
 

  BUGلمحة عن مجاالت التركيز لدى مكتب تطبيق المساواة في المعاملة 

 2020-2018لألعوام 

، ى تحليل الوضع الحالي فيي المايييا، واعتماداً علالتخطيط الرابعةفي مرحلة  BUGيمّر مكتب تطبيق المساواة في المعاملة 

 :تّم التوصل الى خالصة مفادها بأن المكتب سيولي اهتمام خاص للمجاالت التالية

 أ( التمييز الديني

بب الى مصطلح التمييز الديني فيما  اذا ما تّم التعامل مع شيخ  ميا بطري ية مختلفية  شيخ  مما يل بسي BUGيُشير مكتب 

ها الدينية أو عدم وجودها. إن االرهيا  اليدولي والمشيّري دينيياً يُحيّر  عليى إ يارة التيوترات االجتماعيية /اختالف معت داته

الناتجة عي  يييادة اسيت طا  اادييان و ييا  االعتيراف بتسياون اادييان لعليى سيبيل الم ياا ا نصيا   داخيل يطيا  الخدمية 

عينيية نييد يُشييكل أحييد عوامييل مهنييي ، با ضييافة الييى أن عييدم االيتمييا  الييى أن  ا فيية مالعاميية لالمييدارق ، نييايون التييدريب ال

 ، و ذلك اامر بالنسة اربا  العمل الطا في .ا نصا 

، معظمهييا فيي مجياا نيايون العميل وال ييايون المسيياواة فيي المعاملية بسيبب اليدي الشيكاو  المتعل ية بعيدم  BUGييدعم مكتيب 

 ا دارن وال ايون المديي.

 من قبل الشرطة االتحادية‘ التنميط العنصري( ’ب

بيدعم نايايا ااشيخاص المليويي  اليذي   BUG مكتيب يوم ي، للمسياوة فيي المعاملية أدا  الشير ةبينما ال يُغطي ال ايون العام 

التنمييط ’يتعرضون بشكل متزايد لفح  الهوية م  نبل الشر ة االتحادية بالر م م  عدم وجود شبهة مع ولة لما يسيمى بي  

م  ال ايون ااساسي. هنالك حاجة التخاذ  3المادة  3م  وجهة يظر المكتب، م ل هذه الممارسات تخر  البا  ‘ . العنصرن

بت يديم  BUG، ي يوم مكتيب 2014للمحيا م ا داريية. منيذ العيام ‘  استمرار العمل التفسيرن’ات تفصيلية لما يسمى ب  اجرا 

م  ال ايون ا دارن ، في الشكاو  الم دمة  7 الف رة 7 المادةوف اً لل ايون ا دارن ل‘  المساعدةل’المساعدة لم دمي الشكاو  

، يتعيي  بشيأن مرانبية الحيدود  C-9/16 ,21.06.17م محكمة العيدا ااوروبيية لومنذ صدور حك‘. التنميط العنصرن’ضد 

 BUGعلى الشخ  ت ييم  يفية تأ ير هذا الحكم على الشكاو  التيي ييدعمها المكتيب. فيي م يل هيذه الحياالت سييكون مكتيب 

 ا  ر نرباً الى حاالت أخر . 

، عليى سيبيل الم ياا مي  خيالا تطيوير نواعيد شيفافة ألحكيامبالعمل يحو تطبيق مال يم ل BUG، سي وم مكتب الى ذلك إضافةً 

  جرا ات دوريات الشر ة. واذا لزم اامر سيكون المكتب فاعالً على مستو  الوالية.

 ج( التمييز في الحصول على مسكن

، يُعد م  المجاالت التي تشيع فيها ممارسات التمييز. هاجرة او  ا فتي السينتي والروماإن رفض ااشخاص ذون الخلفية الم

أ نييا  مرحليية لألسيين يييادراً مييا يييتّم اتخيياذ اجييرا ات نايويييية ممييا يُفسيير اليين   فييي تطييوير المعييايير والممارسييات ال ايويييية. 

هيذه ال ايايا  تحديد حاالت التمييز العرني المتعل ة بالحصوا على مسك  وتامي  م يل BUG، يّود مكتب التخطيط الرابعة

 في المحا م ع   ريق مساعدة الُمدعي  لال وامة .

م  ال ايون العام للمساوة في المعاملية  5 والف رة 3 الف رة 19 المادةللعمل على  BUG، يسعى مكتب وعلى وجه الخصوص

 وما يؤدن الى توضيح نايويي لها.

 

، سيسياعد ‘المنيا ق الحايرية’يرها شير ة متخصصية وتيد وهي دا رة تنسييق‘ المعيشة العادلة  –االيجار العادا ’في سيا 

  شريك في العديد م  المشاريع بطري ة استراتيجية ضد الشكاو  المتعل ة بالتمييز في الحصوا على مسك . BUGمكتب 

 د( التمييز ضد طائفتي السينتي والروما



ز والِعدا  فيي  افية مجياالت حيياتهم. وعليى الير م ل د واجهت  ا فتي السينتي والروما في الماييا أشكاا م  ا نصا  والتميي

م  أن التمييز ضيدهم يظهير بشيكل متزاييد إال اييه ليم ت يم اليى اكن أن محكمية الماييية بيالحكم فيي نايية تميييز لشيخ  مي  

، ن المجيياالت م ييل الوصييوا الييى السييلعلييدعم الشييكاو  فييي مختليي BUG ييا فتي السييينتير الرومييا. وعليييه ، يهييدف مكتييب 

 ، العمل وا دارة.الخدمات

 هـ( التمييز ضد األشخاص المتحولين جنسيا  

فييي مرحليية التخطيييط الرابعيية الييى دعييم الشييكاو  ميي  ااشييخاص المتحييولي  جنسييياً. يمكيي  ت ييديم هييذه  BUGيسييعى مكتييب 

مي  السييناريوهات ا دارن. والشكاو  ضم  ا  ار ال ايويي لل ايون العام للمساواة فيي المعاملية وا  يار ال يايويي لل يايون 

ليق بالوصيوا ، الحماية م  التميييز فيميا يتعمسجلة م  نبل الدولة، خيار تحديد جنس  ير  نا ي في البيايات الالمحتملة للحالة

 ، أو عمل تصميمات للجنس المحايد داخل  رف تبديل المالبس والمراحيض العامة. الى أو داخل العمل

 علق بالوصول المرافق الترفيهيةو( التمييز العرقي فيما يت

، والتيي ياسات العنصرية عند دخيوا اايدييةبدعم العديد م  الشكاو  المتعل ة بمجاا الس BUG، نام مكتب 2011منذ العام 

، ل يد تمكنيوا مي  احيداي تغييير عليى نيايون تيراخي  الدولية لنيايون ا بشيكل ايجيابي. عيالوة عليى ذليكتّم اتخياذ نيرار بشيأيه

 ترخي  الدولة  في سا سوييا السفلى وبريم . 

 الى االستمرار في الترويج  ضافة ف رة عدم التمييز ل ايون ترخي  الدولة. BUGيسعى مكتب 

 

 أن ي دم المساعدة للشكاو  المذ ورة أعاله. BUGيسّر مكتب 

 2018 ايون ال ايي 

 


