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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثالثونالدورة 
 2018أاير/مايو  7-18

 جتميع بشأن أملانيا  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
مر  مراعراد رورير   21/16و 1/5أُعد هذا التقرير عماًل بقررار  لسرح وقروإل اان را   -1

ملضاهررردا  ر هتئرررا  االرررواررد ق رقرررارياالسرررتضرال الررردور  الورررامير والتقريرررر ممتررر   لسمضسومرررا  
مرروج   م ق شرر يوااجررراتا  اصا رر  و مهررا مررأل و اررح ا مرر  املتةرردد  ا  ال ررس   وهررو مقررد  

  ابحلد ا ق ى لضدر ال سما رداً رقت

نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق  -اثنياا  
 (1)اإلنسان

  عسرررى التررروات  شرررةضا السة ررر  املض تررر  ابلق رررات 2014و 2015و 2017ق أعررروام  -2
انترررا عسرررى لطفررري أملعسرررى التمتتررر  أرررد املررررأد ول ررر  الق رررات عسرررى التمتتررر  الض  رررر  ول ررر  وقررروإل ا
وق  ر(2) رار أسررررهالت رررديح عسرررى االرفاقتررر  الدولتررر  حلمايررر  وقررروإل نتررر  الضمرررا  امل ررراجريأل وأ ررر

 ردإل  ريقر  ن  رأاملضين ابل  ا  امل ةردريأل مرأل أ ري   أو ى  ريح اصربات الضامي 2017 عام
 ر(3)أملانتا عسى االرفاقت 

وأو ى  ا  الفريرح ول ر  وقروإل الطفري ن  ر ردإل أملانترا عسرى الربوروترو  اال تترار   -3
  ر(4)املسةح ابلض د الدوت اصاص ابحلقوإل االقت اري  واالجتماعت  والثقا ت 

لررردع  عمررري مفوأرررت  ا مررر  املتةررردد ال رررامت  حلقررروإل  وقررردما أملانترررا رربعرررا  م ت مررر  -4
 ر(5)اان ا   وال  اريح االستئمانت  اليت يديرها امل تب
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 (6)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
أو ى  ريح اصربات الضامي املضين ابل  ا  امل ةردريأل مرأل أ ري أ ريقر  ن  رضتمرد أملانترا  -5

والتمتتر  الض  رر  وتراهتر  ا جانرب ومرا يت ري برذلص مرأل رض رب  روريضا  مل ا ة  الض  ري  
ون  رضرررد  القرررانو  الضرررام لسمضامسررر  املت ررراوي  لتورررمي التمتتررر  الض  رررر  ا ت سررر  الرررذ  ررر  ررر  

 ر(7)الدول 
وأو ى الفريح الضامي نف   ن  روس  أملانتا نطاإل والي  املض د ا ملاين حلقروإل اان را   -6

 ر(8)املتضسق  ابنت اتا  وقوإل اان ا  اليت يرر   ا موظفو الدول  لتومي رسق  الو اوى
وأعربا السة   املض ت  ابلق ات عسى التمتت  أد املرأد عأل قسق ا إزات اسرتددام ا سرسة   -7

الررريت ر ررردرها أملانترررا  يفرررا ق  لرررص ق م رررا ح ال ررر ا   والق رررور ق الر رررد مرررأل جانرررب الوررررتا  
مررر   سرررتددام رسرررص ا سرررسة  ق سرررتاإل الض رررا أرررد املررررأد   ورررتاً امل تةررر  لحسرررسة   تمرررا  ررر  ا

   م ررارا ا سررسة   أي رراً الت امررا  أملانتررا يفوجررب مضاهرردد مررارد ا سررسة ر وأعربررا عررأل قسق ررا 
لررر ر ر  رر  الت رردير  وأو ررا بت  ررتح  ال ررةمد ت رررذتر الض ررا القرراا  عسررى نررو  الرر ح سرر  اً 

( مرررأل مضاهرررردد مررررارد 4)7لسمررررارد  و قررراً  ررراررا  ا سررررسة  التورررريضا  ا ملانترررر  امل  مررر  ملراق رررر  
ر تمررا أو ررا السة رر   جرررات CFSP/2008/944ا سررسة   واملوقررا املووررد حتسررح االيبررار ا ور  

رقتتمررا  شررامس  وشررفا    ق رري مرر ل ررررا ت  الت رردير   اررر إسرراتد اسررتددام ا سررسة  ال ررةمد 
 ر(9)اليت يضوأل ق م ا ح ال  ا وا سسة  اصفتف  عسى ال  ات  يفا ق  لص ال

تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الساري

 املسائل املشرتكة بني القطا ات -ألف 
 (10)املساواة و دم التمييا -1 

ن  ر فرررذ أملانترررا  طررر  أو رررى  ريرررح اصرررربات الضامررري املضرررين ابمل ةررردريأل مرررأل أ ررري أ ريقررر   -8
الضمي الو  ت  مل ا ة  الض  ري   م  الرتتت  عسى الق ات عسى التمتت  الض  ر  ا ت س  ق نت  

 ر(11)احتاال 
وق ورررال رالورررن السة ررر  املض تررر  ابلق رررات عسرررى التمتتررر  الض  رررر  شررروا ي أملانترررا املررررب رد  -9

ا رضرر  عرأل قسق ررا    أملانترا ال رضرا  عسررى وااجررات الرذ  اتذرر  مل ا ةرر  مضراراد ال رامت      رر
حنو م اسب ا ش ا  ا  رى مرأل التمتتر  الض  رر   يفرا  ت را الض  رري  املإس رت  إزات امل رسمالر 

عررأل قسق ررا إزات التمتترر  الررذ  رتضرررل لرر  ن ررات ا قستررا  وإزات الرررتاب  بررال  أي رراً وأعربررا السة رر  
  املتررري ال  رررر  ومةررراير  ا ويرررر  ال  رررانت  ووررررامس  التمتتررر  ق ورررح املثستررررا  واملثسترررال وم روجرررر

وأعررر   ريررح اصررربات الضامرري املضررين ابمل ةرردريأل مررأل أ رري  ر(12) ررفا  ال  ررال والتمتترر  الض  ررر 
أ ريقرررر  عررررأل قسقرررر  إزات والرررر  وقرررروإل اان ررررا  لسم ةرررردريأل مررررأل أ رررري أ ريقرررر   الررررذيأل انط ضررررا 

ب رفت   ناعر  رتضررل لسض  رري   ف هبر  ريتراً بطاب  املمارسرا  الض  رري  بترد أنر  ت يُضررت  وتاهت 
  ر(13)عسى حنو  اص
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وأعربررا السة رر  املض ترر  ابلق ررات عسررى التمتترر  أررد املرررأد عررأل القسررح مررأل أ  القررانو  الضررام  -10
( ال يرر ا  ورردور ال طرراإل وال رمرر  املرررأد ب ررورد شررامس  مررأل التمتترر  2006لسم رراواد ق املضامسرر  )

وعالود عسى  لص  أعربا السة   عرأل قسق را إزات عردم وجرور  ر(14)القاا  عسى أساس نو  ال ح
اسررررتارتةت  و  ترررر  أو ستاسرررر  أو  طرررر  عمرررري شرررامس  لتةقتررررح امل رررراواد بررررال ال  ررررال  رت رررردى 

 ر (15)لسضوامي ا ت ست  اليت رت  ب ق استمرار أوج  عدم امل اواد بال ال  ال
 و رررام ارفاقتررر   و قررراً برررال ال  رررال   ورعرررا  ا  السة ررر  إ  يبقترررح امل ررراواد الفضستررر  -11

 فتررررذ  طرررر  الت مترررر  امل ررررتدام  الق ررررات عسررررى نترررر  أشرررر ا  التمتترررر  أررررد املرررررأد   رررروا  عمسترررر  ر
 ر(16)2030 لضام
وأعربا السة   عرأل قسق را    القوالرب ال مطتر  و رور ال  رات  ا  اارراتا  ال  رت   -12

