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ا مأأأن جملأأأس التواأأأيات املقدمأأأة إليهأأأ لأأأ  مجهوريأأأة أملانيأأأا اال اديأأأة رد   
 2018أايرومايو  8حقوق اإلنسان يف االستعراض الدوري الشامل يف 

الببببذ  الثالببب  ابلتوصبببيامل املقدمببببة تبببضل ادسببببتشرال البببدور  ال ببببامل  أملانيبببباترحببب   -1
 ادُتاديبة اجتماعباملاحلكومة  عقدملوعق  ادستشرال، . 2018أاير/مايو  8تضشت له يف 
حلقببببو   األملانيببببة الو نيببببة )املؤس ببببةتمببببل املببببد  واملش ببببد األملببببا  حلقببببو  ا ن ببببا  مببببل  ثلبببب  اج

مفبول احلكومبة ادُتاديببة املشبا ا ياسببامل . وانقبب  ا ن ا /املؤس بة الو نيبة حلقببو  ا ن با  
نتبببائال ادسبببتشرال مبببل ننبببة الربملبببا  ادُتببباد  حلقبببو   حقبببو  ا ن بببا  واملشونبببة ا ن بببانية أيضبببا  

  اعدة ا ن انية.ا ن ا  وامل

توصببببية دراسببببة مت نيببببة.  259ودرسببببت احلكومببببة ادُتاديببببة مجيببببل التوصببببيامل وعببببددها  -2
وا بب  توزيبل الحبضحيامل اب  وأحشركت يف هذه الشملية مجيل وزارامل احلكومة ادُتادية املشنية. 

ظبر الكامبل تشبذر الن املتاح، ضيق الوقتخمتلف م توايمل احلكومة يف النظام ادُتاد  األملا ، و 
 شض التوصببببيامل،بابببب أحتببببذ علمببببا  وهلببببذا ال ببببب ،  يف مجيببببل امل ببببتوايمل احلكوميببببة.يف التوصببببيامل 

 ملزيبببد مبببن البحببب . اغيبببة إتضببباع ا، البببودئ  سبببيما تلبببهل البببم هلبببا لىر مباشبببرة علببب  الحبببشيد د
ر املن ببود مببن التوصببيامل امل ببا دفا ر اهلببت بب د احلكومببة ادُتاديببة ابلضببرورة أ   ذلببهل  يشببا ود

 إلي ا عل  هذا النحو.

القبانو   أملانيبا أ   أو ا حا بة علمبا  .با. وتبر  واتتارمل أملانيا إما دعم مجيل التوصيامل  -3
 ،. ومبن    مضبمو  التوصبيامل املقدمبة جي دا  فشض   - كليا   أو جزئيا   -األملا  واملمارسة احلالية 

ي ببتدع  اذبباذ تببدااي إضببافية يف مجيببل احلببادمل الببم حظيببت في ببا  تببر  احلكومببة الفدراليببة مببا د
 التوصيامل ابلدعم.

وأححيط علما  ابلتوصيامل ألسباب شىت، فف  اشض احلبادمل، قبد تتنباول التوصبية عبددا   -4
تبقب  من با.  مبا  ابامن امل ائل املختلفة، وقد تدعم أملانيا جزءا  مبن التوصبية فقبط، اينمبا ُتبيط عل

ت بتييل ادلتبزام اتنفيبذ  اشض احلادمل، تدعم أملانيا اهلدف املن بود مبن التوصبية، ايبد أ با د ويف
يحشتببزم، يف الوقببت احلبباذ، اذبباذ أ   حببادمل أتببر ، د التببدااي املقرتحببة لبلببوا ذلببهل اهلببدف  ويف

أتكيببدامل، تشوزهببا  مل، أوتببدااي إضببافية. وفضببض  عببن ذلببهل، تشببرب اشببض التوصببيامل عببن افرتاضببا
عببدد مببن احلببادمل، قحبببد  مت  الدقببة علبب  دببو قببد يببؤد  إىل اذبباذ قببرار اب حا ببة علمببا  .ببا. ويف

 إيضاحامل إضافية إىل جان  الرد عل  التوصية.

  1)الرد  ل  التوايات  
 :3إىل  155-1

 ُتيط علما .
 :6إىل  155-4

 تدعم.
155-7: 

 ُتيط علما .
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 :10إىل  155-8
 تدعم.

155-11: 
 ُتيط علما .

155-12: 
 تدعم.

155-13: 
 ُتيط علما .

 :16إىل  155-14
 تدعم.

155-17: 
 ُتيط علما .

155-18: 
 ُتيط علما .

155-19: 
 تدعم.

155-20: 
 ُتيط علما .

 :25إىل  155-21
 تدعم.

 :28إىل  155-26
 ُتيط علما .

 :30و 155-29
 تدعم.

155-31: 
 ُتيط علما .

 :48إىل  155-32
 تدعم.

 :50و 155-49
 تدعم.

 :52و 155-51
 تدعم.
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155-53: 
 ُتيط علما .

 :60إىل  155-54
 تدعم.

155-61: 
 ُتيط علما .

 :75إىل  155-62
 تدعم.

155-76: 
 ُتيط علما .

155-77: 
 ُتيط علما .

 :84إىل  155-78
 ُتيط علما .

