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رد مجهورية أملانيا االحتادية على التوصيات اليت قدمها جملـس األمـم                
 ٢٥املتحدة حلقوق اإلنسان يف االسـتعراض الـدوري الـشامل يف            

  ٢٠١٣أبريل /نيسان

  ١٨٥-١٢٤ و١٧-١٢٤ إىل ١٥-١٢٤من  و١٣-١٢٤ إىل ١-١٢٤من     
غري مقبولة فيما يتعلق بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال               

حقوق اإلنسان األساسية مكرسة يف عهود األمم املتحدة املتعلقة         ف. املهاجرين وأفراد أسرهم  
حلقوق بشكل مباشر على مجيـع املهـاجرين يف         وتنطبق هذه ا  . باحلقوق املدنية واالجتماعية  

بطريقـة تـشمل    " العامل املهـاجر  "وعالوة على ذلك، تستخدم االتفاقية مصطلح       . أملانيا
  .وال يتوافق هذا مع القانون األملاين. املهاجرين غري الشرعيني

  ٢١-١٢٤ إىل ١٨-١٢٤من  و١٣-١٢٤ و١٢-١٢٤ و١١-١٢٤    
صدد تقييم مسألة االنـضمام إىل الربوتوكـول        واحلكومة ب . مقبولة من حيث املبدأ     

وال ميكن إعطاء   . االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       
  .موعد حمدد للتوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري

    ١٢-١٢٤  
األوروبيـة   امللحق باالتفاقية    ١٢مقبولة فيما يتعلق بالتصديق على الربوتوكول رقم          

 املوقف الذي اعتمدتـه احملكمـة       تعرفغري أن احلكومة األملانية تريد أن       . حلقوق اإلنسان 
  . قبل التصديق عليه١٢األوروبية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الربوتوكول رقم 

    ١٣-١٢٤  
 مقبولة فيما يتعلق باتفاقية جملس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنـف ضـد املـرأة                

  .والعنف املرتيل

    ١٤-١٢٤  
يف ما إذا كان ينبغـي  واحلكومة األملانية بصدد النظر بإمعان . مقبولة من حيث املبدأ   

أّما خبصوص سحب التحفظات    . ات على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان     تسجيل التحفظ 
ـ              اري،املسجلة على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية وبروتوكولـه االختي

  .تزال احلكومة االحتادية ترى أهنا الزمة فال
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  ٣٠-١٢٤ و٢٣-١٢٤ و٢٢-١٢٤ و١٥-١٢٤    
وقبل التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ينبغـي إدخـال            . مقبولة  

وينبغي أن يقدم أعضاء الربملان األملاين . تعديل على القانون املتعلق جبرمية إرشاء أعضاء الربملان  
  . مماثلمشروع نص تشريعي) نديستاغالبو(

    ٢٤-١٢٤  
  .مقبولة  

    ٢٥-١٢٤  
التعليم يقع ضمن نطاق اختصاص حكومات الواليات وليس احلكومـة          ف. مرفوضة  
. وال ميكن بالتايل يف هذا الصدد توسيع نطاق القانون العام للمساواة يف املعاملـة             . االحتادية

دريب املهين والتدريب املهين املتقدم مشمولة      املسائل املتصلة بتكافؤ فرص احلصول على الت      و
وقد أنشئت هيئة مستقلة، وهي الوكالة االحتاديـة        . أصالً بالقانون العام للمساواة يف املعاملة     

  .ملكافحة التمييز، ملعاجلة الشكاوى املتعلقة بالتمييز يف هذا امليدان

    ٢٦-١٢٤  
  .٢٠١٣يوليه / متوز١٠ملانيا يف وقد دخلت االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة أل. مقبولة  

    ٢٧-١٢٤  
 ١املـادة    عرَّفة يف املضروب التعذيب املختلفة    يصنف أصالً كل    القانون األملاين   ف. مقبولة  

