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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة عشرة
  ٢٠١٣مايو /أيار ٣ -أبريل /نيسان ٢٢جنيف، 

دته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً         جتميع للمعلومات أع      
  ١٦/٢١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ٥ للفقرة

  أملانيا    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات            
اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولـة املعنيـة ويف تقـارير               

ضية السامية حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسيـة ذات              املفو
ولالطـالع  . والتقرير مقدم يف شكل موجز تقّيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات         . الصلة

 وال يتضمن التقريـر أيـة آراء      . على النص الكامل، ُيرجى العودة إىل الوثيقة املرجعية       
يرد منها    ما ن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف     اقتراحات م   أو وجهات نظر  أو

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهيـة      . يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن املفوضية      
وقد ذُكرت على حنـو     . ١٧/١١٩العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف مقرره         

وروعيت يف إعداد   .  يف التقرير  منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة       
  .التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    
 مل تقبل/يصدق عليهامل  اإلجراء املتخذ بعد االستعراض السابقة خالل اجلولة احلالة  

 التـــــصديق
ــضمام أو  االنــ
 اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      
 )١٩٦٩(أشكال التمييز العنصري 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
 )٢٠٠٨(مناهضة التعذيب 

االتفاقية الدوليـة حلمايـة     
ــال   ــع العم ــوق مجي حق

 املهاجرين وأفراد أسرهم

قوق العهد الـدويل اخلـاص بـاحل       
االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة    

)١٩٧٣( 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق 
بيع األطفال واسـتغالل    شأن  الطفل ب 

املواد اإلباحية  البغاء ويف   األطفال يف   
)٢٠٠٩(  

 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية      
 )١٩٧٣(والسياسية 

اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي 
  )٢٠٠٩(اإلعاقة

  

وتوكول االختياري الثاين امللحق    الرب 
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 

 )١٩٩٢(والسياسية 

االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع 
األشخاص من االختفـاء القـسري      

)٢٠٠٩(  

  

اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال       
  )١٩٨٥(التمييز ضد املرأة 

    

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن      
 العقوبة القاسـية    أو ضروب املعاملة 

  )١٩٩٠(املهينة   أوالالإنسانية أو

    

      )١٩٩٢(اتفاقية حقوق الطفل   
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة       

حقوق الطفـل املتعلـق بإشـراك       
األطفــال يف الرتاعــات املــسلحة 

)٢٠٠٤(  

  -  

ــات  أو /والتحفظ
أو /اإلعالنــات و

  التفامهات

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     
 مـن   ١إعالن، الفقرة   (والسياسية  

 مـن   ٥و) د(٣والفقرتان   ٢املادة  
 ١٥ من املـادة  ١ والفقرة ١٤املادة  

  ) ١٩٧٣، ٢٢ و٢١ و١٩واملواد 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
إعـالن عـام،    (مناهضة التعـذيب    

٢٠٠٨(  
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 مل تقبل/يصدق عليهامل  اإلجراء املتخذ بعد االستعراض السابقة خالل اجلولة احلالة  

الربوتوكول االختياري األول امللحق      
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 

من ) أ(٢حتفظ، الفقرة   (والسياسية  
  )١٩٩٣، ٥املادة 

سـحب  (اتفاقية حقـوق الطفـل      
 من  ٢لفقرة   والتحفظات، ا  اتاإلعالن
 ٢٢ و ١٨و ١٠ و ٩  واملـواد  ٣املادة  

 والفقرتـان   ٣٨ من املادة    ٢والفقرة  
ــادة ‘ ٥‘و‘ ٢‘)ب(٢ ــن امل ، ٤٠م

٢٠١٠(  

  

اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال        
ــرأة  ــد امل ــز ض ــ(التميي الن إع

  )١٩٨٥ عام،

االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع 
األشخاص من االختفـاء القـسري      

) و(٢ والفقرتان   ١٦املادة  إعالنات،  (
ــادة ٣و ــن امل ــادة١٧ م  ١٨  وامل

  )٢٠٠٩، ٢٤ من املادة ٤ والفقرة

  

إعالن، (اتفاقية مناهضة التعذيب   
  )١٩٩٠، ٣املادة 

    

إجراءات الشكوى  
ــق  والتحقيـــ
ــراءات  واإلجــ

  )٣(جلةالعا

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      
ــصري،   ــز العن ــكال التميي أش

  )٢٠٠١(١٤ املادة

مجيــع االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة 
 األشخاص من االختفـاء القـسري،     

  )٢٠٠٩(٣٢ و٣١املادتان 

ــاري  ــول االختي الربوتوك
امللحق بالعهد الدويل اخلاص    
بـــاحلقوق االقتـــصادية 

  واالجتماعية والثقافية
 الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     العهد  

  )٢٠٠١(٤١والسياسية، املادة 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق 
ــة،   ــخاص ذوي اإلعاقـ األشـ

  )٢٠٠٩(٦ املادة

االتفاقية الدوليـة حلمايـة     
ــال   ــع العم ــوق مجي حق

  املهاجرين وأفراد أسرهم
الربوتوكول االختياري األول امللحق      

 املدنية بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق
  )١٩٩٣(والسياسية 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق 
توقيـع  (الطفل بشأن تقدمي البالغات     

  )٢٠١٢فقط، 

  

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة       
القضاء على مجيع أشكال التمييـز      

  ) ٢٠٠٢( ٨ضد املرأة، املادة 

    

 ٢٠اتفاقية مناهضة التعذيب، املواد       
  )١٩٩٠/٢٠٠١( ٢٢ و٢١و

    

شجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة مناهضة التعذيب وجلنة               -١
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أملانيا على التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة            

كما شجعت جلنة مناهضة التعـذيب وجلنـة      . حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     
قتصادية واالجتماعية والثقافية أملانيا على التصديق على الربوتوكول االختيـاري          احلقوق اال 

  .)٤(امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
، أوصت جلنة مناهضة التعذيب أملانيا بـسحب إعالهنـا املتعلـق            ٢٠١١ويف عام     -٢

  .)٥( من االتفاقية٣ باملادة
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، حثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أملانيا على سحب حتفظاهتـا           ٢٠١٢ويف عام     -٣
) أ(٢ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والفقرة          ١٥ من املادة    ١على الفقرة   

 من الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة            ٥من املادة   
  .)٦(والسياسية

   دولية رئيسية أخرى ذات صلةصكوك    

  السابقةخالل اجلولة احلالة   
اإلجراء املتخـذ   
  مل يصدق عليها  بعد االستعراض

 التــــــصديق
ــضمام أو  االنــ
  اخلالفة أو

 واالتفاقيـة   ١٦٩االتفاقية رقم       اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها 
ملنظمــة العمــل  ١٨٩رقــم 
  )١١(الدولية

الربوتوكول اإلضـايف الثالـث          األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةنظام روما  
  )١٢(امللحق باتفاقيات جنيف

      )٧(بروتوكول بالريمو  
      )٨(االتفاقيات املتعلقة بالالجئني وعدميي اجلنسية  
 ١٩٤٩أغسطس /آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة   

  )٩(والربوتوكوالن اإلضافيان األول والثاين
    

      )١٠(يات األساسية ملنظمة العمل الدوليةاالتفاق  
اتفاقية اليونيسكو بشأن مكافحة التمييز يف جمـال          

  التعليم
    

أن أملانيا أعلنت   ) اليونيسكو(والحظت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          -٤
 ،غري املادي  حلماية التراث الثقايف     ٢٠٠٣ التصديق على اتفاقية عام      أهنا تعتزم  ٢٠١١يف عام   
  .)١٣( أملانيا إىل التصديق على االتفاقية يف أقرب وقت ممكن اليونيسكوودعت

