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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الرابعة
  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣- ٢جنيف، 

  )ب(١٥عدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة جتميع للمعلومات أ
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  أملانيا

هذا التقرير عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف          
.  ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة        ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري        

  وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبـالف                  
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها جملس حقوق . ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

التقرير مـع    وأُِعدَّ جع املعلومات الواردة يف التقرير    وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مرا       . إلنسانا
ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار . مراعاة دورية السنوات األربع جلولة االستعراض األوىل
وملا كان هذا التقرير ال جيمع سـوى املعلومـات          .  صاحلة أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال        

الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل 
  .ق اإلنسانأو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقو/عدم التصديق على معاهدة ما و
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

املعاهدات العاملية األساسية 
  )٢(حلقوق اإلنسان

تاريخ التصديق أو 
  التحفظات/اإلعالنات  االنضمام أو اخلالفة

االعتراف باالختصاصات 
  احملددة هليئات املعاهدات

ـ     ى االتفاقية الدولية للقضاء عل
 مجيع أشكال التمييز العنصري

املـادة  (شكاوى األفـراد      ال يوجد  ١٦/٥/١٩٦٩
  نعم): ١٤

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
ــة   ــصادية واالجتماعي االقت

 والثقافية 

    ال يوجد  ١٧/١٢/١٩٧٣

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
  املدنية والسياسية

، )د)(٣(١٤،  )١(٢املواد  (نعم    ١٧/١٢/١٩٧٣
٢١،  ١٩،  )١(١٥،  )٥(١٤ ،
٢٢(  

الشكاوى املتبادلة بني الدول   
  ال): ٤١املادة (

الربوتوكول االختيـاري األول    
للعهد الدويل اخلاص باحلقوق    

  املدنية والسياسية

  -   ))أ(٢، الفقرة ٥املادة (نعم   ٢٥/٨/١٩٩٣

الربوتوكول االختياري الثـاين    
للعهد الدويل اخلاص باحلقوق    
 املدنية والسياسية واهلادف إىل   

  إلغاء عقوبة اإلعدام

  -   ال يوجد  ١٨/٨/١٩٩٢

اتفاقية القـضاء علـى مجيـع       
  أشكال التمييز ضد املرأة

  -   ال يوجد  ١٠/٧/١٩٨٥

الربوتوكول االختياري التفاقية   
القضاء على مجيـع أشـكال      

  التمييز ضد املرأة

املادتان (إجراءات التحقيق     ال يوجد  ١٥/١/٢٠٠٢
  نعم): ٩ و٨

عذيب وغريه  اتفاقية مناهضة الت  
من ضروب املعاملة أو العقوبة     
 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

الشكاوى املتبادلة بني الدول     ال يوجد  ١/١٠/١٩٩٠
  نعم): ٢١املادة (

املادة (راد  فـاوى األ ـشك
  نعم): ٢٢

املـادة  (إجراءات التحقيق   
  نعم): ٢٠

، )١(١٨، )٢(٣املــواد (نعــم   ٦/٣/١٩٩٢  اتفاقية حقوق الطفل
 "٥"و" ٢)"ب)(٢(٤٠، )٢(٣٨

 -  

الربوتوكول االختياري التفاقية   
 بإشـراك حقوق الطفل املتعلق    

  األطفال يف الرتاعات املسلحة

: ٣إعالن ملزم مبوجب املـادة        ١٣/١٢/٢٠٠٤
   سنة١٨

 -  
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ه من ضروب املعاملة أو     الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغري     : املعاهدات األساسية اليت ليست أملانيا طرفاً فيها      
، الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال )٢٠٠٦توقيع فقط، (العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

 املهاجرين ، االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال)٢٠٠٠توقيع فقط، (وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 
، الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص      )٢٠٠٧توقيع فقط،   (وأفراد أسرهم، اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        

  ).٢٠٠٧توقيع فقط، (، االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري )٢٠٠٧توقيع فقط، (ذوي اإلعاقة 
صكوك دولية رئيسية أخرى 

  لةذات ص
  التصديق أو االنضمام     

  أو اخلالفة
اتفاقية منـع جرميـة اإلبـادة       

  اجلماعية واملعاقبة عليها
  نعم    

نظام روما األساسي للمحكمة    
  اجلنائية الدولية

  نعم    

  نعم      )٣(بروتوكول بالريمو
  نعم      )٤(الالجئون وعدميو اجلنسية

 ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخـة     
ــسطس /آب  ١٩٤٩أغـــ

ــو ــافية والربوتوك الت اإلض
  )٥(امللحقة هبا

نعم، باستثناء الربوتوكـول        
 الثالث

ملنظمـة   األساسية االتفاقيات
  )٦(العمل الدولية

  نعم    

منظمة األمم  (اتفاقية اليونسكو   
) املتحدة للتربية والعلم والثقافة   
 ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

  نعم    

 عن أسفها على متسك أملانيا بتحفظاهتا على العهـد   ٢٠٠٤ عام   أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف       - ١
وأوصت جلنة حقوق الطفل يف عامي      . )٧(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول األول امللحق به        

  أملانيا على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء            بأن تصدق  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤
 إىل التصديق على    ٢٠٠٤ودعتها جلنة مناهضة التعذيب يف عام       . )٨(األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية     

 على النظـر يف     ٢٠٠٨وشجعتها جلنة القضاء على التمييز العنصري يف عام         . )٩(الربوتوكول االختياري لالتفاقية  
  .)١٠(ل املهاجرين وأفراد أسرهمالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العما

   اإلطار الدستوري والتشريعي–باء 

عتمادها عدداً كبرياً مـن     ال ٢٠٠٤أشادت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأملانيا يف عام              - ٢
لطفل عن  أيضاً، أعربت جلنة حقوق ا٢٠٠٤ويف سنة . )١١(القوانني والتعديالت هبدف حتسني وضع املرأة القانوين

ذلك وتضمن توافق مجيع قوانني االحتاد أملانيا قلقها ألن االتفاقية مل تدرج يف القانون األساسي، وأوصت بأن تفعل 
ويف السنة نفسها، قدمت كل من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنـة            . )١٢(والواليات مع اتفاقية حقوق الطفل    

  .)١٣( صكوكهما تطبيقاً كامالًمناهضة التعذيب توصيات مشاهبة تتعلق بتطبيق
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  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها –جيم 

