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  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣- ٢جنيف، 

  لفقرة وفقاً لوق اإلنسان أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقموجز 
  ∗٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) يمج(١٥

  أملانيا

 إىل عمليـة االسـتعراض   )١(أصحاب املصلحة عشرة من هذا التقرير هو موجز لعشر ورقات مقدمة من         
ضمن التقرير وال يت. وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان .الدوري الشامل

أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار يتصالن 
ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما مل              قد  و. مبطالبات حمّددة 

الفتقار إىل معلومات عن مسائل حمّددة أو إىل التركيز علـى هـذه             وا. جير تغيري النصوص األصلية قدر املستطاع     
وتتاح على املوقع الشبكي    . املسائل قد ُيعزى إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات بشأن هذه املسائل بعينها            

اد وقد أُخذ يف االعتبار لدى إعـد      . للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة        
  .التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

                                                      

  . باألمم املتحدةالتحريرية الترمجة دوائر إىل إرساهلا قبل الوثيقة هذه ُتحرَّر مل  ∗
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   اخللفية واإلطار- أوالً 
 موجهاً النظر إىل األمهية الفائقة واملتزايدة لتشريعات االحتاد األورويب ،طلب املعهد األملاين حلقوق اإلنسان  - ١

 يف سياق عملية االستعراض الدوري الشامل أيضاً يف مجيع مناحي احلياة السياسية تقريباً للدول األعضاء، أن ُينظر
يف مسؤولية أملانيا، بوصفها دولة عضواً يف االحتاد األورويب، عن اآلثار املترتبة على سياسات االحتـاد األورويب                 

  . )٢(املشتركة على صعيد حقوق اإلنسان

 نطاق االلتزامات الدولية -  ألف

 ومنظمة العفو الدولية بشروع أملانيا )٣()Forum Menschenrechte(رّحب كلٌ من حمفل حقوق اإلنسان   - ٢
يف عملية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وطلبا إىل احلكومة التصديق 

 على حنو ،فعالً جنائياً وضمان إدراج جرمية االختفاء القسري يف القوانني الوطنية بوصفها ،حتفظاتأي عليها دون 
كما أن احملفل واملنظمة وفريق التنسيق األملاين الناشط على الصعيد الـوطين            . )٤( من االتفاقية  ٤ما تقتضيه املادة    

أملانيا على توقيع االتفاقية الدولية مجيعهم حثّوا قد ملكافحة االجتار يف النساء والعنف ضد النساء يف سياق اهلجرة، 
  .)٥(رين وأفراد أسرهم والتصديق عليهاجحلماية حقوق مجيع العمال املها

وطلبت منظمة العفو الدولية وحمفل حقوق اإلنسان إىل أملانيا أن تعترف رمسياً بانطباق العهـد الـدويل                - ٣
ملدنية والسياسية انطباقاً كامالً على األشخاص اخلاضعني لواليتها يف احلاالت اليت تقوم فيها قواهتا اخلاص باحلقوق ا

ـ    )٧(وأوصت مؤسسة حقوق الطفل   . )٦(عمليات يف اخلارج  ها ب أو شرطت  ا  وحمفل حقوق اإلنسان بأن تسحب أملاني
ن إ، حيـث    )Bundesländer(والياهتا  جمالس  لو مل توافق على ذلك      و حىت   )٨(حتفظها على اتفاقية حقوق الطفل    
  . )٩(لديها السلطة القانونية للقيام بذلك

  دستوري والتشريعياهليكل ال -  باء

ار املعهد األملاين حلقوق اإلنسان إىل أن التشريعات واالختصاصات القضائية األملانية نادراً ما تشري إىل        أش  - ٤
  .)١٠(املعايري الدولية حلقوق اإلنسان

نظام قانوين ملزم يصدره الربملان إلعطاء اتفاقية حقـوق الطفـل   وأوصت مؤسسة حقوق الطفل بوضع        - ٥
  .)١١(على القوانني اخلاصة باللجوء واألجانبوبروتوكوهلا االختياري األولوية 

وأوصى جملس . )١٢(الوطين ال يعترف بالدافع العنصريوأشار حمفل حقوق اإلنسان إىل أن القانون اجلنائي   - ٦
  العنـصري كعامـل مـشّدد لـدى        صـراحةً إىل الـدافع      أوروبا بإدراج حكم يف قانون العقوبـات يـشري          

  .)١٣(حتديد العقوبات

فريق التنسيق األملاين الناشط على الصعيد الوطين ملكافحة االجتار يف النساء والعنف ضـد              من   كل   وأفاد  - ٧
على قانون  النساء يف سياق اهلجرة واملعهد األملاين حلقوق اإلنسان بأن احلكومة قد أدخلت تعديالت واسعة النطاق

والحـظ الفريـق أن     . )١٤(جتـار يشمل تدابري حلماية ضحايا اال     لكي   ٢٠٠٧أغسطس  /األجانب األملاين يف آب   
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املطالب اليت أعربت عنها املنظمات غري احلكومية، خاصةً عندما يتعلق األمر بـسياسات             بكل  التعديالت مل تف    
اجلديدة على حقوق املهاجرين وطاليب اللجوء قد       ، يف حني الحظ املعهد أن سلسلة من القيود          )١٥(قوانني اإلقامة 
إجـراء  كما أفاد املعهد األملاين حلقوق اإلنسان بأن التعديالت تستحدث   . )١٦(اتهذالقانون يف الوقت    أُدرجت يف   
 ٨ أو ٦ عن بصورة مشروعة ملدة تزيديف أملانيا  املقيمنيصة إقامة دائمة جديدة لبعض فئات األشخاص العمل برخ

ذه الرخصة اجلديدة   ، ولكنه جيد أن بعض األنظمة املتعلقة هب       )١٧() سنوات للعازبني  ٨ سنوات لألسر و   ٦(سنوات  
السكان املهاجرين، بل   شرائح  تثري إشكاالت جسيمة على الصعيد العملي، وقد تكون هلا آثار متييزية ضد بعض              

 .)١٨(أيضاًقد تكون منافية حلقوق الطفل إهنا 

   اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها -  جيم
متمايزاً طين حلقوق اإلنسان يف أملانيا يشمل نظام حماكم أفاد املعهد األملاين حلقوق اإلنسان بأن اهليكل الو     - ٨

وهو مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان     (جداً، ومنظمات جمتمع مدين نشطة، واملعهد األملاين حلقوق اإلنسان          وفعاالً  
املكتـب االحتـادي   وسيطة، منها توفري احلماية ال باإلضافة إىل عدة مؤسسات تضطلع مبهام       ")ألف"من املستوى   

املؤسسة األخرية، مبيناً   هذه  وشكّك حمفل حقوق اإلنسان يف فعالية       . )١٩(٢٠٠٧ الذي أنشئ عام     افحة التمييز ملك
واضح كيف يعتزم هذا املكتب توطيد التعاون مع املنظمات املعنية مبكافحة العنصرية علـى              الغري  من  يزال  أنه ال   

توفري ما يلزم من املوارد واالستقاللية للمكتب كي       وأوصى جملس أوروبا بأن تضمن أملانيا       . )٢٠(الوالياتمستوى  
   .)٢١(اجلمهوريف أوساط مبهامه على أوسع نطاق ممكن يضطلع بواليته بصورة فعالة وللتعريف 