155-85: 
 ُتيط علما .

 :92إىل  155-86
 تدعم.

 :95إىل  155-93
 تدعم.

 :98إىل  155-96
 تدعم.

 :111إىل  155-99
 تدعم.

155-112: 
 ُتيط علما .

155-113: 
 ُتيط علما .

155-114: 
 ُتيط علما .

 :117إىل  155-115
 تدعم.



A/HRC/39/9/Add.1 

5 GE.18-15057 

155-118: 
 ُتيط علما .

 :121إىل  155-119
 تدعم.

155-122: 
 ُتيط علما .

 :128إىل  155-123
 تدعم.

155-129: 
 ُتيط علما .

 :131و 155-130
 تدعم.

155-132: 
 ُتيط علما .

 :141إىل  155-133
 تدعم.

155-142: 
 ُتيط علما .

 :146إىل  155-143
 تدعم.

155-147: 
 ُتيط علما .

155-148: 
 ُتيط علما .

 :164إىل  155-149
 تدعم.

155-165: 
 ُتيط علما .

155-166: 
 تدعم.

155-167: 
 ُتيط علما .
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 :172إىل  155-168
 تدعم.

155-173: 
 ُتيط علما .

 :176إىل  155-174
 تدعم.

155-177: 
 تدعم.

155-178: 
 ُتيط علما .

 :183إىل  155-179
 تدعم.

155-184: 
 ُتيط علما .

 :188إىل  155-185
 تدعم.

 :190و 155-189
 تدعم.

 :195إىل  155-191
 تدعم.

155-196: 
 ُتيط علما .

 :199إىل  155-197
 تدعم.

155-200: 
 ُتيط علما .

 :203إىل  155-201
 تدعم.

155-204: 
 ُتيط علما .

 :207إىل  155-205
 تدعم.
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155-208: 
 ُتيط علما .

 :212إىل  155-209
 تدعم.

155-213: 
 تدعم.

 :215و 155-214
 تدعم.

155-216: 
 تدعم.

 :220-155و 218-155و 155-217
 تدعم.

155-219: 
 تدعم.

155-221: 
 تدعم.

155-222: 
 .219-155انظر ُتيط علما . 

 :224و 155-223
 تدعم.

155-225: 
 ُتيط علما .

 :230إىل  155-226
 تدعم.

155-231: 
 ُتيط علما .

 :237إىل  155-232
 تدعم.

155-238: 
 ُتيط علما .

 :240و 155-239
 تدعم.
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155-241: 
 ُتيط علما .

 :256إىل  155-242
 تدعم.

155-257: 
 ُتيط علما .

 :259و 155-258
 تدعم.

 

 احلواش 

 :3إىل  155-1  1)
ت ببتخدم ادتفاقيببة محببيلا لالشامببل امل بباجرل ا ببكل ي ببمل امل بباجرين  ببي النظببامي .  .يط علمببا  ُتبب

الش ببد الببدوذ و  الش ببد الببدوذ ااببباق ابحلقببو  املدنيببة وال ياسببيةيتوافببق ذلببهل مببل القببانو  األملببا . ويكفببل  ود
 مل اجرين ا ن انية.اللذا  ينيبقا  يف أملانيا حقو  ا ااباق ابحلقو  ادقتحادية وادجتماعية والثقافية

 :6إىل  155-4
التحديق عل  الربوتوكول ادتتيبار  امللحبق  شتزم أملانيااحلكومة ادُتادية، ت ئتضفدتفا  ا وفقا   تدعم.

تكتمببل اشببد عمليببة ادسببتشرال القببانو   ومل ابلش ببد الببدوذ ااببباق ابحلقببو  ادقتحببادية وادجتماعيببة والثقافيببة.
 لتقييم جدو  التحديق.

155-7: 
تفاقيببة األوروايبة حلمايببة حقبو  ا ن ببا  دابامللحبق  12 وق شببت أملانيبا علبب  الربوتوكبول رقببم يط علمبا .ُتب

التحبديق علب  الربوتوكبول تحد  عليه. وعحل  ق  ، ولكن ا مل2000ت رين الثا /نوفمرب  4يف  واحلرايمل األساسية
التحبديق علب  ال بوااق القضبائية دبو الدول األتر   ذ  أحرزتهد التقدم ال اتحة الفرصة لرصيف الوقت الراهن 

فكبرة  يتبياأ   من شب   ذلبهلو  اشد دتول الربوتوكول حيز النفاذ. وتيويرها للمحكمة األورواية حلقو  ا ن ا 
يس مبن امل بتياب اشبد لبو  النظبام القبانو  األملبا .يف التحبديق علب  الربوتوكبول  األثبر البذ  سبيحدثه أوضا عبن

 احملكمة األورواية حلقو  ا ن ا  حىت اآل . ابدستناد إىل األحكام الحادرة عن التقييم إجراء
 :10إىل  155-8

دتفا  ُتالف احلكومة الفدراليبة، تشتبزم أملانيبا التحبديق علب  اتفاقيبة منظمبة الشمبل الدوليبة  وفقا   دعم.ت
 تكتمل اشد عملية ادستشرال القانو  الضزم لتقييم جدو  التحديق. . ومل169 رقم

