
حقك ، حقي ، حقنا !

دليل صغريللنساء * ذوايت تجربة اللجوء



MUTاملرشوع

املهاجرات والالجئات  تتقاسمن تجربة مشرتكة ، تعشن يف بلد حيث الينظرإليهن 

عرب   DaMigra منظمة  األحيان.  كث�من  يف  املجتمع  يف  جزءمتساو  أنهن   عىل 

الال�   ، الهجرة  للنساء * مع قصص  القيمة  التجارب  اىل   مرشوع  MUT تعود 

يعشن يف أملانيا منذ وقت طويل .

االرشادات،  ويقدمن   ، املعلومات  يقدمن   » التواصل*  *صلة  و  «محفزات  ک   

ويبن§ ويرافقن الالجئات * ويدعمن مشاركتهن يف املجتمع.

املرشوع   MUT تنظم عىل صعيد املانيا املحارضات واملشاريع االستشارية وتنفذ 

التواصل  ،النساءصاحبات قصص الهجرة ک»محفزات  * وصلة  التمك§  مشاريع 

*”للنساء الالجئات *.

 

MUT نشاطات املرشوع

ورش عمل حول حقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق املرأة بشكل خاص• 

معلومات حول االسئلة يف مجاالت الرتبية  والتدريب والصحة• 

زيارة املنشآت العامة• 

 

النهج: متكني وتعليم حقوق اإلنسان

النساء الالجئات* لهن الحق يف معرفة حقوقهن . ¼ك§ وتعليم حقوق اإلنسان 

.MUTهي نقطة الثقل ملرشوع
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«الحق ، معرفة حقوقكن»

بالرغم من ان جميع البرش لهم نفس الحقوق بالعيش بكرامة  وÁسواة يف حقوق 

 . االنسان  انتهاكات حقوق  املساواة وضحايا  ليسوا عىل قدم  انهم  اال   ، االنسان 

و  قامت  اإلنسان  لحقوق  الحÆيةالدولية  ، وبتطور منظمة  الوضع  لهذا  ونتيجة 

بشكل خاص بانشاء نوع من الحÆية  االضافية للفئات املنتهكة حقوقها. باإلضافة 

إىل األطفال تعد النساء * املهاجرات * و الالجئات من املجموعة املنتهكة حقوقها. 

الخاصة  لالنتهاكات  نتعرض   «* «نساء  ألننا  فقط   ، النساء  نحن  اننا  وهذايعني 

بحقوق اإلنسان. الالجئات * من خالل دورهن ک»نساء *» و «الجئات « مهددات 

بشكل مضاعف.

  ولكن اىل أي مدى انÌ ايتها الالجئات متطلعات عىل حقوق االنسان بشكل عام 

املتعلقة  والتجارب  املرأة  حقوق  النتهاك  كمرجع  خاص  بشكل  الحÆية  وآليات 

 Ñ يّكن عىل علم بها ، ومافائدة حقوق املرأة اذا Ñ  بها. مافائدة حقوق املرأة اذا

يّكن يفهمنها، ويف النهاية مافائدة فهم حقوق املرأة وحقوق االنسان اذا Ñ يكن 

محط االحرتام والدفاع؟ 

تعرفن   Öل لّكن  بسيط  دعم  املخترص  الدليل  هذا  األساس،يكون  هذا  وعىل 

حقوقّكن كالجئات يف املانيا ويرشدكّن اىل طرق الحصول عىل حقوقّكن.

 ويهدف هذا الدليل جعلّكن اقوى Mut ،للمطالبة بحقوقّكن يف مجاالت العمل 

والتعليم وطلب اللجوء والصحة والزواج واألرسة ، واملشاركة السياسيةواالجتÆعية.

وبذلك يحدد ويسمى لكّن اشخاص معين§ Ýكن االتصال بهم حتى تستطيعوا 

مراجعتهم عند حدوث املشاكل يف أي وقت.



