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18 بالمائة
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االندماج
في الرياضة 

االندماج
في المجتمع 

بواسطة الرياضة 

االندماج بواسطة 
الرياضة

الربنامج يقدم نفسه

9,3 بالمائة أو على األصح  2,6  مليون
هم أعضاء أندية رياضية من أصول مهاجرة. 

 30 بالمائة
من األندية الرياضية كذلك أشخاص من أصول 

مهاجرة حيث يقومون فيها بعمل تطوعي.

من األندية هبا أعضاء جملس إدارة متطوعون من أصول 
مهاجرة.

املصدر: تقرير التطوير الرياضي سنة Breuer،2009/2010، كولونيا 2011 .

ولكن تعد هذه اخلطوة هي األوىل فقط. فاالندماج 
هتمنا مجيعنا داخل جمتمعنا وهتم بالطبع أيضا  عملية 
كل األشخاص املنضوين حتت األندية واالحتادات 

الرياضية. 

انفتاح الرياضة 
وأنديتها الثقافي

ترسيخ مسألة االندماج في بنيات 
الرياضة المنظمة

نهدف بعملنا إىل إثارة شغف األندية للمواطنني 
ذوي أصول مهاجرة ومن أجل كسب هؤالء 

ألنديتنا أيضا. ونويل أمهية خاصة إليصال ذلك إىل 
الفتيات والنساء والبالغني يف متوسط العمر 
واملتقدمني واملتقدمات يف السن واملهمشني 

اجتماعيا.

أهدافنا



IN·TE·GRA·TI·ON 
[integra’tsjo:n] 
 باللغة العربية اندماج وهو 

  معرفيا ويعين فصيحو  مؤنث ،ذات اسم

اتحاد عدد من األفراد أو الجماعات حيث ”

“.يشّكلون وحدة اجتماعية وثقافية

 تعريف اجتماعي

 Duden Online 

إرشاد األندية الرياضية وشركاء شبكة االتصال  )DOSBة (لالتحاد األلماني األولمبي للرياض “الرياضةة االندماج بواسط”رنامج ب دعم األندية التأهيل في األندية واالتحادات الرياضية

 الناس يف بلدنا. سنة ألجل توحد 20إنا نعمل منذ أكثر من  صلح ت مواضيعلواح، وهناك أيضا األعلى لتزجل لالقدم أو  واجلهود املبذولة مجاعيا متهد  ،التمتع املشرتك بالرياضة “بينثقافيا الرياضة”بـ املسمى التأهيلي الربنامجقوم عرب ن نأخذ بيد األندية الرياضية وشركاء الشبكة يف التخطيط 

  جلنة التنسيق االحتاديةيف املقام األول هو “ حنن”واملقصود بـ التدريبات  توازي“ كورودكي”يفان راب كلعبة طِلس قاءات تستمر بعد صافرة النهاية. وذلك ما ينبين عليه لل املتاحة لفرصخبصوص ا الرياضية واالحتادات األنديةبتحسيس  االندماج. خططون التنسيقية لتنفيذ ؤ والش جلوهريا

 أندية 750 على مستوى الواليات وأكثر منجلنة تنسيق  16و  هادئة إال أ�ا مؤثرة جدا.على أ�ا اليت تبدو و  البينثقافية . وتقوم أنديتنا “االندماج بواسطة الرياضة”برنامج  .همع لتعاملكيفية او  الرياضة جمال يف الثقايف املزيج بسبب األطرافت مع ايف إنشاء العالقعلى املساعدة ذلك قوم كون

هذه الوظيفة الصعبة يوميا بنجاح.يف املشاركة  متويالت جلبواجلهات الفاعلة يف جمال عمل االندماج ويف   والنشاط  فر افتح جمال للتععملها هو نامج. و مشاركة يف الرب  

 التدابريباختاذ العديد من  عمل اندماجي بواسطة الرياضةبوتقوم   لألندية هوما نقدمإليه  على ما �دفإذن لع اطا املؤسسات الرياضية واألندية على مساندةذلك نقوم كو  بنيات متويلية مستدامة.تطوير األطراف الثالثة و 

السنة.كل يف   يف الرياضة يف أملانيا! لراغبنيوكل ا لالحتاداتو  األندية “االندماج بواسطة الرياضة”كما يدعم برنامج  تدريب املوظفني/املوظفات والعاملني/العامالتعرب املشاركة 

 ألشخاص ذوي أصولبااصة اخلفهناك أنشطة األندية  من قبل الوزارة االحتادية  “دماج بواسطة الرياضةناال”يدعم برنامج  ت هبا.أيضا باملشورة وتأهيل العاملني والعامالو ماليا  بشكل تطوعي هبا.

 ق منشآت منقولة لكرةطري وهناك أيضا التواصل عن ،مهاجرة .للداخلية والدائرة االحتادية للهجرة وشئون الالجئني :التالية ذلك الشروطألجل على األندية  ويشرتط 

عمل شبكة االتصال
 االنفتاح للعمل االندماجي •
 معينة تدابريتقدمي أنشطة خاصة واختاذ  •
 الربنامجني املكلفني بسؤولياملالتعاون املنتظم مع  •
 إىل أحد االحتادات الرياضية على مستوى الوالياتاالنتساب  •

نديةاأليف  صللتواركاء شبكة اش ومن أهم  إنشاء شبكات االتصال والعناية هبا من املقومات 
ثال:الرياضية على مستوى الواليات م  لعمل االندماجي املتكامل يف سبيل االيت ال يستغىن عنها  

 يف عني املكانمؤسسات اهلجرة  •
 ون االجتماعيةؤ دائرة الش ،دوائر وجهات مثل الشرطة •

 الرياضة ودائرة
مؤسسات التعليم كاملدارس وروضات األطفال أو  •

 اللغة روست تقدم دمؤسسا
 سمؤسسات اجتماعية كاالحتادات اخلريية أو الكنائ •
 احتادات رياضية •

 افر املوارد وتُتاح فرص لتبادل التجارب ظإذ هبا تت

 .ألجل تنمية أفكار ومشاريع مشرتكةواملعلومات 

 

يف غاية األمهية ملراعاة  هي مع مؤسسات اهلجرة تبادلوال  

 

مشاريعنا. إطار خططللرياضة يف  الذين نريد كسبهم فاقآ  

 عملنا من حنن
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