
 
 

قبل المجلس اليوناني    من"  Refugee Cityscapes توحة للمشاركة في مشروع " دعوة مف

 لالجئين. 

 

  Faces of migration       اليوناني لالجئين في إطار برنامج "وجوه الهجرة" لمجلسا

  الجئين الشباب)بين سنلا   تدعوا  ( DEARمج االوروبي للتنمية والتوعية ) وبتمويل من البرنا

من بونتوس ،آسيا الصغرى وتراقيا الشرقية للمشاركة   ن  الجئين المنحدريلاوسنة(، 35و  18

تيسالونيكي من تشرين   مدينة الذي سينفذ في "    Refugee Cityscapesفي مشروع "  

2021مايو/حتى آيار 2020اكتوبر /االول  

   المنتمين  شباب ال من سيتالففي مشروع  سيتي سكيب (  شخصا   12الى  10فريق المشاركين) 

  الجئونلاالثالثة.)ب( البلدان  مواطني،مؤخرا  جئون القادمون اللا) ا(:  جئين الال فئة  ىال

فهم مشترك    المشاركون الى    سيتوصل من آسيا الصغرى،بونتوس وتراقيا الشرقية. حدرون المن

الى بلدية   قتراحات لمالتقديم  للقضايا المتعلقة بالحياة اليومية في المدينة وفي صياغة جماعية 

العملية سيتعرف المشاركون  بفضل هذه  تعزيز المساواة،العدالة وحماية البيئة. بغية    تيسالونيكي 

على اهداف التنمية المستدامة والتي هي مبادرة تابعة لالمم المتحدة  SDG(1(  وفي ذات الوقت  

 )Sociocracy(2   .سيتم تدريبهم على اداة السوسيقراطية 

ليونانية،االنجليزية،الفرنسية،العربية او  لغتهم االم هي ا و  المعنية الدعوة موجهة الى االطراف 

في   المشاركةفي  تزامإللالو ستعداد إلا كامل  علىهم    الذين للشباب  .ستعطى االولية الفارسية

ساعات ما بعد    2021 حتى آيار   2020   للمجموعة)تشرين االول  المقررة االجتماعات التسعة 

بلدية تيسالونيكي.  سكان من  ن المشتركيشرط مسبق ان يكون كوالظهر(     

بما يتعلق باهداف التنمية المستدامة  لمشتركين االوعي لدى  تنمية  الهدف من البرنامج هو  

  والسلطات   ر الجمهو وعامة   مشاركة  السكان المحليينضمان لى  ا بالهجرة. باالضافة هم تباطارو

عالم افضل للجميع. لبناء     عنصرا اساسيا   التي تعتبر ةامد اهداف التنمية المستمن اجل تنفيذ   

   ربطلفي المجتمع،   االنقسامية  والسياسات الهدف من المشروع هو تغيير الحوار العام  

الجئين الوافدين حديثا،اطالع  لا دماج ناالذين يعانون من عدم المساواة، تعزيز  االشخاص 

منهج  على الصعيد المحلي من خالل تطبيق   المشاركين الى الديمقراطية القائمة على المشاركة   

 السوسيوقراطية. 

 
1 The Sustainable Development Goals-SDG 

المتحدة اهداف التنمية المستدامة هي عبارة عن مجموعة من االهداف التي وضعت من قبل منظمة االمم 

وذكرت في قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة.اهداف التنمية المستدامة هي مخطط لتحقيق مستقبل افضل واكثر 

استدامة للجميع.اهداف التنمية المستدامة تتصدى التحديات العالمية التي نواجهها بما فبها الفقر،تغير 

 المناخ,السالم،التدهور البيئي، عدم المساواة والتعليم.

 
2 Sociocracy 

 السوسيوقراطية هي اداة التخاذ القرارات القائمة على المشاركة. 

 



 
 

حكومية          الالغير  لمنظمة لبدعم من شبكة المتطوعين   سيتم تنفيذ نشاطات المشروع  

Select Respect 

  للراغبين في االشتراك  يرجى ملء االستبي ان   هنا  حتى  4 تشرين الثاني /نوفمبر  2020

وفقا لقرارات الدولة وبتطبيق الشروط المتعلقة بالتدابير    المشروع  م تنفيذ نشاطاتسيت 

. الوقائية لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد  

 

 

 

 

 