هذه املبادرة التوجيهية ليست ضÆنا للمطالبة باالجراءات الكاملة. عىل العكس 

من ذلك،هي خطوة فقط عىل الطريق لكّن انÌ الالجئات * اللتفات نظركن عىل 

،ألن  الفردية  يالحقوق  أهمية   تولد  ال  املوضوعات  ترتيب  أملانيا.  يف  حقوقكن 

حقوق اإلنسان مرتابطة وغ�قابلة للتجزئة. وهذايعني عمليا بأن ليس هناك حق 

هوأكâأهمية من حق آخر. حقوق اإلنسان تفهم عىل أنها « ملف واحد « فقط 

ويجب ان يكون علينا الدفاععنها بهذا الشكل .
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حقي ، حقك ، حقنا

عىل اللجوء

قبل الوصول اىل صدور القرار

 ، ذلك  الجل  أملانيا.  يف  اللجوء  حق  عىل  للحصول  الطلب  بتقديم  الحق  لديك 

يجب عليك أن تسجل كطالبة لجوء. ثم تحصل عىل شهادة مسجلة كطالبة لجوء 

(BÜMA). و(BÜMA) ليس ترصيح باإلقامة ، ولكن فقط ترصيح بإقامة مؤقتة.

ثم لديك الحق بتقديم طلب الحصول عىل اللجوء يف املكتب االتحادي للهجرة 

والالجئ§. بعد تقديم طلب اللجوء تحصل عىل موعد خطي للمقابلةالشخصية. 

هناك وجوب االلتزام باملشاركة يف املقابلة. دون عذرمقبول لغيابك عن املقابلة 

(عىل سبيل املثال ،يف حالة املرض يجب تقديم شهادات طبية للمكتب االتحادي 

خطيا ) يقرراملكتب االتحادي عىل طلب اللجوء حسب محتوى امللف.

لديك الحق يف أن تكون املقابلة بلغتك األم .

مهددًة  كنت  املثال،  سبيل  – عىل  الجنيس  العنف   / الجنيس  لالضطهاد  كضحايا 

بالقتل عىل خلفية الرشف ،الختان ، الزواج القرسي والزواج القرسي يف بلدك – 

لديك أيضا الحق يف أن يُستمع إليك من قبل امرأة*،بحضور * مرتجمة. يف حال 

عدم معرفتك  بهذا قبل موعدالجلسة واذا كنت ترغب§ يف عدم االدالء باسباب 

اللجوء امام رجل، خالل جلسة االستÆع لديك الحق يف أن تقويل ذلك.



القرارات املحتملة 

إيجابية يف حالة اصدارقرارإيجاï، لديك الحق كطالبة لجوء املطالبة بوثيقة سفر 

 ïالقراراإليجا بعد  األوىل  الثالثة  األشهر  . خالل  ثالثسنوات  ملدة  إقامة  وترصيح 

النهاñ عىل طلب اللجوء ،هناك أيضا الحق فيطلب Ñ شمل األرسة ، مÆ يعني أنه 

Ýكنك إحضارزوجك و / أوالدك القارصين.

عىل  الحصول  يف  والحق  العمل،  سوق  إىل  الدخول  حرية  يف  الحق  أيضا  لديك 

السكن  اعانة   ،  * والوالدين  األطفال  ،اعانة  املالية  االندماج،واالعانات  دورات 

.BAFöG واملساعدة املالية للطالب

(مايسمى حامية  الرتحيل  الحامية ضد  اللجوء، ولكن  ترفض طلب  («بسيطة») 

او  حياتك  عىل  بالخطورة  مهددا  إذاكنت  ترحيلك  عدم  يف  الحق  لديك  مؤقتة) 

بدنك يف بلدك األصيل. يف هذه الحالة ، لديك الحق يف الحصول عىل ترصيح إقامة 

ملدة سنة واحدة. يف هذه الحالة سيكون Ñ شمل األرسمحدوداً. و إذا قرروا عىل 

لديك   ( ترحيلك  اقر Áنع  االتحادي  املكتب  (ولكن  لجوئك بشكل سلبي،  طلب 

الحق برفع دعوى أمام املحكمة اإلدارية خالل أسبوع§. التمثيل القانوô (اي عن 

طريق املحامي )  رضوري.