 باعتباره مؤسسة وطنيـة مـستقلة حلقـوق         ٢٠٠١مارس  /أنشئ املعهد األملاين حلقوق اإلنسان يف آذار        - ٣
" ألف"لفئة اإلنسان، ومنحته جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها مركزاً من ا

وسيعاد النظر يف األمر يف دورة اللجنة الفرعية التابعة للجنة التنـسيق الدوليـة يف تـشرين                 . )١٤(٢٠٠٣يف عام   
 عن أسفها أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ٢٠٠١ويف عام . ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
يف عام  و. )١٥( الوطنية وتقدمي التوصيات   التحريات الشكاوى وإجراء     املعهد بصالحيات التحقيق يف    عدم متتع على  

 للمعهد املوارد البشرية والتقنية واملالية الكافية كي يتسىن له ختصص أملانياأوصت جلنة حقوق الطفل بأن  ،٢٠٠٤
  .)١٦(رصد االتفاقية رصداً شامالً

   التدابري السياساتية–دال 

  عنية حبقوق اإلنسان بالتقدم احملرز يف جمال التثقيف حبقوق اإلنـسان،           رحبت اللجنة امل  ،  ٢٠٠٤يف عام     - ٤
بشأن الربوتوكول االختيـاري    (بيد أن جلنة حقوق الطفل      . )١٧( تثقيف أفراد الشرطة واجليش والشباب     ال سيما 
ن وبالسلم أعربت عن أسفها على عدم إدراج التثقيف حبقوق اإلنسا)  األطفال يف الرتاعات املسلحةبإشراكاملتعلق 

  .)١٨(يف املناهج املدرسية على مجيع املستويات

   تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع–ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان–ألف 

   التعاون مع هيئات املعاهدات–١

  )١٩(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدم 

  غحالة اإلبال  رد املتابعة آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه
جلنة القضاء على التمييز 

  العنصري
حيل موعـد تقدميـه يف        ٢٠٠٨أغسطس /آب  ٢٠٠٧

  ٢٠٠٩أغسطس /آب
حيل موعد تقدمي التقارير من     

ــشر ــاين التاســع ع  إىل الث
  ٢٠١٢والعشرين يف عام 

اللجنة املعنية باحلقوق   
االقتصادية واالجتماعية  

  والثقافية

خلـامس  تأخر تقدمي التقرير ا     -   ٢٠٠١أغسطس /آب  ٢٠٠٠
  ٢٠٠٦منذ عام 

اللجنة املعنية حبقـوق    
  اإلنسان

ــاير /كــانون الثــاين  ٢٠٠٤مارس /آذار  ٢٠٠٢ ين
٢٠٠٥  

حيل موعد تقـدمي التقريـر      
  ٢٠٠٩السادس يف عام 

جلنة القضاء على التمييز 
  ضد املرأة

ينـاير  /كانون الثـاين    ٢٠٠٣
٢٠٠٤  

تأخر تقدمي التقرير الـسادس       - 
، وورد يف   ٢٠٠٦منذ عـام    

من املقرر النظر فيه ، و ٢٠٠٧
  ٢٠٠٩يف عام 
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  )١٩(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدم 

  غحالة اإلبال  رد املتابعة آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه
تأخر تقدمي التقرير اخلـامس       ٢٠٠٥أغسطس /آب  ٢٠٠٤مايو /أيار  ٢٠٠٢  جلنة مناهضة التعذيب

  ٢٠٠٧منذ عام 
ينـاير  /كانون الثـاين    ٢٠٠١  جلنة حقوق الطفل

٢٠٠٤  
حيل موعد تقدمي تقرير موحد       - 

يضم التقريرين الثالث والرابع 
  ٢٠٠٩يف عام 

ـ     - ل  جلنة حقوق الطف
الربوتوكول االختياري  

 األطفال  بإشراكاملتعلق  
  يف الرتاعات املسلحة 

    -   ٢٠٠٨فرباير /شباط  ٢٠٠٧

 األطفـال يف    بإشراكبشأن الربوتوكول االختياري املتعلق     (أعربت جلنة حقوق الطفل     ،  ٢٠٠٨يف عام     - ٥
ها والتوصيات اليت قدمتها بعد  عن أسفها على أن بعض الشواغل اليت عربت عن٢٠٠٨يف عام  ) الرتاعات املسلحة 

  .)٢٠(أن فرغت من النظر يف تقرير أملانيا األويل مل تعاجل مبا فيه الكفاية

   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢

  نعم  ُوجهت دعوة دائمة
  )٢٠٠٦فرباير / شباط٢١- ١٣(املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم   آخر الزيارات أو تقارير البعثات

  ال يوجد  املتفق عليها من حيث املبدأالزيارات 
  ال يوجد  الزيارات املطلوبة واليت مل يتفق عليها بعد

 عن بالغ تقديره حلرارة االسـتقبال       )٢١(أعرب املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم        التعاون أثناء البعثات/تيسري البعثات
  .ارته أملانياوالصراحة اللتني سادتا يف االجتماعات اليت عقدها أثناء زي

    متابعة الزيارات
وباإلضـافة إىل   .  رسائل يف أثناء الفترة قيد االستعراض      ٩جمموعه  أرسل ما     الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة

 أفـراد مـن   ٨الرسائل اليت أرسلت إىل مجاعات معينة، مشلت هذه الرسائل        
 تـشرين   ١٤ و ٢٠٠٤نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٥وما بني   . بينهم امرأة 

 يف  ٦٧ رسائل، وهو ما ميثـل       ٦، ردت احلكومة على     ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين
  .املائة من الرسائل اليت ُبعث هبا

الردود علـى االسـتبيانات املتعلقـة بالقـضايا         
  )٢٢(املواضيعية

 استبياناً أرسلها أصحاب واليات ١٢ استبيانات من أصل ٩ أملانيا على ردت
 .)٢٤(أثناء الفترة املستعرضة، وذلك ضمن املهل احملددة )٢٣(اإلجراءات اخلاصة

   التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان- ٣

 وشاركت يف صناديق األمم     )٢٥(تربعات منتظمة لدعم عمل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان       أملانيا  تقدم    - ٦
  . )٢٦(املتحدة لألعمال اإلنسانية
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 يف ظل الرئاسة األملانية لالحتاد األورويب فبحثت شواغل )٢٧(٢٠٠٦ملانيا يف عام وزارت مفوضة حقوق اإلنسان أ  -٧
  . )٢٨(حملية ومتعددة األطراف مثل التمييز وضرورة النهوض حبقوق اإلنسان يف سياق اهلجرة الدولية ومكافحة اإلرهاب

