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  وصف منهجية إعداد التقرير وعملية التشاور بشأنه  -أوالً  
جاء هذا التقرير نتيجة لتشاور وتعاون وثيقني داخل احلكومة االحتادية بتنسيق مـن               -١

ي املعهد األملاين حلقـوق     ونوقش التقرير يف صيغة مشروع مع ممثل      . وزارة اخلارجية االحتادية  
، جلسة استماع علنيـة  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٥وُعقدت أيضاً، يف بون يف    . اإلنسان

بشأن مشروع التقرير بتنظيم من مفوض احلكومة االحتادية املعين بسياسات حقوق اإلنـسان      
 جلـسة   وأتاحـت . واملعونة اإلنسانية يف وزارة اخلارجية االحتادية، السيد ماركوس لونيـغ         

االستماع للمجتمع املدين ككل، وعلى اخلصوص للمنظمات غري احلكوميـة اجملتمعـة يف             
على املشروع وحتديد القضايا اليت قد يكون مت         املنتدى األملاين حلقوق اإلنسان، فرصة التعليق     

وباملثـل، نـوقش يف كـانون       . وُبثَّت جلسة االستماع بثاً حياً علـى اإلنترنـت        . إغفاهلا
 يف جلنـة    ٢٠١٣ إعداد أملانيا لالستعراض الدوري الشامل يف عـام          ٢٠١٢مرب  ديس/األول

  .األملاين) الربملان(حقوق اإلنسان واملعونة اإلنسانية التابعة للبوندستاغ 

التطورات منذ االستعراض األول للحالة يف أملانيا، ال سيما فيما يتعلق             -ثانياً  
  نسانباإلطار املعياري واملؤسسي حلماية حقوق اإل

. ما زال اإلطار املعياري واملؤسسي حلماية حقوق اإلنسان يقوم على أسس متينـة              -٢
وترد معلومات مفصلة عن ذلك يف التقرير الوطين األول الـذي قدمتـه أملانيـا يف إطـار                  

  ).A/HRC/WG.6/4/DEU/1(االستعراض الدوري الشامل 
ستعراض الدوري الشامل، دخل    ومنذ االستعراض األول للحالة يف أملانيا يف إطار اال          -٣

 حيز النفاذ أو بدأ حتريكها، باإلضافة إىل خطوات أخرى أدت           التشريعات اجلديدة عدد من   
  :ومن هذه اخلطوات. إىل حتسينات يف حالة حقوق اإلنسان

، باعتماد جرمية جنائية قائمة بذاهتا هي جرمية الزواج         ٢٠١١يوليه  / متوز ١القيام، يف    •
ته يف إعادة هجرة األشخاص الذين مكثوا يف أملانيا كقـّصر           القسري وحق قائم بذا   

  ؛وُمنعوا من العودة إىل أملانيا بعد الزواج القسري
 بشأن احلمايـة    ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٣القانون الذي دخل حيز النفاذ يف        •

القانونية يف حاالت اإلجراءات القانونية وإجراءات التحقيق اجلنائي املؤخرة تـأخرياً           
  ؛طاً، والذي ينص، يف مجلة أمور أخرى، على احلق يف التعويضمفر

 وتنص على هذا    ٢٠١١يوليه  /الئحة عن احلق يف اإلقامة دخلت حيز النفاذ يف متوز          •
احلق للمراهقني والشباب البالغني املندجمني اندماجاً جيداً الذين ُعلق قرار ترحيلـهم            

   ؛مؤقتاً، وعند االقتضاء لوالديهم وإخواهنم
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، باعتماد خطة العمل الوطنية لتنفيـذ اتفاقيـة         ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٥ام، يف   القي •
  ؛األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

إنشاء جملس استشاري معين باإلدماج يتألف أساساً من أشـخاص ذوي إعاقـة،              •
وإنشاء اللجنة املتخصصة املسؤولة أمام هذا اجمللس، دعماً آلليـة التنـسيق وفقـاً              

يستـضيفه  ( من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة           ٣٣ دةللما
  ؛)ية لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقةحتادمفوض احلكومة اال

 بـشأن تعزيـز حقـوق     ٢٠١١مارس  / آذار ٢٣قانون ُعرض على البوندستاغ يف       •
  ؛ضحايا اإليذاء اجلنسي

األملانية، وهو ملـزم    تقدمي أول مفهوم شامل عن حقوق اإلنسان يف سياسة التنمية            •
فحـص حلقـوق    "جلميع مؤسسات التعاون احلكومي من أجل التنمية، واعتمـاد          

  ؛ بالنسبة جلميع مشاريع التعاون احلكومي الثنائية اجلديدة"اإلنسان
 بشأن مدى االهتمام ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١٢قانون أصدره البوندستاغ يف    •

  .لذكوربشخص الطفل فيما يتعلق خبتان األطفال ا
مؤسسات مستقلة  وأنشأت أملانيا، يف سياق تنفيذ التزاماهتا مبوجب القانون الدويل،            -٤

  . خالل الفترة املشمولة بالتقريرجديدة معنية حبقوق اإلنسان
وأُنشئت، يف سياق تنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من   -٥

 أو الالإنسانية أو املهينة، آلية وقائية وطنية تتكـون مـن            ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية    
 ليغطي دائرة   ٢٠٠٩فباشر املكتب االحتادي ملناهضة التعذيب أعماله يف ربيع عام          . مؤسستني

مرافق االحتجاز التابعة للقوات املسلحة والـشرطة االحتاديـة         (مسؤولية احلكومة االحتادية    
حتادية ملناهضة التعذيب، اليت تعمل باسم الواليـات        وأُنشئت جلنة الواليات اال   ). واجلمارك

نظام العقوبات واحلبس االحتياطي ومرافـق االحتجـاز يف         (االحتادية، يف نطاق مسؤوليتها     
عيادات الطب النفسي ومرافق االحتجاز بغرض الترحيل ومرافق االحتجاز اخلاصة خبدمات            

وجب اتفاق بني الواليات يشملها     مب) األطفال والشباب، إىل جانب دور التقاعد والتمريض      
  .٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٤مجيعاً وباشرت أعماهلا يف 

وإضافة إىل ذلك، كُلف املعهد األملاين حلقوق اإلنسان بالعمل كمكتـب رصـد               -٦
 من اتفاقية األمم املتحـدة حلقـوق األشـخاص ذوي           ٣٣ من املادة    ٢مستقل وفقاً للفقرة    

وباشر مكتب الرصد أعماله يف منتصف      .  إضافية هلذا الغرض   اإلعاقة؛ وقُدِّمت للمعهد أموال   
  .٢٠٠٩عام 
  :االتفاقيات الدولية التاليةومنذ االستعراض األول، صدقت أملانيا أو وقعت على   -٧
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صدقت على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا             •
قية والربوتوكول االختياري   ؛ ودخلت االتفا  ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٤االختياري يف   
  ؛٢٠٠٩مارس / آذار٢٦حيز النفاذ يف 

دخل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء             •
األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية حيز النفاذ يف مجهورية أملانيا االحتادية            

  ؛٢٠٠٩أغسطس / آب١٥يف 
تياري الثالث التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقـدمي         وقعت الربوتوكول االخ   •

، واعُتمد قانون التصديق على الربوتوكـول       ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٨البالغات يف   
؛ وتعتزم أملانيا إصـدار بيـان وفقـاً         ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٨االختياري يف   

  ؛لتصديق من الربوتوكول االختياري عن إيداع صك ا١٢ من املادة ١ للفقرة
 ٢٤صدقت على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري يف             •

 / كـانون األول   ٢٣، ودخل الصك حيز النفاذ يف أملانيـا يف          ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول
، قدمت أملانيـا اإلعالنـات املتعلقـة        ٢٠١٢يونيه  /؛ ويف حزيران  ٢٠١٠ديسمرب  

   من االتفاقية؛٣٢ و٣١ول وفقاً للمادتني بالبالغات الفردية أو املتبادلة بني الد
صدقت خالل الفترة املشمولة بالتقرير على اتفاقية جملس أوروبـا بـشأن اجلرميـة              •

اإللكترونية والربوتوكول االختياري املتصل هبا، اللذين يهدفان إىل املساعدة علـى           
  مكافحة أعمال العنصرية وكراهية األجانب؛

 على اتفاقية جملس أوروبـا بـشأن        ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول  ١٩صدقت يف    •
  ؛٢٠٠٥مايو / أيار١٦ املؤرخةإجراءات مكافحة االجتار بالبشر 

وقعت على اتفاقية جملس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد املـرأة والعنـف               •
  . يف تاريخ صدورها٢٠١١مايو / أيار١١املرتيل املؤرخة 

، حتفظاهتا على اتفاقيـة   ٢٠١٠يوليه  /وز مت ١٥وسحبت أملانيا أيضاً، مبفعول يبدأ يف         -٨
  .حقوق الطفل اليت كانت قدمتها عند إيداع صك تصديقها

سيما فيما يتعلق    التطورات منذ االستعراض األول للحالة يف أملانيا، ال         -ثالثاً  
  بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

ضة التعذيب وغـريه    حسنت أملانيا، يف سياق تنفيذ التزاماهتا الناشئة عن اتفاقية مناه           -٩
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة من أجل حتقيق مزيـد مـن                 

إتاحة البيانات املتعلقة باألعمال اإلجرامية اليت يرتكبها أفراد الشفافية بشأن سيادة القانون، 
 ُيسّجل بـشكل    ، جيب أن  ٢٠٠٩يناير  /ومنذ كانون الثاين  . الشرطة وموظفو إنفاذ القانون   
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منفصل عدد التحقيقات ورفض القضايا وتوجيه االهتامات املتعلقة باألعمـال التاليـة الـيت      
القتل العمد، واسـتخدام القـوة والتخلـي،        : يرتكبها ضباط الشرطة أثناء ممارسة واجباهتم     

