
  

مًعا 
نرتعرع يف

ساكسونيا السفىل 

تنظيم التعايش املشرتك 
قواعد من التعايش املشرتك 

من املهم لنا جميًعا خلق جو من التعايش السلمي ب� 
الجميع يف ساكسونيا السفىل. ولنتيح الفرصة، للقادم� 

إلينا من ثقافات أخرى، ليجدوا مكانهم يف مجتمعنا، 
نقدم هذا املنشور للفت االنتباه إىل األسس 

الجوهرية لتعايشنا املشرتك.

ماذا يعني ذلك بالتحديد ...؟ 

للمدرسة والتدريب والعمل    ...

يحق لألطفال والشباب والفتيات، ويُفرض عليهم،   

االلتحاق باملدرسة. فااللتحاق باملدرسة إلزامي   
لجميع األطفال حتى الصف التاسع.   

ك± يحق لجميع النساء والرجال يف أملانيا   
حرية تلّقي التدريب وحرية اختيار وظيفة ما.   

وال يحق ألي من أفراد العائلةوال األزواج حرمانهم   
من هذا الحق.   

...ألن التعليم والعمل من املقومات املهمة للحياة املستقلة 
واملشاركة املجتمعية يف أملانيا. فاملشاركة املتكافئة يف مجتمع املهاجرين، 
تفرض قبول القوان� وحقوق األفراد. وال يحق للرجل تهميش دور املرأة 

بأي شكل من األشكال. 

ويعني ذلك: 
تتمتع املرأة بالحق والحرية، يف أن تعيش وفًقا لفهمها 

الشخّيص لدورها. ولن نسمح بكبت املرأة. يوفر الدستور 
الح±ية لكرامة كل إنسان ويضمن املساواة يف الحقوق ب� 

الرجال والنساء. 

لنعمل مًعا 
عىل ترسيخ القيم 

األساسية ملجتمعنا. 

لن نتمكن من الحياة مًعا يف ظل تكافؤ الحقوق ونبذ العنف والعيش بأمان 
يف أملانيا وساكسونيا السفىل، حتى تُدركوا كافة حقوقكم وواجباتكم، مع 

مراعاة قيم الدستور وتنفيذها.
ويجب عىل من يشعروا بأن حقوقهم ُمهددة، أن يطلبوا املساعدة. 

يف ساكسونيا السفىل، هناك الكثÆ من عروض املساعدة 
يف حالة وجود أسئلة أو مشكالت أو حاالت طوارئ:

من يتعرض للرضب أو التهديد أو يشهد   
عنًفا: يتصل بالرشطة عىل الرقم ١١٠.  

Íكن للسيدات التوجه إىل املركز االستشاري للعنف   
"سوانا" يف اتحاد "كاركاه"، هاتف رقم١٤ ٧٨ ٦٠ ١٢ – ٠٥١١   

أو االتصال عىل خط املساعدة لجميع أنحاء أملانيا "العنف ضد النساء"   
.٠١٦ ١١٦ – ٠٨٠٠٠ Ðعىل رقم الهاتف املجا  

م لكم املساعدة هناك بالعديد من اللغات.   تُقدَّ

تقدم والية ساسكونيا السفىل للفتيات والسيدات   
املُرغ±ت عىل الزواج، خط هاتف للطوارئ.   

يتم تقديم االستشارة واملساعدة عىل رقم الهاتف  
.٨٨٨ ٠٦٦٧ – ٠٨٠٠٠ Ðاملجا  

اطرحوا أسئلتكم وحلوا مشكالتكم 
واحصلوا عىل املساعدة يف ساكسونيا السفىل

لجميع األسئلة حول التعايش متكافئ الحقوق
Íكنكم طلب املساعدة من املركز االستشاري 

"G mit Niedersachsen" (مع ساكسونيا السفىل) عىل 
 ٥ ٣٤ ٢٤ ١٤ – ٠٨٠٠ Ðرقم الهاتف املجا

 g-mit-niedersachsen@vnb.de عىل Ðأو عرب الربيد اإللكرتو
تجدون املعلومات والعروض عىل صفحتنا عىل اإلنرتنت عىل 

www.g-mit-niedersachsen.de

الجهة املُنظمة للمرشوع:

