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ترحيبية
األطفال والشباب من العديد من دول العالم معًا
كلمة يتعلم
مراكز رعاية األطفال النهارية أو المدارس في
 3في
Seite
براندنبورج ،ويلعبون كرة القدم معًا ،وينشطون في
ترحيبية
كلمة
العالم معًا
العديد من
والشباب من
األطفال
تنوع
دولويُثري
شبابية –
جمعيات
رياضية أو
يتعلم أندية
والية المدارس في
النهارية أو
األطفال
رعاية
في مراكز
براندنبورج .ولهذا
الحياة في
المختلفة
أصولهم
Fachstelleفي
الواليةمعًا ،وينشطون
كرة القدم
ويلعبونتدعم
براندنبورج،الوجيه،
السبب
تنوع معًا
ُثريالعالم
العديد –منويدول
والشباب
يتعلم األطفال
شبابية
جمعيات
رياضية أو
أندية
Landesjugendring
من لدى
“„Perspektiven
في
المدارس
أو
النهارية
األطفال
رعاية
في
براندنبورج"ولهذا
أجل براندنبورج.
"تحالفاتفيمنوالية
المختلفة الحياة
أصولهم
بمبلغ قدره
مراكزأموال
من
في
وينشطون
ا،
ع
م
القدم
كرة
ويلعبون
براندنبورج،
ً
Fachstelle
 60.000تدعم
السبب الوجيه،
والشباب كافة،
الواليةًا .ألن األطفال
يورو سنوي
فقط ،تنوع
إلينايُثري
جاؤوا – و
الذين شبابية
جمعيات
رياضية
لدى
“„Perspektiven
Landesjugendringإلى
بحاجة
فيهم أوأولئك
أندية بمن
ولهذا
براندنبورج.
والية
في
الحياة
المختلفة
أصولهم
الجمعياتقدره
براندنبورج" بمبلغ
"تحالفات من
أموال
من
الشبابية
أجلينفتح عمل
ويجب أن
وجهة نظر.
Fachstelle
الوالية
تدعم
الوجيه،
كافة،
والشباب
األطفال
يوروبينسنويًا.
شباب
أن يتلقى
ثقافي،ألنوينبغي
 60.000نحو
السببعلى
Landesjugendring
الذين لدى
“„Perspektiven
رعايةً
بحاجة ً إلى
والمهاجراتإلينا
جاؤوا
بمن فيهم أولئك
جيدةً.
فقط،ومشورة
المهاجرين
قدره
بمبلغ
براندنبورج"
أجل
من
أموال
من
"تحالفات أن ينفتح عمل الجمعيات الشبابية
نظر .ويجب
وجهة
والشباب كافة،
األطفال
ألن
ًا.
ي
سنو
يورو
60.000
على نحو بين ثقافي ،وينبغي أن يتلقى شباب
الجئون.إلى
فقط،
جاؤوا
الذين
فيهم
وترعرعواةً
بحاجةة ً
ومشورة ً جيد
رعاي
والمهاجرات
شباب لم
إليناهنا ،أو
أولئكلدوا
المهاجرينإما ُو
بمن فهم
الشبابية
الجمعيات
عمل
ينفتح
أن
ويجب
نظر.
وجهةيبحثوا عن منزل جديد في والية براندنبورج إال منذ
أن يتلقى
وفيوينبغي
ثقافي،
وقت بين
على نحو
الجماعية ت ُ
عروض
شبابقدم لهم
المساكن
قريب.
ٌ
ً
ً
ً
.
ة
جيد
ة
ومشور
ة
رعاي
والمهاجرات
المهاجرين
شباب
فهم إما ُولدوا
أهللمالبالد
الجئونمن
هنا،لقاءأو الشباب
وترعرعوامن
مخصصة لتمكينهم
جديد في والية
وتوفيرمنزل
يبحثوا عن
منذ ويرتاد
براندنبورجذلكإاللهم.
والرحالت وما شابه
الحفالت
عروض
مؤسساتلهم
الجماعية تُقدم
المساكن
األطفال وفي
وقت قريب.
العمل ٌ
الشبابية
الالجئون
والشباب
البالدلم
شباب
أو
مخصصةلدوا
فهم إما ُو
الجئونأهل
الشباب من
وترعرعوالقاء
لتمكينهملمن
الترفيهية
المؤسسات
هنا،مثل
مكثف،
المفتوحة بشك
منذ
إال
براندنبورج
والية
في
جديد
منزل
عن
يبحثوا
ويرتاد
شابهفيذلك
والرحالت
الحفالت
وتوفير
موانع
لهم.وجود
حالة
وماحتى
الشباب –
وأندية
الشبابية
ُ
عروض
لهم
قدم
ت
الجماعية
المساكن
وفي
قريب.
وقت
الشبابية ٌ
العمل
الالجئون
قويةوالشباب
األطفال
بصورة
الجانبين
مؤسساتكال
االحتكاك لدى
وخوف من
البالد
أهل
من
الشباب
لقاء
من
لتمكينهم
مخصصة
الترفيهية
المؤسسات
بشكل
المفتوحة
الذين
والمساعدين
مثلعِدات
مكثف،للمسا
وبالنسبة
جزئية.
ويرتاد
لهم.
حالةذلك
فيشابه
وما
الحفالت
وتوفير
يتمموانع
وجود
والرحالتحتى
الشبابفي–
وأندية
الشبابية
تطوير
الشبابية،
الجمعيات
تطوعًا
يعملون
الشبابية
العمل
مؤسسات
الالجئون
والشباب
األطفال
الجانبينأنبصورة
والمساعداتلدى
التدريباتمن االحتكاك
قوية وخوف
التيكاليفترض
تمنحهم مزيدًا
الترفيهية
المؤسسات
التعاملمثل
الثقةل
المفتوحة بشك
الذين
والمساعدين
ِدات
مكثف،ع
فيللمسا
وبالنسبة
جزئية.
الالجئين.
مع شباب
من
موانع
حالةيتموجود
حتى في
الشباب –
تطوير
الشبابية،
الجمعيات
وأنديةًا في
الشبابية تطوع
يعملون
الجانبين
التيلدى كال
االحتكاك
وخوف من
قوية
بصورةدًا
تمنحهم مزي
يفترض أن
والمساعدات
التدريبات
والمساعدين الذين
للمسامععِدات
وبالنسبة
جزئية.
شباب الالجئين.
التعامل
الثقة في
من
يعملون تطوعًا في الجمعيات الشبابية ،يتم تطوير
التدريبات والمساعدات التي يفترض أن تمنحهم مزيدًا
من الثقة في التعامل مع شباب الالجئين.
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لشبابالتنظيم لشباب
التنظيم ذاتية
بالمنظمات
تقلل وبالتالي تقلل
للتالقي
للتالقيفرصة
تتيح فرصة تتيح
بالمنظمات ذاتية
وبالتالي
"يمكنتكون" :يمكن
يفترض أن
ثقافيتكون:
افي يفترض أن
والمهاجرات في
حيثالمسبقة .حيث المهاجرين المهاجرين
األحكام
أيأنشيء ،دون أن من األحكام من
ن أكون أي أن
والمهاجرات في
المسبقة.
أكوندون
شيء،
ضا توفير
على أنماط الحياة
أضطر الختيار
ولكنتوفير
ضا
المجتمع .ولكن يجب
المرءالحياة
يتعرفأنماط
ويمكننيفئة .ويمكنني يتعرف المرء على
ضطر الختيار فئة.
يجب أي ً
المجتمع.أي ً
موثوقة وتشجيع
وسيلة دعم
والوجبات والرقصات
بنفسيهويتي
حديد هويتي تحديد
وتشجيع
وسيلة دعم موثوقة
بنفسي ومقاومة والوجبات والرقصات
ومقاومة
تنظيميريدون تنظيم
يريدونالذين
األخرى وما شابه الشباب الذين الشباب
والموسيقى
النمطية ".وتقدم
القوالب
وما شابه
والموسيقى األخرى
وتقدم
قوالب النمطية".
وفي النهاية هم
لشبابالتنظيم لشبابذلك ويوسع ذلك ويوسع
التنظيم ذاتية
المنظمات
أنفسهم .هم
أنفسهم .وفي النهاية
منظمات ذاتية
وقت فراغهم في
يستثمرون
والمهاجرات حاليًا
مهاجرين المهاجرين
فراغهم في
يستثمرون وقت
والمهاجرات حاليًا
خالل اللقاء يمكن
ومنيمكن
أفقه.اللقاء
بها أفقه .ومنبهاخالل
تنتهيُقبل أن تنتهي
طوعية ال ي
في هذا الصدد.
هذا مه ًما
إسها ًما
مشاركةُقبل أن
مشاركة طوعية ال ي
الصدد.
سها ًما مه ًما في
األخرىالحياة األخرى
فهم أنماط
للشباب
الحياة
للشباب فهم أنماط
ويعدوسعهم .ويعد
أكثر من
بتكليفهم
خالل عملهم البين
ويتغلبون من
وسعهم.
بتكليفهم أكثر من
عملهم البين
يتغلبون من خالل
ومناقشتها وتعلمها
والتفاعل معهاوالتفاعل
معهاوتعلمها
ومناقشتها
والهيكلي أمرين
المالي
الدعم المالي الدعم
على الوصمات
افي على ثقافي
أمرين
والهيكلي
الوصمات
النهايةا .وفي النهاية
ض
ضا .وفي
بعضهم بع ً
من بعضهم بعمن ً
لتأسيس منظمة ذاتية
ضروريين
ويمنحون اآلخرين
والتعميمات
منظمة ذاتية
ضروريين لتأسيس
اآلخرين
التعميمات ويمنحون
التنظيم ذاتية التنظيم
المنظمات
ال
المنظماتتهتمذاتية
ال تهتم
لشباب المهاجرين
التنظيم لشبابالتنظيم
البالية.الفئات البالية.
الفئاتلتفادي
الشجاعة
المهاجرين
شجاعة لتفادي
والمهاجرات والمهاجرات
لشباب المهاجرين
لشباب المهاجرين
ضا.
والمهاجرات والمهاجرات
مختلف الجنسيات
يجمعون
هم يجمعونوهم
ضا.
الجنسيات
مختلف
والستمرارها أي ً
والستمرارها أي ً
شباب المهاجرين
بأن يعمل
المهاجرين
بأن يعمل شباب
واألديان ،ويوضحون
والثقافات
ويوضحون
الثقافات واألديان،
براندنبورج لم يتم تقديم
والية
في
أجل
من
والالجئين
والمهاجرات
في والية براندنبورج لم يتم تقديم
والمهاجرات والالجئين من أجل
يستطيعون فرض
أنهم
يستطيعونالفرض
هم ال
التشجيعية إال بقدر
أهداف سياسيةأهداف
الهياكلإال بقدر
سياسية ومجتمعية الهياكل التشجيعية
ومجتمعية
التعايش .في التعايش.
شخصياتهم إال
خصياتهم إال في
عرفية ،وال تُعرف
محدودت ُ للغا
ويتمكنون من تحمل
ويتمكنون بل
فحسب ،بل فحسب،
محدود للغاية ،وال
من تحمل
أجل المساواة في
ويعملون من
المساواة في
يعملون من أجل
المسؤولية الم
تقدمها المنظمات
المنظمات
الخدمات التي
والتفكير في أنفسهمالخدمات التي تقدمها
سؤولية أنفسهم
والتفكير في
نمطالحر ألي نمط
ولالختيار
الحقوقالحر ألي
حقوق ولالختيار
المحيطة على نحو
بيئتهم
وتأمل بيئتهم وتأمل
لشباب المهاجرين
لشبابالتنظيم
ذاتية التنظيم ذاتية
المهاجرين
على نحو
المحيطة
حياة.
ياة.
نادرا .وهذا على
والمهاجرات
وهذا
نادرا.
وتسهم في
أفضلً .ما مه ًما
أفضل .وتسهم إسها
إال على ً
إسها ًما مه ًما فيوالمهاجرات إال ً
ال ت ُ
التنظيم ذاتية التنظيم
المنظمات
السبب في عدم
األرجحفيهوعدم
تطوير أي مجتمع األرجح هو السبب
مواصلةمجتمع
مواصلة تطوير أي
مكنذاتية
مكن
المنظمات ِ
تُ ِ
األساسحجر
والمهاجرات والمهاجراتوتضع حجر وتضع
لشباب المهاجرين
من عدد قليل من
سوى
وجودقليل
األساس لمزيد منوجود سوى عدد
لمزيد من
شباب المهاجرين
عملهاأسلوب عملها
أسلوبخالل
ن خالل من
لشبابالتنظيم لشباب
التنظيم ذاتية
المنظمات
والمشاركة والقبول .المنظمات ذاتية
التسامحوالقبول.
التسامح والمشاركة
والمهاجرات من
مهاجرين المهاجرين
والمهاجرات أو حتى
المهاجرين المهاجرين
والمهاجرات أو حتى
والمهاجرات من
ولكناللسوء الحظ ال
ولكنSeite
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لسوء)الحظ
والمشاركة في المجتمع
اإلطالق.على اإلطالق.
علىوجودها
عدم وجودها عدم
االندماجفي المجتمع
الندماج والمشاركة
تُ
المنظمات ذاتية
درك مزايا تُدرك
مزاياذاتية
المنظمات
أساسيةٌ
أساسيةًٌ
ضا أداة ٌ
أداة ٌهي أي
فحسب،ا بل
ذلكأنتأتي حقيقة أن
تأتيعلى
وعالوة
حقيقة
وعالوة على ذلك
ض
حسب ،بل هي أي ً
لشباب المهاجرين
التنظيم لشبابالتنظيم
المهاجرين
لمكافحة العنصرية.
األجانب في والية
نسبة السكان نسبة
السكان والية
األجانب في
كافحة العنصرية.
يتمكنا .وكي يتمكن
والمهاجرات دائ ًم
والمهاجرات دائ ًما .وكي
تبلغ سوى أربعة
براندنبورج
سوى الأربعة
براندنبورج ال تبلغ
اإلقدام على شيء
التنظيم ذاتية التنظيم
المنظمات
وبما
من شيء
الشبابعلى
الشباب من اإلقدام
المنظماتأنذاتية
بما أن
(اعتبارا).من .)2017
بالمئة
2017
(اعتبارا من
بالمئة
ً
ً
أنفسهم ،يحتاج ذلك
وتنظيم
والمهاجرات والمهاجراتجديد وتنظيم جديد
لشباب المهاجرين
يحتاج ذلك
أنفسهم،
شباب المهاجرين
هناكرؤية أن هناك
يصعب
وبالتالي
رؤية أن
وبالتالي يصعب
القبول واالعتراف
لمزيد من
للشبابأبوابها
تح أبوابها تفتح
واالعتراف
للشباب كافة ،فإنهالمزيد من القبول
كافة ،فإنها
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شباب المهاجرين وصوالً إلى وصوالً
يتلقىخاصة يتلقى
وبصفة
الشباب.
مشاركة إلى
خاصة
مشاركة سياسية الشباب .وبصفة
سياسية
المهاجرين
(seite
شباب
)4) (seite 4
المساندة من قبل
أنفسهم
الشباب
المنظمات ذاتية مستهدفة .مستهدفة.
من قبل
المساندة
الشباب أنفسهم
والمهاجراتذاتية
والمهاجرات المنظمات
لشبابالتنظيم لشباب
التنظيم ذاتية
المنظمات
التنظيم ذاتية التنظيم
المنظمات
المنظمات ذاتية
التنظيمذاتية
التنظيم المنظمات
المنظمات ذاتية
ولكن ما
أهميةذاتية
المنظمات
ولكن ما أهمية
والمهاجرات ،ألنها
المهاجرين المهاجرين
والمهاجراتوالمهاجرات
لشباب المهاجرين
والمهاجرات ،ألنها
لشباب المهاجرين
لشباب المهاجرين
التنظيم
المهاجرين
التنظيم لشباب
آلفاق وهويات
منصات
تقدم منصاتتقدم
جمعيات لشباب
جمعياتهي
)MJSO
وهويات
آلفاق
لشباب
(( )MJSOهي
بالنسبة للمجتمع
والمهاجرات
للمجتمع
والمهاجرات بالنسبة
ويعمل الشباب
ويعملجديدة.
وصداقات
مهاجرة أو ينتمون
ذوي أصول ذوي
الشباب
وصداقات جديدة.
أصولينتمون
مهاجرة أو
ومستقبله؟ تُنفَّ
مشروعاتذ مشروعات
ومستقبله؟ تُنفَّذ
سياسيةهداف سياسية
من أجل أ
تاريخ مع الهجرة،
من أجل أهداف
ألسرمعلهاالهجرة،
ألسر لها تاريخ
وتشاركيةديدمن قبل العديد
تكامليةمن قبل الع
تكاملية وتشاركية
ويتحملون المسؤولية
أنفسهم ألهداف
يكرسون
حيث
ومجتمعية،المسؤولية
ومجتمعية ،ويتحملون
ألهداف
أنفسهم
حيث يكرسون
منظمات المهاجرين
من منظمات من
المهاجرين
أنفسهم ويتأملون
ويفكرون في
واجتماعية .وحتى
ويتأملون
ويفكرون في أنفسهم
سياسية وحتى
سياسية واجتماعية.
قبل تُدار من قبل
والمهاجرات،منالتي
والمهاجرات ،التي تُدار
ضا.
يوجد بها شباب
الدينية
الطوائف
ضا.
بيئتهم المحيطة أي
شباب
يوجد بها
الطوائف الدينية
المحيطة أي ً
بيئتهم ً
تزال هناك حاجة
تزال هل
بالغين .هل مابالغين.
هناكماحاجة
علىويعملون على
أنفسهم
ينظمون
ويعملون
ينظمون أنفسهم
شباب المهاجرين
شبابتمكين
الشباب عمو ًما؟ يعد تمكين يعد
لمنظمات
المهاجرين
عمو ًما؟
لمنظمات الشباب
األهداف .وعالوة
تحقيق هذه تحقيق
األهداف.هذهوعالوة
أمرا
هي :نعم! وليس
اإلجابة
أمرا
والمهاجرات والالجئين
ببساطةوليس
هي :نعم!
اإلجابة ببساطة
والالجئين ً
والمهاجرات ً
المنظمات ذاتية
على ذلك
تعملذاتية
المنظمات
على ذلك تعمل
وطرقالهوية وطرق
الهوية إيجاد
إيجادًما ،ألن
الشباب االختالف
الشباب يريد
غريبًا أن
مه ًما ،ألن مه
االختالف
غريبًا أن يريد
لشباب المهاجرين
التنظيم لشبابالتنظيم
المهاجرين
حيث اآلباء.
عن جيل
غالبًا ما تعوقها
الجديدة
تعوقها
التفكيربًا ما
يبحثونحيث يبحثون التفكير الجديدة غال
عن جيل اآلباء.
بصورة تكاملية،
والمهاجرات
تكاملية،
والمهاجرات بصورة
توجهات
عن توجهاتعن
لألجيال السابقة.
النمطية
اآلراء
السابقة.
لألجيال
جديدة ،ويتغلبون اآلراء النمطية
ويتغلبون
جديدة،
تفتح أبوابها أمام
وبالتالي أمام
وبالتالي تفتح أبوابها
النمطية ،ويتبنون
القوالب
على القوالبعلى
ويتبنون
النمطية،
المهتمين جميعًا.
المهتمين جميعًا.
Seite 5 Seite 5
ويجد للعالم .ويجد
موضوعية
رؤيةللعالم.
رؤية موضوعية
األحيان يكون لدى
كثير من
وفي كثير منوفي
يكون لدى
األحيان
جديدة طرقًا
الشباب طرقًاالشباب
وتجعلها
كثيرا ما يتواجد
يومناما هذا
كثيرا
جديدة وتجعلها وفي يومنا هذا
يتواجد ً
وفي ً
لشبابالتنظيم لشباب
التنظيم ذاتية
المنظمات
المنظمات ذاتية
التنظيم ذاتية
المنظمات
المنظمات ذاتية
الذينمعلهم تاريخ مع
الشباب
تاريخ
لشبابالتنظيم لشباب الشباب الذين لهم
والمهاجرات شريحة
المهاجرين المهاجرين
والمهاجرات شريحة
المهاجرين المهاجرين
والمهاجرات في
الهروب في الهروب
الهجرةفيأو تجارب
والمهاجرات في الهجرة أو تجارب
خاصة ،إال أن
مستهدفة
بصفة أن
خاصة ،إال
مستهدفة بصفة
متناولوهي تعمل
متناول اآلخرين.
االنتماء بين االنتماء
منطقة متوترة
اآلخرين .وهي تعمل في منطقة في
متوترة بين
واإلجراءات واإلجراءات
التعاون والدعم
التعاون والدعم
بطريقة غير بطريقة
غيرأجل
رسمية من
ويواجه البحث عن
واإلقصاء.
البحث عن
رسمية من أجل واإلقصاء .ويواجه
أمام األشخاص
أمام مفتوحة
المختلفة
األشخاص
المختلفة مفتوحة
المشاركةوبالتالي
المشاركة واالندماج،
الشخصية صعوبات
الهويةصعوبات
واالندماج ،وبالتالي الهوية الشخصية
ضا .وتتراوح
اآلخرين أي
ضا.
وتتراوح ً
اآلخرين أي ً
إسها ًما مه
تسهما في
تسهم إسها ًما مه ًم
االجتماعية .االجتماعية.
بسبب التصنيفات
تعايش ًما في تعايش بسبب التصنيفات
المنظماتمن المنظمات
العروض المقدمة
العروض المقدمة من
فيثقافي.
السلميبين
السلمي في مجتمع
ألماني أم تركي؟"
"هل أمأنت
تركي؟"
مجتمع بين ثقافي" .هل أنت ألماني
لشباب المهاجرين
لشبابالتنظيم
ذاتية التنظيم ذاتية
المهاجرين
كماأنتعمل
علىإرس
يتسنى
كما تعمل على
تفكيرك هو إيمانك
أناءيتسنى إرساء"الذي يصوغ"الذي
يصوغ إيمانك
تفكيرك هو
والمهاجرات بين مشورة
والمهاجرات بين مشورة
التسامح.من
أساس لمزيد
أساس ونشر
ونشر
"هل ينبغي لي
التسامح .الحداثة؟ أم
لمزيد من ٍ
الحداثة؟لي
"هل ينبغي
أم
ٍ
معلومات حول
ومؤتمرات
حول
ومؤتمرات معلومات
الجوانبهذه
وتبرر هذه وتبرر
كلها سبب
تلك؟"الفئة أم تلك؟"
في هذه
هذهضعك
الجوانب كلها سببوضعك في و
الفئة أم
الثقافية والترفيهية
العروض
والترفيهية
العروض الثقافية
استفادة
من تنظيم
استفادة المجتمع
مجتمع معقد وبين
اإلجابة في
معقد وبين
المجتمع من تنظيم اإلجابة في مجتمع
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حاجة إلى انفتاح بين ثقافي
وتنظيم هيكلي للمهاجرين
والمهاجرات في والية
براندنبورج حتى اآلن .ومع ذلك
فإن نسبة األشخاص ذوي
األصول المهاجرة في والية
براندنبورج تُظهر اتجاهًا
تصاعديًا ،حيث اضطر الكثير
من الناس إلى البحث عن اللجوء
بسبب األزمات والحروب.
ويكفل هذا التطور لوالية
صا وتحديا ٍ
ت على
براندنبورج فر ً
ح ٍد سواء ،حيث يتم التركيز
عليهم واغتنامهم والتغلب عليهم
على نحو متزايد .وفي النهاية
ضا إمكانية معرفة
يشمل ذلك أي ً
وتشجيع المهاجرين والمهاجرات
والالجئين البالغ عددهم
صا وتتراوح
 37.311شخ ً
أعمارهم بين  25 – 0عا ًما.