  .واإلكراه، واستغالل املنصب
ية حلقوق اإلنسان مـسامهة     وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قدمت املؤسسات الوطن        -١٠

وإن اللجنة الربملانية للقوات املسلحة املـسؤولة عـن         . قيمة حنو حتسني إعمال حقوق اإلنسان     
) الدستور األملاين( من القانون األساسي ١٠أعضاء القوات املسلحة، واللجنة املنشأة وفقاً للمادة 

ادية حلماية البيانـات وحريـة      واملسؤولة عن استعراض تدابري رصد املخابرات، واللجنة االحت       
اإلعالم، ومفوض احلكومة االحتادية لشؤون اهلجرة والالجئني واإلدماج، والوكالة االحتاديـة           

  .ملكافحة التمييز قبلت وعاجلت عدداً كبرياً من الشكاوى الواردة من األفراد خالل هذه الفترة
ـ     املكتب الوطين ملناهضة التعذيب   وجيري    -١١ ب الربوتوكـول   ، الذي أُنـشئ مبوج

 إىل خمتلـف مرافـق   - جزء منها غري معلن -االختياري ملناهضة التعذيب، زيارات منتظمة     
ومل يوَجد حـىت    . االحتجاز التابعة للحكومة االحتادية والواليات االحتادية ويصدر توصيات       

وميكن للجميع احلصول علـى التقـارير       . اآلن أي دليل على ممارسة التعذيب يف أي حالة        
واحلكومة االحتادية ملتزمة بضمان زيادة متويـل       . وية للمكتب الوطين ملناهضة التعذيب    السن

  .املكتب الوطين وقد سبق أن اتُّخذت اخلطوات األوىل ملعاجلة هذه املسألة
، وهو املؤسسة الوطنية حلقـوق اإلنـسان يف         املعهد األملاين حلقوق اإلنسان   وقدم    -١٢

ع هبا خالل الفترة املشمولة بالتقرير، مسامهة رئيسية يف محاية          أملانيا، حبكم األنشطة اليت اضطل    
وهو يعمل بشكل منهجي لـضمان  . حقوق اإلنسان وتعزيزها يف أملانيا ويف مجيع أحناء العامل     

ويشجع املعهد احلوار بـني     . تنفيذ توصيات هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة يف أملانيا        
ارك يف إجراءات االسـتعراض الـدويل، ويف الرابطـة الدوليـة      الدولة واجملتمع املدين، ويش   

من أجل حتسني محايـة حقـوق   ) جلنة التنسيق الدولية  (للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان     
اإلنسان يف مجيع أحناء العامل، بوسائل منها أعمال جملس حقوق اإلنسان واللجنـة الثالثـة               

، بدأ املعهد يتصرف أيضاً على أنه آلية        ٢٠٠٩و  ماي/ومنذ أيار . للجمعية العامة لألمم املتحدة   
  ).انظر أيضاً باء أعاله(رصد اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

تعزيز الوعي العام حبقـوق     وتعترب كل الواليات االحتادية جلمهورية أملانيا االحتادية          -١٣
وتعليم حقـوق اإلنـسان     . رسي على أنه مهمة أساسية وهدف هام يف التعليم املد         اإلنسان

مترسخ بقوة يف مناهج املواضيع ذات الصلة يف كل نوع ومستوى مدرسي، كمـا يـشكل                
  .جزءاً من عدة مشاريع ومبادرات خارجة عن املناهج الدراسية

  : عن كثب مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسانأملانياوتعمل   -١٤
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الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية     ُعرِض التقرير احلكومي اخلامس عن تنفيذ العهد         •
وقُّيمت االسـتنتاجات  . ٢٠١١مايو / أيار٩ و٦واالجتماعية والسياسية يف جنيف يف   

  ؛٢٠١٢يناير / كانون الثاين١٨داخل احلكومة االحتادية ونوقشت مع اجملتمع املدين يف 
ضروب ُعرِض التقرير اخلامس عن اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من             •

 تـشرين   ٨ و ٤املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة يف جنيـف يف              
ودارت مناقشة بشأن توصيات اللجنة يف املعهد األملاين حلقوق . ٢٠١١نوفمرب /الثاين

 ممثالً من وزارات االحتـاد      ٤٠ مبشاركة أكثر من     ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٣اإلنسان يف   
سياسيني، وأكادمييني، واجملتمع املدين، واملكتب الوطين      والواليات، والبوندستاغ، و  

ومت النظر أيضاً   . ملناهضة التعذيب، ومفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني       
يف التقريرين املشار إليهما أدناه، اللذين أعدهتما عن أملانيا اللجنة األوروبية ملناهضة            

  ؛باالحتجاز التعسفيالتعذيب وفريق األمم املتحدة العامل املعين 
ُعرِض التقرير احلكومي السادس عن تنفيذ العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة              •

  ؛٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ١٩ و١٨والسياسية يف جنيف يف 
قُدِّم التقرير احلكومي اجلامع للتقريرين الثالث والرابع عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل             •

؛ وللمرة األوىل أُشـرك  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٠ إىل هيئة املعاهدة املعنية يف    
  ؛األطفال واملراهقون يف إعداد التقرير

قُدِّم التقرير األول عن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إىل              •
  ؛٢٠١١سبتمرب /هيئة املعاهدة يف أيلول

، أجرى وفد للجنة ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٧نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٥من   •
األوروبية ملناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية               

الالإنسانية أو املهينة زيارته الدورية اخلامسة إىل مجهورية أملانيا االحتادية؛ وُنـشر             أو
  ؛تقرير اللجنة مع بيان احلكومة االحتادية

 التابع جمللس األمم املتحـدة حلقـوق        كان الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي      •
، ونوقش ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٥سبتمرب إىل / أيلول٢٦اإلنسان يف أملانيا من    

  .٢٠١٢مارس /تقريره اخلتامي يف جملس حقوق اإلنسان يف آذار

 تنفيذ التوصـيات    -التطورات منذ االستعراض األول للحالة يف أملانيا          -رابعاً  
  اليت قبلتها أملانيا

خالل السنوات األربع املاضية، كرست أملانيا جهودها لتنفيذ التوصيات اليت قبلتها              -١٥
  .وترد فيما يلي اخلطوات اليت اختذهتا. يف الدورة األوىل من االستعراض الدوري الشامل
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االلتزامات الدولية اجلديدة، وتنفيذ االلتزامات القائمة، والتعاون مع الصكوك             
  نسانالدولية حلقوق اإل

 )٣التوصية  (صدقت أملانيا على اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري             -١٦
  .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤يف 
التصديق على الربوتوكول االختيـاري للعهـد       /وتدرس أملانيا حالياً مسألة التوقيع      -١٧

. ف االنضمام إليه   هبد )٥التوصية  (الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       
ونظراً لعواقب الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية          
والثقافية البعيدة املدى، بدأ يتضح أن النظر يف إمكانية التصديق عليه مسألة معقدة وتستغرق              

  .وقتاً طويالً
للجنة املعنية حبقوق اإلنـسان     واستوفت أملانيا، من خالل إعالن احلكومة االحتادية          -١٨

، توصية تطبيق العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة          ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٥املؤرخ  
والسياسية تطبيقاً كامالً على مجيع األشخاص اخلاضعني لواليتها القضائية سواء داخل إقليمها    

 مـن   ١انيا، وفقاً للفقرة    تضمن أمل : "ويشري اإلعالن إىل ما يلي    . )٦التوصية  (أو يف اخلارج    
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، احلقوق املعترف هبـا يف هـذه               ٢املادة  

وتؤكد أملانيـا   . الفقرة جلميع األشخاص املوجودين يف إقليمها واخلاضعني لواليتها القضائية        
ا يف اخلارج، وال سـيما      أهنا، فيما خيص مشاركة قوات الشرطة أو القوات املسلحة التابعة هل          

يف إطار بعثات السالم، ستمنح مجيع األشخاص اخلاضعني لواليتها القضائية احلقوق املعترف            
أملانيا والتزاماهتا الدولية، خاصة تلك الناشئة عن ميثاق األمـم           وال تتأثر مهام  . هبا يف العهد  

النتشار الدولية، تقدمي تعليم    وتتوخى أملانيا، يف تدريب قواهتا األمنية على عمليات ا        . املتحدة
 ورحبت اللجنة املعنية حبقـوق      ."خاص عالوة على احلقوق ذات الصلة املكرسة يف االتفاقية        

اإلنسان صراحة هبذا اإلعالن إبان عرض التقرير السادس للدولة الطرف بشأن العهد الدويل             
  .اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقيـة        وتؤكد أملانيا أيضاً تطبيق ا      -١٩
وال تأذن بتدابري مكافحة    . )٧التوصية  (مناهضة التعذيب يف سياق تدابري مكافحة اإلرهاب        

اإلرهاب اليت تنتهك حقوق اإلنسان إال على أساس قانوين وعندما يكـون ذلـك مطابقـاً      
  .للقوانني العليا

الوطنية مبوجب الربوتوكول اإلضـايف التفاقيـة مناهـضة         وأُنشئت اآللية الوقائية      -٢٠
 على صعيدي االحتاد والواليات، بإنشاء الوكالة االحتاديـة ملناهـضة           )٨التوصية  (التعذيب  

 واللجنة املشتركة بني الواليات ملناهضة التعذيب يف خريـف          ٢٠٠٩التعذيب يف ربيع عام     
  .٢٠١٠ عام
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 مكافحة التمييز علـى الـصعيد االحتـادي         وينظم التعاون املناسب بني مؤسسات      -٢١
وقد . ٢٠٠٦ القانون العام للمساواة يف املعاملة، الذي دخل حيز النفاذ يف عام             )٩التوصية  (

