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 ِسّجل مدينة برلين 
تُوثّق مكاتب السجالّت في برلين الحوادث التي تحدث في المناطق التابعة لها؛ وهي حوادث قد تؤدي إلى نبذ بعض األفراد اجتماعياً.  

 التالي:نقوم بنشر هذه الحوادث في سجّل عام كما نقوم بتقييمها سنوياً. بإمكانكم تصفح هذه السجالت من خالل الرابط 
(www.berliner-register.de/chronik) 

 
 
 

 ماذا نُوثّق؟ 
 نصنف كل حادثة من حيث مالبساتها ونوعها.   

 
 التصنيف حسب المحتوى 

 التمييز العنصري ●
 درون من أصول آسيوية وغيرهمضد أي من ذوي البشرة السوداء، والمسلمين، وشعوب الغجر، ومن ينح

 معادة السامية  ●
 التمييز ضد مجتمع الميم عين  ●

يقصد بذلك: مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والعابرون والعابرات جنسيًا، ومزدوجو/ات الجنس، 
 والكويريون والكويريات 

 التمييز ضد األشخاص المشردين ●
 لجسدية التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقات ا ●
 االستخفاف بالنازية وتمجيدها  ●
 اإلجهار بأفكار يمينية متطرفة  ●

 الدعاية للمجموعات اليمينية المتطرفة أوالقيام بحمالت انتخابية تؤيدها 
 المعارضون والمعارضات السياسيون )من اليمين المتطرف(  ●

 
 التصنيف حسب نوع الحوادث 

 والبلطجة التهديد واإلهانة، التعرض للشتائم  ●
 االعتداء ●

 كاالعتداءات الجسدية، حوادث الحرق الُمتعّمد  
 التمييز الممنهج بمختلف أنواعه  ●

 كالتمييز في إطار الدوائر الرسمية، والمؤسسات المختلفة، والتنميط العنصري
 الدعاية والترويج ألفكار يمينية متطرفة  ●

 كالملصقات والكتابة على الجدران 
 الداعية للتطرف تنظيم فعاليات  ●

 كالُمظاهرات، ومكاتب االستعالم، والقاعات التي تُعقد فيها الفعاليات 
 تخريب الممتلكات العامة ●

 كاللوحات التذكارية، واللوحات التذكارية الصغيرة المنتشرة على األرصفة لضحايا النازية
 المجالس المحلية لمناطق برلين ●

 التمييز بمختلف أنواعه في المجالس المحليةكالمقترحات والخطابات الداعية إلى 
 غيرها من الحوادث التي تؤدي إلى التمييز بمختلف أنواعه ●

 
نسعى إلى تسليط الضوء على الواقع المحيط بحياة مختلف سكان برلين، وتسليط الضوء على حوادث التمييز بمختلف أنواعه، كما  

تم عرض نتائج ِسجل برلين على السياسيين والسياسيات المحليين، وسكان  نسعى إلي التوثيق لمختلف أنشطة اليمين المتطرف. سي
المناطق المختلفة وكل المهتمين بمثل تلك القضايا. الذي سيمكنهم من التصدي إلى مثل تلك الحوادث عن طريق اتخاذ اإلجراءات  

 السياسية المالئمة. 
غ عنها فقط. يمكنكم/ن اإلبالغ عن تجربتكم/ن الشخصية أو عن  لن يستطيع مكتب التسجيل أن يوثق إال الحوادث التي يتم اإلبال

 حوادث قد تشهدون أو تشهدن على حدوثها بواسطة أي من الوسائل التالية: 
 register.de-info@berliner(البريد اإللكتروني ) 

 )كاتي بيكر(  004915204425746هاتف/تطبيق سيغنال/تطبيق تيليغرام:  
 RegisterBerlinتطبيق تويتر: @
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