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هذا ما حققناه !
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„اآلن! ليس بدوننا نحن”

 نحن الجئون من ذوي اإلعاقة و أقاربهم ، ملتزمون بتحقيق الشمولية 
للالجئين من ذوي اإلعاقة.هدفنا هو أن تأمين حياة كريمة نتمتع فيها بحق 
تقرير المصير ألنفسنا وللالجئين اآلخرين من ذوي اإلعاقة. نحن نعيش 

في ألمانيا. البعض منا يعيش بمفرده، والبعض اآلخر مع عائالتهم. معظمنا 
يعيش بعيًدا عن الالجئين اآلخرين من ذوي اإلعاقة. 

معا قمنا بتأسيس مجموعة التمثيل الذاتي „اآلن! ليس بدوننا نحن‟ 



هذا ما حققناه!
التمثيل الذاتي: مجموعتنا

بمساعدة منظمة هانديكاب انترناشونال قمنا بتأسيس 
مجموعتنا وأصبحنا ممثلين وممثالت ذاتيين. أعضاء 

المجموعة يصغون إلى بعضهم البعض، و

 يساعدون بعضهم البعض 	 
 يمثلون قضاياهم في الحياة السياسية ولدى السلطات 	 

وفي المجتمع

تجتمع مجموعتنا منذ حزیران 2020. التقینا في نھایة 
عام 2021 بالفعل عشر مرات عبر اإلنترنت. نطلق 

على ھذه االجتماعات عبر اإلنترنت „اجتماعات 
شھریة” كما التقینا ثالث مرات شخصیًا، مرتین في 

برلین ومرة في كولونیا. لقاءاتنا الشخصیة جمیلة جًدا 
لدرجة أنھ ال یوجد ما یمكن أن یحل محلھا.

نقوم في اجتماعاتنا بجمع األفكار 
لمستقبلنا

وبتخطيط األنشطة لمجموعتنا.



الحديث عن الماضي والتخطيط للمستقبل.

نتحدث في اجتماعنا الشھري عن وضعنا واحتیاجاتنا. نقوم 
أیًضا بتطویر أفكار حول الكیفیة التي نرید بھا الدفاع عن 

حقوقنا ومصالحنا. ترافقنا منظمة ھاندیكاب انترناشونال و تقدم 
لنا الدعم. لقد طورنا اآلن رؤیة وخطة عمل لمجموعتنا.

نتحدث كثيًرا عن قصصنا ورحلتنا وخبراتنا مع الشمولية 
واإلقصاء ومخاوفنا و أمانينا في المستقبل. هذا مهم جدا 

للكثيرين منا. الحديث عن أنفسنا يجعلنا أقوى.



اسم ذو معنى كبير

لقد أطلقنا مؤخًرا على مجموعتنا اسم:

„Now! Nicht Ohne das Wir“ 

„اآلن! ليس بدوننا نحن“ 

ُيظهر االسم أننا نعرف عن أنفسنا من خالل المجموعة. يعني االسم بالنسبة لنا: 
تجمعنا والتزامنا بقضايانا وحقوقنا وهذا يمنحنا الشجاعة, كما أنه يمنحنا الطاقة 

لعملنا في مجال التمثيل الذاتي. 

دعم جيد 

قامت منظمة هانديكاب إنترناشونال بدعمنا ومرافقتنا بشكل شامل 
على طول الدرب. لهذا السبب نحن ممثلين وممثالت ذاتيون اليوم! 

قام فريق منظمة هانديكاب إنترناشونال

بجمعنا معاً، و	 
بتنظيم أنشطتنا، و	 
بالوقوف إلى جانبنا في عملنا كممثلين ذاتيين.	 

كان الفريق دائًما نقطة االتصال األولى لمجموعتنا.



نتعلم في المجموعة مع بعضنا البعض 

لقد تعلمنا الكثير عن مواضيع مهمة جداً.

برامج تدريبية

في ثالث دورات تدريبية تعلمنا الكثير عن حقوقنا كأشخاص ذوي إعاقة 
في ألمانيا وتعرفنا على نظام الدعم اإلجتماعي في ألمانيا.

تدريبات جماعية 

شاركنا في ثالث جلسات تدريبية جماعية. كانت التدريبات تتمحور حول:

التعامل بحساسية مع التوتر والصدمة 	 
تعلم المهارات في تعدد الثقافات	 
عمل موارد السيرة الذاتية 	 

لقد تعلمنا شيًئا مهًما: وهو أن خبرتنا ومهاراتنا مورد قّيم!

اإلشراف على المجموعة 

شاركنا في ثالثة جلسات إشراف على عمل مجموعتنا. نناقش هنا ما 
نحتاجه كمجموعة حتى نتمكن من العمل مًعا بشكل جيد.