ـ        املرتكبة  اجلرائم  مدونة  كأفعال إجرامية يف     واء ضد القانون الدويل، وذلك باعتبارها على حد س
  ).٣رقم  ،)١(٨الفرع (رب ة ح، وجرمي)٥، رقم )١(٧الفرع (جرمية ضد اإلنسانية 

    ٢٨-١٢٤  
  .األنظمة القانونية وعملية تنفيذها تتوافق بالفعل مع املعايري والقواعد الدوليةف. مقبولة  

    ٢٩-١٢٤  
الفعـل   حيظـر ب   ٢٠٠٦يف املعاملة الصادر يف عام      القانون العام للمساواة    ف. مقبولة  

  .التايل احلماية القانونية من التمييزالتمييز القائم على أساس نوع اجلنس ومينح املرأة ب

    ٣١-١٢٤  
يف جمـال   " محاية اخلصوصية املوسـعة   "بالفعل على   ينص  القانون املنطبق   ف. مقبولة  

يعفي عمال قطاع الرعاية الصحية    هو بذلك   و احلفاظ على السرية يف عالقة الطبيب باملريض،      
  .من التزامات اإلبالغ عمالً بقانون اإلقامة
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    ٣٢-١٢٤  
  .القانون الوطين املنطبق يتوافق بالفعل مع اتفاقية حقوق الطفلف. بولةمق  

  ٤١-١٢٤ و٣٣-١٢٤    
بالفعل املالحقة املناسـبة ملـرتكيب اجلـرائم ذات         يكفل  القانون األملاين   ف. مقبولتان  

وكـذلك  " دوافع اجملرم وأهدافه  "ويؤخذ يف االعتبار لدى حتديد العقوبة       . الدوافع العنصرية 
  ".نفسية اليت ميكن استنتاجها من وقائع اجلرميةاحلالة ال"

    ٣٤-١٢٤  
بالفعل على خمتلـف أشـكال االختفـاء        يعاقب  القانون اجلنائي األملاين    ف. مقبولة  
، مع اجملتمع املدين، يف احتمال ومدى جـدوى         غري أن احلكومة بصدد النظر حالياً     . القسري

  .إدخال تعديل على القانون اجلنائي

    ٣٥-١٢٤  
القوانني املتعلقة بتقاسم املمتلكات عقب الطالق وبالنفقة على حد سـواء           ف. ةمقبول  

  .متوافقة بالفعل مع أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

    ٣٦-١٢٤  
) ٢(٣ شرط املساواة مبقتضى املادة      ١٩٩٤وقد ُوضِّح بشكل صريح يف عام       . مقبولة  

تعزز : " ونصها)BVerfGE 109, 64, 89( إىل هذه املادة ٢ملة من القانون األساسي بإضافة اجل
الدولة اإلعمال الفعلي للمساواة يف احلقوق بني املرأة والرجل وتتخذ خطوات للقضاء علـى              

 ويتجلى هذا االلتزام بالفعل يف قوانني عديدة، من قبيل القانون العام            ."املساوئ القائمة حالياً  
  .للمساواة يف املعاملة

    ٣٧-١٢٤  
 الستغالل األطفال يف إنتاج املـواد        واضحاً تعريفاًيتضمن  القانون اجلنائي   ف. مقبولة  
  .اإلباحية

    ٣٨-١٢٤  
القوانني الوطنية املتعلقة باألجانب وبإجراءات اللجوء تتوافق بالفعل مـع          ف. مقبولة  

  .اتفاقية حقوق الطفل
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  ١٧٢-١٢٤ و١١٩-١٢٤ و١٠٩-١٢٤ و٤٠-١٢٤ و٣٩-١٢٤    
، ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ٢٤الصادر يف   " حكم غطاء الرأس  "فبما يسمى   . ةغري مقبول   

قضت احملكمة الدستورية االحتادية بأن القانون األساسي جييز، من حيث املبدأ، حظر الرموز             
 من حق اجملالس التشريعية للواليات أن تقيم        ولكنالدينية واألزياء الدينية يف املدارس العامة،       

