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 عملية إعداد التقرير -أوال   
أُعددد هددذا التقبيددب  تنسددير مددن ويارة ااارةيددة امتاديددةل وأسددهالت فيدد  الددويارة امتاديددة  -١

رة امتاديددة لودداون األسددبة وكسددار السددن والنسددا  والوددسا ل للعالددو والودداون امةتالاعيددةل والددويا
وويارة الداخليددة امتاديددةل والددويارة امتاديددة للعدددس ولايددة املسددتهلةل وويارة الصددحة امتاديددةل 
والدددويارة امتاديدددة للتعددداون املتصدددادي والتناليدددةل وكدددذلة املدددالب الددددانم لدددويرا  التعلددديم والوددداون 

مجهوريدددة أملانيدددا امتاديددةل ومووةدددة ايةومدددة امتاديددة املعنيدددة  وددداون ا  دددبة  الثقافيددة و ومايت
 والالةئني واإلدماج.

ل  وأن ٢٠١٧حزيبان/يوني   ٢٢منالوة عامة و ويارة ااارةية امتاديةل و  ُعقدتو  -٢
تقبيب امستعباض الدوري الوامو املقبر تقدمي ل وذلة لسو جتاليع املواد اليت يتضالنها. وابإلةافة 
إىل الةياانت املذكورة أعالهل ُدعي يضور ةلسة املنالوة العامة كو مدن املنتددا األملداق يقدو  

للالنظالات غري ايةومية األملانية يقو  اإلنسدانل واملعهدد األملداق يقدو   نسان  صوت  تالوا  اإل
اإلنسددددان. وتبأسددددت اللسددددة ابر ددددو كددددوفلابل مووةددددة ايةومددددة امتاديددددة املعنيددددة  سياسددددة حقددددو  

 اإلنسان واملعونة اإلنسانية و ويارة ااارةية امتادية.

 ة ع  اجلولة السابقةتنفيذ التوصيات الصادر  -اثنيا   
 (ل٢٠١٣) (١)الثانيدة لالسدتعباض الددوري الوداموولدة الفيالا يتعلر ابلتوصيات الصادرة عن  -٣

 تود أملانيا أن تسدي املالحظات التالية:

 الصكوك الدولية -ألف 
 ابول القواعد الدولية -1 

و اجملتالدددع الددددوال إىل التوددد يع علدددمل لسدددوس امتوالدددات  تسدددعمل أملانيدددال  صدددوتها عضدددوا   -٤
اتفاايااة امماات املتملاادة ملكافملااة الدوليددة. ويُددذكب مددن  ددني اخددب امتوالددات الدديت صدددلت عليهددا: 

ل واتواليددددة ألددددس أورواب  وددددأن لايددددة ٢٠١٤توددددبين الثدددداق/نوفالرب  ١٢ل وذلددددة و (٢)الفساااااد
تودبين  ١٨و  ل وذلدة(٣)(اتفااية الناااروينسي )األطواس من امستغالس النسي وامعتدا  ال

ل واتوالية ألس أورواب للولاية من العند  املوةد  ةدد النسدا  والعند  املندزا ٢٠١٥الثاق/نوفالرب 
 .٢٠١٧توبين األوس/أكتو ب  ١٢ل وذلة و (٤)(اتفااية اسطنبولومةافحتهالا )

امللحدددر  12الربوتوكاااول راااات علدددمل  ٢٠٠٠تودددبين الثددداق/نوفالرب  ٤وولّعدددت أملانيدددا و  -٥
وأُرةئددت مسددألة . (٥)ت األساسدديةل ولةنهددا د تصددد  عليدد ابتواليددة لايددة حقددو  اإلنسددان وايددباي

إلاتحددددة رصددددد التقدددددا الددددذي تددددبيه الدددددوس األخددددبا علددددمل هددددذا الصددددعيد ووةددددع  حاليددددا  التصدددددير 
وتوكدوس. ومدن ندأن امةتهادات القضانية للالحةالة األورو ية يقدو  اإلنسدان  عدد  دد  نوداذ الرب 

ذلة أن يتيح تةوين فةبة أوةح عن األثب النانئ علمل النظداا القدانوق األملداق نتي دة  للتصددير 
علددمل الربوتوكددوس. وو الولددت اياةددبل م ميةددن إةددبا  تقيدديم و هددذا الصدددد اسددتنادا  إىل القددبارات 

 اليت اختذهتا احملةالة األورو ية يقو  اإلنسان.
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 سملب التملفظات -2 
جُتدددبي ايةومدددة امتاديدددة دراسدددة دليقدددة ملعبفدددة مدددا إذا كدددان ينسغدددي إ ددددا  توظدددات علدددمل  -٦

املعاهدددات الدوليددة و أدداس حقددو  اإلنسددان. وفيالددا يتعلددر ابلتحوظددات الدديت أُ ددديت حدد  ا نل 
 .(٦)ةومة امتادية تبا أهنا ةبوريةتزاس اي م

 التعاون مع اآلليات واملؤسسات الدولية -٣ 
صلت أملانيا عاللها علدمل ودو وثيدر مدع ا ليدات واملاسسدات الدوليدة يقدو  اإلنسدان.  وا -٧

أصاااملال الاااوالطت   إطاااار اإلااااراسات ا اصاااة  لاااس كالدددا أهندددا وةوهدددت دعدددوة دانالدددة إىل 
 حقوق اإلنسان.

الفريااق العاماال املعااين أةدبا  ل٢٠١٤تودبين الثدداق/نوفالرب  ١٤إىل  ١٢وو الودةة مددن  -٨
 .(٧)يايرة متا عة إىل أملانيا التعسفي التابع  لس اممت املتملدة حلقوق اإلنسانابالحتجاز 

املقاااارر ا اااااآل املعااااين ابآلاثر املقتبااااة   جمااااال حقااااوق وأةددددبا ابنددددةوت تو ددددا ل  -٩
يايرة إىل  اإلنسااان علااا إدارة املااواد والنفاااطت ا طاارة والااتيلة منيااا بطريقااة سااليمة بي يااا  

. واةتالددع مددع ٢٠١٥كددانون األوس/ديسددالرب   ٧توددبين الثدداق/نوفالرب إىل  ٣٠مددن أملانيددا و الوددةة 
عددددد مدددن املالثلدددني ايةدددوميني وعضدددو و الربملدددان امتدددادي األملددداقل و ثلدددني عدددن اجملتالدددع املددددق 

 .(٨)ادات العالاس واملاسسات الت اريةوات
س العاماال املعااين فريااق ا ااربال أةددبا ٢٠١٧نددساف/فربايب  ٢٧إىل  ٢٠وو الوددةة مددن  -١٠

يايرة إىل أملانيددال واةتالددع نيالثلددني  ابملنملاادري  ماا  أصاال أفريقااي التااابع  لااس حقااوق اإلنسااان
عضدددا  الربملدددان ايةومدددة امتاديدددة ومنظالدددات غدددري حةوميدددةل وكدددان لددد  اتصددداس أيضدددا   حدددد أ عددن

 .(٩)امتادي األملاق
 لني واملقبر اااص.مع الوبيقني العام كامال    وتعاونت ايةومة تعاوان   -١١
لوةيت عضوية مدة كدو منهالدا ثدالن سدنواتل مدن  منتخسا   ودأ ت أملانيال  صوتها عضوا   -١٢
ل علمل دعدم عالدو ألدس حقدو  ٢٠١٨إىل عاا  ٢٠١٦ومن عاا  ٢٠١٥إىل عاا  ٢٠١٣عاا 

وددب  ايصددوس علددمل ميدداه ال اإلنسددانل م سدديالا مددن خددالس تقدددر مودداريع لددبارات  وددأن ايددر و
ل ومسددددددألة امجتددددددار (١١)ل وايددددددر و السددددددةن الالنددددددر(١٠)ونددددددة وخدددددددمات الصددددددب  الصددددددحياملأم

ل تولدددت أملانيدددا ر سدددة ٢٠١٥. وو عددداا (١٣)ل وايدددر و ااصوصدددية و العصدددب البلالدددي(١٢)ابلسوددب
ألددس حقددو  اإلنسددان وعاللددت  نودداف مددن أةددو تعزيددز كوددا ة وفعاليددة اجمللددس و مددني مودداركة 

 أعالال . منظالات اجملتالع املدق و
لل العية العامة من خالس تقدر موداريع  اللجنة الثالثةو أعالاس  وناركت أملانيا أيضا   -١٣

ل وايدر (١٤)لبارات  وأن اير و ايصوس علمل مياه الودب  املأموندة وخددمات الصدب  الصدحي
 أمور.ل و مجلة (١٦)ل واملاسسات الوطنية يقو  اإلنسان(١٥)و ااصوصية و العصب البلالي

خالس دوريت الل نة الستني وايادية  جلنة وضع املرأةوتولت أملانيا منصب اننب رنيس  -١٤
والستني. وهبذه الصوةل دعت أملانيا إىل يايدة عددد ةلسدات التحداورل ابعتسارهدا أداة هامدة لضدم 

دوس أخدددبا و ل لثّادددو أملانيدددا أالوعدددة دوس أورواب الغب يدددة و املتةلالدددني مدددن اجملتالدددع املددددق. وحاليدددا  
 مؤمتر الدول امطراف   اتفااية حقوق امشياآل ذوي اإلعااة. مةتب 
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وطدددواس تلدددة الودددةةل كدددان ا دددد  البنيسدددي ابلنسدددسة إىل أملانيدددا يتالثدددو و تعزيدددز سياسدددة  -١٥
 الوالوس والووافية و منتدايت األمم املتحدة يقو  اإلنسان.

ل وم سدديالا عددن طبيددر ة حقااوق اإلنسااانمفوضاايوتايددد أملانيددا العالددو الددذي تضدد لع  دد   -١٦
 التربعات السنوية السخية.

منظماة ل وجملاس أوروابعلمل تعزيز حقو  اإلنسان و إطار كدو مدن  وتعالو أملانيا أيضا   -١٧
 .االحتاد امورويبل وامم  والتعاون   أورواب

 التعاون املشقك فيما بني الدول واملساعدة اإلمنائية -٤ 
اإلنسددان رددور تبكيددز رنيسددي و السياسددة ااارةيددة األملانيددة. ولثّاددو لايددة توددةو حقددو   -١٨

حقو  اإلنسان وتعزيزها و إطار العاللات الثنانية أحد الودواغو البنيسدية ألملانيدال وهدي تضد لع 
 عالدداس و املنتددددايت املتعدددددة األطددبا  تقيقدددا   دددذه الغايدددة. وإةددافة  إىل احملددداد ت املساندددبة مدددع 

ل توددالو أنودد ة أملانيددا إةددبا  حددوارات  وددأن حقددو  اإلنسددان و أنددةاس ولوالددب  تلوددةل الدددوس
منظالددات اجملتالددع املدددق و مجيددع أوددا  العدداد. وو  وتقدددر الدددعم إىل املودداريع الدديت تددديبها أساسددا  

هدددذا السددديا ل فدددمن عوامدددو مدددن لسيدددو تعزيدددز املاسسدددات املعنيدددة  قدددو  اإلنسدددانل وإعدددال  سددديادة 
نل وإرسا  الدميقباطيةل ورصد سدري امنتخداابتل وإنودا  ا ياكدو اإلداريدة وهياكدو الودبطةل القانو 

وتددددريب القدددوات املسدددلحة ولدددوات األمدددن األخدددبال واختددداذ تددددا ري ملندددع نودددو  األيمددداتل وإلامدددة 
التعاون اإلمنانيل تندرج مجيعها و إطار أداة عالدو تعاونيدة نداملة علدمل الصدعيد الثنداني مدن أةدو 

الديت  املسااعدة اإلنساانيةهوض  قو  اإلنسانل وتوفري دعم عاللي و سسيو تعزيزهدا. وتسدهم الن
تقدددمها أملانيددا و إعالدداس حقددو  اإلنسددان عددن طبيددر تدددا ري املعونددة لتلسيددة احتياةددات األنددخاص 
املعددويين. كالددا تسددهم املسدداعدة املقدمددة و ميددادين السددةن والتعلدديم والصددحة وإمددداد امليدداه ولايددة 

 إلنسان و إعالاس ايقو  الوبدية و هذه اجملامت.ا
. ويوددةو صددون ولايددة حقددو  (١٧)و السددنوات األخددرية تعاوهنااا اإلمنااائيوكثّوددت أملانيددا  -١٩

مددن املسددادت التوةيهيددة للسياسددة اإلمنانيددة األملانيددة. وهددذا يددنعةس و العديددد مددن  اإلنسددان واحدددا  
 الصةو  والتدا ري.

  ورلدددددة اسددددةاتي ية سحقددددو  اإلنسددددان و السياسدددددة  ل توددددةو٢٠١١فالنددددذ عدددداا
ي األساس امللزاا لةوالة امتثاس مواريع التعاون اإلمناني ايةدوم اإلمنانية األملانيةس

 ؛ملعايري حقو  اإلنسان ومسادنها
  ل توددددالو أالوعددددة املسددددادت التوةيهيددددة  وددددأن احددددةاا معددددايري ٢٠١٣ومنددددذ عدددداا

ومسدددادت حقدددو  اإلنسدددانل نيدددا و ذلدددة الواندددب املتعلقدددة  ندددو  الدددنسل املتدددزاا 
 تقيدديم ا  ر واملخدداطب النامجددة علددمل مسددتوا حقددو  اإلنسددان ةددالن التخ ددي  

قةحددات الربانأيددة لاليددع مودداريع السياسددة اإلمنانيددة الثنانيددةل وو سدديا  وةددع امل
 ؛أو ماليا   تقنيا   سوا  كان تعاوان  للتعاون ايةومي األملاقل 

  ل تتدوخمل خ دة العالددو إلدمداج األندخاص ذوي اإلعالدة اتسددا  ٢٠١٣ومندذ عداا
منه يدددة نددداملة لةسددديش حقدددو  األندددخاص ذوي اإلعالدددة و املوددداريع األملانيدددة 

ملدداق لتقيدديم التناليددةل مددن املقددبر للتعدداون اإلمندداني. و نددا  علددمل توصدديات املعهددد األ
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مددددن أةددددو إدمدددداج األنددددخاص ذوي  ٢٠١٨اتسددددا  اسددددةاتي ية ةديدددددة و عدددداا 
 ؛عاون اإلمنانياإلعالة و املواريع األملانية للت

  ل اعُتالدت ورلة اسةاتي ية ملزمة  عنوان ساملسداواة  دني النسدني ٢٠١٤وو عاا
عدددن طبيدددر سخ دددة عالدددو  ذها حاليدددا  و السياسدددة اإلمنانيدددة األملانيدددةسل و دددبي تنويددد

س إىل ٢٠٢٠-٢٠١٦السياسددددة اإلمنانيدددددة  ودددددأن املسدددداواة  دددددني النسدددددني للودددددةة 
 ؛ذات الصلة ةانب خبان  ال بير السنوية

  ل اعُتالددددت خ دددة عالدددو لتعزيدددز حقدددو  األطوددداس والودددسا  و ٢٠١٧وو عددداا
 ؛تعاون اإلمناني ايةومي األملاقإطار ال

