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الشامل*

أملانيا
إضافة

آراء بشأ أ أأنن االسأ أ أأتتتايات ووأو التواأ أ أأيات وااللت امأ أ أأات ال و يأ أ أأة
والردود املقدمة من الدولة موضوع االستعراض

__________

*

مل حُترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة التحريرية يف األمم املتحدة.
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رد مجهوري أأة أملاني أأا اال ادي أأة لأ أ التوا أأيات املقدم أأة إليهأ أا م أأن جمل أأس
حقوق اإلنسان يف االستعراض الدوري الشامل يف  8أايرومايو 2018
 -1ترحب ب أملاني ببا ابلتوص ببيامل املقدم ببة ت ببضل ادس ببتشرال ال ببدور ال ببامل الثالب ب ال ببذ
تضشت له يف  8أاير/مايو  .2018وعق ادستشرال ،عقدمل احلكومة ادُتاديبة اجتماعبامل
م ببل ثلب ب اجتم ببل امل ببد واملش ببد األمل ببا حلق ببو ا ن ببا (املؤس ببة األملاني ببة الو ني ببة حلق ببو
ا ن ا /املؤس بة الو نيبة حلقببو ا ن با  .وانقب مفبول احلكومبة ادُتاديببة املشبا ا ياسببامل
حقببو ا ن ببا واملشونببة ا ن ببانية أيضببا نتببائال ادسببتشرال مببل ننببة الربملببا ادُتبباد حلقببو
ا ن ا وامل اعدة ا ن انية.
 -2ودرس ببت احلكوم ببة ادُتادي ببة مجي ببل التوص ببيامل وع ببددها  259توص ببية دراس ببة مت ني ببة.
وأحشركت يف هذه الشملية مجيل وزارامل احلكومة ادُتادية املشنية .وا بب توزيبل الحبضحيامل اب
خمتلف م توايمل احلكومة يف النظام ادُتاد األملا  ،وضيق الوقت املتاح ،تشبذر النظبر الكامبل
يف التوص ببيامل يف مجي ببل امل ببتوايمل احلكومي ببة .وهل ببذا ال ببب  ،أحت ببذ علم ببا ا ب ببشض التوص ببيامل،
د سببيما تلببهل الببم هلببا لىر مباشببرة عل ب الحببشيد الببودئ  ،اغيببة إتضبباع ا ملزيببد مببن البح ب .
ود يشببا ذلببهل ابلضببرورة أ احلكومببة ادُتاديببة د ت با ر اهل بدف املن ببود مببن التوصببيامل امل ببار
إلي ا عل هذا النحو.
 -3واتتارمل أملانيا إما دعم مجيل التوصيامل أو ا حا بة علمبا .با .وتبر أملانيبا أ القبانو
األملا واملمارسة احلالية  -جزئيا أو كليا  -جي دا فشض مضبمو التوصبيامل املقدمبة .ومبن ،
د تببر احلكومببة الفدراليببة مببا ي ببتدع اذبباذ تببدااي إضببافية يف مجيببل احلببادمل الببم حظيببت في ببا
التوصيامل ابلدعم.
 -4وأححيط علما ابلتوصيامل ألسباب شىت ،فف اشض احلبادمل ،قبد تتنباول التوصبية عبددا
من امل ائل املختلفة ،وقد تدعم أملانيا جزءا مبن التوصبية فقبط ،اينمبا ُتبيط علمبا ابا تبقب من با.
ويف اشض احلادمل ،تدعم أملانيا اهلدف املن بود مبن التوصبية ،ايبد أ با د ت بتييل ادلتبزام اتنفيبذ
التببدااي املقرتحببة لبلببوا ذلببهل اهلببدف ويف حببادمل أتببر  ،د يحشتببزم ،يف الوقببت احلبباذ ،اذبباذ أ
تببدااي إضببافية .وفضببض عببن ذلببهل ،تشببرب اشببض التوصببيامل عببن افرتاضببامل ،أو أتكيببدامل ،تشوزهببا
الدقببة عل ب دببو قببد يببؤد إىل اذبباذ ق برار اب حا ببة علمببا .ببا .ويف عببدد مببن احلببادمل ،قحببدمت
إيضاحامل إضافية إىل جان الرد عل التوصية.

الرد ل التوايات
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 1-155إىل :3
ُتيط علما.
 4-155إىل :6
تدعم.
:7-155
ُتيط علما.
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 8-155إىل :10
تدعم.
:11-155
ُتيط علما.
:12-155
تدعم.
:13-155
ُتيط علما.
 14-155إىل :16
تدعم.
:17-155
ُتيط علما.
:18-155
ُتيط علما.
:19-155
تدعم.
:20-155
ُتيط علما.
 21-155إىل :25
تدعم.
 26-155إىل :28
ُتيط علما.
 29-155و:30
تدعم.
:31-155
ُتيط علما.
 32-155إىل :48
تدعم.
