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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
   واألربعونالسادسةالدورة 
  ٢٠١١مايو / أيار٢٠-٢جنيف، 

 ١٧ و ١٦لدول األطراف مبوجب املادتني     النظر يف التقارير املقدمة من ا         
  من العهد

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  أملانيا    

نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير اخلـامس             -١
ـ     ب املتعلق ألملانيا احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة       تنفيذ العهد الدويل اخلاص ب

)E/C.12/DEU/5 (   أيـار  ٩ و ٦ يـومي  عشرة املعقودة    من التاسعة إىل احلادية   يف جلساهتا /     
   ، واعتمدت يف جلستها التاسعة والعشرين املعقـودة        )E/C.12/2011/SR.9-11 (٢٠١١مايو  

 . املالحظات اخلتامية التالية٢٠١١مايو / أيار٢٠يف 

  مقدمة  - ألف  

عـن تنفيـذ     معلومـات    قـدم  تقريرها اخلامس الذي ي    أملانياترحب اللجنة بتقدمي      -٢
اليت وضعتها كما ترحب اللجنة بالردود املكتوبة على قائمة املسائل . التوصيات السابقة للجنة

  . فضالً عن البيانات اإلحصائية املفصلة املقدمة فيها)E/C.12/DEU/Q/5/Add.1(اللجنة 

 اللجنة عن تقديرها للفرصة اليت أتيحت هلا إلجراء حوار مع الدولة الطرف             عربوت  -٣
   . ممثلني عن الوزارات املختصةترحب حبضور وفد رفيع املستوى يضمو
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء   

اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي     إىل تصديق الدولة الطرف على        بتقدير  اللجنة شريت  -٤
واالتفاقية الدولية حلماية مجيـع     ) ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٤ (ارياإلعاقة وبروتوكوهلا االختي  

كما ترحب اللجنة بالتصديق    ). ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٤ (األشخاص من االختفاء القسري   
العقوبـة   مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو  على الربوتوكول االختياري التفاقية     

 فضالً عن الربوتوكولني    ،)٢٠٠٨ديسمرب  /ون األول  كان ٤( القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل، ومها الربوتوكول االختياري املتعلـق بإشـراك            

والربوتوكول االختياري  ) ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١٣(األطفال يف الرتاعات املسلحة     
ـ                / متـوز  ١٥( ال يف املـواد اإلباحيـة     املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطف

  ).٢٠٠٩يوليه 
وترحب اللجنة بعدد من التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف الرامية إىل حتسني التمتع               -٥

  :باحلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية وبصفة خاصة ما يلي
طالة إىل  اإلصالحات يف سوق العمل اليت أتاحت إمكانية خفض مستوى الب           )أ(  

  أدىن مستوياهتا خالل السنوات العشرين املاضية؛
  اعتماد أهداف لضمان تنفيذ خطة اإلدماج الوطين بفعالية؛  )ب(  
توفري تغطية التأمني الصحي الشامل للجميع يف إطار اإلصـالح الـصحي              )ج(  

  ؛٢٠٠٧الذي أجري يف عام 
  كافحة العنف ضد املرأة؛ اليت ترمي إىل م٢٠٠٧تنفيذ خطة العمل الوطنية لعام   )د(  
التدابري املتخذة حلماية األطفال من اإليذاء والعنف، مثل شبكة اخلطـوط             )ه(  

اهلاتفية املباشرة، واخلدمات اليت تقدمها مراكز محاية الطفل، وخدمات االستـشارة اجملانيـة             
  املتاحة لألطفال واملراهقني؛

  .جل يف املرتلسياسات تعزيز ودعم الرعاية الصحية الطويلة األ  )و(  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لعدم تنفيذ الكثري من توصياهتا السابقة اليت اعتمدهتا بعد                -٦

دراسة التقريرين الدوريني الثالث والرابع للدولة الطرف على النحو املـشار إليـه يف هـذه                
  .املالحظات اخلتامية

مجيـع التـدابري الـضرورية لالسـتجابة     اختاذ لة الطرف على  حتث اللجنة الدو    
  .يف هذه املالحظات اخلتاميةاملكررة لتوصياهتا السابقة 
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وال تزال اللجنة تشعر بالقلق ألن أحكام العهد ال ُيحتج هبا أمام احملـاكم الوطنيـة                  -٧
  .للدولة الطرف