ذاتية التنظيم لشباب المهاجرين
والمهاجرات ،كي يتمكنوا من
ضا .وينبغي
دعم بعضهم بع ً
توسيع نطاق النجاح من خالل
المناقشات وتبادل الخبرات
والعمل المشترك .ويمثل تمكين
الشباب والبالغين صغار السن
من المهاجرين بشخصهم أو مع
أسرهم في براندنبورج هدفًا
أساسيًا.

ضع هذا الكتيب.
ولهذا السبب ُو ِ
ً
حافزا لتأسيس
ويفترض أن يُقدِم
منظمة ذاتية التنظيم لشباب
المهاجرين والمهاجرات وأن
كمصدر للمعلومات.
يُستخدم
ِ
وباإلضافة إلى ذلك تهتم
Landesjugendring
Brandenburg e. V.
بتأسيس شبكة من المنظمات
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 www.ljr-brandenburg.deأكثر من ثالث
على مدى
بيانات االتصال:
سنوات ،كان موضوع العالقات
Landesjugendring
البين ثقافية واالنفتاح البين ثقافي
.Brandenburg e. V
 www.facebook.com/الصورة الذاتية لـ
جز ًءا من
Landesjugendrings
Breite Str. 7A
landesjugendring.brandenburg
 .Brandenburgوتقع مهمة
14467 Potsdam
المجتمع
تطبيقه على عاتق
ِ
بأكمله ويُتاح من خالل
0331 6207530
Fachstelle
info@ljr Perspektivenبصورة
brandenburg.de
تكاملية في
عمل(الجمعيات)الشبابية.
www.ljrbrandenburg.de
)8
على مدى أكثر من ثالث
أمور أخرى ،ينبغي أن
ومن بين
ٍ (Seite
العالقات
سنوات ،كان موضوع
يتمكن األطفال الصغار والشباب
/www.facebook.com
البين ثقافية واالنفتاح البين ثقافي
الالجئون المهتمون ،بمساعدة
landesjugendring.bran
جز ًءا من الصورة الذاتية لـ
العمل وبمساعدة هذا الكتيب ،من
denburg
Landesjugendrings
الحصول على معلومات بشأن
 .Brandenburgوتقع مهمة
تمثيل المصالح من خالل
المجتمع
تطبيقه على عاتق
االتحادات و"مفهوم عمل
ِ
بأكمله ويُتاح من خالل
الجمعية الشبابية" .ويمثل التعاون
Fachstelle
النشط مع المنظمات ذاتية التنظيم
 Perspektivenبصورة
لشباب المهاجرين والمهاجرات
تكاملية في
والمشاركين الشباب
عمل(الجمعيات)الشبابية.
الذين مروا بتجربة الهروب
أمور أخرى ،ينبغي أن
ومن بين
ويريدون المشاركة ،أهمية
ٍ
يتمكن األطفال الصغار والشباب
خاصة لـ
الالجئون المهتمون ،بمساعدة
.Landesjugendring
العمل وبمساعدة هذا الكتيب ،من
وبذلك يُتاح إسها ٌم النفتاح الهياكل
الحصول على معلومات بشأن
كلها ويبقى في عملية مستمرة.
تمثيل المصالح من خالل
االتحادات و"مفهوم عمل
الجمعية الشبابية" .ويمثل التعاون
النشط مع المنظمات ذاتية التنظيم
لشباب المهاجرين والمهاجرات
والمشاركين الشباب
FACHSTELLE PERSPEKTIVEN IM
الذين مروا بتجربة الهروب

LANDESJUGENDRING BRANDENBURG E. V.

Landesjugendring Brandenburg e. V.
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Breite Str. 7A
14467 Potsdam

+49 (0) 331 620 75 30

info@ljr-brandenburg.de
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FACHSTELLE PERSPEKTIVEN IM
LANDESJUGENDRING BRANDENBURG E. V.
FACHSTELLE
PERSPEKTIVEN IM
LANDESJUGENDRING
.BRANDENBURG E. V
عرض مشورة تقدمه
Landesjugendring
 Brandenburg e.V.يوفر
من خالله Fachstelle
 Perspektivenللشباب
دعم لتحقيق
والبالغين وسيلةَ ٍ
رؤاهم.
( Landesjugendring
Brandenburg e.V.
 (LJR Brandenburgهي
مجموعة عمل خاصة بالجمعيات
الشبابية التي تعمل في جميع
أنحاء الوالية .حيث تأسست عام
 1990وتتألف حاليًا من 30
جمعية شبابية ،وسبع روابط
الشبابية في المدينة والدائرة
ومراكز تعليم شباب في صورة
جمعيات .وتتسم بعدم الحزبية
وتجاوز الطائفية؛ ولذلك فإن
المنظمات الشبابية الحزبية
ضا ليست عضوة في
السياسية أي ً
.LJR

 Brandenburg e. V.هو
تمثيل المصالح
السياسية الشبابية تجاه مختلف
مستويات المسؤولية السياسية.
وتعمل بشكل بنَّاء مع السلطات
واالتحادات والجمعيات األخرى
ومجتمع األعمال ،لدعمهم عالنيةً
بخصوص مطلب الشباب الذين
مروا بتجربة الهروب ومن لم
يمروا بها .وتحاول
Landesjugendring
اإلسهام في تحسين الظروف
المعيشية لألطفال والشباب في
براندنبورج من خالل مشاركتها
في العديد من الهيئات الحكومية
والمجتمعية ،وعن طريق جلب
مصالح الشباب إلى طاوالت
صنع قرارات المؤسسات
المجتمعية،
ومن خالل تقديم معلومات
للصحافة فضالً عن عملها العام.
وبهذه الطريقة تتخذ  LJRموقفًا
من قضايا سياسة الشباب وحقوق
األطفال وحقوق الشباب ،وتطور
آفاقًا ومبادرا ٍ
ت من أجل مستقبل
ديموقراطي في براندنبورج.

محور عمل
Landesjugendrings
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فراغهم في مجموعة الشباب عن
طيب خاطر ،وهو األمر الذي قد
يكون الشرط األساسي للعمل
التطوعي.
والمزايا المجتمعية للمشاركة هي
مزايا معنوية بصورة أكبر
مقارنة بالمزايا المكتسبة على
المستوى الشخصي ،وهي تتغير
بالدرجة األولى في نطاق
المشاركة والقدرة اإلبداعية .ومن
يشاركون بنشاط في األعمال
التطوعية في فترة الشباب ،غالبًا
ما يبقون كذلك عندما يصبحون
ضا .تعد المنظمات ذاتية
بالغين أي ً
التنظيم لشباب المهاجرين
والمهاجرات لبنةً مهمةً في
التعددية المجتمعية :يعد وضوح
الرؤية وكذلك تمثيل المصالح
التي تتيحهما المنظمات ذاتية
التنظيم لشباب المهاجرين
والمهاجرات ،حافزين مهمين في
تطوير مجتمع ما بعد الهجرة.
ويمكن أن يكون من ضمن
المزايا االجتماعية الملموسة
للمنظمات ذاتية التنظيم لشباب
المهاجرين والمهاجرات أن
الروابط الشبابية أو مكاتب
رعاية الشباب أو المؤسسات
األخرى تواجه العنصرية في

ضا
صفوفها .ويشمل ذلك أي ً
مسألة ما إذا كان يتوجب التعامل
مع المنظمات ذاتية التنظيم
لشباب المهاجرين والمهاجرات
بصورة منفصلة .وفي أحسن
حوار مجتمعي
األحوال ،يحدث
ٌ
حول المسألة المتعلقة بالحاالت
الطبيعية .ويعد تنوع الجمعيات
الشبابية في ألمانيا حاليًا بالمقارنة
مع العديد من األوطان فرصةً
سانحةً للمشاركة الشبابية
السياسية.
ويمكن لهذه الخلفية أن تكون
دافعًا لتأسيس المنظمات ذاتية
التنظيم لشباب المهاجرين
والمهاجرات .وحتى لو كان
األمر كذلك ،فال يوجد سبب كافٍ
التخاذ موقفٍ خاص .ففي نهاية
المطاف ،ليس من واجب الشباب
الذين لهم تاريخ مع الهجرة،
المشاركة التطوعية بطريقة
مبررة أو العمل "كمثال جيد
لالندماج".

هل ليك نصائح أو قوائم مرجعية
مفيدة أو غير ذلك من األمور
التي تساعد على تأسيس منظمة
ذاتية التنظيم لشباب المهاجرين
والمهاجرات تأسيسًا هيكليًا؟
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ويذكرون الفرص واإلمكانات
والتحديات.

وتُنفذ مشروعات للتبادل البين
ثقافي والبين ديني وفعاليات
ثقافية وحلقات تعليمية على ح ٍد
سواء.

)(Seite 9
مقابلة مع Bund der
Alevitischen
ما هي المزايا الشخصية
Jugendlichen in
في الطريق نحو منظمة تنظيم
الفرص
ويذكرون
البين
والمجتمعيةالبين
للتبادل
مشروعاتُنفذ
وت
واإلمكاناتتُنفذ
 .Deutschlandو
واإلمكانات
ويذكرون
للتبادل عند
مشروعات تُكتسب
التي
الفرصe.
V
ذاتي
والتحديات .والتحديات.
وفعاليات
منظمةديني
وفعاليات
تأسيسوالبين
ثقافي
ثقافي والبين ديني
ذاتية التنظيم
(Seite
)9) (Seite 9
Der Bund der
المنظمات ذاتية التنظيم
تجارب
تعليمية على ح ٍد
وحلقاتح ٍد
تعليمية على
ثقافية وحلقات ثقافية
والمهاجرات
المهاجرين
لشباب
Bund Alevitischen
der Bund
مقابلة مع
مقابلة مع der
لشباب المهاجرين والمهاجرات
سواء.
سواء.
عند المشاركة النشطة في
أو
Alevitischen
Alevitischen
Jugendlichen in
إحداها؟ وهل يمكنك الحديث من
Jugendlichen
in
المزايا الشخصية
الشخصية
 Deutschlandما هي المزايا ما هي
Jugendlichen
in
الطريقتنظيم
فيمنظمة
في الطريق نحو
نحو منظمة تنظيم
e. V.
منطلق تجربة شخصية؟
.Deutschland
e. V
التي تُكتسب عند
والمجتمعيةعند
والمجتمعية التي تُكتسب
ذاتي تتنامى إمكانات الشبابe. V،
ذاتي
الشبابية
.Deutschlandهي المنظمة
)(BDAJ
لكي
المستوىالتنظيم
منظمة ذاتية
التنظيم
المستقلة لـ Alevitischenتأسيس منظمة ذاتية
الشخصي
تأسيس على
المزايا
توجد نقاط اتصال مختلفة
Der Bund Der
للشباب der Bund
der
المنظمات ذاتية التنظيم
ذاتية التنظيم
تجارب
تجارب المنظمات
والمهاجرات
والمهاجرات
لشباب المهاجرين
المهاجرينبصورة
لشباب وملموسة
واقعية
Gemeinde
الذين يرغبون في المشاركة أو
Alevitischen
Alevitischen
المهاجرين والمهاجرات
والمهاجرات
لشباب
لشباب المهاجرين
النشطة في
المشاركة
النشطة في
المشاركة عند
أو
 Deutschland e. V.أو عند
الذاتية
الفعالية
خبرة
مباشرة:
في تنظيم أنفسهم .وتقدم العديد
Jugendlichen
Jugendlichen
in
in
من
الحديث
الحديث من
تعنيوهل
إحداها؟
يمكنك
المرء
يمكنكلكلمة
يكون
أن
) (AABFوتمثل مصالح إحداها؟ وهل التي
Deutschland
Deutschland
e. V.
من االتحادات والمبادرات e. V.
شخصية؟
تجربة
شخصية؟
منطلق
تجربة
منطلق
وزنها (Seite 10) ،وأن
 78.000شاب في ألمانيا.
والمنظمات مشورة ً حول كيفية
المنظمة الشبابية
الشبابية
) (BDAJهي
) (BDAJهي المنظمة
إمكانات الشباب،
الشباب،
إمكاناتتتنامى
لكي تتنامى لكي
يستطيع المناقشة وتحمل
نُظمت  BDAJتقريبًا على
تأسيس منظمة ذاتية التنظيم
المستوى الشخصي
الشخصي
المستوى على
Alevitischenالمزايا على المزايا
Alevitischen
المستقلة لـ المستقلة لـ
للشبابمختلفة للشباب
مختلفة اتصال
توجد نقاط
توجد نقاط اتصال
المسؤولية وإنجاز المهام .وهناك
أساس تطوعي فحسب ،وتود أن
لشباب المهاجرين والمهاجرات،
وملموسة بصورة
بصورة
واقعية
واقعية وملموسة
GemeindeGemeinde
يرغبون أوفي المشاركة أو
الذينالمشاركة
الذين يرغبون في
نقطة إضافية تتمثل بالتأكيد في
ينظر إليها باعتبارها جمعية
توجد
وإين
تمويلها،
يمكن
وكيف
الذاتية الفعالية الذاتية
مباشرة :خبرة
 Deutschlandمباشرة :خبرة الفعالية
Deutschland
e. V.
e. V.
أنفسهم .وتقدم العديد
تنظيم العديد
أنفسهم .وتقدم
في
في تنظيم
تجربة العمل في مجموعة
شبابية علوية ديمقراطية للعمال
فرص المشاركة فيها
يكون لكلمة المرء
لكلمةأنالمرء
يكون تعني
مصالح وتمثل مصالح التي تعني أن التي
)(AABF
بالفعل (AABF).وتمثل
االتحادات والمبادرات
والمبادرات
من االتحادات من
وتحديد المصالح والقيم المشتركة
وزنها 10) ،وزنها،
) (Seite 10وأن
 (Seiteوأن
ألمانيا.شاب
78.000
 78.000شاب في
ألمانيا.شبابية
وتقومفيبأعمال
والعامالت،
حول كيفية
والمنظماتكيفية
والمنظمات مشورة ً حول
Bund
مشورة ًder
Alevitischen
داخل المنظمة .وتمثل ثقافة
نُ
ذاتيةinالتنظيم نُ
وتحملالمناقشة وتحمل
يستطيع
يستطيع المناقشة
تقريبًاح ٍدعلى
على
 BDAJتقري
ظمت
سواء.
 BDAJعلى
تكرة
ظمتبًاومب
تقليدية
منظمة
تأسيسالتنظيم
تأسيس منظمة ذاتية
Jugend
Deutschland
الحوار أو انتخاب المفوضين في
ُ
وهناك المهام .وهناك
المهام.وإنجاز
المسؤولية
المسؤولية وإنجاز
وتود أن
فحسب،
أن
تطوعي
وتود
فحسب،
أساس
تطوعي
أساس
والمهاجرات،
المهاجرين
والمهاجرات،
لشباب
المهاجرين
لشباب
ومن حيث المحتوى تناقش
سوجا مؤسس
 e.وفادي
V.
ضا والتصويت على
االتحاد أي ً
تتمثل بالتأكيد في
إضافية في
نقطة بالتأكيد
جمعية نقطة إضافية تتمثل
باعتبارها
ينظر إليها ينظر
إليها ٍ
وإينمنتوجد
تمويلها،
وإين توجد
 e.يمكن
تمويلها،
وكيف
باعتبارهابالشباب
جمعيةتتعلق
ت
موضوعا
Mosaikstein
وكيف يمكن V.
القرارات ،جز ًءا من تجربة
العمل في مجموعة
مجموعة
تجربة
تجربة العمل في
السياسيةللعمال
ديمقراطية
للعمال
علوية
ديمقراطية
شبابية علوية شبابية
المشاركة فيها
بالفعل.
فيها
فرص
فرص المشاركة
على
والبيئة
واالندماج
بالفعل.يلي
يشاركون فيما
براندنبورج
ديمقراطية توفر مدخالً حقيقيًا
المشتركةوالقيم المشتركة
والقيمالمصالح
وتحديد
وتحديد المصالح
وجه الخصوص.
لدى
اكتسبوها
التي
خبراتهم
شبابية بأعمال شبابية
والعامالت ،وتقوم
والعامالت ،وتقوم بأعمال
للنقاش السياسي .كما أن كل
Bund der Alevitischen
Bund der Alevitischen
المنظمة .وتمثل ثقافة
وتمثل ثقافة
داخل المنظمة.داخل
منظمة التنظيم الذاتي.
سواء.على ح ٍد سواء.
ومبتكرة
تقليدية ح ٍد
تقليدية ومبتكرة على
ضا،
Jugend in Jugend
Deutschland
in Deutschland
شيء يجلب المتعة أي ً
في المفوضين في
انتخاب
المفوضين
الحوار أو
الحوار أو انتخاب
ُ
ُ
ناقشالمحتوى تناقش
حيث
المحتوى ت
مؤسس سوجا مؤسسومن حيث ومن
وبالتالي يقضي الشباب وقت
 e.وفادي
سوجا
 e. V.وفادي V.
والتصويت على
على
ضا
ضا االتحاد أي
والتصويت ً
االتحاد أي ً
موضوعا ٍ
 Mosaiksteinمنموضوعا ٍ
بالشباب تتعلق بالشباب
ت
ت تتعلق
 Mosaiksteinمن
e. V.
e. V.
جز ًءا من تجربة
تجربة
القرارات،
القرارات ،جز ًءا من
على
السياسية
على
والبيئة
السياسية
واالندماج
والبيئة
واالندماج
يشاركون فيما يلي
فيما يلي
براندنبورج
براندنبورج يشاركون
ديمقراطية توفر مدخالً
توفر مدخالً حقيقيًا
ديمقراطيةحقيقيًا
وجه الخصوص.
لدى اكتسبوها لدى وجه الخصوص.
اكتسبوها التي
خبراتهم التي خبراتهم
السياسي .كما أن كل
للنقاش أن كل
للنقاش السياسي .كما
الذاتي.التنظيم الذاتي.
منظمة التنظيم منظمة
ضا،
ضا،
شيء يجلب المتعة
يجلب المتعة أي ً
شيءأي ً
12
يقضي الشباب وقت
الشباب وقت
وبالتالي يقضيوبالتالي

