
  !وسھال أھال

  . ئوھان مستقبل ناجحتتمكني من بناء أن تكون حیاتك وحیاة عائلتك على خیر ما یرام و أن نأمل

في شؤون  سیما وال واللوائح، والقوانین القیم عضنود تعریفك بب لذا ،لك بالنسبةدولة غریبة  ألمانیا
  .في بلدناالمرأة، 

بناء  المجتمع فرادكما ال یجوز التمییز بین أ. مصیره بذاتھر یقریتمتع كل فرد بالحریة وتلدستورنا  وفقا
یتمتع الرجال والنساء بالحقوق  .الجنسي التوجھ أو المعتقد أو الدین أو اللون أو األصل أو على الجنس

  .ذاتھا

لجئین ت اتجھالإلى أي  لمكلحیاتك، ونعْ  ت الھامةالمعلوما بعضیتم تلقائیا، نود إفادتك ب وألنھ أمر ال
  .عند الحاجة للحصول على حقوقك

  اللجوء في مستقل حق لدیك

تدخلین إلى المقابلة ماعادًة ). BAMF(یبدأ طریقك في ألمانیا لدى المكتب االتحادي للھجرة واللجوء 
  .الخاص بكأسباب طلب اللجوء بإسھاب  للمعنیین لتشرحي ،دون زوجك أو عائلتك ،وحدك

 ، لكنأسباب فرار العائلة مھمة أیضا .بك من بالدكوأسباب ھر االستماعمن المھم أن تعرضي في جلسة 
 وجدت ننصحك بعرض ھذه األسباب حتى لو ناھ. امرأةتعرضت للتمییز أو العنف بصفتك  ربما تكونین

  .صعوبة في ذلك

 البغاءالزواج القسري، : منھالحصول على حق اللجوء، تخولك اكون لدیك أسباب خاصة جدا قد ت
ھي  .سالبثقافة السائدة في بلدك، مثال طریقة الال كحقة لخرقاللمتعّرضك لو ، الختاناالغتصاب، القسري

توفر  الدولة لم كانت اتھددك بھا، أو جھات غیر رسمیة إذ أوضدك  الحكومیة الجھات ترتكبھا قد أفعال
  .لك الحمایة الكافیة

نساء بالحضور حصر ال في المقابلةق لك لیك التحدث عن مشاكلك مع رجل، فیحإذا كان من الصعب ع
إن أردت ذلك، علیك اإلعالن  .طلب حضور محققة ومترجمة في جلسة االستماعأن من حقك فقط، أي 

صصة متخمراكز استشاریة  عدة وجد في مدنت. عن رغبتك في المقابلة األولى أو في طلب خطي
،  Pro Asylبرو ازیل : مثالت من ھذه الجمعیا. تكفي قضی والعونتقدم لك النصح  ،بشؤون اللجوء

. ومجالس  الالجئین DRK، الصلیب األحمر  Caritas، كاریتاس  AWOفو ، آ Diakonieدیاكوني 
  .المذكورة ن في المخیمات ومراكز السكن على التواصل مع الجھاتیساعدك المشرفون والمساعدوس

  المرأة تقرر حیاتھا بنفسھا

على كل امرأة ولكل رجل ل. وفي الوقت الذي ترید ،جل الذي تریدیشمل أیضا حقھا في الزواج من الرما 
 من حق المرأة والرجل الحصول على. كما أن العالقات المثلیة مقبولة. حق التفریق والطالقالسواء 

  .بھذا الصدد طبیب أو طبیبة نسائیة استشارةیمكنك حیث  ، لرجالوالنساء لوسائل منع الحمل 

، كما ة عن أموالك الخاصةلامین أم ال، وتتحملین المسؤولیة الككنت ستعملماتقررین إذا من أنت بنفسك 
  .بنكي خاصیحق لك امتالك حساب و



 المساواة قدم على نمسؤوال واألب األم الوالدین، كال. األسریة المسؤولیات في والرجال النساء تشترك
  .التعلیم نفس ویتلقون معا المدرسة إلى والفتیان الفتیات تذھب. األطفال ورعایة عن تعلیم

یحبسھ أو یحرمھ من التعلیم یتعرض أو من یضرب طفال، . لألطفال الحق في تربیة خالیة من العنف
 .للمساءلة القانونیة

  .نتتسألي المساعدین عن أماكنھا حیث كیمكنك أن  ،ءللنسا المشورة تقدیم مراكز مدینة كل یوجد في

المشورة والنصیحة حین ) یوغند آمت(الشباب و الطفولة مكتبحول مسائل األسرة والتربیة یقدم لك 
عالوة على ھذا تقدم مراكز اإلندماج المعلومات المناسبة لتدعمك في قضایا الحیاة العملیة في . الحاجة

  .ألمانیا، على سبیل المثال لتسجیل األطفال في المدرسة أو في موضوع اإلعانات االجتماعیة

بالمركز االتحادي لمكافحة لتمییز العنصري یمكنك االتصال التعرض ل للحصول على المساعدة عند
  . 030185551865على الرقم  التمییز

حین " ال"أو " قفتو"احترام كلمة  ، لذلك على اآلخرالطرفین بموافقةال یسمح بأي تواصل جنسي إال 
  .ھعنلجنس یعتبر تحرشا ال یمكن السكوت ممارسة ال وقحالتلطیش أو الطلب ال. تصدر عنك

 االغتصاب یعاقبوكما ، الزوجیة إطار في ذلك في بما المرأة، ضد العنف أشكال من شكل أي یحظر
 على الشرطة استدعاءزوجك یمكنك  من قبل رجل غریب أو حتى قبل من بالتھدید تشعر إذا. الزوجي

اطلبي . إلیك ممكن وقت أقرب في صلوت حمایتكألجل و في خدمتك الشرطةتعمل . 110 الھاتف رقم
  .الشرطة لوصو حتى مساعدة على للحصول القریبین والناس الجیران النجدة من

یمكنك االتصال بھ من أي مكان وھو  ،"المرأة ضد لعنفل" مخصص خط ألمانیا فيیوجد 
0800116016 .  

األم، كل ما علیك قولھ في التلفون  خریات بلغتكتحصلین على المساعدة من نساء أ من خالل ھذا الرقم
  . مترجمة مناسبةب كصلما لغتك لیتم و

 عند یمكن نقلك مع أطفالك إلى سكن سري مع نساء معنفات أخریاتكما  ھنا تحصلین على المساعدة،
  .یمنع على الجاني االقتراب منك وال یمكنھ العثور علیك حیث ،الحاجة

  الحمل فترة

  .وتقدیم الدعم العملي للحیاة في ھذه الفترة المشورة مراكز من العدید لدیك حامال، كنت إذا

  .08004040020من أي مكان وھو  عند الحاجةیوجد خط لمساعدة النساء الحوامل یمكنك االتصال بھ 

. الكاملة وأقسمن على ذلك المستشارات ملتزمات بالسریة ألن یقلقك، ما كل عن بصراحة التحدث یمكنك
الحدیث من امرأة المرأة بشكل شخصي  ینتبادلتحیث  على أقرب مركز استشارة إلیك،ك ندللوسوف ی

  .مباشر

 


