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   مالحظات تتعلق باملنهجية- أوالً 
 يف إطار االستعراض الدوري الشامل مبكتب الـشؤون       الذي أعّدته احلكومة األملانية    هذا التقرير    تنسيقلقد مت     - ١

ىل إسهامات من وزارة العدل االحتاديـة، ووزارة        إيستند  وهو  .  مبشاركة مجيع الوزارات االحتادية    ،اخلارجية االحتادي 
واطنني املـسنني   شؤون األسرة وامل  ل  االحتادية وزارةالالداخلية االحتادية ووزارة العمل والشؤون االجتماعية االحتادية، و       

مؤمتر وزراء  والحتادية،  ، والوزارة االحتادية للتعاون االقتصادي والتنمية، وكذلك وزارة التعليم والبحث ا          والنساء والشباب 
 يف   كما شارك  .، مع مراعاة مسؤولية املقاطعات االحتادية يف شؤون التعليم        التعليم والشؤون الثقافية يف املقاطعات االحتادية     

  . اخلارجيةيف وزارة اإلنسانية واملساعدةسياسات حقوق اإلنسان املعين بذلك مفوض احلكومة االحتادية 

 اإلنـسانية   واملساعدة على جلنة حقوق اإلنسان      ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ١٥يف  وُعرض مشروع التقرير      - ٢
مت يف املرحلـة األوىل     : وجرت املشاورة مع اجملتمع املدين على مـرحلتني       . ومتت مناقشته ) بوندستاغ(بالربملان األملاين   

وعلى املنظمات )  اإلنسان الوطنيةبوصفه منظمة حقوق(عرض مشروع إطار التقرير على املعهد األملاين حلقوق اإلنسان 
، وطُلـب  ٢٠٠٨يوليه / يف متوز،"منتدى حقوق اإلنسان   "تكوِّن منظمة واليت    ٥٠غري احلكومية اليت يبلغ عددها زهاء       

ومتت املشاورة الفعلية بشأن مشروع التقرير مع املعهد األملاين حلقوق اإلنسان ومنتـدى حقـوق         . منها إبداء تعليقاهتا  
وأفضت هذه املشاروة إىل عدد من التعـديالت        . لنيبرب اخلارجية   بوزارة ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣اإلنسان يف   

  .واإلضافات للتقرير

   اإلطار املعياري واملؤسسي- ثانياً 

   الدستور- ألف 

دة فاملا. تستند سياسة حقوق اإلنسان يف أملانيا إىل واجب مباشر يفرضه الدستور، الذي هو القانون األساسي                - ٣
 األسـاس   بوصفهاحقوق اإلنسان غري القابلة لالنتهاك والتصرف        " تتناول بشكل صريح    من هذا القانون األساسي    ١

، وذلك حىت بأغلبيـة  ٧٩ من املادة ٣وهذا املبدأ ال جيوز إلغاؤه مبوجب الفقرة   ". لكل جمتمع وللسلم والعدل يف العامل     
: قانون األساسي حيمي صراحة أهم احلقوق األساسية أال وهـي         والفصل األول من هذا ال    . مشروطة لتعديل الدستور  

التساوي أمام القـانون؛    واحلق يف احلياة ويف السالمة اجلسدية وحرية الفرد؛         ومنو الشخصية حبرية؛    وكرامة اإلنسان؛   
تجمـع؛   مبا يف ذلك حرية العقيدة والضمري واملعتقد؛ وحرية الرأي واإلعالم والـصحافة؛ وحريـة ال               - حرية الدين   و

  . مبا يف ذلك احلق يف اإلضراب،وخصوصية املراسالت والربيد واالتصاالت؛ وحرية التنقل؛ وحرية تكوين اجلمعيات

املدنية للمواطنني إزاء الدولة؛ ويف نفس الوقت فهي تضمن احلق يف املشاركة            احلريات  واحلقوق األساسية هي      - ٤
 هلا ال جيوزواحلقوق األساسية ملزمة للهيئة التشريعية اليت . توفرها الدولةيف شؤون اجملتمع واملشاركة يف نظم املزايا اليت         

وال جيوز يف أي ظرف     ). التحفظ على السلطات القانونية   (أن تقيد حقاً أساسياً إال إذا نص القانون على ذلك صراحة            
ـ       . حق أساسي ألي  من الظروف تعديل املضمون األساسي       ام احملكمـة   وجيوز ألي شخص رفع شكوى دستورية أم

  .قوقه األساسيةحل  سلطة رمسيةالدستورية االحتادية ضد انتهاك
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   هيكل الدولة- باء 

 سلطة الدولة و. الية ودميقراطية واجتماعية وفدرالية تقوم على سيادة القانون       ورية أملانيا االحتادية دولة ليرب    مجه  - ٥
 هيئـات   بواسـطة ل االنتخابات والتصويت    وميارسها الشعب كسلطة سيادية من خال     .  مستمدة من الشعب   بأكملها

والسلطة التشريعية حيكمهـا النظـام الدسـتوري؛        .  نظام للفصل بني السلطات    عن طريق تشريعية وتنفيذية وقضائية    
  . والقضاء حيكمهما القانون والعدلوالسلطة التنفيذية 

 عشرة هي واليـات هلـا     حتادية الست واملقاطعات اال . انياواملقاطعات هي التقسيمات الفرعية االحتادية يف أمل        - ٦
لمقاطعات ول. ق مع النظام الدستوري للدولة ككل     فنظام دستوري يت  هلا  سلطتها اخلاصة، وإقليمها االحتادي اخلاص، و     

غري أن القانون االحتادي له الغلبة على قانون . وللحكم احمللي احلق يف اإلدارة الذاتية. االحتادية سلطاهتا التشريعية اخلاصة
  .ملقاطعات االحتاديةا

وهي تـشمل املستـشار     . واحلكومة االحتادية هي اهليئة التنفيذية العليا     . ورئيس الدولة هو الرئيس االحتادي      - ٧
، لـه سـلطات      املقاطعـات  والبندستاغ، بوصفه الربملان االحتادي، إىل جانب برملانات      . االحتادي والوزراء االحتاديني  

اجمللـس  (ومشاركة املقاطعات يف تشريع وإدارة االحتاد تتحقق من خالل البندسرات           . تشريعية مبوجب البنية االحتادية   
  .الذي تكون فيه حكومات املقاطعات ممثلة) االحتادي

وأملانيا عضو يف االحتاد األورويب الذي يلتزم هو اآلخر باملبادئ الدميقراطية واالجتماعية واالحتادية ومببدأ سيادة   - ٨
  . من احلماية للحقوق األساسية شبيه أصالً باحلماية اليت مينحها الدستور األملاينالقانون ويضمن مستوى

   السلطة القضائية- جيم 

. مبا أن القانون األساسي يكرس مبدأ سيادة القانون فإن كل ما تقوم به الدولة من أعمال يف أملانيا خيضع للقانون              -٩
والسلطة القضائية متارسها احملكمـة     . لقانونية واستقالل احملاكم  وشرعية عمل الدولة هذه يكفلها ضمان شامل للحقوق ا        
وأثناء فترة تويل   . والقضاة مستقلون وال خيضعون إال للقانون     . الدستورية االحتادية، واحملاكم االحتادية، وحماكم املقاطعات     

  .من انتهاك الدولة حلقوقهولكل شخص احلق يف محاية احملاكمة .  ال جيوز من حيث املبدأ إقالتهم أو نقلهم،منصبهم

وباإلضافة .  التشريعية والتنفيذية للدستور وتقيدها به     السلطتنيوتسهر احملكمة الدستورية االحتادية على احترام         - ١٠
 األساسية قد انتهكت أن يطعن لدى احملكمة الدستوري االحتاديـة عـن    هإىل ذلك، جيوز ألي شخص يشعر أن حقوق       

وقراراهتا ملزمة  . وال تتصرف إال رداً على االلتماسات     . حملكمة حتمي الدستور وتفسره   وا. طريق رفع شكوى دستورية   
  . جلميع األطراف وال جيوز الطعن فيها على الصعيد الوطين

   مؤسسات حقوق اإلنسان - دال 

 اتسياسب  املعين  مسائل حقوق اإلنسان من مسؤولية مفوض احلكومة االحتادية        ُتَعد التنفيذية   إطار السلطة يف    - ١١
، الذي يعىن ببلورة سياسة حقوق اإلنسان يف العالقات اخلارجية،          بوزارة اخلارجية  اإلنسانية   واملساعدةحقوق اإلنسان   

ويرأس أيضاً الوفد األملاين إىل جملس حقوق اإلنسان التـابع          .  الرئيسية للمجتمع املدين يف هذا اجملال      الوصلوهو جهة   
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حتادية ملسائل حقوق اإلنسان ووزارة العدل االحتادية هو املمثل الرمسي للحكومـة            ومفوض احلكومة اال  . لألمم املتحدة 
سبورغ، وكذلك يف إجراءات الشكاوى الفردية املقدمة مبوجـب         ااالحتادية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بستر     

قضاء على التمييز العنصري؛ وتتوىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية ال 
  .املفوضية أيضاً إعداد التقارير احلكومية الالزمة هلذه اللجان

 للبندستاغ األملاين جوانب    ة اإلنسانية التابع  واملساعدة تعاجل جلنة حقوق اإلنسان      ، التشريعية إطار السلطة ويف    - ١٢
 تساهم اللجنـة يف مزيـد تطـوير         ،احلكومة االحتادية وحبوار مع   . حقوق اإلنسان يف كافة جماالت السياسات العامة      

 النتهاكات حقوق   ةالصكوك الوطنية واألوروبية والدولية حلماية حقوق اإلنسان، فضالً عن املعاجلة السياسية والقانوني           
  .وتتلقى اللجنة تقرير حقوق اإلنسان الشامل الذي تعده احلكومة االحتادية كل سنتني. اإلنسان

هذه املؤسسات توجد جمموعة واسعة من املؤسسات األخرى اليت بإمكان املواطنني الرجوع إليها             وإىل جانب     - ١٣
التوجه إىل مجيع اهليئـات العامـة       يف   من القانون األساسي متنح كل فرد احلق         ١٧واملادة  . ما يساورها من مشاغل    يف

ها للممثلني املنتخـبني التطـرق ملـشاغل        وتوجد جلان التماسات خاصة ميكن في     . واهليئات التشريعية بدون أية قيود    
ويوجد أيضاً عدد كبري من السلطات املتخصـصة الـيت تعـاجل أيـضاً      . املواطنني، يف البندستاغ ويف الربملانات احمللية     

  :وأمهها ما يلي. الشكاوى

  ؛)ي اخلدماتففيما يتصل جبميع موظ( للقوات املسلحة املفوض الربملاين  )أ(  

  ؛)رفوعة ضد مراقبة االستخباراتاملالشكاوى  (األساسي من القانون ١٠ملادة اللجنة عمالً با  )ب(  

  املفوض االحتادي حلماية البيانات وحرية املعلومات؛  )ج(  

  ندماج؛الاملفوض االحتادي لشؤون اهلجرة والالجئني وا  )د(  

  ).بالنسبة لشكاوى التمييز(املكتب االحتاد ملكافحة التمييز   )ه(  

حتادي ملكافحة التمييز يف برلني يعمل أساساً كهيئة استشارية قائمة بدون قيد أو شرط مبوجـب                واملكتب اال   - ١٤
 التمييز املشار إليهـا يف      ألحد أشكال  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لصاحل أي شخص يشعر أنه عرضة             ٧املادة  

  .القانون األملاين ملكافحة التمييز

ـ انـاإلنسوق ـاين حلقوق اإلنسان بأنه مؤسسة أملانيا املستقلة الوطنية حلق وقد مت االعتراف باملعهد األمل      - ١٥ ذ ـ من
ويساهم املعهد إىل حد كبري يف      .  أعلى مرتبة  ، وهي "ألف"املرتبة  التصنيف العاملي    وقد منح، يف إطار نظام       ٢٠٠٣عام  

ملانيا وخارج حدودها، من خـالل      نسان، داخل أ  إل الرأي العام بشأن مجيع املسائل ذات الصلة حبقوق ا         تشكيلعملية  
 بـشأن   ومـشاورات إصدار نشرات ومشاريع حبث أكادميية وحلقات دراسية عامة وبرامج تعليمية ومناقشات خرباء             

  .السياسات العامة

باتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعـذيب، جيـري   امللحق ويف إطار تصديق أملانيا على الربوتوكول االختياري       - ١٦
القيام بزيارات مفاجئـات     بسلطة   يتمتعان ملنع التعذيب،     إقليمية  وجلنة ، إنشاء مكتب احتادي   إلضافة إىل ذلك   با ،حالياً

  .ملؤسسات ُيحرم فيها األشخاص من حريتهم ورصد امتثال هذه املؤسسات ألحكام االتفاقية
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   الوفاء بااللتزامات الدولية- هاء 

ولقد قبلت بالتزامات شاملة حلماية حقـوق       . اإلنسان الرئيسية ملانيا طرف متعاقد يف مجيع عهود حقوق        أإن    - ١٧
 احملكمـة   اهليئات اهلامة بشكل خاص يف هذا السياق      ومن  . سلطة هيئات اإلشراف الدولية   لخلضوع  با، وقبلت   ناإلنسا

