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املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن أملانيا*

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
ددو ت ددا  ١/5و ،٢١/١6مددم معتعددار ةوري د
 -١أُع د ه اددلت تير عيددع عرددي ل دعتر إلن د
تالسرععتض تي ور تيشامل .واو موجز يورقدا تععنومدا تع مد مد  ٢3جهد صدا ب مصدنة
إىل تالسرععتض تي ور تيشامل ،وي ِعة يف شكل موجز ت ي ت ابحل تألقصى يع ة تيكنرا .

()١

اثنيا -املعلومااات املقدمااة ماان امللسسااة الوق يااة حلقااوق اإلنسااان املعت اادة ب ااا
على التقيد الكامل مببادئ ابريس
 -٢أوضد تععهد تألعداق حل دو ت ددا أ هوريد أعا يدا تالحاةيد ةدت تسد تتي يرها
تيوطني د ييسددر تم م د أجددل تنفيددل أا د تس تيرنري د تع ددر تم  .ومددم ي د  ،د أا د تس تيرنري د
تع ددر تم يي ددت معتبقد إل ددو ت ددا عنددى تيددعا مد أ أعا يددا ةعددت إىل إقامد ادله تيصددن
أثناء تعفاوضا لشأ أا تس تيرنري تع ر تم (.)٢
 -3و كع تععه تألعاق حل و ت ا أ ه ال يوج رص عال يرنفيل خق تيعرل تيوطني
لشأ تألعرال تير اري و و ت ا تييت تعرر هتا تحلكوم تالحاةي (.)3
 -٤ويف مععض ت شارر إىل توصي ت صن قُ مت يف سيا تالسدرععتض تيد ور تيشدامل
ألعا يددا و ظيددت ابيرأيي د ( ،تسددرععتض عددا  ،)٤()٢٠١3كددع تععه د تألعدداق حل ددو ت ددا أ
تحلكوم د تالحاةي د تعرر د خق د عرددل وطني د عكا ة د تيعنص دعي  ،واددي تشددرل كعتاي د تع ني د
وتعرةوي جن يا(.)5

__________

*

مل حعر اله تيوثي قبل إرساهلا إىل ةوتئع تي
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 -5ويف مع ددعض ت ش ددارر إىل تيروص دديا ت ص ددن تي دديت ظي ددت ابيرأييد د  ،أوضد د تععهد د
تألعاق حل و ت ا أ تيربعا تالحاةي تعرر  ،رةت عنى ا و تعدعض يده سدو يعيد تعديية
يف لدعي يف  ١٩كددا و تألول/ةي دررب  ،٢٠١6قدوت عكا ةد ت رادا تددند عندى تد تل مد
قبيددل تال ر دداح تال ريدداطي وح يد عيد تيرن ددل ةو تحلاجد إىل إ قئددائي ،واددو مددا يرعددارض
ددو ت ددا ( .)6وع دديور عن ددى ي د  ،ومن ددل ع ددا  ،٢٠١5ج ددعو توس دديم ق ددا
م ددم مع دداي
صي يا تععتقب وتباةل تيبياان تيشخصي إىل كب يرا ل تي نقا ةو ةرتس مرأ ي
يفائ ر اله ت جعتءت وتناسبها م تينا ي تيفعني (.)٧
 -6ويف مععض ت شارر إىل تيروصيا ت تيصن تييت ظيت ابيرأيي  ،كع تععه تألعاق
حل و ت ا أ ه ال يزتل يرع عنى تيربعا تالحاة ولععداان تيدوالاي معتجعد تي دوت تيديت
تعزح ممارس تيرنريط تيععقي .وعنى تيعا م لعد تعبداةرت  ،مل ترخدل لعد خقدوت رئي دي مد
أجل مكا ة اله تعرارس لصورر جاةر(.)٨
 -٧ويف مع ددعض ت ش ددارر إىل تيروص دديا ت تيص ددن تي دديت ظي ددت ابيرأيي د  ،أوض د تععه د
تألعدداق حل ددو ت ددا أ تيربعددا تالحدداة رأو لشددكل ص دعي أ تي د وت م تيعنص دعي ين ع د
تشكل ظع ا مش ةت ينع ول مبوجب قا و تيع واب (.)٩
 -٨وقد ددال تععه د د تألعد دداق حل د ددو ت د ددا إ ند ددا تيرة ي د د تيرالع د د ينربعد ددا تالحد دداة
(لو سددراو) ويربعدداان ع د ر والاي ظددع يف ع د ح ي د تي ددنقا يف ج دعتئ قرددل ترتكبرهددا
اع د تي ددومي تالش د تكي تي دعي  ،وق د مت توصدديا ع ي د ر ج دعتء إص ددي ا  ،وال س دديرا
يرددا يرعن د ابيشددعط وتنهدداح تي ئددائي .ومددم ي د  ،مل تُن ا ددز أ ةرتس د شددامن وم ددر ن لشددأ
تيرنفيل تيفعني ينروصيا (.)١٠
 -٩وأش ددار تععهد د تألع دداق حل ددو ت ددا إىل أ دده عن ددى تي ددعا مد د إ اطد د أعا ي ددا عنر ددا
ابيروصدديا تعرعن د ج دعتء ح ي ددا م ددر ن و عاي د لشددأ تير دداوحت تعشددربه يف وقوعهددا م د
جا ددب تيشددعط  ،د د ثت لع د تيرقددورت ت الي د ( .)١١نصددا تيددوالاي تالحاةي د ت عيبددا
أيزمددت أ دعتة تيشددعط ابرت د تء شددارر تالس د أو تيددعق يير ددت تيرعددعس عنددى اددويره  ،وأ شددأ صددا
تيوالاي ايئا م ر ن يرن ي تيشكاوو ض تيشعط  .لي أ تال ر ار إىل تالسدر يل تعسس دي
وتهلعمي ي و تيرة ي يف تالةعاءت تعرعن لر اوحت تيشعط ال يزتل قائرا(.)١٢
 -١٠ويف عددا  ،٢٠١5كددع تععه د تألعدداق حل ددو ت ددا أ تيربعددا تالحدداة ر ددم س د
تألاني تي ا و ي مبوجب قا و تين وء وت قام م  ١6إىل  ١٨عاما(.)١3
 -١١ويف معددعض ت شددارر إىل توصددي ت تيصددن ظيددت ابيرأييد  ،كددع تععهد تألعدداق حل ددو
ت ددا أ تيرعن ددي ت يزتم ددي يف تيىايبي د د تيعظر ددى م د د تي ددوالاي ال ينقب د د عن ددى تألطف ددال تي ددلي
يعيش ددو يف معتك ددز تس ددر بال تييجئ د  ،ي ددن ئ ددي تيك د و م ددنه ش ددهورت يف ا ددله تععتك ددز ةو
تيوصول إىل تيرعني ( .)١٤ومل حي ظا تيرعني تكا س تيفعص يألطفال و تألصول تعهاجعر(.)١5
 -١٢وأش ددار تععه د تألع دداق حل ددو ت ددا إىل أ أعا ي ددا ق د أ اط ددت عنر ددا يف تس ددرععتض
عددا  ٢٠١3ابيروصدديا تعرعن د إلظددع ترت د تء تعيل د ت تيقددالم تي د ير ،وتسرشدده ل دعتر
ص د ر ع د تلكر د تي سددروري تالحاةي د يف  ٢٤أينول/سددبرررب  .)١6(٢٠٠3ومددم ي د  ،قئددت
تلكر يف عا  .٢٠١5أب ه ال وح عض ظع شامل عنى ترت تء تعيل ت تيقدالم تيد ير
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ابين دب ينرعنرد  ،ممددا أةو إىل قيدا لعد تيدوالاي تالحاةيد لرعد يل قدوت تعد تر أو تعرردداة
ت تل يروضي تيوضم( .)١٧ويف عا  ،٢٠١٧تعرر تيربعا تالحاة ظعت ندم تنندوة ومدوظفي
تخل م تع ي وتي ئار م تىقي تيوجوه ،وكلي يف سيا تيرة م تهلوي (.)١٨
 -١3ويف مععض ت شارر إىل توصي ظيت ابيرأيي  ،كع تععه تألعداق حل دو ت
ددو ت ددا أصددبةت مد تألاد تس تيرعنيريد تيعامد يف تعنددااس تع رسددي يف ثيثد
تيددوالاي تالحاةي د تيبددايا ع د ةاا  ١6والي د  ،وأ إةماجهددا يف تعنددااس تع رسددي ك إىل
لشددكل ضددرر .وف د ت ر ددار إىل تير يددا وتير د ريب تعنه ي د يف إلددال ددو ت ددا
ينرهني  ،مب يه تيعامنو يف تي نق تي ئائي وتيشعط وتيعامنو يف تيرقبيب(.)١٩

