
	 الدفاع عن حق اللجوء وحقوق ا��شخاص
 تتمثل أهدافنا ��

� كما نع�� بالدفاع عن حقوق ا��شخاص المهاجرين، 	� ال�جئ
	 إقليم كاتالونيا

ع�وة ع� تيس�	 عمليات اندماجهم ��

 ومن أجل تحقيق هذه ا��هداف، لدينا عدد من برامج من أجل
وح � تب عن ال�� 	 ت��

� رد شامل ومتكامل ع� الصعوبات ال�� 	� تأم
� للمعالجة 	�ا�ضطراري. ونحن نعمل انط�قا من محورين رئيسي

مكتب برشلونة
c. Junta de Comerç, 26, baixos,

08001, Barcelona
الهاتف: 933012539

مكتب سانت بوي دي جوبريغات
c. Ramon Llull, s/n (escola ciutat cooperativa)

08830 Sant Boi de Llobregat
الهاتف: 938336925

مكتب ساباديل
Av. Barberà, 175
08203 Sabadell

الهاتف: 937253051

كما أننا موجودون دائما ع�
ccar@ccar-cear.org

www.ccar.cat

ل�تصال

� 	�رعاية موجهة إ± ا��شخاص ال�جئ
امج ا�جتماعية والمهاجرين الوافدين بواسطة ال�²

والقانونية ولملء الوقت

� 	�الدفاع عن حقوق ا��شخاص ال�جئ

 والمهاجرين الوافدين من خ�ل التأث�	 السيا³	
وا�جتماعي والمشاركة

إذن هذه
!المعلومات ستفيدِك

إذا كنِت امرأة، أجنبية وعانيت
� بلدك

من أي انتهاك لحقوقك ��
ا��ص�� خ�ل الرحلة أو هنا

نشارك



أنِت هنا وقد نحن نقدم لك ما ي��
	 التماس الحماية خارج بلده ا��ص�	 وأن

 لكل شخص الحق ��
	 حال الهروب من ا�ضطهاد بسبب ا�نتماء

 يستفيد منها ��
	 أو الدين أو الجنسية أو ا�Àراء السياسية أو ا�نتماء إ± فئة

 العر��

	Áاجتماعية معينة، أو بسبب النوع ا�جتماعي أو التوجه الجن 
أو الهوية الجنسية، أو وجود نزاع مسلح

!نحن معك

ح لك كيفية القيام ÇÈن 
 بذلك ومرافقتك طيلة

 العملية

 نقوم بإرشادك حول
الموارد المتاحة

نقدم لك المرافقة النفسية

	 من ا�ضطهاد
�Ìويمكن لنا نحن النساء أن نعا 

 لمجرد كوننا نساء ويمكن أن نضطر إ± الهروب

	
 من بلدنا. وبالمثل، يمكننا أن نجد أنفسنا ��

 حا�ت أك�Ç خطورة أثناء مسار الهروب وعند
 وصولنا إ± بلد ا�ستقبال، حيث تُنتهك حقوقنا

ا��ساسية بشكل خط�	
 إذا كان ا��مر كذلك، فبإمكانك طلب

سبانية Óالحماية من السلطات ا�

وِك ع� ممارسة الجنس؟ أج�²

ب؟  تعرّضِت لسوء المعاملة أو ال×�

وِك ع� الزواج رغما عنك أو حاولوا ذلك؟  أج�²

 إضطهدوِك من أجل التغرير بِك أو لدفعِك لممارسة الجنس مع
شخص ما؟

؟ ار ع� مستوى جهازك التناس�	 �Ý��  تعرّضِت

	 الدعارة؟
وِك ع� العمل ��  أج�²

حجزوا ع� وثائق هويتِك الثبوتية؟

احة و/أو لم  وعدوِك بعمل ما واضطررِت إ± العمل دون اس��
 يدفعوا لِك أجرتِك؟

� جنسيا ولهذا عانيت من الم�حقة؟ 	� هل أنت من المتحّول