وأملانيا من . يةاألوروبية حلقوق اإلنسان اليت ترصد االمتثال لالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساس
  :  حبقوق اإلنسانذات الصلةالبلدان املوقعة على االتفاقات املتعددة األطراف 

  ؛١٩٤٨ديسمرب / كانون األول٩اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، املؤرخة   )أ(  

  ؛١٩٥٠نوفمرب /شرين الثاين ت٤االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، املؤرخة   )ب(  

، والربوتوكول اخلاص بوضع ١٩٥١يوليه / متوز٢٨االتفاقية الدولية اخلاصة بوضع الالجئني، املؤرخة   )ج(  
  ؛١٩٦٧أكتوبر / تشرين األول٤الالجئني، املؤرخ 

  ؛١٩٦٦مارس / آذار٧االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، املؤرخة   )د(  

 كـانون   ١٦العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وبروتوكوله االختيـاري املؤرخـان              )ه(  
  ؛١٩٦٦ديسمرب /األول

  / كـانون األول   ١٦ املـؤرخ    العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة           )و(  
  ؛١٩٦٦ديسمرب 

 ،١٩٧٩ديـسمرب   / كـانون األول   ١٨ املؤرخة   أةاتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املر         )ز(  
  ؛١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٦وبروتوكوهلا االختياري، املؤرخان 

 ،اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة      )ح(  
  ؛)١(٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٨ ؤرخ، وبروتوكوهلا االختياري امل١٩٨٤ديسمرب / كانون األول١٠ املؤرخة

 ٢٦ املؤرخـة    ، الالإنسانية أو املهنية    القاسية أو  االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة        )ط(  
  ؛١٩٨٧نوفمرب /تشرين الثاين

   بشأن حقوق الطفل؛١٩٨٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠اتفاقية   )ي(  

  ؛١٩٩٨يوليه / متوز١٧ املؤرخ ،جلنائية الدوليةنظام روما األساسي للمحكمة ا  )ك(  

 االختياري وبروتوكوهلا   ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٣ املؤرخة   ،اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      )ل(  
  .) جارٍ حالياًاالتصديق عليه(
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   محاية وتعزيز حقوق اإلنسان يف مجهورية أملانيا االحتادية- ثالثاً 
   تعليقات عامة- ألف 

 القرن التاسع عشر، وكان ذلك يف املرة األوىل يف حقبة        يفنشأته  مرتني منذ   وقف تقليد أملانيا الدميقراطي     لقد ت   - ١٨
ويف خلفية هذه التجربة التارخيية حتظى حقوق اإلنسان . مجهورية أملانيا الدميقراطية سابقاًحقبة  يف الوطنية مث االشتراكية  

مع اليومي بأعلى درجة من األولوية يف أملانيا، واحلقوق املنصوص عليها يف اليوم يف كل من الدستور وعمل الدولة واجملت
وعلـى  . كواقع قانوين يوميوإمنا اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان تنطبق على اجلميع يف أملانيا، وذلك ليس على الورق          

. ينشرون انتهاك حقوق اإلنسان    فإن أملانيا دميقراطية متينة سوف تعمل حبزم يف مواجهة أولئك الذين             ،أساس الدستور 
 حيظرهـا   وهلذا السبب فإن أشكاالً حمددة من االنتقاص من أمهية اجلرائم املرتكبة والدعاية ألنظمة احلكم الالإنـسانية               

  .القانون بشكل صريح يف أملانيا

ـ               - ١٩ ة بالنـسبة   واحترام ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املكرسة يف القانون األساسي بالغـة األمهي
. والضمان املطلق للحريات املدنية وحقوق املشاركة يف الشؤون السياسية واقع قانوين يف أملانيا اليوم. للحكومة االحتادية

وحرية الصحافة والرأي وما ينتج . ويكفل النظام الدميقراطي احلريات املدنية وبالتايل ميكن من رصد السلطات السياسية
  . يضمنان نقاشاً جاداً وأحياناً خالفياً للموضوعات والتحديات الرئيسيةياإلعالمشهد املعنها من تنوع يف 

وتقدم احلكومة االحتادية تقارير منتظمة وشاملة إىل هيئات األمم املتحدة املنشأة مبوجب معاهدات فيما يتعلق                 - ٢٠
للجان تشهد ا  الصادرة عنلتوصيات الرئيسيةواالستنتاجات وا. بأداء التزاماهتا املنبثقة عن اتفاقية حقوق اإلنسان الدولية

 .على أن أملانيا، على الرغم من بعض النقد املنعزل، ال تعرف أية مشاكل دائمة أو هيكلية يف جمال حقـوق اإلنـسان                    
  حلالة حقوق اإلنسان يف أملانيا يف تقارير مقرري األمم املتحدة اخلاصني الذين قاموا             مل يرد أي نقد جوهري    وباملثل فإنه   

: ٢٠٠٦، الـديين حرية الدين والتعصب : ١٩٩٧العنصرية وكره األجانب؛  : ١٩٩٥(بزيارة أملانيا يف األعوام األخرية      
اليت تقوم بزيارات ( التعذيب جمللس أوروبا منعوجلنة ) ٢٠٠٦( حقوق اإلنسان جمللس أوروبا ، ومفوض)احلق يف التعليم

 عدد األحكام اإلمجـايل     يفّسره كون وهذا التطور اإلجيايب    . ردية، وإن وردت اإلشارة إىل بعض اجلوانب الف       )منتظمة
 يف  ٧( باألرقام املطلقـة     - لألحكام الصادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان حلق أملانيا يف جمال حقوق اإلنسان              

 التقرير التدابري    هلذا تذييلوترد يف   .  للغاية اً منخفض - )  مليون نسمة  ٨٢,٢(وبالتناسب مع عدد السكان     ) ٢٠٠٧عام  
  .املتخذة لتنفيذ استنتاجات وتوصيات خمتارة صادرة عن هيئات األمم املتحدة املنشأة مبوجب معاهدات

ويف هذه اخللفية، ُتعرض أدناه أنشطة احلكومة االحتادية من خالل مخسة موضوعات خمتارة هتم عامة اجلمهور                  - ٢١
سياسة ) ب( :وهذه املوضوعات هي  .  مبسائل حقوق اإلنسان    وصلة ما هلا من وجاهة   يف أملانيا وذلك ليس فقط بسبب       

املساواة بـني اجلنـسني   ) د(كره األجانب والعنصرية وما اتصل بذلك من أشكال التعصب؛    ) ج(اللجوء واالندماج؛   
 حالة احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة     ) و(حقوق اإلنسان واإلرهاب والعنف ضد املرأة؛       ) ه(والعنف ضد املرأة؛    

 السياسية، فضالً عن وجاهة صـلتها       - وجلميع هذه املوضوعات أمهية بشكل عام ومن الناحية االجتماعية          . والثقافية
 وهي بالتايل تستخدم لتجسيد الطابع احملدد ملسائل حقوق اإلنـسان           .حبقوق اإلنسان وإىل كوهنا من مواضيع الساعة      

  . صناعية دميقراطيةدولةوطابعها املعقد بشكل جيد يف 
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   سياسية اللجوء واالندماج- باء 

   سياسة اللجوء-١

إن االلتزام غري احملدود حبماية ضحايا االضطهاد السياسي شغل شاغل بالنسبة ألملانيا، وليس فقط يف ضـوء                   - ٢٢
وهو، كحق فردي،   . ويف أملانيا ُيعد حق اللجوء حقاً قانونياً قابالً للتقاضي بشكل فردي وله مركز دستوري             . تارخيها

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت ال تتضمن أي حـق            ١٤ من املادة    ١تجاوز حق اللجوء املشار إليه يف الفقرة        ي
كما أن قانون اإلقامة األملاين يتضمن أحكاماً تتعلق باالعتراف مبركز الالجئ باملعىن الوارد يف           . شخصي يف منح اللجوء   

 بصريح العبارة أن احلماية املمنوحة مبوجب اتفاقية جنيف اخلاصة بوضع           اتفاقية جنيف اخلاصة بوضع الالجئني وتوضح     
 شخص بأن هلم    ٢٧٤ ٠٠٠ مت االعتراف بقرابة     ١٩٥٣ومنذ عام   . الالجئني متتد أيضاً لتشمل االضطهاد غري احلكومي      

جوء أو مـنح   إما منح احلق يف الل    ٢٠٠٧ومت يف عام    .  طلب جلوء  ٣٠ ٠٠٠ حنو   ٢٠٠٧احلق يف اللجوء وقُدم يف عام       
 يف املائـة مـن مجيـع        ٢٥( طالب جلوء مبوجب اتفاقية جنيف اخلاصة بوضع الالجئني          ٧ ١٩٧مركز الالجئ لزهاء    

  ).القرارات اليت اختذها املكتب االحتادي للهجرة واللجوء

 وفـرص   ، سعت احلكومة االحتادية إىل حتسني اإلقامة الدائمـة        ٢٠٠٧وبتعديل قانون اإلقامة األملاين يف عام         - ٢٣
 ٥٠ ٠٠٠ كان زهاء ٢٠٠٨يونيه /ويف حزيران. االندماج يف سوق العمل لألشخاص الذين ليس هلم مركز إقامة ثابت   

، تدعم وزارة العمل والـشؤون      ٢٠٠٨سبتمرب  /ومنذ أيلول . شخص قد حصلوا على حق اإلقامة مبوجب هذا القانون        
الجئني املعترف هبم أو لألشخاص الذين يتمتعون حبـق          شبكة إقليمية لتحسني فرص العمل ل      ٤٣االجتماعية االحتادية   

  . مليون يورو٣٠وسيوفر هلذا الغرض على مدى العامني املقبلني مبلغ يتجاوز . البقاء يف أملانيا مبوجب قانون اإلقامة

   سياسة االندماج-٢

يف احلياة االجتماعية والسياسية  واملشاركة الكاملة   . إن أملانيا بلد ما انفّك جيلب املهاجرين منذ العصور الغابرة           - ٢٤
واالندماج يعين الشعور باالنتماء إىل جمتمع معني وتكوين فهم مشترك لكيفية           . ال ميكن أن تتم بدون االندماج الناجح      

فهي تتوقف على التزام أغلبيـة الـسكان بتقبـل          . وال ميكن للهجرة أن تنجح إال كعملية متبادلة       . التعايش يف اجملتمع  
  .ستعداد املهاجرين لالستئناس بالبلد املضيف واحترام قوانينه وأنظمته، وعلى التزامهم بالنهوض باندماجهماملهاجرين وا

 مليون شخص يعيشون ١٥,١قرابة : وسياسة االندماج اليت تنتهجها احلكومة االحتادية تندرج يف خلفية معقدة  - ٢٥
 يف املائة مـن إمجـايل       ١٨,٢، مبا ميثل نسبة     ) األول والثاين  أي أهنم مهاجرون من اجليلني    (يف أملانيا هلم خلفية املهاجر      

 ماليني من األشخاص يف أملانيـا       ٧,٣ مليون شخصاً اجلنسية األملانية، يف حني يعيش         ٧,٨ومن بينهم حيمل    . السكان
 يف ٦,٩( وبولندا ،) يف املائة٨,٤(، واالحتاد الروسي    ) يف املائة  ١٤,٢(وبلدان املنشأ الرئيسية هي تركيا      . جبنسية أجنبية 

ويف األعوام األخرية هبط عدد املهاجرين الوافدين ).  يف املائة٤,١(، وإيطاليا ) يف املائة٨,٤(، ويوغوسالفيا سابقاً )املائة
ويف نفس الوقت نشهد ارتفاعاً يف عدد خلف املهاجرين الذين وفدوا أصالً يف موجيت هجرة الستينات        . اجلدد إىل أملانيا  
. حبيث إن العدد اإلمجايل للسكان الذين هلم خلفية املهاجر يظل كما هو إىل حد كبري بدون أي تغـيري                  والتسعينات،  

  .والسكان ذوو خلفية املهاجر يعيشون أساساً يف املناطق احلضرية أو يف برلني
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خطـة  ، جعلت احلكومة االحتادية من مسألة االندماج تركيزاً خاصاً يف سياستها واعتمدت             ٢٠٠٧ويف عام     - ٢٦
.  مليون يورو لتدابري النهوض باالندماج     ٧٥٠ مبلغ يقارب    ٢٠٠٨ولتنفيذ هذه اخلطة سيوفر يف عام       . وطنية لالندماج 

وتتعهد احلكومة االحتادية وسلطات املقاطعات والسلطات احمللية واجلهات الفاعلة االجتماعية بإدخال وتنفيذ التـدابري              
هاجرين أنفسهم من املفروض أن حيسن اندماجهم يف اجملتمع ويتيح هلم فرصاً            والعمل مع امل  . املناسبة لتحسني االندماج  

  .أكرب يف التعليم ويف سوق العمل

وحيصل املشاركون يف . ويعترب توفري دروس االندماج واحداً من أهم تدابري الدعم اليت اختذهتا احلكومة االحتادية  - ٢٧
يف شكل دروس توجيهية تشمل نظام أملانيا القانوين وتارخيهـا           ساعة   ٦٠٠الدورات الدراسية يف جمال االندماج على       