أُنشئت الوكالة االحتادية ملكافحة التمييز وُحددت مهامها مبوجب القانون العام للمساواة يف            
وُشكلت . رويب بشأن املساواة يف املعاملة    املعاملة، وتستويف صالحياهتا توجيهات االحتاد األو     

وهي تتعاون عن كثب مع مفوض احلكومـة        . الوكالة حبيث ميكنها أن تعمل بشكل مستقل      
االحتادية لشؤون اهلجرة والالجئني واإلدماج ومفوض احلكومة االحتادية لشؤون األشـخاص    

 إىل البوندسـتاغ    ويعرض هؤالء معاً كل أربع سنوات تقارير بشأن التمييـز         . ذوي اإلعاقة 
  .األملاين ويقدمون توصيات للقضاء على هذا التمييز ومكافحته

وليست مثة حاجة إىل توجيه أي دعوة حمددة إىل املقرر اخلـاص جمللـس حقـوق                  -٢٢
 ألن أملانيا أصدرت دعوة دائمة جلميـع        )١٠التوصية  (اإلنسان املعين باالجتار باألشخاص     

  .ا بصدر رحب بزيارة املقرر اخلاصوسترحب أملاني. املقررين اخلاصني
وتسعى احلكومـة االحتاديـة إىل      . وتضفي أملانيا أمهية خاصة على مكافحة الفساد        -٢٣

 وتعتزم فعل ذلك مباشرة     )٢٦التوصية  (التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد        
  .تعلقة مبكافحة الفسادبعد إدخال التعديالت الالزمة على أحكام قانون العقوبات األملاين امل

  سياسة اإلدماج    
تتبادل أملانيا اخلربات بشكل منتظم يف جمال سياسة اإلدماج يف إطار هيئات خمتلفـة                -٢٤

  .)١١التوصية (من قبيل الشبكة األوروبية جلهات االتصال الوطنية بشأن اإلدماج 

  مكافحة التمييز    
ضد املمارسات التمييزية القائمة على الدين      ُتتخذ حالياً جمموعة من التدابري امللموسة         -٢٥

  .)١٢التوصية (من حيث الوصول إىل سوق العمل واالندماج االجتماعي 
 اإلدمـاج   -كـسينوس   "يف إطار خطة العمل الوطنية لإلدماج، يشجع برنـامج           •

فعلى سبيل املثال، يشجع هـذا  . مشاريع ضد اإلقصاء االجتماعي والتمييز  " والتنوع
  ؛جرين فيما يتعلق بالوصول إىل سوق العمل واالندماج يف اجملتمعالربنامج املها

باملثل، ُيمهَّد السبيل للمهاجرين يف إطار خطة العمل ليلجوا اخلدمة املدنية، مثالً عن              •
طريق محالت توظيف موجهة، واحلد من العقبات يف اختيار وتعيني مقدمي الطلبات            

  ؛رية للموظفنيذوي األصول املهاجرة، وحتسني املهارات الفك
يساعد مؤمتر اإلسالم يف أملانيا، بوجه خاص، على حتسني اندماج املسلمني من كال              •

اجلنسني يف سوق العمل، وقد عقد مؤمتراً خاصاً بشأن هذا املوضوع دام يوماً واحداً            
 واستكمله بكتيب يتضمن معلومات أساسـية وتوصـيات         ٢٠١٢أبريل  /يف نيسان 

  ؛لألشخاص املعنيني
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، أطلقت الوكالة االحتادية ملكافحة التمييز مـشروعاً  ٢٠١٠نوفمرب  /ن الثاين يف تشري  •
منوذجياً يف مجيع أحناء أملانيا اختربت فيها خمتلف الشركات والسلطات إجـراءات            

وأظهرت دراسـة مؤقتـة يف      .  شهراً ١٢تقدمي طلبات جمهولة املصدر خالل فترة       
قـدمي الطلبـات ذوي      أن ذلك حسن من تكافؤ الفـرص مل        ٢٠١٢أبريل  /نيسان

وتقدم وكالة مكافحة التمييز حاليـاً تـدريباً        . األصول املهاجرة، وكذلك للنساء   
ألرباب العمل املهتمني؛ وتشمل األدوات املتاحة على موقعهـا الـشبكي مبـادئ             

  .توجيهية ألرباب العمل
م وخالل فترة االستعراض، اضطلعت أملانيا مبجموعة من املساعي ملكافحة اجلـرائ            -٢٦

اجلنائية املرتكبة بدافع عنصري وتعزيز كشف اجلرائم، مبا يف ذلك وضع أساس قانوين مالئم              
؛ ومن بني اجملاالت األخرى اليت مت التشديد عليها مكافحة اجلرائم اجلنائيـة             )١٣التوصية  (

املرتكبة بدافع عنصري ضد الروما والسينيت واملسلمني وأعضاء الطائفة اليهودية واألملـانيني            
  :)١٤التوصية (وي األصول األجنبية والتحقيق فيها ذ

االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز             مبا أن أملانيا صدقت على       •
  ؛ ينطبق فوراً يف القانون١، فإن التعريف الوارد يف املادة  العنصري

كبتـها  أُصيب اجملتمع األملاين بصدمة لدى اكتشاف جمموعة من جرائم القتل اليت ارت            •
وأُعلن عن فتح حتقيـق     . ٢٠١١يف خريف عام    " القومية االشتراكية السرية  "جمموعة  

، ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٢٦ويف  . فوري يف هذه اجلرائم وتدابري ملنع حدوثها جمدداً       
قام البوندستاغ، بطلب من أعضاء كل اجملموعات الربملانية اخلمس، بإنشاء جلنة حتقيق            

ومن املتوقـع أن تـساهم      . ائم القتل اليت ارتكبها النازيون اجلدد     للنظر يف جمموعة جر   
ولتـدارك  ". القومية االشتراكية السرية  "اللجنة يف التحقيق الكامل والفوري يف أعمال        

أوجه القصور البديهية يف تعاون اهليئات األمنية، نفذت وزارة الداخلية االحتادية فـوراً           
 عن إنشاء املركز املشترك ملكافحـة       ٢٠١١عام  جمموعة من التدابري، اليت أسفرت يف       

وأُنشئت أيضاً هيئة التقييم املنسق للتطرف اليميين على اإلنترنت، اليت          . التطرف اليميين 
يقوم يف إطارها مكتب الشرطة اجلنائية االحتادية واملكتب االحتادي حلماية الدسـتور            

عاوى جنائية ضدها عند    ببحث وتقييم أنشطة اليمني املتطرف على اإلنترنت ويرفع د        
وعند وجود مواضيع جنائية على اخلوادمي األجنبية، ُتبذل اجلهود الالزمـة           . االقتضاء

  ؛حلذفها أو مقاضاة أصحاهبا من خالل املساعدة القضائية املتبادلة
يثري الكراهية ضد   ) رهناً بشروط أخرى  (، أي شخص    ٢٠١١مارس  / آذار ٢٢منذ   •

 أو دينية، أو ضد فئات من السكان أو ضد فرد مـا             طائفة وطنية أو عرقية أو إثنية     
بسبب انتمائه إلحدى الطوائف املذكورة أعاله أو ضد شرحية من السكان، بوسائل            
منها العرض العلين أو النشر أو التظاهر أو أي وسيلة أخرى إلتاحـة الوصـول إىل                

وينبغـي  . وثائق تثري العداء، يعرض نفسه للمقاضاة بتهمة التحريض على الكراهية         
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التشديد على أن أي اجتاه فكري عنصري لدى اجلاين ميكن عموماً أن ُيعترب ظرفـاً               
  ؛ من قانون العقوبات٤٦مشدداً عند إصدار احلكم وفقاً للمادة 

تضفي احلكومة االحتادية أمهية رئيسية على مكافحة اجلرائم اجلنائية املرتكبـة بـدوافع              •
أعضاء الطائفة اليهودية واألملان ذوي األصـول    سياسية ضد السينيت والروما واملسلمني و     

وبـدعم مـن    ". جرائم الكراهية "وُتسجل هذه األفعال اجلنائية حتت مصطلح       . األجنبية
 اإلجـراءات   jugendschutz.netاحلكومة االحتادية، تتخذ املشاورة على اإلنترنت وموقع        

رومـا أو الـسينيت     الالزمة ضد احملتويات الشبكية غري املسموح هبا اليت تـستهدف ال          
  .املسلمني أو أعضاء الطائفة اليهودية أو األملان ذوي األصول األجنبية أو

وتوفر خطة العمل الوطنية ملكافحة العنصرية أساس العمل الختـاذ العديـد مـن                -٢٧
وتتمثل إحدى اجلهـات    . ، اليت ُتقيَّم بشكل منتظم    )١٥التوصية  (اإلجراءات ضد العنصرية    

 الوكالة االحتادية للتربية املدنية، اليت تعمل بشكل وقائي بتقاسـم املعـارف             الفاعلة اهلامة يف  
وتقدمي مساعدة ملموسة لالحتجاج ضد املواقف والشعارات املتطرفة والعنصرية والداعية إىل           

املتاحـة علـى اإلنترنـت       ويتم ذلك بتقدمي جمموعات املؤلفات واملعلومات     . كره األجانب 
  .إىل جانب املواد التعليمية) لألطفال واملراهقنيمثالً (لألطراف املعنية 

قضايا شـاملة يف    " حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وعدم التمييز     "وُتعد مواضيع     -٢٨
. التدريب األساسي واملتقدم للشرطة االحتادية وُتعاجل بشكل شامل يف السياقات ذات الصلة           

م أيضاً التدريب املهين والعملي يف شكل       وإىل جانب تعليم املعارف النظرية األساسية، ُيستخد      
ويشكل تعليم املهـارات املـشتركة بـني    . تقمص األدوار والتدريب على احلاالت املختلفة  