املتطلبات املتضاربة املتمثلة يف حرية املدرسني يف الدين واملعتقـد والتـزام             بني    مقبوالً توازناً
 والدين وحق اآلباء يف التعلـيم وحريـة         لى احلياد يف مسأليت األيديولوجيا    الدولة باحلفاظ ع  

بـدرجات   -  قانونيـة حتظـر    وقد وضعت مثاين واليات أحكاماً    . التالميذ الدينية السلبية  
  . يف املدارس العامة محل الرموز الدينيةعلى املدرسني - متفاوتة

    ٤٢-١٢٤  
  .مقبولة  

    ٤٣-١٢٤  
  .مقبولة  

  ٤٦-١٢٤ و٤٤-١٢٤    
 أملانيا نظام واسع من آليات احلماية القانونية ومعاجلة الشكاوى          فلدى. غري مقبولتني   

  .وال داعي لتوسيعه. على الصعيد االحتادي وعلى صعيد الواليات

    ٤٥-١٢٤  
وقد .  كافية الوكالة االحتادية ملكافحة التمييز   ترى أن والية     فاحلكومة. مقبولة جزئياً   
وأثبـت  .  وُزوِّدت باملوارد الالزمة للمرحلة األولية إلنشائها      ٢٠٠٦يف عام   الوكالة  أنشئت  

  .تقييم أنه يلزم إنشاء مناصب جديدة

    ٤٧-١٢٤  
  .مقبولة  

  ٥٤-١٢٤ و٥٣-١٢٤ و٤٨-١٢٤    
  .مقبولة  

  ١٤٦-١٢٤ و٤٩-١٢٤    
الـشباب  اآلن إخضاع القرارات اليت يتخذها مكتب رعاية        حىت  يمكن  ف. مقبولتان  

  .للمراجعة القضائية
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    ٥٠-١٢٤  
 ٢٠١٢أكتـوبر   /خطة عمل احلكومة االحتادية املعتمدة يف تـشرين األول        ف. مقبولة  

  .تزال قيد التنفيذ ال

    ٥١-١٢٤  
  .مقبولة  

    ٥٢-١٢٤  
  .مقبولة  

    ٥٥-١٢٤  
بق عادةً على املواطنني األتراك الظروف االستثنائية املتعلقة بقبول         فال تنط . غري مقبولة   

  .تعدد اجلنسية لدى التجنيس يف حاالت حمددة

    ٥٦-١٢٤  
 التركية  باجلاليتني بشأن املسائل املتعلقة      منتظماً وُتجري أملانيا وتركيا حواراً   . مقبولة  

  .واألملانية يف كال البلدين

    ٥٧-١٢٤  
  .مقبولة  

    ٥٨-١٢٤  
  .مقبولة  

    ٥٩-١٢٤  
  .مقبولة  

    ٦٠-١٢٤  
وعامليتها وترابطها الوثيق وكذلك    للتجزئة  حقوق اإلنسان   مجيع  عدم قابلية   ف. مقبولة  

تساوي احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية مع احلقوق املدنية والسياسية من وجهة نظر            
  .يةالقانون مسائل مكفولة على صعيدي القانون واملمارسة القضائ

    ٦١-١٢٤  
  .مقبولة  



A/HRC/24/9/Add.1 

7 GE.13-16912 

    ٦٢-١٢٤  
  .مقبولة  

    ٦٣-١٢٤  
دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعـة        توجه منذ سنوات    أملانيا  ف. مقبولة  

  .جمللس حقوق اإلنسان

    ٦٤-١٢٤  
  .٢٠١٣يناير /، أي يف كانون الثاين احملدَّدوقد قدمت أملانيا تقريرها يف املوعد. مقبولة  

