باقة معلومات
من أجل الالجئين

تتوفر حزمة المعلومات الخاصة بالالجئين باللغات التالية:
األلمانية ،والعربية ،واإلنجليزية ،والفارسية  /اإلي رانية والفرنسية
جميع اإلصدا رات متاحة للتنزيل عبر الموقع اإللكتروني:
www.berlin.de/lb/intmig/veroeffentlichungen/gefluechtete/

باقة معلومات من أجل الالجئين

ب رلين ،سبتمبر 2016

االختصاصات

دورات اللغة واالستشارات التعليمية  -دعوة

إجراءات اللجوء والمشورة

الجئين لهم حق الحماية الخاصة

السكن أثناء تسيير إجراءات اللجوء

الرعاية الصح َّي ة

الخدمات االجتماعية َ -ن ْظ َرة عامة

اللغة األلمانية  -دورات اللغة

المدارس ودور الرعاية اليومية لألطفال ()KITA

العمل

المرأة  -حقوق

برلين ،مدينة قوس قزح

العنصري
التمييز والعنف
ّ

العنصري
التمييز والعنف
ّ
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السيدات والسادة المحترمين،
أرحب بكم باسم مدينة ب رلين!
كما أرجو أن تجدوا ال راحة المنشودة والسالم الداخليّ في والية ب رلين بعد ما
عانيتموه في فترة الهروب والخطر.
نود من خالل باقة المعلومات هذه أن ُن يسر لكم طريقة الوصول والتعايش في
والية ب رلين ،فهناك الكثير من المؤسسات والهيئات على أهبة االستعداد للوقوف
بجواركم بالنصيحة والمساعدة ،فض الً عن الكثير من المتطوعين المشاركين في
مساعدة الالجئين في الفترة األولى لهم.
كلما كنت سريع في االستفادة من العروض المختلفة وتمكنت من اللغة
األلمانية ،كلما نجحت أنت وعائلتك وأطفالك في اللحاق بالركب المجتمعيّ
وبناء كيانك الخاص.
المواطنات والموطنين ال ُج دد ُم رحبٌ بهم بشدة في ب رلين ،فهي العاصمة
األلمانية التي توصف بأنها مدينة التنوع؛ حيث تمييزت منذ  300عام ا ً بأنها
مدينة المهاجرين .جدي ٌر بالذكر أن قطاع كبير من سكان مدينة ب رلين أنفسهم
لم يولدوا فيها ،فالكثير منهم انتقلوا إليها الحق ا ً إما للعمل والسعي وراء تحقيق
السعادة الشخصية أو هرب ا ً من مالحق ٍة أو حر ٍ
ب أو أزم ٍة اقتصادية .في ب رلين
ستجد حي زاً خاص ا ً تبني فيه حياتك ،ل ُت صبح بذلك وطنك.
ب رلين معدة لهذا التنوع في الثقافات ،و َم ن يعيش فيها يقدر هذا التنوع .كما
أتمنى أن تقدر قيمة حياة هذا المجتمع المنفتح وأن تصبح جزءاً من هذا النسيج
المتعايش المفعم بالمتعة واالحت رام.
والقاعدة األساسية في تعايشنا سوي ا ً هي الديمق راطية والمساواة المكفولة
للجميع ،وهذه القيم التي تعتمد في األساس على احت رام األخر وتوفير الحماية
وكذلك الحرية الشخصية – ما يجعل عاصمتنا المصبوغة بأطياف العالم أكثر
جذابية .لذا فإننا نهيب بكل من يعيش معنا المحافظة على هذه القيم األساسية،
والتي من بينها :ال ُم ساواة في الحقوق بين الرجل والم رأة ،مشاركة وحماية
األقليات ونبذ العنف – وقبل كل شيء احت رام تنوع المجتمع وأنماط الحياة
الفردية لألخرين.
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كما أن من القيم األساسية لمجتمعنا حق تقرير المصير الجنسي بغض الطرف
عن نشأة المرء أو جنسيته أو دينه ،فالك راهية والرفض واإلقصاء أو حتى العنف
ضد المثليين أو المتحولين جنسي ا ً أم راً ال مكان له في
مجتمع ديمق راطيٍ حديث.
ٍ
فض الً عن أن التعصب والعنف ال يمكن تبريرهما سواء ديني ا ً أو ثقافي اً.
يُسعدني أن ُت سهم باستم رار في تطوير مديتنا بوصفها مدينة كبيرة متسامحة
و ُم نفتحة على العالم ،يُحب أن يعيش فيها المواطنات والمواطنين أ ًّي ا كان نمط
الحياة الذي يتبعونه ،وأ ًّي ا كان أصلهم ،وأ ُّي ا كان الدين الذي يعتنقونه أو إذا ما
كانوا ال يؤمنون بأي دين على اإلطالق كغالبية المقيميات والمقيمين في ب رلين.
ب رلين مدينة الحرية ،أم ٌر ينطبق على الجميع على قدم المساواة.
هدفنا أن نفتح لك األفاق ،لتتمكن في القريب العاجل من الوقوف مجدداً على
بشكل جيد في ب رلين .فما أن
قدميك .إنطالق ا ً من هذه المفاهيم أتمنى أن تتأقلموا
ٍ
ً
تتعرف على م زايا المدينة ،إال وستجد أصدقا ًء وستتمكن سريع ا من أن تغرس
جذورك فيها .لتكوني مواطنة أو لكتن مواطن ا ً من أهل ب رلين ولتفخر معنا
بمدينتا ال ُم تسامحة ال ُم فتحة على العالم.

ميشائيل موللر ()Michael Müller
عمدة مدينة ب رلين الحاكم
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َم نْ في برلين
ُم ختص بماذا؟

االختصاصات
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االختصاصات
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أين يتعين عليا الذهاب؟

ل َم ن أتوجه؟

ماذا أريد؟

171 Bundesallee
Berlin 10715
U-Berliner Straße  محطة،U9  أو الخطU7 مترو األنفاق الخط
U-Berliner Straße  محطة،104 حافلة رقم
poststelle@laf.berlin.de :بريد إلكتروني
www.berlin.de/laf/leistungsgewaehrung/
:مواعيد العمل
 ظ12:30  ص إلى9:00  من:من االثنين إلى الخميس
 م03:00  ظ إلى01:30 من
 ظ01:00  ص إلى09:00  من:يوم الجمعة

مكتب الدولة لشؤون الالجئين
Landesamt für Flüchtlings،)angelegenheiten (LAF
مكتب الدولة المركزي الستقبال
طالبي اللجوء بمدينة ب رلين
-Zentrale Aufnahmeein
richtung des Landes Berlin
)für Asylbewerber (ZAA

أرغب في تسجيل نفسي
.طالب ا ً للجوء

23 Badensche Straße
Berlin 10715
Berliner Straße  محطة،U9  أو الخطU7 مترو األنفاق الخط
U-Berliner Straße  محطة،104 حافلة رقم
أو
106 Askanierring
Berlin 13587
Klinkeplatz  محطة،671 حافلة رقم
Schülerbergstraße  محطة،671 حافلة رقم
Havelschanze  محطة،136 حافلة رقم
أو
171 Bundesallee
Berlin 10715
U-Berliner Straße  محطة،U9  أو الخطU7 مترو األنفاق الخط
U-Berliner Straße  محطة،104 حافلة رقم
030 684081-47500 :هاتف
BER-Posteingang@bamf.bund.de :بريد إلكتروني
www.bamf.de/DE/Startseite/startseite-node.html

المكتب االتحادي للهجرة والالجئين
Bundesamt für Migration
)und Flüchtlinge (BAMF

أرغب في تقديم طلب للجوء
وأن أحصل على أول مستند
إثبات هوية من أجل إجراءات
اللجوء («إذن إقامة مؤقت
.)»Aufenthaltsgestattung

ماذا أريد؟

ل َم ن أتوجه؟

أين يتعين عليا الذهاب؟

أرغب في الحصول على
أوراق ثبوتية (إذن إقامة
ثان zweite
مؤقت ٍ
،Aufenthaltsgestattung
تصريح إقامة
Aufenthaltserlaubnis
بعد انتهاء إجراءات
اللجوء … إلخ).

مصلحة إدارة شؤون
األجانب بمدينة ب رلين
Ausländerbehörde
Berlin

24 Friedrich-Krause-Ufer
Berlin 13353
قطار الضواحي خط  S41و ،S42محطة S-Westhafen
مترو األنفاق الخط  ،U9محطة U-Amrumer Straße
حافلة رقم  123و 14و ،M27محطة -Quitzowstraße/Friedrich
Krause-Ufer
هاتف030 90269-4000 :
www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin/
مواعيد العمل:
يومي االثنين والثالثاء :من  07:00ص إلى  02:00م
يوم الخميس :من  10:00ص إلى  06:00م

حصلت على فرصة عمل
وأود ال َت ق ُّد م بطلب للحصول على
تصريح عمل.

مصلحة إدارة شؤون
األجانب بمدينة ب رلين
Ausländerbehörde
Berlin

24 Friedrich-Krause-Ufer
Berlin 13353
قطار الضواحي خط  S41و ،S42محطة S-Westhafen
مترو األنفاق الخط  ،U9محطة U-Amrumer Straße
حافلة رقم  123و 142و ،M27موقف -Quitzowstraße/Friedrich
Krause-Ufer
هاتف030 90269-4000 :
www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin/
مواعيد العمل:
يومي االثنين والثالثاء :من  07:00ص إلى  02:00م
يوم الخميس :من  10:00ص إلى  06:00م

االختصاصات
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ماذا أريد؟

ل َم ن أتوجه؟

أين يتعين عليا الذهاب؟

أحتاج إلى حماية خاصة ،لذا
أرغب في الحصول على مأوى أخر
ً
نظراً لكوني حامالً/
مريضة بشدة/
لديا إعاقة /أسافر بمفردي بصفتي
سيدة مع أطفالي /شاذاً أو متحوالً
جنسي ا ً …

مكتب الدولة لشؤون الالجئين
( ،LAFخدمة اجتماعية)

Haus A ,21 Turmstraße
Berlin 10559
مترو أنفاق خط  ،U9محطة U-Turmstraße
حافلة رقم  ،M27محطة Havelberger Straße
حافلة رقم  ،187 ،123 ،101محطة Turmstraße/Lübecker Straße
حافلة رقم  ،245محطة U-Turmstraße
أو
الخدمة االجتماعية في مكتب الدولة لشؤون الالجئين ()LAF
171 Bundesallee
Berlin 10715
مترو األنفاق الخط U7وU9
محطة U-Berliner Straße
حافلة رقم  ،104محطة U-Berliner Straße
هاتف 030 90229-3020 :أو 030 90229-3120
بريد إلكترونيsd-asyl@laf.berlin.de :
www.berlin.de/laf/leistungsgewaehrung/
www.berlin.de/laf/sozialdienst/
مواعيد العمل:
أيام االثنين والثالثاء والخميس:
من  9:00ص إلى  12:30ظ ومن  1:30ظ إلى  3:00عص راً

االختصاصات
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ماذا أريد؟

ل َم ن أتوجه؟

أين يتعين عليا الذهاب؟

أود البحث عن شقة خاصة؛ لذا
أرغب في التقدم بطلب للحصول
على شهادة تح ُّم ل تكاليف اإليجار
.Mietübernahmeschein

مكتب الدولة لشؤون الالجئين
-Landesamt für Flüchtlings
،)angelegenheiten (LAF
المكتب المركزي لخدمة
طالبي اللجوء Zentrale
Leistungsstelle für
)Asylbewerber (ZLA

Haus A ,21 Turmstraße
Berlin 10559
مترو أنفاق خط  ،U9محطة U-Turmstraße
حافلة رقم  ،M27محطة Havelberger Straße
حافلة رقم  ،187 ،123 ،101محطة Turmstraße/Lübecker Straße
حافلة رقم  ،245محطة U-Turmstraße
أو
عناية المحكمة الجنائية الدولية في ب رلين
11 Messedamm
Berlin 14055
حافلة رقم  ،349 ،104محطة ( Messegelände/ICCب رلين)
هاتف030 90229-3020/-3120 :
بريد إلكترونيasylbewerber@laf.berlin.de :
www.berlin.de/laf/leistungsgewaehrung/
مواعيد العمل:
أيام االثنين والثالثاء والخميس:
من  9:00ص إلى  12:30ظ ومن  1:30ظ إلى  3:00م

االختصاصات
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ماذا أريد؟

ل َم ن أتوجه؟

أين يتعين عليا الذهاب؟

عثرت على شقة خاصة وأرغب
في إبرام عقد إيجار ،لذا أحتاج من
يضمن لي سداد التكاليف.

المكتب اإلنجيلي
للرعاية االجتماعية ورعاية
الشباب-إسكان الالجئين
EJF-Wohnungen für
Flüchtlinge

21 Turmstraße
Haus M, Aufgang R
( Haus M, Aufgang Pمقابلة بموعد)
Berlin 10559
مترو أنفاق خط  ،U9محطة U-Turmstraße
حافلة رقم  ،M27محطة Havelberger Straße
حافلة رقم  ،187 ،123 ،101محطة Turmstraße/Lübecker Straße
حافلة رقم  ،245محطة U-Turmstraße
هاتف0800 9646-78243 :
بريد إلكترونيwohnungen-fuer-fluechtlinge@ejf.de :
www.ejf.de/einrichtungen/migrations-und-fluechtlingsarbeit/
fluechtlingsberatung-berlin.html
مواعيد العمل:
أيام االثنين واألربعاء والجمعة :من  09:00ص إلى  12:00ظ
يوم الثالثاء :من  09:00ص إلى  11:00ص

أرغب في تسجيل طفلي في حضانة
للرعاية اليومية لألطفال (.)KiTa

أخصائية اجتماعية/أخصائي
اجتماعي أو إدارة مأوى الالجئين
-Sozialarbeiterin/Sozial
arbeiter oder Heimleitung
Ihrer Unterkunft

–

االختصاصات
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ماذا أريد؟

ل َم ن أتوجه؟

أين يتعين عليا الذهاب؟

أود العثور على مدرسة لطفلي.

مركز معلومات اإلدارة الوزارية
لشؤون التعليم والشباب والعلوم
-infoPunkt der Senats
verwaltung für Bildung,
Jugend und Wissenschaft

6 Bernhard-Weiß-Straße
Berlin 10178
مترو األنفاق الخط  ،U2قطار الضواحي الخط  ،S7محطة U-/S-
Alexanderplatz
هاتف030 90227-5000 :
بريد إلكترونيinfopunkt@senbjw.berlin.de :
www.berlin.de/sen/bjw/service/infopunkt/
مواعيد العمل:
يومي االثنين والثالثاء :من  10:00ص إلى  12:00ظ
ومن  2:00ظ إلى  4:00م
يوم الخميس :من  02:00ظ إلى  06:00م
يوم الجمعة :من  10:00ص إلى  12:00م

أحمل الجنسية السورية/
اإليرانية /العراقية /اإلريترية/
الصومالية وأود المشاركة في دورة
للندماج وتعلم اللغة األلمانية.

المكتب االتحادي للهجرة والالجئين
Bundesamt für Migration
)und Flüchtlinge (BAMF

23 Badensche Straße
Berlin 10715
مترو األنفاق الخط  7والخط  ،9محطة U-Berliner Straße
حافلة رقم  ،104محطة U-Berliner Straße
هاتف030-684081-47500 :
بريد إلكترونيBER-Posteingang@bamf.bund.de :
www.bamf.de/DE/Startseite/startseite-node.html

ما زلت في إجراءات اللجوء وأرغب
في تعلم اللغة األلمانية.

المدرسة الشعبية التابعة لمنطقتك
Volkshochschule Ihres
Bezirks

www.berlin.de/vhs/kurse/deutsch-integration/beratung

االختصاصات
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ماذا أريد؟

ل َم ن أتوجه؟

أين يتعين عليا الذهاب؟

أود العثور على مدرسة لطفلي.

أرغب في الحصول على دعم
معيشي (خاص بـ :المأكل،
ّ
الملبس ،المسكن ،التدفئة ،الرعاية
الصحية ،احتياجاتي اليومية،
تكاليف الهاتف الجوال).

Haus A ,21 Turmstraße
Berlin 10559
مترو أنفاق خط  ،U9محطة U-Turmstraße
حافلة رقم  ،M27محطة Havelberger Straße
حافلة رقم  ،187 ،123 ،101محطة Turmstraße/Lübecker Straße
حافلة رقم  ،245محطة U-Turmstraße
أو
عناية المحكمة الجنائية الدولية في ب رلين
11 Messedamm
Berlin 14055
حافلة رقم  ،349 ،104محطة ( Messegelände/ICCب رلين)
هاتف030 90229-3020/-3120 :
بريد إلكترونيasylbewerber@laf.berlin.de :
www.berlin.de/laf/leistungsgewaehrung/
مواعيد العمل:
أيام االثنين والثالثاء والخميس:
من  09:00ص إلى  12:30ظ ومن  1:30ظ إلى  3:00م

االختصاصات
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ماذا أريد؟

ل َم ن أتوجه؟

أين يتعين عليا الذهاب؟

أرغب في الحصول على بطاقة
‹برلين االجتماعية (.)berlinpass

مكتب الدولة لشؤون الالجئين
-Landesamt für Flüchtlings
،)angelegenheiten (LAF
المكتب المركزي لخدمة
طالبي اللجوء Zentrale
Leistungsstelle für
)Asylbewerber (ZLA

Haus A ,21 Turmstraße
Berlin 10559
مترو أنفاق خط  ،U9محطة U-Turmstraße
حافلة رقم  ،M27محطة Havelberger Straße
حافلة رقم  ،187 ،123 ،101محطة Turmstraße/Lübecker Straße
حافلة رقم  ،245محطة U-Turmstraße
أو
عناية المحكمة الجنائية الدولية في ب رلين
11 Messedamm
Berlin 14055
حافلة رقم  ،349 ،104محطة ( Messegelände/ICCب رلين)
هاتف030 90229-3020/-3120 :
بريد إلكترونيasylbewerber@laf.berlin.de :
www.berlin.de/laf/leistungsgewaehrung/
مواعيد العمل:
أيام االثنين والثالثاء والخميس:
من  09:00ص إلى  12:30ظ ومن  1:30ظ إلى  3:00م

االختصاصات
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ماذا أريد؟

ل َم ن أتوجه؟

أين يتعين عليا الذهاب؟

أرغب في الحصول على الدعم
نظراً لحالتي الخاصة (الحمل،

مكتب الدولة لشؤون الالجئين
-Landesamt für Flüchtlings
،)angelegenheiten (LAF
المكتب المركزي لخدمة
طالبي اللجوء Zentrale
Leistungsstelle für
)Asylbewerber (ZLA

Haus A ,21 Turmstraße
Berlin 10559
مترو أنفاق خط  ،U9محطة U-Turmstraße
حافلة رقم  ،M27محطة Havelberger Straße
حافلة رقم  ،187 ،123 ،101محطة Turmstraße/Lübecker Straße
حافلة رقم  ،245محطة U-Turmstraße
أو
عناية المحكمة الجنائية الدولية في ب رلين
11 Messedamm
Berlin 14055
حافلة رقم  ،349 ،104محطة ( Messegelände/ICCب رلين)
هاتف030 90229-3020/-3120 :
بريد إلكترونيasylbewerber@laf.berlin.de :
www.berlin.de/laf/leistungsgewaehrung/
مواعيد العمل:
أيام االثنين والثالثاء والخميس:
من  09:00ص إلى  12:30ظ ومن  1:30ظ إلى  3:00م

اإلعاقة الجسدية ،الحاجة للرعاية،
أثاث لشقة خاصة).