دا أ
ددط مد
د كب د
ابين ددب

 -١٤و كددع تععه د تألعدداق حل ددو ت ددا أ إلددال تيقددب تينف ددي يشدده ممارس د ت ي د ت
تي دع وتيعددزل وتسدرخ ت تي يددوة وت كدعته عنددى تن دي تيعددي  ،ئدي عد شدل تحلعكد ابسددرخ ت
تيرخ د يع ،واددي ممارسددا م ددرو ددا قددا وان عنددى قددا وتسددم تسددرناةت إىل تسددر ناءت قا و ي د
حم ةر .ويف تعرارسد تيعرنيد  ،ت درخ ادله تألسداييب عندى قدا وتسدم وال يُن دأ إييهدا لصدورر
ترراشى مم اله تالسر ناءت (.)٢٠
 -١5ويف مع ددعض ت ش ددارر إىل تيروص دديا ت تيص ددن تي دديت ظي ددت ابيرأييد د  ،تن دداول تععهد د
تألعدداق حل ددو ت ددا م ددأي تسددررعتر إقصدداء تألشددخاص و ت عاق د م د سددو تيعرددل .
وق تختل ت تل ويك م تعبكع ت يي عاييرها(.)٢٢
()٢١

 -١6و كع تععه تألعاق حل و ت دا أ مد تيئدعور تزويد يدم مسس دا تي ويد تيديت ت د
تخل ما يألطفال وتيشبا يئا م ر ن ينشكاوو يف شكل أمناء مظامل يألطفال وتيشبا (.)٢3
 -١٧وأشد ددار تععه د د تألعد دداق حل د ددو ت د ددا إىل أ هتويد ددل تير د د تل تيد دديت تختد ددلهتا تحلكوم د د
تالحاةي د د حلراي د د منرر د ددي تين د ددوء م د د تيعند ددا يف معت د د إي د دوتء تييجئ د د مرد ددو ع د د اي د د
عا  ٢٠١٧ط .وةعا إىل وضم أسا قا وق هلله تير تل وإىل موتصن هتوينها(.)٢٤
 -١٨وال ددا تععهد لد ء مد توال لشددأ إ شدداء ظددا نرددم تيبيدداان عد تيعنددا تنن دداق،
و كع أمهي أ يربم الت تينظا ا ي و عنى و ت ا (.)٢5

اثلثا -املعلومات املقدمة من جهات أخرى صاحبة مصلحة
ألف -نطاق االلتزامات الدولية( )٢6والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان

()٢٧

 -١٩يف مععض ت شارر إىل توصدي ت صدن ظيدت ابيرأييد  ،كدع تيورقد تعشد ك  ٢أ
أعا ي ددا قد د صد د قت عن ددى تتفاقيد د إلند د أورواب لش ددأ ايد د تألطف ددال مد د تالس ددرىيل تنن ددي
وتالعر تء تنن ي .ومم ي  ،ال تزتل تحلاج قائر إىل تعزيز ت تل اي تيقفل(.)٢٨
 -٢٠ويف مععض ت شارر إىل تيروصيا ت تيصن تييت ظيت ابيرأيي  ،قايت عيد ايد
تحل و تع ي وتيكعتم ت ا ي إ أعا يا ترنكأ يف تيروقيم وتيرص ي عنى تيربوتوكول تالخريدار
ينعه تي ويل تخلاص ابحل و تالقرصاةي وتالجرراعي وتي ا ي (.)٢٩
 -٢١وأشداة منظرد معتسددنو لددي د وة ل دعتر أعا يدا وضددم ث نهددا خنددا تعبدداةرر تيعتميد إىل
تعي مم ل خاص يألم تعرة ر يكو معنيا لئرا سيم تيصةفي (.)3٠
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 -٢٢وةعت عي اي تحل و تع ي وتيكعتمد ت دا ي أعا يدا إىل ضدرا أ تكدو اندا
مرالع وت ي ينروصيا تييت سر خيل تالسرععتض تي ور تيشامل تع بل تعرعن ا(.)3١
 -٢3وأشار تيورق تعش ك  3إىل أ أعا يدا تيرزمدت لر د ق ت عيدع منرصدا تعد ر لعد سدنر
م تسرععتض عا  ،٢٠١3يكنها مل تفعل ي (.)3٢

اب  -اإلقار الوقين حلقوق اإلنسان

()33

 -٢٤ةعددت تيورقد تعشد ك  ١إىل إةرت تعيددل تنن ددي وتهلويد تنن ددا ي ضددر أسد تيررييددز
يف (تي ا و تألساسي) نرهوري أعا يا(.)3٤
 -٢5وأشار عي اي تحل و تع ي وتيكعتم ت ا ي إىل أ أتيي أعا يا تيروصدي ت
ددو ت ددا يعه ددا ا د د قالن د د ينر زئ د د وعاعي د د
تيص ددن يسك د د  ،يف تيرش د دعيم وتعرارس د د  ،أ
وم تلقد د ( .)35وع ددعض عن ددى تيبو س ددراو مش ددعو ق ددا و يد د ر تحل ددو تالجرراعيد د يف تي ددا و
دعتح ت د يف إلدال إةمدا تحل دو تيدوترةر يف تيعهد تيد ويل تخلداص
تألساسي ،وف عص تآل
()36
ابحل و تالقرصاةي وتالجرراعي وتي ا ي .
 -٢6وةعا تحاة تعرةوي جن ديا إىل تن دي تيرشدعيعا تعرعن د دله تيفئد إليدن تدند عندى
عرني د س دعيع وش ددفا و ك د تيوص ددول إييه ددا يرددا يرعن د ابالع د تس لن ددو تن ددن عن ددى أس ددا
تيرة ي تيلتيت ينهوي تنن ا ي (.)3٧
 -٢٧ويف معددعض ت شددارر إىل توصددي ت صددن ظيددت ابيرأيي د  ،ةعددت تيورق د تعش د ك ٢
أعا يا إىل ت ق تير ريب إىل تألطفدال لشدأ دوقه ت دا ي  ،ئدي عد تد ريب تيعدامن مدم
تألطفال ،م ل تيشعط وتيعامن يف تي قا تيصةي(.)3٨

جيم -ت فيااال االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة قااوق اإلنسااانع مااع مراعاااة القااانون الاادو
اإلنساين الساري
 -١مسائل شاملة