المستهدفة مفيدة .ومن
مفيدة .ومن
الشبكات
كات المستهدفة
يكون من المنطقي
المنطقي
خبرتنا،
واقع من
عد خبرتنا ،يكون
المحتوى ،الجدال مع
الجدال مع
المحتوى،حيث
من
حيث
الشبابية في السياق
السياق
الجمعيات
عيات الشبابية في
(الحركة الشبابية،
الشبابية،
التاريخي
ريخي (الحركة
إعادة التعليم) .ومن
النازية ،ومن
زية ،إعادة التعليم).
صورة تُستنبط صورة
خالل ذلك
ل ذلك تُستنبط
عن مبادئ ومهام
ومهام
واضحة
ضحة عن مبادئ
ن
الجمعيات الشبابية.
الشبابية.
وأهداف
داف الجمعيات
ُسهل هذا
)
Seite
هذا
ل
ُسه
12
ي
و
( )Seite 1وي ِ
ِ
مجموعة موقع مجموعة
موقعمن تحديد
التوجيه
جيه من تحديد
الصورةوإعداد الصورة
شبابية خاصة
ية خاصة وإعداد
توضيحها .ويمكن
الذاتية أو
ويمكن
ية أو توضيحها.
عروض مناسبة من
عروضا تقديم
ض
مناسبة من
ا تقديم أي ً
؟
الشباب والجمعيات
الشباب روابط
ل روابط خالل
والجمعيات
القائمة.
مة.

وسائل دعم مالي؟
مالي؟
هناك
هناك وسائلهلدعم

يكون هما
طريقين
ا يكون أسهل
أسهل طريقين هما
ربما
تمويل أنشطة من
مشروعات
أنشطةأومن
روعات أو تمويل
ن
الروابط الشبابية أو
ءل الروابط خالل
الشبابية أو
البلديات.
يات.

بالخطواتالقيام بالخطوات
القيامة ً ما يتعين
دة ً ما يتعينوعاد
مساعدة مالية أو من
دونأو من
األولىمالية
لى دون مساعدة
أموال خاصة .وحتى
خالل وحتى
ل أموال خاصة.
عة
تكون المنال ال تكون
الخدماتال سهلة
مات سهلة المنال
للمجموعة غالبًا إال بعد
متاحةبًا إال بعد
حة للمجموعة غال
األنشطة األولى .من
ور األنشطةظهور
األولى .من

الئحة النظام األساسي إلى إشعار
اإلعفاء :يتعين على أية منظمة
قطع شوط طويل نسبيًا ،لكي تعد
جديرة ً بالدعم بالنسبة للممولين
ضا .وفي
وفي نطاق المشروع أي ً
مجال التمويل على وجه
الخصوص يُستحسن االعتماد
على التعاون مع القوى ذات
الخبرة في عمل الجمعيات.
ويوفر ترابط مجتمع المصالح
ومجتمع القيم واألهداف
المشتركة النفس الطويل الالزم
للصراعات البيروقراطية.
بيانات االتصال:
Bund der
Alevitischen

Bund der Alevitischen

in

Jugendlichen
in
Jugendlichen
Deutschland e. V.

.Deutschland e. V

Stolberger Str. 317

Str. 317

50933
Köln
Stolberger

50933 Köln

+49 (0) 0221 94 98 56 42

هاتف0221 94985642 :

www.bdaj.de

www.bdaj.de
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وهنا غالبًا ما تكون
القائمة.تكون
إلىأنأي مدى نريد أن القائمة .وهنا غالبًا ما
أسئلةإلى أي مدى)3نريد
أسئلةهناك ثالثة )3
(Seite
هناك ثالثة
11) (Seite 11
نود العمل بصورة
نمضي؟ هل
المستهدفة مفيدة .ومن
الشبكات
محورية
مفيدة .ومن
الشبكات المستهدفة
بصورة
يجب أن تضعها أيةنمضي؟ هل نود العمل
تضعها أية
محورية يجب أن
احترافيةأمقدر
يكون من المنطقي
خبرتنا،
مجموعة
المنطقي
واقع من
نتواجد خبرتنا ،يكون
اإلمكان ،أم واقع
نتواجد
شبابية قيد التطوير:احترافية قدر اإلمكان،
التطوير:
مجموعة شبابية قيد
على الديموقراطية
كاتحاد قائم علىكاتحاد قائم
المحتوى ،الجدال مع
المحتوى،حيث
من
الجدال مع
من حيث
الديموقراطية
أهدافنا التي تجمعنا؟
التيهي
أهدافنا) ما
1
تجمعنا؟
 )1ما هي
اإلجراءاتعدد اإلجراءات
القاعدية؟ وكم
الشبابية في السياق
الجمعيات
السياق
الجمعيات الشبابية في
القاعدية؟ وكم عدد
بالفعل مجموعات
وهل توجد
مجموعات
وهل توجد بالفعل
عليناالتي يتعين علينا
البيروقراطية
(الحركة الشبابية،
التاريخي
الشبابية،
التاريخي (الحركة
البيروقراطية التي يتعين
يمكننا مشتركة يمكننا
اهتمامات
ات اهتمامات ذات
مشتركة
للحصول على دعم
إعادة التعليم) .ومن
النازية ،ومن
النازية ،إعادة التعليم).
بها ،دعم
القيام على
القيام بها ،للحصول
وضم للتواصل وضم
استخدامها
ستخدامها للتواصل
على من
مالي من البلديةمالي
صورة تُستنبط صورة
خالل ذلك
البلدية على سبيل خالل ذلك تُستنبط
سبيل
األعضاء؟ أم يتعين علينا
ألعضاء؟ أم يتعين علينا
الطرق التي يمكن أن
التيوما
المثال؟
عن مبادئ ومهام
واضحة
ومهام
واضحة عن مبادئ
يمكن أن
المثال؟ وما الطرق
تخاطبعروض تخاطب
باألحرى خلق
األحرى خلق عروض
االعتراف بنا على
الجمعيات الشبابية.
وأهداف
الشبابية.
وأهداف الجمعيات
ليتمعلى
نسلكها بنا
نسلكها ليتم االعتراف
الشباب وتجلبهم إلينا؟
لشباب وتجلبهم إلينا؟
المستوى السياسي؟
ُسهل هذا
ُسهل هذا
المستوى السياسي؟
 )Seiteوي ِ
(( )Seite 12ويِ12
مجموعة موقع مجموعة
موقعمن تحديد
التوجيه
التوجيه من تحديد
تقديم المساعدة لنا؟
تقديم من يمكنه
 )2من يمكنه )2
المساعدة لنا؟
مراكز اتصال /مراكز
هناك نقاط
اتصال/
هل هناك نقاط هل
الصورةوإعداد الصورة
شبابية خاصة
شبابية خاصة وإعداد
المجموعاتتبدأ المجموعات
جب أال تبدأ يجب أال
للشباب الذين يريدون
مشورةيريدون
مشورة للشباب الذين
توضيحها .ويمكن
الذاتية أو
ويمكن
الذاتية أو توضيحها.
مرحلة التأسيس من
الشبابية في
التأسيس من
لشبابية في مرحلة
منظمة ذاتية التنظيم
تأسيسالتنظيم
تأسيس منظمة ذاتية
عروض مناسبة من
عروضا تقديم
ض
مناسبة من
الصفر ،حيث تحظى
نقطةتحظى
قطة الصفر ،حيث
ضا تقديم أي ً
أي ً
المهاجرين والمهاجرات؟
لشباب
والمهاجرات؟
لشباب المهاجرين
الشباب والجمعيات
خالل روابط
والجمعيات
خالل روابط الشباب
األخرى بالكثير من
الجمعيات
بالكثير من
لجمعيات األخرى
القائمة.
أن نقاط االتصالالقائمة.
المعارف.
نقاط المؤكد
وبالنسبة للمبتدئينمنال المؤكد أن من
االتصال
للمبتدئين ال
لمعارف .وبالنسبة
األمرما إذا
هم ما إذا كان يهم
الشبابيةالروابط الشبابية
التقليدية هي
يتعلقكان األمر يتعلق التقليدية هي الروابط
وسائل دعم مالي؟
مالي؟
هناك
هل هناك وسائلهلدعم
رعاية الشباب .ومنها
ُسألون بصفة غير ومكاتب رعاية ومكاتب
الشباب .ومنها
بأفراد يغير
أفراد يُسألون بصفة
ببرامج تدريبية أو
رسمية ،أو
أنها العديد من أنها
يكون هما
طريقين
العديد في
المفوضين
تدريبية أو
رسمية ،أو ببرامج
أسهل طريقين هما
من المفوضين فيربما يكون أسهلربما
بصورة احترافية:
بصورةتأسست
بادلية تأسست تبادلية
سنيكونون في سن
الشبابية
الروابط الشبابيةالروابط
تمويل أنشطة من
مشروعات
أنشطةأومن
مشروعات أو تمويل
يكونون في
احترافية:
يجلب المدرب أو
المهم هو
يجوز أن يدع المرء
الروابط الشبابية أو
خالل الروابط خالل
الشبابية أو
فالالمرء
التقاعد،يدع
التقاعد ،فال يجوز أن
أن أو
المدرب
لمهم هو أن يجلب
معهم ،يثبط همته.ذلك
البلديات.
يثبط همته .ويمكن البلديات.
ويمكن
القائمة الخبرة ذلك
المجموعة معهم،
لمجموعة القائمة الخبرة
من ينشأ
وأن ينشأ أساسوأن
الجديدةالشبابية الجديدة
للمنظمات
الثقة،أساس من الثقة ،للمنظمات الشبابية
بالخطواتالقيام بالخطوات
القيامة ً ما يتعين
وعادة ً ما يتعين وعاد
ضا.
ضااألخرى تقديم األخرى
ض
ضا
وبالتالي يحظى المرء
يحظى المرء أي ً
تقديما.المساعدة أي ً
المساعدة أي ً
وبالتاليأي ً
مساعدة مالية أو من
دونأو من
األولىمالية
األولى دون مساعدة
الموضوعاتفي الموضوعات
بشريك/ة حوار
خالل بضع األسئلة
بضعمن
ويمكنك
األسئلة
ويمكنك من خالل
شريك/ة حوار في
أموال خاصة .وحتى
خالل وحتى
خالل أموال خاصة.
الحساسة.
األسئلة
أو
مجموعةتأسيس مجموعة
تأسيسما يعنيه
وباإلضافةتفهم ما يعنيهأن تفهم
أن
وباإلضافة
الحساسة.
و األسئلة
تكون المنال ال تكون
ال سهلة
الخدمات
الخدمات سهلة المنال
في القرن الحادي
يكون أي نوع من شبابية في القرنشبابية
الحادي
ذلك من
إلى نوع
لى ذلك يكون أي
للمجموعة غالبًا إال بعد
متاحةبًا إال بعد
متاحة للمجموعة غال
والتالقي مع المنظمات
والعشرين،دقةبصورة أكثر دقة
والعشرين ،بصورة أكثر
لتبادلالمنظمات
لتبادل والتالقيا مع
األنشطة األولى .من
ظهور األنشطةظهور
األولى .من
مقارنةً
أمرا مفيدًا.
األخرى
بالعديد من الجمعيات
الجمعيات
مقارنةً بالعديد من
ًا.
أمرا مفيد
ً
ألخرى ً

14

على الرغم من أن لدي أفكار
لمشروعات ،فإنني لم أكن أعرف
كيف يمكن تنفيذها .وفي ألمانيا
صعب اإلجراءات
غالبًا ما ت ُ ِ
البيروقراطية من تنفيذ أفكار
المشروع .حيث يتعين تقديم
العديد من طلبات المشروعات
عا
وانتظار رد لفترة طويلة نو ً
ما .ولألسف كنا نتلقى الرفض
في البداية .وكان ذلك محب ً
طا.
وبما أن أغلبنا الجئون ،فإننا ال
نملك موارد مالية لدفع تكاليف
المشروعات بأنفسنا .ونحن
بحاجة إلى الدعم .ومن دون
وجود إمكانية لتنفيذ المشروع ،ال
يمكننا العمل على أهدافنا ومن
أجلها .ولكن الجهود آتت أُكلها.
وفي نهاية المطاف تم دعم
مشروعاتنا  -من بين مشروعات
أخرى  -من قبل وزارة الشؤون
االجتماعية ومؤسسات مختلفة.
وهم ال يقدمون لنا دع ًما ماليًا
فحسب ،بل عرضوا علينا
إمكانية إدامة االتصال معهم.
ومن الرائع أن نرى تقد ًما َّ
مطردًا
عند تأسيس منظمة .وأن يُثاب
العمل والجهود المبذولة .وتحويل
شعورا
األفكار إلى واقع أمر يبث
ً
جيدًا في النفس.

إال أن هناك تح ٍد يتمثل في الدعم
الشخصي عند تأسيس منظمة
والحفاظ عليها .ولم أكن أتخيل
أن يكون الوصول إلى الناس
وتحفيزهم صعبًا إلى هذه
الدرجة .حيث بدأنا مع 15
صا وكان لدينا مجموعات في
شخ ً
برلين وفرانكفورت (أودر)
وبوتسدام .ولكن في الوقت
الراهن نحن  7-8أشخاص فقط
وتتواجد المجموعات التي ما
تزال نشطة في فرانكفروت
(أودر) وبوتسدام فحسب.
وتتعاون المجموعات فيما بينها
ضا ،ولكنها
وتدعم بعضها بع ً
ضا .ومن
تنظم أنشطةً مستقلةً أي ً
خالل التعاون بين المدينتين
يتوسع نطاق الداعمين ،وهو ما
يتماشى تما ًما مع عملنا .ولكن
العمل التطوعي يستغرق وقتًا.
ويتعين على الشباب قضاء الكثير
من الوقت في المدرسة وغالبًا ما
يكون للكبار عائلة .وال يتبقى
للناس كثير من الوقت من أجل
العمل التطوعيُ .ويضاف إلى
ذلك الشكوك المتعلقة بحق
الالجئين في اإلقامة والصعوبات
األخرى التي يواجهها المرء إذا
اضطر للفرار إلى بلد آخر .وأنا
أرى ذلك في نفسي .فأنا أعمل

لدى  AWOولدى الكنيسة
اإلنجيلية ،وبالتالي ال أحظى
سوى بوقت محدود إلدارة
.Mosaikstein e. V.
ويضاف إلى ذلك أنني ال أمتلك
حتى يومنا هذا تصريح إقامة
بوصفي الجئًا .ولذلك لم أستطع
مثالً حضور مؤتمر في هولندا
يضم العديد من االتحادات
األوروبية .ولم أستطع اغتنام
فرصة إقامة عالقات مع
منظمات أخرى والتفاعل معها.
وأنا سعيد بكل العالقات التي
أقمتها بمساعدة Mosaikstein
 ،e. V.ولكن عدم وجود
كثيرا.
تصريح إقامة يقيدني
ً
()Seite 15
ويضاف إلى ذلك المشكلة التي
تكمن في كون الالجئين ال
يعرفون ما هو العمل التطوعي.
ولسوء الحظ ال يرى كثيرون
مزايا التطوع وال يفهمون سبب
عدم الحصول على مكافأة.
والحظت مشكلة أخرى عند
األلمان .حيث ينزع الكثيرون
إلى عدم الثقة عندما يتلقون دعوة
من منظمة لشباب المهاجرين
والمهاجرات .وهناك الكثير من
الجهل بشأن ما تقوم به منظمات
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مقابلة مع فادي سوجا – مؤسس
.Mosaikstein e. V
ينحدر فادي سوجا في األصل
من سوريا ،إال أن أسرته عاشت
في ليبيا لعدة سنوات .وبعد أن
جنَّده الجيش السوري ،قرر
الفرار إلى ألمانيا .وعلى الرغم
من االرتباك والصعوبات التي
ينطوي عليها الفرار والبحث عن
منزل جديد ،اعتزم تأسيس
مبادرة .وظهرت
 Mosaikstein e. V.للنور.
ومنذ مارس  2016يعمل
االتحاد من أجل اندماج الالجئين
ومشاركتهم .وستُقدَّم
 Mosaikstein e. V.بمزيد
من التفصيل في الجزء الثاني
من هذا الكتيب .ويتحدث فادي
سوجا سلفًا عن خبراته التي
اكتسبها في منظمة التنظيم
الذاتي.

الالجئون جدد في ألمانيا.
ويواجهون ثقافة غريبة ويجب
عليهم فهم اإلجراءات
البيروقراطية المعقدة والتغلب
عليها .ويريدون أن يكونوا جز ًءا
من المجتمع ،ولكن عدم الدراية
بتقاليد األلمان واالرتباك يصعبان
االندماج .وأثار ذلك اهتمامي
بإطالق مبادرة .لقد كنت أريد
التعامل مع الناس الذين لم
يندمجوا بعد .وأردت خلق منصة
للقاءات
ولالندماج .وفي هذا الصدد أعتقد
أن االندماج ال يمكن أن يجري
من جانب واحد .لذلك يجب على
الالجئين واأللمان التفاعل مع
ضا ليتسنى تحقيق
بعضهم بع ً
اندماج ناجح.