 49-155و:50
تدعم.
 51-155و:52
تدعم.
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:53-155
ُتيط علما.
 54-155إىل :60
تدعم.
:61-155
ُتيط علما.
 62-155إىل :75
تدعم.
:76-155
ُتيط علما.
:77-155
ُتيط علما.
 78-155إىل :84
ُتيط علما.
:85-155
ُتيط علما.
 86-155إىل :92
تدعم.
 93-155إىل :95
تدعم.
 96-155إىل :98
تدعم.
 99-155إىل :111
تدعم.
:112-155
ُتيط علما.
:113-155
ُتيط علما.
:114-155
ُتيط علما.
 115-155إىل :117
تدعم.
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:118-155
ُتيط علما.
 119-155إىل :121
تدعم.
:122-155
ُتيط علما.
 123-155إىل :128
تدعم.
:129-155
ُتيط علما.
 130-155و:131
تدعم.
:132-155
ُتيط علما.
 133-155إىل :141
تدعم.
:142-155
ُتيط علما.
 143-155إىل :146
تدعم.
:147-155
ُتيط علما.
:148-155
ُتيط علما.
 149-155إىل :164
تدعم.
:165-155
ُتيط علما.
:166-155
تدعم.
:167-155
ُتيط علما.
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 168-155إىل :172
تدعم.
:173-155
ُتيط علما.
 174-155إىل :176
تدعم.
:177-155
تدعم.
:178-155
ُتيط علما.
 179-155إىل :183
تدعم.
:184-155
ُتيط علما.
 185-155إىل :188
تدعم.
 189-155و:190
تدعم.
 191-155إىل :195
تدعم.
:196-155
ُتيط علما.
 197-155إىل :199
تدعم.
:200-155
ُتيط علما.
 201-155إىل :203
تدعم.
:204-155
ُتيط علما.
 205-155إىل :207
تدعم.
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:208-155
ُتيط علما.
 209-155إىل :212
تدعم.
:213-155
تدعم.
 214-155و:215
تدعم.
:216-155
تدعم.
 217-155و 218-155و:220-155
تدعم.
:219-155
تدعم.
:221-155
تدعم.
:222-155
ُتيط علما .انظر .219-155
 223-155و:224
تدعم.
:225-155
ُتيط علما.
 226-155إىل :230
تدعم.
:231-155
ُتيط علما.
 232-155إىل :237
تدعم.
:238-155
ُتيط علما.
 239-155و:240
تدعم.
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:241-155
ُتيط علما.
 242-155إىل :256
تدعم.
:257-155
ُتيط علما.
 258-155و:259
تدعم.

احلواش
(1

8

 1-155إىل :3
ُت بيط علمببا .ت ببتخدم ادتفاقيببة محببيلا لالشامببل امل بباجرل ا ببكل ي ببمل امل بباجرين ببي النظببامي .
ود يتوافببق ذلببهل مببل القببانو األملببا  .ويكفببل الش ببد الببدوذ ااببباق ابحلقببو املدنيببة وال ياسببية والش ببد الببدوذ
ااباق ابحلقو ادقتحادية وادجتماعية والثقافية اللذا ينيبقا يف أملانيا حقو امل اجرين ا ن انية.
 4-155إىل :6
تدعم .وفقا دتفا ائتضف احلكومة ادُتادية ،تشتزم أملانيا التحديق عل الربوتوكول ادتتيبار امللحبق
ابلش ببد الببدوذ ااببباق ابحلقببو ادقتحببادية وادجتماعيببة والثقافيببة .ومل تكتمببل اشببد عمليببة ادسببتشرال القببانو
لتقييم جدو التحديق.
:7-155
ُتبيط علمبا .وقشببت أملانيبا علب الربوتوكبول رقببم  12امللحبق ابدتفاقيببة األوروايبة حلمايببة حقبو ا ن ببا
وعلق التحبديق علب الربوتوكبول
واحلرايمل األساسية يف  4ت رين الثا /نوفمرب  ،2000ولكن ا مل تحد عليه .ح
يف الوقت الراهن اتحة الفرصة لرصد التقدم الذ أحرزته الدول األتر دبو التحبديق علب ال بوااق القضبائية
للمحكمة األورواية حلقو ا ن ا وتيويرها اشد دتول الربوتوكول حيز النفاذ .ومن شب ذلبهل أ يتبيا فكبرة
أوضا عبن األثبر البذ سبيحدثه التحبديق علب الربوتوكبول يف النظبام القبانو األملبا  .ولبيس مبن امل بتياب اشبد
إجراء التقييم ابدستناد إىل األحكام الحادرة عن احملكمة األورواية حلقو ا ن ا حىت اآل .
 8-155إىل :10
تدعم .وفقا دتفا ُتالف احلكومة الفدراليبة ،تشتبزم أملانيبا التحبديق علب اتفاقيبة منظمبة الشمبل الدوليبة
رقم  .169ومل تكتمل اشد عملية ادستشرال القانو الضزم لتقييم جدو التحديق.
