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أنا أشارك
 أنا موجود !التميكن اآلن:
بناء هيكليات االعتماد على الذات لالجئين من ذوي
االحتياجات الخاصة وأهاليهم

األساس
األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة و الذين لديهم تجربة لجوء
معرضون بشكل خاص لخطر االقصاء و التهميش في كل أنحاء العالم وفي
ألمانيا أيضا ,و لهذا فإن مشاركتهم االجتماعية والسياسية محدودة و بشدة.

من أقوال المشاركين في مجموعة المناصرة الذاتية

ما هو مشروع التمكين اآلن؟
ندعم من خالل مشروع «التمكين اآلن» االعتماد على الذات
لدى الالجئين من ذوي االحتياجات الخاصة وأهاليهم.

«المعاق هو فقط الشخص الذي ال
يملك أحالما ً و ال أهدافاً»
أنس | عضو في مجموعة المناصرة الذاتية

نقوم معا ببذل ما في وسعنا من أجل حقوق واهتمامات الالجئين
من ذوي االحتياجات الخاصة
نحرص على أن يتم األخذ باإلعتبار و بشكل ممنهج ,هموم و
مشاكل الالجئين من ذوي اإلحتياجات الخاصة بدءأ ُ من إيجاد
السكن الخالي من العوائق و دورات اللغة أيضا ً وصوالً إلى
االندماج في سوق العمل.
لهذا الغرض نقوم بتنظيم اللقاءات وورشات العمل محليا ُ وعلى
امتداد البالد سواء كان بصورة رقمية أو بالحضور شخصياُ.
نقوم خالل اللقاء بتطوير مشاريع مشتركة لتقوية اسقاللية القرار
والمشاركة.
جميع لقاءاتنا خالية من العوائق .يمكن ترتيب وجود مترجم عند
الحاجة.

«حيثما توجد إرادة يوجد
طريق»
محمد  ǀعضو في مجموعة المناصرة الذاتية

ماذا يعني التمثيل و المناصرة الذاتية؟
أعضاء مجموعة المناصرة الذاتية لديهم حرية التعبير عن
مشاكلهم و التحديات التي يواجهونها ,حيث أنهم ال يمثلون أنفسهم
و حسب بل يتكلمون باسم كل الالجئين من ذوي اإلحتياجات
الخاصة و حقوقهم .يحيث ال يقومون بتمثيل أنفسهم وحسب
بل حقوق واهتمامات الالجئين اآلخرين من ذوي االحتياجات
الخاصة.

من أقوال المشاركين في مجموعة المناصرة الذاتية

نشاطاتنا
التعبير عن المشاكل و الهموم

«معا ً يمكننا تحقيق المعجزات»
فريدة  ǀعضوة في مجموعة المناصرة الذاتية

يتم تدريب أعضاء مجموعة المناصرة الذاتية في ندوات
وورشات عمل ليتم تعيينهم كخبراء في األمور الخاصة محليا ً
وعلى امتداد البالد ليقوموا بتمثيل اهتماماتهم
المساهمة في التدريبات
سيتم اشراك أعضاء مجموعة المناصرة الذاتية بصفة محاضرين
و خبراء في الدورات التدريبية وجلسات االستشارة المتعلقة
باالختصاصيين والمتطوعين العاملين في مجال مساعدة ذوي
االحتياجات الخاصة والالجئين.
نقل المعارف والخبرات

«مستحيل
ولكن ممكن»

كاترينا | عضوة في مجموعة المناصرة الذاتية

يمكن ألعضاء المجموعة االلتحاق بالتعليم المتقدم بغية إعانة
ذوي االحتياجات الخاصة وأهاليهم على تقديم طلبات الحصول
على المساعدات والدعم الضروريين.

من يمكنه المشاركة؟
األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة ممن مروا بتجربة
اللجوء وأهاليهم.
حتى اآلن تمكنا من إنشاء مجموعتين محليتين في كل من
برلين | هامبورغ و كولن | بون ,نلتقي شخصيا ً كل ما سنحت
لنا الفرصة بذلك في ظل االجراءات المشددة لجائحة كوفيد.
لكننا نلتقي بشكل رقمي و نعمل معا ً مع أفراد المجموعة على
امتداد البالد.

جهات االتصال
الستفساراتكم يمكنكم التواصل معنا بكل سرور

 :هذا المنشور متوفر أيضا ً بـ
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Projekt Crossroads | Flucht. Migration.
Behinderung.
Berliner Str. 44
10713 Berlin
Mobil: +49 (0)15205955521
n.almaksour@hi.org
نيفين الموسى المكسور
Handicap International
منظمة مسجلة
مساعدة مشروع  -مديرة مجموعة محلية

تفضلوا بزيارتنا صفحة مشروعنا على االنترنيت على العنوان التالي
www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/

حول مشروع Crossroads
Crossroads | Flucht. Migration. Behinderung.
هو مشروع نموذجي تقوم به
يهدف المشروع إلى بناء هيكلية راسخة ذات أثر شامل على امتداد البالد
Handicap International

في المجاالت المتداخلة الثالثة :التشبيك وتمثيل االهتمامات (المناصرة)
والتدريب واالستشارة (بناء القدرات) وثالث المجاالت االعتماد على الذات
من قبل الالجئين من ذوي االحتياجات الخاصة (التمكين).

Handicap International
)(HI – Humanity & Inclusion

منظمة غير ربحية مساهمة لإلغاثة و التنمية في حاالت الطوارئ .لها
نشاطات انسانية في  60بلداً .تطمح للمساعدة في خلق عالم متضامن و
متقارب يضمن التحسين المستمر للظروف المعيشية لذوي االحتياجات
الخاصة و دعم من هم مستضعفون و أكثر عرضة للخطر .تناضل من
أجل عالم خال من األلغام و القنابل العنقودية و عمليات القصف على
المجتمعات المدنية.
 HIحائزة على جائزة نوبل للسالم عام .1997
التمكين اآلن مدعومة من قبل