ويعزز ذلك وعـي ضـباط الـشرطة        . الثقافات أيضاً جزءاً من التدريب األساسي واملتقدم      
  .االحتادية للتعرف على حاالت التمييز والتعصب األقل وضوحاً

ضمن القانون األملاين فعالً ترتيبات مدنية وجنائية ملكافحة الدعوات إىل التمييـز            ويت  -٢٩
وتشمل هذه التدابري محاية الشرف، والقانون العـام للمـساواة يف   . )١٧التوصية (والعنف  

املعاملة، والتدابري اخلاصة للقانون اجلنائي املنطبقة على الدعوات إىل العنف، مثل الدعوة علناً             
وُتعىن وسائط اإلعالم بوجه خاص باستكمال هذه التدابري بقانون  . رسة النشاط اجلنائي  إىل مما 

وتشمل هـذه   . الصحافة الذي أصدره جملس الصحافة األملاين، الذي حيدد مبادئ الصحفيني         
أعمال العنف  ) التهديد بارتكاب (املبادئ، يف مجلة ما تشمل، املبادئ التوجيهية لإلبالغ عن          

ووفقاً هلذه املبادئ، ال ميكن عنـد       . اإلبالغ التمييزي عن األعمال اجلنائية    وقواعد مكافحة   
 ذلك من األقليات    اإلبالغ عن اجلرائم ذكر انتماء املشتبه فيه إىل أقليات دينية أو إثنية أو غري             

  . من املمكن تربير أمهية ذلك يف فهم احلدث املبلغ عنهإال إذا كان
 جزءاً هاماً من اجلهود املبذولة ملكافحـة التمييـز          وتشكل مكافحة معاداة السامية     -٣٠

وقد أنشأت احلكومة االحتادية فريق خرباء مستقل قدم، بعد سـنتني مـن بـدء     . والتعصب
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، وأعطى ذلك زمخاً كبرياً ملزيـد مـن         ٢٠١١أعماله، تقريراً شامالً وتوصيات يف هناية عام        
  .)١٨التوصية (املناقشات والنهج 

، من اجلهات الفاعلة املهمة ٢٠٠٦سالم يف أملانيا، الذي أُسِّس يف عام وُيعد مؤمتر اإل  -٣١
واالجتماعي، ال سيما للمـسلمني الـذين       ) القانوين - الديين(يف حتسني االندماج املؤسسي     

  مالين يف أملانيا، ومن مث يعمل لتعزيز االنسجام االجتماعي بـني خمتلـف             ٤يناهز عددهم   
ية أيضاً مبادرات حتسني التفاهم بـني ممثلـي الـديانات           ادحتوتدعم احلكومة اال  . الديانات
وال يهم ذلك التعاون بني املسيحيني واليهود فحسب، بل أيضاً حتسني احلوار بـني              . املختلفة

ومن اجلهات الفاعلة املهمة األخرى اليت تعاجل مسأليت السياسة والدين،          . املسيحيني واملسلمني 
لإلسالم، واألدوار اجلنسانية يف سياق الديانات واآلراء العاملية        مع التطرق إىل املظاهر املختلفة      

املختلفة، الوكالة االحتادية للتربية املدنية، اليت تقدم املؤلفات والوثائق املتاحة على اإلنترنـت             
  . واملواد التعليمية للمعلمني واملربني يف التعليم املدين خارج املناهج الدراسية

، جمموعـة   )١٩التوصـية   (ية، يف مكافحتها لكره األجانب      ادحتوتشجع احلكومة اال    -٣٢
متعددة من النهج يف اجملتمع املدين، فتثقف الناس بشأن أخطار إيديولوجيا التطرف والعنـصرية،              

تعمل على منع تطرف األفراد أو انسياقهم حنو اجلماعات املتطرفة، أو تتوجه إىل أولئك الـذين      أو
وتقدم الوكالة االحتاديـة    . ت وتوفر الدعم املالئم هلم وألسرهم     يودون اخلروج من هذه اجلماعا    

  .للتربية املدنية برامج متعددة لشرائح اجملتمع اليت ال هتتم بالسياسة وذات املستوى التعليمي املتدين
 الستعراض تنفيذ إعالن وخطـة      )٢٠التوصية  (ويف إطار عملية استعراض ديربان        -٣٣

، تعاونـت   ٢٠٠١ين عن املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية لعام        عمل ديربان اخلتاميني الصادر   
وأيـدهتا يف هنايـة     ") الوثيقة اخلتامية "ما يسمى   (أملانيا تعاوناً نشيطاً يف وضع الوثيقة النهائية        

  . مؤمتر االستعراض
اد وال تزال حياة الروما والسينيت يف أوروبا وأملانيا غري مدرجة إال نادراً نسبياً يف املو                -٣٤

، رغم أن هذا املوضوع جزء من العديد من املناهج          )٣٦التوصية  (واملناهج التعليمية األملانية    
وتوفر الواليات املختلفة مناسبات خاصة عن طريق معاهدها        . اإلطارية يف الواليات االحتادية   

  .اإلقليمية لتدريب املعلمني، وقد أعدت وثائق ومواد مدرسية ملكافحة معاداة الغجر

  تمييز على أساس امليل اجلنسيال    
عدلت أملانيا، متشياً مع قرار احملكمة الدستورية االحتادية، قانون مغـايري اهلويـة               -٣٥

 من القانون املعدل لقانون مغـايري       ١، بواسطة املادة    ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٧اجلنسية املؤرخ   
م مغايري اهلوية اجلنسية ، اليت نتج عنها عدم إرغا ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٧اهلوية اجلنسية املؤرخ    

  .)٢٢التوصية (املتزوجني على الطالق قبل تغيري جنسهم 
وهتدف أملانيا، يف إطار املعركة اليت ختوضها ضد اجلرمية املرتكبة على أساس امليـل                -٣٦

ففـي  . ، إىل إجراء حماكمات جنائية واختاذ إجراءات وقائية صارمة        )٢٢التوصية  (اجلنسي  
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 ٣٨ جرمية كراهية ذات صلة بامليل اجلنسي، من بينـها           ١٤٨ة  ، سجلت الشرط  ٢٠١١ عام
  .فعالً ينطوي على العنف

  حرية الدين    
وتدعم احلكومـة   .  بوصفه حقاً أساسياً   )٣٠التوصية  (يضمن الدستور حرية الدين       -٣٧

ومـع تأسـيس   . االحتادية احترام األشخاص ذوي األصول الثقافية والدينية املختلفة يف أملانيا      
اإلسالم يف أملانيا، أُنشئ ألول مرة إطار وطين للحوار بني ممثلي احلكومة واملسلمني يف              مؤمتر  
ويركز مؤمتر اإلسالم يف أملانيا وخطة العمل الوطنية لإلدماج على االحترام املتبـادل             . أملانيا

والتفاهم والتنوع ويسامهان يف التوصل إىل موضوعية أكرب يف النقاش حول التنوع الديين يف              
وميكن ألي شخص أن حيصل على أن تنظر احملاكم يف القيود املفروضة على حريتـه               . أملانيا
ويشمل ذلك استعراضاً للقوانني من جانب احملكمة الدستورية االحتاديـة وفرصـة            . الدينية

  .االستئناف لدى حمكمة العدل األوروبية حلقوق اإلنسان

  حقوق املرأة    
ملاين صراحة احلكومة االحتادية على تنفيذ املـساواة يف          من الدستور األ   ٣تلزم املادة     -٣٨

 من النظام الداخلي املشترك للوزارات      ٢ويرد هذا اإللزام يف املادة      . احلقوق بني املرأة والرجل   
  .)٢١التوصية (االحتادية كمبدأ توجيهي عام جلميع التدابري السياسية واملعيارية واإلدارية 

 مصدر قلق هام    )٣١التوصية  (األجور بني الرجل واملرأة     ويشكل إهناء الفوارق يف       -٣٩
وتتمثل نقاط االنطالق يف إجياد آفاق دخل عادل خالل احلياة الوظيفيـة          . للحكومة االحتادية 

للمرأة وتعزيز عمل املرأة بأجر سواء كمياً وكيفياً خالل كامل حياهتن العملية، مبا يف ذلـك                
ومبدأ األجر املتساوي عن    .  لضمان مصادر معيشتهن   الدعم للعودة إىل العمل وتشجيع العمل     

  .العمل املتساوي للمرأة والرجل مكرس يف القانون على الصعيدين األورويب والوطين
ولكـن  . ٢٠٠٨منـذ عـام   " يوم املساواة يف األجر   "وقد دعمت احلكومة االحتادية       -٤٠

إضافة إىل أنشطة يوم العمـل      املساواة يف األجور ستبقى موضوع نقاش يف أملانيا يف املستقبل،           
وجيب تنسيق مكافحة األسباب على حنو أفضل بني احلكومة واجلهـات الفاعلـة يف              . النضايل

، ُيقدم الدعم إىل املرأة اليت غابـت  "آفاق العودة إىل العمل  "ومع برنامج العمل    . القطاع اخلاص 
ويـستهدف برنـامج    . عن عامل العمل ألسباب أسرية خالل عدة سنوات وتود العودة إليـه           

الشركات اليت حتلل فجوة أجورها املهنية وتريد إزالة أسباهبا بغية احلد مـن             " دال - لوجيب"
وعالوة على ذلك، يركز مشروع آخـر علـى         . الفوارق يف اإليرادات على مستوى الشركة     

  .الشركاء االجتماعيني واستكشاف سبل للتغلب على فجوة األجور خالل املفاوضات اجلماعية
وهناك ترابط معقد بني العوامل املسببة لعدم املساواة يف األجور، وال ختضع هـذه                -٤١