155-11: 
 سبق ودرست احلكومة ادُتادية املوضوب املثار دراسة وافية. يط علما .ُت

155-12: 
 .دعمت
155-13: 

 من الدراسة. ىر األفقية هلذه التوصية مزيدا  ت تدع  اآل .يط علما  ُت
 :16إىل  155-14

سياسبت ا املتشلقبة  نكومة مج وريبة أملانيبا ادُتاديبة عبحليف التقرير ال نو   ابنتظام كرذح  كما  .ُتيط علما  
   تبببراتيص تحبببدير املشبببدامل قبببرارامل ا بببالاحلكومبببة ادُتاديبببة تتخبببذ احبببادرامل املشبببدامل الش بببكرية التقليديبببة، 
قبانو  مراقببة  البواردة يف املتيلببامل القانونيبة الشمليبة إىلهبذه ت بتند و  الش كرية عل  أساس كل حالة عل  حدة.
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عبببن  التةبببارة اابارجيبببة واملبببدفوعامل، فضبببض  مرسبببوم و  ،قبببانو  التةبببارة واملبببدفوعامل اابارجيبببةو األسبببلحة احلرايبببة، 

 تحبدير األسبلحة احلرايبة و يهبا مبن املشبدامل الش بكريةا ب   املبادئ ال ياسية الم اعتمدهتا احلكومة ادُتادية 
  امل ببببرتكة ا بببب ال ياسببببة اابارجيببببة واألمنيببببة  2008/944 رقببببم امل ببببرت  ، وعلبببب  موقببببف اجلببببس2000 لشببببام

 .ا  من 4)7يف ذلهل املادة  مشاهدة جتارة األسلحة، اا
155-17: 

علبب  رصببد تنفيببذ  تيببة الشمببل الو نيببة ا بب   األعمببال التةاريببة وحقببو  ا ن ببا تببنص  .يط علمببا  ُتبب
ا ب    2020 وست بكل نتبائال هبذا الرصبد أسباس القبرار البذ  سبيتخذ يف عبام .الشناية الواجبة حبقو  ا ن ا 

 د. اذاذ تدااي ت ريشية أم
155-18: 

عمبال التةاريبة وحقببو  ا ن با  عبن توقشبامل واضببحة تشبرب تيبة الشمببل الو نيبة ا ب   األ .ُتبيط علمبا  
تتمتببببل ا ببببلية ت ببببريشية. وستح ببببتشرل النتببببائال يف  ا بببب   الشنايببببة الواجبببببة حبقببببو  ا ن ببببا . ايببببد أ   اابيببببة د

 .17-155. انظر 2020 عام
155-19: 

 دعم.ت
155-20: 

يف ج ودهببا املتشلقببة ابألعمببال التةاريببة وحقببو  ا ن ببا ، علبب  تركببز احلكومببة ادُتاديببة،  .يط علمببا  ُتبب
ملنظمبببة املببببادئ التوجي يبببة و تنفيبببذ مببببادئ األمبببم املتحبببدة التوجي يبببة ا ببب   األعمبببال التةاريبببة وحقبببو  ا ن بببا ، 

ملنظمببة الشمببل  ملؤس ببامل املتشببددة انن ببيامل، وا عببض  الثضثبب التشبباو  والتنميببة يف امليببدا  ادقتحبباد  ا بب   ا
ضببوء هببذه اابلفيببة،  ويف ئ املتشلقببة ابملؤس ببامل املتشببددة انن ببيامل وال ياسببة ادجتماعيببة.الدوليببة ا بب   املببباد

 من الدراسة. ي تدع  أ  قرار ا    ادنضمام إىل مبادرامل قياعية مزيدا  
 :25إىل  155-21

 تدعم.
 :28إىل  155-26

مايببببة القانونيببببة وتقببببد  ال ببببكو  علبببب  لببببد  أملانيببببا نظببببام واسببببل النيببببا  مببببن لليببببامل احل .ُتببببيط علمببببا  
 .يشد توسيل نياقه ضروراي   الحشيدين ادُتاد  والودئ . ود

 :30و 155-29
دعم. تكفبببل اآلليبببامل الوزاريبببة وامل بببرتكة اببب  البببوزارامل املتااشبببة. وتتحمبببل ج بببامل التن بببيق لكبببل مبببن تببب

األساسببية عببن التنفيببذ واملتااشببة وعببن  صببكو  األمببم املتحببدة حلقببو  ا ن ببا  الببم صببدقت علي ببا أملانيببا امل ببؤولية
 ا اضا ال امل الذ  ت ار  فيه مجيل الوزارامل األتر  املشنية.

155-31: 
جمبببال سياسبببة التشببباو   . ويف29-155. ا ببب   إقامبببة لليبببة و نيبببة دائمبببة للمتااشبببة، انظبببر يط علمبببا  ُتببب

ملف وم ا عن حقو  ا ن با . ويقبوم  وفقا  ا منائ ، تلتزم أملانيا ادعم هيكل حقو  ا ن ا  يف البلدا  ال ريكة 
 هذا املف وم عل   ال مزدوج يتمثل يف دعم م اريل حقو  ا ن ا  احملددة وتشميم  ال حقو  ا ن ا .

