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 مع الجمٌع وللجمٌع –( كٌب)خارطة البلدٌة لإلندماج فً مدٌنة هاٌدلبٌرغ 

Kommunaler Integrationsplan (KIP)der Stadt Heidelberg – Mit allen und für alle 

   Dr. Eckart Würznerتسنر  وركلمت عمدة البلديت الدكتور ايكرث ف

نقذ حمج انمحاورة . كاوج بهذيت هايذنبيزؽ مه انبهذياث األونً في أنماويا انخي حاورث انمغخزبيه انذيه يؼيشىن فيها 

واالسخفسار ػه االوضاع واألحىال وانزؤيت انمسخقبهيت وانمخطهباث مه خالل حضارب االشخاص انذيه يمزهىن ربغ انقاطىيه 

 .في مذيىخىا

حضؼهىا وخائش هذي االبحاد انخي أصزيىاها فخىريه ، حيذ أربخج بأن مؼظم انذيه حاورواهم نم يكه نذيهم مشاكم في االوذماس 

 وضاع ومخطهباث انمغخزبيه أمغ انمضخمغ االنماوي ، وحصهىا أيضاً ػهً مؼهىماث أخزي اضافيت أػطخىا نمحت ػه 

 .في مذيىخىا 

 .إنً حهىل مىاسبت بشكم خاص سووزكز األن ػهً األمىر انخي ححخا نقذ اسخفذوا مه وخائش األبحاد ،

وحه وزيذ االسخفادة مه انخبزاث وانقىي انباطىيت نهمغخزبيه وحطىيزها نصانح مضخمؼىا ، وكما وزيذ حطىيز إمكاوياحهم نخذمت 

 .ىسىا صذورهم انزقافيت االصهيتانمضخمغ األنماوي انمخؼذد انزقافاث نكي يكىوىا وشطاء وفؼانيه في هذا انمضخمغ دون أن ي

  كلمت رئيس البلديت لالندماج وتساوي الفرص والخدمت االجتماعيت السيد فولف غانغ اريكسون

  Erichson Wolfgang  ( : العالم في مدينت) 

 وصؾ الفٌلسوؾ كارل ٌاسبرس مدٌنة هاٌدلبٌرغ التً ترعرع فٌها بأنها شكل من أشكال الحٌاة الروحٌة ، ووصفها 

 . بأنها العالم فً مدٌنة 

أراد من خالل هذا الوصؾ أن ٌعطً صورة عن المدٌنة لٌس فقط من خالل المبانً والتماثٌل ، إنما من خالل السكان 

 . هذا ٌعنً لنا ٌجب أن نتحقق عن فعالٌة األعمال التً قمنا بها فً مجال االندماج. الذٌن تتمٌز بهم المدٌنة 

 . نحن نرٌد من خالل خطة البلدٌة لالندماج أن نوضح بأن مجتمع هاٌدلبٌرغ المؽتربٌن منها واألصلٌٌن لهم هدؾ واحد

هدؾ واحد فً التعاٌش المشترك للوصول المؽتربٌن والسكان األصلٌٌن لٌس لدٌهم أهداؾ متناقضة ، بل بالعكس حٌث لهم 

لألهداؾ المشتركة بنجاح والحصول على حقوق التعلٌم والعمل والتطور بشكل كامل ، ولهذا ٌجب علٌنا العمل سوٌاً فً 

 .حٌاتنا الٌومٌة فً األحٌاء والجمعٌات والمدارس وأماكن العمل

والتدابٌر وتم التشدٌد على بعض النقاط الهامة ، الشًء المهم بأن ن كالمنا لم ٌبقى كالماً نظرٌاً إنما اتفقنا على األهداؾ إ

 .علٌنا التركٌز بشكل خاص على قسم من المؽتربٌن الذٌن لدٌهم مشاكل فً التعاٌش واالندماج 

لؽة الموجودة حالٌاً التً تمنع من اتمام عملٌة االندماج مثل معرفة الوالعوابق هدفنا هو تركٌز الجهود إلزالة السلبٌات 
ن التً بدورها تؤدي إلى البطالة ، ونحن سوؾ نراقب األوضاع االلمانٌة وإلؽاء التسرب عن متابعة الدراسة وتعلم المه

 . والتطورات والنتابج بشكل منتظم

 . وهنا أخص بالشكر كل هؤالء الناس الذٌن رافقو عملٌة إنشاء خطة البلدٌة لالندماج بشكل فعال وشاركوا بنشاط إلكمالها

  Michael Mwa Allimadiلمة رئٌس برلمان األجانب والمغتربٌن السٌد مٌخائٌل موا علٌمادي ك

مدٌنة هاٌدلبٌرغ بالمعنى المجازي منزل كبٌر حٌث ،  ( عندما تفتح بابك ، تحصل على منزل كبٌر)ٌقول المثل األفرٌقً 

فقط السواح بل أٌضاً للذٌن ساعدوا فً حضارة  ٌأتً كبر هذا المنزل ألنه فتح أبوابه منذ مبات السنٌن للؽرباء ، لٌس

 .المدٌنة ، ولم تكن تأتً شهرة المدٌنة وموقعها العالمً الممٌز وؼناها بدون هؤالء المؽتربٌن 
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خطوة طموحة إلى الطرٌق المنشود من أجل الوصول إلى شكل موحد فً إدارة سٌاسة كانت خطة البلدٌة لالندماج 

 .ثابرة فً العمل وتستطٌع الشفافٌة أن تنجح فً االبتعاد عن الرضا عن الذات لدفعنا للم لقٌاس،االندماج عبر أهداؾ قابلة ل

برلمان األجانب والمؽتربٌن وبمشاركة بلدٌة المدٌنة ٌشكلون سوٌاً جسراً للوصول إلى الناس ، عالوة عن ذلك هناك 

 .مركز التقاء للمؽتربٌن لتقدٌم االرشادات لهم خطوات أخرى ٌجب القٌام بها مثل تقوٌة جمعٌات المؽتربٌن أو إنشاء 

برلمان األجانب والمؽتربٌن ٌقدم الشكر لخطة البلدٌة لالندماج وسٌقوم بتنفٌذها بصورة نقدٌة وبناءة لصالح المؽتربٌن الذٌن 

 .ٌعٌشون فٌها 

 :قوة واستراتٌجٌة مدٌنة هاٌدلبٌرغ  -1

ثلثً سكان المدٌنة من المؽتربٌن بحوزتهم شهادات علٌا أو ما ) ت والعلوم هاٌدلبٌرغ بوصفها مدٌنة عالمٌة متعددة الثقافا

