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 هل أنتم
مضطهدون؟
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ديسمبر ٢٠١٣

 موقع مواجهة اإلضطهاد
www.antidiskriminierung.bremen.de

 موقع مواجهة اإلضطهاد
www.antidiskriminierung.bremen.de

الناشر

وزيرة الشؤون االجتماعية 
والطفولة والشباب والمرأة

مجلس وزراء بريمن

ادا – مكافحة اإلضطهاد في عالم العمل
 (ADA – Antidiskriminierung

in der Arbeitswelt)
بريمن، ميدان محطة السكك الحديدية ٢٢-٢٨

هاتف: 4٠ ٨6 6٢ 69 / ٠4٢١
 info@ada-bremen.de
 www.ada-bremen.de

اداي – جبهة العمل ضد اإلضطهاد و العنف  
 (ADE – Arbeitsstelle gegen

Diskriminierung und Gewalt)
– خبرة ونصيحة لمواجهة و حل الصراع

جامعة بريمن، 
هاتف: 7٠ ٠١ ٨6 ٢١ / ٠4٢١ 

ade@uni-bremen.de
www.ade.uni-bremen.de

الجبهة اإلتحادية لمكافحة اإلضطهاد 
 (Antidiskriminierungsstelle

(des Bundes، برلين،
هاتف: 65 ١٨ 555 ١٨ / ٠٣٠ 
 beratung@ads.bund.de

www.antidiskriminierungsstel-
le.de

غرفة العاملين في بريمن 
 (Arbeitnehmerkammer

Bremen)
بريمن، بيرجيرشتراسي ١، 

هاتف: ١9-٠١ ٣6٣ / ٠4٢١
شمال بريمن، ليندينشتراسي ٨ 

هاتف: ٠-5٠ 669 / ٠4٢١
بريمرهافن/ فريدريش-إيبيؤت-شتراسي ٣

هاتف: ٠-٣5 9٢٢ / ٠47١ 
 info@arbeitnehmerkammer.de
www.arbeitnehmerkammer.de

www.antidiskriminierung.bremen.de

Senatskanzlei

مكتب فتيان بريمن ج.م 
(Bremer Jungen Büro e.V.)

بريمن، شيسيلكورب ١٨/١7 
هاتف: 6٠ 5١ ٨6 59 / ٠4٢١ 

info@bremer-jungenbuero.de
www.bremer-jungenburero.de

مكتب بريمن المركزي لتحقيق المساواة في 
الحقوق للنساء 

 (Bremische Zentralstelle für
die Verwirklichung der Gleich-

berechtigung der Frau, ZGF)
 بريمن، كنوخنهاويشتراسي ٢٠-٢5 

هاتف: ٣٣ ٣١ ٣6١ / ٠4٢١ 
office@frauen.bremen.de

بريمرهافن: شيفيرشتراسي 4٨ 
هاتف: ٢٣ ٣٨ 6١ 59 / ٠47١ 

 office-brhv@frauen.bremen.de
www.zgf.bremen.de

تفوض والية بريمن للمعاقين 
(Der Landesbehinderten-
 beauftragte des Landes

Bremen)
بريمن، ام ماركت ٢٠،

هاتف: ١٨١ ١٨ ٣6١ / ٠4٢١ 
office@

behindertenbeauftragter.
 bremen.de

www.behindertenbeauftragter.
bremen.de

مفوض اإلندماج بوالية بريمن 
 (Die Integrationsbeauftragte

des Landes Bremen)
بريمن، انسجاريتورشتراسي ٢٢

هاتف: 4١ 6٨ ٣6١ / ٠4٢١
integration@sk.bremen.de

www.integration.bremen.de

النساء في العمل و اإلقتصاد ج.م
 (Frauen in Arbeit und

Wirtschaft e.V.)
 بريمن، كنوخنهاويشتراسي ٢٠-٢5

هاتف: 7٠ 9٣ ١6 / ٠4٢١ 
kontakt@faw-bremen.de

www.faw-bremen.de

مركز النصيحة والدعم للمثليون والمثليات 
جنسيا ج.م 

 (Rat und Tat Zentrum für
Schwule und Lesben e.V.)

