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 ھذا الدلیل یھدف إلى.اھال و مرحبا بكم في ألمانیا
 

 وقد تم. تقدیم معلومات عن البلد الذي تتواجد فیھ اآلن

Willkommen in 
Deutschland  

   تصمیمھ لكي یلقي الضوء على إجابات األسئلة الشائعة
    النصائح في ھذاوینبغي أال تؤخذ الكثیر من. اللجئین

   فالناس في. الكتیب باعتبارھا قوانین أو قواعد صارمة
   ألمانیا ال تتصرف دائما وفقا لھذا الدلیل، ومع ذلك فإن
   معظم التصرفات الموضحھ أدناه ھي ممارسات شائعة

   بالنسبة لمعظم الناس في أغلب االوقات
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 “”زیھین فیدر اوف “ و )سعید یوم( “ تاك كوتن

عارفالمت التحیات ھي )اللقاء الي( ًحین .علیھا   
 بشخص تلتقي خصوصا و شائع أمر التحیة إلقاء

 عند المثال سبیل على .الناس من قلیل أوعدد واحد
 عند األنتظار غرف أو الصغیرة المتاجر دخول

 بتحیة تقوم و ،“ تاك كوتن“ التحیة فتكون األطباء
 وبنفس .كمجموعة ھناك المتواجدون االشخاص كل
اسالن تحیة یمكنك الطریقة  القرى في الطرقات، في 

 النائیة المناطق وفي.
 مغازلة، یعتبر ال العادة في العامة األماكن في التبسم

 فاالبتسامة .غریب شخص إلى تتحدث عندما حتى
 االشخاص أغلب من الترحیب و الود سبیل علي تكون.

 
 سبیل على مغلقة، أبوابھم تكون ان الناس غالبیة ل
 ، یفض في أو الكبیرة المكاتب مباني في المثال
 المنزل ، مرح یكون سوف وعادة وي بك با الدخول منك طلب . والھدوء الخصوصیة لدواعي
 ومن.
 الدخول قبل الباب طرق األدب
ُیعد  فیھ تكون .)االسبوع نھایة عطلة( ھدوء یوم األحد 
َویعمل تقریبا مغلقة المحالت كل ًجدا قلیل عدد فیھ   
 ضجیجك ازعجھم إذا الجیران یشكو قد .الناس من
 العشب جززت إذا المثال سبیل على راحتھم، یوم في
ًوبناءا .الحائط على جدید رف بتركیب قمت أو  علیھ 
ًھدوءا ألمانیا في الناس یتوقع  الذي النوم، وقت خالل 
ًمساءا 10:00  22 الساعة بین ھو ) 07:00 حتى و )
 صباحا.

 
 مساحتھا و الخصوصیة تقدس ألمانیا في الناس

 ومن. اجتماعي كجمود الب یفسرھا والتي الشخصیة،
 شخص بجانبك احیانا عض یجلس أن جدا الشائع

 مرحبا سوى یقول وال لساعات المطعم أو القطار في
 الجلوس یفضلون الناس من كثیر ھناك كذلك، .ووداعا

 العام النقل وسائل في المثال سبیل على بمفردھم،.
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 .جریمة یعتبر أن یمكن العامة األماكن في التبول
 ما وعادة األماكن من الكثیر في عامة استراحات یوجد

 .االستنجاء بماء ولیس التوالیت بورق مجھزة تكون
 المرحاض، في التوالیت ورق رمي األحوط من

 على ینطبق ال ھذا ولكن .القمامة صندوق في ولیس
 استخدم یجب كما .القطنیة السدادات أو الصحیة الفوط
 المرحاض ترك من تأكد .ممكنة بقع أي لمسح الفرشاة

 استخدام المستحسن فمن ذلك، وعلى .وجاف نظیف
 مبولة یوجد ال حیث الجلوس وضعیة في المرحاض

 وعالوة .أیضا الرجال على ینطبق وھذا متاحة،
 من یعتبر الحمام مغادرة قبل الیدین غسل ذلك، على

 الصحیة المعاییر.
 