 . إمكانات النهج الموجه والعجز المنظور: لها وجهتا نظر ( ٌعادلها 

 :ومن خاللها تتوجه نحو الخطوات التالٌة  تتابع مدٌنة هاٌدلبٌرغ االستراتٌجٌة والنهج المثبتة فً هٌاكل مستدامة للمستقبل

 .شراكة كل المواطنٌن والمواطنات  نحن نطلب -

 .نحن ضد إهمال أي شخص  -

 .نحن بإتصال مع الجماعات المحرومة  -

 .نحن نختار الطرق الحساسة لمتعددي الثقافات  -

 .نحن نعٌش التسامح بشكل فعلً  -

 .هاٌدلبٌرغ وطن للجمٌع  -

 .نحن نقوي الشراكة فً حٌاة بلدٌتنا  -

 .ونوازن نجحاتنا نحن نراقب التؽٌٌرات األجتماعٌة ونقٌس  -

 .نحن نساعد الناس طالبً اللجوء لدٌنا  -

 :العملٌة الحالٌة  -2

قدمت  0991عام  حٌث منذ (STEP 2015) 5102ن االندماج هو الهدؾ الربٌسً فً خطة تطوٌر مدٌنة هاٌدلبٌرغ إ

الخطوات العملٌة الربٌسٌة لمدٌنة المبادئ التوجٌهٌة لسٌاسة البلدٌة ألجل تنفٌذ هذه األهداؾ وكانت مدٌنة هاٌدلبٌرغ 

 :هاٌدلبٌرغ فً خلق خطة االندماج الحالٌة كالتالً 

 .االستفهام عن المشارٌع الجارٌة والنشاطات الخاصة للمؽتربٌن فً هاٌدلبٌرغ  -0

 .وضع توصٌات للعمل فً مجاالت مختارة من قبل مجموعات نشٌطة  -5

 .ٌن فً هاٌدلبٌرغ االستفسار عن وضع حٌاة المؽتربٌن القاطن -3

 :لمحة عن الحالة المعٌشٌة للمغتربٌن والمغتربات فً هاٌدلبٌرغ  -3

للتعرؾ على األشخاص القادمٌن من ثقافات متعددة ( Sinus Sociovision)قامت مدٌنة هاٌدلبٌرغ بإختبار من قبل معهد 

مارهم فوق سن الثامنة عشرة ، وكانت وتم هذا االختبار على أشخاص مؽتربٌن ٌعٌشون فً مدٌنة هاٌدلبٌرغ وكانت أع

 :النتابج الربٌسٌة لهذه الدارسة هً 

  نسبة المؽتربٌن والمؽتربات من البلدان المتقدمة اقتصادٌاً مقارنة مع المعدل الوطنً فً هاٌدلبٌرغ أعلى 

 .من المتوسط 

  ، سنة ، ونسبة كبٌرة  11-31منهم ما بٌن % 10المؽتربٌن والمؽتربات فً هاٌدلبٌرغ نوعاً ما صؽار فً السن

 . ٌنمنهم ٌعملون وقلٌل منهم فً سن التقاعد مقارنة مع سكان هاٌدلبٌرغ االجمالٌ
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  بالمقارنة مع سكان المدن ككل هناك نسبة أعلى من أسر المؽتربٌن ذات الدخل المنخفض ولكن أٌضاً ٌوجد نسبة

 .عالٌة من أصحاب الدخول المرتفعة 

  هاٌدلبٌرغ لدٌهم شهادات جامعٌة أو تأهٌل مهنً أو ما ٌعادلها ، وأن الرؼبة والقدرة فً ثلثً مؽتربً ومؽتربات

 .الحراك االجتماعً للتطور فً مجتمع المؽتربٌن قوٌة 

ما أ، % 71ولقد أصبح واضحاً بأن المؽتربٌن المحافظٌن والؽٌر مستقرٌن اجتماعٌاً مقارنة مع المعدل الوطنً ٌشكلون 

 . اً فقط وهذه نسبة قلٌلة جد% 01لهم فً هاٌدلبٌرغ فمعد

كما أن الحالة االجتماعٌة واالقتصادٌة للمؽتربٌن فً هاٌدلبٌرغ أقوى بكثٌر مقارنة مع المعدل الوطنً وبشكل خاص 

ٌمكن مشاهدة الرابط . فً هاٌدلبٌرغ وهً الفبة األقوى فً المجتمع % 74المندمجٌن والمنفتحٌن عالمٌاً التً تشكل نسبتهم 

 /index.html1196309http://www.heidelberg.de/servlet/PB/menu/    :لً التا

 اندماج ناجح: هدف مدٌنة هاٌدلبٌرغ  -4

 .والمؽتربٌن والمؽتربات لهم رؼبة فً ذلك ( الشعب األلمانً) لكً ٌكون االندماج فعاالً ٌجب أن تكون األكثرٌة 

هذه العملٌة ٌجب أن ٌوافق علٌها الطرفٌن ، وفقط من خالل احترام الدستور كأساس للجمٌع ٌمكن أن تتم الشراكة 

 .والمساواة بٌن جمٌع أطٌاؾ المجتمع 

ولهذا ٌجب أن ٌكون العمل تعقٌد التركٌة المختلفة للمؽتربٌن والمؽتربات ( Sinus)خالل دراسة زٌنوس لقد توضح من 

 .المستهدؾ الفعال هو أحد عوامل النجاح الربٌسٌة 

تحت مٌثاق االتحاد األوربً  5111أن خطة البلدٌة لالندماج تقدم فرصة جدٌدة للقٌام بالواجبات التً تم التوقٌع علٌها عام 

 .ى الصعٌد المحلً من أجل المساواة بٌن الرجل والمرأة عل

 :مجاالت العمل فً مدٌنة هاٌدلبٌرغ على صعٌد االندماج  -5

وفقاً لطبٌعة سٌاسة االندماج المتشعبة تم تقسٌم تدابٌر االندماج فً هاٌدلبٌرغ إلى عدة  أقسام متخصصة ، حٌث تم اختٌار 

 . االندماجست مجاالت للعمل ذات الصلة فً عملٌة 

 ( :تعلٌم اللغة األلمانٌة)التعلٌم والنهضة اللغوٌة  5-1

 : حقائق واحصائٌات الوضع الحالً

أن نسبة المتعلمٌن عالٌة جداً فً هاٌدلبٌرغ ، ولكن هذا ال ٌتطابق مع عدد المؽتربٌن والمؽتربات الذٌن أكملوا دراستهم 

حصلوا على الشهادة % 77وا على الشهادة االعدادٌة ، حصل% 04حصلوا على الشهادة الثانوٌة ، % 50حٌث فقط 

من الطلبة األلمان تركوا % 3.5منهم تركوا الدراسة دون إكمالها بٌنما % 01، ( Hauptschulabschluss)االساسٌة 

 .الدراسة دون إكمالها 

 :نقاط القوة فً مدٌنة هاٌدلبٌرغ 

  التعلٌم فً سن مبكر ، تقوٌة اللؽة ، تعلٌم الموسٌقى. 