  اإلدمددددداج الةامدددددو للدددددنهق القدددددانم علدددددمل ايقدددددو  و وتسدددددعمل أملانيدددددا إىل تقيدددددر
الصددةو  والتدددا ري اإلمنانيددة لالتدداد األورو . ويوددالو ذلددةل علددمل سددسيو  مجيددع

املثدددددداسل خ ددددددة عالددددددو امتدددددداد األورو   وددددددأن حقددددددو  اإلنسددددددان والدميقباطيددددددة 
(ل والصددددة ٢٠١٧(ل وتوافددددر ا را  األورو   وددددأن التناليددددة )٢٠١٩-٢٠١٥)

و  للالسدددانو طيدددة وحقدددو  اإلنسدددانل وخ دددة عالدددو امتددداد األور األورو  للدميقبا
 ؛ ٢٠٢٠-٢٠١٦النسانية 

  وعلددمل صددعيد األمددم املتحدددةل دعددت أملانيددا ابسددتالبار إىل تبسدديش حقددو  اإلنسددان
و سددديا  أنوددد ة الوبيدددر العامدددو  ٢٠٣٠واملسددداواة  دددني النسدددني و خ دددة عددداا 

 ؛ (١٨)تدامةاملعين  هدا  التنالية املساملوتوح اب  العضوية 
 ايصدددوس علدددمل ميددداه الودددب  املأموندددة وخددددمات الصدددب   وكدددان إعالددداس ايدددر و

الصددحي و السلدددان الوددبيةة أحددد أددامت الةكيددز ا امددة و السددنوات األخددرية. 
دعددم وميددة املقددبر اادداص املعددين  ددر اإلنسددان و ايصددوس  وتواصددو أملانيددا أيضددا  

.  ٢٠٠٨املنودأة و عداا  الصدحيلعلمل مياه الوب  املأموندة وخددمات الصدب  
من عناصدب اسدةاتي ية امسدتدامة  رنيسيا   كالا يوةو ايصوس علمل املياه عنصبا  

و أملانيددال حيدد  أن ايةومددة امتاديددة لددد وةددعت لنوسددها هددد  إ دداد فددبص 
ايصددوس علددمل ميدداه الوددب  املأمونددة وخدددمات الصددب  الصددحي لعوددبة ماليددني 

 .(١٩)م من أملانيا دع ٢٠٣٠نة ح  عاا نخص كو س
 ليدددددددددون يددددددددددورو للتعددددددددداون اإلمندددددددددداني  ٢٢ ودددددددددو ل خصصدددددددددت أملانيددددددددددا٢٠١٦وو عددددددددداا  -٢٠

 )األرلداا املالتدة الصدادرة عدن منظالدة التعداون والتناليدة و امليددان املتصدادي و نيسدان/ ايةومي
(. ومدددددن املدددددبةحل  ندددددا  علدددددمل ذلدددددةل أن تسلددددد  نسدددددسة املسددددداعدة اإلمنانيدددددة الب يدددددة ٢٠١٧أ بيدددددو 
 .(٢٠)و املانة ٠,٧الالةئنيل ما لدره ل نيا يوالو نسسة من تةالي  ٢٠١٦ لعاا

 الصكوك الوطنية -ابس 
 املؤسسات -1 

ل الوكالاااة الوطنياااة ملناااع التعاااذيبل والوكالاااة االحتادياااة املعنياااة تنايزاااة التمييااااتُدَعدددد  -٢١
حقددو  اإلنسددان  ل ثددالن ماسسددات رنيسددية مسدداولة عددن تعزيددزواملعيااد امملاااو حلقااوق اإلنسااان

 ورصدها و أملانيا. وو هذا السيا ل م  د من اإلنارة  وة  خاص إىل الت ورات التالية:
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  ل دأ ت ايةومة امتادية علمل يايدة ح م امليزانيدة ومسدتوايت ٢٠١١منذ عاا
. كالدددا ايدادت (٢١)تاديدددة املعنيدددة نيناهضدددة التالييدددزاملدددال  الدددو يوي و الوكالدددة ام

 ٢٠١٤يددة املتاحددة للوكالددة الوطنيددة ملنددع التعددذيب  نسددسة كسددرية و عدداا املددوارد املال
 ؛ (٢٢)وتضاع  عدد أعضانها املت وعني

 ددد ش الوةدددع القدددانوق وابعتالددداد القدددانون املتعلدددر ابملعهدددد األملددداق يقدددو  اإلنسدددانل تبسو
 ل٢٠١٦مددارس . وو اذار/٢٠١٥للالعهددد والوميددة املسددندة إليدد  و القددانون و عدداا 

للالعايري املنصوص  وفقا   وةع املعهد  صوت  من سالوئة أل سالتأكيد علمل ةبا 
وميةددن للالعهددد األملدداق يقددو  اإلنسددان أن يقدددا ارا   عليهددا و مسددادت ابريددس.

 وأن لضااي حقو  اإلنسان ةالن أالوعة من اإلةدبا ات أمداا احملداكم الوطنيدة 
اي و احملددداكم تثدددري مسدددانو وا يئدددات الدوليدددة مختددداذ القدددبارات إذا كاندددت  دددة لضدددا

ذات أمهيددددة أساسددددية ابلنسددددسة إىل اممتثدددداس يقددددو  اإلنسددددان أو إعالا ددددال فيقددددوا 
ن مددددن املعهددددد  دراسددددة املسددددألة املعنيددددة. ولددددذا فددددمن ايةومددددة امتاديددددة م تددددبا أ

 ؛ (٢٣)الضبوري توسيع ومية املعهد
 ة األمددم املتحدددة اةدد لع املعهددد األملدداق يقددو  اإلنسددان  دددور وكالددة رصددد اتواليدد

 يقو  األنخاص ذوي اإلعالة واتوالية األمم املتحدة يقو  ال وو.

 التثقيف والتدريب   ميدان حقوق اإلنسان -2 
أُدمق التثقي  و ميدان حقو  اإلنسدان و دذس الهدود الباميدة إىل تعزيدز ليالديت التسدامح  -٢٢

و كدددو وميدددة مدددن الدددومايت األملانيدددة.  واملواطندددة الدميقباطيدددة ةدددالن التودددبيعات اااصدددة ابملددددارس
وتنظدددب مجيددددع تلدددة الددددومايت إىل احددددةاا الةبامدددة اإلنسددددانية والقدددديم املنصدددوص عليهددددا و القددددانون 

. و بي إيال  أمهية خاصة إىل مواةيع مثو التعليت املدرسيمن  أساسيا   األساسي  وصوها ةز ا  
الة يدة املدنيدة والدراسدات امةتالاعيدة. وتتداح الدراسات الدينية واألخالليات والولسدوة والتداريش و 

النوددددبات و تلدددد  املنوددددورات ملسدددداعدة املدددددارس علددددمل امةدددد ال  ابلتثقيدددد  و أدددداس حقددددو  
؛ وتوالو التدا ري التدريب امويل للمدرسنيو  خاصا   اإلنسان. كالا يلقمل هذا املوةو  اهتالاما  

وعقددد الندددوات واملددالبات املعنيددة  تدددريس  األخددبا املعدددة للالدرسددني املزيددد مددن التدددريب املهددينل
أو أسدددا يع  صصدددة  مواةددديع ردددددة. و دددوي للالددددارسل  ددددورهال أن تنودددذ موددداريع وتدددنظم أايمدددا  

 للالواريع وتقيم الوباكات املدرسية.
مددا تندداوس املددالب الدددانم لددويرا  التعلدديم والودداون الثقافيددة و ومايت مجهوريددة أملانيددا  وكثددريا   -٢٣

 هذه املسألةل وم سيالا عن طبير اعتالاد اتوالات وإعالانت. يةامتاد
  ل نقددح املددالب الدددانم توصدديت   وددأن التعلدديم املتعدددد الثقافددات و ٢٠١٣و عدداا

املددددددارسل الددددديت تسدددددل  الضدددددو  علدددددمل اإلمةددددداانت الددددديت ين دددددوي عليهدددددا التندددددو . 
ات الة ويدةل وُيسةند ابلتوصية  وصوها من املسادت التوةيهية للالددارسل واإلدار 
 تقبيددبا   ٢٠١٧والتعدداون مددع الوددبكا  غددري املدددارس. واعتالددد املددالب الدددانم و عدداا 

 ؛ تنويذ التوصية علمل صعيد الومايتعن 
  ل وّلع املالب الدانم واملنظالات املعنية ابملهاةبين واننبو وسان  ٢٠١٥وو عاا

الثقددداو وموةدددوعي  ودددأن طبيقدددة عدددبض التندددو   مودددةكا   اإلعدددالا الة ويدددة إعدددالان  
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اإلدمددداج وا  دددبة و الةتدددب املدرسدددية ووسدددان  اإلعدددالا األخدددبا. واتوقدددوا علدددمل 
 ؛ و  املعقدة و املدارس األملانيةتقدر صورة متواينة وغري لييزية ملسألة التن

  ل سدددينقح املدددالب الددددانم توصددديت   ودددأن تعزيدددز حقدددو  ٢٠١٧/٢٠١٨وو الودددةة
باره املتعلددر  تعزيددز التعلدديم مددن أةددو النهددوض ( ولدد٢٠٠٠اإلنسددان و املدددارس )
 .(٢٤)نيواركة أصحا  املصلحة املعنيني (٢٠٠٩ابملواطنة الدميقباطية )

 اجلامعاات وتعالو الومايت علمل وةع اليات لتقدر الوةاوا والولاية و  ياانت مهداا -٢٤
ا  قدو  اإلنسدان و حاس عدا توافب مثو هدذه ا ليدات  عدد. وتعدب  كافدة الامعدات عدن التزامهد

العامليددة و  يددداانت مهامهدددا. كالدددا أن لددددا مجيدددع ماسسدددات التعلددديم العددداا موددداهيم  ودددأن الدددنهق 
الددددذي تتسعدددد  إيا  التنددددو . ويوددددةو التثقيدددد  و أدددداس حقددددو  اإلنسددددان موةددددو   دددد  هدددداا و 

وأت  عض الامعاتل وم سيالا و ميادين العلوا امةتالاعية والعلوا اإلنسانية والقانون. ولد أن
 و أاس حقو  اإلنسان. راور   الامعات كباٍس أو 

 وإنفاذ القانون ل السلطة احلكوميةإساسة استعما -٣ 
فيالدددا يتعلدددر  ةهدددزة الودددبطةل تدددبد أدانه التددددا ري الددديت نُودددذت أو ةدددبا تةثيوهدددا لةوالدددة  -٢٥

 امتثاس صالحيات الوبطة يقو  اإلنسان.
  امويل  الديدددالتاادريب أُوا اهتالدداا خدداص ملسددأليت العنصددبية والتالييددز و موهددوا

لقدوات الودبطة علدمل مسددتوا امتداد والدومايت. وو املةتدب امتددادي  واملساتمر
للوددبطة النانيددةل هددذا يوددالو امستةوددا  املتعالددر ملسددألة البميددة املبتةسددة  دددافع 

بتةسددة  دددافع سياسددي. وابإلةددافة إىل ذلددةل الةباهيددة أو  دددافع التحيددز والددبانم امل
ةددبا تةثيدد  التدددريب و أدداس القدددرات علددمل التعامددو مددع عدددة ثقافددات. وةددبا 
تندداوس موةددو  التنالددي  العنصددبي  صددورة مسانددبة أو غددري مسانددبة و مجيددع مباحددو 

. ومددددن املقدددبر مواصدددلة وت دددويب الددددنُدُهق (٢٥)٢٠١٤عددداا السحددد  ذات الصدددلة مندددذ 
مدددن لسيدددو األنوددد ة الداخليدددة الددديت تنظالهدددا ويارة الداخليدددة امتاديدددة ل املتسعدددة حاليدددا  

لالتواليدددة الدوليدددة للقضدددا  علدددمل  والودددبطة امتاديدددة  ودددأن تعبيددد  العنصدددبية وفقدددا  
التالييددددددز العنصددددددبي  ةافددددددة أنددددددةال  وموةددددددو  التنالددددددي  العنصددددددبي. وو أملانيددددددال 

 ري الدددديت تتخددددذها ُيسددددتخدا التنالددددي  العنصددددبي و عالددددو الوددددبطة. وتُعتددددرب التدددددا م
التددا ري  الوبطة ابمستناد فق  إىل املظهدب اادارةي للودخص أو أصدل  اإلثدينل أو

الدددديت تغلددددب عليهددددا هددددذه امعتسدددداراتل دون البكددددون إىل نتددددانق أو نددددسهات معينددددةل 
مددن القددانون األساسدديل  ٣للقددانون األملدداقل وعلددمل وةدد  التحديددد للالددادة  انتهاكددا  

انونيددددة. ويددددنص لددددانون  بملدددداق علددددمل أن حظددددب التالييددددز وهددددي ابلتدددداا تدددددا ري غددددري ل
التالييدددز  مدددن امتواليدددة الدوليدددة للقضدددا  علدددمل ١العنصدددبيل وتعبيوددد  نيقتضدددمل املدددادة 

 ؛  زأ من النظاا القانوق األملاقم يت العنصبي  ةافة أنةال ل يوةالن ةز ا  
  ددددددددبي تندددددددداوس املواةدددددددديع املتعلقددددددددة  قددددددددو  اإلنسددددددددانل وايقددددددددو  األساسدددددددديةل 

التالييدددددزل وحظدددددب إسدددددا ة املعاملدددددة والتعدددددذيبل وميثدددددا  األمدددددم املتحددددددةل  حظدددددبو 
والقدددرة علددمل التعامددو مددع عدددة ثقافدداتل  لوامتواليددة األورو يددة يقددو  اإلنسددان

. (٢٦)و يوي مددددع أفددددباد الوددددبطة امتاديددددة  بيقددددة موصددددلة و  دايددددة التدددددريب الدددد



A/HRC/WG.6/30/DEU/1 

GE.18-02886 8 

وا والتددددريب ل جتدددبي عالليدددة لتحددددي  وتسدددني التددددريب األ٢٠١٦عددداا  ومندددذ
عددددن املدددواد والتعليالددددات واألنظالددددة فيالدددا يتعلددددر نيسددددانو التالييددددز  املسدددتالبل فضددددال  

ل جتددبي دراسددة عددن ت سيددر املبالسددة القانالددة والعنصددبية والتنالددي  العنصددبي. وحاليددا  
اةددة إىل علددمل أسدداس السددلو . وم تددبا ايةومددة امتاديددة و الولددت اياةددب ح

 ؛ تغيري التوبيعات القانالة
 ل يسددعمل املةتددب امتددادي للوددبطة النانيددة والوددبطة امتاديددة إىل يايدة يددا  وحال

عدددددن طبيدددددر نودددددب  نسدددددسة العددددداملني لدددددديهالا مدددددن ذوي األصدددددوس املهددددداةبةل مدددددثال  
اإلعالانت عن الو دان  و وسدان  اإلعدالا امل سوعدة ابللغدات األةنسيدة وتنظديم 

 .(٢٧)هاةبةا العالاس من ذوي األصوس امللالت دعانية رددة يظهب فيه
 وو سددديا  خ دددة العالدددو الوطنيدددة ملةافحدددة العنصدددبية )القدددبار ايةدددومي املدددار  حزيدددبان/ -٢٦
ملودةلة العنصدبية و املاسسدات. وحيثالدا توةدد  (ل تتصدا ايةومة امتادية أيضا  ٢٠١٧ يوني 