    ٦٥-١٢٤  
  .ةمقبول  

    ٦٦-١٢٤  
  .مقبولة  

    ٦٧-١٢٤  
  .مقبولة  

  ٧٠-١٢٤ و٦٩-١٢٤ و٦٨-١٢٤    
  .مقبولة  

  ٧٢-١٢٤ و٧١-١٢٤    
  .مقبولتان  

    ٧٣-١٢٤  
  .مقبولة  

-١٢٤ و ١٥٧-١٢٤ و ١٥٦-١٢٤ و ١٥٥-١٢٤ و ١٤٩-١٢٤ و ٧٤-١٢٤    
  ١٦٣-١٢٤ و١٦٠-١٢٤ و١٥٩

لتنميـة  وتشمل النُّهج املتبعة على صعيد السياسات ضمان تـوافر فـرص ا    . مقبولة  
والعمل للمرأة وتعزيز املساواة يف األجور وحتسني مستوى التوافق بني احلياة األسرية واملهنية             

سامهات الضمان االجتماعي وتوفري مصدر رزق مضمون ِعوض رهناً مبوتشجيع قطاع العمل 
وتطوير ) األمهات واآلباء ( وتعزيز مراقبة ساعات عمل      النموذجيالعمل غري املضمون أو غري      

  .ثقافة الشركات يف اجتاه اعتماد مجلة إجراءات منها ساعات عمل أكثر مرونة
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    ٧٥-١٢٤  
  .مقبولة  

    ٧٦-١٢٤  
  .مقبولة  

  ١٢٩-١٢٤ و٧٧-١٢٤    
التدابري املُبيَّنة يف خطة العمل الوطنيـة ملكافحـة         ذ  تنفاحلكومة االحتادية   ف. مقبولتان  

ات واجملالس البلديـة، وهـي تـشكل         مع سلطات الوالي   بالتعاونالعنصرية وتطوِّرها أكثر    
م الشرطة على إنفاذ القانون مع أي شخص جملرد         فمن غري القانوين أن تقد    . استراتيجية شاملة 

ويشمل تدريب الشرطة تـدابري شـاملة       . مظهره اخلارجي، وبالتايل فهي ممارسة غري متبعة      
  . للشرطةتتوخى محاية األشخاص من املمارسات التمييزية

    ٧٨-١٢٤  
  .ولةمقب  

 ١٠٥-١٢٤ و ١٠٤-١٢٤ و ١٠٣-١٢٤ و ١٠٢-١٢٤ و ١٠١-١٢٤ و ٧٩-١٢٤    
  ١٣١-١٢٤ و١٢٢-١٢٤ و١٢١-١٢٤ و١١٧-١٢٤ و١٠٧-١٢٤ و١٠٦-١٢٤و

 االعتداء على كرامة اإلنسان، بشتم أو تشويه أو قـدح مجاعـة قوميـة             ف. مقبولة  
 ذه اجلماعة  إىل ه  معرقية أو دينية أو إثنية أو شرحية من السكان أو شخص بسبب انتمائه             أو

أو الشرحية من السكان، وكذلك التحريض على الكراهية أو الدعوة إىل العنـف أو العمـل          
. التعسفي ضدهم، سلوك خيضع بالفعل للمالحقة اجلنائية بوصفه جرمية من جرائم الكراهيـة          

  . على نشر هذه األشياء على شبكة اإلنترنتوينطبق هذا أيضاً

    ٨٠-١٢٤  
  .مقبولة  

    ٨١-١٢٤  
  .ولةمقب  

    ٨٢-١٢٤  
  .مقبولة  
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    ٨٣-١٢٤  
القوانني ختضع للدراسة باستمرار لضمان املالحقة واملعاقبة املناسبة ملرتكيب         ف. مقبولة  

  .مجيع أشكال اجلرائم ذات الدوافع العنصرية

    ٨٤-١٢٤  
  .مقبولة  

    ٨٥-١٢٤  
  .مقبولة  

    ٨٦-١٢٤  
  .مقبولة  

    ٨٧-١٢٤  
خطة العمل الوطنية ملكافحة العنصرية، اليت ُوِضـعت بالفعـل، تـشكل            ف. مقبولة  