االختصاصات
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برلين تدعوكم
لحضور دورات اللغة والحصول على
االستشارات الت عليمية

دورات اللغة واالستشارات التعليمية  -دعوة
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دورات اللغة األلمانية
لطالبي اللجوء

دورات اللغة واالستشارات التعليمية  -دعوة
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برلين تدعوك للمشاركة في دورات اللغة األلمانية التي تقدمها
المدارس الشعبية هناك.
ستتعلم في هذه الدورات اللغة األلمانية ،كما ستحصل على
المعلومات الالزمة للحياة في ألمانيا.

تنتشر المدارس الشعبية في كافة أحياء المدينة ،لذا إن كنت ترغب في
التسجيل في إحدى دورات اللغة ،فعليك التوجه ألقرب مدرسة شعبية.
ستجد هنا العناوين ومواعيد العمل التي يمكنك التسجيل وفق ا ً لها:
 .www.vhs-refugees.deعلم ا ً بأن المشاركة مجان َّي ة ،بشرط توافر أماكن
شاغرة.
إذا كنت من حاملي الجنسية السورية أو الع راقية أو اإلريترية أو الصومالية أو
اإلي رانية فيحق لك المشاركة في دورة االندماج ال ُم قدمة من المكتب االتحادي
للهجرة والالجئين .وهي دورة أساس َّي ة .يُرجى في هذه الحالة تقديم طلب
للحصول على موافقة المكتب االتحادي للهجرة والالجئين Bundesamt für
:Migration und Flüchtlinge1
www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrations
kurse/integrationskurse-node.html
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1

للمزيد من المعلومات انظر فصل "اللغة األلمانية – دورات اللغة"

االستشارات التعليمية

دورات اللغة واالستشارات التعليمية  -دعوة
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المهني والعمل في برلين.
جدْ طريقك الخاص للتعليم والتدريب
ّ
تقدم لك مكاتب االستشارات التعليمية في برلين المشورة مجان ا ً
مهني أو حتى بعرض
للحصول على فرصة تعليم أو تدريب
ّ
تقديم وجهة نظر،
كما توفر لك المدينة العروض بلغات شتى يوضحها لك
 حيثما شئت  -مستشارين ومستشارات في التعليم .هذاباإلضافة إلى أنه يمكنك المرور على أحد مكاتب مرحب ا ً بك في
العمل ( )Willkommen-in-Arbeit-Bürosأو أحد مكاتب
االستشارات التعليمية.

المزيد من المعلومات تجدونها على ال رابط التالي:
 www.bildungsberatung-berlin.deأو
مشروع شراكات في التوجيه التربوي
P:iB- Partnerschaften in der Bildungsberatung
مسؤولة االتصال :آفا جوتفاليس ()Eva Gottwalles
هاتف030 278733-184 :
بريد إلكترونيE.gottwalles@pib-berlin.com :

دورات اللغة واالستشارات التعليمية  -دعوة
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ُي سعدنا تقديم المشورة لك
في كافة األمور الهامة المتعلقة
بإجراءات اللجوء.

إجراءات اللجوء والمشورة
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ترغب في التق ُّد م بطلب اللجوء .أثناء إجراءات اللجوء يتم تحديد ،ما إذا كان
يمكنك البقاء في ألمانيا.
إذا كنت من ال راغبين في اللجوء ،فسيتم تسجيلك في مكتب الدولة لشؤون
الالجئين ،)Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAFومن
ثم تقرر هذه الجهة إذا كان طلبك س يُعالج في ب رلين أم في والية اتحادية أخرى،
وعليه إما يمكنك البقاء في ب رلين أو ينبغي عليك الرحيل إلى والية أخرى .وفي
حالة ما إذا أمكنك البقاء في ب رلين ستحصل على بطاقة هوية («إثبات وصول»
( . )Ankunftsnachweisبرجاء ذكر كافة األسباب التي تحول دون انتقالك
أي من الواليات االتحادية عند التسجيل! ولتذكر كذلك ومن دون شك إذا
إلى ٍّ
كان أف راد عائلتك (الزوجة/الزوج واألبناء دون السن القانونية وغير المتزوجين)
قد وصلوا إلى والية اتحادية أخرى؛ لتستطيع بذلك لم شمل األسرة في ألمانيا.
إذا تم قبول طلب اللجوء خاصتك في ب رلين فعليك المكوث فيها على األقل
طوال مدة تسيير إج راءات اللجوء («إقامة ثابتة» (.)Wohnsitzauflage
وما دمت قد التزمت باإلقامة في إحدى م راكز اإليواء االبتدائية (من ستة أسابيع
لستة أشهر ،مع أشخاص من «دول آمنة المنشأ» 1وذلك طوال مدة إج راءات
اللجوء) ،فال يجوز لك مغادرة ب رلين طوال هذه المدة وهو ما يُعرف بـ («وجوب
اإلقامة» ( .)Residenzpflichtأما إذا كنت تريد مغادرة ب رلين على الرغم من
ذلك ،فأنت بحاجة حينئذ للحصول على تصريح من المكتب االتحادي للهجرة
والالجئين .Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
أثناء إج راءات اللجوء سيتم تحديد ،ما إذا كنت ستحصل على الحماية في
ألمانيا أو ال ،ومثل هذا الق رار يبت فيه المكتب االتحادي للهجرة والالجئين
 .Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)ستحصل على
موعد تقوم فيه بتقديم طلبك شخصي ا ً.
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1

صربيا ،والبوسنة والهرسك ،ومقدونيا ،والجبل األسود ،وألبانيا ،والسنغال ،وغانا،
وكوسوفو ،وكل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي

كما يوضح لك المكتب االتحادي للهجرة والالجئين Bundesamt für
ً
كتابة وبلغتك األم حقوقك وواجباتك
Migration und Flüchtlinge (BAMF)
أثناء مدة إج راءات اللجوء .بادئ ذي بدء س ُت سأل عن طريق رحلتك وصوالً إلى
ألمانيا .ثم ستتسلم من المكتب االتحادي للهجرة والالجئين Bundesamt für
 Migration und Flüchtlinge (BAMF)بطاقة هوية أخرى إلتمام إج راءات
اللجوء التالية («إذن إقامة مؤقت» (.)Aufenthaltsgestattung
أمر هامُ :ي رجى إخطار المكتب االتحادي للهجرة والالجئين Bundesamt für
 Migration und Flüchtlinge (BAMF)بأي تغيير يطرأ على محل سكنك
فوراً للضرورة! وإال أضعت مواعيد أو ُم هل هامة بخصوص إجرءات لجوئك!
يحدد المكتب االتحادي إذا ما كان دولة أخرى من دول االتحاد األوروبي
تختص بالنظر في طلب اللجوء الخاص بك ،وفي هذه الحالة ُي صدر ق رار بشأن
ترحيلك إلى دولة أخرى من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي («ق رار دبلن»
( )Dublin-Bescheidوال يتم دعوتك لحضور جلسة االستماع .هذا ويمكنك
الطعن على هذا الق رار باتخاذ اإلج راءات القانونية الالزمة.
وما يحدد بشكل رئيسي إذا ما كان يجوز لك البقاء في ألمانيا هو أقولك في
جلسة االستماع الشخصية (المقابلة الشخصية) .كما يتعين عليك دون شك
ذكر كافة األسباب المتعلقة بطلبك للجوء (االضطهاد في وطنك أو أض رار
حقيقية محدقة) وكذلك األسباب التي تحول دون ترحيلك إلى وطنك وذلك أثناء
جلسة االستماع .علم ا ً بأن جلسات االستماع هذه تكون سر َّي ة ويكون النقاش فيها
بلغتك األم (عن طريق الترجمة) .كما يحق لك اللجوء للمساعدة القانون َّي ة.
ويصلك الق رار بشأن طلب اللجوء كتاب ًّي ا (خطاب أصفر!) .جدي ٌر بالذكر أنه
يمكنك اتخاذ اإلج راءات القانونية الالزمة ضد ق رار اللجوء الصادر في حقك.
تنبيهُ :م هلة الطعن على ق رار طلب اللجوء قصيرة!
ُي نصح بشكل ضروري أن تطلب المشورة قبل جلسة االستماع وأن ُت عد نفسك
جيداً للمقابلة الشخص َّي ة.
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من الممكن أن تحصل على االستشارة المتعلقة بإج راءات اللجوء في ب رلين لدى
تسجيلك للطلب .كما تتوافر خدمات استشارية أخرى غير حكومية.

لم شمل األسرة

في حالة ما إذا تم البت باإليجاب في إج راءات طلب اللجوء الخاصة بك
وأصبحت إما «حاص الً على حق اللجوء» أو «الجئ ا ً وفق ا ً التفاقية جنيف»،
ص ر من وطنك .أما إذا حصلت فقط
فيمكنك حينها استقدام زوجتك وأطفالك الق َّ
على «الحماية المؤقتة» ،فال يحق لك في ذلك الوقت استقدام أسرتك.

إجراءات اللجوء والمشورة
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تختص الهيئات تالية الذكر برعاية شؤونك خالل فترة تسيير إجراءات اللجوء:
• مكتب الدولة لشؤون الالجئين
Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF)
يتم تسجيلك فيه بصفتك طالب ا ً للجوء وإخطارك بالخدمات المتوافرة من أجلك.
171 Bundesallee
Berlin 10715
مترو األنفاق الخط  7والخط  ،9محطة U-Berliner Straße
حافلة رقم  ،104محطة U-Berliner Straße
• المكتب االتحادي للهجرة والالجئين
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
يتسلم المكتب طلب اللجوء الخاص بك ويقوم بفحصة والتقرير بشأنه .قد
تتباين فترة اتخاذ الق رار في هذا الصدد ويتوقف ذلك على مدى صعوبة فحص
واختبار رغبتك في اللجوء.
23 Badensche Straße
Berlin 10715
مترو األنفاق الخط  7والخط  ،9محطة U-Berliner Straße
حافلة رقم  ،104محطة U-Berliner Straße
أو
106 Askanierring
Berlin 13587
حافلة رقم  671و ،M45محطة Klinkeplatz
حافلة رقم  671و ،M45محطة Schülerbergstraße
حافلة رقم  136و ،236محطة Havelschanze
أو
171 Bundesallee
Berlin 10715
• مصلحة إدارة شؤون األجانب بمدينة برلين
Ausländerbehörde Berlin
تستصدر المصلحة لك وثائق اإلقامة الضرورية (بدءاً من «إذن اإلقامة
المؤقت الثاني  )»Aufenthaltsgestattungحتى إتمام كافة اإلج راءات.
24 Friedrich-Krause-Ufer
Berlin 13353
قطار الضواحي خط  S41و ،S42محطة S-Westhafen
مترو األنفاق الخط  ،U9محطة U-Amrumer Straße
حافلة رقم  123و 142و ،M27محطة -Quitzowstraße/Friedrich
Krause-Ufer

تختص وزارة الخارجية باألمور المتعلقة بلم شمل األسرة بعد إتمام إجراءات
اللجوء.
وقد حرصت وزارة الخارجية في هذا الصدد على تدشين بوابة إلكترونية للم
شمل أسر الالجئين السوريين المعترف بهم والحاصلين على حق اللجوء ،حيث
يمكنك تحميل كافة المعلومات الضرورية للحصول على تأشيرة وذلك عبر
ال رابط التالي www.familyreunion-syria.diplo.de/ :كما يمكن تقديم
إعالن لاللت زام بالمهلة عليه عن طريق ملء استمارة على اإلنترنت.

إجراءات اللجوء والمشورة
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المكاتب االستشارية:

االستشارة بشأن إجراءات اللجوء عن طريق مكتب
مكتب الدولة لشؤون الالجئين /الخدمات االجتماعية
Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF)/Sozialdienst
Haus A ,21 Turmstraße
Berlin 10559
مترو األنفاق الخط  ،U9محطة ( Turmstraßeيوجد مصعد)
حافلة رقم  M27و 245و ،TXLمحطة U-Turmstraße
حافلة رقم  ،187 ،123 ،101محطة Turmstraße/Lübecker Straße
أو
171 Bundesallee
Berlin 10715
مترو األنفاق الخط U7وU9
محطة U-Berliner Straße
حافلة رقم  ،104محطة U-Berliner Straße
هاتف030 90229-0 :
بريد إلكترونيsd-asyl@laf.berlin.de :
مواعيد المقابالت:
أيام االثنين والثالثاء والخميس :من  08:30ص إلى  02:00ظ
أيام األربعاء والجمعة :باالتفاق
انظر كذلك:
www.berlin.de/fluechtlinge/infos-fuer-fluechtlinge/
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المكتب االستشاري بتكليف من مجلس شيوخ والية برلين لشؤون االندماج
والهجرة Beratungsstelle beim Beauftragten
des Senats von Berlin für Integration und Migration
65 Potsdamer Straße
Berlin 10965
مترو األنفاق الخط  /1محطة U-Kurfürstenstraße
بريد إلكترونيberatung@intmig.berlin.de :

:المكاتب االستشارية غير الحكومية

ميتا-استشارات اللجوء األولية من مؤسسة أفو برلين
AWO Kreisverband Berlin-Mitte
5 Haus ,27 Waldschluchtpfad
Berlin 14089
Breitehornweg  محطة،X9 و134 حافلة رقم
030 36508-313/-328/-333 :هاتف
asyl@awo-mitte.de :بريد إلكتروني
أو
EG des Ärztehauses ,84-82 Herzbergstraße
Berlin-Lichtenberg 10365
Herzbergstraße/  محطة،256  حافلة رقم،M13 وM8 و37 و21 ت رام
Siegfriedstraße
030 22502757-31/-43 :هاتف

إجراءات اللجوء والمشورة

مكتب اتصاالت واستشارات لطالبي اللجوء والمهاجرين
Kontakt- und Beratungsstelle
für Asylsuchende und Migrantinnen
159 Oranienstraße
Berlin 10969
U-Moritzplatz  محطة/U8 مترو األنفاق الخط
030 6149400 :هاتف
kontakt@kub-berlin.org :بريد إلكتروني
مكتب استشارات المنتدى للمهاجرين من المنطقة العربية
Al Muntada-Beratungsstelle
für Zugewanderte aus dem arabischen Raum
18a Morusstraße
Berlin 12053
U-Karl-Marx-Straße  محطة،U7مترو األنفاق الخط
030 68247719 :هاتف
almuntada@diakoniewerk-simeon.de :بريد إلكتروني
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)Oase Berlin(  في برلينOase مؤسسة
7 Schönfließer Straße
Berlin 10349
U-Schönhauser Allee  محطة،U2 مترو األنفاق الخط
030 300244040 :هاتف
beratung@oase-berlin.org :بريد إلكتروني
Verein iranischer Flüchtlinge اتحاد الالجئين اإليرانيين
52 Reuterstraße
Berlin 12047
U-Hermannplatz  محطة،U8 وU7 مترو األنفاق الخط
030 62981530 :هاتف
vereiniranischerfluechtlinge@gmx.de :بريد إلكتروني
 مركز كوم ميت للشباب الالجئين والمهاجرين/مركز الرعاية وتقديم المشورة
BBZ/KommMit Beratungszentrum
für junge Flüchtlinge und Migranten
Etage .4 ,72 Turmstraße
Berlin 10551
U-Turmstraße  محطة،U9 مترو أنفاق خط
030 666407-20/-23 :هاتف
mail@wegebbz.de :بريد إلكتروني

إجراءات اللجوء والمشورة

كنيسة الالجئين بسانت سيمون
)Flüchtlingskirche in St. Simeon(
21a Wassertorstraße
Berlin 10969
U-Prinzenstraße  محطة،U12 مترو األنفاق الخط
030 61107096 :هاتف
info@fluechtlingskirche.de :بريد إلكتروني
رابطة كاريتاس ألبراشية برلين
Caritasverband für das Erzbistum
مكتب استشاري لالجئين والمتطوعين
45 Oldenburger Straße
Berlin 10551
U-Turmstraße  محطة،U9 مترو أنفاق خط
29

بريد إلكترونيd.wagner@caritas-berlin.de :
هاتف030 32669159 :

إجراءات اللجوء والمشورة
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في برلين سيحصل الالجئين من
ذوي الحاجة للحماية الخاصة على
المزيد من الحماية والمساعدة.

