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الهيئة االتحادية 
لمكافحة التمييز

تدعم الهيئة االتحادية لمكافحة التمييز، وهي هيئة مستقلة، األشخاص 
الذين كانوا عرضة للتمييز لدواع عنصرية أو ألسباب متعلقة باألصل 

العرقّي أو بالجنس أو بالديانة أو بالعقيدة أو باإلعاقة أو بالسن أو 
 (AGG) بالتوجه الجنسي. يحظر القانون العام للمساواة في المعاملة
التمييَز، ال سيما في مكان العمل وفي مهام الحياة اليومية منها على 

سبيل المثال التبضع أو النشاطات الترفيهية.

1.  االستشارة
يفيدكم فريقنا االستشاري بكل سرور بكافة المعلومات حول حقوقكم بناء 
على القانون العام للمساواة في المعاملة (AGG). في هذا السياق نطلعكم 

ما إذا بوسعكم إنفاذ حقوقكم ونشرح لكم السبل لذلك. كما ندعمكم من 
أجل التوصل إلى حّل سلمي للنزاعات. إن خدمة االستشارة التي نقدمها 

مجانية وليست منوطة بشروط خاصة. 

يمكنكم الحصول على استشارة هاتفية وقانونية أولية أيام االثنين من 
الساعة 13 إلى 15، وأيام األربعاء والجمعة بين 9 و12 على الرقم 

الهاتفي 1855-18555 030. كما يمكنكم مراسلتنا على البريد 
 اإللكتروني beratung@ads.bund.de. تجدون على الصفحة 

www.antidiskriminierungsstelle.de استمارة إلكترونية لالتصال 
بنا. في حال كنتم ترغبون في الحصول على استشارة شخصية، بوسعكم 

البحث عن مكتب استشاري بالقرب من مكان سكنكم على الصفحة 
 .www.antidiskriminierungsstelle.de/Beratungsstellen 

 كما نقّدم لألشخاص الصم خدمة لغة اإلشارات من أجل تسجيل 
موضوع االستشارة. 
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2.  البحث
إن معرفة أشكال التمييز ودرجته مهمة جداً من أجل مجابهة اإلساءة 

ه ومستدام. وفي هذا الصدد نجمع البيانات ونجري  بشكل موجَّ
باألبحاث حول موضوع التمييز في ألمانيا. وعلى أساسها نصيغ 

توصيات من شأنها أن تحّد من المعامالت الجائرة. كما تقدم الهيئة 
االتحادية لمكافحة التمييز بمشاركة مفّوضين آخرين تقريراً حول 

التمييز في ألمانيا إلى البرلمان األلماني البوندستاغ كل أربعة أعوام. 
 تجدون التقارير وكافة نتائج البحث على الصفحة التالية: 

 .www.antidiskriminierungsstelle.de

3.  العالقات العامة
إن غايتنا من خدمة العالقات العامة هي التعريف بالحقوق في حاالت 
التمييز والتوعية حول مزايا العيش في مجتمع متنوع. في هذا السياق 
نعمل بشكل وثيق مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الناشطة 
في الحماية من التمييز على المستوى األوروبي والمحلي، أي على 

النطاق االتحادي وعلى نطاق الواليات واألقاليم. تجدوننا على 
 www.antidiskriminierungsstelle.de اإلنترنت على الصفحة

وعلى مواقع التواصل االجتماعي. 
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إدارة التحرير

إن هذا المنشور جزء من خدمة العالقات العامة التابعة للهيئة 
االتحادية لمكافحة التمييز. يتم تقديمه بشكل مجاني وهو غير 

لبيع.  مخصص ل

 الناشر: 
 الهيئة االتحادية لمكافحة التمييز 

 11018 برلين 
www.antidiskriminierungsstelle.de

 لالتصال: 
 الهاتف: 18555-1855 30 (0)49+ 

 الفاكس: 18555-41865 30 (0)49+ 
 مواعيد االستشارة القانونية األولية: 

 االثنين بين الساعة 13–15، األربعاء والجمعة بين 9–12 
beratung@ads.bund.de :البريد اإللكتروني

 لالستعالمات العامة: 
 من االثنين إلى الجمعة بين الساعة 9–12 و 13–15 

poststelle@ads.bund.de :البريد اإللكتروني

 www.zweiband.de :التصميم 
 آخر تحديث:  كانون األول/ديسمبر 2018 

MKL Druck GmbH & Co. KG :الطباعة
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