التدابري ب املتعلقة الثامنة   من أجل املشاورة  وشّجعت اليونيسكو أملانيا على تقدمي تقرير         -٥
  .)١٤(املتخذة لتنفيذ اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم

  ريعياإلطار الدستوري والتش  -باء  
 شّجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري أملانيا على إصدار قانون           ،٢٠١٠يف عام     -٦

 للعقوبة ألغراض   اً مشدِّد اً خاص اً ظرف افع العنصري يتضّمن حكماً صرحياً ينصُّ على اعتبار الد      
وقدَّم املقرِّر اخلاص املعـين باألشـكال املعاصـرة     . )١٥(إصدار احلكم يف اجلرائم ذات الصلة     

للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب توصية أيـضاً يف     
  .)١٦(٢٠٠٩هذا اخلصوص يف أعقاب بعثته اليت قام هبا يف عام 
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 على النحو الواجـب     جترِّمالنعدام أحكام   وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها         -٧
األفعال اليت  أي من   حتديد   نعدام الوضوح بشأن  الوأسفت  يف القانون اجلنائي،     أفعال التعذيب 

 إنـسانية  ال  أو عقوبة قاسـية    أو معاملة  أو تعذيبتعترب مبثابة   يرتكبها املوظفون العموميون    
  .)١٧(مهينة أو
يف املنصوص عليها   وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء العقوبات املخفَّفة            -٨

 كبـار   الـيت يرتكبـها   ساءة املعاملة واملعاملة املهينة     إأفعال  قانون العقوبات العسكري على     
  .)١٨(املسؤولني العسكريني

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان والتدابري السياساتية  -جيم  
وأوصـت  . وطنية ملنع التعـذيب   الوكالة  الأثنت جلنة مناهضة التعذيب على إنشاء         -٩

 مستوى االحتاد الوصول إىل مجيع أماكن االحتجاز على       ن  ومتكينها م بتزويد الوكالة باملوارد    
  .)١٩(والواليات

 أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقهـا          ،٢٠١١ويف عام     -١٠
  .)٢٠(يشمل النظر يف الشكاوىُيوسَّع ل  ملاختصاص املعهد األملاين حلقوق اإلنساننطاق ألن 
اإلنسان بالقانون العام للمـساواة يف املعاملـة        عنية حبقوق   وبينما رحَّبت اللجنة امل     -١١

حثَّت أملانيا على توسيع نطاق اختصاص الوكالـة االحتاديـة          فإهنا  ،  ٢٠٠٦ يف عام    الصادر
 هذه  منح دعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل           ،وباملثل. )٢١(ملكافحة التمييز 

  .)٢٢(فرض اجلزاءات يف جمايل التحقيق ومن السلطاتيداً والية أوسع نطاقاً ومزالوكالة 
وطلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل أملانيا أن جتري حواراً مـع                 -١٢

فهم ت أجل   حباملي صفات اجلنسني ومغايري اهلوية اجلنسية من      املنظمات غري احلكومية املعنية     
  .)٢٣(ّعالة حلماية حقوقهم اإلنسانية أفضل واختاذ إجراءات فبشكلمطالبهم 

  )٢٤(حالة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    

  )٢٥(ةاحلالياجلولة احلالة خالل    السابقةاجلولةاحلالة يف   املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
  )٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين(ألف   )٢٠٠٣(ألف   املعهد األملاين حلقوق اإلنسان



A/HRC/WG.6/16/DEU/2 

GE.13-10903 6 

  ع آليات حقوق اإلنسانالتعاون م  -ثانياً  

  )٢٦(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئات املعاهدات

ــة  مالحظــات ختامي
ــتعراض  واردة يف االس

  السابق

 قُـدِّم   تعديلآخر  
منذ االسـتعراض   

  السابق

ــر  آخـــ
مالحظــات 

  حالة اإلبالغ  ختامية
جلنة القضاء علـى    

  التمييز العنصري
ر تقدمي التقارير من التاسع عشر إىل       تأخ  -  -  ٢٠٠٨أغسطس /آب

  ٢٠١٢الثاين والعشرين منذ عام 
ــوق   ــة احلق جلن
االقتـــــصادية 
ــة  واالجتماعيــ

  والثقافية 

ــار  ٢٠٠٨  ٢٠٠١أغسطس /آب ــايو /أي م
٢٠١١  

حيل موعد تقدمي التقرير السادس يف عام       
٢٠١٦  

اللجنة املعنية حبقوق   
  اإلنسان

ــشرين   ٢٠١١  ٢٠٠٤مارس /آذار تــ
أكتوبر /األول
٢٠١٢  

حيل موعد تقدمي التقرير السابع يف عام       
٢٠١٨  

ــة   ــة املعني اللجن
بالقضاء على التمييز   

  ضد املرأة 

ينـاير  /كانون الثـاين  
٢٠٠٤  

فربايـر  /شباط  ٢٠٠٧
٢٠٠٩  

حيل موعد تقدمي التقريـرين الـسابع       
  ٢٠١٤والثامن يف عام 

ــضة   ــة مناه جلن
  التعذيب

ــشرين   ٢٠٠٩  ٢٠٠٤مايو /أيار تــ
نـوفمرب  /الثاين

٢٠١١  

حيل موعد تقدمي التقرير السادس يف عام       
٢٠١٥  

ينـاير  /كانون الثـاين    جلنة حقوق الطفل 
٢٠٠٤  

. يف التقريرين الثالث والرابعبعد ُينظر مل   -  ٢٠١٠
وقد تأخر تقدمي التقرير األويل املتعلِّـق       

اري التفاقية حقوق   بالربوتوكول االختي 
 مق ببيع األطفال واستغالهل   الطفل املتعل 

املواد اإلباحيـة منـذ عـام     اء و يف البغ 
٢٠١١  

اللجنة املعنية حبقوق   
ــخاص ذوي  األش

  اإلعاقة 

  يف التقرير األويلمل ُينظر بعد   -  ٢٠١١  -

ــة   ــة املعني اللجن
  باالختفاء القسري 

حيل موعد تقدمي التقرير األويل يف عام         -  -  -
٢٠١٣  
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  اهداتالردود على طلبات متابعة حمدَّدة مقدَّمة من هيئات املع  -٢  

  املالحظات اخلتامية    
  تاريخ التقدمي  املوضوع موعد التقدمي  هيئة املعاهدة

جلنة القضاء علـى    
  التمييز العنصري

خطاب الكراهية على شبكة اإلنترنت، والسكن      ٢٠٠٩
الالئق، وأطفال ملتمسي اللجـوء والتعلـيم،       
وإدراج الدافع العنـصري كظـرف مـشدِّد        

  )٢٧(للعقوبة

 يزال  ال ؛)٢٨(٢٠٠٩
  )٢٩(احلوار مستمراً

اللجنة املعنية حبقوق   
  اإلنسان

اليت يعـيش فيهـا     ظروف  الملتمسو اللجوء، و    ٢٠١٣
ن، وتـدابري القيـود البدنيـة يف دور         احملتجزو
  )٣٠(الرعاية

-  

اللجنة املعنية بالقضاء   
على التمييـز ضـد     

  املرأة

الفجوة يف األجور والتعاون مع املنظمات غـري          ٢٠١١
  )٣١(احلكومية

يزال   ال ،)٣٢(٢٠١١
  )٣٣(احلوار مستمراً

ــضة   ــة مناه جلن
  التعذيب

الشكاوى اجلنائية، والبيانات اإلحصائية علـى        ٢٠٠٥
، وتسليم املطلوبني، والـسلطات  الوطيننطاق  ال