ريرر   و   ال ررور ال مطترر  وال ررور ال ررس ت  مررا زالررا ر  ررر ق وسرراا  ااعررالم وااعررال   التةا
اليت رروج ا وساا  ااعرالم عرأل ن رات ا قسترا  الضرقتر  وال  رات امل راجرا  رقرول قردرهتأل عسرى 

 ر(17)االندماج ب ورد أ  ي ق احتتم 
ورو ي  ريح اصربات الضامي املضين ابمل ةدريأل مأل أ ري أ ريقر  إ  أ  الت مرت  الض  رر   -13

ورعرا إ  اترا  إجرراتا   ضالر  مل ا ةر  ووقرا أ   ر(18)ت الورر   أمرر مترو ألمأل جانب م إو 
ممارسررر  لست مرررت  الض  رررر  مرررأل جانرررب مررروظف  إنفرررا  القرررانو  عسرررى م رررتوى االيبرررار والررروالاي ر 

( مرررأل قرررانو  الورررر   االيباريررر  1)22املرررارد  ومي ررأل أ  رورررمي هرررذا ااجرررراتا  رضرررديي أو إلةررات
يفوجرب القرانو و وإنورات الترا  م رتقس  لتقردا الور اوى عسرى ال رضتد وو ر الت مت  التمتت   

االيبرررار  وعسرررى  رررضتد الررروالاي  لستةقترررح ق أ ضرررا  التمتتررر  الض  رررر  الررريت يرر   رررا املوظفرررو  
امل سفرررو   نفرررا  القررروانالو واعتمرررار اسررررتارتةت  شرررامس  لستررردريب ورط ترررح ن رررام التررردقتح ق أا رررات 

راوي احلتاد الوظتفت  لسموظفال امل سفال  نفا  القرانو  ل رما  إنفرا  عمست  التوظتا وق نت  م
امل ام بدو  ر مت  ع  ر  أو أ  أسالتب أ رى رف   إ  التمتتر  الض  رر و ور  رت  الردورا  
التدري تررررر  املتد  ررررر  لسمررررردعال الضرررررامال والق ررررراد ق لرررررا  يبديرررررد ورو رررررتا جرررررراا  ال راهتررررر  

  ر(19)الض  ري 
  الق ررات عسررى التمتترر  الض  ررر  عررأل قسق ررا    عرردم وجررور رضريررا قررانوين وأعربررا ل رر -14

مأل ارفاقت  الق ات عسى نت  أشر ا  التمتتر  الض  رر  ق  1لستمتت  الض  ر  يتماشى م  املارد 
رورريضاهتا الستر  لر  ا ر م اشررد عسررى ر رد  أملانترا عسرى حنرو مالارر  لستمتتر  الض  رر  أرد نترر  

 ر(20)تاج إ  احلماي  يفوجب االرفاقت احتموعا  اليت يب
وأعربررا نفررح السة رر  عررأل قسررح ابلررر إزات انتوررار ا   ررار الض  ررري  وررو  ررا مررأل جانررب  -15

بضررر ا ورر ا  واحلرتررا  ال تاسررت  وانضرردام تفرراتد الترردابم الرريت اتررذ  ملضاق رر  هررذا اصطررااب  
اصطرررااب  قرررد رورررة  ا  ضرررا  وال رررسوتتا  ب ررررام  وررع رررار وأعربرررا عرررأل قسق رررا مرررأل أ  هرررذا 

املرر  رر  برردوا   ع  ررري   يفررا ق  لررص الض ررا أررد الماعررا  المترر  ابالرفاقترر ر وأو ررا السة رر  
ملواج رررر  ووقررررا موجرررر  الض  ررررري    أملانتررررا يف رررراعف  ج ورهررررا واسررررتددام نترررر  الوسررررااي املم  رررر 

القرررارد ال تاسرررتال  سرررتما مرررأل  رررال  اارانررر  احلازمررر  لمتررر  الت رررررا  الض  رررري  مرررأل جانرررب ال
 ر(21)وال سطا  الضام  والود تا  الضام   يفا ق  لص عأل  ريح ر   رعاوى ج اات 
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 (22)التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -2 
أشررار  ل رر  وقرروإل الطفرري إ  أ  املانتررا اسررتددما تمتررا  ت ررمد مررأل الفةرر  انترراج  -16

التررريام ال ررسب الن ضررا   الفةرر  عسررى  ررة  ا  فررا ر وأو ررا الطاقرر   وأعربررا عررأل قسق ررا إزات 
أملانتررا بوأرر  إ ررار ر  تمرر  واأررل لسمإس ررا  ال رر اعت  الضامسرر  ق أملانتررا بةترر  أررما  أال رررإار 
أنوطت ا سس اً عسى وقوإل اان ا  أو رضرر ل املضرايم ال تئتر  و مهرا مرأل املضرايم لسدطرر  وب رف  

 ر (23)طفي ا   ما يتضسح م  ا حبقوإل ال
وأعربرررا السة ررر  املض تررر  ابلق رررات عسرررى التمتتررر  أرررد املررررأد عرررأل القسرررح إزات الترررريام ال رررسب  -17

ل سوك الورتا  عرب الو  ت   امل ةس  أو اليت يوجد مقرها ق أملانترا  الريت رضمري ق اصرارج عسرى 
    مرر  ل ررسوك هررذا وقرروإل ال  ررات والفتتررا  ق بسرردا   لثرر ر وأو ررا أملانتررا بتوررديد روررريضاهتا امل

الورررتا   تمررا يتضسررح ننوررطت ا اصارجترر  ب رر ي م  ررا إلرر ام رسررص الورررتا   جرررات رقتتمررا   اررر 
 أي راً وأو را  (24)أ  استثمار عسى وقوإل اان ا  وعسى ال ضد ال  اين ق ي اتا  قرار بورين و

يورررمي  ق   نوررات التررا   ضالررر  لستةقتررح ق الورر اوى املقدمررر  أررد رسررص الوررررتا   بت ستررا
 ر(25)نس  أمور  رسق  الو اوى وإجرات يبقتقا  م تقس 

وأعربررا ل رر  وقرروإل الطفرري عررأل قسق ررا إزات عرردم تفايرر  الترردابم الرريت اتررذهتا أملانتررا أررد  -18
الورررتا  ا ملانترر  الرريت لرردي ا أعمررا  ماريرر  ق اصررارج  والرريت يُرردعى أ ررا ر ت ررص وقرروإل ا  فررا  

رىر وأو رررا السة ررر  أملانترررا أ  رررردرس ور ترررا إ ارهرررا التورررريض  املررردين ووقررروإل اان رررا  ا  ررر
وال رراا  واارار  لستريتررد مررأل أ  مإس ررا  ا عمررا  التةاريرر  و روع ررا الضامسرر  عسررى ا راأررر  
ا ملانترر  أو املررردارد م  ررا ت ررر  لسم رراتل  القانونتررر  عرررأل أيرر  انت اترررا  حلقرروإل ا  فرررا  ووقررروإل 

 ر(26)اان ا 
السة ررر  نف ررر ا أملانترررا عسرررى أررما  أ  ي ررر ل إعمرررا  وقررروإل الطفررري إوررردى وشررةضا  -19

 ر(27)ا ولواي  الرات ت  ق ارفاقا  التضاو  الدوت املربم  م  ال سدا  ال امت 

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (28)احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي -1 

عررررأل قسق ررررا ال ررررالر    أملانتررررا  عاقرررر أعربررررا السة رررر  املض ترررر  حبقرررروإل ا شررررداص  و  اا -20
رضرررتف ن  التقتتررد ال رردين وال تمترراا   واحلرر ح االنفرررار   واملمارسررا  ال ررارد ا  رررى مررأل  ال