  .استراتيجية شاملة ملكافحة العنصرية

  ٩٩-١٢٤ و٨٨-١٢٤    
وجيري بالفعل اختاذ إجراءات باستمرار ملكافحة نشر املواد ذات الطـابع           . مقبولتان  

  .اإلجرامي على شبكة اإلنترنت أو يف وسائط اإلعالم

    ٨٩-١٢٤  
  .وتنفذ احلكومة األملانية برامج متواصلة ملكافحة العنصرية والتمييز. مقبولة  

    ٩٠-١٢٤  
  .مقبولة  

    ٩١-١٢٤  
االلتزامات مبوجب االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز           ف. مقبولة  

أن القانون األملاين يشمل مجيع أشكال      ذلك   ويعين. العنصري أحكام قانونية تنطبق يف أملانيا     
  . من االتفاقية١مييز اليت تقع ضمن نطاق تعريف التمييز العنصري يف املادة الت

  ١٠١-١٢٤ و١٠٠-١٢٤ و٩٨ إىل ٩٢-١٢٤    
  .مقبولة  
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    ١٠٨-١٢٤  
  .مقبولة  

  ١١١-١٢٤ و١١٠-١٢٤    
فمن غري القانوين فعالً أن ُتقدم الشرطة على إنفاذ القانون مع أي شـخص              . مقبولة  

يع مراحل تدريب الشرطة تدابري شاملة تتـوخى محايـة          وتشمل مج . جملرد مظهره اخلارجي  
  . للشرطةاألشخاص من املمارسات التمييزية

    ١١٢-١٢٤  
  .القانون العام للمساواة يف املعاملة حيظر بالفعل التمييز على أساس الدينف. مقبولة  

    ١١٣-١٢٤  
  .مقبولة  

    ١١٤-١٢٤  
  .مقبولة  

  ١٨٩-١٢٤ و١١٨-١٢٤ و١١٥-١٢٤    
زيز إدماج املهاجرين مهمة مستمرة ترمي إىل تعزيز الوئام االجتمـاعي           تعف. مقبولة  

ويف هذا الـصدد،    .  من هذا اجلهد   ويشكل القضاء على الصور النمطية جزءاً     . ومنع التمييز 
  .تضطلع الوكالة االحتادية للتربية املدنية بدور رئيسي على الصعيد االحتادي

  ١٩٣-١٢٤ و١١٦-١٢٤    
املنتمني إىل فئة املهـاجرين     والشباب   التعليم املتاحة لألطفال     تعزيز فرص ف. مقبولتان  
  . لسياسة التعليمةحماور التركيز اخلاصحمور من 

    ١١٩-١٢٤  
  .مقبولة  

  ١٧٩-١٢٤ و١٢٠-١٢٤    
  .مقبولتان  

    ١٢٣-١٢٤  
وترى احلكومة  . ة كامل محايةالنظام القانوين األملاين احلايل حيمي احلق يف احلياة         ف. مقبولة  

  . متوازناً وما بعده من فصول القانون اجلنائي تشكل هنجا٢١٨ًادية بصفة خاصة أن الفصل االحت
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    ١٢٤-١٢٤  
  .مقبولة  

    ١٢٥-١٢٤  
رفض ) مبا فيها احملكمة الدستورية االحتادية    (ومن عادة احملاكم العليا األملانية      . مقبولة  

 لذي قد يـشكل انتـهاكاً     التسليم يف حالة وجود خطر التعرض لنوع التعذيب أو املعاملة ا          
ذا اخلطـر   إذا كان معرضاً هل   شخص  أي  سَمح القانون األملاين بترحيل     وال ي . حلقوق اإلنسان 
  .بشكل ملموس

    ١٢٦-١٢٤  
  .مقبولة  

  ١٣٠-١٢٤ و١٢٨-١٢٤ و١٢٧-١٢٤    
. وكاالت إنفاذ القوانني واحملاكم اجلنائية تكفل بالفعل التحقيق املستقل        ف. غري مقبولة   