  )٣٤(املعنية بإنفاذ القانون

 ،)٣٥(٢٠٠٧و ٢٠٠٥
ــوار   ال ــزال احل ي

  )٣٦(مستمراً
نتظـار  القيود البدنية، واحتجاز األشـخاص با       ٢٠١٢  

ترحيلهم، وممارسة االختصاص، وحتديد هويـة      
  .)٣٧(ضّباط الشرطة

٣٨(٢٠١٢(  

  اآلراء    
  احلالة   عدد اآلراء   هيئات املعاهدة

  )٤٠(ال يزال احلوار مستمراً  )٣٩(١  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  )٤١(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  راهنةالاحلالة   السابقةخالل اجلولة احلالة   
  نعم  نعم  دعوة دائمة

  )٢٠٠٩(العنصرية   )٢٠٠٦فرباير /شباط(التعليم   الزيارات اليت متت
  )٢٠١١(االحتجاز التعسفي 

  -  -  الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ
  -  -  الزيارات اليت طُِلَب إجراؤها

الردود على رسائل االدعـاء والنـداءات       
  العاجلة

 أُرسلت ثالثة بالغات ورّدت أملانيا على       ،خالل الفترة قيد االستعراض   
  مجيع هذه البالغات

    -  تقارير ومهام املتابعة
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  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
  .)٤٢( قدمت أملانيا مسامهات مالية سنوية إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان-١٣

وق اإلنسان مع مراعاة القـانون      املتعلقة حبق  تنفيذ االلتزامات الدولية    -ثالثاً  
  اإلنساين الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أملانيا على وضع أهداف ملموسة               -١٤

  .)٤٣(للتعجيل يف حتقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجل يف اجملاالت ذات الصلة من االتفاقية
وأثنت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على أملانيا العتماد القانون العام               -١٥

، لكنها أعربت عـن قلقهـا ألن القـانون          )٤٤(٢٠٠٦للمساواة يف املعاملة الصادر يف عام       
وأشارت اللجنة أيـضاً إىل     . )٤٥(يغطي بشكل كامل التمييز يف مجيع جماالت سوق العمل         ال
اء الفعلي على التمييز ضد     اع نطاق القانون، ودعت أملانيا إىل رصد تنفيذه وضمان القض         اتس
  .)٤٦(املرأة
ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أملانيا إىل القضاء على املواقـف                -١٦

. تأدوار ومسؤوليات كل من املرأة والرجل والصور النمطية للنساء املهـاجرا     النمطية بشأن   
ودعت اللجنة أيضاً أملانيا إىل تشجيع وسائط اإلعالم على تعزيز التغيريات الثقافية بالنسبة إىل              

  .)٤٧(اليت تعترب مناسبة للمرأة والرجلاألدوار واملهام 
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها من إمكانية تعـرض                -١٧

املنتميات لألقليات ألشكال متعددة من التمييـز يف جمـاالت   النساء املهاجرات والالجئات و   
وحثت أملانيـا علـى     . والسياسية التعليم والصحة والعمالة واملشاركة يف احلياة االجتماعية      

  .)٤٨(اجملتمع ككل  أوتمعاهتن احملليةالقضاء على التمييز ضد هؤالء النساء داخل جم
دوافـع  ذات حـوادث  وقوع ن قلقها إزاء  وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ع       -١٨

األملان مـن أصـول أجنبيـة       والسنيت والروما   مجاعيت  اليهودية و الطائفة  عنصرية ضد أفراد    
يف مجيع االدعاءات املتعلقة بأفعـال ترتكـب        وحثت أملانيا على التحقيق     . اللجوءوملتمسي  

  .)٤٩(ومعاقبتهم اجلناة ومقاضاةبدوافع عنصرية، 
 الرومـا  يتإزاء تعرض أفراد مجـاع   ة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها       اللجنوأعربت    -١٩

وحثت . والعمل والرعاية الصحية  باحلصول على السكن والتعليم     يتعلق   فيمالتمييز  لوالسنيت  
 حصوهلم على التعليم والسكن والعمل  السنيت والروما بتعزيز   مجاعيتندماج  االلجنة أملانيا على    
  .)٥٠(والرعاية الصحية
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اخلطاب الذي حيـض علـى      إزاء  وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها          -٢٠
 .يصدر عن احلركات اليمينية املتطرفـة       ما ، مبا فيها  الكراهية والدعاية العنصرية عرب اإلنترنت    

حظر اخلطاب الذي ينم عن الكراهية والدعاية العنصرية ومنعهما،          علىوحثت اللجنة أملانيا    
 سـيما  الدعاية واخلطـاب العنـصريني، وال   ب على مستوى االحتاد والواليات      هاوعيوزيادة  

  .)٥١(جمموعات اليمني املتطرف  أويصدر منهما عن مجعيات ما
اص وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها ألن األشـخ            -٢١

. تمتع حبقهم يف العمـل    يزالون يواجهون عقبات يف ال      ال الذين ينحدرون من أصول مهاجرة    
  .)٥٢(قوانني مكافحة التمييز العنصري يف سوق العملوأوصت اللجنة أملانيا برصد إنفاذ 

الوارد يف الفقرة   قلقها من أن ُيفّسر النص      وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن         -٢٢
 يـز على أنـه جي  ٢٠٠٦ لسنة القانون العام للمساواة يف املعاملة   من   ١٩املادة   من   ٣الفرعية  

يستخدم  أال   وحثت اللجنة أملانيا على ضمان     .يف السكن  التمييز   ألصحاب العقارات اخلاصة  
لغرض التمييز ضد األشخاص املنحـدرين مـن أصـول          نص هذه املادة    أصحاب العقارات   

  .)٥٣(مهاجرة بسبب أصوهلم العرقية
وكـره    العنصري لتمييزللعنصرية وا  املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة    وأوصى    -٢٣

 بتوسيع نطاق مفهوم العنصرية ليطال املفهوم الـشامل  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب  
للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب مبا يتمـشى مـع               

  .)٥٤(االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري
تـدابري  مضاعفة ال قتصادية واالجتماعية والثقافية أملانيا على      وحثت جلنة احلقوق اال     -٢٤

بشأن هوية مغايري اهلوية اجلنسية وحاملي صفات اجلنسني وصحتهم هبدف ضـمان عـدم     
  .)٥٥(هم يف الصحة اجلنسية واإلجنابية وحقوقتعرضهم للتمييز واحترام سالمتهم الشخصية

   يحق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخص  -باء  
خلطـر  فـرد    عدم تعرض أي     على ضمان حثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أملانيا         -٢٥

  .)٥٦(ترحيله  أو لدى تسليمهاملهينة  أوالالإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أواملعاملة  أوالتعذيب
وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أملانيا بضمان عدم نقل ملتمـسي              -٢٦

  .)٥٧(مهينة  أوإنسانية  الأن يتعرضوا ملعاملةبلدان يوجد فيها خطر حقيقي اللجوء إىل ب
لشؤون الالجئني أن الضمانات الدبلوماسية     السامية  وذكرت مفوضية األمم املتحدة       -٢٧

ميكن أن حتمي بفعالية من خطـر         ال اليت تقبلها أملانيا أحياناً لدى تسليم األشخاص املطلوبني       
 منها االمتناع عن قبـول  ،فوضية أملانيا جبملة أمور  املوأوصت  . )٥٨(عذيبالت  أو إساءة املعاملة 