Ð٥ ٣٤ ٢٤ ١٤ – ٠٨٠٠              خط مجا Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen e.V. (VNB)
مرشوع G mit Niedersachsen (مع ساكسونيا السفىل)

Hannover 30159 ,15 Am Marstall, هاتف ١ ٤٥٠٠١٨٨ ٠٥١١
الخط الساخن لالستشارات ١٤٢٤٣٤٥ - ٠٨٠٠

g-mit-niedersachsen@vnb.de :Ðبريد إلكرتو
www.g-mit-niedersachsen.de

 www.facebook.com/g-mit-niedersachsen
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ماذا يعني ذلك بالتحديد ...؟ 
ماذا يعني ذلك بالتحديد ...؟ 

للرشاكة واألرسة   ...

يحق لكل شخص أن يقرر، ما إذا كان يريد العيش مع أرسة أو رشكاء أو    
åفرده. هناك العديد من أشكال الحياة املتاحة يف أملانيا، فهناك أيًضا    

الرشاكة ب� شخص� من نفس الجنس عىل سبيل املثال.   

فاملشاعر وامليول واالهت±مات، هي أمور يحددها اختيار الرشيك   
أو الرشيكة.   

وال يحق ألحد إجبار غÆه عىل االرتباط أو الزواج. فالزواج باإلجبار     
محظور يف أملانيا. ك± ال يُسمح بالزواج ملن تقل أع±رهم عن ١٨ عاًما.    

أي عنف – سواًء كان يف إطار الزواج أو ضد األطفال – يُعرض فاعله    
للمالحقة الجنائية. وللعنف أشكاٌل كثÆة: كالرضب والتهديد والحبس   

واإلذالل واإلجبار عىل م±رسات جنسبة، ومن يرتكب تلك األفعال،    
يخالف القانون ويُعرض نفسه للعقوبة.   

للدين والحياة    ...

يف أملانيا، الدولة منفصلة عن الكنيسة. وال يُفرض الدين    
عىل أحد. وترجع عقيدة الشخص إىل قناعاته الشخصية.   

ويف كل مناحي الحياة، تُحظر التفرقة ب� األشخاص    
بسبب جنسهم أو لون برشتهم أو ديانتهم أو ميولهم    

الجنسية، وقد يتسبب ذلك يف التعرض للمالحقة    
الجنائية.   

ويحق لكل شخص أن يقرر بنفسه   
كيف يقيض وقت فراغه وبرفقة من.   

يُعد ارتداء املالبس املتحررة أمر طبيعيفي أملانيا،    
حتى للسيدات. وال يُقصد بها دعوة الرجال ألية عالقات    

أو م±رسات جنسية!   

Íكن إبالغ الرشطة عن أية اعتداءات جنسية   
وسيرتتب عليها مالحقة جنائية!   

املادة ١. (١) 

"ال مساس بالكرامة اإلنسانية".

يحق لكل شخص الحياة بكرامة وÍكنه العيش وفًقا ألفكاره، 
طاملا أنها ال تنتهك حقوق اآلخرين وال تخالف القوان� يف 

أملانيا. 

املادة ٣. (١,٢) 

"كل البرش سواسية أمام القانون". 
"الرجال والنساء متساوون يف الحقوق".

من العنارص األساسية لتعايشنا مًعا، أن تتمتع 
النساء والرجال بالحقوق نفسها. 

ال يحق ألحد التفرقة ب� األشخاص أو قمعهم   
بسبب جنسهم.  

تتمتع كل امرأة وكل رجل بالحق والحرية، يف عيش   
حياة مستقلة واتخاذ قراراته بنفسه.   

وال يحق ألحد حرمان غÆه من حرية االختيار   
بالعنف النفيس أو الجسدي.   

الدستور 
األسس الدستورية 

للتعايش مًعا

يُعد الدستور هو القاعدة القانونية األهم لتعايشنا مًعا يف 
أملانيا. فهو يبني اإلطار القانوÐ لدÍقراطيتنا. وترسي تلك 
الحقوق والواجبات عىل كل من يعيشون يف أملانيا، سواًء 

كانوا قد ُولدوا فيها أو هاجروا إليها. 

إذا قالت امرأة "ال"، 
فإن ذلك يعني الرفض القاطع.

وينطبق الدستور وقيمه 
علينا جميًعا يف جميع 

مناحي حياتنا. 