:11-155
ُتيط علما .سبق ودرست احلكومة ادُتادية املوضوب املثار دراسة وافية.
:12-155
تدعم.
:13-155
ُتيط علما .ت تدع اآلىر األفقية هلذه التوصية مزيدا من الدراسة.
 14-155إىل :16
ُتيط علما .كما ذحكر ابنتظام يف التقرير ال نو حلكومة مج وريبة أملانيبا ادُتاديبة عبن سياسبت ا املتشلقبة
اح ببادرامل املش ببدامل الش ببكرية التقليدي ببة ،تتخببذ احلكوم ببة ادُتادي ببة الق برارامل ا ب ت براتيص تح ببدير املش ببدامل
الش كرية عل أساس كل حالة عل حدة .وت بتند هبذه الشمليبة إىل املتيلببامل القانونيبة البواردة يف قبانو مراقببة
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األس ببلحة احلراي ببة ،وق ببانو التة ببارة وامل ببدفوعامل اابارجي ببة ،ومرس ببوم التة ببارة اابارجي ببة وامل ببدفوعامل ،فض ببض ع ببن
املبادئ ال ياسية الم اعتمدهتا احلكومة ادُتادية ا ب تحبدير األسبلحة احلرايبة و يهبا مبن املشبدامل الش بكرية
لش ببام  ،2000وعلب ب موق ببف اجل ببس امل ببرت رق ببم  944/2008ال ياس ببة اابارجي ببة واألمني ببة امل ببرتكة ا ب ب
مشاهدة جتارة األسلحة ،اا يف ذلهل املادة  4(7من ا.
:17-155
ُت بيط علمببا .تببنص تيببة الشمببل الو نيببة ا ب األعمببال التةاريببة وحقببو ا ن ببا عل ب رصببد تنفيببذ
الشناية الواجبة حبقو ا ن ا  .وست بكل نتبائال هبذا الرصبد أسباس القبرار البذ سبيتخذ يف عبام  2020ا ب
اذاذ تدااي ت ريشية أم د.
:18-155
ُتبيط علمبا .تشبرب تيبة الشمببل الو نيبة ا ب األعمبال التةاريبة وحقببو ا ن با عبن توقشبامل واضببحة
ا ب ب الشنايب ببة الواجبب ببة حبقب ببو ا ن ب ببا  .ايب ببد أ اابيب ببة د تتمتب ببل ا ب ببلية ت ب بريشية .وستح ب ببتشرل النتب ببائال يف
عام  .2020انظر .17-155
:19-155
تدعم.
:20-155
ُتبيط علمببا .تركببز احلكومببة ادُتاديببة ،يف ج ودهببا املتشلقببة ابألعمببال التةاريببة وحقببو ا ن ببا  ،عل ب
تنفيببذ مبببادئ األمببم املتحببدة التوجي يببة ا ب األعمببال التةاريببة وحقببو ا ن ببا  ،واملبببادئ التوجي يببة ملنظمببة
التشبباو والتنميببة يف امليببدا ادقتحبباد ا ب املؤس ببامل املتشببددة انن ببيامل ،وا عببض الثضث ب ملنظمببة الشمببل
الدوليببة ا ب املبببادئ املتشلقببة ابملؤس ببامل املتشببددة انن ببيامل وال ياسببة ادجتماعيببة .ويف ضببوء هببذه اابلفيببة،
ي تدع أ قرار ا ادنضمام إىل مبادرامل قياعية مزيدا من الدراسة.
 21-155إىل :25
تدعم.
 26-155إىل :28
ُت ببيط علم ببا .ل ببد أملاني ببا نظ ببام واس ببل الني ببا م ببن للي ببامل احلماي ببة القانوني ببة وتق ببد ال ببكو علب ب
الحشيدين ادُتاد والودئ  .ود يشد توسيل نياقه ضروراي.
 29-155و:30
ت بدعم .تكف ببل اآللي ببامل الوزاري ببة وامل ببرتكة ا ب ال ببوزارامل املتااش ببة .وتتحم ببل ج ببامل التن ببيق لك ببل م ببن
صببكو األمببم املتحببدة حلقببو ا ن ببا الببم صببدقت علي ببا أملانيببا امل ببؤولية األساسببية عببن التنفيببذ واملتااشببة وعببن
ا اضا ال امل الذ ت ار فيه مجيل الوزارامل األتر املشنية.
:31-155
ُتب بيط علم ببا .ا ب ب إقام ببة للي ببة و ني ببة دائم ببة للمتااش ببة ،انظ ببر  .29-155ويف جم ببال سياس ببة التش بباو
ا منائ  ،تلتزم أملانيا ادعم هيكل حقو ا ن ا يف البلدا ال ريكة وفقا ملف وم ا عن حقو ا ن با  .ويقبوم
هذا املف وم عل ال مزدوج يتمثل يف دعم م اريل حقو ا ن ا احملددة وتشميم ال حقو ا ن ا .