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب أملانيا باالمتناع عن التماس ضـمانات          . )٥٩(هذه الضمانات 
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يدعو إىل االعتقاد بأن      ما الدولة اليت يوجد فيها من األسس املوضوعية      دبلوماسية وقبوهلا من    
  .)٦٠( عند عودته إىل الدولة املعنيةإساءة املعاملة  أوعذيبخلطر الت الشخص قد يتعرض

 االجتـار باألشـخاص واملمارسـات     منعوحثت جلنة مناهضة التعذيب أملانيا على         -٢٨
 سـبل االنتـصاف     ، وتـوفري  الحقة اجلناة ومعاقبتهم  مب على وجه السرعة     والقياماملرتبطة به   

مـن   إىل بلداهنم األصلية اليت يوجد فيها         عودة األشخاص املتاجر هبم     ومنع ؛لضحايا االجتار 
 التـدريب   وتوفريخلطر التعذيب،   بأهنم سيتعرضون   العتقاد  يدعو إىل ا    ما األسس املوضوعية 

  .)٦١(لشرطة واملدعني العامني والقضاةاملنتظم ل
 يف االدعاءات املتعلقة    وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أملانيا أيضاً على التحقيق          -٢٩
 تعزيـز  وحثت اللجنة أملانيا كذلك علـى     . ومعاقبتهم اجلناة   ومقاضاةار باألشخاص   باالجت

وتسهيل التدابري املتخذة على مستويي االحتاد والواليات لدعم الضحايا والشهود ومحايتهم،           
  .)٦٢(العدالةضحايا إىل الوصول 

ُتـستخدم   الـيت    اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء القيود البدنية        وأعربت    -٣٠
  .)٦٣(يف دور الرعايةبالعته  ضد املصابنيبشكل خاص 

الستخدام القيود البدنية لوائح صارمة  وحثت جلنة مناهضة التعذيب أملانيا على وضع    -٣١
يف السجون ويف مستشفيات األمراض النفسية ويف سجون األحـداث ومراكـز احتجـاز              

فاذ للموظفني املكلفني بإن القيود البدنية على استخدام تدريب مناسب    وضمان توفري األجانب  
  .)٦٤(القوانني وغريهم من املوظفني

جترمي العنف املرتيل   وحثت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أملانيا على           -٣٢
إن املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       اللجنة  وقالت  . )٦٥(باعتباره جرمية جنائية قائمة بذاهتا    

. ٢٠٠٢إزاء عدم كفاية تأثري قانون احلماية من العنف الصادر يف عام          زال يساورها     ما قلقال
 وتنفيذ  ٢٠٠٧ودعت اللجنة أملانيا إىل ضمان التنفيذ الفعال خلطة عمل مكافحة العنف لعام             

التشريعات اليت تستدعي مراعاة اإلدانات املتعلقة بأفعال العنف املرتيل عند اختاذ قرارات بشأن       
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن شواغل وتوصيات        . )٦٦(زيارهتم  أو حضانة األطفال 

  .)٦٧(مماثلة
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء عـدم وجـود                 -٣٣

  .)٦٨(قدمي املشورة خارج أماكن اإلقامةللنساء ومراكز تلدور اإليواء املخصصة مستمر متويل 
على التمييز ضد املرأة أملانيا على مواصـلة وضـع          وشجعت اللجنة املعنية بالقضاء       -٣٤

االستراتيجيات للحيلولة دون وقوع النساء يف شرك البغاء وإعداد برامج إلعادة تأهيل النساء             
  . )٦٩( عن البغاء ودعمهنوالفتيات الراغبات يف التخلي
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   وسيادة القانون،فالت من العقابإقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإل  -جيم  
 للعنصرية والتمييـز   املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة    أوصى  ،  ٢٠٠٩يف عام     -٣٥

 أملانيا بتنظيم تدريب إضايف لـضباط       وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب       العنصري
ـ            ة بـدافع   الشرطة واملدعني العامني والقضاة بشأن حتديد ووصف جرائم الكراهيـة املرتكب
  .)٧٠(العنصرية لتوسيع نطاق برامج التدريب القائمة اليت تقدمها األكادميية القضائية األملانية

 خالل البعثـة الـيت قـام هبـا يف     الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفيوأعرب    -٣٦
أشخاص من احلرية   مبوجبه  ُيحرم   عن قلقه إزاء نظام االحتجاز االحتياطي الذي         ٢٠١١ عام
 يف بعض احلاالت،  و. زالوا يشكلون خطراً على اجملتمع      ما هنوا مدة حكمهم على اعتبار أهنم     أ
  .)٧١(احلكمصدور عند معروفة أسباب اعتبار أن السجني يشكل خطراً على اجملتمع تكن  مل

رهن احملتجزين  األشخاص  وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء عدد            -٣٧
 احلبس االحتياطي إال كمـالذ      طي بعد اإلدانة، وحثت أملانيا على أال تلجأ إىل        االحتيااحلبس  
  .)٧٢(أخري
مجيـع  وأشارت جلنة مناهضة التعذيب إىل أن احملكمة الدستورية االحتادية تعترب أن              -٣٨

ومدته غـري    أحكام القانون اجلنائي وقانون حماكم األحداث بشأن فرض احلبس االحتياطي         
  .)٧٣(هذه األحكامتعديل انيا على وحثت أمل. دستورية

 إىل العدد غري املتناسب من األجانب       الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي    وأشار    -٣٩
 أوامر االحتجاز االحتياطي    وقال إن . االحتجازمرافق  املوجودين يف    واألملان من أصل أجنيب   

. )٧٤(أية عالقات حملية هلـم    ساس انعدام   بسهولة كبرية حبق األجانب على أ     يبدو   فيماتصدر  
وأوصى الفريق العامل بالنظر دوماً يف إمكانية اللجوء إىل تدابري بديلة الحتجـاز األجانـب               

  .)٧٥( تأشرية منتهية الصالحيةديهمل  أو صاحلةدخولتأشرية الذين ليس لديهم 
امالً اآلليـة   أملانيا بأن تنفذ تنفيذاً ك الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي    وأوصى    -٤٠

 الـذي   )٧٦(٢٠١١مـايو   /قرارها الصادر يف أيار   اليت حددهتا احملكمة الدستورية االحتادية يف       
  . )٧٧("حملكمة األوروبية حلقوق اإلنسانباالمتثال لقرار ا"يقضي 
 مبراقبة اسـتخدم القيـود، مثـل        الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي    وأوصى    -٤١

 واقتـرح   سات االستماع إىل احملتجزين رهن احلبس االحتيـاطي،       جليف  األصفاد واألغالل   
  . )٧٨( الصلةاالستعانة مببادئ توجيهية يف تطبيق اختبار التناسب ذي

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء عـدم وجـود                 -٤٢
ذات إجراءات أمنيـة    مؤسسات عقابية خاصة بالفتيات وإزاء احتجازهن يف سجون للنساء          

 دون سـن الثامنـة      أال ُيحرم من احلرية أي شخص     وأوصت اللجنة أملانيا بضمان     . مشددة
. إذا كان قيـد االحتجـاز      عن البالغني مبا يف ذلك الفتيات، إال كمالذ أخري وفصله          ،عشرة
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وأوصت أيضاً أملانيا بضمان توفري برنامج كامـل مـن األنـشطة التعليميـة للفتيـات يف                
  .)٧٩(السجن
توجيـه أي   وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها لعـدم               -٤٣

اجلنود األملان الذين يؤدون خدمتهم يف قوة منظمـة         يف قضية   عقوبات  فرض أي     أو اهتامات
وأوصت . الذين شاركوا يف ممارسات اإلكراه على البغاء      وحلف مشال األطلسي يف كوسوفو      