 :48إىل  155-32
 دعم.ت
 :50و 155-49

تشتزم احلكومة ادُتادية وضل اسرتاتيةية م برتكة اب  البوزارامل للم باواة تفضب  إىل تيبة عمبل  تدعم.
 للتوصية. وفقا  

 :52و 155-51
 دعم.ت
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155-53: 

لببببد  أملانيببببا نظببببام واسببببل النيببببا  مببببن لليببببامل احلمايببببة القانونيببببة وتقببببد  ال ببببكو  علبببب   .يط علمببببا  ُتبببب
 .ياقه ضروراي  يشد توسيل ن الحشيدين ادُتاد  والودئ . ود

 :60إىل  155-54
 دعم.ت
155-61: 

 .53-155انظر  .ُتيط علما  
 :75إىل  155-62

 .دعمت
155-76: 

يتشلبق اشمبل  حظبر التمييبز فيمباتكفل احلقو  الو نية والدولية األساسبية وحقبو  ا ن با   .يط علما  ُت
خمتلفبة املمارسبة التمييزيبة وتتضببمن . وُتظبر صبكو  قانونيبة الدولبة علب  الحبشيدين البو ا والبدوذ احبورة شباملة

ذضبببل مجيش بببا لشقبببوابمل  . ايبببد أ   أشبببكال التمييبببز دخمتلفبببة وعقبببوابمل يف جمبببال القبببانو  اابببباق أيضبببا   أشبببكاد  
 جنائية.
155-77: 

إ   لببيس  ببة حاجببة دسببتحداص تشريببف صببريا للتمييببز الشنحببر  يف القببانو  األملببا ، إذ .ُتببيط علمببا  
يف ذلبهل تشريبف التمييبز الشنحبر  يف  دولية للقضاء عل  مجيبل أشبكال التمييبز الشنحبر ، اباالتزامامل ادتفاقية ال

عببن ذلببهل، يتببيا القببانو  األملببا  ا  ببار    مببن هببذه ادتفاقيببة تحيب ببق ا ببكل مباشببر يف أملانيببا. وفضببض  1)1املببادة 
 ف.القانو  ملكافحة مجيل أشكال التمييز الشنحر  الم تقل يف نيا  هذا التشري

 :84إىل  155-78
ينببدرج يف إ ببار  ارسببة ال ببر ة. وي ببكل  . حيظببر القببانو  األملببا  التنمببيط الشرقبب ، وهببو دُتببيط علمببا  

 ،حقببو  ا ن ببا إنفبباذ القببانو  املنيبببق جببزءا  مببن التببدري  والتشلببيم امل ببتمر لل ببر ة ادُتاديببة. وتشببا  ابنتظببام 
ة والتشذي ، وميثبا  األمبم املتحبدة وادتفاقيبة األوروايبة حلقبو  واحلقو  األساسية، وحظر التمييز، وحظر ا ساء

وه  تيور ابستمرار، م فوعة اشايي م رتكة لشمبل ال بر ة البذ  ُتظب  فيبه  ا ن ا ، والكفاءة ا  الثقافامل.
 احلقبو  األساسبية ابدحبرتام. و كببن تبدااي التبدري  هببذه ضببان ال بر ة مبن أداء واجببباهتم وفبق تار بة اليريببق

عبن ذلبهل، ترمب  احلكومبة ادُتاديبة  الم وضش ا ادُتاد األورويب لشمله يف جمال احلريبة، واألمبن والشدالبة. وفضبض  
  ذكاء الوع  ا  الشامل  يف القياب الشام جبميل أشكال الت مي  والتمييز الشنحري .

155-85: 
ي . وفيمببا  ببص تببدااي املمارسببة الشامببة . يشتببرب الوضببل القببانو  احلبباذ واآلليببامل احلاليببة كببافيط علمببا  ُتبب

البببم هتبببدف إىل النظبببر يف التمييبببز الشنحبببر  ومنشبببه، اعتمبببدمل احلكومبببة ادُتاديبببة تيبببة عمبببل و نيبببة ملكافحبببة 
 وستضش ا موضل التنفيذ. 2017يونيه /زيرا حالشنحرية يف 

 :92إىل  155-86
 .دعمت
 :95إىل  155-93

 .دعمت
 :98إىل  155-96

ابببرح التبببدري  وإذكببباء البببوع  ابلتمييبببز الشنحببر  م مبببة هامبببة تضبببيلل .بببا قبببوامل ال بببر ة يف  مبببا دعم.تبب
ا بب   املكتبب  ادُتبباد  لل ببر ة اننائيببة، فاذح ببذمل تببدااي عديببدة للتوعيببة ا ببائل  مج وريببة أملانيببا ادُتاديببة. أمببا

اآل  ادرجبة  اد  لل بر ة اننائيبةاملكت  ادُتبالتمييز الشنحر  ا  ضبان ال ر ة. ويركز التدري  الذ  يقدمه 
 لتيبرف اليميبا.ابمبل الضبحااي، والتوعيبة  واصلعل  مواضيل من قبيل امل ارامل امل رتكة ا  الثقافامل، والت أكرب
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بببد ص ابسبببتمرار. وينبغببب  التنبيبببه إىل أ   تبببدري  ال بببر ة يف البببودايمل يقبببل  بببن األدلبببة والبببربامال التدريبيبببة وُتح وُتح  

