشرل
م ةتس نة اجء ر ى نةلرقف نة ح
يم قن ر ح رجدم ر رى نةلرقفر نة رح حمر ايف كرذةك بسررمب
ن ي مرن ييرقمة م أققن رق
ر م اجا ولفع نف ةر وخ مقل نةلرقف نة ح ن سقس ن خرلىو أ ممرقا جا ر
هذن نةشع  ،ه خ مقل ة م ،جاب هذن نةةقنج  ،نيقعل نعسة ملقئ  ،أ و نةظرل
نةش ف يف نق ق و نققايف .)١2
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 -5٩لوصددي اللجنددة الدولددة الطددرف ابختدداذ مجيددع التدددابري الضددرورية لضددمان متتددع مجيددع
األة ددخا يف الدول ددة الط ددرف ،ددا ف دديخلم ملتمس ددو اللج ددوء ،ابملس دداوا يف ا ص ددوي عل ددرب
اخلدددمات الص د ية الوقائيددة والاالجيددة واملسددكنة ،بغددض النظددر عددا وندداخلم القددانوين وعددا
الواثئددق الدديت هنملوهنددا ،امددا لوصدديخلا راجاددة القددانون املتالددق ابسددت قاقات البطالددة األساسددية
لغري املواننني وقانون مست قات ملتمسي اللجوء ،وفقا لفل  .ولوجا اللجندة انتبداه الدولدة
الطد ددرف إىل بياهند ددا املتالد ددق بواجبد ددات الد دددوي د دداه الالجئد ددني واملخلد دداجريا وجد ددب الاخلد ددد
.)E/C.12/2017/1
ا ق يف التاليم
 -٦0ة ررل نة املر ر ده ررجا نة ررذ ب ررذةة ق نة ررجع ل نةم ر ر ل ةةحس رريف ررل ني ررجل ر ررى
نةةو ر ر م ،ة مل ررق ش ررول دةة ررق يزنء نةةحر ر ل نقس ررةتليف يط ررقا نةةو ر ر م ،ع سر ر تق نةةحر ر ل
نةةقة (
نة ررص نق س رريف ر ررى نة ررو نة ررجطين ،م ررق فر ر ثل ر ررى ر رجن ل نةةو ر ر م ررل
أ)
ني جل ر ه نجر ةهغ
ب) نس رةتلن ن فررقا ر ر ا نةطررالب ذ
ب ع من اا م نةملظقم نق س نةوقا غ

نارقي ر نقررجاريف

مر ن

خق ر دررم

ج) نةوةم ررقل نة ررذ و رررتا أطف ررقل نةالا رريف م ةتسر ر نة ا ررجء ني ررجل ر ررى
نةةو م ،نةذ ة ع نخةال ق كمتن بيف عف أخلى ب ف أخلى نققاات .)١٤ ١3
 -٦١لوصي اللجنة الدولة الطرف ا يلي
ن ددمان ع دددد ا دداف م ددا املدرس ددني امل دددربني وامل ددةهلني ون ددمان أن يك ددون
أ)
املدرسون الفيا ييستاان هبم مةقتا لسد الثغرات مدربني لدريبا اافيا وماتمدديا قبدل لاييدنخلم
يف املدارس؛
ب) مواصددلة لطبيددق بددرأم التالدديم الشددامل للجميددع والتشددجيع علددرب الت ددا
األنقاي ذوي اإلعاقة يف املدارس الشاملة للجميع؛
ج) مواصلة جخلودها لضمان بدء األنقاي الالجئني وملتمسي اللجوء لاليمخلم
يف أقرة وق لكا باد وصوام إىل البلد ،واقالة متتاخلم ابملسداوا يف ا صدوي علدرب لالديم
جيد يف مجيع أحناء البلد.