ما الخبرات التي اكتسبتها
خالل تأسيس Mosaikstein
e. V.؟ وما التحديات التي
واجهتها والفرص التي سنحت
لك؟

لماذا أسست Mosaikstein
e. V.؟ وما هي األفكار

واألهداف التي اتبعتها في أثناء
ذلك؟
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بيانات االتصال:
تجد بيانات االتصال بفادي
سوجاMosaikstein e. V. /
في تقديم Mosaikstein
بصفحة .25

ما أهمية المنظمات ذاتية التنظيم
لشباب المهاجرين والمهاجرات؟
■ تشجيع الشباب والبالغين
صغار السن على المشاركة
السياسية وتمثيل المصالح النابع
من الذات
■ تح ُّمل مسؤولية المهام
المجتمعية
■ إتاحة التنظيم الذاتي في نطاق
يتمتع بالحماية
■ تجربة تعليمية جديدة
■ تعزيز االندماج والمشاركة
من خالل التمكين
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المهاجرين والمهاجرات
واألهداف التي تسعى لها .فعلى
سبيل المثال أقمنا حفالً تضامنيًا
في ملتقى ترفيهي في بوتسدام
ولم يحضر من بين الـ 100
زائر سوى  10-15ألمانيًا .وبما
أننا نريد تقديم منصة لأللمان
والالجئين،
فإننا نبذل ما في وسعنا لنتمكن
من تحفيز مزيد من األلمان تجاه
عملنا .ونريد دائ ًما أن نصبح
أفضل وأن نكيف مشروعاتنا مع
احتياجات شرائحنا المستهدفة.
عا مع ألمان
ولذلك بدأنا مشرو ً
كبار سن على سبيل المثال .حيث
يأكل الالجئون والمسنون معًا
ويتفاعلون في هذه األثناء مع
ضا .ويجلب ذلك
بعضهم بع ً
الكثير من المتعة ويمنح
المشاركين جميعهم قيمةً إضافية.
ويجد الالجئون المسنون على
وجه الخصوص صعوبة في
التواصل مع األلمان .بينما يعثر
الشباب على أصدقاء بشكل
أسرع وأسهل من خالل
المدرسة .فهم صغار ومنفتحون.
ولكن ألمانيا جديدة بالنسبة لهم
ضا .ويجب عليهم كذلك أن
أي ً
يكونوا على دراية بالثقافة

األلمانية .والرقص وسيلة جيدة
لتقديم منصة تفاعلية للشباب.
ولدينا مجموعة رقص يمكن
للشباب االجتماع فيها بسهولة
بالغة .حيث يفرغ الشباب طاقتهم
فضالً عن أنهم يتعارفون على
ضا بطريقة ودية.
بعضهم بع ً

ما هي األهداف واألمنيات التي
لديك من أجل مستقبل
Mosaikstein e.V.؟
نحن نتشبث بأهدافنا .ونريد إقامة
عالقة بين األلمان والالجئين.
والوضع أفضل هذا العالم بالنسبة
لـ Mosaikstein e.V.
مقارنة بالعام المنصرم .واالتحاد
أصبح أكثر شهرة ونتلقى مزيدًا
من الدعم مقارنة بالذي كنا نتلقاه
في البداية .ومع ذلك نأمل في
مزيد من التعاون ،لنتمكن من
النمو كمنظمة .ونريد تحسين
مشروعاتنا ،حتى نتمكن من
االقتراب بشكل أكبر من تنفيذ
أهدافنا مستقبالً.
) (Seite 16وفي يوليو
 2016ستُقام مظاهرة في
بوتسدام ،سنقدم فيها برنام ًجا لمدة
ثالثة أيام .ونأمل أن نتمكن من
تحفيز الناس ببرنامجنا وبالتالي
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نعثر على مزيد من المؤيدين.
وباإلضافة إلى ذلك هناك نية
لترجمة الموقع اإللكتروني لـ
 Mosaikstein e. V.إلى
األلمانية حتى نصل لمزيد من
ضا إنشاء
األلمان .ومن المقرر أي ً
مجموعة للمرأة .ومن هذا
المنطلق نعتزم القيام بالكثير من
األمور ونأمل أن نحظى بالنجاح
وأن نصبح أفضل مستقبالً.

Mosaikstein e. V.
Erich-Pommer-Straße 2

www.mosaikstein.org

14480 Potsdam

+49 (0) 157 50 41 14 88

www.facebook.com/Mosaikstein
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إلهامات موجهة إلى المنظمات
ذاتية التنظيم لشباب المهاجرين
والمهاجرات ومستمدة منها
إلهامات موجهة إلى المنظمات
ذاتية التنظيم لشباب المهاجرين
والمهاجرات ومستمدة منها
بدأ بعض الشباب منذ وقت مبكر
في تكريس أنفسهم لتحقيق
أهدافهم .وتحولت من مبادرات
بدأ بعض الشباب منذ وقت مبكر
الجئين صغيرة إلى أصوات
في تكريس أنفسهم لتحقيق
عالية ومطالبات يتجاوز صداها
أهدافهم .وتحولت من مبادرات
حدود براندنبورج .وبعض
الجئين صغيرة إلى أصوات
المجموعات المقدمة هنا التقت
عالية ومطالبات يتجاوز صداها
ألول مرة تقريبًا برؤية لمجتمع
حدود براندنبورج .وبعض
تكاملي واجتماعي.
المجموعات المقدمة هنا التقت
متنوعة
ونعرض
لمجتمع
مجموعةبرؤية
مرة تقريبًا
ألول
واجتماعي.ترد معلومات
صغيرة فيما يلي.
تكاملي
بشأن منظمات أخرى للمهاجرين
ونعرض مجموعة متنوعة
والمهاجرات في براندنبورج في
صغيرة فيما يلي .ترد معلومات
الكتيب الذي وضعته
بشأن منظمات أخرى للمهاجرين
.MASGF
والمهاجرات في براندنبورج في
http://bit.ly/2vwzXrl
الكتيب الذي وضعته
.MASGF
http://bit.ly/2vwzXrl

Mosaikstein e.V.
العالمة البارزة األولى لـ
Mosaikstein e.
V.
Mosaikstein
e.V.
(واختصارها  )MOVكانت
العالمة البارزة األولى لـ
مظاهرة ضد العنصرية في
Mosaikstein e. V.
بوتسدام .وفي عام 2016
(واختصارها  )MOVكانت
وحدت مجموعة من الالجئين
مظاهرة ضد العنصرية في
السوريين الناس من خالل
بوتسدام .وفي عام 2016
الرقص الشعبي السوري .ومنذ
وحدت مجموعة من الالجئين
ذلك الحين تدعو  MOVألنشطة
السوريين الناس من خالل
مختلفة في والية براندنبورج
الرقص الشعبي السوري .ومنذ
وبرلين ،إلقامة جسر بين
ذلك الحين تدعو  MOVألنشطة
الثقافات وبين الناس أنفسهم
مختلفة في والية براندنبورج
وتعزيزه .وهناك مهمة أساسية
وبرلين ،إلقامة جسر بين
لالتحاد تتمثل هنا في تمكين
الثقافات وبين الناس أنفسهم
شباب متعدد الثقافات يريد
وتعزيزه .وهناك مهمة أساسية
تعزيزه من خالل اندماج متطلع
لالتحاد تتمثل هنا في تمكين
إلى المستقبل.
شباب متعدد الثقافات يريد
من
العديد
 MOVمع
متطلع
اندماج
وتتواصلمن خالل
تعزيزه
المستقبل .ألمانيا وفي
المنظمات في
إلى
براندنبورج على وجه
وتتواصل  MOVمع العديد من
الخصوص ،والتي تعمل على
المنظمات في ألمانيا وفي
تلبية االحتياجات األكثر اختالفًا
براندنبورج على وجه
لالجئين والمهاجرين
الخصوص ،والتي تعمل على
والمهاجرات .وبمساعدة شبكة
تلبية االحتياجات األكثر اختالفًا
التواصل تلك ،يمكن لـ MOV
لالجئين والمهاجرين
أن تكفل للناس مساعدا ٍ
ت
والمهاجرات .وبمساعدة شبكة
شخصية وأن تذكر لهم مراكز
التواصل تلك ،يمكن لـ MOV
التقاء .وباإلضافة إلى ذلك تؤمن
أن تكفل للناس مساعدا ٍ
ت
شخصية وأن تذكر لهم مراكز
التقاء .وباإلضافة إلى ذلك تؤمن
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 MOVبالميزة العامة للتعاون،
ألنه من خالل تبادل األفكار
والخبرات تتولد قيمة إضافية
 MOVبالميزة العامة للتعاون،
للجميع.
ألنه من خالل تبادل األفكار
إضافية يهتم
قيمةلكل من
أبوابها
MOV
تفتح
تتولد
والخبرات
للجميع.من أجل االندماج
بالعمل
والتالحم .ولذلك تدعو
تفتح  MOVأبوابها لكل من يهتم
Mosaikstein e. V.
بالعمل من أجل االندماج
بوضوح إلى المشاركة في
والتالحم .ولذلك تدعو
االتحاد وبلورة المستقبل معًا.
Mosaikstein e. V.
(17
)Seiteالمشاركة في
بوضوح إلى
االتحاد وبلورة المستقبل معًا.
()Seite 17

Women in Exile
Rudolf-Breitscheid-Str. 164

www.women-in-exile.net

14482 Potsdam
https://www.facebook.com/
+49 (0) 331 24 34 82 33

Women-in-Exile-Friends-953605994710745/

info@women-in-exile.net
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Women in Exile
النساء في المهجر (واختصارها
 )WIEهي مبادرة لالجئات
الالتي اجتمعن عام  2002في
براندنبورج للنضال من أجل
حقوقهن .وبهذا الخصوص
قررن تنظيم أنفسهن كمجموعة
الجئات ،ألنهن أدركن أن
الالجئات يكن ضحايا للتمييز
بصورة مضاعفة في كثير من
األحيان.
وتركز سياستهن الملموسة على
إلغاء جميع القوانين التمييزية
ضد طالبي اللجوء والمهاجرين
والمهاجرات وعلى حظر
العنصرية واالضطهاد الجنسي.
وتعد Women in Exile
بمثابة منظمة نسوية وهي إحدى
النقاط المشتركة القليلة بين
الحركة النسائية وحركة
الالجئين .وتعمل Woman in
 Exileمنذ  15عا ًما على تمكين
الالجئات واألطفال الالجئين من
االنتقال إلى مساكن وإلغاء
المخيمات كافة .ويؤدي انعدام
الخصوصية في مرافق االستقبال
األولي والعديد من المساكن
الجماعية إلى تعرض العديد من

الالجئات للتحرش الجنسي
والعنصرية بصورة يومية
تقريبًا ،داخل المخيمات وخارجها
على ح ٍد سواء.
وأعلنت المبادرة ذلك بجانب
المطالب األخرى المتعلقة
بسياسة الالجئين من منظور
نسوي .على سبيل المثال من
خالل حملة "ال لمخيمات النساء
واألطفال! إلغاء المخيمات
كافة!" .وفي شبكة العالقات هذه
تجتمع النساء في السبت األول
من كل شهر في برلين أو
بوتسدام ،لمناقشة استراتيجيات
وإجراءات الحملة وتنفيذها.
ويُرحب بمشاركة األشخاص
المهتمين الذين يريدون دعم
الحملة ،سواء أكانت لهم أصول
مهاجرة أم ال ،في اللقاءات
المستقبلية.
وباإلضافة إلى ذلك يزور
أعضاء المبادرة المساكن
الجماعية في براندنبورج لتقديم
الدعم االستباقي لالجئات من
منظور المعنيين ،ويقدمون
تقاريرا في نشرة إخبارية وعلى
ً
الموقع اإللكتروني بشأن األحوال
المعيشية لالجئات في ألمانيا
بصفة دورية .ويشاركون في
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مختلف اجتماعات الشبكة وفي
المظاهرات ويقدمون دع ًما
سا لالجئات في حلقاتهن
ملمو ً
الدراسية وورش عملهن.
)(Seite 19

Refugees Emancipation
Dortustraße 46

www.refugeesemancipation.com

14467 Potsdam

+49 (0) 331 201 69 27

www.facebook.com/

+49 (0) 176 362 66 043

refugees.emancipation

info@refugeesemancipation.com
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Emancipation
Refugees
Refugees (Seite
)21
 Emancipationهو
)(RE
Emancipation
مشروع لتمكين الالجئين
Refugees
وتحريرهم.
) Emancipation (REهو
وقد أ ُ
الالجئينمن
لتمكينالمشروع
طلق هذا
مشروع
طالبي اللجوء .والهدف
جانب
وتحريرهم.
منه تحسين نوعية حياة الالجئين
المشروع من
ألمانيا،هذا
وقد أُطلق
القضاء
عن طريق
في
بمساعدة والهدف
طالبي اللجوء.
اإلنترنت.
جانبعزلتهم
على
الالجئين
البقاءحياة
يمكنهمنوعية
تحسين
منه
على اتصال
وبذلك
القضاء
طريق
عن
ألمانيا،
في
ببعضهم وبوطنهم وبالمجتمعات
اإلنترنت.
بمساعدة
عزلتهم
على
دورات تعليم
وتنعقد
المحلية.
اتصال
على
البقاء
يمكنهم
وبذلك
كمبيوتر في إطار المشروع،
وبالمجتمعات
إنشاءوبوطن
ببعضهم
موقعهمإلكتروني؛
ويتم
تعليم
دورات
وتنعقد
المحلية.
ليتسنى لالجئين جمع معلومات
المشروع،
كمبيوتر في إطار
تهمهم
الموضوعات التي
حول
إلكتروني؛
إنشاء
ويتم
موقعفضالً عن
عليه،
ونشرها
معلومات
القصصلالجئين
ليتسنى
ضا.
الشخصية
جمعأي ً
حول الموضوعات التي تهمهم
ونشرها عليه ،فضالً عن
ضا.
القصص
الشخصية أي ً
Refugees
مشروع
ويدير

يتكون المشروع من مرحلتين:

بيانات االتصال:

 .1تركيب وصلة إنترنت في
اإلنترنت"
مرحلتين:
"مقاهي من
المنازل:المشروع
يتكون

Refugees
Emancipation
بيانات االتصال:

الكمبيوتر
مهارات
 ..2يتم
إنترنت في
توفيروصلة
تركيب
1
االجتماعية
جيهات
والتو
اإلنترنت"
"مقاهي
المنازل:
والقانونية العامة في مراكز
الكمبيوتر
مهارات
توفير
 .2يتم
اإلنترنت.
مقاهي
اإلنترنت/
والتوجيهات االجتماعية
في تُنظم
العامةذلك
وباإلضافة إلى
مراكز
والقانونية
رقمية
تمكين
تدريبات
اإلنترنت /مقاهي اإلنترنت.
ومساعدات أكاديمية للشباب
ذلك تُنظم
وباإلضافة إلى
الالجئين.
واألطفال
تدريبات تمكين رقمية
ومساعدات أكاديمية للشباب
واألطفال الالجئين.

Zum Jagenstein
1
Refugees
Emancipation
14478
Potsdam

Zum
Jagenstein
1
 0331أو
2016927
14478
Potsdam
0176 36266043
 0331 2016927أو
info@refugeesemanci
0176pation.com
36266043
www.refugeesemancip
info@refugeesemanci
ation.com
pation.com
www.facebook.com/ref
www.refugeesemancip
ugees.emancipation
ation.com
www.facebook.com/ref
ugees.emancipation

 Emancipationمقاهي
إنترنت مجانية في مآوي
Refugees
مشروع
ويدير
هي
ومقاهي اإلنترنت
الالجئين.
مقاهي
Emancipation
مساحات مفتوحة يديرها طالبو
مجانية في
مآويفيها
ويمكنهم
إنترنت أنفسهم
اللجوء
هي
اإلنترنت
ومقاهي
الالجئين.
اغتنام العروض التعليمية البديلة.
مساحات مفتوحة يديرها طالبو
اللجوء أنفسهم ويمكنهم فيها
اغتنام العروض التعليمية البديلة.
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www.jogspace.net

و

http://konferenz.jogspace.net

https://de-de.facebook.com/pages/category/
Art/Jugendliche-ohne-Grenzen-Brandenburg
+49 (0) 152 13 13 35 88

-250015155408130/

jogsbrandenburg@outlook.de;
jog@jogspace.net
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)(Seite 22
Jugendliche ohne
Grenzen
Jugendliche
ohne
(Seite
)22
Jugendlicheاتحاد
) Grenzen (JOGهو
ohne
الشباب تأسس عام
لالجئين
Grenzen
َّ
 2005على صعيد ألمانيا .ويتبع
Jugendliche ohne
العمل مبدأ أن المتضررين لهم
) Grenzen (JOGهو اتحاد
صوتهم وال يحتاجون إلى
لالجئين الشباب تأسس عام
"سياسة تمثيل المتضررين".
 2005على صعيد ألمانيا .ويتَّبع
وتقرر المبادرة بنفسها أشكال
العمل مبدأ أن المتضررين لهم
العمل التي يختارونها ،وكيف
صوتهم وال يحتاجون إلى
ضا .ويناهض JOG
ينفذونها أي ً
"سياسة تمثيل المتضررين".
أي شكل من أشكال التمييز ،وال
وتقرر المبادرة بنفسها أشكال
سيما :العنصرية ،والفاشية،
العمل التي يختارونها ،وكيف
والعنصرية المعادية للمسلمين.
ضا .ويناهض JOG
ينفذونها أي ً
مع
بالتوازي
ا
م
دائ
أشكال التمييز ،وال
أي شكل
ويجتمعونمن ً
والفاشية،حيث
العنصرية،الداخلية،
مؤتمرات وزير
سيما:
والمشاركات
المشاركون
ينتخب
المعادية للمسلمين.
والعنصرية
"وزير ترحيل العام" بصفة
ويجتمعون دائ ًما بالتوازي مع
دورية .وباإلضافة إلى ذلك
مؤتمرات وزير الداخلية ،حيث
تكافئ عن طريق "جائزة مبادرة
ينتخب المشاركون والمشاركات
العام" تلك المبادرات التي تعمل
"وزير ترحيل العام" بصفة
يوميًا في بيئتها المحيطة من أجل
دورية .وباإلضافة إلى ذلك
زمالئها وجيرانها وزمالء
مبادرة
تكافئ عن طريق "جائزة
وذلك نيابةً
وزميالت الدراسة،
العام" تلك المبادرات التي تعمل
عن االتحادات واألفراد جميعهم.
يوميًا في بيئتها المحيطة من أجل
وتنظم المبادرة العديد من
زمالئها وجيرانها وزمالء
األنشطة على المستوى المحلي
وزميالت الدراسة ،وذلك نيابةً
عن االتحادات واألفراد جميعهم.
وتنظم المبادرة العديد من
األنشطة على المستوى المحلي