 ق الودايمل.أبكمله عل  عات
 :111إىل  155-99

 .دعمت
155-112: 

فب  أملانيبا، ، فعل  مضبمو  املببادئ التوجي يبة اليبيبة أب  نفوذاحلكومة ادُتادية  تتمتل د .يط علما  ُت
راايبة انمشيبامل اليبيبة وتضبيلل  اتتحباق انمشيبامل اليبيبة. يف نيبا صيا ة املبادئ التوجي ية اليبيبة تندرج 

اببدور تن ببيق   أورو ببوا ، ذ  أشببارمل إليببهالبب S3علبب  املبببدأ التببوجي   انديببد  الببم تشمببل ، AWMFيف أملانيببا )
. وإىل جانبب  ذلببهل، ي ببار ، يف التوجي يببة تتببيا إجببراء  من ةيببا   عببداد املبببادئ، ل ببنوامل عديببدة، وظلببتهببام 

هبببذا ا جبببراء، ح ببب   ن انمشيبببامل اليبيبببة، و ثلبببو روااببط ان بببامل املتببب ثرة ابنتظبببام يفمبببأ لبب  األحيبببا ، عبببدد 
ابب  مبببادئ انمشيببامل  ادقتضبباء. ولببيس اوسببل احلكومببة ادُتاديببة أ  تشمببل علبب  ُتقيببق ادت ببا  املببذكور لنفببا  

 .انديد S3واملبدأ التوجي    2009 اليبية التوجي ية لشام
155-113: 

، أنثب  كبرا  أوذ حبنف يميكبن أ    فبل داوج  القبانو  الواجب  التيبيبق، يف حالبة وددة  .يط علما  ُت
ويبتغب  مبن م بروب القبانو  البذ  يحشبد  ل  .دالة علب  نبوب جن بهيف سةل املواليد دو  أ  عضمة يح ة ل اليفل 

البيبباانمل املببراد إدتاهلببا يف سببةل املواليببد إاتحببة فرصببة إضببافية حلببامل  صببفامل انن بب  دتتيببار ف ببة لمتنببوبل. 
اجل قانو  مغاير  اهلوية انن اني  ة هلذا الغرل.وسيح

155-114: 
 حاجة إىل مثل هذه التدااي.   ةحلكومة ادُتادية أ   اتر   د .يط علما  ُت

 :117إىل  155-115
 دعم.ت
155-118: 

أملانيببا، تحقببدم للمقببررين ااباصبب   يشتببزم اجببراء مراجشببة للت ببريشامل يف الوقببت احلبباذ. ويف د .ُتببيط علمببا  
 .دعوة مفتوحة

 :121إىل  155-119
 .دعمت
155-122: 

يوجبببد و ل. إجببراء ُتقيقبببامل م ببتقلة ابلفشببب ةوكبببادمل إنفبباذ القبببانو  واحملبباكم اننائيبببتكفببل  يط علمبببا .ُتبب
 .للتشامل مل ال كاو  املتشلقة ابدعاءامل سوء ال لو  الرمس  يف مجيل ال ليامل والوكادمل إجراء موحد

 :128إىل  155-123
 تدعم.

155-129: 
نحظببر يف توصببيامل اللةببا  املببذكورة ا ببكل شببامل. وهتتببد  احلكومببة ادُتاديببة اتوصببيامل  .ُتببيط علمببا  

 . ويحرصد تنفيذ التوصيامل ابستمرار.وحدة األمن الو ا ننم الربملا  األملا  ا    التحقيق يف
 :131و 155-130

 .دعمت
155-132: 

سبيما يف ضبوء  ي الق برية يف أملانيبا، دا  اريبة لتيبيبق التبداا  روناليتم ابستمرار ُت    يط علما .ُت
يف  الببببوائا قانونيببببةاتفاقيببببة األمببببم املتحببببدة حلقببببو  األشببببخاق ذو  ا عاقببببة،  صببببدارهتا ادتفاقببببامل الدوليببببة، ويف

يتشلبق ابألشبخاق  فيما أيضا   ا كل صريا -تشزيز إرادة املرض  واستقضلية املريض . وأضح  ال نوامل األتية
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عنبد  وجي  أ  تكو  التبدااي الق برية املبضذ األتبي دائمبا   يف هذا الحدد. يزداد أمهية -املحاا  أبمرال عقلية 

 ملريض.اواحلاجة إىل ضما  رفاه  يضدرجة  كنة من تقرير املحي من جان  املر  أقح تقييم 
ميكبن في با تفباد  خمبا ر  حبادمل دقبد تن ب  وعند تقد  الرعاية لألشخاق املحباا  أبمبرال عقليبة، 

ريبة، علب  احل دو  اللةوء إىل تدااي مؤقتة تقيد ألتر ،األ راف ا أو و ،ألشخاق املتضرر  يمة يتشرل هلا اج
ب امل بر    ، يف رأ هبذه احلبادمل، جيب  إقحاميبه اقبدر أقبل. ويف الر م من ان ود ال بااقة الراميبة إىل تنفيبذ تبدااي