ة لضمان سريان أحكام     مجيع التدابري املالئم   اختاذحتث اللجنة الدولة الطرف على        
 منها زيادة الوعي هبذا االلتزام وبأحكام العهد        بطرقالعهد سرياناً فعلياً يف احملاكم الوطنية       

ويف هـذا   . يف أوساط القضاة واحملامني وغريهم من املوظفني املكلفني بإنفـاذ القـانون           
عليقهـا  وت) ١٩٩٠(٣رف إىل تعليق اللجنة العام رقم        حتيل اللجنة الدولة الط    ،اخلصوص
على التوايل فيما يتعلق بطبيعة التزامات الدول األطراف والتطبيق         ) ١٩٩٨(٩العام رقم   
  .احمللي للعهد

وتأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل تتخذ إجراءات بشأن التوصية السابقة للجنـة               -٨
  .نظر يف الشكاوىللاملتمثلة يف توسيع نطاق اختصاص املعهد األملاين حلقوق اإلنسان 

تالحظ اللجنة سبل االنتصاف األخرى املتاحة، مبا يف ذلك سـبيل االنتـصاف               
القضائي، لكنها توصي الدولة الطرف بأن توسع نطاق اختصاص املعهد األملاين حلقـوق             
اإلنسان لكي يتمكن من تلقي الشكاوى، مبا يف ذلك الشكاوى اليت تتعلـق بـاحلقوق               

      ويف  .اجلمهـور عامـة   هذه اآلليات يف متنـاول      االقتصادية واالجتماعية والثقافية جلعل     
      بـشأن   ١٠هذا اخلصوص توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إىل تعليقها العـام رقـم              

   دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف محايـة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة      
 املؤسسات الوطنيـة    الذي يوصي، يف مجلة ما يوصي به، بأن تدرس        ) ١٩٩٨(والثقافية  

زعومـة ملعـايري احلقـوق االقتـصادية        املخالفات  املحلقوق اإلنسان الشكاوى املتعلقة ب    
  .واالجتماعية والثقافية السارية داخل البلد

 سياسات الدولة الطرف الزراعية والتجارية      يترتب على وتالحظ اللجنة بقلق بالغ ما        -٩
دعومة بإعانات إىل البلدان النامية من تأثري على        اليت تشجع على تصدير املنتجات الزراعية امل      

   سيما احلق يف الغذاء يف البلـدان املتلقيـة          إعمال احلق يف التمتع مبستوى معيشي الئق، وال       
  ).٢٣ و٢٢ و١١ و١-٢املواد (

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتبع بشكل كامل هنجاً قائماً علـى أسـاس                 
 منها إعادة النظر يف تأثري      بوسائللدولية التجارية والزراعية    حقوق اإلنسان يف سياساهتا ا    

. اإلعانات على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف البلدان املـستوردة          
 توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إىل املبادئ التوجيهيـة املتعلقـة            ،ويف هذا اخلصوص  

دولية على النحو الـوارد يف املبـادئ التوجيهيـة          بالتدابري واإلجراءات وااللتزامات ال   
  ).٢٠٠٤(الطوعية لدعم احلق يف الغذاء ملنظمة األغذية والزراعة 
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وتعرب اللجنة عن قلقها ألن عملية صنع السياسات اليت تضطلع هبا الدولة الطرف               -١٠
 ال تويل   ،هايف جمال استثمارات الشركات األملانية يف اخلارج إضافة إىل ما تقدمه من دعم إلي             

  ).٢٣ و٢٢ و١١ و١-٢املواد ( حلقوق اإلنسان االعتبار الواجب
أن تـساعد سياسـاهتا املتعلقـة       السهر علـى    تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل        

باستثمارات الشركات األملانية يف اخلارج على إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة           
  .والثقافية يف البلدان املضيفة

جنة بالقلق ألن برنامج التعاون اإلمنائي للدولة الطرف قد قدم الـدعم إىل             تشعر الل   -١١
مشاريع أفضت على حد ما يزعم إىل انتهاك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، كما             

  ).٢٣ و٢٢ و١١ و١-٢املواد (هو احلال يف مشروع متليك األراضي يف كمبوديا 
ياسات تعاون إمنائية تـسهم يف إعمـال         س باعتمادتوصي اللجنة الدولة الطرف       

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليهـا يف العهـد وال تفـضي إىل              
  .انتهاكها

وتعرب اللجنة عن قلقها ألن األشخاص الذين ينحدرون من أصول مهاجرة، مبـن               -١٢
 م والعمـل  قهم يف التعلي  فيهم فئة اجليل الثاين ال يزالون يواجهون عقبات خطرية يف التمتع حب           