 

 ، عال وبصوت طویلة محادثات إجراء یعتبر تجري أن علیك یجب. وقاحة العامة األماكن في
 وخاصة

 الھاتفیة والمكالمات المحادثات ، العام النقل وسائل في
 منخفض بصوت.

 
 

 مخصصة وأماكن مقاعد ھناك العام النقل وسائل في
 للعربات وبعضھا - والحوامل والمرضى السن لكبار

ركت عادة الناس یحاول .المتحركة والكراسي  ھذه 
 األمر لزم ما إذا جانبا التنحي أو فارغة األماكن.

 
 

 الجانب على عادة الناس یقف المتحركة، الساللم على
 األیسر الجانب على األقدام على ویسیرون األیمن.

 
 

 طلب في تتردد ال مساعدة، إلى بحاجة كنت إذا
ًعادة الناس :بالغ شخص أي من المساعدة  .ودودون 

 دون األطفال من االقتراب عدم المستحسن ومن
ٍإذن على الحصول.  والدیھم من 
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 بینھم فیما والحب المودة المانیا في ھنا الناس یتبادل

 الثنائیات ھذه و )االخر الجنس من أو الجنس نفس من(
ًوأحیانا الیدین مسك ویشمل .شائعة  الحضن أو التقبیل 

 عادة، مقبول سلوك ھذا یعتبر و العامة األماكن في
 لھ مصادفتك عند تجاھلھ وینبغي.

 
 

 “ویمارسھ الخاص بدینھ یعترف أن شخص لكل یحق
 مسألة الدین یعتبر .دین بأي یؤمن ال أن حتى أو -

 من ولكن ترید، بما االیمان حریة لك لذلك شخصیھ،
 بااله یؤمنون الذین اآلخرین تقبل أیضا منك المنتظر

 االطالق على بااله یؤمنون ال أو آخر .
 
 
 

ًجزئیا العاریة المالبس  على وطبیعي، شائع امر ھي 
 التنانیر أو والسراویل القمصان ارتداء المثال سبیل

ُویعد .القصیرة.  مھذب غیر أمر اآلخرین في التحدیق 
 
 
 
 

 فیھا یكون السباحة أحواض من وبعض الساونا مناطق
 مالبس الناس یرتدي ذلك خالف .عاري شبھ المرء
سباحھال احواض في السباحة  یوجد ال عادة .العامة 
 وحمامات السباحة حمامات في الجنسین بین فصل

 احیانا ھناك فأن ذلك من الرغم وعلى سواء، البخار
 فقط اإلناث او للذكور مخصصة اوقات.

 
 
 

 المساومة نحو موجھة ألمانیا في والمناقشات اآلراء
 خاص بنوع الصحافة تتمتع .االستقطاب من أكثر

یةحر الحریة، من  .بالقانون مضمون وھذا .الصحافة 
 المواضیع، من واسعة مجموعة الصحافة وتتناول
 المجتمعیة والمؤسسات الحكومة انتقاد ذلك في بما

 عن بالتعبیر لك تسمح ”التعبیر حریة“ .)الكنائس مثل(
 شدیدة إلھانة للتمییز، یتعرض أحد ال طالما - رأیك

 للتھدید أو.
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لمصافحة،با تقوم ألمانیا في الناس  وھي 

 على المغادرة او الوصول عند بذلك تقوم
 أشخاص مقابلة عند وكذلك سواء، حدا
 انضم الذي للشخص الشائع ومن .جدد

 كل بمصافحة یقوم أن ما لمجموعة
 ویرافق .المجموعة ھذه في شخص

 الذي الشخص لعیون نظرة المصافحة
 للذكور المصافحة وتكون مصافحتھ، تتم

لمجموعةا نفس في واالناث  حد على 
 سواء.