االسباب   » ان  عىل  الرفض   – اللجوء  طلب  آخرعىل  قرارسلبي  احتÆلية  هناك 

خالل  االعرتاض  تقديم  يف  الحق  ،لديك  الحالة  هذه  يف   .« مقبولة  غ�  املذكورة 

أي  له  ليس  أن هذااإلجراء  اىل  االنتباه  إطارطلب عاجل. يرجى  أسبوع واحد يف 

الحÆية  لديك  اليوجد  ،لألسف  ترحيلك  امكانية  هناك  يزال  ال  انه  أثرإيقايف،اي 

ضدالرتحيل يف هذه الحالة.

 

إذا Ñ تكن قد تلقيت املوافقة عىل اللجوء، لديك الحق يف تقديم طلب لتغطية 

من  القانونية  املساعدات  هذه  ملنح  وغ�ها.   – واملحكمة  املحاماة  تكاليف 

الرضوري أن تكون للقضية فرصة للنجاح ويف حالة وجود القليل من املال لديك. 

ويكفي شهادة الحصول عىل مساعدات اللجوء.

مؤسسات االتصال 
Anwältinnen ohne Grenzen e.V.

محامون بالحدود
 0761 80520

http://anwaeltinnen-ohne-grenzen.de

Pro Asyl
برو ازيول

 069 24231420
https://www.proasyl.de

Flüchtlingsräte der Bundesländer
مجالس الالجئني يف اإلقليم

http://www.úuechtlingsrat.de

Amnesty International
منظمة العفوالدولية

 030 4202480
http://www.amnesty.de
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التعليم / املشاركة يف دورات االندماج 
والتكامل

إجراءات  كانت  إذا  بك،  الخاصة  االقامة  وضع  يعتمدعىل  التعليم  عىل  الحصول 

منحك  تم  قد  كان  إذا   Æوع اكتملت  أوقد  الدراسة  قيد  يف  بك  الخاصة  اللجوء 

الذهاب  يف  الحق  لديهم  واملراهق§  األطفال  االنتظارعليها.  منحك  اللجوءأوتم 

يف  املشاركة  هي  األوىل  الخطوة   .ôالقانو وضعهم  النظرعن  بغض  املدرسة  إىل 

الذين سوف  يكون لديهم فرصة جيدة  اللجوء  دورة االندماج. يستطيع طالبي 

ترصيح  لديهم  األشخاصالذين  وكذلك  اإلقامة،  ترصيح  مع  للبقاء،املنتظرون 

إقامة،املشاركة  يف دورة 

يف  انفسكن  سجلوا  االندماج  دورة  يف  باملشاركة  ملزمات  تكّن  عندما  االندماج. 

احدى الدورات .يف حالة عدم املشاركة  سيتم تخفيض املساعدات الخاصة بّكن. 

العمل  الماكن  أيضا  ولكن  والكليات،  الجامعات  يف  للتطبيقات  أمرمهم  وهذا 

والتعلم والتدريب.

من  مزيد  للحصول عىل  يساعدونكم  تاليا سوف  املذكورين  املختص§  االشخاص 

املعلومات عن دورات االندماج يف مكان سكناكم:

خدمات الهجرة للشباب واستشارات املهاجرين • 

مكتب االندماج أواملكتب الثقايف للبلدية• 

املراكزالثقافية• 

مدارس اللغات والجامعات• 

مركزوكالة التوظيف ومراكزالعمل(جوب سنرت)• 

 •VHS))املدارس العليا الشعبية

ج والتكامل
ت االندما

يف دورا
شاركة 

التعليم / امل
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مؤسسات االتصال 
 Flüchtlingsräte der Bundesländer

مجالس الالجئني يف اإلقليم
http://www.úuechtlingsrat.de

http://www.asyl.net/

Pro Asyl
برو ازيول

 069 24231420
https://www.proasyl.de

Arbeitsagentur
https://www.arbeitsagentur.de/

اثناءالعمل

يعتمد الوصول اىل سوق العمل عىل وضع الهجرة الخاص بك. اليُسمح بالدخول 

اىل سوق العمل يف األشهرالثالثة األوىل من اإلقامة و خالل فرتةاإلقامة يف مركزااليواء 

اي سكن الالجئ§. فانك بحاجة اىل رخصة العمل التي ُ¼نح من قبل دائرة األجانب 

املحلية *. إذاكنت تعمل بدون ترصيح عمل ،تعرض وضع اإلقامة

 الخاص بك للخطرألنك بهذا تخالف القانون.