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان- باء 

  املساواة وعدم التمييز - ١

باعتماد قانون املساواة العامة يف املعاملة الذي حيظر  رحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري، ٢٠٠٨يف عام   - ٨
 بيـد أهنـا     .)٢٩(التمييز على أساس العرق واألصل اإلثين ونوع اجلنس والدين واملعتقد واإلعاقة والسن وامليل اجلنسي             

ري يف التشريعات احمللية، كما أعربت عن قلقها، يف مجلة أعربت عن أسفها على عدم وجود تعريف للتمييز العنص
. )٣٠( املبلغ عنها وألن العديد من الغجر والسنيت ال يزالون يتعرضون للتمييـز             العنصرية أمور، إزاء تزايد احلوادث   

بـذل  ؛ و )٣١( يف اعتماد تعريف واضح وشامل للتمييز العنصري       اللجنة أن تنظر أملانيا   ومن األمور اليت أوصت هبا      
وضمان تنفيذ أحكام القانون اجلنـائي ذات       املزيد من اجلهود ملنع اجلرائم املرتكبة بدوافع عنصرية على اإلنترنت؛           

واختاذ مزيد من اإلجراءات الصارمة ملنع أعمال العنف املرتكبة بدوافع عنصرية ضـد أفـراد               ؛  )٣٢(الصلة بفعالية 
كذلك ضد املواطنني األملان املنحدرين من أصل أجنيب وملتمسي         ، و واليهودية السنتية واملسلمة /اجلاليات الغجرية 

؛ واختاذ تـدابري فعالـة للتـصدي        ومعاقبة مرتكيب هذه األفعال    )٣٣(سيما املنحدرين من أصل أفريقي     الواللجوء،  
. )٣٤(للتحريض على التمييز والعنف يف وسائل اإلعالم والتغلب على أوجه احلرمان النامجة عن استمرار التمييـز               

 اخلطوات الالزمة ملنع ومكافحة أوجه التفاوت القائمة  أملانيا بأن ختطو٢٠٠٤وأوصت جلنة حقوق الطفل يف عام 
  .)٣٥(على أساس التمييز والتمييز القائم حبكم الواقع يف حق األطفال األجانب أو األطفال املنتمني إىل أقليات

  ل املعاصرة للعنصرية والتمييـز العنـصري وكـره األجانـب         وجاء يف دراسة أعدها املقرر اخلاص املعين باألشكا         - ٩
 (Nationaldemokratischeسيما احلزب الدميقراطي القومي  الووما يتصل بذلك من تعصب أن أحزاب اليمني املتطرف، 

Partei Deutschlands, NPD (واحتاد الشعب األملاين (Deutsche Volksunion, DVU) خـارج ٢٠٠٦، ظلت حىت عام  
 يف املائة من األصوات، وهـي العتبـة         ٥طة السياسية على املستويني القومي واإلقليمي ألهنا مل تتجاوز قط           السل

 عندما دخل احلزب الدميقراطي القومي برملان       ٢٠٠٦وقد تغريت هذه احلال يف عام       . املطلوبة للتمثيل يف الربملان   
وخلصت .  الشعب األملاين برملان الوالية يف براندينبريغ     بومرانيا الغربية وعندما دخل احتاد     - الوالية يف ميكلينربغ    

دراسة أجريت مؤخراً إىل القول إن اإليديولوجيا اليمينية املتطرفة ال توجد فقط يف اجلناح اليميين للطيف السياسي 
عتباره ونبهت الدراسة إىل وجوب االهتمام خاصةً بكره األجانب با. األملاين بل توجد يف مجيع الطبقات واألجيال

  .)٣٦(إىل التطرف اليميين" املخّدر املَْدخل"

، خبصوص االتفاقية بـشأن التمييـز يف        ٢٠٠٧وأحاطت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية علماً يف عام            - ١٠
، بإشارة احلكومة إىل أن قانون العالقات املهنية يتيح ألرباب العمل وجمالس العمل )١١١رقم (االستخدام واملهنة 

متنوعة للمسامهة يف إدماج العمال األجانب والقضاء على العنصرية وكره األجانب يف أماكن العمل، مبا إمكانات 
  .)٣٧(يف ذلك إبرام اتفاقات بشأن هذه القضايا
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 إزاء وضع املهـاجرات     أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها         ،  ٢٠٠٤يف عام   و  - ١١
هـؤالء  بعض   وإزاء تعرض    املتعددة يعانني أشكال التمييز     الالئيهن نساء السينيت والغجر     ونساء األقليات، مبن في   

 وأوصت باختاذ تدابري فعالة للقضاء على التمييز يف حق املهاجرات ونـساء             .النسوة لالجتار واالستغالل اجلنسي   
  . )٣٨(األقليات واحترام حقوقهن والنهوض هبا

قانون املـساواة العامـة يف       من   ٩ إىل أن املادة     ٢٠٠٧ل الدولية يف عام     وأشارت جلنة خرباء منظمة العم      - ١٢
 تسمح ببعض املعاملة التمايزية على أساس الدين أو النظرة إىل العامل عندما يتعلق األمـر بالعمـل لـدى       املعاملة

  .)٣٩(الطوائف الدينية

   حق الشخص يف احلياة واحلرية واألمن- ٢

  حبقوق اإلنسان الخنفاض عدد الشكاوى املعلن عنها، فقد سـاورها القلـق يف     رغم تقدير اللجنة املعنية       - ١٣
 بشأن استمرار ورود تقارير عن املعاملة السيئة اليت متارسها الشرطة ضد بعض األشخاص، من بينهم                ٢٠٠٤عام  

قيقة وحمايدة وتقدم  إىل إجراء حتقيقات فورية ود أملانياوأوصت اللجنة بأن تبادر. األجانب وأفراد األقليات العرقية
 التدريب للشرطة بأن تقدم أملانياكما أوصت . املسؤولني عن انتهاك القانون للعدالة وتؤّمن جرب األضرار بالكامل   

. )٤٠(وإنشاء هيئات مستقلة يف مجيع أحناء البالد للتحقيق يف الشكاوى املتعلقة باملعاملة السيئة من قبل الـشرطة                
مجيع التدابري املناسبة لضمان أملانيا  بأن تتخذ ٢٠٠٤نة مناهضة التعذيب يف عام وبشأن القضية نفسها، أوصت جل