عنية بالشكاوى خارج نطـاق     عند اإلمكان، استقالل اهليئات امل     ،وأوصى جملس أوروبا بأن تعزز أملانيا       - ٩
ى استناداً إىل إجراءات واضحة، مع توفري معلومات يسهل وصول العامة إليها            وأن تضمن معاملة الشكاو    القضاء
كما أوصى جملس . )٢٢(ضاء على مستوى االحتاد والوالياتالقاهليئات املتاحة ملعاجلة الشكاوى خارج نطاق بشأن 

تعزز والية املعهد األملاين أوروبا بأن تنظر أملانيا يف إنشاء جلان برملانية حلقوق اإلنسان على مستوى الواليات؛ وأن 
صـياغة التـشريعات    عملية  حلقوق اإلنسان فيما يتعلق برصد اهلياكل والوقائع ومن حيث دوره االستشاري يف             

الشرطة ومعاملة الشكاوى خارج هيكل الشرطة      أعمال  املتعلقة حبقوق اإلنسان؛ وأن تنشئ آليات مستقلة لرصد         
رة مركزية، بشأن االدعاءات املتعلقة بإساءة املعاملة وسوء التصرف من ، بغية مجع بيانات شاملة، بصواتوالوزار
  .)٢٣( الشرطةجانب

يركز حصراً على قضايا حقوق     والحظ حمفل حقوق اإلنسان أن جزءاً أساسياً من املؤسسات احلكومية             - ١٠
حلقوق اإلنسان أو أمني مجلس ء هيئة مستقلة للشؤون الداخلية، كوأوصى احملفل بإنشا. )٢٤(اإلنسان خارج أملانيا

مظامل حلقوق اإلنسان من أجل املساعدة يف تنفيذ توصيات هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، مطالبـاً بإتاحـة                 
املستوى الـوطين ومـستوى     الوصول إىل هذه اهليئة أمام مجيع املواطنني وبأن تتناول قضايا حقوق اإلنسان على              

  .)٢٥(واليات على السواءال
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  السياساتية التدابري -  دال

أوصى جملس أوروبا بأن تطور أملانيا خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان عن طريق إشراك مجيع أصحاب   - ١١
وأوصى . )٢٦(واضحة على صعيد السياسة العامة واستراتيجيات لتحقيق هذه األهداف        وحتديد أهداف   املصلحة،  

 أن يشارك فيها األشخاص املتأثرون بـالفقر        حمفل حقوق اإلنسان بوضع خطة عمل وطنية ملكافحة الفقر، على         
وفيما يتعلق باالندماج بني شـطري أملانيـا        . )٢٧(الفقر والضمان االجتماعي  مكافحة  واملنظمات العاملة يف جمال     

  الشرقي والغريب، أوضح احملفل أن مثة حاجـة أيـضاً إىل وضـع سياسـة عامـة منقحـة لـضمان تكـافؤ                       
  . )٢٨(املعايري االجتماعية

مع منظمات اجملتمع املدين العاملـة يف ميـدان         بطريقة منهجية ومنتظمة    أوصى جملس أوروبا بالتشاور     و  - ١٢
 كما أوصـى    .)٢٩(حقوق اإلنسان بشأن القضايا املتعلقة بالتشريعات والسياسات اليت تؤثر على حقوق اإلنسان           

للمدّرسـني،  ريب أثناء العمـل     والتدبتعزيز وحتسني إدماج أساليب تدريس حقوق اإلنسان يف التدريب املسبق           
وطالبت منظمة العفو الدولية وحمفـل      . )٣٠(إطار املهن األخرى  وتوطيد مأسسة التثقيف بشأن حقوق اإلنسان يف        

قوات األمن اليت تنشرها على الصعيد الدويل، بغية         ألفراد   حقوق اإلنسان بأن تكّيف أملانيا التدريب الذي توفره       
لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على األشخاص اخلاضعني لواليتها يف          االعتراف باالنطباق الكامل ل   

 .)٣١(أو أفراد شرطتها يف اخلارججنودها عمل فيها ياألماكن اليت 

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  - ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

   منظمـة قـد أنـشئ    ١٠٠أن ائتالفاً للمنظمات غـري احلكوميـة يـضّم    أشارت مؤسسة حقوق الطفل إىل    -١٣
 حتت رعاية املنظمة األملانية لرعاية الطفولة، وأنه يقوم منذ ذلك احلني برصد تنفيذ التزامات أملانيا                ١٩٩٦ يف عام 

ى التمييز ضد وأفاد حمفل حقوق اإلنسان بأن توصيات اللجنة املعنية بالقضاء عل. )٣٢(اتفاقية حقوق الطفلمبوجب 
  .)٣٣(املرأة بشأن التشاور مع املنظمات املستقلة للمرأة يف إعداد التقرير الوطين مل تلق استجابةً بعد

  اإلنسانيف جمال حقوق تنفيذ االلتزامات الدولية  -  باء

   املساواة وعدم التمييز- ١

األملانية مل تؤِت سوى نتائج جزئيـة، إذ        أشار حمفل حقوق اإلنسان إىل أن سياسة املساواة اليت تتبعها احلكومة              -١٤
واعترب كلٌ من احملفل واملعهد األملاين حلقوق اإلنسان أن اسـتراتيجية           . )٣٤(يبدو أهنا تنحصر يف السياسات املتعلقة باألسرة      

ز ضد املرأة، قد     التميي اللجنة املعنية بالقضاء على   املقدمة إىل   تقارير  الاملساواة املتعلقة بتعميم املنظور اجلنساين، واملدرجة يف        
لوزارة االحتادية لشؤون األسـرة واملـواطنني       التابعة ل وأفاد املعهد بأن دائرة تعميم املنظور اجلنساين        . )٣٥(متّ التخلي عنها  

املسّنني والنساء والشباب قد أُلغيت، وأن الفريق احلكومي العامل املعين بتعميم املنظور اجلنساين مل يعد له وجود؛ وأن كل              
  .)٣٦(ُيذكر مع اجملتمع املدينهذه التغيريات قد أجريت دون تشاور 
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وأفاد حمفل حقوق اإلنسان واملعهد األملاين حلقوق اإلنسان بأن احلكومة قد استحدثت قانوناً للمساواة العامة يف                  -١٥
د واإلعاقة والعمر   واملعتقاإلثين ونوع اجلنس والدين     واألصل  " العرق" حيظر التمييز على أساس       وهو ،٢٠٠٦املعاملة عام   

إىل يتعلق بالوصـول    استثناء  إزاء األثر السليب الذي قد يترتب على بند         قلقه  بيد أن املعهد أعرب عن      . )٣٧(وامليل اجلنسي 
وعالوة على ذلك، اعترب    . )٣٨(ذريعةً للتمييز العنصري  البند  هلذا  غري الواضحة   الصيغة  املساكن املؤجرة، إذ ميكن أن ُتتخذ       

ستكون له على األرجح آثار سلبية علـى        هو أمر   د أن تقييد رفع الدعاوى القانونية ضد أفعال التمييز بفترة شهرين            املعه
مبـدأ املـساواة يف     من  أملانيا أو توضح االستثناءات     تلغي  وأوصى جملس أوروبا بأن     . )٣٩(فعالية سبل االنتصاف القانوين   

