
 
 

 Queer Refugees Hamburg معلومات عن مجموعة 
 الصفحة اإللكترونية 

 َمن نحن؟ 

 دمات املجموعةخ 

 معرفة املزيد 

Refugee Sisters  

  مواقع مهمة 

  التواصل 

  

 

 

 

 

 

 / Home ملوقعا 
 هذا املوقع يقدم معلومات عن نشاط 

 شبكة هامبورغ لالجئين 

„Hamburger Vernetzung pro LSBTIQ*–Geflüchtete “ 

في هامبورغ، التي ترغب في  *LGBTIQفي هذه الشبكة، تتلقى الجهات الفاعلة واملشاركة في منظمات حقوق اإلنسان  

التصدي للعنصرية في صفوفها، مزيًدا من التدريب واملعلومات حول املثلية الجنسية واملثليات واملثليين والعنصرية وتغيير 

 العروض الخاصة ل الج
ً
  LGBTIQ*نس لكي تحسن تأدية عملها في شؤون الالجئين، وتتلقى أيضا

 من شبكة هامبورغ لالجئين العروض هنا سوف تجد جميع 

„Hamburger Vernetzung pro LSBTIQ*–Geflüchtete“جميع املعلومات عن الدعم والتعليم اإلضافي ،. 

 االطالع على التطورات الحالية واإلجراءات املثيرة لالهتمام باإلضافة إلى املساعدة الفعليةيمكن هنا  
ً
 أيضا

 . *LGBTIQتجد مجموعة من عمل الالجئين ذوي التحرر الجنس ي  معلومات مثيرة لالهتمام تحت 
ً
كما تم تجميعها جزئيا

 الفرنسيةو  اإلنجليزية باللغة

 شكر بلدية هامبورغ لتمويلها هذا املوقعت 

 

 

 

https://queer-refugees.hamburg/index.php/refugee-sisters
https://queer-refugees.hamburg/index.php/welcome
https://queer-refugees.hamburg/index.php/welcome


 Wer wir sind/  ن نحنم 
وهي تتضمن العديد . 2015تم تأسيس املائدة املستديرة ضد العنصرية الخاصة باملثليين ومصححي الهوية الجنسية في عام  

من الخدمات لالجئين ذوي خلفية تصحيح الهوية الجنسية وعن شؤونهم. وهي تحمل اآلن االسم الجديد: شبكة هامبورغ 

 “Hamburger Vernetzung pro LSBTIQ*–Geflüchtete„لالجئين 

 .إضافة لتعليمهم وتشجيعهم على االعتماد على الذات LGBTIQالهدف من عملنا هو حماية واندماج الالجئين الذين هم * 

. وتستند فعالياتنا إلى االلتزام باليقظة ضد العنصرية وخاصة في صفوفنا نحن املثليين وذوي خلفية تصحيح الهوية الجنسية 

 .لجميع زوار هذه الصفحةنتمنى أيًضا هذا املوقف 

 Lesbenverein Intervention e.Vعناوين التواصل:  

 ( 18- 15)الخميس الساعة  040245002 :هاتف

 refugees.hamburg-info@queerأو على املوقع هذا:

 نلتقي في:  

Intervention e.V., Glashüttenstr. 2 

 (U2 Messehallen, U3 Feldstraßeقرب محطات املترو )

 

 

 /  Angebote der Gruppen دمات املجموعات:خ 
 Lesbenverein Intervention e.V. • 

Magnus-Hirschfeld-Centrum (mhc) • 

basis-praevent •  

basis&woge e.V. •  

sâvia •  

LÂLE in der IKB e.V. •  

Hein & Fiete •  

CASAblanca •  

QUEERAMNESTY • 

 

Lesbenverein Intervention e.V. 