ًجدا شائع امر العناق  عند الناس لدى 
 اقالیم بعض وفي باألصدقاء، الترحیب
ُیعد ألمانیا  الخدین على اآلخرین تقبیل 

ًأمرا ًشائعا  ًأیضا   معظمھم والذین 
 ھذا والیفھم .اآلخر الجنس من یكونون

 للتودد اومحاولھ جنسیة بطریقة.
ٌكثیر مآرائھ عن یعبرون الناس من   

 انھم على یدل ال وھذا .بصراحة
ُوتعد .صادقون ولكنھم مھذبون غیر  
ًجزءا )البناءة( االنتقادات ًأساسیا   في 
 في بخاصة واآلخرین، الذات تحسین

 اآلخرین إنتقاد یعد لذلك .العملیة الحیاة
 االمور من شخص ألي إنتقادك أو لك

 المألوفة.
thanks) كذلك ،”ال“ للرفض المؤدبة الصیغة ھي 
 نعم“ للقبول المؤدبة الصیغة ھي ”قیرنا“ أو ”بیتا“”.
 
ًجدا مھم امر ھو بالمواعید االلتزام ًمتأخرا كنت إذا .  
 فیمكن اشخاص، مع اجتماع عن أو موعدك عن
ُینظر أن بالفعل  بمثابة التأخیر من دقائق خمسة إلى 
ُتبقي ألنك احترام قلھ  .انتظار حالة في اآلخر الشخص 
ً،متأخرا كنت إذا  سبب على واطلعھ بالشخص اتصل 
 والمناسبات العمل في المعتاد االمر ھو ھذا .تأخیرك
 األصدقاء زیارة مثل الخاصة،.
َإجابتك شيء، علیك ُعرض إذا ُ َ  ,no) ” دانكا ناین،“ ب 
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 .مطلقة بحریة حیاتھ شریك إختیار إنسان لكل یحق
ًأیضا لھ یحق كما  قد لذلك .الزواج عدم أو الزواج 
 من ومنھم أوالد ولھم متزوجین غیر إثنین تصادف
 أوالد أیة لھم لیس.
 
 
 

 -الدین أو العرق أو الجنس الختالف التمییز اشكال
 إذا .محاكمتھ ویمكن قانوني غیر الجنسي التوجھ أو

ًلفظیا كان لو حتى تھدید أو تمییز بأي تشعر كنت  
ًامرا یكون لن بعنف الرد .بالشرطة اتصل :فقط ًمقبوال   

الح بأي  بشكل علیك التعدي كان سواء األحوال من 
 العنف ذلك، على وعالوة .تھدید أو تمییز أو إھانة،

 ألمانیا في بھ مسموح غیر.
 إذا .الحقوق بنفس ویتمتعون متساوون والنساء الرجال

 أن یجب وشأنھ تدعھ أن منك یطلب شخص أي كان
 والنساء الرجال من اآلخرین مضایقة أن كما .ھذا تقبل

. نوعةمم  آخر لشخص صورة التقاط قبل إستأذن .
ُطبیعي و شائع أمر الجنس لنفس الجنسي المیول عد  

 الخارجیة وزیر كان المثال سبیل على .ألمانیا في
ًعلنا الجنس مثلي السابق ًأیضا یمكن و كما .  للمثلیین 

 زواج( حیاة شراكة عقد تسجیل)
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عةودی لھا الزجاجات من العدید  و 8 بین ما( صغیرة 
 تقوم عندما تستردھا سوف الودیعة ھذه )سنت 25
 ماركت سوبر أي إلى إعادتھا یمكنك .الزجاجة باعادة
 التي ماركت السوبر من الضرورة من ولیس لبیعھا،
 المحافظة ذلك وراء من والمقصود .منھا بشرائھا قمت
 استخدام وإعادة التدویر إعادة طریق عن البیئة على
. زجاجاتال  القمامة من أقل وإنتاج 
 
 

 ومحبتھم الجید بسلوكھم معروفین المانیا في الناس
ُیفصلون فھم للبیئة، َ  تدویر إعادة أجل من القمامة 

 األرض على القمامة القاء یحبون ال أنھم .منھا الكثیر
 الطبیعیة، االماكن في أو المدینة في ذلك كان سواء
انببج الحدائق، في المثال سبیل على  وفي الطرق 
 القمامة وتلقى تحفظ أن جدا الشائع ومن .الغابات

 أن یعني ھذا كان لو حتى للنفایات، حاویة أقرب في
 عادة .المھمالت سلة إلى یصلوا حتى النفایات یحملوا
 العامة، األماكن في للنفایات صنادیق ھناك تكون ما

 الحافالت ومواقف القطارات محطات ذلك في بما
 الخ العامة والحدائق..