 ٢٠٠٥ومنذ عام .  مليون يورو١٥٥ وحده أنفقت احلكومة االحتادية هلذه الغاية مبلغاً قدره    ٢٠٠٨ويف عام   . وثقافتها
لنهوض ومن بني الركائز اهلامة األخرى ل     .  شخص تقريباً يف هذه الدورات الدراسية حول االندماج        ٥٥٠ ٠٠٠شارك  

ودورات إسداء النصائح الفردية تدعم عملية االندماج، هبـدف         . باالندماج إسداء النصائح للمهاجرين الوافدين اجلدد     
وتشجع احلكومة االحتادية انـدماج     . تسهيل األمور على املهاجرين يف حميطهم اجلديد ومتكينهم من العمل باستقاللية          

  .غة يف سياق التدريب املهيناملهاجرين املهين من خالل تدابري دروس الل

أّما اإلجناز التعليمي للمهاجرين، أو بعبـارة أدق        . والتغلب على النقائص يف جمال االندماج يظل حتدياً خاصاً          - ٢٨
وكثريون جداً هم املهاجرون الـذين      . األطفال والشباب ممن هلم خلفية املهاجر، فيشكل أساساً هاماً لالندماج الناجح          

فهم ناجحون ويسخرون مهاراهتم وإجنازاهتم للرفاه العام وللتنوع الثقـايف يف       . اجملتمع منذ زمن بعيد   وجدوا مكاهنم يف    
فاالندماج مل يصبح بعد واقعاً بالنسبة . غري أن مشاكل االندماج قد ازدادت يف األعوام األخرية يف بعض األحياء. البالد

 بني كافة الدول األوروبية اليت هلا هجرة لليد العاملة، تعد أملانيا ومن. لبعض شرائح املهاجرين من اجليلني الثاين والثالث
البلد الذي لدى مهاجريه نزعة إىل االختالف أكثر من البلدان األخرى مع السكان األصليني من حيث اخللفية التعليمية               

 ٢٥ من العمر ما بـني        يف املائة من البالغني    ١٢,٦ مل تكن نسبة     ٢٠٠٦ففي عام   .  االقتصادي - واملركز االجتماعي   
 يف املائة منهم قد     ٤١,٥ عاماً ممن هلم خلفية املهاجر قد حصلت على شهادة إهناء الدراسة العامة، ومل تكن نسبة                 ٦٥و

وال بد، واحلق يقال، من شيء من املرونة يف قراءة هذه النتائج ملراعاة الفوارق الكبرية الـيت                 . اكتسبت مؤهالت مهنية  
 وقد أشارت احلكومة االحتادية إىل أن دعم األطفال والشبان من ذوي خلفية املهاجر جيـب أن                 .تعود إىل بلد األصل   

وجيري حالياً بعث جمموعـة     . متثل أداة هامة لسياسة االندماج    " خطة االندماج الوطنية  "و. يكون نقطة تركيز سياستها   
  . والسلطات احمللية واجملتمع املدينواسعة من مبادرات االندماج على املستوى االحتادي وعلى مستوى املقاطعات

وقد وضع إطالق املؤمتر . وتعلق احلكومة االحتادية أمهية خاصة على اندماج املسلمني وعلى احلوار مع اإلسالم             - ٢٩
 ألول مرة إطار عمل على نطاق األمة لتشجيع العالقات بني الدولـة واملـسلمني يف                ٢٠٠٦اإلسالمي األملاين يف عام     

ل ذلك أول حوار مؤسسي بني ممثلي الدولة األملانية وممثلي املسلمني يف أملانيا، وهو رمز هام لالحترام املتبادل وميث. أملانيا
وقد ُوضع املؤمتر اإلسالمي األملاين كعملية اتصال طويل األجل بني الدولة األملانية وممثلـي سـكان   . والتفاهم والتنوع 
  . السياسي للسكان املسلمني يف أملانيا- ندماج الديين واالجتماعي وهو يهدف إىل حتسني اال. أملانيا املسلمني
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   كره األجانب والعنصرية- جيم 

وتارخيها ونظامها القانوين، ولكـن أيـضاً       . تعترب أملانيا نفسها بلداً متساحماً ومتعدد األجناس يف قلب أوروبا           - ٣٠
 كره األجانب والعنصرية وما يتصل هبما مـن       تصورها لنفسها كمجتمع عصري ومتواصل دولياً، جيعالن من مكافحة        

غري أن أملانيا االحتادية    . وهناك توافق عام يف الرأي اجتماعياً وسياسياً على هذا اهلدف يف أملانيا           . أشكال تعصب أولوية  
 سيحتاج  واعية بأن املواقف العنصرية واآلراء املسبقة ال تزال قائمة يف بعض شرائح اجملتمع بدرجات متفاوتة وأن األمر                

وسياسة احلكومة االحتادية النشطة يف هذا . إىل توخي هنج مستدام ومتعدد األوجه ملعاجلة هذه املشكلة يف األجل الطويل
  :اجملال تستند إىل ما يلي

  سياسة مستدامة يف جمال حقوق اإلنسان والتثقيف حبقوق اإلنسان؛  )أ(  

  تعزيز اجملتمع املدين والنهوض بالقيم املدنية؛  )ب(  

  النهوض باندماج األجانب؛  )ج(  

  .التدابري املوجهة حنو مرتكيب أفعال تقوم على كره األجانب والعنصرية، وحميطهم  )د(  

وخطة العمل الوطنية ملكافحة العنصرية، اليت اعتمدهتا مؤخراً احلكومة االحتادية للوفاء بالشروط الـيت حـددها                  -٣١
وخطة العمل الوطنية قائمة كأداة وقائية      . ، تستند إىل هذا النهج املميَّز     ٢٠٠١ام  مؤمتر ديربان العاملي ملكافحة العنصرية لع     

وهي تبني بوضوح أن ال أحد مستعد للتغاضي عن العنصرية أو التمييز العنصري أو كـره                . وكحماية من العنف والتمييز   
. و باجملتمع أو بالقضاء على حد سـواء       األجانب أو معاداة السامية أو حىت قبوهلا، سواء تعلّق األمر بصانعي السياسات أ            

وهي حتدد  . وحتدد خطة العمل اإلجراءات والتدابري الالزم اختاذها من خالل مبادرة لدعم وتشجيع التماسك االجتماعي             
يف املبادرات والتدابري املتعددة األوجه اجلاري اختاذها بالفعل واليت أُطلقت يف العديد من اجملاالت املختلفة واليت ستـستمر                  

  .وهبذا اخلصوص فإن خطة العمل ليست ساكنة وثابتة وإمنا هي مفتوحة إلعادة التقييم والتحديث املستمَرين. املستقبل

واألحزاب اليمينية املتطرفة هلا قاعدة تأييد ضعيفة جداً يف أملانيا، وذلك أيضاً باملقارنة مع بقية أوروبا، كمـا                    - ٣٢
 عـضو،   ٢١ ٥٠٠: ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥(منخفض وظل يف اخنفاض طوال أعوام       يدل على ذلك االنتماء إليها الذي هو        

 الذي ارتفعت عـضويته بـشكل       احلزب الوطين الدميقراطي ألملانيا   واالستثناء الوحيد هو    ).  عضو ١٤ ٢٠٠: ٢٠٠٧
وهذا احلزب ممثل يف برملـانني مـن برملانـات      ).  عضو ٧ ٠٠٠: ٢٠٠٦( عضو   ٧ ٢٠٠ إىل   ٢٠٠٧هامشي يف عام    

وقد رفضت احملكمة الدستورية االحتادية منذ بضعة أعوام إجراًء   ).  بومريانيا الغربية  - كسونيا ومكلنبورغ   س(املقاطعات  
مشتركاً إلعالن عدم دستورية هذا احلزب أقدم عليه البندستاغ والبندسرات واحلكومة االحتادية، وذلـك ألسـباب                

فعلى سبيل املثال فإن اهليئة الوحيـدة حلظـر أي          . غايةوالشروط حلظر األحزاب السياسية يف أملانيا صارمة لل       . إجرائية
  . حزب سياسي هي احملكمة الدستورية االحتادية

ـ  ـف والذين هلم خلفية يسارية أو ميينية متطرف       ـني إىل العن  ـراد امليال ـدد األف ـوع  - ٣٣ ل ـض بـشك  ـة اخنف
 بأهنم نازيون جـدد يبلـغ       واألفراد الذين ميكن وصفهم   ).  فرد ١٠ ٤٠٠: ٢٠٠٦ فرد،   ١٠ ٠٠٠: ٢٠٠٧(طفيف  

). ٤ ٢٠٠: ٢٠٠٦(، وهذا الرقم مل يرتفع إال ارتفاعاً طفيفاً مقارنة مع العام الـسابق         )٢٠٠٧(٤ ٤٠٠عددهم قرابة   
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 ١٢٦: ٢٠٠٦( مظاهرة   ٦٦ إىل   ٢٠٠٧أما عدد املظاهرات اليت نظمتها هذه اجلماعات فقد اخنفض بالنصف يف عام             
وما زالت احلكومة االحتادية تأخذ هذا . فالت املوسيقية ذات الصلة ومواقع اإلنترنتوهناك اجتاه مماثل يف احل). مظاهرة

  .العنصر اخلطري مأخذ اجلد

ويف هذا النظام ". اجلرائم السياسية املربرات"ل  بدأ يف أملانيا العمل بنظام جديد للتسجيل املمّيز ٢٠٠١ويف عام   - ٣٤
اجلرائم ذات الصلة بالقومية أو األصـل اإلثـين أو          " رائم الكراهية ج"اجلديد ستسّجل أيضاً وبشكل منفصل حتت بند        

وكره . العرق أو اللون أو الدين أو املنشأ أو املظهر اخلارجي أو العجز أو التوجه اجلنسي أو املركز االجتماعي للضحية                  
قائمة علـى كـره     "ى أهنا   األجانب ومعاداة السامية اللذين يفضيان إىل أفعال إجرامية سُتصنَّفان حتت فئات مميزة عل            

 جرمية معاداة ١ ٦٥٧ جرمية كره أجانب و٢ ٩٨٩ ُسجِّلت ٢٠٠٧ويف عام ". عنصرية"و" معادية للسامية"و" األجانب
 يف املائة من مجيع هذه اجلرائم اليت تندرج يف هذه الفئـة إمنـا              ٩٢,٧ونسبة  .  جرمية هلا مربرات عرقية    ٥١٣للسامية و 

  .كه وجهات نظر ميينية متطرفةجاءت نتيجة سلوك إجرامي حتر

والتدابري املُتخذة للتصدي هلذه اجلرائم وقائية وعقابية يف نفس الوقت وهي ترمي إىل تكميل بعضها الـبعض                   - ٣٥
وهي تشمل املقاضاة اجلنائية على أساس منتظم، وحظر اجلمعيات، ووقف احلفـالت،            . وهلا نفس الدرجة من األمهية    

وكجزء من استراتيجية الوقاية، أُطلقت مبادرات عديدة ترمي إىل زيادة الوعي           . وتيةوتصنيف وسائط التسجيالت الص   
  .بالدميقراطية والنهوض هبا

وتتمثل وظيفة هـذه    . وُيَعد التطرق للتطرف واحدة من نقاط التركيز يف عمل الوكالة االحتادية للتربية املدنية              - ٣٦
وموادها التعليمية  . لوعي بالدميقراطية، وتعزيز املشاركة السياسية    الوكالة يف تشجيع فهم األوضاع السياسية، وزيادة ا       

والوقاية من خالل زيادة الوعي، إىل جانـب الـدعم          . ُمصممة بالتايل يف مجيع األحوال لتعزيز سلطات اجملتمع املدين        
ها عناصر هامة يف هذا امللموس جملادلة املواقف والشعارات املتطرفة والعنصرية والقائمة على كره األجانب، تشكل مجيع           

، الذي يتيح لألطفال والشبان فرصة التأثري بنـشاط  "مدرسة خالية من العنصرية "ومثال على ذلك هو مشروع      . العمل
  .على اجلو يف املدرسة من خالل التصدي بوعي ألي شكل من أشكال التمييز واملضايقة والعنف

، على برنامج العمل املعنـون      ٢٠٠١اب التأكيد، منذ عام     ولقد وضعت سياسة احلكومة االحتادية اخلاصة بالشب        -٣٧
 إىل عام   ٢٠٠١ويف الفترة من عام     ".  مكافحة التطرف اليميين وكره األجانب     -الشباب من أجل التسامح والدميقراطية      "

 والتعلـيم    إجراًء ومشروعاً منوذجياً وقائياً وتعليمياً، وذلك أساساً يف جمال اإلعـالم           ٤ ٤٧٠ مت وضع ما جمموعه      ٢٠٠٦
  .XENOS وENTIMON وCIVITAS مليون يورو يف إطار برامج ١٩٢والتفاعل مع الشباب، مببلغ إمجايل قدره 

 مبلغـاً   ٢٠١٣-٢٠٠٧ترة  ـر للف ـي توف ـوه" التكامل والتنوُّع  "XENOSوتشارك أملانيا بنشاط يف برنامج        -٣٨
ويهدف هذا الربنامج إىل زيادة التـسامح       . األورويب مليون يورو من أموال تلقتها من الصندوق االجتماعي          ٢٠٠قدره  

وهو يتألف يف املقام األول من تدابري وقائية ضـد االسـتبعاد            . والوعي بالدميقراطية، واحلد من كره األجانب والعنصرية      
ـ والربنامج يستهدف بشكل رئيسي املراهقني والشبان يف مرحلة االنتقال من ا          . والتمييز يف سوق العمل واجملتمع     يم ـلتعل