تع اوتر وع تيررييز

()3٩

 -٢٨ال دا مفدوض إلند أورواب أ تي دا و تيعددا ينر داوتر يف تععامند ال يشدرل تيررييددز يف
إلال تي ا و تيعا  .و كع أ عنى أعا يدا أ تكفدل يئدةااي تيررييدز مد جا دب تي دنقا تيعامد
إمكا ي د تيرررددم ابحلراي د تيدديت يو عا ددا تي ددا و تيع ددا ينر دداوتر( .)٤٠وأوص ددت تين ن د تالسرش دداري
حلراي تألقنيا تي ومي تيرالعد لند أورواب أعا يدا ابسدرععتض تي دا و تيعدا ينر داوتر يف تععامند
م أجل ضرا تحلراي تيفعاي م تيررييز(.)٤١
 -٢٩و كددع تيورق د تعش د ك  ٤أ تعوتقددا تي ائر د عنددى تيعنصدعي ال ت رصددع عنددى تييريني د
تعرقد ددع  ،واد ددي منرشد ددعر عند ددى قد ددا وتسد ددم يف تخلقد ددب وتع د ددالي وتعظد ددااعت وتعنشد ددورت
وتعنص د ا تال رخالي د وعنددى شددبك ت ددت .وت ددره س تي وتيددب تينرقي د وتيرةامددل كددل م د
تييهوة وتي نيت وتيعوما وتع نر وتييجئ وتعهاجعي (.)٤٢
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 -3٠و ددن مفددوض إلند أورواب تي ددنقا وتيزعردداء تي ياسددي عنددى إةت د يددم خقددااب
وج دعتئ تيكعتاي د  ،وتيك ددا ع د تس ددرخ ت تخلق ددا تي ددل ينق ددو عن ددى وص د ئ ددا معين د م د
تلررددم .وقددال إ تسددرخ ت خقددا تيكعتاي د وتعشددارك يف تأل شددق تيعنص دعي ينبىددي أ يشددكل
تألس ددا الخت ددا تد د تل ج دداةر ورتةعد د وأتةيبيد د إلد د تعر ددورط يف يد د مد د أعئ دداء تيربع دداان
وتأل زت تي ياسي (.)٤3
 -3١وةعا مفوض إلن أورواب إىل تعرراة س أوسم لك عكا ة تيعنصعي  ،ابيرةول ع
تي ددنهس تي ددل يك دداة ال يعشك ددز إال عن ددى أ ش ددق تنراع ددا تعرقع د د  ،وال س دديرا اع ددا تيير د د
ي أ تيعنصعي ك ت ما تص ر ع أ عتة ا معتبق له
تعرقعس تعنظشر  ،إىل س يعك
تنراعددا  .كرددا ينبىددي ألعا يددا أ ت د ر م د و أتث د أشددكال تيعنص دعي تعسس ددي تيدديت ق د هتنددم
سنقا إ فا تي ا و م ت ق خ ما مهني إىل تألقنيا يف أعا يا(.)٤٤
 -3٢وةعا مفوض إلن أورواب إىل تعزيز تسر يل تيوكاي تالحاةي عناائ تيررييز ،وهتكينها
م د تيرة ي د يف تيشددكاوو تعرعن د ابيررييددز ،وال سدديرا تيررييددز تيعنصددع  ،ور ددم ةعدداوو قا و ي د
عناائ تيررييز( .)٤5وينبىي إيزت تيوحترت تالحاةي ابيرشاور مم تيوكاي تالحاةي عناائ تيررييدز
يف يددم تلدداال تيرش دعيعي وتيرنظيري د وا اددا م د تعشدداريم تيعئي ددي ت تيصددن ابيفئددا تيدديت
حيريها تي ا و تيعا ينر اوتر يف تععامن (.)٤6
 -33ويف مععض ت شارر إىل توصيرها تع م عا  ،٢٠١3أععلدت تين ند تألوروليد عناائد
تيعنصدعي وتيرعصددب تيرالعد لند أورواب عد أسددفها السددررعتر أوجدده تي صددور تيكبد ر تيدديت تعد
ت د يل ومرالع د تأل د ت تي ائر د عن ددى تيعنص دعي وكعتاي د تألجا ددب وتع ني د ومى ددايع تهلويد د
تنن ددا ي  .وال ت دزتل تيشددعط ت ددرخ يف إ صدداءتهتا مصددقنةا ا د صددةية وتععيفددا ضددي ا
نع د تيكعتاي د ( .)٤٧وال ظددت منظر د تيعفددو تي ويي د أيئددا أوجدده تي صددور تيدديت تشددو ت د يل
تيبياان تعرعن جبع تيكعتاي (.)٤٨
 -3٤ويف مععض ت شارر إىل توصي ت صن ظيت ابيرأيي  ،كع تيورقد تعشد ك  ٤أ
تنعتئ تييت ت م ل ت م تعيل تنن ي ينئةااي إما ال يبنا عنها أو تصنفها تيشعط لصورر خاطئ ،
يف اي د تيربني ددا عنه ددا ،ح ددت م ددرى "ةوت ددم أخ ددعو قائر د عن ددى تيكعتاي د "( .)٤٩وح د تح دداة
تع نيددا وتع نيد يف أعا يددا عد فااددل مرنددا أسد ومظددااع جددعتئ تيكعتايد تي ائرد عنددى تعيددل
تنن ددي أو تهلويد تنن ددا ي أو تيرعبد أو تخلصددائد تنن ددي تيدديت تعتكددب ضد تع نيددا وتع نيد
ومزةوجي تعيل تنن ي ومىايع تهلوي تنن ا ي وتعر ائن و امني صفا تنن *(.)5٠
 -35وأشددار تحدداة تع نيددا وتع ني د يف أعا يددا إىل أ تنرن د  ٢تي دوترةر يف تعدداةر  )٢(٤6م د
قددا و تيع ددواب ق د ع د يت يرأكي د أ ةت ددم تيكعتاي د م د شددأ ه أ يددسة ةورت أكددرب يف ح ي د
تيع ددواب وح د د ت ددو تععنوم ددا ينرةد دعاي  .ويف د د ف ددع ت ش ددارر صد دعت إىل تيد د وت م
تيعنصعي  ،تألشكال تألخعو نع تيكعتاي ختئم ينرة يد يهدا عندى أسدا "ةوت دم أخدعو
قائرد عنددى تيكعتايد " .وقددال إ إافددال ت شددارر إىل تندعتئ تي ائرد عنددى كعتايد تع نيد ومىددايع
تهلويد تنن ددا ي يف تنرند  ٢مد تعدداةر  )٢(٤6تعع يد مد قددا و تيع ددواب اددو إقصدداء ايكنددي
مرعر ( .)5١وتناول تحاة تع نيا وتع ني يف أعا يا وجوة مشكن مماثن يف تعاةر  ١3٠م قا و
تيع ددواب  ،تيدديت حد ة تيفئددا تي وميد أو تيععقيد أو تي ينيد أو تنراعددا تلد ةر إل ددب تألصددل
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تالثر لوصفها أا ت ا حمررن ومل يعة كع تع نيا وتع ني ومزةوجي تعيل تنن ي ومىايع تهلوي
تنن ا ي وتعر ائن و امني صفا تنن * أو تألشخاص و ت عاق (.)5٢
 -36و يرا يرعن ابير اريع تيوترةر ع تيرنريط تالثر وتيععقي تيل هتارسه تيشدعط  ،وال سديرا
يف س دديا عرني ددا تيرة د د م د د تهلوي د د تي دديت ت ددره س تأل د دعتة يف تع ددا تألول ل ددبب تيع ددع
أو تألصددل تالثددر ،كددع منظر د تيعفددو تي ويي د أ تي ددا و يفر ددع إىل تيئددراان تيكا ي د عنددم
تيرنريط تيعنصدع و دن مدوظفي إ فدا تي دا و سدنقا وتسدع يف سديا تيرة د مد تهلويد (.)53
وةعا مفوض إلن أورواب إىل تعرراة معيار تالشرباه تعع ول وتعزيز ت ريب موظفي إ فا تي ا و
يف إلال عرنيا تيرة م تهلوي (.)5٤
 -3٧و ك ددع تح دداة تع ني ددا وتع ني د د يف أعا ي ددا أ خق د د تيعر ددل تيوطني د د عكا ة د د تيعنص د دعي
ال ت رش ددعس تع ددر بل واد د قالند د ييس ددر تم  .ه ددي هتر ددد تع ني ددا وتع نيد د ومزةوج ددي تعي ددل
تنن ددي ومىددايع تهلوي د تنن ددا ي وتعر ددائن و ددامني صددفا تنن د * ،ومل ت د أ ت د تل
حم ةر وال تزتل عنى حفُّظها(.)55