موحد ملعاجلة الشكاوى املتعلقة بادعاءات سوء سلوك املوظفني يف مجيع اهليئـات            ومثة إجراء   
  .والوكاالت

    ١٣٠-١٢٤  
  .ينبغي رفض هذه التوصية  
. حلكومة األملانية ال تعترب إثبات هوية موظفي الشرطة االحتادية مسألة ضـرورية           فا  

حتقيق بشأن موظفيها بسبب تتلق الشرطة االحتادية أي معلومات تفيد بأنه مل يتسن إجراء         ملو
وفيما يتعلق بإثبات هوية موظفي الشرطة، تتصرف       .  إجراء إلثبات اهلوية الفردية    عدم وجود 

  .الواليات وفق سلطتها اخلاصة هبا
وحىت تؤدي أملانيا مسؤولياهتا املنصوص عليها يف اتفاقية مناهضة التعـذيب، فقـد               

 بإتاحة قدر أكرب من البيانات بشأن اجلرائم اليت         عززت الشفافية متاشياً مع مبدأ سيادة القانون      
  . واإلصالحياتيرتكبها موظفو الشرطة

    ١٣١-١٢٤  
 ، الدولية، تعطى األولوية القصوىالتزاماهتاالتارخيية و أملانيا  ضوء جتارب   ففي  . مقبولة  

 ملالحقة مرتكيب اجلرائم املتسمة بكره األجانب أو بالعنصرية وتلـك الـيت             ،على حد سواء  
  .ستهدف املنتمني إىل مجاعة دينية وكذلك لألنشطة الرامية إىل منع هذه اجلرائمت

    ١٣٢-١٢٤  
  .مقبولة  
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    ١٣٣-١٢٤  
  .مقبولة  

  ١٣٦-١٢٤ و١٣٤-١٢٤    
القانون األملاين يتضمن بالفعل أنظمة عديدة تكفـل املالحقـة          ف. التوصية مرفوضة   

  .قائمة بذاهتاتايل، ال يلزم إنشاء جرمية وبال. اجلنائية ملرتكيب خمتلف أشكال االعتداء املرتيل

    ١٣٥-١٢٤  
  .مقبولة  

    ١٣٧-١٢٤  
  .مقبولة  

    ١٣٨-١٢٤  
  .مقبولة  

  ١٤٧-١٢٤ و١٤٠-١٢٤ و١٣٩-١٢٤    
  .مقبولة  

    ١٤١-١٢٤  
  .مقبولة  

    ١٤٢-١٢٤  
  .مقبولة  

    ١٤٣-١٢٤  
  .مقبولة  

    ١٤٤-١٢٤  
تياطي آخر إجـراء، وينبغـي   نظام العدالة اجلنائية يعترب بالفعل احلبس االح     ف. مقبولة  

  .بالتايل مراجعة كل حالة فردية بعناية لضمان استيفاء الشروط الصارمة املنطبقة
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    ١٤٥-١٢٤  
لفحص الشباب  يمكن بالفعل إخضاع القرارات اليت يتخذها مكتب رعاية         ف. مقبولة  

كمة األوروبية  للتحقق من امتثاهلا للقانون األملاين املنطبق وكذلك لقرارات احمل        إحدى احملاكم   
  .االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسانأحكام حلقوق اإلنسان فيما يتعلق ب

    ١٤٨-١٢٤  
  .مقبولة  

    ١٥٠-١٢٤  
أخذ حريـة الوجـدان يف      ضرورة  القانون األساسي ينص على     ف. توصية مرفوضة   

  . باألولويةغري أن هذا ال يعين أن هذا احلق حيظى دائماً. االعتبار يف مجيع اجملاالت

    ١٥١-١٢٤  
ويشمل هذا  .  باحلماية الكاملة يف أملانيا    حرية الدين أو املعتقد حتظى أصالً     ف. مقبولة  

