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هنا يمكنك المشاركة في استطالع الرأي – “والقطارات الحافالتمنه في  ن أو تعانيالتمييز الذي تعاني„ حول استطالع رأي

أن نجمع الخبرة  “أو اضطهاد من دون تمييز عاماستخدام وسائل النقل ال عادل، كيف يمكن أن ينجحنحن نقود بشكل „نريد في إطار مشروع 

في نشرة معلومات، ولهذا وإصدارها  وتقييم هذه الخبرات والتجارب عامعند استخدام وسائل النقل الوعدم المساواة عاشة حول التمييز والتجربة المُ 

 نحن بحاجة إلى دعمكن ودعمكم.

الحافلة وال تقوم سائقة بتجاهل شخص ُمقعد ينتظر للركوب عند المحطة ويستمر بالقيادة. يتم إعاقة امرأة محجبة من دخول  حافلةكأملثة: يقوم سائق 

 ة أو أحد الركاب بتقديم المساعدة لها.الحافل

في والية  عاماستخدام الحافلة أو القطار ووسائل النقل ال على سبيل المثال بسبب إعاقة أو تمييز عنصري عند ،هل واجهت نوعاً من أنواع التمييز

 ساكسونيا وتريدين أو تريد مشاركة هذه التجربة معنا )أيضاً بشكل مجهول الهوية(؟

؟في تقديم االستشارة خالل عملك، مثالً في وظيفتك الوقائعهل كنت شاهدةً أو شاهداً على واقعة حدثت فيها تمييز أو تم إخطارك بمثل هذه 

  :إذا ً نطلب منك المشاركة في استطالع الرأي حتى 31.07.2022 وبذلك یمكنك

تعبئة االستمارة في االنترنت بشكل مجھول الھویة تماماً وذلك عبر الموقع التالي:
     melden -sachsen.de/de/diskriminierung-https://www.adb   

  االستمارة الُمرفقة وإرسالها عن طريق االيميل أو البريد، حيث سيتم فصل بيانات االتصال الخاصة بك بشكل صارم عن االستمارة.أو تعبئة

 :الذي يجب معرفتهماذا 

 سيتم جمع المعلومات   ً .2023نشرها في بداية عام  ثموتقييمها ومن  وتسجيلها إحصائيا

  وحتى اآلن، لكن ذكر الواقعة التي حدثت في الماضي البعيد ووصفها سيكون أيضاً  2020التي حدثت ما بين عام  الوقائعيمكن اإلبالغ عن
.مفيداً 

  ًالحصول على مشورة.عند الرغبة يمكن أيضا

:معلومات أساسية

حيث أظهرت الدراسة االستقصائية  من الناس. ين من الحياة اليومية لكثيرجزءاً  والقطارات الحافالت استخدام خالل للتمييز التعرض يُعتبر سفلأل

أن ثاني أكثر أشكال التمييز شيوعاً هو  (ADS)التي نشرتها الوكالة االتحادية لمكافحة التمييز  2017عام  في “تجارب التمييز في ألمانيا„التمثيلية 

وبنسبة يُعتبر جزءاً من نواحي الحياة هذه.  عامحيث أن استخدام وسائل النقل ال %40,7وأوقات الفراغ وذلك بنسبة  ةعامفي مجال الحياة ال

 أكثر شيوعاً من النسبة األولى.هي ثاني  عامتجارب التمييز في وسائل النقل ال تكان 23,7%

ديهم أيضاً ال تزال هناك معرفة قليلة في التعامل مع التمييز ومكافحته في مجال وسائل النقل العام، وفي كثير من األحيان ال يعرف المتضررون أن ل

 أو ال يثقون في تلك الخيارات.ضد التمييز ال يرون آي خيار للتصرف ام وسائل النقل العام أو الحق في المساواة في المعاملة وذلك حتى في استخد

إلى إظهار حقيقة أمر تجارب التمييز وعدم المساواة الُمعاشة خالل  “نحن نقود بشكل عادل„يهدف مشروع مكتب مكافحة التمييز في ساكسونيا 

بالتمييز على الصعيد الهيكلي كوجود العوائق لمستخدمات ال مختلفة من التمييز، على سبيل المثال استخدام وسائل النقل العام. يتعلق األمر بأشك

 ومستخدمي الكرسي المتحرك، أو بالتمييز بشكل مباشر كاستخدام شتائم عنصرية.

