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المبادئ والقيم األساسية
للنظام القانوني األلماني
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ألمانيا دولة دستورية ديمقراطية.
الدولة وحدها هي من تنظم من خالل قوانينها األشياء المسموح بها واألشياء المحظورة .البرلمان يسن القوانين ويُنتخب
أعضاؤه من قِبل المواطنين األلمان.

ألمانيا بلد الحرية والمساواة.
دستورنا يضمن الحقوق األساسية للفرد .تحترم الدولة هذه الحقوق وتحميها.

لكل إنسان في ألمانيا الحق في السالمة الجسدية.
ليس ألحد الحق في إيذاء شخص آخر  -ويسري هذا أيضًا داخل األسرة ،أي تجاه الزوج أو الزوجة أو تجاه األطفال.

في ألمانيا ،الجميع متساوون أمام القانون.
يُعامل جميع الناس  -سواء كانوا أجانب أم ألمان ،أغنياء أم فقراء  -بصورة متساوية
أمام المحاكم والسلطات األلمانية.

في ألمانيا ،الرجال والنساء متساوون في الحقوق.
يتمتع الرجال والنساء بالحقوق والواجبات نفسها في الوظيفة والزواج أو الشراكة
وداخل األسرة.

يتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية يف ألمانيا .لديهم نفس الحقوق والواجبات -
الشاكة وكذلك ف األرسة .ر
سواء ف العمل ،ف الزواج أو ر
الشء نفسه ينطبق عىل
ي
ي
ي
ي
األشخاص المتحولي جنسيا والمثليي.
الجنش أو هويته الجندرية.
ال يجوز أن يتعرض أي شخص للتميي بسبب توجهه
ي
الت يتمتع
فالمثليات والمثليون ومزدوجو الميول
الجنش يتمتعون بنفس الحقوق ي
ي
بها مغايرو الجنس .كما يتمتع كذلك المتحولون جنسيا وثنائيو الجنس بنفس
الت تتمتع بها النساء والرجال.
الحقوق ي
ت ُطبق حرية الدين والعقيدة في ألمانيا.
لكل شخص الحرية في أن يقرر الديانة التي يؤمن بها .جميع
الديانات متساوية وتحترم بعضها بعضًا.

يمكن لكل شخص في ألمانيا أن يعبر عن رأيه بحرية.
يمكن ألي شخص أن يقول ما يعتقد ،ما دام ال يخالف القوانين ،أي ال يدعو إلى الكراهية والعنف أو يهين الناس بصورة
شخصية.

إنفاذ القانوني في ألمانيا اختصاص حصري للدولة.
يحظر إنفاذ العدالة بشكل غير قانوني .من يتعرض ألي أذى أو انتهاك يتلقى المساعدة
من الشرطة والقضاء .هاتان الجهتان منزهتان عن كل رشوة ويتخذان القرارات بحزم
وصرامة وفقًا للدستور والقانون.

<حول فيلم " التوافق .احترام القانون .عيش الحرية .هكذا تسير الدولة الدستورية األلمانية ".على صفحتنا على اإلنترنت
 . www.justiz.bayern.deيعرض الفيلم السمات األساسية للقانون المطبَّق في ألمانيا بطريقة واضحة ومفهومة في ثالث دقائق.