الجئين لهم حق الحماية الخاصة
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ترعى مدينة برلين الالجئين من ذوي الحاجة للحماية الخاصة وذلك ألن
لهم حقوق خاصة .وهم أوالئك األشخاص الذين يحتاجون المزيد من الحماية
والمساعدة أكثر من غيرهم وذلك في حالة الضرورة.
والالجئين الذين لهم حق الحماية الخاصة هم:
• النساء الحوامل
• النساء المساف رات بمفردهن
• األمهات العازبات
• األطفال دون السن القانونية
• المثليات ،والمثليون ،ثنائيو الجنس ،واألشخاص المتحولون جنس ًّي ا والمخنثين
()LSBTI
• كبار السن
• األشخاص الذين يُعانون من أم راض جسد َّي ة أو عقل َّي ة شديدة
• األشخاص من ذوي اإلعاقة
• ضحايا العنف
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المزيد من المعلومات توجد في الفصول التالية:
• السكن أثناء فترة تسيير إج راءات اللجوء
(احتياجات الحماية لدى السكن)
• الم رأة  -حقوق
(نقاط التقاء وعروض للنساء)
• الرعاية الصح َّي ة
(الرعاية واالستشارة في حاالت المرض الشديدة واإلعاقة واألم راضة العقل َّي ة/
الصدمات العصب َّي ة)
• الخدمات االجتماعية َ -ن ْظ رَة عامة
(خدمات إضاف َّي ة للظروف الحيات َّي ة االستثنائ َّي ة)
• ب رلين ،مدينة قوس قزح
(عروض خاصة للمثليين والمثليات)

أين يعيش الالجئين أثناء فترة
إجراءات اللجوء في برلين؟

السكن أثناء تسيير إجراءات اللجوء
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السكن في برلين أثناء فترة تسيير إجراءات اللجوء

يتم استقبال الالجئين أثناء إجراءات اللجوء في برلين في مراكز االستقبال
االبتدائ َّي ة والمساكن الجماع َّي ة .ويمكنك االنتقال إلى شقة خاصة ولكن بشروط
محددة.
إذا كانت ب رلين هي المدينة المختصة بإج راءات طلبك للجوء،
فسيستضيفك مكتب الدولة لشؤون الالجئين Landesamt für
 Flüchtlingsangelegenheiten (LAF)في أحد مراكز استقبال الالجئين،
وهو عبارة عن مأواً يعيش فيه الكثير من الالجئين مع ا ً ويتلقوا الرعاية الالزمة.
أما إذا لم يكن هناك أماكن كافية لالجئين ف ُت ستخدم حينها م راكز اإلقامة الطارئة.
قد تكون الظروف المعيشية ضيقة جداً ،ولكن عليك االلت زام فيها مد ًة ال تقل عن
ستة أسابيع وال تزيد عن ستة أشهر.
ُي راعي األشخاص القادمين من دول ُت عتبر «آمنة في ألمانيا»  1أنه يتعين عليهم
عاد ًة البقاء في م راكز استقبال الالجئين هذه طوال فترة إج راءات اللجوء وحتى
ترحيلهم إلى بالدهم في حالة رفض طلب اللجوء.
أما طالبي اللجوء األخرين جميعهم فيتعين نقلهم وفق ا ً للقانون بعد ستة أشهر
إلى سكن
بشكل أفضل بعض الشيء وبه مساحات خاصة
جماعي ُم جهز
ّ
ٍ
أكثر .وفي حالة ما إذا كانت مساكن اإليواء قليلة في ب رلين ،فقد تضطر حينها
للبقاء مدة أطول في مركز االستقبال األول .يُدير كل مكان من أماكن اإليواء أحد
األشخاص («إدارة المسكن  ،)»Heimleitungويختص بتنظيم السكن في
المأوى .ولضمان السالمة فقط يتواجد عاد ًة حارس في المأوى.

1

صربيا ،والبوسنة والهرسك ،ومقدونيا ،والجبل األسود ،وألبانيا ،والسنغال ،وغانا،
وكوسوفو ،وكل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي
34
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يحق لك البحث عن سكن خاص بعد اإلقامة في ب رلين لمدة ثالثة أشهر عاد ًة أو
ستة أشهر على األكثر .وفي حالة ما إذا كنت ستتقاضى نفقات المعيشة من والية
ب رلين فال يجوز أن تكون تكلفة هذا المسكن غالية زيادة عن اللزوم ،علم ا ً بأن
أماكن السكن ذات األسعار المالئمة قليلة للغاية في ب رلين لذا ال يجد الكثير من
الناس مساكن لهم في فترة إج راءات اللجوء.

أما في حالة ما إذا كان لديك الحق في الحصول على حماية خاصة ،فيما
يخص السكن (مثال ،في حالة الحمل ،أو اإلعاقة ،أو المرض ال ُع ضال،
أو إم رأة مسافرة بمفردها مع أطفال ،أو في حالة أن تكون شاذاً أو متحوالً
جنسي ا ً أو …) ،ف يُرجى حينئذ ذكر هذا األمر لدى تسجيلك أو قم بالتوجه لقسم
الخدمات االجتماعية بمكتب الدولة لشؤون الالجئين Landesamt für
 ،Flüchtlingsangelegenheitenحيث يوجد مسؤولي اتصاالت للنساء
والشاذين والمتحولين جنسي ا ً يمكنك اللجوء لهم بثقة في وق ٍ
ت الحق ،كما يمكنك
التوجه ل رابطة كاريتاس ( .)Caritasعلم ا ً بأنك ستحصل على المساعدة إذا كان
احتياجك الخاص بالسكن معترف به.
إذا واجهتك مشاكل أخرى أثناء إقامتك في م راكز االستقبال أو في السكن
الجماعي بسبب احتياجاتك لحماية خاصة أو وجود خالفات بينك وبين
ساكنين أخرين ،فيمكنك التوجه إلى العاملين في مجال الخدمات االجتماعية
أو إدارة المسكن أو قسم الخدمات االجتماعية في مكتب الدولة لشؤون الالجئين
.Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten
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البحث عن سكن خاص

الكثير من األشخاص يُريدون االنتقال إلى سكن خاص في أسرع وقت ممكن
أثناء فترة تسيير إج راءات اللجوء .إذا كنت ستحصل على إعانات من مكتب
الدولة لشؤون الالجئين ،فيتعين عليك طلب «شهادة تح ُّم ل تكاليف اإليجار
 ،»Mietübernahmescheinوالتي تمكنك من البحث عن مسكن .يُذكر
في هذه الشهادة مساحة الشقة وكذلك الحد األقصى لإليجار .في حالة عثورك
على مسكن ،يتعين عليك االستعالم من المكتب االستشاري التابع للمكتب
اإلنجيلي للرعاية االجتماعية ورعاية الشباب Evangelisches Jugend-
 und Fürsorgewerkإذا ما كان مكتب الدولة للصحة والرعاية االجتماعية
 Landesamt für Gesundheit und Sozialesسيتولى سداد اإليجار عنك.
وال يمكنك إبرام عقد اإليجار إال بعد االستعالم عن هذا األمر.
توجد إعالنات الشقق الخالية في مواقع اإلنترنت المختلفة وكذلك في الج رائد
ُبرم المستأجر
اليومية واألسبوعية .ويُقرر مالك الشقة ،أيُّ
ٍ
شخص يُأجر له .ي ِ
والمأجر عقد اإليجار الكتابي والذي يتم فيه توضيح كل شيء يتعلق بعالقة
اإليجار ،مثل ،قيمة اإليجار ،والتكاليف اإلضاف َّي ة (مثل ،تكاليف التدفئة) ،ومدة
العقد .وعاد ًة ما يُطالب المؤجر بدفع تأمين مالي ،يعتبر ضمان ا ً للمؤجر في حالة
ما إذا أُلحقت الشقة بأي أض رار أو لم يتم دفع اإليجار ذات مرة ،وتبلغ قيمة هذا
التأمين المالي عاد ًة قيمة إيجار ثالثة أشهر دون حساب التكاليف اإلضاف َّي ة،
ُت دفع قبل أو عند االنتقال إلى الشقة .وفي هذه الحالة عليك االستفسار لدى نقطة
خدمة مكتب الدولة لشؤون الالجئين Leistungsstelle des Landesamtes
 für Flüchtlingsangelegenheitenإذا كان من الممكن أن يتحمل المكتب
التأمين المالي ولو في صورة قرض على األقل .وال يجوز للمؤجر أن يُطالب بأي
مبلغ مالي مقابل إنهاء التعاقد.
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إسكان الالجئين-المكتب اإلنجيلي للرعاية االجتماعية ورعاية الشباب
EJF-Wohnungen für Flüchtlinge
ستحصل لديه على المشورة والمساعدة في بحثك عن سكن وفي تح ُّم ل تكاليف
.اإليجار
21 Turmstraße
) (معلوماتHaus M, Aufgang R
) (بموعدHaus M, Aufgang P
Berlin 10559
) (يوجد مصعدU-Turmstraße  محطة،U9 مترو األنفاق الخط
U-Turmstraße  محطة،TXL5 و24 وM27 حافلة رقم
Turmstraße/Lübecker Straße  محطة،187 ،123 ،101 حافلة رقم
0800 964678243 :هاتف
030 308773-663 :فاكس
wohnungen-fuer-fluechtlinge@ejf.de :بريد إلكتروني
www.ejf.de/einrichtungen/migrations-und-fluechtlingsarbeit/
fluechtlingsberatung-berlin.html
قسم الخدمات االجتماعية لدى مكتب الدولة لشؤون الالجئين
Sozialdienst des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten
) (مقابلة بموعدHaus A ,21 Turmstraße
Berlin 10559
) (يوجد مصعدU-Turmstraße  محطة،U9 مترو األنفاق الخط
U-Turmstraße  محطة،TXL و245 وM27 حافلة رقم
Turmstraße/Lübecker Straße  محطة،187 ،123 ،101 حافلة رقم
أو
171 Bundesallee
Berlin 10715
U9وU7 مترو األنفاق الخط
U-Berliner Straße محطة
U-Berliner Straße  محطة،104 حافلة رقم
030 90229-0 :هاتف
sd-asyl@lageso.berlin.de :بريد إلكتروني
37

مواعيد المقابالت:
أيام االثنين والثالثاء والخميس :من  08:30ص إلى  02:00ظ
أيام األربعاء والجمعة :باالتفاق
رابطة كاريتاس ألبراشية برلين
Caritasverband für das Erzbistum
تقديم المشورة في الحاالت الصعبة عند التسكين
Haus M ,21 Turmstraße
Berlin 10559
مترو األنفاق الخط  ،U9محطة ( U-Turmstraßeيوجد مصعد)
حافلة رقم  M27و 245و ،TXLمحطة U-Turmstraße
حافلة رقم  ،187 ،123 ،101محطة Turmstraße/Lübecker Straße
هاتف0151 71999566 :
بريد إلكترونيs.kiffer@caritas.berlin.de :
www.caritas-berlin.de/beratungundhilfe/berlin/fluechtlinge/
humanitaere-hilfe-vor-dem-lageso
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الرعاية الصحية لطالبي
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الرعاية الصح َّي ة

كافة األشخاص لديهم حق الرعاية الصحية طوال فترة إجراءات اللجوء .طالما
أنك ال تعمل ،سيتحمل مكتب الدولة لشؤون الالجئين Landesamt für
 Flüchtlingsangelegenheiten (LAF)كافة نفقات رعايتك الطبية.
الفحص الطبي األولي
ً
يُجرى لك مباشر ًة فور وصولك ب رلين (في غضون  24ساعة عادة) فحص طبي
أولي ،والذي يتضمن فحص طبي بدني والتأكد من أن الشخص ال يُعاني من داء
السل أو أيٍّ من األم راض المعدية األخرى وإعطائه التطعيمات الالزمة والتحقق
من حاجته لحماية خاصة.
ويكمن الهدف من التحقق من االحتياجات لحماية خاصة وراء التأمين العاجل
للرعاية الطبية الالزمة للنساء الحوامل واألشخاص المعاقين والذين يُعانون من
أم راض جسدية شديدة وكذلك من األم راض العقلية أو ألوالئك المصابين من ج راء
العنف.
الرعاية الصح َّي ة
إذا كانت ب رلين هي المدينة المختصة بإج راءات طلبك للجوء ،سيتم استخ راج
بطاقة صحية إلكترون َّي ة لك لدى تسجيلك في المدينة ألول مرة .وحتى يتم
استخ راج هذه البطاقة اإللكترونية (بعد  5أسابيع تقريبا) ستتسلم شهادة مؤقتة
للعالج ،لتحصل بها على الرعاية الطبية في ب رلين .وبهذا ستحظى -عند
الحاجة -على الخدمات المتعلقة بعالج األم راض الحادة واآلالم وعالج األسنان
وخدمات تحسين وتخفيف وطأة األم راض وخدمات أخرى في حالة الحمل والوالدة
وفحصوات طبية وتطعيمات وكذلك توفير األدوية والضمادات .باستخدام البطاقة
الصحية اإللكترونية أو شهادة العالج المؤقتة يمكنك زيارة الطبيب/الطبيبة
حسب اختيارك.
غير أن البطاقة الصحية ال ُت غطي كافة أنواع العالج ،ففي بعض الحاالت
بعينها يتعين عليك طلب تصريح من مكتب الدولة لشؤون الالجئين beim
.Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF)
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أما في أماكن اإليواء الكبيرة فتقدم فيها الرعاية الطبية مباشر ًة لالجئين في
«الم راكز الطبية .»MedPoints

الرعاية النفس َّي ة – إذا كنت بحاجة للعالج النفسي أو العقلي؛ بسبب ما عاينته
أثناء الحرب أو الهروب وتعاني من أم راض نفسية (مثل ،حاالت اإلصابة
بالذعر ،االكتئاب) ،ف يُرجى اللجوء إلى إحدى الجهات تالية الذكر التي ستقدم لك
العالج الالزم بسرعة:
• شبكة ب رلين لالجئين من ذوي االحتياجات الخاصة Berliner Netzwerk
für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge
• الوحدة الصحية المركزية لمستشفى شاريتيه الجامعية
Zentrale Clearingsstelle der Charité
• مركز إكسينيون (جمعية مسجلة) .Xenion e. V
• مركز عالج ضحايا التعذيب Behandlungszentrum für Folteropfer
(Bzfo)
لالجئين من ذوي اإلعاقة الحق في الحصول على طرق العالج والمساعدات
الالزمة لهم (مثل ،العالج الطبيعي) .مركز ب رلين لحياة مستقلة (جمعية مسجلة)
Berliner Zentrum für Selbstbestimmtes Leben e. V. (BZSL e. V.)
هو نقطة التقاء لتقديم المشورة لذوي اإلعاقة.
يمكن عند الحاجة تحمل تكاليف الترجمة الفورية لزيارات الطبيب.
يتوافر في ب رلين الكثير من األطباء والطبيبات الذين لديهم مها رات لغوية أجنبية
مختلفة .عند البحث عن مترجم أو مترجمة مناسبة وعيادات أطباء كذلك فمن
الممكن أن يساعدك في هذا األمر العاملين في مجال الخدمة االجتماعية في
مأوى الالجئين الذي تقيم به.
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مركز عالج ضحايا التعذيب
Behandlungszentrum für Folteropfer (Bzfo)
21 Turmstraße
Berlin 10559
مترو األنفاق الخط  ،U9محطة ( U-Turmstraßeيوجد مصعد)
حافلة رقم  M27و 245و ،TXLمحطة U-Turmstraße
حافلة رقم  ،187 ،123 ،101محطة Turmstraße/Lübecker Straße
هاتف030 3039060 :
بريد إلكترونيinfo@bzfo.de :
أوقات االستشا رات الهاتفية:
يوم األربعاء :من  11:00ص إلى  12:00ظ
مواعيد المقابالت (في المكتب):
من االثنين إلى الخميس :من  09:00ص إلى  05:00م
يوم الجمعة :من  09:00ص إلى  03:00م
مركز برلين لحياة مستقلة (جمعية مسجلة) Berliner Zentrum für
).Selbstbestimmtes Leben e. V. (BZSL e. V
130 Gustav-Adolf-Straße
Berlin 13086
حافلة رقم  ،156محطة Wigandstaler Straße
هاتف030 44054424 :
فاكس030 44054426 :
بريد إلكترونيinfo@bzsl.de :
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شبكة برلين لالجئين من ذوي االحتياجات الخاصة Berliner Netzwerk für
besonders schutzbedürftige Flüchtlinge
االتصال عن طريق:
مركز إغاثة الالجئين وخدمات الهجرة ( )ZFMفي مركز النجاة Zentrum für
)Flüchtlingshilfen und Migrationsdienste (Zfm
im Zentrum ÜBERLEBEN
OG.3 ,Haus K, Eingang D ,21 Turmstraße
Berlin 10559

مترو األنفاق الخط  ،U9محطة ( U-Turmstraßeيوجد مصعد)
حافلة رقم  M27و 245و ،TXLمحطة U-Turmstraße
حافلة رقم  ،187 ،123 ،101محطة Turmstraße/Lübecker Straße
هاتف030 3039065444 :
بريد إلكترونيinfo@migrationsdienste.org :
مستشفى شاريتيه الجامعية في برلين
Charité – Universitätsmedizin Berlin
الوحدة الصحية المركزية لتقديم الرعاية النفس َّي ة لالجئين في برلين
OG .1 ,Haus M ,21 Turmstraße
Berlin 10551
مترو األنفاق الخط  ،U9محطة ( U-Turmstraßeيوجد مصعد)
حافلة رقم  M27و 245و ،TXLمحطة U-Turmstraße
حافلة رقم  ،187 ،123 ،101محطة Turmstraße/Lübecker Straße
هاتف030 39763025 :
بريد إلكترونيclearingstelle@charite.de :
مواعيد المقابالت:
أيام االثنين والجمعة :من  10:00ص إلى  06:30م
مركز إكسينيون-للرعاية النفس َّي ة واالجتماع َّي ة لضحايا االضطهاد السياسي
(جمعية مسجلة)
.XENION – Psychosoziale Hilfe für politisch Verfolgte e. V
56-55 Paulsentraße
Berlin 12163
قطار الضواحي الخط  ،S1مترو األنفاق الخط  ،U9محطة S-/U-Rathaus
Steglitz؛ ثم حوالي  15دقيقة سي راً (على طول شارع ،)Grunewaldstraße
أو الحافلة رقم  ،X83محطة ( Rathaus Steglitzباتجاه شارع
 Königin-Luise-Straßeأو U-Dahlem-Dorf)حتى محطة Schmidt-
Ott-Straße
هاتف030 3232933 :
فاكس030 3248575 :
بريد إلكترونيinfo@xenion.org :
أوقات االستشا رات الهاتفية:
من االثنين إلى الخميس :من  10:00ص إلى  12:00م
الرعاية الصح َّي ة
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نظرة عامة على الخدمات االجتماعية

يحصل طالبي اللجوء على الخدمات االجتماعية المقدمة من مكتب الدولة
لشؤون الالجئين Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
 ،(LAF)إذا لم تكن لديهم القدرة على تأمين نفقات المعيشة ألنفسهم.
متى تحصل على الدعم؟
تحصل على الدعم إذا كنت فقير ،أيّ أنك ال تملك الدخل أو المال الكافي .ولكن
ينبغي عليك أوالً التقدم بطلب لدى مكتب الدولة لشؤون الالجئين Landesamt
 ،für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF)وهناك يتوافر مترجمات
ومترجمون.
ما هي أنواع الدعم التي تحصل عليها؟
من المفترض أن يغطي الدعم الحكومي أثناء إج راءات اللجوء المجاالت التالية:
• الغذاء
• اإلقامة والتدفئة
• الملبس
• الرعاية الصحية
• احتياجاتك المن زلية اليومية
علم ا ً بأن هذه االحتياجات يتم تلبيتها إما بالدعم العيني (في مركز اإليواء
بمبلغ من المال.
االبتدائي) أو
ٍ
كما تحصل بشكل إضافي على ما يلي:
• مبلغ ا ً من المال الحتياجاتك الشخصية
على سبيل المثال :أنشطة وقت الف راغ ،التسلية ،الثقافة ،العناية بالجسم ،تكاليف
الهاتف الجوال ،تذاكر مترو األنفاق قد تحصل على قيمة هذا المبلغ في مركز
اإليواء االبتدائي في صورة دعم عيني.
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باإلضافة إلى توافر مايلي لألطفال والشباب:
• دعم التعليم والمشاركة في الحياة االجتماعية،
مثل ،المشاركة في نادي رياضي أو تح َّم ل تكاليف الرحالت أو األدوات
المدرسية.

