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مشار كة كبار السن يف الحياة
السياسية يف بر لني



مشاركة كبار السن يف برلني

 القواعد القانونية
يريد مجلس الشيوخ يف برلني دعم مشاركة كبار السن يف الحياة 

املجتمعية. ويتم تنظيم هذه العالقة يف إطار قانون مشاركة كبار السن 
يف برلني.

ويكمن الغرض من هذا القانون يف دعم املشاركة الفعالة لكبار السن 
من مواطني برلني يف الحياة االجتامعية، والثقافية، والسياسية. يود 

األشخاص الذين تزيد أعامرهم عن 60 عاًما املساهمة بشكل أفضل 
بخرباتهم ومهاراتهم يف املجتمع. وتحقيًقا لهذا الغرض، ينبغي أن يشارك 

كبار السن بشكل أكرب يف سياسات املنطقة والدولة.

من ُيكنه املشاركة؟

جميع األشخاص ممن

· أمتوا 60 عاًما من العمر، وكان
· أول محل سكن ُمسجالً لهم يف برلني

ميكنهم الرتشح واالنتخاب يف هيئات متثيل كبار السن يف مقاطعتهم. 

يف ذلك الصدد، ال يشرتط الحصول عىل الجنسية األملانية. 

تُعقد انتخابات هيئة متثيل كبار السن كل 5 سنوات.



هيئات مشاركة كبار السن يف برلني

هيئات مشاركة كبار السن يف برلني هي هيئات مستقلة ومحايدة 
سياسيًا وال تنتمي إىل أي طائفة. ويعمل األعضاء فيها عىل أساس 

تطوعي.

توجد يف برلني ثالث هيئات ملشاركة كبار السن.

)BSV( هيئة متثيل كبار السن يف املنطقة 
توجد يف املنطقة هيئة لتمثيل كبار السن. وهذه الهيئة تضم عدًدا 

يصل إىل 17 عضًوا. هيئة متثيل كبار السن يف املنطقة )BSV( متاحة 
لجميع كبار السن يف املنطقة؛ حيث إنها تقدم املشورة والدعم يف حالة 

 )BSV( وجود أسئلة أو متطلبات. هيئة متثيل كبار السن يف املنطقة
مُيكنها لعب دور الوساطة بني كبار السن وإدارة املنطقة أو غري ذلك 

من الهيئات.

)LSV( هيئة متثيل كبار السن يف مدينة برلني 
هيئة متثيل كبار السن يف مدينة برلني )LSV( تتكون من رؤساء هيئات 

متثيل كبار السن يف املناطق. وهذه الهيئة متثل كبار السن يف مدينة 
برلني عىل مستوى املدينة بأكملها. تعمل هيئة متثيل كبار السن يف 

مدينة برلني )LSV( عىل تبادل القضايا الخاصة بهيئات متثيل كبار السن 
يف املناطق املختلفة، وتؤدي أعامل العالقات العامة مبا يجعل متطلبات 

كبار السن يف برلني بأكملها نصب االهتامم.

)LSBB( مجلس كبار السن يف مدينة برلني 
مجلس كبار السن يف مدينة برلني )LSBB( يتكون من رؤساء هيئة 
متثيل كبار السن يف املناطق، و13 ممثالً من منظامت كبار السن. 

يوجد يف مجلس كبار السن يف مدينة برلني )LSBB( مكان مخصص 
دامئًا للمنظامت التي تدافع عن مصالح كبار السن من ذوي األصول 

 املهاجرة.
مجلس كبار السن يف مدينة برلني )LSBB( يتناول قضايا كبار السن يف 

برلني ملناقشتها ضمن سياسات الدولة. حيث يقدم املجلس املشورة 
ملجلس النواب مجلس شيوخ برلني يف القضايا التي تتعلق بسياسات 

كبار السن.



بيانات االتصال الخاصة بهيئة متثيل كبار السن 

يف املنطقة

يف حالة وجود أسئلة أو متطلبات، الرجاء التوجه إىل هيئة متثيل كبار 
السن يف منطقتك:

 شارلوتنبورج-فيلمسدورف
 رقم الهاتف: 030-9029-13593

www.seniorenvertretung.charlottenburg-wilmersdorf.de

 فريدرششاين-كرويتسبريغ
 رقم الهاتف: 030-21237-076

www.friedrichshain-kreuzberg.net/senioren-vertretung

 لشتنبريغ
 رقم الهاتف: 030-90296-3332

www.berlin.de/ba-lichtenberg/auf-einen-blick/buerger-
service/mitbestimmung

 نويكولن
 رقم الهاتف: 030-90239-4198

www.svn-berlin.de

 بانكوف
 رقم الهاتف: 030-90295-5216

www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/gremi-
en/seniorenvertretung

 رينكندورف
 رقم الهاتف: 030-90294-2132

www.berlin.de/ba-reinickendorf/politik-und-verwaltung/
beauftragte/seniorenvertretung

 متبلهوف-شونبريغ
 رقم الهاتف: 030-90277-6848 

www.seniorenvertretung-tempelhof-schoeneberg.de

https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/politik/gremien/seniorenvertretung/
http://friedrichshain-kreuzberg.net/senioren-vertretung/
https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/auf-einen-blick/buergerservice/mitbestimmung/artikel.280303.php
http://seniorenvertretung-neukoelln.de/
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/gremien/seniorenvertretung/
https://www.berlin.de/ba-reinickendorf/politik-und-verwaltung/beauftragte/seniorenvertretung/
https://www.berlin.de/ba-reinickendorf/politik-und-verwaltung/beauftragte/seniorenvertretung/
https://www.seniorenvertretung-tempelhof-schoeneberg.de/


بيانات االتصال الخاصة بهيئة متثيل كبار السن 

يف املنطقة

 ستيغليتز زيهلندورف

 رقم الهاتف: 3040-90299-030

https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/poli-
tik-und-verwaltung/gremien/seniorenvertretung

 تريبتو-كوبينيك

 رقم الهاتف: 030-90297-6019

www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwal-
/tung/gremien/seniorenvertretung

 مارتسان-هلرسدورف

 رقم الهاتف: 030-90293-4377

www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-ver-
waltung/aemter/amt-fuer- soziales/senioren-sozialkom-

missionen

 ميته

 رقم الهاتف: 030-9018-32733 

www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/
amt-fuer-soziales/seniorenvertretung

 سبانداو

 رقم الهاتف: 030-90279-2717

www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/gre-
mien/seniorenvertretung

https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/politik-und-verwaltung/gremien/seniorenvertretung/
https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/gremien/seniorenvertretung/
https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-soziales/senioren-sozialkommissionen/artikel.336948.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-soziales/seniorenvertretung/
https://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/gremien/seniorenvertretung/


ستجد املزيد من املعلومات عىل

 مقر هيئة متثيل كبار السن )LSV( / مجلس كبار السن 

 )LSBB( يف برلني 

3 Parochialstraße 
 10179 برلني

 الهاتف: 030/901824389

info@lsbb-lsv.de :الربيد اإللكرتوين 

ü60.berlin

 مركز الخربات الخاص باالنفتاح الثقايف ملساعدة كبار السن

27 Simplonstraße 
 10245 برلني

 رقم الهاتف: 030/319891630

info@kom-zen.de :الربيد اإللكرتوين 

www.kom-zen.de

املكتب الصحفي وقسم العالقات العامة
Oranienstraße 106 

 10969 برلني
الهاتف )030( 9028-0
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