تيرنري وتيبيئ وتألعرال تير اري و و ت

ا

()56

 -3٨أشددار تيورق د تعش د ك  ٤إىل أ "خق د مارشددال أل عي يددا" تيدديت وضددعرها وحترر تيرعدداو
تالقرصدداة وتيرنريد يف إطددار تع دداع ر ت رائيد تيعتيد  ،وتيدديت تشددع تي قددا تخلدداص لوصددفه مد
تنهد ددا تيعئي د ددي صد ددا ب تعصد ددنة لىي د د تش د د يم تالسد ددر رارت تخلاص د د يف مشد دداريم تهلياكد ددل
تألساسي  ،ال تو ع ضراان كا ي حلراي و ت ا (.)5٧
 -3٩و كد د ددع منظر د د د " "AccessNowأ تيشد د ددعكا تألعا ي د د د منةد د ددت ت د د دعتخيد يرص د د د يع
دو
تكنويوجيا تععتقب إىل حنو  ٢5لن ت يد و تيك د منهدا سد ل طويدل يف إلدال ت رهاكدا
ت ا ( .)5٨وةعت تيورق تعش ك  ٤إىل تعرراة تشعيعا تندز يدم تيشدعكا تألعا يد تيعامند
يف تخلار أب ت ت اريع ع تير تل تعرخلر حلراي و ت ا (.)5٩
 -٤٠و ك ددع تيورقد د تعشد د ك  ٤أ سياسد د أعا ي ددا يف إل ددال تيرخفي ددا مد د ر تىد د تعن ددا
وأا د ت ها عنددى تألم د تيقويددل ال تروت د مبددا يدده تيكفاي د مددم تيرزتمهددا ابيرخفيددا مد اددله تآل ر.
وعدديور عنددى ي د  ،د م د تعبدداةة تألساسددي يإل صدداس يف تينظددا تي د ويل يرى د تعنددا تددو
تي د ع تعددايل وتير ددر م د أجددل تنفيددل سياسددا تيرخفيددا وتيركيددا يف تيبن د ت تينامي د  .لي د أ
م امه أعا يا ال تعقى إىل تع روو تعقنو يف وتقم تألمع(.)6٠

و ت

ا يف سيا مكا ة ت راا

()6١

 -٤١كد ددع منظر د د تيعفد ددو تي ويي د د أ تيد ددعة عند ددى تهل د ددو تيد ددل وقد ددم يف ل د دعي يف كد ددا و
تألول/ةي ددررب  ،)6٢(٢٠١6هت ددل يف تعرردداة تد تل لعيد ر تعد و عكا ةد ت راددا تنرهد تحلد
يف تلاكر تيعاةي وتخلصوصي و عي تيرن ل وتحلعي (.)63
 -٤٢ويف معددعض ت شددارر إىل توصددي ت صددن ظيددت ابيرأيي د لشددأ مكا ة د ت راددا ،
ك د ددع تععك د ددز تألورول ينة د ددو تي س د ددروري و د ددو ت د ددا أ أعا ي د ددا تعرد د دل من د ددل تس د ددرععتض
عا  ٢٠١3عنى تي قيا لن ين لنشع طائعت ةو طيار ع طعي هتك ي تيبند مد
تسددرخ ت قاع د ر رتمش ددراي تنوي د يف ريني د ددايز يرنفيددل اددله تيعرني ددا ( .)6٤ويددر شددع ا ددله
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تيقددائعت يرنفيددل عرنيددا يف سددر لن د ت  .وقددال تععكددز إ تي ددرا ابسددرعرال قاع د ر رتمش دراي
تنوي تكو أعا يا مروتطئد يف ت رهدا تحلد يف تحليدار .و شفدل تيع يد مد ادله تهل ردا خدار
قا أ زت م ن  ،مما عل عرنيا تي رل تع ره ا قا و ي (.)65
 -٢احلقوق املدنية والسياسية

تيفعة يف تحليار وتحلعي وتألما عنى شخصه

()66

 -٤3أععل ددت منظر د د تيعف ددو تي وييد د ع د د قن ه ددا إحتء تس ددررعتر تيع ب ددا تي دديت تع د د ض إج د دعتء
ح ي ا حماي ر وم ر ن و عاي يف تالةعاءت تعوجه ينشعط لشأ ممارس تيرعليب وا ه مد
()6٧
ضددعو سددوء تععامن د  ،و ي د ل ددبب تال ر ددار إىل ييددا ح ي د م ددر ن أو ايئددا رقال د .
وأعددع مفددوض إلند أورواب عد أمهيد إ شدداء ييد م ددر ن هتامددا ير د ق تيشددكاوو تعرددل لصددورر
جي ر وتشرل صي ياهتا يم تعوظف تعكنف فا تي وت (.)6٨
 -٤٤وأشددار منظرد تيعفددو تي وييد إىل أ مددوظفي إ فددا تي ددا و يف سددبم والاي ال يزتيددو
ا د من ددزم ابرت د تء ش ددارت تهلوي د  .كر ددا أ تي ددنقا تالحاةي د مل تف ددعض عن ددى أ دعتة تيش ددعط
تالحاةي أ شعط شك م ح ي اوايهت (.)6٩
 -٤5وال ظددت نن د إلن د أورواب عنددم تيرعددليب أ ع د ةت م د تيرة ي ددا تننائي د ض د ضددباط
تيشعط ل بب تالسرخ ت تعزعو ين ور تعفعط أو تةعداءت أخدعو ترعند سداءر تععامند قد توقفدت،
ظ دعت يرعددلر ح ي د اوي د أ دعتة تيشددعط تععني د ( .)٧٠وةعددت إىل تختددا تخلق دوت تييحم د يئددرا إي دزت
أ دعتة تيشددعط تيددلي يئددعو أقنع د أو يعت د و ميل د أخددعو حددول ةو ح ي د ا دويره لوضددم شددارر
وتضة ينعيا م أجل تيرععس عنى اويره  ،م ل رق يوضم عنى حيه تيع كع (.)٧١
 -٤6ورأو مفوض إلن أورواب أ تيوكاي تيوطني عنم تيرعليب اي " ييد اد مععو د " ،وأ
أعا ي ددا مل ح د د تيروقع ددا تيناش ددئ عد د تصد د ي ها عن ددى تيربوتوك ددول تالخري ددار التفاقيد د مناائد د
تيرعددليب( .)٧٢وشد عت نن د إلند أورواب عنددم تيرعددليب تي ددنقا عنددى إعدداةر تينظددع يف تألةتء
تيددوظيفي هلددله تيوكاي د ( .)٧3ويف معددعض ت شددارر إىل توصددي ت صددن ظيددت ابي د ع  ،كددع
منظر د تيعفددو تي ويي د أ تيوكاي د ال ت دزتل تفر ددع إىل تع دوترة تيكا ي د وأ إج دعتءت تعي د أعئ دداء
تين ن تفر ع إىل تيشفا ي وتيشرول(.)٧٤
 -٤٧ورأ تين ن تألورولي عنم تيرعليب أ تعد ر تي صدوو ينةدب تال فدعتة تيديت كد أ
تبنددا أرلعد أسدداليم ين د ناء تيبددايى و ددا ي دوت تي د و يف مرنددا تيددوالاي اددي مد ر طويند
لشدكل مفددعط ،وينبىددي أ تكدو اددله تعد ر أقددل مد  ١٤يومددا .وعدديور عندى يد  ،ينبىددي إيىدداء
تحلب تال فعتة يأل ت (.)٧5
 -٤٨و ت تين ن تألورولي عنم تيرعدليب سدنقا تيشدعط يف يدم تيدوالاي عندى تختدا تخلقدوت
تييحم تييت هتك يم تلر زي ع ر تر اوح  ٢٤ساع م ممارس هتاري يف تهلوتء تيقن (.)٧6

إقام تيع ل ،مبا يف ي ت ي م تيع ا وسياةر تي ا و

()٧٧

 -٤٩كد ددع تيورق د د تعش د د ك  3أ تلكر د د تي س د ددروري تالحاةي د د تي د دديت يرر د ددل ةورا د ددا يف ت ي د ددي
تال رهاكا تعزعوم حل و ت ا يرعلر تيوصول إييها ل بب إجعتءتهتا تيعتي تعرزتي ر تيرع ي (.)٧٨
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 -5٠و كع تيورق تعش ك  3أ لطء تيعرنيا يف تي ئااي تييت تنقو عنى م دائل ترعند
ابألسعر يشكل إ كارت ينع تي  .وعيور عنى ي  ،مكرب رعايد تيشدبا ال ينردز ابي دعترت
تيصدداةرر ع د حمكر د تألسددعر( .)٧٩ويف مع ددعض ت شددارر إىل توصددي ت صددن ظيددت ابيرأيي د ،
تناويت تيورق تعش ك  3ع تنفيل تععتقب تي ئائي تيفعاي عنى تي دعترت ت ةتريد عكردب رعايد
تيشبا  ،ومل يُفعل اش ْيءٌ يرنفيل تن تيروصيا (.)٨٠