ؤجرة يف إطار قانون املساواة العامة يف املعاملة، وأن تنظر يف متديد فترة تقـدمي    املعاملة فيما يتعلق بالوصول إىل املساكن امل      
  .)٤٠(الدعاوى مبوجب القانون املذكور

 ينبغي أن يعمل بصورة شاملة علـى مـستوى   املكتب االحتادي ملكافحة التمييزواعترب حمفل حقوق اإلنسان أن        -١٦
 البحوث اليت تراعي الفوارق بني اجلنسني وتقييم الدراسات على حنو يراعي            ، وأنه ينبغي تشجيع   )٤١(االحتاد والواليات معاً  

 الوظائف بـدوام     املساواة بني اجلنسني، ومستويات    نوع اجلنس، وتيسري الوصول إىل بيانات أفضل بشأن مسائل تشمل         
والـدين  لـسن  األصل اإلثـين، وا كامل وجزئي، ومستويات الدخل حسب القطاع ونوع اجلنس، والتمييز العنصري، و       

وأوصى جملس أوروبا بأن تفحص أملانيا األحكام القانونية واإلداريـة ذات           . )٤٢( وامليول اجلنسية  اتواملعتقدات، واإلعاق 
  .)٤٣(نون املساواة العامة يف املعاملةقالالصلة على مستوى االحتاد والواليات بغية حتديد مدى امتثاهلا 

ان وحمفل حقوق اإلنسان إىل أن أملانيا مل تقدم خطة عمل وطنيـة ملكافحـة               وأشار املعهد األملاين حلقوق اإلنس      -١٧
ووّجه املعهد واحملفل انتقادات مـشتركة      . )٤٤(٢٠٠١اليت قُطعت يف مؤمتر ديربان العاملي لعام        العنصرية، وفقاً لاللتزامات    

ل التركيز بشكل أساسي على     ألسباب تشم وذلك  ،  ٢٠٠٧ملشروع خطة العمل الوطنية األول الذي قُّدم يف خريف عام           
وأشار املعهـد إىل أن     . )٤٥(التطرف اليميين وإمهال األشكال اهليكلية من التمييز العنصري ضمن التيار الرئيسي للمجتمع           

مشروع خطة العمل الوطنية مل يتناول بشكل كاٍف أشكاالً حمددة من التمييز املوجه ضد فئات معينـة ومل يتـضمن أي                     
  .)٤٦(تدابري جديدة

يف العنف العنصري ضد األقليات وضعف اسـتراتيجية        هائلة  حمفل حقوق اإلنسان بقلق حدوث زيادة       الحظ  و  -١٨
لتصدي السياسة العامة ل  تتخذ أملانيا إجراءات على صعيد      وأوصى جملس أوروبا بأن     . )٤٧(يف التصدي هلذا العنف   احلكومة  
اإلجراءات موجهة ملخاطبة مجيع شرائح     ألجانب، حبيث تكون هذه     اواملواقف املنطوية على كره     اليمينية املتطرفة   للمواقف  

كما أوصى باالستمرار يف متويل     . )٤٨(اجملتمع فضالً عن تشجيع أنشطة اجملتمع املدين ملكافحة التوجهات املناوئة للدميقراطية          
الـيت  دف إىل حتديد التوجهـات      منظمات دعم الضحايا واألفرقة االستشارية املتنقلة وغريها من املبادرات الشعبية اليت هت           

النظر يف إنشاء قاعـدة   أوصى أيضاً ب  يف اجملتمعات احمللية والتصدي هلا؛ و     تنطوي على كره األجانب والتوجهات العنصرية       
اليت تـنّم   تلك  على احلوادث العنصرية أو     شمل البيانات الكمية والنوعية اليت يقدمها الضحايا أو الشهود          ت بيانات مركزية 

  .)٤٩(مؤسسات إسداء املشورةتُبلّغ هبا ألجانب اليت عن كره ا

 وأشار حمفل حقوق اإلنسان ومنظمة العفو الدولية إىل تلقيهما شكاوى ذات مصداقية من مواطنني غري أملانيني                  -١٩
  .)٥٠(متييزية ومذلّة على أيدي موظفي شرطة احتاديني على احلدود بني أملانيا وبولنداملعاملة بشأن تعرضهم 
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  شـركات التـضامن املـسجلة      وذكر حمفل حقوق اإلنسان أنه بالرغم من استحداث قانون لتنقـيح قـانون                -٢٠
زالوا يتعرضون للتمييز يف الكثري من النواحي األساسية مقارنةً بالشركاء          ما  ، فإن الشركاء من نفس اجلنس       ٢٠٠٤يف عام   

 )٥٢(لة مناصرة املتحولني إىل اجلنس اآلخر وحقوق اإلنسان       وقد أعرب املعهد األملاين حلقوق اإلنسان ومح      . )٥١(من اجلنسني 
املثليات واملثليني ومزدوجي امليول اجلنـسية      عن قلقهما إزاء القوالب النمطية واملواقف التمييزية اليت ال تزال منتشرة جتاه             

تدنيس وأعمال  داءات عنيفة   ارتكاب اعت شار حمفل حقوق إىل     وأ. )٥٣(ألملاينواملتحولني جنسياً يف مجيع قطاعات اجملتمع ا      
يف واملثليني من ضحايا النظام النازي يف مقاطعة تيريغارتن بربلني للمثليات النصب التذكاري مثل ُنُصب تذكارية لأو تدمري 

  .)٥٤(٢٠٠٨أغسطس /آب

   حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه- ٢

نسان إىل تلقيهما تقارير ذات مصداقية عن تعـرض         أشار كلٌ من منظمة العفو الدولية وحمفل حقوق اإل          - ٢١
ـ     ملا ذكرته امل  ووفقاً  . )٥٥(أشخاص إلساءة املعاملة على أيدي موظفني إلنفاذ القانون           تنظمة واحملفل، فقـد أُقفل

أُقفل قد ، حيث تعترب املنظمة أن بعضها )٥٦( حتقيقاً جنائياً ضد موظفني يف الشرطة٨٢ حتقيقاً من أصل ٧٠ملفات 
وعالوة على ذلك، يساور املنظمة قلق ألن بعض ضحايا االستخدام املفرط للقوة وإساءة املعاملـة     . )٥٧(أوانهقبل  

وقـد  . )٥٨(سبب خشيتهم من اللجوء إىل الشرطة     باوى  تقدمي شك يعرضون عن   على أيدي موظفي إنفاذ القانون      
نطاق الوطين بشأن االدعـاءات املتعلقـة       حىت اآلن بيانات إحصائية على ال     ال تتوفر   الحظت املنظمة واحملفل أنه     

، وأنه ال تزال هناك حاالت تواجه فيها شكاوى إساءة   )٥٩(حباالت إساءة املعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون       
  .)٦٠(املعاملة ضد الشرطة بتهمٍ من الشرطة ضد الشخص املّدعي

مل يـُود إىل ضـمان      " Jugendamt"ها  وأشارت رابطة حقوق الطفل إىل أن اهليكل القانوين لسلطة امس           - ٢٢
لرابطة، ال ختضع   ملا ذكرته ا  فالسلطة املذكورة، وفقاً    . )٦١(قوق األطفال ومحايتهم من األضرار البدنية والنفسية      ح