ا بضمان التحقيق على الفور يف الشكاوى املرفوعة ضد قواهتا يف اخلارج، وببـدء     اللجنة أملاني 
  .)٨٠()٢٠٠٠(١٣٢٥خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار جملس األمن 

إساءة املعاملة الـيت    دعاءات  اوأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء           -٤٤
وحثت اللجنة أملانيا على ضمان     . رفالشرطة وموظفو السجون يف الدولة الط     أفراد   ارسهامي

الشرطة وموظفو  أفراد   ارسهاميبإساءة املعاملة اليت    مجيع االدعاءات املتعلقة    التحقيق برتاهة يف    
أفراد الشرطة أثناء أداء    هوية  والياهتا على اختاذ تدابري تسهل التعرف على         وتشجيعالسجون  
  .)٨١(مهامهم

 إساءةأن ضحايا   بإزاء املعلومات اليت تفيد     لقها  وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن ق       -٤٥
. هـم اشـكاو ُتتخذ بعد تقدمي    يعلمون بوجود إجراءات      ال أيدي الشرطة  علىاملزعومة  املعاملة  

إلساءة مستضعفني إزاء حاالت أُبلغ فيها عن تعرض أشخاص عن قلقها اللجنة أيضاً وأعربت 
  من قيامها بتقدمي شـكاوى مـضادة       امتنعوا عن تقدمي شكوى ضد الشرطة خوفاً      واملعاملة  

ـ إتاحة املعلومات املتعلقة    وحثت اللجنة أملانيا على     . من أشكال انتقامية أخرى    أو إجراءات ب
سـوء  والتحقيق يف مجيع ادعاءات     تقدمي الشكاوى ضد الشرطة ونشرها على نطاق واسع،         

  .)٨٢(سلوك الشرطة
ب االدعاء العام والشرطة الـيت      ألن مكات  هاقلقعن  جلنة مناهضة التعذيب    وأعربت    -٤٦

تزال تتوىل التحقيق يف االدعـاءات        ال تتصرف حتت إشراف مكاتب االدعاء العام هي اليت       
املتعلقة بارتكاب الشرطة ألفعال التعذيب وإساءة املعاملة واالستخدام غري املشروع للقـوة            

عاجل حتقيق  إجراء  همة  بأن تفوض هليئات مستقلة م    وأوصت اللجنة أملانيا    . على مستوى االحتاد  
، دون أن تكون هنـاك   املعاملة من جانب الشرطة إساءةيف مجيع ادعاءات التعذيب و    وكامل  

  .)٨٣(تراتبية بني احملققني واجلناة املزعومني  أوصلة مؤسسية
 السامية لشؤون الالجئني أن املـساعدة القانونيـة       وذكرت مفوضية األمم املتحدة       -٤٧
حتمـل  الذين يُ ألولئك  تمسو اللجوء دعوى استئناف يف قضاياهم إال         عندما يرفع مل   ُتمنح ال

احملتاجني املساعدة القانونية جلميع أملانيا بأن تضمن وأوصت . )٨٤(أن تتكلل قضاياهم بالنجاح   
  .)٨٥(ستئنافتوجد قضاياهم يف مرحلة االملتمسي اللجوء الذين من 
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  احلق يف الزواج واحلياة األسرية  -دال  
لجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أملانيا على تقدمي املـساعدة إىل      شجعت ال   -٤٨

وحثت اللجنة الدولـة علـى      .  والعمل املرأة والرجل لتحقيق التوازن بني مسؤوليات األسرة      
 سن املدرسة والقدرة على حتمل تكاليفهـا        الرعاية لألطفال ممن هم يف    حتسني توافر أماكن    

املرأة للدخول يف سوق العمل وتقييم األحكام القانونية احلالية املتعلقة          ونوعيتها لتيسري عودة    
  .)٨٦(بفرض الضرائب على الزوجني وتأثريها على إدامة التوقعات النمطية للنساء املتزوجات

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن التشريع األملاين               -٤٩
تعاجل بالشكل املالئم الفوارق االقتصادية       ال لكية عند الطالق وقوانني النفقة    املتعلق بتوزيع امل  

وأوصت اللجنة أملانيا مبراجعة تشريعاهتا احلالية وتعديل التـشريعات         . اجلنسانية بني الزوجني  
اجلديدة اخلاصة بالنفقة حبيث تأخذ يف االعتبار احلالة الـصعبة للمطلقـات اللـوايت هلـن                

  .)٨٧(أطفال

  حرية التنقل  -هاء  
ذكرت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أنه على الرغم مـن أن الـسلطات                -٥٠

 والية وبلدية ميكنها أن توسع نطاق املنطقة املخصصة مللتمسي اللجوء لتشمل ١٦املختصة يف 
املتامخة، فإن هذه املمارسات غري متسقة وال يزال ملتمـسو اللجـوء خيـضعون              املقاطعات  

  .)٨٨(وتفرض غرامة كعقوبة على انتهاك هذه التقييدات. ت كبرية على حرية تنقلهملتقييدا

احلياة املعتقد وحرية التعبري واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة و           أو حرية الدين   -واو  
   السياسية

 للعنـصرية والتمييـز    املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة    ، أكد   ٢٠٠٩يف عام     -٥١
 جمدداً أن القيود املفروضة على ارتداء       ره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب      وك العنصري

املعتقـد املعـين،      أو تفرقة مموهة تبعاً للدين     أو الرموز الدينية ينبغي أال تؤدي إىل متييز علين       
 الـدين  وينبغي عدم تكييف االستثناءات من حظر ارتداء الرموز الدينية مبا يتناسـب مـع             

 يف عدة   املعمول هبا وأوصى املقرر اخلاص مبراجعة التشريعات      . الرئيسي  أو ناملعتقد املهيم  أو
وحيتمل أن   يف املدارس العامة ارتداء الرموز الدينية         العاملني اليت حتظر على املدرسني    واليات

  .)٨٩(على املرأة املسلمة تؤثر تأثرياً متييزياً
. وجب القانون اجلنائي األملـاين    وأشارت اليونيسكو إىل أن التشهري جرمية جنائية مب         -٥٢

التشهري وجعله جزءاً من القانون املـدين وفقـاً    نزع الصفة اجلرمية عن     وشجعت أملانيا على    
  .)٩٠(للمعايري الدولية



A/HRC/WG.6/16/DEU/2 

GE.13-10903 14 

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء اخنفاض نـسبة                -٥٣
وأوصت . سي واهليئة القضائية واألوساط األكادميية    النساء يف املناصب العليا للسلك الدبلوما     

اللجنة أملانيا باعتماد تدابري استباقية لتشجيع املزيد من النساء على التقدم إىل املناصب العليـا               
  .)٩١(وضمان أن يعكس متثيل املرأة يف اهليئات السياسية والعامة التنوع التام للسكان

    عمل عادلة ومؤاتية يف العمل ويف التمتع بشروطاحلق  -زاي  
ألن عـدم كفايـة     أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها           -٥٤

تـزال    ال مرافق رعاية الطفل واخليارات الوظيفية للمرأة والرجل واألدوار اجلنسانية النمطية         
مبواصلة أملانيا  وأوصت اللجنة   . تعوق متتع املرأة حبقها يف العمل على قدم املساواة مع الرجل          

 توفري خـدمات    وبزيادةبتكافؤ الفرص الوظيفية    والفتيان  جهودها الرامية إىل توعية الفتيات      
  .)٩٢(بدرجة كبرية الرعاية املقدمة إىل األطفال