 -5١وأععل د ددت منظرد د د تيعف د ددو تي وييد د د عد د د قن ه د ددا إحتء "تيرة د ددول إىل م د ددا ي د ددرى ابيع تيد د د
تالسددرباقي " ،تيددل ددن تيشددعط صددي يا وتسددع تينقددا ةو توجيدده أ هت د جنائي د رتي د ،
وتسرشدده عنددى سددبيل تع ددال ابيرععيددا تن ي د تيفئددفاض ي ددرصقن ""( "Gefährderتععر د
تلررددل") ،تيددل يُ ددرخ يف مرنددا تي دوت تيدديت ُسددنشت د ي ا يرربيددع ت يي د ددو ت ددا .
ددايرععيا تيفئ ددفاض يعب ددارر "تععرد د تلرر ددل" وتيرد د تل ت ةتريد د تي دديت تقبهد د تس ددرناةت إىل يد د
ت شوض تحل يف تلاكر تيعاةي وقعين تيربتءر ومب أ تعشعوعي (.)٨١

 -5٢وةعت تين ن تألورولي عنم تيرعليب تي دنقا تالحاةيد وسدنقا تيدوالاي إىل ضدرا عد
تعددعض تأل د ت تلر دزي يد و تيشددعط ييسددر وت وعد تددوقيعه عنددى أ إ دداةر ةو وجددوة حمددا ،
وحيبددل م د تينا ي د تع ايي د وجددوة شددخد ابيددا موثددو لدده( .)٨٢وعدديور عنددى ي د  ،ينبىددي ين ددنقا أ
تكفددل نريددم تألشددخاص تيددلي حر ددزا تيشددعط تالتصددال مبةددا طدوتل مد ر ت ر دداحا تال ريدداطي يف
عه ر تيشعط  ،مبا يف ي أثناء أ تسر وت م قبل تيشعط  ،إ ت رابوت يف ي (.)٨3

 -53وةع ددا مف ددوض إلند د أورواب إىل تد د ريب تيع ددامن يف ظ ددا تيع تيد د تننائيد د  ،مبد د دديه
تي ئددار ،لشددأ كيفي د تيرعامددل مددم تن دعتئ تيعنص دعي  ،يف ضددوء تع د يل قددا و تيع ددواب ةخددال
تي ت م تيعنصع لوصفه ظع ا مش ةت ينرعاقب عنى اله تنع (.)٨٤

تحلعاي تألساسي وتحل يف تعشارك يف تحليار تيعام وتحليار تي ياسي

()٨5

 -5٤مدم مي ظد لد ء سدعاي تي ددا و تن يد تعرعند لددزوت تع نيد  ،ةعددا حددايا تيد ا عد
تحلعيد إىل تددو ضددراان تشدعيعي حلرايد عيد تيئددر يف تحلدداال تيدديت يكددو يهددا تيددزوت مد
ف و تنن مرعارضا مم تععر ت تي يني أو تألخيقي تيفعةي (.)٨6
 -55و كددع منظرد معتسددنو لددي د وة تسددررعتر تعددعض تيصددةفي ينره يد وتعئدداي مد
جا ب تلروعا تييريني وتعرظااعي  ،وأ ياان ةو ت خل تيشعط لصورر ميئر (.)٨٧
 -56و كع منظر معتسنو لي وة أ  3٢صةفيا سةب تعرراةا خيل مدسهتع قرد
إلروع د د تيعش د دعي تي ددل ع د د يف هتوح/يويي دده  ،٢٠١٧وت ددلرعت تي ددنقا ابي د د وتعي تألمني د د .
ويف  ١٠عنى تألقل م تند تي ئدااي ،تسدرن سدةب تعررداةت تيصدةفي إمدا عندى ت تضدا
حتئف د أو معنومددا حمفوظ د لصددورر ا د قا و ي د يف قوتع د ليدداان تيشددعط  .وعدديور عنددى ي د
تع ت وحترر تي تخني تألعا ي يف أرلم اال لع صة قعتر سةب تالعرراة(.)٨٨
 -5٧وقايت منظر " "AccessNowإ تي ا و تعرعن لشبك تيروتصل تالجرراعي تيدل صد ر
يف زيعت /يو يد دده  ،٢٠١٧يد ددند عند ددى د ددعض اعتمد ددا عند ددى وسد ددائل تيروتصد ددل تالجررد دداعي تيد دديت
ال حدلس تلرددوو تعصدنا عنددى أ دده خقدا كعتايد أو أخبدار حتئفد أو ير د ابيرقدعس .وقد ددعض
تي ددا و عبئددا ث دديي عنددى شددعكا وسددائل تيروتصددل تالجرردداعي .وعدديور عنددى يد  ،د تيع ددواب
تعايي ة عت تيشعكا إىل تعىاالر يف تنفيل تي ا و ومنم أ خقا مشدعو إ ت كدا م د ت ين د ل
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م د أج ددل فن ددب تيىعتم ددا ( .)٨٩و ك ددع منظر د معتسددنو ل ددي د وة أ تي ددا و مل ي د مب دداةة
توجيهي لشأ ح ي تلروو ا تي ا وق ،وعيور عنى ي  ،ف ت اؤال لشأ تالسدرخ ت اد
ين ا و (.)٩٠
تع رو عصقن "أخبار كا ل ت روجب تيع ا " تيوترة يف تيبيا تف
 -5٨وأشار منظرد معتسدنو لدي د وة إىل أ تنع د تن يد ر تعرعن د ل د " ايد تيبيداان "
("" ،"Datenhehlereiتيبياان تع عل "؛ تعاةر  ٢٠٢ةتل م قا و تيع واب ) تُ رخ ينرعاقب
عنى تيرعامل مم تيبياان تع عل ةو تو اي كا يد يوسدائط ت عدي  .وابيردايل ،د تي دا و
ددع ج ددزءت كبد د ت مد د عرد دل تيرة ي ددا تي دديت عيه ددا تيص ددةفيو وتعد د و و  ،وك ددلي مص دداةرا
وتخلربتء تيلي ي اع و يف إجعتء تيرة ي ا (.)٩١
 -5٩و كددع منظر د معتسددنو لددي د وة أ تيصددةفي يوتجهددو خقددع تععتقب د م د جا ددب
ةتئددعر تالسددرخبارت تالحاةي د ( .)Bundesnachrichtendienstويف تشدعي تألول/أكرددولع ،٢٠١6
أُقهع مشعو قا و دن ةتئدعر تالسدرخبارت تالحاةيد صدي ي معتقبد تيصدةفي مد اد مدوتطر
تالحاة تألورول(.)٩٢
 -6٠ويف مععض ت شارر إىل توصي ت صدن ظيدت ابيرأييد ( ،)٩3أشدار تيورقد تعشد ك ٤
إىل مي ظا تين ن تععني ابي ئاء عنى تيررييز ض تععأر تيديت تفيد أب ده ال تدزتل اندا تيع يد
م تحلدوتجز تهليكنيد وتي وتيدب تينرقيد تيررييزيد ضد تعدعأر حدول لصدورر اد مرناسدب ةو توييهدا
مناصددب ص ددنم تي دعترت تي دديت تش ددىل ابال رخ ددا أو تيرعي د يف تعوتق ددم تيعام د وةتخ ددل تأل دزت
تي ياسي وتنهاح تي ئائي وتألوساط تألكاة ي (.)٩٤
 -6١وأشار مكرب تعسس ا تي عتطيد و دو ت دا تيردالم عنظرد تألمد وتيرعداو يف
د د ريد د تال رخ ددااب يف  ٢٤أينول/س ددبرررب  ٢٠١٧لش ددأ
أورواب إىل تيشد دوتال تي دديت أثد د
()٩5
.
تكا س تيفعص يف تحلرن تال رخالي ويوتئ هتويل تحلري

ظع يم أشكال تالس قا

()٩6

 -6٢كدع عيد تخلدربتء تععددر ابيعردل عنددى مكا ةد تالفددار ابيبشدع أ أعا يددا لند م صد يئددةااي
تالفار ابألشخاص ،وأ تالسرىيل تنن ي ينئةااي تيلي جع ح ي ا او تألك ع شيوعا(.)٩٧
 -63وةعددت تيشددبك تألعا يد عكا ة د تالفددار ابألشددخاص إىل تتبددا ددس قددائ عنددى
ت ددا يف مكا ة د تالفددار ابيبشددع ،إليددن يكددو حمددور يددم تير د تل ت تيصددن اددو
تألشخاص تعر ع حمور(.)٩٨