  ( .ترابط قوي بٌن البلدٌة والمدارس ) المشهد التعلٌمً للبلدٌة 

  ً( .تقدٌم االحتٌاجات للطالب الضعفاء دراسٌاً ) دعم نظام هاٌدلبٌرغ التعلٌم 

 ( .ونون كعرابٌن لتعلٌم التالمٌذ المؽتربٌن ذوي الشهادات التعلٌمٌة الناجحة ٌك ) التالمٌذ تساعد التالمٌذ 

 من خالل المدرسة الشعبٌة العلٌا ( تحت برنامج الوطن الثانً ) قٌؾ فرص التعلٌم والتثVHS Heidelberg  ،

 .قسابم تعلٌمٌة وخدمات مكتبة المدٌنة فً نطاق األداب األجنبٌة 

http://www.heidelberg.de/servlet/PB/menu/1196309/index.html
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 : دافــاأله

  الدعم بإعتباره واحداً من جوانب معالجة أؼلبٌة المجتمع والمؽتربٌن وتقدٌم ( االندماج من خالل التعلٌم )تكامل

 ( 5100ُمخطط لتنفٌذها فً عام )  .  لهذا البرنامج التعلٌمً

  5100-5101للسنة الدراسٌة ( األطفال ٌتعلمون اللؽة األلمانٌة )توسٌع نطاق تعلٌم اللؽة الجاري تحت شعار 

 .للصؾ الثالث والرابع 

 (  5101فٌذ منذ خرٌؾ التن)  . مساعدة مدارس هاٌدلبٌرغ لتحسٌن آفاق التعلٌم وتطبٌق مبدأ المساواة 

  وطلبات التعلٌم مثل تعلم الموسٌقى ومدرسة الموسٌقى ألجل األشخاص ذوي انفتاح أوسع فً مجال التثقٌؾ

 (5100التنفٌذ فً عام )  . الدخل المحدود من عابالت المؽتربٌن

  دورات  التعلم مدى الحٌاة مثلتشجٌع المؽتربٌن والمؽتربات البالؽٌٌن لالنخراط فً التعلٌم العام واكتساب مفهوم

 التنفٌذ . ) إٌاها بلؽتهم األم مإضافٌة لتعلم اللؽة األلمانٌة ، القٌام بزٌارات للمتاحؾ ومكتبة المدٌنة وتعلٌمه

 (5100فً عام 

  االعتراؾ بلؽات عوابل األطفال من المؽتربٌن والمؽتربات كقوى باطنٌة وتقوٌة التعلٌم بلؽات متعددة لهؤالء

 ( 5101عام  منذالتنفٌذ . ) األطفال والشباب ولذلك لدعم تعدد اللؽات وتطوٌرها 

  مشارٌع التوجٌه والرعاٌة. 

 التعلٌم وسوق العمل  5-2

 : حقائق واحصائٌات الوضع الحالً

ن المؽتربٌن والمؽتربات حتى فً هاٌدلبٌرغ لهم حظ أقل فً مجال الحصول على العمل مقارنة مع األلمان ، حٌث كثٌر إ

 .منهم ٌبقون لمدة طوٌلة بدون عمل 

، وإن (  31/7/5101حسب إحصابٌة % )01.2إلى  5114ن عدد األجانب العاطلٌن عن العمل ارتفع منذ بداٌة عام إ

 .ٌتعلمون فً التدرٌب المهنً فً هاٌدلبٌرغ من جنسٌات أجنبٌة  من الذٌن% 1.4نسبة 

 :نقاط القوة فً مدٌنة هاٌدلبٌرغ 

  دعم التخطٌط الشخصً من خالل دراسة القوى الكامنة فً المدارس الربٌسٌة والخاصة. 

  متخصصٌن تقدٌم المساعدة للتالمٌذ ابتداًء  من الصؾ الثامن للمدارس األساسٌة والخاصة من قبل مشرفٌن

 .للعمل مع الشباب 

  قبل مشروع من تقدٌم الدعم الخاص للشباب األجانب(Azubi-Fonds. ) 

  تقدٌم التدرٌب اللؽوي الخاص من قبل دار المعلمٌن للشباب األجانب بعد الصؾ السابع. 

  تقدٌم عروض للتطوٌر الشخصً والمدرسً والمهنً للمؽتربٌن من قبل مشروع(Treff miteinander. ) 

  دعم مواهب تالمٌذ ) تقدٌم المساعدة للتالمٌذ الراؼبٌن بتتمة دراستهم التعلٌمٌة والمهنٌة من خالل مشروع

 ( .المدارس المهنٌة 

  رابطة هاٌدلبٌرغ للتدرٌب ) فتح مجاالت التدرٌب المهنً لدى أرباب العمل من أصول أجنبٌة عبر مشروع

 ( .المهنً 

 :األهــداف 

  مهنٌٌن المنتجٌن من األجانب ورفع مستوى الفرص المهنٌة من الشباب المحرومٌن  من الرفع نسبة المتدربٌن

 ( 30/01/5101 -0/0/5119 من  تنفٌذال. ) المؽتربٌن 

  تقدٌم الدعم الشخصً للشباب ذوي القدرة الضعٌفة فً المدارس الربٌسٌة والخاصة والتقنٌة لدخول سوق العمل .

 (  5101تنفٌذ منذ عام ال) 
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  االندماج للمؽتربٌن والمؽتربات تحدٌد المجاالت المهنٌة واالجتماعٌة فً مجال: باالستفادة من األبطال المحلٌٌن. 

 (تنفٌذ على المدى الطوٌل ال)

  فتح األفق لألشخاص البادبٌٌن ببناء المشارٌع من الذٌن أتموا دراستهم المهنٌة من المؽتربٌن والمؽتربات القاطنٌن

 ( 5100تنفٌذ بدءاً من عام ال)  .فً هاٌدلبٌرغ 

   ًتخفٌض النقص من العمال المهرة وإعادة إدماج األشخاص المؤهلٌن من المؽتربٌن والمؽتربات حامل

 ( 5100تنفٌذ بدءاً من عام ال. )الشهادات التعلٌمٌة األجنبٌة إلدخالهم فً سوق العمل 

 الصحة ونظام الرعاٌة الصحٌة 5-3

 :دلبٌرغ نقاط القوة فً مدٌنة هاٌ

  فً شبكة المدن الصحٌة فً ألمانٌا  0990دخلت مدٌنة هاٌدلبٌرغ فً عام. 