وتـشعر  . ويعزى ذلك أساساً إىل انتشار مظاهر التحيز ضدهم وعدم وعيهم الكايف حبقوقهم       
اللجنة بالقلق أيضاً ألن السياسات ذات الصلة مل تدخل حتسينات كبرية يف حاالت التمييـز               

  )).٢(٢املادة (غري املباشر أو مل تعاجل هذه احلاالت 
 جهودها الرامية إىل معاجلة املسائل الـيت        تعزيزرف على   حتث اللجنة الدولة الط     

املتعلقة بـالتعليم   يواجهها األشخاص املنحدرون من أصول مهاجرة يف سياساهتا وخططها          
 والوضع االجتماعي، مبا يف ذلك عن طريق اختاذ تدابري عملية ترمي إىل مساعدهتم        والعمل

. فحة التمييز العنصري يف سوق العمـل    يف تأكيد متتعهم حبقوقهم ورصد إنفاذ قوانني مكا       
متتع هؤالء األشخاص   عن  بيانات  مجع ال وإضافة إىل ذلك حتث اللجنة الدولة الطرف على         

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أساس التعريف الذايت، وأن تلفت يف هذا            
). ٢٠٠٩(دم التمييز    املتعلق بع  ٢٠اخلصوص انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم         

وتطلب اللجنة أيضاً إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن              
  .العمل الذي يضطلع به مفوض احلكومة االحتادية لشؤون الالجئني واهلجرة واالندماج

وتالحظ اللجنة بقلق بالغ حالة ملتمسي اللجوء كوهنم ال يتلقـون اسـتحقاقات               -١٣
ق اجملـال أمـامهم     ة مالئمة ويعيشون يف مساكن غري الئقة ومكتظة فضالً عن ضي          اجتماعي

 كما أهنم ال حيصلون على الرعاية الصحية إال يف حـاالت الطـوارئ              لدخول سوق العمل،  
  )).٢(٢املادة (
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 معاملة ملتمسي اللجوء على قدم املساواة ضمانحتث اللجنة الدولة الطرف على   
 إىل نظم الضمان االجتماعي غري القائمة على االشـتراكات          الوصولمع غريهم يف جمال     

وتدعو اللجنة أيضاً الدولة    . والرعاية الصحية وسوق العمل مبا يتمشى مع املعايري الدولية        
سيما  أن تنطبق أيضاً األنظمة الوطنية املتعلقة مبعايري اإلسكان، وال        السهر على   الطرف إىل   

  . على مراكز االستقبال،الكتظاظا
وال تزال اللجنة تشعر بالقلق ألن معدل البطالة يف الواليات الشرقية ال يزال ضعفي                -١٤

    املعدل يف الواليات الغربية على الرغم من التدابري اليت اختـذت لتـصحيح هـذا التفـاوت             
  )).٢(٢، و٦املادتان (

 تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لتصحيح أوجه             
التفاوت اإلقليمية السائدة يف جمال العمالة بني الواليات الغربية والشرقية، بطرق منـها             
اعتماد استراتيجيات وخطط عمل تتعلق بالعمالة وتستهدف املناطق الـيت تـصل فيهـا         

وإضافة إىل ذلك توصي اللجنة بـأن تكـون هـذه           . معدالت البطالة إىل أقصى درجاهتا    
املة خلطط التعليم التقين واملهين من أجل تلبية طلبـات          االستراتيجيات وخطط العمل ش   

ويف هذا اخلصوص، توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إىل تعليقها العـام            . سوق العمل 
  .)٢٠٠٥(احلق يف العمل  املتعلق ب١٨رقم 
وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء اخنفاض نسبة متثيل املرأة يف مناصب صنع القرار يف   -١٥
 اعني العام واخلاص على السواء، وإزاء استمرار وجود فروق كبرية يف األجر على الرغم             القط

العمل مببدأ املساواة يف األجر املنصوص      على الرغم من     و من حظر التمييز على أساس اجلنس     
  ).٩ و٣ و٦املواد (عليه يف تشريع الدولة الطرف 

مثيل بني املرأة والرجل     املساواة يف الت   تشجيعحتث اللجنة الدولة الطرف على        
وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى      . يف مناصب صنع القرار يف القطاعني العام واخلاص       

أن تنظر يف حتقيق ذلك من خالل اعتماد مبدأ احلصص يف القطاع العام وتوفري آليـات           
 املساواة يف املعاملة ومكافحة التمييز      ننياود امتثال القطاع اخلاص ألحكام ق     فعالة لرص 

