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مجميعتآ!



مجميعتآ!

األعضاء المشاركين في مجموعة التمثيل الذاتي „اآلن! ليس بدوننا 
نحن“ هم الجؤون من ذوي اإلحتياجات الخاصة و ذويهم.

تمثيلنا الذاتي فريد من نوعه! يوجد في المجموعة أشخاص لديهم 
اهتمامات متنوعة وشخصيات مثيرة لإلهتمام ومهارات متنوعة. 

نحن منفتحون ولدينا هويتنا الواضحة و أهدافنا المحددة وندعم 
النسوية و نتمتع بالقدرة على تحديد مصيرنا.

ترافقنا منظمة هانديكاب إنترناتشونال في طريقنا. هدفنا المشترك هو 
الوصول إلى الشمولية ومشاركة أفضل للالجئين من ذوي اإلعاقة. 

نحن نتطلع إلى خطواتنا القادمة! 
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نم!ذحنآروسنأانآفعلنفينع!من2022

لقد حققنا الكثير في عامي 2020 و 2021. ولدينا الكثير من الخطط 
لعام 2022 أيًضا: نريد تعزيز مجموعتنا وتمثيل أنفسنا بقوة أكبر 

وكسب المزيد من المعرفة. 

نود أن نحقق أهدافنا في ثالث خطوات



1
الدورات التدريبية حول هذه الموضوعات في عام 2022. بهذه الطريقة 

آتق! ل,نآتآ!قش,نينآتعلمنن
نلتقي مرة في الشهر كما كان الحال من قبل وذلك من أجل

تكوين شبكة عالقات عامة خاصة بنا	 

مناقشة األمور الهامة، و	 

التخطيط للنشاطات. 	 

في األشهر القليلة الماضية أجرينا دورات تدريبية حول مواضيع تهمنا 
بشكل خاص. حيث ستنظم منظمة هانديكاب إنترناشونال المزيد من 
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مجميعةن»حنااننودن سيآآ!ن
آلا«ست قىنأهمنشيءنفين
ع!من2022نأوًض!.نهينم!ن

وسمىن جيهرنتمثولآ!نحنذحتين
يتمكوآآ!.

نكسب المزيد من المعرفة. على سبيل المثال حول هذه الموضوعات: 

ما هي الحقوق التي يتمتع بها الالجئين من ذوي االحتياجات الخاصة؟	 

كيف يمكننا الوصول إلى الحياة السياسية والسلطات ومشاركة الالجئين من 	 
ذوي االحتياجات الخاصة؟

ما هي الشروط التي يحتاج إليها الالجئون من ذوي االحتياجات الخاصة 	 
للمشاركة الناجحة؟

كيف يمكنني توظيف حكايتي وخبراتي ومهاراتي بشكل جيد من أجلي ومن 	 
أجل الالجئين اآلخرين ذوي اإلعاقة؟ 

ما الذي يجعلني قوي؟	 

كيف أقوي نفسي كشخص متفرد؟	 

ستكون التدريبات مكملة إلجتماعاتنا. سيكون لدينا الكثير من الوقت من أجل 
المناقشة و تبادل الخبرات. سوف نتعرف أيًضا على بعضنا البعض بشكل 

أفضل. 

برنامج  كل شهر

 Handicap International في بداية الشهر، ترسل منظمة هانديكاب انترناتشونال
رسالة إلينا: وهي ما يسمى بالتوقعات الشهرية. في هذه الرسالة يقومون بإخبارنا  
بتاريخ وموضوعات االجتماع القادم. من الرسالة يمكننا أيًضا معرفة ما إذا كان 

هناك أي أنشطة أخرى في ذلك الشهر. 

أعضاء جدد في المجموعة

تزداد مجموعتنا حيوية بازدياد عدد األعضاء. لهذا السبب نقوم بإبالغ الالجئين 
اآلخرين من ذوي اإلعاقة وأقاربهم عن عملنا قدر اإلمكان. نود أن ندعوا كل من 

يهمه األمر أن يشارك معنا في مجموعتنا „اآلن! ليس بدوننا نحن „. 

تدعمنا هانديكاب انترناتشونال في الترويج لمجموعتنا.



حنتمثولنحنذحتينعلىنحنمستيىن2
حنسو!سينينحنلكيمي

في الوقت الحالي، ال تولي ألمانيا اهتماًما كافًيا لقضايا وإحتياجات الالجئين 
من ذوي اإلعاقة. في كثير من األحيان ال تعرف السياسة وال التشريع وال 
الحكومة وال مراكز المشورة شروط المشاركة الناجحة للالجئين من ذوي 

اإلعاقة!

لذلك فنحن نتساءل:

كيف نضغط على السياسيين والسلطات ليأخذوا مصالحنا وحاجاتنا بعين 
االعتبار في المستقبل؟ 

جوابنا هو:

في عام 2022 سآتلسث إلى الوزارات والهيئات المهمة ونخبرهم عن 
الوضع الراهن. 

هكذا سنحقق ذلك:

نحكي قصة حياتنا لألشخاص في الوزارات والهيئات. آخ رهم أيًضا عن 
تجاربنا والصعوبات التي تواجهنا مع نظام المساعدة األلماني. آصف 

وضع حياتنا وروتيننا اليومي لهم. 

سنقوم  طرحنحألسئلة

الهامة بالنسبة إلينا، و 	 

التي لم يرد عليها أحد بعد.	 

نصف العوائق التي تحول دون وصولنا إلى 
الدعم والحياة في ألمانيا. 