  فً المدارس االبتدابٌة والخاصة فً هاٌدلبٌرغ مٌاه ( اشرب وكن ذكٌاً ) تقدم مدٌنة هاٌدلبٌرغ من خالل مشروع

 .الشرب أثناء وقت الدراسة 

  للقضاء على مشاكل التؽذٌة ( األطفال واألكل الصحًصحة )ٌتم المحاولة من خالل مشروع مؤسسة سارا فٌنر

 .ألجٌال الوجبات السرٌعة 

  تشترك مدٌنة هاٌدلبٌرغ والجامعة مع مشروع هاٌكه(HEIKE = االلتزام بحماٌة األطفال )لتقوٌة حماٌة األطفال. 

  ٌقدم مركز المساعدة المبكرة(Frühe Hilfen )دٌهم تخوفات منه المساعدة واالرشاد للمقبلٌن على الزواج ول. 

  من أجل تنسٌق رعاٌة صحٌة أفضل للمؽتربٌن ( االؼتراب والصحة )نرعى حلقة العمل  0993منذ عام

 .والمؽتربات 

 :األهــداف 

  (تنفٌذ متوسط األمد). بناء عالقات ثقة أثناء جلسات المعاٌنة الطبٌة باللؽة األلمانٌة وأٌضاً باللؽة األم 

  للمؽتربٌن والمؽتربات للحصول على معلومات أفضل واالشتراك فً النظام الصحً تأسٌس كتٌب المعلومات

 (تنفٌذ متوسط األمد. )والنظام التعلٌمً 

  تحسٌن الرعاٌة الصحٌة للمؽتربٌن والمؽتربات من خالل رفع مستوى اللؽات األجنبٌة بٌن األطباء والمختصٌن

 (5100تنفٌذ فً عام ال. )خاص المختصٌن فً الطب العام ، الطب النفسً، العالج النفسً واالش

 البٌئة المعٌشٌة والمشاركة المدنٌة 5-4

 : حقائق واحصائٌات الوضع الحالً

تتوزع المناطق السكنٌة للمؽتربٌن والمؽتربات فً المدٌنة بشكل متناسب ، حٌث تتركز مناطقهم السكنٌة فً مناطق 

(Stadtteil Bergheim, Altstadt, Emmertsgrund, Boxberg und Rohrbach )المؽتربٌن ث، حٌث حوالً ثل ً

 با الشرقٌة والوالٌات وومعظمهم قدموا من أور 5114 -5111القاطنٌٌن فً هاٌدلبٌرغ قدموا ما بٌن عامً 

 .المتحدة األمرٌكٌة

من المؽتربٌن القاطنٌن فً هاٌدلبٌرغ سعٌدٌن من الوضع السكنً ، ولكن األشخاص الذٌن تتراوح أعمارهم ما % 47وأن 

 .شقة سكنٌة  4111إلى  5151ستصل حاجات هاٌدلبٌرغ السكنٌة فً عام ، وؼٌر سعٌدٌن نسبٌاً  77-31بٌن 

 :نقاط القوة فً مدٌنة هاٌدلبٌرغ 

 االمدادات الكافٌة من الشقق  وبناء مساكن وخدمات اجتماعٌة م بتأمٌن تخطو مدٌنة هاٌدلبٌرغ للقٌا. 

  تتعاون إدارة منطقةEmmertsgrund  مع السكان القاطنٌن فٌها النمابها ولتحسٌن الخدمات السكنٌة فٌها. 

  تكثٌؾ الحوار فً ورشات العمل النسابٌة وتعزٌز الحوار الثقافً الالمحدود. 
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  والمسنات باللؽة التركٌة حول تفعٌل الخدمات للعٌادات الخارجٌة والداخلٌة لكبار السن  تقدٌم معلومات للمسنٌن

 .فً هاٌدلبٌرغ 

  تشكل مراكز كبار السن فً هاٌدلبٌرغ حلقة وصل بٌن المسنٌن والمسنات من جمٌع الجنسٌات. 

  ربٌن والمؽتربات واأللمان العدٌد من الفعالٌات المشتركة سنوٌاً للمؽت( الشٌخوخة فً وطن جدٌد ) تنظم شبكة. 

  تعمل جمعٌة التبادل الطوعٌة(FreiwilligenBörse ) كنقطة تواصل لدعم المشاركة المدنٌة فً  0991منذ عام

 .هاٌدلبٌرغ 

 :األهــداف 

  ( تنفٌذ قصٌر األمد . )فً تطبٌق مشارٌع المشاركة المدنٌة الدعم الفعال لمشاركة المؽتربٌن والمؽتربات 

 تنفٌذ فً ال. ) ور باالنتماء للمناطق السكنٌة وتشجٌع التبادالت فً مختلؾ الجماعات السكنٌة تقوٌة الشع 

 ( 5100عام 

  تنفٌذ )لمنظمات المؽتربٌن عن طرٌق زٌادة االرشادات المختصة باالندماج والعروض التعلٌمٌة زٌادة الدعم

 ( .االمدتنفٌذ طوٌل )، وانشاء مراكز للثقافات المتعددة ( متوسط األمد

  الوساطة ما بٌن التوقعات والمبادئ والتعاٌش االجتماعً للجماعات السكنٌة المختلفة مثل االرشاد والرعاٌة

 (5100تنفٌذ فً عام ال. )واجتماعات الحً 

 الرٌاضة 5-5

 :نقاط القوة فً مدٌنة هاٌدلبٌرغ 

  نساء والفتٌات والشباب واألطفالللعروضاً رٌاضٌة خاصة ( االندماج من خالل الحوار والحركة)ٌنظم مشروع. 

  ٌدعم مشروع ركلة عقلك(Kick dich schlau ) النشاطات االجتماعٌة المدرسٌة. 

  ٌقدم المهرجان الرٌاضً للثقافات نظرة على الثقافات األخرى. 

  تعتنً الكثٌر من النوادي الرٌاضٌة بشكل نشٌط بأمور االندماج. 