ـ  ـاج ف ـوتوجه أيضاً عناية خاصة للشبان ذوي خلفية املهاجرين الذين جيدون مشاكل يف االندم            . إىل العمل  وق ـي س
  . العمل واجملتمع
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 لدعم مبـادرات    ٢٠٠٨ومن أمثلة التزام احلكومة االحتادية املتواصل الربنامج اخلاص الذي انطلق يف خريف               - ٣٩
  . اليمينية املتطرفة ودعم أولئك الذين يتربؤون منهااجملتمع املدين للتصدي للرتعات 

   املساواة بني اجلنسني، والعنف ضد املرأة، واالجتار بالنساء- دال 

   املساواة بني اجلنسني-١

واحلكومة االحتادية ملتزمة بفعالية باإلعمال احلقيقـي       . إن املساواة بني الرجل واملرأة مكرسة يف الدستور األملاين          -٤٠
ولقد مت على مدى األعوام األخـرية النـهوض   . املتساوية بني الرجل واملرأة والقضاء على أوجه التفاوت القائمة   للحقوق  

بتساوي الفرص للرجل واملرأة والتوفيق بني األسرة واحلياة الوظيفية من خالل تدابري سياسية واقتصادية حمددة األهداف يف                 
 جيد يف أملانيا مقارنة مع غريها من البلدان يف أوروبا ويف بقية أحناء العامل،               وعلى الرغم من أن الوضع    . العديد من اجملاالت  

 كانـت   ٢٠٠٦ويف عام   . فاملرأة ال تزال ُممثَلة متثيالً ناقصاً يف مناصب اإلدارة        : إال أن األمر ال يزال حيتاج إىل فعل املزيد        
كما أن املرأة تعمل    .  يف املائة ّمما يتقاضاه الرجل     ٢٤بة  األجور املتوسطة اإلمجالية لساعات العمل بالنسبة للمرأة أدىن بنس        

  .بشكل رئيسي على أساس غري متفرغ، األمر الذي ميكن أن يؤثر سلباً على وضعها يف جمال الضمان االجتماعي

االلتزامات واحلكومة االحتادية ملتزمة بفعالية بإنشاء إطار ُيسهِّل على الرجل واملرأة التوفيق بني احلياة املهنية و                - ٤١
" عالوة األبوة" خطوة هامة أخرى تتمثل يف ٢٠٠٧وأُدخلت يف عام . والنهوض برعاية األطفال أولوية سياسية. العائلية

وخطة أشهر الشريك اجلديدة ترمي جزئياً إىل إتاحة فرصة أكرب لآلباء للمشاركة أكثر يف واجبات               ". أشهر الشريك "و
 على سبيل املثال،  ٢٠٠٧ويف عام   .  األولية إىل أن هذا الترتيب ناجح      ٢٠٠٧رقام  وتشري أ . رعاية الطفل أو حىت توليها    

 يف  ٢٠ يف املائة من اآلباء الذين يتمتعون بعالوة األبوة من فرصة إجازة األبوة ملدة شهرين، فيما أفـاد                   ٦٠أفاد قرابة   
  . املائة منهم من مدة االثين عشر شهراً الكاملة

كومة االحتادية اتفاقاً مع الصناعة األملانية لتشجيع تساوي الفرص بني الرجل واملرأة  أبرمت احل٢٠٠١ويف عام   - ٤٢
لقد أدى االتفاق إىل حتسينات : وجاء التقدم احملرز متفاوتاً يف القطاعات األربعة اليت يغطيها االتفاق     . يف القطاع اخلاص  

 ويف اجملاالت األخرى املشمولة باالتفاق الطوعي كانت .يف كل من التوفيق بني األسرة واحلياة املهنية، ويف فرص التعليم
ما زالت املرأة يف املناصب اإلدارية ممثلة متثيالً ناقصاً إىل حد كبري، وما زال الفارق يف الدخل بـني                   : اآلثار أقل إجيابية  

رأة يف مناصـب اإلدارة     وامل. الرجل واملرأة يف أملانيا مرتفعاً بشكل خاص مقارنة مع غريها من بلدان االحتاد األورويب             
  .وقد اُتخذت تدابري لتقليص الفارق يف األجور. واملرأة العائدة إىل العمل تدعمها خمططات احلكومة االحتادية وبراجمها

كمدونة قواعد ممارسة   " مراعاة املساواة بني اجلنسني   " اعتمدت احلكومة االحتادية استراتيجية      ٢٠٠٠ويف عام     - ٤٣
خلت تدابري خمتلفة لتنفيذها يف اإلدارة االحتاديـة، منـها تعزيـز مكتـب كفـاءة اجلنـسني                  وأد. عاملية ألنشطتها 

)info.genderkompetenz.www(الذي يوفر الدعم التقين ملبادرات اإلدارة االحتادية يف جمال تساوي الفرص ،.  

   العنف ضد املرأة-٢

 اعتمدت خطة العمـل     ٢٠٠٧ففي عام   . تعارض احلكومة االحتادية كل شكل من أشكال العنف ضد املرأة           - ٤٤
. وتتمثل األهداف الرئيسية هلذه اخلطة يف حتقيق فعالية التدابري ومحاية املرأة املتـضررة         . الثانية ملكافحة العنف ضد املرأة    
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ء تعزيز العناية بالنسا: وتشمل خطة العمل مجيع أشكال العنف وحتدد اجملاالت اليت توجد فيها حالياً حاجة خاصة للعمل
 إجـراًء مـن     ١٣٠وتشمل خطة العمل أكثر من      . املهاجرات، والنساء املعوقات، والرعاية الصحية، والوقاية العاجلة      

وتتم األنشطة على مستوى االحتاد وعلى مستوى املقاطعات بتعاون وثيق مع املنظمات غري . إجراءات احلكومة االحتادية
ولتحديد ومنع املخاطر الـيت يتعـرض هلـا      ". االجتار باملرأة "و" يلالعنف املرت "احلكومية يف أفرقة عمل مشتركة بشأن       

األطفال يف الوقت املناسب، وال سيما فيما يتصل بالعنف املرتيل، تقوم الوزارة االحتادية لشؤون األسرة حالياً بتطـوير                  
جة يف ذلك املخطط العنف املرتيل      ، مدر "املساعدة املبكِّرة للوالدين واألطفال وأنظمة اإلنذار املبكِّر االجتماعي       "برنامج  

لذلك تقوم الوزارة االحتادية لشؤون . وُيعترب الزواج القسري انتهاكاً خطرياً حلقوق اإلنسان. بوصفه عامل خطر أساسياً
األسرة حالياً باستنباط مشروع منوذجي لوضع خدمة لتقدمي النصائح مباشرة للشابات املهاجرات املتضررات من الزواج 

  .العنف املرتيلالقسري و

   االجتار باملرأة-٣

ملا كانت أملانيا بلد عبور وبلد مقصد يف االجتار باملرأة عرب احلدود، فإهنا واعية مبسؤوليتها عن مكافحـة هـذا                      -٤٥
 حالة ضحية االجتار بالبشر     ٦٨٩ حدد مكتب الشرطة اجلنائية االحتادي       ٢٠٠٧ويف عام   . االنتهاك اخلطري حلقوق اإلنسان   

وبـصدد  . وميكن متاماً افتراض أن العدد احلقيقي للحاالت غري املرصودة أعلى من ذلك بكثري            . ستغالل اجلنسي لعرض اال 
املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، أعادت أملانيا           " االجتار بالبشر "التصديق على بروتوكول    

ستغالل اجلنسي وجعلت من االجتار بالبشر ألغراض االستغالل يف العمل جرمية           تصنيف جرمية االجتار بالبشر ألغراض اال     
ولتمكني ضحايا االجتار بالبشر التعايف من التجربة املريرة واختاذ قرار          ).  حالة ٩٢: ٢٠٠٧(يعاقب عليها قانون العقوبات     

ولتمكني الـضحايا   . مهلة شهر على األقل   بشأن التعاون مع سلطات املقاضاة اجلنائية، أُدرج يف قانون اإلقامة النص على             
  .من التعاون مع سلطات املقاضاة والشهادة يف اإلجراءات اجلنائية جيوز أيضاً منحهم حق إقامة حمدوداً

ويشعر العديد من ضحايا االجتار بالبشر بصدمة نتيجة جتربة العنف اليت عاشوها، وبالتايل فإنـه مـن غـري                     - ٤٦
والفريق العامل املشترك بني احلكومة االحتاديـة وحكومـات         . محاية الشهود التقليدية  املستصوب إشراكهم يف برامج     

املقاطعات بشأن االجتار باملرأة قد وضع بناًء على ذلك برناجماً خاصاً للحماية يستند إىل التعاون بني الشرطة وخدمات                  
لشرطة والقضاء والسلطات احمللية، قصد     االستشارة املتخصصة وجيري حالياً إعداد مدونة ممارسات حتيل إىل سلطات ا          

  ).وال سيما الصدمة(توفري معلومات عن ظروف الضحايا ووضعهم العقلي 

   حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب- هاء 

. إن أملانيا بلٌد مستهدٌف من اإلرهاب الدويل، وهو ما يضع على عاتقها مسؤولية مضاعفة عن محاية مواطنيها              - ٤٧
 على التحقيقات واملقاضاة والتدابري الوقائية والتعاون الدويل ومحاية          إمجاالً كافحة اإلرهاب ملتيجي  ويركز النهج االسترا  

ذ هذا النهج بواسطة اعتماد القانون األملـاين        وُينفَّ.  اإلرهاب إزالة أسباب السكان والبىن التحتية احلساسة والعمل على       
التدابري املعتمدة يف إطار هذين القانونني توسيع صـالحيات         وتتضمن  . ملكافحة اإلرهاب الدويل وقانون آخر تكميلي     

، وتعديل قوانني األجانب واللجوء، وإنشاء قاعدة بيانـات مركزيـة           اجلمعيات حظراألجهزة االستخباراتية، وسلطة    
  .ملكافحة اإلرهاب



A/HRC/WG.6/4/DEU/1 
Page 13 

وهـو مـا    . سية حقوق اإلنسان واحلقوق األسا    صونوترتبط مكافحة اإلرهاب ارتباطاً وثيقاً كذلك بقضية          - ٤٨
النقاش املستفيض حول   من خالل    ليس بواسطة الضوابط احلكومية والربملانية والقانونية فحسب، بل أيضاً           ،تكفله أملانيا 

  .هذا املوضوع يف وسائط اإلعالم ويف الساحة العامة

شـرعيةً    يـضمن أساس قانوين يشمل التوجيهات األساسية املتعلقة حبماية حقوق اإلنـسان  وجود  واشتراط    - ٤٩
إخضاعه أوالً  فقبل أن يتسىن للحكومة الدميقراطية مترير مشروع قانون ما، يتعني           . دميقراطية لتدابري مكافحة اإلرهاب   

 أعمال احلكومة   ندستاغكما يرصد الب  .  لضمان توافقه مع احلقوق األساسية     نيالداخلية والعدل االحتاديت  لتدقيق وزاريت   
وخيضع جهاز االستخبارات لرقابة جلنة برملانية خاصة، هي فريق الرقابة          . برملانيةحقه يف طرح أسئلة     ممارسة  من خالل   

يف الذي متارسه احملكمة الدستورية االحتادية      ،   يف احملاكم  الفحص القضائي كما ختضع مجيع تدابري الواليات إىل       . الربملاين
  .املسائل اليت تتعلق باحلقوق األساسيةهناية املطاف، يف 

 الصالحيات املمنوحة للسلطات األمنية لفترة زمنية حمددة مبوجب قانون مكافحة     لنظر بشكل منتظم يف   وُيعاد ا   - ٥٠
اإلرهاب الدويل؛ ويتضمن ذلك يف حالة أجهزة االستخبارات مراجعة من فريق الرقابة الربملاين، الذي خلص يف تقريره                 

الصالحيات املمنوحة هلا بعناية وحتفـظ، وبالتـايل    إىل أن السلطات األمنية قد استعملت      ٢٠٠٥مايو  /الصادر يف أيار  
ورة إىل  ـ الزمنية للصالحيات املذك   هلةوهلذا السبب ُمّددت امل   . قللت إىل أدىن حّد ممكن التضييق على احلريات املدنية        

  .٢٠١٢عام 

ة االحتاديـة، بـدور     ويضطلع املّدعي العام حملكمة العدل االحتادية، كونه ميثل سلطة املقاضاة اجلنائية للجمهوري             -٥١
ويتوىل قاضٍ من حمكمة العدل االحتادية، وهـي        . املنظمات اإلرهابية وأفعاهلا  ب تماالدعاء العام يف احملاكمات اجلنائية اليت هت      
والرقابة على التدابري اليت تتخذها النيابة العامة يف اإلجراءات          األمر بتدابري التنفيذ     احملكمة اجلنائية العليا يف أملانيا، مسؤولية     

وتتوىل حمكمة العدل االحتادية أيضاً مسؤولية      . ستعراض الفرع اجلنائي هلذه احملكمة    الوختضع قراراته هي األخرى     . األولية
 بطلب من املّدعي العـام      ، باإلرهاب االستعراض القضائي لألحكام الصادرة عن احملاكم احمللية العليا يف احملاكمات املتعلقة          