ضا .ويشمل ذلك المشاركة في
أي ً
الندوات والحلقات الدراسية،
وتنظيم فعاليات معلومات
للصحافة والمدارس ،تقديم
ضا .ويشمل ذلك المشاركة في
اأي ً
لمطالب للسياسيات والسياسيين،
الندوات والحلقات الدراسية،
فضالً عن األنشطة الدعائية
وتنظيم فعاليات معلومات
الفعالة مثل العروض التوضيحية
للصحافة والمدارس ،تقديم
والمظاهرات واالعتصامات.
المطالب للسياسيات والسياسيين،
وينفذ Jugendliche ohne
فضالً عن األنشطة الدعائية
 Grenzenهذه األنشطة
الفعالة مثل العروض التوضيحية
وأنشطة أخرى كثيرة بمساعدة
والمظاهرات واالعتصامات.
العديد من المؤيدين.
وينفذ Jugendliche ohne
األنشطة صعيد
بالفعل على
ويعمل
JoGهذه
Grenzen
تأسيس
باستمرار
ويحاول
ألمانيا
وأنشطة أخرى كثيرة بمساعدة
أخرى .ويمثل
وعات محلية
مجم
المؤيدين.
العديد من
التمكين لب عمل المبادرة؛ ألنه
ويعمل  JoGبالفعل على صعيد
يدور حول تشجيع األطفال
ألمانيا ويحاول باستمرار تأسيس
والشباب على أن يصبحوا
مجموعات محلية أخرى .ويمثل
نشطين وأن يكافحوا من أجل
التمكين لب عمل المبادرة؛ ألنه
معرفة حقوقهم .وهذا يعني أن
يدور حول تشجيع األطفال
يصبحوا فاعلين ونشطين في
والشباب على أن يصبحوا
العملية المجتمعية .وهناك جزء
نشطين وأن يكافحوا من أجل
مهم من العمل يتمثل في الدعم
معرفة حقوقهم .وهذا يعني أن
المتبادل للشباب المهددين
يصبحوا فاعلين ونشطين في
بالترحيل.
العملية المجتمعية .وهناك جزء
حمالتنا :العمل يتمثل في الدعم
مهم من
المتبادل للشباب المهددين
بالترحيل.
حمالتنا:
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■ المدرسة للجميع – حق التعليم
ال يعرف أي استثناء
26.10.2016
■ مناشدة
بتاريخميع – حق التعليم
المدرسة للج
ال يعرف أي استثناء
عدم وجود تمييز يحمل عواقب
صر غير
ضد الالجئين القُ َّ
المرافقين .بتاريخ 26.10.2016
■ مناشدة
ُسلم
انطلقوا!
التعليم [
■
يحملي ِ
عواقب
وجود]Sتمييز
عدم
الالجئين القُ
شهادات في
الالجئون
صر غير
ضد
الشباب َّ
المستشارية
مقر
المرافقين.
بحق البقاء
ُسلم
ويطالبون[]S
■التعليم
انطلقوا! ي ِ
الالجئون الشباب شهادات في
■الباقون هنا
مقر المستشارية
ويطالبون بحق البقاء
■الباقون هنا

Jugendbund djo-Deutscher Regenbogen,
lv-brandenburg@djo-bb.de

Landesverband Brandenburg e. V.
Elberfelder Str. 18
10555 Berlin

+49 (0) 30 288 86 778-0

bilingua-plus@yandex.ru

www.bilingua-plus-potsdam.de

+49 (0) 331 740 04 65
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Seite 24
Jugendbund djoDeutscher
Regenbogen,Landes
verband
.Brandenburg e. V
Der Jugendbund
Seitedjo24
Deutscher
Regenbogen,
Landesverband
Jugendbund
djo Brandenburgهي
e. V.
Deutscher
جمعية شبابية غير حزبية وغير
Regenbogen,Landes
وهي تعمل من أجل
طائفية.
verband
وديموقراطية ،يتم
موحدة
أوروبا.Brandenburg
e. V
فيها تجاوز الطبيعة االنقسامية
عملهاDer
Jugendbund
djoللحدود .وفي إطار
Deutscherالمشاركة الثقافية
الشبابي تعزز
Regenbogen,والمهاجرات
لشباب المهاجرين
 Landesverbandالهوية
بوصفها وسيلة لتكوين
 Brandenburgهي
e. V.
والمساعدة على االندماج.
جمعية شبابية غير حزبية وغير
التعايش
طائفية.القيم
وتوفر
تعززمن أجل
التيتعمل
وهي
لمختلف المجموعات
وديموقراطية ،يتم
السلمي موحدة
أوروبا
وفي
هنا
واإلثنية
االجتماعية
فيها تجاوز الطبيعة االنقسامية
العروض
أنحاء
شتى
أوروبا .عملها
وفي إطار
للحدود.
األطفال
جميع
أمام
مفتوحة
الشبابي تعزز المشاركة الثقافية
يحظون بمركز
والشباب الذين
والمهاجرات
المهاجرين
لشباب
ألمانيا
ية
جمهور
في
حياة
بوصفها وسيلة لتكوين الهوية
والمساعدة على االندماج.
وتوفر القيم التي تعزز التعايش
السلمي لمختلف المجموعات
االجتماعية واإلثنية هنا وفي
شتى أنحاء أوروبا .العروض
مفتوحة أمام جميع األطفال
والشباب الذين يحظون بمركز
حياة في جمهورية ألمانيا

االتحادية – بغض النظر عن
األصل والجنسية.
وتحث بوصفها جمعيةً شبابيةً
بين ثقافي ِة على المشاركة
االجتماعية الفردية والتعامل
المتسامح المحترم وتعزيز
إمكانيات المساعدة الذاتية.
ويُوجه العمل دائ ًما نحو كامل
يعيش
االجتماعي الذي
النطاق
النظر عن
االتحادية – بغض
والجنسية.باب مع أسرهم.
األطفال والش
فيه
األصل
شبابيةً
"وتحث بوصفها جمعيةً
– "Bilingua-Plus
الروسية في
السبت
مدرسة
المشاركة
ثقافي ِةيومعلى
بين
بوتسدام
االجتماعية الفردية والتعامل
يوموتعزيز
المحترم
السبت
المتسامحمدرسة
تأسست
إمكانيات المساعدة الذاتية.
" "Bilingua Plusمن مبادرة
معلمين كامل
دائ ًما نحو
ويُوجه
العملقبل
تطوعية من
يعيش
الذي
االجتماعي
النطاق
ومحاضرين جامعيين ومربين
أسرهم.
بالروسية.باب
األطفال والش
فيه
معتقدم
حيث
ناطقين

الذي
"الدعم لألطفال
والشباب" –
Bilingua-Plus
ثنائية اللغة
نشأوا
في في
الروسية
بيئةالسبت
مدرسةفييوم
بوتسدامعلى الصعوبات اللغوية.
التغلب
وتُعزز العروض تعلم التعامل
السبت
اإلبداعيمدرسة
تأسست
القدرة
يوم مع
والمجدي
فرديةمبادرة
Bilinguaا" من
Plus
"
ص
اللغوية وتوفر فر ً
اللغوية .معلمين
تطوعية من قبل
للتعددية
ومحاضرين جامعيين ومربين
تقدميلي:
 Bilinguaما
Plus
تقدم
بالروسية .حيث
ناطقين
الدعم لألطفال والشباب الذي
نشأوا في بيئة ثنائية اللغة في
التغلب على الصعوبات اللغوية.
وتُعزز العروض تعلم التعامل
اإلبداعي والمجدي مع القدرة
صا فردية
اللغوية وتوفر فر ً
للتعددية اللغوية.
تقدم  Bilingua Plusما يلي:
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■ تدريس باللغة األم :للغة
الروسية واألدب والموسيقى
والرياضيات
■ دروس الموسيقى والقصص
األسطورية في مجموعة الوالدين
والطفل
■ درس لغة ألمانية للبالغين
األم:يمكن
باللغةذلك
وباإلضافة إلى
للغة
■ تدريس
والموسيقىفي
المبدعين التجربة
لألطفال
الروسية واألدب
الفني أو ورشة العمل
االستوديو
والرياضيات
المسرحي .وعالوة على ذلك
■ دروس الموسيقى والقصص
توجد فرقة كورال.
األسطورية في مجموعة الوالدين
والطفل
■ درس لغة ألمانية للبالغين
وباإلضافة إلى ذلك يمكن
لألطفال المبدعين التجربة في
االستوديو الفني أو ورشة العمل
المسرحي .وعالوة على ذلك
توجد فرقة كورال.

Bahá’i-Gemeinde Potsdam
Birkenstraße 7

www.potsdam.bahai.de

14469 Potsdam
Junior-Jugend-Gruppe
+49 (0) 176 61 93 87 51

www.facebook.com/juju.potsdam

Bahá‘i Gemeinde
+49 (0) 172 99 15 725
potsdam@bahai.de
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Bahá’i-Gemeinde
Potsdam
Bahá’i-Gemeinde
تعمل
Bahá’i-Gemeinde
تعددية تنعم بالوحدة في
أجل
من
Potsdam
تعمل أنحاء العالم ،ومن أجل
شتى
Bahá’i-Gemeinde
ويشارك
العدالة
عددفي
بالوحدة
والسالم .تنعم
أجل تعددية
من
أجلبهاء
لرؤية
أنحاءالناس
شتى من
كبير
وفقًاومن
العالم،
واألخالقية
الروحية
للتربية
هللا
ويشارك عدد
والسالم.
العدالة
رؤية
وفيقًًاا وديني
الناسثقاف
منشامل
ولحوار
لرؤيةًا .بهاء
كبير
العالمي،
للتربيةللسالم
بهاء هللا
واألخالقية
الروحية
هللا
يبدأ
والعدالة
والوح
تأسيسهارؤية
ثقافيًا– ودينيًا.
ولحواردة،شامل
العالمي،في
للسالم الشعبي.
المستوى
على هللا
بهاء
المباشرة،
بيئتنا
في
أو
األحياء،
والوحدة ،والعدالة – تأسيسها يبدأ
الجامعة ،أو
مدرستنا ،أو
أو
الشعبي .في
علىفيالمستوى
العمل.فيوليس
مكان
بيئتنامنالمباشرة،
األحياء ،أو
الديانة
أو بمفاهيم
الدراية
الضروري
الجامعة ،أو
مدرستنا،
أو في
المشاركة في
أجل
من
البهائية
مكان العمل .وليس من
الديانة.
Bahá’i-Gemeinde
أنشطة
الضروري الدراية بمفاهيم
األهداف
تتشاطرون
فإذا
في
المشاركة
كنتممن أجل
البهائية
المذكورة أعاله ،وتريدون
.Bahá’i-Gemeinde
أنشطة
جنب مع
كنتمجنبًا إلى
اإلسهام
األهداف
تتشاطرون
فإذا
واألديان
ول
األص
من
أقرانكم
المذكورة أعاله ،وتريدون
جنبقوةمعللتغيير
تصبحوا
كافة
أنبًا إلى
في جن
اإلسهام
واألديانفأنتم
ول صعبة،
فترة
من في
االجتماعي
األص
أقرانكم
والسعة
مدعوونأنعلى
للتغيير
الرحبقوة
تصبحوا
كافة في
فترة من
في كلها
أفكارنا
إلثراء
خاللفأنتم
صعبة،
االجتماعي
للمشاركة
ومدعوون
إسهاماتكم،
مدعوون على الرحب والسعة
بفاعلية!أفكارنا كلها من خالل
إلثراء
للمشاركة:
أنشطة
ومدعوون للمشاركة
إسهاماتكم،
الحلقات الدراسية
■
بفاعلية!
مجتمع بتقدم
أنشطة تقدم أي
يرتبط
للمشاركة:
أفراده:
الحلقات الدراسية
■
يرتبط تقدم أي مجتمع بتقدم
أفراده:

وهو تطور نحو الصدق،
والتحرر ،والعدالة .وبطبيعة
السمات في
نحو هذه
تتجلى
الحال ال
الصدق،
تطور
وهو
روحه.
في
بل
اإلنسان،
جسم
والتحرر ،والعدالة .وبطبيعة
عامة؟
الروح بصفة
الحال ماال هي
ولكن
السمات في
تتجلى هذه
تتنامى وماذا
وكيف يمكن
روحه.
اإلنسان،أنبل في
جسم
الحلقات
الروحفي
يحدث مابعدهيالموت؟
عامة؟
بصفة
ولكن
اإلجابات
البحث
عنوماذا
تتنامى
يتم أن
الدراسيةيمكن
وكيف
الحلقاتإلى
أعمقفياستنادًا
بلورة فهم
ويتم
الموت؟
يحدث بعد
الكتابات
منتقاة من
اإلجابات
البحث عن
اقتباسات يتم
الدراسية
الصدد
فهمهذا
بلورةوفي
البهائية.
تقدم إلى
استنادًا
أعمق
ويتم
لتعلم
ًا،
ب
تدري
الدراسية
الحلقات
اقتباسات منتقاة من الكتابات
هذا أن
وفيللمرء
يمكن
كيف
يسلكتقدم
الصدد
البهائية.
خالله
الحلقاتخدمة"،
"درب
ويمكنهبًا،منلتعلم
الدراسية تدري
تحسينأنالبيئة
اإلسهام
يسلك
في للمرء
يمكن
كيف
المحيطة.
خدمة" ،ويمكنه من خالله
"درب
األسبوع
فينهاية
عطالت
■
تحسين البيئة
اإلسهام
الشبابية
المحيطة.
األسبوع
الهدف
عطالتاألسبوع
من نهاية
عطالت
■
الشبابية التي تُجرى على مستوى
الشبابية
عطالتتغيير.
من إحداث
الهدف هو
العالم،
األسبوع
أقدام
تحت
تتزعزع
واألرض
ُ
الشبابية التي تجرى على مستوى
وتزداد
الحالي
مجتمعنا
نظام
تغيير.
إحداث
العالم ،هو
الحالية.
واألرضبسبب
عا
تزعز ً
األزمات أقدام
تتزعزع تحت
على
مكثفة
مداوالت
وسلطت
وتزداد
الحالي
مجتمعنا
نظام
الشباب
بسبب حول
ثالثة أيام
دورالحالية.
األزمات
عا
تزعز
مدى ً
الضوء على
الحالي
العالم
في
وسلطت مداوالت مكثفة
بناء
في
اإلسهام
تجاه
مسؤوليتنا
مدى ثالثة أيام حول دور الشباب
جديد.الحالي الضوء على
نظامالعالم
في
مسؤوليتنا تجاه اإلسهام في بناء
نظام جديد.
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 Seiteفي العقل ،وفي
التغيير يبدأ
محادثاتنا ،وفي مشاورات
مفتوحة ونشطة.

لمزيد من المعلومات:
www.jugendwochenen
de.weebly.com
إدارة صفوف األطفال
ومجموعات الشباب المبتدئين
إن سياسي ومخترعي ومدرسي
وقضاة المستقبل يلعبون اليوم في
مالعب حينا .وكل شخص تقريبًا
في هذا البلد يتلقى تعلي ًما فكريًا،
ولكن القيم األخالقية تعد كلمات
دخيلة بالنسبة للكثيرين .وفضائل
مثل "الثقة" ،و"العدالة" ،وإنكار
الذات" هي بالضبط ما يتطلبه أي
نظام مجتمعي جديد بشكل ُملح.
وفي صفوف األطفال
ومجموعات الشباب المبتدئين
يمكن لمن يبلغون من العمر 3-
 15عا ًما اللعب والتعلم ومشاركة
أفكارهم بحرية في مجموعات
من أقرانهم ،فضالً عن إقامة
وترسيخ بنية أساسية أخالقية.
وفي بوتسدام توجد مجموعات
للفئات العمرية كلها ويعد توجيه
أو دعم إحدى هذه المجموعات
فرصةً لتصبح فاعلة بصورة
عملية.

بيانات االتصال:
Bahá’i-Gemeinde
Potsdam
0172 9915725
potsdam@bahai.de

w.potsdam.bahai.de

ww.facebook.com/juj
u.potsdam

e
e
e
e

e
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+49 (0) 3573 705 96 93: ھﺎﺗﻒ
E-Mail: migration@diakonie-luebben.de
ﺑﻮﺗﺴﺪام – ﻣﯿﺘﯿﻞ ﻣﺎرك
info.jmd@
diakonie-niederlausitz.de
Internationaler
Bund
+49
(0)
3573
705
96
93:
ھﺎﺗﻒ
E-Mail: migration@diakonie-luebben.de
migration@diakonie-luebben.de
info.jmd@
ﺑﻮﺗﺴﺪام – ﻣﯿﺘﯿﻞ ﻣﺎرك
+49
(0)
3573
705
96
93:
ھﺎﺗﻒ
E-Mail:
Internationaler
Bund
j.schwarz@migration-luebben.de
Internationaler diakonie-niederlausitz.de
Bund
diakonie-niederlausitz.de
+49
33841
ھﺎﺗﻒ
j.schwarz@migration-luebben.de
diakonie-niederlausitz.de
Internationaler
+49 (0)
(0)
33841 459
459 54:
54:Bund
ھﺎﺗﻒ
j.schwarz@migration-luebben.de
:اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
+49 (0) 33841 459 54: ھﺎﺗﻒ
:اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺒﺮﯾﺪ
:اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺒﺮﯾﺪ
+49 (0) 33841 459
54: ھﺎﺗﻒ
:اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
:اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺒﺮﯾﺪ
migration@diakonie-luebben.de
:اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
stefanie.stradymow@ib.de
migration@diakonie-luebben.de
:اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺒﺮﯾﺪ
migration@diakonie-luebben.de
stefanie.stradymow@ib.de
Dahme-Spreewald
ﻓﺎﻟﺪ
j.schwarz@migration-luebben.de
stefanie.stradymow@ib.de
Dahme-Spreewald
ﺷﺒﺮي ﻓﺎﻟﺪ
داھﻤﻲ –– ﺷﺒﺮي
داھﻤﻲ
j.schwarz@migration-luebben.de
stefanie.stradymow@ib.de
j.schwarz@migration-luebben.de
Diakonisches
Werk
Lübben
gGmbH
Diakonisches
Werk
Lübben
Diakonisches Werk Lübben gGmbH
Diakonisches Werk Lübben gGmbH
gGmbH
Tel.:
+49
بيرغ
Tel.: +49
+49 (0)
(0) 3546
3546 187
187 639
639
+49 (0)
(0) 3546
3546 187
187 639:
639: ھﺎﺗﻒ
ھﺎﺗﻒ
شتراوس بيرغ
شتراوس
شتراوس بيرغ
E-Mail:
Migration@diakonie-Luebben.de
:اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
E-Mail:
+49
784:
ھﺎﺗﻒ
:اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺒﺮﯾﺪ
بيرغ
شتراوس
+49 (0)
(0) 3341
3341 311
311
784:
 ھﺎﺗﻒMigration@diakonie-Luebben.de
+49 (0) 3341 311 784: ھﺎﺗﻒ
Migration@diakonie-Luebben.de
Migration@diakonie-Luebben.de
:اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺒﺮﯾﺪ
+49 (0) 3341 311
784: ھﺎﺗﻒ
:اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺒﺮﯾﺪ
:اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
b.zevallos-guarniz@
:اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
b.zevallos-guarniz@
b.zevallos-guarniz@
caritas-brandenburg.de
b.zevallos-guarniz@
caritas-brandenburg.de
()أودر
Frankfurt
33
(ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت )أودر
ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت
Frankfurt (Oder)
(Oder)
caritas-brandenburg.de
caritas-brandenburg.de
Internationaler
Bund
Internationaler
Internationaler Bund
Internationaler Bund
Bund
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وعلى التواصل المباشر بالمهاجرين من
ناحية أخرى.

FLÜCHTLINGSRA
)T 28
مراكز
ﻋن عن
ﻟﻣﺣﺔلمحة
(Seite
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ﻣراﻛز
(Seite
BRANDENBURG
الدعم
وإمكانات
المشورة
اﻟﻣﺷورة وإﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟدﻋم

وتعمل  FaZITفي مشروعات مختلفة
من أجل إدماج أفضل للمهاجرين
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔمن
بالمهاجرين
ﻓﻲالمباشر
التواصل
وعلى
ﻣﺷروﻋﺎت
FaZIT
وﺗﻌﻣل
المعنية.
المجتمعات
في
والمهاجرات
أخرى.أﻓﺿل ﻟﻠﻣﮭﺎﺟرﯾن
ناحية إدﻣﺎج
ﻣن أﺟل

واﻟﻣﮭﺎﺟرات ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.