أعما  التضذيبر وأعربا السة   تذلص عأل قسق ا إزات استددام التقتترد ال ردين وال تمتراا  عسرى 
وعسرى امل ر ال ق مإس را  الرعاير   ا شداص  و  ااعاقر  ال ف رت  االجتماعتر  ق املإس را 

الدا ستررررر ر وأو رررررا السة ررررر  أملانترررررا  ق نسررررر  أمرررررور  أ  يب رررررر اسرررررتددام هرررررذا التقتترررررد ال ررررردين 
 ر(29)وال تمتاا  وأ  ر  ر ق رضوير أةااي هذا املمارسا 

  أو ررررا السة رررر  الفرعترررر  مل رررر  التضررررذيب و ررررما مررررأل أرررررو  املضامسرررر  2013وق عررررام  -21
ن رررانت  أو امل ت ررر  ن  ر فررري أملانترررا رضرراو  ا لترررا  الوقااتررر  الو  تررر  مررر  ا لترررا  القاسررت  أو الالإ

ا  رى اليت رر د أماتأل سسب احلري  التماساً  وج  التآزر املم     يفا ق  لص ق ستاإل ر د 
 ر(30)بتو  امل  ال
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عرردر    أعررر  الفريررح الضامرري املضررين ابالوتةرراز التض ررف  عررأل قسقرر  إزات2015وق عررام  -22
ورقر  م رإولت   ر(31)التة يأل ق االوتةاز االوتتا   بضد ااران  واملدد وظروف هذا االوتةراز

ر فترررذ االوتةررراز االوتترررا   عسرررى عرررارح الررروالاي ر و رررب عسرررى الررروالاي  ررررو   احلرررذر وررررو م 
 اً وي  ةر  أ  ي رو  االوتةراز االوتترا   مرال  ر(32)أما   م اس   ق رقتت  املدا ر امل رتق ست 

  تما  ب إجرات استضراأا  روري  م ت م  مأل ق ي هتئ  م تقس  رقرر ما إ ا تا  استمرار أ ماً 
و ررب أ  ر ررو  ظررروف هررذا االوتةرراز رتسفرر  عررأل ظررروف اوتةرراز  ر(33)االوتةرراز لرر  مررا يررربرا

ال رة ات املردانال الررذيأل يق رو  و مراً عقابترراً ابل رةأل  وأ  هتردف إ  إعررارد  هتري الوررد  
 ر(34)ة  وإعارد إرماج  ق احتتم الت
وأعربررا السة رر  املض ترر  ابلق ررات عسررى التمتترر  أررد املرررأد عررأل قسق ررا إزات ورروار  جررراا   -23

ال راهت  واالعتداتا  عسرى الالجئرال ومستم ر  السةروت ق مراتر  اايروات واملدتمرا   ممرا ر ر ب 
ق أ  ورروار  راً ابلتةقتررح  ررو  ق وقرو  إ ررااب  وسرر  ال  ررات والفتتررا ر وأو را السة رر  أملانتررا

ر طو  عسى جراا  ال راهت  أو االعتداتا  عسى الالجئال ومستم   السةوت مأل ال  ات والفتتا  
 ر(35)وأما  مقاأاد ال اد عسى ال ةو الواجب

ابعررررتاف أملانتررا ب رررضوب  التةقترررح  عسمرراً وإ  يبررت  ل ررر  الق ررات عسرررى التمتترر  الض  رررر   -24
تي اليت ارر  ت ا ناع  االشرتاتتال الو  تال ال ري      ا رضر  عأل اسرتمرار الفضا  ق جراا  الق

قسق ا إزات استمرار عدم إرراك أوج  الق ور ال  مت  ق يبديد ومضال  الردوا   الض  رري  ال ام ر  
 ر(36)ورات رسص ا عما  واليت قد تف  الض  ري  املإس ت 

ص  و  ااعاقرر  عررأل قسق ررا إزات انتوررار ممارسرر  وأعربررا السة رر  املض ترر  حبقرروإل ا شرردا -25
اايررردا   رررم الطررروع  لحشرررداص  و  ااعاقررر  ال ف رررت  االجتماعتررر  ق املإس رررا   وإزات عررردم 

أملانترا ن  يب رر محاي  وق   ق اص و ت   وعدم رو ر بترا   عرأل أوأراع  ر وأو را السة ر  
 ر(37)اايدا   م الطوع  ون  روة  اتا  ردابم بديس 

ال امررر  و ررررم الطرررروع  لسضررررالج  وأعربرررا السة رررر  نف رررر ا عرررأل القسررررح إزات االسررررتددام ا -26
سررررررتما ابل  رررررر   لحشررررررداص  و  ااعاقرررررر  ال ف ررررررت  االجتماعترررررر  املررررررورعال ق املإس ررررررا   وال

وا شداص امل  ال ق مإس ا  الرعاي   وإزات عدم وجرور بترا   عرأل اايردا  والضرالج ب رورد 
ربا عأل قسق ا إزات ممارس  التضقت  الق ر  وااج ال اباتراا لس الةال  و   م  وعت ر تما أع

عرردم مراعرراد ال ررالم   إزات أي رراً ااعاقرر  عسررى أسرراس املوا قرر  الوتالرر ر وأعربررا السة رر  عررأل قسق ررا 
مرررأل  1905ال ررردي  لح فرررا  ورررامس   رررفا  ال  رررالر وأو رررا السة ررر  أملانترررا  لةرررات املرررارد 

رراج ن  قانوين  ريل ر ر التضقت  رو  موا ق  الورد  املضرين موا قر  تامسر  القانو  املدين  وإ
وعرررأل عسررر   وإلةرررات نتررر  االسرررتث اتا   يفرررا  ت رررا رسرررص القاامررر  عسرررى املوا قررر  ابلوتالررر  أو موا قررر  

 ن  ر في أملانتا رقدا نتر  الضالجرا  واصردما  ال ف رت  راامراً  أي اً ال م ر وأو ا السة   
ود  املضين موا ق  وررد وعرأل عسر   وأ  يبقرح ق انت اترا  وقروإل اان را  الريت رقر  يفوا ق  ال

 ر(38)ق مإس ا  الطب ال ف   ورور رعاي  ت ار ال أل ق نت  الوالاي 
والو ررررا السة رررر  املض ترررر  حبرررراال  اال تفررررات الق ررررر  أ  أملانتررررا عسررررى اسررررتضدار لق ررررو   -27

ا   ابلدول  والود  املضين  اليت قد     الرتوتير ال ما   الدبسوماست  لت ت ضد الضوامي  اص
وأو رررا السة ررر  أملانترررا ابعتمرررار نتررر  التررردابم الالزمررر  لت فررري أ  هرررذا ال رررما   الدبسوماسرررت  
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ت رررر  لتقتررررت   ضررررا   وأ ررررا لررررأل رُق رررري ق وررررا  وجررررور أسرررر ا  وقتقترررر  ررررردعو إ  االعتقررررار ن  
  ر(39)الود  املضين ستتضرل صطر اال تفات الق ر 

 (40)إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون -2 
 46وروب  ريح اصربات الضامي املضين ابمل ةدريأل مأل أ ي أ ريق  ابعتمرار رضرديي املرارد  -28

ع ررد إ رردار  ورردراً  مورردراً  مررأل القررانو  ال رراا  الرريت رتطسررب ن ررر الرردا   الض  ررر  بو ررف  ظر رراً 
 ر(41)ا و ام عسى ال اد

وأو رررررى الفريرررررح الضامررررري نف ررررر  ن  رترررررذتر أملانترررررا رورهرررررا ق  ريررررر  اسرررررتضمار ا  ارقررررر   -29
واسررررررتقاق   واسررررررتةال   وإابرهترررررر  الماعترررررر  وبررررررد   رضوي ررررررا  ملضالرررررر  ا  ر امل ررررررتمرد لتسررررررص 