،  خاصـةً  سيادة القانون بدأ  للقانون مبوجب القانون األساسي، مب    ال ختضع إالّ    مستقلة و يت هي    ال ،احملاكمتلتزم  و. االحتادي
  . احترام احلق يف حماكمة عادلة ومبدأ التناسب وافتراض الرباءة، فضالً عن احلقوق األساسيةيشملوهو ما 

  قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية احلحالة - واو 

   مالحظات عامة-١

 تنّص عليـه    الذي النظام القانوين والدستوري يف مبدأ العدالة االجتماعية،         جوانب أساسي من    جانب يتمثل  - ٥٢
ـ    .  ال سبيل للرجوع عنه يف أي تعديل هلذا القانون         والذي من القانون األساسي،     ٢٠املادة   اه فدولة الرفاه مسؤولة جت

كما ُينتظر من الفـرد أن      . هم يف كنف احلرية   مواطنيها عن ضمان ظروف معيشتهم والشروط الالزمة لتحقيق ازدهار        
 احلقـوق  تـصنيف  لـضمان  جبٍدومن هذا املنطلق، تسعى أملانيا  . يتحمل بدوره مسؤولية فعلية عن رفاهه االجتماعي      

  . سية واملدنية سواء بسواء احلقوق السيايف مصافاالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 استحقاقات الضمان   بشكل أساسي ويشمل هذا القانون    . وختضع التشريعات االجتماعية للقانون االجتماعي      - ٥٣
االجتماعي، كالضمان الصحي، وتأمني املعاش التقاعدي، والتأمني على احلوادث، وتأمني البطالة، وتـأمني الرعايـة               
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ل، اطفألدولة الرفاه، كاملنح التعليمية، واستحقاقات ا     اليت توفرها   ستحقاقات  الانون ا كما ينظم هذا الق   . الطويلة األمد 
 اخلدمات املقدمة للـشباب  القانون االجتماعي على تقدمي الدعم عن طريق   وباإلضافة إىل ذلك، ينصّ   .  السكن عالوةو

  .ة يف احلياة املهنية حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف املشارك كفالةواالستحقاقات االجتماعية، فضالً عن

   الفقر-٢

يعين ذلك جمـرد    ال  يف أملانيا   و. يشمل مبدأ العدالة االجتماعية احلق يف ضمان حد أدىن من مستوى الكفاف             - ٥٤
، وإمنا أيضاً إتاحة فرص املشاركة االقتصادية واالجتماعية أمام مجيع أفراد            فحسب احلفاظ على مستوى الكفاف املادي    

 قـدره  )٢(أملانيا مرتفع نسبياً، فإن خط الفقر، احملدد بدخل شهري صـافٍ    الذي بلغته   توى الرخاء   ومبا أن مس  . اجملتمع
تعكف احلكومة االحتادية، يف    ،  ٢٠٠١ومنذ عام   .  يف العديد من البلدان    مثيله يورو للشخص، هو أيضاً أعلى من        ٧٨١

وتعّد . فترات منتظمة يف   االجتماعي يف أملانيا     إطار اإلبالغ عن مستويات الفقر والثراء يف البلد، على استعراض الوضع          
علـى   وإمنا أيـضاً    واملمتلكات العقارية على اجتاهات الدخل    فقط   هذه التقارير لتسليط الضوء ليس       االحتاديةاحلكومة  

 االجتاهات والتحديات املركزية على صعيد املشاركة يف سوق العمل، والتعليم، واألسرة والطفولة، واخلدمات الصحية،           
، أن دولة الرفاه ال تـزال       ٢٠٠٨ لعام   والثراءوتؤكد نتائج التقرير الثالث عن الفقر       . واإلسكان، واملشاركة السياسية  

 السكان نسبة  خفضوقد مكّنت التحويالت املالية واستحقاقات األسرة من        .  بفعالية والتشجيعيمتارس دورها احلمائي    
تتفق نتائج التقرير الثالث عن الفقر      كما  . دون املعدالت األوروبية  إىل ما   ل،   األطفا همفين   بالفقر يف أملانيا، مب    يناملهدد
، الـيت   "عدم املساواة يف التنميـة    " استنتاجات دراسة منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي املعنونة           مع والثروة

وتؤكد الدراسة  . صنيفي للمنظمة تقريباً   الت منتصف السلّم أملانيا يف   اليت تضع   ، و ٢٠٠٨أكتوبر  /ُنشرت يف تشرين األول   
 وعلى هذا الصعيد، تـسري     .عمل ميكن أن حتّد من الفقر     لتحسني فرص ال   واحلوافز املالية    التشجيعيةأن االستراتيجيات   

  .يف االجتاه الصحيح) ٥٤رقم (إصالحات سوق العمل األملانية 

 البطالة واستحقاقات الضمان االجتماعي     ويف إطار حزمة إصالحات سوق العمل، أعيد توصيف استحقاقات          - ٥٥
. قّدرة حبسب املواردجلميع األشخاص القادرين على العمل لتصبح استحقاقات دولة الرفاه املستندة إىل االحتياجات وامل

وقـد  . وقد أفضى هذا اإلجراء، ومعه االنتعاش االقتصادي الدوري، إىل زيادة العمالة وحتسني الضمان االجتمـاعي              
  .كمة االجتماعية االحتادية أن تقييم االحتياجات دستوري من حيث نطاقه وطابعه على السواءأكدت احمل

قانونني بغية تأسيس حـد أدىن لألجـور        حات شاملة على    صالدخال إ وقد وافقت احلكومة االحتادية على إ       - ٥٦
 يف القطاعـات ذات الـصلة       وسيكون احلد األدىن لألجر احملدد مبوجب هذين القانونني إلزاميـاً         . ملختلف القطاعات 

  .للموظفني الدائمني يف أملانيا واملوظفني املعارين لفترة مؤقتة من اخلارج

  التعليم وتكافؤ الفرص -٣

ويتميز التعلـيم   . العامة واملتكافئة اركة يف الفرص التعليمية     ش احلق يف امل   مبعىنيكفل الدستور احلق يف التعليم        - ٥٧
جلمهوريـة االحتاديـة    ومن أوىل أولويات ا   . ستويات مرتفعة يف أملانيا قياساً ببلدان أخرى      العام واملشاركة يف التعليم مب    

أمـام   التقدم عن طريق التعليم والواليات خلق فرص تعليمية للجميع، بغض النظر عن املنشأ االجتماعي، إلتاحة فرصة   
، خفض عدد املتسربني من الدراسـة       "أملانيامبادرة التأهيل يف    "، يف   قاطعاتوقد قررت احلكومة االحتادية وامل    . عاجلمي
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، يتيح تقرير التعليم ٢٠٠٦ومنذ عام . ٢٠١٥وعدد اليافعني غري احلائزين على مؤهالت تدريبية إىل النصف حبلول عام 
وسيلة لرصد قطاعات التعليم كافة، إذ ميكّن من إجراء تقييم مستمر ملـدى حتقيـق               " التعليم يف أملانيا  "الوطين املعنون   

  .افؤ الفرص على أرض الواقعتك

لسياسة التعليمية يف القدرة على توفري الفرص جلميع األطفال واليـافعني،           من أهداف ا  ويتمثل هدف رئيسي      - ٥٨
 التعليم يف املدارس أو يف العمل، أو عن طريـق  عن طريقوخاصةً املنحدرين من أسر مهاجرة، لتطوير كامل إمكاناهتم        

 يف سبيل ذلك تغيريات جذرية كاسحة يف مجيع القطاعات خالل السنوات األخرية، مـع         وقد أُدخلت . مواصلة التعليم 
 النهارية  ة على مجيع مستويات نظام التعليم، من احلضان       ودةمية إىل ضمان اجل   اإعطاء أولوية خاصة للجهود املتنوعة الر     

كر والفردي إىل جانـب التـشجيع اهلـادف         ويتّم التركيز على الدعم املب    .  إىل التعليم العايل   ووصوالًاملدارس  ب مروراً
  .الذين يعانون صعوبات يف التعليمالكتساب املهارات اللغوية من أجل تقدمي دعم متسق لألطفال 

تحسني مشاركة األطفال واليافعني املنحـدرين مـن أصـول          أمهية مركزية ل  " خطة االندماج الوطنية  "تويل  و  - ٥٩
ف للغة قبل التـسجيل يف      الحتادية والواليات نفسها بضمان توفري تعليم مكثّ      فقد ألزمت احلكومة ا   . مهاجرة يف التعليم  

  .٢٠١٢الطلب، حبلول عام بناء على املدارس، 

، قام املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين باحلق يف التعليم بزيارة إىل أملانيا، وقّدم نتائج زيارتـه  ٢٠٠٦ويف عام    - ٦٠
 ويشكل التقرير مسامهة إضافية يف النقاش املتواصل بشأن اإلصـالحات يف            .٢٠٠٧إىل جملس حقوق اإلنسان يف عام       

 املتمثلة يف القرارات اليت اختـذهتا عقـب         قاطعاتويدعم التقرير توجهات احلكومة االحتادية وامل     . نظام التعليم األملاين  
  ).PISA 2000 (٢٠٠٠دراسة برنامج التقييم الدويل للطالب لعام 

  فضل املمارسات اإلجنازات وأ- رابعاً 
   مشاركة اجملتمع املدين- ألف 

. سياسة حقوق اإلنسان اليت تنتهجها احلكومـة االحتاديـة        من أهداف   متثل مشاركة اجملتمع املدين هدفاً أساسياً         -٦١
وتشجع هذه السياسة الفكرة القائلة إن املشاركة النشطة للمجتمع املدين توفر أفضل محاية ممكنة من انتهاكات حقـوق                  

وتنطبق .  اليت قد تشكل انتهاكاً حلقوق اإلنسان      تصرفاتنسان، وإهنا أحد العوامل اليت حتدد جناح الدولة يف التصدي لل          اإل
هذه الفكرة على الصعيدين الوطين والدويل، حيث اكتسب العديد من املنظمات غري احلكومية درجة كبرية من النفـوذ                  

ومنفتح مع اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين يف عدة جماالت سياسـاتية،             وثيق   بشكلوتعمل احلكومة االحتادية    . واملكانة
  .ويشمل ذلك أيضاً تشجيع التعاون بني منظمات اجملتمع املدين األملانية واألجنبية. وتدعم التزامها جتاه حقوق اإلنسان

ـ  "نفالتطرف والع مبكافحة  التحالف من أجل الدميقراطية والتسامح      " أنشئ   ٢٠٠٠ويف عام     - ٦٢  مبـادرة   و، وه
وتوعية اجملتمع املدين بقضايا    العمل الشبكي   مشتركة بني وزارة الداخلية ووزارة العدل االحتاديتني، وأوكلت إليه والية           

ويعمل التحالف على مجع أفضل املمارسات هلذا الغرض ووضعها يف متناول املبادرات األخرى             . الدميقراطية والتسامح 
 يساعد اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين، وخاصةً يف          أنه كما). de.toleranz-buendnis.www(على موقعه اإللكتروين    

الشبكي عمليات الربط    ودعم   هم معاً املناطق املتأثرة يف أملانيا، عن طريق جلب اخلرباء من مناطق أو أقاليم أخرى ومجع             
  . املعلومات بني شىت جهات الدعم على الصعيد القطرينشر الشبكي ربطويضمن ال. راحلها األوىلوحل املشاكل يف م
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وتتضمن األنشطة . وتعمل احلكومة االحتادية بشكل وثيق أيضاً مع املنظمات غري احلكومية يف جمال محاية املرأة     - ٦٣
ضالً عن التعاون بـني املؤسـسات احلكوميـة    املشتركة دعم اجلمعيات اليت تقدم خدمات املشورة واحلماية للمرأة، ف        

وجهات الدعم غري احلكومية، بالتوازي مع تنفيذ خطة العمل الثانية للحكومة االحتادية من أجل القضاء على العنـف                  
 واملنظمات غري احلكومية إىل إنشاء أفرقة عمل        ملقاطعاتكما أفضى التعاون الوثيق بني احلكومة االحتادية وا       . ضد املرأة 

  . د اجتماعات منتظمةتعق

   تقوية التعليم والتأهيل- باء 

ففي أملانيا . االلتحاق باملدارس يف أملانيا مفتوح للجميع جماناً، بغض النظر عن نوع اجلنس واخللفية االجتماعية      إن    - ٦٤
ورة متفرغـة،   ومل يزل االلتحاق باملدارس بص    .  على فرص تعليمية متساوية    املواطنون كافةً  بأن حيصل تقليد عريق يقضي    

 . عـام ١٠٠منذ حنـو  يف أملانيا ملدة مثاين سنوات يف األصل وملدة تسع أو عشر سنوات دراسية كاملة حالياً، أمراً إلزامياً    
  .لتحقون بفصول تدريبية ذات توجه مهينيوغالبية الطالب يف املرحلة الثانوية 

 تدابري بعيدة املدى لتعزيز التعليم يف مرحلة        قاطعاتخالل األعوام األخرية، أدخل كلٌ من احلكومة االحتادية وامل          -٦٥
تعزيز املهارات اللغوية جلميع األطفال من سـن  إىل مثالً  الذي يهدف  النهارية، والدعم الفردي  ةما قبل املدرسة، واحلضان   