Glashüttenstraße 2, 20357 Hamburg 

 040245002: هاتف

 مساء 18حتى  14:30 الساعةمن أوقات االتصال الهاتفي الخميس 

intervention.de-info@lesbenverein 

intervention.de-www.lesbenverein   

   شبكة هامبورغ لالجئين „Hamburger Vernetzung pro LSBTI*–Geflüchtete.“   

 في هامبورغ LGBTIQملتقى جميع النشطاء والناشطات في مساعدة الالجئين *

 Refugee Sisters  

 موقف مبدأي حسن تجاه املرأةمع  *توفر مأوى للنساء الالجئات 

 .ثقافيةوهذه عبارة عن خدمة اجتماعية و 

mailto:info@queer-refugees.hamburg
mailto:info@lesbenverein-intervention.de
http://www.lesbenverein-intervention.de/


  Magnus-Hirschfeld-Centrum (mhc) 

 في هامبورغ 
ً
 مكان االستشارة والثقافة ولقاءات مجموعات املتحررين جنسيا

 Borgweg 8  

22303 Hamburg 

mhc-Beratungsstelle 

 0402790069هاتف:  

 21 - 19/ باإلضافة إلى االثنين + األربعاء الساعة  18 - 14الخميس الساعة  –االثنين 

مركز االستشارة يقدم املساعدة واالستشارة لالجئين املثلين واملثليات وملزدوجي امليول الجنسية وملصححي الهوية الجنسية في  

 املواضيع التالية:

  مشاكل السكن 

 مشاكل التعرض للتمييز أو للعنف 

 أمور طلب اللجوء 

 )التوسط في الحصول على املساعدة )من املحامين أو األطباء 

 وتواصل مع مشهد *  معلوماتLGBT 

 

 ملتقى لالجئين ذوي التحرر الجنس ي 

  
ً
 )بالعربية( ونساعدكم بالترجمة ونتوسط بين الثقافات  مثلييننحن أيضا

ً
اجتماع في جو خاٍل  مرتين في الشهر وننظم ذاتيا

 .من التمييز

 لقاء املجموعات يفتح املجال: 

  ف على أشخاص جددللتعر 

 للشعور باألمان 

  
ً
 لالستمتاع بأوقات جميلة سويا

 لتبادل الخبرات 

  للحصول على معلومات وجهات االتصال إلى املشهدLGBT  *وتخطيط األنشطة املشتركة 

 من الساعة 
ً
 مساء. 18:30كل أول يوم أحد وأول يوم أربعاء من كل شهر اعتبارا

 

 

 

 Basis-praevent  

 الطفولة مرحلة في الجنس ي للعنف تعرضوا الذين والرجال لألوالد استشاري  مركز هو

 .املراهقة أو

 ويمكن. نصائحنا على الحصول  يمكنهم أقاربهم إلى باإلضافة العنيفة التجارب هذه لديهم الذين والرجال الشباب الالجئين

 .ذلك طلب على بناء املترجمين تكاليف ندفع أن

  praevent.de-https://basisاملوقع: 

https://basis-praevent.de/


 basis&woge e.V.  

 العنصري  يقدم املشورة ضد التمييز 

أو هويات  / لهم توجهات جنسية )استشارات بشأن الحق لكل من readفي املشروع 

 جنسية مخالفة في عدم التعرض للتمييز(، يمكن للمتأثرين من التمييز الحصول على املساعدة والدعم.

 hamburg.de-http://adbاملوقع: 

 

 

 

 sâvia 

sâvia steps against violence  

وفي مساكن اللجوء وتوعيتهم  في أمور ى ولفي أماكن استقبالهم اال تقديم خدمات زيارة الالجئين 

 .LSBT*Iالعنف االجتماعي العام وكذلك بخصوص العنف ضد 

sâvia  هو تعاون بين مراكز املشورةi.bera  وLȃle  وintervento  وFrauennotruf. 

 violence-against-steps-www.verikom.de/saviaاملوقع: 

 040350177253هاتف: 

  بعد الظهر 16حتى الساعة  14 الساعة، من األربعاء –االثنين 

 12صباحا حتى الساعة  10 الساعة ،الخميس والجمعة  
ً
 ظهرا

 

 

 

 LÂLE in der IKB e.V.  