  . تدابري وقائيةأيضاً

    ١٥٢-١٢٤  
أمهية كربى حلرية الرأي أو التجمع وكذلك حلظـر التعـذيب           تويل  أملانيا  ف. مقبولة  

  .وسوء املعاملة

    ١٥٣-١٢٤  
  .بالفعل التمييز على أساس السنحيظر  يف املعاملة القانون العام للمساواةف. مقبولة  

    ١٥٤-١٢٤  
 بالفعل التمييز على أساس العـرق     حيظر  القانون العام للمساواة يف املعاملة      ف. مقبولة  

  .األصل اإلثين أو

  ١٥٩-١٢٤ و١٥٨-١٢٤    
، أصبحت رعاية مجيع األطفال منذ بلوغهم       ٢٠١٣أغسطس  / آب ١فمنذ  . مقبولتان  

  . قانونياًحقاًمن العمر سنة 

    ١٦١-١٢٤  
لى أساس نوع   ففي أملانيا، حيظر القانون العام للمساواة يف املعاملة التمييز ع         . مقبولة  
). ١٢الفـصل   (وُيلزِم أرباب العمل مبنع التمييز والقضاء عليه        )) ١(٧ و ١الفصالن  (اجلنس  

ألجور سـوى يف    وال ميكن للحكومة االحتادية أن تتدخل بشكل مباشر فيما يتعلق بتحديد ا           
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الذي ميكنها اسـتعماله   " Logib-D"غري أهنا زودت الشركات بربنامج التحليل       . القطاع العام 
لدراسة الفوارق يف األجور ولتحديد العوامل احلامسة الكامنة وراء هذه الفوارق ووضع أفكار             

  .بشأن سبل التغلب عليها

    ١٦٢-١٢٤  
 ٧رق يف األجور املعدلـة نـسبته        قد كشفت تقارير اخلرباء عن وجود ف      ف. مقبولة  

واعترب اخلرباء هذه القيمة احلد األقصى، حيث ميكن أن يكون الفرق بني اجلنـسني              . املائة يف
 إضافية من شأهنا التـأثري       عن عوامل  األجور املعدلة أقل إذا أتيحت بغرض التحليل بيانات        يف

  . احلقيقي وتوقفات املسار املهينمن قبيل البيانات املتعلقة مبدى اخلربة املهنية - يف األجور

    ١٦٤-١٢٤  
ويف . ٢٠٠٨بيوم املساواة يف األجور منذ عـام        حتتفي  احلكومة االحتادية   ف. مقبولة  

، بدأ منتدى بشأن يوم املساواة يف األجور يف جلب االنتباه إىل مسألة املـساواة               ٢٠١٣ عام
  .ياألجور على مدار العام، مبا يف ذلك على الصعيد االحتاد يف

    ١٦٥-١٢٤  
وتشمل هذه احلماية األسـر جبميـع       . األسر يف أملانيا تتمتع حبماية خاصة     ف. مقبولة  

  .أشكاهلا املتنوعة

    ١٦٦-١٢٤  
  .مقبولة  

    ١٦٧-١٢٤  
 للحصول على   فرص متكافئة متاماً  يتمتعون فعالً ب  يف أملانيا   فالفتيان والفتيات   . مقبولة  
سنوات عديدة الشركاء االجتماعيني يف سبل تطبيـق        وتدعم احلكومة االحتادية منذ     . التعليم

ملتساوي القيمة بالـدليل املعنـون      املبدأ األساسي املتمثل يف املساواة يف األجور عن العمل ا         
  .٢٠٠٧، الذي ُنِشر يف عام "املساواة يف األجور بني املرأة والرجل -العادل األجر "

    ١٦٨-١٢٤  
  .مقبولة  

    ١٦٩-١٢٤  
 اوجتري مراجعته .  املدارس احلكومية  قوق اإلنسان مدمج يف مناهج    تعليم ح ف. مقبولة  
 يف جمال حقـوق  برنامج التدريب األساسي واإلضايف للشرطة االحتادية    كما ُيراجع   باستمرار  
  .وال يلزم إجراء رصد إضايف. اإلنسان
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    ١٧٠-١٢٤  
  .مقبولة  