وعقب إجناز التدابري الوارد وصفها أعاله، ُيتوخى إجـراء         . األسباب إال لعمليات تغري بطيئة    
  .عمليات تقييم لتحديد التأثري الذي حتققه هذه التدابري وما إذا كانت حباجة إىل تغيري
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  لحقوق الطف    
 سنة يف أملانيا للقانون اجلنائي      ١٧ و ١٤خيضع املراهقون الذين تتراوح أعمارهم بني         -٤٢

الذين تتـراوح   (وينطبق هذا القانون أيضاً على البالغني الشباب        . )٢٤التوصية  (لألحداث  
إذا كانوا  )  سنة، والبالغون فعالً السن القانونية مبوجب القانون املدين        ٢٠ و ١٨أعمارهم بني   

ومثـة يف  . ون القصر من حيث منوهم أو إذا كان الفعل جرمية يرتكبها األحداث عموماً         يشبه
النظام اجلنائي متييز بني السجناء الذين ُينفذ يف حقهم حكم خاص بالبالغني وأولئك الـذين               

وُتنفذ أحكام حماكم األحداث اليت ينبغي أن تكـون    . ُينفذ يف حقهم حكم خاص باألحداث     
يف سجن قائم بذاته للمجرمني األحداث، أو يف أجنحة لألحداث والبالغني إصالحية، أساساً، 

ويسمح إيداع البالغني الشباب مع األحداث بوقايتـهم        . الشباب منفصلة عن سجن البالغني    
وُيبعد األحداث قدر اإلمكان عن اآلثار الـسلبية الـيت          . من تأثريات سجن البالغني الضارة    

  .غون الشباب من خالل تدابري حمددةُيحتمل أن ميارسها عليهم البال
وُتمارس مهام الرعاية االجتماعية لألطفال والشباب يف أملانيا مبدئياً مـن جانـب               -٤٣

لذلك فإن اإلشراف على قرارات مكاتب      . املقاطعات اإلدارية يف إطار حكمها الذايت احمللي      
 ورغم ذلك فإن من املمكن      ).ما ُيسمى املراقبة اإلشرافية   (االجتماعية للشباب حمدود     الرعاية

 بتقدمي طعـن    )٢٤التوصية  (إخضاع قرارات مكاتب الرعاية االجتماعية للشباب للمراجعة        
  .لدى احملكمة اإلدارية

 طفـل مـن أطفـال       ٧ ٠٠٠ و ٥ ٠٠٠وُيقدر يف أملانيا وجود عدد يتراوح بني          -٤٤
ـ    ٣ ٥٠٠ و ٢ ٥٠٠وينتهي األمر كل سنة بعدد يتراوح بني        . الشوارع دث يف   طفـل وح
، يتلقون الرعاية األساسية، مبا فيها األغذية واملالبـس         )٢٥التوصية  (وحلمايتهم  . الشوارع

وعند اإلمكان، ُيدجمون يف مجاعـات      . والرعاية الصحية ومنها املشورة النفسية واالجتماعية     
 ١ ٣٧٨، قُبل ٢٠١٠ويف عام . سكنية حتت اإلشراف، مما يوفر هلم بديالً للحياة يف الشوارع

  .طفالً من أطفال الشوارع يف بيت أو ترتيب للعيش حتت اإلشراف
وفيما يتعلق بتحسني إعمال احلق يف تعلـيم األطفـال ذوي األصـول املهـاجرة                 -٤٥

فقد اخنفضت نسبة األجانـب     . ، بدأ اجتاه إجيايب يربز خالل فترة االستعراض       )٣٢ التوصية(
. ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٤ائة يف الفترة مـن       يف امل  ٣٩الذين يغادرون املدارس دون شهادة بنسبة       

 يف  ٣٦وارتفعت نسبة التالميذ األجانب الذين يغادرون املدرسة بشهادة تعليم عايل بنـسبة             
ولكن، باملقارنة مع الشباب من غري ذوي األصـول         . ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٥املائة يف الفترة من     

ين بعد مغادرة املدرسـة؛     املهاجرة، من النادر جداً أن ينهي املهاجرون الشباب تدريبهم امله         
ومن املتوقع أن تدخل عدة برامج احتادية وإقليمية        . ومع ذلك، بدأ هنا أيضاً يربز اجتاه إجيايب       

حتسينات لتعزيز عمليات االنتقال والنفاذية يف نظام التعليم والتدريب والتعلـيم التكميلـي،             
  .بري التنمية يف نظام التعليموبرامج تعزيز الدعم لألفراد، وبرامج مواصلة ضمان النوعية وتدا
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، حيتـل   ٢٠١١ديسمرب  /ويف خطة العمل الوطنية لإلدماج املعتمدة يف كانون األول          -٤٦
مكانة هامة ويشمل االلتزامـات الـيت أخـذهتا         " التربية والتدريب والتعليم التكميلي   "جمال  

اخلاصة يف خطة   وقد عززت الواليات، يف مسامهتها      . احلكومة واجملتمع املدين على عاتقيهما    
العمل الوطنية لإلدماج، التزاماهتا اخلاصة بتحسني وتوسيع اإلدمـاج يف املـدارس ليـشمل              

  .األطفال والشباب ذوي األصول املهاجرة
ويف التعليم العام، تسهل الواليات حالياً مزيداً من النفاذية بني املسارات التعليمية من               -٤٧

وُخفّف كثرياً يف السنوات األخرية ربـط       . )٣٣ يةالتوص(خالل جمموعة واسعة من التدابري      
وباإلضافة إىل ذلك، ظهر اجتاه إىل تبسيط       . شهادات إهناء الدراسة بأنواع حمددة من املدارس      

اهلياكل املدرسية بتوحيد املدارس اإلعدادية والثانوية وكذلك بدمج مدارس التعليم الـشامل            
واحد آخر من املدارس إىل جانب املدارس       ويف بعض الواليات، ال يوجد سوى نوع        . جزئياً

وكنتيجة لذلك، زادت املـشاركة يف التعلـيم        . املتوسطة، مع وجود عدة مسارات تعليمية     
ويف الوقت نفـسه،    . وارتفعت باطراد نسبة احلاصلني على شهادة إهناء الدراسة األكثر تأهالً         

  . كل سنةيبلغ حالياً مستوى التأهل لدخول التعليم العايل نصف الفوج يف
 )٣٤التوصية (ولزيادة معدل إدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف مؤسسات التعليم العام   -٤٨

تنفيذاً التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، تتمثل نقطة انطالق جيدة يف التوصية األساسية 
التعلـيم الـشامل    " حتت عنوان    ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠اليت أصدرهتا الواليات يف     

، مع التغيريات اليت أجرهتا على تفسري اإلعاقـة         "طفال والشباب ذوي اإلعاقة يف املدارس     لأل
وجيري حالياً تنفيذ هذه    . وتوجهها حنو مبادئ املشاركة والوصول دون مواجهة أي حواجز        

مسارنا "وكان قد سبق للحكومة االحتادية أن أصدرت خطة العمل األوىل املعنونة            . التوصية
  .، اليت سُتوّسع بشكل منهجي خالل السنوات العشر املقبلة" للجميعحنو جمتمع شامل

، اتفق املؤمتر   )٣٥التوصية  (وللتصدي للتسرب املدرسي مبزيد من الفعالية والكفاءة          -٤٩
الدائم لوزراء التعليم والشؤون الثقافية يف الواليات علـى اسـتراتيجية دعائيـة مـشتركة               

االستراتيجية هو تعزيز بـرامج الـدعم القائمـة         والغرض من هذه    . ٢٠١٠مارس  /آذار يف
املتفق عليها بني احلكومة االحتادية والواليات يف " مبادرة التأهيل يف أملانيا   "وبفضل  . وتوسيعها

  .، بدأت تظهر اجتاهات إجيابية أولية٢٠٠٨ عام

  حقوق املهاجرين    
يـات  ُنفذت توصية وضع مؤشـرات اقتـصادية واجتماعيـة للمهـاجرين واألقل             -٥٠

، قدم مفوض احلكومة االحتاديـة لـشؤون        ٢٠١٢ويف عام   .  إىل حد بعيد   )٣٧ التوصية(
 جمـال   ١١وجرى التحقيق يف مؤشرات     . اهلجرة والالجئني واإلدماج تقرير املؤشرات الثاين     
وتبني أن حتسينات حتققـت يف      ). ٢٠٠٩(عمل ومقارنتها مع نتائج تقرير املؤشرات األول        

  .جل القطاعات
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وميـنح النظـام    . )٣٨التوصية  (ن أملانيا محاية حقوق اإلنسان للمهاجرين       وتضم  -٥١
القانوين األملاين، حىت يف حاالت اهلجرة غري املوثقة، احلق يف التعلـيم والرعايـة الـصحية                

ويف احلاالت اليت تفرض فيها املستشفيات مقابالً للعالج، تكون         . األساسية واحلماية القانونية  
ن الدفع ملزمة بالسرية، وال ينقل مكتب الرعاية االجتماعية أي بيانات           السلطات املسؤولة ع  

ولقد مت النظر يف خيار إلغاء العقوبات اجلنائية ضد املهاجرين          . إىل السلطات املعنية باألجانب   
  .غري املوثقني، ولكنه ُرفض نظراً للحاجة إىل إدارة فعالة للهجرة

.  حتسناً جذرياً  )٣٩التوصية  (ل املهاجرين   ويف السنوات األخرية، عرفت حالة أطفا       -٥٢
فقد أصبح احلضور املدرسي إلزامياً يف جل الواليات االحتادية، حىت بالنسبة لألطفال الـذين              

وباإلضـافة إىل ذلـك، ُعـدِّلت       . ُعلِّق ترحيلهم مؤقتاً واألطفال املعنيني بإجراءات اللجوء      
يبية والتعليمية من لزوم إخطار الـسلطات       التشريعات الوطنية إلعفاء املدارس واملرافق التدر     