كما أفادت الرابطة عن وجود أوجـه قـصور   . )٦٣(اً ما تتخطى صالحياهتا دون جزاء      وكثري )٦٢(ألي رقابة فعالة  
وأوصت الرابطة بإدخـال تعـديالت     . )٦٤(ء النفسيني واملوجهني القانونيني   طفال واخلربا يف نظام قضاة األ   تشوب  

من قبل  ملموسة ومفصلة    عالجية    وبوضع إجراءات  )٦٥(جذرية على الوضع القانوين للسلطة املذكورة ووكالئها      
مرة واحدة يف جية املتخذة باإلجراءات العالاملفوض األورويب حلقوق اإلنسان إبالغ فريق من اخلرباء املستقلني، مع 

  .)٦٦(السنة على األقل إىل حني احلصول على موافقة كاملة

ن نطاق العنف املرتيل واجلنـسي، كالقتـل         مفيدة ع  عدم توافر بيانات  إىل  حقوق اإلنسان   وأشار حمفل     - ٢٣
ى السعي لتوفري   وحثّ احملفل أملانيا عل   . )٦٧()كمؤسسات العالج النفسي  (والزواج القسري والعنف يف املؤسسات      

ويعتقد احملفل . )٦٨(ي مبوجب القانون املدين واجلنائياحلماية واإلغاثة على حنو أفضل لضحايا العنف املرتيل واجلنس       
، )كموظفي إنفاذ القانون والقضاء والطب والرعاية     (أن من الضروري تأمني التدريب املالئم لألخصائيني املعنيني         

يعتقد أيضاً أن مثة حاجة إىل إدراج       هو  و. )٦٩( الثقافية واإلعاقة وضحايا االجتار    مع إيالء عناية خاصة لالعتبارات    
وإلسداء ار يف البشر    حلماية ضحايا الزجيات القسرية وضحايا االجت     ) يف قانون اهلجرة واإلقامة مثالً    (أحكام أفضل   

وفري احلماية من العنف اجلنـسي      أملانيا استراتيجيات سياساتية لت   تضع  وأوصى جملس أوروبا بأن     . )٧٠(املشورة هلم 
على النحو املالئم يف إطار خدمات      مراعاة أحواهلن   بصورة أكثر فعالية للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة، وضمان         

  .)٧١(النساءلضحايا العنف من املقدمة الدعم وإسداء املشورة 
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متها احلكومة بشأن اآللية الوقائية     وأعرب املعهد األملاين حلقوق اإلنسان عن قلقه ألن املقترحات اليت قد            - ٢٤
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة الوطنية املقبلة ال تفي باملعايري املبينة يف 

وأوصى جملس أوروبا . )٧٢()من حيث املوظفني والتنوع واملواردوذلك (أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
فعالة تفحص بانتظام ن تعيد أملانيا النظر يف خطط تنفيذ الربوتوكول االختياري لالتفاقية حبيث ُتنشأ آلية وقائية               بأ

  .)٧٣(معاملة األشخاص احملرومني من حريتهم يف أماكن االحتجاز

د النساء يف فريق التنسيق األملاين الناشط على الصعيد الوطين ملكافحة االجتار يف النساء والعنف ضورّحب   - ٢٥
االجتـار لغـرض   مـسألة   والذي تضمن ٢٠٠٥على القانون اجلنائي يف عام    سياق اهلجرة بالتعديل الذي أدخل      

ويف حني أشار الفريق إىل بعض أوجه التحسن . )٧٤(الً بذلك تعريف االجتار يف البشراالستغالل يف العمل، مستكم
زال هنـاك   ياعترب أنه ال    فقد  عيد مكافحة االجتار يف البشر،      خالل السنوات املاضية يف أملانيا على ص      اليت ُسّجلت   

. )٧٥(ضحايا االجتاه يف البشر ورعايتهمآليات شاملة حلماية اعتماد وأوجه القصور على صعيد الشوائب العديد من 
لبشر يكون   مكافحة االجتار يف ا     إطار وأفاد الفريق بأنه ال يزال ُيفتقر إىل تنفيذ هنج يستند إىل حقوق اإلنسان يف             

  .)٧٦(حقوق الضحايا وتوفري احلماية هلمحموره 

  القانونسيادة إقامة العدل و - ٣

أوصى جملس أوروبا بأن تضمن أملانيا أال يؤدي نقل السلطات التشريعية فيما يتعلق بإدارة السجون إىل                  - ٢٦
كما أوصى . )٧٧(من السجن وأن تظل إعادة إدماج السجناء يف اجملتمع هي اهلدف الرئيسي ،خفض معايري السجون

اجمللس بتشجيع إيواء اجلاحنني األحداث يف مرافق احتجاز مفتوحة ومواصلة توفري التمويل الكايف للتدابري العقابية               
البديلة، مبا يف ذلك الوساطة بني الضحية واجلاين؛ وتوفري إمكانية االستئناف للجاحنني األحداث أو نوع آخر من                 

وتوخي عناية فائقة يف تطبيـق إجـراءات        ق التدابري التعليمية اليت حيددها قرار احملكمة؛        االستعراض املستقل لنطا  
املودعني رهن  لألشخاص  االحتجاز املقترن بتدابري أمنية مشددة وتوفري العالج الطيب أو أي نوع آخر من الرعاية               

  .)٧٨(هتم احملددةوفقاً ملا تقتضيه حاالهذا النوع من االحتجاز 

  خلصوصية الشخصية ويف الزواج واحلياة األسريةااحلق يف  - ٤

السلطات على مـستوى    املسندة إىل   الحظ املعهد األملاين حلقوق اإلنسان أن صالحيات املراقبة اجلديدة            - ٢٧
االحتاد والواليات تتضمن االحتفاظ ببيانات االتصاالت، وإمكانية التقصي على شبكة االنترنت واملراقبة بالفيديو             

وأفاد املعهد بأن احملكمة الدستورية االحتادية قد أعلنت عدم دستورية بعض أجزاء القانون . )٧٩( اخلاصةيف املساكن
كمـا  . )٨٠( ومعايري حقوق اإلنسان ذات الصلة الشخصيةاجلديد بسبب االنتهاكات غري املتناسبة حلق اخلصوصية      

قد أثار مؤخراً جـدالً  ستخدام البيانات الشخصية جتاوزات جسيمة فيما يتعلق با   أفاد املعهد بأن ارتكاب شركات خاصة       
  .)٨١( خاصةتهاكات اليت ترتكبها وكاالت االنمنمحاية حق اخلصوصية الشخصية عن حول مسؤولية الدولة املشددة 

وأشار حمفل حقوق اإلنسان إىل أن التدابري اليت اختذهتا أملانيا ضد الزجيات القسرية غري كافية، إذ يـتعني            - ٢٨
فصل رخص اإلقامة عن الوضع مثل على قانون اهلجرة لضمان تأمني ظروف معيشية آمنة، رئيسية غيريات إدخال ت

  رغمن على الزواج   العائلي وضمان حق العودة للنساء والفتيات الاليت حصلن على حق اإلقامة يف أملانيا قبل أن يُ               
  .)٨٢(يف اخلارج
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 اجلمعيات والتجمـع  وتكوين  حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري         - ٥
  السلمي، واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة ويف احلياة السياسية