مانبات علدمل أن اإلةدبا ات املاسسدية )طباندر العالدو والنظداا الدداخلي وسدري العالليدات البوتينيدة 
وغريهدددا مدددن التددددا ري( هدددي إةدددبا ات لييزيدددة أو تسددددو علدددمل أهندددا لييزيدددةل تقدددوا ايةومدددة امتاديدددة 

 ها.نيتا عتها والقضا  عليها ةالن أاس مساوليت
حاةددة إىل اختدداذ إةددبا ات فيالددا يتعلددر ابلدددعوات إىل  وم تددبا ايةومددة امتاديددة حاليددا   -٢٧

 إنوا  مةاتب حةومية لتقدر الوةاوا أو اعتالاد نبف تديد ا وية الوبدية ملو وي الوبطة.
  وو حاس تقدر نةاوا متعلقة ابلتالييز أو  تصبفات غدري لانونيدة أخدبا تصددر

ل ي سّددددر النظدددداا القددددانوق األملدددداق إةددددبا ات مسددددتقلة وفعالددددة عددددن أفددددباد للوددددبطة
ةددددبا مودددددتس  و . ويقدددددع أي تقيددددر ةنددددداني و (٢٨)ةللتحقيددددر و القضدددددية املعنيدددد

 ؛ املدعي العاا لغبض توةي  التحقيرةالن اختصاص مةتب  حدوث 
  لقد عينت  عض الدومايت أو أهندا تعتدزا تعيدني أمندا  مظداد يعاللدون  صدوة مسدتقلة

ضددعون لتعليالددات. وختتلدد  النالدداذج واألهدددا  الدديت يبكددزون عليهددا: إذ يبكددز وم خي
 الددسعض مددنهم علددمل تعزيددز الوددوافية و نددا  الثقددة  ددني الوددبطة والالهددور العدداال فضددال  
عددن التعامددو مددع املودداكو ا يةليددةل فيالددا يبكددز الددسعض ا خددب علددمل إ دداد خيددارات 

لددا سدسع ومايت أملانيدة مةاتدب إةدافية لتقددر الودةاوا و ايدامت الوبديدة. و 
 ؛ النانية و الومية نوسهاتقيقات ات عة لويارة الداخلية املعنية أو ملةتب الوبطة 

  ل اعتالدت الوبطة امتادية الية داخلية مسدتقلة لتقددر الودةاوا. ٢٠١٦وو عاا
ويتدددوىل التحقيقدددات املوةهدددة ةدددد أفددددباد الودددبطة امتاديدددة ةهددداي الودددبطة ومةتددددب 

 ؛ (٢٩)وةوا من أةو كوالة ايياد الةامودعي العاا و الومية اليت تُبفع فيها الامل
  وليسددت ايةومددة امتاديددة علددمل علددم  ي حالددة تعددذر فيهددا تديددد هويددة أفددباد مددن

الوددبطة امتاديددة متهالدددني  سددو  سددلو  عدددن طبيددر القنددوات التقليديدددة. ولددد تقدددبر 
لب إىل أفباد الوبطة لديها لو   الدات الومايت نوسها ما إذا كان ينسغي أن يُ 

ا وية الوخصية )مع  عض امسدتثنا ات و حدامت خاصدةل ألسدسا  أمنيدة علدمل 
ل رددددا   سددسيو املثدداس( ومددا إذا كددان ينسغددي أن تتضددالن   الددة ا ويددة ا هددم أو رلالددا  

 .(٣٠)لومايت مناذج  تلوة  ذا الغبض سب الغبض املنوود. ولد وةعت ا
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. و دددذا السدددسبل أخدددريا   إم مدددالذا   االحتجااااز االحتيااااطيلنظددداا القدددانوقل م يُعتدددرب وو ا -٢٨
 .(٣١)تيوا  املعايري الصارمة املن سقةيتعني دراسة كو حالة من ايامت علمل حدة لةوالة اس

 حقوق اإلنسان ومكافملة اإلريال -٤ 
مدن املسدادت األساسدية و مةافحدة اإلرهدا .  يُعترب احةاا وصون حقو  اإلنسدان أيضدا   -٢٩

وم تةون التدا ري اليت تت اوي ايقو  األساسية وحقو  اإلنسان مقسولة إم إذا كانت تقوا علمل 
أساس لانوق ولتثدو للقدانون الددوا. وابلنسدسة إىل اإلةدبا ات التودبيعية و هدذا اجملداس علدمل وةد  

 ةومية  وأن مسدأ التناسب ولايدة حقدو  اإلنسدان دورا  ااصوصل تةتسي املنالوة الربملانية واي
. وو الدددعاوا القضددانيةل يُنظددب و موددبوعية القددوانني أو التدددا ري الوبديددة مددن منظددور امتثا ددا هامددا  

اخددو للقددانون الددوطينل وم سدديالا لالتواليددة األورو يددة يقددو  اإلنسددان. كالددا يدددور حددوار مةثدد  د
 .(٣٢)اجملتالع املدق و هذا الصدد

وتودددار  أملانيددددا علدددمل عدددددة مسددددتوايت و الهدددود املوددددةكة مددددن أةدددو مةافحددددة اإلرهددددا   -٣٠
و إطددار املنتدددا العدداملي ملةافحددة اإلرهددا  والتحددال  الدددوا ملةافحددة تنظدديم الدولددة  الدددوال مددثال  

املتحدددة  ابمتوالددات الدوليددة مددن لسيددو لددبارات األمددم اإلسددالمية و العددبا  والودداال وهددي تلتددزا دانالددا  
واملعددايري الدديت وةددعتها فبلددة العالددو املعنيددة ابإلةددبا ات املاليددة هبددد  منددع لويددو اإلرهددا . وتوددةو 
 لاية حقو  اإلنسان وايقو  األساسية املسدأ الذي ُيسةند    و مجيع أنةاس التعاون الدوا.

لددددر  التهديددددات  وابإلةدددافة إىل التددددا ري التقييديدددة املتخدددذة ألغدددباض إنوددداذ القدددانون أو -٣١
ملنااع امللالوسددةل تُددوا أملانيددا أمهيددة خاصددة للولايددة مددن أسددسا  اإلرهددا . وتُسددذس ةهددود و أملانيددا 

يودالو اجملتالدع  سدبه. وتدةاوح التددا ري  علدمل مجيدع املسدتوايت و إطدار هندق أوسدع ن الدا   التطارف
إىل  عيل وصدددوم  والعالدددو امةتالدددا عالدددو الودددسا املتخدددذة  دددني التثقيددد  )السياسدددي(ل عدددن طبيدددر 

 دددبامق اادددبوج مدددن داندددبة الت دددب . وعلدددمل الصدددعيد امتددداديل يدددتم ذلدددة  وةددد  خددداص و سددديا  
الربانأددني امتدداديني املعددبوفني ابسددم سدميقباطيددة حيددةعس وسالددتالحم عددن طبيددر املودداركة سل وعالددو 

 الوكالة امتادية للة ية املدنية.

 الفساد -5 
 تودددبين الثددداق/ ١٢و  ة اممااات املتملااادة ملكافملاااة الفسااااداتفااياااصددددولت أملانيدددا علدددمل  -٣٢

. ولسدددو ذلدددة التددداريشل ةدددبا إدخددداس التعدددديالت الاليمدددة علدددمل لدددانون العقدددوابت ٢٠١٤ندددوفالرب 
الذي يعالب علي  القانونل وتوسيع  األملاق من أةو إدماج أحةاا تتعلر ابلسلو  املنتاق للوساد

نددع الوسددادل  ددبي وةددع تدددا ري ابسددتالبارل وإطددال  . وو أدداس م(٣٣)ةددبانم رنددوة النددوا  ن ددا 
ع الوسددداد الربملددان امتدددادي األملددداق ابنتظددداا علدددمل املبحلدددة الددديت  لغهدددا تنويدددذ األحةددداا اااصدددة نينددد

 .(٣٤)داخو اإلدارة امتادية

 عدم التمييا ومحاية حقوق اإلنسان -ايت 
 معلومات عامة -1 

امددددات الدولددددة األملانيددددة مددددن التز  أساسدددديا   تزامددددا  توددددةو لايددددة واحددددةاا حقددددو  اإلنسددددان ال -٣٣
( مددددن القددددانون األساسددددي(. كالددددا أن عدددددا لا ليددددة مجيددددع حقددددو  اإلنسددددان للت زنددددةل ١)١ )املددددادة
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ايقددو  امةتالاعيددة واملتصددادية والثقافيددة مددع ايقددو   وعامليتهددا وتبا  هددا الوثيددر وكددذلة تسدداوي
 ة مسدانو مةوولدة علدمل صدعيد التودبيعات والسدلالقدانونل هدي  املدنية والسياسية من وةهدة نظدب

. وم  د من مباعاة التزامات حقو  اإلنسان النانئةل علمل سدسيو (٣٥)التنويذية واملالارسة القضانية
املثاسل عن امتوالية األورو ية يقو  اإلنسدان علدمل النحدو الدذي فسدبت  احملةالدة األورو يدة يقدو  

حةالددددة الدسددددتورية امتاديددددةل و سدددديا  توسددددري القددددانون للسددددوا ر القضددددانية للال اإلنسددددانل وفقددددا  
 .(٣٦)ا  ل ملزمة لإلدارة والسل ة القضانية معفبعية األساسيل وهيل ابعتسارها لوانني دستورية

وتعالو أملانيا  و  الوسانو للوفا   تلة املتزامدات. فعلدمل سدسيو املثداسل تقددا ايةومدة  -٣٤
ادي األملدداق كددو سددنتني عددن أنودد ة سياسددتها الوطنيددة وااارةيددة إىل الربملددان امتدد امتاديددة تقبيددبا  

احلكومااة  خطااة عماال . ويتضددالن التقبيددب أيضددا  (٣٧)هتددا و أدداس سياسددات حقددو  اإلنسددانومسادرا
األولدوايت البنيسدية و أداس  ل وتضدعل وهي خ ة ذات توة  مستقسلياالحتادية حلقوق اإلنسان

طنيدددة وااارةيدددة لودددةة السدددنتني املقسلدددة. ولدددد ُعقددددت حقدددو  اإلنسدددان علدددمل صدددعيدي السياسدددة الو 
مودددداورات  وددددأن خ ددددة العالددددو مددددع املنتدددددا األملدددداق يقددددو  اإلنسددددان واملعهددددد األملدددداق يقددددو  

تدادي األملداق اإلنسان. و بي تسادس مستالب لآلرا   وأن تنويذ األهدا  احملدددة مدع الربملدان ام
 .(٣٨)واجملتالع املدق

ملكافملاااااة التميياااااا  ومناااااع فياااااع أشاااااكال التطااااارف وتعاياااااا خددددداص  ويدددددوىل اهتالددددداا -٣٥
)ف(. وميةدددن للدولدددة أن هتيدددئ الظدددبو  املواتيدددة لتعزيدددز ٢-ةددديم-ل انظدددب الودددب   نيدددا  الدميقراطياااة

التالاسة امةتالاعي وتساعد املدواطنني علدمل إدمداج  تلد  أندةاس تعزيدز الدميقباطيدة و حيداهتم 
ن ذلددة. وم تددزاس هنددا  موالدد  وسددلوكيات مت بفددة و مددن خددالس تناليددة إحساسددهم ابملسدداولية عدد

مجهورية أملانيا امتادية. وتعتزا ايةومة امتادية امسدتالبار و مواةهدة هدذا التحددي عدن طبيدر 
يدةعس وسالدتالحم عدن اختاذ تدا ري ولانية و إطار الربانأني امتاديني املعبوفني ابسدم سدميقباطيدة ح

ب خ وات تقييدية من أةو تعزيز األمن الوطين. أما ا دد  األساسدي سل إىل ةانطبير املواركة
ومددن    للقددانون األساسدديل مددن ذلددةل فيتالثددو و احددةاا الةبامددة اإلنسددانية وحظددب التالييددز وفقددا  

 .(٣٩)لاية التالاسة امةتالاعي
األملدداق لقددانوق أيضددا . ومددن  ل االددي النظدداا ا اجلناانيويوددالو واةددب الدولددة و ايالايددة  -٣٦

)وو( من لانون العقدوابت األملداق لثدو ٢١٨ايةومة امتادية أن املادة . وتبا (٤٠)ايياة  ال ليد
. أمددا القددانون املتعلددر  تقدددر املسدداعدة مددن أةددو جتنددب  هددور مودداكو أثنددا  ايالددو متددوايان   هن ددا  
يالددا يتعلددر ابلتثقيدد  معالتهددال فيضددالن حددر املددبأة ايامددو و ايصددوس علددمل املوددورة الودداملة ف أو

عددن مجيددع املسددانو املتصددلة  وددةو مسانددب  النسدديل ووسددانو منددع ايالددو وتنظدديم األسددبةل فضددال  
وعددالوة علددمل ذلددةل  دددأ  تقدددر املوددورة اااصددة انددةاليات ايالددو.  غددري مسانددب ابيالددو أو أو

 أاير/ ١لسدبية و لانون توسديع ن دا  املسداعدة املقدمدة إىل النسدا  ايوامدو وتنظديم الدومدة ا نواذ
. وخالس فةة الثالن سنوات اليت تلت دخولد  حيدز النوداذل ق تقيديم هدذه األنظالدةل ٢٠١٤مايو 

وةددبا  نددا  علددمل التقيدديم اعتالدداد تقبيددب ايةومددة امتاديددة  وددأن ا  ر النانددئة عددن القددانونل و 
 .٢٠١٧لوي/يولي  
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 مسائل وف ات حمددة -2 

 ي وامجتار ابلسوبالتعذيب وامختوا  القسب  )أ( 
منذ صدور التقبيب األخدريل اختدذت أملانيدا عددة تددا ري ملةافحدة امجتدار ابلسودب نيزيدد مدن  -٣٧

 :(٤١)الوعالية ولتحسني حالة العاملني و جتارة النس
  و تعديو لانون الس و املبكزي  مكافملة االجتار ابلبشرالقانون املتعلر  تحسني

تودبين  ١٥نون امةتالداعيل الدذي  ددأ نوداذه و امتادي والةتدا  الثدامن للقدا
. يتضددالن القددانون صدديغة ةديدددة لألحةدداا النانيددة الباميددة ٢٠١٦األوس/أكتددو ب 

إىل مةافحددة امجتددار ابلسوددب والتدددا ري التوددبيعية الاليمددة لتنويددذ األمددب التددوةيهي 
2011/36/EU ؛ حة امجتار ابلسوب ولاية ةحاايه وأن منع ومةاف 

   ولايدددددة  املبخصدددددة لدددددانوان   جتاااااارة اجلااااانستسدددددني  دددددبو  العالدددددو و إىل  سدددددعيا
األنددددخاص العدددداملني و هددددذا اجملدددداس مددددن امسددددتغالس والسغددددا  القسددددبي وامجتددددار 

لتنظددديم أنوددد ة السغدددا  ولايدددة  ابلسودددبل اعتالدددد الربملدددان امتدددادي األملددداق لدددانوان  
العاملني و هذا اجملاس )القانون املتعلر  تنظيم السغا  ولايدة األندخاص العداملني 