  .يف الدولة الطرف
وتعرب اللجنة عن قلقها ألن عدم كفاية مرافق رعاية الطفل واخليارات الوظيفيـة               -١٦

للمرأة والرجل واألدوار اجلنسانية النمطية ال تزال تعوق متتع املرأة حبقها يف العمل على قـدم        
  .املساواة مع الرجل

لتـصدي للقوالـب     جهودها الرامية إىل ا    مبواصلةتوصي اللجنة الدولة الطرف       
النمطية املتصلة باألدوار اجلنسانية وتوعية الفتيات والصبيان بتكافؤ الفرص الوظيفية من           

.  يهيمن عليها أحد اجلنسني عادة     أجل تعزيز متابعتهم للتعليم يف جماالت غري اجملاالت اليت        
مات وإضافة إىل ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تزيد بدرجة كبرية توفري خـد              
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الرعاية املقدمة إىل األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني واملرضى وإشراك الرجال           
  .يف أعمال الرعاية

وتعرب اللجنة عن قلقها ألن معدل البطالة بني األشخاص ذوي اإلعاقـة ال يـزال                 -١٧
ـ                ة مرتفعاً على الرغم من التدابري املتخذة يف هذا الشأن، وألن خدمات التوظيـف يف الدول

وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عـدم تـوافر          . الطرف مل تعاجل هذه احلالة معاجلة فعالة      
  )).٢(٢ و٦املادتان (بيانات موثوقة عن حالة عمالة األشخاص ذوي اإلعاقة 

 أن تقدم وكالـة التوظيـف االحتاديـة         ضمانحتث اللجنة الدولة الطرف على        
صول على الوظائف املناسبة واالحتفاظ هبا      خدمات متكن األشخاص ذوي اإلعاقة من احل      

ويف هذا اخلصوص، حتيل اللجنـة الدولـة الطـرف إىل           . ومن التقدم يف جماالهتم املهنية    
توصيتها بشأن احلقوق املتعلقة بعمل األشخاص ذوي اإلعاقة على النحو املبني يف تعليقها             

ذلك إىل الدولة   وتطلب اللجنة ك  . بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة   ) ١٩٩٤(٥العام رقم   
 ذوي اإلعاقـة    يف صفوف الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل بيانات عن البطالة           

  . مصنفة حسب السنة
وتالحظ اللجنة ما أفادت به الدولة الطرف من أن العمل الذي يقوم به الـسجناء                 -١٨

روف لصاحل الشركات اخلاصة طوعي، لكنها تأسف لعدم حصوهلا على معلومات تتعلق بظ           
  ).٧ و٦املادتان (عمل السجناء 

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومـات               
 فـضالً عـن     ،عن ظروف عمل السجناء الذي يؤدون أعماالً لصاحل الشركات اخلاصة         

  .التدابري املتخذة حلماية حقوقهم العمالية مثل عمليات التفتيش
 أن الترتيبات املتخذة يف إطار إعانـات البطالـة واملـساعدة            وتالحظ اللجنة بقلق    -١٩

االجتماعية اليت تقدمها الدولة الطرف، مبا يف ذلك التزام املستفيدين من استحقاقات البطالـة   
بأداء أي عمل مقبول وهو ما ميكن تفسريه من الناحية العملية بأنه القيام بأي نوع كان من                 

جمتمعية بدون أجر   عمل لفترات طويلة بأعمال خدمة       عن ال  األعمال تقريباً وتكليف العاطلني   
  ).٩ و٧ و٦املواد ( من العهد ٧ و٦قد يؤدي إىل انتهاك املادتني 

 أن تراعي نظم استحقاقات البطالة لديها       ضمانحتث اللجنة الدولة الطرف على        
ل علـى    عمالً من اختياره فضالً عن حقه يف احلصو        نفسهحق الفرد يف أن يقبل من تلقاء        

  .أجر منصف
 ألن احلظر الذي تفرضه  ٢٠٠١وتؤكد اللجنة جمدداً، ما أعربت عنه من قلق يف عام             -٢٠

 يشكل قيداً  ميني ممن ال يقدمون خدمات أساسية     الدولة الطرف على إضرابات املوظفني العمو     
     مـن العهـد   ) ٢(٨على أنشطة النقابات يتجاوز نطاق القيود املسموح هبا مبوجب املـادة            