 
 
 
 
 

 إستھالك من الحد یحاولون ألمانیا في الناس من الكثیر
 اجل من فقط لیس االجراء ھذا ویتم والموارد، الطاقة

ًایضا المال لتوفیر وإنما البیئة حمایة  سبیل على .
 طویلة لفترة مفتوحا الثالجة یتركون ال الناس المثال،

 أنھم كما )ماركت السوبر في أو المنزل في( جدا
 الغرفة مغادرة عند األنوار یطفئون.

 قد فإنھ وبالتالي، .بإحكام مغلقة النوافذ تكون ما عادة
 وقت من النوافذ فتح للتھویة الضروري من یكون

 عندما التدفئة تشغیل بإیقاف قم الطاقة، لتوفیر .آلخر
 مفتوحة النوافذ تكون.
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 عند المائدة أدوات یستخدم ما عادة ذلك ومع .المائدة
 الطاولة على الطعام تناول.
 على تحتوي التي األلمانیة الحلویات من الكثیر ھناك
 كنت إذا لذلك الخنزیر، لحم من مصنوع جیالتین
 تلك اشتري حالل، الحلویات أن من التأكد في ترغب
 قائمة من تحقق أو ”نباتي“ الملصق علیھا یكون التي
 الجیالتین“ ل المكونات”.

نفیةالح من الماء شرب ًتماما آمن   -تحت الحنفیة ماء .
 .المخاطر من وخالي ألمانیا في الصارم اإلشراف
 سبیل على القاعدة، ھذه من قلیلة استثناءات ھناك
 في أو العامة األماكن في الحنفیات بعض المثال

 مخصصة ملصقات على تحوي التي القطارات :
“ Kein Trinkwasser” ( صالحھ غیر میاه 

 للشرب).
 ذات الخصومات متاجر من الكثیر ألمانیا في یتوفر
 (ALDI, LIDL, Penny) الرخیصة األسعار
 توفر التي (REWE,EDEKA) األغلى والمتاجر
 إلى باإلضافة .الیومیة حیاتھم في الناس یحتاجھ ما
 ومتاجر المزارعین أسواق تتواجد المتاجر ھذه
 .وإفریقیة وآسیویة ویونانیة تركیة متاجر منھا صغیرة
 المتاجر في العربیة والحلویات الحالل اللحم ستجدون
ًأیضا ستجدون .العربیة و التركیة المطاعم أو  بعض 
 24 تفتح التي الوقود بیع محطات في التموینیة المواد
ًسعرا أغلى لكنھا ساعة.  األخرى المتاجر من بكثیر 
ًغالبا الكحولیة، المشروبات ُیعدان والنبیذ البیرة  ًأمرا   

ًشائعا ًمثال المساء، في االجتماعیة المناسبات في   أثناء 
 .المطاعم في او المنزل خارج االكل أو العشاء تناول

ًتماما المقبول فمن ذلك، ومع  الكحول، تشرب ال أن 
 انواع من نوع أي یشربون ال األلمان من والعدید

 مشروبات علیك ُعرض إذا .اإلطالق على الكحول
ًدائما یمكنك كحولیة ضھاترف ان   قیادة .”دانكي نین،“ 

 ممنوعة الكحول شربك حالھ في السیارة.
 

 الوجبات من متنوعة مجموعة تجد سوف ألمانیا في
 .الدجاج أو البقر ولحم الخنزیر، لحم تشمل قد التي

ًدائما تسأل أن یمكنك  الوجبة في الذي اللحم نوع عن 
ًنوعا تأكل أن ترید ال كنت إذا ًمعینا   األلمان یفضلون .

 اللحوم من غیره على الخنزیر لحم.
 