  .املعنية باألجانب هبذه احلاالت
وخالل إجراءات اللجوء، يويل املكتب االحتادي لشؤون اهلجرة والالجـئني أمهيـة              -٥٣

 ١٧-١٦ خاصة لسن األطفال؛ وبالتحديد، ُيعيَّن صانعو قرارات مدربون خصيصاً للفئة العمرية       
وعملياً، ُيسمح بشكل عام للقاصرين     . طريقة مواتية لألطفال  سنة وُتعقد جلسات االستماع ب    

، ٢٠١١غري املصحوبني بدخول البلد، حىت عندما ُتطبَّق إجراءات اللجوء يف املطار؛ ويف عام              
مل ُترفض طلبات اللجوء اليت قدمها القُصَّر مبوجب إجراء اللجوء يف املطار سوى يف حالـة                

  .قاصر واحد
، ُتعطى النساء والفتيات اللوايت حيق هلن اإلقامة )٤٠التوصية (ن  وملنع وصم املهاجري    -٥٤

يف أملانيا حق العودة عقب زواج قسري يف اخلارج وفقاً للقانون ملكافحة الزواج القـسري               
وتوفري محاية أفضل لضحايا الزواج القسري وإدخال تعديالت إضافية على األحكام املنظمة            

ومتنح اللـوائح اجلديـدة علـى       . ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٣لقانون اإلقامة واللجوء املؤرخ     
اخلصوص حقاً مستقالً لعودة ضحايا الزواج القسري ميكن تطبيقه حىت ولو كانت الـضحية       

أما ضحايا الزواج القسري الالئي كـن، قبـل         . ري قادرة على إعالة نفسها يف أملانيا      غاملعنية  
درسة ملا ال يقل عن ست سنوات، فيحق        ذلك، يقمن بشكل قانوين يف أملانيا وترددن على امل        

هلن احلصول على زيادة حتسني وضعهن القانوين إذ إن صالحية رخصة إقامتهن لن تنتـهي               
  .مستقبالً بعد ستة أشهر ولكن بعد عشر سنوات من الغياب عن أملانيا

  التعاون اإلمنائي    
 يف املائة مـن     ٠,٧ستواصل احلكومة االحتادية سعيها إىل حتقيق مستوى إنفاق يساوي            -٥٥

ويف حـني   . )٤٣التوصـية   ( ٢٠١٥الدخل القومي اإلمجايل على املساعدة اإلمنائية حبلول عام         
 يف املائة من الـدخل      ٠,٣٥( مليار يورو    ٨,٧كانت املساعدة اإلمنائية الرمسية األملانية ال تتجاوز        

ويف . يـار يـورو    مل ٩,٨ إىل   ٢٠١٠، فإهنا ارتفعت يف عـام       ٢٠٠٩يف عام   ) القومي اإلمجايل 
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 مليارات يورو يف التعـاون      ١٠، استثمرت أملانيا للمرة األوىل مبلغاً صافياً يزيد على          ٢٠١١ عام
وكنتيجة لذلك،  . ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٩ يف املائة يف الفترة من       ٢٠اإلمنائي العام، ويقابل ذلك زيادة      

  .ئة من الدخل القومي اإلمجايلاملا  يف٠,٣٩زادت أملانيا حصتها من املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل 

  التعاون مع اجملتمع املدين    
. احلكومة االحتادية بتبادل مفتوح مع منظمات اجملتمع املدين األملانية والدولية          حتتفظ  -٥٦

ويف إطار إعداد التقرير الوطين للجولة الثانية من االستعراض الدوري الشامل، اسُتشري اجملتمع             
ات املقدمة يف إطار االستعراض األول من االسـتعراض الـدوري           املدين بشأن تنفيذ التوصي   

الشامل، وكذلك بشأن التحديات احلالية يف جمال حقوق اإلنسان، يف جلسة استماع علنيـة          
ومل يتم بعد إنـشاء عمليـة       . كان من املمكن متابعتها من خالل البث احلي على اإلنترنت         

 تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الـشامل       تشاور مستمرة مع اجملتمع املدين حتديداً بشأن      
  .ولكن البحث جارٍ إلجياد منوذج مناسب للمستقبل. )٤٤التوصية (

، وكذلك التحديات يف تنفيذ     "أفضل املمارسات "وصف اإلجنازات، و    -خامساً  
  التوصيات اليت قبلتها أملانيا

إلنسان، وذلك يف املناقـشات  ُتناقش بانتظام يف أملانيا أفضل طريقة لتنفيذ التزامات حقوق ا    -٥٧
  .العامة، اليت تثريها اإلجراءات القضائية، ودراسات احلكومة االحتادية، ومببادرة من اجملتمع املدين

التنمـيط  "، نوقش موضـوع     ٢٠١٢وكنتيجة إلجراءات احملكمة اإلدارية يف عام         -٥٨
. ل غـري صـحيح    عالنية، رغم أن الصحافة عكست جزئياً احلالة القانونية بشك        " العنصري

ال مبوجب القـانون الـوطين وال       " التنميط العنصري "يوجد تعريف موحد وملزم حلظر       وال
وُيفهم، عموماً ومتشياً مع تعريف جلنة األمم املتحدة للقضاء على التمييز العنصري،            . الدويل

أن هذا التعريف يشمل اعتماد تدابري حكومية قائمة فقط على املظهر اخلارجي لألشـخاص              
مـع  " التنميط العنـصري  "ويتضارب هذا   . صرف النظر عن أية أسباب وجيهة لالشتباه      وب

  .القانون األملاين املعمول به؛ لذلك ال تدعو احلاجة إىل أي إجراء قانوين
تقرير احلكومة االحتادية عن    "، نشرت احلكومة االحتادية     ٢٠١٢أغسطس  /ويف آب   -٥٩

صة، وغري ذلك من جمموعات دعم النساء       حالة مالجئ النساء، وخدمات االستشارة اخلا     
 وتقدم احلكومة االحتادية ألول مرة يف هذا التقرير جرداً شامالً           ".املتأثرات بالعنف وأطفاهلن  

  .لنظام الدعم العام على النطاق الوطين للمرأة املتأثرة بالعنف
مرافق دعم  ووفقاً هلذا التقرير، توجد لدى أملانيا شبكة متماسكة جداً ومتمايزة من              -٦٠

 ملجأ للنساء وأكثـر     ٣٥٠وتشتمل أملانيا على أكثر من      . النساء املتأثرات بالعنف وأطفاهلن   
 ١٥ ٠٠٠ مكاناً، لتقدمي احلماية واملشورة إىل ما بني         ٦ ٠٠٠ مأوى تضم أكثر من      ٤٠ من
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وميكن أن ُتـضاف  ).  شخص٣٤ ٠٠٠ و٣٠ ٠٠٠أي ما بني ( امرأة وأطفاهلن  ١٧ ٠٠٠و
 خدمة مشورة خاصة تقدم للنساء املتأثرات بالعنف املشورة والدعم          ٧٥٠ن  إىل ذلك أكثر م   

ولكن تبقى هناك ثغرات يف تقدمي الدعم فيما يتعلق بالنساء املصابات           . من أشخاص مؤهلني  
ورغم وجود ثغرات منعزلة يف توفري املرافق وصعوبة استفادة         . باألمراض العقلية أو اإلعاقات   

نها، ميكن افتراض أن بإمكان النساء املتأثرات بالعنف، كقاعـدة          خمتلف الفئات املستهدفة م   
عامة، أن جيدن احلماية من العنف، إىل جانب املشورة والدعم، يف مرافق ُصممت مهنياً هلذا               

ويرسـي  . وال توجد أدلة على قصور هيكلي أو واسع النطاق يف توفري هذه املرافق            . الغرض
يلة املقبلة لتقييم احلاجة إىل العمل على صـعيد االحتـاد      التقرير أساساً صحيحاً للسنوات القل    

  .والواليات وعلى الصعيد احمللي
وميكن معاجلة أوجه القصور املبينة يف تقرير احلكومة االحتادية من خالل تطـورات               -٦١

فعلية يف التشريعات على صعيد االحتاد والواليات، وكذلك مثالً من خالل حتسني استخدام             
  . خمتلف السلطات املنفِّذة ومنظمات الدعماالتفاقات بني

وُتدعى احلكومة على مستوى االحتاد والواليات وعلى املستوى احمللي، وكذلك ممولو             -٦٢
  . مرافق الدعم والوكاالت املتخصصة، إىل التغلب على التحديات األساسية اليت حددها التقرير

، الـذي   "العنف ضد املـرأة   "وسينشئ اخلط اهلاتفي الوطين للمساعدة يف حاالت          -٦٣
، ألول مرة، جمموعة دعم على مدار الساعة للمـرأة املتـأثرة            ٢٠١٣سينطلق يف ربيع عام     

ومع ذلك، ما زالت هذه     . ومتلك أملانيا فعالً شبكة متماسكة جداً من مرافق الدعم        . بالعنف
ن أي جمموعة   وال توجد حىت اآل   . اجملموعات ال تصل إىل العديد من النساء املتأثرات بالعنف        

مساعدة ميكن الوصول إليها يف أي وقت وجماناً وهبوية جمهولـة وبـسرية ودون حـواجز                
العنف ضد  "وسيسد خط املساعدة اهلاتفي حلاالت      .  االقتضاء دعوائق وبلغات متعددة عن    أو

وهو موجه إىل النساء املتأثرات بالعنف واألشخاص الـذين يعيـشون يف            . هذه الثغرة " املرأة
االجتماعي، وكذلك إىل أولئك الذين يقدمون املشورة والدعم إىل هـؤالء النـساء        حميطهن  

