
مبادئ 

 یقول الدستور األلماني:

 المادة 1 : كرامة اإلنسان یجب أن تكون مصونة.

 المادة 3-2 : المرأة والرجل یملكون حقوق متساویة.

وھذا یعني أن المرأة لھا نفس الحقوق التي یتمتع بھا الرجل , ویعني 
أیضا أن كل امرأة لدیھا الحق في أن تعامل بطریقة تحترم كرامتھا  

وال یمكن ألي أحد إنكار ھذه الحقوق . 

كل امرأة في ألمانیا تتمتع بھذه الحقوق األساسیة بغض النظر عن 
الجنسیة أو الخلفیة الثقافیة أو التراث أو الدین. 

كل امرأة لدیھا الحق في اتخاذ القرارات الخاصة بحیاتھا والتحدث 
بحریة والعمل ألجل مصلحتھا واھتماماتھا الخاصة , وال تحتاج 

للرجل ألن یفعل لھا كل ھذه األشیاء. 

في ألمانیا الدستور فوق جمیع األدیان وكل امرأة لھا الحق في أن 
تقرر بحریة سواء أرادت االمتثال لألحكام الدینیة أم ال. 

كل امرأة تأتي إلى ألمانیا لدیھا الحق في طلب الحصول على 
اللجوء بنفسھا وبشكل مستقل من دون الحاجة لزوجھا أو رجل من 

اقربائھا أو أي أحد لیقوم بھذا من أجلھا , وال یحق ألي أحد 
التصرف أو التحدث نیابة عنھا ما لم تسمح لھم بشكل صریح بھذا. 

كل امرأة قدمت طلب لجوء أللمانیا وال تتكلم األلمانیة لھا الحق في 
مترجم یكون حاضرا في جلسات االستماع في مكتب الھجرة 

والالجئین وستقوم السلطات بإحضار المترجم ,  وإذا كان ھناك 
حاجة لمترجم في أي مواعید أخرى أو جلسات استماع یمكن سؤال 

أحد المتطوعین بھذا الشأن. 

كل امرأة حصلت على حق اللجوء في ألمانیا یجب أن تأخذ مسار 
بما یسمى االندماج حیث أنھا سوف تتعلم اللغة األلمانیة وبعض 
أساسیات الثقافة األلمانیة , وال أحد حتى وإن كان زوجھا یمكنھ 

منعھا من حضور ھذه الدورة.  

حقوقك كامرأة في أملانية

 امضي في طريقك
في حالة طارئة ھذا المعلومات ھامة جدا 

اذا ھددك احد ما ، او ضربك او اذاكي ، یجب علیكي ان تطلبي 
المساعدة مباشرتا. ال تحسي بالخجل او الفضیحة و اطلبي 

المساعدة فورا. في ألمانیا لیس سمعة المرأة في خطر بل العكس 
صحیح الشخص الذي یضركي اظلم.  

للمساعد اتصلي بالھاتف في اي وقت على ھذا الرقم  
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اذا حسیتي بالخطر ، او الخوف اذا ضربك احد، او اذا احد 
اغتصبك او اذا احد غصب علیكي الزواج وانتي لستي راضیة. 

ھذا الرقم ھناك أشخاص یتكلمون بللغات متعددة، و لو تریدي 
 www.hilfetelefon.de البرید االلكتروني للمزید من المعلومات

بیت أمن للمرأة یعطى ملجاء امنا ألي امرأة تعرضت للضرب او 
المشاكل العنیفة . فھذا الملجاء سري و مكان أمن للمرأة، یمكنكي 

ان تسالي الشرطة او اي شخص في الكنیسة او الھیئة للمراءة عن 
تفاصیل ھذا الملجاء و كیف یمكنكي الوصول الیھا. حق للمراءة ان 

تسكن في ھذا الملجاء من غیر اي تكالیف مادیة. 

