مرحبا بكم في المانيا.

يا.

نشرة اعالمية موجهة للرجال.
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من الشيء المهم واالساسي لنا هو الالندماج والتكامل السلمي بين كل الناس
هنا في المانيا .في سبيل منح الناس من مختلف الثقافات الفرصة بالتفاعل
واالندماج في مجتمعنا ,نود ان نلفت انتباهكم الى قاعدة اساسية من قواعد
مجتمعنا :القانون االساسي للجمهورية الفدرالية االلمانية هو المساواة ونظام
التكوين السياسي في الجمهورية االلمانية والذي يتضمن من بين اشياء اخرى
اتباع الحقوق االساسية والمدنية:
(1كرامة االنسان يجب ان تكون مصونة (مادة رقم(1

(2الرجال والنساء يتساوون بالحقوق (مادة رقم . 3ألفقرة(2

بدقة

سيا

لة
ل

هذه القواعد االساسية وضعت بصيغة مفصلة اكثر في القوانين االضافية وبدقة
اكثر.هذه القوانين تتضمن القواعد االساسية المتبعة :
.الرجال يجب أال يضربو النساء ’الرجال يجب أال يسيئو معاملة النساء نفسيا
او عاطفيا وايضا يجب اال يمارسو العنف الجنسي ضدهن .
النساء لهن الحق بارتداء ما يحلو لهن هنا في المانيا والثياب الكاشفة مقبولة
وهي شيئ طبيعي ومسموح به هنا .وهذا ال يعتبر اشارة او دعوة للرجال
للتعليقات او االفعال الجنسية
عدم التقيد بالقواعد هو انتهاك للقانون
والشرطة تقاضي العنف والجرائم ضد القانون
نرجو احترام أسس التعايش الخاص بنا
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القانون االساسي للجمهورية الفدرالية االلمانية هو المساواة ونظام التكوين
السياسي في الجمهورية االلمانية والذي يتضمن من بين اشياء اخرى اتباع
الحقوق االساسية والمدنية:

(1كرامة االنسان يجب ان تكون مصونة(مادة رقم)1
(2الرجال والنساء يتساوون بالحقوق(مادة رقم  3الفقرة)2
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هذه القواعد االساسية وضعت بصيغة مفصلة اكثر في القوانين االضافية وبدقة
اكثر.هذه القوانين تتضمن القواعد االساسية المتبعة :.
الرجال يجب أال يضربو النساء ’الرجال يجب أال يسيئو معاملة النساء نفسيا او
عاطفيا وايضا يجب اال يمارسو العنف الجنسي ضدهن
عدم التقيد بالقواعد هو انتهاك للقانون
والشرطة تقاضي العنف والجرائم ضد القانون.
النساء لهن الحق بارتداء ما يحلو لهن هنا في المانيا والثياب الكاشفة مقبولة
وهي شيئ طبيعي ومسموح به هنا .وهذا ال يعتبر اشارة او دعوة للرجال
للتعليقات او االفعال الجنسية.
الى جميع النساء:
اطلبي المساعدة في حال تعرضك للتهديد او الضرب او سوء المعاملة

اتصلي بالشرطة او خدمة األمن هاتف110:
او اتصلي بمركز المساعدة الوطني هاتف08000116016:

غات

وهي خدمة مجانية تقدم لك النصائح والمساعدة على مدار الساعة و بعدة لغات
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