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها مـن أن النمـو يف                  -٥٥
دى إىل زيادة يف العمل بدوام جزئي وأن النساء يتركزن يف مشاركة املرأة يف سوق العمل قد أ

  .)٩٣(دة املدة ويف وظائف منخفضة األجرالعمل بدوام جزئي وبعقود حمد
وأشارت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بقلق إىل الفجوة الـيت طـال                 -٥٦

الفجوة بتنفيذ نظم لتقيـيم      هذه، وحثت أملانيا على تضييق      النساء والرجال أجور  بني  أمدها  
الوظائف والتكليف هبا على حنو خال من التمييز، وسن قانون للمساواة يف القطاع اخلـاص               

يف وهياكـل األجـور     األجـور   قائم على نوع اجلنس يف اتفاقات       لألجر  مع وضع تعريف    
عربـت  وأ. )٩٤(تعديل القانون العام للمساواة يف املعاملة لتحقيق هذا الغرض          أو ،لشركاتا

وحثت اللجنة املعنيـة    . )٩٥(جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن شواغل مماثلة       
   .)٩٦(زيادة تعزيز املسار الوظيفي للمرأةحبقوق اإلنسان أملانيا على 

تشعر بالقلق إزاء   تزال    ال إهناجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      وقالت    -٥٧
. ثيل املرأة يف مناصب صنع القرار يف القطاعني العام واخلاص علـى الـسواء             اخنفاض نسبة مت  
تشجيع املساواة يف التمثيل بني املرأة والرجل يف مناصـب صـنع   أملانيا على  وحثت اللجنة   

القرار من خالل اعتماد مبدأ احلصص يف القطاع العام وتوفري آليات لرصد امتثال القطاع              
  .)٩٧(اخلاص ألحكام قوانني املساواة يف املعاملة ومكافحة التمييز يف الدولة الطرف

 أملانيـا   تالشواغل وحث عن مشاطرهتا لتلك    اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     وأعربت    -٥٨
تعزيز تقلد املرأة املناصب القيادية يف القطاع اخلاص عن طريق رصد تطبيـق املدونـة               على  

  .)٩٨(٢٠١٠ األملانية إلدارة الشركات لعام
ألن معدل البطالة   وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها           -٥٩

يف الواليات الغربية، وحثت اللجنة أملانيا على هو عليه   مايساوي ضعفرقية يف الواليات الش
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طط التعلـيم   خ تنفيذ، بطرق منها    قليمية السائدة يف جمال العمالة    تصحيح أوجه التفاوت اإل   
  . )٩٩(التقين واملهين من أجل تلبية طلبات سوق العمل

 بقلق التزام املستفيدين مـن  يةجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف والحظت    -٦٠
وتكليف العاطلني عن العمل لفتـرات طويلـة        " أي عمل مقبول  "استحقاقات البطالة بأداء    

أن تراعـي نظـم     وحثت اللجنة أملانيا علـى ضـمان        . بأعمال خدمة جمتمعية بدون أجر    
 عـن   حق الفرد يف أن يقبل من تلقاء نفسه عمالً من اختياره فضالً           فيها  استحقاقات البطالة   

  .)١٠٠(حقه يف احلصول على أجر منصف
إزاء احلظر الـذي     عن قلقها    جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    وأعربت    -٦١

اختاذ تدابري لضمان متتـع     وحثت أملانيا على    . تفرضه أملانيا على إضرابات املوظفني العموميني     
  .)١٠١(قهم يف اإلضرابيقدمون خدمات أساسية حب  الاملوظفني العموميني الذين

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -حاء  
إزاء التمييـز بـني     أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها           -٦٢

  .)١٠٢(الواليات الشرقية والغربية يف جمال التمتع حبقوق الضمان االجتماعي
ألن تشعر بـالقلق  تزال   الإهناالقتصادية واالجتماعية والثقافية  جلنة احلقوق ا  وقالت    -٦٣

 وحثت  .تضمن للمستفيدين التمتع مبستوى معيشي الئق       ال طريقة حساب مستوى الكفاف   
أن يتيح مستوى االستحقاقات للمستفيدين منه إمكانيـة التمتـع          اللجنة أملانيا على ضمان     

استعراض تأثري خمتلف نظم الـضمان      ضاً على   وحثت اللجنة أملانيا أي   .  الئق ستوى معيشي مب
 ،٢٠١١االجتماعي لديها على فقر األطفال، مبا يف ذلك اجملموعة املتعلقة باألطفـال لعـام               

  .)١٠٣(قرارها املتعلق بزيادة اجلزء اخلاضع للضريبة من املعاش التقاعديوإعادة النظر يف 
 يف املائة ١٣بقلق أن حوايل   افية  والحظت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق       -٦٤

 مليـون شـخص مـن    ١,٣من سكان الدولة الطرف يعيشون دون خط الفقر يف حني أن     
ودعت اللجنة أملانيـا إىل اعتمـاد برنـامج         . الناشطني اقتصادياً حيتاجون إىل دعم لدخلهم     

  .)١٠٤(الفقرملكافحة 

  احلق يف الصحة  -طاء  
 التمييز ضد املرأة خبطة العمل ملكافحـة فـريوس       رحبت اللجنة املعنية بالقضاء على      -٦٥

اإليدز لكنها أعربت عن قلقها إزاء زيادة عدد اإلصابات اجلديدة هبـذا    /نقص املناعة البشري  
ودعت اللجنة أملانيا إىل ضمان تنفيذ خطة العمـل تلـك تنفيـذاً             . ٢٠٠٤الوباء منذ عام    

  .)١٠٥(فعاالً
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حتسني حالة املسنني   على  تماعية والثقافية أملانيا    وحثت جلنة احلقوق االقتصادية واالج      -٦٦
وإجـراء  تخصيص املوارد الضرورية لتدريب موظفي رعاية املـسنني         بيف دور رعاية املسنني     

  .)١٠٦(لدور رعاية املسننيأكثر تواتراً ودقة عمليات تفتيش 
جملس الـشؤون األخالقيـة تعهـد مبراجعـة        والحظت جلنة مناهضة التعذيب أن        -٦٧
ارسات املبلغ عنها املتعلقة بالتغيريات الروتينية اليت تتم من خـالل عمليـات جراحيـة               املم

أنثوية، والذين يطلق     أو تصنيفها بأهنا ذكرية  يسهل    ال لألطفال الذين يولدون بأعضاء تناسلية    
ملعـايري القانونيـة    اتطبيق  ب وأوصت اللجنة أملانيا  . عليهم أيضاً اسم حاملي صفات اجلنسني     

منح املوافقة املستنرية على العالج الطيب واجلراحي       املتمثلة يف    وفقاً ألفضل املمارسات     والطبية
يف حاالت العالج اليت متت دون موافقـة        ، وبالتحقيق   لألشخاص احلاملني لصفات اجلنسني   

  .)١٠٧(العالج ية وتقدمي اجلرب لضحايا هذافعل

  احلق يف التعليم  -ياء  
يعترف صراحة باحلق     ال ١٩٤٩ملانيا الصادر يف عام     ذكرت اليونيسكو أن دستور أ      -٦٨

يف التعليم ألن أملانيا دولة احتادية تتمتع كل والية فيها بسلطة إصدار تشريعات بشأن التعليم               
  .)١٠٩(وشجعت اليونسكو أملانيا على تكريس احلق يف التعليم يف الدستور. )١٠٨(واملدارس

ختفـيض  إدراج  إىل  اعية والثقافية أملانيـا     ودعت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتم      -٦٩
احلكومـة  إناطة  على  و لتعليم العايل، املتعلقة با  ة الوطني يةاإلطارتشريعاهتا  للرسوم الدراسية يف    