 ١٦ مـن أصـل      ٨(أشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان واملعهد األملاين حلقوق اإلنسان إىل أن عدة واليات                -٢٩
. )٨٣(يف املـدارس  رة  ظـاه قد أصدرت تشريعات متنع املدّرسني يف املدارس العامة من ارتداء رموز دينية             ) والية

وأعرب املعهد عن قلقه من أن      . )٨٤(والحظا أن معظم تلك التشريعات تتضمن استثناءات للرموز الدينية املسيحية         
، يف حني أعربـت     )٨٥(التشريعات اليت حتايب رموز ديانة معينة هي تشريعات متييزية وتشكل انتهاكاً حلرية الدين            

ه القوانني وتنفيذها من متييز ضد املسلمني، وخاصة النساء املـسلمات، إذ            املنظمة عن قلقها ملا تنطوي عليه هذ      
إىل املنظمة  أشارت  و. )٨٦(ف القطاع العام على أساس عقيدهتن     تستبعدهن من العمل يف التدريس وغريه من وظائ       

   إذا  وهتديدهن بـإجراءات تأديبيـة    ) واخلدمة املدنية (مناصب يف قطاع التعليم     شغل  حرمان نساء مسلمات من     
  .)٨٧(، وقد فُصلت مدّرسة من وظيفتها يف إحدى احلاالت بسبب هذا القانوناحلجابما استمررن يف ارتداء 

  ظروف عمل عادلة ومواتيةالتمتع بويف  احلق يف العمل - ٦

أشار حمفل حقوق اإلنسان إىل أن النساء يف أملانيا ال يزلن يواجهن سلبيات مجة على صعيد العمـل، إذ                     - ٣٠
وقد تؤدي اإلصـالحات الـيت      . )٨٨(يف املتوسط  يف املائة    ٢٢تقل عن رواتب الرجال بنسبة      على رواتب   حيصلن  

سياسات سوق العمل والضمان االجتماعي والصحة والرعاية والضريبة إىل تفاقم التمييز اهليكلي            لأجريت مؤخراً   
 يف املائة من الوظائف يف قطاع       ٧٠يل  خماطر افتقارهن، حيث تشغل النساء حوا     ، مما يزيد إىل حد كبري       ضد املرأة 

وقد . )٨٩( متناسب على النساء املهاجرات    ريويؤثر بشكل غ  األجور املتدنية، األمر الذي ال يتيح هلن معيشة الئقة          
أوصى جملس أوروبا بأن حتدد أملانيا لوائح لتطبيق مبدأ األجر املتساوي لقاء العمل ذي القيمة املتساوية بني خمتلف 

فوارق عمل، وأن تنظر يف استحداث إجراءات للدعاوى اجلماعية تتيح جملموعات من املشتكني الطعن يف قطاعات ال
  .)٩٠(نساء والرجال حسب القطاعاتبني الاألجور 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق - ٧

ني املستحقني للرعاية يعانون من نقص املأكل    أفاد املعهد األملاين حلقوق اإلنسان بأن عدداً كبرياً من املسنّ           - ٣١
وطلب جملس أوروبا إىل أملانيا أن      . )٩١(يف دور الرعاية  املودعني  واملشرب والرعاية املالئمة، وال سيما األشخاص       

وضع إرشادات  ، وإىل   تضمن توفري الرعاية للمسّنني على حنو يصون كرامتهم بغض النظر عن وضعهم االجتماعي            
  . )٩٢(وفري الرعاية على حنو يصون الكرامةواضحة بشأن ت

ن ملسألة تدين مستوى الرواتب دوراً حمدداً يف االندماج بني شـرق أملانيـا              قال حمفل حقوق اإلنسان إ    و  - ٣٢
ضعف  هو ٢٠٠٨يونيه /يف حزيران يف املائة يف الشطر الشرقي ألملانيا ١٢,٧معدل البطالة الذي بلغ ف. )٩٣(وغرهبا
 مستوى املعاشات التقاعدية بني الشطرين      كما أن مثة تفاوتات كبرية يف     ،  ) يف املائة  ٦,٢(لغريب  يف شطرها ا  مثيله  

  وعلى مدى عشر سنوات، مل يتقلص الفـارق     . )٩٤() يف املائة يف الغرب    ١٠٠ق مقابل    يف املائة يف الشر    ٨٧,٨٧(
  .)٩٥(الصعيدين االجتماعي والثقايف يف املائة، ما يعين استمرار عدم املساواة بني الشطرين على ٢,١بنسبة إال 
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) الرعايا األجانب مبن فيهم   ( يف املائة من سكان أملانيا       ١٣حوايل  وأشار احملفل على تقديرات مفادها أن         - ٣٣
يف تقريرها األخري عدد األشخاص الناشطني قد حددت إىل أن احلكومة األملانية أيضاً ، مشرياً  )٩٦(يعانون من الفقر  

 مليون  ١,٣اجني إىل إعانات إضافية من احلكومة بسبب عجز رواتبهم عن تغطية نفقاهتم مبا يناهز               اقتصادياً واحملت 
ملا ذكره  ووفقاً  . )٩٧( ماليني شخص  ٥شخص، يف حني تشري مصادر مستقلة إىل أن العدد احلقيقي هو أقرب إىل              

ذي يعين تدين فرص احلصول على       ماليني طفل مهددون بالعيش دون احلد األدىن للمعيشة، األمر ال          ٣حملفل فإن   ا
واخلـدمات الـصحية    ) من أي نوع من التـدريب     مني   يف املائة منهم حمرو    ١٥زال  يال  (التعليم والتدريب املهين    

  وتـضاؤل فـرص إمسـاع أصـواهتم        االجتمـاعيني   والوصم واإلقـصاء    ) وبالتايل تدين متوسط العمر املتوقع    (
  .)٩٨(عنيةللجهات امل

 بأن تتخذ أملانيا تدابري سياساتية شاملة للتصدي ملشكلة الفقر بني األطفـال وأن              وأوصى جملس أوروبا    - ٣٤
حتّسن الفرص التعليمية لألطفال الذين يعيشون يف فقر؛ وأن تعتمد تدابري سياساتية للتصدي لظـاهرة الفقـراء                 

قوق اإلنسان وحمفل حقوق    والحظ املعهد األملاين حل   . )٩٩(رحد أدىن لألجو  ني  يتعالعاملني املستجّدة؛ وأن تنظر يف      
 يطرح عدداً من املشاكل املتعلقة بالفقر هلا        ٢٠٠٨اإلنسان أن تقرير احلكومة االحتادية بشأن الفقر والثروة لعام          
  .)١٠٠(إال بالكاديشري إىل حقوق اإلنسان ال بعٌد يرتبط بوضوح حبقوق اإلنسان، يف حني أن التقرير نفسه 

  يف حياة اجملتمع الثقافيةيف املشاركة احلق يف التعليم و - ٨

أعرب املعهد األملاين حلقوق اإلنسان عن قلقه إزاء معاناة بعض فئات األطفال من التمييز اهليكلي يف نظام   - ٣٥
من نظام التعليم يف وقت مبكر جـداً،        يتسربون  وأفاد املعهد بأن العديد من هؤالء األطفال        . )١٠١(األملاينالتعليم  

  .)١٠٢(حقيقية للحصول على عمل أو تدريب مهينفرصة ح هلم أن تتادون 

وأشارت منظمة العفو الدولية وحمفل حقوق اإلنسان إىل أن سلطة تنظيم مجيع املسائل املرتبطة بـالتعليم           - ٣٦
غري احلائزين على رخص    منوطة بالواليات الست عشرة، وأن غموضاً قانونياً يكتنف مسألة ما إذا كان لألطفال              