يكبببو   ذلبببهل دريبببة.  بببي أ  احلتقيبببد  قبببانوان   ةتبببدااي م بببروعاذببباذ  م بببتياعا  األملبببا  واحملببباكم الشليبببا، أ  يكبببو  
 حبادمل اابيبر الوشبيهل.عبدا يف  وهو ي تدع  قرارا  من احملكمبة، مبا ،املربرة يف احلادمل الفردية إد اه م موحا  

إايببباء إ  وجيببب  إ ببباء التبببدااي دو   حلاجبببة إىل التبببدااي املتخبببذة علببب  أسببباس م بببتمر وصبببارم.اوجيببب  أ  تحقبببي م 
 ميلواة. تشد مل

لبدول األ براف  جببار يبربر ال بش   يوجبد مبا رية، داحللتدااي الم تقيد ملتمايز لويف ضوء هذا التقييم ا
يحشببد   ود مببن أعمببال التشببذي .عمببض  ال ببخص املتضببرر  حببلحةريببة ملاحلتببدااي تقيببد أ  اسببتخدام  علبب  أ  تشتببرب

  كنا  لل ب  نف ه.مرا  أاحلظر القانو  للتدااي املشنية دو  استثناء 
 :141إىل  155-133

 دعم.ت
155-142: 

هبببذا الحبببدد،  ُتتبببل جبببرائم ال بببرف مكببباان  ابرزا  اليبببوم يف مكافحبببة جبببرائم الكراهيبببة. ويف .ُتبببيط علمبببا  
ازدادمل يف أملانيبببببا النبببببداءامل الداعيبببببة لت بببببديد الشقوابببببة يف حبببببال ارتكببببباب هبببببذه انبببببرائم ابسبببببتخدام ا نرتنبببببت، 

 حلادمل.إزالته يف كثي من ا فاملضمو  الت  ي  ينت ر ا رعة عل  ا نرتنت ويكو  من الحش  جدا  
 :146إىل  155-143

 دعم.ت
155-147: 

يف الدسببتور املنحببوق علي ببا ادنتخبباب تفببض سببن  تؤيببدأ لبيببة سياسببية  توجببد حاليببا   د .يط علمببا  ُتبب
 سنة. 16 لتحبا
155-148: 

األملانيببة الببم تبببنظم  ويببل األحببزاب ال ياسبببية ابلفشببل ال ببفافية يف  ويبببل . تكفببل األحكبببام ُتببيط علمببا  
 األحزاب.
 :164إىل  155-149

 تدعم.
155-165: 

 التناس  والضبرورة علب  وجبه اابحبوق. مبدأ حيم   أساسا  قانونيا  تتيل  تدااي املراقبة  .يط علما  ُت
 ت كل تدااي الرقااة الم تتقيد .ذه اللوائا انت اكامل حلقو  ا ن ا . ود

155-166: 
 أتتذ احلكومة ادُتادية علما  اوجود أشكال خمتلفة من األحسر. دعم.ت
155-167: 

 .ُتيط علما  
 :172إىل  155-168

 .دعمت
155-173: 

لقضببااي الرئي ببية املتشلقببة ابورقببة تشكببف احلكومببة ادُتاديببة يف الوقببت احلاضببر علبب  إعببداد  .يط علمببا  ُتبب
 امل اجرين. نساألورويب، دو   ييز نةرة الشمال املؤهل  من  ي الدا  ادُتاد .
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 :176إىل  155-174

 دعم.ت
155-177: 

 ،زارعبب  الكفبباف، اببن فببي م ال ببباب والن بباءملاحلمايببة ادجتماعيببة يضببمن القببانو  ادجتمبباع   دعم.تبب
 .عن ال ياسامل املتشلقة ابحلقو  يف امل اركة وشرون الشمل فضض  
155-178: 

 صببضح تببدمامل رعايببة األشببخاق ذو   2016 امل بباركة ادُتاديببة يف عببامسحببن  قببانو  . ُتببيط علمببا  
. ومببن 2020 حبلببول عببام دتفاقيببة األشببخاق ذو  ا عاقببة. وسيحبببا ا صببضح انفببذا  تببدرجييا   ا عاقببة، وفقببا  

أهداف هذا ا صضح الرئي ية، جشل فوائد امل اعدة املقدمة لألشخاق ذو  ا عاقة أفضبل. وينبغب  أ  يوجبه 
يحشتبزم يف الوقببت  دعم البضزم ا بكل أساسبب  لألفبراد احملتباج . وترصببد أملانيبا تنفيبذ القواعبد انديببد وأثرهبا. ودالب

 احلاذ توسيل نيا  تدمامل الرعاية.

 :183إىل  155-179
 تدعم.

155-184: 
 .ُتيط علما  

 :188إىل  155-185
 تدعم.

 :190و 155-189
يوجبد دليبل   ي أنبه دتظل احلكومة والودايمل ملتزمت  اكافحة عدم امل اواة يف نظام التشليم.  تدعم.

وتتباح لليببضب احملبروم ، ابن فبي م اليببضب اآلتب  مبن أوسببان  قبا ل علب  التمييبز اهليكلبب  املت صبل يف النظبام.
 م اجرة،  ائفة واسشة النيا  من تدااي الدعم.