 :األهــداف 

  (5100تنفٌذ فً عام . )العروض الحالٌة المتوفرة خلق وضوح أكثر حول 

  دعم الراؼبٌن فً االنتساب للجمعٌات والنوادي لألطفال والشباب من العابالت ذوي الدخل المحدود عن طرٌق

 (5101تنفٌذ من خرٌؾ . ) Heidelberg Passبطاقة هاٌدلبٌرغ للتخفٌض 

  تشارك وبشكل خاص من المؽتربٌن فً النوادي دعم ال: رفع كفاءة متعددي الثقافات فً مجال الرٌاضة

 (5100تنفٌذ فً عام . )الرٌاضٌة 

 الثقافة 5-6

 : حقائق واحصائٌات الوضع الحالً

لقاءاً ثقافٌاً وترفٌهٌاً من المعارض فً الموسٌقا العالمٌة والصور الفنٌة  011-11تقدم مدٌنة هاٌدلبٌرغ ٌومٌاً ما بٌن 

 .والرقص المسرحً 

 .مدٌنة هاٌدلبٌرغ الثقافة بمبة وثالثٌن ٌورو لكل شخص ولذلك تلعب دوراً قٌادٌاً مقارنة بالمدن األلمانٌة األخرى كما تدعم 

 :نقاط القوة فً مدٌنة هاٌدلبٌرغ 

 وفً مركز العالم الواحد وٌتم االندماج عن طرٌق ( األمرٌكً-األلمانً)لدى المعهد  عروض متعددة الثقافات

 .ة االهتمامات المتبادل
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  للحٌاة الثقافٌة عن طرٌق المدارس الموسٌقٌة والؽنابٌة ومكتبة تقدم الهٌبات الثقافٌة فً هاٌدلبٌرغ بوابة الدخول

 . المدٌنة ودابرة الثقافة ومتحؾ كوربفلتشٌس

  ٌقدم مسرح األطفال والشباب(Zwinger3 ) لمدٌنة هاٌدلبٌرغ مشارٌع مسرحٌة عدٌدة لشباب المؽتربٌن

 .والمؽتربات 

  ٌقدم مركز(Karlstorbahnhof ) العدٌد من النشاطات االجتماعٌة الثقافٌة لمتعددي  0992عام فً الذي تأسس

 .الثقافات 

 : األهــداف

  تقوٌة التواصل ما بٌن المؤسسات الثقافٌة وزٌادة التوعٌة والتأهٌل للمشاركٌٌن فً قضاٌا متعددي الثقافات .

 (5101تنفٌذ منذ عام ال)

 (5101تنفٌذ منذ نهاٌة عام ال. )الجارٌة وتطبٌق الخبرات المشتركة لسٌر المشارٌع  رصد المشارٌع 

  جمع معلومات محددة الهدؾ عن المشارٌع الثقافٌة واالشٌاء األخرى ألجل المشاركة الفعالة فً الحٌاة الثقافٌة .

 (تنفٌذ متوسط األمد)

 المواضٌع المكملة لعمل االندماج -6

 انفتاح الثقافات 6-1

 واصل وتحاول االدارة التقرب منهمتشكل االدارة العامة للكثٌر من المؽتربٌن والمؽتربات فً هاٌدلبٌرغ الخطوة األولى للت

 وتدعم هذه الخطوة عن طرٌق سلسلة التعلٌم المستمر لمتعددي الثقافات كما ٌقدم مقهى المعلومات العالمً 

(InfoCafé International - ICI )  العامة لمحة عن الخدمات والمعلومات  للطالب الجدد مع االدارة. 

 العمل االعالمً 6-2

من أهم األعمال التً ٌجب القٌام بها إعطاء المعلومات وتوضٌح طرق العمل فً مجال االندماج وإظهار مدٌنة هاٌدلبٌرغ 

 .كمدٌنة عالمٌة ومتسامحة 

ٌعها على االندماج واالنفتاح وتفهم الثقافات األخرى من تقدم مدٌنة هاٌدلبٌرغ من خالل االعالم العام صورة عن تشج

خالل تقارٌر عن مواضع االندماج وتنظٌم النشاطات وكما تحفز الرأي العام على جعل االندماج مسألة ٌومٌة من أجل 

 .تحسٌنها وتقوٌتها 

 الموقع العلمً واالقتصادي لمدٌنة هاٌدلبٌرغ 6-3

مً بسبب العدد الهابل من العاملٌن ذوي الخبرة العالٌة فٌها وٌظهر هذا جلٌاً من خالل تتمٌز مدٌنة هاٌدلبٌرغ بمركزها العل

العلوم واألبحاث ، وأن اقتصادها ؼٌر مبنً على الصناعة ولذلك فرص العمل لدٌها ثابتة وهً مشهورة ولها سمعة عالمٌة 

من هذه المٌزات وتقدم لهم مجال أفضل وحتى األجانب ٌستفٌدون وكما تشتهر بتوفر عدد كبٌر من الورشات الصؽٌرة 

 .للعمل والتدرٌب المهنً 

لمدٌنة هاٌدلبٌرغ مستقبالً باهراً وبشكل خاص فً مجال االقتصاد الصحً ( 5119خارطة التنبؤات المستقبلٌة )تنبا 

 ( .Campus ll)وأٌضاً فً ( Bahnstadt)وورش األبحاث ، وٌتم فً الوقت الحالً البدء بمشارٌع جدٌدة فً حً 

واحدة  0391فً هاٌدلبٌرغ المشهورة عالمٌاً والتً تم بنابها فً عام ( Ruprecht-Karls-Universität)تشكل جامعة 

من أقدم الجامعات فً ألمانٌا وهً أهم مجاالت العمل فً المدٌنة ، كما ٌوجد أٌضاً جامعات أخرى مثل المعهد العالً 

 .والجامعة الٌهودٌة لألبحاث ( SRH)ٌوجد أٌضاً جامعة للمعلمٌن والمعلمات المهتمٌن باالندماج و
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مختبر مثل  دولٌةلعلوم وعدد كبٌر من مراكز األبحاث الة االكادٌمٌالمقر الربٌسً كونها عالوة على ذلك تشتهر هاٌدلبٌرغ 

( HIT)ومركز اٌون للعالج االشعاعً ( NCT)والمركز الوطنً لألورام ( EMBL)علم األحٌاء الجزٌبً األوربً 

للقانون العام ( Max-Planck)، وٌوجد أٌضاً أربع معاهد ( DKFZ)المشهور عالمٌاً والمركز األلمانً لألبحاث السرطانٌة 

التكنولوجً  مجمع هاٌدلبٌرغوالقانون الدولً وعلم الفلك والفٌزٌاء الذرٌة واألبحاث الطبٌة ، وهناك أٌضاً 