من الشهر الرابع Ýكنك البدء يف العمل يف أجزاء كث�ة من أملانيا. Áا ان لوائح سوق 

العمل تتغ� يف كث�من األحيان ، يجب عليك داüا االتصال باالشخاص املعني§  يف 

مكاتب العمل.

خالل  من  أملانيا.  داخل  الخارج  يف  املكتسبة  باملؤهالت  االعرتاف  املمكن  من 

التطبيق»االعرتاف يف أملانيا» Ýكنك الحصول عىل معلومات أولية باللغةاإلنجليزي

ة،العربية،الفارسية،الدارية ،التغرينية والباشتو:

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/app.php



ت
ي والدراسا

يف التعليم املهن

يف التعليم املهني والدراسات

وماهي  العمل.  ابرازترصيح  عليك  يجب   ، التدريب  يف  البدء  Ýكنك  حتى 

الخيارات واالستثناءات املوجودةلذلك، يبلغونكم به وكالة العمل ،غرفة الصناعة 

والتجارةأوغرفة الحرف.

 

مواضيع  عىل   التعرف  خاللها  من  Ýكنك  حيث  بوابة  الحكومة  أنشأت 

العمل،االعرتاف باملؤهالت و احتÆالت التدريبب من خالل  ١٤ لغة مختلفة

/http://www.make-it-in-germany.com

 

من خالل الخط الساخن Ýكنك االستعالم باللغة اإلنجليزية واألملانية: 

030 18151111



حق القبول يف الجامعات ،إن كان كان يسمح لك بالدراسة يف إحدى الجامعات 

االختصاصات  معظم  يف  ذلك.  يف  بالتحقق  جامعةوكلية  كل  ستقوم  أوالكليات، 

أسايس  رشط  هو  املطلوبة  األملانية  اللغة  عىل  الحصول  رشط  يعترب  الدراسية 

للتسجيل .

 – التدريبية  واملساعدات  التدريب  مجال  يف  املساعدة  عىل  الحصول  طلب 

برامج  اإلقامة.  نوعية  يعتمدعىل   – والدراسة  للتدريب  املايل  ،والدعم  للدولة 

مراكزاإلرشاد يف  املعلومات يف  الدراسية لالجئ§ ممكنة. Ýكنالحصول عىل  املُنح 

الجامعات والكليات بالقرب منك.

 

تغطي  والتي   ، موقعا  انشأت   (DAAD) االجانب  لخدمات  األملانية  األكادÝية 

جميع املواضيع املتعلقةبالدراسة:

 https://www.study-in.de/de/refugees/

 

يف العديد من املدن هناك مكاتب قانونية لالجئ§ ،وهي مبادرة من طالب القانون 

، وأكâمن ذلك  التعليم  النصح لك مجاناعىل حقك يف  الذين يستطيعون تقديم 

ايضا.
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يف الحياة الزوجية ، الرشاكة وكأم

لحرية اختيارالرشيك* الرشيكة
لديك الحق يف الزواج متى ومع من تريد. Ýكنك أن تعيش يف أملانيا مع رشيك 

حياتك أورشيكة حياتك معا، دون أن تكونا متزوج§.

يف الزواج املدين
يف أملانيا ينطبق اليوم عىل الزواج ما يسمى بالزواج املدô اإللزامي، هذا يعني ان 

الزواج  املربم عند مكتب االحوال الشخصية فقط ،هوعقد نافذ. عقد الزواج املربم 

يف الخارج معرتف به عموما يف أملانياعندما يتحقق فيه رشوط الزواج املوضوعة 

(عىل سبيل املثال العزوبية ، والحداألد} للعمر) لكال الرشيك§.

املساواة يف الحقوق بني الرجال والنساء * يف الزواج 

والعالقة

الرجال والنساء * لديهم حقوق ومسؤوليات متساوية أثناء الزواج وعند فسخه. 