ابرد الماعترررر  لوررررضو  وق وررررال يالوررررن الفريررررح أ  أملانتررررا قررررد اعتررررذر  عررررأل اا ر(42)ا عمررررا 
ا و رراهميرو وال امررا  وأ ررا رض ررا عسررى ر فتررذ مورراري  إدااترر  ورردرد ا هررداف ق  مت تررا   قررد 
أو ررررى ن  ر فرررري أملانترررررا إشررررراك رسرررررص الوررررضو  ق املفاوأرررررا  الاريرررر  برررررال و رررروميت أملانترررررا 

 ر (44) (43)و مت تا
وررردا  الررريت أر  إ  و ررراد أور  ورعرررا الفريرررح الضامررري إ  إجررررات يبقترررح م رررتقي ق ا  -30

 ر(45)جالوا ق أا ات االوتةاز ومقاأاد امل إولال عأل  لص
والوررن الفريررح الضامررري املضررين ابالوتةررراز التض ررف  أ  ال تررا   املتضسقررر  ابلض ررا الرررذ   -31

 ارس  الور   قد أظ ر  وجرور ر رايأل برال عردر الردعاوى ال ااتر  وعردر اارا    ا مرر الرذ  
إ  ر ايد ع وف ال  اط عأل مرا زمالا      ال عأل  ضوب  إا ا  رسص الراا ر وأو ى يُض ى 

الفريررح ن  ر فرري أملانتررا االسررتقاللت  وال  اهرر  والفضالترر  ق التةقتررح ق ارعرراتا  ارر ررا  الوررر   
 وق املقاأرراد عست ررا  وأ  ر  ررر الرروالاي  ق دررو ج السةررا  اصا رر  امل ررتقس   مررأل ق ترري رسررص الرريت

 ر(46)أنوئا ق هام ورغ  وه  مأل املمارسا  الف سى
وأعررر  نفررح الفريررح الضامرري عررأل القسررح    أرر اط الوررر    ابسررتث ات قرروا  الوررر   ق  -32

بررررلال وبرانررردن ورغ   رررم مسررر مال ابررررردات شرررارا  ا ويررر  الررريت ر رررال ايررراته  أو أرقرررام   ق أا رررات 
  مي ررأل التةاأرر  عررأل هرررذا االرر ام مررأل أجرري محايررر  ممارسررت   مل ررام  ر ووررت ق هررارال الرررواليتال

بدراسررر   س رررا إجراتهرررا شرررر   بررررلال  عسمررراً سرررالم  وأمرررأل أ ررررار الورررر  ر وأوررراط الفريرررح الضامررري 
ق املاا  مأل احلاال  امل عوم  ل وت املضامس  مأل جانب أ رار الور   ت  ر  10أوأةا أ  حنو 

 عررروم ررررور    ت ي ونررروا يررررردو  أ  شرررارد يبررردر يبقترررح أو مقاأررراد بورررري ا    أ ررررار الورررر   امل
هررويت  ر وأو ررى الفريررح ن  ر ررمأل أملانتررا وأرر  أ رررار الوررر   ق نترر  املقا ضررا  شررارا   ق 

 ر(47)أا ات ساعا  الضمي    أل مأل التضرف عست  
وأعربررا السة رر  املض ترر  حبقرروإل ا شررداص  و  ااعاقرر  عررأل قسق ررا إزات انضرردام ا تاترري  -33

والرترت ا  التت مي  ااجرااتر  را ري قطرا  الضرد  مرأل أجري رقردا امل راعدد إ  ا شرداص  و  
ااعاق   وال ستما الفتتا  الاليت وقضأل أةااي لسض ا واايذاتو وإزات عردم إم انتر  الو رو  إ  

 رح الق رراات   وق رور اارراك لرردى الضرامسال ق احلقرري القرانوين  تمررا يتضسرح بتت ررر السةرروت إ  املرا
الضدالرر و وق ررور ج رراز الق ررات ق ر فتررذ وإعمررا  مضررايم االرفاقترر  ق ال  ررام القررانوين الررو ين وق 
 ا و ررام الق رراات ر وأو ررا السة رر  أملانتررا  ر ررا  إ ررالوا  روررريضت  حبترر  ررر   ااجررراتا 
الو  ت  ال اات  واملدنت  والضمالت  وااراري  عسى شرط أما  أوج  الت تتا ااجراات  لحشرداص 
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 و  ااعاق   م  مراعاد ا شداص  و  ااعاق  ال ف ت  والضقست  وا شداص ال ُّ  وامل فرو ال 
وا  فرررا   و  ااعاقررر  بوجررر   ررراصر تمرررا أو رررا السة ررر  أملانترررا ب رررما  و رررو  الضرررامسال ق 
قطرررا  الضدالررر  وق الورررر   وق ن رررام ال رررةو  عسرررى رررردريب  ضرررا  بورررري  رط ترررح مضرررايم وقررروإل 

  ر(48)اان ا  بةت  رض ي  وقوإل ا شداص  و  ااعاق  ومحايت ا

 (49)احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية -3 
والثقا ر  )التون ر و( مررا التور م يفوجرب  الو ا م  م  ا م  املتةدد لسرتبت  والضس  -34

مرررأل القرررانو  ال ررراا ر وأو رررا التون ررر و ن  رسةررر  أملانترررا جرميررر  التوررر م   188-186املررروار 
 ر(50)لسمضايم الدولت  و قاً وردرج ا ق القانو  املدين  

ج  وال يرررر ا  القسررررح ي رررراور السة رررر  املض ترررر  ابلق ررررات عسررررى التمتترررر  أررررد املرررررأد    احلرررروا -35
ا ت ست  والقوالب ال مطت  التمتت ي  املتضسق  يفوارت  املرأد ق احلتاد ال تاست  واحلتاد الضامر  ال رر ا  
ر ت ضد املرأد مأل مواق      القرار ق امل ا ب املورةول  ابالنتدرا  والتضترال ق امل ا رب الضامر  

 ر(51)ورا ي ا و ا  ال تاست  وال از الق اا  وا وساط ا تارميت 
وأعربا السة   املض ت  حبقوإل ا شرداص  و  ااعاقر  عرأل قسق را    ا شرداص  و   -36

ااعاقررر  ت ُر فررري  ررر  املورررارت  احتديررر  والفضالررر  ق اترررا  القررررارا  املت رررس  حبتررراهت  و   وسرررااي 
وفا   االر ا  املتاو   م تا ت ر وأو ا السة   أملانتا بوأ  أ ر مأل أجي املوارت  الوامس  وال

مررأل جانررب امل  مرررا  الرريت  ثررري ا شررداص  و  ااعاقررر   يفررأل  رررت   أولئررص الرررذيأل يضررانو  مرررأل 
التمتت  املتضدر الوانب  بوري  اعتمرار التورريضا  وال تاسرا  والرربام  مرأل أجري ر فترذ االرفاقتر  

 ر(52)ور دها

 (53)حظر مجيع أشكال الرق -4 
لتمتت  أرد املررأد ابلتردابم املتدرذد مل ا ةر  ق وال رو ا السة   املض ت  ابلق ات عسى ا -37

االمار     ا أعربا عأل قسق را إزات عردم وجرور اسررتارتةت  شرامس   وامفرال مضردال  املالوقر  
الق اات  ق ق رااي االمرار ابل ورر  وعردم وجرور م رارا روجت تر  و  تر  لتةديرد ال رةااي وعردم 

ال رررررةااي وإعرررررارد  هرررررتس   وإعرررررارد وجرررررور رررررردابم م  مررررر  بوررررر ي م  ةررررر  ومت رررررح مل ررررراعدد 
 ر(54)إرماج  