(Technologiepark Heidelberg )0711قدم أكثر من ٌاث وكما منشأة ومركز أبح 41من  الذي ٌضم أكثر  

 .فرصة عمل 

حوار األدٌان 6-4  

ٌتشارك فً حوار األدٌان فً هاٌدلبٌرغ ربٌس البلدٌة لالندماج وتساوي الفرص مع الكنٌسٌة الكاثولٌكٌة واالرثوذكسٌة 

والنقد  متبادلهذا الحوار المساواة واألحترام ال االسالمٌة التركٌة ، والهدؾ منالثقافٌة وجمعٌة الثقافة الٌهودٌة والجمعٌة 

 .الذاتً والتالقً والعمل المشترك الدابم 

هذا باالضافة للمعبد االفرٌقً ودابرة الصالة الالتٌنٌة ودراسة االنجٌل لالٌرانٌن ودراسات االنجٌل للفرنسٌن ومشروع 

تمثل واجباتهم فً الخدمة الفخرٌة والرعاٌة تو .مجموعة اطفال فرنسٌس لعزؾ الترومل ممٌز من كنٌسة االندماج  ٌدعى 

بشؤون  أٌضاً  خاص بشكل وتهتم بٌنهم الدٌنٌة واالشراؾ على جماعات المؽتربٌن من أجل تقوٌة أواصر العالقات فٌما

 .النساء 

 مشارٌع الرعاٌة الصحٌة  6-5

 ة الخٌرٌة للتعاون المساعدة لستة عشر مشروعاً فً الوقت الراهن ٌقدم مشروع العٌش المشترك من قبل الجمعٌ

ل االندماج وتقدم التً تعمل فً مجاومشارٌع أخرى تابعة للجمعٌات والمؤسسات فً هاٌدلبٌرغ المدعومة من البلدٌة 

 .المساعدات لهم 

 متطلبات مجلس األجانب والمغتربٌن 6-6

 بٌت اللقاءات/ مركز الثقافات المتعددة        

د للمؽتربٌن والمؽتربات وذلك بؽٌة االعتناء بأمورهم وتقدٌم حٌتبنى مجلس األجانب والمؽتربٌن القٌام بمركز مو

 .المعلومات فً مجال التعلٌم والمعلومات واللقاءات الدابمة للقٌام باالندماج بشكل أفضل 

 وتثقٌف منظمات المغتربٌنتقدٌم االرشادات الخاصة        

بهم عن طرٌق تقدٌم االرشادات الخاصة لكً تقوم منظمات وجمعٌات المؽتربٌن بواجباتهم الكافٌة لالندماج ٌجب االعتناء 

 .والعمل على تثقٌفهم وتقدٌم كل وسابل المساعدة ولهذا ٌجب إنشاء مركز خاص لالرشاد لهم 

 التعلٌم والدعم اللغوي      

وجمعٌات المؽتربٌن فً أعمالهم للتركٌز على تعلٌم اللؽات ألن هذا ٌساعدهم فً حٌاتهم الٌومٌة  تدعٌم منظمات

واالجتماعٌة ، ولهذا ٌجب توفٌر المساعدات المالٌة االضافٌة لهم وذلك لمساعدتهم فً الحصول على المتطلبات الربٌسٌة 

 . B1ا مرحلة ووزٌادة الثقافة اللؽوٌة لدٌهم لٌتجاوز

 ه أعمال االندماج توجٌ - 7

 : الخطوات التوجٌهٌة للبلدٌة 7-1

لتطبٌق قرارات و .تقوم البلدٌة بالعمل على تجمٌع كل القوى واألشخاص المهتمٌن بها ، للقٌام بقضاٌا االندماج المتشعبة 

داؾ التً تهم هاالندماج التً تم االتفاق علٌها ٌجب أن تكون من خالل المركز الموحد وبشكل مركزي للقرارات واأل

االندماج ، والهٌبة المشتركة التً ستقوم بهذا العمل ستكون من البرلمان المحلً وهٌبة االندماج وتساوي الفرص ومجلس 
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قسم العابلة ، قسم الحٌاة األجتماعٌة ، قسم ) األجانب والمؽتربٌن وعمدة البلدٌة كربٌس لالدارة وٌقوم رؤساء األقسام 

بأخذ المسؤولٌة على عاتقهم لمساعدتهم فً تطبٌق تدابٌر ( وتساوي الفرص وخدمات المواطنٌن الثقافة ، قسم االندماج 

االندماج مع االستعانة بالشركاء األخرٌن ، وتقوم دابرة البلدٌة 
*

 بتطوٌر التدابٌر المستقبلٌة الالزمة ومراقبتها من قبل 

 .مجموعة مختصة 

 : مواقع تشابك العمل بٌن النشطاء 7-2

االندماج بشكل عملً وفعال ٌجب أن تكون التدابٌر والمشارٌع واالجراءات مترابطة فٌما بٌنها ، وستختبر مدٌنة جح لكً ٌن

هاٌدلبٌرغ فً المستقبل مجاالت العمل الالزمة وسٌؤدي العمل الشفاؾ بٌن االشخاص النشٌطٌن إلى تقلٌل الجهود المبذولة 

 .الناجح وذلك عن طرٌق توحٌد العمل المشترك البناء و

 الرصد الفعال 7-3

 الواجبات الكثٌرة الملقاة على المشارٌع االندماجٌة لتحسٌن فعالٌتها بالموارد المالٌة الموجودة قلٌلة نوعاً ما ،ولهذا ٌجب 

أن تكون ذو تطبٌق فعال وستكون هناك اسبلة مهمة عن فعالٌتها ونتابجها  ولرصد فعال من األفضل أن ٌكون هناك عمل 

 .مشترك بٌن االشخاص والمختصٌن ومن خالله ٌتم العمل والتخطٌط للقٌام بالرصد والتطوٌر والنجاح وتنسٌق 

 .بمساعدة مجلس األجانب والمؽتربٌن والدوابر العاملة معها  5100ان نظام الرصد والمتابعة ٌجب اعدادها حتى نهاٌة 

 نظرة شكر واحترام - 8

 .لالندماج فً هاٌدلبٌرغ ، نقول لكم شكراً لكل الداعمٌن والداعمات لخارطة البلدٌة 

 :اللغة والتعلٌم   - 1

 األطفال والمدرسة والعابلة: القسم 

 (جامعة المعلمٌن ، مركز الثقافات المتعددة )فسورة الدكتورة انؽرٌد دٌنترٌش والسٌدة البر:  ةالمسؤول