 بريمن، تيودور-كورنير-شتراسي ١
هاتف: 7٠ 4١ 7٠ / ٠4٢١ 

 zentrum@ratundtat-bremen.de
www.ratundtat-bremen.de

مفوضية كبار السن في مدينة بريمن 
 (Seniorenvertretung in der

Stadtgemeinde Bremen)
بريمن، ميدان محطة السكك الحديدية ٢9 

هاتف: 69 67 ٣6١ / ٠4٢١ 
seniorenvertretung@
 soziales.bremen.de

www.seniorenlotse.bremen.de/
senioren-vertretung

زيب – المستقبل في الوظيفة 
(ZiB – Zukunft im Beruf)

بريمرهافن، ميدان ايريش-كوخ-فيزير ١ 
هاتف: ١6 99 9٨٣ / ٠47١

monica.kotte@afznet.de

معلومات إضافية
هاتف المواطن: 361-0 / 0421

جميع مراكز الخدمات اإلستشارية
حسب الترتيب األبجدي )الترتيب األلماني(

?
!



    التشاور بجميع 
أشكال اإلضطهاد

ادا – مكافحة اإلضطهاد في عالم العمل  •

اداي – جبهة العمل ضد اإلضطهاد و العنف –   •
   خبرة ونصيحة لمواجهة و حل الصراع )مشورة لمعالجة 

اإلضطهاد بمكان العمل(

غرفة العاملين في بريمن )إستشارات قانونية(  •

الجبهة اإلتحادية لمكافحة اإلضطهاد   •
 

هل تواجهون…
?

… في مجال العمل أو الحياة الخاصة تضررا أو 
إضطهادا أو مضايقة؟ 

بسبب جنسيتكم؟  •
•  بسبب جنسكم أو بسبب هويتكم الجنسية؟

بسبب ديانتكم؟  •
بسبب أيديولوجيتكم؟  •

بسبب إعاقتكم؟  •
بسبب عمركم؟  •

بسبب ميلكم الجنسي؟  •
بسبب تحيزات عنصرية؟  •

كثير من الناس ال يشعرون باألمان إذا ما تعامل معهم 
بشكل غير عادل.

ما هو المسموح به؟ كيف يمكن أن يكون رد فعلي؟

يمكنكم أن تعملوا لمواجهة الكثير من المضايقات 
واإلضطهادات!

من يستطيع أن ينصحني؟
أين يوجد الدعم ؟

ماذا يجب عمله في حالة التصعيد؟

من مراكز النشاور و نقط إتصالها المذكورة هنا ستحصلون على 
النصيحة و الدعم المطلوب.

تفاصيل معطيات اإلتصال لجميع مراكز التشاور تجدونها على 
ظهر الصفحة. 

يمكنكم كمجهول أن تقدم لكم المشورة، و هذا يعني، أنكم لستم 
مجبرين على ذكر أسماءكم.

مواقع أخرى التي يمكنها أيضا أن تقدم الدعم و لكنها ليست مواقع 
تشاور مناهضة اإلضطهاد بالمعنى الدقيق يمكنكم العثور عليها 

بالموقع التالي: 
www.antidiskriminierung.bremen.de

 النصيحة و التشاور
في حاالت اإلضطهاد

    التشاور بأشكال !
محددة من اإلضطهاد 

المشورة في أضرار سببها الجنسية أو تحيزات عنصرية   
 •  العديد من مراكز ااتشاور الغير حكومية يمكن وجودها بالموقه التالي: 

www.antidiskriminierung.bremen.de وأيضا عبر هاتف مواطني 
بريمن رقم ٠-٣6١-٠4٢١.

مفوض اإلندماج بوالية بريمن  •

المشورة في أضرار سببها الجنس أو الهوية الحنسية   
مكتب بريمن المركزي لتحقيق المساواة في الحقوق للنساء   •

النساء في العمل و اإلقتصاد ج.م  •
زيب – المستقبل في الوظيفة  •

مكتب فتيان بريمن ج.م  •
•  معلومات عن الدعم و المؤازرة في حاالت العنف ضد النساء و الفتيات متحصلون 

www.gewaltgegenfrauen.bremen.de :عليها من الموقع التالي

المشورة في أضرار سببها اإلعاقة   
  مفوض والية بريمن للمعاقين )مشورة خاصة ومعلومات عن مراكز تشاور أخرى 

ونقاط دعمها لذوي اإلحتياجات الخاصة (

المشورة في أضرار سببها العمر   
  مفوضية كبار السن في مدينة بريمن )مشورة خاصة ومعلومات عن مواقع 

إستشارية أخرى خاصة بمعالجة أضرار سببها التقدم في العمر( 

المشورة في أضرار سببها الميول الجنسية   
مركز النصيحة و الدعم للمثليون و المثليات جنسيا ج.م  
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