جمعية )  (Globeللتعاون الدولي
جمعية مسجلة  -ذات منفعة عامة
التوجيه واإلرشاد للمھاجرين والمھاجرات من ذوي االصول العربية واألفريقية
 - 1تأسسـت فى عام  1999من مجموعة من اإلقتصاديين والقانونيين والمھندسين
وعلماء اإلجتماع الذين عملوا لفترات طويلة فى مختلف المنظمات الغير حكومية ـ
NGOs
 2ـ من أھداف الجمعية ـ دعم التفاھم بين الشعوب والتعاون المتبادل من أجل التنمية
والتطور.
 3ـ فى مركز نشاط الجمعية ـ اللقاءات بين مختلف الجمعيات فى مجاالت الفنون ،
السياسة والثقافة ـ و ذلك لتدعيم الصالت وتبادل المعلومات.
 4ـ جمعية) (Globeتھتدى بقيم ـ العدالة ـ المشاركة ـ المساواة ـ التضامن و
حرية إتخاذ القرار الى جانب اإلعتراف بالتعدد العرقي و الھوية الثقافية
 5ـ خدمات التوجية واإلرشاد تھدف فى المقام االول لتقديم الدعم للمھاجرين
والمھاجرات من ذوي األصول العربية واألفريقية ـ وذلك فى مجاالت التدريب
المھني
والمساعدة والنصح عند بدايات تأسيس المحالت او المؤسسات التجارية الخاصة.
 6ـ النصح واإلرشاد إلختيار ـ التخصصات والمھن المناسبة ـ توضيح والتعريف
ببرامج و فرص التأھيل المتاحة.
عند الضرورة يمكن توسيع مجاالت اإلرشاد لتشمل المؤسسات الحكومية وغيرھا.
 7ـ التعرف على الطاقات الكامنة لدى المھاجرين والمھاجرات من ذوي األصول
العربية واألفريقية ـ وذلك فى مجاالت المھارة الفردية والمھنية ـ للمساعدة فى
تطوير القوى االقتصادية الذاتية عند ھذه المجموعات.

جمعية )  (Globeللتعاون الدولي
جمعية مسجلة  -ذات منفعة عامة
التوجيه واإلرشاد للمھاجرين والمھاجرات من ذوي االصول
العربية واألفريقية

كورسات وتدريب فى مجاالت تأسيس المشروعات االقتصادية الذاتية ـ مثل
دراسات الجدوى ـ التمويل ـ برامج الدعم ـ حسابات المؤسسات االقتصادية ـ التسويق
ـ قوانين المؤسسات التجارية والضرائب.
تدريس اللغات ـ ذات العالقة بالمھنة.
التدريب على تقديم الطلبات.
الدعم المؤسس والمنظم.
التدريب والمتابعة
الدعم لتسھيل اإلتصال بمكاتب الدولة ـ المؤسسات التعليمية ـ الغرف التجارية ـ
اإلتحادات ـ البنوك و الخ.

 8ـ نحن نرغب فى تذليل الصعاب امام الراغبين والراغبات من المھاجرين
والمھاجرات ـ بالطبع كذلك امام المواطنين االلمان ـ بتوضيح نظم وقوانين التدريب
المھني وقوانين تأسيس الوحدات التجارية الخاصة الشديدة التعقيد.
 9ـ المواطنين من ذوي االصول العربية واألفريقية ظلوا يواجھون علي الدوام
مصاعب اإلعتراف بمؤھالتھم العلمية و مھاراتھم و تجاربھم السابقة.
لكسب لقمة العيش الكريم ظلوا فى اغلب االحيان يعملون فى مھن دون مھاراتھم
العملية.

التكامل او التداخل مع المجتمع المضيف اليعني التخلى عن الھوية الذاتية او
االنصياع السلبى لقواعد وبنيات ذلك المجتمع.

 10ـ االسباب تكمن فى معظم االحيان فمايلي :
 1ـ عدم إعتراف السلطات االلمانية بالمؤھالت العلمية من دول المھاجرين
والمھاجرات
 2ـ عامل اللغة االلمانية
 3ـ الفوارق الثقافية واالحكام المبسقة

التكامل او التداخل مع المجتمع المضيف يعني المشاركة النشطة بالفكر المبدع
والخالق في الحياة اإلجتماعية لذلك المجتمع.

11ـ جانب آجر يكمن فى صعوبة تفھم النظم والقوانين البيروقراطية المعقده ـ إضافة
للخلفية االجتماعية و االقتصادية للمھاجرين والمھاجرات.
 12ـ عدم معرفة السلطات لنوايا وطرق تفكير االجانب تزيد االمور تعقيداَ.

المشروع
مشروع او برنامج التوجيه واإلرشاد تأسس لفتح آفاق التطور ـ التدريب المھني
ـ التأھيل ـ البحث عن فرص العمل و المساعدة فى تأسيس المحالت التجارية
واالقتصادية الذاتية للمھاجرين والمھاجرات من ذوي االصول العربية واألفريقية .

تبادل اآلراء ـ الدعم والنصح
خدمات التوجية واإلرشاد
الدعم فى مجاالت :

globe - Gesellschaft für Internationale Kooperation e.V.
Trautenaustr. 5 - 10717 Berlin / Almania
Fax. ++49/30/ 885 549 59

www.globeline.de

Tel. ++49/30/886 254 15

e-mail: globe@globeline.de

التدريب المھني ومواصلة التعليم ـ التدريب العملي ـ البرامج المرافقة للتدريب
المھني.

