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من أجل التنوع وتكافؤ الفرص والتشارك - ضد العنرصية والتمييز!

 يجب أن تكون بون مدينة عاملية ومنفتحة عىل العامل، حيث ينتمي مواطنوها لجنسيات وأصول مختلفة من

 حوايل 180 دولة حول العامل. نود ان نساهم بنشاط يف تشكيل هذا التنوع. يتخذ الحزب االشرتايك الدميقراطي

 .دامئا موقف املدافع واملعزز للتضامن واملشاركة وتكافؤ الفرص

 نحن الصوت االجتامعي للمهاجرين وذوي األصول املهاجرة يف مدينتنا. يف مجلس االندماج نقف إىل جانبهم

 ونلتزم بدعمهم يف مجال التعليم والسكن والعمل، ونعمل سوية عىل كرس حواجز التمييز الذي قد يتعرضون

 له. نريد تعزيز التضامن االجتامعي والتعايش بني الثقافات يف مناطق بون وأحيائها، ولدى الجريان سويًة،

 ويف الجمعيات بهدف تقوية روابط التامسك. نريد تهيئة الظروف املالمئة الندماج ناجح لألشخاص الفارين

 من الحروب والويالت. يف الحزب االشرتايك الدميقراطي، نتخذ دامئا موقفا واضحا ضد جميع أشكال التمييز

.والعنرصية، ونقف معا من أجل الدميقراطية والتنوع والتضامن

Ihr Team für den Integrationsrat 
(mit persönlichen Stellvertreter*innen): 

1 Binnaz Öztoprak (Carolina Tobo) 2 Kaveh Javadi Samghabadi  
(Maryam El Mahdawi) 
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Tessniem Kadiri (Sabrina Rodrigues)

Fawzi Dilbar (Marco Jelic) 

Daniel Schreiner (Bozena Waligora)

Tunc Karamanli

Lutz Gerrit Reininghaus (Rene Minjoli)

Ilayda Maru (Chi Kong Ng)

Petra Maur (Raycho Penchev)

Foto: s.h. schroeder



ما هو مجلس االندماج؟ ومن يستطيع انتخابه؟

مجلس االندماج يف مدينة بون هو التمثيل السيايس للمهاجرين واألشخاص ذوي األصول املهاجرة لدى السياسة 

واإلدارة والرأي العام. وسيتم انتخابه يف يوم االنتخابات املحلية املوافق لـ 13 سبتمرب/ أيلول 2020.

يتوىل مجلس االندماج املهام واألهداف التالية: 

تعزيز التعايش واملساواة بني األملان واملهاجرين واألشخاص ذوي األصول املهاجرة. 	

تقديم المشورة )قوانين األجانب مثاالً( 	
تحسين التعايش داخل المجتمع )المدرسة والتعليم وسوق العمل والسكن(. 	

 يتمتع بحق التصويت كل من ال يحمل الجنسية األملانية أو من يحمل جنسية أجنبية إضافة إىل الجنسية األملانية أو من
 حصل عىل الجنسية األملانية من خالل قانون التجنيس أو من حصل عىل الجنسية بصفته طفالً مولوداً ألبوين مهاجرين.

 إضافة إىل ذلك يتوجب عىل املقرتع يف يوم االنتخابات املوافق لـ 13.09.2020 أن يكون قد أتم عامه السادس عرش وأن يكون
. مقيامً بشكل أسايس ومسجالً لدى بلدية مدينة بون قبل تاريخ الـ 28.08.2020

مطالبنا يف مجال سياسة االندماج ملدينة بون:

نحن نريد... 

Vielfalt. Teilhabe. Solidarität.
Am 13. September: SPD wählen!

V.i.S.d.P: SPD Unterbezirk Bonn - Engelbert Seuren - Clemens-August-Straße 64 - 53115 Bonn

You can find more information at
Daha fazla bilgi almak icin lütfen buraya tiklayiniz

www.integrationsrat.spdbonn.de

ملزيد من املعلومات تجدون عىل الصفحة التالية

تعزيز تكافؤ الفرص واملشاركة العادلة للمهاجرين واألشخاص ذوي األصول املهاجرة - يف التعليم والعمل  	

والسكن. سنعمل عىل التغلب عىل كافة أشكال التمييز.

دعم اندماج املهاجرين وذوي األصول املهاجرة وترسيخ ثقافة الرتحيب. وهذا يعني: املزيد من دورات  	

اللغة األملانية والدورات التدريبية املتقدمة، ودعم التوظيف وتوفري فرص عمل وتيسري االتصال مع النوادي 

الرياضية والثقافية واالجتامعية.

دعم الشباب ذوي األصول املهاجرة ملتابعة تأهيلهم بعد املدرسة سواء من خالل التدريب املهني أو الدراسة  	

يف الجامعة وتزويدهم بوجهات نظر حول آفاق الدراسة.

تعزيز وتنشيط التامسك والتعايش بني الثقافات يف كافة أحياء املدينة - من خالل املشاريع االجتامعية  	

واللقاءات وتبادل وجهات النظر.

دعم كافة املنظامت واملبادرات املؤسسة من قبل املهاجرين والتي تعزز الدميقراطية واملساواة بني املرأة  	

والرجل ودعم الشباب.

تحسني الظروف املعيشية لكبار السن ذوي األصول املهاجرة، عىل سبيل املثال من خالل تأمني املزيد من  	

عروض رعاية املسنني.

دعم برامج تعزيز الدميقراطية والنشاطات املناهضة لليمني املعادي للمهاجرين يف املدارس والجمعيات أو  	

الرشكات. نحن نعارض بشدة العنرصية والتعصب.

دعم حق التصويت يف االنتخابات املحلية للمهاجرين الذين ال ينتمون لدول االتحاد األورويب  	

زيادة نسبة املوظفني ذوي األصول املهاجرة يف الدوائر واإلدارات الرسمية. 	

االستمرار يف استقبال األشخاص الذين يضطرون إىل الفرار من وطنهم يف املستقبل. بون كانت وستبقى »مالذا  	

آمنا« لاّلجئني.

الدفاع عن مصالح الطالب والباحثني األجانب باإلضافة إىل إحداث املزيد من فروع الدراسة الدولية. 	