وأشارت أملانيا يف ردها إىل أن . )٤١(البت بسرعة يف الشكاوى اجلنائية املقدمة ضد سلطاهتا املكلفة بإنفاذ القوانني          
ودعت جلنة . )٤٢(ة باحلاالت الفرديةاخلاص" َتراكٌُم للمشاكل"طول مدة التحقيق مع املسؤولني العامني ومقاضاهتم 

مناهضة التعذيب أملانيا إىل توضيح ما إذا كانت مجيع التسهيالت املتاحة لتقدمي الشكوى وسبل االنتصاف القانوين 
من العاملني يف السلطات املكلفة بإنفاذ القوانني تطبق على موظفي شركات األمن اخلاصة العاملة يف جمال تـوفري      

مني الدويل؛ ونوع التدريب املقـدم ألولئـك         -  أم -  رافق االحتجاز التابعة ملطار فرانكفورت    األمن يف بعض م   
وأشارت أملانيا يف ردها اإلضايف على جلنة مناهضة التعذيب، يف مجلة أمور، إىل عدم وجود تدريب                . )٤٣(املوظفني

  .)٤٤(اتفاقية مناهضة التعذيبمتقدم للموظفني العاملني يف خدمات األمن اخلاصة املوجهة حتديداً ملضمون 

مؤسـسات الرعايـة    الوضع اهلش للمسنني يف      الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    ،  ٢٠٠٤يف عام   و  - ١٤
أملانيا وأوصت بأن تواصل  .  حقهم يف الكرامة اإلنسانية    انتهكتمعاملة مهينة   أحياناً   الطويلة األجل حيث عوملوا   

  .)٤٥( الرعاية دورجهودها من أجل حتسني وضع املسنني يف

 أيضاً، الحظت كل من جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق استمرار              ٢٠٠٤ويف عام     - ١٥
وأوصت جلنة حقوق الطفل، يف مجلة ما أوصت        . العنف املرتيل رغم التشريعات اليت اعتمدهتا أملانيا يف هذا الصدد         

 القائمة وتـوفري    املؤسساتاالعتداء على األطفال ومكافحته وتقييم عمل        ملنعبه، أن تدّعم أملانيا محالت التوعية       
  .)٤٦(التدريب للمهنيني املعنيني بتلك احلاالت
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، أحال الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي حالة واحـدة، يف             ٢٠٠٦ويف عام     - ١٦
وبعدئذ، قيل إنه يوجـد يف      . نه بعد ترحيله من أملانيا    إطار اإلجراء العاجل، تتعلق بتوقيف أحد األجانب يف وط        

  .)٤٧(معسكر أشغال يف بلده األصلي

 ال سـيما ، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء استمرار االجتار بالبشر،          ٢٠٠٤ويف عام     - ١٧
تدابريها ملنع هذه املمارسة وقطع أملانيا  وأوصت اللجنة بأن تعزز. النساء،  رغم التدابري اإلجيابية اليت اختذهتا أملانيا 

  .)٤٨(دابرها ومحاية الضحايا والشهود

 ٢٠٠٤ عن قلقها يف عام      جلنة حقوق الطفل    باجلهود املبذولة يف هذا الصدد، أعربت      ويف معرض التنويه    - ١٨
ودعت اللجنة إىل   . نهمإزاء تزايد عدد أطفال الشوارع يف أملانيا، وكذلك إزاء النسبة العالية لألطفال األجانب بي             

اجلهود اليت تبذهلا ملكافحة تلك الظاهرة واحلد من انتشارها من خالل معاجلة أسباهبا اجلذرية مع              أملانيا  أن تواصل   
 والـسكن التركيز بصفة خاصة على محاية األطفال األجانب؛ وأن تضمن إتاحة قدر كاٍف من الغذاء والكساء                

 فيها التدريب املهين والتدريب على املهارات احلياتية ألطفال الشوارع مـن            والرعاية الصحية وفرص التعليم، مبا    
أجل دعم منوهم الكامل؛ وأن تكفل إتاحة خدمات التعايف وإعادة اإلدماج هلؤالء األطفال حني يقعون ضـحية                 

ـ                . )٤٩(رهماإليذاء اجلسدي واجلنسي وإساءة استعمال املواد وتقدمي اخلدمات هلم من أجل حتقيق تصاحلهم مع أس
 أن تقدم معلومـات عـن   ٢٠٠٧وبشأن نفس القضية، طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل أملانيا يف عام     

  .)٥٠( أشكال عمل األطفالأالتدابري الفعلية واملوقوتة املتخذة أو املقرر اختاذها حلماية أطفال الشوارع من أسو

  إقامة العدل وحكم القانون - ٣

 ٢٠٠٤، أعربت  جلنة حقوق الطفل يف عام         `٥` و `٢`)ب)(٢(٤٠التحفظات على املادة    باإلضافة إىل     - ١٩
عن قلقها إزاء ازدياد عدد األطفال احملتجزين، مما يضر بصورة غري متناسبة باألطفال من أصل أجنيب، وإزاء حبس      

 مجيع التدابري املناسـبة     يا أملان تتخذ وأوصت اللجنة بأن  .  سنة ٢٥األطفال أو احتجازهم مع أشخاص تصل أعمارهم إىل         
لتنفيذ نظام قضائي لألحداث يتوافق مع أحكام االتفاقية ومع معايري األمم املتحدة األخرى يف هذا اجملال؛ وأن تتحقق من                   
أن احلرمان من احلرية ال يستخدم إالّ عند الضرورة القصوى وألقصر مدة ممكنة؛ وأن تضمن مراعاة أصـول احملاكمـة                    

  .)٥١( سنة مع البالغني١٨أن تكفل عدم احتجاز األشخاص الذين تقل أعمارهم عن مراعاة كاملة؛ و

   احلق يف اخلصوصية واجلنسية والزواج واحلياة األسرية- ٤

أحاطت جلنة القضاء على التمييز العنصري علماً بالتعديالت اليت أُدخلت على قانون اجلنسية واليت مسحـت                  - ٢٠
 على ٢٠٠٨انية للمقيمني يف أملانيا منذ فترة طويلة، لكنها أعربت عن أسفها يف عام  بتبسيط إجراءات منح اجلنسية األمل    