 32-155إىل :48
تدعم.
 49-155و:50
تدعم .تشتزم احلكومة ادُتادية وضل اسرتاتيةية م برتكة اب البوزارامل للم باواة تفضب إىل تيبة عمبل
وفقا للتوصية.
 51-155و:52
تدعم.
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:53-155
ُتب بيط علم ببا .ل ببد أملاني ببا نظ ببام واس ببل الني ببا م ببن للي ببامل احلماي ببة القانوني ببة وتق ببد ال ببكو علب ب
الحشيدين ادُتاد والودئ  .ود يشد توسيل نياقه ضروراي.
 54-155إىل :60
تدعم.
:61-155
ُتيط علما .انظر .53-155
 62-155إىل :75
تدعم.
:76-155
ُتيط علما .تكفل احلقو الو نية والدولية األساسبية وحقبو ا ن با حظبر التمييبز فيمبا يتشلبق اشمبل
الدولبة علب الحبشيدين البو ا والبدوذ احبورة شباملة .وُتظبر صبكو قانونيبة خمتلفبة املمارسبة التمييزيبة وتتضببمن
أشببكاد خمتلفببة وعقببوابمل يف جمببال القببانو ااببباق أيضببا .ايببد أ أشببكال التمييببز د ذضببل مجيش ببا لشق ببوابمل
جنائية.
:77-155
ُتببيط علمببا .لببيس ببة حاجببة دسببتحداص تشريببف ص بريا للتمييببز الشنحببر يف القببانو األملببا  ،إذ إ
التزامامل ادتفاقية الدولية للقضاء عل مجيبل أشبكال التمييبز الشنحبر  ،ابا يف ذلبهل تشريبف التمييبز الشنحبر يف
املببادة  1(1مببن هببذه ادتفاقيببة تحيبببق ا ببكل مباشببر يف أملانيببا .وفضببض عببن ذلببهل ،يتببيا القببانو األملببا ا ببار
القانو ملكافحة مجيل أشكال التمييز الشنحر الم تقل يف نيا هذا التشريف.
 78-155إىل :84
ُتببيط علمببا .حيظببر القببانو األملببا التنمببيط الشرق ب  ،وهببو د ينببدرج يف إ ببار ارسببة ال ببر ة .وي ببكل
إنفبباذ القببانو املنيبببق جببزءا مببن التببدري والتشلببيم امل ببتمر لل ببر ة ادُتاديببة .وتشببا ابنتظببام حقببو ا ن ببا ،
واحلقو األساسية ،وحظر التمييز ،وحظر ا ساءة والتشذي  ،وميثبا األمبم املتحبدة وادتفاقيبة األوروايبة حلقبو
ا ن ا  ،والكفاءة ا الثقافامل .وه تيور ابستمرار ،م فوعة اشايي م رتكة لشمبل ال بر ة البذ ُتظب فيبه
احلقبو األساسبية ابدحبرتام .و كببن تبدااي التبدري هببذه ضببان ال بر ة مبن أداء واجببباهتم وفبق تار بة اليريببق
الم وضش ا ادُتاد األورويب لشمله يف جمال احلريبة ،واألمبن والشدالبة .وفضبض عبن ذلبهل ،ترمب احلكومبة ادُتاديبة
ذكاء الوع ا الشامل يف القياب الشام جبميل أشكال الت مي والتمييز الشنحري .
:85-155
ُتبيط علمببا .يشتببرب الوضببل القببانو احلبباذ واآلليببامل احلاليببة كببافي  .وفيمببا ببص تببدااي املمارسببة الشامببة
ال ببم هت ببدف إىل النظ ببر يف التميي ببز الشنح ببر ومنش ببه ،اعتم ببدمل احلكوم ببة ادُتادي ببة تي ببة عم ببل و ني ببة ملكافح ببة
الشنحرية يف حزيرا /يونيه  2017وستضش ا موضل التنفيذ.
 86-155إىل :92
تدعم.
 93-155إىل :95
تدعم.
 96-155إىل :98
ت بدعم .مببا اببرح التببدري وإذكبباء الببوع ابلتمييببز الشنحببر م مببة هامببة تضببيلل .ببا ق بوامل ال ببر ة يف
فاذببذمل تببدااي عديببدة للتوعيببة ا ببائل
مج وريببة أملانيببا ادُتاديببة .أمببا ا ب املكتب ادُتبباد لل ببر ة اننائيببة ،ح
التمييز الشنحر ا ضبان ال ر ة .ويركز التدري الذ يقدمه املكت ادُتباد لل بر ة اننائيبة اآل ادرجبة
أكرب عل مواضيل من قبيل امل ارامل امل رتكة ا الثقافامل ،والتواصل مبل الضبحااي ،والتوعيبة ابلتيبرف اليميبا.