 ؛ ٢٠١٧لوي/يولي   ١اذ القانون و و جتارة النس(. و دأ نو
 ( ٢٠١٥مددع اعتالدداد القددانون املتعلددر اعددادة تعبيدد  ايددر و اإللامددة وإهنددا  اإللامددة )

ر  تعددديو لددانون اسددتحقالات ملتالسددي الل ددو ل والقددانون املتعلددر والقددانون املتعلدد
سدددني (ل  ددددأ نوددداذ عدددد مدددن التددددا ري الباميدددة إىل ت٢٠١٥ابحملدداكم امةتالاعيدددة )

 ؛ أوةا  ةحااي امجتار ابلسوب
  أملانيدا أن ختضدع للالدبة األوىل مسدتعباض فبيدر لدبرت ل ٢٠١٤/٢٠١٥و الوةة

علدددمل مةافحدددة امجتدددار ابلسودددبل املنودددأ نيوةدددب اادددربا  املسدددتقو املعدددين ابلعالدددو 
 .(٤٢)ن إةبا ات مةافحة امجتار ابلسوباتوالية ألس أورواب  وأ

. وو أملانيدددال توةدددد االختفااااس القساااريو ارسدددة  التعاااذيبوتددددين أملانيدددا مجيدددع أندددةاس  -٣٨
اسددية أو أحةدداا رددددة لت ددبر مجيددع األنددةاس املالةنددة للتعددذيب أو غددريه مددن ةددبو  املعاملددة الق

الالإنسانية أو املهينة. وو هذا السديا ل ينسغدي اإلندارةل ابإلةدافة إىل القدانون النداني العداال إىل 
. ويدددنص القدددانون النددداني األملددداق علدددمل (٤٣)بانم املبتةسدددة ةدددد القدددانون الددددواالقدددانون املتعلدددر ابلددد

مجيددددع لدوليددددة يالايددددة ةددددزا ات  وددددأن  تلدددد  أنددددةاس امختوددددا  القسددددبي الددددواردة و امتواليددددة ا
 .(٤٤)األنخاص من امختوا  القسبي

وجتدر اإلنارة إىل أن ايالاية من التعدذيب مضدالونة و أملانيدا سدوا  علدمل صدعيد اإلدارة  -٣٩
أو و إطار إةبا ات احملاكالة. و نا  علمل ذلةل تتالثدو املالارسدة املعتدادة للالحداكم العليدا األملانيدة 

ة امتادية( و رفض تسليم امل لو ني أو رفض ال بد إىل  لد ما إذا  )نيا و ذلة احملةالة الدستوري
انية كددددان  دددددة خ دددددب ملالدددددوس  ن يتعدددددبض الوددددخص للتعدددددذيب أو املعاملدددددة أو العقو دددددة الالإنسددددد

 .(٤٥)املهينة و السلد املعين أو
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 األطواس ) ( 
 لاية ال وو.منذ صدور التقبيب األخريل واصلت أملانيا توسيع ن ا  عاللها و أاس  -٤٠

  و املعهدددد األملددداق يقدددو  اإلنسدددان  مكتاااب للرصااادل أنودددئ ٢٠١٥فودددي عددداا
لإلنبا  علمل تنويذ اتوالية األمم املتحدة املتعلقة  قو  ال وو. وتتالثو املهالدة 
البنيسدددددية للالةتدددددب و تقيددددديم التددددددا ري السياسدددددية والتودددددبيعات املتعلقدددددة ابملعدددددايري 

  ؛(٤٦)السارية و أاس حقو  ال وو
  ل يعالدددو مودددبو  الولايدددة األوليدددة مدددن امعتددددا  النسدددي علدددمل ٢٠١٤ومندددذ عددداا

ل ما  العناف اجلنساياألوليدة الوااياة األطواس من ةاندب األحددان علدمل تعزيدز 
وذلة عن طبير إنوا  خدمات ةديدة لتوخيص حدامت الودسا  املضد ب ني 

األطودداس  ومعددالتهم. ويندددرج هددذا املوددبو  ةددالن املوهددوا العدداا يالايددة ةنسدديا  
 ؛ (٤٧)٢٠١٤  النسيل الذي ُوةع و عاا والوسا  من العن

   للتعدددداون علددددمل الصددددعيد الددددوطين  عنددددوان سايالايددددة صددددياغة موهددددوا   ددددبي حاليددددا
واملسددداعدة و حدددامت امجتدددار ابألطوددداس والودددسا  واسدددتغال مس. ويتالثدددو أحدددد 
أهددا  التعدداون و ةدالان ايالايددة واملسداعدة علددمل ودو نددامو وكدا  للضددحااي 

لل نّةو الوبير ٢٠١٦. وو عاا لالجتار ابلبشر بني القّصراحملتاللني والوعليني 
التددددا ع لددددومايت امتدددداد املعددددين  الايددددة األطودددداس والوددددسا  مددددن العندددد   العامددددو

وامسدددددتغالس النسددددديني الوبيدددددَر الوبعدددددي املعدددددين  دددددد سامجتدددددار ابألطواس/السدددددياحة 
والتعاون الدواسل الذي يبكز علمل مسألة امستغالس النسيل و مجلة مواةديعل 

 ؛ (٤٨)اذ تدا ري إةافية من أةو ايالايةويعزي اخت
 ل عاللدددت ايةومدددة امتاديدددة علدددمل النهدددوض نيوددداريع لوانددددة  ٢٠٠٠ذ عددداا ومنددد

 . وحاليدددددددا  امطفاااااااال املرتبطاااااااة أوضااااااااعيت ابلشاااااااوار  والشااااااابالمدددددددن  كدددددددو
ةديددة و  (ل تتلقدمل أر عدة موداريع منوذةيدة تعتالدد هُنُ دا  ٢٠١٧/٢٠١٨ )الوةة

ة تاديدددالعالدددو مدددع األطوددداس املبتس دددة أوةددداعهم ابلودددوار  التالويدددو مدددن اا دددة ام
 .(٤٩)املعنية ابألطواس والوسا 

املكاتااب املعنيااة برعايااة عددن طبيددر  وتضدد لع الدولددة  وميددة ايالايددة املنوطددة هبددا أساسددا   -٤١
مددن السددل ات الب يددة.   . وختضددع هددذه املةاتددب للقدانون و اختدداذ لباراهتددا ابعتسارهددا ةدز ا  الشابال

ة اةالهدا و النظداا امتدادي األملداق كالا ختضع و املقاا األوس لإلندبا  القدانوق لسدل ة إداريد
لانون الومية املعنية. وميةن رفع القبارات الصادرة عن املةاتب املعنية  بعاية الوسا  أمداا رداكم 
مسددتقلة. وعندددد تقيدديم مودددبوعية القددباراتل  دددب علدددمل احملدداكم مباعددداة امتواليددة األورو يدددة يقدددو  

مدددن  األورو يدددة يقدددو  اإلنسدددان(ل الددديت تُعتدددرب ةدددز ا  اإلنسدددان )وفدددر التوسدددري الصدددادر عدددن احملةالدددة 
عندد توسدري ايقدو  األساسدية علدمل ةدو   القانون امتادي األملاق املن سرل و ب مباعاهتدا أيضدا  

 .(٥٠)نية للالحةالة الدستورية امتاديةالسوا ر القضا
طوددداس وعدددالوة علدددمل ذلدددةل ةدددبا و أملانيدددا تديدددد أفعددداس إةباميدددة مدددن أةدددو لايدددة األ -٤٢

والوسا  من امعتدا  النسي. وعالوة علمل ذلةل ونيوةب القانون الناني األملاقل يُعترب توييع 
وحياية وامتال  مواد إابحية مةتو ة متعلقة ابألطواس أو األحددان ةبميدة  يعالادب عليهدا القدانون. 

 .(٥١)أو األحدان ة ذات الصلة ابألطواسللالواد اإلابحي واةحا   تعبيوا   ويتضالن القانون أيضا  
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 األسب )ج( 
 و أملانيددددددال يددددددتم احددددددةاا القددددددبارات الدددددديت يتخددددددذها ا اب   وددددددأن تنوددددددئة أطوددددددا م وفقددددددا   -٤٣

مددن اتواليددة حقددو  ال وددو. ويددنظم القددانون املتعلددر ابلة يددة الدينيددة لألطودداس  ١٨و ١٤ للالددادتني
 حر الوالدين و توفري تب ية دينية و إطار رعاية ال وو.

أملانيال تتداح أالوعدة واسدعة مدن خددمات الددعم للوالددين واألطوداس والودسا  عدن طبيدر وو  -٤٤
نظددداا رعايدددة األطوددداس والودددسا . كالدددا تتددداح خيدددارات نددداملة لانالدددة علدددمل امحتياةدددات احملدددددة لبعايدددة 

توسددديع ن الهدددا أكثدددب. وتودددالو هدددذه اايدددارات امسدددتعانة  أطوددداس األ دددوين العددداملنيل  دددو و دددبي حاليدددا  
 .(٥٢) ية الدينية نيبافر رعاية ال وود من املاسسات واادمات اليت يديبها مقدمو خدمات الة ابلعدي

 النسا  )د( 
تدددر  أملانيددا التحدددايت املسددتالبة و أدداس حقددو  املددبأة. ولددد دأ ددت ايةومددة امتاديددةل  -٤٥

وُنوددب  و كددو فددةة توددبيعية. تقرياار عاا  املساااواة بااني اجلنساانيل علددمل تقدددر ٢٠١١منددذ عدداا 
. وهددو يسددتند إىل النتددانق الدديت ٢٠١٧التقبيددب الثدداق  وددأن املسدداواة  ددني النسددني و حزيبان/يونيدد  

توصددلت إليهددا لنددة خددربا  مسددتقلةل ويسحدد  حالددة املسدداواة  ددني النسددني و أملانيددال ويقددةح اختدداذ 
 خ وات ملواصلة تسني تلة ايالة ابستخداا النهق القانم علمل مسار ايياة.

 الفجاااوة   الااادخلامت ا امدددة الددديت تةكدددز عليهدددا األنوددد ة و إيالدددة اجملدددويتالثدددو أحدددد  -٤٦
  ذه الغاية. حسب نو  النس. ولد اخُتذت تدا ري متنوعة تقيقا  

  القاااانون املتعلاااق بتعاياااا شااافافية ساااّلت ل  ددددأ نوددداذ ٢٠١٧لوي/يوليددد   ٦فودددي
و األةدددب  دددني املدددبأة  . والغدددبض منددد  هدددو تسدددني ت سيدددر لاعددددة املسددداواةامااااور

 ددذه الغايددةل يتدديح القددانون  والبةددو عددن األعالدداس املتسدداوية أو املتةافئددة. وتقيقددا  
اير و ايصوس علمل معلومات وينص علدمل التزامدات متعلقدة ابإل داليل ويددعو 
ماسسات معينة إىل تنويذ اإلةبا ات الاليمة داخو الودبكة لتقيديم مدا إذا كاندت 

ألةدورل ملتصلة ابألةدور لتثدو للقواعدد املتعلقدة ابملسداواة و اأنظالتها وعناصبها ا
 ؛ (٥٣)وتقير اإلنصا  و األةور

  القااانون املتعلااق ابملشاااركة املتساااوية للنساااس والراااال   املناصااب  دددأ نودداذ
. والغدبض مند  هدو ٢٠١٥أاير/مدايو  ١و  القيادية   القطاعني ا اآل والعام

اديددددة صددددب اإلداريددددة و الق ددددا  اادددداص واإلدارة امتيايدة نسددددسة النسددددا  و املنا
 ؛ (٥٤)واادمة املدنية امتادية

  مددن حيدد  الةاليددة والنوعيددة خددالس هددذه  خباادمات رعايااة الطفاالاسددتالب التوّسددع
الوةة التوبيعيةل وتسدن مددا التدواين  دني رعايدة ال ودو واملسدرية املهنيدةل وةدبا 

 .(٥٥)املقدمة للوالدينإلعانة املعزية اعتالاد ما يُعب  اب
ل وم سديالا علدمل مناصاب ااااذ القارارات السياسايةو  انلصا   وم تزاس املبأة  ثلة لثيال   -٤٧

و املاندددة مدددن أالدددو  املالثّلدددني. ولدددد  ٢٥الصدددعيد السلدددديل حيددد  م تودددةو النسدددا  إم حدددواا 
رهددا ندددسةة لانالددة علدددمل ابعتسا أنوددأت ايةومددة امتاديدددة مدرسددة هيلدددني فيددرب وةدددانزة هيلددني فيدددرب

لدخوس املبأة و ايياة السياسية. والغبض منها هو تسني الصعيد الوطين وموةكة  ني األحزا  
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 بو   دد  موداركة املدبأة و اييداة السياسدية وتعزيدز الودبص املتاحدة  دا مدن أةدو ت دويب مسدارها 
 .(٥٦)األنو ة املتخصصةعن  رنادل فضال  املهين و هذا اجملاس عن طبير أدوات التوةي  واإل

محاياااة املااارأة مااا  وعدددالوة علدددمل ذلدددةل يادت أملانيدددا و السدددنوات األخدددرية موددداركتها و  -٤٨
 ذه الغايةل أُدأت املتزامات النانئة عن اتوالية اسد نسوس ابلةامدو و القدانون  . وتقيقا  العنف

م تعدددين معس فيالدددا يتصدددو دأ سرية و هدددذا اجملددداس اعتالددداد مسددداألملددداق. ويُدددذكب مدددن اإل دددايات األخددد
 توددبين الثدداق/ ٤ابلدبانم النسددية. و ددأ نودداذ القدانون الندداني ااالسددون  صديغت  املعدلددةل املارخدة 

 تودددددددبين الثددددددداق/ ١٠ل مدددددددن أةدددددددو تسدددددددني لايدددددددة تقبيدددددددب املصدددددددري النسدددددددي و ٢٠١٦ندددددددوفالرب 
. وسددديسدأ نوددداذ اتواليدددة (٥٧)ايدددة املعياريدددة ابتدددت مضدددالونة لامدددا  . ومدددن  ل فدددمن ايال٢٠١٦ ندددوفالرب

 .(٥٨)٢٠١٨نساف/فربايب  ١ألملانيا و  اس نسوس ابلنسسة
و ددددأت صدددياغة موهدددوا يالايدددة وإدمددداج الالةئدددات وأطودددا ن و إطدددار الهدددود املسذولدددة  -٤٩

ملساعدة الومايت والسلدايت و هذا اجملاس. وخيضع املوهوا لت ويب مسدتالبل وهدو يودالو أالوعدة 
مت الةكيددز البنيسددية األر عددةل وهددي: ايالايددة مددن العندد  وتقدددر املسدداعدة و مددن التدددا ري و أددا

د مباكز إيوا  الالةئني؛ تقدر املعلومات واملوورة والدعم لالةئني؛ لاية الالةئات ايوامو؛ إ ا
 .(٥٩)وإدماج أسسا  املعيوة املستقلة

  املسانو املتعلقة   انويت السنيت والبوما )هد( 
 معااااداة ال جااارتنظدددب ايةومدددة امتاديدددة إىل ردددور الةكيدددز ال ويدددو األمدددد علدددمل مسدددألة  -٥٠

ابعتسداره أحدد الواندب األساسدية و الهدود الباميدة إىل مةافحدة العنصدبية والتالييدز. و دذه الغايدةل 
عددن العديددد مددن األنودد ةل وكددان اخبهددا  تتدداح  ددبامق متنوعددة و أدداس التثقيدد  السياسدديل فضددال  