كون شرحية عريضة من غري املواطنني الذين قد يستوفون شروط احلصول على اجلنسية ال تزال تعيش يف أملانيا دون أن                    
أملانيا منذ فترة طويلة واألشخاص املولودين      حصول املقيمني يف    أملانيا  وأوصت اللجنة بأن تيسر     . ُتمنح اجلنسية األملانية  

  .)٥٢(فيها على اجلنسية األملانية

 وجلنـة   ٢٠٠١ اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عام           بقلق كل من   الحظتو  - ٢١
تدابري الالزمـة    أملانيا ال   بأن تتخذ   وأوصتا ، عدم وجود مرافق كافية لرعاية األطفال      ٢٠٠٤حقوق الطفل يف عام     
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 توافر رعاية جيدة احلرص علىودعت جلنة حقوق الطفل أملانيا إىل . الستحداث املزيد من خدمات رعاية األطفال
  .)٥٣(جلميع األطفال

 عن قلقها ألن اختطاف األطفال من أحد األبوين مـشكلة           ٢٠٠٤يف عام    أعربت جلنة حقوق الطفل   و  - ٢٢
 بشأن  ١٩٨٠ اتفاقية الهاي لعام     أملانيا فعلياً مجلة ما أوصت به، بأن تطبق       ، يف   وأوصت اللجنة . آخذة يف التفاقم  

على الصعيد الدويل على مجيع األطفال املختطفني إىل أملانيا وتشجع الدول اليت اجلوانب املدنية الختطاف األطفال 
ات ثنائية، إذا اقتضى األمر ليست بعد طرفاً يف هذه االتفاقية على أن تصدق عليها أو تنضم إليها، وأن تربم اتفاقي  

  .)٥٤(ذلك، لكي تعاجل مسألة اختطاف األطفال على الصعيد الدويل معاجلة مناسبة

التعبري وتكوين اجلمعيات واالنضمام إليها حرية  حرية الدين أو املعتقد و- ٥
  والتجمع السلمي واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

املنظمات  لجنة املعنية حبقوق اإلنسان جمدداً عن قلقها ألن االنضمام إىل بعض          أعربت ال ،  ٢٠٠٤يف عام     - ٢٣
اللجنـة   وحثـت . على وظائف عامة ميثل أحد أهم أسباب عدم األهلية للحصول الدينية أو تبين بعض املعتقدات
الدويل اخلاص بـاحلقوق  العهد  على التقيد الكامل بالتزاماهتا يف هذا املضمار مبوجب املعنية حبقوق اإلنسان أملانيا

  .)٥٥(والسياسية  املدنية

 تقدر جتاوز مشاركة املرأة يف احلياة الـسياسية          املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      ولئن كانت اللجنة    - ٢٤
 لعـدة  لضعف متثيل املرأة يف املراتب العليـا         ا أعربت عن قلقها    يف املائة، فإهن   ٣٠حلد األدىن احلاسم املتمثل يف      ا

 فرص وصول املرأة إىل املناصب      تعزيزاختاذ إجراءات لتسهيل    ودعت اللجنة أملانيا إىل     . حلياة العامة ا  من اعاتقط
وحسب قاعدة بيانات شعبة اإلحصاءات التابعة لألمم املتحدة، اخنفضت نسبة النساء يف الربملان الوطين . )٥٦(العليا
  .)٥٧(٢٠٠٨ يف عام  يف املائة٣١,٦ إىل ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٣٢,٨من 

   احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية- ٦

تكثيف جهودها لزيادة التكـافؤ الفعلـي       دعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أملانيا إىل             - ٢٥
ـ   .تشجيع تساوي األجور عن العمل املتساوي القيمة      للفرص بني الرجل واملرأة يف سوق العمل و        ة  وقدمت اللجن

  .)٥٨(املعنية حبقوق اإلنسان توصيات مشاهبة

 ٥٨,٩ أن نسبة توظيف النساء زادت قليالً من ٢٠٠٧والحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية يف عام   - ٢٦
وأحاطت اللجنة علماً بشواغل احتاد النقابات األملانية . ٢٠٠٤ يف املائة يف عام     ٥٩,٢ إىل   ٢٠٠٢يف املائة يف عام     

لنساء الشديد يف الوظائف بدوام جزئي، ونسبتهن املفرطة يف االرتفاع بني العاطلني عن العمل ملدة               بشأن تركّز ا  
وطلبت اللجنة إىل احلكومة أن تقدم معلومات عن أي         . طويلة، والصعوبات اليت يواجهنها عند عودهتن إىل العمل       

  .)٥٩(اد النقابات وعن آثار تلك التدابريتدابري اختذهتا أو تعتزم اختاذها ملعاجلة هذه القضايا اليت طرحها احت
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   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق- ٧

أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء االستثناء من مبدأ املساواة يف               ،٢٠٠٨يف عام     - ٢٧
عامة يف املعاملة، وأوصت بأن تـضمن       املعاملة خبصوص احلصول على مسكن باإلجيار الوارد يف قانون املساواة ال          

  .)٦٠(املساواة يف التمتع باحلق يف مسكن الئق وأن تنظر يف تعديل ذلك القانونأملانيا 

، ٢٠١٥وأحاطت جلنة حقوق الطفل علماً بإقرار برنامج عمل احلد من الفقـر لعـام                ،٢٠٠٤يف عام     - ٢٨
   أيضاً انتـشار الفقـر،       قلقةً  اللجنة والحظت. ٢٠٠١ورحبت بالتقرير الوطين األول بشأن الفقر املقدم يف عام          

سيما بني األسر الكبرية احلجم واألسر القائمة على أحد الوالدين واألسر من أصل أجنيب وكذلك، بصورة غري  وال
ملة من التدابري منها التخلص سريعاً من الفقر الذي جبوأوصت اللجنة . متناسبة، األسر من اجلزء الشرقي من أملانيا

  .)٦١( لألسر احملرومة اقتصادياً املاديني املساعدة والدعمتقدمي يف واالستمراريعانيه األطفال 

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية- ٨

قال املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم إن دراسات عدة أجريت يف إطار برنامج التقييم الدويل للطالب     - ٢٩
من لطالب ا أصلملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي كشفت عن وجود عالقة وثيقة يف أملانيا بني             التابع  

وقد أدى ذلك، يف مجلة أسباب، .  االجتماعي أو اهلجرة من جهة والتحصيل العلمي من جهة أخرىحيث املستوى
 النظام التعليمي املتعدد املسارات؛ فهو نظام وحث املقرر اخلاص احلكومة على إعادة النظر يف       . إىل إصالح التعليم  

