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 م،اركال ةداالسو اتالسيد

 
 في ألمانيا!بكم أهالً وسهالً 

هنا  تتم   األمورفبعض  .كثيرة متغيرات نمط حياة جديدة وبالتالي معتأقلم مع تأن   عليك يعني أن   غريبٍ في بلٍد  تعيش فجأةً  أن  

من  كثيرٍ في  أكثر من حقوقك في ألمانيا حقوق   أيًضا. لديك غريبةً األمور، وربما تبدو هذه عليه تدعما إ بشكٍل مختلٍف عن

عن  بحثك أثناءمع الدوائر الحكومية أو  -ية ثرعلى حياتك اليومضاً هنا بألمانيا تتعرض لمشاكل تؤلكن أيالدول العربية، و

 .لتوظيفلبخصوص إمكانياتك منزٍل أو 
 

ه مبادئ دولة القانون. ولكلِّ مواطٍن حقوق  ثابتة  يمكن   ديمقراطي   ألمانيا ليست مثالية، لكنها بلد   طالَِب بها عبر ي   ه أن  تحك م 

 أيضاً أنت! .عند الضرورةالقضاء 

 
وهي مؤسسة مستقلة تعمل  ع عن العدالة االجتماعيةدافِ ـ  م الديمقراطية وتل القيَ ـِّ مثـ  مؤسسة ت مؤسسة فريدريش إيبرت هي

 :تدعم الالجئين بالتأقلم بشكٍل أفضل وبتعريفهم على طريقة سير الديمقراطية األلمانية أن   المؤسسة ريدـ  وت .لصالح النفع العام

وما أهمية  لها عالقة بفهم الديمقراطية؟ وماهي القيَم االجتماعية هنا؟ما  الحياة في ألمانيا؟ نمطكيف يمكنني أن  أفهم 

 ؟ثر او أغير شيء ماؤأ تىح الديمقراطية لي؟ وكيف يمكنني أن  أشاِرك في المجتمع بشكٍل نِشط

 
م لكـ  مؤسسة فريدريش إيبرت نكنحن  فوا م أن  ك  يمكنِ  )سمنارات( حلقات تعليمية قدِّ الحقوق التي على كم األم بلغتِ فيها  تتعر 

تشارك في الحياة االجتماعية  أن   يمكنِكتنظيم االنتخابات في ألمانيا، أو كيف  عملية تمتالدستوراأللماني مثالً، أو كيف  يكفلها

 بأعضاءٍ  قيتلتل نسعىو واإلمكانات،  وسوف يتخلل هذه الحلقات الكثير من الحركةَ لمانية. األجنسية الن لديك ك  ي لم  لوحتى و

 البرلمان.  من

 

 ، وذلك باللغتين العربية واأللمانية.بالحلقة التعليمية بأنك شاركت إفادةً  نعطيك سوف
 

 في: Moabiter Ratschlag e.V. مع عاونالتي نقدمها بالت التعليمية التاليةالحلقة ستكون 
 

  2018 نيسان/أبريل17:00 ,26 + .27  إلى الساعة 0:99الساعة  من في اليومين الزمان:

 Moabiter Ratschlag e.V., Rostocker Straße 32b, 10553 Berlin :المكان
 

على  إلكترونيةٍ  كم في رسالةٍ تكتبوا لنا اسمَ  . المرجو أن  يناليوم ينكم في هذكم ومعارفِ م وبأصدقائِ سنكون سعداء بالترحيب بك  

 ppAstaWW :0176/34452106 على الكامل باسمكم قصيرة رسالةٍ  أو  deforum.aj@fes.التالي: العنوان 
 

 مفردة تشارك بأقسام أن   إفادة. غير مرغوب على لوحص  الك مكنيفقط عندما تشارك بكامل برنامج الحلقة التعليمية ليومين 

  من البرنامج.

 
 مع أطيب التحيات،
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 ورشات عمل
 

 التثقيف الديمقراطي
 

26./27. April 2018  

Moabiter Ratschlag e.V., Rostocker Straße 32b, 10553 Berlin 

 في اليومين 00099حتى الساعة  0099من الساعة 
 

 البرنامج

 

 بحسب الحاجة و بشكٍل مِرن( أوقات تناول المواضيع)ستتم مواءمة  اليوم األول

 

 التسجيل، قهوة، شاي ول:الوص 

 

 وعرض المواضيع: مدخل إلى الدورة التدريبية ترحيب 

 

 من خالل تمارين عملية تعارف 

 

 :النظام القانوني األلماني، الحقوق األساسية وتناقضاتها القسم األول: الدستور األلماني وقيَُمه 

 

 وتحديد أولويات بعض الحقوق األساسية والتعمق بها استراحة 

 

 وأهميتها في الحياة اليومية قسم الثاني: اختبار بعض الحقوق األساسية:ال 

 

 استراحة الغداء 

 

 :كيف تـُؤخذ  –الخصوصيات، فصل السلطات، الفدرالية  القسم الثالث: النظام السياسي في ألمانيا

 القرارات بشكل ديمقراطي؟

 

  ما أتمناه في بخصوص شكل ورشة مستقبلية  علىالقسم الرابع: إمكانيات المشاركة لكل شخص

 البيئة التي أعيش فيها

 

 ختام اليوم األول 
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 بحسب الحاجة و بشكٍل مِرن( أوقات تناول المواضيع)ستتم مواءمة  اليوم الثاني

 

 و مراجعة نتائج اليوم األول ترحيب 

 

 عيش فيهاعلى إمكانيات المشاركة في البيئة التي ن القسم الخامس: تخطيط وتمارين 

 

 استراحة 

 

  :بأحد السياسيين أو بإحدى السياسيات لقاءالقسم السادس 

  بديل: لقاء بممثلين وممثالت من المجتمع المدنيك

 

 استراحة الغداء 

 

 االهتماماتالتواصل بخصوص  لمتابعةممثل أو ممثلة  القسم السابع: انتخاب 

 

 استراحة 

 

 فكار مشاريع ملموسة األفكار داخل المجموعة: تعميق أ تبادل 

 

 تقويم الدورة التدريبية 

 

 :اإلفادات على المشاركين والمشاركاتتوزيع  نهاية الدورة التدريبية 
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