بطاقة برلين االجتماعية/تذكرة برلين berlinpass/Berlin-Ticket S
يستصدر مكتب الدولة لشؤون الالجئين/LAFقسم الخدمات هذه البطاقة لك
عند طلبك .وتسمح هذه البطاقة بش راء التذاكر الشهرية المخفضة للحافالت
والقطا رات داخل ب رلين .يمكنك الحصول على هذه التذكرة من منافذ البيع التابعة
لشركة ب رلين للنقل.
يُرجى م راعاة االحتفاظ بتذكرة ب رلين لدى كل رحلة ،ألن من ال يستطيع إظهار
تذكرة سارية لدى الم راقبة في المواصالت العامة ،يتعين عليه عاد ًة سداد غ رامة
مالية قدرها  60يورو.
اإلقامة والطعام
تحصل من مكتب الدولة لشؤون الالجئين عند وصولك إلى ب رلين على شهادة
(«تحمل التكاليف  ،)»Kostenübernahmeيتم من خاللها تحمل تكاليف
اإلقامة والطعام .على أن تقوم بتسليمها في مكان اإليواء الخاص بك .علم ا ً بأنها
مؤقتة وينبغي تجديدها.
إذا كان ال يتعين عليك البقاء في مركز اإليواء االبتدائي ،فيمكنك حينها رعاية
نفسك في هذا الصدد أو استئجار سكن خاص بك ،لهذا الغرض تحصل على
مبلغ من المال أو يتم تحويله على حسابك الخاص.
دعم إضافي:
ً
تحصل على أنواع أخرى من الدعم في حاالت بعينها ،ولكن عليك أوال تقديم
طلب في هذا الشأن ،ومن هذه األنواع على سبيل المثال:
• مسلتزمات الحمل والوالدة
• االحتياجات الخاصة في حالة اإلعاقة أو ضرورة الرعاية والمرض
• األثاث ،في حالة انتقالك لسكن خاص
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أمر هام:
ينبغي عليك إبالغ مكتب الدولة لشؤون الالجئين ( )LAFإذا ط رأ أيّ تغيير على
حالتك الشخصية والمالية .وهذا يسري بالطبع في حالة ما إذا كان لهذا التغيير
أث راً على الدعم الحكومي الذي تحصل عليه ،كما ينبغي عليك اإلبالغ إذا كنت
دعم من األقارب
عام الً وتتقاضى أج راً على سبيل المثال ،أو كنت تحصل على ٍ
أو إذا كانت لديك أي إي رادات أخرى ،واإلبالغ كذلك إذا كنت ستتزوج أو كنت
بحاجة لدخول المستشفى والبقاء فيها لوق ٍ
ت طويل.

الخدمات العامة:
قد تلتزم في مكان اإليواء الخاص بك أو في إحدى الجمعيات بالقيام ببعض
األعمال العامة ،وستحصل في المقابل على مكافأة ضئلة (حالي ا ً  0,80يورو في
الساعة) ،لذلك ال توجد عالقة عمل بالمعنى المتعارف عليه.

الخدمات االجتماعية َ -ن ْظ َرة عامة
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الجهات المختصة:

ستحصل على المعونات بشكل أساسي أثناء فترة إج راءات اللجوء من مكتب
الدولة لشؤون الالجئين ( .)LAFوبعد إتمام إج راءات اللجوء يحق لك الحصول
على المعونات من مصلحة الشئون االجتماعية  Sozialamtأو من مركز العمل
.JobCenter
مكتب الدولة لشؤون الالجئين
Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF)
21 Turmstraße
Berlin 10559
مترو أنفاق خط  ،U9محطة U-Turmstraße
حافلة رقم  ،M27محطة Havelberger Straße
حافلة رقم  ،187 ،123 ،101محطة Turmstraße/Lübecker Straße
حافلة رقم  ،245محطة U-Turmstraße
أو
عناية المحكمة الجنائية الدولية في ب رلينMessedamm 11 ،
Berlin 14055
حافلة رقم  104أو  ،349محطة ( Messegelände/ICCب رلين)

المكاتب االستشارية الحكومية:
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قسم الخدمات االجتماعية لدى مكتب الدولة لشؤون الالجئين
Sozialdienst des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten
Haus A ,21 Turmstraße
Berlin 10559
مترو األنفاق الخط  ،U9محطة ( Turmstraßeيوجد مصعد)
حافلة رقم  M27و 245و ،TXLمحطة U-Turmstraße
حافلة رقم  ،187 ،123 ،101محطة Turmstraße/Lübecker Straße
أو
Bundesallee 171
Berlin 10715

مترو األنفاق الخط U7وU9
محطة U-Berliner Straße
حافلة رقم  ،104محطة U-Berliner Straße
هاتف030 90229-0 :
بريد إلكترونيsd-asyl@laf.berlin.de :
مواعيد المقابالت:
أيام االثنين والثالثاء والخميس :من  08:30ص إلى  02:00ظ
أيام األربعاء والجمعة :باالتفاق
مكتب مفوضية شؤون االندماج التابع لمجلس شيوخ برلين
Büro des Integrationsbeauftragten des Senats von Berlin
مكتب استشاري
65 Potsdamer Straße
Berlin 10785
مترو األنفاق الخط  /1محطة U-Kurfürstenstraße
بريد إلكترونيBeratung@intmig.berlin.de :
أوقات تقديم االستشا رات:
أيام االثنين والثالثاء والخميس :من  09:00ص إلى  01:00ظ
يوم الخميس :من  03:00م إلى  06:00م
كما تقدم لك المشورة مكاتب االستشا رات غير الحكوم َّي ة المذكورة في فصل
«إج راءات اللجوء والمشورة».

الخدمات االجتماعية َ -ن ْظ َرة عامة
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تمثل المعرفة باللغة األلمانية أهمية كبرى لتستطيع المشاركة في كل نواحي
الحياة في ألمانيا .كما ُي تيح لك تع لُّ م اللغة األلمانية إمكانية التعرف على
أشخاص جدد وأن تتفاهم مع األخرين في حياتك اليومية وأن تجد عم الً كذلك.
يوجد الكثير من اإلمكانيات المتاحة لتعلم اللغة األلمانية :فالمدارس،
والجامعات ،والم راكز الثقافية ،والجمعيات ،والمداس الشعبية ،والمدارس
الخاصة جميعها تقدم دورات اللغة .وحتى على الشابكة توجد الكثير من
العروض الخاصة بتعليم اللغة األلمانية ،مثل ،بوابة «أريد تعلم األلمانية
Ich will Deutsch lernen» (www.iwdl.de/cms/lernen/start.
 .)htmlهذا باإلضافة إلى تطبيق «الوصول Ankommen»(www.
)ankommenapp.de
الذي يمكنك من التعرف على المبادئ األولية للغة األلمانية ويُمدك في الوقت
نفسه بمعلومات أخرى حول إج راءات اللجوء والتدريب والعمل وكذلك الحياة في
ألمانيا.
كما تتوافر في الكثير من مساكن اإليواء دورات للغة األلمانية ،لذا يمكنك
االلتحاق بدورات اللغة األلمانية في المدارس الشعبية أثناء فترة إج راءات
اللجوء أو باستخدام وثيقة قبول اإلقامة المؤقتة ،أو يمكنك كذلك  -في بعض
الحاالت  -زيارة دورات االندماج المقدمة من المكتب االتحادي للهجرة والالجئين
.Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
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دورات االندماج المقدمة من المكتب االتحادي للهجرة والالجئين
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
إذا كنت من إي ران أو الع راق أو سوريا أو الصومال أو إريتريا فيمكنك
المشاركة في دورات االندماج الممولة من المكتب االتحادي للهجرة والالجئين
 Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF)وذلك في خالل
فترة قصيرة من وصولك ألمانيا وأثناء اتخاذ إج راءات اللجوء في حدود األماكن
الشاغرة.

وللتسجيل في هذا النوع من الدورات عليك ملء استمارة تجدها على ال رابط
التالي:
www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/
Integrationskurse/Formulare/formulare-node.html
ُت سلم هذه االستمارة بعد ملئها للمركز اإلقليمي التابع للمكتب االتحادي للهجرة
والالجئين،Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
والذي تجده على ال رابط التالي:
_www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/DE/WebGIS
Regionalstelle.html?nn=4261610
دورات اللغة في والية برلين لدى المدارس الشعبية
يمكن لمن لم يحصل على تصريح بالمشاركة في دورة من دورات االندماج
حضور دورات اللغة األلمانية لدى أي من المدارس الشعبية الموجودة في كافة
األحياء.
وبمجرد صدور ق رار إيجابي بشأن إج راءات اللجوء يحدث تغيير في دورات
االندماج المقدمة من المكتب االتحادي للهجرة والالجئين Bundesamts für
.Migration und Flüchtlinge (BAMF)
دورات اللغة مهنية
إذا كانت لديك بالفعل معرفة مسبقة باللغة األلمانية فقد يكون من الشيق بالنسبة
لك االلتحاق بدورات اللغة المهنية ،حيث يقدم برنامج الصندوق االجتماعي
األوروبي والمكتب االتحادي للهجرة والالجئين ESF-BAMF-Programm
دورات متخصصة الكتساب مستوى لغوي مطلوب للعمل .ويمكنك المشاركة في
مثل هذه الدورات إذا كنت حاص الً على وثيقة قبول اإلقامة المؤقتة أو كنت من
ً
طالبي اللجوء
عامة .فمنذ يوم  1/7/2016وهناك إمكانية أخرى لتحسين المستوى
ُّ
اللغوي وذلك في إطار دعم تع ل م اللغة األلمانية المهنية بعد اجتياز امتحان دورة
االندماج بالمستوى اللغوى  .B1كما يمكنك المشاركة في إحدى دورات دعم اللغة
المهنية المقدمة من والية ب رلين (مثل ،دورة دعم اإلندماج المهني للمهاجرين
حديث ا ً .)UBINZ- Kurs
اللغة األلمانية  -دورات اللغة
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مركز دورات االندماج:

المكتب االتحادي للهجرة والالجئين
)Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF
www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/
Integrationskurse/integrationskurse-node.html
الجهات القريبة منك والتي تقدم لك دورات االندماج تجدها على ال رابط التالي:
www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/
Integrationskurse/KurstraegerNaehe/kurstraegernaehenode.html

مركز دورات اللغة:

مدرسة برلين الشعبية Vhs – Volkshochschule Berlin
معلومات بلغات عدة حول أوقات االستشا رات والتسجيل في المدارس الشعبية
المنتشرة في جميع أحياء ب رلين وكذلك معلومات حول دورات اللغة لالجئين
تجدها على ال رابط التالي:
www.vhs-refugees.de

مراكز دورات اللغة المهنية:
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شركة إجراءات التدريب المهني (ش.ذ.م.م).
GFBM – Gesellschaft für berufsbildende Maßnahmen mbH
السيدة /جوالبيك-ألبيرت ()Golabek-Alberth
هاتف030 788901930 :
بريد إلكترونيdeutsch-lernen@gfbm.de :
www.gfbm.de
www.deutsch-lernen.gfbm.de

WIPA GmbH ).م.م.ذ.شركة فيبا (ش
)Ikawy(  إكاوي/السيد
030 25927118 و030 5574140 :هاتف
marek.ikawy@wipa-berlin.de :بريد إلكتروني
www.wipa.de
:دورات اللغة األلمانية المهن ّي ة
www.wipa.de/sprachkurse/berufsbezogenedeutschfoerderung/
)معهد التدريب في علوم االقتصاد في برلين وبراندنبورج (جمعية مسجلة
Bbw Bildungswerk der Wirtschaft
.in Berlin und Brandenburg e. V
)) (للتسجيلWunsch(  فونش/السيدة
030 31005-278 :هاتف
info@bbwev-berlin.de :بريد إلكتروني
www.bbw-gruppe.de
www.bbw-gruppe.de/ueber-uns/projekte/esf-bamfprogramm.html

 دورات اللغة- اللغة األلمانية

:المكاتب االستشارية الخاصة بدورات اللغة األلمانية المجانية

 شبكة برلين لحقوق البقاءbridge
Berliner Netzwerke für Bleiberecht
تقديم المشورة والتوجيه للدورات المناسبة المجانية في اللغة األلمانية
030 617764-932/-924 :هاتف
becken@gfbm.de  وgosovatjuk@gfbm.de :بريد إلكتروني
www.gfbm.de/angebote/bildungsarten/integrations-undaktivierungsmassnahmen/hilfen-bei-der-arbeitssuchefuer-gefluechtete-personen-bridge/
Netzwerk Deutschkurse für Alle شبكة دورات اللغة األلمانية للجميع
الدعم لدى البحث عن دورات مناسبة (مجانية) في اللغة األلمانية
www.netzwerk-deutschkurse-fuer-alle.de/wer-wir-sind
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إن زيارة دور الرعاية اليومية لألطفال ( )Kitaأمراً ممتع اً ،لذا احرص على
جلب طفلك ليلتقي بأطفال أخرين وساعده على تعلم اللغة األلمانية .كما
ُت عد زيارة الحضانة فرصة تحضيرية جيدة قبل التحاق طفلك بالمدرسة،
فكل األطفال في ألمانيا ينبغي عليهم الذهاب إلى المدرسة .علم ا ً بأن التعليم
اإللزامي لألطفال يبدأ عاد ًة في خريف السنة التي يبلغ فيها طفلك عمر الستة
أعوام.
دور الرعاية اليومية لألطفال ()Kita
يلقى الكثير من األطفال الرعاية في دور الحضانة ( ُت عرف باالختصار.)KiTa :
وفيها يتعلم األطفال ويلعبون سوي اً ،ويتعرفون على صديقات وأصدقاء ُج دد
ويتعلمون اللغة األلمانية ،ما يجعلهم مؤهلين
بشكل أفضل لاللتحاق بالمدرسة
ٍ
االل زام َّي ة .حتى إذا كنت تتلقى تدريب ا ً أو تعمل أو تدرس ولديك أطفال فسترعى
نخبة من العمالة المتخصصة والمدربة أطفالك في حضانة الرعاية اليومية
( )KiTaمن عمر الرضاعة وحتى دخول المدرسة .سيحظى طفلك في دار
الحضانة برعاية جيدة ودعم من خالل مربيات ومربيون تدربوا خصيص ا ً من
أجل هذا الهدف .إذا كنت تود تسجيل طفلك في إحدى دور الحضانة توجه
إلى العاملين في مجال الخدمات االجتماعية أو إدارة المأوى الذي تسكن فيه،
وستحصل منهم على المزيد من المعلومات.
المدرسة
يتعين على كافة األطفال الذين يعيشون في ألمانيا االلتحاق بالمدرسة لمدة
تسعة أعوام على األقل .كما يحق لك أن يلقى طفلك التعليم المناسب .االلتحاق
بالمدرسة مجاني.

جدي ٌر بالذكر أن هناك عروض للتعليم في معظم أماكن اإليواء .تحرص والية
ب رلين على مساعدة كل األطفال في االلتحاق بالمدارس النظامية في أسرع وقت
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أما األطفال والشباب الذين ال يستطيعون تحدث اللغة األلمانية يحضرون في
فصل خاص يتعلمون فيه اللغة األلمانية ،حيث يُعرف هذا النوع من الفصول
الد راسية بفصل الترحيب أو الفصل االنتقالي .ما يجعل األمر أكثر يُس راً عند
التحاقهم بالمدرسة النظامية .بعد مرور سنة على أقصى تقدير يفترض أن يكون
االنتقال إلى مدرسة نظامية متاح ا ً.