 من مرحلة ما قبـل      حتسني الفرص التعليمية  إىل   قاطعاتتسعى احلكومة، شأهنا شأن امل    ة التأهيل،   ومن خالل مبادر  . الثالثة
 يف احلياة عـن طريـق       االرتقاء اجلامعية، عن طريق التدريس والتدريب، ومتكني األفراد من          ةاملدرسة إىل مرحلة الشهاد   

  .  سيكون لألطفال من سن الثانية حق قانوين يف االلتحاق بدور رعاية الطفولة٢٠١٣وابتداًء من عام . التعليم

وقد يتّم إحلاقهم . املدرسة على األطفال ذوي اإلعاقة شأهنم شأن األطفال اآلخرين        وينطبق االلتزام بااللتحاق ب     - ٦٦
ويتميـز مدرسـو الطـالب ذوي       . دارس خاصة حسب احتياجاهتم التعليمية ومستوى منوهم      مبباملدارس النظامية أو    

ج ذوي االحتياجـات    وجيري توسيع املدارس والفصول املخصصة إلدمـا      . االحتياجات اخلاصة حبرفية عالية يف أملانيا     
حنو  يف مدارس متخصصة     ني املسجل الطالبتوجيه  زيادة  وُيزمع  .  األملانية قاطعاتاخلاصة بشكل مطرد يف العديد من امل      

  .  الثانوية العامة باإلضافة إىل الشهادة اخلاصة مبدارسهمةشهادنيل 

   حقوق اإلنسان وصلتها بإعادة توحيد أملانيا- جيم 

 الُنظم االجتماعية بنجاح ومتّ التصدي للمظامل اليت اتسم هبا تنسيقحيد شطري أملانيا، أعيد يف أعقاب إعادة تو  - ٦٧
 عدة قضايا مرتبطة حبقوق اإلنـسان، باإلضـافة إىل          انبثقت من تلك العملية   وقد  . نظام اجلمهورية الدميقراطية األملانية   

إعادة تشييد اهلياكل الدميقراطية    استلزم األمر   ة السابقة   ففي اجلمهورية الدميقراطية األملاني   . العديد من املشاكل األخرى   
. القائمة على سيادة القانون، أو تعديل املؤسسات القائمة حبيث تفي مبتطلبات جمتمع دميقراطي حيتكم إىل سيادة القانون

 منفعة عظيمة وانطوت العملية على حتديات هائلة بالنسبة لكل مؤسسة من مؤسسات الدولة، ولكنها انطوت أيضاً على
 حتتـرم    اليت دميقراطيةالليربالية  الدولة  الفقد أصبح بوسعهم املشاركة يف      . ملواطين اجلمهورية الدميقراطية األملانية السابقة    

يكفل قانوهنا األساسي مجيع احلقوق األساسية وحقـوق اإلنـسان،        اليت   هي مجهورية أملانيا االحتادية   ، و سيادة القانون 
. االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسيةبحبقوق اإلنسان، واخلاصني  املتحدة عهدي األمموتلتزم ب

بيد أن إعادة التوحيد قد انطوت كذلك على حتول هائل يف احلياة االجتماعيـة واالقتـصادية ملـواطين اجلمهوريـة                    
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مجيـع  (تماعي باالستناد إىل معايري حقوق اإلنسان       فقد أعيدت هيكلة ُنظم الضمان االج     . الدميقراطية األملانية السابقة  
وحتقق جراء ذلك حتسن كبري يف      ) الفشل، بال استثناء  ب باءتاليت قُدمت إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان        طعون  ال

بيد . سلوبة املمتلكات امل  إعادةكما برزت مشاكل قانونية مماثلة فيما يتعلق مسألة         . حياة معظم املتأثرين بالنظام القدمي    
تأييد احملكمة األوروبية ببال استثناء، ومجيعها أيضاً  أن احللول اليت وضعتها احلكومة االحتادية يف هذا السياق قد حظيت،

بيد أن عملية مواءمة الوضع االقتصادي مبجمله هي عملية         . بسبب استنادها إىل معايري حقوق اإلنسان      اإلنسان حلقوق
  .زها بالكامل أمراً بعيد املنالطويلة األمد وال يزال إجنا

 كذلك مقاضاة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان يف اجلمهوريـة الدميقراطيـة األملانيـة       توأخرياً، فقد تعّين    - ٦٨
وقد أمكن طي   ).  على احلدود، والسجن، والقمع، وممارسات املراقبة من قبل الدولة         إطالق النار بغرض القتل   (السابقة  

 تاريخ أملانيا بواسطة إجراءات تستند إىل سيادة القانون، وهي إجراءات وافقت عليها املؤسسات منأيضاً هذه الصفحة 
وجتدر اإلشارة بشكل خاص إىل الكشف عن امللفات االستخبارية اليت كانت حتت إدارة       . دون اعتراض كذلك  الدولية  

اطية األملانية السابقة، وهذه امللفات متاحة اليوم يف اجلمهورية الدميقر) Stasi(املفوض االحتادي مللفات جهاز أمن الدولة 
  . األمرهّمهلكل من ي

   الرقابة على الشرطة- دال 

فيما يتعلق بشؤون الشرطة، ضـمن      السيادة  االحتادية الست عشرة    املقاطعات   الدستور االحتادي ألملانيا     مينح  - ٦٩
ي يعكس هيكل النظام االحتادي، رقابة وثيقة من مركزي للشرطة، والذ الالويضمن هذا اهليكل    .  منها احدةإقليم كل و  

 فإن تدابري الشرطة ختضع لرقابة مباشرة عـن         وهكذا.  الشؤون املهنية والقانونية واملتعلقة باملوظفني     علىاهليئات العليا   
أي كما ميكن إخضاع أفعال الشرطة لنظر احملاكم يف         .  الربملانات ذات الصلة    عن طريق  شراف ومن مث  اإلطريق هيئات   

  . من األوقاتوقت

لضباط الشرطة حبيث يعكس النظام الدميقراطي ألملانيـا حتـت          والتدريب املتطور    وقد ُصمم حمتوى التدريب     - ٧٠
وُيشدد علـى   .  على الضباط احترام احلقوق األساسية ومحايتها كشرط أساسي للعدالة واحلرية          ويتعني. سيادة القانون 

ق الشرطة يف التدخل، وخاصةً يف سياق التعرض للحقوق األساسية املتمثلة يف   حمارسة  هذا الشرط خاصةً فيما يتعلق مب     
 التطرق إىل املواضيع املتـصلة بـاحلقوق    ويتم. حرية التعبري والتجمع، واحلق يف اللجوء واحلق يف خصوصية املعلومات         

  .األساسية يف أملانيا بالتفصيل أثناء تدريب الشرطة

   احلماية من التعذيب- هاء 

ويكفـل  .  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة          وأشكاللتزم أملانيا باحلظر املطلق للتعذيب      ت  - ٧١
نصّ على عدم جـواز تعـريض   ي من القانون األساسي ١٠٤ من املادة   ١ من الفقرة    ٢فالبند  . الدستور حظر التعذيب  

 احترام ومحاية الكرامة اإلنـسانية،       واجبَ ينايف التعذيبُ  كما. األشخاص احملتجزين ألي إساءة معاملة نفسية أو بدنية       
 وبغض النظر عما إذا كانت      قيد أو شرط  وينطبق حظر التعذيب دون     .  القانون األساسي  من ١الذي تنّص عليه املادة     

وجب قانون  مب تعذيب جنايةً ممارسات ال ني يف   ي املوظفني العموم  ةكرشاتعّد م و. اجلرمية قد ارتكبت يف أملانيا أم خارجها      
  .  الشهادة املنتزعة حتت التعذيب انتهاكاً هلذا احلظروال جيوز استخدام. العقوبات األملاين



A/HRC/WG.6/4/DEU/1 
Page 18 

 

 أصـدرت  ٢٠٠٧ جرت يف عام ومن األدلة على ذلك حماكمةٌ  . وتتمسك احملاكم األملانية مببدأ حظر التعذيب       - ٧٢
أثنـاء   اخلـاطف   الـضابطان فل، حيث هدد  فيها حمكمة أملانية عقوبة على ضابطي شرطة يف سياق قضية اختطاف ط           

 كانت الشرطة تعتقـد     إذالطفل املخطوف،   وجود   بإساءة معاملته بغية احلصول على معلومات حول مكان          احتجازه
 للشرطة حتت اإلكراه يف اإلجراءات  اخلاطف القاتلاألقوال اليت أدىل هباومل ُيسمح باستخدام . بإمكانية العثور عليه حياً

  .ضدهتخذة اجلنائية امل

   االلتزامات الدولية-  واو

، دون متييز على أساس إقليمي مقاطعة حقوق اإلنسان األساسية يف كل صونإن احلكومة االحتادية مقتنعة بأن      - ٧٣
كدولـة  لذلك حترص احلكومة االحتادية على املشاركة،       و. ثقايف أو ديين، هو شرط أساسي لالستقرار واألمن والتنمية        أو  

ان، ـوق اإلنسـاالحتاد األورويب، يف العديد من اهليئات املتعددة األطراف املعنية باحترام حق           شركائها يف    وضمن جمموعة 
حتث احلكومة االحتادية باستمرار يف اتصاالهتا و. األمم املتحدة وجملس أوروبا ومنظمة األمن والتعاون يف أوروباسيما  ال

الرامية إىل حتسني وضع حقـوق       تدعم التدابري كما   يف الدول األخرى،     ا ومحايته قوق اإلنسان حلمتثال  الالثنائية على ا  
وقد اضطلعت أملانيا بدور فائق األمهية يف صياغة ميثاق احلقوق األساسية لالحتـاد األورويب،              . اإلنسان يف هذه الدول   

  .يبوستواصل الضغط جلعله ملزماً قانوناً يف إطار معاهدة تنشئ دستوراً جديداً لالحتاد األورو

الشريكة وتنفذ أملانيا هنجها اخلاص حبقوق اإلنسان يف سياستها اإلمنائية أيضاً، وتتمسك يف تعاوهنا مع البلدان                  - ٧٤
 املتخذة يف إطار تنفيـذ      األنشطةوتساعد أملانيا بذلك على ضمان انسجام       . بالطابع اإللزامي التفاقات حقوق اإلنسان    

وق اإلنسان وضمان تطبيق صكوك حقوق اإلنسان ذات الطابع الدويل علـى            األهداف اإلمنائية لأللفية مع مبادئ حق     
 عندما تعهدت بتنفيذ مبادئ حقوق      ٢٠٠٤وقد اضطلعت أملانيا بدور قيادي على الصعيد الدويل يف عام           . أرض الواقع 

قوق اإلنسان يف إطـار     وهو تعهد تؤكده خطة العمل الثانية املتعلقة حب       . اإلنسان وإدماجها منهجياً يف سياستها اإلمنائية     
 مبلغ  ُخصصوقد  . ، اليت وضعتها الوزارة االحتادية للتعاون االقتصادي والتنمية       ٢٠١٠- ٢٠٠٨السياسة اإلمنائية للفترة    

 توجيـه   شـأنه هذا النهج إزاء حقوق اإلنسان مناتباع  و. ٢٠٠٨ مليون يورو يف إطار التعاون اإلمنائي يف عام          ٥٢٠
على قد تسىن،   ف. من ذي قبل  و هادف للتصدي لألسباب اهليكلية للفقر بصورة أكثر فعالية          املساعدات اإلمنائية على حن   

سبيل املثال، إحراز تقدم كبري يف إعمال احلقوق املتعلقة باملاء على صعيد االستدامة والتركيـز علـى فئـات معينـة                    
 حقوق املرأة ضمن إطار     إلنفاذية خاصة    أمه كما توىل . مستهدفة، وتعزيز املركز القانوين للمستفيدين من أعمال التنمية       

  .تعميم املنظور اجلنساين وحقوق السكان األصليني

   األولويات الوطنية-خامساً 
   خطة العمل املعنية حبقوق اإلنسان- ألف 

 الربملان،  بناء على رغبة   خطة وطنية بشأن حقوق اإلنسان تشكّل،        ٢٠٠٥أصدرت احلكومة االحتادية يف عام        - ٧٥
وتتضمن خطة العمل احلالية األهداف ذات األولوية       . يتجزأ من تقرير احلكومة االحتادية بشأن حقوق اإلنسان       جزءاً ال   

الـصلة   القضايا احلقيقية حلقوق اإلنسان، إىل جانب تأكيـد          معاجلةوتتصدر هذه األهداف    . ٢٠١٠- ٢٠٠٨للفترة  
ينطوي ذلك يف املقام األول على تعزيـز هيئـات          و.  بني احلكومة وسياساهتا ومعايري حقوق اإلنسان وقيمها       اجلوهرية
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حقوق اإلنسان، والتصدي حلالة اإلفالت من العقاب على الصعيد الدويل، وإلغاء عقوبة اإلعدام على الصعيد الدويل،                
عتماد خطة عمل وطنية ملكافحة     الولكن ُتعطى أولوية مماثلة     . بتر األعضاء التناسلية لألنثى   ومكافحة التعذيب وممارسة    

وتقـّيم احلكومـة االحتاديـة    . العنصرية واإلسراع بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب         
  .وموظفوها بشكل مستمر اإلجنازات يف إطار األهداف احملددة، مع احلرص على إدامة احلوار مع الربملان واجملتمع املدين