ددو
ددو

 -6٤ويف مععض ت شارر إىل توصي ت صن ظيت ابيرأيي  ،كع تيورقد تعشد ك  ٢أ
تععيا تالفار ابألطفال ال يرراشى مم تععاي تي ويي ( .)٩٩وعيور عندى يد  ،د عد وجدوة
إلو لشأ لىاء تألطفال حيول ةو تنفيل ت تل تيرص السرىيل تألطفال يف تيبىاء .وانا
لع تيوالاي تييت مل تو ع معتكز ير ق تعشورر ينئةااي(.)١٠٠
 -65ويف معددعض ت شددارر إىل توصدديا ت صددن ظيددت ابيرأيي د  ،كددع تيورق د تعش د ك ٢
ص د ددع أو تيئ د ددةااي
أ د دده ال توجد د د ظد د د ةعد د د عن د ددى تيص د ددعي تي د ددوطر تعر د ددر لئ د ددةااي تالف د ددار تي ُ ش
تلررن د ( .)١٠١وق د مت تيورق د تعش د ك  ٤مي ظددا مماثن د ( .)١٠٢وأضددا ت أ مكا ة د تالفددار
ابيبشع تعكز عنى تعي تننائي وتظل و تيئةااي يف ك م تأل يا م أي وي (.)١٠3
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 -66ويف مععض ت شارر إىل توصي ت صن ظيت ابيرأيي  ،كع تيورق تعش ك  ٢أ ده
منل تسرععتض عا  ٢٠١3مل ير تالضقي أب عرل م أجل إ شاء يي إ اي وطني ين صدع
م ضةااي تالفار ابيبشع(.)١٠٤
 -6٧ويف معددعض ت شددارر إىل توصددي ت صددن ظيددت ابيرأيي د  ،تناويددت تيورق د تعش د ك ٢
تيرة د تي ددل ط دعأ من ددل ع ددا  ٢٠١٧عن ددى وص ددول تيئ ددةااي تي ص ددع إىل تيع تي د  ،و ددل ي د
تحلصول عنى حما  ،وتعستحرر أثناء تيرة ي ا  ،وتيشهاةر أما تلكر (.)١٠5
 -6٨وةعددا عي د تخل دربتء تععددر مبكا ة د تالفددار ابيبشددع إىل موتصددن ت د ق تير د ريب تعنددرظ
نريددم تعهني د تيددلي ق د يرعددامنو مددم ضددةااي( .)١٠6و ددن أعا يددا عنددى تعزيددز مشددارك وكدداال
مرع ةر تنها يف ح ي اوي تيئةااي عد طعيد منةهدا ةورت رتيدا يف عرنيد ح يد تهلويد إىل
جا د ددب تنهد ددا تيفاعن د د تيعئي د ددي  ،إليد ددن يشد ددرل ي د د تعنظرد ددا ا د د تحلكومي د د ومفرشد ددي
تيعرددل( ،)١٠٧وةعددا إىل تعرردداة إجدعتءت ح يد تهلويد وت ايد ابين ددب يألطفددال تيئددةااي(،)١٠٨
ئي ع ح عرني ح ي اوي تيئةااي م ل منرر ي تين وء وتعهاجعي اد تيشدععي
تعوجوةي يف معت تال ر اح(.)١٠٩
 -6٩و ن عي تخلربتء تععر مبكا ةد تالفدار ابيبشدع أعا يدا عندى أ تكفدل ند أمدور منهدا
أال تكددو تع دداع ر تع م د إىل تيئددةااي مشددعوط ابسددرع تةا يددإلةالء لشددهاةر( .)١١٠وعدديور
عنى ي  ،ينبىي ألعا يا أ تئر تسرفاةر تيئةااي م تحلصول عنى تصدعي إقامد ومدا يدعتبط
للي م و  ،و صدول تألطفدال تيئدةااي عندى تصدعي إقامد عندى أسدا معتعدار مصداحله
تيفئنى ويي ل بب رابره أو ق رهت عنى تيرعاو مم تهليئا تي ئائي (.)١١١

تحل يف تخلصوصي وتحليار تألسعي

()١١٢

 -٧٠و ك ددع منظر د تيعف ددو تي ويي د أ ان ددا عد د ةت مرزتي د ت م د قد دوت تععتقب د ا د تع ددرو ي
ع رئيا تيرناسب وتيئعورر .و كع منظر تيعفو تي ويي  ،عنى سدبيل تع دال ،إعداةر تيعردل يدزت
م د مي خد ما تالتصداال تي ددنكي وتييسددنكي ابال رفدا ،ابيبيدداان  ،واددو مدا ينرهد تحلد يف
تخلصوصي وتحلعي  ،ومن ةتئعر تالسرخبارت تالحاةي يف عدا  ٢٠١6صدي ي تعد تض تتصداال
تألشخاص م ا موتطر تالحاة تألورول تع ير خار أعا يدا و دم تععنومدا ومعانرهدا عند ما
تكو ق تالعد تض موجدوةر يف أعا يدا .وأععلدت منظرد تيعفدو تي وييد عد قن هدا مد أ داال
معتقب د تالتصدداال ل د أجا ددب خددار تحل د وة ت قنيري د ق د ت ددوة ةتئددعر تالسددرخبارت تالحاةي د إىل
تخئا تألشخاص م ا موتطر تالحاة تألورول ععتقب ال ختئم ين ا و (.)١١3
 -٧١وأشار منظر " "AccessNowإىل مشعو قا و تعرر يف زيعت /يو يده  ٢٠١٧ي در
ينةكوم د ابخ د ت خ د ما تيعسددائل تعشددفعر أثندداء تيرة ي ددا تننائي د  .وي ددر تيرش دعيم تن ي د
ابسرخ ت لعإليا ف ينر نل إىل جهاح تيشخد تعشربه يه وقعتءر تيعسائل تعشفعر(.)١١٤
 -٧٢و يرددا ددد تع ددائل تعرعن د ابألسددعر ،تناويددت تيورق د تعش د ك  3تال رهاكددا تعركددعرر
حل و تألطفال وتآلابء ،وق ت اور الت تيوضم منل تسرععتض عا  .٢٠١3وعيور عنى ي ،
انا ن هتد س إىل إةخدال أ كدا يف تي دا و تألساسدي تعدزح ،يف ند أمدور ،موقدا مكردب
رعايد تيشددبا تيددل صددب ف دده مد ت عا عد تألطفددال ،تألمددع تيددل نةدده إمكا يد فدداوح د
تآلابء تيقبيعي يف تنشئ تألطفال وتعليره (.)١١5
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 -٣احلقوق االقتصادية واالجت اعية والثقافية

تحل يف تيئرا تالجرراعي
 -٧3ك ددع عيد د ايد د تحل ددو تع يد د وتيكعتمد د ت ددا ي أ ددا ةع ددت خ دديل تس ددرععتض
عددا  ٢٠١3إىل تع د يل تععاشددا تير اع ي د لشددكل ت د ر ي يف تنددزء تيشددعقي م د أعا يددا إليددن
تئ ددااي تععاش ددا تير اع ي د يف تن ددزء تيى ددعل م د تيبن د  .وتلر د تء م د ع ددا  ،٢٠٢5سرة ددب
تععاشا تير اع ي يف مرنا أحناء تيبن ابيقعي ف ها(.)١١6

تحل يف م روو معيشي مناسب
 -٧٤كع عي اي تحل و تع ي وتيكعتم ت
تيف ددور ل د تألانيدداء وتيف دعتء عنددى حنددو يددسة إىل ن د
تلرر ددم تعهد د ةر ابيف ددع تيشد د ي م ددم تعرق ددع تييرينيد د
تألجا ددب .وقد ثبددت عد عاييد يددم تلدداوال تيعتميد
خقع تيوقو يف لعتث تيف ع(.)١١٧