 (برلمان األجانب والمؽتربٌن ) السٌدة هولٌا امهاري  -

 (Bogdandy,HIPPY)الدكتورة اورٌتا انؽلوتجً السٌدة  -

 (برلمان الشباب المحلً)وتارو ت -السٌد نٌكوالوس ابفل -

 (جامعة المعلمٌن ، مركز الثقافات المتعددة ) السٌدة اٌفون بٌدبور  -

 (المحلً الشباب برلمان ) السٌد مالته بورمٌستر  -

 السٌد جوزٌبه سٌبٌال -

 (لالجبٌن حلقة عمل ا) السٌدة اولرٌكه دوخرو  -

 (دابرة األطفال والشباب ) السٌدة رٌناته اٌمر  -

 (دابرة األطفال والشباب ) السٌدة برجٌت فلٌدنر  -

 (دابرة األطفال والشباب ) السٌدة انٌا كٌكلر  -

 (عضوة برلمان ) السٌدة رٌناتا كناٌسه  -

 ( HIPPY) السٌدة الدكتورة مارٌنا لورٌػ  -

 ( جمعٌة اندماج العوابل ، برلمان األجانب والمؽتربٌن ) دوبوي  –السٌدة كاترٌنا ماشلر  -

 (مركز تعلٌمً ) السٌدة سوزانا ماٌر  -

 (مشرفة مختصة فً المدارس االبتدابٌة ) السٌدة بربارا منش  -

 (مجلس األجانب والمؽتربٌن ) بٌنا  –السٌدة الدكتورة مارٌا سوزانا اودر  -

 (مجلس األجانب والمؽتربٌن ) سر هرتس هاو –السٌد سوترٌوس بابادوبولص  -

 مسؤولٌة دابرة تساوي الفرص 0/2/5100تارٌخ منذ * 
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 (مركز تعلٌم ) السٌدة اوته سالٌزه  -

 (مركز االندماج والتعلٌم ) السٌدة دوبرافكه سانتلك  -

 (منظمة االتحاد االفرٌقً ) السٌدة نوراشون بٌرؼر  -

 (الثقافات المتعددة جامعة المعلمٌن ، مرز ) السٌدة سٌلفٌا سٌلكه  -

 (المدرسة العالمٌة فً هاٌدلبٌرغ ) السٌدة نتالً زومر  -

 (المدرسة العالمٌة المتحدة ) اٌزله  –السٌدة مارؼرٌتا تسوٌنػ  -

 الشباب والبالؽٌن: القسم 

 ( VHSالمدرسة الشعبٌة العلٌا ) شتولسن بٌرغ  –السٌدة الدكتورة لوٌتؽارت نٌب : المسؤولة 

 (مدرسة الفا للؽات ) ا ادمجٌك السٌدة ماؼدلٌن -

 (برلمان الشباب المحلً)توتارو  -السٌد نٌكوالوس ابفل -

 (الحزمة األممٌة ) هاٌنز باروتٌر  –السٌد كارل  -

 (برلمان الشباب المحلً ) السٌد مالته بورمٌستر  -

 ( VHSالمدرسة الشعبٌة العلٌا ) بروسلر  –السٌدة كالودٌا اٌمن دورفر  -

 (عضوة البرلمان المحلً ) كناٌزه السٌدة رٌناتا  -

 (لخدمات االجتماعٌة لالكنٌسة االلمانٌة  )السٌدة نادٌنا مارشٌك  -

 (مكتبة المدٌنة ) السٌدة رٌجٌنا متٌرناخت  -

 (مدرسة هاٌدلبٌرغ للتعلٌم ) السٌد مٌشابٌل فاٌؽل  -

 (مشرفة أطفال فً حً فٌبلٌنؽن ) السٌدة انتٌه فون فولؾ  -

 (مدرسة الفا للؽات )  السٌدة ٌالدٌر زولٌها -

 :العلوم  –العمل  –التدرٌب المهنً  – 2

 (دابرة الشباب ) السٌد اوزكان ارؼن : المسؤول 

 (برلمان الشباب المحلً ) السٌد مالته بورمٌستر  -

 (دابرة تساوي الفرص ) السٌدة دورته دومستسٌك  -

 (الحزمة األممٌة ) السٌدة فٌكتورٌا انجل هارت  -

 (الجمعٌة األلمانٌة البولونٌة ) ماكسمٌلٌان اٌبدلٌوس السٌد الدكتور  -

 (جمعٌة االعتناء بأفكار أتاتورك ) السٌد الدكتور نهات ؼٌنج  -

 (دابرة االسكان واالعمار ) السٌد ٌوآخٌم هان  -

 (دابرة العمل ) السٌد الكسندر هورن شوش  -

 (جمعٌة المهن والتقنٌة ) السٌد ٌنس كاتسن بٌرؼر  -

 (قسم األجانب  –كلٌة الجامعة ) ن بورغ السٌدة آنا كلوبٌ -

 ( SRHجامعة ) السٌد زٌؽفرٌد كولر  -

 (مركز العمل ) هاٌنز لوهر  –السٌد كارل  -

 (خدمة مدٌنة هاٌدلبٌرغ ) السٌدة سونٌا مٌشلر  -

 (VBI) روهر  –السٌد ٌورغ شمٌت  -

 (مكتب هاٌدلبٌرغ  –ؼرفة الصناعة والتجارة فً راٌن نٌكر ) السٌد هانترس شور  -

 (حلقة األعمال الٌدوٌة ) السٌد لٌوبولد اوبٌلهور  -

  



 
11 ندماج                                                                                   صفحة اٌدلبٌرغ لإلملخص خارطة بلدٌة مدٌنة ه  

                                                               