معلومات النشر 
املعلومات املقدمة هنا ليست شاملة إنما الغرض منها كمقدمة 

لحقوق النساء في أملانيا 

 Birte Vogel, :كتبت بواسطة
 c/o Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V.,


Röpkestraße 12, 30173 Hannover


Imad Alkhaldi : ترجمت بواسطة 


Jose Antonio Alba :صور حقوق النشر

هذه النشرة محمية بموجب حقوق النشر األملانية وال يمكن تغييرها 
أو تعديلها بأي شكل من األشكال , وال يجوز بيعها وإنما توزع 
مجانا وال يجوز تخزينها أو نشرها في أي من املجاالت إال من 


www.wie-kann-ich-helfen.info :مصدرها األصلي

وجميع االستخدامات لهذه النشرة تتطلب الحصول على إذن خطي 

مسبق من صاحب حقوق التأليف

Birte Vogel :جميع الحقوق محفوظة لـ

………………



 الحیاة الجنسیة
كل امرأة لھا الحق في أن تقرر بنفسھا مع من ترید إقامة عالقة 
جنسیة بغض النظر عن الجنس أو الدین أو الخلفیة الثقافیة لذلك 

الشخص. 

كل امرأة لدیھا الحق في رفض الجماع أو أي أفعال جنسیة أخرى 
في أي وقت أرادت ذلك , وال أحد لدیھ الحق بإكراھھا على ممارسة 

أي نوع من الجنس والحتى زوجھا, وكل امرأة لدیھا الحق في 
إبالغ الشرطة عن أي مخالفة تتعرض لھا. 

كل امرأة لدیھا الحق في اتخاذ االحتیاطات المناسبة ضد األمراض 
التي تنتقل عن طریق االتصال الجنسي أو الغیر مرغوب فیھ للحمل 

بغض النظر عن حالتھا الزوجیة. 

االغتصاب واإلكراه الجنسي جرائم سواء للضحیة أو لمرتكب 
الجریمة متزوجین أم ال , وسیتم مالحقة الجرائم قانونیا. 

عذریة المرأة ال تمس شرف عائلتھا كما أنھا لیست شرطا أساسیا 
للزواج , وعذریة المرأة  ھو أحد خصوصیاتھا ولیس شان أي أحد 

آخر. 

الصحة 
ال احد سواء من العاءٮلة او لیس من العاءلة ، لھ الحق ان یؤذي ، 

یضرب، یھدد، او یسبب ضربة جسدیة او سیكولوجیة الى امرأة او 
بنت ، ھذا ضد القوانین األلمانیة.  

اي امرأة تعرضت على ھذا النوع من االضطرابات لھا الحق ان 
تبلغ مشاكلھا للشرطة. حتي لو كان ضد زوجھا او عاءلة زوجھا او 

شریك حیاتھا او عائلتھا . و من الضرورة ان تبلغ الشرطة حتي 
یساعدونكي و یقومون باجراءات األزمة لحمایتكي.  

كل امرأة لھا الحق ان تطلب مساعدة طبیة، ناتجة عن اعتداء 
جسدیة علیھا او اعتداء سیكولوجیة على معنویاتھا، لھا كل الحق 

ان تختار طبیبھا التي تختارھا بنفسھا و ال یحق الزوج او احد من 
أفراد العاءلة او غیره ان یتدخل في اختیارھا الصحیة، او ما ذالك . 

للمراءة الحق الكامل ان تختار ما ترید. و ال تحتاج احد ان یتكلم   
نیابتا عنھا ، و علیھا ان تطلب مترجما اذا احتاجت على ذالك.   

كل نوع من االذى الجسدیة یعتبر جریمة ضد الكرامة االنسانیة، 
منھم ختان للبنات الصغار ، ھذا جریمة في القوانین األلمانیة و 

عارضة لالجراءات القانونیة و ألحكم علیھا. 

العالقات والزواج 

كل امرأة لدیھا الحق في اختیار شریك حیاتھا الخاصة وھي من 
تقرر مع من ترید أن تكون ومع من ترید أن تشارك حیاتھا , 

بغض النظر عن النوع أو الدین او الثقافة ,  وال أحد یمكنھ أن 
یجبرھا على الزواج ممن ال تریده كزوج. 

كل امرأة لدیھا الحق في أنھاء العالقة أو الزواج إذا اختارت ذلك. 

سمعة المرأة أو شرفھا ال تتأثر إذا ھي رفضت رجل أو أنھت 
عالقة أو حصلت على الطالق وال تضر بشرف أي شخص 
آخر , إنما  فقط ھي تمارس حقھا في أن تقرر بحریة حیاتھا 

الخاصة. 