ورو ا ل   وقوإل الطفي ابلتدابم اليت اتذ  مل ر  ال رتاو  بردا   ممارسر  الر ح مر   -38
ا  فا   مثي احلمس  التثقتفت  املورتت  حلماير  ا  فرا  مرأل االسرتةال  ال  ر  ق ال رتاو  الريت 

حلمايرر  ا  فررا  مررأل االسررتةال  ال  رر  ق  انطسقررا مرر  بسررديأل ا ررريأل  ومدونرر  قواعررد ال ررسوك
ال ررفر وال ررتاو ر ووثررا السة رر  أملانتررا عسررى روررةت  شرررتا  ال ررفر عسررى التوقترر  عسررى مدونرر  

 ر(55)قواعد ال سوك

 (56)احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية -5 
أعربرررا السة ررر  املض تررر  حبقررروإل ا شرررداص  و  ااعاقررر  عرررأل قسق رررا    أملانترررا ت رقررردم  -39

الدع  ال اق لآلابت وا م را   و  ااعاقر  لت ورئ  أ فرا   وممارسر  وقروق   ا بوير   وت رضمري 
 ر(57)عسى رت م ر ين ا  فا   و  ااعاق 
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 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
 احلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة ومؤاتية -1 

أو ررى  ريررح اصررربات الضامرري املضررين ابمل ةرردريأل مررأل أ رري أ ريقرر  ن  رررو ر أملانتررا التضسررت   -40
والتررردريب لسم ةررردريأل مرررأل أ ررري أ ريقررر  ل ررر  ر رررسوا عسرررى  ررررص عمررري أ  ررري  ون  رررردرس 
إم انتررر  الضمررري اا رررا  عرررأل  ريرررح يبديرررد و ررر  الوظرررااار وي  ةررر  أال رقت رررر إ وررر  هرررذا 

 ر(58)أي اً ي ي  ة  إ وت ا ق القطا  اصاص الفرص عسى القطا  الضام  ب
والو ررا السة رر  املض ترر  ابلق ررات عسررى التمتترر  أررد املرررأد بقسررح أ  الفةررود ال رراادد ق  -41

ا جررور بررال ال  رررال ال ررر ا  ررررإار سررس ا ق التطرررور الرروظتف  لسمررررأد وق اسررتةقاقا  املضاشرررا  
لرامتر  إ  الق رات عسرى الفةرود ق ا جرور برال التقاعدي ر وأو ا السة   أملانتا بتض ير  ج ورهرا ا

 ر(59)ال  ال وتفال  ر ا إ الفرص لس  ات والرجا  ق سوإل الضمي
وأعربا ل   الق ات عسى التمتتر  الض  رر  عرأل قسق را إزات التقرارير الريت رتةرد  عرأل التمتتر   -42

تض يرر  الترردابم القاامرر  أررد ال  ررات امل ررسما  ق احل ررو  عسررى  رررص الضمررير وأو ررا السة رر  أملانتررا ب
 ر(60)لتة ال إرماج ا قستا  ااا ت  ق سوإل الضمي  ومضال  التمتت  ا ت س  الذ  رواج  

وأعربا السة   املض تر  حبقروإل ا شرداص  و  ااعاقر  عرأل قسق را إزات الف ري ق سروإل  -43
و انتقررا   إ  سرروإل الضمرري  والضوامرري املالترر  املث طرر  لحشررداص  و  ااعاقرر  الرريت   رر  ر ررو   أ

الضمي احلرد  وتو  الورشا  المت  والقاام  عسى الف ي عراج د عرأل إعردار عمرا  ل روإل الضمري 
 ر(61)احلرد أو عأل رض ي  انتقا   إلت ا

 احلق يف الضمان االجتما ي -2 
أو رررا السة ررر  املض تررر  ابلق رررات عسرررى التمتتررر  أرررد املررررأد أملانترررا  نورررات رطررر  رضررروير  -44

رب ال رر مأل  ال  ر مس  املضاشا  التقاعدي  لس  ات الاليت رطسقأل ق أا ات إقامت أل و وم  ل
 ر(62)ق ن وري  أملانتا الدميقرا ت  ال ابق 

 احلق يف مستوى معيشي مناسب -3 
الووا ي إزات اوتما  التمتت   م امل اشرر راً أتد  ل   الق ات عسى التمتت  الض  ر  لد -45

( مأل القانو  الضرام لسمضامسر  املت راوي ر ويفوجرب 3)19عسى أساس ا  ي اااين ال اشئ عأل املارد 
(  ي ررتطت  مالررص الضقررار ر ررر  جررم شررقح  شررداص ي ةثررو  عررأل سرر أل  هبرردف 3)19املررارد 

  متوازنررر  وترررذلص هتتئررر  ظرررروف إقامررر  و رررتان  هتاتررري سررر  ت  م رررتقرد اجتماعتررراً وووررردا  سررر  ت
   القرانو  اسرتثأ أ رةا   أي راً اقت اري  واجتماعت  واقا ت  متوازن ر وأعربرا السة ر  عرأل قسق را 

وورردد سرر  ت ر وي رراور السة رر  القسررح إزات التقررارير الرريت رفتررد  50الضقررارا  الررذيأل ميس ررو  أقرري مررأل 
را ترر  الرريت رررإو  ن رر اً مررفضرر  ب ررورد  ررم  أررفات  رراب  الةتتررو حب رر  الواقرر  عسررى بضررر امل ررا ح الة

مت اسر   مرأل ال ر ا  مررأل أ رو  إا تر   رم ا ملررا ر و س را السة ر  مرأل أملانتررا إجررات يبقتقرا   وريرر  
وم تقس  وشامس  ق نت  وراال  املمارسرا  التمتت ير  مرأل جانرب ال را  الفاعسر  اصا ر   يفرا ق 

  وواسررر   امل رررإولال ع  رررا  وررررو م سررر ي انت ررراف  لرررص  تمرررا يتضسرررح يفمارسرررا  ااقررررال التمتت يررر 
  ر(63) ضال   يفا ق  لص التضوير امل اسب وأما   بضدم ر رار املمارسا  التمتت ي 



A/HRC/WG.6/30/DEU/2 

9 GE.18-03749 

وأعربا السة   املض تر  ابلق رات عسرى التمتتر  أرد املررأد عرأل قسق را    ال  رات  ال سرتما  -46
ات  وا  ااعاق   ما زلأل يضرانال مرأل الفقرر ا م ا  الضازاب  وامل  ا  وال  ات امل اجرا  وال  

مررأل الوالررديأل  وأتثررره  ا ابت  ت يررد ضوا نفقرر  أ فررا  و و   اً ت ررم راً  أتثررر مررأل  ررمهألو و   عررد
ودورد وابه   ال سف  ق تثم مرأل ا وترا   ا مرر الرذ   ضري  ال فق  ر   احل و  عسى سسف  

دد صطرر الوقرو  ق بررااأل الفقررر وقرد أو را السة ر  ا سر املضتوت  اليت رضتس ا ن رات مضرأر  بور
ن  ر   أملانتا ن اماً م تداماً لد   نفق  إعال  الطفي ون  رضتمد  رف بد  إعال  الطفي ب اًت 
عسرررى ا ت رررار اام انترررا   إ  جانرررب ر ررر  م سرررر ق احلرررد ا رف ت فقررر  لح فرررا  بضرررد انف رررا  

 ر(64)والدي   أو وقو  الطالإل بت  ما

 احلق يف الصحة -4 
وأعربا السة   نف ر ا عرأل اسرتمرار قسق را إزات أوجر  التفراو  برال الروالاي   تمرا  ر   -47

احل ررو  عسررى وسررااي م رر  احلمرري املت ررورد الت سفرر  لس  ررات السرروايت يضوررأل ق  قررر  وأو ررا ن  
ات إقسررت  ر فرري أملانتررا أ  ر ررو  وسررااي م رر  احلمرري احلديثرر  متاورر  ومت ررورد الت سفرر  ق نترر  أحنرر
 ر(65)أملانتا لمت  ال  ات والفتتا   ال ستما أولئص الالا  يضوأل ق  قر و/أو ق م ا ح  ات 