ممكن ،لذا يتعين عليك بأي حال من األحوال طلب المشورة في هذا الصدد
لتعرف نوع التعليم المتاح لطفلك.
المدرسة االبتدائية
يلتحق األطفال في بادئ األمر بالمدرسة االبتدائية عند عمر ستة أعوام ،ويتلقى
فيها التلميذ المعرفة األساسية في اللغة األلمانية وفي الرياضيات والعلوم والفن
والموسيقى والرياضة .تستم رالمدرسة االبتدائية في ب رلين لمدة ستة أعوام ،بعدها
يتعين االلتحاق بإحدى المدارس التكميلية،
حيث يلتحق األطفال والشباب في ب رلين بالمدرسة الثانوية المدمجة أو بالمدرسة
الثانوية (.)Gymnasium
المدرسة الثانوية المدمجة (مدرسة تكميلية)
يتلقى التالميذ والتلميذات الدعم حسب الحاجة في المدرسة الثانوية المدمجة
باإلضافة إلى رعايتهم على مدار اليوم .وهناك يمكن لألطفال والشباب إتمام
شهادات مختلفة :شهادة التعليم الفني ( ،)BBأو شهادة التعليم المتقدم (،)eBB
أو شهادة التعليم المتوسط ( ،)MSAوبعد قضاء  13عام ا ً (أو بعد  12عام ا ً في
حالة األداء المتميز للطفل) يمكن للتلميذ اجتياز امتحان إتمام الد راسة الثانوية
(.)Abitur
المدرسة الثانوية ( Gymnasiumمدرسة تكميلية)
يتوقع من التلميذات والتالميذ في هذه المرحلة المزيد من التحفيز الذاتي ،حيث
يداوموا على الذهاب إلى المدرسة الثانوية لمدة ستة أعوام عاد ًة (حتى الفصل
الثاني عشر) وذلك قبل أن يخضعوا المتحان إتمام الد راسة الثانوية (.)Abitur
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شهادات إتمام التعليم

شهادة التعليم الفني ( ،)BBأو شهادة التعليم المتقدم ()eBB
يستمر هذا النوع من التعليم عاد ًة إلى الفصل التاسع أو العاشر ،وتعبر أساس
الشروع في التدريب المهني العملي في إحدى المؤسسات.
شهادة التعليم المتوسط ()MSA
للحصول على هذه الشهادة يتعين على التلميذات والتالميذ الخضوع ألداء
ً
امتحان مركزي بعد الفصل العاشر .وتعتبر هذه الشهادة
عامة هي أساس العمل
في كافة أنواع المهن المرموقة وتعطي من يحملها الحق في االلتحاق بإحدى
المدارس الفنية العليا أو إحدى المدارس الثانوية المهنية.
شهادة إتمام الدراسة الثانوية ()Abitur
تعطي هذه الشهادة التلميذات والتالميذ الحق في الد راسة في إحدى الكليات
(الجامعات).
معلومات عامة :بعد الحصول على شهادة التعليم الفني ( ،)BBأو شهادة التعليم
المتقدم ( ،)eBBأو شهادة التعليم المتوسط ( )MSAتتوافر في ألمانيا العديد
من االمكانيات منها مواصلة الذهاب إلى المدرسة والحصول على شهادة إتمام
الد راسة الثانوية ( ،)Abiturمثل ،االلتحاق بإحدى المدارس المهنية.

المدارس ودور الرعاية اليومية لألطفال ()KITA
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المزيد من المعلومات:

مسؤول االتصال:
• بخصوص دور الحضانة (:)Kita
www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/
kindertagesbetreuung
• بخصوص نظام المدارس:
www.berlin.de/sen/bildung/schule/bildungswege
• بخصوص باقة التعليم (:)berlinpass-BuT
www.berlin.de/bildungspaket

المكتب االستشاري:
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مركز معلومات infopunkt
6 Bernhard-Weiß-Straße
Berlin 10178
مترو األنفاق الخط  ،U2قطار الضواحي الخط  ،S7محطة
U-/S-Alexanderplatz
هاتف5000-/90227 :
بريد إلكترونيinfopunkt@senbjw.berlin.de :
www.berlin.de/sen/bjw/service/infopunkt/
مواعيد المقابالت:
يومي االثنين والثالثاء :من  10:00ص إلى  12:00م
من  01:00م إلى  04:00م
يوم الخميس :من  10:00ص إلى  12:00ظ ومن  1:30ظ إلى  3:00م
يوم الجمعة :من  10:00ص إلى  12:00م

كل شيء عن العمل

العمل
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العمل

تريد العمل في المانيا؟ ال يمكنك العمل في ألمانيا من رعاية نفسك وعائلتك
بشكل مستقل فحسب ،وإنما يتيح لك أيض ا ً إمكانية توطيد عالقاتك مع زميالت
ٍ
وزمالء جدد وكذلك تحسين معارفك األلمانية باستمرار.
ستتعرف في هذا الجزء على طرق دخول سوق العمل وحقوقك كموظف في
ألمانيا.
هل يجوز لي العمل؟
يُسمح لك بالعمل في ألمانيا في ظل شروط محددة .وهنا يتعلق األمر بشكل
جوهري بوضع إقامتك والمدة التي مكثتها من قبل في ألمانيا .في هذا الصدد
ستحصل على مستند حكومي تستخرجه لك مصلحة إدارة شؤون األجانب
 Ausländerbehördeيوضح إذا ما كان يجوز لك العمل في ألمانيا أم ال.
علي أي حال يمكنك العمل في ألمانيا ،طالما ...
أن أوراق إثبات الهوية الخاصة بك موض ٌح بها جملة «مصرح له بالعمل
 »Beschäftigung gestattetأو «مسموح له بالعمل Erwerbstätigkeit
 .»gestattetومن الممكن أن تقوم عالقة عمل دون الحصول على مزيد
من التصاريح ومن ثم يوقع عقد العمل مباشر ًة .هذا هو الحال عاد ًة مع طالبي
اللجوء بعد أربع سنوات من اإلقامة في ألمانيا.
ربما تستطيع العمل ...
من الممكن أن تحصل على تصريح العمل بعد اإلقامة لمدة ثالثة أشهر في ألمانيا
وذلك أثناء تسيير إج راءات اللجوء الخاصة بك،
حيث ستجد في المستندات الحكومية الخاصة بك الملحوظة التالية« :ال يُسمح
بم زالة عمل إال بعد الحصول على موافقة مصلحة إدارة شؤون األجانب».
ينسحب هذا التصريح دائم ا ً على عرض عمل ملموس لذا ينبغي عليك ملء
استمارة «وصف الوظيفة  »Stellenbeschreibungواستمارة «طلب تصريح
بم زاولة مهنة  ،»Antrages auf Erlaubnis einer Beschäftigungانظر
ال رابط التالي:
www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin/service/downloads/
artikel.273193.php
العمل
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كما ستطلب منك مصلحة إدارة شؤون األجانب المزيد من المعلومات حول
األجر وساعات وظروف العمل ،لذلك يُفضل أن تحضر معك مسودة لعقد عمل
إن أمكن.
وتتم إج راءات االختبار في مدة أسبوعين إلى ثالثة أسابيع تقريب ا ً.
وتقوم مصلحة إدارة شؤون األجانب بالتأكد مما إذا كنت قد حصلت على العمل
الذي ترغب فيه أم ال ،ومن ثم تخطر وكالة العمل األلمانية بهذا الشأن.
غير أن وكالة العمل األلمانية لم تعد حالي ا ً تقوم بالتأكد من إمكانية وجود
أشخاص وضع إقامتهم أفضل لشغل الوظيفة،
إنما تتأكد فقط من أن شروط المطلوبة للعمل ليست غير مناسبة حيث كان
هذا هو الحال عند المقارنة بين العمال األجانب .أما في حالة األشخاص
الذين لديهم تأهيل معين كعامل أو أنهم ينتمون لمجموعة عمل بعينها تكون
اإلج راءات لديهم أكثر سهولة نظ راً ألن وكالة العمل األلمانية ليست معنية في
هذا الشأن.
وللحصول على تصريح عمل عليك التوجه إلى مصلحة إدارة شؤون األجانب.
سيتم اتخاذ اإلج راءات الالزمة
بشكل أسرع إذا قمت بإرسال المستندات المطلوبة
ٍ
للجهة المختصة باإلضافة إلى نموذج جهة االتصال الموجود على ال رابط التالي:
.www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin/artikel.316073.php
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حظـر العمل

يتم توضيح عدم السماح لك بالعمل في ملحق أوراق إثبات الهوية الخاصة بك
حيث تذكر جملة «ال ُي سمح له بالعمل» .على أن يكون حظر العمل لمدة ثالثة
أشهر على األقل بعد إعالنك الرغبة في الحصول على اللجوء.
بشكل مطلق إذا كنت مواطن ينتمي في األصل لدولة
وقد يُحظر عليك العمل
ٍ
آمنة ،1في هذه الحالة يمكنك التوجه إلى أحد المكاتب االستشارية.
هل ُي سمح لي بممارسة عمل حر؟
ال ُي سمح لك بممارسة األعمال الحرة طوال فترة إج راءات اللجوء.

1

وتعد الدول التالية "دول آمنة" حتى اآلن :ألبانيا ،والبوسنة والهرسك ،وغانا،
وكوسوفو ،ومقدونيا ،والجبل األسود ،والسنغال ،وصربيا ،وكافة الدول األعضاء في
االتحاد األوروبي.
العمل
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العمل بوثيقة قبول اإلقامة المؤقتة

في حالة ما إذا حصلت على وثيقة قبول اإلقامة المؤقتة بعد إنتهاء إج راءات
اللجوء سلب اً ،فاستعلم من أحد المكاتب االستشارية عن إمكانيات بدء العمل.
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المكاتب االستشارية:

 bridgeشبكة برلين لحقوق البقاء
Berliner Netzwerke für Bleiberecht
التنسيق والمشورة القانونية
اإلدارة الوزارية للعمل واالندماج والم رأة
بتكليف من مجلس شيوخ والية ب رلين
لشؤون االندماج والهجرة
65 Potsdamer Straße
Berlin 10785
مترو األنفاق الخط  /1محطة U-Kurfürstenstraße
هاتف030 901723-29/-21 :
بريد إلكترونيbridge@intmig.berlin.de :
التنسيق والمشورة القانونية
مركز خدمات اإلغاثة لالجئين والهجرة
Zentrum für Flüchtlingshilfen und Migrationsdienste
Haus K ,21 Turmstraße
Berlin 10559
مترو األنفاق الخط  ،U9محطة ( Turmstraßeيوجد مصعد)
حافلة رقم  M27و 245و ،TXLمحطة U-Turmstraße
حافلة رقم  ،187 ،123 ،101محطة Turmstraße/Lübecker Straße
هاتف030 303906-57/-86/-23 :
بريد إلكترونيg.aumann@migrationsdienste.org :
بريد إلكترونيa.waziri@migrationsdienste.org :
المشاورات األولية للتوجيه المهني
العمل والتدريب (جمعية مسجلة) .Arbeit und Bildung e. V
131 Kurfürstenstraße
Berlin 10785
مترو األنفاق الخط  U1و U2و U3و ،U4محطة مترو األنفاق
Nollendorfplatz
هاتف030 259309517 :
بريد إلكترونيmonika.dittrich@aub-berlin.de :
العمل
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التوجيه التربوي المتنقل
مشروعP:iB :
مشروع ش راكات في التوجيه التربوي
Partnerschaften in der Bildungsberatung
شركة ( DQGش.ذ.م.م).
آفا جوتفاليس ()Eva Gottwalles
هاتف030 278733-184 :
فاكس030 278733-36 :
بريد إلكترونيe.gottwalles@pib-berlin.com :
وكالة العمل األلمانية
فريق طالبي اللجوء
وكالة العمل األلمانية شمال ب رلين
49 Königin-Elisabeth-Straße
Berlin 14059
قطار الضواحي خط  S41و S42و ،S42محطة S-Westhafen
حافلة رقم  139و ،M45محطة /Königin-Elisabeth-Straße
Spandauer Damm
هاتف030 555570-1818 :
بريد إلكترونيBerlin-Sued.180-Asylsuchende@Arbeitsagentur.de :
مرحب ا ً بك في العمل Willkommen-in-Arbeit
عروض لتقديم المشورة لالجئين وتوجيههم
ملجأ طوارئ في مطار تمبلهوف
مكان الجسر الجوي ،عنبر 6
مدخل جسر تمبلهوف ،البوابة رقم 11
Berlin 12101
مترو األنفاق الخط  ،U6محطة U-Paradestraße
U-Platz der Luftbrücke
حافلة رقم  104و ،248محطة Columbiadamm/Friesenstraße
مسؤولة االتصال :السيدة /أوبيال ()Obele
هاتف0176 23939542 :
بريد إلكترونيb.obele@pib-berlin.com :
ملجأ طوارئ ليشتنبرج
104 Ruschestraße
Berlin 10365
العمل
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مترو األنفاق الخط  ،U5حافلة رقم  ،240محطة U-Magdalenenstraße
مسؤولة االتصال :السيدة /لوسكوف ()Lüskow
هاتف030 513019089 :
بريد إلكترونيf.lueskow@pib-berlin.com :

العمل
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عروض على اإلنترنت:

الموقع اإللكتروني وركيير Workeer
بورصة عمل لالجئين وأصحاب األعمال
www.workeer.de
منصة تواصل الجمعية الخيرية الممولة بالتساوي
Vermittlungsplattform des Paritätischen
عمل لالجئين/الجئين للعمل
www.work-for-refugees.de

العمل
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معادلة المؤهالت المهنية األجنبية

هل درست أو تعلمت مهنة في وطنك؟
إذا كنت تريد معادلة مؤهلك المهني األجنبي في ألمانيا ،فعليك التوجه إلى
مكتب استشارات االندماج من خالل التأهيل في برلين
:IQ Beratungsstelle in Berlin
• المكتب المركزي لمعادلة الشهادات
(الجهة :مؤسسة أوتو بينيك )Otto Benecke
هاتف030 3450569-0 :
بريد إلكترونيZEA-Berlin@obs-ev.de :
• االستشا رات المتعلقة بمعادلة الشهادات والتأهيل
(الجهة :ال رابطة التركية بب رلين ب راندنبورج (جمعية مسجلة)
).Türkischer Bund Berlin Brandenburg e. V
هاتف030 23623325 :
بريد إلكترونيdiploma@ttb-berlin.de :
• برنامج معادلة الشهادات المهنية
(الجهة :جمعية ( Club Dialogجمعية مسجلة))
هاتف030 26347605 :
بريد إلكترونيanerkennung@club-dialog.de :
www.berlin.netzwerk-iq.de
معادلة الشهادات المهنية في مجال التجارة والصناعة
غرفة التجارة والصناعة بب رلين IHK Berlin
85 Fasanenstraße
Berlin 10623
هاتف030 31510-424 :
بريد إلكترونيanerkennung@berlin.ihk.de :
www.ihk-berlin.de/anerkennung
قد تساعدك المواقع اإللكترونية التالية بالمزيد من المعلومات بلغات مختلفة
حول معادلة الشهادات المهنية:
www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/
العمل
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حقوق الع َّم ال

توجد في ألمانيا الكثير من اللوائح القانونية التي تحميك بصفتك عام الً .فإذا
كنت ترغب في توقيع عقد عمل ،فعليك دائم ا ً االستعالم حول هذه الحقوق.
ستتعرف في هذا الجزء على أهم حقوق العمال.
عقد العمل
ً
يمكن إنهاء عقد عملك شفاهة إذا لم يكن ُم حدد المدة .يتعين عليك في هذه
الحالة االتفاق مع صاحب العمل حول ماهية العمل وأجره وساعاته .إذا لم تحصل
على نسخة مكتوبة من عقد العمل يلتزم صاحب العمل بتسليمك خطاب يحتوي
على شروط العمل األساسية وذلك في موعد أقصاه شهر من بدء العمل.
األجر
يلتزم صاحب العمل بسداد قيمة ما تنجزه من أعمال .وبصف ٍة عامة يسري هنا
الحد األدنى لألجور الذي نص عليه القانون وتبلغ قيمته  8,50يورو (وبدءاً من
 2017.1.1سيبلغ  8,84يورو) لكل ساعة عمل .علم ا ً بأن هناك حد أدنى لألجور
أعلى نسبي ا ً في مجاالت عمل متعددة .استعلم في هذا الصدد!
في حالة إذا امتنع صاحب العمل عن سداد األجر المستحق لك على الرغم
من قيامك بالعمل ،فابحث عن مكتب لالستشا رات ُت ناقش معه كافة الخطوات
التالية.
عقد العمل عبارة عن اتفاق متبادل :يُسدد صاحب العمل األجر لك عندما تقوم
بأدائه ،لكن في حاالت بعينها يحق لك تقاضي األجر دون العمل :على سبيل
المثال ،في حالة ظروف المرض الخارجة عن إرادة العامل والتي تستمر لمدة
تصل إلى ستة أسابيع .ومن ثم يقدم العامل شهادة مرضية من طبيبه المختص
لصاحب العمل.
حق العمل
يحق لك العمل ،لذا ال يجوز لمديرك طردك من العمل دون توضيح سبب مقبول
لذلك .وإذا قام فع الً بطردك من العمل فيتعين عليه دفع أجر لك دون أن تعمل.
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حق الحصول على إجازة
ً
يحق لك الحصول على إجازة سنوية مدفوعة األجر .علم ا بأن اإلجازة السنوية
القانونية تصل إلى  24يوم عمل (االثنين-السبت) على األقل .أما إذا كنت تعمل
أقل من ستة أيام في األسبوع فتحصل على إجازة أقل .وينبغي عليك المطالبة
بهذه اإلجازة لدى صاحب العمل.
ساعات العمل والراحة
ينص القانون على أن ساعات العمل  8ساعات يومية إال أنها قد تصل في
بعض الحاالت إلى  10ساعات إذا لم يكن متوسط ساعات العمل اليومية في
خالل  24أسبوع  8ساعات يومي ا ً .إذا كنت ستعمل ألكثر من ست ساعات فيحق
لك الحصول على  30دقيقة راحة على األقل .أما إذا كنت تعمل ألكثر من تسع
ساعات فإن وقت ال راحة يكون  45دقيقة.
االستقالة والحماية من اإلقالة
ل ُت نهى عالقة العمل يتعين عليك تقديم استقالة مكتوبة ،وال يمكن إرسالها
بالبريد اإللكتروني أو عن طريق رسالة نصية قصيرة .أما إذا تسلمت ق رار
بإقالتك وال توافق عليه فيحق لك الطعن عليه قانوني ا ً .كما يُنصح باللجوء فوراً
إلى أحد المكاتب االستشارية؛ نظ راً ألنك ال تملك سوى ثالثة أسابيع فقط للطعن
على هذا الق رار أما المحكمة المختصة .وإذا استمرت عالقة العمل الخاصة بك
أكثر من ستة أشهر في مؤسسة يتجاوز عدد عامليها عشرة أشخاص فيكون
لديك حينئذ حق الحماية العامة من اإلقالة .إذا كان لديك شكوك حول دقة
االستقالة التي قمت بتقديمها ،فيتعين عليك استشارة مكتب االستشا رات القانونية
فيما يخص الحماية من اإلقالة.
األعمال غير القانونية
يتعين على المرء عند عمله دفع ض رائب معينة وإخطار بعض المصالح
والجهات االجتماعية بهذا الشأن ،فإذا لم يفعل ما سبق واستمر في العمل على
الرغم من ذلك فيعتبر عمله غير قانوني ا ً .وعاد ًة ما يتم االتفاق على العمل غير
ً
القانوني
شفاهة وتدفع األجرة نقداً .ففي حالة ما إذا عرض عليك صاحب العمل
ً
م زاولة العمل دون التسجيل ودفع األجرة نقدا فال بد من أن تذهب ألحد المكاتب
االستشارية فوراً.
يتسبب العمل غير القانوني في أال يضمن القانون لك حصولك على أجرك
المستحق حتى لو قمت بتأدية العمل المطلوب منك بالفعل .وعليه فقد يتم
مالحقتك ومالحقة صاحب العمل قانوني ا ً.
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ً
وخاصة لالجئين
المزيد من المعلومات بلغات مختلفة حول حقوق العامل
تجدها على ال رابط التالي:
www.faire-mobilitaet.de/informationen/fluechtlingsflyer/
co++0b9be6ae-0ac2-11e6-9f5b-52540023ef1a++
معلومات تفصيلية حول حقوق وواجبات العامل تجدها كذلك على ال رابط التالي:
www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDFPublikationen/a711-arbeitsrecht.pdf?_ _blob=publicationFile
الخدمات الهاتفية للوزارة االتحادية للعمل والشؤون االجتماعية ( )BMASفيما
يتعلق بالعمل:
www.bmas.de/DE/Service/Buergertelefon/
buergertelefon.html
لالتصال المباشر بخصوص حقوق العمال030 221911004 :
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المكاتب االستشارية بخصوص حقوق العمال