  ).٨املادة (
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 تدابري لضمان متتـع املـوظفني   اختاذحتث اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى على         
 من العهد   ٨ أساسية حبقهم يف اإلضراب وفقاً للمادة        خدماتالعموميني الذين ال يقدمون     

 اليت تتعلق باحلرية النقابية ومحايـة حـق         ٨٧وألحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       
  ).١٩٤٨(التنظيم 

وتالحظ اللجنة حكم احملكمة الدستورية االحتادية الذي يدعم دسـتورية طريقـة              -٢١
تـضمن    تـشعر بـالقلق ألن هـذه الطريقـة ال    حساب مستوى الكفاف، لكنها ال تزال     
وإضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن مبلـغ         . للمستفيدين التمتع مبستوى معيشي الئق    

مليون طفـل    ٢,٥ جداً وهو ما جيعل حنو       منخفضطفال  مدفوعات الضمان االجتماعي لأل   
وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع اجلزء         . يزالون يعيشون دون خط الفقر     ال

  ).١٠ و٩املادتان  (٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٨٠اخلاضع للضريبة من املعاش التقاعدي إىل 
 واملعايري املطبقـة لتحديـد       الطرائق استعراضحتث اللجنة الدولة الطرف على        

 أن يتـيح مـستوى      بانتظـام لـضمان   مستوى االستحقاقات ورصد معايري الكفايـة       
وإضافة إىل ذلـك،    . االستحقاقات للمستفيدين منه إمكانية التمتع مبستوى معيشة الئق       

تأثري خمتلف نظـم الـضمان      استعراض  بباستمرار  القيام  حتث اللجنة الدولة الطرف على      
. ٢٠١١ديها على فقر األطفال، مبا يف ذلك اجملموعة املتعلقة باألطفال لعام            االجتماعي ل 

 النظر يف قرارها املتعلق بزيادة اجلزء اخلاضـع         بإعادةوتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً      
       ويف هذا اخلصوص، تكرر اللجنـة توصـيتها الـصادرة          . للضريبة من املعاش التقاعدي   

أال يؤثر إصالح الضمان االجتماعي الذي جتريه        السهر على    والرامية إىل  ٢٠٠١يف عام   
الدولة الطرف تأثرياً رجعياً يف احلقوق املنصوص عليها يف العهـد للفئـات الـسكانية               
    املنخفضة الدخل واحملرومة واملهمشة، وحتيل اللجنة الدولة الطـرف إىل تعليقهـا العـام     

  . تماعياملتعلق باحلق يف الضمان االج) ٢٠٠٨(١٩رقم 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز بني الواليات الشرقية والغربية يف جمال التمتـع                -٢٢

 على النحو املبني يف قرار احملكمة الدستورية االحتادية الصادر يف           ،حبقوق الضمان االجتماعي  
  أملانيا مجهوريةيف   بشأن حقوق املعاشات التقاعدية للوزراء ونواب الوزراء         ٢٠١٠يوليه  /متوز

  . السابقةالدميقراطية
 تدابري فورية وفعالة ملنع أي متييز آخـر يف          اختاذحتث اللجنة الدولة الطرف على        

 احلاالت  ومعاجلةمستوى استحقاقات الضمان االجتماعي بني الواليات الشرقية والغربية         
  .الراهنة املتعلقة هبذا التمييز

ال يشكل جرمية جنائية حمددة يف تـشريعات        وتالحظ اللجنة بقلق أن العنف املرتيل         -٢٣
 بعـض   الذي متارسه كما تشعر بالقلق إزاء ارتفاع مستوى العنف ضد املرأة          . الدولة الطرف 
  ).١٠املادة (الفئات اإلثنية 
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 العنف املرتيل باعتباره جرمية جنائية قائمـة        جترميحتث اللجنة الدولة الطرف على        
 تقييم تنفيذ خمتلـف التـدابري       مواصلة أيضاً على    وتشجع اللجنة الدولة الطرف   . بذاهتا

  .سيما يف أوساط بعض الفئات اإلثنية واخلطط اليت تتعلق حبوادث العنف ضد املرأة، وال
 يف املائة من    ١٣وتالحظ اللجنة بقلق أن بيانات الدولة الطرف تشري إىل أن حوايل              -٢٤

 مليون شخص من الناشطني     ١,٣سكان الدولة الطرف يعيشون دون خط الفقر يف حني أن           
حيتاجون إىل دعم لدخلهم    ) A/HRC/WG.6/4/DEU/3 من الوثيقة    ٣٣انظر الفقرة   (اقتصادياً  

وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً ألنه بالنظر إىل نظام         . بسبب عجز رواتبهم عن تغطية نفقاهتم     
يكون مؤشـراً   الضمان االجتماعي الواسع يف الدولة الطرف، فإن هذا املستوى من الفقر قد             

  ).١١ و٩املادتان (على عدم كفاية مستويات االستحقاقات أو حمدودية فرص الوصول إليها 
 ملكافحة الفقر مبراعاة    اعتماد وتنفيذ برنامج شامل   تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل        

جوانب الفقر كما هي حمددة يف خمتلف الدراسات التحليلية اجليدة اليت أجرهتـا الدولـة               
 بنداً يتعلق باسـتعراض     اوتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج يف استراتيجياهت       . الطرف

إدراج وإضافة إىل ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل         . استحقاقات الضمان االجتماعي  
 للفئـات   ومن مث إيالء اهتمام خاص    حقوق اإلنسان يف عملية تنفيذ برنامج مكافحة الفقر         

ا اخلصوص، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل بياهنا املتعلق بـالفقر           ويف هذ . احملرومة واملهمشة 
  ).٢٠٠١(والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

وتكرر اللجنة ما أعربت عنه من قلق لعدم استجابة الدولة الطرف لتوصيتها الصادرة       -٢٥
ظاهرة التشرد وأسباهبا يف الدولة الطـرف        عن أبعاد    والداعية إىل تقدمي تقرير    ٢٠٠١يف عام   

  ).١١املادة (والربامج والتدابري املتخذة للتصدي هلذه املشكلة 
 عن أبعـاد    تقدمي تقرير تكرر اللجنة توصيتها اليت تدعو فيها الدولة الطرف إىل            

 تطلب اللجنة   ،ويف هذا اخلصوص  . تدابري عملية ملكافحتها  اختاذ  ظاهرة التشرد وأسباهبا و   
تقريرها الدوري املقبل معلومات عن التشرد، مبـا يف ذلـك           تضمني   الدولة الطرف    إىل

  . بيانات مصنفة حسب السنة ونوع اجلنس والوالية
 وحـاملي صـفات     إىل اجلنس اآلخر  وتالحظ اللجنة بقلق أن األشخاص املتحولني         -٢٦

، وأن سياسات   اجلنسني يعتربون يف أحيان كثرية يف حكم األشخاص املصابني بأمراض عقلية          
 إضافة ،الدولة الطرف التشريعية أو غري التشريعية قد أفضت إىل التمييز ضد هؤالء األشخاص    

  ).٢-٢ و١٢املادتان (إىل انتهاكات حلقوقهم املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية 
 تدابري تشريعية أو غريهـا بـشأن هويـة          اختاذحتث اللجنة الدولة الطرف على        

 وحاملي صفات اجلنسني وصحتهم هبدف ضـمان        إىل اجلنس اآلخر  لني  األشخاص املتحو 
عدم تعرضهم للتمييز واحترام سالمتهم الشخـصية وحقـوقهم يف الـصحة اجلنـسية              
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إىل وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التشاور الكامل مع األشخاص املتحولني           . واإلجنابية
  .ض وحاملي صفات اجلنسني حتقيقاً هلذا الغراجلنس اآلخر

وتالحظ اللجنة بقلق بالغ أن الدولة الطرف مل تتخذ تدابري كافية لتحـسني حالـة                 -٢٧
إنـسانية وال يزالـون      املسنني يف دور رعاية املسنني الذين يزعم أهنم يعيشون يف ظروف ال           

   يتلقون رعاية غري مالئمة تعزى إىل نقص املوظفني املؤهلني والتطبيق غري السليم ملعايري الرعاية            
  ).١٢املادة (

 تدابري فورية لتحسني حالـة املـسنني يف دور          اختاذحتث اللجنة الدولة الطرف على        
 املـوارد الـضرورية   ختـصيص وتدعو اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة إىل . رعاية املسنني 

ة وتدعو اللجنة أيضاً الدول   . لتدريب موظفي رعاية املسنني وفقاً ملعايري التدريب املعتمدة حديثاً        
ويف هـذا   .  عمليات تفتيش دقيق لدور رعاية املسنني على حنو أكثر تواتراً          إجراءالطرف إىل   

اخلصوص توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إىل مبادئ األمم املتحدة املتعلقة بكبـار الـسن    
فضالً عن تعليقها   ) ١٩٩١ديسمرب  / كانون األول  ١٦ املؤرخ   ٤٦/٩١قرار اجلمعية العامة    (