ا ي أ تي رتسا أظهع تزتي تت ا
أمددور منهددا تير دداو يف أوسدداط ئددا
وتآلرتء تيعنصد دعي وتي ائرد د عن ددى كعتايد د
إىل وضددم تسد تتي ي صدداحل ينةد مد

تحل يف تيصة
 -٧5قايت نند إلند أورواب عندم تيرعدليب إ و د اا تن دى أثنداء حايرتده عد ةت مد تيشدكاوو
ض تعوظف يف عياةت تيقب تينف ي تيشدععي يف لعت د ربو ووتسدعل و ترعند اب سداءر تينفظيد
وتيره ي وتي نو تعه  .و ئي ع ي  ،تن ى تيو ي و حايرر عياةر تيقب تينف ي تيشععي
يف لعت ربو تةعاءت مفاةاا أ لع تععضى تيئعفاء تععضوت معترت يإليلتء تن د وتينفظدي،
عدديور عنددى تيرةددعت وتالسددرىيل تنن ددي  .وأععلددت نند إلند أورواب عنددم تيرعددليب عد تي ند
أل تععضى تخلاضع ير يي عكره ابسرخ ت تي يوة يف يم معت تيقب تينف دي تيديت حتروادا
ال ئعو ععتقب م ررعر ومباشعر وشخصي م قبل موظفي تيععاي تيصةي (.)١١٨
 -٧6و كددع تحدداة تعرة دوي جن دديا أ دده ينبىددي ألعا يددا تعرردداة تنظددي ين د ت رياجددا تيععاي د
تيصةي يلو تهلواي ا تعر ي ر ابيرنريقا تنن ا ي (.)١١٩
 -٧٧و كع تعنظر تي ويي حلامني صفا تنن يف أعا يا أ تال ر ار ينرعع د وتيرةامدل
م جا ب تيعامن يف إلال تيععاي تيصةي وتي ياسا تعربع م قبل شعكا تيرأم تيصدةي
تعو وصول تألشخاص امني صفا تنن إىل تيععاي تيصةي تيعام (.)١٢٠
 -٧٨و كدع تعنظرد تي وييد حلدامني صددفا تنن د يف أعا يدا أ انددا صددا يف خد ما
تعشورر تعرا يوتي وأسع تعوتيي وتألطفال وتيبايى امني صفا تنن (.)١٢١

تحل يف تيرعني

()١٢٢

 -٧٩قدال حددايا تيد ا عد تحلعيد إ تعنددي تألطفددال يف تعنددزل يعد اد قددا وق وإ ت عفدداء
م د تيرعنددي تير ني د أمددع انةر ينىاي د  .لي د أ ع د ر مئددا م د تألسددع ال ت دزتل تعن د أطفاهلددا يف
تعناحل ،ويعوة تي بب تألساسي ععر ت ةيني وتئار تي ي مم تعنااس تيرعنيري ين وي  .وقد
عضددت ع ددواب ش د ي ر عنددى لع د تآلابء يع د ت د يل أطفدداهل يف تع د تر تير ني ي د  ،و ددل
و ت ئا تألطفال(.)١٢3
ي تيىعتما تعايي وتي
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 -٨٠و كع تعنظر تي ويي حلامني صفا تنن يف أعا يدا أ تألشدخاص مد ادله تيفئد
مل ير إةرتجه يف أ منهس تعنيردي .واب ضدا إىل يد  ،ال يرئدر تير يدا تنن دي ت شدارر
ط(.)١٢٤
إىل وجوةا أو صفاهت تن ي  ،لل يكع كعر وجوة جن
 -٤حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة

تععأر

()١٢5

 -٨١كع تيورق تعش ك  ٧أ خق عردل تحلكومد تالحاةيد لشدأ قدعتر إلند تألمد ١3٢5
مل تعص هلا مصصا حم ةر يف تعيزت ي تكفل صوهلا عنى تعدوترة تيكا يد يرنفيدلاا .وعديور عندى
يد  ،هددي ال ترئددر ييد ينعصد أو مسشدعت حمد ةر ير يددي خقد تيعرددل تعرعن د ابعدعأر وتي ددي
وتألم ؛ ومل يشع مم نو تلررم تع ق يف وضم أو تصور اله تخلق وصياارها(.)١٢6
 -٨٢ويف معدعض ت شددارر إىل توصددي ت صدن ظيددت ابيرأييد  ،كدع منظرد أرض تين دداء أ
تيعنددا عنددى تعدعأر ،وال سدديرا تيعنددا تعنددزيل ،ال يدزتل ددل مشددكن خقد ر .ايقنددب عنددى ظددا تيد ع
يفو طاقرده ،ممدا يدسة إىل ر د تعيجدق تسدر بال تين داء .وأل كدل واليد هت شِدول ظدا تيد ع تخلداص
ا ،تنشأ صعواب عن ما حاول تمعأر م إ و تيوالاي تيررا تعأوو يف والي أخعو(.)١٢٧
 -٨3و كع منظر أرض تين داء أ تعهداج تع تيندوتيت يرععضد ينعندا تعندزيل وال يرردرع ابحلد يف
م ك م ر ل ،ال ينفصن يف ك م تأل يا ع أحوتجه خشي ت ه يف تي ك (.)١٢٨

تألطفال

()١٢٩

 -٨٤كع تيورق تعش ك  ٤أ ه عنى تيعا م أ تلكر تي سدروري تالحاةيد تع دت أب
و أساسي  ،تي ا و تألساسي ال يش إىل تألطفال صعت (.)١3٠
تألطفال أصةا
 -٨5وأش ددار تيورقد د تعشد د ك  ١إىل ض ددعورر أ تر ددا يألطف ددال عصد د تعش ددارك لفعاييد د يف
تلرر ددم ،وأ يكو د دوت ق دداةري عن ددى تير ددأث يف تي د دعترت تي دديت هت دده ( .)١3١وأوص ددت تيورقد د أعا ي ددا
خبف س تيرصويت إىل  ١٤عاما وموتصن تعزيز مشارك تيشبا يف تيعرنيا تي ياسي (.)١3٢

تألشخاص وو ت عاق

()١33

 -٨6يف مععض ت شارر إىل توصدي ت صدن ظيدت ابيرأييد  ،كدع تيورقد تعشد ك  ٤أ
مع ل تيبقاي ل تألشخاص و ت عاق يبنا تيئعف ابع ار مم ا ا  ،هسالء تألشدخاص
أقل ظا لشكل وتض يف سو تيعرل(.)١3٤

تألقنيا وتي كا تألصني

()١35

 -٨٧أوصت تين ن تالسرشداري لند أورواب تععنيد إلرايد تألقنيدا تي وميد أب تعدزح أعا يدا
لفعايي تكا س تيفعص يف تحليار تالجرراعي وتالقرصداةي ابين دب ين دنيت وتيعومدا عد طعيد تد تل
حم ةر تألا تس وقائر عندى تألةيد  ،وأ دع وضدعها وتنفيدلاا وت ييرهدا ابيرشداور تيكامدل مدم
مم نددي تي ددنيت وتيعومددا ،وأ ت ددرن إىل معدداي معجعيد وتضددة  .كرددا أوصددت تين ند ابختددا تد تل
ينرص ينررييدز ضد أطفدال تي دنيت وتيعومدا يف ظدا تيرعندي  ،مبدا يف يد عد طعيد إ داء وضدم
اسالء تألطفال ةو مربر يف م تر خاص (.)١36
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 -٨٨وأوصت تين ن تالسرشاري أعا يا لرعزيدز مشدارك تي دنيت وتيعومدا مشدارك عايد يف تحليدار
تيعام  ،وال سيرا عنى تيصعي تي ياسي(.)١3٧
 -٨٩كرددا أوصددت تين ن د تالسرشدداري أعا يددا مبوتصددن ةع د تلا ظ د عنددى ث ا ددا تألقنيددا
تي ومي وتعزيزاا .واب ضا إىل ي  ،ينبىي ألعا يدا حايةر تيد ع تع د إىل وسدائط ت عدي تيديت
ت ددرخ يىددا تألقنيددا ؛ وأ حددعص عنددى تيرنفيددل تيكامددل ينرش دعيعا تي ائر د تعرعن د لرعزيددز
تسرخ ت يىا تألقنيا (.)١3٨