أنِت تقررين بحريةعدد

األطفال،والفرتة الزمنية التي ترغب§ يف الحصول عليها. اىل جانب ذلك، لديِك الحق 

يف الحصول عىل الطالق من زوجك ،حتى لو Ñ يرض بذلك.

رشاكة وكأم
يف الحياة الزوجية ، ال



يف الطالق
عن الدعم يف مركزاالستشارات أواملحام§.الطالق ممكن أيضا حتى أثناءإجراءات 

اللجوء. القرار عىل طلب لجوئك سيكون بشكل مستقل عن طلب اللجوءالخاص 

بزوجك.

الرعاية
 Æالقيام برعاية اطفالك بالرغم من ذلك  إذا قررتم االنفصال عن بعض، Ýكنكم 

معا واالهتÆم بهم. ومع ذلك،يجب أن يصدر قرار، أين يجب أن يعيش الطفل *: 

فقط مع األب أومع األم أوكليهÆ بالتناوب. يف الحالةاألخ�ة يكون لألطفال* الحق 

يف أن يقولوا ما هواألفضل يف رأيهم.

لطفلك *
حقوق الطفل هي حقوق اإلنسان. الوالدان ملزمان ومقيدان * بالعناية املناسبة 

ألطفالهم *. وهذايعني أنك كأم لديك حقوق  و التزامات عىل سبيل املثال:



لديك الحق يف طفلك *،سواء كنت متزوجة من والد الطفل أم ال.• 

أطفالك * لهم الحق يف حياة بعيدة عن العنف. Ýكنك حÆية طفلك * من • 

الرضب وسوءاملعاملة من قبل األقارب عىل سبيل املثال من األب.

أطفالك * لهم الحق يف التعليم. يستغرق سنوات التعليم تسعة سنوات عىل • 

األقل لكل * طفل* يف أملانيا.

أنت تقررين ما إذا كان طفلك *يذهب لرياض األطفال أوما إذاكان طفلك * • 

يشارك يف الدروس الدينية يف املدارس ام ال .

مؤسسات االتصال
ProFamilia

جمعية بروفاميليا ملواضيع الجنس والعالقات 
وتنظيم األرسة يف أملانيا

https://www.profamilia.de/

 Verband binationaler Ehen
und Partnerscha�en

رابطة الزواج ثنائية القومية والرشاكات الزوجية
http://www.verband-binationaler.de/

Weißer Ring
هاتف فايسري رينج / الخاتم األبيض   ضحايا العنف 
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Nummer gegen Kummer
لرقم ضد الحزن

https://www.nummergegenkummer.de/

ومراكزاإلرشاد األرسي األخرى يف املوقع
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حقي ، حقك ، حقنا

السالمة الجسدية والصحة

لديك الحق يف السالمة الجسدية. هذايعني اساسا اليجوزألحدأن يلحق بك العنف. 

القانون يحميكمن

العنف الجسدي الرضب، االعتداءات الجنسية ، وانتهاكات ( جرح ) جسمك

العنف النفيس املطاردة ، التهديد وجميع أشكال التخويف املستهدف

العنف املؤسيس التمييزبسبب القوان§، البنية التحتية، اللغة



الدفاع عن نفسك  وفيÆ ييل بعض األمثلة عىل حاالت العنف الذي Ýكنك فيه 

ضده :

العنف الجسدي
اذا صفعك شخص،  دفعك ،وسحبك من شعرك أورضبك. بغض النظرعن من • 

فعل ذلك،فان ذلك غ� مسموح.

اذا ملسك شخص مامن دون موافقتك يف منطقة األعضاءالتناسلية ، أوأضطرك • 

إىل الجÆع الجنيس.

اعتقالك وتهديدك من قبل املتطرف§ اليميني§.• 

عالجك بالخطأ من قبل احد *االطباء*/ الطبيبات.• 

العنف النفيس
بانك •  ، حتى ولوقلت للشخص  ،يجري خلفك ويالحقك  شخص ما يرتبصك 

ال تريد ذلك .

Ýنعك  أحد أفرادالعائلة من ترك املنزل وإجراءمكاملات هاتفية أواستقبال • 

الزوار.