 تنظددديم مدددالب دوا تدددت رعايدددة منظالدددة األمدددن والتعددداون و أورواب  ب سدددة  ٢٠١٦و عددداا  القيددداا
أملانيا  وأن ةهود مةافحة معاداة الغ دب: دور القدادة السياسديني و مةافحدة التالييدز والعنصدبية 

ردور  وةبانم الةباهية والعن  ةد طانويت البوما والسدنيت. ويودةو التصددي ملعداداة الغ دب أيضدا  
وخ ددة  ٢٠١٦كيدز كددو مددن اسددةاتي ية ايةومدة امتاديددة ملنددع الت ددب  وتعزيدز الدميقباطيددة لعدداا تب 

 .(٦٠)والربانمق امتادي سدميقباطية حيةعس ل٢٠١٧العالو الوطنية ملةافحة العنصبية لعاا 
ويُدذكب مدن  دني رداور الةكيدز األخددبا للحةومدة امتاديدة عددا التالييدز و إاتحدة التعلدديم  -٥١
لسددةن والوصددوس إىل سددو  العالددول وكددذلة و ايصددوس علددمل خدددمات نظدداا البعايددة الصددحية وا

وغريها من خدمات الددعم العاديدة. فعلدمل سدسيو املثداسل نظالدت الوكالدة املعنيدة  تحقيدر األهددا  
. وو إطدددار بساااوق العمااالحلقدددات عالدددو ملةافحدددة التالييدددز فيالدددا يتعلدددر  ٢٠١٥األفقيدددة و عددداا 

ل  دة مدا م يقدو عدن عودب حلقدات عالدو ملةافحدة و ية ألند الوئات حبمداان  صندو  املعونة األور 
فيالددا يتعلددر  تحقيددر  ٢٠٢٠وعدداا  ٢٠١٧التالييدز سددي بي لويلهددا و مجيددع أوددا  السلددد  ددني عدداا 

ا د  األفقي املتالثو و عدا التالييز ةد األنخاص احملبومنيل وم سيالا من طانوة البومال مدن 
املسددألة علددمل مسددتوا اإلدارات احملليددة واملنظالددات األخددبا. وتتدداح مجيددع أةددو يايدة الددوعي هبددذه 

خددددمات الددددعم اللغدددوي املتعلقدددة ابألطوددداس و مبحلدددة التعلددديم لسدددو املدرسدددي وابألطوددداس و سدددن 
عدددن الددددعم الودددبديل لاليدددع الوئدددات اجملتالعيدددةل نيدددا و ذلدددة األلليدددات القوميدددة.  الدراسدددةل فضدددال  

ات املتعلقة ادمداج طدانويت السدنيت والبومدال وعلدمل املعلومدات املتعلقدة وميةن امطال  علمل املعلوم
ل و التقبيددب املبحلددي السددنوي األملدداق املقدددا إىل مووةددية بوضااعيما التعليماايعلددمل وةدد  التحديددد 

انوددة امتدداد األورو   وددأن تنويددذ إطددار امتدداد األورو  لالسددةاتي يات الوطنيددة إلدمدداج أفددباد ط
 .(٦١)٢٠٢٠اا البوما ح  ع
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ل ُس لت ةبانم عنصبية ةدد طدانويت السدنيت والبومدا ٢٠١٧كانون الثاق/ينايب   ١ومنذ  -٥٢
طة سمعدداداة الغ ددبس تددت عنددوان سةبميددة كباهيددةس و إحصددا ات الوددب  و الوئددة اااصددة املعبوفددة  ددد

 .(٦٢)لل بانم املبتةسة  دافع سياسي

 األنخاص ذوو اإلعالة )و( 
متاديددة أالوعددات مددن التدددا ري الودداملة إلعالدداس حقددو  األنددخاص أطلقددت ايةومددة ا -٥٣

ذوي اإلعالة و إطار خ يت العالو الوطنيتني األوىل والثانية من أةو تنويذ اتواليدة األمدم املتحددة 
املتعلقدددة  قدددو  األندددخاص ذوي اإلعالدددة. وللالدددبة األوىلل أسدددهالت مجيدددع الدددويارات امتاديدددة و 

 ية  تدا ري خاصة هبا.خ ة العالو الوطنية الثان
  وا د  مدن التددا ري العمل والتوظيفويُذكب من  ني األولوايت البنيسية أاس .

املتعلقدددة  سياسدددة العالالدددة هدددو تعزيدددز إدمددداج األندددخاص ذوي اإلعالدددة و سدددو  
العالددو العامددة. فعلددمل الددبغم مددن الت ددورات املودد عة و حالددة العالالددة وايددد مددن 

ودددديدةل يظدددو ا ددددد  هدددو مواصدددلة يايدة مودددداركة الس الدددة  دددني ذوي اإلعالددددة ال
األنخاص ذوي اإلعالة و سو  العالو.  و ويوىل و إطدار التددا ري املتخدذة و 
خ دة العالددو الوطنيددة الثانيددة أمهيددة أكددرب للتغيددريات التوددبيعية الدديت مددن نددأهنا هتيئددة 
و اإلطار القانوق لتالةني املزيد من األنخاص ذوي اإلعالة من إ اد فبص عال

 ؛ (٦٣)عالو احملالية لألنخاص ذوي اإلعالةو سو  العالو العامةل م و ورش ال
  محاياة الفتياات والنسااس ذوات وتوافر خ دة العالدو الوطنيدة الثانيدة علدمل تسدني

علدمل صدعيد امتداد والدومايت.  مودةكا    وص  ذلة تدد ريا   اإلعااة م  العنف
اسدةاتي ية نداملة وفعالدة وا د  مدن ذلدة هدو التوصدو إىل فهدم مودة   ودأن 

يالايددة األنددخاص ذوي اإلعالددة مددن العندد ل وم سدديالا النسددا  والوتيددات ذوات 
 اس حقددددو  اإلنسددددان وفقددددا  اإلعالددددةل وإنوددددا  هيئددددات مسددددتقلة ذات وميددددة و أدددد

تعلقددددة  قددددو  األنددددخاص ذوي ( مددددن اتواليددددة األمددددم املتحدددددة امل٣)١٦للالددددادة 
ابملودددداركة علددددمل الصددددعيد امتددددادي علددددمل . ويددددنص القددددانون املتعلددددر (٦٤)اإلعالددددة

انتخددا   ثلددني للنسددا  و مجيددع ورش العالددو احملاليددة اااصددة ابألنددخاص ذوي 
 ؛ ٢٠١٧من كانون الثاق/ينايب  سارا  اإلعالة اعت

  علددمل كددو مددن توصددية املددالب الدددانم  التعلاايت الشااامل للجميااعيسددتند مسدددأ تعزيددز
ت مجهوريدددة أملانيدددا امتاديدددةل الصدددادرة لدددويرا  التعلددديم والوددداون الثقافيدددة و وماي

(ل ٢٠١١ عنوان سالتعليم الوامو لألطواس والوسا  ذوي اإلعالة و املدارسس )
والتوصية املوةكة ملالب رؤسدا  الامعدات األملدان واملدالب الددانمل الصدادرة  عندوان 

(ل واملسددددادت التوةيهيددددة ٢٠١٥ستدددددريب املعلالددددني علددددمل هتيئددددة مدددددارس التنددددو س )
. وأسهالت التوصيتان ٢٠١٧و ٢٠١٤لتدريب املعلالني اليت نُقحت  ني عامي 

و تغيري فهم املهالة املتالثلة و إنوا  نظاا تعليالي نامو لل اليع.  كسريا    إسهاما  
ولد استخدمت الومايت التوصديتني واملسدادت التوةيهيدة األخدبا كأسداس لوةدع 

 .(٦٥)دعمها للأطبها القانونية ومواهيالها التقنية وهياكل
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 املثليات واملثليون ومزدوةو امليو النسي ومغايبو ا وية النسية وحاملو صوات النسني )ي( 
ةددبا تنويددذ تدددا ري  تلوددة للقضددا  علددمل التالييددز ةددد املثليددات واملثليددني ومزدوةددي امليددو  -٥٤

 النسي ومغايبي ا وية النسية وحاملي صوات النسني:

  حاااق  إباااارارل  ددددأ نوددداذ القدددانون املتعلدددر ٢٠١٧تودددبين األوس/أكتدددو ب  ١فودددي
اج  ني نخصدني مدن نودس . ونيوةب ذلةل أصسح الزو مثليي اجلنس   الاواج

 ؛ النس ةانزا  
  ل  ددددددأ نوددددداذ القدددددانون املتعلدددددر ابلقيددددداال مدددددن الناحيدددددة ٢٠١٧لوي/يوليدددد   ٢٢وو

 ٨اةدي  عدد النانيةل  بد امعتسار إىل املدانني الامة عاللدات ةنسدية مثليدة ابلة 
للالتضددبرين مددن  رد االعتبااار. والغددبض مددن هددذا القددانون هددو ١٩٤٥أاير/مددايو 

 ١٥١إلدديهم )املددادة  تعويزاااتمددن القددانون الندداني األملدداق وتقدددر  ١٧٥املددادة 
 ؛ ي لالهورية أملانيا الدميقباطية(من القانون النان

  ( ٩-٢-٣-٢ةبا توسيع ن ا  خ ة العالو الوطنية ملةافحة العنصبية )انظدب
 ؛ (٦٦)وكباهية مغايبي ا وية النسانيةلتوالو موةوعي كباهية املثلية النسية 

  ل و إطدددددار الدددددربانمق ٢٠١٩وحدددد  هنايدددددة عدددداا  ٢٠١٥ ددددبي مندددددذ  دايددددة عددددداا
أمنددداف عدددي   اباااولامتدددادي سدميقباطيدددة حيدددةعس تعزيدددز التددددا ري الباميدددة إىل يايدة 

مثليدي الدنس ومغدايبي ا ويدة النسدية وحداملي صدوات النسدنيل والقضدا  علددمل 
والعند  القدانالني علدمل ندو   التحيز إيا  هذه الوئاتل واختداذ مولد  ةدد التالييدز

ل تتلقددمل تسددعة مودداريع منوذةيدددة الددنس وا ويددة النسددية وامليددو النسدددي. وحاليددا  
لدمل الصدعيد الدوطين التالويدو لغدبض التناليدة واثنتان من املنظالات غري ايةوميدة ع

 ؛ (٦٧)وكباهية مغايبي ا وية النسانيةا يةلية والتصدي لةباهية املثلية النسية 
   للملاد مدن املوداريع األخدبا  وعالوة علمل ذلةل تساند ايةومدة امتاديدة عدددا

ةددددد املثليددددات واملثليددددني ومزدوةددددي امليددددو النسددددي ومغددددايبي ا ويددددة  ماااا  التمييااااا
  النسددي النسددية وحدداملي صددوات النسددنيل وهددي تعالددو مددن أةددو لايددة التنددو 

 ؛ (٦٨)وامعةا    
  ل ةبا توةيو فبير عامو موة   ني الويارات معين ٢٠١٤وو أيلوس/سستالرب

. وركددز الوبيدددر علدددمل نتدددانق ت ااايري ايوياااة اجلنساااية وحااااملي صااافات اجلنساااني
اسددددية املتخددددذةل والنقدددداش اجملتالعدددديل السحددددون الوطنيددددة والدوليددددةل والقددددبارات السي

وامسدددتنتاةات املستخلصدددة مدددن ةلسدددات مددددع اادددربا  ومدددن ةلسدددات تودددداركية 
. واختددتم الوبيددر العامددو املوددة   ددني الددويارات (٦٩)لتسددادس ا را  مددع األخصددانيني

 أعالال  و هناية الوةة التوبيعية الثامنة عوبة.

 األلليات الدينية )ح( 
. ويدنص القدانون األساسدي علدمل أن حبيدة ماية الشاملة جلمياع امدطناحلتضالن أملانيدا  -٥٥

الوةدان  ب احةامها و مجيع اجملامت. وحني تتعارض ايبية الدينية اليت يضالنها الدستور مع 
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احل ابلتوصديو و صدورة فبديدة و املصد حر اخب من ايقو  األساسديةل تنظدب احملداكم األملانيدة دانالدا  
 .(٧٠)ولة ابيالايةاملتضار ة املوال

ويُعتددرب تعزيددز املودداركة الدينيددة وامةتالاعيددة للالسددلالني و أملانيددا مددن األولددوايت البنيسددية  -٥٦
 ندا  علدمل النتدانق الديت توصدو  للحةومة امتادية. وو السنوات املاةديةل أحدبيت ايةومدة تقددما  

ةل ركددز املددالب األملدداق لإلسددالا علددمل إليهدا املددالب األملدداق لإلسددالا. وخددالس الوددةة التودبيعية األخددري 
و املاسسدات  توعيدة الدينيدةعدن ال مسانو البعاية امةتالاعية املقدمة من املسلالني وإليهمل فضال  

العامددة )املستوددويات والسدد ون واملاسسددة العسددةبية(ل واعتالددد ورلددات ختاميددة تتضددالن خ ددوات 
ملالوسددة وتوصدديات. وو السددنوات األخددريةل كثوددت الددومايت ةهودهددا الباميددة إىل إدخدداس التعلدديم 
الدددديين اإلسدددالمي أو حصدددص الدراسدددات اإلسدددالمية و املددددارس ايةوميدددة  وصدددوها مدددن تددددا ري 

إلدمدددداج و أدددداس التعلدددديمل وإىل تعزيددددز مهددددارات التواصددددو  ددددني الثقافددددات. وهددددذه اا ددددوة تضددددع ا
التوصددديات الصدددادرة عدددن املدددالب األملددداق لإلسدددالا. وو العديدددد مدددن الدددومايتل  امعتسدددار أيضدددا   و

توةدددع حصدددص للة يدددة الدينيدددة اإلسدددالميةل ولدددد  ددددأ  عدددض الدددومايت ابعتالادهدددا ابلوعدددو. ومندددذ 
ل لامددت ايةومددة امتاديددة  تالويددو إنوددا  مباكددز السحددون والتعلدديم و أصددوس الدددين ٢٠١١ عدداا

. وهندا  ا ن ٢٠٢١مليون يورو  ذا الغبض حد  عداا  ٣٦اإلسالميل مع ختصيص ما أالوع  
 .(٧١)ن اإلسالميطالب مس لني و املباكز ااالسة لعلم أصوس الدي ٢ ٠٠٠أكثب من 

ل ٢٠٠١وددبطة  وددأن الددبانم ذات الدددوافع السياسددية و عدداا ومنددذ إنوددا  دانددبة إ ددالي ال -٥٧
تددت عنددوان سةددبانم  بكراييااة اإلسااالم ومعاااداة السااامية وأعمااال العنااف اجلاارائت املتعلقااةتسدد وو 

ل ةدبا تصدني  الدبانم املبتةسدة  ددافع كباهيدة اإلسدالا ابعتسارهدا ٢٠١٦الةباهيةس. وح  هناية عاا 
ملال سددات ايالددة املعنيددة ومولدد  املوددتس   أو ةددبانم سدينيددةسل تسعددا  /ةددبانم تددنم عددن سكددبه األةانددبس و