المكتب االستشاري للمهاجرات والمهاجرين بخصوص العمل والحياة
Beratungsstelle für Migrantinnen und Migranten
..von Arbeit und Leben (DGB/VHS) e. V
3-1 Keithstraße
Berlin 10787
مترو األنفاق الخط  U1و U2و ،U3محطة U-Wittenbergplatz
www.berlin-brandenburg.dgb.de/beratung/migranten
المكتب االستشاري لمواطنات ومواطنين االتحاد األوروبي العاملين
والمتمتعين بحق حرية التنقل وكذلك العاملين بشكل مستقل ودون مسمى
وظيفي واضح:
يقدم المكتب ب رامج تدريبية لالجئين لتعريفهم بحقوقهم أثناء العمل.
3-1 Keithstraße
Berlin 10787
مترو األنفاق الخط  U1و U2و ،U3محطة U-Wittenbergplatz
بريد إلكترونيBeratung-eu@dgb.de :
www.berlin-brandenburg.dgb.de/beratung/eb
نظرة عامة على المكاتب االستشارية التابعة لال َت حاد األلماني لل َن قابات العمالية
تجدها على ال رابط التالي:
www.berlin-brandenburg.dgb.de/beratung
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الدراسة في ألمانيا

في ألمانيا من حقك دائم ا ً أن ُت كمل تعليمك وأن تتفرغ للدراسة ،وهو أمر متاح
بشكل مستقل.
دون أدنى تعقيد ،طالما أنك تستطيع تأمين نفقاتك المعيشية
ٍ
أما إذا كان الوضع مغاير لهذه الحالة فعليك قبل التفرغ للدراسة حتم ا ً أن
تعرف إذا ما كان بإمكانك الحصول على مزيد من الدعم االجتماعي.
علم ا ً بأن الجامعات والمعاهد الفنية العليا في ب رلين تضع شروط أخرى للسماح
بالد راسة فيها .فينبغي أن يكون لديك ما يُعرف بإذن االلتحاق بالكلية (شهادة
امتحان إتمام الد راسة الثانوية أو شهادة الثانوية الفنية).
وطالما أن مؤهلك الد راسي يعطيك الحق بالد راسة في وطنك ولكنه غير معترف
به
بشكل مكافئ في ألمانيا فيمكنك حينئذ التقدم لقضاء عام من التأهيل
ٍ
الد راسي من خالل الد راسة التحضيرية والتي تخضع في نهايتها ألداء امتحان
للتأكد من قبولك في الكلية .وإذا اجتزت هذا االمتحان فهو يؤهلك للتقديم في كل
الكليات األلمانية في إطار المواد التي قمت باختيارها سلف ا ً.
وهناك شرط أخر وهو أنه يمكنك إثبات أن لديك معارف لغوية ذات مستوى
عال.
ٍ
توجه إلى المكاتب االستشارية المذكورة لتتعرف على الشروط الخاصة بكل
جامعة.
معلومات تفصيلية ومكاتب استشارية
معلومات حول معادلة الشهادات الد راسية األجنبية تجدها لدى الهيئة
المركزية لنظام التعليم األجنبي Zentralstelle für Ausländisches
 )Bildungswesen (www.anabin.kmk.orgأو لدى الهيئة األلمانية
للتبادل العلمي ()DAAD
(�www.daad.de/deutschland/nach-deutschland/voraussetzun
.)/gen/en/6017-admission-requirements
معلومات حول شروط الد راسة في ألمانيا تجدها على ال رابط التالي:
.www.uni-assist.de/
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نظرة عامة على المكاتب االستشارية لجامعات والية ب رلين وكذلك معلومات
حول الد راسة تجدها على ال رابط التالي:
www.berlin.de/sen/bjw/fluechtlinge/uni.pdf
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التدريب والتدريب العملي

من ُي ريد الحصول على فرصة عمل بأجر جيد عليه إتمام أحد برامج التدريب
المهني ،والذي بدونه سيكون هناك احتمالية كبيرة في أن يظل المرء عاط الً
ّ
أو أن ُي صبح عاط الً .أكثر من  % 81من الشباب العاطلين عن العمل في برلين
تتراوح أعمارهم بين  15و 25عام ا ً لم يحصلوا على تدريب
مهني  .تبحث
ّ
المؤسسات عن أيدي عاملة متقنة لعملها وتستطيع تدبير شؤونها داخل
المصنع ،وهذا تحديداً ما تتعلمه في التدريب.
ق رار رغبتك في اكتساب مهنة بعينها ،ق را ٌر مصيري .لذا عليك التفكير
فيهجيداً .ومن المهم أن تسأل من قبل ما هي األعمال التي تناسبك .وفي هذا
الصدد تعرض الكثير من المؤسسات فرص للتدريب العملي بها ،وسيسمح لك
هذا التدريب  -دون تحمل الكثير من االلت زامات  -بالتعرف على نقاط القوة
لديك وأي األعمال ستناسبك على المدى البعيد.
يوجد في ألمانيا الكثير من اإلمكانيات للتعليم المهني .وإذا لم تكن متأكداً من
نوع التدريب االرتقائي األنسب لك فعليك التوجه إلى أحد المكاتب االستشارية
تالية الذكر لوضع خطة لطريقك المهني ولتوجيهك
بشكل عام.
ٍ
التدريب العملي
يُتيح لك التدريب العملي العمل لفترة محدودة في إحدى الشركات لتكتسب بذلك
الكثير من الخب رات المهنية ول ُت لقي نظرة عن كسب على الحياة المهنية.
يوجد الكثير من أنواع التدريب العمليّ  ،وبعض أنواع التدريب هذه يمكنك البدء
فيها دون الحاجة للحصول على تصريح من مصلحة إدارة شؤون األجانب
 .Ausländerbehördeفي هذا الصدد ستجد في أوراق إثبات الهوية خاصتك
الملحوظة التالية « ُي سمح له بالتدريب بموجب المادة  22الفقرة  4-1من
قانون الحد األدنى لألجور» .وعليه يُسمح لك بالحصول على أنواع التدريب
العملي التالية دون تصريح من مصلحة إد راة شؤون األجانب ،وهذه األنواع هي
التالي:
• تدريب عملي مدته ال تزيد عن ثالثة أشهر للتوجيه المهنيّ
• التدريب العملي المدعوم من االتحاد األوروبي
• التدريب العملي في إطار الد راسة أو التأهيل المدرسي
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• التدريب العملي المدعوم من وكالة العمل األلمانية بصفته إج راءاً للتوجيه
المهنيّ
• التدريب العملي في إطار إج راءات التأهيل التمهيدي المهنيّ .
علم ا ً بأن التفريق بين أنواع التدريب العملي المختلفة أمر صعب من الناحية
العملية ،لذا عند رغبتك في االلتحاق بتدريب عملي عليك االستفسار لدى أحد
المكاتب االستشارية إذا ما كان هذا التدريب ال بد من موافقة مصلحة إدارة
شؤون األجانب عليه أم ال.
التدريب
يوجد في ألمانيا الكثير من أشكال التدريب المهنيّ  :وأشهرها التدريب المهني
المؤسسي والمدرسي .ولكن في حاالت استثنائية بعينها يمكن أن يكون هناك
تدريب خارج المؤسسة .علم ا ً بأن الحصول على تدريب مهنيّ عادة ما يكون
شرط الحصول على مكان عمل.
جدي ٌر بالذكر أن أهم أشكال التدريب على اإلطالق هو التدريب المهنىّ أو
التدريب المهنيّ المزدوج كذلك ،حيث تتعلم في إحدى المدرسة المهنية نظري ا ً
وتطبق ما تعلمت بشكل عملي في إحدى المؤسسات .فالتدريب المزدوج يأهلك
على الوجه األكمل للحصول على فرصة عمل؛ ألنك ستكون قد عملت بالفعل
في أحد المصانع أثناء فترة التدريب .هذا باإلضافة إلى أنك ستحصل على بدل
تدريب في هذه الفترة ،يتحدد وفق ا ً لسنة التدريب ونوع المهنة وهو حالي ا ً يت راوح
بين  300يورو إلى  1200يورو .ويتم إب رام عقد التدريب مع المؤسسة.
أما في التدريب المدرسي فيلتحق المرء بإحدى مؤسسات التدريب المهني
بغرض الحصول على شهادة في إحدى مهن التدريب الوظيفيّ  ،حيث تتولى
مؤسسة التدريب المهني تأهيلك على مدار عدد من السنوات ،إذ تت راوح الد راسة
فيخا بين سنتين وثالث سنوات ونصف وذلك حسب التخصص .وفي الغالب ال
يتم دفع بدل تدريب .كما يمكنك الحصول على دعم بموجب القانون االتحادي
لدعم التعليم ،طالما أنك استوفيت كافة الشروط المطلوبة.
أما األشخاص الذين ،على الرغم من توافر شروط التدريب بهم ،لم
يتوافر لهم مكان ا ً للتدريب المهني المؤسسى ،فلديهم إمكانية للحصول
على تدريب خارجي في إطار برنامج ب رلين ألماكن التدريب Berliner
 .)Ausbildungsplatzprogramm (BAPPوهنا ستتلقي التدريب من أحد
موفري خدمات التدريب والمؤسسات ،ولكن عليك أيض ا ً بالطبع االلتحاق
بالمدرسة المهنية ،التي تعادل شهادتها شهادة التدريب المؤسسي .وألن هذا
التدريب يتم تموليه بشكل أساسي من أموال الض رائب فستحصل على بدل
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تدريب مخفض يعتمد على سنة التدريب ويصل إلى حوالي  320يورو .ويتم
إب رام عقد التدريب مع الجهة الموفرة لخدمة التدريب.
إذا كنت ال ت زال في فترة إج راءات اللجوء وترغب في االلتحاق بتدريب مؤسسي،
فتسري في هذه الحالة البيانات سالفة الذكر بخصوص الحصول على
«تصريح» مثله في ذلك مثل البدء في عمل .كما أن وكالة العمل األلمانية
ليست طرف ا ً في هذا الق رار.
إذا كنت ترغب في إتمام تدريب مدرسي فال ينبغي عليك الحصول على
تصريح من مصلحة إدارة شؤون األجانب ويمكنك االلتحاق بهذا التدريب في
أي وقت.
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مكاتب استشارية ومكاتب اتصال بخصوص التدريب والتدريب العملي:

 bridgeشبكة برلين لحقوق البقاء Berliner Netzwerke für
Bleiberecht
التنسيق والمشورة القانونية
اإلدارة الوزارية للعمل واالندماج والم رأة
بتكليف من مجلس شيوخ مدينة ب رلين لشؤون االندماج والهجرة
65 Potsdamer Straße
Berlin 10785
مترو األنفاق الخط  /1محطة U-Kurfürstenstraße
هاتف030 901723-29/-21 :
بريد إلكترونيbridge@intmig.berlin.de :
مركز خدمات اإلغاثة لالجئين والهجرة
Zentrum für Flüchtlingshilfen und Migrationsdienste
التنسيق
Haus K ,21 Turmstraße
Berlin 10559
مترو األنفاق الخط  ،U9محطة ( U-Turmstraßeيوجد مصعد)
حافلة رقم  M27و 245و ،TXLمحطة U-Turmstraße
حافلة رقم  ،187 ،123 ،101محطة Turmstraße/Lübecker Straße
هاتف030 303906-57/-86/-23 :
بريد إلكترونيg.aumann@migrationsdienste.org :
بريد إلكترونيa.waziri@migrationsdienste.org :
العمل والتدريب (جمعية مسجلة) .Arbeit und Bildung e. V
المشاورات األولية للتوجيه المهني
131 Kurfürstenstraße
Berlin 10785
مترو األنفاق الخط  U1و U2و ،U3محطة U-Nollendorfplatz
هاتف030 259309517 :
بريد إلكترونيmonika.dittrich@aub-berlin.de :
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التدريب في األفق Ausbildung in Sicht
تحضير للتدريب المهني للشباب من طالبي اللجوء وكذلك لالجئين الحاصلين
على وثيقة قبول اإلقامة المؤقتة
مشروع مقدم من اإلدارة الوزارية للعمل واالندماج والم رأة
www.spiconsult.de/inhalt/foerdern/ausbildung-in-sicht.html
www.zgs-consult.de/
اإلعداد للتدريب أو العمل في مجال الحرف اليدوية
ورشة أريفو للتدريب  -باركور Arrivo Übungswerkstätten - Parkour
أحد مشروعات شليزيشا /27أريفو ب رلين Arrivo Berlin/27 Schlesische
شليزيشا  - 27البيت العالمي للثقافة وثقافة الشباب Internationales
27 Jugendkunst- und Kulturhaus Schlesische
مقر ورش التدريب ومكتب االستقبال
148 Köpenicker Straße
Berlin 10997
حافلة رقم  ،265 ،165 ،147 ،140محطة Bethaniendamm
حافلة رقم  ،265 ،147 ،140محطة /Manteuffelstraße
Köpenicker Straße
هاتف030 69508900 :
بريد إلكترونيinfo@arrivo-berlin.de :
www.arrivo-berlin.de
اإلعداد للتدريب في مجال الخدمات الفندقية والمطاعم
الضيافة
شركة كيتسكوخين (ش.ذ.م.مkiezküchen Gmbh ).
فريق الضيافة
4-2 Waldenserstraße
Berlin 10551
مترو األنفاق الخط  ،U9محطة U-Birkenstraße
هاتف030 397391-69 :
بريد إلكترونيafourestie@bildungsmarkt.de :
اإلعداد للتدريب أو العمل في المجاالت الصناعية والتقنية
برنامج تدريب رينج من أريفو Arrivo RingPraktikum
مشروع مقدم من:
جمعية شبكة شارع جروسبيرين (جمعية مسجلة)
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.Netzwerk Großbeerenstraße e. V
).م.م.ذ.ع.شركة تيتسكوم للتعليم الترفيهي (ش
TeachCom Edutainment gGmbH
10-2 Großbeerenstraße
Berlin 12107
U-Alt-Mariendorf  محطة،U6 مترو األنفاق الخط
030 76287085 :هاتف
rene.muehlroth@teachcom-edutainment.de :بريد إلكتروني
www.netzwerk-grossbeerenstrasse.de
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أماكن ممولة للتأهيل المهني
في إطار برنامج ب رلين ألماكن التدريب
)Berliner Ausbildungsplatzprogramm (BAPP
zgs consult GmbH ).م.م.ذ. (شzgs الشركة االستشارية
27 Bernburger Straße
Berlin 10963
S-Anhalter Bahnhof  محطة،S25 وS2 وS1 قطار الضواحي الخط
S-Anhalter Bahnhof  محطة،M41 وM29 حافلة رقم
030 690085555 :هاتف
s.runge@zgs-consult.de :بريد إلكتروني
www.zgs-consult.de/berufliche-bildung/berliner
ausbildungsplatzprogramm-bapp/
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حقوق المرأة -
المساواة بين الرجل والمرأة

