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على المدى الطويل ينبغي للتعايش :

المتبادل من قبل. التسامح  العام و  التقبل   تحسين 
المحليين السكان  و  المهاجرين 

المحلية. الهوية  : النجاح في تقوية 

الحضرية~ البيئة  تحسين 
المدن~ لمواطني  خلق مشاعر مشتركة 

اليومية~ التكيف مع الحياة  التوحد مع مدينة „ميتمان” و 

الثقافة الذاتية و تقبل المجتمع الدولي. : تقوية فهم 

العالمي~ الوعي  تعزيز 
 ادماج جميع األفراد بصرف النظر عن األصل العرقي~

الثقافي  أو 

 التواصل بين منظمات االندماج المحلي من خالل.
المحلية المشاركة  تعزيز 

 المساهمة في المعركة ضد الجريمة و العنف و الوقاية.
 من اإلدمان

„التعايش     االندماج  “مشروع 
للثقافات„   التقاء و التعلم المتعدد  ميتمان” مكان 

معا،نتعايش،نتشارك                      



للتعايش- : الركائز األربعة 
الحدائق بين الثقافات 

ترسيخ الجذور”في (الوطن) الجديد„ 
 الهدف هو تحسين البيئة الحضرية، و تعزيز العمل.

الجماعي و الوعي و اإلدراك المستدام
 وقت الفراغ هي أبعد ما تكون عن الثقافة،الدين او اللغة، بل.

 تحقيق أماكن االجتماعات لجميع مواطنين و توسيع تجربة
البساتين

فن الطبخ بين الثقافات
 تنشئ الصداقة من خالل المعدة  

الطبخ هو نشاط يومي، بغض النظر عن ثقافاتهم القادمة.
 تكمن جاذبية األمم المختلفة بشكل خاص في  تنوع فن الطبخ.

و خصوصية الوصفات و المكونات و عادات الطعام

تبادل الثقافات                         
“معاصرة الثقافات الجديدة”عن كثب            

 ثقافة الرقص يعتبر واحدة من أقدم أشكال التعبير عن. 
 التطلع البشري دون وجود عوائق اللغة. تجمع الموسيقا،

 اإليقاع و لغة الجسد العالم و تخلق األحاسيس و المشاعر. لكل
 ثقافة لديها رقصات،موسيقا،أشعار و األدب الذي يحوي على

 المعاني القيمة و المعبرة و يمكن نقلها إلد باقي الثقافات

الوثائق المسموعة و المرئية                   
لثقافات المختلفة               االنطباع الدائم ل

 المناسبات تواكب من خالل الوثائق اإلعالمية،حتى نتذكر. 
 اللحظات الخاصة للمجتمعات الثقافية و المساهمة في إثارة و

أيضا تحفيز المواطنين

“مشروع االندماج „التعايش                

لثقافات„   ميتمان” مكان التقاء و التعلم المتعدد ل
معا،نتعايش،نتشارك                      

 لماذا تحتاج منطقة „ميتمان” مشروع-
االندماج؟

 موجة الهجرة في ألمانيا و كما في منطقة „ميتمان” توفر.
اإلمكانيات و الفرص من أجل البلديات و المهاجرين

 من جهة أخرى يقدم عمل االندماج تحديات جديدة حتى يتمكن.
.من اغتنام االجراءات الفعالة و المؤثرة في وقت مبكر

 اخيرا وليس آخرا العوائق كالبطالة و حواجز اللغة الجديدة.
 ليست نتيجة عدم الرغبة في ادماج المهاجرين،بل غالبا ما

تكون طبيعة اجتماعية او ثقافية للشركات المستهدفة
 االندماج المستدام يعني تخفيض الخوف من االخرين و.

تخفيض من الحكم المسبق على السكان المحليين
 في هذه النقطة حدد مشروع „التعايش”: تعزيز حوار الثقافات

 بين المهاجرين و السكان المحليين و توطيد المشاعر
المشتركة لهذه المجموعات الثقافية المختلفة

ما هي اإلمكانيات التي عمل عليها المشروع؟-
 يعيش في منطقة „ميتمان” اجماليا من حوالي ۳٥ دولة.