وستقدم مستشارات مؤهالت مشورة أولية خمتـصة وحتيـل         . مهنياً أو على أساس تطوعي    
  .املتأثرين إىل مرافق الدعم احمللية للحصول على مزيد من االهتمام

ها على النساء ذوات اإلعاقة والعاهـات  حالة املعيشة وتأثري "وتبني الدراسة النموذجية      -٦٤
 اليت طلبتها الوزارة االحتادية لشؤون األسرة واملواطنني املـسنني واملـرأة       ٢٠١٢لعام  " يف أملانيا 

وكنتيجـة  . والشباب املستوى املرتفع جلميع أشكال العنف ضد املرأة ذات العاهات يف أملانيـا        
 احلماية من العنف أُدرجت يف خطة العمـل         لذلك، اعتمدت احلكومة االحتادية تدابري لتحسني     

وتشمل هذه التدابري دعم    . الوطنية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        
، وهـي   .ف. أعدته منظمة فايربميتز إ   " الضغط السياسي لصاحل املرأة املعوقة    "مشروع يسمى   

.  ذوات إعاقات للنساء ذوات اإلعاقات     املنظمة الوحيدة على الصعيد الوطين اليت تسريها نساء       
  .وتتمثل إحدى نقاط التركيز الرئيسية يف عملهن يف محاية هؤالء النساء من العنف
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، ركز مفوض احلكومة االحتادية لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة،         ٢٠١٢ويف عام     -٦٥
 اتفاقية األمـم    واملعهد األملاين حلقوق اإلنسان، ورابطة املنظمات غري احلكومية األملانية على         

اسـتبعاد األشـخاص    املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، مبزيد من االهتمام، علـى           
 مع اإلشـارة إىل أن ذلـك خمـالف          املوضوعني حتت وصاية احملكمة حالياً من االنتخاب،      

  .  من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة٥ألحكام املادة 
تخاب املنطبقة مبوجب القانون الوطين مكرسة أيضاً       والظروف الالزمة لالستبعاد من االن      -٦٦

يف قانون االنتخابات األورويب وهناك لوائح مقابلة يف قوانني االنتخابات يف الواليـات وعلـى               
 من اتفاقيـة حقـوق      ٢٩وترى احلكومة االحتادية أن هذه اللوائح مطابقة للمادة         . الصعيد احمللي 

 من ٢٥ االنتخاب والترشح كما هو مكرس يف املادة األشخاص ذوي اإلعاقة، اليت تضمن احلق يف
ووفقاً لذلك، ميكن للدول األطراف أن تنص على . العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  

  .استبعاد من االنتخاب ألسباب موضوعية ووجيهة، مبا فيها االضطرابات العقلية أو النفسية
نصوص عليه مبوجب القانون الوطين مناسب إذ       واالستبعاد من احلق يف االنتخاب امل       -٦٧

ال ينبغي أن يتمتع حبق االنتخاب إال األشخاص الذين ميكنهم اختاذ قرارات انتخابية واعيـة               
وال ينطبق هذا االستبعاد إال يف احلاالت اليت صدرت بشأهنا قرارات حمكمة وفيها             . لوحدهم

ولكـن  .  ممارسة حقه يف االنتخـاب     ما يربر االفتراض القانوين بأن الشخص غري قادر على        
احلكومة االحتادية طلبت مع ذلك، يف خطة العمل الوطنية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة حلقوق              
األشخاص ذوي اإلعاقة، إجراء دراسة لفحص الوضع الفعلي لألشخاص ذوي اإلعاقة عنـد          

. ياة السياسية ممارسة حقهم الكامل يف االنتخاب ووضع توصيات لتحسني مشاركتهم يف احل          
  .واستناداً إىل نتائج هذه الدراسة، سُيقرر ما إذا كانت هناك حاجة إىل إجراء تغيريات

ختـان الفتيـان    ، دارت مناقشات عديدة بشأن      ٢٠١٢ويف النصف الثاين من عام        -٦٨
، أصدر البوندستاغ األملاين الئحة تشري إىل       ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١٢ويف  . الصغار

شخص الطفل تشمل حق الوالدين يف تقرير ختان طفل ذكر غري قادر على اختـاذ               أن رعاية   
وتبدد الالئحة  . قرار لنفسه دومنا حاجة إىل أي مساعدة طبية، شريطة استيفاء بعض الشروط           

وكانت . ٢٠١٢مايو  / أيار ٧أي شك قانوين أنشأه حكم للمحكمة اإلقليمية يف كولونيا يف           
ضـرراً  " مفاده أن ختان طفل عمره أربع سنوات يـشكل           هذه احملكمة قد أعربت عن رأي     

وقبل هذا احلكم، كان ال ُيجاَدل يف املمارسة القانونية يف أملانيا           . ، رغم موافقة الوالدين   "بدنياً
  .بأن بإمكان الوالدين أن يوافقا على ختان دون وصاية طبية، مثالً ألسباب دينية

ترام حقوق اإلنسان عند نقل نقاط املراقبة       احومتثل أحد مواضيع النقاش األخرى يف         -٦٩
احلدودية إىل أماكن بعيدة يف اجتاه بلدان العبور والبلدان األصلية ودور أملانيا يف هذه التدابري 

 ومنذ تأسيس فرونتيكس، وهي الوكالة األوروبية إلدارة احلدود، .اليت يتخذها االحتاد األورويب
.  حقوق اإلنسان، ال سيما خالل األنشطة التـشغيلية        كان هناك دائماً تركيز خاص على محاية      

وأدت مهام وحتديات متزايدة التعقيد يف إدارة احلدود على احلدود اخلارجية لالحتاد األورويب إىل 
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احلاجة إىل قواعد ومبادئ توجيهية وصكوك إضافية حمددة بغية االستمرار يف مواجهة حتديات             
 مبـادئ   ٢٠١٠تمد جملس االحتاد األورويب يف عـام        وهلذا السبب، اع  . محاية حقوق اإلنسان  

ويف العام نفسه، وضعت الوكالة . توجيهية لرصد احلدود البحرية اخلارجية يف أنشطة فرونتيكس
استراتيجية للحقوق األساسية، وخطة عمل لتنفيذها، ومدونة سلوك ملزمة لألفراد يف العمليات            

عتمدت فرونتيكس ترتيبات عمل مـع وكالـة        وباإلضافة إىل ذلك، ا   . اليت تنسقها فرونتيكس  
االحتاد األورويب للحقوق األساسية، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، واملنظمة الدولية           

، دخلت لوائح فرونتيكس املعدلة حيز النفاذ فُوضعت صـكوك          ٢٠١١ويف هناية عام    . للهجرة
وكنتيجة لـذلك، اسـُتحدث     . ةجديدة لضمان احترام حقوق اإلنسان يف مجيع أنشطة الوكال        

وأُنشئ املنتدى االستشاري للحقـوق     " موظف احلقوق األساسية  "منصب مستقل هو منصب     
وباإلضافة إىل ذلك، تأمر الالئحة املعدلة املـدير        . األساسية الذي يشمل منظمات اجملتمع املدين     

وتدعم . ق اإلنسان التنفيذي للوكالة بتعليق أو إهناء أي نشاط ينتهك احلريات األساسية وحقو          
  .الوكالةَ يف حتديد هذه االنتهاكات آليةٌ أُنشئت حديثاً للرصد والتقييم

ضمان إمكانية حتديـد    ويؤيد كل من املعهد األملاين حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين            -٧٠
 وحتسني توثيق العنف املرتكب من الشرطة، ومساح األحكام اإلجرائية          هوية ضباط الشرطة،  

  .ستقلة وفعالةمبقاضاة م
وُتضمن قابلية حتديد هوية ضباط الشرطة باشتراط أن يقدموا أمسـاءهم وصـفتهم               -٧١

. ووحدهتم عندما ُيطلب إليهم ذلك، شريطة أال ُيعرض ذلك غرض مهمة الشرطة للخطـر             
وإذا كان ذلك يعرض غرض مهمة الشرطة للخطر، ميكن للضابط أن يكتفي بتقـدمي رقـم                

وأخرياً، ميكن حتديد   . مي إليها، ما سيسمح بتحديد اهلوية يف وقت الحق        هوية الدائرة اليت ينت   
اهلوية من خالل عالمات حتديد اهلوية اليت حتملها القوات العاملة، وحتليل شرائط الفيـديو،              

وليست الشرطة االحتادية على علم بأي حالة مل ُيحاكم فيها          . واالستجواب الداخلي للشهود  
  .لشرطة ألسباب قابلية حتديد اهلويةمرتكبو عنف مزعومون من ا

 وترى احلكومة االحتادية أن مثة إمكانيات كافية لرفع شـكاوى مـستقلة داخليـاً               -٧٢
وميكن ألي شخص أن حيصل على تقييم لعمل الشرطة عن طريق إجراءات قانونية      . وخارجياً

ويوجد . إداريأو تقدمي التماس الستعراض     /مستقلة، وعند االقتضاء اإلبالغ عن جرمية ما و       
لدى الشرطة االحتادية نظام مستقل إلدارة الشكاوى مفتوح لكل مواطن؛ وميكن أيضاً تقدمي             

  .شكاوى عن طريق املوقع الشبكي للشرطة االحتادية
محاية ضـحايا  ويدعو املعهد األملاين حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين األملاين أيضاً إىل حتسني         -٧٣

  . بوسائل منها منحهم رخص إقامة حمدودة املدة يتعاونون مع التحقيقات،االجتار بالبشر الذين ال
وميكن إصدار رخصة إقامة ملدة مؤقتة لضحايا االجتار بالبشر أو غريه من أشـكال                -٧٤