ورأى املقرر اخلاص أن عملية التصنيف اليت جتري يف . انتقائي وميكن أن يفضي إىل شكل من أشكال التمييز عملياً
ال )  سنوات، تبعاً لنظام كـل واليـة       ١٠حيث يبلغ متوسط عمر الطالب      (املستويات الدنيا من التعليم الثانوي      

ورأى املقرر اخلاص أيضاً أن السلطات      . )٦٢(م مناسب للطالب وتقوم على اإلقصاء بدالً من االحتواء        تسمح بتقيي 
التعليمية رمبا بالغت يف إيالء االهتمام لكفاءة التالميذ اللغوية ، نظراً إىل أن أحد العناصـر الرئيـسة يف تقيـيم                     

ثر متييزي يف حق التالميذ من أصل أجنيب ممن ليـست           وقد يكون هلذا العنصر أ    . التصنيف املهارة يف اللغة األملانية    
، )٦٤(وأضاف املقرر اخلاص قائالً إن أحد التحديات الرئيسة اليت تواجه أملانيا وضع املعوقني. )٦٣(األملانية لغتهم األم

وى فرص  ستوفر لوالدي األطفال املعوقنيال وإحدى أهم الصعوبات يف هذا اجملال نابعة من أن السلطات التعليمية 
  .)٦٥( ألبنائهم وبناهتملول الختيار أفضل احلحمدودة جداً

 تدابري فعالة كفيلة بإدمـاج       أملانيا أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تتخذ       ،  ٢٠٠٨يف عام     - ٣٠
  اصة أطفال غري املواطنني يف النظام املدرسي العادي وأن تعيد النظر يف مشكلة نقل أولئك األطفال إىل مدارس خ                 

ن حتسن الترتيبات احلالية لدعم مهـارات أولئـك         أ، مبا يف ذلك معايري ذلك النقل، و       "أصحاب األداء املتدين  "ل 
  .)٦٦(األطفال يف اللغة األملانية

  والشعوب األصلية األقليات - ٩

يت األملان أقليةً  بأن أملانيا تعترف بالروما والسن     ٢٠٠٨أحاطت جلنة القضاء على التمييز العنصري علماً يف عام            - ٣١
 .وطنية، ولكنها شعرت بالقلق ألن العديد منهم ال يزالون يتعرضون للتمييز يف جماالت التعلـيم والعمـل والـسكن                  
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للتغلب على أوجه احلرمان اليت يعانوهنا بسبب استمرار تدابري خاصة لتحسني وضعهم مجيعاً أملانيا وأوصت بأن تتخذ 
  .)٦٧(التمييز يف حقهم

  رون والالجئون وملتمسو اللجوء املهاج- ١٠

 بتقارير تفيد بأن الغجر يتأثرون على حنو أحاطت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان علماً بقلق، ٢٠٠٤يف عام   - ٣٢
وأوصت اللجنة  . غري متناسب بإجراءات الترحيل وغريها من التدابري املتخذة إلعادة األجانب إىل بلداهنم األصلية            

  .)٦٨( عدم التمييز يف ممارساهتا اخلاصة بترحيل األجانب وإعادهتم إىل بلداهنم األصليةمبدأأملانيا بأن تضمن 

وأرسل كل من املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد واملقرر اخلاص املعـين باألشـكال املعاصـرة               - ٣٣
فقد أبلغـوا   . ٢٠٠٦فرباير  /ط شبا ٢١ عاجالً يف    للعنصرية واملقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين نداءً       

 دولة  ٥٧فورتنربغ كي جييب عنه مواطنو       -  احلكومة باملعلومات اليت تلقوها بشأن استبيان وزع يف والية بادن         
ومبوجب التشريع اجلديـد، جيـوز      . عضو يف منظمة املؤمتر اإلسالمي قدموا طلب احلصول على اجلنسية األملانية          

وسـاور  . ار إن تبني أهنم ارتكبوا فعالً يتعارض مع أجوبتهم على االستبيان           اجتازوا االختب  عمناجلنسية  إسقاط  
 األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي دون غريهم ٥٧ل ااملقررين اخلاصني القلق ألن فرض التزام على مواطين الدول 

رفع شكوى بشأن دليل وردت احلكومة قائلة إن شخصاً واحداً ممن طلبوا احلصول على اجلنسية . قد يتسم بالتمييز
املقابالت، وكان رفض اجلواب عن األسئلة املطروحة، فُرفض طلب اجلنسية الذي قدمه، وفق ما قالـت وزارة                  

  .)٦٩(فورتنربغ -  الداخلية بوالية بادن

  أن نـسبة ٢٠٠٧وعن الوضع الوظيفي للمهاجرين، الحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية يف عـام            - ٣٤
 ضعف نسبة البطالة بني السكان العاملني ككل ٢٠٠٣البطالة بني األجانب، رجاالً ونساًء، بلغت، تقريباً، يف عام 

  .)٧٠(وأن وكالة التوظيف االحتادية وضعت إدماج األشخاص املنحدرين من مهاجرين ضمن أولوياهتا

 ١٦الذين تتراوح أعمارهم بني     األطفال الالجئني   أن   ٢٠٠٤والحظت جلنة حقوق الطفل بقلق يف عام          - ٣٥
 أطفال الغجر وغريهم من األطفال      وأنباحلقوق املنصوص عليها يف قانون رعاية الشباب؛        ال يتمتعون    عاماً   ١٨و

 الشروط واإلجراءات الوطنية اخلاصة     وأنقسراً إىل بلدان فّرت منها أسرهم؛       قد ُيبعدون   املنتمني إىل أقليات إثنية     
هم يف حقَُّيحرمون حرمان بعض أطفال ملتمسي اللجوء يف والية برلني أن معقدة ومطولة؛ وبلم مشل أسر الالجئني 

  .)٧١(احلصول على شهادة ميالد لعدم متكن والديهم من تقدمي كافة املستندات الالزمة

 األطفال بإشراكبشأن الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق        (وأعربت جلنة حقوق الطفل       - ٣٦
أملانيا وأوصت بأن توفر .  احتجاز األطفال غري املرافَقنيجواز إزاء ٢٠٠٨عن قلقها يف عام ) يف الرتاعات املسلحة