 :195إىل  155-191
 .تدعم

155-196: 
وتوجببد تببدااي أتببر  حلمايببة املببرأة تببارج نيببا  قببانو  ا قامببة  واشببد انقضبباء فببرتة ثببضص  .ُتببيط علمببا  

دد تحاريا ا قامة حىت وإ  مل عبن ذلبهل،  ا ب  الشنف املنزذ  وفضبض   يشد الزواج قائما   سنوامل عل  الزواج،  ح
نقضباء مبدة ال بنوامل الثضثبة علب  البزواج يف حالبة الشنبف جيوز أيضا  اذاذ قبرار تقبدير  ابنا تحبريا إقامبة قببل ا

 املنزذ.
 :199إىل  155-197

 تدعم.
155-200: 

ادتحبببال .بببا اعيبببة لأل فبببال ي بببتييل األ فبببال مر وال بببكاو   مراكبببز لضتحبببال قامبببة ثبببل إ .ُتبببيط علمبببا  
وي بمل ذلبهل، علب  سببيل املثبال، رضبا. ينظبر إليبه اشب  الو  مفيدا   تدايا  ا    مجيل امل ائل الم هتم م أبنف  م 

سببيما يف  مراكبز ال ببكو /مكات  أمب  املظببامل البم أحن بب ت يف أملانيبا، د  ثلبو األ فببال، ومكاتب  األ فببال، أو
ابلن ببة هلبم. ولبذلهل،  حامسبا   جمال رعاية األ فال وال باب. و ثل البي ة املباشرة الم يشي  في با األ فبال عبامض  

البم تقبدم البدعم  مبن  ثلبي م، أو دتحال الم ت تقبل ال بكاو  الفرديبة مبن األ فبال أوينبغ  أ  تكو  نقان ا
، جيبدا   وت د  امل بورة ا ب   هبذه ال بكاو ، يف متنباول األ فبال، أ  تي بي وصبوهلم إلي با، وتنظيم با تنظيمبا  

يف أملانيببا علبب  صببشيد عببدد كبببي مببن مراكببز ادتحببال وال ببكو  هببذه  وإقامت ببا يف انببوار املباشببر. ويوجببد فشببض  
 ييل  ذلهل هنا لتلبية ادحتياجامل يف هذا اجال. يكف  إجياد مفول لأل فال كما البلدايمل. ود

 :203إىل  155-201
 تدعم.
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155-204: 

محايببة شبباملة. ولببذلهل، فلببيس  ببة  تببر  احلكومببة ادُتاديببة أ   األحكببام اننائيببة تببوفر فشببض   .ُتببيط علمببا  
 ي تدع  املراجشة. ما

 :207إىل  155-205
 تدعم.

155-208: 
إمكانيببة تنقببيا الرتمجببة األملانيببة دتفاقيببة األمببم املتحببدة يف أملانيببا ، نظببرمل 2017 يف عببام .ُتببيط علمببا  

يف أملانيبا  النم بايف رتمجبة الدتلبت علب  تقييم نقد  للتغييامل البم أح إجراء األشخاق ذو  ا عاقة، مل  حلقو 
مبببن تكببباليف مراجشبببة الن بببخة األملانيبببة  أ    أملانيبببا املؤيبببدة واملشارضبببة لبببذلهل، تبببر  ر يف احلةبببالواشبببد النظببب .أيضبببا  

وسببتكو   تر بب  يف اذبباذ هببذه اابيببوة. د مببن    ف بب و  فوائببدهااتفاقيببة حقببو  األشببخاق ذو  ا عاقببة تفببو  
 جمبال امل باركة يفالبم حبدثت التيبورامل  أل    ،رمجة اتفاقية حقو  األشخاق ذو  ا عاقة حمدودةتتنقيا فائدة 

أ   م ب لة تنفيبذ ادتفاقيبة ا بكل ملمبوس )أكثبر  أهبم كثبيا   قبد جتاوزهتبا منبذ وقبت  ويبل، كمبا وسياسة ا عاقبة
اللغويبة ذامل احلةيبة يف املقبام   صبي  ادتفاقيبةمبن اب  تلي ، 50للمادة  وفقا   وه ، تنقيا الرتمجة األملانية،من 

 األول.
 :212إىل  155-209

 تدعم.
155-213: 

ء الشمببل تتشلببق ابدنتمبباسببو   دتوللبب متمببايزة حمببددة، أو لليببامل تاصببة اةموعببامل توجببد د تببدعم.
ويراعبب  دتببول ال ببو  تحببائص فرديببة أتببر . ومببن الناحيببة القانونيببة، يحتبباح لل ببنم والرومببا، حب بببا م  ا ثببا.

يتمتشو  اوضل مكافئ، دتول سو  الشمل ش  م يف ذلهل ش   املوا ن  اآلتبرين. ولبذلهل،  موا ن  أملا ، أو
 تر  احلكومة ادُتادية أ    ة حاجة لتشزيز ا جراءامل يف هذا الحدد. د

 :215و 155-214
 تدعم.

155-216: 
 : لحريببة الحببحافة وحريببة ا اببضا 1)5يلبب  يف املببادة  لقببانو  األساسبب  األملببا  علبب  مبباايببنص  تببدعم.