هبم. و غيدة ايصدوس علدمل صدورة أد  عدن ايالدةل ةدبا توسديع ن دا  فئدة سةبميدة الةباهيدةس لتودالو 
  ١مدن  سمعداداة املسديحينيس. و دد ا  و سمعداداة الغ دبسو الوئات الوبعية املعبوفة  د سكباهية اإلسدالاسل

 .(٧٢) يو هذه البانم ةالن فئات منوصلةل  دأ تس٢٠١٧ايب كانون الثاق/ين
تناااع معاااااداة السااااامية وعدددالوة علددددمل ذلدددةل تعالددددو ايةومدددة امتاديددددة علدددمل النهددددوض  -٥٨

ابعتسارمهدا مددن أندةاس الةباهيددة الديت تسددتهد  فئدات معينددة و سديا  الددربانمق  وكرايياة اإلسااالم
 نو ا  ةد ةناح اليالني املت ب  والعن  والةباهيةس. -امتادي سدميقباطية حيةع 

 العنصبية )ف( 
ابعتسارهددا مهالددة ةاريددة علددمل صددعيد اجملتالددع كةددو.  مكافملااة العنصااريةتنظددب أملانيددا إىل  -٥٩

ومدددن  ل فدددمن أدددامت العالدددو الددديت تن دددوي عليهدددا األنوددد ة املضددد لع هبدددا و هدددذا امليددددان واسدددعة 
 :ومةثوة الن ا 

  ل اعتالددددددت ايةومدددددة امتاديدددددة خ دددددة العالدددددو ٢٠١٧ونيددددد  حزيبان/ي ١٤فودددددي
املوالدددددددد  والتدددددددددا ري املتعلقددددددددة ابلتعامددددددددو مددددددددع  -الوطنيددددددددة ملةافحددددددددة العنصددددددددبية 

األيددديولوةيات القانالددة علددمل عدددا املسدداواةل والتالييددز النانددئ عنهددا. ولثددو هددذه 
اا ددة الديدددة الودداملة خ ددوة هامددة فيالددا يتعلددر  تعزيددز التالاسددة امةتالدداعيل 

مددددع اسددددةاتي ية ايةومددددة امتاديددددة ملنددددع الت ددددب  وتعزيددددز  وثيقددددا   تس  ارتساطددددا  وتددددب 
. وكددان التودداور مددع منظالددات اجملتالددع ٢٠١٦الدميقباطيددة املقدمددة و لوي/يوليدد  
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أمهيددددة خاصددددة ابلنسددددسة إىل ايةومددددة  املدددددقل وو سدددديا  مسادراتدددد ل يةتسددددي دومددددا  
يت تبكدز علدمل املوالد  والتددا ري و امتادية و وةع وتنويذ خ دة العالدو الوطنيدة الد

اجملددامت التاليددة: السياسددة املتعلقددة  قددو  اإلنسددان؛ ايالايددة مددن التالييددز ومقاةدداة 
الددبانم؛ التعلدديم والة يددة املدنيددة؛ األنودد ة امةتالاعيددة والسياسددية لتعزيددز الدميقباطيددة 

وتعزيدددز مهدددارات واملسددداواة؛ التندددو  و اييددداة املهنيدددة؛ التددددريبل والتددددريب املسدددتالب 
التواصو  ني الثقافات واملهارات امةتالاعية و مةان العالدو؛ التصددي للتحدبيض 

 ؛ (٧٣)علمل نسةة اإلنةنت؛ أنو ة السح  علمل العنصبية والةباهية
  ل تقددا ايةومدة امتاديددة دعالهدا إىل الندوادي والبا  دات عددن ٢٠١٠ومندذ عداا

عاللهددددددا البامددددددي إىل تعزيددددددز  طبيددددددر  ددددددبانمق سالددددددتالحم عددددددن طبيددددددر املودددددداركةس و
الدميقباطيدددة مدددن خدددالس تناليدددة اإلحسددداس ابملسددداولية عنهدددال ومةافحدددة الت دددب  
والعنصدددددبية والتحيدددددز العنصدددددبي و املنددددداطر البيويدددددة أو املنددددداطر املتخلودددددة النالدددددو. 
وينصدددب الةكيدددز ههندددا علدددمل امسدددتوادة مدددن ا ياكدددو القانالدددة و إطدددار موددداركة 

 ؛ دقاجملتالع امل
  ل تعالو ايةومة امتادية علمل تعزيز املواركة املدنيدة والسدلو  ٢٠١٥ومنذ عاا

الددددميقباطي علدددمل مسدددتوا السلددددايت والدددومايت واملسدددتوا امتددداديل عدددن طبيدددر 
الدربانمق امتدادي سدميقباطيدة حيدةع نود ا  ةدد ةنداح اليالدني املت دب  والعند  

ات واملودددددداريع والةباهيدددددةس. ويدددددوفب هددددددذا الدددددربانمق الددددددعم إىل النددددددوادي واملنظالددددد
واملسددادرات الدديت تبكددز علددمل تعزيددز الدميقباطيددة والتنددو ل ومةافحددة الت ددب  الياليددين 
والعنصددبية ومعدداداة السددامية والت ددب  اإلسددالميل واألنددةاس األخددبا املناهاضددة 
للدميقباطيدددة وسدددانب أندددةاس الةباهيدددة )مدددن لسيدددو كباهيدددة املثليدددة النسدددية وكباهيدددة 

والعنددد  والةباهيدددة والتوددددد. وابإلةدددافة إىل ذلدددةل  مغدددايبي ا ويدددة النسدددانية(ل
يقدددددا الددددربانمق دعالدددد  إىل السلدددددايت و مجيددددع أوددددا  أملانيددددا و إطددددار مددددا يُعتددددرب 
سندددددباكات مدددددن أةدددددو الدميقباطيدددددةس علدددددمل الصدددددعيد احمللددددديل وإىل املباكدددددز املعنيدددددة 
ابلدميقباطيددددددة و الددددددومايتل وإىل مسددددددألة التناليددددددة ا يةليددددددة علددددددمل ن ددددددا  السلددددددد 

لالنظالات غدري ايةوميدة واملوداريع الت بيسيدة املعنيدة  ظدواهب  تدارة تن دوي علدمل ل
الةباهية ةد فئدات معيندة و املنداطر البيويدةل وإىل مندع ت دب  ايبكدات اليالينيدة 

ل ةددبا تقدددر ٢٠١٧والت ددب  اإلسددالمي وأنودد ة اليسددار املتودددد. ومنددذ عدداا 
الربانأيددة ذات الصددلة ابملودداركة  إىل املنظالددات الناندد ة و اجملددامت الدددعم أيضددا  

عن تعزيز الدميقباطية و ل ا   والتنو  و ايياة املهنية وابلثقافة املاسسيةل فضال  
التعلدددديمل والعددددي  املوددددة  و أتالددددع يسددددتقسو املهدددداةبينل والنهددددوض ابملسدددداعي 
الباميددة إىل مةافحددة الةباهيددة علددمل نددسةة اإلنةنددتل والولايددة مددن الت ددب  وإيالددة 

 ؛ (٧٤)  الس نا  واألنخاص تت املبالسةت ب  و صوو ال
   عددن  وولّددع عدددد كسددري مددن الددويارات امتاديددة والددويارات التا عددة للددومايتل فضددال

ا يئددات والوكددامت اااةددعة  ددال علددمل ميثددا  التنددو ل الددذي يددنص علددمل املتددزاا 
  تهيئة  يئة عالو خالية من التحيز والتهالي .
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تظم تقددددر التقددداريب علدددمل املسدددتويني الدددوطين والددددوا  ودددأن التددددا ري و دددبي علدددمل ودددو منددد -٦٠
املضدددد لع هبددددا )انظددددبل علددددمل سددددسيو املثدددداسل التقدددداريب مددددن التقبيددددب التاسددددع عوددددب إىل التقبيددددب الثدددداق 

لنددددة األمددددم املتحدددددة للقضددددا  علددددمل التالييددددز  والعودددبين املقدمددددة مددددن مجهوريددددة أملانيددددا امتاديددددة إىل
؛ و ددبي (٧٥)علددمل مجيددع أنددةاس التالييددز العنصددبي اتواليددة القضددا  مددن ٩ العنصددبي نيوةددب املددادة

 .(٧٦)التقاريب الدورية لألمم املتحدة ابنتظاا و صياغة إنبا  اجملتالع املدق أيضا  
ولددددد لثددددو أحددددد الددددبدود علددددمل أنودددد ة االيددددة اإلرها يددددة لندددداح اليالددددني التا عددددة لالاعددددة  -٦١

 عد ارتةا  سلسلة من أعالاس  ٢٠١١اكُتو  أمبها و عاا امنةاكيني الوطنيني السبيةل اليت 
القتددو  دددوافع عنصددبية و أملانيددا علددمل مدددا عدددة سددنواتل و إنوددا  عدددد مددن الل ددان الربملانيددة 
للتحقيددر و أنوددد ة الالاعددة املدددذكورة. واسدددتندت أملانيددا إىل مجيدددع التوصددديات الصددادرة عدددن لندددة 

توصددددديةل  ودددددأن مجاعدددددة امندددددةاكيني  ٤٧ملددددداقل وعدددددددها التحقيدددددر األوىل للربملدددددان امتدددددادي األ
الوطنيني السبيةل ونوذت تدا ري  وأهنا. وكانت التوصديات موةهدة إىل مةاتدب الودبطة والسدل ة 

 .(٧٧)لومايت ويباد هبا لاية الدستورالقضانية واملةاتب امتادية ومةاتب ا
لقضددددا  علددددمل العنصددددبية و أةهددددزة وابإلةددددافة إىل ذلددددةل  ددددبي تنويددددذ التدددددا ري التاليددددة ل -٦٢

 الوبطة والهاي القضاني:
  التفااية الدولية للقزاس علا فيع ابتسعمل ايةومة امتادية إىل يايدة املعبفدة

ل نيددا و ذلددة تعبيدد  التالييددز العنصددبي علددمل النحددو أشااكال التمييااا العنصااري
والودبطة وو مدن امتواليدةل و كدو مدن دواندب اإلدارة  ١املنصوص علي  و املادة 

مزيدد مدن التددريب  ودأن هدذا املوةدو  أو عن طبير توفري كتيسدات  احملاكمل مثال  
 غيدددة ةدددالان ت سيدددر امتواليدددة و والدددع اييددداة. وتتالتدددع املتزامدددات الناندددئة عدددن 

 ؛ (٧٨)نون صادر عن الربملان و أملانياامتوالية  صوة لا
   إىل  ذس املزيد من الهود ملنع األنو ة العنصبية والتالةن من التصدي  ا  سعيا

علددمل ودددو حاسددمل تصدددنو  ةدددبانم الةباهيددة ةدددالن إحددددا عوددبة فئدددة ردددددة و 
إحصددا ات الوددبطة املتعلقددة ابلددبانم ذات الدددوافع السياسدديةل أي الددبانم املعاديددة 

عددن كباهيددة األةانددبل أو عددن  للسدداميةل أو املعاديددة للغ ددبل أو الددبانم الدديت تددنم 
كبه ذوي اإلعالةل أو البانم املعادية للالسيحينيل أو ةبانم التالييدز علدمل أسداس 
املبكز امةتالاعيل أو البانم املعادية لإلسالال أو الدبانم ذات الددوافع العنصدبية 
  ١أو اإلثنيدددة أو الدينيدددةل أو الدددبانم املبتةسدددة علدددمل أسددداس امليدددو النسدددي. ومندددذ 

ل ُأةددي  فددب  مسددتقو لإلحصددا ات املتعلقددة ابلددبانم ٢٠١٤الثاق/ينددايب  كددانون
لقضدددااي املبتةسدددة ةدددد أمددداكن إيدددوا  ملتالسدددي الل دددو ل تدددت عندددوان رنيسدددي هدددو ا

 ؛ (٧٩)املتعلقة ابألةانب/الل و 
 /لدددددددبر ويرا  عددددددددس ومايت امتدددددددادل و مدددددددالبهم الب يعدددددددي املعقدددددددود و حزيدددددددبان 

مةاتددب امدعددا  العدداا واحملدداكم  وددأن ةددبانم  ل مجددع السيدداانت مددن٢٠١٧ يونيدد 
الةباهيدة )مثددو عدددد الدددعاوا النانيددة )املبفوعددة(ل وعدددد املتهالددنيل والنتددانق الدديت 
أفضدددت إليهدددا الددددعاوا النانيدددة واملالحقدددات القضدددانيةل واألحةددداا الصدددادرة و 

 ؛  اليت يُدان فيها املدعمل عليهم(القضااي
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   املتعلدددر  تنويدددذ توصددديات لندددة  ٢٠١٥يونيددد  حزيبان/ ١٢ويدددنص القدددانون املدددار
الربملدددان امتدددادي األملددداق للتحقيدددر  ودددأن مجاعدددة امندددةاكيني الدددوطنيني السدددبية 
علدمل أن سالعنصددبية وكددبه األةانددب ودوافددع الةباهيددة األخددبا  اليددع أنواعهدداس لددد 
أُدرةددت  وددةو صددبيح و لانالددة العوامددو الدديت ينسغددي أخددذها  عددني امعتسددار عنددد 

 ٢٠١٥ /أغسددد س ا ١مندددذ  القاااانون اجلناااائي امملااااور األحةددداا و إصددددا
. وهددذه الددددوافع يتعدددني أن (٨٠)( مدددن القددانون النددداني األملددداق(٢)(٢)٤٦)املددادة 

مددن  صددوها عددامال  تاخددذ و امعتسددارل مددن حيدد  املسدددأل و مجيددع أنددوا  الددبانم  و 
 ؛ العوامو املودّادة

  الددديت  لااادعاوجل اجلنائياااة ودفاااع ال رامااااتاملباااادل التواييياااة بشااا ن اوو إطددار
يتعني علمل مجيع مةاتب امدعدا  العداا التقيدد هبدال أصدسح م  دد ا ن مدن النظدب 
عدددن كثدددبل  وةددد  خددداصل و ةدددبانم العنصدددبية أو ةدددبانم كباهيدددة األةاندددب وو 

 ةبانم الةباهية األخبا.

 املهاةبون )ي( 
التحدايت واملهاا اليت ين وي عليهدا أداس  من  لدان امله بل تدر  أملانيال  وصوها  لدا   -٦٣

اإلدمدددداج علددددمل وةدددد  ااصددددوص. وتسددددنيّا الددددزايدة و التهديدددددات وأعالدددداس العندددد  الدددديت تسددددتهد  
املهدداةبين واألنددخاص الددذين يقدددمون الدددعم إلدديهم مدددا أمهيددة تعزيددز الدميقباطيددة والعددي  السددلالي. 