  ).١٩٩٥( للمسنني والثقافية واالجتماعية بشأن احلقوق االقتصادية ٦ العام رقم
 يف املائة من التالميذ يذهبون إىل املدرسة بـدون          ٢٥وتالحظ اللجنة بقلق أن حنو        -٢٨

ية بالنظر إىل أن طعـام الغـداء         وبالتايل فإهنم يتعرضون خلطر سوء التغذ      الفطورتناول طعام   
  ).١٠ و١٢ و١٣املواد (دارس  يف مجيع املحىت اآلنُيقدم  ال

 تدابري عملية لضمان توفري وجبات مناسبة       اختاذحتث اللجنة الدولة الطرف على        
وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطـرف إىل       . لألطفال، وبصفة خاصة ألطفال األسر الفقرية     

 أال تؤدي التدابري املتخذة إىل زيادة وصم األطفال الذين ينتمـون إىل خلفيـات               ضمان
  .تماعية حمرومةاج
وتشعر اللجنة بالقلق ألن عدد التالميذ الذين يتركون الدراسة قبل حصوهلم علـى               -٢٩

سيما يف أوساط الفئات احملرومة اجتماعياً ال يزال مرتفعاً نـسبياً علـى              شهادة دراسية، وال  
رديـة  الرغم من خمتلف التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف، مثل خدمات املشورة والرصد الف            

  ).٢-٢ و١٣املادتان (والدعم اخلاص املقدم إىل التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة 
 اجلوانب االجتماعية للمسألة لدى تنفيذ معاجلةحتث اللجنة الدولة الطرف على   

اخلطط الرامية إىل دعم التالميذ الذين حيتمل أن يتركوا املدرسة قبل حـصوهلم علـى               
 علـى زيـادة الـوعي       العملأيضاً الدولة الطرف إىل     وتدعو اللجنة   . سية درا شهادة

ـ باإلمكانية املتاحة للمسجلني يف برامج التدريب املهين للحصول على شهادة ال           ة دراس
  .الثانوية وتقدمي الدعم إليهم
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وتعرب اللجنة عن قلقها ألن الدولة الطرف مل تتخذ أي تدابري بشأن توصية اللجنة                -٣٠
د الدولة الطرف ختفيضاً لرسوم التعليم العايل هبدف إلغائها وفقاً  بأن تعتم٢٠٠١السابقة لعام 

  ).١٣املادة ( املتعلقة باألخذ تدرجيياً مبجانية التعليم العايل ١٣من املادة ) ج(٢ألحكام الفقرة 
 للرسـوم  ختفيض اعتمادتكرر اللجنة توصيتها اليت تدعو فيها الدولة الطرف إىل            

 وحتث الدولة الطرف علـى      تشريعاهتا الناظمة للتعليم العايل،   الدراسية يف اإلطار الوطين ل    
تفويض احلكومة االحتادية مبسؤوليات أكرب فيما يتعلق بسياسات التعليم اليت كانت تسند            

ويف هذا اخلصوص توجه اللجنة مرة أخرى اهتمام الدولة الطرف إىل . حىت اآلن للواليات
  ).١٩٩٩(تعليم  املتعلق باحلق يف ال١٣تعليقها العام رقم 

وتالحظ اللجنة بقلق أن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك احلقـوق                 -٣١
حيظى باالهتمام الكايف وال يدرج بشكل منـهجي يف          ، ال االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

  ).١٣املادة (املناهج التعليمية على خمتلف املستويات 
اإلنسان، مبـا يف     التثقيف يف جمال حقوق      تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إتاحة       

ـ  مجيـع    على، للطالب   ذلك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     عنـد  ستويات  امل
احلقـوق   مجيع املهن ممن يؤدون دوراً مباشـراً يف تعزيـز            العاملني يف لألفراد  االقتضاء و 

مة املدنيـة واملعلمـون     ، مبن فيهم موظفو اخلد    تها ومحاي االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  . االجتماعيون والشرطةواملرشدون

وتالحظ اللجنة املعلومات املقدمة يف الردود على قائمة املسائل، لكنها تشعر بالقلق              -٣٢
 حتديد الفئات واألقليات اإلثنية والدينية يف إقليم الدولة الطـرف     تيّسرإزاء عدم توافر بيانات     