 سواء العامة، األماكن من العدید في شائع أمر التدخین
 القطارات محطات وفي المطاعم في .والنساء للرجال
 مناطق“ علیھا مكتوب مخصصة اماكن ھناك
ُویعد .”التدخین  على أو الشارع الى الخروج عموما 
ًأمرا للتدخین الشرفة ُیعد .التھذیب غایة في   التدخین 
ًأمرا الحوامل النساء أو األطفال المدخنین، غیر بجانب  
ًوقحا.  

 الشاورما تقدم التي األماكن من الكثیر تجد قد
 ملفوف كباب شكل على لحم ببساطة وھي ،)الدونر(

 أو خروف لحم او عجل لحم تكون أن یمكن .بخبز
 المواد من غیرھا مثل )الدونر( والشاورما .دجاج

 والبرغر كالبیتزا( التحضیر السریعة الغذائیة
 أدوات دون تؤكل ما وعادة )وغیرھا والبطاطس
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 فإن ضوئیة أو مروریة اشارة اي ھناك یكن لم إذا
 الیمین“( الطریق حق لدیھ الیمنى الناحیة من الشخص

 الیسار قبل)” .
 للدراجات ممرات أو منفصلة مسارات تعیین یتم

یةالنص الرسائل .المدن في وخاصة الھوائیة،  والتحدث 
 بالسیارة، السفر عند .ممنوع القیادة أثناء بالھاتف

 أن یجب .األمان حزام ربط الركاب جمیع من یطلب
ُیستخدم. ًمقعدا لألطفال  ًخاصا  ًمناسبا   لحجمھم 

 وھذا العمل، ساعات أثناء عادة تتم الھاتفیة المكالمات
 أما .عصرا الخامسة او الرابعة الساعة حتى یعني

 او التاسعة بعد استقبالھا یتم ال فعادة الخاصة المكالمات
ًمساء العاشرة  عن بالتعریف قم مكالمة تجري عندما .

 المكالمة بدایة في أوال اسمك بذكر نفسك.
 شراء الضروري من العامة، النقل وسائل استخدام عند
 أو الخدمة نقاط في التذاكر شراء یمكنك .مسبقا تذكرة
ِّفعل .التذاكر ماكینات ذكرةالت   دخولك عند بك الخاصة 

 المدن، بعض في( القطارات أو الباصات أو الترام
 التذاكر من وأنواع اإلجراءات .)میونیخ أو برلین مثل

 والمدن المناطق بین تختلف أن یمكن المتاحة.
 
 
 )الحكومیة المكاتب ذلك في بما( والمكاتب المتاجر
لالمثا سبیل على .المحددة األوقات في وتغلق تفتح  إذا 
 الساعة تمام (”Öffnungszeiten “) الدوام ینتھي
 16 ) في ھناك تكون أن المستحسن من فإنھ ،) 04:00
 15.55 الساعة ) 16:01 الساعة في ألنھ ،) 03:55
 ) الشيء ونفس .مغلقا الباب بالفعل تجد قد ) 04:01
ًأیضا ینطبق  والحافالت القطارات وصول أوقات على 
 مغادرتھا وقت وكذلك وغیرھا،.
 

 والمستندات اإلجراءات( البیروقراطیة مع التعامل
 ویمكن للغایة معقد األحیان بعض في )الورقیة

َّفعال یبدوغیر أن ًوقتا یستغرق .  إجراءات ویتبع 
ًمحبطا یكون وقد موحدة  اإلجراء ھذا ذلك، ومع .

 نكون لكي مصمم وھو للجمیع نفسھ ھو البیروقراطي
 جریمة الرشوة قبول أو تقدیم یعتبر .منصفین.