ودددو يعةدددس تندددو  اجملتالدددع األملددداق. وتسدددعمل ايةومدددة امتاديدددة إىل العالدددو مدددع ندددبكا  ةددددد علدددمل 
ويتالثددو أحددد األغددباض مددن هددذه الوددباكات و وةددع املزيددد مددن امسددةاتي يات واألسدداليب ملواةهددة 
املوال  والتصبفات القانالة علمل العنصبية والتالييز. و ة هد  اخب يتالثو و وةع صدي  وأسداليب 

حونة ابلعواطد  والديت تسدتق ب السلدد ةديدة من أةو تناوس ااالفات امةتالاعية والسياسدية املود
هددو التودد يع علددمل إرسددا  ثقافددة  . والغددبض املتددوخمل أيضددا  ل وتسددويتها   بيقددة دميقباطيددةإىل حددد مددا

 حوار  نا ة ودميقباطية تباعي أالوعة واسعة من املوال  املتعارةة إىل حد ما و اجملتالع.
  ذه الغايةل ينصب الةكيز علمل التعليمل والعالول واملدارسل ودعم اجملتالع املدق. وتقيقا   -٦٤

  اآلفااااااق املينياااااة اختدددددذت ايةومدددددة امتاديدددددة تددددددا ري  تلودددددة مدددددن أةدددددو تسدددددني
. ونيوةدب القدانون املتعلدر  تقيدديم املداهالت املهنيدة األةنسيدة وامعددةا  للمياااري 

ل وّسدعت ايةومدة األملانيدة ن دا  ٢٠١٢يو نيسدان/أ ب  ١هبال الذي  ددأ نوداذه و 
ايدددددر القدددددانوق و اإلةدددددبا ات القضدددددانية لالعدددددةا  ابملددددداهالت املهنيدددددة الددددديت يدددددتم 
ايصوس عليها و ااارج ابلنسسة إىل املهن اليت تتحالو مسداولية عنهدال واعتالددت 

ت التوددبيعا املزيددد مددن تدددا ري التوحيددد لالعددةا   تلددة املدداهالت. و دددأ ا ن نودداذ
 ؛ ومية ١٦الومايت السال  عددها ذات الصلة علمل الصعيد امتادي و مجيع 

  ل تلقت مباكز املودورة اإلللياليدة و مجيدع أودا  أملانيدا ٢٠١١ومنذ منتص  عاا
من  بانمق لويو يدعمل ستقير اإلدماج عن طبير املاهالتس. وتقوا هذه  دعالا  

 املااااؤيالت املينيااااة تقدددددر املوددددورة اجملانيددددة إىل املهدددداةبين  وددددأن  املباكددددز أيضددددا  
حصدددلوا عليهدددا و اادددارج والودددبص املتاحدددة مكتسدددا  مددداهالت و أملانيدددا.  الددديت

وا دددد  مدددن ذلدددة هدددو إاتحدددة املزيدددد مدددن فدددبص العالدددو لدددذوي املددداهالت املهنيدددة 
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 وو نيسان/ يتم ايصوس عليها و ااارج نيا يتناسب مع مستوا مهاراهتم. اليت
ل  ددأ العالدو  دربانمق ت سيقدي يددعمل س دبانمق امعدةا  ابملداهالت ٢٠١٦أ بيو 

 ؛ ةو و أملانياسل وهو يقدا معلومات عن هذا املو 
  تالويدو  دورات أتييلياةلعقدد  ٢٠١٦لوي/يولي   ١ونةو اعتالاد توبيعات و 

 . وا دد  ل خ وة هامدة و هدذا السديام  أال تعلت الل ة امملانيةمن الدولة 
من هذا التوبيع هو تسني فبص العالو املتاحة لألندخاص مدن أصدوس مهداةبة 

 ؛ (٨١)علمل التغلب علمل ايواةز اللغوية من خالس مساعدهتم
  األطودداس واملددباهقني مددن املنحدددرين مددن أصددوس مهدداةبة  إبدماااجوفيالددا يتعلددر  

ب املتعلددر ابلتعلدديم للتقبيدد ل جتدددر اإلنددارة إىل اجتدداه إ ددا  واةددح. فوفقددا  املاادار 
ل كدان املباهقددون مدن ذوي األصددوس املهداةبة وسددانب املدباهقني  ثولددني ٢٠١٦لعداا 

ل مدددع مباعددداة ٢٠١٢علدددمل حدددد سدددوا   نسدددب  اثلدددة و الدددربامق التعلياليدددة و عددداا 
 املتصاديةل وإذا أخذان و امعتسار األصوس املهاةبة عوةدا   - االوية امةتالاعية
عددن نددو  املدرسددة الدديت يددتم املتحددا  هبددا.  مق التعليالددي عوةددا  عددن النسددية والددربان

أن مسدددتوا  ٢٠٠٣التقيددديم الددددوا لل لسدددة مندددذ عددداا  ولدددد أ هدددبت نتدددانق  دددبانمق
ال لسدة لدد تسدن ابسددتالبار و املددارس األملانيدة. ولةدن ال لسددة مدن أصدوس مهدداةبة 
مددن تسددني نتددان هم إىل حددد كسددري. وتباةعددت النسددسة املئويددة لألطودداس مددن األسددب 

 ؛ (٨٢)ا  كسري   ايصوس علمل ماهالت تباةعا   املهاةبة الذين ينق عون عن املدرسة لسو
  ل أصدددسح  دددبانمق امتددداد األملددداق لأللعدددا  البايةدددية األوملسيدددة ٢٠١٥ومندددذ عددداا

سل الدددذي لولددد  ايةومدددة حتقياااق اإلدمااااج عااا  طرياااق الرطضاااةاملعدددبو  ابسدددم س
أمدداا مجيددع ملتالسددي الل ددو  واألنددخاص الددذين صدددر  قهددم  امتاديددةل موتوحددا  

ظدددب عدددن وةدددعهم أو احتالددداس ل  صدددب  النولددد  تنويدددذ إةدددبا ات الةحيدددو مالتدددا  
حصو م علمل إذن ابإللامة و أملانيا. وا دد  مدن ذلدة هدو تود يع النداس مدن 

القيدداا  عالددو أصددوس مهدداةبة علددمل املودداركة ابنتظدداا و أنودد ة األنديددة البايةددية و 
 ؛ (٨٣)ت وعي و هذا اجملاس

  الدديت يددديبها مت وعددون و منظمااات امليااااري وو إطددار تددوفري التالويددو  ياكددو 
تتددديح هامدددة  دددني املهددداةبين واجملتالدددع املضدددي  و  املقددداا األوسل والددديت لدددد ةسدددورا  

املوددداركة و/امسدددتوادة مدددن جتدددار  املهددداةبين وخدددرباهتم  ودددأن العالدددو و أددداس 
اإلدمداجل يقدددا امتداد الدددعم مدن أةددو إنودا  هياكددو وندسةات مسددتدامة  ددذه 

علدمل دعدم املنظالدات  ةكيز حاليا  املنظالات وتعزيز ال ا ع املهين لعاللها. و بي ال
الدددديت تقدددددا اإلرنددددادات إىل الالةئددددني عنددددد وصددددو م إىل أملانيددددا. ويقدددددا امتدددداد 

الوكدامت الديت تدوفب املعبوفدة ابسدم سمبكدز املدواردسل إىل  املسداعدةل و إطدار خ تد 
ل و عضدددها املهدداةبين مددوارد إىل منظالددات ومسددادرات رليددة أخددبا أصددغب ح الددا  

 ؛ ر اإلنوا يزاس و طو  م
  لةددي  ٢٠١٧ةددبا توسدديع ن ددا  الددربانمق امتددادي سدميقباطيددة حيددةعس و عدداا

 وددأن العددي  املوددة  و أتالددع امله ددب. ويددباد مددن  ةديدددا    بانأيددا   يوددالو حيددزا  
خدددالس املوددداريع و هدددذا اجملددداس وةدددع اسدددةاتي يات وطباندددر مدددن أةدددو التصددددي 

 ؛   والتصبفات العنصبية والتالييزيةللالوال
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  وابإلةافة إىل ذلةل تتلقمل الالعياتل واملنظالات املعنية ابملوبدينل والةنانسل
الة يدة املدنيدةل واملنظالدات املعنيدة  والهات مقدمة اادمات املعة  هبا و أداس

عددرب  ابملهدداةبينل والسلدددايت واملاسسددات الدديت تعالددو مددع املهدداةبين علددمل الصددعيد
 إدمااجمن أةدو اختداذ التددا ري الباميدة إىل  يال  أو اإللليالي أو احملليل لو  اإللليالي

أملانيددا واألنددخاص مددن املهدداةبين الوددسا  والةسددار الددذين ُمنحددوا إلامددة دانالددة و 
 .(٨٤)أصوس مهاةبة

ل عاللدت ايةومدة امتاديدة مدن أةدو يايدة إدمداج جملالوعة العودبين وخالس ر سة أملانيا -٦٥
هبدددم و سدددو  العالدددو. وةدددبا اعتالددداد  ارسدددات السياسدددة  املهددداةبين املدددوثوقني والالةئدددني املعدددة 
املنصدد  والوعلدي للالهدداةبين املدوثوقني والالةئددني املعددة   العامدة جملالوعددة العودبين  وددأن اإلدمداج

 هبم و سو  العالول إىل ةانب السيان الصادر عن لادة مالب لالة أالوعة العوبين و هامسوري.
  ١ا ر سدددة املنتددددا العددداملي املعدددين اب  دددبة والتناليدددة و واندددةكت أملانيدددا واملغدددب  و تدددو  -٦٦

. وتت نعار سالعالو علمل وةدع عقدد اةتالداعي عداملي  ودأن ا  دبة ٢٠١٧كانون الثاق/ينايب 
والتناليدددةسل ق الةكيدددز علدددمل معالدددة تدددواين املصددداحل  دددني املهددداةبين و لدددداهنم األصدددلية ودوس العسدددور 

 ظامية واملنظالة.و لدان املقصد و إطار ا  بة الن
وتتور التوبيعات وإةبا ات إنواذ القدانون املتعلقدة ابملهداةبين وطدالل الل دو  و أملانيدا مدع  -٦٧

املعايري الدولية يقو  اإلنسان. وتنظب ايةومة امتادية ابلتوصديو و مجيدع التددا ري التودبيعية علدمل 
ون األورو ل و وةدددد  خدددداص لالتواليددددات الصددددعيد امتددددادي لةوالددددة امتثا ددددا للقددددانون الدددددوا والقددددان

املتعلقة  قو  اإلنسانل وهي تةوو أن يسدتوو الوةدع القدانوق و أملانيدا الودبوف املنصدوص عليهدا 
و اتواليددات األمددم املتحدددة. وأُدرةددت اتواليددات األمددم املتحدددة املتعلقددة  قددو  اإلنسددان و القددانون 

( مدن ١)(٢)٥٩للالدادة  قدة علدمل املعاهددة الدوليدة وفقدا  للالواف موبو  لانون رلدي امتادي و إطار
القدددانون األساسددديل ومدددن   أصدددسح يتعدددني التقيدددد هبدددا عندددد ت سيدددر القدددانون. ويةدددون للقواعدددد العامدددة 

 .(٨٥)من القانون األساسي( ٢٥للقانون الدوا األسسقية علمل القوانني امتادية )انظب املادة 
واملعلومدات األخدبا  البيااتت الشيصايةةدواي إحالدة  وينص القانون األملاق علمل عددا -٦٨

امل لو ة نيوةب أحةاا لانون إلامدة األةاندب وغريهدا مدن أحةداا القدوانني املتعلقدة ابألةاندب إذا  
. ويوفب املتزاا ابيودا  علدمل سدبية  يداانت معالوس هبا كان و ذلة انتها  ألنظالة لانونية معينة

ظددب مثدو هدذا امسددتخداا. وهدذا األمدب منصددوص عليد  صددباحة علددمل األنظالدة الديت ت املدبيض مثدام  
 .(٨٦)من لانون اإللامة( ٨٨و ٨٧نيوةب القانون األملاق )الوبعان  أيضا  

 الل و  والالةئون ) ( 
نوأت عن الزايدة ايادة و عدد ملتالسي الل و  تدايت كسرية ابلنسسة إىل أملانيا علدمل  -٦٩

د اخُتددذت و هددذا الصدددد أالوعددة واسددعة مددن التدددا ري. فعلددمل مدددا السددنوات الددثالن املاةددية. ولدد
وإىل اا ددوات الودداملة املتخددذة مددن  سددسيو املثدداسل  ددب اإلنددارة إىل تسددني لايددة األطودداس فعليددا  

 أةو تعزيز اإلدماج:
  أسدددددددددهم القدددددددددانون املتعلدددددددددر  تحسدددددددددني  دددددددددبو  السدددددددددةن والبعايدددددددددة واملسددددددددداعدة

 توددددبين الثدددداق/ ١ دددددأ نودددداذه و لألطودددداس والوددددسا  األةانددددبل الددددذي  املتاحددددة
و  القّصاار  ااص املصااملوبني بااذوييتل و تسددني حالددة الوددسا  ٢٠١٥ نددوفالرب
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مجيددع أوددا  السلدددل وو تعزيددز حقددولهم وكوالددة أن إيددوا هم وتقدددر البعايددة والدددعم 
 ؛ (٨٧)مع مت لسات رعاية ال وو لويا   -محتياةاهتم  إليهم أمور تتم كلها وفقا  

  ايةومددددددددة امتاديددددددددة أالوعددددددددة مددددددددن اا ددددددددوات ملسدددددددداعدة الددددددددومايت اختددددددددذت
احلماياااااة وحتقياااااق اإلدمااااااج  ال سااااايما ابلنسااااابة إ  علدددددمل  مدددددني  والسلددددددايت

ه و إطدار انظب موهوا املسداواة  دني النسدني الدوارد أعدال - الالا ات وأطفاي 
 ؛ )د(٣-ةيم-الوب   نيا  

 مدددداج الالةئددددني و نيسددددان/اتوددددر امتدددداد والددددومايت علددددمل موهددددوا موددددة  إلد 
ل الدذي  ددأ نوداذه و القانون املتعلق ابإلدمااج. وكان الغبض من ٢٠١٦ أ بيو

ألمدد ال ويدو ل إدماج كو ندخص سديقيم و أملانيدا علدمل ا٢٠١٦ا /أغس س 
 ؛ و اجملتالع األملاق

  املوةكة اليت وةعتها ايةومة امتاديدة إىل أالوعدة  اسقاتيجية اإلدماجتستند
ادمات النالوذةية ملختلد  الوئدات املسدتهدفة. وهدي تودالو أدامت تعلدم من ا

 ؛ عالو والتعليمل واإلدماج اجملتالعياللغاتل واإلدماج عن طبير التدريب وال
  لةدددي  بااادورات اإلدمااااجواللغدددة هدددي وسددديلة اإلدمددداج البنيسدددية. ولدددد ق التوسدددع

. وو (٨٨)غدددويورات متا عدددة لغدددبض التأهيدددو الليتضدددالن د منوذةيدددا   تودددةو نظامدددا  
ل ويدباد دورات اإلدمااج   بي اة رعاياة الطفالل أُعيدد اعتالداد ٢٠١٧أوانو عداا 

مدن حضدور هدذه  هبا علمل وة  ااصوص لةني األسب اليت لدديها أطوداس صدغار
 ؛ خدمات رعاية ال وو الدورات ح  وإن د تتح  ا

  خاااااادمات إسااااااداس وم يدددددزاس عدددددددد املهددددداةبين الةسددددددار الددددددذين يسدددددتويدون مددددددن
فالددا فددو   عامددا   ٢٧ل املوةهددة إىل األنددخاص السددالغني املتعلقااة ابيجاارة املشااورة