المرأة  -حقوق
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حقوق المرأة

وفق ا ً للدستور األلماني فإن الكل متساوون أمام القانون .الرجال والنساء لهم
الحقوق نفسها وال يجوز التمييز ضد أي شخص على أساس الجنس.
بشكل تام في
كما يجب تطبيق الحقوق العادلة في المجتمع ،إال أن هذا لم ينجح
ٍ
كل المجاالت .لذا فإن السيدات مازلن يعانين في حياتهم العملية ويجدنها أصعب
من الرجال ،فض الً عن صعوبة بناء حياة عملية خاصة وكسب دخل أفضل .كما
أن المساواة في تقاسم العمل في األسرة ما زالت بحاجة إلى تحسين .وال ي زال
هناك سيدات يتعرضن للعنف من شريكاتهم وشركائهم في الحياة.
لذا على الدولة أن تدعم تطبيق حقوق المساواة بين الم رأة والرجل فعلي ا ً وأن
تعمل جاهد ًة على التخلص من كل المساوئ الموجودة حتى اآلن .لهذا الغرض
توجد شريحة عريضة من عروض تقديم المشورة والمساعدة للسيدات في
شتى المواقف الحياتية .هذه العروض متوافرة كذلك من أجلك ،لذا ندعوك بكل
الحب لتقبلي إياها .الهدف من ذلك هو أن يكون كل النساء قاد رات على عيش
حياة كريمة مستقلة خالية من العنف وذلك بغض الطرف عن إنتمائهن العرقي
والديني وعن مستواهن التعليمي وحالتهن االجتماعية وعن وضع إقامتهن في
البالد.
التعليم والعمل
يوجد في ب رلين الكثير من عروض التعليم والتأهيل المتوافرة للرجال والنساء
على ح ٍد سواء (راجع المنشور المناسب في باقة الترحيب).
هذا باإلضافة إلى العروض المقدمة حصري ا ً للنساء.
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:المكاتب االستشارية

Treff- und )نقطة التقاء ومعلومات للمهاجرات (جمعية مسجلة
.Informationsort für Migrantinnen (TIO) e. V
78 Reuterstraße
Berlin 12053
U-Hermannplatz  محطة،U8 وU7 مترو األنفاق الخط
030 6241011 : فاكس/هاتف
tio-qualifizierungsprojekt@t-online.de :بريد إلكتروني
www.tio-berlin.de/qualifizierungsprojekt/
.Frauenzentrum Marie e. V )مركز ماري للسيدات (جمعية مسجلة
)Havemann-Center( 122 Flämingstraße
Berlin 12689
S-Ahrensfelde  محطة،S7 قطار الضواحي الخط
030 97891001 :هاتف
info@frauenzentrum-marie.de :بريد إلكتروني
www.frauenzentrum-marie.de

 حقوق- المرأة

.Frauenzukunft e. V )مستقبل السيدات (جمعية مسجلة
74 Genter Straße
Berlin 13353
U-Seestraße  محطة،U9 مترو األنفاق الخط
030 4614477 :هاتف
info@frauenzukunft-ev.de :بريد إلكتروني
www.frauenzukunft-ev.de
.Frau und Beruf e. V )المرأة والعمل (جمعية مسجلة
Berlin 10999 ,22 Glogauer Straße
U-Görlitzer Bahnhof  محطة،U1 مترو األنفاق الخط
Glogauer Straße  محطة،M29 حافلة رقم
030 6189046 :هاتف
info@frauundberuf-berlin.de :بريد إلكتروني
www.frauundberuf-berlin.de
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الحماية من العنف

هناك الكثير من أشكال العنف التي يعاني منها النساء على وجه الخصوص.
يمكنك االستفسار عن كافة أشكال العنف عن طريق خدمة االستشارات الهاتفية
المنتشرة على صعيد ألمانيا في حالة وجود عنف ضد المرأة وذلك على الرقم
 .016 116 08000بإمكانك االتصال برقم الهاتف هذا مجان ا ً كما يمكن ترجمة
المكالمة إلى لغات عدة.
هذا باإلضافة إلى وجود الكثير من أجهزة المساعدة في ب رلين المخصصة للنساء
الالتي يتعرضن للعنف ،كما تقدم هذه األجهزة المساعدة للنساء باإلضافة إلى
تقديم المشورة األولية هاتفي ا ً:
العنف المنزلي والعائلي
للنساء التي يتعرضن للعنف من عوائلهم أو من عالقاهم المشتركة تتوافر في
ب رلين مكاتب استشارية وكذلك م راكز لإليواء (والتي تعرف إما باسم بيوت النساء
أو مساكن اإليواء) .ويتم التوصل لهذه العروض عن طريق االتصال
بالخط الساخن لحاالت العنف المنزلي (030 6110300 :)BIG-Hotline
(على مدار الساعة ويوجد ترجمة للعديد من اللغات)
_www.big-berlin.info/sites/default/files/uploads/1602_flyer
neu_03_RZ.pdf
www.big-berlin.info/sites/default/files/medien/big-hotlineflyer_2012.pdf
العنف الجنسي
عانى الكثير من النساء في حياتهم من العنف الجنسي،
حيث يعانين عاد ًة من األثار الجسدية والنفسية الصعبة لهذا النوع من العنف.
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الزواج باإلكره/عنف باسم الشرف
يُحرم في ألمانيا الزواج على غير رغبة الزوجة أو الزوج .يمكن للحالة بنفسها
أو كذلك ألصدقائها أو أقاربها في مثل هذه الحاالت االستفسار عن طريق
اإلنترنت ودون الكشف عن الهوية ،وذلك عن طريق الروابط التالية:
www.sibel-papatya.org
www.zwangsheirat.de
اإلتجار بالبشر
إن اإلتجار بالبشر بغرض استغاللهم في الدعارة أو في العمل هي ظاهرة عالمية
أصابت ألمانيا كذلك .وعاد ًة ما تكون الضحية جاهلة بحقوقها أو ال يقدمون
بالدفاع عن أنفسهم خوف ا ً من الجناه .يوجد في ب رلين مكانين إليواء ضحايا
العنف من النساء.
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
في الكثير من الدول يتم بتر األعضاء التناسلية لإلناث أو خياطتها األمر الذي
قد يؤدي إلى حدوث أض رار نفسية وجسدية جلية.
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86

:مكاتب استشارية بخصوص العنف الجنسي

 لألزمات واالستشاراتLARA مركز
Krisen- und Beratungszentrum LARA
19 Fuggerstraße
Berlin 10777
U-Wittenbergplatz  محطة،U2 وU1 مترو األنفاق الخط
030 2188888 :هاتف
beratung@lara-berlin.de :بريد إلكتروني
www.lara-berlin.de

:مكاتب استشارية بخصوص اإلتجار بالشر

 حقوق- المرأة

)مكتب بان ينج للتنسيق والمشورة (جمعية مسجلة
Ban Ying e. V. Koordinations- und Beratungsstelle
38 Anklamer Straße
Berlin 10115
U-Bernauer Straße  محطة،U8  األنفاق الخط:مترو
030 4406373 هاتف رقم
info@ban-ying.de :بريد إلكتروني
www.ban-ying.de
In VIA رابطة
مكتب استشاري لضحايا اإلتجار بالبشر من النساء
18 Große Hamburger Straße
Berlin 10115
S-Hackescher Markt  محطة،S75 وS7 وS5 قطار الضواحي الخط
Monbijouplatz  محطة،M5 وM1 ت رام الخط
030 66633487 :هاتف
0177 7386276 :هاتف جوال
moe@invia-berlin.de :بريد إلكتروني
www.invia-berlin.de/beratungsstellen-fuer-frauen-2.html
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SOLWODI مركز التضامن مع المرأة في األزمات
24 Kranoldstraße
Berlin 12051
S-/U-  محطة،U8  مترو األنفاق خط،S42 قطار الضواحي خط
Hermannstraße
Kranoldstraße  محطة،377 حافلة رقم
Eduard-Müller-Platz  محطة،377 ،370 ،277 ،246 حافلة رقم
030 81001170 :هاتف
Berlin@solwodi.de :بريد إلكتروني
www.solwodi.de

مكاتب استشارية بخصوص تشويه األعضاء التناسلية

Familienplanungszentrum - BALANCE مركز تنظيم األسرة
3 Mauritiuskirchstraße
Berlin 10365
 ت رام،U5  مترو األنفاق الخط،S42 ،S42 ،S41 ،S9 ،S8 قطار الضواحي الخط
S-/U-Frankfurter Allee  محطة،M13 ،16 الخط
030 23623680 :هاتف
balance@fpz-berlin.de :بريد إلكتروني
www.fpz-berlin.de

 حقوق- المرأة

)Desert Flower Center( مركز ديزرت فالور
.Krankenhaus Waldfriede e. V )مستشفى فالدفريده (جمعية مسجلة
40 Argentinische Allee
Berlin 14163
U-Krumme Lanke  محطة،U3 مترو األنفاق الخط
030 818 10-8582 :هاتف
desertflower@waldfriede.de :بريد إلكتروني
www.krankenhaus-waldfriede.de/krankenhaus/
index.php?id=266
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الرعاية الصحية/المساعدة في الحمل

عاد ًة ما يكون للسناء حاجة خاصة للمشورة والرعاية الصحية ،لهذا الغرض
يوجد العديد من الطبيبات واألطباء المسجلين فض الً عن المؤسسات العالجية.
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المساعدة في الحمل/مكاتب استشارية بخصوص الرعاية الصحية

Familienplanungszentrum - BALANCE مركز تنظيم األسرة
3 Mauritiuskirchstraße
Berlin 10365
 ت رام،U5  مترو األنفاق الخط،S42 ،S42 ،S41 ،S9 ،S8 قطار الضواحي الخط
S-/U-Frankfurter Allee  محطة،M13 ،16 الخط
030 23623680 :هاتف
balance@fpz-berlin.de :بريد إلكتروني
www.fpz-berlin.de
مكتب برو فاميليا لالستشارات ببرلين
Pro Familia Beratungsstelle Berlin
4 Kalckreuthstraße
Berlin 10777
U-Nollendorfplatz  محطة،U4 وU3 وU2 وU1 مترو األنفاق الخط
Motzstraße  محطة،M46 حافلة رقم
An der Urania  محطة،M46 ،M29 ،M19 ،187 ،106 حافلة رقم
030 39849898 :هاتف
berlin@profamilia.de :بريد إلكتروني
www.profamilia.de/?id=924

 حقوق- المرأة

المركز النسوي لصحة المرأة
FFGZ – Feministisches Frauen Gesundheits Zentrum
51 Bamberger Straße
Berlin 10777
U-Spichernstraße  محطة،U9 مترو أنفاق خط
030 2139597 :هاتف
info@ffgz.de :بريد إلكتروني
www.ffgz.de
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في حالة وجود استفسا رات بشأن تنظيم األسرة أو الحمل أو الصحة الجنسية
يمكنك التوجه إلى أحد م راكز الصحة الجنسية وتنظيم األسرة الخمسة التابعة
- شا رلوتنبورج: وتوجد هذه الم راكز في خمسة أحياء وهي.لمكاتب الصحة
- وفريدريشسهاين،)Charlottenburg-Wilmersdorf( فيلمارسدورف
هيليرسدورف- ومارتسان،)Friedrichshain-Kreuzberg( كرويتسبيرج
تسيليندورف- وشتيجليتس،)Mitte(  وميتا،)Marzahn-Hellersdorf(
:)Steglitz-Zehlendorf(
www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/
verwaltung/aemter/gesundheitsamt/zentrum-fuer-sexuellegesundheit-und-familienplanung/
www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/
politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/
fachbereiche/artikel.162503.php
www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/
politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/
sexualitaet-und-familienplanung/
www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/
gesundheitsamt/zentren/artikel.106172.php
www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/
politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/
zentrum-fuer-familienplanung/artikel.29766.php

 حقوق- المرأة

إذا كنت حام الً وتعانين من ضائقة مالية يمكنك طلب المساعدة من المؤسسة
 تجدين.Bundesstiftung Mutter und Kind االتحادية لألم والطفل
:معلومات بلغات شتى على ال رابط التالي
www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de/infobroschuere.
html?&druckansicht=1%23main#c289
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مراكز اتصال أخرى للنساء

على النساء الالتي يتعرضن لمواقف صعبة االتصال بالخط الساخن ألزمات
النساء:
الخط الساخن ألزمات النساء 030 6157596
أو emailberatung@frauenkrisentelefon.de
يوجد في ب رلين العديد من م راكز النساء وم راكز التقاء خاصة بهم وكذلك مكاتب
استشارية لهم تقدم الكثير من العروض االجتماعية والثقافية والتعليمية:
www.berlin.de/sen/frauen/vielfalt/soziale-und-kulturelleprojekte/artikel.27220.php
هذا باإلضافة إلى المشروعات الموجهة حصري ا ً للمهاج رات.
www.berlin.de/sen/frauen/vielfalt/migration/artikel.21057.php

المرأة  -حقوق
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المساعدة من خالل سيدات برلين المتطوعات

ت تريدن
ت تودين الحصول على مساعدة سيدات ب رلين المتطوعات أو كن ِ
إذا كن ِ
مقابلة سيدات من ب رلين للقيام بنشاطٍ جماعيٍ ما ،فتوجهي إلى مركز:
جسر الترحيب بالسيدات WOMEN’S WELCOME BRIDGE
سيدات ب رلين يبنين جس راً
بريد إلكترونيinfo@womens-welcome-bridge.de :
www.womens-welcome-bridge.de
www.wwb-berlin.de
على البوابة اإللكترونية المجانية يمكن لالجئات والسيدات المتطوعات وكذلك
منظمات اإلغاثة نشر عروض حقيقية للمساعدة وكذلك البحث عنها وذلك في
دروب شتى .تقدم الصفحة كذلك معلومات آنية حول المجموعات االستشارية
واالحتفاليات .بدأت الصفحة عملها في شهر سبتمر من العام .2016
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الحرية والمساواة للمثلين
والمتحولين جنسي ا ً

برلين ،مدينة قوس قزح
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برلين ،مدينة قوس قزح

ُت عد برلين مدينة قوس قزح كما أنها تدافع دوم ا ً عن قضية االنفتاح على العالم
وقبول اآلخر واالحترام المتبادل بين كافة األطراف .وقد أصبح قوس قزح الرمز
العالمي لحرية ومساواة الشاذين والمتحولين جنسي ا ً.
يعيش في ب رلين أشخاص ينتمون إلى توجهات وهويات جنسية مختلفة .وقد
ً
انتهجت ب رلين منذ أكثر من  25عام ا ً
سياسة ف َّع الة من أجل المثليات والمثليين
وثنائيي الجنس وكذلك المتحولين جنسي ا ً والمخنثين ( ،)LSBTIلذا تعتبر ب رلين
من المدن الجاذبة لهم وهي المدينة التي تقدم لهم الكثير من العروض .كما
توجد عروض للمساعدة وتقديم المشورة لالجئين الشاذين جنسي ا ً وثنائي الجنس
والمتحولين جنسي ا ً والمخنثين .استعلم عن ذلك!
االقتران المدني
أقر القانون منذ عام  2001إمكانية ما يُعرف باالقت ران المدني بين إم رأة وأخرى
رجل وأخر .وهي عالقة يحكمها القانون بين اثنين يرغبون في تحمل
أو بين
ٍ
المسؤولية المتبادلة فيما بينهما مثلها مثل الزواج.
الهوية الجنسية والتوجه الجنسي:
يشمل مصطلح الهوية الجنسية مفهوم الجنس الجسدي واالجتماعي (الدور
الجنسوي) ويرتبط كذلك بالميول الجنسية .قد يكون التوجه الجنسي للمرء إما
شاذاً أو ثنائي ا ً أو طبيعي ا ً.
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برلين ،مدينة قوس قزح

هل تعلم أنه في ألمانيا …
• ال يجوز التمييز بنا ًء على التوجه الجنسي للفرد أو هويته الجنسية في مكان
العمل أو في حالة البحث عن عمل أو عن مسكن؟
• منذ عام  2001يمكن أن ترتبط سيدتين أو رجلين ببعضهما البعض فيما يعرف
بالـ»االقت ران المدني»؟
• يتساوي زواج المثليين في الكثير من الحاالت قانوني ا ً مع الزواج الطبيعي؟
• هناك الكثير من المثليات والمثليين األزواج لديهم أطفال؟ و ُت عرف أسرتهم في
هذه الحالة بأسرة قوس قزح.
• من أسباب اللجوء المالحقة بسبب التوجه الجنسي والهوية الجنسية؟
• يمكن للمتحولين جنسي ا ً تغيير أسمائهم وجنسهم رسم ًّي ا في بطاقة الهوية؟
• يمكن للمتحولين جنسي ا ً الحصول على المشورة؟

التمييز العنصري والعنف  -من يستطيع المساعدة؟
وكذلك عند االعت راف المت زايد بمشروعية عالقة الحب بين المثليين فإن هذا
يُعرض المثليين المقيمين في ب رلين للعنف أو التمييز ،واألمر ينطبق كذلك على
المتحولين جنسي ا ً والمخنثين.
ولكن إذا كان هناك من يعاني من العنف أو التمييز بسبب أن إم رأ ًة تحب أخرى
أو أن رج الً يحب رجل فيمكنهم طلب المشورة والمساعدة .والمثل بالنسبة
للمتحولين جنسي ا ً والمخنثين في حالة تعرضهم للتمييز أو العنف.
يتوافر بوالية ب رلين شبكة مكاتب استشارية جيدة ،من شأنها دعمك ومناقشة
أفضل السبل بالنسبة لك إذا كنت تعاني من العنف أو التمييز .وسيتم االتفاق
معك على كل خطوة ،كما سيتم التعامل مع كافة المعلومات الخاصة بك بسرية
تامة .علم ا ً بأن هذه الخدمة تقدم مجان ا ً.
وباإلضافة إلى هذه المكاتب االستشارية يوجد مسؤولي اتصال للمثليات
والمثليين وثنائيي الجنس وكذلك المتحولين جنسي ا ً والمخنثين ( )LSBTIلدى
شرطة ب رلين والنيابة العامة يتعاونون مع منظمات  LSBTIويمكنهم مساعدك
دائم ا ً.
عناوين المكاتب االستشارية هذه وبيانات االتصال بها تجدها على الموقع
اإللكتروني التاليwww.berlin.de/lb/ads/schwerpunkte/ :
.gefluechtete/lsbti-gefluechtete/beratung/
أو امسح رمز االستجابة السريعة مسح ا ً ضوئي اً.