 :الصحة والرعاٌة الصحٌة  –العائالت  – 3

 (دابرة صحة هاٌدلبٌرغ ) السٌدة كرٌستٌنا كوهل : المسؤولة 

 (دابرة الصحة ) السٌد فولؾ ؼانػ بالم  -

 السٌد سٌال بشٌر  -

 مونتس –جلب  –السٌدة آٌسل  -

 (بوكسبٌرغ  –الحلقة الثقافٌة فً اٌمرتسؽروند ) السٌد الدكتور اولرٌش دوٌتشمان  -

 (مكتب الخدمات الذاتٌة فً هاٌدلبٌرغ ) السٌدة مارٌون دوشا  -

 ( BiBeZاستشارات مستقبلٌة  –التعلٌم المتكامل ) السٌدة آنٌا دورٌنػ  -

 (حلقة عمل الالجبٌن ) السٌدة فٌبكه هارتمان  -

 (دابرة الرٌاضة والرعاٌة الصحٌة ) هوفمان السٌد دٌرك  -

 (الكنٌسة األلمانٌة للخدمات االجتماعٌة ) السٌدة بٌرجٌت كوتس  -

 (منظمة حماٌة األطفال ) السٌدة انٌا ماري لٌرش  -

 (برلمان األجانب والمؽتربٌن ) مٌشلر م  -السٌد البروفسور الدكتور بٌرنارد -

 (ألطفال منظمة حماٌة ا) السٌدة اٌرٌس مول هاوزن  -

 (الجمعٌة الثقافٌة االسالمٌة التركٌة ) السٌدة جولر اولؽون  -

 (الجمعٌة الكردٌة لالندماج ) السٌد شكري رشو  -

 (مركز المرأة واألسرة العالمً ) بالوخ  -السٌدة الدكتورة سمرا سردوؼلو -

 (الجمعٌة الثقافٌة االسالمٌة التركٌة ) السٌدة سادجً سورٌر  -

 ( BiBeZ)  السٌدة سوزانا فولكر -

 :البٌئة المعٌشٌة والمشاركة المدنٌة  -4

 (  SRHجامعة ) الدكتور البروفسور مارتن البرٌت : المسؤول 

 (دابرة الشؤون االجتماعٌة وكبار السن ) السٌدة انٌا دٌفنباخر  -

 (الجمعٌة األلمانٌة البولونٌة ) السٌد الدكتور ماكسمٌلٌن ابرٌوس  -

 (االلمانٌة للخدمات االجتماعٌة الكنٌسة ) السٌد كارل اٌمر  -

 (مرشدة أطفال فً جنوب ؼرب المدٌنة ) السٌدة هاٌدي فالسك  -

 (عضوة البرلمان المحلً / بوكسبٌرغ  -الحلقة الثقافٌة فً اٌمرتسؽروند)السٌدة اولرٌكه ٌسبرؼر  -

 (GGH) السٌد جٌرالد كراوس  -

 (حلقة عمل الالجبٌن ) السٌدة انٌتا كرٌتسر  -

 (SRHجامعة ) السٌدة دٌزٌره كونسبٌرغ  -

 ( FreiwilligenBörse) السٌدة اولً لٌسمان  -

 فوست -السٌدة سٌسٌلٌا لٌما -

 (بوكسبٌرغ  -الحلقة الثقافٌة فً اٌمرتسؽروند)السٌدة الدكتورة هاٌدرون مولن كوٌؾ  -

 (جمعٌة سكنٌة ) السٌد كرٌستون نٌستور  -

 (كبار السن فً رورباخ مركز ) دشنؽاي  -السٌدة ؼابرٌال رٌدكه -

 (حلقة العمل لألحٌاء الشعبٌة ) السٌد اٌرنست شفٌمر  -

 (حلقة عمل الالجبٌن ) السٌدة ؼودرون سٌدراسً  -

 ( بوكسبٌرغ واالستعالمات  -الحلقة الثقافٌة فً اٌمرتسؽروند) ابل -فاٌنمانالسٌدة الدكتورة كارٌن  -

 (معهد الجؽرافٌة ) السٌد الدكتور اٌدؼار فوندر  -
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 :الرٌاضة والثقافة  – 5

 (دابرة الرٌاضة  -رابطة كارٌتاس) السٌد الدكتور حمدي جالل الدٌن : المسؤول 

 (دابرة الثقافة ) السٌدة الكساندارا ٌبهارد  -

 ( TSGتسٌؽل هاوزن )  السٌدة كورنالٌا جانس  -

 (مركز الشرطة ) السٌد رانٌر ؼروندلٌش  -

 (رابطة كارٌتاس ) السٌدة مٌشابٌال ؼونتر  -

 (الجمعٌة الثقافٌة االسالمٌة التركٌة ) السٌدة سعدت كٌرجً  -

 ( TSG 78النادي الرٌاضً فً هاٌدلبٌرغ ) السٌد رانٌر رٌمر  -

 (النادي الرٌاضً فً رورباخ ) السٌد كارل هاٌنتز شرومؾ  -

 (بوكسبٌرغ  -نادي بودو فً اٌمرتسؽروند) السٌد اولرٌش زودهولتر  -

 ( Karlstorbahnhof  الثقافةبٌت ) السٌدة انؽرٌد فولشٌن  -

 

 : عالوة على هؤالء األشخاص قامت المؤسسات والدوابر والمنظمات التالٌة بالعمل الفعال والنشٌط ألجل االندماج

( 03)، دابرة االعالم العام ( 05)، دابرة االحصاء واالنماء السكنً ( 00)، دابرة التنظٌم ( 0)العاملٌن فً رباسة البلدٌة 

، مسرح ( 70)، دابرة الثقافة ( 71)، دابرة المدارس والتعلٌم ( 01)، دابرة تساوي الفرص ( 02)اطنة دابرة المو

، دابرة الشؤون االجتماعٌة وكبار ( 71)، مدرسة الموسٌقى والؽناء ( 72)، مكتبة المدٌنة ( 77)الهارمونً واالوركسترا 

، دابرة ( 10)دابرة تخطٌط المدٌنة ،  (25)والرعاٌة الصحٌة  ، دابرة الرٌاضة(20)، دابرة الشباب واألطفال ( 21)السن 

، جمعٌة االسكان واصحاب المنازل،البٌت الثقافً ( 41)، دابرة العمالة والدعم االقتصادي ( 11)الؽابات واالحراج 

Karlstorbahnhof،  ًالمجمع التكنولوجTechnologiepark . 

البلدٌة لالندماج ، حٌث ستكون الؽاٌة تطبٌق التدابٌر ومراقبة األهداؾ كما  ستقوم هاٌدلبٌرغ بخطوات حثٌثة لتفعٌل خارطة

 .ستقوم بدور فعال بالتؽٌٌرات القادمة 

فً هاٌدلبٌرغ سنقوم بتحدٌد المؤشرات لقٌاس النتابج والنجاحات ، وسنقوم بالمستقبل  الخارطةهذه فً ظل تطبٌق 

باالجراءات الالزمة بالتشاور مع الخبرات الداخلٌة والخارجٌة واألخذ بعٌن االعتبار المتؽٌرات الدابمة ، وسنواصل 

 تفادة بشكل عملً من التنوع الحصول على الخبرات المتبادلة الناتجة عن طبٌعة تعدد الثقافات ونحاول االس

 .الثقافً الموجود 
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