
 

 

 .والمرأة الرجل بين المساواة: تعني ألمانيا في الحياة 

 .األسرة أو الشراكة، أو ، الزواج أو ، العمل في سواءٍ  سواء حدٍ  على والسيدات الرجال على يسري وهذا .والقانون الحرية بلد ألمانيا 

 يتم أن على الدولة وتحرص .األلماني الدستور دستورنا من 3 المادة في مذكورة أنها لدرجة  مهمة والسيدات الرجال بين مساواةال

 على والحصول ، المدرسة إلى الذهاب مثل الرجال، حقوق نفس ألمانيا في للسيدات اليومية الحياة في حتى المساواة بهذه االلتزام
 ووكيالت وقاضيات، وشرطيات، ت،ومدرسا وطبيبات، أعمال، وسيدات سياسيات، ألمانيا في يوجد ولذلك. للعمل والذهاب الوظائف،

 أو شراكة، في تعيش أو عزباء، المرأة تكون أن المهم من ليس  .وبائعات حافالت، وسائقات ومربيات، ممرضات، وكذلك نيابة،

 المساواة وتسري .الرجل مثل مثلها التقدير، في الحق فلديها :فهذا غير مهم شرعي غير طفل أو شرعي، طفل لديها وإذا كان. متزوجة

ا الحقوق في  ويمكن. تتزوج من وتحدد الزواج بنفسها تقرر أن للمرأة يمكن ألمانيا، في .الميراث وحقوق األُسرية الحقوق على أيض 

 في يتم الذي الزواج بخالف – فقط القانوني والزواج .فقط المدنية باألحوال المختص الرسمي الموظف أمام الزواج إتمام ألمانيا في قانون ا

 رعاية حقوق الزواج عن الناتج المشترك الطفل على وتسري .الحقوق من الكثير به ترتبط – الخاص أو الديني الزواج أو الكنيسة

ا الوالدان يقررها أن يجب المهمة الشؤون أن يعني هذا. مشتركة  . الزواج أثناء حتى العمل، إلى الذهاب المرأة حق من يظل وبالطبع .مع 
 يتاح ، أَُسرية أو زواجية لمشكالت تََعرَّضت إذا أو بتهديد ألمانيا في المرأة شعرت اإذ .لها متروك هوأمر مالها من ةالمرأ تشتريه وما

 .السيدات بيوت مثل الحكومية غير الهيئات أو الشرطة إلى التوجه يمكنها الموقف هذا مثل في .المساعدة جهات من لهاالعديد

 هي هذه .فقط المدنية المحاكم ألمانيا في الطالق بأمور يختصو .أى أي منهم أنه لم يعد ناجًحاإذا ر الطالق طلب والرجال للسيداتيحق  
ا نحترمها وأن ألمانيا في ألجلها نعيش أن يجب يالت والحريات القِيَم ٍ. وأمان حرية في الحياة أجل من. جميع 

 .والمرأة الرجل بين المساواة أجل من 

  .األشخاص أجل من العدل. البافارية العدل وزارة 

 

 

 