وعالوة على ذلك، فإن مدراء املدارس مطالبون بتبليـغ         . )١٠٣(احلق يف التعليم االبتدائي يف بعض الواليات       إقامة
سلطة األجانب عن هوية الطفل غري احلاصل على رخصة إقامة؛ األمر الذي كثرياً مـا يـؤدي إىل الـشروع يف                

هاجرين غري النظاميني على حقهـم يف       وأوصى جملس أوروبا بأن تضمن أملانيا حصول امل       . )١٠٤(إجراءات الترحيل 
  .)١٠٥(التعليم بصورة فعالة

املبكرة غري والرعاية وأفاد املعهد األملاين حلقوق اإلنسان بأن املؤسسات التعليمية املختصة مبرحلة الطفولة     - ٣٧
 ما تكون نوعية التعليم     وكثرياً. )١٠٦(متوافرة بقدرٍ كاٍف يف مجيع أحناء البلد، وخاصةً يف املناطق الغربية واجلنوبية           

كمـا أن   . )١٠٧(د اللغـة  يف هذه املؤسسات متدنية جداً وال تدعم عملية التعلم لدى الطفل، ال سيما على صعي              
  .)١٠٨(ال تستثمر موارد بشرية ومالية كافية يف املدارس االبتدائية من أجل التصدي هلذه املسألةالواليات 
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  األقليات والشعوب األصلية - ٩

بصورة عملية ومعقولـة    قومية   جملس أوروبا بأن تطبق أملانيا معايري النطاق الشخصي لألقليات ال          أوصى  - ٣٨
كانوا حيملون  أالسنيت سواء   /الرومابأفراد مجاعات   حبيث ال تتمخض عن تفاوتات ال داعي هلا، خاصةً فيما يتعلق            

قومية مع إيالء   االقتصادي لألقليات ال  واعي  اجلنسية األملانية أم ال؛ وبأن حتّسن مجع البيانات بشأن الوضع االجتم          
بالتعاون مع اجملتمعات احمللية لألقليات املعنية؛ وبأن تتخذ تـدابري          واالعتبار الواجب حلماية اخلصوصية الشخصية      

خاصة، من ضمنها وضع استراتيجيات شاملة على صعيد االحتاد والواليات، لتحسني وضع مجاعيت الروما والسنيت 
السلبيات الناشئة عن التمييز املستمر، مع ضمان مستوى متكافئ من احلماية يف مجيع أحناء أملانيـا؛                للتغلب على   

 املتعلقة باحملافظة على شبكة املدارس الـصوربية يف       اتوبأن تعّزز إشراك األقليات الصوربية يف عملية صنع القرار        
  .)١٠٩(ا وبراندنربغوالييت ساكسوني

  لتمسو اللجوءاملهاجرون والالجئون وم - ١٠

أفاد حمفل حقوق اإلنسان بأن املكتب االحتادي للهجرة والالجئني قد دأب من تلقاء نفسه على تأكيـد                   - ٣٩
كما ذكر احملفل أن املكتب كثرياً ما يتعامل مع شهادات . )١١٠(عدم وجود اعتبارات صحية تعرقل إعادة الالجئني 
فو الدولية واحملفل وأفادت منظمة الع. )١١١(ادات غري موثوقة   شه الالجئني الذين تعرضوا لصدمات نفسية على أهنا      

من قانون إجراءات اللجوء، فإن وضع الالجئ ال مينع السلطات من تسليم األشخاص إىل        ) ٢(٤أنه مبوجب املادة    
  قـد تزايـد  عدد الالجئني احملتجزين بغرض تسليمهمأن وأشارت منظمة العفو الدولية إىل   . )١١٢( األصلية بلداهنم

من قانون إجراءات   ) ط(٧٣املادة  كما أعرب احملفل واملنظمة عن قلقهما إزاء تنفيذ         . )١١٣(خالل العامني املاضيني  
عندما تتغري الظروف الـيت ُمـنح   إلغاء وضع الالجئ اليت تقتضي من املكتب االحتادي للهجرة والالجئني      اللجوء

حملاكم األملانية ال تأخذ باالعتبار ما إذا كانت سلطات ، ذلك أن السلطات وا)١١٤(هذا الوضعأساسها الالجئ على 
وأوصى جملس أوروبا بأن    . )١١٥(عودتهلدى  البلدان األصلية قادرة أم ال على توفري احلماية الفعالة للشخص املعين            

 أو امليـول    تطّبق أملانيا أسساً لتوفري احلماية لالجئني تشمل احلماية من االضطهاد ألسباب تتعلق باجملاهرة الدينية             
على أساسية إال عندما تطرأ تغريات إلغائه ضع اللجوء حبيث تضمن عدم إلغاء واجلنسية؛ وأن تعيد النظر يف ممارسة 

الظروف املرتبطة بقرار منح اللجوء األصلي، حبيث تبدد بوضوح وبصورة دائمة املخاوف املتعلقة بتعرض الشخص 
  .)١١٦(املعين لالضطهاد

الوكالة األوروبيـة إلدارة التعـاون يف       اركة موظفي إنفاذ القانون األملانيني يف عمليات        وفيما يتعلق مبش    - ٤٠
يف البحر املتوسط، أشـارت  ) FRONTEX (يف االحتاد األورويب العمليات على احلدود اخلارجية للدول األعضاء

  مبدأ عدم اإلعـادة القـسرية      منظمة العفو الدولية وحمفل حقوق اإلنسان إىل تأكيد وزارة الداخلية االحتادية أن             
. )١١٧(ال ينطبق على األشخاص الذين يّدعون تعرضهم لالضطهاد إذا كانوا يقيمون خارج منطقة االثين عشر ميالً

التزامات حقـوق اإلنـسان خـارج    انطباق وحثّت املنظمة أملانيا على إعادة النظر يف موقفها وتعديله والقبول ب 
  .)١١٨(تها أو سيطرهتا الفعليةاليأراضيها يف أي مكان متارس فيه و

  فورمتربغ قد أصـدرت يف      -  وأفادت اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان بأن وزارة الداخلية لوالية بادن           - ٤١
وقد ُصممت تلك االستبيانات خصيصاً     . التجنس استبياناً ملوظفي اهلجرة ملساعدهتم على فرز طلبات         ٢٠٠٥عام  
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الذين يظهر أهنم   مقدمي الطلبات اآلخرين    "ان منظمة املؤمتر اإلسالمي ومجيع      الستهداف مقدمي الطلبات من بلد    
ـ   " مجيع اجلنسيات األخرى  وحاملي  األوروبيني واألمريكيني   "وباملقابل فإن   ". من املسلمني  ن هـذا   معفيـون م

إلثنية أو الدينية الـيت     وأوصى جملس أوروبا بأن تتفادى أملانيا وصم املهاجرين وطاليب اللجوء واجلماعات ا           . )١١٩(اإلجراء
واهلجرة واللجوء ومكافحة اإلرهاب؛    بالتجنس  تعيش يف أملانيا من خالل اخلطاب السياسي؛ وأن تعتمد تشريعات تتعلق            