إىل بسياسات التعليم اليت كانت تسند حـىت اآلن          يتعلق فيمامبزيد من املسؤوليات    االحتادية  
  .)١١٠(والياتال

بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء القوالب النمطية          وأعربت اللجنة املعنية      -٧٠
وحثت اللجنة أملانيا على تنويع اخليارات األكادمييـة        . يف اختيار اجملاالت األكادميية واملهنية    

 ،، وتشجيع الفتيات على اختيار جماالت تعليمية غري تقليدية        والفتيانواملهنية املتاحة للفتيات    
  .)١١١(يات الالجئات وملتمسات اللجوء عن كثبومراقبة حالة الفت

، شجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري أملانيا يف إطار متابعـة            ٢٠١٠ويف عام     -٧١
أطفال ملتمسي اللجـوء يف     أي من   عدم وضع عقبات أمام     ضمان  املالحظات اخلتامية على    

  .)١١٢(التحاقهم باملدارس
 يف  ٢٥ن حنـو    الجتماعية والثقافية عن قلقها أل    وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية وا      -٧٢

ُيقدم يف    ال املائة من التالميذ يذهبون إىل املدرسة بدون تناول طعام الفطور وألن طعام الغداء            
أال تـؤدي    و توفري وجبات مناسبة لألطفال،   وحثت اللجنة أملانيا على ضمان      . مجيع املدارس 

  .)١١٣(اجتماعية حمرومةأوساط نتمون إىل التدابري إىل زيادة وصم األطفال الذين يهذه 
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عـدد  إزاء ارتفاع عن قلقها   جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      وأعربت    -٧٣
التالميذ الذين يتركون الدراسة قبل حصوهلم على شهادة دراسية، وال سـيما يف أوسـاط               

ملـسجلني يف بـرامج     اعم إىل   وحثت اللجنة أملانيا على تقدمي الد     . الفئات احملرومة اجتماعياً  
  .)١١٤(التدريب املهين للحصول على شهادة الدراسة الثانوية

وكـره    العنصري للعنصرية والتمييز  املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة    وأوصى    - ٧٤
 أملانيا مبواصلة جهودها لتنفيذ التوصيات اليت قـدمها         األجانب وما يتصل بذلك من تعصب     

وعلى وجه  . ٢٠٠٦ين باحلق يف التعليم يف أعقاب زيارته إىل أملانيا يف عام            املقرر اخلاص املع  
التـصدي لتـدين    طريقة  اخلصوص، أوصى املقرر اخلاص احلكومة بالبدء يف التفكري ملياً يف           

  .)١١٥(من أصول مهاجرةمستوى أداء األطفال الذين ينحدرون 

  احلقوق الثقافية  -كاف  
ـ ة واالجتماعية والثقافية أملانيا     جلنة احلقوق االقتصادي  أوصت    -٧٥ اجملموعـات  تمكني  ب

على أسـاس    من حتديد هويتها هبذه الصفة لضمان حقوقها الثقافية       واألقليات اإلثنية والدينية    
   .)١١٦(سيما احلق يف صون ثقافتها وتعزيزها وتنميتها اهلوية الذاتية، والحتديد 

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -الم  
إزاء ارتفاع معـدل  ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها       جلنة احلقو أعربت    -٧٦

أن تقـدم وكالـة      وحثت اللجنة أملانيا على ضـمان     . البطالة بني األشخاص ذوي اإلعاقة    
التوظيف االحتادية خدمات متكن األشخاص ذوي اإلعاقة من احلصول على الوظائف املناسبة            

  .)١١٧(هنيةواالحتفاظ هبا ومن التقدم يف جماالهتم امل

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -ميم  
مستوى العنف املمارس   ارتفاع  إزاء  عن قلقها   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     أعربت    -٧٧

وحثت اللجنـة   . سيما النساء من أصول تركية وروسية      وال،  ضد النساء من أصول مهاجرة    
تيسري سبل احلصول على املـشورة      ، و الء النساء هؤتعزيز التدابري الرامية إىل محاية       أملانيا على 

  .)١١٨(ادعاءات العنف يف والتحقيق ،وخدمات الدعم
املـستقر  لشؤون الالجئني أن نظام اللجوء      السامية  وذكرت مفوضية األمم املتحدة       -٧٨

يتعلـق   فيمـا مستمرة  الذي يعمل بوجه عام يف أملانيا يستلزم عملية رصد ومراجعة وتسوية            
  .)١١٩(راءات واملعايري املوضوعية ملنح احلماية على حد سواءبنوعية اإلج
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اعتماد إجراءات واضحة وشـفافة     وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أملانيا على          -٧٩
تسليمهم، إىل جانب   أو متكِّن آليات قضائية مناسبة من استعراض احلاالت قبل ترحيل األفراد         

  .)١٢٠(املتأثرين اعتماد وسائل فعالة لرصد مصري األفراد
لشؤون الالجئني أنه على الرغم من أن أملانيا       السامية  وذكرت مفوضية األمم املتحدة       -٨٠

تراجـع    مل قد علقت تدابري النقل إىل إحدى الدول األوروبية وفقاً لالئحة دبلن الثانية، فإهنا            
تعـرض  كقاعدة عامة، قبل نقل أصحاهبا إىل دول أوروبية أخرى لضمان عـدم              احلاالت،

ملتمسي اللجوء ألوضاع ختلو من شروط االستقبال املالئمة واإلجراءات العادلـة لتحديـد             
  .)١٢١(الظروف اإلنسانية للمحتجزين  أواحتياجات احلماية

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها ألنه على الرغم من أن طلبـات اللجـوء                 -٨١
مي الطعن يف إطار القانون األملاين إلجـراءات  تقدفإن ، مبوجب الئحة دبلن الثانية قابلة للطعن  

  .)١٢٢(ليس له أثر إيقايف على تنفيذ القرارات املطعون فيها اللجوء
تتاح إمكانية مناسبة     ال لشؤون الالجئني أنه  السامية  وذكرت مفوضية األمم املتحدة       -٨٢

جراءات اللجـوء   من قانون إ  ) ٢(أ٣٤أن املادة   لتوفري سبيل انتصاف قانوين فعال بالنظر إىل        
تعليق أوامر النقل إىل دولة أخرى مشاركة يف الئحة دبلن الثانية أثناء البت يف              صراحة  حيظر  
وأوصت املفوضية جبملة توصيات، منها مراجعة القانون إلتاحة الفرصة لتعليـق           . )١٢٣(الطعن

  .)١٢٤(ونأوامر نقل ملتمسي اللجوء إىل حني االنتهاء من البت يف الطع
ضمان حصول ملتمسي اللجـوء علـى       جلنة مناهضة التعذيب أملانيا على      وحثت    -٨٣

مشورة إجرائية مستقلة تقدمها جهة مؤهلة وبشكل جماين، قبل أن تعقد الـسلطات املعنيـة               
   .)١٢٥(باللجوء جلسة استماع مع مقدم طلب اللجوء

قدمـة  لشؤون الالجئني أن هذه املشورة امل     السامية  وذكرت مفوضية األمم املتحدة       -٨٤
قبل جلسة االستماع تسهم يف حتقيق العدل والشفافية وحتسني نوعيـة إجـراءات احملكمـة     

  .)١٢٦(االبتدائية
لشؤون الالجئني إىل أن قانون إجـراءات       السامية  مفوضية األمم املتحدة    وأشارت    -٨٥