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وُت ببدص ابس ببتمرار .وينبغب ب التنبي ببه إىل أ ت ببدري ال ببر ة يف ال ببودايمل يق ببل
وُت ببن األدل ببة والب بربامال التدريبي ببة ح
ح
أبكمله عل عاتق الودايمل.
 99-155إىل :111
تدعم.
:112-155
ُتيط علما .د تتمتل احلكومة ادُتادية أب نفوذ عل مضبمو املببادئ التوجي يبة اليبيبة ،ففب أملانيبا،
تندرج صيا ة املبادئ التوجي ية اليبيبة يف نيبا اتتحباق انمشيبامل اليبيبة .وتضبيلل راايبة انمشيبامل اليبيبة
يف أملانيببا ( ، AWMFالببم تشمببل علب املبببدأ التببوجي انديببد  S3البذ أشببارمل إليببه أورو بوا  ،اببدور تن ببيق
هببام وظلببت ،ل ببنوامل عديببدة ،تتببيا إجبراء من ةيببا عببداد املبببادئ التوجي يببة .وإىل جانب ذلببهل ،ي ببار  ،يف
أ ل ب األحيببا  ،عببدد م بن انمشيببامل اليبيببة ،و ثلببو روااببط ان ببامل املت ب ثرة ابنتظببام يف هببذا ا ج براء ،ح ب
ادقتضبباء .ولببيس اوسببل احلكومببة ادُتاديببة أ تشمببل عل ب ُتقيببق ادت ببا املببذكور لنفببا ا ب مبببادئ انمشيببامل
اليبية التوجي ية لشام  2009واملبدأ التوجي  S3انديد.
:113-155
ُتيط علما .اوج القبانو الواجب التيبيبق ،يف حالبة وددة فبل د ميكبن أ يحبنف ذكبرا أو أنثب ،
يح ةل اليفل يف سةل املواليد دو أ عضمة دالة علب نبوب جن به .ويبتغب مبن م بروب القبانو البذ يحشبدل
البيبباانمل امل براد إدتاهلببا يف سببةل املواليببد إاتحببة فرصببة إضببافية حلببامل صببفامل انن ب دتتيببار ف ببة لمتنببوبل.
وسياجل قانو مغاير اهلوية انن انية هلذا الغرل.
ح
:114-155
ُتيط علما .د تر احلكومة ادُتادية أ ة حاجة إىل مثل هذه التدااي.
 115-155إىل :117
تدعم.
:118-155
ُتببيط علمببا .د يشتببزم اجبراء مراجشببة للت بريشامل يف الوقببت احلبباذ .ويف أملانيببا ،تحقببدم للمقببررين ااباصب
دعوة مفتوحة.
 119-155إىل :121
تدعم.
:122-155
ُت بيط علمببا .تكفببل وكببادمل إنفبباذ القببانو واحملبباكم اننائي بة إج براء ُتقيقببامل م ببتقلة ابلفش بل .ويوجببد
إجراء موحد للتشامل مل ال كاو املتشلقة ابدعاءامل سوء ال لو الرمس يف مجيل ال ليامل والوكادمل.
 123-155إىل :128
تدعم.
:129-155
ُتببيط علمببا .نحظببر يف توصببيامل اللةببا املببذكورة ا ببكل شببامل .وهتتببد احلكومببة ادُتاديببة اتوصببيامل
ننم الربملا األملا ا التحقيق يف وحدة األمن الو ا .ويحرصد تنفيذ التوصيامل ابستمرار.
 130-155و:131
تدعم.
:132-155
ُتيط علما .يتم ابستمرار ُت ال رون ا اريبة لتيبيبق التبدااي الق برية يف أملانيبا ،د سبيما يف ضبوء
ادتفاق ببامل الدولي ببة ،ويف ص ببدارهتا اتفاقي ببة األم ببم املتح ببدة حلق ببو األش ببخاق ذو ا عاق ببة ،الب بوائا قانوني ببة يف
ال نوامل األتية .وأضح تشزيز إرادة املرض واستقضلية املريض  -ا كل صريا أيضا فيما يتشلبق ابألشبخاق
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املحاا أبمرال عقلية  -يزداد أمهية يف هذا الحدد .وجي أ تكو التبدااي الق برية املبضذ األتبي دائمبا عنبد
تقييم أقح درجة كنة من تقرير املحي من جان املريض واحلاجة إىل ضما رفاه املريض.
وعند تقد الرعاية لألشخاق املحباا أبمبرال عقليبة ،قبد تن ب حبادمل د ميكبن في با تفباد خمبا ر
ج يمة يتشرل هلا األشخاق املتضررو  ،أو األ راف األتر  ،دو اللةوء إىل تدااي مؤقتة تقيد احلريبة ،علب
الر م من ان ود ال بااقة الراميبة إىل تنفيبذ تبدااي إقحاميبه اقبدر أقبل .ويف هبذه احلبادمل ،جيب  ،يف رأ امل برب
األملببا واحملبباكم الشليببا ،أ يكببو م ببتياعا اذبباذ ت ببدااي م ببروعة قببانوان تقيببد احلريببة .ببي أ ذلببهل د يك ببو
م موحا اه إد يف احلادمل الفردية املربرة ،وهو ي تدع قرارا من احملكمبة ،مبا عبدا يف حبادمل اابيبر الوشبيهل.