أعربا السة   املض تر  حبقروإل ا شرداص  و  ااعاقر  عرأل قسق را إزات الضواارح الريت يبرو   -48
 ر(66)رو  احل و  عسى الرعاي  ال ةت   ال ستما ملستم   السةوت والالجئال  و  ااعاق 

وأعربررا السة رر  املض ترر  ابلق ررات عسررى التمتترر  أررد املرررأد عررأل قسق ررا إزات  ررضوب  و ررو   -49
امل رراجريأل  ررم املررواقال عسررى الرعايرر  ال ررةت   ررم الطارارر   ق وررال أ  ورراوال  احل ررو  عسررى 
الو ارررح الالزمررر  لسدررردما  ال رررةت   رررم الطاراررر  رقرررور ق تثرررم مرررأل ا وترررا  إ  اابرررالغ عرررأل 

مررأل  87املضررين ومررأل ح رروتسرر ر وأو ررا السة رر  أملانتررا ابل  ررر ق إلةررات أو رضررديي ال  ررد  الوررد 
قانو  ااقام  والتريترد مرأل أ  امل راجريأل  رم املرواقال  ر  نفرح احلقروإل ق احل رو  عسرى الو ارح 

 ر(67)الالزم  لسددما  ال ةت   م الطارا  رو  التضرل صطر اابالغ ع    ومأل ح رروتس  
وأو ررا السة رر  نف رر ا أملانتررا ن  ر ررمأل و ررو  ال  ررات عسررى ااج ررال ا مررأل رو   -50

إ  اع أل لالستوارد اال امت  واالنت ار ملدد االار  أايم  وهرو مرا أعس را م  مر  ال رة  الضاملتر  
أن   م أرور  مأل ال اوت  الط ت   وأ  ر رمأل ر رديد ر سفر  هرذا الضمسترا  عرأل  ريرح الترريمال 

 ر(68)ال ة 

 (69)احلق يف التعليم -5 
)ب رررررتةت  املضدلررررر  ق رورررررريأل  1949الو رررررا التون ررررر و أ  الدسرررررتور ا ملررررراين لضرررررام  -51

( ال يرر    ررراو  عسررى Grundgesetz( املضررروف ابسرر  القررانو  ا ساسرر  )2010ا و /أتترروبر 
 ر(70)احلح ق التضست ر والتوريضا  املتضسق  ابلتضست  رق  أمأل ا ت اص الوالاي  االيباري 

و تررر  التون رر و أ  ه رراك اررفررا   ررم مت اسررب ق عرردر الطررال  امل ةرردريأل مررأل أوسرراط  -52
م رراجرد الررذيأل ررترروا الدراسرر  ق أا ررات املروسرر  الامضترر ر وأو ررا أملانتررا ابتررا  ررردابم لتوررةت  الورر ا  

مررأل أوجرر   امل ةردريأل مررأل أوسراط م رراجرد عسررى موا رس  رراسررت    يفررا ق  لرص الترردابم الرامترر  إ  احلرد
 ر(71)عدم امل اواد االجتماعت  واالقت اري  اليت رواج  امل اجريأل ق تثم مأل ا وتا 
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والو ررا التون رر و أ  الضديررد مررأل املرردارس ا ملانترر  قررد أر سررا أنوررط   ا رر  اب  فررا   -53
 تاسرر   الالجئررال  يفررا ق  لررص رروس السةرر  ا ملانترر   وااشررراف عسررى الواج ررا  امل  لترر  أو التثقتررا ال

 ر(72)  ال عأل رروس يب مي  ودرد ررم  إ  إرماج امل ةدريأل مأل أوساط م اجرد
وأشار  التون  و إ  أ  أملانتا لدي ا ستاس  عام  لإلرماج االجتماع  مأل أجي رض ي   -54

ر ا إ الفرص  ول أل لتح لدي ا اسرتارتةت  ودرد لتض ي  ر ا إ الفرص ل احل ا قستا  ااا ت   
   ال  يت والرومار وأو ا أملانتا ابعتمار ردابم لتض ي  اارماج ق ال  ام التضستمر   قستريت يفأل  ت

 ر(73)ال  يت والروما و ممها مأل ا قستا  الضرقت 
وأو ررى  ريررح اصررربات الضامرري املضررين ابمل ةرردريأل مررأل أ رري أ ريقرر  ن  رتدررذ أملانتررا ررردابم مررأل  -55

لا  التضست   ومل   روجت  ا  فا  امل ةردريأل مرأل أ ري أ ريقر  حنرو أجي الت د  لستمتت  الض  ر  ق 
م ارا  أقي  شري ً ق ال  ام التضستم  املتضدر امل تواي   وهرو مرا ررو  رو  و رو  أولئرص ا  فرا  

ن  رضرال   أملانترا مررب  ال م ةردريأل مرأل أ ري أ ريقر  ق  أي راً وأو را السة ر   ر(74)عسى التضسرت  الرامض 
 ر(75)لح التضست  امل إول  عأل وأ  ور مت  امل اه  املدرست  ووتوايهتالا  لا

ورورررضر ل ررر  الق رررات عسرررى التمتتررر  الض  رررر  ابلقسرررح إزات التقرررارير الررريت رفترررد ن  ن رررام  -56
التضسررررت  الثالارررر  امل ررررتواي  ق أملانتررررا  القرررراا  عسررررى اال تتررررار امل  ررررر لولرررروج م ررررتواي  رضستمترررر  

ت  أد الطرال  الرذيأل لت را ا ملانتر  لةرت   ا م  واررفرا  عردر  رال  م ف س   يإر  إ  التة
ا قستررا  ق امل ررتواي  الدراسررت  املتدنترر   ورررد ابلتررات مررأل  رررص و ررو   إ  الدراسررا  الضستررا 

إزات اررفررررا  عرررردر  ررررال   أي رررراً وو ررررو   عسررررى عمرررري ق أملانتررررار وأعربررررا السة رررر  عررررأل قسق ررررا 
الروما وا شداص الذيأل ُيورار إلرت   ابل رور  و رمه  مرأل ا قسترا  ا قستا   يفأل  ت   ال  يت و 

املتدا سررررر  مثررررري امل رررررسمال  ق امل رررررتواي  التضستمتررررر  املتدنتررررر  وق املررررردارس املوجرررررورد ق امل رررررا ح 
امل مو ر وأو ا السة   أملانتا بتض ي  رردابمها اصا ر  لر ايرد م رتوى التة رتي الضسمر    فرا  

ال سررتما عرررأل  ريررح م ررر  هتمتوررر   واحلررد مرررأل مضرردال  الت رررر   والت رررد  ا قستررا  ااا تررر   و 
لسف رري الفضسرر  املمررارس أررد ا قستررا  الضرقترر   يفررأل  ررت   الةةررر والرومررا  ق لررا  التضسررت   مرر  

 ر(76)ا  ذ ق االعت ار عالقت  الواتق  ابلتمتت  ق لات ال  أل والضمي
أملانتررا لرردي ا ن امررا رضستمتررا يرردرس  ترر  أ س ترر  وأعربررا السة رر  نف رر ا عررأل قسق ررا مررأل أ   -57

الطررال   و  ااعاقرر  ق مرردارس  و  االوتتاجررا  اصا رر  امل ف ررس   وأو ررا أملانتررا بتقسررت  
عدر املردارس امل ف رس  مرأل أجري رت رم اارمراج  ول رما  أ  القروانال وال تاسرا  رإترد واجرب 

 ر(77)إ ا تا   لص  تاره  راً املدارس الضاري  ق ق و  ا  فا   و  ااعاق   و 
مثري قرود  -إ  أ  ن ام التضست  وأج ات مأل القطا  الضام راً وأشار  التون  و إ  أن  ن  -58