Brahmsallee 35, 20144 Hamburg 

 04030227978: هاتف

 integrationszentrum.de-lale@ikbاملوقع: 

lale.de-www.ikb  

   13حتى الساعة  10 الثالثاء من الساعة :(عبر الهاتف وشخصًيا)ساعات االستشارة املفتوحة  
ً
 ظهرا

 مساء 17حتى الساعة  14األربعاء من الساعة 

 اترك رسالة صوتية على السكرتيرة اآللية –وحسب تحديد املوعد 

 املشورة بين الثقافات في حاالت العنف املنزلي أو العائلي وكذلك الزواج القسري ( 1

 مجانية وسرية بتكتم ( املشورة تكون 2

 

  العروض 

االستشارة بشأن وتشمل مواضيع . والشباب LSBTIمركز استشاري متعدد الثقافات للنساء والرجال و عبارة عن LÂLEإن 

 .كما ننصح ونقدم الدعم لألصدقاء واألقارب الذين يتعاملون مع املشكلة. العنف املنزلي والعائلي وكذلك الزواج القسري 

 االستشارة 
ً
، ولكن يجب أن يتم االتفاق عليها مسبقا

ً
 يرجى تحديد املوعد عن . لذا في اللغة األم ممكنة طبعا

ً
 هاتفيا

http://adb-hamburg.de/
file:///C:/Users/Administrator/Documents/Geschäft/Webseitenerstellung/Intervention/Material/Übersetzungen/weitere%20Übersetzungen/www.verikom.de/savia-steps-against-violence
mailto:lale@ikb-integrationszentrum.de
http://www.ikb-lale.de/


 Hein & Fiete  

راض ماأل / الجنس مع املشورة واالختبار لفيروس نقص املناعة البشرية ثلي فحص امل

 Pulverteich 21, 20099 Hamburgاملنقولة باالتصال الجنس ي 

Hein & Fiete  تقدم الذين يمارسون الجنس مع الرجال * مركز استشاري للرجال  هو .*

 دون ذكر أسمائهم ودون إخطار مسبق عن فيروس نقص املناعة البشرية * جال النصائح للر 
ً
اإليدز ويتم اختبارهم / مجانا

 .كل ش يء يكون سري وبتكتم. املشورة تكون عن جميع األمراض املنقولة جنسيا. عند الطلب

 www.heinfiete.deاملوقع: ، مساء 20حتى الساعة  16 الساعةمن  ،يومي الثالثاء والخميس

 

 

 

 CASAblanca  

 مركز اإليدز وعدوى األمراض املنقولة جنسيا في مستشفى التونا 

Max-Brauer-Allee 152, 22765 Hamburg 

 040428374104هاتف: 

 www.hamburg.de/casablancaاملوقع: 

 Casablanca@bgv.hamburg.deالبريد اإللكتروني: 

 أوقات الدوام: 

 15:30 – 11:30 الساعة، من االثنين  

 12 – 8 الساعة، من الثالثاء 

 17:30 – 13:30 الساعة، من ألربعاءا 

 15:30 – 11:30 الساعة، من الخميس 

 

 واملترجمات املترجمين 

 .ممكن والتركية واإلسبانية والرومانية والبلغارية والفارسية للعربية متوفرة

 :االستشارة

  ممكنة والفرنسية واإلنجليزية األملانية اللغاتفي 
ً
 العمل. ساعات خالل دائما

 

 

 :العروض 

 CASA blanca: CASA_FLUCHT م . وتقدأمور صحتهم الجنسيةمساعدة لألشخاص املشردين في  تقدم