وجي ب أ تحقببيم احلاجببة إىل التببدااي املتخببذة عل ب أسبباس م ببتمر وصببارم .وجي ب إ بباء التببدااي دو إايبباء إ
مل تشد ميلواة.
ويف ضوء هذا التقييم املتمايز للتدااي الم تقيد احلرية ،د يوجبد مبا يبربر ال بش جببار لبدول األ براف
علب أ تشتببرب اسببتخدام أ تببدااي تقيببد احلريببة ملحببلحة ال ببخص املتضببرر عمببض مببن أعمببال التشببذي  .ود يحشببد
احلظر القانو للتدااي املشنية دو استثناء أمرا كنا لل ب نف ه.
 133-155إىل :141
تدعم.
:142-155
ُت ببيط علم بباُ .تت ببل جب برائم ال ببرف مك بباان ابرزا الي ببوم يف مكافح ببة جب برائم الكراهي ببة .ويف ه ببذا الح ببدد،
ازدادمل يف أملانيب ببا النب ببداءامل الداعيب ببة لت ب ببديد الشقواب ببة يف حب ببال ارتكب بباب هب ببذه ان ب برائم ابسب ببتخدام ا نرتنب ببت،
فاملضمو الت ي ينت ر ا رعة عل ا نرتنت ويكو من الحش جدا إزالته يف كثي من احلادمل.
 143-155إىل :146
تدعم.
:147-155
ُتبيط علمببا .د توجببد حاليببا أ لبيببة سياسببية تؤيببد تفببض سببن ادنتخبباب املنحببوق علي ببا يف الدسببتور
لتحبا  16سنة.
:148-155
ُتببيط علمببا .تكفببل األحكببام األملانيببة الببم تببنظم ويببل األح بزاب ال ياسببية ابلفشببل ال ببفافية يف ويببل
األحزاب.
 149-155إىل :164
تدعم.
:165-155
ُتيط علما .تتيل تدااي املراقبة أساسا قانونيا حيم مبدأ التناس والضبرورة علب وجبه اابحبوق.
ود ت كل تدااي الرقااة الم تتقيد .ذه اللوائا انت اكامل حلقو ا ن ا .
:166-155
تدعم .أتتذ احلكومة ادُتادية علما اوجود أشكال خمتلفة من األحسر.
:167-155
ُتيط علما.
 168-155إىل :172
تدعم.
:173-155
ُتبيط علمببا .تشكببف احلكومببة ادُتاديببة يف الوقببت احلاضببر علب إعببداد ورقببة ابلقضببااي الرئي ببية املتشلقببة
.ةرة الشمال املؤهل من ي الدا ادُتاد األورويب ،دو ييز ننس امل اجرين.
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 174-155إىل :176
تدعم.
:177-155
تبدعم .يضببمن القببانو ادجتمبباع احلمايببة ادجتماعيببة ملزارعب الكفبباف ،اببن فببي م ال ببباب والن بباء،
فضض عن ال ياسامل املتشلقة ابحلقو يف امل اركة وشرون الشمل.
:178-155
ُتببيط علمببا .حسببن قببانو امل بباركة ادُتاديببة يف عببام  2016صببضح تببدمامل رعايببة األشببخاق ذو
ا عاقببة ،وفقببا دتفاقيببة األشببخاق ذو ا عاقببة .وسيحبببا ا صببضح انفببذا تببدرجييا حبلببول عببام  .2020ومببن
أهداف هذا ا صضح الرئي ية ،جشل فوائد امل اعدة املقدمة لألشخاق ذو ا عاقة أفضبل .وينبغب أ يوجبه
البدعم البضزم ا بكل أساسب لألفبراد احملتباج  .وترصببد أملانيبا تنفيبذ القواعبد انديببد وأثرهبا .ود يحشتبزم يف الوقببت
احلاذ توسيل نيا تدمامل الرعاية.
 179-155إىل :183
تدعم.
:184-155
ُتيط علما.
 185-155إىل :188
تدعم.
 189-155و:190
تدعم .تظل احلكومة والودايمل ملتزمت اكافحة عدم امل اواة يف نظام التشليم .ي أنبه د يوجبد دليبل
قبا ل علب التمييبز اهليكلب املت صبل يف النظبام .وتتباح لليببضب احملبروم  ،ابن فبي م اليببضب اآلتب مبن أوسببان
م اجرة ،ائفة واسشة النيا من تدااي الدعم.
 191-155إىل :195
تدعم.