هذا ما حققناه!
أنشطتنا في 2020/2021

في البدایة قمنا بالتواصل مع أشخاص مھمین, ممن یعملون في 
مجال مساعدة الالجئین وذوي اإلعاقة. لھذا أخبرناھم عن وضعنا 

وقمنا بطرح و تمثیل قضایانا وحقوقنا أمامھم. أردنا أیضاً أن  
نلفت انتباه المجتمع والسیاسة والسلطات إلینا. 

 ماذا فعلنا هنا لحد اآلن؟



1. اإلجتماعات

التقينا بخبراء و سياسيين	 

2. التبادل

مع مفوض الحكومة الفيدرالية لشؤون الالجئين والهجرة واالندماج 	 
مع دائرة دعم الشمولية في ريغنسبورغ.	 
مع المنتدى الخاص بالهجرة واإلعاقةالتابع للجمعية اإلقليمية AWO في برلين.	 
مع مشروع „مختلفين لكن متشابهين“التابع للرابطة االتحادية المتكافئة في هامبورغ.	 
مع مجلس الوالية للموسيقى في والية النوردراين-وستفالن بشأن التنوع الثقافي الشامل في الموسيقى	 



3. إلقاء المحاضرات 

في الندوة الرقمية لمشروع „نحن عائلة“ 	 
مع مجموعة عمل طالبية في جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ بمناسبة يوم التوعية	 

4. التشبيك مع منظمتين تعمالن في مجال التنوع و الشمولية و هما: 

أبطال إجتماعيين في برلين	 
منظمة أشخاص يلتقون بأشخاص في كولن	 

5. التدريبات المتقدمة والدورات

كخبراء في القضايا التي تخصنا مع أخصائيين )بالتعاون مع منظمة هانديكاب انترناتشونال(	 
التعاون في خمس دورات تدريبية نظمتها منظمة هانديكاب إنترناشونال	 
لألشخاص العاملين في مجال اللجوء واإلعاقة	 

https://www.lmbhh.de/fileadmin/user_upload/diverses/2021/20210506_Programm_We_Are_Family_Fachtag_final.pdf


6. أنشطة أخرى

المشاركة في ندوات في مجال دراسة اإلعاقة بجامعة أليس سالومون للعلوم 	 
التطبيقية في برلين

المساهمة في الذكرى الـ 60 لتأسيس منظمة مساعدة للمكفوفين األلمانية	 

كان من أبرز األحداث مشاركتنا في حدث سياسي متخصص كبير عبر 
اإلنترنت حضره 350 مشاركاً. ناقشنا فيه موضوع مهم للغايةأال و هو 

„الشمولية: مسألة منح تصاريح اإلقامة؟ الالجؤون من ذوي اإلعاقة ما بين 
اللجوء و حقهم في المشاركة“

„Inklusion: eine Frage des Aufenthaltstitels?  
Geflüchtete Menschen mit Behinderung zwischen Asyl- und 

Teilhaberecht“

https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/mehr-unterstuetzung-fuer-gefluechtete-menschen-mit-behinderung-in-deutschland-auf-fachpolitischer-online-%e2%80%8btagung-gefordert/
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/mehr-unterstuetzung-fuer-gefluechtete-menschen-mit-behinderung-in-deutschland-auf-fachpolitischer-online-%e2%80%8btagung-gefordert/
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/mehr-unterstuetzung-fuer-gefluechtete-menschen-mit-behinderung-in-deutschland-auf-fachpolitischer-online-%e2%80%8btagung-gefordert/


هذا ما حققناه!
التمثيل الذاتي في وسائل اإلعالم

تحدثنا إلى الصحف ومحطات التلفزيون وكتبنا مقاالت. أردنا 
من خالل ذلك وصف حالة الالجئين ذوي اإلعاقة للمجتمع في 

ألمانيا. أردنا أيًضا الدفاع عن حقوقنا وقضايانا. 

 	Aktion Mensch مقابلة مع

 	Kobinet تقرير

 	Momo مقابلة في مجلة

 	Amal Hamburg مقالة على

 	Abwab مقالة على

لقد قمنا بكتابة ملفات تعريفية خاصة بموقعنا االلكتروني. 
يقدم البعض منا نفسه ويخبرنا قصته بإيجاز ووضوح.

https://www.aktion-mensch.de/inklusion/recht/hintergrundwissen/flucht-und-behinderung/flucht-nujeen-mustafa
https://kobinet-nachrichten.org/2021/04/25/behindert-ist-nur-wer-keine-traeume-und-ziele-mehr-hat/
https://www.momo-magazin.de/diversitaet-vergesst-menschen-mit-behinderungen-nicht/
https://amalhamburg.de/2021/11/09/%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%80-%d9%86%d8%ad%d9%86-%d8%a7/
https://www.abwab.eu/%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A/%D9%86%D8%AD%D9%86%D9%8F-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%8D-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A/
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/empowerment/selbstvertreterinnen-stellen-sich-vor/


نحن جميًعا أشخاص متفردون 
ومؤثرون ولدينا تاريخ حافل 

بالتجارب الفريدة.