مس!عسةنحألشخ!صنذيين
حإلع!قةنيمس!عسةنحنالجئوانالن
تعمالانمًع!ن شكلنجوسن م!نفوهن

حنكف!وةانهذحنهينس بنعسمن
تمتعنحنالجئوانذيينحإلع!قةن

 إمك!آوةنجوسةننللصيلنعلىن
مزحو!نحنمش!ركةنحنه!مةنفين

كثورنمانحأللو!ا.
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 في هذه المحادثات نحن نمثل جميع الالجئين ذوي اإلعاقة. 

دور منظمة هانديكاب انترناشونال

تدعمنا منظمة هانديكاب إنترناشونال في مشروعنا: من خالل تنظيم 
محادثات خاصة مع أشخاص مهمين في الوزارات والهيئات. هذا 

ُيمكننا من وصف أهم مطالبنا، على سبيل المثال الوصول إلى 

المساعدات االجتماعية	 

العمل والتوظيف	 

دورات اللغة	 

مجتمع شمولي و مشاركة 	 

بعد هذه المحادثات، سنقوم مع منظمة هانديكاب إنترناشونال بنشر 
النتائج إلى العلن. 

باإلضافة إلى ذلك ، تحشد منظمة هانديكاب إنترناشونال المزيد من 
المنظمات التي ترغب في دعمنا. مًعا نحث السياسة والحكومة على 

حماية حقوقنا وتلبية مصالحنا واحتياجاتنا. 

التمكين اآلن!



حنتعلمنمانتج!ربنمآظم!تنحنسعمن3
حنذحتينحألخرى

كثيراً ما نسأل أنفسنا:

كيف نريد أن نطور أنفسنا كمجموعة؟

نحن نعرف:

في المستقبل، نود أن ندافع بنجاح عن مصالحنا وحقوقنا وننمو بمهامنا. 

األسئلة التالية هامة بالنسبة لنا:

ما هي األنشطة التي يمكننا من خاللها إظه!رنأآفسآ! أمام السياسة 	 
والحكومة والمجتمع؟

كيف نصبح معريفوا لدى الالجئين ذوي اإلعاقة؟	 

كيف يمكننا حنجمع بين االهتمامات واألفكار المختلفة من أعضائنا 	 
بشكل جيد في مجموعتنا؟

كيف يمكننا تنظيم كل شيء حتى نتمكن من تحقيق هدفنا قدر 	 
اإلمكان؟

أفكار وإجابات محتملة للمجموعة

توجد في ألمانيا العديد من منظمات التمثيل الذاتي التي تنشط في قضايا 
كثيرة و متعددة ، بعض منها لديه خبرة طويلة.
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هناك أيًضا تمثيل ذاتي للالجئين واألشخاص ذوي اإلعاقة. يمكننا 
الحصول على المشورة منهم وهم يجيبون على أسئلتنا. تساعدنا هانديكاب 

انترناشونال هنا أيًضا. في عام 2022، ستقدم لنا المنظمة أمثلة جيدة 
للتمثيل الذاتي في ألمانيا. تعمل بعض جهات التمثيل الذاتي في مجال 

اللجوء، ويعمل اآلخر في مجال اإلعاقة. 

سوف نلتقي – نأمل أن يكون ذلك بشكل شخصي - مع جهات تمثيل الذاتي 
المختارة من أجل 

التعرف على بعضنا البعض و	 

التبادل و	 

التعلم من تجاربهم	 

بعد ذلك،  جنًبا إلى جنب مع منظمة هانديكاب إنترناشونال نقوم بالنظر 
فيما نود أن نتبناه لمجموعتنا. 

نتطلع إلى رحلة مجموعتنا في التمثيل الذاتي لتحقيق الشمولية و إشراك 
الالجئين من ذوي اإلعاقة في ألمانيا! 



7نقيحعسنذه وةننعملآ!ن
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نتعامل مع بعضنا البعض بكل احترام.. 1

نلتزم بواجباتنا ، يمكننا االعتماد على بعضنا البعض.. 2

ُتعقد اجتماعاتنا بانتظام ـ سواء على االنترنيت أو . 	
شخصياً.

نتواصل بشكل واضح.. 	

نحافظ على التبادل حول تجاربنا.. 	

تتناول اجتماعات العمل الخاصة بنا المواضيع التي . 	
سبق وحددناها.

نقبل فكرة أن لكل عضو على حدا إحتياجاتهم . 	
الشخصية وأن لدينا جميعاً احتياجات مختلفة.



أهسحفآ!
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الشمولية والمشاركة في كافة مجاالت الحياة العامة	 

إمكانية الوصول	 

اإللمام بالحقوق وتحديد التوجه	 

المعلومات حول عروض المساعدة والحصول على المشورة 	 

أن نصبح مجموعة كبيرة	 

لقاءات مع أصحاب الشأن في السياسية والحكومة واالختصاصيين	 

المزيد من تبادل اآلراء والتعرف على وجهات نظر أكثر	 

التواصل مع منظمات أخرى	 

اكتساب ونقل المعرفة حول المشاركة والشمولية والتمكين	 

رفع مستوى وعي العامة بمصالحنا واحتياجاتنا	 

تمكين النساء والفتيات	 

بناء جسور بيننا وبين الناس في ألمانيا	 

في عام 2022، نريد مواصلة العمل الدؤوب مًعا لتحقيق كل هذه األهداف. 



ش!ركنمعآ!ّا
ُسَك مواضيعنا, ھل أنت مھتم بعملنا؟ تعال و انضم إلينا!  ھل تَم�

„اآلن! لیس بدوننا نحن"