رقررر  أرررمأل ا ت ررراص الررروالاي    ررر   التثقترررا ق لرررا  وقررروإل  -الورررر   ورررردريب املضسمرررال 
الفررير ر وشرةضا  اان ا  يُط ح بو ي  رر  ق رتسرا الروالاي  الريت لردي ا مقرراهترا الدراسرت 

 ر(78)أملانتا عسى رقتت  ر فتذ التثقتا ق لا  وقوإل اان ا  ق الوالاي 

 حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة -دال 
 (79)املرأة -1 

أعربررا السة رر  املض ترر  ابلق ررات عسررى التمتترر  أررد املرررأد عررأل قسق ررا إزات الضرردر ال  ررم مررأل  -59
ا سر امل اجرد  الاليت وقضأل أةت  لتووي  ا ع ات الت اسرست  الفتتا   ق تثم مأل ا وتا  مأل 
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أو هررأل عرأرر  لررذلص اصطررر و ررما مررأل املمارسررا  ال رراردر وأو ررا السة رر  أملانتررا بت  ررت  محررال  
لستوعت   وأما  إ و  املضسوما  ب  ول  ل ةااي رووي  ا ع ات الت اسست  لإل    وتفالر  رقردا 

ملض تررال بتقرردا اصرردما  ال ررةت  واالجتماعترر  مررأل أجرري التضرررُّف عسررى الترردريب ال رراق لسم  تررال ا
   ر(81)وقد أ ر  ل   وقوإل الطفي شوا ي ممااس  (80)ال ةااي التمسال ورقدا ال اد إ  الضدال و

وأعربا السة   املض ت  ابلق ات عسى التمتت  أد املرأد عرأل قسق را إزات قسر  إبرالغ الورر    -60
لض ا القراا  عسرى نرو  الر ح وإزات امفرال مضردال  الاتمر  واارانر   ت رار وأو را حبوار  ا

ن  روررة  السة رر  أملانتررا ال  ررات عسررى اابررالغ عررأل ورروار  الض ررا ال  رراين  يفررا  ت ررا الض ررا 
مرر  تر  عسرى ممارس  الض ا عسى ن رات ومقاأراد  امل  ت  ون  ر في التةقتح الفضا  ق واال  

  ر(82)بال ةو الواج
وأو ا السة   نف  ا ن  ر في أملانتا عدم اأطرار ال  رات ا ج  ترا  إ  ال قرات ق الر واج  -61

 ر(83)ق ااقام  م تقالً  التض ف   و لص عأل  ريح رت م االعرتاف يفضا هتأل اصا   وم ة أل وقاً 
تفايررررر  وأعربرررررا السة ررررر  املض تررررر  حبقررررروإل ا شرررررداص  و  ااعاقررررر  عرررررأل قسق رررررا إزات عررررردم   -62

ااجرررراتا  الررريت اترررذ  مل ررر  وم ا ةررر  التمتتررر  أرررد ال  رررات والفتترررا   وا  ااعاقررر   وال سرررتما 
امل رررراجرا  والالجئررررا ر وأو ررررا السة رررر  أملانتررررا بت فتررررذ الررررربام  اصا رررر  ابل  ررررات والفتتررررا   وا  

 ر(84)تادااعاق   ال ستما امل اجرا  والالجئا   مأل أجي الق ات عسى التمتت  ق نت  م او  احل

 (85)األطفال -2 
وأعربا السة   املض ت  ابلق ات عسى التمتت  أد املرأد عأل قسق ا إزات ا و رام التورريضت   -63

ق ورراال  اسررتث اات   وأو ررا أملانتررا بتررو م أررما    عامرراً  18الرريت ر ررمل ابلرر واج رو  سررأل 
 ر(86)الاليت ُيل  أل ابل واج عاماً  18حلماي  الفتتا  رو  سأل 

وأعربرررا ل ررر  وقررروإل الطفررري عرررأل أسرررف ا إزات عررردم تفايررر  ال رررور الررريت بُرررذلا ملضالررر   -64
ا س ا  الذري  اليت جضسا ا  فا  عرأ  صطرر الوقرو  أرةااي لسةرراا  املورمول  ابلربوروترو  
اال تتررار  الرفاقترر  وقرروإل الطفرري املتضسررح ب ترر  ا  فررا   واسررتةال  ا  فررا  ق ال ةررات وق املرروار 

ترررر   مثرررري  قررررر ا  فررررا  والتمتترررر  أررررد أ فررررا  ا قستررررا  وا  فررررا   ررررم امل ررررةوبال مررررأل ااابو
 ر(87)امل اجريأل ومستم   السةوت

والو ا السة   نف  ا بقسح أ  بضر أو ام القانو  ال اا  اليت رضاقب عسى الرراا   -65
املومول  ابلربوروتو  اال تترار   وال سرتما اسرتةال  ا  فرا  ق املروار ااابوتر   يبمر  ا  فرا  

سرر    قرر ر وأو ررا السة رر  أملانتررا ب ررما  رررو م احلمايرر  ال امسرر  لمترر  ا  فررا   14وررت سررأل 
 ر(88)س   18رو  سأل 

وأعربا السة   عأل قسق ا إزات عدم تفاي  التدابم املتدرذد مرأل أجري رضراق أرةااي نتر   -66
الرراا  املورمول  ابلربوروترو  اال تترار  وإعرارد إرمراج    وال سرتما مر    الفتترا  وا  فرا   ررم 

ا  املت ررريأل امل ةوبال بذوي    ومأل م راهر هرذا الق رور قسر  عردر مراتر  رقردا املورورد لح فر
 ر(89)مأل االستةال  ق املوار ااابوت  أو مأل الضمي الق ر  ق أملانتا

وأعربرررا السة ررر  عرررأل قسق رررا    ا  فرررا   و  ااعاقررر  وا  فرررا  امل ةررردريأل مرررأل أسرررر  -67
 ر(90)م اجرد ما زالوا يضانو  التمتت   ال ستما  تما يتضسح ابلتضست  والرعاي  ال ةت 
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 (91)اقةاألشخاص ذوو اإل  -3 
وأعربا السة   املض ت  ابلق ات عسرى التمتتر  أرد املررأد عرأل قسق را إزات التقرارير الريت رفترد  -68

أ  اوتما  رضرل ال  ات  وا  ااعاق  لسض ا  وال ستما ق مإس ا  ااقام   أترب مأل مررال 
 رد وراال  إ  اال  مرا  مأل ال  ات ا  راي ر وأو ا السة   أملانتا  نوات الت  م رتقس  لر 

الض ررا وسرروت املضامسرر  ق املإس ررا  املد  رر  لحشررداص  و  ااعاقرر   وأررما  ر ويررد هررذا 
وأعربررا السة رر  املض ترر   ر(92)ا تئرر  ابملرروارر ال وررري  والتق ترر  واملالترر  الالزمرر  لت فتررذ واليت ررا ابل امرري

 ر(93)حبقوإل ا شداص  و  ااعاق  عأل شوا ي ممااس 
القسح    القانو  ال يت رمأل رضريفراً لسرترت را  التت رمي  املضقولر   وي اور السة   نف  ا  -69

و   احلرمررا  مررأل رسررص الرترت ررا  التت ررمي  ال يُضترررب شرر اًل مررأل أشرر ا  التمتترر ر وأو ررا السة رر  
أملانتا بت مال التوريضا  الست  احلماي  مأل التمتت  لحشداص  و  ااعاق   يفا ق  لص التمتت  

ب  ابعت ررارا وقرراً جامضرراً شرراماًل لضرردد لرراال   ال سررتما عسررى م ررتوى املقا ضررا   متضرردر الوانرر
 ر(94)وممت  بتا   عأل ال وابح الق اات   ا  ال س 