عندما تقرر المرأة بإنھاء العالقة مع والد أطفالھا , عادة ما 
یشترك كالھما  في حضانة األطفال , وھذا یعني  أن كال الوالدین 

یجب علیھم االستمرار في رعایة أطفالھم , ویحتاجون إلى 
المشاركة  في االلتزامات الشخصیة والمالیة  لتربیتھم , وكالھما 

یحتاج إلى قضاء الوقت المناسب مع األطفال , وال أحد من 
األبوین یمكنھ أخذ األوالد بعیدا, واالستثناء الوحید عن طریق 

محكمة قانونیة,على سبیل المثال (عن طریق إصدار أمر تقییدي 
ضد أحد الوالدین ). 

كل امرأة لدیھا الحق في أن تقرر إذا كانت ترید الحمل أم ال 
بغض النظر عن الحالة الزوجیة , وھناك بعض الظروف التي 

یحق لھا فیھا باإلجھاض بما في ذلك ولیس على سبیل الحصر , 
االغتصاب بعد الحمل أو عندما تكون صحة المرأة في خطر , 

وال یشكل اإلجھاض وصمة عار أو فضیحة ألي أحد آخر. 

كل امرأة لھا الحق ان ترفض ان تقوم بتربیة اطفالھا على 
مفردھا، او ان تقوم بالواجبات المنزلیة على مفردھا. من الواجب 

على شریك حیاتھا سواء ان كان زوجھا او اب اوالدھا  من 
المفروض ومن واجبھ ان یساعدھا، فمسؤولیة رعایة األطفال و 

األمور المنزلیة حق متبادل بین الزوجین او شریك حیاتكم. 

كل امرأة لدیھا الحق في أن تقول ما ھو مناسب وعلى قدم 
المساواة في تربیة أطفالھا , واألب ال یستطیع أن یقرر شيء األم 

ال تریده. 

التعلیم  , المھنة , التدریب , التطویر الوظیفي 

كل فتاة لھا الحق وااللتزام بالحضور إلى المدرسة ما ال یقل عن 9 
– 10 سنوات وال أحد یمكنھ إجباراھا على ترك المدرسة بعد 9 – 

10 سنوات إذا كانت الدرجات التي حصلت علیھا جیدة بما فیھ 
الكفایة لمواصلة الدراسة االكادیمیة. 

كل امرأة لدیھا الحق في أن تقرر فیما إذا كانت ترید التدرب على 
وظیفة بعد انتھاء المدرسة , وإذا حصلت على درجات عالیة في 

المدرسة لھا الحق في التسجیل في الجامعة. 

كل امرأة لدیھا الحق في اختیار المھنة المناسبة لھا, وإذا كان لدیھا 
المؤھالت المطلوبة  فإنھا قد تتدرب في  مجال أي وظیفة في 

ألمانیا. 

كل امرأة لھا الحق في الحصول على تعویض بشكل مناسب 
لعملھا. 

كل امرأة لھا الحق في أن تقرر ماذا تفعل بأموالھا الخاصة وما 
تكسبھ. 

كل امرأة لدیھا الحق في فتح حساب بنكي  خاص بھا وإدارة مالھا 
الخاص.  

 

الحیاة الیومیة 

كل امرأة لدیھا الحق في قضاء وقت فراغھا  بالطریقة التي تحب , 
وھي وحدھا من یقرر ما ترید أن تفعلھ ومع من , سواء أرادت 

العمل أو الذھاب إلى السینما أو تناول المشروب في البار. 

كل امرأة لدیھا الحق في ان تكون في الخارج في أي وقت من 
اللیل أو النھار. 

كل امرأة لدیھا الحق في التحدث مع أي شخص ترید من النساء أو 
الرجال بغض النظر عن حالتھا االجتماعیة واآلخرین كذلك. 

ال احد وال حتى زوجھا یمكنھ ان یملي علیھا ما ترتدي من اللباس 
و ھي وحدھا التي تقرر المالبس التي ترید ان ترتدیھا. 

كل امرأة لدیھا الحق في أن تقرر ما إذا كانت ترید أن تغطي 
شعرھا وجسدھا, في ألمانیا فإنھ ال یؤثر على سمعة المرأة 
واحترامھا إذا قررت عدم ارتداء مالبس الكسوة الخارجیة.