ُجندوا أو اسـُتخدموا يف     يكونون   قد   والذيناحلماية لألطفال الالجئني وملتمسي اللجوء الذين يصلون إىل أملانيا          
لالجئني، بشأن القضية نفسها، بأن الالجئني األحداث الذين وأفادت مفوضية شؤون ا. )٧٢(أعمال قتال يف اخلارج
 سنة يعاَملون، حسب قانون إجراءات اللجوء األملاين، معاملةَ الكبار يف إجراءات            ١٨ و ١٦تتراوح أعمارهم بني    

ويواجه . وباخلصوص، تدرج حاالهتم ضمن اإلجراءات العاجلة، مثل اإلجراءات اليت جتري يف املطارات           . اللجوء
ض طاليب اللجوء األحداث صعوبات يف االلتحاق باملدارس االبتدائية والثانوية ألهنم ليسوا جمربين على الذهاب               بع
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وينبغي االستمرار يف إيالء اهتمام خاص لضمان معاملة مجيع طـاليب اللجـوء             . إليها يف بعض الواليات األملانية    
لتهم املعاملة الواجبة مبقتضى التوجيه الذي وضعه جملس املستضعفني معاملة عادلة يف إطار إجراءات اللجوء، ومعام

  .)٧٣(أوروبا واملتعلق بشروط االستقبال

   أن عـدد طلبـات اللجـوء املعلقـة يف أملانيـا             ٢٠٠٨وجاء يف تقرير مفوضية شؤون الالجئني لعام          - ٣٧
شرط سـقوط احلـق يف      " لوجاء فيه أيضاً أن التفسري الصارم من قبل السلطات األملانية           . )٧٤()٣٤ ١٠٠(كبري  

بشأن مركز الالجئ أدى يف مناسبات عدة إىل إهناء مبكر ملركز الالجئ يف حني أن الوضع يف بلد " احلماية الدولية
االستقرار وعدم سيادة حكم القانون أو بوجود خطر كبري حمدق بأمن الشخص أو الكفـاف               العودة يتسم بعدم    

ة إن الوضع العام يف أحد البلدان تدهور، أفادت املفوضية أيضاً بأن بعض             واستناداً إىل الفرضية القائل   . االقتصادي
مايو / وأنه ابتداء من أيار    ٢٠٠٧الفئات من الناس من هذا البلد استثنوا من إجراءات اإللغاء ابتداء من ربيع عام               

بيـد أن   . مبركزهم أوقفت مجيع إجراءات اإللغاء املتعلقة بأولئك األشخاص، مما مسح لالجئني باالحتفاظ             ٢٠٠٨
  .)٧٥(تفسري معايري اإللغاء ظل على ما هو عليه، ومن املرجح أن يفضي إىل املزيد من اإللغاءات املبكرة مستقبالً

   املشردون داخلياً- ١١

 بشأن املزاعم   ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٦كتب املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء إىل احلكومة يف             - ٣٨
قدمت طلباً بضمان املخاطر املرتبطة بالتصدير خبصوص بناء سـد يف أحـد             ) Züblin( زوبلن   القائلة إن شركة  

 تقييمـاً منقحـاً   ٢٠٠٥نوفمرب /وجاء يف املعلومات اليت ُتلقيت أن احتاد الشركات قدم يف تشرين الثاين     . البلدان
 شخص ٨٠ ٠٠٠ و٥٠ ٠٠٠ني ومع ذلك، تبني أن السد قد يشرد ما ب. لآلثار البيئية وخطة إعادة توطني جديدة

وحسب هذه املعلومات، كان يف املنطقة عدد كبري من املشردين داخلياً وتضررت مـن انتـشار                . يف ذلك البلد  
ورأى املقرر اخلاص . وقيل إن العديد من األسر يعوزها الغذاء واملاء النقي واملتيسر واإلصحاح والسكن. التهميش

إلخالل بااللتزام بالتعاون على احترام احلق يف الغذاء واملاء لألشخاص احملتمل           أن الوقائع املزعومة رمبا تفضي إىل ا      
  .)٧٦(أن يشردوا يف ذلك البلد بسبب بناء السد

   حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب- ١٢

أحاطت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان علماً باملوقف الثابت ألملانيا املؤيد الحترام حقوق اإلنسان يف إطار   - ٣٩
 إزاء تأثري تلك التدابري يف حالة حقوق اإلنسان يف ٢٠٠٤تدابري مكافحة اإلرهاب، لكنها أعربت عن قلقها يف عام 

. أملانيا، وخصوصاً بالنسبة إىل بعض األشخاص من أصل أجنيب، بسبب وجود مناخ من سوء الظن الدفني جتاههم        
هاب مطابقة كاملة مع العهد الدويل اخلاص باحلقوق        وأوصت اللجنة بأن تكفل أملانيا مطابقة تدابري مكافحة اإلر        

املدنية والسياسية وأن تنظم محلة تثقيفية عن طريق وسائل اإلعالم حلماية األشخاص من أصل أجنيب من القوالب                 
  .)٧٧(النمطية اليت تربط بينهم وبني اإلرهاب والتطرف والتعصب

قرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       ، أرسل كل من امل    ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٨ويف    - ٤٠
واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب رسالة إىل حكومة أملانيا بشأن 

وحث املقرران اخلاصان أملانيا    . تنظيم رحالت سرية لنقل أشخاص مشتبه يف أهنم إرهابيون إىل خليج غوانتانامو           
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ختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان مساءلة كل شخص متهم بارتكابه االنتهاكات املزعومة واعتماد تـدابري               على ا 
فعالة ملنع استعمال األراضي األملانية أو تورط السلطات األملانية يف ممارسات التسليم االستثنائي اليت ختل مبعاهدات 

 .)٧٨(حقوق اإلنسان اليت صدقت عليها أملانيا

   اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات–ثالثاً 
بشأن الربوتوكول االختياري املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات (، رحبت جلنة حقوق الطفل ٢٠٠٨يف   - ٤١

مبسامهات أملانيا يف مشاريع إعادة تأهيل اجلنود األطفال وإعادة إدماجهم يف العديد من البلدان اليت تشهد ) املسلحة
  . )٧٩(اعات أو تعيش أوضاع ما بعد الرتاعاتنز

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية–رابعاً 
   تعهدات الدولة–ألف 

 دعماً لترشحها لعضوية    ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٥التزمت أملانيا، يف إطار تعهدها الطوعي الذي قطعته يف            - ٤٢
عمل جاهدة على زيادة دعمها للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان؛         أن ت : جملس حقوق اإلنسان، جبملة أمور منها     