 Flüchtlingsratهي منظمة غير
وتعمل  FaZITفي مشروعات مختلفة
MIGRANTIONSUND
حكومية تعمل في شتى أنحاء براندنبورج.
للمهاجرين
أجل إدماج أفضل
من
INTEGRATIONSRAT
T
FLÜCHTLINGSRA
أشخاص ذوي
ومنذ عام  1994يقوم
المعنية.
والمهاجرات في المجتمعات
T
MIGRANTIONS-E.V.
 FLÜCHTLINGSRAليسوا كذلكUND ،
BRANDENBURG
BRANDENBURG
وأشخاص
مهاجرة
أصول
BRANDENBURG
INTEGRATIONSRAT
وممثلون وممثالت لمراكز مشورة
جامعة تضم
 MIR e.V.هي رابطة
ﻏﯾر غير
ﻣﻧظﻣﺔمنظمة
 Flüchtlingsratهي
BRANDENBURG
E.V.
Flüchtlingsrat
ومجموعات
ھﻲوكنائس
خيرية
وجمعيات
MIGRANTIONSمهاجرين
UNDلوائها  71منظمة
تحت
براندنبورج.
أنحاء
في شتى
تعمل
حكومية
ﺑراﻧدﻧﺑورج.
أﻧﺣﺎء
ﺷﺗﻰ
ﻓﻲ
ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺗﻌﻣل
سياسية،
ومبادرات
الذاتية
المساعدة
INTEGRATIONSRAT
راﺑطﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ومهاجراتھﻲ
MIR e.V.
ﺗﺿموتمثل
براندنبورج.
في والية
ذوي ذوي
أشخاص
يقوم
1994
عام
ومنذ
أﺷﺧﺎص
ﯾﻘوم
1994
وﻣﻧذ ﻋﺎم
فيها.
أنفسهم
بتنظيم
ﻣﮭﺎﺟرﯾن
ﻣﻧظﻣﺔ
ﻟواﺋﮭﺎ 71
BRANDENBURG
أصول مهاجرة وأشخاص ليسوا كذلك ،ﺗﺣتE.V.
واالجتماعية
السياسية
المصالح
الرابطة
ﻛذﻟك،
ﻟﯾﺳوا
وأﺷﺧﺎص
ﻣﮭﺎﺟرة
أﺻول
ﺑراﻧدﻧﺑورج .وﺗﻣﺛل
وﻻﯾﺔ
والثقافية ﻓﻲ
وﻣﮭﺎﺟرات
المهاجرة
ذوي األصول
للسكان
مشورة
ﻟﻣراﻛزلمراكز
وممثالت
وممثلون
Rudolf-Breitscheid-Str.
وﻣﻣﺛﻠون164
تضم
جامعة
رابطة
هي
MIR
e.V.
ﻣﺷورة
وﻣﻣﺛﻼت
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
براندنبورج.
اﻟراﺑطﺔوالية
في
ومجموعات
وكنائس
ﺧﯾرﯾﺔ خيرية
وجمعيات
مهاجرين
منظمة
ﻟﻠﺳﻛﺎن71
تحت لوائها
وﻣﺟﻣوﻋﺎت
وﻛﻧﺎﺋس
وﺟﻣﻌﯾﺎت
اﻟﻣﮭﺎﺟرة
اﻷﺻول
ذوي
واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
14482
Potsdam
سياسية،
ومبادرات
الذاتية
المساعدة
والية براندنبورج .وتمثل
في
ومهاجرات
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،
وﻣﺑﺎدرات
اﻟذاﺗﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺎﻋدة
ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﺑراﻧدﻧﺑورج.
أنفسهم
ﺑﺗﻧظﯾم بتنظيم
فيها0331 .
716499
هاتف:
الرابطة المصالح السياسية واالجتماعية
أﻧﻔﺳﮭم ﻓﯾﮭﺎ.
Str.
52c
Berlinerاألصول المهاجرة
للسكان ذوي
والثقافية
Rudolf-Breitscheid-Str.
164 164
info@fluechtlingsratRudolf-Breitscheid-Str.
براندنبورج.
في
16321 Bernau
والية bei
Berlin
Berliner
Str. 52c
brandenburg.de
14482
Potsdam
Potsdam
14482
0176
77222777
هاتف:
FAZIT
–
Bernau bei Berlin 16321
03310331
716499
هاتف:
716499
ھﺎﺗف:
FACHBERATUNGSDIENST
Berliner
Str.
52c
mir-brandenburg@mail.ru
ھﺎﺗف0176 77222777 :
info@fluechtlingsratinfo@fluechtlingsratZUWANDERUNG,
لمختلف 16321
Bernau
bei Berlin
منظمات
وممثالت
ممثلون
brandenburg.de
mir-brandenburg@mail.ru
brandenburg.de
INTEGRATION
UND
DAS
المهاجرين
والمهاجرات0176
77222777
هاتف:
FAZIT
–
TOLERANZ
ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧظﻣﺎت
ﻣﻣﺛﻠون وﻣﻣﺛﻼت
„NETZWERK
FAZIT
–
FACHBERATUNGSDIENST
mir-brandenburg@mail.ru
اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن واﻟﻣﮭﺎﺟرات DAS
MIGRANTENORGANISATI
FACHBERATUNGSDIENST
يجري عمل
„NETZWERK
ONEN BRANDENBURG
ZUWANDERUNG,
على
Fachberatungsdienst
ممثلون وممثالت لمختلف منظمات
ZUWANDERUNG,
MIGRANTENORGANISATIO
SAMO.FA
) “(NEMIBبالتعاون مع
UND UND
 INTEGRATIONناحية،
الهيكلي من
المستوى السياسي
DAS
والمهاجرات
المهاجرين
INTEGRATION
NENCAGINTUA
BRANDENBURG
UND
E. V.
TOLERANZ
„NETZWERK
TOLERANZ
ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊSAMO.FA
)“(NEMIB
MIGRANTENORGANISATI
يجري عمل
UND CAGINTUA E. V.
ﯾﺟري ﻋﻣل
ONEN BRANDENBURG
ﻋﻠﻰ على
Fachberatungsdienst
Fachberatungsdienst
) “(NEMIBبالتعاون مع SAMO.FA
ﻧﺎﺣﯾﺔ،ناحية،
الهيكلي من
السياسي
اﻟﻣﺳﺗوىالمستوى
اﻟﮭﯾﻛﻠﻲ ﻣن
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
UND CAGINTUA E. V.

وﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن ﻣن
ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى.
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وتتمثل أهداف الشبكة في تمثيل وتعزيز
المهاجرين والمهاجرات ومنظماتهم في
والية براندنبورج وكذلك – كما يوحي
االسم – الشبكة التي تربط بينهم.
ﺗﻣﺛﯾلوتعزيز
اﻟﺷﺑﻛﺔفيﻓﻲتمثيل
االتصال:الشبكة
وﺗﺗﻣﺛل أهداف
وتتمثل
وﺗﻌزﯾز
أھداف
بيانات
واﻟﻣﮭﺎﺟراتومنظماتهم
اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن والمهاجرات
المهاجرين
وﻣﻧظﻣﺎﺗﮭمفيﻓﻲ
49
Tuchmacherstraßeﻛﻣﺎيوحي
وﻛذﻟك––كما
ﺑراﻧدﻧﺑورجوكذلك
وﻻﯾﺔ براندنبورج
والية
ﯾوﺣﻲ
ﺑﯾﻧﮭم.
اﻟﺗﻲ
اﻻﺳم ––
ﺗرﺑطبينهم.
تربط
اﻟﺷﺑﻛﺔالتي
الشبكة
االسم
14482
Potsdam
ﺑﯾﺎﻧﺎت االتصال:
بيانات
اﻻﺗﺻﺎل:
info@nemib-ev.org
Tuchmacherstraße
Tuchmacherstraße
49
هاتف0331 7048966 :
14482 Potsdam
Potsdam
14482
JUGENDMIGRATIONSDIEN
STE
info@nemib-ev.org

info@nemib-ev.org

Jugendmigrationsdienste
03317048966
ھﺎﺗف7048966 :
هاتف:
0331
) (JMDترافق الشباب أصحاب األصول
JUGENDMIGRATIONSDIEN
12JUGENDMIGRATIONSالمهاجرة الذين تتراوح أعمارهم بين
خالل عملية اندماجهم
 STEعا ًما
و 27
DIENSTE
المدرسي والمهني واالجتماعي ،وذلك
Jugendmigrationsdienste
Jugendmigrationsdienste
بواسطة عروض فردية ومشورة
أﺻﺣﺎباألصول
اﻟﺷﺑﺎبأصحاب
ﺗراﻓقالشباب
) (JMDترافق
)(JMD
اﻷﺻول
احترافية.
ﺗﺗراوحأعمارهم
اﻟذﯾنتتراوح
اﻟﻣﮭﺎﺟرة الذين
المهاجرة
1212
أﻋﻣﺎرھمبينﺑﯾن
اندماجهم
ﺧﻼلعملية
خالل
اﻧدﻣﺎﺟﮭم
JMD
ﻋﻣﻠﯾﺔ حول
المعلومات
ﻋﺎًا ًمﻣاًﺎمن
وتجد27مزيعاد
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،وذلك
واﻟﻣﮭﻧﻲواالجتماعي،
اﻟﻣدرﺳﻲ والمهني
المدرسي
وذﻟك
على:
ﻓردﯾﺔومشورة
ﻋروضفردية
ﺑواﺳطﺔ عروض
بواسطة
وﻣﺷورة
www.jugendmigrationsdienst
اﺣﺗراﻓﯾﺔ.
احترافية.
e.de
ﺣولJMD
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتحول
ﻣنالمعلومات
ﻣزﯾد ًدًاا من
ﺗﺟد مزي
تجد
JMD
ﻋﻠﻰ:
على:

www.jugendmigrationsdienste.de
www.jugendmigrationsdienst

e.de
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JUGENDMIGRATIONSDIEN
STE IM LAND
BRANDENBURG

