
 BENNمعلومات حول برنامج 

 

 ؟BENNما معنى كلمة 

تعني بالعربية التي " Berlin entwickelt neue Nachbarschaftenإلى العبارة األلمانية " BENNيُشير االختصار 

، يتم تعزيز المجتمع المجاور لمالجئ الالجئين BENN، وبدعم من مشروع 2017منذ عام  (.دًاُجد)برلين تكتسب جيرانًا 

في الحياة االجتماعية في  1األساسية هي تحسين مشاركة الالجئين BENNبرنامج قضية ف ،الكبيرة في جميع أنحاء برلين

ويتم دعمه من  ،هو برنامج تابع لمجلس الشيوخ قسم التنمية الحضارية والسكن، بالتعاون مع المقاطعات BENNالمنطقة. 

ار "االندماج االجتماعي في الحّي" التابع لوزارة الداخلية االتحادية للبناء أموال تعزيز التنمية الحضارية، وحزمة االستثم

 والوطن، ويتم تطبيقه بالتعاون الوثيق مع مختلف المقاطعات.

 

 ؟BENNكم عدد مقرات برنامج 

في  BENNا تابعًا لـ مقر   20كوبينيك هو مقر لما يزيد عن  -( في تريبتو Allende IIو Allende I) Allendeحي 

 برلين. 

كوبينيك. ستجد نظرة عامة عن  -هو المقر الثاني في منطقة تريبتو  Kosmosviertel، يعتبر Allendeوإلى جانب حي 

جميع المقرات على صفحة مجلس الشيوخ للتنمية الحضارية والسكن: 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/foerderprogramme/benn/de/standorte/index

.shtml  

 ؟BENNما هي أهداف برنامج 

وفي هذا الصدد يُمكن تطبيق أنشطة خاصة  ،هي التشكيل الجماعي للتعايش مع الجيران BENNاألهداف الرئيسية لبرنامج 

 بموضوعات مختلفة من شأنها أن تدعم التعاون بين الجيران. 

 هي: BENNاألهداف الُمحددة لبرنامج 

 )تعزيز عالقة الجيرة، والمشاركة )بناء المجتمع. 

 وتعزيز التشابك بينها وكذلك بناء ،تنشيط التفاعل في األعمال الخيرية، ودعم الهياكل الخيرية المتواجدة بالفعل. 

 بناء وتعزيز التعاون والتشابك بين الهياكل المحلية. 

 تنشيط ودعم كفاءات الالجئين عن طريق تمكينهم.  

  هيئات مشاركةبناء: 

  التابع لمشروع منتدى الجيرة فيBENN  في حيAllende  يُمكن لجميع المهتمين من الجيران أن يلتقوا

حول مواضيع االندماج والجيرة، ومن ثم يقومون بتطوير األفكار حول األعمال ما عايشوه  اويتبادلوا، سوي  

باإلضافة إلى الممثلين  ،دعوة جميع المقيمين القدامى والنازحين الجددتم تلهذا الغرض، و ،واإلجراءات

 المحليين من المنطقة للمشاركة في هذا البرنامج.

                                                
نه إوجديٌر بالذكر أنه ال يعني األشخاص الذين لديهم حق اللجوء القانوني بشكل معترف به فحسب، بل  ،فيما يلي سيتم استخدام مصطلح "الجئ" 1

 يشمل جميع من يقعون تحت مثل هذه الحماية. 
 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/foerderprogramme/benn/de/standorte/index.shtml
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/foerderprogramme/benn/de/standorte/index.shtml


 

 ؟ BENNما الذي يُمكن دعمه في برنامج 

الجدد إليه. جميع الجيران الذين ن يالوافدأو  Allendeاألشخاص المنخرطين بالفعل في حي  BENNيدعم فريق برنامج 

 لُمشاركة أفكارهم، وأمنياتهم، واحتياجتهم لهذه الجيرة.ن ون مدعوّ ون المحليوالممثل، وكذلك Allendeيعيشون في حي 