. االستغالل اجلنائي للعمال إذا كانوا مستعدين لإلدالء بشهادهتم يف اإلجـراءات اجلنائيـة            
لرغبة يف اإلدالء بالشهادة لتحفيز ضحايا االجتار بالبـشر     ويتوقف إصدار هذه الرخصة على ا     
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إضـافة  . على التعاون مع السلطات ومن مث تيسري اإلجراءات اجلنائية ملكافحة االجتار بالبشر           
إىل ذلك، ميكن أن يكون ضحايا االجتار بالبشر مؤهلني لرخصة إقامة إنسانية عامـة ملـدة                

ملتعلقة بقانون اإلقامة املشورة للسلطات املعنية باألجانب وتقدم اللوائح اإلدارية العامة ا. أطول
بشأن رخصة اإلقامة هذه كما تتضمن معلومات عن املخاطر احملددة اليت يواجهها ضـحايا              

وحىت عند عدم وجود حالة خطرية      . االجتار بالبشر، مما ييسر إجراءات رخصة اإلقامة املعنية       
ة إقامة ألسباب إنسانية أو شخصية طارئة أو على       يف البلد األصلي، ميكن النظر يف منح رخص       

وعلى صعيد الواليات، أصدرت بعض الواليات مرسوماً لضمان        . أساس مصاحل عامة حقيقية   
  .تطبيق السلطات املعنية باألجانب جمموعة اخليارات القانونية املتاحة تطبيقاً صحيحاً

  إلنسان يف أملانيااملشاريع الرامية إىل زيادة حتسني حالة حقوق ا  -سادساً  
، نشرت احلكومة االحتادية، يف إطار تقريرها الصادر كـل سـنتني            ٢٠٠٦يف عام     -٧٥

تـوجز أولويـات    " خطة عمل حلقوق اإلنـسان    "بشأن سياساهتا يف جمال حقوق اإلنسان،       
احلكومة االحتادية يف جمال حقوق اإلنسان، يف سياساهتا الداخلية واخلارجية واإلمنائية للسنتني            

  .قبلتني باالستناد إىل سياسات خمتارةامل
 ٢٤وترد أدناه، كأمثلة، بعض العناصر احملورية خلطة العمل احلالية، اليت صدرت يف               -٧٦

  .٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول
تطبيق احلقوق اإلجرائية الدنيا يف مجيع أحناء االحتاد األورويب لتعزيز حقوق املـشتبه              •

  ؛اجلنائيةفيهم واملدعى عليهم يف اإلجراءات 
االلتزام، يف أملانيا ويف مجيع أحناء العامل، حبماية حق الفرد يف حرية الدين واملعتقـد                •

  ؛تمييز على أساس الدين أو املعتقدومكافحة التعصب الديين وال
  ؛ر بالبشر ومكافحته ومحاية ضحاياهتكثيف جهودنا اخلاصة ملنع االجتا •
الثانية للحكومة االحتادية مع الواليات مكافحة العنف ضد املرأة يف إطار خطة العمل   •

والسلطات احمللية والوكاالت املتخصصة، اليت تركز بني أمور أخرى على التحديات           
اليت تعيق زيادة تطوير نظام املساعدة والدعم لضحايا العنف الوارد وصفه يف تقرير             

ها من  احلكومة االحتادية عن حالة مالجئ النساء، وخدمات املشاورة اخلاصة، وغري         
  ؛جمموعات دعم النساء املتأثرات بالعنف وأطفاهلن

إنشاء وضمان آفاق دخل عادل للنساء والرجال خالل حياهتم يف سياق حياة مهنية              •
خمتلفة للنساء والرجال وهبدف التوصل على اخلصوص إىل تعزيز العمل بأجر للنساء            

هنا رفع  " كمية"بكلمة  سواء كمياً أو كيفياً خالل حياهتن املهنية بأكملها؛ وُيقصد          
العمل بدوام كامل أو شبه كامل، وحيـاة   (حصة العمل بأجر للنساء وحجم العمل       
املتصلة باألسرة، وزيـادة إدمـاج      " التوقف"مهنية أطول نتيجة لقصر مدة حاالت       
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احترام قضية تشجيع املساواة يف األجـور،       " كيفية"وُيقصد بكلمة   ) النساء املسنات 
بني األسرة والوظيفـة،    ) املوازية( الوظيفية، وتعزيز املالءمة     وضمان التطور والفرص  

وتشجيع الوظائف اليت تتطلب مسامهات التأمني االجتماعي، وتوفري دخل كـاٍف،           
  ؛)لألمهات(وحتسني االستقاللية من حيث ساعات العمل 

 تنفيذ خطة العمل الوطنية تنفيذاً متسقاً ومستمراً حلماية األطفال من العنف اجلنسي            •
واالستغالل اجلنسي، بوسائل منها مبادرة وطنية ملكافحة اإليذاء اجلنسي لألطفـال           

 سنة بواسطة مسرحية، وبوابـة      ١٢ و  سنوات ٨تستهدف من تتراوح أعمارهم بني      
 حبقـوق   إلكترونية، وخط مساعدة هاتفية لتقدمي املعلومات واإليضاحات املتعلقـة        

  ؛األطفال واإليذاء اجلنسي
 مكافحة العنصرية والتمييز وكره األجانب ومعاداة السامية من خالل          االلتزام مبواصلة  •

تدابري هادفة تعزز االنسجام االجتماعي واملشاركة الدميقراطية وثقافة جمتمع دميقراطي،          
  ؛عمل الوطنيةوتوجيه النداء على اخلصوص إىل الشباب كفئة مستهدفة يف برامج ال

ة والثقافية، خاصة عن طريق االلتزام املشترك       االلتزام باحلقوق االقتصادية واالجتماعي    •
بني اإلدارات بتنفيذ حق اإلنسان يف غذاء كاٍف، مثالً يف شـكل أنـشطة لتنفيـذ             

الصادرة عن منظمة األمـم املتحـدة       " املبادئ التوجيهية الطوعية للحق يف الغذاء     "
يازة األراضي املبادئ التوجيهية الطوعية بشأن اإلدارة املسؤولة حل" و لألغذية والزراعة 

الصادرة عن جلنة األمم املتحدة املعنية باألمن الغـذائي         " ومصائد األمساك والغابات  
العاملي؛ كما تدعم احلكومة االحتادية أيضاً، يف هذه اللجنة التابعة لألمم املتحـدة،             

" مبادئ طوعية الستثمار زراعي مسؤول، وحتسني األمن الغذائي واألغذيـة         "وضع  
   ؛ري حقوق اإلنسان يف االعتباروتدعم أخذ معاي

دعم احلوار املتعلق مبسؤولية الشركات عن حقوق اإلنسان ومراعاهتا علـى أسـاس              •
املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة لألعمال التجارية وحقوق اإلنسان كإطـار عـاملي،            

ون يف ذلك يف نطاق املبادئ التوجيهية املتفق عليها دولياً، مثل مبادئ منظمة التعـا              مبا
والتنمية يف امليدان االقتصادي التوجيهية للمؤسسات التجارية متعـددة اجلنـسيات،           
واإلعالن الثالثي للمبادئ املتعلقة باملؤسسات التجارية املتعددة اجلنسيات والسياسات         
االجتماعية، واملبادئ التوجيهية البيئية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي      

نب البيئية وجوانب حقوق اإلنسان واجلوانب االجتماعيـة الئتمانـات          الختبار اجلوا 
التصدير املدعومة حكومياً، والتأثري العاملي لألمم املتحدة، والتقيد مببدأ رفض صادرات           

األسلحة والـذخائر   (األسلحة إذا كان هناك ما يكفي من الشك بأن األسلحة املعنية            
ُيساء استخدامها للقمع   )  الرباجميات مثالً  واملركبات املصممة بشكل خاص ولكن أيضاً     

   ؛الداخلي أو النتهاكات أخرى جارية أو منهجية حلقوق اإلنسان
تحدة حلقـوق   حتديث خطة العمل الوطنية للحكومة االحتادية لتنفيذ اتفاقية األمم امل          •

  ؛األشخاص ذوي اإلعاقة
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احليـاة  تعزيز تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي األصول املهـاجرة ومـشاركتهم يف             •
  ؛االجتماعية واالقتصادية والثقافية يف مجهورية أملانيا االحتادية وااللتزام بذلك

تنفيذاً متـسقاً، بوسـائل منـها       " حقوق اإلنسان يف السياسات اإلمنائية    "تنفيذ مفهوم    •
االختبار املنهجي ملخاطر حقوق اإلنسان وآثار املشاريع والتعهدات من أجـل زيـادة             

نسان يف املؤسسات املالية الدولية؛ وباإلضافة إىل ذلك، ُينظر حالياً          التوجه حنو حقوق اإل   
  .يف اعتماد آلية مستقلة لتقدمي الشكاوى للتعاون اإلمنائي الثنائي للحكومة األملانية

  كلمة ختامية  -سابعاً  
وميثل حتقيق ذلك   . تضع احلكومة االحتادية محاية حقوق اإلنسان على رأس أولوياهتا          -٧٧

وال ميكننا ضمان محاية شاملة حلقوق اإلنسان       . ضع التنفيذ حتدياً مستمراً لنا مجيعاً     ووضعه مو 
على أعلى املستويات إال من خالل التعاون املتبادل واليقظ على مجيع املستويات ومن جانب              

واحلكومة االحتادية ملتزمة باحلفاظ على املستوى الذي بلغناه، ومعاجلة         . مجيع اجلهات الفاعلة  
  .كل اليت نواجهها حالياً يف أملانيااملشا
وهلذا الغرض، ترى أملانيا أن عملية االستعراض الدوري الـشامل فرصـة ممتـازة                -٧٨

الكتساب املعارف، عن طريق حوار أفضل املمارسات والتحليل النقدي لوجهات نظرنا، من            
  .أجل تعزيز محاية حقوق اإلنسان والنهوض هبا

        