وأن تكون على أهبة االستعداد للخضوع لالستعراض الدوري الشامل اللتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان وسجلها 
لى يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها داخل أملانيا، كلما رغب اجمللس يف ذلك؛ وأن تواصل التشديد خاصةً ع

تعزيز املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة وحقوق الطفل؛ وأن تتخذ اخلطوات الالزمة للتصديق على الربوتوكول               
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء              

  .)٨٠(األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

   توصيات حمددة للمتابعة–باء 

، معلومات عـن    ٢٠٠٥مايو  / أن تقدم، حبلول أيار    ٢٠٠٤طلبت جلنة مناهضة التعذيب إىل أملانيا يف عام           - ٤٣
تنفيذ توصياهتا اخلاصة بالشكاوى اجلنائية املرفوعة ضد السلطات املكلفة بإنفاذ القوانني؛ وجتميع أحكامها اجلنائيـة               

عاملة؛ والتسهيالت املتاحة لتقدمي الشكاوى وسبل االنتصاف القانوين من موظفي شركات اخلاصة بالتعذيب وسوء امل
، طلب )٨٢(٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٣٠ويف رسالة مؤرخة . )٨١(األمن اخلاصة والتدريب املتاح ألولئك املوظفني

وضيحات، وقد قدمت أملانيا ذلـك يف       املقرر املعين مبتابعة استنتاجات جلنة مناهضة التعذيب وتوصياهتا املزيد من الت          
  . )٨٣(٢٠٠٧سبتمرب /أيلول

، ٢٠٠٥أبريـل   / أن تقدم، حبلول نيسان    ٢٠٠٤وطلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أملانيا يف عام            - ٤٤
معلومات عن قابلية تطبيق العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على األشخاص اخلاضـعني لواليتـها                

 يكون اجلنود أو قوات الشرطة يف اخلارج، السيما يف إطار بعثات السالم، وعن التدريب املقدم لقـوات                  عندما
وقدمت أملانيا، يف رد املتابعة الذي قدمته، معلومات مفادها أهنا تضمن           . )٨٤(األمن العاملة يف إطار عمليات دولية     

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ما داموا       جلميع األشخاص أهنم سُيمنحون احلقوق املعترف هبا يف العهد          
وأشارت أيضاً إىل أن التدريب الذي توفره لقوات األمن العاملة يف البعثات الدوليـة يـشمل    . خاضعني لواليتها 
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وقررت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عدم اختـاذ        . )٨٥(تدريباً على العهد مكيَّفاً حسب احتياجات تلك القوات       
  .)٨٦( إضافية بعد تلقيها رد أملانياإجراءات

، أوصى بإعداد دراسات توضح     ٢٠٠٦وعقب البعثة اليت أجراها املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم يف عام               - ٤٥
الوضع الفعلي لألطفال ملتمسي اللجوء أو األطفال الالجئني أو األطفال الذين ليست لديهم وثائق خاصة هبـم فيمـا      

 الدراسة؛ وتقييم اإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسان يف التعليم ألولئك األطفال ومحايتها علـى               خيص املواظبة على  
. )٨٧(سبيل االستعجال، مبا يف ذلك استكشاف إمكان سحب أملانيا حتفظاهتا وإعالناهتا بشأن اتفاقية حقـوق الطفـل                

سني التمتع باحلق يف التعليم، مبا فيه تعليم الالجـئني  وأوصى املقرر اخلاص أيضاً بأن تتخذ احلكومة التدابري الالزمة لتح      
وملتمسي اللجوء واملعوقني، والتحقق من أن الدولة تشرف على نظام الدراسة يف البيت كما ينبغي، مما يـدعم حـق                   

  .)٨٨(الوالدين يف استعمال هذا الشكل من أشكال التعليم عند الضرورة واالقتضاء، مع مراعاة مصاحل الطفل العليا

 بـأن تقـدم أملانيـا معلومـات، حبلـول           ٢٠٠٨وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري يف عام           - ٤٦
، بشأن الطريقة اليت تابعت هبا التوصيات اخلاصة باجلهود الرامية إىل منع اجلرائم املرتكبـة               ٢٠٠٩أغسطس  /آب

ليت يواجهها األطفال ملتمسو اللجـوء      بدافع العنصرية؛ واملساواة يف التمتع باحلق يف السكن الالئق؛ والعقبات ا          
لاللتحاق بالدراسة؛ واجلهود اهلادفة إىل إدراج حكم حمدد لضمان اعتبار الكراهية بدافع إثين أو عرقي أو ديـين                  

  .)٨٩(ظرفاً مشدداً يف اإلجراءات القضائية مبوجب القانون اجلنائي

   بناء القدرات واملساعدة التقنية–خامساً 

 وجلنة حقـوق الطفـل   ٢٠٠١املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عام       الحظت اللجنة     - ٤٧
 العديد من األنشطة يف جمال التعاون واملساعدة على الصعيد الدويل، لكنهما ظلتا قلقتني ألن أملانيا        ٢٠٠٤عام    يف

 حسب اللجنة املعنيـة     ١٩٩٨عام   يف املائة يف     ٠,٢٦( يف املائة من ناجتها احمللي اإلمجايل        ٠,٢٧مل ختصص سوى    
والحظت جلنة حقوق الطفـل بقلـق أن        . للمساعدة اإلمنائية الرمسية  ) باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

وأشار تقرير لربنـامج    . )٩٠(ً، كانت بطيئة جدا   ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٠,٣٣الزيادة املتوقعة، لتبلغ نسبة املساعدة      
. )٩١(١٩٩٢ إىل أن أملانيا تقدم مساعدة أقل مما كانت عليه احلال يف عام ٢٠٠٥ئي صدر يف عام األمم املتحدة اإلمنا  

وشجع كل من اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة حقوق الطفل أملانيا على تنفيذ هدف                
ورحبـت  . )٩٢(إلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسيـة  يف املائة من الناتج احمللي ا ٠,٧األمم املتحدة املتمثل يف ختصيص      

 بسياسة أملانيا الرامية إىل األخذ باملنظور اجلنـساين يف          ٢٠٠٤اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام          
  .)٩٣(براجمها للتعاون اإلمنائي والنهوض حبقوق اإلنسان للمرأة يف هذا اإلطار
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