داي -لوصيات أ ري
 -٦2لوصددي اللجنددة الدولددة الطددرف ابلنظددر يف التصددديق علددرب ايلقاقيددة الدوليددة مايددة
حقو مجيع الاماي املخلاجريا وأفراد أسرهم.
 -٦3ولوصدي اللجندة الدولدة الطددرف أبن لراعدي التزاما دا وجددب الاخلدد مراعدا ممددة وأن
لكقل التمتع الكامل اب قو املكرسة فيا عندد لنقيدف طدة التنميدة املسدتدامة لادام ٢030
علدرب الصدايد الدونين ،سداعد ولاداون دوليددني عندد اللدزوم .وستيسدر الدولدة الطدرف حتقيددق
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أهددداف التنميددة املسددتدامة إىل حددد ابددري إذا مددا أنشددأت اليددات مسددتقلة لرصددد التقدددم ايددرك
وعاملد د املس ددتقيديا م ددا الد دكام ا كومي ددة بوص ددقخلم أصد د اة حق ددو ميك ددنخلم املطالب ددة
ابس دت قاقات .ومددا ةددأن لنقيددف األهددداف علددرب أسدداس مبددادئ املشدداراة واملسدداءلة وعدددم
التمييز أن يضما عدم إمهاي أحد.
 -٦٤ولوصددي اللجنددة الدولددة الطددرف ابختدداذ طددوات للامددل لدددرجييا علددرب ونددع ولطبيددق
مةةرات مناسدبة بشدأن إعمداي ا قدو ايقتصدادية وايجتماعيدة والثقافيدة بغيدة ليسدري لقيديم
التقدم الدفي حتدركه الدولدة الطدرف يف ايمتثداي يلتزاما دا وجدب الاخلدد داه اتلدف ةدرائ
السكان .ويف هفا السيا  ،حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل مجلة أمور منخلا اإلنار املقاهيمي
واملنخلجددي بشددأن مةة درات حقددو اإلنسددان الددفي وندداتا مقونددية األمددم املت ددد السددامية
قو اإلنسان انظر .)HRI/MC/2008/3
 -٦5ولطلددب اللجنددة إىل الدولددة الطددرف أن لنشددر هددفه املالحظددات اخلتاميددة علددرب نطددا
واسع علرب مجيع مستوايت اجملتمع ،ا يف ذلد علدرب املسدتوي الدونين ومسدتوي املقانادات
والبلدايت ،وي سديما يف صدقوف الكملدانيني واملدو قني الامدوميني والسدلطات القضدائية ،وأن
ليطلدع اللجنددة ،يف لقريرهددا الددوري املقبددل ،علددرب اخلطددوات املتخدف لتنقيددف هددفه املالحظددات.
ولشجع اللجنة الدولة الطرف علرب إةراك املةسسة الوننية قو اإلنسان واملنظمات غدري
ا كوميددة وغريهددا مددا أعضدداء اجملتمددع املدددين يف متاباددة هددفه املالحظددات اخلتاميددة ويف عمليددة
التشاور علرب الصايد الونين قبل لقدمي لقريرها الدوري املقبل.
 -٦٦ووفقا لإلجراء املتالق تاباة املالحظات اخلتاميدة الديت اعتمدد ا اللجندة ،ييطلدب إىل
الدول ددة الط ددرف أن لق دددم ،يف غض ددون  ٢4ة ددخلرا م ددا اعتم دداد ه ددفه املالحظ ددات اخلتامي ددة،
مالومات عا لنقيف لوصيات اللجنة الدوارد يف الققدرات  4٩املتالقدة ددمات رعايدة ابدار
السا) ،و 51املتالقة بققر األنقاي) ،و 55ة) و ج) املتالقة اب ق يف املسكا).
 -٦٧ولطلب اللجندة إىل الدولدة الطدرف أن لق حبددم ،حبلدوي  31لشدريا األوي/أاتدوبر ٢0٢3
لقريرهددا الدددوري السددابع ،الددفي يتاددني إعددداده وفقددا للمبددادئ التوجيخليددة لتقدددمي التقددارير الدديت
اعتم ددد ا اللجن ددة يف ع ددام  .)E/C.12/2008/2 ٢00٨وابإلن ددافة إىل ذلد د  ،ل دددعو اللجن ددة
الدولددة الطددرف إىل حتددديث وايقتخلددا األساسددية املوحددد  ،حسددب ايقتضدداء ،وفقددا للمبددادئ
التوجيخليد ددة املنسد ددقة لتقد دددمي التقد ددارير وجد ددب املااهد دددات الدوليد ددة قد ددو اإلنسد ددان انظد ددر
 ،HRI/GEN/2/Rev.6القصل األوي).
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