تعهاجعو ومنرر و تين وء وتعشعةو ةتخنيا

()١3٩

 -٩٠ك د ددع تيورقد د د تعشد د د ك  ٨أ تيرشد د دعيعا تععررد د د ر يف ع د ددا  ٢٠١6ت د ددر ع د دداةر
تييجئ ومنرر ي تين وء إىل منق زت إ ت أرتُئي أ جزءت م تن تعنق م ( .)١٤٠كرا أ
تألشخاص تيلي يعا و م تضقعت تيكع تيردايل ينصد م وضدةااي تيرعدليب تيدلي حيرداجو
إىل رعاي مرخصص ك تع ينه إىل أماك ال ترو ع يها تن تخل ما (.)١٤١
 -٩١و كدع تيورقد تعشد ك  ٨أ أعا يددا يدي يد يها ظدا ينكشددا تعبكدع شكد مد ح يد
تيندداج مد تيرعددليب وتألشددخاص تيئددعفاء لشددكل خدداص يف صددفوس تييجئ د ( .)١٤٢كرددا أ
إجدعتءت تين ددوء تعع ند ال ترددي يئدةااي تيرعددليب تعصدال لصد ما تيوقدت تيكددايف ينكشددا
ع تيرعليب تيل تععضوت يه(.)١٤3
 -٩٢وأشددار تيورقد تعشد ك  ٨إىل أ تخلقددا تي ياسددي لشددأ تييجئد تسج دده تيبيدداان
تييت تنقو عندى وصد ئدا معيند مد تييجئد ابعربدارا مىرصدب أو إرادالي حمررند  .وقد
أصددب وص د تييجئ د تي ددائ عنددى تيعنص دعي أم دعت شددائعا يف تخلقددا تيعددا وتي ياسددي ،ومل ترخددل
تي نقا خقوت كا ي حلل اله تع أي (.)١٤٤
 -٩3ويف مععض ت شارر إىل توصيا ت صدن ظيدت ابيرأييد  ،كدع تيورقد تعشد ك ٢
أ تشدعيعا تهل ددعر ال هتر ددل ابيكامددل التفاقيد ددو تيقفددل يرددا يرعند ابي صددع تيددلي ي عددو
ضةااي ييفار ابيبشع .وعيور عنى ي  ،هي تسثع سنبا عنى تعصاحل تيفئنى ينقفل(.)١٤5
 -٩٤وأوضةت تيورق تعش ك  5أ قا و ت قام وقا و تين دوء ينصدا عندى عد ر أسدبا
يرربيع ت ر اح تعهاجعي ( ،)١٤6وةعت أعا يا إىل أ تئر  ،عنى سدبيل تألويويد  ،أ تكدو ادله
تألسبا وتضة ومروقع عن تين وء إىل تقبي ها ،و ا ع رئيا تعشعوعي (.)١٤٧
 -٩5وال ظت تيورق تعش ك  5تحلك تيصاةر ع تلكر تي سروري تالحاةي تيل
أ إي ت تألجا ب يف منق تيعبور يف مقار ال يشكل ضعاب م تال ر اح( ،)١٤٨و كع
أ عنددى أعا يددا ،و ددا ينةكد تيصدداةر عد تلكرد تألوروليد حل ددو ت ددا  ،ت قدعتر أب
منرر ددي تين ددوء يف مندداط تيعبددور يف تعقددارت يشددكل ض دعاب م د تال ر دداح ،وعنيهددا أ
هلسالء تألشخاص تيئراان تععتبق ابال ر اح(.)١٤٩

مفداةه
تيورقد
ددب
تكفددل

 -٩6ويف د تي ددا تيورق د تعشد ك  5أ قددا و ت قام د يددند عنددى أ دده ال ددوح ت ر دداح
ا تعوتطن إال مبوجب أمع ت ر اح ،هي تش إىل أ وعيد أوتمدع تال ر داح تيديت تصد ر عد
تلدداك تلني د تكددو سدديئ يف لع د تأل يددا ( .)١5٠وةعددت تين ن د أعا يددا إىل ضددرا أ يص د ر
تي ئار أوتمع تال ر اح لع تينظدع يف تعيل دا عندى أسدا كدل ايد عندى د ر ،عندى تينةدو
تعقنو و ا عب أ تيئعورر(.)١5١
GE.18-03681

13

A/HRC/WG.6/30/DEU/3

 -٩٧وةع ددا مف ددوض إلن د أورواب أعا ي ددا إىل وض ددم مع دداي ة ي ددا إيزتمي د عن ددى تيص ددعي تي ددوطر
يرشددىيل معت د تسددر بال منرر ددي تين ددوء عنددى حنددو يكفددل تددو ظددعوس تالسددر بال وتخل د ما
و ت ا يف يم أحناء تيبن (.)١5٢
مبا يرراشى مم معاي
 -٩٨وال ا مفوض إلن أورواب أ إجعتءت تين وء تعقي تألويوي عوتطر لن ين لعينده
ويألقنيدا تي ينيد مد لند يددن لعينده ،وأعددع عد قن ده مد أ معاند طنبدا تين ددوء تع مد
مد رعددااي لند ت أخددعو ترددأخع يفد ت طويند ( .)١53وأوضد أ دده يرعد ش أ يددررك يددم تعدوتطن
تألجا ددب تيددلي ينرر ددو تين ددوء مد تيوصددول إىل إجدعتءت طنددب تين ددوء ومد ةددد طنبدداهت
عنى أسا كل اي عنى ر ولقعي ةقي ومنصف (.)١5٤
 -٩٩و كددع تعفددوض أ الئة د ةلن د  -تيدديت ت رئددي ةددد مددا إ ت كددا عنددى لن د خددع م د
لن ت تالحاة تألورول معان طنب نوء  -ق عضت عبئدا ث ديي عندى ت ةترر و ظدا تلداك يف
أعا يددا( .)١55وةعددا أعا يددا إىل تالضددقي ل د ور رتئ د يف تعزيددز تخلق دوت تييحم د ييسرعاض د ع د
الئة ةلن لنظا يل لصورر أكرب حنو معتعار و ت ا (.)١56
 -١٠٠وةعدا تعفددوض إىل تعزيددز تنهدوة تيعتميد إىل ح د ت د ما تييجئد  .و ددن أعا يددا عنددى
تييجئ يف مل ل أسعا (.)١5٧
ضرا
 -١٠١و كددع وكاي د تالحدداة تألورول ينة ددو تألساسددي أ ت ةترت تععنيد لر د ق تخلد ما
تالجرراعيد منزمد لديو تيشددعط ابعهداجعي اد تيشددععي عند تن ديه رعايد طبيد اد طارئد ،
وهلد ددلت تي د ددبب وابينظد ددع إىل ت ررد ددال تبنيد ددا تي د ددنقا  ،د د تحل د د يف تيععاي د د تيصد ددةي هلد ددسالء
تألشخاص ل ي ربت عنى ور (.)١5٨

ع و تنن ي

()١5٩

 -١٠٢أشار تيورق تعش ك  6إىل ع وجوة إجعتء مصد يرة ي اال ت ع ت تنن ي
وأ ت ج دعتءت ت ةتري د تي ائر د ال تددو ع يددم تحل ددو وتحلراي د عنددى تينةددو تعنصددوص عنيدده يف
تتفاقي عا .)١6٠(١٩5٤
ي ي تيوالةر آلابء الجئ يعيشدو يف معت د تالسدر بال
 -١٠3و كع تيورق تعش ك  6أ
ومعتك ددز ت يد دوتء تيق ددارة ال حيص ددنو عن ددى ش ددهاةت م دديية .وع دديور عن ددى يد د  ،إ ت مل ي ددررك
تيوتي ت م ت ق تيو ئ تعقنول  ،م ل شهاةر تيزوت  ،ي ل تيقفل ابس تأل دط يف شدهاةر
تعيية ،تألمع تيل يقع إشكايي ابين ب ييجئ م لن ين مع (.)١6١
 -١٠٤و كددع تيورقد تعشد ك  6أ قددا و تنن ددي يفر ددع إىل ضددراان شددامن تكفددل لقعي د
أخعو صول تألطفال عنى تنن ي  ،ين إ م شعوطه صول تيوتي ي عنى ت قام (.)١6٢
Notes
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