:196-155
ُتببيط علمببا .وتوجببد تببدااي أتببر حلمايببة امل برأة تببارج نيببا قببانو ا قامببة واشببد انقضبباء فببرتة ثببضص
سنوامل عل الزواج ،ح دد تحاريا ا قامة حىت وإ مل يشد الزواج قائما ا ب الشنف املنزذ وفضبض عبن ذلبهل،
جيوز أيضا اذاذ قبرار تقبدير ابنا تحبريا إقامبة قببل انقضباء مبدة ال بنوامل الثضثبة علب البزواج يف حالبة الشنبف
املنزذ.
 197-155إىل :199
تدعم.
:200-155
ُتببيط علمببا .ثببل إقامببة مراكببز لضتحببال وال ببكاو مراعيببة لأل فببال ي ببتييل األ فببال ادتحببال .ببا
أبنف م ا مجيل امل ائل الم هتم م تدايا مفيدا وينظبر إليبه اشب الرضبا .وي بمل ذلبهل ،علب سببيل املثبال،
ثلبو األ فببال ،ومكاتب األ فببال ،أو مراكبز ال ببكو /مكات أمب املظببامل البم أحن ب ت يف أملانيبا ،د سببيما يف
جمال رعاية األ فال وال باب .و ثل البي ة املباشرة الم يشي في با األ فبال عبامض حامسبا ابلن ببة هلبم .ولبذلهل،
ينبغ أ تكو نقان ادتحال الم ت تقبل ال بكاو الفرديبة مبن األ فبال أو مبن ثلبي م ،أو البم تقبدم البدعم
وت د امل بورة ا ب هبذه ال بكاو  ،يف متنباول األ فبال ،أ تي بي وصبوهلم إلي با ،وتنظيم با تنظيمبا جيبدا،
وإقامت ببا يف ان بوار املباشببر .ويوجببد فشببض عببدد كبببي مببن مراكببز ادتحببال وال ببكو هببذه يف أملانيببا عل ب صببشيد
البلدايمل .ود يكف إجياد مفول لأل فال كما ييل ذلهل هنا لتلبية ادحتياجامل يف هذا اجال.
 201-155إىل :203
تدعم.
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:204-155
ُتببيط علمببا .تببر احلكومببة ادُتاديببة أ األحكببام اننائيببة تببوفر فشببض محايببة شبباملة .ولببذلهل ،فلببيس ببة
ما ي تدع املراجشة.
 205-155إىل :207
تدعم.
:208-155
ُتببيط علمببا .يف عببام  ،2017نظببرمل أملانيببا يف إمكانيببة تنقببيا الرتمجببة األملانيببة دتفاقيببة األمببم املتحببدة
حلقو األشخاق ذو ا عاقة ،مل إجراء تقييم نقد للتغييامل البم أحدتلبت علب الرتمجبة يف النم با يف أملانيبا
أيضببا .واشببد النظ بر يف احلةببال املؤيببدة واملشارضببة لببذلهل ،تببر أملانيببا أ تكبباليف مراجشببة الن ببخة األملانيببة مببن
اتفاقيببة حقببو األشببخاق ذو ا عاقببة تفببو فوائببدها ومببن ف ب د تر ب يف اذبباذ هببذه اابيببوة .وسببتكو
فائدة تنقيا ترمجة اتفاقية حقو األشخاق ذو ا عاقة حمدودة ،أل التيبورامل البم حبدثت يف جمبال امل باركة
وسياسة ا عاقبة قبد جتاوزهتبا منبذ وقبت ويبل ،كمبا أ م ب لة تنفيبذ ادتفاقيبة ا بكل ملمبوس (أكثبر أهبم كثبيا
من تنقيا الرتمجة األملانية ،وه  ،وفقا للمادة  ،50لي ت مبن اب صبي ادتفاقيبة اللغويبة ذامل احلةيبة يف املقبام
األول.
 209-155إىل :212
تدعم.
:213-155
تببدعم .د توجببد لليببامل تاصببة اةموعببامل حمببددة ،أو متمببايزة ل بدتول سببو الشمببل تتشلببق ابدنتمبباء
ا ثببا .ويراع ب دتببول ال ببو تحببائص فرديببة أتببر  .ومببن الناحيببة القانونيببة ،يحتبباح لل ببنم والرومببا ،حب بببا م
موا ن أملا  ،أو يتمتشو اوضل مكافئ ،دتول سو الشمل ش م يف ذلهل ش املوا ن اآلتبرين .ولبذلهل،
د تر احلكومة ادُتادية أ ة حاجة لتشزيز ا جراءامل يف هذا الحدد.
 214-155و:215
تدعم.