ًغالبا ألمانیا في الناس  .المرور بقواعد ملتزمون 
 إشارات عند ویتوقفون المروریة باالشارات یلتزمون
 .األفق في أحد ھناك یكن لم إذ حتى الحمراء المرور
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 یتحدثون األطباء معظم أن العلم مع الظھر، بعد ما

 االنجلیزیة.
 األحد یوم المساء، في الدواء إلى بحاجة كنت إذا
 صیدلیة أقرب زیارة یمكنك العطالت، أیام في أو

 استخدم المناوبة، الصیدلیة لمعرفة .)المناوبة لیست(
 الرقم على أواتصل )غوغل البحث محرك( االنترنیت

 )أقصى كحد للدقیقة سنت 69 التعرفة( 22833
 صیدلیة ألقرب نشرة تعلیق یتم .المحمول الھاتف من
ًأیضا مناوبة.  األخرى الصیدلیات جمیع أبواب على 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ًدائما  -یكونون الذین االخرین األشخاص مساعدة حاول 
ًدائما یمكنك تخاف، أو تقلق ال .خطر حالة في  تفعل أن 
ًشیئا  یكون الذي الشخص مساعدة الجمیع من مطلوب .
 اإلسعافات تقدیم خالل من المثال سبیل على خطر، في

 أدناه انظر( الطوارئ خدمات واستدعاء األولیة).
 :الجنسي والتحرش السرقة، المشاجرات، حالة في
 أي من 110 الرقم على اتصل( الشرطة استدعي

 یعملون وھم لطیفین عام بشكل الشرطة ضباط .)ھاتف
ُتأخذ وسوف لمساعدتك.  الجد محمل على مكالمة كل 

 :الطبیة الطوارئ حاالت أو حریق نشوب حالة في
 من 112 الرقم على اتصل( االطفاء رجال استدعي
 فقط الساخن الخط ھذا یستخدم أن یجب .)ھاتف أي

 وینطبق .)للحیاة المھددة الحاالت( الطوارئ لحاالت
 المستشفیات في الطوارئ غرف على نفسھ الشيء.

 مكتب مراجعة الالجئین على ینبغي الطبیب، لمراجعة
ًاوال االجتماعي الضمان  عادة مفتوحة األطباء عیادات .

 فترة في وأحیانا ، 12:00 حتى صباحا 08:00 من
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 -والالجئین أللمانیا القادمین الزوار الدلیل ھذا یستھدف
 إعطاء ھو منھ الھدف .المستقبل في والمواطنین
 یتعلق وفیما .ألمانیا في إقامتھم بدایة في التوجیھ

 مفیدة معلومات توفیر إلى الدلیل ھذا یھدف بالالجئین
 األلمانیة واللغة االندماج دورات في یشاركوا أن لحین

ًاعتبارا .الحكومة تقدمھا التي  2015 سبتمبر من 
BAMF ( ال )والالجئین للھجرة االتحادي المكتب 

 الغرض لھذا معلومات أي یوفر.
 كلما التوضیحیة الرسوم مع مختلفة بلغات متاح الدلیل

ًممكنا ذلك كان  خیار مع االنترنت على متوفر وھو .
 في للتوزیع متاح مطبوع كتیب یصبح وقد .طباعتھ

 الحق وقت.
 المعلومات توفیر ھو الدلیل ھذا من الوحید الغرض
 على الدلیل ھذا فھم الخطأ من فإنھ ذلك ومع .المفیدة
 ینعكس ما وھذا .الالجئ ووعي ادراك من تقلیل انھ

 الدلیل ھذا كتابة عند وحاسم واضح بشكل.
صمیمھت تم الدلیل ھذا محتوى  العدید بدعم وتجمیعھ 

 سوریا، من أشخاص المثال سبیل على( األشخاص من
 األشخاص من فلسطین مصر، السودان، أفغانستان،
ًحدیثا ھاجروا الذین  ھم الذین واألشخاص المانیا إلى 

ًجدا الضروري من كان .)الخ … اآلن الجئون  اشراك 
عالمشرو ھذا ومناقشة الدلیل ھذا تصمیم في الالجئین  
 بذل تم الدلیل ھذا حول الالجئین مع الحوار في .معھم

 یقلل أن أو بسوء أحد أي یمس ال أن المستطاع قدر
ًعونا لیكون الدلیل ھذا أتى انما مستواھم، أو شأنھم من  

ًومساعدا.  ذلك طلبوا الذین لالجئین 
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