 مختلفة .التعايش حدد في هذه النقطة االندماج و التشابك
 الثقافي العام و ال تصوب على مجموعة ثقافية معينة أو على

الهرم السكاني

من يدعم المشروع؟-
 التعايش” مشروع مدعوم من المكتب التحادي للهجرة و„

 الالجئين و الذي يقف تحت رعاية الجمعية الخيرية المشتركة
 و قد طور و وجه من مركز الثقافة و االندماج في ميتمان كما

“من مجلس االندماج”ميتمان

 ما هي اإلمكانيات التي عمل عليها-
المشروع؟

يعيش في منطقة «ميتمان» اجماليا من حوالي ۳٥.
دولة مختلفة

التعايش حدد في هذه النقطة الندماج و التشابك.
الثقافي العام و ل تصوب على مجموعة ثقافية معينة

أو على الهرم السكاني

من يدعم المشروع؟-

التحادي» المكتب  التعايش» مشروع مدعوم من 
للهجرة و اللجئين و الذي يقف تحت رعاية الجمعية

الخيرية المشتركة و قد طور و وجه من مركز الثقافة و
الندماج»ميتمان الندماج في ميتمان كما من مجلس 

و قد طور و وجه من مركز الثقافة و االندماج في ميتمان كما
الالجئين و الذي يقف تحت رعاية الجمعية الخيرية المشتركة
و قد طور و وجه من مركز الثقافة و االندماج في ميتمان كما

من مجلس االندماج”ميتمان
و قد طور و وجه من مركز الثقافة و االندماج في ميتمان كما
الالجئين و الذي يقف تحت رعاية الجمعية الخيرية المشتركة
و قد طور و وجه من مركز الثقافة و االندماج في ميتمان كما

من مجلس االندماج”ميتمان
و قد طور و وجه من مركز الثقافة و االندماج في ميتمان كماو قد طور و وجه من مركز الثقافة و االندماج في ميتمان كماو قد طور و وجه من مركز الثقافة و االندماج في ميتمان كماو قد طور و وجه من مركز الثقافة و االندماج في ميتمان كما
الالجئين و الذي يقف تحت رعاية الجمعية الخيرية المشتركةالالجئين و الذي يقف تحت رعاية الجمعية الخيرية المشتركةالالجئين و الذي يقف تحت رعاية الجمعية الخيرية المشتركةالالجئين و الذي يقف تحت رعاية الجمعية الخيرية المشتركة
و قد طور و وجه من مركز الثقافة و االندماج في ميتمان كماو قد طور و وجه من مركز الثقافة و االندماج في ميتمان كماو قد طور و وجه من مركز الثقافة و االندماج في ميتمان كماو قد طور و وجه من مركز الثقافة و االندماج في ميتمان كماو قد طور و وجه من مركز الثقافة و االندماج في ميتمان كماو قد طور و وجه من مركز الثقافة و االندماج في ميتمان كماو قد طور و وجه من مركز الثقافة و االندماج في ميتمان كما
الالجئين و الذي يقف تحت رعاية الجمعية الخيرية المشتركةالالجئين و الذي يقف تحت رعاية الجمعية الخيرية المشتركة
و قد طور و وجه من مركز الثقافة و االندماج في ميتمان كماو قد طور و وجه من مركز الثقافة و االندماج في ميتمان كماو قد طور و وجه من مركز الثقافة و االندماج في ميتمان كماو قد طور و وجه من مركز الثقافة و االندماج في ميتمان كماو قد طور و وجه من مركز الثقافة و االندماج في ميتمان كماو قد طور و وجه من مركز الثقافة و االندماج في ميتمان كماو قد طور و وجه من مركز الثقافة و االندماج في ميتمان كماو قد طور و وجه من مركز الثقافة و االندماج في ميتمان كماو قد طور و وجه من مركز الثقافة و االندماج في ميتمان كماو قد طور و وجه من مركز الثقافة و االندماج في ميتمان كماو قد طور و وجه من مركز الثقافة و االندماج في ميتمان كماو قد طور و وجه من مركز الثقافة و االندماج في ميتمان كماو قد طور و وجه من مركز الثقافة و االندماج في ميتمان كما

للتعايش للتعايشالركائز األربعة  الركائز األربعة 

:تشارك في تطوير
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Denis Bulatow, IKZ | Jennifer Kappmeier-Klenk, Ethnologin 

(M.A.), priv. | Volkshochschule der Städte Mettmann und Wülfrath