  ).١٥املادة (تعها الكامل حبقوقها الثقافية  من مت،وهو ما حيّد، يف مجلة أمور
حتيط اللجنة علماً باألحكام القانونية اليت متنع الدولة الطرف من مجـع بيانـات                

 تدابري وآليات   باعتمادإحصائية عن التركيبة اإلثنية لسكاهنا، لكنها توصي الدولة الطرف          
       ن حقوقهـا الثقافيـة     لتمكني الفئات واألقليات من حتديد هويتها هبذه الـصفة لـضما          

هـو  ، الذي   سيما احلق يف صون ثقافتها وتعزيزها وتنميتها       على أساس اهلوية الذاتية، وال    
      ويف هذا اخلصوص، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام          . أساس ضروري هلويتها  

  .املتعلق حبق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية) ٢٠٠٩(٢١رقم 
وتشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرف على زيادة مستوى مسامهتها يف املساعدة اإلمنائية             -٣٣

، إىل  )١(٢٠٠٩ اإلمجـايل يف عـام       القومي الدخل يف املائة من     ٠,٣٥الرمسية اليت بلغت    
  . يف املائة يف أسرع وقت ممكن٠,٧املستوى الدويل وهو 

__________ 

 .http://www.oecd.org/dataoecd/17/9/44981892.pdf :انظر )١(
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يـة السـتعراض الـسياسات       تدابري عمل  باختاذوتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٣٤
واملمارسات اخلاصة بتوجيه التالميذ وتصنيفهم يف مرحلة مبكرة على أن تراعي بـصفة             

سيما فيما خيص التالميذ الذين  خاصة تأثري املمارسات على إهناء مرحلة التعليم العايل، وال
ين بـاحلق يف    ينتمون إىل الفئات احملرومة اجتماعياً مبا يتمشى مع توصية املقرر اخلاص املع           

  ).A/HRC/4/29/Add.3(التعليم 
 اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبـل معلومـات              وتطلب  -٣٥

  :تتعلق مبا يلي
األطفال الذين يعيشون ويعملون يف الشوارع، مبا يف ذلك بيانات إحصائية             )أ(  

   املتخذة ملعاجلة هذه املشكلة؛ فضالً عن التدابريالعمرية ومنشأ اهلجرةمصنفة حسب الفئة 
سياسات الدولة الطرف فيما يتعلق حبماية الصحة يف سياق األغذية الـيت              )ب(  

  حتتوي على كائنات حمّورة وراثياً؛
استخدام العالج الطيب القسري يف حالة املرضى املصابني بأمراض عقليـة             )ج(  

  واألنظمة السارية يف هذا الشأن؛
ي املخدرات وتأثري املشاريع املعدة للوقاية من تعـاطي         تعاطظاهرة  انتشار    )د(  

 مـن   ١٦املخدرات واإلدمان عليها يف أوساط األطفال والشباب على النحو املبني يف املرفق             
  ؛(E/C.12/DEU/Q/5/Add.1)الردود على قائمة املسائل 

  .حوادث االنتحار وتأثري التدابري املتخذة للوقاية منه  )ه(  
لدولة الطرف على النظر يف التوقيع والتصديق على الربوتوكول         تشجع اللجنة ا    -٣٦

  .االختياري امللحق بالعهد
 يف التصديق على االتفاقية الدوليـة       أن تنظر لى  ع اللجنة الدولة الطرف     شجعتو  -٣٧

  .حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
 اخلتامية على نطاق واسع      الدولة الطرف نشر هذه املالحظات     إىلوتطلب اللجنة     -٣٨
 اجلهـاز القـضائي   ، و املسؤولني احلكـوميني  سيما بني     اجملتمع، وال  مستويات مجيع   بني

 باخلطوات  اللجنةوأن تبلغ    بقدر اإلمكان،    تترمجها وتعممها ومنظمات اجملتمع املدين، وأن     
ـ        .يف تقريرها الدوري املقبل   املتخذة لتنفيذها    لة  كما تشجع الدولة الطرف علـى مواص

 أعـضاء  غري احلكومية وغريها من نظمات الوطنية حلقوق اإلنسان، وامل    اتإشراك املؤسس 
  .اجملتمع املدين يف عملية املناقشة على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري املقبل

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس املعد وفقـاً               -٣٩
 ٢٠٠٨يـة املنقحـة لإلبـالغ الـيت اعتمـدهتا اللجنـة يف عـام                للمبادئ التوجيه 

)E/C.12/2008/2( ٢٠١٦يونيه / حزيران٣٠، وذلك حبلول.  

        