اليوجد لديك األوراق و*رب / ربة * العمل يهددك بتقديم تقريرإىل دائرة • 

االجانب ¼هيدا لرتحيلهم لك.

ال يسمح ألطفالك * بالذهاب إىل املدرسة ، ألن مكان اقامتكم Ñ يثبت بعد.• 

العنف املؤسيس
الÝكنك مÆرسة معتقداتك ،ألن أوقات وجبات األكل يف منزل السكن • 

تتداخل مع أوقات صلواتك .

قيام الرشطة بتفتيشك من دون وجود اي شك ،النهم  يخمنون بان اصلك • 

ليس من أملانيا. ( «التمييز العنرصي»)

القانون يحميك فقط من العنف ، إذاطالبت بحقك بسالمة ونشاط . • 



وهنابعض األماكن التي تستطيعني ارتيادها 
إذا كنت عرضة للعنف ، وكنت قد تعرضت للتهديد بالعنف 

واملنزل Ñ يعد آمنا لك ،توجهي اىل احد بيوت النساء يف مدينتك. 
إذاكنت أصغرمن 18 عاما، Ýكنك الذهاب إىل احد بيوت 

الفتيات. يف كلتا الحالت§،Ýكنك أن تسكني هناك مع أطفالك 
وتكونوا محمي§.

من خالل التطبيق Ý RefuSheكنك االستعالم عن أرقام الطوارئ 
واملنازل بالقرب منك . Ýكنك العثورعليها يف متجر

.Google Play

خط الهاتف املع§ العنف ضد النساء ينصح عىل مدار 24 ساعة 
كل يوم وب 17 لغة.النصيحة  يكون

 بشكل وÁكان رسي : 116016 08000

Weißer Ring
هاتف  فايسري رينج / الخاتم األبيض ضحايا العنف يف انحاء 
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Notruf der Polizei
رشطة الطوارئ  
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حقوق النسخ والصحة الجنسية

إذا  بك هي تحت حÆية خاصة.  الخاصة  الجنسية  والحياة  الحمل  قدرتك عىل 

شغلك أحد األسئلة أدناه ، Ýكن لخدمات االستشارة  مساعدتك ما ييل:

أكâمن طفل§. هل هذا  لديك  يكون  بان   ، أملانيا  الخطأ يف  من  أنه  × قيل يل 
صحيح؟

يستطيع  من  إنهاءالحمل.  أريد  الطفل.  تحمل  استطيع  ال  ولكن  حامل،  × أنا 
مساعد� ؟

× أخىش من ختاô. مع من استطيع التحدث عنه ؟
× أخىش من األمراض املنقولة جنسيا. أين Ýكنني ان افحص نفيس وكيف Ýكنني 

أن أحمي نفيس ؟

منع  وسائل  حول  معلومات  عىل  الحصول  Ýكنني  أين   . الحمل  أريد  ال  × أنا 
الحمل ؟

× أنا أجربت عىل مÆرسة الدعارة. من يساعدô؟
× لقداغتصبت. أجد أنه من الصعب جدا الحديث عنها. Áن استطيع الوثوق ؟



لجميع األسئلة حول الحمل عىل مدار 24 ساعة كل 
يوم وبالعديد من اللغات الحصول عىل املساعدة : 

خط مساعدة الحوامل املحتاج§ : 
0800 4040020

خط املساعدة Stop-mutilation.de ينصح بلغات 
مختلفةحول الختان:

0211 93885791

إذا كنت تعان§ من االتجار بالبرش،Ýكنك عىل 
الصفحة الرئيسية لفريق التنسيق عىل الصعيدالوطني 

ملكافحة االتجارe. V. ايجاد مركزاإلرشاد بالقرب منك
https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/

mitgliedsorganisationen-fachbe
ratungsstellen/

Google Play Store يف متجر RefuShe التطبيق

خط املساعدة العنف ضداملرأة
08000 116016



يف حرية الفكروالوجدان والديانة

 حقي ، حقك ، حقنا

يف حرية الفكروالوجدان والديانة

لكل فرد الحق يف أن يكون له دينأ وفلسفة ،ان يغ�ها أو ينتمي اىل ال دين. لديك 

الحق يف أن تعيش وحدك أومع مجموعة آخرين وان ¼ارس طقوسك الدينية . 

