
 

 

 )       ٌوملحتى ا 0881من (           االتنوع بعد إعادة توحٌد ألمانٌ
 

 التنوع في العيش معا
 

 اصبحت  0881أكتوبر  2فً 

 دولة ألمانية واحدة.كال البلدٌن األلمان 

 الناس فً الشرق والغرب

 عٌش اآلن مًعا فً بلد مشترك.ت

 .بإعادة توحيد ألمانياوهذا ما ٌسمى 

 

 البلد منذ ذلك الحٌن تسمٌةتم 

 جمهورٌة ألمانٌا االتحادٌة.

 اآلن كان هناك فً جمٌع أنحاء ألمانٌا

 نفس الحقوق األساسٌة.

 .أو حرٌة االختٌار وهذا ٌشمل كرامة اإلنسان

 

 الشمل.بعد لم  لكن كانت هناك مخاوف أًٌضا

 كان لدى الشباب من الشرق والغرب مخاوف كبٌرة.

 قلقون بشأن مستقبلهم. الكثٌر من الشباب
 

 كانوا خائفٌن من عدم الحصول على وظٌفة.

#005 



  

 

 على البطالة باللومألقى الشباب 

 من دول أخرى. اللجوء والمهاجرينطالبً 

 

 هجمات معادية لألجانبكانت هناك 

 والمهاجرٌن.ضد طالبً اللجوء 

 كانت هناك ثالث أحداث حزٌنة.

 روستوكاندلعت أعمال عنف فً  0880فً عام  •

 ضد طالبً اللجوء.        

 المهاجمون. فٌهاانتصر        

 من روستوك. طالبو اللجوءطرد  تم على إثرها         

 Hoyerswerdaاقتحموا  0881فً عام  •

 شاب وشابة دار طالب لجوء.  411

                            جًٌدا. عمالً  أنه كان ة و متفرجمتفرج 1111اعتقد 

 .طالبً اللجوء لم تستطع مساعدةحتى الشرطة        

 من أصل تركًنساء وفتٌات  4توفٌت  0882فً عام  •

 .سولينجنفً  

 كان الشباب قد أضرموا النار فً منزلهم.  
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 األسرة ومسؤوليات المرأة والرجل      

 منذ كان التوحٌد

 .حقوق المرأة المتزوجة تحسنت

 على سبٌل المثال9

 رجل متزوج ٌعاقب

 عندما ٌجبر زوجته على ممارسة الجنس.

 

 التنوع فً العٌش معا

 تحسنت أٌضا. من قبل األزواج والعائالت

 .دون عقد زواجبأطفال بالعٌش مًعا  ٌُسمح لألزواج الذٌن لدٌهم

 

 .مناصب إداريةٌعمل المزٌد من النساء فً 

 هذا ٌعنى،

 رئًٌسا نكونٌبأن  للنساءٌُسمح 

 وإعطاء التعلٌمات.

ٌُسمح للعدٌد من النساء بالعمل كرئٌسات.•   فً العدٌد من المكاتب ، 

ٌُسمح اآلن لمزٌد من النساء بالعمل كرئٌسات.•   فً الشركات الخاصة ، 

 

 التفكٌر فً األسرة
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 وأدوار المرأة

 كانت علٌه من قبل. الٌوم أفضل مما

 ال ٌزال مفتوحاو

 أكثر. الظروفكٌف ستتطور

 

 حب الحياة     

 471الفقرة  محيتم ، 4991فً عام 

 القانون إلى األبد.من 

 تمت الموافقة بقرار فً الحكومة 1111

 .من ذنبهمالرجال المثلٌٌن  على تحرٌر

 اتخذ هذا القرارنقض أحكام المحكمة القدٌمة.

 

 9اصبح علنٌامن اآلن فصاعدا 

 رجال  نوااالمثلٌٌن ك

 .االضطهاد في العهد النازيضحاٌا 

 

 هولنداالبلد المجاور 

 فً جمٌع أنحاء العالم 1110كأول دولة سمح 

 زواج المثلٌٌن.
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 هذا ٌعنً مثلًٌ الجنس من الرجال أو النساء

 ٌسمح لهم بالزواج وتكوٌن أسرة.

 

 المثلٌٌن فً ألمانٌاتم السماح لألزواج 

 عٌش فقط فً شراكة الحٌاة.الفً البداٌة 

 شراكة الحٌاة حالة فً

 بحقوق أقلٌتمتع األزواج المثلٌون 

 كرجل وامرأة فً زواج واحد.

 

 كان هناك قانون جدٌد. 1106فً عام 

 بالزواج للجمٌع. سمح

 القانون الجدٌد ٌمنح الناس الحرٌة

 .شاءمعا كما ت ةعٌشفً ال

 هناك الٌومولكن 

 ال ٌزال الكثٌر من الناس

 .سوالمتزوجٌن مثلًٌ الجن المثلٌٌنٌهمشون 

 التنوع. النهم ٌرفضون
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 العيش مًعا باستخدام مثال الدمج

 تم إدراجها فً القانون األساس9ً 0883منذ عام 

 حد بسبب إعاقتهي اال ٌسمح أل

 ٌكون محروما.ان 

 كل الناس  ٌعنً انهذا 

 .قدم المساواةعامل على تٌجب أن 

 

 أشخاص ذوي اإلعاقة

 أي مكان فً البالد. فًالحق فً االنتماء  هملدٌ

 .التضمينالكلمة الصعبة لهذا هو 

 

 تزال الحٌاةهذاكانت و رغم 

 .ةمختلفاألشخاص ذوي اإلعاقة  عند

 .المدارس الخاصةتعلموا فً ٌ

 من العٌش معا. مستبعدينوكثٌرا ما كانوا 

 بشكل صحٌح حقهم ال ٌناسب كان هذا

 .المساواة في المعاملةعلى 

 1115ساري المفعول منذ عام  اصبح هذا الحق

 دولة حول العالم وفً أوروبا. 071فً 
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 .9009 منذ عامفً ألمانٌا ، ٌسري الحق فً المساواة فً المعاملة 

 

 األشخاص ذوو اإلعاقة وغٌر المعوقٌن

 الفرصنفس  همٌجب أن ٌكون لدٌ

 فً الحٌاة والتعلٌم.

 .بمدرسة للجميععلى سبٌل المثال ، ٌمكنهم االلتحاق 

 .مدرسة بوفيندين الشاملة المتكاملةمثل 

 

 

(Übersetzung: Hassan Et-Taib) 9 حسن التاٌب الترجمة   

 

#005 