   سياسة االندماج-  باء

 مؤمتر القمـة املعـين      عن طريق وقد متكنت أملانيا،    .  االحتادية بوضوح على االندماج    تركز سياسات احلكومة    - ٧٦
باالندماج وخطة االندماج الوطنية اليت انبثقت عنه، من قطع شوط جيد يف هذا املضمار واالرتقاء بسياستها العامـة                  

 قاطعات احلكومة االحتادية وامل   - ومة   مجيع مستويات احلك   فهي أول مرة تتفق فيها    . ة جديد عتبةاملتعلقة باالندماج إىل    
وتضمنت خطة االندماج   .  مع ممثلي اجملتمع املدين واملهاجرين على سياسة عامة مستدامة لالندماج          - والسلطات احمللية   

.  من اجلهات الفاعلية احلكومية وغري احلكوميـة       إجراء ملموس والتزامات طوعية    ٤٠٠ زهاءالوطنية أهدافاً واضحة و   
ة على الصعيد الوطين لألطفال     وياالندماج، وإجراء اختبارات لغ    اهلامة اليت انبثقت عن ذلك حتسني دروس         من التدابري و

  . يف مرحلة ما قبل املدرسة، وتعزيز املشاركة يف القطاع التربوي

   محاية حقوق املهاجرين والالجئني وطاليب اللجوء- جيم 

حتسني اهلياكـل    وتتعاون يف . هاجرين وطاليب اللجوء والالجئني   تدعم احلكومة االحتادية أيضاً محاية حقوق امل        - ٧٧
العاملية للتعامل مع أزمة الالجئني وستواصل تقدمي الدعم املايل والسياسي للمنظمات املعنية حبماية الالجئني، وخاصـة                

  .مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني

   التمييزمكافحة سياسة - دال 

سامية، فضالً عن   معاداة ال  أيضاً يف العمل على مكافحة العنصرية وكره األجانب و         االحتاديةة  تستمر احلكوم س  - ٧٨
ومن العناصر  . اجلنسيامليل  اإلثين أو نوع اجلنس أو الدين أو املعتقد أو اإلعاقة أو السن أو              األصل  أي متييز يستند إىل     

ويشمل . ، وهو يرمي إىل منع التمييز أو القضاء عليه        ٢٠٠٦اهلامة يف هذه احلملة اعتماد قانون مكافحة التمييز يف عام           
 ويعين ذلـك أن ضـحايا     ". ختفيف عبء اإلثبات  "قانون مكافحة التمييز، يف مجلة أمور، بنداً قانونياً هاماً يتمثل يف            

ف املقابل هـو  واألهم من ذلك أن الطر    .  املفترضني لن يضطروا يف املستقبل إىل تقدمي أدلة دامغة         الالمساواة يف املعاملة  
تشجيع زيادة ويرمي هذا البند إىل . الذي سيضطر يف املستقبل إىل تقدمي أدلة على عدم ارتكاب جرمية التمييز غري املربر             

  . املتضررين على تأكيد حقوقهم

ويهدف . ٢٠٠٦كافحة التمييز إنشاء املكتب االحتادي ملكافحة التمييز يف عام           م ومن النتائج األخرى لقانون     - ٧٩
ذا املكتب إىل التشديد بفعالية أكرب على احلق يف عدم التمييز كحق من حقوق اإلنسان العاملية، وإىل ترسيخ مفهـوم         ه

خدمات عن طريق تقدمي    ليس فقط   ويضطلع املكتب مبهامه يف جمال التوعية       .  يف اجملتمع  ترسيخاً ثابتاً املساواة يف املعاملة    
، ، يتعني على املكتـب    ٢٠٠٩وابتداًء من عام    . ث واألنشطة العامة  والبحطريق  وإمنا أيضاً عن    املشورة إىل املتضررين    

 إىل الربملان بشأن حاالت اًتقرير  كل أربع سنوات، أن يقدمبالتعاون مع مفوضي احلكومة االحتادية واملفوضني الربملانيني
  . املمارسات املعنية وتفاديها علىتوصيات بشأن القضاءوالتمييز 
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، فيتيح لألزواج املثليني تأسيس شـراكة       ٢٠٠١الشراكات املدنية، الذي دخل حيز النفاذ منذ عام         أما قانون     - ٨٠
  .٢٠٠٩ابتداًء من عام  حالة مدنية معترفاً هبامدنية، وستصبح هذه الشراكة 

 اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة     وضعوستواصل احلكومة االحتادية العمل على        - ٨١
  . ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١يف أملانيا ابتداًء من موضع التنفيذ وتوكوهلا االختياري وبر

. )٢٠٠١(وستستخدم احلكومة االحتادية خطة عملها الوطنية لتنفيذ قرارات مؤمتر ديربان العاملي ملكافحة العنصرية                - ٨٢
، أُطلق مثّومن . لرامية إىل منع العنصرية ومكافحتهاوستسعى احلكومة االحتادية إىل املضي قدماً عن طريق الربامج اهلامة ا

، وهو برنامج ختصص  ٢٠٠٧يف عام   "  التنوع والتسامح والدميقراطية   من أجل الشباب  : حسنات التنوع "برنامج شعاره   
ويهدف الربنامج إىل تسليط الضوء علـى قـيم   . ٢٠١٠ مليون يورو سنوياً حىت عام     ١٩له اجلمهورية االحتادية مبلغ     

هذه القواعد األساسية   إىل   للمجتمع ككل، وإىل جذب األطفال والشباب        اًنوع والتسامح والدميقراطية بوصفها قيم    الت
ويستكمل برنامٌج آخر هذا الربنامج ذا التوجه الوقائي، وهو برنامج أُطلـق يف عـام               . للتعايش السلمي والدميقراطي  

ويرمـي إىل التـدخل     ") ت املشورة ملكافحة التطرف اليميين     شبكا -  للدميقراطية   لنكون أهالً "وشعاره  ( أيضاً   ٢٠٠٧
  .  ماليني يورو سنويا٥ً قدرهاملوجه للتصدي لتطرف اجلناح اليميين، ويتلقى متويالً 

   سوق العملات التحديات اجلديدة يف التعليم وسياس- هاء 

نطاق عاملي حتدياً هائالً على صعيد      متثل العوملة وما يرتبط هبا من تبادل للسلع ورؤوس األموال والعمالة على               - ٨٣
 وظائفهم يف ظل املنافـسة      يد فقدان ويواجه املوظفون يف قطاع األجور املتدنية خاصةً هتد       . العمل والسياسة االجتماعية  

ويف هذا السياق، تتزايد أمهية التعليم املستمر مدى احلياة لضمان فرص املشاركة يف اجملتمـع وسـوق          . العاملية املتزايدة 
 والعمال املتقدمني يف الـسن،      واضعةوهلذا الغرض، والسيما لدعم العمال ذوي املهارات املت       . مل على املدى البعيد   الع
  .  التدريب املهين جزءاً أساسياً من سياسة العمل لدى احلكومة االحتادية ووكالة العمل االحتاديةظلي

 نظام التعليم األملاين، وحتسني الفرص التعليميـة،         مساعيها لتوطيد  قاطعاتوستواصل اجلمهورية االحتادية وامل     - ٨٤
وقد وضعت اجلمهورية االحتادية . وزيادة التفاعل بني القطاعات التعليمية، ودعم الُنهج االبتكارية إلصالح نظام التعليم   

اس التقدم احملرز يف  قييت برنامج سياسات تعليمية لتعزيز النهوض بنظام التعليم، استناداً إىل تقييم نتائج دراس    قاطعاتوامل
  . ٢٠٠٦لعام ) PISA(برنامج التقييم الدويل للطالب  و)PIRLS(مهارات القراءة على الصعيد الدويل 

خدمات رعاية تستند  إىل توفري ٢٠١٣حبلول عام تدرجيياً التوصل  إىل قاطعاتوتطمح اجلمهورية االحتادية وامل  - ٨٥
 يف املائة من األطفال دون سن الثالثة علـى الـصعيد الـوطين،              ٣٥ تشمل حنو وإىل االحتياجات وتركز على النوعية      

 أن تفضي هذه التدابري إىل حتـسن حقيقـي يف نوعيـة             من املفروض و.  بليون يورو  ١٢وسُتخصص هلذه التدابري حنو     
يف ات اللغوية وسيجري التركيز خاصةً على تعزيز املهار.  النهاريةةاخلدمات اليت تقدمها مراكز الرعاية النهارية واحلضان

 البداية لالرتقـاء  ذ مجيع األطفال احلق يف احلصول على أفضل تشجيع ودعم ممكنني منمنحواهلدف هو  . مرحلة مبكرة 
  .بأنفسهم على املستويني الفردي واالجتماعي
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  اإلشرافنسان ووكاالت  تعزيز هيئات حقوق اإل-  واو

. قية جملس حقوق اإلنسان التـابع لألمـم املتحـدة         اصدم لتعزيز فعالية و   الضغطستواصل احلكومة االحتادية      - ٨٦
وتـصبو  . هلؤالء املقـررين  " دعوة قائمة "وستدعم عمل املقررين اخلاصني الذين يعينهم اجمللس وستدمج يف سياساهتا           

ومواصـلة  ) االستعراض الدوري الشامل   (االستعراض القطري احلكومة االحتادية إىل املشاركة بنشاط يف تطوير عملية         
  . ضمن إطار هذه العمليةعدَّةديد معاملها، فضالً عن تأييد الطابع املرجعي للتقارير القطرية والوثائق املحت

طابعها املستقل،  دعم  وستواصل احلكومة االحتادية دعمها السياسي ملفوضية األمم املتحدة السامية، والسيما             - ٨٧
وستواصل احلكومة االحتادية هبمة دعـم      . ال يستهان هبا   وستشدد على ذلك أيضاً يف املستقبل عن طريق تقدمي تربعات         

  . وتشجيع انتهاج ممارسات عمل أكثر فعاليةهيئات معاهدات األمم املتحدةاملساعي الرامية إىل تدعيم 

   إلغاء عقوبة اإلعدام ومحلة مناهضة التعذيب-  زاي

د األورويب، مناصرة اجلهود الداعية إىل إلغاء       ستواصل احلكومة االحتادية أيضاً، بالتعاون مع شركائها يف االحتا          - ٨٨
عقوبة اإلعدام على الصعيد الدويل، وستستخدم مجيع القنوات الدبلوماسية للحيلولة دون التنفيـذ الوشـيك لعقوبـة            

ومن هـذا   . قوق اإلنسان حل اوستظل محلة مناهضة التعذيب حتظى بأولوية يف سياسة أملاني        . اإلعدام يف فرادى القضايا   
لق، تعمل احلكومة االحتادية حالياً على إنشاء آلية وطنية ملنع التعذيب، وفقاً ملا يقتضيه الربوتوكـول االختيـاري                املنط

وستواصل كذلك دعم ضحايا التعذيب عن طريق تقدمي املساعدات املالية للربامج الوطنيـة             . التفاقية مناهضة التعذيب  
  .ايل لصندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب أيضاً دعمها امل٢٠٠٩والدولية، وستواصل يف عام 

   اخلالصة-سادساً 
ويقع على اجلميع واجب جعـل هـذه        . حتظى محاية حقوق اإلنسان بأولوية عليا يف مجهورية أملانيا االحتادية           - ٨٩

توى ممكـن علـى     ولن يتسىن ضمان محاية حقوق اإلنسان على أعلى مس        . شاً يف حياهتم على الدوام    ااحلماية واقعاً مع  
وتبـذل احلكومـة   . الصعيد العاملي إال عرب التعاون املتبادل واليقظ على مجيع املستويات ومن مجيع األطراف الفاعلـة  

  . لبلوغ هذا املستوى والتغلب على املشاكل القائمة يف أملانياقصارى جهدهااالحتادية 

 على تعزيز التفاعل على الصعيدين الوطين       حريصةة  وكما يتبني بوضوح من هذا التقرير، فإن احلكومة االحتادي          - ٩٠
لذا فإهنا ترى يف عملية االستعراض الدوري الشامل فرصةً جيدة للحصول على            . والدويل من أجل حتقيق هذه األهداف     

وذلك من خالل احلوار بشأن أفـضل       النهوض هبا،   محاية حقوق اإلنسان و   من أجل مزيد    اعتراف باجلهود اليت تبذهلا     
وعالوة على ذلك، ترى أملانيا يف عمليـة االسـتعراض          . سات والتمحيص الدقيق لرؤيتها اخلاصة يف هذا اجملال       املمار

  .  مستوى مماثل من محاية حقوق اإلنسان يف مجيع البلدانقيقهدف حتبلوغ  هامة حنو الدوري الشامل خطوةً



A/HRC/WG.6/4/DEU/1 
Page 22 

 

  ٢٠لفقرة  لضميمة

   ات معاهدات األمم املتحدةهيئستنتاجات وتوصيات الأمثلة على تنفيذ أملانيا 

 اتتعليق/التنفيذ تدابري التوصية/االستنتاج االتفاقية اسم
العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة    

مناقشة التقرير الـدوري الرابـع      (
 )٢٠٠٠ألملانيا لعام 

زيادة النسبة املئوية مـن النـاتج القـومي         
غراض التنميـة  اإلمجايل املخصصة للتعاون أل   

لتقترب والثقافية  ) املساعدة اإلمنائية الرمسية  (
تدرجيياً من اهلدف الذي حددتـه األمـم         

  يف املائة٠,٧املتحدة املتمثل بنسبة 

سجلت حصة املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة        
؛ ففي عامي   ١٩٩٨ارتفاعاً واضحاً منذ عام     

 يف  ٠,٢٨ كانت نـسبتها     ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣
 يف املائـة    ٠,٣٦لنسبة إىل   املائة، مث ارتفعت ا   

وقد حددت اخلطة املرحليـة     . ٢٠٠٥يف عام   
 يف املائة حبلـول     ٠,٣٣نسباً متوسطة قدرها    

 يف املائة حبلـول عـام       ٠,٥١ و ٢٠٠٦عام  
٢٠١٠. 