معاً نحن أقوياء!

لقد صورنا مقاطع فيديو وبودكاست يسهل فهمها. وهي اآلن متاحة على 
االنترنت, يمكن للجميع مشاهدتها:

 مقطع فيديو عن معنى الشمولية بالنسبة لنا:	 
Inklusion bedeutet für mich...!

 مقطع فيديو للتعريف بمجموعتنا و معنى التمثيل الذاتي:	 
NOW! Nicht Ohne das Wir – Selbstvertretung von 

Geflüchteten mit Behinderung

 مقطع فيديو عن قصصنا الشخصية:	 
Erfahrungsbericht eines Gruppenmitglieds

 الحلقة 27 من بودكاست	 
Worldwide Tribe: From Syria to 

 Germany by Wheelchair, with Nujeen Mustafa and Marwa
Mbayed

ساهمنا في إعداد النشرة اإلعالنية للمشروع. نصف فيها تعاوننا في 
المجموعة ومشروع التمكين اآلن من هانديكاب انترناشونال. النشرة 

اإلعالنية متوفرة بعدة لغات:

العربية	 

فارسي	 

كورمانجي	 

إنكليزي	 

ألماني	 

https://www.youtube.com/watch?v=c_47xNaE0CU
https://www.youtube.com/watch?v=CauHoCX7PlY
https://www.youtube.com/watch?v=CauHoCX7PlY
https://www.youtube.com/watch?v=CauHoCX7PlY
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/capacity-building/roadbox/storytelling/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/27-from-syria-to-germany-by-wheelchair-nujeen-mustafa/id1468264562?i=1000517307838
https://podcasts.apple.com/us/podcast/27-from-syria-to-germany-by-wheelchair-nujeen-mustafa/id1468264562?i=1000517307838
https://podcasts.apple.com/us/podcast/27-from-syria-to-germany-by-wheelchair-nujeen-mustafa/id1468264562?i=1000517307838
https://podcasts.apple.com/us/podcast/27-from-syria-to-germany-by-wheelchair-nujeen-mustafa/id1468264562?i=1000517307838
https://podcasts.apple.com/us/podcast/27-from-syria-to-germany-by-wheelchair-nujeen-mustafa/id1468264562?i=1000517307838
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/empowermentflyer-ar
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/empowermentflyer-fa
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/empowermentflyer-ku
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/empowermentflyer-en
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/empowermentflyer-de


هذا ما حققناه!
لقد تغلبنا على التحديات

تزامن لقاؤنا األول كمجموعة مع بداية الموجة األولى لجائحة 
كورونا, وكما هو الحال في الكثير من قطاعات العمل تأثر 

عملنا على نحو متواصل منذ ذلك الحين ببعض القيود. 

خالل فترة انتشار الجائحة, نجحنا بتأسيس مجموعة التمثيل 
الذاتي التي تضم الجئين من ذوي اإلعاقة. لم يكن أحد منا 
يعرف اآلخرين من قبل. و كان هذا أحد التحديات, تأسيس 

المجموعة بحد ذاته في هذه الظروف لم يكن شيئاً سهالً! 

لكن جميع األعضاء آمنوا بالمجموعة - تقريًبا بدون اتصال 
شخصي. تعرفنا على بعضنا البعض عبر اإلنترنت. وأخيًرا ، 

تمكنا من اللقاء شخصًيا.

على هذا النحو تطورنا معاً لنشكل مجموعتنا في وقت قصير 
نحن جميًعا الجئون من ذوي اإلعاقة– ولكل منا شخصيته 

الخاصة جداً. لدينا اهتمامات واحتياجات ووجهات نظر مختلفة. 
وفي الوقت ذاته لدينا العديد من التجارب واألفكار واألهداف و 

القضايا المتشابهة أو المتطابقة.



لذلك بدأنا رحلتنا لتأسيس المجموعة. ناقشنا الكثير مع بعضنا البعض 
ونكتسب الكثير من المهارات. بعد كل هذا, هدفنا تحقيق األفكار التي 

يؤمن بها كل أعضاء مجموعتنا.

لدينا أفكار مختلفة حول أنشطتنا. وهذا األمر ينطبق على المجموعات 
والمبادرات األخرى التي تدافع عن حقوقها وقضاياها. لذلك قررنا عقد 

إجتماعات عمل حول مواضيع محددة للعام المقبل.

الخاتمة 

نحن متقدمون بشكل جيد في المرحلة األولى. كانت هذه المرحلة شيقة 
للغاية! لقد حققنا بالفعل الكثير مًعا ومع منظمة هانديكاب إنترناشونال.

 مجموعتنا مفعمة بالحيوية
 و هذا مصدر فخر

„اآلن! ليس بدوننا نحن“

ستمكننا اإلجتماعات من الدفاع 
بشكل أفضل عن حقوقنا و مطالبنا 

الشخصية كأفراد و أيضاً كمجموعة.