وأعربا السة   عأل قسق ا إزات إم انت  الو و  إ  ال  ام الو ين لس ردات ق والر  الطرارا   -70
ر فرري إشررراك ا شررداص  و  ااعاقرر  ق  ا رر  ابل  رر   لسُ رر   وعرردم وجررور اسرررتارتةت  ورردرد 

رر دد برررام  احلررد مررأل رررا ر ال رروار  واا اارر  اان ررانت ر وأو ررا السة رر  أملانتررا  نوررات مراترر  موو 
 ر(95)يفا ق  لص إ ار بروروتوال  ع ري   ا   اب شداص الُ   ملراق   الطوارا ق أملانتا 

إ ررررال   ر  رررر  إ  مضاهرررردد مرررررات  لتت ررررم وأعربررررا السة رررر  عررررأل قسق ررررا    أملانتررررا ت -71
املط وعرا  عسرى امل ر فا  امل فو ال وا شداص مضاق  ال  ر وا شداص الضاج يأل عرأل قرراتد 

 ر (96)امل وورد

 (97)األقليات والشعوب األصلية -4 
أعربا ل   الق ات عسى التمتت  الض  ر  عأل قسق ا إزات اسرتمرار التمتتر  الرذ  يتضررل  -72

نررراعيت ال ررر يت والرومرررا  تمرررا يتضسرررح ابحل رررو  عسرررى ال ررر أل والتضسرررت  والضمررري والرعايررر  لررر  أ ررررار 
 ر(98)ال ةت   والذ  ال رت دى ل  التدابم الضام  احلالت  عسى حنو م اسب

وأعسررأل  ريررح اصررربات الضامرري املضررين ابمل ةرردريأل مررأل أ رري أ ريقرر  إ  امل ةرردريأل مررأل أ رري  -73
أ ريقررر   رررم مضررررتف هبررر  بو رررف   أقستررر  مضترررربد وسررر  ال ررر ا  ا ملرررا  ر رررتةح اترررا  إجرررراتا  

وأو ى الفريح الضامي ن  رضرتف أملانتا يفقت ى القانو  ابمل ةدريأل مرأل أ ري أ ريقر   ر(99)ودرد
  ر(100)ع  أقست بو ف   نا

 (101)املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلياا  -5 
أا ا السة   املض تر  ابلق رات عسرى التمتتر  أرد املررأد عسرى ج رور أملانترا ال رارد وال ردت   -74

ق استق ا  أعدار ت مد مرأل مستم ر  السةروت والالجئرال الرذيأل ُأجرربوا عسرى الفررار مرأل بسردا   ق 
ر وقرد شر سا القترارد اان رانت  وااللتر ام الرذ  أبدرر  أملانترا  ق 2016وأوااري عرام  2015عام 

لإلعةرررا  مرررأل وتررر  امل رررداقت  اً مثرررم  مثررراالً حل ررر  وايررر  مرررأل أجررري محايررر  الالجئرررال ق أورواب  
  ر(102)واورتام املضايم الدولت  حلقوإل اان ا  ورو م احلماي  الدولت 
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امررررري املضرررررين ابمل ةررررردريأل مرررررأل أ ررررري أ ريقررررر  ن  ررررررواا  أملانترررررا وأو رررررى  ريرررررح اصرررررربات الض -75
التورررريضا   ا  ال رررس  مررر  القرررانو  الررردوت حلقررروإل اان رررا  مرررأل أجررري اوررررتام وقررروإل اان رررا  
امل فولررر  ملستم ررر  السةررروت  يفرررا  ت رررا وق ررر  ق الرعايررر  ال رررةت  ق نتررر  الررروالاي ر وي  ةررر  أ  

ولر  لسضمرا  امل راجريأل  يفرأل  رت    رم احلرامسال لسو ارح ر مأل أملانتا اوررتام وقروإل اان را  امل ف
  ر(103)الالزم   عسى ال ةو الذ  ي فس  القانو  الدوت حلقوإل اان ا 

مرأل  22ورو ا ل   وقوإل الطفي ب ةب أملانتا ااعرال  الرذ  أ ردرر  بورري  املرارد  -76
السةرروت وا  فررا   ارفاقترر  وقرروإل الطفرري  وأشررار  إ  أ ررا است ررا ا االف ا  فررا  مستم رر 

الالجئرررال مرررأل بسررردا  تثرررمدر بترررد أ رررا ال رررر ا  رورررضر ابلقسرررح    أوجررر  الق رررور ق يبديرررد هويررر  
عرأل ر رر  س را  السةروت ق  ا  فا  ال ور أو ا  فا  الذيأل  روا مأل التة تد الق رر     رالً 

ا والررا رو  مثرري هررذا احلرراال   والررا رو  إجرررات رقتررت  مالارر  الوتتاجرراهت  مررأل احلمايرر   تمرر
  ر(104)و و   عسى االهتمام امل اسب

وأعربا السة   املض ت  ابلق ات عسى التمتت  أد املرأد عأل قسق ا مأل أ  ال  ات والفتتا   -77
الالجئررا  و ال رررا  السةررروت لررردي أل  ررررص ورردورد ق الررردورا  الدراسرررت  لإلرمررراج ورضسررر  السةررر   

 ر(105)ق أملانتا و/أو الالجئال املضرتف هب  املتاو   ق  لسالجئال الذيأل لدي    رص لس قات
وأو ررررى الفريررررح الضامرررري املضررررين ابالوتةرررراز التض ررررف  ن  ررررر قل أملانتررررا قررررانو  إجررررراتا   -78

السةرروت لتمديررد امل سرر  الرردرد نسرر و  واوررد لسطضررأل ق أمررر الرتوترري  ون  رررو ر سرر ي انت رراف 
السةرروت إ  أ  رولرر  مس مرر  بتط تررح  قانونترر  ر ررمل   رردار أوامررر بتضستررح عمستررا  نقرري مستم رر 

 ر(106)الاة  ربسأل الثانت ر وي  ة  عدم ال ماح ابلرتوتي ق ي  دور قرار ق اا 
وأو رررى نفرررح الفريرررح الضامررري ن  ر رررمأل أملانترررا إم انتررر  و رررو   رررالب السةررروت عسرررى  -79

نتر  بضرد  ردور املوورد امل تقس  والفضال  واحتانت  ق ي جس ا  االستما   وترذلص امل راعدد القانو 
 ر(107)قرار الر ر

وأعربرررا السة ررر  املض تررر  ابلق رررات عسرررى التمتتررر  الض  رررر  عرررأل اسرررتمرار قسق رررا إزات زايرد  -80
ا ةما  الض تف  اليت ر ت دف مستم   السةروت ومرا ي رمى ابمل راجريأل املت رامل بورري   الرذيأل 

و  عسرى ال قررات  ق هتاترري سر  ت  مورررتت   ا مررر يقت رد القررانو  ورريت   ق الت قرري  و ال رراً مرا  رررب 
 ر(108)الذ  ي يد مأل إم انت  رضرأ   النت اتا  وقوإل اان ا 

 (109)األشخاص  دميو اجلنسية -6 
رو رررا ل ررر  وقررروإل الطفررري ابلتطرررورا  الررريت شررر دهتا أملانترررا  تمرررا  ررر  ر رررةتي نتررر   -81

 ررم أ ررا أعربررا عررأل  املوالترد املرروا  ال وا جانررب  يفررأل  رت   أ فررا  الالجئررال ومستم رر  السةروتر
قسق ا إزات استمرار ال ضواب  الضمست  ق احل رو  عسرى شر ارا  املرتالر لح فرا   رم احلا رسال 
عسى إقام  ن امت   وتر   رب عسرى مروظف  ال رةي امل رإولال عرأل إ ردار الور ارا  التةقرح 

  ر(110)مأل وأ  ااقام  وإبالغ سسطا  ا ةرد يفا يتو سو  إلت 
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