  .)١٢٠( اجملتمع األملاينوأن تنهض بدورها كبلد هجرة عن طريق االعتراف الصريح باملسامهة اإلجيابية للمهاجرين يف

 الدولية وحمفل حقوق اإلنسان واملعهد األملاين حلقـوق اإلنـسان إىل أن مجيـع               وأشارت منظمة العفو    - ٤٢
القانون، بتبليغ سلطة األجانب عن هوية أي مهاجر غري نظامي، األمر الـذي             مبوجب  املؤسسات العامة مطالبة،    

تشريعات الـيت   وطلبت منظمة العفو الدولية أال تؤدي ال      . )١٢١(عادةً ما يؤدي إىل الشروع يف إجراءات الترحيل       
اهلجرة غري النظامية إىل حرمان املهاجرين فعلياً من احلصول على حقوقهم األخرى املعترف هبـا               إىل ضبط   هتدف  

التعويض عن انتهاكات    على الصعيد الدويل،كاحلصول على التعليم والرعاية الصحية وسبل االنتصاف الفعالة أو          
نظمة العفو الدولية إىل إعفاء مجيع اجلهات املختصة واملؤسسات ذات          ودعا حمفل حقوق اإلنسان وم    . )١٢٢(حقوق اإلنسان 

الصلة اليت تتعامل مع املهاجرين الذين ال حيملون وثائق رمسية من املالحقة اجلنائية، وإعفاء مجيع املكاتب العامة اليت تقدم                   
  .)١٢٣(ةرين الذين ال حيملون وثائق رمسيخدمات اجتماعية من واجب التبليغ عن هوية املهاج

وأشار حمفل حقوق اإلنسان إىل أن مؤسسات غري تابعة للدولة،كالكنائس أو املنظمات غري احلكومية، هي   - ٤٣
يؤدي إىل فجوات كبرية ال سيما فيما يتعلق مما اليت توفر يف الوقت احلايل العالج الطيب للمهاجرين غري النظاميني، 

  .)١٢٤(باألطفال وحاالت احلمل والوالدة

يف ظروف صعبة   ألعوام عديدة   فاد حمفل حقوق اإلنسان بأن الالجئني وأطفاهلم مرغمون على العيش           وأ  - ٤٤
 بأن تنظر أملانيا يف ، يف مجلة أمور،وأوصى جملس أوروبا. )١٢٥(يف مراكز إيواء الالجئني، خاصة يف خميمات الترحيل

 األولية يف مراكز استقباهلم األوىل، على أن حتترم اعتماد وسائل بديلة إليواء طاليب اللجوء بعد انقضاء فترة اإلقامة
هذه الوسائل خصوصية طاليب اللجوء ومتكّنهم من احلفاظ على درجة كبرية من االستقالل الشخصي؛ وبأن تعيد                

تطبق فيها هـذه    القيود املفروضة على حرية حركة طاليب اللجوء، خاصةً يف احلاالت اليت            تناسب  النظر يف مدى    
وبأن توفر الرعاية الصحية ملعاجلة األمراض األساسية جلميع طاليب اللجوء؛ وبأن           مدى عدة سنوات؛    القيود على   

ـ مجيع طاليب اللجـوء     متتع  تعّد مبادئ توجيهية بشأن املعايري الدنيا إليواء طاليب اللجوء من أجل ضمان              ستوى مب
الت املربرة متاماً وعندما تتجلى بوضـوح       معيشة الئق؛ وبأن حتصر اللجوء إىل االحتجاز السابق للترحيل يف احلا          

يث ال تتجاوز فترة االحتجاز السابق للترحيل مدة بضعة أسابيع؛ قريب جداً حبإمكانية تنفيذ الترحيل يف املستقبل ال
وبأن توفر املشورة القانونية جماناً لطاليب اللجوء الذين ُرفضت طلباهتم واحملتجزين يف مراكز االحتجـاز الـسابق               

  .)١٢٦(يل انتصاف للطعن يف أسس احتجازهمل، حبيث يتسىن هلم احلصول على سبللترحي

وأفاد املعهد األملاين حلقوق اإلنسان بأن األجانب القّصر غري املرافقني واألطفال الالجئني عادةً ما ُيزج هبم   - ٤٥
وكثرياً ما يظل القـّصر  . )١٢٧(يةعن نتيجة إجيابعموماً وغري مناسبة لألطفال، وال تسفر مرهقة يف إجراءات جلوء  

وما أن . )١٢٨(طيلة الوقت يف حالة وجل من الترحيليعيشون فهم ومن مث " املُتعاطف معهم"غري املرافقني يف وضع 
 يف الغالب من كنف دائرة رعاية الطفولة إىل مراكز إيواء طاليب اُينقلوسن السادسة عشرة حىت يبلغ هؤالء األطفال 

وتتعـارض مـع    أيضاً  حالياً يف حتديد سن األطفال تثري إشكاالت        املتبعة   كما أن املمارسة     .)١٢٩(اللجوء البالغني 
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مؤسسة حقوق الطفل وحمفل حقوق اإلنسان أن األطفال الالجئني حيتاجون وقد ذكرت . )١٣٠(املصاحل املثلى للطفل
خلاصة جلميع األطفال غـري     أمور باستحداث وضع احلماية ا     إىل وضع آمن إلقامة طويلة األمد، وأوصيا يف مجلة        

وذلك من أجل ضمان    املرافقني الذين ال ميكنهم العودة ويف الوقت ذاته ليست لديهم فرصة للحصول على جلوء،               
  .)١٣١(وحصوهلم على الوصاية القانونيةحصوهلم على حق التعليم وإدراجهم يف نظام رعاية الشباب 

عيد الوطين ملكافحة االجتار يف النساء والعنف ضد النساء يف   فريق التنسيق األملاين الناشط على الص     وأشار    - ٤٦
 إىل أنه مبوجب قانون اإلقامة ال حيصل ضحايا االجتار على رخصة            ، واملعهد األملاين حلقوق اإلنسان    ،سياق اهلجرة 

 مع األشخاص إقامة أثناء اإلجراءات اجلنائية إال إذا قرروا التعاون مع سلطات إنفاذ القانون وختلّوا عن أي اتصال
وأفاد الفريق واملعهد وحمفل حقوق اإلنسان      . )١٣٢(املدانني؛ على أن متنح السلطات رخص اإلقامة حسب تقديرها        

لكـي  ) ما ُيسمى بفترة التفكري   (بأن ضحايا االجتار، من غري رعايا االحتاد األورويب، ُيمنحون فترة أربعة أسابيع             
. )١٣٣(فسيكون عليهم مغادرة البلد عادةً    ع سلطات إنفاذ القانون، وإال      إذا كانوا يرغبون يف التعاون م     يقرروا ما   

كما أشار الفريق واحملفل إىل عدم وجود بديل متاح أمام الضحايا الذين يقررون عدم التعاون مع سلطات إنفاذ                  
  .)١٣٤(لدهم األصلي أو ال يرغبون يف ذلكالقانون وال يستطيعون العودة إىل ب

 إىل أن ضحايا االجتار نادراً ما حيصلون على التعليم والتدريب املهين، وكثرياً ما ُيعرقل               كما أشار الفريق    - ٤٧
وأشار الفريق واحملفل إىل    . )١٣٥(نية اليت ميكن أن تستغرق أعواماً     دخوهلم إىل سوق العمل بسبب اإلجراءات القانو      