 ودايمل مبل هبذهالب صبشيدالت بريشامل علب  امل بتو  ادُتباد  وعلب  . وتت بق لمكفولتبا وسائل البب  واألفبضم ا
يف أملانيبا  األقليبامل، املشبرتف .با رمسيبا   لغباملود لتشزيز استخدام عن ذلهل، تبذل ج  وفضض   الدستورية. انةالضم
 لغامل األقليامل. إىل امليثا  األورويب للغامل ا قليمية أو استنادا  
 :220-155و 218-155و 155-217

يحشبببرتف فببب  أملانيبببا، . فلأقليبببة إثنيبببةلحبببفة عبببرتاف الضأ  أسببباس يف القبببانو  األملبببا  يوجبببد  د تبببدعم.
علبب  النحببو احملببدد يف اتفاقيببة جملببس أورواب ا  اريببة حلمايببة األقليببامل  ك قليببامل و نيببة  شوب األصببليةقليببامل ال ببأب

والرومبا  ال بنمشبش  ، وجمموعبة الفريبزاي  ا ثنيبة، وشبش  الحبرب، و  ركيو األقليامل البدامنوت مل هذه . القومية
يبببق ينالقبانو  الشبام للم باواة يف املشاملبة  احلكومبة ادُتاديبة أ  ت بي إىل أ    تبودوعبضوة علب  ذلبهل،  .ملباني األ

املبذكورة  التمييبز مظباهر ناألشبخاق مبوي بش  هبذا القبانو  إىل محايبة مجيبل  احلمايبة مبن التمييبز.علب  يف أملانيا 
ذين يشي ببو  يف أملانيببا. وت ببش  تببدااي ا دمبباج الببم األصببول البب كببل  نمجيببل األفببراد مبب لفيببه، ومببن   ف ببو ي ببم

مجيببببل الببببذين حيببببق هلببببم  هبببب  ت ببببت دفتشزيببببز تكببببافؤ الفببببرق و ا ببببكل م ببببتمر إىل مببببة ادُتاديببببة احلكو تتخببببذها 
 الدينية. أو ،الشرقية أو ،الو نية تلفيت مادستفادة من ا، اغض النظر عن 

155-219: 
وي بش  هبذا القبانو   ينيبق القانو  الشام للم اواة يف املشاملة يف أملانيا عل  احلماية من التمييز. تدعم.

املذكورة فيه، ومبن   ف بو ي بمل األشبخاق املنحبدرين مبن أصبل  التمييز مظاهر ناألشخاق مىل محاية مجيل إ
لتحببد  للتمييببز لاحلكومببة ادُتاديببة احببفة م ببتمرة   ببش تعببن ذلببهل،  أفريقبب  الببذين يشي ببو  يف أملانيببا. وفضببض  

أ  أسبباس يف القببانو  األملببا  يوجببد  د سببو  الشمببل علبب  أسبباس األصببل، مببن ابب  أمببور أتببر . اهليكلبب ، ويف
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يحشببرتف ، أملانيببا ل. ولببذلهل، تببرفض احلكومببة ادُتاديببة انببزء الثببا  مببن التوصببية. ويفلأقليببة إثنيببةحببفة عببرتاف الض
علبب  النحببو احملببدد يف اتفاقيببة جملببس أورواب ا  اريببة حلمايببة األقليببامل  ك قليببامل و نيببة  قليببامل ال ببشوب األصببليةأب

والرومبا  ال بنمشبش  ، وجمموعبة الفريبزاي  ا ثنيبة، وشبش  الحبرب، و  ركيو األقليامل البدامنوت مل هذه . القومية
 ملاني .األ

155-221: 
 تدعم.

155-222: 
 .219-155انظر  .ُتيط علما  

 :224و 155-223
 تدعم.

155-225: 
ادسبتغناء عبن  ، كقاعبدة،شتبزمت لكن با دو احلحبول علب  الرعايبة اليبيبة انيبدة، أملانيبا تتيا  .ُتيط علما  

مبن ق ببل الرعايبة اليارئبة األجانب . وميكبن تقبد  سبليامل  اة سياسة اهلةرة املتمثلة يف الت ةيل ا لزام  لد أد
لببزام هببذه احلببادمل، يحشفبب  مببن ا  ويف .لنافببذللقببانو  ا وفقببا   علبب  أسبباس ال ببريةاأل ببباء يف امل ت ببفيامل الشامببة 

 ابلت ةيل لد  سليامل األجان .
 :230إىل  155-226

 تدعم.
155-231: 

 ُتيط علما .
 :237إىل  155-232

 تدعم.
155-238: 

يحشتبزم إجبراء تغيبيامل ت بريشية  توذ القوان  احلالية أمهية ابلغة لحو  الكرامبة ا ن بانية. ود .ُتيط علما  
 يف الوقت احلاذ.

 :240و 155-239
 تدعم.

155-241: 
مارسببة ا بب   اللةببوء مببل القببانو  الببدوذ. وت ببش  أملانيببا جاهببدة يت ببق القببانو  األملببا  وامل .ُتببيط علمببا  

 عل  الدوام لكفالة فشالية التحقيقامل يف القضااي اننائية.
 :256إىل  155-242

 تدعم.
155-257: 

 .ُتيط علما  
 :259و 155-258

 يحكفل ت ةيل املواليد اغض النظر عن الوضل من حي  اهلةرة. تدعم.
    