juergen.brueckner@lkee.de
وسياسة الهجرة
المتعلقاالندماج
التشريعبسياسة
تماما مثلالمتعلقة
وﯾﺖ
ﻛﺮﯾﺴﺘﯿﺎن
مفوضو
يساند
كما
ومكافحة
+49
(0) 3371
التمييز608.
10
85:
ھﺎﺗﻒ
بسياسة اإلقامة
ً jmd.perleberg@evamigra.de
والمهاجرات
المهاجرين
االندماج
E-Mail:
stefanie.stradymow@ib.de
+49
3371
608
10
85:
ھﺎﺗﻒ
اإلقامة
بسياسة
المتعلق
التشريع
مثل
ا
م
تما
ً
)+49 (0
)(0
3371
608
10
85:
ھﺎﺗﻒ
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :شبريه نايسه
والمهاجرات
المهاجرين
االندماج
واللجوء والهجرة .وباإلضافة إلى ذلك
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
والالجئيناﻟﺒﺮﯾﺪ
تنظيم أنفسهم،
يريدون
الذين
ﻓﺎﻟﻜﻦ زﯾﮫ
stefanie.stradymow@ib.deنايسه
 Werkشبريه
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
اﻟﺒﺮﯾﺪ
Falkensee
إلى ذلك
وباإلضافة
واللجوء
Diakonisches
تواصل.تنظيم أنفسهم،
شبكةيريدون
خالل الذين
والالجئين
ﻣﺎﻧﻮﯾﻼزﯾﮫ
ﻓﺎﻟﻜﻦ
مفوضو
والهجرة.يتبعها
النشاط التي
توجد مجاالت
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
اﻟﺒﺮﯾﺪ
زﯾﮫ
ﻓﺎﻟﻜﻦ
Falkensee
christiane.witt@teltow-ﬂaeming.de
Falkensee
دورﻧﺒﺮغ
ومن
بخبرتهم
Diakonisches
Werk
مفوضو
النشاط التي يتبعها
مجاالت
توجد
دورﻧﺒﺮغ Niederlausitz
christiane.witt@teltow-ﬂaeming.de
Manuela
Dörnenburg
ﻣﺎﻧﻮﯾﻼدورﻧﺒﺮغ
ﻣﺎﻧﻮﯾﻼ
بخبرتهم ومن خالل شبكة تواصل.
الريفية.
الدائرة
في
االندماج
christiane.witt@teltow-ﬂaeming.de
ManuelaDörnenburg
Dörnenburg
ھﺎﺗﻒ +49 (0) 3322 281-119:
Manuela
Niederlausitz
Kontakt- und
Beratungsstelle
االندماج في الدائرة
بياناتTel.:
الريفية+49 (0) 3322.
281-119
االتصال وشركاء/شريكات الحوار
)+49(0
(0)3322
3322281-119:
ھﺎﺗﻒ281-119:
ھﺎﺗﻒ
+49
Kontaktund
Beratungsstelle
Tel.:
+49
)(0
3322
281-119
Tel.:
+49
)(0
3322
281-119
شتراوس بيرغ
اﻟﺒﺮﯾﺪ
Strausberg
االتصال وشركاء/شريكات الحوار
بيانات
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ„ICLU“ :
السيدة د .دوريس ليمرماير
الريفية:
gleichstellung@falkensee.deفي الدوائر
E-Mail:
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
اﻟﺒﺮﯾﺪ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
اﻟﺒﺮﯾﺪ
“„ICLU
السيدة د .دوريس
E-Mail:
gleichstellung@falkensee.de
;03563
345678
ھﺎﺗﻒ  311 784:هاتف:
E-Mail:
gleichstellung@falkensee.de
في الدوائر الريفية:
Tel.: +49
ليمرماير(0) 3341
311 784
gleichstellung@falkensee.de
+49 (0) 3341
gleichstellung@falkensee.de
Henning-von-Tresckow;03563 345678
هاتف:
gleichstellung@falkensee.de
إلكتروني:
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :بريد
بانريم
(Seite
)31
@E-Mail: b.zevallos-guarniz
Seite 31 – Integrationsbeauftragte
Henning-von-Tresckowبريد إلكتروني:
) (Seite 31بانريم
Seite
31
–
Integrationsbeauftragte
Straße 2-13,
spremberg.jmd@diakonieبوتجر
مارينا
Seite 31 – Integrationsbeauftragtecaritas-brandenburg.de
Henning-von-Tresckowﺑرﯾد إﻟﻛﺗروﻧﻲ:
Diakonisches Werk
Straße 2-13,
@b.zevallos-guarniz
spremberg.jmd@diakonieمارينا
بارمني
niederlausitz.de
بوتجر03334
بارمني214
هاتف1320 :
Niederlausitz
Straße
2-13,
integrationsbeauftragte@kvb
Haus
S
niederlausitz.de
caritas-brandenburg.de
ﺳﯿﺘﺰﻛﻮرن03334
214 1320
هاتف:
بارمني
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﯿﻠﻔﯿﺎ
120 07
هاتف910 :
Kontakt-0151
und Beratungsstelle
Seite
arnim.de
Seite
31 JMD Rest
إلكتروني:
31 JMD Rest Haus Sبريد
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﯿﻠﻔﯿﺎ ﺳﯿﺘﺰﻛﻮرن
Haus S
0151 120 07 910 Seite
هاتف:
Seite
31 JMD
JMD Rest
Rest 14467 Potsdam
Seite
31 JMD
JMD Rest
Rest
Seite
31
“„ICLU 31
بريد
ﺳﯿﺘﺰﻛﻮرن
إلكتروني:
بريد
)+49 (0
3334
إلكتروني214 :
ﺳﯿﻠﻔﯿﺎ13
اﻟﺪﻛﺘﻮر20:
ھﺎﺗﻒ
integrationsbeauftragte@kvb
ﺑراﻧدﻧﺑورغ آن در ھﺎﻓل
+49
13
;03563
بريد345678
ھﺎﺗف:
إلكتروني:
14467
Potsdam
forst.jmd@diakonie)+49 (0
(0) 3334
3334 214
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ214:
13 20:
ھﺎﺗﻒ 20:
ھﺎﺗﻒ
integrationsbeauftragte@kvb
14467 Potsdam
ﺷﺒﺮي – ﻧﺎﯾﺰﯾﮫ
Spree-Neisse
اﻟﺒﺮﯾﺪ
arnim.de
ﻛﺎرﺗﯾن ﺗﯾﯾﺗس
ﺑرﯾد إﻟﻛﺗروﻧﻲ:
forst.jmd@diakonieﺷﺒﺮي––ﻧﺎﯾﺰﯾﮫ
ﺷﺒﺮي
Spree-Neisse
هاتف0331 866-5013 :
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
اﻟﺒﺮﯾﺪ
ﻧﺎﯾﺰﯾﮫ
Spree-Neisse
niederlausitz.de
arnim.de
spremberg.jmd@diakonie03381
 Werkھﺎﺗف 581610
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
اﻟﺒﺮﯾﺪ
Diakonisches
Niederlausitz
Diakonisches
Werk
Niederlausitz
0331
866-5013
ھﺎﺗف:
@integrationsbeauftragte
0331
866-5013
تف:
ها
niederlausitz.de
Diakonisches
WerkNiederlausitz
Niederlausitz
Diakonisches
WerkNiederlausitz
Niederlausitz
@integrationsbeauftragte
niederlausitz.de
Diakonisches
Werk
Diakonisches
Werk
 undإﻟﻛﺗروﻧﻲ:
 Beratungsstelleﺑرﯾد
@integrationsbeauftragte
Kontakt“„ICLU
Kontakt“„ICLU
kvbarnim.de
0151
120 07und
910Beratungsstelle
ھﺎﺗف:
ﺑرﯾد إﻟﻛﺗروﻧﻲ:
katrin.tietz@stadtKontakt-und
undBeratungsstelle
“Beratungsstelle„ICLU
“„ICLU
Kontaktund
Beratungsstelle
“„ICLU
kvbarnim.de
KontaktKontaktund
Beratungsstelle
“„ICLU
إلكتروني:
بريد
guben.jmd@diakonie
kvbarnim.de
إﻟﻛﺗروﻧﻲ:
Tel.: +49 (0) 355 488
99 88
+49
ﺑرﯾد )(0
ھﺎﺗﻒ 355 488 99 88:
brandenburg.de
@Integrationsbeauftragte
Tel.:
+49
)(0
355
488
99
88
+49
)(0
355
488
99
88:
ھﺎﺗﻒ
Tel.: +49 (0) 355
488 99 88
+49 (0) 355 488 99 88:Potsdam@inte
ھﺎﺗﻒ
niederlausitz.de
forst.jmd@diakonieIntegrationsbeauftragte
@ma
E-Mail:
masgf.brandenburg.de
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
niederlausitz.de
ﻛوﺗﺑوس
ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرغ آن دﯾﺮ ھﺎﻓﯿﻞ
E-Mail:
اﻟﺒﺮﯾﺪاﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
اﻟﺒﺮﯾﺪ
E-Mail:
sgf.brandenburg.de
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرغ آن دﯾﺮ ھﺎﻓﯿﻞ
info.jmd@diakonie-niederlausitz.de
guben.jmd@diakonieinfo.jmd@diakonie-niederlausitz.de
ﯾﺎن ﺷورﻣﺎن
ﻛﺎﺗﺮﯾﻦ ﺗﯿﺘﺰ
تلتوف-فليمنج
sabine.bittrich@i
ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرغ آن دﯾﺮ ھﺎﻓﯿﻞ
info.jmd@diakonie-niederlausitz.de
info.jmd@diakonie-niederlausitz.de
info.jmd@diakonie-niederlausitz.de
info.jmd@diakonie-niederlausitz.de
ﺗﯿﺘﺰ
ﻛﺎﺗﺮﯾﻦ
niederlausitz.de
0355
ھﺎﺗف6122021 :
ﻛﺎﺗﺮﯾﻦ ﺗﯿﺘﺰ
Gemeinschaftswerk
+49 (0) 3381 58 16 10:
ھﺎﺗﻒ
ﻣﻔوﺿو اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ دواﺋر اﻟوﻻﯾﺔ
ﺑرﯾد إﻟﻛﺗروﻧﻲ:
+49
)(0
355
612
20
21
:
ھﺎﺗﻒ
+49
612
20
21
:
Niedergörsdorf
e. V.
julia.watzke@inte
)+49 (0
(0) 355
3381
58
16
10:
ھﺎﺗﻒ
ﺗﻠﺗوف-ﻓﻠﯾﻣﻧﺞ
إلكتروني:
بريد
guben.jmd@diakonie
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
اﻟﺒﺮﯾﺪ
Jan.Schurmann@cottbus.de
الوالية
دوائر
االندماج
مفوضو
اﻟدواﺋر
في ﻓﻲ
اﻻﻧدﻣﺎج
ﻣﻔوﺿو
ﯾﻘدم
اﻟرﯾﻔﯾﺔTeltow-Fläming
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
فالمينغ-ﺗﯿﻠﺘﻮ
Gemeinschaftswerk
03371
4052928
هاتف:
niederlausitz.de
Pot
Integrationsbeauftragte
@
ma
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
اﻟﺒﺮﯾﺪ
Teltow-Fläming
فالمينغ-ﺗﯿﻠﺘﻮ
Teltow-Fläming
katrin.tietz@stadt-brandenburg.de
واﻟﻣﺷورة
ﺑراﻧدﻧﺑورج اﻟدﻋم
.Niedergörsdorf
فالمينغ-ﺗﯿﻠﺘﻮ بريد e. V
داھﻣﻲ-ﺷﺑرﯾﭭﺎﻟد
Gemeinschaftswerk
Niedergörsdorf
ﺑوﻻﯾﺔ e.
يقدمV.
Henry.crescini@cottbus.de
إلكتروني:
Gemeinschaftswerk
Niedergörsdorf
e.
V.
الريفية
الدوائر
في
االندماج
مفوضو
sgf.brandenburg.de
Henry.crescini@cottbus.de
واﻟﻼﺟﺋﯾن ﻓﻲ
ﻟﻠﻣﮭﺎﺟرﯾن واﻟﻣﮭﺎﺟرات
katrin.tietz@stadt-brandenburg.de
Gemeinschaftswerk
Niedergörsdorf
e.V.
V.
ھﺎﺗف03371 4052928 :
أﻧﺗﻲ ﺑرﺗﻛﻲ
Gemeinschaftswerk
Niedergörsdorf
e.
Gemeinschaftswerk
Niedergörsdorfe.
e.V.
V.
Gemeinschaftswerk
Niedergörsdorf
jmd@gemeinschaftswerknie
ك
ھﺎﺗف+49:
(0) 3371 405
29 28
تلتوف-
sabine
+49
(0) 3371
29 28:
ھﺎﺗﻒ
إﻟﻛﺗروﻧﻲ:
فليمنج 405ﺑرﯾد
والمشورة
ﻛﺎﻓﺔ .الدعم
براندنبورج
بوالية
ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة
03375 Tel.:
262685
Tel.:+49
)+49(0
(0)3371
3371405
405
2928
28
Tel.:
29
+49
)(0
3371
405
29
28:
ھﺎﺗﻒ
+49
)(0
3371
405
29
28:
ھﺎﺗﻒ
dergoersdorf.de
Internati
ً
jmd@gemeinschaftswerknie
Gemeinschaftswerk
وﺣق
ﻟﻠﻣﺳﺎواة
ة
ﻗﺎﻋد
ﯾرﺳون
وھم
E-Mail:
ﺑرﯾد إﻟﻛﺗروﻧﻲ:
للمهاجرين والمهاجرات والالجئين في
E-Mail:
dergoersdorf.de
E-Mail:
اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن واﻟﻣﮭﺎﺟرات واﻟﻼﺟﺋﯾن ﻓﻲ
Niedergörsdorf e. V. 033841
julia.w
ﻛﻮﺗﺒﻮس
-dahme@pretky.antje
ﻛﻮﺗﺒﻮس
jmd@gemeinschaftswerkniedergoersdorf.
كافة.
الحياة
مجاالت
ﻛﻮﺗﺒﻮس
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
الوالية
دوائر
في
االندماج
مفوضو
ﻓﻲ
دﻋﻣﮭم
طرﯾق
ﻋن
ﻣﺻﯾرھم،
ﺗﻘرﯾر
jmd@gemeinschaftswerkniedergoersdorf.
de.spreewald
ﻛﺮﯾﺴﯿﻨﻲ
ھﻨﺮي
jmd@gemeinschaftswerkniedergoersdorf.
03371
4052928
هاتف:
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
اﻟﺒﺮﯾﺪ
ﻛﺮﯾﺴﯿﻨﻲ
ھﻨﺮي
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
اﻟﺒﺮﯾﺪ
ﻛﻮﺗﺒﻮس
ﻛﺮﯾﺴﯿﻨﻲ
ھﻨﺮي
وحق
للمساواة
اﻟﺗﻲ قاعدة
يرسون
وهم
de
براندنبورج
jmd@gemeinschaftswerkبواليةاالندماج
مفوضة
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﺗﺧصً اﻹﻗﺎﻣﺔ
اﻟﻣﺳﺎﺋل
jmd@gemeinschaftswerkniedergoersdorf.
Stefanie.Stradym
ﺑراﻧدﻧﺑورج
اﻻﻧدﻣﺎج ﺑوﻻﯾﺔ
ﻣﻔوﺿﺔ
إﻟﺑﮫ-إﻟﺳﺗر de
إلكتروني:
بريد
+49
021:
de
ﻛﺮﯾﺴﯿﻨﻲ
ھﻨﺮي
الريفية
الدوائر
في
مفوضو االندماج
يقدم
jmd@gemeinschaftswerkniedergoersdorf.
)+49 (0
(0) 355
355 61
61222
20
ھﺎﺗﻒ 21:
jmd@gemeinschaftswerkniedergoersdorf.
+49
)(0
355
61
22
021:
ھﺎﺗﻒ
في
والالجئين
والمهاجرات
ﺳﺑﯾل
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ
المهاجريناﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
واﻟﻣﺳﺎﺋل
de
ationa
jmd@gemeinschaftswerknie
niedergoersdorf.de
ﺑروﻛﻧر
ﯾورﺟن
االندماج
لمفوضة
الرئيسة
المهمة
تتمثل
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ+49 (0) 355 612:
20
21:
ھﺎﺗﻒ
اﻟﺒﺮﯾﺪ
والمشورة
الدعم
براندنبورج
بوالية
ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻟﻣﻔوﺿﺔ اﻻﻧدﻣﺎج
ﺗﻌزﯾز وﺗﻧﻔﯾذ
اﻟﻣﺛﺎل .وﯾُﺿﺎف
de
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
اﻟﺒﺮﯾﺪ
de
دعمهم في
مصيرهم،إﻟﻰعنذﻟكطريق
تقرير
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
ھﺎﺗف03535 461292 :
dergoersdorf.de
دورﯾس
ﺑراﻧدﻧﺑورج
بوالية ﺑوﻻﯾﺔ
فيﻣن أﺟل اﻻﻧدﻣﺎج
اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻲ
دوريس
السيدة د.
براندنبورج
والالجئين
اجرين
اﻟﺳﯾدة د .للمه
ﺑرﯾد إﻟﻛﺗروﻧﻲ :اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
Jan.Schurmann@cottbus.de
ﺗﻌﻣلاإلقامة القانونية
تخص
والمهاجرات التي
المسائل
henry.crescini@cottbus.de
ريجنيتس
Jan.Schurmann@cottbus.de
ﻟﺣﻛوﻣﺔ
اﻟﻣﺷورة
تقديم ﺗﻘدﯾم
ﻟﯾﻣرﻣﺎﯾر ﻓﻲ
وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز .ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺎﻧد ﻣﻔوﺿو
لحكومة
المشورة
في
ليمرماير
كافة.
الحياة
مجاالت
والمسائل القانونية االجتماعية على سبيل juergen.brueckner@lkee.de
henry.crescini@cottbus.de
EvaM
اﻟوﻻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻻﻧدﻣﺎج اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن واﻟﻣﮭﺎﺟرات
يرسون قاعدة ً
بسياسة
المتعلقة
المسائل
بواليةفي
 03876 6مفوضة االندماجالوالية
وهم
وتنفيذ
تعزيز
ﯾرﯾدونذلك
وحقإلى
ُضاف
واﻟﻼﺟﺋﯾني
المثال .و
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺎﺋل
براندنبورج ذﻟك
وﯾﺷﻣل
اﻟﮭﺟرة.
أﻧﻔﺳﮭم،
ﺗﻧظﯾم
للمساواةاﻟذﯾن
Seite
29
JMD
Seite
29
JMD
Stefa
)أودر(
ﻓراﻧﻛﻔورت
ﻓﺎﻟﺪ
داھﻤﻲ –––
Seite 29
29 JMD
JMD
ھﺎﺗفSeite :
29 JMD
JMD
األساسية
ويشمل ذلك
والالجئين في
والمهاجرات
المهاجرين
ﺳﺒﺮي ﻓﺎﻟﺪ
ﺳﺒﺮي
داھﻤﻲ
Seite
Seite
29
اﻟﮭﺟرة
المسائل وﺳﯾﺎﺳﺔ
ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻧدﻣﺎج
الهجرة.اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺗواﺻل.
ﺧﻼل
ا ﺑﺧﺑرﺗﮭم
ﻓﺎﻟﺪ
ﺳﺒﺮي
داھﻤﻲ
أجل االندماج
ﺷﺑﻛﺔ من
تعمل
وﻣن التي
لمشروعات
0335
5521330
االندماج
لمفوضة
الرئيسة
المهمة
تتمثل
ﺑﺮﯾﺘﻜﻲ
أﻧﺘﻲ
اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ
االندماجاﻟﻣﺗﻌﻠق
بسياسة اﻟﺗﺷرﯾﻊ
المتعلقةﺗﻣﺎﻣًﺎ ﻣﺛل
ﺑﺮﯾﺘﻜﻲ
أﻧﺘﻲ
الهجرة
وسياسة
ﺳﺒﺮي ﻓﺎﻟﺪ
داھﻤﻲ –
دعمهم
ﺑﯾﺎﻧﺎتطريق
مصيرهم ،عن
تقرير
ﺑرﯾد إﻟﻛﺗروﻧﻲ:
ﺑﺮﯾﺘﻜﻲ
أﻧﺘﻲ
Barnim-Oberhavel
jmd.perleberg@e
مفوضو
كمافييساند
التمييز.
أوﺑﺮھﺎﻓﯿﻞ
ﺑﺎرﻧﯿﻢ -
اﻟﺣوار
وﺷرﻛﺎء/ﺷرﯾﻛﺎت
ومكافحةاﻻﺗﺻﺎل
ذﻟك
بسياسةإﻟﻰ
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
واﻟﮭﺟرة.
واﻟﻠﺟوء
دوريس
السيدة د.
Barnim-Oberhavel
بواليةأوﺑﺮھﺎﻓﯿﻞ
ﺑﺎرﻧﯿﻢ
-frankfurt@integration
+49
)(0
3375
262
685:
ھﺎﺗﻒ
ﺑﺮﯾﺘﻜﻲ
أﻧﺘﻲ
Barnim-Oberhavel
ﺑﺎرﻧﯿﻢ--
اإلقامة
المتعلق
التشريع
براندنبورج ًما مثل
أوﺑﺮھﺎﻓﯿﻞ تما
+49
)(0
3375
262
685:
القانونية
اإلقامة
تخص
التي
المسائل
اﻟدواﺋر اﻟرﯾﻔﯾﺔ:
ﻓﻲ
ھﺎﺗﻒ +49 (0) 3375 262 685:
والمهاجرات
المهاجرين
االندماج
Hoﬀnungstaler
Stiftung
Lobetal
Lobetal
Hoﬀnungstalerاﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﮭﺎ ﻣﻔوﺿو
لحكومةاﻟﻧﺷﺎط
المشورةﻣﺟﺎﻻت
 Stiftungﺗوﺟد
de.oder
تقديم
في
ليمرماير
Hoﬀnungstaler
Stiftung
Lobetal
Hoﬀnungstaler
Stiftung
Lobetal
+49 (0) 3375 262
685:
ھﺎﺗﻒ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
اﻟﺒﺮﯾﺪ
ذلك
إلى
وباإلضافة
والهجرة.
واللجوء
Hoﬀnungstaler
Stiftung
Lobetal
سبيل
على
االجتماعية
القانونية
والمسائل
Hoﬀnungstaler
Stiftung
Lobetal
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
اﻟﺒﺮﯾﺪ
أنفسهم،
والالجئين
+49اﻟداﺋرة اﻟرﯾﻔﯾﺔ.
اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
Tel.: +49 (0) 3334
تنظيم 279
يريدون 997
)(0
المسائل3334
279 997:
 Diakoniھﺎﺗﻒ
الذينﺑﺎﻧرﯾم
(Seite
)31
بسياسة
المتعلقة
في
الوالية
Tel.:+49
+49
(0)3334
3334279
279
997
279توجد
مجاالت+49
)(0
3334
279997:
997:
ھﺎﺗﻒ
وتنفيذ
تعزيز
ذلك
مفوضوويُضاف إلى
النشاط التي يتبعهاالمثال.
ھﺎﻓﯾﻼﻧد
Tel.:
)(0
997
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
اﻟﺒﺮﯾﺪ
antje.pretky@dahme-spreewald.de
+49
)(0
3334
ھﺎﺗﻒ
antje.pretky@dahme-spreewald.de
تواصل.
شبكة
خالل
ومن
بخبرتهم
ﺑوﺗﺟر
ﻣﺎرﯾﻧﺎ
antje.pretky@dahme-spreewald.de
E-Mail:
jmd@lobetal.de
ﻟﯾﻣرﻣﺎﯾر
دورﯾس
د.
اﻟﺳﯾدة
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
اﻟﺒﺮﯾﺪ
N
ﱠ
األساسية
المسائل
ذلك
ويشمل
الهجرة.
ﻛوب
ﮫ-ﻛرﯾﺳﺗﯾن
ﻧ
أ
الريفية.
الدائرة
في
االندماج
E-Mail:
jmd@lobetal.de
االندماج
أجل
من
تعمل
التي
لمشروعات
ا
اﻟﺒﺮﯾﺪاﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
اﻟﺒﺮﯾﺪ
ھﺎﺗفE-Mail: jmd@lobetal.de03334 214 1320 :
antje.pretky@dahme-spreewald.de
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
Stadt Brandenburg
a.d.H.
Kontaktund
Ber
jmd@lobetal.de
االندماج وسياسة الهجرة
المتعلقة بسياسة
وشركاء/شريكات الحوار
االتصال
بيانات يساند
ومكافحة التمييز .كما
StadtBrandenburg
Brandenburg
مفوضو a.d.H.
Stadt
a.d.H.
jmd@lobetal.de jmd.pe
jmd@lobetal.de
ليمرماير
المتعلقدوريس
السيدة د.
بسياسة اإلقامة
a.d.H.مثل التشريع
تما ًما
Stadt
Brandenburg
الريفية:
الدوائر
في
والمهاجرات
المهاجرين
االندماج
اﻟﺒﻲ  -اﯾﻠﺴﺘﺮ
StadtBrandenburg
Brandenburga.d.H.
a.d.H. ;03563 3
Stadt
ذلك
إلى
وباإلضافة
والهجرة.
واللجوء
Internationaler
Bund
أنفسهم،
تنظيم
يريدون
الذين
والالجئين
Henning-von-Tresckowﯾﻮرﺟﻦ ﺑﺮوﻛﻨﺮ
InternationalerBund
Bund
Internationaler
) (Seite 31بانريم
 Straßeمفوضو
Internationalerيتبعها
2-13,التي
 Bundمجاالت النشاط
توجد
Tel.: +49 (0) 3381 739 857
تواصل.
شبكة
خالل
ومن
بخبرتهم
ھﺎﺗﻒ +49 (0) 3535 461 292:
spremberg.jmd
Tel.:
+49
)(0
3381
739
857
مارينا بوتجر
Tel.: +49 (0) 3381 739 857
Internationaler
Bund
Internationaler
Bund
الريفية.
الدائرة
في
االندماج
@E-Mail: JMD-Brandenburg
 Kontakھﺎﺗﻒ +49 (0) 3381 739 857:
nied
03334
214
بيانات االتصالهاتف1320 :
@E-Mail:JMD-Brandenburg
@JMD-Brandenburg
E-Mail:
)+49(0
)(0
3381S739
739857:
ھﺎﺗﻒ857:
ھﺎﺗﻒ
الحوار
وشركاء/شريكات
+49
3381
Haus
internationaler-bund.de oder
0151
120
ليمرماير
دوريس
د.
السيدة
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
internationaler-bund.deoder
بريد إلكترونيoder :
في الدوائر الريفية:
internationaler-bund.de
@Kerstin.Domres
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ14467 Potsdam :
integrationsbeauftragte@kvb
juergen.brueckner@lkee.de
@Kerstin.Domres
@Kerstin.Domres
اﻟﺒﺮﯾﺪاﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
اﻟﺒﺮﯾﺪ
Henning-von-Tresckowاﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
internationaler-bund.de
بانريم
(Seite
)31
JMD-Brandenburg@ forst.jmd
arnim.de
internationaler-bund.de
internationaler-bund.de
0331
866-5013
تف:
ها
Straße
2-13,
@JMD-Brandenburg
nied
@JMD-Brandenburg
spre
مارينا بوتجر
internationaler-bund.de
internationaler-bund.de
ﻓﺎﻟﻜﻦ زﯾﮫ
internationaler-bund.de
هاتف03334 214 1320 :
Haus S
ﻣﺎﻧﻮﯾﻼ دورﻧﺒﺮغ
إلكتروني:
بريد
35
@Kerstin.Domres
ھﺎﺗﻒ +49 (0) 3322 281-119:
14467
Potsdam
@Kerstin.Domres
integrationsbeauftragte@kvb
@Kerstin.Domres
internationaler-bund.de
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
arnim.de
internationaler-bund.de
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:اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
j.schwarz@migration-luebben.de
Magdolna.Grasnick@
Seite 32
rathaus.potsdamde
ﺷﺘﺎﻧﺪ اورت ﺳﯿﻨﻔﺘﻦ ﺑﯿﺮغSeite
-ﻟﻮﺑﯿﻦ
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أوﺑﺮھﺎﻓﻞ
Oberhavel
Frankfurt (Oder)
+49 (0) 3573 705 96 93: ھﺎﺗﻒ
أوﺑﺮھﺎﻓﻞﻟﯿﺒﺴﻜﻲ
ﺑﯿﺮﺟﯿﺖ
Birgit
Lipsky
Falenczyk
Oberhavel
 – ﻣﯿﺘﯿﻞ ﻣﺎركEmanuela
ﺑﻮﺗﺴﺪام
أوﺑﺮھﺎﻓﻞ
Frankfurt
(Oder)
Oberhavel
Frankfurt
(Oder)
+49
(0)
3301
601
137:
ھﺎﺗﻒ
:اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﺑﯿﺮﺟﯿﺖ ﻟﯿﺒﺴﻜﻲ
Tel.:
(0) 3301 601 137
+49 (0) 335 552 13 30
ﺑﯿﺮﺟﯿﺖ ﻟﯿﺒﺴﻜﻲ
Birgit+49
Lipsky
ﺑﺎوﻟﻲTel.:
ﺗﯿﺮﯾﺰا
Emanuela
Birgit Lipsky j.schwarz@migration-luebben.de
Emanuela Falenczyk
Falenczyk +49 (0) 3301 601
:اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺒﺮﯾﺪ
137: ھﺎﺗﻒ
E-Mail:
+49
(0) 3301 601 137: ھﺎﺗﻒ
ھﺎﺗﻒ+49emanuela.falenczyk@
Tel.: +49Birgit.Lipsky@oberhavel.de
(0) 3301 601 +49
137 (0) 33841 913 21:E-Mail:
Tel.:
(0)
30
Tel.: +49 (0) 3301 601 137
Tel.: +49
(0) 335
335 552
552 13
13
30
Birgit.Lipsky@oberhavel.de
:اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
frankfurt-oder.de
:اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
E-Mail: Birgit.Lipsky@oberhavel.de :اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
 اﻟﺒﺮﯾﺪemanuela.falenczyk@
E-Mail:
E-Mail: Birgit.Lipsky@oberhavel.de
E-Mail:
emanuela.falenczyk@
Birgit.Lipsky@oberhavel.de
روﺑﯿﻦ-ﺑﺮﯾﻨﺠﻨﯿﺘﺰ
ﺑﺮﯾﻨﺠﻨﯿﺘﺰ اوﺳﺖ
Birgit.Lipsky@oberhavel.de
theresa.pauli@
frankfurt-oder.de
frankfurt-oder.de
EvaMigra Prignitz
Oberspreewald-Lausitzpotsdam-mittelmark.de
الوسيتز-أوبرس شبري
+49 (0) 3876 616 461: ھﺎﺗﻒ
أوبرسﺗﻮﺑﺎج
ﻛﺎﺛﺮﯾﻦ
Kathrin
Tupaj
Oberspreewald-Lausitz
الوسيتز-شبري
Fürstenwalde
Oberspreewald-Lausitz
الوسيتز-أوبرس شبري
:اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
+49
(0)
357
870
10
60:
ھﺎﺗﻒ
Tel.:
+49Tupaj
(0) 357 870 10 60
ﺗﻮﺑﺎج
ﻛﺎﺛﺮﯾﻦ
Kathrin
Katja
Hoﬀmann
ﺑﺮﯾﺠﻨﯿﺘﺰ
ﻛﺎﺛﺮﯾﻦ ﺗﻮﺑﺎج
Fürstenwalde
Kathrin Tupaj
Fürstenwalde
jmd.perleberg@evamigra.org
:اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺒﺮﯾﺪ
+49
(0)
357
870
10
60:
E-Mail:
kathrin-tupaj@osl-online.de
Tel.: +49 (0) 357 870 10 60
اﻟﺪﯾﻚTel.:
اﻧﺠﻠﯿﻜﺎ
+49 (0) 3361 557+49
504(0) 357 870 10 60: ھﺎﺗﻒ
ھﺎﺗﻒ
Katja
Tel.: +49 (0) 357 870 10 60
Katja Hoﬀmann
Hoﬀmann
kathrin-tupaj@osl-online.de
:اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
E-Mail: kathrin-tupaj@osl-online.de
+49 (0) 3876 713 106:E-Mail:
 ھﺎﺗﻒKatja.Hoﬀmann@
Tel.:
:اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
E-Mail: kathrin-tupaj@osl-online.de
Tel.: +49
+49 (0)
(0) 3361
3361 557
557 504
504
kathrin-tupaj@osl-online.de
fuerstenwalde-spree.de
:اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺒﺮﯾﺪ
 ﺑﻮﺗﺴﺪامKatja.Hoﬀmann@
kathrin-tupaj@osl-online.de
E-Mail:
angelika.hahn@lkprignitz.de
Internationaler fuerstenwalde-spree.de
Bund
fuerstenwalde-spree.de
+49 (0) 176 28551197: ھﺎﺗﻒ
 ﺷﺒﺮي- أودر
Oder-Spree
Guben
ﻛﺎﯾﺰر- أودر
ﻛﺎﺗﯿﺎ
أودر
ﺷﻮﯾﺪت
Katja
Kaiser
ﺷﺒﺮي
Oder-Spree
ﺷﻮﯾﺪت أودر
 ﺷﺒﺮي- أودر
Oder-Spree
ھﺎﺗﻒ
+49 (0) 331 237 09 ﻛﻼوس
76:
Regina
Bellack
أﻧﯿﺖ
+49 (0) 3366 352 301:
ھﺎﺗﻒ
Guben
ﻛﻼوس
أﻧﯿﺖ
ﻛﺎﯾﺰر
ﻛﺎﺗﯿﺎ
Tel.:
(0) 3366 352 301
Guben
Katja+49
Kaiser
ﻛﺎﺗﯿﺎ ﻛﺎﯾﺰر
Katja Kaiser
+49
(0)
3332
235
51:
ھﺎﺗﻒ
Tel.:
+49Bellack
(0) 3561 687 +49
11 061
:اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺒﺮﯾﺪ
Regina
+49
(0)
3332
235
51:
ھﺎﺗﻒ
(0)
3366
352
301:
ھﺎﺗﻒ
E-Mail:
Regina Bellack
Tel.: +49beauftragte@
(0) 3366 352 301
+49 (0) 3366 352 301: ھﺎﺗﻒ
Tel.: +49 (0) 3366 352 301
E-Mail:
gba@guben.de
:اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺒﺮﯾﺪ
Tel.:
+49
beauftragte@
:اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺒﺮﯾﺪ
:اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
landkreis-oder-spree.de
Tel.:
+49 (0)
(0) 3561
3561 687
687 11
11 061
061
E-Mail: beauftragte@
:اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
E-Mail: beauftragte@
JMD-Potsdam@ib.de
aclauss@theaterstolperdraht.de
E-Mail: gba@guben.de landkreis-oder-spree.de
aclauss@theaterstolperdraht.de
beauftragte@
landkreis-oder-spree.de
beauftragte@
landkreis-oder-spree.de
landkreis-oder-spree.de
Philipp Lampert
landkreis-oder-spree.de
ﻓﯿﻠﯿﺐ ﻻﻣﺒﺮت
Havelland
Tel.:
+49Lampert
(0) 3366 352 306
Philipp
ﻧﺎﯾﺴﻲ-ﺷﺒﺮي
ﻣﯿﺘﯿﻞ ﻣﺎرك
– ﺑﻮﺗﺴﺪام
Philipp Lampert
ﻧﺎﯾﺴﻲ-ﺷﺒﺮي
ھﺎﺗﻒﻻﻣﺒﺮت
ﻓﯿﻠﯿﺐ
Anne-Christin
Kubb +49 (0) 3366 352 306:
Havelland
E-Mail:
ﻧﻮاك
أﻧﯿﺖ
Tel.: +49philipp.lampert@
(0) 3366 352 306
ﻓﯿﻠﯿﺐ ﻻﻣﺒﺮت
Havelland
Bund
أﻧﯿﺖ
Tel.: +49 (0) 3366 352 306 Internationalerﻧﻮاك
:اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺒﺮﯾﺪ
+49
(0)
3366
352
306:
ھﺎﺗﻒ
Tel.:
+49
(0)
3385
551
12
31
Kubb
landkreis-oder-spree.de
+49+49
(0) (0)
3562
986 459
10 003:
003:
ھﺎﺗﻒ
E-Mail: philipp.lampert@
Anne-Christin
Kubb +49 (0) 3366 352 306: ھﺎﺗﻒ
+49
(0)
3562
986
10
33841
54:Anne-Christin
ھﺎﺗﻒ
E-Mail: philipp.lampert@
philipp.lampert@
E-Mail:
anne-christin.kubb@havelland.de
:اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
Tel.:
+49
(0)
3385
:اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺒﺮﯾﺪ
landkreis-oder-spree.de
:اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
Tel.:
+49 (0) 3385 551
551 12
12 31
31
:اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺒﺮﯾﺪ
landkreis-oder-spree.de
landkreis-oder-spree.de
philipp.lampert@
E-Mail: anne-christin.kubb@havelland.de
anne-christin.kubb@havelland.de
a.noack-beauftragte@lkspn.de
philipp.lampert@
E-Mail:
a.noack-beauftragte@lkspn.de
stefanie.stradymow@ib.de
landkreis-oder-spree.de
landkreis-oder-spree.de
أوﺳﺘﺒﺮﯾﻨﯿﺘﺰ روﺑﯿﻦ
Ostprignitz-Ruppin
فالمينغ-تيلتو
ﺟﺮوﻧﺘﺲ
ﻣﺎرﻟﯿﺲ
فالمينغ-تيلتو
بيرغ
شتراوس
روﺑﯿﻦ
أوﺳﺘﺒﺮﯾﻨﯿﺘﺰ
Königs Wusterhausen
Marlies
Grunst
Ostprignitz-Ruppin
روﺑﯿﻦ
أوﺳﺘﺒﺮﯾﻨﯿﺘﺰ
ﻛﺮﯾﺴﺘﯿﺎن وﯾﺖ
ﻛﺮﯾﺴﺘﯿﺎن
Ostprignitz-Ruppin
+49
(0)
3391
688
70
20:
ھﺎﺗﻒ
وﯾﺖ
ﺟﺮوﻧﺘﺲ
ﻣﺎرﻟﯿﺲ
+49
(0) 3341 311 784:Petra
 ھﺎﺗﻒGröhnke
ﻣﺎرﻟﯿﺲ ﺟﺮوﻧﺘﺲ
Tel.:
+49Grunst
(0) 3391 688
70(0)
20
Marlies
Wusterhausen
+49
3371 608
608 10
10 85:
85:Königs
ھﺎﺗﻒ
Königs
Wusterhausen
Marlies Grunst
+49
(0) 3371
ھﺎﺗﻒ
:اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺒﺮﯾﺪ
+49
(0) 3391 688 70 20: ھﺎﺗﻒ
:اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺒﺮﯾﺪ
Tel.:
+49
(0) 3375 273
352
+49
(0) 3391 688 70 20: ھﺎﺗﻒ
E-Mail:
Tel.: +49marlies.grunst@opr.de
(0) 3391 688 70 20
Petra
Gröhnke
:اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺒﺮﯾﺪ
Petra
Gröhnke
Tel.: +49 (0) 3391 688 70 20
:اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
marlies.grunst@opr.de
:اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
b.zevallos-guarniz@
petra.groehnke@stadt-kw.de
:اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
E-Mail: marlies.grunst@opr.de
Tel.:
Tel.: +49
+49 (0)
(0) 3375
3375 273
273 352
352
christiane.witt@teltow-ﬂaeming.de
E-Mail: marlies.grunst@opr.de
christiane.witt@teltow-ﬂaeming.de
marlies.grunst@opr.de
caritas-brandenburg.de
marlies.grunst@opr.de
petra.groehnke@stadt-kw.de
petra.groehnke@stadt-kw.de
ﺑﻮﺗﺴﺪام
Potsdam
اوكر مارك
ﺑﻮﺗﺴﺪام ﻏﺮاﺳﻨﯿﻚ
ﻣﺠﺪوﻟﻨﺎ
Magdolna
Potsdam Grasnick +49 (0) 3984 702 300:Märkisch-Oderland
ھﺎﺗﻒ
Potsdam
+49 (0) 331 289ﻏﺮاﺳﻨﯿﻚ
10 83:ﺑﻮﺗﺴﺪام
ھﺎﺗﻒ
ﻣﺠﺪوﻟﻨﺎ
Tel.:
+49Seite
(0)Grasnick
331
289 10 83
ﻣﺠﺪوﻟﻨﺎ ﻏﺮاﺳﻨﯿﻚ
Thomas
Berendt
Magdolna
Märkisch-Oderland
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Märkisch-Oderland
:إلكتروني
بريد
Magdolna
Grasnick
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Integrationsbeauftragte
:اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺒﺮﯾﺪ
+49 (0) 331 289 10 83: ھﺎﺗﻒ
(0) 331 289 10 83: ھﺎﺗﻒ
Tel.:
+49 Berendt
(0) 3346 850+49
60 05
E-Mail:
Tel.: +49Magdolna.Grasnick@
(0) 331 289 10 83
Thomas
Thomas
Berendt
Tel.: +49 (0) 331 289 10
83
integrationsbeauftragter@
Magdolna.Grasnick@
:اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
بارمني
بارمني
E-Mail:
beauftragter@landkreismol.de
rathaus.potsdamde
:اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
E-Mail: Magdolna.Grasnick@
Tel.:
+49
Tel.:
+49 (0)
(0) 3346
3346 850
850 60
60 05
05Magdolna.Grasnick@
E-Mail: Magdolna.Grasnick@ ﺳﯿﺘﺰﻛﻮرن
uckermark.de
rathaus.potsdamde
ﺳﯿﻠﻔﯿﺎ
اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﺳﯿﺘﺰﻛﻮرن
ﺳﯿﻠﻔﯿﺎ
اﻟﺪﻛﺘﻮر
Magdolna.Grasnick@
rathaus.potsdamde
E-Mail: beauftragter@landkreismol.de
beauftragter@landkreismol.de
rathaus.potsdamde+49 (0) 3334 214 13 20:E-Mail:
rathaus.potsdamde
+49 (0) 3334 214 13 20: ھﺎﺗﻒ
ھﺎﺗﻒ
rathaus.potsdamde
:اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺒﺮﯾﺪ
:اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﺑﻮﺗﺴﺪام – ﻣﯿﺘﯿﻞ ﻣﺎرك
Potsdam-Mittelmark
36
integrationsbeauftragte@
integrationsbeauftragte@
ﺗﯿﺮﯾﺰا
Theresa
Pauli
Potsdam-Mittelmark
ﺑﺎوﻟﻲﻣﯿﺘﯿﻞ ﻣﺎرك
– ﺑﻮﺗﺴﺪام
Potsdam-Mittelmark
ﻣﺎرك913
ﻣﯿﺘﯿﻞ21:
– ﺑﻮﺗﺴﺪام
kvbarnim.de
kvbarnim.de
+49 (0) 33841
ھﺎﺗﻒ
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(ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت )أودر