النصائح بشأن األمراض املنقولة جنسيا وفيروس نقص املناعة، وكذلك في منع الحمل والحمل والنزاعات 

موجود لدينا مترجمين للغة  ١١ – ٩الثالثاء من الساعة يوم العرض مجاني وسري بتكتم . الناجمة عن الحمل

 .العربية والفارسية

  تقدمCASA_FLUCHT يساعدهم املترجمون للغة العربية والفارسية. و لتدريب املجاني لالجئينأيضا ا 

  Jessica.schneeweiss@bgv.hamburg.de: التواصل انعنو

 

http://www.heinfiete.de/
http://www.hamburg.de/casablanca
mailto:Casablanca@bgv.hamburg.de
mailto:Jessica.schneeweiss@bgv.hamburg.de


 

 QUEERAMNESTY 

 هامبورغ والية

 والتعددية الجنسيةحقوق اإلنسان وامليول الجنسية، الهوية الجنسية 

 بمرافقة  LGBTIفي هامبورغ  Queeramnesty"منظمة تقوم 
ً
إلى  الالجئين املثليات واملثليين وثنائيي الجنس واملتحولين جنسيا

 .النصيحة مجانية. يرجى االتصال بنا وتقديم جميع الوثائق الالزمة. مكتب منظمة العفو الدولية في هامبورغ

 

AMNESYTY INTERNATIONAL 

Bezirk Hamburg  

Eilbeker Weg 214 

21346 Hamburg 

 

 مساء 20الساعة – 18، من الساعة الخميس –أوقات الدوام: من الثالثاء 

  www.queeramnesty.hamburgاملوقع: 

 

 [1] 

 

 

  

 

Wissenswertes / معرفة املزيد 

 .املفاتيح األملانيةيرجى استخدام لوحة . يمكن قراءتها باألملانية وبعضها باللغة اإلنجليزية LGBTIQهنا ستجد معلومات عن 

  

 

 

 

http://www.queeramnesty.hamburg/
mailto:https://queer-refugees.hamburg/index.php/wissenswertes


 Links / مواقع 
 

Womens Health Team 

 املحطة املركزية بقرب -مساعدة لالجئين ولكل َمن هو بدون مأوى من النساء والفتيات  

االتصال  Womens Health Teamيقدم . أي امرأة، سواء هاربة أو بدون مأوى، هي موضع ترحيب

 .هدفنا هو تقديم مساعدة سريعة ومباشرة في املكان. بأخصائي أمراض النساء أو القابلة

 .القابلة وطبيب أمراض النساء واثنين من املترجمين الفوريين باللغات الفارسية والعربيةمع يتم التشاور 

 في املحطة الرئيسية/  Sankt Georgsفي كنيسة  .مساء 19 – 17يوم الخميس من الساعة 

 Ecke Sankt Georgs Kirchhof / Koppel, 20099 Hamburg: العنوان

 مواقعناحول مشروعنا على ملزيد من املعلومات 

 www.johanniter.deو  hh.org-www.wht املوقع:

 

 :في هامبورغ Womens Health Teamالجهة املنظمة هي 

 ميريام واجنر، أخصائية نسائية وطبيبة توليد. الدكتور ميد

 

 

  

  Queer Refugees Supportفريق  

فريق الدعم املستقل: أنت مثلي أو مثلية أو ثنائية الجنس أو عابرة * أو داخلية أو غريبة وأنت 

 *(؟LGBTIQمن فئة )

 وهربت إلى أملانيا؟ فأنت أصبحت هنا في املكان الصحيح !