 .BENNإلى فريق  يُمكنهم المشاركة في منتدى الجيرة أو مجلس السكان التابع لمسكنهم، أو التوجه ُمباشرةً  ،ولهذا الغرض

بلغت قيمة هذه  ،2018في عام و. BENNنفقات للمواد ونفقات لألجور التي تُستخدم لتحقيق أهداف  BENNيمتلك فريق 

 .يورو منها كذلك للعمل العامّ  7,000يورو ُخصصت لتحقيق أهدافه، وتم استخدام  30,000األموال 

: تعزيز التواصل بين الجيران في حي BENNدعم اإلجراءات والمشاريع التي تتماشى مع أهداف برنامج أيًضا يمكن و

Allende ودعم كفاءات الالجئين عن طريق تمكينهم، ودعم العمل التطوعي في حي ،Allende  .واندماج الالجئين 

ر بالتعاون الوثيق مع إدارة مجلس الشيوخ للتنمية الحضرية والسكن وإدارة حي تريبتو كوبينيك في يتم تنسيق جميع األفكا

 إطار اللجنة التوجيهية. 

 ؟BENNما مدة برنامج 

وبعد ذلك، يجب أن تستمر الهياكل القائمة في العمل بشكل  ،2021حتى نهاية عام  BENNمن المخطط أن يستمر برنامج 

 والسياسة. ،اإلدارةو ،مستقل من خالل عمل السكان

 

 ما هي خطوات تنفيذ هذه األنشطة؟

 يدعم طارحي األفكار عند بداية تطوير الفكرة نفسها، ويُتابع تنفيذها وحساب تكلفتها.  BENNفريق 

ويجب أن تتماشى هذه  ،االقتراحات التي يطرحها طارحو األفكار Allendeفي حي  BENNفريق  أيًضا يُناقشو

ودرجة اقتصاديتها متها ء  مالالمصروفات من حيث  BENNكما يفحص فريق  ،BENNاالقتراحات مع أهداف برنامج 

 من البداية، ويُقدم المشورة لطارحي األفكار وفقًا لذلك. 

ل إليها، وبذلك تُصبح هذه األفكار إجراءات ملموسة. وكل التي توص   األفكار BENNيكتب فريق  ،وفي نهاية المطاف

يتم  ،في إطار اللجنة التوجيهية، وفي النهاية BENNل فريق ب  ط لها ومناقشتها من ق  شهر، يتم عرض اإلجراءات المخط  

 تحديد قدر التمويل والظروف المحتملة.

التابعة لهيئة تنسيق  BENNقة اإلقليمية لفريق ، والمنّس  BENNمن فريق  Allendeتتكون اللجنة التوجيهية في حي 

قة مجلس الشيوخ للتنمية الحضارية والسكن، السيدة كوبينيك، السيدة اليدا، ومنّس   -التخطيط االجتماعي في منطقة تريبتو 

بشأن اإلجراءات التي يتم  في تنفيذ أهدافه، وتتخذ القرارات الهامة BENNجاكوبي. تعمل اللجنة التوجيهية على دعم فريق 

سيتم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات في اللجنة التوجيهية، إذا كانت هناك مقترحات أكثر مما يمكن فإذا لزم األمر، و ،تمويلها

 تمويله. BENNلمشروع 



وطارحي  BENNوبعد أن تُصدر اللجنة التوجيهية تأكيدها، يتم تنسيق تنفيذ الخطوات الملموسة لتطبيق األفكار بين فريق 

تقديم فر لرفضها، وإذا لزم األمر، هي تقديم المبّر   BENNأما في حالة األفكار المرفوضة، فإن مهمة فريق  ،األفكار

 المشورة لمقدمي الفكرة بشأن التعديالت وخيارات التمويل البديلة. 

 أموال.أي إلى كذلك األفكار التي يُمكن تحقيقها دون الحاجة  BENNيدعم فريق و