:216-155
تببدعم .يببنص القببانو األساسب األملببا علب مببا يلب يف املببادة  : 1(5لحريببة الحببحافة وحريببة ا اببضا
اوسائل البب واألفبضم مكفولتبا ل .وتت بق الت بريشامل علب امل بتو ادُتباد وعلب صبشيد البودايمل مبل هبذه
الضمانة الدستورية .وفضض عن ذلهل ،تبذل ج ود لتشزيز استخدام لغبامل األقليبامل ،املشبرتف .با رمسيبا يف أملانيبا
استنادا إىل امليثا األورويب للغامل ا قليمية أو لغامل األقليامل.
 217-155و 218-155و:220-155
ت ببدعم .د يوج ببد أ أس بباس يف الق ببانو األمل ببا لضعب برتاف اح ببفة لأقلي ببة إثني ببةل .ففب ب أملاني ببا ،يحش ببرتف
أبقليببامل ال بشوب األصببلية ك قليببامل و نيببة علب النحببو احملببدد يف اتفاقيببة جملببس أورواب ا اريببة حلمايببة األقليببامل
القومية .وت مل هذه األقليامل البدامنركيو  ،وجمموعبة الفريبزاي ا ثنيبة ،وشبش الحبرب ،وشبش ال بنم والرومبا
األملباني  .وعبضوة علب ذلبهل ،تبود احلكومبة ادُتاديبة أ ت بي إىل أ القبانو الشبام للم باواة يف املشاملبة ينيبببق
يف أملانيا علب احلمايبة مبن التمييبز .وي بش هبذا القبانو إىل محايبة مجيبل األشبخاق مبن مظباهر التمييبز املبذكورة
فيببه ،ومببن ف ببو ي ببمل مجيببل األف براد م بن كببل األصببول ال بذين يشي ببو يف أملانيببا .وت ببش تببدااي ا دمبباج الببم
تتخ ببذها احلكوم ببة ادُتادي ببة ا ببكل م ببتمر إىل تشزي ببز تك ببافؤ الف ببرق وهب ب ت ببت دف مجي ببل ال ببذين حي ببق هل ببم
ادستفادة من ا ،اغض النظر عن تلفيت م الو نية ،أو الشرقية ،أو الدينية.
:219-155
تدعم .ينيبق القانو الشام للم اواة يف املشاملة يف أملانيا عل احلماية من التمييز .وي بش هبذا القبانو
إىل محاية مجيل األشخاق من مظاهر التمييز املذكورة فيه ،ومبن ف بو ي بمل األشبخاق املنحبدرين مبن أصبل
أفريقب الببذين يشي ببو يف أملانيببا .وفضببض عببن ذلببهل ،ت ببش احلكومببة ادُتاديببة احببفة م ببتمرة للتحببد للتمييببز
اهليكلب  ،ويف سببو الشمببل علب أسبباس األصببل ،مببن اب أمببور أتببر  .د يوجببد أ أسبباس يف القببانو األملببا
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لضعبرتاف احببفة لأقليببة إثنيببةل .ولببذلهل ،تببرفض احلكومببة ادُتاديببة انببزء الثببا مببن التوصببية .ويف أملانيببا ،يحشببرتف
أبقليببامل ال ببشوب األصببلية ك قليببامل و نيببة علب النحببو احملببدد يف اتفاقيببة جملببس أورواب ا اريببة حلمايببة األقليببامل
القومية .وت مل هذه األقليامل البدامنركيو  ،وجمموعبة الفريبزاي ا ثنيبة ،وشبش الحبرب ،وشبش ال بنم والرومبا
األملاني .
:221-155
تدعم.
:222-155
ُتيط علما .انظر .219-155
 223-155و:224
تدعم.
:225-155
ُتيط علما .تتيا أملانيبا احلحبول علب الرعايبة اليبيبة انيبدة ،ولكن با د تشتبزم ،كقاعبدة ،ادسبتغناء عبن
أداة سياسة اهلةرة املتمثلة يف الت ةيل ا لزام لد سبليامل األجانب  .وميكبن تقبد الرعايبة اليارئبة مبن قببل
األ ببباء يف امل ت ببفيامل الشامببة عل ب أسبباس ال برية وفقببا للقببانو النافببذ .ويف هببذه احلببادمل ،يحشف ب مببن ا ل بزام
ابلت ةيل لد سليامل األجان .
 226-155إىل :230
تدعم.
:231-155
ُتيط علما.
 232-155إىل :237
تدعم.
:238-155
ُتيط علما .توذ القوان احلالية أمهية ابلغة لحو الكرامبة ا ن بانية .ود يحشتبزم إجبراء تغيبيامل ت بريشية
يف الوقت احلاذ.
 239-155و:240
تدعم.
:241-155
ُتببيط علمببا .يت ببق القببانو األملببا واملمارسببة ا ب اللةببوء مببل القببانو الببدوذ .وت ببش أملانيببا جاهببدة
عل الدوام لكفالة فشالية التحقيقامل يف القضااي اننائية.
 242-155إىل :256
تدعم.
:257-155
ُتيط علما.
 258-155و:259
تدعم .يحكفل ت ةيل املواليد اغض النظر عن الوضل من حي اهلةرة.
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