ات وفقاً للقانون األملاين اخلـاص باسـتحقاقات        أن ضحايا االجتار من غري رعايا االحتاد األورويب حيصلون على استحقاق          
فاف وال تفـي باحتياجـات هـذه        طاليب اللجوء، وهي استحقاقات تغطي االحتياجات األساسية ولكنها دون حد الك          

وباإلضافة إىل ذلك، فإن اإليواء اآلمن يف مراكز إيواء متخصصة غري متوفر دائماً والرعاية الطبية تنحـصر يف                  . )١٣٦(الفئة
  .)١٣٨(افحة هذه الظاهرة ومحاية الضحاياودعا الفريق أملانيا إىل اختاذ التدابري املالئمة ملك. )١٣٧( احلاالت الطارئةعالج

   اإلرهابومكافحةحقوق اإلنسان  - ١١

انتهاكات حلقوق  تفضي إىل حدوث    أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها ألن تدابري مكافحة اإلرهاب             - ٤٨
 وأوصى جملس أوروبا بأن. )١٣٩(يف أملانيا أو على الصعيد الدويلار محاية حقوق اإلنسان سواء اإلنسان وتقّوض إط

أو املهينة أو حتت التعذيب؛ وبأن تطّبق       الالإنسانية  األدلة املنتزعة بواسطة املعاملة     تضمن أملانيا عدم قبول احملاكم      
األصل ة تفادي التنميط على أساس املعتقد الديين أو         فيما يتعلق بتدابري التحقيق الوقائي بغي     صارمة  تناسبٍ  قواعد  
وحدمها؛ وبأن جتري تقييماً مستقالً لقوانني مكافحة اإلرهاب؛ وبأن حتدد املعايري اليت ميكن على أساسـها               اإلثين  

مكافحة اإلرهاب وتضع مبادئ توجيهية واضحة فيما يتعلق باستخدام قاعدة          بيانات  يف قاعدة    ما   إدراج شخص 
  .)١٤٠( ميكنها الوصول إىل هذه البياناتت املذكورة، مبا يف ذلك حتديد السلطات اليتالبيانا

وأعربت منظمة العفو الدولية وحمفل حقوق اإلنسان عن قلقهما إزاء الطلبات املتزايدة من أملانيا للحصول   - ٤٩
تعلقة باإلرهاب إىل دول عند السعي إلعادة أفراد تشك السلطات بتورطهم يف أنشطة م" ضمانات دبلوماسية"على 

يواجهون فيها حقاً خطر التعرض النتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك التعذيب وغريه من أشـكال                 
وذكرت املنظمة أن أملانيا مل تعّمم مبادئها التوجيهية املنقحة بـشأن           . )١٤١(إساءة املعاملة واحملاكمات غري العادلة    

جمموعة  ة ملتهمني جنائيني يف بلدان أخرى، األمر الذي جيعل من املتعذر على أية هيئة أو              استجواب وكالء احلكومة األملاني   
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وأوصى جملس أوروبـا بـأن   . )١٤٢(مستقلة أن تقّيم مدى توافق هذه املبادئ التوجيهية مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان          
  .)١٤٣(اخلارجاستجواب احملتجزين يف تضع أملانيا مبادئ توجيهية حمددة ألجهزة االستخبارات فيما يتعلق ب

ويعتقد حمفـل   . )١٤٤(اجلوي األملاين اجملال  وأفادت منظمة العفو الدولية بأن مثة أشخاصاً متّ تسليمهم عرب             - ٥٠
إىل مراكز احتجاز غري قانونية عرب اجملال       مشروعة  حقوق اإلنسان أن أشخاصاً رمبا ال يزالون ُينقلون بصورة غري           

وأفادت منظمة العفو الدولية يف مجلة أمور بأن الربملان األملاين قد           . )١٤٥(وباستخدام مطارات أملانية  اجلوي األملاين   
ديره  جلنة للتحقيق يف أي تورط للسلطات األملانية يف برنامج تسليم املشتبه هبم الذي ت٢٠٠٦أبريل /أنشأ يف نيسان

قد أخفوا معلومات   ) السابقني( وضباط االستخبارات    الواليات املتحدة، ولكن يبدو أن كبار املوظفني احلكوميني       
وال يزال القلق يساور حمفل . )١٤٦("حساسة"أثناء جلسات االستماع وقّيدوا اإلذن لشهود مهمني بالرد على أسئلة 

 التقاريرورود استحداث تدابري وقائية منذ عدم قيام السلطات األملانية بحقوق اإلنسان ومنظمة العفو الدولية إزاء 
وذكّرت املنظمة واحملفل السلطات بأن الدول قـد        . )١٤٧(٢٠٠٥بشأن برنامج تسليم املشتبه هبم ونطاقه يف عام         

إساءة املعاملة أو االحتجاز التعسفي أو غريه من ضروب خترق التزاماهتا بعدم تعريض أي شخص خلطر التعذيب أو 
االنتـهاكات، أو    أراضيها الرتكاب مثل هذه      لدولة أخرى باستخدام  عن علم   االختفاء القسري، إذا ما مسحت      

كامالً وأوصى جملس أوروبا بأن جتري أملانيا حتقيقاً        . )١٤٨(فعالة ملنع مثل هذه االنتهاكات    تدابري  امتنعت عن اختاذ    
رعايـا أملـانيني أو   مشلـت  األراضي األملانية وغري العادية اليت نفذّت على يف االدعاءات املتعلقة حباالت التسليم     

شخاصاً مقيمني لفترة طويلة يف أملانيا، وبأن تعتمد تدابري فعالة للحيلولة دون حدوث عمليـات تـسليم غـري                   أ
  .)١٤٩(مشروعة يف املستقبل

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات-ثالثاً 
النساء والعنف ضد النساء يف سـياق       فريق التنسيق األملاين الناشط على الصعيد الوطين ملكافحة االجتار يف           اعترب    -٥١

اهلجرة وحمفل حقوق اإلنسان ما ُيسمى مبفهوم التعاون، الذي يشرح بالتفصيل املهام احملددة للشرطة من جهة وللمراكـز           
كومية هذا املفهـوم    وقد وضعت املنظمات غري احل    . ألفضل املمارسات املختصة بإسداء املشورة من جهة أخرى، منوذجاً        

  .)١٥٠(نظرائها يف احلكومة وجهاز الشرطةبالتعاون مع 

إىل دول ذات سجلّ سليب     أسلحة صغرية وخفيفة    باعت  قد  ألسلحة،   وأشار احملفل إىل أن أملانيا، كبلد مصّدر ل         -٥٢
كما أشار احملفل إىل أن احلكومة نادراً ما تقّيم تأثري الدعم الـذي             . )١٥١(تشهد صراعات حقوق اإلنسان وملناطق    جمال  يف  
تسفر ه لألنشطة الدولية للشركات األملانية على حقوق اإلنسان، األمر الذي يؤدي إىل منح ائتمانات تصدير ملشاريع                 تقدم

  .)١٥٢(ال سيما مشاريع اهلياكل األساسيةعن انتهاكات حلقوق اإلنسان، و

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية - رابعاً
  ).ال ينطبق(

   القدرات واملساعدة التقنية بناء-خامساً 
  ).ال ينطبق(
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- Department for the Execution of ECHR judgments - List & table of pending cases 
against Germany until 30 June 2008. 
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