
ِتْبَياٌن ِغ��دبيك
كيف نريد أن نعيش مًعا في المستقبل

نحن نساهم بشكل فّعال في 

بناء تعايشنا. يجب على الجميع 

المساهمة حسب رغباتهم 

وقدراتهم. نحن منفتحون 

على أولئك الذين 

ن إلينا.
يأتو

نبين أن لدينا قيًما مشتركة نتعايش مًعا وفًقا لها.

أساس هذا هو دستورنا والنظام ا��سا�� الديمقراطي الحر لجمهورية ألمانيا ا��تحادية. 
اٌل! كل من يعيش أو يعمل في ِغ��دبيك مطالب لعيش هذه القيم وتطبيقها بشكل َفعَّ

ا��حترام �� ينطبق فقط على الناس، 
ولكن أيًضا على ا��ماكن، في 

شوارعنا أو حدائقنا أو مدارسنا 
أو أماكن م��عبنا أو 

م��عبنا الرياضية. 
نتعامل معهم بعناية. 
هم أماكننا، هم بيتنا. 

تعتبر حماية بيئتنا أحد 
ا��صول القيمة بشكل خاص، 

فنحن نحافظ عليها مًعا.

نحن ندرك ونقدر الشيئ 
ا��يجابي في مدينتنا 

وا��نجازات التي يحققها 
الجميع في حياتهم 
��نفسهم ول��خرين.

نحن نعيش معا في س��م وأمن. 
ستكون هناك دائمًا ��اعات، 

لكننا سنحلها سلميًا وبالكلمات، 
بدون عنف. يتم تحديد المشاكل 

دون إيذاء بعضنا البعض، 
سواء كان ذلك في محادثة 
نحن نرفض التمييز التواصل ا��جتماعي.مبا��ة أو على وسائل 

والعن��ية والشعبوية 
اليمينية. لدينا الشجاعة 
للوقوف ضدها بشجاعة 

أدبية.

حيث تبدأ حرية ا��خرين.تنتهي الحرية الفردية وهدوء ودون إزعاج. يعيش في س��م لكل فرد الحق في أن العامة وكذلك الخاصة. بعضنا البعض، في ا��ماكن من المهم بالنسبة لنا أن نراعي 

نحن مدينة نتضامن فيها مع بعضنا 
البعض. إستنادا على تقاليدنا، 

الذي يحتاجه.كل محتاج الدعم الضعف ويحصل يمكن إظهار نقاط نساعد بعضنا البعض. 

نحن جميًعا مسؤولون عن معايشة هذه القيم مًعا! 
نحن دائًما منفتحون على إعادة التفاوض بشأن القيم المذكورة في هذا ا��ستبيان 

مع بعضنا البعض إذا كان هذا يبدو صحيحا لنا.

��ن: ا��شياء الجديدة تقدم دائًما فرصة نغتنمها نحن في ِغ��دبيك بشجاعة وتفاؤل.

مع بعضنا البعض بصدق وثقة من تهميش بعضنا البعض، نتعامل الوضع المالي أو التوجه الجن�� أو ا��عاقة. بد��ً ا��صل أو العمر أو الجنس أو الدين أو المظهر أو يشمل أننا نحترم بعضنا البعض، بغض النظر عن بعضنا البعض بطريقة محترمة وودودة. وهذا نحن مدينة منفتحة ومتسامحة نتعامل فيها مع 
ونهتم ببعضنا البعض.