المشروع بعمليات التغيير إلى األمام التي تتيح لكل األطراف )الركاب وشركات النقل( الوعي الالزم بما يخص التمييز  هذا نريد أن ندفع عن طريق

 في استخدام وسائل النقل العام في والية ساكسونيا.

مكتب مكافحة التمييز

في ساكسونيا

https://www.adb-sachsen.de/de/diskriminierung-melden
https://www.adb-sachsen.de/de/diskriminierung-melden
https://www.adb-sachsen.de/de/diskriminierung-melden
https://www.adb-sachsen.de/de/diskriminierung-melden
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استمارة األسئلة

متى وقعت الحادثة؟ .1

 خالل أو على الهاتف أو مكتب حجز التذاكر أو في خالل التحقق من التذاكر أو المحطة أو القطار أو أين كان التمييز؟ )في الحافلة .2
 بريد أو ...(بالااليميل أو المراسلة ب

المتضرر من التمييز؟ أنت بشكل شخصي أو شخصاً آخر؟من المتضررة أو  .3

أو الجنس أو الهوية الجندرية أو الديانة أو  العمرأو  صفات عنصرية أو ماذا تعتقدين أو تعتقد السبب وراء التمييز؟ بسبب اإلعاقة .4
العقيدة

التذاكر أو الركاب اآلخرين أو المارة(سائق الباص أو الحافلة أو مفتشات ومفتشي قام بممارسة التمميز؟ )سائقة،  من .5

وصف موجز للحادثة: .6

ما هي الدالالت أو التلميحات على أن ما حدث كان تمييز؟ .7

الحصول على المشورة أو على رد من مكتب عند الرغبة في أو االختيار بمحض مأل هذا الحقل هو اسمك ومعلومات االتصال بك ) .8
مكافحة التمييز في ساكسونيا(

هل ترغبين أو ترغب بالتواصل معك من مكتب مكافحة التمييز في ساكسونيا؟ .9
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 االتصال وسائل

  | .Antidiskriminierungsbüro Sachsen e.Vساكسونيا في التمييز مكافحة مكتب

Seeburgstraße 20 

04103 Leipzig 

  sachsen.de-annett.heinich@adb(:Annett Heinich) هاينيش آنيت

sachsen.de-www.adb 
 

 | Antidiskriminierungsstelle des Bundesالوكالة االتحادية لمكافحة التمييز  من بتمويل
www.antidiskriminierungsstelle.de 

 
 

 

 بيان حماية البيانات الشخصية

ارة يكون يمكنك اإلبالغ عن طريق هذه االستمارة عن حادثة تمييز تعرضت لها بشكل شخصي أو الحظتها. مأل جميع البيانات في هذه االستم

 ، وفي حال عدم ذكر هذه المعلومات ال نقوم بالتواصل معك.مشاركتهابمحض االختيار، حيث يمكنك مشاركتنا اسمك ووسائل االتصال بك أو عدم 

هذه اإلحصائيات من أجل  نستخدمدخلة عن طريق هذه االستمارة ألغراض إحصائية، حيث في حال اإلبالغ عن حالة تمييز نقوم بحفظ البيانات المُ 

هذه  مشاركةبمشاركتها مع هيئات وأطراف فاعلة في مكافحة التمييز. في حال  السؤالونقوم عند  عملنا في مكافحة التمييز وعدم المساواة

 ي طرف ثالث.اإلحصائيات ال نقوم بمشاركة اسمك أو معلومات االتصال بك في حال إدخالها في االستمارة أو العنوان الُمرسل منه مع أ

 ظعند الرغبة بالحصول على مشورة بشأن الحادثة يمكنك في نهاية االستمارة وبمحض االختيار مشاركتنا معلومات االتصال بك. عندها نقوم بحف

 هذه المعلومات لغرض معالجة طلب المشورة، حيث ال نقوم بتمرير هذه البيانات إلى أي طرف ثالث من موافقتك الصريحة.

 على موقعنا اإللكتروني. “اإلبالغ عن حادثة تمييز„للمشاركة في استطالع الرأي بشكل مجهول الهوية ننصحك بالمشاركة عبر االستمارة 

 .نجليزيةة واإليني موجودة فقط في اللغة األلماناالستمارة على الموقع اإللكترو مالحظة:

melden-sachsen.de/de/diskriminierung -https://www.adb 

 
 

 يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول بيان حماية البيانات الشخصية على الموقع التالي:

sachsen.de/de/datenschutz-https://www.adb 

mailto:annett.heinich@adb-sachsen.de
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