اﯾﻤﺎﻧﻮﯾﻼ ﻓﺎﻟﯿﻨﺰﯾﻚ
(ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت )أودر
ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت
()أودر
+49 (0) 335 552 ﻓﺎﻟﯿﻨﺰﯾﻚ
13 30 اﯾﻤﺎﻧﻮﯾﻼ
:ھﺎﺗﻒ
اﯾﻤﺎﻧﻮﯾﻼ ﻓﺎﻟﯿﻨﺰﯾﻚ
: اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
اﻟﺑرﯾد
+49
+49 (0)
(0) 335
335 552
552 13
13 30
30 :ھﺎﺗﻒ
:ھﺎﺗﻒ
emanuela.falenczyk@
:: اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
اﻟﺑرﯾد
frankfurt-oder.de
emanuela.falenczyk@
emanuela.falenczyk@
frankfurt-oder.de
frankfurt-oder.de
ﻓﻮرﺳﺘﻦ ﻓﺎﻟﺪة
ﻛﺎﺗﯿﺎ ھﻮﻓﻤﺎن
ﻓﺎﻟﺪة
ﻓﻮرﺳﺘﻦ ﻓﺎﻟﺪة
ﻓﻮرﺳﺘﻦ
+49 (0) 3361 557 504:
ھﺎﺗﻒ
ھﻮﻓﻤﺎن
ﻛﺎﺗﯿﺎ ھﻮﻓﻤﺎن
ﻛﺎﺗﯿﺎ
:ھﺎﺗﻒاﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺒﺮﯾﺪ
+49
+49 (0)
(0) 3361
3361 557
557 504:
504: ھﺎﺗﻒ
Katja.Hoﬀmann@
:اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
:اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺒﺮﯾﺪ
fuerstenwalde-spree.de
Katja.Hoﬀmann@
Katja.Hoﬀmann@
fuerstenwalde-spree.de
fuerstenwalde-spree.de
ﻏﻮﯾﻦ
رﯾﺠﯿﻨﺎ ﺑﯿﻼك
ﻏﻮﯾﻦ
ﻏﻮﯾﻦ
+49 (0) 3561 687 11 061:
ھﺎﺗﻒ ﺑﯿﻼك
رﯾﺠﯿﻨﺎ
ﺑﯿﻼك
رﯾﺠﯿﻨﺎ
:ھﺎﺗﻒاﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺒﺮﯾﺪ
+49
+49 (0)
(0) 3561
3561 687
687 11
11 061:
061: ھﺎﺗﻒ
gba@guben.de
:اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
:اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺒﺮﯾﺪ
gba@guben.de
gba@guben.de

ھﺎﻓﻞ ﻻﻧﺪ

آن ﻛﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ﻛﻮب
ﻻﻧﺪ
ھﺎﻓﻞ
ھﺎﺗﻒﻻﻧﺪ
ھﺎﻓﻞ
+49 (0) 3385 551ﻛﻮب
12 31:
ﻛﺮﯾﺴﺘﯿﻦ
آن ﻛﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ﻛﻮب
آن
:اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺒﺮﯾﺪ
+49
+49 (0)
(0) 3385
3385 551
551 12
12 31:
31: ھﺎﺗﻒ
ھﺎﺗﻒ
anne-christin.kubb@havelland.de
:اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺒﺮﯾﺪ
:اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

anne-christin.kubb@havelland.de
ﻛﻮﻧﻐﺲ ﻓﻮﺳﺘﺮھﺎوزن
ﺑﺘﺮا ﺟﺮوﻧﻜﮫ
ﻛﻮﻧﻐﺲ ﻓﻮﺳﺘﺮھﺎوزن
ﻛﻮﻧﻐﺲ
+49 (0) 3375ﻓﻮﺳﺘﺮھﺎوزن
273 352:
ھﺎﺗﻒ
ﺟﺮوﻧﻜﮫ
ﺑﺘﺮا ﺟﺮوﻧﻜﮫ
ﺑﺘﺮا
:ھﺎﺗﻒاﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺒﺮﯾﺪ
+49
+49 (0)
(0) 3375
3375 273
273 352:
352: ھﺎﺗﻒ
petra.groehnke@stadt-kw.de
:اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
:اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺒﺮﯾﺪ

petra.groehnke@stadt-kw.de
اودر ﻻﻧﺪ-ﻣﯿﺮﻛﺶ
ﺗﻮﻣﺎس ﺑﯿﺮﯾﻨﺪت
اودر ﻻﻧﺪ-ﻣﯿﺮﻛﺶ
اودر-ﻣﯿﺮﻛﺶ
+49 (0) 3346 850ﻻﻧﺪ
60
05: ھﺎﺗﻒ
ﺑﯿﺮﯾﻨﺪت
ﺗﻮﻣﺎس ﺑﯿﺮﯾﻨﺪت
ﺗﻮﻣﺎس
:اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺒﺮﯾﺪ
+49
+49 (0)
(0) 3346
3346 850
850 60
60 05:
05: ھﺎﺗﻒ
ھﺎﺗﻒ
beauftragter@landkreismol.de
:اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺒﺮﯾﺪ
:اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
beauftragter@landkreismol.de
beauftragter@landkreismol.de
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كلمة شكر
نتقدم بخالص الشكر لكل الجمعيات والمبادرات التي وافقت على أن تكون جز ًءا من هذا الكتيب .وهم وأعضائهم
يرمزون إلى التعددية والتسامح التي تتسم بهما والية براندنبورج .وبالمثل يشكر  Landesjugendringجابي
ياشكه على المشاركة في صياغة المحتوى.
وستعمل  Landesjugendringفي المستقبل أيضًا من أجل إمكانية تأسيس مبادرة أو رابطة على يد
مجموعات صغيرة من الشباب المهتمين .وللشباب الذين ينتمون ألسرة لها تاريخ مع الهجرة أو لهم قصة هروب،
الحق في االستفادة من المشاركة المجتمعية في المجتمع الديمقراطي ،شأنهم شأن األطفال والشباب كافة .ألن
المشاركة تقوم على ركائز المشاركة في صنع القرار والتنظيم الذاتي والعمل التطوعي
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