 يف املائة مـن طلبـات       ٣٠يتّم البّت يف حنو      السرعة من مبزيد  اللجوء طلبات معاجلة 
من اللجوء يف غضون شهر واحد، ويف أكثر        

 يف املائة من هذه الطلبات خالل أقل من         ٦٧
 يف املائة من الطلبـات      ٨٣ أشهر، ويف حنو     ٣

وستعمل احلكومـة   .  أشهر ٦خالل أقل من    
على مواصلة تسريع العملية يف     أيضاً  االحتادية  
 .املستقبل

اختاذ تدابري عاجلة ملعاجلة مشكلة ارتفـاع        
مستوى البطالة، ال سيما يف صفوف الشباب

 البطالة يف صفوف الشباب يف أملانيا أدىن        نسبة
. من مثيالهتا يف دول االحتاد األورويب األخرى      

وقد حققت اتفاقات التدريب الـيت أبرمهـا        
مكتب العمل االحتادي مع قطاعات العمـل       
ومبادرات التأهيل اليت اختذها جناحاً ال بـأس        
به، وخاصةً لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقات      

 .الشديدة

 املدنية باحلقوق اخلاص دويلال العهد
  والسياسية

 اخلـامس  الدوري التقرير مناقشة(
 )٢٠٠٤ لعام ألملانيا

 يف املوزعة األمنية القوات توعية بشأن مقترح
 العهد يكفلها اليت باحلقوق دولية عمليات

 التـدريب  من جزءاً باحلقوق التثقيف يشكل
  القوات هذه تتلقاه الذي
 العهد يكفلها اليت احلقوق بضمان أملانيا تتعهد
 أو شرطتها لسلطة اخلاضعني األشخاص جلميع
  .اخلارج يف األمنية قواهتا

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      
مناقـشة التقريـر    (أشكال التمييز   

تعليق بشأن عدم إصدار أملانيـا اإلعـالن        
؛ تفاقيـة  من اال  ١٤املنصوص عليه يف املادة     

 من االتفاقيـة    ١٤أُصدر اإلعالن وفقاً للمادة     
  ؛٢٠٠١أغسطس / آب٣٠يف 
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 اتتعليق/التنفيذ تدابري التوصية/االستنتاج االتفاقية اسم
الدوري اخلامس عشر ألملانيا لعـام      

٢٠٠١( 

اختاذ إجراءات لوضع حد لتفشي الدعايـة       
 العنصرية على شبكة االنترنت

توسيع نطاق اجلرائم اليت تنّص عليها املـادة        
   من قانون العقوبات األملاين؛١٣٠

حتسني التنظيم الذايت الطـوعي للمـزودين       
  ة اإلنترنتخبدمات شبك

 .زيادة التعاون الدويل يف ميدان الشرطة

 أشـكال  مجيع على القضاء اتفاقية
 التقريـر  مناقشة (املرأة ضد التمييز
 لعـام  ألملانيـا  اخلـامس  الدوري
٢٠٠٤( 

تعزيز التدابري وتنفيذ الـربامج الراميـة إىل        
القضاء على القوالـب النمطيـة واألدوار       

جيابية عـن   النمطية التقليدية؛ ونشر صورة إ    
 املرأة يف وسائط اإلعالم

 الـسياسة  يف النمطيـة  القوالب على القضاء
  :التعليمية
 مـع  بالـشراكة  ،الوطين" الفتاة يوم "إعالن

  واالحتادات املؤسسات
ختصيص معسكرات حاسوبية للفتيات ضمن     
إطار سنة تكنولوجيـا املعلومـات يف عـام         

٢٠٠٦  
ــشروع اســتحداث ــز م ــارات لتعزي  امله
 علـى  املرونـة  من املزيد وإضفاء ةاالجتماعي

  النمطيةالذكور  أدوار
 بـني  املـشتركة  التطوعية اخلدمات تشجيع
  األجيال
 الـسياسات  يف النمطية القوالب على القضاء

  :باألسرة املعنية والقوانني
  األبوة عالوة استحداث

 جنـاح  كعامل األسرة "بعنوان برنامج وضع
  " األعمال مشاريع وتطوير
  لزوجيةا اسم اختيار
 يف النمطيـة  التقليديـة  األدوار على القضاء
  :اإلعالم وسائط

الرصد العـاملي لوسـائط     "تشجيع مشروع   
الـذي أنـشأته الرابطـة األملانيـة      " اإلعالم

  للصحافيات
 قاطعـات امل مـستوى  علـى  تـدابري ال اختاذ

 .االحتادية
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 اتتعليق/التنفيذ تدابري التوصية/االستنتاج االتفاقية اسم
 ممارسـات  ونطـاق  نوع عن بياناتال مجع 

  ؛املرأة ضد العنف
 التـدابري  تنفيـذ  أجـل  من داجلهو مواصلة
 العنف مكافحة إىل الرامية والربامج واخلطط
 املرأة ضد املرتكب

 نـوع  بـشأن  واملعلومات البيانات أصبحت
يف  متاحـةً  املرأة ضد العنف ممارسات ونطاق
  األثناء؛
 متثيلية دراسة بإعداد يةحتاداال احلكومة كلّفت
 أملانيـا  يف املـرأة  ضـد  العنف اتممارس عن

  بنشرها؛ وقامت
 االحتياطي احلبس الستحداث قوانني اعُتمدت

 واحلـــبس) ٢١/٨/٢٠٠٢ (التحفظـــي
  ؛)٢٣/٧/٢٠٠٤ (اإلضايف االحتياطي

 االحتادية للحكومة الثانية العمل خطة اعتماد
  املرأة؛ ضد العنف على القضاء بشأن
 واملساعدة والتدخل للوقاية متنوعة تدابري اختاذ
 شـخاص األ مـن  املـستهدفة  الفئات ودعم

  ؛املرتيل بالعنف املتأثرين
 .اجلناة تأهيل إلعادة برامج وضع

تكثيف اجلهود لتعزيز التكافؤ الفعلي لفرص       
العمل بني الرجل واملرأة، وذلك بـإجراءات       
منها تنفيذ تدابري خاصة مؤقتة مبوجب الفقرة       

 من االتفاقية وتطبيـق مبـدأ       ٤ من املادة    ١
اوي األجر املتساوي لقـاء العمـل املتـس       "

  ؛"القيمة
ر األحكام املتعلقة بالعمل بعـض      اثآرصد  

الوقت وإجازة األبوة، وزيادة احلوافز مـن       
أجل التصدي لآلثار السلبية لعمـل املـرأة        

 بعض الوقت

تنفيذ اإلستراتيجية املزدوجة املتمثلة يف تشجيع      
املساواة بني اجلنسني والتشجيع اإلجيايب للمرأة      

يب التوجيهية بشأن   وفقاً ملبادئ االحتاد األورو   
  العمل
 واألسـرة  العمل متطلبات بني التوازن حتسني
 الرعايـة خـدمات    توسـيع  قانون بواسطة
  النهارية
  "األسرة أجل من احمللية التحالفات "مبادرة
  األبوة عالوة

  
 أشـهر  ("املعنيـة  املؤسسات مع التحالفات
  ")الشركاء

  "األستاذات برنامج"
 املرتبطة للمهن النساء الجتذاب الوطين امليثاق

 .والعلوم بالرياضيات
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اعتماد تدابري للقضاء علـى التمييـز ضـد          

املهاجرات ونساء األقليات عن طريق تدابري      
فعالة واستباقية، مبا يف ذلك برامج للتوعيـة        
واإلعالم؛ ومواصلة القيام بدراسات بـشأن      

مبا (حالة املهاجرات ونساء وفتيات األقليات      
؛ وتكثيف  )ذا الشأن يف ذلك مجع بيانات هب    

اجلهود من أجل محاية حقـوق اإلنـسان        
الواجبة خلادمات املنازل األجنبيات يف منازل      

 الدبلوماسيني

كلّفت احلكومة االحتادية بـإجراء دراسـة       
العيش يف عوامل متعـددة، ظـروف       "بعنوان  

الفتيات والشابات من خلفيـات مهـاجرة       
سـالفية وتركيـة    ويونانية وإيطاليـة ويوغ   

 "ات والـشابات األملانيـات األصـل      والفتي
)٢٠٠٤(  

النساء املنسيات من جيـل     "الدراسة املعنونة   
ظروف املهاجرات األكرب سـناً     " (املهاجرات
  ) وحدهننالاليت يعش

ومة االحتادية  ـمشاريع عديدة وضعتها احلك   
من أجل زيادة مشاركة املهاجرات يف سوق       

  العمل
  القانون العام ملكافحة التمييز

ديل القانون اجلنائي ملكافحة االجتار     قانون تع 
 .النساء والفتياتب

تسهيل وصول املرأة إىل املناصـب العليـا؛         
واختاذ تدابري استباقية إلزالة العقبات القائمة،      
مبا يف ذلك اختاذ تدابري خاصة مؤقتة مبوجب        

  من االتفاقية٤ من املادة ١الفقرة 

 مبـستوى  لالرتقـاء  متنوعة إجراءات إدخال
  الوزارات مجيع يف وظفنيامل

اختاذ تدابري متنوعة لتعزيز دور املرأة يف ميدان        
 .العلوم واألحباث

  التعذيب مناهضة اتفاقية
 اخلـامس  الدوري التقرير مناقشة(

 )٢٠٠٤ عام لألملانيا

مكتب مركـزي جلمـع البيانـات        إنشاء
  واملعلومات؛

إيضاح ما إذا كانت مجيع اخليارات املتاحـة       
لطات إنفاذ القانون تسري أيضاً     إزاء أفراد س  

 على أفراد قوات األمن اخلاصة؛

سُتسّجل مجيع اإلجراءات اجلنائية املتخذة يف      
سياق اجلنايات ذات الصلة ضـد مـوظفي        
الشرطة يف البيانات اإلحصائية القضائية على      

  املستوى االحتادي؛
وبة للجنة يف   ـات املطل ـد املعلوم ـمتّ تأكي 

 .هذا الصدد

مناقشة التقرير  (حقوق الطفل   اتفاقية  
  )٢٠٠٤الدوري الثاين ألملانيا لعام 

فرباير /اعُتمدت خطة العمل الوطنية يف شباط       اإلسراع يف اعتماد خطة عمل وطنية
٢٠٠٥.  

 يف املائة من النـاتج      ٠,٧ختصيص ما نسبته      
  احمللي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية يف اخلارج

 ٠,٣٦بلغ نسبة   ة لت ـدة اإلمنائي ـادة املساع ـزي
  يف املائة؛

التزام احلكومة االحتادية بزيادة اإلنفـاق علـى        
 يف  ٠,٥١املساعدة اإلمنائية الرمسية لتبلغ نـسبتها       
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 ٢٠١٠املائة من الناتج احمللي اإلمجايل حبلول عام        

  .٢٠١٥ يف املائة حبلول عام ٠,٧و

توسيع احلماية مـن االسـتغالل اجلنـسي          
لتـشريعات ذات   واالجتار بالبشر، مبوجب ا   

الصلة كلها لتشمل مجيع الفتيان والفتيـات       
   سنة١٨ممن تقل أعمارهم عن 

تعزيز محاية األطفال والشباب من العنف اجلنسي       
  ؛٢٠٠٣مبوجب القانون يف عام 

مواءمة اإلطار القانوين واملتطلبات الدولية عـن       
طريق قانون تعديل القـانون اجلنـائي يف عـام          

  ؛٢٠٠٥
طاري جمللـس االحتـاد األورويب      تنفيذ القرار اإل  

املتعلق مبكافحة اسـتغالل األطفـال يف املـواد         
  ؛)٢٠٠٨(اإلباحية واالستغالل اجلنسي لألطفال 

توقيع اتفاقية جملس أوروبا بشأن مكافحة االجتار       
  ). ٢٠٠٥(بالبشر 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
مناقـشة التقريـر    (حقوق الطفل   

 )٢٠٠٨لعام الدوري األول ألملانيا  

ضمان توعية أفراد الشرطة والقوات املسلحة      
املشاركني يف عمليات حفظ السالم التابعـة      

  لألمم املتحدة حبقوق الطفل

استحداث تدريب إضايف هبذا الـشأن جلنـود         
  .القوات املسلحة االحتادية

Notes 

1 The national legislative process of the Optional Protocol has been completed, filing of the document is 

imminent (Position 31 October 2008). 

2 I.e. less than 60 per cent of the average equivalence-weighted net monthly income of all individuals. 

- - - - -  

  