.desupport-refugees-http://queer 

 

 

 

 Queer Refugees Deutschland 

: Queer Refugees Deutschland  " LSVD-Projekt مشروع  

 LGBTIيواصل ويدعم ويقدم االستشارة في جميع أنحاء أملانيا الالجئين 

 .LGBTIويؤمه جميع الالجئين 

ومزدوجي امليول الجنسية واملتحولين وهذا ينطبق بشكل خاص على املثليات واملثليين . من يهرب لديه أسباب وجيهة لذلك

 والباحثين عن الجنس،
ً
. الذين عانوا من االضطهاد والعنف من جانب الدولة أو األسرة أو املجتمع في بلدانهم األصلية جنسيا

  refugees.de-www.queer: لغات تحت 8اقرأ املزيد في 

 

 

 

http://www.wht-hh.org/
http://www.johanniter.de/
http://queer-refugees-support.de/
http://www.queer-refugees.de/


 Quarteera  

Queer باللغة الروسية 

 يجد الالجئون الناطقون بالروسية معلومات هنا

 www.quarteera.deاملوقع: 

 

 

 

Queer Refugees for Pride 

 بعدة لغات

  pride.org-http://refugeeاملوقع: 

 

 

 

 Zanzu 

 جسدي بالكلمة والصورة

هذا التطبيق يساعد في ترجمة جميع مجاالت الصحة والجنس والتحرر الجنس ي والفئات 

 الجنسية 

 www.zanzu.deاملوقع: 

  

 

 

  مواقع عامة:

 LGBTIQماذا تعني *

 www.transstudent.org/genderاملوقع: 

 • ( Arabisch) العربية

español (Spanish) •  

português (Portuguese) •  

ру ́сский язы́к (Russian) •  

日本語 (Japanese) •  

Deutsch (German) •  

français (French) •  

Türkçe (Turkish – translated by Rayka Kumru) •  

magyar (Hungarian – translated by A Szivárványon Innen) •  

dansk (Danish) • 

 

 

http://www.quarteera.de/
http://refugee-pride.org/
http://www.zanzu.de/
http://www.transstudent.org/gender


 

 ILGA - International lesbian, gay, bisexual, trans and intersex association 

 في جميع أنحاء العالم LGBTIQينوركم حول الوضع القانوني لألشخاص * 

http://ilga.org  

 

 

 

 Forum Flüchtlingshilfe 

جميع املجموعات النشطة في عمل الالجئين في هامبورغ مع منتدى مساعدة الالجئين يوصل  

 .بعضها البعض

 املواقع: 

https://www.facebook.com/forumfluechtlingshilfe 

http://www.hamburg.de/forum-fluechtlingshilfe/9110032/forum-kampnagel 

 

 

 

 Das Hilfetelefon – Beratung und Hilfe für Frauen  

هو خدمة استشارية في جميع أنحاء أملانيا للنساء " العنف ضد املرأة"املساعدة هاتف 

وعبر التشاور عبر  08000116016تحت رقم. و اللواتي تعرضن للعنف أو ما زلن يتعرضن له

سواء هم معاقين أو بدون إعاقة دون -الجنسيات اإلنترنت فنحن ندعم الناس من جميع 

. كما نقدم ألفراد األسرة واألصدقاء واملهنيين بنصيحة مجهولة املصدر ومجانية. يوًما في السنة، على مدار الساعة 365 تمييز 

 .لغة 17إذا لزم األمر، فنحن نستدعي للمحادثة مترجمين بـ 

www.hilfetelefon.de/en.html 

www.hilfetelefon.de 

 
 
 
 
 

 
 
 

Kontakt: 

  التواصل

Hamburger Runder Tisch Queer Refugees 

c/o Lesbenverein Intervention 

Glashüttenstraße 2 

20357 Hamburg 

Tel. 040 - 24 50 02 

Telefonzeit:  

Do 14:30 - 18.00 Uhr  

info@queer-refugees.hamburg 

http://ilga.org/
https://www.facebook.com/forumfluechtlingshilfe
http://www.hamburg.de/forum-fluechtlingshilfe/9110032/forum-kampnagel
http://www.hilfetelefon.de/en.html
http://www.hilfetelefon.de/
mailto:info@queer-refugees.hamburg