 ٢٦٠ ٠٠٠ل يدددددزداد ابطدددددباد. إذ كدددددان هندددددا  حدددددواا مولدددددع تقبيسدددددا   ١ ٠٠٠و 
. ويتداح للودسا  الدذين تدةاوح أعالدارهم ٢٠١٦من هدذه ايدامت و عداا  حالة
الوددسا  فيالددا يتعلددر  ايصددوس علددمل اادددمات املوةهددة إىل عامددا   ٢٧و ١٢ ددني 

 ؛  واون ا  بة
  مللتالسددي الل ددو  الددذين  ل املصددالالة أساسددا  الاادورات التوايييااة اموليااةوتغ ددي

ُاتالددو عدددا السددالاح  دددم ابلسقددا  و أملانيددال والدديت  لدددت متددوافبة و مجيددع أودددا  
للالوداركني  سداعةل وتدوفب تعليالدا   ٣٠٠ل ما أالوع  ٢٠١٧السلد منذ لوي/يولي  

يدة التعامدو مدع اييداة اليوميدةل وكدذلة  ودأن القديم واملعدايري الديت ت سودر  وأن كيو
 ؛  لدانل وذلة و أ ةب مبحلة  ةنةو 

  و الددومايت منددذ  -الددذي يوددةو أداة إدمدداج رنيسددية  - التعلاايتو ددبي تنظدديم
السدايددةل  صددب  النظددب عددن وةددع إلامددة ملددتالس الل ددو  ومدددهتال أي أن أطودداس 

ذين  لغدددوا سدددن الدراسدددة مضددد بون للدددذها  إىل املدرسدددة و ملتالسدددي الل دددو  الددد
مجيددددع الددددومايت. وو  عددددض ايددددامت تةددددون هنددددا  فددددةات انتظددددار. وو معظددددم 
الدومايتل يسدددأ تنويدذ تدددا ري اإلدمدداج املدرسدي العددادي حاملددا تغدادر األسددبة مبكددز 
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 امسدددتقساس ويدددتم تديدددد السلديدددة الددديت سدددتلتحر هبدددا. كالدددا يدددوفب  عدددض الدددومايت
 ؛ (٨٩)دمات التعليم و مباكز امستقساسخ

  لوةددددعهم   الددددذينل نظددددبا     مرحلااااة التعلاااايت العااااايل ال لسددددةبقبااااول وفيالدددا يتعلددددر
كالةئددنيل يةونددون غددري لددادرين علددمل تقدددر الو نددر املتعلقددة نيدداهالت املتحددا  
ابلامعدددددددات الددددددديت اكتسدددددددسوها و أوطددددددداهنمل اعتالدددددددد املدددددددالب الددددددددانم توصدددددددية و 

دعو إىل القياال و هذا الصددل  عاللية تقر علمل ثالن مباحدو. ت ٢٠١٥ عاا
 ل اعُتالد لبار  وأن سسو ختويض تةالي  التس يو لالةئني.٢٠١٦وو عاا 

 ولتثو أملانيا ألحةاا كو من القانون الدوا لالةئني والقانون األورو  لالةئني: -٧٠
  امو متواليدددة ةنيددد  إىل الت سيدددر الوددد النظاااام امورويب املشاااقك للجاااوسيسدددتند

ل الدديت يةاللهددا  بوتوكددوس ١٩٥١لوي/يوليدد   ٢٨املتعلقددة نيبكددز الالةئددنيل املارخددة 
ل وميتثددو النظدداا ألحةدداا القددانون ١٩٦٧كددانون الثاق/ينددايب   ٣١نيويددور  املددار  

الددددددددوا. كالدددددددا ادددددددةا الةبامدددددددة اإلنسدددددددانية وايدددددددر و ايصدددددددوس علدددددددمل ايالايدددددددة 
ليداا مجيدع الددوس األعضدا  و امتداد األورو   الدولية/الل و . وتةودو أحةامد 

ل لددددددمت ٢٠١٦. وو عددددداا (٩٠)ولويدددددة لبعايدددددة ال ودددددو عندددددد الت سيدددددرايدددددال  األ
مووةددددية امتدددداد األورو  مقةحددددات معتالدددداد إصددددالح واسددددع الن ددددا  للنظدددداا 

 ؛ مقةحات ليد املنالوة وهي حاليا   األورو  املوة  لل و ل
  ألحةداا القدانون  واإللامة غري الوبعية وفقدا    ص النظاميةايجرة وتُقاةي أملانيا

إم و حداس عددا تدوافب خيدار  االحتجااز لزامان القحيالالدوا. وم تل أ إىل 
. ويت لدب امحت داي و هدذه ايالدة وحينالدا يةدون هدذا اايدار معقدوم   ألدو نددة

ر صدددور أمددب لضدداني و ددب أن يقتصددب علددمل ألصددب مدددة  ةنددة. ويقددع علددمل عددات
 .(٩١)عالليات الةحيو و أسب  ولت  ةنالسل ات األملانية املتزاا اةبا  

 املرحلة اليت بل يا الوفاس اباللتاامات الطوعية -اثلثا   
الددديت أعلنتهدددا عندددد انتخاهبدددا عضدددوا  و ألدددس حقدددو   (٩٢)أوفدددت أملانيدددا ابملتزامدددات ال وعيدددة -٧١

 وين دددوي  عدددض هدددذه املتزامدددات علدددمل مهددداا ةاريدددة. ٢٠١٦اإلنسدددان التدددا ع لألمدددم املتحددددة و عددداا 
دددددو ايةومدددددة امتاديدددددة العالدددددو علدددددمل تنويدددددذها. وللحصدددددوس علدددددمل مزيدددددد مدددددن التواصددددديول يبةدددددمل  تُواصا

ل ٤-ألد -نيدا  )ج(ل و -١-ألد -ل و نيدا  ١-ألد -لمل وة  ااصدوصل إىل الوصدوس  نيدا  ع البةو ل
 .)و(ل ورا عا  ٢-ةيم-)د(ل و نيا  ٢-ةيم-و نيا  

املشااااكل اجلديااادة والناشااا ة  تاااا   ذلااا  اإلتاااازات ا ققاااة والتملااادطت  -رابعا   
 املرتبطة هبا

علااا  ااو حااقم حقااوق  الساالوك التجاااري املسااؤول تعزيددز  راسددخا   تلتددزا أملانيددا التزامددا   -٧٢
ل اعتالدت ايةومة امتاديدة ٢٠١٦علمل طوس سالسو اإلمداد العاملية. وو هناية عاا  اإلنسان

و الوطنيدة املتعلقدة ابألعالداس الت اريدة وحقدو  اإلنسدان  ندا   علدمل مدا يقدب  مدن عدامني خ ة العال
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مددن املودداورات مددع أصددحا  املصددلحة املتعددددين. وتددنص خ ددة العالددو الوطنيددة صددباحة  علددمل أن 
تسذس الودبكات العنايدة الواةسدة و مباعداة حقدو  اإلنسدان نيدا يتناسدب مدع ذلدة. وتودالو العنايدة 

سياسددة العامددة فيالددا يتعلددر  قددو  اإلنسددانل ووةددع إةددبا  لتحديددد ا  ر الضددارة الواةسددة  يددان ال
الوعليدددة واحملتاللدددة ألنوددد ة الودددبكات علددددمل حقدددو  اإلنسدددانل واختددداذ تددددا ري راميددددة إىل در  ا  ر 
الضارة احملتاللةل واستعباض فعالية هذه التدا ريل وتقدر تقاريب هبذا الودأنل وإنودا  اليدات تظلدم. 

ايةومددددة امتاديددددة  بصددددد تنويددددذ خ ددددة العالددددو الوطنيددددة علددددمل أسدددداس عينددددة لثيليددددة مددددن وسددددتقوا 
كالا أهنا تتوظ ابير و اختاذ املزيد من   فبد. ٥٠٠املاسسات اليت يزيد عدد العاملني فيها علمل 
ل سددعت ايةومددة امتاديددة إىل تسددني لايددة حقددو  التدددا ري. وو إطددار خ ددة العالددو الوطنيددة أيضددا  

و  تلدد  اجملددامت الدديت تنودد  فيهددا الدولددةل مددن لسيددو األدوات املوةددوعة لتعزيددز الت ددارة  اإلنسددان
ملنظالدة التعداون والتناليدة و  ةيدااارةيةل وإعادة تنظيم ةهة امتصداس الوطنيدة املعنيدة ابملسدادت التوةيه

امتصدداس.  تعزيددز عالددو ةهددةابملاسسددات املتعددددة النسددياتل ومواصددلة امليدددان املتصددادي املتعلقددة 
وتبصد لنٌة موةكة  ني الويارات عن كثب تنويذ التدا ري املنصوص عليهدا و خ دة العالدو الوطنيدةل 
ابلتعدداون مددع منتدددا ألصددحا  املصددلحة املتعددددين. وتقدددا ايةومددة امتاديددة الدددعم إىل الوددبكات 

 . للشركاتاملسؤولية االاتماعية  و تنويذ األحةاا الواردة وو السعي إىل نوب موهوا
ل اغتنالددددددددت ايةومددددددددة امتاديددددددددة فبصددددددددة تبؤسددددددددها أالوعددددددددة الدددددددددوس ٢٠١٥وو عدددددددداا  -٧٣

و  الساالوك التجاااري املسااؤول علااا امتااداد سالساال اإلمااداد العامليااةإلدراج موةددو   السددسع
الدديت  Vision Zero Fund ددبانمق العالددو العددامليل والوددبو  و تدددا ري ملالوسددةل مددن لسيددو مسددادرة 

 العالو الدوليدة. ولدد  ددأ العالدو نيودبو  جتدبيل  دذه الغايدة و ميامندارل و حزيدبان/اختذهتا منظالة 
 . ٢٠١٦يوني  
 دددور نودد  و هددذا اجملدداس خددالس ر سددتها جملالوعددة  واةدد لعت ايةومددة امتاديددة أيضددا   -٧٤

لل واندب البنيسدية إلدارة  . وتضدالن إعدالن لدادة أالوعدة العودبين وصدوا  ٢٠١٧ عاا العوبين و
سددو اإلمددداد علددمل وددو مسدداوسل أي دفددع أةددور عادلددة ومنقددةل وتقدددر الدددعم لصددون الصددحة سال

واملتدددزاا  سدددذس العنايدددة الواةسدددةل وتسدددني اليدددات  لVision Zero Fund والسدددالمة و إطدددار مسدددادرة
التظلم. و ة مواةيع أخبا ذات أولوية و اإلعالن وهي مةافحة عالو األطواسل وأندةاس الدب  

 والسخبةل وامجتار ابلسوب علمل طوس سالسو اإلمداد. املعاصبةل
علددمل الصددعيد الدددوا مددن أةددو  وعلددمل ةددو  التةنولوةيددات الديدددةل تعالددو أملانيددا أيضددا   -٧٥

 .حلقوق اإلنسان   ا ال الراميتعزيز ايالاية الوعلية 
  انددةكت أملانيددا مددع الرباييددو و تقدددر سددتة لددبارات  وددأن ايددر و ااصوصددية و

العصددب البلالددي إىل الالعيددة العامددة لألمددم املتحدددة وألددس حقددو  اإلنسددان التددا ع 
ل أنوددأ ألددس حقددو  ٢٠١٥. وو اذار/مددارس ٢٠١٦لألمددم املتحدددة منددذ عدداا 

ملتحدددة املعددين ابيددر اإلنسددان التددا ع لألمددم املتحدددة وميددة املقددبر اادداص لألمددم ا
 ؛ ااصوصية و

 التعددداون اإلمنددانيل تعالددو أملانيددا علددمل تعزيدددز  وو إطددار ةهودهددا املسذولددة و أدداس
التدددددا ري املتعلقددددة ابألمددددن البلالدددديل هبددددد  لايددددة حبيددددة الددددبأي وحبيددددة الصددددحافة 

الهور للصحويني والنان ني و أاس حقو  اإلنسانل وتعزيز الوبص املتاحة لل 
 ؛ للالواركة و اجملتالع املدق
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 دا  البنيسددددية ااالسددددة وتُعتددددرب لايددددة حقددددو  اإلنسددددان وحددددر امللةيددددة مددددن األهدددد
ولد ُنوبت  -لالسةاتي يات البلالية اليت ُوةعت ا ة التعاون اإلمناني األملاق 

 ؛ ٢٠١٧و عاا 
  ل و انددتال  ايبيددة علدمل نددسةة اإلنةنددتل وهددو ٢٠١٣وأملانيدا عضددول منددذ عداا

ل يعالددو علددمل تعزيددز ايبيددة علددمل نددسةة  لدددا   ٣٠انددتال  غددري ر ددي مالدد  مددن 
عم ايةومدددة امتاديدددة تنظددديم املدددالبات و هدددذا السددديا  وتودددار  اإلنةندددت. وتدددد

أملانيدا ر سدة امندتال   وسدتتوىل  نواف و العالدو املوداهيالي لالندتال  املدذكور.
 .٢٠١٨و عاا 

ل اعتالددددت ايةومددددة األملانيددددة خ دددة العالددددو الثانيددددة ٢٠١٧كدددانون الثاق/ينددددايب   ١١وو  -٧٦
املتعلق ابملارأة  1٣25ارار جملس امم  التابع لألمت املتملدة للحةومة امتادية  وأن تنويذ 

ل ووافقدددت علدددمل تقبيدددب ايةومدددة (٩٣)٢٠٢٠إىل عددداا  ٢٠١٧للودددةة مدددن عددداا ل والساااالم واممااا 
. ومدددددن خدددددالس التددددددا ري (٩٤)٢٠١٦-٢٠١٣ة العالدددددو األوىل للودددددةة امتاديدددددة عدددددن تنويدددددذ خ ددددد

ايةومددة امتاديددة علددمل تودد يع يايدة مودداركة  واملودداريع الددواردة و خ ددة العالددو الديدددةل تعالددو
املددبأة و منددع نوددو  األيمدداتل وإدارة النزاعدداتل و نددا  السددالا  عددد انتهددا  النددزا  ولايددة النسددا  
والوتيدددات مدددن العنددد  و النزاعدددات املسدددلحة. وتبكدددز خ دددة العالدددو  ودددةو رنيسدددي علدددمل التددددا ري 

و تعزيددز تةددافا الوددبص علددمل  ليددةل وتسددهم أيضددا  واألنودد ة ااارةيددةل الدديت تةاللهددا التدددا ري الداخ
 النحو املنصوص علي  و اتوالية القضا  علمل مجيع أنةاس التالييز ةد املبأة. 

 خالصة  
و صدداليم القددانون األساسددي. وعليدد ل يُعتددرب احددةاا  اتددو احددةاا الةبامددة اإلنسددانية مولعددا   -٧٧

ُيسةنددددد هبددددا مختدددداذ مجيددددع اإلةددددبا ات حقددددو  اإلنسددددان ولايتهددددا مددددن املسددددادت األساسددددية الدددديت 
. ايةوميددة. ويظددو التنويددذ العاللددي  ددذه املسددادت األساسددية و  يئددة متغددرية ابسددتالبار يوددةو تددداي  

وتددبا أملانيددا و عالليددة امسددتعباض الددددوري الوددامو فبصددة  تدداية ملواصدددلة العالددو مددن أةددو  لدددوي 
ا الددذي  لغتدد  ابلوعددول وذلددة عددن أفضددو مسددتوايت لايددة حقددو  اإلنسددانل رغددم املسددتوا العددا

 طبير التحليو النقدي وايوار. 
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