ح هلـم   اليت تتي بالصفة القانونية   من سن السادسة عشرة     اعتباراً  اللجوء يقّر مللتمسي اللجوء     
  .)١٢٧( عاما١٨ًأوصت برفع هذا السن إىل و. لوحدهملجوء لإجراء تفعيل 
إزاء تعرض القّصر غري املـصحوبني      تزال قلقة     ال إهناجلنة مناهضة التعذيب    وقالت    -٨٦

باسـتثناء  وأوصت اللجنة أملانيـا     .  من قانون إجراء اللجوء    ١٨ مبوجب املادة إلجراء املطار   
لشؤون السامية  وذكرت مفوضية األمم املتحدة     . )١٢٨(هذا اإلجراء  القصر غري املصحوبني من   

. الالجئني أن األطفال غري املصحوبني الذين يلتمسون اللجوء هم يف حالة ضـعف شـديد              
لـضمانات  واعتباراً ل وبالنظر إىل احتياجات احلماية اخلاصة الالزمة مللتمسي اللجوء األطفال          
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جلوء األطفال عـن    طلبات   الفضلى، ينبغي عدم معاجلة      احملددة املطلوبة لتقييم مصاحل الطفل    
  .)١٢٩(املعجَّلةطريق اإلجراءات 

لشؤون الالجـئني إىل قبـول األجانـب        السامية  وأشارت مفوضية األمم املتحدة       -٨٧
من قانون اإلقامة، وذكرت أن الالجئني الذين أعيـد         ) ٢(٢٣ألسباب إنسانية وفقاً للمادة     

الـذين  صلون على الوضع القانوين نفسه الذي حيصل عليه األشخاص     حي  ال توطينهم يف أملانيا  
 إجـراءات اللجـوء     وحصلوا على احلماية كالجئني بعد إكمال     لوحدهم  سافروا إىل أملانيا    
  .)١٣٠(النظامية بنجاح

لشؤون الالجئني إىل أنه يوجـد يف أملانيـا        السامية  وأشارت مفوضية األمم املتحدة       -٨٨
ونتيجـة  . األشخاص عدميي اجلنسية  هوية  لالمركزية آليات خمتلفة لتحديد     بالنظر إىل هيئاهتا ا   

  بشأن وضـع   ١٩٥٤يوجد تطبيق موحد للمعايري املنصوص عليها يف اتفاقية عام            ال لذلك،
  .)١٣١(عدم حتديد هوية أشخاص عدميي اجلنسيةيفضي إىل قد  مما ،األشخاص عدميي اجلنسية

حالة ملتمسي  واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء      وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية       -٨٩
يتلقون استحقاقات اجتماعية مالئمة ويعيشون يف مـساكن غـري الئقـة              ال اللجوء كوهنم 

حيـصلون علـى      ال ومكتظة فضالً عن ضيق اجملال أمامهم لدخول سوق العمل، كما أهنم          
  .)١٣٢(الرعاية الصحية إال يف حاالت الطوارئ

إيواء عدة آالف مـن ملتمـسي        القلق إزاء مواصلة  مناهضة التعذيب   ويساور جلنة     -٩٠
. ، أحياناً لفترات طويلة من الزمن     بعد وصوهلم  اللجوء يف مرافق احتجاز يف الواليات مباشرة      

 ومدة احتجازهم بانتظار    ،احلد من عدد ملتمسي اللجوء احملتجزين     وحثت اللجنة أملانيا على     
وكـشف منـهجني    ي اللجوء لفحوص طبية إلزامية       وضمان إخضاع مجيع ملتمس    ،العودة

، وتوفري الفحص الطيب والنفسي، وتوفري أماكن إقامة الئقـة          لصدماتا  أو ألمراض العقلية ل
يف مجيـع مرافـق     احملتجزين رهن احملاكمـة     مللتمسي اللجوء احملتجزين، مبعزل عن السجناء       

  . )١٣١(االحتجاز
ل الروما الكوسـوفيني واألشـكاليني       عن حالة أطفا   ٢٠١٠عام  صدر  ويف تقرير     -٩١

إىل وضع األفراد املتـسامح     اليت تشري    ،واملصريني، ذكرت منظمة اليونيسيف أن أنظمة أملانيا      
على حساب األطفال املولودين    " مصاحل الطفل الفضلى   "، تتجاهل إقامتهم منذ مدة طويلة   مع  

نيا إىل إيالء اهتمام أكرب ملصلحة      ودعت اليونيسيف أملا  . )١٣٤(الذين ترعرعوا فيها    أو يف أملانيا 
 منذ مـدة    إقامتهممع  بتصاريح اإلقامة لألفراد املتسامح     الطفل الفضلى يف القرارات املتعلقة      

وأشارت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان يف بياهنا الذي أدلت به أمام جملـس             . )١٣٥(طويلة
ىل الوطن القاسية، مثل إعادة     حقوق اإلنسان يف دورته السادسة عشرة إىل سياسات اإلعادة إ         

ويف مرحلة الحقة، أوقفت عدة واليات إعـادة أطفـال          . )١٣٦(الروما إىل موطنهم من أملانيا    
  .)١٣٧(األشكاليني واملصريني إىل موطنهمالروما الكوسوفيني و
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  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -نون  
رقابة الربملانية على أجهزة رحبت جلنة مناهضة التعذيب باعتماد قانون جديد بشأن ال       -٩٢

 يف املشاركة املزعومة ألملانيـا يف عمليـات         ٢٠٠٩االستخبارات بعد التحقيق الربملاين لعام      
لكنـها الحظـت بقلـق أن       . التسليم االستثنائي واالحتجاز السري إلرهابيني مشتبه فيهم      

يف  دسـتورية جتر أي حتقيق استجابة للحكم الصادر عـن احملكمـة ال            مل احلكومة االحتادية 
منـع  و إعالن نتائج عمليات التحقيق   وحثت اللجنة أملانيا على     . )١٣٨(٢٠٠٩يونيه  /حزيران

توصيات الدراسة املشتركة لألمم املتحـدة        وتنفيذ وقوع حاالت من هذا القبيل يف املستقبل      
 يتصل باالحتجاز الـسري يف سـياق مكافحـة اإلرهـاب           فيمابشأن املمارسات العاملية    

(A/HRC/13/42)
)١٣٩(.  

امتناع أملانيا عـن    بالتقارير اليت تفيد    وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء          -٩٣
 ادعاءات تعرض األشخاص الذين مت تـسليمهم إىل اخلـارج         على  ممارسة واليتها القضائية    
ـ     ٥التقيد باملادة   وحثت اللجنة أملانيا على     . للتعذيب وإساءة املعاملة   رض  من االتفاقية اليت تف

  .)١٤٠(عدم اقتصار تطبيق معايري ممارسة الوالية القضائية على مواطين الدولة الطرف
إذا كان االلتزام    فيماإزاء انعدام الوضوح    وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها         -٩٤

وأوصت اللجنة أملانيا . بوقف عمليات التحقيق يف اخلارج يشمل شركات األمن اخلاصة أم ال 
لتحقيق يف اخلارج على مجيع السلطات والكيانات العاملة يف إنفاذ القـوانني،            حظر ا بتطبيق  

توضـيح  و،  اإلكراهيف ذلك شركات األمن اخلاصة عندما يكون هناك شك يف استخدام             مبا
قـد   لتقييم األدلة اليت     أملانيا اليت تطبقها حماكم     ، مبا يف ذلك عبء اإلثبات     ،املعايري اإلجرائية 
على املعلومـات  " االعتماد التلقائي"العدول عن  و، املعاملةإساءة  أو عذيبالتتكون انُتزعت ب  

 املعاملة  إساءة  أو اليت تقدمها أجهزة االستخبارات التابعة لبلدان أخرى، هبدف منع التعذيب         
  .)١٤١(يف سياق االعترافات القسرية
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