الحرية الدينية والفلسفية هي جزء من حرية التعب�. Ýكنك اظهار أفكارك علنا 

والكتابة يف شبكة االتصاالت العاملية عÆ تفكر فيه .

املشاركة
صوتك   ، للتصويت  السيايس  الحق  لديك  وليس  أملانيا  يف  كالجئة  لوكنت  حتى 

Ýكن أن يسمع:

تستطيع§ اللقاء بالنساء وتنظيم أنفسكن،عىل سبيل املثال،إنشاءجمعية.• 

Ýكنك التجمع علنا مع اآلخرين والتظاهر من اجل حقوقكن وضدالظلم.• 

شبكات •  يف  املثال  سبيل  ،عىل  وسياسيا  اجتÆعيا  نشيطة   ôتكو أن  Ýكنك 

املهاجرين/ املهاجرات واملبادرات.
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التمييز (عىل  بثقافتك وشخصيتك. جميع أشكال  العيش  الحق يف  كالجئة لديك 

الجنيس) أوالتوجه  أواإلعاقة  أوالسن  أوالدين  العرقي  أواألصل  الجنس  أساس 

يقومون  اتصالغ�حكومية،  نقاط  أيضا  هناك  قانونا.  عليها  ويعاقب  محظورة 

بتقديم املشورة والدعم،عىل سبيل املثال

اذا تم اهانتك أومهاجمتك عىل الطريق بسبب اللون.• 

أنت كامرأة مسلمة محجبة تبحث§ عن وظيفة أوعن شقة ، و يتم ¼ييزك • 

بسبب دينك.

اذا وقعت يف حب امرأة، وقمت باحتضانها علنا وبغض النظرعن من تهددك • 

او تجرحك ، أنت وصديقتك.

الدعم •  يف  إنكارحقك  يتم  وسوف  وعليل  خنثة  جنسيا،  متحولة  انت  اذا 

النفيس والطبي.

وÝكن االطالع عىل قاüة املنظÆت للهجرة تحت:

www.damigra.de 

http://www.damigra.de/home/mitgliedsorganisationen.html



هنا مرة أخرى أهم مراكزاملشورة املستقلة 
يف ملحة عامة :

قيبطتلا RefuShe رجتم يف  
Google Play Store

خط املساعدة العنف ضداملرأة  
08000 116016

خط املساعدة نجدة الحامل ر
0800 4040020

Pro Asyl
لويزا ورب

069 24231420
https://www.proasyl.de/

Flüchtlingsräte der Bundesländer
مجالس الالجئني يف اإلقاليم

http://www.úuechtlingsrat.de/



DaMigra e. V.
منظمة االم  للمنظÆت املهاجرات

Am Sudhaus 2
12053 Berlin

DaMigra e. V.
 Blumenstraße 16

06108 Halle (Saale)
 mut@damigra.de

0345 67847463
www.damigra.de/mut-projekt
www.facebook.com/DaMigra

مكتب االتصال
030 25568512

info@damigra.de

.DaMigra مرشوع من مؤسسة مسجلة باسم –MUT
 

DaMigra e.V داميجرا تنظم  مرشوع MUT. املرشوع MUT ال يعطي النساء 
باملشاركة   MUTيشجعهم بل  فقط  التنويرية  املساعدة  واملهاجرات  الالجئات 

االجتÆعية والسياسية واالقتصادية بثقة .
 

وتنظيم   * املهاجرات  مصالح  ¼ثل   (* املهاجرات  منظÆت  (رابطة   DaMigra
الدول  مختلف  من  أعضاء  منظمة   ٦٠ يوجدأكâمن  البلد  صعيد  .عىل  انفسهن 
تقف عىل جانب الرابطة كرشيك متصل جاهز * يف السياسةواالقتصاد واإلعالم ، 

يقدم توصيات كيفية املعاملة ومرافقة ناقدة لقضايا سياسة الهجرة.
 * الالجئات  ب§  واملساواة  واملساواة  تكافؤالفرص  بخلق  تقوم   .DaMigra e.V

ذوا� قصص هجرة يف أملانيا.
 

Illustrations: el boum