    ١٧١-١٢٤  
  .مقبولة  

    ١٧٣-١٢٤  
  .مقبولة  

    ١٧٤-١٢٤  
  .مقبولة  

    ١٧٥-١٢٤  
القوانني املتعلقة بضمان املساواة للمعوقني على الصعيد االحتـادي وعلـى           ف. مقبولة  

ويف .  بشأن كفالة إمكانية الوصول الشاملة يف القطاع العام        صعيد الواليات تتضمن أحكاماً   
القطاع اخلاص، أنشأ القانون املتعلق بضمان تكافؤ الفرص للمعوقني آلية للمساعدة يف حتديد             

وينبغي أن تربِم اتفاقاٍت حمددِة األهداف بشأن كفالة إمكانية الوصـول الـشاملة             . افاألهد
القطاع اخلاص منظماُت األشخاص ذوي اإلعاقة والشركاُت أو رابطـات مؤسـسات             يف

لقانون املتعلق بـضمان تكـافؤ الفـرص     تقييم لوجيري حالياً. األعمال يف القطاعات املعنية  
  .ا كانت آلية االتفاقات احملددة األهداف مفيدة بغرض حتديد ما إذللمعوقني

    ١٧٦-١٢٤  
كافة اجلهود لتيسري وصول النساء ضحايا العنف دون عوائق         ستبذل  أملانيا  ف. مقبولة  

  .إىل آليات احلماية والدعم

    ١٧٧-١٢٤  
  .مقبولة  

    ١٧٨-١٢٤  
  .مقبولة  

  ١٨١-١٢٤ و١٨٠-١٢٤ و١٧٩-١٢٤    
نية، وخباصة النساء واألطفال، حتظى بالفعل باحلماية       األقليات الدينية واإلث  ف. مقبولة  
  .يف أملانيا
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    ١٨٢-١٢٤  
املؤمتر اإلسالمي األملاين على وجه اخلصوص، يتعاون ممثلـو الدولـة           ففي  . مقبولة  

 ٤واملسلمون الذين يعيشون يف أملانيا من أجل تيسري إدماج املسلمني الذين يناهز عـددهم                
  .ماليني يف أملانيا

  ١٩٤-١٢٤ و١٩١-١٢٤ و١٩٠-١٢٤ و١٨٤-١٢٤ و١٨٣-١٢٤    
على احلماية الكاملة   تنص  أحكام القانون األساسي وأنظمة القانون العادي       ف. مقبولة  

 هذه احلمايـة القانونيـة باسـتمرار يف         وُتراعى. حلقوق املهاجرين، وخباصة حقوق أطفاهلم    
  .إجراءات تنفيذ القانون واألحكام الصادرة عن احملاكم

  ١٨٧-١٢٤ و١٨٦-١٢٤    
قانون اإلقامة وكذلك آلية املعاقبة على اإلقامـة        ف. هاتان التوصيتان مقبولتان جزئياً     

وال يتم اللجوء إىل االحتجـاز يف       . لهجرة يف أملانيا  مدروسة ل غري القانونية ينصان على إدارة      
بتنفيذ  قانوناًالسلطات األملانية ُملَزمة    و. عند الضرورة وألقصر مدة ممكنة    إالَّ  انتظار الترحيل   

  .إجراءات الترحيل بأقصى سرعة ممكنة

    ١٨٨-١٢٤  
  .مقبولة  

    ١٩٢-١٢٤  
  .مقبولة  

  ١٩٧-١٢٤ و١٩٦-١٢٤ و١٩٥-١٢٤    
  .مقبولة  

  ٢٠٠-١٢٤ و١٩٩-١٢٤ و١٩٨-١٢٤    
  .مقبولة  

        