برلين ،مدينة قوس قزح
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يتم وضع هذه المالحظات بالتعاون مع مكتب والية برلين للمساواة– ونبذ
العنف Berliner Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen
 .)Diskriminierung (LADSالمزيد من المعلومات والعناوين ومسؤولي
االتصال المهمين تجدهم على موقع مكتب  LADSعلى ال رابط التالي:
.www.berlin.de/lads

برلين ،مدينة قوس قزح
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ال تتسامح مع التمييز والعنف
العنصري  -استغل عروض االستشارة
المقدمة لك

العنصري
التمييز والعنف
ّ

98

العنصري
التمييز والعنف
ّ

برلين عاصمة تتميز بتنوع سكانها ،لذا من الضروري أن يتسم سكانها
باالنفتاح على العالم والتسامح واالحترام المتبادل ،لكي ينجح التعايش فيها.
مع ذلك فهناك دائم ا ً وأبداً حاالت للتمييز والعنف العنصري .فإذا عاينت إحداها
عليك طلب المساعدة والمشورة فوراً.
ما هو التمييز؟
التمييز يعني اإلساءة أو الرفض بسبب سمات بعينها ،مثل:
• الدين :بنت مسلمة ال تحصل على مكان للتدريب المهني ألنها ترتدي
الحجاب.
• األصل
العرقي :عائلة جاءت لطلب اللجوء في ب رلين فال تحصل على عقد
ّ
إيجار ألن أف رادها ال يستطيعون تحدث اللغة األلمانية جيداً.
• الجنس :إم رأة تتقاضى أج راً أقل من زميلها الرجل ،على الرغم من أنه نفس
العمل.
• وضع اإلقامة :شخصٌ ال يُسمح له بفتح حساب بنكي ألن ليس لديه سوى
تصريح اإلقامة المؤقت.
• لون البشرة :شاب ذو بشرة سم راء ال َي سمح له الحارس بدخول الملهى.
• اإلعاقة :شخصٌ يجلس على كرسيٍ متحرك ال يستطيع دخول مطعم ا ً لعدم
وجود مدخ الً مجه زاً للك راسي المتحركة.
• الهوية الجنسية :رجالن يمشيان متشابكي األيدي فيتعرضون للمهانة
واإلساءة من المارة.
بشكل جيد وبالتالي لديه
• العمر :رجل مسن يُتهم بأنه لم يعد قاد راً على العمل
ٍ
فرص أقل للحصول على عمل.
ما هو الرأي القانوني في ذلك؟
يوجد قانون لنبذ التمييز ،وهو القانون العام للمساواة في التعامل.
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يحذر (أو :ال ُي سمح بـ) اإلسائة ألسباب عنصرية أو بسبب األصل العرقي أو
الجنس أو الدين أو العقيدة أو اإلعاقة أو السن أو الهوية الجنسية.

المساواة ٌ
حق لك.

التمييز العنصري  -من يستطيع المساعدة؟
يتوافر بوالية ب رلين شبكة مكاتب استشارية جيدة ،من شأنها مناقشة أفضل
السبل التي يمكن أن تتخذها في حالة تعرضك للتمييز العنصري .وسيتم االتفاق
معك على كل خطوة ،كما سيتم التعامل مع كافة المعلومات الخاصة بك بسرية
تامة .علم ا ً بأن هذه الخدمة تقدم مجان ا ً.
مساعدة ضحايا العنف العنصري
من عانى ذات مرة من العنف عليه أوالً التوجه إلى الشرطة .كما أن ب رلين بها
عدد من المكاتب االستشارية غير الحكومية ،والتي ستحظى فيها بالمساعدة
والدعم.
يتم وضع هذه المالحظات بالتعاون مع مكتب والية ب رلين للمساواة– ونبذ
العنف Berliner Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen
 .Diskriminierung (LADS)المزيد من المعلومات والعناوين ومسؤولي
االتصال المهمين تجدهم على موقع مكتب  LADSعلى ال رابط التالي:
.www.berlin.de/lads

العنصري
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ّ
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المكاتب االستشارية:

شبكة برلين المناهضة للتمييز العنصري التابعة للرابطة التركية
ADNB des TBB – Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin
53 Oranienstraße
Berlin 10969
مترو األنفاق الخط  ،U8محطة Moritzplatz
هاتف030 61305328 :
فاكس030 61304310 :
بريد إلكترونيadnb@tbb-berlin.de :
www.adnb.de
رابطة األنشطة التربوية ومناهضة التمييز العنصري في جمهورية ألمانيا
االتحادية
BDB – Bund für Antidiskriminierungs- und Bildungsarbeit
in der BRD
15 Sprengel Haus, Sprengelstraße
Berlin 13353
مترو األنفاق الخط  ،U9محطة U-Amrumer Straße
حافلة رقم  ،142محطة Samoastraße
هاتف030 2168884 :
فاكس030 21996896 :
بريد إلكترونيbdb@bdb-germany.de :
www.bdb-germany.de/
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قسم االستشارات المناهضة للتمييز بسبب العمر واإلعاقة التابع للجمعية
االتحادية لمساعدة الذات في برلين
Antidiskriminierungsberatung Alter oder Behinderung
der LV Selbsthilfe Berlin
مكتب استشاري تابع للجمعية االتحادية لمساعدة الذات في ب رلين (جمعية
مسجلة)
.Beratungsstelle der Landesvereinigung Selbsthilfe Berlin e. V
108 Littenstraße
Berlin 10179

 والحافلة رقم،U8  ومترو األنفاق الخط،S75 ،S7 ،S5 قطار الضواحي الخط
S-/U-Jannowitzbrücke  محطة،248
030 27592527 :هاتف
030 27592526 :فاكس
mueller@lv-selbsthilfe-berlin.de :بريد إلكتروني
www.lv-selbsthilfe-berlin.de
)اإلدارة الوزارية للعمل واالندماج والمرأة (التمييز بنا ًء على الجنس
Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts)(
قسم سياسات الم رأة والمساواة
106 Oranienstraße
Berlin 10969
Waldeckpark  محطة،M29 حافلة رقم
Lindenstraße/Oranienstraße  محطة،M29 ،248 حافلة رقم
030 9028-2116 :هاتف
030 9028-2066 :فاكس
www.berlin.de/sen/frauen/index.html
- ً شبكة برلين للمساواة في معاملة المثليات والمثليين والمتحولين جنسي ا
ضد التمييز
Berliner Netzwerk Lesben, Schwule, Transgender
für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung
030 233690-80 :هاتف
l.wild@schwulenberatungberlin.de
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:مكاتب استشارية بخصوص العنف العنصري

 لتقديم المشورة للضحايا وتثقيفهم ضد التطرف اليمينيReachOut مكتب
والعنصرية ومعاداة السامية
ReachOut - Opferberatung und Bildung
gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus
159 Oranienstraße
Berlin 10969
102

مترو األنفاق الخط  ،U8محطة U-Moritzplatz
حافلة رقم  ،M29محطة Oranienplatz
هاتف030 69568339 :
فاكس030 69568346 :
بريد إلكترونيinfo@reachoutberlin.de :
www.reachoutberlin.de
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التعايش في ألمانيا أو قواعد للتعايش
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الكل يتمتع بنفس الكرامة اإلنسانية وجميعهم يحظى بالحقوق األساسية
وحقوق اإلنسان  -وعلى الدولة االلتزام بتطبيق هذه الحقوق.
الكل يتمتع بالك رامة اإلنسانية والحقوق ،هذا أم ٌر يسري على الجميع ألنهم أناس
بغض النظر عن جنسهم سواء كان شاب ا ً أو مسن اً ،مؤمن أو غير مؤمن ،يهودي
أو مسيحي أو مسلم أو كان ينتمي لدين أخر أو عقيدة أخرى وبغض النظر
عن أصله وإذا كان فقي راً أو غني اً .في ألمانيا ُت لزم الدولة برعاية وحماية ك رامة
ً1
وحقوق الناس جميع ا.
كل الناس مختلفين ولكنهم متساوينُ .ي حذر ممارسة التمييز العنصري.
الكل سواء أمام القانون .الرجال والنساء يتمتعون بنفس الحقوق والحريات .ال
يجوز اإلساءة إلى أي شخص بسبب جنسه أو «لون بشرته» (مظهره) ،أو نسبه
أو أصله أو دينه أو عقيدته أو هويته الجنسية أو إعاقته .يتوجب على الجميع
2
معاملة األخر باحت رام ودون عنف.

2
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1

القانون األساسي ،المادة 1؛ ميثاق االتحاد األوروبي للحقوق األساسية ،المادة  1وما
يليها
القانون األساسي ،المادة 3؛ ميثاق االتحاد األوروبي للحقوق األساسية ،المادة 20
و21؛ االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ،المادة 14؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية ،المادة  )1( 2و)1( 14

كل إمرأة لديها الحق في تقرير إذا ما كانت تريد الزواج ومن الذي ترغب في
الزواج منه  -المثل ينطبق على الرجال.
كل شخص لديه الحق في اختيار شريك أو شريكة حياته بحرية :يحق للرجال
والنساء البالغين من العمر  18عام ا ً الزواج وتأسيس أسرة ألنفسهم .ال يبرم عقد
ً
الزواج إال بين رجل وإم رأة أرادوا الزواج
طواعية .ال يحق لألسرة التزويج باإلك راه
أو منع الزواج .الرجال والنساء لهم نفس الحقوق عند الزواج وكذلك عند الطالق.
3
يحظر ممارسة العنف واالعتداء الجنسي في الزواج.
ليس على المرء الزواج ليعيش مع أحدهم
يُسمح للرجال والنساء بالعيش مع ا ً دون زواج .يُسمح للثنائي غير المتزوج
وكذلك النساء الالتي يعشن بمفردهن الحصول على أطفال .يتساوى األبناء غير
ً4
الشرعيين باألبناء الشرعيين قانون ا.
في ألمانيا ُي سمح بأن يعيش النساء مع النساء والرجال مع الرجال بصفتهم
شركاء حياة.
يُسمح للنساء بحب النساء وللرجال بحب الرجال .يمكن لألزواج المثليين
تسجيل حياتهم المشتركة مدني ا ً بوصفه اقت ران مدنيّ  5.كما يوجد أزواج مثليين
يشتركون في تربية األطفال .والدولة تدعم مثل هذه األسر .يُعاقب كل من يُمارس
العنف ضد المثليين أو المتحولين جنس ًّي ا .كما أن الدولة تقدم الحماية لهم.

3

5
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4

القانون األساسي ،المادة 6؛ ميثاق االتحاد األوروبي للحقوق األساسية ،المادة 9؛
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ،المادة 12؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية ،المادة  23و24؛ العهد الدولى االجتماعي ،المادة 10؛ قانون
العقوبات الجنائية المادة 177؛ قانون حقوق المواطنين المادة  129وما يليها
القانون األساسي ،المادة 6؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
المادة 24؛ العه د الدولى االجتماعي ،المادة 10
ميثاق االتحاد األوروبي للحقوق األساسية ،المادة 21؛ قانون زواج المثليين
()LPartG

يجب على الوالدين رعاية أبنائهم  -يحظر ضرب األطفال
أهم واجب بالنسبة للوالدين هو توفير الرعاية ألوالدهم .يتعين على الوالدين
حماية أبنائهم من العنف .من يضرب طف الً يُعاقب قانون اً .يسري هذا كذلك في
6
حالة ضرب األباء أبنائهم.
الكل لديه الحق في اختيار ديانته وعقيدته  -قانون الدولة فوق أي دين أو
معتقد
ً
الكل لديه الحق في أن يؤمن بما ي راه صحيح ا من وجة نظره .فالدين قضية
شخصية .يحق لكل شخص اختيار دينه أو عقيدته بحرية وأن يغيرها كذلك
وأن يعيش وفق ا ً لها أو أن يعيش بدون دين .لكن :قوانين الدولة لها األولوية عن
7
القواعد الدينية.
لكل فرد الحق في الحرية واألمن ضد العنف! حرية االزدهار مكفولة لكل
إنسان!
لكل إنسان الحق في أن يحظى بحرية شخصية وحياة خاصة وأمان .ال يُسمح
ألي أحد أن يحلق ضرراً جسدي ا ً بشخص أخر .لكل إنسان الحق في االزدهار
8
الشخصي وتقرير المصير.

6
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8

القانون األساسي ،المادة  2و6؛ ميثاق االتحاد األوروبي للحقوق األساسية ،المادة
24؛ اتفاقية حقوق الطفل ،المادة 19؛ العهد الدولى االجتماعي ،المادة 10؛ قانون
العقوبات الجنائية المادة  223و225؛ قانون الشؤون االجتماعية  -الجزء الثامن،
المادة 8أ
القانون األساسي ،المادة 4؛ ميثاق االتحاد األوروبي للحقوق األساسية ،المادة 10؛
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ،المادة 9؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية ،المادة 18
القانون األساسي ،المادة  2و5؛ ميثاق االتحاد األوروبي للحقوق األساسية ،المادة
6-2؛ االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ،المادة 5-2؛ العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية ،المادة 9 - 6

تنتهي ُح ريتك عند المساس بحرية األخرين.
لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه .لكل إنسان الحق في الترويج ل رأيه .كل
إنسان يتعين عليه االستماع ألراء األخرين .الحصول على المعلومات مجان ا ً.
لكن الحرية لها أيض ا ً حدود .ليست األفعال وحدها ما تأذي ،إنما الكلمات أيض اً.
9
يحظر انتهاك ك رامة األخرين أو اإلساءة لهم.
ُي عد اللجو حق من حقوق اإلنسان .كي تحصل على اللجوء ال بد من وجود
سبب محدد لذلك
من الحقوق األساسية كذلك أن المرء يبحث عن الحماية في بلد أخرى بسبب
المالحقة أو العنف .حيث يحق للمالحقين االحتماء واللجوء لدولة أخرى وذلك
وفق ا ً للقانون الدولي والقانون األلماني .يُمنح الالجئين بسبب الن زاعات األهلية
أو الحروب حق اللجوء
بشكل مؤقت في ألمانيا .يمكن أن يفقد المرء الحق في
ٍ
10
الحماية واللجوء إذا خرق قوانين الدولة ،مثال ،ارتكب جريمة.

9

108

التعا ُي ش في ألمانيا  -قواعد

10

القانون األساسي ،المادة 5؛ ميثاق االتحاد األوروبي للحقوق األساسية ،المادة 11؛
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ،المادة  10و11؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية ،المادة 21 - 19
القانون األساسي ،المادة 16أ؛ ميثاق االتحاد األوروبي للحقوق األساسية ،المادة
 18و19؛ اتفاقية جنيف لالجئين (االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين)؛ الئحة
( EU/95/2011الئحة التأهيل "حول معايير االعت راف بجنسية القادمين من بلد
ثالث أو عديمي الجنسية وحقهم في الحماية الدولية …")

أرقام هاتفية للطوارئ ونقاط اتصال:

خدمة مجانية متعددة اللغة عبر الهاتف للسناء في حالة تعرضهن للعنف:
08000 116016
طوارئ األطفال030 610061 :
في حالة ما إذا كنتم شهود أو ضحايا للعنف يُرجى التوجه للشرطة (واالتصال
مجان ا ً بالنجدة.)110 :
للنساء الالتي كانوا ضحايا للعنف يوجد نظام مساعدة واسع في ب رلين .الخط
الساخن لحاالت العنف المن زلي ( )BIG-Hotlineيقدم لك المشورة األولية
ويطلعك على األماكن الخالية في منازل السيدات ومساكن اإليواء ،وهي خدمة
متاحة على مدار اليوم على هاتف رقم  .030 6110300يتم تكليف مترجمات عند
الحاجة.
إذا كنت أحد ضحايا العنف ألنك شاذاً أو متحوالً جنسي ا ً فعليك االتصال برقم
طوارئ الشرطة ،كما يمكنك االتصال بالنيابة العامة ،حيث يوجد مسؤولي
اتصال متخصصين للشاذين والمتحولين جنسي ا ً.
(الشرطة ،030 4664-979444 :النيابة العامة)030 9014-2697 :
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االختصارات:
 = GGالقانون األساسي لجمهورية ألمانيا االتحادية (= الدستور األلماني)
 = EU-Grundrechtechartaميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي
 = EMRKاالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان
(االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية)
 = UN-Zivilpaktالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 = BGBالقانون المدني األلماني
 = StGBقانون العقوبات الجنائية
 = SGBقانون الشؤون االجتماعية لجمهورية ألمانيا االتحادية

الناشر:
اإلدارة الوزارية للعمل واالندماج والم رأة
بتكليف من مجلس شيوخ والية ب رلين لشؤون االندماج والهجرة
Berlin 10785 ,65 Potsdamer Straße
هاتف ،030 901723-51 :فاكس030 901723-20 :
بريد إلكترونيIntegrationsbeauftragter@intmig.berlin.de :
www.integrationsbeauftragter.berlin.de
ﺗﺗوفةر ﺣزم اﻟﻣﻊلوﻣﺎت اﺑﺎللا ةاصخلجغالﺑﺎل نئيت اةﻟﺗﺎلي:
او ،ةألﻟﻣﺎنياو ،ةﻟﻌربياو ،ةيزيلجإلناارفلسةي  /اإلﯾراو ةنيارنفلسةي
جعمي اإلﺻدارات لتنزيلل ةﻣﺗﺎح عﺑر اعﻟﻣوق اإلﻟﻛﺗروني:
www.berlin.de/lb/intmig/veroeffentlichungen/gefluechtete/
التصميم:
planet spring
استوديو التواصل
www.planet-spring.com
الترجمة:
شركة  KERNللخدمات اللغوية (شركة مساهمة)
ب رلين ،سبتمبر 2016
978-3-938352-79-3 :ISBN

